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هالل الحجري

الصفحة األولى...
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     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة

إصدارات عاملية جديدة

صفحة 22 و 23

من القصائد الرائعة التي وظف فيها الشعراء اإلنجليز 
للشاعر  »العربي«  بعنوان  قصيدة  العربية  الثقافة 
البريطاني تشارلز ستيوارت كالفيرلي )1831-1844(. وهو 
السخرية،  على  يستند  الذي  الفكاهي  بِشْعره  معروف 
وقد وصفه جورج رسل بأنه »شاعٌر حقيقي، ومن أظرف 
الُعلماء الذين خّرجتهم جامعة كيمبريدج، وكل ما يتمتع 
العميقة  على معرفته  بناه  فّياض  فكاهي  به من حس 

باآلداب الالتينية، واليونانية، واإلنجليزية«. 
وصٌف  أنها  الُمتسّرع  للقارئ  تبدو  »العربي«  قصيدته 
الشاعر  أّن  يكتشف  يتأّملها  َمْن  ولكن  عربي؛  لَفَرٍس 
ًدا في شوارع إنجلترا!  يصف بها في الحقيقة صبّيا ُمَشرَّ
لموضوع  العربي  الحصاَن  استعار  كالفيرلي  أن  صحيٌح 
َجماله  وصف  في  وأسهب  األبيات  أول  من  القصيدة 
وأصالِته، لكنه في النهاية يظهر أنَّه ينعى حال األطفال 
المشردين الذين جار عليهم الزمن وأصبحوا يمسحون 

أحذية الماّرة بمبالغ ال تسد رمقهم.
)العربي(

ا اْذَهَبا * قد قضيَت اليوَم َرْكًضا َخَبَبا يا ُكَمْيًتا َعَربيًّ

غَبا؟ أيقظوَك الَفْجَر، واألْجُر َهَبا * هل ُركاُم الَقشِّ يكفي السَّ

ْهِر َيْغلي َلَهبا ْهَل َوحيًدا حافًيا * وَسعيُر الظُّ َتْنهُب السَّ

، وال ُعْشٌب َرَبا لَّ ال ُيريُح العيَن فيه َنخلٌة * َمّدت الظِّ

أيُّها الضاِمُر ال َتْضَبْح ُسًدى * يا صديقي، اِرَحِم الَقْلَب..اْذهبا

لو رأى الّنّحاُت يوما َوْقفًة * تزدهي فيها، رآَك الَعَجبا

تلعب الريُح بُعْرٍف ُمْرَسٍل * هل رأى األنَف األَشمَّ األْنَجبا؟

هل ُتراه ماهًرا في َفّنِه * ينحُت الَوْجَه الكريَم الَكْوَكبا؟

ا على * َكْلَكٍل َضْخٍم، وِشْدًقا َرُحبا وُيَجّلي ُعُنًقا ُحرًّ

ثم يبري أْرُجال ناِعَمًة * تحمل األثقاَل َلْو ِمْثَل الرُّبى

با ْحِر بأْلحاظ الظِّ لو رأى عَيَنْيَك، آٍه، َلَرأى * آَيَة السِّ

يا َرشيقي الَعَربيَّ اْبُعْد كما * َيْبُعُد األْحراُر عن َمْرَعى الَوبا!

َنَبا! لكِن، اليوَم، فإّني راِحٌل * ليس ُيغريني أراَك الذَّ

كيف تغدو ُلْعبَة يلهو بها * ُكلُّ َمْن رام َصدًى أو َمْنِصبا؟

ُحَبا! َمْجُدَك الخافُت ال ُأْنَس به * وِحذاُء الَقْوِم يعلو السُّ

، ُقْل لي: كيف ال * يا سليَل الُعْرِب، أجفوَك ِإبا؟ لَّ أطعموَك الذُّ

يا َوَحيَد الَعْيِن! ما ذاَك الَقذى *  في الَجبيِن الُحرِّ؟ ساءْت َمْطلبا!

ماِسَح الُخّفْيِن، والّسيجاُر في * َفِمه، اْهُرْب صغيري اْهُربا!

hilalalhajri@hotmail.com
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النظرية اإلسالمية يف املناظرة.. استعماالت 
الحجة وقواعدها يف العهد اإلسالمي الوسيط

الري بنيامين ميلر

  »كان على )كتاب( النظرية االإ�صالمية يف املناظرة اأن ين�صر منذ 35 حوال. واإنه حلقًا من العار وال�صنار اأال يكون قد ن�صر من ذي قبل«.. هذه هي اخلال�صة التي ينتهي 
اإليها والرت اإدوارد يوجن، املتخ�ص�ص يف اآداب البحث واملناظرة االإ�صالميني مبعهد الدرا�صات االإ�صالمية التابع جلامعة ماكجيل الكندية، بعد تقوميه لهذا الكتاب. وبالفعل، 
فاإن الكتاب الذي بني اأيدينا -»النظرية االإ�صالمية يف املناظرة«- ُيعد بحق اأول كتاب غربي جامع الأ�صتات النظريات االإ�صالمية يف اجلدل واملناظرة الكالمية والفل�صفية 

واالأ�صولية.

�أنه من عجيب ما  �أمر َعَجب: وهو  �إىل  ب��دء�، ننبه  لكن دعنا، 
بات يقع يف حقل جتديد �لفل�صفة �لغربية �ملتو��صل منذ �أمد، 
�لأخريين، ظهور مباحث فل�صفية  �لعقدين  �لأق��ل منذ  وعلى 
�لعجب،  و�أع��ج��ب  �ل��ب��ال.  على  لتخطر  تكن  مل  لرمبا  جديدة 
�لعربي  تر�ثنا  من  مباحث  مع  غريبا  لقاء  تلتقي  باتت  �أنها 
هذه  �نق�صمت  وق��د  من�صية.  ن�صية  مت�صي  �أن  ك��ادت  �لإ�صالمي 
�ملباحث �جلديدة -�أو لرمبا �مل�صتاأنفة- �إىل ق�صمني �أ�صا�صيني: 
وق�صم  �ملعرفة(،  مب�صاألة  )متعلق  �صرف  �إب�صتمولوجي  ق�صم 
و�ل��ق��ي��م(.  و�لأخ�����الق  �لآد�ب  ب��ح��ت )متعلق مب�����ص��األ��ة  �إي��ث��ي��ق��ي 
ث��الث��ة م��ب��اح��ث ج��دي��دة:  �مل��ث��ال،  ع��ل��ى �صبيل  ن��ذك��ر،  �أن  يكفي 
علما  �لع��ت��ق��اد«،  و«مبحث  و�آد�ب���ا؛  �خل���الف«، معرفة  «مبحث 
)�إب�����ص��ت��م��ول��وج��ي��ا لع��ت��ق��اد( وُخ��ُل��ق��ا )�أخ���الق���ي���ات �لع��ت��ق��اد(؛ 
و�أخالقية.  �لوحي(  )�إب�صتمولوجيا  �لوحي«، معرفة  و«مبحث 
�إذ �أعادت �لنظريات  وما كان «مبحث �ملناظرة« ببدع من هذ�؛ 
بها  يقول  �لتي  �ملعا�صرة،  و�لتو��صلية  و�لنقا�صية  �حل��و�ري��ة 
�لعديد من فال�صفة �ليوم، �هتمام �لباحثني بالرت�ث �حلو�ري 
و�جلديل و�خلاليف �لقدمي، قو�عد و�آد�با. ولي�س لنا �أن نخجل 
�إذ ُوجدت  �أوفى و�أ�صفى.  بهذ� �ل�صدد من تر�ثنا �لعربي. فقد 
و�ملجادلة  و�ملناظرة  �لنظر يف �جل��دل و�حل��و�ر  فيه من عيون 
�ل�����ص��يء �ل��ع��دي��د. ول��رمب��ا مل تعنت ح�����ص��ارة ب��ق��و�ع��د �ملناظرة 
و�آد�بها مثلما �عتنت �حل�صارة �لإ�صالمية. ذلك �أن ثمة مئات 
من �لن�صو�س يف هذ� �مل�صمار: ما بني ن�س وحا�صية وتعليقة 

و�صميمة.
ويف تقدميه لهذ� �لكتاب، ي�صري و�لرت �إدو�رد يوجن �إىل �أن �أ�صله 
�جلامعة،  مكتبة  رف��وف  حبي�صة  لأم��د  بقيت  دك��ت��ور�ه  ر�صالة 
م��ع �أن��ه��ا «عمل ر�ئ���د«. وي��ذك��ر �أن �له��ت��م��ام ب��ال��رت�ث �جل��ديل 
�لعديد من  �إل��ي��ه  �صبق  �أم���ر  فيه  �لبحث  �لإ���ص��الم��ي وجت��دي��د 
�أه���ل �ل��در����ص��ات �لإ���ص��الم��ي��ة �ل��غ��رب��ي��ة �أو م��ن ت��الم��ذت��ه��م من 
�لعرب بالغرب )ي�صري �إىل فان �إ�س وجورج مقد�صي وولفهارت 
�ل�صبعينيات،  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�صف  منذ  وف��اج��د�  هايرنيك�س 
�لعقد  يف  دزي���زي  و�أم���ري  بلحاج  عبد�ل�صمد  ��صمي  وي�صيف 

�لأخري(، بينما يهمل جمهود�ت �ملفكرين �لعرب؛ ومن بينهم 
جهود طه عبد�لرحمن وتلميذه حمو �لنقاري وتلميذيهما... 
ويقدم ملحة موجزة عن تطور فن �ملناظرة من �أعمال �جلاحظ 
�إىل ع�����ص��ر�ت �لأع���م���ال؛ ف�صال عن  �إىل ع��ه��د ق��ري��ب، م�����ص��ري� 
وموؤلَّفه:  �ملوؤلِّف  مز�يا  يعدد  ثم  عنها.  تاأثلت  �لتي  �حلو��صي 
وم��ن��ه��ا �أن���ه ك���ان ���ص��ب��اق��ا �إىل و���ص��ع �حل��ج��ر �لأ���ص��ا���س ل��در����ص��ة 
تاريخ  با�صتعر��س  يكتف  ومل  للمناظرة.  �لإ�صالمية  �لنظرية 
َن��َح��َت نظرية على �صوء  و�إمن��ا  �لإ���ص��الم،  �ملناظرة يف  نظريات 
ومل  �لنظرية.  لهذه  كامل  مبعجم  وزّودن���ا  �حلديثة،  �لأدو�ت 
�تخذته  �لذي  �لتاريخي  �مل�صار  ر�صم  �إع��ادة  يعمل فح�صب على 
�ملناظرة، عونا منه للباحثني �لالحقني وتي�صري� ملهمتهم حتى 
يبنو� عليه ويدّققو�، و�إمنا �أحاط مبختلف تفانينها. وباجلملة، 

�لكتاب نحت لنظرية ولطر�ز وملنهج وملعجم.
ع��ن مبتدى ومنتهى  ف�����ص��ول، ف�صال  �أرب��ع��ة  �ل��ك��ت��اب يف  وي��ق��ع 
وك�صاف مظان وثبت مو��صيع وم�صرد �أعالم؛ هي على �لتو�يل: 
�ل��ف�����ص��ل �لأول: �جل���دل �ل��ك��الم��ي. �ل��ف�����ص��ل �ل���ث���اين: �جل��دل 
�لأ�صول.  علم  يف  �جلدل  �لثالث:  �لف�صل  �لعربية.  و�لفل�صفة 

�لف�صل �لر�بع: �آد�ب �لبحث 
وي�صري �ملوؤلف يف مدخل كتابه �إىل �أنه �صوف ي�صعى لر�صم معامل 
�أربعة  مدى  على  �جل��دل«  يف  �لإ�صالمية  «�لنظرية  ي�صميه  ما 
ع�صر قرنا. ويومئ �إىل �أنه برزت يف هذه �ملدية ثالثة مباحث 
كربى َخ�صت �جلدل: مبحث كالمي ومبحث �أ�صويل )نظرية 
خ��ا���ص��ة(، وم��ب��ح��ث ع���ام )ن��ظ��ري��ة ع��ام��ة(. وجم��م��ل �أط��روح��ت��ه 
يف ه��ذ� �ل�����ص��دد �أن �جل���دل ت��ط��ور يف ح�����ص��ارة �لإ���ص��الم ثالثة 
�ملتكلمني  و�صغل  �ملجال  ه��ذ�  يف  �لقول  �فتتح  من  �أول  �أط���و�ر: 
�إمنا هو �بن �لر�وندي. ثم ما لبث علماء �لأ�صول �مل�صلمون �أن 
وكان  �لكالم،  علم  يف  ج��رى  مبا  متاأثرين  �جلانب،  بهذ�  عنو� 
�لكالمية  �لأمثلة  عن  م�صتعي�صني  �لأ���ص��ول  على  �أن��ف��ذوه  �أن 
بالأمثلة �لأ�صولية. و�صرعان ما �جتهدو� يف ذلك �لجتهاد؛ ل 
�تبعو�  فقد  �ل�صوؤ�ل،  ق�صم  �أم��ا يف  �لعرت��صات،  ق�صم  �صيما يف 
ثان مهم متثل  ثم حدث تطور  �لكالمي عينه.  �ل�صوؤ�ل  نظام 

غاية  �لأ�صوليون  ��صتاأن�س  حيث  �ملنطق؛  بطر�ئق  �لتاأثر  يف 
�أكرث من هذ�،  �لطر�ئق يف مباحث �جل��دل.  بهذه  �ل�صتئنا�س 
�صوء  على  �لقدمية  �لكالمية  �جل��دل  ق��و�ع��د  �صياغة  �أع���ادو� 
تنزيال.  �لأ�صولية  �ملناظرة  على  نّزلوها  �لتي  �ملنطق  قو�عد 
و�صرعان ما ظهر �لوجه �لأخري من هذ� �لتطور نحو نظرية 
عامة يف �جلدل متثل يف ما ُعرف با�صم «�آد�ب �لبحث« �أو «�آد�ب 

�ملناظرة«، و�لذي يعد توليفة لكل ما تقدم من �جلهود.
ويقف �ملوؤلف يف كل ف�صل عند حلظة من حلظات هذ� �لتطور. 
نهاية  ح��و�يل  �أن��ه  �إىل  يذهب  �لتاأ�صي�صي  �لأول  �لف�صل  ففي 
�لقرن �لتا�صع �مليالدي كتب �بن �لر�وندي كتاب «�أدب �جلدل«، 
مد�صنا بذلك �لقول يف هذ� �مل�صمار. وبعد جيل �أو جيلني كتب 
ما  تقومي  �إىل  فيه  �صعى  �جل��دل  كتابا يف  �لبلخي  �لقا�صم  �أب��و 
رد  على  �لأ���ص��ع��ري  ورد  �لأول.  كتاب  �أن��ه��ا غلطات يف  �ف��رت���س 
�لبلخي منت�صر� لبن �لر�وندي، وكذلك فعل �ملاتريدي �لذي 
د�فع بدوره عن �بن �لر�وندي. على �أن كل هذه �لأعمال �صاعت، 
ومن ح�صن �حلظ �أن �ملفكر �ليهودي �لقرق�صاين -�صاحب كتاب 
�لأن��و�ر و�ملر�قب- حفظ لنا بع�س تلك �لن�صو�س �لتي تعزى 
�إىل �بن �لر�وندي من �ل�صياع؛ هذ� ف�صال عما حفظه �ملعتزيل 
و�لأ���ص��ع��ري  ح��زم  �ب��ن  و�ل��ظ��اه��ري  �لكاتب  و�ل�صيعي  �ملقد�صي 
�لأعمال  بناء  �ملوؤلف  �ملظان، يعيد  �بن فروك. وبناء على هذه 
�جلدلية من فرتتها �ملبكرة، مقابال �إياها باأعمال �لفار�بي يف 
�جلدل؛ وذلك عرب خم�صة �أق�صام: �صلة �جلدل بالنظر، �ل�صوؤ�ل 
�آدب �جل��دل.  �ملعار�صة، دلئ��ل �لنقطاع يف �جل��دل،  و�جل���و�ب، 
ومن خالل هذ� �لعر�س، يخل�س �إىل «�إجماع« �ملتكلمني �لذين 
للمناظرة:  �لإ�صالمية  �لقو�عد  جملة  على  �جل��دل  يف  تكلمو� 
نوع  بها،  �مل�صموح  �لأ�صئلة  طبيعة  �ملناظرة،  يف  �ل�صروع  قو�عد 
�ل�صلوك  قو�عد  �نقطع،  كيفية حتديد من  �ملباحة،  �ملعار�صات 
يتم  �ل��ت��ي مل  �لأم����ور  وق��ف عند بع�س  وق��د  �مل��ن��اظ��رة.  و�آد�ب 
قد  كانت  �لنظرية  �أن  �لعموم  على  وج��د  لكنه  لها،  �لتنظري 

�أقيمت على �أ�صا�س �صليم.
ويف �لف�صل �لالحق، ناق�س �ملوؤلف �أنظار �لفال�صفة يف �جلدل. 

د الشيخ *  ُمحمَّ



 رجب 1442 هـ - فبراير 2021

3

ف��ذك��ر م��ظ��ان م��ن ���ص��م��اه��م «�ل��ف��ال���ص��ف��ة �لأر���ص��ط��ي��ني �ل��ع��رب« 
«�ملو��صع«  �إىل كتابي  و�أ���ص��ار  ر���ص��د«،  �ب��ن  �صينا،  �ب��ن  »�ل��ف��ارب��ي، 
منه  ��صتقى  �ل��ذي  �ملنهل  باعتبارهما  �لأر�صطيني  و«�جل���دل« 
هوؤلء �لفال�صفة يف �حلديث عن �جلدل. وتناول يف هذ� �لف�صل 
�صو�ء  �جلدلية  �لأ�صئلة  وطبيعة  �جل��دل؟  ما  ���ص��اأن:  مو��صيع 
بال�صائل  �مل��ادة، وقو�عد �جل��دل �خلا�صة  �أو  �ل�صورة  من حيث 
و�ملجيب، ثم �ل�صركاء يف �جلدل. وختم بنظرة عامة عن �جلدل 
يف علم �لكالم و�لفل�صفة، مركز� على فكرة �أن فال�صفة �لعرب 
و�إِْن هم �أقرو� ب�صناعة �جلدل، فاإنهم �عتربوها �أقل منزلة من 

�صناعة �لربهان؛ ومن ثمة خالفو� �ملتكلمني.
ويف �لف�صل �ملو�يل، تناول �ملوؤلف �جلدل يف �أ�صول �لفقه. وذهب 
�ل��ر�ون��دي  �ب��ن  على عمل  بالكمال  ق��رن  �ن�صر�م  بعد  �أن��ه  �إىل 
�ل��ر�ئ��د، �صهد جم��ال �ل��ق��ول يف �جل��دل تعالقا ب��ني �لأ���ص��ل��ني � 
تاآثر.  �إىل  ت��اأدى  �لبدء  � منذ  �ل�صريعة  و�أ�صول  �لعقيدة  �أ�صول 
وما هو مثري، يف نظر �ملوؤلف، �إمنا هي �لطريقة �لتي ��صُتنبت 
بها �جلدل يف علم �لأ�صول، و�صار جزء� منه ل يتجز�أ بدء� من 
و�جلدل  �لأ�صويل  �جل��دل  ثمة  فكان  �مليالدي.  �لتا�صع  �لقرن 
�إ���ص��ح��اق  �ل��ف��ق��ه��ي. وح��دث��ت ح��ق��ب��ة م��ب��ك��رة يف خلو�صها )�أب����و 
�ل�صري�زي: «معونة �ملبتدئني وتذكرة �ملنتهني يف �جلدل«، تبعه 
يف ذل��ك ت��الم��ذة ���ص��اأن �ب��ن عقيل )ك��ت��اب �جل��دل على طريقة 
�لفقهاء( و�لباجي )�ملنهاج يف ترتيب �حلجاج(، و�ختتمت هذه 
�ملرحلة بالكتاب �ملن�صوب �إىل �جلويني «�لكافية يف �جلدل«(. ثم 
�صرعان ما مازجها �ملنطق �ملمازجة على �لطريقة �لتي �صميت 
�جلدلية  �ل�صوؤ�لت  �أق�صام  ناق�صو�  وق��د  �ملتاأخرين«.  «طريقة 
و�ملمانعة  و�مل��ع��ار���ص��ة  و�لع��رت����س  �ملطالبة  وطبيعة  �لأرب��ع��ة 
وف�����ص��اد �ل��و���ص��ع و�ل��ق��ل��ب و�ل�����ص����رت�ك يف �ل���دلل���ة و�ل��ن��ق�����س 
و�أدب  �لنقطاع  وع��الم��ات  �لعلة  مبوجب  و�ل��ق��ول  و�ملناق�صة 
��صتجدت فيها طر�ئق  �أعقبت هذه مرحلة و�صطى   ... �جلدل 
�لبزدوي )�لتي �صاعت(  �لي�صر  �أب��ي  يف �جل��دل؛ نظري طريقة 
طريقيتني  ع��ن  ف�صال  ه��ذ�  �لعميدي.  �ل��دي��ن  رك��ن  وطريقة 
�ل�صرخ�صي.  �مل����روزي وط��ري��ق��ة  �أخ���رت���ني: ط��ري��ق��ة  يف �جل���دل 
وح��دث��ت ب��ني ه��ذه �ل��ط��رق ت��اآل��ف��ات وت��خ��ال��ف��ات. ث��م �صري �إىل 
ممثل  و�أف�صل  غلبته.  �ملنطق  غلب  وفيها  �خلتامية،  �ملرحلة 
�لربهانية«  «�ملقدمة  �صاحب   � �لن�صفي  �لدين  برهان  هو  لها 
�لعامة  �لنظرية  يف  حموريا  دور�  لعب  و�ل��ذي   � «�لف�صول«  �أو 
�صيما  �لبحث«؛ ل  «�آد�ب  �صوف تعرف مب�صمى  �لتي  للمناظرة 

مع موؤ�ص�صها �صم�س �لدين �ل�صمرقندي �لذي تلمذ للن�صفي.
ويف �لف�صل �لأخري، تناول �ملوؤلف �لتخ�صي�س «منطق �ملناظرة« 
�أو «�آد�ب �لبحث«. �إذ �أخري� �صار للجدل ُبعٌد �صمويل؛ بحيث ما 
عاد يتعلق بعلم بعينه )�لكالم، �لأ�صول، �لنحو ...(، و�إمنا بات 
ي�صمل كل �ملعارف �لإ�صالمية �لتي تبنى بالنظر. وقد �أ�ّصرت على 
هذ� �لر�صالة �ل�صمرقندية �ل�صهرية. ونبه �ملوؤلف �إىل �أن فرعي 
�جلدل �لكالمي و�لأ�صويل �صكال ر�فدين للنظرية �لعامة يف 
�أن  كيف  على  �مل��وؤل��ف  ورك��ز  �لبحث«.  «�آد�ب  هي  �لتي  �ملناظرة 
«�آد�ب �لبحث« بزغت مبحثا م�صتقال وجن�صا تاأليفيا منف�صال 

عن طريق تبنيها للمنطق وللفل�صفة �لأر�صطيني، كما للقو�عد 
�لتي �صيغت يف �صياق �جلدلني �لكالمي و�لأ�صويل. وقد ركز 
�أن��ه  ذل��ك  �ل�صمرقندي.  عمل  على  �خل�صو�س  ه��ذ�  يف  �مل��وؤل��ف 
ف�صال عن كون هذ� �لعمل كان عمال مبكر� �صني من �ل�صياع، 
فاإن �صاحبه زعم �أنه �هتدى �إليه بكده. وتناول �لباحث بالدر�س 
وتعاليقها؛  و�صروحها  �لبحث  �آد�ب  يف  �ل�صمرقندية  �لر�صالة 
منه  �صيما  -ل  نف�صه  للموؤلف  �لق�صطا�س  ك��ت��اب  ع��ن  ف�صال 
�لف�صل �خلا�س بالبحث و�ملناظرة؛ وبالأخ�س باب �لتعريفات 
�أنه متت  و�مل�صائل و�لدليل و�لأم��ارة. و�جلديد �لذي طر�أ هنا 
«�مل��ن��اظ��رة«  �أو  «�ل��ن��ظ��ر«  با�صم  «�جل���دل«  ����ص��م  ع��ن  �ل�صتعا�صة 
عنو�نا للمبحث؛ ل �صيما و�أن «�ملجادلة« بقيت حتمل �لدللة 
�إنها تتغيا �لإقناع ولي�س �حلق.  �لقدحية �لأر�صطية من حيث 
 � �لبحث«  «�آد�ب  �أو  �ملناظرة«  -«علم  �جلديد  �ملبحث  عني  وقد 
بقو�عد �لتناظر. و�حلال �أن هذ� �لتبديل يف �لت�صمية حمل معه 
�لتغيري يف �ملو�صوع؛ بحيث �صار �ملنطق �لآن هو �حَلَكم مبا �أن 
و�إمن��ا  �لكالم  �أو علم  �لفقه  �أ�صول  ت�صتقى من  بقيت  ما  �مل��ادة 
تلتها  �لغيث،  �أول  �ل�صمرقندية  �لر�صالة  «�مل�صائل«. وكانت  من 
�أعمال �لإيجي و�جلرجاين و�ملرع�صي و�لكلنبوي وطا�س كربى 
ز�ده. وكل هذه �لأعمال عمدت �إىل تهذيب �لر�صالة وت�صذيبها، 
�إذ بقي نظام �ملناظرة هو هو،  �أنها مل تغري يف جوهرها؛  على 

وظلت �لتعريفات و�ل�صطالحات و�لوظائف هي هي.
ل جمال لإنكار �أن �ملوؤلف بذل جهد� كبري� يف عمله �لتاأ�صي�صي 
-من  �ملعاك�س  �لرتجمي  �جلهد  �إىل  هنا  ننوه  �أن  يكفي  ه��ذ�. 
�لعربية �إىل �لإجنليزية- �لذي بذله يف نقل مفاهيم �ملناظرة. 
لكن، وعلى �لرغم من �جلهد �لذي قام به �ملوؤلف بالعودة �إىل 
�آنذ�ك،  قر�ءة ع�صر�ت �ملخطوطة �لتي مل تكن قد طبعت بعد 
فاإنه لرمبا مما ميكن �أن ياأ�صف له �ملرء �أنه مل يهتد �إىل �أحد 
�أهم كتب �جلدل و�أدب �ملناظرة يف علم �لكالم. وهو كتاب عبد 
�لقاهر �جلرجاين: «عيار �لنظر يف علم �جلدل«. و�لغريب �أنه 

�لتقى معه يف ر�صم معامل ظهور علم �جلدل، على �ختالف يف 
�لبغد�دي:  يقول  كتابه.  على  �لعثور  فاته  و�إِْن  حتى  �لتقومي، 
�إىل  منهم  فال�صابق  �جل����دل؛  يف  �مل�����ص��ّن��ف��ون  �ملتكلمون  «و�أم����ا 
�لأ�صئلة  �أق�صام  كتابه  ب��نّي يف  و�إمن��ا  �ل��ر�ون��دي،  �ب��ن  �لت�صنيف 
و�لأج���وب���ة، ووج����وه �مل��ع��ار���ص��ة يف �ل���ك���الم، و�ع���رت����س �لكعبي 
عليه يف �أ�صياء رغم �أنه �أخطاأ فيها، و�صّنف �صيخنا �أبو �حل�صن 
على  �لكعبي  �عرت��صات  نق�س  يف  «ر�صالة  بعدهما  �لأ�صعري 
�بن �لر�وندي يف جدله«، و�أو�صح فيها عن عذر �بن �لر�وندي 
كتابا  �لأ�صعري بعدهما  ئه. و�صّنف  و�أح��ال باخلطاأ على ُمطِّ
�لأ�صئلة  �ملتكلمني«، مق�صور� على وجوه  «�أدب جدل  وجيز� يف 
�بن  فيه ول يف كتب  �لفقه  لأه��ل  ولي�س  و�ملعار�صة،  و�لأجوبة 
كتابا  بعدهما  �لكعبي  و���ص��ّن��ف  ج��دل��ه��م.  يف  ط��ائ��ل  �ل���ر�ون���دي 
�إي�صاح  ول  ح��ّد،  حتقيق  فيه  ولي�س  �لنظر«،  «جتديد  و�صّماه 
�صرقها  بذكر ن�صو�س  و�إمن��ا ح�ّصاه  �لنظر،  قانون من قو�نني 
م��ن كتاب �ب��ن �ل��ر�ون��دي، وط���ّول ك��ل ب��اب م��ن كتابه بتقريظ 
بع�س �أ�صالفه م��ن �ل��ق��دري��ة، و�أم��ع��ن يف م��دح �جل��اح��ظ �ل��ذي 
�آد�ب �جل��دل، ول يف �أ�صول  لي�س ل��ه، مع ك��رثة كتبه، ورق��ة يف 

�لدين«!
�لتك�صب  ذّم  و�أخ��ري�.. يذكر �صاحب كتاب «ن�صيحة �ملحب يف   
و�ل��ذي��ن  �ل��ط��ب يف زم��ان��ه  ب��ه��ا طلبة  �ب��ت��ل��ي  ب��ال��ط��ب« م�صيبة 
و�إمن��ا  ويتد�ر�صوها،  �لطبية  �لت�صانيف  على  يكّبون  ع��ادو�  ما 
باتو� «يت�صّفحوها« جمرد �لت�صّفح على طريقة مرور �لكر�م؛ 
بعلم  ي�صتغل  ك��ان  �ل�صدور  من  رج��ال  ح�صرت  «ولقد  فيقول: 
�لطب على بع�س م�صايخه، وكان يقر�أ بابا وي�صّفح بابني، و�إذ� 
قطع يف �أم�صه �إىل �لباب �لع�صرين مثال ثم ح�صر �ليوم و�صاأله 
به وقلت  �لع�صرين«؛ فخلوت  «�إىل  قال:  بلغت«؟  «�أين  �ل�صيخ: 
له: «ما �لفائدة �لتي حت�صل بهذ� �ل�صتغال و�أنت ت�صّفح �أكرث 
�لكتاب، و�لذي تقر�أه �أي�صا تقر�أ منه �صطر� وتهمل �صطرين؟« 
فكان جو�به �أن قال: «علم �لطب علم ميكن �لإن�صان �أن يطالعه 
ويفهم معانيه من غري �صيخ ول موّقف، ولي�س �ملر�د بقر�ءتي 
�لإج��ازة  وي�صّهل يل  �لكتاب،  على  يكتب يل  �أن  �إل  �ل�صيخ  على 
و�لأهلية«. كال؛ ما كان كتاب �لنظرية �لإ�صالمية يف �ملناظرة 
ق��ر�ءة  ل��ُي��ق��ر�أ  حتى  �أو  حه،  بت�صفُّ معه  يكتفى  �ل���ذي  بالكتاب 
�لوهلة �لو�حدة، و�إمنا كلما �أعدت قر�ءته وقفت على ��صتب�صار 
جديد للموؤلف كاأنك مل تقر�أه من ذي قبل �أو مل يخطر ببالك 

�لتلبث عنده.
------------------------------
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عزالدين عناية * 

الصليب والكوفّية تاريخ املسيحيين
 العرب يف فلسطين 

باوال بيزو

هة ال متّت  لة واملناَكفة والبكائيات وما �صابهها، وهي اأدوات م�صلِّلة وم�صوِّ ثّمة قطاع وا�صع يف الدرا�صات الدينية الزال التعامل معه يف الثقافة العربية �صمن اأدوات املفا�صَ
ب�صلة للدرا�صات العلمية لالأديان. فهي عائدة اإىل �صعف التكوين يف حقل معريف يقوم اأ�صا�صا على ف�صل ما هو ذاتي عّما هو مو�صوعي، وما هو الهوتي عّما هو علمي. حتى 
نة العاملية وال تلقى حظوة ل�صعف بنيتها املعرفية وترّهل منهجها. ما يجعلنا يف هذه امل�صاحة  اأّن كتاباتنا حول اليهودية وامل�صيحية، على �صبيل املثال، ال ُيعتّد بها يف املدوَّ
رة يف جماالت الدرا�صات العلمية لالأديان يف الل�صان االإيطايل. وقد اآثرنا يف هذا العر�ص تناول كتاب على  املتاحة لنا من عر�ص املوؤلفات الغربية ن�صري اإىل االإجنازات املقدَّ

�صلة بتاريخ امل�صيحية الفل�صطينية حتديدا.

كتابها  بيّزو  باول  �لإيطالية  �لباحثة  ت�صتهّل  �لكلمات  فبهذه 
فل�صطني«  يف  �لعرب  �مل�صيحّيني  تاريخ  و�لكوفّية..  «�ل�صليب 
«يبدو �ل�صليب و�لكوفية رمزين متنافرين، �أو لنقل �لو�حد 
ع��ل��ى ن��ق��ي�����س �لآخ������ر، يف �مل��خ��ي��ال �ل��غ��رب��ي، يف ح���ني يف�صح 
�لتاريخ عن تالحم وثيق وحّي، بني �أر�س فل�صطني و�لإميان 
ومنطقة  فل�صطني  �لعرب  �مل�صيحيون  �صكن  فقد  �مل�صيحي«. 
�نقطاع  �لأوىل بدون  �مل�صيحية  �لهالل �خل�صيب، منذ عهود 
تاريخ  بيّزو  ب��اول  �لباحثة  تتتّبع  �مل��وؤّل��ف  ه��ذ�  �ليوم. يف  و�إىل 
وقائع  �إىل  �لبد�يات  فل�صطني من  �أر���س  �مل�صيح )ع( يف  �أتباع 

�لتاريخ �ملعا�صر، يف م�صعى ل�صياغة خال�صة جامعة.
توّزَع �لبحث على �صّتة حماور �أ�صا�صية، غّطت متلف �أطو�ر 
�لتاريخ �لفل�صطيني وجاءت معنوَنة على �لنحو �لآتي: «بد�يات 
�حت�صان  �إىل  )ع(  �مل�صيح  منذ ظهور  وذل��ك  �لأوىل«،  �لتاريخ 
ن ح�صاري  �لإ�صالم هذ� �لدين و�ن�صمام �مل�صيحيني �إىل مكوَّ
�إ�صهامات  �أبرز  جامع؛ «�مل�صيحيون و�لنه�صة �لعربية«، تناول 
�لنه�صة  م�صروع  بلورة  يف  �لفل�صطينيني  و�ملفكرين  �لكّتاب 
وقد  و�لقومية«،  �لدين  بني  �لفل�صطينية  «�لهوية  �لعربية؛ 
ترّكز فيه �حلديث على �لطابع �لتعددّي للهوية �لفل�صطينية 
ف�صال  �ل��ربي��ط��اين،  �لن���ت���د�ب  �إب����ان  �مل�صيحيني  دور  وع��ل��ى 
�مل�صيحيني؛  �صفوف  يف  �ل�صهيوين  �مل��ّد  مقاومة  مظاهر  عن 
من  �لثالثينيات  �أح����د�ث  ت��ن��اول  فل�صطني«،  �أو���ص��اع  «ت��اأّج��ج 
�لقرن �ملا�صي �لتي ع�صفت بفل�صطني، حيث تعّر�س للن�صاط 
ومو�قف  �لغا�صمة  �ل�صهيونية  وللهجمة  �لهائل  �لتب�صريي 
 ..1948» �ملقاومة؛  حركة  يف  وجت��ّذره��م  فل�صطني  م�صيحّيي 
�مل�صيحيني  �أو���ص��اع  على  بالأ�صا�س  رّك��ز  و�لنكبة«،  �مل�صيحيون 
قبل �لنكبة و�أثنائها، و�أبرز ما حاق بهم من �جتثاث وما حلق 
�مل�صتقبل«،  «حت��دي��ات  وتنكيل؛  ت�صييق  م��ن  منهم  بالباقني 
�أو���ص��اع �مل�صيحيني م��ن حت��ّولت  �ن�صغل ه��ذ� �مل��ح��ور مب��ا ه��ّز 
يف  �مل�صيحي  للنزيف  تعّر�صه  عن  ف�صال  �لر�هنة،  �حلقبة  يف 

ظّل �أو�صاع �لحتالل، ثم عّرج �لبحث على عالقة �مل�صيحيني 
بالكيان �لإ�صر�ئيلي وبال�صلطة �لفل�صطينية.

ن�صري �إىل �أّن باول بيّزو موؤّلفة �لكتاب، هي م�صتعِربة �إيطالية 
وم���وؤّرخ���ة ت��دّر���س �ل��ت��اري��خ �مل��ع��ا���ص��ر ل��ل��ب��ل��د�ن �لإ���ص��الم��ي��ة يف 
جامعة كييتي ِب�ْصكار� يف �إيطاليا. وتدور جممل �أبحاثها حول 
�لعالقات �مل�صيحية �لإ�صالمية يف �ل�صرق �لأو�صط. نذكر من 
�إز�ء  م�صر  يف  و�مل�صلمون  «�مل�صيحيون  �ملن�صورة  �أعمالها  بني 
يف  «�لإ���ص��الم  و   )2003(  »1936-1882 �لقومية:  �لطروحات 

�ملتو�صط.. �للقاء مع �أوروبا وحتديات �حلد�ثة« )2010(.
َترّكز �لهتماُم يف �ملحور �لأول على �إبر�ز �لرت�بط �ملتني بني 
بيان  �لباحثة  ح��اول��ت  حيث  و�أر���ص��ه،  �لفل�صطيني  �مل�صيحّي 
)ع(  �مل�صيُح  و�صَف  فقد  ومعّلمه.  �مل�صيحي  بني  �ل�صلة  عمق 
لنقل  �أو  ج��اوره��ا،  وم��ا  فل�صطني  �صكنة  م��ن  �لأو�ئ����ل  �صحَبه 
بقوله:  �ل��ك��ربى،  �صوريا  �أه��ايل  من  قدمية  جغر�فية  بعبارة 
«�أنتم ملح �لأر�س... ونور �لعامل« )مّتى5: 13-14(. فقد خلَع 
�مل�صيح على �صيعته ذلك �لو�صف قبل �أن تتعّباأ �لديانات د�خل 
قوميات، وقبل �أن تغدو عناوين جامدة وثابتة ل�صعوب و�أقو�م 
و�أج��ن��ا���س و�أع����ر�ق. ول��ع��ّل ذل��ك ه��و �ملعنى �جل��وه��ري لر�صالة 
�لدين و�لتدّين �ملتخفِّف من تلك �حلمولة �لقومية �ملفَرطة، 
و�لو�رد يف قوله تعاىل: «ما كان �إبر�هيم يهوديا ول ن�صر�نيا« 
)�آل عمر�ن، 67(. لنتابع مع �لباحثة باول بيّزو رحلة �لبحث 
رغم  و�لكوفية«  «�ل�صليب  كتاب  يف  �مللح  ذل��ك  من  تبقى  عّما 
�ل��ن��ا���ص��رّي. فالكتاب ه��و من  ب��اأت��ب��اع  �أملّ���ت  �ل��ت��ي  �مل��ح��ن  �صائر 
فل�صطني  و�قع م�صيحّيي  در��صة  و�لر�صينة يف  �جل��ادة  �لكتب 
على  �لطاغية  �لبكائية  �ل��ن��ربة  ع��ن  بعيد�  �ملنطقة  وت��اري��خ 
�إىل مو�صوع  �ملعا�صرين، كّلما تطّرقو�  جممل كتابات �لعرب 
تد�عياتها  م��ن  ح��ّذرن��ا  �أن  �صبق  و�ل��ت��ي  �ل��ر�ه��ن.  �مل�صيحيني 
�ل�صلبية على فهم و�قع �مل�صيحية �لعربية وتلّم�س حلولها يف 
كتابنا «نحن و�مل�صيحية يف �لعامل �لعربي ويف �لعامل« )�لد�ر 

�لبي�صاء، 2010(، حلر�صنا على جعل حقل �مل�صيحية �لعربية 
مبحثا در��صيا علميا بعيد� عن �لبكائيات �لتي حتا�صر كثري� 

من �لدر��صات.
��صتطاعت �لباحثة �لإيطالية �أن تقّدم خال�صة موثَّقة ر�صينة 
عن و�قع جتّمع ديني بات يتهّدده �لذوبان يف ظّل �لتحّولت 
�أّن ح�صر �مل�صيحية و�لإ�صالم �صمن منظور  �لقاهرة. وترتئي 
و�أن �لرب�غماتية ت�صتوجب  ��صتنفد طاقته،  قومي لئكي قد 
و�ل��ك��ر�م��ة  �مل�����ص��او�ة  على  ت��ق��وم  مو�َطنية  ر�ب��ط��ة  ع��ن  �لبحث 
وت�صتند �إىل خطة دميقر�طية للكيانات �له�ّصة، ودون �لوقوع 
عن  �حل��دي��ث  ت��ن��اول  �أّن  �إذ  و�لأق��ل��ي��ة.  �لأغلبية  ثنائية  ره��ن 
�لفل�صطينيني �مل�صيحيني مبنطق �لأقلية هو �أمٌر غري مقبول 
�لفل�صطينيني،  �لفاعلني  عموم  ِقبل  من  لل�صالحية،  وفاقد 
�مل�صيحّي. فمنذ فرتة  للدور  تهوين وحتقري  ذل��ك من  مِل��ا يف 
يتلّم�صون  �لعرب  ب��د�أ  حني  �ملا�صي،  �لقرن  من  �لع�صرينيات 
ط��ري��ق �ل��ت��ح��رر و�ل���ص��ت��ق��الل، ظ��ه��رت ق���ي���اد�ت م�صيحية يف 
فل�صطني ودول �جلو�ر، حتّملت �لدور �لتفاو�صي و�لتو��صلي 

مع �لغرب.
�حلركة  كانت  �لربيطاين  لالنتد�ب  �لأوىل  �ل�صنو�ت  ومنذ 
من  تخلو  دة،  موحَّ جبهة  يف  منتظمة  �لفل�صطينية  �لوطنية 
نادى  م�صيحي  �إ�صالمي  وف��اق  �صمن  وذل��ك  �لديني،  �لطابع 
ذلك  ب��د�  �ل�صهيوين.  �مل�صروع  مو�جهة  يف  فل�صطني  بعروبة 
�مل�صيحية،  �ملقد�صية  �ل��غ��وري  عائلة  �أّن  حتى  جلّيا،  �لتالحم 
�لأ�صرة  بيت  يف  �مل�صيحيني  لوجهاء  �لجتماعات  تعقد  كانت 
هة للمندوب �لربيطاين �لتي �أعربت  ل�صياغة �لند�ء�ت �ملوجَّ
فيها عن �أّن �جلالية �مل�صيحية ل تعرتف برجل يتوىّل من�صب 
�حل�صيني  �أم���ني  �حل���اج  ��ح  ل��ل��م��ر���صَّ ���ص��وى  لفل�صطني  �لإف���ت���اء 
�لباحثة  وت�صري   .)1921( مفتيا  تن�صيبه  حملة  �أثناء  وذل��ك 
�ملبّكرة  �لوطنية  ن�صالتها  توّزعت  قد  �لغوري  عائلة  �أّن  �إىل 
�إميل �لغوري )1907-1984( يف  على عّدة جبهات. فقد وقف 
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�ملب�ّصرين  ِقبل  من  �ل�صرقية  �مل�صيحية  َغْربنة  عمليات  وج��ه 
باخلدمات  م�ص�س،  على  �لأه���ايل،  َقبل  و�إن  حتى  �لأج��ان��ب، 

�ملتاحة يف �ملجال �لتعليمي و�لثقايف و�لجتماعي.
�ل�����ص��و�م، مب�صلميهم  ت��ن��ّب��ه  �أّن  ب��ي��ّزو  ب����اول  �ل��ب��اح��ث��ة  وت����ربز 
فخالل  حازما.  كان  �لأوىل  �لتب�صري  حلمالت  وم�صيحييهم، 
�لعقود �لأخرية من �لوجود �لعثماين يف �ملنطقة �ل�صامية بات 
�لأن�صطة  �أم��ام تفاقم  �أنف�صهم  للتعويل على  ي�صعون  �لأه��ايل 
�أو�صاط  يف  �ملبادر�ت  من  �لعديد  للغر�س  و�أُقيم  �لتب�صريية. 
بريوت  ففي  �حل��م��الت.  تلك  ملو�جهة  و�مل�صيحيني  �مل�صلمني 
�أن�صاأَ بطر�س �لب�صتاين «�ملدر�صة �لوطنية« )1868(، وبعد ع�صر 
يف  ومّت  مد�ر�صها.  �خلريية«  �ملقا�صد  «جمعية  �أن�صاأت  �صنو�ت 
طر�بل�س فتح «�ملدر�صة �حلميدية« )1895(، ويف حيفا �أُن�صئت 
�لق�ّصام،  عز�لدين  �ل�صهيد  دّر���س  حيث  �لإ�صالمية«  «�ملدر�صة 
�ملدر�صة  �لأرثوذك�س  �لإغريق  بطرياركية  بعثت  �لقد�س  ويف 

�لثانوية مار مرتي.
رين  �ملب�صِّ مل��ر�م��ي  �ل��ن��ظ��رة  ك��ان��ت  �ل��ب��اح��ث��ة،  وع��ل��ى م��ا تر�صد 
�أو  �مل�صيحيني  ِق��ب��ل  م��ن  ���ص��و�ء  �ل���ق���رن،  ب��د�ي��ة  �لأج���ان���ب يف 
�لفل�صطينيني، مبثابة �لنتهاك لثقافتهم �لوطنية  �مل�صلمني 
يف  �مل�صيحية  �لتكّتالت  وكانت  �مل�صرتَكة.  لهويتهم  و�لتهديد 
حت�ّس  م�صر،  �أق��ب��اط  م��ع  �حل��ال  ه��و  وكما  وفل�صطني،  لبنان 
�أنها �أقرب �إىل �صركائها �مل�صلمني يف �لوطن منه �إىل �ملب�ّصرين 

�لأجانب �لذين ي�صاركونهم �لإميان بامل�صيح.
لقد مّر �مل�صيحيون يف فل�صطني باأطو�ر دميغر�فية عّدة، تقّلبو� 
رة،  فيها من �أو�صاع �جلماعة �لفاعلة �إىل �أو�صاع �لأقلية �ملهجَّ
�لقرن  مطلع  منذ  �مل�صيحيني  �لفل�صطينيني  م��ّي��ز  م��ا  لكن 
وحيفا  يافا  مثل  �مل��دن،  �صكنت  ح�صرية  جالية  �أنهم  �لفائت 
و�لنا�صرة.  وبيت حلم  �هلل  ر�م  �لغالبية يف  و�صّكلت  و�لقد�س، 
�إح�صاء  �ملز�رعني بح�صب  باملئة فقط منهم من  فقد كان 18 

يعود �إىل �لعام 1931.
�مل�صيحيني  ع��ل��ى  �لنكبة  �آث����ار  �ل��ب��اح��ث��ة  ت��ت��ّب��ُع  �آخ���ر  يف حم���ور 
�ل��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ني. وت���ع���ود ب��امل�����ص��ط��ل��ح �إىل �مل��������وؤرِّخ �ل�����ص��وري 
م��رة، وذلك  ��صتوحاه لأّول  �ل��ذي  زري��ق  �مل�صيحّي ق�صطنطني 
ق��ب��ي��ل �أح�����د�ث 1948. ف��ع��ل��ى �إث����ر ح�����ص��ول ت��ل��ك �مل��لَ��ّم��ة وج��َد 
�لفل�صطينيون �ملتبّقون �أنف�صهم فجاأة، بعد عمليات �لتهجري، 
بدون نخبة ثقافية، وبدون قيادة �صيا�صية، وبدون وطن. هّز 
�لتهجري �ل�صر�ئح �ملدينية �لو�صطى و�ملي�صورة من �مل�صيحيني 
ترك  �لباحثة  ت��ورد  م��ا  وبح�صب  ���ص��و�ء.  ح��ّد  على  و�مل�صلمني 
ظ��ّل  يف  ي��ب��ق  ومل  ن��ف��ر،   800.000 و   700.000 ب��ني  فل�صطني 
�ل�صيطرة �لإ�صر�ئيلية �صوى 160.000، جمملهم من �لأو�صاط 
�لباحثة  بامل�صيحيني، تروي  وب�صاأن ما حاق  و�لبدو.  �لريفية 
�أّن بن غوريون �ّتخذ ق��ر�ر�ت خا�صة وحازمة حلماية معامل 
مدينة �لنا�صرة، خ�صية رّدة فعل �لعامل �مل�صيحي، وقال كلمته 
ك��ان فيه  �ل��ذي  �لوقت  �أفعالنا!«، يف  ير�قب  «�ل��ع��امل  �مل��ح��ذرة 
�جلي�س �لإ�صر�ئيلي، بقيادة مو�صي كرميل، يحا�صر �لنا�صرة 
�صمنهم  من  �صاكن   16.000 وط��رد  �ملدينة  لقتحام  ويتاأّهب 

10.000 م�صيحّي.
وما �إن هد�أت عمليات �لتهجري حتى �صهدت �لنا�صرة ت�صاعف 
�إىل  وحتّولت  و1949،   1948 بني  مت�صارع  ب�صكل  �صكانها  ع��دد 
�أو�خر �لنتد�ب كانت �ملدينة  �صبه ملجاأ لعرب �لد�خل. فمع 
َتعّد 18.000 �صاكن ومع �أول �إح�صاء �إ�صر�ئيلي �صنة 1949 بلغ 
خالل  �أجريت  �لتي  �لدر��صات  بع�س  وت�صري   .30.000 �لعدد 
 70 �أل��ًف��ا،  �صتون  �ملدينة  �صكان  ع��دد  �أّن  �ملا�صي  �لقرن  �أو�خ���ر 
باملئة منهم م�صلمون. وت�صري �لباحثة �إىل �أّن عدد �مل�صيحيني، 
مع نهاية �حلرب �لعاملية �لثانية، قد ناهز 135.000 على عدد 
�ملجموع  من  باملئة   8.8 ي�صاوي  ما  �صاكن،   1.750.000 جملي 
�لعام. كما ت�صري �لباحثة �إىل �أّن 7 باملئة من لجئّي 48 كانو� 
كانو�  �مل�صيحيني،  من   140.000 قر�بة  و�أّن  �مل�صيحيني.  من 
�أُجرب 50.000 منهم  يقيمون يف فل�صطني خالل �لعام 1948، 
�لثلث تقريبا. وهو ما جعل  على �لرحيل �لق�صري، ما يعني 
عدد �مل�صيحيني بعد �لنكبة يرت�جع من 8 باملئة �إىل 2.8 باملئة.
وت��ذه��ب بع�س �ل��در����ص��ات �ل��ت��ق��دي��ري��ة �ل��ت��ي �أج��ري��ت خ��الل 
�أن  مر�ّصحة  كانت  �مل�صيحيني  �أع��د�د  �أّن  �إىل  �لأخ��رية  �لفرتة 
موجود  هو  ما  مقابل  يف  �لنكبة،  تكن  مل  لو   ،600.000 تبلغ 
باملئة من   28 �لعدد ميّثل  فهذ�  �حل��ايل 170.000.  �لوقت  يف 
من   600.000 ق��ر�ب��ة  م��ن  �أي  للم�صيحيني،  �ل��ع��ام  �مل��ج��م��وع 

م�صيحيي �ل�صتات �ملوزَّّعني يف �صتى �أرجاء �لعامل.
�إىل  �لعائدة  �لإ�صر�ئيلية  �لإح�صائيات  ت�صري  �آخر  جانب  من 
�لعام 2019 �إىل �أّن عدد عرب فل�صطني 1.916.000، وميّثلون 
21 باملئة من �ملجموع �لعام. ويبلغ عدد �مل�صيحيني بني هوؤلء 
177.000، �أي مبا يعادل 2 باملئة من �لتعد�د �لعام، ومبا ي�صاوي 
وقد  �لأج��ان��ب. هذ�  ��صتثناء  مع  �لعربية  تلك  باملئة من   7.2
 1.7 بالعربية  مقارنة   1.5 ب�  تز�يًد�  �مل�صيحية  �لكتلة  �صّجلت 
باملئة و�ليهودية 2.2 باملئة. من جانب �آخر وبح�صب �لإح�صاء 
�لعام  خ��الل  �لفل�صطينية،  �ل�صلطة  �أر����ص��ي  يف  �أُج���ري  �ل��ذي 

�لكاثوليك.  من  �أغلبهم   46.850 �مل�صيحيني  عدد  بلغ   ،2017
ويقيم �ل�صو�د �لأعظم منهم يف �ل�صفة �لغربية، وحتوز بيت 
حلم 23.165، ور�م �هلل 10.255، و�لقد�س 8558، وقطاع غزة 
�مل�صيحيني  من  باملئة   40 �أّن  �إىل  ن�صري  �لأل���ف.  عن  يزيد  ما 
و�إىل  �ل��ع��ام 2008  غ��زة، منذ  غ���ادرو�  ق��د  �لقطاع  �ملقيمني يف 

غاية �لعام 2016.
�إ�صر�ئيل  �أن  �لباحثة  ت��ورد  �ل��د�خ��ل،  كنائ�س  �أو���ص��اع  وب�����ص��اأن 
تعرتف لبع�س �جلماعات �مل�صيحية �لتي لها وجود يعود �إىل 
�لفرتة �لعثمانية ببع�س �حلقوق، على غر�ر �لأحكام �خلا�صة 
�ملتعّلقة بالأحو�ل �ل�صخ�صية يف ت�صوية �أمور �لزو�ج و�لطالق 
�لأرث��وذك�����ص��ي��ة،  �لإغ��ري��ق��ي��ة  �لكني�صة  تتمّتع  ك��م��ا  و�مل�����ري�ث. 
�ل�صريانية  و�لكني�صة  �لأرث��وذك�����ص��ي��ة،  �لأرم��ي��ن��ي��ة  و�لكني�صة 
و�لكني�صة  �لرومانية،  �لكاثوليكية  و�لكني�صة  �لأرثوذك�صية، 
)�مل��ل��ك��ان��ي��ة(،  �لكاثوليكية  �لإغ��ري��ق��ي��ة  و�لكني�صة  �مل��ارون��ي��ة، 
�لأرم��ي��ن��ي��ة  و�لكني�صة  �لكاثوليكية،  �ل�صريانية  و�لكني�صة 
�لأنغليكانية،  و�لكني�صة  �لكلد�نية،  و�لكني�صة  �لكاثوليكية، 
ب��ب��ع�����س �حل�����ق�����وق. وق�����د ح���ر����ص���ت �ل��ك��ن��ي�����ص��ة �لإغ���ري���ق���ي���ة 
�لأرثوذك�صية على �حلفاظ على �لو�صع �لقائم مبا ي�صمن لها 
�أف�صلية على �لكنائ�س �لأخرى. لذلك حر�صت هذه �لكني�صة 
على �لتعاون �جليد مع �ل�صلطات �لإ�صر�ئيلية، وهو ما تو��صل 
�إىل �أو��صط �لثمانينيات. وت�صري �لباحثة �إىل �إحلاح �أتباع هذه 
�لكني�صة د�خل فل�صطني و�لأردن على مر�جعة �أو�صاع �لت�صيري 
�لكني�صة  تبقى  كما  �لنتخابات.  �أ�صا�س  �لكني�صة على  يف هذه 

�لأرمينية �ملالك �لعقاري �لأهّم يف �ملدينة �لقدمية.
ل  �لفل�صطينيني  �مل�صيحيني  �أع��د�د  تر�جع  �أّن  �لباحثة  ت��ربز 
�لتعاي�س  ل�صيا�صة  بل  وح��ده��ا،  �لعربية  للدول  حتّديا  ميّثل 
�لإ�صر�ئيلية �أي�صاً. و�مل�صكلة �أن �جلماعات �ليهودية �ملتطّرفة، 
لديهم،  ترحيبا  ي��ج��دون  ل  م��ن  فح�صب  �مل�صيحيون  لي�س 
ر  دين«. وكما ُتقدِّ بو�صفهم «�صالني«، بل حتى �مل�صلمني «�ملوحِّ
بحقوق  �لع���رت�ف  على  يقت�صر  ل  �مل�صاألة  ح��ّل  �أن  �لباحثة 
�مل�صيحي �لعربي، بل يف خلق وفاق �جتماعي ثقايف من �صاأنه 

�أن يغّذي �لرغبة �جلماعية يف �لعي�س مًعا.
--------------------------------
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سعيد بوكرامي * 

مدينة الليبرالية الجديدة بين االحتواء واإلقصاء
جيل بينسون

�صاهمت مدن الليربالية اجلديدة يف اإثراء االأحياء ال�صكنية، وارتفاع قيمة العقارات، واإخالء ال�صكان غري امل�صتقرين اأو غري املرغوب فيهم: اليوم اأ�صبحت املدن احلديثة 
والتجمعات ال�صكانية الكربى م�صرحًا النفجار الالم�صاواة وعمليات االإق�صاء. يحدث ذلك من اأجل جذب روؤو�ص االأموال وال�صكان املرتبطني باالقت�صاد اجلديد، لهذا تنهج 
مدن الليربالية اجلديدة �صيا�صات �صارمة وب�صكل متزايد تتمثل يف الت�صويق احل�صري، وم�صاريع التنمية الكربى، وال�صباق على العالمات التجارية والتظاهرات الكربى. 
لقد ف�صر العديد من املراقبني هذه اال�صطرابات، التي غريت جتربة املدينة نف�صها، كنتيجة حتمية لفر�ص نظام اأيديولوجي و�صيا�صي واقت�صادي جديد منذ الثمانينيات 

عند انطالق النظام العاملي اجلديد امل�صمى بالليربالية اجلديدة.

ونقدية  وب��ي��د�غ��وج��ي��ة  حتليلية  در����ص��ة  بين�صون  ج��ي��ل  ي��ق��دم 
�لقوة  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  جتعل  �لتي  �حلا�صمة  للنظريات 
م�صطلح  ��صتخد�م  �إن  و�ل�صيا�صات.  �مل��دن  لتغيري  �لرئي�صية 
«�لليرب�لية �جلديدة« يف جمال �لعلوم �لجتماعية حافظ على 
�أجنزها  �لتي  �لدر��صة  لكن  دليل.  وغمو�س  متعدد  �لتبا�س 
جيل بين�صون، عامل �ل�صيا�صة يف مركز �إميل دوركهامي، �صاعد 
بح�صب  �جلديدة  �لليرب�لية  مفهوم  وتنوع  بر�عة  ��صرتد�د  يف 
�لتكوينات �لوطنية و�حل�صرية �ملختلفة. دون �لدعاء بتقدمي 
�لدولة  دور  ��صتعادة  �مل��وؤل��ف  يحاول  للمفهوم،  �صامل  تعريف 
لذلك  �لتجارية.  لالأعمال  و�لتحفيز  و�لتي�صري  �لتدخل  يف 
�لليرب�لية  ملدينة  �لتاريخية  �لتحولت  بين�صون  جيل  يقدم 
�جلديدة، من خالل مو�جهتها لل�صيا�صات �لكينزية )ن�صبة �إىل 
حتيينها  ومر�حل  كينز(  مينارد  �لربيطاين جون  �لقت�صادي 

كنموذج مهيمن.
�قت�صاد  وتفكك  �لعوملة  عن  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  تنف�صل  ل   
�لعالقات �لجتماعية، فهي تنطلق من �لآليات �لدولية لن�صر 
جمتمع  مثل  �ل�صيا�صية  �لأه��د�ف  ذ�ت  �لقت�صادية  �لنظريات 
حايك  دعمه  �ل��ذي  �لنقدي  �مل��ب��د�أ  هيمن  لقد  بيلر�ن.  مونت 
ت���د�ول  ع��ل��ى  وف��ري��دم��ان ك��ف��رع لليرب�لية �جل��دي��دة م��ع��ت��م��د�ً 
�إىل  باإيجاز  عدنا  و�إذ�  �لأ�صلي.  �صياقها  خ��ارج  لالأفكار  دويل 
ن�صاأة �لليرب�لية �جلديدة كاأيديولوجية قائمة، فاإننا جند �أنها 
تنق�صم بح�صب جيل بين�صون �إىل �أربع تيار�ت حتليلية يف �لعلوم 
�لجتماعية. �أولها �جلغر�فيا �ملارك�صية �جلديدة، �لتي يعتربها 
�صلطة  ل�صتمر�ر  و�صرًطا  �لر�أ�صمايل  للرت�كم  طريقة  �لكاتب 
�لبورديوي  �لجتماع  علم  تيار  بعدها  وي��اأت��ي  �لنخبة.  طبقة 
�لعمل  �أمناط  تك�صف عن  �لتي  �لعديدة،  �لتجريبية  وبر�هينه 
�ل�صيا�صي و�لإد�ري وما  وتغلغل �لليرب�لية �جلديدة يف �ملجال 
�مل��وؤل��ف  ي�صتح�صر  �ل�صرعية.  �أج���ل  م��ن  ن�����ص��الت  م��ن  عرفته 
�لتي تتخذ وجهة نظر معاك�صة  بعد ذلك وجهات نظر فوكو، 
كان جيل  �إذ�  �أخ��رًي�،  �لليرب�لية �جلديدة.  �لهيمنة  لأطروحة 
تيارها  �لتي ل يخلو  �لنقدية،  يتعامل مع �جلغر�فيا  بين�صون 

�لتيار�ت  يوفق بني هذه  �أن��ه  يعتقد  فهو  �ملذكور من غمو�س، 
�مللمو�صة ملدينة  �لثالث مربر� تف�صريه لالنتماء�ت و�لأمناط 
�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة �جل���دي���دة، وم���وؤك���ًد� ع��ل��ى �ل��ط��اب��ع �مل��ت��غ��ري للبنى 
�لجتماعية للنيوليرب�لية �حل�صرية. وعطفا على ذلك ي�صلط 
بذلك،  �ملهتمة  لالأعمال  �لتاأويلية  �لقوة  على  �ل�صوء  �ملوؤلف 

ليجمع بني مقدماتها �لنقدية لتعميمها وجعلها �أكرث فهماً.
«�لت�صوية �لفوردية«  �إىل  يف �لف�صل �لأول، يعود جيل بين�صون 
ب�صبب  ع��رف  �ل���ذي  �لع�صرين،  �ل��ق��رن  م��ن  �لأول  �لن�صف  يف 
�ل��ت��ن��اق�����ص��ات �ل��د�خ��ل��ي��ة يف �ل��ر�أ���ص��م��ال��ي��ة، ك��ي��ف ي��ت��ك��ي��ف ه��ذ� 
�ل��ن��ظ��ام �لق��ت�����ص��ادي وف���ق ن���وع �مل��وؤ���ص�����ص��ة، وب��ح�����ص��ب �ل��ن��م��اذج 
منح  ���ص��روط  )تخفيف  �لأح���ي���ان  بع�س  يف  تخ�صخ�س  �ل��ت��ي 
�لدولة  �صيطرة  حتت  و�أحياًنا  �ملتحدة(،  �لوليات  يف  �لئتمان 
و�ململكة  فرن�صا  يف  �لجتماعي  �ل�صكن  حد�ئق  و�إد�رة  )�إن�صاء 
�لتن�صئة  بعد ذلك  تر�فقها  �لطلب  �صيا�صات دعم  �إن  �ملتحدة(. 
�لج��ت��م��اع��ي��ة لإن���ت���اج �ل�����ص��ل��ع و�خل���دم���ات م���ع ت��ع��زي��ز �أ���ص��ك��ال 
�إنتاج  �إع��ادة  �إىل  ي��وؤدي  و�ملر�فقة �لجتماعية، وه��ذ�  �لإ���ص��ر�ف 
�ل��ط��ل��ب �لعاملي  ف���اإن ت�صبع  �ل��ن��ظ��ام �لج��ت��م��اع��ي. وم���ع ذل���ك، 
وميكن  �لكينزّي.  �لتيار  ي�صعفان  �لإنتاجية  مكا�صب  وفقد�ن 
�لبع�س  بع�صها  �أعقبت  �لتي  �لقت�صادية  �لأزم��ات  �إىل  �لعودة 
�إليه من توتر�ت �جتماعية عن�صرية،  �أدت  يف �ل�صبعينيات وما 
�آثار  �صد  خا�صة  ح�صرية،  و�صر�عات  �إقليمية،  م�صاو�ة  وع��دم 
و�خل��دم��ات.  و�مل��ر�ف��ق  �لعمر�ن  يف  �حل�صرية  �جل���ودة  حت�صني 
�لتكثيف  �ملوؤ�ص�صي من خالل  �لطابع  �لأخري  �كت�صى هذ�  وقد 
�حل�صري و�إز�لة �ملعامل �لأثرية و�لطبيعية، مما ي�صري �إىل �أن 
وتدبري  �حل�صري  �ل�صتيعاب  على  �جلديدة  �لليرب�لية  ق��درة 

�صيا�صتها �لجتماعية تتميز بالتعرث.
�متدت قوة �لنظام �لنيوليرب�يل تدريجياً �إىل جمال �لأن�صطة 
�لتي  �لعامة،  للخيار�ت  �لعقالنية  �لنظرية  تغذيها  �لعامة. 
ت�صفي �ل�صرعية على تقلي�س �لتحويالت �لوطنية �ملخ�ص�صة 
ل��ل��ب��ل��دي��ات. وي���ذك���ر �ل��ك��ات��ب �أي�����ص��اً �ل��ت��ح��ولت �لج��ت��م��اع��ي��ة، 
م��ن خ���الل ح����الت حم����ددة ل�����ص��ي��ا���ص��ات �لإ���ص��ك��ان �لج��ت��م��اع��ي 

بامل�صاعدة  �ل�صخ�صية  �مل�صاعدة  عن  �لتدريجية  و�ل�صتعا�صة 
�ل�صكنية. يعك�س هذ� �لتحول �ملعريف خطاب �لختيار �لفردي 
دون �أن يوؤدي، ح�صب قوله، �إىل «ليرب�لية ر�ديكالية« )�س 57(. 
باعتبارها نظاماً من �ملبادئ �ل�صيا�صية و�ملعايري �ملهنية، تنت�صر 
دليل  مبثابة  �إن��ه��ا  �ل��ع��ام.  للعمل  ك��اإط��ار  �جل��دي��دة  �لليرب�لية 
فرن�صا جلياً  ويبدو يف  �مل�صوؤولني  لكبار  �لروتينية  للممار�صات 
على  �لإقليمي  �لطابع  و�إ�صفاء  �لقت�صادية  �ل�صر�مة  نظام 
�ل�صيا�صات �لعامة منذ بد�ية �لثمانينيات. ومع ذلك، �أعرب عامل 
و�ملت�صرع  �لتع�صفي  �لإق�صاء  �ل�صيا�صة عن حتفظه يف مو�جهة 
للكينزية يف �لعديد من �لأعمال �لتي �أّجلت �لفرت��س �مل�صبق 

لقطيعة مثالية وو��صحة يف مو�جهة �لليرب�لية �جلديدة.
بني  �لغائية  �لعلة  �إىل  �لثاين  �لف�صل  يف  بين�صون  جيل  يعود 
�لليرب�لية �جل��دي��دة و�مل���دن �مل��رتوب��ول��ي��ة، م��ق��ارًن��ا �لأخ���رية ب� 
تّبثت  لقد  �لعملية.  ه��ذه  يف   )62 )���س  �لن�صطني«  «�لأب��ط��ال 
�حل�صرية  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  يف  �ملتاأ�صلة  �لإد�ري���ة  �ل��روؤي��ة 
�صاعد  مم��ا  �ملحلي  �ل�صيا�صي  �لعمل  ذخ���رية  يف  ج��دي��دة  ح��ي��اة 
على �إدر�ج هذ� �ملبد�أ يف منطق �لإد�رة �لعامة �جلديدة، وُدّر�س 
لأول مرة من منظور تخطيط �ملدن. ويت�صح ذلك من خالل 
�ل�صوق و�حلوكمة من خالل  للزيادة يف مبادئ  �لعام  �لتنظيم 
�مل�صروع �لذي يعطي مكان �ل�صد�رة للتنمية �حل�صرية و�لقدرة 

�لتناف�صية و�جلاذبية. 
لتاأثري�ت  ترجمته  يف  �لكتاب  �أهمية  تكمن  ذل��ك،  على  ع��الوة 
ثانويا  «حميطا  باعتبارها  �جل��دي��دة،  �لليرب�لية  على  �ملدينة 
فيما  ذل��ك  ويتمثل  �ل���رثوة.  وملر�كمة   )81 )���س  للر�أ�صمالية« 
�ل�صتثمار�ت  ب��ني  للتقارب  مكانة  م��ن  �لكبرية  �مل���دن  متنحه 
�لقيود  وحترير  �ملدن  مر�كز  تن�صيط  على  ت�صاعد  �لتي  �ملالية 
�مل��دن  على  �مل��ايل  �لطابع  باإ�صفاء  ه��ذ�  وينتهي  �لقت�صادية. 
�لأ���ص��ول  وت���ب���ادل  �مل�����ص��ارب��ة  تعميم  م��ع  �مل��ف��رط  بتخ�ص�صها 
�مل��ح��ف��وف��ة ب��امل��خ��اط��ر ع��ل��ى �مل����دى �ل��ق�����ص��ري؛ مم���ا ي�����وؤدي �إىل 
�أزمات  �إز�ل��ة �لطابع �مل��ادي عن �لنطاق �مل��ايل، لكن ذلك يوّلد 
معدل  يف  )زي����ادة  مزمنة  �جتماعية  تكاليف  ذ�ت  �قت�صادية 
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�لعاملة، و�لإف����ر�ط  �لطبقة  �أ���ص��ر  ع��ن  �جل��ه��د ورف���ع �حل��ي��ازة 
يف م��دي��ون��ي��ة �ل��ت��دب��ري �مل���ن���زيل(. يف ف��رن�����ص��ا م��ث��ال، �أ���ص��ب��ح��ت 
�أو�ئ��ل  يف  و�صوًحا  �أك��رث  �حل�صرية  �لتناف�صية  �لدينامية  ه��ذه 
�إن�صاء  و�لع�صرين، من خالل  �حل��ادي  �لقرن  �لأول من  �لعقد 
مبا  �ملناف�صة،  يف  �لعامة  �لعمل  �أدو�ت  و��صتخد�م  �لتجمعات 
من  �ل��رغ��م  وع��ل��ى  �لتنمية.  مل�صاريع  طلبات  �صياغة  ذل��ك  يف 
بعد«  عن  «تتحكم  �لدولة  فاإن  �ملحلي،  �مل�صتوى  من  �ن�صحابها 
وتوجه ��صرت�تيجًيا متويل �ملجتمعات من �أجل ت�صجيعها على 

تقلي�س عجزها وزيادة ��صتقالليتها.
«�ل��ت��ج��اوز�ت  ع��ن  �ل��ث��ال��ث  �لف�صل  �مل��وؤل��ف يف  يت�صاءل  �أخ����رًي�، 
يتعلق  فيما  �جلديدة  لليرب�لية   )103 )���س  �لليرب�لية«  غري 
باإرغاماتها �لناعمة و�أ�صكالها �لقمعية. وهنا يعود �إىل �لأعمال 
ولليرب�لية  للدميقر�طية  �ملناه�صة  �لطبيعة  ع��ن  �ملت�صائلة 
م�صاهد  بغمو�س  يتعلق  وم��ا  �حل�صرية  للمجالت  �جل��دي��دة 
�لتجديد �حل�صري وتقنياتها. يف �لو�قع، يبدو �أن هذ� �ملنطق 
من  �ل�صيا�صية  و�لن��ق�����ص��ام��ات  �خل���الف���ات  ي�صتبعد  �ل���ري���ادي 
بعد  «�لإجماع ما  �لتجاري، ومن هنا يحدد  �أج��ل خرق �حل�س 
مدينة  �صناعة  عن  �ل�صيا�صي  �لطابع  يبعد  �ل��ذي  �ل�صيا�صي« 
�لليرب�لية �جلديدة. وبذلك، يك�صف �ملوؤلف عن حدود �ملقاربات 
�إىل  توؤدي عموًما  �أنها  لليرب�لية �جلديدة، من حيث  �لنقدية 
وتقلي�س  �ل�صابقة  �لدميقر�طية  �ل�صيا�صية  �لأنظمة  متجيد 
ف�صاء  وجعلها  �ل��ك��ربى  للمدن  �حل�صرية  �حل��وك��م��ة  هيئات 

ومالذ� للر�أ�صمالية �جلديدة.
بالإ�صافة �إىل ذلك، يفح�س جيل بين�صون تاأثري�ت �لليرب�لية 
�جل���دي���دة وم��ن��ط��ق �لخ���ت���ي���ار �لج��ت��م��اع��ي و�ل���غ���زو �ل��رم��زي 
للمدن. كم�صدر ل«�أو�مر ريادة �لأعمال« )�س 125( ولأخالق 
�حل�صرية  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  ت��ع��زز  �جل��دي��دة،  �ل��ت��ع��اق��د�ت 
�مل�صوؤولية �لفردية من خالل حجب �ملحدد�ت �لهيكلية للتغيري 
ت�صاهم  �جلديدة  �لليرب�لية  حلوكمة  �لتقنية  هذه  �ل�صلوكي. 
مبكر يف تكييف �مل��و�رد ح�صب �جل��د�رة وزي��ادة مر�قبة �لفئات 
�لفقر.  جت��رمي  يف  �أحقيتها  �إىل  �لتنبيه  م��ن  كنوع  �مل��ح��روم��ة، 
وهذ� ما يوؤدي �إىل تفاقم �لو�صم و�لتناف�س بني �أفر�د �لطبقة 
و�ل��ه��وي��ة يف  �لإث��ن��ي��ة  ��صتغالل  ذل��ك يف  يتجذر  كما  �ل��ع��ام��ل��ة، 

م�صاريعها �ملهيمنة.
يف �لنهاية، يقدم كتاب جيل بين�صون حتلياًل �صاماًل حول �لعمل 
در��صة مو�صوع  �إىل  يهدف  �لذي  �لتخ�ص�صات  متعدد  �لنقدي 
�لليرب�لية �جلديدة خارج �ملجال �لأكادميي و�لفكري.  مدينة 
�إىل  �لتنبيه  مثل  �ل��ع��رث�ت،  بع�س  �إىل  ي�صري  فاإنه  ذل��ك،  وم��ع 
تعريفها  غمو�س  و�إز�ح���ة  �لجتماعية،  �حلقيقة  ه��ذه  در����ص��ة 
بني  تناق�صاتها  و�إب���ر�ز   ،)142 )���س  �ملطلقة«  «قدرتها  ح�صب 
هيئات �ل�صوق و�ملنطق �ملناه�س �إىل حتيزها �ل�صلبي، م�صتهدياً 
يقدم  �ل�صرورية،  باملر�جع  م�صتعيناً  �لتحليلية.  باحل�صافة 
�مل��وؤل��ف ع��م��اًل و����ص��ًح��ا وم��ت�����ص��ًر� يف م��ت��ن��اول �ل��ق��ارئ �ملهتم 
و�لقت�صادية  �لعمر�نية  وتخطيطاتها  �جلديدة  بالليرب�لية 

و�ل�صيا�صية.

يت�صح مما �صبق �أن مفهوم «�ملدينة �لليرب�لية �جلديدة «�ملدينة 
ور�أ�س  و�لوظائف  للمو�رد  جذب  قوة  �إىل  حتول  قد  �لريادية« 
من  و�لثمانينيات  �ل�صبعينيات  مطلع  منذ  و�لب��ت��ك��ار�ت.  �مل��ال 
�لقرن �ملا�صي، �صارت �ملدينة �لليرب�لية �جلديدة موجهة نحو 
�ملوجهة  �لكينزية  �ملدينة  ��صتبد�ل  �إىل  مياًل  ومتيل  �لعر�س 
نحو �لطلب. وبذلك يوؤدي �صياق حترير �ملبادلت �لتجارية �إىل 
�إىل جذب  �ملناف�صة بني �ملدن، بحيث ت�صعى كل مدينة  ��صتد�د 
نف�صه،  �ل��وق��ت  يف  �ملتميزة.  �لجتماعية  و�لطبقات  �ل�صركات 
�لفاعلة  للجهات  متز�يًد�  مكاًنا  �حل�صرية  �ل�صيا�صات  ت��رتك 
وف�صخ  �ل��وظ��ائ��ف،  بفقد�ن  �لتهديد  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  �خلا�صة. 
�لرتباطات و�للتز�مات وهروب ر�أ�س �ملال، وحتمية تخفي�س 
�مليز�نية يف بيئة تناف�صية، وهذ� ميثل �صفقة جديدة يف توجيه 
�ل�����ص��ي��ا���ص��ات �حل�����ص��ري��ة، �ل��ت��ي تتخلى ع��ن م���ب���د�أي �لإن�����ص��اف 
وم��ع��دلت  و�لب��ت��ك��ار  �ل��ك��ف��اءة  ل�صالح  �لجتماعية  و�ل��ع��د�ل��ة 

�ل�صتغالل �حلقيقية. 
تنعك�س هذه �لتعديالت يف �لف�صاء �حل�صري من خالل جتديد 
�ل�صناعية  �مل�صاحات  ��صتعادة   / حتويل  و�إع���ادة  �مل���دن،  م��ر�ك��ز 
من  قليل  ع��دد  يف  �ل�صتثمار�ت  تركيز  خ��الل  وم��ن  �لقدمية. 
�حل�صرية  �ل�صيا�صات  ه��ذه  ت�صاهم  بعناية،  �مل��خ��ت��ارة  �ملناطق 
�ملعا�صرة.  �لكربى  للمدن  �ملكانية  �لجتماعية-  �لتجزئة  يف 
ومع ذلك، من �صياق وطني �إىل �آخر، ومن مدينة �إىل �أخرى، 
توليها  �لتي  �لأهمية  �ختالفات ملحوظة يف  �لتعبري عن  يتم 
و�أه���د�ف  �لتناف�صية  �ل��ق��درة  لأه����د�ف  �حل�صرية  �ل�صيا�صات 

�لإن�صاف و�لعد�لة �لجتماعية.
عي�س  طريقة  عميق  ب�صكل  �جل��دي��دة  �لليرب�لية  غ��ريت  لقد 
�صكان �ملدن و �لإن�صاء�ت و�ملجالت �ل�صكنية �لكبرية منذ عقود. 
عامل  �إىل  و�لكينزي  �ل��ف��وردي  �ملجتمع  م��ن  �لنتقال  يكن  مل 
حتت تاأثري ميلتون فريدمان ورجال �ملال و�لأعمال بال تاأثري 
على �لبيئة �ملعي�صية. وهنا تكمن �أهمية ما قام به جيل بين�صون 

من تفكيك لرموز هذ� �لنظام �جلديد من خالل �لرتكيز �أكرث 
�لرتكيز  من  �أك��رث  لالإنتاج  �لنظرية  �لقت�صادية  �لأط��ر  على 

على �ل�صكل �ملعماري للمدن.
�لليرب�لية  ب��ني  �لخ��ت��الف��ات  �إىل  �أوًل  �لكتاب  يعود  ر�أي��ن��ا  كما 
كتب  مما  �نطالقاً  �جلديدة  و�لليرب�لية  �لعادية  و�لليرب�لية 
عنها من مر�جع. نذكر على �صبيل �ملثال ل �حل�صر �أطروحة �آدم 
�صميث و�أو�ئل �لليرب�ليني �لذين يرون يف �لحتكار�ت �لعامة 
بينما  �لقت�صادية،  �لأن�صطة  لزده��ار  تهديد  �أك��رب  و�خلا�صة 
ج��زًء�  يكون  �أن  يجب  �ل�صوق  �أن  �لعاديون  �لليرب�ليون  �عترب 
و�أزماته  فائ�صه  �أعلى يحميه من  �صيا�صي  نظام  يتجز�أ من  ل 
�لدولة، لكن  ل�صيا�صة  �ل�صامل  �لقت�صادي  �ملجال  ويحتويه يف 
لتنظيم  �لأ���ص��ا���ص��ي  �مل��ب��د�أ  �ل�صوق  جتعل  �جل��دي��دة  �لليرب�لية 
جم��الت  جميع  ي�صمل  ل��ك��ي  تو�صيعه  �إىل  وي�����ص��ع��ون  �ملجتمع 
�إىل  �لثقافية  �لأن�صطة  من  �لعد�لة،  �إىل  �لتعليم  من  �حلياة، 
تلك �خلا�صة بالعائلة. و للقيام بذلك، و�صعو� عدًد� معيًنا من 
�لأدو�ت لتجريد �لدولة و�صيا�صاتها من و�صائل عملها، ول �صيما 
�لنظام  وو�صع  �لعملة،  على  �ل�صيطرة  من  لإخر�جها  �صعيها 
يقدم  ذلك  على  وللربهنة  �ل�صيا�صي،  �لنظام  فوق  �لقت�صادي 
جيل بين�صون مثال �ليونان و�لأرجنتني �للتني حاولتا مقاومة 
�ل�صيا�صات  لهذه  بديل  نظام  باإقامة  �لنقدي  �ل�صطهاد  ه��ذ� 
�لليرب�لية �جلديدة، لكنهما تعر�صا لنك�صة �قت�صادية و�صيا�صية 
�أ����ص���د و�أق������وى. وب��ت��و���ص��ي��ع وج��ه��ة ن���ظ���ره، ي��الح��ظ �مل���وؤل���ف �أن 
�لليرب�لية �جلديدة ل تهتم بالنماذج �لدميقر�طية، كما ثبت 
ذلك يف �ل�صيلي منذ �ل�صبعينيات، ويف �ل�صني ويف �لعديد من 
�لبلد�ن غري �لدميقر�طية �لأخرى. لهذ� يعرب يف نهاية كتابه 
عن �أ�صفه من ��صت�صر�ء هذه �لليرب�لية �جلديدة بجموح عاملي، 
جاعلة �لف�صل بني �لف�صاء�ت �ل�صيا�صية و�ملالية مبد�أ مقد�ًصا، 
ل��ال���ص��ت��م��ر�ر يف �مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى هيمنتها �مل��ال��ي��ة و�ل��ت��ح��ك��م يف 
�لتغيري�ت �ل�صيا�صية وفق مططاتها و توجهاتها �لقت�صادية 
�لجتماعية  �ل��ع��د�ل��ة  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  م��اآرب��ه��ا  حققت  و�إن  ح��ت��ى 

و�لقيم �لإن�صانية و�لأخالقية.
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محمد الساملي * 

إمبراطوريات الضعفاء: القصة الحقيقية للتوسع 
األوروبي وخلق النظام العاملي الجديد

جي سي شارمان
ما الذي يف�صر قيام الدولة، وهيمنة الغرب؟ قبل قرون كانت اأوروبا راكدة. مل تكن هناك مدن كربى با�صتثناء قرطبة امل�صلمة يف اإ�صبانيا وبقايا من روما واأثينا. كان 
ال�صرق االأو�صط والهند وال�صني يف املقدمة. لقد كان العرب هم الذين اأبقوا على قيد احلياة تعاليم االإغريق القدماء يف العلوم والطب والعمارة والفل�صفة. ولكن بحلول 

عام 1914 كان االأوروبيون يحكمون ال�صيطرة على اأكرث من ثلثي الكرة االأر�صية، كيف فعلوا ذلك؟

�لفائقة،  �لتكنولوجيا  �أن  �لتقليدية  �لإجابة  توؤكد 
هي  �لع�صكرية  �ملناف�صة  �صاغتها  �لتي  و�ملوؤ�ص�صات 
�أع��ط��ت �لأوروب���ي���ني م��ي��زة حا�صمة يف �حل��رب  �ل��ت��ي 
ف�صاعًد�.   1500 ع��ام  منذ  �لأخ��رى  �حل�صار�ت  على 
يف �ملقابل، ي�صاجل �لتاريخ باأن �لأوروبيني يف �لو�قع 
مل يكن لديهم تفوق ع�صكري كلي يف �أو�ئ��ل �لع�صر 
�حلديث على �لإمرب�طوريات �لأخرى. يو�صح جي 
�لأوروب���ي  �لتو�صع  �أن  �لكتاب،  ه��ذ�  يف  �صارمان  �صي 
ع�صر  �لثامن  �لقرن  �إىل  ع�صر  �خلام�س  �لقرن  من 
يتمثل يف مر�عاة �لأنظمة �ل�صيا�صية �لقوية يف �أ�صيا 
�ملكت�صب  �لبحري  �لتفوق  �إىل  بالإ�صافة  و�أفريقيا، 
�لأخ��رى  �ل�صيا�صية  �لأنظمة  قوى  لكون  �فرت��صًيا 
�إىل حد  �لياب�صة وكانت غري مبالية  متمركزة نحو 

كبري باحلرب و�لتجارة يف �لبحر.
�أ�صتاذ  ه��و  ���ص��ارم��ان  �صي  فجي  بالكاتب،  وللتعريف 
�صغل  كما   ، كامربيدج  بجامعة  �لدولية  �لعالقات 
بنف�س  �لدولية  �ل��در����ص��ات  و  �ل�صيا�صة  ق�صم  رئا�صة 
يف  �لبحثية  �صارمان  �هتمامات  تتمحور  �جلامعة. 
و�مل���الذ�ت  �لأم����و�ل  �ل���دويل وغ�صيل  �لف�صاد  در����ص��ة 
�ل�صريبية ، �إىل �ل�صيا�صات �لعاملية للعامل �حلديث. 

�لنظام  وخلق  �لأوروب����ي  �لتو�صع  ق�صة  تنتهي  �أي��ن 
ل��ل��م��وؤرخ��ني ، ميكن  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  �ل��ع��امل��ي �جل���دي���د ؟ 
ل���الإج���اب���ة ع��ل��ى ه����ذ� �ل�������ص���وؤ�ل غ��ال��ًب��ا ع���رب ط��ري��ق��ة 
يف  �لتاريخ  كتب  معظم  ت�صري  للما�صي.  تف�صريهم 
�لقرن �لع�صرين �إىل �أن �أوروبا «فازت« بتاريخ �لعامل. 
لكن من منظور �ليوم، يبدو �أن هذ� �لدعاء ي�صعب 
�لدفاع عنه. يرى �صارمان �أن �لأوروبيني مل ينت�صرو� 
يف �لنهاية، حيث �صقطت �إمرب�طورياتهم، وت�صاءلت 
�صهدت  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  حتى  �لع�صكرية.  قدرتهم 

ق��وى غ��ري غربية  �نت�صار�ت �صد  �أك��رث م��ن  ه��ز�ئ��م 
على مدى ن�صف �لقرن �ملا�صي. كما يوؤكد �صارمان، 
�لثانية،  �لعاملية  �إىل �حلرب  �لتنوير  منذ ع�صر  �أنه 
متثل هذه حقبة تاريخية وقد �نتهت. ورمبا �لأهم 
م��ن ذل��ك ، �أن��ن��ا نبدو �ل��ي��وم على �أع��ت��اب �ل��ع��ودة �إىل 
حالة �أكرث �نتظاًما، حيث �صت�صبح �لدول �لكربى يف 

�آ�صيا مرة �أخرى �لقوة �ملهيمنة يف �لعامل.
و�لتي  �ملبكرة  �حلديثة  �ل��ف��رتة  �أن  �ل��ك��ات��ب،   يف�صر 
يرجع تاريخها تقليدًيا من 1500 �إىل 1800م ، كانت 
�لأكرث فائدة للتاأمل يف ر�صم �مل�صار�ت �لتي �صن�صلكها. 
�ل�صرق مثل:  �إمرب�طوريات  كانت   ، �لقرون  تلك  يف 
على  رعباً  �ل��دول  �أك��رث  و�ملغول  و�لعثمانيني  ت�صينغ 

وجه �لأر�س، وكانت ت�صيطر على �أغلب �لأر��صي.
يف جزء كبري من هذ� �لكتاب يعمد �لكاتب يف هدم 
ب��اأن  �لقائلة  و�لفكرة  �لع�صكرية«،   «�ل��ث��ورة  نظرية 
�أوروبا  �أدت �إىل هيمنة  �لتقنيات �لع�صكرية �ملتقدمة 
على �لعامل بدء� من عام 1500م. يو�صح �صارمان �أن 
هذ� غري �صحيح، حيث ي�صري �إىل �أن �لإمرب�طوريات 
�ل�صخمة يف �آ�صيا  مل تهتم كثرًي� ب�صو�حلها مما �أدى 
1750م  ع��ام  حتى  �صو�طئهم.  لق�صم  ب��الأوروب��ي��ني 
ت��ق��ري��ًب��ا، مل ي��ك��ن ل���الأوروب���ي���ني، ح��ت��ى يف �أوروب������ا ، 
وخا�صة  �لأخ����رى،  �ل��ق��وى  على  ع�صكرية  م��ي��زة  �أي 
�لأح����د�ث  م��ن  �ل��ع��دي��د  �ل��ك��ت��اب  ي��ذك��ر  �لعثمانيني. 
�لتقني  �لتفوق  ينجح  مل  حيث  �ل��ب��ارزة،  �لتاريخية 

�لع�صكري من ح�صم �ملو�جهة. 
يف �أمريكا �لالتينية ، �لذين �أقدمو� على �لغزو، مل 
�ملتطورة،  �لع�صكرية  �لتكنولوجيا  ب�صبب  ينت�صرو� 
ول��ك��ن ع��ن ط��ري��ق �ل��ت��ح��ال��ف��ات م��ع �مل��م��ال��ك �ملحلية 
�صبيل  على  �لأوروبية.  �لأمر��س  و�نت�صار  �ل�صغرية 

�مل��ث��ال، ك��ان بيثارو، �ل��ذي غ��ز� �لإن��ك��ا ، ميلك جي�ًصا 
قو�مه 170 فقط. لريب، �أن لدى بيثارو �أ�صلحة مل 
قليل  ع��دد  كانت جم��رد  لكنها  �لإن��ك��ا،  تكن متتلكها 
من �ملد�فع و�لبنادق �لأ�صا�صية. �أما يف �إفريقيا ، فقد 
�أق���دم �ل��غ��ز�ة �لإم��ربي��ال��ي��ون على ���ص��ر�ء �لعبيد من 
�لزعماء �ملحليني. كانت عمليات �لتوغل يف �لد�خل 
عندما حدثت لحًقا متثلت مع جمموعات �صغرية 

من �جلنود، وكانت �ل�صتباكات باليد.
ي��ج��ادل ���ص��ارم��ان ب��اأن��ه ب��ا���ص��ت��ث��ن��اء �لأم��ري��ك��ت��ني، مل 
ف��رتة  خ���الل  ع�صكرًيا  ت��ف��وًق��ا  �لأوروب���ي���ون  يكت�صب 
�إىل  ع�صر  �خل��ام�����س  �ل��ق��رن  م��ن  �لأوروب�����ي  �لتو�صع 
من  �لتقليل  يجب  ل  ع�صر.  �لثامن  �ل��ق��رن  �أو�خ���ر 
�ل��ت��و���ص��ع �لأوروب�������ي �ل��ن��اج��ح خ���الل ه���ذه �حل��ق��ب��ة، 
�لأنظمة  ك��ون  حتقيقه  مت  �ل��ذي  �لبحري  فالتفوق 
�لياب�صة و  �ل�صرق متركزت قو�تها على  �ل�صا�صية يف 
كانت غري مبالية �إىل حد كبري للحرب و�لتجارة يف 
�لبحر.  ويذكر �لتاريخ قيام �أمري�ل �صيني ذ�ت مرة 
بقيادة رحلة تفقدية �إىل �إفريقيا لكنه جتاهلها بعد 

ذلك.
�إىل  ير�صلو�  مل  �لأوروب��ي��ني  �أن  �إىل  �لكاتب  وي�صري 
��صتخدموها يف  ك��ال��ت��ي  �ل��ك��ب��رية  �جل��ي��و���س  �خل����ارج 
�أوروب������ا. ق���ادت جم��م��وع��ات ���ص��غ��رية م��ن �ملغامرين 
و�لقو�ت �ل�صتك�صافية و�ل�صركات �خلا�صة �مل�صتاأجرة 
للتو�صع.  �ملحليني  �حللفاء  دعم  على  �عتمدت  �لتي 
�لإمرب�طوريات  �نت�صار  جم��ار�ة  �أوروب���ا  ت�صتطع  مل 
�لآ�صيوية مثل �لعثمانيني يف �ل�صرق �لأدنى، و�ملغول 
�لوقت  �ل�صني. يف  كينغ يف  ومان�صو  �آ�صيا،  يف جنوب 
كانت  ��صتك�صافاتها،  عهد  �أوروب����ا  فيه  ب���د�أت  �ل���ذي 
�لإمرب�طوريات �ل�صينية و�ملغولية �أكرث تطور�ً من 
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�صارمان:  ي��وؤك��د  �أوروب����ا.  م��ن  �لقت�صادية  �لناحية 
«ب�صكل ع��ام ، ك��ان �لأوروب���ي���ون و�ق��ع��ي��ني لأن��ه��م مل 
يحظو� بفر�صة كبرية ملناف�صة  �لأعد�ء يف ميد�نهم، 
�لإمرب�طوريات  ل�صلطة  �لأوروب��ي��ون  خ�صع  ولذلك 

�لآ�صيوية.
فقط مع ظهور �لثورة �ل�صناعية، بد�أت �أوروبا يف عام 
�لآ�صيوية  �لإمرب�طوريتني  على  �لتفوق  يف  1760م 
و�ل��ع��ث��م��ان��ي��ة وه��زمي��ت��ه��ا. دف��ع��ت �مل��ن��اف�����ص��ة ب��ني دول 

�أوروبا لغزو �إفريقيا ، با�صتثناء �إثيوبيا �مل�صيحية. 
تهيمن  �أوروب����ا  تكن  مل  ع�صر،  �لتا�صع  �ل��ق��رن  حتى 
حًقا على �إفريقيا �أو �آ�صيا، لكنها هيمنت على �لبحار 
و �مل�����وؤ�ين، وق���د ���ص��م��ح ه���ذ� ل��ل��ق��وى �ل��غ��رب��ي��ة بوهم 
هي  �لغرب  يف  �لع�صكرية  �ل��ق��و�ت  تكن  مل  �لهيمنة. 
«�لثورة  نظريات  يف  ُطرحت  �لتي  �لكبرية  �جليو�س 
��صتك�صافية  ق��و�ت  ذلك  من  ب��دًل  كانت  �لع�صكرية«. 
مرتبطة �رتباًطا وثيًقا بالقوى �لبحرية لالإمد�د�ت 
�لنهاية،  .يف  �لبحرية  �ملدفعية  ودع��م  و�ل��ت��ع��زي��ز�ت 
�آ���ص��ي��ا و�أف��ري��ق��ي��ا.  مت��ك��ن �ل��غ��رب م��ن �لهيمنة ع��ل��ى 
ع�صكرية«،  «ث��ورة  جم��رد  لي�صت  �إنها  �صارمان  يقول 
ل��ق��د ك��ان��ت �جل��ي��و���س ل ت����ز�ل جت��ري��ب��ي��ة ومل تكن 
�ملقاومة �لع�صكرية موجودة �إىل حد كبري. لقد كانت 
تكنولوجيا �لثورة �ل�صناعية فقط هي �لتي و�صعت 
و�لتكنولوجيا   ، و�لت�صالت   ، )�لع�صكرية  �لأ�ص�س 

�للوج�صتية( يف �أ�صرعة �لغرب.
ميكن  ل  �ل��ت��ي  �حلقيقة  تف�صري  ميكن  كيف  ول��ك��ن 
�لعامل  على  �صيطرو�  �لأوروب��ي��ني  �أن  وه��ي  �إن��ك��اره��ا 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع �ل���ق���رن �ل��ت��ا���ص��ع ع�����ص��ر وح��ت��ى �حل���رب 
مزيًجا  ك���ان  �أن���ه  ���ص��ارم��ان  يف�صر  �لأوىل؟  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لإمرب�طوريتني  د�خ��ل  �لد�خلية  �لنق�صامات  من 
ت�صينغ و�لعثمانية ، ف�صاًل عن ميل �لأوروبيني �إىل 
�إىل  ك��ان �لطريق  ب��اأن بناء �لإم��رب�ط��وري��ة  �لعتقاد 
من  �ل��ت��ي  �لإم��ربي��ال��ي��ة  تكن  مل  �لوطنية.  �ل�صيادة 
�ملتحدة  و�ململكة  و�إ�صبانيا  فرن�صا  �صيطرت  خاللها 
�أخ����رى ع��ل��ى �ل��ع��امل جم���رد وظيفة  �أوروب���ي���ة  ودول 
للتكنولوجيا �لع�صكرية �ملتفوقة �أو �لقوة �لبحرية �أو 
�لتنظيم �لإد�ري. نادًر� ما كان �لأوروبيون يف و�صع 
�لعامل فقط من خالل  بال�صيطرة على  لهم  ي�صمح 
باحتو�ء  ، قامو�  وب��دًل من ذلك  �لع�صكرية.  قوتهم 
�لتجارة معهم،  �لأجنبية مبهارة من خالل  �لنخب 
�صد  كفاحهم  يف  ودع��م��ه��م  ك��م��رت��زق��ة،  وت��وظ��ي��ف��ه��م 
�لأعد�ء �ملحليني، و�إذ� ف�صل كل �صيء �آخر، يتم �للجوء 

�لأح��ي��ان،  بع�س  يف  مو�نئهم.  حما�صرة  �أو  للر�صوة 
�أدى �نت�صار �لأمر��س �ملعدية �إىل �لقيام بهذ� �لعمل. 
ومع ذلك ، يف ع�صر يبدو فيه �أن �ملناف�صة بني �لقوى 
باأن  �لقر�ء  �لكتاب  هذ�  يذكر   ، ت�صاعد  يف  �لعظمى 
�لقليل من �لدول �حلديثة ، �إن وجدت ، كانت قوية 
لل�صيطرة على كل من حولها من خالل  مبا يكفي 

�لقوة �لغا�صمة وحدها.
�ل��دول  من  و�لعديد  لل�صني  �مل�صتمر  �ل�صعود  �أدى 
�إع���ادة  �إىل  و�لع�صرين  �حل���ادي  �ل��ق��رن  يف  �لنامية  
�لأوروب��ي��ة  لال�صتثنائية  �لتقليدية  �لق�صة  و���ص��ع 
�للحظات  �إع��ادة تقييم بع�س  �إىل  �إن��ه يدعو  جانبا. 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة �مل��ه��م�����ص��ة. يف �ل���و�ق���ع ، مل����اذ� ي��ج��ب �أن 
و���ص��ع مرغوب  ه��ي  �مل��ت��ك��ررة  �حل���روب  �أن  نفرت�س 
تاريخية  �أح���د�ث  و�لهند  �ل�صني  تقدم  حيث  فيه، 
�لأ�صلحة،  �أف�صل  مع  حتى  �حل��د�ث��ة.  ملفهوم  مهمة 
ورمبا  �ملعركة.  د�ئًما يف جبهة  �لأوروب��ي��ون  يفز  مل 
�لتي  �لغربية  غري  �لقوى  تلك  �أن  �صارمان  ي�صيف 
�صعت �إىل حماكاة �لغرب يف �حلروب جعلو� �أنف�صهم 
يف بع�س �لأحيان �أكرث عر�صة للخطر. كانت فيتنام 
�لتكنولوجية، قادرة على  �لناحية  �صاأناً من  ، �لأقل 
 .20 �ل  �لقرن  يف  �لقوية  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  هزمية 
مالءمة  ب�صاأن  يحذر  �صارمان  ف��اإن   ، �ملعنى  وب��ه��ذ� 
ومن  م��ربرة.  �ملحلية  �لظروف  لتبدو  �لتكنولوجيا 
بغت �لعديد من �لدر��صات �لتاريخية  جهة �أخرى، �صُ
�ل�صابقة بالبعد �لعرقي و �لوطني. و بالتايل، يدعو 
�صارمان ملزيد من �لتطلع للدر��صات �لتاريخية غري 

�لغربية لإثر�ء �لعلوم يف فهم �لعالقات �لدولية. 
�ل��دويل  �لنظام  على  �لغربية  �لهيمنة  تظهر  كما 
�أق��ل  �حل��دي��ث ب�صكل ك��ب��ري، وب��ال��ت��ايل يجعل �لأم���ر 
�إثارة للده�صة �إذ� كانت هذه �لهيمنة موجودة �لآن، 
�خلارجية جمابهة   �لقوى  ت�صتطيع  �أي مدى  و�إىل 
���ا عن  ه��ي��م��ن��ة �ل���غ���رب. ك��م��ا ي��ك�����ص��ف �ل��ك��ات��ب �أي�������صً
�لعديد من �لظروف �لتاريخية �لتي نادر�ً ما متت 
مناق�صتها حتى �لآن، مثل �لدور �لذي لعبه �لدين 
يف بناء �لإمرب�طورية �حلديثة. كما يربز �أن جميع 
�لأ�صلحة كانت م�صتخدمة طو�عية، حيث  �خرتعت 
�لعثمانيون  �صنع  و  �ل��ب��د�ي��ة،  يف  �ل���ب���ارود  �ل�����ص��ني 
كل  1700م  ع��ام  بحلول  ذل��ك،  وم��ع  ب��ك��رثة.  �أ�صلحة 
�لذخرية  على  ب�صدة  تعتمد  �لإم��رب�ط��وري��ات  تلك 

�لغربية.
�ل�صعفاء«  «�إمرب�طوريات  كتاب  يتحدى  يف �خلتام، 
يعتمد  �لدولية.  �لعالقات  يف  �لتقليدية  �ل��رو�ي��ات 
حت��ل��ي��ل ج���ي ���ص��ي ����ص���ارم���ان �حل�����اد و�ل���ث���اق���ب على 
�مل��ع��رف��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة ل��ت��ق��دمي ف��ه��م ج��دي��د للنظام 
للم�صتقبل.  مقنعة  جديدة  وروؤي��ة  �ملعا�صر  �لعاملي 
�لعاملية. كما  هذه در��صة م�صيئة ومقنعة لل�صيا�صة 
�لكتاب �جلدل من منطلقاته، وخا�صة يف  �أثار هذ� 
�أن  �إىل  �لنقاد  ينظر  حيث  �ل��غ��رب،  هيمنة  تف�صري 
�لعدد �ل�صغري ن�صبًيا من �ل�صفحات �لتي خ�ص�صها 
�صارمان يف �لكتاب قابلة للدح�س.  مت �إنفاق �لعديد 
�ل��ث��ورة  «�أط���روح���ة  تفكيك  يف  �ل�صفحات  ه��ذه  م��ن 
نقا�ًصا  �صارمان  كتاب  ي�صع  �ملقابل،  يف  �لع�صكرية«. 
للتاريخ  و�لنظر  �لأكادميية،  �ل�صاحة  على  حقيقًيا 

من زويا متلفة.
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ومن بني �إجن��از�ت �لنحاتني �لرو�س �آن��ذ�ك: �إن�صاوؤهم 
قاعة �مللكيت يف ق�صر �ل�صتاء مبدينة �صانت بطر�صربج 
لالإمرب�طورة،  �لذهبية  �لر�صم  با�صم: غرفة  �ملعروفة 
وقاعة يكاثرين يف ق�صر �لكرملني �لكبري يف مو�صكو. 
�ل��ث��اين من  �لن�صف  ف��ك��ان يف  �إجن����ازه  مّت  �أروع م��ا  �أم���ا 
�مل�صانع  ق��ام��ت  حيث  ع�صر  �لتا�صع  �ل��ق��رن  �أربعينيات 
�لرو�صية بتوفري �ملنحوتات �حلجرية لتزيني كتدر�ئية 
عا�صمة  بطر�صبورغ،  �صانت  مدينة  يف  �إ�صحق  �لقدي�س 
رو���ص��ي��ا وق���ت���ذ�ك. ويف ب��د�ي��ة �ل��ق��رن �ل��ع�����ص��ري��ن �حتل 
�صركات  ت�صكيلة  �صمن  مرموقة  مكانة  �لأور�ل  حجر 
�صانت بطر�صبورغ. وقد تو�صع �لطلب نتاجها �خلا�س 
حتف  على  �لطلب  تو�صع  وق��د  �مللونة.  �لأح��ج��ار  بتلك 
�حلجرية �لرو�صية لي�صمل �ملتاجر �لباري�صية �ملرموقة، 
مثل متجر كارتييه، وذلك �إىل جانب ما يطلبه �لبالط 
�لرئي�صي  �مل�صتهدف  باعتباره  �لرو�صي  �لإم��رب�ط��وري 

لهذه �ل�صناعة.
�إن �حل��دي��ث ع��ن ه���ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ف��ن��ون و�ل��ب��ح��ث يف 
ما  ولكن  ذ�ت���ه،  بحّد  بالهتمام  وج��دي��ر  �صّيٌق  تاريخه 
على  �لعلمية  و�مل�����ص��رف��ة  �ل��رو���ص��ي��ة،  �ل��ب��اح��ث��ة  و�صعته 
كتابها  ب��ودري��ن��ا، يف  ل��ودم��ي��ال  ي��ك��ات��ريي��ن��ب��ورغ،  متحف 
بحث  جم��رد  م��ن  �صمول  �أك���رث  �مللكيت«  «دبلوما�صية 
حيث  �لكرمية،  لالأحجار  جمايل  و�صف  �أو  تاريخي، 
بالتاريخ  �مللكيت،  حجر  �صناعة  �أي  �لفن،  ه��ذ�  ربطت 
�لبالط  دبلوما�صية  و�أدخلته �صمن  �لرو�صي  �ل�صيا�صي 
�لإم������رب�ط������وري يف ت��ع��ام��ل��ه م����ع م��ت��ل��ف �لأح�������د�ث 
و�لظروف. بكلمة �أخرى، فالكتاب �لذي بني �أيدينا هو 

مزيج تختلط فيه �لدبلوما�صية بالفن �لرفيع.
�لرو�صية  �لفنية  �لقطع  ت��اري��خ  �لباحثة  وت�صتعر�س 
�مل�صنوعة م��ن �لأح���ج���ار �مل��ل��ون��ة وم���دى �ن��ت�����ص��اره��ا يف 
�أرج��اء �ملعمورة. كما تورد �ل��دور �لكبري �لذي  متلف 
لعبته هذه �لتحف يف �ملناور�ت �لدبلوما�صية يف �لقرن 
�ملوؤلفة  وت�صري  �لع�صرين.  �لقرن  و�أو�ئ��ل  ع�صر  �لثامن 
بقولها:  كتابها  تاأليف  �إىل  دفعتها  �لتي  �لأ�صباب  �إىل 
�لأحجار  تقاليد معاجلة  لزو�ر متحفنا  ن�صرد  «حينما 
�مللونة و�لتي متتد لثالثمئة عام، ونحدثهم عن �أ�صاتذة 
ن��ادر، نقول  تاريخية تزهو بجمال  بارزين، وعن قطع 
لهم كل ذلك ونحن نقف �أمام و�جهات �صبه فارغة، ل 
�لأمر  �ل��زو�ر ما ي�صبع ف�صولهم، ما يجعل  يجد فيها 
تتعلق  كثرية  �أ�صئلة  نو�جه  فاإننا  لذلك  عليهم.  غريباً 
�لرو�س  �لفنانني  �أع��م��ال  �إر���ص��ال  ومل��اذ� مت  مبتى وكيف 
�لهدف، ج��اءت فكرة  �إىل �خل��ارج«. و�نطالقا من هذ� 
�حلقائق  من  جمموعة  ي�صمُّ  ل  �ل��ذي  �لكتاب  تاأليف 
بل  وح�صب،  �لفنية  ل��الأع��م��ال  �لتاريخية  و�لأو����ص���اف 
يتتبع �أي�صاً تاريخ �لتحف �لفنية �لتي �أ�صبحت مبثابة 
ي�صتمر حتى  بف�صلها  و�لتي  �لرو�صية،  للثقافة  �صفر�ء 

�ليوم �لتحدث عن رو�صيا وتر�ثها وثرو�تها.
وي���رت���ب���ط ت����اري����خ ف����ن ت��ق��ط��ي��ع �لأح�����ج�����ار �ل���رو����ص���ي، 
ملدينة  ينتمي  �مل�����ص��رق��ة  �صفحاته  م��ن  �ل��ع��دي��د  ح��ي��ث 
وثيقاً  �رتباطاً  يرتبط  �لأور�ل،  وجبال  يكاترينربوج 
�لرو�صية.  ل��الإم��رب�ط��وري��ة  �لدبلوما�صية  بالعالقات 
وحتى  �لثانية  يكاترين  �لإمرب�طورة  عهد  نهاية  فمع 
ك��ان��ت  ون�����ص��ف،  ق����رن  ق���ر�ب���ة  �أي  ث����ورة 1917،  ع�����ص��ي��ة 

�مل��زه��ري��ات و�لأوع���ي���ة و�أ���ص��ط��ح �مل��ك��ات��ب وغ��ريه��ا من 
�لقطع �مل�صنوعة باحلجر �لرو�صي، كانت تقدم كهد�يا 
يف مر��صيم �إبر�م �لعقود بني �مللوك و�لوزر�ء و�ل�صفر�ء، 
و�لعلماء  و�مل�صرفيني  للر�صامني  �متنان  كلفتة  و�أي�صاً 
توزيع  وقد متَّ  �لرو�س.  �لقيا�صرة  ِقبل  و�لفنانني من 
�لعديد من �ملنحوتات من �لي�صب و�لرودونيت و�مللكيت 
و�ل������الزورد و�أح���ج���ار �ل��زي��ن��ة �لأخ�����رى ب��ني �ل��ع��و����ص��م 
�لأر�صتقر�طية.  و�ملمتلكات  �مللكية  و�لق�صور  �لأجنبية 
وبد�ية من �لن�صف �لثاين من �لقرن �لتا�صع ع�صر كان 
من  �لرفيعة  �حلجرية  �لتماثيل  �ختيار  د�ئما  يجري 
ا قبل �لرحالت  مازن �لق�صر �أو يتم �صر�وؤها خ�صي�صً
�خل��ارج��ي��ة ل��ل��ق��ي��ا���ص��رة و�لإم�����رب�ط�����ور�ت و�ل���دوق���ات 
باعتبارها هد�يا غالية �لثمن وذ�ت رمزية عالية، �لأمر 
و�أ�صر  �لرو�صية  �مللكية  �لأ�صر  �لعالقات بني  �لذي عزز 
�لهد�يا  ه��ذه  جلعل  حماولتهم  ويف  �لأخ���رى.  �ملمالك 
�صمة �إلز�مية للدبلوما�صية �لرو�صية، وجعل �لتذكار�ت 
�أروق��ة �لق�صور  �لقادمة من بالد �لقيا�صرة ت�صطع يف 
�لأوروبية، ومكاتب �ل�صفر�ء و�لقنا�صلة، كان �لأباطرة 
�لرو�س يو��صلون تقاليد �أر�صاها �لأوروبيون �أنف�صهم؛ 
فرنى �أن عائلة �آل ميدي�صي �مللكية قد حّولو� �لأو�ين 
�صمة  �إىل  �لف�صيف�صاء  وط����اولت  �ملنحوتة  �حل��ج��ري��ة 
برناجًما  ع�صر  �لر�بع  لوي�س  ونفذ  لفلورن�صا،  مميزة 
لتعزيز ثروة فرن�صا مب�صاعدة �لرخام �مللّون يف فر�صاي.
وجاءت فهر�صة �لكتاب وفقاً للدول �لتي كانت ترتبط 
ب��ع��الق��ات م��ع �لإم��رب�ط��وري��ة �ل��رو���ص��ي��ة، ���ص��و�ء ح�صب 
�لتي  �أو �خل��ري��ط��ة  �ل��ق��دمي��ة،  �ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة  �خل��ري��ط��ة 

فيكتوريا زاريتوفيسكايا * 

"دبلوماسية امللكيت"
لودميال بودرينا

املمالك  ملكانة  تقليديًة  رمزيًة  امللكية،  الدواوين  قبل  من  خا�ٍص  بطلب  تنتج  والتي  امللون،  احلجر  من  وامل�صنوعة  الرفيع،  الفني  امل�صتوى  ذات  التذكارية  القطع  ت�صكل 
االأوروبية منذ القدم. اإن دوقات ميدي�صي، واالإمرباطور رودولف الثاين الذي ينتمي لعائلة هاب�صبورج، ولوي�ص الرابع ع�صر، كلهم اأقاموا ِوِر�ًصا لنحت االأحجار امللونة، 

وهناك �صخ�صيات مرموقة ا�صتهرت بجمع هذه التحف وت�صكيل جمموعات متكاملة منها مثل اأمري �صاك�صونيا، اأغ�صط�ص القوي، والكاردينال مازارين.
وبالن�صبة لرو�صيا، فقد ن�صاأ االهتمام باحلجر الطبيعي يف عهد القي�صر بطر�ص االأكرب. ومهما كان تاريخ ن�صوء هذا الفن متاأخرًا يف رو�صيا، اإال اأنه بلغ مع الرو�ص ذروته 
الكربى. وقد جرى افتتاح اأول ور�صة يف عام 1721 يف منطقة بيرتهوف - املقر ال�صيفي االإمرباطوري، ويف ثالثينيات القرن التا�صع ع�صر متَّ اإنتاج االأعمال الفنية من 
احلجر امللون املحلي يف ثالثة م�صانع اإمرباطورية، اثنان منها يف جبال االأورال، حيث ُت�صتخرج اأثمن االأحجار من باطن االأر�ص. ولي�ص من امل�صادفة اأن يتزامن ازدهار هذ 

الفن يف الفرتة التي �صهدت فيها رو�صيا حترير الفالحني يف عام 1861، حيث عرفت امل�صاريع ارتفاعًا ملحوظًا، �صملت قطاع التحف الفنية كذلك.
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تلك  ُمعّمٍق عن طبيعة  �صرٍد  وذل��ك مع  �ليوم،  نعرفها 
�لعالقات.

م��ن ب��ني �مل��ب��اح��ث �مل��ه��م��ة و�مل��ع��ق��دة �ل��ت��ي ت�����ص��دت لها 
�لباحثة يف كتابها، هناك بحثها يف �لظروف �لتي غادرت 
فيها �أربعمئة قطعة فنية �حلدود �لرو�صية، حيث قامت 
با�صتق�صاء دقيق لرحلة هذه �لقطع و�أماكن تخزينها 
�إىل  �أعادتها  وبذلك  فنيا،  ونقد�  تقييما  لها  وقدمت 
�لباحثة  تكتفي  �ملدرو�صة. ومل  �لعلمية  �لأعمال  د�ئرة 
بالإر�صيف �لرو�صي مرجعاً لها، بل قامت بدر��صة �أعمال 
�ملوؤلفني �لأجانب، ودوريات بيوت �ملز�د�ت، وجمموعات 
�ملتاحف من متلف دول �لعامل، �إىل جانب �ملجموعات 
با�صتثناء  و�أمريكا،  و�آ�صيا  �أوروب���ا  من  �خلا�صة  �لفنية 

�ل�صرق �لأو�صط �لذي يبقى ثغرة يف هذ� �لكتاب.
يف  مركزية  مكانة  �مللكيت  حلجر  �لكاتبة  �أف���ردت  وق��د 
للرفاهية  رمز�  وي�صكل  �صهرة،  �لأكرث  باعتباره  كتابها 
�أخرى  �أحجار  ذكر  �لكاتبة  تهمل  ولكنها مل  �لرو�صية، 

كالي�صب و�لرودونيت و�لالزورد.
وفيما يخ�س �لدول �ل�صرقية، هناك بع�س �ل�صفحات 
�لتي �أتت على ذكر �لهد�يا �لدبلوما�صية �لتي خ�ص�صت 
حل���ك���ام �إي��������ر�ن، وم��ن��ه��ا ه����ذه �لأ����ص���ط���ر: «ي���ث���ري ع��دم 
ع�صر  �لتا�صع  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �ل�صتقر�ر 
تعزيز  يف  ر�أو�  �ل��ذي��ن  �لربيطانيني  ل��دى  كبري�  قلقا 
�لوجود �لرو�صي يف �ملنطقة تهديًد� مبا�صًر� مل�صاحلهم. 
�لثالث  �لربع  نهاية  يف  خا�صة  �لتوتر  ه��ذ�  ��صتد  وق��د 
فخالل  للمحللني،  ووف��ًق��ا  ع�صر.  �لتا�صع  �ل��ق��رن  م��ن 
وعززت  �لقوقاز،  فوق  رو�صيا  قفزت  فقط،  و�ح��د  جيل 
م��ن ن��ف��وذه��ا يف ب��الد ف��ار���س، ور���ص��خ��ت ت��و�ج��ده��ا على 
ترغبا  مل  �لدولتني  ولأن  �لربيطانية.  �لهند  ح��دود 
بريطانيا  ح��اول��ت  م�صلحة،  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��دخ��ول  يف 
تنازلتهما  تقدمي  خالل  من  نفوذهما  تاأمني  ورو�صيا 
بحاجة  ك��ان  �ل���ذي  �لإي����ر�ين،  بالقت�صاد  يتعلق  فيما 
ياأتي  ك��ث��رية،  و�إ�صرت�تيجية  ��صتثمارية  م�صاريع  �إىل 
وتطوير  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لنقل  ط��رق  تطوير  مقدمتها  يف 

رو��صب �ملو�رد �ملعدنية.
ك��ان��ت مهتمة  �ل��ت��ي  �ل���دي���ن،  ن��ا���ص��ر  ���ص��اه  �إنَّ ح��ك��وم��ة 
�لأع��م��ال  رو�د  ب��ني  و�مل���ن���اورة  �ل��دول��ة،  خزينة  بتعزيز 
�أك��رث مالءمة،  وذل��ك يف حماولة للعثور على عرو�س 
وت��اأج��ي��ل �لل���ت���ز�م���ات �ل��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق �ل��دول��ة، 
�صكك  �صبكة  بناء  ح��ول  1864 مفاو�صات  ع��ام  ب��د�أت يف 
بالنجاح  �لأوىل  �ملحاولة  تتوج  مل  �إي���ر�ن.  يف  حديدية 
�إىل  �لبارون جوليو�س دي رويرت  ويف عام 1871 و�صل 

طهر�ن باقرت�ح جديد. ح��اول رج��ل �لأع��م��ال �لأمل��اين 
و�جلن�صية  �لنبالة  لقب  على  و�حلا�صل  �لناجح  ه��ذ�، 
�ل��ت��ع��اون  �إىل  ووزر�ءه  �ل�����ص��اه  ��صتمالة  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
�مل�����ص��روع، كما لفت  ه��ذ�  لتنفيذ  �لربيطاين  �ل��ت��اج  م��ع 
�نتباههم �إىل �لأرباح �ملتوقعة منه. يف و�قع �لأمر، فقد 
بحر  �صو�حل  ب��ني  يربط  حديد  �صكة  خ��ط  �إن�صاء  ك��ان 
قزوين و�خلليج �لعربي يف م�صلحة بريطانيا، ولكنه، 
�صانت  يف  و�صخط  �صد�ع  م�صدر  كان  نف�صه،  �لوقت  يف 
�أن  �خلال�صة  �لقي�صرية.  رو�صيا  عا�صمة  بطر�صربج، 
�ل�صاه، وخالل رحلة قام بها �إىل �أوروبا عام 1873 و�لتي 
بد�أها من بطر�صبورغ، ونتيجة للمباحثات �لتي �أجر�ها 
يف ق�صورها، �نتقل �لتوكيل لبناء �ل�صكك �حلديدية يف 

�إير�ن �إىل رجال �لأعمال �لرو�س.
�لدين رحلته  ن�صر  �ل�صاه  د�صن  �لعام،  ذلك  ربيع  ففي 
�أوروب��ا بزيارة �ملدن �لرو�صية. كان �لغر�س  �إىل  �لأوىل 
على  مبا�صرة  ب�����ص��ورة  �ل�����ص��اه  يتعرف  �أن  �ل��رح��ل��ة  م��ن 
�أن رحلته مل تخُل من  �لأخ���رى. غري  �لبلد�ن  ع��اد�ت 
يف  �لرو�صية  �ل�صحف  �أ�صارت  وكما  �ل�صيا�صي.  �لطابع 
�لرحلة  ه��ذه  حقيقة  فهم  ميكن  «ل  باأنه  �لوقت  ذل��ك 
دون ربطها باحلركة �ملتنامية لآ�صيا نحو �أوروبا، و�لتي 

تزد�د حدتها عاما بعد �آخر«.
وق���د مت��ي��زت زي�����ارة �ل�����ص��اه ل��ع��ا���ص��م��ة �لإم���رب�ط���وري���ة 
حيث  حافلة،  وم��ر����ص��م  خا�صة  با�صتقبالت  �لرو�صية 
و�ل��ع��رو���س  و�ل�����ص��ه��ر�ت،  �ل�صتقبال،  ح��ف��الت  �صممت 
�لقي�صرية  �ملقر�ت  �إىل  �لرحالت  وتنظيم  �لع�صكرية، 
�لريفية لإثارة �إعجاب �ل�صيف �ملميز. وقد كتب �ل�صاه 

�ل��ف��ار���ص��ي م��ذك��ر�ت��ه ع��ن ه��ذه �ل��رح��ل��ة، وُت��رج��م��ت �إىل 
�لإجن��ل��ي��زي��ة ع��ام 1874 وب��ع��د ذل��ك �إىل �ل��رو���ص��ي��ة عام 
�صانت  باإقامته يف  �ملتعلقة  1889. ومن بني �ملالحظات 
بطر�صربج جند �صطور� م�ص�صة لزيارته �إىل �ملتحف 
�لأرم��ي��ت��اج. ومت تقدمي  �إىل  «ذه��ب��ن��ا  �لإم����رب�ط����وري: 
مقتنيات  م��ن  �لكثري  لنا  �أظ��ه��ر  حيث  �إل��ي��ن��ا،  مديرها 
و�ملنحوتات  باللوحات  �ملليئة  �لقاعات  فهناك  �ملتحف، 
�مل�صنوعة من  و�ل�صغرية  �لكبرية  و�لأوعية  �لرخامية 
حجرية  بف�صيف�صاء  مزينة  وط��اولت  �صيبرييا  �أحجار 
ملونة وطاولت ومزهريات م�صنوعة من �مللكيت وهو 
حجر �صيبريي خال�س، و�لعديد من �لأ�صياء �لأخرى 

�لتي وجدناها جميلة ومميزة«.
ل��ه��ذه �ل���ص��ت��ق��ب��الت  �لنتيجة  ف��ق��د ج���اءت  وب��ال��ت��ايل؛ 
�ملدرو�صة ل�صالح �لرو�س، حيث �أحيل جزء من �متياز�ت 
�ملقاولني  �إىل  ف��ار���س  ب��الد  يف  �حلديدية  �ل�صكك  بناء 
�ل��رو���س. �أم���ا �له��ت��م��ام �ل���ذي �أب���د�ه �حل��اك��م �لفار�صي 
بالكنوز �حلجرية يف �لق�صور �لإمرب�طورية فقد �أ�صفر 
عن �إر�صال هدية رمزية �إىل طهر�ن وهي عبارة عن �إناء 
�لإناء  هذ�  وي�صكل  �لفار�صي.  لل�صاه  هدية  �مللكيت  من 
�ل���زوج �ل��ث��اين م��ن ت�صكيلة و�ح���دة، ك��ان ج��زوؤه��ا �لأول 
قد �أر�صل �إىل �إجنلرت� كهدية للبارون روت�صيلد يف عام 

.1872
ومن غري �لو��صح �صبب جتاهل �ملوؤلفة لل�صرق �لعربي، 
وهل هو ناجت عن ق�صور مو�صوعي �أم غري ذلك. فكل 
ما جاءت به �ملوؤلفة يف هذ� �ل�صياق يقت�صر على: «�أد�ة 
من  وه��ي  �أور���ص��ك،  مدينة  ي�صب  م��ن  م�صنوعة  كتابة 
�لإم���رب�ط���ورة  قدمتها  ي��ك��ات��ريي��ن��ب��ورج،  م�صنع  �إن��ت��اج 
�نتقلت  ثم  فرن�صي،  جلو�هري  هدية  فيدروفنا  ماريا 
�لرئي�س  �إىل  ومنه  �ل��ث��اين  �حل�صن  �ملغربي  �مللك  �إىل 
�لأمريكي جيمي كارتر وهي �ليوم حمفوظة يف متحف 

مركز �لرئي�س كارتر يف �أتالنتا «)�س: 179(.
----------------------------
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"مخيلة األسد".. تشكل الهوية الوطنية من 
خالل اإلعالم يف بالد الفلمنك
غيرتيان ويليمس وبرونو دي ويفير

تتكّون مملكة بلجيكا االحتادية من ثالث مقاطعات: مقاطعة الَفَلَمْنك الناطقة بالهولندية، ومقاطعة واُلوْنيا الناطقة بالفرن�صية ومقاطعة اأُوِبن الناطقة باالأملانية. 
ون )3.634،000 ن�صمة(، ثم �صكان مقاطعة اأوبن االأملان )19.762 ن�صمة(.  ون )6.589،000 ن�صمة( اأكرب جمموعة �صكانية يف بلجيكا، يليهم الواُلوِنيُّ وي�صكل الَفَلَمْنِكيُّ
وت�صكل مدينة بروك�صيل مقاطعة خا�صة ذات لغتني ر�صميتني هما الهولندية والفرن�صية. ويعالج هذا الكتاب، الذي حرره كاتبان متخ�ص�صان يف تاريخ احلركة القومية 
ها يف �صياق احلركة القومية الفلمنكية: اللغة الهولندية ودور االإعالم والفنون واالآداب يف  لها بناء على عنا�صر جامعة اأهمُّ الفلمنكية، مو�صوع الهوية الوطنية وت�صكُّ

تر�صيخها والتمكني لها.
اإما على اللغة )كالقومية  اأمة. فاحلركات القومية يف العامل موؤ�ص�صة  فاللغة -مبوروثها االأدبي والثقايف- عامل من العوامل الثالثة التي ت�صكل الهوية الوطنية الأية 
النا�ص  العرق والدين مًعا )كال�صهيونية(. وغالًبا ما تختار جمموعة من  اأو على  النازية(  العرق )كالقومية  اأو على  اأو على الدين )كالقومية االإيرلندية(  العربية(، 
مبواجهة  الكاثوليك  لالإيرلنديني  جامًعا  عاماًل  الكاثوليكية  الديانة  يف  ارتاأت  االإيرلندية  فالقومية  لوجودهم.  تهديد  حالة  يعتربونه  ما  مع  بالت�صاد  قوميتهم  �صكل 

االإيرلنديني الربوت�صتانت. واختارت املجموعة البي�صاء يف جنوب اإفريقيا نظام االأبارتيد ملواجهة حميطهم االإفريقي.

�للغة  على  بد�يتها  منذ  فتاأ�ّص�صت  �لفلمنكية،  �لقومية  �حلركة  �أما 
طغيان  ملو�جهة  �أمٍّ  لغَة  بها  �لفلمنكيون  يتحدث  �لتي  �لهولندية 
�للغة �لفرن�صية على موؤ�ص�صات �لدولة و�لتعليم يف بلجيكا، و�إق�صاء 
�صنة 1830 حتى  بلجيكا  تاأ�صي�س مملكة  �لهولندية منها منذ  �للغة 
مطلع �لثالثينيات من �لقرن �ملا�صي. �إن �إق�صاء لغة �أكرثية �ل�صكان 
�أجنبية  �لفلمنكيني- من موؤ�ص�صة مهمة كالتعليم ل�صالح لغة  -�أي 
وتهمي�س ثقافة تلك �لأكرثية هو �لباعث �لأول و�لأهم على ن�صوء 
ن�صوء  ب��د�ي��ة  �إىل  ج��ذوره��ا  تعود  �لتي  �لفلمنكية  �لقومية  �حل��رك��ة 
�لثقافة-  �أو  �للغة  -ولي�س  �لكاثوليكية  �لديانة  كانت  �لتي  بلجيكا 
وت�صكلت  بلجيكا  تاأ�ص�صت  فلقد   .1830 �صنة  لها  �مل��وح��د  �لعن�صر 
�لديانة  مقابل  �لكاثوليكية  �ل��دي��ان��ة  على  ب��ن��اء  �لوطنية  هويتها 
�أن  من  �لرغم  فعلى  �ل�صمالية.  هولند�  مملكة  يف  �لربوت�صتانتية 
�لهولندية  �لثقافية  �لبيئة  �إىل  وثقافًيا  لغوًيا  ينتمون  �لفلمنكيني 
�أن  �ل��دي��ن و�مل��ذه��ب. ومب��ا  ي��ف��رتق��ون م��ع �لهولنديني يف  �أن��ه��م  �إل 
�ليوم،  من  �لعامة  �حلياة  يف  ح�صوًر�  �أق��وى  ك��ان   1830 �صنة  �لدين 
ك��ان �صوت  �للغة مل تكن تطرح م�صكلة كبرية يف وق��ت  ف��اإن ق�صية 
�ل�صعب فيه �صبه غائب. �إل �أن ق�صية �للغة �أ�صبحت ملحة يف مطلع 
بقوة  تنا�صل  �لفلمنكية  �لقومية  �لع�صرين، و�صارت �حلركة  �لقرن 
من �أجل �حل�صول على حق �لتعليم باللغة �لأم وهي �لهولندية بدًل 
�لفلمنكيني. وعلى �لرغم  �لتي كانت مفرو�صة على  �لفرن�صية  من 
من �أن �لعرت�ف باللغة �لهولندية لغة ر�صمية يف بلجيكا كان �أو�خر 
و�لو�لونيني  �لفلمنكيني  ب��ني  �لعالقة  ف���اإن  ع�صر،  �لتا�صع  �ل��ق��رن 
�ل�صطر�ب بني  يزيد من حدة  �ليوم. ومما  بقيت م�صطربة حتى 
يف  �لكبريين  و�لزده���ار  �لقت�صادي  �لتقدم  ���ص��ريورة  �أن  �لطرفني 
بالد �لفلمنك تتز�من مع تر�جع يف �لأد�ء �لقت�صادي و�لزدهار يف 
�لق�صم �لناطق بالفرن�صية �ل�صيء �لذي جعل �لفلمنكيني يفر�صون 
�لفرن�صية  طغيان  من  ويحدون  �لفلمنك  بالد  يف  وثقافتهم  لغتهم 

�لفلمنك. كما فر�س  �لعام يف بالد  �ل�صتعمال  و�إخر�جها من  فيها 
�أجندتهم �ل�صيا�صية يف �صل�صلة طويلة من �لإ�صالحات  �لفلمنكيون 
�لحتادية �لتي فكَّكت �ل�صلطات �ملركزية يف بلجيكا بالتدريج ونقلتها 
يف  �لحت��ادي��ة  �حلكومة  �أد�ء  �أ�صبح  بحيث  �ل��ث��الث  �ملقاطعات  �إىل 
و�لد�خلية  كاخلارجية  معينة  �صيادية  حقائب  على  يقت�صر  بلجيكا 

و�لعدل مع وجود وز�ر�ت مو�زية لها على م�صتوى �ملقاطعات.
�ل���وزر�ء يف  ع��دد  بلغ  فقد  �ملحلية،  لكل مقاطعة حكومتها  �أن  ومب��ا 
ن��ادرة  ح��ال��ة  وه���ذه  وز�ري����ة.  68 حقيبة  يتقلدون  وزي���ًر�   56 بلجيكا 
و�تخاذها،  �ل��ق��ر�ر�ت  فاعلية  على  ي��وؤث��ر  ��صتمر�رها  لأن  �ل��ع��امل  يف 
باملو�طنني وكل ما  �ملتعلقة  �ل�صالحيات  �أح��اَل معظم  �لذي  �ل�صيُء 
ميت �إليهم ب�صلة �إىل �حلكومات �ملحلية، و�صحَب �لب�صاط من حتت 
�لنتخابات  بعد  مرة  كل  ت�صكيلها  يتعرث  �لتي  �لحتادية  �حلكومة 
�صنة  �حلالية  �لحتادية  �حلكومة  ت�صكيل  ��صتغرق  فقد  �لحتادية. 
ون�صف تقريًبا )من 27 مايو 2019 حتى 1 �أكتوبر 2020(. و�ملدة ذ�تها 
تقريًبا �حتاج �إليها ت�صكيل �حلكومة �لحتادية �لتي �صبقت �حلكومة 
كانت  �ملحلية  �حل��ك��وم��ات  �أن  �إىل  ع��ائ��د  ذل��ك  يف  و�ل�صبب  �حل��ال��ي��ة. 
منها،  �لحتادية  �حلكومات  تت�صكل  �لتي  �لأح��ز�ب  ذ�ت  من  تت�صكل 
�لناخبني  �ختيار  كبرًي� يف  فرًقا  �أب��رزت  �لأخ��رية  �لنتخابات  �أن  �إل 
�ل��و�ل��ون��ي��ني �ل����ذي ���ص��وت��و� ل��ال���ص��رت�ك��ي��ني و�خل�����ص��ر، و�ل��ن��اخ��ب��ني 
�لفلمنكيني �لذين �صوتو� للقوميني �لذين مل ينجحو� يف �حل�صول 
�أكرثية  �أن ي�صكلو�  على رئا�صة �لوزر�ء �لحتادية، لكنهم ��صتطاعو� 

تقود �حلكومة �لفلمنكية �ملحلية.
ب��الد  ���ُص��دة �حل��ك��م يف  �إىل  �لفلمنكيني  �ل��ق��وم��ي��ني  وُي�����ص��ك��ل و���ص��وُل 
كبرية  ذهبية  فر�صة  فيها،  �حلالية  للحكومة  وقيادُتهم  �لفلمنك، 
لهم لإعادة �صياغة �لهوية �لوطنية �لفلمنكية عرب �لإعالم و�لفن 
وتر�صيخها، وهو ما ُيعاجله هذ� �لكتاب �لذي حّرره حمرر�ن �أحدهما 
برونو دي ويفري �صقيق رئي�س �حلزب �لفلمنكي �لقومي «�لتحالف 

�لفلمنكي �جلديد« بارت دي ويفري. وينطلق �لكتاب من �لإ�صارة �إىل 
«�لقانون �لفلمنكي« �لذي �قرتحته �صنة 2020 �حلكومة �لفلمنكية 
نة من �لعنا�صر و�لقيم  عند بدء ممار�صة مهامها، وهو «حمفظة مكوَّ
نة للهوية �لفلمنكية و�ملعربة عنها«؛ ذلك لأنَّ  �لثقافية �مل�صرتكة �ملكوِّ
هذه �حلكومة �لتي يقودها �لقوميون �لفلمنكيون ترى �أن «�لوطن 
�إمنا ينبغي متثيله يف �لو�قع وترجمة عنا�صره وقيمه �مل�صرتكة �إىل 
�صيء مرئي وحم�صو�س ُيوّحد ول يفرق«. ومن هنا، ياأتي دور �لإعالم 
�مل�صرتكة  �لقيم  من  جمموعة  حول  �لنا�س  من  جمموعة  ح�صد  يف 
مملكة  تاأ�ص�صت  «فعندما  وتطويرها.  وتر�صخيها  �لهوية  لت�صكيل 
بلجيكا �صنة 1830 �أ�صهم �ملوؤرخون و�لأدباء و�ملو�صيقيون و�لنّحاتون 
�أثناء  وجت�صيدها«.  �لبلجيكية  �لهوية  ت�صكيل  يف  �لفنانني  و�صائر 
ذلك ن�صاأت �حلركة �لقومية �لفلمنكية نتيجة لتهمي�س �لفلمنكيني 
�لع�صرين،  �لقرن  وبد�يات  �لتا�صع ع�صر  �لقرن  �لوطنية يف  ولغتهم 
ت�صكيل  «م�����ص��روع  �لفلمنكية  �لقومية  �حل��رك��ة  ه��ذه  ع��ن  «فانبثق« 
لقد  �صده«.  وموجٌه  �لبلجيكي  �لوطن  مل�صروع  ُم��و�ٍز  فلمنكي  وطن 
ومَت��ّك��ن بف�صل �لزده����ار �لقت�صادي  ك��ث��رًي�،  �مل�����ص��روع  ت��ط��ور ه��ذ� 
كامل  حت�صيل  ��صتطاعو�  �لذين  ول�صكانه  �لفلمنك  لبالد  �لكبري 
�ل�صيا�صة  على  �ل�صيا�صية  �أجندتهم  وفر�س  �لثقافية  ��صتحقاقاتهم 
ن��اع��م��ة. «ل��ذل��ك وج��ه��ت �حل��ك��وم��ة  ب��اأ���ص��ال��ي��ب  �لحت���ادي���ة لبلجيكا 
�لعنا�صر  �أه���م  جل���رد  �مل���وؤرخ���ني  �إىل  �ل��دع��وة  �جل��دي��دة  �لفلمنكية 
�إىل  وكذلك  �لفلمنكية،  للهوية  �ملكونة  �مل�صرتكة  �لثقافية  و�لقيم 
�لآد�ب  دعم  و�صناديق  �لأف��الم  ومنتجي  و�لتلفزيون  �لإذ�ع��ة  هيئة 
لرتجمة �لعنا�صر و�لقيم �لثقافية �مل�صرتكة �إىل و�قع ير�ّصخ �لهوية 

�لفلمنكية وين�صرها«.
و�إذ� كان تبلور �لهوية �لوطنية �لفلمنكية يف �لفرتة �ملمتدة من 1830 
بلغتها  �لبلجيكية  �لوطنية  �لهوية  على  فعل  ردة  ج��اء   1914 حتى 
�لفرن�صية �لطاغية �آنذ�ك على �أجهزة �لدولة وعلى �لفلمنكيني، فاإن 
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�صبًبا �آخر يدعو �حلكومة �لفلمنكية �ليوم �إىل �لرتكيز على �لهوية 
�لوطنية، �أل وهو �لهجرة �لكبرية �إىل بلجيكا منذ مطلع �ل�صتينيات 
�أوروب��ا �لغربية  من �لقرن �ملا�صي، حيث كانت بلجيكا ومعظم دول 
�لعاملية  �حل��رب  دّم��رت��ه  م��ا  لإع��م��ار  �لعاملة  �ليد  �إىل  بحاجة  معها 
بلجيكا  يف  كبري  ثقايف  تنوع  ن�صوء  �إىل  �لهجرة  تلك  �أّدت  �لثانية. 
وت�صكّلت  ا.  خ�صو�صً �لفلمنك  ب��الد  و�صائر  بروك�صيل  ويف  عموًما 
�ل�صكان ذوي �خللفيات  �لهجرة جمموعات كبرية من  نتيجة لتلك 
و�لأت�����ر�ك  )كال�صينيني  �ملختلفة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�ل��دي��ن��ي��ة  �لإث��ن��ي��ة 
�أو ثقايف  �إثني  و�ملغاربة(. وقد نتج عن هذ� �لو�قع �أحياء ذ�ت طابع 
�أو ديني متلف كاحلي �ليهودي و�حلي �ل�صيني و�أحياء ذ�ت �أكرثية 
�أو مغربية/عربية. ون�صاأت عن هذ� �لتنوع مرجعيات فكرية  تركية 
ودينية وثقافية تختلف يف نظرتها �إىل �لعامل )نظرية د�روين مثاًل( 
و�إىل �لإن�صان )�لأقليات �جلن�صية مثاًل( و�إىل �لبيئة �لخ. وللحيلولة 
�لبع�س،  بع�صها  عن  منعزلة  تعي�س  متو�زية  جمتمعات  ن�صوء  دون 
�نتدب وزير  لكل منها مرجعية ثقافية ودينية و�أخالقية متلفة، 
مكونة  جلنة   2005 �صنة  كولن  مارينو  �لأ�صبق  �لفلمنكي  �لثقافة 
متلفة  وثقافية  دينية  خلفيات  من  و�أكادمييني  خرب�ء  �صبعة  من 
يف  �ل�صائدة  �لإن�صانية  �لقيم  جل��رد  �ملر�جعة(  ه��ذه  كاتب  )�أح��ده��م 
�ملجتمع �لفلمنكي و�لتي ينبغي على كل مو�طن فلمنكي �أو مهاجر 

�إىل بالد �لفلمنك �أن ُيقّرها ل�صموليتها.
�ملجتمع  �لقيمية يف  �مل�صامني  بع�س  ا مع  �أح��ٌد �صمرييًّ �ختلف  و�إذ� 
�لفلمنكي )كنظرية د�روين �أو �ملثلية على �صبيل �ملثال(، فله �أن يعتقد 
ما ي�صاء ب�صاأن تلك �مل�صامني لأن حرية �ل�صمري مكفولة د�صتورًيا 
يف بلجيكا ولكن ب�صرط �أل ميار�س �لتمييز �أو �لعنف �صد من يوؤمن 
هذه  �حلكماء«  «جلنة  و�صعت  ثم  �ملثليني.  �صد  �أو  د�روي��ن  بنظرية 
على  تفر�س  ��صتقبال  �صيا�صة  �إىل  بعد  فيما  ُت��رِج��َم��ت  عمل  ورق���ة 
�أن  منها  �لفلمنك  مقاطعة  يف  و�لعمل  لالإقامة  بلجيكا  �إىل  �لو�فد 
يتابع درو�س �للغة �لهولندية بالإ�صافة �إىل «دورة توجيه �جتماعي« 
�صنة.  �لبلد خالل  وثقافة  �لهولندية  �للغة  تعلم  �لو�فد من  متّكن 
وقد ربطت دول كثرية منها بلجيكا وهولند� �متياز �لإقامة و�لعمل 
معها  �لتاأقلم  بهدف  �ملحلية  و�لثقافة  �لوطنية  �للغة  بتعلم  فيها 

و�لندماج �ل�صريع فيها.
تن�صي�س  م��ن  وينطلق  �أع���اله،  �ملحطات  ك��ل  عند  �لكتاب  ويتوقف 
وثيقة  يف  �لقوميون  يقودها  �ل��ت��ي  �جل��دي��دة  �لفلمنكية  �حلكومة 
نف�صها  من  و�ثقًة  قويًة  «ب��الًد�  �لفلمنك  ب��الد  جعل  على  �حلكومة 
و�لع��ت��ز�ز«.  بالفخر  �إليها  و�ُر  �ل����زُّ وك��ذل��ك  فيها  �مل��و�ط��ن��ون  ي�صعر 
للهوية  �لفلمنكية  �حلكومة  متّكن  «���ص��وف  �ل��ه��دف  ه��ذ�  ولتحقيق 
�لفلمنكية من خالل �ل�صتثمار يف �صندوق و�صائل �لإعالم �مل�صموعة 
و�ملرئية ويف �صندوق دعم �لأدب �لفلمنكي«. ميول �ل�صندوق �لأول 
بينما يدعم  �لفلمنك،  و�لألعاب يف بالد  و�مل�صل�صالت  �لفلم  �صناعة 
ب�صكل  ون�صره  وترجمته  ع��ام  ب�صكل  �لأدب  قطاع  �لثاين  �ل�صندوق 
خا�س. يقول �ملحرر�ن: «�إن �لرتكيز على �لهوية �لوطنية و�لوطن 
�أمر مثري للمالحظة لأن �لوطن و�لهوية �لوطنية فقد� �لكثري من 
�لغريب  وم��ن  �لع�صرين«.  �لقرن  من  �لثاين  �لن�صف  يف  �أهميتهما 
زمن  يف  �صهد  قد  �لوطنية  و�لهوية  �لوطن  فكرة  على  �لرتكيز  �أن 
�لعوملة �زده��اًر� كبرًي�، لي�س فقط يف بلجيكا �أو بالد �لفلمنك فيها، 
بل يف �صائر �لعامل. فمن جهة ي�صبح �لعامل قرية كبرية كما يقال، 
ومن جهة �أخرى يزدهر �لفكر �لقومي و�لدعوة �إىل �ملحافظة على 
�أ�صبحت  لقد  �لعوملة.  �صطوة  مقابل  لل�صعوب  �لثقافة  �خل�صو�صية 
�ل�صباحة �صده،  ق��ادًر� على  �أح��د  يعد  ج��ارف مل  بتيار  �أ�صبه  �لعوملة 
تعلم  ه��و  �ل��ي��وم  يفعلوه  �أن  �لعوملة  ملناوئي  ميكن  م��ا  �أق�صى  �إن  ب��ل 

�ل�صباحة كي ل يغرقو� يف �لتيار كما يرى �لكثري من خرب�ء �لعوملة. 
خالل  م��ن  ومتكينيها  وتفعيلها  �لوطنية  �ل��ه��وي��ة  على  و�ل��رتك��ي��ز 
ذلك  �ل�صعبية كل  �لفنون  و�إحياء  �لوطنية  و�لآد�ب  �لإع��الم  و�صائل 
مبثابة �ملحاولة لإتقان فن �لعوم بهدف تفادي �لغرق يف تيار �لعوملة 
�جلارف. و�لفلمنكيون هنا، �صاأنهم يف ذلك �صاأن معظم �ل�صعوب �لتي 
دها �لعوملة، يلجوؤون �إىل مزونهم �لثقايف لتقاء �صرور �لعوملة  تهدِّ
وبالتايل �إنقاذ �لهوية �لوطنية من �لذوبان. «من ثمة فكرة توظيف 
�لإعالم باأنو�عه وو�صع قانون ثقايف يحتوي على �أهم عنا�صر �لهوية 
و�لأدب  و�مل�صل�صالت  �لأف����الم  يف  لتج�صيدها  �لفلمنكية  �لوطنية 
باأنو�عه« لت�صبح �لهوية �صيًئا ملمو�ًصا ُيقّدم للمو�طنني، �صو�ء �أكانو� 
وكذلك  �أجنبية،  �أ���ص��ول  ذوي  م��ن  مو�طنني  �أو  �أ�صليني  مو�طنني 

للزو�ر و�ل�صياح �لذين يزورون بالد �لفلمنك.
ولكن تبقى �للغة �لف�صيحة «�لعامل �لذي يوحد �أي جمموعة من 
�لنا�س و�لإ�صمنت �لذي ي�صد �أفر�د تلك �ملجموعة �إىل بع�صهم �لبع�س 
يف حُلَمة متينة«. وهذ� �حلكم ي�صري على �حلركة �لقومية �لفلمنكية 
يف  ة  �خلا�صّ �للغوية  �حل��ال��ة  ب�صبب  غريها  على  �صريانه  م��ن  �أك��رث 
�أهمها  و�ل��ق��و�ن��ني  �لت�صريعات  م��ن  �صل�صلة  يف  َمت  ُنظِّ �لتي  بلجيكا 
ت�صريع �صنة 1962 �لذي ر�صم �حلدود �للغوية للمقاطعات �لبلجيكية 
�لقومية  ف��احل��رك��ة  ل��غ��وي��ة.  مقاطعة  لأي���ة  تتبع  بلدية  �أي���ة  وح���ّدد 
وتكت�صب  �لفرن�صية  مع  �للغوي  لل�صر�ع  نتيجة  ن�صاأت  �لفلمنكية 
�لهولندية.   - �لوطنية  لغتها  م��ن  طاقتها  وت�صتمد  ب��ل  �صرعيتها 
�لفلمنكيون يتحدثون لهجات هولندية متلفة مفهومة  و�إذ� كان 
فيما بينها، �إل �أنهم �عتمدو� يف بالدهم �للغة �لهولندية �لف�صيحة 
�مل�صتعملة يف �ململكة �لهولندية و�لتي �أ�صبحت لغة �لتعليم و�لإعالم 
�لفلمنكيون  �ل��ل��غ��وي��ون  وط���ور  �أن���و�ع���ه.  بجميع  �ل��ع��ام  و�ل��ت��و����ص��ل 
تهدف  متطورة  لغوية  �صيا�صات  هولند�  يف  زمالئهم  مع  بالتعاون 
�للغة  طغيان  م��ن  �لفلمنك  ب��الد  يف  �لهولندية  �للغة  حماية  �إىل 
�لَفْرَن�صة  من  و�لفلمنكيني  جهة،  من  عليها  �لتاريخي  �لفرن�صية 
�للغة �لفرن�صية يف  �أخ��رى، وذل��ك على �لرغم من تر�جع  من جهة 
كل مكان يف �لعامل �أمام تقدم �للغة �لإنكليزية. ومتّخ�س عن تلك 
�أ�صهم بطريقة فّعالة يف تقلي�س �لفروق  �ل�صيا�صات تخطيط لغوي 
��صتعمال  بني  �مل�صطلحية  و�ل��ف��روق  �لدللية  و�ل��ف��روق  �لإقليمية 

�لهولندية يف هولند�،  �للغة  و��صتعمال  بلجيكا  �لهولندية يف  �للغة 
يف  �لهولندية  �للغة  ت��اأث��ر  ب�صبب  ن�صاأ  �ل��ف��روق  تلك  بع�س  �أن  ذل��ك 
بهدف  وت�صحيح  ت�صويب  حركة  ن�صاأت  «لذلك  بالفرن�صية.  بلجيكا 
تهذيب �للغة �لهولندية وتطهريها من �لتاأثري �لفرن�صي عليها يف 
بلجيكا« كانت وما ز�لت تدعو �إىل �للتز�م باملعايري �للغوية �لدللية 
كما هي �صارية يف هولند�. «ون�صطت هذه �حلركة يف �لإع��الم بقوة 
لها يف  �أع��م��دة م�ص�صة  1980 يف  �إىل   1950 �ملمتدة من  �لفرتة  يف 
�ل�صحف �لنوعية« بطريقة معيارية تهدف �إىل �لتاأثري يف ��صتعمال 
�لنا�س للغة �لف�صيحة على غر�ر «ُقْل ول َتُقْل« �أو معاجلة �لأخطاء 
�لفلمنكيني  �هتمام  �إن  �حلقيقة  ويف  �لعربية.  �لبلد�ن  يف  �ل�صائعة 
بها  �عتناءهم  و�إن  « مثري لالإعجاب،  �لهولندية   « �لوطنية  بلغتهم 
يف �لإع��الم ب�صكل عام مثري للتقدير. لكن �لأه��م هو �عتناوؤهم بها 
�أن�صطة جممع �للغة �لهولندية  على �مل�صتوى �ملوؤ�ص�صاتي �ملتمثل يف 
�لذي ي�صع �ل�صيا�صات �للغوية و�لتخطيط �للغوي ويدير موؤ�ص�صات 
�أو يف  �ملرتجمة  �ملفرد�ت  تدقق يف �صياغة  �لتي  ة  �ملَْعرَيَ �أو  �لتَّْقِيي�س 
�ملوؤ�ص�صات  تقره  ما  ��صتعمال  ويعّمم  �جل��دي��دة،  �مل�صطلحات  و�صع 

�ملجمعية على دو�ئر �لدولة وموؤ�ص�صات �ملجتمع �ملدين.
�لتي  �لفلمنكية  �لقومية  تاريخ �حلركة  ت�صرد  وثيقة مهمة  �لكتاب 
�أطلقتها  �أح��الم  �أج��ل حتقيق  �ل��زم��ان من  نا�صلت ح��و�يل ق��رن من 
نخبة قليلة يف �لبد�ية، ثم ح�صدت حولها �ملو�طنني �ملوؤمنني بتلك 
�لأحالم، ثم ترجمتها �إىل فعل �صيا�صي مكَّن �حلركة �لفلمنكية من 
بلجيكا،  يف  �لفلمنكي  �لإقليم  حلكم  متتابعتني  حكومتني  ت�صكيل 
و�لتاأثري ب�صكل جذري بالتحكم �لناعم يف �ل�صيا�صة �لعامة لبلجيكا. 
�ل��دوؤوب ومثابرتهم  �لفلمنكيني و�صعيهم  َجدُّ  �أ�صهم يف ذلك:  ومما 
على �لعمل مما جعل �إقليمهم يف طليعة �لأقاليم �ملزدهرة يف �لعامل. 
و�صاهم موقفهم �ل�صعيف يف �ملا�صي يف تطوير ملكة لغوية عجيبة. 
و�لفرن�صية  )�ل��ه��ول��ن��دي��ة  ر�صمية  ل��غ��ات  ث��الث  ذ�ت  دول���ة  فبلجيكا 
و�لأملانية( تدر�س يف �ملد�ر�س بالإ�صافة �إىل �للغة �لإجنليزية ملنزلتها 
�مللكة  هذه  �صاعدتهم  �لأوروب���ي.  �لحت��اد  عا�صمة  بروك�صيل  ولكون 
�للغوية يف تطوير ثقافة لغوية تعددية ل يكاد ي�صاهيهم فيها �أحٌد يف 
�لعامل، فخريج �لثانوية �لعامة يف بالد �لفلمنك يتخرج ويف جعبته 
�أربع لغات على �لأقل، مما مكّنهم من تبوء كل �ملنا�صب �لحتادية يف 
ا و�لتي ُي�صرَتَط للقبول فيها  بلجيكا عموًما ويف بروك�صيل خ�صو�صً
ر�صمي  �متحان  يف  و�لنجاح  و�لفرن�صية  �لهولندية  �للغتني  �إت��ق��ان 
بالفرن�صية  �لناطقون  ي�صتطيع  تنظمه �حلكومة لذلك، وهو ما ل 

جمار�ة �لفلمنكيني فيه.
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إعادة الضبط: استعادة اإلنترنت 
للمجتمع املدني

رونالد ديبرت
جيل  غ�صون  يف  الذكية  اخللوية  االأجهزة  وحتولت  كثرية،  خدمات  عليها  تقوم  واأ�صبحت  اله�صيم،  يف  ار  النَّ انت�صار  االأخرية  االآونة  يف  االإنرتنت  �صبكة  ا�صتخدام  انت�صر 
واحد اإىل جزء اأ�صيل من احلياة اليومية، وان�صهر االإن�صان يف العامل االفرتا�صي، ومل يعد بو�صعنا اأن نف�صل بو�صوح بني حياتنا العادية، وحياتنا االفرتا�صية، وخلف 
ا�صتخدامنا الواعي لتلك التكنولوجيا، ي�صري اأمر غري مرئي هو االألفة واالعتياد لالأنظمة املختلفة التي اأ�صبحت اآلة عمالقة تقود حتوال عميقا يف كيفية التوا�صل وطرق 
احل�صول على املعلومات. اأ�صبح اجلميع يعتمد على االأجهزة االإلكرتونية، يف العمل، واللعب، والتوا�صل مع االأقارب وُم�صاركتهم اللحظات املختلفة، والتقاط ال�صور ومقاطع 
الفيديو، ومتابعة حركة املرور، وتنبوؤات الطق�ص، واالأخبار، وُمراقبة املنازل، وحجز الرحالت، وتذاكر االأفالم، والت�صوق، وتفقد الو�صفات، وحتى مراقبة دقات القلب، 
واأ�صبحنا ن�صاب بالذعر عندما ال ن�صتطيع العثور على الهاتف املحمول، وبقدر ما يكون هذا اأمرا جيدا فاإنَّه مثري للقلق، فهو اأ�صبح يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمط احلياة، 
اإال اأن احلياة قد تكون اأف�صل بدونه؛ اإذ اإنه قد ُي�صجع عادات �صيئة، فاالأ�صدقاء مل يعودوا يتوا�صلون ب�صكل �صخ�صي وُمبا�صر، واالأبناء يفزعون الأجهزتهم ليتحدثوا مع 

الغرباء، واأ�صابعهم تنقر با�صتمرار على هواتفهم. كيف ميكن ل�صيء »اجتماعي« كهذا اأن يكون غري اجتماعي يف ذات الوقت.

بانعد�م  متز�يد  ب�صكل  �لرقمية  �لتكنولوجيا  ح�صارة  ن�صوء  �رتبط 
�ل�صتغالل،  �نت�صار  م��ن  �لقلق  يثري  مم��ا  �مل�صاءلة،  و�صعف  �لأم���ن، 
و�لأم���ر�����س �لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل�����ص��ي��ا���ص��ي��ة. ك�صف �خل����رب�ء �لأم��ن��ي��ون 
مو�طن �صعف ُيحتمل �أن ت�صكل خطر�، يف ��صتخد�م تقنية �ملعلومات 
و�لت�صال �لآن، فا�صتخد�مات �لب�صر للتكنولوجيا قد تكون يف بع�س 
�مل�صممني  كبري، ومتلفة عن مق�صود   �إىل حد  �لأح��ي��ان مده�صة 
بطريقة غري  نف�صه  ع��ن  �ل��ب�����ص��ري  �لإب�����د�ع  يعلن  وق���د  �لأ���ص��ل��ي��ني، 
�ملكتبات،  �إىل  �لو�صول  �لإن��رتن��ت  �صبكة  لنا  �أت��اح��ت  وكما  متوقعة، 
�أي�����ص��اً لل�صركات  �أت���اح���ت  وو���ص��ائ��ل �ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي، ف��اإن��ه��ا 
ن�صب  باأقل  �ملخالفات  من  جديدة  ب��اأن��و�ع  للقيام  فر�صا  �لإجر�مية 
ومططات  فيه،  �ملرغوب  غري  �لإلكرتوين  �لربيد  مثل  ماطرة، 
�لت�صيد �لحتيايل، وبر�مج �لروبوتات، وخلقت �أي�صا فر�صا لزدهار 

ممار�صات �مل�صاومة و�لبتز�ز.
�لإع��الم  بو�صائل  �ملتعلقة  �مل�صاكل  �ل�صبط  �إع���ادة  كتاب  ي�صتعر�س 
�أعر��صها،  خالل  من  �لجتماعية  �لأم��ر����س  وفح�س  �لجتماعية، 
�لعلماء  م��ن  �لكثري  بها  ق��ام  �لتي  و�لتقارير  �لبحوث  خ��الل  وم��ن 
لتقدمي �صورة �صاملة دقيقة ت�صل لأكرب قدر من غري �ملتخ�ص�صني.  
�إج��ر�ء تقييم �لفرتة �ل�صتثنائية  يهدف �لكتاب «�إع��ادة �صبط«، �إىل 

و�ملزعجة للغاية من �لزمن �لذي منر به. 
ي�صتخدم م�صطلح «�إعادة �ل�صبط« يف لغة �لكمبيوتر، و�ل�صبكات على 
�إىل  وُيعيده  �لنظام  ُيوقف  �ل��ذي  �لإج��ر�ء  �إىل  و��صع لالإ�صارة  نطاق 
حالته �لأولية، وغالباً ما ي�صتخدم م�صطلح �إعادة �لت�صغيل بالتبادل 
م�صاكل  ت�صبب  �لتي  �لعمليات  و�إن��ه��اء  للهروب  طريقة  وه��ي  معه، 
و�لبدء من جديد. ي�صتخدم م�صطلح «�إعادة �ل�صبط« لالإ�صارة �إىل 
بد�ية جديدة ت�صمح لنا بتجنب �أخطاء �لطرق �لقدمية، و�لبدء من 
�إع��ادة �صبط غري  �إىل  �ملجتمعات  ��صطرت  باأ�صا�س مدرو�س.  جديد 
متوقعة بعد جائحة كورونا؛ فقد فر�صت �حلكومات يف جميع �أنحاء 
�ل��ذ�ت��ي، ومت تطبيق  ب��روت��وك��ولت �حلجر �ل�صحي و�ل��ع��زل  �ل��ع��امل 
تد�بري �لطو�رئ، ودفعت هذه �ملهلة �إىل �إعادة �لنظر يف �لعديد من 

جو�نب حياتنا و�صيا�صتنا.

«�صيتزن«،عن  مترب  �أجر�ها  �أبحاث  على  ديلربت«  «رونالد  �عتمد 
�ملدين،  �ملجتمع  على  �لت�صالت  نظام  �أث��ر  ليك�صف  �لرقمي،  �لأم��ن 
بعد،  ع��ن  �لتحكم  وتقنيات  �ملنظمة،  غ��ري  �مل��ر�ق��ب��ة  �صناعة  وتتبع 
�لغام�صة، وخدمات �لخرت�ق  �لعامة  �لعالقات  �صركات  وممار�صات 
مدفوعة �لأجر �لتي تتغذى على �أنهار من �لبيانات �ل�صخ�صية غري 
�ملوؤمنة  جيد�. �أدى �ل�صغط �لهائل يف �لعتماد على و�صائل �لتو��صل 
�إىل �صرورة  �لطبيعية  �لبيئة  و�لتو�صع فيه على ح�صاب  �لجتماعي 
�حلث على فر�س قيود على من�صات �لتكنولوجيا ملكافحة �لتدهور 
و��صتعادة  �لإل��ك��رتوين،  �ل�صتهالك  و��صتفحال  �لجتماعي،  �لبيئي 
�إىل  �أكرث حتديد�  ب�صكل  �لكتاب  �مل��دين. يهدف  للمجتمع  �لإنرتنت 
�لإ�صارة لإعادة �لنظر ب�صكل �أعمق يف �لنظام �لإيكولوجي لالت�صالت 

وب�صكل عاجل �أكرث من �أي وقت م�صى.
�لآلف  يعتقد  فقد  بالفو�صى؛   �لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  ت�صج 
بل رمبا �ملاليني �أنَّ �لأر�س م�صطحة؛ لأنهم �صاهدو� مقطع فيديو 
�ليمينية،  �ل�صعوبية  تن�صر  وق��د  �لفكرة،  لتلك  ي��روج  يوتيوب  على 
�لفا�صية �جلديدة على �صبكة �لإنرتنت وخارجها، فتوؤجج �لكر�هية 
و�لقتل و�لإبادة �جلماعية، وتهطل �أمطار� من �لأخبار �لعاملية يوميا 
�مل�صللة،  �ملعلومات  و�نت�صار  و�لبيانات،  �خل�صو�صية  �نتهاك  ح��ول 
��صتدعاء  ي�صتلزم  مما  �ل�صيا�صية  ب��الأح��د�ث  و�لتالعب  و�لتج�ص�س 
جل�صات  �أم���ام  �لجتماعي  �لتو��صل  لو�صائل  �لتنفيذين  �مل��دي��ري��ن 
�ل�صتماع يف �لكوجنر�س و�لربملان ملُو�جهة وهج �لكامري�ت وتدقيق 

�مل�صرعني.
 ،2016 ع���ام  �لأوروب�����ي  �لحت����اد  م��ن  بريطانيا  خ���روج  ��صتفتاء  ك���ان 
�لرئي�صة  �ل��ع��و�م��ل  م��ن  ت��ر�م��ب  للرئي�س  �ل��رئ��ا���ص��ي��ة  و�لن��ت��خ��اب��ات 
�لجتماعية  �لإع���الم  و�صائل  ت��اأث��ري  يف  �لنظر  ب��اإع��ادة  عجلت  �ل��ت��ي 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع وع��ل��ى �ل�����ص��ي��ا���ص��ة؛ ف��ف��ي ك��ل��ت��ا �حل��ال��ت��ني ��صتخدمت 
�لجتماعية  �لإع���الم  و�صائل  و�لأج��ن��ب��ي��ة  �ملحلية  �لفاعلة  �جل��ه��ات 
لن�صر �مل��خ��ال��ف��ات و�إ���ص��ع��ال �لح��ت��ج��اج��ات م��ن و�ق���ع �حل��ي��اة بق�صد 
فبف�صل  �حل��ادة؛  �لجتماعية  �لنق�صامات  وتاأجيج  �لفو�صى  تعزيز 
مثل«  �مل�صبوهة  �ل�صركات  بع�س  خرجت  �أج��ري��ت  �لتي  �لتحقيقات 

�ل�صفلي  �ل��ع��امل  م��ن  مل��ح��ة  لتظهر  �ل��ظ��ل  «م���ن  �أناليتيكا  ك��ام��ربدج 
من  �ملظلم  �جلانب  وظهر  �لجتماعية،  �لإع��الم  لو�صائل  �لغام�س 
«�حلرب  وتبيع خدمات  عالية  تقنية  �لتي متتلك   �ملرتزقة  �صركات 
�لإلكرتونية« لبع�س حكام ي�صتخدمونها لخرت�ق �أجهزة خ�صومهم، 
�إىل عو�قب وخيمة؛ �لأم��ر �لذي  ي��وؤدي ذلك  و�صبكاتهم  وكثري� ما 
�إلكرتوين مزود مبرفق؛ فقد  �أو بريد  �أي ن�س،  يدعو لالرتياب يف 
�ت�صع �لعامل �ملت�صل به �جلهاز و�أ�صبح م�صدر� للخطر ب�صكل متز�يد 

على �حلياة �ل�صخ�صية.
�مل�صتجد  كورونا  فريو�س  �جتاح  �أن  بعد  �لتو��صل  �صبكات  �أ�صبحت 
طوق  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  جميع   2019 ع��ام  �أو�خ���ر   )COVID-19(
و�إغالق  �ملعتادة،  �لأعمال  ب�صبب توقف  �أي وقت م�صى؛  �لنجاة عن 
�جلميع  و����ص��ط��ر�ر  �مل��وظ��ف��ني،  م��الي��ني  و�إق��ال��ة  باأكملها،  �صناعات 
تقريباً �إىل �لعزل �لذ�تي، و�لعمل من �ملنزل. ويف حني تهاوت جميع 
و�أدو�ت  �لتكنولوجيا،  من�صات  �صهدت  �لعاملي،  �لقت�صاد  قطاعات 
موؤمتر�ت �لفيديو، مثل «زوم« وغريها �رتفاعا مذهال يف ��صتخد�مها، 
وحتولت من �أ�صياء غام�صة �إىل �أ�صياء ماألوفة ي�صتخدمها �لأجد�د، 
ب��ر�مي«،  و«�أم���ازون  «نتفليك�س«،  ولعبت  طويلة،  ل�صاعات  و�لأط��ف��ال 
و«يوتيوب« وغري ذلك من خدمات �لإعالم �لتي �زدهرت للغاية دور� 
يف �لإلهاء �ملرحب به عن �لأخبار �لكئيبة للجائحة، وقفز ��صتهالك 
�لت�صال  �صركات  �أن  لدرجة  هائلة  م�صتويات  �إىل  �ل��رتددي  �لنطاق 
�ل�صلكية، و�لال�صلكية  كانت ت�صع �صقفاً لتدفق �ملو�د وتخف�س جودة 

�لفيديو ل�صمان عدم حتميل �صبكة �لإنرتنت �أكرث من طاقتها.
�رت��ف��ع على �صعيد �آخ���ر ب��ال�����ص��رورة م��ع��دل �جل��ر�ئ��م �لإل��ك��رتون��ي��ة، 
و�خرت�ق �لبيانات �إىل عنان �ل�صماء حيث ��صتغل �ملخرتقون �ملاليني 
�أجهزتهم  من �لنا�س �لذين يعملون من منازلهم، و�لتي مل ت�صمم 
لأكرث من �لتحكم عن بعد يف مطابخهم، و�صيار�تهم ومل تكن موؤمنة 
على  مكان  ك��ل  يف  �مل�صللة  �ملعلومات  �نت�صرت  كما  �ل��ك��ايف،  بال�صكل 
�لرغم من �جلهود �لتي تبذلها منابر �لتو��صل �لجتماعي لتوجيه 
م�صتخدميها �إىل م�صادر �صحية  موثوقة، �إل �أن �لنا�س جترعو� �صم 

تلك �ملعلومات �مل�صللة �ملتناق�صة عرب و�صائل �لتو��صل.
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�فرت�صت �حلكمة �لتقليدية يف �ملا�صي �أن �لتكنولوجيا �لرقمية من 
�صاأنها �أن متكن �أعظم قدر� من �لقدرة للح�صول على �ملعلومات، و�أن 
تي�صر �لتنظيم �جلماعي، و�أن متكن �ملجتمع �ملدين، فقد بد�أ «�لربيع 
رقميا،  تغذت  �لتي  �لجتماعية  �حلركات  من  ذلك  وغري  �لعربي«، 
وكانت تربهن على قوة �ل�صعوب �لتي ل مُيكن وقفها، و�صفق �لكثري 
لتقريب  كو�صيلة  جديد  �بتكار  ولكل  للتكنولوجيا،  �ملتحم�صني  من 
�إىل  فُينظر  �لآن  �أما  �لدميوقر�طية.  وتن�صيط  بع�صهم،  من  �لنا�س 
�أنها ت�صبب نوعاً من  و�صائل �لإع��الم �لجتماعية على نحو متز�يد 
�لإع��الم  و�صائل  �أن  يعتقدون  من  عدد  ويتز�يد  �لجتماعي،  �ملر�س 
�لجتماعية،  �لتن�صئة  ع��ل��ى  منا�صب  غ��ري  ت��اأث��ري  ل��ه��ا  �لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�لقر�ر�ت �ل�صيا�صية �لهامة، وبد�أ �آخرون يالحظون �أننا ننفق قدر� 
يف  نعي�س  �أن��ن��ا  ح��ني  يف  �أجهزتنا،  يف  نحدق  حياتنا  م��ن  �صحي  غ��ري 
�لو�قع عزلة و�نف�صال عن �لو�قع. ظهرت نتيجة هذ� �لقلق �ملتز�يد 
�ملديرين  وت�صجيع  �لجتماعي  �لتو��صل  و�صائل  تنظيم  �إىل  دع��و�ت 
على  �أف�صل  ب�صكل  م�صرفني  يكونو�  �أن  على  لل�صركات  �لتنفيذيني 

بر�جمها، و�حرت�م �خل�صو�صية. 
جتمع و�صائل �لتو��صل �لجتماعي �لبيانات �ل�صخ�صية مل�صتخدميها 
�أو  �أو «جوجل«،  بال هو�دة، وحتولها �إىل نقود، �صو�ء «�لفي�س بوك«، 
�أجيال ل تعرف ما هو �صعور  ت��وك«، وهناك  «تيك  �أو  �صات«،  «�صناب 
�حلياة دونهم. �إن و�صائل �لتو��صل �لجتماعي لي�صت كل �صيء، ولكنها 
توؤثر على كل �صيء، فاملن�صات �لتي تدير و�صائل �لإعالم �لجتماعية 
بع�س  يف  طريقها  يف  �آخ��ر  �صيء  كل  وتكت�صح  هائلة  بجاذبية  تتمتع 
�لأحيان، ومن خالل عملية �ل�صتحو�ذ متت�س حتى �لتطبيقات غري 

�لجتماعية �إىل جمرة �لإعالم �لجتماعي.
عنا�صر  من  �لعاملية،  �لتو��صل  لو�صائل  �لإيكوجلي  �لنظام  يتكون 
متطورة بع�صها بطيء وم�صتمر وبع�س منها �صريع �لتحور؛ فهناك 
�لبيانات،  و�أن��ه��ار من  وتطبيقات،  و�أج��ه��زة،  وب��روت��وك��ولت،  معايري، 
�ل�صقوق  ع��رب  يت�صرب  وبع�صها  حمكمة،  ق��ن��و�ت  يف  حم��دد  بع�صها 
و�لثغر�ت، تعد �لبيانات هي «�لنفط �جلديد«، و�لذي �صيزد�د قيمة 

بعد �لنتقال لتكنولوجيا �جليل �خلام�س. 
�لجتماعية  �لإع��الم  و�صائل  تاأثري  على  �لأبحاث  من  كثري  �أجريت 
على  �لرقمي  �لتطور  و�أثر  و�ل�صيا�صية،  �لجتماعية  �لأمر��س  على 
تنتج عن  �إدمانية  �أن هناك �صفات  فات�صح  و�صلوكه،  �لإن�صان  �إدر�ك 
�لبع�س عندما  ي�صيب  �لذي  �لذعر  يف�صر  �لرقمية، مما  �ملُمار�صات 
مثل  �أعلى  م�صتوى  ذ�ت  تاأثري�ت  عن  ف�صاًل  �ملحمول،  جهازه  يفقد 
�ل�صتقطاب �لديني، �أو �ل�صيا�صي، �إل �أنه ل مُيكن �أن نلقي بالالئمة 
�لعتماد  ميكن  ول  معقدة،  فاملجتمعات  وحدها  �لو�صائل  تلك  على 
على �لأحادية �ل�صببية حول �أمر��س �ملجتمع؛ فكثري من �لتاأثري�ت 
�حلقيقة  يف  ي��ع��ود  �ل��و���ص��ائ��ل  ل��ه��ذه  �ملجتمع  ين�صبها  �ل��ت��ي  �ل�صلبية 
ويعود  ووجود عو�مل متد�خلة  �لعامة،  �ملوؤ�ص�صات  �لثقة يف  لتدهور 
بع�صها لعقود خلت. وتاأطري عالقة �ل�صببية على هذ� �لنحو يجنب 
�ختز�ل  �لعلماء  بع�س  يعتربه  مم��ا  �لجتماعية،  �مل��ت��غ��ري�ت  ت��اأث��ري 
فيها  تتغري  �لت�صالت  بيئة  كذلك  و�لبيئة.  �لأن���و�ع  بني  للعالقة 

�ملمار�صات و�لظروف، و�لأفكار، و�ملوؤ�ص�صات �إيجابا و�صلبا.
�ملا�صيني  �لعقد  ون�صف  �لعقد  يف  �لتطبيقات  �صاللة  ظ��ه��ور  �أدى 
خا�صة �لأعمال �ل�صتثنائية «جوجل، وفي�صبوك« �إىل ن�صاأة ما يعرف 
�قت�صادي،  هو  فيما  �لبيانات  من  لال�صتفادة  �ملر�قبة«  ب�«ر�أ�صمالية 
�أو �صيا�صي، وهو �لقت�صاد �لقائم على مر�قبة �لبيانات �ل�صخ�صية، 
له  حتقق  �مل�صتخدم،  ت��خ��دم  وك��اأن��ه��ا  �ل��ت��و����ص��ل  من�صات  ت��ب��دو  فقد 

يف  �أعمق  ب�صكل  تبحث  �أ�صبحت  ولكنها  �ملعلومات،  �لتو��صل،وتوفر 
فيبدو  و�ملن�صة،  �مل�صتخدم  بني  �لعالقة  فتنقلب  �ل�صخ�صية،  حياته 
ولكن يف  نافعا،  �صيئا مفيد�  لنا  ويقدمون  �أنهم يخدموننا  ظاهريا 

�لعمق، حتولنا �إىل مادة خام لديهم بقو�عد بياناتنا �ل�صخمة. 
�لنف�س  وعلم  �لتو��صل،  و�صائل  ب��ني  �لتفاعل  �أي�صاً  �لكتاب  ت��ن��اول 
ت�صميم  يف  �لو�صائل  تلك  مهند�صي  وظيفة  وتتمثل  �لج��ت��م��اع��ي، 
عليهم  وتبقي  �مل�صتخدمني،  �هتمامات  جت��ذب  بطريقة  منتجاتهم 
وهم يعتمدون يف ذلك على روؤى، و�أ�صاليب م�صتمدة من �لإعالنات 
و�ل��دو�ف��ع،  �ل��غ��ر�ئ��ز،  وم��ع��رف��ة  �ل�صلوكي،  �لنف�س  وع��ل��م  �ل��ت��ج��اري��ة، 
و�ل�صمات �ملعرفية �ملت�صلة بردود �لفعل �لعاطفية وغريها من ردود 
حمتوى  �إىل  �لجتماعي  �لإع���الم  و�صائل  متيل  و�أح��ي��ان��اً  �لأف��ع��ال. 
متطرف، ومثري، مما يوؤدي بدوره �إىل �لتقليل من جودة، وم�صد�قية 
تلك  ل�صتخد�م  �خلبيثة  �لفاعلة  للجهات  فر�صا  ويخلق  �ملن�صات، 
�ملن�صات كقنو�ت لزرع �لنق�صام، ون�صر �ملعلومات �مل�صللة، وتقوي�س 
�لتما�صك، وحتفيز �صهية �لتخريب �لتي حتولت �إىل جتارة كربى مع 
بيانات  «�ملظلمة« ملجموعة و��صعة من  �لعامة  �لعالقات  بيع �صركات 
�لقبلية،  �لنزعة  �ت�صاع  يف  �لعو�مل  من  عدد  مع  و�أ�صهمت  �لعمالء، 
�ملجال  يف  �مل�صللة  �ملعلومات  �نت�صار  �إن  �لجتماعي.  و�ل�صتقطاب 
�لعام �أمر ل يتحمله في�صبوك �أو تويرت، وحدهما. �إن ممار�صة �لن�صر 
خلقت  و�إن  نف�صها،  �لب�صرية  ق��دم  قدمية  خاطئة  ملعلومات  �ملتعمد 
و�صائل �لتو��صل �لجتماعي ظروفا مو�تية لن�صرها �ليوم، ونتيجة 
ذلك �نت�صرت ممار�صات �لت�صليل �لإعالمي، و�أ�صبحت �أكرث تطور�، 
ومدعومة مبزيد من �ملو�رد، وبالتايل ميكن �أن يكون لها �آثار �أكرث 
�صرر� مما �صيكون عليه �حلال يف غياب و�صائل �لتو��صل �لجتماعي.

عليها  يعتمد  �لتي  �لجتماعية  �لإع���الم  و�صائل  �إىل  �لكتاب  تطرق 
�ن��ع��د�م �لأم����ن، وماطر  ب��اأوج��ه  �أن��ه��ا تعج  �مل���دين م��وؤك��د�  �ملجتمع 
�ل�صخ�صية  �ل��ب��ي��ان��ات  ����ص��ت��غ��الل  م���ن  �أخ�����رى  و�أ����ص���ك���ل  �لح���ت���ي���ال، 
يف  �لقفزة   ه��ذه  �حل��ي��اة.  تهديد  ح��الت  عن  ف�صال  للم�صتخدمني، 
�لتكنولوجيا حدثت خفية يف غياب �أي تد�بري تعوي�صية متنع �إ�صاءة 
توزيع  يف  �لتحكم  �إىل  �ل�صلطوية  �لأنظمة  متيل  وق��د  �ل�صتخد�م، 
�لليرب�لية  �لدميوقر�طيات  ولكن  �ل�صني،  يف  يحدث  كما  �لبيانات، 

جائحة  وز�دت  �مل�صاءلة،  ع��دم  ماطر  من  مزعجة  �أمن��اط��ا  تعر�س 
كورونا من هذه �ملخاطر عندما �أعلنت �حلكومات حالة �لطو�ريء، 
�لبيانات  ملر�قبة  �لتو��صل �لجتماعي  �آلية  �لتو�صع يف  �إىل  وحتولت 

�ل�صخ�صية لالأغر��س �لطبية و�حليوية.
�لجتماعي  �لتو��صل  لو�صائل  �ل�صلبية  ب��الآث��ار  �لع���رت�ف  يتز�يد 
وتوثيقها ب�صكل جيد، ولكن ماذ� نفعل حيالها م�صاألة متلفة، وهذ� 
�أنه ل توجد حلول مقرتحة،�إنها وفرية ومتكاثرة، ولكنها  ل يعني 
تفتقر �أي�صا �إىل �إطار �صامل يربطها معا، بل �إنها يف بع�س �حلالت 
دعا  بع�س هذه �حللول �جلزئية،  �أجل �جلمع بني  متناق�صة. ومن 
�لكاتب لإجر�ء ب�صيط ولكنه قوي هو «�صبط �لنف�س« ويعني �حل�س 
ذلك  �ل�صيطرة، مبا يف  �صيء ما حتت  �أو  ما  �صخ�س  و�إبقاء  �ل�صليم« 

م�صاعره وعاد�ته و�صلوكياته.
ن��ي��ام��اً يف ح�صارة  ن�صري  كنا  ل��و  كما  ي��ب��دو  �لأم���ر  �أن  ي���رى«دي���ربت« 
ن�صتيقظ  فقط  �لآن  ونحن  �لآل���ة،  على  قائمة  �صنعنا  م��ن  ج��دي��دة 
على عو�قبها غري �ملتوقعة، « هذ� �لإح�صا�س باحلتمية يقود ديربت 
�ل�صبط  �إع����ادة  �إىل  للو�صول  كطريقة  �لنف�س  �صبط  مفهوم  �إىل 
�ل�صرورية للغاية للعامل �لرقمي. �إن �صبط �لنف�س، على �لرغم من 
طويلة  ب�صل�صلة  يرتبط  ث��ري  تاريخي  �إرث  ذو  مفهوم  هو  ب�صاطته، 
�ليونان  �إىل  متتد  �لتي  و�ملمار�صة  �ل�صيا�صي  �لفل�صفي  �لتفكري  من 
�آليات  �ملفكرون  بها  ت�صور  �لتي  �لطرق  بع�س  وبا�صتلهام  �لقدمية. 
�لكيفية  ح��ول  �لق��رت�ح��ات  بع�س  ط��رح  �مل��ا���ص��ي،  يف  �لنف�س  �صبط 
�لنف�س يف ع�صرنا هذ� كو�صيلة  بها يف تد�بري �صبط  �لتي قد نفكر 
لكبح جماح جت��اوز�ت و�صائل �لتو��صل �لجتماعي،  و�لح��رت�ز من 
�إ�صاءة ��صتخد�م �ل�صلطة، مع �حلفاظ يف �لوقت نف�صه على �لإمكانات 

�لكبرية �لتي ينطوي عليها �لنظام �لإيكولوجي لالت�صالت .
�حل��ايل  -بت�صكيله  ن��ظ��ام مر��صالتنا  ب���اأن  ل��الع��رت�ف  �ل��وق��ت  ح��ان   
ويطلق  و�ملمار�صات،  �ملوؤ�ص�صات،  يعوق  فهو  متاما،  متال  �أ�صبح   -
منها  وكثري  متوقعة،  غري  بطرق  جديدة  �جتماعية  لقوى  �لعنان 
يخلف تاأثري�ت �صارة، وقد ت�صحق �حلريات �لفردية، وتخلق فر�صاً 

جاحمة للف�صاد و�ل�صتبد�د.
ل يز�ل �لبتكار �لتكنولوجي �جلامح يف حد ذ�ته ي�صري على طريق 
�إعادة �ل�صبط فر�صة نادرة لت�صور  كارثي من �ل�صتهالك. متنحنا 
بديل، و�لبدء يف عملية حتقيقه بالفعل. ل �صك �أنها لن تكون �صهلة، 
ولن حتدث بني ع�صية و�صحاها. ولكن �ل�صت�صالم �لقدري للو�صع 
�إىل  �ل�صبط«  «�إع����ادة  .ي��ه��دف  �أي�����ص��اً  حقيقياً  ب��دي��اًل  لي�س  �ل��ر�ه��ن 
�مل�صاعدة يف �لبدء يف �لتفكري يف طريقة للتخفيف من �أ�صر�ر و�صائل 
�ملجتمع  يدعم  لالت�صالت  بيئي  نظام  وبناء  �لجتماعية،  �لإع��الم 

�ملدين وي�صهم يف حت�صني �حلالة �لب�صرية.
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�لعميقة  �لتعددية  «مفاهيم  بعنو�ن  �لأول  �لف�صل  من  �لثاين  �جلزء 
للدميقر�طية«، يحلل �ملفاهيم �لتعددية �لعميقة للدميقر�طية، حيث 
يوؤكد �ملد�فعون عن هذ� �لنهج �أن �خلالف �ل�صيا�صي عميق جد� ً بحيث 
�لنهج، يو�صون  �لتغلب عليه ب�صكل معقول. ففي �صوء هذ�  ل ميكن 
ك� «طريق مت�صر« حلل م�صكلة  �لأغلبية  تتخذها  �لتي  بالإجر�ء�ت 
�خلالف �لعميق مع �حلفاظ يف نف�س �لوقت على �مل�صاو�ة �ل�صيا�صية. 
يرتك  ل  �لأغلبية  نظام  �أن  �لف�صل  ُيظهرهذ�  �ل��ر�أي،  هذ�  مقابل  يف 
�حلا�صمة.  لالأغلبية  �لأع��م��ى  �لإذع����ان  ���ص��وى  �آخ���ر  خ��ي��ار�ً  لالأقليات 
�لعميقة  �لتعددية  �أن�صار  ي�صتطيع  ل  كذلك،  �لأم��ر  يكون  ما  وبقدر 
�صرح كيف ميكن جلميع �ملو�طنني �لتماهي مع �لقو�نني و�ل�صيا�صات 
�خلا�صة،  قو�نينهم  باعتبارها  عليها  و�مل�صادقة  لها  يخ�صعون  �لتي 
�لتعددية  فاأن�صار  �ل��ذ�ت��ي؛  للحكم  �لدميقر�طي  �ملثل  يتطلب  كما 
على  و�لإ���ص��ر�ر  �ل�صيا�صية  �مل�����ص��او�ة  ع��ن  �ل��دف��اع  يف  حمقون  �لعميقة 
�صرورة �ل�صتجابة لتحدي �خلالف �ملتف�صي بني �لأف��ر�د. ومع ذلك، 
�إغ��ر�ء �تخاذ  �إذ� تخلينا عن  �إل  ل ميكننا �ل�صتفادة من هذه �لأفكار 
«�لطريق �لإجر�ئي �ملخت�صر« و�عتناق �لطريق �لطويل للدميقر�طية 

�لت�صاركية �لتد�ولية.
ك��م��ا ي��ت��ن��اول �ل��ف�����ص��ل �ل���ث���اين م���ن ه����ذ� �ل��ع��م��ل، حت���ت ع���ن���و�ن «مل����اذ� 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ت�����ص��ارك��ي��ة �ل��ت��د�ول��ي��ة؟« ع��ل��ى م���دى �أرب���ع���ة �أج����ز�ء، 
�للوتوقر�طية  و�ملفاهيم  للدميقر�طية،  �لبحتة  �ملعرفية  �ملفاهيم 
و�مل���وؤ����ص�������ص���ات  �ل����ت����د�ول����ي����ة،  ل���ل���دمي���ق���ر�ط���ي���ة   Lottocratic
�للوتوقر�طية من منظور ت�صاركي، و�ملفهوم �لت�صاركي للدميقر�طية 
�ل��ب��ح��ت��ة  �مل��ع��رف��ي��ة  �مل��ف��اه��ي��م  �لأول يف  ي��ب��ح��ث �جل�����زء  �ل���ت���د�ول���ي���ة. 
قيمة  ف���اإن  �ل��ن��ه��ج،  ه��ذ�  مل��وؤي��دي  بالن�صبة  �ل��ت��د�ول��ي��ة.  للدميقر�طية 

يفرت�صون  كما  نتائجها.  ج��ودة  على  د�ل��ة  �لدميقر�طية  �لإج���ر�ء�ت 
�لتي يولدها �صانعو  �ملعرفة  على ج��ودة  �أي�صاً  د�ل��ة  �لنتائج  �أن ج��ودة 
 epistocrats لقر�ر.على هذ� �لأ�صا�س، يو�صي �لأب�صتقر�طيون�
باأن يذعن �ملو�طنون ب�صكل �أعمى لقر�ر�ت �خلرب�ء �ل�صيا�صية )�صو�ء 
�إىل  للو�صول  �ل�صكان(  من  متثيلية  عينة  �أو  �ل�صيا�صية  �لنخب  كانت 
نتائج �صيا�صية �أف�صل. غري �أن هذ� �لنهج يغفل �لأهمية �لدميقر�طية 
للتد�ول  �ملعرفية  �لوظيفة  تقلي�س  خالل  من  وذل��ك  �لعام،  للتد�ول 
بهدف حتديد �أف�صل �ل�صيا�صات، �لتي تتجاهل وظيفة معرفية مهمة 
ميكن  �ملعنية  �ل�صيا�صات  �أن  �صمان  يف  �ملتمثلة  وه��ي  للتد�ول،  �أخ��رى 
تربيرها لأولئك �لذين يجب �أن ميتثلو� لها، غري �أنه بدون تعاونهم 
�إذ� كنَّا نهتم بالنتائج،  فاإنَّ هذه �لنتائج �ملرجوة ل تتحقق. وبالتايل، 
يجب �أن نتخلى عن �إغر�ء «�خت�صار �خلرب�ء« و�لرتكيز على حت�صني 
عمليات تكوين �لر�أي، و�لإر�دة �لتي ي�صارك فيها �ملو�طنون حتى ميكن 

حتقيق نتائج �أف�صل.
 lottocratic »و�جلزء �لثاين يبحث يف �ملفاهيم «�للوتوقر�طية
ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل���ت���د�ول���ي���ة، �ل��ت��ي و���ص��ع �مل���د�ف���ع���ون ع��ن��ه��ا �آم��ال��ه��م 
�لتد�ولية  للجمهوريات  �لعمومي  �ل���ص��ت��خ��د�م  �أم���ام  �لدميقر�طية 
للمو�طنني،  حملفني  هيئات  مثل   minipublics �ل�صغرية 
�لبع�س  ويقرتح  �لتد�ولية.  و�ل�صتطالعات  للمو�طنني،  وجمال�س 
كو�صيلة  �ل�صغرية  للجمهوريات  �ل�صيا�صي  �لقر�ر  �تخاذ  �صلطة  منح 
�ل�صيا�صية.  �لعملية  على  �لدميقر�طية  �مل��و�ط��ن��ني  �صيطرة  ل��زي��ادة 
�لدفاع عن  باأنه ل ميكن  �لف�صل  �ل��ر�أي، يجادل هذ�  ويف مقابل هذ� 
�أن يذعن  ت�صاركية، من خالل توقع  �أ�ص�س  �ملقرتحات على  مثل هذه 
�ملو�طنون ب�صكل �أعمى للقر�ر�ت �ل�صيا�صية ملجموعة متارة ع�صو�ئياً 

من �ملو�طنني؛ فاإن �ل�صتخد�م �لعام للجمهوريات �ل�صغرية يف �صنع 
�لقر�ر من �صاأنه �أن يقل�س، بدًل من زيادة قدرة �ملو�طنني على تويل 
زمام �لأمور و�لتو�فق مع �ل�صيا�صات �لتي يخ�صعون لها، كما يتطلب 
يف  حمقون  فاللوتوقر�طيون  �لذ�تي.  للحكم  �لدميقر�طي  �لنموذج 
ت�صليط �ل�صوء على �لإمكانات �لدميقر�طية للجمهوريات �ل�صغرية. 
�إغر�ء  �أن نقاوم  �أجل �إطالق �لعنان لتلك �لإمكانات، يجب  ولكن من 
على  �أعيننا  نبقي  و�أن  �جل��زئ��ي«  للتد�ول  �ملخت�صر  «�لطريق  �ت��خ��اذ 
من  �ل�صغرية  �جلمهوريات  متكني  م��ن  ب��دًل  �لكلي،  �ل��ت��د�ول  ه��دف 
�تخاذ �لقر�ر�ت لبقية �ملو�طنني، كما يجب على �ملو�طنني ��صتخد�مها 

لتمكني �أنف�صهم.
بالإ�صافة لذلك، ي�صتك�صف �جلزء �لثالث كيف ميكننا �إ�صفاء �لطابع 
خدمة  �أج���ل  م��ن  �ل��ت��د�ول��ي��ة  �ل�صغرية  �جل��م��ه��وري��ات  على  �ملوؤ�ص�صي 
�لأهد�ف �لدميقر�طية �حلقيقية و�لكبرية، وذلك على �لنقي�س من 
نة للجمهور �مل�صغر �لذي من �صاأنه جتاوز �ملد�ولت  �ل�صتخد�مات �ملمَكّ
�ل�صيا�صية للمو�طنني، و�لتي من خاللها ميكن للمو�طنني ��صتخد�م 
و�ملثرية للجدل، حيث  �ل�صتباقية  �ل�صغرية لالأغر��س  �جلمهوريات 
ج��ودة  حت�صني  على  �مل�صغر  للجمهور  �ل���ص��ت��خ��د�م��ات  ه��ذه  �صتعمل 
�ل�صيا�صي على �تخاذ  �أي�صا ً �لنظام  �لتد�ول يف �ملجال �لعام و�صتجرب 
�لطريق �ل�صريع �ملتمثل يف �إ�صر�ك �ملو�طنني ب�صكل �صحيح يف �لعملية 
�ل�صيا�صية. كما يو�صح هذ� �لف�صل هذه �لأ�صكال �ملحتملة من «�لن�صاط 
�لتد�ويل« مب�صاعدة �أمثلة من ��صتطالعات �لر�أي �لتد�ولية �لفعلية 
مدى  على   James Fishkin في�صكني  جيم�س  �أج��ر�ه��ا  �لتي 
عدة عقود، حيث يو�صح هذ� �لتحليل كيف ميكن للجمهور �مل�صغر عن 
للتد�ول  �لدميقر�طية  ي�صاعد يف حت�صني �جل��ودة  �أن  �لتد�ول  طريق 

علي الرواحي * 

ديمقراطية بدون اختصارات: مفهوم تشاركي 
للديمقراطية التداولية

كريستينا الفون  

النموذج  تاأخذ  التي  التداولية  للدميقراطية  الت�صاركي  املفهوم  ف�صول،  ثالثة  مدى  على  الفون،  كري�صتينا  االأ�صل  االأ�صبانية  للفيل�صوفة  اجلديد  الكتاب  هذا  يو�صح 
الدميقراطي للحكم الذاتي على حممل اجلد. فهي تبحث كما يف الكثري من اأعمالها يف نطاق االأ�صئلة املعيارية للفل�صفة ال�صيا�صية املعا�صرة، مركزة على الدميقراطية، 

وم�صاركة املواطنني، واحلكومة العاملية، وحقوق االإن�صان، واجلوانب الدينية وال�صيا�صية املتداخلة يف هذا ال�صاأن.
الف�صل االأول، املعنون باملثال الدميقراطي للحكم الذاتي، يتناول العالقة بني عن�صرين للمثال الدميقراطي للحكم الذاتي: امل�صاواة ال�صيا�صية والرقابة الدميقراطية 
للمواطنني. ففيما يتعلق بالرقابة الدميقراطية، جتادل املوؤلفة باأنَّه مُيكننا تقييم الوعد الدميقراطي ملفاهيم ُمتلفة للدميقراطية ومقرتحات االإ�صالح املوؤ�ص�صي من 
خالل تقييم مدى طلبات اأو توقعات املواطنني للخ�صوع االأعمى لقرارات االآخرين؛ ذلك الأن مفاهيم الدميقراطية التي تت�صمن مثل هذا التوقع تقبل �صمنيًا اإمكانية 
وجود اختالل دائم بني معتقدات ومواقف املواطنني من جهة، والقوانني وال�صيا�صات التي يخ�صعون لها من اجلهة االأخرى. وبالتايل، ال ميكنهم �صرح كيف ميكن للمواطنني 
اأنها �صيا�صاتهم اخلا�صة؛ وذلك نظرًا الأن توقع اخل�صوع االأعمى يتعار�ص جوهريًا مع النموذج الدميقراطي  التماهي مع ال�صيا�صات التي حتكمهم وامل�صادقة عليها على 
للحكم الذاتي، فهو يقدم معيارا ً مفيدا ً لتحديد اأوجه ق�صور الدميقراطية من بني مفاهيم الدميقراطية املختلفة التي تقرتح وجود »اخت�صارات« متلفة من �صاأنها 

جتاوز املداوالت ال�صيا�صية من قبل املواطنني.
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�ل�صيا�صي يف �ملجال �لعام، مع تعزيز �صيطرة �ملو�طنني �لدميقر�طية 
على �لقر�ر�ت �ل�صيا�صية.

�لدميقر�طية  �لأه��م��ي��ة  �ل��ر�ب��ع على  �جل��زء  يركز  ذل��ك،  ع��الوة على 
للتد�ول �ل�صيا�صي، ويجادل باأن �لدميقر�طية ل يهددها �إدر�ج �لبعد 
ُيهددها  ذل��ك،  من  ب��دًل  ولكن  �ل�صيا�صي  �لنقا�س  يف  للحقيقة  �ملعريف 
��صتبعاد �لبعد �ملعريف للتربير جتاه �لآخرين �لذين يجب �أن ميتثلو� 
�ل�صيا�صية. من �لأم��ور �لتي يجب �فرت��صها - كما  �ملناق�صات  لنتائج 
يفعل �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ون �مل��ت��د�ول��ون - �أن���ه مب���رور �ل��وق��ت ق��د ُت���وؤدي 
�ل�صر�عات �ل�صيا�صية �إىل �لتفاق على �أف�صل �لإجابات لبع�س �لأ�صئلة 
�ل�صيا�صية؛ ذلك لأنَّ جتاهل �حلاجة �إىل حدوث مثل هذه �لن�صالت 
�ل�صيا�صية و�لنجاح �أمر �آخر متاًما - كما يفعل �لأب�صتقر�طيون. كما 
هذ�  يف  �ملتبادل.  للت�صويغ  موؤ�ص�صي  نهج  عن  ويد�فع  �لف�صل  يو�صح 
�لتفاق  م��و�ط��ن  ك��ل  م��ن  �لدميقر�طية  �ل�صرعية  تتطلب  ل  �لنهج، 
على معقولية كل قانون يخ�صع له يف �أي وقت. ما يتطلبه �لأمر هو 
�أي  �ملوؤ�ص�صات يف مكانها بحيث ميكن للمو�طنني �لطعن يف  �أن تكون 
قو�نني ل ميكنهم قبولها ب�صكل معقول من خالل طلب تقدمي �أ�صباب 
جلميع  متاحة  �ملوؤ�ص�صات  ه��ذه  تكون  ما  وبقدر  تغيريها،  �أو  منا�صبة 
م�صروع  يف  مت�صاوين  �أع�����ص��اًء  �أنف�صهم  ي���رو�  �أن  ميكنهم  �مل��و�ط��ن��ني، 

�صيا�صي جماعي للحكم �لذ�تي.
بالإ�صافة لذلك، يتطرق �لف�صل �لثالث و�لأخري من هذ� �لعمل، يف 
جزئه �لأول للمفهوم �لت�صاركي للعقل �لعام، عن طريق �أخذ �لنموذج 
�إلقاء  يف  ي�صاعد  فهو  وموجه،  كمر�صد،  �لذ�تي  للحكم  �لدميقر�طي 
�صوء جديد على دور �لأ�صباب �لدينية يف �ل�صيا�صة، وذلك من خالل 
تف�صل  �لتي  �لعلمانية،  و�لرتجمة  و�ل��دم��ج  �ل�صتبعاد  من��اذج  �إظ��ه��ار 
�أو  متدينني  �أك��ان��و�  ���ص��و�ء  �مل��و�ط��ن��ني،  جلميع  ميكن  كيف  تف�صري  يف 
جماعي  م�صروع  يف  مت�صاوين  م�صاركني  �أنف�صهم  ي��رو�  �أن  علمانيني، 
للحكم �لذ�تي. بعد حتليل �ل�صعوبات �لتي تو�جه كل منوذج من هذه 
�لنماذج، يد�فع �لف�صل عن مفهوم بديل ت�صاركي للعقل �لعام يو�صح 
جميع  متكن  �صاملة  عملية  يكون  �أن  �ل�صيا�صي  للتد�ول  ميكن  كيف 
وجهات  على  و�لتاأثري  �ملتبادل،  �لت�صويغ  يف  �لنخر�ط  من  �ملو�طنني 
نظر بع�صهم �لبع�س على �لرغم من وجود خالفات عميقة. ويحمل 
  Rawlsian هذ� �لتوجه ت�صابها  قويا  مع عقل جون ر�ول�س �لعام
ولكنه متلف عنه ب�صكلٍ  كبري جد� ً. على وجه �خل�صو�س، يرى هذ� 
�لتوجه �لت�صاركي للعقل �لعام �أنه غري كاٍف، بحيث ميكن للمو�طنني 
�أخ��الق��ي للكيا�صة. وب��دًل من ذل��ك، فاإن  �لعتماد على وج��ود و�ج��ب 
لتمكني  مطلوبة  و�ل��ق��ان��وين  �ل�صيا�صي  �لطعن  يف  �لفعالة  �حل��ق��وق 
�ملو�طنني من �إطالق عملية �لت�صويغ �لعام ملعقولية �أي �صيا�صات يرون 

�أنها غري مقبولة. 
كيف  �جل��ل��ب��اب«،  يف  «�مل��و�ط��ن��ون  بعنو�ن،  �لأخ���ري  �لف�صل  يو�صح  كما 
للمر�جعة  �لدميقر�طية  �ل�صرعية  عن  م�صرتك  دفاع  تاأ�صي�س  ميكن 
�لق�صائية. وي�صتند هذ� �لدفاع على حتليل �ملغزى �لدميقر�طي حلق 
للمر�جعة  �ل�صائدة  �لنظرة  ومقابل  �لقانوين.  �لطعن  يف  �ملو�طنني 
�لق�صائية باعتبارها طريقا ً مت�صر� ً للخرب�ء، يتطلب من �ملو�طنني 
�أن  �لإذع��ان �لأعمى للقر�ر�ت �ل�صيا�صية للق�صاة، كما ُيظهر �لتحليل 
موؤ�ص�صات �ملر�جعة �لق�صائية متكن �ملو�طنني من �ل�صتخد�م �لفعال 
�ل�صيا�صية �جلارية لتحديد �لنطاق  حلقهم يف �مل�صاركة يف �لن�صالت 
�لنظر  بغ�س  �صحيح  وهذ�  �لأ�صا�صية.  وحرياتهم  حلقوقهم  �ملنا�صب 
م�صاحلهم  �أن  ي��ع��ت��ق��دون  �ل��ذي��ن  مو�طنيهم  خ�صو�صية  م���دى  ع��ن 
و�آر�ءهم وقيمهم مُعر�صة للخطر و�لتهديد، وذلك من خالل �صمان 

�لق�صائية  �ملر�جعة  توفره  �لذي  �لقانوين،  �لطعن  يف  �ملو�طنني  حق 
ل��ق��ر�ر�ت  �لأع��م��ى  للخ�صوع  �ل���ص��ط��ر�ر  لتجنب  طريقة  للمو�طنني 
مو�طنيهم. فبقدر ما توفر هذه �لإجر�ء�ت �إجر�ء ً موؤ�ص�صيا ً ميكنهم 
�لفعالة  �ملطالبة  ع��رب  للم�صاءلة  مو�طنيهم  ����ص��ت��دع��اء  خ��الل��ه  م��ن 
�لتي  و�ل�صيا�صات  �لقو�نني  لتربير  علنا ً  �ملنا�صبة  �لأ�صباب  بتقدمي 
يخ�صعون لها جميعا ً. فبف�صل هذه �لقوة �لتو��صلية، ميكن جلميع 
لت�صكيل  �مل�صتمرة  �لعملية  يف  �صيا�صيني  ك��اأن��د�د  �مل�صاركة  �ملو�طنني 
ميكنهم  �لتي  �ل�صيا�صية  �ل��ق��ر�ر�ت  يدعم  م��درو���س  ع��ام  ر�أي  وب��ل��ورة 
�متالكها و�لتو�فق معها » متاما ًمثل �ملثل �لأعلى �لدميقر�طي للذ�ت 

« و�لتي تتطلب حُكما ً ذ�تيا ً.
�أثار هذ� �لعمل �لكثري من ردود �لأفعال �لعاملية �لحتفائية و�لناقدة 
�أي�صا ً، وب�صكلٍ  خا�س يف �جلانب �لفل�صفي �ملهتم بالنطاق �ل�صيا�صي، 
 minipublics �ل�صغرية  �جلمهوريات  م�صطلح  ُيعترب  حيث 
�ملطروح يف هذ� �لعمل، �أحد �لتطور�ت �ملهمة يف �لإ�صالح �لدميقر�طي 
يعترب  �أو   ، مرفو�صا ً �صابقة،  طويلة  لفرتة  ُيعترب  كان  �ل��ذي  �لعاملي، 
ُحلما ً خياليا ً غري ممكن �لتحقيق. غري �أن �لدميقر�طية �لتد�ولية 
�ملعايري  ل��دع��م  للمو�طنني  م��ن��ت��دي��ات  ت�صميم  مي��ك��ن  ك��ي��ف  �أظ��ه��رت 
�ل��ت��د�ول��ي��ة. ف��ف��ي ه���ذ� �ل��ع��ام ف��ق��ط 2020 ، مت �خ��ت��ي��ار 150 م��و�ط��ن��ا ً 
ب�صكلٍ  ع�صو�ئي للتد�ول خالل عطالت نهاية �لأ�صبوع لتحديد كيف 
ميكن خف�س �نبعاثات �لكربون بحلول عام 2030. ويف �لوقت نف�صه، 
حل  من  لتمكينهم  �ملو�طنني  مل��د�ولت  �جتماعات  ُعقدت  طوكيو،  يف 
�مل�صكالت �ليومية مثل جمع �لقمامة وو�صائل �لنقل �لعام �ملزدحمة، 
وغريها من �ملبادر�ت �ملختلفة. هذه «�ملوجة �لتد�ولية«، مثل زيادة يف 
و�للجان على جميع  �ملحلفني،  �ملو�طنني، وهيئات  ��صتخد�م جمال�س 
م�صتويات �حلكومة، يف �أجز�ء متلفة من �لعامل، وجهت نقد� ً حاد� 
كالربملان،  �ملختلفة،  �لليرب�لية  للدميقر�طية  �لتمثيلية  ملوؤ�ص�صات   ً
�لدميقر�طية  �أدو�ت  �أن  ذل��ك  �مل��وؤ���ص�����ص��ات؛  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لأح�����ز�ب، 
�لتد�ولية مثل �ل�صتفتاء�ت �لعامة، ومبادر�ت �ملو�طنني �ملختلفة، من 
�ملمكن �أن ُت�صفي �لطابع �ملوؤ�ص�صي على مثل هذه �لأفكار، كما ميكنها 
تزويدهم بروؤية معيارية لهذه �لإجر�ء�ت. غري �أنه يف �ملقابل، و�جهت 
مثل هذه �ملبادر�ت �أو �مل�صطلحات، نقد� ً حاد� ً حول جتاهلها للخلفيات 

تنجح يف  �أن��ه��ا ل  �مل��ن��ت��دي��ات، حيث  ه��ذه  فيها  �ل��ت��ي جت��ري  �ملوؤ�ص�صية 
حتريك �لكثري من �ملو��صيع �ل�صيا�صية، �أو �ملوؤ�ص�صات �لقائمة، كما �أنها 
يف �ملقابل، تعمل كاأدو�ت ل�صرعنة �لقو�نني �ملوجودة، و�ملتعارف عليها، 
�لأمر �لذي ل يجعلها عجلة يف �لتغيري كما هو متوقع، ول ت�صاهم يف 

تعزيز �لدمقرطة، وخلق جمتمع ت�صاركي، �أو تد�ويل.
ِقبل  م��ن  للعمل  �مل��وج��ه  �لعميق  �ل��ن��ق��د  �أن  �لآخ����ر، جن��د  �جل��ان��ب  يف 
ُبعد�  �لعمل، مينحه  هابرما�س جتاه هذ�  يورغن  �لأمل��اين  �لفيل�صوف 
�ل�صورة  ه��ذه  �أن  حيث  �لكاتبة،  ذه��ن  ع��ن  غائباً  ي��ك��ون  رمب��ا  مهماً،   ً
تنافر  يف  �صبباً  تكون  �أن  �ملمكن  من  للجمهور،  �لر�ديكالية  �لتعددية 
بينها،  �لتوفيق  ميكن  ول  �لنظر،  وجهات  يف  وبالتايل  �لأ�صو�ت  هذه 
كما هو �حلال يف وجود �أعد�دٍ  كبرية من �خلرب�ء �لالمبالني، �أو غري 
�مللمني بالكثري من �لتفا�صيل �ملختلفة، يف �لكثري من �ل�صوؤون �لعامة، 
وهذ� يوؤثر بدوره على �لف�صاء �لعام، �لذي يت�صكل بناء ً على وجهات 
�أو حتى  ر�صمية،  تكون  قد  و�ح��دة،  نظر  ولي�صت وجهة  متعددة،  نظر 

تنتمي للمجتمع �ملدين. 
�ل��ق��ر�ءة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي، م��ث��ل  �ل���ذ�ت���ي  �مل��رك��زي��ة للت�صريع  ف��ال��ف��ك��رة 
�لتد�ولية للعملية �لدميقر�طية، جتمع بني فكرة رو�صو �لقائلة باأن 
�أعطوها  �لتي  �لقو�نني  �صوى  يطيعون  ل  �لدميقر�طيني  �ملو�طنني 
لأنف�صهم مع �لقوة �ملقنعة لالآر�ء �ل�صيا�صية �لتي مت ت�صفيتها من خالل 
�ملتجان�س  غري  �جلمهور  بني  و�لآر�ء  �لهتمامات  تنوع  �إن  �خلطاب. 
و�لعامل �ملحدود للوقت و�لهتمامات، مُتكن �ملو�طنني �لعاديني من 
تخ�صي�صها للتز�ماتهم �لعامة، كما تعني �أن �لأ�صباب �لوجيهة فقط 
وت�صاعد يف حل  ق��ر�ر�ت معقولة،  �تخاذ  ت�صهم يف  �أن  �لتي ميكن  هي 
�ل�صيا�صي.  �لتكامل  يخدم  وذلك  م�صرتكة،  قناعات  وتوليد  �مل�صكالت 
�لر�ديكالية  للتعددية  �ملتناق�صة  �ملفاهيم  على  �لعرت��صات  �أن  كما 
و�لعتماد على �آر�ء �خلرب�ء تدعم �ل�صتنتاج �لقائل باأن كال �لنهجني 
يخونان  وبالتايل  للمو�طنني،  �ل�صيا�صية  �ل�صتقاللية  م��ن  ي��ح��د�ن 

جوهر �لفكرة �لدميقر�طية، كما ي�صري هابرما�س بكل حذ�قة.
بالإ�صافة لذلك، من �لنقاط �ملهمة �لتي يركز عليها نقد هابرما�س 
�ل��ت��د�ول م���و�زٍ  للبحث ع��ن �حلقيقة، وذل���ك من  ب���اأن  �ل��ع��م��ل،  ل��ه��ذ� 
�ل���ت���د�ويل، و�لوظيفة  ل��الإج��ر�ء  �مل��ع��ريف  �ل���دور  ب��ني  خ��الل متييزها 
�إليها  �لتو�صل  يتم  �لتي  �لقناعات  �لجتماعية لالتفاق يف  �لتكاملية 
ت��ه��دف فقط  �ل�صيا�صية ل  ف���امل���د�ولت  �مل������د�ولت؛  ه���ذه  خ���الل  م��ن 
�لقو��صم  لتاأ�صي�س  �أي�صا ً  ول��ك��ن  �ل�صحيحة،  للمعتقد�ت  للو�صول 
للقناعات �مل�صرتكة بني �لذو�ت. حيث �إنَّ هذ� هو �مل�صدر �لذي ت�صتمد 
�لنظام  م�صروعية  �لنهاية  ويف  �إلز�ميتها،  و�لقو�نني  �ل�صيا�صات  منه 

�ل�صيا�صي ككل.
--------------------------------
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علوم الحديث
إم.إس عبدالرزاق

يحتوي كتاب »  علوم احلديث« جمموعة اأوراق ُقّدمت يف موؤمترين؛ اأحدهما انعقد يف اجلامعة االإ�صالمية ب�صانتابورام كرياال، والثاين انعقد يف الدوحة حتت اإ�صراف مركز 
اجلالية الهندية.. و�صارك فيهما عدد من الباحثني للمناق�صة يف علوم احلديث. وكما اأ�صري يف مقدمة الكتاب، فهو بحر يت�صع زهاء 65 نوعا من املوا�صيع يف راأي العالمة ابن 
�صالح، و93 نوعا يف راأي االإمام ال�صيوطي. وقد قال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم عند وداعه االأمة »تركت فيكم اأمرين لن ت�صلوا ما مت�صكتم بهما: كتاب اهلل و�صنتي«. 
هكذا اأ�صبحت ال�صنة امل�صدر الثاين للت�صريع يف االإ�صالم. الأنَّ ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم مل يكن جمرد �صاعي الربيد يقوم بت�صليم مواد الربيد الأ�صحابها ثم يذهب 
يف طريقه دون اأن يلتفت اإليهم، بل كان معّلما ُبعث لتزكية اأمته وتربيتهم على اأ�صا�ص التعليمات الربانية. كان الر�صول هو البطل يف املعركة بني احلق والباطل. واأقوال 

البطل واأعماله الأي حركة حُتفظ لكي يتبادلها ن�صطاء احلركة جيال بعد جيل.
فاإَذْن ال�صنة مبثابة تاريخ احلركة االإ�صالمية الذي ُيحيي وُيخلد ذكرى بطل احلركة يف �صمري الزمان، واإنكار ال�صنة حماولة ملحو ذلك البطل من ذاكرة الزمان. فاإذا 
اخُتِطف البطل من على خ�صبة م�صرح التاريخ فال وجود حلركته. وهو حماولة الغتيال التاريخ لي�ص اإال. لذلك؛ اهتمت االأمة بال�صنة واالأحاديث النبوية بالغ االهتمام 

منذ اأوائل تاريخ االإ�صالم حتى وقتنا احلا�صر حفظا و�صرحا وتبادال، وو�صعوا لها قواعد م�صبوطة ومعايري ثابتة حمكا مل�صداقيتها وقابليتها.

وقد بذل �صلفنا جهود� جبارة يف هذ� �ملجال.. فمنهم من كر�س 
حياته جلمع �لأحاديث و�صافر من �أق�صى �لقار�ت �إىل �أق�صاها، 
ومنهم من تابع �صرية �لرو�ة للتاأكد من م�صد�قيتهم و�صجلها 
يف كتب متعددة، ومنهم من �صرح كتب �لأحاديث �صرحا و�فيا. 
ويكفي �صاهد� لذلك �ملجلد�ت �ل�صخمة �لتي كتبها �لعالمة �بن 
�لذي  �لباري«  �لع�صقالين �صرحا للبخاري بعنو�ن «فتح  حجر 
�لفتح « حني طلب  �ل�صوكاين « ل هجرة بعد  �لإم��ام  قال عنه 
�لع�صقالين  �س  خ�صّ وق��د  للبخاري.  �صرح  لكتابة  �لنا�س  منه 
�صفحة   500 م��ن  �أك��رث  �صفحاته  كبريتتجاوز  بحجم  جملد� 

با�صم «هدي �ل�صاري« يكتب يف بد�يته:
«فاإن �أول ما �صرفت فيه نفائ�س �لأيام، و�أعلى ما خ�س مبزيد 
�لهتمام، �ل�صتغال بالعلوم �ل�صرعية �مللتقاة عن خري �لربية. 
ول يرتاب عاقل يف �أن مد�رها على كتاب �هلل �ملقتفى، و�صنة نبيه 
ر�أيت  وقد  لفهمها.......  �آلت  �إما  �لعلوم  باقي  و�أن  �مل�صطفى، 
�لإمام �لبخاري يف جامعه قد ت�صدى لالقتبا�س من �أنو�رهما 
تعاىل  ��صتخرت �هلل  و��صتنباطا............ وقد  تقرير�  �لبهية 
ملقا�صده......  لفو�ئده مو�صحة  �صارحة  نبذ�  �إليه  �أ�صم  �أن  يف 
ي��دي ذل��ك كله مقدمة يف تبيني ق��و�ع��ده وتزيني  ب��ني  و�أق���دم 

فر�ئده............«.
�أم��ا ع��ن دق��ة �لإم���ام �لبخاري �لبالغة وق��وة حفطه �حل���ادة يف 
رو�ية �لأحاديث �لنبوية، ف�صو�هدها كثرية وعجيبة جندها يف 
�لف�صل �لأخري من مقدمة �لع�صقالين، منها ما روى �أحمد بن 
�حل�صن �لر�زي عن �أبي �أحمد �أنه �صمع عدة من م�صائخ بغد�د 
يقولون �إن حممد بن �إ�صماعيل �لبخاري قِدم بغد�د ف�صمع به 
�أ�صحاب �حلديث فاجتمعو� و�أر�دو� �متحان حفظه فعمدو� �إىل 
مائة حديث فقّلبو� متونها و�أ�صانيدها وجعلو� منت هذ� �لإ�صناد 

لإ�صناد �آخر و�إ�صناد هذ� �ملنت ملنت �آخر ودفعوها �إىل ع�صرة �أنف�س 
لكل رجل ع�صرة �أحاديث و�أمروهم �إذ� ح�صرو� �ملجل�س �أن يلقو� 
فح�صرو�  للمجل�س  �ملوعد  عليه  و�أخ���ذو�  �لبخاري،  على  ذل��ك 
ومن  وغريهم  خر��صان  �أه��ل  من  �لغرباء  من  جماعة  وح�صر 
�لبغد�ديني، فلما �طماأن �ملجل�س باأهله �نتدب رجل من �لع�صرة، 
ف�صاأله عن حديث من تلك �لأحاديث فقال �لبخاري: ل �أعرفه، 
فما ز�ل يلقي عليه و�حد� بعد و�حد حتى فرغ و�لبخاري يقول 
ل �أعرفه، وكان �لعلماء ممن ح�صر �ملجل�س يلتفت بع�صهم �إىل 
�لع�صرة  �نتدب رجل من  ثم   .... �لرجل،  َفِهم  ويقولون  بع�س 
فقال:  �ملقلوبة  �لأح��ادي��ث  تلك  م��ن  حديث  ع��ن  ف�صاأله  �أي�صا 
ف��رغ من  ي��زل يلقي عليه و�ح���د� و�ح���د� حتى  �أع��رف��ه، فلم  ل 
و�لر�بع  �لثالث  �نتدب  ثم  �أعرفه.  ل  يقول  و�لبخاري  ع�صرته 
�إىل متام �لع�صرة حتى فرغو� كلهم من �إلقاء �لأحاديث �ملقلوبة 
و�لبخاري ل يزيدهم على: ل �أعرفه. فلما علم �أنهم قد فرغو� 
�لأول فقلت كذ� و�صو�به  �أما حديثك  �لأول فقال:  �إىل  �لتفت 
كذ�، وحديثك �لثاين فقلت كذ� و�صو�به كذ�، و�لثالث و�لر�بع 
�إ�صناده،  �إىل  كّل منت  �لع�صرة فرد  �ل��ولء حتى على متام  على 
وكّل �إ�صناد �إىل متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك فاأقر �لنا�س له 

باحلفظ و�أذعنو� له بالف�صل«.
ه��ذه �ل��دق��ة و�لأم��ان��ة و�لثقة يف رو�ي���ة �لأخ��ب��ار، ه��ل ن�صتطيع 
بعد  ياأتي  كله  ذل��ك  رغ��م  �لأمم؟  تاريخ  يف  مثيال  لها  جند  �أن 
قرون �أقز�م ي�صتهينون بجهود هوؤلء �لعمالقة وينكرون مكانة 
�ل�صنة يف �ل�صريعة �لإ�صالمية ليتمكن لهم تف�صري �لقر�آن على 
ت��اأث��رو� مبوؤلفات  ُك��ّت��اب  ك��ان هناك  �ملا�صي  �لقرن  ه��و�ه��م. ويف 
�لنبوية.  �ل�صنة  ح��ول  �صبهات  ف��اأث��ارو�  �مل�صت�صرقني  م��ن  ع��دد 
فتقدم علماء كاأمثال �لدكتور م�صطفى �ل�صباعي بالرد عليهم 

بكتب قيمة مثل «�ل�صنة ومكانتها يف �ل�صريعة �لإ�صالمية«. ويف 
و�صط  منح�صر�  �ل�صنة  على  �لهجوم  ذل��ك  كانت  �حلقبة  تلك 
ز�د  فقد  �لآن  �أم��ا  �لنا�س.  عامة  �إىل  يتجاوز  ل  �لكتاب  بع�س 
مدى روؤيتها حيث �ت�صعت �صبكة مو�قع �لتو��صل �لجتماعي. 
ونتيجة لذلك وقعت �صريحة كبرية من �جليل �لنا�صئ يف فّك 
�لكتاب  ه��ذ�  ي�صدر  �خللفية  ه��ذه  �صوء  وعلى  «�لع�صر�نني«. 
ليقود �جليل �جلديد �إىل مناهل �ل�صنة �ل�صافية. يبد�أ �لكتاب 
مبو�صوع عن منهج �لدر��صة يف �حلديث للدكتور حمزة عبد�هلل 
�ملليباري، رئي�س ق�صم �أ�صول �لدين بكلية �لدر��صات �لإ�صالمية 
و�لعربي بدبي، و�صاحب عدد من �لدر��صات يف �حلديث �لنبوي 
يف  جديدة  ون��ظ��ر�ت  و�صو�بط،  �ملعلول-قو�عد  «�حل��دي��ث  مثل 
علوم �حلديث، و�ملو�زنة بني �ملتقدمني و�ملتاأخرين يف ت�صحيح 
ل  �أم��ري��ن  �إىل  مقاله  يف  �لكاتب  ي�صري  وتعليلها«.  �لآح��ادي��ث 
يعتني بهما عموما �لباحثون �لذين يعتمدون �ملنهج �لتقليدي 
كانت  �لقدماء  �ملحققني  �أن  �أّولهما  �حل��دي��ث،  وتقييم  نقد  يف 
طريقتهم �لعتماد على �ملقارنة بني �لإ�صناد ومتون �لأحاديث 
�ملروية، مل تكن هذه �لطريقة منهجا مبنيا على فح�س �أبعاد 
�لتي  �لأح���ادي���ث  جم��م��وع��ات  �أن  وثانيهما  �لعلمية.  �لإ���ص��ن��اد 
حتتوي �صنة �لنبي كانت حمفوظة من تدلي�س �لرو�ة يف ع�صر 
�لرو�ية ذ�تها، و�إمنا حتقق ذلك من خالل �لفحو�س �لدقيقة 
�لتي قام بها �لعلماء �ملتخ�ص�صون ل�صل�صلة �صند �لأحاديث لي�س 
بكون رو�يتها قد �صجلت يف دفتي �لكتب. لذلك قال �لإمام �بن 
�لكاتب  ذلك يذهب  وبعد  �لدين.  �لإ�صناد جزء من  �إن  �ملبارك 
�إىل تفا�صيل هذين �لأمرين وي�صرح م�صطلحات �حلديث مثل 
�لعلل و�ل�صاذ و�مل�صّحف و�ملو�صوع و�ملو�صول و�ملنقطع وغريها. 
ُيلقي �لكاتب �ل�صوء على جو�نب ركز عليها �لقدماء وجتاهل 
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عنها �ملعا�صرون من �لد�ر�صني.
ويف �لورقة �لثانية حتت عنو�ن «مقدمة لدر��صة �حلديث« �لتي 
قدمها �لدكتور بهاء �لدين �لُهدوي ينقل �لتعريف �مل�صهور عن 
�لختالف  �إىل  ي�صري  ثم  و�جلماعة،  �ل�صنة  �أه��ل  عند  �حلديث 
لأن  و�لفقهاء؛  �أ�صول �حلديث  علماء  تعريف �حلديث بني  يف 
�صفات �لنبي �خللقية ل تاأتي يف حدود تعريف �حلديث يف نظر 
�لفقهاء، و�ل�صبب يف ذلك يعود �إىل حيثية �لنبي يف نظر �لفقهاء 
وغريهم. �لفقهاء ينظرون �إليه �صارعا بينما �لآخرون ينظرون 
�لفرق بني �حلديث و�خلرب  �لورقة  �أي�صا. وتبحث  �إليه هاديا 
تدوين  فيها  �لتي مت  �لأرب��ع  �ملر�حل  وت�صرح  تف�صيال،  و�لأث��ر 
�لهجرة  �لأوىل من  �ل�صنة  تبد�أ من  �لأوىل  �ملرحلة  �لأحاديث، 
ما  �ملرحلة  ه��ذه  يف  تدوينه  مت  ومم��ا  �لهجرية.   73 �ل�صنة  �إىل 
له عمرو بن �لعا�س و«كتاب �ل�صدقات« و�صحيفة عمرو بن  �صجَّ
�ليمن  �لنبي حني ُعني حاكما يف  حمزة �لتي حتتوي تعليمات 
و�صحيفة علي �لتي تت�صمن �أحكام �لزكاة وعقوبات �جلرمية. 
70ه�  �صنة  من  يبد�أ  �ل��ذي  �لتابعني  عهد  هي  �لثانية  و�ملرحلة 
�أ�صدر �خلليفة عمر  �ملرحلة  120ه���. ويف هذه  �صنة  وينتهي يف 
من  �لثالثة  و�ملرحلة  �لأح��ادي��ث.  جلمع  �أم��ره  �لعزيز  عبد  بن 
120 �إىل 150ه� كانت مرحلة �لت�صنيف. ويف هذه �ملرحلة �صنف 
�أم��ا �ملرحلة �ل��ر�ب��ع��ة، ففيها  �لإم���ام مالك �مل��وط��اأ ع��ام 143ه����. 
و�لتعديل  �جل��رح  وكتب  �حلديث  يف  �ملو�صوعية  �لكتب  ظهرت 
وتاأليفات يف علم م�صطلحات �حلديث. يذكر �لكاتب يف مقاله 
�ل�صحاح و�ملو�صوعات و�لعلل  ّنفت يف  �لتي �صُ �لكتب  عدد� من 

كما يلقي �ل�صوء على �لفرق بني �لآحاد و�ملتو�تر.
ويف مقال عبد�هلل ح�صن حول حجية �ل�صنة ي�صتدل لها بكثري 
و�أطيعو�  �هلل  �أطيعو�  �لنا�س  «ياأيها  مثل:  �لقر�آنية  �لآي��ات  من 
�إىل  ف��اإن تنازعتم يف �صيء ف��ردوه  �لر�صول و�أويل �لأم��ر منكم، 
�هلل و�لر�صول« )�لن�صاء:59(. ولنف�س �لكاتب مقال �آخر يطالب 
فيه �لباحثني �جلدد يف �لأحاديث �لنبوية باأن ي�صنفو� جامعا 
َوَرد يف  جديد� مبنيا على مو��صيع يحتوي كّل حديث �صحيح 
كل و�حد من �ملو��صيع لتفادي �للتبا�س و�لإرباك ب�صاأن بع�س 
�لأح���ادي���ث. م��ث��ال ذل��ك ح��دي��ث رو�ه �ل��ب��خ��اري ع��ن �أب���ي �أم��ام��ة 
�لباهلي �أنه ر�أى �صكة و�صيئا من �آلة �حلرث فقال: �صمعت �لنبي 
�أدخله  �إّل  �صلى �هلل عليه و�صلم يقول« ل يدخل هذ� بيت قوم 
�هلل �لذّل«. وي�صري �إىل �أن هذ� �حلديث يخالف �لقر�آن وكثري� 
من �لأحاديث مبا فيه ماروى �لبخاري ذ�ته مع م�صلم عن �أن�س 
بن مالك �أنه قال: قال ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم «ما من 
م�صلم يغر�س غر�صا �أو يزرع زرعا فياأكل منه طري �أو �إن�صان �أو 
�أْن  �أّول  وُي��وؤّول �حلديث �ملذكور  �إّل كان له به �صدقة«.  بهيمة 
قد له خلفية مل يروها �ل��ر�وي، و�أن��ه قد تكون عن �لقاعدين 
عن �جلهاد �لذين قد �صغلتهم �لزر�عة. وينقل ما رو�ه �أبو د�ود 
�صلى  �هلل  ر�صول  �صمعت  ق��ال:  �أن��ه  �ل�صدد  بهذ�  �ب��ن عمر  عن 
�أذن��اب  و�ت��خ��ذمت  بالعينة  تبايعتم  «�إذ�  يقول:  و�صلم  عليه  �هلل 
�صلَّط �هلل عليكم ذل ل  بالزرع وتركتم �جلهاد  �لبقر ور�صيتم 

بع�س  بفح�س  يقوم  وهكذ�  دينكم«.  �إىل  ترجعو�  حتى  ينزعه 
�لأحاديث على �صوء �لقر�آن ويرف�س ما يخالف �لن�س �لقر�آين 
ولو كان �صنده �صحيحا. ولكن �لغريب �أن �صاحب هذ� �ملوقف 
حني ي�صل �إىل �حلديث �لذي رو�ه �لبخاري عن �صحر يهودي 
تاأثر به �لنبي ينقلب موقفه ر�أ�صا على عقب ويحاول �أن ُيثّبت 
ُيَخَيّل  «َف��اإَذ� حَبالهْم َوع�صّيهْم  �ل�صحرحقيقة بدليل �لآية:  �أن 
هنا  ي�صمى  وما   .)67-  66 َت�ْصَعى«)طه  ��َه��ا  َنّ �أَ �صْحرهْم  مْن  �إَلْيه 
�أي و�ح��د من خالل  �أن ميلكها  �إّل خفة يد ميكن  �صحر� لي�س 
�ملمار�صة، وقد ك�صف عن �صّره �لعاهل �ملغربي �لر�حل ح�صن يف 
�إحدى درو�صه �لرم�صانية، �أن هذ� كان نتيجة ��صتعمال �لزئبق 
على مو�د. و�لفرق بني تاأثري خفة �ليد وتاأثري �ل�صحر �لأ�صود 
و��صح. وكان �بن خلدون �أي�صا يعتقد يف حقيقة �ل�صحر، ولكنه 
�صاطح  �إليه  �أ�صار  ه���ريودوت، كما  �مل��وؤرخ  كبوة ج��و�د مثل زلت 
�حل�صري يف در��صته �مل�صتفي�صة عن �بن خلدون و�أفكاره. وكان 
من �مل�صتغرب �أن �ملفكر �لإ�صالمي �ملودودي كتب �صميمة طويلة 
يف تف�صري �ملعوذتني تربير� حلديث �لبخاري بينما كان �ملودودي 
هو ذ�ته قد حتفظ على حديث �آخر رو�ه �لبخاري نف�صه حول 
�لنبي �صليمان �أنه ذ�ت ليلة طاف على ت�صع وت�صعني من �أزو�جه، 
�ل�صحر  تاأثري  يجعلون  جميعا  وه���وؤلء  زمنيا.  م�صتحيل  لأن��ه 
من  �أي�صا  و�جلنون  نف�صاين،  مر�س  ولكنه  �لأم��ر����س،  مبثابة 
�لنبي؟  �إىل  �جلنون  ُين�صب  �أن  يجوز  فهل  �لنف�صية،  �لأمر��س 
�صيد قطب موقفا معقول يف  �لإ���ص��الم��ي  �ل��ك��ات��ب  �ت��خ��ذ  وق��د 
�ملو�صوع حيث كتب يف تف�صري �ل�صورتني �ملذكورتني يف «ظالل 

�لقر�آن«:               
للحو��س  يخيل  ول��ك��ن  �لأ���ص��ي��اء...  طبيعة  يغري  ل  «و�ل�صحر 
ي�صوره  كما  �ل�صحر  ه��و  وه��ذ�  �ل�صاحر،  ي��ري��ده  مب��ا  و�مل�صاعر 
رو�ي���ات  وردت  وق��د  �ل�����ص��الم...  عيله  مو�صى  ق�صة  يف  �ل��ق��ر�آن 

�لأع�����ص��م  ب��ن  لبيد  -�أن  م��ت��و�ت��ر  غ��ري  ول��ك��ن��ه  �صحيح  بع�صها 
�ملدينة..... قيل  �لنبي �صلى �هلل عيه و�صلم يف  �ليهودي �صحر 
�أياما وقيل �صهر� حتى كان يخيل �إليه �أنه ياأتي �لن�صاء وهو ل 
ياأتيهن.... وحتى كان ُيخيَّل �إليه �أنه فعل �ل�صيئ ومل يفعله..... 
�هلل  �صلى  �هلل  لر�صول  رقية  نزلتا  )�ملعوذتني(  �ل�صورتني  و�أن 
يف  �أخ��رب  -كما  �ملق�صود  �ل�صحر  ��صتح�صر  فلما  و�صلم،  عليه 
روؤياه- وقر�أ �ل�صورتني �نحلت �لُعَقد، وذهب عنه �ل�صوء. ولكن 
هذه �لرو�يات تخالف �أ�صل �لع�صمة �لنبوية يف �لفعل و�لتبليغ، 
ول ت�صتقيم م��ع �لع��ت��ق��اد ب���اأن ك��ل فعل م��ن �أف��ع��ال��ه وك��ل قول 
عن  �لقر�آن  بنفي  ت�صطدم  �أنها  كما  و�صريعة،  �صنة  �أقو�له  من 
�لر�صول �أنه م�صحور، وتكذيب �مل�صركني فيما كانو� يدعونه من 
هذ� �لإفك. ومن ثم ن�صتبعد هذه �لرو�يات، و�أحاديث �لآحاد ل 
ُيوؤَخذ بها يف �أمر �لعقيدة، و�ملرجع هو �لقر�آن، و�لتو�تر �صرط 
لي�صت  �ل��رو�ي��ات  وه��ذه  �لعتقاد،  �أ�صول  يف  بالأحاديث  لالأخذ 
هو  مكة  يف  نزلتا  �ل�صورتني  هاتني  �أن  عن  ف�صال  �ملتو�تر  من 
�لر�جح مما يوهن �أ�صا�س �لرو�يات �لأخرى« )يف ظالل �لقر�آن 
�ملجلد �لثامن، �ل�صفحة 294، 1967(. ل �صك �أن جامع �لبخاري 
باملطلق  �صائب  رج��ل  هناك  لي�س  ولكن  �حل��دي��ث،  كتب  �أ���ص��ح 
�ملحدث  لن��ت��ق��اد  �ل��ب��خ��اري  تعر�س  وق��د  باملطلق.  مطئ  ول 
�لع�صقالين  �إل��ي��ه  �أ���ص��ار  كما  �لأح���ادي���ث  بع�س  �ل��د�رق��ط��ن��ي يف 
�صليم  �ملولوي حممد  كتبه  �ل��ب��اري. ويف مقال  فتح  يف مقدمة 
يف  �ل�صنة  �إنكار  تاريخ  على  �ل�صوء  ي�صلط  وه��و  �لكتاب  ه��ذ�  يف 
�لبخاري غري  �ل�صحر يف  �أن حديث  ر�أى  �ملا�صي و�حلا�صر قد 

قابل لالعتماد در�ية لأنه يعار�س �لن�س �لقر�آين.
�أم��ه��ات كتب  ت��اري��خ  �لكتاب  ت��اأت��ي يف  �لتي  �لعناوين  �أه��م  وم��ن 
و�ملنهج  �ل�صعيفة،  �لأح��ادي��ث  مع  �لتعامل  وكيفية  �لأح��ادي��ث، 
يف �جل����رح و�ل��ت��ع��دي��ل، و�ل�����رد ع��ل��ى �ل��ت��ه��م �مل��ن�����ص��وب��ة �إىل �أب���ي 
�مل��ودودي  �لأعلى  �أبو  �جلليلني  �لأ�صتاذين  وم�صاهمات  هريرة، 
يف  �لأم��ة  و�هتمام  �ل�صنة،  عن  �ل��دف��اع  يف  �ل�صباعي  وم�صطفي 
حفظ �لأحاديث يف �لعهد �لنبوي ويف �لقرون �لتالية. و�لكتاب 
مل يتم حتريره على وجهه �ملطلوب و�إّل ملا كان تتكرر معلومات 
يف �أكرث من و�حد من �ملقالت مثل تعريف �ل�صنة وتاريخ �إنكار 
�ل�صنة و�لآيات �لقر�آنية �لتي تدل على �أهمية �ل�صنة ومكانتها 

يف �ل�صريعة.
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�ملمتلكات  «ن��ه��ب  ر�ز«:  «�آد�م  �لإ���ص��ر�ئ��ي��ل��ي  �مل����وؤرخ  ك��ت��اب  ��ل  وي�����ص��كِّ
عن  تتحّدث  مهمة  در��صة  »�لنكبة«  �ل�صتقالل  حرب  يف  �لعربية 
نهب �أمالك �لفل�صطينيني خالل �لنكبة. ووّثق قيام �مل�صتوطنني، 
جنود�ً ومدنيني، بال�صطو على �أمالك �ملطرودين ونهب حمتويات 

منازلهم، بعد �أن �أ�صبحو� لجئني.
جاء  رئي�صيني:  ق�صمني  �إىل  كتابه  بتوزيع  «ر�ز«  �لباحث  وق���ام 
�صجاّلت  �ل��ع��رب��ّي��ة-  �ملمتلكات  ب���«ن��ه��ب  �مل��ع��ن��ون  �لأول  �لق�صم  يف 
�لعرب مع  تز�من عمليات نهب ممتلكات  �ل�صرقات«، حديث عن 
�ل�صتعمارية  �مليلي�صيات  تاريخ �حتالل مدنهم وقر�هم من قبل 
�ليهودية. وقد ��صُتهلَّ ذلك بنهب مدينة طربيا، �أوىل �ملدن �لتي 
�أبريل 1948. حيث �صّكل نهبها منوذجا مّت  مت �حتاللها يف �صهر 
ب�� %47  �حتذ�وؤه يف بقية �ملدن. كانت �ملدينة قبل �لنكبة ماأهولة 
�إحدى �ل�صهاد�ت ما يلي:  من �ل�صكان �لعرب. وينقل �لباحث يف 
«م��ث��ل �جل����ر�د، د�ه���َم �صكان ط��ربي��ا »�ل��ي��ه��ود« �مل��ن��ازَل »�ل��ع��رب��ّي��ة« 
وكان علينا �صربهم بالكر�بيج و�إجبارهم على ترك �لأ�صياء على 
 ،)1965-1891( نحماين  يو�صف  يوميات  عن  نقل  كما  �لأر����س«. 
�ملحالت  �ليهود  من  جحافل  «د�همت  �لإ�صر�ئيليني  �لكّتاب  �أحد 
وبد�أت يف نهب �أمتعتها... كانو� بالع�صر�ت، ومل ت�صلم منهم منازل 
�لعرب وحو�نيتهم«. وبعبارة �أخرى نهب �ليهود جري�نهم �لعرب 

)�س:38-30(.
�لثاين من  �لن�صف  دور حيفا يف  �صقوط طربيا، جاء  �إث��ر  وعلى 
�ليهود من منازل  �مل��وؤرخ �صرق  �أي�صا. وعلى ما يورد  �أبريل  �صهر 
�لأغذية و�لآلت، ومن  �لأث��اث و�لأمتعة، ومن �حلو�نيت  �لعرب 
و�ل�����ص��و�رع.  �لأزق����ة  بع�صها يف  �مل��ع��د�ت ورم���و�  و�ل��ور���س  �مل�صانع 
«�لهجناه«.  �لنهب �جلنود و�ل�صباط من  �صارك يف عمليات  وقد 
وياأتي �لباحث )�آدم ر�ز( على ذكر ع�صر�ت �لعائالت �لعربية �لتي 

�لتي توؤكد ذلك.  �ليهودية  �لوثائق  ُنهبت بيوتها، ويورد ع�صر�ت 
�لنهب وقّدمو�  �أعمال  �لعرب من  �ملدينة  �لأثناء حّذر وجهاء  يف 
�صكاوى �صّد �لناهبني، لكن �ملحتلني �كتفو� بال�صتنكار ومل يفعلو� 
�صيئا من �أجل �إيقاف تلك �لأفعال ومعاقبة �جلناة )�س:62-38(.

�لتي كانت مدينة كبرية ومركزية يف �حلياة  �لقد�س  �أما مدينة 
د� وطويال،  �لثقافية و�لروحية �لعربّية، فقد كان �حتاللها معقَّ
�لنهب  عمليات  فيها  ��صتمرت  لذلك  �لدولية،  �ل��ظ��روف  ب�صبب 
طيلة �صهرين. وياأتي �آدم ر�ز على ذكر نهب مكتبة �ملرّبي و�ملعّلم 
خليل �ل�صكاكيني، ف�صال عن خز�نة �مل�صروبات �لروحية �لفاخرة 
و�لل�صو�س  �مل�����ص��ت��ع��م��رون  �أت��ل��ف  وق���د  ه���ذ�  ميتلكها.  ك���ان  �ل��ت��ي 
بتحويله  �لفاخر  �ملاهجوين  خ�صب  م��ن  �مل�صنَّع  �لأث���اث  �ليهود 
�أقنانا للدجاج و�إطالق �لر�صا�س على �لأو�ين �ل�صينية �لعتيقة 
�أحدهم  وق��ام  وجم�ّصمات.  ومتاثيل  �صور  م��ن  �لفنّية  و�لتحف 
لوفرة  ونتيجة  عليه.  يتدفاأ  وق��ود�  ليجعله  وك�صره  بيانو  بنهب 
كمّية �ملنهوبات �أن�صاأ �لل�صو�س �أ�صو�قاً يف �لأحياء لبيع �مل�صروقات 
تقطن  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  �لأجنبية  وللمجموعات  و�لإجن��ل��ي��ز  لليهود 

�ملدينة )�س:91-62(.
ب��ع��د ن��ه��ب ك��ل م��ن ط��ربي��ا وح��ي��ف��ا و�ل��ق��د���س، ت��ن��ّب��ه��ت �ل��ق��ي��اد�ت 
�لإ�صر�ئيلية �إىل �صرورة عدم تكر�ر �لفو�صى يف مدينة يافا، �لتي 
�أبيب  تل  م�صتعمرة  �إد�رة  قامت  ل��ذ�  �لجتياح.  و�صك  على  كانت 
وقيادة «�لهجناه« �لتي �حتلت �ملدن �ل�صالفة، بتحذير �مل�صتعمرين 
و�جلنود من تكر�ر عمليات �لنهب، بو��صطة توزيع منا�صري وتعليق 
حمذرين  وموؤ�ص�صاتها،  يافا  ع��رب  بيوت  ج��در�ن  على  حت��ذي��ر�ت 
تفلح.  مل  لكنها  غريهم،  ممتلكات  �ختال�س  من  �ليهود  �ل�صكان 
وذلك لأّن �لنهابني و�جلنود عمدو� يف �لبد�ية �إىل �لقيام باأعمال 
�أ�صبحت  �أّن عمليات �لنهب  �ختال�س غري ُمعلنة، وعندما �ّت�صح 

خّلفها  �لتي  �ملمتلكات  ول��ك��رثة  علنا.  عنها  �حل��دي��ث  ب��د�أ  و��صعة 
حم��ددة  �صرقة  ع�صابات  �ملدينة  يف  تنّظمت  ور�ءه���م  �مل��ط��رودون 
�كت�صفت  وعندما  �أمتعتها.  و�صرقت  �لعرب  بيوت  هاجمت  �ملهام، 
تلك �لع�صابات حجم هذه �ملمتلكات وقيمتها قام بع�صهم بتكليف 
�لأطفال يف �ل�صرقات �ل�صغرية. وخالل عمليات �لنهب و�ل�صرقة 
�ل�صرقات. ونقل  باأنو�ع متلفة من  �لتخ�ص�س  �لع�صابات  بد�أت 
�ملوؤرخ �آدم ر�ز عن مدعي عام كتيبة «�لأك�صندروين«، �لتي �صاركت 
يف �حتالل عدة مدن ومو�قع، ما يلي: «كان �لنهب باجلملة، وقد 
من  جّديون  �أُنا�س  �إلينا  يتوجه  �ل�صلطة.  هرم  �إىل  تقريبا  و�صل 
على  �لق�صاء  �أول  علينا  لكن  معنا،  يعملو�  كي  �ملختلفة  �ملناطق 
ع�صابات �لنهابني، عد� ذلك ل ي�صاعدنا �صيء. فقد كان باإمكاين 
ف��وق. فقد ز�رين  م��ن  �إذًن���ا  ذل��ك يتطلب  ف���ور�، لكن  مهاجمتهم 
�لبع�س زي��ار�ت كان هدفها ق��ول: 'ل تتدخل يف هذه �لأم��ور!'«، 

مبا يعني �لتهديد �إن و��صل عمله �صّد �لنهابني )�س:119-92(.
ويتابع �ملوؤرخ «�آدم ر�ز« �أعماَل �لنهب للمدن �لأخرى مع �لتعر�س 
للجدل �لد�ئر حول تلك �لعمليات يف �لأو�صاط �ل�صيا�صية. يقول 
�ملوؤرخ �إنه ملا و�صلت �لوحد�ت �ل�صهيونية �إىل عكا يف �لثالث ع�صر 
�لأه��ايل يتمّلكهم  ك��ان  �صنة 1948،  و�ل��ر�ب��ع ع�صر من �صهر مايو 
ج��ر�ء  �صيما  ول  �لأخ����رى.  �مل��دن  �صقوط  نتيجة  و�لهلع  �خل��وف 
�قرتفوها  �لتي  يا�صني  دي��ر  �أه��و�ل جم��زرة  �ليهود عن  �صّربه  ما 
قائد هذه  ق��ام  ل��ذ�  نف�صه.  �لعام  �أب��ري��ل من  �صهر  �لعا�صر من  يف 
«�إذ�  ب��ق��ول��ه:  �مل��دي��ن��ة  �أه���ايل  بتهديد  كرميل  مو�صي  �جل��م��اع��ات 
�صنبيدكم  �صاعة  ن�صف  خ��الل  ت�صت�صلمو�  ومل  �ملقاومة  و��صلتم 
�أجهزة  �جلي�س  �صادر  بعدها  �لأه���ايل.  فا�صت�صلم  مطلقة«  �إب���ادة 
�لر�ديو، كما �صرق �جلنود خزنة جامع �جلز�ر و�صعر�ت من �صعر 
�لنبي حممد )�س(. كما فّت�س �جلنود عن �ملخطوطات و�ملنمنمات 

أحمد أشقر * 

نهب املمتلكات العربية.. رياضة وطنية 
إسرائيلية

آدم راز

يف اأول يوم من �صنة 2021، وثقت كامريا حماولة ُجندينّي اإ�صرائيلينّي �صرقة مولد كهربائّي ميلكه الفل�صطيني هارون اأبو عرام )24 �صنة( الذي يعي�ص يف قرية التوبة يف 
منطقة اخلليل. وعندما حاول منعهما قام اأحدهما باإطالق ر�صا�صة اخرتقت رقبته مما اأدى اإىل �صلله التام. اأجمعت املوؤ�ص�صات احلقوقية االإ�صرائيلية على اأن حماولة 

اجلنديني كانت �صرقة املولد لبيعه، ولي�ص م�صادرته وفقًا الأمر ع�صكري خا�ص.
فتحت حماولة �صرقة مّولد اأبو عرام ملّف و�صجل ال�صرقات التي قام بها جنود وم�صتعمرون يهود يف فل�صطني الذين ي�صرقون من املتاجر واملنازل التي يداهمونها اأمواًل 
وجموهرات. ويقوم العاملون على احلدود مع االأردن واحلواجز ب�صرقة جموهرات من الن�صاء املارات فيها. وهناك املئات من الن�صاء اللواتي يوؤكدن اأنهن راأين اجلندية اأو 
اجلندي » ي�صحب« قرطًا اأو خامتًا ذهبّيًا اأو ورقة نقدّية اأو اأكرث من فئة الـ100 دوالر اأو الـ50 دينارًا من حمافظهن. يف العادة يحجم الفل�صطينيون رجااًل ون�صاًء عن تقدمي 

�صكاوى خ�صّية توريطهم بتهمة ما من اآالف التهم التي ُيلَّّب�صها اليهوُد للعرب منذ �صنة 1948.
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�لإ�صالمية، لكنهم يف �حلقيقة كانو� يبحثون عن �ملال، كما يوؤكد 
�لباحث. ثم هجم �جلنود و�صرقو� �أثاث �ملنازل. وقامت جمموعة 
من �جلنود باغت�صاب فتاة، قتلو� و�لدها وجرحو� و�لدتها. �صجل 
بال�صجن  �أح��د �جلنود  �أدي��ن  �لع�صكريون �حل��دث، وبعدها  �لقادة 

ملدة ثالث �صنو�ت )�س: 123-119(.
�أو�ئ��ل �صهر مايو �صنة  وكان لحتالل مدينة �صفد �ملختلطة، يف 
�أهمية كربى؛ لأن  1948، و�لتي ي�صكنها بحدود 15% من �ليهود 
يف  ك��ربى  �أهمية  �ملدينة  �أول��ت  و�ل�صيا�صية  �لع�صكرية  �لقيادتني 
�صوريا  من  �ملقاتلني  تدّفق  وملنع  �لأعلى،  �جلليل  على  �ل�صيطرة 
لذلك  �إل��ي��ه��ا.  �ل��ع��رب  �مل��ط��رودي��ن  ع���ودة  دون  و�حليلولة  ولبنان 
�أقامت �ل�صلطات �لع�صكرية حو�جز بني �حلّي �ليهودي و�لأحياء 
ب�صورة  ل�صبطها  �لعربية  �ملمتلكات  باإح�صاء  وب����د�أو�  �لعربية 
و�ملا�صية  �لأبقار  قطعان  بنهب  «�لكيبوت�صات«  قيام  لكن  ر�صمية. 
�مل�صتعمرين  �صائر  ِق��ب��ل  م��ن  �لنهب  ب��ب��دء  �إن�����ذ�ًر�  ك��ان  و�ل����دو�ب 

و�لع�صابات �لع�صكرية )�س:132-122(.
�أهمية  �لأردن  غ��ور  يف  بي�صان  �ح��ت��الل  ل  �صكَّ �أخ���رى،  ناحية  م��ن 
خا�صة؛ لأن �ملدينة كانت تف�صل مرج �بن عامر عن �صرق �لأردن. 
�أو�م��ره بتهجري ما تبقى من �صكان  �أعطى بن غوريون  �أن  وبعد 
�ملدينة، بعد موجة �لطرد �لأوىل، بحجة وجود م�صّلحني عرب. 
�أقدم �لناهبون �ليهود، يف �لبد�ية، على �صرقة �لقطاع �ل�صياحي 
�ل�����ص��غ��ري، ف��ن��دق��ني ون����زل وث��الث��ة م��ق��اه وث��الث��ة �أق��ب��ي��ة لإن��ت��اج 
�لباحث )ر�ز( بعدم  �لعربية. يقول  �ملمتلكات  بقية  تلتها  �لنبيذ، 
وجود وثائق تدّل على �لنهب؛ لكنه يوؤكد على وجود م�صتعِمرين 
�صهاينة يف �ملنطقة تغا�صو� عن عمليات �لنهب، مبا يعني تو�طوؤ 

�ملحتلني مع �لناهبني )�س:138-133(.
�صهر  من  �لأول  �لن�صف  يف  و�لرملة  �للد  مدينتْي  �حتالل  بعد 
ونهب  �لأه���ايل  ممتلكات  �صرقة  عملية  ب���د�أت   1948 �صنة  يوليو 
حو�يل  و��صتمّرت  �ملختلفة،  و�مل�صانع  و�لور�س  �لعامة  �ملوؤ�ص�صات 
�صهرين. �صرق بع�س �لع�صكريني �لأمتعة ونقلوها �إىل بيت خا�س 
يف م�صتعمرة هرت�صليا. ويف نهاية يوليو نقل �لع�صكر من مدينة 
�للد «ما ل يقّل عن 1800 �صاحنة« حمملة بالأغر��س و�لأمتعة. 
تو��صل  فقد  �لعرب،  من  تبقى  ما  �صكاوى  رغ��م  �لنهب  و��صتمّر 
ُتوّثق  �لح��ت��الل.  بعد  طويلة  �أ�صهر�  ممتلكاتهم  على  �لع��ت��د�ء 
)���س:138- و�لكنائ�س  و�لأدي��رة  �مل�صاجد  �صرقة  �لباحث  م�صادر 

.)160
و�لأدي��رة  و�لكنائ�س  �مل�صاجد  نهب  �أّن  �إىل  �لكتاب  موؤلف  وي�صري 
وهدمها تر�فق مع عدو�ن 1948 مبا�صرة، ول يز�ل �لتوثيق لهذه 
�جلر�ئم �صرّيا بغالبيته. �أّما �لوثائق و�ل�صهاد�ت �لتي ي�صتخدمها 
�لباحث فهي قليلة، وتتحدث عن �أعمال نهب حمّددة مّتت حتت 
�أو  للم�صيح  �إ���ص��ب��ع��ْي مت��ث��ال  ك�صر  ع�����ص��ك��ري«، مثل  «ع��م��ل  غ��ط��اء 
ة  وف�صّ ذهًبا  �لنهابون  �ختل�س  كما  ل�صرقة خامت.  للعذر�ء مرمي 
قيمة  ذ�ت  ومتاثيل  و�أي��ق��ون��ات  و�لأدي�����رة،  �لكنائ�س  �صلبان  م��ن 
نهب �جلو�مع  مّت  نف�صها  �ل�صاكلة  وعلى  عالية.  وتاريخية  دينية 

و�مل�صاجد )�س: 170-160(.

�لقرى  نهب  لعمليات  �صفحة  ثالثني  من  �أك��رث  �لباحث  وُي��ف��ِرد 
�ل��ع��رب��ي��ة، �ل��ت��ي بلغ ع��دده��ا �أك���رث م��ن خم�صمئة ق��ري��ة و�ل��ت��ي ل 
يف  �مل�صتعمرين  بقيام  ���ص��وى  �مل���دن،  �صهدته  ع��ّم��ا  نهبها  يختلف 
�مل�صتوطنات �لزر�عية ب�صرقة �لرثوة �حليو�نية من �أبقار وماعز 

وما�صية ودو�ب )�س: 202-170(.
�إىل  ��صتمّرت  قد  �لنهب  عمليات  �أّن  �إىل  ر�ز  �آدم  �مل��وؤرخ  ويخل�س 
�لع�صكرية و�ل�صيا�صية  �لقياد�ت  �أّن  �لعام 1950؛ لكنه يوؤكد  غاية 
�أّي��ة  م��ن  ي��رّبئ��ه��ا  مّم��ا  �لأع��م��ال  ه��ذه  ��صتنكرت  ق��د  �لإ�صر�ئيلية 
قدمو�  ق��د  �ل��ي��ه��ود  �مل�صتعمرين  �أّن  �جل��ل��ّي  �أّن  غ��ري  م�����ص��وؤول��ي��ة. 
فل�صطني.  ل��ع��رب  دي��ن��ي  ب��ع��د�ء  م�صحونني  فل�صطني  ل�صتعمار 
وتهجري  �لأر���س  با�صتعمار  �لديني  �حل��ّق  �أّن من ميلك  و�حل��ال 
مكت�صباته؛  و�إت���الف  ممتلكاته  نهب  عليه  ي�صهل  وقتله،  �صعبها 
�ملدنيني  بني  متييز  هناك  يكن  مل   1948  -1947 ع��دو�ن  فاأثناء 
يف  ويعمل  �لأر����س  ي���زرع  ف��ال��ذي  �مل�صتعمرين،  م��ن  و�لع�صكرين 
فرتة  يف  ع�صكرّيا  حتما  �صيكون  �ل�صهر،  من  ما  ف��رتة  يف  �لإن��ت��اج 
�مل�صتعمرين  من  �لعظمى  �لغالبية  �أّن  �إىل  كذلك  ن�صري  �أخ��رى. 
كانو� فقر�ء ومعَدمني على �إثر مقدمهم من �أوروبا بعد �حلرب 
�لعاملية �لثانية. لذ� وجدو� يف ممتلكات �لعرب غنيمة �صاعدتهم 

على تخّطي �صوء �أحو�لهم �ملعي�صية.
�ملكتبات، حيث  و�ل�صرقة  �لنهب  �آخر، طالت عمليات  ومن جانب 
 ،)2010  -1914 ِك�صرت،  يعقوب  )ِمئري  �ليهودي  �مل�صت�صرق  �صرق 
�ل�صيخ  '�صديقه'  مكتبة  �لنكبة،  �أث��ن��اء  �ل��ع��ربي��ة،  �جل��ام��ع��ة  م��ن 
�لذي كانت عائلته تتوىل  حممد منر �خلطيب )1918- 2010(، 
مهام �لإفتاء و�لإ�صر�ف على نقابة �لأ�صر�ف يف حيفا �إبان �حُلكم 

�لعثماين َوحتى مقدم �لحتالل.
�ملمتلكات  «ن��ه��ب  ب��ع��ن��و�ن:  �ل��ك��ت��اب، وه��و  �ل��ث��اين م��ن  �لق�صم  ويف 
�أّن  مفادها  نتيجة  �إىل  ر�ز  �آدم  ي�صل  جمتمع«،  �صيا�صة  �لعربية- 
وهو  م�صني،  عمل  كالهما  �جلماعي«  و«�لنهب  �لفردي«  «�لنهب 

�لقياد�ت  كل  �أد�نته  وقد  �ملجتمع.  �أو�صاط  يف  �نت�صر  ع�صال  «د�ء 
«�إن غالبّية  �لذي قال:  ر�أ�صهم )بن غوريون(  �لإ�صر�ئيلية وعلى 
)يو�صيف  �ل�صلطة  يف  زم��الئ��ه  �أح���د  �أن  رغ���م  ل�����ص��و���س«  �ل��ي��ه��ود 
�صيا�صة  كان  �لنهب  �أّن  بتاأكيده  يناق�صه،  ق��وًل  قال  �صبينت�صاك( 
�لنهب  �صيا�صة  �أّن  ج��ان��ب��ه  م��ن  )ر�ز(  �مل����وؤرخ  وي�صيف  ر���ص��م��ي��ة. 
�صّكل  فل�صطني  عرب  طرد  لأن  غوريون(،  )بن  خدمت  و�ل�صرقة 
�أد�ة لرت�صيخ �صيا�صته. �أما نهب �ملمتلكات فقد �صّكل عمال ُي�صاف 
�لآب���ار  �ل��ط��رد، منها جتفيف  �أخ���رى يف عملية  �أع��م��ال  ع��دة  �إىل 
�مل��ز�رع، وقتل  �إىل حرق  �إ�صافة  للرّي،  �أنابيب وحمركات  و�صرقة 
�لدو�ب، وتدمري �لقرى، وهو ما �أدى �إىل هدم �لبنية �لتحتّية كي 

ل يفكر �لالجئون يف �لعودة.
منع  من  �مل�صتعمرين  قيادة  تتمّكن  مل  فعاًل  هل  ن�صاأل:  �أن  ولنا 
�إتالف �ملمتلكات �أو حتجيم �لأ�صر�ر؟ �جلو�ب �أكرث تعقيد�ً: ميكن 
�لأعمال، وذلك للحفاظ  لتلك  �لقياد�ت  �أن ن�صدق رف�س بع�س 
على مبد�أ �لن�صباط و�لن�صياع لأو�مر �جلي�س ل غري؛ ذلك �أّن 
تلك �لقيادة كانت قلقة على �صمعتها يف �لعامل، وكانت تعلم علم 
�ليقني �أن بدون نهب ممتلكات �لعرب من ِقبل �لأفر�د لن يت�صّنى 
تغا�صت  وعليه  �صخ�صي،  ب�صكل  �ليهودي  �مل�صروع  نتائج  تلم�س 
جادة  �ملوؤ�ص�صة  هذه  كانت  ولو  �لنهب.  عن  �ل�صهيونية  �ملوؤ�ص�صة 
لعاقبت كّل من نهب و�صرق باأ�صّد �لعقوبات �لع�صكرية؛ ومَلَا رف�صت 
تطبيق قر�ر 194 �ل�صادر عن �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة �صنة 
دفع  ووج���وب   »...« ب��ال��ع��ودة،  �ل�صماح  «ب��وج��وب  و�لقا�صي   ،1948
ديارهم  �إىل  �لعودة  �لذين يقررون عدم  تعوي�صات عن ممتلكات 
»...««، لكنها �كتفت بعقاب بع�س �لأفر�د لغر�س �لدعاية فح�صب.

و�ل�����ص��وؤ�ل �مل��ط��روح يف ه���ذ� �ل�����ص��ي��اق: مل���اذ� ����ص��ت��م��ّر رف�����س �إع���ادة 
ومل��اذ�  فل�صطني؟  د�خ���ل  بقي  مل��ن  لأ�صحابها  �ملنهوبة  �ملمتلكات 
مت ق��ت��ل �ل��ع�����ص��ر�ت م��ن �ل��الج��ئ��ني مم��ن ح��اول��و� «�ل��ت�����ص��ل��ل« �إىل 
�أو �صاة من �أجل �إطعام �أطفالهم �لر�صع يف  فل�صطني لأخذ بقرة 
ميمات �للجوء؟ ويخل�س �لباحث �أن عملية �لنهب خدمت بن 
غوريون. ومن جانبنا نرتئي �أّن �لرجل كمفكر وقائد ��صتعماري 
�أّن �لنهب �إحدى �لو�صائل لتثبيت �ليهود  �إ�صرت�تيجي، كان يعلم 

ولدعم كيانهم �ل�صتعماري يف فل�صطني.
---------------------------

 الكتاب: «نهب الممتلكات العربية 	 
خالل حرب االستقالل«

 المؤلف: آدم راز.	 

 الناشر: كرمل للنشر، القدس، 2020م، 	 
بالعبرية.

 عدد الصفحات: 323 صفحة.	 

* باحث يف الدراسات الدينية ومترجم 
من فلسطين
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آخر اإلصدارات يف اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إصدارات عاملية جديدة

أصبحت  لقد  والتعليم.  والتكوين  الثقافة  عن  الجميع  يتحدث 

إلى  الفقر  مكافحة  من   - كلها  املشاكل  لحل  العلمانية  املبادئ 

دمج املهاجرين، من تغيير املناخ إلى مكافحة اإلرهاب.  يف حين 

أن الثقافة هي شعار حاضر باستمرار يف مجتمعنا، إال أن املطالبات 

الثقافية الجادة تعتبر استفزازات نخبوية من عصر مضى. يف هذا 

السياق يستنكر كونراد بول ليسمان الوحشية الفكرية التي نتجت 

الثقايف  للعقل  مدمرة  ألنها  والتكنولوجيا،  االقتصاد  أولوية  عن 

يتأمل  لهذا  العاملية.  الكمبيوتر  شبكة  ظهور  منذ  خاص  بشكل 

الذي  السياسي،  واملنطق  األخالقي  الخطاب  مرتكزات  الكاتب 

القيم  انقالبا يف  أحدث  التعليم واملهارات، ألنَّ ذلك  بين  يخلط 

كراهية  إلى  أدى  مما   - اإلبداعية  والحرية  الخالق  التفكير  مهددا 

حقيقية للتكوين الثقايف الكالسيكي للمواطن. 

كانت تجربة الحجر الصحي مروعة ىلع املستويين الفردي والجماعي. إن الدول واألفراد ىلع حد سواء سعت إلى الخروج منه بأنفسها، ىلع أمل العودة 
يف أسرع وقت ممكن إلى “العالم السابق” معتمدين يف ذلك ىلع سياسة”االنتعاش” بأقل الخسائر وأقل املوارد وأكثر املخططات غموضا وابتكارا.

ولكن هناك طريقة أخرى للتعلم من هذه التجارب، ىلع األقل بالنسبة ألولئك الذين خسروا الكثير يف خضم الصراع مع الوباء والبالء لكن يبدو أن هؤالء 
بدأوا يدركون أنهم لن يفقدوا أنفسهم، خاصة وأنَّ األزمة الصحية متأصلة يف أزمة أخرى أكثر خطورة ؛ وأن هذه الفرصة يجب اغتنامها لكي يفهموا 
أخيًرا مكانتهم يف العالم، ويف أي أرض سيتمكنون أخيًرا من االنكفاء ىلع أنفسهم – من أجل فهمها ونقدها وتطويرها وفق اإلكراهات والصعوبات 
والنكسات التي استجدت يف حياتهم! إن كتاب “أين أنا ؟” يتعقب تفاصيل هذه الوضعية املفاجئة، ويستلهما لخلق وضعيات عقالنية وأكثر استقرارا 

واستدامة.
يعتبر الكاتب برونو التور ما حدث من اختالل يف الوجود البشري فرصة للسفر إلى الذات والنزول إلى أعماقها، قد يكون أحياًنا النزول عنيفا، لكنه 

سيمكننا من استكشاف ذواتنا يف األمكنة التي نعيش فيها. كيف إذن بعد الفاجعة سنساعد أنفسنا ىلع االستمرار واالستقرار واالزدهار؟ 

يف  غودي  جاك  الشهير  األنثروبولوجيا  وعالم  االجتماع  عالم  ُيعالج 

الغربي:  التأريخ  مجال  يف  الرئيسية  األسئلة  أحد  الجديد  الكتاب  هذا 

للحداثة  كأساس  الفريدة  مكانته  األوروبي  النهضة  عصر  يستحق  هل 

االقتصادية والفنية والعلمية األوروبية؟

يضع جاك غودي النموذج األوروبي تحت املجهر ملقارنته بالنهضات التي 

حدثت يف أماكن ثقافية أخرى، وال سيما يف العالم اإلسالمي والصين. 

التساؤل عن  ُمماثلة من  الواقع بلحظات  البلدان يف  لقد مرت كل هذه 

الكاتب  أكد  كما  واالقتصادي.  الثقايف  االنفتاح  تالها  والفنون،  املبادئ 

ىلع أنَّ أوروبا مدينة لتأثيراتها الخارجية.

التي  األوروبية  للمركزية  النقدي  التاريخ  دراسات  ضمن  النهضة  تندرج   

أخيًرا من وضعها قيد املساءلة  األخيرة وتمكن  طورها غودي يف كتبه 

والتشكيك يف أن الرأسمالية أو الليبرالية أو الفردية ال زال من املمكن 

واملنفذ  والقوي  الكبير  العمل  هذا  يشكل  أوروبية.  ابتكارات  اعتبارها 

ببراعة نموذًجا ال مثيل له للتأريخ املوسوعي املوجه إلى جميع عشاق 

تاريخ الحضارة الغربية وعلماء األنثروبولوجيا وعلماء االجتماع، وكذلك إلى 

جميع امُلهتمين بأسس بناء الحداثة.

الكتاب: كراهية الثقافة. ملاذا تحتاج 

الديمقراطيات إلى مواطنين متعلمين.

املؤلف: كونراد بول ليسمان

الناشر: أرمان كوالن. باريس.

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 224 ص  اللغة الفرنسية.

الكتاب: أين أنا؟ دروس الحجر الصحي

املؤلف: برونو التور

الناشر: دار الديكوفيرت. باريس

تاريخ النشر: 2021

اللغة: الفرنسية

الكتاب: نهضة أم نهضات؟

املؤلف: جاك غودي

الناشر: أرمان كوالن. باريس

تاريخ النشر: 2020

عدد الصفحات: 424 ص  اللغة الفرنسية
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آخر اإلصدارات الفلسفية يف اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

إصدارات عاملية جديدة

طرائق  األمم  وبين  الحضارات  يف  واملحاججة  املعرفة  طرائق 
والبالغيون  والبيانيون  والنحاة  امليزان   وأهل  والفالسفة  قددا. 
واملتكلمون هم من عنوا بها أكثر من غيرهم. وما كانت الهند بدعًا 
بين األمم بهذا الصدد. وإن إحدى أهم طرائق املعرفة واملحاججة 
“أرتاباتي”. وهي طريقة  الطريقة املسماة  الهند كانت هي  عند 
مشهورة بين فالسفة الهند القدامى. وهذا الكتاب ضالة كل من 
الفلسفة  يف  واملناظرة  املحجاجة  طرائق  ىلع  يتعرف  أن  يريد 
الهندية. إذ يأخذ املساهمون فيه بيد الباحث برفق ومن غير توغل 
مجازف إلى هذه الطرق، مترجمين أهم مظانها السنسكريتية إلى 
ومحشيين  األحايين،  من  العديد  يف  مرة  ألول  اإلنجليزي  اللسان 
لها  ومقارنين  غوامضها،  ىلع  بالضوء  وملقين  التحشية،  عليها 
تيارين من  أهم  وواقفين عند  الغربية،  الحجاج  مع طرائق منطق 

تياراتها الثرة: “نيانا” و”ميمامسا” ... 

الفلسفي  إلى هذا املبحث  االهتمام  االجتماعي. وقد عاد  الشأن  ـ تساؤلي نقدي ـ يف  أنها بحث فلسفي  االجتماعية  الفلسفة  شأن 
خصوصًا بعد عودة الفالسفة املعاصرين إلى النظر الفلسفي يف الشأن االجتماعي؛ ىلع نحو ما نجده لدى ممثلي مدرسة فرانكفوت 
األملانية من تفكير يورغن هابرماس يف الشأن العمومي وتفكير أكسل هونيث يف االعتراف واإلنكار والكرامة واملهانة. وهذا الكتاب نظر 
يف فلسفة املفكر االجتماعي األملاني جورج زيمل؛ أي اعتبار ألهم املوضوعات االجتماعية التي تناولها يف كتاباته؛ شأن فلسفة الحداثة 
إطار  ...يف  التشاخص  التصارع،  الثنائية،  التبادل،  التفاعل،  وغيرها:  املدينة  وفلسفة  الثقافة  وفلسفة  الحب  وفلسفة  املال  وفلسفة 
التجربة العيانية املوقوفة ىلع حميمية األزمنة الحديثة. وقد عمد املؤلف إلى وضع هذه الفلسفة االجتماعية يف سياقها التاريخي، 
وعلماء  الفالسفة  من  فيهم  وأثر  زيمل  بهم  تأثر  الذين  أولئك  مختلف  وبين  بينها  معارضا  التأويلية،  الفلسفة  منهج  وفق  إياها  محلال 

االجتماع األملان. 

سون األجالء، قرأت يف كتابات العرب، لدى عبد  “أيها اآلباء املقدَّ
اهلل املسلم، أن أعظم منظر يف الكون هو اإلنسان”. بهذا نطق 
آباء  مخاطبًا  امليراندولي  بيكو  اإليطالي  النهضوي  الفيلسوف 
الكنيسة ـ وهم َمْن هم ـ يف زمانه. وبهذا، لربما يكون بيكو هذا 
الفيلسوف الوحيد الذي انفرد بافتتاح كتاب له عظيم يف نوعه 
الجامع  الكتاب  وهذا  مسلم.  مُلفكر  بقول  ـ  اإلنسان  كرامة  يف  ـ 
التوفيقات:  صاحب  الرجل  هذا  فلسفة  ىلع  للتعرف  مناسبة 
العقل  بين  التوفيق   2- والالهوت.  الفلسفة  بين  التوفيق   1-
واإليمان. 3 – التوفيق بين املسيحية والقبالة )التصوف اليهودي( 
الفيلسوف  بهذا  ُيَعرُِّف  كتب  وهو  واألرسطية.  واألفالطونية 
عصره،  بفالسفة  صلته  واستقصاء  مساره،  تقصي  خالل  من  الفذ 
تصوره  فكره:  مناحي  مختلف  وعرض  فكره يف مساقه،  وتسويق 
للكون، فلسفته املاورائية )مسألة الرب ودور العقل فيها(، تجربته 

النسكية الصوفية، تصوراته األخروية ...  

عنوان الكتاب: االستدالل الجدلي يف 

الفلسفة الهندية

اسم املؤلف: مؤلف جماعي تحت 

إشراف مالكوم كيتين

دار النشر: بلومسبوري

سنة النشر: 2020

عنوان الكتاب: النظر املجدد يف فلسفة زيمل االجتماعية

اسم املؤلف: فردناند فيلمان

دار النشر: سبرينجر

سنة النشر: 2021

عنوان الكتاب: التقويم املتجدد 

لفكر بيكو )األرسطية والقبالية 

واألفالطونية يف فلسفة جيوفاني 

بيكو امليرندولي(

اسم املؤلفة: صوفيا هوليت

دار النشر: بالغريف ماكميالن

سنة النشر: 2021
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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

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

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

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


