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عند مر�سى ميناِء هذه اجلزيرة،

البوابَة ال�سينية،
ا�ستلقينا، حيث كانت املدينُة 

البحريُة 
م�ساطَب حتَت مرتفعاٍت مك�سّوٍة 

رة. باخُل�سْ
�ُسفٌن، وبواخُر، ومراكُب �سراعية، 

واأعالٌم و�سعوٌب عديدة،
وبّحارٌة �سّتى،

�سفٌن �سراعيٌة �سينية، وقوارُب، 
وكلُّ ح�سوِد ال�سرِق املبتهجة،

مما �ساهدُت وعرفت.
و حني وقفُت، باأ�سواٍت مفاجئٍة 

ُحلوٍة رّنانِة
على ن�سيٍم َمِرح،

دّقْت اأجرا�ُس الكني�سِة، معلنًة
ال�سالَم الداخلي.

اأيتها الأجرا�ُس الإجنليزية، 
ارتفعْت مو�سيقاِك اأو انخف�ست،

لن اأهّلَل لك،
رغَم اأنها تاأتيني ُحلوًة حزينًة، 

رين ُتذكِّ
َبا العزيزة. باأياِم ال�سِّ

لذلك، اأيتها الأجرا�ُس الإجنليزية 
الِت مبتوٌر ومهرتئ -اآخُر ال�سِّ

وقد تركُت الأر�َس والعقيدَة اإىل 
الأبد-

فدّقي ول تتوقفي!

-2
هناَك الكثرُي يف هذه املدينِة 

البحرية 
مل اأ�سادْفه من قبل،

ولكن �سيئان ماألوفاِن عندي
من زمن بعيد.

رِة ال�ستوائيِة اجلميلة، يف اخُل�سْ
يف ال�سوارِع، انظْر

املبايَن الإجنليزيَة الب�سعة
والرجَل الإجنليزيَّ الوح�سي!

-3
اأِقُف واأ�ساهُد اجلنوَد

ي�سريون �سعودا وهبوطا،
على ملعِب الكريكيت الأخ�سِر 

اجلديد
خارَج املدينة.

اأقُف، واأ�ساهُد، واأت�ساءل
متى، يف الأر�ِس الإجنليزية،

�سيتعلم هذا اجلنديُّ البائ�ُس املعتوُه
ويفهم؟

اأن الزولو، والبويرينّي، والعرَب،
ِرما َب�ِسعا كلهم يقاتلونه ُمْ

 ليكونوا اأحرارا،
رجال ون�ساء واأطفال.

يف الهند واأيرلندا
اإنه اأوقَف النا�َس؛

لي�سرَق اأمواَلهم
النبيُل الإجنليزيُّ الل�س.

ماذا اأعطوه؟
جلعِله خائًنا لواجِبه،

واإجباِره على ُظلِم اأخيه؟
لي�س اإل مالب�َس العبد وروَحه!

اأيها الفقرُي الأحمُق، تومي اأتكينز،
كم ذابٌل اأنَت، فلتفهْم، يف ذلك اليوم
حني تقُف بعيون متلهفٍة واأ�سناٍن 

م�سدودة،
لتقول:

»هذه اإجنلرتا حبيبتنا الغالية،
ها قْدَر ا�ستطاعتي، و�سوف اأحررُّ

من كل تاجٍر فا�سد،
ونبيٍل غ�سا�س!«.
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النوع اإلنساني.. تاريخ طافح باألمل
روتجر بريجمان

تاأ�سي�سه«  منذ  العامل  »اأمور خمفية عن  كتابه  اهتدى يف  ـ قد  واملقد�س« )1972(  »العنف  الكبري روين جريار )1923-2015( -�ساحب كتاب  الفرن�سي  املفكر  كان  َلِئْن 
)1978( اإىل اأن ال�ساأن فينا -مع�سر الب�سر- األ نرغب يف الأ�سياء، اللهم اإل اإن رغب فيها غرينا؛ بحيث ما ثمة من رغبة اإل الرغبة يف الرغبة اأو الرغبة يف املحاكاة؛ 
فاإن املفكر الهولندي ال�ساب -33 �سنة- روجتر بريجمان يذكرنا يف كتابه هذا عن مروءة الب�سرية )2020(، باأن طيبة بني الب�سر اأمر متاأ�سل فيهم منذ اأن �سار الإن�سان 
دنا على القول باأن »الواقعية« تقت�سي منا الإقرار باأن بني الب�سر �سريرون لطبع متاأ�سل فيهم، واأن »املثالية« تكمن يف القول باأنهم اأخيار، فاإن  اإن�سانا... واإذا كنا قد تعوَّ
املوؤلف يقلب هذه املعادلة قلبا جذريا: اإمنا تكمن الواقعية -كل الواقعية- يف القول باأن بني الب�سر اأخيار بالطبع... وذلك �سد ما يطلق عليه »النزعة الكلبية« التي 
ت�ستلذ بالإمعان يف ترديد اأن �سلوك الب�سر مدلٌِّل على ما ي�سي بخوارم املروءة، واأن بني اآدم كائنات اأنانية وعدوانية، واأن من �ساأن »الكلبيني« اأن يكونوا دوما على �سواب يف 

ما يّدعونه ب�ساأن طبيعة بني الب�سر الأنانية والعدوانية.

ال��ك��ت��اب ح��ول م��ا �صماه �صاحبه »فكرة  ي���دور ه��ذا  وه��ك��ذا، 
جذرية«. وما هذه الفكرة اجلذرية؟ هي فكرة قوامها القول: 
اإن معظم بني الب�صر لطفاء اأَِوّداء وذوو مروءة. واإذا ما نحن 
نعي�ش،  اأم  م��ت��اآزر؟  ع��امل  ت��رى يف  يا  نعي�ش،   ، ت�صاءلنا: هل 
تاآزر فيه؟ فاإن معظم النا�ش يخطئون  بال�صد، يف عامل ال 
يف احلكم حني يعتقدون اأننا نعي�ش يف العامل الثاين، بينما 
تفتاأ  الثانية ما  العاملية  العلمية ومنذ احلرب  البحوث  كل 
تثبت العك�ش. واحلال اأن هذه الفكرة اجلذرية التي يدعو 
يحكموننا  من  حتمل  اأن  �صاأنها  من  اأن  ي��رى  امل��وؤل��ف  اإليها 
على اإبداء قلقهم؛ ما داموا هم يقتاتون على نقي�صها. هي 
و�صائل  وتتجاهلها  واالأيديولوجيات،  االأديان  تنكرها  فكرة 
بني  اأن  ف��ك��رة  ال��ع��امل:  ت��اري��خ  حوليات  وتخفيها  االإع����ام، 
اأجلى  تبدو يف  الطيبة  واأن هذه  اأ�صلهم،  الب�صر طيبون يف 
�صورها عند النوائب. والغريب املريب، كما يرى املوؤلف، اأن 
غها كل فروع العلم  هذه الفكرة، وعلى عك�ش ما ُيعَتقد، ُت�َصوِّ
الت�صور، وت�صهد عليها ماجريات احلياة  ت�صويغا، ويعززها 
اليومية. ثم ي�صتاأنف املوؤلف القول: وماذا لو ت�صجعنا على 
اأن نحمل فكرة طبية النوع الب�صري وخرييته على حممل 
اأحدثت ثورة تقلب  اإِْن نحن عملنا بها  اجلد؟ واإنها لفكرة 
املجتمع راأ�صا على عقب؛ اإذ تعد مبثابة البل�صم ال�صايف الذي 
ي�صمن اأال يعود االإن�صان يرى العامل كما كان يراه من ذي 

قبل: عاملا مليئا بال�صرور حمما باالآثام.
ومن األطف ما يف هذا الكتاب اأنه كتاب يف كتاب؛ مبعنى اأن 
�صاحبه، وهو مي�صي يف ف�صوله قدما، ال يكف عن التذكري 
بلحظات تاأليفه؛ بحيث يذكر الفكرة ويحكي كيف واجهها 
اأن���ه خال  ي��ذك��ر  اإذ  ت��دوي��ن��ه��ا.  نيته  اأع��ل��ن  اأن  م��ا  حميطه 
كان  مل��ا  ف��اإن��ه  فيها،  الكتاب  ُي��ِع��دُّ  ك��ان  التي  املا�صية  ال�صنني 
يحدث اأن يحّدث النا�ش عن فكرته، عادة ما كانوا يواجهونه 

ت�صديقهم،  وقلة  ذهولهم  عن  تعبريا  حواجبهم  بتقطيب 
ذلك  معلا  الكتاب  ن�صر  عن  اعتذر  اأملانيا  نا�صرا  اأن  حتى 
وقال  الفطرية،  الب�صر  خريية  يف  يعتقدون  ال  االأمل���ان  ب��اأن 
اإىل قب�صة  الفرن�صي  اأح��وج  ما  اأاَل  القوم:  مثقف من علية 
العديد من االأمريكيني، بعد  ال�صارمة. وواجهه  احلكومة 
ال��دول  يا رج��ل؟ فحتى يف  انتخابات ع��ام 2016، هل ُجننت 
ال��ت��ي ر���ص��خ��ت فيها ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ���ص��اأن ف��رن�����ص��ا واأمل��ان��ي��ا 
»امل��ع��وزة«  النظرة  تلك  النا�ش  اأغ��ل��ب  يت�صاطر  وبريطانيا، 
عن الب�صر.. بينما ي�صفون كل من يدافع على عك�صها باأنه 

»�صاذج« و»عبيط...«.
ملاذا  هو:  املوؤلف  اأخ��ذ مبجامع عقل  لطاملا  ال��ذي  وال�صوؤال 
يا ترى يتم تبني مثل هذه النظرة ال�صلبية عن الب�صرية؟ 
ما  �صرعان  وبجماعتنا،  باأقربائنا  الثقة  اإىل  اإذ منيل  ومل��اذا 
يتغري موقفنا عندما يتعلق االأمر بالب�صر كافة؟ وملاذا تبادر 
ال�صركات  من  والعديد  والت�صريعات،  القوانني  من  الكثري 
يثبت  اإذ  ومل��اذا  ب�صر؟  ثقة يف  اأن��ه ال  ادع��اء  اإىل  واملوؤ�ص�صات، 
اأننا نعي�ش يف عامل م��روءة وت��اآزر منيل اإىل االعتقاد  العلم 
ئنا  ب�صد هذا؟ اأفهل يتعلق االأمر، يا ترى، بعادة من�صئية ُن�صِّ
عليها؟ قد يكون ذلك. ويف هذا الكتاب يورد املوؤلف ع�صرات 
اأم هل هي قناعة عقدية؟ قد ال  االآراء التي توحي بذلك. 
�صحيح  م��ن  اأن  تعتقد  االأدي����ان  بع�ش  فقط  ذل���ك،  ي�صدق 
اأهي  اخلطيئة.  اإىل  م��ن��ذورون  الب�صر  ب��اأن  القول  االعتقاد 
قناعة اقت�صادية اإذن؟ عديد من الراأ�صماليني يزعمون اأننا 
اأم هي قناعة علمية؟  ال�صخ�صية.  امل�صلحة  حتركنا جميعا 
كثري من علماء الب�صرية يرى يف الب�صر قوة مدمرة ت�صعى 
على وجه االأر�ش بالف�صاد.  واحلال اأن هذا الت�صاوؤل يدفع 
املوؤلف اإىل اال�صتف�صار: ملاذا نتخيل الب�صر بهذا ال�صوء؟ ما 

الذي يجعلنا نعتقد يف خور طبيعة نوعنا الب�صري؟ 

الب�صر  اأن  على  تن�ش  م�صتدامة  تاأ�صي�صية  »اأ���ص��ط��ورة«  ثمة 
واأنهم �صرعان ما ي�صابون  اأنانيون وعدوانيون،  بطبيعتهم 
التي  االأ�صطورة  وهي  واجلائحة.  احلاجة  زمن  يف  بالذعر 
فال:  فران�ش  الهولندي  احليوانات  �صلوك  ع��امل  ي�صميها 
»نظرية ال�صفيحة«. هي نظرية تتخذ دريئة وذريعة تقول 
باأن احل�صارة جمرد »�صفيحة« و»واجهة« و»واقية« رقيقة 
ي�صرع اإليها ال�صدع ويعروها الك�صر عند اأدنى رجة اأو هزة. 
ملا ت�صرب  اإذ  ال�صد:  امل��وؤل��ف، على  االأم���ر، عند  اأن  واحل��ال 
وت��اآزرا،  واإي��ث��ارا  اأك��ر غريية  الب�صر  االأزم��ة �صربتها يغدو 
اأنت  اأنه  اإال  اآخر بال�صخ�ش  ومي�صي �صعارهم: »االإن�صان هو 

بالنف�ش«.
تقدير  �صوء  يف  وح�صب  النا�ش  اأفناء  اأخطاأ  ما  اأن��ه  واحل��ال 
الفا�صفة.  بع�ش  ع��ن��د  ذل���ك  ُوج���د  ب��ل  االإن�����ص��ان،  خ��ريي��ة 
يقول املوؤرخ الربيطاين ال�صهري تيموثي كارتون اآ�ش: »من 
اإِْن نحن نزعنا لوازم احلياة املنظمة  اأننا  النا�ش من يعتقد 
واملدنية � من غذاء واإيواء وماء �صريب وحد اأدنى من االأمان 
�  فاإننا �صرعان ما �صوف نعود القهقرى اإىل حال الطبيعة 
على النحو الذي و�صفه هوبز: حرب اجلميع �صد اجلميع 
مائكة،  موؤقتا  مت�صي  اأن  ال��ن��ادرة  القلة  �صاأن  من  اإذ   »...«
نحن  ها  ق���ردة«.  مت�صخ  اأن  الكاثرة  الكرة  اأم��ر  من  بينما 
اأوالء نظرية ال�صفيحة ال�صفيقة من جديد. وما حدث يف 
ت�صور كارثة نيو اأوليانز، مثا، اإمنا اأحدث ثقبا �صغريا يف 
»الق�صرة ال�صفيقة التي ن�صعها على بوتقة حماأة الطبيعة، 
مبا يف ذلك الطبيعة الب�صرية«.  ومن �صاأن الديكتاتوريني 
وامل�صتبدين واحلكام واجلرناالت اأن يخرجوا من خميلتهم 
توجد  ال  �صيناريوهات  تفادي  بغاية  الغا�صمة  القوة  دوم��ا 
اللهم اإال يف اأذهانهم، قائ�صني بذلك على اأنف�صهم قائلني: 
اإال  اللهم  حتكمه  اإال  ال��ع��ام��ي  الب�صيط  امل��واط��ن  ���ص��اأن  م��ن 

د الشيخ *  ُمحمَّ
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بني  اإىل  النظرة  ه��ذه  ن�صابة  يف  امل��وؤل��ف  ينب�ُش  م�صلحته. 
ة تقليدا  الب�صر بو�صمهم كائنات اأنانية بالطبع، ويجد اأن ثمَّ
من  طويلة  �صل�صلة  م��ن  مكونا  ال��غ��رب  يف  ط��وي��ا  عري�صا 
املفكرين -من توقيديد�ش اإىل فرويد مرورا باأوغ�صطينو�ش 
ونيت�صه  وبنتام  وبيورك  وكالفني  ولوثر  وهوبز  ومكيافلي 
واآب�����اء اأم��ري��ك��ا امل��وؤ���ص��ي��ني- ك���ل واح����د م��ن��ه��م اأق�����ام نظرية 
عامل  يف  نحيا  اإمن��ا  اأننا  اإىل  وذه��ب  احل�صارية،  ال�صفيحة 
با م��روءة. وقد ُعدَّ ه��وؤالء »واقعيون«، وكم مت اال�صتهزاء 
من الذين اآمنوا مبروءة بني الب�صر. خذ على �صبيل املثال 
ثمة  جتد   ،)1659( اللوفياتان   )1679-1588( هوبز  كتاب 
ب�صعف  االإمي����ان  ع��ل��ى  حملنا  ال���ذي  املت�صائم  الفيل�صوف 
الطبيعة الب�صرية، والذي اأكد على اأن املجتمع املدين وحده 
كفيل باأن ينقذنا من غرائزنا اجلوهرية. وخذ رو�صو الذي 
اأعلن اأننا يف قلب قلوبنا اأنا�ش طيبون، وبدال من اأن تكون 
احل�صارة منقذتنا، فاإنها هي من يف�صدنا. احلال اأنه حتى 
لو مل يكن املرء قد �صمع بهذين الفيل�صوفني من ذي قبل، 
املجتمع  ت�صور  حول  خافاتنا  كل  يحكمان  زاال  ال  فاإنهما 

واأمر �صاحه.
ولئن نحن اأردنا -ويف هذا جممل دعوى الكتاب- اأن نواجه 
املناخي  التغري  -م��ن  ه��ذه  اأزمنتنا  يف  ال��ك��ربى  التحديات 
ينبغي  ما  ف��اإن  البع�ش-  ببع�صنا  الثقة  انعدام  تنامي  اإىل 
وذلك  الب�صرية.  الطبيعة  اإىل  نظرتنا  هو  منه  ننطلق  اأن 
االإن�صان  ننتقل من نظرة مت�صائمة ال ترى يف طبيعة  ب��اأن 
يف  ترى  متفائلة  نظرة  اإىل  وال�صر،  والعنف  االأنانية  �صوى 
تقدم  والت�صامل. هذا مع  والتاآزر  الب�صرية اخلري  الطبيعة 
العلم اأن املوؤلف يوؤكد على اأنه ما كان هذا الكتاب عظة عن 
اإذ يقر بداهة باأننا ما كلنا باملائكة، واإمنا  خريية الب�صر؛ 
نحن خملوقات �صديدة التعقيد، ذات وجه طيب ووجه ال. 

وامل�صاألة م�صاألة اإىل اأي وجه ننقلب.
بالطبيعة -ونحن  املوؤلف فيما يلي: نحن  �ش حجة  وتتلخَّ
نواجه  ونحن  مهجورة،  جزيرة  على  نحيا  ونحن  اأط��ف��ال، 
ُجبلنا  واجل��ائ��ح��ات-  االأزم����ات  ن��واج��ه  ونحن  ن�صبت،  حربا 
اإىل  على تف�صيل االإبانة عن الوجه الطيب منا وااللتفات 
خرييتنا. وبغية الكتاب عر�ش احلجج العلمية التي تبدي، 
يف �صق اأول، كيف اأن هذه النظرة، ولي�ش النظرة الت�صاوؤمية 
ال��ت��ي ل��ط��امل��ا مت ت��ق��دمي��ه��ا �صحيفة ودري���ئ���ة، ه��ي ال��ن��ظ��رة 
الواقعية، وهي النظرة االأكر اإيجابية حول طبيعة الب�صر. 
ويف �صق ثاين يظهر املوؤلف قناعته باأن هذه النظرة �صوف 
تغدو هي النظرة الواقعية اإذا ما نحن اآمنا بها وتبنيناها. 
النوع  ف�صاد  على  اأك���د  لطاملا  ال���ذي  العلم  اأن  على  وي�صدد 
الب�صري واأنانيته وخطورته لعقود، عاد اإىل االإقرار بال�صد، 
واأن علم االقت�صاد الذي لطاملا �صّور »االإن�صان االقت�صادي« 
ال��رب��ح  اإىل  ال����دوام  ال���ذي ي�صعى ع��ل��ى وج���ه  اأن���ه ذاك  ع��ل��ى 
اأن��اين  اآيل«  »اإن�����ص��ان  الب�صر جم��رد  ك��ان  ل��و  كما  ال�صخ�صي، 

حي�صوبي، وبنى على هذا الت�صور ع�صرات النظريات؛ ها هو 
اليوم �صائر اإىل مراجعة مفرت�صاته.

هذا.. وقد عجَّ الكتاب باملحكيات واملرويات، و�صج بالربهنات 
�صحة  على  للتدليل  امل��وؤل��ف  �صاقها  ال��ت��ي  تلك  واحل��ج��ج؛ 
دعواه. واأغلبها م�صتق من املاجريات واجلائبات )احلروب، 
والنوائب  امل�صائب  تروي عن  التي  اجلائحات(  االأعا�صري، 
وعن ت�صام الب�صر وتطامنهم وت�صامنهم يف هذه االأحوال 
اإليه من ع��ربة يتمثل يف ما  واالأه���وال. وجممل ما تنتهي 
اأ�صواأ ما يف االإن�صان، ومن  يلي: من اأمر النوائب اأال تبدي 

�صاأنها اأن جتلي عن اأف�صل ما فيه.
للندن  هتلر  ق��وات  ق�صف  مب�صهد  بالتذكري  الكتاب  افُتتح 
الذعر  ا�صتبد  ي��وم 7 �صتنرب من ع��ام 1940، وق��د  ب��دءا من 
ب��ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ني وال��ع�����ص��ك��ري��ني ق��ل��ق��ا ع��ل��ى م�����ص��ري امل��دن��ي��ني 
وع��امل  االأنرتبولوجيا  ع��امل  كتاب  اإىل  وب��اإ���ص��ارة  وامل��دن��ي��ة، 
-1841( ل��وب��ون  جو�صتاف  الفرن�صي  االجتماعي  النف�ش 

1931( -الذي نعرفه جيدا يف العامل العربي بف�صل نقل اأهم 
كتبه اإىل الل�صان العربي- املو�صوم »�صيكولوجية اجلماهري« 
)1895(  -اأو باالأوىل »نف�صانية احل�صود«- والذي طالعه كل 
يعر�ش  وفيه  وروزف��ل��ت.  وت�صر�صل  ومو�صوليني  هتلر  من 
املوؤلف كيف تكون ردة فعل النا�ش زمن االأزمة؛ بحيث ي�صري 
اإىل اأن من �صاأن بني الب�صر اأن يرتدوا وقتها اإىل اأ�صفل دركات 
مبا  اآنها،  العنف  وينفجر  الذعر  ينبثق  اإذ  احل�صارة؛  �صلم 
ُيفرَت�ش اأن يعرب عن خبيئة طبيعة الب�صر وحقيقتهم التي 
يخفيها التمدن. ويت�صاءل املوؤلف عن رد فعل �صكان لندن: 
احل�صود؟  نف�صاين  توقعه  م��ا  بح�صب  تقهقريا  ك��ان  اأت���رى 
ال��زم��ان نف�صه،  اأه���ل ذل��ك  ���ص��ه��ادات  واجل����واب: ال؛ بح�صب 
من  اأكر  بال�صاكنة.  ال�صكينة  نزلت  اإذ  اندها�صهم؛  ولرمبا 
هذا، لرمبا ما كان �صاأن االأزم��ات اأن تخرج من االإن�صان ما 

هو اأ�صواأ ما فيه، واإمنا ال�صاأن فيها، بال�صد، اأن تبدي اأف�صل 
ما فيه. وقد ترقى االإن�صان اآنها يف درجات �صلم التح�صر اإذ 
اأبدى اأفناء النا�ش عن ال�صجاعة والدعابة واللطافة. اأكر 
من هذا، اأثبت البحث اأنه مل يحدث للربيطانيني اأن تدنى 
باالأ�صواأ،  وحتى  باملثل  باملعاملة  وطالبوا  اخللقي،  ح�صهم 
ال�صكينة نف�صها، بل  على خاف �صيا�صييهم. واأبدى االأملان 
حتى �صربا من احلبور الذي ال ي�صاهد نظريه اإال عند ربح 
اأية ه�صترييا جماعية، قائمة  احلرب. وباجلملة، ما تبدت 
على االأنانية والعدوانية، بل بال�صد تاآزر النا�ش فيما بينهم 
البني. والدر�ش الذي ي�صتخل�صه املوؤلف هنا اأن ال�صيا�صيني 
وقعوا يف الفخ، ومهروا على ادعاء لوبون اأن حال ح�صارتنا 
ما ك��ان اأك��ر من ق�صرة ظاهرة. وك��ّا؛ ما ك��ان ه��ذا االأم��ر 
خ�صي�صة بريطانية ح�صرية، واإمنا هو �صاأن ب�صري م�صرتك 
الب�صر...  لوازم طبيعة  »الطيبة« الزمة من  واإمنا  وكوين؛ 

اإال اأن اخلطاب ال�صائد يخفيها االإخفاء .
واختتم املوؤلف الكتاب بالقول: َلِئْن كان ثمة من �صيء مهم 
�صعيت اإىل القيام به يف هذا املوؤلَّف، فاإمنا هو تغيري معنى 
»الواقعية«. اأمل تكن ترتادف يف البداية مع »الكلبية« -اأي 
مباحظة  والتمتع  �صماعه،  يكرهون  مبا  النا�ش  مواجهة 
اأ���ص��رار  اأن��ك��م  حقيقتكم  الب�صر  اأي��ه��ا  ذل��ك:  م��ن  امتعا�صهم 
بالطبع؟ اإمنا الكلبي هو من يزعم اأنه يعي�ش يف عامل با 
مروءة، با لطافة، با موؤازرة. وها قد تبدى اأننا نعي�ش يف 
عامل خمالف لذاك الذي نزعم اأننا نعي�ش فيه حقا؛ حيث 
مييل الب�صر باأ�صد ميل اإىل اأن يكونوا طيبني اجتاه بع�صهم 
تكون  اأن  اأري��ح��ي��ا.  تكون  اأن  ه��و  واقعيا  تكون  اأن  البع�ش. 
�صادقا مع طبيعتك الب�صرية، واأن متنح ثقتك اإىل اأغيارك. 
ففعل اخلري يحدث على نطاق وا�صع كل يوم. فا تخجل 
من اأريحيتك. �صوف يقولون عنك يف البدء: يا له من �صاذج 
ي�صري  �صوف  اليوم  �صذاجًة  يعد  ما  اأن  تذّكر  لكن  وعبيط، 
االأوان لواقعية جديدة،  اآن  اإن��ه  اأاَل  الغد:  اأم��را م�صرتكا يف 
وح����ان م��وع��د ن��ظ��رة ج���دي���دة اإىل ال���ن���وع ال��ب�����ص��ري. وب��ع��د 
الرو�صية  الفيل�صوفة  �صرخة  اإىل  م�صتمع  م��ن  ه��ل  وق��ب��ل، 
الب�صرية  الطبيعة  »اأيتها   :)1940-1869( كولدمان  اإمي��ا 
  »...«! با�صمك  ارتكبت  الفظيعة  كم من اجلرائم  امل�صكينة، 
�صعف  على  ي�صدد  �صعوذي،  ام��رئ  ده��اء  ي�صتد  ما  بقدر  اإذ 

الطبيعة الب�صرية«.
--------------------------------
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املثقفون والقانون يف العالم العربي املعاصر
أورسيتا جيولو

تقوم املقاَربة املعتَمدة يف تاأليف هذا الكتاب على فل�سفة القانون وعلى �سو�سيولوجيا القانون يف الآن نف�سه؛ حيث حتاول املوؤّلفة الإيطالية اأور�سيّتا جيولو اأن تن�سج عالقة 
بني اإنتاجات املثّقفني العرب والأبعاد القانونية. وذلك بق�سد تتّبع التطّورات اجلارية يف املجالت احلقوقية والفكرية وال�سيا�سية، ويف م�سعى لَر�سِد مظاهر اللتزام 
�سمن ال�سياق العربي يف التمازج احلا�سل بني الثقافة وال�سيا�سة والدين. وّزعت الكاتبة موؤلََّفها، �سمن ذلك الهتمام، على خم�سة اأق�سام، اأرادت من خاللها الإحاطة ب�سائر 

ق�سايا الفكر العربي املعا�سر يف �سلته مبجايْل القانون والت�سريع.
ويف الق�سم الأول، جند �سعًيا حل�سر اأ�سناف املثّقفني، مع بيان اإ�سهاماتهم يف النقا�س الدائر داخل العامل العربي يف مالت الدين وال�سيا�سة والقت�ساد والتنمية والتحول 
الدميقراطي وق�سايا احلريات. ويف الق�سم الثاين، حتاول الكاتبة َجْرد املوا�سيع املطروحة للنقا�س، مع بيان ارتباطها بق�سايا قدمية وطروحات جديدة، اأي مبا يعك�س 

جدل الرتاث واحلداثة، جراء التاأثر بال�سياق الفكري العاملي وما له من اأَثر على اأو�ساع العامل العربي.

التي  الف�صاءات  حتديد  الكاتبة  حت��اول  الثالث  الق�صم  ويف 
يجري فيها النقا�ش: الرمزية منها والواقعية، كما تتعّر�ش 
الق�صم  يف  ثّم  الق�صايا.  عر�ش  �صمنها  َي��ِرد  التي  لل�صياقات 
الرابع تثري اأور�صيّتا جيولو م�صاألة اللغة/ اللغات التي ُيعرّب 
بوا�صطتها العرب عن ق�صاياهم يف التاريخ املعا�صر. تتناول 
هذا املو�صوع �صواء باحلديث عن التنوع اللغوي يف املجتمعات 
العربية، اأو بالتعر�ش اإىل دور اللغات االأجنبية �صمن ال�صياق 
م�صاألة  تاأثري  عن  احلديث  مع  العربي،  وال�صيا�صي  الفكري 
ال��ل��غ��ة ع��ل��ى ال��ت��ك��وي��ن وع��ل��ى االإن���ت���اج امل��ع��ريف وع��ل��ى امل�صلك 
الكاتبة  حُت��ّول  واالأخ���ري،  اخلام�ش  الق�صم  يف  ثم  ال�صيا�صي. 
العربي،  العامل  خ��ارج  تقع  ثقافية  اأو���ص��اط  �صوب  متابعتها 
عرب تتّبع مامح النقا�ش الثقايف ال�صيا�صي الدائر يف اأو�صاط 

املثقفني العرب املهاجرين �صواء يف اأمريكا اأو اأوروبا.
املثّقف  اإىل مولد  بالتطرق  كتابها  اأور�صيّتا جيولو  وت�صتهّل 
العربي احلديث، املتاأّخر مقارنة مع نظريه الغرب، مما خلق 
املفكر  اأطلقه  حكم  على  اعتمادا  وذل��ك  اجتماعية،  تعكرات 
والاهوتي االأملاين ال�صوي�صري هان�ش كونغ يف اأحد مقاالته 
خلا�صيات  ���ص��ورة  ر���ص��م  اإىل  الكاتبة  ت�صعى  كما  امل��ن�����ص��ورة. 
متوارثة  �صورة  ُوج��دت  واإن  حتى  احل��دي��ث،  العربي  املثقف 
للمثقف الكا�صيكي متمثلة يف الفقيه، اأو احلكيم، اأو العامل، 

اأو االأديب.
وا�صتنادا اإىل هذه الفكرة التي متحوَر حولها كتاب »املثّقفون 
العربية  ال��ك��ت��اب��ات  ت��ت��ّب��ع  ع��ل��ى  ال��ك��ات��ب��ة  وال���ق���ان���ون«، عملت 
اأّن  معتربة  قانونية.  تداعيات  م��ن  لها  م��ا  م��ربزة  الفكرية 
دون  ���ل  حَتُ مل  ال��ع��رب��ي  باملثقف  املحيطة  االأو����ص���اع  �صعوبة 
االحتفاء بدوره واالإميان باإ�صهامه يف �صنع التغيري. فما من 
�صّك اأّن انغما�ش املثّقف يف اأعمال التغيري يف البلدان العربية، 
�صواء كان على م�صتوى �صيا�صي اأو ثقايف اأو اجتماعي، بو�صفه 
قانونية على �صلة  اآث��ارا  ي�صتبطن  للواقع،  اأ�صيا  مرتجما 

املجتمع وح�صور  م��وؤ���ص�����ص��ات  ���ص��ري  ون��ظ��ام  ال��ن��ا���ش  ب��ح��ق��وق 
الدولة. كما تّتبُع الكاتبة انخراط املثقفني العرب يف اجلدل 
القانوين اجلاري يف ال�صاحة العاملية )حتديدا يف االأو�صاط 
ال��غ��رب��ي��ة( ب�����ص��اأن ج��م��ل��ة م��ن ال��ق�����ص��اي��ا ع��ل��ى ���ص��ل��ة بحقوق 
ما  يف  ال�����ص��اأن  كما  ال�صخ�صية  احل��ري��ات  وم�صاألة  االإن�����ص��ان، 
يتعّلق بالردة، اأو مبراجعة قوانني االإرث، اأو اأدوار املراأة و�صط 
جمتمعات ذكورية، اأو مبا له �صلة بحرية الفن يف جمتمعات 
حمافظة. حيث حتاول الكاتبة تتّبع تداعيات تلك الق�صايا 

يف اأو�صاط املثقفني العرب.
الكتاب �صوؤال: ما  ُيهيمن على  امل�صائل،  واأثناء معاجلة هذه 
طبيعة عاقة املثقف بال�صلطة؟ ت�صعى الكاتبة جاهدة، عرب 
والف�صاءات  الفعلية  ال�صاحات  ح�صر  اإىل  االأق�صام،  خمتلف 
الرمزية الأن�صطة املثقفني، ثم حتديد طبيعة تلك العاقة 
ب��االع��ت��م��اد ع��ل��ى ���ص��ي��غ م��ت��ن��ّوع��ة م��ن��ه��ا امل������واالة وال��رف�����ش 
عدد  ازدواج��ي��ة  الكاتبة  تتناول  كما  وامل�صاركة.  واالن�صحاب 
من الكّتاب، احلداثيني والتقليديني على حد �صواء، موالني 
الأنظمة �صلطوية، وهو ما جعل ح�صورهم �صعيفا يف ال�صاحة 

الثقافية لرتاجع الثقة يف طروحاتهم.
وتبدو حماور ان�صغال املثّقف العربي متعّددة، وتتوّزع بني ما 
هو حمّلي وما هو عاملي. ولطبيعة التحوالت التي �صهدتها 
ال��ب��اد ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ع��ق��د االأخ����ري، اأَْول�����ت ال��ك��ات��ب��ة ال�����ص��اأَن 
ب��ارزة، م�صتعيدة اجلدل  اأهمية  احلقوقيَّ وم�صاألة احلريات 
النتائج  فربغم  العربي«.  »الربيع  ف��رتة  يف  ح��دث  ما  ح��ول 
الكارثية احلا�صلة ت�صري الكاتبة اإىل تبّدل الروؤية الثابتة يف 
الغرب عن اأو�صاع الباد العربية، كون العرب لي�ش قدرهم 
وانتفاء  للحريات  وت��راج��ع  �صلطوية  ُن��ُظ��م  ظ��ّل  يف  العي�ش 
للحقوق، بل باإمكانهم ال�صري باجتاه اإر�صاء نظم دميقراطية 
و�صمن  وامل��دن��ي��ة.  ال�صيا�صية  االإن�����ص��ان  حقوق  فيها  ترت�ّصخ 
هذا ال�صياق حتاول الكاتبة متابعة مواقف الّنخب الثقافية 

العربية من خمتلف الق�صايا التي ح�صلت بعيد العام 2011. 
فهناك مواقف متباينة من »الربيع العربي« حتاول الكاتبة 

التعّر�ش لها بالتو�صيح وال�صرح والتحليل.
العرب، وو�صعهم على حمك  املثقفني  درا�صة  لي�ش مو�صوع 
من  جملة  تعّر�صت  فقد  جديدا،  وال��دور  والتتّبع  التحليل 
الكتاب  ه��ذا  يف  اجل��دي��د  ب��ل  العربية،  الّنخب  اإىل  الكتابات 
املو�صوع  تناول  الكاتبة  اأرادت  التي  القانونية  الزاوية  وهو 
م���ن خ��ال��ه��ا. ف�����ص��م��ن اخل��ط��ة ال���ع���اّم���ة ل��ب��ح��ث��ه��ا ح��ر���ص��ت 
الكربى  الق�صايا  عر�ش  على  اأّويل،  �صياق  �صمن  الكاتبة، 
التي تناولها املثّقفون العرب عرب ترّحلهم من التقليد اإىل 
واملغاربة  امل�صارقة  املثّقفني،  هوؤالء  انغما�ش  وتتّبع  احلداثة، 
واملهاجرين، يف مقوالت مثل »�صراع احل�صارات« وتداعيات 
الَعدمّية مثل  الدينية  ال�صيا�صي، وظهور احلركات  االإ�صام 
»القاعدة« و»داع�ش« و»ال�صلفّيني« والرد عليها. و�صمن �صياق 
اآخر حر�صت الكاتبة على متاَبعة املنزع القانوين يف خطاب 
املفكر العربي، من خال احلديث عن مفهوم الدولة واالأمة 
الق�صايا  ومعاجلة  االإره���اب  مفهوم  وتعريف  احل��رب،  ودار 
االأخاقية اجلديدة مثل التدخات يف عامل االأجّنة وما له 

�صلة باأخاقيات علم االأحياء )البيواإيتيك( عموما.
ال��غ��رب،  يف  ال��ع��رب  املثقفني  �صتات  ك��ذل��ك  الكاتبة  تغفل  ال 
والبحث عن الهواج�ش الرئي�صة بينهم، والت�صاوؤل: هل بقيت 
�صاَهَمت  اأم  العربي  ال��داخ��ل  يف  املهيِمنة  الت�صورات  رهينة 
اأّم��ة ويف ح�صورها  اإ�صهاما فعليا وجتديديا يف طرح ق�صايا 
املثّقف  اإىل  اآخر  الكاتبة من جانب  تتعّر�ش  العامل؟ كما  يف 
اأم يف اخلارج،  العربي املن�صّق واملعار�ش، املتواجد يف الداخل 
وما ميّثله فعله من زاوية قانونية، م�صتعر�صة العديد من 

احلاالت املقيمة بالداخل والاجئة اإىل الغرب.
ومّما ُياَحظ يف حماولة الكاتبة لاإحاطة بتوجهات النخب 
غالب  يف  ت��اأت��ي  اأن��ه��ا  اأن�صطتها،  خمتلف  وح�����ص��ر  ال��ف��ك��ري��ة 
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ولعّل من  بالغر�ش.  تفي  وال  ومتداخلة  مت�صّرعة  االأحيان 
الثقايف  ال�صياق  �صمن  الفكرية  النُّخب  اأث��ر  تناول  نقائ�ش 
العربي، عدم التنّبه اإىل اأّن اأثر تلك النخب متفاوت من بلد 
اإىل اآخر ومن و�صط اإىل غريه. وبالتايل نلحظ ت�صخيم دور 

املثقف، امل�صّلل اأحيانا.
و�صمن التعر�ش لثنائية النخبة الفكرية من جانب واالأبعاد 
حمورا  الكاتبة  اختارتها  التي  اآخ��ر،  جانب  من  القانونية 
التغيري  ط��روح��ات  يف  ق��وّي��ا  ال��دي��ن  عن�صر  يح�صر  لكتابها 
الكاتبة معاجلة  ال�صياق حتاول  العربية. يف هذا  الباد  يف 
��ب��ل امل��ط��روح��ة اأم����ام امل��ث��ّق��ف��ني يف ال��ت��ع��اط��ي م��ع ال�����ص��اأن  ال�����صُّ
اإح��داث تغيري حقيقي، م��ربزة اخليارات  اأم��ل  الديني على 
الديني وخماطر  الن�ش  ت��اأوي��ل  اآف���اق  ذل���ك:  امل��ط��روح��ة يف 
االأو�صاط  يف  العلمانية  الطروحات  تقّبل  حظوظ  جت��اوزه، 
امل��ح��اف��ظ��ة، حم������اوالت خ��ل��ق ت��ع��اي�����ش م���ع احل���داث���ة ب���روح 
تنويرية، �ُصبل اخلروج من الت�صادم بني الرتاث واملعا�صرة، 
اإىل  والعلمانية  االإ�صاموية  الثنائية  من  اخل��روج  كيفيات 

طرح مدين مقبول بني اجلميع.
ُن�صري اإىل اأنَّ الكاتبة اأور�صيّتا جيولو اأ�صتاذة جامعية تدّر�ش 
جامعة  يف  القانونية  ال��درا���ص��ات  ق�صم  يف  ال��ق��ان��ون  فل�صفة 
من  العربية  بالثقافة  اهتمامها  وياأتي  اإيطاليا.  يف  ف��رّيارا 
�ش. وكتابها  باب التفّرع يف اأبحاثها، ولي�ش من باب التخ�صّ
الكتاب  هو  املعا�صر«  العربي  العامل  يف  والقانون  »املثقفون 
حيث  االإ���ص��ام��ي��ة،  باملجتمعات  اهتمامها  �صياق  يف  ال��ث��اين 
�صبق لها اأن اأ�صدرت عما اآخر بعنوان: »الق�صاة والق�صاء 
لكن  االإ�صامي« )2005(.  العربي  التقليد  والقانون �صمن 
القانونية  امل�صاألة  خالها  من  عاجلت  التي  املقاَربة  تبقى 
اأق��رب  وه��ي  عامة،  مقاَربة  املذكورين  الكتابني  يف  العربية 
اأ����ص���درت عما  اأن  ل��ه��ا  �صبق  ك��م��ا  ال��ث��ق��اف��ي��ة.  امل��ق��اَرب��ة  اإىل 
النيوليربايل«  »ال��ق��ان��ون  بعنوان  ال��ع��ام  ال��ق��ان��ون  يف جم��ال 
األي�صاندرا  مع  م�صرتك  كتاب  اإ���ص��دار  عن  ف�صا   ،)2020(
فاكي »االختيار احلر والو�صع احلر.. وجهة نظر ن�صائية« 
التي  جيولو،  اأور���ص��ي��ّت��ا  الكاتبة  اإن  ال��ق��ول  ميكن   .)2020(
ت��خ��ّط��ت ال��ع��ق��د ال���راب���ع، ه��ي ب�����ص��دد تلّم�ش ال��ط��ري��ق نحو 
والقانونية،  الفكرية  بالق�صايا  املن�صغل  م�صروعها  تاأ�صي�ش 
نات ذلك امل�صروع. وما الثقافة العربية �صوى مكّون من مكوَّ
موؤلفها  م��ادة  الكاتبة  منها  ا�صتقت  التي  املرجعية  وب�صاأن 
واإن  حتى  فهي  منعدمة.  فيها  العربية  املراجع  تكون  تكاد 
م�صتوى  ف���اإنَّ  اجل��ام��ع��ي،  حت�صيلها  اأث��ن��اء  العربية  َدَر���ص��ت 
توظيفها يبقى متوا�صعا وال يوؤّهلها لاطاع ب�صكل ي�صري 
على املوؤلفات العربية. م�صتعي�صة عن ذلك النق�ش بالعودة 
باالإجنليزية  وين�صرون  يكتبون  كثريين  ع��رب  ك��ّت��اب  اإىل 
العرب  للمثقفني  الذي جعل خريطتها  االأم��ر  والفرن�صية، 
يطغى عليها الكّتاب العرب الفرنكفونيون واالأجنلوفونيون. 
اأجنبية  بلغات  يكتبون  الذين  العرب  الكّتاب  يهيمن  حيث 

مرجعية  على  االأجنبية  اللغات  اإىل  اأعمالهم  املرتَجمة  اأو 
��ه��ا، واأم����ا م��ا دون ه���وؤالء  ال��ك��ات��ب��ة وع��ل��ى ح�����ص��وره��م يف ن�����صّ
اأو  بالفرن�صية  يكتبون  مّم��ن  كثرٌي  يتحّول  ل��ذا؛  فغائبون. 
الدائر  الثقايف  للحراك  اأ�صا�صيني  ممّثلني  اإىل  االإجنليزية 
يف الباد العربية، وهي مغاَلطة ت�صّربت اإىل الكاتبة بفعل 

نق�ش اإملامها مبا ُينَتج بالل�صان العربي.
ومن جانب اآخر، ال ُتبدي الكاتبة يف موؤّلفها، اأو يف اأعمالها 
االأخرى، ميوالت �صريحة نحو املركزية الغربية اأو اعتدادا 
ع��ن��د ا���ص��ت��ح�����ص��ار ال��ن��م��وذج ال��غ��رب��ي. ف��م��ا ي��ل��وح م��ن خ��ال 
اإذ  ا�صتعاء،  دون  بحثها  لق�صايا  الهادئة  املتاَبعة  موؤلفها 
ال�صيا�صية  العربية  للق�صايا  درا�صًة حمايدة  املو�صوع  يبقى 
نظرة  نلم�ش  مل  واإن  القانونية،  وتداعياتها  واالجتماعية 
حيث  املعاجَلة.  الق�صايا  تناول  يف  الكاتبة  ل��دى  تاأ�صيلية 
اأدوات  توظيف  م��ع  ال��ق��ان��وين،  ال��ط��اب��ع  البحث  على  طغى 
ال�صو�صيولوجيا يف فهم الوقائع وتناول ال�صخ�صيات و�صرح 
االأحداث. فعلى �صبيل املثال يف حديث الكاتبة عن الن�صوية 
العربية، اعتمدت على بع�ش املوؤلفات ال�صادرة يف جامعات 
غربية ب�صاأن ق�صايا الن�صوية العربية املطروحة من خال 
ذلك  يف  تعود  اأن  ودون  وال�صيا�صة،  الدين  م�صائل  اأو  االأدب 
منّددة  اأو  بحقوق  مطالبة  عربية  ن�صوية  �صخ�صيات  اإىل 
باأو�صاع. االأمر ذاته ينطبق على م�صعى اأور�صيّتا جيولو عند 
حتاول  حيث  ال��راه��ن،  العربي  للمثقف  هوية  ا�صتخا�ش 
روا،  واأوليفييه  كيبيل،  )جيل  غربيني  كّتاب  على  االعتماد 
ويان ريت�صارد( ودون الذهاب مبا�صرة اإىل حتليل املعطيات 

وا�صتخا�ش االأحكام.
ومن هذا الباب، ال اأعترب موؤّلفة الكتاب موّفقة يف منهجها 
ال��ق��ان��وين.  وال��ب��ع��د  ال��ث��ق��ايف  بالعن�صر  االإمل����ام  اإىل  ال��رام��ي 
فالكتاب مل يرّكز على ق�صايا قانونية كما هو منتَظر من 

العربي  العامل  يف  والقانون  »املثقفون  ال�صكل:  بهذا  عنوان 
املعا�صر« لين�صغل باملقاربة الثقافية. فالكتاب هو اأقرب اإىل 
وال�صيا�صيني  املفكرين  �صغلت  مل�صائل  التلخي�صي  العر�ش 
املجتمعات  الأو���ص��اع  الغربيون  املتابعون  وتناولها  ال��ع��رب، 
العربية املعا�صرة. اأّما من جانب االأدوات امل�صاعدة فقد �صّم 
الكتاب فهر�صا وحيدا لاأعام وم�صردا للمراجع وامل�صادر 
ال غري. واإن كانت احلاجة وا�صحة اإىل فهر�ش للم�صطلحات 
ي�صرح ما ميكن اأن يثري من اإ�صكاالت لدى القارئ الغربي، 
وكذلك احلاجة اإىل كرونولوجيا تاريخية لاأحداث، ت�صاير 
التطورات الثقافية والقانونية التي اأزمعت الكاتبة ر�صدها.

املثقفني  قة للق�صايا املطروحة لدى  اأَمل�ش معاجلة معمَّ مل 
�صواء  قانوين،  اإط��ار  �صمن  م�صاربهم  اختاف  على  العرب 
القانون،  �صو�صيولوجيا  اأو  القانون  فل�صفة  مقاَربة  باعتماد 
اأن  اأح��رى  ك��ان  وق��د  الكاتبة.  �ش  وهما من جم��االت تخ�صّ
القانونيني  مواقف  ق��راءة  اإع��ادة  اأ�صا�ش  على  الكتاب  ُي�صاغ 
وفقهاء القانون العرب من عديد الق�صايا التي تهّم الدولة 

واملجتمع.
بحًثا  حّقه  درا�صته  امل��زَم��ع  املو�صوع  ��ى  وفَّ الكتاب  اأع��ت��رب  ال 
للطروحات  مراَجعة  اأنتظر  كنُت  فقد  واإح��اط��ًة.  وحتليًا 
من  الكاتبة  ُت��ب��نّي  ال��ع��رب��ي،  ال�صيا�صي  الفكر  يف  القانونية 
االأو�صاع  مع  احلا�صلنْي  والتنافر  االن�صجام  مدى  خالها 
اإج���راء  ع��ن  ف�صا  ال��دول��ي��ة،  وامل��واث��ي��ق  العاملية  القانونية 
م��ق��ارن��ات م���ع ت�����ص��ري��ع��ات ق��ان��ون��ي��ة اأخ�����رى، ول��ي�����ش جم���ّرد 
التي  وال��ف��ك��ري��ة  ال�صيا�صية  للق�صايا  خ��اط��ف  ا���ص��ت��ع��را���ش 
ت�صغل العامل العربي. فما تبنّيَ يل ب�صكل وا�صح اأّن الكاتبة 
الق�صايا  ا�صتيعاب  يف  قانونية  روؤي���ة  ب��ل��ورة  ب�صدد  ت��زال  ال 
ال��روؤي��ة  ال��ع��رب��ي، وك����اأّن ه��ذه  ال��واق��ع  ال��ت��ي ت�صغل  الفكرية 
لديها مل تن�صج بعد؛ ومن جانب اآخر اأّن موؤلفة الكتاب ال 
اإنتاجها  اأن  اأو  �صها،  ميكن اعتبارها مرجًعا يف جمال تخ�صّ
اأن  الكاتبة  اأرادت  لقد  التنويه.  ي�صتحّق  متفّردا  عما  ُيَعّد 
مئة  يف  ال��ع��رب  باملثّقفني  �صلة  على  �صيء  ك��ّل  ع��ن  تتحّدث 
واأربعني �صفحة )حجم املنت دون احت�صاب الفهار�ش( وهو 

اختزال جمحف.
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سعيد بوكرامي * 

التربية والتنوير.. القضايا الفلسفية
والتعليمية املعاصرة

ميشيل فابر، سيلين شوفينيه

اأن ترثي فكرنا ومناهجنا  اأن جندها يف هذا التقليد الفكري النقدي، والتي ميكن  اأن ن�ستفيد اليوم من فل�سفة التنوير؟ وما هي املعامل الفكرية التي ميكن  كيف مُيكن 
اأن نكون حذرين منها؟ هل ميكننا ال�ستفادة من »امل�سروع املعياري«  التعليمية؟ وما هي الأفكار امللتب�سة والأيديولوجية الناجتة عن هذا التقليد الفكري والتي يجب 

للتنوير على الرغم من غمو�سه؟ 
التنظريي  امل�ستوى  على  الرتبوية  للمناهج  ميكن  وكيف  التنوير؟  هو  ما  ال�سائع:  ال�سوؤال  يف  الإ�سكاليات  هذه  اإجمال  مُيكن  اأفكاره،  وتعدد  التنوير  تنوع  جتاهل  وبدون 
والتطبيقي اأن تتعامل اليوم مع فل�سفة التنوير؟ وما هي املعامل الفكرية التي ميكن اأن جندها يف هذا التقليد النقدي والتي ميكن اأن ترثي فكرنا وعملنا على الق�سايا 

الرتبوية؟

رهان  اأمام  اأنَّنا  ال�صابقة-  االأ�صئلة  -وانطاقا من  القول  مُيكن 
وحت����دٍّ م��ن اأج����ل ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��و���ص��وع ح�����ص��ا���ش ال��ي��وم وه��و 
-مو�صوع املعرفة والقيم يف التعليم- اإنَّ الفا�صفة واملعلمني 
وعلماء االجتماع والرتبية مطالبون اليوم اأكر من اأي وقت 
االأن��وار جلعله مرجعا  لع�صر  الفكري  ال��رتاث  باإحياء  �صابق 
ك��ان��ط، وك��ت��اب��ه: ما  اإمي��ان��وي��ل  ال��ب��دء بفكر  م�صرتكا. ومَل ال 
يف  »التنوير«،  حركة  تتحدد  التنوير؟  هو  ما  واإذن  التنوير؟ 
ع�صر  الثامن  للقرن  االأدب���ي  اأو  الفل�صفي  اأو  الفكري  التيار 
ال���ذي ي��دع��و اإىل ا���ص��ت��خ��دام »ال��ع��ق��ل امل�����ص��ت��ن��ري«، امل��ب��ن��ي على 
املعرفة العقانية وفكرة احلرية التي ت�صعى اإىل تقدم الفنون 
والعلوم وكذلك البحث عن تعليم عقاين ومتطور. تتاأطر 
فرتته الزمنية مابني وفاة لوي�ش الرابع ع�صر )1715( وبداية 
ثورة  التنوير  حركة  اأنتجت  وق��د   )1789( الفرن�صية  الثورة 
تاأثريها  كان  القدمية.  الفكر وزعزعت احلقائق  حقيقية يف 
االأمريكية ويف  املتحدة  الواليات  ا�صتقال  اإع��ان  يف  حا�صًما 
الثورة الفرن�صية. يف فرن�صا، ازدهرت فل�صفة »التنوير« ب�صكل 
-1713( دي��درو  وديني�ش   ،)1778-1694( فولتري  مع  خا�ش 
ودامل��ربت )1717-1783(، وجان جاك رو�صو )1712-  ،)1784
-1743( وكوندور�صيه   )1771-1715( وهيلفيتيو�ش   ،)1778

1794( ويف اأملانيا مع اإميانويل كانط )1804-1724(.
اإنَّ ط��م��وح ه���ذا ال��ع��م��ل، ال��ن��اجت ع��ن ن���دوة »االأ���ص��ئ��ل��ة والقيم 
االأبحاث  مركز  مها  نظَّ التي  التعليم«  يف  احلية  االجتماعية 
يف التعليم يف نانت، هو اجلمع بني وجهات النظر الفل�صفية 
ت��راث  م�����ص��األ��ة  ح���ول  والتعليمية  وال��رتب��وي��ة  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
املعنى  اأ�صئلة  على  التعليم  بانفتاح  يتعلق  االأم��ر  اإنَّ  التنوير. 
والقيم وجتهيز املنهج الفل�صفي بحيث ميكن اأن ي�صل اإىل بعد 
اأو�صع،  والتعليمي وعلى نطاق  الرتبوي  امل�صتوى  عملي على 

لكي ي�صمل اأي�صا البعد الرتبوي وامل�صاريع التعليمية.
ُي���ق���دم ال��ك��ت��اب ع��ل��ى اأن����ه ره����ان م���ن اأج����ل اإق���ن���اع الفا�صفة 
املو�صوع  بالعمل مًعا على  التعليم وعلماء االجتماع  وخرباء 
التعليم م�صتخدما ذريعة  نف�صه -مو�صوع املعرفة والقيم يف 
ومرجعا م�صرتكا مقال اإميانويل كانط الذي كتبه عام 1784 
باأنه  التنوير  كونيج�صبريغ  فيل�صوف  ف  ُيعِرّ التنوير؟(  )ما 
»حركة، وتف�صري اأو حترر من الو�صاية«، »التنوير هو خروج 
م�صوؤواًل  نف�صه  هو  يكون  التي  الو�صاية  حالة  من  االإن�صان 
فهمه  ا�صتخدام  على  القدرة  عدم  هي  الو�صاية  حالة  عنها. 
ال�صجاعة كي ت�صتخدام  اآخر. امتلك  دون حتكم من �صخ�ش 
فهمك اخلا�ش! هذا هو �صعار التنوير« )�ش 8(. يعك�ش القول 
املاأثور »جتراأ على التفكري بنف�صك« مبداأ التحرر امل�صار اإليه.

موؤلًفا  ع�صر  الباحثني: خم�صة  اأمل��ع  كوكبة من  الكتاب  اأجن��ز 
»�صوؤال  االأول:  الق�صم  ق�صمني:  ا جممعة يف  ن�صً ع�صر  واثني 
ال��ت��ن��وي��ر« ث��م ال��ق�����ص��م ال���ث���اين: »ال��ت��ن��وي��ر وال��ف��ك��ر ال��رتب��وي 
مي�صيل  ال��ب��اح��ث  م��ن  ك��ل  ال��ك��ت��اب  على  اأ���ص��رف  والتعليمي«. 
املعرفة  اإبي�صتيمولوجيا  نظرية  يف  الكبري  املتخ�ص�ش  فابر، 
املدر�صية، و�صيلني �صوفيني، الباحثة يف مركز نانت للبحوث 
الرتبوية، وقد رافق نهاية كل ق�صم ا�صتنتاج وتركيب يجمع 
بني امل�صاهمات املختلفة. كما كتب جريار �صين�صيفي، االأ�صتاذ 
اأن يكون عليه  »ملا ميكن  ا�صتنتاًجا عاًما  الرتبية،  اخلبري يف 
امل�����ص��اواة يف  البحث، وم��ب��داأ  ب��ن��اًء على روح  التنوير اجل��دي��د، 

الذكاء والتعاون داخل املوؤ�ص�صات الدميقراطية« )�ش 24(.
كان املنطلق اإذن مقال كانط االأ�صلي املعنون مبا هو التنوير؟ 
تلك الكلمة االأملانية التي تعني التو�صيح والتثقيف والتعليم، 
ل��ك��ن ط��ري��ق��ة ت�����ص��ور ال��ت��ن��وي��ر ت��خ��ت��ل��ف ح�����ص��ب ال��ف�����ص��اءات 
ال��ه��وي��ات  بح�صب  يختلف  ال��ت��ن��وي��ر  ف����اإنَّ  ل��ذل��ك  ال��وط��ن��ي��ة؛ 

لكانط حكًما  بالن�صبة  ال��ذات  التفكري يف  الثقافية. يفرت�ش 
ال�صابقة  االأح��ك��ام  م��ن  التحرر  اأف��ع��ال  على  قائًما  م�صتنرًيا 
كونية  نظر  وج��ه��ة  اعتماد  وك��ذل��ك  الاعقانية،  واالأف��ك��ار 
والع�صرين ويف  القرن احل��ادي  ال��ذات. ونحن يف  تتوافق مع 
املدار�ش احلالية، كيف ميكننا التفكري يف املمار�صات الرتبوية 
التنوير  روح  م���راع���اة  م��ع  م��واق��ع��ه��ا،  وحت��دي��د  والتعليمية 
الكانطية؟ بح�صب مي�صيل فابر و�صيلني �صوفينيه، يجمع هذا 
والتقدم  العقانية  كانط:  اأث��اره��ا  اجت��اه��ات  ثاثة  ال�صوؤال 
واحل���ري���ة. ي��رت��ب��ط م��ث��ال ال��ع��ق��ان��ي��ة ب��ال��ع��اق��ة ب��ني العقل 
وليدة  ه��ي  التعليمية  االأف��ك��ار  ه��ذه  ال��اع��ق��اين.  والتفكري 
التنوير الذي ي�صعى اإىل اإعاء مكانة العقل ومع ذلك، كيف 
االآن  وهو  التنوير،  له  روج  ال��ذي  للتقدم،  االأعلى  املثل  متيز 
من  اخلافات  على  املدر�صة  »تنفتح  حجاجي:  خاف  حمل 
خال اإدخال مواد تعليمية متعددة يف مناهجها الدرا�صية يف 
لتو�صيح  وغريها(  امل�صتدامة،  والتنمية  )ال�صحة،  جم��االت 
التفكري يف املعرفة والقيم، وبعبارة اأخرى من خال اجلمع 
)�ش  ال�صيا�صي«  التفكري  على  والتعليم  العلمي  التعليم  بني 
للحرية  االأعلى  باملثل  النقدي  التفكري  تعليم  يرتبط   .)14
بتكوين  االأم��ر  يتعلق  »اإذ  با�صتمرار.  عليه  التاأكيد  يتم  الذي 
نف�صه  ال�صيا�صي، وحترير  احلكم  على ممار�صة  قادر  مواطن 
امل�صبقة والت�صرف بحكمة مع احرتام  التحيز واالأحكام  من 
املوؤ�ص�صات« )�ش 14(. كيف ميكن ترجمة هذا التوجه ب�صكل 

ملمو�ش يف البيئة املدر�صية؟
واالآراء  التنوير،  ���ص��وؤال  الكتاب:  م��ن  االأول  الق�صم  يفح�ش 
جوبري  جويل  ياحظ  الكبار.  الفا�صفة  لبع�ش  املتناق�صة 
اأنه بالن�صبة الإرن�صت كا�صريير )1874-1945(، فاإن عقانية 
الذي  املنغلق  الفكر  تعار�ش  املدر�صة  اأن  اإىل  ت�صري  التنوير 
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الدينية اجلديدة  االأ�صولية  انت�صار  ب�صبب  انبثق من جديد 
ونظريات املوؤامرة واملعلومات امل�صللة واالبتعاد عن احلقيقة. 
اأما اآالن باتريك اأوليفييه فيهتم بفكر ثيودور اأدورنو )1903-

ل�صالح  وت��ن��ازالت��ه  ال��ت��ن��وي��ر  غ��م��و���ش  ال����ذي الح���ظ   )1969
الُكليانية والتقنية: وبذلك ميكن للعقل اخلبري اأن ُي�صتعبد 
دي��وي  ج���ون  اأن  ف��اب��ر  ي�����ص��رح مي�صيل  ي��ت��ح��ّرر.ك��م��ا  اأن  ب���دل 
واأن��ه  املنهج  زاوي���ة  م��ن  التنوير  يتناول  ك��ان   )1952-1859(
مو�صى  نهج  وهو  االإ�صكايل،  الذاتي  االنعكا�ش  لعملية  يروج 
اأما مايوين رودول��ت فينطلق يف درا�صته  به االآن يف التعليم. 
الف�صل  ب���اأن  ق��ول��ه  ي��ورغ��ن ه��اب��رم��ا���ش م�صتلهما  اأف��ك��ار  م��ن 
�صيما  التعقيد، ال  غاية يف  الدينية  واحلقائق  العلمانية  بني 
هاذين  جتاه  خمتلفة  مواقف  يتخذون  التنوير  فا�صفة  اأن 
الفكرين املتناق�صني. اأما اآن كلري هو�صر فقد الحظت اأخرًيا 
اأن فرديناند بوي�صون )1841-1932( ي�صتخل�ش من الر�صالة 
املدر�صة.  علمانية  م��ع  املتوافق  االأخ��اق��ي  ُبعدها  امل�صيحية 
من  امل�صتوحاة  الفل�صفية  االإ���ص��ه��ام��ات  ه��ذه  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
الكونفو�صيو�صية  للحركة  ديبيري  روالن  عر�ش  ف��اإن  الغرب، 
اجلديدة »تيان خا« )Tianxia(، التي تتعار�ش مع م�صروع 
التنوير، م�صككا يف ادعاءاتها الكونية، مو�صحا اأن هذا الفكر 
القانونية  ال��ك��ون��ي��ة  »جت����اوز  اإىل  حت��دي��دا  ي��ط��م��ح  ال�صيني 
الفردية يف  والكرامة  وامل�صاواة  كّر�صت احلرية  التي  للتنوير 
اأخاقية جم��ردة، يف  للتحرك نحو كونية  ال�صيا�صي،  النظام 

العامل، بحيث يكون الكوين النموذج االأ�صلي« )�ش 110(.
الرتبوي  والفكر  التنوير  كتاب  م��ن  ال��ث��اين  الق�صم  ياأخذنا 
للف�صل  امل����ادي  ال��ف�����ص��اء  اإىل  ال��رتب��وي  وال��ف��ك��ر  والتعليمي 
ال��درا���ص��ي. وجن���د ب��ه��ذا ال�����ص��دد ث��اث��ا م��ن ���ص��ت م�صاهمات 
لوي�ش  خو�صيه  اق��رتح��ه  ال��ذي  النموذج  منها  هنا.  م��ذك��ورة 
للمعلمني  ت�صمح  التي  املثالية  االأن����واع  على  املعتمد  وول��ف��ز 
بالتحقق من املواقف املحتملة بني العلم واملعتقدات الدينية؛ 
االإمي��ان��ي��ة  اأخ����رى، مفاهيم  اأ���ص��ي��اء  ب��ني  م��ن  ل��ذل��ك يح�صد، 
العقل  )اأ�صبقية  والعقانية  العقل(،  على  االإمي��ان  )اأ�صبقية 
وال��دي��ن(  العلم  ب��ني  )ال��ت��واف��ق  والتوافقية  االإمي�����ان(،  على 
احلقيقة(.  من  خمتلفان  نوعان  والدين  )العلم  واخِلافية 
�صياق  م��ن �صحته يف  وال��ت��ح��ق��ق  ا���ص��ت��خ��دام من��وذج��ه  مي��ك��ن 
الدرا�صات اال�صتق�صائية والعمل التجريبي الذي يتم تنفيذه 
بالتعاون مع املعلمني. يف املقابل يقدم �صيلفان دو�صو تاأريًخا 
الذي  الرتبوي،  البحث  خدمة  يف  املو�صوع  النقدي  للتفكري 
املزيفة  االأخ��ب��ار  مثل  احلالية  الق�صايا  مع  بالتعامل  ي�صمح 
ال��ب��دي��ل��ة. وه��ن��ا يقرتح  والتحقق م��ن احل��ق��ائ��ق وال��و���ص��ائ��ط 
ومنطقة  البحثي،  املجتمع  يف  للتاريخ  ف�صل  اإن�صاء  امل��وؤل��ف 
انعكا�صية ت�صاعد على تطوير التفكري النقدي لدى الطاب 
الذي يحتاجون اإىل التفكري يف الق�صايا التي تواجه العامل. 
التنوير  اإرث  ب��ني  ب��ال�����ص��ات  �صوفينيه  �صيلني  ت��ه��ت��م  ك��م��ا 
»ا�صتعادة  اأن  ت��رى  فهي  احل��ايل،  املواطنة  مفهوم  ومفارقات 
ال�صلطة التقليدية لي�صت هي التي �صتعيد للمدر�صة قوتها يف 

بل تطوير هيئات دميقراطية حقيقية  واملعارف،  القيم  نقل 
ت�����ص��م��ح ل��ل��ت��ام��ي��ذ ب�����اأداء دوره�����م وحت��م��ل امل�����ص��وؤول��ي��ة داخ���ل 

ف�صاءاتهم املدر�صية« )�ش 229(.
ويف اخلتام، يدعو جريار �صين�صيفي اإىل اإحداث ع�صر تنوير 
ج��دي��د م��ب��ن��ي ع��ل��ى ال��ه��ن��د���ص��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ب��غ��ي��ة اح���رتاف 
وتطبيقها  واحل�صابية  والعلمية  الفنية  امل��ه��ارات  واكت�صاب 
لت�صميم جمتمعات ذكية: »يبدو يل اأن روح التنوير اجلديد، 
الأن��ه��ا  م�صاكلها،  وم��ع��اجل��ة  املجتمعات  ارت��ق��اء  م��ن  �صتمكن 
�صنتعاون  التي  »التعاون«،  االجتماعية  الهند�صة  على  ت�صتند 
فيها الإنتاج اأعمال م�صرتكة، وبذلك ُيكت�صب الذكاء الفردي 
واجل��م��اع��ي، وت��ت��ج�����ص��د ه���ذه امل�����ص��اواة يف ال���ذك���اء واالأع���م���ال 
ت��زال يف ط��ور االإع����داد، مم��ا �صيعمل على  املكتملة، وال��ت��ي ال 

حت�صني احلياة« )�ش 254(.
اأما فيما يتعلق مبنهجية الكتاب، فاإنَّ العمل اأ�صيل الأنه يرفع 
�صمات تخ�ص�صية خمتلفة،  التوليف بني باحثني ذوي  رهان 
ومع ذلك انتظموا بان�صجام يف وحدة البحث الرتبوي ذاتها، 
من اأجل خلق حوار حول م�صاألة فل�صفية وتربوية ذات اأهمية 
ق�صوى. كما اأنه �صاعد يف جتهيز نهج فل�صفي باأدوات حتليلية 
رغم  لكنها  خمتلفة،  معرفية  قنوات  من  م�صتجلبة  جديدة 
اإىل الو�صول  اختافها الظاهر ت�صب يف هدف واحد ي�صعى 
م���ن حيث  اأم����ا  واأك�����ر جن���اع���ة.  ع��م��ل��ّي  تعليمي  م��ن��ه��اج  اإىل 
فل�صفة  يف  حا�صمة  التنوير  ح��رك��ة  فتبدو  امل��ع��ريف،  املحتوى 
املجتمعات  ا من حيث حتديد خ�صائ�ش  اأي�صً ولكن  التعليم، 
الغربية. ومع ذلك، فاإن ادعاء �صّن قوانني تنوير كونية يتم 
تلطيفه من خال التذكري بتجربة احلركة الكونفو�صيو�صية 
اجلديدة التي اأكدت وجودها الفعلي يف ال�صني واأماكن اأخرى 
من العامل، ولكن باأ�صكال خمتلفة. باالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن 
ال�صياق ال�صيا�صي ال�صيني، الذي يدعو اإىل هيمنة الباد على 

االأ�صواق العاملية، ال يتاءم مع التعبري عن فل�صفة تدعي اأنها 
كونية على امل�صتوى االأخاقي.

وبناًء عليه؛ اإذا نظرنا اإىل الكتاب من حيث ال�صكل، ف�صنجد 
مو�صوعاتها  يف  وتنا�صقت  ان��دجم��ت  ب��ح��وث  ع��ن  ع��ب��ارة  اأن���ه 
التخ�ص�صات  املتفرقة  الن�صو�ش  من  جمموعة  يف  وترتيبها 
وامل�صارب وامل��اآرب لتبدو يف النهاية وكاأنها م�صاهمات خطتها 
بال�صرورة  لي�صت  لاأ�صف  ولكنها  واحد،  وفكر  واحدة  اأنامل 
اأو  اإىل قراء متخ�ص�صني  اإذ حتتاج  القراء،  يف متناول جميع 
التنوير وعلوم الرتبية. لكن هذا ال يعيب  مهتمني بفل�صفة 
م�صاهمة ومبادرة الفيل�صوف الفرن�صي ال�صهري مي�صيل فابر 
املتخ�ص�ش يف الفل�صفة وعاقتها بالعلوم الرتبوية والباحثة 
املرموقة �صيلني �صوفينيه يف حل امل�صكات وربط امل�صاهمات 
ا من اأجل فهم اأف�صل للق�صايا  املختلفة يف نهاية كل ق�صم اأي�صً
امل��ع��رف��ي��ة  وك��ن��وزه��ا  ال��ت��ن��وي��ر  ب��ح��رك��ة  امل��رت��ب��ط��ة  التعليمية 

واالأخاقية والرتبوية الفريدة من نوعها.
الرتبية  ع��ل��وم  للباحثني يف  م��وج��ه  ك��ت��اب  ه���ذا  اخل��ت��ام،  ويف 
املتعلم  اجلمهور  ع��ام  وب�صكل  واملعلمني  وامل��رب��ني  وامل��درب��ني 
ب�صكل  التعليم  يف  وحت��دي��ات��ه  ال��ت��ن��وي��ر  اإرث  مب�����ص��األ��ة  امل��ه��ت��م 
على  �صي�صاعد  وبذلك  اخل�صو�ش.  وج��ه  على  واملدر�صة  ع��ام 
االأخاقية  واأ�ص�صها  الرتبية  مو�صوع  يف  احلقيقي  التفكري 
اأكر من  املدنية  الرتبية  تكون  اأن  التنوير على  ملبادئ  وفقا 
اأو جتريبية ب�صيطة يف  نظام تربوي ب�صيط وم�صاألة �صلوكية 
املدر�صة  اإىل  االأط��ف��ال  رو�صة  من  للطاب  املدر�صية  احلياة 
املمكنة  التاقي  الثانوية. ولكن ذلك يتطلب حتليًا لنقط 
بني املعرفة والقيم، اأو حتى بني التن�صئة االجتماعية والتنمية 
النقدية على اأ�صا�ش اخلربات وم�صاحات املعي�صة التي ت�صمح 
بن�صاأتها. ولكن كيف ميكننا ت�صور تدريب املواطنني يف ف�صاء 
مدر�صي تدعمه عاقة �صلطة مع الطاب، ويكون معظمهم 
االأ�ص�ش  املتمدر�صون  يتعلم  اأن  يجب  وهنا  القا�صرين؟  من 
ملمار�صة  ا�صتعداًدا  والتطبيقية  النظرية  التنويرية  الفكرية 
على  تعتمد  ال��ت��ي  واملتعلمني  املعلمني  ب��ني  احل��ق��ة  امل��واط��ن��ة 
ومبداأ  البحث  وروح  احلية  واالجتماعية  االأخاقية  القيم 
الدميقراطية،  املوؤ�ص�صات  داخ��ل  والتعاون  الذكاء  يف  امل�صاواة 
ملمار�صة عملها وتطوير اأدائها ومنجزاتها وحتقيق جناحاتها.

--------------------------------

الكتاب : التربية والتنوير.. القضايا 	 
الفلسفية والتعليمية المعاصرة .

المؤلف : ميشيل فابر، سيلين 	 
شوفينيه.
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العاقات  اأ�صتاذة  هي  وايز  فكارول  بالكاتبة،  وللتعريف   
اأعمالها  وتتمحور  كاليفورنيا،  جنوب  بجامعة  الدولية 
الاتينية  اأمريكا  يف  ال�صيا�صي  االقت�صاد  حول  البحثية 

واآ�صيا واملُحيط الهادئ.
ه���ذا ل��ي�����ش ك��ت��اب��اً ع���ن ال�����ص��ني. ب���ل ه���و ب���االأح���رى ك��ت��اب 
ال�صيا�صي  التفاعل  على  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  فعل  رد  ع��ن 
املا�صيني.  العقدين  خ��ال  معها  لل�صني  واالق��ت�����ص��ادي 
ال�صني  جمهورية  بني  واال�صتثمار  التجارة  ازده��ار  منذ 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الاتينية  واأم��ري��ك��ا  ال�صعبية 
والع�صرين،  احل���ادي  ال��ق��رن  م��ن  االأول  العقد  اأوائ����ل  يف 
العاقة  هذه  ت�صوير  اإىل  ال�صني  يف  القرار  �صناع  �صعى 
املزدهرة باعتبارها ذات طبيعة اقت�صادية اإىل حد كبري. 
واأمريكا  ال�صني  بني  التجارة  حجم  بلغ   ،2018 عام  ففي 
ح��وايل  وال������واردات(  )ال�����ص��ادرات  وال��ك��اري��ب��ي  الاتينية 
اال�صتثمار  تدفق  بلغ  بينما  اأمريكي.  دوالر  مليارات   306
والكاريبي يف عام  الاتينية  اأمريكا  اإىل  املبا�صر  ال�صيني 
مُيثل  ما  اأمريكي، وهو  دوالر  مليار   129.8 2018 حوايل 
ح����وايل 15 يف امل���ائ���ة م���ن اإج���م���ايل ت��دف��ق��ات اال���ص��ت��ث��م��ار 
االأجنبي املبا�صر الوافدة اإىل اأمريكا الاتينية والكاريبي. 
من جهة اأخرى، بلغ اإجمايل القرو�ش التنموية املقدمة 
م���ن ال�����ص��ني اإىل م��ن��ط��ق��ة اأم��ري��ك��ا ال��ات��ي��ن��ي��ة م��ن��ذ ع��ام 
2005 وحتى عام 2017 حوايل 150 مليار دوالر اأمريكي. 
تت�صاءل املوؤلفة، ما الذي �صنفعله بهذه االأرقام؟ ملاذا االآن 
وملاذا اأمريكا الاتينية؟ كيف ي�صكل التكامل االقت�صادي 
القرن  م��ن  االأول  العقد  اأوائ���ل  منذ  ال�صني  م��ع  املحكم 

احلايل االقت�صادات ال�صيا�صية الأقوى �صركائها يف اأمريكا 
الاتينية والكاريبي؟

 ت��ب��داأ ك���ارول يف البحث ع��ن ال��ط��رق ال��ت��ي اخ��رتق��ت بها 
ال�صمالية  اأمريكا  يف  ب�صرعة  ال�صوق  ال�صينية  ال�صادرات 
وذلك بعد دخولها يف عام 2001 اإىل منظمة التجارة العاملية 
املك�صيك من  )WTO(. ويف عام 2003، �صدمت ال�صني 
املتحدة،  للواليات  مهم  جت��اري  ك�صريك  ت�صنيفها  حيث 
وكانت ال�صادرات ال�صينية من املدخات يف الت�صنيع اإىل 
كل من املك�صيك والواليات املتحدة وحتل حمل املنتجات 
املحلية وتناف�ش املنتجني يف كا ال�صوقني. هل كانت هذه 
مكانة  ال�صني  باكت�صاب  مرتبطة  وحيدة  ظاهرة  جم��رد 
يف  العاملية؟  التجارة  منظمة  يف  تف�صيًا  االأك��ر  الدولة 
انتهاك ملنظمة التجارة العاملية. ا�صتجابت املك�صيك برفع 
دون  ولكن  ال�صينية  ال����واردات  على  اجلمركية  ال��ر���ص��وم 
تاأثري يذكر. هل اأ�صبحت ال�صني ع�صًوا فعلًيا يف اتفاقية 
النظر  بغ�ش  )نافتا(،  ال�صمالية  الأمريكا  احلرة  التجارة 
رمبا  اجل��م��رك��ي��ة؛  ال��ر���ص��وم  بفر�ش  املك�صيك  ج��ه��ود  ع��ن 
كانت هذه االأ�صئلة مقنعة يف ذلك الوقت، لكن الكثريين 
 2009-2008 العاملية  املالية  االأزم��ة  اأعقاب  يف  جتاهلوها. 
ات�صعت هذه ال�صورة ب�صكل كبري. وقد اأ�صبح من الوا�صح 
اأن طفرة االأ�صعار لل�صلع االأ�صا�صية كانت جارية منذ عام 
2003، وكانت مدفوعة بحاجة ال�صني املتزايدة اإىل تلك 
ال�صلع على وجه التحديد التي متتلكها بع�ش دول اأمريكا 
النحا�ش وخام احلديد،  بفوائ�ش كبرية، مثل  الاتينية 

والنفط اخلام وفول ال�صويا وغريها.

لفهم هذه العاقات بني ال�صني واأمريكا الاتينية كانت 
اأن ال�صني، على الرغم من  البداية يف النظر من زاوي��ة 
اإبرازها كدولة تنموية اآ�صيوية �صخمة، فاإنها تواجه قيوًدا 
الإطعام  امللحة  احل��اج��ة  وك��ذل��ك  الطبيعية،  امل���وارد  على 
اقت�صاد  اأك��رب  ال��ع��امل وتغذية  ال�صكان يف  م��ن  ع��دد  اأك��رب 
بال�صرورة  كان  وبالتايل  القريب،  امل�صتقبل  يف  العامل  يف 
عن  م��اذا  التنموية.  ا�صرتاتيجيتها  تدويل  ال�صني  على 
جانب دول اأمريكا الاتينية من هذه املعادلة؟ ومبجرد 
ال�صلع  اأ���ص��ع��ار  ارت��ف��اع يف  وال���ذي حلقه  الطلب  ارت��ف��ع  اأن 
اال�صتثمار  تدفقات  حيث  من  الفائزون  ك��ان  االأ�صا�صية، 
كما  واالأرج��ن��ت��ني.  وب��ريو  ال��ربازي��ل  ال�صيني هم  املبا�صر 
ال�صريك  باعتبارها  املتحدة  الواليات  ال�صني حمل  حلت 
التجاري االأول للربازيل وت�صيلي وبريو واأوروغواي. اأما 
من حيث القرو�ش فقد تدفق راأ�ش املال ال�صيني اعتباًرا 
دوالر  مليار   67.2 )بقيمة  فنزويا  اإىل   ،2017 ع��ام  من 
اأمريكي(  دوالر  مليار   28.9 )بقيمة  والربازيل  اأمريكي( 
واالإكوادور )ب� 18.4 مليار دوالر اأمريكي(، واالأرجنتني )ب� 
االأرق��ام  النظر يف هذه  اأمريكي(. عند  16.9 مليار دوالر 
املثال  �صبيل  على   ، مل���اذا  االأول���ي���ة.  االأل��غ��از  بع�ش  تتولد 
، حت�صل االإك������وادور وف��ن��زوي��ا ع��ل��ى درج���ة ع��ال��ي��ة ج��ًدا 
مرتبة  حتتل  لكن  ال�صني،  من  امل�صرفية  القرو�ش  من 
املبا�صر من  منخف�صة جًدا من حيث تدفقات اال�صتثمار 
جمهورية ال�صني ال�صعبية؟ وكيف ميكن القت�صاد �صغري 
حجم  �صعف  ي��ق��رب  م��ا  يجتذب  اأن  ال��ب��ريو  مثل  مفتوح 
حتى  االأرجنتني  تلقته  الذي  ال�صيني  املبا�صر  اال�صتثمار 

محمد الساملي * 

اقتصاد التنين: كيف تعمل أمريكا الالتينية ىلع تعظيم 
)أو فقدان( إستراتيجية التنمية الدولية للصين؟

كارول وايز

منذ نهايات القرن الع�سرين، توجه رجال الأعمال ال�سينيون ملُختلف دول العامل بحًثا عن الأرباح وال�سلع وحتديدًا تلك التي تفتقر اإليها ال�سني مثل النحا�س واحلديد 
والنفط وغريها. ا�ستفادت العديد من الدول النامية من هذا التوجه لتعظيم منفعتها، ويف املقابل ت�سررت دول اأخرى من هذا التوجه. ت�ستك�سف كارول وايز يف هذا 
الكتاب الروابط ال�سيا�سية والقت�سادية بني ال�سني واأمريكا الالتينية منذ اخلم�سينيات من القرن املا�سي اإىل الوقت احلا�سر، مع الرتكيز اإىل حد كبري على �ست دول 
وهي: الأرجنتني والربازيل وت�سيلي وكو�ستاريكا واملك�سيك والبريو. تتتبع كارول تطور العالقات ال�سيا�سية والقت�سادية بني ال�سني وهذه البلدان وحتلل كيف تباين 

جناح بع�س البلدان من ال�ستفادة من ال�ستثمار ال�سيني وروابط التجارة بينما مل ي�ستفد البع�س الآخر.
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عام 2017؟.
وكو�صتاريكا  ت�صيلي  مثل  النا�صئة  ال��دول  يف  النظر  عند 
وال���ب���ريو، وال���ت���ي ت��ف��وق��ت ع��ل��ى االأرج���ن���ت���ني وال���ربازي���ل 
واملك�صيك بهام�ش وا�صع خال طفرة ال�صني وما بعدها. 
االإ�صاحات  يف  كبري  ب�صكل  الثاث  ال��دول  ه��ذه  عمدت 
االقت�صادية واملوؤ�ص�صات قبل فرتة االزدهار، وبالتايل كانت 
يف و�صع جيد لقبول عر�ش ال�صني لكل منها للتفاو�ش 
على اتفاقية التجارة احلرة الثنائية. وجتدر االإ�صارة اإىل 
اأن انت�صار اتفاقيات التجارة احلرة بني البلدان املتقدمة 
التحليات  من  موجة  طرحت  الت�صعينيات  يف  والنامية 
على  بناًء  لفوائدها  روجت  اأ�صا�صي  ب�صكل  النيوليربالية 
مناذج التوازن العام القابلة للح�صاب وامليزة الن�صبية. كما 
يظهر من الكتاب، فاإن الدخول يف اتفاقية التجارة احلرة 
جديدة  خ��ي��ارات  فتح  ال�صني  م��ع  الاتينية  اأمريكا  ب��ني 
ال�صيقة.  النيوليربالية  املعايري  يتحدى  البلدان  لهذه 
وت�صيلي  ال�صني  ب��ني  احل��رة  ال��ت��ج��ارة  اتفاقيات  �صمحت 
ال�صوق  م��ن  اإىل 90 ٪  مل��ا ي�صل  ف��ورًي��ا  وال��ب��ريو و���ص��واًل 
ال�صينية. يف املقابل، فاإن دواًل مثل االأرجنتني والربازيل، 
مت��ت��ل��ك ك���ل ����ص���يء ظ���اه���رًي���ا م���ن ح��ي��ث ع���وام���ل ال����راء 
البلدان  ف��ه��ذه  ال�����ص��ني.  م��ع  ال��ق��وي  ال��ت��ج��اري  والتكامل 
الدولية  التنمية  ا�صرتاتيجية  يف  ان��دم��اًج��ا  االأك���ر  ه��ي 
بلدان متتلك من  اأي�صا هي  وب�صكل ظاهري  ال�صني،  يف 
ال�صناعات مبا يكفي لتفادي نوبة كاملة من لعنة املوارد. 
على هذه  االقت�صادية ظالها  االأزم���ة  األقت  ذل��ك،  وم��ع 
امل�صهد  لي�صمل  امل���وارد  لعنة  تعريف  تو�صع  وق��د  ال���دول. 
امل��وؤ���ص�����ص��ي. م��ن ه��ذه ال���زاوي���ة، خ��ال ط��ف��رة االأ���ص��ع��ار يف 
ال�صني، عانى كا البلدين من تاآكل املوؤ�ص�صات احلكومية 
ب�صكل  م�صللة  ع��ام��ة  �صيا�صات  واع��ت��م��اد  واالق��ت�����ص��ادي��ة، 
خطري، مما اأدى لتوقف االإ�صاحات االأ�صا�صية. ولتحليل 
لعنة املوارد املوؤ�ص�صية، يتطرق الكتاب كيف عملت املرحلة 
احل��ا���ص��م��ة م��ث��ل ط��ف��رة ال�����ص��ني ع��ل��ى ت��ق��وي��ة اأو اإ���ص��ع��اف 
املوؤ�ص�صات املحلية. يف الربازيل ، على �صبيل املثال ، مهدت 
هذه الطفرة لواحدة من اأكرب ف�صائح الف�صاد يف العامل 
، �صرقة مليارات ال��دوالرات من �صركة النفط احلكومية 
)برتوبرا�ش(. بينما يف االأرجنتني، مهد ال�صعف املوؤ�ص�صي 
للتدخل التنفيذي واال�صتياء على املوارد من حفنة من 
الكيانات اخلا�صة والعامة، مبا يف ذلك احتياطيات البنك 

املركزي االأرجنتيني.
ويف حالتي فنزويا واالإك��وادور كرواية اأخ��رى، مل تبذل 
لتنويع  بالنفط جهًدا مقنًعا  الغنية  ال��دول  اأيٌّ من هذه 
اأنواع االإ�صاحات  قاعدتها االقت�صادية، وكاهما رف�ش 
اأن  املمكن  من  ك��ان  التي  الكلية  واالقت�صادية  املوؤ�ص�صية 

ت�صاعد يف ت�صخري الطفرة ال�صينية ب�صكل اأكر اإنتاجية. 
املفرط،  الت�صخم  يف  غارقة  الطفرة  بعد  فنزويا  تظل 
املاأ�صاوية.  االإن�صانية  واالأزم���ة  اال���ص��ت��ب��دادي،  وال��رتاج��ع 
الطفرة  بعد  ما  وال�صيا�صية  االقت�صادية  البيئة  وكذلك 
بع�ش  اأن  م��ن  ال��رغ��م  ره��ي��ب��ة، على  لي�صت  االإك�����وادور  يف 
التقديرات ت�صري اإىل اأن احلكومة قد رهنت اجلزء االأكرب 

من احتياطيات النفط يف الباد لل�صني.
وهي  متدلية،  ثماًرا  البلدين  كا  كان  لل�صني،  بالن�صبة 
اأم��ري��ك��ا  منطقة  ب���اب  يف  ق��دم��ه��ا  ل��و���ص��ع  �صهلة  ط��ري��ق��ة 
الاتينية والكاريبي من خال عقود البنية التحتية التي 
كانت عالية املحتوى ال�صيني من حيث العمالة، واملعدات، 
وما اإىل ذلك. لي�ش لدى فنزويا الكثري لتظهره مقابل 
اإىل  ك��ارول  اأ���ص��ارت  ال�صني.  لها  اأقر�صتها  التي  املليارات 
كانت  واالإك����وادور  فنزويا  كل من  القرو�ش يف  ه��ذه  اأن 
اإىل دولة قدمتها ال�صني دون �صفافية  ا من دولة  قرو�صً
قرو�ش  �صفقات  ع��ن  ع��ب��ارة  بع�صها  ك��ان  م�����ص��روط��ة.  اأو 
مقابل النفط، يتحمل كا البلدين االآن متاأخرات كبرية 
البلدين بتوجيه  ال�صابقون يف كا  الروؤ�صاء  ب�صاأنها؛ قام 
خا�صة  م�صاريع  خ��ال  من  االأخ���رى  ال�صينية  القرو�ش 
ال ميكن تعقبها االآن اإىل حد كبري. لاأ�صف ، هذا لي�ش 
ال��رغ��م من  اأم��ري��ك��ا الاتينية. على  ب��االأم��ر اجل��دي��د يف 
الديون  ف��خ  بو�صع  ال�صني  اتهمت  ت��رام��ب  وا�صنطن  اأن 
للدول النامية، اإال اأن الو�صع الفنزويلي يلعب يف االجتاه 
املعاك�ش: يف ظل غياب امل�صروطية والتاأخر ب�صكل موؤ�صف 
يف خدمة مدفوعات ديونها لل�صني، اأوقعت فنزويا بكني 
يف �صرك الدائنني. االكوادور لي�صت بعيدة عن ذلك. األقى 
االزدهار ال�صيني بفجوات بني اإ�صاح ال�صعف املوؤ�ص�صي 

وي��ب��دو  ���ص��ارخ،  ب�صكل  وال��ك��اري��ب��ي  الاتينية  اأم��ري��ك��ا  يف 
وكذلك  نهائي،  ال  ال�صني  م��ع  االق��ت�����ص��ادي  التكامل  اأن 

للمخاطر.
يف اخلتام يو�صح هذا الكتاب اأن النجاح قد تتنوع ح�صب 
جم����االت ال��ق�����ص��اي��ا وال��ق��ط��اع��ات وامل�����ص��اري��ع ع���رب ه��ذه 
البلدان. كان اأداء االقت�صادات الثاثة ال�صغرية واملتمثلة 
يف ت�صيلي وكو�صتاريكا والبريو هي االأف�صل اأداء من خال 
اأثناء  الكلية  واالقت�صادية  املوؤ�ص�صية  االإ�صاحات  تعزيز 
االأرجنتني  تتمكن  ح��ني مل  ، يف  وبعدها  االزده���ار  ف��رتة 
وال�����ربازي�����ل وامل��ك�����ص��ي��ك م���ن اغ���ت���ن���ام ال���ف���ر����ش امل��ت��اح��ة 
ال�صني  اأن  م��ن  ال��رغ��م  الهيكلة. على  واإع����ادة  ل��اإ���ص��اح 
يف  واالقت�صادي  ال�صيا�صي  للم�صهد  ثابتة  �صمة  اأ�صبحت 
بني  العاقة  اأن  الكتاب  ه��ذا  يو�صح  الاتينية،  اأمريكا 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الاتينية  واأم��ري��ك��ا  ال�صني 
ال ت���زال قيد ال��ت��ق��دم. م��ع ان��ت��ق��ال ال��ع��اق��ة ب��ني ال�صني 
ي�صري  الثالث،  عقدها  اإىل  والكاريبي  الاتينية  واأمريكا 
هذا الكتاب اإىل اأن القادة ال�صيا�صيني و�صانعي ال�صيا�صات 
اأمريكا  منطقة  اأن��ح��اء  جميع  يف  االق��ت�����ص��ادي��ة  وال��ن��خ��ب 
الاتينية والكاريبي بحاجة اإىل تكثيف �صفقات الو�صاطة 
حول التجارة الثنائية واالإقرا�ش وفر�ش اال�صتثمار التي 
تقدمها ال�صني، مع اإيجاد طرق اإبداعية لتقليل املخاطر.
يعترب هذا الكتاب دليًا اأ�صا�صًيا و�صهل القراءة يف نطاق 
التي  الدراماتيكية  التغيريات  م��ع  ال�صيا�صي  االقت�صاد 
حتدث يف عاملنا اليوم. �صوؤال الكتاب لي�ش كيف اأثر �صعود 
اأمريكا  لعبت  الاتينية، ولكن كيف  اأمريكا  ال�صني على 
البع�ش  اأداء  اأثناء �صعود ال�صني. كان  اأوراقها  الاتينية 
كان  ال��دول  وبع�ش  حجمه،  �صغر  من  الرغم  على  جيًدا 

اأداءها �صيًئا للغاية. 
ال�صيا�صية  للموؤ�ص�صات  الكبري  ال��دور  املوؤلفة  ُتظهر  كما 
�صت�صتفيد  كانت  اإذا  ما  حتديد  يف  الوطني  امل�صتوى  على 

من االتفاقيات التجارية اأم ال. 
--------------------------------

الكتاب : اقتصاد التنين: كيف تعمل 	 
أمريكا الالتينية على تعظيم )أو فقدان( 

إستراتيجية التنمية الدولية للصين
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كريم حكيموف.. سجل حياة
  أليغ بوريسوفيتش أوزيروف

»بف�سل القوى الروحانية لهوؤلء الرومان�سيني، الذين يحرقون اأنف�سهم يف �سعلة التاريخ، يتم بناء املُ�ستقبل. وعلينا التّذُكر اأنَّ مثل هوؤلء النا�س 
�سخ�سيتهم  حجم  روؤية  دائًما  ت�ستطيع  ل  التي  الدوائرالداخلية  من  والفرتاء  والغرية  وللح�سد  ال�سيا�سية  للتغيريات  �سحايا  ي�سبحون  بالذات 

العظيمة وتقييم ما يفعلونه من اأجل ال�سالح العام«. 

اأوزري���وف  األ��ي��غ  ال��رو���ص��ي  الكاتب  يختم  الكلمات  بهذه 
كتابه الذي كر�صه ل�صخ�صية ُموؤثرة يف التاريخ ال�صيا�صي 
الرو�صي احلديث، كرمي حكيموف. يحمل كتاب »كرمي 
جانب  ف��اإىل  مم��ي��زة،  طبيعة  ح��ي��اة«  �صجل  حكيموف... 
حم��ور  ال�صخ�صية  حت��ت��ل��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة 
الكتاب  م��وؤل��ف  ب��ني  ق��راب��ة  ثمة  واال�صتق�صاء،  العر�ش 
ل دبلوما�صي �صوفيتي ورو�صي بارز، �صغل  وبطله؛ فاالأوَّ
ال�صعودية  العربية  اململكة  ل��دى  رو�صيا  �صفري  من�صب 
ل رئي�ش لبعثة  بني اأعوام 2010-2017، اأما الثاين فهو اأوَّ
دبلوما�صية �صوفيتية يف هذا البلد )بداية كان يف مملكة 
احلجاز( يف اأعوام 1924-1928 و1936-1937، حيث ترك 
اأثراً بالغ االأهمية يف تاريخ الدبلوما�صية الرو�صية بوجه 
عام، ويف التاريخ املُعقد لعاقات باده مع هذه الدولة 

العربية ال�صاعدة على وجه اخل�صو�ش.
   ن�صاأ بطل الكتاب يف اأ�صرة فاحني فقرية من اأ�صول 
ب�صكريية ُم�صلمة، تلقى درو�صه االأوىل يف امل�صجد، وكان 
ي�صتق�صي علومه وُينّمي مداركه �صمن �صياقات دينية، 
حركات  م��ن  اآن����ذاك  ين�صاأ  ك��ان  م��ا  م��ع  جنب  اإىل  جنباً 
االن��خ��راط  اإىل  الطريق  ق��اده  حتى  خًمتلفة،  �صيا�صية 
عن  ال��دف��اع  ُبغية  واحل��زب��ي  ال�صيا�صي  العمل  يف  ال��ت��ام 
اأمام  الب�صطاء والذود عن م�صاحلهم  املواطنني  حقوق 
االأقليات  حياة  قيدت  التي  القي�صرية  ال�صيا�صة  �صغط 
امل�صلمة باإجراءات حازمة، ثم اتخذ بعدها توجهاً ثورياً 
اأّهله يف العهد ال�صوفيتي ل�صغل العديد من املنا�صب يف 
اآ�صيا الو�صطى، قبل اأن يدخل عامل الدبلوما�صية حيث 
ُعنّي قن�صًا عاماً يف مدينتي م�صهد ور�صت االإيرانيتني، 
ثم مفو�صا يف جدة ويف اجلمهورية اليمنية عام 1929- 
القمع  �صحية  �صقط  جدة  اإىل  ثانية  رحلة  وبعد   1931
اإرهابية  ُمنظمة  مع  بالتورط  اتهامه  ج��ّراء  ال�صتاليني 
تركية. طواه الن�صيان بعد ذلك ردٍح من الزمن قبل اأن 

جمهورية  االأ�صلي،  ملوطنه  وُي�صمح  االعتبار،  له  ُيعاد 
رمزية  ومنحه  ب��ه  ب��االح��ت��ق��اء  ال��رو���ص��ي��ة  با�صكور�صتان 
���ص��ع��ب��ي��ة م�����ص��ت��ح��ق��ة، واالأم������ر ي��ن��ط��ب��ق ع��ل��ى ج��م��ه��وري��ة 

تاتر�صتان الرو�صية التي َتُعده م�صرتكا تاريخيا لها. 
   يك�صف الكتاب عن �صفحات غري معروفة من �صرية 
الذين  ال��ب��ارزي��ن  ال�صوفيت  الدبلوما�صيني  م��ن  واح��د 
اأكتوبر  ث��ورة  بعد  ال��ب��اد  دبلوما�صية  بناء  يف  �صاهموا 
م��ن ع���ام 1917 واأر����ص���وا اأ���ص�����ش ال��ع��اق��ات ب��ني االحت���اد 
وقد  واليمن.  ال�صعودية  العربية  واململكة  ال�صوفيتي 
ق��ّي�����ش ل��ل��م��وؤل��ف ت��ك��وي��ن ����ص���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���ن ح��ي��اة 
واأن�صطة حكيموف، واالقرتاب من فهم نف�صيته، وقراءة 
اإنكار فكرة تورطه  اإىل  اأو�صله يف اخلتام  �صخ�صيته، ما 
اأع���دم  ال��ت��ي  ��ه��م��ة  ال��تُّ وه���ي  م�صبوهة  ت��رك��ي��ة  مبنظمات 
ب�صببها. �صوى ذلك فنحن حيال درا�صة ال جتري على 
�صفة �صخ�ٍش واحد، بقدر ما جعلت من ذلك ال�صخ�ش 
هاّمة.  تاريخية  اأح���وال  على  �صاملة  نظرة  اإىل  منفذاً 
فرعيا  عنوانا  لكتابه  املوؤلف  يجعل  اأن  م�صادفة  ولي�ش 
ي�صري اإىل مقا�صد بحثه: »م�صري االإ�صام وال�صيوعية«. 
حقًا  ال�صائك  املو�صوع  هذا  �صّكل  الزمن،  من  فلعقود 
ب��ح��ث��ي��اً خ��ا���ش ف��ي��ه زم����رة ب����ارزة م��ن ال��ع��ل��م��اء ال��رو���ش 
واالأجانب، كما �صهد احلقُل مناظرات حامية و�صدامات 
فكرية واإعامية ما زال اأوارها م�صتعا حتى يوم النَّا�ش 
ال��ك��ت��اب، وم��ن خ��ال منظور  ه��ذا  ه���ذا. وفيما يخ�ش 
اأوزيروف  األيغ  حياة البطل املليئة باالأحداث، يتفح�ش 
�صنوات  الرو�صي يف  الدرامي  التاريخ  حلقات مهمة من 
اال�صطرابات الثورية وت�صكيل الدولة ال�صوفيتية. وعلى 
خلفية االأحداث التاريخية الكربى لتلك الفرتة، يقدم 
االأيديولوجية  التيارات  بني  للعاقة  حتليًا  الباحث 
املختلفة التي ت�صابكت وحتاربت يف فرتات ما قبل الثورة 
البل�صفية وما تاها، ثم يف االحتاد ال�صوفيتي وما ن�صاأ 

فيه من �صراع بني ال�صيوعية واالأدي��ان، ومنها الديانة 
االإ�صامية التي ت�صكلت يف رو�صيا عرب املنظور الرتكي.

امل�صتعرب  ي�صتقرئ  للكتاب،  و�صعها  التي  املقدمة  يف     
ال�����ص��رق��ي��ة، فيتايل  ال��درا���ص��ات  ال��رو���ص��ي، م��دي��ر معهد 
للعمل  النظري  والعمق  التاريخي  البعد  ناعومكني، 
موؤلفه،  وا�صم  الكتاب  عنوان  اإىل  النظر  »عند  فيقول: 
ق�����ص��اي��ا �صيا�صية  اأن���ه ح��ي��ال  ال���ق���ارئ  اإىل ذه���ن  ي��ت��ب��ادر 
املوؤلف  ال�صم  قيا�صا  وذل��ك  لاهتمام،  مثرية  خارجية 
الدبلوما�صي  ال�صاأن  يف  احرتافية  على  ينطوي  ال��ذي 
حياة  من  �صيقة  �صفحات  لنا  �صريوي  وب��اأن��ه  الرو�صي، 
حكيموف. بيد اأنه، ومنذ ال�صفحات االأوىل من الكتاب، 
تنك�صف اأمامنا نية املوؤلف و�صعة نظرته، حيث ال يكتفي 
بنقل اأخبار عن حياة وعمل �صخ�ش واحد، ب�صرف النظر 
عن مدى اأهمية حكيموف ودوره الفّعال يف الدبلوما�صية 
ما�صي  ح��ول  نظره  وجهة  ي�صاركنا  فنجده  الرو�صية، 
ق�صية  على  جديدة  نظرة  اإلقاء  من  متكن  لقد  بلدنا. 
ت�صكيل ال�صيا�صة اخلارجية لرو�صيا و�صيا�صتها الوطنية 
مناطقها  يف  املختلفة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ت��ي��ارات  وم��واج��ه��ة 

امل�صلمة وتطور هيكلها الفيدرايل«. )�ش: 5(
يناق�صها  التي  الرئي�صية  التاريخية  الق�صايا  بني  من 
املتزايد بال�صرق االأو�صط، والتي  الكتاب، اهتمام رو�صيا 
يف  البحث،  منطق  من  ا�صتنتاجها  ميكن  مثلما  تكمن، 
االهتمام  ه��ذا  ب��دا  لقد  وال��ت��ج��اري��ة.  الدينية  امل��ج��االت 
اأك����ر ���ص��ط��وع��ا ب��ع��د ان�����ص��م��ام اأرا����ص���ي اآ���ص��ي��ا الو�صطى 
ممالك  ومنها  الرو�صية  االإم��رباط��وري��ة  اإىل  ال�صا�صعة 
ويف  امل�صلمة.  ال�صاكنة  ذات  وب��خ��ارى  وخ����وارزم  قوقند 
واق���ع احل���ال ف���اإن رو���ص��ي��ا االأرث��وذك�����ص��ي��ة ق��د حت��ول��ت يف 
الفرتة بني 1864 - 1886 من وجهة نظر دميوغرافية 
اإىل باد اأرثوذك�صية م�صلمة على حد �صواء. وقد كانت 
ال�صعوبة الرئي�صية يف هذا ال�صياق اأن الكيان الرو�صي يف 

فيكتوريا زاريتوفيسكايا * 
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اأ�صا�ش َملكية مطلقة ودين  ذلك الزمن كان يقوم على 
اأرثوذك�صي ر�صمّي، �صوى اأنه ا�صُطر، من االآن ف�صاعًدا، 
اإىل بلورة تفاعل مع اجلزء امل�صلم ذي الن�صبة ال�صكانية 
الكبرية. كما اتخذت زيارة االأماكن االإ�صامية املقد�صة 
اأهمية �صيا�صية ق�صوى، ما نتج عنه افتتاح اأول قن�صلية 
رو�صية يف �صبه اجلزيرة العربية عام 1891 يف جدة وذلك 
من اأجل تاأمني م�صالح احلجاج الرو�ش يف املقام االأول. 
ويف �صياق اآخر ي�صف لنا املوؤلف والدة ال�صيا�صة الرو�صية 
ع�صر،  التا�صع  ال��ق��رن  نهاية  يف  ال��ع��رب��ي  اخلليج  جت��اه 
 1903 عام  يف  اأدت  التي  االأعمال  ب�صيا�صة  �صميت  والتي 
العربي  واخلليج  اأودي�صا  بني  بحري  خط  تد�صني  اإىل 
وا�صتخدام االت�صال املبا�صر لتو�صيع جتارة الكريو�صني 
ال����ذي ك���ان �صلعة رئ��ي�����ص��ي��ة ل��اإم��رباط��وري��ة  ال��رو���ص��ي 
-1890 بني  ما  الفرتة  يف  االأو�صط  ال�صرق  يف  الرو�صية 

.1914
الكاتب  ح��اول  التي  االأ�صئلة  واأخ��ط��ر  اأ�صعب  م��ن  اإن     
الفرتة  امل�صلمني يف تلك  ال��ذي جعل  االإجابة عنها: ما 
اأق��رب  الفتية  ال�صوفيتية  ال��دول��ة  ن�صاأة  من  التاريخية 
امل�صروع  ال�صوؤال  ه��ذا  عن  ولاإجابة  ال�صيوعيني؟  اإىل 
رو�صيا  يف  االأرثوذك�صية  اأن  اإىل  امل��وؤل��ف  ي�صري  وال��ذك��ي، 
القي�صرية ما قبل الثورة كانت الدين الوحيد للدولة، 
واأن االإ�صام، على الرغم من االعرتاف الر�صمي به، اإاّل 
ي��زال يف مو�صع اجتماعي وحقوقي متدن؛  اأن��ه كان ال 
ال�صلم  اأ���ص��ف��ل  يف  رو���ص��ي��ا  م�صلمو  مت��و���ص��ع  م��ا  ف��غ��ال��ب��اً 
الأنف�صهم يف ظل  اآف��اق  اأي  ي�صت�صرفوا  االجتماعي، ومل 
وذلك  واالقت�صادي  وال�صيا�صي  االجتماعي  النظام  هذا 
يف  رو�صيا  وانغما�ش  القي�صرية  ال�صلطة  انهيار  حتى 

خ�صّم التحوالت االجتماعية العظيمة.
توؤيد فكرته، فعلى  اإىل حقائق عديدة  املوؤلف  ُي�صري     
لينني  م��ن  باإيعاز  مبا�صرة،  ال��ث��ورة  وبعد  امل��ث��ال،  �صبيل 
ولكن  ال��رم��زي��ة،  الر�صائل  م��ن  ع���دٍد  توجيه  مت  نف�صه، 
اإع��ادة جمّمع  رو�صيا، ومنها  اإىل م�صلمي  للغاية،  املهمة 
امل�صلمني عام  اإىل  اأورينبورغ  »كرافان �صراي« يف مدينة 
1918 وهو جمموعة مباٍن ذات رمزية دينية للمواطنني 
لل�صلطة  الو�صع  ا�صتتباب  االأمر فور  مّت  امل�صلمني، وقد 
ال�صوفية يف املدينة املذكورة. وكانت ال�صلطة القي�صرية 
قد و�صعت يدها على املجّمع التابع لل�صعب الب�صكريي 

امل�صلم عام 1865 بحجة اال�صتفادة منه لل�صالح العام.
وم����ن ب���ني ال���وق���ائ���ع ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ت���ي ���ص��ع��ى امل���وؤل���ف 
ال�صيا�صة  جت���اه  ن��ظ��رت��ه  ت��ع��زي��ز  اأج���ل  م��ن  عر�صها  اإىل 
امل�صلمة،  ال�����ص��ع��وب  م��ع  تعاملها  وط��ري��ق��ة  ال�صوفيتية 

هناك وثيقة �صايك�ش بيكو ال�صرية التي ن�صرتها جريدة 
»اإزف�صتيا« عام 1917 بتوجيه من لينني �صخ�صيا.

   وي��ق��دم ال��ب��اح��ث رزم���ة م��ن ال��ب��ي��ان��ات ح��ررت��ه��ا وزارة 
احل��رك��ات  م�صعى  ف��ي��ه��ا  ت��وؤي��د  ال�صوفيتية  اخل��ارج��ي��ة 
الوطنية العربية، كهذا املقطع املاأخوذ من اأحد البيانات: 
العربية ونوؤيد  »اإننا نهتم مبا يحدث يف �صبه اجلزيرة 
موحدة  عربية  دول��ة  واإق��ام��ة  للعرب  الوطنية  اللحمة 
وقوية. وبذلك تتطابق م�صاحلنا مع م�صالح العرب، ما 
ميّكننا من اإر�صاء اأ�ص�ش التعاون ال�صيا�صي الذي �صيعود 

بالفائدة على الطرفني« )�ش: 151(
ال��ذي ر�صم  التكتيكي  املوؤلف اجلانب     مع ذلك ُيظهر 
حيث  الداخلية  حتالفاتهم  وح��دود  البا�صفة  م�صالح 
يبنّي طرحهم الربغماتي جتاه مطالب ال�صعوب امل�صملة 
ال��ذات��ي.  احلكم  اأو  باال�صتقال  ال�صوفيتي  االحت���اد  يف 
ال�صوفيتية  ال�صلطة  قامت   1918 ع��ام  م��ن  اإب��ري��ل  ففي 
اأورال االإ�صامية   « اإيدل  بحّل الهيئات احلاكمة لدولة 
الرو�ش  للم�صلمني  الثاين  املوؤمتر  يف  اإن�صاوؤها  مّت  التي 
وذلك بعد ا�صتياء اجلي�ش االأحمر على مدينتي قازان 

واأوفا امل�صلمتني.
   وي��ع��ر���ش امل���وؤل���ف ال��ت��غ��ري ال����ذي ط����راأ ع��ل��ى م��وق��ف 
ال�صيا�صة اخلارجية ال�صوفيتية جتاه الدول االإ�صامية 
طرف  على  باعتبارها  االإ�صامية  للعقيدة  وتف�صريها 
ك��رمي  ر���ص��ائ��ل  تهمل  ف��راح��ت  ال�صيوعية،  م��ن  نقي�ش 
بتو�صياته  تهتم  وال  ال�صعودية  من  القادمة  حكيموف 
التي تتحدث عن تغرّي االأحوال يف هذا البلد االإ�صامي، 
املدار�ش  عدد  وازداد  احلّجاج  �صرقة  عمليات  توقفت  اإذ 

املدن. ومع  ال�صيارات والنقل اجلوي وجتملت  وظهرت 
امللك  زي��ارة  اأ�صفرت جمهودات حكيموف عن  ذلك فقد 
في�صل اإىل مو�صكو عام 1932. بيد اأنه، وعلى الرغم من 
اأم��ل من  ال��زي��ارة خيبة  روع��ة اال�صتقبال، فقد نتج عن 

كا الطرفني، ال�صعودي وال�صوفيتي.
   وانطاقاً من مثال حكيموف وم�صريه، يحاول األيغ 
اأوزيروف االإجابة عن �صوؤال ماهية العاقة بني �صيا�صة 
الدولة من جانب وبني الفرد الذي ينفذها من جانب 
اآخر. مبعنى اآخر، هل على الدبلوما�صي اأن يّتبع تعليمات 
املركز فقط اأم اأن الواجب يحّتم عليه امل�صاركة يف ر�صم 
امل�صار ال�صيا�صي لباده؟ فاإذا كان االأمر يقرُّ مب�صاركته 
البناءة، اإذن كيف �صيت�صنى له ذلك يف مراحل تاريخية 
فّعالية  تو�صح  تاريخية  خريطة  لدينا  ه��ل  خمتلفة؟ 
قراراته  وفعالّية  التاريخ،  ف��رتات  بع�ش  يف  الفرد  دور 
ال�صخ�صية، بينما يف فرتات اأخرى يكون دوره غري ذي 
اأهمية، فيتم تقييم جدارة الدبلوما�صي من خال دقته 

يف اأداء مهام وزارته؟ 
   ياأتي األيغ اأوزي��روف يف كتابه مبواد اإر�صيفية جديدة 
ت�صليمها  مت  اإجن��ل��ي��زي��ة  م�����ص��ادر  اإىل  منها  ج���زء  ي��ع��ود 
للرو�ش يف ع��ام 2019 وه��ي تك�صف ع��ن م��دى االف��رتاء 
اأع���داء  ال��ت��ي ووِج���ه بها حكيموف م��ن قبل  وال��ك��راه��ي��ة 
رو�صيا الذين اعتربوه خ�صًما قوًيا اإىل درجة اأن لورن�ش 
العرب كان واحدا من مناه�صي اأن�صطة حكيموف وقام 
مبواجهتها �صخ�صيا. ومن نتائج التناف�ش ال�صر�ش بني 
حكيموف واالأجانب، اأن ن�صاأت بينه وبني امللك ال�صعودي 
ال�صاعد عام 1926 عاقة را�صخة ا�صتطاع من خالها 
حيث  وال�صعودية،  ال�صوفيت  بني  اخ��رتاق  اأول  حتقيق 
املعرتفني  اأول  ال�صوفيت  ي�صبح  الأن  الف�صل  اإليه  يعود 
ب�صلطة ابن �صعود على اأرا�صي اململكة املوحدة، يف حني 
جاءت لندن ثانيا يف هذا ال�صياق، تبعتها فرن�صا وهولندا 

بعد �صهرين ون�صف. 
--------------------------------

الكتاب: كريم حكيموف.. سجل حياة. 	 
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العدوى األمريكية: األوبئة والقانون
جون فابيان ويت

ُي�سكل انت�سار الأوبئة، وكان اآخرها وباء »كوفيد 19«، حالة ا�ستثنائية يف العالقات بني النا�س، وحتى بني اأفراد الأ�سرة الواحدة، وكذلك يف العالقات 
بني الدول املتجاورة، وحتى بني القارات. لذلك فاإنَّ الوباء يفر�س �سّن ت�سريعات جديدة للتعامل مع احلالت الطارئة وال�ستثنائية التي يفر�سها. 
من  جزءًا  ت�سبح  العامة  ال�سالمة  اأنَّ  كما  املتغريات،  هذه  تواكب  جديدة  ت�سريعات  يتطلب  مما  كثرية  اأو�ساع  تتغرّي  الأوبئة  انت�سار  اأثناء  اأنه  ذلك 
ال�سالمة الفردية، وال�سالمة يف دولة ما، ت�سبح جزءًا اأي�سًا من �سالمة دول العامل الأخرى. يوؤكد على ذلك التداخل بني الدولة الواحدة والتداخل 

بني ال�سعوب والأمم.
لذلك  مثاًل  وياأخذ  الأوبئة.  انت�سار  عن  اأ�سفرت  التي  الت�سريعية  واملتغريات  التحولت  على  الرتكيز  خالل  من  الظاهرة  هذه  الكتاب  هذا  ويتناول 
الوليات املتحدة؛ فالت�سريعات �سرعان ما اعُتمدت يف دول عديدة اأخرى، اأو اأُقّرت ولو ب�سَيغ خمتلفة يف موؤ�س�سات دولية )منظمة ال�سحة العاملية - 

اليوني�سيف.. وغريها(.

التاريخ  اأ�صتاذ  فهو  وي��ت  فابيان  ج��ون  امل��وؤل��ف  ���ا  اأمَّ
ال��ق��ان��وين يف ج��ام��ع��ة ي���ال يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. 
االأوبئة  االأمريكية:  »العدوى  كتابه  يف  تناول  وقد 
19« م�صرية  اجل���دري حتى كوفيد  م��ن  وال��ق��ان��ون، 
االأوب��ئ��ة،  ه��ذه  واكبت  التي  االأمريكية  الت�صريعات 
الرتاث  من  ج��زءا  اأ�صبحت  التي  الت�صريعات  وهي 

القانوين العاملي.
يقول املوؤلف اإنَّ القاعدة العامة يف الواليات املتحدة 
تقوم على مبداأ التاأكيد على اأن حرية الفرد حتتّل 
الت�صامن  على  تتقدم حتى  واأنها  االأول��وي��ات،  �صّلم 

اجلماعي.
ولكن يف حاالت االأوبئة، تنقلب هذه القاعدة راأ�صاً 
ل�صامة  اأ�صا�صاً  ال��ف��رد  حرية  وت�صبح  عقب،  على 
يف  دينية  جماعات  هناك  لتدمريها.  اأو  اجلماعة 
االأم��را���ش.  �صد  اللقاح  ترف�ش  املتحدة  ال��والي��ات 
ف����اإذا اح����رتم ال��ق��ان��ون ح��ري��ت��ه��ا يف االخ��ت��ي��ار، ف��اإن 
للخطر  ال��ع��ام��ة  ال�صامة  ي��ع��ّر���ش  االح����رتام  ه��ذا 
عندما يكون املر�ش معدًيا، كما كان االأمر مبر�ش 
احل�صبة.. وكما هو مبر�ش كوفيد 19. هنا تتوقف 

حرية الفرد اأمام �صامة اجلماعة.
االإ�صبانية.  االإنفلونزا  وب��اء  انت�صر   1918 العام  ويف 
در�صني  العامل  تعّلم  املاأ�صاوية  التجربة  تلك  وم��ن 

اأ�صا�صيني:

- الدر�ش االأول هو اأنَّ ال�صامة الفردية هي املدخل 
ال�صامة  اأج����ل  م��ن  واأن����ه  ال��ع��ام��ة،  ال�����ص��ام��ة  اإىل 
ال���ف���ردي���ة ال ب���د م���ن ف���ر����ش ق���ي���ود ع��ل��ى احل��ري��ة 

ال�صخ�صية.
- ال���در����ش ال��ث��اين ه��و اأن���ه ع��ل��ى ع��ل��م��اء االأم���را����ش 
الإي��ج��اد  وم�صتنفرين  موؤهلني  يكونوا  اأن  املعدية 
ل��ه وم��ان��ع النت�صاره  ع��اج للمر�ش وع��اج م��ق��اوم 
كان  الكتاب  ه��ذا  �صدر  عندما  ولكن  )التطعيم(. 
عدد �صحايا كوفيد 19 يف الواليات املتحدة وحدها 
األ���ف  ال���ذي���ن ف���ق���دوا ح��ي��ات��ه��م ق���د و���ص��ل اإىل 235 
�صحية. وتوا�صل ارتفاع عدد ال�صحايا يف الواليات 
اأخ��ذ  ال��وب��اء  ال��ع��امل؛ الأنَّ  ���ص��ائ��ر دول  امل��ت��ح��دة ويف 
ة رغم اأنه يتحدر من عائلة  االإن�صانية على حني غرَّ

فريو�صية قدمية وغري جمهولة.
ه��ن��ا.. ي��ن��ق��ل امل���وؤل���ف ع��ن ه��ي��ئ��ة ال�����ص��ح��ة يف والي��ة 
قبل  )اأي   1850 العام  يف  �صدر  ا  ن�صًّ ما�صات�صو�صت 
اجتماعية  خملوقات  نحن  ف��ي��ه:  ج��اء  ع��ام��اً(   170
متازمون مع بع�ش وتربطنا عاقات ال انف�صال 
العامة حتتم  ال�صيا�صات ال�صحية  لها، ولذلك فاإن 
حماية جمموعة من النا�ش من اأن يكونوا �صحايا 
ت�صّببه لهم جماعة  اأو  اإليهم  تنقله  اأو موت  مر�ش 

اأخرى تفتقر اإىل ح�ّش امل�صوؤولية !!
اأودى  الذي   19 كوفيد  الوباء  انت�صار  فاإن  وبالفعل 

بحياة مئات االآالف من النا�ش يف كل اأنحاء العامل، 
اأدى اأي�صاً، ح�صب االأرقام التي اأعلنها البنك الدويل، 
اإىل زيادة عدد الفقراء يف العامل )الذين يقّل دخل 
مائة  بحوايل  اليوم(  دوالري��ن يف  الفرد منهم عن 
لي�ش  ذل��ك  ويعني  وح����ده(.   2020 ع��ام  )يف  مليون 
من  اأو  الفقراء  ع��دد  تخفي�ش  م�صروع  ف�صل  فقط 
اأق��ّرت��ه االأمم  اأن  ال��ذي �صبق  ه��م حت��ت خ��ط الفقر 
املتحدة، ولكنه يعني اإ�صافة عدد جديد اإليهم ي�صل 

هذا العام وحده )2020( اإىل 490 مليوناً.
وباء  مع  التعامل  نتائج  حول  الدرا�صات  بّينت  لقد 
�صيا�صة  تتبع  التي مل  مثًا،  ال�صويد  اأن   19 كوفيد 
االإغاق واعتمدت على وعي املواطن، جتاوزت ن�صبة 
وتراجع  اآالف.  ع�صرة  كل  من   58.1 الوباء  �صحايا 
ب��امل��ائ��ة.   8.3 بن�صبة  ال�����ص��وي��دي  ال��ق��وم��ي  ال���دخ���ل 
فر�صت  التي  نيوزيلندا  مثل  دول��ة  ف��اإن  وباملقابل، 
االإغاق االقت�صادي واحلجر العام على املواطنني، 
مل تتجاوز ن�صبة ال�صحايا لديها 0،5 من كل ع�صرة 
اآالف مواطن، مع تراجع النمو االقت�صادي بن�صبة 

12.2 باملائة.
اإنَّ املقارنة بني الرقمني تبنيِّ اأن تراجع االقت�صاد 
مقابل  ال�صويد،  على  باملائة   4 يزيد  نيوزيلندا  يف 
زيادة يف عدد ال�صحايا يف ال�صويد 53 من كل ع�صرة 

اآالف.

محمد السماك * 
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وتطرح هذه االأرقام جدلية توقف املوؤلف اأمامها، 
االأولوية  القانونية  الت�صريعات  تعطي  هل  وه��ي: 
اأن  اأم  االقت�صادي،  النمو  وت��رية  على  للمحافظة 
االأولوية يجب اأن توجه للمحافظة على ال�صامة 
االأف�صلية يف  ل��ه  ت��ك��ون  اأن  يجب  اأي��ه��م��ا  ال��ع��ام��ة؟ 
الرعاية واالهتمام: االقت�صاد الوطني اأم االإن�صان 

املواطن؟
ن�صبة  وارت��ف��ع��ت  االق��ت�����ص��اد  ت���راج���ع  اإذا  م�����ص��ك��ل��ة 
البطالة والفقر. ولكن امل�صكلة تكون اأكر فداحة 
اإذا كان البديل عن ذلك هو ت�صخم عدد ال�صحايا. 
وهنا تاأتي عملية الت�صريع التي تقوم على اإحدى 

القاعدتني اللتني ميكن اأن تعتمدهما الدولة. 
ال��والي��ات  ع��ن كيفية تعامل  امل��وؤل��ف ���ص��وراً  ي��ق��دم 
وال�صينيني  )ال�صود  امللونني  ال�صكان  مع  املتحدة 
خ�صو�صاً( لدى انت�صار االأوبئة؛ فيقول اإنه يف عام 
كاليفورنيا  والي��ة  يف  الطاعون  وب��اء  انت�صر   1900
اأب��ي�����ش يف م��دي��ن��ة �صان  اأن م���ات م��واط��ن  ؛ وب��ع��د 
الكامل  احل��ظ��ر  ال�����ص��ل��ط��ات  ف��ر���ص��ت  فرن�صي�صكو 
ت�صمح  ومل  امل��دي��ن��ة.  يف  ال�صينية  االأح���ي���اء  ع��ل��ى 
لغري االأمريكيني البي�ش بحرية التجّول. ويقول 
االإج�����راءات  م��ار���ص��ت  ال�صلطات  اإن  اأي�����ص��اً  امل��وؤل��ف 
دول  من  يتحدرون  الذين  االأمريكيني  �صد  ذاتها 
وحتى  املك�صيك.  م��ن  وخا�صة  التينية،  اأمريكية 
بعقدين من  بعد ذلك  املاريا  وباء  انت�صر  عندما 
الزمن، اُتهم االأمريكيون ال�صود باأنهم هم م�صدر 

هذا الوباء الفتاك.
اإىل  االأوىل  العاملية  احل��رب  بعد  التهمة  وُوج��ه��ت 
االأمريكيني ال�صود يف بالتيمور باأنهم م�صدر مر�ش 
املر�ش،  التخل�ش من  اأج��ل  اإن��ه من  ويقول  ال�صّل. 
كان ال بد من التخل�ش من م�صدره. فكانت االإبادة 
اجلماعية لل�صود يف بالتيمور، وقد التهمت النريان 

منازلهم واأحياءهم التي منعوا من اخلروج منها.
العام 1867. يف  املوؤلف، يف  بداأ التحّول، كما يروي 
فر�صت  اإذ  ال�صباقة،  نيويورك  كانت  ال��وق��ت  ذل��ك 
منها  وق��ائ��ي��ة،  �صحية  اإج�����راءات  امل��دي��ن��ة  �صلطات 
حتديد عدد املراحي�ش يف كل منزل ن�صبة اإىل عدد 
على  احلليب  توزيع  االإ�صاحات  و�صملت  �صكانه، 

و�صيانتهم من  االأط��ف��ال  تغذية  اأج��ل  البيوت من 
االأمرا�ش.

اإل��زام �صكان االأحياء  اأي�صاً:  ومن هذه االإج��راءات 
النفايات  �صوارعهم وجمع  نظافة  على  باملحافظة 
منها، ومعاقبة املخالفني. يف ذلك الوقت مل تكن 
اإج���راءات  هناك  تكن  ومل  بلدية،  جمال�ش  هناك 
م��ن��ظ��م��ة جل��م��ع ال��ن��ف��اي��ات وال��ت��خ��ل�����ش م��ن��ه��ا، اأو 
ا�صتثمارها يف اإنتاج االأ�صمدة وحتى يف اإنتاج الطاقة 
كما هو احلال يف الوقت احلا�صر. كانت ال�صلطات 
ب��ال��ق��وة االإج������راءات ال��ت��ي ت��راه��ا  املحلية ت��ف��ر���ش 
منا�صبة للمحافظة على النظافة العامة بداًل من 

احلجر ال�صحي.
وكان الرتكيز على امل�صوؤولية الفردية ولي�ش على 
العمل اجلماعي. من اأجل ذلك دعا املحافظون يف 
االأمريكية-  املجتمعات  يف  -اأو  االأمريكي  املجتمع 
واأ���ص��ول��ه��ا.  ال��ن��ظ��اف��ة  ع����ادات  ال��ف��ق��راء  تعليم  اإىل 

ووجدوا يف ذلك اأداة لتحقيق عدة اأهداف اأهمها:
- ال�صامة العامة.

- قطع الطريق اأمام االأوبئة وانت�صارها.
العدوى  اأخ��ط��ار  من  النخبة  جُمتمعات  حماية   -

التي تنطلق من االأحياء الفقرية.
وك��ان��ت امل��ع��ادل��ة: اإذا ك���ان ال مي��ك��ن ال��ق�����ص��اء على 
اإىل  حتويلهم  ع��دم  ميكن  االأق���ل  فعلى  ال��ف��ق��راء، 

اأدوات الإنتاج االأمرا�ش القاتلة.. للجميع !!

ومن هنا، كان اجلمع بني فل�صفة حماية االأغنياء 
وتوفري فر�ش العمل للفقراء، مما ُيوفر ال�صامة 
اإنَّ  وي��ت  ج��ون  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول  للجميع.  ال�صحية 
ب�صيغة  ولكن  اليوم  حتى  م�صتمرة  الفل�صفة  هذه 

اأخرى.
املوؤلف ال�صوء على ق�صية  ُيلقي  ويف ف�صل خا�ش 
ل��دى  امل��ع��ا���ص��ر  ع��امل��ن��ا  واج��ه��ه��ا  ب��ال��غ��ة احل�صا�صية 
العاقة بني  وباء كوفيد 19. وهي ق�صية  انت�صار 
احل��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة )ح��ري��ة مم��ار���ص��ة ال�����ص��ع��ائ��ر يف 
العامة؛  وال�صامة  واملعابد(  والكنائ�ش  امل�صاجد 
ف���احل���ري���ة ال��دي��ن��ي��ة حم���رتم���ة وم�����ص��ان��ة وح��ت��ى 
مقد�صة. وكذلك حتى االأفراد واملجتمع؛ فاحلجر 
انت�صار  ملنع  النا�ش  ب��ني  ت��ب��اع��داً  يفر�ش  ال�صحي 
العدوى، و�صاة اجلماعة )يف امل�صيحية واليهودية 
ال تكون ال�صاة اإال جماعة ويف الكني�صة، والكني�ش 
مرتا�صة  �صفوف  يف  حاخام(  اأو  ق�صي�ش  وبرئا�صة 
تكون  قد  و�صجوداً،  وركوعاً  قياماً  كتف،  اإىل  كتفاً 

م�صدراً لنقل العدوى.
اح��رتام احلريات  واأ�ص�ش  قواعد  اإن  املوؤلف  ويقول 
الدينية ت�صطدم ب�صدة هنا مع االإجراءات الوقائية 
اأن  اأ�صا�ش  على  دول��ة-  -اأي  ال��دول��ة  تفر�صها  التي 

االأولوية لديها هي ال�صامة.
اأي�����ص��اً على  وي��ق��ول امل��وؤل��ف اإن ه��ذا االأم���ر ينطبق 
نزالء ال�صجون، الذين يعتربون العزل الفردي مع 

ال�صجن اجلماعي عقاباً اآخر.
ويف احل�صابات االأخرية، فاإن االأوبئة املعدية و�صعت 
املا�صي، وهي ت�صع جمتمعات احلا�صر  جمتمعات 
اأي�صاً اأمام �صراع دقيق ومعقد بني احلرية الفردية 

واالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الدولة.
--------------------------------

الكتاب : العدوى األمريكية: األوبئة 	 
والقانون.

المؤلف : جون فابيان ويت.	 

الناش ر: جامعة يال، 2020م.	 

عدد الصفحات : 174 صفحة.	 

* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات 
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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كريبي«  »مي�صيل  ن�صو�صه  انتقى  ال��ذي  الكتاب،  يقرتح 
و»اأنطوان جينيزي«، وترجم ن�صو�صه املكتوبة بالاتينية 
بني  ومواجهة  اأري���ويل«، جم��اورة  »اإميانويل  عليها  وعلق 
االآم���ن  امل���اذ  لبع�صهم  الكني�صة  مثلت  م��وؤل��ف��اً  ث��م��ان��ني 
اأح���ي���ان���اً، وامل���ذب���ح ال����ذي ي��ت��ذوق��ون ف��ي��ه ل���ذة ال��ت��دن��ي�����ش، 
وب�صكل  جديد  من  البدء  يف  للرغبة  اأو  للندم  ومو�صوعاً 
فاإنها  م��األ��وف،  اأنها ف�صاء  ورغ��م  اأخ��رى.  اأحياناً  خمتلف 
ظلت على امتداد االأزمنة املحك الذي جتري فيه االأحام 
هكذا  وبقيت  االإباحية.  التخيات  فيه  وجت��وز  ال�صعرية، 
حتت حماية الذين عا�صروا ت�صييدها، اأوالُع�صاق املتيمني 
اأراغ���ون،  لوي�ش  بريفري،  ج��اك  ف��ي��ون،  )بوري�ش  بباري�ش 

اإرن�صت هيمنغواي، اأنايي�ش نني...(
كني�صة  زار  وم���ن  ن���وت���ردام،  كني�صة  زار  ب��اري�����ش،  زار  م��ن 
جاذبية،  اأك��ر  اأدبياً  املعادلة،  ت�صبح  باري�ش.  زار  نوتردام 
يف  هيغو  لفيكتور  رواي���ة  بف�صل  كني�صة،  رواي���ة،  مدينة، 
ُترجمت  التي  �صفحة(،   940  ،1831( باري�ش«  »ن��وت��ردام 
ال�صخ�صية  ن��وت��ردام«،  »اأح���دب  ع��ن��وان  العربية حت��ت  اإىل 
الإخفاء  الكني�صة  داخ��ل  اختباأت  التي  امل��ث��رية،ك��وازمي��ودو، 
رواي��ت��ه مبثابة ختم على  وق��د كانت  ال��ع��امل.  عاهتها عن 
الكني�صة.  الرواية،  املدينة،  الثاثة:  املكونات  بني  ميثاق 
هذه  متثيل  يف  االأدب  انت�صار  على  ختماً  اأي�صاً  ك��ان  وق��د 
فا  ك��ب��رية،  عبقرية  ع��ن  ك�صفت  ال��ت��ي  املُ��ب��ه��رة  الهند�صة 
وج��ود خ��ارج فرن�صا، يف ال��ع��امل االأورب����ي، من��وذج��ا لن�صج 
الهند�صة والدين يف اآن واحد، املرئي وغري املرئي. ويوؤكد 
مقدم الكتاب، مي�صيل كريبي، اأنه اإذا اأردنا مثااًل جم�صداً 
ملا راآه القدي�ش اأوغ�صطني من زاوية الهوتية، فاإنَّ نوتردام 

امل�صاهدين  اأن  درج���ة  اإىل  ال��ط��ل��ب.  ه��ذا  لتلبية  ح��ا���ص��رة 
املذهولني اأمام حريق اأبريل/ني�صان 2019 ال ي�صكون فيها 

اأبداً.
    ح��ل��م ال��ف��رن�����ص��ي��ون ب��ال��ت��ق��اط ����ص���ورة ���ص��ي��ل��ف��ي رف��ق��ة 
راأى  ال��ب��ن��اي��ة،  ال��ن��ار خ�����ص��ب  ك����وازمي����ودو. وب��ي��ن��م��ا تلتهم 
اأقوااًل  للنار  اأن  املقد�صة  الكني�صة  املتيمون بحب  احلاملون 
تريد التلفظ بها. ل�صان حالهم يقول: تكلمي، اإذن، اأيتها 
اإىل حزننا! قويل  النار!  قويل لنا ماذا متزقني! تكلمي 

ملاذا نحن حزانى!
كان هناك �صيء ما جميل يف هذه الكارثة، مثلما يحدث 
غالبا، اأو نادراً، مع الكوارث التي تغر�ش خمالبها بقوة يف 

االأ�صياء االإن�صانية املتعالية.
املعامل  من  جمموعة  عن  كثرية  تفا�صيل  منتلك  كنَّا  اإذا 
املعا�صرة، فاإن املعلومات عن ت�صييد كني�صة نوتردام باري�ش 
بقيت غري دقيقة. واإذا ا�صتثنينا ال�صجل الكن�صي اخلا�ش 
القانونية،  الوثائق  من  ن�صخ  جمموعة  من  ويتكون  بها، 
)من  ت�صييدها  ف��رتة  يف  يذكرونها  التي  الن�صو�ش  ف��اإن 
جداً  ن��ادرة  ع�صر(  الرابع  القرن  منت�صف  اإىل   1163 �صنة 
وخمت�صرة. وب�صفتها الثمينة هذه، فهي ت�صمح بتاأ�صي�ش 
التي  ال��ف��ع��ل  امل��ع��ل��م��ة وردود  ل��ت��اري��خ  ال��ك��ربى  اخل��ط��وط 

اأحدثتها.
احلجر االأول للكني�صة اجلديدة والفن الديني

     اإنَّ اأ�صقف باري�ش »موري�ش دي �صيلي« هو من قرر بناء 
كني�صة قوطية جديدة، على غرار كنائ�ش اأخرى يف �صمال 
املعا�صرين  واأغ��ل��ب  ال��روم��ان��ي��ة.  الكنائ�ش  مكان  فرن�صا، 
لهذا احل��دث ع��ربوا عن حبهم لهذا الرجل ال��ذي، الذي 

ال�صافية  بروحه  وا�صتطاع  ومت�صواًل،  فقرياً  طفًا  ن�صاأ 
اأ�صقفية يف فرن�صا، وعمل على حت�صني  اأهم  اإىل  الو�صول 
نتيجة  كانت  وقد  امللوك.  ذلك  يف  مناف�صاً  باري�ش  مظهر 
يف  الرئي�صي  اإب��داع��ه  �صكلت  ال��ت��ي  ن��وت��ردام  كني�صة  عمله 
االأ�صقفية، والعديد  اإىل ت�صييده لق�صر  اإ�صافة  اأ�صقفيته، 

من اجل�صور واالأديرة.
اأول حجر للكني�صة اجلديدة �صنة 1163 من طرف  ُو�صع 
البابا األك�صندر الثالث، ح�صب �صهادة ل�صحفي من القرن 
الرابع ع�صر ا�صمه جان دي �صانت-فيكتور. كان التاأ�صي�ش 
االأول للف�صاء الن�صف دائري املخ�ص�ش للكورال قد اكتمل 

يف �صنة 117، ح�صب املوؤرخ روبري دي توريغني.
الكتاب  الفرن�صيني، ذكر منهم  املوؤرخني  كان للعديد من 
اثنني منهم: جورج ديبي، املتخ�ص�ش يف القرون الو�صطى، 
وجاك لوغوف، َجدٌّ روحي واحد هو »اإمييل مال« )1862-
القرن  يف  ال��دي��ن��ي  »ال��ف��ن  اخل��ال��د  العمل  م��وؤل��ف   ،)1954
الثالث ع�صر بفرن�صا«، بعنوان فرعي: »درا�صة لاأيقونات 
 ،1898 �صنة  املن�صور  اإلهامها«،  وملنابع  الو�صيط  الع�صر  يف 

وقد كان مار�صيل برو�صت من بني املعجبني به.
  فيكتور هيغو، يف حب نوتردام  

باري�ش«  »ن��وت��ردام  ال�صخمة  رواي��ت��ه  هيغو  فيكتور  كتب 
النقاد  اعترب  فقد  �صخ�صياتها،  تعدد  ورغ��م   .1831 �صنة 
يف  �صخ�صية  اأك���رب  ه��ي  »الكني�صة  اأن  اآن���ذاك  الفرن�صيون 
الك���روا،  )ب���ول  احلقيقية«  بطلتها  ه��ي  ورمب���ا  ال���رواي���ة، 
زخرفتها  واج��ه��ات��ه��ا،  الكني�صة،  اأب����واب  ح�صرت   .)1831
الأنها  الزمن  تتحدى  وكاأنها  ب��دت  الرمزية.  قوتها  بكل 
فريدة نوعها، �صخمة، �ُصيدت ال�صتقبال كل �صكان املدينة 

محمود عبد الغني * 

نوتردام الُكتاب: سرد وشعر وفن حول الكنيسة 
منذ القرون الوسطى إلى الغد
ميشيل كريبي وأنطوان جينيزي

يف ظهر يوم الإثنني من �سهر اأبريل/ني�سان 2019 التهم حريق رهيب �سقف كني�سة نوتردام، اأحد اأ�سهر ال�سروح الدينية وال�سياحية يف العا�سمة الفرن�سية، بعد وقت 
ق�سري انهار برج الكني�سة، وانهارت معه م�ساعر امل�سيحيني يف العامل اأجمع. فاخل�سارة، التي مل ت�سدقها عيون متابعي ال�سور على ال�سا�سات، مل تع�سف ببناية دينية عريقة 
فقط، بل بغرفة مليئة ب�سدى القرون، متتد بني ال�سماء والأر�س، دنيوية ومقد�سة، الأم�س واليوم وغدًا. غرفة �سدى مهيبة ترتدد فيها، دون توقف، خيالت الروائيني 
وال�سعراء، واأ�سئلة املوؤرخني والفال�سفة. ذلك الإثنني �سرخ الفرن�سيون �سرخة م�سيحية جريحة:»رجال الإطفاء اأخمدوا النريان، وال�سعراء جففوا دموعنا«. هذا ما 

يجده القارئ يف الكتاب ال�سادر عن دار »غاليمار« الفرن�سية �سنة 2020: نوتردام الُكّتاب: �سرد وحلم الكني�سة من القرون الو�سطى اإىل الغد«.
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خلف جدرانها. والرواية جاءت لتقوم بنف�ش الدور الأنها 
الكني�صة  �صعبياً.  كتاباً  وت�صبح  الن�صخ  اآالف  يف  �صُتطبع 
ف��ق��ط ه��ي من  ال��ع��امل��ة  ال��ف��ئ��ة  ل��ك��ن  ال�����ص��ع��ب،  اإىل  تنتمي 
اأن  طبعاً،  التاأكيد  اإىل  حاجة  دون  ت��ق��روؤه��ا،  كيف  تعرف 
القارئ احلقيقي الوحيد هو االأحدب الذي يقرع اأجرا�ش 
ا�صتهرت رواية هيغو حتت  الكني�صة: كوازميودو. ولذلك 

عنوان » اأحدب نوتردام«. 
اأمام     يطرح هيغو جيداً جمموعة من النقط املحورية 
التاأويل:»االأفعى التي تع�ش ذيلها، هذا الرمز القرو�صطي 
اال�صتطراد  واأي�صاً  العلم«.  اإىل  خ�صو�صاً  يرتبط  ال��ذي 
الذي يكر�صه للغة ال�صعارات البليغة، التي هي يف نف�ش االآن 
ق��راءات رمزية كثرية،  اإىل  الر�صم. وهي تدعو  علم وفن 
يفكها،  كيف  يعرف  »ملن  كن�صية:  دينية  بال�صرورة  لي�صت 
تاريخ  وكل  لغة.  ال�صعار  جرب،  علم  عن  عبارة  ال�صعار  اإن 
الن�صف الثاين من الع�صر الو�صيط مكتوب داخل ال�صعار، 
مثل الن�صف االأول من رمزية الكنائ�ش الرومانية. يف هذا 
ال�صياق اأ�صار نقاد رواية »نوتردام باري�ش« اإىل اأن هيغو كان 
قد اطلع على ن�ش غريب ملوؤلف ا�صمه »اإي�صربي  غوبينو 
ال�صابع ع�صر،  القرن  دي مونتلويزان«، وهو هرم�صي من 
بوابات  الرموز واالأ�صاليب على  ي�صرح فيه جمموعة من 

كني�صة نوتردام.
اأندري جيد: كني�صة ال�صماء، كني�صة االأر�ش

ل ن�ش ن�صره اأندري جيد كان هو »دفاتر واأ�صعار اأندري     اأوَّ
بني  األفه  وق��د  عاماً.  ع�صرين  حينها  عمره  ك��ان  فالرت«. 
اأيار و�صبتمرب/اأيلول من �صنة 1890. وقد جاء يف  مايو/ 
ب��اح فيها رج��ل �صاب البنة عمه  �صكل يوميات وم��ذك��رات، 
مب�صاعر حب روحانية وعفيفة. كان بطل اليوميات على 
نف�ش حال اأندري جيد حني كتب اإىل اأمه ر�صالة موؤرخة 
يف 18 مار�ش/اآذار من �صنة 1890، حني كان هو االآخر حتت 
وطاأة حب متلوؤه امل�صاعر الدينية نحو ابنة عمه »مادلني«.

اأبعاد الن�صني ي�صمح باالإعجاب بالطريقة  اإن النظر يف    
امللهم  املكان  و�صعية  من  ن��وت��ردام  كني�صة  بها  م��رت  التي 
يظهر  الن�صني  يف  ال���روائ���ي.  الف�صاء  ي�صكل  منظر  اإىل 
روؤي��ة وفر�صة  اأث��ر  له  الكني�صة  داخ��ل رحم  الكورال  طفل 
ال�صطراب ح�صي: الكني�صة منظورة لكنها م�صموعة اأي�صاً.

  يف الر�صالة التي وجهها اإىل اأمه، يقول اأنطوان جيميزي، 
ن�صعر باإدراك احلقيقة التي تغمر الزمن اليومي واملعارف 
على  ق���ادرة  الكني�صة  روح  م��ن  يجعل  م��ا  وه���ذا  املحكية. 
التمدد يف عامل الرواية باأ�صره، وت�صبح الرغبات الطبيعية 
املتغريات الناجتة عن التناغم الظاهر يف الكني�صة. لذلك 
كتب جيد بلغة وا�صحة:»اأردُت احلديث عن اأ�صياء كثرية، 
لكنها تتدافع كلها مرة واحدة. اأردت اأن اأثبت رمزيتي التي 
تر�صم نف�صها، ثم بعد ذلك، هذه النظرة يف نوتردام، عرب 

بوابة املدبج الرئي�صي، واأطفال الكورال بثيابهم البي�صاء، 
وتعطي  وا�صحة،  اأغنيات  يغني،  الكل  امل�صابيح:  و���ص��وء 

انطباع كورال املائكة...«. 
�ساعر ونحات: �سارل بودلري و�سارل ماريون

األ��ه��م خيال  فني  ت���راث  على  ن��وت��ردام  ارت��ك��زت متثيات 
ال�صعراء وكل من اأحبها على طوال الع�صور. من بني االآلة 
لنوتردام،  م�صرتك  لتمثيل  توؤ�ص�ش  التي  بال�صور  املليئة 
جند منحوتات �صارل ماريون )1821-1868(، التي عرفت 
�صارل  بنيامني،  فالرت  اأ�صماء  اأي�صاً  ُت�صاف  طيباً.  �صدى 
ب��را���ص��اي )1899- ال��ف��وت��وغ��رايف  بامل�صور  م���روراً  ب��ودل��ري 

.)1984
  كان �صارل بودلري يتوقع دوماً والدة حقيقية لفن ت�صكيلي 
مديني، وحني التقى النحات �صارل ماريون)1868-1821(، 
اأعجب بفنه فحاول االنخراط معه يف م�صروع اإجناز األبوم 
مل  ون��ري��ة.  �صعرية  ن�صو�ش  ترافقها  منحوتات  ي�صم 
يخب ظن بودلري فالنحات اأجنز اأعمااًل و�صعت اجلمهور 
اأمام غلو معني: فبوا�صطة خدعة املنظور اأعطى النحات 

ملنحوتات نوتردام اأبعاداً �صبيهة باأبعاد برج »�صان-جاك«.
بعيداً  تناغم جديد،  و�صع  تركز حول  انتباهه  كل  لكن    
عن االنح�صار يف رف�ش »احلداثة اجل�صعة«، ح�صب تعبري 
»اأنطوان جينيزي« التي كانت تتهدد عامل الكنائ�ش، فقام 
النحات بربط عاقة جديدة مع ال�صماء عملت على قلب 

مفاهيم �صيميائيات الكنائ�ش.
ميخائيل باختني: الكني�سة واأجرا�سها

مع   )1975-1895( باختني  ميخائيل  وج���داالت  نقا�صات 
طرف  م��ن  اكت�صافه  اإع���ادة  واأي�����ص��اً  ال��رو���ش،  ال�صكانيني 

الباحثني الفرن�صيني يف �صبعينيات القرن املا�صي، عوامل 
جعلت م��ن��ه يف م��ق��دم��ة م��ف��ك��ري ال��ق��رن ال��ع�����ص��ري��ن. وق��د 
تقليد  عن  الك�صف  اإىل  رابلي  اأع��م��ال  عن  درا�صته  هدفت 
يف  وب��ق��اوؤه  القدمية،  الع�صور  منذ  تتبعه  �صفوي،  �صعبي 
للعامل.  الكرنفالية  الروؤية  والنه�صة:  الو�صيط  الع�صر 
هذا التقليد، الذي �صكل فران�صوا رابلي جت�صيده االأدبي، 
للعامل.  روؤي��ة حقيقية  اإنها  الوحيد.  اللغة  �صوؤال  يتجاوز 
وينت�صر  باحلياة،  االحتفال  فيه  يتم  عيد  هو  الكرنفال 
ع��ل��ى ال�����ص��ي��خ��وخ��ة، ال��ت��ي ُت��ف��ه��م ب��ك��ون��ه��ا جم��م��وع ال��ق��وى 
ال�صائدة  الفل�صفة  الفكر  ال��والدة. قلب هذا  تعار�ش  التي 
تعار�ش  وال��ت��ي  امل�صيحية،  حتى  اأف��اط��ون  مند  اآن����ذاك، 
الواحد بالتعدد، واالأبدية بالنهاية، ال�صماء باالأر�ش. كان 
الكرنفال يحتفل باالأر�ش التي حتتها يرقد املوتى وتنبت 
�صفلي هو ج�صدي  وبالت�صابه، فكل ما هو  البذور.  فوقها 

يعلن عن نف�صه باعتباره عامة على الوالدة اجلديدة. 
 يف هذا الف�صل من الكتاب، يحلل باختني احللقة التي تلي 
واأجرا�صها  الكني�صة  ال�صماء.  يف  ن��وت��ردام  اأج��را���ش  حتليق 

ح�صب الاهوت الر�صمي، توجد يف �صماء ال تتغري.
�صيلفان تو�صون: العزاء الكرنفايل

الفرن�صي  ال��ك��ات��ب  ك��ت��ب   ،2019 يف  الكني�صة  ح��ري��ق  ب��ع��د 
جديدة  والدة  عن  يحكي   )...-1972( تو�صان«  »�صيلفان 
متت  جل�����ص��د  االأوىل  ال�����والدة  ب��اري�����ش:  ن���وت���ردام  بف�صل 
معاجلته، بعد انهيار قوي، والثانية كانت بف�صل االإميان 

القوي بالكني�صة.
فيه  �صب  ال��ذي  ال��ي��وم  نف�ش  م�صاء  يف  ن�صاً  تو�صان  كتب   
اأنه  احلريق. ن�ش األهبه مب�صاعره جتاه الكني�صة، كما لو 
يخترب فيه وعيه بهذا احلدث. هل �صعود االأبراج اأو ال�صهم 
يف الكني�صة، ميكن النظر اإليهما باعتبارهما تدني�صاً، وقد 
اعتربه عزاء »كرنفالياً« للكني�صة نف�صها، م�صتعرياً مفهوم 

باختني عن اأعمال »فران�صوا رابلي« ال�صالف الذكر.  
--------------------------------

الكتاب : نوتردام الُكتّاب: سرد وشعر 	 
وفن حول الكنيسة منذ القرون 

الوسطى إلى الغد.

المؤلف : ميشيل كريبي وأنطوان 	 
جينيزي.

الناشر : دار غاليمار.	 

سنة النشر : 2020.	 

اللغة : الفرنسية.	 
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أسرار الحب اإللهي
إ. هيلوا

اإن كتاب اأ�سرار احلب الإلهي هو عبارة عن رحلة روحية يف قلب الإ�سالم، كما يحيل اإىل ذلك عنوانه الفرعي. اإنها رحلة تنبثق من اأ�سرار القراآن الروحية وال�سعر ال�سويف 
القدمي وق�س�س الأنبياء واملريدين الروحيني عرب التاريخ؛ وذلك بهدف اإعادة اإ�سعال جذوة الإميان وتبديد ال�سكوك وتعميق العالقة مع اهلل. ويعترب هذا اجلهد الفكري 
والعرفاين ح�سيلة لتجربة ا�ستغرقت اأكرث من خم�سة ع�سر عاما من الكتابة والبحث والتعمق يف الإ�سالم و »التنمية الروحية«، على حد تعبري �ساحبة الكتاب اأ. هيلوا.
ول تكتفي الكاتبة -التي تنحدر من كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية- با�ستمداد الأ�سرار الربانية من خمتلف الآيات والأحاديث والق�س�س واحِلَكم بلغتها 

الطرية وال�سافية فقط، بل تقرتح جملة من التدريبات الروحية التي ت�سدد على قيم املحبة والتقوى والتكال على اهلل والقرب احلميمي منه.

وهذا ما يحيل على اأقطاب ال�صوفية التقليديني كاحلاج وبن 
عربي وابن الفار�ش ورابعة العدوية وغريهم، الذين يعتربون 
املوؤ�ص�صني احلقيقيني للمدر�صة ال�صوفية احللولية واالحتادية 
بوجه خا�ش، وال ميكن ا�صتيعاب خمتلف املفاهيم التي حت�صر 
التي  التجربة  ه��ذه  )ومنها  املعا�صرة  ال�صوفية  التجارب  يف 
نحن ب�صدد مراجعتها( اإال بالعودة اإىل تلك اجلذور الداللية 
واملعرفية والتاريخية. وت�صري الكاتبة هيلوا نف�صها يف املقدمة 
اأغلب تعاليم  اإن  اأن ما تعر�صه يف كتابها لي�ش جديدا، بل  اإىل 
ال��ذي  ه��و  االإ���ص��ام  لي�ش  لذلك  ن�صيانها.  مت  والرحمة  احل��ب 
يجب اأن يتغرّي، بل نحن الذين يجب علينا اأن نعود اإىل جوهر 
االإ�صام الروحي واإىل ر�صالته اخلالدة التي تتاأ�ص�ش على احلب 

وال�صلم والرحمة واحلرية والوحدة.
اأن��ه��ا تكتب!  ك��ات��ب��ة، رغ���م  ب��اأن��ه��ا لي�صت  ت��ع��رتف  اإنَّ ه��ي��ل��وا  ث��م 
االإ���ص��ام  ك��ن��وز  اإىل  بالنفاذ  ح��امل��ة وحم��ب��ة هلل، فهي حتلم  ب��ل 
بن  �صرح  وقدميا  باحلب.  العامل  تغيري  ثم  وم��ن  العرفانية، 
عربي باأن دينه احلب، واأن اهلل يحب كافة اخللق على اختاف 
اأديانهم ومعتقداتهم. واحلب االإلهي اأكرب من اأن ُي�صرح، رغم 
اأن اخلليقة ال تتوقف عن احلديث عنه، كما يقول جال الدين 

الرومي.
ويتوزع كتاُب اأ�صرار احلب االإلهي اثنا ع�صر ف�صا تقارب فيها 
االإمي��ان��ي��ة  جتلياتها  خمتلف  يف  االإ���ص��ام«  »عرفانية  الكاتبة 
والتعبدية واالأخاقية والروحية. والافت للنظر، اأنها تربط 
الروحي  بالبعد  االإ�صامي  للدين  التاأ�صي�صية  املفاهيم  اأغلب 
اأو عاقة.  �صلوك  اأو  ع��ب��ادة  ك��ل  ي�صكل جوهر  اأن��ه  يبدو  ال��ذي 
وتدعو الكاتبة اإىل قراءة جتربتها بقلب مفتوح، الأننا مبجرد 
ع��ن معظم  اأج��وب��ت��ن��ا  ت��زه��ر  ���ص��وف  اهلل  ل��ن��ور  قلوبنا  نفتح  م��ا 
باالنتظام يف  اأك��ر  هنا  يتعلق  االأم���ر  اإن  ث��م  امل��ح��رية.  االأ�صئلة 

جتربة ربانية عرفانية، ال باكت�صاب معلومات حول اهلل. 
اهلل م�سدرا للحب

االإ�صامي  ال���رتاث  م�صادر  خمتلف  م��ن  هيلوا  الكاتبة  تنهل 
ال��دي��ن��ي )ق����راآن، ح��دي��ث، �صحابة( واالأدب����ي )ب��ن ع��ط��اء اهلل، 
ال�صريازي( لتثبت كون اهلل منبعا للحب، فهو خالق  الرومي، 

الكون ونور ال�صموات واالأر�ش، وهو احلقيقة املطلقة واملت�صامية 
التي توحد بني املختلفات يف حميط حبه، وهو احلقيقة التي 
تلهم الورود لتزهر، وهو ن�صمة احلب خلف الريح التي جُتّرد 
الربيع.  باالأزهار يف  اأوراقها يف اخلريف وتزينها  االأ�صجار من 
اأن  اإىل  اإدراك هذا ال�صر االإلهي العميق ُيعزا  ولعل عجزنا عن 
»لغة اهلل هي ال�صمت، وكل ما عداه ترجمة �صيئة«، كما يقول 
الرومي. بينما الكلمات تختزل تاأويل اهلل يف حدود لغة الب�صر، 
فاإن ال�صمت يحمل اإمكانيات ال متناهية. وعندما نتعلم، نتدبر 
وجُن�ّصد ال�صفات االإلهية، ن�صبح اأكر قربا من االإلهي. ورغم 
ميكن  اأننا  اإال  واكت�صافه،  اهلل  جوهر  معرفة  ن�صتطيع  ال  اأننا 

دائما جتربة جتليات ال�صفات الربانية. 
من اأنت؟

كامل،  اإل��ه  باأنه خملوق كوين من �صنع  االإن�صان  ُتعّرف هيلوا 
ف��ه��و مل ي��وج��د ن��ت��ي��ج��ة ال�����ص��دف��ة، الأن����ه ك��م��ا ج���اء يف ال���ق���راآن 
اَلِع��ِب��نَي«  َبْيَنُهَما  َوَم��ا  َوااْلأَْر�����شَ  َماَء  ال�َصّ َخلَْقَنا  »َوَم��ا  الكرمي: 
)الدخان:38(. وهذا يعني اأن الدنيا لي�صت عر�صية، فاهلل كتب 
ق�صة االإن�صان بقلم الرحمة، وقد اأفرغ حبه يف كل خلية تتحرك 
داخله، ثم نفخ روحه يف قالب من الطني، ليجعل منه ج�صرا 
بني ال�صموات واالأر���ش. ومثل ن�صيم لطيف بعث اهلل نور حبه 

يف الرتبة اجلافة، ليمنح احلياة ملا كان يف االأ�صل اأر�صا مواتا.
هذه  يف  اأي�صا  حت�صر  ال�صوفية  ال�صريازي  حافظ  فل�صفة  اإنَّ 
التجربة الروحية املعا�صرة، حيث اإنه ال يجب اأن نن�صى اأن احلب 
ُخلقنا لتجديد  ال��ا���ص��يء، الأن��ن��ا  ب��دل  ال�صيء  �صبب وج��ود  ه��و 
»َوَما  االإلهي. فاهلل يتكلم عن هذا احلب عندما يقول:  احلب 
نَّ َواْلإِن�َش اإِالَّ ِلَيْعُبُدوِن« )الذاريات:56(. يف اجلوهر،  َخلَْقُت جْلِ
تعترب عبادة اهلل اأ�صمى حمطات احلب، الأننا ال ميكن اأن نعبد 
�صيئا حتى نحبه. ولكي يوجد احلب، يجب اأن تكون هناك اإرادة 
حرة، الأنه ال ميكن حتقيق احلب حتت االإك��راه، كما ي�صتحيل 

بلوغ مقام احلب بالقوة.
العامل ال�سري للقراآن

تك�صف  اهلل،  من  مر�صلة  ربانية  حب  ر�صالة  يعترب  ال��ق��راآن  اإنَّ 
اأن ُنعطى الفر�صة  اأحّبنا بها هو قبل  لنا عن كل الطرق التي 

لنحبه ونتعرف عليه. اإن كل كلمة موحاة تنطوي على الرحمة 
لفعل  يخ�صع  ال  ال��ذي  امل�صروط  غري  حبه  وتت�صمن  االإلهية، 
االإن�صان، لذلك فاإن القراآن لي�ش اجتاها راأ�صيا اأو نقطة و�صول، 
بل �صرفة م�صرعة. اإننا ال ُندعى اإىل قراءة القراآن فقط، بل اإىل 
الذي يتحرك  ال�صري هلل  بوا�صطته اجلوهر  نبلغ  تدبره حتى 
اأن كل  لكون  نظًرا  باأنه  يذكرنا  اإن��ه  الوجود.  �صيء عرب  يف كل 
�صيء يف اخلليقة هو مظهر من مظاهر حمبة اهلل، فاإنه بف�صل 
وجودنا ذاته ال ميكننا اأبًدا اأن نكون خارج حميط احلب االإلهي 

والرحمة الاحمدودة.
اإن كل ما نراه يف القراآن الكرمي يثري حالة من الوعي اخلا�ش 
يف ذاتنا، الأن كل كلمة من هذا الكتاب هي مبثابة م�صباح ي�صيء 
ظلمة خوفنا، يخرتق كهوف الوعينا، ي�صلط ال�صوء على تلك 
اجلوانب من ذاتنا التي جنهد باإخفائها. يبداأ كتاب اهلل عملية 
تطبيب القلوب من خال تعميق الوعي باالأمور التي ابتعدنا 
فيها عن اهلل، كما يقول ال�صيكولوجي امل�صهور كارل يزنع: »ال 
ميكن الأحد اأن ي�صبح م�صتنريا من خال تخيل �صور ال�صوء، 

لكن عرب جعل الظلمة �صيئا واعيا«.
البعد الروحي لالإ�سالم

بل  ف��ق��ط،  دي��ن��ا  لي�ش  االإ���ص��ام  اأن  اإىل  هيلوا  الكاتبة  وت��ذه��ب 
فل�صفة حياة من �صاأنها اأن تنّمي املوؤمن ج�صديا وذهنيا وروحيا. 
الأجل  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  حممد  الر�صول  يبعث  مل  اهلل  اإن 
باحلقيقة  عاقتنا  لتعزيز  العك�ش،  ب��ل  ج��دي��د،  دي��ن  تاأ�صي�ش 
القراآن ال يتحدث فقط عن عاقتنا  فاإن  االإلهية. ومع ذلك، 
ويوجهنا  املخلوقات،  بكل  عاقتنا  يف  اأي�صا  ير�صدنا  بل  ب��اهلل، 
الأن نتعامل برحمة مع اأنف�صنا ومع الغري، واأن نكون واعني يف 

ا�صتعمال امل�صادر الطبيعية.
كما اأن الكاتبة تركز على مفهوم االإح�صان بكونه كنه التجربة 
الروحية، وهي تقتب�ش قول جعفر ال�صادق الذي علم تامذته 
اأولها طريقة  الثاث:  الطرق  باإحدى  اهلل  يعبدون  النا�ش  اأن 
العبد الذي يعبد اهلل خوفا من العقاب، وثانيها طريقة التاجر 
الذي يعبد اهلل من اأجل احل�صول على الثواب، واآخرها طريقة 
احلر الذي يعبد اهلل الأنه يحبه ومينّت له، وهذه اأف�صل طرق 

التجاني بولعوالي * 
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العبادة. فقط عندما نعبد اهلل ب�صبب حبنا له، ميكن للعبادة اأن 
حتول كياننا بالكامل. اإنه مقام االإح�صان كما يف حديث جربيل 

امل�صهور.
التوبة عودة اإىل الوحدة

اإنَّ من اأهم الهبات الربانية التي اأُْعِطيَناَها هي ممار�صة التوبة، 
اأنها  الندم، غري  العربية بكلمة  اللغة  التي دوما ما ترتبط يف 
عادة ما حتيل على معنى العودة، فهي تذكري مفعم باالأمل باأن 
اأرواحنا االأبدية ال ميكن اأن تلطخ ب�صكل ال ميكن اإ�صاحه من 
خال �صلوكاتنا اأو كلماتنا الفانية. وهذا يعني اأنه عندما نطلب 
العفو من اهلل، فاإننا نعود اإىل اأ�صلنا الذي كنا عليه عن طريق 

اإزالة حجاب اخلطيئة الذي يحول دون روؤيتنا احلقيقية.
اهلل، حيث  اإىل  ل��ل��رج��وع  ك��ل حلظة  قائمة يف  ال��ف��ر���ش  وت��ظ��ل 
النف�ش  تعذيب  م��ن  �صكا  يعني  اأن  يجب  ال  وال��ن��دم  التح�صر 
وجلدها، بل حتجيم اإقبالنا على ال�صهوات الدنيوية من خال 
التوا�صع واحلاجة اإىل اهلل؛ اإن الندم احلقيقي له وقع كال�صيف 
مرة  امل��رء  يعود  ال  اأن  بنية  بالل�صان  املغفرة  وُتطلب  القلب،  يف 
اأبي  بن  علي  عن  الكاتبة  تنقل  كما  الفاح�صة،  الرتكاب  اأخ��رى 

طالب ر�صي اهلل عنه.
ال�سهادة ون�سوة الوحدانية

هو  مم��ا  اأع��م��ق  بطريقة  االإ���ص��ام  �صهادة  هيلوا  الكاتبة  ت���وؤول 
ال  اهلل  الباحث عن  اأن  ت��رى  اليومي، فهي  التدين  متداول يف 
الطريق  تعترب  التي  بال�صهادة،  النطق  عرب  اإال  م�صلما  ي�صبح 
عملية  تر�صخ  اإنها  االإلهي.  االإ�صام  حميط  اإىل  املوؤدية  االأول 
الباطن.  اأو  الظاهر  م�صتوى  على  �صواء  لاإلهي  اال�صت�صام 
التي  املزيفة  املعبودات  من  القلب  اإف��راغ  من  تبداأ  ال�صهادة  اإن 
قد تكون يف �صكل نزعات اأو �صهوات اأو معتقدات، ق�صد التفرغ 
املطلق لاإله احلقيقي ال�صامي، الذي هو اهلل. اأما ال�صق الثاين 
من ال�صهادة، فيت�صمن االإميان مبحمد �صلى اهلل عليه و�صلم 
بكونه حامل نور الر�صالة. فنحن عندما ن�صلي عليه ونتربك 
به نن�صم تلقائيا اإىل املائكة يف ثنائها على روحه البهية، ونلج 

نهر النور لنغت�صل من ال�صوائب والدن�ش.
العك�ش  اأو متلكه، بل  انتزاعه  �صيئا يجب  االإمي��ان لي�ش  اإنَّ  ثم 
اإنه �صفر لك�صف القناع عما �صبق واأنعم اهلل تعاىل به علينا، اإنها 
رحلة ك�صف واكت�صاف االأنا االأعلى. يف مقابل ذلك، يوؤدي الكفر 
اإىل تغطية النف�ش باالأوهام واملفاهيم اخلاطئة التي تنبني على 

تاأمات االأنا.
تناغم بني العبادة واحلب الإلهي

ال����ذي ي�صكل ع�����ص��ب االإمي����ان  ال�����ص��ه��ادة  اإىل رك���ن  ب��االإ���ص��اف��ة 
االإ�صام  اأركان  لباقي  الكاتبة حيزا مهما  االإ�صامي خ�ص�صت 
من �صاة وزكاة و�صوم وحج، ال�صيما يف بعدها الروحي الذي 
يكاد يخلو من التدين اليومي الروتيني الذي يكتفي مبا هو 

حريف دون اجلوهر، ومبا هو �صكلي دون اللباب.
ونحن  الأن��ن��ا  االإل��ه��ي،  احل��ب  م��ع  تتناغم  اأن  ينبغي  فال�صاة 
باحلقيقة  ونت�صل  امل��ادي  العامل  عن  ننف�صل  ال�صاة  منار�ش 
يعني  ي��وم��ي��ا  اخل��م�����ش  ال�����ص��ل��وات  اأداء  اإن  )احل�����ق(.  االإل��ه��ي��ة 
للقلب عرب احلب  الروحية  البطارية  ل�صحن  بالنبع  االت�صال 

لتحقيق  متار�ش  اأن  يجب  ال  ال�صاة  اإن  ثم  هلل.  »الكهربائي« 
هدف ما يف نهاية املطاف، الأن التفاعل والتوا�صل مع اهلل ي�صكل 
املق�صد املطلق للحياة. يقول الرومي: »اإذا �صلينا فقط عندما 
ن�صعر بذلك، فنحن ال ن�صلي هلل، بل من اأجل تلبية رغبة االأنا 
بطريقة معينة.« لذلك، فال�صاة تعترب اإحدى اأعظم الفر�ش 
هلل  ن�صلي  الأن  م��دع��وون  الأن��ن��ا  وال�صكر،  ال�صرب  ع��ن  للتعبري 

بغ�ش النظر عما ن�صعر به.
االإلهي،  احل��ب  مرتبة  لبلوغ  اأداة  ت�صكل  اأن  فيمكن  الزكاة  اأم��ا 
ف��اإن اهلل ي�صتجيب من  الأن��ه عندما متتلك ما يفتقده االآخ��ر، 
ت�صرع يف خدمة من  املحتاج. ومبجرد ما  خالك لدعاء ذلك 
والرحمة  للحب  اأداة  بذلك  ت�صبح  فاإنك  اإل��ي��ك،  حاجة  يف  هو 
ُبّوَن« )اآل  ا حُتِ واجلود االإلهي؛ »َلْن َتَناُلوا اْلرِبَّ َحَتّى ُتْنِفُقوا مِمَّ

عمران:92(.
يف حني اأن ال�صوم ال يعني فقدان وزن اجل�صم، بل فقدان وزن 
اخلطايا، وُيعّلم االإن�صان كيف ينفلت من االأنا التي تثقل وزنه. 
وهذا يعني اأي�صا اأنه عندما منار�ش ال�صوم، ن�صحب الطاقة من 

جانبنا املادي، لنعيد توجيهها نحو اليقظة الروحية.
وهذا ما ينطبق اأي�صا على �صعرية احلج التي حتيل على العودة 
اإىل اهلل، حيث املوؤمن يهيء نف�صه للحج كما اأنه يتهياأ للموت، 
فيدفع ما عليه من ديون، ويكتب و�صيته االأخرية، ويرتك ما 
يكفي من املال الأ�صرته، ويلتم�ش ال�صفح من كل من اأ�صاء اإليه.

الأ�سرار الروحية للموت واجلنة والنار
اهلل،  نفخة  من  م�صكوبة  اأبدية  روح��ا  نحمل  اأننا  هيلوا  تعتقد 
من  حقيقة  تعك�ش  ال  لكن  لنا،  اأوع��ي��ة  مبثابة  اأج�صادنا  حيث 
نكون. اإن اأج�صادنا خلقت من الطني، وهذه االأر�ش هي الفرن 
ف��االأر���ش  اإل��ه��ي.  ف��خ��ار  اإىل  وحتويلنا  فيه  ت�صكيلنا  مت  ال���ذي 
لي�صت وطنا لنا، بل �صرنقة ومرحلة خما�ش حيث مت اإفراغنا 
لن�صري ح�صب ما هو مكتوب علينا. ثم اإن املوت لي�ش نهاية، لكن 
مرحلة عبور وحتول، حيث ُتزال عن يرقتنا ماب�صها لُيك�صف 

عن فرا�صتنا اخلالدة. كل �صيء حي يبداأ باملوت، اأو الفقدان، اأو 
الت�صحية. اإن احلياة تن�صاأ وترتعرع يف �صماد املوت. اإن ال�صرنقة 
اأن  قبل  تت�صقق  اأن  يجب  وال��ب��ذرة  فرا�صة،  ت�صتحيل  اأن  يجب 
تنبثق ال�صجرة. هذ يعني اأن احلياة حتت�صر لتتطور، واملوت هو 
اإىل تطور وعينا، لذلك يقول اهلل تعاىل:  ي��وؤدي  مبثابة ج�صر 

»َوَلْاآِخَرُة َخرْيٌ لََّك ِمَن ااْلأُوىَل« )ال�صحى:4(. 
اأعطانا  ، فقد  باالإكراه  اأن تزهر  اأن ثمار احلب ال ميكن  ومبا 
اإن  اأن توجد حقيقة احلب.  اهلل حرية االختيار، وهكذا ميكن 
اجلحيم مبعناه احلقيقي هو نتيجة ثانوية الإرادتنا احلرة، الأنه 
مبجرد ما اأعطانا اهلل حرية اختيار اأن نحب اهلل، فاإنه ي�صمح 
اأننا  من  الرغم  وعلى  عنه.  االبتعاد  اختيارنا  باإمكانية  ا  اأي�صً
نح�صد يف االآخرة ما زرعناه يف الدنيا، فاإننا اإذا اختزلنا وجود 
االآخرة اإىل جمرد عقاب وثواب، ف�صوف نفقد روح الر�صالة. اإن 
اأي�صا  ت�صكان  بل  لي�صتا مظاهر فيزيقية فقط،  والنار  اجلنة 
حالة من الوجود تعك�ش �صعور الروح عند االقرتاب اأو االبتعاد 
من االإلهي. يف اجلوهر، ميكن ت�صبيه اجلنة والنار باملرايا التي 
تعك�ش لنا عاقة روحنا مع اهلل. ولعل الكاتبة ت�صتلهم يف هذا 
املعنى �صم�ش الدين التربيزي الذي يقول: »ال تبحث عن اجلنة 
والنار يف امل�صتقبل، الأن كليهما غري حا�صرتني. كلما متكنا من 
احلب دون توقعات اأو ح�صابات اأو مفاو�صات، فاإننا نكون بالفعل 

يف اجلنة. وعندما نت�صاجر ونكره نكون يف اجلحيم«.
هيلوا  اإ.  الكاتبة  بنا  ت�صرح  الفيَّا�صة،  ال�صوفية  اللغة  وبهذه 
والرحمة  احل��ب  قيم  ت�صتنبط  وه��ي  االإ����ص���ام«،  »عرفانية  يف 
خمتلف  وت�صتدعي  �صلوك،  اأو  عبادة  اأو  ن�ش  كل  من  وال�صام 
واالإع��ج��اب  التباهي  م��ن  بنوع  التقليدية  ال�صوفية  ال��ت��ج��ارب 
والتبني. ومن �صاأن هذه الرتكة الروحية والقيمية الرية اأن 
جتعل القارئ يت�صاءل يف حرية عن الرتدي الذي ي�صهده راهن 
امل�صلمني اليوم، لي�ش اجتماعيا و�صيا�صيا واقت�صاديا فقط، بل 
االإ�صام  واملوؤ�ص�صي عن قيم  الفردي  العزوف  اإن  اأي�صا.  روحيا 
واأخاقه تكاد ت�صكل ظاهرة عامة لدى امل�صلمني جميعا، رغم 
اأنهم يف الظاهر يت�صبثون بهذا الدين العظيم ويقتدون بنبيه 
الكرمي ويتلون كتابه املقد�ش، لعل ا�صتلهام اأ�صرار احلب االإلهي 
املجتمع  يعيد  اأن  �صاأنه  م��ن  وعاقاتنا  و�صلوكنا  تفكرينا  يف 
االإلهية  االأم��ان��ة  م�صتوى  يف  لنكون  الطريق  ج��ادة  اإىل  امل�صلم 

التي اأنيطت بنا.
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على  احل��ي��ة،  الكائنات  اأن���واع  جميع  يف  الفطريات   تعي�ش 
االأ�صطح، وداخل الرتبة وحتتها، ويف الهواء، ويف املاء، ويف 
اأر�صيات املحيط العميقة وداخل ال�صخور ال�صلبة.  يف هذه 
اأي�صاً  اإنها  االأماكن، الفطريات لي�صت موجودة فح�صب بل 
تلعب دوراً هيكلياً.  لقد لعب تفاعلها مع املواد االأخرى دوًرا 
اأ�صا�صًيا يف �صنع العامل الذي نعي�ش فيه. االندماج التكافلي 
االأ�صاف  االأ�صنات مّكن  الفطريات لتكوين  للطحالب مع 
املاء  اخلالية من اجل��ذور جلميع نباتاتنا من الظهور من 
اإىل الياب�صة يف املراحل االأوىل التطويرية للكائنات احلية. 
تعتمد  النباتات  جميع  من  املائة  يف   90 الراهن  الوقت  يف 
للفطريات  مي��ك��ن  امل���ع���ادن.   المت�صا�ش  ال��ف��ط��ري��ات  ع��ل��ى 
ميكننا  ال��زي��ت.  ان�صكاب  وح��ت��ى  القمامة  معظم  ت��اأك��ل  اأن 
ا�صتخدامها بعدة طرق، ك�صناعة العقاقري الطبية والطبخ 

وحتى بناء االأثاث.  
  Merlin Sheldrake  يف هذا الكتاب مارلني �صيلدريك
ع���امل ال��ف��ط��ري��ات ال���ذي ي��در���ش �صبكات ال��ف��ط��ري��ات حتت 
ال��ف��ط��ري��ات بحما�ش  ب���ال���ق���ارئ يف ع����امل  ي��ج��وب  االأر�������ش 
ودقة.  بداأ مارلني افتتانه بالفطريات يف الطفولة.  فمنذ 
ورائحتها  الغريبة  واأ�صكالها  األوانها  اأح��ب  اأظافره  نعومة 
ال�صديدة وقدراتها املذهلة. مارلني اأي�صاً فخور بالطريقة 
الع�صري  غ��ري  االأك���ادمي���ي  امل��ج��ال  ه��ذا  بها  ال��ت��ي يتحدى 
افرتا�صاتنا وفهمنا للحياة يف عمق جذور النباتات. كتاب 
اأ�صكال  ت��داخ��ل  كيفية  ع��ن  يتحدث  ك��ت��اب  مرتابطة  ح��ي��اة 
الكتاب  ثنايا  با�صتمرار. يف  البع�ش  بع�صها  وتغيري  احلياة 

العلمية  واالأو�صاف  الق�ص�ش  ب�صا�صة بني  مارلني  ينتقل 
والق�صايا الفل�صفية. مارلني �صيلدريك عامل اأحياء فطرية 
م��ن ج��ام��ع��ة كيمربيدج.  ال��دك��ت��وراه  ع��ل��ى  م���وؤخ���ًرا  ح�صل 
اأجرى الكثري من اأعماله يف جزيرة بارو كولورادو يف بنما، 
حيث در�ش التفاعات بني االأ�صجار عرب الفطريات.  يكتب 
ا يكتب عن  عن بع�ش اأعماله يف بحث الدكتوراه ولكن اأي�صً

الفطريات املبهمة لغري علماء الفطريات.  
حت��دث  ك��ت��اب��ه  يف  للفطريات  جم��م��ع  ه��و  �صيلدريك  ك��ت��اب 
ع���ن ال���ع���دي���د م���ن اأن�������واع ال���ف���ط���ري���ات. ال���ف���ط���ري���ات ال��ت��ي 
الفطريات  االأر������ش،  حت��ت  م��ن  للخنازير  اإ����ص���ارات  ت��ر���ص��ل 
من  النباتات  ومكنت  البحر  م��ن  االأر����ش  ا�صتعمرت  التي 
االأ�صجار  تربط  التي  الفطريات  ال�صاطئ،  اإىل  االن��ت��ق��ال 
التي ت�صيطر على عقول  الفطريات  يف �صبكة نظام تبادل، 
احل�����ص��رات، وال��ف��ط��ري��ات ال��ت��ي تنتج ال��ك��ح��ول ومت��ك��ن من 
�صنع اخلبز، والتي كانت ترق�ش مع االإن�صانية منذ ما قبل 
من  الع�صرات  حتتوي  اأن  للفطريات  ميكن  الزراعة.  فجر 
الكائنات  اأك��ر  حتى  حت��ول  اأن  وميكن  املختلفة  االأجنا�ش 
غري احلية )�صواء كانت خ�صبية اأو حتى �صخرية( اإىل حياة.  
ميكنها ال�صعور مبا ميكن اأن ن�صميه الروائح اأو االأذواق من 
املراجعة �صوف  اأج�صامها اخليطية. يف هذه  خال جممل 
الفطريات  اأن��واع  على  التف�صيل  من  ببع�ش  ال�صوء  األقي 

التي وردت يف الكتاب. 
ه��ن��اك اأك����ر م��ن م��ل��ي��وين ن���وع م��ن ال��ف��ط��ري��ات. وي��و���ص��ح 
اخلايا  متعددة  خيوط  �صكل  يتخذ  معظمها  اأن  مارلني 

ت�صمى خيوط )hyphae( تنمو عند اأطرافها، وتتفرع يف 
جميع االجتاهات، وتتزاوج، وتندمج، وتت�صابك، مما يوؤدي 
  .)mycelia( اإىل اإن�صاء ال�صبكات املعروفة با�صم املي�صيليا
هي  والعفن،  واالأق��وا���ش،  الفطر،  ن��راه��ا،  التي  الفطريات 
اأج�صام الثمار التي تنبت من الفطريات وتتكون من �صبكة 
من اخليوط الإطاق االأبواغ، يبلغ حجم االأبواغ الفطرية 
التي تطلق يف اجلو خال عام واحد حوايل 50 ميجا طن.  
االأب��واغ يف الغاف اجل��وي، واأحياًنا تغري الطق�ش،  ترتكز 
تت�صكل قطرات من املاء على االأب��واغ، لتحب�ش تلك االأبواغ 
املزيد من الرطوبة، فت�صبح نواة قطرة من املطر اأو حجر 

الربد. 
هي  الفطرية  املي�صيليا  �صبكة  اإن  �صيلدريك  مارلني  يقول 
تتداخل  بع�صاً.  بع�صه  العامل  اأنحاء  يربط  ال��ذي  الن�صيج 
ال�����ص��ع��ريات ال��ف��ط��ري��ة يف ال��رتب��ة خ���ال االأج�����ص��ام احلية 
طرف  ك��ل  يبحث  ث��م  احل��ي��وان��ي��ة.   اأو  النباتية  واملتحللة، 
امت�صا�صه،  يف  �صتبداأ  التي  واملغذيات  امل��اء  عن  ا�صتك�صايف 
واإر�صال اإ�صارات كيميائية اإىل اأجزاء اأخرى من ال�صبكة.  يف 
بع�ش االأنواع من ال�صبكات الفطرية اكت�صف العلماء انتقاال 
اخل��ي��وط   تتجه  االإ���ص��ارة  انتقال  بعد  كهربائية.   مل��وج��ات 
االإ���ص��ارات نحو موقع  التي تتلقى ه��ذه  االأخ��رى  الفطرية 
الفطرية  ال�صبكة  ه��ذه  اأن  العلماء  اكت�صف  وال��غ��ذاء.  امل��اء 
الغذاء  م�صدر  اإزال��ة  فحاولوا  املعلومات؛   تخزين  ميكنها 
وقطع جميع التو�صيات بني اخليوط الفطرية،  فظهرت 

طالل اليزيدي * 

حياة مترابطة: كيف يمكن للفطريات أن تشكل 
عاملنا وتغير عقولنا وتحدد مستقبلنا

مارلين شيلدريك

ا   الفطريات لي�ست نباتية ول حيوانية، وتوجد يف جميع اأنحاء الأر�س والهواء وحتى اأج�سادنا، مُيكن اأن تكون مهرية ومن املمكن اأن ت�ساهد بالعني املجردة. متثل اأي�سً
اأكرب الكائنات احليَّة -من حيث النوع- مت ت�سجيلها على الإطالق. الفطريات مّكنت احلياة الأوىل على الأر�س، وميكنها البقاء على قيد احلياة بدون حماية يف الف�ساء 
والزدهار و�سط الإ�سعاع النووي. يف الواقع، تعتمد احلياة كلها تقريًبا بطريقة ما على الفطريات. هذه الكائنات املده�سة بال حدود لي�س لها دماغ ولكن ميكنها حل 
امل�سكالت والتالعب ب�سلوك احليوانات بدقة مدمرة. �سكلت الفطريات تاريخ الب�سرية، من خالل اإعطائنا اخلبز والكحول والأدوية املنقذة للحياة، وقد ثبت موؤخًرا 
اأنَّ خ�سائ�سها املخدرة تخفف عدًدا من الأمرا�س العقلية. من املمكن ت�سخري قدرتها على ه�سم البال�ستيك واملتفجرات ومبيدات الآفات والنفط اخلام يف تقنيات عالية 
الدقة، واكت�ساف اأي�سًا اأنها تربط النباتات يف �سبكات حتت الأر�س، »�سبكة الغابة الوا�سعة« )wood wide web( التي بدورها غريت الطريقة التي نفهم بها الُنظم 
البيئية.  ومع ذلك، فاإنَّ اأكرث من ت�سعني يف املائة من اأنواعها ل تزال غري موثقة. كتاب حياة مرتابطة ي�سمن رحلة تغري العقل اإىل عامل مذهل وملهم، ويو�سح اأنَّ الفطريات 

توفر مفتاًحا لفهم الكوكب الذي نعي�س عليه وفهم احلياة نف�سها. فهذا الكتاب اأحد تلك الكتب النادرة التي ميكنها حًقا تغيري الطريقة التي ترى بها العامل من حولك.
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خيوط فطرية جديدة منت و توجهت يف االجتاه ال�صحيح 
الكاتب، ي�صعب عدم  امل��اء. من وجهة نظر  و  الغذاء  نحو 
ت�صمية هذه الظاهرة »بالذاكرة«؛ الأن اخليوط الفطرية 
منت و�صكلت و�صات جديدة وتوجهت نحو الغذاء. تقوم 
االأطراف بتوزيع »املعلومات« اإىل باقي ال�صبكة، وا�صتجابة 
لذلك، تقوم �صبكة الفطريات باإجراء تغيريات مفيدة على 
تفاعل  جم��رد  م��ن  اأك���ر  ال�صبكي  النظام  ف��ه��ذا  �صلوكها. 
تخدم  اأن  املمكن  من  الأف��ع��ال  متجاوب  كيان  بل  كيميائي 
هذه  على  ال�صرب  ذك��اء  فكرة  �صيلدريك  يطرح  ت�صر.  اأو 
ال�صبكة الفطرية، لكن ال�صرب يتكون من اأفراد منف�صلني، 
يف حني اأن �صبكة الفطرية املتوا�صلة واملت�صابكة تعمل ككل 

مادي. 
ال��ت�����ص��اوؤالت يف ال��ك��ت��اب ت�����ص��ب��ح اأك����ر ت��ع��ق��ي��ًدا ب��االأخ�����ش 
امليكوريزال  فطريات  عن  باحلديث  الكاتب  يبداأ  عندما 
االأن��واع  هي  امليكوريزال  فطريات    .)Mycorrhizal(
وتت�صابك  تخرتق   )mycelia( الفطرية  �صبكتها  التي 
مع جذور النباتات.  فيحدث التبادل التكافلي بني الفطر 
ال�صوئي  التمثيل  بعملية  ال��ن��ب��ات  ي��ق��وم  حيث  وال��ن��ب��ات، 
ال��ن��ي��رتوج��ني  م��ن��ه  وي��ت��ل��ق��ى  ب��ال��ك��رب��ون  املي�صليا  ب��اإط��ع��ام 
النباتات  تقوم  االأخ��رى.  الغذائية  والعنا�صر  والفو�صفور 
الفطريات،  اإىل  ال��ه��واء  م��ن  الكيميائية  املعلومات  بنقل 
اإ����ص���ارات مم��اث��ل��ة للنبات من  وال��ف��ط��ري��ات ك��ذل��ك حت��م��ل 
العديد من  ت�صم  �صبكة  تتكون  الغابات  االأر���ش. يف  حتت 
اأن االأ�صجار  االأنواع، �صبكة وا�صعة النطاق وكثيفة لدرجة 
البع�ش عرب م�صافات طويلة  لبع�صها  تكت�صف ما يحدث 
حتت االأر���ش.  بع�ش العلماء ي�صمون هذا ال�صبكة »�صبكة 
ال�صبكة  من  اأج��زاء  يف  اأن  العلماء  اأدرك  الوا�صعة«.  الغابة 
النبات  ع��ل��ى  يتعني  ن�����ادًرا،  ال��ف��و���ص��ف��ور  فيها  ي��ك��ون  ال��ت��ي 
توفري املزيد من الكربون من اأجل حتفيز عملية اإطاق 
الف�صفور عن طريق �صبكة املاي�صيليا.  ا�صتجابًة اإىل اإ�صارات 
الكربون، حتمل املاي�صيليا الف�صفور من حيث يتوافر اإىل 
النباتات  كانت  اإذا  عما  نف�صه  الكاتب  ي�صاأل  طلبه.   مكان 
والفطريات، على الرغم من اأنها با عقل، تقِيّم املقاي�صة 
الكيميائية  االإ�صارة  هذه  يف  التعقيدات  القرارات.  وتتخذ 
ا. فعلى  جتلب  م�صطلحات اإىل الذهن مثل »املغازلة« اأي�صً
 )Hyphae( الفطرية  اخليوط  ت�صتخدم  املثال  �صبيل 
العامات الكيميائية جلذب االأزواج املتوافقني، وت�صتخدم 
احليوانات  الإغ��راء  الرائحة  االأخ��رى  والفطريات  الكماأة 

التي �صتاأكلها لتن�صر اأبواغها وتتكاثر. 
ب����ع���������ش ال�����ف�����ط�����ري�����ات ي���ع���ي�������ش ح�����ي�����اة ت����ك����اف����ل����ي����ة م��ع 
احل���ي���وان���ات. ف��ط��ر اأوف��ي��وك��وردي�����ص��ي��ب�����ش اأح�����ادي اجل��ان��ب 
فطر  ه��و   )Ophiocordyceps unilateralis(
ي�����ص��ت��خ��دم ال��ن��م��ل ب�����ص��ك��ل ط��ف��ي��ل��ي.  ت��ت��ح��ول ال��ب��وغ��ي��ات 

تختبئ  اإىل خيوط  النملة  على  ت�صقط  التي  اجلراثومية 
وتنمو اإىل فطريات لت�صكل يف النهاية 40٪ من كتلة ج�صم 
قبل  م��ن  خم��رتق  غ��ري  يبقى  النملة  دم��اغ  فقط  النملة. 
اخليوط الفطرية، لكن عدم منو الفطر على دماغ النملة 
الدماغ  اأن هذا  �صراً، حيث يبدو  اأكر  الق�صة  يجعل هذه 
اأ�صبح �صجيًنا عاجًزا.  تفرز الفطريات النامية على النمل 
النمل، ويدفع احل�صرة  مواد كيميائية تتاعب يف �صلوك 
اإىل مغادرة الع�ش، وت�صلق �صاق نبات طويل، وبعدها تثبيت 
اخليوط  تظهر  ثم  ال���ورق،  من  ال�صفلي  اجلانب  يف  فكها 
تقوم  بالنبات، ثم  النملة  وتربط  القدمني  من  الفطرية 
الفطريات به�صم النمل. كما يقول �صيلدريك، فاإن العملية 
دقيقة للغاية، الأن الفطر قادر على نقل النملة اإىل مكان 
به الرطوبة ودرجة احلرارة املنا�صبة متاًما جل�صم الثمار، 
النمل،  ج��ث��ث  م��ن  االآن  ينمو  ن��ح��ي��ف،  ف��ط��ر ط��وي��ل  وه���و 
الع�ش  على  لت�صقط جراثيمها  النمل  متمو�صع على ع�ش 
اأوفيوكوردي�صيب�ش  فطر  قبل  من  االف��رتا���ش  ه��ذا  اأدن���اه. 
�صيًئا  النملة  تخترب  مل  ل��و  حتى  ال�����ص��ىء،  بع�ش  م��رع��ب 
حياة  نهاية  م�صهد  ولكن  امل��ع��ان��اة،  ن�صميه  اأن  املمكن  م��ن 
اإن   حقيقة  املرعبة.   الدراما  مثل  مروعة  بالفطر  النمل 
تطور  قد   Ophiocordyceps اأوفيوكوردي�صيب�ش 
طبيعياً للقيام بذلك ولي�ش لديه خيار اآخر ال يحدث فرًقا 
يذكر يف حت�صني �صورة امل�صهد املرعب، فتحولت ت�صورات 
اإىل املوت، وال يوجد  اأع��داء يوجهونه  اإىل  النمل ورغباته 
امل��زرع��ة،  ح��ي��وان  امل��وق��ف. حتى  ه��ذا  تفاو�ش يف  اأو  تكافل 
الفاعلية  ب��ع�����ش  ل��دي��ه  اأي ح����ال،  وه���و ح��ي��وان ح��ر ع��ل��ى 
تاأثري على  اأي  لي�ش لديها  النملة  اأثناء حياته، لكن هذه 
االإط��اق، بل ت�صبح جمرد و�صيلة لتحقيق غاية يريدها 

فطر االأوفيوكوردي�صيب�ش.
االأوفيوكوردي�صيب�ش،  اأحياًنا ما يفعله فطر  الب�صر   يفعل 
واأ�صياء اأخرى بغي�صة ينجحون غالًبا يف اعتبارها �صحيحة، 
اأو طبيعية، اأو ال ت�صتحق املاحظة. ومع ذلك فاإنَّ الب�صر 
وحدهم، على حد علمنا، لديهم القدرة على روؤية �صلوكهم 
الطبيعي على اأنه خطاأ.  جعلتني القراءة عن م�صري هذا 
بفكرة وجود �صمري، يجعلنا خمتلفني عن  اأم�صك  النمل 
اأنثى الإح�صارها  اأ�صبال  اأو عن منر ذكر يقتل  الفطريات، 
اأن كتاب حياة مرتابطة ال  الرغم من  القطيع. على  اإىل 
الكتاب  اأن  اإال  الوعظ،  اأو  اجل��دال  اأب��ًدا يف جانب  ينطوي 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ر���ص��ال��ة ن��ب��ي��ل��ة واح�����دة: االإن�����ص��ان��ي��ة لي�صت 
بالفطرة مميزة وال هي اجلن�ش امل�صيطرة حًقا. بداًل من 
ذلك، ت�صتخرج الب�صرية وت�صتمد قوتها من �صبكة الرتابط 
املتنوعة،  وقرابتهم  املخلوقات  من  املختلفة  االأن��واع   بني 
بتفرد  وم�صيطر  متميز  ال��ب�����ص��ري  اجل��ن�����ش  اأن  وم��ف��ه��وم 
لي�ش اإال فكرة واهية. الكتاب عبارة عن دعوة للتفاعل مع 
املمكن  من  الكاتب »هل  يقول  م�صتواها.  على  الفطريات 
اأن  يفهموا  واأج�صادنا ولغتنا احليوانية،  باأدمغتنا  للب�صر، 
نغري  اأن  ميكن  املختلفة؟ كيف  احلية  الكائنات  هذه  مثل 
اأنف�صنا يف هذه العملية؟ »مثل الفطريات، »نحن عبارة عن 
اأنظمة بيئية متتد عرب احلدود وتتجاوز الفئات، وتنبثق 

ذواتنا من الت�صابك املعقد للعاقات االجتماعية .«
التي  النادرة  الكتب  تلك  من  واح��د  مرتابطة  حياة  كتاب 
من  العامل  بها  ت��رى  التي  الطريقة  حًقا  تغري  اأن  مُيكن 
وكا�صفة  �صل�صلة،  م��رتاب��ط��ة  ح��ي��اة  ك��ت��اب  ق����راءة  ح��ول��ك، 
الكتاب  يف  فال�صرد  للمتخ�ص�صني،  حتى  مذهلة  حلقائق 
يبعث احلما�ش. كتاب حياة مرتابطة حتفة حقيقية، وذو 
ب�صكل  مكتوبة  احل��ي،  للعامل  ورائ��ع��ة  مثرية  ثاقبة  نظرة 
بعناية  ال��ع��ل��م  م��ع متثيل  وم��ل��ه��م،  وم���رح   وم�����ص��ل  جميل 

وم�صوؤولية.  
--------------------------------

 الكتاب: حياة مترابطة: كيف يمكن 	 
للفطريات أن تشكل عالمنا، وتغير من 

عقولنا، وتحدد مستقبلنا. 
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عصور ما قبل التاريخ من البنيوية الرياضية
إريك ريك وجورج شيمر

بطرق  واملعرفية  الأنطولوجية  الق�سايا  يف  تبحث  حيث  الريا�سيات،  فل�سفة  داخل  اأخرى  مرة  زخمًا  الريا�سية  البنيوية  حول  النقا�سات  اكت�سبت  الأخرية،  الآونة  يف 
جديدة. ت�ستند هذه النقا�سات اإىل مناق�سات البنيوية التي بداأت يف ال�ستينيات يف اأعمال فال�سفة مثل بول بن�سراف وهيالري بوتنام. اإذا ذهبت اإىل اأبعد من هوؤلء 
املُفكرين ال�سابقني، فاإن هذه النقا�سات اجلديدة تدرك اأي�سًا اأن الدافع وراء وجهات النظر البنيوية يجب اأن يكون مرتبطًا بالتطورات املنهجية يف الريا�سيات. يف الواقع، 
عمليًا جميع الأفكار والأ�ساليب ذات ال�سلة لها جذور يف التحول البنيوي الذي خ�سعت له الريا�سيات احلديثة يف القرن التا�سع ع�سر واأوائل القرن الع�سرين، ي�ستك�سف 

هذا املجلد املحرر من املقالت اجلديدة لكبار العلماء يف فل�سفة الريا�سيات هذا »ما قبل التاريخ« الذي مت جتاهله �سابقًا البنيوية الريا�سية. 

خ��ال  م��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  اخللفية  ه���ذه  امل�����ص��اه��م��ون  ي�صتك�صف 
النظر يف  يعيدون  اأوال،  لكنهما مرتابطان.  ُبعدين خمتلفني 
امل�صاهمات املنهجية ل�صخ�صيات رئي�صية يف تاريخ الريا�صيات، 
م��ث��ل دي���داك���ن وه��ي��ل��ربت وب��ورب��اك��ي، امل�����ص��وؤول��ني ع��ن اإدخ���ال 
التي غريت م�صهد  اأعداد جديدة، واجلرب، والهند�صة  اأنظمة 
الريا�صيات. ثانيا، يعيدون فح�ش جمموعة من االنعكا�صات 
را�صليل  مثل  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  امل��ي��ول  ذوي  للفا�صفة  الفل�صفية 
وكا�صريير كاين، الذين اأدى عملهم اإىل ا�صتنتاجات عميقة 
للبنيوية.  وامليتافيزيقية  واملعرفية  املنطقية  اجلوانب  حول 
تاريخ ما قبل  اأن  املجلد  املقاالت يف هذا  ع��ام، ال ُتظهر  ب�صكل 
ر عموما، ولكن اأي�صاً  البنيوية الريا�صية اأغنى بكثري مما ُيقَدّ
االأو�صع  الفكري  التاريخ  هذا  ُمراعاة  مبكان  االأهمية  من  اأنه 
�صتثري  ال��ري��ا���ص��ي��ات.  فل�صفة  احل��ال��ي��ة يف  ال��ن��ق��ا���ص��ات  الإث����راء 
يف  والطاب  العلماء  اهتمام  املجلد  هذا  يف  املت�صمنة  االأفكار 

فل�صفة الريا�صيات وفل�صفة العلوم وتاريخ الفل�صفة.
من ال�صعب حتديد ما اإذا كان يجب اعتبار هريمان جرا�صمان 
الأنه  فل�صفياً،  ريا�صيات  ع��امل  اأو  ريا�صية  ميول  ذا  فيل�صوفا 
كان ذاتي املعرفة يف الريا�صيات )لقد تعلم الريا�صيات ب�صكل 
ليجيندر(،  اأطروحة  ومن  يو�صت�ش،  وال��ده،  كتب  من  اأ�صا�صي 
در�ش  الفل�صفة.  يف  اأي�صاً  اللغة، وجزئياً  اليونانية فقه  باللغة 
القرن  من  الع�صرينيات  نهاية  يف  برلني  جامعة  يف  الاهوت 
حما�صرات  الفل�صفة،  دورات  ب��ني  م��ن  وح�صر  ع�صر،  التا�صع 
�صايرماخر فقط حول الديالكتيك وحما�صرات ريرت حول 
الرئي�صية  م�صاهماته  ف���اإن  ح���ال،  اأي  على  الفل�صفة.  ت��اري��خ 
باالأحرى،  اأو  الفل�صفة.  بالريا�صيات واللغويات، ولي�ش  تتعلق 
الريا�صية  نتائجه  ب�صبب  اأ�صا�صي  ب�صكل  التقدير  على  ح�صل 
الريا�صيات  يف  فل�صفته  حت��ظ  مل  بينما  اللغوية،  واإجن��ازات��ه 
باهتمام مُماثل، حتى بعد وفاته. ومع ذلك، فاإنَّ جزءا كبريا 
التحديد  وج��ه  على  مكر�ش  ال��ري��ا���ص��ي  ج��را���ص��م��ان  عمل  م��ن 
ل��ل��ع��اق��ة ب���ني ظ���ه���ور ن��ظ��ري��ة ري��ا���ص��ي��ة جت���ري���دي���ة ج��دي��دة 
واحلاجة اإىل اإطار فل�صفي جديد لفهمها، اأي�صاً العاقة بني 
العاملية،  لويبنز  وخ�صائ�ش  النظرية  لهذه  معينة  تطبيقات 
واأخريا تو�صيف التخ�ص�صات الريا�صية عن طريق اال�صتنتاج 

التفا�صيل  كعلم  والريا�صيات  االأ�صا�صية  ملفاهيمها  الفل�صفي 
املتولدة من عن�صر ُمعني.

بجوانب  املتعلقة  املن�صورات  من  املتزايد  العدد  من  الرغم  على 
معينة من كتابات جرا�صمان الريا�صية اأو الفل�صفية، ال يزال من 
الريا�صيات.  يف  لفل�صفته  �صاملة  ُمعاجلة  على  العثور  ال�صعب 
يف  جرا�صمان  فل�صفة  تختلف  اأواًل  ل��ذل��ك:  اأ���ص��ب��اب  ع��دة  ه��ن��اك 
التمييز  ال�صعب  م��ن  ث��ان��ي��اً  ال��ك��ت��اب��ات،  ب��اخ��ت��اف  ال��ري��ا���ص��ي��ات 
بو�صوح بني مفهومه ومفهوم �صقيقه روبرت، ثالثا حيث ميكن 
اهتماما  االأك��ر  ال�صخ�ش  ك��ان  روب��رت  اأن  يبدو  التمييز،  تتبع 
باملنطق وفل�صفة املنطق، رابعاً ال مُيكن قراءة اأ�صلوب جرا�صمان 
الفل�صفي، النموذجي للفل�صفة الطبيعية يف اأوائل القرن التا�صع 
ع�صر، ب�صهولة من قبل الفا�صفة املعا�صرين، خام�صاً مت تف�صري 
جرا�صمان بطرق خمتلفة يف الن�صف الثاين من القرن التا�صع 
ع�صر ويف بداية القرن الع�صرين. جت�صد هذه التف�صريات امل�صري 
من  »م��اأ���ص��اوي��ا«  اأق��ل  يكون  رمب��ا  وال���ذي  جلرا�صمان،  الفل�صفي 
ما  غالبا  الأن��ه  حقا،  حمظوظا  لي�ش  ولكنه  الريا�صية،  ث��روت��ه 
كان ي�صتخدم لتاأكيد مفهوم معني للريا�صيات بدال من قراءته 
للتحقق من وجهة نظره حقاً. مل توؤكد هذه التف�صريات ب�صكل 
)كا�صريير(،  جرا�صمان  ريا�صيات  يف  التفا�صيل  دور  على  ك��اف 
االإر�صاد  لنظرية  البديهي  �صبه  العر�ش  واأ�صباب  احلد�ش  ودور 
واحل�صاب )كاين(، واالختافات بني النظرية العامة لاأ�صكال 
وال��ن��ظ��ري��ة ال��رم��زي��ة. م��ع��اجل��ة االأ���ص��ي��اء ال��ري��ا���ص��ي��ة كعامات 
ال يهم مرجعها )ه��ان��ك��ل(. وم��ع ذل��ك، ف��اإن ك��ل ه��ذه اجلوانب 
الريا�صيات  يف  املفهوم  لت�صكيل  جرا�صمان  بفهم  ال�صلة  وثيقة 
�صاأحاول  والفل�صفية.  املنهجية  البنيوية  تاريخ  يف  وم�صاهمته 
اإعادة بناء تعريف جرا�صمان للريا�صيات على اأنها علم اخلا�ش، 
والتحقيق يف متييزه املعقد بني الر�صمي والواقعي، م�صرياً اإىل 

بع�ش التف�صريات الفل�صفية التي نوق�صت �صابقاً.
م�صاهمات  العديد من  نتذكر  اأن  كافياً  يكون  لن  يلي  فيما  لذا 
جرا�صمان الريا�صية ذات ال�صلة بالتحول البنيوي للريا�صيات، 
�صتكون  االأع���داد.  ونظرية  واجل��رب اخلطي  املجرد  اجل��رب  مثل 
و�صاملة  معقولة  بناء  اإع���ادة  اإع��ط��اء  ه��ي  اأهمية  االأك���ر  املهمة 
اأع��م��ال��ه  م��ن  تنبثق  ك��م��ا  ال��ري��ا���ص��ي��ات،  يف  ج��را���ص��م��ان  لفل�صفة 

الاحقة،  امل��وؤث��رة  التف�صريات  م��ن  ب���داًل  اخل��ا���ص��ة،  الريا�صية 
مثل تلك التي كتبها هانكل وكا�صريير وكاين. نتيجة لذلك، 
�صيظهر اأن مفاهيم اجلمع اخلطي، واملت�صل�صلة، واالإ�صافة اأكر 
والتخطيط  الوظيفة  مفاهيم  من  جلرا�صمان  بالن�صبة  اأهمية 
وال��ن��ظ��ام. ال��ري��ا���ص��ي��ات ه��ي ع��ل��م اخل���ا����ش، وال��ن��ظ��ري��ة العامة 
لاأ�صكال ال تنتمي اإليه ب�صكل �صحيح، الأنها تدور حول روابط 

غري حمددة.
م��ن خ���ال ال��ب��ن��ي��وي��ة امل��ن��ه��ج��ي��ة، اأن����وي حتليل ال��ط��ري��ق��ة التي 
يطبقها علماء الريا�صيات عندما يقومون بالريا�صيات، والتي 
املنهجية  البنيوية  وبراي�ش  راك  ع��ّرف  الوقت.  مب��رور  تطورت 
على اأنها منهجية »حتفز«، ب�صكل �صريح اأو �صمني، العديد من 
وجهات النظر البنيوية يف االأدبيات الفل�صفية. ي�صتخل�ش ريك 
و�صيمر يف مقدمة هذا املجلد قائمة من ال�صروط التي ينبغي اأن 
متيز البنيوية املنهجية. اأتبع اقرتاحهم على نطاق وا�صع وربط 
البنيوية املنهجية باالأ�صئلة املتعلقة. اأوال: نقد الريا�صيات كعلم 
فيما  الكميات(،  امل��ث��ال،  �صبيل  )على  االأ�صياء  من  معني  جم��ال 
يتعلق باالأ�صياء املنعزلة بدال من العاقات، ثانيا: دور احلد�ش 
واال���ص��ت��ن��ت��اج��ات ال��ر���ص��م��ي��ة، ث��ال��ث��ا: دور ال��ب��دي��ه��ي��ات وال��ث��واب��ت 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات، وراب��ع��ا ال��ع��اق��ة ب��ني ال��ط��رق ال��ب��دي��ل��ة لتاأطري 
امل��ج��م��وع��ات، نظرية  ن��ظ��ري��ة  امل��ث��ال،  ال��ري��ا���ص��ي��ات )ع��ل��ى �صبيل 
اأ�صئلة فل�صفية عميقة،  الفئات(. تتناول هذه البنيوية املنهجية 
التحليل  يف  اأو  نف�صها  الريا�صية  املمار�صة  يف  غالبا  تن�صاأ  والتي 

التاريخي لتطور النظريات الريا�صية.
ُت�صتخدم البنيوية الفل�صفية هنا كا�صم جماعي لعدد كبري من 
النظريات الفل�صفية املختلفة التي تركز على ال�صوؤال االأ�صا�صي، 
»ما هي البنية؟« تتعلق الق�صايا النموذجية، على �صبيل املثال، 
عاقاتها  ه��ي  وم��ا  وعمليات،  اأ�صياء  هناك  كانت  اإذا  مب��ا  اأوال: 
ب��ال��ه��ي��اك��ل، ث��ان��ي��ا: م��ا اإذا ك���ان مي��ك��ن مت��ي��ي��ز ال��ه��ي��اك��ل ال��ع��ام��ة 
»ر�صميا«  ن�صميه  م��ا  ث��ال��ث��ا:  ال��ن��م��اذج،  وع��ن  معينة  هياكل  ع��ن 
ويف  داخ��ل��ه��ا.  البديهيات  تلعبه  ال���ذي  ال���دور  ه��و  وم��ا  هيكل  يف 
الق�صايا  ربط وحتليل هذه  اآلية  تناول،  االأخ��رى  االأق�صام  اأح��د 
بدرا�صة االإجابات املقدمة يف النقا�ش الفل�صفي املعا�صر بوا�صطة 
يتم  وبورجي�ش.  واإيزاك�صون،  وفيفرمان،  وبار�صونز،  �صابريو، 
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والبنية  املفهومية  البنيوية  ب��ني  امل��وؤق��ت  التمييز  ا���ص��ت��خ��دام 
الكائن لتو�صيف منظور جرا�صمان اخلا�ش فيما يتعلق ببع�ش 

االأ�صاليب املعا�صرة.
رائ��دا  ج��را���ص��م��ان  ك��ان  اإذا  م��ا  لي�ش حت��دي��د  بالتاأكيد  ال��ه��دف 
عفا  ه��ذا  يكون  ق��د  املعا�صر.  اجل��دل  يف  معني  فل�صفي  ملوقف 
بعمق  تطورتا  والفل�صفة  الريا�صيات  الأن  متاما،  الزمن  عليه 
من  العديد  ترتكز  اأخ���رى،  ناحية  م��ن  جرا�صمان.  زم��ن  منذ 
فئوي  اإط��ار  يف  اأو  املجموعة  نظرية  يف  اإم��ا  البنيوية  مفاهيم 
مل يتم تطويره بعد يف ذلك الوقت؛ من ناحية اأخرى، يعتمد 
النهج التحليلي للبنيوية على فهم جديد للريا�صيات واملنطق 
بينو،  دادك��ني، فريك،  بوا�صطة  املثال،  �صبيل  مت تقدميه، على 
ا�صتخدامنا  ف�صل  ال�صعب  من  يجعل  مما  وهيلربت،  رو�صيل 
امل�����ص��اواة(  امل��ف��ه��وم،  الوظيفة،  )م��ث��ل  معينة  ملفاهيم  امل�صرتك 
م��ن اال���ص��ت��خ��دام املقابل ال���ذي ق��ام ب��ه ج��را���ص��م��ان. وم��ع ذل��ك، 
من  فلي�ش  بو�صوح،  التاريخية  االختافات  تو�صيح  �صريطة 
املفارقة اأن يتم تقييم جرا�صمان من منظور الفل�صفة املعا�صرة 
للريا�صيات، للتحقق مما اإذا كان قد طرح اأ�صئلة تتحدى بع�ش 
اإىل  بحاجة  ت��زال  ال  ق�صايا  اأث���ار  اأو  البنيوية  النظر  وج��ه��ات 

تو�صيح.
اأما عن اجلرب اخلطي، فتقدم نظرية متديد جرا�صمان العديد 
من املفاهيم االأ�صا�صية للجرب اخلطي: االأ�صا�ش، البعد، املولد، 
املتجه  نظرية  تطوير  مت  واال���ص��ت��ق��ال��ي��ة.  اخل��ط��ي  االع��ت��م��اد 
نظام  احلديثة،  اللغة  )يف  بحتة  جم��ردة  بطريقة  جلرا�صمان 
الناحية  املتجهات هو وحدة منطية فوق حقل(، ومتييزه من 
)اإن��ه  تطبيقيا  علما  تعترب  وال��ت��ي  الهند�صة،  ع��ن  املفاهيمية 

تطبيق ET على ثاثي االأبعاد(.
تختلف نظرية جرا�صمان جزئيا عن االأنظمة املعا�صرة القائمة 
على املتجهات، مثل حتليل املتجهات واجلرب اخلارجي واجلرب 
فل�صفية.  نظر  وجهة  وم��ن  تقنية  نظر  وجهة  من  الهند�صي، 
عند  التجان�ش  و�صرط  العمليات،  باإغاق  االختافات  تتعلق 
املهمة  ال�صمات  من  ذل��ك،  جانب  اإىل  املنتج.  وت�صور  االإ�صافة، 
امل��ول��دات  ون��ظ��ام  القاعدة  ع��ن  مفاهيمه  اأن  جرا�صمان  لنظام 
تهدف  ب��ل  اإح��داث��ي��ات،  نظام  اإدخ���ال  اإىل  تهدف  ال  )امل�صتقلة( 
اإىل التعبري عن فكرة اأن جميع مقادير النظام تتميز بوا�صطة 

بع�ش القوانني املولدة.
نتيجة  وه��ي  الطبيعية،  االأع����داد  نظرية  ج��را���ص��م��ان  ق��دم  كما 
»املقدار« حمل  هنا يحل م�صطلح  روب��رت.  �صقيقه  التعاون مع 
اأي �صيء يجب  باأنها علم املقادير،  ف الريا�صيات  ُتعَرّ »ال�صكل«؛ 
هذا  ينطبق  قد  اآخ��ر.  ل�صيء  متكافئ  غري  اأو  م�صاويا  يكون  اأن 
اأو  ح�صابي  االأ�صكال:  من  ن��وع  اأي  على  للحجم  العام  التعريف 
احل�صابية  املقادير  تتميز  ح��ال،  اأي  على  ان��دم��اج��ي.  اأو  مو�صع 
من  عليها  احل�����ص��ول  ي��ت��م  اأن��ه��ا  حقيقة  اأي  اأخ�����رى،  بخا�صية 
)اإ�صافة(  االت�صال  من  معني  لنوع  املتتالية  التطبيقات  خال 
بوا�صطة  اإليه  وم�صار  ُمعطى  اأن��ه  على  يوؤخذ  واح��د  مقدار  اإىل 
الرقم  اأن جرا�صمان مل يذكر  اإىل  االإ�صارة  e. وجت��در  العامة 
1 كوحدة ح�صابية. اأي مقدار يوؤخذ كعن�صر اأويل لبناء ال�صل�صلة 
االأويل  احلجم  لهذا  املتتالية  االإ���ص��اف��ة  طريق  ع��ن  احل�صابية، 

مقادير  الأي  والرتابط  التبادلية  الوحدة.  دور  يلعب  اأن  ميكن 
اأ، ب، ج ال يتم تقدميها كبديهية،  اإليها بالرموز  ُي�صار  ح�صابية 
ولكنها م�صتقة حثيا )احلث( من التبادلية والرتابطية اأ + ه = 
ه + اأ و )اأ + ب( + e = a + )b + e(   على التوايل. يو�صح هذا 
الدور االأ�صا�صي الذي يلعبه العن�صر االأويل وعملية االإ�صافة يف 

تعريف املقدار احل�صابي، وبالتايل ملفهوم ال�صل�صلة.
ل��ق��د ك���ان ج��را���ص��م��ان م��وؤث��را ل��ل��غ��اي��ة، الأن���ه ي��ق��دم اأوال: متييزا 
وا�صحا بني الرموز امل�صتخدمة للداللة على املفاهيم واملفاهيم 
نف�صها، ثانيا: التوازي بني التطور الرمزي والتطور املفاهيمي، 
ثالثا: ف�صل وا�صح بني االفرتا�صات االأولية وامل�صتقة، واأخريا: 

ا�صتخدام اال�صتقراء كطريقة لا�صتدالل.
حتت ا�صم »النظرية العامة لل�صيغ«، يجمع جرا�صمان التحقيق 
يف امل�صاواة، واالختاف، واخل�صائ�ش امل�صرتكة لبع�ش الروابط 
املعاجلة  عك�ش  على  الريا�صيات.  ف��روع  جميع  يف  تظهر  التي 
امل��ع��ت��ادة يف اجل��رب احل��دي��ث، فهو ال يبحث يف جم��م��وع��ات من 
بطريقة  ال��رواب��ط  يعترب  بل  معينة،  لعملية  املمنوحة  االأ�صياء 
تطبيقها  ميكن  التي  العنا�صر  من  م�صتخل�صا  بحتة،  ر�صمية 
عليها. �صحيح اأنه يف بع�ش االأحيان يفكر كما لو كان يف فروع 
الروابط  االعتبار  يف  ياأخذ  اأن  امل��رء  على  يجب  معينة  ريا�صية 
ك��م��ا ه��و احل���ال دائ��م��ا ب��ني م��ق��ادي��ر معينة، ث��م ُي��ظ��ه��ر اأن ه��ذه 
بت�صميتها اجلمع  للفرد  ت�صمح  التي  باملتطلبات  تفي  الو�صات 
القيام بذلك مبجرد  ذل��ك، ميكن  التوايل. ومع  وال�صرب على 
اإن�صاء GTF. وهذا يف�صر �صبب ادعاء جرا�صمان اأن GTF يجب 
هناك  العر�ش:  االأخ��رى يف  الريا�صية  الفروع  ي�صبق جميع  اأن 
اأ�ص�ش معرفية وتعليمية، الأن GTF يوفر اأ�صا�صا جلميع الفروع 
يكون  اأن  يجب  ما  تقدم  اإنها  حيث  من   - للريا�صيات  االأخ��رى 
موحدا، ولها اأعلى درجة من العمومية - واأي�صا الأنها حتافظ 
اأط��روح��ة  االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف  للمفاهيم  امل��ج��دي  ال��ت��ك��رار غ��ري  على 

ريا�صية.
ي��ت��م حت��دي��د االأ���ص��ك��ال م��ن خ���ال ق��ان��ون ت��ول��ي��ده��ا، وب��ال��ت��ايل 

االأويل  العن�صر  القانون من نف�ش  اإذا كان نف�ش  فهي مت�صاوية 
ملفهوم  تبنيه  ب�صبب  ج��را���ص��م��ان  ان��ت��ق��اد  مت  م��ا  غالبا  ي��ول��ده��ا. 
ليبنيزي للم�صاواة باعتباره �صلفا لا�صتبدال حقيقيا بدال من 
املفهوم االإقليدي للم�صاواة كتكافوؤ: كما قراأته، تكمن م�صاواته 
يف منت�صف الطريق بني ليبنيز واإقليد�ش، الأنه يعّرفها على اأنها 
تعريفها  بدال من  املفاهيم  �صمات  بع�ش  ويق�صرها على  هوية، 

بني االأ�صياء نف�صها.
متييزا  ويقدم  ات�صاالت  ثاث  االعتبار  يف  جرا�صمان  ياأخذ  ثم 

من اأربعة م�صتويات بناء على عموميتها املتناق�صة. 
يجب  التي  تقييدا  االأك��ر  ال�صروط  اأن  جرا�صمان  يعتقد  اأوال: 
ع��دد  ع��ل��ى  تعتمد  ري��ا���ص��ي،  ات�����ص��ال  اأي  م��ن  ت��ك��ون مطلوبة  اأن 
بينها.  املتبادلة  العاقات  يتم تقدميها، وعلى  التي  االت�صاالت 
الدرجة  )االت�صال من  االأول  االت�صال  يتطلب من  فهو  لذلك 
متعلق  ث��ان  ات�صال  وم��ن  وترابطيا،  تبادليا  يكون  اأن  االأوىل( 
اأنه يفي بقوانني  الثانية(  باملرتبة االأوىل )ات�صال من الدرجة 
التوزيع فيما يتعلق باالأول. يف هذا م�صتوى التعميم، الو�صلتان 
ريا�صية  قبل  ما  عمليات  بوا�صطة(  التوايل  على  اإليهما  )ُي�صار 

بني املفاهيم.
ثانيا: هناك امل�صتوى الر�صمي، حيث تكون ال�صروط اأقل تقييدا 
التوايل  على  والثانية  االأوىل  ال��درج��ة  من  الو�صات  وت�صمى 
بالرموز  اإليها  وُي�صار  الر�صمي«  »ال�صرب  و  ر�صمية«  »اإ���ص��اف��ة 
احل�صابية املعتادة + و ». االإ�صافة الر�صمية هي ارتباط تركيبي 
ال�صرب  بينما  واح����دة،  قيمة  ذات  حتليلية  عملية  م��ع  ب�صيط 
باالإ�صافة  يتعلق  فيما  الثانية  الدرجة  ات�صال من  الر�صمي هو 
ع��ن حتقيق يف  نتج  وال���ذي   ،GTF ه��و م�صتوى  ه��ذا  امل��ع��ط��اة. 
الريا�صية  ال��ف��روع  ب��ني  امل�صرتكة  للو�صات  معينة  خ�صائ�ش 

املختلفة.
ثالثا: هناك روابط جمردة بني اأ�صكال التفكري، والتي قد يكون 
يتم  التي  التفكري  اأ�صكال  على  اعتمادا  خمتلفة  خ�صائ�ش  لها 
تطبيقها عليها. على �صبيل املثال، يف هذا امل�صتوى جند اجلمع 
وال�صرب بني االأعداد الطبيعية، اأو اجلمع وال�صرب بني مقادير 
وا�صعة النطاق. قد تكون هذه الو�صات املجردة خمتلفة )على 
ولي�ش  االأوىل  احل��ال��ة  يف  تبادليا  ال�����ص��رب  ي��ك��ون  امل��ث��ال،  �صبيل 
تبادليا يف احلالة الثانية(، ولكن فقط فيما يتعلق باخل�صائ�ش 
اخلا�صة  »الر�صمية«  املفاهيم  يف  بالفعل  موجودة  تكن  مل  التي 

بكل منها. 
--------------------------------

الكتاب: عصور ما قبل التاريخ من 	 
البنيوية الرياضية.

المؤلف: إريك ريك - جورج شيمر.	 

عدد الصفحات: 241 صفحة.	 

سنة النشر:2020.	 

مكان النشر: مطبعة جامعة أكسفورد.	 

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات يف اللغة اإليطالية )عز الدين عناية(

آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عاملية جديدة

الكتاب هو بحث تاريخي من تأليف املستعِربة اإليطالية باوال بيزو، وهو 
تحاول  املعاصرة.  الحقبة  يف  فلسطين  مسيحيي  ألوضاع  دقيق  تتبٌع 
خلعه  الذي  التوصيف  ذلك  األرض”،  “ملح  من  تبقى  ما  رصد  الباحثة 
أتباع املسيح  أتباعه من أهالي فلسطين. فقد سكن  املسيح )ع( ىلع 
فلسطين منذ ظهور معلمهم وإلى اآلن، بدون انقطاع. هي أطوار غنية 
باألحداث عرفها املسيحيون العرب يف فلسطين، منذ الحقبة العثمانية 
ومرورا باالنتداب البريطاني وإلى غاية االحتالل اإلسرائيلي. تعرض فيها 
مسيحيو فلسطين لعمليات اجتثاث عاتية، لكنهم ال زالوا يصرون ىلع 
البقاء، وآخرون منهم ما انفكوا متمسكين بحق العودة. تتابع باوال بيزو 

تلك الرحلة باألرقام واألحداث.

والفصول،  األيام  تعاقب  القلب،  دقات  التكرار:  من  سلسلة  وكأنها  الحياة  تبدو 
صباح اإلثنين، روتين العمل...حتى لتبدو حياتنا مصنوعة من التكرار فقط. لكن 

ماذا عن التكرار يف اللغة؟
يحضر اليوم التعامل مع التكرار اللفظي الذي أهمل لفترة طويلة يف العديد من 
تعتمد ىلع  مقاربات  معيًنا وهي  جانًبا  يتناول  منها  كل  األكاديمية.  الدراسات 
الرموز أو املؤلفين أو النصوص أو أنواع الخطاب. وهذا ما يشكل أصالة هذا العمل 
يتغير  الذي  ما  اللغة.  يف  التكرار  ملوضوع  مرة،  ألول  موحد،  تعريف  تقديم  يف 
عندما ُتقال األصوات والكلمات والجمل عدة مرات؟ كيف تساهم اللغة يف نقل 
املعلومات؟ ملاذا يستخدم التكرار يف املمارسات الشعرية والسياسية والدينية 
وقد  عنه،  اإلجابة  املؤلفة  تحاول  ما  هو  كثير  وغيرها  األسئلة  هذه  والسحرية؟ 
يشكله  وما  اللفظي،  التكرار  يف  والبحث  بالتفكير  سنوات  منذ  الكاتبة  عرفت 
من خطابات لغوية. ُكتب هذا الكتاب من منظور متعدد التخصصات وشمل نطاقا 
اللسانيين،  أوسع من املتخصصين  إلى جمهور  يتوجه  العينات. وهو  واسعا من 

وإلى كل املشتغلين بالعلوم اإلنسانية واملهتمين بقوة الكلمة.

الشباب؛  أوساط  يف  سيما  ال  غليان،  يف  اإليطالي  الديني  املشهد 
تاريخيا  الوافدة يف مجتمع معروف  الدينية  التقاليد  أتباع  يتزايد  حيث 
بكنيسته الكاثوليكية النافذة، ناهيك عن انتشار الفتور الديني، أو البحث 
عن سياقات روحية مغايرة صوفية واستبطانية. تبدو ممارسة الطقوس 
ينبض  ذلك  مقابل  يف  وهنها،  مراحل  أىلع  يف  الكاثوليكية  الدينية 
كاثوليكية  إلى  يلجأون  كثيرون  بات  وإن  حتى  حيوية،  الديني  الحس 
تبقى من  ما  للحفاظ ىلع  “الَعَقدية”، يف محاولة  تلك  بدل  “ثقافية” 
بشكل  الكاثوليكية  الكنيسة  مركزية  فقدان  يترافق  إذ  األسالف.  ِقيم 
عملي مع تدين تعددي وافد مع الشبكة العنكبوتية ومع موجات الهجرة. 
لهذا تبدو إيطاليا مرتابة اإليمان، حسب توصيف كبير املتخصصين يف 

التدين اإليطالي عالم االجتماع فرانكو غاريللي.

السوسيولوجي  التفسير  يف  محتواها؟  يربكنا  وملاذا  أحالمنا  لنا  تفصح  بماذا 
لألحالم، طور برنار الهير إطاًرا عاًما لتحليل التعبير الحلمي اعتمادا ىلع مساهمات 
كمكان  الحلم  فضاء  يتمظهر  اللغز.  هذا  تناولت  التي  جميعها،  التخصصات  من 
للتواصل بين الذات والذات، بكيفية ضمنية ومتخففة من الرقابة، مما يفضي إلى 

ظهور مشاكل وجودية متشكلة بعمق من خالل التجارب االجتماعية للحاملين.
يستخدم هذا املجلد الثاني النموذج واملنهجية التي تم تطويرها ىلع مجموعة 
األحالم غير املنشورة. من خالل ربط خيوط الخيال الليلي ألربع نساء وأربعة رجال 
عرفت حياتهم تجارب حديثة أو قديمة، وهنا يقوم برنارد الهير بتحليل املخاوف 
من  لسلسلة  الواضح  التناقض  أو  الغرابة  عن  بعيًدا  أحالمهم.  يف  تتجلى  التي 
الحصص الحلمية املتفرقة، التي تتركب ليلة بعد ليلة، لتجسد لنا سيرة حلمية 
كليته،  يف  الحلم  يكشف  وبذلك  للتحليل،  الخاضعة  الشخصيات  من  فرد  لكل 
الجنسي،  االعتداء  وعواقب  الذكور،  هيمنة  محنة  تعكس:  التي  الصورة  وبوضوح 
مع  الصعبة  العالقات  املدرسية،و  املنافسة  واشتباكات  الطبقي،  الهروب  وهلع 
اإلرث العائلي، وعواقب العنف األبوي الجسدي أو الرمزي، وآثار األخالق الدينية أو 

تداعيات الهجر األبوي.

عصور ما قبل التاريخ من البنيوية الرياضية
إريك ريك وجورج شيمر

الصليب والكوفية.. تاريخ املسيحيين 
العرب يف فلسطين

تأليف: باوال بيزو.

الناشر: منشورات ساليرنو )روما(، 2020.

عدد الصفحات: 167 صفحة.

سحر التكرار

تأليف: إيمانويل براك-درينتو.

الناشر: منشورات املدرسة العليا بليون 
فرنسا، 2021م.

عدد الصفحات: 376 صفحة.

أناس قليلو اإليمان.. الحس الديني 
يف إيطاليا املرتابة

تأليف: فرانكو غاريللي.

الناشر: منشورات إيل مولينو، إيطاليا، 
2020م.

عدد الصفحات: 256 صفحة.

حصة من األحالم.. التحليل 
االجتماعي لألحالم - الجزء الثاني

تأليف: برنار الهير.

الناشر: دار الديكوفيرت، فرنسا، 2021م.

عدد الصفحات: 1216 صفحة.
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آخر اإلصدارات الفلسفية يف اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عاملية جديدة

"هذا الكتاب ليس عن تاريخ اللغة اليونانية القديمة، وال عن األبجدية. إن 
الكتاب  يتحدث عن  أعظم اختراع يف العالم "سيلفيا فيرارا".

األلغاز  هي  هذه  الثورة؟  هذه  حدثت  كيف  وملاذا؟  الكتابة  بدأت  متى 
بذلك،  القيام  وألجل  الحجاب.  فيرارا  سيلفيا  عنها  ترفع  التي  الغامضة 
تأخذنا الكاتبة يف رحلة عبر الزمان واملكان كما لو أنها تخوض منعرجات 
العقل البشري. ويف خضم ذلك تقوم بجرد رائع ملختلف الكتابات التي 
التي ظهرت  الكتابة  العديد من مظاهر  لم يتم توضيحها بعد، متتبعة 
وطواها  وُمحيت  اكتشفت  بأنها  يوحي  كان  شيء  كل  لكن  التاريخ  عبر 
النسيان، إذا كانت والدتها يف بالد ما بين النهرين يف األلفية الرابعة 

قبل امليالد فهذا مجرد حدث واحد ضمن العديد من األحداث.
لكنها يف  الكتابة  تاريخ  ينسج  فرارا نسيج عنكبوت  كتابة سيلفيا  إن 
الوقت نفسه شرك مذهل يأخذنا من املكسيك إلى حافة بحر إيجه، ومن 
الصين إلى جزر إيستر، نتابع خطوة خطوة تقدم البحث الذي يحرز تقدًما 
كبيًرا بناء ىلع االكتشافات األركيولوجية يف العقود األخيرة، لذلك جاء 

اقترانا  وبالفن  وبالطبيعة  بالجسد  املحدثين  تصور  يف  الجمال  اقترن 
أمسى من البداهة بمكان، وذلك حد عبادة الجمال الحسي العبادة؛ هذا 
بينما كان قد ارتبط الجميل لدى القدامى والوسطويين، وبالضد من هذا، 
ثمة  ومن  الخلق...  النفس، جمال  الروح، جمال  وبالسلوك: جمال  بالروح 
هو  لئن  أنه  والحال  باملرة.  بينهما  انفكاك  ال  بحيث  بالخير؛  هو  اقترن 
تقدَم أن تناولت العديد من الكتب هذا االقتران، بحيث أفردت القدامى 
بدراسات والوسطويين بنظير لها، فإن جديد كتابنا هذا أنه جمع بينهما 
معا يف كتاب جامع. وقد أبرز التعالق بين "الجميل" و"الخير" منذ أفالطون 
وأرسطو والفضيلة الخلقية الجميلة إلى غاية الوسطويين وحديثهم عن 

الخيرية الباطنة باعتبارها جماال روحيا صرفا.

إلى  الفلسفة  ومذاهب  حقب  تقريب  سلسلة  ضمن  الكتاب  هذا  يندرج 
جمهور قراء اليوم تقريبا جامعا. والفلسفة املقصودة فيه هي الفلسفة 
وال  عشر؛  التاسع  القرن  من  األول  النصف  يف  ازدهرت  التي  الرومانسية 
سيما يف أملانيا. وهي فلسفة اتسمت بسمات يتوقف عندها الكتاب: 
والعلم.  والشعر  الفلسفة  بين  املقامة  التقليدية  الحدود  تجاوز  منها؛ 
ومنها؛ املساهمة العميقة يف النقد األدبي ويف منهج التهكم ويف 
النسوية  املساهمة  ومنها؛  الطقوسي.  ال  الوجداني  الفهم  الدين  فهم 
الكبيرة والوازنة يف هذه الحركة. والكتاب يسوق هذه الحركة الفلسفية 
الكتاب  عقد  وقد  التاريخي.  سياقها  يف  واملؤثرة  والعميقة  املكينة 
الصلة بين الرومانسية واملثالية األملانية، من جهة، وبينها وبين فلسفة 
الجمال والتأويل من جهة أخرى. كما أنه يفحص ميراث هذه الفلسفة الثر 
الغني؛ ال سيما تأثيرها يف النزعة الحداثية ويف النزعة الوجودية ويف 

النظرية النقدية يف القرن العشرين. 

هذا كتاب يف الالهوت الفلسفي. ومن النادر التأليف يف هذا املجال. وأندر منه 
اإلقرار بأن الكتاب املسيحيين يف القرن األول امليالدي تفلسفوا؛ ال سيما بعد 
أن قال هايدجر قوله الشهير: الفلسفة املسيحية تناقض يف الحدود، وكأنه 
سعي إلى تربيع الدائرة، وكان أن اتبعه إميل برهييه فأنكر إمكان قيام فلسفة 
مسيحية. ويقدم لنا هذا الكتاب صورة مجملة عن فلسفة آباء الكنيسة، وأثرها 
يف القرون األربعة الالحقة حتى مجيء الفيلسوف العربي النصراني املنسي 
أبواب:  ثالثة  يف  الكتاب  ويقع  الدمشقي.  يوحنا  اإلسالم:  فالسفة  تاريخ  من 
باب يحلل املشروع الفلسفي لآلباء الكابادوكيين )نسبة إلى كابادوكيا وهي 
وجريجوري  القيصري  بازيل  ثالثة:  عداد  يف  وهم  )تركيا((؛  بأناطوليا  منطقة 
سادت  الوجود  يف  نظرية  أقاموا  القسطنطينية،  أسقف  وجريجوري  النيقي، 
الناجمة  الفلسفية  اإلشكاالت  بتوصيف  يقوم  وباب  الشرقية.  املسيحية  يف 

عن تطبيق نظرية الوجود هذه ىلع القضايا العقدية املسيحية.

التاريخ الهائل الختراع الكتابة

تأليف: سيلفيا فيرارا.

الناشر: دار سوي، فرنسا، 2021م.

عدد الصفحات: 320 صفحة.

الجمال والخير )استعادة التقليد 
الكالسيكي من أفالطون إلى دانس 

سكوت(

املؤلف: كتاب جماعي تحت إشراف 
أليس راموس.

الناشر: مطابع الجامعة الكاثوليكية 
ألمريكا، 2020م.

الكتاب املعين يف الفلسفة 
الرومانسية

املؤلف: كتاب جماعي تحت إشراف 
إليزابيث ميالن براسالن.

الناشر: بالغريف ماكميالن، 2020م.

بزوغ الالهوت املسيحي ونهاية 
امليتافيزيقا القديمة )من اآلباء 

الكابادوكيين إلى يوحنا الدمشقي(

املؤلف: يوهان زاخهوبر.

الناشر: مطابع جامعة أوكسفورد، 
2020م.
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تصّفح النسخة الرقمية ... مجلة التفاهم

المحــاور

الرؤية القرآنية لصالح اإلنسان والعالم .. أحمد الزعبي	 

مفهوم » العصر المحوري« عند كارل ياسبرز ..محمد الشيخ	 

الرؤى اإلغريقية للصالح اإلنساني .. مصطفى النشار	 

أوربا العصور الوسطى: القانون الطبيعي والكنيسة واإلقطاع .. حاتم الطحاوي	 

الحرُب والدولُة القومية وتكّون .. فتحي المسكيني	 

ميثاق اأُلمم المتحدة وإعالن حقوق اإلنسان ونظام العالم المعاصر.. عبدالناصر السيد محمد الجهاني	 

النظام الدولي الجديد من منظور الفلسفة االجتماعية .. الزواوي بغوره	 

التّضامن اإلنساني في األزمات والبدائل الضرورية للبقاء..  محمد بالّراشد	 

هويّات مشقوقة : عن مسارات القيم في العالم المعاصر..  عادل حدجامي	 

إصالح النظام العالمي : استراتيجيات القوة واستراتيجية المؤتلف اإلنساني.. رضوان السيد	 

المؤتلف اإلنساني وتجديد نظام العالم .. عز الدين عناية	 

آفــــاق
العلوم االجتماعّية والقرٓان .. ديل إيكلمان	 
مداخالت ٔاولّية حول الكتابات المؤرخة للتفسير باللغة العربّية: مقاربة مبنية على علم تاريخ الكتاب .. وليد صالح 	 

اإلسالم والعالم
عالم العرب والعرب في العالم .. إعداد: رضوان السيد	 

دراســات

التعليم واألخالق  في االسالم - سيباستيان غونتر	 

المقاربات القانونية الغربية المعاصرة: بين الشرع اإلسالمي والقانون الدولي - محمد الشيخ	 

مركزية اإلخالق في المنظومة اإلسالمّيةانطالًقامن السنة النبوية - عبدهللا الجباري	 

وجهات نظر 

صالح وتجديد الخطا الّديني - سعيد عبيدي	 
ٕ
علم الكالم الجديد كآلية من ٓاليات ا

األقليات المسلمة في الغرب وشروط االندماج - محمد الدرداري	 

عنوان العدد: الوضع العالمي والرؤية األخالقية
عبدالرحمن السالمي
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