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فيفيان  لويس  هنري  العربي  باألدب  تأثروا  الذين  الشعراء  من 
وهو   ،)1831  -  1809(  Henry Louis Vivian Derozio ديروزيو 
شاعر هندي من أصل برتغالي. برز في مجال اإلصالح االجتماعي 
أوائل  من  اجتماعيا  ناشطا  وكان  والصحافة،  والقانون 
األكاديميين الذين فتحوا نوافذ العلوم الغربية في بالد البنغال، 
 22 الموت مبكرا وعمره  إذ اختطفه  أّنه لم يعش طويال؛  رغم 

عاما حين أصيب بمرض الكوليرا.
نشر ديروزيو في أكتوبر سنة 1825 قصيدة بعنوان »أغنية عنترة 
الشاعر  تأثر  مدى  تظهر  والقصيدة  جديدة«.  صياغة  العربي: 
باألدب العربي؛ فهو بمفهوم النقاد »يتناّص« مع الشاعر العربي 
الشهير عنترة بن شداد، بل إنه ينظم قصيدة على لسان عنترة 
مستلهما ِشْعَره الغزلي في حبيبته عبلة. وقد لفت نظري، وأنا 
أقرأ قصيدة ديروزيو، حرصه على »إعادة َسْبك أو صياغة« وصف 
ترجمتي  في  العربي  القارئ  سيلمسه  أمر  وهو  لعبلة،  عنترة 

لهذه القصيدة. 

»أغنية عنترة العربي: صياغة جديدة«

ِك ُحبَّ الفارِس الَبَطِل إني ُأِحبُّ

وأّن َقْلبَي َمْتبوٌل بال َجَلٍد 

يا َعْبَل أّنى ِلِشْعري َوْصُف فاتنٍة 

حاشا لَطْلعِتِك الَغّرا ُأَشبُِّهها

وأْعَجُز الَوْصِف َوْصُف الَعْيِن إْن نظرْت

ِك األْهيُف الَمّياُس أظِلُمه وَقدُّ

جبيُنِك الشمُس تخشاها العيوُن ُضَحى

وَشْعُرِك الفاحُم الُمْنساُب َوّلهني

أّواه ِمْن َجّنٍة َغّناَء قد َحَرَسْت

وِسْمِط لؤلؤِك البّراِق ُمْزَدِريا

قد ُكْنِت َجّنتَي الُعليا، وُمْذ رَحَلْت

يا وردًة َتْمَسُح األحزاَن َبْسمُتها

قد أورثْت عيُنِك النجالُء في َكِبدي

وكّلما نظرْت عيني إلى َقَمٍر

فالُحْسُن والُبْعُد ِمْن أقداِر ُحبِّكما

َلْو أّن ِذْكراِك ُتشقيني وَتْبِسُم لي

وأّن أحالَم ُروحي دونما أَمِل

جلّتْ محاسنُها عن سائرِ المَثَلِ؟!

َما َبْدٍر وُمْكتِمِل! بَنّيٍر في السَّ

يا ِسْحَرها وهي تجلو الليَل بالُمَقِل!

ْرِو واألَسِل لو قلُت في ُحْسِنه كالسَّ

وكيف َيْرتدُّ َطْرٌف بالضياِء ُصلي؟!

ِمِل كالليل يلهو بعقِل الحائِر الثَّ

َنْهًدا َتكّوَر ِمن ُحْسٍن على َمَهِل

َتِل َجواِهَر الَبْحِر في اإلبداع والرَّ

ُبِل نا ُمْسَوّدَة السُّ ضاقْت علّي الدُّ

َنّدي فؤادي، أنا المحزون من أَزِل

ما ُيوِرُث السيُف في األحشاِء من ِعَلِل

بكيُت ِذْكراِك في أّياِمِك اأُلَوِل

َوْيٌل ِلَعْنَتَرَة الوْلهاَن ِمْن أَجِل!

 لويدجي أندريا بيرتو	 
 المسيحيون والمسلمون...	 

 جان فرانسوا آنيشانسلن	 
 األفكار الموازية...	 

 توماس ستيرن	 
 أخالق نيتشه	 

 مجموعة من الكتاب	 
 الموسوعة اإلسالمية...	 

 أناتولي كليسوف	 
 الحمض النووي...	 

 ُرود ُكوبمانس	 
 دار اإلسالم المتهاوية..	 

 فرانشيسكو فيليببي	 
 موسوليني...	 

 مجموعة مؤلفين	 
 ثقافه التفشي...	 
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حمل النفعية محمل الجد
كريستوفر وودارد

مذهبان فل�سفيان قّي�ض لهما يف �لتاريخ �ملعا�سر �أن ي�سري� مذهبي دولة: �إِْن ر�سميا )�ملارك�سية يف �لنظام �ل�سيوعي( �أو عرفيا )�لنفعية يف �لنظام �لر�أ�سمايل(. 
ورغم �أن �لنزعة �لنفعية تعر�ست �إىل �نتقاد�ت �سديدة، من فريدري�ض نيت�سه )1844-1900( �إىل جون ر�ولز )1921-2002(، حتى �عُتقد �أنها لن تقوم لها 
قائمة بعد هذ� �لنقد، فاإن عودة �لروح �إليها، يف �ل�سنو�ت �لأخرية، ُتظهر �أن من �ساأن �لأفكار �لفل�سفية �أن تتو�رى و�أن تنحجب و�أن ُتن�سى، لكن لي�ض من �ساأنها 
�أن متوت ميتة نهائية، كما ُتعلن �أن �لنفعية �أم�ست، يف غفلة من لدن �لكثري من منكريها، �سربا من �لفل�سفة �لعفوية �ملت�ساطرة على نحو و��سع ... بحيث 

تكاد �أن مت�سي لكل �إن�سان فل�سفتان: فل�سفته �لتي تخ�سه، وفل�سفة �لنفعية �لتي تعم �أفر�د �ملجتمع. 

د الشيخ * ُمحمَّ

�جلد  حممل  �لنفعية  حمل   - �لكتاب  ه��ذ�  م��وؤل��ف  ينطلق 
�لنزعة  �أم�ست  لقد  �ليوم،  �لنفعية  �سكوى من حال  - من 
�لأخ��اق��ي  جانبيها  يف  �سيما  ل  من�سية،  ن�سية  �لنفعية 
و�ل�سيا�سي، وما عادت ت�سكل هي »مو�سة فل�سفية«؛ ب�سبب 
�إليها  �لنظر  من �عتبارها فل�سفة فجة. وحتى حينما يتم 
بع�ض من �لنظر، فاإن ذلك يتم باعتبارها نزعة »عو�قبية« 
تقّيم فعل �لإن�سان بالنظر �إىل عو�قبه و�آثاره وثماره. بل 
�لنفعية  حتظى  باتت  �أنف�سهم،  »�لعو�قبيني«  ب��ني  وحتى 
من  �لتفكري  لب�سطاء  عو�قبية  فل�سفة  هي  �سيئة:  ب�سمعة 
�لنا�ض تفتقد �إىل �لتفطن �إىل تعقيد�ت �حلياة، وتقوم على 

ت�سور للنف�ض �لب�سرية �ساذج وتب�سيطي. 
�لفل�سفة  لتلك  �ل��ت��ق��دي��ر  �إع����ادة  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ�  ي��ه��دف 
�إث���ارة م�ساألة  �إع���ادة   � �أ  �أم��ري��ن:  �ملنتبذة. وذل��ك من خ��ال 
�إىل  بالنظر  وذل���ك  �لنفعية،  بالنظرية  �له��ت��م��ام  �إح��ي��اء 
�لتقليد  �إع��ادة بعث   � �ليوم. ب  و�ل�سيا�سة  �لأخ��اق  ق�سايا 
ج��ون   ،)1832-1748( ب��ن��ت��ام  )ج���رمي���ي  ب��رم��ت��ه  �ل��ن��ف��ع��ي 
-1838( �سيدجويك  ه��ري   ،)1873-1806( م��ل  �ستو�رت 
1900((، بح�سبانه تقليد� ل يز�ل له ما يقوله لنا. وحتى 
�لرد  �لكتاب م�سلك  �ملوؤلف يف هذ�  يت�سنى له ذلك، ي�سلك 
ع��ل��ى �لع���ر�����س���ات �ل��ت��ي ك��ان��ت ق��د �أب���دي���ت ع��ل��ى �ل��ن��زع��ة 
ويعد  جوهرية.  �ع��ر����س��ات  �ستة  ع��د�د  يف  وه��ي  �لنفعية. 
يرفع  وهو  �لنظرية.  لهذه  حمك  مبثابة  �لعتبار�ت  هذه 
: يعر�ض ن�سخة معدلة من �لنفعية � �أرحب �أفقا و�أعقد  حتدٍّ
بنية و�أ�سد �لتز�ما بق�سايا �ل�سيا�سة و�لأخاق � على حمك 
�لنظرية  كانت  �إذ�  ما  �ل�ستة، وينظر يف  هذه �لعر��سات 
ف��اإذ� ما  �لتحدي.  �إىل هذ�  �ل�ستجابة  ق��ادرة على  �لنفعية 
�أظهرت ذلك، فمعنى هذ� �أن �لنفعية لها من �لإمكانات ما 
يجعلها قادرة على جتاوز كل �ملحن/�لمتحانات؛ وبالتايل 
مل متت هي بل ل ز�لت حية ترزق. هي ذي خطة �ساحب 

�لكتاب. 

�ملدخل: 
ينطلق �ملوؤلف من مفارقة: بينما �ل�سيا�سات �لعمومية، يف 
�إىل  ت�ستند  مثا،  عي�سهم  ورفاهية  �ل�سكان  �سحة  جم��ال 
�ل�سعادة لأك��ر عدد  ق��در من  �أك��ر  � حتقيق  �لنفعي  �ملبد�أ 
ُتون على �لنفعية  من �لنا�ض � فاإن �لفا�سفة ما يفتاأون ُيَبكِّ
يقوم،  �لنفعية  �لفا�سفة من  �أن موقف  �لتبكيت. و�حلال 
بدوره، على مناق�سة: جذ�بة هي �لنفعية، لكنها خمطئة... 

ما �لنفعية؟ 
كما لحظ ذلك �لكثري من �ملتعاطفني معها، تعاين �لنفعية 
من ��سمها. �إذ يفهم منها، عادة، موقفا تب�سيطيا يجعل من 
�لإن�سان كائنا ل ين�سد �إل �لنتفاع وحده، ول يهمه �أن �لأمر 
�أعقد و�أن �لو�قع �أو�سع. وما ز�ل هذ� �لفهم �ساريا حتى �أنه 
»رمادية،  جوته:  م�سرحية  يف  فاو�ست  بقولة  يذكرنا  ب��ات 
�حلياة  �سجرة  هي  خ�سر�ء  لكن  نظرية،  كل  �سديقي،  �أَْي 
�أنظار  جملة  �لنفعية  �أن  ي��رى  �مل��وؤل��ف  �أن  على  �لذهبية«. 
وتقليد فكري تنع�سه فكرة »ب�سيطة« و«جميلة«: ما يهم، يف 
نهاية �ملطاف، هو �أن يحيا �لنا�ض حياة طيبة، ورفاهية كل 
�سخ�ض على قدم �مل�ساو�ة هو �لأم��ر �لأه��م يف �ملهم. وعادة 
ما تختزل �لنفعية يف نظرية يف �سو�بية �لفعل: متى يكون 
�أو�سع  �أنها  يرى  �ملوؤلف  لكن  يكون.  ل  ومتى  �سو�با  فعلنا 
من ذلك بكثري؛ بحيث ت�سمل نظرية يف دو�عي �أفعالنا ويف 
ويف  �مل�ساو�ة  ويف  �لعد�لة  ويف  �خللقية  �أو  �ملعنوية  �حلقوق 
�مل�سروعية ويف �لدميقر�طية ويف �لف�سيلة ... وبناء عليه، 
ي�سعى �ملوؤلف �إىل تطوير ن�سخة جديدة من �لنفعية بحيث 

تكون ن�سخة »جديدة« و«جذ�بة« ...
وي���ح���اول �ل��ن��ف��ع��ي��ون تف�سري �لأج�����ز�ء �مل��ك��ون��ة ل���اأخ���اق � 
�أ�سا�ض  على   � ف�سيلته  عد�لته،  �سو�بيته،  �لفعل،  دو�ع���ي 
ت��ه��ذي��ب ت��ل��ك �ل��ف��ك��رة �ل��ب�����س��ي��ط��ة. ول ت��ق��ل��ي��د يف �ل��ف��ك��ر 
�لإن�سية  �ل��ف��ك��رة  ه��ذه  ل��ه مثل  م��رك��ز�  �لأخ��اق��ي ميتلك 
�لب�سيطة  فكرتها  �سحية  ت�سقط  �لنفعية  لكن  �جل��ذ�ب��ة. 

�لنا�ض  �أن  و�حل���ال  ب�سيطة.  لكونها  ب��ال��ذ�ت  وذل���ك  ه���ذه، 
�لنفعية  و�أن  �لتعقيد،  �سديد  و�قع  نعي�ض يف  �أننا  يعترون 
عند  و�ل���ذي  ه��ذه.  �لب�سيطة  بفكرتها  مو�كبته  يف  تف�سل 
 � �أ  �أن �لنفعية ثمرة تاآلف ثاثة مذ�هب:  �ساحب �لكتاب، 
�لنزعة �لعو�قبية �لتي تدعي تف�سري �لظو�هر �لأخاقية، 
فاعلينا  وف�سيلة  موؤ�س�ساتنا  وعد�لة  �أفعالنا  �سو�بية  مثل 
ثمة  حيثما  تثمر:  �لتي  �لثمرة  خريية  بوفق  رذيلتهم،  �أو 
�لتي  �لرفاهية  نزعة   � ب  �سائب.  فالفعل  �لطيب،  �لأث���ر 
�عتبار  مثل  �لرفاهية؛  يف  �مل�ساهمة  هو  يهم  ما  �أن  تزعم 
و�أن  رفاهيته،  يحقق  ما  بقدر  �ل�سخ�ض خري  ��ستقال  �أن 
�لعي�ض؛ مبا  رفاهة  وبني  بينه  يحول  ما  بقدر  �سر  �ملر�ض 
�إ�سهامه يف رفاهية  يعني �أن قيمة �أثر �لفعل تقا�ض مبدى 
�ل�سخ�ض. ج � نزعة �لرتيب باملجامع �لتي تقول باأن قيمة 
�أثر ِفْعٍل معني �إمنا تعادل جمموع �خلري�ت �لتي يحققها 
�لأنظار  من  حزمة  �إىل  �لنفعية  ت�سري  وباجلملة،  �لفعل. 
�لتي ت�سعى �إىل تف�سري �سو�بية �أفعالنا ودو�عيها وعد�لتها 
�لتز�ما  تت�سمن  وهي  و�آث��اره��ا،  عو�قبها  بوفق  وف�سيلتها 
مببد�أ �لرفاهية وبح�ساب جمموع �خلري�ت �ملتح�سلة عن 
�لفعل، مدعية �أن �أثر فعلما يكون �أف�سل من �أثر فعل �آخر 

�إذ� ما هو ت�سمن حتقق �أكر قدر من �لرفاهية ... 
�لطعون على �لنفعية وردود �ملوؤلف عليها: 

�أو  �ل��ط��ع��ون  ب���اب  رئ��ي�����س��ي��ني:  ب��اب��ني  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ينق�سم 
دفع  �أو  عليها  �ل����ردود  وب���اب  �لنفعية،  على  �لع��ر����س��ات 

�لعر��سات. 
وه����ك����ذ�، ي��خ�����س�����ض �مل����وؤل����ف �ل��ف�����س��ل �ل���ث���اين م���ن ك��ت��اب��ه 
ل�ستعر��ض �لعر��سات على �لنفعية: 1- نظرية �لقيمة 
�أفعال  من  �لنفعية  تت�سامح   -2 مائمة.  غري  �لنفعية  يف 
فظيعة. 3- �لنفعية فل�سفة �سديدة �لتطلب من �لفاعلني 
مبا ل طاقة لهم به. 4- تف�سل �لنفعية يف �حر�م �لتفرقة 
�لتمايز  تف�سري  ع��ن  �لنفعية  تعجز   -5 �لأ���س��خ��ا���ض.  ب��ني 
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تنه�ض   -6 �لأخاقية.  و�لق�سايا  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  بني 
�لنفعية على نظرية يف �لنف�ض �لإن�سانية غري منا�سبة. 

بحيث  �ل��ك��ت��اب،  ب��رن��ام��ج  �ل�ستة  �لع��ر����س��ات  ه��ذه  ت�سكل 
تتكفل �لف�سول �لاحقة من �لكتاب بالرد عليها �عر��سا 
�عر��سا. ويوؤمن �ساحبه �أن �لنفعية �لتي يعر�سها قادرة 
�إي��ج��اد  �إىل  رف��ع حت��دي ه��ذه �لع��ر����س��ات. وي�سعى  على 
ن�سخة مب��ق��دوره��ا دف���ع ه���ذ� �لع���ر�����س���ات. وي��ج��د ه��ذه 
�لن�سخة يف نفعية �أهم �سماتها خم�ض: 1- �لقول باأن ثمر�ت 
�أفعالنا  دو�ع���ي  ب��اأن  �ل��ق��ول   -2 لنا.  منظورة  غ��ري  �أفعالنا 
�لأخاقية  �حلقوق  م�ساألة  �أخ��ذ   -3 �أحادية.  غري  متعددة 
م�ساألة  �عتبار   -5 �ل��ع��د�ل��ة.  �أم��ر  تقدير   -4 �لنظر.  بعني 
�ل�سمات على رفع  �لف�سيلة. ترى، هل تقتدر نفعية بهذه 

حتدي �لعر��سات �ل�ستة؟ 
�ملتو�لية �لاحقة، يف دفع هذه  �لف�سول  �ملوؤلف، يف  ي�سرع 

�لعر��سات �عر��سا �عر��سا: 
دفع �لعر��ض �لأول: يقول هذ� �لعر��ض باأن �لنفعية 
عند  و�ل��ذي  مائمة.  غري  �لقيمة  يف  نظرية  على  تتوفر 
�ملوؤلف �أن �لنفعية ملتزمة بادعاءين حول م�ساألة »�لقيمة«: 
�أ � رفاهية �لعي�ض. ب � تر�تبية جموع �خلري�ت. ذلك �أنه من 
�لو��سح �أن قيما؛ �ساأن �جلمال و�ملعرفة و��ستقال �لإن�سان 
باأمره، ميكن تف�سريها بالتمام مب�ساهمتها يف رفاهة عي�ض 
�أو  �ملن�سودة  �لرفاهية  �لإن�سان مبا هي مكون من مكونات 

مبا هي علتها. 
دف��ع �لع��ر����ض �ل��ث��اين: ي��ذه��ب ه��ذ� �لع��ر����ض �إىل �أن 
منكرة  �أفعال  باقر�ف  �لب�سري  للفاعل  ترخ�ض  �لنفعية 
�إنها  يقال  �لبطان؛ بحيث، مثا،  و��سحة  �لأق��ل  �أو على 
�لأع�ساء  و�ق��ت��اع  و�ل�ستعباد  �لتعذيب  مبمار�سة  ت�سمح 
و�إن��ز�ل �لعقوبة على غري �مل�ستحق، بل بعدم �إرجاع �لكتب 
�إذ� كان يتحقق  �مل�ستعارة من �ملكتبة وبعدم �لوفاء بالوعد 
عن ذلك نفع لأكر عدد من �لنا�ض. وينكر �ملوؤلف �أن تكون 
بعينها،  ظ��روف  يف  �لأفعال  هذ�  مثل  �إتيان  ت�سوغ  �لنفعية 
ب��الإك��ر�ه��ات �لأخ��اق��ي��ة؛  ي��وؤم��ن��ون  �أن �لنفعيني  ب��ل ي��رى 
بحيث �إن��ه��م ي��و�ف��ق��ون ع��ل��ى �أن���ه م��ن غ��ري �ل�����س��ائ��ب خ��رق 
مثا،  باللجوء،  وذل��ك  و�خللقية،  �ملعنوية  �لأف���ر�د  حقوق 
�إىل �قتاع �أع�سائهم وتعذيبهم �أو معاقبتهم على فعل مل 
يقرفوه. وهو يف�سر �لإكر�هات �خللقية مبفهوم �لدو�عي 
�ملبنية على مناذج �سلوك، وذلك مبا �أن هذه �لدو�عي هي ما 
يحمل �ل�سخ�ض على لعب دوره يف �أمنوذج تثميني للفعل؛ 
وبالتايل فاإن �ل�سخ�ض يتحمل وزر �لإخال بها. ذلك �أنه 
�أم��ر  ذل��ك  ذل��ك،  ب��ا م�سوغ ي�سوغ  ف��ان فانا  لئن يعذب 

�أ�سو�أ من �أن يعذبه �آخر. 
دف����ع �لع����ر������ض �ل���ث���ال���ث: ي���زع���م ه����ذ� �لع����ر������ض ب���اأن 
�لنفعيني �سديدو �لتطلب. و�حلال �أن �ملوؤلف يرى �أن هذ� 
�لأمر متعلق مبطلب �لأخاق بعامة؛ بحيث �إن ل �أخاق 

�إذ ما من  �لتز�مات وتطلبات؛  �مللتزم بها  �إل وتتطلب من 
مببادئ،  يلتزم  �أن  �مل��رء  من  وتتطلب  �إل  �أخاقية  نظرية 
هي  كانت  ل  ه��ذ�،  م��ن  ببدع  �لنفعية  �لنظرية  كانت  وم��ا 
�لتطلب ل ول كانت هي مفّرطة فيه،  �سديدة مفرطة يف 

بل هي بني بني. 
دفع �لعر��ض �لر�بع: يدعي هذ� �لعر��ض �أن �لنفعية 
تعامل �لنا�ض وكاأنهم كتلة و�حدة بحيث ل تقيم تفرقة بني 
�لأ�سخا�ض. ورد �ملوؤلف على هذ� �لعر��ض �أن مفهوم عدم 
�لتفريق هذ� مفهوم �سديد �لنبهام، و�أن �لنفعية ل متنع 
من �لنظر يف كل حالة حالة. وحني تفعل، فاإنها جتد �أنه 
يف �لعديد من �حلالت، يتمثل �ل�سو�ب يف �لقول باأن من 
�لأمر �ل�سائب �أخاقيا �أن يوؤدي �لبع�ض تكاليف نيابة عن 
�لبع�ض، وذلك حت�سيا ملنافع �أكر عدد، وما من نظرية 
تنكر هذ� �إل وهي جتانب �ل�سو�ب. ويف �أحو�ل �أخرى، يكون 
و�إن  حتى  �سائب  غ��ري  فعا  �سخ�ض  على  تكاليف  فر�ض 
�آث��ار �أف�سل. لكن، يف �حلالني معا ل بد من �أخذ  كانت له 
�لعتبار، مبا يف ذلك �حلقوق  �لأخاقية بعني  �لإلز�مات 
�لأخاقية �أو �ملعنوية، لتف�سري �حلكم بال�سو�ب �أو باخلطاأ. 
دف����ع �لع����ر������ض �خل���ام�������ض: م���ف���اد ه����ذ� �لع����ر������ض �أن 
ن��ح��ن نظرنا  م��ا  �إذ�  م��ائ��م��ة  غ��ري  ن��ظ��ري��ة  ت��ب��دو  �لنفعية 
تقت�سي  �أنها  ذلك  �ل�سيا�سية.  �لفل�سفة  منظور  من  �إليها 
حيث  وتب�سيطية؛  تكنوقر�طية  لل�سيا�سة  ���س��ورة  جم��رد 
ق�سايا  على  مبادئ  تطبيق  �إىل  �أخاقيون  خ��ر�ء  ي�سعى 
�جتماعية �أو �قت�سادية. هذ� بينما تتطلب �ل�سيا�سة جدل 
�لعامل  روؤى  م��ن  ومت�سارعة  متعقلة  ط��رق  ب��ني  وخ��اف��ا 
و�أم��ام  �لب�سر.  بني  م�سالح  م��ن  متعار�سة  م�سالح  وب��ني 
هذ� �لأمر تبدو �لنزعة �لنفعية عاجزة عن تف�سري �أهمية 
تف�سري  ع��ن  ع��اج��زة  بالتبع  وت��ظ��ه��ر  �لإج������ر�ء�ت؛  ت�سويغ 

�أه��م��ي��ة �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة. ينكر �مل��وؤل��ف ه��ذ� �لإل����ز�م، م��رز� 
مفهوم  ويطرح  �لأم��ور.  هذه  تف�سري  على  �لنفعية  �قتد�ر 
�إجر�ء  يكون  �أن��ه:  على  ين�ض  �لذي  »�لرقيق«  »�مل�سروعية« 
�خلا�سعون  �لأف���ر�د  ين�سبط  ما  بقدر  م�سروعا  �إج��ر�ء  ما 
و�لق�سر؛ بحيث مت�سي  �لإك��ر�ه  لدو�عي غري  قر�ر�ته  �إىل 
و�إمن��ا خا�سية  �سرفة،  معيارية  هنا ل خا�سية  �مل�سروعية 
�جتماعية بالأوىل وذ�ت دللة معيارية بالثاين. فهي تف�سر 
ما ل ميكن �إجنازه بالإكر�ه. وهو ما يفتح �ملجال للقول يف 

�لدميقر�طية بعينها. 
�إىل �عتبار  �ل�����س��اد���ض: مييل ه��ذ� �لع��ر����ض  �لع��ر����ض 
�لأف���ر�د  يف  نف�سية  نظرية  على  تقوم  �لنفعية  �لنزعة  �أن 
جذ�بة.  غري  �لف�سيلة  حلياة  �سورة  وعلى  معقولة،  غري 
�أوىل م��ن ه���ذ� �لع��ر����ض  ث��م��ة ن�سخة  �مل���وؤل���ف:  وج����و�ب 
بح�ساب  مهوو�سة  نزعة  �أن��ه��ا  على  للنفعية  ���س��ورة  تر�سم 
�أي  لت��خ��اذ  ذري��ع��ة  �حل�����س��اب  ت�ستعمل  �سيا�سة  ���س��يء:  ك��ل 
�لتهمة  �لنفعيني ما فتئو� ينكرون هذه  �أن  ق��ر�ر. و�حل��ال 
�أن  �أخ��رى من هذ� �لعر��ض ترى  �لإن��ك��ار. وثمة ن�سخة 
�لنفعية تفتقد �إىل ت�سور لاإن�سان �لفاعل من حيث ما هو 
�إن�سان فا�سل؛ �أي باخت�سار تفتقد �إىل نظرية يف �لف�سيلة 
يف  نظرية  �إىل   � �لأول  �لع��ر����ض  ح�سب   � �فتقدت  مثلما 
ن�ساب  �لب�سر  مع�سر  باأننا  يقر  �مل��وؤل��ف  �أن  ورغ��م  �لقيمة. 
بالدو�ر حني يتعلق �لأمر ب�سو�بية �تخاذنا لأفعال معينة 
�إ�سد�ر  فاإننا قادرون على  �لأثر �لأخاقي،  وخيار�تنا ذ�ت 
�أحكام عاقلة حول قيمة خمتلف �إجر�ء�ت �لقر�ر. كما �أنه 
باعتبارها �سفات طبيعية  �لف�سائل  »نظرية«  بلورة  ميكن 
ت�سكل بو��سطة �سمات قر�ر�ت جيدة )تدفع �لفعل دوما �إىل 
�لت�سرف ت�سرفا �سائبا(، وكذلك ذ�ت قيمة عالية )ُتختار 
ممار�سة  ق��و�ع��د  �إىل  بالنظر  �مل��دي��ح  ت�ستاأهل  باعتبارها 
قو�عد مديح ت�سجع على رفاهية �لعي�ض و�حلياة �لطيبة(. 
بعد  �ل��ن��ف��ع��ي��ة،  �ل��ن��ظ��ري��ة  �أن  �إىل  �مل���وؤل���ف  يخل�ض  �أخ�����ري�، 
قد خرجت  �ل�ستة،  �لعر��سات  على حمك هذه  عر�سها 
منت�سرة؛ بحيث ل ترثيب عليها �ليوم. فا �عر��ض من 
�لنفعية  �أن يطيح بن�سخة  �ل�ستة ميكنه  هذه �لعر��سات 
�لتي يرت�سيها �ملوؤلف وينافح عنها. ولذلك، فاإن �لنفعية، 
�ساأنها يف ذلك �ساأن �أية نظرية �أخاقية �أخرى، ت�ستحق �أن 
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المسيحيون والمسلمون في إيطاليا خالل القرون الوسطى
لويدجي أندريا بيرتو

كان للتو�ّسع �لإ�سامي يف �جلهة �لغربية للبحر �لأبي�ض �ملتو�ّسط �لأثر �لبارز يف تاريخ �إيطاليا. وبالفعل ِ�جنّر عن ذلك فتح �سقلية، وَعمَّ �سدى �حل�سور 
�لعربي ق�سًما و��سًعا من جنوب �إيطاليا و�أماكن �أخرى جماورة. غري �أّن �مل�سادَر �لتي بحوزة �ملوؤّرخني، حول ذلك �لتمّدد، هي يف �ملجمل �أعمال تروي عن وقائع 
�حلروب و�لغزو�ت، وعن مظاهر �لتد�فع بني �لو�فدين و�لأهلّيني. ما يزمع �ملوؤّرخ لويدجي �أندريا بريتو �إبر�زه يف كتابه: »�مل�سيحيون و�مل�سلمون يف �إيطاليا 
خال �لقرون �لو�سطى« هو ذلك �لتاريخ �لجتماعي �لغائب، دون طم�ض ما فيه من تد�فع وتعاي�ض. ليمتدَّ �لقو�ض �لكرونولوجي للبحث، على مدى ير�وح 

بني مطلع �لقرن �لتا�سع �مليادي ونهاية �لقرن �حلادي ع�سر، �أي مبا يغّطي �لفرة �ملر�وحة بني فتح �سقلية و�إىل غاية ��سرجاعها من ِقبل �لنورمان.

عزالدين عناية *

�لتاريخ  �أ�ستاذ  هو  بريتو  �أندريا  لويدجي  �ملوؤلَِّف  �أّن  نذكر 
�ل��و���س��ي��ط يف »ج��ام��ع��ة و�����س���ت���ارن م��ي��ت�����س��ي��غ��ان« ب��ال��ولي��ات 
و�لبع�ض  بالإجنليزية  �أعماله  ج��ّل  �سدرت  وق��د  �ملتحدة، 
منها بالإيطالية و�ن�سغلت �أ�سا�سا بتاريخ �إيطاليا �لو�سيط. 
�لثقافة  بق�سايا  �سلة  على  ُكتًبا  �أ���س��دَر  �أن  ل��ه  ي�سبق  فلم 
بالثقافة  �سلة  على  �ل��ع��ام  بحثه  حقل  �أّن  رغ��م  �ل��ع��رب��ي��ة، 
يتطّرق  �ل��ذي  �لوحيد  بحَثه  �لكتاب  ه��ذ�  ُيعَتر  �لعربية. 
وقد  »�ل�سر��ِسنة«،  ي�سّميهم  كما  �أو  �لعرب،  تاريخ  �إىل  فيه 
�إّن �مل�سلمني �ملتو�فدين  بّرر ��ستعمال هذه �لت�سمية بقوله 
على �إيطاليا ما كانو� عرًبا بالأ�سا�ض، بل خليطا من �لعرب 
فمال  �ل�سحر�ء،  ور�ء  ما  �سعوب  ومن  و�لفر�ض  و�لأمازيغ 

�إىل ��ستعمال هذه �لت�سمية �جلامعة.
لاإحاطة  �ل�سعي  �لكتاب  يف  �لرئي�ض  ��ف  �مل��وؤلِّ ه��دُف  يبقى 
ذل��ك  ل��ك��ّن  ل�سقلية؛  �ل��ع��رب��ي  للفتح  �مل��رج��ع��ي��ة  ب��ال��رو�ي��ة 
�لبحث مل َيُحل �أحيانا دون توظيف م�سادر غري موثوقة، 
كما �ل�ساأن �أثناء �حلديث عن ق�سة ترحيل رفات �لقدي�ض 
�أن �غتنم  ب��ع��د  �ل��ب��ن��دق��ي��ة،  �إىل  م��رق�����ض م��ن �لإ���س��ك��ن��دري��ة 
�مل�سيحيون نفور �مل�سلمني من حلم �خلنزير فخّباأو� �لرفات 
حتت حلم �خلنزير. يحاول �لكاتب �أن ياأتي على �لت�سور�ت 
�ل�سفوة، من  بني  و�مل��ت��د�َول��ة  �لعامة،  �أو���س��اط  يف  �لر�ئجة 
م�ستعر�سا  �مل�سلمني،  ب�ساأن  ومثقفني،  دين  ورج��ال  �سا�سة 
مثل  �مل�سلمني:  على  ُتطلَق  كانت  �لتي  و�لنعوت  �لت�سميات 
�ل�سليب.  وخ�سوم  و�ل��ه��اج��رّي��ني  و�ل���ر�ِب���رة،  ر��ِسنة،  �ل�سَّ
م������رًز� ل���وي���دج���ي �أن����دري����ا ب���ريت���و م���ن خ��ال��ه��ا �ل�����س��ورة 
�أّرخو�  �لغربّيني مّمن  �ملوؤرخني  �لتي هيمنت على  �لدينية 
 Elia( �إي��ل جوفاين  �إيليا  مع  �حل��ال  هو  كما  للم�سلمني، 
يف  بالهاجرّيني.  �مل�سلمني  ُي�سّمي  �لذي   )il Giovane
حول  �ل�سائدة  �مل��ع��ارف  �أن��دري��ا  لويدجي  يتفّح�ض  �لأث��ن��اء 
�مل�سلمني يف بد�يات �لفتح �لعربي ل�سقلية، فيبنّي مثا يف 
حمّمد  للنبي  ذكر  �أول  ورود  بوليا«  دي  غولياملو  »يوميات 

يف  �ملنعقد  �لكن�سي  �ملجمع  ففي  و�سلم(.  عليه  �هلل  )�سلى 
و�ل��ع��ام 880م، ج��رى منع رج��ال  �ل��ع��ام 840  ب��ني  بينفينتو، 
تلك  لتقليد  جتّنبا  ك���َج���َو�ٍر،  �لإم����اء  ح��ي��ازة  م��ن  �لكني�سة 
�ملمار�سة �ملباحة لدى �مل�سلمني. يف م�سهد �آخر حول �لوعي 
بع�ض حيثيات جممع  �ل��ك��ات��ب  ي���ورد  �لإ���س��ام��ي  ب��ال��دي��ن 
بع�ض  �مل����د�ولت  ت�سّمنت  وق��د  )787م(،  �لق�سطنطينية 
�تهام  على  �مل�سيحيون  َي��ُرّد  حيث  �مل�سلمني،  �إىل  �لإ���س��ار�ت 

�مل�سلمني لهم بالوثنية.
يف �لكتاب جند ��ستدعاًء ل�سور منطية عن �سلوك �مل�سلمني 
ا جمهول  �لكاتب ن�سّ �عتمد فيها  �مل�سيحية،  �ملقّد�سات  مع 
ملوؤِلّف يعود �إىل مدينة �سالرينو �لإيطالية، ب�ساأن �لتعامل 
كافة  ��ستدعاء  �لكاتب  يحاول  و�آن��ت.  كايو  �لقدي�سنْي  مع 
�أحد�ث �لتد�فع، كما �ل�ساأن �أثناء �قتحام كاتدر�ئيتْي بطر�ض 
�لكتاب  ُيَعّد  �لتاريخي  وبول�ض يف روم��ا. من ز�وي��ة �لبحث 
تو��سل  تاريخّي عن فرة  ن�ّض  بناء  �إىل  �ل�سعي  ريادّيا يف 
�مل�سيحيني بامل�سلمني يف جنوب �إيطاليا. حيث يعتمد �ملوؤّلف 
�لوثائق �لتاريخية �ملبا�سرة و�سبه �ملبا�سرة عن �أحد�ث تلك 
�لكنائ�ض و�لأدي��رة  �إىل خمطوطات  بالعودة  �لفرة، وذلك 
يف ذلك �لعهد. ويحاول من خالها ��ستعادة كافة مظاهر 
يتو�نى  ول  �مل��غ��اَي��رة.  وع��ي  يف  �ل�سائدة  �لو�سيطة  �لعقلية 
�لأ���س��ط��وري و�خل���ر�يف يف  �ل�سعبي  �لوعي  �مل���وؤرخ عن ر�سد 
با�ستح�سار  ك��ان  ول��و  �مل�سلمون،  ميّثله  �ل���ذي  �لأذى  دف��ع 
�ل�سور �لفانتازية. فعلى �سبيل �ملثال ملّا و�سف ن�ّض »�لعهد 
�لقدمي« -�ملرجعية �لأوىل لدى �مل�سيحيني- �أتباَع �لفرعون 
على  �لأو����س���اف  تلك  �إ���س��ق��اط  مّت  �مل�سينة،  �ل��ن��ع��وت  ب�ستى 
�مل�سلمني، مبا يوحي بتحّدر �مل�سلمني من �ل�سالة نف�سها. 
كذلك ثمة نعوت ب�ساأن �خل�سوم ي�ستعيدها �لكاتب، ل يليق 
�إير�دها جمدد� دون نقا�ض �أو تنبيه خلطورتها. ثم ي�ستعيد 
�لكاتب باملثل �سورة �لعد�ء �ملعكو�سة �لتي �سنعها �مل�سلمون 
جتاه خ�سومهم �لن�سارى، �سيما ملّا هاجم �لنورمان مدينة 

يف  »�مل�سيحيون  عنو�ن  حتت  وذل��ك  1087م(  )�سنة  �ملهدية 
�مل�سادر �لإ�سامية«.

ثمة ما يّرر �ملنهج �ملعتمد من �لكاتب، وهو يحاول ��ستعر��ض 
ففي  �لإ�سامي.  �لفتح  �أثناء  �لإيطالية  �ل�سعبية  �لعقلية 
�ل��ك��ات��ب  ف���وق ط��ب��ي��ع��ي« ي�ستعر�ض  ب����«�مل���ا  �مل��ع��ن��ون  �ل��ف�����س��ل 
مظاهر تدّخل �لقّدي�سني و�لقّدي�سات يف جمريات �لأحد�ث 
�أنزلها  �لتي  ْلمة  �لظُّ و�لإيطاليني، على غر�ر  �مل�سلمني  بني 
�لتي  �ل�سفينة  ليخفي  �لنهار  ع��ّز  يف  برتوليميو  �لقّدي�ض 
و�لظلمة  �لنور  �أو  �ل�سر��سنة؛  ي�سادرها  رفاته حتى ل  تقل 
�لأع���د�ء  لرهيب  �سبليوتا  �إي��ل��ي��ا  �لقدي�سة  م��ن  �ملنبعثني 
يبدي  فا   .)112-111 )�ض:  مرقدها  نهب  حاولو�  �لذين 
�لكاتب �نتقاد� لتلك �لنظرة �لأ�سطورية للتاريخ بل يكتفي 
�ل�ساربة  �لقوة  �مل�سيحيون  ف�ّسَر  ما  ع��ادة  �إذ  با�ستعر��سها، 
�ل����رّب ج��ر�ء  ���س��وط ع����ذ�ب م�����س��لَّ��ط م��ن  ب��اأن��ه��ا  للم�سلمني 

�خلطايا �ملقرفة من ِقبل �مل�سيحّيني.
لكن ما َوعَد به �ملوؤلِّف يف م�ستهّل كتابه من عناية بالتاريخ 
�أبناء �لبلد، �أتى باهتا  �لجتماعي للفاحتني و�لأهليني من 
وق��ائ��ع حم�����س��ورة ل تفي  ذك��ر  يتعدَّ  �ل��ك��ت��اب، ومل  ثنايا  يف 
ب��ال��غ��ر���ض. ف��ق��د غ��ل��ب ع��ل��ى م�����س��ام��ني �ل��ك��ت��اب ��ستعر��ض 
للمدن  �لأوىل  �لفتح  ب��د�ي��ات  ر�ف��ق��ت  �لتي  �لتوّتر  مظاهر 
�سيما  و�للقاء،  للتعاي�ض  عا  مو�سَّ ذكر�  جند  ومل  �لإيطالية، 

و�أّن �لقادمني بقو� ما يتعّدى �لقرنني يف بع�ض �ملدن.
لقد بقي �مل���وؤرخ ره���نَي �إي���ر�د �أ���س��ك��ال �مل��غ��اَي��َرة �ل��ت��ي ر�فقت 
قد  �سك  ل  �لتي  �لإيطالية،  باملدن  �مل�سلمني  ن��زول  �سدمة 
ر�فقتها مظاهر غلظة وق�سوة. ومل ينُح �لن�ض �سوب ر�سد 
وقائع �لعي�ض �مل�سرك، كما غاب من �لكتاب تو�سيف حياة 
�مل�سلمني وطرق عي�سهم، خ�سو�سا و�أّن ما خّلفوه من تاأثري يف 
�ملجتمع كان مبهر�، وهو ما نال عناية لدى موؤّرخني �آخرين. 
لقد ت�سّلطت على �لفرة �لإ�سامية يف �سقلية �لعديد من 
�لدر��سات، �لتي باتت من �لأبحاث �لكا�سيكية يف �ملو�سوع، 
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�إىل  �مل��رج��م  �أّم���اري  كتاب ميكايل  �مل��ث��ال  �سبيل  على  نذكر 
و«موجز   ،)2004( �سقلية«  م�سلمي  »تاريخ  بعنو�ن  �لعربية 
ماوري�سي،  لفارديناندو   )2010( �سقلية«  يف  �لعرب  تاريخ 
و«�سقلية و�لإ�سام« )2016( لأنطونيو بلليتاري، و«�سعر�ء 

�سقلية �لعرب« )2016( لفر�ن�سي�سكا ماريا كور�و.
خال  �إيطاليا  يف  و�مل�سلمون  »�مل�سيحيون  كتاب  تاأليف  يف 
�لأدي��رة  من  �ملتاأتية  �ملخطوطات  مّثلت  �لو�سطى«  �لقرون 
نات �ِسري �لأ�ساقفة  و�لكنائ�ض �لإيطالية، ل �سيما منها مدوَّ
�سحيح  �ل��ك��ت��اب.  ت��دب��ي��ج  يف  �ل��رئ��ي�����ض  �لعن�سَر  و�ل��ره��ب��ان، 
�لإ�سامية  �لتاريخية  �مل��وؤل��ف��ات  بع�ض  على  �لع��ت��م��اد  مت 
�مل��رَج��م��ة �أث��ن��اء �حل��دي��ث ع��ن �ل��ف��رة �مل��ع��ن��ي��ة، م��ث��ل كتاب 
»رحلة �بن جبري« )1979( و«دي��و�ن �بن حمدي�ض« )1998( 
على  لكن  �سكياباريللي؛  �سيلي�ستينو  طرف  من  �ملرجمني 
�لعموم جاءت �مل�سادر �لعربية قليلة �لعدد ومّثلت مرجعية 
�لتاريخية  �لن�سو�ض  على  �ملوؤلف  يعتمد  مل  حيث  ثانوية. 
�لإ�سامية ب�سكل مبا�سر، بل روى ما ورد عنها لدى كّتاب 
�أّن  كما  �لعربية،  ي��ع��رف  ل  �مل��وؤّل��ف  �أّن  �إىل  ن�سري  �آخ��ري��ن. 
ن���ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ع��رب��ي��ة ب�����س��اأن �سقلية  �ّط��اع��ه ع��ل��ى �مل���دوَّ
حمدود و�سئيل، با�ستثناء بع�ض �لأعمال �ملرجمة �أو �لو�رد 
�أم��اري يف »تاريخ م�سلمي  �آخرين مثل ميكيلي  ذكرها لدى 
يف  ب�«�مل�سيحيون  �ملعنون  �لكتاب  ف�سول  �أح��د  يف  �سقلية«. 
بريتو  �أن��دري��ا  لويدجي  �مل��وؤرخ  يحاول  �لإ�سامية«  �مل�سادر 
عر�ض �ملنظور �لإ�سامي، ل ير�جع يف ذلك �أمهات �ملدونات 
�لعربية �لتي �أرخت للفرة، ويكتفي با�ستح�سار مقتطفات 

مرَجمة و�ردة �سمن موؤلفات غربية.
للتاريخ  �لأوروب��ي��ة  �ملركزية  للقر�ءة  نقد�  �لكاتب  يبدي  ل 
�لإ���س��ام��ي ذي �ل�����س��ل��ة ب��ال��غ��رب، ب��ل ن����ر�ه يف �ل��ع��دي��د من 
�لفتح  ب�ساأن  �لر�ئجة  �مل��ق��ولت  ترديد  �إىل  ين�ساق  �ملو��سع 
للمقولت  �لكتاب  يف  نقًد�  �ل��ق��ارئ  يلم�ض  فا  �لإ���س��ام��ي. 
ترديد  يف  �ن�سياًقا  بل  �لإ�سامية،  �حلقبة  ب�ساأن  �لتاريخية 
ميكن  ل  �جلانب  هذ�  ومن  �أحد�ثها.  و��ستعادة  م�سامينها 
َعدُّ �لكتاب �إ�سهاًما �أو م�سعى �إيجابيًّا لبناء روؤية مت�ساحمة 
مع �لآخر. ثمة مركزية لدى �لباحث يف ��ستح�سار �لروؤية 
�لغربية لاأحد�ث ل يقابلها �سعٌي باملثل ل�ستح�سار �لروؤية 
م�سدرية  على  �لتعويل  يف  �لبحث  يغرق  ما  وه��و  �لعربية، 
ل  �ملتناَول  �ملو�سوع  ح�سا�سية  برغم  �إذ  متماثلة.  مرجعية 

ُيبدي �ملوؤلف مر�َجعة �أو ت�سحيحا يف �ل�ساأن.
باحل�سور  �أَملّ���ت  �لتي  �لأح���د�ث  بناء  �إع���ادة  �لكاتب  حماولة 
�لأول��ي��ة،  �لن�سو�ض  على  بالعتماد  �إيطاليا  يف  �لإ�سامي 
يلم�سه  و��سحا  جهًد�  و�أّن  خ�سو�سا  معتر�،  جمهود�  مّثَل 
�لقارئ لدى �لكاتب يف بناء �لأحد�ث، وهي تعرب عن قدرة 
�لباحثني.  من  لكثري  تتوفَر  �أن  ق��ّل  بامل�سادر،  �لإح��اط��ة  يف 
لعل م��ن ه��ذ� �جل��ان��ب ُي��ع��ّد ك��ت��اب ل��وي��دج��ي �أن��دري��ا بريتو 
حاولت  �أخ��رى  موؤلفات  �إليه  ترتقي  �أن  وق��لَّ  متفّرد�  كتابا 

�سبه  �سورة  �سياغة  �لباحث  ح��اول  حيث  للفرة،  ت��وؤرخ  �أن 
م��و�ك��ب��ة ل��ل��وق��ائ��ع. ل��ك��ن ل��اأ���س��ف ج���اءت �ل��ع��ودة للم�سادر 
كان  �سو�ها.  دون  وح��ي��دة  م�سدرية  على  مقت�سرة  �لأوىل 
�ل�سائدة بني  و�لتناف�ض  �ل�سر�ع  �لن�ض على مظاهر  تركيز 
�أثناء بد�يات نزول �مل�سلمني  �لفاحتني و�أهايل �لبلد، �سيما 
بالأر��سي �لإيطايل وغفلته، �أو تغا�سيه، عن ذكر �لتعاي�ض 
�لكتاب.  يف  ب���ارزة  نقي�سة  �مل�سلمني  حكم  ظ��ّل  يف  �حلقيقي 
�إبان حلظات �لفتح �لأوىل،  �أن ي�سود �لتوتر  فمن �لطبيعي 
ولكن ما �أعقب ذلك من تعاي�ض �لنا�ض، هو ما كان يقت�سي 
��ستعر��ض  عليها  غلب  �لتي  �لكتاب  م�سامني  يف  تو�سيحا 

�أو�ساع �للحظة �لأوىل للفتح.
نقد  يف  �ملطلوب  باحلياد  �لتاريخية  �لكاتب  لغة  تّت�سم  مل 
�مل�����س��ادر. وم��ن ه��ذ� �ل��ب��اب، م��ا ك��ان��ت لغة �ل��ك��ت��اب �لعلمية 
�مل��و����س��ع، حيث غلب على �سياغة  م��ن  �لعديد  حم��اي��دة يف 
�لن�ض ح�سر ف�سوله بالق�س�ض و�ملرويات ذ�ت �لطابع �ملتكّرر 
وهو ما �أثقَل �لن�ض. �أما من حيث �ختيار �مل�سطلح، فا نعّد 
خيار�ت �لكاتب موفقة يف �لعديد من �ملو��سع، فعلى �سبيل 
�لذكر كان �ختيار �ملوؤلف م�سطلح »�ل�سر��ِسنة«، دون غريه 
�مل�سلمني مت�سمنا  من �مل�سطلحات، للتعبري عن �لفاحتني 
ل�سحنة حتقري وحتامل، رغم حماولته ترير ذلك �خليار 
�لفرة يف  �لر�ئج يف تلك  �مل�سطلح  بكونه  �لكتاب  يف مطلع 

�لأو�ساط �مل�سيحية.
ع��ل��ى م�����س��ت��وى �ل�����س��ك��ل ت�����س��ّم��ن �ل��ك��ت��اب ث��اث��ة ف��ه��ار���ض ل 
بالبيبليوغر�فيا،  متعلق  وثان  للمو�سوعات،  فهر�ض  غري: 
وث��ال��ث ���س��مَّ �لأع����ام و�لأم���اك���ن. ك��م��ا وردت يف �ل��ك��ت��اب يف 
�لأح���د�ث  ت��و�ري��خ  �أه���ّم  َح���َوت  كرونولوجيا  يتيمة  �سفحة 
يف  م�ستعجا  �ل��ك��ات��ب  ب���د�  ح��ي��ث  �سقلية.  عاي�ستها  �ل��ت��ي 
تاأثيث م�سامني كتابه مبا يلزمها من فهار�ض. كما ت�سّمن 

ُر متوقع �سقلية يف �ملتو�ّسط ويف  �لكتاب خم�ض خر�ئط ت�سوِّ
�جلغر�فيا �لإيطالية ب�سكل عام. وهي خر�ئط ل نقّدر �أنها 
ر م�سامني عامة  ت�سكل �إ�سافة مل�سمون �لكتاب لكونها ت�سوِّ
كخريطة متو�سع �سقلية يف �ملجالني �لإيطايل و�ملتو�سطي. 
من جانب �آخر مل يعتمد �لكاتب �لر�سوم و�جلد�ول يف دعم 
�لن�سو�ض  ��ستح�سار  على  �لتعويل  ك��ّل  وع���ّول  �أط��روح��ت��ه 
�لتو�سيح  �أدو�ت  لعل  بالأ�سا�ض.  �لأر�سيفات  من  �مل�ستمدة 
�أ�سقطه  ما  وهو  �لأبحاث  هذه  مثل  يف  �سرورية  �لإ�سافية 

�ملوؤلف ب�سكل فّج من كتابه.
ن�سري �إىل �أّن �لكتاَب و�إن غلب عليه �لعتماد على �لن�سو�ض 
�ملرجعية، فقد تخّللته �لعديد من �لهنات من حيث �لتدوين 
�لعنا�سر  ه��ذه  �ساهمت  معطياتها.  بكافة  و�لإمل���ام  للفرة 
وغريها يف جعل �لكتاب موؤلفا عاديا �سمن �ملوؤلفات �ملعنية 
ب��ت��ل��ك �ل���ف���رة. ف��ل��م ن��ر���س��د �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� يف �لأو����س���اط 
�لعلمية �أو �لأكادميية �لإيطالية بالكتاب من حيث �لحتفاء 
بعمق ط��رح��ه، ول��ع��ل ذل��ك ع��ائ��د م��ن ه��ذ� �جل��ان��ب، �إىل �أّن 
�لدر��سات  �مل�سهود لهم يف  �لكّتاب  لي�ض من جماعة  �لكاتب 
�لكتاب  يجعل  م��ا  ه��ذ�  �إيطاليا.  يف  �لإ�سامية  �أو  �لعربية 
طا من حيث �لقيمة �لعلمية، ول يرتقي �إىل �ملوؤلفات  متو�سِّ
�لفارقة �لتي توؤ�س�ض جلديد �أو تدح�ض �أخطاء م�ست�سرية. 
بالفرة  �لعناية  يف  �لإ�سهام  حيث  من  متو��سع  ن�ّض  فهو 
�ملحددة للبحث. رغم ما تطّلع �إليه �لكتاب من تاأريخ حلقبة 
�لفتح  �أثناء  �إيطاليا  و�مل�سلمني يف  �مل�سيحيني  �لتعاي�ض بني 
��ستوفى مقت�سيات تلك  �لكتاَب  �أّن  �لعربي وبعده، ل نقّدر 
�لتطلعات بالإحاطة و�ل�ستعر��ض. جاءت ف�سول �لكتاب يف 
بع�ض �لأحيان ��ستعر��سا ممّا ومت�سابها لأحد�ث �فتقدت 
�كت�سافا  �لكتاب  يكون  �أن  ناأمل  كّنا  �ملطلوبة.  �ل�سا�سة  �إىل 
لاإ�سهام  و�ن��ح��ي��از�  �ل��ف��رة،  تلك  يف  �لجتماعي  للتعاي�ض 
كما  �لقومية.  �أو  �لدينية  �مل�ساحنات  عن  بعيد�  �حل�ساري 
حتليل  �إىل  �لتعر�ض  دون  ل��اأح��د�ث،  �ل��رو�ئ��ي  �لطابع  �أّن 
بقيمة  �أخ���ّل  �سلبّيا  جانبا  �سّكل  �مل��روي��ات،  نقد  �أو  �ل��وق��ائ��ع، 

�لكتاب �لتاريخية.
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سعيد بوكرامي *

األفكار الموازية بين هوسرل وفرويد
جان فرانسوا آنيشانسلن

�لفينومينولوجيا  �إثر جمابهة خاقة بني  �ملثرية  بالأفكار  �لع�سرين ميوج  �لقرن  �لفكري يف  �مل�سهد  �أو ريكور، كان  �إىل ديريد�، مرور� باكان  �سارتر  من 
و�لتحليل �لنف�سي. و�نطاقا من هذه �لأفكار �ملو�زية و�ملتقاطعة و�ملت�سادمة للمفكرين و�لفا�سفة يف �لقرن �لع�سرين حاول �ملفكر �لفرن�سي جان فر�ن�سو� 
�آني�سان�سلن يف كتابه �لأخري » �لأفكار �ملو�زية بني هو�سرل وفرويد« �لعمل على ن�سج مقارنة بني هذه �لأ�سكال من �لفكر ولكن بطريقة ل متحو �أ�سالتها 

وفر�دتها، من خال �لنظر يف م�سار�ت هو�سرل وفرويد وتطورهما �لفكري وما نتج عنه من تاأثري وتوليد لاأفكار و�لنظريات.

�لنف�سي  و�لتحليل  �لفل�سفة  ب��ني  �ل��ع��اق��ات  ك��ان��ت  لطاملا 
�لذين  �لفا�سفة  معقدة و�سعبة: فرويد ل يثق كثري� يف 
ويفرغونه  �لنف�سي  �لتحليل  م�سد�قية  يف  ي�سككون  كانو� 
لنظرية  �نتقادهم  يوجهون  �إنهم  بل  �ملعريف،  حمتو�ه  من 
�لفا�سفة، من  �لوعي.  �لاوعي وح�سرها يف وجهة نظر 
تعدٍّ  �أنه  على  �لنف�سي  �لتحليل  غريزًيا  يف�سرون  جانبهم، 
على جمالهم �ملحجوز، ون�ساطهم �لفكري، و�أ�سكال تدخله 
و�أعماله، هذ� هو �ل�سبب يف �أن �لتحليل �لنف�سي و�لفل�سفة 
ق���رر� بكل  �أن��ه��م��ا  ل��و  بينهما، كما  ب��ح��ذر م�سافة  �أب��ق��ي��ا  ق��د 
معنى �لكلمة جتاهل بع�سهما �لبع�ض. لكن حدث نوع من 
ممثلني  من  مببادرة  �لع�سرين،  �لقرن  بد�ية  مع  �لتقارب 
و�لتحليل  �ل��ف��ي��ن��وم��ي��ن��ول��وج��ي  �لفل�سفي  ل��ل��ت��ي��ار  ب���ارزي���ن 
�آني�سان�سلن  فر�ن�سو�  جان  عليه  �سريكز  ما  وهذ�  �لنف�سي. 
�إذ �سي�سلط �ل�سوء على �خللفية �لفل�سفية �ل�سارمة لعلم 
�لأخاقية،  �لأهمية  �أو  �لفرويدي،  �لنف�سي  �مليتالتحليل 
�لنازية وما  �سياق �سعود  للفينومينولوجيا يف  و�ل�سيا�سية 
�لانتماء  �ملتمثلة يف  قبلها. وكذلك من خال عاقتهما 
�أهمية  �لوقوف عند قيا�ض  �لعرية، وبالتايل  �لديانة  �إىل 
لقائهما وتاأثرهما بفل�سفة برينتانو �أو �سخ�سية نيت�سه،ومن 
�لكتاب لأنه يحاول فهم بع�ض �جلو�نب  �أهمية  هنا تكمن 
�أ�سكال �لتفكري �ل�ستباقي و  �ملركزية لهذين �ل�سكلني من 
�جلذري و�خلاق. يف عام 1900، ظهرت �لفينومينولوجيا 
يف  �ل��ف��ك��ري��ة  �ل�����س��اح��ة  يف  �لنف�سي  �لتحليل  ظ��ه��ر  وك��ذل��ك 
�لفرة نف�سها. وخال �أربعني عاًما، طور هو�سرل )1859- 
�أ�سكال  مذهلة  مب��ث��اب��رة   )1939  -1856( وف��روي��د   )1938
ور�ءهما منجز�  تاركني  �إجنازها،  �لتي عكفا على  �لتفكري 
�لتي  �أن ن�سو�سهما �لأخ��رية،  فكريا ملفتا وعظيما. يبدو 
حللت �لأزمة و�لعلل �لنف�سية و�أ�سكال �لتفكري يف �لظو�هر 
روؤيتهما  على  وب��ره��ن��ت  �لغربية،  �لثقافة  على  �أث���رت  ق��د 
على  للم�ستقبل،  و�مل�ست�سرفة  لأو�ن��ه��ا  �ل�سابقة  �لفكرية 

�لرغم من �أنهما ماتا قبل �أن ي�سهد� زلز�ل �حلرب �لعاملية 
مايني  ومعها  و�ملكان  لاإن�سان  �ملدمرة  ونتائجه  �لثانية 

من �سحايا �لإجر�ء�ت �ملعادية لاإن�سانية.
�لرغم  على  متجاورين  مفكرين  وه��و���س��رل،  ف��روي��د  ك��ان 
�لأفكار  �أن هذه  ويبدو  بينهما،  �لو��سحة  �لختافات  من 
�ملو�زية �لتي ن�ساأت د�خل �أن�ساق ثقافية و�جتماعية مو�زية 
�لوقوف  حماولة  عند  لكن  كثرية،  م�سركات  عند  تلتقي 
حمكوًما  م��رة  كل  يف  تقاربهما  ي�سبح  �لتاقي  نقط  عند 
عليه بالف�سل �أو �لغمو�ض �أو �لإحر�ج. وبعيًد� عن حماولة 
جعلهما يلتقيان، ي�سعى هذ� �لكتاب �حلديث، على �لعك�ض 
ي��ويل  ل��ه��ذ�  خ�سو�سياتهما.  ع��ن  �لك�سف  �إىل  ذل���ك،  م��ن 
تاأ�سي�سها  ميكن  �لتي  بالعاقات  ا  خا�سً �هتماًما  �لكتاب 
و�ملركونة  �أنو�عها  بكل  و�لكتابات،  �ملن�سورة  �لن�سو�ض  بني 
كل  ق���ر�ءة  �مل�����س��ار�ت، ميكن  تتقاطع  �لأر���س��ي��ف. عندما  يف 
ف��ك��رة م��ن �لأف��ك��ار �مل��ع��ر عنها و�حل��ي��اة �ل��ت��ي �ساهمت يف 
ظهورها. ومن ذلك تظهر عاقة هو�سرل وفرويد بالدين، 
و�أهمية لقائهما برنتانو �أو �لأهمية �لتي حتتلها �سخ�سية 
يف  ج��دي��دة  ب�سورة  تتجلى  و�ل��ت��ي  عندهما  نيت�سه  و�أف��ك��ار 
ن�سو�سهما، وكذلك �لر�بط �لعرقي، حيث يح�سر �لأ�سل 
�لعري بو�سوح، و�لذي تنكره �لفينومينولوجيا يف حني �أن 

�لتحليل �لنف�سي يفر�سه ويكثفه ويحلل رموزه.
»حل��ظ��ة«  �ل��ع��ق��ل  ق�سية  �سكلت  و1930،   1890 ع��ام��ي  ب��ني 
فل�سفية جمعت بني �لأعمال �لفردية مثل �أعمال هو�سرل �أو 
فرويد. ومع ذلك، فاإن حقيقة �أن هذين �ملوؤلفني ينتميان 
�إىل �للحظة نف�سها ل ي�سهل باأي حال من �لأحو�ل حتليل 
بل  و�لنف�سية.  �لفل�سفية  ونظرياتهما  �لفكري  تكوينهما 
على �لعك�ض من ذلك، ميكن للت�سابهات �أن ت�سو�ض عليها. 
مل ترد هذه �ل�سعوبة يف �ملقالة �لأ�سا�سية للموؤرخ كوينتني 
�سكير، �لذي فكر بحق يف حل �لنحر�فات �ملنهجية يف عدم 
بهما.  �خل��ا���ض  �ملعنى«  »�سياق  حتليل  يف  �لأع��م��ال  تطابق 

ا  �أي�سً متحو  �أن  م��ن  �مل��ق��ارن��ة  تتمكن  مل  ذل���ك،  بعد  ول��ك��ن 
فر�ن�سو�  �أن هدف جان  و��سح  للمفكرين؟  �ملتفرد  �لطابع 
�آني�سان�سلن هو �لدفاع عن �لأطروحة �لعك�سية من خال 
ر�سد �لنقاط �ملحورية وحتليله مكامن �لت�سعبات �لنظرية 
�إنطاقا من در��سة نهج �ملوؤلف وربطه  لهو�سرل وفرويد. 
و�ملعجم  نف�سه،  �مل�سكل  بني  يجمع  �ل��ذي  �ملعنى«  »�سياق  ب 
ه��و مهم يف  م��ا  ك��ل  و�ل��وق��وف عند  نف�سه  و�ل��زم��ن  نف�سه، 
وفق  تعديله  يف  ا  �أي�سً �ملوؤلف  ي�ساهم  و�ل��ذي  �ل�سياق،  ه��ذ� 
�حلفاظ  يف  �لكتاب  ه��ذ�  �أ�سالة  تكمن  �لنظرية.  مو�قفه 
على متطلبات هذه �لبوؤرة �ملزدوجة من خال و�سع عد�سة 
فرويد،  على  �أخ��رى  و�أحياًنا  هو�سرل،  على  �أحياًنا  مكرة 
»�مل����و�زي« بني  و�ل��ت��ط��ور  �لتكوين  �إع���ادة ت�سكيل  �أج���ل  م��ن 
�ملحطات  م��ن  ب���دًء�  �لنف�سي  و�لتحليل  �لفينيمونولوجيا 
و�لتحولت �لفريدة لهذين �ملوؤلفني �ملت�سعبني. ومع ذلك، 
�لذي  م��و�زي��ة«  »حياة  ل�  �لقدمي  �لنموذج  �إىل  �للجوء  ف��اإن 
ل  �لتاأثري  لأن  حتيينه:  �ل�سهل  من  لي�ض  بلوتارخ  �بتدعه 
مل  �لتي  �لنف�سي،  �لتحليل  ملفاهيم  بالن�سبة  متوقعا  يكون 
�لتعريف  لكن  �ملعا�سرة.  �لفل�سفة  ت��اري��خ  يف  عليها  يعتد 
�أب��د�ً،  �أن �لأعمال ل جتتمع  �مل��و�زي �ل�سارم ل يعني فقط 
ا لأنه قد ل توجد نقاط تقاطع، مبا  لتتاقى، ولكن �أي�سً
�لنف�سي  �لتحليل  بني  �لفكرية  �لت�سعبات  حتديد  ذل��ك  يف 
على  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ذل���ك  يعتمد  ت��اق��ي��ه��ا.  ون��ق��ط  و�لفل�سفة 
كيفية حتديد »نقط �لتقاطع« �أم ل. وهذ� ل ينفي حقيقة 
وجود م�سكلة يف بناء منهجية �لكتاب: كيف ميكن �أن ياأت 
متو�زيان من نف�ض �ل�سياق؟ يتعلق �لأمر، بالأحرى، ببوؤرة 
�إىل )هو�سرل  �لباب على م�سر�عيه للنظر  �أو ز�وي��ة تفتح 
�خلطني،  هذين  بني  وي��ح��دد�ن،  يجل�سان  وهما  وف��روي��د( 
�سطًحا معيًنا تتجلى من جنباته مفاهيمهما ودللتها يف 
م�سركها ومفرقها وكاأنهما مي�سيان يف نهرين متو�زين 

ويلتقيان عند م�سب �ملعرفة �لفكرية و�لإن�سانية.
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بالتو�فق مع هذ� �لهدف �ملنهجي �لذي �سعى �إىل حتقيقه 
معيارية  ط��ري��ق��ة  ويت�سمن  �آني�سان�سلن،  ف��ر�ن�����س��و�  ج���ان 
يف  وف��روي��د.  هو�سرل  ومفاهيم  لن�سو�ض  �أو�سع  لت�سمني 
�ملاأخوذة يف   )31 �ل�سغرية« )�ض  »�لأور�ق  تت�سمن  �لو�قع، 
�أغلب �لأحيان من �لأر�سيف )مثل �لقر�ء�ت �أو �لدور�ت �أو 
�لندو�ت �ل�سغرية �أو �ملر��سات �أو �مل�سود�ت، �إلخ(. فاإذ� كانت 
»نقاط  حتديد  �إع���ادة  حت��اول  لفكرهما  �لتحليل  منهجية 
�لدقيق  �لتحليل  ف��اإن  و�ح��د،  عمل  يف  �لرئي�سية  �لتحول« 
وت�سعبات  �لنظرية  �ملعابر  �أم��اك��ن  حتديد  من  يتاألف  هنا 
�ملفاهيم، يف حماولة ل�ستعادة �لتفكري يف »حيو�ت« �ملوؤلفني 
�لقادمني من منط �حلياة نف�سها �لتي �أتاحت لهما توليد 
»�ألعاب لغة« جديدة وبالتايل »�أ�سكال حياة« جديدة وفريدة 

من نوعها )�ض. 245(. 
ويف ه����ذ� �لإط�������ار ح�����اول �مل����وؤل����ف حت���دي���د ه����ذه �مل�����س��ك��ل��ة 
وتنوعه  �لفكر  وح���دة  �إىل  ت�سعى  �ل��ت��ي  �لأن��رثوب��ول��وج��ي��ة 
غري �لقابل لاختز�ل �ملرتبط بديناميته �لتطورية، بدء� 
�أطروحته  تاأ�سي�ض  �إىل  �نتقاله  ثم  �لنف�سي،  باملنهج  بتاأثره 
�لفل�سفية حول قو�عد �لظو�هر. لهذ� �ختار جان فر�ن�سو� 
�آني�سان�سان ثاث ق�سايا فل�سفية لتحديد �لختافات يف 
نف�سها:  �لتاريخية  �خللفية  على  �عتماد�  �لتفكري  �أ�سكال 
�ملعاجلة  �لأول  �لق�سم  يحلل  و�لثقافة.  و�لأخ���اق  �لدين 
�ل��ف��ردي��ة لإمي�����ان رج��ل��ني ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����س��ي��اغ��ة ق�سية 
كان  فقد  ويهوديتهما.  للعلمية  �لأع��ل��ى  �مل��ث��ل  م��زدوج��ة: 
يرغب كل من هو�سرل وفرويد ب�سدة يف حتقيق هذ� �ملثل 
للحركة  �لأوىل  �لد�ئرة  �أ�سلهما. �سمن  �إبعاد  مع  �لأعلى، 
�إىل  �لتحولت  من  ب�سل�سلة  متيزت  �لتي  �لفينومولوجية، 
�لكاثوليكية، يقول هو�سرل كيف ميكن �لعثور على �ل�سمو 
�لريا�سية.  و�ملثاليات  �ملنطق  يف  �لتفكري  �سميم  يف  حتى 
�إن��ه��ا ط��ري��ق��ة ل��ت��ح��دي��د »ن��ق��ط��ة حت���ول ع��ل��م �ل���اه���وت« يف 
�لفينومينولوجيا قبل ن�ساأتها �لفرن�سية بعد �حلرب )�ض 
�لريا�سيات  بني  �لر�بط  هذ�  �أن  من  �لرغم  على   ،)60-35
�لفل�سفة �حلديثة. ويف حركة  �سائع يف  �أمر  و�لاهوت هو 
فيورباخ،  لودفيج  �أطروحات  �أعقاب  ويف  �لنف�سي،  �لتحليل 
ت�سبح �لعقانية �نتقاد� للحد�ثة. يف هذ� �ل�سياق، ل تعمل 
�ليهودية فقط كموقف حتليلي مميز للحكم على �حلقائق 
�أنرثوبولوجي  �أو  منهجي  كتغيري  ا  �أي�سً ولكن  �لثقافية، 
للفل�سفة، يتميز بجذوره �ل�ساربة يف تربة �لر�ث �ليوناين 

)�ض 87-61(.
�أم���ا �ل��ق�����س��م �ل��ث��اين ف��ي��ع��ال��ج م��ف��ه��وم �لأخ�����اق ع��ل��ى �سوء 
معرفة  هو  �ل�سوؤ�ل  �لنف�سي.  و�لتحليل  �لفينومينولوجيا 
�ل��ور�ث��ة  �أن  �أو  وكافيا  �أ�سا�سيا  �سرطا  �لو�سف  ك��ان  �إذ�  م��ا 
تكمل �ل�سريورة �لنهائية، �أو تقوم مقامه بالكامل. �إن » علم 
�لأخ���اق« هو يف �لو�قع ره��ان قطعي د�خ��ل و�سع فل�سفي 

 « حول  و�لنز�عات  �ملناق�سات  ت�سكل  �لقيم«  فل�سفة   « حيث 
فيه  ماتت  ع��امل  �لب�سرية يف  قيادة  لأج��ل  �ملثالية  �حل��ي��اة« 
�لو�سف  يف  كبري  باهتمام  يفكر�ن  �ل��رج��ان  ك��ان  �لقيم. 
�ل��ور�ث��ة ومب��ف��ه��وم جديد  �إىل  �لق�سوى  �ل�����س��رورة  و���س��د 
�لنبع:  نف�ض  من  م�ستنبطة  �أطروحتهما  كانت  �إذ  للحكم؛ 
نبع �لفل�سفة �لعملية ور�ئدها فر�نز بريناتو �ملتخ�س�ض يف 
�لفلف�سة �لأر�سطية و�ل�سكول�ستية. وبذلك برزت �أفكارهما 
كبوتقة جلينالوجيا �أخاقية تبحث وتنحت مفاهيمها من 
�أهمية �جلانب » �لعاطفي«. بالن�سبة لهو�سرل فاإنه �ملعيار 
�لأخاقية  �لفل�سفة  مع  تتقاطع  �لتي  لل�سرعية  �لوحيد 
فهو  ل��ف��روي��د  بالن�سبة  ل��ك��ن   )118-91 )����ض  �ل��اه��وت��ي��ة. 
نقطة  لكن  �ملتح�سرة.  لأخاقنا  �لوحيد  �لأ�سل  بالتاأكيد 
�لعاطفة  لأن   )141 )�ض  �جلنون  م�ساألة  هي  هنا  �لت�سعب 
هي �لأد�ة �ل�سر�تيجية لإثبات وجود )�لإدر�ك �لد�خلي( 
ب����دون وع����ي و�����س���ح ب����ه، وي��ق�����س��د ح��ك��م��ا �أ���س��ا���س��ي��ا ل تتم 
�سياغته باللغة. هناك عنا�سر �أ�سلية مليتالتحليل �لنف�سي 
�ل���ف���روي���دي، �ل����ذي ك���ان ي���رى يف �لأ����س���ول �ل��ت��ي ل ميكن 
�لإن�سان  لتمثات  م�سريية  دينامية  و�إدر�كها  ماحظتها 

جتاه نف�سه و�لعامل )�ض 168-119(.
يخ�س�ض �لق�سم �لثالث ملعاجلة �لقلق و�لعلل يف �لثقافة » 
و�إىل  وفرويد  هو�سرل  �أعمال  يف  نيت�سه  ومكانة  �لعدمية« 
ما �أبعد من �لأمكنة �مل�سركة للنقد �حل�ساري وت�سخي�سه 
لعلل �ملرحلة. على �لرغم من �أن هذ� �لأمر قد يبدو غري 
�ل��ذي  �خل��ط��اب  ه��ذ�  م��ن  يفلت  ل  هو�سرل  �أن  �إل  بديهي، 
ميكن حتديده يف حما�سرة �أو ر�سالة ترتبط بخطاب قدمي 
يعود تاريخه �إىل نهاية �لقرن �لثامن ع�سر )يف فرن�سا على 
�أو �لأنظمة �لتاأملية �لتي  �لأقل( ونعني به �لنقد �لتاأملي 

حتظى ب�سعبية كبرية يف �أملانيا بعد وفاة هيغل. من خال 
ب�سكل  �لذ�ت  لل�سخ�ض )تاأمل  �لذ�تي  �لتاريخ  �إىل  �لنتباه 
مر�آوي( يريد هو�سرل �لتفكري يف �لتقليد �لفل�سفي برمته، 
�ل�سرية  ب��ني  �ل�سلة  حتليله  يف  فر�ن�سو�  ج��ان  يبني  وه��ن��ا 
�لذ�تية و�لفل�سفة، دون �أن ت�سحق �لأوىل �لثانية وتغمطها 
�أهميتها. يف هذ� �ل�سياق ي�ستطيع هو�سرل �أن يف�سر نزعته 
كفيل�سوف ومهمة �لفل�سفة يف �لقرن �لع�سرين )�ض 171- 
205(. �إن ��سر�تيجية جتنب فرويد لينت�سه معروفة جيد� 
با�ستثناء �للحظة �لتي جعله فيها »حالة« عبقرية يجب �أن 

حتلل من وجهة » علم �لنف�ض �ملر�سي«)�ض 207- 243(.
يف �لنهاية يرز عمل جان فر�ن�سو� �آني�سان�سلن ب�سكل معمق 
�لقيمة �ل�ستك�سافية بالن�سبة ملوؤرخ �لفل�سفة ورهان تبئري 
وبني  �أخ���رى  ت���ارة  وخمتلفتني  ت���ارة  م��ت��و�زي��ت��ني  ذهنيتني 
�لنظري  ب��ني  وم��ا  مقارنته  يتعذر  وم��ا  مقارنته  ميكن  م��ا 
ي��رز  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي  �ل�سياقية  و�خل��ل��ف��ي��ة  و�ل�����س��ريذ�ت��ي 
�إنها با ريب، طريقة مثرية  للفكر.  �لأ�سلي  �ل�سكل  فيها 
لل�سخ�سيات  �لأ�سطورية  �ل��ق��ر�ء�ت  فتيل  لنزع  لاهتمام 
�لفل�سفية، مع �إحد�ث قطيعة جذرية مع �ملعجم �لغام�ض » 
ل�سلطة �لأثر«. ومع ذلك، �إذ� كان غياب �للقاء بني هو�سرل 
وفرويد يلقي �سوء� جديد� عن جتربتهما �لفكرية �ملهمة 
�أخرى  �سياقات  يف  و�ملتقاطعة  �ل�سياقات  بع�ض  يف  �ملو�زية 
�لفل�سفية  و�لرهانات  بالفل�سفة  �خلا�سة  عاقتهما  �أن  �إل 
لع�سر م��ع��ني ع��ا���س��ا حت��ت ت��اأث��ري م��ن��اخ��ه �ل��ث��ق��ايف �ل��غ��ائ��م 
�جلنون،  وح��د  و�ملرعبة  �لعبقرية  ح��د  �ملده�سة  ونتائجه 
�ملو�جهة و�للقاء  فهذ� لي�ض هو �حل��ال مع فهم حم��اولت 
�لتي تت�سكل �أحيانا بني �لظو�هر و�لتحليل �لنف�سي، وفقا 
للعبة �لتحولت �ملتبادلة يف �ملمار�سة �لعاجية وعلم �لنف�ض 
�ملر�سي، �لتي تكون �أحيانا مو�سع ��ستياء من طرف �لكثري 
من �لفا�سفة وعلماء �لتحليل �لنف�سي. وعند هذه �لنقطة 
�لتي  لاأفكار  تاريخ  �إىل  �لفل�سفة  تاريخ  يتحول  �لدقيقة، 
ت�سبه يف تو�زيها وت�سعبها وت�ساربها وت�سادمها وقطائعها 

�لتاريخ �لجتماعي و�لثقايف لاإن�سان. 
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علي الرواحي *

أخالق نيتشه
توماس ستيرن

يدرك �لر�غب يف �لكتابة عن �لفيل�سوف �لأملاين نيت�سه باأنه يو�جه �لكثري من �لتحديات �ملختلفة، ورمبا �أهمها: �أ�سلوبه يف �لكتابه �لذي ي�سبه �لرمال �ملتحركة، كما �أن كتاباته 
من �جلانب �لثاين تت�سم باأنها غزيرة، م�ستته، متنوعة، جذ�بة ومنفرة يف نف�ض �لوقت، ماألوفة وغري ماألوفة يف �لعمل �لو�حد. يف حني ياأتي �لتحدي �لثاين من �لعدد �لانهائي 
و�لكبري من �لإحالت، و�حلو��سي، �أو �ملو��سيع و�مل�سادر �لتي ل يتم �لإحالة �إليها، ول �لأ�سخا�ض، وهو ما ُي�سكل �سعوبة كبرية يف �لتتبع و�لفهم. كما �أن �لتحدي �لثالث - ح�سب 
�ملوؤلف - و�لذي ي�سكل �أكر �لتحديات يف قر�ءة نيت�سه يكمن يف عدم معرفة �لأفكار �مل�سبقة، و�لتحيز�ت، و�لآمال، و�لأحام، �أو �ملد�ر�ض �لتاأويلية �لتي ياأتي بها �لقارئ عند �طاعه 
على �أعمال نيت�سه، مبا يف ذلك �أي�سا �لعد�و�ت �ملتوقعة معه، و�لتي من �ملمكن معرفتها من خال �ملوؤلفات �لتي ُكتبت عنه، مثل: نيت�سه و�لنازية يف عام 1992م، �أو نيت�سه و�مل�سكلة 

�ليهودية: بني معاد�ة �ل�سامية ومعاد�ة �ليهودية يف عام 2016م، وغريها �لكثري من �لأعمال �لتي ت�سدر بالكثري من �للغات �حلية، و�لن�سطة. 

بالإ�سافة لذلك، ُيركز هذ� �لعمل وب�سكل حمدد على �أعماله 
عام  �لكتابة  ع��ن  توقفه  �إىل  م��ن 1886م  �لأخ���رية، وحت��دي��د� 
1889م، وب�سكل خا�ض على �لأعمال �لتالية، )ما ور�ء �خلري 
و�ل�����س��ر(، و)�أ����س���ل �لأخ������اق(، و)ق�����س��ي��ة ف���اغ���ر(، و)غ�سق 
على  �أول  �لركيز  ياأتي  حيث  �مل�سيح(.  و)نقي�ض  �لأوث���ان(، 
�ملعا�سر  �ل��ت��اأث��ري  ب�سبب  حت��دي��د�  �مل��ت��اأخ��رة  �لأع���م���ال  ه���ذه 
و�ل��ك��ب��ري ل��ه��ذه �لأع���م���ال ح��ال��ي��ا وب�����س��ك��ل خ��ا���ض يف �ل��دو�ئ��ر 
لكتاب  وحت��دي��د�  �لإجن��ل��ي��زي��ة،  باللغة  �لناطقة  و�لأو����س���اط 
�أعماله،  ب��ارز من  �أخ��ذه كنموذج  �أ�سل �لأخ��اق �ل��ذي ينبغي 
�أنه  �لبقية؛ حيث جند  �لأخ��ذ باحل�سبان عدم عزله عن  مع 
قد خ�س�ض وقتا كبري� لهذ� �لعمل، كما �أنه ول�سنو�ت طويلة 
��ستمر يف �إطاق �لوعود يف كتاباته �ل�سابقة باأنه ب�سدد كتابة 
معه  ح�سل  ما  بالفعل  وه��ذ�  �أهمية،  و�أكرثها  �لأعمال  �أروع 
يف هذ� �لعمل. ثانيا ، ترتبط �أعماله �لأخ��رية ب�سكل �سمني 
�أحيانا ، وو��سح �أحيانا �أخرى، باأعماله �لأوىل و�ملُبكرة، �لتي 
تر�عي �إىل حد كبري �مل�سروع �لأخاقي له. وهذ� ل يعني باأي 
حال من �لأحو�ل �أن �لأعمال �ملُبكرة ل تتمتع باأف�سلية على 
وموحية،  خ�سبة،  كانت  �لأوىل  فالأعمال  �لأخ���رية،  �أعماله 
لكنها ك��ان��ت �أق���ل و���س��وح��ا م��ن �مل��ت��اأخ��رة. ع���اوة على ذل��ك، 
يعود �ل�سبب �لرئي�سي لاهتمام بالأعمال �ملتاأخرة �إىل �سوؤ�ل 
�ملنهج، حيث �أن �جلو�نب �لأخاقية عند نيت�سه قد �ت�سحت 
�إىل حد كبري يف �أعماله �لأخرية، �لأمر �لذي جعل تاأويل هذه 

�لأعمال �أقل تنافر� مقارنة مع �لأعمال �ل�سابقة. 
ولتكوين فكرة و��سحة عن �أخاق نيت�سه، فاإنه من �ل�سروري 
حتديد �ملفاهيم ب�سكل كبري، مثل مفهوم �لأخاق ب�سكل عام، 
و�لأخاق �مل�سيحية، و�أخاق نيت�سه ب�سكل حمدد. حيث ت�سري 
�لأوىل �إىل �أنظمة قيمية، تنتمي ملجموعة من �لب�سر يف م�سار 
تاريخي معني، ن�ساأت لأ�سباب �جتماعية خمتلفة من �ملمكن 
�لأخ��اق  �أن  حني  يف  �لجتماع.  لعلم  در����س��ة  حمل  تكون  �أن 
�لنيت�سوية كهدف  �مل�سيحية تعتر منوذجا هاما يف �لأعمال 

كبريتني  وهيمنة  �سيطرة،  م��ن  متثله  مل��ا  و�لتحليل،  للنقد، 
لي�سو�  �مل�سيحية  �لأخ���اق  �أت��ب��اع  �أن  كما  �ملعا�سرة،  �أوروب���ا  يف 
دعامة  مُتثل  �لنقطة  وه��ذه  بامل�سيحية،  موؤمنني  بال�سرورة 
�أخ��اق  �أن  ح��ني  يف  �مل��ت��اأخ��رة.  �لنيت�سوية  �لأع��م��ال  يف  مهمة 
يف  م��ر�دف  ب�سكل  ��ستخد�مهما  يتم  �للتني  �لقيم  �أو  نيت�سه 
�لكثري من �لأعمال �لفل�سفية كما هو �حلال لدى نيت�سه، ذلك 
�أنه يوؤكد وب�سكل متكرر باأن �لقيم �مل�سيحية لي�ست �أخاقية، 

لكنه مل يفكر ب�سكل عام خارج �لأفق �مل�سيحي. 
�لو�سفي و�جل��ان��ب  ب��ني �جل��ان��ب  ت��و�ف��ق��ا  ذل���ك، جن��د  ولفهم 
�لو�سفي يقوم على  �أن �جلانب  �ملو�سوع، حيث  �ملعياري لهذ� 
نيت�سه  �لتي جعلت  �أو �جلو�نب  �لنظرية،  �لركيز على حياة 
يذهب بهذ� �لجت��اه من �لتفكري، وذل��ك ملا وج��ده من رغبة 
وغريها،  �لب�سرية  فيها  مبا  عام  ب�سكل  �لكائنات  لدى  كبرية 
�أو  �لتابعني  ع��دد  ك��ان  مهما  وزي��ادت��ه��ا  و�ل�سيطرة،  بالتحكم 
�مل���روؤو����س���ني ل��ه��م. ولأج����ل ذل���ك م��ن �مل��م��ك��ن ت��دم��ري �مل����و�رد، 
بني  ت��ع��اون  وج���ود  ُينكر  ل  �أن���ه  حيث  و��ستغالهم،  و�لب�سر، 
ولي�ض  و�ل���س��ت��غ��ال،  لل�سيطرة  �أد�ة  ب��اأن��ه  ي���ر�ه  لكنه  �لب�سر 
ملكافحته. فالبحث عن �ل�سيطرة و�جلري �لد�ئم خلفها كما 
�أو  �ملعتاد،  �حلياة  �أ�سلوب  على  فقط  تقت�سر  ل  نيت�سه،  ي��رى 
�ل�سلوكيات �ليومية، فهو يعتره طبيعية بيولوجية �أو حيوية، 
لأن �حلياة و�لبحث عن �ل�سيطرة ل ميكن �لف�سل بينهما، �أو 
نيت�سه عند �حلديث عن  ي�ستخدم  �آخ��ر،  وبتعبري  جتزئتهما. 
�لبحث عن �ل�سيطرة تعابري مثل: �حلياة، و�لطبيعة، و�لإر�دة، 
�أو رغبة �حلياة، �أو �لرغبة يف �ل�سيطرة، وذلك لاإ�سارة �إىل �أن 
هذه �لرغبة متاأ�سلة يف �لو�قع �لإن�ساين ب�سكل ل مفر منه، 

فرغبة �حلياة بهذ� �ملعنى حتكم �أو تتحكم يف كل �حلياة. 
غري �أن هذه �لنظرية، قد تبدو غريبة على �لقاريء �ملعا�سر 
�ل���ذي يبحث ع��ن �ل��دل��ي��ل، وي��وج��ه �لكثري م��ن �لأ���س��ئ��ل��ة من 
قبيل؛ ما هو نوع �لقوة �لتي نتحدث عنها، وما �لآليات �لتي 

ُتن�سطها؟ وما �أهد�ف هذه �حلياة؟ ومقا�سدها؟ 

�لأخاقي  ومن غري  �حلياة،  �أه��د�ف  تعزيز  �لأخاقي  فمن 
�إعاقة هذه �لأهد�ف، كما يقول نيت�سه، وهذ� يتقاطع �إىل حد 
�سوبنهاور،  �لأمل��اين  �لت�ساوؤم  فيل�سوف  نظر  وجهة  مع  كبري 
�لذي يرى - ح�سب �ملوؤلف - باأن �لإر�دة �لفردية تتج�سد يف 
بالبحث  وتعزيزها  �حل��ي��اة،  يف  �لرغبة  طريق  عن  �جلماعة 
�لتي  �لأخ���رى  �لنظر  وجهة  �أن  غري  �ملختلفة.  منافعها  عن 
تنطلق م��ن ���س��وب��ن��ه��اور ب��ال��ت��و�ف��ق م��ع ن��ي��ت�����س��ه، ت��ذه��ب �إىل 
بال�سرورة  ليي�ست  �ل�سخ�سية  و�مل��ن��اف��ع  �حل��ي��اة،  منافع  �أن 
�أن رغبة �حلياة  �ملمكن  �أو متحالفة، فمن  بع�سها،  تتفق مع 
تعادي �أو ل تتفق مع �مل�سلحة �ل�سخ�سية، كما هو �حلال يف 
�لرغبة  وذلك عن طريق  �لب�سري  �جلن�ض  ��ستمر�رية  رغبة 

�جلن�سية �لتي توؤدي بدورها �إىل �إجناب �لأطفال. 
هذ�  يف  مركزية  تبدو  �لتي  �مل�سيحية  ب��الأخ��اق  يتعلق  فيما 
�ل�سياق، كما هو و��سح من خال روؤية نيت�سه، فاإنه يعترها 

غري �أخاقية، وباأنها م�سادة للحياة.
يتطرق �ملوؤلف لحقا �إىل م�ساألة مهمة جد� يف طرح نيت�سه عن 
�لأخاق، وحتديد� من خال كتابه �لأهم وهو �أ�سل �لأخاق 
و�حلا�سم،  �حليوي،  �لتفريق  وه��و  �لأخ���اق،  جيناولوجيا  �أو 
بني �أخاق �ل�سادة و�أخاق �لعبيد، حيث يعتر �أن للجانبني 
�لتاريخية،  �ل�سياقات  م��ن  �لكثري  يف  تتوفر  تاريخية  �أمثلة 
مو�فقتهم  �إىل  �ل�سادة  �أخ��اق  ت�سري  �إذ  و�ملعا�سرة؛  �لقدمية 
على �جليد و�لتفاق عليه. يف حني، �أن �لعبيد يقولون بنف�ض 
�ملبد�أ، غري �أن �لأولوية هنا لأخاق �ل�سادة، وهو ل ي�سري من 
�لعن�سري لاأخاق.  �أو  �لعرقي،  �إىل �جلانب  �أو بعيد  قريب 
�ملُ��ع��ا���س��ر، من  عاملنا  �ل�����س��ر�ع يف  ه��ذ�  �ملمكن ماحظة  وم��ن 
خال �للغة، و�أ�سول �لكلمات، وحتديد� من خال �لكثري من 
و�لأ�سا�سية،  �لأم،  لغته  �لتي تعتر  �لأملانية  �للغة  �لألفاظ يف 
فاللفظ  �لإجنليزية.  �للغة  على  كبري  حد  �إىل  ينطبق  وه��و 
يرتبط  �ل��ذي  فاخلري  و�ل�سر.  �ل�سيء،  م�ساد�ن:  له  »جيد« 
مع �جليد، يختلف عن �خلري �لذي يرتبط مع �ل�سر؛ حيث 
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�سبيل  فعلى  �عتباطيا.  �أو  م�سادفة،  لي�ض  �لرت��ب��اط  ه��ذ�  �أن 
�ملثال، عندما نقول - و�ملثال للموؤلف - باأن لديك كلبا جيد�، 
�إىل  للو�سول  جيدة  و�سيلة  �لقطار  هذ�  ب��اأن  نقول  عندما  �أو 
�إىل  ُي�سري  ونقي�سهما  تقييم،  هناك  �حلالتني  ففي  �مل��ط��ار، 
�ل�سيء، وهذ� قبل �لتقييم، �أو �حلكم من �لناحية �لأخاقية. 
ما  فعا  ب���اأن  ن��ق��ول  وع��ن��دم��ا  بالب�سر،  يتعلق  فيما  �أن���ه  غ��ري 
»جيد«، �أو �سخ�سا ما »جيد«، فاإنك تفكر مبا�سرة باأن �ل�سر هو 

�ملقابل لهما، وهو ما ل بنطبق على �لقطار. 
و�أك��رث قوة،  ث��ر�ء،  �أك��رث  �ل�سادة  �أن  نيت�سه هو  به  ما يخرنا 
وب�����س��ب��ب ذل���ك جن��ده��م ي�����س��ل��ون �إىل �مل�����و�رد ب�����س��ك��ل �أ����س���رع، 
وي�سيطرون عليها. يف �ملقابل، فاإن �لعبيد هم �لأفقر، �لُعمال، 
و�ملر�سى. ولذلك يطرح �سوؤ�ل مهما، حول ما هي �لقيم �لتي 
يتم �لتعبري عنها من قبل �لطرفني؟ فلدى �ل�سادة جند �أن 
و�أكرث  و�أك��رث �سيطرة،  �أق��وى،  �أن تكون مثلهم:  �جليد يعني 
�سحة، يف حني �أن �ملقابل لذلك يعتر �سيئا. يف هذ� �ل�سياق، 
يقدم نيت�سه ما ي�سبه �ملر�فعة �ليتمولوجية �أو �لعودة لأ�سول 
�لكلمات، حيث يعود �إىل �أ�سل كلمة »جيد« لدى �لإغريق، �لتي 
تبدو قريبة من �ل�سلطة، �أو مزخرفة بها، كالرثوة مثا، يف 
�أو  فارغا،  حمايد�،  موقفا  تعني  كانت  »�سيء«  كلمة  �أن  حني 

عاديا، وذلك قبل �أن ت�سبح لفظة حمتقرة. 
من �ملهم هنا �لأخذ باحل�سبان، طريقة تقييم �ل�سادة، لأنها 
تختلف ب�سكل ملحوظ عن تقييم �لعبيد من جهة، و�لأخاق 
�مل�سيحية من �جلهة �لأخرى. حيث �أن �لكثري من �لأ�سخا�ض 
يعترون تفوق �ل�سادة �أمر� بديهيا، ولذلك ل نحتاج لنظرية 
تو�سح �أ�سباب ملاذ� هم �أف�سل من غريهم، �أو �أ�سحاء، �أو �أكرث 
قوة، وثر�ء. فعندما يخرج �ملرء من �أخاق �لعبيد، �أو يتمرد 
عليها، فاإنه يف �لكثري من �لأحيان ي�سعر باأنه يف �ملكان �خلطاأ، 
ويف �لوقت �خلطاأ، وبطبيعة �حلال فاإنه لي�ض من �جليد �أن 
و�لتعبري   - �ل�سيد  �أن  �لت�سنيف، كما  �ملرء �سمن هذ�  يكون 
لنيت�سه و�ملوؤلف - ل يحتاج للكثري من �حلجج، و�لترير�ت 
ليخرجه من هذه �ملكانة �لتي بطبيعة �حلال لي�ست عرقية، 
ف��اإن  نيت�سه،  وبح�سب  �لأول.  �مل��ق��ام  يف  فكرية  ه��ي  م��ا  بقدر 
�ل��ث��ورة يف �لأخ����اق حت���دث ع��ن��دم��ا ي��ت��م تغيري �ل��ك��ث��ري من 
ب�سكل  ت�ستخدم  و�ل��ت��ي  عليها،  �ملتفق  �مل���ف���ر�د�ت  ����س��ت��خ��د�م 

بديهي، وطبيعي جد� يف �ل�سياقات �لجتماعية �ملختلفة. 
�لأخاقية  �لعبيد  ثورة  باأن  �ل�سياق،  نيت�سه يف هذ�  يحاجج 
�ل�سيطرة  �إب��ان  �ل�سنني،  �لآف  منذ  �ليهود  ل��دى  حدثت  قد 

�لرومانية.
ل ي�سلم �لُكهان و�لنباء من �لنقد �لنيت�سوي �لعميق يف �لعمل 
�ملحوري حول جينالوجيا �لأخاق، حيث �إنهم وب�سكل �أ�سا�سي 
و�سعو� كل �أفعالهم، و�أقو�لهم، كمعيار ل ينبغي �خلروج عنه، 
للرعاع،  ت�سلح  �لتي  �ملعايري  فوق  �أو  �ملعيار،  فهم  �أو جت��اوزه، 
و�لعامة، و�لدهماء من �لب�سر، يف حني �أن قيامهم بنف�ض �لفعل 
�لذي تقوم به �لطبقات �لأخ��رى من �لب�سر يعتر يف �لكثري 
�إيقافه،  من �لأحيان، م�ستهجنا، حقري�، بل ومرفو�سا يجب 

وعدم موؤ�زرته. وهو ما يجعلنا مُنيز بني منطني من �لأخاق 
قبل  �لطبيعية  �لإن�سانية  �أخاق  وهما:  نيت�سه،  عليهما  �سدد 
هذ� �لتمييز �للفظي، و�لر�تبي، وبني �أخاق �لإن�سانية �لتي 
�سنتها جماعة معينة، وفئة حمددة، لُت�سري �سوؤونها �ليومية، 
ثم �ُسرعان ما �نت�سرت ب�سبب �لهيمنة �لجتماعية، و�لقيمية، 
على  �أي�سا  ينطبق  وه��ذ�  �لب�سر.  بني  �لعميقة  و�لقت�سادية 
باأنها حتتاج  �أو قيم مثل �ل�سفقة، �لتي ير�ها نيت�سه  مفاهيم 
مثل �لكثري من �لقيم �ملتد�ولة، و�ل�سائدة، �أن تو�سع مو�سع 
�سوؤ�ل عميق، �لأمر �لذي يعني �لعودة �إىل ظروف، و�سياقات 
ن�ساأتها، وظهورها يف �للغات و�ل�سياقات �لجتماعية �ملختلفة، 
بو�سفها  �ملختلفة،  �لزمنية  �ملر�حل  خال  من  تزعزت  حيث 
نهائي  ول  كبري،  لعدد  تبعية  �أو  عبودية،  �أو  نفاقا،  �أو  قناعا، 

لأ�سخا�ض، ورموز، ومفاهيم بالية.
بالإ�سافة لذلك، جند �أن قيمة �لزهد �أو �لتن�سك و�لتي ُتعتر 
من  �لكثري  لق��ت  نيت�سه،  تفكري  �أف���ق  يف  �ملهمة  �مل��ح��اور  م��ن 
�لنقد �لعميق، فهي تعني عدم �لرغبة يف �حلياة، �أو �لإعر��ض 
�لكثري  يف  و�سيوعها  �نت�سارها،  �إىل  �أدى  �ل��ذي  �لأم��ر  عنها، 
وتنوعها، وهو ما جنده ماثا  �ختافها،  �لطبقات على  من 
يف �جلزء �لثالث من هذ� �لعمل، ذلك �أن هذه �لقيمة تتنافى 
�لب�سرية يف  �لإر�دة  ُتقو�ض  فهي  للحياة،  �لطبيعي  �مل�سار  مع 
�لتفوق، و�لبحث، ورغبة �حلياة. ذلك �أن �ملُتن�سك �إمنا »يتوكاأ 
�لتكال  �إىل  �إ���س��ارة  ذل��ك  ويف  نيت�سه،  يقول  كما  �لع�سا«  على 
على �لآخرين، �ساأنه يف ذلك مثل �لفل�سفة يف بد�ياتها �لأوىل، 
حيث �أن هذه �لأخ��رية كما يقول نيت�سه يف بد�ياتها ل متلك 
�ل�سجاعة على �أن تكون ذ�تها، تظل دوما حُتّدق من حولها ما 
�إذ� كان �أحد يريد �أن ميد لها يد �لعون، غري �أنها �ُسرعان ما 
تتخل�ض من هذ� �لتكال لت�ستقل بذ�تها يف روؤ�ها وت�سور�تها 

�ملختلفة، ويف �أحكامها بدرجة مو�زية.

بل  �ل��ُك��ه��ان،  ع��ل��ى  ف��ق��ط  يقت�سر  ل  �لُتن�سكي  �مل��ظ��ه��ر  ه���ذ� 
ميتد لي�سمل �لفيل�سوف �أي�سا، فهو �ملُحّمل بروؤيته �لنافية 
للعامل، و�مل�سادة له، بل و�ملنعزلة عن جمرياتها �لتي جتري 
يف و�د و�حلياة يف و�د �آخر، �لأمر �لذي جعل �لفل�سفة لفرة 
طويلة مل تكن ممكنة دون هذ� �لنقاب، �أو �لك�ساء �لتن�سكي، 
�ل����ذي ع��ن ط��ري��ق��ه و����س��ل��ت �لن��ت�����س��ار ب�سكل غ��ري م��رئ��ي، 
بعيد� عن �لإ�سهار و�لنفعالت �لتي حتدث �أو يتم ترتيبها 
للمجالت �لأخرى. تظهر �أهمية �ملثل �لُن�سكي �لتي يتطرق 
للمو�سيقي  ح��دث  �ل��ذي  �لنقاب  خ��ال  نيت�سه، من  �إليها 
�لأمل��اين ريت�سارد فاغر و�ل��ذي كتب فيه كتاب ينتقده فيه 
بعدما كان يعتر �ملُخل�ض، و�لأم��ل، وب�سكل خا�ض يف كتابه 
�إىل  ر�أ�سا  �نقلب  باأنه  نيت�سه  يرى  حيث  �لر�جيديا،  مولد 
�سده، فبعد �أن كان مُيثل �لتج�سيد �حلقيقي و�لفعلي لإر�دة 
�حلياة، وذلك من خال �ملو�سيقى �لتي ح�سب نيت�سه ُتعر 
بالعفة  يتغنى  ذل��ك  بعد  �أ�سبح  وعمقها،  �حل��ي��اة،  ق��وة  ع��ن 
و�لطهارة و�لزهد، وحتديد� بعدما بلغ من �لكر عتيا، ويف 

�أو�خر حياته.
���س��وؤ�ل ح��ول م�ستقبل  �مل��وؤل��ف  يف خامتة ه��ذ� �لعمل، يطرح 
�لأخاق ح�سب �لت�سور �لذي و�سعه نيت�سه، بكل تفا�سيله 
�ملتعددة يف �أعماله �ملختلفة، حيث �إنها حتتوي على عنا�سر 
تلك  وه��ي  �لطبيعية،  �لأر���س��ط��ي��ة  �لأخ����اق  منها؛  ك��ث��رية، 
�ل�سلطة،  عن  �أو  �حلياة  عن  �لبحث  رغبة  ت�ستح�سر  �لتي 
طبيعي،  ب�سكل  و�ل�ستمر�ر  �لبقاء  على  �جلميع  حتث  فهي 
فاجليد هنا ه��و �ل��ذي ت��رك �لأو���س��اع كما ه��ي. يف ح��ني �أن 
�جلانب �لثاين، ينظر لاأخاق من �لناحية �لتطورية �لتي 
يعترها �لبع�ض مغايرة عن �لد�روينية، فهي ت�سعى ملنحنا 
ن�ستطيع  ما  وه��و  بالتاريخ،  �لأخ��اق  ح��ول عاقة  تف�سري� 
�أبدية،  لي�ست  �ل�سلوكيات  �أو  �لت�سرف  باأن طريقة  �كت�سافه 
و�لتي  �ملختلفة،  �لجتماعية  �ل�سياقات  ملنطق  خا�سعة  بل 
من خالها تتما�سى مع �لع�سر و�لظروف. كما �أن �جلانب 
�لثالث، ينظر �إىل �لأخاق من �لناحية �جلينولوجية و�لتي 
�لكثري  �لتي جتعل  �لكلمات  �ألفاظ  �لكثري من  طبقها على 
من �لروؤى �ملختلفة تتو�فق، وتتائم مع �لأو�ساع �لقائمة، 
كما ينبغي �لأخذ باحل�سبان باأن هناك وجهات نظر خمتلفة 

عن ذ�ت �ملو�سوع �لأخاقي �ل�سائك. 
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فيرابوراتو عبد الكبير *

المجلد الثالث عشر من الموسوعة اإلسالمية
)المحرر التنفيذي د. عبد الحليم(

من �أعرق دور �لن�سر �لإ�سامية يف كري�ل »د�ر �لن�سر �لإ�سامي« �لتي حتتفل حاليا بيوبيلها �لباتيني حيث �أتت �إىل حيز �لوجود عام 1945، وقد �سدر عنها 
عدد كبري من �أمهات �لكتب �لإ�سامية مبا فيها تفا�سري �لقر�آن �لكرمي وترجمة �ل�سحاح من �لأحاديث �لنبوية و�ل�سريعة �لإ�سامية و�لفقه �لإ�سامي، 
�إ�سافة �إىل كتب تتناول مو�سوعات جادة حديثة يف جمال �لعلوم �لجتماعية. �لدو�ئر �لعلمية و�لأكادميية يف كري�ل تعترها مرجعا موثوقا به يف �ملو�سوعات 
�لإ�سامية. وخال �ل�سنو�ت �ملا�سية ح�سلت �لد�ر على عدد من �جلو�ئز �لقيمة من �لدو�ئر �حلكومية و�ملنتديات �لثقافية منها جائزة »�أجمل �ملطبوعات« يف 
عام 1984 عن ترجمة كتاب »�لطريق �إىل مكة« للكاتب �لنم�ساوي �ل�سهري حممد �أ�سد، وذلك من �للجنة �ل�ست�سارية لتطوير �إخر�ج �لكتب �لتابعة حلكومة 
�لتا�سع من �ملو�سوعة �لإ�سامية، ومنحتها جامعة ماهامتا غاندهي بكوتايام  كري�ل، وكذلك جائزة »جودة �لإخ��ر�ج و�لطباعة« �لتي ح�سل عليها �جلزء 

وجائزة »�سي. �أن. �أحمد �ملولوي« �لتي ح�سل عليها م�سروع �ملو�سوعة �لإ�سامية.

�ل�ساملة(  �لإ�سامية  )�ملو�سوعة  م�سروعاتها  �أهم  ومن   
وفكرة  �ملايالمية.  باللغة  1995م  عام  ن�سرها  ب��د�أ  �لتي 
�مل�سرفني  ب��ال  على  خ��ط��رت  ه��ذه  مثل  مو�سوعة  �إخ����ر�ج 
�أو�ئ��ل �سبعينيات �لقرن �ملا�سي. ولكنها مل  على �لد�ر يف 
�إّل يف و�سط �لثمانينيات حني  ت�سل �إىل مرحلة �لتنفيذ 
�سد  �سعو�ء  حملة  و�ل�سيوعية  �لإحلادية  �حلركات  �سنت 
�ل�سريعة �لإ�سامية وقو�نينها عام 1985م. وجرت �آنذ�ك 
حو�ر�ت ومناق�سات �ساخنة بني �مل�سلمني وخ�سومهم حول 
قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية للم�سلمني يف �لهند مما ظهر 
من خالها جهل �خل�سوم، وفيهم بع�ض �أبناء �مل�سلمني، 
مببادئ �لإ�سام و�سر�ئعه. ومن هنا تاأكدت على �لقائمني 
على هذه �لد�ر �سرورة �إ�سد�ر موؤلَّف جامع يكون مرجعا 
م��وث��وق��ا ب��ه للعلوم �لإ���س��ام��ي��ة ع��ل��ى �خ��ت��اف �أن��و�ع��ه��ا 
�مل�سروع  ه��ذ�  تبني  �ل��د�ر على  وتعدد مد�خلها، وجت��ر�أت 
�ملال  م��و�رد  وحم��دودي��ة  �لباهظة  تكاليفه  رغ��م  �ل�سخم 
للد�ر. مت تد�سني �جلزء �لأول من �ملو�سوعة هذه بتاريخ 
�لذهبي  �مل��ه��رج��ان  �حتفال  مبنا�سبة   1995 دي�سمر   24
للد�ر �لذي ��ستغرق �ستة �أيام و�سارك فيه عدد كبري من 
و�لتعليم  و�لربية  �ل�سيا�سة  ورج��ال  و�ملفكرين  �لعلماء 
ويت�سمن  وخارجها.  �لهند  د�خل  من  و�لإر�ساد  و�لدعوة 
�ألف  �ملايالمية  باللغة  »�أ«  بحرف  �ملبدوء  �لأول  �جل��زء 
عنو�ن.  �آلف  �ستة  نحو  عناوينها  جمموع  ويبلغ  �سفحة 
على هذ� �ملنو�ل مت �إخر�ج �ملجلد�ت �لتالية بنف�ض �حلجم. 
نوعها  �لأوىل من  �ملو�سوعة هي  �أّن هذه  بالذكر  وجدير 
يف كري�ل حتى يف نطاق �لهند عموما حيث مل تهتم �أي 
د�ر ن�سر باإ�سد�ر د�ئرة معارف �إ�سامية مثلها حتى �لآن. 
ويكفي ثبوتا للثقة �لتي نالتها هذه �ملو�سوعة يف �ملحافل 

�لأكادمية �سهادة �لأديب �لناقد يف �للغة �ملالياملية �أم. �أن. 
نف�سه  ي�سف  �لدين،  حمي  �حلقيقي  )��سمه  كار��سريي« 
»ل�أدريا« رغم �أنه مولود يف �أ�سرة م�سلمة(. خال حمادثة 
�قتنى  ق��د  �أن���ه  �لكاتب  ل��ه��ذ�  �مل��ذك��ور م��رة  ق��ال  �سخ�سية 
�أي  عند مر�جعة  �أمله  تخيب  لأنها مل  جميع جملد�تها 
مو�سوع فيها بل وجد فيها معلومات ثرية يف كل مو�سوع 

بحَث عنه. 
�لكتب  ه���ذه  �سل�سلة  ور�ء  �ل��ه��دف  �إن  �ل��ن��ا���س��رون  ي��ق��ول 
�ل�سخمة �إز�لة �ل�سبهات حول �لإ�سام لكي تكون مرجعا 
و�أد�ًة  �لإ���س��ام  عن  �لباحثني  جلميع  به  موثوقا  �ساما 
مهمة لن�سر تعاليم �لإ�سام �ل�سمحاء وم�سدر معلومات 
جمرد  لي�ست  وه��ذ�  �لقادمة.  لاأجيال  يحفظها  ثقافية 
�ّدعاء، فجميع �ملجلد�ت �لتي �سدرت حتى �لآن خري دليل 
�مل�سهور  �ل�سينمائي  �ملخرج  �أي�سا  عليه  و�أك��د  ذل��ك.  على 
�ملجلد  بتد�سني  قام  حني  كري�سنان«  جوبال  »�أدور  دوليا 
عا�سمة  تريوفانانتابور  يف  �ملو�سوعة  م��ن  ع�سر  �لثالث 
�للغات  م��دي��ر معهد  ك��ارت��ي��ان��ان  د.  ب��ه  �أ���س��اد  ك���ري�ل كما 
�لتد�سني  حفلة  يف  توقعاته  ع��ن  �أع���رب  �ل��ذي  �حلكومي 
ت�سحيح  على  �مل�سلمني  غري  �ست�ساعد  �ملو�سوعة  هذه  �أن 
وخ��ال  و�مل�سلمني،  �لإ���س��ام  ع��ن  �خل��اط��ئ��ة  مفاهيمهم 
خطابه يف �حلفلة تقدم �أي�سا ب�سر�ء �ملجلد �لثالث ع�سر 

ملعهده.
تبد�أ  عناوين  يت�سمن  �ملو�سوعة  من  ع�سر  �لثالث  �ملجلد 
حرف  حتتوي  كما  �ملاليالمية  �للغة  يف  »�ل��ت��اء«  بحرف 
�ملتبقية  �لعناوين  �أم���ا  »�ل����د�ل«.  و�أو�ئ����ل ح��رف  »�ل��ط��اء« 
وحتت  ع�سر.  �ل��ر�ب��ع  �ملجلد  يف  ف�ستتبع  »�ل���د�ل«  بحرف 
�أق��و�م  تاريخ  من  متنوعة  مو�سوعات  جند  »�لتاء«  حرف 

�أماكن  باأ�سماء  وقائمة  وخارجه  �لإ�سامي  �لعامل  د�خل 
و�أن��رثوب��ول��وج��ي��ة  وثقافية  �سيا�سية  ودر����س��ات  تاريخية 
تركيا،  عن  و�لدقيقة  �ل�ساملة  و�لدر��سة  و�ثنوجر�فية. 
ذكرها  يجدر  ميزة  �لأو���س��ط،  �ل�سرق  يف  �لعظمى  �ل��ق��وة 
 236 �ل�سفحة  م��ن  �مل��ع��ل��وم��ات عنها  ت��ب��د�أ  �مل��ج��ل��د.  ل��ه��ذ� 
وتنتهي يف �ل�سفحة 254 �ساملة عدة جو�نبها من ��ستقاق 
��سمها وجغر�فيتها وتاريخها �لقدمي وحالتها �ل�سيا�سية 
�لتي  و�حلديثة،  منها  �لقدمية  و�لثقافية،  و�لقت�سادية 
متتد �إىل عهد �لرئي�ض �حلايل �ردوغ��ان. �لتفا�سيل من 
وتنتهي  تركيا  »تغريق«  م��ن  ت��ب��د�أ  �لتي  �سيا�ستها  ت��اري��خ 
�لقر�ء  لهتمام  مثرية  و�لتنمية  �لعد�لة  ح��زب  بت�سكيل 
�لنماذج  �أورب��ي��ة  فيه  ونلتقي  ج���ذ�ب.  باأ�سلوب  ومكتوبة 
�جلميلة م��ن ف��ن��ون �مل��ع��م��ار �حل�����س��اري �لإ���س��ام��ي مثل 
م�سجد �آيا �سوفيا وم�سجد �ل�سلطان �أحمد وق�سر �لتوب 

كابيا ومدينة ��سطمبول مع تفا�سيلها �ملعرفية.
�سمال  تون�ض من  �ملجلد  ه��ذ�  �ل��ب��ارزة يف  �لعناوين  وم��ن 
�إفريقيا �لتي هبت منها رياح �لربيع �لعربي وطاجك�ستان 
م����ن �جل���م���ه���وري���ات �لإ����س���ام���ي���ة يف �آ����س���ي���ا �ل��و���س��ط��ى 
�لذ�تي  باحلكم  تتمتعان  �للتان  ود�غ�ستان  وتركمان�ستان 
يف �آ�سيا �لو�سطى. ونقر�أ فيه �أي�سا �أو�ساع �لأقلية �مل�سلمة 
يف ت��اي��ان��د وت��اي��ف��ان وت��ي��ب��ت وج��ن��وب �إف��ري��ق��ي��ا )»تيكيه 
�أفريقا« يف �حلروف �ملايالمية( كما ميكننا �لتعرف على 
ثروة تر�ث �مل�سلمني وجماعاتهم �ل�سيا�سية و�لثقافية يف 
تا�سقند وتفل�ض وتر�ض وترمذ وترك�ستان وت)ط(هر�ن 
و�ل��دم��ام  ودّم���اج  وط��و���ض  و�ل��ط��ائ��ف  وطنطا وطر�ستان 
ودربند ود�ر �ل�سام ود�رفور ودلهي. وحتت عنو�ن دّماج 
�لدّماجية  �ل�سلفية  توجد معلومات كافيىة عن �حلركة 
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�ملن�سقة من �ل�سلفية �ل�سعودية. وحمليا جند �إ�ساء�ت على 
خمت�سر تاريخ جذور �لإ�سام و�نت�ساره وحا�سر �مل�سلمني 
يف ت��ان��ور وت��ام��ار����س��ريي وت��اي��ك��ات��وك��ار� وت����از�ت �أن��غ��ادي 
وت���از�ك���ود وت��ي��ك��ودي وت��ريوف��ان��ان��ت��اب��ور�م وت��رير�ن��غ��ادي 
وت������ريور وت�������ّوور وت��ري��ب��ان��ات�����س��ي ت��ري�����س��ور وت����ودوب����وز� 
ك��ري�ل.  ولي��ة  يف  و�قعة  مناطق  جميعها  وتوتوموكهام، 
وياأخذنا هذ� �ملجلد �إىل جمال �ملعمار �لفني �لذي يغمر 
م�سجد  و�إىل  �لعاملية  �ل�سبعة  �لعجائب  من  حم��ل«  »ت��اج 
تاج �مل�ساجد �مل�سهور يف بهوبال يف ولية »مادهيابر�دي�ض« 
�لإ�سامية يف  �أعرق �جلامعات  بديوبند من  �لعلوم  ود�ر 
للم�سلمني  منتظمة  حكومة  �أول  دلهي  و�سلطنة  �لهند 
يف �لهند، كما يلقي �ل�سوء على »�لتابعني« �جليل �لذي 
يلي �أ�سحاب ر�سول �هلل وعلى عامات �لقيامة مثل د�بة 
�لأر�ض و�لدجال وعلى �مل�سطلحات �ل�سيا�سية �لإ�سامية 
مثل د�ر �حلرب ود�ر �لإ�سام ود�ر �لعهد ود�ر �لكفر ود�ر 
�لبغي وعلى �مل�سطلحات �لفقهية مثل �لطهارة و�لطهور 
)ع��ل��م��ا ب����اأن ح���رف ط م��ن م�����س��ت��ق��ات ح���رف ت يف �للغة 
�أُنزل  �لذي  »�لتور�ة«  �ملقد�ض  �لكتاب  وعلى  �ملاليالمية( 
�لتوحيد  �لإ�سامية  �لعقيدة  وعلى  مو�سى  �لنبي  على 
وعلى ممالك مثل �لتغلقيني و�لطاهريني و�لطولونيني 

و�لتيموريني و�لد�ن�سمنديني و�لتاتار وغريهم.
هذ�  يف  فنجد  �لهامة  و�ل�سخ�سيات  �لأع���ام  ���ِس��رَي  �أم��ا 
و�مللك  د�وود  �لنبي  مثل  �لتاريخية  �ل�سخ�سيات  �ملجلد 
طالوت و�ل�ساعر �جلاهلي طرفة و�ل�سخ�سيات �لعربية 
يف قدمي �لزمان مثل �ل�سحابي �جلليل طلحة بن عبيد 
�أ�سبانيا  وف��احت  �لطري  �لإم���ام  �ل�سامي  و�مل���وؤرخ  �هلل 
طارق بن زياد و�لعامل �لتابعي طاوؤو�ض بن كي�سان و�إمام 
�جلليلني  و�ملحدثني  �لظاهري  د�ود  �لظاهري  �ملذهب 
�ل��د�رق��ط��ن��ي و�ل���د�رم���ي و�ل��ق��ائ��د �جل��ن��دي ت��ي��م��ور كما 
�لع�سر �حلديث مثل  و�لأدب يف  �لفكر  رج��ال  فيه  جند 
�لعلو�ين  جابر  وطه  �هلل  عبد  ودر�ز  رفاعة  �لطهطاوي 
و�سرية  �حلكيم.  وتوفيق  �سالح  و�لطيب  ح�سني  وط��ه 
�ل�سعر�ء يف  طرفة تعطي للقر�ء �سورة عامة عن حياة 
�إىل  ت�ساف  ب��اأن  �لنا�سرون  �هتم  وقد  �جلاهلي.  �لع�سر 
�سرية طرفة ترجمة بع�ض �أ�سعاره. و�لدر��سة �لتحليلية 
�ل���ع���رب���ي ط���ه ح�����س��ني و�ل��ع��م��اق��ني  ع���ن ع��م��ي��د �لأدب 
�لطيب �سالح وتوفيق �حلكيم مفيدة جدة  �لإبد�عيني 
ك�����ري�ل. وك��ذل��ك  �ل��ع��رب��ي يف ج��ام��ع��ات  ل��ط��اب �لأدب 
�سرية حياة كل من د�وود �أوغلو وطرغت �أوز�ل وتي�سري 
�ل�ساوي  وتوفيق  �لو�عي  وتوفيق  وتوفيق فكرت  علوين 
ثرية مبعلو�ت  �لرحمن  عبد  وتونكو  �ل�سويد�ن  وطارق 
�آ�سيا  و���س��وؤون  �لإ�سامية  بالدر��سات  يهتم  مل��ن  مفيدة 

�لغربية وبالعاقات �لدولية. وهذه �ل�سخ�سيات لي�ست 
حم�سورة يف �لعامل �لعربي و�لإ�سامي فقط بل هناك 
يف  وثقافية  و�سيا�سية  دينية  ب�سخ�سيات  خا�سة  عناية 
ذ�كر  �لدكتور  �لر�حل  �لهند  �لهند وك��ري�ل مثل رئي�ض 
�لدين  بدر  جي  طيب  �لهند  ��ستقال  ومنا�سل  ح�سني 
و�مل�����س��رح��ي �مل�����س��ه��ور ط��ي��ب م��ي��ه��ت��ا و�ل���د�ع���ي���ة �مل��ع��ا���س��ر 
�لتاريخية من  �مل�سهور �لدكتور ذ�كر نايك و�ل�سخ�سية 
�سالة ممالك موغول د�ر� �سكوه �لذي قام بنقل �لكتب 
يف  و�ل��رو�ئ��ي  �لفار�سية  �للغة  �إىل  �لهندو�سية  �ملقد�سة 
�للغة �لتاميلية �لذي تويف يف �لعام �ملا�سي توبيل مري�ن 
�لأ�ستاذ  ك��ري�ل  يف  �لقدمي  �جليل  من  �لديني  و�ل��ع��امل 

طائي �ملولوي وهلم جر�.
وق����د ورد يف ه����ذ� �مل��ج��ل��د ذك����ر ك��ث��ري م���ن ك��ت��ب ت��اري��خ 
�بن  وت��اري��خ  �ل��ط��ري  ت��اري��خ  و�مل�سلمني مثا  �لإ���س��ام 
�لكرى  �ل�سافعية  وطبقات  �لكرى  و�لطبقات  خلدون 
وتاريخ دم�سق وتاريخ حكماء �لإ�سام وتاريخ �آد�ب �للغة 
�ل�سود�ن.  وت��اري��خ  �لإ���س��ام��ي  �لتمدن  وت��اري��خ  �لعربية 
باللغة  ��ف��ت  �أُلِّ �لتاريخ  يف  كتب  �لقائمة  ه��ذه  �إىل  ُت�ساف 
�ملعتمد  �لوثائق  من  �ساهي  ف��ريوز  تاريخ  مثل  �لأردي���ة 
ل�سياء  �ل��و���س��ط��ى  �ل��ع�����س��ور  يف  �ل��ه��ن��د  ت��اري��خ  يف  عليها 
َير�سم  �ل��ذي  فري�سته  وتاريخ  و�لعفيفي  �ل��رين  �لدين 
تاريخا �ساما عن حكم �مل�سلمني يف �لهند لأبي �لقا�سم 
فر�سته وط��ب��ق��ات ن��ا���س��ري وت��اري��خ �لإ����س���ام وغ��ريه��ا. 
�آد�ب �للغة  �أي�����س��ا يف م��و���س��وع �ل��ت��اري��خ ك��ت��اب  وي��اح��ظ 
�لعربية  باللغة  �ألفه  �ل��ذي  �ملجاهدين  وحتفة  �لعربية 
زي���ن �ل��دي��ن �مل��خ��دوم م��ن ���س��ي��وخ ك����ري�ل، �أل���ف �مل��ذك��ور 
ق��و�ت  ���س��د  ل��ل��ج��ه��اد  �مل�سلمني  لتحري�ض  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ� 

�لحتال �لرتغالية، وهو من �أقدم �مل�سادر �لتاريخية 
ك��ري�ل.  و�نت�ساره يف  �لإ���س��ام  دخ��ول  فيه  ي�سرح  �ل��ذي 
د�ئ��رة  مثل  متنوعة  مو�سوعات  يف  �أخ��رى  كتب  وهناك 
�لب�ستاين و�لطو��سني للحاج وحتفة  �ملعارف لبطر�ض 
�لأحوذي يف �سرح جامعة �لرمذي و�لتحفة �لوردية يف 
قو�عد �لنحو و�ل�سرف �لذي �ألفه �بن �لوردي منظومة 
هذه  �إىل  وتن�سم  �ملحيط.  قامو�ض  �سرح  �لعرو�ض  وت��اج 
�ملجموعة تزك بابري وتزك جهانغريي �ل�سرية �لذ�تية 
�ملغوليني،  �مل��ل��وك  م��ن  وجهانغري  ب��اب��ر  ملكي  م��ن  لكل 

وكتاب تر�هة لاأديب �لباك�ستاين نعيم �ل�سديقي.
وهذ� �ملجلد �أي�سا كاملجلد�ت �ل�سابقة مزد�ن ب�سور �سوئية 
متعددة �لألو�ن وفوتوغر�فيات نادرة وخر�ئط جغر�فية 
�لتي  حمل  تاج  �سورة  بر�قة.  �أور�ق  يف  بيانية  ور�سومات 
ت��ت��ج��اوز ���س��ف��ح��ت��ني و����س���ورة ج�����س��ر �ل���غ���اري �ل���ق���دمي يف 
�إ�سطنبول و�سورة  �آيا �سوفيا يف  ط�سقند و�سورة م�سجد 
متحف مولنا يف تركيا و�سورة د�ر �لآث��ار يف م�سر كلها 
جميلة جد� جتذب �لقر�ء �إىل معرفة خلفياتها، ولو كان 
لها جدول بياين خا�ض لكان �أكرث م�ساعدة للمر�جعني. 
�ملو�سوعات تعتر عموما مر�جع فقط، فهي طبعا لي�ست 
كالرو�يات وكتب �لتاريخ �لتي يكمل �لقر�ء قر�ءتها، ولكن 
يف هذ� �ملجلد عناوين لها مذ�ق �لرو�ية و�حلكايات تدفع 

�ملر�جعني لقر�ءتها �إىل �آخر حروفها يف جل�سة و�حدة.
�تبعه م�سوؤولو م�سروع  �لذي  �ملنهج  �لثناء  ي�ستحق  ومما 
هذه �ملو�سوعة يف �ختيار �لعناوين و�سياغتها، وهو منهج 
�سفحاتها  يف  نقر�أ  �إق�ساء.  منهج  لي�ض  و�إدن���اء  ��ستيعاب 
�أدون�ض  مثل  �لأدب��ي��ة  و�ل�سخ�سيات  �ل�سيا�سية  �حل��رك��ات 
�لإ�سامية  �حل��رك��ات  ب��ه  تتمتع  �ل���ذي  �له��ت��م��ام  بنف�ض 
و�لعلماء �لدينيون. و�لكتاب كبري ُمذيَّل بقائمة مبر�جع 
و�ملايالمية  و�لأردي����ة  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية  �للغة  يف 
�لأبجدي،  �ل�سكل  يف  عنو�ن   1200 فهر�ض  �إىل  بالإ�سافة 
وهذ� يزيد موثوقية �ملو�سوعة وي�ساعد �لباحثني للبحث 

عن �ملو�سوع �ملطلوب. 
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فيكتوريا زاريتوفسكايا *

الحمض النووي للشعوب السالفية.. األصل والتاريخ
أناتولي كليسوف

ا يف �لعلوم �لتاريخية يف �لوقت �لر�هن، ل تفتاأ تطرح �ملزيد من عامات �ل�ستفهام،  تعد م�ساألة �أ�سل �ل�سعوب �ل�سافية من �مل�سائل �لأكرث تعقيد� وغمو�سً
وتفاقم حرية �لعلماء و�ملوؤرخني كّلما تعمقو� يف بحثهم و��ستق�سائهم �لتاريخي. فمفهوم �ل�سعوب �ل�سافية، ول�سبب ما، ي�ستند �إىل ��سطاح لغوي خال�ض، 
وهو �ل�سطاح �ملعمول به يف �أو�ساط �ملوؤرخني، ويتلخ�ض هذ� �ل�سطاح يف �أّن �لعرق �ل�سايف هو »�ملجاميع �لب�سرية �لناطقة باللغة �ل�سافية �أو �للغات 
�ملتفرعة منها«. ولكّنه تعريف ي�سعنا �أما حزمة من �لأ�سئلة ومنها: هل معيار �للغة كاٍف لتحديد جن�ض ما �أو �أ�سل قوم من �لأقو�م؟ �أل ميكن �أن يفقد �سعب 
من �ل�سعوب لغته �أو يت�سبدلها بلغة �أخرى خال م�سريته �لتاريخية؟ هل من �لعدل حتديد عمر �لأقو�م بالتو�ريخ �لتي حتددها �لك�سوفات �لكتابية و�للغوية 
لهوؤلء �لقوم �أو �أولئك، وذلك ح�سب �لنظام �للغوي �ملتبع �ليوم؟ فاإذ� كان ظهور �ل�سعوب �ل�سافية، بح�سب �للغويني، قد حدث يف منت�سف �لألفية �لأوىل 

)وهذ� تاريخ متاأخر وفقا للمعايري �لتاريخية( فاأين كانت هذه �ل�سعوب قبل عام �ألف وخم�سمائة؟ 

ي�ستخدم �ملوؤرخون منهجية خمتلفة ويطرحون معايري 
�أخرى لتحديد �ل�سافية كجن�ض. ورمبا يكون �لجتهاد 
�مل��ع��اي��ري، مع  ه��ذه  �خل��ا���س��ة يف مقدمة  و�لآر�ء  �ل��ذ�ت��ي 
هناك  ك��ث��رية.  �أح��ي��ان  يف  و�ل��غ��م��و���ض  �ملو�سوعية  غ��ي��اب 
يف  �مل��وؤرخ��ون  بها  ي�سر�سد  �لتي  �ملادية  �لر�هني  ا  �أي�سً
�ل�سري�ميك،  ك��اأمن��اط  �جلن�ض  لتحديد  ��ستنتاجاتهم 
ولكن  وغريها.  �جلنائزية  و�لطقو�ض  �مل�ساكن،  و�أط��رزة 
�لأوىل  �لأروم���ة  �فرقت عن  �لتي  �ملجموعات  م��اذ� عن 
للقوِم �ل�سافيني باأعد�د كبرية، و��ستوطنت يف م�ساحات 
�سا�سعة من �لبلقان و�ل�سهل �لرو�سي �سمن مناخ يختلف 
متاما عن �ملوطن �لأ�سلي؟ �ألي�ض من �ملنطقي �أن يتكيفو� 
عاد�ت  ويكت�سبو�  �لوقت،  م��رور  مع  �جلديدة  بيئتهم  يف 
ومعد�تهم  �مل��ن��زل��ي��ة،  �سناعاتهم  ط���رق  حت���دد  خمتلفة 

�لع�سكرية، وخياطة ماب�سهم، وبناء م�ساكنهم؟
ل �سك �أّن علماء �لآثار و�ملوؤرخني قد بذلو� جهد� جبار�، 
ور�ك��م��و� جبا م��ن �مل��ع��ارف لإج��م��ال �ل��ت��اري��خ �ل�سايف، 
�أج��ز�ء هذ� �جلبل ظّلت معلقة يف  �أّن بع�ض  ولكن يبدو 
�ل��ُظ��ن��ون.  �سحب  وتغمرها  �لغمو�ض  يحيطها  �ل��ه��و�ء، 
وقد ظلت على حالها �ل�سر�بي هذ� حتى �لأم�ض �لقريب 
من  �ل��ت��اري��خ  تربة  �إىل  تتدفق  �لك�سوفات  ب���د�أت  عندما 
�حلديثة  �لعلوم  م�سخة  م��ن  �م��ت��دت  خمتلفة  م��ز�ري��ب 
��ستخدمه موؤلف  �لنووي �لذي  كعلم �لأن�ساب للحم�ض 

�لكتاب �لذي بني �أيدينا لعر�ض خا�ساته �لتاريخية.
وكما يردد يف �لكتاب فاإّن علم �لأن�ساب للحم�ض �لنووي 
�إىل  �حل��اج��ة  ب��دون  �ل�سعوب  ه��ج��ر�ت  ر�سد  م��ن  ميّكننا 
�لآث��ار، ومن غري قيا�ض جماجم  جمرفة وفر�ساة عامل 
�للغات  بني  �لكلمات  معاين  ومقارنة  حتليل  �أو  �مل��وت��ى، 

يف  �لقدمية  �ملخطوطات  يف  و�لنب�ض  و�مل��ن��دث��رة،  �حل��ّي��ة 
مكتبات �لأديرة، ولكن بب�ساطة عن طريق تتبع �لعامات 
يف �حلم�ض �لنووي �ملتوفر لدينا. هذه �لعامات �لتي ل 
�سائب يف تركيبها ل تر�سخ للمعايري �لزمنية، ول تتاأثر 
�أحو�لها  وتبدل  �لأمم  تفكك  �لتاريخية من  بالتحولت 
�لأم��ة  �ن��دث��ار  ���س��وى  فاعليتها  يلغي  ول  �لع�سور،  ع��ر 
�أبيها و�منحاء �أثرها من �لوجود وهذ� �أمر ل  عن بكرة 
�ل��ن��ووي طريقها  ع��ام��ات �حلم�ض  �سقت  لقد  ي��ح��دث. 
ب��اإ���س��ر�ر وع��ن��اد. وه��ي ح��ني ت�سق طريقها  �لتاريخ  ع��ر 
وجودها  ع��ن  ب��الإع��ان  تكتفي  ل  �ملطلقة،  �لثقة  بهذه 
�لفرة  ح�ساب  �إمكانية  �أي�سا  تتيح  بل  وح�سب،  �ل�ساطع 
�لزمنية �لتي عا�ض فيها حاملوها من �لأقو�م �ل�سالفة. 
�إّنها �سبيهة ب�سرب طرٍي ينتمي �إىل جن�ض و�حد، ربط يف 
وت�ستت  ذل��ك  بعد  ط��ار  فمهما  مت�سابهة،  حلقات  �أرج��ل��ه 
يف خمتلف �لأقطار و�ل��ق��ار�ت، ف��اإّن حلقته تدل عليه ل 

حمالة.
�إّن علم �لأن�ساب، ومن دون �لتقليل من �أهمية علم �لآثار 
هذه  بني  خلط  غري  ومن  و�لأنرثوبولوجيا،  و�للغويات 
ي�سع،  �أن  فوظيفته  بالآخر،  �أحدها  ��ستبد�ل  �أو  �لعلوم، 
�أج��ز�ء متباينة،  )�أو ينكر( على وجود  ويوّحد، وي�سادق 
�أو مت�ساربة من �ملعطيات �لتاريخية، و�لأنرثوبولوجية، 
عدد  بحل  ي�سمح  مما  حم��دد،  و�ح��د  نظام  يف  و�للغوية، 
من �لألغاز �ملعلقة، و�لتي ظلت مبهمة للعلماء ل�سنو�ت 

طويلة.  
   و�حل����ال ك��ذل��ك ُي��ل��ق��ي م��وؤل��ف �ل��ك��ت��اب، �ل��روف��ي�����س��ور 
�ل�سايف،  �لتاريخ  على  كا�سفا  �سوًء�  كلي�سوف،  �أناتويل 
�سوفييتي  كيميائي  ع��امل  و�إمن���ا  م��وؤرخ��ا،  لي�ض  �أن���ه  م��ع 

ومتخ�س�ض  �لأمريكية(  �جلن�سية  حاليا  )يحمل  �سابق 
يف �لطب �حليوي و�لتحليل �لأنزميي. ويف كتابه �لأخري 
�أن���ات���ويل ك��ل��ي�����س��وف ت�سكيل ����س���ورة �ل��ع��امل  ه����ذ�، ي��ع��ي��د 
�مل�سفر.  �لنووي  �حلم�ض  حفريات  �إىل  ��ستناًد�  �لقدمي 
فبمر�جعة �أحدث �لبيانات يف جمال تخ�س�سه، و�ملوؤكدة 
�ل�سافيون،  منه  �نحدر  �ل��ذي  �ملكان  لنا  يحدد  علمياً، 
وير�سم �سجرة �أن�سابهم، و�لفرع �لذي متتد منه �لقومية 
�ملغالطات  ل�سيوع  �سرحه  جانب  �إىل  �ملعا�سرة،  �لرو�سية 

وتزوير �ملعطايات يف علم �لور�ثة.
�لز�وية  حجر  و�أ�سلهم  �ل�سافيني  مو�سوع  �سّكل  و�إّن 
يف �لبحث، �إل �أّنه لي�ض �لفرع �لوحيد يف جممل �سردية 
�ل��ك��ت��اب، ح��ي��ث ي��ق��دم �مل���وؤل���ف ف��ك��رة ع��ن ع��ل��م �لأن�����س��اب 
و�ملخالف  ديناميكيا،  ي��ت��ط��ّور  �ل���ذي  �ل��ن��ووي  للحم�ض 
�لأر����ض  ل�سعوب  �لإف��ري��ق��ي  بالن�سب  �ملتعلقة  للنظرية 
�أم��ٍد  منذ  �لعلمي  �ملجتمع  يعرفها  نظرية  وه��ي  قاطبة، 
�ل�سعوب  �إىل مهد  �لتو�سل  �مل��وؤل��ف  ح��اول  وق��د  ط��وي��ل. 
��ستعر��ض  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ي��وم،  نعرفها  �ل��ت��ي  �لأوروب���ي���ة 
وممثلي  �ل�سرقيني  �ل�سافيني  ب��ني  �ل��ور�ث��ي��ة  �لعاقة 
لاهتمام،  م��ث��رية  بطريقة  �لهند  يف  �لعليا  �لطبقات 
�لأو�ئ���ل  �ل��رو���ض  ل��اأم��ر�ء  �ملُ��ت��د�ول  �لن�سب  كما يرف�ض 

باعتبارهم من �أرومة �سويدية.
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر يثبت �مل���وؤل���ف م��ن خ���ال در����س��ات��ه �أّن 
نظر  بوجهة  تلتزم  �ل��ي��وم  �لر�سمية  �ل��ع��ل��وم  موؤ�س�سات 
عهود  �إىل  يعود  �ل�سافيني  �أ�سل  �أّن  على  تن�ض  وحيدة 
بح�سارتها  م��دي��ن��ة  �ل�����س��اف��ي��ة  �ل�����س��ع��وب  و�أّن  ح��دي��ث��ة، 
عام،  »ب�سكل  كلي�سوف:  يكتب  �أخ���رى.  لأجنا�ض  ودول��ه��ا 
�ليابانيني  ي�سمي  �أح���د  ل  ل��اه��ت��م��ام،  مثري  �أم���ر  وه���ذ� 
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ُعرف  ما  كنف  عام )يف  �آلف  عا�سو� منذ خم�سة  �لذين 
بثقافة دزميون( �إل باليابانيني �لقدماء فقط، ول �أحد 
يدعو �لهنود �لأمريكيني �لقد�مى �لذين يعود تاريخهم 
ُيقال لهم  بل  �لهنود،  باأجد�د  �ألف عام  �إىل ثاثة ع�سر 
وبح�سب  ه����ذ�،  م���ن  �ن��ط��اق��ا   )...( �أم���ريك���ي���ون  ه��ن��ود 
�ملوؤ�س�سة �لعلمية �لر�سمية، فاإن وجود �ل�سافيني يعود 
�إىل �أل��ف ع��ام فقط، يف حني عا�ض �لأج���د�د �لأو�ئ���ل با 

ن�سب!« )�ض: 6(. 
�أ�سل  �لر�سمي متم�سك بفر�سية  �لرو�سي  �لِعلم  ز�ل  ما 
�لأمر�ء �لرو�ض �لذين �أ�س�سو� �لدولة �لرو�سية يف �لقرن 
�ل��ب��اد  م��ن  و�ف��دي��ن  �إىل  فين�سبهم  �مل���ي���ادي،  �ل��ت��ا���س��ع 
فريف�ض  كلي�سوف  �ل��روف��ي�����س��ور  �أم���ا  �لإ���س��ك��ن��دن��اف��ي��ة. 
و�إىل  �لتخل�ض منها، مرًة  ب�سرورة  �لرو�ية ويرى  هذه 
�لأبد، د�عيا يف �لوقت نف�سه لعتماد �لتحاليل �ملخترية 
�لكيماوية. يقول يف هذ� �ل�سدد: »لدى �لإ�سكندنافيني 
�ل��ف��ردي��ة، يبلغ عمرها 31  ط��ف��ر�ت مم��ي��زة يف �لأمن���اط 
ي��ع��ادل 4500 ع��ام على وجه  �أي م��ا  �أو ط��ف��رة،  حت��وي��ل��ة، 
�لتقريب )...) ل توجد عملياً مثل هذه �لأمن��اط على 
وبعبارة  �لبي�ساء،  ورو�سيا  و�أوك��ر�ن��ي��ا،  رو�سيا،  �أر����س��ي 
تلك  يف  �إ�سكندنافيني  �سكان  �أي  هناك  يكن  مل  �أخ���رى، 
على  �لإح�����س��ائ��ي،  �مل�ستوى  على  �لأق���ل  على  �لأر�����س���ي، 
ع�سر�ت  هناك  �إّن  يقولون  �لنورمانديني  �أن  �لرغم من 
كحرفيني  عليها  و�سيطرو�  رو�سيا  �سكنو�  منهم  �لآلف 
مهرة، ومديرين و�أمر�ء (...) ويت�سح هنا ��ستحالة هذ� 
�لأمر حيث ل ميكن ت�سور �أّنهم مل يركو� عدد� كبري�، 

�أو حتى متو�سطا، من �لأحفاد«.
تو�سيح  للكتاب  �ملركزية  �لأه��د�ف  �أح��د  �أّن  يت�سح جليا 
�لباحث  فيخ�س�ض  و�ل�سافيني،  �لآري��ني  بني  �لعاقة 
ل��ه��ذه �مل�����س��األ��ة ع�����دًد� م���ن ف�����س��ول ك��ت��اب��ه ن��ذك��ر منها: 
»�لآري��ون �لقدماء: من هم ومن �أين �أت��و�؟«، »�أين جند 
منبع �لأجد�د؟«، »�لهندي و�لرو�سي من وجهة نظر علم 

�أن�ساب �حلم�ض �لنووي«.
مبا�سرة،  بالآريني  �ل�سايف  �لعرق  �نت�ساب  �ملوؤلف  يوؤكد 
علميا  �إليها  ُيرمز  �لتي  �لفردية  �ملجموعة  حاملي  �أي 
ب�سالة R1a كما ينتقد ب�سدة �لت�سمية �ل�سائعة »هندو 
�أوروبية« �لتي تطلق على �أ�سل �ل�سافيني، وغريهم من 
ب� »�مل�سطلح �لأخ��رق« �لذي يوؤدي  �لأوروبيني، وي�سفها 
يف�سرها.  مما  �أك��رث  �ل�سعوب  لأ�سل  �للتبا�ض  ملفاقمة 
�سيء  )�لآري���ون(  يكن فيهم  �ل�سدد: »مل  ه��ذ�  يقول يف 
من �لهنود و�لإير�نيني قبل نزوحهم �إىل �لهند و�إير�ن. 
كما مل يكت�سبو� لغتهم من �لهنود و�لإير�نيني، بل على 

لغتهم  هناك  �إىل  معهم  حملو�  حيث  ذل��ك،  من  �لعك�ض 
�ل�سن�سكريتية«.

   وهكذ� مينحنا �لكتاب فر�سة ملتابعة �لديناميات �لتي 
متدد مبوجبها �أجد�د �ل�سافيني يف �ملكان و�لزمان، من 
�أوروبا،  �إير�ن و�آ�سيا �ل�سغرى، حتى  �آ�سيا، وعْر  �أو��سط 
�لرو�سي.  �ل�سهل  يف  �حللقة  ه��ذه  تنغلق  �أن  �إىل  وذل���ك 
وكل هذ� حدث منذ حو�يل 15 �ألف �سنة ح�سب تقدير�ت 

�لباحث. 
به  باأ�ض  ع��دًد� ل  �ملوؤلف  �مل�ساألة يخ�س�ض  ويف تتبع هذه 
�ل�سافيني  جمعت  �لتي  �لقر�بة  لإثبات  �ل�سفحات  من 
عر  ذل��ك  ك��ان  و�إن  �لهند،  جن�سيات  وبع�ض  �ل�سرقيني 
�ملوؤلف: »يوجد يف  �سلٍف م�سرك قبل 5200 عام. يقول 
 ،R1a �سالة  �إىل  ينتمون  �سخ�ض  مليون   100 �لهند 
وما  رو���س��ي��ا،  �سكان  ن�سف  م��ن  �أك���رث  منها  يت�سكل  �ل��ت��ي 
ز�ل�����و� ي��ط��ل��ق��ون ع��ل��ي��ه��م �ل��ت�����س��م��ي��ة �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة »ه��ن��دو 
�لآري«.  �ل��ن�����س��ل  م��ن  �أّن���ه���م  �ل���و�ق���ع  بينما  �أوروب����ي����ني«، 
وت�����س��ب �ل���س��ت��ن��ت��اج��ات �ل��ت��ي ت��و���س��ل �إل��ي��ه��ا �ل��ك��ات��ب يف 
�إّن بني �للغتني  �سالح �حلقيقة �للغوية �ملثبتة و�لقائلة 
�مل��ف��رد�ت  يف  م�سركا  �حلديثتني  و�لفار�سية  �لرو�سية 
�للغة  �لأ�سا�سية، وبني  �ملفرد�ت  يعادل 28٪ من جمموع 
�لقدمية 54٪ من جمموع  و�لهندية  �لرو�سية �حلديثة 

�ملفرد�ت �لأ�سا�سية.
يرد  حيث  �لكاتب  در����س��ة  من  ن�سيب  �لأو���س��ط  ولل�سرق 
ذكره مر�ت عديدة يف �سياق �لبحث. وهكذ� ففي �لف�سل 
يناق�ض  �لفل�سطينيني«  و�ل��ع��رب  �ليهود  »ح��ول  �ملعنون 
حيث  »�لكاهني«،  علميا  �مل�سمى  �ل�سايل  �لنمط  �ملوؤلف 

�ُسمي على هذ� �لنحو ب�سبب �سيوعه بني �لكهنة �ليهود، 
�ل�سرق  �لأ���س��ل  م��ن  لليهود  ع��م��وًم��ا  مم��ي��زة  �سمة  وه���و 
�لت�سمية  ه��ذه  ب�سدة  ُيعار�ض  كلي�سوف  ولكن  �أو�سطي. 
منت�سر  �أّن���ه  �إىل  م�سرًي�  �لعلمي،  �ملجتمع  يف  �ل��ر�ج��ح��ة 
�ل��ي��ه��ود. ووف��ق��ا  �ل���ع���رب، ول يقت�سر ع��ل��ى  ب��ني  ك��ذل��ك 
للكاتب فنحن، و�إذ� رجعنا للكتب �لدينية، �مل�سيحية منها 
و�لإ�سامية، جند فيها قر�ئن تثبت �ل�سلف �مل�سرك بني 
�لعرب و�ليهود، و�نطاقا من هذ�، �أي مما تقوله �لكتب 
�لدينية، وما تثبته �حلقائق �لعلمية، فاإّن �لأجدر بنا �أن 
»�لإبر�هيمي«  ت�سمية  �ل�سايل  �لنمط  ه��ذ�  على  نطلق 
�لذي ي�سمل �لعرب و�ليهود مًعا، ولي�ض »�لكاهني« �لذي 

يقت�سر على قوٍم و�حٍد.
�ل�سرق  يف  �لآري�����ة   R1a ف�سيلة  ملمثلي  تتبعه  ويف     
�لأو�سط، ي�سري �ملوؤلف �إىل موجات منها ��ستوطنت بلد�نا 
عربية. ووفقا لتقدير�ت �لباحث، فقد نزح فرع من فروع 
�لآرية منذ حو�يل �أربعة �آلف �سنة �إىل �جلنوب، وو�سلو� 
�إىل �سبه �جلزيرة �لعربية وخليج ُعمان لي�ستوطنو� حيث 
هذ�  �ملوؤلف يف  وي�سيف  و�لإم���ار�ت.  و�لكويت  تقع قطر 
�ل�سياق �أن وجود �جلن�ض �لآري يف �سبه �جلزيرة �لعربية 
ق��د ي��ع��ود �أي�����س��ا �إىل رق��ي��ق �لآري����ني �ل��ذي��ن ُج��ل��ب��و� �إىل 
�أنه يرك للموؤرخني  �آلف عام. بيد  �أربعة  �ملنطقة قبل 

�لإجابة �لنهائية عن هذ� �ل�سوؤ�ل. 
�لكاتب،  يتناوله  �لذي  �ملو�سوع  ل�سعوبة  ونظر�  �أخ��ري�، 
�لتاريخية،  ب��امل��ادة  وت�سابكه  ع��ل��وم،  ع���دة  ب��ني  وت�سعبه 
تفاعلية  ق���ر�ءة  ت�سمن  تو�فقية  �سيغة  �مل��وؤل��ف  �ق���رح 
تق�سيم  �إىل  فلجاأ  للمتلقي،  �إي�سالها  وت�سهل  لدر��سته، 
ف�سول كتابه، بحيث ي�سمل �لبع�ض منها �لأدلة �لعلمية، 
وحت��ت��وي ع��ل��ى �مل��خ��ط��وط��ات و�ل��رو���س��وم �ل��ب��ي��ان��ي��ة، �إىل 
و�لبيانات  �لإث��ن��ي��ة،  لل�سالت  �أ���س��ج��ار�لأن�����س��اب  ج��ان��ب 
�لأف��ك��ار،  بعر�ض  �لأخ����رى  تخت�ض  بينما  �لإح�����س��ائ��ي��ة، 
ينا�سب  مب�سط  باأ�سلوب  �لرئي�سية  �ل�ستنتاجات  وو�سع 

�لقارئ �لعادي غري �ملخت�ض.  
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عبدالرحمن السليمان * 

دار اإلسالم المتهاوية: حول أزمة العالم اإلسالمي
ُرود ُكوبمانس

ينتمي هذ� �لكتاب �إىل �سل�سلة من �لكتب ت�سدر تباًعا يف �لغرب منذ هجمات �حلادي من �سبتمر على برجي �لتجارة �لعاملية يف نيويورك �سنة 2001، وز�دت بعد �أحد�ث �لربيع 
�لعربي و�سعود تنظيم د�ع�ض �لإرهابي يف �لعر�ق و�ل�سام. بع�ض هذه �لكتب ينطلق من روؤية كتاب �سد�م �حل�سار�ت لاأمريكي �سامويل هنتنجتون، فا يرى كتابها يف �لإ�سام 
�سيًئا �إيجابًيا ويعترونه �لعدو �حلقيقي للح�سارة �لغربية. وبع�سها �لآخر ينطلق كتابه من روؤية نقدية ملا يجري يف �لعامل �لإ�سامي ويحاولون تف�سري ما بات ُي�سمى يف �لغرب ب� 
»�أزمة �لعامل �لإ�سامي« تف�سرًي� علمًيا. يحاول كاتب هذ� �لكتاب، وهو �أ�ستاذ هولندي يدّر�ض علم �لجتماع و�لهجرة يف جامعة هومبولدت يف �أملانيا، �أن ينتمي �إىل �لفريق �لثاين. 
لكن �لقر�ءة �لفاح�سة لكتابه جتعله يف �سف كتاب مثل برنارد لوي�ض، و�سامويل هنتنجتون و�لأملاين من �أ�سل �سوري ب�ساّم �لطيبي و�أ�سباههم من �لكتاب �لذين يرون �أن م�سكلة 

�لعامل �لإ�سامي تكمن يف �لإ�سام وذلك على �لرغم من �ختاف �أ�سولهم ومرجعياتهم �لدينية و�لفكرية.     

عري�ض  حبل  يربطها  ف�سول  و�سبعة  مقدمة  من  �لكتاب  يتاألف 
�لعامل  تاأخر  ملاذ�  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  �لتعبري - ِحيك حول  �إن �سح   -
�لقت�سادي و�لدميوقر�طية  �لتقدم  �للحاق بركب  �لإ�سامي عن 
وحقوق �لإن�سان؟ ويتفرع عن هذه �ل�سوؤ�ل �لرئي�ض   �أ�سئلة عديدة 
�لأقليات  وو�سع  بالتطرف  تتعلق  كتابه  ثنايا  يف  �لكاتب  طرحها 

�لدينية يف �لعامل �لإ�سامي وو�سع �ملر�أة و�حلروب �ملذهبية.  
نقد  ب��ني  ب��دق��ة  مييز  �أن���ه  على  كتابه  مقدمة  يف  �ل��ك��ات��ب  ين�س�ض 
و�أن��ه ل يعاين  �لإ���س��ام،  ِره��اب  دينًيا عاملًيا، وبني  �لإ�سام ب�سفته 
�لأول  �لف�سل  �لكاتب  ذلك يخ�س�ض  ولتاأكيد  �لإ�سام.  رهاب  من 
وف��ر�ت  �لإ�سامية   - �لعربية  �حل�سارة  عن  للحديث  كتابه  من 
�زده���اره���ا. »ف��ف��ي �ل��وق��ت �ل���ذي ك��ان��ت �أوروب����ا بعد �سقوط �ل��دول��ة 
�لإ�سامي يزدهر  �لعامل  �إىل �خللف، كان  �لرومانية تر�جع فيه 
�لف�سل  �لكاتب يف هذ�  ب�سرعة فائقة«. ويركز  �لأم��ام  �إىل  ويتقدم 
�لذي  �لإ�سامي  �لدين  وحركية  �لإ�سامية  �لعلوم  �زده���ار  على 
بنى دولة مر�مية �لأطر�ف يف �أقل من مائة �سنة بعد وفاة �لنبي 
حممد �سلى �هلل عليه و�سلم. »ففي �سنة 1492 �سقطت غرناطة - 
�آخر معاقل �لإ�سام يف �لغرب - ولكن يف �لوقت نف�سه كان �لأتر�ك 
من  مكنتهم  �لإ�سامي  �لعامل  يف  حقيقية  قوة  يبنون  �لعثمانيون 
فتح �لق�سطنطينية، ثاين �أهم مدينة يف �لعامل �مل�سيحي بعد روما«. 
�لغربية،  �أوروب��ا  ففي �لوقت �لذي خرج �لإ�سام فيه مهزوًما من 
»دخ��ل��ه��ا م��ن ���س��رق �أوروب����ا منت�سًر� و���س��م �إل��ي��ه �أر����س��ي ك��ث��رية يف 

�لبلقان وحا�سر فيننا مرتني )�سنة 1529 و�سنة 1683(«.
وحركية  �لإ�سامية   - �لعربية  للح�سارة  �ل�سريع  ��ستعر��سه  بعد 
يف  وينطلق  �لزمن  يف  ق��رون  عدة  �لكاتب  يقفز  �لإ�سامي،  �لدين 
حتليله من �ل�سنة 1979 �لتي يرى �أن �أحد�ًثا كبرية وقعت فيها �أدت 
�إىل ن�سوء تيار �إ�سامي حمافظ �أدى بدوره �إىل �لتطرف وتر�جع 
�حلريات �لعامة يف �لعامل �لإ�سامي. فالكاتب يتحدث با�ستمر�ر 
�ل��دوؤوب، من  �لركيز  �لإ�سام« مع  »د�ر  �أو  �لإ�سامي  �لعامل  عن 
�أول �لكتاب �إىل �آخره، على �لعنا�سر �مل�سركة بني �مل�سلمني، وي�سع 
»د�ر �لإ�سام« مقابل »د�ر �حلرب« �أو �لعامل �لغربي �ملتطور علمًيا 
بني  �ساوى  لأنه  �لتعميم  �سرك  يف  �لكاتب  يقع  وهنا  وتكنولوجًيا. 
�ملتطورة  �لإ�سامية  �ل��دول  وجعل  �لتعميم  يف  �لإ�سامية  �ل��دول 
�حلكم  يف  وتركيا  و�إندوني�سيا  وماليزيا  �خلليج  ك��دول  �قت�سادًيا 
��سطر�بات  من  تعاين  �لتي  وبنغادي�ض  و�لعر�ق  �أفغان�ستان  مثل 

تخلفها  �إىل  وب��ال��ت��ايل  ��ستقر�رها  ع��دم  �إىل  �أدت  مزمنة  �سيا�سية 
�قت�سادًيا و�جتماعًيا. 

�ل��ع��امل  �أو���س��ل��ت  �ل��ت��ي  للحالة  »ب��د�ي��ة   1979 �سنة  �ل��ك��ات��ب  يجعل 
�لإ�سامي �إىل ما هو عليه �لآن«، ويق�سد بتعميمه هذ� ما يجري يف 
�لعر�ق و�ل�سام و�ليمن وليبيا منذ بد�ية �لربيع �لعربي حتى �ليوم. 
ويذكر �لثورة �لإير�نية و�أحد�ث �حلرم �ل�سريف و�حلرب �لأفغانية 
ويعترها �أحد�ًثا وقعت كلها �سنة 1979 وكانت مبثابة �لأ�سباب بل 
�أيلول  م��ن  ع�سر  �حل���ادي  لأح���د�ث  �لطريق  مهدت  �لتي  �مل�سببات 
و�لأح���د�ث  د�ع�ض  وتنظيم  �لقاعدة  تنظيم  لن�سوء  ثم  �سبتمر   /
�سوريا و�لعر�ق وخارجهما. ويرى  �ملرتبطة بهما يف  �لدر�ماتيكية 
�ل�سابق لأفغان�ستان لتثبت  �ل�سوفييتي  �أن �حتال �لحتاد  �لكاتب 
�أركان �حلكم �ل�سيوعي �لأفغاين فيها، »ودعم �ل�سعودية وباك�ستان 
و�أمريكا للثو�ر �لأفغان« �لذين �أخرجو� �ل�سوفييت من �أفغان�ستان 
بعد ع�سر �سنو�ت من �لقتال، م�سوؤولن عن �نت�سار �لفكر �جلهادي 
�مل�سكلة كلها على عاتق ما ي�سر على  �لكاتب يجعل  �ل�سلفي. لكن 
ت�سميته ب� »�لعامل �لإ�سامي«، ويركز يف ذلك على �إير�ن وباك�ستان 
و�ل�سعودية، ويتجاهل كلًيا دور �لقوى �لعظمى يف �حلرب �لأفغانية، 
ويخلي م�سوؤوليتها كلًيا مما يجري فيها. وهذ� �أول تناق�ض للكاتب 

مع ت�سريحه يف مقدمته حول �لتز�مه باملو�سوعية.   
�لأ�سولية  »�إن  ويجيب:  �لأ�سويل«؟  هو  »من  �لكاتب:  يت�ساءل  ثم 
�لدينية لي�ست حكًر� على �لإ�سام، بل ن�ساأت يف �أو�ساط �لروت�ستانت 
�للير�لية  �لتيار�ت  على  فعل  ردَة  �ملا�سي  �لقرن  بد�ية  �أمريكا  يف 
د�خل �لكني�سة« وكذلك على �لثورة �ل�سناعية �ملت�سارعة �آنذ�ك. ثم 
�أن  يقدم تعريًفا م�سهًبا م�ستمًد� من علم �لجتماع �لديني مفاده 
�لدينية  �لتعاليم  من  مبجموعة  »�لإمي��ان  هي  �لدينية  �لأ�سولية 
�لإن�سانية  ح��ول  و�ملطلقة  �ملع�سومة  �لإلهية  �حلقيقة  �أن��ه��ا  على 
ثم  ينبغي حماربته.  كله  �سًر�  معها  يتعار�ض  ما  و�عتبار  و�لعامل« 
�أ�سولًيا، »فالأ�سوليون  يقرر باأن لي�ض كل موؤمن معتقد بدين ما 
�أي   - لأن��ه��م  �ل��ع��ادي��ني«،  �مل��وؤم��ن��ني  �أو  �لتقليديني  �مل��وؤم��ن��ني  ���س��د 
�إىل  تنتمي  �لتي ل  �لدينية  �لعنا�سر  »يرف�سون كل   - �لأ�سوليني 
�أن  وبعد  ولكنه،  ه��م.  يرونه  كما  �لأوىل«  ب�سورته  �ل�سايف  �لدين 
ذكر ب�سريح �لعبارة �أن �لفكر �لأ�سويل يف �لأ�سل م�سيحي �لن�ساأة 
ي�سككك  �أخذ  �أ�سولية،  تيار�ت  تعرف  �لديانات  وكل  �ليهودية  و�أن 
�لأ�سولية  �ل��ت��ي��ار�ت  لتو�سيف  �مل�سطلح  ه��ذ�  توظيف  ج���دوى  يف 

�أن  على  ي��وؤك��د  »�ل���ذي  �سعيد  ب����اإدو�رد  ��ست�سهاده  رغ��م  �لإ�سامية 
و�لهندو�سية«.  و�ليهودية  بامل�سيحية  وثيق  �رتباط  ذ�ت  �لأ�سولية 
�إدو�رد  �لأمريكي  �لفل�سطيني  على  للرد   - �لكاتب  ي�ستح�سر  ثم 
�ليهودي برنارد  �لأمريكي  �سعيد - كاًما للم�ست�سرق �لريطاين 
لتوظيف م�سطلح  �سعيد يف رف�سه  �إدو�رد  يلتقي مع  �لذي  لوي�ض 
�لأ�سولية لتو�سيف �حلركات �لإ�سامية �لأ�سولية ولكن لأ�سباب 
خمتلفة عن �أ�سباب �إدو�رد �سعيد. �إذ يرى برنارد لوي�ض �أن �حلركة 
�لكني�سة  د�خل  �للير�لية  �لتيار�ت  ردَة فعل على  ن�ساأت  �لأ�سولية 
يعرف  ل  بينما  �مل�سيحية،  د�خ���ل  �لنقدي  �ل��ط��رح  �أ���س��ح��اب  وع��ل��ى 
�لإ�سام تيار�ت لير�لية ول �أ�سحاب طرح نقدي! يقول: »ل جند 
فاإن  للقر�آن. وعليه  �لإ�سام مقاربة لير�لية حد�ثية  عند علماء 
�لن�ض  م��ن  مبوقفهم  يتعلق  فيما  �لأق���ل  على   - �مل�سلمني  جميع 
�لقر�آين ونظرتهم �إليه - �أ�سوليون«! وهذه هي �لنقطة �لثانية �لتي 
يناق�ض �لكاتب نف�سه فيها، فلقد �نتقل من �لتقرير باأن �لأ�سولية 
�أ�سولًيا ليتمر�ض  و�أن لي�ض كل م�سلم  بالديانات  تيار خم�سو�ض 
�أخرًي� خلف م�ست�سرق معروف مبوقفه �ل�سلبي من �لإ�سام ويعتر 
�لذي يقرب  �لتلميح  �إىل  �أ�سوليون، ويخل�ض  �مل�سلمني  �أن جميع 
من �لت�سريح ب�اأن �لأ�سولية و�لتطرف مر�دفان للدين �لإ�سامي.        
ثم يعزو �لكاتب يف ف�سل �آخر تاأخر �لعامل �لإ�سامي عن �للحاق 
و�ملتطرف  �لأ���س��ويل  �لإ���س��ام  �نت�سار  �إىل  �لدميوقر�طية  بركب 
�نت�سار  �أ�سباب  على  يت�ساءل  �أن  دون  وذل��ك  �لثمانينيات،  بد�ية  يف 
�لإ���س��ام �مل��ت��ط��رف وم��ن �أه��م��ه��ا �ل��ت��دخ��ات �خل��ارج��ي��ة يف �لعامل 
�مل��ق��ام �لأول. ويف  �ق��ت�����س��ادي��ة و���س��ي��ا���س��ي��ة يف  �لإ���س��ام��ي لأ���س��ب��اب 
كتابه.  ل��ق��ر�ء  �حلقيقة  ن�سف  ه��ذ�  ب��ع��زوه  �لكاتب  يقدم  �حلقيقة 
�لإ�سامي  للدين  مر�دًفا  �لأ�سويل  �لإ�سام  يجعل  جهة  من  فهو 
�ل��ع��امل �لإ���س��ام��ي عن  ت��اأخ��ر  �أن��ه ين�سب  كما م��ر معنا، مم��ا يعني 
نف�سه، ولي�ض  �لإ�سامي  �لدين  �إىل  �لدميوقر�طية  �للحاق بركب 
�سنة 1979. ومن  ن�ساأ بعد  �ل��ذي  �ملتطرف  �لأ���س��ويل  �لإ���س��ام  �إىل 
جهة �أخرى يغ�ض �لكاتب �لطرف بل يتجاهل كلًيا توظيف �لدين 
�أو���س��اع  ت��ده��ور  �إىل  �أدى  مم��ا  �سيا�سة،  م���اآرب  لتحقيق  �لإ���س��ام��ي 
ب�سكل عام. كما  و�إىل �حلد من �حلريات  �لدينّية  و�لأقلّيات  �مل��ر�أة 
�لإ�سامي عن  �لعامل  تاأخر  �سبًبا يف  �لإ�سام  تعميمه يف جعله  �أن 
و�مل��و���س��وع��ي��ة  �ل��دق��ة  �إىل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يفتقر  ب��رك��ب  �ل��ل��ح��اق 
�أوًل  ينطبق  حكمه  �أن  حقيقة  يتجاهل  فهو  �مل�����س��د�ق��ي��ة،  وح��ت��ى 
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�لدين  �أق�ست  �لتي  �لعلمانية  �لعربية  �جلمهوريات  على  وُق��ُب��ًا 
�لعربية  �ل��دول  على  ولي�ض  تاًما،  �إق�ساًء  �لجتماعية  حياتها  من 
يتجاهل  كما  �لتقليدي.  �لإ�سامي  و�لطابع  �مللكية  �لأنظمة  ذ�ت 
�ل��ت��ج��ارب �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف �ل���دول �ل��ت��ي ت��ع��رف ت���د�ول �ل�سلطة 
بالحتكام لل�سورى )�سلطنة عمان �أمنوذًجا( �أو ل�سندوق �لقر�ع 
)تون�ض وتركيا �أمنوذًجا( �أو لتوريث �مللك بطريقة �سل�سلة )�ملغرب 
و�ل�سعودية �أمنوذًجا(. �أما حكمه على �لعامل �لإ�سامي - بالتعميم 
من جديد - بالتخلف �لقت�سادي فيكذبه �لو�قع �لقائم منذ عقود 
يف �لدول �خلليجية وتركيا وماليزيا و�إندوني�سيا وغريها. ثم يعزو 
�لكاتب »�لتخلف �لقت�سادي يف �لعامل �لإ�سامي« �إىل نظام �لإرث 
يف �لإ�سام �لذي يعتره �أعدل من نظام �لإرث يف �لغرب �مل�سيحي 
�لذي كان يجعل �لإرث كله لابن �لبكر ويحرم �لإخوة و�لأخو�ت 
من تركة �لأب. ومع ذلك فيف�سل نظام �لإرث �لغربي »لأن تر�كم 
�لرثوة بيد �سخ�ض و�حد �أدى �إىل ن�سوء جتمعات �قت�سادية مهدت 
للثورة �ل�سناعية، بينما يبدد نظام �لإرث �لإ�سامي ثروة �لهالك 
زوجات  للمتوفى  كان  �إذ�  ا  خ�سو�سً كثرية«  �أط��ر�ف  على  بتوزيعها 
�لتنوع  كتابه  يف  يتجاهل  �لكاتب  �إن  �حلقيقة  ويف  كثريون.  و�أبناء 
�لعامل  يف  �لكبري  و�ل�سيا�سي  و�ملذهبي  و�لفكري  و�لثقايف  �لثني 
بال�سيوعية  تارة  �لإ�سامي وي�سر على جعله كتلة و�حدة يقارنها 
يعتر  جعله  �لطرح  يف  �لتحيز  �إن  بل  �ل�سمولية.  بالأنظمة  وت��ارة 
»نظرة �مل�سلمني �ملحافظني للدور �لجتماعي للجن�سنَي مثل نظام 

�لف�سل �لعن�سري يف جنوب �إفريقيا«!  
بعدد �سحايا  �ملتعلقة  �لإح�ساء�ت  كتابه من  �لكاتب يف  �أك��رث  وقد 
تنظيم �ل��ق��اع��دة ود�ع�����ض �لإره��اب��ي��ني، ف���ر�ه يعدهم يف ك��ل دول��ة 
�أن  �أح��د�ث �حل��ادي ع�سر من �سبتمر حتى �ليوم، دون  �بتد�ء من 
بها  ت�سبب  �لتي  و�ملاآ�سي  �لغربي  �ل�ستعمار  ياأتي على ذكر �سحايا 
كما  �جلنوبية.  و�لأمريكية  و�لإفريقية  �لآ�سيوية  �مل�ستعمر�ت  يف 
جتاهل يف كتابه �حلروب �لكثرية و�أهمها �حلربان �لعامليتان �للتان 
خلفتا �أكرث من مائتي مليون قتيل مبا�سرة ب�سبب �حلرب �أو نتيجة 
�لثانية  �لعاملية  �لإ�سبانية. وقد قامت �حلرب  كالإنفلونز�  للحرب 
منها  كثرية  ماآ�ٍض  يف  ت�سببت  وعن�سرية  �إيديولوجية  �أ�سباب  على 
�إل  ل�سيء  ل  بالغاز  �ل�سعوب  من  وغريهم  و�لغجر  �ليهود  حتريق 
عامل  �لكاتب،  يخ�سه  مل  كله  ه��ذ�  �لإثنية.  �أو  �لدينية  خللفيتهم 
�لتي  �لإ�سامية  �ل���دول  على  تبعاته  يذكر  ومل  ب�سيء  �لج��ت��م��اع، 
�كتفى بتحميلها  بل  �لغربي لعقود كثرية،  �ل�ستعمار  رزحت حتت 
�لذي  �لعر�ق  و�كتفى، عند حديثه عن  قلم.  �أ�سباب تخلفها بجرة 
»�إن  بالقول  طاحنة  مذهبية  حرًبا  وع��رف  فيه  د�ع�ض  تنظيم  ن�ساأ 
وهو  فيه«.  �لأو���س��اع  حت�سني  يف  ي�ساهم  مل  فيه  �لأجنبي  �لتدخل 
�ل��ولي��ات  �سمعة  �إىل �سرب  �أدى  �لأم��ري��ك��ي  �ل��غ��زو  �أن  ق��رر  عندما 
�ملّتحدة �لأمريكّية وم�سد�قيتها يف �لعامل فاإنه يف �لوقت نف�سه ل 
يذكر �سيًئا عن �سحايا هذ� �لغزو �لذين ناهز عددهم مليون قتيل. 
وقد �أ�سار �لكثريون من �لكتاب �لغربيني و�ل�سرقيني �إىل �مل�سوؤولية 
�ملبا�سرة للغزو �ل�سوفييتي لأفغان�ستان و�لغزو �لأمريكي للعر�ق يف 
�ل�سلفية  �لتيار�ت  �أن  �أو�ره��ا، ذلك  و�إذك��اء  خلق �لظاهرة �جلهادية 
�جلهادية وما جنم عنها من طالبان وقاعدة ود�ع�ض ما كان لها �أن 

تن�ساأ لول �حلروب �لتي �سهدتها كٌلّ من �أفغان�ستان و�لعر�ق.
ثم يتوقف �لكاتب يف ف�سل �آخر عند �جلاليات �لإ�سامية يف �لغرب 
�لكاتب  يقدم  م�سلم.  مليون  �أربعني  بحو�يل  عددهم  يقدر  �لذين 
�أورب��ا  �إىل  �لإ�سامية  �لباد  من  �لهجرة  »�إن  بالقول  هذ�  لف�سله 

من  كبري  بعدد  �لغربية  �ملجتمعات  �أث��رت  قد  و�أ�سر�ليا  و�أمريكا 
�لأفر�د �ملوهوبني و�ملبدعني«. ثم ي�سمي منهم عدًد� من �لناجحني 
من  �لآلف  �إىل  »بالإ�سافة  و�ل�سيا�سة  و�لريا�سة  �لفن  جم��ال  يف 
فيح�سنون  و�إخ��ا���ض  بتفاٍن  يعملون  �ل��ذي��ن  و�ل��اج��ئ��ني  �لعمال 
ظ��روف��ه��م �حل��ي��ات��ي��ة م��ن ج��ه��ة وي�����س��اه��م��ون يف ب��ن��اء جمتمعاتهم 
�لأ�سماء  �سرد  »�إن  �أخ��رى. وي�سيف:  �جلديدة« وتقدمها من جهة 
�لكتاب«. يف  �أور�ق هذ�  �أكرث من  �أور�ق  �إىل  �لناجحة منهم يحتاج 
�لإ�سامية  �لبلد�ن  من  �ملهاجرين  �أن  �لكاتب  ي��رى  نف�سه  �لوقت 
جلبو� بع�ض م�ساكل تلك �لبلد�ن �لإ�سامية معهم، ويعتر »�لطرح 
�لذي يعزو م�ساكل �لتاأخر يف �لندماج و�لتطرف �لديني ومعاد�ة 
�ل�سامية وكره �ملثليني �إىل �لتمييز �لجتماعي بدًل من عزوها �إىل 
م�سطلح  �لكاتب  يقحم  وهنا  �ساذًجا.   طرًحا  �لإ�سامي«  �لدين 
معاد�ة �ل�سامية - �أي كره �ليهود - يف �حلديث بدون �أّي مرر له. 
فعلى �لرغم من بع�ض �حلالت �لتي وقعت يف �أوروبا و�لتي �عتدى 
فاإن هذه �حل��الت فردية ولي�ست  �سبان م�سلمون على يهود،  فيها 
متثل تياًر� منت�سًر� بني �مل�سلمني. بل �إنها ل ت�ساوي - كمًيا - �سيًئا 
مقابل �عتد�ء�ت �ليمني �ملتطرف على �ليهود وعلى مقابرهم �لتي 
تتعر�ض من وقت لآخر للتخريب و�لتدني�ض �ملمنهجني. فالكاتب 
ل يذكر �ليمني �ملتطرف هنا وي�سور �لأمر وكاأن �ملوجة �جلديدة 
من معاد�ة �ليهود �سببها �ل�سباب �مل�سلم �لذي يتعاطف مع �لق�سية 
وبدًل  �إ�سر�ئيل.  مع  �لغرب  يهود  �أك��رث  يتعاطف  كما  �لفل�سطينية 
�لد�خلية  �مل�سلمني  �لكاتب على ما يعتره م�ساكل  من ذلك يركز 
تلك  ي��ع��زو  ث��م  �لإ���س��ام��ي«.  »�ل��ع��امل  مل�ساكل  �نعكا�ًسا  فيها  وي��ج��د 
ي�سيطر  »�أ�سبح  �ل��ذي  �لإ���س��ام  �إىل  كتابه  يف  ذكرها  �لتي  �مل�ساكل 
عليه �ملت�سددون« كما ذكر �أكرث من مرة يف حماولة لر�سيخ ذلك 
مرة  ك��ل  ين�سف  �لتعميم  ف��اإن  �ل�سديد  ولاأ�سف  �ل��ق��ارئ.  ذه��ن  يف 
�آخ���ر هذ�  ي��ك��ون مو�سوعًيا يف ط��رح��ه. ويف  لأن  �ل��ك��ات��ب  حم��اول��ة 
�لف�سل يتوقف �لكاتب عند نتائج بحث �أجر�ه مع زماء له يف �ست 
دول �أوربية حول ن�سبة م�ساركة �ملر�أة �مل�سلمة يف �سوق �لعمل. كانت 
�لنتيجة كما يلي: »تن�سط 60٪ من �لن�ساء غري �ملحجبات يف �سوق 
باأن  ذلك  وي�ستنتج من  �ملحجبات«.  �لن�ساء  �لعمل مقابل 45٪ من 

�أكرث من ن�سف �لن�ساء �ملحجبات يف�سلن �لبقاء يف �ملنزل لاعتناء 
بالأ�سرة وتربية �لأطفال بدًل من �مل�ساركة يف �سوق �لعمل. ويرى 
�لكاتب �أن من نتائج ذلك، يف جمتمعات غربية تعمل فيها �لرجل 
و�ملر�أة مًعا لتح�سيل م�ستوى معي�سي جيد ميكنهما من �ل�ستثمار 
يف تعليم �لأبناء وتطوير مو�هبهم، �أن حو�يل ن�سف �لأ�سر �مل�سلمة 
وتطوير  �أبنائها  تعليم  يف  �لكفاية  فيه  مبا  �ل�ستثمار  ت�ستطيع  ل 
مو�هبهم. وهذ� حكم قد ي�سح يف �سياقات ولكنه ل ي�سح يف �سياقات 

�أخرى. 
ثم يختم �لكاتب ف�سله �ملتعلق باندماج �مل�سلمني يف �لغرب بالقول 
�إن �لقناعات �لإ�سامية �ملتعلقة بالعاقة بني �لرجل و�ملر�أة م�سكلة 
�لأم��ر  »لكن  ع��ام.  ب�سكل  �ملجتمع  على  ت��وؤث��ر  ل  د�خلية  �إ�سامية 
ت�سطدم  و�سلوكيات  بقناعات  �لأم��ر  يتعلق  عندما  خمتلًفا  ي�سبح 
حرية  من  حتد  �أن  وتريد  �ملنفتح  للمجتمع  �لأ�سا�سية  �ملبادئ  مع 
اأ�َس�ض قانونًيا  �لآخرين بو��سطة �لعنف«.  ويرى �أن هذ� �لعنف »مُمَ
و�ل��ردة  بالتجديف  �لأم���ر  يتعلق  عندما  كثرية  �إ�سامية  دول  يف 
و�ملثلية �أو �جلن�ض خارج �إطار �لزو�ج«. ثم ي�سرح �لكاتب باأن �ل�سو�د 
�لأع��ظ��م م��ن �مل��ه��اج��ري��ن �مل�سلمني و�أب��ن��اء �جل��ي��ل �ل��ث��اين و�جليل 
�سائر  مع  ت��ام  ب�سام  يتعاي�سون  �لغرب  يف  �ل��ر�ب��ع  و�جليل  �لثالث 
�أطياف �ملجتمع، »لكن جزًء� �سغرًي� منهم مل يتخل عن �لتطرف 
�لديني و�لعنف �سد �لأقليات �ملنت�سرين يف دولهم �لأ�سلية »كذ�«. 
ميار�ض هذ� �جلزء �لعنف �سد �ليهود و�سد �ملثليني و�سد �لن�ساء«. 
وهذ� حكم ظامل لأنه يجعل من عمليات فردية �ساذة قاعدة يعممها 

على جزء من �جلاليات �لإ�سامية يف �لغرب.
�لكتاب ينتمي �إىل �سل�سلة من �لكتب �لتي تنطلق من روؤية نقدية 
عن  تنحرف  م��ا  �سرعان  لكن  مو�سوعي  ب��اإط��ار  مغلفة  ل��اإ���س��ام 
تلك  �أ�سحاب  ي��رى  يكاد  ل  لدين  ظاملة  �إد�ن��ة  لت�ستحيل  منطلقها 
�لكتاب  ه��ذ�  �إن  قلنا  �إذ�  نبالغ  ل  وق��د  �إيجابًيا.  �سيًئا  فيه  �ل��روؤي��ة 
�لتي تر�كمت يف  �لإ�سام  �مل�سبقة عن  يحتوي على جميع �لأحكام 
�إنكار م�سوؤوليتنا نحن �مل�سلمني عن  �لغرب منذ 1979، وذلك دون 
و�أهمها  �لإ�سامي،  �لعامل  نعاين منها يف  �لتي  �مل�ساكل  ق�سط من 

�لتطرف �لديني و�لطائفية وت�سيي�ض �لدين.   
-----------------------------------------------

الكتاب: دار اإلسالم المتهاوية. حول أزمة 	•

العالم اإلسالمي

•	)Ruud Koopmans( الكاتب: ُرود ُكوبمانس

الناشر: دار بروميثيوس – أمستردام، 	•

هولندا    

اللغة: الهولندية	•

عدد الصفحات: 279 صفحة	•

سنة النشر: 2019	•

رقم اإليداع الدولي: 9789044634099	•

* أستاذ الترجمة في جامعة لوفان 
في بلجيكا



 رمضان 1441 هـ - مايو 2020

16

فاتنة نوفل *

موسوليني قام أيًضا بأشياء جيدة: الحماقات التي 
تستمر في االنتشار حول الفاشية

فرانشيسكو فيليببي

ميثل هذ� �لكتاب ��ستجابة حازمة للق�س�ض �لز�ئفة �لتي يتم تد�ولها يف كثري من �لأحيان عن �سخ�سية �لدوق مو�سوليني �لذي ُين�َسْب �إليه �لقيام بالأعمال 
�ملعمارية و�ل�سيا�سة و�لقت�سادية يف �إيطاليا. 

فبعد �أكرث من �سبعني عاًما على �سقوط �لفا�سية تعود وترفع ر�أ�سها مرة �أخرى، خا�سة على �لإنرنت ولي�ض هناك فقط. �لعبار�ت �ملتكررة ل�سنو�ت على �سكل 
نكت و�لتي كانت تبدو م�سحكة لوقت لي�ض ببعيد �أخذت ت�سق طريقها ب�سكل متز�يد لهدف خمتلف متاًما حيث مل ت�ساعد �ملدر�سة يف �سرح ما حدث يف ذلك 
�لوقت؛ فهناك �سيا�سة معينة تد�عب حتى �ليوم وجهة �لنظر تلك ونحن م�سطرون ل�سماع هذ� �لهر�ء �لذي ينتهك �لتاريخ يف حلظة �سعبة وخطرية ملجتمع 

لديه �لأدو�ت و�لطاقات �لإيجابية للتقدم.

�إن هذ� �لكتاب لفر�ن�سي�سكو فيليبي لي�ض موؤلفا ع�سكرًيا 
بل هو در�ض عن ما�ٍض ل مير، قام فيه بتحليل �لأر�سيف 
�مل��وث��ق لُيَمكنه م��ن �سرح م��ا ح��دث يف  م��ن خ��ال �لبحث 
�لع�سرين ع��اًم��ا م��ن �حل��ك��م �ل��ف��ا���س��ي لأول��ئ��ك �ل��ذي��ن ل 
يعرفون �أو ل يريدون �أن يعرفو� حيث قام فيه بالتحقق 
جتاوز  ملحاولة  �حلكومة  وم�ستند�ت  �مللكية  �ملر��سيم  من 
�لأ���س��ط��ورة �ل��ت��ي مت ب��ن��اوؤه��ا يف ه��ذه �ل�����س��ن��و�ت ك��ن��وع من 
�لريق  ب�سبب  �سعيد�  كان  �أنه  ُيعَتقد  �ملا�سي  �إىل  �حلنني 
�لذي كان ي�سطع من �إيطاليا عندما �سادت �لفا�سية ففي 
لكل �سخ�ض  وك��ان  �أح��د وعمل �جلميع  ي�سرق  عهدها مل 
م��ن��زل و�ل��ق��ط��ار�ت ك��ان��ت ت�سل يف �ل��وق��ت �مل��ح��دد كما مت 

و�سف تلك �حلقبة. 
مو�سوليني  و�سخ�سية  �لفا�سية  يف  �ل��ت��اري��خ  ح��ق��ق  ل��ق��د 
�لتي ر�سمها  �ل�سورة  بكل تفا�سيلها وما ز�ل يفعل ذلك. 
م�ستبد  نظام  ���س��ورة  ه��ي  �لعلماء  م��ن  �لعظمى  �لغالبية 
�لعلماء  ب��ني  �ت��ف��اق  وه��و  وع��اج��ز  �لنظر  وق�سري  وعنيف 

�لذين يعرفون �لتاريخ جيًد�. 
ل��ك��ن �أول���ئ���ك �ل��ذي��ن ل ي��ع��رف��ون��ه ج���ي���ًد�- ورمب����ا لديهم 
�أجندة �سيا�سية - لديهم لعبة جيدة لتناول تلك �لق�س�ض 
�لأخ��ب��ار  �آل��ي��ة  وه���ي  �أن��ه��ا حقيقة  ع��ل��ى  �ل��ق��دمي��ة ونقلها 
كثرًي�  عنها  �حلديث  يتم  �لتي   ،fake news �ملزيفة 
�لتي  �ل��دع��اي��ة  ��ا طريقة  �أي�����سً ك��ان��ت  �لإن��رن��ت؛ لكنها  يف 
�عتمدها �لفا�سيون يف ذلك �لوقت: »قل �لكذبة، قلها عدة 

مر�ت و�ست�سبح حقيقة«.
ول��ل��رد ع��ل��ى ك��ل ه����ذ�، ك��ل م��ا يتبقى ه��و ق���وة �ل��در����س��ة 
و�لإج����اب����ة ن��ق��ط��ة ب��ن��ق��ط��ة، لإظ���ه���ار �ل���و�ق���ع �ل��ت��اري��خ��ي 

و�حًد�  �سيًئا  ولأن  �لتاريخية،  �حلقبة  تلك  ور�ء  �لكامن 
موؤكًد� وهو �أن مو�سوليني كان مديًر� �سيًئا جًد� وخبرًي� 
��سر�تيجًيا متو��سًعا، و�قت�ساديا غري كفوؤ وديكتاتور� ل 
يرحم، كانت نتيجة نظام حكمه �لذي د�م ع�سرين عاًما 
�إف��ق��اًر� عاًما لل�سعب �لإي��ط��ايل وزي��ادة مذهلة يف �لظلم 

و�أخرًي�، حرًبا كارثية.
هناك نوع من �لقامو�ض �ملتد�ول يف �لأماكن �لعامة ي�سور 
�لفا�سية كحركة زعيمة تقاوم منذ �أكرث من �سبعني عاًما 
يف �إيطاليا بوجود مناخ �سيا�سي منفتح جتاه ذلك �ملا�سي 
�لذي خلقه �سالفيني )قائد ع�سبة �ل�سمال( وحزبه ومن 
قبل حكومة ��ستبد�دية ومعادية لاأجانب يبدو �أنها تريد 
�إلغاء كل روح �مل�ساو�ة و�لإن�سانية وفق مفهوم مو�سوليني 
�سيز�ري  كتب  كما  �لع�سرين  للقرن  �جل��ي��د  �لديكتاتور 
غاربويل يف �سفحات مذكر�ته قبل ع�سرين عاًما تقريًبا 

عن فا�سية عائدة، فا�سية مل ت�سعر �أبًد� بالهزمية. 
لقد كان �أول من ن�سر �خلدع و�لأ�ساطري �أو �لأخبار �ملزيفة 
بلغة �ليوم ومنها فكرة �لدوق �جليد هو �لدوق نف�سه، لأن 
�لفا�سية هي �أكر بانية ومد�فعة عن �لأ�ساطري عن نف�سها 
�لنا�ض وم�ساكلهم  ي�ستجيب فقط لحتياجات  فهي نظام 
�ملنفذة يف  وفق وجهة نظرها، غالًبا ما يتم ذكر �لأعمال 
�أ�سبحت  و�ل��ت��ي  �ل��ط��رق  �سبكة  تو�سيع  مثل  �لع�سر  ه��ذ� 
مثاًل على كفاءة �لفا�سية، �لنقطة هي �أنه عندما قام نظام 
مو�سوليني باأ�سياء جيدة مل يفعل ذلك من �أجل �ل�سالح 
�لعام ولكن من �أجل حاجة دعائية وبالتايل �ملظهر، وكما 
يقول �لكاتب �أومبريتو �إيكو �إن »مو�سولنيي مل يكن لديه 

فل�سفة بل كان لديه خطاب فقط«.

تاأخر  �ل�سلطة، و�جه م�سكلة  �إىل  عندما و�سل مو�سوليني 
ولكن  �سيًئا  يفعل  �أن  ح���اول  دع��ائ��ي��ة،  بطريقة  �ل��ق��ط��ار�ت 
�لقوي  �لتدخل  ك��ان  ل��ذ�  ت�ساعده،  مل  �لقت�سادية  �لأزم��ة 
�ل��وح��ي��د ���س��د �ل�����س��ك��ك �حل��دي��دي��ة ه��و �ل��ت��ق��ل��ي��ل م��ن ع��دد 
�مل�سكلة، قرر  ي�ستطيع حل  �أنه ل  �أدرك  �أن  وبعد  �ملوظفني 
�ملر��سيم  م��ن  ب�سل�سلة  �لعمل  مت   1926 ع��ام  يف  ن�سيانها. 
و�لقو�نني و�لتعاميم �خلا�سة باملحافظات �أن على روؤ�سائها 
ب�سرف  ت�سر  �لتي  �لأخ��ب��ار  �لك�سف عن  و�ج��ب  �ملحافظني 
�إي��ط��ال��ي��ا ومل ي��ع��د �أح����د ي�����س��م��ع ب��ت��اأخ��ري �ل���ق���ط���ار�ت منذ 

�لثاثينيات وهكذ� مت حل �مل�سكلة.
يكفي  �لعك�ض،  ولإدر�ك  �لإيطاليني؟  مو�سوليني  �أَح��بَّ  هل 
ق����ر�ءة �ل��وث��ائ��ق �ل��ت��ي ت��رك��ه��ا �مل��ق��رب��ون م��ن��ه، ك��ت��ب �سهره 
غاليات�سو �سيانو �أن �لدوق ��ستمتع بروؤية �لإيطاليني يعانون 
لأنهم بهذه �لطريقة �سيكونون �سعفاء وميكن �لتاعب بهم 
�أن��ه كان على عاقة قوية مع  �لقول،  ب�سهولة. وهنا ميكن 

�ل�سعب �لإيطايل حتى �أنه ذهب �إىل حد �حتقاره.
هل كان مو�سوليني دكتاتور�ً »جيد�ً«؟ مل تكن �لديكتاتورية 
�لفا�سية �ل�سمولية باأي حال من �لأحو�ل ذ�ت وجه �إن�ساين، 
�َسنَّت  �لفردية  �حل��ري��ات  على  �لق�ساء  �إىل  بالإ�سافة  فهي 
�أ�سدرها ذلك �لنظام  �لعديد من �لقو�نني �لعن�سرية �لتي 

عام 1938.
�أعطى مو�سوليني  قائد �لدخ��ار و�ل�سمان �لجتماعي، هل 
رو�تب �لتقاعد لاإيطاليني؟ مل يعط ِ �لدوق رو�تب �لتقاعد 
�ل�سندوق  ت�سمى  موؤ�س�سة  ه��ن��اك  ك��ان  لقد  ل��اإي��ط��ال��ي��ني: 
�لوطني لل�سمان �لجتماعي منذ نهاية �لقرن �لتا�سع ع�سر 
)مت �إن�ساوؤها من قبل حكومة كري�سبي( و�لتي كانت مهمتها 
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�لقطاع  وم��وظ��ف��ي  �لع�سكريني  للموظفني  معا�ض  ت��وف��ري 
للتاأمني  �لوطني  بال�سندوق  ت�سميتها  �إع���ادة  مت��ت  �ل��ع��ام، 
ا  �لجتماعي Inps يف عام 1919 ومت متديد �لتغطية �أي�سً
�لهيئة  ه��ذه  �لفا�سية  و�سعت  �ل�سناعي.  �ل��ق��ط��اع  لت�سمل 
�إىل  ت�سميتها  �أع��ادت   1933 عام  ويف  �حلكومة  �سيطرة  حتت 
ميكنها  ب��ح��ي��ث  �ل��ف��ا���س��ي��ة(  �إىل   F ت�����س��ري  )ح��ي��ث   Infps
�لتحكم يف تقدمي �مل�ساعد�ت، لي�ض فقط �ملعا�سات �لتقاعدية 
��ا �مل�����س��اع��د�ت �لأخ����رى �ل��ت��ي تو�سع �ل��ي��وم حتت  ول��ك��ن �أي�����سً
كان  ما  على  لا�ستياء  دعائية  حماولة  »يف  �لرفاهية  بند 
�لنقابية  و�لن�سالت  �مل�ساومات  عقود من  نتيجة  �لو�قع  يف 
�للير�لية ومبادر�ت  �لتي نفذتها �حلكومات  و�لإ�ساحات 

�لنقابات �لعمالية �ل�سابقة«.
ه���ل ق���ام م��و���س��ول��ي��ن��ي ب��اإ���س��ت�����س��اح �لأر������س����ي وتنظيف 
��ست�ساح  تقلي�سها:  يجب  �أخرى  �أ�سطورة  �مل�ستنقعات؟ 
مناطق �مل�ستنقعات يف �إيطاليا بد�أ قبل ع�سرين عاًما من 
حكم �لفا�سية، ومع �لن�ض �ملوحد لا�ست�ساح عام 1923 
فيها  �سارك  ��ست�ساح  تدخات  �إج��ر�ء  �لفا�سية  حاولت 
��سطدمت  لأنها  �ملحاولة  ه��ذه  ف�سلت  �خلا�ض،  �لقطاع 
مع كبار ماك �لأر��سي يف �جلنوب لأنه مت فيها م�سادرة 

�لأر��سي �لتي يتم ��ست�ساحها من ِقَبل �لدولة.
مايني  ثمانية  �ن��ت��ز�ع  مت  حيث  طموحة  �خلطة  كانت 
دومن م���ن �أر�����س���ي �مل�����س��ت��ن��ق��ع��ات، ول��ك��ن يف �ل��ن��ه��اي��ة مت 
��ست�ساح مليونني فقط، مليون ون�سف مت ��ست�ساحها 
كانت  لقد   .1922 عام  قبل  �ل�سابقة  �حلكومات  ِقَبل  من 
خطة مكلفة للغاية للدولة لأن �لزر�عة يف تلك �لأر��سي 
�لتي مزقتها �ملياه كان �أمًر� ل ميكن حتمله؛ لذلك كان 
�حل��ل �ل��ذي �ق��رح��ه ق��ان��ون 1933 ه��و �إج��ب��ار �ملو�طنني 
على �لبقاء مت�سبثني بالأر�ض وتقدمي قرو�ض مدعومة 
�ل��و���س��ع،  يتح�سن  �أن  �أم����ل  ع��ل��ى  �ل�����س��ر�ئ��ب  وت��خ��ف��ي��ف 
لعدم فقد�ن  �ملمكنة  �لوحيدة  �لطريقة  تلك هي  وكانت 

م�سد�قيه �لدولة.
جلميع  م��ن��زًل  مو�سوليني  �أع��ط��ى  ه��ل  �ل��ب��ن��اء،  زع��ي��م 
�سهدت  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  نهاية  منذ  �لإيطاليني؟ 
�ل�سكان  و�نتقل جزء من  �زده��اًر� دميوغر�فًيا  �إيطاليا 
ج��دي��دة.  م��ن��ازل  على  �لطلب  �إىل  �أدى  مم��ا  �مل���دن  �إىل 
�ملر�سوم  �للير�يل  �ليمني  من  لوتز�تي  �لوزير  �أ�سدر 
�لأول خلطة �لبيت. �لفا�سية مل تفعل �سيًئا �سوى �أخذ 
�لإد�ر�ت  �إىل  و�إعادتها  �لعام  �لإ�سكان  موؤ�س�سات  جميع 
�لفا�سية �لإقليمية. مرة �أخرى، و�سعت �لفا�سية قبعتها 

على م�سروع لي�ض م�سروعها �خلا�ض.
كان �سلوك حكومة مو�سوليني بعد �لزلز�ل يف �إيربينيا 
�سحايا  ظ��ل  ��ا:  �أي�����سً متملًقا   1930 ع���ام  وب��ازي��ل��ي��ك��ات��ا 
�لزلز�ل يف �خليام يف �نتظار �ملنازل �جلديدة وكان �حلل 

�حلقيقي للم�ساكل �لتي �سببها �لزلز�ل بعد هدم مدن 
�خليام وبعد ب�سعة �أ�سهر من �لزلز�ل هو �لهجرة. 

زع��ي��م �ل�����س��رع��ي��ة، ه���ل ك���ان م��و���س��ول��ي��ن��ي م��د�ف��ع��ا عن 
لقد  خطاأ،  �أح��د.  ي�سرق  مل  �لفا�سية  �أي��ام  يف  �لعد�لة؟ 
�ل�سحف  يف  كتابتها  ميكن  ل  ول��ك��ن  �ل�����س��رق��ات  ق��ام��ت 
خا�سة  خمتلفان  �سيئان  هما  و�لعد�لة  �ل�سرعية  لأن 
من  هو  �لقانون  �ح��ر�م  حيث  �لديكتاتورية  ع�سر  يف 

�خت�سا�ض �لفقر�ء �أو �ملن�سقني ولي�ض �لأقوياء.
�لدوق و�أتباعه نزيهون؟ كذبة كبرية و�سخمة. فيات، 
وق���اع، ور����س���اوى، وث����رو�ت ول���دت م��ن �ل��ع��دم. حقوق 
ح��ق��ول �ل��ن��ف��ط يف �ل��ب��ي��ان��ورة ب��د�ن��ا �ل��و�ق��ع��ة يف �إقليم 
�سينكلري  ل�سركة  �لتابعة  �سقلية  ج��زي��رة  ويف  فينيتو 
�أدل��ة  ك��ان ميتلك  لأن��ه  ماتيوتي حياته  كلفت جاكومو 
على �لف�ساد، كيف ميكن ن�سيان خطاب �لدوق �ل�سهري 
1925حيث  ثاين/يناير  كانون   3 يف  �لنو�ب  جمل�ض  يف 
رئي�ض  فاأنا  �إجر�مية،  جماعة  �لفا�سية  كانت  �إذ�  ق��ال: 
هذه �جلمعية �لإجر�مية وقد كانت �لبد�ية �حلقيقية 

للديكتاتورية.
�لقت�ساد  مو�سوليني  رف��ع  ه��ل  �لق��ت�����س��ادي،  �ل��زع��ي��م 

�لإيطايل �إىل �أعلى �مل�ستويات؟
عاًما:  ع�سرين  خ��ال  �لإي��ط��ايل  �لقت�ساد  يتقدم  مل 
فقد مت حتقيق �لتو�زن يف �مليز�نية فقط ب�سبب �لإعفاء 
�ض �أزمة عام 1929 �لباد على  من ديون �حلرب ومل مَتَ
�أنقذ  لل�سركات.  �مل���ايل  �لتمويل  �سعف  ب�سبب  �ل��ف��ور 
و�أن�ساأ  �ل��ع��ام،  ب��امل��ال  �ل�ستثمارية  �لبنوك  مو�سوليني 
هيئة عامة لإعادة �إطاق �ل�سركات ولكن يف �لو�قع مت 

ر يف �أزمة. ��ستخد�مها ل�سر�ء �ل�سركات �لتي كانت متُّ

هل عزز مو�سوليني دور �ملر�أة يف �إيطاليا؟ بالن�سبة للفا�سية، 
كان على �ملر�أة فقط �أن تلد �لإيطاليني �جلدد و�لترع بهم 
للوطن وكان هناك �لعديد من �أحكام �لنظام لطرد �لن�ساء 
من �لوظائف �لعامة و�خلا�سة. �سوتت �لن�ساء لأول مرة يف 

عام 1946 لا�ستفتاء بني �ملَلَِكية و�جلمهورية.
�ل�سنو�ت  با�ستثناء  عظيماً؟  ق��ائ��د�ً  مو�سوليني  ك��ان  ه��ل 
ماب�ض  يف  د�ئ���ًم���ا  �ل��ق��ائ��د  ���س��ورة  ك��ان��ت  �لأوىل،  �لقليلة 
ع�سكرية ومع ذلك وبالنظر �إىل �لو�قع فهو مل يكن قائد�ً 
�لإيطاليون  �لتي خا�سها  �ت�سمت �حلروب  �لإط��اق:  على 
بالإبادة �جلماعية و�لعنف �سد �ملدنيني يف ليبيا و�سلوفينيا؛ 
�لهز�ئم �لتي عانت منها �لباد يف �إ�سبانيا �سد �ملتطوعني 
�جلمهوريني ويف �ليونان �سد �جلي�ض �لهيليني �لذي كان 
�ض �أن يكون �أقل ��ستعد�ًد� من �جلي�ض �لإيطايل؛ فقد  ُيفَرَ
بقيادة  �لدو�فع  قلة  �سيئ مع  ب�سكل  كان �جلنود م�سلحني 
�أو  �ملكاتب  ور�ء  كموظفني  �إل  �ملهنة  يك�سبو�  مل  ج��ر�لت 
�لز�ئفة  �ل�سورة  م��ع  تتناق�ض  و�ل��ت��ي  �لنظام  �إىل  �لتملق 

لاإيطاليني �جليدين.
�إىل جانب هذه �خلدع، ل بد من �إ�سافة ر�أي ورد يف كتاب �آخر 
ل�سحفي من �لر�ي )قناة �لتلفزيون �حلكومية �لر�سمية( 
بعنو�ن »عندما كانت �إيطاليا فا�سية«  ووفًقا لهذ� �ل�سحفي، 
مو�سوليني  �أح�سرو�  �لذين  هم  للفا�سية  �ملناه�سني  ف��اإّن 
�ل�سناعيني ول  �لأر����س��ي ول  ُم��اَّك  ولي�ض  �إىل �حلكومة 
عا�سو�  �لذين  �لإيطاليني  �للير�ليني  عمى  ول  �ملا�سونية 
مع بعبع �ل�سر�كيني وثورتهم. فكما نرى، ما ز�لت خدع 

�لفا�سية تكافح �سد �ملوت �إىل يومنا هذ�. 
من هنا ميكن تف�سري �لنهيار �ملفاجئ لنظام ع�سرين عاًما 
من �حلكم �لفا�سي يف �سيف عام 1943 على �أنه خيبة �أمل 
كبرية؛ �إذ �سمد جليل و�حد فقط لأن عدد�ً ل باأ�ض به من 
�ل��دوق كان يف عزلة  �إن  �ل�سجاعة ليقول  �لنا�ض كان لديه 

عن �سعبه.
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طالل اليزيدي *

ثقافه التفشي:
كارثة إيبوال والوباء القادم 

عندما تف�سى وباء �إيبول يف غرب �إفريقيا عام 2014، تف�سى ب�سرعة جنونية تعدت �لقدرة على �لردع. عند �نتهاء �لوباء يف عام 2016، �أ�سيب بالعدوى 
 Pardis( أن يحدث ذلك كما كتبت باردي�ض �ساباتي� �أكرث من 28،000 �سخ�ساً و�سجلت 11325 حالة وفاة ب�سبب �ملر�ض. مل يكن من �ملفرو�ض 
�لفو�سى خلف جتاوب  ك�سفتا  كتابهما  �لقادم«. يف  و�لوباء  �إيبول  كارثه  �لتف�سي:  »ثقافه  كتاب  Sabeti( ولر� �ساحي )Lara Salahi( يف 

�لعامل مع تف�سي وباء �إيبول بني عامي 2014-2016، و�قرحتا بع�ض �لأطروحات لتفادي �أوبئة م�ستقبلية �أخرى. 

���س��اب��ات��ي ب��اح��ث��ة يف جم���ال ع��ل��وم �جل��ي��ن��ات، ك��ان��ت من 
�سمن �لفريق �لذي حدد مكان وزمان �نتقال فريو�ض 
تعاونها  �أث��ن��اء  لكن  �لب�سر،  �إىل  �حليو�نات  من  �إي��ب��ول 
مع �مل�سوؤولني يف �إفريقيا �لغربية لحظت �أن �لتجاوب 
فاندلعت  تن�سيقًيا،  جيدة  بدرجة  يكن  مل  �ملر�ض  مع 
�مل�����س��وؤول��ني.  ب��ني  �مل�����س��ت��وى �ل�سخ�سي  �ل��ت��وت��ر�ت ع��ل��ى 
�أي�سا  عرقل  �لبطيء  و�للوج�ستي  �ل�سيا�سي  �لتجاوب 
�لوقت  معظم  يف  �ل��وب��اء.  م��ع  �ل��ت��ج��اوب  عملية  �سرعة 
ب�سبب  كارثية  عو�قب  من  خوفاً  �أي�سا  �خل��وف  تف�سى 

بطء �لتجاوب مع �لتف�سي. 
ومع  �سحفية  ك��ان��ت  �لآخ���ر  �جل��ان��ب  يف  �ساحي  لر� 
�لتف�سي«،  »ثقافه  ق�سية  كتابهما  يف  طرحتا  �سباتي 
ت��ن��اق�����ض �مل��ه��ال��ك و�لأو������س�����اع �ل���ردي���ئ���ة �ل���ت���ي ت��ت��ط��ور 
تزدهر  �لثقافة  ه��ذه  �ملعدية.  �لأم��ر����ض  تف�سي  �أث��ن��اء 
م��ع �لإن���ك���ار و�ل���ل���وم و�ن���ع���د�م �ل��ث��ق��ة ب��ني �مل�����س��وؤول��ني، 
و�مل�سوؤولون  فامل�ساهري  �ملهنة،  و�آد�ب  �لأخاق  فت�سقط 
مو�قع  يف  بينما  لل�سهرة،  ك�سبيل  �ل��وب��اء  ي�ستخدمون 
�ملطلوبة  �مل��و�رد  قلة  �لنا�ض على  يتز�حم  �لوباء  تف�سي 
تتعاقب  �ل��وب��اء  مناطق  يف  فاملهالك  �ل��وب��اء.  ملكافحة 
لكنها حتدث مر�ر�ً  �ملرعبة،  �لأف��ام  �أحد  كتنبوؤ ق�سة 
وت���ك���رر�ً. ت��ق��ر �ل��ك��ات��ب��ت��ان �أّن����ه ع��ن��د �ل��ع��م��ل يف منظمة 
ملكافحة �لوباء توؤمن بها، لكن يف نف�ض �لوقت تعرف 
ب��الخ��ت��ال �ل��وظ��ي��ف��ي يف ه���ذه �مل��ن��ظ��وم��ة، ي��ك��ون من 
�نتقاد�ت متزنة، فالعو�قب تكون  تقدمي  �ل�سعب جد�ً 
عن  م�سوؤولة  ه��ذه  �ملنظومة  تكون  عندما  ج��د�ً  عالية 

�لتجاوب حلالة طو�رئ �إن�سانية. 
�ل��ف��ك��رة �ل��رئ��ي�����س��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب م��رت��ك��زة ح���ول �لخ��ت��ال 
�ل��وظ��ي��ف��ي �مل�����س��اح��ب يف �ل����رد ع��ل��ى ت��ف�����س��ي �لأوب���ئ���ة. 

�لختالت هذه على ر�أي �لكتاب تظهر ب�سبب �لركيبة 
�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة غ���ري �مل��ت�����س��اوي��ة، و�ل��ت��ن��اف�����ض ب���ني بع�ض 
حتت  �ملوظفني  بع�ض  يعمل  حيث  �لدولية  �جلمعيات 
�سغوط نف�سية عالية، فكما ذكر يف �لكتاب »يف �حلقيقة 
نظام ردع �لأوبئة �حلايل يزيد من ت�سدع نظام �سعيف 
جد�ً«. تقول لر� �ساحي »لتجنب �إعادة نف�ض �لأخطاء 
مع كل تف�ضٍّ لوباء جديد، يجب �أن يتحول �لنظام �إىل 
مقام يف�سل �لتعاون على �لتناف�سية، و�ل�ستعد�د على 
خاف �تخاذ �إجر�ء متاأخر«. �ساباتي تقول �إن خرتها 
ع��ام��ي 2014 و2015 يف  ب��ني  ���س��ري�ل��ي��ون  �مل��ي��د�ن��ي��ة يف 
�أثناء  �ساحي،  لر�  مع  تتو�فق  �إي��ب��ول  وب��اء  مكافحة 
بعيد�ً  لي�ض  �أوغ��ن��د�  يف  تعمل  كانت  لر�  �لكتاب  كتابة 
من مركز تف�سي مر�ض �إيبول يف جمهورية �لكوجنو. 
�مل�ساحبة  �لوظيفية  و�لخ��ت��الت  �لرديئة  �لأو���س��اع 
لتف�سي �لوباء ل تقت�سر فقط على تف�سي وباء �إيبول، 
ف��ق��د وث���ق نف�ض �خل��ل��ل و�أح��ي��ان��اً �أ����س���و�أ �أث��ن��اء �لأوب��ئ��ة 
�لأخرى �ملنت�سرة على نطاٍق و��سع. فالثقافة �مل�ساحبة 
للم�سابني  �ل�سيء  �لو�سم  يف  �ل�سبب  كانت  تف�ضٍّ  لكل 
نق�ض  �إىل  و�أدت  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات  يف  بالإيدز 
�لإباغ عن �حلالت �لأولية ملتازمة �للتهاب �لرئوي 
�حلاد )�ل�سار�ض( يف �ل�سني عام 2002، وتاأخر �لبحث يف 
تف�سي �إنفلونز� �لطيور يف �إندوني�سيا عام 2006، كذلك 

�أدى �إىل �إعاقة �ل�ستجابة لتف�سي فريو�ض زيكا.
يف  خمتلفة  م�ستويات  على  �ل�ستجابات  ي�سف  �لكتاب 
�لكتاب  ه��ذ�  ك��ان  �إذ�  لكن  �إن�سانية.  ط���و�رئ  ح��ال��ة  ك��ل 
باأي �سكل من �لأ�سكال يتحدث عن �سخ�ض و�حد فهو 
يتحدث عن �سيخ عمر خان. فق�سة عمر خان من�سوجة 
يف �لكتاب من خال �حلجج �لتي طرحتها �لكاتبتان. 

خ����ان ول����د ون�������س���اأ يف ����س���ري�ل���ي���ون، وع���ل���ى �ل���رغ���م من 
ور�ئ��د�ً  باحثاً  �أ�سبح  �لبلد،  تلك  �لهائلة يف  �ل�سعوبات 
يف �حلمى �لنزيفية هناك. كان خان من �أو�ئل �لأطباء 
�مل�سابني  رع��ى  وق��د  �إي��ب��ول،  لتف�سي  ��ستجابو�  �ل��ذي��ن 
بفريو�ض �إيبول يف �لباد يف �لن�سف �لأول من تف�سي 
�لوباء. يف يوليو 2014، تويف خان ب�سبب مر�ض �إيبول. 
�لتي  و�لأخ��اق��ي��ة  �ل�سيا�سية  بالق�سايا  �لكتاب  ي��ب��د�أ 
حتيط بعاج خان، �أين كان من �ملمكن �أن يعالج؟ هل 
كان يجب �إعطاوؤه عاجات جتريبية؟ ماذ� عن �لف�سل 
يف �إخائه )�أو �لتاأخري يف �لقيام بذلك( ليح�سل على 
�مل�ستجيبني  م��ن قبل  ول��و  ت��ق��دم��اً، حتى  �أك���رث  رع��اي��ة 
ق�سه خان  توؤكد  �إيبول.  لتف�سي  �لغرب  �لدوليني من 
و�حدة من �حلقائق �لأ�سا�سية للكتاب، فحيث ولدتك 
فمن  ل،  �أم  �لإي��ب��ول  وب���اء  �ستعي�ض  كنت  �إذ�  م��ا  ي��ق��رر 
ن�سيان  �ل�سهل  �لغربية من  و�لعياد�ت  �ملختر�ت  ر�حة 
�لخ���ت���اف���ات يف م�����س��ت��وى �ل���ع���اج م��ق��ارن��ة مب��اي��ني 
�لأ�سخا�ض يف �ملجتمعات �لفقرية. من �ل�سعب جتاهل 
ه���ذه �لخ��ت��اف��ات ع��ن��دم��ا ت��ع��م��ل يف �مل���ي���د�ن ملكافحه 
�إي���ب���ول، ج��ن��ب��اً جل��ن��ب م��ع م��ق��دم��ي �ل��رع��اي��ة �ل�سحية 
�لذين يعلمون �أنه لن يتم نقلهم جو�ً �إىل رعاية �أف�سل 
ميكن  ل  ب�سجاعة  يتحلون  ولكنهم  م��ر���س��و�،  م��ا  �إذ� 
ت�سورها ملو��سلة �لعمل يف تلك �لظروف. كتاب ثقافة 
�لتف�سي ميثل �ل�سوت �ملنا�سد بعد�لة �أكر يف �لتف�سي 

للوباء �لقادم. 
كتاب ثقافة �لتف�سي مبني على �لآر�ء �لر�كمية لأكرث 
و�لإد�ري���ني  و�لباحثني  �لأط��ب��اء  م��ن  �سخ�ض  م��ن 200 
يف  عملو�  مم��ن  �ل��ع��ام��ة،  �ل�سحة  جم��ال  يف  و�لعاملني 
�ل�سفوف �لأمامية لا�ستجابة على تف�سي وباء �إيبول 
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ويحتفظ  نف�سه  مييز  �لكتاب  لكن  �إفريقيا.  غ��رب  يف 
�لآر�ء  بع�ض  ج��ل��ب  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �سخ�سية  ب��ن��رة 
حتليات  بع�ض  ا  �أي�سً �لكتاب  يت�سمن  كما  �لفردية. 
م���ا ب��ع��د �ل���وب���اء م���ن ق��ب��ل ب��ع�����ض �مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة 
ملنظمة  و�خلارجية  �لد�خلية  كاملر�جعات  و�حلكومات، 
�لأك��ادمي��ي��ة  م��ن  �مل�ستقلة  و�لتقارير  �لعاملية  �ل�سحة 
�ل���وط���ن���ي���ة �لأم���ري���ك���ي���ة ل��ل��ط��ب وب���ع�������ض �مل��ت��ع��اون��ني 
بلمحة  �أي�سا  �لكتاب  يتحدث  �لآخ��ري��ن.  �لأكادمييني 
�لأوب��ئ��ة  تف�سي  م��ن  �ملنبثقة  �ل��ت��ح��دي��ات  ع��ن  �إن�سانية 
و�ملر�سى،  و�لأطباء  �لباحثني  ق�س�ض  �سرد  خال  من 
مب��ا يف ذل���ك ���س��اب��ات��ي و�أع�����س��اء خم��ت��ره��ا. �ل��ي��وم، كل 
�لإد�ري����ة،  للهيكلة  هيكلة  �إع���ادة  يتطلب  جديد  تف�ضٍّ 
مبا�سرة.  تتم  �ل��وب��اء  ملكافحة  و�لعمليات  و�ملفو�سات 
�لإد�ري���ة  �لهيكلة  قلة  ب��اأّن  جت��ادلن  و�سباتي  لر�  لكن 
�إف��ري��ق��ي��ا خلقت م�ساحة  �مل��وث��وق��ة يف غ��رب  و�ل��رق��اب��ة 
�ل�سخ�سية  و�مل�سالح  و�ل��ط��م��وح��ات  �لتناف�سية  حيث 
ت�سببت يف تفاقم �لآث��ار �ملدمرة للوباء. �لكتاب ي�سّلط 
�لتقارير  جتنبتها  -�لتي  �ل�سعف  نقاط  على  �ل�سوء 
�لتي  �ل��وب��اء  ملكافحة  �لأم��ام��ي��ة  �جلبهة  يف  �ل�سابقة- 
تبطئ وتعرقل �ل�ستجابة. قابلت �ملوؤلفتان �لعديد من 
�لأ�سخا�ض و�أر�سلتا ��ستبياًنا عر �لريد �لإلكروين، 
�ل�ستبانة كانت  �لإجابة على  �أج��اب عنه 132 �سخ�ساً. 
بطريقة جمهولة لأّنه بخاف ذلك معظم �لأ�سخا�ض 
بالتناف�سية  �ملتعلقة  �لأ�سئلة  عن  �لإجابة  �سريف�سون 
�أّن��ه��م  �مل�ستجيبني  م��ن   ٪27 ق��ال  و�ل��ت��ب��ذي��ر.  و�لف�ساد 
لحظو� بع�ض �لأ�ساليب غري �لقانونية خال �لوباء. 
و�أ����س���ار 37٪ �آخ������رون �أّن���ه���م ت��ع��ر���س��و� ل��ل��ره��ي��ب من 
�إّم��ا عن طريق  �ملنظومة،  �آخرين يعملون يف  �أ�سخا�ض 
مو�جهته �سخ�سيا �أو م�ساهدته يحدث �سخ�سا �آخر �أو 

�سماعه و�ل�سماح با�ستمر�ره. 
ا عن كيفية تكدي�ض  ذكرت �ساباتي ولر� �ساحي ق�س�سً
يف  ت�ساعد  �أن  �ملمكن  من  ك��ان  �لتي  و�لعينات  �لبينات 
يف  مبا  و�ملنظمات،  �لباحثني  بع�ض  قبل  من  �ملجابهة 
�لعديد م��ن هيئات  ب��د�خ��ل  �لأف����ر�د  �لعديد م��ن  ذل��ك 
ثابتاً  �ل�سحة �لدولية �لعامة. هذ� �لكتاب يقدم �سرد�ً 
عن �لف�ساد على جميع �مل�ستويات ��ستنزف �ملو�رد �لعامة 
عن �ملجتمعات و�لأفر�د �ملحتاجة. على �سبيل �ملثال �أّكد 
و�لهال  �لأح��م��ر  �ل�سليب  �ل��دويل جلمعيات  �لحت��اد 
�لأحمر �ختا�ض ما يقارب 6 مايني دولر �أمريكي من 
�لأمو�ل �ملخ�س�سة لإيبول يف غرب �إفريقيا، كما ت�سلط 
�ل�سيا�سة  ع��ن  ملمو�سة  �أمثلة  على  �ل�سوء  �ملوؤلفتان 

وما  �لثقة  و�نعد�م  �لثقافية  و�لختافات  �لتنظيمية 
�أدت �إليه من تو��سل غري فعال للتجاوب على �لنقاط 

�حلا�سمة خال �لوباء. 
�لكتاب  �أّن  �إل  ك��ل ه��ذه �لن��ت��ق��اد�ت  �ل��رغ��م م��ن  على 
حالت  يربط  فالكتاب  �إيجابية.  مباحظات  ينتهي 
�لف�سل �أثناء تف�سي �لأوبئة بفجو�ت �أ�سا�سية وحمددة 
بالطرق  �لتحكم  �مل��ث��ال  �سبيل  على  ب����الإد�رة،  تتعلق 
�ل��ت��ي ي��ت��م ب��ه��ا ت���وزي���ع �مل�����س��اع��د�ت ل��ت��ج��ن��ب ت�سريب 
و��ستنز�ف �لأم��و�ل من قبل بع�ض �لأف��ر�د. فالكتاب 
يحدد �لعمليات �لأ�سا�سية �ملطلوبة لإ�ساح �لفجو�ت 
تب�سيط  ت�سمل  هذه  �لإ�ساحات  �حل��ايل.  �لنظام  يف 
�ل�سريكة  و�ملجموعات  �ملنظمات  �لت�سال بني  �أنظمة 
و�إن�����س��اء هيكل  �ل���وف���اء،  تف�سي  ع��ل��ى  �ل���س��ت��ج��اب��ة  يف 
يتكون من خر�ء متعاونني  �لبحوث  لإد�رة  مركزي 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى ع����اٍل م��ن دون وج����ود �أي ت�����س��ارب يف 

�مل�سالح.
تف�ض  لكل  �مل�ساحبة  �لثقافة  �لكاتبتني  ر�أى  فعلى 
ذلك  لكن  تغريها.  ميكن  �ل�ستجابة  ل�سرعة  �ملعيقة 
يتطلب قر�ر�ت مدرو�سة يتم تنفيذها بعناية، حتكمها 
و�ل�سدق  بالو�قعية،  وم�سر�سدة  �لأ�سا�سية،  �ملبادئ 
و�ل�سفافية و�مل�ساءلة. فالتغري يتطلب �إز�لة �حلو�جز 
متعمدة،  �لأحيان  بع�ض  يف  �لإن�سان،  �سنع  من  �لتي 
تف�سي  لقمع  �ل��ازم��ني  و�ل��ت��ع��اون  �لتنظيم  وت��ع��وق 
�لأوبئة. فثقافة �لتف�سي ملكافحة فعالة لاأوبئة يجب 
�أن تتحول �إىل عقل جماعي حيث �لكل موؤمن مببد�أ 
�أن تتحول  �مل��ك��اف��ح��ة، و�مل��م��ار���س��ات يجب  و�ح���د وه��و 

�إىل �لتعاون، ذلك �لتحول وحده �سيحدد قوتنا على 
�ل�ستجابة ل �سيما �أّن �لتهديد�ت لتف�سي �لأوبئة من 

�لطبيعي �أن تكون متز�يدة. 
لي�ض هنالك �سك يف �أن دمج وكالت وفاعلني متعددين 
لا�ستجابة لتف�سي �لأوبئة يخلق جزء� �إيجابيا ملكافحة 
�ل��ت��ف�����س��ي، ل��ك��ن ه���ذ� �ل��دم��ج ي��ج��ب �أن ي��ك��ون م��ع ن��و�ي��ا 
�حل��ايل  �ل��وق��ت  ففي  �لتعاونية.  �ل�ساملة  �ل�ستجابة 
ت��وج��د ت��د�ب��ري حم����دودة ل�����س��م��ان �مل�����س��اءل��ة يف خ�سم 
فلت�سحيح  م��ت��وق��ع.  وغ���ري  للتف�سي  �مل��ت��ق��ل��ب  �ل��و���س��ع 
ثقافة �لتف�سي �حلالية يتطلب �لعمل من �أجل �لعد�لة 
لل�سفافية،  وح��و�ف��ز  م��ب��ادئ  و�سع  وك��ذل��ك  �لتنظيمية 
ملو�جهة  �لفاعلة  �جلهات  جميع  ت�سعر  حتى  و�لتعاون 
جميع  على  يجب  ذل��ك  �إىل  بالإ�سافة  بالدعم.  �ل��وب��اء 
م�سركة  �أه���د�ف  �إن�����س��اء  �لعمل  يف  �مل�ساركة  �ل��وك��الت 
ل��دع��م �جل��ه��ود ع��ل��ى �أر�����ض �ل���و�ق���ع، مب��ا يف ذل���ك جمع 
�لبيانات، و�لبحث، و�إ�سر�ك �ملجتمع يف هذه �ملعلومات. 
هذه �لإجر�ء�ت لت�سحيح ثقافة �لتف�سي �حلالية لي�ست 

�سوى عدد قليل من تلك �ملناق�سة يف �لكتاب.
متمثا  بال�ستعد�د  �لقادمة  �لأوب��ئ��ة  مو�جهة  ينبغي 
�إد�رة  وهيكلة  عاملي،  م�ستوى  على  للعامة  توجيهات  يف 
عاملية ملكافحة �لوباء. �إذ� مل تتغري �لعقلية على م�ستوى 
�لأوبئة  لتف�سي  لا�ستجابة  �ل�ستعد�د  ل�سالح  �لعامل 
�ملكافحة.  ملنظومة  �ل��وظ��ي��ف��ي  �خل��ل��ل  ي�ستمر  ف�����س��وف 
�ملنظمات �ملكلفة بالرد على تف�سي �لأوبئة ما ز�ل لديها 
�لعامل  �ل��د�ئ��م.  ����س��ت��ع��د�ده��ا  لتمكني  لتتعلمه  �لكثري 
ل��اأم��ن  خم�س�ض  م��رك��زي  ح��ك��م  هيكلة  �إىل  ب��ح��اج��ة 
�ل�سحي �لعاملي م�سابهة للنهج �لع�سكري يف �ل�ستعد�د 
و�ل�ستجابة. يعتر تف�سي �إيبول يف جمهورية �لكوجنو 
بعثات  �إىل  �مللحة  �حل��اج��ة  على  م��ث��ال  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
مكافحة �أقوى ومو�سعة بهدف و��سح ملنع تفاقم تف�سي 

�لوباء و�نت�ساره. 
-----------------------------------------------

الكتاب: ثقافه التفشي: كارثة إيبوال 	•

والوباء القادم

المؤلفان: الرا صالحي وبارديس ساباتي 	•

•	Harvard University Press :دار النشر

سنه النشر: 2018	•

عدد الصفحات: 288	•

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

إصدارات عالمية جديدة

الكتاب: الشغف بالمفهوم
نظرية المعرفة والالهوت والسياسة.

II كتابات
المؤلف: إتيان باليبار

الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا
سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 276 صفحة

تسع  من  باليبار  إتيان  الفرنسي  الفيلسوف  كتابات  من  الثاني  المجلد  هذا  يتكون 
دراسات فلسفية عن مفكرين كالسيكيين أو معاصرين مثل كانغويلهيم، باديو، 
أسئلة  طرح  أجل  من  وغيرهم(  وفوكو،  ألتوسير  ماركس،  ميكيافيلي،  باسكال، 
وتفسير  النظري  التأمل  بين  التفكير،  على  وأثرها  والسياسية  العلمية  المعرفة 

األحداث الجارية.
المؤلف من نظرية  بين عامي 1994 و2016، وهي توضح مرور  الدراسات  كتبت هذه 
بين  الربط  هو  منها  المركزي  السؤال  كان  والتي  والنقدية،  التاريخية  المعرفة 
طبيعتها  تتعارض  التي  الحقيقة،  مقوالت  وفينومينولوجيا  والعلم،  األيديولوجيا 
بين  مستمر  تدخل  على  وتدل  الظروف،  »متطلبات«  على  والمفتوحة  الجوهرية، 
البحث عن الوضوح، ولحظة القرار الحتمية وتكرار تقاليد البحث النظري العظيمة. 
في   ، متوافقين  غير  أنهما  يبدوان  اللذان  األبحاث،  من  النوعان  هذان  يتشارك 
الشغف المشترك بالمفهوم ، وهو أمر مشترك بين جميع المؤلفين الذين شرحت 

نظرياتهم الفكرية.
توزعت القراءات المقترحة إلى ثالث مجموعات موضوعاتية، حول صيغ عرضية، يتم 
توثيق مساراتها من مؤلف إلى آخر: تاريخ الحقيقة، مسألة الهرطقة، األيديولوجيا 
الجدلي )على عكس  الصعود  إلى مخطط إشكالي عن  العلمية. وتفضي كلها 
»الصعود الداللي« عند المناطقة( التي تؤدي إلى مواجهات نظرية، وبذلك تنكشف 

مفاهيمهم وقضاياهم.

الكتاب: اكتشاف بورديو
المؤلف: سيمون ليموين

الناشر: المنشورات االجتماعية فرنسا.
سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 182 صفحة

يشرح الفيلسوف سيمون ليموين أربعة عشر نًصا ويعلق عليها لمعالجة مفاهيم عالم االجتماع المرموق بيير بورديو. تحظى مفاهيم بيير بورديو بشعبية كبيرة 
لدرجة أننا، حتى خارج علم االجتماع النقدي، نجدها في األدب الصحفي، في نصوص المنظمات، في الخطب السياسية ... يهدف كتاب سيمون ليموين، دكتور 

الفلسفة، إلى تسليط الضوء على المفاهيم الرئيسية للمفكر البارز الذي كرس نفسه لدراسة ومعرفة حركات المجتمع.
كيف يهيمن المهيمنون؟ هل يمكن استخدام علم االجتماع لتغيير عالقات القوة، ما هي قوة العنف الرمزي، ما المقصود بمفهوم الهابيتوس، والتميز، وكيف 
يعمل اإلنتاج االجتماعي؟ الكثير من األسئلة التي تدفع إلعادة »اكتشاف« بيير بورديو في تعدده وتفرده وإنتاجه الفكري ليصبح الكتاب في النهاية مقدمة أساسية 
لعلم اجتماع البورديوي، وانطالقا منه مقاربة جادة لفهم الحاضر الملتبس الذي يبين بجالء صحة تحليالت بورديو ونتائجه الفكرية وحتى تنبؤاته االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية.

الكتاب: العقل اآلخر.
المؤلف: بيير ديليج

الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا
سنة النشر: 2020

عدد الصفحات: 192 صفحة

علماء  يتبع  هل  جوهري:  سؤال  طرح  من  الكتاب  ينطلق 
أثناء  نفسه  المنهج  العلمي  الخيال  وكتاب  األنثروبولوجيا 
فبينما  نعم،  بالتأكيد،  الجواب  المختلف؟  اآلخر  وراء  سعيهما 
يلجأ ُكّتاب الخيال العلمي إلى الخيال الكتشاف العالم المذهل 
وشغفهم،  عقولهم  إال  تستوطن  ال  التي  العجائبية  للكائنات 
فإن االنثروبولوجيين يلجؤون إلى العلم لوصف مجتمعات أخرى 
وطريقة  عاداتها  خالل  من  تظهر  كما  ومذهلة  غريبة  بوصفها 
تفكيرها وكأنها ال تنتمي إلى الواقع. ومع ذلك، فإن بعض علماء 
األنثروبولوجيا يعبرون أحياًنا هذه الحدود: من خالل تجاهل طرق 
إياها  مستبدلين  دراستها،  يقترحون  التي  الثقافات  في  التفكير 
لوسيان  ابتكر   :1925-1900 بين  ما  والغامض.  الغرائبي  بخيالهم 
بالمجتمعات  يسمى  ما  إلى  نسبه  امتيازًيا  فكًرا  برول   - ليفي 
عن  فكرة  وورف  لي  بنيامين  ابتكر   :1950-1925 بين  وما  البدائية.  
 :1975-1950 بين  وما  الهوبي.   لغة  في  متأصلة  اعتبرها  الحدث 
شخصية  إلى  نسبها  رؤيوية  فكرة  كاستانيدا  كارلوس  ابتدع 
دي  فيفيروس  إدواردو  إختلق   :2000-1975 بين  وما  خيالية.  ياكي 
التقاليد  من  مشتق  أنه  يدعي  الطبيعة  متعدد  فكًرا  كاسترو 

األمريكية األصلية.
من خالل الكشف عن تدافع مستويات الواقع التي يتميز كاتب 
التحوالت  مع  صدى  يلقى  عمله  ليجعل  ك.ديك  فيليب  مثل 
ديليج  بيير  يتعهد   ، الهامشية  الفكرية  المدرسة  لهذه  النظرية 
البحوث غير الموضوعية محاوال ربطها  بإنجاز حفريات في هذه 
تكون  ما  غالبا  التي  العالقات  هذه  مختلف  بشكل  بالعالقات 

متناقضة ولكنها منتجة وخصبة دائًما ، بين العلم والخيال.
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آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عالمية جديدة

النار  عبر  البشر  تطور  كيف  التعالي:  الكتاب: 

واللغة والجمال والزمان.

اسم المؤلفة: جايا فينس

دار النشر: بازيك بوكس

تاريخ النشر: 2020

وال يزال الكائن المولع باأللغاز - اإلنسان - لغزا حتى بالنسبة إلى نفسه. على أن 
العلوم المعاصرة تحاول شيئا فشيئا إماطة اللثام عن هذا الكائن الملِغز الملَغز. 
والجمال  واللغة  النار  عبر  البشر  تطور  كيف  »التعالي:  كتاب  يأتي  اإلطار  هذا  في 
اإلنسان  أّهل  الذي  ما  التالية:  التساؤالت  عن  اإلجابة  يحاول  كتاب  وهو  والزمان«. 
الذكي؟ كيف تطورت عصابة من  الهاتف  إلى عهد  الَحَجر  ينتقل من عهد  لكي 
أصحاب القنص واللقط إلى إمبراطوريات ضخمة؟ وتجيب صاحبة الكتاب بأن البشر 
بعيد.  أمد  منذ  وثقافتنا  ومحيطنا  جيناتنا  تطور  تضافر  ثمرة  هم  إنما  الحديثين 
خالف  كيف  ـ  والزمان  والجمال،  واللغة،  النار،  ـ  مداخل  أربعة  خالل  من  لنا  وتفسر 
مسارنا مسار بقية الحيوانات، حتى صرنا إلى عصر غزو الفضاء وما بعد ذلك. كتاب 
جمع بين أمرين ـ االستفزاز والشاعريةـ كي يظهر كيف استطاع اإلنسان السيطرة 

على الطبيعة وتحويل نفسه إلى كائن عجيب. 

الكتاب: السياسة واألنطولوجيا 

والمعرفة عند اسبينوزا

اسم المؤلف: ألكسندر ماتيرون

دار النشر: جامعة إدنبره

تاريخ النشر: 2020

هذه فرصة لمن يعشقون الفكر الفلسفي الفرنسي ويعوزهم 
أحد  كتاب  هو  األصلي.  بلسانه  إليه  المتناول  سهل  مدخل  إيجاد 
أهم الدارسين لفكر الفيلسوف الهولندي اسبينوزاـ  أحد الفالسفة 
بل  العودة  باستمرار  إليهم  يعاد  والذين  فكرهم،  يبلى  ال  الذين 
إليه منذ كتابه  االنتباه  الذي كان قد لفت  الدارس  ـ وهو  العودات 
 .)1969( اسبينوزا«  عند  والجماعة  »الفرد  الفيلسوف:  هذا  عن  األول 
يجمع الكتاب بين دفتيه عشرين مقالة لهذا الباحث مدارها على 
نظرية  وعلى  المعرفة،  نظرية  وعلى  اسبينوزا،  عند  الوجود  علم 
السياسة، وعلى النظرية اإلتيقية ]فلسفة أسلوب العيش[، وذلك 
أسالفه  إلى  بالقياس  اسبينوزا  جديد  بين  مهمة  مقارنات  بعقد 

وبالنظر إلى حواره مع مجايليه. 

الكتاب: ما العلم وكيف يشتغل حقيقة

اسم المؤلف: جيمس زيمرينج

دار النشر: مطابع جامعة كامبريدج

تاريخ النشر: 2019

من  ألوان  فيه  كثرت  زمان  في  الكتب  من  النوع  هذا  إلى  أحوجنا  ما 
إال لكي  تتوقف  التي ال تكاد  المؤامرة  الشعوذة وجحافل من نظريات 
على  يدور  كتاب  وهو  ممارس،  عالم  تأليف  من  الكتاب  جديد.  من  تبدأ 
ومدياتها  العلمية  المعرفة  طبيعة  في  )النظر  اإلبستمولوجيا  مسائل 
وحدودها(. يتكون الكتاب من ثالثة أبواب. من مواد الباب األول: ما الذي 
البشر؟  المعرفة؟ وكيف يفكر  أن نعرفه حقيقة؟ وما مشكلة  يمكن 
ومن المدارات التي دار عليها الباب الثاني: كيف يختلف االستدالل العلمي 
وال  موضوعات  على  العلماء  يشتغل  ولماذا  االستدالل؟  أنواع  باقي  عن 
تختلف  أن  العلماء  لمالحظات  يمكن  وكيف  أخرى؟  على  يشتغلون 
الثالث: كيف يحاول  الباب  تناولها  التي  القضايا  العالم؟ ومن  عن واقع 
المجتمع  تأثير  وما  حقا؟  العلم  درسنا  وهل  أخطائه؟  تصحيح  العلم 

على العلم؟

الكتاب: فينومينولوجيا الجسد الكسير
إيسبن  إشراف  تحت  جماعي  تأليف  المؤلف:  اسم 

داهن وكاسندرا فالك وطور إريك إريكسن
دار النشر: راوتليدج

تاريخ النشر: 2019

الوصف  الظواهر  بوصف  تعنى  فلسفة  ]الظواهرية[  الفينومينولجيا 
الظواهر  أهم  بين  ومن  سالفة.  معرفة  أو  مسبق  هوى  كل  عن  المجرد 
الكتاب  هذا  وجديد  »الجسد«.  ظاهرة  الفينومينولوجيا  بها  اهتمت  التي 
شأننا  من  أننا  ذلك  السقيم.  بالجسد  وإنما  السليم  بالجسد  يهتم  ال  أنه 
يعتريه  أو  بالمرض  ينكسر  عندما  إال  الجسد  ظواهر  بعض  إلى  ننتبه  أال 
الضعف أو يلم به األلم. ومن هنا تركيز هذا الكتاب على معيش الجسد 
الفينومينولوجية  التحليالت  مختلف  على  الضوء  يسلط  كتاب  الكسير. 
للجسد المعيش ـ سويته بالقياس إلى عدم سويته، سالمته بالمقارنة مع 
سقامته، نشاطه بالضد من خموله. ويضم المشاركون في هذا الكتاب 
جهود بعضهم إلى البعض لكي يتناولوا الجسد وانكساره في الفلسفة 
والالهوت والطب واألدب، ملقين بذلك الضوء على تجربة انعطاب الجسد 
في الحياة العادية، وكيف أن الفينومينولوجيا تطور تجربة المعيش هذه 

لتطرح حولها أسئلة تتعلق بإدراك الجسد وبفهم أمره وكنهه.
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تصّفح النسخة الرقمية

      مجلة التفاهم
عنوان العدد: إعالن السلطان قابوس للمؤتلف اإلنساني

األبعاد القيمّية والكونّية

المحــاور
حمة والتعارف واألخالق - عبداهلل بن محمد السالمي. - الرؤية الكونّية أساسًا للتعاون بين األديان : الرَّ

- اإليالف واالئتالف والمؤتلف اإلنساني : األسرار اللغوية والرؤية القرآنية واألبعاد الحضارية - 
فيصل الحفيان.

- العُقل والعدُل واألخالق في »المؤتلف اإلنساني« - رضوان السيد.

- المؤتلف اإلنساني والسالم العالمي - عبدالرحمن السالمي.

- أخالق الواجب والمؤتلف اإلنساني في الفلسفة المعاصرة - الزواوي بغوره.

- من التداولية إلى المؤتلف اإلنساني - فتحي المسكيني.

- قيمة الكرامة و المؤتلف اإلنساني - محمد الشيخ.

- يسألونك عن المؤتلف اإلنساني! - حاتم الطائي.

- المؤتلف اإلنساني واستقامة نظام األرض - محمد بن سعيد المعمري. 

- مداخل المؤتلف اإلنساني: حقوق الضيافة والجوار- يوسف أشلحي.

- نظرية األخالق العالمية والمؤتلف اإلنساني عند هانز كرنج- مصطفى النشار.

- العدُل واألخالُق في المؤتلف اإلنساني - ياسر قنصوه.

- تجليات المؤتلف اإلنساني في األديان العالمية - عز الدين عناية.

دراســات
- المؤتلف اإلنساني في التصّورات اليهودية المعاصرة - ماوريسيو أنتينوتشي.

- المسيحية المعاصرة ومسارات االئتالف الديني - ماريا أديلي رودجيرو.

- المؤتلف اإلنساني من منضور الثقافة الصينّية - حسام المغربي.

وجهات نظر 
- في بعض إشكاالت المؤتلف اإلنساني الكوني  خواطر في رهانات المفهوم وفي مفارقاته - 

عبدالعزيز لبيب.

-  الترجمة جسرًا لبناء المؤتلف اإلنساني - عبدالسالم بنعبد العالي.

- الّزمن الرقمي وسؤال المؤتلف اإلنساني - محمد نور الدين أفاية.

- االنبعاث اإلنساني في مواجهة اآلثار التفتيتية للعولمة - أحمد زايد.

آفــاق 
- اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: المبادىء والِقَيم - 

عز العرب لحكيم بناني.

 - الجامع  اإلنساني  والمشترك  العالمي  الروحي  اإلرث   -

محسن العوني.

للثقافات  االجتماعية في مّد جذور عابرة  العلوم  - إسهام 

وللفلسفات المختلفة - عائشة التايب.

ع - أديب صعب. - فلسفة الوحدة في التنوُّ

والغرب: نحو نموذج فلسفي عالمي..تعّددي    الشرق  بين   -

وإنساني- صالج سالم.

- إشكالّية الوحدة والّتنوع في الثقافة - منجي الزيدي.

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