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يف  العربية  الثقافة  أثرت  الذين  الشعراء  من 

-Samuel Lover) (1797( لوفر  صموئيل  شعرهم: 

مرسحي،  وكاتب  وروايئ،  شاعر،  وهو  1868م( 

اإلنتاج  غزير  كان  إيرلندي.  أغان  وكاتب  ورسام، 

النقاد  له  شهد  وقد  اإلبداعية،  املجاالت  هذه  يف 

بالعبقرية والتميز فيها، إضافة إىل أنه انترص يف 

يف  والفقراء  الفالحني  لطبقة  وبورتريهاته  أغانيه 

إيرلندا.

ُنرتِجم له هذه القصيدة الرائعة بعنوان«العريب«:

َحّمرة القيِظ ُظْهًرا يف الَفال اشتعلْت،

وراحٌل َوَصَل الِبْئَ التي َرِغَبا

لكّنه أَمٌل َساّله، كان ُسدًى 

من يأَمُل الَقْفَر واملاَء الذي َذَهبا؟!

وإذ دعا اللَه ُمْغًمى ال ِحَراَك به

أتاه من َعرَف الصحراَء والَعَربا

ما خّيب الراحَل امِلْسكنَي يف أمٍل

ـَبا  وبارَك اللُه، يف ِقْرباِته َجل

ْب!« َفَرْغَم َرحييل يف بدايِته »اْشَ

وإّنني صائٌم أفدي الذي َسَغبا

وَمْوطني وِعيايل ال أطوُلهُم

أسقيَك ماًء زاُلال ُيطفُئ الَوَصبا

»كاّل«، وَدْعني أقيض هاهنا أَجيل

لديَك أحوُج ِمّني، قال من َتِعبا

لديَك ُذّرّيٌة ترجو ِلقاَك َغًدا

وإّنني واحٌد، ال طفَل ال َنَسبا

ْب!« وال تخَش إين راجٌع أبًدا  »اْشَ

ُذّرّيتي آَلَفْتني يف الرحيِل أًبا

وَمْن أىت اليوَم يب ُينجيَك من َعَطٍش

سيجعُل الدرَْب يل يف الِبيِد ُمرْتَقبا

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة )العدد رقم: ٨7(
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البحر والحضارة.. تاريخ بحري للعامل

لينكولن بني

ُكتب الكثري عن البحر -مالحة وتجارة وجغرافية، ورصدا وصيدا وحربا- لكنَّ القليل ُكتب عن البحر والحضارة. وهذا الكتاب أحد أهم تلك املكتوبات، هذا ِإْن 

مل يكن األهم. وهو ملحمة -هومريية الرؤية شاعرية النََّفس- لإلنسان والبحر ُكتبت بلغة العرصيني تنتهي إىل القول بأنه ال البحر ينبغي له أن يقيض 

َد هو البحر  لها إنسان اليوم إمنا تتمثل يف أن َيَتَعهَّ ان، واألمانة التي ُحمِّ عىل اإلنسان وال اإلنسان ينبغي له أن يقيض عىل البحر، وإمنا هم كائنان َهشَّ

التعهد أحسنه؛ ألن يف ذلك تعهدا لنفسه.

الكتاب  وه��ذا  عربي.  ملفكر  با�شت�شهاد  غربي  كتاب  ُيفتتح  وقلما 

»اأح�����ش��ن  ك��ت��اب  -���ش��اح��ب  للمقد�شي  ب��ق��ول  يفتتح  اإذ  ا���ش��ت��ث��ن��اء؛ 

التقا�شيم يف معرفة الأقاليم«: »بينا اأنا يوما جال�س مع اأبى علي 

بن حازم اأنظر يف البحر ونحن ب�شاحل عدن؛ اإذ قال يل: ما يل 

اأراك متفّكرا؟ قلت: اأّيد اهلل ال�شيخ، قد حار عقلي يف هذا البحر 

لكرثة الختالف فيه، وال�شيخ اليوم من اأعلم النا�س به لأنه اإمام 

ي�شفه  اأن  راأى  ف��اإن  اأقا�شيه؛  اإىل  ت�شافر  اأب��دا  ومراكبه  التجار 

اإليها فعل؛ فقال: على  يل �شفة اعتمد عليها واأرجع من ال�ّشك 

اخلبري بها �شقطت، ثم م�شح الرمل بكّفه ور�شم البحر عليه«.

اإقبال  عن  بف�شل  يبداأ  ف�شال،  ع�شرين  من  ن  مكوَّ �شخم  كتاب 

الإن�������ش���ان ع��ل��ى امل�����اء، ح��ل��وه وم���احل���ه، ع��وم��ا واإب����ح����ارا؛ وينتهي 

املا�شي  القرن  من  اخلم�شينات  منذ  البحري  العامل  عن  بف�شل 

ثرة  وببليوغرافيا  كثري  وتهمي�س  تقدمي  اليوم؛ ف�شال عن  اإىل 

وك�شاف مفيد. وموؤلفه باحث يف تاريخ البحر -وما اأقل اأهل هذا 

التخ�ش�س!� �شاحب خم�شة كتب مدارها على البحر -ف�شال عن 

بني  ال��ذي  الكتاب  اأهمها  وحما�شرة-  مقالة  خم�شني  من  اأزي��د 

وقد   .)1998( تاريخية«  مو�شوعة  العامل:  »�شفن  وكتاب  اأيدينا، 

ن�شاأت فكرة كتابه ملا كان مكبا على تاأليف مو�شوعته هذه -وهي 

اإذ  ال��ع��ار؛  �شلبا-  -اأو  املجد  اإيجابا-  ا�شتهرت  بواخر  �ِشرَي  جماع 

على  اأو�شع.  تاريخي  �شياق  يف  رَي«  »ال�شِّ هذه  و�شع  فكرة  له  َعنَّت 

نف�شها  ال�شفن  على  ي��دور  ل  املو�شوعة،  خالف  وعلى  الكتاب،  اأن 

وثمرات  وثقافتهم  ب�شر  ُتِقلُّه -من  كانت  ما  ي��دور على  ما  بقدر 

�شنائعهم وحما�شيلهم وقطعانهم و�شراعاتهم واآرائهم امل�شبقة 

وانتظاراتهم للم�شتقبل وذكرياتهم عن املا�شي.

وينطلق �شاحب الكتاب من مفارقة �شارخة: نحن نحيا يف ع�شر 

اأهمية  لكن  البحرية،  الإن�شان  مبادرة  عميقا  تاأثريا  فيه  اأث��رت 

هذا التاأثري تغريت تغريا جذريا فح�شب خالل جيلني اأو ثالثة 

بعد اأن �شهد الرب ثورة تقنية اأتت بالن�شيان على عالقة الإن�شان 

بالبحر. كما بتنا نرى اليوم املتعة يف الإبحار حيث كان اأ�شالفنا 

اأن نعي  البحرية دون  التجارة  نلتذ بثمار  يرون اخلطر، و�شرنا 

بوجودها؛ وذلك حتى حني نكون ترعرعنا يف مدن �شّكل البحر 

م�شدر غناها. �شد هذا الن�شيان اجَلحود، ينع�س املوؤلف ذاكرتنا 

مبروية باذخة حول التاريخ البحري. وما كان هذا الكتاب تاريخا 

للبحر، بقدر ما هو تاريخ ل�شلة الإن�شان بالبحر. وما كان تاريخ 

اأي اإن�شان، واإمنا هو بالأوىل تاريخ الإن�شان البحري؛ اأي الإن�شان 

من حيث هو كائن َثِقَف البحر.

غ���ري 
ُ
اأ اأن  »اأود  ال���ق���ارئ:  ت��خ��اط��ب  ب��ع��ب��ارة  ك��ت��اب��ه  امل��وؤل��ف  ويفتتح 

الطريقة التي تنظر بها اإىل البحر؛ خا�شة الطريقة التي تنظر 

بها اإىل خريطة العامل؛ وذلك بجعلك تركز نظرك على الأزرق 

الذي ي�شكل 70% من ال�شورة الواقعة اأمامك، واأن ترتك نربات 

ال���رب ت��ت��ال���ش��ى«. ي��ري��د اإذن ت��ط��ري��ة ع��ني ال��ق��ارئ ب��ذك��رى: قبل 

والتجارة  الثقافة  كانت   19 القرن  يف  احلديدية  ال�شكك  تطور 

اأك��رث منه عن  البحر  ت�شافر عن طريق  بعامة  وال��ن��زاع  وال��وب��اء 

طريق الرب. ويوؤطر الكاتب كتابه �شمن »التاريخ البحري«. وهو 

اأق��وام  بني  التفاعالت  يف  التوليفي  البحث  على  ين�شوي  تاريخ 

ذوي خلفيات ونزوعات متباينة. وبذلك يتجاوز تركيز املوؤرخني 

التقليدي على اجلماعات املختلفة من جانبها ال�شيا�شي والديني 

والثقايف وقد ُنظر اإليها، بالأوىل، على امل�شتوى املحلي اأو القومي 

اأن���ه ملتقى مباحث  اأو اجل��ه��وي. وم��ن م��زاي��ا ال��ت��اري��خ ال��ب��ح��ري 

وموؤتلف مناطق، وهو ق�شم من التاريخ العاملي يتناول موا�شيع 

�شاأن بناء ال�شفن والتجارة البحرية واكت�شاف املحيطات والهجرة 

الب�شرية والتاريخ املالحي. ويقوم على مقدمة مفادها اأن درا�شة 

الأحداث التي تقع يف �شلة باملاء من �شاأنها اأن متدنا با�شتب�شارات 

يف �شاأن �شوؤون الب�شر.

وم��ن ث��مَّ ت��ن��اول امل����وؤرخ ال��ب��ح��ري ملباحث نظري ال��ف��ن��ون وال��دي��ن 

واللغة والقانون والقت�شاد ال�شيا�شي. ويرى املوؤلف اأن من �شاأن 

هذه النظرة اأن تخرج الأوربيني من �شيقة النظر اإىل ف�شحته؛ 

اأي مما ي�شميه املوؤلف »روؤية العامل املتمركزة على اأوربا« القائمة 

على النظرة العرقية القائلة بوجود »�شعوب بحر ح�شرية«، كما 

الأغريق والربيطانيون، و«�شعوب غري بحرية«، كما ال�شينيون. 

ول ت�شحيح عنده اللهم اإل بالأوبة اإىل املظان. وهو ما ت�شهد عليه 

امل�شادر املتنوعة التي ُي�شِهدها. واللهم اإل بنزع الطابع ال�شيا�شي 

يوؤهلنا  متنورا«  »مترينا  ي�شميه  مبا  اأي  البحري؛  التاريخ  عن 

للنظر يف التفاعالت الثقافية بني الأمم وال�شالت العابرة لالأمم 

من دون العودة الدائمة اإىل »وهم احلدود ال�شيا�شية«. 

وهذا الكتاب، كما يقدمه �شاحبه، �شعي اإىل فح�س كيف ن�شجت 

حما�شيلها  ث��م��ار  ن�شرت  وك��ي��ف  وال��ن��ه��ر،  بالبحر  ال�شلة  اأق����وام 

القت�شاد  اإىل  ال��ل��غ��ة  م��ن   � الج��ت��م��اع��ي��ة  واأن��ظ��م��ت��ه��ا  و�شنائعها 

فالدين. وهو يركز على ق�شايا اأ�شا�شية:

1- كيف و�ّشعت املبادرة البحرية من عوامل التجارة التي تت�شاطر 

�شروبا من الدراية بالأ�شواق واملمار�شات التجارية واملالحة وبناء 

ال�شفن؟

بني  والقانون  والدين  اللغة  ن�شر  البحار  اأع��ايل  َي�ّشرت  كيف   -2

الأمم؟

املكو�س  �شن  ع��رب  املالحية  امل��ب��ادرة  يف  احل��ك��ام  ا�شتثمر  كيف   -3

وحماية التجارة ووظفوا اآليات لدعم �شلطانهم؟

»املعلومة«  بني  العجيبة  التوليفة  تلك  الكتاب  ه��ذا  مزايا  وم��ن 

و«املروية«؛ بحيث �شاغ املعلومات -وما اأثراها!- يف �شكل مرويات 

كل مروية تتعلق مبنطقة: من اأمريكا ما قبل التاريخ اإىل قريتنا 

العاملية اليوم -وو�شع من الأفق؛ بحيث ما تناول فح�شب »املياه 

املاحلة«- البحر � واإمنا املالحة الداخلية )املياه العذبة: الأنهار، 

انطباعهم  ���ش��اأن  الغربيني؛  اأوه���ام  لبع�س  مت�شديا  ال��ق��ن��وات(، 

ِل قفار، بينما يحيا الكثري  اخلاطئ عن الإ�شالم بكونه ديانة ُرحَّ

اأنهم  الهندو�س  عن  اأ�شيع  ما  ومثل  اأرخبيالت،  يف  امل�شلمني  من 

على  يعي�شون  منهم  الكثري  بينما  البحر،  اإىل  الولوج  يحّرمون 

ج��زر. وم��ا ينتهي اإل��ي��ه امل��وؤل��ف اأن ه��ذه »الأم����ارات« ت��دل على اأن 

تكيف بني الب�شر التقني والجتماعي مع املاء -�شواء للتجارة اأو 

للحرب اأو لال�شت�شكاف اأو للهجرة- كان قوة هادية يف تاريخ بني 

العديد  ن�شر  كانت مركزية يف  املالحية  اأن احلركة  ذلك  الب�شر. 

من التقنيات والأفكار واحليوانات؛ وهذا ما مل ينتبه اإليه بع�س 

موؤرخي الب�شرية.

واملوؤلف راوية ِمَفنٌّ متمكن من فنه. ياأخذ بنا عرب اأ�شلوب حكائي 

من بدء مغامرة الإن�شان يف املاء )الف�شل الأول( اإىل زمننا هذا 

مغامرة  ق�شة  الأول  الف�شل  يف  ي��روي  اإذ  الع�شرون(.  )الف�شل 

على  بدايتها  نعرف  ل  مغامرة  وه��ي  ب��الإب��ح��ار،  الأوىل  الإن�شان 

بنف�شه يف  الإن�شان  األقى  اأن  ما  اأن��ه  نعرفه  ما  ولكن  الدقة،  وجه 

اليم حتى ا�شتعذب الرحلة، وما فكر اأبدا يف اأن يعود اإىل ما قبل 

اأوقيانو�س  بدائية، يف  ال���زوارق  باأ�شد  الأم���ر  ب��داأ  اأن  وك��ان  ذل��ك. 

اأ�شداء يف  والأمريكيتني، لكن توغلهما الأول يف البحر وجد له 

اأن  باأن يرى  املوؤلف  اأخرى. ويف الف�شل الثاين ي�شتدرك  ثقافات 

اأعظم الأمارات الأثرية والفنية الدالة على تطور املبادرة املالحية 

البلد  ِلْلمفارقة  -وه��ي  م��ن م�شر  اأتتنا  اإمن��ا  ال��ق��دمي  ال��ع��امل  يف 

الذي ارتبط اأكرث بالرب- لكنَّ �شعب م�شر طّور �شناعة الزوارق 

امل�شريني. ول  اأث��ر يف كل مناحي حياة  وال�شفن تطويرا عظيما 

ينبغي حلرارة طق�س البلد اأن حتجب عنا عمق تعلق اأهله بتجارة 

البلد  ال�شيا�شي و�شكينة  ا�شتقرارهم  واأثر ذلك يف  والبحر  النهر 

العاجِّ  املتو�شط  الأبي�س  البحر  عرب  نائية  �شعوب  مع  وتبادلهم 

اأطنان  ذلك  يف  مبا  وللب�شائع؛  للب�شر  الناقلة  ال�شّيارة  بال�شفن 

محمد الشيخ * 
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2600 قبل  الأه��رام��ات. ويف ح��وايل  بناء  بغاية  املنقولة  احلجارة 

امليالد، كان امل�شريون يروحون اإىل م�شرق ال�شم�س حلمل �شحنات 

�شخمة من الأرز، واإىل البحر الأحمر بحثا عن البخور والأحجار 

الكرمية واحليوانات العجيبة، واإىل اإرثرييا حلمل العجائب.

وينتقل بنا املوؤلف يف الف�شل الثالث اإىل جنوب غرب اآ�شيا، التي 

كانت  حيث  العامل؛  يف  والتجاري  الثقايف  للتبادل  ملتقى  �شكلت 

اآ�شيا  وجنوب  و�شط  وم��ن  والقوقاز  اأناطولية  من  ال�شفن  تاأتي 

ب��راأ���س خليج  ال��راف��دي��ن، ملتقية  وب��الد  العربية  و�شبه اجل��زي��رة 

فار�س، رابطة بني بالد الرافدين والرباري التي حتيط باملحيط 

بالد  �شعب  ط��ور  وق��د  البنغال.  اأرخبيل  ف��اإىل  وب��ح��اره،  الهندي 

نهاية  املدن  وا�شتيطان  الكتابة  �شاأن  احل�شارة؛  بدائع  الرافدين 

الأدب  التجاري ويف  رائ��دا يف املالحة والقانون  3000 ق.م. وك��ان 

على نحو ما ت�شهد به ملحمة جلجام�س التي وجدت �شدى لها 

يف الأ�شطورة الإغريقية ويف اأ�شاطري الأولني اليهودية وامل�شيحية 

والإ�شالمية. وكانت الق�ش�س ت�شافر من الفرات اإىل ال�شام فاإىل 

باقي البحر الأبي�س املتو�شط، وكانت اأقدم هي ال�شالت البحرية 

وعمان  البحرين  اأرا���ش��ي  اإىل  الفار�شي  اخلليج  ع��رب  بال�شرق، 

وجنوب فار�س اإىل احلدود البحرية لنهر الهندو�س.

التا�شع  القرن  يف  ال�شرق،  يف  املوؤلف  يقيمنا  ال��راب��ع،  الف�شل  ويف 

التجارة  اليونان حيث تنه�س  املدن/الدول يف  فاإىل  امليالد،  قبل 

بدءا من موانئ �شغرى م�شتقلة؛ فيجوب التجار البحر الأبي�س 

الفينيقيون  وكان  والثقافات.  والب�شر  الب�شائع  ناقلني  املتو�شط 

واليونان الأوائل الذين اأ�ش�شوا اإمرباطورية م�شتوطنات يجوبون 

�شواطئ �شور و�شيدا وقاد�س وقرطاجنة وبيزنطة ومر�شيليا... 

وط��وروا  �شيما احلربية منها،  ال�شفن؛ ل  بنوا  اأوائ��ل من  وكانوا 

لتي�شري  م��ن��ذورة  م��وان��ئ  واأق��ام��وا  �شتعمالها،  ل  ا�شرتاتيجيات 

عظيم:  للفينيقيني  ديننا  لذلك  البحار.  وا�شت�شكاف  التجارة 

اخ���رتاع الأب��ج��دي��ة ال��ت��ي ا�شتند اإل��ي��ه��ا ال��ي��ون��ان وال���روم���ان، لكن 

اأولئك ما تركوا مكتوبات، بينما اليونانيون متيزوا مبكتوباتهم. 

والبحر  وروم��ا  قرطاج  اإىل  امل��وؤل��ف  ينقلنا  اخلام�س  الف�شل  ويف 

املدن  تتاأكل  امليالد( حيث  الثالث قبل  املتو�شط )القرن  الأبي�س 

الإغريقية من اإدمان احلروب، وتنمو روما منوها، وت�شيطر على 

اخلطوط املالحية يف البحر الأبي�س. وما كان لها اأن تزدهر لول 

اإرادة مواطنيها يف ا�شتعمال البحر للحرب والتجارة، ثم ت�شيدت 

واإفريقيا،  ومت��ددت وغ��ّذت جيو�شها مبخازن احلبوب يف �شقلية 

حتى �شمى الرومان ذاك البحر »بحرنا«.

املرة  هذه  �شفينته/كتابه  دفة  املوؤلف  يدير  ال�شاد�س  الف�شل  ويف 

اختلف  ال���ذي  املنفتح  الهندي  للمحيط  البحري  ال��ت��اري��خ  نحو 

ع��ن ت��اري��خ ال��ب��ح��ر الأب��ي�����س امل��ن��غ��ل��ق، وك��ان��ت ال�شعة ه��ن��ا رح��م��ة، 

الأبي�س،  البحر  �شعوب  ب��ني  حدثت  التي  املناف�شات  ن�شبت  وم��ا 

اأن دارت  اأي�شر. وك��ان  انتقال  انتقلت اخل��ريات والأفكار  اأن  وك��ان 

التجارة البحرية بني حميط )املحيط الهندي( وبحرين )البحر 

الأحمر والبحر الأبي�س( عرب خليج البنغال واخلليج الفار�شي، 

معدة بذلك جتارة ذات َنَف�س طويل بدءا من ميالد الإ�شالم اإىل 

و�شول التجار الأوربيني يف نهاية القرن اخلام�س ع�شر امليالدي. 

وقد  والبحر.  ال�شني  ع��ن  للحديث  ال�شابع  الف�شل  ويخ�ش�س 

اأول،  اآن�����ش��وا،  اأن��ه��م  ذل��ك  احت�شام.  على  البحر  ال�شينيون  ق��ارب 

اأن��ه��اره��م، ث��م ا���ش��ت��األ��ف��وا ال��ب��ح��ار وو���ش��ع��وا جت��ارت��ه��م، حتى باتت 

ال�شني، على الرغم من ظاهر حتركات الأقوام الأخرى، »املحرك 

الذي ل يتحرك« للتجارة البحرية ولن�شر البوذية.

الأبي�س  »البحر  ي�شميه:  عما  للحديث  الثامن  الف�شل  ويفرد 

املتو�شط امل�شيحي وامل�شلم«؛ حيث يالحظ بزوغ الأدلوجة الدينية 

يف النزاع ال�شيا�شي، وعجز الإمرباطورية البيزنطية عن مدافعة 

انت�شار الإ�شالم، واإحياء امل�شلمني جتارة املوانئ، وجتديد تقنيات 

وال��وق��ت؛ مما  وامل��ه��ارة  امل��واد واجلهد  بالقت�شاد يف  ال�شفن  بناء 

اأمام  اأق��ام حواجز  امللل  ال�شراع بني  اأن  انت�شارها. على  �شاهم يف 

ورغم  املتو�شط.  يف  البحرية  احل��روب  اأط��ول  اإىل  واأدى  التجارة 

ذلك �شعى التجار اإىل امل�شاحلة بني خمتلف امللل مبا خلق اأنواع 

جديدة من متويل التجارة وانت�شار املمار�شات القانونية املنذورة 

التا�شع  الف�شل  ويف  وا�شتثماراتهم.  التجار  �شحنات  حماية  اإىل 

اأورب��ا الغربية يف ع�شر الفايكنج وعن جتارة  يتحدث املوؤلف عن 

اإىل ال���ش��ت��ف��ادة من  ه��ول��ن��دة وال�شويد ورو���ش��ي��ا وط��م��وح احل��ك��ام 

عائدات التجارة البحرية اجلمركية، منبها اإىل اأن الفايكنج واإن 

ا�شتهروا بفظاظتهم، فاإنها ما كانوا اأ�شد عنفا من معا�شريهم.

اإىل ما ي�شميه »طريق حرير  امل��وايل، ياأخذنا املوؤلف  ويف الف�شل 

البحار« يف عهد هيمنة »دار الإ�شالم« وتوحد ال�شني واجرتاحها 

عرب  احل��ري��ر  طريق  اإىل  الو�شطى  اآ�شيا  ب��ر  م��ن  احل��ري��ر  طريق 

هذا،  التجارة  طريق  عرب  البحرية  الأ�شواق  ن�شطت  واإذ  البحر. 

ف��ق��د ج���ذب ذل���ك ال��ت��ج��ار ح���ول ب��ح��ار ال��ري��اح امل��و���ش��م��ي��ة و�شاعد 

يف ك�شب اإم��رباط��وري��ات��ه��م ب��ع��دا ك��ون��ي��ا؛ حيث ن�����ش��اأت دائ���رة من 

ال�شني  ع��ن  احل��دي��ث  امل��وؤل��ف  وي�����ش��ت��اأن��ف  وال��ث��ق��اف��ات.  الب�شائع 

وبالذات اإمرباطورية تانغ )618 م- 907 م( التي ب�شرت بالع�شر 

وازده����رت  ال���روؤي���ة  ات�شعت  ح��ي��ث  ال�شينية  ل��ل��ح�����ش��ارة  ال��ذه��ب��ي 

الفنون وانتع�شت الأديان ومنت الفل�شفات، ومتازجت بف�شل هذه 

والهندو�شية  والفار�شية  والعربية  ال�شينية  العنا�شر  احل�شارة 

كل التمازج... ويخ�ش�س املوؤلف الف�شول الالحقة ملروية �شعود 

الغربيني اإىل م�شرح العامل بعد ازدهار مدن اإيطاليا الكاثوليكية 

املنق�شمة، وازدياد نفوذ التجار الغربيني وتطلعهم اإىل ال�شيطرة 

على الطرق البحرية، وحدوث ت�شويات رغم اختالف امللل؛ مبا 

و�شى عن بداية ميالد القانون الدويل الذي عزز النت�شار يف ما 

البحرية  لآ�شيا  الذهبي  الع�شر  ياأتي  ثم  الأبي�س.  البحر  وراء 

ب��ني غ��رب و�شرق  اأوا���ش��ر جت��ارة م��زده��رة ربطت  حيث انت�شجت 

بداأ حتول  ف�شيئا  و�شيئا  والرب،  البحر  الق�شيني عرب  اأورو-اآ�شيا 

مركز التجارة من البحر الأبي�س اإىل املحيط الهندي، وتزايدت 

الوقت  ويف  رفاهيته؛  وم��واد  ال�شرق  عطور  اإىل  الغربيني  �شهوة 

هو  وه��ا  ن�شجها.  مرحلة  ال��ب��ح��ار  اأق��ا���ش��ي  جت���ارة  دخ��ل��ت  نف�شه 

بني  جديدا  طريقا  يجرتح  وجاما  الأطل�شي  يعرب  كولومبو�س 

اأوربا واملحيط الهندي وماجالن يدور حول الكوكب من ال�شرق 

املحيط  عابرين  ال�شرق  اإىل  ال��غ��رب  م��ن  واأوردان��ي��ت��ا  ال��غ��رب  اإىل 

ولكل  ب��ل  الع�شر،  ل��ه��ذا  املالحية  الن��ت�����ش��ارات  ه��ي ذي  ال��ه��ادئ. 

ال��ذي مكنت من اج��رتاح رواب��ط جديدة بني ما  الع�شور. وه��ي 

اإىل ال�شعود الأوربي  العامل، وقادت  اأق�شام  مل يكن يتوا�شل من 

البحر.  اأه��ل  اأداه  ثمن  العزمية  لهذه  وك��ان  العامل.  خ�شبة  على 

ب�شبب  له مثيل، ل  ي�شبق  ال��ذي مل  التو�شع«  د�شن »ع�شر  وبهذا 

ال�شيولة اخلارقة للنا�س ولالأفكار وللرثوات املادية، كما للنباتات 

واحليوانات والأدواء، والتي انت�شرت انت�شارها عرب العامل، ولكن 

اأن  فكان  العامل؛  لأول مرة يف طليعة  باتوا  الأوربيني  لأن  اأي�شا 

فيما  متناف�شني  �شخمة  ل�شفن  مالكة  بحرية  �شركات  اأن�����ش��وؤوا 

بينهم بل ومتحاربني ومت�شدين للقر�شنة )القرن 17(.

وزي��ادة  واحل��رب��ي��ة،  التقنية  البحار  تر�شانة  تطوير  ذل��ك  اأع��ق��ب 

ا�شتك�شافات البحار )علم احليوانات، علم النباتات، على ال�شعوب( 

)القرن 18(، وكان من اآثار التطوير »اإلغاء املكان والزمان« كناية 

عن تقلي�س زمن الأ�شفار البحرية بف�شل ت�شريع حركة ال�شفن 

واخرتاع حمركات جديدة وتطوير �شناعة ال�شفن بحيث ما عادت 

هي »اأ�شوارا من خ�شب« )ثيمو�شتوكل�س( واإمنا باتت »قالعا من 

بينها  والربط  القارات  فتح  وما �شاحبه من  )ت�شر�شل(،  حديد« 

وت�شهيل حركة نقل الب�شائع والب�شر؛ مما اأثر على اإيقاع احلياة 

يف العامل باأ�شره وُبُدوِّ ع�شر العوملة، بل والع�شر النووي البحري.

ويف اخلتام، يعتقد البع�س اأن التغريات التي �شهدت عليها �شنعة 

البحر و�شالتنا به نزعت عن البحر ق�شته الرومان�شية ووعوده، 

حلما  اأب���دا  البحر  �شّكل  اأن  ح��دث  م��ا  الكثري  اإىل  بالن�شبة  لكن 

بالن�شبة  وذل��ك  جت��ارة؛  بربح  ب�شارة  اأو  جديدة  ببالد  رومان�شيا 

اإىل العبيد واخلدم واملحرومني، بقدر ما �شكل رمز اأنا�س اأجانب 

اأفظاظ وراء البحر. لكن يف  واأفكار غريبة واأوبئة قاتلة واأع��داء 

الوقت ذاته انتهينا اإىل اإدراك اأنه بينما يظهر لنا البحر متقلبا ل 

ي�شفق، يبدو اأي�شا بيئة ه�شة قابلة اأن يف�شدها الإن�شان، اإىل درجة 

مل يت�شورها اأجدادنا، بفعل تقنياتنا. 

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

- الكتاب: البحر والحضارة )تاريخ بحري للعامل(

الكاتب: لينكولن بني

النارش: كنوبف
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تكوين الفكر القومي العريب
أنطونينو بلليتاري

يندرُج هذا الكتاب ضمن األعمل التاريخية السياسية التي ُتتابع َتشّكل الفكر القومي العريب وتطّوراته. ويحاول املؤلِّف اإليطايل أنطونينو بلليتاري 

أستاذ تاريخ الدول العربية يف جامعة بالريمو، تتّبع املسار التكويني لفكرة القومية العربية؛ من حيث منشئها وتطّورها، وصوال إىل دراسة رموزها 

وأعالمها، اعتمًدا عىل االقتباس من مؤلفات الكّتاب العرب املعنيني باملسألة، وتحليل مقوالتهم بشأن العديد من القضايا.

املوؤرخ  اأّن عنوان كتابه يحاكي عنوان موؤلف  املوؤلِّف  وُيقّر 

التاريخي لالأمة  »التكوين  الدوري  العزيز  العراقي عبد 

العربية«؛ اإذ تهيمن قراءة الدوري ومقولته، ب�شاأن الفكر 

اأنطونينو بلليتاري يف  القومي، على املنهج الذي اعتمده 

قراءة ظاهرة القومية العربية وعلى جممل الطروحات 

التي نادت بها.

الأ�شئلة  من  جملة  بلليتاري  يطرح  الكتاب،  م�شتهّل  ويف 

ه��ي معطى  العربية  القومية  ه��ل  غ���رار:  امل��ح��وري��ة، على 

واقعي ثابت وجامد داخل التاريخ اأم هي ح�شيلة تطّوٌر يف 

ال�شياقات التاريخية؟ مبا يعني اأنها ح�شيلة تطّور �شيا�شي 

»الوعي  ب�  املعنَون  الأول  املحور  يف  الكاتب  جند  وث��ق��ايف. 

العربي.. مالحظات اأولية« يعالج اأ�شئلة البدايات: ما هو 

وي�شتعر�س  العرق؟  اأم  اللغة  للقومية  اجلوهري  ن  املكوَّ

روؤى خمتلفة يف ذلك بح�شب ُمنّظري القومية، ثم يعّرج 

و�شيا�شي  ن ح�شاري  مت�شائال، هل هو مكوَّ الإ�شالم  على 

اأم هو دافٌع و�شنٌد للغة والوحدة اللغوية؟ كما َي�شتح�شر 

احل�ّس  اإذك���اء  يف  ال��غ��رب  م��ع  التثاقف  عملية  دوَر  الكاتب 

امل��ح��اور  م��ن  العديد  اقتبا�س  ويف  ال��ع��رب،  ل��دى  القومي 

الإيديولوجية؛ حيث يعود اإىل الأحداث الكربى يف مطلع 

القرن التا�شع، مثل ال�شتعمار، و�شعف الدولة العثمانية، 

وحت���ّف���ز ال�����دول الأوروب����ي����ة ل��ت��م��دي��د جم��ال��ه��ا احل��ي��وي، 

لي�شتعني بتداعياتها واآثارها على اإبراز اأثرها القوي على 

الوعي العربي.

وي�����ش��ت��دع��ي يف ه���ذا ال�����ش��ي��اق م��ا ك���ان لح��ت��الل اجل��زائ��ر 

)1830( من دور حا�شم يف اإحداث الرّجة يف الكيان العربي، 

وتنبيهه اإىل ما يعتمل حوله يف ال�شاحة ال�شيا�شية العاملية. 

اأّن القومية  اأنطونينو بلليتاري من جانب اآخر،  ثم ُيربز 

العربية قد لقت اهتماًما ومتابعًة يف اإيطاليا، من جانب 

وكذلك  العربي،  العامل  حتولت  ر�شد  بغر�س  �شيا�شيني 

من جانب موؤ�ش�شات علمية، على غرار »معهد ال�شرق« يف 

روم��ا، هذا املعهد ال��ذي �شهد تطوره مع امل��ّد الفا�شي ول 

يزال نا�شطا اإىل اليوم.

وُي��ع��ن��ون ال��ك��ات��ب ال��ف�����ش��ل ال��ث��اين م��ن م��وؤل��ف��ه ب��ع��ن��وان: 

تاريخ  ويعيد  وال��ت��ج��زئ��ة«،  ال��وح��دة  ال��ق��وم��ي..  »الف�شاء 

العربية  الثورة  اأعقاب  �شيما يف  العربية، ل  ال��دول  ت�شّكل 

وال���ش��ت��ع��م��ار، اإىل ت��ط��ّور احل�����ّس ال��وط��ن��ي ال���ذي ت��راف��ق 

لكال  امل��رج��ع��ي��ات  اختلفت  واإن  ال��ق��وم��ي،  امل���ّد  ت��ط��ور  م��ع 

�شمن  الكاتب  ي�شتح�شر  كما  الإيديولوجيني.  امل�شارين 

حتليله حدث الوحدة/التجزئة من منظور رواد القومية 

ويرتكز  الجتماعيني،  والفاعلني  وال�شا�شة،  العربية، 

حتليله وقراءته للفكر القومي باخل�شو�س على مقولت 

زي��دان،  وجورجي  دروزة،  عزة  وحممد  احل�شري،  �شاطع 

وعبد الرحمان الكيايل.

ث���م ي��ن��ت��ق��ل يف ال��ف�����ش��ل ال��ث��ال��ث ل��ي��ع��ال��ج م�����ش��األ��ة ال����ولء 

املتنامي،  العربي  ال��وع��ي  ومظاهر  العثمانية،  للخالفة 

وما خّلفته تلك الأو�شاع من جتاذبات ومواقف تبلغ حّد 

املواقف  بلليتاري  وي�شتعيد  اأحيانا.  والتناق�س  الت�شارب 

م�شتوى  ع��ل��ى  العثمانية،  ال��دول��ة  ح�����ش��ور  م��ن  امل��ت��ن��وع��ة 

على  موحد  �شبه  عربي  ف�شاء  يف  وثقايف،  وديني  �شيا�شي 

م�شتوى  وعلى  الثقافة،  م�شتوى  وعلى  الل�شان،  م�شتوى 

الدين، واختالف الروؤى والتقديرات بني امل�شرق واملغرب 

النه�شة  رواد  ق����راءة  ذل���ك  ب�����ش��اأن  وي�شتح�شر  ذل���ك.  يف 

دول��ة  اأزم���ة  ع��ن  ذل��ك بحديث  م��ردف��ا  العثماين،  للوجود 

العربية،  البالد  على  واأث��ره��ا  عهدها  اأواخ���ر  يف  اخلالفة 

حائل  م��ن  العثمانية  اخل��الف��ة  لعبته  عّما  يغفل  ل  لكنه 

اأمام مطامع الدول الأوروبية يف فرتات كانت تتطّلع فيها 

للغزو وال�شتعمار. ثم يف الف�شل الرابع املعنون ب�«الف�شاء 

احل�����ش��اري.. ت��غ��ريات ب�شاأن الإ���ش��الم وال��ع��روب��ة«، يطرح 

وكذلك  للقومية،  والفقهاء  الدين  علماء  نظرة  الكاتب 

اأتى  وفقد  وامل�شرق،  املغرب  يف  الدينية  املوؤ�ش�شات  مواقف 

اإىل  النظر  يف  مهّمة  ج��وان��ب  وغ��ّط��ى  ال  مف�شّ التحليل 

القومية واخلالفة العثمانية يف اآن.

ويف الف�شل اخلام�س املعنون ب�«العالقة بني فكرة القومية 

حول  احل��دي��ث  ي��رتك��ز  الج��ت��م��اع��ي«،  والتحليل  العربية 

ويقتب�س  الجتماعية.  وامل�شاألة  الكواكبي  الرحمن  عبد 

موؤلفاته  يف  ال���واردة  الكواكبي  اآراء  م��ن  جملة  بلليتاري 

وي��ع��ي��د ع��ر���ش��ه��ا وحت��ل��ي��ل��ه��ا وف���ق م��ن��ه��ج ن��ق��دي. يف حني 

فهو  تقريبا،  الكتاب  ثلث  مي�شح  ال��ذي  ال�شاد�س،  الف�شل 

يرى  الكّتاب  من  جمموعة  ون�شو�س  �شخ�شيات  يتناول 

لهموا الفكر القومي، وهم 
َ
املوؤلف اأنهم مّهدوا باأفكارهم واأ

الريحاين،  اأم��ني  الكواكبي،  الرحمن  عبد  التوايل:  على 

عبد احلميد بن بادي�س، حممد كرد علي، عبد الرحمان 

الكيايل، منري ال�شريف، عالل الفا�شي.

ومقارنة بغريه من الأعمال التي تناولت ظهور القومية 

العربي«  القومي  الفكر  »تكوين  كتاب  يعربِّ  ل  العربية، 

عن جدية يف الطرح اأثناء تناول احلدث القومي والفكر 

من  جملة  لآراء  ا�شتعرا�س  على  يزيد  ل  وه��و  القومي، 

الكّتاب القوميني واملنا�شرين للفكر القومي. حيث تغلب 

على الكتاب �شمة ا�شتعادة مواقف ال�شخ�شيات املوؤّثرة يف 

ل الفكر القومي اأكرث منها حتليل تلك الآراء  م�شار َت�شكُّ

الكتاب،  اأو مناق�شتها. فلي�شت هناك منهجية وا�شحة يف 

بل يطغى التداخل على م�شامني املحاور وال�شتعادة لها 

الكتاب وكاأنه درو���س متناثرة  اإذ يبدو  املوا�شع؛  يف عديد 

ملقاة على ط��الب ب��دون خيط راب���ط، وه��و م��ا يلوح من 

ال�شخ�شيات  وح��ت��ى  وال��ع��ر���س.  التجميع  ط��اب��ع  خ���الل 

ال��واردة يف الف�شل الأخري -الذي حاز ثلث الكتاب- فهي 

كان  �شواء  الكافيني،  وال�شمول  بالعمق  متناَولة  تبدو  ل 

يف اأعمالها، اأو يف موؤلفاتها، اأو يف اأن�شطتها، اأو يف م�شارها 

�شة لكّل َعلَم من تلك  ال�شيا�شي، بل تبدو ال�شفحات املخ�شَّ

الأعالم جمرد تعريفات باأ�شحابها ل غري، مِلا تفتقر اإليه 

طروحاتهم.  ا�شتعرا�س  اأو  اأفكارهم  حتليل  يف  عمق  من 

وهو ما يجعل الكتاب ياأتي مبثابة املدخل يف درا�شة فكرة 

القومية العربية.

العلمية  القيمة  حيث  من  فالكتاب  الأ���ش��ا���س،  ه��ذا  وعلى 

من  تخّلله  مل��ا  القيمة،  متو�ّشط  ه��و  املعرفية  والإ���ش��اف��ة 

ق  املعمَّ التحليل  لغياب  وكذلك  ف�شوله،  بع�س  يف  نق�س 

ت�شمّنها،  التي  الكربى  والأف��ك��ار  تناولها،  التي  للوقائع 

وال���ش��ت��ع��ادة  التجميع  ط��اب��ع  ال��ك��ت��اب  ع��ل��ى  يطغى  ح��ي��ث 

ل��الأح��داث دون رب��ط وا���ش��ح بينها، على غ��رار م��ا تناوله 

بالبناء  الإ�شالم  وعالقة  بالعروبة،  الدين  عالقة  ب�شاأن 

يخلو  �شردي  تاريخي  عر�س  فهناك  املن�شود.  ال�شيا�شي 

ق مل�شاألة يف غاية اخلطورة. وتبعا لذلك  من التحليل املعمَّ

عزالدين عناية * 
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اأرى تباينا بني ما عر�شه الكاتب وبني ما اأف�شَح عنه يف 

ده درا�شة ما �شماه »تكوين الفكر  م�شتهّل كتابه، من تق�شّ

القومي العربي- الأ�شول التاريخية الثقافية والعنا�شر 

املكونة«.

بني  للجدل  موؤلفه  ثنايا  يف  ا�شتعادة  امل��وؤل��ف  اأب���دى  واإن 

اخلّط القومي ذي النزعة الدينية، ُمركزا بالأ�شا�س على 

روؤية ق�شطنطني زريق يف تناوله م�شاألة القومية ومفهوم 

الإ�شالم؛ باعتباره عربيا م�شيحيا. وعالوة على، ا�شتعادة 

م�شائل �شبيهة كمفهوم القطرية، ومفهوم الأمة، وم�شاألة 

فقد  العربية،  املجتمعات  داخل  الّلغات  وتعّدد  الطائفية، 

غلب ال�شرد التاريخي دون التعمق يف اأبعاد تلك الق�شايا 

وما لها من اأثر وا�شح على ال�شياق القومي العام.

بعد  ال��ع��رب،  ال�شا�شة  م�شاهمة  اإىل  الكاتب  يتعّر�س  مل 

رحيل ال�شتعمار، يف اإذكاء اجلدل حول مو�شوع القومية، 

كما  النظرية  الطروحات  على  اهتمامه  جّل  ق�شر  واإمن��ا 

ارت�����اأى، م����رّبرا ذل���ك برغبته يف ال��ب��ق��اء يف ح��ي��ز الأف��ك��ار 

واملفكرين. وهو خيار منهجي ارتاآه املوؤلف، غري اأّنه اأفقد 

ا يف عالقة ال�شا�شة مبو�شوع القومية،  الكتاب عن�شًرا مهمًّ

يف وقت لعب فيه كثري من احلكام دورا بارزا يف التح�شيد 

اختالفات  ب�شبب  وحما�شرتها،  معار�شتها  اأو  للقومية 

الروؤى واملواقف الإيديولوجية.

لقد ورد املنهج العام الذي اختاره الكاتب يف عر�س فل�شفة 

ب�شكل  الكتاب  ف�شول  �شمن  خم��ت��َزل  العربية  القومية 

وا�شح، وهو ما طبع املوؤلَّف ب�شمة ال�شطحية والت�شرع، وما 

العربي  التاريخ  يف  مف�شلية  ووقائع  اأح��داث  تناول  جعل 

عائد  ذلك  ولعّل  وخمتَزل.  ط  مب�شَّ ب�شكل  تاأتي  احلديث 

اإىل اأّن �شاحب الكتاب اآثر اأن يكوَن عمله حماولة لإلقاء 

من  يلوح  ما  رغ��م  معقّدة،  لواقعة  ومب�ّشطة  عامة  نظرة 

اإذ ترتكز  العربي احلديث.  التاريخ  اإملامه اجلّيد بق�شايا 

اهتمامات الكاتب يف موؤلفاته املن�شورة �شابقا على التاريخ 

احلديث للعامل العربي ول �شيما منه التاريخ ال�شيا�شي. 

حيث ُيعّد موؤلَّفه »مقدمة يف درا�شة تاريخ العامل العربي 

تناوَل  التي  املو�ّشعة  2018، اخلطة  �شنة  ال�شادر  املعا�شر« 

من خاللها ق�شايا العامل العربي، وهو ما يجعل الكتاب 

اإح��دى  تركيز على  نتناول عر�شه، مبثابة  ال��ذي  احل��ايل 

تاأت  مل  واإن  الذكر،  ال�شابق  كتابه  يف  املطروحة  الق�شايا 

بالعمق وال�شمول املنتَظر. �شحيح يدر�س الكاتب التاريَخ 

ال�شيا�شيَّ احلديث للعامل العربي، وقد �شبق له اأن اأ�شدر 

ما  وه��و  العربي،  للتاريخ  ب�شلة  مت��ت  ل  اأخ���رى  موؤلفات 

اأع��م��ال��ه  ب��ني خمتلف  ن��اظ��م  اف��ت��ق��اد خ��ي��ط  اأم����ام  ي�شعنا 

امل��ن�����ش��ورة ح��ت��ى مي��ك��ن احل��دي��ث ع��ن م�����ش��روع فل�شفي اأو 

د يتميز به الكاتب. يك�شف اأنطونينو  فكري اأو ثقايف موحَّ

اأو  ن�شتعر�شه  ال��ذي  موؤلفه  خ��الل  م��ن  ���ش��واء  بلليتاري، 

بالعربية. وهو يف  اإمل��ام  الأخ��رى، عن  املوؤلفات  من خالل 

الذين  وزمالئه  جماِيليه  من  بكثري  اأف�شل  احلالة  هذه 

بالعربية.  اإملام  دون  العربية  ال�شيا�شية  الق�شايا  ُيدّر�شون 

وا�شتح�شار  العربية  امل�شادر  م��ن  الكثري  ورود  وَيك�شف 

واإي��رادا،  اقتبا�شا  ن�شتعر�شه،  ال��ذي  الن�س  يف  م�شامينها 

عن م�شتوى مقبول يف العربية واإملام بامل�شادر العربية يف 

املو�شوع. اإذ َتغلب على الق�شم الأكرب من املراجع  يف كتاب 

وقد  العربية،  امل��راج��ع  ال��ع��رب��ي«  القومي  الفكر  »تكوين 

هذا  مبا�شرة.  بالعربية  اأو  اأجنبية  لغات  يف  اأحيانا  وردت 

بالإ�شافة اإىل ت�شّمن الكتاب قائمة من املوؤلفات الغربية 

تلك  و�شمن  ب��الإجن��ل��ي��زي��ة.  ن��ة  م��دوَّ ال�����ش��اأن، معظمها  يف 

�شل�شلة  على  الكتاب  يف  العتماد  مّت  املراجع  من  القائمة 

من املوؤلفات العربية ذات ال�شلة مبو�شوع القومية، وهي 

يف احلقيقة م�شادر مهّمة، ويقارب عددها ن�شف املراجع 

بها عند  وا�شتعان  املوؤلف  راجعها  )66 مرجعا وم�شدرا(، 

تاأليف كتابه. ولعّلها امليزة الأبرز لدى هذا الكاتب مقارنة 

ق�شايا  يتناولون  ال��ذي��ن  الإيطاليني  الكّتاب  م��ن  بغريه 

املراجع  غياب  يف  والجتماعية  ال�شيا�شية  العربي  العامل 

العربية.

اإ�شافة  الأع��الم،  باأ�شماء  الكتاب فهر�شا  هذا وقد ت�شّمن 

اإىل جرٍد باأهّم الأحداث التاريخية على مدى ال�شفحات 

الفهار�س  اأن���واع  �شائر  م��ن  خ��ال  الكتاب  ولكن   ،)23-15(

الأخرى �شواء كانت للم�شطلحات اأو ما �شابهها.

وال�شيء الالفت يف تناول مو�شوع تكوين الفكر القومي 

من  خ��ل��ّوه  ه��و  بلليتاري،  اأنطونينو  الكاتب  م��ع  العربي 

نزعة املركزية الغربية التي غالبا ما تطفو لدى الكّتاب 

ال�شيا�شية. لكن  املوا�شيع  الغربيني عند تناول مثل هذه 

ما يلوح جليا يف كتابه هو غياب اأي نزعة نقدية للتعاطي 

الغربي مع النه�شة العربية، ومع القومية عامة، وهو ما 

الكتاب  اأه���داف  بلوغ  الأح��ي��ان دون  وق��ف حائال يف بع�س 

املرجوة.

ر اأن امل��ن��ه��ج ال���ذي اع��ت��م��ده ال��ك��ات��ب يف م��وؤل��ف��ه غري  اأق�����دِّ

م���وّف���ق، وغ���ري م��الئ��م يف ت���ن���اول ال��ظ��اه��رة ال��ق��وم��ي��ة يف 

واملقولت  املواقف  نعر�س  اأن  يكفي  فال  العربية.  البالد 

الكاتب  اعتمد  عر�شه  ففي  �شائك.  مبو�شوع  لالإحاطة 

بغر�س  ق�شد  ع��ن  ك���ان  ذل���ك  ول��ع��ّل  ال��ل��غ��وي،  التب�شيط 

اأو  �شني  املتخ�شّ غري  ال��ق��راء  اإىل  بي�شر  املعلومة  اإي�شال 

للم�شطلحات  نقل  هناك  اأي�شا.  املبتدئني  الطالب  اإىل 

اللغة  اإىل  وتطورها  العربية  القومية  من�شاأ  رافقت  التي 

وذّك��ر  وال�شرح  التف�شري  الكاتب  فيها  توّخى  الإيطالية، 

دائما بحمولتها ال�شيا�شية.

ومن جانب اآخر، ن�شري اإىل اأّن دار »فرانكو اأجنيلي« للن�شر 

التي تولت طبع الكتاب هي من الدور املعروفة يف اإيطاليا 

مل  كنُت  واإن  والقانونية.  ال�شيا�شية  بالق�شايا  بان�شغالها 

نظرا  باملوؤلف،  اأكادمييا  اأو  اإعالميا  اهتماما  بعُد  اأر�شد 

التام  الغياب  ال��ق��ارئ  يلحظ  رمب��ا  الكتاب.  �شدور  جل��ّدة 

لهذه  توظيفا  ي�شتحّق  مو�شوع  يف  واخل��رائ��ط  للجداول 

الأدوات. حيث اعتمد �شاحب الكتاب على اقتبا�س مقولت 

بتحليلها،  وق��ام  القومية  مو�شوع  ب�شاأن  العرب  املفكرين 

ومل يكّلف نف�شه عناء بلورة خال�شة من �شاأنها اأن توّظف 

اأدوات الإي�شال احلديثة.

بقي اأن ن�شري اإىل اأنَّ هناك بع�س الثغرات يف الكتاب اأثناء 

الفكر  �شكلت  التي  العنا�شر  ملختلف  امل��وؤل��ف  ا�شتعرا�س 

التكرار،  وت��ع��ّدد  ال��رتاب��ط  غياب  مثل:  العربي،  القومي 

قّل�شت من قيمة  والنقد، قد  التحليل  ن��درة  ع��الوة على 

الكتاب  يجعل  ما  وه��و  احلقل.  ه��ذا  يف  كمرجعية  الكتاب 

الكتاب  ي��ك��ون  ق��د  وامل��ع��رف��ي��ة.  العلمية  القيمة  متو�شط 

العربية،  ال��ب��الد  القومية يف  ال��ظ��اه��رة  ل��درا���ش��ة  م��دخ��ال 

هذه  درا���ش��ة  ملنهج  �شيئا  �شي�شيف  اأن���ه  اأت�����ش��ّوُر  ل  ول��ك��ن 

ب��ني ظاهرة  ج���ادة  ن��الح��ظ مثال مقارنة  فلم  ال��ظ��اه��رة، 

جانب،  م��ن  ال��ع��رب��ي  ال��ق��وم��ي  وال��ف��ك��ر  العربية  القومية 

والظاهرة القومية يف اأي من بلدان اأوروبا من جانب اآخر، 

فطابع الختزال يطغى على حماور الكتاب.

-----------------------------------------------
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* أكادميي تونيس مقيم بإيطاليا



 ذو الحجة ١٤٤٣هـ - يوليو ٢٠٢2م

6

الجدار والجرس.. الخوف والفرصة يف يقظة االضطراب

جلني هوبارد

دامًئا ما يدور الحديث يف أروقة السياسة حول من هم الرابحون والخارسون يف هذا العامل الرأسميل التنافيس؛ فعىل رغم ما جلبته التكنولوجيا 

والعوملة من قفزات مذهلة يف العديد من مجاالت الحياة، فإن تأثريها عىل الوظائف واملجتمعات سبب اإلحباط يف ظل غياب عنرص الحمية. لذلك، 

فقد حاول السياسيون الشعبويون مرارًا وتكرارًا معالجة هذه القضية عرب إنشاء الجدران واتباع أسلوب الحمئية لعزل املجتمعات وإبعاد املنافسة. 

العامل  مع  للتعامل  املطلوبة  التكيفات  يؤخر  الحمئية  سياسة  اتباع  أن  إىل  والجرس«  »الجدار  كتابه  يف  هوبارد  جلني  االقتصادي  الخبري  يشري  بينم 

املتغري باستمرار؛ حيث إن هذه السياسة يف األساس متخلفة املظهر ومقدر لها الفشل يف النهاية. ويف املقابل، يروج هوبارد يف كتابه إىل 

فوائد االقتصاد الحر واتباع سياسة بناء الجسور لدعم الناس عىل تجاوز التحوالت التي ال مفر منها.

من�شب  �شغل  ه��وب��ارد  ف���اإنَّ جلني  ب��امل��وؤل��ف،  وللتعريف 

عميد كلية القت�شاد والأعمال بجامعة كولومبيا، كما 

القت�شاديني  امل�شت�شارين  جمل�س  رئي�س  من�شب  �شغل 

لدى الرئي�س جورج دبليو بو�س.

الدولية  ال��ت��ج��ارة  من��ت  الثانية،  العاملية  احل���رب  وب��ع��د 

ب�شكل بارز يف النظام القت�شادي الدويل، وذلك تزامنا 

بامل�شافة  املتعلقة  احلواجز  وتقليل  التجارة  حترير  مع 

اأدى  نف�شه،  ال��وق��ت  ويف  التكنولوجية.  ال��ث��ورة  نتيجة 

اأواخ��ر  يف  العاملي  القت�شاد  اإىل  والهند  ال�شني  دخ��ول 

ال�شبعينيات واأوائل الت�شعينيات على التوايل اإىل تو�شيع 

نطاق التجارة ب�شكل كبري وذلك مع نقل و�شائل الإنتاج 

خارج احلدود الوطنية وات�شاع �شال�شل التوريد. كما اأدت 

البتكارات يف جمال التكنولوجيا اإىل ت�شخيم املكا�شب 

م��ن ال��ت��ج��ارة ب��ني الأ���ش��واق العاملية. ف��ه��ذه الن��ه��ي��ارات 

وارتفاع  احلمائية(  اأ�شلوب  عن  )ال��ع��زوف  اجل���دران  يف 

الإجن��ازات.  لت�شوير  القادة  بها  تغنَّى  املكا�شب  م�شتوى 

املناف�شة  اأدت  املكا�شب هذه مل تكتمل؛ حيث  لكن ق�شة 

التجارية العابرة للقارات اإىل فقدان الوظائف وتهجري 

القرار  اأ�شحاب  ا�شتجابة  وم��ع  اخل���ارج،  اإىل  ال�شناعة 

املحلية  النخب  يف  الثقة  ان��ع��دام  تفاقم  نتج  ال�شعيفة، 

والعاملية. 

اأدَّى  والع�شرين،  احل��ادي  القرن  من  الأول  العقد  ويف 

ان�شمام ال�شني اإىل منظمة التجارة العاملية اإىل ت�شريع 

ب�شكل كبري.  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ع��ل��ى  ه���ذه اخل�����ش��ائ��ر 

وتو�شح التاأثريات القوية من دخول ال�شني والهند يف 

العاملي  العمالة  عر�س  على  احلديث  العاملي  القت�شاد 

واملتو�شطة.  املنخف�شة  امل��ه��ارات  ذوي  ال��ع��م��ال  واأج����ور 

ويتطرق هوبارد اإىل ف�شل ال�شيا�شة القت�شادية يف بناء 

اجل�شور ملطابقة املهارات بالفر�س اجلديدة والتخفيف 

ال��ق��وى  ب�����ش��ب��ب  ال��ت��ي يتحملها الأف������راد  امل��خ��اط��ر  م���ن 

اخلارجة عن اإرادتهم.

وتفاقمْت ال�شطرابات الجتماعية ب�شكل وا�شح نتيجة 

اخلارجية  التجارة  ملفات  مع  للتعامل  ال�شا�شة  افتقار 

من  ال��ب��ط��يء  للتعايف  اإ���ش��اف��ة  التكنولوجي،  والتغيري 

الأزمة املالية العاملية يف 2004م. ففي الوليات املتحدة، 

ويف  الإ�شكان.  التعامل مع ملف  الإخ��ف��اق جليا يف  ك��ان 

لإنقاذ  احلكومية  الإج���راءات  ت�شريع  مت  ح��اد،  تناق�س 

بنوك وول �شرتيت والتي هي اأ�شا�س الأزمة املالية.

ال�شيا�شة  من�شات  كانت   ،2016 ع��ام  انتخابات  وبحلول 

امل�شاركة يف تلك احلملة  بالنخبة  القت�شادية اخلا�شة 

ب��ع��ي��دة ع��ن ال���ش��ط��راب��ات الق��ت�����ش��ادي��ة غ��ري املعاجلة 

والتي يعاين منها العديد من الأمريكيني. فعلى جانب 

ال�شريبي  الإ�شالح  على  النقا�س  �شيطر  اجلمهورين، 

لدعم ال�شتثمار والإنتاجية، اإىل جانب الدعم امل�شتمر 

الدميوقراطيون،  اأم��ا  التجارية.  التفاقيات  لتو�شيع 

مناق�شاتهم،  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��اأم��ني  �شيطر  ف��ق��د 

ل��ك��ن��ه مل ي��ك��ن ل��ه ع��الق��ة ت��ذك��ر ب��ال��ت��وظ��ي��ف والأج����ور 

التكنولوجي  التغيري  عملية  يف  خ�شروا  الذين  لأولئك 

وال��ع��ومل��ة، و����ش���ددوا ب���دًل م��ن ذل���ك ع��ل��ى دع���م ال��رع��اي��ة 

ال�شحية الأكرب يف قانون الرعاية املي�شرة دون الإ�شارة 

كان  بينما  بالعمل.  املتعلقة  الجتماعية  الرعاية  اإىل 

تركيز ترامب على ملفات الهجرة والتجارة، اإ�شافة اإىل 

وهو  الليربايل،  ال��دويل  القت�شادي  النظام  يف  �شكوكه 

فعلى  املحبط.  اجلمهور  مناداة  مع  متاماً  يتنا�شب  ما 

العام، فقد  بالو�شع  القرار  اأ�شحاب  الرغم من معرفة 

ف�شلوا يف بناء اجل�شور لهذه الفر�س التي من �شاأنها اأن 

تعزز متو�شط   النمو.

النخب يف جمال  مل���اذا مل تفعل  ال�����ش��وؤال:  ي��ع��ود  ول��ك��ن 

الأعمال وال�شيا�شة والقت�شاد الكثري للتعامل مع هذه 

ال�شطرابات القوية؟

وُيلقي اأحد التف�شريات باللوم على النخب القت�شادية 

»الأغنياء« اأو »ال�شركات الكبرية« لتقل�س اآفاق الطبقة 

ال��ع��ام��ل��ة؛ ف��ال��ك��ث��ريون ي��ن��ادون مب��ب��داأ ع��دم ال��ت��دخ��ل يف 

النفتاح وقوى ال�شوق؛ لكونها ت�شتوعب العوملة والتغري 

العمل  فر�س  قيدت  احلقيقة  يف  ولكنها  التكنولوجي. 

عليها  يح�شلوا  اأن  ينبغي  ك��ان  التي  الأج���ور  ومكا�شب 

جنباً اإىل جنب مع مكا�شب الإنتاجية يف ال�شوق.

والتف�شري الآخر يتعلق مببداأ التعوي�س عن الإنتاجية. 

فعلى �شبيل املثال، عند املقارنة يف الإنتاجية بني العمال 

ذوي املهارات املنخف�شة واملتو�شطة مع املهارات العالية؛ 

امل��ه��ارات  ذوي  للعمال  مكا�شب  ت��ك��ون  احل���ال  بطبيعة 

ال��ت��ج��ارة  م��ن  بطبيعتها  م��ع��ززة  لكونها  اأك���رب  ال��ع��ال��ي��ة 

والتغري التكنولوجي واملعرفة. ي�شري مثل هذا التف�شري 

الغنية  ال�شركات  كانت  اإذا  ما  هو  املهم  ال�شوؤال  اأن  اإىل 

اأو الكبرية ل تعو�س العمال العاديني ب�شكل عادل مما 

ميكن اأن تفعله ال�شيا�شة العامة لتعزيز مهارات العمال 

اأو  امل�شتقبل،  اإنتاجية يف  اأكرث  اأن يكونوا  لتمكينهم من 

مبعنى تكييف مهارات العمال مع الواقع املتغري ب�شرعة، 

وهذا الت�شور ما يدعو اإليه الكتاب.

ب���ني حتليل  ك��ب��ريا  ان��ف�����ش��ال  ن����رى  اأْن  امل���وؤ����ش���ف  وم����ن 

القت�شاديني وما ي�شهده العامل احلقيقي؛ حيث ي�شف 

ت��زداد  الق��ت�����ش��ادي��ة  املكا�شب  اأن  الق��ت�����ش��ادي  التحليل 

املتو�شط  امل��دى  على  التكنولوجي  والتغري  العوملة  مع 

الواقع  مع  �شيتكيفون  التغري  هذا  من  املت�شررين  واأن 
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الكلي؛  القت�شاد  كتب  ت�شوره  م��ا  وه��ذا  القت�شادي. 

اأن ال�شطرابات يف النهاية جتعلنا  د  ت��ردَّ حيث عادة ما 

يف  ميكنهم  الرابحني  واأن  ح��اًل،  اأف�شل  جماعي  ب�شكل 

النهاية تعوي�س اخلا�شرين.

ي�شببون  اأن��ه��م  على  اخلا�شرين  اإىل  الإ���ش��ارة  ��ي��ا،  وواق��عًّ

النظرة  فهذه  وبالتايل،  مفيداً.  لي�س  انتقالية  تكاليف 

القا�شرة تعمينا عن ال�شتجابة الفورية وتفوت الفر�س 

امل�شتقبلية يف خ�شم هذا ال�شطراب. فعلى �شبيل املثال، 

ل�شوق  خا�س  اجتماعي  تاأمني  برامج  ت�شميم  يتم  مل 

العمل يف الوليات املتحدة. ويرى الكتاب اأن املطلوب هو 

العمل على روؤية اأكرث ثراًء للتاأمني الجتماعي، بحيث 

تكون هناك ا�شتجابة اقت�شادية حقيقة لالأفراد لكونهم 

ال�شطرابات  عن  الناجمة  املخاطر  تكاليف  يتحملون 

اخلارجة عن �شيطرتهم.

ينتفعون من  الأعمال  رواد  اأن  ال��راب��ح؟.. �شحيح  فمن 

التكنولوجي  التقدم  اأو  ال��ت��ج��ارة  على  الن��ف��ت��اح  م��زاي��ا 

املثال،  �شبيل  العملية. فعلى  اأغنياء يف هذه  وي�شبحون 

وغريهما،  جيت�س  بيل  اأو  ب��ي��زو���س  جيف  مثل  اأ���ش��م��اء 

اإىل ذهننا مدى حجم الثورة املكت�شبة، ولكن  �شتح�شر 

املجتمع.  على  �شئيلة  بن�شبة  اإل  تنعك�س  ل  اأرب��اح��ه��م 

اأنَّ فئة  الكاتب  النظرة، يرى  املقابل، وخالف هذه  ويف 

اتباع  ي���وؤدي  ق��د  نتخيله.  بكثري مم��ا  اأو���ش��ع  ال��راب��ح��ني 

القليلة  الفئة  ه��ذه  مهاجمة  اإىل  اجل���دار  بناء  �شيا�شة 

امل��ك��اف��اأة  �شيفقدون  الأغ��ل��ب  ول��ك��ن  ث����راًء،  اأق���ل  وجعلها 

التي اأن�شاأتها املجموعة الأوىل واملتمثلة يف املكا�شب من 

الدخل والوظائف وال�شتهالك.

���ه ول��ك��ي ي�شود ال��رخ��اء، ه��ن��اك حاجة  ومي��ك��ن ال��ق��ول اإنَّ

والإرادة  للرغبة  اإ�شافة  النطاق،  وا�شع  �شعبي  دعم  اإىل 

ميكن  الوظائف  �شياق  يف  امل��ث��ال،  �شبيل  على  للتغيري. 

و�شع  ث��م  امل���ه���ارات  ت��ط��وي��ر  ع��رب  لل�شيا�شة  التح�شري 

حال  يف  ال�شدمات  لتخفيف  الجتماعية  احلماية  اأطر 

املنطقي  واأي�����ش��ا، م��ن غ��ري  التح�شري.  اأث��ن��اء  ح��دوث��ه��ا 

تك�شب  ال��ت��ي  ال�شناعة  اأو  ال�شركة  اأو  ال��ف��رد  مطالبة 

اأن  بتعوي�س الكيانات اخلا�شرة؛ وبدًل من ذلك، يجب 

حتافظ ال�شيا�شة العامة على فر�شة التناف�س على نحو 

ت�شاعدي.

ومنذ كتاب »ثروة الأمم« لآدم �شميث، و�شع القت�شاديون 

اأي  ال���ش��ت��ه��الك  حت�����ش��ني  يف  يتمثل  ال��ن��ظ��ام  ه���دف  اأنَّ 

يف  وجعلها  ممكنة  تكلفة  باأقل  واخلدمات  ال�شلع  اإنتاج 

يريدون منهم حت�شني ظروفهم  الذين  الأف���راد  اأي��دي 

القت�شادية  الكتب  �شرد  يف  العمل  دور  اأم��ا  املعي�شية. 

اجلامعية، هو فقط كيف يك�شب الأفراد الأموال ل�شراء 

ال�شلع واخلدمات.

امل�شتهلك  ق��وة  ت���زال  ل  ول��ك��ن  للغاية،  مهم  العمل   ...

املعي�شة وتوفر  هي التي تقي�س التطورات يف م�شتويات 

ثمَّ  وم��ن  ال��وق��ت.  الق��ت�����ش��ادي مب���رور  للتقدم  مقيا�شاً 

من  اأ�شا�شي  ب�شكل  القت�شاديني  الفاعلني  ت�شور  ف��اإنَّ 

خالل اأدوارهم كم�شتهلكني يلقي ال�شوء على الو�شائل 

لتح�شني م�شتويات املعي�شة، والطرق التي متكن �شانعي 

ت�شور  اأم��ا  القت�شادي.  النمو  حتقيق  م��ن  ال�شيا�شات 

الفاعلني القت�شاديني اأدوارهم كمنتجني هو يف جوهره 

حجة للركود ولي�س لك�شب املزيد.

اأنَّ  اإىل  الق���ت�������ش���ادي���ون  خ��ل�����س  ع���ق���ود،  م����دى  وع���ل���ى 

الت�شنيع  اإىل  ال��زراع��ة  م��ن  الق��ت�����ش��ادات  يحول  النمو 

اأن جميع  ا���ش��ت��ن��ت��اج  وب��ال��ت��ايل، مي��ك��ن  اخل���دم���ات.  اإىل 

القت�شاديات املتقدمة هي يف الأ�شا�س قائمة على قطاع 

اخلدمات. وبالنظر اإىل هذا الواقع، فاإن البديل املتمثل 

ال�شناعية  غ��ري  للمهن  العمال  لتاأهيل  ج�شر  ب��ن��اء  يف 

ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ي��ق��دم ح���اًل اأف�����ش��ل ع��ل��ى امل����دى ال��ط��وي��ل 

يف  للتفكري  اأف�����ش��ل  وط��ري��ق��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة  للم�شاركة 

كيفية حمايتهم. وبدًل من بناء جدران احلماية، نحتاج 

اليوم  الأف���راد لقت�شاد  اإع��داد  على  تركيز متجدد  اإىل 

لالأ�شخا�س  الجتماعي  التاأمني  وت��وف��ري  وامل�شتقبل، 

الذين يتخلفون عن الركب.

بتو�شيع  هوبارد  ينادي  الكتاب،  تو�شيات  يف  وللخو�س 

ي�شتمر  اأن  املحتمل  من  الذين  لأولئك  الفردي  الدعم 

الوليات  اأن  حني  يف  طويلة.  لفرتة  وظائفهم  فقدان 

املتحدة لديها برامج تاأمني اجتماعي قوية لكبار ال�شن، 

خالل  الوظيفة  فقدان  �شد  الجتماعي  التاأمني  ف��اإن 

يكون  لقت�شاد  وم�شمم  متوا�شع  الفرد  عمل  �شنوات 

فيه النتقال من وظيفة اإىل اأخرى اأمراً �شهاًل وخالًيا 

م��ن ال��ق��ل��ق. ت���درك م��ث��ل ه���ذه امل��خ��ط��ط��ات اأن الرتكيز 

املوؤقت  والت�شريح  البطالة  �شد  التاأمني  على  احل��ايل 

للعمال ل يتما�شى مع القت�شاد الذي يتطلب انتقالت 

اأكرب بكثري واإعادة ت�شكيل املهارات. من املوؤكد اأن اإعداد 

ماليني العمال الذين فقدوا وظائفهم يف الوباء للعودة 

مرة اأخرى �شيتطلب دعما تدريبيا �شامال.

ويف اخل��ت��ام، وب��ال��ن��ظ��ر ل��ت��ج��ارب ال����دول، ف��ه��ي ع���ادة ما 

للتعامل مع  ف��ع��ل  ك���ردة  ال�����ش��ي��ا���ش��ات  ات��خ��اذ  اإىل  مت��ي��ل 

ال���ش��ط��راب��ات، وات��ب��اع اأ���ش��ل��وب احل��م��ائ��ي��ة ك��ون��ه يعمل 

الكتاب،  وبالتاأمل يف تو�شيات  للتهدئة.  �شريع  كم�شكن 

وال�شياق الت�شريعي والتنظريي للوليات املتحدة فمن 

ال�شيا�شة. يف  اأروق��ة  يف  قريباً  ن��راه  اأن  ال�شعوبة مبكان 

يف  النامية  للدول  مهمة  اأب��ع��اداً  الكتاب  يعطي  املقابل، 

الرتكيبة  مع  يتنا�شب  مبا  القت�شادية  خارطتها  ر�شم 

الجتماعية والدميوغرافية لل�شكان.

وهذا الكتاب ُيعطي جمموعة من الأفكار العملية لإعادة 

تنظري وترتيب الأولويات القت�شادية واإعادة مّل ال�شمل 

النا�س وميثل حت��وًل يف طريقة تفكري  اأك��رب من  لعدد 

ال�شيا�شة القت�شادية؛ فعلى الرغم من اأنَّ النفتاح على 

اقت�شادية  فوائد  يولد  التكنولوجي  والتغيري  التجارة 

�شمات  اأنها  على  ناأخذها  اأن  ميكننا  ل  كبرية،  اإجمالية 

النفتاح  يركز  اأن  يجب  واإمن��ا  ال�شوق؛  لقت�شاد  ثابتة 

والبتكار  التجارة  اأم��ام  احل��واج��ز  تقليل  على  اجلديد 

لكن  اخل��ا���ش��ري��ن.  بتعوي�س  ال��راب��ح��ني  ق��ي��ام  و���ش��م��ان 

ولكنه  اخلا�شر،  اإىل  ال��راب��ح  من  �شيكاً  لي�س  التعوي�س 

للتحول  ال�شتعداد  دع��م  ب�شيغة  يق�شي  اأ�شا�شي  مبداأ 

وال��ت��اأم��ني الج��ت��م��اع��ي. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن غيلني 

ال�شابقة  اأبحاثة  ب�شبب  لنتقادات  تعر�س  قد  ه��وب��ارد 

لعام  امل�شرفية  الأزم����ة  خ��الل  ال��ق��ي��ود  ب��اإل��غ��اء  املتعلقة 

2008م، حاز الكتاب على ا�شتح�شان النقاد ومت ت�شمينه 

يف قائمة الفاينن�شال تاميز لعام 2022م.
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مستقبل العمل

خوان سيباستيان كاربونيل

ما هي أساليب العمل يف املستقبل؟ وكيف ستكون أسواق العمل الهجينة؟ من الواضح أنَّ أشكاال جديدة من العمل ومراكز العمل بدأت يف الظهور 

والنمو املطرد؛ وبذلك تطورت تطلعات املهنيني وصارت املصطلحات الرئيسية اليوم هي املرونة واالستقاللية والحرية والخربة.

ويف ظ��ل ه��ذا ال��و���ش��ع، ف���اإنَّ ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة، وامل��دي��ري��ن 

التنفيذيني على وجه اخل�شو�س، يفكرون ب�شكل متزايد 

ل  يف العمل احلر اأو نقل الرواتب اأو اإدارة النتقال. وُيف�شِّ

اأتباع نهج املرونة يف العمل، البتعاد عن اأ�شحاب الأجور 

طرًقا  اجل��دي��دة  العمل  اأ�شاليب  �شنعت  كما  التقليدية. 

العملية  احل��ي��اة  والعي�س يف  ال���ذات  ع��ن  للتعبري  ج��دي��دة 

العمل.  وب��ي��ئ��ات  الزمنية  اجل����داول  حيث  م��ن  ال��ي��وم��ي��ة، 

لكنها باتت حمفوفة باملخاطر، لأنها تواجه بطبقة عاملة 

املهوو�س  املغامرة  وطابع  املهني  ال�شتقرار  ع��دم  ترف�س 

املمانعني  العمل وتدابري ال�شتغناء عن  بتحديث و�شائل 

واملناه�شني ملخططاتها. ويف هذا ال�شياق، اأ�شَحى العمل 

م��و���ش��وًع��ا ل��ع��دد ك��ب��ري م���ن الأط����روح����ات الج��ت��م��اع��ي��ة 

تاأثري  حتت  الو�شيك  باختفائه  تتنباأ  التي  والقت�شادية 

»ال�شتبدال التكنولوجي الكبري«، وكذلك بنهاية و�شيكة 

للعمل املاأجور، وكاأن الب�شر يحلمون بالتخل�س نهائيًّا من 

هذا العبء الإلزامي.

واملدافعني  امل�شتقبليات  علماء  اأنَّ  بالذكر  اجلدير  وم��ن 

مطلًقا،  اخلطاب  هذا  يحتكرون  ل  املكر�شني  العامل  عن 

يقال  وكما  الراأ�شمالية.  منتقدي  اأ�شد  ا  اأي�شً يتداوله  بل 

»لكل ثورة تكنولوجية �شرابها«، ومن ذلك وابل التوقعات 

العمل  اأنَّ  نعلم  واإك���راه���ات���ه.  ال��واق��ع  ع��ن  كليا  ال��ب��ع��ي��دة 

لأن  جمتمعاتنا،  يف  م��رك��زي��ة  مبكانة  يحتفظ  الب�شري 

اآخ��ذون يف التحول:  حدوده وحميط ال�شكان املعنيني به 

وبالتايل، فاإن هذا لي�س حالة من عدم ال�شتقرار املعمم، 

جديدة  ولوج�شتية  رقمية  لربوليتاريا  ن�شوء  هو  واإمن��ا 

تنتمي بقوة اإىل القت�شادات التي ا�شطربت ب�شبب �شعود 

عمالقة التكنولوجيا الكربى.

الفرن�شي  الأك��ادمي��ي  ��ة، يو�شح  امل��ه��مَّ ال��درا���ش��ة  ه��ذه  ويف 

ك��ارب��ون��ي��ل،  �شيبا�شتيان  خ���وان  الإ���ش��ب��ان��ي��ة  الأ����ش���ول  ذو 

اأن اخل��ط��اب ح���ول »اأزم�����ة ال��ع��م��ل« ي��ع��ي��ق ف��ه��م ره��ان��ات��ه 

فتح  عمد-  ع��ن  -اأح��ي��اًن��ا  مينع  ترويجه  واأن  ال�شيا�شية، 

النقا�س ال�شروري حول طرق حترره. ويتكون الكتاب من 

خم�شة ف�شول. ُتفكك الف�شول الأربعة جانًبا من جوانب 

بينما  الرقمية،  التقنيات  بن�شر  املتعلقة  العمل  حت��ولت 

�شيا�شًيا حول تطور معايري  تاأمال  الأخري  الف�شل  يقدم 

امل���وؤل���ف ح���ول �شعوره  ت��اأم��ل  وال��ت��وظ��ي��ف. ي�شب  ال��ع��م��ل 

العام،  واخلطاب  التجريبية  مالحظاته  بني  بالتناق�س 

النظرية  الأع���م���ال  م��ن  ت��ق��اط��ع جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  معتمدا 

والتجريبية العاملية.

ال��ع��م��ل »يف  ت��ع��ري��ف م��ف��ه��وم  اإىل  ال��ف�����ش��ل الأول  وُي�����ش��ري 

الديناميكيات املعا�شرة للراأ�شمالية؛ بحيث يو�شع العمل 

ال�شتمرارية«  �شمة  وحت��ت  اجل��دي��دة  التقنيات  مقام  يف 

ظاهرة  الآيل  الت�شغيل  نظام  اأو  الأمت��ت��ة  اإن  )�����س:22(. 

جميع  اأو  الأن�شطة  جميع  على  توؤثر  ول  متجان�شة  غري 

بع�س  يف  ت��وؤدي  اأن  وميكن  نف�شها.  بالطريقة  املنظمات 

الأحيان اإىل ا�شتبدال الأفراد بربامج اأو اآلت، اأو جعلهم 

اإخ�شاعهم  حتى  اأو  ن�شاطهم  تكثيف  اأو  م��وؤه��ل��ني،  غ��ري 

معظم  يف  مو�شح  هو  كما  التحكم،  من  جديدة  لأ�شكال 

تنت�شر  مل  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�شافة  العمل.  ح��ول  الأب��ح��اث 

بعد و�شائل التطور التكنولوجي )الروبوتات ال�شناعية، 

اق��ت�����ش��ادي��ة.  ال�����ش��ح��ب الآيل(، لأ���ش��ب��اب  ن��ظ��ام  وت��ط��وي��ر 

ميكانيكية بني  وج��ود عالقة  ن��درك عدم  فاإننا  وبالتايل 

البتكار التكنولوجي وتبنيه من قبل املوؤ�ش�شات ال�شناعة. 

اجل��ذري  ال�شتبدال  يف  العتقاد  ف��اإن  للموؤلف،  بالن�شبة 

الأ�شلية  املارك�شية  الفر�شية  اإىل  ي�شتند  ب��الآلت  للرجل 

املعرفة  بف�شل  الب�شرية  ال��ع��م��ال��ة  تقلي�س  يف  املتمثلة 

ال�شناعة ومقاومة  تاريخ  فاإن  والتكنولوجيا. ومع ذلك، 

العمال، توؤدي يف بع�س الأحيان اإىل تدمري الآلت )يذكر 

امل���وؤل���ف ع��ل��ى وج���ه اخل�����ش��و���س من����وذج ح��رك��ة حمطمي 

الآلت الربيطانية التي ظهرت مع بداية القرن التا�شع 

ع�شر(، والتي يجب و�شعها يف �شياقها العام املميز بالعودة 

والقت�شادية  الجتماعية  والبيئة  العمل  �شاحب  اإىل 

لتلك الفرتة.

ويناق�س الف�شل الثاين »عدم ا�شتقرار العمالة« )�س:57(، 

يف ح��ني اأن ف��ر���ش��ي��ة ع���دم ال���ش��ت��ق��رار ال��ت��ي داف����ع عنها 

تعزيزها  ميكن  املا�شي  ال��ق��رن  �شبعينيات  منذ  ك��ث��ريون 

بظهور فئات من العمال مرتبطة مبن�شة اقت�شاد العمل. 

اإن  الفكرة،  ن�شر  ال��ذي  �شتاندنغ،  غ��ي  القت�شادي  ي��رى 

»الربيكاريا« متثل طبقة اجتماعية جديدة، جمزاأة، تقع 

بغياب  وتتميز  العمل،  عن  والباحثني  الربوليتاريا  بني 

املرتبطة  وامل���زاي���ا  الج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  اإىل  ال��و���ش��ول 

كاربونيل في�شكك يف  �شيبا�شتيان  اأم��ا خ��وان  امل��ال.  براأ�س 

ث��الث جمموعات من احلجج:  التحليل من خ��الل  ه��ذا 

اأوًل، ال�شعوبات املرتبطة بتعدد تعريفات عدم ال�شتقرار 

باملخاطر،  املحفوفة  الفئات  عدد  ازدي��اد  ثم  الجتماعي. 

وال���ت���ي ي��غ��ذي��ه��ا اخل���م���ول اأك�����رث م���ن حت�����ولت ال��ع��م��ل؛ 

واأخرًيا، بيانات العمالة غري البديهية يف مواجهة تعميم 

اأو  الأقدمية  م�شتوى  على  احلفاظ  �شيما  ل  الربيكاريا، 

توزيع عقود العمل وفًقا ملنطق الأجيال الثابتة التي تعد 

بدورها فئات »غري م�شتقرة«، لكنها جزء من الربوليتاريا 

اأ�شا�ًشا من فئات اجتماعية معينة )ال�شباب،  تتاألف  التي 

ال�شتقرار  عدم  اأن  املوؤلف  وي�شرح  املهاجرين(،  الن�شاء، 

اإىل  ال��ع��ودة  وميكن  الراأ�شمالية،  ق��دم  قدمية  ج��ذور  ل��ه 

الثالثني �شنة العظيمة ما بني 1945 و1975 التي عرفت 

لكن  امل�شتقر،  التوظيف  وحمى  اقت�شاديا  ازده���ارا  ف��رتة 

خالل  م��ن  تف�شريه  ميكن  ا�شتثناء  جم��رد  ال��ف��رتة  ه��ذه 

عوامل اقت�شادية وتاريخية ا�شتثنائية.

اجلديد،  القت�شاد  م�شاألة  فيعالج  الثالث،  الف�شل  اأم��ا 

ويحاول الرتاجع عن الأدلة الأخرى. حيث يذكر املوؤلف 

ا على  اأن التوظيف يف ال�شناعة التحويلية مل يكن قط قويًّ

نطاق عاملي، واأن تراجع الت�شنيع ل ميكن مالحظته اإل 

على امل�شتوى املحلي يف الدول الغربية. من ناحية اأخرى، 

اإىل ظهور  املنتجات واخل��دم��ات اجل��دي��دة  اإن�����ش��اء  ي���وؤدي 

)���س:93(  اجل��دد«  الرقميني  الربوليتاريني  من  »جي�س 

كما  الرقمية«.  املن�شات  »راأ�شمالية  قلب  يف  يعمل  ال��ذي 

اأن املن�شات الرقمية تدعم عملية الت�شليع -مبعنى حفظ 

املوارد الفردية املكت�شفة حديًثا- بحيث تنتج وتدير �شكاًل 

كاربونيل  �شيبا�شتيان  خ��وان  ويزيح  العمل.  من  ج��دي��ًدا 

وال��ت��ي مبوجبها  ال��رق��م��ي،  العمل  اأط��روح��ات  ع��ن  اللثام 

سعيد بوكرامي * 
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ي��ع��ت��م��د ج���زء ك��ب��ري م���ن اإن���ت���اج الإن���رتن���ت ع��ل��ى ال��ع��م��ال��ة 

لت�شغيل  الرقمي  المتداد  -مثل  للم�شتخدمني  املجانية 

العمالء. ويقدم املوؤلف ثالثة حدود؛ اأوًل: عدم جتان�س 

بني  امل��ث��ال،  �شبيل  )ع��ل��ى  ب���«ال��ع��م��ل«  املو�شوفة  العنا�شر 

الفيديو  مقاطع  م�شاركة  من�شة  على  الأ���ش��ل��ي  الإن��ت��اج 

البحث(؛  بالإبحار يف حمرك  املرتبطة  الرقمية  والآث��ار 

على  ال��ق��ادرة  والتقنية  القت�شادية  »البنية  غ��ي��اب  ث��م: 

امل�شتخدمون  ينتجها  ال��ت��ي  الرقمية  ال��ب��ي��ان��ات  ال��ت��ق��اط 

واأخ���رًيا:  )�������س:106-107(؛  والقيمة«  ال��ه��دف  ومنحها 

انخفا�س ح�شتها من نتائج القت�شاد الرقمي.

ا اإىل التمييز بني  هذه احلجج ميكن اأن تدفع املوؤلف اأي�شً

اعرتاف  ف��اإنَّ  وبذلك  الرقمي.  والعمل  الرقمية  العمالة 

كاربونيل باأن الرقمية تنتج التحكم يف العمل، واأن اإخفاء 

العمل هو هدف حا�شم يف حتليل العالقات الجتماعية، 

يدح�س حالة النموذج القت�شادي العايل الأداء ويق�شد 

وتي�شال  اأوب���ر  مثل  للمن�شات  املنظمة  املميزة  ال�شركات 

وغريهما التي لن تقاوم الأزمات القت�شادية اأف�شل من 

غريها، و�شتظل تعتمد على العمل وا�شتثمار العمالة.

العمل  اأطروحة  نتائج  على  يعتمد  الرابع  الف�شل  بينما 

واملرتبطة  اللوجي�شتية«،  »الراأ�شمالية  لو�شف  الأخ��رية 

ب��ت��دوي��ل ���ش��ال���ش��ل ال��ت��وري��د؛ ب��ح��ي��ث ت��ق��دم ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة 

خللق  الرئي�شية  امل�����ش��ادر  »اأح����د  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  اللوج�شتية 

تعد  مل   .)116 )���س  ال��ع��امل«  يف  للعمال  جديدة  وظائف 

بل  العامة  اخل��دم��ات  مكونات  من  مكوًنا  اللوجي�شتيات 

اأ�شا�شًيا  ال�شرتاتيجي  موقعه  اأ�شبح  ذاته  حد  يف  قطاًعا 

و�شفت  التي  اللوجي�شتية«  »الثورة  فاإن  ذلك،  ومع  الآن. 

ال�شيولة  بتوفري  بوعودها  دائًما  تفي  ل  الثمانينيات  يف 

�شعف  نقاط  م��ن  التوريد  �شال�شل  تعاين  اإذ  وال�شرعة، 

كثرية، تربز ب�شكل وا�شح يف اأوقات الأزمات. زد على ذلك 

توؤدي  امل�شتودعات  ب��اإدارة  املرتبطة  التقنيات اجلديدة  اأنَّ 

)�س  العاملة«  ال��ق��وى  مل��ه��ارة  وَت����ّدٍن  للعمل  »تكثيف  اإىل 

وامل��ه��ام.  امل�����ش��اح��ات  اإدارة  يف  ذل��ك  مالحظة  ميكن   )131

اللوجي�شتية،  املن�شات  على  العمل  تنظيم  املوؤلف  ي�شف 

اأع��ل��ى الآن من  اأ���ش��ب��ح��ت م��ع��دلت احل����وادث فيها  ال��ت��ي 

تلك املوجودة يف قطاع البناء ا�شتناًدا اإىل تقارير النقابي 

�شركة خدمة  �شابق يف  م��وظ��ف  وه��و  األ���ني،  وامل����وؤرخ ج��و 

اأن  �شيا�شيا على  ب��ره��ان��ا  ي��ق��دم  ال���ذي  امل��ت��ح��دة،  ال��ط��رود 

ت��ت��زاي��د، وميكن  اح��ت��م��الت تخريب الق��ت�����ش��اد اجل��دي��د 

مالحظة عالمات ذلك يف حركات ال�شرابات الأخرية يف 

اأنحاء كثرية من العامل ال�شناعي.

الرئي�شية  الكتاب املقرتحات  الف�شل الأخري من  وينتقد 

حلل »اأزمة« العمل ومنها: نزع �شالحيته اأو دمقرطته اأو 

حتريره. بالن�شبة خلوان �شيبا�شتيان كاربونيل، »املنظور 

الوحيد القابل للتطبيق يف مواجهة التحولت املعا�شرة 

عن  ينف�شالن  ل  ه��دف��ني  وراء  ال�شعي  ه��و  للراأ�شمالية 

بع�شهما وهما: حترير احلياة من العمل وحترير العمل 

الأول،  الق�����رتاح  )��������س:147(.  امل����ال«  راأ�����س  م��ن هيمنة 

املتمحور حول م�شروع الدخل ال�شامل، من �شاأنه اأن ينكر 

الأبعاد البناءة واجلماعية للعمل، وينتج �شكاًل جديًدا من 

دون  )����س:153(،  بالدولة«.  الفرد  »عالقة  بني  الهيمنة 

احلد من التفاوتات )خا�شة يف راأ�س املال(. اأما القرتاح 

ال�شركات  تنظيم  اإع���ادة  م��ب��ادرات  اأن  اإىل  فُي�شري  ال��ث��اين، 

املختلفة تف�شل دائًما يف و�شع مكا�شب الكفاءة القت�شادية 

اإلغاء العمل يف �شكله  اإنَّ اقرتاح  كهدف رئي�شي. واأخ��رياً، 

احلايل، ل �شيما من خالل الأمتتة، ينطوي على خماطر 

اإبراز تقنني الأفراد وتفتيتهم ون�شيان الطبيعة الهيكلية 

للعمل، بالن�شبة للغالبية العظمى منهم.

العمل  ي�����ش��ه��د  اأْن  ي��ج��ب  ك��ارب��ون��ي��ل،  ووف���ًق���ا لأط���روح���ة 

انخفا�س حيزه الزمني -دون تعوي�س من خالل تكثيف 

قبل  م��ن  الرقابة  وممار�شة  اأدائ���ه-  يف  امل��رون��ة  اأو  العمل 

املوظفني، لل�شماح باتخاذ القرار اجلماعي ب�شاأن النقاط 

وجودة  وت��رية  امل��ال،  راأ���س  )ا�شتخدام  ومنها:  الأ�شا�شية؛ 

بعًدا  العمل  يكت�شب  وهكذا  وال�����ش��الم��ة...اإل��خ(.  الإن��ت��اج، 

فراغ  وق��ت  اأج��ل  من  الن�شال  ي�شبح  اأن  »ميكن  �شيا�شيًّا: 

م�شاعف )التحرر من العمل وراأ�س املال( فر�شة �شعيدة 

التي  امليزانية  ح�شابات  عن  بعيًدا  الجتماعية،  للحركة 

من  اخلوف  اأو  بال�شرورة،  العاملي  الدخل  عليها  ينطوي 

)����س:174(،  العمل«  برف�س  املمثلة  الفردية  ال�شتقالة 

وما لذلك من انعكا�شات اجتماعية مدمرة.

جميع  من  غام�س  العمل  »م�شتقبل«  اأن  الكتاب  ويظهر 

التنظيمية،  اأو  التقنية  ال��زاوي��ة  م��ن  خ�شو�شا  جوانبه، 

كما يبدي خوان �شيبا�شتيان كاربونيل حتفًظا كبريا من 

داعمة  اأو  نقدية  كانت  �شواء  ال�شريعة،  التحليالت  بع�س 

الب�شرية،  للمجتمعات  اأ�شا�شيا  مكونا  يبقى  العمل  لأن 

تخلو  ل  تكاملية،  روؤي���ة  اإط���ار  يف  عليه  املحفاظة  ويجب 

ذلك،  وم��ع  الجتماعي.  التقدم  اأج��ل  من  الن�شالت  من 

بقدر  لي�س �شعًفا يف احلجة  �شوؤال -وه��و  ي��زال هناك  ل 

العمل  مبكانة  يتعلق  الفكرة،  تو�شيع  اإىل  حاجة  ه��و  م��ا 

يف  امل��ت��ب��ادل:  وت��اأث��ريه��ا  الب�شرية  الأن�شطة  جميع  �شمن 

الواقع، اإذا كانت فر�شية مركزية وخ�شو�شية العمل تعد 

العادات  اأن تكون غري منتبهة لتطور  ُمقنعة، فال ميكن 

والتمثيالت املرتبطة با�شتعمال املعلومات اأو ال�شتهالك 

غري  اخل��ربات  حتويل  وحتى  الر�شمي  الطابع  اإ�شفاء  اأو 

الر�شمية اإىل اأموال.

ويف هذا ال�شياق، فاإنَّ الرغبة يف زيادة وقت الفراغ بف�شل 

حترير احلياة العملية ل ينبغي اأن جتعلنا نن�شى اأن هذا 

احليز الزمني م�شغول بالفعل بالأ�شياء واخلدمات التي 

بالو�شائل  وه���و منظم ومم��ن��وح  ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة  ل��ه��ا  ت���روج 

م فيها القت�شاد اجلديد. اإذا كانت التحولت  التي يتحكَّ

تنتج  اأن  مي��ك��ن  ل  للعمل  التنظيمية  اأو  التكنولوجية 

قد  التي  بال�شهولة  جديدة  وثقافية  اجتماعية  معايري 

العمل ميكن  التي حتدث خارج  امل��رء، فاإن تلك  يعتقدها 

اأو غري مبا�شرة، على ال�شتقرار  اآثاًرا مبا�شرة  اأن حتدث 

معار�شة  ع��ن  وب��ع��ي��ًدا  الق��ت�����ش��ادي.  والنمو  الجتماعي 

للتخطيط  ميكن  العاملي،  الراأ�شمايل  القت�شاد  »منطق« 

النمو  ���ش��روط  ي��ع��زز  اأن  ذل���ك-  العك�س م��ن  امل���رن -ع��ل��ى 

املطرد واملن�شق يف قطاعات العمل؛ وبذلك ميكن ت�شحيح 

يف  ال�شتقرار  عدم  على  املرتتبة  والتوترات  الختاللت 

منظومات العمل بطابعها القدمي اأو احلديث، جزئيًّا، يف 

العاملي  القت�شاد  اأن  فيه  الوا�شح  �شار من  الذي  الوقت 

من  حتمله  مب��ا  اللوجي�شتيك  اق��ت�����ش��ادات  عليه  تهيمن 

الذي  ال�شطناعي،  الذكاء  يدعمها  تكنولوجية  تر�شانة 

د تدريجيا حياة وا�شتقرار املاليني من العمال حول  ُيهدِّ

العامل.
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نفايات املناجم واملياه والهندسة اإليكولوجية 

واستخراج املعادن.. »االستدامة واالقتصاد الدائري«

مارجريت كالني سيدنفادن - ويليام ن. ويلر

مالحمها  ت�شكلت  التي  الرابعة  ال�شناعية  الثورة  اأي�شا  هناك 

ال�شطناعي  والذكاء  �شني«  »بلوك  مثل  تكنولوجية  و�شائل  يف 

واإن���رتن���ت الأ���ش��ي��اء وال��ن��ان��وت��ك��ن��ول��وج��ي، واأ���ش��ه��م��ت جميعها يف 

اإىل  املناجم  من  املعادن  تتبع  مثل  القطاعات  من  عدد  انتعا�س 

الت�شنيع  اإع���ادة  يف  ل�شتخدامها  البيانات  وحتليل  امل�شتهلكني 

والتدوير.

ويتوقع حمللون اأن القت�شاد الدائري �شيكون حالة اقت�شادية 

عادية عام 2030 تهدف لتقليل الهدر وخف�س ا�شتهالك الطاقة 

واملواد اخلام. وعند املقارنة مبا كانت عليه احلال عام 2010، كان 

يتم ا�شتخراج مليارات الأطنان من املواد واملعادن �شنوياً لتلبية 

من  ث��ورة  يف  الدائري  القت�شاد  ي�شهم  رمبا  لكن  الحتياجات، 

اأي�شاً يف تعظيم ال�شتفادة  وُي�شهم  واإعادة ال�شتخدام.  التدوير 

م��ن جميع امل����واد اخل���ام وامل���ع���ادن وال��ط��اق��ة وامل�����وارد مبختلف 

�شورها، ف�شاًل عن اإطالق عمليات اإعادة التدوير وال�شتخدام 

ال��ه��در واإل��ق��اء  ب����دًل م��ن من��ط  واإع������ادة الت�شنيع وال��ت��ط��وي��ر، 

النفايات. كما اأنه يعيد تطوير الأنظمة ال�شحية وال�شتهالكية 

وتقليل  الفعال  ال�شتخدام  واأهمية  الأ�شياء  بقيمة  والتعريف 

الآثار ال�شلبية الناجمة عن الأمناط القت�شادية التقليدية، كما 

اأنه ي�شهم يف خلق فر�س اقت�شادية وا�شتثمارية اأف�شل لل�شركات 

واملوؤ�ش�شات، ف�شاًل عن املزايا البيئية والجتماعية.

فالقت�شاد الدائري مل يعد م�شطلحاً وليد ال�شنوات الأخرية، 

بل اإنه ي�شرب بجذوره يف العامل منذ عقود عند ابتكار مفهوم 

ال��ت��دوي��ر واإع�����ادة ال���ش��ت��خ��دام، وظ��ه��ر ب�شكل وا���ش��ح يف ال���دول 

ال�شناعية بعد احلرب العاملية الثانية عندما حاولت احلكومات 

ا�شتغالل التكنولوجيا والآلة يف اإعادة الت�شنيع.

والقت�شاد الدائري -بح�شب البنك الدويل- هو اإعادة لتعريف 

ال��ن��م��و، م��ع ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى ال��ف��وائ��د الإي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى م�شتوى 

�شلع  يف  تدويرها  واإع���ادة  النفايات  تقليل  خ��الل  م��ن  املجتمع، 

للفر�س من خالل  يقدم مفهوما جديدا  فهو  اأخ��رى جديدة. 

اإع��ادة التفكري واإع��ادة ت�شميم الطريقة التي تنتج بها امل�شانع 

ال�شلع النهائية اخلا�شة بها، بت�شميم منتجات ميكن »ت�شنيعها 

نادت  اقت�شادي  ال��دائ��ري، هو من��وذج  اأخ���رى«. والقت�شاد  م��رة 

به �شوي�شرا عام 1976، ي�شتهدف تقليل املهدر من املواد وال�شلع 

ال�شتهالك  بخف�س  الإم��ك��ان،  ق��در  منها  وال�شتفادة  والطاقة 

و�شال�شل  العمليات  تب�شيط  طريق  عن  والنبعاثات،  والنفايات 

الإمداد واحلفاظ على قيمة املنتجات واإدارة املخزون وراأ�س املال 

»اقت�شاد  ا�شم  الطبيعي والب�شري وامل�شّنع واملايل. ويربز حتت 

اخلدمات« حيث يوجد توجه عاملي للتحول من امللكية الفردية 

اإىل فكرة »رخ�شة ال�شتخدام وتقا�شم اخلدمات«، وي�شجع على 

فيها  يتم  واأنظمة  منتجات  خلق  لدعم  التكنولوجيا  ا�شتخدام 

اإعادة ا�شتخدام املواد واإعادة تدويرها اأو اإعادة ت�شنيعها والتوجه 

الدائري  القت�شاد  المتالك. ويهدف  بدل من  الت�شارك  نحو 

جديدة  م�شادر  جذب  منها:  الفوائد؛  من  العديد  حتقيق  اإىل 

من  والتقليل  امل�شالح،  اأ�شحاب  مع  العالقات  وتعزيز  للدخل، 

لل�شركة  ال�شتدامة  اأداور  وتعزيز  حدوثها،  ح��ال  الأزم���ات  اآث��ار 

وتقليل  البيئية،  الكفاءة  وتعزيز  التجارية،  عالمتها  وتعزيز 

الإنتاج  امل��وارد يف  ا�شتخدام  واإع��ادة  النفايات والنبعاثات،  حجم 

اأك����رث م���ن م����رة، واحل����د م���ن ا���ش��ت��خ��دام م�����ش��ادر ال��ط��اق��ة غري 

الطاقة،  وا�شتخدامات  اخل��ام  امل��واد  تكاليف  وتقليل  املتجددة، 

وتقليل تكاليف احلفاظ علي البيئة، وزيادة ال�شعور بامل�شئولية، 

وحت�شني ���ش��ورة الأ���ش��واق وامل��وؤ���ش�����ش��ات، وخ��ل��ق ف��ر���س وظيفية 

التعاون  امل��وارد، وتعزيز  ا�شتخدامات  جديدة من خالل تعظيم 

اإدارة  تكاليف  وتقليل  الق��ت�����ش��اد،  جم���الت  ك��اف��ة  يف  وامل�����ش��ارك��ة 

املخلفات والتحكم يف النبعاثات ال�شارة، وخلق اأ�شواق و�شناعات 

جديدة، واأخريا العتماد على اأنظمة اإنتاجية �شديقة للبيئة.

وعلى وجه العموم، فاإن كتاب »نفايات املناجم واملياه والهند�شة 

الإي��ك��ول��وج��ي��ة وا���ش��ت��خ��راج امل���ع���ادن: ال���ش��ت��دام��ة والق��ت�����ش��اد 

املا�شي  يف  املناجم  نفايات  اإدارة  عمليات  ي�شتعر�س  ال��دائ��ري« 

م���وارد  للمياه ح�شب  ال��ع��امل��ي  ال���ش��ت��ه��الك  وي��ق��در  واحل��ا���ش��ر. 

م��وارد  ا���ش��ط��دام  اإىل  ي���وؤدى  مم��ا  ���ش��ن��وًي��ا؛  الرئي�شية  التعدين 

ا�شتخدام الأرا�شي )الزراعة واملياه( بامل�شالح التعدينية املتوقعة 

ل�شتخراج  جديدة  عمليات  تطبيق  وم��ع  القريب.  امل�شتقبل  يف 

النفايات  لإدارة  كنهج  الإيكولوجية  الهند�شة  واعتماد  املعادن 

والأرا���ش��ي.  املياه  ا�شتهالك  يف  تخفي�س  حتقيق  ميكن  وامل��ي��اه، 

اأك��رث  التعدين  يجعل  اأن  املنهجيات  ه��ذه  ا�شتخدام  ���ش��اأن  وم��ن 

ا���ش��ت��دام��ة. جنبا اإىل ج��ن��ب م��ع اإع����ادة ت��دوي��ر اخل���ام وامل��ع��ادن، 

ال��ق��رن احل����ادي والع�شرين.  ال��ت��ع��دي��ن يف  اإدخ����ال ط���رق  مي��ك��ن 

تفتت  )وتعنى  الطبيعية  التجوية  عمليات  الكتاب  ي�شف  وهنا 

قربه  اأو  الأر���س  �شطح  وامل��ع��ادن على  والرتبة  ال�شخور  وحتلل 

بوا�شطة العوامل اجلوية ال�شائدة دون نقل الفتات من مكانه( 

با�شم  ا  اأي�شً القا�شية، واملعروفة  وعلم الأحياء الدقيقة للبيئات 

امليكروبات يف التجوية  الت�شديد على دور  املناجم. ويتم  مواقع 

وم��ع��اجل��ت��ه��ا، اإىل ج��ان��ب درا�����ش����ات ح��ال��ة ع���ن ت��ع��زي��ز خمتلف 

العمليات الإيكولوجية التي حتد من التجوية وحتول امللوثات، 

الكتاب  ه��ذا  كتابة  متت  امل�شتقبل.  يف  خاما  اأج�شاًما  يخلق  مما 

لي�شيف  لالأبحاث.  اأك�شفورد  مو�شوعة  يف  للم�شاهمة  كامتداد 

العمل متعدد  ع��اًم��ا م��ن   40 الأم��ث��ل��ة ع��رب  وال��ع��دي��د م��ن  عمًقا 

املائية  واجليولوجيا  اجليولوجيا  من  خ��رباء  مع  التخ�ش�شات 

وعلم الأحياء اجليوميكروي وف�شيولوجيا الطحالب والكيمياء، 

وهي عنا�شر مهمة جًدا بالن�شبة للمو�شوعة.

متنوعة  لطرق  ويعر�س  ف�شول،  ع�شرة  على  الكتاب  ويحتوى 

اإدارة  وجم��الت  املناجم  نفايات  يف  ال�شتقرار  حتقيق  اأج��ل  من 

املياه، ويقدم اأ�ش�شا علمية ل�شتخدام العمليات البيئية من اأجل 

مع  املتطرفة  البيئية  النظم  ه��ذه  يف  التجوية  عمليات  موازنة 

روؤية واقعية ملواقع النفايات من ال�شخور املك�شورة اأو الأر�شية. 

كما يهدف الكتاب اإىل اأن يكون بداية نهج قد يوؤدي اإىل »اللحظة 

ال�شناعة  قبل  م��ن  انتظارها  ط��ال  ال��ت��ي  اللحظة«  اأو  املقد�شة 

التعدين  �شناعة  فاأهمية  الأكادميية.  والأو�شاط  وال�شت�شارات 

دائًما، حيث حتيط حياتنا  يتم تقديرها  اإن مل  معروفة جيداً، 

مبنتجاتها، اأي املعادن واملعادن ال�شناعية. ومنذ عام 1556، اأبرز 

البيئية  اجلانبية  الآث���ار  اأج��ري��ك��ول  جورجيو�س  امل��ع��ادن  خبري 

املدمرة للتعدين وا�شتخراج املعادن، وهي الأ�شماك امليتة واملياه 

ال��ي��وم. منذ  زال��ت معنا حتى  والتى ما  الآث���ار،  ه��ذه  امل�شمومة. 

ذلك احلني، منت معرفتنا بالأ�شباب املوؤدية اإىل التدهور البيئي 

ب�شكل كبري، ومت حت�شني العديد من عمليات التعدين وال�شهر. 

اأجريكول، كانت عمليات التعدين حملّية ب�شكل عام  ففي زمن 

وه��ي حم��اط��ة ب��ال��غ��اب��ات ال��ت��ي قطعت ل��دع��م الأن��ف��اق اجلوفية 

ذلك،  وم��ع  اخل��ام��ات.  لتحمي�س  كوقود  وا�شتخدامت  للمنجم 

فاإن التغيريات يف اأ�شاليب التعدين منذ اأوائل القرن الع�شرين 

حامد عبد الرحيم عيد * 

يعيش العامل حاليًا عىل منوذج ما يسمى بـ«االقتصاد الدائري« مع حالة من الشفافية وزيادة الثقة عرب سالسل اإلمداد العاملية، والتي تحفز عىل 

التحكم بشكل أكرب يف املوارد، كم أنَّ هناك بعض االقتصادات التي تتمتع بوجود سالسل إمداد دائرية يتم عن طريقها اقتسام األرباح بشكل عادل بني 

املجتمعات واملستهلكني وغريهم.



 ذو الحجة ١٤٤٣هـ - يوليو ٢٠٢2م

11

اأك��رث طرق  اأ�شبحت  اأن��ف��اق،  ب��دون  اأو  لفتح مناجم احلفر، مع 

وهي  الثانية  التعدين  نفايات  اإىل  ذل��ك  اأدى  �شيوًعا.  التعدين 

اأكوام ال�شخور ال�شخمة مع تركيزات غري اقت�شادية من املعادن 

من  الأر�شية  ال�شخور  اإىل  بالإ�شافة  ال�شطحية،  الطبقة  من 

والتقدم  ال�شكاين  النمو  جانب  واإىل  املخلفات.  وهي  املطاحن، 

ب�شبب  النفايات  وزادت  امل��ع��ادن،  على  الطلب  زاد  التكنولوجي، 

اإىل توليد  اأدى  التحييد الكيميائي ملياه ال�شرف ال�شحي، مما 

احلماأة املحملة باملعادن.

وم��ع ذل��ك، ف��اإن ه��ذه امل��ادة الأخ��رية هي يف الواقع جم��رد غذاء 

ب��دي��ل م��ث��ايل ل��ل��م��ي��ك��روب��ات. ل ت��وج��د مظلة ك��ب��رية مب��ا يكفي 

لت�شمني  ال�شنني  اآلف  لت�شتمر  يكفي  ق��وي  غ��ط��اء  اأف�شل  اأو 

النفايات. فلوقف التجوية، يجب تقييد التفاعل املوؤك�شد املعجل 

املنطقي  وال��ن��ه��ج  منعه.  حتى  اأو  امليكروبي  الن�شاط  بوا�شطة 

ملعاجلة هذا هو تقليل معدل التجوية وتعزيز هطول الأمطار 

داخل روا�شب النفايات من خالل تقدمي املاء املوؤك�شج مع مادة 

متفاعلة تغري �شطح املعدن بحيث تهيمن امليكروبات امل�شتهلكة 

لالأك�شجني. مت توجيه بوجوم من قبل متخ�ش�شني يف �شناعة 

اأونتاريو، بكندا،  1982 يف تورنتو،  اإن�شائها يف عام  التعدين منذ 

وا�شتمرت حتى فكرة تلخي�س ما يقرب من 40 عاًما من اأ�شاليب 

مو�شوعة  يف  جزئي  ملخ�س  يتوفر  كتاب.  يف  البيئية  الهند�شة 

البيئية  والهند�شة  التعدين  ع��ن��وان  حت��ت  لالأبحاث  اأك�شفورد 

وا�شتخراج املعادن للقرن احلادي والع�شرين. 

التعدين،  نفايات  اإنتاج  الكتاب  ه��ذا  من  الأول  الف�شل  وي�شف 

ال�شائلة  نفاياتها  بخ�شائ�س  ال��ت��ن��ب��وؤ  وت��ع��ق��ي��دات  وال��ت��ج��وي��ة، 

تقريبية  تقديرات  الثاين  الف�شل  ويقدم  الت�شغيل.  بداية  منذ 

الرئي�شية،  لل�شلع  النفايات  وتوليد  العاملية  ال�شنوية  للخامات 

ومياهها، وا�شتخدام الأرا�شي مما يعك�س احلاجة امللحة لتخاذ 

النفايات.  وتوليد  للتعدين  احلالية  الُنهج  لتغيري  اإج����راءات 

اخلطوط  اإع��ط��اء  م��ع  لكليهما،  ح��اًل  الثالث  الف�شل  يقدم  ث��م 

املعادن  ا�شتخال�س  عمليات  يف  ال��الزم��ة  للتغيريات  العري�شة 

امل�شتهدف، وكذلك توفري  املعدن  اأكرث من  باملاء ل�شتعادة �شلع 

الرابع �شرد تاريخي موجز لإدارة  الف�شل  الأر���س واملياه. وفى 

نفايات املناجم التي متولها برامج حكومية و�شناعية خمتلفة، 

اأن  هو  ال�شائد  ال��رد  ك��ان  املبكرة.  لعقودها  بوجوم  مراجعة  مع 

الهند�شة البيئية وعلم الأحياء ل يعمالن يف ال�شتاء، وبالتاأكيد 

فر�شة  اخل��اط��ئ  الفهم  ه��ذا  اأت���اح  ك��ن��دا.  �شمال  اأق�شى  يف  لي�س 

املهجورة  للعمليات  الطبيعي  التعايف  عمليات  لتوثيق  ف��ري��دة 

الف�شل  ويف  الغربية.  ال�شمالية  الأقاليم  يف  طويلة  ف��رتة  منذ 

اخلام�س، متَّ ت�شليط ال�شوء على الختالفات يف حتلل امللوثات 

الع�شوية وغري الع�شوية، حيث يعد ا�شتخدام الأرا�شي الرطبة 

النباتات  فيها  تنمو  ال��ت��ي  ال��روا���ش��ب  م��ع  املبنية  اأو  الطبيعية 

ومع  للغاية.  ناجحة  الع�شوية  للمواد  تطهري  عوامل  مبثابة 

ذلك، عند اختبارها لتعدين مياه ال�شرف ال�شحي التي حتتوي 

م�شاكل  املعاجلة  ع��ن  ت��ول��دت  فقد  ع�شوية،  غ��ري  ملوثات  على 

املختلفة. وهنا ت�شف  الإزال��ة  هيدرولوجية. مت و�شف عمليات 

اأدوات  ا���ش��ت��خ��دام  ال��ث��ام��ن كيفية  ال�����ش��اد���س وال�����ش��اب��ع  ال��ف�����ش��ول 

وت�شريف  احلم�شي  املنجم  حتييد  اأج��ل  من  البيئية  الهند�شة 

الأدوات، وهي )ARUM( احلد  تثبيت هذه  ال�شخور، فيتم 

م��ن الأح��م��ا���س ب��ا���ش��ت��خ��دام ع��ل��م الأح���ي���اء ال��دق��ي��ق��ة، والتلميع 

املتدفقة  الأك�شدة  لتقليل  الأغ�شية احليوية  وزيادة  البيولوجي 

اإدارة نفايات املناجم، نظًرا لأن اخلنادق  داخل منطقة ملخ�س 

والربك ال�شحلة خالية من الروا�شب التي يجب بناوؤها. ويتم 

اإعطاء التعليمات لتوفري الظروف للروا�شب امليكروبية الن�شطة. 

اأو  اأو البحريات  ولإزال��ة امللوثات من امل�شطحات املائية الكبرية 

ا بحريات احلفر(، من ال�شروري  احلفر املغمورة )وت�شمى اأي�شً

النباتية،  العوالق  وهي  للج�شيمات،  مكونة  ع�شوية  مواد  اإنتاج 

املاء؛ حيث توفر  الغذائية يف  العنا�شر  من خالل تعديل ن�شبة 

هذه الطحالب احلرة العائمة، يف عمود املاء، اأ�شطح جدار خلوي 

وثقيلة  كبرية  جزيئات  وت�شكل  املعادن/متت�شها،  بها  تلت�شق 

بدرجة كافية لت�شتقر يف الروا�شب ال�شفلية؛ �شواء مت بناوؤها اأو 

وجودها مرة اأخرى.

وبالن�شبة لنمو الطحالب احلية، فيجب توفري اأ�شطح مدعومة 

اأن  لل�شوء  ميكن  حيث  عمق؛  على  فر�شاة  اإ�شافة  اأو  بعوامات 

يخرتق، عند حواف احلفر اأو الربك، مما يوؤدي اإىل منو غطاء 

ح��ي��وي. وت�����ش��رتك ه��ذه ال��ت��داب��ري يف اأن الف��ت��ق��ار اإىل الإم���داد 

داخل  امل�شتدامة  املعاجلة  نهج  يوقف  الع�شوية  للمواد  امل�شتمر 

اجل�شم املائي. وُي�شار اإىل هذه الأداة با�شم »التلميع البيولوجي«، 

ت��ك��وي��ن اجل�شيمات  ال��ت��ل��ب��د يف  ع��وام��ل  ا���ش��ت��خ��دام  ليحل حم��ل 

)الف�شل ال�شابع(.

اأداة مهمة للغاية هي تلك املقدمة يف الف�شل الثامن،  واأخ��رًيا، 

متت  حيث  لالأحما�س،  امل��ول��دة  التعدين  نفايات  خمتلف  اإىل 

اإ�شافة نفايات تعدين الفو�شفات الكربوين )CPMW(، ومت 

نقل منتجات التجوية / ج�شيمات )CPMW( مع املطر اإىل 

ال�شطح املعدين، وكان للنفايات ال�شائلة درجة حمو�شة حمايدة. 

وقد مت اإحداث هذه العملية من خالل تكوين غ�شاء حيوي فوق 

�شطح املعدن ومت توثيقها عدة مرات، من قبل جمموعات علمية 

خمتلفة كررت الختبارات ب�شلع خمتلفة وت�شميمات جتريبية. 

وتوحي ال�شكوك الأولية باأنَّ الأغ�شية احليوية لن تدوم!! حيث 

مت تخزين ال�شخور من التجربة الأوىل ملدة 11 عاًما، ولكن يف 

الهواء  ال�شخور يف  تنتهي كل جتربة. مت و�شع  الأحيان  بع�س 

مع  اإ�شافيني،  عامني  مل��دة   )CPMW( اإ�شافة  دون  الطلق 

التعر�س  ا�شتمر  ث��م،  وم��ن  ال�����ش��رف.  مل��ي��اه  امل�شتمر  التح�شني 

خالل  من  الأ�شطح  فح�س  متَّ  النهاية،  ويف  الطلق،  ال��ه��واء  يف 

�شنة،   11 وم��رت  تورنتو.  SEM يف جامعة  املجهري  الفح�س 

الأخ��رية،  الآون���ة  يف  قائمة.  احليوية  الأغ�شية  بع�س  ت��زال  ول 

)تثبيط   MIC ب�  اخلا�شة  الأدب��ي��ات  حتديث  يف  بوجوم  وج��د 

ال�شداأ  خاٍل من  م�شمار  من�شور حول  وهو  للتاآكل(،  امليكروبات 

وي�شلط  ال�شنني.  م��ن  اآلف  ع��دة  ع��م��ره  ح��ي��وي  بغ�شاء  مغطى 

التي  والتطوير  البحث  م�شاريع  على  ال�شوء  التا�شع  الف�شل 

اإن��ت��اج  اإب��ط��اء  اأو  لح��ت��واء  اأع���اله  امل��ذك��ورة  الأدوات  ا�شتخدمت 

AMD يف اإدارة نفايات املناجم. واأخريا يقدم الف�شل العا�شر 
ال�شتدامة  من  ال�شناعة  لتقريب  العملية  الق��رتاح��ات  بع�س 

وبع�س اأهداف التنمية امل�شتدامة لالأمم املتحدة.

... اإن هذا الكتاب ي�شتهدف اأول: جمهوًرا وا�شًعا، من املديرين 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ني وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف جم���ال ال��ت��ع��دي��ن، وامل��ن��ظ��م��ني 

بكوكبنا  اهتمام  لديه  �شخ�س  واأي  البيئة،  وعلماء  احلكوميني، 

واأنظمته البيئية. ومع ذلك، فاإن املديرين التنفيذيني للتعدين 

واحلكومة هم الذين يجب اأن يتبنوه؛ لأن الإ�شراف على كوكبنا 

اأمر �شروري ولبد اأن تتغري املمار�شات احلالية؛ ولأن املجتمع 

والحتبا�س  امل��ن��اخ  م��ع تغري  اأزم���ة  ه��ن��اك  اأن  ع��ام  ب�شكل  ي���درك 

مدفوع  التعدين  نفايات  من  التخفيف  اأن  فُيعتقد  احل���راري؛ 

مبا ي�شمى ب�«الثورة الكهربائية«. هذه الثورة حتتاج اإىل معادن 

تتزايد  املتجددة.  الطاقة  حلم  لت�شهيل  كبرية  بكميات  ومعادن 

مواقع نفايات هذه املعادن، وت�شتهلك املزيد من الأرا�شي وتلوث 

اق��رتاح��ات  تقدمي  اإىل  الكتاب  يهدف  ثانيا:  امل��ي��اه.  م��ن  امل��زي��د 

لطرق النطالق مب�شوؤولية يف التعدين، حيث ي�شف التوازن بني 

التعدين والبيئة، وكيف ميكن لالأخري، ول �شيما دور امليكروبات 

اأن ت�شاعد يف تخفيف وعك�س واحتواء الكثري من ال�شرر الذي 

ب�شكل عام،  يتم فهمه جيًدا  التعدين. فهو مو�شوع مل  يحدثه 

وهناك اإحجام عن احت�شانه، لكنه مو�شوع يعتقد موؤلفو الكتاب 

اأنه مهم و�شروري للحفاظ على قابلية بقاء الكوكب؛ فال�شرف 

امللوث من نفايات التعدين، كما ُيعتقد، ل يجب اأن يكون »الثمن 

الواجب دفعه مقابل احل�شول على املعادن«.

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

 الكتاب: نفايات املناجم واملياه والهندسة 

اإليكولوجية واستخراج املعادن.. االستدامة 

واالقتصاد الدائري
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األمن البرشي يف اإلكوادور وكوستا ريكا.. 

جدل وانتشار

أليكسياس كومليناريس ثاباطا

والكوارث  األمد  طويلة  األزمات  الجهات:  من  العديد  من  بنا  محدقة  مخاطر  وهي  باملخاطر،  ومحفوفا  آمن  غري  عاملا  اليوم  عاملنا  أصبح 

الطبيعية واألوبئة وفرتات الركود االقتصادي. كلُّ هذه املشكالت وغريها من األزمات تتسبب يف زعزعة االستقرار والسالم.

ويف هذا ال�شياق، ن�شر الكاتب األيك�شيا�س كومليناري�س زاباتا اأ�شتاذ 

-وهي   )IAEN( العليا  الوطنية  الدرا�شات  معهد  يف  باحث 

ال��ذي يقدم  الإك���وادور- كتابه  العليا يف  للدرا�شات  اأول جامعة 

فيه مفهوم الأمن الب�شري كمنهج واعد يحتذى به يف الإكوادور 

املتحدة  الأمم  يف  ن�شط  ع�شو  ه��ي  وكو�شتاريكا  وكو�شتاريكا. 

املنظمات  م��ن  العديد  يف  وع�شو  الأمريكية  ال���دول  ومنظمة 

الدولية الأخرى املتعلقة بحقوق الإن�شان والدميقراطية. اأما 

الإك��وادور، فقد ركزت على النهج املتعدد الأطراف يف الق�شايا 

من  العديد  يف  وع�شو  املتحدة  الأمم  يف  ع�شو  وه��ي  الدولية، 

ري���و، والنظام  الإق��ل��ي��م��ي��ة، مب��ا يف ذل��ك جمموعة  امل��ج��م��وع��ات 

اأمريكا  يف  الطاقة  ومنظمة  الالتينية،  لأمريكا  القت�شادي 

الالتينية ومنظمات حقوقية عديدة.

م�شطلحا  بو�شفه  الب�شري«  »الأم��ن  م�شطلح  الكاتب  م  ويقدِّ

الكال�شيكية  ال��روؤي��ة  ا�شتبدال  يت�شمن  حيث  للجدل،  م��ث��رياً 

لأمن الدولة بنهج يتمركز حول الإن�شان. فمنذ اأن مت اقرتاحه 

اأثار نقا�شا م�شتمرا حول نطاقه  اأكرث من ع�شرين عاًما،  منذ 

وحمتواه. وعلى الرغم من ذلك، طبَّقت عدة بلدان يف اأمريكا 

وحتى  املحلية  امل��ب��ادرات  من  العديد  يف  املفهوم  هذا  الالتينية 

يف  ال��ت��ق��ارب  اأن  مالحظة  املفيد  م��ن  ي��ك��ون  ورمب���ا  الإقليمية. 

ن��ت��اج م��وج��ة م��ن النت�شار  الب�شري ه��و  الأف��ك��ار ح��ول الأم���ن 

الإقليمي؛ حيث و�شل الأمن الب�شري اإىل هذين البلدين واإىل 

جمموعة  وناق�س  انت�شاره.  بفعل  ال�شلة  ذات  الفاعلة  اجلهات 

القرن  يف  ال���دويل  النظام  يف  التغريات  خمتلف  املفكرين  م��ن 

وم��ع��ريف يف  وج���ودي  تغيري  اإىل  اأدت  وه��ي حت��ولت  الع�شرين، 

اأفكار الأمن ويف روؤية العامل؛ ومن بني هذه الأفكار كان اقرتاح 

ال�شامل  بالنهج  ال��دول��ة  لأم��ن  الكال�شيكية  ال��روؤي��ة  ا�شتبدال 

ال��دول��ة بو�شفه مرجعاً  ي��ح��ّل حم��ل  ال���ذي  ال��ب�����ش��ري  ل��الأم��ن 

لالأمن.

الب�شري لي�س جديدا يف  اأّن مفهوم الأمن  الكاتب على  ويوؤكد 

املنطقة، ولكن ا�شتخدامه لي�س بعيدا يف الزمن كما قد يت�شور 

يف  امل�شطلح  ه��ذا  ا�شتخدام  ب��داأ  تقريبا،  عقدين  وقبل  امل���رء. 

الدولة  ت��وف��ره  ال��ذي  املفهوم  حم��ل  ليحل  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا 

نطاق  على  املفهوم  ن�شر  ال�شدفة  قبيل  من  يكن  ومل  لالأمن. 

وا�شع بني خمتلف بلدان املنطقة التي اعتمدته من اأجل و�شع 

�شيا�شات عامة تت�شل بالأمن. ومع ذلك، مل يتم اإجراء حتقيق 

حتى الآن ملعرفة الدوافع احلقيقية التي اأدت اإىل تر�شيخ هذا 

امل�شطلح.

وهكذا، ويف �شياق العوملة، يتيح تبادل الأفكار واملعارف واخلربات 

العامة  الفاعلة واملوؤ�ش�شات  اإىل ذلك بني خمتلف اجلهات  وما 

احلكم  اأ�شاليب  والتقارب بني خمتلف  ال�شلة  زي��ادة  واخلا�شة 

واآليات ت�شميم وتنفيذ ال�شيا�شات العامة. اإّن الهدف الرئي�شي 

من هذا العمل هو الغو�س يف الكليات النظرية املرتبطة بطرق 

النقل والنت�شار، حيث ينظر الإطار النظري لهذه امل�شاألة اإىل 

انت�شار املفاهيم على اأنه العملية التي تنقل من خاللها الأفكار 

العامة  ال�شيا�شات  القانونية ومناذج  والت�شورات وامل�شطلحات 

والأطر املوؤ�ش�شية بني اجلهات الفاعلة يف وقت معني وم�شافة 

حمددة.

اأن مفاهيَم جنحت يف بلدان  ال�شياق  الكاتب يف نف�س  وي�شيف 

اأخ����رى -م��ث��ل: ال��ق��وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب�شفة خ��ا���ش��ة، واإ���ش��الح 

وت�شميم  اجل��دي��دة،  العامة  والإدارة  ال��ب��ريوق��راط��ي،  اجل��ه��از 

اأمثلة  نظم املعا�شات التقاعدية وال�شحة العامة- دون جتاهل 

العامة،  امل��راأة يف احلياة  امل�شاواة وم�شاركة  زي��ادة  اأخ��رى مثل: 

فاإن مفهوم  اأنه مع ذلك،  املثال ل احل�شر. ويوؤكد  �شبيل  على 

الأمن الب�شري مل يحظ بتغطية كافية يف البث الإذاعي خا�شة 

على قنوات البث الدولية وتفاعلها، وهنا تربز اأهمية املفاهيم 

اأو  للمعرفة،  امل��وّل��دة  املجموعات  توؤديه  ال��ذي  وال��دور  املنقولة 

الآراء.  يف  نق�س  من  تعاين  التي  املحلية  املجتمعات  بب�شاطة 

املجتمعات  ه��ذه  اأن  هي  هنا  الفر�شية  اأن  اإىل  الكاتب  وينتهي 

التي توّلد املعرفة قد لعبت دورا رائدا يف ت�شور مفهوم الأمن 

الب�شري، ولكن مل يتم �شرح كيفية انت�شاره ب�شكل كامل. وهذا 

اإظهار  وه��و  العمل؛  ه��ذا  الكاتب يف  يقدمه  ال��ذي  الإ�شهام  هو 

واملعارف  البيانات  ا�شتخدام  انعكا�س  لكيفية  الرئي�شي  ال��دور 

يف املجتمعات املحلية يف الأفكار التي تن�شر بدورها من خالل 

ال��ت��ح��رك نحو تغيري يف  اأج���ل  اإع��الم��ي��ة خمتلفة م��ن  و���ش��ائ��ل 

مفهوم جوهره الإن�شان؛ اأي: »الأمن الب�شري«.

وي��وؤك��د ال��ك��ات��ب على اأن ال��ع��ومل��ة اأدت مل��زي��د م��ن ال��رتاب��ط بني 

اجلهات الفاعلة احلكومية وغري احلكومية واأ�شهمت يف واقع 

م�شتوى  زي���ادة  اإىل  ذل��ك  اأّدى  وق��د  ال�شيا�شات،  ل�شنع  ج��دي��د 

ال�شياق، وعلى  ال��دول. ويف هذا  ال�شيا�شات بني  تقارب  و�شرعة 

القنوات ومب�شاركة  الأفكار عرب خمتلف  النحو، يتم نقل  هذا 

خمتلف املوا�شيع.

اإىل  الإ�شارة  املوؤلف يف كتابه  التي يقدمها  التاأمالت  ومن بني 

اجلدل  ب��داأ  العوملة،  جانب  اإىل  الع�شرين  القرن  نهاية  يف  ��ه  اأنَّ

عميقاً يف جمال العالقات الدولية حول منهج الأمن الب�شري 

الدولة،  تركز على حماية  التي  الكال�شيكية  الروؤية  ومواجهة 

والتفكري.  العمل  حم��ور  الإن�����ش��ان  يعترب  جديد  منهج  وظهر 

الدولية  ال�شبكات  يف  والإك����وادور  كو�شتاريكا  من  ك��ّل  وتن�شط 

املعنية باأمن الإن�شان، واأدرجت هذا املفهوم يف اإطارها القانوين. 

هذه الو�شعية نتج عنها جلب الكثري من امل�شاريع خا�شة بهذا 

اأي�شا، مبا يف  ا�شتثناء  كولومبيا  تكن  الإقليم. ومل  اإىل  ال�شاأن 

الب�شرية  التنمية  تقرير  اأعقاب  اتبع يف  الذي  النهج  ذلك هذا 

لعام 1994 الذي اأعده برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

واملفاهيم  ال��ن��ظ��ري��ات  الأول  الف�شل  يف  ال��ك��ات��ب  وي�شتعر�س 

كو�شتاريكا  يف  الب�شري  الأم��ن  �شيا�شات  ن�شر  بتحليل  املتعلقة 

تعددية حيث جتتمع  نظرية  زاوي��ة  انطالقا من  والإك����وادور، 

عنا�شر العقالنية )احلوافز واجلزاءات والتكاليف والفوائد(، 

وع��ن��ا���ش��ر ال��ب��ن��ائ��ي��ة )ال�����ش��غ��ط امل���ع���ي���اري وت��غ��ي��ري امل��ع��ت��ق��دات 

والع����ت����ب����ارات ال���رم���زي���ة(. وخ�����ش�����س ال���ك���ات���ب ه����ذا ال��ف�����ش��ل 

حول  والنقا�شات  والفرتا�شات  الرئي�شية  ال�شمات  لفتحا�س 

م�شطلح »الأمن الب�شري«.

متكامل  مفهوم  الب�شري«  »الأم���ن  مفهوم  اأن  الكاتب  وُي��وؤك��د 

وم��ت��ع��دد الأب���ع���اد ي��رك��ز ع��ل��ى الأ���ش��خ��ا���س ب��و���ش��ف��ه��م م��رج��ع��اً 

متحررا  ا  ح��رًّ الإن�����ش��ان  يعي�س  لذلك  ووف��ق��ا  ل��الأم��ن؛  اأ�شا�شياً 

من العوز واخلوف. وي�شيف الكاتب اأن اأهمية الأمن الب�شري 

م��ن خالل  يكمن يف م�شاهماته  ال��دول��ي��ة  ال��درا���ش��ات  ن��ظ��ام  يف 

الب�شري  الأم��ن  يهدف  النقدية.  واملناهج  الليبريالية  الآراء 

للحماية من التهديدات املحتملة واملتمثلة يف �شبعة جمالت: 

وال�شخ�شية  وال��ب��ي��ئ��ي��ة  وال�����ش��ح��ي��ة  وال��غ��ذائ��ي��ة  الق��ت�����ش��ادي��ة 

واملجتمعية وال�شيا�شية. وهذه اخل�شائ�س جتعل الأمن الب�شري 

يتطور بو�شفه مفهوما �شموليا ومتمركزا حول الإن�شان على 

عك�س بع�س املفاهيم الأخ��رى. ت�شمل مفاهيم الأمن الب�شري 

التغذية  و�شوء  الفقر  مثل  التهديدات  من  ملجموعة  الت�شدي 

كلثوم بوطالب * 



 ذو الحجة ١٤٤٣هـ - يوليو ٢٠٢2م

13

واملخاطر البيئية والبطالة واجلرمية والعنف الأ�شري.

م الكاتب  ولأنَّه من ال�شعب حتديد مفهوم الأمن الب�شري، يقدِّ

يف الف�شل الثاين نظرة عامة حول هذا املفهوم كما مت تداوله 

ك��و���ش��ت��اري��ك��ا والإك��������وادور؛ م��ن خ���الل منهجية اخل��رائ��ط  يف 

املفاهيمية حتى يت�شنى للفاعلني فهم منهج الأمن الب�شري يف 

جميع اأبعاده بناء على الفكرة والت�شنيف والتو�شيف والتمايز 

الخ��ت��الف��ات  وحت��دي��د  امل�شطلح  ومتثيل  ال��ف��رع��ي  والتق�شيم 

املوجودة بني البلدين.

ل اإليها الكاتب يف درا�شته اأاأاأنَّ  ومن بني اخلال�شات التي تو�شَّ

كو�شتاريكا بلد له جدول اأعمال ن�شط يف تعزيز حقوق الإن�شان 

الإك����وادور منهج  ذل��ك يف  العك�س من  الب�شري، وعلى  والأم���ن 

اأّن الأع����راف وال��ع��ادات  اأق���ل، ذل��ك  الأم���ن الب�شري ل��ه ���ش��دى 

مفهوم  تلقي  كيفية  على  ي��وؤث��ران  ال��دول��ة  وه��وي��ة  والتقاليد 

»الأمن الب�شري« وتداوله وتثبيته وممار�شته.

يف  الب�شري  املجتمع  تطور  الثالث  الف�شل  يف  الكاتب  ويناق�س 

)الإك���وادور  درا���ش��ة احلالتني  الب�شري من خ��الل  الأم��ن  �شاأن 

وكو�شتاريكا( ا�شتنادا اإىل املكونات الأربعة )القناعات املعيارية، 

امل��ع��ت��ق��دات امل�����ش��رتك��ة، ال��ن��ت��ي��ج��ة-ال�����ش��ب��ب، م��ف��اه��ي��م م�شرتكة 

اأفكار  كذلك  يناق�س  كما  ال�شيا�شة(،  وبدائل  ال�شالحية  حول 

الإن�شان  كحقوق  الب�شري  بالأمن  املتعلقة  املعرفية  املجتمعات 

نحو  وامل��وج��ه  امل��ق��ي��د  الأم����ن  ع��ن  ف�شال  ال��ب�����ش��ري��ة،  والتنمية 

اأن��ه م��ن ال�����ش��روري النتباه اإىل  اأم��ن ال��دول��ة، وي��وؤك��د الكاتب 

الديناميكيات الداخلية التي تعزز نهج الأمن الب�شري؛ بحيث 

هو  م��ا  ب��ق��در  امل��ع��ريف  املجتمع  ت��ط��ور  م�شتوى  حتليل  يكفي  ل 

�شروري فهم درجة تاأثريه لإدراك دوره يف عملية النت�شار.

ويحاول الكاتب خالل الف�شل الرابع درا�شة كيفية ن�شر الأفكار 

والإك��وادور  ريكا  الب�شري يف كو�شتا  الأم��ن  و�شيا�شات  ومعايري 

عن طريق حتديد طبيعة اآليات النت�شار العقالنية والفكرية، 

اأن توؤثر بها  التي ميكن  الن�شر الطرق  الكاتب بطرق  ويق�شد 

اجلهات الفاعلة يف قرارات جهات اأخرى بوا�شطة اآليات الإكراه 

واملناف�شة واملحاكاة والتعلم و�شلته باملجتمعات املعرفية، اإ�شافة 

وامل��وؤمت��رات  وال�شحافة  التبليغ  واأدوات  الإع���الم  و�شائل  اإىل 

املحلية والإقليمية والدولية، وبهذا ميكن فهم انت�شار مفاهيم 

الأمن الب�شري وحتديد العملية التي من خاللها بلورة فكرة 

ما اأو �شيا�شة ما يف هذا ال�شياق.

وي��ق��وم ال��ك��ات��ب ب��درا���ش��ة ال�����ش��ي��اق ال���ذي ن�����ش��رت ف��ي��ه املفاهيم 

اأخذا بعني العتبار  البلدين  الب�شري يف  اخلا�شة لنهج الأمن 

دور امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة وال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة والأك���ادمي���ي���ني 

الأم��ن  اأف��ك��ار  ومقاومة  رف�س  يحلل  املقابل،  ويف  واحل��ك��وم��ة. 

)الوطنية  ال��ف��اع��ل��ة  املوؤ�ش�شية  اجل��ه��ات  بع�س  ع��ن��د  ال��ب�����ش��ري 

والدولية( وحتفظها.

وي�شيف الكاتب اأن ن�شر اأفكار الأمن الب�شري يف كل من نطاقه 

الوا�شع اأو املقيد يظل م�شروطا من قبل بع�س اجلهات الفاعلة 

من  العك�س  -على  اأو  النهج  بهذا  معرفة  لديها  ت��ول��دت  التي 

ذلك- اجلهات التي اأثارت مقاومة �شد هذا املفهوم؛ على �شبيل 

حقوق  جمتمع  اإىل  اجلهات  هذه  تنتمي  كو�شتاريكا:  يف  املثال 

وينتهي  الب�شرية.  التنمية  جم��ال  من  اأق��ل  وب��درج��ة  الإن�شان 

الكاتب اإىل اأنَّ اآليات الن�شر يف كو�شتاريكا والإك��وادور مرتبطة 

ووج��ود  واحلكومية  الأك��ادمي��ي��ة  واجل��ه��ات  الدولية  باملنظمات 

اأن اجلهات  يعني �شمنا  وه��ذا  امل�شلحة.  القوات  وج��ود  اأو عدم 

املعرفية تلعب دورا مهما يف تقبل اأو رف�س ن�شر اأفكار و�شيا�شات 

الأمن الب�شري.

ك��م��ا ي��ع��ر���ُس ال��ك��ات��ب الآل���ي���ات وجم��م��وع��ة م��ن الأف���ك���ار التي 

تبني  وي��و���ش��ح كيف مت حت��وي��ل  ال��ب��ل��دي��ن،  ك��ال  تفعيلها يف  مت 

الجتماعية  الفاعلة  اجلهات  قبل  من  الب�شري  الأم��ن  منهج 

القوات  اأو  الأكادميية  والأو���ش��اط  ال��دويل  التعاون  كموؤ�ش�شات 

امل�شلحة كما هي احلال يف الإكوادور. عمد الكاتب يف هذا العمل 

لتحليل  املفاهيمية  اخل��رائ��ط  عنا�شر  جميع  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل 

الأفكار واملفاهيم املتعلقة بالأمن الب�شري.

اأهمية هذه الدرا�شة يف حتليل الدور املعريف للمجتمع  وتكُمن 

الأم��ن  نهج  يف  والإك������وادور  كو�شتاريكا  يف  الن�����ش��ان  ح��ق��وق  يف 

اأو���ش��اط حقوق  اأن  اإىل  درا���ش��ت��ه  ال��ك��ات��ب يف  وي�شري  ال��ب�����ش��ري. 

الإن�شان ا�شطلعت بدور غام�س يف ن�شر نهج الأمن الب�شري يف 

كو�شتاريكا الذي يتقوقع بني القبول والرف�س، فاآليات الإكراه 

اجلهات  على  توثر  اأن  ميكن  الجتماعية  والتن�شئة  واملناف�شة 

الدولية.  املنظمات  مثل  احلكومة  اأو  الدولة  بخالف  الفاعلة 

فقد غ��رّي مفهوم » الأم���ن ال��ب�����ش��ري« ن��ظ��رة ال��ع��امل واجل��ه��ات 

الفاعلة الدولية من خالل الت�شكيك يف املنظور ال�شائد والقائم 

اأم���ن ال��دول��ة وم��ن خ��الل ال��رتك��ي��ز على حماية الأف���راد  على 

)احلماية �شد العنف وتاأمني الحتياجات الأ�شا�شية(.

ال�شيا�شية  العلوم  م��ي��دان  يف  جيدا  اإ�شهاما  الكتاب  ه��ذا  وي��ع��دُّ 

حول  امل�شتمر  النقا�س  يعزز  حيث  الدولية؛  العالقات  وجمال 

الرتكيز على التفكري يف ال�شيا�شات العامة لهذا املجال، وذلك 

اأثناء  واملوؤثر  امل�شتمر  التطور  يف  جديد  مفهوم  على  بالتاأكيد 

ت�شميم ال�شيا�شات العامة على الأمن يف املنطقة، ويكت�شي هدا 

التحول اأهمية كبرية بالن�شبة لأمريكا الالتينية، حيث تتعر�س 

احلياة با�شتمرار للتهديد من قبل خمتلف اأنواع العنف. 

املرتبطة  الأ�شئلة  من  كثري  عن  املهم  الكتاب  ه��ذا  ُيجيب  كما 

بقوة،  مطروحا  منهجاً  اأ�شحى  الذي  الب�شري  الأم��ن  مبفهوم 

ت��دور حول  الكتاب  ال���واردة يف ه��ذا  امل�شاألة البحثية  ف��اإن  ومنه 

كيفية انت�شار مفهوم الأمن الب�شري يف كو�شتاريكا والإكوادور 

بني عامي 2001 و2016. وتن�شاأ، بدورها، بع�س املتغريات مثل 

الآليات التي توؤدي دورا رائدا يف ن�شر املفهوم، اأي من خالل طرح 

ال�شوؤال املتعلق بكيفية ن�شر بع�س املفاهيم اأو الإجراءات و�شبب 

مو�شوعاً  ظلت  اإ�شكالية  وه��ي  اآخ��ر،  اإىل  فاعل  من  اأو  ن�شرها 

العمل هي  انطالق هذا  نقطة  فاإن  ومنه  الجتماعية.  للعلوم 

وب�شكل  التبليغ،  اأو  الن�شر  بعمليات  املتعلقة  النظرية  امل�شكالت 

عام؛ ميكن فهم الن�شر على اأنه العملية التي تنت�شر من خاللها 

الأفكار اأو املعايري اأو ال�شيا�شات اأو املوؤ�ش�شات.

وُتعترب ق�شية الأمن الب�شري يف البلدان العربية ق�شية مهمة 

ل  و�شيا�شية،  واجتماعي  اإن�شانية  ق�شية  اأ�شا�شا  تعترب  والتي 

العامة  احل��ري��ات  ق�شايا  خمتلف  وب��ني  بينها  الف�شل  ميكن 

والفردية وحقوق الإن�شان والدميوقراطية. ويبدو يل اأنه من 

العربية  بلداننا  -يف  الب�شري  الأم��ن  مفهوم  تو�شيع  جدا  املهم 

ويف العامل اأجمع- ليخرج من دائرته والتي تعد �شيقة والتي 

جمال  ليطال  واخل��وف،  العوز  من  الإن�شان  حماية  تتعدى  ل 

فكرية  روؤي���ة  خلق  وبالتايل  الع�شكرية؛  وامل��واج��ه��ات  احل���روب 

جديدة للحّد من اأي عدوان يهدد �شالمة وا�شتقرار الب�شرية. 

كما اأنه قد يكون مفيدا للمكتبات العربية اإذا اهتمت مبثل هذه 

عن  وترجمتها  جمالها  يف  والتاأ�شي�شية  الأ�شا�شية  ال��درا���ش��ات 

اللغات الأجنبية لتغني رفوفها وتكون مرجعاً اأ�شا�شيا للباحثني 

الأزم���ات، خا�شة يف مثل هذه  واأدب  الب�شري  الأم��ن  يف ق�شايا 

ال���ظ���روف ال��ت��ي ي��ع��رف��ه��ا ال��ع��امل م��ن اأزم�����ات �شحية وك���وارث 

طبيعية وحروب. ومن بينها هذا الكتاب الذي ي�شتحق اأن يطلع 

عليه القراء، ليتعرفوا على وجهات نظر باحثني ينتمون على 

الأوروبية وعانت ما عانته بلداننا  املركزية  مناطق بعيدة عن 

من و�شمها بدول الهام�س، اأو الدول املُ�شَتعمرة، كما اأن الكاتب 

يكتب بلغة �شريفانتي�س، وهي لغة قدمت للمكتبات الكثري من 

املجالت. ورمبا يكون الط��الع على  �شتى  املهمة يف  الدرا�شات 

الب�شري  الأم��ن  مفهوم  ل�شتنبات  و�شيلة  الدرا�شات  هذه  مثل 

وتداوله يف املجال الثقايف العربي.
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ظهور النبي.. قيام اإلسالم يف عيون النصارى 

واليهود

للمؤرخ األمرييك ستيفان شوميكر

أصبح »اإلسالم املبكر« -أو ما يطلق عليه “جذور اإلسالم”- يشكل إحدى القضايا املهمة التي اشتغلت بها الدراسات األكادميية الغربية املعارصة؛ حيث 

تتقاطع الحقول املعرفية الالهوتية والتاريخية واللغوية. واملالحظ أنَّ هناك تيارا »استرشاقيا« معارصا يتجاوز يف نوع من التحدي املصادر اإلسالمية 

التقليدية التي يف ضوئها تبلور منظورنا الفكري عرب التاريخ حول مرتكزات اإلسالم، كالوحي القرآين، وخامتية الرسالة املحمدية، والرشيعة، واملسائل 

اإلميانية والتعبدية، وغريها. وينطبق هذا عىل الباحث األمرييك ستيفان شوميكر، السيم يف كتابه الجديد: “ظهور النبي: قيام اإلسالم يف عيون 

النصارى واليهود”، الذي يتضمن عرشين نصا كتبت من طرف غري املسلمني، اختارها الباحث من مصادر غري إسالمية تزامن ظهورها تاريخيا مع بدايات 

اإلسالم.

التحليل  منهج  م��وؤل��ف��ه  يف  �شوميكر  �شتيفان  ال��ب��اح��ث  ومُي��ار���س 

التاريخي النقدي، الذي ي�شع فيه هذه امل�شادر غري الإ�شالمية يف 

نف�س درجة امل�شادر الإ�شالمية، كالقراآن الكرمي وال�شنة النبوية 

الن�شو�س  كتابة  متت  وقد  الإ�شالم.  لظهور  الالحقة  واملرويات 

اأي�شا  ب��ل  والالتينية،  اليونانية  باللغتني  فقط  لي�س  امل��خ��ت��ارة 

والعربية،  والعربية  والأرمنية  واجلورجية  ال�شريانية  باللغات 

اإىل م�شر  اإجن��ل��رتا  وا���ش��ع��ا مي��ت��د م��ن  ن��ط��اق��ا ج��غ��راف��ي��ا  وت�شغل 

واإيران. ويعتقد الباحث اأن كتابه ذو طابع مرجعي مثايل؛ �شواء 

للقراء  يوفر  لأن��ه  ال�شخ�شية،  للمكتبات  اأو  الدرا�شية  للف�شول 

الأدوات الالزمة للتعامل ب�شكل هادف مع جمال جديد ومزدهر 

م��ن ال��درا���ش��ات الإ���ش��الم��ي��ة. يقول يف ه��ذا ال�����ش��دد: «ي�شعى هذا 

املجلد اإىل ملء الفراغ الالفت يف امل�شادر املتوفرة حاليا لدرا�شة 

الإ�شالمية  ال�شهادات غري  اأهم  الإ�شالم. وقد مت جتميع  بدايات 

الإ�شالمي  الدين  ت�شّكل  ل�شتيعاب  م�شتقل  جملد  يف  م��رة  لأول 

يف  معيارية  ممار�شة  كانت  ولطاملا  ل��وج��وده.  الأول  القرن  اأث��ن��اء 

تقليد  عن  خارجة  معا�شرة  م�شادر  لتوظيف  الدينية  الدرا�شات 

ديني معني من اأجل درا�شة تاريخه املبكر، ل �شيما خالل ع�شره 

التكويني«.

ثم اإن �شتيفان �شوميكر يعتقد اأن عمله يتمتع باأهمية ا�شتثنائية، 

لأن التقليد التاريخي الإ�شالمي باأكمله يعتمد على ح�شابات من 

ال�شهادات التي  اإىل حد ما، بينما  قرون لحقة، غري موثوق بها 

الديني  املجتمع  �شعود  مع  تزامنت  كتابه  يف  ويرتجمها  ينقلها 

اجل��دي��د ال��ذي اأر���ش��اه النبي حممد، وه��ي كلها م��ن ت��دوي��ن غري 

وخري  البع�س،  بع�شها  ي��وؤك��د  ال�����ش��ه��ادات  ه��ذه  اإن  ث��م  امل�شلمني. 

دليل على ذلك القد�س التي حتظى بو�شعية مركزية لدى اأتباع 

حممد. وتتميز هذه الن�شو�س الع�شرين التي يقتطفها الباحث 

يناق�شه،  ث��م  معينا،  ن�شا  ف�شل  ك��ل  يف  ي��رتج��م  حيث  ب��الإي��ج��از؛ 

ليخل�س اإىل جملة من النتائج. ونحاول يف هذه املراجعة التوقف 

هذه  يف  ب��اآخ��ر،  اأو  ب�شكل  حت�شر،  ج��وه��ري��ة  عنا�شر  اأرب��ع��ة  عند 

�شورة  الإ�شالم،  حقيقة  الإ�شالم،  ظهور  �شياق  وه��ي:  ال�شهادات، 

النبي حممد، والتاأثري الكتابي.

�شياق ظهور الإ�شالم

وُي��ق�����ش��د ه��ن��ا ال��ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ي مت ب��ه��ا و���ش��ف وت��ق��ري��ب ال��ظ��روف 

امل�شادر  اأو  الوثائق  ه��ذه  يف  الإ���ش��الم  فيها  ظهر  التي  التاريخية 

غري الإ�شالمية؛ حيث يطلق على امل�شلمني البدو تارة، واملوؤمنون 

غ��زو. فن�س  ب�اأنه  الإ�شالمية  الدولة  تو�شع  وُي�شّور  اأخ��رى.  ت��ارة 

يقدم  660 ميالدية-  ي��وؤرخ بحوايل  -ال��ذي  ال�شجل اخلوز�شتاين 

وغزوهم  اإ�شماعيل  اأبناء  و�شول  عن  عامة  مالحظة  البداية  يف 

املوؤلف املجهول لهذا ال�شجل على غزو  لإي��ران. وبعد ذلك يركز 

املوؤمنني خلوز�شتان ب�شكل خا�س.

وتك�شف وثيقة اأخرى حتمل عنوان: تعاليم يعقوب املعمد حديثا، 

الفل�شطيني  بال�شياق  دقيقة  معرفة  ع��ن   ،634 ع��ام  اإىل  وت��ع��ود 

والأحداث املتزامنة معه يف �شمال اإفريقيا. لذلك فهذه الوثيقة 

اإليه  ي���وؤول  ���ش��وف  مل��ا  املبكر  ال��ت��اري��خ  لفهم  مهما  م�����ش��درا  ت�شكل 

الإ�شالم. ويظهر يف اإحدى مناق�شات يعقوب كيف دخل امل�شلمون 

الأرا�شي املقد�شة حتت قيادة نبي جديد. ومن الوا�شح اأنه حممد، 

رغم اأن ا�شمه مل يرد يف الن�س. ويحكي اأحد املُحاَورين اأنه حتدث 

مع اأ�شخا�س كانوا قد التقوا بالنبي حممد.

وينطوي ف�شل احلاخام اليعازر -الذي يوؤرخ مبا بني 665 و670- 

اأن هذه  اإ�شارات تربط الإ�شالم باإبراهيم واإ�شماعيل. ويبدو  على 

الوثيقة مت جمعها خالل املرحلة الإ�شالمية املبكرة يف فل�شطني، 

وعلى الأرجح يف القرن الثامن اأو التا�شع امليالدي. وهي تت�شمن 

العديد من التقاليد القدمية، مبا يف ذلك نهاية العامل. ويذهب 

موؤلف الكتاب �شتيفان �شوميكر اإىل احتمال تاأثر الإ�شالم لحقا 

اإمكانية  ط��رح  ثم  وم��ن  القدمية،  التقاليد  بتلك  اإ�شماعيل  بعد 

الإبراهيمية  ج��ذوره  يف  مدينا  كان  نف�شه  الإ�شالمي  التقليد  اأن 

الإ�شماعيلية للت�شورات اليهودية املبكرة.

حقيقة الإ�شالم 

املوؤمنني  ب��غ��زو  خ��ا���س  ���ش��ري��اين  »مقتطف  وثيقة  اأه��م��ي��ة  ت��رج��ع 

اإ���ش��ارة  يت�شمن  ال���ذي  الأول  الن�س  كونها  اإىل   »)637( ل�شوريا 

على  للقراآن،  �شابق  وق��ت  ورمب��ا يف  بال�شم.  اإىل حممد  �شريحة 

لن�شوء  الزمني  التقدير  اأثناء  كما يظهر  كوثيقة مكتوبة،  الأق��ل 

الأ�شل القراآين. ولعل هذا هو ال�شبب الأ�شا�س لإدراجها يف هذا 

املجلد، رغم اأنها حتتوي على معلومات اأقل عن حقيقة معتقدات 

ومم���ار����ش���ات اأت���ب���اع حم��م��د. وت��ع��ر���س ال��وث��ي��ق��ة ل��غ��زو امل��وؤم��ن��ني 

التي  الأح���داث  ل�شتيعاب  تاريخية  اأهمية  ذات  وه��ي  لفل�شطني، 

اآن��ذاك. ويرى وليام ورايت اأنه ُيحتمل اأن هذا الن�س كتب  جرت 

من طرف �شاهد عيان، قام بت�شوير تف�شي العنف واملوت والدمار 

من طرف اأولئك البدو، وهو يق�شد امل�شلمني الغزاة.

وهذا الغزو يكاد يح�شر يف اأغلب الوثائق التي يت�شمنها الكتاب، 

كما يف الر�شالة 14 ملاك�شيمو�س املعرتف، التي تعود اإىل ما بني 634 

و640، وقد عا�س يف فل�شطني، ويعرف جمتمعاتها الدينية ب�شكل 

الر�شالة،  ه��ذه  يف  حممد  اأت��ب��اع  اإىل  موجز  ب�شكل  وي�شري  جيد. 

رومانيا  م�شوؤول  ك��ان  ال��ذي  الل�شرتيو�س،  بطر�س  اإىل  املوجهة 

ماك�شيمو�س  كان  عندما  الر�شالة  هذه  ُكتبت  وقد  نوميديا.  عن 

لل�شرق  امل��وؤم��ن��ني  غ��زو  اإىل  ع��ام  ب�شكل  فيها  وي�شري  ق��رط��اج،  يف 

الأدنى -بدل من الغزو الفار�شي- بناء على تعريفه للغزاة باأنهم 

اأ�شخا�س يعي�شون يف ال�شحراء.

الإ�شالم  ال�شلبية حول  النمطية  التاريخية  ال�شورة  ر هذه  وتتكرَّ

�شجل  وه��و  اأي�����ش��ا،  الق�شي�س  لتوما�س  الأح����داث  �شجل  يف  املبكر 

ن�شبت معركة يف  اأن��ه  640 ميالدية. وق��د ورد فيه  ي��وؤرخ بحوايل 

ي��وم جمعة بني ال��روم وب��دو حممد يف فل�شطني. وق��د لذ ال��روم 

بالفرار تاركني خلفهم الأر�شتقراطي ابن ياردن الذي قتله البدو، 

الفقراء  الفل�شطينيني  املزارعني  من  اآلف  اأربعة  ح��وايل  اأن  كما 

مت ت�شفيتهم، ومنهم امل�شيحيون واليهود وال�شامريون. كما دمر 

البدو املنطقة برمتها.

�شورة النبي حممد

ومل ي�شلم النبي حممد من الأو�شاف ال�شلبية التي كانت ُتطلق 

ما  وهذا  املوؤمنون.  ال�شحراء،  �شكان  الغزاة،  البدو،  اأتباعه:  على 

الإ���ش��الم  ر���ش��ول  يقدم  حيث  املعمد،  يعقوب  تعاليم  على  ينطبق 

اأخاه  اأن  يعقوب عن جي�شتو�س  ينقل  كاذبا.  اأو  مزيفا  نبيا  بكونه 

اإبراهيم كتب له عن ظهور نبي كاذب. وقد جاء يف هذه الر�شالة: 

يف  ك��ن��ُت  امل�شلمني،  ط��رف  م��ن  املر�شح  �شريجيو�س  ُق��ت��ل  »عندما 

�شيكامينا  اإىل  ق��ارب  بوا�شطة  اجتهت  ثم  )فل�شطني(،  قي�شرية 

اأن امل��ر���ش��ح ق��ت��ل، ون��ح��ن اليهود  )يف ال��ي��ون��ان(. وك��ان��وا ي����رددون 

�شعرنا ب�شعادة غامرة. وكانوا يقولون اأن نبيا ظهر، واأنه قادم مع 

التجاين بولعوايل * 
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امل�شلمني، واأنه يب�شر بقدوم امل�شيح«. 

ثم ُي�شيف جي�شتو�س اأنه عندما و�شل قرية �شيكامينا، زار �شيخا 

ال�شماوية، ف�شاأله عن حقيقة  بالكتب  ال�شن له معرفة  طاعنا يف 

اأنه نبي  اأو�شاط امل�شلمني. فقال له ال�شيخ  النبي الذي ظهر بني 

كاذب، لأن الأنبياء ل ياأتون بال�شيف وعربة احلرب. وف�شال عن 

ذلك، فاإنه عندما حاور اإبراهيم ب�شكل اأعمق، �شمع من خالله من 

الذين التقى بهم، اأن هذا الذي يدعي النبوة بعيد عن احلقيقة، 

اأن يكون  امل�شتحيل  النا�س. وبل من  واأن ديدنه فقط �شفك دماء 

مفتاحا للجنة كما يزعمون.

لنبي  ال�شلبي  التنميط  ه���ذا  ع��ل��ى  ق��اط��ع  رد  م��ن  ه��ن��اك  ول��ي�����س 

اإىل  امل��ن�����ش��وب   661 ل��ع��ام  الإ����ش���الم مم��ا ج���اء يف ال�شجل الأرم���ن���ي 

�ِشبيو�س، الذي لعله ي�شكل الوثيقة التاريخية الأكرث مو�شوعية 

حول نبي الإ�شالم، وقد جاء فيها: »يف ذلك الوقت، ظهر رجل من 

نف�س اأبناء اإ�شماعيل، ا�شمه حممد التاجر، الذي ظهر لهم باأمر 

من اهلل كواعظ؛ كداّل على طريق احلق. وقد علمهم اأن يتعرفوا 

على اإله اإبراهيم، لأنه كان عارفا ومطلًعا جيًدا على تاريخ مو�شى. 

الآن ولأن الأمر جاء من الأعلى )من اهلل(، من خالل اأمر واحد 

اجتمعوا كلهم معا يف وحدة الدين، وتخلوا عن العبادات الباطلة، 

وعادوا اإىل اهلل احلي الذي ظهر لأبيهم اإبراهيم. ثم اإن حممدا 

ول  اخلمر،  ي�شربون  ول  اخلنزير،  ياأكلون  ل  ق��وان��ني:  لهم  اأق��ّر 

يتكلمون بالكذب، ول يزنون«.

ز قيمة هذه ال�شهادة ال�شادرة عن املوؤرخ الأرمني �ِشبيو�س  وما يعزِّ

قيمة  الأك���رث  التاريخي  امل�شدر  العموم  على  تعترب  �شهادته  اأن 

من  الأول  املنت�شف  خ��الل  الأدن���ى  ال�شرق  ب��اأح��داث  يتعلق  فيما 

القرن ال�شابع امليالدي. وهذا ما يوؤكده جيم�س هوارد جون�شون 

الذي يرى اأن قيمة اإ�شهام �ِشبيو�س يف معرفتنا باملرحلة املتاأخرة 

اآخر  اأي م�شدر  اأكرب من  القدمية هي  الكال�شيكية  الع�شور  من 

موجود. ثم اإن �ِشبيو�س يقدم الإ�شالم املبكر يف �شرد تاريخي يخلو 

من اأي حتيز مقارنة باملوؤرخني الذين عا�شروه، كما راأينا اأعاله. 

لنا نظرية  اأول م��وؤرخ غري م�شلم يقدم  ب��واأه لأن يكون  وه��ذا ما 

اأولت اهتماما ملا يعتقد  وا�شحة ومو�شوعية عن ن�شوء الإ�شالم، 

امل�شلمون اأنف�شهم اأنهم يقومون به.

تاأثري كتابي

يعترب  وال��اله��وت��ي��ة  التاريخية  الإ���ش��الم  ج���ذور  يف  التنقيب  اإنَّ 

القدامى  ���ش��واء  الغربيني  امل�شت�شرقني  ان�شغالت  اأه���م  ب��ني  م��ن 

يتجاوزه  بقدرما  الأم���ر،  ه��ذا  عند  احل��د  يقف  ول  املحدثني،  اأو 

والعقائد  للقراآن  الكتابي  الأ���ش��ل  لإق���رار  احلثيثة  املحاولة  اإىل 

الإ�شالمية ولالإ�شالم ب�شفة عامة. وهذه لي�شت عادة م�شتحدثة، 

التي  املبكرة  واليهودية  امل�شيحية  الأدب��ي��ات  اإىل  اأي�شا  متتد  ب��ل 

تزامن حتريرها مع ظهور الإ�شالم، ودليل ذلك هذه الوثائق غري 

الإ�شالمية التي عمل ُكتابها على طم�س معامل القراآن والإ�شالم 

من خالل تبخي�شها اأمام ما هو كتابي.

ال��روؤي��ا  �شفر  اأن  اإىل  �شوميكر  �شتيفان  ال��ك��ت��اب  م��وؤل��ف  وي��ذه��ب 

حافظ  ميالدية،   660 اإىل  يعود  ال��ذي  يوهاي  �شمعون  للحاخام 

اإىل �شحابة  اأ�شلموا، وان�شموا  اأولئك اليهود الذين  على منظور 

حم��م��د، واع��ت��ق��دوا اأن��ه��م ج��ن��ود اهلل ال��ذي��ن مت��ك��ن��وا م��ن حتقيق 

الب�شارات التي وعد اهلل اإ�شرائيل. اإنه منظور يهودي حول تكوين 

املجتمع الديني املحمدي اجلديد.

وُت��ع��ت��رب م��وع��ظ��ة ح���ول ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ )ح����وايل 640( لإف���رمي 

�شهادة  حتمل  لأنها  لي�س  اأي�شا،  مبكان  الأهمية  من  ال�شرياين 

ف��ق��ط، بل  امل��وؤم��ن��ني ون��ظ��ام حكمهم  املبكر حل��رك��ة  ال��ت��اري��خ  على 

يدمج  ال��ذي  الأخ���روي  الت�شور  على  الأمثلة  اأق���دم  اأح��د  لكونها 

التكهنات  العامل. وهذه  ت�شاعد هيمنتهم يف روؤيتهم حول نهاية 

اإخ�شاع  و�شك  على  هي  التي  الأخ��روي��ة،  لالإمرباطورية  القوية 

حركة  �شعود  لفهم  �شرورية  اهلل،  اإىل  ال�شلطة  وت�شليم  العامل 

هذه  حتقيق  حيث  امل��وؤم��ن��ني  وتفكري  اجل��دي��دة،  الدينية  حممد 

الإمرباطورية كان يف الوقت نف�شه من �شلب طموحاتهم. وُيغّذي 

ول  احل�شاب.  �شاعة  وحت��ّل  قريبا  �شينتهي  العامل  اأن  قناعُة  ه��ذا 

اجلديدة  )الإ�شالمية(  الدينية  احلركة  هذه  تنبثق  اأن  ُي�شتغرب 

ب�شكل  اأث��ر  قد  اإحداها  اأن  ويبدو  ال�شريانية،  الكتابات  بع�س  من 

�شحابة  م��ن  الأول  ال��رع��ي��ل  عقيدة  وع��ل��ى  ال��ق��راآن  على  مبا�شر 

حممد.

عن م�شداقية امل�شادر »غري الإ�شالمية«

منظور  تقدمي  هو  الكتاب  ه��ذا  تاأليف  على  الأ�شا�س  الباعث  اإنَّ 

مقاربة  ي�شكل  اأن  �شاأنه  من  وه��ذا  املبكر،  الإ�شالم  لظهور  جديد 

انطالقا  ل�شيما  املحمدية،  الدينية  احل��رك��ة  لبدايات  خارجية 

اأو تداولها مع  التي تزامن حتريرها  الوثائق  من جمموعة من 

كتابه  اأنَّ  �شوميكر  �شتيفان  املوؤلف  وي��رى  اجلديد،  الدين  ظهور 

وحتليلها.  وتو�شيفها  ال�شهادات  م��ن  مهم  ع��دد  بتجميع  ينفرد 

ويت�شبث الكاتب بكون ن�شو�س هذه الوثائق جد قدمية تاريخيا، 

كما  الإ���ش��الم،  ن�شوء  الإ�شالمية حول  التقليدية  ال��رواي��ات  بينما 

هي مت�شمنة يف ال�شري النبوية املبكرة، قد مت تاأليفها بعد مرحلة 

طويلة لحقة بعد تلك الأحداث. ومن املعروف اأن روايات امل�شلمني 

غري موثوقة وحمددة ب�شكل كبري من قبل معتقدات وممار�شات 

واأكرث  بعده.  وما  الثامن  القرن  يف  العبا�شي  الع�شر  يف  الإ�شالم 

اأنه على الرغم من هذه ال�شري النبوية  من ذلك، فالكاتب يرى 

تتحدث عن معلومات وفرية ومف�شلة عن حممد وبدايات حركته 

الدينية، اإل اأنه من املعروف على نطاق وا�شع اأنها م�شادر مغر�شة 

وم�شطنعة للغاية. ومع ذلك، فاإن معظم الدرا�شات حول حممد 

ون�شوء الإ�شالم ل تزال تبحث عن هذه امل�شادر لإعادة بناء مرحلة 

ظهور الإ�شالم، ويعتقد الكاتب اأنها حتافظ على »نواة تاريخية« 

موثوقة، رغم اأنَّه يتم تاأكيد موثوقية هذه النواة فقط من خالل 

اأمر اأكادميي بدون اأي اأ�شا�س نقدي.

امل�شادر  املنوال، مي�شي �شوميكر م�شككا يف م�شداقية  وعلى هذا 

اإل لأنه مت  التقليدية الإ�شالمية حول ظهور الإ�شالم، ل ل�شيء 

جعلها  التي  الوثائق  تتمتع  ح��ني  يف  لح��ق��ة،  مرحلة  يف  تاأليفها 

مرتكز كتابه وروؤيته بكونها تزامنت مع ظهور »احلركة املحمدية« 

م��ن ج��ه��ة، واأن��ه��ا ���ش��ادرة ع��ن م��وؤل��ف��ني غ��ري م�شلمني م��ن جهة 

الإ�شالمية  امل�شادر غري  �شاأن هذه  اأن��ه من  الأكيد،  اأخ��رى. ومن 

املبكرة اأن تغني الدرا�شات التاريخية الإ�شالمية اأي�شا، وت�شكل ردا 

تنفك  ما  التي  واملعا�شرة  التقليدية  ال�شت�شراقية  الأدبيات  على 

ت�شكك يف م�شلمات الإ�شالم التاريخية والالهوتية.

وهذا ما قد ينطبق اإىل حد ما على املوؤرخ الأرمني �ِشبيو�س، الذي 

قدم النبي حممد والإ�شالم ب�شكل مو�شوعي وحمايد يكاد يغيب 

�شواء عند من عا�شره اأو من جاء بعده من املوؤرخني امل�شيحيني. 

كما اأن �شفر الروؤيا للحاخام �شمعون يوهاي ل يخلو من اإ�شارات 

»اإيجابية« اإىل الدين اجلديد الذي جاء به النبي حممد. اأما ما 

جديد  اأي  تقدم  فال  الكتاب  يت�شمنها  التي  الوثائق  من  عداها 

مو�شوعي فيما يتعلق بدرا�شة تاريخ الإ�شالم املبكر، بقدرما تكرر 

الأحداث نف�شها التي تر�شخ كون حممد »نبيا زائفا«، واأن الدين 

»ب��دو غ��زاة«.  اأتباع حممد  واأن  ب�«العنف واخل��راب«،  اجلديد جاء 

وهذه ال�شور النمطية ال�شلبية �شوف يتم تدويرها واإعادة تركيبها 

عرب خمتلف مراحل التاريخ امل�شيحي اإىل ع�شرنا احلايل.    

واأكرث من ذلك، فاإن املوؤلف �شتيفان �شوميكر ل يكتفي برتجمة 

كما  »ال��درا���ش��ي«  كتابه  وت�شمينها  الإ���ش��الم��ي��ة  غ��ري  الن�شو�س 

الط��الع  م��ن  واملتخ�ش�شني  والباحثني  الطلبة  لتمكني  ي�شفه 

عليها،  النقدي  التاريخي  التحليل  اإىل ممار�شة  يعمد  بل  عليها، 

اأو  الإ�شالمية،  التقليدية  الروايات  تقوي�س  اإما  ال�شاغل  و�شغله 

اإثبات التاأثري الكتابي على ن�شوء الإ�شالم، اأو و�شم الدين اجلديد 

بالعنف وال�شرا�شة، اأو يل اأعناق بع�س ال�شهادات املو�شوعية حتى 

يف  يختلف  ل  ما  وه��ذا  يطرحها؛  التي  الفر�شية  وطبيعة  تت�شق 

ال��ذي  الإ���ش��الم،  م��ع  التقليدي  ال�شت�شراقي  التعاطي  ع��ن  �شيء 

ي�شتمر اليوم بجوهره رغم تغري ال�شياق وال�شروط والت�شميات.    

-----------------------------------------------
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الجامعات الروسية.. كيف تعمل؟

ياروسالف كوزمينوف وماريا يودكيفيتش

يكشُف لنا هذا الكتاب كيفية نشوء نظام التعليم العايل الرويس، وما إذا كان  مجرد اقتباس من النظام األورويب واستعارة ألفكار محورية من أنظمة 

جامعية أكرث نضًجا  يف أوروبا، أم أنه ظاهرة أصيلة تحمل ما تحمله من ميزات بارزة وإخفاقات عميقة تراكمْت عرب التاريخ. 

كيف  رو�شيا؟  يف  واإدارتها  اجلامعات  تنظيم  يتمُّ  فكيف 

وملاذا تتغري مهامها وهياكلها وقواعد متويلها؟ وما هو 

ر�س  الدور الذي تلعبه الدولة يف �شريورة عملها؟ من يدِّ

ال��رو���ش��ي؟ كيف يتم  م يف جامعات الحت���اد  ُي��ق��دَّ وم���اذا 

الذي  ال��دور  التدري�س؟ وما هو  ك��وادر  اختيار وت�شكيل 

يلعبه العلم يف اأن�شطة اجلامعات؟

اأجوبة هذه الأ�شئلة املتمحورة حول »كيف وملاذا؟«  ترد 

وال��ع��دي��د غ��ريه��ا ب��ني ط��ي��ات ه��ذا الكتاب ال���ذي يتبنى 

وثيق  ب�شكل  مرتبط  العايل  التعليم  اأن  مبداأ  موؤلفاه 

والجتماعية،  وال�شيا�شية  القت�شادية  املجتمع:  ببنية 

وم��ن جهة  ال�شياق.  ه��ذا  خ���ارج  اإل��ي��ه  النظر  ول ميكن 

من  املجتمع:  على  العايل  التعليم  نظام  يوؤثر  اأخ���رى، 

خالل تكوين نخبة فكرية، وامل�شاهمة يف املوارد الب�شرية 

للجيل اجلديد، ونقل منظومة القيم، وتو�شيع القدرات 

مناق�شتهما  ج��ان��ب  واإىل  امل��ج��ت��م��ع.  لأف�����راد  ال��ذات��ي��ة 

ع���رب ت�شنيف  رو����ش���ي���ا  ال���ع���ايل يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  حم�����ش��ل��ة 

والهيكلية  وال��ن��وع��ي��ة  الكمية  م��ع��اي��ريه  حت��دد  ج���داول 

الجتماعية  الهياكل  امل��وؤل��ف��ان  ي�شف  والديناميكية، 

النظام  النظام وكيفية ت�شميم  يعتمد عليها هذا  التي 

التعليمي وخ�شائ�شه.

اإىل  بدورها  تنق�شم  ع��ّدة،  ف�شول  اإىل  الكتاب  وينق�شُم 

فقرات لي�س بو�شع هذا املقال اأن ي�شتوعبها جميعها لذا 

ففي  وراهنية.  اأهمية  اأك��رث  وجدناه  ما  على  اقت�شرنا 

الف�شل الأول، يتناول املوؤلفان موؤ�ش�شات التعليم العايل 

طيلة  ال��ع��ايل  التعليم  وت��ط��ور  ع�شر  الثامن  ال��ق��رن  يف 

حول  فيدور  الثاين،  الف�شل  اأم��ا  ع�شر.  التا�شع  القرن 

مرحلة مهمة يف تطوير النظام ال�شامل للتعليم العايل 

يف الحتاد ال�شوفياتي بعد احلرب العاملية الثانية.

الثامن  القرن  منت�شف  بحلول  اأنه  اإىل  الكتاب  وي�شري 

يكن  ومل  رو���ش��ي��ا،  يف  جامعة  اأول  تاأ�شي�س  اإب���ان  ع�شر، 

بعد،  اآنئٍذ  ظهروا  قد  اجلامعيون  وعلماوؤها  اأ�شاتذتها 

ك���ان ل��ل��ع��دي��د م��ن ال����دول الأوروب���ي���ة ت��ق��ال��ي��د جامعية 

يقرب  م��ا  منذ  �شت  تاأ�شَّ ق��د  بولونيا  فجامعة  عريقة؛ 

منذ  موجودة  كانت  باري�س  وجامعة  ق��رون،  �شبعة  من 

اأنها مل  اأك��رث من �شتة ق��رون، وجامعة ه��ارف��ارد، وم��ع 

تكن م�شهورة اآنذاك، اإل اأنَّ قرًنا قد مّر على تاأ�شي�شها. 

وكان من املتوقع اأن حتتل رو�شيا، بنظامها غري املطّور 

للتعليم الثانوي، مراكز متاأخرة لع�شور طويلة قادمة. 

وم���ع ذل����ك، وب��ع��د ق���رن واح����د ف��ق��ط م��ن ظ��ه��ور نظام 

التعليم العايل يف رو�شيا، اأف�شحت الدولة الرو�شية عن 

وم�شتوى  كبرية  علمية  باإمكانيات  تتمتع  جامعية  قوة 

وبعد  ال��رائ��دة.  الأوروب��ي��ة  املعايري  مع  يتوافق  تعليمي 

�شيا�شي  نظام  ت�شكل  ظ��روف  و�شمن  اأخ���رى،  ع��اًم��ا   50

العامل  ب��داأ  ال�شوفييتي(،  )ال��ن��ظ��ام  جديد  واقت�شادي 

ال�شوفييتي  ال���ع���ايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  ع���ن  ب��اإع��ج��اب  ي��ت��ح��دث 

الثالث  العقد  بداية  يف   ، اليوم  امل�شبوق.  غري  وجناحه 

الدويل  املجتمع  يتابع  والع�شرين،  احل��ادي  القرن  من 

يف  ال��ع��ايل  التعليم  لقطاع  ال�شريع  ال��ت��ط��ور  كثب  ع��ن 

رو�شيا والتغريات وا�شعة النطاق التي ت�شتجد فيه.

وم��ا خروج  الأف���ق،  تلوح يف  تغيريات جديدة  اأن  ويبدو 

�شهر مايو  للتعليم يف  العاملي  بولونيا  رو�شيا من نظام 

للعام اجلاري اإل موؤ�شر جلذرية التغريات املرتقبة. نرى 

الرو�شية قد ظلت م�شتمرة  اأن �شمات تطور اجلامعات 

التي  الجتماعية  الراديكالية  النقالبات  برغم  وذلك 

 1861 اأعقبت ال�شطرابات ال�شيا�شية الكربى يف اأعوام 

وال��ث��ورة  ال��ع��ب��ودي��ة  اإل��غ��اء  ت��واري��خ  اأي  و1991؛  و1917 

البول�شفية وانهيار الحتاد ال�شوفييتي، وهذا دليل على 

عمق التقاليد التي تاأ�ش�س بها نظام التعليم العايل، اأما 

اآلية انتقال هذه التقاليد فهي ظاهرة اجتماعية مثرية 

بها موؤرخون  يقوم  درا�شة م�شتقلة  وت�شتحق  لالهتمام 

وعلماء اجتماع.

ما هي هذه ال�شمات اإذن؟

تاأ�شي�س  اأن  ه��ي  ف��ي��ه��ا  ���ش��م��ة  اأب����رز  اأن  ال��ب��اح��ث��ان  ي���رى 

اجلامعات الرو�شية جاء من قبل ال�شلطات ولي�س عرب 

البلدان الأخ��رى.  امل��دين كما ح��دث يف معظم  املجتمع 

رو�شيا  يف  الكني�شة  اأن  وه��ي  اأخ���رى  مهمة  جزئية  ثمة 

اإل  اأنها كانت جزًءا من نظام الدولة،  القي�شرية، ومع 

اأن تاأثريها يف اجلامعات كان �شئياًل. وباملقابل، �شرنى 

والدين يف مراحل  الكني�شة  لعبته  ال��ذي  ال��دور  و�شوح 

وحتى  البتدائية  ال�شفوف  م��ن  )ب���داأ  الأدن���ى  التعليم 

املعاهد املتو�شطة( حيث كانت مادة ما ي�شمى بقانون اهلل 

الأوروبية وحتى  اإلزامية. وعلى عك�س اجلامعات  مادة 

بالكامل  ت�شكلت  الرو�شية  اجلامعات  ف��اإن  الأمريكية، 

ال��دي��ن��ي��ة وال��ك��ن�����ش��ي��ة وب��ن��ت قناعاتها  ال��ت��ق��ال��ي��د  خ����ارج 

اأ�ش�س علمية ل دينية، وبكلمة واحدة  و�شلوكياتها على 

فاإن اللبنات التي تاأ�ش�شت بها تقاليد اجلامعة الرو�شية 

باملهمة  وال�شعور  القيم  وع��امل��ي��ة  اجل����دارة  على  ترتكز 

وال��دول��ة  املحلية  املجتمعات  جت��اه  للجامعة  امل��ح��وري��ة 

ت�شكيل  اإىل  الرو�شية  اجل��ام��ع��ات  ت��ه��دف  مل  كما  ك��ك��ل. 

النخبة، اأي اأولئك الذين �شيحكمون الدولة. هذه امليزة 

�شملت  حيث  الرو�شية؛  الإمرباطورية  على  تقت�شر  ل 

فرتة  اإىل  الكتاب  وي�شري  ك��ذل��ك.  ال�شوفييتي  النظام 

يتم  وال�شباط  القادة  كان جتنيد  الإمرباطورية حيث 

كانت  ال�شوفييتي  النظام  ظ��ل  ويف  خا�شة  م��دار���س  يف 

الطبقة احلاكمة تتمخ�س عرب نظام خا�س للمدار�س 

املهنية  النخب  تن�شئ  فكانت  اجل��ام��ع��ة،  اأم��ا  احل��زب��ي��ة. 

للدولة. ومع اأنَّ اخلريجني كانوا جزًءا من الدولة، اإلَّ 

اأنهم كانوا متخ�ش�شني يف جمالتهم املهنية ول يتولون 

الطالب  تربى  لقد  تخ�ش�شا.  باعتبارها  الدولة  مهام 

الأم��ن  مفهوم  على  ولي�س  التقدم  اأف��ك��ار  على  ال��رو���س 

الجتماعي. لذلك؛ فقد �شكلت الطبقة املتعلمة للدولة 

لبناء  ثريا  منجًما  بعد،  فيما  وال�شوفييتية  الرو�شية، 

الدولة واملجتمع. »بالطبع اأدى ذلك ب�شيغته النهائية 

اإىل عدم القدرة على اإ�شراك املجتمع الأكادميي يف حل 

امل�شاكل ال�شيا�شية والإدارية الراهنة« )�س:14(.

وم���ن ت��رك��ة احل��ق��ب��ة ال�����ش��وف��ي��ي��ت��ة ال��ت��ي ت��ع��ر���ش��ت لها 

فيكتوريا زاريتوفسكايا * 
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للبحوث  للغاية  املنخف�س  التمويل  ن��ذك��ر:  ال��درا���ش��ة، 

طالب  لكل  املخ�ش�س  التمويل  يعترب  حيث  العلمية. 

العديد  يف  مثيله  من  اأق��ل  رو�شيا  يف  اجلامعي  للبحث 

من بلدان العامل، لكن هذا ل يجعل اجلامعات الرو�شية 

لكن  جارًيا،  البحث  ي��زال  ل  جافة:  تعليمية  موؤ�ش�شات 

م�شتواه حمدود ب�شكل خطري ب�شبب عدم كفاية املوارد. 

وُيعيد الباحثان اإىل الأذهان م�شاألة التعليم ال�شائد يف 

اجلامعات الرو�شية؛ حيث ل ي�شكل التعليم التطبيقي 

فيها اأكرث من 20% من امليزانية، كما اأنَّ عنا�شر البحث 

وامل�شاريع تبقى غري متطورة يف هذه اجلامعات.

القت�شادي  للن�شاط  امل��ح��دودة  الفر�س  ا  اأي�شً وهناك 

وال�شتثماري للجامعات الرو�شية؛ وذلك ب�شبب و�شعها 

رو�شيا  تقت�شمه  اأمر  هذا  اأنَّ  مع  القانوين،  القت�شادي 

اأف�شل  ال���دول الأخ����رى. ولي�شت احل���ال  م��ع ع��دد م��ن 

للجامعات  التعليمية  الأن�����ش��ط��ة  ب��ح��ري��ة  يتعلق  فيما 

التعليمية  للمعايري  متتثل  اإذ  ب��دوره��ا؛  حم��دودة  فهي 

احلكومية.

للتعليم  �شاملة  ���ش��ورة  اأم���ام  ال��ق��ارئ  الباحثان  وي�شع 

ال����ع����ايل يف رو����ش���ي���ا م���دع���وم���ة ب��ال��ن�����ش��ب واجل�������داول 

التو�شيحية. هناك، بادئ ذي بدء، ن�شبة اعتناء �شاكنة 

رو�شيا بتح�شيل اأبنائهم على م�شتوى عال من التعليم 

حيث ت�شل ن�شبة هوؤلء اإىل  80 % من اإجمايل ال�شكان. 

اإن التعليم العايل ما زال موؤ�شرا  هنا مبقدورنا القول 

قويا للو�شعية الجتماعية متاما مثلما كان احلال يف 

العايل  التعليم  زال  وما  قبله،  وما  ال�شوفياتي  الحت��اد 

حياة  وحت�����ش��ني  الج��ت��م��اع��ي  لل�شلوك  حا�شما  م��وج��ه��ا 

اإىل حقيقة متيز  يعود ذلك  املجتع.  الفرد وترقيته يف 

بظاهرة  ال�شوفييتية  ال�شرتاكية  اجلمهوريات  احت��اد 

احل����راك الج��ت��م��اع��ي ال��ه��ائ��ل، اأي اإم��ك��ان��ي��ة ال��رتق��ي��ة 

والتي  امل�شاواة بني اجلميع  اأ�ش�س  على  للفرد  ال�شريعة 

مت �شمانها من خالل عدد من العوامل امل�شتقرة طويلة 

والتعليم  اجلميع  ي�شمل  امل��در���ش��ي  فالتعليم  الأج����ل: 

املهني العايل ميكن الو�شول اإليه ب�شهولة. ولكن الأمر 

احلق  ال��ع��ايل  التعليم  موؤ�ش�شات  ُمنحت  حينما  تغري 

العام  الأج���ر يف  ت��ق��دمي خ��دم��ات تعليمية م��دف��وع��ة  يف 

مبا�شرة  ال�شوفييتي  الحت���اد  انهيار  بعد  اأي   1992م؛ 

ودخول عنا�شر التجارة يف املوؤ�ش�شات التعليمية، حينئذ 

بعد  عالًيا  تعليًما  يتلقون  الذين  الطالب  ع��دد  ارتفع 

يف  ال�شك  »�شي�شاورنا  وهنا   ،%50 اإىل  مبا�شرة  املدر�شة 

والربامج  اجلامعات  خلريجي  املهنية  الكفاءات  ج��ودة 

اأي م�شمى.  بال  الت�شعينيات  التي ظهرت يف  التعليمية 

هناك �شيء واحد موؤكد - لقد اأتاح هذا الو�شع ملاليني 

كان  اجتماعي  و�شع  على  احل�شول  الرو�س  املواطنني 

بعيد املنال عن اآبائهم«.

رو�شيا  يف  العايل  التعليم  نظام  ميزات  اإح��دى  وتتمثل 

وال��ربام��ج  التعليمي  امل�شتوى  على  ال��ب��نّي  تق�شيمه  يف 

امل��ن��ه��ج��ي��ة )م��دف��وع��ة الأج�����ر، جم��ان��ي��ة، ب����دوام ك��ام��ل، 

التباين  ه��ذا  وي�����ش��رح  ب��ج��دول م�شائي(  ب���دوام ج��زئ��ي، 

ب�شكل �شامل اختالف نوعية اخلريجني وجودة وحجم 

حم�شلتهم املعرفية. اليوم، ووفقا لالإح�شاءات املتاحة 

يف هذا الكتاب، يوجد يف رو�شيا حوايل 50 جامعة رائدة 

ميكن و�شفها باأنها ذات اأهمية عاملية اإذ مت ت�شمينها يف 

الت�شنيفات الدولية، من بينها 15 جامعة �شمن اأف�شل 

100 مادة اأو ت�شنيف �شناعي معني.

ال��ب��ارزي��ن م��ن اجلامعات  اأم��ا ظ��اه��رة ع��دد اخلريجني 

الرو�شية، الذين جعلت قدراتهم التحليلية والإبداعية 

من رو�شيا رقما عامليا مهما، فتعود اإىل طبيعة تعليمهم 

التحليلية  الأدوات  بتكوين  الكبري  والهتمام  الأ�شا�شي 

والتفكري املنهجي لديهم.

وتعدد  نف�شها  الدرا�شية  العملية  على  الكتاب  ��ز  وُي��ركِّ

امل������واد ال���درا����ش���ي���ة وال���ف�������ش���ول؛ ف������اإذا ق���ارن���ا ال���ربام���ج 

اجل��ام��ع��ات  مب��ع��ظ��م  ال��رو���ش��ي��ة  ل��ل��ج��ام��ع��ات  التعليمية 

العايل  للتعليم  ال��رو���ش��ي  ال��ن��م��وذج  اأن  جن��د  الأجنبية، 

يت�شمن فرتات اأطول لإتقان الربامج وذلك بن�شبة 1.5 

الدرا�شية  الغرف  داخ��ل  ال���دوام  �شاعات  اأك��رث من  م��رة 

املتو�شط    املخربي( من  والعمل  والندوات  )املحا�شرات 

الدرا�شة  ف��رتة  بق�شر  ذل��ك  الكاتبان  وي�شرح  ال��ع��امل��ي. 

اإج��ازة �شيفية يف العامل  اأط��ول  يف املرحلة الثانوية مع 

عند تالميذ املدار�س الرو�شية، فباملقارنة ببع�س بلدان 

العامل، ينتظم  تالميذ املدار�س الرو�شية مبا يقل ثالث 

�شنوات عن نظرائهم يف الدول الأخرى. ونتيجة لذلك، 

يتم درا�شة موا�شيع مثل اللغات الأجنبية والريا�شيات 

والقت�شادية... الجتماعية  والتخ�ش�شات  والفل�شفة 

ال��ع��ام��ة وغ���ري املخت�شة م��ن قبل  امل����واد  وغ��ريه��ا م��ن 

ت�شل  حيث  اجلامعة؛  يف  الأوىل  �شنواتهم  يف  الطالب 

اإىل 25% من جمموع وقتهم الدرا�شي. من جهة يعطي 

الأخرية  ال�شنوات  اأ�شا�شية قوية، ولكن يف  هذا مهارات 

يكون النظام غري فعال، فالدوام الكامل يحرم الطالب 

ن�شاطه  وات��خ��اذ  اخلا�شة  م�شاريعه  تنفيذ  فر�شة  م��ن 

العلمي املتفرد.

ويف الف�شل ال�شاد�س، ير�شم لنا املوؤلفان �شورة للطالب 

يعر�شان  كما  تعليمهم  عملية  �شري  وكيفية  ال��رو���س 

اخلريجني.  توظيف  وم��راح��ل  ال��ط��ال��ب  ح��ي��اة  ماهية 

د ال��ف�����ش��ل ال�����ش��اب��ع ال����دور ال���ذي يلعبه اأع�����ش��اء  وي���ح���دِّ

الوظيفي  ال�شلم  ترتيب  كيفية  وا�شفا  التدري�س  هيئة 

نتعرف  ال��ث��ام��ن،  الف�شل  ال��رو���ش��ي��ة. ويف  يف اجل��ام��ع��ات 

التعليم  ف�شل  وكيفية  رو���ش��ي��ا  يف  ال��ع��ل��وم  تنظيم  على 

وعن  طويلة  ل��ف��رتة  التطبيقية  امل��م��ار���ش��ة  ع��ن  ال��ع��ايل 

وال��ع��ل��وم  التعليم  ب��ني  ال��ف��ج��وة  ل�شد  ال��ي��وم  حم����اولت 

التا�شع، فُمكر�س للحديث عن  اأما الف�شل  الأكادميية. 

كيفية اإدارة اجلامعات من داخلها وتاأثرها بربامج دعم 

الدولة. الف�شل العا�شر مت تخ�شي�شه لتدويل التعليم 

الرو�شي؛ حيث يبني العالقة بني تنظيم التعليم العايل 

واملوؤ�ش�شات ال�شيا�شية للمجتمع.

حيث  منا�شب؛  توقيت  يف  الكتاب  ه��ذا  ي��اأت��ي  وخ��ت��ام��ا.. 

�شتوؤثر  ُمنتظر  هو  وكما  كبرية،  تغريات  البالد  ت�شهد 

على نظام التعليم العايل الرو�شي، ورمبا انف�شاله عن 

نظام بولونيا اجلامعي خطوة جاحمة تب�شر بخطوات 

اأخرى.
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النظرية النقدية واملادية الجديدة
تأليف جامعي

يجمع هذا الكتاب بني ُكّتاب من تقاليد فكرية تطورت بشكل عام حتى اآلن، بشكل مستقل عن بعضها البعض: النظرية النقدية واملادية الجديدة، كم 

يتناول االختالفات األساسية والصالت املحتملة املوجودة بني هاتني املدرستني، مع الرتكيز عىل بعض األسئلة األكرث إلحاحا يف الفلسفة املعارصة 

والنظرية االجتمعية، وعىل وجه الخصوص، تلك املتعلقة بحالة الفصل طويل األمد واملتنازع عليه بني املادة والحياة: البيولوجي والرمزي، السلبية 

والفاعلية، والعاطفة والعقالنية؛ حيث يوضح أن التطورات األخرية يف كال التقليدين تشري إىل تقاربات مهمة بينهم؛ وبالتايل متهد الطريق ملزيد من 

املواجهة املباشة والتالقح املتبادل؛ وذلك بهدف تعزيز الحوار بني النظرية النقدية واملادية الجديدة. كم تستكشف هذه املجموعة من املقاالت 

اآلثار املرتتبة عىل املناقشات املعارصة حول البيئة والجنس والسياسة الحيوية وما بعد اإلنسانية واالقتصاد وعلم الجمل.

وينق�شُم العمل لثالثة ف�شول مرتابطة وخمتلفة يف نف�س الوقت؛ 

اأن  حني  يف  النقدية،  النظرية  طبيعة  يناق�س  الأول  الف�شل  ففي 

امل���ادة واحل��ي��اة وت��اأث��ريه��ا، كما  الف�شل ال��ث��اين يتحدث ع��ن ق��وى 

يتطرق الف�شل الثالث لنقد املادية اجلديدة.

ويف مقدمة لثالثة باحثني من �شمنهم ورمبا اأهمهم الفيل�شوف 

اجليل  مم��ث��ل   Hartmut Rosa روزا  ه��ارمت��وت  الأمل����اين 

من  ولدت  النقدية  النظرية  باأن  يرون  النقدية،  للنظرية  الرابع 

كثري  يف  اإليها  ُينظر  كان  حيث  »القدمية«،  التاريخية  املادية  روح 

م�شافة  تتخذ  اأن��ه��ا  على  مت��ام��ا،  متناق�س  وب�شكل  الأح��ي��ان،  م��ن 

فهم  وذل��ك من خالل  للعامل؛  والبيولوجيا  املادية  مفرطة جتاه 

»غري  امليتافيزيقي  بعد  م��ا  للم�شروع  ا�شتمرار  اأن��ه��ا  على  نف�شها 

ال�شيا�شي  اأفقها  موؤخرا  ر�شخت  فقد  الكانطي،  للتنوير  املكتمل« 

يف ممار�شات الت�شال العقالين بني الذوات )يورغن هابرما�س(، 

والعرتاف )اأك�شل هونيث( والتربير اأو الت�شويغ )رايرن فور�شت(. 

لأنها  املقاربات  هذه  انتقاد  مت  فقد  اختالفاتهم،  من  الرغم  على 

حتمل مفاهيم ب�شرية عن الطبيعة والأفكار العقالنية للمجتمع، 

الفل�شفي  التقليد  ع��ل��ى  اع��ت��م��اده��ا  م��ن  ال��ن��ه��اي��ة  يف  ت��ن��ب��ع  وال��ت��ي 

اجلوانب  ب��اأن  النقاد  ي��ج��ادل  ل��ذل��ك،  ونتيجة  الأمل��ان��ي��ة.  للمثالية 

اإخ�شاعها  اأو  جتاهلها  مت  قد  لعاملنا  والعاطفية  واحليوية  املادية 

احلديثة  الأعمال  �شعت  كما  املعياري.  للتفكري  تذاوتية  لعمليات 

خالل  من  القيود  هذه  على  التغلب  اإىل  النقدية  النظرية  �شمن 

الفكرية الأخ��رى، وعلى الأخ�س من خالل  التقاليد  اإىل  اللجوء 

اإع��ادة فتح النقا�س حول ما ميكن ت�شميته »امل�شروع غري املكتمل« 

للرومان�شية. طرح مفهوم الت�شادي -ُيفهم على اأنه عالقة جتاوب 

للقدرة  اإ�شافة  خ��ارج��ي،  ب�شيء  التاأثر  يف  تتمثل  الجت���اه  ثنائية 

على الو�شول اإىل �شخ�س ما اأو �شيء ما ونقله »اإىل اخلارج«- عن 

للعودة  ج�شدية  وعالقات  اأن�شطة   )2019( روزا  هارمتوت  طريق 

اأكرب يف النظرية النقدية، مما يوؤ�ش�س ات�شاًل  اإىل الطبيعة بقوة 

حمتماًل بخطوط الفكر التي طورها الرومان�شيون.

املناق�شات  من  و�شل�شلة  داخلية  ت��وت��رات  اإىل  التطورات  ه��ذه  اأدَّت 

من  العديد  �شعر  ال��واق��ع،  ويف  النقدية.  النظرية  داخ��ل  اجلديدة 

امل��داف��ع��ني ع��ن »امل�����ش��روع غ��ري امل��ك��ت��م��ل« حل��رك��ة ال��ت��ن��وي��ر بالقلق 

اأن��ه قد يكون هناك �شيء حمافظ يف جوهره حول مثل هذا  من 

البتعاد عن الديناميكيات الذاتية للتوا�شل العقالين والعرتاف 

املادي  على  املتزايد  الرتكيز  ف��اإن  نظرهم،  وجهة  ومن  والتربير. 

واحل���ي���وي وال��ع��اط��ف��ي ي��خ��اط��ر ب��ح��رم��ان ال��ن��ظ��ري��ة ال��ن��ق��دي��ة من 

هذا  وم��ن  الج��ت��م��اع��ي.  للنقد  اأن�شاأتها  ال��ت��ي  العقالنية  الأ���ش�����س 

املنظور، فاإن امليول اجلديدة يف هذا املجال ت�شبه نظريات ما بعد 

للحداثة  الفل�شفي  اخلطاب  يف  هابرما�س  انتقدها  التي  البنيوية 

النقا�س فيما  الرئي�شية يف هذا  امل�شالح  اإحدى  )1990م(. وتتمثل 

اإذا كان مثل هذا التوجه الذي يتجاوز العقالنية يوؤدي اإىل اجتاه 

اأكرث  ونقد  روؤي��ة  اإىل  �شيوؤدي  ك��ان  اإذا  ما  اأو  حمافظ ل مفر منه 

راديكالية للحياة احلديثة.

ب���ني املنعطف  امل������وؤذي  ال��ت�����ش��اب��ه  ي��ك��ون  ال�������ش���دد، ق���د ل  ويف ه����ذا 

بعد  م��ا  ون��ظ��ري��ات  النقدية  النظرية  يف  اجل��دي��د«  »ال��روم��ان�����ش��ي 

للمقاربات  مثمر  منتج  اأن���ه  يثبت  ق��د  ب��ل  مت�شق،  غ��ري  البنيوية 

النقدية.

ويف م��ق��اب��ل ذل����ك، ح���دث حت���ول مم��اث��ل ن��ح��و ال��ط��ب��ي��ع��ة واحل��ي��اة 

وال���ت���اأث���ري يف ن��ق��ا���ش��ات م���ا ب��ع��د ال��ب��ن��ي��وي��ة وال��ن�����ش��وي��ة وال��ع��ل��وم 

والتي ت�شمنت  الت�شعينيات،  الثاين من  الن�شف  والتكنولوجيا يف 

ومانويل   )1994( بريدوتي  روزي  ك��ان  التي  النظريات  من  ع��دًدا 

اأو »املادية  ديالندا )1996( اأولهما لالإ�شارة اإىل »املادية اجلديدة« 

اجلديدة«؛ حيث متيزت هذه امل�شاعي مبحاولة وا�شحة -بالتوازي 

مبجالهم-  يتعلق  فيما  املعا�شرين  النقديني  املنظرين  جهود  مع 

للتحرك اأبعد من حدود »املنعطف اللغوي«. فال�شمة املميزة لهذه 

الأعمال هي، قبل كل �شيء، اإ�شكالية الثنائيات التي تطورت متا�شيا 

ال��ت��ي مت حت��دي��ده��ا مع  الفكر احل��دي��ث، خا�شة تلك  م��ع خ��ي��وط 

املادة مقابل  اإىل حد ما:  التنوير، يف م�شطلحات مقيدة وهرمية 

ال�شلبية  ال��رم��زي��ة،  احل��ي��اة  مقابل:  البيولوجية  احل��ي��اة  احل��ي��اة، 

مقابل الفاعلية، والعاطفة مقابل العقالنية.

ويف مواجهة هذه املفاهيم املزدوجة، �شرعت كارين باراد )2007م( 

يف اإع�����ادة ت��اأط��ري ال��ع��الق��ات ب��ني ال��ب�����ش��ر وغ���ري ال��ب�����ش��ر ع��ل��ى اأن��ه��ا 

»عالقات داخلية، يف حني �شككت جني بينيت )2010م( يف التمييز 

الأ���ش��ا���ش��ي ب��ني امل���ادة واحل��ي��اة؛ م��ن خ��الل اق���رتاح منظور حيوي 

 )Elizabeth Grosz( نقدي«، كما �شككت اإليزابيث غروز

الأخرى  والنتيجة  البيولوجية والرمزية.  يف احلدود بني احلياة 

لهذا التداخل بني املجالت التي تعترب منف�شلة ب�شكل عام هي اأن 

التكنولوجية  التطورات  اأثارتها  التي  الإن�شانية  بعد  ما  اإمكانات 

اجلديدة ميكن اعتبارها -يف كل من اآثارها ال�شلبية والإيجابية- 

يف ا�شتمرارية مع املادة واحلياة والتاأثري ولي�س بب�شاطة يف مقابل 

لها.

النقدية واملادية اجلديدة  النظرية  الأخ��رية يف  التطورات  وُت�شري 

الرغم  على  الفكريني.  التيارين  هذين  بني  حمتمل  تقارب  اإىل 

من اأ�شولهما املختلفة، فقد حاول كالهما الت�شكيك والتغلب على 

قيود العقالنية املتمركزة حول الإن�شان. ومع ذلك، ل تزال هناك 

اختالفات مهمة يف طريقة تقدم كل هذه التيارات يف هذا ال�شدد. 

الغالب  يف  يفهمون  املعا�شرين  النقديني  املنظرين  اأن  ح��ني  يف 

اأو تو�شيع حدود فكر التنوير من  اأنها مهمة تكملة  مهمتهم على 

اإىل  امل��ادي��ون اجل��دد  الأخ���رى، ي�شعى  التقاليد  اإىل  اللجوء  خ��الل 

للفكر احلديث وم�شاركة مبا�شرة  اأكرث جذرية  ا�شتجواب  تطوير 

اأكرث مع الطبيعة املت�شابكة للمادة، احلياة والتاأثري والتكنولوجيا. 

جمال  يف  يعملون  الذين  اأول��ئ��ك  يظهر  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة 

النظرية النقدية ملنا�شري املادية اجلديدة على اأنهم حما�شرون 

كثرياً يف منظور يركز على الإن�شان واللغة، يف حني اأن الأخري كثرياً 

املهمة  الفروق  عن  ب�شهولة  يتخلى  اأن��ه  على  الأول  اإليه  ينظر  ما 

بني الإن�شان والطبيعة غري الب�شرية، والوجود واملظهر، ونظرية 

املجالني  هذين  اأن  حقيقة  ف��اإنَّ  ثم،  ومن  والأنطولوجيا.  املعرفة 

الفكريني ي�شرتكان يف التزام اأ�شا�شي لتجاوز العقالنية املتمركزة 

حول الإن�شان، ولكن تنفيذ مثل هذا امل�شروع با�شرتاتيجيات فكرية 

الفل�شفة  يف  الأهمية  بالغة  ملناق�شات  اأ�ش�شاً  يوفر  للغاية،  متميزة 

املعا�شرة والنظرية الجتماعية.

ه��ن��اك حماولة  الآن مل تكن  اأن���ه حتى  امل��ده�����س  ذل���ك، فمن  وم��ع 

ال�شبب يف  النقا�س. يكُمن جزء من  جادة لالنخراط يف مثل هذا 

ي�شتخدمها هذان  التي  املختلفة  ال�شرتاتيجيات  يف  ذلك حتديداً 

م�شروع  ح��دود  لتجاوز  امل�شرتك  جهدهما  يف  الفكريان  ال��ت��ي��اران 

اأن  اإل  ال��ه��دف،  يف  اتفاقهما  من  الرغم  على  امل�شتنرية.  احل��داث��ة 

امل�شارات التي اعتمدها كل منهما تختلف اختالفاً جوهرياً. يف حني 

اجلديدة  واملادية  النقدية  النظرية  من  كاًل  اأن  ال�شحيح  من  اأنه 

يتميزان بخالفات داخلية، فاإن اأ�شا�س كل منهما يكمن يف جمموعة 

والعملية.هذه،  والأنطولوجية  املعرفية  الفرتا�شات  من  مميزة 

النظرية  اإىل  فيها  ُينظر  اأن  ميكن  التي  الأبعاد  بع�س  الواقع،  يف 

اأو  متباينة  م��واق��ف  تتبنى  اأن��ه��ا  على  اجل��دي��دة  وامل��ادي��ة  النقدية 

حتى متعار�شة متاماً؛ وبالتايل ت�شكل املناق�شات املعرو�شة يف هذا 

الكتاب، وحتدد جوهر خالفاتهم يف هذه املجالت، وكذلك مو�شع 

التقارب املحتمل بينهم، يف مفاهيمهم املختلفة عن الطبيعة.

عيل الرواحي * 
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امل�شكلة.  جوهر  هي  »الطبيعة«  ف��اإن  النقدية،  للنظرية  وبالن�شبة 

الفقراء  وا�شتغالل  ا�شطهاد  اأن  ب��دا  ال��ت��اري��خ،  يف  طويلة  فلفرتة 

وال��ن�����ش��اء وال��ع��م��ال والأق��ل��ي��ات، وك��ذل��ك ال���ش��ت��ب��اك��ات ب��ني ال��ق��وى 

حقائق  كانت  للكثريين،  والبوؤ�س  ال��دم��ار  جلبت  التي  ال�شيا�شية 

طبيعية؛ حيث مت تناول هذه الظواهر من قبل القت�شاد ال�شيا�شي 

-من هوبز اإىل مالتو�س وما بعده- باعتبارها قابلة للتف�شري عن 

ُيلقي  الذي  القت�شادي  النظام  كان  الطبيعية«.  »القوانني  طريق 

ترحم،  ل  حديدية  ب�شرورة  يتطور  الطبقي  املجتمع  على  باللوم 

الغرائز  فيها  تتحكم  ب�شرية  ق��وار���س  قبل  من  ُينفذ  ك��ان  لو  كما 

اأن  ميكن  )ول  الطبيعة  من  كجزء  اأي�شاً  ظهر  بحيث  الطبيعية، 

ياأتي اخلال�س اإل من فوق، من خالل التدخل امل�شيحاين، الذي 

ت�شورته ال�شرتاكية املبكرة وكذلك العلماء الالحقون مثل والرت 

بنيامني من منظور ديني(.

ال��ت��ي تتعامل م��ع ه��ذه العمليات  ال��ع��ل��وم  ل��ذل��ك، اع��ت��ربت  ووف��ق��اً 

»ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة« م��ن ال��ع��ل��وم ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة: اإم����ا ���ش��ي��اغ��ة ق��وان��ني غري 

الظواهر  جمع  اأو  ال�شيا�شي(  القت�شاد  فعل  )كما  لالإلغاء  قابلة 

الج��ت��م��اع��ي��ة ك��م��ا ل���و ك��ان��ت اأ���ش��ي��اء )ك��م��ا ه���ي احل����ال يف ال��ع��ل��وم 

الجتماعية  املفاهيم  كانت  ذل��ك،  وم��ع  الو�شعية(.  الجتماعية 

الداروينية التي ُطرحت �شد الليربالية منذ اأواخر القرن التا�شع 

ال�شكان  من  ال�شعيفة  ال�شرائح  على  ���ش��رراً  اأك��رث  ف�شاعداً  ع�شر 

ولالقت�شاد.  وللمجتمع  احلديثة  للدولة  الليربايل  القهر  م��ن 

واعتمدت هذه على اأفكار الطبيعة التي بدت اأكرث ق�شوة و�شعوبة 

الكثري ممن  هناك  اأن  م��ن  ال��رغ��م  )على  الليربالية  الأف��ك��ار  م��ن 

الطبيعي  النتقاء  تف�شري  مت  وق��د  لح��ق��اً(.  ا�شتمراريتها  تناولوا 

يف نهاية املطاف على اأنه »�شراع عن�شري«، بحيث ميكن اأن يظهر 

اأو حتى الإبادة اجلماعية كظواهر  الف�شل ح�شب اللون و»العرق« 

»النظرية  مهمة  اإىل  ُينظر  ك��ان  ال�شياق،  ه��ذا  مثل  يف  طبيعية. 

»الطبيعي«  ال��ث��ب��ات  ع��ن  ال��رتاج��ع  تتمثل يف  اأن��ه��ا  على  ال��ن��ق��دي��ة« 

اجلن�شية  واملعايري  ال�شتبدادية  وال��ع��ادات  الرا�شخة  للمعتقدات 

والعرقية وما اإىل ذلك.

ويف ظل هذه الظروف، غالباً ما افرت�س التفكري التقدمي اأنه من 

اأجل اإف�شاح املجال للحرية والتحرر، يجب تقلي�س عامل الطبيعة. 

خ��الل  م��ن  هيمنتها  اإىل  العملية  امل��م��ار���ش��ة  يف  ذل���ك  اأدى  بينما 

الطبيعية  »امل���وارد«  وا�شتغالل  العلم  يحركها  التي  التكنولوجيا 

ن���زع التحييد  ال��ن��ظ��ري��ة  ال��ن��اح��ي��ة  وم�����ش��ادرت��ه��ا، وه���ذا يعني م��ن 

عنها  الغمو�س  اإزال��ة  اأي  العمليات،  هذه  ملثل  الدافعة  القوى  عن 

والك�شف عن »طبيعتها« احلقيقية - التي مل تعد طبيعية. بالن�شبة 

حمفزات  غالباً  الديناميكيات  تلك  وراء  كان  النقدية،  للنظريات 

غري طبيعة، اأ�شياء اأكرث اإن�شانية واجتماعية، اأكرث مرونة وقابلية 

اأو  الهيغلي،  البديل  ال��روح يف  اأو  كانط،  العقل، يف حالة  للتغيري: 

حتى -تغيري ب�شيط فقط من هذا املنظور- الثقافة واملجتمع.

ومُيكن روؤية كيفية »اإ�شفاء الروحانية« على هذه الروؤية املناه�شة 

املعيارية  ع��ل��ى  ال��ق��وي  ال��رتك��ي��ز  ط��ري��ق  ع��ن  للمجتمع  للطبيعة 

باخت�شار،  النقدية.  النظرية  داخل  الأخ��رية  املناق�شات  والعقل يف 

يعني  النتقاد  ف��اإن  الع�شرين،  القرن  من  الأك��رب  للجزء  بالن�شبة 

اإلغاء الُبعد الطبيعاين، واأن يكون معنى التفكري النقدي اأن تكون 

غري طبيعي.

وم���ا ي��رب��ط ب��ني ه���ذه الأ���ش��ال��ي��ب امل��خ��ت��ل��ف��ة جت���اه طبيعة اأخ���رى 

اأن��ه يف الأخ��ري فقط  اأو املجتمع( هو  الثقافة  ال��روح،  اأو  )كالعقل، 

مُيكن تاأ�شي�س »عامل احلرية«. ففي معظم التوجهات الراديكالية 

اأي�شاً.  الطبيعة  لي�شمل  احلرية  امتد جمال  الفل�شفات،  من هذه 

ومع ذلك، طاملا اأن هذا ال�شكل الروحي للحرية مل يتحقق بالكامل، 

فاإننا ننتهي )على الأقل( بكيانني: الطبيعة واملجتمع، اأو الطبيعة 

الأوىل والثانية. ويف الواقع، كما اأدرك برونو لتور )2004( بحق 

القرن  النقدية يف  النظرية  ال�شوداء، ميكن تف�شري  الدعابة  بروح 

املتج�شدة  اجلوانب  كل  »تنقية«:  لعبة  اأنها  على  جزئياً  الع�شرين 

النمطية  وال��ق��وال��ب  والطبقات  والقت�شاد  )ال��دول��ة  املجتمع  يف 

عن  نزعها  يجب  ال�شلوكية(  والأع���راف  اجلن�شني  اأدوار  العرقية، 

طبيعتها وجت��ري��ده��ا م��ن ال��واق��ع م��ن اأج��ل »حت��ري��ره��ا« م��ن لعنة 

حيث  الطبيعة،  �شد  وا���ش��ًح��ا:  ال��داف��ع  ي��ب��دو  وال��ق��م��ع.  احلتمية 

اإىل  ل��وك��ا���س  وم��ن  م��ارك�����س،  اإىل  هيغل  م��ن  العقلية  ه��ذه  تتجلى 

اأ�شبحت مهيمنة يف  وق��د  بتلر،  ج��ودي��ث  اإىل  ف��وك��و  وم��ن  اأدورن����و 

العديد من النظريات الجتماعية يف العقود املا�شية وحتى اليوم. 

الناحية  م��ن  �شلة  ذي  غ��ري  الطبيعة  ع��امل  اأ�شبح  ل��ذل��ك،  نتيجة 

للحاويات  امل�شتمرة  للعملية  معكو�شة  ك�شورة  -تقريباً  النظرية 

العظيمة«.  اخلارجية  »الأماكن  يف  البيئي  والتدمري  الراأ�شمالية 

اأن اخليوط الناجتة عن  اأحد الآث��ار اجلوهرية لهذه العملية هو 

النظرية النقدية مل يكن لديها الكثري لتقوله عن الأزمة البيئية، 

»طبيعية«،  لي�شت  الأزم��ة  هذه  مثل  اأن  اإظهار  يتمكنوا من  ما مل 

ب��ل ب���الأح���رى »م��ع��ي��اري��ة«. الأم����ر ال���ذي اأث����ار اه��ت��م��ام هابرما�س 

باحلركة اخل�شراء -على �شبيل املثال- هو احلركة ولي�س التفكري 

»الأخ�شر« الذي ن�شاأ.

رت املادية اجلديدة يف الكتابات ب�شكل رئي�شي  ويف مقابل ذلك، تطوَّ

مناهج  من  م�شتوحاة  اأي�شاً  لكنها  البنيوية،  بعد  ما  الن�شوية  من 

ترك  الهدف  ك��ان  حيث  والتكنولوجيا؛  العلوم  درا���ش��ات  جم��ال  يف 

التقاليد الفكرية املحدودة مبا يبدو على اأنه »ثنائيات« بني نظرية 

املعرفة والأنطولوجيا، وكذلك بني جمالت خمتلفة من الوجود 

والتكنولوجيا؛  اأو احلياة  وامل��ادة،  والعقل  والثقافة،  الطبيعة  مثل 

ت��ع��د ب�شرية،  ل��روؤي��ة ع��امل��ي��ة ج��دي��دة ل م��رك��زي��ة مل  ف��ه��ي تطمح 

من  العديد  على  ومنفتحة  »اأح��ادي��ة«  ولكنها  ومنف�شلة  وهرمية 

العالقات والتغيريات يف العامل الذي نحن جزء منه. ُتعزى الأزمة 

البيئية، واإخ�شاع الن�شاء، والغرتاب الوا�شع النطاق اإىل التفكري 

كاأ�شياء  ب�شكل خاطئ  الب�شرية  الأم��ور غري  قيمة  ال��ذي حط من 

ميتة اأو عمليات ل معنى لها؛ نظًرا لأن خ�شومها الأ�شا�شيني هم 

»القدمية«  واملادية  املعرفة )على وجه اخل�شو�س كانط(،  نظرية 

)ه��وب��ز، ون��ي��وت��ن، اأوم��ارك�����س واإجن���ل���ز( والأن��ط��ول��وج��ي��ا الثنائية 

ككل(، يف  »احل��داث��ة«  اإىل  اأو  لت��ور،  مع  اأو،  ديكارت  اإىل  )املن�شوبة 

التغلب  املادية اجلديدة ترغب يف  اأن  لو  الأحيان يبدو كما  بع�س 

بع�س  هناك  اأنَّ  جند  كما  اأي�شاً.  احلديثة  النقدية  العقلية  على 

التحفظات ال�شريحة بالفعل، على الأقل �شد النقد الذي يقارن 

اأو  »ال�شيئ«،  التجريبي  والواقع  »اجليدة«  العقالنية  املعايري  بني 

الإن�شانية »اجليدة« والتكنولوجيا »ال�شيئة«.

اجلديدة  املادية  مع  الطبيعة  وم�شكلة  اجلديدة  املادية  وتتفاعل 

هي  كما  امل��ه��ددة،  بالطبيعة  تهتم  ل  فهي  اجتماعي.  علمي  كنهج 

اأزمة الطبيعة يف  احلال يف النظرية النقدية، ولكن بالأحرى مع 

يف  الجتماعية.  النظرية  يف  البيئية  الق�شايا  وجتاهل  املمار�شة 

تبعية  بالت�شكيك يف  اجل��دد  املاديون  املوؤلفون  يبداأ  الأم��ري��ن،  كال 

متيز  التي  الثنائيات  يف  الت�شكيك  هو  الأ�شا�شي  الدافع  الطبيعة. 

اأنها  على  احل��داث��ة  اإىل  ُينظر  حيث  احلديثني.  واملمار�شة  الفكر 

امل��ادة  بني  تلك  مركزية:  مفاهيمية  معار�شة  اأ�شا�س  على  مبنية 

والروح، حيث يظهر الأول لي�س فقط على اأنه متميز ولكن اأي�شاً 

فاملادة  والتعايل؛  والقيمة  الن�شاط  تعني  ف��ال��روح  ل��الأخ��ري.  تابع 

�شلبية ول معنى لها. بالن�شبة للماديني اجلدد، ت�شرح هذه الثنائية 

الق�شايا  يف  العملية  وم�شكالته  احل��دي��ث  الفكر  ح���دود  م��ن  ك��اًل 

البيئية والعرقية واجلن�شانية، من بني اأمور اأخرى. ولهذا ال�شبب 

الفكر  م��ن  النقي�س  ع��ل��ى  اأو جت����اوزه  م�����ش��اءل��ت��ه  ال�����ش��روري  م��ن 

الإن�شاين الثنائي اأو حتى املتعايل ال�شائد يف احلداثة، حيث تقرتح 

امل��ادة ومتتنع  تركز على  اأحادية جوهرية  فل�شفة  املادية اجلديدة 

عن ت�شور الأخرية على اأنها �شيء خامل ومقدر اأن ت�شوغه الروح.

النقطة هنا لي�شت جمرد التاأكيد على اأحد القطبني )املادة( على 

ح�شاب الآخر )الروح(، بل بالأحرى جتاوز الزدواجية ذاتها التي 

»ترتيب لالأولويات«،  يكون هناك  اأن  ينبغي  كاأقطاب. ل  توؤ�ش�شها 

ول اأ�شا�س: اإنها لي�شت م�شاألة طرح م�شاألة �شد الروح )اأو العك�س( 

ولكن التفكري فيها يف تاأكيد متبادل اأو تكوين م�شرتك وهكذا، بدًل 

من ثنائية الطبيعة / الروح، ما يظهر هنا هو »الثقافة الطبيعية« 

اأو »اخلطاب املادي« اأو »ال�شيميائية املادية«. بدًل من التفاعل بني 

العنا�شر املحددة بدقة واملتناق�شة، هناك »تفاعل داخلي« م�شتمر 

للقوى والأمور يف خمتلف احلالت ودرجات التما�شك.
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املرأة والتقنيات اإلنجابية.. التنمية االجتامعية 

واالقتصادية للتقنيات التي غريت العامل
أنيت بريفوت وديريا غونغو

م كتاب »املرأة والتقنيات اإلنجابية: التنمية االجتمعية واالقتصادية للتقنيات التي تغري العامل« دراسة اجتمعية وتاريخية لتطور تقنيات اإلنجاب؛  يُقدِّ

ز عىل التطورات التكنولوجية الرئيسة من طريق عدسة الطب الحيوي مع إيالء اهتمم خاص للجنس باستخدام اإلخصاب؛ فإنه يفحص بشكل نقدي  إذ يركِّ

املجاالت الرئيسة للتطورات االجتمعية والتقنية ذات الصلة؛ هي: العلوم اإلنجابية، وتحديد النسل، وتربية الحيوانات، وعلم الوراثة، والطب التناسيل؛ 

باستخدام إطار عمل نقدي إللقاء الضوء عىل الخطابات السائدة.

وي�شلط الكتاب الذي بني اأيدينا للموؤلفتني: الباحثة اأنيت 

التي  والتكنولوجيا  العلوم  درا�شات  يف  متخ�ش�شة  بريفوت 

ال��وراث��ي��ة وعلم  ل��ه��ا ع��الق��ة بتقنيات الإجن����اب وال��ه��ن��د���ش��ة 

الن�شوي  الجتماعي  والفكر  والت�شنيع  الب�شري  الت�شريح 

اإخ�شائية  دي��ري��ا غ��ون��غ��و  وال��ب��اح��ث��ة  ال��ب�����ش��ري��ة،  وال��ث��ق��اف��ة 

الثقافات.  متعددة  وم�شت�شارة  وثقافية  اجتماعية  نف�شية 

الجتماعية، ف�شاًل عن  املقاومة  اأمثلة  ال�شوء على  ي�شلط 

اأكرث  الإجن��اب اجلديدة يف  لتقنيات  املتناق�شة  ال�شتجابات 

من ثمانية ف�شول، كما تدر�س املوؤلفتان التاريخ الجتماعي 

القدمي  من  الإجن��اب  وتقنيات  اجلن�شي،  والن�شاط  للتكاثر 

اجلديدة  الإجنابية  التقنيات  يف  واملناق�شات  احلديث،  اإىل 

والهند�شة الوراثية. وتويل الن�شاء والتكنولوجيات الإجنابية 

اهتماًما وثيًقا للرتابط بني اأعمال التكاثر و�شناعات الن�شخ 

املتماثل، والتفاعل الجتماعي للتكاثر -مبا يف ذلك التوازن 

الإجنابي- وما ت�شتغل عليه التقنيات نف�شها.

وعلى هذا النحو، فاإنَّ الكتاب ي�شكل قراءة اأ�شا�شية للطالب 

ال�شحية  والدرا�شات  الجتماع  علم  جمالت  يف  والباحثني 

ودرا����ش���ات ال��ن��وع الج��ت��م��اع��ي امل��ه��ت��م��ني ب��احل��ال��ة ال��راه��ن��ة 

للتكاثر الب�شري.

ويناق�س الف�شل الأول من الكتاب النظريات الإجنابية بني 

املا�شي واحلا�شر، مبيناً التغيري الكبري الذي حلق مبفهوم 

القرن  منذ  حت��دي��داً  ال��وق��ت؛  م���رور  م��ع  اجلن�شي  التكاثر 

�شّكل حقبة مهمة يف منوذج تطّور نظرية  الذي  الع�شرين، 

اإىل اكت�شاف جينوم ب�شري  اإذ ل ي�شري  املمار�شة الإجنابية؛ 

وترميزه،  اإن�شان(  لكل  الفريدة  اجلينية  )املعلومات  كامل 

100% م��ن و�شائل منع  ي��ق��رب م��ن  ��ا حتقيق م��ا  اأي�����شً ول��ك��ن 

لقد  اجل�شم.  خارج  واحلمل  الفعالة  البيوكيميائية  احلمل 

التكاثر  املتتابعة الكثري من الأبحاث عن  مت الدرا�شات  قدَّ

من  الب�شرية  التنا�شلية  الأج�����زاء  لنقل  اجل��ي��ن��ي  وال��ن�����ش��خ 

اآخ��ر، وجتميد هذه الأج��زاء وتخزينها وفح�شها  اإىل  ج�شم 

وتعديلها وراثًيا قبل و�شعها يف حيز التنفيذ؛ اإذ مل يكن اأي 

من هذا ممكًنا قبل التقدم العلمي. اإّل اأّن ذلك لي�س دليال 

اأ�شئلة  يثري  ولكنه  التقني،  والكت�شاف  للتطوير  مبا�شرا 

التقنية  ودور  اجلن�شي  التكاثر  بني  العالقة  يف  مت�شاعدة 

املعا�شرة يف توطيده وتطويره.

ُعدَّ  الب�شري  التكاثر  تف�شري  اأنَّ  اإىل  اأفكارهما  خل�شت  لقد 

تبادًل بيولوجًيا بني الرجال والن�شاء؛ اإل اأن التطور التقني 

يف ه���ذا امل��ج��ال اأح����دث حت���ّول ك��ب��ريا م��ن��ذ �شعي احل�����ش��ارة 

لغز  الأوروب��ي��ة حلل  النه�شة  اإىل ع�شر  القدمية  اليونانية 

يف  الدوؤوبة  املمار�شات  اأدت  فقد  جتريبًيا؛  الب�شري  التكاثر 

التح�شينات يف  اإىل جنب مع  الب�شري -جنًبا  الت�شريح  علم 

ع�شر-  ال�شابع  ال��ق��رن  يف  املجهر  خا�شة  املرئية،  التقنيات 

اإىل  الب�شري  التكاثر  لنظريات  الوا�شح  الفهم  تقريب  اإىل 

حيث  م��ن  اأوًل  ه��ي:  ال��ي��وم،  ب�شددها  نحن  ال��ت��ي  الكيفية 

واحليوانات  واملبي�شني،  اخل�شيتني،  التنا�شلية:  املكونات 

اأن ظهر اكت�شاف الأنظمة  اإىل  البوي�شة،  اأخرًيا  املنوية، ثم 

الأ�شا�شية لعمل هذه الأجزاء، مبا يف ذلك التغذية والتوا�شل 

)الدم، ثم اخلاليا(، والتن�شيط )الأع�شاب، ثم الهرمونات(، 

ال��وال��دي��ن. فيما  م��ن ك��ال  وال��وراث��ة )اجل��ي��ن��ات( بيولوجّياً 

اأ�شارت النظريات اإىل التطور املبكر واحلديث احلا�شل معاً يف 

عملية التكاثر؛ وقد متّيزت الأديان الرئي�شة يف ذلك الوقت 

باعتبار املعتقدات الذكورية �شميم احلياة الجتماعية التي 

توؤثر ب�شكل كبري على اإدارة التكاثر الب�شري، رغم اأن ال�شعي 

الب�شري  للتكاثر  الدنيوية  اجل��وان��ب  ل�شرح  املبكر  العلمي 

يفلت  مل  املعتقدات  تلك  اأنظمة  �شياق  يف  ب��الأر���س  املرتبط 

من تاأثريها.

ا من املمار�شة الطبية  لقد اأ�شَبح احلمل والولدة جزًءا مهمًّ

التي يتم التعامل معها على اأنها م�شدر قلق طبي اأكرث من 

كونها جزًءا روتينيًّا من حياة الإن�شان؛ لذا اجتهت املوؤلفتان 

والولدة.  للحمل  الطبية احلديثة  املعاجلة  لدرا�شة عملية 

العلماء  ث��م  الطبيعيني،  الفال�شفة  اأن  ع��ن  نغفل  اأن  دون 

على  جت��ادل��وا  بعد،  فيما  الطبيني  واملمار�شني  املعا�شرين 

الب�شري..  التكاثر  ال�شنني يف معنى ووظيفة وا�شتمرار  مر 

اأثناء  يف  اأخ��ري��ات  ن�شاء  قبل  من  الن�شاء  رعاية  تاأتي  فعادة، 

احلمل ويف اأثناء الولدة ويف الأ�شهر التي تاأتي بعدها. وقد 

وينقلن خرباتهن  الوظيفة؛  بهذه  ومعرفة  دراي��ة  على  كن 

اإىل ن�شاء اأخريات -باعتبار اأنهن جمهزات باملعرفة واخلربة 

املتوارثة عرب القرون- اإذ مت تزويدهن باملعرفة بالعالجات 

الع�شبية، وتقنيات امل�شاعدة يف الولدة واإدارة ج�شم الإن�شان.

ورغم اأنَّه جاء تقدمي مفهوم واأولويات الطب احلديث على 

حالت  ف��اإن  ال�شكان،  جميع  بها  يتمتع  اأن  يجب  فائدة  اأن��ه 

تعد  املواطنني  جلميع  الآم��ن��ة  وال���ولدات  ال�شحية  احلمل 

اأن  كما  ه��ذا.  وقتنا  يف  الجتماعي  للتقدم  مهمة  موؤ�شرات 

املحيط،  الإجن����اب  ذل��ك  ال�شحية، مب��ا يف  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي 

ل��ل��دول،  القت�شادية  امل��وؤ���ش��رات  و�شائل  حت��ت  ب�شدة  ي��ن��درج 

ويختلف بني جمموعات �شكانية حمددة داخل الدول وبني 

اأن  من  الرغم  وعلى  والنامية.  املتقدمة  بالدول  ي�شمى  ما 

الهدف الأ�شا�شي املعلن للطب احلديث هو رفاهية الأفراد، 

القرن  يف  املبكرة  الطبية  للعناية  الرببري  التاريخ  اأّن  بيد 

اإفريقي،  اأ�شل  التا�شع ع�شر بال�شكان العبيد الذين هم من 

الطبية )التي  املالية للممار�شة  الفائدة  يو�شح كيف حتدد 

الطموحني  والأطباء  العبيد  مالكي  احلالة  هذه  يف  ت�شمل 

ي املوؤلفتني للرعاية  والقت�شاد الأمريكي(. ويف �شياق تق�شِّ

اأن  وج��دت��ا  وال�����ولدة،  احل��م��ل  ف���رتة  اأث��ن��اء  للن�شاء  الطبية 

الفئات املهم�شة من الن�شوة مل جتد تلك العناية الالزمة؛ 

ب�شبب احتكار الرجال الِبْي�س و�شيطرتهم على مهنة الطب 

املعا�شرة  ب��امل��ب��ادئ  احل��ائ��ط  عر�س  �شاربني  وممار�شاتها؛ 

للعلم.

التكاثر معقدة، فهي تنب�س  ال�شيطرة الجتماعية على  اإنَّ 

اأن  ب��ي��د  ال��ب�����ش��ري��ة،  وال��ف��ط��رة  الطبيعة  ب��ا���ش��ت��م��رار يف ظ��ل 

تعزز  املو�شوع  والعاملية ومتابعتها لهذا  احلماية احلكومية 

بالعرق  املتميزين  الأ���ش��خ��ا���س  ب��ني  القائمة  امل�����ش��اواة  ع��دم 

واجلن�س والدخل واملعتقد الديني... وما اإىل ذلك. يف الوقت 

محمد بن عيل اإلسامعييل * 
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نف�شه، تقّيد ال�شكان غري املرغوب فيهم - عادة يتم و�شفهم 

للبيئة  تهديًدا  وي�شكلون  اقت�شادًيا،  منتجني  غ��ري  باأنهم 

وال�شالمة العاملية، اأو غالًبا ما يكونون من اأ�شحاب الب�شرة 

ال��رثوة  على  طبيعي  ب�شكل  وي��وؤث��رون  ال�����ش��ود،  اأو  ال�شمراء 

القت�شادية العاملية، ومعدلت ال�شتهالك والتعليم العايل. 

ومع ذلك، يت�شبث النا�س بتاأكيد قدرتهم على الإجناب رغم 

تلك العوائق.

وق���د اأف������رزْت ت��ل��ك الإره���ا����ش���ات ع����ددا م���ن ال��ظ��واه��ر غري 

ه  الطبيعية؛ مثل: توجه الن�شاء اإىل التلقيح الذاتي، وتوجُّ

ال��ق��درات  اإىل حت��ط��ي��م  اجل��ن�����س  وال���رج���ال مثليي  ال��ن�����ش��اء 

تكوين  على  بع�شا  بع�شهم  مل�شاعدة  الفطرية؛  الإجنابية 

عائالت خارج الن�شق املغاير، والنتقال بحذر بني التقاليد 

والعادات. وقد متكن عدد من الأطباء من م�شاعدة الن�شاء 

يف ال�����ش��ي��ط��رة ع��ل��ى اإجن��اب��ه��ن رغ���م ال��ع��ق��وب��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة 

املفرو�شة؛ بداعي اأّن العالج الطبي احلديث للح�شول على 

اأف�شل ما يخدم احلوامل ويخدم اأطفالهن، ل يتم فيه دائًما 

التحكم يف التكاثر من طريق مترير القوانني، بل ول حتمي 

جميع القوانني احلقوق الإجنابية جلميع الأ�شخا�س، اإذ ل 

هي  ولي�شت  مكان،  كل  يف  هي  كما  الإجنابية  العدالة  تبدو 

ذاتها للجميع.

لها  املا�شية  اخلم�شني  ال�شنوات  اأنَّ  اإىل  ال��درا���ش��ات  وت�شري 

تاأثري مهم على التن�شئة الجتماعية بني اجلن�س والتكاثر، 

اأوًل: متكن الطب احلديث من  خا�شة يف الدول املتقدمة. 

ظهور  مع  وذل��ك  التكنولوجية؛  الناحية  من  التكاثر  منع 

و�شائل منع احلمل الفعالة واملتاحة على نطاق وا�شع، خا�شة 

حبوب منع احلمل. اأما على امل�شتوى الب�شري، فكان هناك 

اجلن�شني  بني  اجلن�س  ممار�شة  من  احلد  ملتطلبات  حترير 

نحو  والتحرك  اجلن�شية  املثلية  جترمي  اإلغاء  تبعه  للزواج، 

التمييز �شد غريية اجلن�س.  العار ومناه�شة  اإزال��ة و�شمة 

وبحلول الألفية اجلديدة، برزت اعتبارات ل�شياقات اإجنابية 

تاأكيد  يف  املثليني  الأ�شخا�س  خدمة  ذل��ك:  مثال  ج��دي��دة، 

جن�شهم وم�شاعدة العائالت غري املغايرة جن�شيًّا على اإجناب 

ا معايري جديدة لالأنوثة  الأطفال، كما طّور هذا النظام اأي�شً

)تعليق  حديثة  دوائية  عالجية  بطريقة  اإدارت��ه��ا  تتم  التي 

اجلن�شي  الن�شاط  وا�شتمرار  احلي�س  وانخفا�س  اخل�شوبة 

ح��ت��ى ���ش��ن ال�����ش��ي��خ��وخ��ة(. بينما ظ��ه��رت ت��ق��ن��ي��ات الإجن����اب 

اجلديدة يف امل�شهد و�شط كل هذا، كذلك الطب امل�شاعد على 

الإجناب واإن�شاء نظام جديد ي�شمى: الن�شخ املتماثل.

اأدَّت الدوافع الطبية لعالج م�شكالت العقم وم�شبباته  لقد 

اإىل اإ�شفاء الطابع اخلارجي على املفهوم الب�شري وال�شماح 

الب�شرية؛ وذلك يف ع�شر تقنيات  الأم�شاج والأجنة  بتوزيع 

ال��ت��ك��اث��ر اجل���دي���دة م���ن ال��ت��الع��ب امل��ت��ط��ور ذي ال���دواف���ع 

التجارية للتكاثر يف احليوانات التي تغذي �شناعات اللحوم 

والألبان. وهذا الذي دفع اخلرباء واملخت�شني اإىل املمار�شة 

الوراثية. ومع  التلقيح ال�شناعي والهند�شة  الطبية بهدف 

وراثًيا،  املرتبطة  املروعة  الأمرا�س  على  ال�شيطرة  احتمال 

املنخف�شة  الأول��ي��ة  النجاح  معدلت  هو  الآخ��ر  العائق  ك��ان 

ب��امل��م��ار���ش��ة ال��ت��ج��ري��ب��ي��ة ل��ت��ح�����ش��ني ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل��راح��ي��ة 

املمار�شات  يف  حتكًما  والأ�شهل  كفاءة  الأك��رث  وال�شيدلنية 

ال��وراث��ي��ة  الهند�شة  اتبعت  وق��د  للحمل.  املتبعة  امل�شاعدة 

والتقنيات  ال�شطناعي  التلقيح  لها  امل�شاحبة  وال��وع��ود 

امللحقة به طوال الوقت، كما ا�شتمرت الهند�شة اجليولوجية 

الأخ��رى يف  للتطورات  املرتقبني  واهتمام  تكهنات  يف جذب 

تقنيات التالعب اجليني. ويف الوقت نف�شه، جند اأن �شركات 

الأدوية متتلك ن�شيًبا مثرًيا لالإعجاب يف ممار�شة الإجناب 

بيع  ومنافذ  ال��ع��ي��ادات  م��ن  كبرية  اأرب��اًح��ا  وحتقق  امل�شاعد، 

الأدوي��ة املطلوبة امل�شاركة يف الإج��راءات. وت�شري الدرا�شات 

الأطفال  �شحة  على  املحتملة  التاأثريات  اإىل  امل��دى  طويلة 

تقنياً  امل�شاعدة  عوامل  يف  املتبعة  الإج���راءات  من  املولودين 

على احلمل اإىل ارتفاع م�شتويات ال�شذوذ اجلن�شي.

التقنيات  لئحة  اأنَّ  الإجن��اب��ي��ة  العاملية  التدفقات  واأث��ب��ت��ْت 

الإجن���اب���ي���ة اجل���دي���دة وال��ه��ن��د���ش��ة ال���وراث���ي���ة م���ن ال�شعب 

مراقبتها قانوًنا؛ لذا يتطلب من الدول اأن تتفاعل مبجرد 

ت�شريعات  تاريخ  ويو�شح  املحتمل.  ال�شار  التدفق  حتديد 

العالج ببدائل النيكوتني كيف اأنها متيل اإىل متابعة التطور 

ا  العلمي والتنفيذ التكنولوجي والتفاعل معه. وهناك اأي�شً

باملخاطر  امل��ح��ف��وف  العمل  اأن  م��ف��اده��ا  الآن  �شائعة  لزم���ة 

لالأجنة  الوراثية  والهند�شة  النيكوتني  ببدائل  العالج  يف 

الب�شرية املزروعة م�شبًقا ي�شتحق الفوائد الطبية املوعودة، 

مبا يف ذلك العمل على العقم، على الرغم من قلة الإدراك 

التلقيح  لعمليات  جن��اح  معدل  اأع��ل��ى  )يظل  الفوائد  لتلك 

ال�شطناعي بن�شبة ت�شل اإىل 25%(. كما اأّن احتمالية وجود 

اأجزاء واأجنة ب�شرية واأجنة اأطفال اأنابيب اختبارات خارجية 

قابلة للتحويل؛ وهذا التحّول اأو�شل املتخ�ش�شني الآن اإىل 

نقطة قبول اجتماعي؛ لذا يتم الآن اإجراء عمليات التلقيح 

العامل.  اأنحاء  جميع  يف  ومتاح  روتيني  ب�شكل  ال�شطناعي 

كل ذلك مقابل �شعر مرتفع ن�شبًيا، كما ميتد القبول املتزايد 

الب�شرية  الوراثية  الهند�شة  اإىل  النيكوتني  ببدائل  للعالج 

مب��ا يف ذل���ك ال��ت��الع��ب ب��الأج��ن��ة. وق���د ُع���دَّ ه���ذا م��ق��ب��ول يف 

تكاثر  م�شاألة  لي�شت  وهذه  والفوائد.  املخاطر  بني  املوازنة 

ا م�شاألة ا�شتن�شاخ مت ب�شاأنها اإطالق العنان  فح�شب، بل اأي�شً

بوي�شة  األغاز  عن  النقاب  وك�شف  اجلذعية،  اخلاليا  لقدرة 

املراأة؛ لذلك يتطلب املو�شوع اهتماًما علمًيا عاملّيا ي�شتفيد 

من العلوم الوراثية الب�شرية والهند�شة الإجنابية.

ومب��ج��رد ظ��ه��ور ال��ع��الج ب��ب��دائ��ل ال��ن��ي��ك��وت��ني، ك��ون��ه �شيئا 

منتقدة  اأ���ش��وات  حتدثت  تناوله،  الطبية  للممار�شة  ميكن 

على  الطبي  الطابع  باإ�شفاء  املتعلقة  امل�شتمرة  للم�شكالت 

م�شتوى  ذل��ك  و�شمل  للن�شاء.  بالن�شبة  خا�شة  الإجن����اب، 

اأن  ميكن  ال���ذي  الأن��ث��وي  التنا�شل  يف  وال��ت��دخ��ل  التجريب 

اإىل  ي�شبب �شرًرا فردًيا، وامل�شائل املتعلقة بحقوق الو�شول 

التقنيات املتعلق باأوجه عدم امل�شاواة الهيكلية القائمة على 

ا�شتخدام  على  الكبرية  والأرب��اح  والعوملة،  والعرق  الطبقية 

ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ن��ا���ش��ل��ي��ة، وع��ق��ود ت��اأج��ري الأرح������ام، وجمع 

اأرباح  ونقلها. وهناك  الب�شرية وتخزينها  والأجنة  الأم�شاج 

ل ميكن ت�شورها يف ت�شخري قوة علم الوراثة.

عرب  املتقنة  التاريخ  قبل  ما  ومنحوتات  لرموز  املَُطاِلع  اإّن 

ال�شعود  وم��راح��ل  التكاثر،  ب�شاأن  امل�شجلة  الأوىل  الأف��ك��ار 

لتلك  والغام�س  الأ���ش��ا���س  الن�شاط  ه��ذا  فهم  يف  والهبوط 

اأدن���ى منزلة من  ال��ذك��وري  املجتمع  ل��دى  ال��ت��ي تعد  امل����راأة 

انتقل  الطب  اأنَّ  �شيجد  الإجن���اب،  معنى  حيث  من  الرجل 

وهند�شته...  وميكانيكيته  امل���راأة  ج�شم  اأج���زاء  تفتيت  م��ن 

اأن  اإىل  الطفل،  وو�شعت  ج�شدها  انتفخ  التي  الأن��ث��ى  ه��ذه 

بداأت الن�شاء يف التعر�س لبدائل فح�س النيكوتني للجن�س 

والتكاثر والتطور التكنولوجي.
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من الشعوب إىل األمم.. تاريخ أوروبا الرشقية

جون كونييل

هذا الكتاب هو تاريخ رسدي شامل ألوروبا الرشقية من أواخر القرن الثامن عرش إىل اليوم. يف مثانينيات القرن الثامن عرش، أصدر ملك هابسبورج 

جوزيف الثاين مرسوما يقيض بأن تصبح اللغة األملانية من اآلن فصاعدا لغة مملكته. كانت نيته إقامة دولة موحدة من ممتلكاته الشاسعة واملتباينة، 

لكن عمله كان له تأثري معاكس، حيث حفز ظهور القوميات املتنافسة، بني رعاياه املجريني والتشيكيني وغريهم، الذين كانوا يخشون أن تضيع لغاتهم 

وثقافاتهم. ويف هذا التاريخ الرسدي الشامل ألوروبا الرشقية منذ أواخر القرن الثامن عرش، يربط جون كونييل قصص شعوب املنطقة املتنوعة، 

ويخربهم كيف، عىل مستوى عميق، ممن لديهم فهم مشرتك للميض.

اإىل  املنطقة  اإىل حتويل  والهجرة،  للغزو  القدمي  التاريخ  اأدى 

يعي�س  خليط  وه��و  ال��ع��ادي،  غري  بالتنوع  يت�شم  ثقايف،  م�شهد 

فيه ال�شلوفاكيون والبو�شنيون، وعدد ل يح�شى من الآخرين. 

جنبا اإىل جنب، وحيث غالبا ما كان لدعوات ال�شتقالل الذاتي 

كونيلي  يتتبع  املت�شابكة.  الأع����راق  ب��ني  دم��وي��ة  اآث���ار  الوطنية 

املجرية  والنم�شاوية  البولندية  الأرا���ش��ي  يف  القومية  �شعود 

الأوىل،  العاملية  احل��رب  بعد  جديدة  دول  واإن�شاء  والعثمانية، 

ال�شوفيتية،  النازي والكتلة  الرايخ  وا�شتيعابها لحقا من قبل 

وعودة ظهور الدميقراطية، واحلركات النف�شالية بعد انهيار 

ال�شيوعية، والندفاع الأخري يف ال�شيا�شات ال�شعبوية يف جميع 

اأنحاء املنطقة.

وب�شبب هذه التجربة امل�شرتكة لال�شطرابات، فاإن الأوروبيني 

التاريخ،  ا�شتقرار  اأنا�س لديهم �شعور حاد بعدم  ال�شرقيني هم 

ت��اأت��ي وت��ذه��ب؛ ويف  ب��ل  اأب��دي��ة،  اأن الأمم لي�شت  اإن��ه��م يعرفون 

هذا  ي��روي  الأمم،  اإىل  ال�شعوب  م��ن  تختفي.  الأح��ي��ان  بع�س 

الكتاب ق�شتهم.

اإنَّ التحدي الأول للمجلد هو ر�شم احلدود. يعمل هذا كونيلي 

بعناية، م�شتهدفا »جمموعة البلدان« املحاطة ببحر البلطيق، 

وال��ب��ح��ر الأ����ش���ود، وال��ب��ح��ر الأدري��ات��ي��ك��ي واحل�����دود ال��زاح��ف��ة 

الرتكية   / والعثمانية  الأملانية   / الربو�شية  لالإمرباطوريات 

والرو�شية / ال�شوفيتية. اإن راديكالية ال�شيا�شة املجرية والقومية 

املجرية، التي عّرفت نف�شها اأول �شد اآل هاب�شبورج الأملان، ثم 

وال�شرب،  البولنديون  الأ����ش���واء.  ت�شرق  ال�����ش��الف،  م��ن  بحر 

اأي�شا، ُينظر اإليهم باإ�شهاب، خا�شة يف القرن الع�شرين. يو�شع 

الق�شة،  والبلغاريون  وال��روم��ان��ي��ون  وال��ك��روات  ال�شلوفاكيون 

ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة، واملجتمعات  اأه��م��ي��ة  ب��ع��ني الع��ت��ب��ار  وي���اأخ���ذون 

اأي�����ش��ا يف  والأمل����ان  الأوك��ران��ي��ون  ي��دخ��ل  املنطقة.  اليهودية يف 

ال�شامية بني  الغجر ب�شكل عابر. توفر معاداة  ال�شرد، ويظهر 

تكن  مل  حيث  للمقارنة،  نقطة  النا�شئة  الوطنية  املجموعات 

ر  كل معاداة ال�شامية يف اأوروبا ال�شرقية )اأو هي( نف�شها. ُت�شَوّ

اأنها تتمتع بقوة معينة، لأنها  البولندية على  ال�شامية  معاداة 

ا�شتفادت من اللغة؛ لتوحيد مالكي الأرا�شي والفالحني ذوي 

الهتمامات املختلفة ب�شدة �شد »الآخر« امل�شرتك. على الرغم 

من اأن كونيلي يغازل القومية باعتبارها »حتمية« وقوة طاغية، 

اإل اأنه ل يتجاهل الوكالة الفردية.

ويتاألف الكتاب من �شبعة وع�شرين ف�شال مرتبة ترتيبا زمنيا، 

تتناول كيفية تطور التفكري القومي يف خمتلف �شعوب اأوروبا 

ب�شكل معقول،  ذل��ك.  على  املرتتبة  النتائج  وما هي  ال�شرقية، 

على  الالعبني.  جميع  ت�شمل  واملوا�شيع  اللحظات  كل  لي�شت 

الرغم من اأن العمل ي�شتحق اأن ُيقراأ من الغالف اإىل الغالف، 

اإل اأن طوله يعني اأن البع�س قد يتعمق يف ب�شعة ف�شول، من 

»ما  والتعاون،  بالهولوكو�شت  املتعلق  اجل��زء  يكون  اأن  املحتمل 

الليربالية  للدميقراطية  اخلتامي  والتحليل  دانتي«،  يراه  مل 

ينبغي  ل  اأوروب������ا«.  اإىل  تن�شم  ال�شرقية  »اأوروب�����ا  امل��ع��ا���ش��رة، 

للقراء، مع ذلك، اإهمال الف�شل اخلام�س »القوميات املتمردة«، 

الف�شل  اأو  امل��وازي��ة  والبولندية  ال�شربية  التمرد  تقاليد  عن 

اإب���داع حق  ال��ذي يعر�س  ال��ف��الح��ني«،  »يوتوبيا  احل���ادي ع�شر 

الت�شويت للفالحني الكروات والبلغاريني. هناك اأي�شا نقا�شان 

مزدوجان حيويان اأ�شا�شيان: حول الفا�شية الأ�شلية ومناه�شة 

الفا�شية يف الف�شلني الرابع ع�شر واخلام�س ع�شر، والنهايتني 

املتباعدتني للحرب الباردة يف �شمال �شرق وجنوب �شرق اأوروبا 

يف الف�شلني اخلام�س والع�شرين وال�شاد�س والع�شرين. واأهمية 

اأوروبا ال�شرقية الأ�شلية للفا�شية كدليل على القوة  مناه�شة 

الإبداعية القومية اأمر حيوي.

خمتلفة:  موا�شيع  اإىل  وتكرارا  م��رارا  كونيلي  مناق�شة  وتعود 

الطابع  »اإ�شفاء  الفالحني،  م�شاألة  اللغة،  الأفكار، مرونة  قوة 

اإىل  ُينظر  الأقليات، والعنف. نهج احل��رب مميز.  الآخ��ر« على 

الأ�شاطري  الأول، يف عالقتها ب�شناعة  املقام  التمرد يف  تقاليد 

الأوىل  العاملية  واحل���رب  ال��ب��ل��ق��ان،  ح���روب  وتعترب  ال��وط��ن��ي��ة. 

نف�شه.  القتال  م��ن  اأهمية  اأك��رث  اأ�شدائها  م��ع  روتيني،  ب�شكل 

وق����د مت���ت ت��غ��ط��ي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، م���ع اح��ت��الل��ه��ا 

املحلية،  الإمرباطوريات  وت�شجيع  املطول،  وال�شوفيتي  النازي 

ال�شيوعية  ت�شوير  يتم  بالتف�شيل.  الدميوغرافية،  والكوارث 

لي�س فقط على اأنها م�شتورد اأجنبي، ولكن ك�شل�شلة من اإعادة 

�شياغة وطنية اإبداعية )اإذا مل تنجح( للتوجيهات ال�شوفيتية، 

وعادة ما تثري ذعر مو�شكو.

وب��رف�����س ���ش��وء ال��ف��ه��م امل�����ش��رتك للمنطقة ب��اع��ت��ب��اره��ا جم��رد 

القوة  على  ال�شرقية  اأوروب���ا  ت�شهد  ل��الإم��رباط��وري��ات،  األعوبة 

ال�شرقيون  الأوروب��ي��ون  اعتنقها  التي  للقومية،  العادية  غري 

متميزين  واأبقتهم  تطورهم  وجهت  ب��دوره��ا  والتي  اأنف�شهم، 

كونيلي  حتليله  اأن  املوؤكد  من  والغرب.  ال�شرق  جريانهم،  عن 

للمنطقة �شيكون له قوة دائمة.

ي�شرح،  حيث  مذهل  ب�شكل  كبريا  نطاقا  كونيلي  عمل  وي��اأخ��ذ 

العرقية  املجموعات  م��ن  ال��ع��دي��د  يف  القومية  ت��ط��ور  وي��ق��ارن 

الأوروب����ي����ة، مم��ا ي���دل ع��ل��ى ف��ه��م مم��ت��از ل��ل��ع��دي��د م��ن ال��ل��غ��ات 

حالت  تعترب  والهنغارية.  الأملانية  اإىل  بالإ�شافة  ال�شالفية 

وال��ك��روات��ي��ة  وال��ه��ن��غ��اري��ة  وال��ب��ول��ن��دي��ة  الت�شيكية  ال��ق��وم��ي��ات 

احلديث  التاريخ  ح��ول  عمل  لأي  اأ�شا�شية  جوانب  وال�شربية 

اأي�شا، ل�شتكمال  ال�شرقية، ولكن كونيلي يعمل جيدا  لأوروب��ا 

ه����ذه احل������الت م���ن خ����الل ا���ش��ت��ك�����ش��اف ت���ط���ور ال��ق��وم��ي��ة بني 

املجموعات، التي تتميز ب�شكل اأقل بروًزا يف تاأريخ املنطقة، مبا 

يف ذلك ال�شلوفاك والرومانيني.

املتعلقة مبجموعة موا�شيع  امل�شكالت  ومع ذلك، هناك بع�س 

الرغم  على  املثال،  �شبيل  على  مواجهتها.  يجب  التي  كونيلي 

القومية  تطور  يف  للتحقيق  كتابه  يف  كبرية  م�شاحة  منح  من 

وا�شح  ب�شكل  يتجاهل  امل��وؤل��ف  ف��اإن  اجلنوبيني،  ال�شالف  ب��ني 

�شد  ال��وج��ودي  القومي  �شراعهم  الذين  ال�شلوفينيني،  مثال 

كفاحهم  ي�شتمر  وك��ذل��ك  والإي��ط��ال��ي��ني،  النم�شاويني  الأمل����ان 

املتناف�شة،  الأع����راق  ه��ذه  مواجهة  يف  لغتهم  تعزيز  اأج���ل  م��ن 

�شاعد  ه���ذا.  ي��وم��ن��ا  يف  ال�شيا�شي  واجل����دل  اخل���الف  اإث����ارة  يف 

ال�����ش��ل��وف��ي��ن��ي��ون، م��ث��ل ال����ك����روات، يف ال����ري����ادة يف ت��ط��وي��ر لغة 

)مو�شوع مهم لكونلي يف كتابه(، وهوية ال�شالف اجلنوبيني، 

عليها  يهيمن  ال��ت��ي  يوغو�شالفيا،  دول���ة  يف  تقييدهم  مت  كما 

ال�شرب بالقوة بعد احلرب العاملية. �شاعد ال�شراع العرقي بني 

وكارينثيا خالل  �شترييا  وال�شلوفينيني يف  النم�شاويني  الأملان 

اأكرث  من  ع��دد  اإلقاء  يف  اأي�شا  الأوىل،  النم�شاوية  اجلمهورية 

النازيني النم�شاويني �شرا. ل تزال منطقة احلدود النم�شاوية-

يزال  ل  حيث  عرقيا؛  للجدل  مثرية  الإيطالية-ال�شلوفينية 

وال��رادي��ك��ال��ي��ة  ال�شلوفينية  ال��ل��غ��ة  ح��ق��وق  اأج���ل  م��ن  ال��ن�����ش��ال 

اليمينية املتطرفة النم�شاوية، ذا اأهمية كبرية اليوم. وبالنظر 

يف  الأخ���رى  ل��الأع��راق  كونيلي  ي�شتخدمها  التي  امل�شاحة  اإىل 

ال�شلوفينيون  ي��در���س  اأن  الطبيعي  م��ن  ك��ان  ال�شالف،  جنوب 

زينب الكلبانية * 
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بجانبهم، وغيابهم ملحوظ ب�شكل وا�شح.

وبالإ�شافة اإىل ذلك، يت�شاءل هذا الكتاب عن الت�شمني املفاجئ 

على ما يبدو لأملانيا ال�شرقية كمثال حالة �شمن ق�شم احلرب 

القومية يف  ح��ول  ي��دور  الأ�شا�شي  املو�شوع  لأنَّ  نظرا  ال��ب��اردة؛ 

ال��غ��ال��ب ب��ني الأع����راق ال�شالفية وامل��ج��ري��ة وال��روم��ان��ي��ة، ف��اإن 

اإدراج اأملانيا ال�شرقية كان غري منا�شب من الناحية املو�شوعية 

للعمل؛ مل يتم ا�شتك�شاف اأملانيا �شابقا كحالة وطنية با�شتثناء 

عندما ين�شب كونيلي الأ�ش�س الفل�شفية لقومية اأوروبا ال�شرقية 

اإىل مفكرين اأملان مثل هيجل وهريدر. 

كان من املمكن اأي�شا ا�شتخدام م�شاكل العوملة كنقطة انطالق 

لأوروب���ا  املعا�شر  ال�شيا�شي  امل��ج��ال  يف  القومية  يف  للتحقيق 

اأورب��ان  فيكتور  مثل  ال�شيا�شيون  القادة  �شاغ  حيث  ال�شرقية؛ 

اأيديولوجيتهم ال�شيا�شية، على اأنها دفاع عن ال�شيادة الوطنية 

على  امل��ت��ح��دة.  وال��ولي��ات  الأوروب�����ي،  التعدي  �شد  والثقافية 

اإىل تكامل الحت��اد الأوروب��ي  اأن كونيلي ينظر  اأي ح��ال، يبدو 

باعتباره �شافيا اإيجابيا، من حيث بناء الدميقراطية، وتعزيز 

الرخاء القت�شادي، مع و�شف التكامل باأنه »عودة اإىل اأوروبا«، 

مما ي�شري اإىل اأن هذه العملية كانت عملية طبيعية. ومع ذلك، 

مع  النواحي،  بع�س  من  تتعار�س،  متوقعة  غري  نتيجة  فهذه 

وعد املوؤلف بالتحقيق يف �شلبية اأوروبا ال�شرقية جتاه الحتاد 

بت�شريح لفيكتور  ا�شت�شهد  نهاية مقدمته، حيث  الأوروب��ي يف 

اأوربان، قائال اإن »بقاء الأمة ال�شلوفينية« يعتمد على انتخاب 

كيف  مناق�شة  م��ن  ب��دل  الأوروب����ي.  ل��الحت��اد  مناه�س  مر�شح 

للبقاء  حم�شو�شا  ت��ه��دي��دا  الأوروب����ي  الحت���اد  ي��ك��ون  اأن  ميكن 

املوؤيدين  املتظاهرين  ع��ن  التحدث  كونيلي  يف�شل  ال��ع��رق��ي، 

لأوروبا يف بوداب�شت، وكذلك عالقات اأوربان الوثيقة مع بوتني 

ودعوات رئي�س الوزراء املجري حلماية الهنغاريني العرقيني يف 

اأوكرانيا، الدولة التي مل يتم تناولها باأي تفا�شيل حمددة يف 

اأي مكان اآخر من الكتاب.

الأ�شا�شي  مبو�شوعه  با�شتمرار  كونيلي  يلتزم  لذلك،  وخالفا 

ومفهوم  ال��ل��غ��ة،  خ��الل  م��ن  تعريفه  يتم  اأن���ه  على  للجن�شية، 

اكت�شاف  �شعوبة  م��ن  ال��رغ��م  على  امل�شتمر،  ال��ع��رق��ي  اخل��ط��ر 

ه���ذه الأف���ك���ار، مب��ج��رد ظ��ه��ور ال����دول ال��ق��وم��ي��ة املعنية خ��الل 

اأق�شامه يف فرتة ما بني احلربني واحلرب الباردة. يعود جزء 

لالنقرا�س  املبا�شر  اخلطر  اأن  اإىل  ال�شعوبة؛  ه��ذه  �شبب  من 

ميكنها  قومية  دول��ة  وج��ود  ب�شبب  ي�شعف،  وال��ث��ق��ايف  اللغوي 

تعزيز تطوير لغتها العامية، مع توفري القوة الالزمة لتاأكيد 

ال�شيادة العرقية. اإذا كان هناك اأي �شيء، فاإن طرد الأملان من 

ت�شيكو�شلوفاكيا وبولندا بعد عام 1945، على �شبيل املثال، كان 

من املمكن التاأكيد عليه بقوة اأكرب كمثال. حيث اتخذت الدولة 

خطوات فعالة ل�شمان �شالمة العرق املهيمن ب�شكل نهائي، عن 

طريق اإزالة جمموعة عرقية كان ُينظر اإليها على اأنها م�شدر 

دائم للمعار�شة منذ ت�شكيل الفكرة القومية.

على  ال�����ش��وء  للقومية  كونيلي  نهج  ي�شلط  ال�����ش��دد،  ه��ذا  ويف 

جانب رائع ميالأ فجوة فكرية يف طريقة فهم القومية: كيف 

اإط����ار تقرير  ت��ب��دو »م�����ش��امل��ة« يف  ال��ت��ي  ال��ق��وم��ي��ة  ت�شبح ف��ك��رة 

امل�شري القومي القوة العنيفة للكراهية العرقية، التي اأظهرها 

يف  اليوغو�شالفية  واحل��روب  الأربعينيات،  يف  الأمل��ان  النازيون 

الت�شعينيات؟ يقدم كونيلي باملثل اإجابة مفادها اأن القومية مل 

تكن اأبدا م�شاألة �شلمية متاما عندما مت تاأطريها دائما يف �شوء 

القرن  م��ن  مبكر  وق��ت  يف  حتى  الو�شيك،  العرقي  الن��ق��را���س 

الثامن ع�شر. على الرغم من حماولة كونيلي ف�شل مفاهيم 

قومية اأوروبا ال�شرقية عن متغريات اأوروبا الغربية، ل ميكننا 

املبكرة  الفرن�شية  للقومية  احل��ا���ش��دة  ال�شرخة  اأن  نن�شى  اأن 

»الوطن يف خطر!«، لذلك يو�شح  كانت  اليعاقبة  خالل فرتة 

والبولنديني  الت�شيك  بني  القومية  عن  املدافعني  اأن  كونيلي 

معر�شة  ولغتهم  ثقافتهم  اأن  اأدرك���وا  غريهم،  اأو  وال�شلوفاك 

خلطر الإبادة من التعدي اخلارجي، وبالتايل، مل يكن التعاون 

م��ع اجل��م��اع��ات العرقية الأخ���رى خ��ي��ارا، ويف بع�س احل��الت، 

كانت خيانة �شريحة.

ومن هنا، يقدم كونيلي اأي�شا م�شاهمة جديدة يف فهمنا لأ�شول 

يف  بداياتها  ي��وؤك��د  ال��ذي  الأويل،  ال��ت��اأري��خ  م��ن  ب��دءا  الفا�شية، 

اإيطاليا من خالل اقرتاح اأن الظروف الجتماعية وال�شيا�شية، 

مل  لو  حتى  الفا�شية،  ظهور  اأي�شا  ع��ززت  وامل��ج��ر،  بوهيميا  يف 

تتطور اأبدا. مواطن م�شهور وم�شتمر يف اأي من البلدين، وكان 

ل بد من اإعادة تقدميه من قبل القوة الأجنبية لأملانيا. يتذكر 

القارئ اأنه من خالل ال�شراع الفو�شوي ذهابا واإيابا بني الأملان 

والت�شيك يف بوهيميا خالل العقود الأخرية من القرن التا�شع 

للنم�شاويني  الأو�شع  البوهيميني )واملجتمع  الأملان  فاإن  ع�شر، 

اللغة  تطور  ب�شبب  ال��وج��ودي  باخلطر  �شعروا  الذين  الأمل���ان( 

للدفاع  املتطرف  القومي  ف�شيلها  القومية  �شكلت  الت�شيكية. 

الوطني  ال��ع��م��ال  ح��زب  لت�شبح  ت��ط��ورت  وال��ت��ي  هويتهم،  ع��ن 

ال�شرتاكي الأملاين.

من ال�شعوب اإىل الأمم مبثابة م�شاهمة قوية يف جمال درا�شات 

ذوي  القومية  لعلماء  بالن�شبة  وال��ق��وم��ي��ة.  ال�شرقية  اأوروب����ا 

لفهم  لالهتمام  ومثريا  جديدا  نهجا  كونيلي  يقدم  اخل��ربة، 

التنمية  لأمن���اط  خ�شي�شا  م�شمما  ال�شرقية  اأوروب����ا  قومية 

الثقافية والجتماعية وال�شيا�شية يف املنطقة. قد يقدر العلماء 

الأق��ل  القومية  للحركات  كونيلي  فح�س  اأي�شا  املتخ�ش�شون 

ذلك،  على  ع��الوة  الرومانيني.  اأو  ال�شلوفاك  مثل  ا�شتك�شافا، 

القومي  الأم����ن  ان��ع��دام  م�شاعر  اأن  اإىل  كونيلي  ع��م��ل  ي�شري 

ال�شقيقة«؛  »لل�شعوب  اجل��دي��دة  ال���دول  ظ��ه��ور  بعد  ا�شتمرت 

العرقية  للدول  املت�شدد  والعرقي  لل�شامية  املعادي  فال�شلوك 

العاملية  احل���رب  خ��الل  وال��روم��ان��ي��ة  وال��ك��روات��ي��ة  ال�شلوفاكية 

ب�شاأن  العميق  الأمن  بانعدام  املثال، يوحي  �شبيل  الثانية، على 

بقاء الأعراق الأ�شغر دون اأمة تاريخية وا�شحة، يتعني عليها 

م�شاركة م�شاحة عرقية غام�شة مع الآخرين.

اإب���داع���ا من  وم���ع ذل����ك، ف����اإن منهجية ك��ون��ي��ل��ي ال��ع��ام��ة اأق����ل 

ح��ج��ت��ه؛ اإذ اإن ع��م��ل��ه ك��ث��ريا م���ا ي��ق��رتب م���ن اأمن�����اط »ت��اري��خ 

ال��رج��ل ال��ع��ظ��ي��م«، حيث ي��ك��ون ال�����ش��رد ال��ت��اري��خ��ي م��دف��وع��ا يف 

الأو���ش��اط  مثل  النخبة،  منا�شب  يف  ذك��ور  ب�شخ�شيات  الغالب 

هذا  جتنب  امل��وؤل��ف  ي��ح��اول  ال�شيا�شية.  القيادة  اأو  الأك��ادمي��ي��ة 

حد  اإىل  حتمية  كانت  درا�شته  يف  القومية  احلركات  اأن  بحجة 

دافعت عنها خمتلفة عن  التي  ال�شخ�شيات  كانت  لو  ما، حتى 

ب�شكل خطري  يتعار�س  وه��ذا  تاريخيا؛  دافعت عنها  التي  تلك 

مع احلقائق امل�شادة. ومع ذلك، ت�شري الكتابة الفعلية للموؤلف 

اإىل اأن اأحداثا مهمة حدثت ب�شبب القرارات التي اتخذها رجال 

مهمون. قد يختلف موؤرخو هاب�شبورج يف املدر�شة التحريفية 

اأي�شا مع حتمية كونيلي القائلة، باأن احلركات نحو ال�شتقالل 

اإىل  الوطني كانت م�شاألة حقيقية، ل ميكن منعها، بالإ�شافة 

ت�شويره للنم�شا-املجر التي يعمل بها �شخ�شيات �شيا�شية كانت 

على حد �شواء غري كفوؤة، ول حول لها ول قوة يف التعامل مع 

اأزمة القومية.

تقليدية،  الأك��رث  التاأريخ  ونهج  الوا�شع  كونيلي  لنطاق  ونظرا 

���ش��ي��ك��ون ه���ذا ال��ك��ت��اب اأع��ظ��م ف��ائ��دة للباحثني اجل���دد ال��ذي��ن 

يدر�شون تاريخ و�شيا�شة اأوروبا ال�شرقية، و�شيخدمهم كمقدمة 

اأمثلة احلالت بتفا�شيل قوية  اأهم  مفيدة للمو�شوع. ويغطي 

الفكرية  ال�شخ�شيات  اأه��م  منا�شب  ب�شكل  يقدم  متدفق.  ونرث 

كونيلي  كتاب  ف��رتة  نطاق  خ��الل  املنطقة  ه��ذه  يف  وال�شيا�شية 

جميع  يف  الرئي�شية  مبوا�شيعه  ومت�شق  وا�شح  ب�شكل  ويلتزم 

الكتاب كنقطة انطالق قوية  النحو، يعمل  ف�شوله. على هذا 

يف  اخل��و���س  قبل  ال��ب��دء  الطموحني  للعلماء  ميكن  حيث  م��ن 

درا�شات اأكرث تف�شياًل عن دول اأو اأحداث معينة.
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مستقبل  وصفت  التي  املستقبلية  والتقارير  الخيالية  القصص  عىل  الكتاب  يركز 
لألفرومستقبلية،  تقدميي  بعرض  الكتاب  ويبدأ  عرش.  التاسع  القرن  منذ  أفريقيا 
أسايس  بشكل  أنتجه  أفريقيا،  مستقبل  يف  للبحث  مكرَّس  معارص  تيار  وهو 
الخيال  األفارقة واألوروبيون واألمريكيون، وأحياًنا املستقبليون، وأحياًنا مؤلفو 
العلمي، مبا يف ذلك العديد من األعامل التي ميكن العثور عليها عىل مواقع 
البودكاسات. ومع ذلك؛ فهي تستمد جذورها من  الفنانني أو يف املدونات أو 
مجهولة  أعامل  استحضار  خالل  من  بالتفصيل،  إنتاجاته  أهم  مانجون  أنتوين  درس  حيث  قدما؛  أكرث  أفريقي  خيال 
يف بعض األحيان، وأعامل أخرى أكرث شهرة، ال يسعى املؤلف إىل إثبات أن املتخيل األفريقي تنبئي، بل يسعى 
أن  يريد  اليوم،  جديد  إعالمي  تعليم  إىل  حاجة  هناك  املايض.  مخيالت  تنشيط  إعادة  إىل  املعارصون  املؤلفون 
هي  ما  ولكن  قريًبا.  املحك  عىل  البرشية  مستقبل  سيكون  حيث  أفريقيا،  قرنا  والعرشين  الحادي  القرن  يكون 

األشكال التي سيتخذها األفارقة يف املستقبل؟ هل مستقبل أفريقيا سيكون  جنة أم جحيام؟ 

خلفة.  بني  ذكــره  وعمر  الطبيعي،  عمره  عمران:  فيلسوف  لكل 
ويبدو أن الفيلسوف األملاين هيجل )1831-1770( سوف يكون من 
أطول الفالسفة أعامرا عند الخلف؛ شأنه يف ذلك شأن العديد من 
أنه ال متر أشهر  الخالدين، من أفالطون إىل كانط. ذلك  الفالسفة 
معدودات دون أن يصدر كتاب عن هيجل. وهذه املرة صدر كتاب عن 
شبهها  التي  املتاهة  األخطبوط  فلسفته  جوانب  من  مهم  جانب 
وليم جيمس باملصيدة وتحدث فوكو عن هاجس املعارصين يف 
االنفالت من قبضتها ـ هو فلسفته السياسية. كتاب: “فلسفة هيجل السياسية: مواضيع وتآويل”، 
فحص يف مختلف موضوعات فلسفة هيجل السياسية ومحاولة إيجاد تأويالت مستحدثة لها. وهو 
يتضمن مثان مقاالت لباحثني دوليني مختصني يف هذا الشأن مدارها عىل فلسفة شباب هيجل 
الشأن:  )1803-1802( إىل كتابه األخري بهذا  الطبيعي”  ونضجه معا، من كتيبه األول عن “القانون 
“فلسفة الحق” )1821(؛ وهو يأيت يف إطار الجدل الذي أثاره االحتفال بالذكرى املالئتني لصدور 

كتاب فلسفة الحق )1821-2021(.   

إن اإلشارة إىل املصطلح ومفهوم “القيمة أو )القيم(” ال يثري يف عرصنا الحايل أدىن استغراب أو تعجب ألن تقييم الذات هو تأكيد للذات وتعبري عنها، ولكنه يشري أيًضا 
إىل الذات عىل خريطة العامل االجتامعية والسياسية، وبعبارة أخرى متحيص الذات للمعنى املزدوج للمصطلح كام يقرتح برنارد هاركور حول الشبكات االجتامعية. سيكون 
التقييم هو الصورة الرمزية الجديدة لتقنيات الطاقة يف العرص الرقمي، أي أن كل مامرسة للمقاومة، عندما تقوم عىل االدعاء والرتويج ملفهوم )آخر(، ستكون جزًءا 
من اللعبة التي تنوي شجبها. وبالتايل تصبح إمكانية املقاومة ذاتها مستبعدة، ما مل يكن هناك فصل الحكم عن األفضلية. ما مل نعرتف، رمبا، بالقيم بشكل مستقل عن 
التقدير الذايت الذي يتصوره األفراد لها. هذا ما اقرتح الرواقيون القيام به إبان عرصهم وهذا هو جوهر الفكر الرواقي حول التقييم -الذي أعيد صياغته ليصبح “أداة 

التقييم” التي يهتم بها هذا الكتاب املهم.
... إنَّ مسألة معرفة املفاهيم واملامرسات املحددة التي يشري إليها الرواقيون الهلنستيون عند الحديث عن القيمة والحكم والطريقة التي يعربون بها عن هذين 
الجانبني، مام يعني معالجة موضوعات غنية مثل علم األكسيولوجيا وعلم النفس، ونظرية الفعل ومذهب األهواء. تكمن أهمية هذا التحليل يف ضوء غياب األعامل 
املكرسة بشكل خاص ملسألة القيم يف الدراسات الرواقية، ويربز ذلك الهدف األسمى للبحث ليك يكون له نطاق فلسفي من املحتمل أن يساهم يف نقد أسلوب 

تفكرينا وترصفاتنا.

من السامت التي انطبعت بها الفلسفة املعارصة تأنثها؛ أي ازدياد عدد الفيلسوفات يف انتقام لحواء الفيلسوفة التي لطاملا نبذت يف 
تاريخ الفلسفة، والذي عادة ما كتبه ذكور. وهذا الكتاب فريد من نوعه؛ إذ التفتت صاحبتاه إىل سرية فيلسوفات أربع -إريس مردوخ وفليبا 
هؤالء  ائتلفت  وقد  الثانية.  العاملية  الحرب  يف  بالقتال  أكسفورد  رجال  فيه  انشغل  وقت  يف  ماجديل-  وماري  أنسكومب  وإليزابيث  فوت 
التنوير من عظامء  الحرب، وذلك يوم مل تعد ال فلسفة فالسفة  أن تستجيب ألحلك وجوه  الصديقات لتطوير فلسفة ميكنها  الفيلسوفات 
للطبيعة  الجديدة تقدر عىل فهم ما جرى من جموح  الوجوديني  العرشين، وال فلسفة  القرن  املايض، وال فلسفة فالسفة املنطق فجر 
ـ  البرش  معرش  ـ  أننا  بحكم  وذلك  جرى؛  ما  هول  أمام  جديد،  من  الفلسفة  إحياء  يف  يتمثل  مرشوعهن  وكان  التدمري.  إىل  ونزوع  البرشية 
“حيوانات ميتافيزيقة” ـ أي مخلوقات قادرة عىل مسائلة كينونتها الحقة: ترى، من أكون؟ وما الحرية؟ وما الخريية البرشية؟ وقد اعتقدت 

فيلسوفاتنا أن الجواب الذي نقدمه، هو ما يشكل ما نصري إياه.

املادي  الطابع  إضفاء  يف  الرقمية  الثورة  ُتسهم  بينام 
الكتاب يف جوهره  الكتابة والقراءة، يظل  عىل مامرسات 
املادي، يف املايض كام يف الحارض، موضوعا اجتامعيا 
واملامرسات  املتدخلني  من  الكثري  الكتاب  يف  نجد  كليا. 
واملواد التي أسهمت يف تشكيل كتاب العصور الوسطى 
أو  الجلدية  النسخ  أقــدم  ومــن  واستخداماته.  القدمية 
والرومانية  اليونانية  الخشبية  األلــواح  إىل  القامش  من 
املتعددة، ومن لفائف الربدي يف مرص إىل املخطوطات 
من العصور الوسطى، هناك املئات من النسخ التي أنجزت بني القرن الخامس قبل امليالد، 
الثالث عرش امليالدي، والتي درسها فيليبو رونكوين يف ضوء املصادر األدبية  والقرن 
والوثائقية اليونانية والالتينية والعربية. وبذلك سلط هذا التحقيق الضوء عىل املثابرة 
واالنقطاع الذي اتسم به إنشاء هذه املخطوطات وتداولها واستخدامها، وأحياًنا إتالفها. 
وبناء عليه متكن من الكشف عن تاريخ متجدد للكتاب، ال يسلط الضوء عىل العصور القدمية 
املجتمعات  بناء  يف  الكائن  لهذا  املركزية  املكانة  عىل  أيًضا  ولكن  فحسب،  والوسطى 

الحديثة واملعارصة.

موضوع “كرامة اإلنسان” موضوع ال يستنفد يف كل األزمنة؛ ال سيام 
يف زمن ازداد فيه الوعي بامتهان هذه الكرامة. ومنذ أن خرج عىل 
“يف  بكتابه  املريندويل  بيكو  اإليطايل  الفيلسوف  الكنيسة  آباء 
يف  الفلسفي  التأليف  صار  األقــل،  عىل   ،)1486( اإلنسان”  كرامة 
يف  بحث  أيدينا  بني  الذي  والكتاب  بــدوره.  فلسفيا  تقليدا  الكرامة 
أمور ثالثة تتعلق بالكرامة اإلنسانية: طبيعة هذه الكرامة، واألسس 
التي تستند إليها، وحدود القول بها. وذلك كله باالسرتشاد بالفيلسوف األملاين كانط )1724-1804( 
إىل  والداعي  البرشي  الشخص  كرامة  واملدافع  اإلنسانية  الكرامة  يف  املقاالت  أشهر  صاحب 
)تحويله إىل مجرد وسيلة، معاملته  معاملته بوصفه “غاية يف ذاته” ضد كل منزع إىل توسيله 
عىل أنه وسيلة إىل يشء آخر(. ولنئ بقي بحث كانط يف الكرامة البرشية بحثا نظريا، فإن ما يتميز 
به هذا الكتاب هو الرتكيز عىل الجوانب العملية والتطبيقية من نظرية كرامة اإلنسان: طبيعة حقوق 
ومضمون  املعاملة،  هذه  ومسوغات  كرمية،  معاملة  املعاملة  يف  الحق  ضمنها  ومن  اإلنسان، 
املبادئ الخلقية يف معاملة اإلنسان اإلنسان، وأهمية املثل الخلقية يف حياة اإلنسان العملية.  

أفريقيا يف املستقبل
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