
شعبان 1441هـ - مارس 2020م

1

هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

شعبان 1441هـ - مارس 2020م

     ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »                «

إصدارات عالمية جديدة

صفحة 23 و 24

فاهة	  نظام التًّ

سوسيولوجيا الحضارة والسلطة	 االنعكاس الكبير	 

األديان وتحديات المستقبل	 
فاننينو كيتي	 

د. آالن دونِو	  جوديث باتلر	 

أناليزا فيرزا	 توماس فيليبون	 

القمر: تأريخ للمستقبل	 
 أوليفر مورتون	 

بيان المناضلين	 
تحرير/ أحمد فائز	 

ما بعد الكولونيالية	 
نيكوال بانسيل	 

محمد سمير مرتظى	 

ميغيل دي بيستوي	 

الالعنف في اإلسالم	 قوة الال عنف	 

ُسْلطة الرغبة	 

الثقافة  الإجنليز  ال�شعراء  فيها  التي وظف  الرائعة  الق�شائد  من 
ت�شارلز  الربيطاين  لل�شاعر  »العربي«  بعنوان  ق�شيدة  العربية 
الفكاهي  ب�ِشْعره  �شتيوارت كالفرييل )1831-1844(. وهو معروف 
»�شاعٌر  باأنه  ر�شل  جورج  و�شفه  وقد  ال�شخرية،  على  ي�شتند  الذي 
كيمربيدج،  الذين خّرجتهم جامعة  الُعلماء  اأظرف  ومن  حقيقي، 
وكل ما يتمتع به من ح�ض فكاهي فّيا�ض بناه على معرفته العميقة 

بالآداب الالتينية، واليونانية، والإجنليزية«. 
ق�شيدته »العربي« تبدو للقارئ املُت�شّرع اأنها و�شٌف لَفَر�ٍض عربي؛ 
ولكن َمْن يتاأّملها يكت�شف اأّن ال�شاعر ي�شف بها يف احلقيقة �شبّيا 

ًدا يف �شوارع اجنلرتا!  ُم�َشرَّ
الق�شيدة  ملو�شوع  العربي  احل�شاَن  ا�شتعار  كالفرييل  اأن  �شحيٌح 
من اأول الأبيات واأ�شهب يف و�شف َجماله واأ�شالِته، لكنه يف النهاية 
الزمن  الذين جار عليهم  امل�شردين  اأنه ينعى حال الأطفال  يظهر 

واأ�شبحوا مي�شحون اأحذية املاّرة مببالغ ل ت�شد رمقهم.

)العربي(

اْذَهَبا ا  َعَربيًّ ُكَمْيًتا  يا 

َهَبا  والأْجُر  الَفْجَر،  اأيقظوَك 

حافًيا َوحيًدا  ْهَل  ال�شَّ َتْنهُب 

َنخلٌة فيه  العنَي  ُيريُح  ل 

�ُشًدى َبْح  َت�شْ ال�شاِمُر ل  ها  اأيُّ

َوْقفًة يوما  الّنّحاُت  راأى  لو 

ُمْر�َشٍل  بُعْرٍف  الريُح  تلعب 

َفّنِه يف  ماهًرا  ُتراه  هل 

على ا  ُحرًّ ُعُنًقا  وُيَجّلي 

ناِعَمًة اأْرُجال  يربي  ثم 

َلَراأى اآٍه،  عَيَنْيَك،  راأى  لو 

كما اْبُعْد  الَعَربيَّ  َر�شيقي  يا 

راِحٌل فاإيّن  اليوَم،  لكِن، 

بها يلهو  ُلْعبَة  تغدو  كيف 

به اأُْن�َض  ل  اخلافُت  ُدَك  َمْ

، ُقْل يل: كيف ل لَّ اأطعموَك الذُّ

! ما ذاَك الَقذى يا َوَحيَد الَعنْيِ

يف وال�ّشيجاُر   ، اخُلّفنْيِ ما�ِشَح 

َخَبَبا ا  َرْك�شً اليوَم  ق�شيَت  قد 

غَبا؟ ال�شَّ يكفي  الَق�ضِّ  ُركاُم  هل 

َلَهبا َيْغلي  ْهِر  الظُّ و�َشعرُي 

َرَبا ُع�ْشٌب  ول   ، لَّ الظِّ َمّدت 

يا �شديقي، اِرَحِم الَقْلَب..اْذهبا

الَعَجبا راآَك  فيها،  تزدهي 

با؟ هل راأى الأنَف الأ�َشمَّ الأجْنَ

الَكْوَكبا؟ الَوْجَه الكرمَي  ينحُت 

َرُحبا و�ِشْدًقا  �َشْخٍم،  َكْلَكٍل 

بى الرُّ ِمْثَل  َلْو  الأثقاَل  حتمل 

با الظِّ باأحْلاظ  ْحِر  ال�شِّ اآَيَة 

َيْبُعُد الأْحراُر عن َمْرَعى الَوبا!

َنَبا! الذَّ اأراَك  ُيغريني  لي�ض 

با؟ َمْن�شِ اأو  دًى  �شَ رام  َمْن  ُكلُّ 

ُحَبا! ال�شُّ يعلو  الَقْوِم  وِحذاُء 

با؟ اإِ اأجفوَك  الُعْرِب،  �شليَل  يا 

؟ �شاءْت َمْطلبا! يف اجَلبنِي احُلرِّ

اْهُربا! �شغريي  اْهُرْب  َفِمه، 
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قوة الال عنف.. رباط أخالقي سياسي

جوديث باتلر

ت�شهد الفل�شفة املعا�شرة اأقوى نزعة »تاأنيث« عا�شها تاريخ الفل�شفة على الإطالق. فقد اأ�شحت للمراأة الفيل�شوفة مكانة متميزة يف حقل الفل�شفة املعا�شرة، وذلك �شواء با�شتغالها 
خارج اإطار اأّي نزوع فل�شفي جن�شي، على نحو ما اأنت واجد هوؤلء الفيل�شوفات -وما اأكرثهن!- الالئي ي�شتغلن يف ميدان الفل�شفة ال�شيا�شية اأو يف م�شمار الفل�شفة الأخالقية 
)يونغ، نا�شبوم، حبيب...(، اأو حتى يف مالت ظلت لزمن طويل ح�شًنا ح�شيًنا للرجال، اإىل اأن �شقط اأخريا بني يدي ن�شاء، كما هي احلال بالن�شبة اإىل مباحث فل�شفة اللغة 
وفل�شفة املنطق وفل�شفة الريا�شيات... اأو با�شتغالها يف اإطار النزعة الن�شائية املعا�شرة؛ �شاأن املفكرة لو�ض اإريغاراي �شاحبة كتابي »الوجه الآخر للمراأة« و»اأخالقيات الختالف 

اجلن�شي« والفيل�شوفة �شلفيان اأجا�شين�شكي �شاحبة كتب »�شيا�شة اجلن�شني« و»ميتافيزيقا اجلن�شني« و»دراما اجلن�شني«... وغريهما بالع�شرات.

د الشيخ * ُمحمَّ

على اأنَّ الفيل�شوفة الأمريكية املعا�شرة جوديث باتلر جمعت 
اإع���ادة  اإىل  الأخ����ري،  ال��ت��وج��ه��ني؛ حيث ع��م��دت يف كتابها  ب��ني 
اقتحام ح�شن الفل�شفة ال�شيا�شية واحلقوقية من جديد، بعد 
»خطاب  املثري حول  بكتابها   1997 عام  اقتحمته  قد  كانت  اأن 
»العنف«  م�شاألة  بطرح  امل��رة  ه��ذه  الأم��ر  مت  وق��د  الكراهية«، 
و»عدم العنف« وذلك بعد اأن كانت طرحت يف اأحد اأ�شهر كتبها 
م�شاألة »ال�شطراب يف اجلن�ض« دفاعا عن خياراتها النوعية. 
فكان اأن جمعت بذلك بني اهتمامات هوؤلء وان�شغالت اأولئك.
قد يُبدو عنوان هذا الكتاب -قوة الالعنف )2019(- يحمل يف 
طيِّه مفارقة: كيف ميكن اجلمع بني »القوة» و»عدم العنف»؟ 
وجواب الفيل�شوفة اأنها تعتقد اأن العديد من املواقف تقت�شي 
اأن ي�شكن عدم العنف من النف�ض الب�شرية امل�شكن الأكرث �شكينة، 
حيثما يتخل�ض الإن�شان من امل�شاعر والأهواء وال�شتيهامات 
العنيفة »القوية«. لكن هذا الأمر ل ميكن لالإن�شان، واإل خرج 
عن طور الإن�شانية.. اإمنا هم املوؤلفة تلطيف عدوانية الإن�شان 
وتكييفها يف اأمناط �شلوك بحيث تكون فعالة »قوية« دون اأن 
اإليه  كان قد ذهب  تاأ�شيا يف ذلك مبا  »عنيفة«،  تكون مدمرة 
املحلل النف�شي النم�شاوي �شيجموند فرويد، من كون ال�شاأن 
اأن  تن�ض  ال��ذي مل  العامِل  الإن�شان، وهو  اأن ترّو�ض  املدنية  يف 
العنوان  حتت  كتابها  من  رابعا  ف�شال  الباحثة  له  تخ�ش�ض 
والتدمري  احل��رب  فرويد:  عند  ال�شيا�شية  »الفل�شفة  املثري: 

والتهو�ض وامللكة النقدية«.
العنف».  »العنف» و»ع��دم  اأم��ر  باتلر على  م��دار كتاب جوديث 
امل�����ش��األ��ة«. ففي زم��ان  »اإع����ادة ط��رح  امل��ف��ت��اح فيه ه��ي  والكلمة 
بات  اجلذرية»  »امل�شاواة  مطلب  زم��ان  باأنه  الفيل�شوفة  ت�شمه 
العنف«.  وع��دم  العنف  »م�شاألة  طرح  يتجدد  اأن  البديهي  من 
ال�شوؤال اجلوهري الذي يطرح  اأنه يف هذا الزمان، غدا  ذلك 
اأكرث  اأم�شوا،  اأن يتعاي�شوا وهم  نف�شه هو: كيف ميكن للب�شر 
الت�شادم؛  يرفعون مطالب متباينة حد  اأي وقت م�شى،  من 
املوؤلفة  تدعو  ال��ذي  التعاي�ض  اأ�شا�ض  �شوؤال  ذا  هو  فالتعانف؟ 
»العنف« مببعد.  وذلك عن خيار  اإمكاناته،  تخيل  اإىل  الب�شر 

اجلامع:  القول  يف  ال�شدد  بهذا  اأطروحتها  تلخي�ض  وميكن 
اأجل، ميكننا األ نتقاتل واأل نتعانف واأل نت�شالب احلياة.

عقالين  جديد  ت�شويغ  اإىل  بحاجة  ل�شنا  اأننا  الباحثة  وت��رى 
نحن  واإمن��ا  ك��اف.  فما هو موجود من احلجج  العنف،  لعدم 
اأوىل ب��احل��اج��ة اإىل ط��رح »م�����ش��األ��ة ال��ع��ن��ف« وع��دم��ه يف اإط��ار 
خمتلف، حيث ل يعود ال�شوؤال املطروح هو: »ما الذي ينبغي 
علّي فعله؟« � �شوؤال اخُلُلق الفرداين الليربايل � واإمنا هو: »من 
اأفهم هذه  اأن  الأغيار؟ وكيف ميكنني  اإىل  بالقيا�ض  اأنا  اأك��ون 

العالقة؟« � وهو �شوؤال الأخالقيات اجلماعية.
الذي عندها بهذا ال�شدد اأنَّه ما اإن ت�شري امل�شاواة الجتماعية 
هي الإط��ار الذي يناق�ض فيه هذا املو�شوع النقا�ض امل�شتجد، 
املتما�شكة  العقلية  احلجة  يف  الفردي  ال��ت��داول  يعود  ل  حتى 
اآنها  واإمن��ا ي�شري  الأه��م،  الأم��ر  وال�شاملة لكل املالب�شات هو 
اأمكن،  م��ا  العنف  ت�شتبعد  مقاربة  ال��ع��امَل  مقاربة  ب��الإم��ك��ان 
وت�����ش��م��ح ل��ن��ا ب��ال��ع��ي�����ض ���ش��وي��ة ب��ال��رغ��م م��ن ق��وت��ن��ا الغ�شبية 
ي�شري  ه��ذا،  من  اأك��رث  املميتة.  ورغباتنا  الزائدة  وعدوانيتنا 
ونلتزم  �شوية  نعي�ض  اأن  لنا  ميكن  كيف  هو:  املتجدد  ال�شوؤال 

بذلك حتى خارج حدود اجلماعة والأمة؟ 
اإىل  حاجة  م�شي�ض  يف  اأن��ن��ا  الفيل�شوفة  ت��رى  ال�شبب،  ول��ه��ذا 
حول  ق���رارات  باتخاذ  لنا  ت�شمح  �شيا�شية  مم��ار���ش��ات  تطوير 
عنفا.  الأق��ل  تكون  �شوية  للعي�ض  طريقة  اأف�شل  نبتكر  كيف 
ولهذا علينا اأن نقتدر على اأن نك�شف اأمناط ما ت�شيمه »العنف 
املوؤ�ش�شي«، والتي عادة ما تعترب اأمناطا بديهية وغري عنيفة. 
ومموعة  املوؤ�ش�شات  اأن  كيف  ك��ذل��ك  ن�شتك�شف  اأن  وعلينا 
� بني  العنيف   � التمييز  اإىل  املنتجهة عادة ما تلجاأ  ال�شيا�شات 
اأنواع حياة مواطنني تعدها نفي�شة واأخرى حت�شبها خ�شي�شة. 
على اأن هذه ال��روؤى تتوقف على معاجلة م�شاألة كيف لنا اأن 
ف »العنف» يف زمن اأم�شت فيه الدولة واجلماعات املطالبة  نعرِّ
اإىل  تلجاأ  ب��اأن��ه��ا  الأخ����رى  واح���دة منهما  ك��ل  تتهم  ب��احل��ق��وق 
ا�شتعمال »العنف»، ويف الوقت نف�شه الذي بات فيه الكل يدعي 

القطع مع العنف ويتهم �شواه باللجوء اإليه؟ 

وه���ن���ا.. ت��الح��ظ ج��ودي��ث ب��ات��ل��ر اأن ث��م��ة ط��ري��ق��ت��ني ل��ت��ن��اول 
ال�شائعة؛  الطريقة  ثمة  العنف«:  و»ع���دم  »العنف»  مو�شوع 
وهي الطريقة الإ�شرتاتيجية والتو�شيلية التي لطاملا تعودنا 
ع��ل��ى التفكري ب��وف��ق��ه��ا. ت��ل��ك ال��ت��ي مي��ك��ن اإج��م��ال��ه��ا يف امل��ب��داأ 
للعنف. هكذا  العنف خطوة تكتيكية لو�شع حد  اإمنا  التايل: 
من  »اأ�شدقائي  با�شم  الفيل�شوفة  ت�شميهم  ممن  الكثري  فكر 
الي�شار«. وهم يرون اأن تكتيكات العنف هي ال�شبيل الأوحد اإىل 
�شيختفي  اأن��ه  ويعتقدون  فيه.  يرغبون  الذين  العامل  ت�شييد 
العنف عندما تتحقق النتائج التي ي�شعون اإليها. لكن احلقيقة 
املرة التي تقف عندها الفيل�شوفة ملية هي اأن هذا الأمر قد 
كانت  ما  باأنها  تقر  واإذ  العنف.  اإىل مزيد من  بالعك�ض  ت��اأدى 
نف�شه  املرء لن يجد  باأن  تعتقد  املجنونة» حتى  »باملثالية  هي 
اأبدا يف موقف ل ي�شطر فيه اإىل اللجوء اإىل ا�شتعمال العنف، 
فاإن كل ما ت�شعى اإليه � وهذا هو الطريق الآخر عندها، والذي 
ترت�شيه لنف�شها � هو حماولة معاجلة ال�شوؤال: »اأي نوع من 

العامل ذاك الذي ن�شعى اإىل بنائه مع بع�شنا البع�ض؟«.
لقد اأم�شى مفهوم »العنف» �شيال بدال قالبا. اأكرث من هذا، 
حتى  بالآخر،  طرف  كل  يل�شقها  تهمة  »العنف»  �شمة  �شارت 
اأم�شى اأ�شبه �شيء يكون مبا حدث للفظ »الإيديولوجيا» من 
اأنها ا�شتحالت من فرط متييعها تعني »الراأي الذي يوؤمن به 
القول وقد متيع كل �شيء:  بالإمكان  خ�شمي«، فكذلك �شار 
»العنف هو املوقف الذي يتبناه خ�شمي«. وقد اأ�شهرت الدول 
ال��ط��اع��ة �شد  ك��ل م��ن �شق ع�شا  »ال��ع��ن��ف« يف م��واج��ه��ة  تهمة 
عنفها، من متظاهرين ومعت�شمني ومتجمهرين ومقاطعني 
العنف  اإعمال  ت�شويغ  واإىل  �شيطنته،  اإىل  �شاعية  وم�شربني، 
�شده... وهنا ا�شتكل الأمر ا�شتكاله: ما بدا يف اأول الأمر نقا�شا 
حول ما اإذا كان املرء »مع العنف» اأو »�شده« �شرعان ما انزلق 
اإىل نقا�ض حول كيف ميكن تعريف »العنيف«؟ وكان اأن اتهمت 
الأنظمة كل من يخالفها باأنه »عنيف«، �شواء بعنف واقعي اأم 
اأو توقف عمال  افرتا�شي، واإىل حد َعدِّ كل جتمع اأو جتمهر 
عنيفا. وهكذا جند الدولة حتتكر العنف يف الوقت الذي تتهم 
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فيه غريها بالعنف! هو ذا ما ت�شيمه املوؤلفة »اخللط الدليل» 
اإىل م��ا ت�شميه  اأدى  »ال��ع��ن��ف«. وه��و م��ا  اأ���ش��اب مفهوم  ال���ذي 
اأنها تنبه اإىل اأن القول  »الن�شبية املعممة«: الكل عنيف. على 
باأن مفهومي »العنف« و»الالعنف« مفهومان قلقان متقلبان 

ل يلزم عنه ال�شقوط يف العدمية: كل موقف عنف. 
و�شده.  العنف  ل�شالح  املقدمة  الأدل��ة  الفيل�شوفة  وتفح�ض 
فرتى، من جهة، اأن اأ�شهر احلجج التي يقدمها الي�شار للدفاع 
عن ال�شتخدام التكتيكي للعنف تبداأ بالدعاء اأن النا�ض اإمنا 
ال��رتف  م��ن  واأن  ال��ع��ن��ف.  اأ���ش��ال، يف حقل يخرتقه  ي��ح��ي��ون، 
اأم��ره. فقد ق�شي الأم��ر ول خرية لنا يف  الأخالقي مناق�شة 
العنف من العنف. واعرتا�ض املوؤلفة على هذه احلجة: لئن 
كان العنف يتخذ �شكل دوامة -عنف يواجه عنفا- اأفهل ينبغي 
وقد  منها؟  اخل��روج  اإىل  ال�شعي  بدل  الدوامة  هذه  ا�شتدامة 
يلجاأ املدافعون عن العنف اإىل التعلل بحجة اأنه دفاع �شرعي 
عن النف�ض. واعرتا�شها هنا على هذه احلجة: لو جلاأنا كلنا 
اإليها لن�شبت حرب اأهلية. كل يدعي اأنه يدافع عن نف�شه. ثم 
متى تبداأ هذه »النف�ض«؟ ومتى تنتهي؟ وبهذا تنربي املوؤلفة 
الت�شويغات  تلك  بينها  وم��ن  ال��ع��ن��ف.  ت�شويغات  اإب��ط��ال  اإىل 
اجلماعية والقومية التي تختبئ وراء بع�ض البحوث يف مال 
من  »حظا  ت�شوغ  وكاأنها  تبدو  التي  الجتماعي  النف�ض  علم 
العنف« بغاية حتقيق »حلمة اجلماعة«، ل �شيما منها اجلماعة 
العن�شرية واجلماعة القومية. مما ينتهي اإىل اعتبار اأن حياة 

بع�ض الأقوام اأ�شمى من حياة بع�ض.
من جهة اأخرى، من احلجج القوية التي تنه�ض �شد اللجوء 
على  املبنية  احلجة  تلك  املوؤلفة  تنتقدها  وال��ت��ي  العنف  اإىل 
اإىل  اأجل��اأ  وى، فاإنني  اأجل��اأ اإىل العنف �شد ال�شِّ اأنه حني  فكرة 
هذا  بحياة  مرتبطة  حياتي  لأن  نف�شي،  �شد  اأي�����ش��ا  العنف 
الغري. وهكذا، فاإن اأغلب النا�ض الذين تربوا يف اإطار التقليد 
الفرداين الليربايل يدركون اأنف�شهم بو�شمهم كائنات حمددة 
ومنف�شلة جذريا عن األوان احلياة الأخرى. لكن يوجد ت�شور 
اآخر عالئقي، ولي�ض فردانيا، يراجع هذا الت�شور، على نحو ما 
جنده، مثال، يف املنظور الجتماعي ويف املنظور الإيكولوجي.

وح��ده من  العنف  اأن  يعلن  الي�شار من  اأه��ل  ثمة من  وهكذا، 
ميلك قوة التغيري الجتماعية والقت�شادية اجلذرية. وثمة 
اآخرون يعلنون، على نحو اأكرث توا�شعا، باأنه ينبغي للعنف اأن 
يبقى مرد تكتيك ميكن اأن ي�شتخدم مرحليا لإحداث هكذا 
تغيري. ثم �شرعان ما ين�شاأ خ��الف ح��ول الأل��ف��اظ: ت��رى، ما 
التي  التحديات الكربى  اإح��دى  اأن  العنف؟ وما عدمه؟ ذلك 
اإمنا  العنف  اأطروحة عدم  اأولئك الذين يدافعون عن  تواجه 
فاإن  وهكذا، مثال،  للجدل.  املفهومني مثريان  اأن هذين  هي 
يجد  بينما  عنف،  مبثابة  تعد  اخلطابات  اأن  يعترب  البع�ض 
بينما  بّينة.  تهديدات  حتمل  مل  ما  فيها  عنف  ل  اأن  اآخ���رون 
اآخ��رون  ويوؤكد  اجل�شدي،  العنف  على  العنف  البع�ض  يق�شر 
البنيات القت�شادية وال�شرعية  اأن  اإىل  املوؤلفة-  -ومن بينهم 

اأن  دون  حتى  الأج�شاد  يف  توؤثر  اأن  �شاأنها  من  واأن  »عنيفة«، 
تتخذ �شكل عنف ج�شدي.

اإىل  نهتدي  اأن  وهل ميكن  للعنف؟  املوؤلفة  تعريف  ما  وبعد؛ 
طريقة لف�شل املقال يف اأمر العنف وعدمه فيما وراء ما بات 
من ا�شتخدام للمفهوم ا�شتخداما تكتيكيا؟ ل ت�شكك الباحثة 

يف اأن مفهوم »العنف« اأو�شع من مرد مظهره اجل�شدي:
�ض حياة الغري اإىل اخلطر عن ق�شد  - اأول: ترى اأن كل ما يعرِّ
اأو اإهمال -مبا يف ذلك ال�شيا�شات العمومية- اإمنا هو ممار�شة 
له  م��ث��ال  وت��ق��دم  امل��وؤ���ش�����ش��ي».  »ال��ع��ن��ف  ت�شميه  ال���ذي  للعنف 
بال�شجون التي تعتربها منوذجا للعنف املوؤ�ش�شي الذي يقدم 
اأنه مما لي�ض منه بد. كما تعترب احل��دود احلالية  دوما على 

ومراكز اعتقال الالجئني واملهاجرين موؤ�ش�شات عنف.
العنيفة»  »املوؤ�ش�شات  ه��ذه  اأن  الأق���دار،  �شخرية  من  ثانيا:   -
اأو اأن  اأنها اإمنا ت�شعى اإىل اأن جتعل املجتمع اأقل عنفا،  تدعي 
باملتاري�ض-  �شيء تكون  اأ�شبه  اأ�شحت  �شاأن احل��دود -وقد  من 
اأن متنع الأ�شخا�ض »العنيفني« من الدخول اإىل البالد. هنا 
ما  الغري»  »تعنيف  يف  املوؤ�ش�شات  اإ�شرتاتيجيات  على  ينطبق 
يتهمه  كلبه  قتل  يبتغي  »م��ن  ال��ذائ��ع:  الفرن�شي  املثل  يقوله 

بداء الكلب».
يف  التفكري  عند  احل��ذر  ب�شرورة  الفيل�شوفة  تن�شح  وعليه.. 
»العنف« -مغالطة- يف  املوؤ�ش�شات مفهوم  ت�شتخدم هذه  كيف 
مثل هذه الت�شويغات. وههنا تقلب هذه املوؤ�ش�شات احلقيقة اإذ 
ت�شتهدف �شرائح من النا�ض بالعنف وهي تتهمهم باأنهم اأ�شل 
»يوجد  النا�ض:  تعنف  وه��ي  ليقول  حالها  ل�شان  واإن  العنف. 
العنف هناك، ولي�ض ههنا عنف». والأمثلة التي تقدمها على 
الالعنف هي احلركة الن�شائية ون�شالها �شد العنف اجلن�شي، 
الح��ت��الل،  ���ش��د  ون�����ش��ال��ه��ا  الفل�شطينية  احل���رك���ات  وب��ع�����ض 
وبع�ض احلركات التي قاومت ال�شتعمار مثل حركة غاندي، 

وبع�ض احلركات التي تناه�ض احلرب.
وطيلة ف�شول الكتاب الأربعة، ف�شال عن مقدمته و�شميمته، 
ت��ذك��ر امل��وؤل��ف��ة اأن��ن��ا، يف غ��ال��ب الأح���اي���ني، ح��ني ن��ط��رح اأ�شئلة 
و»كيف  فعله؟«  علينا  ينبغي  ال��ذي  »م��ا  قبيل:  من  اأخالقية، 
ميكن ت�شويغ اأفعالنا يف هذه احلالة اأو يف تلك؟«، نت�شرف كما 
ينتوي فعله  اأو ما  �شلوكه،  ب�شخ�ض يربر  يتعلق  الأم��ر  اأن  لو 
ل�شخ�ض اآخر، بغاية حتمل امل�شوؤولية الفردية عن فعل معني. 
باعتبارها  الفردية«  »امل�شاورة  مبداأ  على  الفكرة  هذه  وتقوم 
تقع يف قلب الفعل الب�شري. لكن املوؤلفة تطرح ت�شاوؤل: األي�ض 
األ ينظر يف مفهوم  الأخ��الق��ي  للفعل  الت�شور  ه��ذا  �شاأن  من 

»الفرد» الذي ينبني عليه نظرة ناقدة؟
يف �شلة بهذه امل�شاألة، ت�شعى املوؤلفة اإىل حتويل ق�شية »عدم 
ال��ع��ن��ف» م��ن م�����ش��األ��ة اأخ��الق��ي��ة ف��ردي��ة اإىل م�����ش��األ��ة اإل��زام��ات 
اجتماعية، بل وحتى اإىل اأخالق جماعية تقوم على ال�شالت 
بني النا�ض ولي�ض على عزلة الأفراد، وذلك يف اأفق ما ت�شيمه 
»اأخ��الق��ي��ات م��غ��اي��رة«. م��ا ال���ذي ن��دي��ن ب��ه اإىل اأول��ئ��ك الذين 
نعي�ض معهم على الأر�ض؟ وما الذي ندين به اإىل هذا الكوكب 
اإىل  اأو  اأ�شخا�ض  اإل  مدينون  نحن  ومل���اذا  فيه؟  نحيا  ونحن 
كائنات نعي�ض معها بهذا الهتمام وبتلك الرعاية؟ وملاذا نحن 
اإطار من عدم  مدينون لهم بحفظ حياتهم ومبعا�شرتهم يف 
نحو  الأخ��الق��ي��ة  اإلزاماتنا  اأ�شا�ض  ه��ي  تعالقاتنا  اإن  العنف؟ 
الرابط  بهذا  من�ض  فاإننا  نت�شادم،  وحينما  البع�ض.  بع�شنا 

نف�شه.
ويف اجلملة، تدعو املوؤلفة اإىل �شرب من النزعة العملية: ثمة 
بينونة بني ت�شرف املرء فردا اأو جماعة واتخاذه القرار باأن: 
ال�شعي  وبني  بغيتنا«  لتحقيق  اأف�شل طريق  هو  العنف  »ع��دم 
اإىل خلق عامل غري عنيف، اأو يف احلد الأدنى اأقل عنفا، وهو 

اخليار الذي جتده اأكرث عملية.
العنف  مل�شاألة  املخالف  الطرح  بهذا  باتلر:  يقال جلوديث  قد 
منونة«،  »مثالية  ام���راأة  وك��اأن��ك  تبدين  ق��د  العنف،  وع���دم 
ول�شان  بالواقع!  �شلة  لكل  فاقدة  مرنِّقة  منِّحة  فيل�شوفة 
ك��ال؛ ما كنُت من اجلنون  واأل��ف  بالإجابة: كال  ي��وؤذن  حالها 
ول�شت  ل  العنف،  اإىل  الأعمى  اللجوء  به  غ  اأ�شوِّ ال��ذي  بالقدر 
تراين من اجلنون بالقدر الذي اأتغا�شى فيه عن الإقرار باأمر 

»الأهواء ال�شوداء» التي حتكم بني الب�شر.
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فاهة .. د. آالن دونِو نظام التًّ

اآلن دونِو خو اأ�شتاذ الفل�شفة يف جامعة كيبيك الكندية، وهو اأكادميي نا�شط، معروٌف بالت�شدي للراأ�شمالية املتوح�شة وحماربتها على عدة جبهات، وقد كانت م�شاعيه هذه موِجعة 
لالأطراف التي حاربها، حتى اأنه لوحق ق�شائيا، من قبل بع�ض اأقطاب �شناعة التعدين عام 2008، وذلك بعد اأن اأ�شدر كتابا يف العام نف�شه بعنواٍن مثري، هو »كندا ال�شوداء: الّنهب 

والإف�شاد والإجرام يف اإفريقيا«.

وليد العبري *

اأم��ا عن هذا الكتاب فقد لقى جناحاً كبريا ورواج��اً يف كثري من 
ويدور  املختلف.  واأ�شلوبه  اجلريئة  اأطروحاته  ب�شبب  العامل  دول 
مرحلة  نعي�ض  نحن  حم��وري��ة:  ف��ك��رة  ح��ول  الكتاب  ه��ذا  مو�شوع 
اإىل  تدريجيا،  اأّدى،  نظام  ب�شيادة  تتعلق  م�شبوقة،  غري  تاريخية 

�شيطرة التافهني على جميع مفا�شل منوذج الدولة احلديثة.
تت�شم  لقواعد  غريبا  �شعودا  امل���رء  يلحظ  ال��ع��امل،  وع��رب  ب��ذل��ك، 
اجلودة  متطلبات  تدهورت  فقد  املعيارّيني،  والنحطاط  بالّرداءة 
وبرزت  القيم،  منظومات  وُهم�شت  الرفيع،  الأداء  وُغّيب  العالية، 
التحديات،  من  ال�شاحة  وخلت  الأك��ف��اء،  واأُب��ِع��د  املنحطة،  الأذواق 
التافهني واجلاهلني وذوي  �شريحٌة كاملٌة من  اإثر ذلك  فت�شّيدت 
بالنهاية،  ال�شوق  اأغ��را���ض  خلدمة  ذل��ك  وك��ل  الفكرية،  الب�شاطة 
الفردية  واحلرية  وال�شعبوية  الدميقراطية  �شعارات  حتت  ودائما 
مونت�شكيو  ك��ان  مب��ا  ي��ذّك��ر  الأم���ر  �شار  حتى  ال�شخ�شي،  واخل��ي��ار 
يحذر منه مثل وجوب �شون احلرية عن البتذال، عندما قال اإن 
»ممار�شة احلرية من قبل اأكرث ال�شعوب مت�شكا بها حتملني على 
العتقاد بوجود اأحواٍل ينبغي اأن يو�شع فيها غطاٌء ي�شرت احلرية 

مثلما ُت�شرت متاثيل الآلهة».
تتمثل اأطروحة الكتاب يف اأن كل ن�شاط يف الف�شاء العام )�شيا�شة 
ذل��ك( �شار  اأو غري  اأو عمل نقابي  اأو جت��ارة  اأكادمييا  اأو  اإع��الم  اأو 
اأنه ل  اأق��رب ل� »لعبة» يلعبها الأط��راف فيه، يعرفها اجلميع رغم 
تتمثل  ولكنها  اللعبة،  لهذه  مكتوبة  قواعد  ول  عنها.  يتكلم  اأح��د 
»اأو ُت�شت�شعر « يف انتماٍء اإىل كياٍن كبرٍي ما، ُت�شتبعد القيم فيه من 
العتبار، فُيختزل الن�شاط املتعلق به اإىل مرد ح�شابات م�شالح 
املعنويني  اأو  وال��رثوة(  )كاملال  املاديني  واخل�شارة  بالربح  متعلقة 
)كال�شمعة وال�شهرة والعالقات الجتماعية(، وذلك اإىل اأن ي�شاب 
اجل�شد الجتماعي بالف�شاد ب�شورة بنيوّية، فيفقد النا�ض تدريجيا 
فر�شياتهم  ع��ل��ى  همومهم  وتقت�شر  ال��ع��ام،  ب��ال�����ش��اأن  اهتمامهم 
ال�شغرية. وهكذا، فنحن نلعب لعبة اأعظم من اأنف�شنا اأو نتظاهر 
باخل�شوع لها، ونو�ّشع من نطاق قواعدها طوال الوقت، اأو نخرتع 

لها قواعد جديدة ح�شب احلاجة.
ذوو  اأن��ا���ٌض  الطموحني  الأ�شخا�ض  ب��ني  م��ا يكون  ع��ادة  اأن��ه  ورغ��م 
معايري عالية تن�شد النجاح الرفيع واآخ��رون ذوو معايري متدنية 
يبحثون عن النجاح ال�شهل، فاإن من يدير اللعبة هي الفئة الثانية 
اإىل ما تتطلبه الطبيعة اليومية للحياة  اأقرب  اأفرادها  عادة، لأن 
للحدود  ك��اٍف  ه��و  م��ا  بكل  والقبول  املجهود  ونبذ  التب�شيط،  م��ن 

الدنيا.
فاإن مل يرتفع الآخرون اإىل املرتبة العالية لالأوائل، حر�شوا على 
اأ�شحاب  ينتبه  اإن مل   « والن��ح��دار  درك��ه��م،  اإىل  ه��وؤلء  ينحدر  اأن 
املعايري العالية « هو اأمٌر يحدث ب�شرعة، وب�شكل خماتل، ل يلبث 
اإىل  اإل وق��د وج��د نف�شه قد �شقط من عليائه، فان�شّم  امل��رء معه 
من يف ال�شفح، هناك، بالأدنى، ف� »الت�شّفل اأي�شر من الرتّفع»، لأن 
اجلاذبية  ي��ق��اوم  مرتفع  فكل  م��ع��روف��ا:  فيزيائيا  تف�شريا  ل��الأم��ر 

الأر�شية، فيما كل منحدٍر ي�شلم نف�شه بي�شٍر اإليها.
التب�شيط، يف  »اللعبة» يكمن يف  النا�ض يف  انخراط  ال�شر يف  ولعل 
كل �شيء. فال�شلوك ال�شيا�شي، مثال ي�شعى با�شتمرار اإىل تب�شيط 
فحماية  التب�شيط؛  ح��دود  اأق�شى  اإىل  املعقدة  الفردية  الأو���ش��اع 
بخطط  ت��ق��رتن  مل  اإن  ولكنها،  نبيلة،  غ��اي��ة  ه��ي  م��ث��ال،  ال�شحة 
واأدوات واإح�شائيات ونتائج، فاإنها ل تعدو اأن تكون مفهوما مفّرغا 

من كل معنى.
وبالنهاية، فال اأهمية لأي �شيء، كما مت اإيهام النا�ض، فال �شيا�شة 
اأمٌر  العام هي  ال�شالح  �شوؤون  اإع��الم، بل ول حتى  ول جامعة ول 
اأن  اأن الأمر بالنهاية ل يعدو  اأن نتذكر  اإذ تقت�شي التفاهة  مهم، 

يكون »لعبة».
ال�شلبية قيمة.  ُتفهُمنا النظم الأيديولوجية، فاإن  على خالف ما 
ما  موقف  اتخاذ  اإىل  دفعا  النا�ض  الأيديولوجية  التعاليم  تدفع 
راأي  تكوين  على  اإم��ا  فتحثهم  اخل��الف��ّي��ة،  الفكرية  املناطق  نحو 
جديد اأو اعتناق راأي �شائد، مع التعبري ال�شيا�شي الوا�شح عن ذلك 
)من خالل النقا�ض/ الكتابة / التظاهر/ الإ�شراب/ العرتا�ض/ 

العت�شام(.
النا�ض  اأن قدرات   » اأو تتنا�شى   « ولكن هذه الأيديولوجيات تن�شى 
ل�»جهل  واإم����ا  ذك���اء ���ش��ع��ي��ف��ة»،  »م���ع���دلت  اإم���ا لطبيعة  حم�����دودة، 
معريف»، واإما ل�»تقاع�ض»، واإما ل�»�شعف �شخ�شية»، واإما خوفا من 
للنا�ض  تعليمها  ينبغي  التي  الأولية  املهارة  اإن  النتقام».  »خ�شية 
القدرة  اأي  »ل-اعتناقه»:  مهارة  بل  ال���راأي،  اعتناق  مهارة  لي�شت 
على ترك م�شافٍة بني النف�ض وال��راأي، مع مقاومة اإغراء النتماء 

اإىل مع�شكٍر فكرّي رغم عدم القدرة على اتخاذ القرار.
يتحدث  ال��ت��ي  اخل�شبية»  »ال��ل��غ��ة  ه��ي  ه��ام��ة  ل��غ��وي��ٌة  اأداٌة  للّتفاهة 
عنها املوؤلف يف بع�ض موا�شع الكتاب، وهو ي�شري بذلك اإىل اللغة 
النطق  اأي  التوتولوجية،  والتاأكيدات  باحلقائق  املحّملة  اجلوفاء 
التكرار  م��رد  اأو  احل�����ش��و،  على  ي��ق��وم  ال���ذي  احل��ا���ش��ل  بتح�شيل 

باألفاظ خمتلفة، وكاأن يف الأمر ق�شية جديدة تدفع مبعرفتنا اإىل 
الأمام، رغم اأنه ل ي�شيف عما هو معروٌف عن ال�شيء اأ�شا�شا، مبا 
فائدة.  املعنى من دون  اأ�شل  زائ��دة على  األفاٍظ  اأنها حم�ض  يعني 
لكل  ال�شالح  الأج��وف،  »اخلطاب  اللغة هو  بهذه  فاملق�شود  بذلك 
زمان ومكان»، الذي هو يف حقيقته فٌن ل يحذقه » عك�ض ما ُيظّن 

« اإل قلة من النا�ض.
يف  للجامعات  املوؤ�شفة  الأح���وال  عن  با�شتفا�شة،  امل��وؤل��ف،  يتحدث 
تعرفها  اأم���ور  ه��ي  يناق�شه  مم��ا  ك��ث��ريا  اأن  واحلقيقة  ه���ذا.  زمننا 
واأك��رث، ولعلنا نزيد على ما ذكر ظاهرة طلب  العربية،  جامعاتنا 
العلم لأغرا�ض املظهر الجتماعي، ل طلبا للحكمة العالية. ومبا 
العالية  العلمية  ال�شهادات  على  باحل�شول  الهو�ض  بظاهرة  يذّكر 

من ماج�شتري ودكتوراه لأغرا�ض الظهور الجتماعي وحده.
ولكن اأبرز ما ناق�شه املوؤلف يف كتابه هذا هو م�شاألة ت�شليع املعرفة 
الأكادميية، وبيعها للجهات املمولة للجامعات، من خالل �شل�شلة 
اأوىل حلقاتها يف �شعي الأ�شتاذ اجلامعي للح�شول على املنح  تبداأ 
من هذه اجلهات املمولة. وهكذا، ينحدر العمل باجلامعة اإىل درك 
يف  يعمل  فيها،  ت��اج��ٍر  اإىل  للمعرفة  منتج  م��ن  فيتحول  التفاهة، 

و�شٍط من العتبارات الكمية والقيم الزبائنية.
للممار�شات  املبا�شرة  بامل�شوؤولية  امل��وؤل��ف  يذكرنا  ه��ذا،  كتابه  ويف 
والأخ��الق��ي،  املجتمعي  النحطاط  اأوج��ه  من  كثري  عن  التجارية 
التي اآلت اإليها حياتنا املعا�شرة، والتي اأدت اإىل متكن نظام التفاهة 
من مفا�شل هذه احلياة. ومنها احلوكمة. نظريا، تهتم احلوكمة 
املوؤ�ش�شية بتحقيق التوازن ما بني الأهداف القت�شادية للموؤ�ش�شة 
والأهداف املجتمعية، فالأمر يتمثل بالنهاية يف املوائمة بني كل من 

م�شالح الأفراد واملوؤ�ش�شات واملجتمع ب�شكل مت�شق بقدر امل�شتطاع.
للبيئة  م��ف��ه��وم م�شمم  ه��ي  امل��ع��ن��ى  ب��ه��ذا  احل��وك��م��ة  اأن  ح��ني  ويف 
التجارية ي�شكل خال�ض، اإل اأن لعبة التفاهة قد ظهرت اإرها�شاتها 
رئي�شة  تات�شر  مبارغريت  عهده  ب��داأ  ال��ذي  التكنوقراط  حكم  مع 
الوزراء يف بريطانيا. فعندما و�شل فريقها اإىل احلكم، نقل فكرة 
بال�شيا�شة،  احلوكمة  وا�شتبدل  ال�شيا�شي،  امل��ج��ال  اإىل  احلوكمة 
وال��واج��ب  كاحلق  ال��ك��ربى،  الأف��ك��ار  م��ن  بذلك  ال�شيا�شة  فُفّرغت 
وال��ع��م��ل والل����ت����زام وال��ق��ي��م��ة وال�����ش��ال��ح ال���ع���ام، وا���ش��ت��ع��ي�����ض عن 
ال�شعبية  الإرادة  مفاهيم  ا�شتبدال  ومت  احلوكمة،  مبفهوم  ذل��ك 
املقبولية  مبفاهيم  واملري�ض  وامل��واط��ن  ال�شيا�شيون  والنا�شطون 

املجتمعية واللوبيات وال�شريك تباعا.
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�شيا�شي  ���ش��اأن  م��ن  ال��ع��ام  بال�شالح  الهتمام  حت��ول  ف�شيئا،  و�شيئا 
منظومات  من  العام  العمل  فخال  عملية،  اإدارة  مرد  اإىل  قيمي 
الهم  و�شار  والل��ت��زام،  واملواطنة  العليا  واملثل  واملفاهيم  الأخ��الق 
العام هو اخل�شخ�شة وحتويل امل�شروعات العامة اإىل القطاع العام، 

بهاج�ض حتقيق الربح فقط، وكاأن الدولة حم�ض �شركة جتارية.
يويل املوؤلف اأهمية كربى ملو�شوعات الثقافة، ويلفت اأنظارنا اإىل 
اأنها �شارت اأداة هامة يف توطيد اأركان نظام التفاهة كما يحيط بنا 
اليوم، رغما عن الت�شميات املوؤثرة والهالت الالمعة، التي حتيط 

بكل ما هو ذو عالقة بالثقافة.
انتهى الو�شع بنا اإىل اأن اأ�شبح لدينا م�شطلحات يرف�شها العقل 
يبداأ.  اأن  قبل  يقبل  �شار  ب�شاأنها  النقا�ض  ب��اب  اأن  حتى  اجلمعي، 
كلمة  عن  ال�شتعا�شة  الأ�شلم  اأ�شبح  ال�شالمة،  ول�شمان  هنا،  من 
النقدي»  »التفكري  ب�  »الفل�شفة»  وعن  »مدنية»،  بكلمة  »علمانية» 
»مرابحة»،  اإىل  »ف��ائ��دة» حتولت  وكلمة  »ن��ظ��ام»  بكلمة  »ق��ان��ون»  و 
عن  يتحدثون  دائ��م��ا  واإمن���ا  »ق��ت��ل»  لفظ  ي�شتخدمون  ل  واأي�����ش��ا 

»ت�شفية» العدو.
من  يدها  حتت  يقع  ما  تبّخر  فهي  اختزالية؛  طبيعٌة  لل�شحافة 
اأخبار، ثم تكّثفه، ثم تقتطع منه، ثم ت�شيغه وفق ما يالئم م�شالح 
بحيث  تب�شطه  ثم  القت�شادية،  اأو  ال�شيا�شية  وتوجهاتهم  مالكها 
تكون قراءة املو�شوع منا�شبة لل�شواد الأعظم من قرائها، ثم ت�شع 

له عناوين عري�شة ت�شخ فيها الكثري من النفعالت.
ذكرنا هذا الأمر مبا كان ُيروى عن ال�شحافة الفرن�شية، اإثر حقبة 
نابليون من منفاه يف جزيرة  النابليونية؛ فعندما هرب  احل��روب 
»الوح�ض  عناوينها  يف  الفرن�شية  ال�شحف  كتبت  الإيطالية،  األبا 
األبا»، وعندما اقرتب من فرن�شا كتبت »نابليون يهرب  يهرب من 
»الإمرباطور  كتبت  فعال  فرن�شا  دخل  عندما  ولكنه  فرن�شا»،  اإىل 
اأن ال�شحافة �شناعة بالنهاية، وال�شناعة  يدخل البالد». لنتذكر 

يحركها هاج�شا امل�شلحة والت�شويق دائما.
وخطاب  �شلطة  م��ن  عليه  ينطوي  مب��ا   « ال�شيا�شي  العمل  ي�شكل 
ومال وجماهري « امل�شاحة اخل�شبة لزدهار نظام التفاهة. ومتثل 
الدميوقراطية، مبا تنطوي عليه من مراكمٍة لكل هذه العنا�شر، 

بال�شرورة، املجال الأخطر لذلك.
با�شتمرار،  الدميوقراطية،  اإىل  توجه  التي  النتقادات  اأه��م  ومن 
اأن  امل��ت��م��ث��ل فيما مي��ك��ن  وال��ت��ي ل تخلو م��ن ���ش��ح��ة، ه��و اخل��ط��ر 
الد�شاتري  اأن  ذلك  الأقلية.  على  الأغلبية  طغيان  من  اإليه  ت��وؤدي 
ما ُو�شعت اإل حلفظ حقوق الأقلية قبل الأغلبية، فالأغلبية هي 
تكتل وتفاهم ل ُيخ�شى عليه من اإجحاف، واإمنا الأقلية حتتاج اإىل 
اإن القول بغري ذلك  ال�شمانات ال�شيا�شية كما تقدمها الد�شاتري. 
يعني اأن الدولة ما هي اإل اأداة بيد الأغلبية لقمع الأقلية، وبذلك 
فاإن القانون يتم جتيريه لأهداف خمتلفة، مع ف�شله عن العدالة.
اأو  الأغلبية  طغيان  عن  احلديث  اأن  لنتذكر  الأح���وال،  جميع  ويف 
حكم الأقلية، ل يكون اإل يف املجتمعات ذات الوعي باأهمية الأدوات 
ال�شيا�شية، ول اأدري اإن كان ميكن و�شف متمعاتنا العربية بذلك. 
فما اأحلظه هو ان�شغال النا�ض يف منطقتنا ب�شيئني بالدرجة الأوىل، 
م��ا يذكرين  الأم���ر، حقيقة،  وال��رتف��ي��ه. يف  املعي�شة  ���ش��وؤون  وه��م��ا 
بثنائية »اخلبز والألعاب»؛ هذه العبارة الالتينية التي ذهبت مثال 
للتعبري عن منط حياة ال�شعب الروماين يف فرتة النحطاط قبيل 

باملتع احل�شية  الرومان ماأخوذين متاما  روم��ا، عندما كان  انهيار 
من لذائذ وترف وطعام »اخلبز»، وباألعاب املجالدين الدموية يف 
امللعب »الألعاب»، والتي دخلت القامو�ض ال�شيا�شي احلديث ف�شارت 
املُ�شّللني  لل�شيا�شيني  التافهة  الأول��وي��ات  على  للدللة  ت�شتخدم 
لل�شعوب، الذين ي�شغلون �شعوبهم باملطالبات ال�شعبوية عو�شا عن 
ب�شوؤون  النا�ض  اإ�شغال  يف  فينجحون  احل�شيفة،  ال�شيا�شات  و�شع 
املعا�ض من جهة )النزعة ال�شتهالكية ونقا�شات الأ�شعار والر�شوم 
من  الفرجة  وباأن�شطة  والتاأمني(،  وال�شحة  والتموين  والرواتب 

جهة اأخرى )الرتفيه وكرة القدم(.
�شيء.  ك��ل  على  التفاهة  اإ���ش��ب��اغ  اإىل  التفاهة  ن��ظ��ام  يق�شد  وه��ن��ا، 
�شهلة  امل��ه��م��ة  ه���ذه  ك���ون  ل��الأم��ر يف  وت��ك��م��ن اخل���ط���ورة احلقيقية 

وممكنة التحقق ب�شال�شة.
الفكري  والن��ق��ي��اد  الت�شليم  دع����اوى  م��ن  يحا�شرنا  م��ا  ظ��ل  ويف 
اإط��الق��ي��ة ك���احل���رام واحل����الل وال��ع��ي��ب  الأع���م���ى، حت��ت م�شميات 
علينا  وال�شعبوية،  العام  وال���راأي  الأ�شخا�ض  وتقدي�ض  والتقاليد 
اأن ندّر�ض التفكري النتقادي، القادر على التعرف على كل دعوى 
تافهة مثل هذه، بل واأن ن�شتح�شر جميع مناذج التفكري النتقادي 
فنبث  تعرفه»،  ل  اأن ح�شارتنا  اإفهامنا  منه  ي��راد  »ال��ذي  ال�شرف 

احلياة فيها.
يف ه���ذه امل��رح��ل��ة، مي�شي م��و���ش��وع ال��ف�����ش��اد اإىل م��ا ه��و اأب��ع��د من 
ا�شتغالل النفوذ؛ الأظرف املليئة بالنقود؛ واملعاملة الُف�شلى التي 
يرتبط بها عادة. هذه مرد عوار�ض، فالف�شاد اأكرث خطورة من 
�شلبي عميق  تاأثري  ذات  راديكاليٍة  تدهوٍر  اإن��ه عملية  بكثري:  ذلك 

على ما هو اأ�شا�شي.
وهنا ا�شرت�شل د. اآلن دونِو يف كتابه باحلديث عن املعرفة واخلربة 
يف ف�شله الأول، ثم حديثه عن التجارة والتمويل يف ف�شله الثاين 
ويف  واحل�����ش��ارة،  الثقافة  عن  احلديث  ذل��ك  بعد  تال  الكتاب،  من 
رُّ بال�شالح العام، ول ي�شعنا  ف�شله الأخري حتدث عن ثورة ما ُي�شِ
هنا احلديث عن كل ف�شل، ولكن اأن�شح اجلميع بقراءة هذا الكتاب 
الرائع مما يحمله من دللت وحكم وعرب، ُت�شيف للقارئ املزيد 

من املعرفة.
ي�����ش��اع��دن��ا ع��م��ٌل ق���دمي، ه��و ك��ت��اب اأر���ش��ط��و املُ��ع��ن��ون »ح���ول ال��ك��ون 
يو�شح  ه��ذا  الأف��ك��ار من جانبني. يف عمله  والف�شاد» على حتديد 
اأر�شطو اأن الف�شاد لي�ض اأمرا يحدث » بب�شاطة « مبجرد اأن يتحول 
�شٌي اأو يبلى، مبعنى اأن تتغري بع�ض خوا�شه. فمثال، عندما ينتقل 
الق�شيب املعدين من حالة ال�شخونة اإىل حالة الربودة فاإنه يتغري 
بال �شك، ولكنه ل يف�شد بعد. بذلك، فاإن الف�شاد ل يقع اإل عندما 
التعرف على  املمكن  ب�شكل عميق حتى ل يعود من  ال�شيء  يتغري 
)لعنا�شره  العزل  اأو  التجميع  بف�شل  لي�ض  »اإنه يحدث،  طبيعته. 
بكليته».  ذاك  اإىل  ه��ذا  �شيء من  واإمن��ا عندما يتغري  ل��ه(،  املكونة 

وهكذا، ي�شبح ال�شيء فا�شدا عندما يتغري يف عنا�شره الدائمة.
و�شفه  م��ا مي��ك��ن  ه��ن��اك  لي�ض  اأب���دي���ا.  ي��ك��ون  اأن  للف�شاد  ل مي��ك��ن 
م��ن خ��الل فعل   « فالف�شاد  ال��ف�����ش��اد».  »ق��ب��ول  م��ن  اأب��دي��ٍة  كعمليٍة 
اخلا�شة. فال ميكننا  نهايته  اإىل  ي�شل  ذات��ه«  الراديكايل  التحّول 
احلديث عن ف�شاد املوؤ�ش�شات العامة واملبادئ على مدى عقوٍد من 
دون الت�شاوؤل عما حدث لها كنتيجة للتغريات العميقة التي ُن�شبغ 

عليها هذا ال�شم.

ب�شكل تاريخي وجمعي، لقد و�شلنا الآن اإىل النقطة التي ميكننا 
القول فيها باأنه كان هناك ف�شاد. وما دامت هذه هي احلالة، فاإلم 

و�شلنا؟ اأين جند اأنف�شنا الآن، وما الذي نواجه؟
اإن ه����ذا ع���م���ٌل ل��ل��ف��ل�����ش��ف��ة: ع����دم ال���ر����ش���ا ب��امل��ع��رف��ة امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
ب�شددها  وال��ت��ي  امل���ج���ردة،  ال��ن��ظ��م  ُت��ن��م��ِذج  ال��ت��ي   « بالكال�شيكيات 
ي�شتطيع العارفون القيام بالتقدير ال�شلبي للطبيعة املتقلبة لنظام 
ا�شتيعاب  م��ن خاللها  اخل���روج مبفاهيم ميكننا  واإمن���ا   » الأ���ش��ي��اء 

النظام اجلديد الذي يتمخ�ض عن الف�شاد، فيما هو ُينهي نف�شه.
كيف ميكننا ت�شمية هذا ال�شيء، الِبْنية، اأو املنظمة » اجلديدة ب�شكل 
التفكري  ميكننا  وكيف  الف�شاد،  ع��ن  تنتج  �شوف  التي   » رادي��ك��ايل 
اإن الف�شاد يهدد الدميوقراطية  اأو تنظيمها؟ ما عدنا نقول  فيها 
 « الدميقراطية  مبداأ  اإن  نقول  اأن  الآن  ينبغي  واإمن��ا  دائ��م،  ب�شكل 
« �شار يف�شح املجال لنظام جديد يو�شف  اأ�شبح الآن فا�شدا  وقد 
بكلمة »احلوكمة». اإن اجلامعة الفا�شدة ينتهي بها الأمر كموؤ�ش�شة 
تعمل يف مال بيع اخِل��ربة؛ والقت�شاد الفا�شد يوؤدي اإىل ظهور 
الأوليجار�شّية املالية، واملوؤ�ش�شات الق�شائية الفا�شدة تقود اإىل قيام 

جهات خا�شة ُتعنى بالت�شويات املكلفة للمنازعات. 
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الالعنف في اإلسالم: مفكرون، ناشطون، وحركات الالعنف اإلسالمية

محمد سمير مرتظى

ي�شاهم هذا الكتاب املو�شوم ب�»الالعنف يف الإ�شالم: مفكرون، نا�شطون وحركات الالعنف الإ�شالمية« للكاتب �شمري حممد مرت�شى، والذي يعترب مهما، يف فهم الإ�شالم فهما 
�شحيحا، م�شتعينا يف ذلك بتق�شيم منهجي م�شبوط جاء يف ثمانية ف�شول ومقدمة وخامتة، اإ�شافة اإىل لئحة باأهم امل�شادر واملراجع، ومموعة من ال�شور ملفكرين ونا�شطني 

ومنظرين يف مال الالعنف الإ�شالمي.

رضوان ضاوي *

اأخالقيات  يف  احل��رك��ات  مفاهيم  لأه��م  تلخي�شا  الكتاب  ه��ذا  يعترب 
الأملانية، كما يلعب  باللغة  الناطقة  البلدان  الإ�شالمي يف  الالعنف 
دورا كبريا يف جتديد النظرة النمطية لالإ�شالم عند املتلقي الأملاين 
يعتقد  ال��غ��رب��ي،  ال��ع��امل  ففي  عليه:  امل�شو�شة  ل��ل��روؤى  ومناق�شته 
ب�شبب  ال�شالم  اأخالقيات  ميلك  ل  الإ�شالم  اأّن  جازما  العام  ال��راأي 
التي يرتكبها  العديدة  العنف  الإعالمي، ونتيجة لأعمال  الت�شليل 
ُينظر  فاأ�شبح  الإ�شالمي  التيار  على  املح�شوبني  الأ�شخا�ض  بع�ض 
ويوؤكد  والعاملي.  الجتماعي  لل�شالم  تهديد  اأن��ه  على  الإ���ش��الم  اإىل 
املوؤلف اأن هذا العتقاد الغربي يك�شف عن جهل هائل بتنوع الإ�شالم 

ومب�شادره.
ورغم اأّن اأخالقيات ال�شالم الإ�شالمية لها تاريخ طويل يف الالهوت 
ول  امل�شتمر،  التقليد  ه��ذا  جت��اه��ل  يتعمد  ال��غ��رب  ف���اإن  وامل��م��ار���ش��ة، 
ال�شالم  ممثلي  بع�ض  ال��غ��رب  فيها  يظهر  قليلة  ح���الت  اإل  ت��وج��د 
امل�شلمني، والذين غالًبا ما يتم جتاهل انتمائهم الديني، اأو ُيعتربون 
با�شتغراب،  اأو ُيالحظ وجودهم  ال�شهرية،  القاعدة«  »ال�شتثناء من 
كما لو اأّن هوؤلء الأ�شخا�ض ي�شاهمون يف ال�شالم رغم اأنهم م�شلمون، 

ولي�ض لأنهم م�شلمون.
ه���ذا ال��ك��ت��اب يجيب ع��ن ت�����ش��اوؤلت اجل��م��ه��ور الأمل����اين ع��م��ا اإذا ك��ان 
الإ�شالم هو ال�شالم اأو هو نذير العنف؟ وما هو »الإ�شالم« اأو ما الذي 
وا�شع  نطاق  الآراء على  تختلف  وبطبيعة احلال  الدين؟  مييز هذا 
لدى امل�شلمني عن دينهم بخالف الغرب الذي ي�شور اأن الإ�شالم يف 
اأنه الدين الذي انت�شر بالنار وال�شيف منذ  كثري من الأحيان على 
ظهوره وبدايات انت�شاره. ويتعزز هذا الت�شور املت�شدد ببع�ض اأفعال 
املت�شددين يف بالد امل�شلمني اأو الذين يعي�شون يف الغرب بزعمهم اأنه 

يحق لهم احتكار الإ�شالم وممار�شة الو�شاية عليه.
ُيظهر املوؤلف حممد �شمري مرت�شى يف اأعماله التي تتناول الإ�شالم 
اأمل��ان��ي��ا  ���ش��ائ��د يف  ه��و  ع��م��ا  م��غ��اي��رة وخمتلفة وم��و���ش��وع��ي��ة  بطريقة 
هناك  كانت  ال�شائدة،  امل�شتن�شخات  م��ن  العك�ض  على  اأن��ه  وال��غ��رب، 
الإ�شالمي،  اجلانب  على  والالعنف  ال�شالم  حول  متنوعة  نقا�شات 
لي�ض فقط يف ال�شنوات الأخرية، بل منذ ن�شاأة الإ�شالم، �شاهم فيها 
اإ�شالمية  وح��رك��ات  ون�شطاء  الإ���ش��الم��ي،  مفكروالالعنف  واأث��راه��ا 
اأك��رث  ال��واق��ع  �شلمية. فكما ه��و احل���ال يف كثري م��ن الأح��ي��ان، ف���اإن 
تعقيًدا من اأمناط التفكري الب�شيطة التي يف�شر بها الإ�شالم وُيفهم 

بها.

لهذا جاء هذا الكتاب �شامال يت�شمن اآراء ونقا�شات مموعة كبرية 
واملنهج  ال�شلمي  اخل��ط��اب  ميثلون  ال��ذي��ن  امل�شلمني،  املفكرين  م��ن 
فيما  يختلفون  امل��ف��ك��رون  ه���وؤلء  ك��ان  واإذا  الإ���ش��الم:  يف  الالعنفي 
بينهم من حيث الوظيفة، حيث يذكر املوؤلف منوذجا من الباحثني 
وامل��ف��ك��ري��ن وال��ن��ا���ش��ط��ني، وح��ت��ى احل���رك���ات الإ���ش��الم��ي��ة، وال��ذي��ن 
يختلفون اأي�شا من حيث النتماء الفكري، حيث لدينا �شنة و�شيعة 
حيث  من  ويختلفون  امل�شلمني،  الإخ��وان  جماعة  ومن  واإ�شماعيلية 
اجلن�شية التي تتوزع بني الهندي والأفغاين والباك�شتاين والعراقي 
وال�����ش��ع��ودي وال�����ش��وري، واجل���زائ���ري وامل�����ش��ري اأو اأي دول���ة اأخ��رى 
ي�شكنها امل�شلمون، فاإن هوؤلء يتحدون فيما بينهم يف انتمائهم اإىل 
الدين الإ�شالمي، ويف دفاعهم عن الإ�شالم ونفي �شفة العنف عنه، 

من خالل نقا�شات وكتابات وموؤلفات وحما�شرات وعمل ميداين.
وقدم املوؤلف للقارىء يف هذا الكتاب مموعة من املفكرين الذين 
خ��اٍل  بعامل  والل��ت��زام  الالعنف  اأخ��الق��ي��ات  مثل  موا�شيع  ع��اجل��وا 
من الأ�شلحة ومفهوم اجلهاد الالعنفي، ووحدوا وجهة النظر من 
منظور اإ�شالمي حول هذا املو�شوع املعقد، ويعيد بذلك هذا الكتاب 
معروفني  وغ��ري  معروفني  ونا�شطني،  وعلماء  لباحثني  الع��ت��ب��ار 
ومبا  باأعمالهم،  وي�شيد  الغرب،  ويف  الإ�شالمي  العربي  العاملني  يف 
قدموه للعامل، من اأجل اإبراز �شلمية الدين الإ�شالمي، وت�شاحمه، 
وتقبله لالآخر، واهتمامه بامل�شرتك الإن�شاين. وكانت نظرة موؤلف 
اأن���ه مل  ذل��ك  �شمولية، غ��ري خم��ت��زل��ة، ول خمت�شرة،  ال��ك��ت��اب  ه��ذا 
يقت�شر يف مناذجه على فئة معينة، اأو جن�شية معينة، بل عمل على 
تنويع مناذجه بني عامل وباحث وفقيه واإمام ونا�شط حقوقي، كما 
نوع يف جن�شيات هذه النماذج بني هندي و�شعودي و�شوري واأفغاين 
وتقبله  الإ���ش��الم  م�شارب  تنوع  ي��وؤك��د  نف�شه  التنوع  ه��ذا  وم�شري. 

لالآخر، وعامليته.
وم���ن ال��ن��م��اذج ال��ت��ي ذك��ره��ا ال��ب��اح��ث يف ك��ت��اب��ه جن��د ال��ع��امل ج��ودت 
لقب  معا�شر،  �شوري  مفكر  وه��و   ،1931 �شنة  ول��د  ال��ذي  �شعيد 
بغاندي العرب، وكان قد تعرف اأي�شا على مالك بن نبي وتاأثر به، 
وحممد  الأف��غ��اين،  الدين  جمال  مثل  اآخرين  مب�شلحني  تاأثر  كما 
اأ���ش��د. اه��ت��م يف كتبه وحما�شراته  اإق��ب��ال، وحم��م��د  ع��ب��دو، وحم��م��د 
الأنبياء،  طريق  الإ�شالم  واعترب  الإ�شالم،  يف  والالعنف  بالأخالق 
ال��وح��ي��د للتغيري. وي��رك��ز م��وؤل��ف  ال��ط��ري��ق  ال��الع��ن��ف ه��و  اأن  ك��م��ا 
مبوؤ�ش�ض  و�شفه  على  �شعيد،  ج��ودت  ل�شرية  عر�شه  يف  الكتاب  ه��ذا 

دعا  العنف، فقد  ونبذ  ال�شلمية  والدعوة  الالعنفي،  نظرية اجلهاد 
اأم��ة  تواجهها  ال��ت��ي  للمع�شالت  كحل  ال��دمي��ق��راط��ي  ال��ت��ح��ول  اإىل 
اخليار  راف�شابذلك  الالعنفي،  التغيري  فكر  طريق  عن  الإ���ش��الم، 
اأو م�شكلة الالعنف  اآدم الأول،  ابن  امل�شلح، وا�شتهر بكتابه » مذهب 
اآخ���رون  م�شلمون  م��ف��ك��رون  ي��وا���ش��ل  وبينما  الإ���ش��الم��ي.  العمل  يف 
ال�شرعي متى يكون اجلهاد م�شروًعا  ال�شوؤال  احلديث بحرية حول 
هي  وم��ا  ال�شراع  ه��ذا  مثل  خو�ض  ميكن  وكيف  النف�ض،  عن  دفاعا 
ح���دوده؟، ف��اإن الباحث ج��ودت ال��ذي در���ض يف جامعة الأزه���ر �شوف 
ال�شالم  خ��دم��ة  يف  الفكرية  طاقته  وي�شع  معاك�ًشا  اجت��اًه��ا  يتخذ 
الإ�شالمي، ويركز فيه على الدعوة اإىل الالعنف التي يعتربها دعوة 
للعقل يف جوهرها.وكان قد رف�ض ت�شدد جماعة الإخوان امل�شلمني 
التغيري  اأن حماولتهم حتقيق  الأربعينيات،ذلك  اأواخر  امل�شرية يف 
ال�شيا�شي من خالل الغتيالت مل توؤذي الإ�شالم فح�شب، بل خلقت 
تقييد  اإىل  متيل  الدولة  جعل  اخل��وف،  من  اجتماعًيا  مناًخا  ا  اأي�شً
اأكرث للحريات املدنية. لذلك فهو يرى اأن تعامله مع حق املقاومة 
الإ�شالمية الالعنفي نقطة عك�شية للجماعات الإ�شالمية يف الع�شر 
احلديث، الذين ي�شتخدمون العنف يف اأغلب الأحيان و�شيلًةلتحقيق 
الإيديولوجي  التفكري  يعار�ض  وه��و  ال�شيا�شية.  للحقائق  تغيري 
ل�شيد قطب على وجه اخل�شو�ض، ويدعو اإىل نبذ العنف. لهذا وجد 
من  يكون  متى  امل��ح��وري:  بال�شوؤال  النا�ض  تذكري  املنا�شب  من  اأن��ه 
ال�شروري توقف الرجل العقالين عن �شنع الأ�شلحة لإبادة نف�شه 
واإبادة الآخرين؟ لذا فاإن ممار�شة الالعنف على امل�شتويات املحلية 
اخليار  هي  بل  عنه،  غنى  ل  خياًرا  فقط  لي�شت  واجلزئية  والعاملية 

العقالين الوحيد املتبقي. وقد و�شف �شعيد هذا باأنه عملية ن�شج.
كما حتدث موؤلف الكتاب عن املعلم مولنا وحيد الدين خان، وهو 
العنف  مهاجمة  على  دع��وت��ه  ق��ام��ت  معا�شر،  ه��ن��دي  م�شلم  مفكر 
املنهج  لتبني  ودعى  امل�شلح،  العنف  تتبنى  التي  ومواجهة اجلماعات 
العلمي واجلهاد ال�شلمي يف الدعوة. و�شفته ملة الأمة القطرية 
اأحد املفكرين امل�شلمني القالئل الذين  فكتبت: »وحيد الدين خان 
جمعوا بني ثقافة الع�شر يف اأعمق ظواهرها واأعقد ت�شعباتها، وبني 
وهي  معطياتها  واأ�شمل  خ�شائ�شها  اأدق  يف  اخلالدة  الإ�شالم  ثقافة 
ميزة؟ قلما وجدت بني مثقفي هذا الع�شر«.  يوؤكد املوؤلف على اأن 
خان كان يف بداية اأمره اأحد العلماء املتحم�شني لفهم الإ�شالم على 
اإ�شالمية  امل��ودودي قد ب�شر يف كتابته بثورة  امل��ودودي، وك��ان  طريق 
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 1789 ع��ام  يف  الفرن�شية  ال��ث��ورة  ذل��ك  يف  م�شتلهما  باك�شتان،  يف 
امل��ودودي  ن��اأى خان بنف�شه عن  1917. لذلك  اأكتوبر عام  وث��ورة 
اأن مثل هذا التحول يف  ال�شيا�شية للدين. وحذر خان من  وقراءته 
اإىل  خ��ان  وان�شم  ال�شيا�شي.  للتالعب  الدين  ي�شلم  �شوف  الإ���ش��الم 
حركة التبادل ال�شيا�شي »تبليغ« غري ال�شيا�شية لفرتة طويلة حتى 
الإ�شالمي  املركز  دلهي  يف   1970 �شنة  اأ�ش�ض  ثم   .1975 ع��ام 
معا  وامل��رك��زان  والروحانية،  ال�شالم  اأج��ل  من  املركز   2001 ويف 
ي��ع��م��الن ع��ل��ى ن�شر دي���ن ال�����ش��الم الإ���ش��الم��ي وال��ع��م��ل ال��ت��ن��وي��ري. 
و�شنفته جامعة جورج تاون، نتيجة جهوده من اأجل اإحالل ال�شالم 
بني الأديان والوئام الجتماعي، �شمن 500 �شخ�شية م�شلمة من 
بال�شفري  2009 وو�شفته  عام  العامل يف  يف  نفوذاً  امل�شلمني  اأكرث 

الروحي للعامل.  
الق�شور يف مفهوم خان  اأوج��ه  الرغم من  اأن��ه على  املوؤلف  وي�شيف 
اأفكاره مهمة  اأن  اإل  املطاف،  نهاية  وقبوله لال�شطهاد يف  لالعنف 
لل�شالم الإ�شالمي. مل يكن النبي حممد)�ض( قائًدا ع�شكرًيا، ومن 
املهم التاأكيد على ما فعله النبي)�ض( يف حياته. نكت�شف هنا در�ًشا 
اإنه يلبي احتياجات ال�شباب امل�شلمني الذين  يحاول احتواء العنف. 
يرغبون يف القيام ب�شيء ما يف مال ال�شالم. فقد �شاهم خان يف جمع 
كلمة ال�شالم والإ�شالم مًعا، وما يزال الأمر مرتوكا الآن للم�شلمني 
على  وتعمل  ال�شلمي،  تتبنى اجلهاد  اأغلبية  لبذل جهد كبري خللق 

ال�شيطرة على مرتكبي العنف وت�شحيح م�شارهم امل�شوؤوم.
اف��رتا���ض وج��ود  اإىل التغيري ل تخلو م��ن الأم���ل وم��ن  ال��دع��وة  اإّن 
اأكرث �شلمية �شواء فيما بني  اإذا قمنا بدورنا جلعل العامل  م�شتقبل 
امل�شلمني اأوبني امل�شلمني واليهود وامل�شيحيني اأو امل�شلمني اأو غريهم.
وك����ان امل��ث��ق��ف اأ���ش��غ��ر ع��ل��ي ال����ذي ول���د ���ش��ن��ة 1939 وت����ويف �شنة 
2013، حتى وفاته من اأهم املثقفني امل�شلمني يف الهند، وهو من 
عائلة اإ�شماعيلية، تعلم اأ�شول الدين من اأبيه قربان ح�شني، واهتم 
بالعالقات بني امل�شلمني والهندو�ض، والت�شالح بينهم، كما عمل على 
ت�شوراته  فقدم  اأنف�شهم،  امل�شلمني  داخ��ل  والت�شالح  الت�شامح  ن�شر 
عن الالعنف باعتباره منوذجا قدمه النبي حممد )�شلى اهلل عليه 
امل�شلمني  وبني  امل�شلمني،  بني  الت�شالح  حتقيق  على  فعمل  و�شلم(. 
وال��ه��ن��دو���ض، م��ن اأج���ل جت��ن��ب امل��واج��ه��ات ال��دام��ي��ة ب��ني الهندو�ض 
وامل�����ش��ي��ح��ي��ني وامل�����ش��ل��م��ني ال��ت��ي ح��دث��ت وم���ا زال����ت حت���دث ال��ي��وم يف 
الهند. ومن اأجل التزام متوا�شل بق�شايا ال�شالم والت�شامح، واأي�شا 
م�شاهمات يف نقا�شات م�شنية مت تو�شيحه بجائزة ال�شالم البديلة�شنة 
اأثناء  اأغنيفي�شو  �شوامي  الهندي  النا�شط  م��ع  منا�شفة   2004
تقدمي كتابه الذي يروي فيه �شريته �شنة 2011 اأ�شاد به الرئي�ض 
ال�شابق للهند حممد حامد اأن�شاري وقارنه بالفيل�شوف �شبينوتزا. 
الع��ت��داء،  ع��دم  ال��ت��ايل:  النحو  على  الالعنف  علي  اأ�شغر  وي��ع��رف 
دائما  ينتهك  العدوان  لأن  للحرية،  موقف  هي  هذه  احلياة  ومنط 
م�����ش��اواة عدم  اأن���ه ل ميكن  اأ���ش��غ��ر علي مقتنع  الآخ����ر، لكن  ح��ري��ة 
لأن  احلتمي،  الإيديولوجي  العنف  عن  التخلي  مب�شاألة  الع��ت��داء 
والعقاب  النف�ض  عن  والدفاع  ال�شرورة  ح��الت  يف  العنف  ا�شتعمال 

النبي  اقتناعه بفهمه ل�شرية حياة  م�شموح به، وهو بهذا يعلن عن 
حممد �شلى اهلل عليه و�شلم يف مكة ويف املدينة.

ال��ذي يتجلى يف  اأ�شغر علي  الكتاب هدف  املوؤلف يف هذا  وي�شتنبط 
تخلي�ض �شمو تف�شري القراآن من ا�شتحواذ املت�شددين عليه، فدعاة 
لكنهم  ذات���ه،  الن�ض  ي��ق��روؤون  امل�شلمني  م��ن  العنف  ودع���اة  ال�����ش��الم 
التعامل  ي��وج��ب  بينما  وم��ت��ن��اق�����ض،  م��ت��ب��اي��ن  ن��ح��و  ع��ل��ى  يفهمونه 
فالرد  التف�شري.  �شمو  ح��ول  املثمر  النقا�ض  ال��دي��ن  م��ع  املو�شوعي 
املعا�شر على جواب اأول مرتكب للجرمية من اأبناء اآدم عليه ال�شالم 
على ���ش��وؤال ال��رب ع��ن اأخ��ي��ه، فيقول: »ل اأع��ل��م. ه��ل اأن��ا و�شي على 
»نعم،  التايل:  النحو  يكون على  التكوين،  �شفر  كما جاء يف  اأخ��ي؟« 

اأنا و�شي على اأخي«.
الكتاب،  ه��ذا  يف  امل��وؤل��ف  اأهميتها  على  اأك��د  التي  النماذج  اأه��م  وم��ن 
اآيات اهلل الكربى حممد احل�شيني ال�شريازي، الذي ولد يف  منوذج 
عائلة �شيعية بالنجف بالعراق، وي�شهد تاريخ عائلته على منطلقها 
بالعنف،  انت�شر  الإ����ش���الم  اإن  ت��ق��ول  ال��ت��ي  ال��ن��ظ��ري��ة  واأن  ال�شلمي، 
الإن�شان  حتمل  يتوخى  اإمن��ا  الإ�شالمي  الدين  واأن  قا�شرة،  نظرية 
مل�شوؤوليته. نا�شل من اأجل عامل خال من الأ�شلحة، وهي م�شوؤولية 
�شانعني  بو�شفهم  م�شوؤوليةامل�شلمني  ه��ي  كما  ال����دويل،  املجتمع 
احلوار  واإىل  الإ�شالمية  الأخ��وة  �شرورة حتكيم  اإىل  ودع��ا  لل�شالم. 
وقد  املراجع.  �شورى  واإىل  ال�شيا�شية،  والتعددية  وامل��وؤمت��رات  احلر 
وموؤ�ش�شة لرتبية  كتبه وحما�شراته مبوا�شيع مهمة جدا  اهتم يف 
احليوي،  الفكر  الرتبية،  الالعنف،  بينها:  من  والت�شامح،  ال�شالم 
الأخالق الرفيعة، اجلهاد امل�شتمر بالأ�شاليب ال�شلمية، وكان مبداأه 
النبي حممد  ب�شرية  وك��ان يقتدي  ال�شلم والالعنف.  يف احلياة هو 
قومه  دع��ا  حني  العنف  م�شاألة  عالج  ال��ذي  وال�شالم،  ال�شالة  عليه 
ثالثة ع�شر �شنة، �شلميا، رغم ما �شببته له قري�ض من اأذى. كما اأنه 
تاأثر مبنهج النبي عي�شى عليه ال�شالم ال�شلمي، لهذا دعا ال�شريازي 

اأن�شاره اإىل تبني منهج �شلمي يف الدعوة والكفاح، تعبريا عن احلركة 
ال�شلمية التي يتبناها، وبالتايل فاإن امل�شيحيني وامل�شلمني متمعني 

�شيقودون النا�ض نحو منط عي�ض �شلمي.
اأما النا�شطان وال�شيا�شيان خان عبد الغفار خان وحممد علي جناح 
توجه جديد  اتباع  الهند، من خالل  ا�شتقالل  اأجل  فقدكافحا من 
جي�ض  وتاأ�شي�ض  ال�شجن،  يف  ال��ق��راآن  ودرا���ش��ة  امل��دار���ض،  بناء  اأ�شا�شه 
مبو�شى  جناح  علي  حممد  لقب  �شلمية.  ب��ث��ورة  والقيام  الالعنف، 
املعا�شر، واأعلن اأن ال�شيا�شة هي مواجهة بني ال�شرفاء، ومكانها هي 

الربملان.
اأف��غ��اين ورائ��د  الهند، وه��و  الغفار رفيق غاندي يف  وك��ان خ��ان عبد 
واأ�ش�ض  ال�شلمية،  امل��ق��اوم��ة  اإىل  دع��ا  الإ����ش���الم،  يف  ال��الع��ن��ف  ثقافة 
اأن  الإ�شالم مع الالعنف، رغم  اآمنت بتوافق  التي  حركة خدام اهلل 
البلد كانت ت�شتعمرها بريطانيا. وكان عا�شقا للعلم والتعليم، فبنى 
مببادرة منه مدر�شة، واآمن باملقاومة ال�شلمية من خالل الع�شيان 
املدين �شبيال للتغيري عن مواقفه، وكان مبداأ احلركة موؤ�ش�شا على 
الإ�شالم.  واليقني واحلب، وهي مفاهيم يعتربها خان قلب  العمل 
اأن  اللتحاق  طالب  ق�شم  هو  باحلركة  اللتحاق  قانون  ك��ان  ولهذا 
اإ�شالمية �شلمية، وثقافة املقاومة الالعنفية. وقد  تكون له فل�شفة 

لقب بدوره بامل�شلم امل�شامل، وبفخر الأفغان.
ميكننا يف نهاية هذا العر�ض اأن نتبني عجز تاريخ العنف القائم على 
الدميقراطية  فيه  ترت�شخ  متمع  اإف��راز  عن  والطائفية  التع�شب 
التنمية  اأو  اجل���وار  ب��ني  وال��ت��ع��اون  الإقليمي  وال���ش��ت��ق��رار  الوطنية 
الب�شرية. وكما يقول تيم اأندر�شون، فاإن »لالإ�شالم توجها متمعيا 
بالتعددية  ويعرتف  ال�شو�شيولوجي،  امل�شتوى  على  و�شامال،  قويا 
الإ�شاءة  وينبذ  الرحمة،  على  القراآن  وي�شدد  الت�شامح.  على  ويحث 
ل��ل��ج��م��اع��ات الأخ�����رى، وي��ح��ث ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ف��ي��م��ا ب��ني اجل��م��اع��ات 

املختلفة من املوؤمنين�ض.
م�شريني  ونا�شطني  وباحثني  مبفكرين  الكاتب  ي�شت�شهد  هذا  ويف 
وعراقيني واإيرانيني و�شعوديني و�شوريني وهنود واأفغان معا�شرين، 
التخلي  ودون  والتنوع بطرق خمتلفة،  الت�شامح  يعززون  وموؤثرين 
عن الهوية الإ�شالمية؛ فالعنف والطائفية هما بدعتان �شيا�شيتان 

اأكرث من كونهما تعبريا عن القيم الدينية.
---------------------------------------------
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االنعكاس الكبير: كيف استسلمت أمريكا لألسواق الحرة

توماس فيليبون

امل�شكالت  العديد من  اأن  ال�شوء على  ت�شليط  اأمريكا لالأ�شواق احل��رة«  ت�شت�شلم  العظيم: كيف  »النعكا�ض  الأخ��ري  كتابه  فيليبون يف  توما�ض  الكبري  القت�شادي  يحاول اخلبري 
الرئي�شية لالقت�شاد الأمريكي ل ترجع اإىل عيوب الراأ�شمالية اأو حتمية العوملة بل اإىل متركز قوة ال�شركات وذلك عرب الق�شاء على املناف�شة العادلة. 

محمد السالمي *

فلو ت�شاءلنا ملاذا خطوط الهاتف اخللوي يف الوليات 
للبحث عن  اأوروب���ا؟.  يف  منها  بكثري  اأغلى  املتحدة 
البحث  من  رحلة  يف  فيليبون  توما�ض  اأخ��ذ  اإجابة، 
واملناق�شات  تعقيًدا  الأك��رث  الق�شايا  عن  والتنقيب 
و�شل  النهاية،  يف  احلديث.  القت�شاد  يف  ال�شاخنة 
كانت  التي  الأمريكية،  الأ�شواق  اأنَّ  اإىل  ا�شتنتاجه: 
املناف�شة  ع���ن  ت��ت��خ��ل��ى  ل��ل��ع��امل،  من���وذًج���ا  ي���وم  ذات 
ال�شحية. القطاعات القت�شادية املختلفة اأ�شبحت 
كانت عليه قبل ع�شرين  مقارنة مبا  اأك��رث متركزاً 
ع���اًم���ا، ح��ي��ث ي�شيطر ع���دد ق��ل��ي��ل م���ن ال��الع��ب��ني، 
هوام�ض  وت��و���ش��ي��ع  حل��م��اي��ة  ب��ق��وة  ي�شعون  وال��ذي��ن 
الأ�شعار  ارت��ف��اع  اإىل  ه��ذا  ُي���وؤدي  وبالتايل،  ربحهم. 
مع انخفا�ض ال�شتثمار والإنتاجية والنمو وكذلك 
الأج����ور، وال���ذي ب���دوره ي���وؤدي اإىل م��زي��د م��ن عدم 
امل�شاواة. ويف املُقابل، فاإنَّ اأوروبا التي مت ا�شتبعادها 
ال�شركات  تناف�شية  ب�شبب �شعف  منذ فرتة طويلة 
يف  اأمريكا  على  تتغلب  الحتكار،  مكافحة  و�شعف 

لعبتها.
�شغل  ف��ق��د  فيليبون  ت��وم��ا���ض  ب��امل��وؤل��ف  وللتعريف 
وال�شت�شارية؛  الأك��ادمي��ي��ة  املنا�شب  م��ن  ال��ع��دي��د 
�شترين  كلية  يف  املالية  للعلوم  كاأ�شتاذ  يعمل  فهو 
م�شت�شاًرا  يعمل  كما  نيويورك،  بجامعة  لالأعمال 
اأكادميًيا ملعهد هونغ كونغ للبحوث النقدية. وكان 
الفيدرايل. وقد  �شابًقا م�شت�شاًرا لبنك الحتياطي 
فاز توما�ض بجائزة Bernácer  لأف�شل خبري 
اقت�شادي اأوروبي والتي متنح بالتن�شيق مع البنك 

املركزي الأوروبي.
ي��ت��األ��ف ال��ك��ت��اب م��ن خم�شة ع�����ش��ر ف�����ش��اًل م��وزع��ة 
ال�����ش��وق يف  ق��وة  الأول، �شعود  اأج����زاء:  اأرب��ع��ة  على 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة. ي��ب��ني م���وؤل���ف ال��ك��ت��اب يف ه��ذا 

ولكنه  املناف�شة.  هو  الراأ�شمالية  جوهر  اأن  الف�شل 
فقد بريقه من احتكار القلة، والذي اأدى بدوره اإىل 
والإنتاجية  ال�شتثمارات  وانخفا�ض  امل�شاواة  ع��دم 
لل�شركات الأمريكية. اجلزء الثاين، يتحدث فيه عن 
التجربة الأوروبية لزيادة املناف�شة، حيث يخ�ش�ض 
ف�شال للمقارنة بني الوليات املتحدة واأوروبا. اأما 
يف اجلزء الثالث، فيتحدث عن القت�شاد ال�شيا�شي، 
النفوذ.  و�شراء  الأمريكي  ال�شيا�شي  النظام  وف�شاد 
ال�شناعة يف  اأمثلة عن  في�شرب  الرابع،  اأما اجلزء 
الوليات املتحدة وُي�شلط ال�شوء على بع�ض عمالقة 

التكنولوجيا والرعاية ال�شحية.
الوليات  العري�ض يف  النطاق  اأ�شعار  فلو نظرنا يف 
املتحدة، فاإنها متثل ما يقارب �شعف ما هي عليه يف 
الدول املتقدمة. كما اأن اأرباح �شركات الطريان لكل 
ا يف الوليات املتحدة منها يف  م�شافر هي الأعلى اأي�شً
الحتاد الأوروبي. يو�شح هذا التحليل، على نطاق 
متركزا  اأك��رث  اأ�شبحت  ال�شوق  ح�ش�ض  اأن  اأو���ش��ع، 
ال�شرائب  بعد  الأرب���اح  ح�شة  اإن  ب��ل  ثباًتا،  واأك���رث 
م��ن اإج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة قد 
اأ���ش��ب��اب  ع���دة  ه��ن��اك  الت�شعينيات.  م��ن��ذ  ت�شاعفت 
لزيادة متركز ال�شوق. ففي مال الت�شنيع، لعبت 
املناف�شني  دف��ع  يف  كبريا  دوراً  ال�شني  مع  املناف�شة 

املحليني الأ�شعف اإىل اخلروج من ال�شوق. 
كما اأن هناك تف�شريات اأخرى لتكملة اجلزء الآخر 
امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  م��ن  الت�شعينيات  ال��ق�����ش��ة. يف  م��ن 
دف��ع��ت ال�����ش��رك��ات ال��ك��ربى م��ث��ل ع��م��الق التجزئة 
والإنتاجية  ال�شتثمار  منو  معدل   ،Walmart
اإىل الأعلى. ومع بداية القرن احلادي والع�شرين، 
هذه  اأرب���اح  ارت��ف��اع  اإىل  ال�شوق  متركز  ارت��ف��اع  اأدى 
متزايدا  انخفا�شا  �شهدت  كما  الرا�شخة،  ال�شركات 

يف دخول �شركات جديدة لبع�ض القطاعات، وزيادة 
الت�شاهل مع ن�شاط الندماج مع ال�شركات الكربى. 
ا  وبعبارة اأخرى، �شهد القت�شاد الأمريكي انخفا�شً
اأو  الحتكار  يف  مماثاًل  وارتفاًعا  املناف�شة  يف  كبرًيا 

احتكار القلة.
الحت��اد  اإىل مقارنات بني  الكتاب  يتحول  ثم  وم��ن 
�شيجادل كثري من  امل��ت��ح��دة.  وال��ولي��ات  الأوروب����ي 
اقت�شادية؟  الأوروب��ي كارثة  األي�ض الحتاد  القراء: 
ع��ن��دم��ا ي���ق���ارن امل����رء ال��ت��غ��ريات يف ال���ن���اجت املحلي 
لي�ض  فاإن اجل��واب هو:  للفرد،  الإجمايل احلقيقي 
 ،2017 ع��ام  حتى   2000 ع��ام  فمنذ  بالفعل. 
يف  للفرد  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ارتفع 
كل من الوليات املتحدة والحتاد الأوروب��ي بن�شب 
م��ت��ق��ارب��ة، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأ����ش���رار ال��ت��ي حلقت 
ب�شكل غري  التعامل معها  والتي مت  املالية  باأزمتها 
كفء. كما اأن م�شتويات عدم امل�شاواة والجتاهات يف 
توازنا يف الحتاد  واأك��رث  �شلبية  اأق��ل  الدخل  توزيع 

الأوروبي. 
ب���اخ���ت�������ش���ار، امل����ق����ارن����ات ب����ني الحت�������اد الأوروب��������ي 
افرتا�ض  وعلى  يربرها.  ما  لها  املتحدة  والوليات 
للتحول  الرئي�شي  امل��ح��رك  ه��ي  التكنولوجيا  اأن 
اأن اقت�شاد الحت��اد  ت��وم��ا���ض  ال��ن��م��و، لح��ظ  ودع���م 
النواحي، وميكن  اأق��وى من جميع  الأوروب���ي لي�ض 
ذل��ك،  العك�ض م��ن  دح�����ض ه��ذا الف���رتا����ض. فعلى 
لدى الوليات املتحدة جامعات اأف�شل ونظام بيئي 
اأقوى لالبتكار، ابتداأً من راأ�ض املال ال�شتثماري اإىل 
اخلربة التكنولوجية. ومع ذلك، اأ�شبحت املناف�شة 
يف اأ�شواق املنتجات اأكرث فاعلية يف الحتاد الأوروبي 

على مدار العقدين اأو الثالثة عقود املا�شية. 
الأوروبي  اأن الحتاد  الرائعة هو  اأحد الفرتا�شات 



شعبان 1441هـ - مارس 2020م

9

ُم��ق��ارن��ة  ا�شتقاللية  اأك���رث  تنظيمية  ه��ي��ئ��ات  اأن�����ش��اأ 
بالوليات املتحدة. هذه نتيجة �شحية لنعدام الثقة 
املتبادل داخل الحتاد الأوروبي. وهذا مفيد ب�شكل 
الوطنية  التنظيمية  الهيئات  ذات  للبلدان  خا�ض 
ال�شعيفة. كما اأن ا�شتقاللية الهيئات التنظيمية يف 
الحتاد الأوروبي جتعل العودة اإىل ممار�شة ال�شغط 
من قبل ال�شركات اأو ال�شيا�شيني منخف�شة ن�شبياً. 
ال�شيا�شة.  يف  الخ��ت��الف��ات  تعك�ض  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه 
التنظيم  اأو  التنظيم  اإلغاء  �شد  �شواء  ال�شغط،  اإن 
هو  الكبرية،  ال�شركات  عليه  تهيمن  ال��ذي  امل��وات��ي 

اأ�شد �شراوة يف الوليات املتحدة. 
يرى املوؤلف من خالل البيانات املتعلقة بدور املال 
دراماتيكية.  اأكرث  اأنها  الأمريكية على  ال�شيا�شة  يف 
حيث ت�شغط ال�شركات اأكرث من مرتني اإىل ثالث 
م��رات يف ال��ولي��ات املتحدة من الحت��اد الأوروب���ي؛ 
اأمريكا  50 مرة يف  حيث تزيد م�شاهمات احلملة 
ع��ن��ه��ا يف الحت�����اد الأوروب��������ي. ك��م��ا ت��ط��رق ال��ك��ت��اب 
ث���الث ���ش��ن��اع��ات م��ه��م��ة وتتمثل  اإىل و���ش��ع  ��ا  اأي�����شً
فيما  والتقنيات.  ال�شحية  والرعاية  التمويل  يف: 
اأن  ه��ي  امل��ذه��ل��ة  النتيجة  ف���اإن   ، ب��ال��ت��م��وي��ل  يتعلق 
التي يتقا�شاها  الر�شوم  اأي مقدار  الو�شاطة  تكلفة 
وحتويلها  املدخرات  مقابل  والو�شطاء  امل�شرفيون 
اإىل امل�شتهلكني النهائيني، ظلت بنف�ض الن�شبة ملدة 
فهي  التكنولوجي  التطور  وم��ع  ال��زم��ان،  ق��رن من 
اأما على نطاق الرعاية ال�شحية،  مل حتدث فرًقا. 
الرعاية  على  بكثري  اأك��رث  املتحدة  الوليات  فتنفق 
ال��ن��اجت  ُخ��م�����ض  ك��ث��ريا ع��ن  ت��ق��ل  ال�شحية ح��ي��ث ل 
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل، ول��دي��ه��ا ن��ت��ائ��ج ���ش��ح��ي��ة اأ����ش���واأ 
بكثري من اأي دولة اأخرى ذات دخل مرتفع!. كيف 
اأن النظام خلق احتكارات  ح��دث ه��ذا؟ اجل��واب هو 
ل���ش��ت��خ��راج الأم�������وال م���ن الأع���ل���ى اإىل الأ���ش��ف��ل، 
و�شركات  التاأمني  و�شركات  وامل�شت�شفيات  فالأطباء 

الأدوية منخرطون جميًعا يف املع�شلة.
املحتمل  التعامل  لكيفية  خيارات  عدة  املوؤلف  حدد 
مع �شركات مثل جوجل، واأبل، وفي�ض بوك، واأمازون 
منعهم  هو  اأبرزها  الكربى.  ال�شركات  من  وغريها 
ال�شركات  على  ال�شتحواذ  م��ن  العراقيل  و�شع  اأو 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة ال�����ش��غ��رية ك��و���ش��ي��ل��ة لق��ت��ح��ام امل��ن��اف�����ش��ة 

املحتملة يف وقت مبكر. 

ا اإىل اأنه من احلظ الوفري على  ي�شري توما�ض اأي�شً
اأن يتم ال�شتحواذ عليهم  النا�شئة  ال�شركات  مالك 
على  التاأكيد  يجب  ولكن  العمالقة.  ال�شركات  من 
الأحيان هي منفعة عامة  املناف�شة يف كثري من  اأن 
اأي  م�شلحة  من  لي�ض  ولكن  جميًعا  منها  ن�شتفيد 
يجعل  ال��ذي  ال�شبب  اأن  كما  الحتكار.  حماية  فرد 
الجت��اه  لعدم  متيل  النا�شئة  ال�شركات  م��ن  كثريا 
نحو الكتتاب العام ب�شبب وجود املزيد من التمويل 
اخلا�ض بل هناك املزيد من املرونة للح�شول على 
التمويل دون الإعالن عن اجلمهور. اأبرز الأمثلة يف 

ا�شتحواذ في�ض بوك على وات�شاب.
يف  تتمثل  كتابه  نتائج  اأب���رز  اأن  اإىل  توما�ض  ي�شري 
الآتي: اأوًل، اأ�شبحت الأ�شواق الأمريكية اأقل قدرة 
اأكرث  اأ�شبحت  ال�شناعات  اإن  حيث  املناف�شة؛  على 
متركزا، ومعدلت اأرباحها عالية ب�شكل كبري. ثانياً 
، اأ�شر هذا ال�شعف يف املناف�شة بامل�شتهلكني والعمال 
الأ���ش��ع��ار  ارت��ف��اع  اإىل  اأدى ذل��ك  الأم��ري��ك��ي��ني؛ فقد 
الإنتاجية.  منو  وانخفا�ض  ال�شتثمار  وانخفا�ض 
ث��ال��ًث��ا ، ل��ق��د اأدى ان��خ��ف��ا���ض ال��ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى زي���ادة 
احلواجز اأمام دخول مناف�شني جدد لل�شوق و�شعف 
ب�شغط  مدعوًما  الحتكار،  ملكافحة  قوانني  اإن��ف��اذ 
ك��ب��ري وم�����ش��اه��م��ات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة يف احل��م��ل��ة. وب��ذل��ك 
اأول،  ت��و���ش��ي��ات:  ب��ث��الث  فيليبون  ت��وم��ا���ض  يختتم 
اأم��ام  العراقيل  تخفي�ض  اأج��ل  من  نكافح  اأن  يجب 

ال�شركات النا�شئة من حيث البدء والتو�شع. ثانياً، 
الإف���راط  يف  مطلًقا  مذنبة  احل��ك��وم��ة  تكن  مل  اإذا 
الكفاية.  فيه  مبا  منظمة  لي�شت  فهي  التنظيم،  يف 
وملكية  واخل�شو�شية  ال�شفافية  حماية  واأخ���ريا، 

البيانات. 
يحتوي الكتاب على بع�ض اأوجه الق�شور الطفيفة. 
تاأثري  اأك��رب ح��ول  نقا�ض  اإ���ش��اف��ة  م��ن اجليد   ، اأوًل 
الحتكار املتزايد على القت�شاد والرفاه الجتماعي. 
ث��ان��ي��اً، ل��ق��د ت��ط��رق امل���وؤل���ف ل��ل��رتك��ي��ز الق��ت�����ش��ادي 
نف�ض  يتجاهل  لكنه  امل�شت�شفيات،  قطاع  يف  املتزايد 
من  والأه���م  واأخ���رًيا،  التاأمني.  �شناعة  يف  امل�شاكل 
ال�شيا�شة  املتزايد على  تاأثري الحتكار  ذلك، ما هو 
النقدية واملالية ب�شكل عام؟ حيث تفرت�ض نظرية 
القت�شاد الكلي احلالية اإىل حد كبري اأن القت�شاد 
قادر على املناف�شة ب�شكل اأ�شا�شي. يف الواقع، يعتمد 
ولكن  الف��رتا���ض،  الكلية على هذا  الأدوات  منطق 
تعمل  ل  فقد  القلة،  احتكار  هو  القت�شاد  ك��ان  اإذا 
وقد  املن�شود  النحو  على  القائمة  الكلية  الأدوات 

توؤدي اإىل نتائج عك�شية. 
واملثري  املهم  الكتاب  ه��ذا  يف  فيليبون  توما�ض  اأك��د 
اقت�شاد  م��وط��ن  ه��ي  ت��ع��د  اأم��ري��ك��ا مل  اأن  ل��ل��ج��دل 
منها  اأك��رث  �شر�شة  لي�شت  فاملناف�شة  احل��رة،  ال�شوق 
يف اأوروبا، واجلهات املنظمة لها لي�شت اأكرث ن�شاًطا، 
كما اأن حم�شولها اجلديد من ال�شركات الكربى ل 
يختلف اختالًفا جذرًيا عن �شابقاتها. وعلى الرغم 
من خلفيته الفرن�شية، والتي يتميز بها عن اأقرانه 
اأطروحاتهم،  ال�شرتاكية يف  بالأبعاد  القت�شاديني 
وال��ق��راء على حد  النقاد  اإع��ج��اب  الكتاب ح��از  ف��اإن 

�شواء.
-----------------------------------------------
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سوسيولوجيا الحضارة والسلطة لدى ابن خلدون

أناليزا فيرزا

ا، و�شادَف  �ض علم الجتماع. وهي فرتة عرفت حتّولت تاريخية عميقة اأي�شً ِوفق التقليد الغربي، �َشهَد الن�شف الأول من القرن التا�شع ع�شر، ميالَد تخ�شُّ
اأن رافقتها �شياغة الأُطر النظرية لأوغ�شت كونت الذي ُين�َشب اإليه ن�شاأة هذا العلم يف الغرب. َبْيَد اأّن عبدالرحمن ابن خلدون، ومنذ العام 1377م، قد �شاغ 
موؤلَّفا متفّرًدا بعنوان »املقّدمة«، حّدد فيه اأ�شول علم جديد، مل ي�شبق التطّرق اإليه من قبل. َهَدف فيه اإىل التحليل العلمّي وال�شارم للما�شي، واإىل بناء 
اإطاٍر ي�شتوعب احلا�شَر وي�شت�شرف امل�شتقبَل. ن�شري اأّن »كتاب املقّدمة« قد جرت ترجمته اإىل الل�شان الفرن�شي اإّبان الفرتة التي �شهدت َولًعا بهذا العلم يف 
الأو�شاط الغربية. كما يبقى املفكر الإجنليزي اأرنولد توينبي من اأوائل الغربيني الذين اأ�شادوا بريادة ابن خلدون يف �شياغة فل�شفة للتاريخ الجتماعي مل 

ي�شبقه فيها اأحد يف اأي مكان ويف اأي زمان.

عزالدين عناية *

و���ش��و���ش��ي��ول��وج��ي��ا احل�����ش��ارة اأو »ع��ل��م ال���ع���م���ران»، ك��م��ا هو 
وارد ���ش��م��ن ال���ش��ط��الح اخل���ل���دويّن، ج���اء ال��ت��ط��رق اإل��ي��ه 
على  العتماد  اأ�شا�ض  على  »املقّدمة«  �شاحب  منظور  من 
م�شامني الثقافة الإ�شالمية الإغريقية يف عهده. وجرى 
اأوجهها الجتماعية  حتليل املقولت والوقائع، يف خمتلف 
نن  بال�شُّ الإمل���ام  بهدف  والعلمية،  والتاريخية  والفل�شفية 
ابن  مق�شُد  كان  التاريخّي.  بالتحول  املتحكِّمة  والقوانني 
العملية  يف  الثابتة  القوانني  عن  الك�شَف  الرئي�ض  خلدون 
ال��ث��اب��ت��ة يف الطبيعة  الج��ت��م��اع��ي��ة، ع��ل��ى غ���رار ال��ق��وان��ني 

الب�شرية يف املا�شي واحلا�شر.
وحتاول الباحثة الإيطالية اأّناليزا فريزا العودَة بن�شاأة علم 
الجتماع اإىل ما قبل اأوغ�شت كونت، امل�شنَّف �شمن التقليد 
تنزيل  خالل  من  الجتماع،  لعلم  الرائد  املوؤ�ّش�ض  الغربي 
ابن خلدون املنزلة التي ي�شتحّقها يف الدرا�شات الجتماعية 
. فقد �شمح الّطالع اجلّيد للموؤّلفة على امل�شادر  بوجٍه عامٍّ
��ع��ة ت��ت��ج��اوز  الأوىل ل��ل��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��ب��ن��اء روؤي�����ة م��و���شَّ
عن  حديثها  يف  فهي  تنتقدها.  واأحيانا  الغربية  املركزية 
ابن خلدون ل ت�شّكك، اأو تدح�ض قيمة املنَجزات الأوىل يف 
علم الجتماع للرواد الغربّيني مثل: اأوغ�شت كونت واإميل 
حتاول  واإمن��ا  �شبن�شر،  وه��رب��رت  فيرب  وماك�ض  دورك��ه��امي 
اإب��راز ريادة ابن خلدون يف هذا احلقل. فهناك م�شعى من 
الكاتبة للحثِّ على النفتاح على احل�شارات الأخرى، من 
خالل الك�شف عن الإ�شهام الريادّي لعامل الجتماع العربي 
�شة يف علم  ابن خلدون. ُن�شري اإىل اأّن اأّناليزا فريزا متخ�شّ
اأ�شتاذة  كونها  ع��ن  ف�شال  ال��ق��ان��ون،  فل�شفة  ويف  الجتماع 
جامعية. متّثل العالقة بني الليربالية والتعددية الثقافية 
ميل  مع  اأبحاثها،  داخله  ت�شوغ  ال��ذي  العام  البحث  حقل 
لفت يف اأعمالها اإىل امل�شائل الجتماعية والأنرثوبولوجية 

املتاأّتية من الرتاث الإ�شالمي.

�ُض الباحثة  ويف كتابها احلايل -الذي نتوىّل عر�َشُه- ُتخ�شِّ
الباَب الأّوَل اإىل كّل ما اأحاط باكت�شاف العمل اخللدويّن، 
التاريخ  اإع��ادة كتابة  ث��اٍن تناولت فيه معنى  ب��اٌب  يلي ذلك 
�ُض  ث��م تخ�شِّ ل���الأح���داث؛  ال�����ش��ْردّي  ال�����ش��ي��اق  اأي  و���ش��ك��ل��ه، 
الباَب الثالَث اإىل متا�ُشِك الطرح الجتماعّي الثقايّف لبن 
عليها؛  ا�شتغل  التي  الجتماعية  ال��ت��غ��رّيات  واإىل  خ��ل��دون 
يف الباب الرابع تتناول عنا�شر الأزمة الداخلية يف البناء 
الج��ت��م��اع��ي؛ ث��م يف ب��اب خ��ام�����ٍض واأخ���ري ت��ت��ن��اول الباحثة 

راهنيَة فكر ابن خلدون.
���َع امل���ق���ولت اخل��ل��دون��ي��ة ب�����ش��اأن  ل��ق��د ح��اول��ت ال��ك��ات��ب��ُة و����شْ
بال�شلطة،  املجتمع  ع��الق��ة  وب�����ش��اأن   ، الج��ت��م��اع��يِّ ال��ت��ح��ّوِل 
رهن الختبار، مبا تبنيَّ لها اأّن الإ�شهاَم اخللدوينَّ ل يزال 
يحافظ على راهنيته، كما ل يزال يتمّتع بجدوى يف حتليل 
الظواهر. وت�شتعني الكاتبة يف �شرْبِ غور الن�ض اخللدوين، 
اأو بعبارة اأخرى يف الغو�ض يف جتاويفه، بالعتماد على ما 
دّوَنُه �شّراح ونّقاد وعار�شون لفكر ابن خلدون. فقد مّثلت 
املراجع املتعّددة املعتَمدة و�شيلًة لفهم ما ا�شتغلق عليها من 

فكر الرجل، وهو منهج �شائب اعتمدته الباحثة.
ب���اأدوات علم  الإمل���ام  ُق���درات جّيدة يف  الباحثة عن  وتك�شُف 
العلم،  ه��ذا  ب�شاأن  العاملية  نة  باملدوَّ دراي��ة  وع��ن  الجتماع، 
ال��ع��م��رايّن.  وال��ت��ح��ّول  احل�����ش��ارة  فل�شفة  م���ال  يف  �شيما 
راقية  اأكادميية  بلغة  الإيطايل  ها  ن�شّ �شياغة  حاولت  كما 
يف  الباحثة  �شاعد  وقد  العلمية.  الكتابة  �شروط  ا�شتوفت 
التثّبت من  اإىل  بالعربية مبا دفعها  املتوا�شع  اإملامها  ذلك 
اإذ  الغربية.  اللغات  امل�شطلحات اخللدونية ومقابالتها يف 
املتعّددة  الرتجمات  بفعل  اخللدونية،  امل�شَطلَحات  باتت 
للن�ّض اخللدوين اإىل اللغات الغربية، دارجَة ال�شتعمال يف 
اأو�شاط علماء الجتماع واملوؤّرخني املن�شغلني بفكر الرجل، 
َر للباحثة تقدمَي عْر�ٍض وا�شح املعامل ملقولت  وهو ما َي�شَّ

ابن خلدون.
ِان�شغل كتاُب الباحثِة الإيطالية  من هذا الإطار العاّم،  و�شِ
خلدون  لب��ن  الجتماعّي  امل��ف��ه��وِم  بتحليِل  ف��ريزا  اأّن��ال��ي��زا 
باأبعاده الفل�شفّية وال�شيا�شّية، الذي ا�شتْوحى منه ما يطلق 
الأ�شباب  تف�شرَي  الباحثة  حت��اِول  كما  العمران.  علم  عليه 
التي جعلت ابن خلدون خارج �شردّية تاأ�شي�ض علم الجتماع 
اآخر خارج كوكبة الرواد يف  اأو ب�شكٍل  وفق املنظور الغربّي، 
هذا العلم. اإذ حاولت فريزا اخلروَج بابن خلدون من حيز 
الجتماعّي،  التاريخ  كتابة  يف  م�شاِهم  كمجّرد  الت�شنيف 
كما ُي�شنَّف لدى بع�ض الغربّيني عادة، اإىل حيز التاأ�شي�ض 
ل�شروط و�ُشنَن التبّدل احل�شارّي واحلراك املجتمعّي، وهو 
ما ياأتي يف �شلب ق�شايا علم الجتماع. فالرجل بقدِر ما 
باآليات  باملثل من�شغاًل  لل�شاأن الجتماعّي، كان  كان را�شًدا 
ه، وبقيام العمران وانهياره،  تعاقب الفعل الجتماعي و�شرْيِ
تلك عموما  الجتماع.  علم  ان�شغال  ُي�شكِّل جوهَر  ما  وهو 
والتي  ف���ريزا،  اأّن��ال��ي��زا  كتاب  حولها  دار  التي  الإ�شكاليات 
الباحثة  بل حاولت  ابن خلدون،  �شخ�ض  تنح�شر عند  مل 
َع الرجل �شمن اإطاٍر عامٍّ للح�شارات الكونية، بو�شف  و�شْ
للنَّظر اخللدويّن  الأ�شا�شّية  املحّفزات  كانت من  تبّدلتها، 
ف��ه��م ي�شتوعب تلك  اإط����اٍر  اأو  ع��ل��م  اإي��ج��اد  ال��ب��ح��ث ع��ن  يف 

التبدلت.
خلدون  لب��ن  الغربّيني  الدار�شني  ممل  على  غلب  فقد 
تاريًخا  ت���روي  ال��ت��ي  الن�شو�ض  ك��اأح��د  ه  ن�شّ م��ع  التعامل 
اجتماعيًّا، ولي�ض كن�ضٍّ تاأ�شي�شيٍّ علميٍّ للفعل الجتماعّي. 
وكاأّن املقوَل اخللدويّن يفتقر اإىل فل�شفة وعمق يف الن�شاط 
، ف��ه��ذا اجل��ان��ب الأخ����ري امل��ه��م��ل يف ال��ق��راءات  الج��ت��م��اع��يِّ
ال��غ��رب��ي��ة لب���ن خ���ل���دون ه���و م���ا ح���اول���ت ال��ب��اح��ث��ة اإب�����رازه 
نقَد  كتاِبها  ف��ريزا يف  اأّناليزا  لذلك حت��اول  اإليه.  والتنبيه 
الروؤى الغربّية التي ل ُتدِرج »مقّدمة ابن خلدون« �شمن 
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الكتابة ال�شو�شيولوجية، وتتتبَُّع دواعَي عدم اإحلاق �شاحب 
اإليه  ذه��ب  ما  مثل  الجتماع،  علم  رّواد  بكوكبة  »املقّدمة« 
غاليمار  دار  يف  امل��ن�����ش��ور  ك��ت��اب��ه  يف  كريزي�شتوف  ب��وم��ي��ان 
الغرب« )2006(. وقد  »ابن خلدون من منظور  الفرن�شية 
ِاعترب فيه كريزي�شتوف اأّن علَم الجتماع هو وليد �شرعّي 
والتبّدلت  الجتماعية  الظواهر  يف  نظٌر  فهو  للعلمانية، 
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ن���اب���ٌع م���ن ال�����ش��ي��اق ال�����ش��ي��ا���ش��ّي الج��ت��م��اع��ّي 
للمجتمعات الغربية. مل ي�شتند نفُي بوميان كريزي�شتوف 
الرجل  لكوِن  اإّل  املجال  ذل��ك  ال��ري��ادة يف  اب��ن خلدون  عن 
عا�ض يف القرن الرابع ع�شر امليالدي ويف املغرب الإ�شالمّي، 
واحلال  الغربية.  للح�شارة  مغاير  ح�شارّي  �شياق  و�شمن 
تذهب  كما  كريزي�شتوف،  ي�شعه  ال��ذي  ال�����ش��رَط  ذل��ك  اأّن 
ب��اب و���ش��ِع النتيجة قبل تفّح�ض  اأّن��ال��ي��زا ف���ريزا، ه��و م��ن 
بقا�ٍض  القبول  الغربيِّ  الت�شّوِر  على  ي�شعب  اإذ  الواقعة. 
لعّل  الجتماع،  علم  اإن�شاء  وراء  الوقوف  »متدّين«  مالكي 
بابن خلدون  الع��رتاف  دون  التي حالت  العقدة هي  تلك 

موؤ�ّش�ًشا لعلم الجتماع، كما تخُل�ض الباحثة.
فقد اأبان ابن خلدون -بح�شب حتليل فريزا- عن اإمكانية 
بال�شرورة  الل��ت��زام  دون  الج��ت��م��اع،  ع��امل  مبهنة  ال��ق��ي��ام 
اإحاطة  فهناك  ا�شتبطانه.  اأو  الغربي  العلماين  باملنظور 
فيها،  املتحكِّمة  وبالقوانني  الجتماعية  بالوقائع  مغاِيرة 
�شمن اإق��ام��ة ع��الق��ة م��ّت��ِزن��ة ب��ني النقل وال��ع��ق��ل، وه��و ما 
»م��ا بني  اأي فيما يربط  الإ���ش��الم��ّي،  ال�شياق  ج��رى �شمن 
اآخ��ر  فيل�شوف   َ ب���نيَّ كما  ات�����ش��ال«  م��ن  وال�شريعة  احلكمة 
اب��ن خلدون -وفق  ا�شتطاع  ر�شد. فقد  اب��ن  وه��و  األ  �شابق 
ف����ريزا- ق��ب��ل م��ا ي��ن��اه��ز اخل��م�����ش��ة ق����رون م��ن ظ��ه��ور علم 
الجتماع يف الغرب، بناَء �شل�شلة من املفاهيم حول ال�شلطة 
احلديثة،  العلمية  بثقافتنا  مرتبطًة  ه��ا  ن��ع��دُّ وامل��ج��ت��م��ع، 
املنهج  واإىل  الج��ت��م��اع��ّي،  ال��ت��م��ا���ش��ك  اإىل  ال��ت��ط��ّرق  م��ث��ل 
الظواهر  واإىل  اجلماعية،  ال��ع��وام��ل  ع��ن  للبحث  العلمّي 
اأو  وال�����ش��ل��ط��ة،  املجتمع  ب��ني  ال��ع��الق��ة  واإىل  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
اأنَّ  ف��ريزا  تك�شف  حيث  ال��رم��زي��ة.  واأ�شكالها  ال�شلطة  ب��ني 
الإ�شالمية،  للمجتمعات  ال�شو�شيولوجية  الدرا�شات  ج��ّل 
املنَجَزة من ِقبل عقول غربية، تاأتي يف معظمها من خارج 
ا�شتيعاَب  اأّن  الوعي مبيكانيزمات تلك املجتمعات. وُترّجح 
ح  ُي�شحِّ اأن  ���ش��اأن��ه  م��ن  ��ا،  وم��ن��ه��ج��يًّ مفهوميًّا  خ��ل��دون  اب���ن 
العربي  العاملني  يف  الجتماعية  بالظواهر  الغربّي  الوعي 
والإ�شالمي، التي ت�شكو جملة من الأغاليط والإ�شقاطات. 
ل���ذل���ك ت���ل���ّح ال��ك��ات��ب��ة ع��ل��ى �����ش����رورة ا���ش��ت��دع��اء امل��ف��اه��ي��م 
ال�شيا�شّي والجتماعّي، خ�شو�شا  الواقع  اخللدونّية لفهم 
ز  َت��رْبُ الباب  ه��ذا  وم��ن  الراهنة،  الإ�شالمية  املجتمعات  يف 

راهنية منهج ابن خلدون وعمق طروحاته.
انتقاد  كتابها يف  ف��ريزا يف  لأّن��ال��ي��زا  املهّمة  الإ���ش��اف��ة  تلوح 
الغربية،  بالثقافة  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  ت��رب��ط  ال��ت��ي  امل�����ش��ارات 

والإحل��اح على اإبراز اأّن هذا العلم قد وَجَد ح�شوًرا �شمن 
امل��وؤّل��ف��ة بال�شياقات  ان�����ش��غ��ال  ث��ق��اف��ة م��غ��اِي��رة. ف��ق��د ح��م��ل 
ال��الزم��ة  العناية  العربية  الثقافة  اإي���الء  على  الثقافية 
الرئي�ض  الإط���ار  الثقافة  ه��ذه  ت�شّكل  مل  واإن  اأبحاثها،  يف 

لأبحاثها ودرا�شاتها.
لكن مّما يالحظ يف الكتاب، غياب امل�شادر واملراجع العربية 
املوؤلفات  عن  فيه  التغا�شي  ي�شعب  مال  يف  لفتا،  غيابا 
العربية. وحتاول الكاتبة �شّد تلك الثغرة مبالَحَقة ما ُكتب 
عن ابن خلدون يف اللغات الأوروبية. فقد جرى تناوُل املنت 
لدى جملة من  والتو�شيح  والنقا�ض  بالتحليل  اخللدويّن 
بلغات  دّون��وا ن�شو�شهم  العرب، مّمن  العرب وغري  الكّتاب 

غربية، وهو ما حتاول فريزا متابعته.
وّزعت املوؤّلفة مراجَع كتابها اإىل ق�شمنْي: ق�شٌم تعّلَق باأعمال 
ابن خلدون املرتَجمة اإىل الفرن�شية والإجنليزية، وتغا�شت 
عن اإي��راد ما �شدر عن ابن خلدون يف غريهما، وهي كتب 
دارت بالأ�شا�ض حول كتابْي »العرب« و»املقّدمة« ف�شال عن 
ُك��ُت��ب ح��اول��ت ت��دوي��ن ال�����ش��رية اخل��ل��دون��ي��ة؛ وق�����ش��ٌم تناول 
الإيطالية  الثالث  باللغات  ن�شو�ٌض  وهي  بحثها،  مراجع 
من  عدد  القائمة  هذه  يف  ظهر  والفرن�شية.  والإجنليزية 
الكّتاب العرب ممن اهتّموا بالفكر اخللدويّن، ومّمن دّونوا 
كاتب  اأّي  بالهتمام  يحَظ  ومل  اأجنبية.  بلغات  هم  ن�شو�شَ
عربّي كتب عن ابن خلدون بالعربية، ما مل ُترَتجم اأعماله 
باللغة  املحدود  الكتاب  موؤّلفة  فاإملام  الغربية.  اللغات  اإىل 
العربية مل ي�شمح لها بالّطالع على الأعمال العربية التي 
اأجُن��زت حول الفكر اخللدوين، واإن ك�شفت يف موؤّلفها عن 
ابن  عن  الأخ���رى  اللغات  يف  العرب  كتبه  ملا  مهّمة  متابعة 
الباحثة  تابعت  اجلامعّي  تكوينها  م�شتهّل  ففي  خ��ل��دون. 
تون�ض،  يف  العربية  لتعّلم  اجلامعية  ال��درو���ض  من  �شل�شلًة 

امل��ع��ّم��ق بهذه  الإمل����ام  اإىل  ت��رت��ق  ها مل  ي��ب��نّي ن�شّ ول��ك��ن كما 
الن�شو�ض  على  املبا�شر  الط��الع  م�شتوى  تبلغ  اللغة، ومل 
اإىل  ب�شكل عام  دار�شًة تنتمي  اأّناليزا فريزا  العربية. تبقى 
بناء  يحاولون  ممن  اجل��دد«  الغربيني  »امل�شتعِربني  جيل 
تبقى  واإن  ال�شابقني،  امل�شت�شرقني  ع��ن  م�شتقّلة  م��الم��ح 
العديد  ب��ني  ب���ارزة  �شمة  بالعربية  اجل��ي��د  الإمل����ام  نقي�شة 
ت�شتعي�ض عن هذا  اأن  الكتاب  ه��وؤلء. حت��اول �شاحبة  من 

النق�ض بالطالع على الأعمال املرتَجمة يف ال�شاأن.
واآخر  للمواد،  اأحدهما  فهر�شنْي:  كتابها  الباحثة  نت  �شمَّ
الفهار�ض  م��ن  ن��وع  اأّي  ع��ن  وتغا�شت  وامل�����ش��ادر،  للَمراِجع 
الأخ����رى، ال��ت��ي ن��ق��ّدر احل��اج��ة امل��ل��ّح��ة اإل��ي��ه��ا يف مثل هذه 
فهر�ض  اإىل  مَثاًل  وا�شحة  احلاجة  َت��رُبز  حيث  املوا�شيع. 
اأن  ي��ح��اول  الكتاب  واأّن  �شيما  اخل��ل��دون��ي��ة،  للم�شطلحات 
يّلَم  واأن  الج��ت��م��اع  علم  يف  اخل��ل��دون��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��َة  يعر�ض 
ب�����ش��ائ��ر ت��ف��ّرع��ات��ه��ا وي��ق��ّدم��ه��ا ل��ل��ق��ارئ ال��غ��رب��ي. ف��ال يفي 
حاجة  ه��ن��اك  ب��ل  اخل��ل��دون��ي��ة،  للنظرية  ال�����ش��رح  بالغر�ض 
مقابله  وذك��ر  اخل��ل��دويّن  امل�شطلح  اإي���راد  اإىل  اأي�شا  ملحة 

الإيطايل والتعليق عليه بال�شرح والتو�شيح.
التو�شيح  اأ�شكال  �شائر  الكتاب  من  غابت  اآخ��ر،  جانب  من 
ور�شوم  ج���داول  م��ن  ال�شو�شيولوجية  الكتابة  يف  املعتَمدة 
وخ����رائ����ط، ح��ي��ث اع��ت��م��دت امل���وؤّل���ف���ة ب�����ش��ك��ٍل رئ��ي�����ٍض على 
باملنت.  �شلة  على  الهام�ض  يف  مكتوبة  تو�شيحات  اإدراج 
للكتابة  ال�����ش��روري��ة  ال�����ش��روط  الباحثة  ِا���ش��ت��ْوف��ت  �شحيح 
ال�شو�شيولوجية، ولكّنها مل جتعل من كتابها عمال مكتَمال 
للفكر  الغربي  املتابع  اأو  املخت�ّض،  القارئ غري  ي�شهل على 
احلاجة  واأنَّ  �شيما  ال��رج��ل،  بطروحات  الإمل���ام  اخل��ل��دوين، 
اأو ر�شوم تو�شيحية يبدو ل غنى عنه  اإىل جداول مقارنة 
الكتاب  قيمة  ه���ذا  ينفي  ل  اخل���ل���دوين.  ال��ط��رح  ل��ع��ْر���ض 
العلمية  م�شامينه  حيث  وم��ن  املنهجي،  بنائه  حيث  م��ن 
عاليتني  وقدرة  نباهة  موؤّلفته  مل�شُت لدى  فقد  واملعرفية. 
عن  ناهيك  واأدوات����ه،  الجتماع  علم  بق�شايا  الإح��اط��ة  يف 
وعي الكاتبة بالإ�شهام احلقيقي لبن خلدون �شمن كوكبة 

الرواد يف علم الجتماع.
----------------------

 الكتاب: "سوسيولوجيا الحضارة والسلطة 	 

لدى ابن خلدون".

 تأليف: أّناليزا فيرزا.	 

 الناشر: فرانكو أنجيلي )ميالنو-إيطاليا(، 	 

باللغة اإليطالية، 2019م.

 عدد الصفحات: 280 صفحة.	 

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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ُسْلطة الرغبة: علم األنساب الليبرالي

ميغيل دي بيستوي

يجادل ميغيل دي بي�شتوي يف مقال بعنوان »حكومة الرغبة« اأّن الليربالية ُو�شفت باأنها اأ�شلوب من احلكم املوجه نحو الذات، مع الرغبة كاآلية مركزية لها. �شواء كان 
اهتماما اقت�شاديا، اأو دافعا جن�شيا، اأو ال�شوق الأ�شا�شي لالعرتاف، يتم قبول الرغبة كعن�شر اأ�شا�شي يف هوياتنا الذاتية احلديثة، و�شيء يجب علينا اأن نزرعه. ولكن 
هذا مل يكن �شحيحا يف جميع الأوقات وجميع الأماكن. لعدة قرون، وبعيدا عن الع�شور القدمية املتاأخرة وامل�شيحية املبكرة، اعتقد الفال�شفة اأن الرغبة كانت الدافع 
الذي يجب قمعه من اأجل احلياة اجليدة، �شواء كانت �شخ�شية اأو جماعية اأو اأخالقية اأو �شيا�شية، لتزدهر. على الرغم من اأننا نعترب ذلك الآن اأمرا مفروغا منه، اإل 

اأن الرغبة ُبعد اأ�شا�شي للطبيعة الب�شرية، وقوة اإيجابية تتطلب حتول جذريا، تزامن مع ظهور الليربالية.

زينب الكلبانية *

 من خالل ا�شتك�شاف ادعاءات فوكو الناقدة باأّن احل�شارة 
الغربية ح�شارة للرغبة، ي�شنع دي بي�شتوي علم الأن�شاب 
ال�شتفزازي والأ�شلي لهذا التحول يف التفكري؛ اإذ يو�شح 
كيف مت ت�شخري العالقة بني الهوية والرغبة واحلكومة 
يف ال��ع��امل احل���دي���ث، وت�����ش��ك��ي��ل ع��الق��ات��ن��ا م��ع الآخ��ري��ن 
لد�شتور  اأ�شا�شية  دافعة  كقوة  الرغبة  وتاأ�شي�ض  واأنف�شنا، 
ن��ظ��ام اج��ت��م��اع��ي ج��دي��د واأف�����ش��ل. ل��ك��ن ه��ل ه��و ك��ذل��ك؟ 
م��ا يجب  بال�شبط  ب��اأن ه��ذا ه��و  الرغبة  جت��ادل حكومة 
على �شيا�شة املقاومة املعا�شرة اأن ت�شعى للتغلب عليه، من 
القائمة  لل�شيا�شة  املفرت�شة  العاملية  يف  الت�شكيك  خالل 
دي  يثري  للرغبة.  القت�شادي  والر�شا  الع���رتاف  على 
نكون  اأن  ميكننا  كيف  ح��ول  احل��ا���ش��م  ال�����ش��وؤال  بي�شتوي 
لل�شلوك  املعا�شرة  الأ�شكال  وي�شتك�شف  اليوم،  حكما  اأقل 

امل�شاد.
التما�ض رغبتنا يف كل مالت  ال��ذي يتم فيه  يف الوقت 
احل��ي��اة، ب���دءا م��ن امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة، و���ش��رك��ات ا�شتخراج 
ميغيل  حتليل  يبدو  الذاتية،  امل�شاعدة  وكتب  البيانات، 
دي بي�شتوي لكيفية ت�شكيل الرغبة يف املو�شوع الليربايل 
احلديث اأكرث حتمية وغريبة من اأي وقت م�شى. نظرا 
حتقيقها  اإىل  ينتهي  ل  ال��ذي  و�شعيها  الرغبة  لتعريف 
كميزة حلالتنا املعا�شرة، يت�شاءل املوؤلف عن مدى تواجده 
الجتاهات  الكتاب  يعك�ض  وبالتايل،  اليومية.  احلياة  يف 
والأنرثوبولوجيا،  ال�شيا�شية،  والعلوم  الجتماع،  علم  يف 
التاريخية،  وت��ط��ورات��ه��ا  ال��ع��واط��ف،  طبيعة  يف  وي�شكك 
واأهميتها ال�شيا�شية فيما يتعلق بالليربالية )اجلديدة(.

الغربية  »احل�����ش��ارة  ب���اأن  ف��وك��و  ادع���اء مي�شيل  ب��ن��اء على 
اأن  بي�شتوي يفر�ض علينا  فاإّن دي  الرغبة«،  هي ح�شارة 
نعترب اأنه بعيدا عن اأن تكون طبيعية فقد تكون الرغبة 

ب���رزت يف وق��ت م��ع��ني، وحت��ت ظ���روف تاريخية حم��ددة، 
وي�شر على اأن الرغبة هي التي حتدد ما نحن عليه اليوم 
اأن��ه يجب  املوؤلف،  دائما. لذلك، يدعي  بطرق ل ندركها 
تتخلل  كيف  لفهم  بعناية،  وت��ط��وره��ا  ظ��ه��وره��ا  فح�ض 
هو  املعا�شر  الإن�شان  اأّن  بي�شتوي  دي  يفرت�ض  حياتنا. 
يف  التحقيق  خ��الل  من  الرغبة«،  من  »رج��ل  الأ�شا�ض  يف 
علم الأن�شاب، يجادل الكاتب باأن »رجل الرغبة« املعا�شر 
رئي�شية:  معيارية  اأنظمة  نف�شه من خالل ثالثة  يحكم 
والع���رتاف  ال�شيا�شي،  والق��ت�����ش��اد  اجلن�شي،  الن�شاط 
)حب الذات(. تتبع الأجزاء الثالثة من الكتاب التمييز 

بني هذه الأنظمة.
للرغبة  املهيمنة  امل��ع��اين  ك��ل ق�شم ظ��ه��ور وحت���ول  ي��وث��ق 
داخل نظام معني، وكيف جتعل اأمناط معينة من احلكم 
ال��ع��ر���ض التقدميي  ي�����ش��اع��د ه���ذا  )ال���ذات���ي( مم��ك��ن��ا. ل 
القارئ على فهم كيفية ظهور الرغبة يف مالت خمتلفة 
فح�شب، بل اإنه ي�شاعده اأي�شا يف تو�شيح احل�شاب الأن�شب 

للرغبة يف كل مال من هذه املجالت.
يجب الإ�شادة بالكتاب لتقدميه اأفكار فوكو عن احلكومة 
والليربالية واجلن�ض والطاقة احليوية، بطريقة وا�شحة 
و���ش��ه��ل��ة امل���ن���ال. ت��ع��ت��رب ال��ف�����ش��ول اخل��ا���ش��ة ب��الق��ت�����ش��اد 
ج��اءت  ك��ي��ف  ع��ر���ض  يف  خ��ا���ض  ب�شكل  مقنعة  ال�شيا�شي 
ال��رغ��ب��ة ل��دخ��ول م���ال احل��ك��م الق��ت�����ش��ادي، وال��ت��ع��رف 
على قواعد الفائدة واملنفعة. جتادل هذه الف�شول ب�شكل 
مقنع اأنه ل يوجد �شيء طبيعي حول »امل�شلحة الذاتية« و 
»حقيقة ال�شوق«. اإذ قّدم دي بي�شتوي طرقا اأخرى للنظر 
يف الرغبة، والنتقال من اأر�شطو والإغريق اإىل مكيافيلي 

وبوتريو، ومن لوك اإىل بينثام وبولين.
تو�شح هذه التغيريات املفاهيمية يف الن�شو�ض القانونية 

نوع  ف��اإن  التحديد،  وج��ه  على  حا�شما  حت��ول  الأ�شا�شية 
جوهرها،  يف  �شلبية  باأنها  اأر�شطو  و�شفها  التي  الرغبة 
نظرا لكونها غري قابلة لالإ�شباع، هي بالتحديد الرغبة 
تقدميها  ومت  امل��ط��اف،  نهاية  يف  تاأهيلها  اإع���ادة  مت  التي 
النا�ض.  لعامة  و���ش��روري  لالختزال،  قابل  غري  ك�شرط 
الرخاء ُيظهر ب�شكل ُمقنع كيف اأ�شبح ال�شوق مكانا يتمتع 
بال�شلطة ال�شيادية، واأ�شبح ال�شوق مكانا للحقيقة، ومن 
مو�شوع الخت�شا�ض الق�شائي، اأ�شبح هذا الق�شم ي�شكل 
تدخاًل فعاًل لأي فكرة م�شبقة عن طبيعة ال�شوق، والدور 

الذي تلعبه الرغبة فيه.
كتابا  لي�ض  اأن��ه  بي�شتوي  دي  يدعي  م��ا  بقدر  ذل��ك،  وم��ع 
عن فوكو؛ بقدر ما هو كتاب مكتوب معه، جتدر الإ�شارة 
النظرية  ت��زال �شمن احل��دود  الرغبة ل  اأن حكومة  اإىل 
ال�شيا�شية. على الرغم من اأن كتابه لي�ض عمال تقليديا 
جتد  للموؤلف،  اخلا�ض  ل��الع��رتاف  فوفقا  التف�شري؛  يف 
حجته دائما �شدى يف الن�شو�ض. هذا يجعل الدعاء حول 
اإن  اإقناعا.  اأكرث  للرغبة يف عمل فوكو  املعهودة  الأهمية 
معرفة دي بي�شتوي حول الن�شو�ض القانونية الأ�شا�شية 
الإغريق  من  النتقال  وا�شحة:  ق��رون  لعدة  متتد  التي 
وفريود  حايك  تغطية  مع  اأوغ�شطينو�ض،  القدي�ض  اإىل 
املختلفة  الف�شول  احل�شر.  ل  املثال  �شبيل  على  وبتلر، 
ت��ت��ن��اول ك��ي��ف ح�����ش��د ك��ل م��وؤل��ف رغ��ب��ت��ه يف ت��ربي��ر ط��رق 
التمثيل والوجود. يوفر هذا ميزة التحليالت الن�شية يف 
ال�شخ�شيات النظرية الرئي�شية التي �شيقدرها املنّظرون 

بال �شك.
ومع ذلك، فاإن هذا القرار املنهجي ل يخلو من عواقب 
حتليلية خطرية ل ميكن جتنبها، اأولها هو غياب غريب 
اأن  ينبغي  ل  كذلك  الوقت.  ط��وال  واجل�شدية  للتج�شيد 
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تقت�شر الرغبة على الفهم اجلن�شي للج�شدية والتج�شيد 
نب�شا  ذل��ك  اأك���ان  ���ش��واء  ال��رغ��ب��ة:  لن�شب  ل��ت��ربز كمفتاح 
اإ���ش��راك اجل�شم.  رغبة يف  اأو  دافعا،  اأم  اأم خطيئة  ق��وة  اأم 
يعيد ح�شاب دي بي�شتوي ح�شاب الأن�شاب، لإعادة �شياغة 
له  ه��ذا  املثقفة.  النظرية  الناحية  لأن��ه مت من  الرغبة؛ 
مزايا وا�شحة، ولكن من خالل عدم اأخذ العرق واجلن�ض 
وال�شتعمار بجدية، فاإّن احل�شاب �شامت حول كيف كان 
املو�شوع  ت�شكيل  يف  حم��وري��ا  اأم���را  الرغبة  م��ع  الت�شارع 

الليربايل احلديث.
على �شبيل املثال، مت تف�شري الرجال والن�شاء ذوي الب�شرة 
اأ�شخا�ض الرغبة، بدًل من  اأنهم  ال�شوداء، تاريخيا، على 
من  خا�ض  ب�شكل  تعريفهم  مت  لقد  للحب.  رع��اي��ا  اأن��ه��م 
اإدارة  على  ق��درت��ه��م  ع��دم  اأو  اجلن�شية،  �شهيتهم  خ��الل 
الأموال بطريقة م�شوؤولة، خا�شة يف معار�شة الأ�شخا�ض 
الالزم  اأك��رث من  اأنهم  على  ت�شويرهم  فقد مت  البي�ض. 
ب�شبب الرغبة. وبالتايل فاإن »رجل الرغبة« لدي بي�شتوي 
البي�شاء  الب�شرة  الرجل ذي  كان ج�شد  اإذا  ما  يتوافق  ل 
مغاير جن�شيا عن الرجل ذي الب�شرة الداكنة، فيما يتعلق 
بالليربالية )اجلديدة(. من الناحية التحليلية، فاإن هذا 
يرتك اعتماد »فوكو« اخلا�ض بال منازع على اأّن »الإن�شان 
غري حمدد ككائن لل�شيا�شة احليوية «، ويف�شل يف درا�شة 
والقت�شادية  وال�شيا�شية  الجتماعية  العالقات  اأن  كيف 
بني اأوروبا وامل�شتعمرات، كانت مركزية يف ت�شكيل مو�شوع 

الرغبة احلديثة.
والتج�شيد،  باجل�شدية  الرغبة  ارتباط  م��دى  اإدراك  اإّن 
اأن ثقافة  املوؤلف على  اإ�شرار  اأهمية يف �شوء  اأك��رث  يبدو 
رغبتنا قد يكون لها اأ�شل وتاريخ غربي يف ذلك. بالنظر 
للرغبة،  الأن�����ش��اب  علم  يف  مهم  امل��وق��ف  اأن  اإدراك�����ه،  اإىل 
ال�شتعمار كنظام  ال�شابقة عن النخراط يف  فاإن روايته 
دي  لأّن  موؤ�شفة.  تظل  الغربية»  »احل�����ش��ارة  ل���  موؤ�ش�ض 
مرد  لي�ض  الأن�����ش��اب  علم  اأن  اإىل  بحق  ي�شري  بي�شتوي 
و�شيلة، ولكنه اأي�شا »�شيا�شة«، والهدف منها هو التحرير، 
بالتاأكيد  ب�شهولة.  العرق  غياب  من  التخل�ض  ميكن  ل 
اأن لوك لديه رغبات عقالنية وغري عقالنية.  اإدراك  يف 
مثري  بي�شتوي  دي  ا�شتطالع  اأن  من  الرغم  على  لذلك، 
ت��ب��دو  الأخ������رى  الأن�������ش���اب  ح�����ش��اب��ات  اأّن  اإل  ل���الإع���ج���اب، 
�شرورية؛ ل�شتكمال حتليله لكيفية معرفة الرغبة »لنا«. 
اأود هنا اأن اأزعم اأّن الرغبة ل ميكن اأن تتخل�ض من فكرة 

حمددة عن الإن�شان ومن ت�شمله »احل�شارة الغربية«.
ويبدو اأّن هذا الغياب، كان نتيجة خليارات منهجية فيما 
بوفينيللي  ا�شتند  امل�شمولني.  امل��وؤل��ف��ني  باختيار  يتعلق 

اإىل  اأخ����رى،  اأم����ور  ب��ني  م��ن   ،)1995( و���ش��ت��ول��ر   )2006(
مرتبطا  ك��ان  الرغبة  تعليم  اأن  كيف  ووثقا  فوكو،  عمل 
ارتباطا ل ينف�شم بامل�شروعات العرقية وال�شيا�شية، لبناء 
دائما  هناك  الغربية«.  »احل�شارة  و  احلديث«  »املو�شوع 
املزيد من الكتب للقراءة، ول ميكن للمرء تغطية جميع 
الأدب��ي��ات امل��وج��ودة. لكن من دون الن��خ��راط امل�شتمر يف 
م�شاألة اجلن�ض والعرق وال�شتعمار فيما يتعلق بالرغبة 
اإل  ي�شعرون  ل  ال��ق��راء  ف��اإن  ال��ل��ي��ربايل،  املو�شوع  و�شنع 
بقدر �شئيل من الفو�شى والتمزقات التي متيز ممار�شة 

الأن�شاب.
تظهر الهيئات يف التحليل، ولكن حتت �شتار »الهوية» يف 
الق�شم املكر�ض للرمز الب�شري، اإذ َيدر�ض الكاتب هنا كيف 
يظل احلب الذاتي »اآلية رئي�شية للحكومة، تتجاوز نظام 
مثل  علماء  املوؤلف  يح�شد  البحت«.  القت�شادية  الرغبة 
اإمكانات  ملواجهة  األفريد  وتياياك  اأبياه،  اأنتوين  كوامي 
للمواطنني  التقييدية  اأو  التحررية  اأو  الثورية  الهوية 
املهم�شني. يف اأعقاب بتلر، يقدم دي بي�شتوي حجة جيدة 
فيما يتعلق بحدود �شيا�شة الهوية التي يتم فهمها فيما 

يتعلق بادعاءات العرتاف.
ترتك  ال��رم��زي  الع����رتاف  يف  ال��رغ��ب��ة  اأن  اإىل  وُيخل�ض 
اجل��دي��د،  ال��ل��ي��ربايل  للنظام  حت��د  دون  اأ���ش��ا���ش��ي،  ب�شكل 
هذا  اإىل  بالنظر  رغباتنا.  وتروي�ض  بتاأديب  يقوم  ال��ذي 
ال���ش��ت��ن��ت��اج، ك���ان م��ن امل��ث��ري ل��اله��ت��م��ام اأن ن���رى امل��وؤل��ف 
والعواطف  الرغبة  على  الغريبة  النظرية  م��ع  يتعامل 

و�شيا�شة الهوية يف ظل الليربالية اجلديدة.
يرف�ض  املختلفة،  الثالثة  الرغبة  اأنظمة  تف�شيل  بعد 

ما  اإذن  للجميع.  �شاملة  اأن��ه��ا  على  روؤيتها  بي�شتوي  دي 
يف�شل  املقيدة؟  قب�شتها  من  للهروب  فعله  يجب  ال��ذي 
دي بي�شتوي احللول الفردية، التي تختلف عن الفردية 
الليربالية. بالعودة اإىل عمل ديليز وكوتاري حول التاأثري 
امل�شادة  الت�شرفات  يف  يكمن  احل��ل  اأن  يقرتح  والرغبة، 
اأي العودة اإىل حالت الكثافة التي  والتكتيكات الفردية، 
ل ت��رح��م، واخ����رتاع ف��وا���ش��ل تنتج ت��دف��ق��ات ج��دي��دة من 
الرغبة. هذا التحول اخلتامي اإىل ديليز وكوتاري يجلب 
اإذ يتم تقدمي التج�شيد واجل�شدية فجاأة  نظرة جديدة. 
لون  يتغري  حيث  للرغبة،  وو�شط  كمقدمة  التحليل  يف 

نغمة املوؤلف ليعك�ض الدافع والرغبة الفو�شوية نف�شها.

قد تكون هذه اخلطوة مربكة بع�ض ال�شيء للقراء غري 
ولكن  املوؤلفني،  لهوؤلء  الغريبة  املفردات  على  املعتادين 
يو�شع  ح�شدهم  اأن  كيف  ي��ق��درون  ال��ذي��ن  لأول��ئ��ك  لي�ض 
اأن�شاب دي  الرغبة وراء �شيا�شات الهوية. ومع ذلك، بعد 
بي�شتوي لتعريفات الأدوار املتغرية، ل يزال هذا التحول 
هي  الرغبة  لهم،  بالن�شبة  مفاجئا.  وكوتاري  ديليز  اإىل 
قوة احلياة، �شيء يوؤكد اأن له و�شع وجودي. هذه احلالة 
بناء  ح��ول  الكتاب  حجة  مع  مريح  غري  ب�شكل  تتعار�ض 
اإىل  ب��احل��اج��ة  بي�شتوي  دي  ي�شعر  مل���اذا  نف�شها.  ال��رغ��ب��ة 
»احلفظ«  رغبة  تكون  ما  وبطريقة  فوكو،  عن  البتعاد 
بها  ياأمرنا  التي  التحول  عملية  اأن  حيث  وا�شحة،  غري 
املوؤلف لي�شت مناق�شة بال�شرورة مل�شروع فوكو. على اأي 
اأن نتبنى لهجة الكاتب الواعدة، لأنه  اإل  حال، ل ي�شعنا 
اأن تكون الرغبة قوة بناءة ل تتوافق  يو�شح كيف ميكن 
بعناية.  يوثقها  التي  املهيمنة  الأنظمة  م��ع  بال�شرورة 
ل  واإمكاناتها  ال�شيا�شية  الرغبة  دور  اأّن  بالتاأكيد  يقنعنا 

تزال اأكرب مما نعتقد.
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األديان وتحديات المستقبل: ألخالقيات مشتركة 

قائمة على الحوار.. فاننينو كيتي

�أن تتحكم  �أن ُتقدمها �لأديان للب�ضرية ملو�جهة �لتحديات �لكربى يف ع�ضرنا؟ من �لثورة �لرقمية �إىل ق�ضية �لبيئة، من �لعلوم �لتي ُيكن  ما هي �ملُ�ضاهمة �لتي ُيكن 
باحلياة �إىل تهديد �لأ�ضلحة �لنووية؟ �إمكانية تغيري �لقت�ضاد و�لتحكم باملناخ وبناء �ضالم د�ئم و�لتنديد بالتَّغطية �لدينية للحروب، فالأ�ضلحة �لتي يجب �أن تكون 
ناأتي  �أين  �أ�ضئلة مثل من  �ملُعتقد�ت و�لرموز و�لإجابة على  �لتي متنح �ل�ضتمر�رية مبرور �لوقت ويف تغيري  �لقوة  �ليوم هي �لعالقات و�جلمال و�لثقافة. �لأديان، هي 

وحياتنا بعد �ملوت. 

لقد قيل اإنَّ الفرق بني ال�شيا�شي ورجل الدولة: اأن نظرة 
الأول تكون على النتخابات املُقبلة، والآخر على اخلم�شني 
على  �شيناريوهات  امل��وؤل��ف  يفتح  هنا  م��ن  ال��ق��ادم��ة:  �شنة 
اأنف�شنا  ن�شاأل  اأن  وجتربنا  اأمامنا  �شتظهر  التي  الع�شور 
عن املُ�شتقبل: اإن كنَّا نحر�ض عليه، فعلينا القيام بدورنا 
يف بنائه من اأجل م�شلحة الإن�شانية وحياة الأجيال التي 
�شتعي�ض على كوكب الأر�ض من بعدنا. ي�شهد العامل اليوم 
املعلومات  وتكنولوجيا  ال�شناعة  بعد  ما  الثالثة  ثورته 
الكون  ا�شتك�شاف  حيث كان للعوملة زخم غري م�شبوق يف 
بف�شل التل�شكوبات الف�شائية، وموجات الراديو والأقمار 
ال�شناعية وحتقيق نتائج مذهلة؛ ففي ال�شنوات اخلم�شني 
املا�شية تغري العامل اأكرث من اخلم�شة اآلف �شنة الأخرية 
الأمم  اإىل  ال��ق��رار  فيه  يعهد  اأن  ينبغي  ذل��ك  اأج���ل  وم��ن 
املتحدة التي بالإ�شافة اإىل املناخ وحقوق الإن�شان وعرقلة 
احلروب، ميكنها اأن تتكفل بهذه املبادئ الأ�شا�شية حلياة 
النا�ض وحتديد ما هو م�شموح به. البحث العلمي يجب 
اأن يكون قادًرا على التطور بحرية ولكن يجب اأن يكون 
موجًها نحو اأولويات ال�شالح العام، وتطبيق الكت�شافات 
العلمية ل ميكن اأن يعهد به اإىل قلة ول ينبغي ال�شماح 
ول  عليه  ال�شيطرة  ميكن  ول  خطر  اإىل  بالتحول  لها 

رجعة فيه للب�شرية. 
اب��ت��داًء من  احلكوميون،  امل�شوؤولون  يتحدث  ن��رى  فكما   
رئي�ض الوليات املتحدة ترامب عرب تويرت. وهو توا�شل 
ونحن  النظر.  وجهات  لتبادل  ولي�ض  املتابعني،  لتوجيه 
كذلك نتبادل الكثري من الر�شائل لكننا ل نعرف بع�شنا 
وال��وح��دة  ���ش��وًءا  ت���زداد  الإن�شانية  ف��ال��ع��الق��ات  البع�ض: 
تتزايد يف بداية هذه احلقبة اجلديدة من تاريخ الب�شرية 
املليئة باملخاطر، فبينما يتغري كل �شيء من حولنا، من 

حتطيمها.  ولي�ض  اجل�شور  بناء  يف  امل�شاهمة  ال�شروري 
اإيجاد فر�ض للمواجهة ولي�ض لالنغالق واإعطاء فر�شة 
ل��ل��ح��وار وال��ت��وج��ي��ه ال���ذي ت��ق��وم ب��ه الأدي�����ان وال��ث��ق��اف��ات 
وال��ع��ل��وم وه���ذا ه��و ال��ه��دف الأول م��ن ال��ك��ت��اب. ن��ح��ن يف 
الغرب اأي اأوروبا، حيث العلمانية يف مرحلة تاريخية مل 
تلتزم بو�شع حدود بني الأديان وال�شيا�شة ولكنها عملت 
على تهمي�ض املعتقدات الدينية واعتربتها بقايا قدمية. 
مل يكن ه��ذا ه��و احل��ال يف بقية ال��ع��امل، ف��الإمي��ان لي�ض 
اإلزامياً ولكن من م�شلحة املجتمع والدميقراطية اأن ل 
ي�شعر اأولئك املوؤمنون اأنهم غرباء. ال�شبب الثاين هو اأنه 
ينبغي مواجهة التحديات التي ُتواجه الب�شر من هيمنة 
العلوم  واآف��اق  العلم  مع  والعالقة  البيئة،  اإىل  الإنرتنت 
باحلياة  والتالعب  العنف  واإدان���ة  امل���راأة  ودور  اجل��دي��دة، 
الذي قد ي�شل اإىل خماطر التدمري ال��ذري، فهنا تكون 
وفق  للح�شارة  تقدًما  لتعطي  اأ�شا�شية  الأدي��ان  م�شاهمة 

الكاتب. 
امل��وؤل��ف وهو  ُي�شاعدنا  ل��الآف��اق،  اب��ت��داًء من ه��ذا النفتاح 
ب��احل��وار  وم��ه��ت��م  الكاثوليكية  احل��رك��ة  يف  ب��اح��ث  اأي�����ش��ا 
ب��ني الأدي����ان على حت��دي��د اخل��ي��ط الأح��م��ر ل��ل��ح��وار بني 
)الأرثوذك�شية،  املختلفة من  الدينية  والثقافات  الأدي��ان 
وامل�شيحية، واليهودية، والإ�شالم، والبوذية والهندو�شية( 
للبحث عن ال�شالم بطريقة اأكرث عدًل واإن�شانية ويقرتح 
و�شيا�شًيا  وث��ق��اف��ًي��ا  وم��دن��ًي��ا  اج��ت��م��اع��ًي��ا  ال��ت��زاًم��ا  عليها 
خدمة  يف  نف�شها  ت�شع  اأن  يجب  ال�شيا�شة  لأنَّ  حقيقًيا؛ 
احل��وار  خ��الل  م��ن  العبودية  اأ���ش��ك��ال  م��ن جميع  التحرر 
واملقارنة والتعاون والتاآزرعلى عك�ض ما يعتقد الكثريون 
األ وهو اأن الأديان اأداة للتق�شيم واملعار�شة وحتى للعنف 
فامل�شاهمات الإيجابية ميكن اأن يقدمها كل دين لتح�شني 

نوعية احلياة الجتماعية واملدنية: لذا من املُفيد اتخاذ 
اإجراء ب�شاأن احلوار الديني حتى نتعرف على اأنف�شنا ب�شكل 
بعيد. من  ياأتون  الذين  الأ�شخا�ض  مع  ونختلط   اأف�شل 
ال�شخ�ض  بهوية  ال��وع��ي  »تتطلب  احل���وار  اإىل  احل��اج��ة   
وم��ع��رف��ت��ه واح���رتام���ه ل��الآخ��ري��ن، وم���ه���ارات ال���ش��ت��م��اع 
لي�شبح  اأف��ك��اره«.  لتغيري  مقتنًعا  ك��ان  واإذا  وال���ش��ت��ع��داد 
املوؤلف وا�شًحا بعد ذلك: »خلق حوار بني الأديان  هدف 
املقارنة  على  وي�شر  الإم��ك��ان،  ق��در  والعلوم«  والثقافات 
حتديات  مواجهة  على  قادرين  لنكون  املتبادلة  واملعرفة 

العامل احلايل مًعا.
 يعطي هذا الكتاب �شوًتا لأولئك الذين يعتقدون اأن هذا 
امل�شار قابل للحياة، دون اخلو�ض يف العقائد العلمانية اأو 
التحيزات، �شواء كانت م�شيحية اأو اإ�شالمية اأو يهودية اأو 
الدينية من خالل  الديانات والثقافات غري  غريها من 
ُيَوَحد ويقرب احلوار بني املوؤمنني وغري  البحث عن ما 
بني  املقارنة  اإىل  وي��وؤدي  الديانات  خمتلف  من  املوؤمنني 
لبناء  عاملية  اأخ��الق��ي��ات  م�شاركة  واإىل  امل�شرتكة  القيم 
ط��ري��ق��ة روح��ي��ة وم���ادي���ة لإن���ق���اذ ال��ك��وك��ب. ح��ي��ث مُيكن 
الأ�شخا�ض  م��ن  اجلميع  ت�شاعد  اأن  امل��ت��ب��ادل��ة  للمعرفة 
دميقراطي  تعاي�ض  اإق��ام��ة  على  الدين  ورج��ال  العاديني 
غني ي�شاهم بالتفاهم والرغبة يف ال�شالم والنفتاح على 

امل�شتقبل. 
يجب  ب��ل  ك��ب��رية  اأ�شئلة  ح��ول  ينتهي  األ  يجب  ف��احل��وار 
النقل  و�شائل  العمل، يف  املدار�ض، يف مكان  ي�شتمر يف  اأن 
اأو  اأو معتقدات دينية  اأ�شخا�ض لديهم لون ب�شرة  فهناك 
جذورهم  معرفة  عدم  واإن  ثقافتنا،  غري  اأخ��رى  ثقافات 
وتقاليدهم ومبادئهم الدينية ميكن اأن يثري عدم الثقة 
واملخاوف والعداء. اأ�شف اإىل ذلك عندما ت�شوء الظروف 

فاتنة نوفل *
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بخيبة  ي�شعرون  وال��ذي��ن  ال�شباب  م��ن  للعديد  املعي�شية 
اأمل يف امل�شتقبل. حتاول القوى ال�شيا�شية زيادة املخاوف 
�شيزداد  فالتعاي�ض  النتخابية  الأ���ش��وات  على  للح�شول 
والهمجية:  العنف  وع��ودة  للتوترات  و�شيتعر�ض  ���ش��وًءا، 
اإن معرفة الآخرين والأدي��ان التي يوؤمنون بها وثقافات 
تتطور  املجتمع  فهوية  امل�شتقبل:  لبناء  مفيدة  املن�شاأ 
با�شتمرار وهناك حاجة مل�شاهمة جميع اأولئك الذين هم 
والدينية  املدنية  والأم��ي��ة  الثقافية،  فالأمية  منها  ج��زء 

لي�شت ف�شيلة. 
اأوروبا  هناك تعددية يف املُجتمعات الغربية والعربية، يف 
والبالد العربية والأمريكتني واآ�شيا. تتكون من الأقليات 
الثقافية والدينية وب�شكل عام من املهاجرين والوافدين 
اجُل���دد وه��م تقريًبا الأف��ق��ر دائ��ًم��ا وال��ذي��ن ُي��ع��رتف لهم 
بحقوق ثانوية: يف اإيطاليا، امل�شلمون والأرثوذك�ض الذين 
قدموا من اأوروبا ال�شرقية والعمال من الهند من الديانة 
ياأتون  الذين  امل�شيحيون  العربية،  البالد  يف  الهندو�شية 
اأو  املنزلية  اخلدمات  يف  ويعملون  الآ�شيوية  املناطق  من 
يف املهام الأكرث توا�شعاً، وهذا لي�ض تقلياًل من م�شاهمة 
الثقافات غري الدينية التي لها قيمة كبرية وتقدم اأمثلة 
م�شرقة تتعلق ب�شكل اأ�شا�شي بالأفراد وميكن اأن توؤدي اإىل 
اآفاق من الأخوة. فاحلوار يحث الأديان على اإعطاء اإجابات 
طال انتظارها على اأ�شئلة حول الكتب املقد�شة والتفاعل 
بينها من اأجل الق�شايا املحلية والعاملية. فالأديان مدعوة 
الفردية ل�شالح احلوار لأن احلوار  اإدعائها  للتخلي عن 
بع�ض.  مع  وعالقاتها  الأدي���ان  بجميع  الع���رتاف  يعني 
يجب اأن حتظر الأديان ب�شكل ل لب�ض فيه اأولئك الذين 
يدعون اأو ميار�شون الإرهاب واأن كل من ي�شرب الآخر ل 
اإنه �شد اهلل.  اأن يفعل ذلك با�شم الإمي��ان: بل  ي�شتطيع 
�شنة  اخلم�شني  يف  وخا�شة  الكني�شة  اأن  اإىل  كيتي  ي�شري 
املراحل  يف  لالإن�شانية  حا�شمة  اإ�شهامات  قدمت  املا�شية 
يف  املثال،  �شبيل  على  التاريخي:  النتقال  من  احل�شا�شة 
الدفاع عن حقوق الإن�شان، يف املواقف املناه�شة للحرب 
اأن تكون هناك »حرب عادلة«  �شعار)ل ميكن  من خالل 
اأبًدا( ويف احلوار مع الأديان الأخرى باعتبار هذا الأمر 
وتوحيد  البع�ض،  بع�شنا  على  للتعرف  مقارنة  مبثابة 
ب�شاأن  وبناء اقرتاح م�شرتك  ما يوحد، وفهم الختالف 
احلقوق واحلريات الأ�شا�شية لل�شخ�ض وال�شالم. ويف عام 
2019 كانت هناك نقطة حتول تاريخية حني وقع البابا 
فران�شي�شكو واأحمد الطيب الإمام الأكرب لالأزهر واأعلى 
�شلطة دينية �شنية، وثيقة الأخوة الب�شرية والتعاي�ض بني 
النا�ض. الدينان اللذان يوجهان ن�شف الب�شرية، يدينان 

الأ�شولية والإرهاب. فالأديان ل حتر�ض اأبداً على احلرب 
ول ت�شتح�شر م�شاعر الكراهية اأو العداء اأو التطرف اأو 
تدعو اإىل العنف اأو اإراقة الدماء. هذه الكوارث هي نتيجة 
ال�شيا�شي  وال�شتخدام  الدينية،  التعاليم  عن  النحراف 
الدين  رجال  من  مموعات  تف�شريات  وكذلك  لالأديان 
الذين اأ�شاءوا - يف بع�ض مراحل التاريخ - يف جعل النا�ض 
يفعلون ما ل عالقة له بحقيقة الدين، لتحقيق اأهداف 

�شيا�شية واقت�شادية دنيوية ق�شرية النظر.
احلوار بني الأديان هو و�شيلة ليعم ال�شالم. ففي اليهودية 
وامل�شيحية والإ�شالم يعرب احلوار عن العالقة التي اأرادها 
اهلل بني النا�ض. وهو لي�ض فعل احرتام اأو ت�شامح، بل هو 
مقارنة للتعرف على بع�شنا البع�ض، وحتديد ما يوحد 
الأدي��ان  بني  احل��وار  يوؤثر  خمتلفني.  يجعلنا  ما  ولفهم 
ب�شكل اإيجابي على املجتمع اإذا عرف بناء اقرتاح م�شرتك 
ب�شاأن احلقوق، حرية ال�شخ�ض، البيئة وال�شالم واإذا عزز 

ُم�شاواة املراأة. 
فكما يقول كيتي اإن العامل لديه اإمكانات يجب اأن يخرجها 
ا خماطر هائلة علينا مواجهتها. فالأول مرة يف  ولديه اأي�شً
التاريخ ميكن للب�شرية اأن تدمر نف�شها، وهنا دور الأديان 
القادرة على توجيه املليارات من النا�ض ولكن يجب عليها 
ا العمل ب�شكل ملمو�ض حلل امل�شاكل اليومية ال�شائعة.  اأي�شً
اإنها حقبة جديدة وهناك حاجة اإىل اأخالقيات جديدة ذات 
قيم عاملية ل تليق بدين واحد دون اآخر. كتاب اأف�شح فيه 
�شابة  وه��ي  القادر  عبد  �شمية  مثل  لأ���ش��وات  املجال  كيتي 
م�شلمة، وفيتتوريو روباتي بيندادو اأ�شتاذ ومن�شق املحاكم 
زاببوليني  اأرم��ان��دو  والأب  اإيطاليا،  �شمال  يف  احلاخامية 

م��ن خ���الل امل�����ش��اه��م��ة يف ك��ت��اب��ات��ه��م ل��رع��اي��ة احل����وار بني 
الإيطايل  املجتمع  �شورة  يحدد  ال��ذي  والثقافات  الأدي��ان 
ك��اأداة للحوار واملقارنة بني  الدين  فاإنَّ  احلايل. وبالتايل، 
اأجل  من  م�شبقة  ومفاهيم  ج��دران  ب��دون  �شيكون  النا�ض 

التعاي�ض ولبناء مواطنة اأكرث تقدماً. 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ومب����ب����ادرة م�����ش��رتك��ة م���ن اجل��ال��ي��ات 
اإقليم  اليهودية والإ�شالمية، ن�شاأت يف مدينة فلورن�ض يف 
تو�شكانا الإيطايل مدر�شة للحوار بني الأديان والثقافات، 
وهو م�شروع غري م�شبوق يف اأوروبا ويرتاأ�شه راف جوزيف 
ليفي حاخام فلورن�ض ال�شابق. د�شتورها قرره ونفذه روؤ�شاء 
الأديان الثالثة: املطران واحلاخام والإم��ام. الغر�ض من 
العامة  الهيئات  وم��دي��ري  الإداري����ني  ت��دري��ب  ه��و  املدر�شة 
وع���م���ال الإع�����الم وال�����ش��ب��اب ال���ذي���ن ي��ل��ت��ح��ق��ون ب��امل��دار���ض 
الثانوية، ومهامها تتمثل يف التعريف باأ�ش�ض وتاريخ ومعاين 
يف  امل�شاعدة  ��ا  واأي�����شً الرئي�شية،  الأدي���ان  وثقافات  ورم���وز 
مواجهة التغيريات التي حدثت يف تعاي�شنا، ب�شيغة اجلمع 
ومرا�شيم  ال�شجون  يف  امل�شت�شفيات،  يف  امل��دار���ض-  يف  الآن، 
اجل��ن��ازة. ه��ن��اك ح��اج��ة اإىل اح���رتاف ج��دي��د يف البلديات 
والأدي��ان. الثقافات  بني  الو�شاطة  يف  ومهارات   والأقاليم 
»فال�شالة من اأجل اأر�شنا« هو الن�ض الذي ميكن اأن ي�شبح 
ا  اأي�شً هو  ال��ذي  العظيم«  »ب��اهلل  يوؤمن  �شخ�ض  لأي  دع��اًء 
»اإله الفقراء« ليتحقق ال�شالم وتنمية ال�شعوب والرتابط 

القت�شادي العاملي مع وجود اأخالقيات القت�شاد واملال. 
الدين والثقافة واحلوار واملواجهة كاأدوات لتنمية املجتمع 
يف ع�شر تخاطر فيه الب�شرية بالرتاجع بدًل من التقدم. 
مثل التحدي البيئي من جهة والتحدي حلقوق النا�ض من 
ت�شتحق  واح��دة  لعملة  واللذان هما وجهان  اأخ��رى  ناحية 
القتال من اأجلها لأنها قيمة اأ�شيلة وتوؤثر على م�شتقبلنا 
بحيث يكون امل�شتقبل مرادًفا للتنمية، ولي�ض اأفًقا مظلًما. 
-----------------------------------------------
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القمر: تأريخ للمستقبل

 أوليفر مورتون

يطرح هذا الكتاب م�شاألة ما الذي يقتدر الإن�شاين يف الإن�شان على اأن ينجزه؟ ويقوم على دح�ض دعوى واأطروحة اأخرى: فاأما الدعوى املبطلة، فهي اأن �شمة »الإن�شانية« تخ�ض 
ول تعم؛ اأي اأنها حكر على طائفة من النا�ض )متطرفون، بي�ض، حمافظون...(، واأما الدعوى املحقة، فهي اأن كل واحد منا -مع�شر الب�شر، ومهما كان ديننا اأو ثقافتنا اأو عوائدنا 

اأو األ�شننا...� له »ن�شيب مت�شاو« يف »الإن�شانية«، واأن علينا اإعادة تعلم النظر اإىل اإن�شانية الأغيار بعد اأن فقدناه.

طالل اليزيدي *

اآرم�����ش��رتوجن  نيل  الف�شاء  رج��ل  للعيان  ظهر  عندما 
�شا�شات  على  مبا�شرًة   )Neil Armstrong(
الف�شاء  ال�شقر -وحدة حتكم رواد  التلفاز من مكوك 
��د  وحَّ للقمر،  ال�شخري  ال�شطح  اإىل  اأب��ول��و-  مبركبة 
ب���ذل���ك ال���ت���وج���ه���ات امل��ن��ق�����ش��م��ة يف ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
والإع��ج��اب  بالوطن  الفخر  م��ن  حلظة  يف  الأمريكية 
بالتقدم العلمي. بعد �شنوات من املظاهرات �شد حرب 
يف  ال�شغب  وعمليات  ال�شيا�شية،  والغ��ت��ي��الت  فيتنام، 
الوليات  �شكان  من  باملئة   94 باإعجاب  توحد  امل��دن، 
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ا���ش��ات ال��ت��ل��ف��از؛ مل�شاهده 
على  حت��ط  وه���ي  ل��ل��ع��ي��ان  تظهر  اأبولو11-  م��ع��ج��زة 
ف��رتات  حتى  ال�شا�شات  على  وت�شامروا  القمر،  �شطح 
 .1969 ع��ام  20 م��ن يوليو  ال���  ليلة  م��ت��اأخ��رة م��ن 
الراديو  ناقل  على  اآرم�شرتوجن  نقل  اللحظة،  تلك  يف 
حل��ظ��ة وطء ق��دم��ي��ه ل�����ش��ط��ح ال��ق��م��ر »ه�����ذه خ��ط��وة 
�شغرية لرجل على �شطح القمر، لكنها قفزة عمالقة 
للب�شرية«. بعد ذلك، مب�شاعدة من مرافقه بز األدرين 
وتربة  �شخور  من  عينه  جمعا   )Buzz Aldrin(
للقمر،  ال�شعيفة  اجلاذبية  على  مب��رح  وقفزا  القمر، 
لألدرين  الأيقونية  ال�شورة  للتقاط  كامريا  واأخرجا 
وهو يحيي العلم الأمريكي على �شطح القمر. من بعد 
القمر  اإىل  مركبات  واإر���ش��ال  القمر  غ��زو  اأ�شبح  ذل��ك، 
خم�شني  بعد  لكن  امل��ع��ت��ادة.  الروتينية  الأح����داث  م��ن 
عاًما منذ وطاأ الب�شر �شطح القمر ماذا ت�شكل حلظات 
ال��ف��خ��ر ال�����ش��ب��اب��ي��ة ت��ل��ك ع��ل��ى ال�����ش��ا���ش��ات غ��ري امل��ل��ون��ة 
يف  م��ورت��ون  ال��ق��م��ر؟  م��ع  الب�شرية  وم�شتقبل  ل��ت��اري��خ 
كتابه »القمر« املف�شل، املمتع جداً، امل�شتمد من عملية 
بحثية رائعة، يحتفل مبا �شماه »الرجوع للقمر«. حيث 
يف ال��ف��رتة الأخ���رية تالحمت اجل��ه��ود ب��ني الب�شر من 
وال�شركات اخلا�شة، لإطالق مركبات  الدول،  خمتلف 

ا�شتك�شافية اإىل �شطح القمر لتمهد لعهٍد جديد لزيارة 
الب�شرية للقمر مرة اأخرى. 

اأول��ي��ف��ر م��ورت��ون ك��ات��ب وحم���رر ب��ري��ط��اين يف امل��ج��ال 
من  العلوم  وتاريخ  الفل�شفة  يف  �شهادة  يحمل  العلمي. 
جامعة كمربيدج الربيطانية. الكتابة العلمية ملورتون 
يف كتاب القمر وا�شحة وبطريقة �شردية ت�شد القارئ. 
يف  متعاقباً،  زمنًيا  ترتيبا  مرتبة  غري  الكتاب  ف�شول 
فهمنا  ع��ن  م��ورت��ون  حت��دث  للكتاب  الأوىل  الف�شول 
وعالقتنا بالقمر، ثم حتدث عن ا�شتك�شاف القمر من 
خالل برنامج ورحالت اأبولو، واأخرًيا حتدث عن خبايا 
امل�شتقبل عن عودة الب�شر مرة اأخرى اإىل القمر وما اإذا 
�شتكون هناك م�شتوطنات م�شتقبلية على �شطح القمر، 
الكتاب ُمغامرة ممتعة  لكن كل ف�شل من ف�شول هذا 

بحد ذاتها. 
يتحدث  ال��ت��ي  الأوىل  الف�شول  يف  العلمية  احل��ق��ائ��ق 
الب�شرية  وتاريخه مع  القمر  تكوين  فيها عن مراحل 
وت�شد  القارئ  ت�شتحوذ على  وا�شحة  مف�شلة بطريقة 
ان��ت��ب��اه��ه، ي��ق��دم يف ك��ت��اب��ه ح��ق��ائ��ق اأخ�����اذة ع��ن م��راح��ل 
عام  اأرب��ع��ة باليني  م��ن  اأك��رث  منذ  ومتالحقة  عظيمة 
تكوين  كتابه عن مراحل  يتحدث يف  القمر،  من عمر 
يف  و���ش��دة  عنفاً  امل�شاهد  اأك���رث  م��ن  »اإن  وي��ق��ول  القمر 
 ،)Theia( تاريخ النظام ال�شم�شي، ارتطام كوكب ثيا
الأر����ض   ،)Tellus( تيلو�ض  بكوكب  ح��ال��ي��اً،  القمر 
ح��ال��ي��اً. الفو�شى ال��ن��اجت��ة م��ن الرت��ط��ام حت��ول��ت اإىل 
ترتيبات جديدة يف احلجم واحلركة، حيث ظهر كوكب 
جديد نوًعا ما اأكرب من تيلو�ض، يدور ب�شرعة، وحوله 
قمر نوعاً ما اأ�شغر من ثيا يدور حوله يف مدار ثابت 
«تاريخ ثيا وتيلو�ض انتهى، وتاريخ الأر�ض والقمر ولد 
للب�شر  بالن�شبة  القمر  اأن  مورتون،  مكانهما. و�شح  يف 
جرٌم �شماوي مهجور، مت�شل مبا�شي كوكبنا ُمنُذ زمٍن 

يدور  وامل��اء  ال�شخر خالية من احلياِة  كتلٌة من  تليد، 
ما  قلياًل  احلقيقة  �شهر. يف  ك��ل  م��رة يف  كوكبنا  ح��ول 
يدر�ُض العلماء القمر يف الفرتة الأخرية، فتل�شكوباتهم 
تتجنبه؛ لأن القمر يعك�ض �شوًءا ي�شو�ض على مراقبة 
م�����ش��اه��د اآ����ش���رة م���ن امل����ج����راِت، والأج�������رام ال�����ش��م��اوي��ة 
النظر  عند  القمر  يتجنب  معظمنا  وكذلك  البعيدة، 
اإىل النجوِم، واملجرات البعيدة؛ لأن �شوء القمر ي�شو�ض 
على روؤيتنا للنجوم البعيدة. فقرب القمر من الأر�ض، 
روؤي��ة  على  ت�شو�ض  �شوئه،  وق��وة  ال�شماء،  يف  وحجمه 
ا  الأجرام ال�شماوية القريبة منه يف ال�شماء، وهذا اأي�شً
اأن  اأوليفر مورتون يف كتابه »القمر«، على  ما يرجحه 
ما  قل  لكن  �شمائنا  دائًما يف  ي�شاهد  الف�شاء  جارنا يف 
يتباحثه ويتدار�شه العلماء. لكن مع الذكرى اخلم�شني 
خلطوات نيل اآرم�شرتوجن على القمر -التي حتقق بها 
مرة  القمر  اأ�شبح  الب�شرية-  ت��اري��خ  يف  عظيمة  قفزة 
اأخرى حمط اهتمام الب�شرية. مورتون يف كتبه يقرتح 
وبطريقة مقنعة، اأنه ل يوجد ج�شم فوق روؤو�شنا اأكرث 
اأهمية لنا ولكوكبنا بعد ال�شم�ض غري القمر. »فالقمر 
يكمل الأر�ض« كما كتب مورتون، فجاذبية القمر تخلق 
اأم��واج املد واجلزر على �شطح الأر���ض، وينظم الأحياء 
مراحل  اأي�����ش��اً،  كوكبنا.  على  املائية  والهيدرولوجيا 
القمر �شاعدت الب�شرية يف حتديد الوقت منذ الوهلة 
الأوىل التي بداأ الب�شر فيها بتحديد الوقت. يف القرن 
كونية  نظرية  تكوين  على  القمر  �شاعد  ع�شر،  ال�شابع 
جديدة متكن ائتالف من العلماء من م�شاهدة انعكا�ض 
حت��دوا  القمر،  �شطح  على  الأر����ض  م��ن  ال�شم�ض  �شوء 
الأر���ض  مركزية  على  اأر�شطو  نظرية  امل�شاهدة  بهذه 
جاليليو  بل�شان  م��ورت��ون  كتب  ال�شم�شية،  للمجموعة 
النجوم  بني  مكاناً  لالأر�ض  يجعل  الكت�شاف  هذا  »اإن 
جنماً  كوكبنا  ي��ب��دو  القمر  �شطح  على  فمن  امل�شعة«، 
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م�شعاً ب�شبب انعكا�ض �شوء ال�شم�ض. 
من  امل�شتمد  ج���داً،  املمتع  املف�شل،  كتابه  يف  م��ورت��ون 
عملية بحثية رائعة، يحتفل يف الف�شول الالحقة مبا 
�شماه »بالرجوع للقمر«، ففي الفرتة الأخرية تالحمت 
اجل��ه��ود ب��ني ال��ب�����ش��ر م��ن خمتلف ال����دول وال�����ش��رك��ات 
لتمهد  القمر  �شطح  اإىل  روب��وت��ات  لإط���الق  اخلا�شة، 
ل��ع��ه��ٍد ج��دي��د، ل���زي���ارة ال��ب�����ش��ري��ة للقمر م���رة اأخ���رى. 
القمر  اإىل  للرجوع  الأوىل  التذكرة  »اإن  كتب  مورتون 
ُح���ِج���زت«، ي��و���ش��اك��و م�����ازاوا ب��ل��ي��ون��ري ي��اب��اين ا���ش��رتى 
 ،2023 ال��ق��م��ر يف ح���وايل ع���ام  اإىل  ل��رح��ل��ة  ت��ذك��رة 
لكن الرحلة رمبا �شتتاأجل، فمركبة الف�شاء التي على 
متنها �شيزور الب�شر القمر مرة اأخرى مل تنب اأو تخترب 
م��ازاوا  الياباين  البليونري  ذل��ك  من  الرغم  على  بعد، 
اإيلون  �شركة  ب��اأن  اإمياناً  به  ي�شتهان  قام بدفع مبلغ ل 
الرحلة  هذه  اإمت��ام  من  �شتتمكن   SpaceX م�شك 
ب��ن��ج��اح. ك��ذل��ك رج���ل الأع���م���ال ج��ي��ف ب��ي��زو���ض مالك 
ي�شرف  بو�شت،  الوا�شنطن  و�شحيفة  اأم���ازون  �شركة 
الباليني على �شركته )Blue Origin(. ال�شركة 
متلك طموحات كبرية خارج الغالف اجلوي لالأر�ض، 
بيزو�ض يتحدث  »ج��ي��ف  امل��ج��ال  ه��ذا  م��ورت��ون يف  كتب 
ال�شنني من  ع�شرات من  بع�ض  اإنَّ  امل�شتقبل حيث  عن 
الآن املاليني من الب�شر �شيعي�شون على مدارات حول 
الأر�ض، على الأقل ولو لبع�ض من الوقت، يف امل�شتقبل 
�شتكون هنالك �شناعات ل مكان لها يف الأر���ض تتعلق 
فقط بغزو الف�شاء«. يعرتف مورتون يف كتابه بالتطور 
الالفت الذي حققته ال�شركات اخلا�شة لغزو الف�شاء، 
ا ل يتوانى يف انتقاد �شيا�شات هذه ال�شركات،  لكنه اأي�شً
ك�شركة  وا���ش��ع��ة  جن��اح��ات  حققت  م�شك  اإي��ل��ون  �شركة 
خا�شة لغزو الف�شاء. يف احلقيقة SpaceX قادت 
اأكرب عملية ناجحة لربنامج تطوير مركبات الف�شاء 
ومن  امل��ا���ش��ي،  ال��ق��رن  منت�شف  يف  اأب��ول��و  برنامج  منذ 
 SpaceX �شركة  طورتها  التي  للمركبات  املمكن 
لغزو  امل�شتقبلية   NASA ع��ق��ود  على  ت�شتحوذ  اأن 
اأنَّ رجال  القمر، لكن يف حقيقه الأمر يعتقد مورتون 
عن  يبحثون  بيزو�ض  وج��ي��ف  م�شك  ك��اإي��ل��ون  الأع��م��ال 
طموحاتهم  م��ن  اأك���رث  الإع��الم��ي��ة  وال�شهرة  الإط����راء 

لغزو الف�شاء. 
الإجن��از  ا عن  اأي�شً الكتاب حت��دث  ف�شٍل لح��ق من  يف 
التي  القمر،  اإىل  رحلة  واأول  اأب��ول��و  ملركبة  التاريخي 
خطت بالب�شر خطوة جبارة، اإىل امل�شتقبل لن�شبح من 
�شمن الكائنات الغازية للف�شاء، قادرة على العي�ض خارج 

الأر�ض، ولو ل�شاعاٍت ب�شيطة. حتدث عن التكنولوجيا 
والتقدم يف �شناعة قوة حمرك ال�شاروخ، كتب »خالل 
ب�شع دقائق، اجليل اخلام�ض من حمرك F-1s ولد 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة، ما  ال��ق��وة  م��ن  60 جيجا واط  ح���وايل 
مل��ول��دات الكهرباء متمعة  ي��ع��ادل الإن��ت��اج الع��ت��ي��ادي 
ب�شيطة  جزئيات  بل  وح�شب  ذلك  لي�ض  بريطانيا«.  يف 
اأخرى بتفا�شيل دقيقة يف مركبة اأبولو مذهلة اأي�شاً؛ 
فجدران الأملنيوم الرقيقة برقة املنديل للمكوك الذي 
هبط على �شطح القمر، تتحرك للداخل واخلارج بناًء 
على فوارق ال�شغط ما بني داخل وخارج املكوك. هذه 
الرقائق اأي�شاً اأحدثت ثورة �شناعية يف ت�شنيع بدلت 
ناعم  ن�شيج  م��ن  خيطت  ال��رق��ائ��ق  ه��ذه  الف�شاء،  رواد 
ل  اعتيادية،  خياطة  مكائن  على  تعمل  ن�شاء  بوا�شطة 
بيوت  يف  املوجودة  اخلياطة  مكائن  عن  متاماً  تختلف 

معظم الأمريكيني. 
م��ورت��ون حت��دث بطريقة  الأخ���رية،  الكتاب  يف ف�شول 
التي  وال�شيا�شية  البيولوجية  امل�شاعب  ع��ن  تطلعية 
تطرح  ف�شردياته  القمر،  ل�شتيطان  الب�شر  �شتواجه 
ل��ق��واع��د على  امل��دي��ن��ة الفا�شلة  ت�����ش��اوؤلت ح��ول ف��ك��رة 
�شطح القمر كما ت�شور يف تاأمالت امل�شتقبل. مورتون 
ختم كتابه حمتفيا بالإجناز الب�شري يف ال�شعود للقمر 
بالقرن املا�شي، مرجًحا باأن ال�شور امللتقطة من على 
بثمن،  تقدر  تذكارية ل  تعد هدايا  اأبولو  منت مركبة 
حيث كتب »اإن الكثري من الب�شر يتطلعون باإعجاب على 
�شطح القمر اأكرث من اأي ج�شم اآخر يف الكون املنظور، 
لكن ما زالت ال�شورة املوؤثرة واملعا�شرة، الأكرث اأهمية 

يف تاريخ الب�شرية بالقرن الع�شرين، هي تلك ال�شورة 
الأر�شية التي التقطها رائد ف�شاء مركبة اأبولو-« بيل 
اندير�ض )Bill Andres(، لكوكب الأر�ض الأزرق 
القمر". حت��دث م��ورت��ون عن  ف��وق عزلة  وه��و يطفو 
القمر  �شطح  الب�شرية على  التناق�شات حول م�شتقبل 
ودور القمر يف م�شتقبلنا من خالل حتليالت ا�شتخدام 
�شورة القمر يف اخليال العلمي. كتب موتون قائاًل »يف 
زمن ما يف ت�شورات اخليال العلمي كان القمر �شورة 
من  ال���ذي  البعيد  امل��و���ش��ع  مثل  اإن���ه  حيث  للم�شتقبل 
حققه  م��ا  وذل��ك  الب�شرية،  �شواريخ  ت�شله  اأن  املمكن 
برنامج اأبولو« لكن ت�شورات اخليال العلمي عن القمر 
رجعية  تبدو  ق��د  لكنها  امل�شتقبل  على  ت��دل  ق��د  حالياً 
اإليه.  وو�شلت  للقمر  ال�شعود  تخيلت  الب�شرية  لأن 
رجعية،  تبدو  قد  الت�شورات  ه��ذه  اأن  من  الرغم  على 
اإل اأن القمر ما زال م�شدر اإلهام للكثريين، من بينهم 
اأن  اأو على الأقل يتمنى،  مورتون الذي ما زال يوؤمن، 
اأو باأخرى �شتكون جزءا  العودة اإىل القمر بطريقة ما 

من م�شتقبل الب�شرية. 
ب��اخ��ت�����ش��ار، معظم ال��ك��ت��ب امل��ن�����ش��ورة ع��ن ال��ق��م��ر تنظر 
غزو  نحو  وال�شباق  اأبولو  برنامج  اإح��داث  اإىل  للخلف 
ب�شرية  اأول خطوة  ح��وايل ن�شف قرن من  بعد  القمر 
اإىل  الإم��ام  اإىل  الكتب تنظر  القمر. بع�ض  على �شطح 
م�شتقبل ا�شتك�شاف الف�شاء من قبل الوكالة الوطنية 
لغزو الف�شاء NASA، وال�شركات اخلا�شة الأخرى، 
القمر  درا���ش��ة  على  يركز  الكتب  م��ن  الآخ���ر  والبع�ض 
الكتب  ه��ذه  معظم  احلقيقة  يف  لكن  ���ش��م��اوي،  ك��ج��رم 
الب�شرية  وم�شتقبل  وت��اري��خ��ه  القمر  اإىل  تتطرق  ل 
لأوليفر  القمر  ككتاب  وممتعة،  وا�شعة  بطريقة  م��ع 
والتقارير  الأب��ح��اث  من  مموعة  فالكتاب  م��ورت��ون، 
معه،  الب�شرية  وعالقة  القمر  جوانب  كل  جتمع  التي 
م�شرود بطريقه تبعث وتثري الأفكار والت�شاوؤلت حتى 

يف اأذهان القراء امللمني. 
---------------------------------------------

الكاتب: أوليفر موتون 	 

الكتاب: القمر تأريخ للمستقبل 	 

 	The economist Ltd :دار النشر

السنه: 2019	 

* كاتب ُعماني
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بيان المناضلين ضد قانون الجنسية المعدل

تحرير/ أحمد فائز

»قولوا قولوا احلرية، ارفع �شوتك للحرية، من هنا وهناك قولوا قولوا احلرية، احلرية احلرية من حكومة بي.جيه.بي، احلرية مطلب وطني«.. منذ اأكرث من ثالثة 
اأ�شهر بعد اأن قدمت احلكومة الهندية بقيادة حزب بهارتييا جاناتا يف الربملان م�شروع تعديل قانون اجلن�شية، ووافقت عليه اأغلبية اأع�شاء الربملان، ل يزال يرن هذا 
 CAA (Citizenship amendment act), NPR (Ntional population registration), NAC الهتاف يف ف�شاء الهند
National citizenship register)(.. هذه هي الكلمات املخت�شرة الثالث اخلا�شة بالق�شية الراهنة يف الهند. الأول منها يعني قانون اجلن�شية املعدل 

للعام 2019 الآن حتت قيد التنفيذ، فال يبقى اإّل و�شع النظم واللوائح الالزمة لتنفيذه. 

فيالبوراتو عبد الكبير  *

وي�����ش��ع��ى ه���ذا ال��ق��ان��ون مل��ن��ح اجل��ن�����ش��ي��ة ل��ل��ه��ن��دو���ض وال�����ش��ي��خ 
واجلاينيني والفار�شيني والبوذيني وامل�شيحيني من باك�شتان 
 31 قبل  الهند  اإىل  و�شلوا  الذين  واأفغان�شتان  وبنجالدي�ض 
د�شيمرب 2014، بيد اأن امل�شلمني الذين جاوؤوا من تلك الدول 
خمالفة  ال��دي��ن��ي  التميز  ه��ذا  ال��ق��ان��ون،  ه��ذا  م��ن  ُي�شتثنون 
�شريحة للمبداأ العلماين الذي يعترب من اأهم املبادئ الذي 
ي��ق��وم عليه ال��د���ش��ت��ور ال��ه��ن��دي، وي���ربر وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة هذا 
التحرك اأن لي�ض لهوؤلء مكان اآخر �شوى الهند. ويت�شح من 
هذا اأن الهندو�ض املهاجرين من بنجالدي�ض يف اآ�شام �شيتثنى 
حاليا  امل��وج��ود  الوطني  ال�شجل  واأن  البالد  من  الإب��ع��اد  من 
اأح��دث حماولت  وهو  امل�شلمني فقط.  ي�شتهدف  اإمن��ا  هناك 
بع�ض  تقدم  وق��د  الهنود.  امل�شلمني  لتهمي�ض  م��ودي  حكومة 
للنظر  العليا  املحكمة  اإىل  ب��دع��وى  القانونيني  النا�شطني 
يف �شحة ه��ذا ال��ق��ان��ون ال��د���ش��ت��وري��ة لأن���ه �شد امل�����ش��اواة بني 
املواطنني  مُيّيز  حيث  الد�شتور؛  عليها  يوؤكد  التي  املواطنني 
عليها  املبنية  العلمانية  لالأ�شول  الدين خمالفا  اأ�شا�ض  على 

اأعمدة نظام الهند منذ ا�شتقاللها.
و  الوطني  ال�شكاين  الإح�شاء  به  ُيق�شد  ال��ذي   NPR ��ا  اأمَّ
باجلن�شية  �شجل جديد خا�ض  اإع��داد  منه  املطلوب   NCR
ح�شب  و�شاق  ق��دم  على  اأي�شا  فتنفيذهما  وطني  نطاق  على 
اأميت �شاه. ه��ذه الإج���راآت  امل��رك��زي  ال��وزي��ر الداخلي  اإع��الن 
الثالثة مرتبطة بع�شها مع بع�ض. �شجل الإح�شاء الوطني 
الوطن  �شكان  ع��دد  ل�شبط  ع��ادي��ا  اإح�����ش��اًء  لي�ض   )NPR(
ف��ق��ط. لأن����ه ت��وج��د يف من����وذج ال���ش��ت��ب��ي��ان ال����ذي ي��خ�����ض به 
والالزم تعبئته اأ�شئلة اإ�شافية مل تكن موجودة يف الإح�شاءات 
تتعلق  ووث��ائ��ق  والأج����داد  الآب���اء  ت��اري��خ ميالد  ال�شابقة مثل 
مبلكية العقارات واملمتكات وغريها من ال�شروط التعجيزية 
الالزم ا�شتيفاوؤها لإثبات اجلن�شية مبوجب ال�شجل الوطني 
الإح�شاء  ف�شجل  بعد.  فيما  اإع��داده  �شيتم  الذي  للمواطنني 
ل  فالذين  للمواطنني،  الوطني  لل�شجل  مة  مقدِّ الوطني 

توجد لديهم تلك الوثائق ميكن طردهم م�شبقا من ال�شجل 
التي  العتقال  مع�شكرات  اإىل  وزجهم  للمواطنني  الوطني 
يجري اإن�شاوؤها حاليا بح�شب ما ين�ض عليه قانون اجلن�شية 
���ش��ُي��ج��ربون على  ال��ب��الد  ال�����ش��ك��ان يف  اأن جميع  امل��ع��دل. ول���و 
اأع���اله لإث��ب��ات حقهم يف املواطنة  ت��ق��دمي ال��وث��ائ��ق امل��ذك��ورة 
فقط  امل�شلمني  اأن  اإّل  للمواطنني  الوطني  ال�شجل  مبوجب 
الوثائق.  تلك  من  احل��رم��ان  حالة  يف  ال�شجل  من  ي��ط��ردون 
اإىل تلك الوثائق  امل�شلمني الذين ل يفلح الو�شول  اأما غري 
ميكنهم احل�شول على اجلن�شية وفقا لقانون اجلن�شية املعدل 

.)CAA(
جدير بالذكر اأنَّ هذه الإجراءات التع�شفية تقوم بها حكومة 
مودي والبالد متر بركود حاد يف جميع مناحي احلياة. ول 
نرى من ِقبل احلكومة جهدا ولو زهيدا لإ�شالح اقت�شادية 
البالد التي انهارت اإىل الدرك الأ�شفل. اإن جميع اهتمامتها 
مركزة على تنفيذ اأجندتها الهندو�شية فقط. بداأت احلكومة 
اآ���ش��ام، وهي  مل��ا ج��رت يف ولي���ة  اأ���ش��وة  ال�شيا�شات  تتخذ ه��ذه 
للمواطنني،  �شجال  حًتفظ  التي  الهند  يف  الوحيدة  الولية 
اأول ولية ظهر  اأنها  القانون كما  ُنفذ فيها هذا  واأول ولية 
فيها رد عمل �شديد له. وا�شتنادا اإىل »اتفاق اآ�شام« الذي وقع 
ال��راح��ل راج��ي��ف غ��ان��دي ع��ام 1985 كان  ال����وزراء  فيه رئي�ض 
يجب اأن حُتذف من ال�شجل كل اأ�شماء الذين ل ي�شتطيعون 
التاريخ   1971 مار�ض   24 قبل  اآ���ش��ام  اإىل  ميئهم  يثبتوا  اأن 
�شت فيه دولة بنجالدي�ض. كان الهدف منه اجتثاث  الذي اأُ�شِّ
ولكن  اآ���ش��ام.  اإىل  البنجالدي�شيني  املهاجرين  م��ن  جحافل 
هذا  ا�شطدم  اآ�شام  يف  املعدل  اجلن�شية  قانون  تطبيق  ب��داأ  ملا 
القانون مع هدف »اتفاق اآ�شام« املذكور حيث مت منح اجلن�شية 
اآ�شام. لأنه كان  اأه��ايل  اأدى لتفجري غ�شب  للبنغاليني؛ مما 
يخالف روح »اتفاق اآ�شام« وكانوا ل يرحبون «بتلويث« ثقافة 
اآ�شام بثقافة بنغالل ول بغلبة اللغة البنغالية على لغة اآ�شام 
�شربة  ب��ي  جيه  ب��ي  لتوقعات  خالفا  اآ���ش��ام  ف�شهدت  املحلية. 

قوية على ت�شور الهند املوحد الذي يتبناه ذلك احلزب. وكان 
احلزب احلاكم يهدف بهذه العملية اإىل تو�شيع قاعدة اأ�شوات 

الناخبني يف النتخابات العامة.
ويف نف�ض الوقت، فوجئت حكومة مودي باحتجاجات �شملت 
البالد طول وعر�شا �شد قانون اجلن�شية املعدل الذي وافق 
اإعداد  عليه الربملان و�شد ما يوجد يف مطبخ احلكومة من 
ال�شجل ال��وط��ن��ي ل��ل��م��واط��ن��ني وال�����ش��ج��ل ال��وط��ن��ي لإح�����ش��اء 
القانون  احلكومة  م��ررت  ح��ني  باملواطنة.  املرتبط  ال�شكان 
مبظاهرات  �شتواجه  اأنها  ح�شبانها  يف  ي��دور  يكن  مل  املذكور 
واإعالمي  �شيا�شي  وبتنديد عاملي  البالد  اأنحاء  عارمة يف كل 
كبري، تعقب هذا الإجراء باإلغاء رئي�ض وزراء اليابان �شينزو 
اآبي زيارته للهند، كما األغى وزيران بنجالدي�شيان زيارتيهما 
اأن البنجالدي�شينب يت�شللون اإىل  احتجاجا على ادعاء الهند 
مفو�شية  ج��ريي��ا  بان�شيليت  م�شيل  ال�شيدة  ق��دم��ت  ال��ه��ن��د. 
اإىل املحكمة العليا يف  الأمم املتحدة حلقوق الإن�شان مذكرة 
اأن تكون �شديقة  لها  ت�شمح  باأن  املحكمة  دلهي تطالب فيها 
الق�شية  يف  الت�شاورية   )Amicus Query( املحكمة 
»ه��ي��وم��ان  منظمة  ق��ال��ت  بينما  امل��ح��ك��م��ة،  فيها  تنظر  ال��ت��ي 
اإنَّ هذا القانون يتعار�ض مع التزامات الهند  رايت�ض ووت�ض« 
امل�شلمة خا�شة مل ميروا  والأقلية  الهندي  ال�شعب  الدولية. 
ب�شيا�شات احلكومة التع�شفية مرور الكرام كما مروا بال�شمت 
الكامل عند اإلغاء بند رقم 370 يف الد�شتور الهندي اخلا�ض 
ب��احل��ك��م ال���ذات���ي ل��ولي��ة ك�شمري وع��ن��د ���ش��دور احل��ك��م من 
الهندو�ض  ل�شالح  البابري  امل�شجد  ق�شية  يف  العليا  املحكمة 
ع��ل��ى اأ����ش���ا����ض ع��ق��ي��دت��ه��م، ب����دل م���ن امل�����ش��ت��ن��دات احل��ق��وق��ي��ة 
امل�شجد  تدمري  بجرمية  املحكمة  اع��رتاف  رغم  والتاريخية، 
البابري. جرت الرياح من جهات مل تتوقعها احلكومة. كان 
البعري،  ظهر  ق�شمت  التي  الق�شة  اجلديد  اجلن�شية  قانون 
واأول ���ش��رارة م��ن الح��ت��ج��اج��ات ك��ان��ت م��ن ط��الب اجلامعة 
امل��ل��ي��ة ال���ش��الم��ي��ة وج��ام��ع��ة ع��ل��ي��ج��را، وك��ان��ت يف مقدمتهم 
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حنان  وف��اط��م��ة  رين  عائ�شة  معه  اأ�شبحتا  مم��ا  ال��ط��ال��ب��ات؛ 
اأيقونتي الحتجاجات. انت�شرت الحتجاجات فورا كاحلريق 
الحتجاجات  متيزت  البالد.  مناطق  جميع  اإىل  اله�شيم  يف 
بطبيعتها ال�شلمية الكاملة، ومب�شاركة عدد كثري من الن�شاء 
املتحجبات وغري املتحجبات فيها وبت�شامن ح�شد كبري من 
يف  ج��رت  التي  الحتجاجات  ق��اد  معها.  املهم�شني  املنبوذين 
�شيكهار  �شاندرا  دلهي  يف  التاريخي  اجل��ام��ع  امل�شجد  �شاحة 
ورفع  املنبوذون  اإليه  ينتمي  ال��ذي  بهيم«،  »جي�ض  زعيم  اآزاد 
�شخر  ملا  اأك���رب«.  »اهلل  بكلمة  الحتجاجات  م�شرية  يف  �شوته 
منه الهندو�ض املتطرفون اأنه قد ترك الديانة الهندو�شية رد 
عليهم بقوله: اأنتم يا اإخواين حني كنا هندو�شا اأغلقتم اأبواب 

معابدكم اأمامنا، فلماذا ت�شتكون منا ترك ديانتكم؟
واأ�شبح اعت�شام املحتجني من الرجال والن�شاء والولدان يف 
«�شاهني باغ« يف دلهي الذي ل يزال ي�شتمر حتى وقت كتابة 
هذه ال�شطور رمزا حيا دافعا للنا�شطني يف ميدان الن�شال؛ 
ليال  بالعت�شامات  باغات«  »�شاهني  من  اآلف  ت�شكلت  حيث 
ونهارا يف خمتلف اأنحاء الهند. اأخذت طائفة ال�شيخ يف دلهي 
على كاهلها م�شوؤولية توزيع الطعام ملن يعت�شم يف »�شاهني 
باغ« من مطابخهم اخلا�شة املعروفة با�شم »لنكار«. واتخذت 
ق���رارا ميتنع م��ن تنفيذ  ث��م��اين ولي���ات  ال��ن��واب يف  مال�ض 
قانون اجلن�شية املعدل وال�شجل الوطني للمواطنني و�شجل 
الإح�شاء الوطني. ورفع بع�شها الق�شية اإىل حمكمة النق�ض 
موقفها  من  تتزحزح  مل  املركزية  احلكومة  ولكن  دلهي.  يف 
والأح���زاب  املخالفني  مع  للمفاو�شات  تتهياأ  ومل  اأمنلة  قيد 
املعار�شة يف �شاأن هذه الق�شية املوؤرقة احرتاما لآداب املبادئ 
الدمقراطية. بل حاول بع�ض قياديي احلزب احلاكم حتري�ض 
اأتبعاعهم �شد املحتجني املعت�شمني يف اأماكن عامة. حتى اإن 
اأمثال  اأنريودها تهاكور وزعماء احلزب احلاكم  ال��وزراء  اأحد 
كابيل مي�شرا واأبهايا فارما وبرفي�ض فارما، نا�شدوا اأتبعاهم 
املحتجني. وج���راء ذلك  ال��ن��ار نحو  ون��ه��ارا لإط���الق  ج��ه��ارا 
هاجم  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  زي��ارة  فرتة  خالل 
وبيوت  املحتجني  خميمات  احلاكم  احل��زب  من  الغوغائيون 
حتت  ممتلكاتهم  ونهبوا  وم�شاجدهم  ومتاجرهم  امل�شلمني 
مقاطع  وهناك  دلهي.  �شرطة  مع  وبالتعاون  مدرو�شة  خطة 
يف  املراقبة  ك��ام��ريات  بون  ُيخرِّ ال�شرطة  تعر�ض  فيديوهات 
ا�شتمر  الهندو�شيني.  لهجوم  تعر�شت  التي  العامة  ال�شوارع 
�شمال  يف  امل�شلمني  مناطق  يف  ليال  ث��الث  م��ن  اأك��رث  العنف 
بعد فرتة ق�شرية من حتري�ض  العنف  اندلع  دلهي.  �شرقي 
اعت�شام  باإزالة  القيام  على  اأتباعهم  احلاكم  احل��زب  قياديي 
كثريا  اإن  اجلن�شية.  قانون  على  احتجاجا  امل�شلمات  الن�شاء 
من �شباط ال�شرطة الذين هاجموا املتطاهرين يف م�شطفى 
اآب���اد وجعفر اآب���اد م��ع م��م��وع��ات ال��رع��اء ال��ه��ن��دو���ض ك��ان��وا، 

يف  خدموا  يكونوا  اأن  اإم��ا  تاميز،  نيويورك  مرا�شل  كتب  كما 
اأنه كانوا ممن مت تدريبهم من  اأو  ال�شيخ عام 1984  مذبحة 
�شباط خدموا يف تلك الفرتة وجنوا من املحاكمة. الر�شالة 
حمكمة  يف  القا�شي  اإن  حيث  وا���ش��ح��ة؛  م���ودي  حكومة  م��ن 
واأمرهم  ال�شرطة  ب�شدة  انتقد  ال��ذي  ده��ارا«  »م��ورايل  دلهي 
اأعمال  يف  الهندو�ض  القوميني  ال�شيا�شيني  دور  ُيحققوا  ب��اأن 
ال�شغب مت نقله ب�شرعة اإىل حمكمة ولية »هاريانا«. وي�شري 
ال�شحفي  تقريره  يف  »اإندبيندنت«  مرا�شل  ب��ريون  باتريك 
يف  ج��رت  التي  اليهود  اإب���ادة  ��ر  ُت��ذكِّ دلهي  ا�شطرابات  اأن  اإىل 

الثالثينيات.
 يف هجوم لذع على الالمبالة من قبل احلكومة املركزية ب�شاأن 
الهندي  ق��ال زع��ي��م مل�ض الإحت���اد  دل��ه��ي،  ال�شغب يف  اأع��م��ال 
ب��ال��ربمل��ان  ال���ن���واب  ع��وي�����ش��ي، يف م��ل�����ض  اهلل  اأ���ش��د  للم�شلمني 
الهندي: اإنَّ هناك »ت�شونامي كراهية الهندو�شية �شد امل�شلمني 
يف الهند«. ودعا اإىل اإجراء حتقيق حمايد للقب�ض على مرتكبي 
ال���وزراء  اإن رئي�ض  ب��اأ���ش��رع وق��ت مم��ك��ن. وق���ال:  اأع��م��ال العنف 
املواطنني  وممتلكات  اأرواح  على  احلفاظ  يف  ف�شل  قد  الهندي 
املو�شيقي  فريق  م��ع  يغني  وك��ان  امل�شلمني،  خ�شو�شا  ال��ه��ن��ود، 
الأمريكي  الرئي�ض  ا�شتقبال  اأث��ن��اء  الهندية  البحرية  للقوات 
ح��ني ي��ذب��ح ع�����ش��رات امل�����ش��ل��م��ني يف ����ش���وارع ده��ل��ي حت��ت م���راأى 
العلم  وُن�شب  م�شجدا   19 وُح��رق  ُدّم��ر  ال�شرطة.  من  وم�شمع 
الزعفراين على منارات امل�شاجد. كانت مذبحَة خمططة لي�شت 
مرد اأعمال �شغب طائفية. يجب اأن يتم اإجراء حتقيق عادل 
من قبل جلنة برئا�شة املحكمة العليا اأو قا�ض يف املحكمة. كما 
يتعني على فريق ي�شم جميع الأجزاب زيارة املناطق املت�شررة 

من العنف.

هذا �شيناريو املقالت التي اختارها املحامي اأحمد فائز يف كتابه 
وما  امل��ع��دل«،  اجلن�شية  ق��ان��ون  �شد  املنا�شلني  ب�»بيان  املعنون 
جرى يف �شاحة الهند بعد مترير هذا القانون. الطبعة الأوىل 
من الكتاب نفدت كاملة خالل اأ�شبوعني من �شدوره، وهنالك 
يف ال�شوق كتابان اآخران �شدرا يف نف�ض الوقت الذي �شدر فيه 
هذا الكتاب. اأحدهما للكاتب الي�شاري كيه.اإي.اأن كوجني اأحمد 
بعنوان »ناأبى اأن نرحل« ال�شادر عن »الكلمة للكتب«، وثانيهما 
»ح��دي��ث عن  بعنوان  اأ���ش��رف  كيه  ال��دك��ت��ور  ال�شاب  ل��الأك��ادمي��ي 
هذا  للكتب«.  «بيندولم  عن  ال�شادر  عنه«  وال��دف��اع  اجلن�شية 
يدل على اهتمام جمهور القراء بهذه الق�شية ال�شاخنة. وكتاب 
املحامي فائز يق�شم اإىل خم�شة اأق�شام. املقالت يف الق�شم الأول 
حتلل الأهداف اخلفية وراء تعديل قانون اجلن�شية ونطاق رد 
املتطرفة  الأح���زاب  دعاية  حقيقة  تفح�ض  كما  البعيد  عملها 
الهندو�شية عن عدم �شالمة الأقلية الهندو�شية يف بنجالدي�ض. 
اجلن�شية  ق��وان��ني  خلفية  ال��ك��ت��اب  يناق�ض  ال��ث��اين  الق�شم  ويف 
التاريخية واأبعادها العاملية. ونقراأ فيه عن املظامل العن�شرية 
على  هيمنت  التي  ال��ن��ازي��ة  احل��رك��ة  اأن�شطة  وع��ن  ميامنور  يف 
الهند. والق�شم  �شادت بالد  التي  الآري��ة  العن�شرية  اأملانيا وعن 
ا�شتمدتها  التي  اجل��دي��دة  الطاقة  على  ال�شوء  يلقي  الثالث 
من  واملنبوذين  املتخلفة  وال��ف��ئ��ات  الهند  يف  الأق��ل��ي��ات  �شيا�شة 
الن�شال اجلاري للدفاع عن اجلن�شية كما ُي�شِمع الأ�شوات التي 
التي جتري خالف  املحاولت  ترتفع من حرم اجلامعات �شد 
الحتجاجات لقتلها يف حمامات الدم. والق�شم الرابع حوارات 
النا�شطني عن جتاربهم يف ميدان الحتجاج. وتوجد فيه  مع 
الن�شال  م��ي��دان  امل�شلمني يف  اآ���ش��ام وح�����ش��ور  جت���ارب يف ولي���ة 
الق�شم  وامل��ق��الت يف  ال��ث��ائ��رة.  ال�����ش��وارع  املعقودة على  والآم���ال 
الحتجاجات  من  الناجتة  ال�شيا�شية  الأل��غ��از  حتلل  اخلام�ض 
العلماين  الي�شار  واجهها  التي  الأزم��ة  باجلن�شية مثل  املتعلقة 
اأخ��ذوا  حيث  العمل؛  ميدان  يف  املكثف  امل�شلمني  ح�شور  ج��راء 
�شيا�شي،  ح��زب  اأي  على  العتماد  دون  باأيديهم  الن�شال  زم��ام 
كما تبحث تلك املقالت يف كيف اأن الحتجاجات اأجنزت تعريفا 
عموما  والكتاب  الأع��ظ��م.  وال�شواد  اجلمهور  ل�شيا�شة  جديدا 

�شامل يتناول جميع نواحي املو�شوع.
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ما بعد الكولونيالية

نيكوال بانسيل

اأهمية  حول  وكذلك  الكولونيالية،  بعد  ما  مرحلة  يف  احلا�شلة  والتغريات  الأح��داث  مريات  على  وتاأثريها  الكولونيالية  املرحلة  اإرث  عن  الأ�شئلة  تتداعى 
التاريخ الكولونيايل يف الكتابات التاريخية والأر�شيف والأدب، كلما احتدم النقا�ض املتعلق باملهاجرين القادمني من امل�شتعمرات ال�شابقة... لذلك ي�شتمر التاريخ 
الكولونيايل وما بعد الكولونيايل مو�شوع نقا�ض جديل على امل�شتوى ال�شو�شيو ثقايف. اإن الغر�ض من درا�شات ما بعد الكولونيالية بالتحديد هو اإعادة قراءة هذا 
التاريخ من خالل ال�شعي لفهم كيف اأّثرت الكونوليانية تاأثرياً عميقاً على املجتمعات امل�شتعِمرة والبلدان التي كانت م�شتعَمرة. ومن هنا تكت�شب هذه الأ�شئلة 
�شرعيتها: كيف ترت�شخ العن�شرية الكولونيالية؟ ما هي عواقبها اليوم؟ هل مازالت م�شتمرة يف العالقات اجليو�شيا�شية والقت�شادية غري املتكافئة؟ ولالإجابة 
على هذه الإ�شكاليات يت�شدى نيكول بان�شيل لهذه الأ�شئلة، واأمور اأخرى ت�شّب يف ال�شياق ذاته، با�شتخدام اأمثلة ملمو�شة، تلقي ال�شوء على الأفكار التي طورتها 

ا حدودها التي جتلت يف عرثاتها. درا�شات ما بعد الكولونيالية، و كذا ا�شتك�شاف م�شاهمتها، و اأي�شً

سعيد بوكرامي *

م��ن��ذ اإن�����ش��اء م��ن�����ش��ورات »ك��و���ش��ي��ج» يف ع���ام 1941 وه��ي 
متعددة  ملجالت  املواكبة  ال��درا���ش��ات  واأع��م��ق  اأروع  تقدم 
اأكادمييا من بينه  ومت�شعبة. وقد حددت لنف�شها هدفا 
ت�شاعد  منهجية  اأدوات  الأق���ل  على  اأو  معايري  اق���رتاح 
بدقة  حمدد  معني  ملجال  املفاهيمية  الكثافة  فهم  على 
)مثري  اج��ت��م��اع��ي  م��ع��ريف  لطلب  وا���ش��ت��ج��اب��ة  متناهية 
للجدل يف كثري من الأحيان(، ولهذا الغر�ض توكل اإىل 
املتخ�ش�شني املعرتف بهم البحث يف اأحد هذه املجالت 
ه��ذا  ي��ع��د  وم��ع��رف��ي��ة.  علمية  واإح���اط���ة  ودق���ة  باخت�شار 
املجلد اجلديد الذي األفه املوؤرخ الفرن�شي نيكول بان�شيل 
امتداًدا ملا كتبه مار�شيل دوريني يف كتاب »حترير العبيد 
الف�شاء  يف  بحثية  اإرادة  يج�شد  وال���ذي   ،2018 ع��ام  »يف 
املرحلة  بني  بال�شالت  املعرفة  لتعميق  الفرن�شي  العام 
املعا�شرة واملا�شي الكولونيايل، ومقاربتهما من الزوايا 
ال�شدد،  ه��ذا  يف  والقانونية.  وال�شيا�شية  الجتماعية 
الجتماعي،  للطلب  م��وج��ًزا  حتلياًل  املجلد  ه��ذا  يقدم 
الف�شاء  يف  الكولونيالية  بعد  ما  درا���ش��ات  خلفته  ال��ذي 
الأكادميي الفرن�شي. وح�شب نيكول بان�شيل، فاإن اأفكار 
كمناق�شات  تدريجًيا  تعبئتها  مت  الكولونيالية  بعد  ما 
بعالقة  اأو  لفرن�شا»...»  الكولونيايل  ب�»املا�شي  تتعلق 
نف�شه  الآن  يف  ال��ي��وم  وه��ي   »...« ب��الإ���ش��الم  اجلمهورية 
مو�شوع نقا�ض حمتدم داخل الف�شاء العام، ولكن اأي�شا 

داخل اجلامعة »)�ض 3(.
ي��ن��خ��رط امل����وؤل����ف م���ع امل����وؤرخ����ني ب��ا���ش��ك��ال ب��الن�����ش��ارد 
عن  الفرن�شي  امل���وروث  مواجهة  يف  ل��وم��ري  و���ش��ان��دري��ن 
يف  الكولونيالية  بعد  عما  اأ�شئلة  لتقدمي  الكولونيالية، 
املجال الأكادميي والف�شاء العام الفرن�شي. وب�شكل اأكرث 
والهوية  والتكامل  الهجرة  وزارة  اإن�����ش��اء  م��ع  حت��دي��داً، 

الوطنية وتنمية الت�شامن يف عام 2007 )التي مت حلها 
عام 2009( - كرّد �شيا�شي لأعمال ال�شغب التي وقعت يف 
عام 2005 - خالل رئا�شة نيكول �شاركوزي، التي اأعادت 
ب�شكل  فرن�شا  يف  الكولونيالية  بعد  م��ا  اأ�شئلة  تن�شيط 
التي وقعت يف عام  ال�شغب  اأعمال  اأدت  باخت�شار،  دائ��م. 
اإع���ادة  اإىل  احل��ج��اب  ح��ول  امل��ت��ك��ررة  املناق�شات  اأو   2005
اإذن  الكتاب  ه��ذا  ال��ك��ول��ون��ي��ايل. يعترب  اإح��ي��اء اخل��ط��اب 
اليمني  اأق�شى  الوقت الذي �شكل فيه  تذكريا مهما، يف 
يف اجلولة الثانية من النتخابات الرئا�شية لعام 2017، 
وو�شائل الإعالم جبهة �شد احلجاب الإ�شالمي والهجرة 
وال�شواحي وبالتايل �شار هذا الحتدام م�شات لتقييم 
اإىل  ي�شهم  ال�شيا�شي  اخل��ط��اب  ي��زال  ل  حيث  اجلمهور 
ب�شبب  الفرن�شيني  املواطنني  بع�ض  و�شم  يف  كبري  حد 

اأ�شولهم العرقية.
بعد  م��ا  درا����ش���ات  »اأ����ش���ول  ل���  الأول،  ال��ف�����ش��ل  يخ�ش�ض 
اإذا كنا  الكولونيالية»، بحيث يتوقف عند تناق�ض بنّي: 
نتحدث ب�شكل متكرر عن اإدخال هذا التيار اإىل فرن�شا، 
اأو  الفرن�شيني  من  الأوائ��ل،  منظريه  اأ�شل  نن�شى  فاإننا 
الفرن�شية. يف  القادمني من م�شتعمرات الإمرباطورية 
الواقع، ُولدت درا�شات ما بعد الكولونيالية من كتابات 
ف���ان���ون، والتون�شي  ���ش��ي��زار وف���ران���ز  اإمي���ي  امل��ارت��ي��ن��ي��ك��ي 
األ����ربت م��ي��م��ي، وم���ن ن�����ش��و���ض ج���ان ب���ول ���ش��ارت��ر ح��ول 
جاك  اأو  فوكو  مي�شيل  كتابات  وم��ن  اجلزائرية،  الثورة 
اأن  اإىل  بان�شيل  ي�شري  الأول،  الف�شل  ه���ذا  يف  دري����دا. 
الع�شرين  القرن  �شبعينيات  الهنود يف  الباحثني  تف�شري 
خلطابات رواد الفرنكوفونيني، هي اأ�شل درا�شات ما بعد 

الكولونيالية.
بان�شيل ت�شكيلها بطريقة  اأعاد نيكول  التي  الأ�شول  اإن 

الكولونيالية  ن��ق��د  اأه��م��ي��ة  الأذه�����ان  اإىل  تعيد  ملفتة 
الفرن�شية يف الفرتة ما بني 1950-1960 كمادة للدرا�شات 
ما بعد الكولونيالية، وبالتايل تبديد بع�ض حالت �شوء 
بينما  درا�شات يف فرن�شا،  باكت�شاف حقل  املتعلقة  الفهم 
وقد  الإجنليزية.  باللغة  �شلفا  موجود  الأ�شا�ض  يف  هو 
واإع��ادة  ترجمات  رافقا  اللذان  والطاقة  �شاهم احلما�ض 
اأو  اإدوارد �شعيد  اأعمال  التاأ�شي�شية مثل  اإ�شدار الأعمال 
اأو بول جيلروي  اأو ديبي�ض ت�شاكرابارتي  �شتيوارت هول 
التي  ال��ت��ي��ارات،  ب��ني  التمييز  يف  اأب������ادوراي،  اأرج����ون  اأو 
ترتبط بالتاأكيد فيما بينها، ولكن يف كثري من الأحيان 
تختلف يف مو�شوعاتها: درا�شات فرعية، درا�شات ثقافية، 
درا�شات اأفريقية اأمريكية اأو درا�شات حملية مت و�شفها 
يف بع�ض الأحيان على اأنها تنويعات عن درا�شات ما بعد 
من  التو�شيح  يف  بان�شيل  ي�شرع  لذلك  الكولونيالية. 
خالل و�شفه للدرا�شات ما بعد الكولونيالية، ونتائجها.
نيكول  ي��در���ض  التاأ�شي�شية،  الأ�شئلة  ه��ذه  حت��دي��د  بعد 
بعد  مل��ا  الأوىل  امل��ع��امل  ر���ش��م��ت  ال��ت��ي  الأع���م���ال  بان�شيل 
الأدب  ب��ذل��ك  وي��ع��ن��ي  للمعرفة.  كحقل  ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة 
اأت���اح  ال���ذي  �شعيد،  اإدوارد  اأب��ح��اث  خ���الل  م��ن  امل���ق���ارن، 
الكولونيالية.  بعد  مل��ا  بحث  مو�شوع  ت�شكيل  اإمكانية 
بالتمثالت  يتعلق  املقارنة  اأبحاثه  الأول يف  ال�شوؤال  كان 
على  هنا  ونحيل  الكولونيالية.  الهيمنة  ع��ن  الناجتة 
عن  �شعيد  اإدوارد  يت�شاءل   ،)1978( ال�شت�شراق  كتابه 
جيو�شيا�شي.  ك��ع��ام��ل  اخل��ي��ال  نقلها  ال��ت��ي  ال��ت�����ش��ورات 
يذكرنا بان�شيل هنا اأن م�شاهمة �شعيد تكمن يف احتواء 
واإدراج��ه��ا يف نظرية  ال�شرق  الغربي عن  فئات اخلطاب 
مموعة  وه��ي  »ال���ش��ت�����ش��راق»:  م�شطلح  عليها  اأط��ل��ق 
من »التمثالت »...« من �شاأنها اأن تكون مظاهر ثقافية 
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»)�ض  العامل  على  ال�شيطرة  يف  الغرب  رغبة  عن  تعرب 
ت�شحن  التي  هي  التمثالت  ه��ذه  اأخ���رى،  وبعبارة   .)32
الكولونيالية  العالقات  وتبقي  ال�شيا�شية،  املمار�شات 

�شليمة.
من خالل حتليل دور التمثالت التي طورها الغرب يف 
ال�شابع ع�شر يف عالقاته اجليو�شيا�شية مع دول  القرن 
ال�شرق واآ�شيا، طرح اإدوارد �شعيد قواعد معرفية جديدة: 
املخلفات  جت��اوز  الكولونيالية  بعد  ما  درا���ش��ات  »تقرتح 
وال��ت��اري��خ  ال���ق���دمي،  ل��ل��ت��اري��خ   - ال��ق��دمي��ة  الت�شل�شلية 
الذي   - املعا�شر  والتاريخ  احلديث،  والتاريخ  الو�شيط، 
نظم مفهوم امل��خ��ت��ربات، وم��ن ث��م اأف��ق امل��وؤرخ��ني »)���ض 
للتمثالت  ال�شيا�شي  اجل��غ��رايف  النطاق  درا���ش��ة  اإن   .)38
الأدبية التي بداأها اإدوارد �شعيد وجدت اإذن امتدادات يف 
علم التاأريخ، حتى اأنها اأدت اإىل اإعادة ت�شكيله من خالل 
اأخ����رى، ينتقل  تغيري ج���ذري يف م��ق��ارب��ات��ه��ا. ه��ن��ا م���رة 
املوؤلف اإىل الأ�شول بحيث يربز اأن »املدة الطويلة» التي 
تناولها  اإع��ادة  بروديل عام 1949 متت  ت�شورها فرناند 
من طرف رواد الدرا�شات ما بعد الكولونيالية، بدًءا من 
مالحظة اأن »زمن ا�شتك�شاف الأرا�شي غري املعروفة من 
قبل الأوروبيني، ثم غزو هذه الأرا�شي وا�شتعباد ال�شكان 
غري الأوروبيني، ميثل بداية حقبة جديدة قامت ببناء 
التاريخ حتى اليوم »)�ض 38(. هذه املقاربة الديناميكية 
لإن��ه��اء  ال�شيا�شي  الت�شل�شل  »جت���اوز  املمكن  م��ن  جتعل 
وحقيقة  التحولت  لدرا�شة   ،)40 )���ض  الكولونيالية» 
ال�شيا�شية.  واملمار�شة  اللغة  يف  الكولونيالية  ا�شتمرار 
»الفرتة  اأن  حقيقة  ا  اأي�شً الزمني  النتهاك  ق��وة  ت��ربز 
جزء  ه��ي  ع��اب��رة،  مرحلة  ت��ك��ون  اأن  دون  الكولونيالية، 
اأو  ال�شيا�شية  اأو  الجتماعية  ال�شريورة  من  يتجزاأ  ل 
القت�شادية» )�ض 39(. وهكذا، فاإن ما بعد الكولونيالية 
تهتم  ما  بقدر  الكولونيالية  »بعد»  عن  حقا  تت�شاءل  ل 
البعد  م�شاءلة  هذه  اإن  وطفراتها.  دميومتها  مبظاهر 
الزمني يعطي درا�شات ما بعد الكولونيالية قوة نقدية 
ب��ني تطوير  تقع  اأن��ه��ا  ج���ذري، مبعنى  لإج����راء حتقيق 
منهجية علمية وم�شروع �شيا�شي. »اإن التفكيك املنهجي 
اأن  ���ش��اأن��ه،  م��ن  للهيمنة،  امل��ج�����ش��دة  ل��الأن��ظ��م��ة  وامل��ع��ريف 
مُيّكننا من خلق عامل جديد، خاٍل من خبث العن�شرية 
والتمييز» )�ض 43(. ين�شاأ املوقف املعريف هنا من اليقظة 
معرفة  ب��ن��اء  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  وال�شيا�شية  الأخ��الق��ي��ة 
اعتربنا  اإذا  ال��ت��وازن،  ا�شتعادة  اإىل  ا  اأي�شً ولكن  جديدة، 
اأن الرتكات الرئي�شية لال�شتعمار هي اأنظمة خفية على 
التحكم ومتغلغلة يف نخب ذات نزعة ميينية اأو متطرفة.
ما  درا���ش��ات  يجعل  ال���ذي  م��ا  ال��ث��اين  الف�شل  ي�شتك�شف 
اإن�شاين متجدد. يف املقدمة،  بعد الكولونيالية ذات بعد 
الأ�شا�شية»  »الأف��ك��ار  اإح���دى  اأن  بان�شيل  نيكول  يتذكر 

للدرا�شات ما بعد الكولونيالية، هي »الت�شكيك اجلذري 
يف الطموح املتكرر لأوروبا نحو الكونية، والذي مل ينفذ 
دونية  تتج�شد  حيث  الكولونيالية،  املناطق  يف  مطلًقا 
»ال�شكان الأ�شليني» بو�شوح مع مبداأي احلرية وامل�شاواة 
»)���ض 14(. م��ن ه��ذا الن��ح��راف ع��ن امل��ب��ادئ الإن�شانية 
ياأتي بالتحديد الإرث املوؤمل لال�شتعمار، الذي يظل مع 
واأوروب��ا  املتحدة  الوليات  يف  اإ�شكايل  مو�شوع  العبودية 
وب��ري��ط��ان��ي��ا ال��ع��ظ��م��ى. ت��واج��ه ه���ذه ال��ب��ل��دان اجل��وان��ب 
عدم  كانت  �شواء  التاريخية،  امل��وروث��ات  لهذه  امللمو�شة 
توؤثر  التي  والعن�شرية  والتمييز  الجتماعية  امل�شاواة 
على متمعات امل�شتعمرات ال�شابقة، ومعاملتهم يف اإطار 
ال�شيا�شات العامة معاملة اإق�شائية عن تطوير الربامج 
املدر�شية، والعرتاف الثقايف، وتطوير القدرات الذاتية.
مبا�شرة  وال��ذاك��رة  التاريخ  بني  العالقات  ي��وؤدي حتليل 
اإىل م����ا ي��ج�����ش��د ع���م���ق ���ش��ع��وب��ة ال����درا�����ش����ات م����ا ب��ع��د 
الكولونيالية: �شيطور الف�شل الثالث هذا اجلانب بناء 
على حتليالت ما بعد الكولونيالية على »اأ�شا�ض الأبعاد 
النف�شية لال�شتعمار و�شخ�شية امل�شتعَمر �ض 79»، والتي 
ل  ���ش��ي��زار.  اإمي��ي  اأو  وميمي  ف��ان��ون،  حتليالت  اأ�ش�شتها 
امل�شتوى  على  الكولونيالية  ت��رك��ات  تقت�شر  اأن  ميكن 
بتجربة  ��ا  اأي�����شً تتعلق  فهي  والق��ت�����ش��ادي:  الجتماعي 
هذا  يعود  ال�شيا�شية.  ال�شراعات  من  من�شوجة  معا�شة 
التاأ�شي�شي  العمل  اإىل  اخل�شو�ض  وج��ه  على  الف�شل 
ي�شتك�شف  الذي  ناندي  اآ�شي�ض  الهندي  الجتماع  لعامل 
واملواجهات،  اللقاءات  من  جتربة  باعتبارها  ال�شتعمار 
يف ك��ت��اب��ه )ال���ع���دو احل��م��ي��م��ي( ال����ذي ُن�����ش��ر ع���ام 1984. 
وحالت   ،)85-79 )�ض  ال�شطرابات  اأن  بان�شل  ويوؤكد 
الف�شل بني التقليد واحلداثة مظاهر م�شطنعة، وهي 

والفتنة  اخلالفات  زرع  يف  الكولونيالية  نية  عن  ناجمة 
الدرا�شات  »اإن  والتبعية  الهيمة  فر�ض  يف  وال�شتمرار 
ما بعد الكولونيالية، عمقت ب�شكل خا�ض درا�شة تعقيد 
اإن   .)88 )���ض  امل�شتعمرة»  للمجتمعات  ال��ث��ق��ايف  امل��زي��ج 
املوؤلف جتد �شدى فريدا يف  بها  ا�شت�شهد  التي  الأمثلة 
بالنجاحات  ترتبط  حيث  الفرن�شية  ال��ق��دم  ك��رة  اأخ��ب��ار 
اأوالإخ���ف���اق���ات ال��ت��ي ي��ع��اين م��ن��ه��ا م��ن��ت��خ��ب ك���رة ال��ق��دم 
يف  التغيري  ل��الع��ب��ني.  العرقية  الجتماعية  ب��الأ���ش��ول 
 1998 ع��ام  يف  العامل  كاأ�ض  انت�شار  بني  ملحوظ  النربة 
التي دفعت الفرن�شيني اإىل احللم باجتماع خمتلط بني 
و�شع  مع   ،2018 ع��ام  يف  ولكن  وهجني»  اأبي�ض،  »اأ���ش��ود، 
املهاجرين يف البحر الأبي�ض املتو�شط   واحلركة النا�شئة 
ا. واأ�شبح ما حدث  لل�شرتات ال�شفراء، اتخذ لوًنا خا�شً
يف عام 1998، من حما�شة النت�شار، واإعادة اإحياء القيم 
�شريعة  اجتماعية  مظاهر  م��رد  الفرن�شية،  الوطنية 
اأك��رث من م��رد انت�شار يف  ال���زوال. »�شي�شتغرق الأم��ر 
كل  واإع���ادة  التاريخ  قمامة  لتنظيف  القدم،  لكرة  ملعب 
اإن�شانيتهم    اإىل  ال�شباب،  الالعبني  ذلك  يف  مبا  �شخ�ض، 
تزال  ل  الكولونيالية  العن�شرية  كانت  لذلك  الكاملة. 
�شوء  ب�شبب  �شيما  ول  الإع���الم���ي،  اجل���دل  يف  م��وج��ودة 
�شلوك الالعبني اأو اأ�شولهم اأو اأ�شلوب حياتهم» )�ض99(.
ت�شري خامتة الكتاب اإىل حقيقة اأ�شا�شية وهي اأن ظهور 
درا����ش���ات م���ا ب��ع��د ال��ك��ول��ون��ي��ال��ي��ة يف ف��رن�����ش��ا، يف امل��ج��ال 
تلقيها،  مت  املناهج  ه��ذه  لأن  متناق�ض  اأم��ر  الأك��ادمي��ي 
الفرن�شي  لال�شتعمار  التاريخية  للخلفية  بتجاهل  اإم��ا 
»�شحر  م�شطلح  ا�شتخدام  طريق  ع��ن  اأو  غ��ذاه��ا،  ال��ذي 
الن�شو�ض وغرابتها »، ول �شيما الن�شو�ض الأدبية )�ض 
تتم  بحيث  وثابتة:  حمورية  م�شكلة  وه��ذه   .)119-100
قادمة  بن�شو�ض  املعا�شرة  ال�شيا�شية  ال�شراعات  اإ�شاءة 
واإخ���ف���اوؤه.  يتعمد جتاهله  م��ا  غ��ال��ًب��ا  م��ا���ٍض ج�شيم  م��ن 
مموعة  اأن��ه��ا  على  الثالثة  الف�شول  ه��ذه  فهم  ميكن 
اأدوات للدفاع عن النف�ض ثقافيا يف خ�شم راهن اأوروبي 
من  بالكثري  َيِعد  واقت�شاديا  و�شيا�شيا  ثقافيا  م�شطرب 

الأزمات. 
-----------------------------------------------

الكتاب: ما بعد الكولونيالية	 

المؤلف: نيكوال بانسيل	 

الناشر: منشورات هومنيس » كوسيج» 	 
باريس.

تاريخ النشر: 2019	 

عدد الصفحات: 128 ص	 

* كاتب مغربي
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أحدث اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

أحدث اإلصدارات في اللغة اإليطالية ) عز الدين عناية(

إصدارات عالمية جديدة

العنوان: األخالق البوذية.	 

المؤلف: ماريا هايم.	 

الناشر: جامعة كامبريدج، 2020م.	 

الملخص: 
أتى حين من الدهر على فالسفة األخالق الغربيين، كانوا ال يعتبرون فيه من 
أخالق اللهم إال األخالق الغربية ذات االرتباط بالتراثين المسيحي واليهودي. 
وفي زمن الفلسفة العابرة للثقافات، صير إلى االهتمام بمختلف األخالق 
إذ يفحص  بالذات.  الكتاب في هذا اإلطار  الغربية. ويدخل هذا  األخرى غير 
في  دوما  األخالق  كانت  لقد  البوذية.  األخالق  هي  غربية  غير  أخالق  شأن 
صميم اهتمام الحكماء والفالسفة البوذيين منذ القدم، وكانوا يتناولون 
منهم  القدماء  وكان  “الحكمة”.  هو  جامع  اسم  إطار  في  فيها  النظر 
يجدون لكل سمة من سمات البشر وفعل من أفعالهم داللته األخالقية 
والوصايا.  والفضائل  واألفعال  والنوايا  واالنفعاالت  األفكار  به:  الخاصة 
مبحثا  بحسبانها  الغربية،  الفلسفة  عكس  على  األخالق،  تطوير  يتم  ولم 
فلسفيا قائما بذاته، حتى مجيء الفالسفة البوذيين المحدثين. إذ طوروا 
معظم نظراتهم األخالقية النافذة في إطار ممارسات سعت إلى تحقيق 
“الكمال”  أمري  في  الغربيون  الفالسفة  فكر  بينما  والسلم،  الحرية  أمرين: 
و”السعادة”. ويقدم هذا الكتاب الموجز مدخل سهل المأخذ إلى مختلف 
شهيرين  فيلسوفين  أنظار  يفحص  كما  البوذي،  األخالقي  التفكير  أنماط 
وسانتديفا،  بودهاجهوسا  هما  المحدثين  البوذيين  األخالق  فالسفة  من 

مقارنا بين تأمالتهما الخلقية العميقة.

 العنوان: مدخل إلى فلسفة المنطق.	 

 المؤلف: لويس إسترادا جونزاليس	 

 ودانييل كوهنيتز.

 الناشر: جامعة كامبريدج، 2019م.	 

الملخص: 
فلسفة  الصحة،  فلسفة  فلسفته:  شيء  لكل  صار  الحاضر،  زمننا  في 
فلسفة  المشي،  فلسفة  اللعب،  فلسفة  السينما،  فلسفة  الموسيقى، 
عند  بامتياز  الفلسفة  أداة  وهو  للمنطق،  يكون  أال  فباألحرى  اإلنترنت... 
المنطق.  فلسفة  الخاصة:  فلسفته  المناطقة،  الفالسفة  من  العديد 
الفلسفة.  مباحث  من  أساسيا  مبحثا  المنطق”  “فلسفة  وتعد  هــذا 
المبحث  هذا  إلى  بالغة  أهمية  إعطاء  إلى  بالمنطق  المشتغلون  ويذهب 
كالسيكية،  أخرى  فلسفية  بمباحث  يربطونه  ما  عادة  وهم  نسبيا.  الفتي 
الميتافيزيقا  بعد  ما  نظير  حديثة،  أو  اللغة،  وفلسفة  الميتافيزيقا  شأن 
نوعه  من  عظيم  مدخل  وهــذا  الرياضيات.  وفلسفة  واإلبستمولوجيا 
المواضيع  ألهم  المأخذ  وسهل  شامال  عرضا  يقدم  المبحث  هذا  إلى 
ومدى  االستدالل  قواعد  موضوعية  مثيل  المنطق؛  فلسفة  تتناولها  التي 
صالحيتها في المناقشات الدائرة على النسبية اإلبستمولوجية، كما يركز 
على تجدد النظر في مسألة تعدد أشكال المنطق، ومسألة منطق الحياد 
مأخذ  وسهولة  والرياضيات.  المنطق  بين  المائز  وقضية  الميتافيزيقي، 
الكتاب تجعل منه أداة مهمة في يد الطالب المبتدئين في المنطق، كما 

يقع طوع يد كل المهتمين بالمنطق وبقضاياه.

 العنوان: صوت البؤس: فلسفة الشهادة القارية.	 

 المؤلف: جيرت فان دير هايدن.	 

 الناشر: مطبوعات ساني، 2020م.	 

الملخص: 
يلزمنا  أن  شأنه  من  ما  المعاصرة  الفلسفة  تتناولها  أمست  جديدة  مواضيع  ة  ثمَّ
الذي  التراث  -هــذا  اإلسالمي  العربي  تراثنا  على  جديدة  نظرة  إلقاء  نعاود  بأن 
االعتقاد،  إبستمولوجيا  األوبــة:  غب  األوبة  إليه  نؤوب  نفتأ  ما  أن  قدرنا  كان  لربما 
إبستمولوجيا  الوحي،  إبستمولوجيا  الكالم،  علم  فلسفة  االعتقاد،  أخالقيات 
استثناء  الكتاب  هذا  موضوع  يشكل  وال  المناظرة.  آداب  أو  أخالقيات  المناظرة، 
بهذا الصدد. فهو يتعلق بأمر “الشهادة” -اإلدالء بالشهادة. لقد أمسى موضوع 
الغربي  الفكر  “الشهادة” -الشهادة على حدث ما- موضوعا من أهم مواضيع 
من اإلبستمولوجيا التحليلية إلى نظرية النوع. وقد اكتسى هذا الموضوع أهميته 
خصوصا بعد األحداث الجليلة التي شهدها العالم في القرن العشرين: تقديم 
من  وغيرها  واالغتصاب...  العرقي  والتطهير  والمجازر  الحروب  عن  الشهادات 
القارة األوربية في هذا  الكتاب في إسهام فلسفة  األليمة. ويبحث هذا  األحداث 
من  أول،  باب  في  وذلك،  ينعبر،  ال  وما  الشهادة  ينقال،  ال  وما  الشهادة  الموضوع: 
أقدم نصوص األدب والفلسفة األوربيين في أمر الشهادة )أفالطون( إلى أحدثها 
)كيركجارد، ميلفيل، سوي، مورتيي...(، وفي باب ثان، يعرض إلى نقاشات الفالسفة 
باديو، مرورا بدريدا وليوتار  إلى  المعاصرين حول الشهادة والحقيقة، من هايدجر 

وأجامبن وفوكو وريكور ـ وهم من أشهر الفالسفة القاريين على اإلطالق. 

 العنوان: مدخل إلى لفائف البحر الميت.	 

 المؤلف: تيموثي ليم.	 

 الناشر: منشورات كويرينيانا	 

 )بريتشا-إيطاليا(، 2019م.

 عدد الصفحات: 181 صفحة.	 

الملخص:
ذات  الميت،  البحر  بوثائق  المتعّلقة  المستجّدات  آخر  على  الضوء  يسّلط  كتاٌب 
الصلة بالنَِّحل الدينية فترة ما قبل المسيحية، والتي تّم العثور عليها بين سنوات 
قمران  بمناطق  الميت،  البحر  غرب  الواقعة  الجبلية  المغارات  في  و1956م   1947
هذه  على  إسرائيل  استحواذ  قصة  إلى  الكتاب  يعيدنا  فلسطين.  في  )عمران( 
تاريخ  بين  الربَط  الصهيونية  الدعاية  حاولت  وكيف   ،67 حرب  أعقاب  في  الوثائق 
ميالد  شهادة  الّلفائف  وكأّن  إسرائيل،  دولة  وتأسيس   )1947( اللفائف  اكتشاف 

رمزية إلسرائيل وعودة بالشعب العبري إلى جذوره.
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أحدث اإلصدارات في اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

 العنوان: الهوت التبشير.	 

 المؤلف: جاّني كولزاني.	 

 الناشر: منشورات مركز 	 

ديهونيانو )بولونيا-إيطاليا(، 

2019م.

 عدد الصفحات: 239 صفحة.	 

 العنوان: الهوت التبشير.	 

 المؤلف: جاّني كولزاني.	 

 الناشر: منشورات مركز 	 

ديهونيانو )بولونيا-إيطاليا(، 

2019م.

 عدد الصفحات: 239 صفحة.	 

 العنوان: ثقافة النمو، جذور االقتصاد المعاصر.	 

 المؤلف: جويل موكير.	 

 الناشر: منشورات دار غاليمار، باريس، 2020م.	 

 عدد الصفحات: 576 صفحة.	 

الملخص:
في نهاية القرن الثامن عشر، أسهمت االختراعات التقنية في ثورة صناعية ونمو اقتصادي مضطرد 
فإن  جيًدا،  معروًفا  الحدث  هذا  اكتشاف  أصبح  فإذا  ذلك،  ومع  مسبوق.  غير  رخاء  نشر  في  ساعد 

أصوله تظل غامضة. لماذا حدثت الثورة الصناعية في الغرب وليس في أي مكان آخر؟
إنَّ أطروحة جويل موكر تؤكد أنَّ الثورة أصبحت ُممكنة بفضل ثقافة النمو الفريدة التي سادت في 
أوروبا الحديثة وكرسها التنوير األوروبي. وضعت األسس في الفترة ما بين 1700-1500، والتي شهدت 
أول التطورات العلمية والتقنية التي سعت إلى تغذية التطورات المتفجرة في شتى المجاالت وقد 
األفكار”  “سوق  لـ  المالئمة  الظروف  خلق  إلى  ذلك  أدى  ألوروبــا.  السياسي  التفتت  بفضل  ذلك  تم 

وانتشار المبتكرين من خارج الكنيسة وتداول أعمالهم.
النشاط  مستويات  من  الرغم  على  األوروبية.  الخصوصية  هذه  ستنهي  الصين  مع  المقارنة  لكنَّ 
الحاكمة،  النخبة  التنوير تحت سيطرة  الصينية من  النسخة  المماثلة، ظلت  الفكري والتكنولوجي 

حيث سمحت التعددية الحزبية األوروبية بالتعبير المستقل.
ويوضح جويل موكير -الذي يجمع في دراسته بين التاريخ االقتصادي وتاريخ العلوم والتكنولوجيا 
وكيف  المادية،  التحتية  للبنية  انعكاس  سوى  ليست  األفكار  بأن  التحيز  ضد  أنه  الفكري-  والتاريخ 

كانت الثقافة والمعتقدات والقيم هي العامل الحاسم في التحول االجتماعي.
الكتاب عبارة عن نظرة جديدة إلى جذور الحداثة التي ستجيب أولئك الذين يتساءلون عن المكانة 

التي يحتلها االقتصاد في عالمنا.

 العنوان: اقتصاد السعادة.	 

 المؤلف: لوسي دافوين.	 

 الناشر: منشورات الديكوفيرت، باريس، 2020م.	 

 عدد الصفحات: 128 صفحة.	 

الملخص:
هذا  بدراسة  االجتماع  وعلماء  النفس  علماء  قام  إذا  سعداء؟  يجعلنا  الذي  ما 
السؤال  هذا  على  إجابات  يقدم  أن  أيًضا  االقتصاد  لعلم  فيمكن  الموضوع، 

األساسي، حول طبيعة السعادة.
نشرها  التي  والكتب  المقاالت  عدد  كبير  بشكل  تزايد   ،2000 عام  مطلع  في 
االقتصاديون عن السعادة. كيف نفسر هذه الثورة في االقتصاد؟ ما هي الدروس 
واألساليب الرئيسية القتصاد السعادة؟ هل يجعلك المال سعيًدا وهل يسير النمو 
االقتصادي جنًبا إلى جنب مع الرفاه؟ إذا كان دور النمو يشكل نقاًشا مؤسًسا، 
وال يزال حيا، فهناك أسئلة أخرى تحفز االقتصاديين، الذين يتفحصون اآلن تطور 
االجتماعية  السياقات  وفي  الحياة،  دورة  خالل  أيًضا  ولكن  العمل،  في  الرفاه 
والبيئة  الخادعة  والديموقراطية  المساواة  وعدم  البطالة  المتنوعة:  والثقافية 
المتدهورة كلها عوامل تساهم في تقويض الروح المعنوية. إن السعادة، وهي 
عبارة عن معطى في منتهى الفردية، يتم اختباره وقياسه اآلن، وبذلك صار في 

قلب المناقشات السياسية ومشاريع الحكامة.

 العنوان: الدين والَعْلمنة في 	 

المجتمعات الغربية.

 المؤلف: جوفاني كوتشي.	 

 الناشر: منشورات شيتاديلال	 

 )أسيزي-إيطاليا(، 2019م.

 عدد الصفحات: 258 صفحة.	 

المخلص:
الغربية،  المجتمعات  في  التدّين  لحالة  شاملة  بانوراما  الكتاب  يعرض 
تلك  في  المقّدس  تمظهرات  تشهدها  التي  التبدالت  صاحبه  مبرزا 
الدين  يتعايش  كيف  المؤلف  يبّين  باإلضافة  الراهن.  في  المجتمعات 
مع التحوالت التي يشهدها العصر دون تصادم. فالمجتمعات الغربية 
إعادة  َثمَّ  ومن  بالمجتمع،  الدين  عالقة  في  نظر  إعادة  تعيش  أيضا 
جوفاني  تأليف  من  الكتاب  الطرفين.  بين  العالقة  لحدود  ترسيم 
كوتشي، األستاذ في الجامعة الغريغورية بروما، وهو على دراية جيدة 

باألوضاع الدينية في المجتمعات المسيحية.

الملخص:

في  المسيحي  التبشير  عليها  قام  التي  الفلسفَة  الكتاُب  يستعرض 

العصر الحديث. كما يبرز كيف ِاّتخذ التبشير باإلنجيل منحى جديدا مع 

تحوالت مجمع الفاتيكان )1962/1965(. يتساءل المؤلف جاّني كولزاني: 

اليوم؟ ذلك ما  القديمة وأدواته مناسبة  التبشير  زالت أساليب  هل ما 

الزمن  في  التبشير  مسألة  إلى  التعرض  خالل  من  عنه  اإلجابة  يحاول 

الحداثي.

الملخص:
يستعرض الكتاُب الفلسفَة التي قام عليها التبشير المسيحي في العصر الحديث. كما يبرز 
كيف ِاّتخذ التبشير باإلنجيل منحى جديدا مع تحوالت مجمع الفاتيكان )1962/1965(. يتساءل 
المؤلف جاّني كولزاني: هل ما زالت أساليب التبشير القديمة وأدواته مناسبة اليوم؟ ذلك ما 

يحاول اإلجابة عنه من خالل التعرض إلى مسألة التبشير في الزمن الحداثي.
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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


