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ال�شاعر  العربية  بالثقافة  تاأثروا  الذين  ال�شعراء  من 
 William مذرويل  ويلَيم  الإ�شكتلندي  وال�شحفي 
الأدبية  اأعماله  اأ�شهر    .)1835-1797(  Motherwell

من  جمموعة  وهي  الإ�شكتلندية  ال�شعبية  للأ�شعار  جمعه 
م لها مقدمة  الأغاين الفلوكلورية التي جمعها وحررها وقدَّ
 Minstrelsy:« بعنوان   1827 عام  ون�شرها  تاريخية 
ات�شال  على  مذرويل  كان   .»Ancient and Modern

حظي  اأنه  كما  اإ�شكوت،  ولرت  ال�شهري  الإ�شكتلندي  بالكاتب 
يفرت�ض  الذي  بو،  اآلن  اإدجار  الأمريكي  ال�شاعر  باإعجاب 
نرتجم  ق�شائده.  من   1841 عام  بو�شطن  طبعة  راأى  اأنه 
اأعماله  له ق�شيدة بعنوان »�شفينة ال�شحراء« املن�شورة يف 

ال�شعرية. 

�شفينة ال�شحراء

ا..ل َتني...واإىل الأََماِم ... �شريي ولو ُبْطًئا على َرْمِل احِلماِم ْبً يا ناُق �شَ

موِم توّقَفْت، فتقّدمي ... ماأمونتي وام�شي اإىل َرْو�ِض ال�شاآِم ِريُح ال�شَّ

وامي ي فاأماَمنا ... بئٌر َملٌذ للظماِء وللظَّ اأَوفّيتي ل َتْفرُتِ

اإيّن لآ�شى اأْن اأراِك عليلًة ... واأرى ِفراَقِك، يا رفيقُة، ِمْن �َشقامي

ُر جّنًة ... خ�شراَء، حيث الّنْخُل با�ِشَقُة الَقَواِم وُبَعْيَد هذا الَقْفِر اأُْب�شِ

اأْر�ٌض ُمقّد�شٌة ُتغيث َحجيَجها ... ِمْثلي وِمْثلِك يف رحيٍل اأو ُمقاِم

وبدا بَعْيَنْيها هلٌك �شاِخ�ٌض ... وُم�شاِفُر ال�شحراِء َكفَّ عن الكلِم

ِطراِم فالُعْرُب �َشْم�ُض بلِدهْم ِمْثُل اللظى ... َتَذُر املَ�شاِلَك يف ا�شتعاٍل وا�شْ

وبكى املُ�شاِفُر يف املتاهِة َوْحَده ... وطغى عليه الَهمُّ ِمْن َناأِْي اخِلَياِم

ٍل بداهيِة الظلِم وراأى رفيقَة َدْرِبِه قد اأُْزِهَقْت ... يا َوْيَح ُمْرَتِ

دى ... اأين الأني�ُض؟ فل َرجاَء ملُ�ْشتهاِم وِّ عاد بل �شَ فِنداوؤه يف الدَّ

ماتا َمًعا، �َشَفُق ال�شماِء غطاوؤُه ... وغطاوؤُها، َمْوَت الغريِب بل �َشلِم

ْبِع َتْكُمُن ُحْفَرٌة... للراِحلْيِ اللِهَثْيِ ِمْن الأَُواِم وُهناَك ُقْرَب النَّ

وِعظاُم �شيٍخ ناحٍل ُم�ْشتوِح�ٍض ... وِعظاُم ناقِته، فيا ِبي�َض الِعظاِم!

ستيفان موبيوس
 ليندا كولي

إيزابيال ويبر
هيزكي آرييلي

تاريخ علم االجتماع
 يف أملانيا

كيف نجت الصينالبندقية والسفينة والقلم...
من العالج بالصدمة

مستقبل التعليم
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رَّاِق« »الَسِرَقُة من السُّ
ل املعمار اإلسالمي أوربا كيف شكَّ

ديانا دارك

ة رواية �شهرية للروائي واملُفكر الأملاين جوته تمل عنوان: �شنوات تعلم فلهلم ماي�شرت« )1795-1796( تكي عن م�شلك بطلها يف تعلم اأمور احلياة. وقد ا�شتلهم  ثمَّ
الفيل�شوف الأملاين ال�شهري جادامري ذاك العنوان لريوي عن تكوينه الأكادميي يف موؤلف عنونه: »�شنوات التعلم الفل�شفي« )1977(. وكان باإمكان كاتبتنا البيطانيةـ  ديانا 

دارك ـ اأن ت�شتلهم العنوان نف�شه يف ت�شمية كتابها هذا الذي بي اأيدينا: »�شنوات التعلم املعماري« )2020(.

الطرازين  يف  وقراءاتها  وخرباتها  جوالتها  ع�صارة  فيه  اأودع��ت  اإذ   
تهكًما:  عنونته  ف�صلت  ��ه��ا  اأنَّ على  وال��غ��رب��ي.  االإ���ص��ام��ي  املعماريني 
ا�صم  اأن  املوؤلفة  وترجح  اق«.  رَّ ال�صُّ »�صرقة  اأو  اق«  رَّ ال�صُّ من  »ال�صرقة 
َرقة« Saracens ا�صتقه ال�صليبيون من فعل  اق« اأو »ال�صَّ رَّ »ال�صُّ
موا به العرب ُامل�صلمني، لكن لو نحن �صلمنا، جدال،  »�صرق« العربي لَي�صِ
�صرقة  اأق��ل  الغربيون  ك��ان  فما  اق��ا«،  »���ُص��رَّ كانوا  امل�صلمني  العرب  ب��اأنَّ 
اق«. هكذا اأرادت الباحثة لعنوان كتابها هذا اأن  رَّ اق ال�صُّ منهم؛ هم »�ُصرَّ
يكون �صادما ومزعجا، رادة اإىل نحر القوميني من االأوربيني و�صمة 
امل�صلمني  على  اأطلق  ال��ذي  الر�صم  ه��ذا  ا�صتخدمت  وق��د  اق«.  ��رَّ »ال�����صُّ
اأو�صع ما تكون؛ فلم تق�صرها على  Saracens بداللة  العرب 
االإ�صامية، مبا يف  الديانة  �صليلة  الثقافة  على  ه��وؤالء، ال وال  ديانة 
ذلك الثقافة املعمارية، واإمنا �صملت بها روحا ثقافية بداأت حتى قبل 
اأ�صافهم؛ بحيث ال  العرب عن  الذي ورثه  امل��راث  االإ�صام؛ لتعني 
واإمنا تفيد  االإ�صامي« ح�صرا،  املعماري  »الطراز  تق�صر اال�صم على 

به ا�صتلهامات الطراز الدائري القببي واإلهاماته ... 
وف��را من  ق�صطا  ه��ي  اأنفقت  ا:  َث���رَّ م��راث��ا  الباحثة  ت�صربت  وك��ان��ت 
كاتدرائياتها  م�صتك�صفة  االأورب��ي��ة،  الباد  داخ��ل  التنقل  يف  طفولتها 
اأن  �صاأنه  من  كان  مبا  الثقافية؛  ذاكرتها  ومراكز  االأثرية  ومواقعها 
االأملانية  اأمها  من  بف�صل  وذل��ك  مبكرا؛  املعماري  احل�س  لديها  مّنى 
ومن اأبيها االإجنليزي اأ�صتاذ االأملانية الذي كان يعزف على االأورغ يف 
با�صتك�صاف  �صغفت  العريقة  اأوك�صفورد  وبجامعة  للكنائ�س.  زياراتهم 
االأملانية  االأويل يف  فاأْثَرت جمرى تكوينها  مواطن مياد احل�صارة، 
ال�صغف.  بها  �صغفت  هي  اأن  بعد  العربية،  بتعلم  الغربية  والفل�صفة 
وقادها تعلمها اللغة واالأدب والثقافة العربية اإىل تو�صيع اآفاقها اإىل 
ال�صرق االأو�صط واإىل تركيا  اإىل  ... تلت ذلك رح��ات  اأورب��ا  ما وراء 
بله  واألفة،  اأن�صة  لها  ح�صلت  ف�صيئاً  و�صيئاً  مًعا.  ولا�صتمتاع  لل�صغل 
اأخذة وجذبة، باأهم املعامل العمرانية االإ�صامية وامل�صيحية ال�صرقية 
� ال �صيما يف تركيا و�صورية ولبنان واالأردن وم�صر وُعمان. واهتمت 

على اخل�صو�س باأعمال املعماري العثماين ال�صهر �صنان... 
الة. اإذ منذ ال�صبعينات من القرن املا�صي وهي تذرع  هي اإذن كاتبة جوَّ
واالأزم��ن��ة.  االأمكنة  يف  منبثة  املعمارية  البنايات  حيث  �صورية،  ب��اد 
اجلامع  يف  تتاأمل  وتركية  وفل�صطني  ولبنان  واالأردن  �صورية  ت��ذرع 
ومرابع  بالقد�س،  االأم��وي��ة  ال�صخرة  وقبة  بدم�صق،  الكبر  االأم��وي 
... متح�ص�صة والم�صة،  واأنقا�س مدينة عنجر  االأمويني و�صاحاتهم، 

كما تقول، حجارتها، حتى ترتك روح هذه االآثار تنفذ اإىل روحها.   
منا�صبة تاأليف الكتاب 

فكرة وحادثة
ت��ك��ون خمرة  اأن  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  اأودع��ت��ه��ا  ال��ت��ي  للفكرة  املُ��وؤل��ف��ة  اأرادت 
ول��ي�����ص��ت ف��ط��رة. اإذ ت��خ��م��رت يف ذه��ن��ه��ا ال�����ص��ن��ني ال���ط���وال، ث��م من 
انقدحت بفعل �صدفة حدث. ترى،  �صرعان ما  الكمون هذه  مرحلة 
اأال  النظر  اأول  اأم���ا احل���دث، فيبدو عند  ال��ف��ك��رة؟  م��ا احل���دث؟ وم��ا 
يوم  بباري�س  نوتردام  كاتدرائية  اح��رتاق  الكتاب:  مبو�صوع  له  �صلة 
التي  ال�صرارة  مبثابة  الكاتبة  تعده  حدث  اأن��ه  على   .2019 اأبريل   15
كانت تخمرت طويا.  اأن  بعد  الكتاب  تاأليف  انقدحت عنها منا�صبة 
الكاتدرائية منا�صبة للت�صاوؤل  اإعادة ترميم  املوؤلفة يف جهود  اإذ ملحت 
وحماولة  واالإ�صامي  القوطي  املعمار  قلب  يف  الكامنة  االأ�صرار  عن 
ك�صفها. ومبا اأن اأزمة كورونا لعام 2020 اأجلاأتنا اإىل التوقف عند ما 
ال يقني فيه، فقد وجدت الكاتبة اأن اإحدى و�صائل ال�صلوان تكمن يف 
وقد  واالإ�صفاء.  التهدئة  على  وقدرته  الديني  املعمار  اكت�صاف  اإع��ادة 
اإىل ترميم كاتدرائية نوتردام ما كانت  التداعي  اأن نفر  اإىل  ذهبت 
له �صلة باأي َحِميَّة دينية. اإذ اهتمام الفرن�صيني مبعمارهم الديني ال 
يتنا�صب مع اإدبارهم عن االعتقاد الديني. وهي حتاول تف�صر ذلك، 
يف باد فرن�صا ذات التقليد العلماين الرا�صخ، بالهجرة، ال �صيما من 
القومية  للهوية  مهددة  للكثرين  تبدو  باتت  حيث  االإ���ص��ام؛  ب��اد 
امل�صيحية التي ترمز اإليها كاتدرائية نوتردام. وهنا تت�صاءل املوؤلفة: 
لكن، ماذا لو مت تذكر الفرن�صيني اأنف�صهم باأن هذا البنيان القوطي 
الطراز، الذي لطاملا مت ربطه بالكاثوليكية يف اأوربا، اإمنا هو م�صتلهم 
اأوربا قرونا قبل  من العمران االإ�صامي الذي كان قد ا�صتجلب اإىل 
املوؤلفة  وت���روي  بالفكرة.  احل��ادث��ة  تلتقي  هنا  املَْعلَمة؟  تلك  ت�صييد 
اأنها منذ اأمد اطلعت على راأي لكبر املعماريني الربيطانيني،  كيف 
كري�صتوفر ورين، ذهب فيه اإىل اأن: »ما نطلق عليه اليوم ا�صم »املعمار 
ا�صم  واحلقيقة  الدقة  وجه  على  عليه  نطلق  اأن  يلزم  اإمن��ا  القوطي« 
املعمار االإ�صامي«. وقد ظلت هذه الفكرة ترن يف ذهن املوؤلفة على 
انقدحت  اإ�صامي وغربي،  واإذ عاينت ما عاينته من معمار  ف��رتات. 
للروؤية  بعد�صة  املعماري  ه��ذا  زوده��ا  اأن  بعد  ذهنها  يف  فجاأة  الفكرة 
الكاتدرائيات  من  العديد  يف  تعاين  االآن  باتت  قد  هي  وه��ا  جديدة: 
والقباب  املدببة  وال��ن��واف��ذ  الف�صو�س  الثاثية  االأق��وا���س  الغربية 
الكني�صة  يف  وال�صحن  العايل  املذبح  بني  الواقعة  واملنطقة  املروحية 

واأوراق  وامل��زوق بكروم ملتوية  املنحوت نحتا متقنا  امل�صيدة باخل�صب 
متعرجة وفاكهة ن�صرة، باتت تعاينها باأعني جديدة. وها هي اأم�صت 
اأغنى من فهمها. فكان  الطراز؛ مبا  ا�صتقي هذا  اأين  االآن من  تعلم 
� �صاأنه  اأن جاءت تغريدة الباحثة: »ينحدر ت�صميم نوتردام املعماري 
كني�صة قلب  � مبا�صرة من  اأورب��ا  الكاتدرائيات يف  �صائر  �صاأن  ذلك  يف 
وال�صليبيون هم  ب�صورية.  امليادي  اخلام�س  القرن  امل�صيدة يف  لوزة 
من جلب فكرة الربج املثّنى املحيط بنافذة الوردة اإىل اأوربا يف القرن 
اإدلب، وقائمة اإىل  الثاين ع�صر امليادي. وهي كني�صة توجد يف قلب 
تنبهت  واإذ  املنذهلة.  الفعل  ردود  تهاطلت  ما  و�صرعان  ه��ذا«.  يومنا 
اأن  ق��ررت  ح�صا�س،  وت��ر  على  عزفت  اإمن��ا  التغريدة  اأنَّ  اإىل  الباحثة 
تقدم اإنارة على موقعها االإلكرتوين عنونتها العنوان املثر: »مراث 
اأث��ارت هذه  النَّا�س«. و�صرعان ما  اأورب��ي��ة مما يعتقده  اأق��ل   � ن��وت��ردام 
التنويرة زوبعة من االهتمام االإعامي. اإذ ات�صلت بها جرائد ت�صتاأذن 
يف النقل، ون�صرت التدوينة يف و�صائط ات�صال عدة ونقلت اإىل األ�صن 
متنوعة: العربية والفرن�صية واالأملانية وال�صينية واليابانية والهندية 
... وكان اأن ت�صاءلت املوؤلفة: ترى، اأثمة ا�صتعداد، يف جو وخيم ي�صج 
بالهوية  ل�صيقا  معماريا  ط���رازا  ب��اأن  ل��اع��رتاف  االإ���ص��ام،  مبخافة 
االإ�صامي؟  املعمار  اإىل  باأ�صوله  مدين  هو  اإمن��ا  امل�صيحية  االأورب��ي��ة 
ا�صتلهمت من  االأوربية قد  الكاتدرائيات  العديد من  كانت  لو  وم��اذا 
رام��ت  التي  التاريخية  التمويهات  ك��ل  رغ��م  بالقد�س  ال�صخرة  قبة 
اإخفاء ذلك؟ وقبل وبعد، كيف ميكن لكاتدرائياتنا القوطية االأوربية 
اأن  وامل�صيحية،  القومية  لهويتنا  احلق  التج�صيد  هي  التي  العظمى، 
اأن  ال��ذي ميكن  م��ا  ال��ع��رب؟  اأو  امل�صلمني  اإىل  ب��اأي��ة �صلة  ���تُّ  َتُ تكون 
اأوربا من ُمغامراتها  الَبيَِّنة عليه؟ ما الذي تعّلمته  يعنيه هذا؟ وما 
االأوىل يف االأرا�صي املقد�صة وال�صرق االأو�صط، وهي الباد نف�صها التي 
ولدت فيها امل�صيحية؟ وماذا عن اال�صتمدادات االأوىل من الطرازات 
املعمارية من االأندل�س و�صقلية واإيطاليا لقرون مديدة قبل جميء 
فني�صيا  ���ص��اأن  ل��ل��ب��ل��دان؛  ال��ع��اب��ر  ال��ث��ق��ايف  التفاعل  وم��ن  ال�صليبيني 
التي تلت ال�صليبيني؟ وماذا  ال�صنوات  ومالطة ورود�س وقرب�س، يف 

عن العثمانيني القوة العظمى يف اأوربا الأربعة قرون؟ 
عنوان مثري للجدل

امل�صلمني«.  من  »ال�صرقة  وم�صتفز:  ومزعج  اإ�صكايل  الكتاب  عنوان 
واملوؤلفة ترى اأنه يحتاج اإىل تو�صيح؛ الأنه اختر بعناية فائقة وميكن 
بداللة   Saracens لفظة  ا�صتعملت  متباينة:  قراءات  قراءته 

محمد الشيخ * 
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قدحية لتطلق على امل�صلمني العرب الذين حاربهم ال�صليبيون على 
املقد�صة« ال�صرتداد  »حربهم  1095م، يف  ع��ام  ب��دءا من  قرنني،  م��دى 
افرتا�صية  ا�صتقاقات   Saracens لفظ  اإىل  وُتن�صب  القد�س. 
ع���دة. ل��ك��ن امل��وؤل��ف��ة ت��رج��ح اأن ت��ك��ون ق��د اأخ����ذت م��ن ال��ف��ع��ل العربي 
»���ص��رق«. وم��ن ثمة اع��ُت��رب امل�صلمون »ن��ّه��اب��ني« و«���ُص��ّراق��ا« م��ن وجهة 
نظر املركزية االأوربية. وهذا احليف يف و�صم االأغيار ظامل وم�صني، 
التهكم من  املتِهمني:  نحر  اإىل  التهمة  رد  اإىل  باملوؤلفة  ما حدا  وهو 
العرب  خ�صومهم  اتهموا  الذين  وهم  ّراق  بال�صُّ باتهامهم  الغربيني 
 � امل�صيحية  ال��روح��ان��ي��ة  رم��ز  مي�صي  وب��ه��ذا  التهمة!  ب��ه��ذه  امل�صلمني 
� م�صروقا  التي هي عنوان فخر وجمد وتفرد  الغربية  الكاتدرائيات 
 � االأعظم  �صوادهم  � يف  انتهوا  الغربيني  اأن  املوؤلفة  منتهبا! وتاحظ 
اإىل خا�صة يعتربون فيها ال�صرق االأو�صط واالإ�صام اأمرين عادة ما 
يقرتنان ب�صور �صلبية: العنف، التطرف، االإرهاب. وقليل منهم من 
حظي بحظوة الرواح اإىل املنطقة وخربتها بنف�صه منذ الربيع العربي 

)2011( وما جنم عنه من حروب اأهلية. 
مقدمات اأطروحة الكتاب

باملعمار،  اأ�صد فتنة تكون  اأنها لطاملا كانت مفتونة  اإىل  املوؤلفة  ُت�صر 
ماأخوذة هي بتلك القوة التي تدفع الب�صر اإىل ت�صميم بنايات بطرق 
معينة يف اأماكن حمددة والأغرا�س خم�صو�صة. وقد قادها اهتمامها 
امل��ب��ك��ر مب���واط���ن ن�����ص��اأة احل�������ص���ارات ال��ب�����ص��ري��ة وب��ال��ب��ن��اي��ات ال��ع��امل��ي��ة 
وباجلماعات الب�صرية اإىل درا�صة اللغة العربية. وف�صا عن ال�صنوات 
الثاث التي اأم�صتها يف ترميم بيتها بدم�صق رفقة ال�صناع املحليني 
� من احلجارين والنجارين والرخامني واجل�صا�صني والقرموديني 
وال�صباغني والر�صا�صني � وهو ما األهمها ا�صتب�صارات عدة يف ت�صميم 
البناء ما كان مبكنتها اأن تك�صبها لوحدها مبجرد البحث واملطالعة، 
ر�صومه  يف  متاأملة  االأو���ص��ط،  ال�صرق  ح��ول  التجوال  يف  اأم���دا  ق�صت 
وربوعه ومعامله واآث��اره ... مقارنة له باملعمار االأورب��ي، ال �صيما منه 

الكاتدرائي ...
وال تتغيا الباحثة اأن تنكر املعمار االأوربي باملرة، واأن تتنكر ملنجزاته 
اإن ثمة معمارا  اأن تقول  املُقابل،  لكنها ال تريد، يف  العديدة.  املبهرة 
اأن  املعمار  ال�صاأن يف  اإمن��ا   � لوحدنا  االأورب��ي��ني، يخ�صنا  � مع�صر  »لنا« 
املثناة واالأقوا�س  القبب  ن�صاأت  �صبقه. فما  ُي�صتعار. كل يبني على ما 
املدببة واالأقبية امل�صلعة ... هكذا يف اأوربا فجاأة، واإمنا هي اكت�صافات 
مق�صودا،  اختيارا  املعمار  ك��ان  ومل��ا  االأمم.  تعاورتها  تقنية  معمارية 
ببناءات  االأم���ر  يتعلق  يرتبط، ح��ني  اأن��ه  كما  ال���ذات،  تعك�س  و���ص��ورة 
فاإن  القومية،  بالهوية  وثيقا  ارتباطا  تاريخية،  وت�صييدات  عمومية 
من �صاأن الطرازات املعمارية اأن تتعارك واأن تتاآزر يف ما بينها البني 
داخل الثقافة عينها، ويف ما بني الثقافات املتباينة؛ ومن ثمة ميكن 
اأن تن�صاأ »حروب معمارية« حتدث ال�صقاق بني الثقافات: ال�صرق �صد 
عند  �صيما  ال  ال��ي��وم،  م��ا يحدث  وه��و   ... امل�صلم  �صد  امل�صيح  ال��غ��رب، 

العديد من الغربيني. 
 ملخ�ض اأطروحة الكتاب

تركز املوؤلفة على املعمار القوطي، وتربط اأ�صوله باحلروب ال�صليبية. 
وما تك�صف عنه هو االأطروحة التالية: كما اأن احلروب ال�صليبية ما 
كانت حدثا معزوال، واإمنا �صل�صلة اأحداث مو�صولة مل تنبج�س فجاأة 
ملا دعا البابا اأوربان الثاين الن�صارى اإىل اللحاق باالأر�س املقد�صة عام 
1095م، فكذلك هو املعمار القوطي مل يظهر هكذا فجاأة عن غدارة 
يف القرن الثاين ع�صر امليادي. وكما اأن احلروب ال�صليبية ما كانت 
اأي�صا  جمرد �صبكة معارك ومواثيق وهدنات وحتالفات، واإمنا كانت 

حال  كان  فكذلك  ع��دة،  م�صتويات  على  م�صيحية  اإ�صامية  تفاعات 
ثمة  اأن  ال�صدد  بهذا  دع��واه��ا  وجممل  االإ���ص��ام��ي.  القوطي  املعمار 
ت�صابها بديا بني املعمارين باديا للعيان، واأن ثمة تاثا خفيا ممتنعا 
ال�صائقة  ف�صولها  ع��رب  املوؤلفة  تثبت  اأوىل،  جهة  م��ن  االأع��ي��ان.  ع��ن 
التماثات الدالة على التاأثرات: الربجان املثنويان، املنارة، خلفية 
احل�صان  معاملها  ت�صبه  التي  وتلك  املدببة،  االأق��وا���س  الكاتدرائية، 
ال�صرفات  القباب،  تقنيات  املزخرفة،  احلجرية  النوافذ  والتزيينة، 
الكتاب.  تاأليف  ال�صروع يف  للباحثة عند  تبّدى  كان قد  ما  ذا  ... هو 
لكن �صرعان ما جتلى لها ما كان من ال�صبه اخلفي: القو�س ثاثي 
الف�صو�س ومتعددها، االأروقة املكونة من االأقوا�س املتقاطعة، االأديرة، 
الزخرفة  امل��ل��ون،  ال��زج��اج  تقنيات  امل��ث��ن��اة،  القبب  ال��زخ��رف��ة،  امل��ذب��ح، 
باحلجارة ... تلك تقنيات انت�صرت عرب ربوع اأوربا، لكن منبتها ُوجد 
يف ال�صرق االأو�صط، وال �صيما يف �صورية. وال غرابة يف ذلك؛ اإذ �صهدت 
�صورية، مبعناها الوا�صع القدمي، مياد امل�صيحية وح�صنها يف القرون 
االأوىل احلا�صمة. اأكرث من هذا، تتقا�صم الديانات التوحيدية الثاث 
االأنبياء وامللوك، ودعاوى متقا�صمة عن احلياة  تاريخا م�صرتكا من 

االأخرى والنعيم واجلحيم. 
بنية الكتاب

املعماري  اآراء  الباحثة  تناق�س  االأول����ني،  االف��ت��ت��اح��ني  الف�صلني  يف 
املعمار  اأم���ر  ت�صتق�صي  ث��م  وري����ن،  كري�صتوفر  ال��ك��ب��ر  ال��ربي��ط��اين 
وتقيم  وال��ت�����ص��ور.  اال�صتيحاء  اإ���ص��ام��ي  معمارا  بح�صبانه  القوطي 
بدءا  املعمار  مروية  ف�صل،  بعد  ف�صا  الف�صلني،  هذين  اأ�صا�س  على 
فل�صطني،  اإي���ران،  ال��ع��راق،  �صورية،   � االإ�صامي  قبل  ما  امل��راث  من 
هذه  اإىل  املدينة  العيانية  ال��ت��اأث��رات  ا�صتق�صاء  م�صتهدفة   � تركيا 
احل�����ص��ارات امل��ع��م��اري��ة: ُت����رى، ك��ي��ف دخ��ل��ت ه���ذه ال���ط���رازات؟ وكيف 
املوؤلفة  ترى  اأن  من  وبالبدل  املحلي؟  املعماري  الن�صيج  يف  انت�صجت 
�صورة  تف�صل  اختزالية،  ب�صيطة  خطية  تطورات  التطورات  هذه  يف 
الدائرة املتداخلة ال�صردابية املتاهية ... ومببعد عن كل نظرة اأحادية 
ترى التاأثر والتاأثر وال ترى التاآثر، ت�صعى الباحثة اإىل اإقناعنا باأن 
من  بع�صها  ي�صتمد  متحالفة  كانت  الب�صرية  املعمارية  احل�����ص��ارات 
الذي  املبكر  البيزنطي  املعماري  امل��راث  التبادل:  �صبيل  على  بع�س 

من  ورث  ب���دوره  امل���راث  وه��ذا  العربية،  امل�صيحية  احل�صارة  ورث��ت��ه 
املتو�صط،  االأبي�س  البحر  �صرق  ملنطقة  ال��روم��اين  الهليني  امل��راث 
االأدن��ى  ال�صرق  ت��اأث��رات  اإذ  بحتا.  »غربيا«  ك��ان  ما  اأي�صا  هو  وال��ذي 
العتيقة  املعمارية  الرافدين  باد  تقاليد  يف  جذورها  جتد  املعمارية 
وقبل  الكاتدرائي.  للمعمار  الاحق  التطور  يف  ا�صتدماجها  مت  التي 
اأن تفر�س البدوات والغزوات اليونانية والرومانية فكرة الف�صل بني 
»ال�صرق« و«الغرب« على ال�صرق االأدنى، ما كانت املنطقة، على الوجه 
توحي  التي  ال�صطحية  الطريقة  على  فنيا  تنميطا  منمطة  املجمل، 
بها اأ�صكال الفن اليوناين الروماين. فما من معمار يقام اإال ويتاأثر 
مبا قبله. الو�صل هو االأ�صل. ال �صيء ينبج�س من فراغ. بهذا يحاول 
على  املتعاقبة  احل�����ص��ارات  بنيت  كيف  م�صاألة  ع��ن  اجل���واب  ال��ك��ت��اب 
اإىل  التدريج  وجه  على  ابتداعاتها  وجلت  وكيف  �صابقاتها،  اإجن��ازات 
اأورب��ا، حمدثة بذلك تغيرا على املعمار االأورب��ي وفق طرق وا�صحة 
للعيان اأحياًنا وملتوية اأحيانا اأخرى اإىل درجة مت اإهمالها عن ق�صد 

اأو مت بب�صاطة ن�صيانها.  
تختم املوؤلفة عملها بنربة حنينة: كثر هو ما تعلمته مدينة فني�صيا 
وحلب  دم�صق  نظر  االإ�صامية؛  ب��امل��دن  ات�صاالتها  م��ن  االإيطالية 
واالإ�صكندرية والقاهرة. ومنه اأن الت�صور االإ�صامي لل�صكن يقوم على 
البنايات  تتحلق حول  اأن  ال�صاأن يف منو اجلماعات احليوي  اأن  فكرة 
ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��ج��اري��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة يف امل��دي��ن��ة. ول��ه��ذا ط���ورت فني�صيا 
مناطقها ال�صكنية يف �صلة ب�صبكات البيوتات املرتا�صة جنبا اإىل جنب 
اإىل  املوؤلفة حنينها  ب�صري متاحم. وهنا ال تخفي  اإط��ار اجتماع  يف 
هذا الطراز من العمران، فتن�صئ القول: حبذا لو اأن املعمار، بدل اأن 
اإيجابا  ُي�صتعمل  اإمنا  قة،  ُي�صتخدم اال�صتخدام يف حروب ثقافية مفرِّ
باأيد من �صيا�صات حكومية متنورة؛ في�صعى بعيدا عن فكرة ال�صواحي 
الرتيبة � وهو اأمر من خملفات الع�صر احلديث � نحو اإعادة توطني 
اأن  اأخ���رى  م��رة  للجماعات  ميكن  بحيث  امل���دن؛  يف  املركزية  املناطق 
تبنى البناء الع�صوي واأن تتطور، را�صمة �صبيل عي�س امل�صتقبل � الذي 
اأ�صد تاحما  � نحو جمتمع  لرمبا يكون هو الطراز االإ�صامي عينه 
واندماجا؛ حيث ميكن لل�صكان من جديد اأن يتعرفوا اإىل جرانهم 
ويعرفوهم. ول�صوف يكون هذا االأمر مبثابة ا�صتعارة معمارية حتتفي 

بها �صائر ب�صرية اليوم. 
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عزالدين عناية * 
اآثار. ومنذ ال�شروع يف التنقيب واحلفريات كان الكتاب املقّد�ض  اأيدي علماء  انطلقت اأوىل عمليات البحث الأثري يف فل�شطي على اأيدي لهوتيي غربيي ولي�ض على 
لّلقى  اإىل جمّرد تر�شيف  التوراة ب�شكل طاغ. واإىل حّد تّولت الكت�شافات  الوقائع الأثرية مبرويات  املتنّوعة دليل البحث ومعياره، حتى انطبعت  باأ�شفاره  اليهودي 
الأثرية �شمن لوحة ف�شيف�شائية جاهزة امللمح. فمع كثريين مّمن امتهنوا ال�شتغال بالعاديات يف فل�شطي �شكلت التوراة خريطة الطريق التي على �شوئها، ووفق مقولها، 

يتّم فّك �شفرة الآثار القدمية للمنطقة وما جاورها.

اإىل ق�صمني  ك��ت��اب��ه  ت���وزي���ع  ك��ل��ني  اإري������ك  امل���وؤل���ف  ح�����اول 
اأ�صا�صيني: االأول تناول تطور اأركيولوجيا التوراة، والثاين 
�صنحاول  املقّد�س.  بالكتاب  االأث��ري  البحث  بارتباط  اهتم 
املطروحة يف  الق�صايا  اأه��م  على  االإت��ي��ان  العر�س  ه��ذا  يف 
اإري��ك  اأّن  اإىل  ن�صر  نقدي.  منظور  من  وتناولها  الكتاب 
كلني هو اأ�صتاذ االأنرثوبولوجيا يف جامعة جورج وا�صنطن 
وباحث اأثري، قام ب�صل�صلة من احلفريات يف فل�صطني وله 
التوراة  تاريخ  تتناول  التاريخية  املوؤلفات  من  جمموعة 

وتاريخ فل�صطني القدمي.
يف  االأث����ري  للبحث  امل��ت��اب��ع  ان��ت��ب��اه  يلفت  االأول  الق�صم  يف 
اأّن  اليهودي  املقد�س  الكتاب  ظهور  �صهدت  التي  املنطقة 
ن�ّس  رهينة  ُوِل��دت  قد  الن�صاأة،  منذ  ال��ت��وراة،  اأركيولوجيا 
دي��ن��ي، وه��و م��ا منع ت��ط��وّره��ا احل���ّر والعلمي. ك��ان هدف 
البحث  اآب���اء  اأح��د   ،)1794 مواليد  )م��ن  روبن�صون  اإدوارد 
االأثري يف فل�صطني، وهو الهوتي اأمريكي من كونتيكوت، 
خال  م��ن  لفل�صطني  ت��ورات��ي��ة  تاريخية  جغرافيا  اإجن���از 
يف  ال���واردة  القدمية  باالأ�صماء  العربية  االأ���ص��م��اء  مقارنة 
على  غالباً  الديني  االإح�صا�س  ك��ان  فقد  املقد�س.  الكتاب 
رجل الدين امل�صيحي املتطلع للبحث االأثري. وهكذا بدت 
مدينة القد�س ملكاً له وفل�صطني اأر�صاً م�صيحية يهودية، 
وهو �صعور قدمي ومتجّدد يغّذيه خميال �صليبي ُمتجّذر. 
ويليام  ي��ورك  اأ�صاقفة  رئي�س  ���ص��ّرح  ال�صياق  ه��ذا  و�صمن 
»���ص��ن��دوق  م��وؤت��ر  ان��ع��ق��اد  مبنا�صبة   1865 يف  ط��وم�����ص��ون 
اأن�صئ للغر�س: »اأر�س فل�صطني  اكت�صاف فل�صطني« الذي 
 ]...[ اأر�صنا  باالأ�صا�س  اإنها  اأن��ا،  اإيّل  اإليكم،  تنتمي  هذه 
ا، الأنها اأُعطيت  نق�صد تلك االأر�س املرتامية طواًل وعر�صً

لنا«.
والواقع اأّن االهتمام باآثار االأر�س املُقد�صة قد �صهد رواًجا 
يف ال���غ���رب، مب��وج��ب االرت���ب���اط ب��ال��ع��ه��د ال��ق��دمي والعهد 
يف  االأث���رّي���ة  ب��االأب��ح��اث  ��ا  اأي�����صً العناية  وازدادت  اجل��دي��د، 
بوقائع  �صلة  ع��ل��ى  ك��ان��ت  ك��ّل��م��ا  وم�����ص��ر  ال��راف��دي��ن  وادي 
البلدان هيئات  املقّد�س، حتى ت�صّكلت يف كثر من  الكتاب 

باأر�س  واالأثرّية  التاريخّية  معارفها  تعزيز  اإىل  ان�صرفت 
فل�صطني، ومبقرات عاملة يف مدينة القد�س. وعاوة على 
الذي  ا�صتك�صاف فل�صطني«  »�صندوق  املوؤ�ص�صات مثل  اأوىل 
اأ�صرنا اإليه اآنفاً وقد تاأ�ّص�س يف بريطانيا خال العام 1865، 
اأُن�صئت للغر�س ذاته موؤ�ص�صة اأملانية وهي »جمعية فل�صطني 
االأملانية« اهتمت باالأبحاث التاريخية )1878(، ثم »املدر�صة 
 École( التطبيقية للدرا�صات الكتابية« املعروفة با�صم
biblique( التابعة لاآباء الدومينيكان الفرن�صيني 
االأمريكية  »املدار�س  اأخرة ظهرت  )1890م(، ويف مرحلة 
للبحث ال�صرقي« )1900م(، التي حازت على مكتب لها يف 
لدرا�صة  احل��ربي  »املعهد  اأن�صئ  روم��ا  ويف  اأي�صا.  القد�س 
الكتاب املقد�س« خال العام 1909م، بهدف تطوير البحث 

ا. االأثري، مبكتب يف مدينة القد�س اأي�صً
�صليل   ،)1971 )ت.  اآل��رباي��ت  فوك�صويل  ويليام  اإىل  يعود 
ع اأ�ص�س علم االآثار  عائلة مب�ّصرين ميتوديني اأمريكان، َو�صْ
التوراتي  التاريخ  اإىل توزيع  اأّول من �صعى  التوراتي، فهو 
البحث  يف  انطاقه  ومنذ  ومتباينة.  متنّوعة  اأحقاب  اإىل 
ون��ال  م��ن جامعات خا�صة،  ب��دع��م  ال��رج��ل  االأث���ري حظي 
التي  وال�صهيونية  التب�صرية  امل�صيحية  ال��دوائ��ر  ر�صى 
وهو  م�صبوطة،  ودينية  �صيا�صية  اأه���داف  حتّفزها  كانت 
االنحياز من  اأبحاثه. جتلى ذلك  ا�صتقالية  �صكك يف  ما 
خال نهجه »العلمي« الهادف اإىل �صحب ما�صي فل�صطني 
الرثي واإحلاقه بقراءة تخدم امل�صروع ال�صهيوين ال�صاعد. 
اآلربايت  امل�صعل من  نيل�صون غلوك )ت. 1971(  ت�صّلم  ثم 
يف تلك املهمة اخلطرة. وقد كان غلوك حاخاما يهوديا 
اآل��رباي��ت يف  اأث��ري��ا، تتلمذ على ي��دي  اأن ي�صر باحثا  قبل 
»املدر�صة االأمريكية« وتعاون معه يف العديد من احلفريات، 
وكان غلوك مقتنعا اأّن البحث االأثري يف فل�صطني ينبغي 
اأن ي�صَر بخطى متوازية مع التوراة. ومع غلوك توّثقت 
ال�صلة بني موؤ�ص�صات البحث االأثري االأوروبية واجلامعة 

العربية يف القد�س الأجل خدمة امل�صروع االإ�صرائيلي.
غار�صتانغ  جون  قام  املا�صي  القرن  ثاثينيات  م�صتهل  يف 

باأبحاث يف اأريحا، خل�س على اإثرها اإىل اأّن خراب املدينة 
على  املياد  قبل   1400 العام  خ��ال  ح��دث  قد  وتدمرها 
النبي مو�صى )ع( يف قيادة  ال��ذي خلف  نون  ي�صوع بن  يد 
ذلك  ثبت  وق��د  امل��وع��ودة«،  »االأر����س  نحو  اليهود  جحافل 
اأّن خا�صة  ت��ب��نّي الح��ق��ا  اأث���رّي���ا ح�����ص��ب زع���م���ه.  احل����دث 
تاريخ  يف  وف�صيحة  علمية  اأكذوبة  االأثرية  االأبحاث  تلك 
اأثرية جتمع بني  واأاّل وجود لقرائن  التوراة،  اأركيولوجيا 
الفرتة  تلك  ويف  املزعومة.  واملكت�صفات  التوراتية  الرواية 
اأي�صا كان يغائيل يادين )ت. 1984(، وهو ع�صكري واأثري 
ب��دوره على  ا  اآلربايت، م�صرًّ ي�صر على خطى  اإ�صرائيلي، 
اإيجاد م�صداقية للرواية التوراتية. وجلْمعه بني الوجاهة 
خا�س  ب��دع��م  ي��ادي��ن  يغائيل  حظي  والعلمية  الع�صكرية 
يف اإجن���از اأب��ح��اث��ه م��ن داف��ي��د ب��ن غ��وري��ون رئي�س ال���وزراء 
االإ���ص��رائ��ي��ل��ي ح��ي��ن��ذاك، وُف��ت��ح��ت اأم��ام��ه اأب����واب اجلامعة 

العربية يف القد�س على م�صراعيها.
���ص��ه��دت اأرك��ي��ول��وج��ي��ا ال���ت���وراة م��رح��ل��ة ج��دي��دة يف اأع��ق��اب 
العربية  احل���رب  بعد  وحت��دي��دا  الثانية،  العاملية  احل���رب 
جم��االت  على  الرتكيز  خ��ال  م��ن   ،)1948( االإ�صرائيلية 
ُيفرت�س اأن ُيعرث يف طياتها على ترابط بني االإ�صرائيليني 
روؤي��ة  �صياغة  بغر�س  اجل���دد،  واالإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني  ال��ق��دام��ى 
�صرعية  وت��ربر  التوراتية  ال��رواي��ة  �صدقية  تثبت  قومية 
امل�صروع ال�صهيوين. لت�صهد دائرة البحث التوراتي تو�ّصعا 
بعد  العربية  االأرا���ص��ي  على  اإ�صرائيل  ا�صتحواذ  اإث��ر  على 
حرب 1967، وتتمدد دائرة البحث اإىل مناطق اأخرى دون 

اأن تتمخ�س عن نتائج الفتة.
الق�صايا  اأه���م  ع��ل��ى  ك��ل��ني  اإري����ك  ي��رك��ز  ال��ث��اين  الق�صم  يف 
ي��ل��وح جليا م��ن خ��ال الكتاب  امل��ط��روح��ة يف احل��ق��ل. فما 
تتكّلم  اأن  لها  اأُري���د  ما  غالبا  التوراتية  االأركيولوجيا  اأّن 
العربية، وكاأّن العربية لغة البدايات والنهايات يف امل�صرق 
بداية  منذ  اإ�صكالية  لغة  ال��ع��ربي��ة  اأّن  وال��واق��ع  ال��ع��رب��ي. 
تدوين التوراة. ولعّل اأوىل الق�صايا التي تعرت�س الباحث 
يف توراة مو�صى، م�صاألة الّلغة التي ُكِتب بها الن�ّس. فلي�س 
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اإذ  اليقينيات،  )ع( من  النبي مو�صى  ل�صان  بعربية  القول 
الّثامن  القرنني  تتجاوز  مكتوبة  عربية  اآث���ار  تتوّفر  مل 
اأق�صى تقدير. وبذلك يتعّذر  املياد، على  الّتا�صع قبل  اأو 
ال��ّن�����ص��و���س  اإذ  امل��و���ص��وي،  ال��ّل�����ص��ان  ب��ع��ربي��ة  يقينا  ال��ق��ول 
العربية املوجودة االآن، تاأتي متاأخرة عن الفرتة املو�صوية، 
اأّن العربية لغة نا�صئة عقب دخول باد كنعان،  مبا يفيد 
التوراة عن  �صياق حديث  النبي مو�صى. ويف  اأي بعد وف��اة 
ل�صانه، جاء يف قولها: »فقال  اإىل م�صاألة  مو�صى تعّر�صت 
مو�صى للرّب ا�صتمع اأّيها ال�صّيد ل�صت اأنا �صاحب كام منذ 
اأم�س وال اأّول اأم�س وال من حني كّلمَت عبدك. بل اأنا ثقيل 
الفم والّل�صان... فاالآن اذهْب واأنا اأكون مع فمك واأعّلمك 
ما تتكلم به -اهلل-... وقال األي�س هارون الّاوي اأخاك اأنا 
اأعلم انه هو يتكّلم، وهو يكّلم ال�ّصعب عنك وهو يكون فًما 
واأنت تكون له اإلًها -اأي �صّيدا-... ثم م�صى مو�صى وهارون 
بجميع  ه��ارون  فتكّلم  اإ�صرائيل.  بني  �صيوخ  جميع  وجمَعا 
الكام الذي كّلم مو�صى الرّب به و�صنع االآيات اأمام عيون 
ب��اأّن  ي��وح��ي  م��ا  ثمة   .)30-10 اخل����روج4:  )�صفر  ال�صعب« 
ذل��ك، خل�س  على  وبناًء  الّل�صان،  ثنائّي  كان  النبي مو�صى 
بع�س الباحثني مثل �صهيل ديب و�صيد القمني اإىل القول 
الّلغة  ُت��ع��رف  مل  وللتو�صيح  ال��ت��ورات��ي��ة.  الّلغة  مب�صرية 
كانت  فقد  البابلّي،  ال�صبي  بعد  اإال  اال���ص��م  بهذا  العربية 
ُت�صّمى »الّلغة اليهودية« كما يظهر يف �صفر اإ�صعياء36: 11، 

ا كما يظهر يف اإ�صعياء19: 18. و«لغة كنعان« اأي�صً
تبقى  ال��ت��وراة،  اأركيولوجيا  حقل  »يف  كلني:  اإري���ك  يقول 
والتو�صيح،  الك�صف  اإىل  ح��اج��ة  يف  ال��وق��ائ��ع  م��ن  ال��ع��دي��د 
االأبحاث  انطلقت  وق��د  جديدا،  احلقل  يكن  مل  واإن  حتى 
العمل  ا�صُتِهّل  �صحيح  تقريبا...  ق��رن  منذ  ج��ّدي  ب�صكل 
بلغت  الراهن  الوقت  االأم��ور يف  ب�صيطة، ولكن  باإمكانيات 
هذه  ك��ّل  م��ن  وبالرغم  م��ت��ط��ّورة«.  علمية  اأدوات  توظيف 
التطورات ال تزال ريبة حتوم حول كثر من املنجزات، اإذ 
متاأتًيا من  املنطقة  العاملي حول  املخيال  ال�صائد يف  يبقى 
اأك��رث منه من علم االآث���ار. ويف الواقع ثمة عقدة  ال��ت��وراة 
التحرر  وه��و  فل�صطني  اآث���ار  علم  منها  ي��خ��رج  اأن  ينبغي 
م��ن ره��ن ال���ت���وراة، وه��و م��ا مل يتحقق ب��ع��د، ب��اإي��ج��از الأّن 
ت��اأوي��ات  ثمة  للمنطقة.  اأث��ري��ا  علًما  ينتجوا  مل  ال��ع��رب 
اأ�صا�صها حقائق  كثرة لّلقى االأثرية ي�صعب اأن ُتبنى على 
تاريخية. و�صحيح ثمة جهود ُبذلت من قبل العلماء، مت 
فيها توظيف اآخر االأدوات العلمية امل�صاعدة، لكن النتائج 
ومّما  احلقائق.  اإىل  منه  الظّن  اإىل  اأق��رب  هي  العموم  يف 
االأبحاث  نتائج  اأن  التوراة  اأركيولوجيا  يف  الباحثني  فاجاأ 
اأخ��ربت عن كنعانية االأر���س اأكرث مّما  يف تاريخ فل�صطني 

اأخربت عن توراتيتها.
يف  االأث��ري��ة  احلقائق  تزييف  على  اال�صتغال  ا�صتمّر  لقد 
االأث��ري��ة  امل��زاع��م  جُت��اَب��ه  ال��ق��رن، ومل  يناهز  م��ا  فل�صطني 

خال  من  املا�صي  القرن  ت�صعينيات  مع  �صوى  التوراتية 
ن��ق�����س امل���ق���والت ال��ت��ي ط��امل��ا ����ص���ادت يف ح��ق��ل ع��ل��م��ي ك��ان 
ُيفرت�س اأن يكون بعيدا عن التجاذبات ال�صيا�صية. جاء هذا 
النق�س مع جمموعة من الباحثني نذكر من بينهم نيلز 
بيرت الم�س، وتوما�س طوم�صون، وكيث ويتلمان، وفيليب 
دافي�س ممن ذهبوا اإىل اأّن جانبا كبرا من التوراة العربية 
»القرن  الفار�صية  الفرتة  كّتاب عا�صوا يف  هو من اختاق 
ال��ق��رن  امل��ي��اد- وال��ف��رتة الهلينية « ب��ني  اخل��ام�����س ق��ب��ل 
الثالث والقرن االأول قبل املياد-. وقد ذهب جميع هوؤالء 
نة يف التوراة قليلة. وقد  الباحثني اإىل اأّن احلقائق املت�صمَّ
ان�صّم  واإن  كوبنهاغن«  »مدر�صة  ب�  املجموعة  تلك  ُعرفت 
اإليها باحثون اآخرون يدّر�صون يف �صيفلد يف اإجنلرتا. قام 
عمل هذه املدر�صة على قلب املنهجية التقليدية التي طاملا 
�صادت يف االأبحاث االأثرية التوراتية، وذلك باالنطاق من 
ولي�س  االأثرية  اللقى  من  امل�صتخلَ�صة  التاريخية  الوقائع 
نيلز بيرت  وك��ان  التوراة.  اآث��ار  داأَب علماء  التوراة كما  من 
الم�س اأبرز من ك�صف التاعب والتزييف يف احلقل االأثري 
ال��ت��ورات��ي م��ن خ���ال ت��زي��ي��ف النقائ�س وق��ل��ب احل��ق��ائ��ق. 
وبات  مهّم،  علمي  حقل  اإىل  ت�صّرب  قد  الف�صاد  اأّن  الواقع 
جنوم  اخلم�صة  ف��ن��ادق  برفاهية  ينعمون  اآث���ار  علماء  فيه 
للحفاوة  واإمن���ا  ينجزونها،  التي  االأب��ح��اث  الأهمية  لي�س 
للم�صروع  ي�صدونها  ال��ت��ي  اخل��دم��ة  ج���راء  يتلقونها  ال��ت��ي 

ال�صهيوين )�س: 69(.
اإىل منهج البحث القدمي  التي توّجهت  واأم��ام االنتقادات 
و�ُصّح النتائج، َفرَتت همة علماء االآثار التوراتيني يف العثور 
اإىل البحث يف احلياة  اأث��ري وغدا امليل  على توافق كتابي 
اإذ باءت جهود االآثاريني خللق مامح  اليومية القدمية. 
وطن عريق بالف�صل. وهو ما دفع اإىل نوع من االت��زان يف 

اأبحاث اأركيولوجيا التوراة عامة، من خال حماولة كتابة 
بة للتوراة.  تاريخ املنطقة بدون اأرثوذك�صية عَقدية متع�صّ
فمثا توجهت انتقادات كربى اإىل ق�صة الطوفان التوراتي 
من  م�صتوحاة  التوراتية  الرواية  اأن  تبنّي  اأن  بعد  الكوين 
رواي��ة جلغام�س، واأن طوفان نوح هو جمّرد حدث كغره 
التاريخ  يف  ال�صرقية  املنطقة  �صهدتها  التي  االأح��داث  من 
القدمي. واأ�صحت االأ�صئلة ب�صاأن وجود البطاركة اإبراهيم 
واإ�صحاق ويعقوب، والت�صاوؤل ب�صاأن اأحداث �صدوم وعمورة، 
وح��ادث��ة اخل���روج، واج��ت��ي��اح اأري��ح��ا وغ��ره��ا م��ن الق�صايا 
مهجورًة بعد اخليبات املتعّددة يف العثور على قرائن اأثرية 
االأث��ري��ة احلا�صمة  االإج��اب��ات  امل��روي��ات. غ��دت  تدعم تلك 
عن تلك االأ�صئلة من �صنع اآثاريني مزيفني اأو م�صعوذين 
اإري��ك كلني، يتلهفون على  دخاء على احلقل، كما يقول 
امل����ال م��ن خ���ال ب��ي��ع االأراج���ي���ف االأث���ري���ة اإىل االإع����ام. 
ال��ع��ام��ة ويف  امل��غ��ال��ط��ات خلطا ب��ني  ول��اأ���ص��ف تخلق ه���ذه 

اأو�صاط غر املخت�صني.
فحدُث اخلروج الذي يحتفي به اليهود يف كل عام، يف عيد 
الف�صح، مل يثبت بعد اأثرّيا، ولعّل واقع الرتحال الذي ال 
الرواية  تبدو  تعقيدا.  امل�صاألة  يزيد  معتربة  اآث��ارا  يخّلف 
على  الكنعانية،  امل��دن  تدمر  عن  تتحّدث  التي  التوراتية 
اإثر اخلروج، والتي تبناها اآلربايت ُتعار�صها قراءة اأخرى 
اأث��ر للتدمر، وذل��ك ما  ال�صلمي، الأن��ه ال  ال��دخ��ول  ت��رى 
ذه���ب اإل��ي��ه ال��ب��اح��ث��ان االأمل��ان��ي��ان األ��ربي��خ��ت اآل���ت وم��ارت��ن 
له،  اأث��ر  ال  ال��ت��وراة  تتحدث عنه  ال��ذي  فالتخريب  ن��وث. 
وهو ما ي�صع اأركيولوجيا التوراة يف ماأزق. اإذ ما ياَحظ 
يف  طاغية  قومية  ن��ظ��رة  ثمة  اأن  ال��ت��ورات��ي��ة  االأب��ح��اث  يف 
والتنوع،  التعدد  واقع  تتناق�س مع  اليهودي  التاريخ  فهم 
وقد تعززت تلك النظرة القومية جراء البحث عن هوية 
مميزة الإ�صرائيل، واحلال اأن فهم تاريخ فل�صطني مبختلف 
ط��ب��ق��ات��ه واأط������واره ه��و ج���زء م��ن ت��اري��خ ���ص��ام��ل للم�صرق 
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�صرحاً  ل��وم��رل  �صيبا�صتيان  االجتماع  ع��امل  كتاب  يعترب 
واف���ي���اً لكيفية ���ص��ي��وع وت��ك��ري�����س ن��ظ��ري��ة دم����اغ ال��زواح��ف 
من  الرغم  على   ... االأولية  �صلوكاتنا  تف�صر  تدعي  التي 
ال��زواح��ف  دم��اغ  مفهوم  ا�صتمر  كيف  اخل��اط��ئ��ة.  طبيعتها 
يف التاأثر على املثقفني واالإع��ام والثقافة ال�صعبية رغم 
تقادمه؟ وكيف التقط مفهوم علمي قدمي من قبل ممثلني 
تنمية  ومعاهد  و�صحفيني  وفا�صفة  فنانني   - متعددين 

ذاتية- ووظف الأغرا�س اإيديولوجية واقت�صادية.
االأ�صئلة  ه��ذه  لومرل  �صيبا�صتيان  االجتماع  ع��امل  يوجه 
من خال حتقيق مف�صل حول »دماغ الزواحف »الذي ُيعد 
االجتماعي،  اجل�صم  اإىل  ت�صديره  مت  علمي  ملفهوم  مثااًل 
والذي ال يزال غر موثوق به من وجهة نظر علمية، وال 
يزال ينتقل من حالة املفهوم اإىل اال�صتعارة الغام�صة التي 
املجتمع  وا�صتغالها وفق �صرورة  دائًما  ا�صتعادتها  ميكن 

وتطوره ال�صلوكي واالجتماعي والثقايف.
ك��ان ع��امل االأع�����ص��اب االأم��ري��ك��ي ب��ول د. ماكلني يف مطلع 
ال�صتينيات اأول من اقرتح نظرية دماغ الزواحف اأو ما يعرف 
بالدماغ الثاثي الذي يتكون من  العقد القاعدية واجلهاز 
النطاقي، والق�صرة املخية احلديثة. ويندرج املفهوم �صمن 
جزء من نظرية عامة للدماغ تتعلق بجزء قدمي جداً من 
»االأ�صا�صية«:  الت�صرفات  اأي جمموعة من  التطوري  اإرثنا 
ال��غ��ري��زي��ة، ك��ال��دف��اع ع��ن امل��ن��ط��ق��ة، وال�����ص��ل��وك ال��ع��دواين 
وغ��ره��ا. يف ال��واق��ع، و���ص��ع ب��ول ماكلني ع��امل االأع�����ص��اب 
بدائيا  تركيبا  ه��ن��اك  ب���اأن  ت��ق��ول  ف��ك��رة غريبة  االأم��ري��ك��ي 
اأو  منه  اأنف�صنا  نحمي  اأن  علينا  يجب  دماغنا  يف  و�صر�صا 
الب�صرية  التنمية  اأن نحتاط منه، كيفما كانت  االأقل  على 
ال�صتينيات،  منذ  املريب  الطرح  هذا  يوجد  واالجتماعية. 
وبقي حتى يومنا هذا، بينما طوى الن�صيان ا�صم خمرتعه 
م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة. ُن�����ص��ي الأن����ه، يف ح��ي��ات��ه، وب��ع��د التقدم 
ال�صريع، ا�صتبعد مفهوم دماغ الزواحف من خال التقدم 
العلمي الذي حتقق يف علم االأع�صاب والدماغ. يف احلقيقة 
مل ُتنَب النظرية على جتارب �صارمة، الأن الفكرة هي قبل 
ال�صتينيات  من  و�صياقاته.  الع�صر  لروح  انعكا�س  �صيء  كل 

م�صادر  ع��ن  النا�س  م��ن  الكثر  ت�صاءل  الثمانينيات،  اإىل 
العنف الب�صري. ثم ا�صتبدل بالتفاوؤل ال�صائد خال الفرتة 
الب�صرية، م�صحوبة  اأكرث ماأ�صاوية للحالة  ال�صابقة نظرًة 
ما  وق��د عمل  وال��ت��ط��وري.  البيولوجي  االخ��ت��زال  مبذهب 
والت�صكيك  النت�صوية   بنقد  املت�صم  ال�صياق  ه��ذا  يف  كلني  
مبكر  وق��ت  يف  كوي�صتلر،  اآرث��ر  �صاهم  وق��د  الفرويدية.  يف 
ج���ًدا يف ج��ع��ل امل��ف��ه��وم م��ع��روًف��ا، ف��ا���ص��ت��ول��ت عليه ت��ي��ارات 
�صيا�صية خمتلفة، املت�صائمة منها واملتفائلة، فا�صتنتج منها 
البع�س حتمية الطبيعة الب�صرية التي ال ميكن اإ�صاحها، 
والبع�س االآخ��ر �صكك يف قدرتنا على تعديلها. ومن بعد، 
ال��روح  »مل��ق��اويل  وم��رب��ح��ة  ب��ل  م��ف��ي��دة،  النظرية  اأ�صبحت 
اأهمية  تكمن  هنا  ومن  الذاتية.  التنمية  واأتباع   « املعنوية 
كتاب �صبا�صتيان لومرل حول »دماغ الزواحف«، الأنه رغم 
خطاأ النظرية من منظور علمي، اإال اأنها  مازالت مفهوما 
مكت�صبا يتم التاعب به اجتماعيا، م�صتغلني قابلية املفهوم 

للتداول والتوظيف بحكم طابعه اال�صتعاري الغام�س. 
الزمن علمًيا،  مبكًرا، وعفا عليه  املفهوم خاطئاً  اعترب  اإذا 
ف����اإن »دم����اغ ال���زواح���ف« رغ���م ذل���ك ت��ت��ع ب��ح�����ص��ور ه��ائ��ل، 
م�����ص��اره �صمن حتقيق  تتبع  اإع����ادة  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  وي��ح��اول 
يجمع بني درا�صة �صياغة املفهوم، وحتليل تداوله اأو اإعادة 
حتيينه - من األفريد كوي�صتلر اإىل مي�صيل اأونفراي، مرورا 
باآالن ري�صنيه - من طرف االإثنوغرافيا لتوظيفه يف بع�س 
بدعوى  اليوم،  حتى  اإليه،  تدعو  التي  العاجية  ال��دوائ��ر 
»التم�صاح«  قبول  و���ص��رورة  اأف�صل،  ب�صكل  العي�س  �صرورة 

املختبئ يف دواخلنا.
مفهوم  اإن  اخل��اط��ئ��ة؟  النظرية  ه��ذه  انت�صرت  وكيف  مل��اذا 
اإعادة النظر يف م�صاألة  »دماغ الزواحف« يجعل من املمكن 
العلم  ب��ني  ال��ع��اق��ة  ال��ث��ق��اف��ة، وب��ال��ت��ايل  امل��ع��رف��ة يف  ن�صر 

واملجتمع.
بنوعني  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  العلمي  ال��ت��وا���ص��ل  درا���ص��ات  تهتم 
ال��ت��ي تنظم التبادل  امل��ج��االت االأك��ادمي��ي��ة  امل��ج��االت:  م��ن 
ب��ني ال��ع��ل��م��اء وامل���ج���االت االإع��ام��ي��ة ال��ت��ي تنظم ال��ت��ب��ادل 
ب��ني اخل����رباء واجل��م��ه��ور. يف كلتا احل��ال��ت��ني، ف���اإن جم��ال 

ال��ب��ح��ث ل��دي��ه مي��ي��ل اإىل خ��ل��ق اجل���دل وال�����ص��راع اأي من 
االأول  العقد  اأوائ���ل  يف  الف�صائح.  اإىل  العلمية  اخل��اف��ات 
م��ن ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����ص��ري��ن، ظ��ه��رت ف��ج��وة وا�صحة 
ت��اأث��ًرا وق��وة  يف ه��ذه االأدب���ي���ات: كيف يرت�صخ »م��ا يعطي 
»مبتذلة«  ثقافية  اإىل قيمة  الأفكار معينة« لدرجة حتوله 
لومرل  �صبا�صتيان  يطور  املنظور،  ه��ذا  من  ؟  بديهية  اأو 
على  مركزا  املعا�صرة،  البيولوجيا  ح��ول  بحثًيا  برناجًما 
اال�صتخدامات االجتماعية للمعرفة يف علم االأحياء )علم 
ال���وراث���ة وع��ل��م احل���ي���وان وع��ل��وم االأع�������ص���اب(، م��ن خ��ال 
ال��رتك��ي��ز ب�صكل خ��ا���س ع��ل��ى اال���ص��ت��م��راري��ة االج��ت��م��اع��ي��ة 
تبقى بع�س  اأي ظ��روف  »مل��اذا وحت��ت  للمفاهيم اخلاطئة: 
املعارف العلمية متداولة رغم تقادمها؟ )�س 209(. ومن 
ثم فاإن درا�صة »دماغ الزواحف« هي مثال منوذجي. الهدف 
من هذه الدرا�صة هو حتليل جناحها الثقايف عرب اإعادة بناء 
اإطار  يف  الفكرة  ت�صكل  منذ  الكاملة:  االجتماعية  الدائرة 
نظرية يف علم االأع�صاب يف ال�صتينيات اإىل الرت�صيخ الدائم 
اأنها  يف و�صائل االإع��ام والتنمية الذاتية، على الرغم من 

مبتذلة علمياً.
جتمع  منهجية  املوؤلف  ي�صلك  الهدف،  ه��ذا  مع  ت�صاوق  يف 
ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ي ت��ت��ك��ون م��ن ث��اث��ة م�����ص��ادر: امل��ح��ف��وظ��ات 
الواليات  يف   )NLM( للطب  الوطنية  للمكتبة  العلمية 
امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة )ب��ي��ث��ي�����ص��دا، م���اري���ان���د( )����س 16(، 
)اأوروب����ري���������س، ف��اك��ت��ي��ف��ا( )�������س46- 145( وامل�����ص��ارك��ة يف 
موؤترات التنمية الذاتية يف 2015-2016 )�س .183 و �س 
202(. اإن منهجية حتليل املحتوى ب�صيطة وفعالة: اإذ تاأتي 
نتيجة ماحظات للبيانات وحتليلها من خال »التحقيق« 
يف  ال���زواح���ف«  »دم���اغ  لتعبر  الدقيقة  اال���ص��ت��خ��دام��ات  يف 
ال��ف��ائ��دة  تتمثل   .)71 )����س  املختلفة  االت�����ص��ال  ���ص��ي��اق��ات 
املنهجية لتحليل هذه العملية يف جتميع الوظيفة ال�صعرية 
لا�صتعارة يف االنتقال من علم االأع�صاب اإىل الطب )يحدد 
»دماغ الزواحف« الغرائز والعدوانية( والتاريخ االجتماعي 
ال�صتخدامات اال�صتعارة من قبل الو�صطاء الذين يحققون 
وظيفة الو�صاطة )�س 10-14(. وهكذا يعيد التحليل بناء 

سعيد بوكرامي * 
نف�شه  عن  يعب  هنا  الزواحف  دماغ  فاإنَّ  بري،  وح�ض  من  تخاف  كنت  اإذا  امل�شوؤول.  هو  الزواحف  دماغ  لأنَّ  خطاأك،  لي�ض  فهذا  �شيارتك،  مقود  خلف  عدوانًيا  كنت  »اإذا 
ا. هذان مثالن على املعتقدات ال�شائعة بوجود جزء من دماغ الزواحف يف دماغنا. اعتقاد هو يف اأف�شل الأحوال خطاأ علمي ويف اأ�شواأ الأحوال، حقيقة مزيفة...«  اأي�شً

)�شيبا�شتيان لومريل(.

دماغ الزواحف حول شعبية خطأ علمي
سباستيان لوميرل
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»دم��اغ  مفهوم  وتلقي  تكوين  عملية  من  متواليات  خم�صة 
الزواحف«.

النظري  وت��ط��وره��ا  ال��ف��ك��رة  ب��ن�����ص��اأة  االأول  ال��ف�����ص��ل  يهتم 
متعدد  ف���وران  ف��رتة  كانت  التي  و1970.   1949 عامي  ب��ني 
ال��ت��خ�����ص�����ص��ات، ح��ي��ث ك���ان االن��ت��ق��ال م��ن ال��ع��م��ل امل��خ��ربي 
ال�صحة  �صيما يف جمال  ال  التنظيم،  �صعيف  املمار�صة  اإىل 
العقلية. وهكذا فاإن الطبيب بول د ماكلني) 1913- 2007( 
اهتم بفيزيولوجيا العواطف من التجارب على احليوانات 
من  �صعى  وق���د  النف�صي.  ال��ط��ب  يف  ال�����ص��ري��ري��ة  وجت��رب��ت��ه 
دم��اغ��ي��ة بني  ا�صتنتاج وج���ود وح���دة  اإىل  ت��ط��وري  م��ن��ظ��ور 
اأي  ق��دمي،  بعزل مكون دماغي  قام  الثدييات جميعها. ثم 
بدائي، واعتربه امل�صوؤول عن ال�صلوكات الغريزية والبدائية 
لدى احليوان واالإن�صان. ويف ال�صتينيات، كانت واحدة من 
الطبقات الثاث ملفهومه للدماغ ك� »دوافع« تدعم اأبحاثه 

حول العنف وال�صلوك املنحرف.
ر�صخت  التي  االجتماعية  الظروف  الثاين  الف�صل   ي�صف 
الفكرة يف نظام رمزي يتكون من خلفية مرجعية ثقافية 
تاأ�ص�صت على �صيغ جمازية. اأواًل، على املدى الطويل، تعطي 
فل�صفة العقل الكا�صيكية )يف الع�صور القدمية والع�صور 
اال�صتفادة  يجعل  مما  للعواطف.  �صلبية  مكانة  الو�صطى( 
منها عزيزة املنال عك�س موؤرخي الفل�صفة. ثم اإن التحليل 
النف�صي الفرويدي، الذي يربط بني اجلن�صانية والعدوان، 
واال�صت�صراقية.  البدائية  الثقافة  يف  القلق  خطاب  يدعم 
واأخ�������ًرا، ت��رك��ز ه����ذه االأن���رثوب���ول���وج���ي���ا امل��ت�����ص��ائ��م��ة على 
تلك  وال�صبعينيات، مثل  ال�صتينيات  املعا�صرة يف  املناق�صات 

املتعلقة باالأ�صرة ونقد التغير االجتماعي.
ُي���ك���م���ل ال��ف�����ص��ل ال���ث���ال���ث ه�����ذا ال��ت��ح��ل��ي��ل ال���ص��ت��خ��دام��ات 
املت�صائمة بناًء على الظروف االجتماعية  االأنرثوبولوجيا 
لتقبل الفكرة بني عامي 1960 و 1980 يف الواليات املتحدة 
االإن�صان  ا�صتعداد  درا�صة اجلدل حول  وفرن�صا، من خال 
للعنف. بعد ماكلني، فاإن و�صطاء فكرته كانوا من املتعهدين 
ل�  ي��روج��ون  االإع���ام  و�صائل  يف  امل�صهورين  واالأخ��اق��ي��ني 
»الفكر املعقد« ويح�صدون االإ�صدارات التحريرية املتناف�صة 
و«جمموعة  اجلديد«  )»اليمني  مثل  ال�صيا�صي،  املجال  يف 
الع�صرة«(: ونذكر منهم كاتب املقاالت اآرثر كو�صلر، وعامل 
بير  ل��اأط��ف��ال  النف�صي  الطبيب  و  ���ص��اغ��ان  ك���ارل  الفلك 
الع�صكري هرني الب��وري وعامل  والطبيب  ريتزن  دوب��راي 

االجتماع اإدغار موران.
يحلل الف�صل الرابع كيفية تلقي و�صائل االإعام الفرن�صية 
ُيبني  واالأف����ام.  ال�صحافة  يف  ومعلقيه  ماكلني  لنظرية 
املوؤلف بدقة »ال�صل�صلة املاكرة النتقال املفهوم » )�س 131( 
 )143 )�س.  للزواحف«  امل�صرتك  ال�صعور  »والدة  مبداأ  اإىل 
فاإن  ال�صحفي،  ال�صياق  ه��ذا  يف   .2020 و   1980 عامي  بني 
فكرة »دماغ الزواحف« هي ا�صتعارة اأخاقية لغريزة البقاء 

اأو الدوافع. هذا االإطار الذي تخ�ص�س فيه مي�صال اأونفراي 
)�س  االإع���ام  و�صائل  يف  للمجاز  اجلدلية  با�صتخداماته 
واالجتماعية  النف�صية  التدخات  �صياق  لكن   .)155-154
بالتداول  ال��ذي يحظى  هو  الذاتي(  التطور  ذلك  )مبا يف 
ال�صائع، من خال عك�س دالالته االأخاقية، وبذلك يف�صح 
الت�صاوؤم ال�صائع جماال ف�صيحا للتفاوؤل العاجي امل�صطنع.

واالأخ��ر على حتليل  الف�صل اخلام�س  يركز  ال�صبب  لهذا 
حمتوى اخلطاب ال�صائد )الرتبوي ب�صكل اأ�صا�صي( واملتمثل 
الذاتية، وجنده  التنمية  املعا�صرة يف جمال  التدريبات  يف 
النف�س  لعلم  ت��روج  التي  الباري�صية  املعاهد  م��ن  اثنني  يف 
االإيجابي ملعرفة غرائز املرء والتحكم فيها. هذا اخلطاب 
»دم��اغ  نظرية  من  جديدة  ن�صخة  ال��واق��ع  يف  هو  ال�صلوكي 
امل��ي��والت »ال��واق��ع��ي��ة« للفكرة  ال��زواح��ف« مت حتيينها وف��ق 
»اأب��ح��اث«  جت��اه  فيه  وم�صكوك  متناق�س  وب�صكل  االأول��ي��ة، 
تروج  �صارت  اإذ  اخل�صو�س؛  وج��ه  على  النف�صي،  التحليل 
ال�صخ�صي  االن��زع��اج  من  للهروب  خطابية  و�صفات  وتباع 
وحترير النف�س، ما على املرء اإال اأن يت�صالح مع نف�صه، اأي 
مع ج�صده، من خال االإ�صغاء اإىل احلياة الغريزية، وهو 
ب� »الديناميات احليوية« )�س 188(. تنطبق هذه  مرهون 
االأطفال )�س  االإدارة وطب  و  الت�صير  ا على  اأي�صً املعرفة 
الرئي�صية  الثاثة  باالأ�صباب  الف�صل  يختتم   .)197-196
ال�صرعية  اإ�صفاء  وه��ي:  املجال  ه��ذا  يف  اال�صتعارة  ل�صعبية 
ون�صر  للممار�صات،  الرتبوي  واالمتاك  اخلطابات،  على 
تغير  من  ب��داًل  ال��ذات  لتغير  ال�صلوى:  و  العزاء  مفهوم 

العامل.
ا�صتعارة  اأن  اإب���راز  يف  التحليل  م�صاهمة  اخل��ات��ة  تلخ�س 
���ص��م��ن نظرية  ���ص��ي��اق��ه��ا:  ع��ل��ى  تعتمد  ال���زواح���ف«  »دم����اغ 
حمددة، و�صمن �صياق تعليمي قائم على معرفة اجلمهور، 

و�صمن �صياق باغي يهدف اإىل ت�صكيل طبائع النا�س. ومع 
ذلك، يبدو هذا الت�صنيف على الفور م�صطنًعا. يف الواقع، 
ه���ذه ال�����ص��ي��اق��ات ال��ث��اث��ة ه��ي م��واق��ف ب��اغ��ي��ة ي��ت��م فيها 
امل��ت��ح��دث(، وال��ع��واط��ف )تعبئة  ب��ال��روح )م��وق��ف  التاعب 
اال�صتعارات(.  ذلك  )بنية اجلدل مبا يف  واملنطق  امل�صاعر( 
اجتماعي  واأي و�صع  املواقف االجتماعية،  ي�صمل اخلطاب 

ينطوي على ا�صتخدام اأدوات باغية.
 )218 )���س  الن�س«  »نظرية  يف   خماطرة  توجد  ال  لذلك 
اإليها  ُي��ن��ظ��ر  اأدوات  ب��ا���ص��ت��خ��دام  ال�����ص��ي��اق«  »اإزال�����ة  ح��ت��ى  اأو 
ال��ث��اين  الف�صل  ي��ب��ني  وه��ك��ذا،  »اأدب���ي���ة«.  اأدوات  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
الزواحف باالأو�صاع  ا�صتعارة دماغ  بو�صوح االهتمام بربط 
اخلطابية التي تت درا�صتها من خال حتليل التلقي يف 
تاريخ الفل�صفة. وبذلك من املمكن اأن نذهب اأبعد من ذلك 
يف هذا ال�صياق الن�صي: من جهة، الأن م�صكلة ال�صر واأ�صئلة 
ال�صابع  ال��ق��رن  منذ  االأح��ي��اء  لعلم  خ�صعت  ق��د  ال��اه��وت 
ع�صر )من قبل الديكارتي ماليربان�س( مما اأدى يف القرن 
التا�صع ع�صر اإىل تبني الفكرة املغر�صة عن االنحطاط. من 
جهة اأخرى جند ظهور حركة االإمكانات الب�صرية، بحيث 
الطبيعية  االإمكانات  لفكرة  قوًيا  و�صيًطا  كوي�صلر،  يعترب 
العاقات  ه��ذه  ك��ل  على  ال��ع��ث��ور  ميكن  الب�صري.  ل��ل��دم��اغ 
كبرة  متنوعة  جمموعة  يف  التحديد  وجه  على  املتنا�صلة 

من املواقف االجتماعية. 
اإنَّ معرفة اأف�صل باالأدوات اخلطابية ومظاهرها الباغية، 
وعلم االجتماع اأي�صاً، ميكنان املجتمع من التزود بو�صائل 
ومع  مقا�صده.  وف��ه��م  وتفكيكه  اخل��ط��اب  بتحليل  كفيلة 
ذلك، فمن غر املجدي ال�صعي اإىل نزع العاطفة من خال 
ال��داخ��ل.  م��ن  اإال  يفكك  ال  الباغي  الو�صع  الأن  املنطق؛ 
ورمبا لهذا ال�صبب جنت ا�صتعارة »دماغ الزواحف« خا�صة 
واال�صتعارة ب�صفة عامة من الزوال اأو النقد، وا�صتمرت يف 
االإعامي  امل�صتوى  على  واال�صتغال  والتكري�س  التداول 

واالقت�صادي وال�صيا�صي.
--------------------------------
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يتتبع الكتاب اأ�صول احلروب التجارية التي ن�صهدها 
ال���ي���وم وذل����ك م���ن خ���ال ال����ق����رارات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا 
ال�صيا�صيون وكبار رجال االأعمال يف ال�صني واأوروبا 
والواليات املتحدة على مدار االأعوام املا�صية. حيث 
ازدهر االأثرياء يف جميع اأنحاء العامل، بينما مل يعد 
باإمكان العمال �صراء ما ينتجون اأو فقدوا وظائفهم. 
النظر  ل��وج��ه��ات  للتفكر  امل��ث��ر  ال��ت��ح��دي  ه���ذا  يف 
ال�صائدة، يقدم املوؤلفون �صرًدا متما�صًكا يو�صح كيف 
عدم  تزايد  عنها  ينجم  التي  الطبقية  احل��روب  اأن 
وال�صام  العاملي  لاقت�صاد  تهديًدا  ت�صكل  امل�صاواة 

الدويل، وما الذي ميكننا فعله حيال ذلك.
كاين،  �صي  فماثيو  ال��ك��ت��اب،  مب��وؤل��ف��ي  وللتعريف 
ب��ارون��ز.   Barron’s يف  اق��ت�����ص��ادي  ك��ات��ب  ه��و 
وبلومبرج  تاميز  الفاينن�صال  يف  �صابًقا  كتب  كما 
بيتي�س  مايكل  ي�صغل  املقابل،  يف  واالإيكونيمي�صت. 
من�صب اأ�صتاذ املالية يف جامعة بكني، كما عمل �صابقاً 
كم�صت�صار مايل يف املو�صوعات املتعلقة باالإدارة املالية 

حلكومتي املك�صيك وكوريا اجلنوبية.
من عنوان الكتاب، يقود الكثر منا اإىل االفرتا�س 
اأن النزاعات التجارية تقودها دول �صد دول اأخرى. 
بل  �صحيح،  غر  ذل��ك  اأنَّ  اإىل  املوؤلفان  ي�صر  بينما 
علينا توجيه تفكرنا لل�صراعات الطبقية داخل هذه 
البلدان.على �صبيل املثال، مل تكن �صيا�صات احلكومة 
االأمريكيني  العمال  على  �صلبي  تاأثر  لها  ال�صينية 
يف  العمال  على  ��ا  اأي�����صً �صيئة  كانت  ه��ي  ب��ل  وح�صب، 
بال�صني  التفكر  بداًل من  اأخ��رى،  وبعبارة  ال�صني. 
مقابل الواليات املتحدة، من املُفيد جًدا التفكر يف 
االأ�صخا�س يف  كبرة من  اأن��ه جمموعة  على  االأم��ر 
ال�صني مقابل جمموعة �صغرة داخل نف�س الدولة. 
ه��ذا ب�صورة مماثلة يف  ع��دي��دة، ينطبق  ن���واٍح  وم��ن 
اإن هناك  ال��ق��ول  ول��ذل��ك، ميكن  املتحدة.  ال��والي��ات 

املتحدة  الواليات  العمال يف  امل�صالح بني  تكاما يف 
وال�صني  املتحدة  الواليات  النخب يف  وال�صني وبني 

�صد العديد من االأ�صخا�س االآخرين يف بادهم. 
ي��ح��اول ك��اي��ن وبيتي�س اإظ��ه��ار اأوج����ه ال��ق�����ص��ور يف 
التجارة  التقليدية حول  التفكر  العديد من طرق 
طويلة  �صل�صلة  با�صتخدام  وذل��ك  العاملي  والتمويل 
من البيانات. واإ�صارة اإىل االقت�صادين الكا�صيكني، 
اأن  ي��رون  فاإنهم  ري��ك��اردو،  وديفيد  �صميث  اآدم  مثل 
التجارة حتددها املزايا الن�صبية للبلدان. واأن معظم 
التدفقات املالية العاملية، مرتبطة بالتمويل املبا�صر 
ل��ت��ب��ادل ال�����ص��ل��ع واخل���دم���ات. وع��ن��د روؤي��ت��ن��ا ل��ذل��ك، 
بحجم  مقارنة  الوقت  ذل��ك  يف  للغاية  �صغرة  فهي 
االقت�صاد العاملي يف الوقت احلا�صر. ففي عام 1855 
جلميع  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  وبيتي�س،  ك��اي��ن  ق���در 
امل��ط��ال��ب��ات امل��ال��ي��ة ع��رب احل����دود ب��ح��وايل 16 ٪ من 
الناجت املحلي االإجمايل العاملي، بينما تبلغ املطالبات 
الناجت  االآن ح��وايل 400 ٪ من  احل��دود  املالية عرب 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  وت��ب��دو  ال��ع��امل��ي.  االإج��م��ايل  املحلي 
اجتماعية.  منفعة  كونها  م��ن  و���ص��وًح��ا  اأق���ل  ال��ي��وم 
فيه  ي�صعى  الذي  الوقت  املالية يف  التدفقات  حتدث 
ا�صتثماراتهم،  على  عوائد  حتقيق  اإىل  امل�صتثمرون 
وتت�صكل االختاالت التجارية حتت �صغط ال�صيولة 
املالية الكبرة. ومن ثم يكافح ال�صيا�صيون املحليون 
داخل  املتجذرة  االقت�صادية  االخ��ت��االت  لت�صحيح 

بادهم.
خال  م��ن  االقت�صادية  املنظومة  يف  الت�صدع  ي��ب��داأ 
زاد دخلها  ث��راء،  االأ�صرة  زادت  فكلما  الدخل.  توزيع 
لاأماكن  ميكن  وبالتايل،  توفره.  ت�صتطيع  ال��ذي 
ذات التوزيعات الثابتة ن�صبًيا للدخل اأن تدعم الكثر 
م��ن اال���ص��ت��ه��اك امل��ح��ل��ي، مم��ا ي��ع��زز ح��ج��م مبيعات 
اال�صتثمار.  زي��ادة  على  وي�صجعها  املحلية  ال�صركات 

وم���ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ف��ف��ي ال��ب��ل��دان غ��ر املتكافئة، 
اال�صتثمار  االأث���ري���اء، وينخف�س    م��دخ��رات  ت��رتاك��م 
�صائقة  من  يعانون  الذين  امل�صتهلكني  الأن  املحلي، 
مالية يجعلون ال�صوق غر جذاب للنمو. ويف نطاق 
االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي امل��ف��ت��وح وغ���ر امل��ن��ظ��م اإىل حد 
وذل��ك عرب  ال�صني،  الوحيد هي  املنفذ  يكون  كبر، 
وه��ذا  اخل����ارج.  اإىل  فوائ�صها  اإغ����راق  اأو  الت�صدير 
يف  باال�صتمرار  ال�صيني  املحلي  لاقت�صاد  ي�صمح 
البلدان التي  اإي��ذاء  اأثناء  العمل بكامل طاقته حتى 
دول��ة  قامت  اإذا  م��ث��ًا،  فيها.  منتجاتها  اإغ���راق  يتم 
باإلقاء فائ�س اإمدادات احلديد الرخي�س على دولة 
اإنتاج ال�صلب  اأن يقو�س  اأخرى، فاإنَّ ذلك من �صاأنه 

يف البلد امل�صتهدف.
خا�صة  ال�صيا�صية  اال�صتجابة  نف�س  اأملانيا  لدى  كان 
ال�صابقة  ال�صرقية  اأمل��ان��ي��ا  م��ع  التوحيد  اإع����ادة  بعد 
حيث �صعت يف اأوائل العقد االأول من القرن احلادي 
املرتفعة  البطالة  م�صاكل  معاجلة  اإىل  والع�صرين 
واإ�صعاف  العمال  اأج���ور  خف�س  طريق  ع��ن  املزمنة 
االأملان  امل�صوؤولون  االجتماعي. يجادل  االأم��ان  �صبكة 
وحّولها  لل�صركات،  التناف�صية  القدرة  اأع��اد  هذا  باأن 
فر�س  خللق  وحمركات  عماقة  ت�صدير  ق��وى  اإىل 
ال��ع��م��ل. يف امل��ق��اب��ل، ي����روي ك��اي��ن وب��ي��ت��ي�����س ق�صة 
خمتلفة، اأدى هذا التوجه اإىل ال�صغط على العمال 
اأرباح ال�صركات،  واإ�صعاف اال�صتهاك املحلي وزيادة 
اأيدي االأملان االأثرياء.  وو�صع املزيد من االأموال يف 
وت���دف���ق ف��ائ�����س االإن���ت���اج اإىل اخل�����ارج. ك��م��ا غ���ادرت 
و�صاهموا يف  اأوروب���ا  اإىل جنوب  االأث��ري��اء  م��دخ��رات 
باأنه  امل��وؤل��ف��ون  ي��ج��ادل  امل��ال��ي��ة.  ال��ف��ق��اع��ات  ت�صخيم 
ال��داخ��ل،  االإن��ف��اق يف  لتعزيز  امل��زي��د  اأملانيا  فعلت  ل��و 
ت�صتد  التي  التحتية  البنية  من خال اال�صتثمار يف 
احلاجة اإليها، لكان اأداء العمال االأملان اأف�صل بكثر 

محمد الساملي * 
ُتفهم النزاعات التجارية عادة على اأنها �شراعات بي البلدان ذات امل�شالح الوطنية املتناف�شة. كان العامل، قبل الوباء والآن، منق�شًما ب�شبب النزاع حول التجارة، واأبرزها ال�شراع 
املت�شاعد بي الوليات املتحدة وال�شي. ففي كتاب » احلروب التجارية هي حروب طبقية »، يو�شح كل من ماثيو �شي كلين ومايكل بيتي�ض، اأن النزاعات الدولية غالًبا ما تكون نتيجة 

خليارات �شيا�شية حملية خلدمة م�شالح الأثرياء على ح�شاب العمال واملتقاعدين.

الحروب التجارية هي حروب طبقية
مايكل بيتيس وماثيو سي كالين
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ولرمبا كانت اأزمة منطقة اليورو اأقل تدمراً بكثر.
اأدت  ال�صني،  عن  مماثلة  ق�صة  املوؤلفان  ي��روي  كما 
احلكومة  وعجز  املتوافقة  غر  ال�صيا�صية  االأه��داف 
فائ�س جتاري  اإىل  امل�صاواة  تزايد عدم  عن معاجلة 
كبر وم�صتمر، واإىل العديد من ال�صركاء التجاريني 
حتويًا  ال�صني  يف  امل���ايل  النظام  اأن��ت��ج  الغا�صبني. 
كبار  اإىل  ال�صيني  ال�صعب  م��ن  وم�����ص��ت��داًم��ا  ه��ائ��ًا 
امل�����ص��ن��ع��ني وم���ط���وري ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وم��ط��وري 
بلغت   . والبلدية  االإقليمية  واحل��ك��وم��ات  ال��ع��ق��ارات 
قيمة التحويل حوايل 5 ٪ من اإجمايل الناجت املحلي 
وف��رة هذا  2000. مع  عام  ابتداأ من  �صنويا  ال�صيني 
تتمتع  التي  الكيانات  اأن  امل�صتغرب  من  لي�س  امل��ال، 
القرو�س �صرعت يف فورة  بامتياز يف احل�صول على 
االهتمام  من  القليل  مع  غالًبا  �صخمة،  ا�صتثمارية 

بجودة امل�صاريع التي مت تويلها .
 والريب اأنَّ م�صتويات املعي�صة قد ارتفعت ب�صكل كبر 
من  املا�صية.  القليلة  العقود  م��دى  على  ال�صني  يف 
اأن منوذج التنمية الذي  املوؤلفان  اأخ��رى، يرى  جهة 
قدمه احلزب ال�صيوعي ابتداًء من اأوائل الت�صعينيات، 
انتهى  ال��ذي��ن  االأ�صخا�س  م��ن  را�صخة  طبقة  اأوج���د 
كانوا  �صواء  كبر.  ب�صكل  اال�صتفادة  اإىل  االأم��ر  بهم 
من مطوري العقارات اأو من امل�صوؤولني احلكوميني 
التنفيذيني.  االأع���م���ال  رج���ال  م��ن  اأخ����رى  اأن����واع  اأو 
التي مت جنيها،  االأ�صخا�س، وب�صبب الرثوة  فهوؤالء 
لديهم حافز قوي للغاية لعدم تغير النظام. ويوؤكد 
حول  لدينا  التي  الت�صورات  عك�س  وعلى  امل��وؤل��ف��ان، 
كون ال�صني نوًعا من النظام املركزي للغاية، فهي يف 
الواقع لي�صت كذلك. ففي ال�صني، يتم اإدارة الكثر 
من ال�صيا�صات على امل�صتوى االإقليمي اأو �صبه املحلي، 
واملقاطعات هي بحجم الدول االأوروبية، اإن مل تكن 
هذا  يح�صل  اأن  ن�صبًيا  ال�صعب  م��ن  ول��ذل��ك،  اأك���رب. 
القيام  عليهم  مقاي�صات  هناك  بالتايل  و  التمركز، 
بع�س  ال�صلطة  ل��دى  يكون  قد  النفوذ.  لتوزيع  بها 
ثانوية وهذا  االأخ��رى ت�صبح  واالأولويات  االأولويات 
يف ك��ث��ر م��ن االأح���ي���ان ي��ج��ع��ل ح��ت��ى االأ���ص��خ��ا���س يف 

القمة، يدركون عدم ا�صتدامة هذا النموذج. 
امل��ت��ح��دة، فهي ح��ال��ة ���ص��اذة.  اأم���ا يف �صياق ال��والي��ات 
�صغوًطا  االأم��ري��ك��ي��ة  للعملة  العاملي  ال���دور  يفر�س 
�صديدة على الدول االأخرى لتجميع الدوالر وكذلك 
اأ�صبحت  املقومة بالدوالر. ونتيجة لذلك،  االأ�صول 
من  الفائ�صة  لل�صلع  جاذبة  ا  اأر�صً املتحدة  الواليات 

مدخراتها.  فائ�س  اإىل  باالإ�صافة  االأخ��رى  البلدان 
هذه  تفر�صها  التي  ال�صغوطات  اأ�صبحت  وبالتايل، 
وال�صيا�صة  االأم��ري��ك��ي  االق��ت�����ص��اد  ع��ل��ى  ال��ت��ط��ورات 
االأمريكية وا�صحة للغاية على مدار اخلم�صة ع�صر 
اإيجاد  تتمكن احلكومات من  واإذا مل  املا�صية.  عاًما 
ط����رق الإ����ص���اح ال��ن��ظ��ام ال��ن��ق��دي ال��ع��امل��ي وت��وزي��ع 
االأزم���ات  ف���اإن  اإن�����ص��اًف��ا،  اأك���رث  ب�صكل  النمو  مكا�صب 
جمرد  تكون  قد  اليوم  التجارية  واخلافات  املالية 
ي�صر  كما  امل�صتقبل.  عمًقا يف  اأكرث  مقدمة النهيار 
الكتاب اإىل اأنه لن يكون من املمكن للواردات اأن حتل 
يف  االأمريكيون  ي�صتمر  واأن  االأمريكي  االإنتاج  حمل 
ا مبلغ  ا�صتهاك تلك الواردات ما مل يكن هناك اأي�صً
مماثل من الديون لتمويل ذلك االإنفاق الذي يزيد 

عن الدخل.
ويف اخل���ت���ام، ي���ج���ادل ك��اي��ن وب��ي��ت��ي�����س اأن����ه الإن��ه��اء 
احل��روب  ب��اإن��ه��اء  ن��ب��داأ  اأن  يجب  التجارية  احل���روب 
حملية  واإ�صاحات  اأنظمة  يتطلب  وهذا  الطبقية. 
اإن��ه��اء االختاالت  ب��اأن  القبول  اأن  ودول��ي��ة. يف حني 
تنظيًما  يتطلب  امل��ايل  والنظام  العاملية  التجارة  يف 
لهما  املقرتح  العاج  اأنَّ  يبدو  دولًيا،  وتعاوًنا  حملًيا 
غر  ي��ك��ون  اأن  املحتمل  وم��ن  حتقيقه  ال�صعب  م��ن 

فعال. 
الفر�صية ال�صاملة للكتاب هي اأن تدفقات راأ�س املال 
يتطلب  وبب�صاطة،  التجارية.  التدفقات  يف  ت�صهم 
العجز التجاري يف الواليات املتحدة تدفق راأ�س املال، 
تدفق  ال�صني  يف  ال��ت��ج��اري  الفائ�س  يتطلب  بينما 

االأ�ص�س  امل��وؤل��ف��ان  ي�صتخدم  اخل���ارج.  اإىل  امل��ال  راأ����س 
ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع  نظرهم.  وجهة  الإث��ب��ات  املحا�صبية 
العنا�صر  كون  ال�صببية  حتدد  ال  املحا�صبية  االأ�ص�س 
االأخرى لي�صت ثابتة. على �صبيل املثال، توؤدي الزيادة 
يف االإنفاق احلكومي، مع ت�صاوي االأ�صياء االأخرى اإىل 
زيادة الناجت املحلي االإجمايل، لكن االأ�صياء االأخرى 
ال تظل مت�صاوية حيث ميكن خف�س اال�صتهاك اأو 

اال�صتثمار اأو ال�صادرات يف نف�س الوقت.
اأن  امل��وؤل��ف��ون ح��ج��ة م��ب��ا���ص��رة للغاية م��ف��اده��ا  ي��ق��دم 
تاأ  وال��ت��ي  ���ص��ادرات��ه��ا،  تخف�س  اأن  يجب  ال�صني 
ال�صناعية  والنخبة  ال�صيوعي  احل��زب  كبار  جيوب 
على ح�صاب العمال. كما يجب اأن يتحول االقت�صاد 
�صيا�صة  خ��ال  م��ن  املحلي  اال�صتهاك  نحو  ب���دوره 
االأجور االأعلى و�صبكة اأمان اجتماعي اأقوى. كل هذا 
االأمان االجتماعي ذات  �صبكة  �صيا�صة  منطقي، لكن 
املعر�صة  املتحدة  للواليات  معادية  املرتفعة  االأج��ور 

للعجز التجاري. 
الكثر  بت�صمني  بيتي�س  ومايكل  كاين  ماثيو  قام 
للقوى  ودقيق  رائ��ع  حتليل  وتقدمي  الكتاب  ه��ذا  يف 
التجارية  احل����روب  ت�صكل  ال��ت��ي  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية 
وميهد  قّيمة  فكرية  م�صاحة  كتابهم  يفتح  ال��ي��وم. 
على  الكتاب  حاز  كما  بكثر.  اأو�صع  لنقا�س  الطريق 
ا�صتح�صان النقاد، ومت ت�صمينه يف قائمة الفاينن�صال 

تاميز لهذا العام.
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فيكتوريا زاريتوفسكايا * 

بعد  الب�صرية  ه��ذه  اأم��ام  انفتحت  التي  االآف���اق  فما هي 
»ن��ه��اي��ة ال���ت���اري���خ« وال���ص��ي��م��ا يف امل��ج��ال��ني االج��ت��م��اع��ي 
�صوء  يف  لدينا  التنمية  ب��دائ��ل  ه��ي  م��ا  واالق��ت�����ص��ادي؟ 
الفرو�س  ووب���اء  املالية  )االأزم����ة  االأخ���رة  امل�صتجدات 
االأكادميي  ي��دور حديث  االأ�صئلة  ه��ذه  ح��ول   - التاجي( 
واالقت�صادي الرو�صي البارز �صرجي جازييف يف كتابه 

»ما بعد نهاية التاريخ« ال�صادر موؤخًرا. 
يحدد  بل  اليوتوبيا  من  نظرياته  يف  امل��وؤل��ف  ينطلق  ال 
بحثه على اأ�ص�س علمية، اقت�صادية يف املقام االأول، م�صراً 
اجل��اري��ة  االأح����داث  ���ص��رح  يف  احلديثة  العلوم  ف�صل  اإىل 
اأنَّ  اإىل  عائٌد  بزعمه  وه��ذا  امل�صتقبلية  تطوراتها  وتنبوؤ 
العلوم االجتماعية احلديثة تعي�س اأزمة عميقة بعد اأن 
التحليل  »اإنَّ  الكاتب:  يقول  احلقيقة.  مبداأ  عن  تخلت 
العلمي م�صتلٌب من ِقبل امل�صاربني، واالقت�صاد غارق يف 
تربير التوزيع ال�صائد للدخل والرثوة اأما علم االجتماع 
حتول  لقد  بنف�صها.  ال�صلطات  ثقة  لتعزيز  فُي�صتغل 
االأ�صاطر  لتلفيق  علمي  غر  خيال  اإىل  تاًما  التاريخ 
ح��ول احل�����ص��ارات غ��ر امل��وج��ودة وذل���ك لتربير اأع��م��ال 
ال�صلطة من قبل النخب املحلية )...( القادة ال�صيا�صيون 
املهام  حلول  على  ويقت�صرون  امل�صتقبل  ي�صت�صرفون  ال 
ما  م��ع  وذل���ك  ب�صلطتهم  لاحتفاظ  امللحة  التكتيكية 
يت�صمنه هذا من عواقب وخيمة على البلدان وال�صعوب. 
اليوم، واأكرث من اأي وقت م�صى، يتحتم علينا امتاك 
الفهم اجلوهري للمجريات احلالية حتى نرى املجاالت 
اأجل  وم��ن  واالقت�صادية  االجتماعية  للتنمية  ال��واع��دة 

حتليل النتائج طويلة االأمد لقراراتنا املتخذة« )13(.
التي  امل�صتقبلية،  ال��ت��غ��رات  �صيناريو  ت��وق��ع��ات  ت�صتند 
ال��ن��ظ��ري��ة االأ���ص��ا���ص��ي��ة للتنمية  امل���وؤل���ف، ع��ل��ى  ي��ق��دم��ه��ا 
تبديل  على  تنطوي  وال��ت��ي  االأم���د  طويلة  االقت�صادية 
يذكرنا  العاملية.  واالقت�صادية  التكنولوجية  الهياكل 
ك�صف  ال��ق��ادرة على  الوحيدة  ه��ي  النظرية  ب��اأن  امل��وؤل��ف 

اأ�صباب التطور غر املتكافئ وغر التدريجي لاقت�صاد 
بل  والك�صاد  الهيكلية  االأزم���ات  ُم�صتمر  ب�صكل  وت�صرح 
االأ�صباب  ه��ذه  ترتبط  ا.  اأي�صً العاملية  احل��روب  واأ�صباب 
ب��ح��ال��ة اجل���م���ود يف اإع�������ادة اإن����ت����اج االأن���ظ���م���ة ال��ت��ق��ن��ي��ة 
من  وال�صيا�صية  واالجتماعية  جهة  م��ن  واالقت�صادية 
جهة اأخرى. ويتم حتديد اإيقاع االأوىل من خال دورة 
الثانية  اأما  بالتكنولوجيا.  ال�صلة  ذات  ال�صناعات  حياة 
النخبة  اإنتاجية  اإيقاعها عرب ديناميكيات  فيتم حتديد 
احل��اك��م��ة يف ال��ب��ل��دان امل��ه��ي��م��ن��ة وال���ت���ي ت�����ص��ع��ى ج��اه��دة 
لفر�س هيمنتها العاملية واحلفاظ عليها يف اإطار النظام 
االق��ت�����ص��ادي ال��ع��امل��ي ال��راه��ن. تتجلى ه��ذه االإي��ق��اع��ات 
ت��دوم  التي  الطويلة  االقت�صادية  ال��ظ��روف  م��وج��ات  يف 
ن�صف قرن والتي اكت�صفها العامل الرو�صي كوندراتييف، 
امل��ال وهي من  راأ���س  �صنة لرتاكم  املئة  واأي�صا يف دورات 
اكت�صاف العامل االإيطايل جيوفاين اأريجي. كما يخل�س 
�صورة  يوفر  االإيقاعات  هذه  ت�صافر  اأن  اإىل  جازييف 
التي  واالج��ت��م��اع��ي��ة  التكنولوجية  ل��ل��ت��ح��والت  م��ع��ق��دة 
اأنها  �صيمها  وم��ن  ق��رن  ك��ل  وم���رة  دوري  ب�صكل  حت��دث 
اللحظات  ه��ذه  مثل  ويف  للتنمية.  جديدة  ا  فر�صً تفتح 
حماولة  للغاية  املُ��ه��م  م��ن  الب�صري  للوجود  امل�صرية 
باملخاطر  للتنبوؤ  املرئي طلباً  االأف��ق  وراء  ما  اإىل  النظر 
العاملية وال�صيناريوهات املحتملة وبذل كل ما يف الو�صع 
لتحييد التهديدات القاتلة والدخول يف م�صار م�صتدام 

للتنمية االجتماعية واالقت�صادية.
من  احل��د  لتنبوؤات  مكر�س  الكتاب  م��ن  االأول  الف�صل 
هيمنة ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ال��ق��ائ��م، ح��ي��ث ي��ت��ط��ور ال��ع��امل 
االأم��ري��ك��ي��ة وال�����ص��رك��ات  امل��ال��ي��ة  االأول��ي��غ��ار���ص��ي��ة  ل�صالح 
بداية  مع  لكن  عليها.  ت�صيطر  التي  للوطنية  العابرة 
االأزم��ة العاملية التي اندلعت يف عام 2008، االأم��ر الذي 
تراجع  بداأ  الغربي،  االقت�صادي  للفكر  متوقعاً  يكن  مل 
يف  احلاكمة  النخبة  حت��اول  م��ا  وه��و  االأمريكية،  ال��ق��وة 

عاملية  حل��رب  العنان  باإطاق  اإيقافه  املتحدة  ال��والي��ات 
ال��رغ��م م��ن ع���دم ج���دوى ه���ذه احل���رب،  هجينة. فعلى 
اإىل جنب  العامل جنًبا  االأمريكي حول  العدوان  يتزايد 
االأ���ص��واق  تهديدها  يتجاوز  ال��ت��ي  العاملية  املخاطر  م��ع 
اإن الفو�صى تت�صع يف الواليات املتحدة نف�صها،  العاملية. 
اجتماعية  اأزم��ة  اإىل  االقت�صادية  االأزم���ة  تتطور  حيث 
�صيا�صية. باالإ�صافة اإىل ذلك، يف عام 2020، وو�صط تف�صي 
الوباء، طراأ انهيار يف ر�صملة ال�صوق للنظام املايل العاملي 
 ،1929 عام  املالية يف  ال�صوق  انهيار  منذ  االأعمق  وهو   -
املوؤ�ص�صات  ت�صتطع  مل  الكبر.  الك�صاد  با�صم  امل��ع��روف 
الر�صمية امل�صوؤولة عن التنبوؤ االقت�صادي على امل�صتويني 
االأزم��ة ومل يحذر منها  بهذه  التنبوؤ  والوطني  ال��دويل 
االأم��ر  ك��ان  لقد  االق��ت�����ص��ادي.  للفكر  الرئي�صي  ال��ت��ي��ار 
والنظام  ال�صوفياتي  االحت��اد  انهيار  كان  مثلما  مفاجئا 
االج��ت��م��اع  وع��ل��م��اء  لل�صيا�صيني  م��ف��اج��اأة  اال����ص���رتاك���ي 
ال�صوفييت. اخلا�صة اأن الفو�صى املتزايدة يف الواليات 
ال�صعبية  ال�صني  جلمهورية  ال��واث��ق  وال�صعود  املتحدة 
املعتادة وهنا يتقدم  والتوقعات  االأفكار  يتوافقان مع  ال 

الباحث الرو�صي بروؤيته امل�صتقبلية اخلا�صة.
الف�صل الثاين خم�ص�س لاأنظمة املوؤ�ص�صية يف ال�صني 
يراها  اإذ  وم��ال��ي��زي��ا  وفيتنام  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان  وال��ه��ن��د 
االقت�صاد  لتنمية  ج��دي��دة  مركزية  ت�صكيات  الباحث 
العاملي و�صمانة مل�صتقبل م�صتقر ومزدهر ل�صكانها، فهي 
االجتماعية  الفئات  ملختلف  العامة  امل�صالح  على  تركز 
وال��دول��ة.  االأع��م��ال  ب��ني رج��ال  الفعالة  ال�صراكة  وب��ن��اء 
عمات  ت�صدر  التي  البلدان  ل��دى  جن��ده  منها  العك�س 
كما  للت�صدير  االأم���وال  من  كبًرا  ج��زًءا  وتطبع  عاملية 
وت��دع��و اإىل ح��ري��ة ح��رك��ة راأ����س امل���ال ع��رب احل����دود؛ يف 
حني تفر�س البلدان التي ت�صهد تطورا ملحوظا يف ظل 
النظام العاملي اجلديد قيوًدا �صارمة على ت�صدير راأ�س 
جازييف،  االقت�صادي  ي�صر  كما  يحميها،  مما  امل��ال، 

بعد ثلثي عاًما من �شدور كتاب فران�شي�ض فوكوياما »نهاية التاريخ« املُثري للجدل، اأ�شبح يف مدارك اجلميع، ومنهم موؤلف الكتاب الذي بي يدينا، اأن دعوة فوكوياما مل 
تتحقق. فبعد انهيار املع�شكر ال�شرتاكي مل ي�شتمر العامل بتوازن القطب الأوحد الذي مثلته العوملة الليبالية فرتة طويلة ومل يُرم ا�شتقرارا على حالته الأحادية، اإذ 

تخطى العامُل فعليًا عتبة التغريات الكبرية واألغى الت�شورات الفوكويامية مل�شتقبل الب�شرية.

ما بعد نهاية التاريخ
سيرجي جالزييف
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* أكاديمية ومستعربة روسية

ي�صمحون  اإن��ه��م  ال��ع��امل��ي.  امل���ايل  ال��ن��ظ��ام  ت�صنجات  م��ن 
ب��اال���ص��ت��ث��م��ارات االأج��ن��ب��ي��ة دون ق��ي��ود وي��ط��ل��ق��ون يدها 
على  امل�صاربة  هجمات  ت�صّد  معينة  قواعد  وفق  للعمل 
ينبه  ذلك  مع  املحلية.  املالية  وال�صوق  الوطنية  العملة 
جازييف من »اأن اإعادة اإنتاج الراأ�صمالية، وعلى الرغم 
من كل القيود املفرو�صة على دولة الرفاهية، ت�صتمر يف 
زيادة تركيز الرثوة وال�صلطة باأيدي كبار الراأ�صماليني 
الدول  اأما  العاملية.  االأوليغار�صية  اإىل  يتحولون  الذين 
تكدي�س  حت��دد  ال��ت��ي  املتكامل  االق��ت�����ص��ادي  النظام  ذات 
راأ�����س امل����ال اخل��ا���س مب��ا ي��ت��واف��ق م��ع امل�����ص��ال��ح ال��ع��ام��ة 
اأن  اإال  ميكن  ف��ا  ف��ائ��ًق��ا  اقت�صادًيا  من���ًوا  ت�صهد  وال��ت��ي 
ع��دم  اإن  ال��ع��امل��ي��ة.  االأول��ي��غ��ار���ص��ي��ة  م��ع��ار���ص��ة  ت�صتدعي 
توافق بلدان النظام املتكامل مع م�صالح االأوليغار�صية 
يف  الهجينة  العاملية  احل���رب  ان���دالع  �صبب  ه��ي  العاملية 
ما  انتظار  علينا  يتحتم  وق��د   )33( االأخ���رة«  ال�صنوات 
هو اأ�صد واأق�صى. ويف هذا ال�صدد يطرح الكاتب االأ�صئلة 
اأن تكون  العاملية: ماذا ميكن  االأوليغار�صية  التالية عن 
االجتماعية  التنمية  اآف��اق  هي  وم��ا  انت�صارها؟  نتيجة 

واالقت�صادية يف حالة هزميتها؟
على الرغم من كل االآمال التي يعقدها الباحث ببلدان 
وغرهما  والهند  ال�صني  اأن  وم��ن  املُتكامل،  االقت�صاد 
االأجنبي  امل��ال  راأ����س  التهام  تنع  ال�صاعدة  ال���دول  م��ن 
اأخ��رى  دواًل  امل��وؤل��ف  ي��رى  االإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة،  ملوؤ�ص�صاتها 
لراأ�س  حاوية  القريب  امل�صتقبل  يف  م��وارده��ا  ت�صكل  قد 
ل���دورة ثانية. من  ل��ه احل��ي��اة  امل���ال االأم��ري��ك��ي وت�صمن 
االحتاد  انهيار  بعد  التي ظهرت  ال��دول اجلديدة  بينها 
املتحدة  ال��والي��ات  ل�صيطرة  خ�صعت  وال��ت��ي  ال�صوفيتي 
نتيجة للثورات امللونة التي اجتاحتها، ومن بينها اأي�صاً 
التي  واإفريقيا  الاتينية  واأمريكا  االأو�صط  ال�صرق  دول 
تعتمد مالياً على الواليات املتحدة ولديها ثروة وطنية 
كافية الإعادة توزيعها ل�صالح الراأ�س املال االأمريكي ما 

ميكن اأن مينح هذا االأخر نف�صاً جديًدا.
ال��دول.  هذه  �صمن  تقع  اأي�صاً  رو�صيا  اأن  الباحث  يوؤكد 
ال�صيا�صة  على  البقاء  وم��ع  اأن��ه  م��ن  جازييف  وي��ح��ذر 
اأن��ه  ن��ت��وق��ع  اأن  االق��ت�����ص��ادي��ة احل��ال��ي��ة يف رو���ص��ي��ا، علينا 
ون�صوب  امليزانية  احل��ادة يف عجز  ال��زي��ادة  »يف مواجهة 
االح��ت��ي��اط��ي��ات ���ص��ت��ل��ج��اأ احل��ك��وم��ة ال��رو���ص��ي��ة وك��ذل��ك 
اخلارجي  االقرتا�س  اإىل  الكبرة  احلكومية  ال�صركات 
ال��ه��ائ��ل م��ن ال��ب��ن��وك ال��غ��رب��ي��ة. ويف م��واج��ه��ة العقوبات 
���ص��ي��ط��ال��ب��ون ب�����ص��م��ان��ات وت���ع���ه���دات ب��اأ���ص��ه��م ال�����ص��رك��ات 
املخت�صة يف الت�صدير. وحتى االآن يعمل يف الكثر من 

وال   .)68( اأجانب«  ال�صركات وكاء  اإدارة هذه  جمال�س 
الروبل  �صرف  �صعر  هبوط  م��ن  مفرا  جازييف  يجد 
قيمة  وخف�س  املالية  وال�صوق  بالعملة  التاعب  ب�صبب 
لتعود  الدوليني  امل�صاربني  قبل  من  الرو�صية  االأ�صول 
االأموال االأمريكية بعدئذ اإىل االأ�صواق من اأجل �صرائها. 
وي��ت��وق��ع امل��وؤل��ف ج��ول��ة ق��ادم��ة الإع����ادة ت��وزي��ع االأ���ص��ول 
�صيطرته  وتعزيز  االأجنبي  امل��ال  راأ���س  ل�صالح  الرو�صية 
على االقت�صاد الرو�صي. ومن بني التوقعات للم�صتقبل 
ال��ق��ري��ب، وف��ًق��ا جل��ازي��ي��ف، ���ص��ي��اأت��ي ع���ام 2024 ب���ذروة 
العدوان االأمريكي على رو�صيا. ومن املثر لاهتمام اأن 
الدورة  املفرت�س يف  التغير  ا  اأي�صً �صي�صهد  نف�صه  العام 
الرئا�صية  باالنتخابات  يتعلق  فيما  الرو�صية  ال�صيا�صية 

القادمة.
ال يتطرق الكتاب للجانب االقت�صادي لتطور م�صتقبلنا 
للمجتمع  االجتماعية  البنية  اإىل  ��ا  اأي�����صً ب��ل  فح�صب، 
االأوليغار�صية  احتياجات  لتلبية  بناوؤها  »�صيتم  والتي 
من  متميزة  طبقة  من  و�صتتاألف  العاملية  الراأ�صمالية 
ال�صيا�صيني وال�صحفيني واخلرباء واملحامني واملمولني 
ال���ذي���ن ي��خ��دم��ون م�����ص��ال��ح اجل���ه���از ال��ق��م��ع��ي ل��ه��ي��اك��ل 
ال�صلطة واأ�صحاب الدخول وذلك اإىل جانب الربيكاريا 
وهم العمال الذين ميتلكون وظائف موؤقتة اأو يعملون 
بدوام جزئي. و�صي�صكل االأخرون غالبية ال�صكان ولهذا 
���ص��ي��دع��م ال�����ص��ادة امل��ه��ي��م��ن��ون ���ص��ن��اع��ة ال��رتف��ي��ه وجت���ارة 
امل���خ���درات واإ����ص���راك و���ص��ائ��ل االإع����ام م��ن اأج���ل حتييد 

طاقتهم االجتماعية« )68(.
ويف تاأماته حول االقت�صاد يتو�صل املوؤلف اإىل الق�صايا 

االإن�صانية العاملية التي ال ميكن اإال اأن ت�صبب القلق كما 
هذا  يف  نتذكر  االإن�صانية.  بعد  ما  م�صاألة  على  وحتيلنا 
ال�صياق رف�س دعاة االإن�صانية احلديثة الفكرة امل�صيحية 
القائلة بالنق�س االأخاقي لاإن�صان فاأعلنوا اأن االإن�صان 
طيب بطبيعته واأن ظروفه االجتماعية اخلارجية غر 
الطبيعة. لذلك، ومن  ه��ذه  اإظ��ه��ار  املواتية تنعه   من 
اأجل تغير االإن�صان، دعوا اإىل تغير العامل من حولنا 
روحه.  ولي�س  لاإن�صان  اخلارجي  ال  م باجل اهتموا  كما 
م�صدًرا  االإن�صانية  ن��رثوب��ول��وج��ي��ا  االأ اأ�صبحت  وه��ك��ذا 
الأف��ك��ار م��ا ب��ع��د االإن�����ص��ان��ي��ة وال��ت��ي ا���ص��ت��م��رت يف تطوير 
االأفكار حول حت�صني الفرد بو�صائل خارجية، متجاوزة 
ما  اأيديولوجية  تعترب  وال  االأخ��اق��ي��ه.  وقيمه  اإرادت���ه 
ة  ف الثقا جت��اه  قيود  ب��اأي  ملزمة  نف�صها  االإن�صانية  بعد 
اخل��ال��دة  الدينية  القيم  ب��اإن��ك��ار  ت��ب��داأ  فهي  التقليدية 

وتنتهي باإنكار ال�صخ�س نف�صه.
وي�صر الكاتب اإىل اأنه »يتم اليوم تهيئة الظروف للتحول 
التدريجي اإىل حالة ما بعد االإن�صانية. حماوالت الإطالة 
االأن�صجة  وجت��دي��د  اخل��اي��ا  تقنيات  خ��ال  م��ن  العمر 
وهوايات  االأن���واع  ا�صتن�صاخ  يف  والرغبة  االأع�صاء  وزرع 
ذل��ك  ك��ل  جن�صياً،  امل��ت��ح��ول��ني  وح����االت  الن�صل  حت�صني 
ياقي تاأييدا علنيا اأو م�صمرا من قبل النخب احلاكمة 
يف بلدان الغرب ما ي�صهد على انتكا�صة يف االأخاق. اإن 
ظهور  على  �صاهد  املجتمع  والء  على  ال�صارمة  الرقابة 
ففي  الراأ�صمالية.  االأوليغار�صية  لدى  موؤّله  ذاتي  وعي 
تاريخ الب�صرية، وخا�صة يف املجتمع التقليدي، كان تاأليه 
امللوك والديكتاتوريني اأمًرا �صائًعا. لكن، وللمرة االأوىل 
يف تاريخ الب�صرية، ال يحدث تاأليه النخبة احلاكمة على 
ال  اأنانية  منطلق  من  بل  اأيديولوجية،  اأو  دينية  اأ�ص�س 
اخل��روج  على  املطلقة  قدرتها  ُتظهر  اأنانية  لها؛  ح��دود 
على القانون املجتمعي« )72(. ويخل�س الباحث اإىل اأن 
االإن�صانية  ملا بعد  االأمر: »يفتح الطريق لوالدة جديدة 

الب�صرية مقرونة بعواقب ال ميكن التنبوؤ بها.«
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قبل ب�صع �صنوات، الحظ راي داليو التقاء الظروف ال�صيا�صية 
واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي مل ُي��واج��ه��ه��ا م��ن ق��ب��ل. ت�صمنت دي��ون��اً 
�صخمة واأ�صعار فائدة �صفرية، اأو قريبة من ال�صفر اأدت اإىل 
الرئي�صية  االحتياطية  العمات  يف  للنقود  �صخمة  طباعة 
الثاث يف العامل؛ �صراعات �صيا�صية واجتماعية كبرة داخل 
البلدان، وال�صيما الواليات املتحدة، ب�صبب اأكرب التفاوتات يف 
الرثوة وال�صيا�صة والقيم منذ اأكرث من 100 عام؛ و�صعود قوة 
)ال��والي��ات  احلالية  العاملية  القوة  لتحدي  )ال�صني(  عاملية 
املتحدة(، والنظام العاملي احلايل. كانت اآخر مرة حدث فيها 
هذا االلتقاء بني عامي 1930 و1945. دفع هذا االإدراك داليو 
اإىل البحث عن االأمناط املتكررة وعاقات ال�صبب / النتيجة 
الكامنة وراء جميع التغيرات الرئي�صية يف الرثوة وال�صلطة 

على مدى 500 عام ما�صية.
يف هذه االإ�صافة الرائعة ويف الوقت املنا�صب ل�صل�صلة املبادئ 
لاإمرباطوريات  لدرا�صته  القراء  داليو  يجلب  به،  اخلا�صة 
ال����ك����ربى - مب����ا يف ذل�����ك االإم�����رباط�����وري�����ات ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
والفرن�صية واالأمريكية - وا�صعا يف االعتبار »الدورة الكبرة« 
الرئي�صية  العامل  دول  واإخفاقات جميع  قادت جناحات  التي 
الكامنة  والعاملية  اخلالدة  القوى  عن  يك�صف  التاريخ.  عرب 
وراء هذه التحوالت وي�صتخدمها للنظر يف امل�صتقبل، مقدماً 

مبادئ عملية لتهيئة نف�صه ملا هو يف املُ�صتقبل.
يقول داليو: » اأخربين العديد من االأ�صخا�س اأنه من اخلطر 
بالن�صبة يل اأن اأكتب هذا الكتاب؛ الأنَّ الواليات املتحدة يف نوع 
من احلرب مع ال�صني والعواطف تت�صاعد، لذلك �صيغ�صب 
الكثر من االأمريكيني مني عندما اأقول اأ�صياء تكميلية عن 
اأ�صياء  اأق��ول  عندما  مني  ال�صينيون  يغ�صب  و�صوف  ال�صني، 
النا�س من كا اجلانبني  انتقادية عن ال�صني، فالكثر من 
الذين يختلفون مع �صيء اأقوله �صيغ�صبون مني لقويل ذلك، 
ذل��ك، ال  اأقوله. ومع  االإع��ام ما  الكثر يف و�صائل  و�صي�صوه 
العاقة  الأن  االنتقام  من  خوفاً  ب�صراحة  التحدث  ميكنني 
بني الواليات املتحدة وال�صني مهمة للغاية ومثرة للجدل 
لدرجة اأنه ال ميكن تركها دون اأن مي�صها االأ�صخا�س الذين 

يعرفون كا البلدين جيدا، وبالن�صبة يل فاإنَّ عدم التحدث 
ب�صدق عن هذا الو�صع �صيكلفني احرتامي لذاتي«.

وب�����ص��ك��ل اأك���رث حت���دي���دا، ف����اإنَّ امل��ن��ظ��ور ال���ذي ينقله ل��ن��ا هنا 
ال�صعب  التفاعل مع  اكت�صابه من 36 عاما من  داليو، قد مت 
ال�����ص��ي��ن��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة )معظمها  ال��ق�����ص��اي��ا  ال�����ص��ي��ن��ي ح����ول 
االقت�صاد واالأ�صواق يف ال�صني والعامل(. ومن اإجراء الكثر 
م��ن االأب���ح���اث، وم���ن خ���ال جت��ارب��ه، وال��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�س 
ال��ت��ع��رف على االقت�صاد  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  ال�����ص��ني،  ق���ادة  ك��ب��ار 
الثقافة  ع��ن  الكثر  اأي�صا  دال��ي��و  تعلم  ال�صينية،  واالأ���ص��واق 
ال�صينية، وكيف تعمل اليوم، وكيف تطورت على مدى اآالف 
االأ�صرة  اأف��راد  يت�صرف  اأن  ال�صنني: من مفاهيم كيف يجب 
واالآخرون مع بع�صهم البع�س جتاه التفكر الكونفو�صيو�صي 
خال  وم��ن  اجل��دي��د،  الكونفو�صيو�صي  والتفكر  ال��ق��دمي، 
ال�������ص���االت امل��خ��ت��ل��ف��ة، وال����ق����ادة احل��دي��ث��ني ل���ل���درو����س ال��ت��ي 
يقودها  اأن  التي يجب  الكيفية  االأح��داث حول  توفرها هذه 
القيم وطرق  ه��ذه  االأت��ب��اع.  يتبعهم  اأن  وكيف يجب  ال��ق��ادة، 
اإليها عندما نقول  العمل ال�صينية النموذجية هي ما ن�صر 
»الثقافة ال�صينية«. كما اأن هذا الكتاب يدر�س �صعود وهبوط 
امل��ب��ادئ اخلالدة  تعلم  اأج��ل  االإم��رباط��وري��ات وعماتها، من 
والعاملية، حول كيفية �صعود وانحدار االإمرباطوريات، على 
تاأثروا  الذين  قادتهم،  وال�صيما  ال�صينيون،  ُيفكر  كيف  فهم 

ب�صكل كبر بالتاريخ.
هذا الكتاب هو ا�صتمرار لنظرتنا اإىل االإمرباطوريات الرائدة 
ع��ل��ى م���دى 500 ع���ام امل��ا���ص��ي��ة، ب���دءا م��ن االإم��رباط��وري��ت��ني 
الهولندية والربيطانية، واالإمرباطورية االأمريكية. كما اأن 
باإيجاز  يراجع  اإذ  الطويل،  ال�صني  تاريخ  اإىل  الكاتب تطرق 
اأوائ��ل القرن التا�صع ع�صر اإىل عدم  تراجعها من ال�صيادة يف 
يف  اأك��رب  بعناية  وينظر  الع�صرين،  القرن  اأوائ���ل  يف  االأهمية 
ظهورها االأخر من عدم االأهمية اإىل �صبه قابليتها للمقارنة 
مع االإمرباطورية الرائدة يف العامل اليوم، ومن املحتمل اأن 
ت�صبح اأقوى اإمرباطورية يف العامل يف غ�صون �صنوات قليلة 

يف امل�صتقبل.

اأران������ا ه����ذا ال��ك��ات��ب ك��ي��ف اأ���ص��ب��ح ك���ل م���ن ال��ه��ول��ن��دي��ني ثم 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني اأغ��ن��ى واأق�����وى اإم���رباط���وري���ة اح��ت��ي��اط��ي من 
يف  الن�صبية  التفاهة  اإىل  ذل��ك  بعد  ان��ح��درت  ث��م  ال��ع��م��ات، 
والنتيجة  ال�صبب  ب��ع��اق��ات  م��دف��وع��ة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال����دورات 
املتحدة  الواليات  ا�صتبدلت  كيف  راأينا  ثم  اخلالدة.  العاملية 
وا�صع  ن��ط��اق  على  تتبع  مهيمنة  عاملية  ك��اإم��رباط��وري��ة  بهم 
نف�س االأمناط الدورية النموذجية املدفوعة بنف�س عاقات 
ارتفعت  ك��ي��ف  راأي���ن���ا  ل��ق��د  ال��ن��م��وذج��ي��ة.  النتيجة   / ال�����ص��ب��ب 
التعليم،  )اأي  الثمانية  الرئي�صية  قواها  بع�س  وانخف�صت 
العاملية  التجارة  وح�ص�س  االقت�صادية،  التناف�صية  والقدرة 
)االبتكار  التفوق  االآخ��ر يف  البع�س  ا�صتمر  بينما  واالإن��ت��اج(، 
ال�صوق  ومركز  االحتياطية،  العملة  وو�صع  والتكنولوجيا، 
املايل(، ونظرنا يف كيفية ظهور عدد من الدوافع الرئي�صية 
وال��رثوة  وال��دي��ون،  امل��ال  املثال )دورات  �صبيل  االأخ���رى على 
ال��والي��ات  يف  ذل��ك  اإىل  وم��ا  ال�صيا�صية(  ال����دورات   / القيم   /

املتحدة.
لل�صني  اأ�صا�صي  لديه فهم  يكون  اأن  يريد  �صخ�س  اأي  يحتاج 
عام   4000 يبلغ  ال���ذي  ال�صني  ت��اري��خ  اأ�صا�صيات  معرفة  اإىل 
تقريبا، واالأمناط العديدة التي تكررت فيه، واملبادئ اخلالدة 
والعاملية التي اكت�صبها قادة ال�صني من درا�صة هذه االأمناط، 
هو  االأ�صا�صي  الفهم  ه��ذا  على  احل�صول  اأن  من  الرغم  على 
مهمة كبرة. تاريخ ال�صني معقد للغاية، وهناك الكثر من 
اأنه ال يوجد م�صدر واحد للحقيقة. ال  االآراء حوله لدرجة 
يزال هناك الكثر الذي يتفق عليه االأ�صخا�س ذوو املعرفة، 
والعديد من العلماء واملمار�صني، ال�صينيني وغر ال�صينيني، 
ال����ذي����ن ل���دي���ه���م اأج��������زاء ق���ّي���م���ة جت���ع���ل حم����اول����ة جت��م��ي��ع��ه��ا 
ال��ت��اري��خ مثل  اأخ���رى م��ن  اأج����زاء  اإىل جنب م��ع  معا - جنبا 
االإح�صائيات والق�ص�س املكتوبة - قيمة للغاية. على الرغم 
من اأننا ال ن�صمن اأن وجهات نظرنا حول ال�صني هي االأف�صل 
قد  اأنها  ن�صمن  اأن  ن�صتطيع  اأننا  اإال  ت�صديقها،  ميكن  التي 
ا�صتنارة يف  االأك��رث  االأ�صخا�س  بع�س  تف�صرها جيدا مع  مت 

العامل، ويتم تقدميها هنا بطريقة �صريحة للغاية.
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املُ�شتثمر الأ�شطوري راي داليو، موؤلف »اأف�شل املبادئ« الأكرث مبيًعا يف نيويورك تاميز، الذي اأم�شى ن�شف قرن يف درا�شة القت�شادات والأ�شواق العاملية، يدر�ض يف كتابه 

اجلديد »مبادئ التعامل مع النظام العاملي املُتغري« اأكرث الفرتات القت�شادية وال�شيا�شية ا�شطرابًا يف التاريخ، للك�شف عن �شبب هذه الأوقات.

مبادئ التعامل مع النظام العاملي املتغير: 
ملاذا تنجح األمم وتفشل

راي داليو
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جذريا  خمتلفة  �صتكون  ال��ق��ادم��ة  االأوق����ات  اأن  دال��ي��و  يعتقد 
التي ع�صناها حتى االآن يف حياتنا، على الرغم  عن االأوق��ات 
التاريخ.  يف  االأخ���رى  االأوق���ات  من  للعديد  مماثلة  اأنها  من 
ومنذ حوايل �صنتني اأجرى داليو درا�صة عن �صعود وانحدار 
واأ�صواقها، مدفوعة  االحتياطية  االإمرباطوريات، وعماتها 
التي مل حتدث من  العادية  التطورات غر  بروؤية عدد من 
قبل، ولكن داليو يعرف اأنَّها حدثت مرات عديدة يف التاريخ. 
اإنَّ التقاء االأحداث كان منوذجيا للفرتات التي كانت موجودة 
ال��دورات  اإىل 20 عاما بني  انتقالية من 10  تقريبا كمراحل 
مدى  على  ح��دث��ت  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رة  وال�صيا�صية  االق��ت�����ص��ادي��ة 
�صنوات عديدة )على �صبيل املثال، 50-100 �صنة(. كانت هذه 
�صعيدة  ف��رتات   )1 بني  تقلبات  من  تتاألف  الكبرة  ال���دورات 
ومزدهرة حيث يتم ال�صعي وراء الرثوة وخلقها ب�صكل منتج، 
ف��رتات  و2(  ذل��ك  لت�صهيل  بان�صجام  ال��ق��وة  اأ�صحاب  ويعمل 
وال�صلطة  ال��رثوة  على  معارك  ت��دور  حيث  وحمبطة  بائ�صة 
 / ث���ورات  اإىل  ت���وؤدي  واأح��ي��ان��ا  واالإن��ت��اج��ي��ة  االن�صجام  تعطل 
التطهر  ال�صيئة مثل عوا�صف  الفرتات  كانت هذه  ح��روب. 
التي تخل�صت من ال�صعف والتجاوزات، مثل الديون الزائدة، 
واأعادت االأ�صا�صيات اإىل اأ�ص�س اأ�صلم، واإن كان ذلك موؤملاً. لقد 
ت�صببوا يف النهاية يف تكيفات جعلت الكل اأقوى، على الرغم 
��ه��م غ���روا ع���ادة م��ن ك���ان يف ال��ق��م��ة وال��ن��ظ��ام العاملي  م��ن اأنَّ

ال�صائد.
وال�صلطة  ال����رثوة  ظ��ه��ور  لكيفية  درا����ص���ة  ه��و  ال��ك��ت��اب  ه���ذا 
واختفائهما يف القوى الرائدة يف العامل. لكي نكون وا�صحني، 
يف حني اأنَّ القوى الرئي�صية التي مت تناولها يف هذه الدرا�صة 
االأف�صل  ال��دول  بال�صرورة  تكن  مل  واالأق���وى،  االأغنى  كانت 
ما  هما  وال�صلطة  ال���رثوة  اأن  ح��ني  يف  اأوال،  ل�صببني.  ح��اال 
يريده معظم النا�س و�صيحاربون من اأجله، فاإن بع�س النا�س 
ودولهم ال يعتقدون اأن هذه االأ�صياء هي االأكرث اأهمية، ولن 
يفكروا يف القتال عليها. على �صبيل املثال، يعتقد البع�س اأن 
التمتع بال�صام واال�صتمتاع باحلياة اأكرث اأهمية من امتاك 
الكثر من الرثوة والقوة، ولن يفكروا يف القتال بقوة كافية 
املجموعة  والقوة جلعله �صمن  ال��رثوة  يكفي من  ما  لك�صب 
املدرجة يف هذه الدرا�صة. ثانيا، ت�صتثني هذه املجموعة من 
البلدان ما �صنطلق عليه »البلدان ال�صغرة« )مثل �صوي�صرا 
حيث  من  ج��دا  عالية  درج��ة  على  ح�صلت  التي  و�صنغافورة( 
يكفي  مبا  كبرة  لي�صت  ولكنها  املعي�صة،  وم�صتويات  ال��رثوة 

لت�صبح واحدة من اأكرب االإمرباطوريات.
تعد االإنتاجية الب�صرية اأهم قوة يف الت�صبب يف ارتفاع اإجمايل 
الوقت.  العامل مبرور  املعي�صة يف  وم�صتويات  والقوة  ال��رثوة 
لقد حت�صنت االإنتاجية - اأي الناجت الفردي، مدفوعا بالتعلم 
التعلم  الأن  الوقت؛  ب�صكل مطرد مبرور   - واالبتكار  والبناء 
يكت�صب اأكرث من ال�صياع. ومع ذلك، فقد ارتفعت مبعدالت 
دائما  ذل��ك  م��ن  ال��رغ��م  على  خمتلفني،  الأ�صخا�س  خمتلفة 
واالب��ت��ك��ار،  ال��ن��ا���س،  تعليم  ج���ودة  ب�صبب   - نف�صها  لاأ�صباب 

االأفكار  لتحويل  االقت�صادية  واالأنظمة  العمل،  واأخاقيات 
ال�صيا�صات  ل��وا���ص��ع��ي  مهمة  االأ���ص��ب��اب  ه���ذه  خم��رج��ات.  اإىل 
لبلدانهم،  املمكنة  النتائج  اأف�صل  حتقيق  اأج��ل  من  لفهمها 
اأف�صل  حتديد  اأج��ل  من  لفهمها  وال�صركات  وللم�صتثمرين 

اال�صتثمارات طويلة االأجل.
امل�صتفادة  الدرو�س  فاإنَّ هذه  اأهميتها،  الرغم من  ولكن على 
ال�صبب  لي�صت  ف��ه��ي  ل���ذا  م��ت��غ��رة،  االإن��ت��اج��ي��ة  وحت�����ص��ي��ن��ات 
يف ح����دوث حت����والت ك��ب��رة ف��ي��م��ن مي��ت��ل��ك م���ا ه���ي ال����رثوة 
دورات  اأهمها  ال��ق��وى،  م��ن  ع��دد  ع��ن  ن��اجت��ة  اإن��ه��ا  وال�صلطة. 
ق��وة مهمة. تظهر هذه  داليو 17  امل��ال واالئتمان. لقد ح��دد 
الكبرة ب�صكل عام يف دورات كا�صيكية يعزز بع�صها  القوى 
اإن�صاء دورة واح��دة كبرة جدا من  اإىل  البع�س بطرق تيل 
حتكم  الكبرة  النموذجية  ال��دورة  ه��ذه  والهبوط.  ال�صعود 
�صعود وانحدار االإمرباطوريات، وتوؤثر على كل �صيء يتعلق 
بها، مبا يف ذلك عماتها واأ�صواقها. كما هو احلال مع دورة 
مع  التعامل  م��ب��ادئ  يف  ح��ددت��ه��ا  ال��ت��ي  النموذجية،  ال��دي��ون 
ال��دورة  ال���دورة الكبرة  ال��دي��ون الكبرة، تثل ه��ذه  اأزم���ات 
ذلك  يف  مبا  بها،  االآخ��ري��ن  مقارنة  ميكننا  التي  النموذجية 

الدورة التي نحن فيها االآن. 
ودورة  ال��دي��ون،  دورة  تعترب  ع�صرة،  ال�صبعة  القوى  بني  من 
املال واالئتمان، ودورة فجوة الرثوة، والدورة اجليو�صيا�صية 
اأج��ل و�صع ما نحن  اأهمية لفهمها من  االأك��رث  العاملية، هي 
الكتاب،  هذا  يف  مو�صحة  الأ�صباب  ال�صحيح.  املنظور  يف  فيه 
ال���رثوة  ك��ب��را من��وذج��ي��ا يف  اأن��ن��ا ن�صهد االآن حت���وال  اأع��ت��ق��د 
اجلميع  على  �صُيوؤثر  ال��ذي  العاملي  والنظام  الن�صبية  والقوة 
يف كل البلدان بطرق عميقة. هذا التحول الكبر يف الرثوة 
وال�صلطة لي�س وا�صحاً الأنَّ معظم النَّا�س لي�س لديهم اأمناط 
ال��ت��اري��خ يف اأذه��ان��ه��م ل��روؤي��ة ه��ذا على اأن���ه »واح���د اآخ���ر من 

هوؤالء«.

كما ذكرنا �صابقاً، نتطور على مدى فرتات زمنية طويلة الأننا 
نتعلم القيام باالأ�صياء ب�صكل اأف�صل، مما يزيد من اإنتاجيتنا. 
على املدى الطويل، هذه هي القوة االأكرث اأهمية، على الرغم 
من اأن التاأرجحات حول هذا االجتاه ال�صعودي، هي االأكرث 

اأهمية على املدى الق�صر. 
الرثوة  فيه  تاأتي  نظام  يف  نعمل  كنا  ال�صناعية،  الثورة  منذ 
وال�صلطة ب�صكل اأ�صا�صي اأكرث من اجلمع بني التعليم واالإبداع 
يعملون  الذين يديرون احلكومات  اأولئك  والراأ�صمالية، مع 
والتعليم.  ال��رثوة  معظم  على  ي�صيطرون  الذين  ه��وؤالء  مع 
هناك  كانت  الع�صرين،  ال��ق��رن  م��ن  االأول  الن�صف  يف  بينما 
اأظهرت  )ال��ت��ي  ال�صيوعية  نحو  الراأ�صمالية  ع��ن  ان��ح��راف��ات 
االأ�صكال  يف  تنجح  مل  اأنها  و1990   1950 بني  ما  ال�صنوات  يف 
التي مت جتربتها( واال�صرتاكية )التي هي يف االأ�صا�س ثروة 
هجينة(. ونظام توزيع الفر�س الذي ميكن للنا�س مناق�صة 
م���زاي���اه(، ك��ان��ت �صيغة ال��ن��ج��اح ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ام ي��اأت��ي فيه 
اأ�صواق  خال  من  التمويل  ويتلقون  باالبتكارات،  املتعلمون 
راأ�س املال، وميتلكون الو�صائل التي يتم من خالها حتويل 
ابتكاراتهم اإىل اإنتاج وتخ�صي�س املوارد، مما يتيح لها اأن تكافاأ 

بجني االأرباح. 
يحدث هذا ب�صكل اأف�صل يف الراأ�صمالية واالأنظمة احلكومية 
ي�صتمر  نف�صه،  ال��وق��ت  يف  معها.  تكافلي  ب�صكل  تعمل  ال��ت��ي 
كانت  بينما  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ذل���ك.  ح���دوث  كيفية  ت��ط��ور 
االأرا�صي الزراعية واالإنتاج الزراعي يف املا�صي ت�صتحق اأكرث 
من غرها، وتطور ذلك اإىل اآالت وما اأنتجوه ي�صتحق اأكرث 
ف��اإن االأ�صياء الرقمية التي لي�س لها وج��ود مادي  من ذل��ك، 
اأكرث  لت�صبح  تتطور  واملعلومات(  البيانات  )معاجلة  وا�صح 
يح�صل  م��ن  ح��ول  معركة  ن�صوب  اإىل  ذل��ك  ���ص��ي��وؤدي  قيمة. 
ال��رثوة  على  للح�صول  ا�صتخدامها  وكيفية  البيانات،  على 
وال�صلطة. النقطة الرئي�صية التي حاول املوؤلف جتاوزها هي 
ال�صاعدة يف م�صتويات  االجت��اه��ات  ه��ذه  تنتج  ق��وة  اأعظم  اأن 
لدرجة  والتح�صني،  التكيف  الب�صرية على  املعي�صة هي قدرة 
اأن احل��رك��ات ح��ول ه��ذا االجت���اه ال�صعودي الناجتة ع��ن كل 
�صيء اآخر ال تظهر حتى عندما ينظر املرء اإىل ما يحدث من 
امل�صتوى االأعلى من اأجل احل�صول على منظور اأكرب لل�صورة.

--------------------------------
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علي الرواحي * 

كما يقدم الدورات الفكرية واملوؤ�ص�صية، واجتاهات علم االجتماع يف 
اأملانيا يف �صياقاتها االقت�صادية وال�صيا�صية واالجتماعية والثقافية. 
تاريخ  ع��ن  نبذة خمت�صرة  �صوى  الكتاب  ه��ذا  ُي��ق��دم  ال  ذل��ك،  وم��ع 
علم االجتماع يف اأملانيا. نظرا  للتقاليد الطويلة واملعقدة واملوؤثرة 
ال��واق��ع  يف  االأم����ر  يتطلب  ف��ق��د  اأمل��ان��ي��ا،  يف  االج��ت��م��اع  لعلم  للغاية 
م�صروعا  طويا  مبجلدات كثرة. لذلك، يقدم هذا الكتاب نظرة 
عامة تهيدية تتعامل مع اأهم اإ�صارات التطور املوؤ�ص�صي، واجلهات 
الفاعلة، والنظريات، واأ�صاليب علم اجتماع ما بعد احلرب يف اأملانيا. 
االأع��م��ال  م��ن  وغ��ره  العمل  ه��ذا  التحليات يف  ه��ذه  تنق�صم مثل 
تاريخ  يف  للبحث  رئي�صية  اأبعاد  ثاثة  اإىل  االجتماع  بعلم  املهتمة 
 ،cognitive امل���ع���ريف  ال��ب��ع��د  االج���ت���م���اع���ي:  امل��ج��ت��م��ع  ع��ل��م 
والبعد االجتماعي، وُبعد تاريخ التاأثر واخلطاب. ي�صتمل االإطار 
���ص��يء على  ك��ل  اأواًل وق��ب��ل  ت��اري��خ علم االج��ت��م��اع  ال��ع��ام للبحث يف 
والتاريخ  التاريخي  الواقع  اإىل  االإ���ص��ارة  خ��ال  من  ال�صياق،  و�صع 
واملوؤ�ص�صات  واالأدوات  واالأ�صاليب  والنظريات  واالأفكار  االجتماعي، 
واجلهات الفاعلة وتاريخ التاأثر املراد حتليله. مبعنى اآخر، يجب 
النظر اإىل مو�صوع البحث يف ال�صياق االأو�صع للعمليات املجتمعية 
وق��ت  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة(  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  وال�صيا�صية،  )االق��ت�����ص��ادي��ة، 
ظهورها. حيث يهدف هذا التاأطر اإىل تف�صر حقيقة اأنَّ االأفكار ال 
تظهر يف فراغ تاريخي واجتماعي ولكنها تقع �صمن �صياق تاريخي 

واجتماعي.
حديثة  ا�صتجابة  ب��اع��ت��ب��اره  االج��ت��م��اع  علم  يُفهم  االأح����وال  ك��ل  يف 
علمية  طريقة  وبالتايل  االجتماعية،  واالأزم��ات  للم�صاكل  حم��ددة 
وفقا  وحلها.  وتف�صرها  االجتماعية  امل�صكات  الإدراك  وفكرية 
تاأخذ  اأن  يجب  االأفكار  اأو  االجتماع  علم  تاريخ  درا�صة  ف��اإن  ًلذلك، 
لاأهمية  اأ�صا�صية  مرجعية  كنقطة  االعتبار  يف  املعا�صر  املجتمع 

امللمو�صة لاأفكار االجتماعية.
من  التحليل،  من  االأول  امل�صتوى  باعتباره  امل��ع��ريف،  البعد  يتاألف 
ال��ت��اري��خ��ي��ة للبحث ويف حت��ل��ي��ل االأف��ك��ار  ال�����ص��ي��اق��ات  ال��ك�����ص��ف ع��ن 
التجريبية  والبحوث  واالأ�صاليب  والنظريات  املعا�صرة  والنماذج 
واخلطابات التي تت�صمن تطوير وتوفر اخللفية ملا ي�صكل التفكر 
االجتماعي. يتبع البحث يف البعد املعريف درا�صة البعد االجتماعي. 
يف البعد االجتماعي، مييز بني حتليل الفاعلني وحتليل العمليات 
املوؤ�ص�صية. كما ميكن اأن ت�صمل التحليات اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي 
امل��دار���س  اأو  ال��ُن��خ��ب،  اأو  املجموعات،  تكوين  م�صتويات:  ع��دة  على 
الفكرية، اأو املجات املتخ�ص�صة، اأو املنظمات املهنية. اأخرا ً، تذهب 
التحليات على م�صتوى تاريخ التاأثر واخلطاب عن كيفية دخول 
فيه،  وا�صتخدامها  االجتماعي  اخلطاب  اإىل  االجتماعية  املعرفة 
املوقف  ما  مثل:  ال�صياق،  هذا  يف  االأ�صئلة  من  الكثر  ُتطرح  حيث 

الذي ت�صغله النظريات واالأ�صاليب واخلافات واالأفكار يف اخلطاب 
االجتماعي، وما الدور الذي تلعبه التقنيات وعاقات القوة؟ 

بناء ً على املنهجية املو�صحة اأعاه، يبداأ كل ف�صل ب�صياق تاريخي، 
ُت��و���ص��ف ف��ي��ه ال��ع��م��ل��ي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الثاين  الف�صل  يناق�س  حيث  االأمل��اين.  للتاريخ  املركزية  والثقافية 
واملنظمات  ال���رواد،  مع  والتعامل  اأملانيا،  يف  االجتماع  علم  ب��داي��ات 
اأي�صا   الف�صل  هذا  يعر�س  كما  املبكرة.  واخلافات  االأوىل،  املهنية 
يف  االجتماع  علم  تاأ�ص�س  عندما  العامليتني،  احلربني  بني  ما  فرتة 
اجلامعات، و�صنوات اال�صرتاكية الوطنية، التي اأنهت علم االجتماع 

كنظام موؤ�ص�صي.
لعام 1945م،  التاليني  العقدين  الثالث على  الف�صل  ُيركز  يف حني 
فرتة »جمتمع ما بعد احلرب، بعد احلرب العاملية الثانية )1945-

فمثل  تغير عميقة تاماً.  بعملية  اأملانيا تر  كانت  1967(، حيث 
املجتمع ككل، كان البد من اإعادة بناء علم االجتماع عن طريق اإعادة 
�صياغة املجات اأو تاأ�صي�صها حديثا، فتم ا�صتعادة اجلمعية االأملانية 
لعلم االجتماع واأعيد تاأ�صي�س علم االجتماع كمو�صوع جامعي. كما 
االجتماع بحلول  لعلم  اإقليمية  »مدار�س« خمتلفة ومراكز  ظهرت 
ماحظة  مي��ك��ن  ح��ي��ث  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  م��ن  اخلم�صينيات  ن��ه��اي��ة 
تغير موؤ�ص�صي االأجيال، حيث توىل«جيل ما بعد احلرب« منا�صب 

مركزية يف املنظمات وجمال�س حترير املجات واجلامعات.
كما يناق�س الف�صل الرابع ال�صعود والهبوط يف علم االجتماع من 
عام 1968م اإىل عام 1990م. وقد �صلطت احلركة الطابية ال�صوء 
على علم االجتماع، حيث اأ�صبحت بع�س »املدار�س« ال�صو�صيولوجية 
اأك�صب  ال��ذي  االأم��ر  ارتباطا وثيقا  كمو�صوع جامعي،  به  مرتبطة 
للتفكر  املتزايدة  باحلاجة  مرتبطا  كبرة  اأهمية  االجتماع  علم 
لعلم  املميزة  ال�صمة  كانت  احل��ي��اة.  جم��االت  جميع  يف  االجتماعي 
الفرعية  املتزايد يف احلقول  التمايز  االجتماع يف هذه الفرتة هي 
االجتماع  لعلماء  االأكادميية  املنا�صب  ع��دد  زاد  حيث  املتخ�ص�صة، 
وعدد الطاب، جزئياً نتيجة لتاأ�صي�س جامعات جديدة واإ�صاحات 
البحث  موؤ�ص�صات  من  املتزايد  فالعدد  العايل؛  التعليم  �صيا�صة  يف 
غر اجلامعية يكمل البحث االجتماعي يف اجلامعات. هذا التو�صع، 
اإىل  اأي�صا   اأدى  للغاية،  مرئي  ع��ام  اجتماع  علم  م��ع  ت��راف��ق  ال��ذي 
ال�صياق،  االجتماع. يف هذا  لعلم  وتاأثرات معادية  حركات م�صادة 
ونظر  وال�صبعينيات،  ال�صتينيات  يف  التخطيط«  »ن�����ص��وة  تا�صت 
الكثرون اإىل عام 1968م بخيبة اأمل وابتعدوا عن علم االجتماع. 
ازده��ار  ع�صر  وه��و  املا�صي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف  قليًا  ه��ذا  تغر 

نظريات علم االجتماع يف اأملانيا.
ي��ل��ق��ي ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س ن��ظ��رة ���ص��ري��ع��ة ع��ل��ى ع��ل��م االج���ت���م���اع يف 
ج��م��ه��وري��ة اأمل��ان��ي��ا ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ح��ي��ث مل ي��ظ��ه��ر ع��ل��م اج��ت��م��اع 

ق��ادرا  يكن  ومل  ال�صتينيات،  حتى  الدميقراطية  اأملانيا  جمهورية 
على التطور بنف�س الطريقة كما يف اأملانيا الغربية، لي�س فقط الأنه 
طغت عليه الفل�صفة املارك�صية اللينينية واالقت�صاد ال�صيا�صي، ولكن 
اأي�صاً الأنه كان يف خدمة ال�صيا�صة االقت�صادية؛ حيث عزز االرتباط 
 historical التاريخية  وامل��ادي��ة  االقت�صادية،  بال�صيا�صات 
يف  االق���ت�������ص���ادي  االخ����ت����زال  اإىل  امل���ي���ل   materialism
و�صف  املمكن  غ��ر  م��ن  ك��ان  عندما  ال�صرقية،  اأملانيا  اجتماع  علم 
االإطار  ب�صكل منا�صب �صمن  العمليات والديناميكيات االجتماعية 
االأي��دي��ول��وج��ي ال��ت��ق��ل��ي��دي، وح���دث بع�س ال��ت��غ��ي��رات، ك��م��ا ميكن 

ماحظتها يف الثمانينيات.
توحيد  واإع���ادة  برلني  ج��دار  �صقوط  اأث��ر  ال�صاد�س  الف�صل  ويظهر 
الت�صعينيات. حيث عزز انت�صار  اأملانيا على تطور علم االجتماع يف 
امل��ج��ت��م��ع ال��راأ���ص��م��ايل ن��ظ��ري��ات ال��ع��ومل��ة وع����ودة ق�����ص��رة لنظرية 
حادة،  اجتماعية  م�صاكل  ظهرت  النظام  تغر  مع  ولكن  التحدي، 
البحثية  وامل�صاريع  النظريات  انتقلت  الت�صعينيات،  منت�صف  فمنذ 
التي تركز على االإق�صاء االجتماعي والعمل غر امل�صتقر وكراهية 
باالإ�صافة  االجتماعي.  التفكر  مركز  اإىل  فاأكرث  اأك��رث  االأج��ان��ب 
اإىل ذلك، كان هناك ازدهار يف درا�صات النوع االجتماعي وخمتلف 
النظريات  م�صهد  وك���ان  الثقافية،  ل��ل��درا���ص��ات  الفرعية  امل��ج��االت 
الكربى  النظريات  كانت  حني  ففي  يتغر:  اأملانيا  يف  االجتماعية 
�صائدة، يف الوقت احلا�صر ميكننا ماحظة اجتاه نحو الت�صخي�صات 

االجتماعية املختلفة ب�صرعة للمجتمع املعا�صر.
تعود بداية التفكر االجتماعي يف اأملانيا اإىل منت�صف القرن التا�صع 
ع�صر. حتى ذلك احلني، كان املجتمع ُيفهم يف املقام االأول يف اإطار 
نظرية العقد االجتماعي كما هي عند توما�س هوبز، وجون لوك، 
تو�صيف  فكرة  ن�صاأت  1850م،  ع��ام  ح��وايل  ب��ن��اوؤه.  يجب  ك�صيء  اأي 
اأنه النظام االجتماعي املكون من  اأو�صع على  »املجتمع« على نطاق 
التعاي�س الب�صري«. كان هذا التحول املفاهيمي ناجتا عن العمليات 
علم  ظ��ه��ور  �صهلت  ال��ت��ي  لتلك  امل�صابهة  وامل�����ص��ك��ات  االجتماعية 
االجتماع يف اإجنلرتا )التي بداأها هربرت �صبن�صر 1820 1903(( ويف 
فرن�صا )بداأها هرني دي �صان �صيمون )1760 1825( واأوغ�صت كونت 
من  االنتقال  هي:  وامل�صاكل  العمليات  هذه  كانت   .)1857-1798  (
والتكثيف  والت�صنيع  البورجوازي،  املجتمع  اإىل  االإقطاعي  الع�صر 
ال�����ص��دي��د لتق�صيم ال��ع��م��ل، وظ��ه��ور ال��ط��ب��ق��ات االج��ت��م��اع��ي��ة داخ��ل 
النظام االقت�صادي الراأ�صمايل ، وما ي�صمى بامل�صاألة االجتماعية ) 
soziale Frage( التي نتجت عن التوترات بني الطبقات 
االجتماعية .كما اأظهرت هذه التطورات اأن »املجتمع« مل يعد من 
املمكن اعتباره احتادا خمتارا  بحرية الأفراد م�صتقلني، ولكن كان 
كبر،  ح��د  اإىل  االقت�صاد  ي��ح��دده  منظما  كيانا  اع��ت��ب��اره  م��ن  الب��د 

يتناول الأملاين �شتيفان موبيو�ض، اأ�شتاذ النظرية الجتماعية وتاريخ الأفكار، يف كتابه هذا تاريخ علم الجتماع يف اأملانيا منذ اأواخر القرن التا�شع ع�شر اإىل يومنا هذا. 
بداية من علم الجتماع يف الرايخ الأملاين، وعمليات اإ�شفاء الطابع املوؤ�ش�شي يف جمهورية فاميار، وال�شدمة العميقة التي �شببتها ال�شرتاكية القومية، حيث يركز هذا 

العمل ب�شكل خا�ض على الفرتة التي تلت عام 1945م.

تاريخ علم االجتماع يف أملانيا
ستيفان موبيوس
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وديناميكيات »�صكلتها احلدود ال�صيا�صية« ب�صكل متزايد.
لكل  البداية  نقطة  االجتماعية«  »امل�صاألة  كانت  لذلك،  باالإ�صافة 
)1818م-1883م(  مارك�س  لكارل  املادية  االجتماعية  النظرية  من 
نحو  االأوىل  ول��ل��خ��ط��وات  )1820م-1895م(  اإجن��ل��ز  وف��ري��دري��ك 
)ع��ل��م امل��ج��ت��م��ع( يف ال��ع��امل ال��ن��اط��ق باللغة االأمل��ان��ي��ة. ح���وايل ع��ام 
لورينز  املجتمع«  »علم  ه��ذا  ملثل  االأول  االأمل��اين  املمثل  ك��ان  1850م، 
للمجتمع  م��ف��ه��وم��ه  اأ���ص�����س  ال����ذي  )1815م-1890م(،  ���ص��ت��اي��ن  ف��و 
ع��ل��ى حت��ل��ي��ل احل���رك���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف ف��رن�����ص��ا، وروب������رت ف��ون 
بني  ب���دق���ة   ال��ت��ف��ري��ق  اأرادوا  ال���ذي���ن  )1799م-1875م(،  م��وه��ل 
علم   Gesellschaftswissenschaften
   Staatswissenschaften  تيارات علم االجتماع
ُي�����ص��م��ى ع��ل��م ال���دول���ة. ح��ت��ى ت��ل��ك ال���ف���رتة، ك��ان��ت العمليات  و م���ا 
التاريخ،  فل�صفة  يف  االأول  امل��ق��ام  يف  ال�����ص��وؤال  مو�صوع  االجتماعية 
وذلك على النقي�س من هذه االأنظمة، حيث زعم فون �صتاين وفون 
اأنه جمال اجتماعي  اإليه على  ُينظر  اأن  »املجتمع« يجب  اأن  موهل 
الدولة. عاوة على  ب�صكل �صارم عن  م�صتقل، حيث يجب تييزه 
�صيا�صيا،  الن�صطني  وال�صيوعيني  اال�صرتاكيني  عك�س  على  ذل��ك، 
بطريقة  االجتماعية«  »امل�صاألة  حل  موهل  وف��ون  �صتاين  فون  اأراد 
حدوث  لتجنب  االجتماعية  االإ���ص��اح��ات  بطريقة  وذل��ك  علمية، 

ثورة اجتماعية.
ع����اوة ع��ل��ى ذل����ك، ك��ان��ت ال���ت���ط���ورات االق��ت�����ص��ادي��ة وال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة 
 ،German Reich واالجتماعية والثقافية للرايخ االأملاين
التي تاأ�ص�صت عام 1871م، مواتية لظهور وتاأ�صي�س واإ�صفاء الطابع 
امل��وؤ���ص�����ص��ي ع��ل��ى ع��ل��م االج��ت��م��اع، الأن ال��دي��ن��ام��ي��ك��ي��ات ال��ت��ي ميكن 
اأدت  التي  وال�صريعة  املكثفة  العمليات  وع��واق��ب  االآن  ماحظتها 
والتحديث،  املختلفة،  املجتمعية  والتحوالت  االجتماعي،  للتفاوت 
اإذا جاز  اأو�صع - »ب�صري اجتماعي«  اأف�صحت املجال ملنظور حتليلي 

التعبر.
للرايخ  ال�صيا�صي  ال��ت��ح��دي��ث  اإىل  االف��ت��ق��ار  ك���ان  ذل���ك،  م��ق��اب��ل  يف 
يتعار�س مع التحديث االقت�صادي والثقايف املت�صارع. لذلك، ينظر 
بع�س علماء االجتماع اإىل اأملانيا على اأنها »اأمة متاأخرة«، اأو ي�صفون 
التطور االأملاين باأنه »م�صار خا�س«.فاخل�صائ�س املركزية للتحول 
الرايخ  و�صعود  مكثف  ت�صنيع  عن  عبارة  والتحديث  االجتماعي 
االأملاين لي�صبح ثاين اأقوى دولة �صناعية يف العامل، وتو�صع االقت�صاد 
للتو�صع  االإمربيالية  وال�صيا�صة  الهائل،  االأ�صلحة  وتراكم  النقدي، 
بالنمو  املجتمع  تيز  كما  اال�صتعمار.  م��ن  اأي�صا  معينة  ول��ف��رتة 
ال�صكاين املتزايد، وتكثيف تق�صيم العمل، والتفاوت االجتماعي. يف 
االإ�صكان  ال�صريع م�صحوبا مب�صكات  التو�صع احل�صري  كان  حني 
والفقر. كما منت احلركات العمالية ب�صرعة، ومن �صمنها احلركة 
القوة  العلمنة يف  امليول نحو  �صكك  االآخ��ر،  الن�صائية. من اجلانب 
امللزمة للديانة اليهودية والكاثوليكية والربوت�صتانتية. كما عززت 
التقنيات واالخرتاعات اجلديدة مثل الكهرباء وال�صيارات واملنطاد 
الكبرة.  التغيرات  من  واح��دة  كانت  احلقبة  ه��ذه  ب��اأن  االنطباع 
باالإ�صافة لذلك، ظهرت خطوط علمية جديدة مثل علم الوراثة 
والدرا�صات الدينية والتحليل النف�صي. حيث ازداد تاأ�صي�س النوادي 
ال��ت��وا���ص��ل االج��ت��م��اع��ي م��ث��ل حركة  اأ���ص��ك��ال ج��دي��دة م��ن  وت�صكلت 
Lebensreform )اإ�صاح احلياة(، والتي حاولت اإر�صاء 
التوق اإىل املجتمع. كان هذا رد فعل ملمو�س على التمدن؛ ذلك اأن  
انت�صرت من  التي  الثقافة اجلماهرية،  اأخ��رى  �صّهل مرة  التمدن 
امل�صاحب  الت�صويق  اأدى  املختلفة.  وال��رواي��ات  ال�صينما،  دور  خال 
زميل  ج��ورج  ذهب  )كما  املو�صوعية«  »الثقافة  انت�صار  اإىل  للثقافة 

االإع��ان. عموما،  واإىل منو �صناعة   )Georg Simmel
وذلك  الرتفيه،  على  متزايد  ب�صكل  الثقايف  االإن��ت��اج  منطق  يرتكز 
رواتب  يتقا�صون  الذين  للموظفني  االجتماعية  الطبقة  منو  مع 
يف  اجلماهرية.  الثقافة  لهذه  جديد  جمهور  لظهور  اأدت  جيدة 
الوقت نف�صه، كان النقد الثقايف واالجتماعي يف ازدياد اأي�صا ، كما 
يت�صح من فل�صفة فريدريك نيت�صه )1844م-1900م(، وم�صرحيات 
-1871( م��ان  وهيرني�س  )1862م-1946م(،  هوبتمان  ج��ره��ارت 

بني  ففيما  ال�صاخرة.  وامل��ج��ات  ال��رواي��ات،  بع�س  وظهور    )1950
الطليعية  احل��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ظ��ه��رت  و1918م،  1871م  ع��ام��ي 
اجلديدة يف الفنون واملو�صيقى واالأدب والهند�صة املعمارية، وغالباً 
ما كانت متناق�صة مع بع�صها البع�س، مثل االنطباعية والتعبرية 

وامل�صتقبلية اأو املو�صيقى الااإرادية.
كل هذه التطورات - كما يذهب املوؤلف - حطمت ب�صدة اليقينيات 
اأدت  البديهية.كما  والعمل  والفكر،  الفهم،  خمططات  و  القدمية 
ب�صكل كبر يف  الذي يرتكز  للتغر االجتماعي،  ال�صريعة  الوترة 
املدن الكبرة، اإىل اأن يعاين الكثر من النا�س من نوع من احلمل 
»الزيادة  ه��ذه  اأدت  حيث  العام،  امل�صتوى  على  واالإدراك���ي  العاطفي 
 ، �صيميل )1995 -1903(  ج��ورج  التي و�صفها  الع�صبية«  يف احلياة 
واحلياة  »املدينة  بعنوان  1903م  عام  ال�صهرة  116( يف مقالته  �س 
 The Metropolis and Mental« العقلية« 
Life«، كان ينظر اإليها من قبل املثقفني والعلماء الربجوازيني 
على اأنها »اجتماعية »اأكرث من كونها » اأزمة ثقافية »عميقة. ومن 
فقط  م�صطرا   يكن  مل   ، نظرهم  يف  االأمل����اين،  املجتمع  ف���اإن  ث��م، 
من  اأك��رث  ورمب��ا   - ا  اأي�صً ولكن  »االجتماعية«  امل�صاألة  مع  للتعامل 

ذلك - مع »امل�صاألة الثقافية«.
الوثيقة  العاقة  العمل، احلديث عن  املهمة يف هذا  الف�صول  من 
يف علم االجتماع بني ال�صرح والفهم، والتي تعترب من �صمات علم 
كان هذا هو  بالفل�صفة.  بعمق  متاأثر  اأنه  اأملانيا، حيث  االجتماع يف 
احلال بالفعل مع موؤ�ص�صي علم االجتماع. تاأثر كل من هوبز واآرثر 
يكن  مل   Tönnies. تونيز  بعمل  )1788م-1860م(  �صوبنهاور 
ويلهلم   كتاب  يف  فقط  فيرب  وماك�س  زمي��ل  على  امل��رك��زي  التاأثر 
 Wilhelm Windelband  )1915-1848(ويندلباند

-1863(  Heinrich Rickert ري���ك���رت  ه��اي��رني�����س  و 
ولكن   ،Neo Kantianism اجلدد  والكانطيني   ،)1936
 Wilhelm ديلتاي  وفيلهلم  نيت�صه،  فريدريك  على  اأي�صا ً 
Dilthey، الذي ن�صر عام 1883م، مقدمة يف العلوم االإن�صانية. 
يف ه���ذه االأط���روح���ة، ���ص��دد دي��ل��ت��اي ع��ل��ى االخ��ت��اف��ات ب��ني العلوم 
 )Geisteswissenschaften( االإن�������ص���ان���ي���ة 
 .)Naturwissenschaften( الطبيعية  والعلوم 
بينما ت�صعى العلوم الطبيعية جاهدة الكت�صاف العاقات ال�صببية 
االإن�صانية  العلوم  حتاول  الطبيعية،  الظواهر  بتف�صر  ت�صمح  التي 
واالجتماعية اإعادة بناء املعاين التي ت�صمح بفهم الظواهر الثقافية. 
كان  حيث  الع�صر،  روح  على  دي��ل��ت��اي  نهج  ا�صتحوذ  م��ا،  بطريقة 
ال�صاغل الرئي�صي يف تلك االأيام هو كيفية تف�صر وفهم التغيرات 
تف�صرها(.مبعنى  م��ن  )ب���داًل  واملنت�صرة  ال��درام��ي��ة  االجتماعية 
فيرب،  وماك�س  زمي��ل  مع  اأملانيا،  يف  االجتماع  علم  بداية  كانت  م��ا، 
وثيقا   ارتباطا   مرتبطة  كانت  الأنها  االج��ت��م��اع«؛  لعلم  »مناه�صة 

بانتقادات نيت�صه وديلتاي لعلم االجتماع الفرن�صي واالإجنليزي.
يف هذا ال�صياق، كان ماك�س فيرب على وجه اخل�صو�س هو الذي روج 
لت�صكيل علم االجتماع كنظام م�صتقل من خال حماولة التو�صط 
وبناًء  والفهم.  وال�صرح  التحقيق  جت��اه  املتعار�صني  النهجني  بني 
اإىل  يهدف  اأن��ه م�صروع  على  االجتماع  علم  ع��ّرف  فقد  ذل��ك،  على 
اجلمع بني الفهم وال�صرح: »علم االجتماع - يقول  فيرب - يجب 
االجتماعي من  الفعل  وتاأويل  لفهم  ي�صعى  ال��ذي  العلم  يعني:  اأن 
اأجل الو�صول اإىل تف�صر �صببي مل�صاره وتاأثراته«.عاوة على ذلك، 
كان فيربهو من دافع بقوة عن فهم جديد للعلم واملنح الدرا�صية 
ب�صكل عام. كما جادل فيرب يف حما�صرته ال�صهرة »العلم كمهنة« 
)“Wissenschaft als Beruf”( ، باأن البحث 
الذاتي،  النقد  يف  واملتخ�ص�صني  بالواجب  ال�صارم  الوفاء  يتطلب 
اأي  اإن علماء االجتماع يتعني عليهم االمتناع عن  كما يقول فيرب 
»نبوءة اأكادميية«، اأي ادعاء اأنه قائد روحي اأو نبي اأو خُمل�س. كما 
على العامل اأن يكر�س نف�صه للق�صية، اأي ال ينبغي له االنغما�س يف 

االإثارة اأو عبادة الذات.
ختاما ً، ُي�صلط هذا العمل ال�صوء على العاقة الوثيقة بني العلوم 
املختلفة من ناحية، واأهمية وجود درا�صات م�صتقلة وغر منطوية 
حتت املوؤ�ص�صات الر�صمية للدولة من جهة؛ لدرا�صة الظواهر التي 
م�صاراتها  �صبه حتمية يف  ت�صهد حت��والت  التي  املجتمعات  بها  تر 
املختلفة؛ الأن هذه الدرا�صات كفيلة بالك�صف عن كيفية التعامل مع 
امل�صتجدات بطرق منهجية ر�صينة، بعيدا  عن االنفعاالت الب�صرية 

املختلفة.

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

الكتاب : تاريخ علم االجتماع في ألمانيا	 

 	 Stephan المؤلف : ستيفان موبيوس
Moebius

، 2021م.Palgrave Macmillan الناشر:	 

عدد الصفحات: 233.	 
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محمد السماك * 

تطرحها  الد�صتورية  الثقافة  يف  االأ�صئلة  ه��ذه 
ك���ويل يف كتاب  ل��ي��ن��دا  ال��دك��ت��ورة  وجت��ي��ب عليها 
والقلم.  ال�صفينة  البندقية،  عنوانه:  حقاً  مثر 
ُي�صتح�صن   � الكتاب  م�صمون  يف  ال��دخ��ول  وقبل 
كانت  الثاثة  فالعوامل  العنوان.  اأم��ام  التوقف 
التو�صل  اأج���ل  م��ن  التكامل  ح��د  اإىل  متداخلة 
للعاقات يف  ال��ن��اظ��م  ال��د���ص��ت��وري«  »ال��ع��ق��ل  اإىل 
 . املتعددة  االجتماعات  منها  وخا�صة  املجتمعات 

وتاأكيدا لذلك نبداأ برواية الق�صة التالية :
يف اأواخر �صهر نوفمرب من عام 1838 ر�صت �صفينة 
)ب��ري��ط��اين( يف  اإل��ي��وت«  »را���ص��ل  بقيادة  قرا�صنة 
جزيرة »بتكارين« يف اجلنوب البا�صيفيكي . وكان 
البّحارة الربيطانيون  اإليها قبل 51 عاماً  �صبقه 
من  متمردة  جمموعة  من  بقوا  الذين  الت�صعة 
بّحارة ال�صفينة »بوانتي« )قّدمت هوليوود فيلماً 

م�صّوقاً عنها قبل �صنوات(.
وجد اإليوت نف�صه م�صطراً للعي�س مع جمموعة 
ولكن  بقليل؛  �صخ�س  املائة  تتجاوز  النا�س  من 
ه���ذه امل��ج��م��وع��ة م��ت��ع��ددة االأج��ن��ا���س واالأع�����راق، 
الذين  الاجئني  ال���زوار  من  للمزيد  ومعّر�صة 
اأو  ملجاأ  عن  بحثاً  وق��ت  اأي  يف  اإليها  يفدون  قد 

ماأوى خا�صة من ال�صيادين .
الذين  املتمردين  من  املجموعة  اأن  اإليوت  اأدرك 
ا�صتوطنوا اجلزيرة يحتاجون اإىل جامع ما. اإىل 
َعلَم يرمز اإليهم، واإىل جمموعة من التنظيمات 
ميكن  والتي  حياتهم  �صوؤون  وتنظم  ترعى  التي 
اأن تر�صي قواعد ثابتة يقبل بها اجلميع ويلتزم 
بها اجلميع اأي�صاً. كانت تلك اأول حماولة لو�صع 

اأو  -رج����ًا  �صخ�س  ك��ل  ح��ق  ع��ل��ى  ت��ن�����ّس  �صيغة 
اإدارة  ب�صلطة  تتمتع  هيئة  ان��ت��خ��اب  يف  ام�����راأة- 

�صوؤون اجلزيرة. وكانت تلك ال�صيغة »د�صتوراً«.
اأق���دم م��ن ذل���ك، كما  اأنَّ ق�صة »ال��د���ص��ت��ور«  غ��ر 
تقول املوؤلفة نف�صها. تعود البداية اإىل عام 1755 
يف ج��زي��رة »ك��ور���ص��ي��ك��ا« )وه����ي ال��ي��وم ج���زء من 

فرن�صا وفيها ُولد بونابرت(.
لعمليات  من�صرفة  فرن�صا  كانت  الوقت  ذلك  يف 
التو�صع يف العامل متناف�صة يف ذلك مع بريطانيا. 
ول���ذل���ك اأه��م��ل��ت ه����ذه اجل���زي���رة وت��رك��ت��ه��ا اإىل 
اأبناءها ويدعى  اأحد  اأن  م�صرها. ولكن �صادف 
»ب��ا���ص��ك��وال ب����اويل« ك���ان م��ن ال���ث���وار املُ��غ��ام��ري��ن 
اإىل  وع��اد  �صراحه  اأُطلق  ومل��ا  نابويل،  يف  معتقًا 
ال��ذي  التنويري  بالفكر  م�صبعاً  ك��ان  اجل��زي��رة، 
اإيطاليا  ويف  اأوروب����ا  يف  االأوىل  اإ�صعاعاته  ب���داأت 
نابويل  اإىل  ال�صمال  يف  تو�صكاين  من   . حتديداً 
يف اجلنوب. وكان متاأثراً جداً بنظريات املفكرين 
واالقت�صاد  ال�صيا�صة  حول  االأوائ��ل  النه�صويني 
فحاول  وال��ف��ردي��ة،  العامة  واحل��ري��ات  والقانون 
وبالفعل  لكور�صيكا.  د�صتور  يف  ذل��ك  يج�صد  اأن 
الد�صتور  وكان  االأول،  الد�صتور  الن�س  ذلك  كان 

االأوروبي االأول اأي�صاً.
ج���اءت ف��ك��رة ال��ن�����س ال��د���ص��ت��وري »امل��ك��ت��وب« من 
امل��ت��غ��رات ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ة وال��ع�����ص��ك��ري��ة امل��ت��وا���ص��ل��ة 
يف  متوا�صل  تبدل  من  تفر�صه  مبا  واملتاطمة 
امل���ع���ادالت. ول��ذل��ك ك���ان الب���د م��ن ق��اع��دة ثابتة 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه����ذه امل����ع����ادالت امل���ت���غ���رة؛ ف��ك��ان 

الد�صتور.

ال�صبع  ال�صنوات  ح��رب  اأوزاره����ا  و�صعت  اأن  بعد 
)وال���ت���ي و���ص��ف��ه��ا ف��ي��م��ا ب��ع��د رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 
»اأول حرب  باأنها كانت  االأ�صبق ون�صتون ت�صر�صل 
املتقاتلة  الدولية  القوى  لتداخل  نظراً  عاملية« 
فيها( الحظ باويل اأن هذه احلرب خّلفت وراءها 
واأن هذه احلروب  البيئية،  �صل�صلة من احل��روب 
تفتح االأبواب اأمام حتالفات وتدخات من قوى 
اإىل املزيد من الاا�صتقرار  بحرية وبرية توؤدي 
كانت  املحلية  احلكومات  ف��اإن  ولذلك  والتقاتل. 
حت��ت��اج اإىل اال���ص��ت��ن��ف��ار ال���دائ���م ل��ب��ن��اء وح����دات 
ع�صكرية للقتال يف الرب والبحر، االأمر الذي كان 

يتطّلب فر�س �صرائب مرهقة على املواطنني.
وتوايل  الداخلية  االأزم��ات  ذلك  نتيجة  كان من 
االن����ف����ج����ارات االج���ت���م���اع���ي���ة واالح���ت���ج���اج���ي���ة. 
والحتواء ردود الفعل هذه، اأدرك باويل اأنه ال بد 
من نظام يوؤّمن م�صاركة النا�س يف اتخاذ القرار 

ال�صيا�صي . 
ال�صلطات  ح�صاب  على  �صيكون  ذل��ك  اأنَّ  �صحيح 
عن  تنازلها  اأن  اإال  ال�صاحية،  املطلقة  املحلية 
هذه االإطاقية كان �صرورياً المت�صا�س النقمة 
الع�صكري  ا�صتمرار دعم العمل  ال�صعبية وتاأمني 
تويًا وم�صاركة. وللتاأكيد على ذلك كان البد 
الن�س  فكان  ُيعتمد مبوافقة اجلميع؛  ن�س  من 
ت��ك��ون كور�صيكا )اجل��زي��رة  ال��د���ص��ت��وري. وه��ك��ذا 
اأجنبت  ق��د  اإيطاليا(  م��ن  فرن�صا  احتلتها  التي 
الد�صتور االأول .. كما اأجنبت نابليون بونابرت!! 
»الد�صتور« يف  فكرة  ذلك  بعد  انت�صرت  كيف  اأم��ا 
اأوروب���ا وم��ن ثم يف العامل، ف��اإن الف�صل يف ذلك 

لكل دولة د�شتور ُينّظم �شوؤون حكمها وتوزيع امل�شوؤوليات بي موؤ�ش�شاتها وقياداتها. ولكن من اأين جاءت فكرة الد�شتور وكيف بداأت؟ ومن كان اأول من اأطلقها؟.

البندقية والسفينة والقلم: 
الحرب والدساتير وصنع العالم الحديث

 ليندا كولي
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كما تقول املوؤلفة يعود اإىل اخرتاع الطباعة .
املكتوبة  ثم  ال�صفهية  ب��احل��وارات  العملية  ب��داأت 
الن�صو�س  بطبع  ثم  ود�صرتتها،  احلقوق  ح��ول 
وتبادلها،  واالجتهادات  االآراء  هذه  تتناول  التي 
اأم��ام الكثر من  مما فتح الباب على م�صراعيه 
االآراء  ط��رح  يف  للم�صاهمة  واملفكرين  املثقفني 
واالأفكار التي اأغنت امل�صرة الد�صتورية ورفدتها 
بالكثر من االجتهادات التي اعُتمدت فيما بعد 
وحتى اليوم . وجاء بعد ذلك اكت�صاف التلغراف 

لي�صّهل عملية انتقال هذه االأفكار وتبادلها.
اجل��واب هنا  ف��اإن  االأف�صل،  الد�صتور  ما هو  اأم��ا 
الق�صاة  اأح���د  ع��ن  تنقل  فاملوؤلفة  واح����داً.  لي�س 
الذي  هو  االأف�صل  الد�صتور  -اإن  قوله  االإجنليز 
ولكل جن�س  دولة  لكل  ت�صلح  يتمتع مبوا�صفات 
التي  الهامة  املاحظة  اأن  غ��ر  وق���ت«.  ك��ل  ويف 
اأنه لي�س للمملكة املتحدة  تفر�س ذاتها هنا هي 

د�صتور.
يف  املعتمدة  الد�صاتر  بع�س  اإن  املوؤلفة  وتقول 
ولي�س  العملية  لاأمور  االأول��وي��ة  اأعطت  العامل 
اإدارة  ب��ه��دف  وذل���ك  املثالية،  املبدئية  للق�صايا 

�صوؤون املجتمع وحفظ حقوق النا�س.
وت�صر املوؤلفة اإىل اأن الد�صاتر التي اعُتمدت يف 
القرنني الثامن ع�صر والتا�صع ع�صر مثًا عمدت 
اإىل منح احلقوق للبي�س، وللذكور من البي�س، 
ال��ذي��ن يقاتلون يف  ه��م  ه���وؤالء  اأن  وذل���ك بحجة 
احلروب، وهم الذين يدفعون ال�صرائب للدولة 
�صّرع  الوقت  ذلك  يف  االأمريكي  الد�صتور  حتى   .

حّق م�صادرة اأرا�صي ال�صكان االأ�صليني.
ويف عهد نابليون )الكور�صيكي االأ�صل( عمل على 
و�صع د�صتور ي�صّرع اال�صتياء على اأرا�صي الدول 

التي قام بغزوها.
اأمريكا  دول  د�صاتر  على  ال�صوء  املوؤلفة  وتلقي 
اأي�����ص��اً حق  ب��داي��ات��ه��ا  ���ص��ّرع��ت يف  ال��ت��ي  اجلنوبية 
وال�صكان  احلمر  الهنود  اأرا�صي  على  اال�صتياء 
كانت  االأوىل  د���ص��ات��ره��ا  اإن  بحيث  االأ���ص��ل��ي��ني، 
التمييز  على  ومبا�صرة  �صريحة  ب�صورة  تن�ّس 

العرقي.
اأما الد�صاتر التي �صدرت يف دول مثل ليبريا 

وه�����اواي وه��اي��ت��ي، ف��ق��د عك�صت - ح�����ص��ب ق��ول 
املوؤلفة- اآمااًل وتوجهات خمتلفة تاماً.

اإىل  الد�صاتر  عن  درا�صتها  يف  املوؤلفة  وتذهب 
ال�����ص��رق االأق�����ص��ى، وت��ق��ول اإن ال��ي��اب��ان م��ث��ًا يف 
عهد �صلطة »ميجي« يف عام 1889، اعتمدت ن�صاً 
ك��ان يف  ال��ذي  االإم��رباط��ور  اإىل  ن�صبته  د�صتورياً 
ذلك الوقت يتمتع بالقدا�صة. علماً باأن الد�صتور 
املعتمد ك���ان ن��ق��ًا ع��ن ال��د���ص��ات��ر امل��ت��داول��ة يف 
اأوروبا واأمركا يف ذلك الوقت. وتقول املوؤلفة اإن 
تلك املبادرة كانت للمزج بني احلداثة واالأ�صالة. 
التنويرية  االأف��ك��ار  من  احلديث  اعتماد  مبعنى 
لتنظيم املجتمع الياباين والعاقات بني النا�س 
وال�����ص��ل��ط��ات، ويف ال���وق���ت ذات����ه امل��ح��اف��ظ��ة على 
االإمرباطور  �صخ�س  على  ترتكز  التي  التقاليد 
االأم��ر حتى  ه��ذا  ا�صتمر  وق��د  باعتباره مقد�صاً. 
العاملية  احل����رب  ان��ت��ه��اء  ح��ت��ى  اأي   .  1947 ع���ام 

الثانية.
واملعتِمدة  املحاِفظة  االجتماعية  الرتبية  ولعل 
واالأ���ص��ال��ة  التجديد  ب��ني  العاقة  على  اأ���ص��ا���ص��اً 
اليابانية  ال�صخ�صية  حقيقة  تثل  ال��ي��اب��ان  يف 
التي تختلف يف جوهرها عن �صخ�صيات �صعوب 

ال�صرق االأق�صى كافة.
وي�����ص��ّل��ط ال��ك��ت��اب اأي�������ص���اً ����ص���وءاً ���ص��اط��ع��اً على 
)اجلنوبية  واأمريكا  اآ�صيا  يف  املتعددة  املجتمعات 

اأوروب��ا حتديداً. ويك�صف عن  وال�صمالية( وعلى 
عليها  تقوم  التي  والثقافية  الفكرية  اخللفيات 
خ�صو�صياتها من خال د�صاترها املعتمدة. ذلك 
اأنه من خال الد�صاتر ت�صّرح املوؤلفة جمتمعات 
اعتمدت هذه  التي  اأو  التي و�صعت  ال��دول  هذه 
البحر  ب��دءاً من جزيرة كور�صيكا يف  الد�صاتر، 
امل��ت��و���ص��ط ح��ت��ى ج��زي��رة »ب��ي��ت��ك��رن« يف املحيط 

االأطل�صي .
اإنها رحلة االإن�صانية مع الد�صتور الناظم للحياة 
العامة وللعاقات بني مواطني الدولة الواحدة.
ك��ان ال بد  ت��داخ��ل املجتمعات االإن�����ص��ان��ي��ة،  وم��ع 
م���ن و���ص��ع م��ع��اه��دات دول���ي���ة ت��ن��ظ��م ع��اق��ات��ه��ا 
وم�����ص��احل��ه��ا امل���ت���داخ���ل���ة وامل��ت��ن��اق�����ص��ة اأح���ي���ان���اً 
االأمم  وثيقة  فكانت  اأخ���رى،  اأح��ي��ان��اً  واملتكاملة 
االإن�������ص���ان، واملحكمة  امل��ت��ح��دة، ووث��ي��ق��ة ح��ق��وق 
ال��دول��ي��ة وم���ع���اه���دات ت��ن��ظ��ي��م ح��رك��ة االأم�����وال 
واالأ����ص���واق وم��ع��اه��دات ال��ب��ح��ار، وح��ت��ى الف�صاء 

اخلارجي ..اإلخ.
اأم���ا اح���رتام ه��ذه امل��ع��اه��دات ال��ت��ي تعطي ذاتها 
فذلك  الوطنية،  الد�صاتر  على  حتى  االأولوية 

مو�صوع اآخر مل تتناوله املوؤلفة يف كتابها .
ع�صر  التا�صع  القرن  يف  اإن��ه  تقول  املوؤلفة  ولكن 
���ص��اع��د اك��ت�����ص��اف االت�����ص��االت ال��ت��ل��غ��راف��ي��ة على 
للحياة  الناظم  الد�صتور  اعتماد  فكرة  انت�صار 

االجتماعية .
ويف القرن الواحد والع�صرين فاإن ال�صوؤال الذي 
يفر�س نف�صه هو: اأي اأثر �صوف يكون الكت�صاف 
االإن��رتن��ت ال���ذي األ��غ��ى احل���دود وامل�����ص��اف��ات بني 

الدول وال�صعوب؟.
--------------------------------
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االإ�صاحات  ال�صر�صة حول  املناف�صة  الكتاب عن  يك�صف هذا 
بعد  االأول  العقد  ال�صني. يف  �صكلت م�صار  التي  االقت�صادية 
ماو، كان االإ�صاحيون يف ال�صني منق�صمني ب�صدة، واتفقوا 
اأن ُت�صلح نظامها االقت�صادي، وتتجه  اأن ال�صني يجب  على 
ب�صاأن  كافحوا  لكنهم  ال�صوق،  اإىل  التحول  م��ن  امل��زي��د  نحو 
جوهر  ت��دم��ر  اأن  لل�صني  ينبغي  ه��ل  ب��ذل��ك.  ال��ق��ي��ام  كيفية 
ينبغي  اأم  بال�صدمة؟  العاج  خال  من  اال�صرتاكي  النظام 
لل�صوق؟  ك�صانع  املخطط  االقت�صاد  موؤ�ص�صات  ت�صتخدم  اأن 
الكبرة  املخاطر  التاريخي  ال�صجل  يثبت  االأوان،  فوات  بعد 
يو�صف  اقت�صادي  تو�صع  يف  ال�صني  �صرعت  ال�����ص��وؤال:  وراء 
عادة باأنه غر م�صبوق من حيث النطاق والوترة، يف حني 
انهار االقت�صاد الرو�صي حتت العاج بال�صدمة. ا�صتنادا اإىل 
اأبحاث مكثفة، مبا يف ذلك مقابات مع م�صاركني �صينيني، 
ودوليني رئي�صيني، وم�صوؤولني بالبنك الدويل، باالإ�صافة اإىل 
روؤى م�صتمدة من وثائق غر من�صورة، ير�صم الكتاب اجلدل 
اإع��ادة  م�صار  اتباع  من  املطاف  نهاية  يف  ال�صني  مّكن  ال��ذي 
مفرتق  على  ال�صوء  اإلقاء  جانب  اإىل  التدريجي.  الت�صنيع 
للعاقات  الفكرية  االأ�ص�س  يك�صف  فاإنه  الثمانينيات،  طرق 
بني الدولة وال�صوق يف حقبة االإ�صاح يف ال�صني من خال 
عد�صة طويلة االأمد. ب�صكل عام، يقدم الكتاب منظورا اأ�صليا 
للنموذج االقت�صادي لل�صني وتناف�صاته امل�صتمرة من الداخل 

ومن اخلارج.
تقول اإيزابيا ويرب، كان النمو االقت�صادي يف ال�صني الفتاً 
اأوائل الثمانينيات، حيث  للنظر. بداأت الق�صة يف الغالب يف 
واالن��ف��ت��اح«،  »االإ���ص��اح  �صيا�صة  ال�صينية  احلكومة  ق��دم��ت 
ال�صني  تكن  مل  امل��خ��ط��ط.  اال���ص��رتاك��ي  االق��ت�����ص��اد  لتحويل 
ال�صوق،  اإ���ص��اح  اأطلقت  التي  االأوىل  وال  الوحيدة،  ال��دول��ة 
لكنها كانت االأكرث جناحاً بني الدول اال�صرتاكية. ما الذي 
رف�صت  ال��ذي  اال�صرتاكي  الكبر«  »االختاف  هذا  اإىل  اأدى 
ا�صرتاكية  بينما اختارت دول  ال�صخم  االإ�صاح  ال�صني  فيه 
اأوروبية اأخرى العاج بال�صدمة، وواجهت فو�صى اقت�صادية 

م�صتمرة وف�صا؟ ي�صتحق هذا التاريخ اهتماما مكثفا، لكن 
كتابها  يف  وي��رب.  اإيزابيا  مثل  بدقة  اإليه  نظروا  منهم  قلة 
اإذ  بال�صدمة،  العاج  من  ال�صني  جنت  كيف  النطاق  وا�صع 
احلكومة  ات��خ��اذ  كيفية  على  ال�صوء  تلقي  خريطة  وج��دن��ا 
العاج  بدال من  التجريبي«،  »التدرج  ب�صاأن  ق��رارا  ال�صينية 
بال�صدمة حتت تاأثر احلكمة التقليدية ال�صينية واملفكرين 

املعا�صرين.
الكا�صيكية  ال��درو���س  يف  الكتاب،  م��ن  االأول  اجل��زء  يتعمق 
ال�صينية وحتديدا )كتاب جوانزي( ب�صكل اأ�صا�صي، واخلربة 
ال��دول  يف  ال��ق��ي��ود  واإل��غ��اء  االأ���ص��ع��ار،  يف  التحكم  يف  ال�صابقة 
التي  ال�صيوعية،  ل��ل��ك��وادر  امللمو�صة  وامل��م��ار���ص��ات  ال��غ��رب��ي��ة، 
تهدف اإىل اإدارة االقت�صاد، قبل اأن يكت�صب احلزب ال�صيوعي 
ال�صيني ال�صلطة الوطنية. ي�صرح الف�صل االأول �صبب رف�س 
القادة ال�صينيني للعاج بال�صدمة، وتكنوا من اإدخال نظام 
يف  اأ�صا�صيا  دورا  لعب  وال��ذي  الثمانينيات،  يف  امل��زدوج  امل�صار 

اإ�صاح ال�صوق يف ال�صني.
االأ�صعار  اإنهاء مراقبة  بال�صدمة على �صرورة  العاج  ين�س 
ع�صية  بني  االأ�صعار  حترير  خ��ال  من  املخطط  واالقت�صاد 
قد  اأن���ه  م��ن  ال��رغ��م  على  اجل��وي��ة.  واخل�صخ�صة  و�صحاها 
الق�صر، مبا يف ذلك  املدى  اقت�صادي على  اأمل  يكون هناك 
البطالة اجلماعية والت�صخم، فاإن االقت�صاديني الليرباليني 
يقرتحون اأن هذه الطريقة �صتوؤدي يف النهاية اإىل االنتعا�س 
ال��ع��اج  ك���ان  االأ����ص���واق واالزده�������ار.  االق��ت�����ص��ادي، وتن�صيط 
بال�صدمة يف يوم من االأيام مقدمة ل� »املعجزة االقت�صادية« 
واأوروب��ا  املنت�صرة يف رو�صيا  الغربية، لكن ممار�صته  اأملانيا  يف 
ال�صرقية، اأدت اإىل كوارث اقت�صادية. وجد القادة ال�صينيون 

ذلك خمالفا تاما ملا ورثوه من التعاليم القدمية.
يف كتاب جوانزي، وهو كتاب مدر�صي �صيا�صي كتب منذ 2000 
»ال�صيا�صة«، مت  اإدارة  كيفية  وب�صر بحكم متنوعة حول  عام. 
تعليم اأن امل�صوؤولني يجب اأن يتحكموا فيما هو »ثقيل» )مهم 
االجتماعي.  واال�صتقرار  النا�س  حياة  اأج��ل  من  و���ص��روري( 

وت���رك م��ا ه��و »خفيف« )غ��ر مهم وه��ام�����ص��ي(. ك��ان طموح 
ال��ق��درة على  ت��ع��زي��ز  كيفية  تو�صيح  ه��و  االأ���ص��ل��ي  ج��وان��زي 
التغلب  من  امللوك  يتمكن  حتى  امل���وارد،  وا�صتخدام  تو�صيع 
على املناف�صني يف ع�صر احلرب. لذلك، كانت كيفية حتقيق 
يف  حم��وري��ا  اأم����را  للمجتمع،  امل�صتقر  وال��ع��م��ل  »االزده������ار« 
ج��وان��زي. يف وق��ت الح��ق، يف ال�����ص��االت االإم��رباط��وري��ة، مت 
حتويل الدرو�س املجردة اإىل ممار�صات ملمو�صة، مثل احتكار 
لت�صوية  امل�صتخدم  احلبوب  �صوامع  ونظام  واحل��دي��د،  امللح 

اأ�صعار احلبوب، وما اإىل ذلك.
املنطق املهم الذي حدده جوانزي، هو اأن اال�صتقرار ال�صيا�صي 
االقت�صادية.  احلرية  ح�صاب  على  حتى  ب��االأول��وي��ة،  يحظى 
االأ�صعار  يف  الكبرة  التقلبات  ���ص��اأن  م��ن  امل��ث��ال،  �صبيل  على 
�صيعر�س  ب���دوره  وه���ذا  اجتماعي،  ا���ص��ط��راب  اإىل  ت���وؤدي  اأن 
للخطر ال�صرعية ال�صيا�صية. يجب على ال�صيا�صيني احلكماء 
املحرجة.  املواقف  ه��ذه  مثل  لتجنب  جهدهم  ق�صارى  ب��ذل 
كيف  توجه  التي  ال��غ��ري��زة  م��ن  ن��وع��اً  املعرفة  ه��ذه  اأ�صبحت 
املعا�صرون  وال�صيا�صيون  ال��ق��دام��ى  ال�صني  اأب��اط��رة  يتخذ 
احلالية  ال�صني  اأنَّ  متزايد  ب�صكل  به  امل�صلم  من  ال��ق��رارات. 
ت�����ص��رتك يف ال��ك��ث��ر م��ن اال���ص��ت��م��راري��ة م��ع م��ا���ص��ي��ه��ا، فيما 
يتعلق بالبنية املجتمعية، واالأيديولوجية ال�صيا�صية. تاأثرت 
ممار�صات الكوادر ال�صيوعية يف ثاثينيات واأربعينيات القرن 

ا. الع�صرين باحلكمة الكا�صيكية اأي�صً
ال�صني  اأن�صاأت  ال�صرقية،  اأوروب��ا  اال�صرتاكية يف  ال��دول  مثل 
االأ�صعار  كانت  ال��ذي  املخطط  ال�صتاليني،  االقت�صاد  اأي�صا 
تنظيم  قبل احلكومة، ومت  �صارمة من  لرقابة  فيه تخ�صع 
االإنتاج والتوزيع من خال اأوامر جلان التخطيط كما ذكر 
يف الف�صل الرابع من هذا الكتاب. بحلول اأواخر ال�صبعينيات، 
ف�صلت ال�صني يف حت�صني م�صتويات معي�صة النا�س اأو الوفاء 

بوعد اال�صرتاكية املجيدة.
بعد وفاة الزعيم ماو ت�صي تونغ، بداأ ال�صيا�صيون يف حماولة 
اإل���غ���اء ال��ق��ي��ود وال��ت�����ص��ن��ي��ع امل���وج���ه ن��ح��و ال���غ���رب. يف اأوائ����ل 

زينب الكلبانية * 

باجلملة  ا�شتيعابها  اإىل  توؤدي  اأن  دون  البلد  �شعود  التدريجي  الت�شويق  عملية  �شهلت  فقد  ذلك،  ومع  العاملي.  القت�شاد  يف  بعمق  مندجمة  ال�شي  اأ�شبحت 
للنيوليبالية العاملية. 

كيف نجت الصين من العالج بالصدمة: 
مناقشة إصالح السوق

إيزابيال ويبر
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الثمانينيات، مت لفت االنتباه اإىل حترير االأ�صعار الذي كان 
ُيعتقد اأنه جوهر اإ�صاح ال�صوق. ومع ذلك، كان هناك اإجماع 
اأو االقت�صاديني حول كيفية حترير  ال�صيا�صيني  �صئيل بني 
جتريبيا:  نهجا  ال�صيا�صيون  تبنى  البداية.  يف  ال�صعر  اآلية 
احلكومة  اعرتفت  االأح��ج��ار«.  مل�س  طريق  عن  النهر  »عبور 
ال�صلع على  وت��داول  ال�صوداء،  االأ���ص��واق  وب��طء بوجود  بحذر 
االأ����ص���واق يف  ان��ت�����ص��رت  التخطيط.  اآل��ي��ة  ن��ط��اق �صيق خ���ارج 

هوام�س كبرة، واأ�صبحت اأ�صا�س نظام امل�صار املزدوج.
م��ن خ���ال ن��ظ��ام امل�����ص��ار امل�����زدوج، اأدخ��ل��ت ال�����ص��ني تدريجيا 
حترير االأ�صعار. من ناحية اأخرى، فاإن الوحدات االإنتاجية، 
م��ث��ل امل�����ص��ان��ع امل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة واالأ����ص���ر ال��ري��ف��ي��ة، ملزمة 
اأو  احلكومة  ال�صتخراج  اخلا�صع  االإجباري  باالإنتاج  بالوفاء 
ميكن  االإج��ب��اري،  االإن��ت��اج  حتقيق  بعد  و  ال�صرائب.  فر�س 
لهذه الوحدات اال�صتفادة من قدرتها االإ�صافية الإنتاج املزيد 
ال�صعر. من  اآلية  فيه  ت�صود  ال��ذي  للتداول احلر  ال�صلع  من 

خال هذه العملية، و�صعت اآلية ال�صعر نطاقها تدريجيا.
ومع ذلك، طوال الثمانينيات باأكملها، وبينما مت التو�صل اإىل 
اإجماع على اأن االإ�صاح �صروري، ا�صتمرت النقا�صات حول اأي 
نهج �صيكون اأف�صل، اإ�صاحا كبرا اأم تدريجيا. يقدم ويرب 
خريطة معرفية مف�صلة يف اجلزء الثاين من تلك املناق�صات 
حول  اأدل���ة  على  ال��ع��ث��ور  خالها  م��ن  ميكننا  ال��ت��ي  الفكرية 
�صبب »هروب ال�صني اأخرا من العاج بال�صدمة«. يف اأوائل 
ال�صرقية  اأوروب���ا  من  اقت�صاديون  خ��رباء  ج��اء  الثمانينيات، 
والغرب لزيارة ال�صني واألقوا حما�صرات فيها. لكن �صانعي 
القرار ال�صينيني مل ياأخذوا ن�صيحتهم، على الرغم من اأن 
بع�س املثقفني ال�صينيني ال�صباب مت الرتويج لهم من خال 

حزمة االإ�صاح التي اقرتحها االقت�صاديون االأجانب.
ال�صني من  اأف��ل��ت��ت  ع��ام��ي 1986 و1988،  وق��ت الح���ق، يف  يف 
احلكومة  مار�صت   ،1988 ع��ام  يف  مرتني.  بال�صدمة  العاج 
ال�صينية تقريبا عملية حترير �صاملة، لكنها اأدت اإىل ت�صخم 
مفرط، غر م�صبوق يف تاريخ جمهورية ال�صني ال�صعبية، ثم 
اإنهاء التحرير،  عدم اال�صتقرار االجتماعي. و�صرعان ما مت 
التدريجي  النهج  كان  ملاذا  ال�صارمة.  الرقابة  فر�س  واأعيد 
يكن  مل  املا�صي،  القرن  من  الثمانينيات  يف  دائما؟  مف�صا 
اأولئك الذين دعموا العاج بال�صدمة طفيفا اأو �صعيفا من 
الناحية ال�صيا�صية. قد يكمن مفتاح االإجابة على هذا ال�صوؤال 
النتيجة  اأدرك����وا  ال�صينيني  ال��ق��رار  �صانعي  اأن  حقيقة  يف 
البحر، وكانوا يقدرون  لتغير  املحتملة  باملخاطر  املحفوفة 
اآلية  اأن�صار  يفقد  مل  �صيء.  كل  قبل  االجتماعي  اال�صتقرار 
التخطيط، مثل ت�صني يون، اأحد اأهم املهند�صني يف االقت�صاد 
امل��خ��ط��ط يف اخل��م�����ص��ي��ن��ي��ات م���ن ال���ق���رن امل���ا����ص���ي، ن��ف��وذه��م 
ال�صيا�صي يف الثمانينيات. حول ت�صن يون ت�صكلت جمموعات 
كل  التحرير على  عار�صوا  الذين  العنيدين  املحافظني  من 
احلدود. كانت لديهم خماوف عميقة ب�صاأن الت�صخم وعدم 

اال���ص��ت��ق��رار االج��ت��م��اع��ي، ال���ذي ك���ان مب��ث��اب��ة ك��اب��و���س م��دى 
مرات  ع��دة  جنحوا  ال�صيوعيني.  املحاربني  لقدامى  احلياة 
التحرير  يكون  اأن  اأرادوا  الذين  اأول��ئ��ك  خطط  اإجها�س  يف 
اأ���ص��رع. يف ظ��ل ه��ذه ال��ظ��روف، مت التو�صل اإىل ح��ل و�صط: 
الآلية  ال�صماح  مت  االجتماعي،  لا�صتقرار  م�صبق  �صرط  مع 
احلكومة  على  يجب  ت��دري��ج��ي��ا.  بالتدخل  حم���دودة  اأ���ص��ع��ار 
التحكم فيما هو �صروري حلياة النا�س اليومية حتى ميكن 
جتنب اال�صطرابات االجتماعية. ينبع هذا املنطق ال�صيا�صي 
اأعطى  خالها  من  التي  ال�صينية  الكا�صيكية  احلكمة  من 
على  و�صددوا  االجتماعي،  لا�صتقرار  االأولوية  ال�صيا�صيون 

ال�صلوكيات الرباغماتية.
مل  هنا.  مت�صابكان  وال�����ص��رورة  االحتمالية  ف��اإن  وب��ال��ت��ايل، 
ال�صينيني  ال��ق��رار  �صانعي  الثمانينيات  يف  النقا�صات  تقنع 
املحتملة  املخاطر  ك�صفت  لكنها  بال�صدمة،  العاج  بفوائد 
الذي مت  ال�صيا�صي  املنطق  اأخربهم  كما  االإ�صاح.  ملثل هذا 
اختباره منذ فرتة طويلة، بتجنب االأعمال التي قد تعر�س 
ال�صوق  اآلية  منت  التدريجي  النهج  من  للخطر.  اال�صتقرار 
القرن  من  االأول  والعقد  الت�صعينيات،  يف  املطاف  نهاية  يف 

احلادي والع�صرين.
�صيكون   :1919 ع���ام  م���رة يف  ذات  وي���رب  م��اك�����س  ت��وق��ع  ل��ق��د 
ال�����ص��ي��ن��ي��ون راأ���ص��م��ال��ي��ني مم��ت��ازي��ن، مب��ج��رد اإزال�����ة عقبات 
القواعد االأخاقية. يف االإدراك املتاأخر، ميكن اأن يكون اأحد 
اإذا  االجتماعية.  العلوم  يف  االإط���اق  على  التنبوؤات  اأف�صل 
حتدثنا عن النمو االقت�صادي، فا �صك اأن االإ�صاح ال�صيني 
اإىل  الذي �صعى من ناحية  التوجيه  ناجح. وخلف ذلك كان 
الليربايل، ومن  الفكر  بتوجيهات من  االقت�صادي  االزده��ار 
جون  كتب  وع��ي.  دون  ال�صيا�صي  اال�صتقرار  اأخ���رى،  ناحية 
اأنهم  يعتقدون  الذين  العمليني  »ال��رج��ال  اأن  كينز  ماينارد 

م�صتثنون تاماً من اأي تاأثر فكري، عادة ما يكونون عبيدا 
مثاال  وي��رب  ك��ت��اب  ي��ق��دم  ال��ب��ائ��دي��ن«.  االقت�صاديني  لبع�س 
حيا على ذلك من خال تاريخ ال�صني يف اإ�صاحات ال�صوق 

ال�صينية.
تعتقد ويرب اأن منطق الفهم الوا�صح جدا لاأجزاء االأ�صا�صية، 
وما هي االأج��زاء االأقل اأهمية، ثم التفكر يف كيفية توجيه 
در�س  حقا  اإن��ه  ككل.  النظام  تغير  نحو  االأ�صا�صية  االأج���زاء 
مهم اآخر ينبثق من الق�صة ال�صينية. وتعتقد اأنه يف الواقع، 
اإىل  احلكومة  ممار�صة  م��ن  كجزء  روؤي��ت��ه  ميكننا  �صيء  ه��ذا 
ال�صينيني  تعامل  كيفية  اإىل  نظرنا  اإذا  اليوم.  حتى  ما  حد 
اأنهم  ن��رى  اأن  فيمكننا  بهم،  اخلا�صة  الت�صخم  م�صاألة  مع 
اأو�صحوا ب�صكل اأ�صا�صي اأن ال�صيا�صة النقدية، اأي قمع الرجال 

من خال ال�صيا�صة النقدية هي و�صيلة املاذ االأخر.
االأ�صعار  ارت��ف��اع  اح��ت��واء  ه��و  فعله  ال�صينيون  ي��ح��اول  م��ا  اإن 
امل�صاعفة  االآث��ار  جتنب  وبالتايل  اأوال،  االأ�صا�صية  ال�صلع  عن 
يف جميع اأنحاء النظام، ثم احتواء ت�صخم دفع التكلفة من 
العنان  يطلق  ال��ذي  االأ�صا�صي  العن�صر  على  الرتكيز  خ��ال 
لهذا النوع من الديناميكية بدال من تقييد العر�س النقدي 
م��رارا  املنطق  ه��ذا  ن��رى  اأن  ميكننا  لذلك  ككل.  لاقت�صاد 

وتكرارا يف جميع اأنواع قرارات ال�صيا�صة االقت�صادية.
على  اال�صتثمار  الآف���اق  تهديد  اأك���رب  ه��و  الت�صخم  ك��ان  اإذا 
نطاق وا�صع يف البنية التحتية التي ت�س احلاجة اإليها، فاإن 
ال�صني تتجه نحو احتواء ديناميكيتها الت�صخمية. اإذا اأخذنا 
التوريد،  ل�صا�صل  احل��ايل  للهيكل  نظرا  االعتبار،  يف  ذل��ك 
التحتية  البنية  يف  اال���ص��ت��ث��م��ارات  يف  ك��ب��رة  زي����ادة  اأي  ف����اإنَّ 
�صابهها  وم��ا  االآالت  من  ج��دا  كبرة  واردات  �صت�صمل  امل��ادي��ة 
من ال�صني. يف اخلتام، كانت احلكمة الكا�صيكية والدرو�س 
املوجودة واملناق�صات املعا�صرة هي التي �صاعدت ال�صني على 

»الهروب من العاج بال�صدمة«.
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 تعي�س الب�صرية االآن اأكرث االأوق��ات �صحرا، واإث��ارة يف تاريخها؛ 
فقد حدثت طفرة من التغرات يف فرتة زمنية ق�صرة و�صلت 
العلمي.  واخليال  العلم  بني  الفرق  وتا�صى  الاعودة،  لنقطة 
حترك هذه التغرات تكنولوجيات �صريعة بالغة االأثر وتذهب 
اإىل اأبعد من جمرد حت�صني االإلكرتونيات، اأو جعل منط احلياة 
و�صلوكنا  حياتنا،  جوانب  كل  على  توؤثر  باتت  فقد  راح��ة،  اأك��رث 
االأ�صرية،  وحياتنا  االأ�صا�صية،  االجتماعية  وقيمنا  ال�صخ�صي، 
واملدر�صة،وحتى  العمل  وزم��اء  واالأبناء،  االآب��اء  بني  والعاقات 

بني ال�صعوب.
اأ�صبحت االأبحاث العلمية واالأكادميية اأكرث عمقا، وتطورا،واأكرث 
اإىل جم��ال  اآث����ار التغير  ع��امل��ي��ة واإب���داع���ا واإن��ت��اج��ي��ة، وو���ص��ل��ت 
االت�صاالت والنقل،والعمال، وامل�صارف، والت�صويق،واحلياة الثقا

فية،وال�صياحة،والرتفيه،والرعاية الطبية، واالإعام. كما توؤثر 
وم�صتوى  القرار،  و�صنع  للحياة،  ونظرتنا  العقلي  �صلوكنا  على 
املعرفة والفهم،واملهارات والقدرات؛ فاأ�صبح اأكرب االأطباء �صهرة 
ممن كان ي�صار اإليه بالبنان حتى فرتة قريبة بدائيا مامل يِطلع 
على االإبداعات والتطورات الطبية، كما مل يعد باإمكان ال�صخ�س 
دون  ال��ي��وم،  بوظيفته  االحتفاظ  تنفيذيا  من�صبا  ي�صغل  ال��ذي 
ا�صتثمار وقت  هائل يف التدريب  املهني امل�صتمر، والبحث وفهم 
واالبتكار  االإب���داع  على  تعتمد  التي  اجل��دي��د  ال��ع��امل  متطلبات 

واأ�صالة االأفكار.
ال�صناعية  ال���ث���ورات  ب�صبب  ع���ادة  ال��ع��امل��ي��ة  االجت���اه���ات  تت�صكل 
االآن  ي�صهد  ال��ذي  باأ�صره،  العامل  على  توؤثر  التي  واالجتماعية 
الت�صغيل  اإىل  ت�صر  التي  ال�صناعية،  الثورة  الرابعة من  املوجة 
على  ت��وؤث��ر  ال��ت��ي  الت�صنيع  تقنيات  يف  البيانات  وت��ب��ادل  االآيل، 
امل�صطلحات  ع�صرات  واأ�صافت  اليومي،  روتيننا  جوانب  معظم 
واملفاهيم اجلديدة مثل االإنرتنت واحلو�صبة ال�صحابية، والذكاء 
وال��روب��وت،  والنانو،  ال�صخمة،  البينات  وق��واع��د  اال�صطناعي، 
لذلك اأطلق عليها »الثورة املعرفية«، التي اأ�صبح العقل الب�صري 
االقت�صادي،  للنمو  اأ�صا�صاً  واأ�صبح  وامل���وارد،  ال�صلع  اأغلى  فيها 
يف  ك��ان  كما  ال���دول  لتنمية  م��ع��ي��ارا  تعد  مل  الطبيعية  ف��امل��وارد 
ال�صابق، فقد اأ�صبحت بع�س الدول فقرة ومتخلفة رغم غناها 
رغم  ال��ري��ادة  مكان  واحتلت  دول  ونه�صت  الطبيعية،  ب��امل��وارد 
على  امل�صتند  االب��ت��ك��ار  على  ق���ادرة  كانت  الأن��ه��ا  م��وارده��ا،  �صاآلة 

العقل الب�صري.

املوؤ�ص�صات  ال�صوت وظلت  اأ�صرع من  العامل قطارا  ا�صتقل  بينما 
التعليمية متخلفة عن الركب، واأ�صبح من ال�صرورة اأال ت�صتقل 
االآن  فنحن  تقوده،  اأن  ينبغي  بل  فح�صب،  القطار  هذا  املدار�س 
اأمام م�صهد مل يكن من املمكن التعرف عليه قبل ب�صع �صنوات يف 
التكنولوجي.  كانت جائحة »كوفيد  التعلم،قبل التطور  جمال 
تنبيه،ونافذة  اأي�صا �صيحة  لكنها  ماأ�صاويا مروعا،  اأمرا   »19-
الأنظمة جديدة يف فر�س التعليم يف خمتلف اأنحاء العامل، فقد 
فر�س الوباء على املدار�س التكيف مع حقائق جديدة، واأجربها 
القمة يف كل جانب  اإىل  القاعدة  اإ�صاحات من  اأن جتري  على 
للتعامل مع  تعتمد طرقا مبتكرة  واأن  الروتينية،  من جوانبها 

االأزمة.
مي��ن��ح »ه��ي��زك��ي اأري��ي��ل��ي- امل��رب��ي و���ص��اح��ب اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة من 
خ����ال ه����ذا ال��ك��ت��اب،م��ق��ع��دا الأ����ص���ح���اب امل�����ص��ل��ح��ة م���ن االآب�����اء، 
االأط��ف��ال  مب�صتقبل  مهتم  �صخ�س  واأي  وامل��رب��ي��ني،  امل��ع��ل��م��ني، 
وتقييم  وجت��رب��ة،  ماحظة،  خاله  م��ن  ي�صتطيعون  وال��ع��امل، 
تطور املدار�س القدمية، وحتويلها اإىل مدار�س اإبداعية، ويقدم 
خارطة طريق عملية جتريبية مف�صلة، ت�صمل االأ�صا�س املنطقي، 
قفزة  بتحقيق  التعليمي  للنظام  �صت�صمح  التي  العمل  وخطط 
وجتعله  ال��واق��ع،  اأر����س  اإىل  لتعيده  مكوناته،  جميع  يف  هائلة 
اأحد  ي�صتطيع  وال  با�صتمرار،  يتغر  الذي  امل�صتقبل  مع  يتوافق 

اأن يتنباأ مبداه.
اأن يكون عامليا، وكليا، وال يقت�صر  اأن التميز البد  يوؤكد الكاتب 
واملعلمني،  االآب��اء  يعتقد جلُّ  االأك��ادمي��ي كما  التفوق  فقط على 
العملة  هي  اأ�صبحت  فاملعرفة  املتميز،  التعليم  ت�صجيع  ويجب 
االأكرث قيمة على االإطاق يف ظل العامل املتغر، اإذ الزال التعليم 

ي�صكل امل�صار االأ�صمن اإىل االإبداع، وخلق فر�س لازدهار.
ب��ل��دان العامل،  ق��ام الكاتب ب��زي��ارة ع��دد م��ن امل��دار���س يف معظم 
تتفاوت يف م�صتواها، بني  املدار�س الفقرة والبدائية يف االأدغال، 
واملدار�س االأكرث حداثة يف البلدان املتقدمة، وما اأثار ده�صته اأنَّ 
معلميها  نوعية  اأو  تويلها،  عن  النظر  بغ�س  امل��دار���س  معظم 
تت�صابه اإىل حد كبر يف املنهجيات، وطرق التدري�س، فقد كانت 
الطرق االأكرث �صيوعا هي عر�س املعلومات، والتدري�س من اأجل 
املعاير  والزال���ت  ال��ت��ذك��ر،  على  القائم  والتعليم  االم��ت��ح��ان��ات، 
التي مت اخرتاعها يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر، ت�صتخدم يف 

مدار�صنا يف الع�صر احلايل.

مل يتغر دور املعلم ووظائفه كثرا طيلة ال�صنوات املا�صية منذ 
اأن تخرج ذوي  اآن��ذاك،  املدار�س  الثورة ال�صناعية، فقد كان دور 
اإىل جانب  االإن��ت��اج  توظفهم يف خطوط  لكي  ال��زرق��اء  ال��ي��اق��ات 
االآالت التي ال تتوقف عن العمل، وكانت مواقع العمل تتطلب 
عددا كبرا من هوؤالء ب�صبب االرتفاع الهائل يف عدد امل�صانع يف 
اإبداعيا،  نقديا،اأو  فكرا  تتطلب  الوظائف  هذه  تكن  مل  الغرب. 
جميع  ي��دخ��ل  الأدائ���ه���ا.  م�صتقا  ت��ف��ك��را  اأو  ذات���ي���ا،  تعلما  وال 
املهارات،  املرحلة االأوىل، ليتخرجوا بنف�س  املدار�س يف  الطاب 
واملعارف، وحتى منط ال�صخ�صية، فالتدري�س املبا�صر يوؤدي اإىل 
جعل االأطفال �صلبيني يتمثل دورهم يف اال�صتماع اإىل املحا�صرة، 
وتدوين املاحظات يف الدفاتر اخلا�صة بهم، وحفظ املعلومات 
ال�صرتجاعها وقت االمتحان. اأدى هذا االأمر اإىل ن�صوء مفهوم 
من  ُينفذ  االأم��ام��ي،  اجلبهي«  »التدري�س  ي�صمى  كارثي  تربوي 
خال وقوف املعلم يف مقدمة الف�صل ليحا�صر الطاب، وتكون 
املنهج الدرا�صي الر�صمي، وفقا ملا يجيء يف الكتب  املحا�صرة يف 
امل��در���ص��ي��ة، ال��ت��ي تنتجها االأو���ص��اط االأك��ادمي��ي��ة،وف��ق��ا مل��ا تطلبه 
احلكومات املحلية، دون اأي التفات لفردية الطفل، اأو احتياجاته، 
التي  قد يواجهها  واهتماماته، وخلفيته،وقدراته، وال�صعوبات 

يف التعلم .
ي�صتخدم املعلمون االختبارات لتقييم مدى قدرة الطاب على 
ويتم  ال��درا���ص��ي،  الف�صل  ل��ه��م،خ��ال  املقدمة  املعلومات  حفظ 
ينجحون يف حفظ  ال��ذي��ن  للطاب  االأع��ل��ى  ال��درج��ات  اإع��ط��اء 
اختبارهم  يتم  وال  دق���ة،  اأك���رث  ب�صكل  وت��ذك��ره��ا  امل��ع��ل��م،  كلمات 
قيا�صا  االختبار  كان  فقد  املعلم،  ملحا�صرة  فهمهم  مدى  ملعرفة 
للحفظ واال�صرتجاع. كان التعليم »اجلبهي« مرتكزا على املعلم 
حيث هو »احلكيم الذي يعتلي امل�صرح«، والطاب هم جمهوره، 
كان  الوقت،فكل ما  ذاك  االأ�صلوب �صروريا وفعاال يف  وكان هذا 
املتماثلني  اخل��ري��ج��ني  م��ن  جمموعة  اإن��ت��اج  ه��و  املجتمع،  ي��ل��زم 
مماثل،  لغر�س  التعليم،  م��ن  متماثلة  ج��رع��ة  يتلقون  ال��ذي��ن 
املدر�صية يف جميع  النظم  التعليم يف  بتوحيد  النظام  فقام هذا 
اأنحاء العامل، وهو اأمر غريب الأن البلدان لها ثقافات خمتلفة، 
خمتلفة،  اجتماعية  وخ�صائ�س  خمتلفة،  اقت�صادية  وحتديات 

ومع ذلك تتطابق مدار�صهم تاما.
ميت  ال  للما�صي  ج��ي��دا  ك��ان  م��ا  الأن  التغير  اإىل  ال��ك��ات��ب  دع��ا 
اأ�صبح  ال�صناعية،  الثورة  اإب��ان  منتجاً  كان  وما  ب�صلة،  للحا�صر 

فينان نبيل * 
قال رئي�ض الوزراء البيطاين »ون�شتون ت�شر�شل« بعد احلرب العاملية الثانية مبا�شرة، اإن امباطوريات امل�شتقبل هي اإمباطوريات العقل. لقد فهم ت�شر�شل )عام 1943( 
اأن امل�شتقبل لن يعتمد على»الكم بقدر ما �شيعتمد على الكيف«، فاإذا كانت املوارد الطبيعية مثل النفط، والذهب، والنحا�ض، وغريها هي معيار التنمية، فامل�شتقبل يعتمد 

على ماهو اأثمن من املوارد الطبيعية، وهو العقل الب�شري، الذي اأ�شحت قدراته اللمتناهية اأثمن ر�شيد للتنمية العاملية.

مستقبل التعليم: كيف تتطور “املدارس القديمة” 
نحو تعليم مثير ومبتكر

هيزكي آرييلي
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مدمرا يف ظل الثورة املعرفية التي نعي�صها االآن، فلم يعد مفهوم 
»اجلميع للجميع«، الذي كان يفر�س على جميع الطاب تعلم 
جميع املواد بغ�س النظر عن ميولهم واهتماماتهم  ي�صلح االآن، 
العاملون  افتقر  فقد  التغير،  ���ص��رورة  على  االأغلبية  واتفقت 
التغير،  الإج�����راء  ال���ازم���ة  واالأدوات  امل��ع��رف��ة،  اإىل  ب��امل��دار���س 
االب��ت��ك��ار  ق��ي��م  ح���ول  ت���دور  متقدمة  تعليمية  م��راف��ق  وت�صكيل 

واالإبداع والتميز.
بينما ي�صعى العامل االآن اإىل مواكبة التقدم والتغرات العاملية، 
اأغلب االأح��وال من حالة جمود  فاإن النظام التعليمي يعاين يف 
وال��واق��ع  امل��دار���س  ب��ني  متنامية،  حرجة  فجوة  وتخلف،وهناك 
واقع  مع  يتعاملون  كيف  اأطفالنا  نعلم  ومازلنا  التغر،  �صريع 
عامل االأم�س، وهو خطاأ تاريخي فادح يرتكبه جيلنا على نطاق 
وملاذا  ه��ذا،  نفعل  فلماذا  وتبعاته،  ثمنه  اجلميع  ويتحمل  عاملي 
يف  يت�صبب  مما  العامل؟  وم�صتقبل  اأطفالنا،  م�صتقبل  نتجاهل 
اإ�صعاف طابنا، وتعري�س م�صتقبلهم وبالتايل م�صتقبل املجتمع 
العاملي للخطر، مما دفع الكاتب اأن يقدم خارطة طريق �صاملة 

تركز على طبيعية، وكيفية التعليم من اأجل امل�صتقبل. 
الهدف اال�صرتاتيجي للتعليم 

وتعديل  تغير،  اإح���داث  رحلة  يف  البدء  نقطة  اأن  الكاتب  ي��رى 
اإىل العب  العامل، وحتويلها  ال�صريع يف  التغر  ملواكبة  املدار�س 
العاملية، هي  الثورة  الرابعة من  املوجة  فاعلة يف  وقوة  اأ�صا�صي، 
ت��وج��د وم��ا الهدف  مل���اذا  امل��در���ص��ة،  فهم ج��وه��ر واأ���ص�����س مفهوم 
فمن  خطر،  وجد  �صعب  ت�صاوؤل  وهو  للتعليم؟  اال�صرتاتيجي 
للغاية  وا�صحا  دقيقا  ا�صرتاتيجيا  هدفا  نحدد  اأن  مبكان  املهم 
اإليه  للو�صول  كانت اخلطة  اأكرث و�صوحا،  كان  ملدار�صنا، وكلما 
يتبعوا  اأن  وامل��دار���س  املجتمع  موظفي  وب��اإم��ك��ان  فاعلية،  اأك��رث 

دليا وا�صحا على طريق النجاح.
القاعدة  نراعي  اأن  اال�صرتاتيجي  الهدف  حتديد  عند  ويجب 
اأن تركز دائما على  التالية، »اإن االأهداف اال�صرتاتيجية ينبغي 
الواقع املن�صود،بدال من الو�صع الراهن« فالهدف اال�صرتاتيجي 
للتعليم هو »اإعداد الطاب للحياة حا�صرا وم�صتقبا«،هذا هو 

�صبب اإن�صاء املدار�س ووجودها اليوم، وبقائها اإىل االأبد. 
ينبغي  ال  وم��ا  ينبغي،  م��ا  حت��دد  توجيهية  مل��ب��ادئ  الكاتب  وج��ه 
القيام به نحو حتويل مدار�صنا اإىل موؤ�ص�صات حديثة ومبتكرة. 
اأوال،االإع���داد: يت�صمن االإع��داد توفر كل ما يحتاجه الطاب 
املحتوى  وامل�صتقبلية،وي�صمل ذلك  للتاأقلم مع حياتهم احلالية 
االجتماعية،  وامل��ه��ارات  وال��ف��ه��م  التفكر،  واأ���ص��ال��ي��ب  واالأدوات 
االجتاهات  على  التعرف  وي�صمل  واجل��ودة،  الذكاء،  وخ�صائ�س 
واحلقائق احلالية واملتوقعة، والقواعد االجتماعية، والقانونية 
باخللفية  تزويدهم  علينا  ويجب  واالأخ��اق��ي.  العادل  لل�صلوك 
جمتمعنا  بها  ا�صرت�صد  التي  واملهنية  واالأخاقية،  التاريخية، 
ع��ل��ى م��ر ال�����ص��ن��ني، واأو���ص��ل��ن��ا اإىل م��ا ن��ح��ن عليه ال��ي��وم ���ص��واَء، 
اأو لاأ�صواأ. فيما يتعلق بالطاب، يتعهد املجتمع اإىل  لاأف�صل 
ويعدهم  لاأطفال،  التعليمي  النظام  يجهز  اأن  باملدار�س  اأبنائه 
لتويل العامل،عندما يحني وقت توليهم التحكم، والقيادة، كما 
مينح املجتمع  املدار�س الثقة  لاعتناء بكل طفل من االأطفال 
التي  للتحديات  مواجهتهم  اأث��ن��اء  جمموعة  يف  وكع�صو  كفرد، 
تواجههم يف التعامل مع املهام، واملواجهات االجتماعية،والفكرية 
وال�صخ�صية، واإذا كانت املدار�س حققت كل هذا �صابقا، فاإنها مل 

حتقق هذه التوقعات يف اأيامنا هذه .
حتديات  مواجهة  ي�صتلزم  احلا�صر   اأج��ل  م��ن  التعليم   : ثانيا 

اليوم، ولي�س املا�صي، فعملية االإعداد القائمة يف املدار�س لي�صت 
عتيقة وخاطئة فح�صب، بل توؤدي اأي�صاً اإىل نتائج عك�صية، وغر 
ك��ان يطلب يف  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى  احل���ايل،  ب��ال��واق��ع  �صلة  ذات 
املا�صي من املدار�س اأن توفر املهارات الازمة لكي ت�صبح مزارعا 
تفعل  اأن  بدائية، وكان متوقعا منها  زراعية  اأ�صاليب  با�صتخدام 
فالزراعة  ال��ي��وم،  االأ�صاليب  ه��ذه  تدري�س  من  فائدة  فا  ذل��ك، 
مل تتغر وحدها، ولكن ال�صاحة املهنية باأكملها تغرت. كذلك 
بعمل جيد يف  للقيام  باأكملها؛  التدريب  برامج  تتغر  اأن  يجب 
اأن يكونوا  املعلمني  املعا�صر. يتعني على  للعامل  اإع��داد الطاب 
حتافظ  اأن  وي��ج��ب  احل��ال��ي��ة،  العاملية  ب��االجت��اه��ات  دراي���ة  على 
املدار�س على توا�صل م�صتمر مع العامل اخلارجي الذي ين�صم 
اإليه خريجوها واحتياجاته، وهكذا يتطلب االأمر اإعداد املناهج 

الدرا�صية املختلفة عن تلك امل�صتخدمة يف املا�صي.
اإىل  اأ�صا�صا  ي�صر  امل�صتقبل،الذي  اإىل  التعليم  يتطلع  اأن  ثالثا: 
حياة الطاب بعد التخرج من املدر�صة، وميثل التحدي االأكرب، 
ب��ه نظرا  ال��ت��ن��ب��وؤ  دائ��م��ا؛ فامل�صتقبل ال مي��ك��ن  امل��ت��غ��ر  ع��امل��ن��ا  يف 
العديدة،اإال  التكهنات  من  الرغم  على  ال�صريع.  التغر  الإيقاع 
الدقيقة  ال��وظ��ائ��ف  ب�صاأن  غام�صة  تخمينات  اإال  المن��ل��ك  ان��ن��ا 
تواجدها  يتعني  التي  امل�صتقبل،واملهارات  يتطلبها  �صوف  التي 
روب���وت���ات،  حملها  حت��ل  ���ص��وف  ال��ت��ي  وال��وظ��ائ��ف  امل�صتقبل،  يف 
اأن نتنباأ بالتحديات املهنية، واالجتماعية  واآالت، كما ال ميكننا 
يف  طابنا  �صيواجهها  التي  واملواقف  وال�صخ�صية،  واالأخاقية، 
الوقت احلايل وم�صتقبا، فاأ�صبح لزاما اأن نقوم بعمل جيد يف 

اإعداد التاميذ للمجهول.
 اأ�صبح الطاب يت�صاءلون ملاذا عليهم اأن يحفظوا اأ�صماء عوا�صم 
على  ال�صحيحة  االإج��اب��ة  على  ال��ع��ث��ور  ميكنهم  بينما  ال����دول، 
اأي  اأق���ل،  اأو  ث��وان  ث��اث  ب��ال��ذك��اء اال�صطناعي يف  اأو  االإن��رتن��ت 
الو�صول  اإمكانية  لديه  باالنرتنت  مت�صل  جهاز  لديه  �صخ�س 
اإىل ك��ام��ل امل��ع��رف��ة ال��ب�����ص��ري��ة. مل ت��ع��د مهنة ال��ت��خ��زي��ن امل��وؤق��ت 
حم�صنة �صد مظاهر التقدم العلمي فطالب اليوم عادة ما يجد 
تقت�صر  وال  معلميه،  مع  ويتحاور  جوجل  على  املتاحة  امل�صادر 
االإنرتنت  عرب  املوؤ�ص�صة  ال��رواب��ط   على  املتاحة  التعلم  م�صادر 

امل�صلية،  املن�صات  ا�صتيعاب  على  املدر�صني  ق��درات  اأي�صا،على  بل 
واملمتعة وجعلها اأ�صهل للمتعلمني؟

ي�صعى  م��ا  م��ع  تتطابق  للتعلم  م�صادر  املعلمون  يجد  اأن  يجب 
الفردي  التعلم  تقنيات  اأح��دث  واأن يدركوا  تعلمه،  اإىل  الطاب 
للطاب التكنولوجية، ومن ثم تقدمي تعليم م�صتهدف مماثل 
اأق�����ص��ى ق���در م��ن��ه.  ي��ن��ظ��ر ال��ط��اب  اأو  ب��دق��ة للتعلم ال���ف���ردي 
املعا�صرون اإىل العامل ويتفاعلون معه من خال عد�صة فريدة، 
ونتيجة لهذا فاإنهم يتعلمون بطرق خمتلفة جوهريا عن تلك 
التي تعلمها اأ�صافهم، وال�صبب يف ذلك انت�صار  التعلم الب�صري، 
والتعلم االجتماعي،وع�صر التنقل ال�صريع، والبيانات ال�صخمة، 
واالألعاب، والطابع ال�صخ�صي الذي غر وجه التعليم. يف �صوء 
تعريفه  يتم  يعد  مل  التعلم  اأن  فهم  اإىل  املعلمون  يحتاج  ه��ذا 
الفهم  اإىل  ي�صعوا  واأن  امل��در���ص��ة،  وج��ر���س  املعلم  بوا�صطة  فقط 
القائم  التعلم  ا�صتيعاب  من  البد  اأخ��رى.  احتماالت  وا�صتخدام 
املفتوحة عرب  ال�صخمة  وال��دورات  ال�صحابات االلكرتونية  على 
مع  والتعامل  التعليمية.  واالأل��ع��اب،وال��ف��ي��دي��وه��ات  االن��رتن��ت، 
التغير لي�س جمرد اأن يكون املربون بارعني فيما يقومون به، 
بل اأن يكون ما يقومون به يف العامل ذا �صلة  مبا يحدث خارج 

املدر�صة، واالحتياجات احلالية وامل�صتقبلية. 
على  التغلب  يف  ال��غ��اي��ة  ه���ذه  لتحقيق  االأك����رب  ال��ت��ح��دي  يكمن 
ال�صماح  دون  عقبة  ت�صكل  اأ�صبحت  التي  التقليدية،  العقليات 
بدال  الفكر  لتعلم  االآن  احلاجة  اأن  واإقناعهم  التغير،  بحدوث 
لكل  الواحدة  االإجابة  ت�صجيع احلفظ،واأننا جتاوزنا ع�صر  من 
التي  االإب��داع  اإطاق غريزة  ال�صروري  واأ�صبح من  االأ�صخا�س، 
احلديث  الع�صر  يف  التعلم  برجمة  اإع��ادة  اإن  اأطفالنا.  بها  ول��د 
تتطلب دعم املتعلمني يف تطوير مهاراتهم الذهنية، للتغلب على 
اأ�صبحت املعرفة  التغر الذي ي�صر بوترة حممومة، يف عامل 

فيه متاحة ووافرة.
التي  احلديث،  العامل  افرتا�صات  اأعيننا  ن�صب  ن�صع  اأن  يجب 
عليهم  لي�صهل  التغر  دائ��م��ة  ح��ي��اة  يف  العمل  لفر�س  توؤهلهم 
التكيف مع �صيواجهونه يف احلياة، والعواقب املرتتبة على هذا 
عن  بعيدا  امل��دار���س  هيكلة  اإع���ادة  ي�صتلزم  مم��ا  ال�صريع  التغر 
ومهاراته؛  التعلم،  منط  يف  التفكر  واإع��ادة  التقليدي،  التوجه 
اأيدي املتعلمني، ويف قيم التعلم  فقد اأ�صحى م�صتقبل االأمم يف 
وم��ن��ه��ج��ي��ات��ه ال��ت��ي ت��ك��ن��ه��م م���ن ال��و���ص��ول اإىل احل���ل���ول ال��ت��ي 

ت�صاعدهم على التكيف مع اآليات العامل اجلديد.
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إصدارات عاملية  جديدة
اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

إن األزمة الوبائية الخطيرة التي نعيشها ليس ىلع مستوى الصحة فقط، بل هي أيًضا أزمة بيئية واجتماعية. فإذا 
كانت األزمة تتحدى ثنائية الطبيعة / الثقافة، فإنها تدعو أيًضا إلى تجديد العالقة بين العلم واملجتمع. إن التغيير يف 
استخدام األراضي، وإزالة الغابات، وتربية الحيوانات املكثفة، والتعدين، والصيد، والتعمير، وفقدان التنوع البيولوجي: 
كل هذه العناصر تزعج الحياة البرية وتعزز انتقال مسببات األمراض بين األنواع. ثم تتكفل عوملة التجارة بنقل وانتشار 
الفيروسات يف أنحاء العالم جميعه. لكن املجتمعات البشرية ليست كلها متساوية عندما يتعلق األمر بخطر اإلصابة. هناك أسباب وراثية لذلك ، ألن 
السكان البشريين ليسوا موحدين وراثًيا وملسببات املرض قدرة كبيرة ىلع التكيف، ولكن أيًضا ألسباب ثقافية واجتماعية، بسبب الدور الرئيسي 
للسلوك. يف حين أن األوبئة واسعة النطاق متكررة نسبًيا يف تاريخ البشرية ، فإن األوبئة يف املاضي، وإدارتها من قبل املجتمعات يف ذلك الوقت 
، لم تتم دراستها بعمق إال مؤخًرا. ومع ذلك ، تعد هذه الدراسة عنصًرا أساسًيا للنمذجة ، وبالتالي التنبؤ، بتطور الجائحة الحالية وكذلك الجائحة 
التالية، وتأثيرها ىلع مجتمعاتنا.يجمع معهد اإليكولوجيا والبيئة التابع لـ CNRS، ويهدف إلى االستجابة لتحديات الكوكب التي يفرضها التغيير 
العاملي ىلع املجاالت البيئية بين علوم األرض والحياة والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما يتوفر ىلع جميع املهارات الالزمة لدراسة هذه الظواهر 

الوبائية والبيئية، لهذا يشكل الكتاب أهمية قصوى لتجنب ما ال تحمد عقباه مستقبال.

حضارة  كل  تركت  لذلك  السنين،  آلالف  العبور  أرض  سوريا،  تعتبر 
بصماتها كما صنفت آالف املواقع هناك ضمن التراث اإلنساني. ومع 
ذلك، فإن األوروبيين لم يبدأوا يف االهتمام بهذا اإلرث الحضاري حتى 
نهاية القرن السابع عشر. إن وصف تدمر بواسطة القس هاليفاكس 
عام 1691، ثم وصف »األثريين« روبرت وود وجيمس دوكينز عام 1751، 
وكذلك نص رحلة  ريتشارد بوكوك عام 1737،  كان مصدر شغف حقيقي 
باآلثار السورية. حتى منتصف القرن التاسع عشر، لم يتردد املغامرون 
والعلماء ىلع حد سواء يف املغامرة يف مناطق مجهولة، مثل حوران 

أو وادي الفرات من أجل استكشاف مزيد من اآلثار.
يأتي بعد الرحالة العلماء لدراسة هذا التراث الغني وإلقاء الضوء ىلع 
الذي مارسته فرنسا ىلع سوريا  تاريخ لم يوثق. وقد أسفر االنتداب 
املشاريع  من  العديد  افتتاح  عن  األولى  العاملية  الحرب  بعد  ولبنان 
منها  العديد  كان  والتي  املنقوشة،  الكتابات  تفسير  وكذلك  األثرية 
ال يزال نشًطا حتى عام 2011. يف ذلك التاريخ ، كانت حوالي عشرين 
بعثة دولية تعمل ىلع استخراج وإلقاء الضوء ىلع تراث استثنائي. 
لكن الدمار الهائل والنهب الذي تسببت فيه عشر سنوات من الحرب 

أدى منذ ذلك الحين إلى خسائر ال يمكن تعويضها.
األثرية  املغامرات  هذه  الستكشاف  رحلة  املؤلفة  علينا  تقترح 

املزدهية بمفاجآتها واكتشافاتها الرئيسية منذ القرن السابع عشر.

املغامرون واملسافرون والعلماء

االكتشاف األثري لسوريا يف القرنين 

السابع عشر والعشرين

املؤلف: آني سارتر فوريا

الناشر: منشورات CNRS باريس. فرنسا

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 304 صفحات

اللغة الفرنسية

نشأت الفينومينولوجيا من السؤال النقدي ملفهوم »الظاهرة« ومن 
تجلي  أشكال  وصف  ىلع  الفلسفي  التحليل  تركيز  إلعادة  الجهود 
الظواهر. لذلك يبدو أن أي سؤال يتعلق بالوضع األنطولوجي للمادة 

قد تم تنحيته جانًبا.
ولكن وعكس كل التوقعات، احتلت مسألة املادة مكانة مهمة للغاية 
كونه  من  أكثر  مركزي  كموضوع  ربما  الفلسفي،  التقليد  هذا  ضمن 
بين  االختالفات  من  الرغم  ىلع  وتنويعها.  تنظيمها  يتم  مشكلة 
وليفيناس  وسارتر  وباتوتشكا  وشيلر  وهايدغر  هوسرل  نظر  وجهات 
وهنري ، فقد فرضت املادة نفسها يف كل مرة باعتبارها حجر الزاوية 
أجبرها ىلع عدم فصل  مما  الوصفية،  ومقاصدها  الظواهر  علم  يف 
وصف التجارب الحية من الظروف امللموسة واملادية لتحقيق التجربة.

لتحليل  املميز  املكان  تجعلها  للمادة  املبهمة  الحالة  فإن   ، وبذلك 
املساهمات  الفينومينولوجيا.  وموضوع  منهج  تشكل  التي  التوترات 
تعقيد  استعادة  ىلع  حريصة  كانت   ، املجلد  هذا  يف  جمعت  التي 
املستويات املختلفة لتضمين فكرة املادة ، إذ اعتبرتها خيًطا مشترًكا 

إلعادة قراءة نقدية للحظات األساسية للفكر الفينومينولوجي.

فينومينولوجيا املادة

املؤلف: تحت إشراف بيير جان رينو،  

             كلود فيشنو سباك

الناشر: منشورات CNRS باريس. فرنسا

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 368 صفحة

اللغة الفرنسية

وجهات نظر مختلفة حول األوبئة
علم البيئة والتطور واملجتمعات
املؤلف: تحت إشراف باتريشيا جيبر

الناشر: منشورات CNRS باريس. فرنسا

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: ١٢٨ صفحة

اللغة الفرنسية
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إصدارات عاملية  جديدة
اللغة اإلنكليزية )محمد الشيخ(

أال كم أنزل تاريخ الفلسفة من الظلم باملرأة، سواء باعتبارها موضوع تفكير فلسفي أو بحسبانها كائنا يتعاطى 

فعل التفلسف! من الجهة األولى، ثمة لفيف من الفالسفة كتبوا يف املرأة كتابات نقدية ساخرة مخجلة؛ شأن 

اللهم إال جون ستوارت مل يف كتابه:  فولتير وشوبنهاور ونيتشه وغيرهم كثير. ولم ينصفها من املحدثين 

استعباد النساء. ومن الجهة الثانية، تجاهل الكثير من مؤرخي الفلسفة بعامة الوجوه النسائية يف تأريخهم للمذاهب الفلسفية. إال أن 

الوضع بدأ يتغير منذ عقود. وآخر العنقود هذا الكتاب الذي جمع أزيد من عشرين فيلسوفة، أغلبهن مجهول للجمهور العربي، للتأمل يف 

إذا ما كتبت املرأة فيها وعنها؟ وذلك يف سياق تنامي االهتمام  التالية: ترى، ما الفلسفة؟ وملاذا هي مهمة؟ وهل تختلف  التساؤالت 

بالفلسفة خاصة وبالعلوم اإلنسانية عامة، وتزايد طرح مسألة النوع واملناصفة بحسبانها باتت مسألة عمومية جوهرية. ويف هذا الكتاب 

حل  يف  يطبقنها  وكيف  إليهن،  بالنسبة  تشكله  الذي  وما  الفلسفة،  يف  تفكرن  كيف  عن  املعاصرات  الفيلسوفات  من  مجموعة  تروي 

املعضالت املعاصرة؛ وذلك من خالل رواية تجاربهن الشخصية يف مضمار الفلسفة. 

املعاصرين  للفالسفة  فتح  الذي  بالكتاب  الكتاب  هذا  يذكرنا 

للعيش«  طريقة  »الفلسفة  التأليف:  من  النمط  هذا  إلى  الباب 

والذي قدم فيه  بيير هادو  الشهير  الفرنسي  للفيلسوف   )2001(

إليها  ُيرجع  بات  التي  العيش  لطرائق  القدامى  الفالسفة  تصور 

اليوم؛ من رواقية وأبيقورية وغيرها من فلسفات العيش. والحال 

الطيبة  الحياة  تتغيا  عيش  سبيل  بحسبانها  الفلسفة  فكرة  أن 

بل وجدت  كانت فكرة مستحدثة،  ما  الخلوق  والوجود  والسعادة 

لها أصول يف الفكر القديم، بل تقليد، بله تقاليد. لكن املؤلفين 

أفالطون  من  بأيدينا  آخذين  املصدر  ويدققان  األصل  يحققان 

وبوذا، من األقدمين، إلى فوكو وهادو وجيجيك، من املعاصرين. 

وهما يفحصان أمر »املران ىلع العيش« هذا عند كل مفكر مفكر 

كما  وفعل.  عيش  طرائق  فلسفتهم  من  تجعل  التي  وممارسته 

أنهما يبحثان الجانب العملي للفلسفة وعيش الواقع مثلما باتت 

للقدماء  زال  ال  أنه  ويبرزان  املعاصرة،  النزوعات  بعض  تتصورهما 

ما يمكن أن يقولوه إلينا بهذا الصدد، وأن قولة: »ما ترك األوائل 

لألواخر شيئا« محبطة لآلمال واألعمال.

الفلسفـة بحسبانهـا سبيال إلى 
العيش )من القدامة إلى الحداثة(

املؤلف: ماثيو شارب وميخائيل أور

دار النشر: بلومسبوري أكاديميك

سنة النشر: 2021

ـ تتم  وياللمفارقة!  ـ  العربية اإلسالمية  بالفلسفة  العناية  باتت 

يف البالد الغربية؛ تلك البالد التي لطاملا كان رأى مستشرقوها 

بأحرف  مكتوبة  يونانية  فلسفة  هي  إنما  العربية  الفلسفة  أن 

من  جادين  غربيين  باحثين  أوالء  أمسينا  نحن  ها  لكن  عربية. 

الرعيل الجديد بات من الصعب أن ينعتوا بأنهم »مستشرقون« أو 

ينبزوا بهذا اللفظ الذي صار محمال بدالالت وخيمة. وما كان هذا 

الكتاب الذي بين أيدينا ببدع من ذلك، وال كان صاحبه باستثناء 

يف هؤالء. إذ يضم هذا الكتاب بين دفتيه سبع دراسات عن ابن 

إلى  ربع قرن. وقد سعى صاحبها  تأليفها ىلع مدى  امتد  سينا 

والفلسفي  التاريخي  سياقها  يف  سينا  ابن  فلسفة  تسويق 

باعتبار هذا التسويق وسيلة لتحديد مشروع ابن سينا الفلسفي 

وتوجهات فكره العامة. وقد أدار املؤلف هذه الدراسات ىلع حياة 

ابن سينا وأعماله ومنهجه وتصوره للمعرفة وتلقيه املتأخر يف 

الدراسات  حال  عن  بتقرير  صاحبها  واختتمها  اإلسالمي،  العالم 

السينوية وعن مآلها. 

توجهات فلسفة ابن سينا 
)مقـاالت يف حيـاتـه 
ومنهـجـه وميـراثـه(

املؤلف: ديمتري جوتاس

الناشر: راوتلدج

سنة النشر: 2020

الفلسفة من لدن النساء
)اثنان وعشرون فيلسوفة تتأمل يف الفلسفة وقيمتها(

املؤلف: تأليف جماعي

دار النشر: راوتلدج

سنة النشر: 2020
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إصدارات عاملية  جديدة
اللغة اإليطالية )عز الدين عناية(

هل تستطيع الكنيسة مراجعة تاريخها وإعادة النظر يف خياراتها؟ يبدو هذا الخيار رهين 

التخلص من الفردانية الطاغية ىلع مسارها. ذلك ما يمثل محور كتاب رجل الدين روبارتو أوليفا. فاملؤلف ينطلق 

من تجربة داخلية يف الكنيسة مبرزا الحاجة امللحة إلى خوض تلك املهمة، ويف اآلن نفسه يستعرض املصاعب 

املحيطة بذلك التمشي. فال شك أن النقد الذاتي كما يذهب إليه الكاتب هو نقد إصالحي غرضه الخروج من حالة 

الجمود ومحاصرة الفساد قبل أن يصير املطلب خارجيا، وحينها تدخل الكنيسة يف مأزق أخطر.

جامعة  يف  عميد  مهّمة  الكتاب  مؤلف  يشغل 

كاثوليكية. يحاول يف كتابه طرح قضايا إعادة تطوير 

املسيحية  املجتمعات  تحول  يجاري  بما  الرهبنة 

يف  املنضوين  كافة  بالرهبنة  واملقصود  الغربية. 

للخدمة  ومكّرسين  الهوت  طالب  من  الديني  السلك 

الدينية وراهبات ومبّشرين بأصنافهم. إذ يدرك الرجل 

املسيحي  الديني  الخطاب  تواجه  التي  التحديات 

يف مجتمعات علمانية، وهو ما يفرض تغيير أساليب 

الذي  القديم  الشكل  أن  شك  من  فما  معها.  التعامل 

تربى عليه رجال الدين والثقافة التي تم تشربها بات 

كالهما غير مالئم ملجتمعات متحركة.

إعادة تأهيل الرهبان

تأليف: إنريكو برانكوتسي

الناشر: منشورات دوهيانو

)مدينة بولونيا(

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 191 صفحات

اللغة اإليطالية

يستعيد اإلعالمي سفيدركوتسكي الذي شغل مناصب 

خّلفه  الذي  األثَر  الفاتيكان  حاضرة  يف  بارزة  إعالمية 

الفاتيكان  مْجمع  حقبة  رافقوا  الذين  روما  بابوات 

الثاني )1965-1962(، منذ اإلعداد إلى االنعقاد، وما تال 

ذلك من تفسير لروح املجمع وتفعيل لقراراته. ال شك 

أن لكل بابا من بابوات الكنيسة استراتيجية الهوتية 

القرارات  روح  اختالفات يف تفسير  وأّن هناك  خاصة، 

املجمعية، ولكن جميعهم يحّفزهم حرص ىلع جعل 

يحاول  ما  ذلك  العالم،  يف  ومؤثرة  مهيمنة  الكنيسة 

سفيدركوتسكي اإلتيان عليه يف كتابه.

َمْجمع وسّتة بابوات

املؤلف: جان فرانكو سفيدركوتسكي  

الناشر: منشورات دوهيانو

)مدينة بولونيا(

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: 187 صفحة

اللغة اإليطالية

النقد الذاتي يف الكنيسة

املؤلف: روبارتو أوليفا

الناشر: منشورات ميساجيرو )بادوفا(

سنة النشر: 2021

عدد الصفحات: ٨٢ صفحة

اللغة اإليطالية


