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واقُع الرتجمة يف العامل العريب وآفاُقها )2(

ال َمَنـاَص للعـرب اليوم من اتخـاذ الرتجمة مرشوعا حضاريـا وتنمويا، 

إن أرادوا اللحـاق بركـب الـدول املتقدمـة. وقـد أقـّر مؤمتـُر الوزراء 

املسـؤولني عـن الشـؤون الثقافيـة يف الوطـن العـريب املنعقد 

يف بغـداد )نوفمـر 1891( ما ميكن أن يكون خطـة ملرشوع ترجمي 

رائـع لـو تم تنفيذهـا بحق، تتمثـل يف اآليت:

إثراء الفكر العريب وإخصابه بروائع الرتاث العاملي.1. 

إرساء نهضة علمية بنقل العلوم املختلفة والتكنولوجيا الحديثة.2. 

نقـل الدراسـات العميقـة يف شـتى فـروع املعرفـة لتعزيـز البحـث 	. 

. لعلمي ا

املسـاعدة عـى تعريب التعليم بشـتى مراحلـه وأنواعه يف جميع 	. 

العربية. البلدان 

تعريف املواطن العريب بقضايا العرص ومشكالته.	. 

تعريف العامل بنتاج الفكر العريب قدميه وحديثه.	. 

تطويـر اللغـة العربية بحيـث تصبح قـادرة عى التعبري عـن متطلبات 	. 

الثقافـة الحديثة.

وخطـة طموح كهـذه ميكن تحقيقها عـر رافدين: األول تأسـيس مراكز 

أكادمييـة متخصصـة يف إعـداد وتأهيـل املرتجمـني العـرب؛ إذ ال ميكن 

تـرك الرتجمـة لـكل مـن يعـرف لغـة أجنبية مـن العـرب! وواقـع الرتجمة 

العربيـة يف هـذا السـياق مؤسـف؛ ألن بعـض املرتجمـني العـرب، وإن 

كان إىل حـد مـا يجيد اللغـات األجنبية التـي ينقل عنها، ال يجيد لألسـف 

أخذنـا  الواسـعة. ولـو  التعبرييـة  بآفاقهـا  القوميـة، وال يحيـط  لغتـه 

الرتجـات األدبيـة مثال لهالنـا األمر؛ فرتجمـة األجناس األدبيـة بأنواعها 

عصيـة؛ ألنهـا إعادة خلق جديد، تكسـو العظـام لحًا ثم تـُـنشئها خلقا 

ـْعُر خاصـة أمنـَع األجنـاس األدبية عى  آخـر. وبهـذا املعنـى، يكون الشِّ

الرتجمـة مطلقـا. ولذلـك، تجـاىف عـن ترجمتـه العـرب القدمـاء؛ فلـم 

ـعر الفـاريس، أو اليونـاين، أو الهنـدي، وإمنـا اكتفـوا  يرتجمـوا الشِّ

برتجمـة النـر مـن تلـك اللغات. 

ورغـم علمـي بأّن الدراسـات الرتجميـة الحديثة تختلف مع هـذه الرؤية، 

فـإين أجـد التعبـري عنها بهـذه الصـورة الصارمة أمـرا ال محيـد عنه؛ ألن 

ـْعِر اسـُتمرئْت باسـرتخاٍء تـام يف العـامل العـريب وأصبحت  ترجمـة الشِّ

ِحرْفـًة تجاريـة، ميتهنها كل مـن تخصص يف لغـة أجنبية. نْقـَرأ مختاراٍت 

مرتجمـةً إىل اللغـة العربية من  قصائد الشـاعر اإلسـباين الكبري لوركا، 

فنزهـُد يف ِشـْعٍر ركيـك َغـثٍّ بـارد ال حيـاة فيـه، ونتسـاءل كيـف يقـول 

لـوركا هـذا؟! وحـني نقـرأه يف لغـة أخـرى كاإلنجليزيـة نكتشـف هـول 

الفاجعـة بـأن بعـض املرتجمـني العرب قـد »خان« لـوركا خيانة سـيئة!

ولهـذا أرى أّن إعـداد مرتجمـني متخصصـني أمـٌر ال محيـد عنـه، ولتكـْن 

لدينـا كفـاءات قـادرة عـى ترجمـة كل رضوب العلـم واألدب؛ فالشـاعر 

الروايـَة والقصـة، والطبيـب يرتجـم  ـعَر، والـروايئ يرتجـم  الشِّ يرتجـم 

، والفيلسـوف يرتجـم الفلسـفَة، وهكـذا بقية املجـاالت األخرى.  الطـبَّ

وال يجـوز مـا يحدث حالياً يف العـامل العريب من اختـالط أوراق الرتجمة 

بشـكل عشـوايئ غالبا.

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة )العدد رقم: 91(
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نسيان الكوين: هيجل ناقدا لليربالية

جوليا كريست

يحـى عـن سـيدة سياسـية فرنسـية تدعـى السـيدة مانـون أدانتهـا محاكـم الثـورة الفرنسـية بتهمـة التآمـر عـى الثـورة وحكـم عليهـا 

باإلعـدام ونفـذ الحكـم يـوم 8 نوفمـر 1793 أنهـا أدارت وجهها وهي بحـرة املقصلة نحو متثـال الحرية املنصوب بسـاحة الثـورة وخاطبته 

قائلـة: »أيتهـا الحريـة، كـم مـن الجرائـم ارتكبـت باسـمك!«. فكذلـك يخاطـب اليـوم خصـوم مبـدأ »الكونية« الـذي تولـدت عنه أهـم مبادئ 

الحداثـةـ  مـن عقالنيـة وحريـة وكرامـة وسـائر حقـوق اإلنسـانـ  هـذا املبـدأ قائلـن: »أيها الكـوين، كم مـن الجرائـم ارتكبت باسـمك!«. لكن 

حينهـا تـرد الفيلسـوفة املعـارصة جوليا كريسـت بأن تقـول: »مهال عليكم، مـا كل ما مورس باسـم الكونية احـرم مبدأ الكونيـة الحق، وإمنا 

الكونيـة مفـرى عليها بهذا الشـأن!« 

املعهد  يف  بالبحث  مكلفة  فيل�سوفة  الكتاب  و�ساحبة 

على  متر�ست  بباري�س.  العلمي  للبحث  القومي 

م�ساعدة  اأ�ستاذة  اآنذاك  وهي  االجتماعية  الفل�سفة 

الفل�سفة  حميي  ال�سيت  ذائع  االأملاين  للفيل�سوف 

اأك�سيل  ـ  االعرتاف  نظرية  و�ساحب  االجتماعية 

هونيثـ  يف كر�سي الفل�سفة االجتماعية بجامعة جوته 

عن  اأطروحة  اإجنازها  وبعد  باأملانيا.  بفرانكفورت 

التعالق  وهو  ـ  االجتماع  وعلم  الفل�سفة  بني  التعالق 

الذي ال يزال اأثره باديا يف هذا الكتاب حيث ال جتد 

التفكري  يف  النظر  اأثناء  املزاوجة  يف  حرجا  الباحثة 

الكوين بني اآراء فال�سفة زماننا هذا وعلماء اجتماعه 

املعرفة  واآثار  اأدورنو  االأملاين  الفيل�سوف  فكر  يف  ـ 

بحثها  وا�سلت  ثم  »النقد«؛  على مفهوم  االجتماعية 

بالتنقيب يف االأ�سول الدينية للنقد احلديث الدنيوي 

امل�سعى وال تزال تفعل. ومن اأهم االأعمال التي اأ�سرفت 

اأ�سدرتها مبفردها: كتابها  اأو  اأو �ساهمت فيها  عليها 

املفرد عن الفل�سفة االجتماعية عند اأدورنو )2017(، 

وكتابها امل�سرتك مع اأك�سل هونيث:«الطبيعة الثانية: 

 ،)1917( ب�ستوتغارت«  املقام  هيجل  موؤمتر  اأعمال 

االجتماعية.  النظرية  »مناق�سة  اجلماعي:  والكتاب 

مطارحات مع اأك�سيل هونيث« )2019(؛ واأخريا كتاب: 

»ن�سيان الكوين. هيجل ناقدا لليربالية« )2021(. وها 

هي اإذن تتناول اليوم، باال�ستناد اإىل هيجل واإىل الفكر 

االجتماعي )اإميل دوركهامي، مار�سيل ماو�س، روبري 

الفكر  يف  االأ�سا�سي  املفهوم  اإليا�س(،  نوربرت  هرتز، 

امل�سرتك  ـ  »الكوين«  مفهوم  اأي  احلديث؛  النقدي 

لكي  ـ  كذلك  اأنه  فيه  يفرت�س  ما  اأو  الب�سر  بني  بني 

م�سيحية،  عوالق  ت�سوبه  تبقى  املفهوم  هذا  اأن  ُتظهر 

رغم نزعة احلداثة الدنيوية املعار�سة يف الظاهر لكل 

نزعة الهوتية م�سيحية، كما تك�سف من جهة اأخرى 

اأن النقد املعا�سر لهذا املفهوم يبقى بدوره، يف �سميم 

عمقه، رهني ت�سور ليربايل ـ م�سيحي. 

يف م�ستفتح كتابها، تعلن جوليا كري�ست اأن كتابها هذا 

اإمنا يجد منطلقا له من واقعة معي�سة معينة: ذلك 

الغرب  جمد  عنوان  ي�سكل  كان  الذي  »الكوين«،  اأن 

النقد  من  اأنواع  حمل  اليوم  بات  اإمنا  خلت،  لعقود 

ال�سيطرة.  اإىل  اأو علنا، نزعة  اإِْن �سمنا  كثرية تبدي، 

الذين ال يزالون يدافعون عن  اأن  واالأنكى من ذلك، 

ـ  توابعها  عن  وال  عنها،  الدفاع  يح�سنون  ال  الكونية 

اإما  عنها  يدافعون  واإمنا  ـ  احلرية  العقلنة،  الدنونة، 

املقيتة.  العقدية  من  ميتح  اأو  ال�سخرية  يثري  بدفاع 

حد  يبالغون  اإمنا  الكونية  يهاجمون  الذين  وباملثل، 

اللعب مع اخلطر. ثم ثمة الذين هم مذبذبون ال اإىل 

هوؤالء  مع�سكر  يختارون  فال  اأولئك،  اإىل  وال  هوؤالء 

وال مع�سكر اأولئك، واإمنا يذهبون اإىل اأن النقا�س بني 

»اأن�سار الكونية« و«نقاد الكونية« نقا�س زائف تخو�س 

اأي  العاجي؛  برجها  من  انطالقا  مثقفة  نخبة  فيه 

ال�سيا�سية  االآثار  اإىل  ينتبهون  ال  املذبذبون،  هوؤالء 

الفعلية لهذا النقا�س على تنظيم العي�س امل�سرتك. 

املفاهيم  ت�سحيح  يف  الكتاب  �ساحبة  م�سعى  ويتمثل 

اأوال، وذلك بناء على �سوؤال اأ�سا�س: فيم يختلف القوم؟ 

اإىل  تدعونا  املوؤلفة  فاإن  الكوين«،  »ال�ساأن  يف  قلنا  اإن 

برمته:  الكتاب  عليه  تدير  اأ�سا�سي  اإىل حد�س  التنبه 

اإمنا هذا »الكوين« الذي ُيحارب وذاك »الكوين« الذي 

خ�سو�سي  »كوين  هو  اأو  هو؛  هو  كان  ما  عنه  ُيدافع 

اإن �ساغ هذا التعبري الذي يف باديه يحمل  باالأحرى« 

ظاهره  �ساأن  هو  ال.  خفّيه  ويف  احلدود  يف  تناق�سا 

الذي  ذلك  فاإن  وبالتايل؛  وباطنه خ�سو�سي.  كوين، 

ُخيِّل  »�ساأنا خ�سو�سيا«  يهاجم  اإمنا  »الكوين«  يهاجم 

ـ وهذا  القائم  الليربايل  ال�ساأن  ـ هو  اأنه »كوين«  اإليه 

ـ  الذي يدافع عن »الكوين« اإمنا يتخذ »اخل�سو�سي« 

الليربايل ـ على اأنه هو »الكوين« عينه. واإمنا الكوين 

�ساأن  هو  اآخر،  �ساأن  ـ  املوؤلفة  به  توؤمن  الذي  ـ  احلق 

الكوين  �ساأن  من  اإذ  واأولئك؛  هوؤالء  لدن  من  من�سي 

عنه ومبن  يدافع  فهو ميكر مبن  »ماكرا«؛  يكون  اأن 

الكتاب  مدار  التي  الفر�سية  ذي  هي  معا.  يهاجمه 

عليها. 

ولكي تربهن جوليا كري�ست على �سدق حد�سها هذا 

ـ الذي جعلته يف بادئة الكتاب ـ  فاإنِّه َلِئْن كان قد ُرفع 

املعا�سر  االأمريكي  ال�سيا�سي  الفيل�سوف  مع  ال�سعار 

ـ  املعا�سرة  للدميقراطية  نقده  حني  برينان  جي�سون 

»فلنعد اإىل اأفالطون!« ـ ن�سرت�سد به يف تولية االأمور 

اإىل »اأهل الدراية« ال اإىل »اأهل الوالية«، فاإن  جوليا 

كري�ست يف نقدها للكوين الزائف ولنقاده �سواء ب�سواء 

ترفع ال�سعار ـ »فلنوؤب اإىل هيجل !« ـ ت�سرت�سد به يف 

حتقيق معقول مقولة »الكوين« من مرذولها. لكن اأي 

وجه من وجوه هيجل تعود اإليه؟ اإنه ذاك الوجه الذي 

االجتماعي:  هيجل  فكر  من  من�سيا  ن�سيا  يكون  يكاد 

وجه هيجل الناقد لليربالية. 

»الكوين«  اإىل  املوجهة  االنتقادات  تعددت  اأنه  ذلك 

�سواء با�سم »خ�سو�سية معتدلة« اأو با�سم »خ�سو�سية 

اأنه  على  اأجمعتا  �سواء  النزعتني  ولكّن  جذرية«، 

ال�سيا�سية  ال�سيطرة  متت  »الكونية«  مبداأ  با�سم 

واالجتماعية على من يفرت�س اأنهم �سركاء ال فرقاء 

يف الكونية، على اأن هاتني النزعتني ـ وهذا �سلب نقد 

املوؤلفة لنقاد الكونية ـ اإمنا انتقدتا، من حيث تعلمان 

ثمة  ومن  »الفردي«؛  با�سم  »الكوين«  تعلمان،  ال  اأو 

محمد الشيخ * 
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�سقطتا هما من حيث ال تعلمان يف ما كانتا حتاربانه: 

الت�سور الليربايل وامل�سيحي للفرد. ومن هنا تت�ساءل 

املوؤلفة: هل من امل�ستحيل حقا نقد »الكوين« امل�سيطر 

من دون تبني الت�سور امل�سيحي اأو التفكري يف املجتمع 

ثمة  اأن  اأم  الليربايل؟  الفردي  الطراز  من  انطالقا 

اآخر للكوين بغاية نقد هذا  اإىل ت�سور  اإمكانا للجوء 

»الكوين« امل�سيطر والذي هو يف احلقيقة »خ�سو�سي« 

َتَقنََّع وتدثر فكان اأن �سرّي نف�سه كونيا وما هو بكوين 

بل �ُسبِّه الأ�سحابه؟  

ال  الكوين،  اإنقاذ  الكتاب:  هذا  من  البغية  ذي  هي   

حمبة يف الكوين نف�سه، اأو حمبة يف الفل�سفة التي ال 

اأن ت�ستغني عن هذا املفهوم، واإمنا الأن النقد  ميكنها 

املعا�سر للكوين قد بات يف ماأزق منذ �سنني. 

اأو  ولكي ال يبقى كالم جوليا كري�ست كالما جمردا 

جمرد كالم جلاأت اإىل تعيينه مبثال جوهري: العدالة 

من حيث هي مفهوم »كوين«؛ اأي ما يتفق عليه �سائر 

الب�سر ويطمحون اإىل حتقيقه، حتى واإن اختلفوا يف 

م�سمونه. ذلك اأنه ما دام الب�سر ينزعون هذا املنزع، 

فاإن هذا االأمر ي�سهد باإمكان قيام »الكوين«، يف �سورته 

امل�سرتك«  »القانون  ذاك  اأي  هذه؛  العينية  ال�سيا�سية 

الذي يعك�س �سلة بني االأفراد ال تكون �سلة �سيطرة 

واإخ�ساع وا�ستتباع؛ وذلك على خالف بع�س مذاهب 

الغرب يف العدالة. وهنا تعود املوؤلفة اإىل هيجل. 

ٍر للحداثة وناقد  وقد كان هيجل ـ باعتباره اأول ُمَنظِّ

لها يف االآن نف�سه ـ قد نبه على بع�س م�ساكل احلداثة 

اأولها؛  هذه.  والليربالية  »الكوين«  مب�ساألة  املتعلقة 

ـ القائم  م�سكلة الفقر. ذلك اأن تطور املجتمع املدين 

على  ولي�س  ومتانعها  اخلا�سة  االأنانيات  تدافع  على 

كونية م�سلحة الفرد واجلماعة معا؛ ومن ثمة نقد 

هيجل للمجتمع املدين بوفق هذا املعنى الذي يعطيه 

اإمنا  ـ  عليه  تقوم  التي  لليربالية  بالتايل  ونقده  له، 

تولدت عنه ظاهرة »تفقري« فئات عري�سة من النا�س؛ 

وقد انكفاأ بع�س اأثرياء املجتمع املدين على اأنانياتهم 

يف  يقول  هيجل  اأن�ساأ  ولذلك  الق�سية.  وفردانياتهم 

كتابه عن فل�سفة احلق: »اأما ال�سوؤال العام حول كيفية 

ميكن التغلب على الفقر، فهو ميثل واحدة من اأكرث 

امل�سكالت اإزعاجا للمجتمع احلديث«. وثانيها؛ م�سكلة 

اعتماد دول ـ حم�سوبة على احلداثة ـ على مبادئ غري 

حداثة؛ من ع�سف وت�سلط، بل وطغيان. اإال اأن هيجل 

ي�سهد  الواقع  باأن  يقر  التي  احلاالت،  هذه  اأن  يرى 

كانت  واإن  حتى  معقولة«  »غري  حاالت  وقوعها،  على 

باأن ما كل  »واقعية«؛ وذلك تبعا ملبداأ  هيجل القائل 

يف  موجودة  مثال،  ال�سالء،  فاليد  معقول؛  واقعي 

ـ وبالتايل  ـ لكنها ال توؤدي وظيفتها  ـ واقعية  الواقعة 

فهي غري معقولة. وثالثها؛ التعار�س املوجود داخل 

الدميقراطية بني ما تتطلبه حكامة اإيالة الدولة من 

تعويل  ومن  العام(  )االقرتاع  بالعدد  االعتداد  عدم 

اأقلية؛ مما قد  اأهل الدراية )الروية( واإن كانوا  على 

العدد.  رهينة  الدولة  جتعل  عبثية  لعبة  عن  ي�سفر 

وموطن  اخلالف  اأ�سل  »ههنا  هيجل:  اأعلن  وقد 

ال�سدام. هنا امل�سكلة التي بلغها تطور التاريخ والتي 

فكان  الزمان«.  من  ي�ستقبل  ما  يف  يحلها  اأن  عليه 

هيجل بهذا ناقدا لليربالية اأتى قبل اأوانه؛ وبالتايل 

ناقدا للمفهوم الفا�سد للكوين من حيث هو الفردي 

املنكفئ على اأنانيته املعادي ملا هو اجتماعي؛ اأي ملا هو 

»جوهري« اأو »روحي« بوفق لغة هيجل.

والذي تكت�سفه املوؤلفة لدى هيجل اأنه كان مدركا متام 

ه للكوين،  االإدراك للمخاطر املتولدة عن ت�سور م�سوَّ

احلر،  الفرد  باعتباره  للفرد  معيب  متثل  من  نابع 

ين�سب  اأن  الفردية  حلم  حتقيقه  بعد  ميكنه  والذي 

نف�سه امل�سرع الوحيد دون �سواه؛ وذلك عندما يدفعه 

نازعه نحو »الكوين« ـ يقول ل�سانه: »اأنا الكوين« بينما 

اأنا،  اأنا  اأي قويل:  »االأنانة«؛  التحقيق مبداأ  هذا على 

اأ�سحاب  �سماهم هيجل  على نحو ما جنده عند من 

اليعقوبي  في�سته،  )كانط،  املتطرف  الذاتية  مذهب 

اأن  واحلال  االأغيار.  و�ساطة  عن  يغفل  اأن  اإىل  ـ   )....

هذا الفرد نف�سه لي�س يكون فردا حقا اللهم اإال و�سط 

ما عادوا  ا�ستلحقهم  اأو هو  ا�ستتبعهم  فاإِْن هو  اأفراد. 

عة )يكونون دائما »مع«، فال  هم اأفرادا، واإمنا باتوا اإِمَّ

»اإمرة«  حتت  يكونون  )دائما  رة  واإِمَّ براأي(  ي�ستقلون 

غريهم ياأمترون به(. هو ذا در�س هيجل. 

»الكوين«  نقد  يف  الدر�س،  هذا  من  اأفدنا  نحن  وَلِئْن 

فاإننا  )املحكم(،  نف�سه  »الكوين«  با�سم  )املت�سابه( 

ن�سري اآنها مقتدرين على نقد »الكوين« الزائف الذي 

التي  املتطرفة  الليربالية  النزعات  بع�س  اإليه  تدعو 

حتلل دواعي الفاعلني االجتماعيني وفق ا�سطالحات 

ما  »الفردية«  اأن  علما  االأنانية؛  الفردية  امل�سالح 

اأدجلة  لواء  واإذ يفرت�س حامل  »االأنانية«.  كانت هي 

الليربالية هذا الت�سور املعوز للكوين، فاإنه يفرت�س 

بحرية  احلر  الفرد  هو  اإمنا  احلداثة  يوؤ�س�س  ما  اأن 

»طبيعية«، ثم بعد ذلك وبعده فقط مي�سي هو كائنا 

اجتماعيا وت�ستحيل حريته حرية اجتماعية. 

عهد  اأفراد  �ساأن  من  اأن  فهو  هيجل،  عند  الذي  اأما 

طريق  عن  اإن�ساوؤوهم  ويعاد  ين�سوؤون  كما  احلداثة، 

م�سالح  ال  يكونوا  اأن  االأفراد،  بني  املتزايد  التعالق 

ميلكون  هم  واإمنا  اخلا�س،  ال�سيق  باملعنى  لهم، 

قناعات متبادلة خا�سة بخري اجلماعة وبخري الفرد. 

وهنا ترى موؤلفة الكتاب اأنه اإذا ما نحن عاينا نقا�سات 

اليوم الدائرة على هذا االأمر، فاإننا ال بد اأن نرتحم 

على هيجل لعمق حتليله؛ اإذ نادرون هم من ي�سّوغون 

رغبتهم يف تغيري قواعد �سري املجتمع مب�سوغ امل�سالح 

ال  اأو  يعون  حيث  من  يتحدثون  وكلهم  ال�سخ�سية. 

يعون عن عدالة م�سرتكة؛ اأي عن عدالة كونية. هو 

ذا الكوين احلق.

به:  بداأته  مبا  موؤلفها  كري�ست  جوليا  املوؤلفة  تختم 

تذكرينا اأن الفيل�سوف الفرن�سي مي�سيل فوكو ما كان 

ما  اأن  ذلك  بنا؛  هيجل  مكر  اإىل  نبهنا  حني  خمطًئا 

من حماولة لالنفالت من قب�سة هيجل اإال ويخ�سى 

عنا  بها  نف�سه  يخفي  خديعة  جمرد  تكون  اأن  منها 

لكي جنده ينتظرنا يف املنعطف قائما هناك منت�سب 

اإىل  بالن�سبة  ال�ساأن  هو  وكذلك  ينتظرنا،  القامة 

»الكوين« و«الكونية«.
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عزالدين عناية * 

ابـن سينـا

أولغا ليتسيني

يحـوز أعـالم الفلسـفة اإلسـالمية، مثـل الكنـدي والفـارايب وابن رشـد وابن باجـة والغـزايل وغريهـم، موضًعا معتًرا يف دراسـة الفلسـفة 

الكالسـيكية يف الغـرب لعـدة اعتبـارات. وهـذا الكتـاب الـذي نعرضـه وهـو بعنـوان »ابـن سـينا« أو كـا يطلـق عليـه الغربيـون »َأفيشـان«، 

هـو دراسـة ضافيـة يف حـدود الخطـة التـي رسـمتها امُلؤلفـة أولغا ليتسـيني، بشـأن فلسـفة ابن سـينا وبشـأن أعالـه الفلسـفية. وهو 

مؤلـف لكاتبـة مـن جيـل الدارسـن الُجـدد، متخّصصـة يف الفلسـفة اإلسـالمية. وقـد صـَدر الكتاب عـن دار نـر إيطاليـة مرموقة »منشـورات 

كاروتـي«، ضمـن سلسـلة »مفكـرون« التـي تعنـى بكبـار الفالسـفة العامليـن، القدمـاء منهـم واملحدثـون. وقـد ضّمـت السلسـلة يف 

قامئتهـا، منـذ انطالقتهـا )2010(، أربعـة فالسـفة رشقيـن وهـم عـى التـوايل: ابـن ميمـون، والقديـس أوغسـطن، وابـن رشـد، والشـيخ 

الرئيـس الـذي يعنينـا يف هـذا العرض. صيـغ الكتاب وفـق تقاليد البحـث العلمي املتعـارف عليها، من حيث ذكـر املراجع واإلحـاالت، وإن أىت 

بـدون ُمقّدمـة أو اسـتهالل أو خامتة.

اإذ تنطلق املوؤلفة اأولغا ليت�سيني يف معاجلة املحاور الرئي�سة 

لكتابها، من خالل التطرق اإىل اأربعة عنا�سر، تتناول فيها 

فل�سفة ابن �سينا ومفاهيمه الفل�سفية ونظرته اإىل العامل. 

احلقيقة«،  املعرفة،  »املنطق:  بـ  املعنون  االأول  املحور  يف 

اآلة،  باعتباره  �سينا،  ابن  لدى  املنطق  هوية  املوؤلفة  تعالج 

ب�سكل  التعريج  مع  ك�سناعة،  واملنطق  كعلم،  واملنطق 

والنقل  االإ�سافة  ومظاهر  فل�سفته،  منابع  على  متوا�سل 

للبناء  العام  العر�س  يرد  اإذ  غريه؛  من  الوارد  التبني  اأو 

املعريف االأويل لفل�سفة ابن �سينا ب�سكل جلي، ال �سيما واأن 

البن  االأ�سا�سية  املفاهيم  ت�ستح�سر  عر�سها،  يف  الكاتبة 

ب�سرح  وتردفها  الالتيني،  باخلط  مكتوبة  بالعربية  �سينا 

منهج  وهو  ذلك.  من  �سينا  ابن  ملق�سد  وبيان  باالإيطالية 

يي�ّسر  املوؤلف  كامل  يف  الكاتبة  اعتمدته  ذكي  بيداغوجي 

على املتابع غري املتخ�س�س.

فيه عن  تتحّدث  ثان،  اإىل حمور  ليت�سيني الحقا  لتنتقل 

»امليتافيزيقا من منظور ابن �سينا«؛ فتحاول ا�ستخال�س 

اأ�سول فل�سفة ابن �سينا متتّبعًة خمتلف موؤلفاته املتاحة يف 

اللغات الغربية، و�سرح تلك املفاهيم ونقدها واإرجاعها اإىل 

م�سادرها اليونانية اإن بدا لها ذلك، �ساعيًة اإىل االإحاطة 

مبختلف عنا�سر املبحث امليتافيزيقي لدى ابن �سينا، على 

غرار: املوجود مبا هو موجود، واملمكن الوجود، والواجب 

لديه.  واالإ�سارات  االإلهيات  م�ساألتي  معاجلًة  الوجود، 

بعنوان:  ثالث  حمور  مع  امليتافيزيقا  حمور  وليكتمل 

اأن تاأتي على  »عامل ما حتت القمر«، حتاول الباحثة فيه 

وال�سكل،  )املادة،  �سينا  ابن  تناولها  التي  العنا�سر  جممل 

واالأج�سام، واحلركة، والزمن، والطبيعة...(. ثم يف حمور 

تتناول  الفل�سفية«،  »االإنا�سة  بعنوان  موؤلفها  من  اأخري 

الكاتبة الروح ومراتب االأرواح، وال�سعادة، وهي ق�سايا على 

�سلة، كما ترى، مبحاور الفل�سفة املعا�سرة، ولذلك غالبا 

ما يح�سر ابن �سينا يف املوؤلفات املعنية بهذه املوا�سيع.

اختارت الكاتبة يف بناء موؤّلفها، اأي يف كل حمور من املحاور 

املذكورة، �سمَّ وحداٍت مفاهيمية واردة يف اأعمال ابن �سينا، 

كما �سعت اإىل �سرحها والتعليق عليها، وهو املنهج املّتَبع يف 

ابن  بفل�سفة  لالإحاطة  م�سعى  يف  وب�سرامة  بدقة  الكتاب 

اأن هناك ت�سابهاً يف بنية املحاور االأربعة  �سينا. واملاُلحظ 

الكربى الرئي�سة للكتاب؛ لكن مع تغري يف املوا�سيع مع كل 

حمور جديد. وهو يخرب عن متّكن الباحثة من مو�سوع 

بحثها واإملامها به؛ اإذ �سمن املحور االأول، على �سبيل املثال، 

تتناول الوحدات التالية: مفهوم املنطق، وحقل تطبيقات 

اللغة  بني  العالقة  وم�ساألة  املنطق،  وموا�سيع  املنطق، 

واملنطق، اإلخ.

القارئ  ورمبا  الكتاب،  يف  املتمّعن  نظر  يلفت  ما  اأّن  غري 

اأعالم  من  علًما  تتناول  الكاتبة  اأّن  نقدية،  قراءة  للكتاب 

الفل�سفة االإ�سالمية الكال�سيكية، يف غياب ربط الفيل�سوف 

ال�سائدة يف ع�سره وقبله؛  والكالمية  الدينية  باحلا�سنة 

اأتى جّل تركيز الباحثة ليت�سيني على الغو�س يف ن�س  اإذ 

ابن �سينا، من حيث تفكيكه، دون تنزيل الفيل�سوف منزلته 

كان  ما  وهو  والدينية.  احل�سارية  حا�سنته  يف  الالزمة 

اأن  غري  جمة،  ومعلومات  اأوفر  ثراء  للكتاب  �سي�سيف 

الباحثة اقت�سرت على املنهج الذي ر�سمته ملوؤلفها.

للفال�سفة  �سة  املخ�سَّ االإنتاجات  خمتلف  يف  متعّنا  ولو 

املعا�سرة،  احلقبة  يف  االإيطايل  الل�سان  يف  امل�سلمني 

رواد  بني  االإيطالية  يف  حظا  االأوفر  ر�سد  ابن  يبقى  فاإّنه 

الفل�سفة االإ�سالمية، من حيث العناية به ترجمة ودرا�سة. 

الفارابي،  غرار  على  االآخرين  الفال�سفة  جممل  واأما 

واإخوان  والرازي،  �سبعني،  وابن  طفيل،  وابن  والغزايل، 

العدد.  قليلة  ب�ساأنهم  فالدرا�سات  وال�سهروردي،  ال�سفا، 

من  نابع  �سينا  ابن  يف  التخ�س�س  الباحثة  اختيار  ولعل 

اإىل  االإيطالية  ال�ساحة  لتنّبهها، الفتقار  اأو رمبا  اإدراكها، 

اأ�سرنا فاملوؤلفة  املهّم. وكما  الفيل�سوف  اأعمال تتناول هذا 

هي من جيل الباحثني اجلدد يف اإيطاليا )�سارفت العقد 

اخلام�س(، وقد ح�سلت على �سهادة االأ�ستاذية يف الفل�سفة 

�سنة  الدكتوراه  �سهادة  ثم   ،1991 �سنة  روما  جامعة  من 

وعموما  »ممتازة«.  مبالحظة  نف�سها  اجلامعة  من   2000

للباحثة �سغف بالفل�سفة االإ�سالمية الكال�سيكية وال �سيما 

ابن �سينا. ويف ظل ندرة املوؤلفات االإيطالية عن ابن �سينا 

التطرق  حيث  من  متفردا  ليت�سيني  اأولغا  عمل  ُيعترب 

ال�سامل لفل�سفة ابن �سينا.

يورد املوؤلف ال�سادر عن وزارة الرثوة واالأن�سطة الثقافية 

االإيطالية«  املطبوعات  يف  االإ�سالمي  العربي  »احل�سور 

عرب  �سواء  �سينا،  ابن  تتناول  التي  االأعمال  اأّن   ،)2000(

تتجاوز  ال  فل�سفته،  على  والتعليق  الدرا�سة  اأو  الرتجمة 

ع�سرة اأعمال بني درا�سة من�سورة يف جملة اأو كتاب من�سور 

على حدة؛ فقد ُترِجمت البن �سينا، اإىل اللغة االإيطالية،  

باوزاين  امل�ست�سرق  اإعداد  من  الت�سوف  عن  ر�سائل  ثالث 

�سنة  للوكيتا  االآخرة«  عن  »ر�سالة  بـ  تبعت 
ُ
واأ  ،1962 �سنة 

1969، اإىل جانب جمموعة من الدرا�سات قام بها امل�ست�سرق 

ولكن  اإيطالية.  علمية  دوريات  يف  ُن�سرت  نللينو  األفون�سو 

غالبا ما اأتى احلديث عن ابن �سينا مدرجا �سمن موؤلفات 

اأو منقوال عن  االإ�سالمية عامة،  الفل�سفة  تناولت ق�سايا 

موؤلفات غربية مرتجمة اإىل اللغة االإيطالية.
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* أكادميي تونيس مقيم بإيطاليا

على  اأ�سا�سي  ب�سكل  املوؤلفة  اعتمدت  احلايل  كتابها  يف 

اأعمال ابن �سينا املرتَجمة اإىل اللغات الغربية )يف اللغات 

اإىل  باالإ�سافة  واالأملانية(،  واالإجنليزية،  الفرن�سية، 

االأعمال ال�سادرة عن فل�سفة ابن �سينا يف هذه اللغات. يف 

حني من جانب االطالع على امل�سادر العربية والفار�سية 

والالتينية، فاإّن الباحثة اأولغا ليت�سيني ت�سّرح مبحدودية 

ومعرفة  القراءة  يتعدى  ال  ما  وهو  اللغات،  بهذه  اإملامها 

امل�ستعِربني  نقي�سة  واملفاهيم. ولرمبا  امل�سطلحات  بع�س 

اجلدد وعلماء االإ�سالميات يف اإيطاليا يف احلقبة الراهنة، 

جامعة  ففي  املجمل؛  يف  بالعربية  اإملامهم  تدين  وهو  اأال 

ُتَعّد االأ�ستاذة كارميلال بافيوين  »االأورينتايل« يف نابويل، 

يف  �سات  املتخ�سّ واأف�سل  االإ�سالمية،  الفل�سفة  يف  مرجًعا 

اإيطاليا، يف احلقبة احلالية، هي حمدودة  هذا احلقل يف 

االإملام جدا بالعربية؛ فلدّي معرفة عن قرب بها، اإذ دّر�سنا 

�سويا يف اجلامعة نف�سها.

عن  ُكتب  مبا  ملّمة  ليت�سيني  اأولغا  املوؤّلفة  اأن  �سحيح 

فل�سفة ابن �سينا يف اللغات الغربية الثالث املذكورة، غري 

تفكك  مرتَجمة.  ن�سو�س  هي  املرجعية  ن�سو�سها  اأّن 

الباحثة من خاللها فل�سفة ابن �سينا وتعيد تركيبها، وهو 

مبفاهيم  االإحاطة  يف  قدرة  عن  ينّم  متّكن  عن  يعرب  ما 

ثقل  ي�ست�سعر  ال  عام،  وبوجه  القارئ،  اأن  كما  �سينا.  ابن 

العر�س اأو ال�سرح، بل مُتيز لغة الكاتبة الفل�سفية �سال�سة. 

ابن  عن  ُكتب  ملا  دوؤوبة  متابعة  عن  ينّم  الكتاب  يكن  واإن 

�سينا، فاإّنه ال ميكن القول اإنه ياأتي �سمن م�سروع فكري 

ميّثل  الكتاب  اأّن  قّدر 
ُ
اأ وال  ل�ساحبته.  �سامل  فل�سفي  اأو 

اإعادة قراءة جذرية لفل�سفة ابن �سينا، واإمنا هو حماولة 

ورمبا  الرئي�س.  ال�سيخ  لفل�سفة  الكربى  للخطوط  �سرح 

يف  العربي  القارئ  ي�سادفه  اأن  ميكن  الذي  املهّم  ال�سيء 

الدرا�سات  بلغته  ما  اإىل  الكاتبة  تنبيه  هو  ليت�سيني  كتاب 

النقدية البن �سينا يف االأو�ساط الغربية. مع ذلك، يبقى 

نظرا  اإيطاليا؛  يف  واملهمة  املعتربة  االأبحاث  من  البحث 

للنق�س اجللي يف جمال التعريف بفل�سفة ال�سيخ الرئي�س 

وبالفل�سفة االإ�سالمية عامة.

الباحثة  الذي نعر�سه ن�سرت  الكتاب  اإىل هذا  وباالإ�سافة 

عمال ثانيا �سبق هذا العمل، وهو بعنوان »الفي�س: بحث 

�سينا«،  ابن  لدى  والفيزياء  امليتافيزيقا  اأ�سول  حول 

القيمة  حيث  من  وهو   ،2011 اإيطاليا  باجينا،  من�سورات 

جمموعة  ن�سرت  كما  احلايل.  الكتاب  من  اأقّل  العلمية 

�سينا  ابن  املقاالت والدرا�سات واالأبحاث حول فل�سفة  من 

امللتقيات.  يف جمالت متخ�س�سة و�ساركت يف العديد من 

بقي اأن ن�سري اإىل اأّن معرفتها بالعربية حمدودة جّدا وال 

التي  الفل�سفية  امل�سطلحات  معرفة  اأو  القراءة،  تتعدى 

ا�ستغلت عليها يف كتابها. ويف تاأثيث كتابها اعتمدت املوؤلفة 

باللغات  مدّونة  عالية  اأهمية  ذات  ومراجع  م�سادر  على 

واالأملانية(،  واالإجنليزية  )الفرن�سية  احلديثة  االأوروبية 

مع غياب تام ملا ُكتب عن ابن �سينا يف العربية اأو يف اللغات 

ال�سرقية عامة.

الفل�سفة  كون  �سائعة، يف  ثمة م�ساَدرة  اآخر  م�ستوى  على 

االإ�سالمية ت�ستمّد اأ�سولها من فل�سفة االإغريق. مل اأعاين 

لها  ترديًدا  بل  لها،  انتقادا  اأو  ت�سويبا  الكتاب  ثنايا  يف 

اأن الباحثة  اأقّدر  وتطبيًقا لها على فل�سفة ابن �سينا. وال 

اأولغا ليت�سيني قادرة على اخلروج من براثن ذلك احلكم 

ال�سائع، ل�سبب ب�سيط، اأال وهو ا�ستهالكها للمنتوج الغربي 

االطالع  قدرة  تعوزها  لكونها  االإ�سالمية،  الفل�سفة  عن 

املبا�سر على اأمهات الن�سو�س يف لغاتها االأ�سلية.

وعلى م�ستوى املادة ال يندرج الكتاب �سمن تاريخ الفل�سفة، 

بنائه،  التحليلي يف  التف�سريي  املنهج  باالأ�سا�س  بل يعتمد 

وتركيبها.  �سينا  ابن  مقوالت  تفكيك  املوؤلفة  تعيد  حيث 

التي تناولت من  االأربعة  واأما من حيث وفائها للعنا�سر 

 - احلقيقة  املعرفة،  )املنطق:  �سينا  ابن  فل�سفة  خاللها 

القمر  �سينا - عامل ما حتت  ابن  امليتافيزيقا من منظور 

يف  وتدقيق  واإملام  اإحاطة  فهناك  الفل�سفية(،  االإنا�سة   -

االإحالة. واأقّدر اأن الكاتبة على اإملام باأعمال ابن �سينا وهو 

ما ي�ّسر لها الوفاء باملنهج املتبع. وعلى العموم، فهو يبقى 

ذلك  املنفر؛  التجريد  من  يخلو  طا،  مب�سَّ فل�سفيا  كتابا 

اأ�سلوبها  اأّن  واأقّدر  ووا�سحة،  ر�سيقة  الكاتبة  اإيطالية  اأن 

الفل�سفة  يف  �س  املتخ�سّ غري  القارئ  حتى  يجعل  الكتابي 

االإ�سالمية مدفوعا ملتابعتها؛ فقد حر�ست الكاتبة طوال 

ومقوالت  مفاهيم  ت�سمني  على  للكتاب  االأربعة  االأبواب 

واإردافها  الالتيني،  باحلرف  مكتوبة  بالعربية،  �سينا  ابن 

ر على القارئ املتابعة.  بالرتجمة االإيطالية. وهو ما يي�سِّ

وقد جاءت ترجمة املفاهيم واملقوالت دقيقة، وهي لي�ست 

يف  مبوؤلفات  ا�ستعانت  اأنها  واأرّجح  الكتاب،  يف  بالقليلة 

ال�ساأن يف لغات اأخرى الإعدادها.

جادة،  ن�سر  دار  ِقبل  من  الكتاب  ن�سر  مّت  اآخر  جانب  من 

املتاَبعة  )مفكرون(  »بن�ساتوري«  �سل�سلة  �سمن  ُطبع  وقد 

لدى  ح�سنا  قبوال  يلقى  الكتاب  جعل  ما  وهو  واملقروءة. 

املهتمني بالفل�سفة االإ�سالمية. هذا وقد مت عر�س الكتاب 

مب�ساركة املوؤلفة، عند �سدوره، يف بع�س حلقات املهتمني 

بيبلوغرافيا  الكتاب  �سّم  كما  االإ�سالمية.  بالفل�سفة 

�سينا،  ابن  عن  البيبلوغرافية  الفهار�س  �سملت  �سافية 

يف  �سينا  ابن  وترجمات  �سينا،  ابن  م�سطلحات  ومعاجم 

�سينا. هذا  ابن  ُكتبت عن  التي  الغربية، واالأعمال  اللغات 

وقد  باملخت�سرات.  وقائمة  لالأعالم  فهر�س  جانب  اإىل 

وباملحطات  �سينا  ابن  باأعمال  جرًدا  اأي�سا  الكتاب  حوى 

الهامة يف حياته على مدى اأربع �سفحات ون�سف.

ال �سك اأن الكتاب ي�سّد نقي�سة وا�سحة يف اإيطاليا متعلقة 

بالفل�سفة االإ�سالمية. وهو ما جعله يلقى ترحيبا يف اأو�ساط 

املهتمني بالفل�سفة االإ�سالمية، مع اأّن �ساحبته لي�ست من 

بل  االإ�سالمية،  بالفل�سفة  املعروفني  �سني  املتخ�سّ كبار 

اأّن قلة نادرة يف اإيطاليا،  هي باحثة واعدة. لكن املالحظ 

االإ�سالمية  الفل�سفة  يعرفون  ممن  احلايل،  الراهن  يف 

ي�ستقون  ما  غالبا  وهم  بالعربية.  املدونة  م�سادرها  من 

يف  وكتابات  ترجمات  من  يرد  مما  الفل�سفة  بهذه  اإملامهم 

هذا  يف  والباحثني  املدّر�سني  وجّل  اأخرى،  اأوروبية  لغات 

نقي�سة  اأبرز  ذلك  ولعّل  بالعربية،  االإملام  يعوزهم  احلقل 

يف اإيطاليا. االأمر نف�سه ينطبق على هذه الباحثة، برغم 

اجلهد املبذول يف اإعداد ن�سها، فهو ال يرتقي اإىل اأن يكون 

واإن  �سينا،  ابن  فل�سفة  جمال  يف  متفردا  اأكادمييا  مرجعا 

غطى نق�سا معتربا.

-----------------------------------------------
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عدد الصفحات: 9		 صفحة.
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بني نهاية الشهر ونهاية العامل: مسؤوليتنا 

االقتصادية تجاه اإلنسانية

كريستيان غولييه

ال منـاص لألجيـال القادمة من ُمواجهة مخاطر تغري املناخ، وسـتتوقف مشـقتها عى التضحيات التي يقدمها اإلنسـان ملواجهة مسـؤوليته 

األساسـية وهي املحافظة عى اسـتمرارية الحيـاة عى هذا الكوكـب الفريد من نوعه.

ــان الـــوقـــت لــلــقــيــام بــعــدد ال يــحــ�ــســى مـــن االإجــــــراءات   حـ

املناخية، ما هي هذه االإجراءات التي يجب تنفيذها ب�سكل 

عقالين، وبــاأي تكلفة كانت، وبــاأي �سعوبة ممكنة، ومتى 

االآن  نف�سل  اأن  البديهي  كــان من  اإذا  ذلــك؟  تنفيذ  يجب 

مواجهة ال�سعوبات االقت�سادية حتى »نهاية ال�سهر«، فاإىل 

اأي مدى ينبغي اأن نذهب يف تعزيز النظر يف االآثار طويلة 

اأي مدى يجب  اإىل  ا�ستدامتها؟  اأجل  املدى جلهودنا من 

اأن نذهب يف اعتمادنا على النمو االقت�سادي والعلمي حلل 

م�ساكلنا الرتاكمية؟ يطرح املفكر االقت�سادي املتخ�س�س 

2007 كري�ستيان  واحلا�سل على جائزة نوبل لل�سالم عام 

كوليج  يف  االفتتاحي  للدر�س  تقدميه  يف  اأ�سئلته  غولييه 

هذه  يف  »�ساأ�سعى  قــائــال:   2021 عــام  املــرمــوق  فران�س  دو 

اجلل�سة االفتتاحية لالإجابة على هذه االأ�سئلة من خالل 

املناخية  االإجـــراءات  حتــددان  عمليتني  و�سيلتني  مناق�سة 

التي قد تنفذ اأو لن تنفذ، وهما: معدل اخل�سم والقيمة 

املخ�س�سة مقابل الكربون«.

الدر�س  الــعــامل«  ونهاية  ال�سهر  نهاية  »بــني  كتاب  يعترب 

توىل  عندما  غولييه  كري�ستيان  قدمه  الــذي  االفتتاحي 

كر�سي االأ�ستاذية لدر�س »امل�ستقبل امل�سرتك وامل�ستدام« يف 

لالأ�ساتذة  بالن�سبة   .2021 دي�سمرب  يف  فران�س  دو  كوليج 

لتقدمي  فر�سة  االفتتاحية  الــدرو�ــس  هــذه  اجلــدد، متثل 

باالإ�سافة  اأ�سالفهم  باأفكار  مقارنة  تفكريهم  خ�سائ�س 

مو�سوع  حـــول  احلــالــيــة  للمعرفة  ت�سخي�س  و�ــســع  اإىل 

حما�سراتهم. ونعلم اأن كري�ستيان غولييه خبري اقت�سادي 

متخ�س�س يف اقت�ساديات املخاطر ومتغريات البيئة. وكان 

اأدارها منذ  اأحد موؤ�س�سي مدر�سة تولوز لالقت�ساد، التي 

والتاأليفية،  البحثية  اأن�سطته  اإىل  باالإ�سافة   .2009 عام 

كما �سارك يف �سياغة التقريرين الرابع واخلام�س للهيئة 

احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ. 

حاليًّا  الب�سرية  ُتــلــزم  املــنــاخ  تغري  حتمية  اأن  املــوؤلــف  يقر 

القادمة، مبا يف  االأجيال  بتحمل م�سوؤوليات معينة جتاه 

التغيري.  امتداد  للحد من  اإجــراءات حا�سمة  تنفيذ  ذلك 

حـــدوًدا  تــواجــه  البيئة  االإرادة حلــمــايــة  فـــاإن  ذلـــك،  ومـــع 

من�سغل  ال�سكان  من  كبرًيا  جــزًءا  فــاإن  جهة،  من  معينة: 

احلياة  قيد  على  للبقاء  اإحلــاًحــا  االأكـــرث  باحلاجة  قطعا 

اأخــرى، فاإن اجلهود  ال�سهر«؛ من جهة  وهي بلوغ »نهاية 

ال�سلع  ا�ستهالك  )تقلي�س  الــيــوم  ــراد  االأفــ يبذلها  الــتــي 

ف�ستكون  وبالتايل  امل�ستقبل،  يف  اإال  تثمر  لــن  والــطــاقــة( 

ــس 13(. لـــذلـــك يــرغــب  ــال الـــقـــادمـــة )�ــ ــ ــي لــ�ــســالــح االأجــ

املناخ  تغري  مكافحة  بني  التوفيق  يف  غولييه  كري�ستيان 

واإيجاد  اليوم  علينا  املفرو�سة  االقت�سادية  واالحتياجات 

طــريــقــة ملـــواءمـــة املــ�ــســالــح الــفــرديــة مــع الــ�ــســالــح الــعــام. 

للتقييم  »اأ�ــســلــوب عملي  تعبئة  هــو  الــدر�ــس  مــن  الــهــدف 

يجعل من املمكن احلكم على كل عمل من حيث م�ساهمته 

�سريبة  اأن  املــوؤلــف  يعترب   .)11 )�ــس  الــعــام«  ال�سالح  يف 

اأي املقاربة التي تتمثل يف »فر�س على  الكربون املنفردة، 

كل  الكربون عن  قيمة  تدفع  اأن  �سركة  اأي  اأو  �سخ�س  اأي 

اأطنان ثاين اأك�سيد الكربون املنبعثة« )ال�سفحة 30(، هذا 

االإجراء �سيحقق اأكرب الفوائد كما اأن معظم مظان الكتاب 

رئي�سيتني:  مرحلتني  اإىل  الــدر�ــس  ينق�سم  لــه.  خ�س�ست 

على  عامة  نظرة  باإلقاء  االقت�سادي  اخلبري  يقوم  اأواًل، 

الرياح،  )توربينات  املناخ  تغري  ملكافحة  املختلفة  االأدوات 

االأ�سطح، وغري ذلك من  الفولتية على  االألــواح  وتركيب 

النظريات  بع�س  يح�سد  ثانًيا،  ؛  البديلة(  التكنولوجيا 

االقت�سادية من اأجل تقدير القيمة الذي يجب اأن حتدد 

اإجماع على  عندها �سريبة الكربون. وبينما يوجد اليوم 

طريقة  فــاإن  منها،  منا�س  ال  حقيقة  �سار  اإذ  املناخ  تغري 

التدخل ملحاربته ال تزال مو�سع نقا�س و�سك )�س 12(. ال 

اأر�سه، والوقود احليوي  اأحد يريد توربينات الرياح على 

مرفو�س الأنه يرثي االأعمال التجارية الزراعية، وت�سعى 

نفايات  تنتج  الأنها  النووية  الطاقة  من  للتخل�س  الــدول 

يوؤدي  اأن  ميكن  »ال  غولييه،  لكري�ستيان  بالن�سبة  م�سعة. 

باالإ�سافة   .)12 )�ــس  اجلــمــود«  اإىل  اإال  املعار�سات  ح�سد 

ملكافحة  اليوم  املتخذة  االإجـــراءات  فــاإن معظم  ذلــك،  اإىل 

تغري املناخ مثل )القر�س البيئي مبعدل �سفر، واالئتمان 

ال�سريبي النتقال الطاقة، و�سهادة توفري الطاقة( ت�سكل 

لكل طن من  يــورو   350 تبلغ حــوايل  عالية، حيث  تكلفة 

الكربون ا�ستبعد انبعاثه، والتي تدفع ب�سكل غري مبا�سر 

الدعم  تكلفة  مــثــال  املــوؤلــف  ي�سوق   .)17 )�ــس  فرن�سا  يف 

الذي تقدمه الدولة الفرن�سية لرتكيب االألواح ال�سم�سية، 

الكربون  اأك�سيد  ثــاين  مــن  طــن  لكل  يـــورو   1350 يبلغ  و 

فواتري  من  االإ�سافية  النفقات  هــذه  تزيد  انبعاثه.  ُمنع 

الكهرباء على جميع الفرن�سيني ب�سبب امل�ساهمة يف خدمة 

الكهرباء العامة )�س 16(. كما اأن تكلفة ا�ستبدال ال�سيارة 

الوقودية ب�سيارة كهربائية ت�سل اإىل 300 يورو للطن من 

الكربون امل�ستبعد. على �سبيل املقارنة، اإن ا�ستبدال غالية 

االأق�سى  احلــد  تقليل  اأو  حرارية  مب�سخة  بالزيت  تعمل 

لل�سرعة على الطريق من 90 اإىل 80 كم / يف ال�ساعة فاإن 

امل�ستبعد.  الكربون  من  طن  لكل  يــورو   50 يكلف  كليهما 

على  احلكم  اإىل  غولييه  كري�ستيان  يدعو  ال�سبب  لهذا 

لتكلفتها ح�سب كل طن  �سيا�سة مناخية وفًقا  اأي  فعالية 

من الكربون الذي ميكن جتنبه؛ ولذلك فهو يقرتح اإعادة 

النظر يف تقييم »قيمة الكربون« ورف�س االإجراءات ب�سكل 

منهجي بتكلفة اأعلى من ذلك )�س 22(.

الطريقة  هــي  الكربون  �سريبة  اإن�ساء  اأن  املــوؤلــف  يعترب 

جعل  خــالل  مــن  البيئة:  على  للحفاظ  فاعلية  االأكـــرث 

الكربون  اأك�سيد  ثــاين  مقابل  مبا�سرة  يدفعون  امللوثني 

الذي يبعثونه، فاإن التغيري يف املمار�سة يجعل من املمكن 

احلـــراري  االحتبا�س  ظــاهــرة  اإىل  الــغــاز  انبعاثات  تقليل 

الذي �سي�سبح اأكرث فائدة، مما يجعل من املمكن مواءمة 

�ساأنه  مــن  وهــذا  الــعــامــة.  امل�سلحة  مــع  الــفــرديــة  امل�سالح 

التقنيات اخل�سراء  اال�ستثمار يف تطوير  اأن يجعل  ا  اأي�سً

اإن  ومــردوديــة.  اأكــرث جناعة  الطاقي  الــالزمــة لالنتقال 

ا  اإن�ساء �سريبة الكربون االأوروبية املوّحدة من �ساأنه اأي�سً

اأن يجعل من املمكن الك�سف عن التكلفة العالية للتحول 

تغري  ملكافحة  التكلفة  منخف�سة  اأداة  و�سع  مع  البيئي، 

سعيد بوكرامي * 
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املناخ. ولكن كيف ميكن قيا�س ال�سعر العادل الذي يجب 

التكلفة  كانت  اإذا  الــكــربــون؟  مــن  الطن  مقابل  يدفع  اأن 

انبعاثات  لتقليل  كافًيا  حــافــًزا  يوفر  ال  فقد  منخف�سة، 

التقنيات  تطوير  يف  اال�ستثمار  اأو  الكربون  اأك�سيد  ثــاين 

�ستخاطر  فاإنها  كفاية،  مرتفعة  كانت  اإذا  اأمــا  اخل�سراء، 

بخف�س القوة ال�سرائية لالأفراد ب�سكل كبري ومعاقبة ذوي 

يتطلب  غولييه،  لكري�ستيان  بالن�سبة  املنخف�س.  الدخل 

رئي�سيني:  االعتبار عاملني  بعني  االأخذ  الكربون  ت�سعري 

اأولهما التف�سيل املمنوح للحا�سر مقابل امل�ستقبل ومعدل 

اخل�سم للتدفقات امل�ستقبلية.

من جهة، فاإن اجلهود التي يبذلها فرد اأو �سركة لتقليل 

عن  املــثــال  �سبيل  على  الــكــربــون،  اأك�سيد  ثــاين  انــبــعــاثــات 

طريق خف�س درجة منظم احلــرارة )املكّيف(، يــوؤدي اإىل 

التقليل من ظروف العي�س املريح، ولذلك يجب ترجمته 

على  النا�س  حث  اأجــل  من   .)27 )�ــس  نقدية  مكافاأة  اإىل 

الت�سحية من اأجل االأجيال القادمة، يجب تعوي�س هذه 

االهتمام  مــن  تقلل  الت�سحية  هــذه  الأن  املالية،  التكلفة 

فـــاإن معدل  اأخــــرى،  الـــعـــادات. مــن جهة  الــفــردي بتغيري 

اقت�سادية  اأداة  امل�ستقبلية هو  النقدية  للتدفقات  اخل�سم 

�سيحققها  التي  القيمة  حتديد  املمكن  من  جتعل  عملية 

النمو  اإىل مبداأ  ا�ستناًدا  امل�ستقبل.  »يورو واحد« يف  اإنفاق 

االأجــيــال  اأن  الــدائــم، يعتقد االقــتــ�ــســاديــون  االقــتــ�ــســادي 

القادمة �ستكون اأكرث ثراًء من ال�سكان احلاليني، وبالتايل 

اأكرث  اليوم �ستكون  املناخ  فاإن و�سع تدابري ملكافحة تغري 

بتقدمي  »مطالبتنا  فــاإن  ال�سبب،  ولهذا  الغد.  من  تكلفة 

النا�س  مطالبة  هي  القادمة  االأجــيــال  ل�سالح  ت�سحيات 

االأكرث فقرا بتمويل الــرثوات« )�س 46( مما �سيزيد من 

عــدم املــ�ــســاواة بــني االأجــيــال. ومــن هنا تــاأتــي الفائدة من 

والذي  الكربون،  ت�سمني معدل اخل�سم يف ح�ساب قيمة 

املعدل االجتماعي واالقت�سادي  االأدنــى من  يحدد »احلد 

لعائد اال�ستثمار للتعوي�س عن الالم�ساواة بني االأجيال 

لن  بب�ساطة  امل�ستقبل  يف  اال�ستثمار  فــاإن  واإال   ،)47 )�ــس 

ال�سوء  ي�سلط  كري�ستيان غولييه  اإن  فيه.  يكون مرغوًبا 

املــنــاخ،  بتغري  املتعلقة  االرتـــيـــاب  ــه  اأوجــ عــلــى  مــن جــانــبــه 

مرجح  غــري  النمو  مــن  امل�ستوى  هــذا  مثل  جتعل  والــتــي 

كليا. وا�ستناًدا اإىل املالحظة القائلة باأن االأفراد يدخرون 

املزيد من االأموال يف فرتات املخاطر االقت�سادية، يقرتح 

ا�ستخدام معدل خ�سم منخف�س، من اأجل ت�سجيع املزيد 

اأف�سل  ب�سكل  واال�ستعداد  امل�ستقبل  يف  اال�ستثمارات  من 

ملعاجلة حاالت االرتياب الناجتة عن تغري املناخ )�س 53(.

يبدو اأن ت�سعري ثاين اأك�سيد الكربون و�سيلة فعالة لت�سجيع 

يف  االعتبار  بعني  امل�ستقبل  اأخــذ  على  وال�سركات  االأفـــراد 

قراراتهم احلالية، ال �سيما فيما يتعلق باال�ستثمار. والأن 

يــقــرتح كري�ستيان  مــوؤيــد،  ــراأي  بـ االإجــــراء ال يتمتع  هــذا 

عن  الناجتة  ال�سريبية  ــرادات  االإيــ توزيع  اإعـــادة  غولييه 

اأجل زيادة القبول االجتماعي. من  �سريبة الكربون من 

خالل اإعادة توزيع املزيد على �سرائح ال�سكان ذات الدخل 

املنخف�س، وبذلك �سيكون من املمكن مواجهة تاأثري زيادة 

)�س  االإجــــراء  هــذا  عــن  الناجتة  االجتماعية  التفاوتات 

للموؤلف  بالن�سبة  املنفردة  الكربون  �سريبة  تعترب   .)33

اآليات  على  كبري  حد  اإىل  تعتمد  عادلة،  ليربالية  و�سيلة 

بذلها  يجب  الــتــي  الت�سحية  لت�سجيع  احلــالــيــة،  ال�سوق 

اليوم ل�سمان رفاهية االأجيال القادمة )�س 31(. يختتم 

طن  انبعاث  �سعر  اأن  بــاقــرتاح  در�ــســه  غولييه  كري�ستيان 

من ثاين اأك�سيد الكربون يجب اأن يكون »م�ساوياً للقيمة 

االنبعاث« )�س  الذي يولده هذا  ال�سرر  لتدفق  احلالية 

63(. لهذا يدعو اإىل اإدخال �سريبة منخف�سة عن الكربون 

يف البداية، والتي �ستزداد خالل العقود القليلة القادمة. 

وتنفيذ   ٪4 بن�سبة  اخل�سم  مــعــدل  با�ستخدام  ويــو�ــســي 

ت�سعرية قدرها 150 يورو للطن من ثاين اأك�سيد الكربون 

اليوم، وزيادة تدريجية اإىل 500 يورو حتى عام 2050.

يف حني اأن الهدف من الدر�س هو تقييم كل اإجراء ملكافحة 

تغري املناخ با�ستخدام منهج مو�سوعي، ميكننا اأن نرى اأن 

االإجــراءات  ب�سرعة عدًدا من  كري�ستيان غولييه يتخطى 

املناخ  جمــال  يف  الباحثني  مــن  عــدد  تناولها  الــتــي  املهمة 

واملخاطر البيئية. يف الواقع، يبدو اأن الهدف من الكتاب 

وهذه هي احلجة  الفردية،  الكربون  �سريبة  تكري�س  هو 

احلــ�ــســريــة الــتــي تــرتــكــز عــلــيــهــا الــنــظــريــة االقــتــ�ــســاديــة 

الكال�سيكية اجلديدة.

العديد من مبادئ  املقرتح على  الــواقــع، يعتمد احلــل  يف 

علمي:  الإجماع  تخ�سع  ال  والتي  االقت�سادي،  التيار  هذا 

وبح�سب هذه النظرية يجب اأن يت�سكل املجتمع من اأفراد 

ــراءات  واالإجــ م�ساحلهم  با�ستمرار  يقّيمون  عقالنيني، 

الق�سري  املدى  الرفاه على  اأن  كما  تنفيذها.  يتعني  التي 

�سيعتمد اإىل حد كبري على التقييم النقدي، وهذا �سيجعل 

االإ�سارات املر�سلة بوا�سطة ال�سعر العامل االأكرث اأهمية عند 

اتخاذ القرارات. يتجاهل هذا املنطق احلوافز االجتماعية 

االأخرى، مثل املعايري الثقافية لال�ستهالك مثل ) �سراء 

هاتف حممول جديد كل عامني(، والقيم ال�سخ�سية ك) 

االجتماعي  والتنظيم  البيئة(  حماية  اأو  النباتية  النزعة 

اأجل العمل ب�سبب  اإىل قيادة ال�سيارة من  مثل ) احلاجة 

الــعــام(. عند  النقل  و�سائل  اإىل  الــولــوج  التمكن من  عــدم 

البيئي  باالنتقال  املتعلقة  الق�سايا  تتحول  بذلك،  القيام 

اإىل اأ�سئلة اقت�سادية بحتة. 

ميكن  لالأ�سواق،  ب�سيطا  ف�سال  املناخ  تغري  ي�سبح  وهكذا 

انبعاثات  على  ال�سريبة  اأ�ــســعــار  تعديل  طــريــق  عــن  حله 

الكربون )�س 31(. عالوة على ذلك، فاإن املوؤلف ال ياأخذ 

املناخ،  لتغري  امل�ستقبلية  الــعــواقــب  تكلفة  االعــتــبــار  بعني 

تكلفة  من  اأعلى  باأنها  الهائلة  تكلفتها  االآن  تقدر  والتي 

التخفيف من تغري املناخ.

حدوثها  يف  وال�سك  املخاطر  تاأثري  املــوؤلــف  ي�سع  اأخـــرًيا، 

اإىل جانب تغري املناخ، على الرغم من اأن  حتديد التغرّي 

يف  اخلـــرباء  قبل  مــن  اليقني  مرحلة  اإىل  و�سل  وقيا�سه 

اإنكار  ميكن  ال  باخت�سار،  العلمية.  املجاالت  من  العديد 

يف  حًقا  يرغب  الــذي  غولييه  كري�ستيان  ومواظبة  جهد 

ــراري بهدف  احلــد مــن انــبــعــاثــات غـــازات االحــتــبــا�ــس احلــ

ــاخ  ويف �ــســبــيــل ذلــــك خــ�ــســ�ــس بحثه  ــنـ مــكــافــحــة تــغــري املـ

العلوم  اأن  على  والتاأكيد  اخلطر  ناقو�س  لــدق  ودرا�ساته 

ال�سلوك  اأن ت�ساعد يف تغيري  االقت�سادية والبيئية ميكن 

املخاطر  لتفادي  املناخي  التغري  من  واحلــد  االجتماعي 

البيئية واالقت�سادية القادمة.

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

الكتاب: بني نهاية الشهر ونهاية العامل: 

مسؤوليتنا االقتصادية تجاه اإلنسانية

املؤلف: كريستيان غولييه

النارش: دار فايار، باريس، فرنسا

تاريخ النرش: 	1/	/2022

عدد الصفحات: 88 صفحة

اللغة الفرنسية
* كاتب ومرتجم مغريب
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اأ�ــســتــاذ  هــو  ديـــركـــون  بــاملــوؤلــف، ف�ستيفان  ولــلــتــعــريــف 

ــــة  ــس الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـة االقـــتـــ�ـــســـاديـــة ومــــديــــر مــــركــــز درا�ــ

وقد  اأكــ�ــســفــورد.  جامعة  يف  االأفريقية  االقت�ساديات 

التنمية  وزارة  يف  االقت�ساديني  كبري  من�سب  �سغل 

الدولية، وهي االإدارة احلكومية امل�سوؤولة عن �سيا�سة 

املــتــحــدة. ومــنــذ عام  املــ�ــســاعــدات واالإنـــفـــاق يف اململكة 

املتعاقبني يف  لــوزراء اخلارجية  ُعنّي م�ست�سارا   ،2020

حول  البحثية  اهتماماته  تتمحور  املتحدة.  اململكة 

ف�سل االأ�سواق واحلكومات خا�سة يف اأفريقيا، وكيفية 

حتقيق التغيري.

لطبيعة  مناق�سة  ولكنه  بامل�ساعدات  الكتاب  يتعلق  ال 

تتطور  وكــيــف  الــنــامــيــة،  الـــدول  يف  النخبة«  »�سفقة 

بع�س هذه ال�سفقات اإىل »�سفقات تنموية« توؤدي اإىل 

نه�سة اقت�سادية وتنموية كبرية. بالن�سبة لديركون، 

وغنائم  لل�سلطة  النخب  تق�سيم  بكيفية  االأمر  يتعلق 

احلـــكـــم، وتــنــتــقــل هــــذه الــ�ــســفــقــة اإىل روؤيـــــة طــويــلــة 

االأجل، ويخ�سع اجلميع للموؤ�س�سات و�سيادة القانون 

واحتياجات االقت�ساد ب�سكل �سمويل بدال من جمرد 

اال�ستيالء على ما يف و�سعهم.

املجتمع  داخــل  وا�سع  اإىل وجــود لغط  ديــركــون  ي�سري 

ــدول الــنــامــيــة. فــلــو بــداأنــا  ــ ــي لــتــو�ــســيــف الـ ــادميــ االأكــ

اأو  ال�سحة،  اأو م�ستوى  املعي�سة،  بالنظر يف م�ستويات 

التعليم اأو غريها من اإح�ساءات، وربطها باملمار�سات 

كبرية  فجوة  هناك  بالتف�سري.  خلل  فهناك  الفعلية 

وحلولها  التنمية  بتحديات  املتعلقة  الــروايــات  بــني 

واملمار�سة الفعلية للتنمية التي اأدت اإىل التقدم على 

الن�سائح غري  مــن  الكثري  وبــالــتــايل،  الــواقــع.  اأر�ـــس 

من  تقدميها  يجري  الدولية  وامل�ساعدات  املدرو�سة 

املعنية  الدولية  واملنظمات  االأكادميية  االأو�ساط  قبل 

بالتنمية دون وعي بهذه الفجوة.  

الــذي  لل�سبب  اأف�سل  فهم  اإىل  حــاجــة  هــنــاك  اأن  كما 

اقت�سادية  اإ�سالحات  تنفيذ  اإىل  البلدان  بع�س  دفــع 

اأبــدا،  اأخــرى مل تفعل ذلــك  اأن بلداناً  مهمة، يف حني 

على الرغم من اأنها كثريا ما تدعي اأنها �ستفعل ذلك 

وعلى  الدوليني.  املمولني  مع  الرتتيبات  من  كجزء 

الرغم من اأن ِكْلَتْي املجموعتني من البلدان اعتمدتا 

نف�س اخلطاب، فاإن البلدان االأقل جناحا ال يبدو اأنها 

تتخذ اإجراءات تت�سق مع النمو والتنمية. و�سيكون من 

ال�سذاجة االإ�سارة اإىل اأن هذه الدول وقادتها بب�ساطة 

ال يعرفون ماذا يفعلون حيث مل تكن جمرد م�ساألة 

جهل اأو نق�س يف امل�سورة اجليدة. اإن فهم �سبب اتباع 

موا�سع   يف  ولي�س  املوا�سع  بع�س  يف  باأفعال  اخلطاب 

اأخرى هو حمور فهم كيفية عمل التنمية.

وجود  ناجح  ب�سكل  والتنمية  النمو  لتحقيق  يتطلب 

والتنمية  بالنمو  اأ�سا�سي  الــتــزام  نحو  تـــوؤدي  �سفقة 

النخبة )اأي االأ�سخا�س داخل ن�سيج  اأع�ساء  من قبل 

يتخذون  الــذيــن  ال�سيا�سة  اأو  االقت�ساد  اأو   املجتمع 

القرارات اأو ميكنهم التاأثري على واقع البلد(. ولنجاح 

اأهــمــيــة ا�ستيفاء عدة  يــرى ديــركــون  الــو�ــســفــة؛  هــذه 

ال�سالم  النخب الإحالل  التفاهمات بني  عوامل منها 

واال�ــســتــقــرار، فــالــ�ــســراع وعـــدم اال�ــســتــقــرار يق�سران 

االآفاق يف عملية �سنع القرار ال�سيا�سي واالقت�سادي.

والعامل الثاين يتمثل يف حالة الن�سج والتعقل لدى 

اأن  النخب؛ فهناك العديد من النا�س الذين يدعون 

ولكن  اإمكانيتها،  ا�ستغالل  يف  دورا  تلعب  ال  الــدولــة 

الدولة  اختالفات كبرية يف مقدار ما تتحمله  هناك 

ويف ال�سعي لتحقيق التنمية. ولذلك يتطلب النجاح 

اإيجاد توازن بني ما يجب على الدولة القيام به وما 

ميكنها القيام به.

ــا الــعــامــل الــثــالــث، فــهــو الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــلــم من  اأمــ

الإيجاد  و�سفة  توجد  ال  امل�سار.  وت�سحيح  االأخــطــاء 

عليه،  واحلفاظ  النمو  لتعزيز  ال�سحيحة  الطريقة 

االأخــطــاء،  ترتكب  و�ــســوف  م�سمونا،  لي�س  فالنجاح 

و�ــســوف تــتــاآكــل الــثــقــة يف الـــقـــادة يف بع�س االأحـــيـــان. 

النَُّخب  بع�س  الأن  للتهديد  اال�ستقرار  يتعر�س  قــد 

طرق  اإيــجــاد  ــاإن  فـ يــخــ�ــســرون.  حتى  اأو  اأقـــل  يك�سبون 

الــذي  االأمـــر  للنجاح،  �ــســروري  اأمــر  امل�سار  لت�سحيح 

بتنفيذ  املكلفني  اأولئك  ملحا�سبة  اآليات  على  �سيعتمد 

ال�سفقة وهنا تكمن املقامرة.

املقامرة عىل التنمية: ملاذا تفوز بعض البلدان

وتخرس بلدان أخرى

ستيفان ديركون

لقـد شـهد العـامل النامـي تحـوالت هائلـة خـالل العقود الثالثـة املاضيـة، حيث صاحبهـا انخفـاض يف معـدل الفقـر، وارتفاع املسـتوى الصحـي والتعليم 

لألفـراد. ومـع ذلـك، فقـد فشـل العديـد مـن الـدول يف التقـاط محاسـن هـذه املوجـة. ولإلجابـة عـن هـذه املفارقـة يف ازدهـار بعـض الـدول الناميـة 

وفشـل البعـض اآلخـر؛ يـأيت سـتيفان ديركـون يف كتابه “املقامـرة عى التنمية”  ملناقشـة هـذا املحور مسـتندا عى أبحاثـه األكادميية فضـال عن خرته 

السياسـية واالستشـارية لكثـري مـن الـدول خالل العقـود املاضية. ويشـري ديركون أن نجاح الـدول ال يكمـن يف القرارات أو السياسـات املتخـذة لرفع الناتج 

اإلجـايل، بـل يتمحـور يف مصطلـح “الصفقـة التنمويـة”، حيـث تتحـول النخـب يف أي بلـد من حايـة مواقعهـا إىل املقامرة عـى مسـتقبل قائم عى 

النمـو. وعـى الرغـم مـن العيـوب التـي قـد تصاحـب مثل هـذه الصفقـات، فـإن الصن تعـد من بـن قصص النجـاح األكـر لفتـا للنظـر، إىل جانب إندونيسـيا 

وبنغالديـش وإثيوبيـا. وباملجمـل، يـدور الحديـث يف هـذا الكتـاب حـول كيـف وملـاذا حدثـت التنميـة يف هـذه البقعـة وليـس يف مـكان آخـر، وماهـي 

اإلخفاقـات، والنجاحـات املرتبطـة بتجـارب الدول.

محمد الساملي * 
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ــادة  ــ ــرد اإعـ اإن مــفــهــوم  �ــســفــقــة الــتــنــمــيــة لــيــ�ــســت جمــ

ال�سلوك  تقيد  التي  التفاهمات  اأو  للقوانني،  �سياغة  

االقت�سادي اأو ال�سيا�سي اأو اختزالها بوجود موؤ�س�سات 

ق�س�س  من  العديد  اأن  ديــركــون  يو�سح  حيث  قوية؛ 

بــالــ�ــســرورة  الــكــتــاب ال متتلك  الــنــجــاح املــو�ــســوفــة يف 

العديد من   االإقــالع. حققت  موؤ�س�سات قوية يف وقت 

يف  اال�ستثمار  يف  ومتثلت  االإمنــائــيــة،  اأهدافها  الــدول 

البنية التحتية ويف ال�سحة والتعليم، واأدارت مواردها 

معقولة  ا�ستثمارية  بيئة  ووفــرت  بحكمة،  الطبيعية 

لنمو الــقــطــاع اخلـــا�ـــس، وغــريهــا مــن االإ�ــســالحــات. 

من  الرغم   فعلى  ال�سيني،  للنموذج  الكاتب  يتطرق 

حــجــم تـــاريـــخ الــ�ــســني املــمــتــد عــلــى مــــدى األـــفـــي عــام 

املجهزة  البريوقراطية  اآلياتها  ومع  مركزية،  كدولة 

طفرتها  حققت  اأنها  اإال  املركزية،  وال�سرائب  جيدا 

اأدق  ب�سكل  وبالنظر  فقط.  ف�ساعدا  الثمانينيات  يف 

لل�سني، بعد الع�سرين القومي واملاوي يف ن�سف القرن 

لتحقيق  قوية  موؤ�س�سات  لديها  كانت  بالكاد  ال�سابق، 

ذلــك الــنــوع مــن الــطــفــرة االقــتــ�ــســاديــة الـــذي حققته 

بعد عام 1979م. وال ريب اأن تتمتع النخبة ال�سيا�سية 

به عادة  ي�سمح  بكثري مما  اأكرب  ب�سلطة  واالقت�سادية 

الفرتة،  هــذه  فخالل  للموؤ�س�سات.  التاريخي  النهج 

ال�سيا�سية كدولة حزب  �سرعيتها  النخب على  راهنت 

ملواطنيها  اأف�سل  معي�سية  ظــروف  توفري  على  واحــد 

من خالل النمو والتنمية. هذا الرهان كان من املمكن 

اأن ياأتي بنتائج عك�سية، �سواء اقت�ساديا اأو �سيا�سيا.

�سوى  لي�ست  التنمية  �سفقة  اأن  الــكــاتــب  وي�ستنتج 

مــوارد  اإىل  الــو�ــســول  نحو  م�ستقرة  نخبوية  �سفقة 

النمو  حتقيق  اإىل  ال�سعي  بــهــدف  وتــوزيــعــهــا  الــدولــة 

والتنمية. ولكن كيفية احل�سول على هذا االإجماع، اأو 

اأ�سكال  يف  تتجلى  ا�ستدامتها  كيفية  اأو  ال�سفقة،  هذه 

اأخـــرى.  اإىل  فـــرتة  اآخـــر ومـــن  اإىل  بــلــد  خمتلفة مــن 

ويوؤكد ديركون اأن ال�سيء الوحيد الظاهر هو عندما 

يتحرك اأولئك يف النخبة ال�سيا�سية واالقت�سادية نحو 

النمو والتنمية يف االأمد االأبعد، فاإنهم يراهنون على 

باأن  املقامرة  اإىل  ومتيل  ثمارها،  توؤتي  ال  قد  �سفقة 

القريب  االأمــد  يف  املكا�سب  وانخفا�س  النف�س  �سبط 

تتاأثر  اأن  املحتم  قد يوؤتي ثماره يف وقت الحــق، ومن 

امل�سالح اخلا�سة. 

يختتم ديركون يف كتابه اأن �سفقة التنمية ال تتكون 

بل  حمــددة،  اإمنائية  غايات  اأو  اأهـــداف  من  بب�ساطة 

اإنها اأكرث من ذلك بكثري. وعلى الرغم من ال�سورة 

القامتة التي ير�سمها الكتاب لتجربة بع�س البلدان، 

اإال اأن ديركون ما زال متفائال جتاهها. فقد حت�سنت 

وكاأنها  بدت  والتي  كبري  ب�سكل  البلدان  من  العديد 

مهم�سة قبل ب�سعة عقود فقط، وحتى واإن مل ت�سل 

النا�س؛  ي�ستحقها  التي  املعي�سة  م�ستويات  اإىل  بعد 

اأفــ�ــســل االآن ممـــا كنا  فــحــيــاة الــعــديــد مـــن الــنــا�ــس 

للقادة  االأف�سل  ومــن  عليه.  �سيكونون  اأنــهــم  نعتقد 

اأن  واملواطنني  واملثقفني  واالقت�ساديني  ال�سيا�سيني 

يجروؤوا  واأن  النجاحات  هــذه  من  الــدرو�ــس  يتعلموا 

على املقامرة بالتنمية.

االعـــرتاف باحلوافز  �ــســرورة  املــوؤلــف على  ي�سدد  كما 

الرئي�سية للنخب للتعاون من اأجل بناء ا�سرتاتيجية 

اأكــــرث فــعــالــيــة لــلــمــ�ــســاعــدة االإمنـــائـــيـــة. وتــ�ــســمــل هــذه 

ال�سرعية داخل دولها،  اإىل  النخب  احلوافز يف حاجة 

والتي ميكن الوفاء بها من خالل التنمية واال�ستقرار 

االقــتــ�ــســادي وحــل الــنــزاعــات. وبــاالإ�ــســافــة اإىل ذلــك، 

تعزيز  على  تعمل  والتي  املتقدمة  الــدول  على  يتعني 

النخبة  تــ�ــســاوم  اأن  االإمنــائــيــة  مــ�ــســاعــدتــهــا  مــ�ــســتــوى 

وتدعم منو الناجت من خالل حت�سني التوزيع والذي 

القائم  املــ�ــســاواة  عــدم  مــع  التعامل  �سي�سهم يف  بـــدوره 

ــل الـــعـــامل الــنــامــي. اإن احلـــد مـــن عـــدم املــ�ــســاواة  داخــ

ــن االأ�ــســخــا�ــس الـــذيـــن يــعــيــ�ــســون يف الــفــقــر من  ـ ــكِّ ـ مُيَ

حت�سني نوعية حياتهم ويحمي احلركات االجتماعية 

يتم  اأن  مــن  احلكومية  غــري  واملنظمات  والنا�سطني 

ذلــك،  ومــع  ال�سلطة.  اأ�ــســحــاب  قبل  مــن  ا�ستمالتهم 

فاإن هذا ال ي�سري اإىل اأن االأنظمة الدميقراطية اأكرث 

العمل بفعالية من االأنظمة اال�ستبدادية.  �سعوبة يف 

ووفقا لديركون، فاإن هيكل امل�ساءلة يف نظام احلوكمة 

هو عامل حا�سم يف دفع عجلة التغيري. وعلى النقي�س 

امل�ساءلة  على  اأكــرث  تركز  التي  الدميقراطيات،  مــن 

ال�سني  مثل  اال�ستبدادية  الـــدول  طــورت  اخلــارجــيــة، 

يــوؤدي كال  اأن  �ساملة. وميكن  داخلية  اأنظمة م�ساءلة 

اأن امل�سار االأول هو  اإىل التنمية، ولكن يبدو  امل�سارين 

عديدة،  اأخـــرى  الأ�سباب  فيه  ومرغوبا  كــفــاءة  االأكـــرث 

اأنــه  ديــركــون  وي�ستنتج  االإنــ�ــســان.  حقوق  حماية  مثل 

ينبغي على الدول املتقدمة اأن حتاول بذل املزيد من 

مبزيد  العملي  باملعنى  حتدث  التنمية  جلعل  اجلهود 

مــن الــتــوا�ــســع؛ فــو�ــســفــات ولـــوائـــح الــتــطــويــر مفيدة 

ولكنها غري كافية عند اإعداد الطبق. 

اأهم  بالروؤى واحلكايات ويعد من  الكتاب، مليء  هذا 

ال�سوؤال  يطرح  لطاملا  الدولية.   التنمية  حول  الكتب 

يف  م�ستمر  تباين  هــنــاك  ملـــاذا  العلمية،  االأو�ـــســـاط  يف 

الرتكيز  كــان  العامل؟  اأنحاء  جميع  يف  التنمية  نتائج 

يتمحور حول ال�سيا�سات والقوانني، ولكن هذا الكتاب 

الثاقب يقرتح اأن نركز بدال من ذلك على ال�سفقات 

االأعــمــال؛  ــادة  وريــ ال�سيا�سية  النخب  بــني  ال�سمنية 

فر�سالة ديركون هي واقعية حيث ال يوجد حل �سحري 

اأ�سا�س  اإىل  ي�ستند  اأن  يجب  جنــاح  اأي  ولكن  للتنمية، 

يف  وترغب  بالتنمية  تلتزم  التي  النخب،  بني  �سفقة 

و�سنف يف  الــنــقــاد  اإعــجــاب  على  الــكــتــاب  حــاز  التعلم. 

قائمة الفاينن�سال تاميز لهذا العام.

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

اسم الكتاب: املقامرة عى التنمية: ملاذا تفوز 

بعض البلدان وتخرس بلدان أخرى

املؤلف: ستيفان ديركون 

Hurst :النارش

سنة النرش: 2022 

عدد الصفحات: 0		 

اللغة: اإلنجليزية
* كاتب عاين
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إعادة بناء نظام التجارة العاملي

أندرو بستويكل

ور�سد  التفاو�س   - العاملية  التجارة  ملنظمة  وظــائــف  ثــالث 

ال�سيا�سات التجارية وت�سوية النزاعات - اإما ال تعمل اأو تعمل 

ب�سكل جيد. كان زوال نظام منظمة التجارة العاملية متوقعا، 

بعد فرتة وجيزة من الف�سل يف اإطالق جولة من املحادثات 

عام  التجارة  وزراء  اجتماع  يف  االأطـــراف  املتعددة  التجارية 

بــداأت  فقد  التجارية  للمحادثات  الــدوحــة  جولة  اأمــا   .1999

اأخريا، ومل ت�سل اإىل �سيء. لقد كان العطب يف النظام هناك 

لبع�س الوقت.

اأنَّ امل�ساكل يف نظام منظمة التجارة العاملية  على الرغم من 

وجود  عــدم  ويظهر  كذلك.  لي�ست  واحلــلــول  تقدير،  مو�سع 

الــعــالجــات بــ�ــســبــب الــغــيــاب املــلــحــوظ لــلــعــديــد مـــن احلــلــول 

التح�سني  هــو  بــهــا،  الــقــيــام  يجب  الــتــي  اخلــطــوات  املحتملة. 

ال�سبب يكمن يف  العاملية.  التجارة  املــادي الأداء نظام منظمة 

عدم تقدير االأ�سباب اجلذرية وراء زوال نظام جتاري متعدد 

اإليه  نحتاج  وما  امل�ساكل،  هذه  ظهور  �سبب  لفهم  االأطـــراف. 

لالإ�سالح؛ نحن بحاجة اإىل فهم اأف�سل لالأ�سا�سيات الدولية 

للتجارة.

ينبغي اأن تكون قواعد التجارة ملنظمة التجارة العاملية اأكرث 

القواعد  بهذه  لاللتزام  ال  الفعَّ والنظام  ومتا�سكا،  و�سوحا، 

بها،  التنبوؤ  وميكن  �سهولة،  اأكــرث  التجارة  يجعل  اأن  ينبغي 

واأقل عر�سة للتدخل ال�سيا�سي. �سيكون العامل اأف�سل حاال. 

العاملية  التجارة  نظام منظمة  اإ�سالح  اأن  ال�سبب يف  هو  هذا 

اأن احلاجة اإىل االإ�سالح معرتف بها  اأمر �سروري. يف حني 

على نطاق وا�سع، ال يوجد اتفاق يذكر حول ما يجب القيام 

به من عدمه؛ لعدم الرتكيز على �سبب حاجتنا اإىل منظمة 

ب�سكل  اأن حتققه  االأول، وما ميكن  املقام  العاملية يف  التجارة 

واقعي.

يف املقابل يتحدث اأندرو �ستويكل عن اإعادة بناء نظام التجارة 

العاملي، ويعود اإىل االأ�سا�سيات. ومنها )اقت�ساد ال�سوق(، وهو 

اإليه  يحتاج  فيما  الفر�س  خلق  على  القادر  الوحيد  النظام 

للعمل  املنا�سبة  القواعد  اإىل  بحاجة  االأ�ــســواق  لكن  النا�س، 

ــار اخلــارجــيــة، �ــســواء كــانــت هذه  بــكــفــاءة، والــتــعــامــل مــع االآثــ

اأو دولية؛ فلي�س هنالك جــدوى من وجود  االأ�ــســواق حملية 

يكن هناك  ما مل  التجارة،  قواعد  ال�سحيحة من  املجموعة 

امتثال من اجلميع. يحتاج كال اجلانبني اإىل االإ�سالح، لكن 

اجلانب الثاين ي�ساعد ويعا�سد اإ�سالح اجلانب االأول.

يختلف االمتثال للقواعد املحلية عما هو ممكن دوليا. ففي 

عامل من الدول القومية حيث حُترتم ال�سيادة على احلدود، 

يجب  فيما  التدخل  اأو  االآخــريــن  اإجــبــار  الـــدول  ت�ستطيع  ال 

الذاتية.  م�سلحتهم  ح�سب  �سيت�سرفون  الأنــه  فعله؛  عليهم 

امل�سلحة  يف  ــرارات  ــ قــ اتـــخـــاذ  ت�ستطيع  ال  احلــكــومــات  لــكــن 

خربة.  اإىل  حتتاج  املهمة  هذه  قيا�سها.  يتم  مل  اإذا  الوطنية، 

فاإنها  ال�سيادة،  احــرتام  على  املفرو�سة  القيود  اإىل  وبالنظر 

حملية  �سفافية  عملية  خــالل  مــن  فقط  مــغــزى  ذات  تــكــون 

منا�سبة. اإن القيام بذلك يجعل من الوا�سح اأن املكا�سب من 

قيام  اإىل  االأول  املقام  تعود يف  التجارة،  اأمــام  اإزالــة احلواجز 

الدولة باإزالة حواجزها. اإنه اأف�سل ترياق للمركانتيل ال�سام 

»ال�سادرات اجليدة، والواردات ال�سيئة«.

ــدال املــتــكــرر حـــول نــظــام قــائــم عــلــى قــواعــد منظمة  اإن اجلــ

جمرد  هو  الع�سرين،  جمموعة  تفعل  كما  العاملية،  التجارة 

ل�سمان  فــعــالــة  طــريــقــة  اإىل  ــوة  ــدعـ الـ دون  جـــوفـــاء  كــلــمــات 

االمتثال. ال�سراعات واالنتقام من حواجز التجارة من قبل 

االآخرين لي�س عمليا؛ الأن االأّمة توؤذي نف�سها يف املقام االأول 

عندما تقيد التجارة - اإنها »تطلق النار على نف�سها«.

على الرغم من اأن عملية ال�سفافية املحلية املنا�سبة �سرورية؛ 

لتحديد ما هو يف امل�سلحة الوطنية، الذي يقبله النا�س، اإال 

اأنه نادر احلدوث. ولكن عندما يتم القيام به ب�سكل �سحيح، 

فاإنه يغري اأي�سا �سيا�سات احلماية بعدة طرق. اأوال، من خالل 

اإعالم وتثقيف احلكومات واجلمهور حول ال�سيا�سة اجليدة. 

وي�سعف  الــ�ــســيــقــة،  الــرا�ــســخــة  املــ�ــســالــح  تف�سح  ذلــــك،  بــعــد 

نفوذها. ثالثا، من خالل امل�ساعدة يف بناء حتالفات لالإ�سالح 

الــذيــن يتحملون عــبء احلماية.  اأولــئــك  مــن خــالل حتديد 

للتنبوؤ،  قابلية  اأكـــرث  �سيا�سية  بيئة  خلق  خــالل  مــن  رابــعــا، 

مواتية  بيئة  خلق  خــالل  من  واأخـــريا،  اال�ستثمار.  وت�سجيع 

وفعالة لقواعد اأف�سل تتطور مع تغري االأ�سياء ال حمالة. 

وكيفية  الــعــاملــيــة  الـــتـــجـــارة  مــنــظــمــة  اخلـــطـــاأ يف  هـــو  مـــا  اإذا، 

اإ�ــســالحــه؟ تــعــر�ــســت منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة النــتــقــادات 

له يف معظم  كــان  متكافئ،  عاملي غري  نظام جتــارة  لفر�سها 

االأوقات تاأثري �سلبي على البلدان النامية. يف حني اأن هذا قد 

يعك�س عاملا غري متكافئ، ال تزال هناك خماوف من اأن اآثار 

ا�ستمرار  ملنع  التخفيف  اإىل  بحاجة  العاملية  التجارة  منظمة 

عدم امل�ساواة يف الفر�س بني البلدان.

ُت�سمع  مــا  نـــادرا  حجة  ب�ستويكل  يقدم  اخللفية  هــذه  ظــل  يف 

الدولية:  والتجارة  العاملية  التجارة  يف اجلدل حول منظمة 

يجب تفكيك النظام واإعــادة بنائه بالكامل. على الرغم من 

الــ�ــســوؤال حول  اجلــوانــب العملية لهذا االقــــرتاح، فــاإن طــرح 

يثري  ال�سفر  مــن  العاملية  الــتــجــارة  منظمة  ت�سميم  كيفية 

التجارة  منظمة  من  الغر�س  حــول  لالهتمام  مثريا  نقا�سا 

الــعــاملــيــة ووظــيــفــتــهــا، كــمــوؤ�ــســ�ــســة قــائــمــة بــذاتــهــا، ويف �سياق 

االقت�ساد العاملي.

نظام  يف  امل�ساواة  عدم  اأن  فر�سية  هو  ب�ستويكل  حجة  مفتاح 

التجارة الدولية بني البلدان يف مراحل خمتلفة من التنمية، 

لذلك؛  احلــايل.  التجاري  النظام  مفهوم  منذ  موجودا  كــان 

الــتــجــارة،  حلوكمة  احلـــايل  ال�سكل  بتحليل  ب�ستويكل  يــبــداأ 

ملنظمة  موؤ�س�سيا  تاريخا  يقدم  ا�ستمرارها.  �سبب  وي�ساأل عن 

اجلات  اتفاقية  �سياغة  متت  كيف  يو�سح  العاملية،  التجارة 

كاأداة جتارية، ومل تعك�س فقط املتطلبات التجارية ملهند�سها 

الرئي�سي، الواليات املتحدة، بل متَّ و�سعها لتالئم االأ�ساليب 

التفاو�س  واأمنـــاط  القانونية،  واالأطـــر  احلــالــيــة،  التجارية 

الفكرية  الــتــاأثــريات  تعك�س  وبالتايل  االقت�سادية،  واالأفــكــار 

والتجارية للواليات املُتحدة.

كما يو�سح كيف مت ا�ستخدام التكتيكات طوال تاريخ منظمة 

اأو غري  التجارة العاملية؛ ملنع البلدان النامية ب�سكل مبا�سر، 

مبا�سر من املناف�سة يف ال�سوق العاملية، اأو امل�ساركة الكاملة يف 

عملية التفاو�س. لتو�سيح كيفية اإنتاج النتائج غري املتكافئة 

املبداأ  بــاأن  الــثــاين،  الف�سل  يف  ب�ستويكل  يجادل  اأكــرب،  ب�سكل 

املناف�سة،  هــو  العاملي  الــتــجــارة  لنظام  والتكويني  االأ�ــســا�ــســي 

ويفرت�س اأن ال�سفقات غري املتكافئة قد ن�ساأت الأن التفاو�س 

حوكمة  اآلية  يف  مثبتاً  اأ�سبح  املتكافئني  غري  بني  التناف�سي 

التجارة. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإنه ُي�سلط ال�سوء بجدارة 

والــقــدرة  االقــتــ�ــســادي،  الـــوزن  يف  املتكافئ  غــري  الو�سع  على 

التجارة  وقيمة  حجم  يف  يتجلى  والــذي  للدول،  التفاو�سية 

عبدالرحمن الغافري * 

مـن املعـرف بـه عـى نطاق واسـع أن النظـام التجـاري العاملـي يف مأزق. كانـت هنـاك دعـوات يف االجتاعـات الدولية إلصـالح »الجذور 

والفـرع« لنظـام التجـارة العاملـي. قواعـد التجـارة الحاليـة » فشـلت يف منع انتشـار الحائية، مبـا يف ذلك اإلعانـات غري العادلـة، وهياكل 

سـوق االحتـكار القليـل، والقدرات الزائـدة، وقيـود التصدير«.
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التي تتمتع بها كل دولة، ف�ساًل عن جودة وحجم متثيلها يف 

منظمة التجارة العاملية.

ووفقا لب�ستويكل، فاإن النتيجة الطبيعية للم�ساومة على غري 

والدراما  ال�سيا�سة يحكمها اخلالف  نوع من  املتكافئني، هي 

الثالث، وهو ف�سل  اإىل الف�سل  املتزايدة. توؤدي هذه النقطة 

باأن  ب�ستويكل  يجادل  اللغة.  وتاأثري  قــوة  يناق�س  عــادي  غري 

التقدمي  النقا�س  متنع  التجارة،  ملناق�سة  امل�ستخدمة  اللغة 

الق�س�س  فاإن  العاملية، ونتيجة لذلك،  التجارة  حول منظمة 

مو�سوعية،  ح�سابات  لي�ست  العاملية  التجارة  منظمة  حــول 

ولكنها تغلف غر�سا �سيا�سيا.

ــول املــمــكــنــة.  ــلـ ــن الـــكـــتـــاب احلـ ــاين مـ ــثـ يــ�ــســتــعــر�ــس اجلـــــزء الـ

جديدة،  لي�ست  العاملية  التجارة  منظمة  اإ�سالح  ومقرتحات 

ولكن يف الف�سل الرابع، ينتقد ويلكين�سون املقرتحات ال�سابقة 

لف�سلها يف الت�سكيك يف املبادئ االأ�سا�سية للنظام. وهو يعتقد 

اأن التفكري »داخل ال�سندوق« يدمي امل�ساكل من خالل التعتيم 

عادلة  لنتائج  العاملية  التجارة  منظمة  حتقيق  اإمكانية  على 

خالل  مــن  الــتــجــارة،  حوكمة  معاجلة  يف  والف�سل  للجميع، 

ال�سفقات املربمة بني غري املتكافئني.

الذين يقدمون  اأولئك  ب�ستويكل  ينتقد  الف�سل اخلام�س،  يف 

دور منظمة التجارة العاملية على اأنه تكنوقراطي بحت، ويدعو 

اإىل اإعادة توجيه منظمة التجارة العاملية مع »حتقيق ال�سلع 

التجاري  والتنظيم  والتحرير  كاأولوية  العاملية  االجتماعية 

كاآلية«. بالن�سبة اإىل ب�ستويكل، فاإن مفتاح اإعادة ت�سور منظمة 

التجارة  منظمة  الأهــداف  جديد  اإعــالن  هو  العاملية  التجارة 

تقودها  التي  التنمية  حتقيق  ت�سع  التي  واأهــدافــهــا  العاملية 

اأهــداف  طليعة  يف  بيئيا  م�ستدامة  بطريقة  للجميع  التجارة 

منظمة التجارة العاملية متعددة االأطراف. نظام التداول، مع 

الرتكيز ب�سكل خا�س على م�ساعدة االأقل قدرة.

بالن�سبة لهذا املرجع، فاإنه يقرتح باأن منظمة التجارة العاملية 

ف�سلت يف  فامل�ساعي قد  اإعــالن جديد لالأهداف،  اإىل  بحاجة 

اتفاقية  مقدمات  يف  املــحــددة  احلالية  بــاالأهــداف  االعـــرتاف 

ــات. ومبــوجــب املــــادة 31 مــن اتــفــاقــيــة فيينا،  ــ مــراكــ�ــس واجلـ

قواعد  لتف�سري  كاإطار  الديباجتني،  هاتني  ا�ستخدام  ميكن 

اأن  الديباجة  هــذه  يف  الوا�سح  من  العاملية.  التجارة  منظمة 

»اإلغاء  و  للطرفني«  ومفيدة  متبادلة  »ترتيبات  يف  الــدخــول 

باملثل  )املــعــامــلــة  الــدولــيــة«  الــتــجــارة  يف  التمييزية  املــعــامــلــة 

هي  الوطنية(،  واملعاملة  بالرعاية  االأوىل  الــدولــة  و�ــســروط 

ملنظمة  اأو�ــســع  لتحقيق  مقدمة  منهجيات  جمــرد  الــواقــع  يف 

االأهـــداف يف  هــذه  وت�سمل  اجلــات.  واتفاقية  العاملية  التجارة 

اجلات رفع م�ستويات املعي�سة، و�سمان العمالة الكاملة، بينما 

اأهمية  اأبعد من ذلك، موؤكدا على  اإىل  اتفاق مراك�س  يذهب 

التنمية امل�ستدامة )التي ت�سمل تقليديا اجلوانب االجتماعية 

واالقت�سادية والبيئية(؛ احلاجة اإىل حماية البيئة واحلفاظ 

املختلفة  بامل�ستويات  االعــرتاف  اإىل  احلاجة  واأخــريا  عليها؛ 

وخمــاوف  احتياجات  مــن  يقابلها  ومــا  االقت�سادية  للتنمية 

)وهو ما قد يكون موؤ�سرا على حتول الرتكيز نحو االإن�ساف(.

ومع ذلك، فاإن مقرتحات ب�ستويكل تذهب اإىل اأبعد من اإعادة 

كتابة اأهداف، وغايات منظمة التجارة العاملية، وتظهر ثالثة 

اأو حتى دور حكومي  اأكرب،  اأخرى مهيمنة: حكم  مو�سوعات 

ويركز  الــدول«  عن  بعيدا  »يتحرك  العاملية،  التجارة  ملنظمة 

على اجلغرافيا؛ مبا يعني و�سيلة للحكم على منظمة التجارة 

العاملية على قدرتها على توليد فر�س تعزيز الرفاهية )على 

الرغم من اأنه لي�س من الوا�سح ما هي املوؤ�سرات التي ميكن 

الهيئات  بني  التما�سك  وزيـــادة  اأ�سا�سها(؛  على  عليها  احلكم 

�ــســامــل للنظام  انــعــكــا�ــس  ذلـــك  عـــام )مبـــا يف  الــدولــيــة ب�سكل 

االقت�سادي الدويل(.

اأثناء اإثارة نقا�س مثري لالهتمام، تطرح مقرتحات ب�ستويكل 

الف�سل  يف  بــاإيــجــاز  بع�سها  تــنــاول  يتم  ــادة.  جـ عملية  اأ�سئلة 

امل�سي  كيفية  حول  ب�ستويكل  طريق  خرائط  حيث  ال�ساد�س، 

قدماً يف اإ�سالح منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك: اأوال، من 

خالل موؤمتر الإعادة توجيه ت�سميم وهدف منظمة التجارة 

الق�سايا  ملناق�سة  التفاو�س  اآلية  با�ستخدام  وثانيا،  العاملية. 

املو�سعية ال�سغرية )كاأمثلة قليلة: اإن�ساء �سندوق املعونة من 

اأجل التجارة؛ ورفع م�ستوى القدرة التقنية لالأمانة؛ وخلق 

اأن  اأكــرث الأقــل البلدان منــوا(. على الرغم من  بيئة »متكني« 

اجلوانب العملية لهذه املقرتحات مل يتم االإ�سهاب فيها، اإال 

اأن ب�ستويكل يختتم مو�سوعني مهمني يعرتفان بال�سعوبات 

االأ�سا�سية التي تعرت�س حتقيق اأفكاره، واأي تغيري يحتاج اإىل: 

دعم كبري من اأع�ساء منظمة التجارة العاملية؛ وقائد قوي.

ــســـالح مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــاملــيــة.  ويـــذكـــر الــكــاتــب طـــرق اإ�ـ

الرتتيبات املوؤ�س�سية التي حتكم نظام التجارة العاملي، حتتاج 

اإىل اإعادة الت�سكيل، كما اأن جمموعة ال�سبع حمقة يف الدعوة 

خطوة  ع�سرة  باثنتي  والقيام  والفرع«  اجلــذور   « اإ�سالح  اإىل 

الإجناح االإ�سالح واعتماد املبادئ لتحقيق الهدف، بعدها يبداأ 

لنظام منظمة  ب�سيط م�سرتك  اعتماد هدف  اأوال،  التطبيق. 

املــبــادئ  جمموعة  وتطبيق  اعتماد  ثانيا،  العاملية.  الــتــجــارة 

لتحقيق هدف املنظمة. ثالثا، اإن�ساء موؤ�س�سة ال�سفافية املحلية 

الوطنية  الذاتية  امل�سلحة  لتقييم  حملي  مــايل  راأ�ــس  كل  يف 

رابعا،  ال�سخ�سية(.  امل�سلحة  )اإبعاد  التجارية  ال�سيا�سات  من 

وقف زحف املهمة ال�سخ�سية. خام�سا، تعدد جميع اتفاقيات 

التي  بــاالإعــانــات  اإال  ي�سمح  ال  �ساد�سا،  التف�سيلية.  الــتــجــارة 

تقييم  �سابعا،  اخلارجية.  والعوامل  ال�سوق،  اإخفاقات  تعالج 

مكافحة االإغراق ال�سوقي من حيث التكلفة واأ�سا�س الفائدة. 

النامية.  الـــدول  لـــ  التفا�سلية  املعاملة  تقييم  اإعـــادة  ثامنا، 

عاملي.  رقمي  اقت�ساد  لقواعد  وترتيب  اأف�سل  تقييم  تا�سعا، 

احلــادي  الــعــامل.  حــول  الفكرية  امللكية  تقييم  اإعـــادة  عا�سرا، 

الثاين ع�سر، ال  النزاعات.  اإعــادة ت�سميم نظام ت�سوية  ع�سر، 

اإذا كانت هي كذلك  اإال  ي�سمح باالتفاقات متعددة االأطــراف، 

مفتوح للجميع يف مرحلة الحقة.

الإعــادة  دعوته  تدعم  قوية  حجة  ب�ستويكل  يقدم  اخلــتــام،  يف 

التفكري يف غر�س، ووظيفة منظمة التجارة العاملية. الكتاب 

تقدمي  مت  وقــد  اإلــيــه،  الو�سول  وميكن  جيد،  ب�سكل  مكتوب 

من  االأول  الن�سف  يف  �سيما  ال  مقنع،  ب�سكل  ب�ستويكل  حجة 

كــتــابــه. ويــقــدم اقـــرتاحـــات اأكـــرث راديــكــالــيــة - وبــالــتــايل اأقــل 

عملية - لالإ�سالح. ومع ذلك، فهي على االأقــل دعوة مثرية 

للتفكري للمناق�سة مع ظهور مو�سوعني مهمني: اأوال، حاجة 

منظمة التجارة العاملية اإىل التعامل مع النتائج االجتماعية 

االأوىل، ولي�س نتيجة من  الدرجة  اأنها م�سدر قلق من  على 

املناف�سة  اأن  اقــرتاح  ثانيا،  ال�سوق؛  النفتاح  الثانية  الــدرجــة 

اإىل  بالنظر  للحوكمة.  الرئي�سية  االآلــيــة  تكون  اأن  ينبغي  ال 

)املذكورة  واتفاق مراك�س  اجلات  احلالية التفاقية  املقدمات 

الــتــجــارة  نــظــام منظمة  داخــــل  اأعـــــاله(، ميــكــن حتقيقه مــن 

للتغيري.  اإمكانية حقيقية  يوفر عملياً  احلــايل؛ مما  العاملية 

يف هذا ال�سدد، ميكن اأن يكون لهيئة ت�سوية املنازعات التابعة 

ملنظمة التجارة العاملية - التي مل يذكرها ب�ستويكل حقا - دور 

البدائل  االأ�سئلة قائمة: ما هي  مهم تلعبه. ومع ذلك، تظل 

احلقيقية لنظام تناف�سي؟ وهل ميكن اأن يكون �سحيًحا حًقا 

اأن منظمة التجارة العاملية هي املوؤ�س�سة الوحيدة التي تتمتع 

تواجه  بينما  للحوكمة،  الرئي�سية  اآليتها  باعتبار  باملناف�سة 

مطالب  تناف�س  م�سكلة  الواقع  يف  الدولية  املوؤ�س�سات  جميع 

ومتطلبات و�سيا�سات وتوقعات البلدان؟
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ما بعد العلامنية
 كيه أرشف

إن »مـا بعـد العلانيـة« فكـرة جديـدة بالخرائـط الفكريـة ال تـزال يف طورهـا االبتدايئ، وتعـود بدايتهـا التأسيسـية إىل نـدوات بحثية انعقـدت يف العقد 

األول مـن عـام 2000. ويف عـام 2009 انعقـد مؤمتـر يف جامعـة هارفـرد تحـت عنـوان » استكشـاف »املابعـد علـاين«، وبعـد سـنة واحـدة يف 2010 

انعقـد مؤمتـر آخـر يف كليـة العلـوم الدينية يف جامعة واشـنطن سـانت لويس تحت عنـوان » النقاش حـول العلانيـة يف عامل ما بعد علاين« شـارك 

فيـه عـدد مـن املفكريـن، ويف مقدمتهـم الفيلسـوف األملـاين يورغـن هابرماس ورفيقـه الكندي تشـارلز تايلـور والعـامل األمرييك بير بريغـر والعامل 

األنروبولوجـي مـن أصـل أسـباين خوسـيه كازنوفـا، حيـث أبدوا فكـرة انفتاحية عـى الديـن والقضايا املتعلقـة بها مشـريين إىل أن الـدور العلاين يف 

املجتمـع وهيمنتـه عـى جميـع مناحـي الحيـاة قد أصبح عى وشـك األفول. ويـرون أن العلانية ليسـت الحـل األمثل للمشـكالت واألزمات التـي يواجهها 

العـامل الغـريب. وتلـت املؤمتـرات املذكـورة ندوة رابعـة انعقـدت يف جامعـة بولونيا بعنـوان »السياسـة والثقافـة يف املجتمع املا بعـد علاين«.

اأن  يبدو  اأ�ــســرف  الدكتور  كتاب  م�سمون  ا�ستعرا�س  وقبل   

من امل�ستح�سن اإلقاء نظرة �سريعة على خلفية ن�سوء الفكرة 

العلمانية م�سطلح ال يزال يلعب دورا  الغرب.  العلمانية يف 

هاما يف بناء املجتمع احلديث بقب�سة �سلطوية قوّية على حياة 

الغربية  احل�سارة  مكونات  اأبــرز  من  ُتعّد  وهــي  االأ�سخا�س. 

الدينية.  املــقــد�ــســات  مــن  يعترب  مــا  جميع  اأ�سا�ُسها  يرف�س 

االجتماعية  املــجــاالت  يف  ــان  ــ االأديـ تــداخــل  العلمانية  تــاأبــى 

اأن  العلمانيون  االإن�سان. يزعم  الرئي�سة يف حياة  وال�سيا�سية 

عملية حتويل الديانة امل�سيحية اإىل جمرد ممار�سات دينية 

العلمانية  انت�سار  هو  االجتماعية  امليادين  يف  لها  دخل  بال 

واأنــه بهذا ال�سبب فقط اأحــرزت اأوروبــا التقدم واالزدهــار يف 

جميع حقول احلياة. هذا هو جوهر العلمانية الذي يتمحور 

حوله االإن�سان والذي ينكر دور التعليمات الدينية يف حياته 

اأن العلمانية  بتاتا. ولكن بالرغم من ذلك هناك من يزعم 

لي�ست نظرية ذات طابع اأحادي بل هناك علمانيات خمتلفة. 

يف  لي�س  الديني  التمظهر  متنع  التي  الفرن�سية  الالئكية 

تختلف  اأي�سا  العام  امل�سهد  يف  بل  فقط  احلكومية  الــدوائــر 

عن العلمانية االأمريكية التي ت�سمح باحلجاب اأو باخلمار يف 

احلياة العامة. 

ثمة للعلمانية قراءات متنوعة يف العامل العربي. ومن نخبة 

العرب من قراأها قراءة تاريخية مثل املفكر امل�سري الراحل 

ح�سن حنفي الذي يرى اأنها فكرة غربية ن�ساأت للبحث عن 

احلل مل�ساكل غربية ُمِلّحة ناجتة من �سميم التاريخ االأوربي 

اىل  ت�سديرها  اإمنــا مت  العلمانية  اإن  يقول حنفي  امل�سيحي. 

العامل العربي من بوابة امل�سيحيني ال�سرقيني مثل �سالمة 

ف�سل  بهدف  وغريهم  �سميل  و�سبلي  اأنطون،  وفرح  مو�سى، 

الدين عن الدولة، وذلك الأغرا�س تتعلق بحماية االأقليات. 

باالأغلبية  املكتظة  العربية  البلدان  اإىل  العلمانية  وت�سلُّل 

والــ�ــســريــعــة  الــعــلــمــانــيــة  بـــني  �ـــســـراع  اإىل  اأدى  قـــد  املــ�ــســلــمــة 

االإ�سالمية. فكيف ميكن حتقيق العلمانية وتطبيق ال�سريعة 

اأن حتقيق  امل�سكلة يف  اآن واحــد؟ يجد حنفي احلــل لهذه  يف 

املحافظة  مــن  ال�سريعة  مقا�سد  مــن  اخلم�س  ال�سروريات 

على الدين واحلياة والعقل والعر�س واملال هي نف�س امل�سالح 

حنفي  نظر  يف  االإ�ــســالم  العلمانية.  ت�ستهدفها  التي  العامة 

ديني علماين يف جوهره يف اآن واحد فال يحتاج اإىل علمانية 

زائدة م�ستمدة من ح�سارة اأخرى. واأما حماية االأقليات فاإن 

و�سالم  اأمــن  يف  قرونا  عا�سوا  قد  املختلفة  الدينية  االأقليات 

حتت كنف االإ�سالم. واأما املفكر املغربي حممد عابد اجلابري 

ال  حيث  مزيفة  العربي  العامل  يف  العلمانية  م�ساألة  فيعترب 

تــتــطــابــق مــع حــاجــات الــدمــقــراطــيــة الــتــي حتـــرتم احلــقــوق 

اأن  اإىل  ويذهب  الغربية،  العلمانية  روح  هي  التي  االإن�سانية 

العلمانية ن�ساأت يف الغرب من اأجل ف�سل الدولة عن الكهنوت 

امل�سيحي، وهي جتربة مل يع�سها العامل االإ�سالمي، وبالتايل 

ال حاجة له بالعلمانية. ويف راأي املفكر الفرانكوفوين حممد 

الف�سل  عملية  يف  اختزالها  ميكن  ال  العلمانية  فــاإن  اأركـــون 

الأنها  ذلــك؛  من  واأعمق  اأبعد  فهي  وال�سيا�سي،  الديني  بني 

ترتبط بالبحث عن احلقيقة، مما يجعلها نظرية يف املعرفة 

م�ساألة  بــالــتــايل  وهــي  احلقيقة،  امــتــالك  اأجـــل  مــن  تنا�سل 

حتد  اأيديوجيا  اإىل  حتويلها  يرف�س  ولكنه  املعرفة.  تخ�س 

من حرية التفكري كما يف �سيغتها الالئكية الفرن�سية. ومن 

العلمانية نظرية فل�سفية عادل �ساهر. وهو  اتخذوا  الذين 

ق بني العلمانية اللينة والعلمانية ال�سلبة. ووفقا لهذه  ُيفرِّ

الروؤية يكون االإن�سان اإما متدينا اأو َعلمانيا، وال وجود لنمط 

م  ُيق�سِّ متاما  �ساهر  عــادل  مثل  االثــنــني.  بــني  يجمع  ثالث 

ق�سمني،  اإىل  العلمانية  اأي�سا  امل�سريي  الوهاب  عبد  الراحل 

علمانية جزئية وعلمانية �ساملة، اأوالهما تعني ف�سل الدين 

عن الدولة بينما ال تعني العلمانية ال�ساملة ف�سل الدين عن 

الدولة فح�سب، بل تتجاوز ذلك بف�سل كل القيم االإن�سانية 

واالأخالقية والدينية، ال عن الدولة فقط، بل عن الطبيعة 

ال�ساملة تخت�س  العلمانية  اأي�سا. وهذه  االإن�سان  وعن حياة 

للتطبيق  قابلة  وغري  الغربية  باملجتمعات  امل�سريي  نظر  يف 

راأيه  يف  اجلزئية  العلمانية  اأما  االإ�سالمية.  املجتمعات  على 

الــقــرون، الأنها تقوم  املجتمعات طــوال  فهي مــوجــودة يف كل 

على متايز بني الديني وال�سيا�سي بدون معاداة للدين.

ومن االنتقادات التي تعر�ست لها العلمانية اأنها قد حتولت 

كما  اأخرى  ديانة  اأو  واملجتمع  الدولة  ُتلهم  اأيديولوجيا  اإىل 

و�سفتها �سباح اأحمد عاملة االأنرثوبولوجيا ال�سهرية وتلميذة 

طالل اأ�سد )اإبن حممد اأ�سد النم�ساوي �ساحب »الطريق اإىل 

ت�سدر  قهرية  الهوتية  �سلطة  اإىل  العلمنة  حتولت  مكة«(. 

را�سخة اجلذور  تبقى  اأن  ت�ستطيع  فلم  هــوادة،  اأحكامها بال 

اأمام النقد الالذع الذي زعزع يقينها بعدما زرعت ال�سك يف 

كل �سيئ. وعلى خلفية هذه االأزمات البنيوية للعلمنة نف�سها 

انطلق مفهوم »مابعد العلمانية« اجلديد. 

باكورة  هو  اأ�سرف  كيه  للباحث  العلمانية«  »مابعد  كتاب  اإن 

اأعــمــال يف هــذا املــو�ــســوع باللغة املــااليــاالمــيــة. يــتــنــاول فيه 

احلديثة،  العلمانية  تت�سوره  الــذي  ــّي  اخلــطِّ امل�سار  املــوؤلــف 

وحدود مفهوم العلمانية، والظواهر االجتماعية وال�سيا�سية 

الــتــي بـــرزت متحدية ذلـــك الــتــ�ــســور اخّلـــطـــّي، واالنــتــقــادات 

املتنوعة  وال�سرائح  بعد،  فيما  العلمانية  لها  تعر�ست  التي 

اإمنا  خمتلفة.  ظــروف  حتت  تطورت  التي  االنتقادات  لهذه 

الدين  ال�سلطة بني  اأن يفح�س م�ساألة عالقات  يحاول فيه 

والعلمانية اأكرث من اأن يثبت اأن اأحدهما اأف�سل من االآخر. 

الــرتابــط  يبحث مــن خــاللــه عــن ظـــروف يتمكن فيها مــن 

ت�سيطر  اأن  والــعــلــمــانــيــة دون  الــديــن«  مــثــل  الــثــنــائــيــات  بــني 

مع  بع�سها  متكاملة  تــكــون  اأن  بــل  االأخــــرى  على  اإحــداهــمــا 

بع�س. احلركات االجتماعية واالأحزاب ال�سيا�سية التقليدية 

قّلما  كبقرة مقد�سة.  العلمانية  اإىل  تنظر عموما  يف كرياال 

ما  اأكــرثهــم  يعرف  بل ال  النقد.  بعني  فيها  ينظر  جند من 

املعرفة  يجري من درا�سات نقدية يف هذا املجال يف حمافل 

على امل�ستوى الدويل. وهذا يزيد اأهمية هذه الدرا�سة. يقول 

املوؤلف اإن هذا الكتاب اإمنا َت�سكَّل لتجاوز هذه القيود املوجودة 

املحافل  العلمانية ولتعريف ما يجري يف  نقد  يف كــرياال يف 

االأكادمية العاملية من الدرا�سات اجلادة التي تعيد النظر من 

فيالبوراتو عبد الكبري * 
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جديد يف مفهوم العلمانية.

يبحث  االأول  الف�سل  ويف  ف�سول.  �سبعة  اإىل  الكتاب  ينق�سم 

املوؤلف الظروف ال�سيا�سية التي تطورت فيها درا�سات مابعد 

التي  واملــو�ــســوعــات  تتبناه  الـــذي  النقد  ومنهج  العلمانية، 

تتناولها هذه الدرا�سات. اإن ت�سارلز تايلور وطالل اأ�سد هما 

بني  ال�سلطة  عالقات  وحا�سر  تاريخ  در�سا  بـــارزان  مفكران 

الدين والعلمانية بعمقهما. ويبداأ الف�سل الثاين باأفكارهما 

يف هذا املجال. ولهذا الف�سل ثالثة اأجــزاء: يف اجلزء االأول 

ي�سرح الكاتب وجهات نظر تايلور يف مابعد العلمانية. ال يعدُّ 

تايلور العلمانية جمرد غياب للدين حيث يقول اإنها م�ساألة 

فكرية �سيا�سية يجب اأن ُتفهم كبناء تاريخي، وبالتايل لي�س 

خمتلفة  ــواع  اأنــ بــل  متناف�سة،  تــوجــهــاٍت  والعلمانية  الــديــن 

احلياة  بفهم  وثيق  ب�سكل  تتعلق  التي  احليوية  اخلــربة  من 

الثاين بع�س ميزات  باأخرى. ويبحث يف اجلــزء  اأو  بطريقة 

مناهج اأ�سد يف مقارباته نحو مابعد العلمانية. وُيعّد طالل 

اأ�سد من اأبرز االأكادميني الذين حاولوا اأن يجعلوا لالإ�سالم 

مكانا يف هذه املنقا�سات. يكت�سف اأ�سد »جينولوجيا« العلمانية 

الثالث  اجلــزء  الو�سطى. ويف  الع�سور  امل�سيحية يف  اأوربــا  يف 

تايلور  فكر  مناهج  يف  املــوجــودة  الــفــروق  اإىل  الكاتب  ي�سري 

اأن يفهم  الــقــارئ  التحليل ميــكــن  واأ�ـــســـد. ومـــن خـــالل هـــذا 

الطبيعة العاملية التي حتتويها النقا�سات اجلارية يف حقول 

هذه الدرا�سات واأن يعرف عموما تنوعها الداخلي.

 ويف اجلزء الثالث يقدم الكاتب اأكادمييني اأمثال وائل حالق 

الذين  اأجنــم  وعــوميــر  جاك�سون  و�ــســريمــان  �سعيد  و�سلمان 

حملوا على اأكتافهم مهمة تطوير فكرة اأ�سد يف اإطار وا�سع. 

يف  مكانة  من  لالإ�سالم  يكون  عّما  يبحثون  الُكتاب  وهـــوؤالء 

عامل مابعد العلمانية. وباملقابل ثمة مفكرون اآخرون اأمثال 

عبد اهلل نعيم وعقيل بلجرامي وحامد عنايت الذين ناق�سوا 

اإ�سالم  اإمكانية  واأكــدوا على  العلمانية  مابعد  اإ�سالم  م�سائل 

علماين. وين�سم اإىل هوؤالء الفئة العامل االجتماعي واملوؤرخ 

ل اأن يرى العلمانية  الفرن�سي »جان بوبريو فريي« الذي ُيف�سّ

علمانيات عديدة متنوعة بدال من علمانية واحدة، يتنا�سب 

الــظــروف والــعــوامــل االجتماعية يف  كــل منها مــع اخــتــالف 

جمتمعها. وهو ال ي�ستثني حتى اإمكانية علمانية اإ�سالمية. 

ال�سلطة  حياد  جمــرد  اإال  لي�س  راأيــه  يف  العلمانية  جوهر  اإن 

ال�سيا�سية. ومن م�ستلزمات هذا احلياد اأن ال متنع التعبريات 

الثقافية والدينية ومتظهرها يف احلياة العامة.

وجند يف الف�سل الرابع قراءات جديدة جرت حول النقا�سات 

الــعــلــمــانــيــة عــلــى مــ�ــســتــوى اجلـــنـــدر والـــديـــانـــة والــطــبــقــات 

ــاول هــذه  ــ ــك يف الـــظـــروف الــهــنــديــة. وحتـ االجــتــمــاعــيــة، وذلــ

القراءات اأن ُترِبز كيف اأن العلمانية ا�سُتخِدمت كلغة لتهريب 

واجلندر.  املنبوذين  وطبقة  امل�سلمة  االأقلية  وكراهية  معاداة 

اأجــزاء  اإىل ثالثة  املنق�سم  الف�سل  هــذا  االأول من  ويف اجلــزء 

نــانــدي« و«التــا مــاين« و«تي  »اآ�سي�س  اإ�سهامات  املــوؤلــف  ف  ُيــعــرِّ

العلمانية.  انتقاد  جمال  يف  �ساركار«  و«�سوميت  مادانان«  اأن 

�ساركار  يرى  بتاتا  العلمانية  ناندي«  »اأ�سي�س  يرف�س  بينما 

وتليه  االأف�سل.  هو  نواق�سها  ب�سد  االأمــام  اإىل  التخطي  اأن 

بابار  ظهري  يتخذها  التي  العلمانية  من  املــواقــف  تفا�سيل 

ــا نــيــجــام« و«راجـــيـــف بــهــارغــهــافــا« وعــقــيــل بلجرامي  ــيـ و«اأدتـ

الهنود. ويف اجلزء  النخبة  و«وروميال تهابار« وغريهم من 

االأخري من هذا الف�سل تاأتي مالحظات »بارتها ت�ساتارجي« 

و«فيفيك دهاري�سوفار« و�سبنم تيجاين و«ام اأ�س اأ�س باندهيا« 

وعرفان اأحمد و�سلمان �سعيد الذين قاموا برتميم بناء نقد 

اأو  يوافقها  موقف  اتخاذ  عن  َبعيدين  جديد  من  العلمانية 

يخالفها. 

يف  املــوجــودة  االجتــاهــات  بع�س  يحتوي  اخلــامــ�ــس  والف�سل 

درا�سات مابعد العلمانية يف الواليات املتحدة واأوربا. وُيذكر 

»يورغن هايبارما�س«  الذي جرى بني  املحوِريَّ  فيه احلــوار 

داخل  املوجود  التنوع  يك�سف عن  والذي  كورنايل«،  و«ويليام 

فكر مابعد العلمانية. ي�ستفيد الكاتب هنا لذلك من قراءة 

»ليوكا مافيلي«)Luca Mavelli(. احلاكمية كانت دائمة 

الثالث  اجلــزء  ويف  العلمانية.  مابعد  فكر  يف  مهمة  م�ساألة 

القراءة  اإعــادة  الكاتب اخلال�سة من  م  ُيقدِّ الف�سل  من هذا 

التي قام بها م�سيل فوكو وكــارل �سميت يف هذا املجال. ويف 

نيومان«  »�سول  حمــاوالت  على  ال�سوء  يلقي  الــرابــع  اجلــزء 

النف�سية  التحليالت  حول  الهوتية  �سيا�سية  جديدة  لقراءة 

ــان« يف نقد  ــاك الكــ فــرويــد« و«جــ بــهــا »�سيجماند  قـــام  الــتــي 

العلمانية. ويف اجلزء اخلام�س يذكر املوؤلف ميزات مقاربات 

اإيغلتون« جتاه العقيدة والدين  »�سالفوي جيجك« و«تريي 

واملارك�سية وامل�سائل الالهوتية، وذلك خالل م�ساركتهما يف 

نقا�سات جرت حول مفهوم مابعد العلمانية. ف�سال عن هذا 

املفكرين  م�ساهمات  قــراءة  اإعـــادة  واإيغلتون  جيجك  يحاول 

يف  اأغ�سطينو�س  والقدي�س  اأكــويــنــا�ــس  طوما�س  امل�سيحيني 

الع�سور الو�سطى. جيجك الذي يهتم باملارك�سية والتحليل 

هذا  اأن  ويــوؤكــد  لــالإحلــاد  اأ�سا�سا  امل�سيحية  يف  يجد  النف�سي 

ــات.  االأزمـ مــن  والــتــحــرر  امل�ساكل  الوحيد حلــل  الطريق  هــو 

والف�سل ال�ساد�س يحتوي ثالثة اأجزاء مرتكزا البحث على 

هنا  نقراأ  »ديكولوين«.  منظور  خالل  من  العلمانية  درا�سة 

مناق�سات »ولتار مينيلو« و«اأنيبال كويانو« و«اأنتاكيه ديو�سال« 

ما�ستناك«  و«طوما�س  فانون«  و«فرانز  فينتار«  و«�سيلفيانا 

الدرا�سات  جمــال  يف  امل�ساهمني  اأبــرز  من  اأرجــانــا«  و«�سوفيا 

االأكادميني يف  هــوؤالء  قــراءات  على  الديكولونية. حني منر 

التفكيكية  درا�ساتهم  اأن  كيف  نــرى  اأن  ن�ستطيع  العلمانية 

تفتح اأفاقا جديدة من النقا�سات يف �ساأن االإ�سالم وامل�سيحية 

وكيف اأن مقارنة هذه القراءات مع القراءات الالتينية تقود 

اإىل تطّور نظرات جديدة يف الدين والعلمانية ُتنتجها فكرة 

مابعد العلمانية.

االأول  ــزاأ  اجلــ ــزاء.  ــ اأجـ خم�سة  اإىل  ينق�سم  الــ�ــســابــع  الف�سل 

يــبــحــث اخلـــالفـــات الــتــي كــانــت مـــوجـــودة يف تــعــريــف الــديــن 

ــزء الــثــاين نــقــراأ عن  يف الــعــامل الــقــدمي واجلـــديـــد. ويف اجلـ

االإ�ــســالم  عــن  الدم�سقي  »مـــاين« ومــالحــظــات يوحنا  ديــانــة 

الق�سايا  املــوؤلــف  فيه  يناق�س  الثالث  والف�سل  وامل�سيحية. 

املتعلقة مبفهوم االأديان العاملية. يقول هنا اإن مفهوم االأديان 

ال�سلطة.  اإىل  طموحا  طياتها  يف  تخفي  ذاتــهــا  هــي  العاملية 

ومـــن خـــالل قـــــراءة هـــذه االأجــــــزاء نــفــهــم كــيــف اأن الــقــوى 

الذاتية.  الدين للدفاع عن م�ساحلها  ا�ستغلت  اال�ستعمارية 

الطبقات  مــع  للُم�ساحلة  الهند  يف  بريطانيا  ا�ستخدمتها 

االجتماعية  الطبقات  �سلم  يف  ال�سفلى  الطبقات  �سد  العليا 

من الهندو�س. واحلال يف الواليات املتحدة واليابان اأي�سا ال 

يختلف عنه كثريا. ويبحث يف اجلزء االأخري الطريق ال�سليم 

يناق�س هنا  الدين كما  اأمام م�سار  واملنغ�سات  املعوقات  حلل 

بع�س املقرتحات املنهجية العملية التي تقدمها فكرة مابعد 

العلمانية يف الدرا�سات الدينية والعلمانية. ويوؤكد املوؤلف اأن 

اأن يكون مدخال لدرا�سة مابعد  اإاّل  كتابه هذا مل يق�سد به 

العلمانية ومل ُيِرد اإ�سدار اأي حكم يف اأي جانب من جوانب 

املو�سوع ولو اأن له روؤى خا�سة فيه.
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التفلسف يف اإلسالم

سليان بشري دياين

عندمـا تتـأىت اإلمكانـات للعقـول الحـرة ألن تبحـث عـن الحريـة بشـكل ال ُمتحّيـز تتطـور الفلسـفة. واإلسـالم ليـس اسـتثناء يف هـذا الصـدد؛ 

فقـد سـبق تاريخيـا ملفكريـن مثـل ابن سـينا وابن رشـد والغـزايل أن اشـتغلوا باملسـائل الفلسـفية. وقـد كشـفت أعالهم عن أن اإلسـالم 

يتميـز مبسـتوى عـاٍل مـن االنفتـاح، ويحـر ذلـك بشـكل مسـتمر يف الـراث العلمـي والفلسـفي اإلسـالمي. ولعـل هـذا جوهـر املقاربـة 

التـي يقدمهـا الفيلسـوف السـينغايل األصل، سـليان بشـري ديـاين يف كتابه »التفلسـف يف اإلسـالم«، حيث يتأمـل انفتاح اإلسـالم عى 

التحديـات السياسـية الراهنـة واملسـتقبلية يف عاملنـا املعـارص، الـذي تتزايـد فيـه الرصاعـات اإليديولوجيـة، ومتـارس فيهـا املجموعـات 

الكـرى هيمنتهـا القيميـة والثقافيـة والسياسـية، وال سـبيل إىل الخـروج من ذلـك إال بالحـوار العقالين الذي يدعـو إليه الكاتب بشـدة من 

الفلسـفي. منطلقه 

يف  التفل�سف  اأو  الفل�سفة  مبو�سوع  اال�ستغال  اقت�سي  وقد 

االإ�سالم اأن ي�سوغ املوؤلف مقدمة للفل�سفة يف العامل االإ�سالمي 

يعني  وهذا  وال�سخ�سيات.  املو�سوعات  من  عدد  خالل  من 

تاريخ  يف  الدرا�سات  من  غني  تراث  مع  العالقة  عن  البحث 

الفل�سفة االإ�سالمية، حيث ي�سكل »تاريخ الفل�سفة االإ�سالمية« 

العنوان املركزي الذي حتمله العديد من االأعمال اال�ستق�سائية 

ال�سهرية. 

من  درا�سته  عّينة  اختيار  اإىل  دياين  ب�سري  �سليمان  عمد  وقد 

ال�سوء  لرتكيز  هذا  خياره  اتخذ  باالأحرى  اأو  التاريخ،  هذا 

املوؤلفني  وعلى  االإ�سكالية،  واالأ�سئلة  املو�سوعات  على عدد من 

يحتاج  ملاذا  يف:  االأ�سئلة  هذه  وتتحدد  معها.  تعاملوا  الذين 

لكل  اأن  اأم  عاملي  املنطق  هل  الفل�سفة؟  اإىل  االإ�سالمي  الدين 

لغة منطقها اخلا�س؟ ومن خ�سم هذا ال�سوؤال االأخري تتفرع 

اللغة  ت�سبح  وكيف  الفل�سفية  اللغة  هي  ما  متنوعة:  اأ�سئلة 

فل�سفية؟ ماذا يعني تف�سري ق�سة دينية فل�سفيا؟ هل ميكن اأن 

تتعاي�س العقيدة الدينية مع العقالنية الفل�سفية؟ كيف يجب 

هي  ما  الطبيعة؟  جتاه  وم�سوؤوليته  االإن�سان  موقف  ُيفهم  اأن 

الفل�سفة االإيكولوجية املوجودة يف االإ�سالم؟ هل يتطلب الدين 

نوعا معينا من الدولة اأم هل ي�ستطيع امل�سلمون وينبغي لهم، 

يف �سياق احلداثة، التفكري يف املوؤ�س�سات ال�سيا�سية التي ت�سمح 

لهم بالعي�س بحرية يف جمتمعات مفتوحة ودميقراطية؟ ويف 

االأخري هل يحتوي الدين على اإمكانية التعددية؟

الن�ص القراآين واحلّث على التفل�سف

عددا  اأن  لندرك  القراآين  الن�س  على  نظرة  نلقي  اأن  يكفي 

على  القادرين  اأولئك  انتباه  ا�سرتعاء  اإىل  تهدف  االآيات  من 

حول  املبكرة  ال�سيا�سية  اخلالفات  غ�سون  يف  اإنه  ثم  التفكري. 

م�ساألة اخلالفة بعد وفاة النبي حممد وحول من له احلق يف 

االأ�سئلة  التفكري يف مثل هذه  كان البد من  اهلل،  با�سم  التكلم 

بطريقة فل�سفية. لذلك ي�سدد الكاتب على اأنه يجب اأن ن�ستمر 

م�ساكلنا  مع  التعاطي  ويف  احلايل  ع�سرنا  يف  التفكري  هذا  يف 

املعا�سرة، اأخذا باأن م�ساألة احلكم، اأو باالأحرى من �سوف يحكم 

بقيت مفتوحة ومن غري تعيني اأو تقنني اأثناء العهد النبوي. 

لذلك فاخللفاء الرا�سدون االأربعة انتخبوا وفق اأربعة اإجراءات 

والثاين  الداخلي،  االإجماع  طريق  عن  فاالأول  خمتلفة، 

»ناخبني«  قبل  من  والثالث  الكبار،  ال�سحابة  بني  بالت�ساور 

عينهم �سلفه، وكاد االأخري اأن ُيجرب على قبول من�سب اخلليفة 

يف اأوقات الع�سيان واحلرب االأهلية. وميكن اأن ن�ستخل�س من 

هذا اأن املجتمعات امل�سلمة لها احلرية يف ت�سميم دولها اخلا�سة 

وتعيني ممثليهم.

اإن الفل�سفة تقت�سي اإعمال العقل، ولن يتحقق ذلك اإال يف ظل 

احلرية. ولعل هذا ما تطرحه ق�سة اخللق القراآنية، حيث مّلك 

يعرب  اأن  �سوى  ي�ستطيع  ال  كنزا  املخلوق  االإن�سان  اخلالق  اهلل 

عنه، وهو كنز احلرية. واإذا كان اخلطاب القراآين يك�سف عن اأن 

املالئكة تخ�سى الفو�سى والعنف »الب�سري«، فاإنه ينطوي اأي�سا 

القدرة  اآدم )وحواء( تن�ساأ  االأول،  االإن�سان  اأنه مع  على حقيقة 

االإن�سان  حرية  اأن  يعني  وهذا  اآخر.  �سيء  وفعل  ال،  قول  على 

ال�سيطان،  اأدركه  ما  التمرد، وهذا  القدرة على  واأعلنت  �سبقت 

فكان رد فعله رف�س اأمر اهلل بال�سجود الآدم. 

اأركان االإميان بالعقل يعني  اأن الدفاع عن  ثم ي�ستنبط دياين 

على  العقالنية،  ممار�سة  ثم  ومن  للعقل،  وفقا  بنائها  اإعادة 

ميكن  ال  االإخال�س  اأن  يعتقدون  الذين  اأولئك  نظر  يف  االأقل 

العقل  اأن  من  اخلوف  وظل  واحد.  ل�سيء  تكرارا  يكون  اأن  اإال 

�سائدا يف التف�سري التقليدي، من اأن العقل �سيتخذ من نف�سه 

التعبري عن  اإىل فن اجلدل. وقد مت  هدفه اخلا�س، فيتحول 

مذاهب  اأكرث  اأحد  موؤ�س�س  عن  حكاية  يف  جميل  ب�سكل  ذلك 

منع  الذي  حنيفة  اأبو  وهو  االإ�سالم،  يف  وتو�سعا  تاأثريا  الفقه 

ابنه من االنخراط يف النقا�سات الكالمية، فانده�س االبن من 

نف�سه  هو  كان  اجتاه  يف  ال�سري  من  منعه  الذي  والده،  موقف 

)اأي الوالد( متفوقا فيه وميار�سه، وقد برر اأبو حنيفة موقفه 

يناظرون،  كانوا  عندما  اأنه  بدعوى  اجلدل،  خلو�س  املعار�س 

لكنهم  املحاور،  يخطئ  اأن  من  خوفا  ال�سمت  يلتزمون  كانوا 

اأن  يتمنون  يناظرون وهم  ابنه وجماعته(  اليوم )وهو يق�سد 

يقع حماورهم يف الزلل وينطق بالكفر، وكل من يرغب يف ذلك 

يقع يف الفخ نف�سه. 

بني فل�سفية اللغة العربية واإ�سالمية الفل�سفة

اليونانية،  والعلوم  الفل�سفة  ترجمة  يف  العرب  جنح  تاريخيا 

من  �سيما  ال  ذلك،  يف  ريادي  دور  املاأمون  للخليفة  وكان 

اأكادميية  منارة  �سكلت  التي  احلكمة  بيت  موؤ�س�سة  خالل 

اليهودية  امل�سارب  خمتلف  من  وفال�سفة  مرتجمني  ح�سنت 

والن�سرانية واالإ�سالمية وغريها. وقد اأثارت ترجمة الفل�سفة 

اليونانية اإىل اللغة العربية، وهي لغة �سامية، اأ�سئلة و�سعوبات 

خمتلفة عن ترجمتها اإىل الالتينية، وهي لغة هندو-اأوروبية 

مثل اليونانية. لهذا ال�سبب تو�سل املرتجمون اإىل م�سطلحات 

ا »التع�سف« بني احلني واالآخر يف  جديدة، لكن كان عليهم اأي�سً

الفل�سفة  نقل  اأن  الكاتب  ويوؤكد  املعتادة.  التعبري  اأمناط  نقل 

اليونانية اأ�سهم يف الرقي باللغة العربية التي اأ�سبحت بدورها 

 ، �سينا    كابن  امل�سلمون،  الفال�سفة  بها  يكتب  فل�سفية،  لغة 

والفارابي، والغزايل، وابن ر�سد، وابن طفيل واآخرين، واأي�سا 

الفال�سفة اليهود مثل �سعدية غاون وابن ميمون.

العربي  العامل  دخلت  عندما  الفل�سفة  اأن  النظر  يلفت  وما 

احتفظت با�سمها اليوناين الغريب: الفل�سفة، فتم تعريبها ال 

ترجمتها مبعادل معنوي عربي، و�سار ممار�س الفل�سفة يدعى 

اأن  اإىل  بو�سوح  هذا  وي�سري  فال�سفة.  على  ويجمع  فيل�سوف، 

االأمر يتعلق مبجال جديد يقع خارج جمال العلوم االإ�سالمية 

العقالين على حدود  . ويقع علم الالهوت  الدينية  العلوم  اأو 

تلك املنطقة، ب�ساق واحدة واأخرى يف اخلارج. ُترى هل يجب اأن 

نتحدث اإذن عن الفل�سفة االإ�سالمية؟ اأو ب�سكل اأعم: هل ميكن 

اعتبار البحث الفل�سفي موؤهال دون تناق�س باعتباره يونانيا اأو 

هنديا اأو م�سيحيا اأو اإ�سالميا؟

الفل�سفة  »اأ�سلمة«  اأن  دياين  يوؤكد  ال�سوؤال  لهذا  مناق�سته  يف 

حتُدث. ومبعنى اآخر، فالتفكري اليوناين م�ستوعب، وهو لي�س 

مرتجما فح�سب، بل مدمج بالفعل. ودليل ذلك حلم اخلليفة 

زرقاء  بعيون  اأ�سقر  كرجل  اأر�سطو  �سورة  كانت  حيث  املاأمون، 

التجاين بولعوايل * 
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الالوعي  لكن  غريب.  اأنه  ليخربه  الالواعي  لعقله  و�سيلة 

ا اأن يحوله اإىل موحد �سارم، بينما يتحدث  نف�سه اأخربه اأي�سً

يف نف�س الوقت عن عالقة الوحي بالعقل وياأمره باالعرتاف 

باإله واحد يف نهاية املحادثة الثنائية يف الروؤيا. وهذه االأ�سلمة 

حت�سر يف خمتلف االأدبيات الفل�سفية االإ�سالمية عرب ق�س�س 

النظر عن  ب�سرف  اإنه  ثم  واأفالطون.  ل�سقراط  لها  ال ح�سر 

اللون املحلي املُعطى للفكر واملفكرين اليونانيني، ميكن للمرء 

اأن يتحدث عن الفل�سفة االإ�سالمية، الأن الق�س�س التاأ�سي�سية 

اأفالطون  تعاليم  �سوء  يف  وُتفهم  ُتقراأ  االإ�سالمي  للدين 

معنى  تو�سيح  يتم  الق�س�س  هذه  ويف  واأفلوطني.  واأر�سطو 

رحلة العقل الب�سري اإىل احلقيقة. ومن االأمثلة الرائعة على 

ذلك اإعادة بناء ابن �سينا   الفل�سفي لواحد من اأهم التقاليد يف 

االإ�سالم، وهي ق�سة االإ�سراء واملعراج. 

بني رف�ص الفل�سفة وتبّنيها

اأنه من خالل االإفراط يف التفكري يقع املرء  ي�سري دياين اإىل 

املوقف  وهذا  املنغلق.  املوقف  اأ�سحاب  يدعي  كما  الكفر،  يف 

يحمل بني طياته رف�سا موجها �سد الفال�سفة، الذين يهتمون 

ا  اأي�سً هذا  ي�ستهدف  اأن  ميكن  لكن  العقالنية.  بالتف�سريات 

علماء الالهوت التاأملي من املتكلمني، وقد �سكل هذا رد فعل 

اأنها  يبدو  والتي  والعقالين،  اجلديل  التطرف  جتاوزات  على 

لتقلب  االأ�سعرية  املدر�سة  جاءت  وقد  باهلل.  العقل  ا�ستبدلت 

ومن  العقالنية.  موازنة  اأجل  من  هادئ  اجتاه  يف  املوازين 

»اأخطاء«  لـ  جذرية  االإدانات  اأكرث  اأي�سا  جاءت  املدر�سة  هذه 

بالهرطقة  وا�سحة  اتهامات  بع�سها  ت�سمن  والتي  الفال�سفة، 

والزندقة. وهو يق�سد يف هذا ال�سدد اأبو حامد الغزايل الذي 

خ�س له كالما طويال تناول فيه موقفه من الفل�سفة.

ب�سكل  الفل�سفة  لين�سر  ر�سد  ابن  العك�س من ذلك، جاء  وعلى 

حكيم وحمكم، حتى اإن ا�سمه ظل يرمز على مر االأحقاب واإىل 

ع�سرنا احلايل اإىل العقالنية يف االإ�سالم. وجتدر االإ�سارة هنا 

اإىل احلروف املتقطعة التي تبداأ بها عدد من ال�سور القراآنية، 

فهي تف�سر على وجهني. اأحدهما اأن اهلل تعاىل ا�ستاأثر بعلمها 

الرباين.  ب�سرها  االإحاطة  عن  يعجز  االإن�ساين  العقل  واأن 

والتف�سري االآخر، اأنه ميكن للمرء اأن ينطلق من مبداأ اأن هذه 

الكلمة تعرب عن نف�سها بلغة اأبناء اآدم، فما الفائدة من اإدخال 

فهمها.  اأحد  ي�ستطيع  ال  اإليهم  املوجهة  الر�سالة  يف  اإ�سارات 

اختبار  مبثابة  العالمات  هذه  تكون  اأن  ينبغي  رمبا  لذلك 

اأولئك الذين لديهم معرفة عميقة اجلذور. وال  للتمييز بني 

ميكن اأن يكون هوؤالء اإال فال�سفة، كما يذهب ابن ر�سد.

ويف رده على الهجوم املمار�س على الفل�سفة با�سم الدين، يقول 

الدين  االثنني:  بني  ان�سجاما  الواقع  يف  يوجد  اأنه  ر�سد  ابن 

ومن  القاطع،  بالدليل  االن�سجام  هذا  اأظهر  وقد  والفل�سفة. 

اأكرث  ر�سد  ابن  وكان  قانوين.  التزام  الفل�سفة  درا�سة  فاإن  ثم 

ميثله  الذي  �سيما  ال  الراف�س،  املوقف  دح�س  يف  ووثوقا  ثقة 

الغزايل، ويخل�س اإىل اأن درا�سة الفل�سفة هي يف النهاية واجب 

ا�ستعداد  لديهم  الذين  الأولئك  بالن�سبة  االأقل  على  ديني، 

يطالب  ر�سد  ابن  اإن  اأخرى،  وبعبارة  بذلك.  للقيام  عقالين 

من  والفال�سفة  الفل�سفة  من  عام  ب�سكل  املجتمع  بحماية 

بعد  ي�ستح�سره  �سوف  ما  وهذا  للعقل.  اجلماهري  كراهية 

الذي  االأفغاين،  الدين  النه�سوي جمال  امل�سلح  قرون طويلة 

قرر عدم اإعادة ترجمة رده على الفيل�سوف الفرن�سي رينان اإىل 

العربية لتوزيعه يف العامل االإ�سالمي، حتى ال ت�سل جمادالته 

العقالنية اإىل عامة النا�س.

التعددية وحكمة احلب

االإ�سالم  يف  التفل�سف  حول  كتابه  خامتة  يف  دياين  يخل�س 

ل�سالح  اأي�سا  التفكري  هو  االنفتاح  ل�سالح  التفكري  اأن  اإىل 

حديث  اإىل  نعود  اأن  يجب  الغاية،  هذه  ولتحقيق  التعددية. 

كتابه  يف  الغزايل،  ا�ستخدمه  الذي  وال�سبعني  الثالث  الِفَرِق 

الفرقة  امللحة الختيار  ال�سالل« الإظهار احلاجة  »املنقذ من 

باخلال�س.  تفوز  وحدها  والتي  الفرق،  تلك  من  الناجية 

الوجودية  �سكوكه  بعد  الغزايل  كان  هل  الكاتب:  يت�ساءل  ثم 

ماهية  را�سخة  اأ�س�س  على  يكت�سف  اأن  على  قادرا  واملنهجية 

الفرقة الناجية وي�ستبعد كل الفرق االأخرى؟ وهل هذا حقا 

كل ما كان يحاول فعله؟

ينف�سل  بداأ  الذي  القلب  اأي�سا عن طماأنينة  يبحث  كان  بل   

قراأنا  اإذا  لذلك  منها.  للتخل�س  الطائفية  املعتقدات  كل  عن 

ولي�س  اأنا  يقول  من  اعرتافات  مثل  ال�سالل«،  من  »املنقذ 

اأن ما كان يبحث عنه  اأن ن�ستخل�س  نحن، فلرمبا ينبغي لنا 

كان يوجد ما وراء الفرق الثالث وال�سبعني، اأو نقول اإنه كان 

موجودا يف كل فرقة منها.

لي�ست  الناجية  الفرقة  حديث  حقيقة  اأن  على  يدل  وهذا 

الو�سول  على  القدرة  اأخرى،  وبعبارة  تعددية.  بل  ا�ستبعادا، 

التي  بالطريقة  واالهتمام  للحقيقة  طائفي  غري  فهم  اإىل 

يت�سرفون بها يف كل الفرق. وهكذا ميكن القول اإنه من بني 

الفرقة  اإنقاذ  �سيتم  يذكرها،  التي  وال�سبعني  الثالث  الفرق 

الفرق  جميع  خارج  تقع  الفرقة  وهذه  وال�سبعني،  الرابعة 

اإال  توجد  وال  الفرق،  فوق  توجد  الفرقة  هذه  اإن  االأخرى؛ 

اأنهم  من  الرغم  على  الذين،  اأولئك  كل  من  تتكون  فعليا، 

متكنوا  فقد  وال�سبعني،  الثالث  الفرق  اإحدى  يف  اأع�ساء 

واحل�سري  املطلق  املفهوم  وخارج  اأنف�سهم  من  اخلروج  من 

للع�سوية واالنتماء اإليها.

الرتاث  يف  املعريف  واحلفر  التاريخي  االرحتال  هذا  بعد 

اإىل  الكاتب  بنا  ينتقل  االإ�سالمي،  والالهوتي  الفل�سفي 

احلكم  حتت  ترزح  كانت  التي  مايل  اإىل  الثالثينيات،  اأوائل 

باندياجارا  مدينة  وبالتحديد،  الفرن�سي.  اال�ستعماري 

دوغون،  �سيادي  قبل  من   1770 عام  تاأ�س�ست  التي  ال�سغرية، 

عا�سمة  جعلوها  عندما  تال  عمر  احلاج  ورثة  طورها  والتي 

عامل  هناك  يعي�س  وكان  االإ�سالمية.  توكولور  اإمرباطورية 

التي  »ترينو«  وي�سمى  التل«  �سليف  بن  »بوكار  وهو  حكيم، 

تعني »ال�سيد«.

التعددية  عن  احلكيم  العامل  هذا  الطالب  اأحد  �ساأل  وقد 

الديانات  اأتباع  اإىل  التحدث  ال�سواب  من  وهل  الدينية، 

اأف�سل؟  ب�سكل  اإلههم  على  والتعرف  االأفكار  لتبادل  االأخرى 

الت�سامح  يف  بدر�س  ال�سوؤال  هذا  على  ترينو  احلكيم  ويجيب 

االإميان  باأن  القناعة  على  تقوم  امليتافيزيقا  حيث  ال�سويف، 

هل  ولكن  عنه.  يعرب  الذي  الدين  عن  النظر  بغ�س  واحد، 

هي  احلقيقة  باأن  االقتناع  على  تقوم  التي  للتعددية،  ميكن 

نف�سها، اأن تتجلى يف اأ�سكال خمتلفة، وتت�سع لت�سمل الال دين؟ 

ومبعنى اآخر، هل يحب اهلل غري املوؤمن؟ كما يت�ساءل الطالب 

مرة اأخرى، فريد عليه  باالإيجاب »نعم«، متجاهال كل الفروق 

احلريف.  والتف�سري  التفكري  اأ�سحاب  ي�سعها  التي  املقد�سة 

الفل�سفة:  ُتعّلمه  ما  بال�سبط  هي  االإيجابية  »نعم«  الـ  وهذه 

حكمة احلب، على حد تعبري الكاتب.

اإن مقاربة الكاتب ال�سينغايل االأ�سل �سليمان  ويف اخلال�سة، 

املنظور  يف  التفل�سف  م�ساألة  مبناق�سة  تكتفي  ال  دياين  ب�سري 

االأ�سئلة  اأي�سا  ت�ستح�سر  بل  فقط،  التقليدي  االإ�سالمي 

�سيما  ال  املعا�سر  �سياقنا  يف  القدمية  اجلوهرية  الفل�سفية 

بال�سيا�سة والتدين والعقالنية والتعددية من جهة،  املتعلقة 

التي  والعاملية  االإفريقية  الفل�سفة  على  جديدة  اآفاقا  وتفتح 

هو  هذا  ولعل  اأخرى.  جهة  من  العربي  القاريء  يجهلها 

اجلديد واالأهم يف هذا العمل النقدي الفل�سفي.
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ِمْشَيُة اإلمرباطورية 

دميرتي فاسيليف

ميثـل هـذا الكتـاب مقدمـة شـاملة وعميقـة  للسياسـة والدبلوماسـية وتاريـخ العمـل العسـكري واإلدارة والتريـع الـرويس يف آسـيا 

الوسـطى يف النصـف الثـاين من القرن التاسـع عر، كا يسـلط الضـوء عى العديد مـن الجوانب الحضاريـة، ليس فقط للشـعوب الرقية 

األصليـة يف هـذه املنطقـة، بـل ولروسـيا نفسـها ونهجهـا الثقـايف الـذي ال يـزال فاعـال، إىل جانـب أسـاليبها يف اسـتيعاب محيطهـا 

والخصوصيـة التـي تشـكل مـروع »األمـة الروسـية الكبرية«.

يوؤكد املوؤلف على اأهمية ال�سرق مبعناه الوا�سع لرو�سيا، 

االإمــرباطــوريــة  تــاج  درة  هــو  �سرقا  رو�ــســيــا  تو�سع  وبـــاأن 

�ستمائة  على  يربو  الــذي  بحثه  بداية  ومنذ  الرو�سية. 

�ــســفــحــة، يك�سف لــنــا املـــوؤلـــف فــكــرتــه املــحــوريــة: »حــني 

نوع  عيني  اأمـــام  يبزغ  الرو�سية  االإمــرباطــوريــة  اأتخيل 

املقدمة  يف  فتوم�س  لرو�سيا،  التفاعلية  اخلريطة  من 

ــات خمتلفة،  ــ اأوقــ املــنــاطــق الــتــي غـــدت جـــــزًءا مــنــهــا يف 

ومو�سكو  الرائعة  بطر�سربغ  �سانت  اأحَلــُظ  فقط  بعدها 

القاب�سة على زمام ال�سلطة االإمرباطورية. تندفع هذه 

الوم�سات، الكبرية منها وال�سغرية، اإىل ال�سرق، وجزئيًّا 

مناطق  قلياًل يف  اإال  تــربق  ال  بينما  اإىل اجلنوب،  فقط 

منفردة �سغرية يف الغرب )...( ت�سري االإمرباطورية اإىل 

ال�سرق، متاما كما لو اأن �سدا ي�سدها عن امل�سي غربا. 

ــر كــذلــك فــعــال؛ فمنذ الــبــدء، اأخـــذ اأمــــراء مو�سكو  االأمـ

تقاليد ال�سلطة من ال�سرق، من خانات القبيلة الذهبية 

�سمح  وقــد  الــدولــة.  اإدارة  يف  اأ�ساليبها  وتبنوا  )املــغــول( 

لهم هذا التقليد بلّم �سمل االأرا�سي من حولهم. ويبدو 

اإىل  نقل  قد  ال�سرقية  اخلانية  مع  الوثيق  التفاعل  اأن 

�سرٍق ماألوٍف  ال�سمولية، مما دفعهم نحو  الرو�س فكرة 

ح�ساريا،  مندجما  يكون  اأن  �سرطا  لي�س  لهم،  ومفهوم 

يف  بدجمهم  املحلية  ال�سعوب  اإفـــادة  يف  رغبة  مــع  ولكن 

دولة مركزية قوية، م�سعة روحيا، وال تقهر« )�س: 3(.

االإمــرباطــوريــة  لتواجد  بانورامية  �سورة  العمل  يقدم 

الــكــتــاب  الــو�ــســطــى، حمــــددا طبيعة  اآ�ــســيــا  الــرو�ــســيــة يف 

ــه. نــبــداأ مــع مــراجــعــة الأنــ�ــســطــة الهيئة  ــ مــتــعــددة االأوجـ

املــ�ــســمــاة »الــلــجــنــة االآ�ــســيــويــة« الــتــي اأنــ�ــســئــت يف الــربــع 

وزارة  تتبع  هيئة  وهــي  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  االأول 

امل�سار  لتطوير  االإدارات  وتربط بني خمتلف  اخلارجية 

الو�سطى.  اآ�سيا  يف  الرو�سية  لالإمرباطورية  ال�سيا�سي 

ويفتح الف�سل الثاين نافذة تاريخية وا�سعة على �سهوب 

)تركمان�ستان  وتران�سكا�سبيا  وترك�ستان  كازاخ�ستان 

الثقايف  بالتاأثري  ف�سوله  الكتاب  يختتم  بينما  الــيــوم(. 

اليومية  احلياة  على  )الرو�سية(  االأوروبــيــة  للح�سارة 

لل�سكان االأ�سليني يف اآ�سيا الو�سطى.

يجيب املوؤلف على اأ�سئلة تتعلق مبفهوم الهينمة وذلك 

الو�سطى  اآ�سيا  اأرا�ــســي  بني  من خــالل مقارنة حتليلية 

وبني  الرو�سية  االإمــرباطــوريــة  الــرايــة  حتــت  املن�سوية 

ا�ستعمارية  الإمـــرباطـــوريـــة  الــبــحــار  وراء  مــا  ممــتــلــكــات 

كال�سيكية مثل بريطانيا العظمى. يجد الباحث �سمات 

من  االإقــلــيــمــني،  كــال  يف  الق�سائي  النظام  يف  م�سرتكة 

املحلية للم�ستعمرات ظلت  الق�سائية  اللوائح  اأن  اأهمها 

دون اأي تغيريات كبرية بعد تدخل كلتا االإمرباطوريتني، 

فاحتفظت ال�سلطات اجلديدة بالقانون االأ�سلي العريف 

املحليني،  ال�سكان  بــني  اجلنائية  بالق�سايا  يتعلق  مبــا 

العاملة  املحاكم  اإىل  تنقل  فكانت  املدنية  الق�سايا  اأمــا 

بالنماذج االأوروبية املن�ساأة حديًثا.

مع ذلك فاالختالفات بني احلالتني كثرية والفتة للنظر. 

كــانــوا ينخرطون  الــهــنــود )مــثــال(  اأن  املــوؤلــف  يــالحــظ 

االآ�سيوية، يف حني  مل�ستعمرتها  اإدارة بريطانيا  كثريا يف 

االإداري  اجلهاز  يف  كاأ�سا�س  مواطنيها  وّظفت  رو�سيا  اأن 

اجلديد يف ترك�ستان )على �سبيل املثال( ما ي�سري، ح�سب 

راأيه، اإىل اأن احلكومة الرو�سية كانت تاأمل يف اأن ي�سبح 

موظفوها دعاة ومر�سدي املواطنة االإمرباطورية، وباأن 

ي�ساهموا يف ن�سر عادات وتقاليد النظام االإداري اجلديد. 

يقول الكاتب: »كان الربيطانيون مهتمني بالهند اأ�سا�سا 

جمرد  كانت  لقد  اقت�سادي.  انطالق  نقطة  باعتبارها 

حمــددة،  و�سيا�سية  اقت�سادية  اأهـــداف  لتحقيق  و�سيلة 

اال�ستعمارية  لـــالإدارة  الرئي�سية  املهمة  كانت  وبالتايل 

احلــفــاظ عــلــى اأرا�ـــســـي مــا وراء الــبــحــار واإلــزامــهــا بيت 

ال�سكان  اإ�ــســراك  متاًما  منطقيا  يبدو  بالتايل  الطاعة. 

االإداري، الذي مت ت�سميمه  الهيكل  املحليني بن�ساطٍ يف 

ومن  جهة،  من  اال�ستعماري  اال�سطهاد  من  للتخفيف 

جهة اأخرى، لتوفري االإنفاق العام« )�س: 361-360(.

يف  التب�سريي  العمل  نتائج  تكون  اأن  الغريب  من  لي�س 

الهند وترك�ستان �سئيلة على نحو مت�ساٍو تقريًبا. حول 

عن  اأحجمت  رو�سيا  اأن  اإىل  الكاتب  ي�سري  امل�ساألة،  هذه 

»جتــاهــل«  تكتيكات  مف�سلًة  تب�سريي،  بن�ساط  الــقــيــام 

الدينية، يف حني دعمت بريطانيا  الق�سية  امل�سلمني يف 

ومل  واالإ�سالمية  الهندو�سية  املــدار�ــس  ا  ر�سميًّ العظمى 

تعار�س اأن�سطة املب�سرين امل�سيحيني.

املتباينة  املقاربات  هــذه  اأ�سباب  حتليل  يف  اخلو�س  عند 

يوؤكد    اجلديدة،  اأرا�سيهما  جتاه  وبريطانيا  رو�سيا  بني 

املوؤلف انتفاء القاعدة التي قد ميكن اأن جتمع بينهما، 

بني  ما  املختلفة  االقت�سادية  بالطبيعة  موقفه  مف�سرا 

بريطانيا العظمى ورو�سيا. فاإن كان من ال�سواب ت�سمية 

النهائي  الطور  يف  يقف  مكتمال،  راأ�سماليا  بلدا  االأوىل 

لت�سكل االإمربيالية اال�ستعمارية، فاإن الثانية قد اأجنزت 

�سبكة عالقاتها الراأ�سمالية لتوها فقط. مل يحدد هذا 

نهًجا  وو�سع  بل  وح�سب،  االقت�سادية  النظم  خ�سائ�س 

خمتلًفا جتاه االأقاليم اخلا�سعة، الذي ت�سبب )بدوره( 

يف اختالف طرق وطبيعة �سّم املناطق اجلديدة؛ فاإذا كان 

للدفاع عن م�ساحلهم  الهند  يقاتلون يف  الربيطانيون 

الو�سطى متليه،  اآ�سيا  رو�سيا يف  فاإّن متدد  االقت�سادية، 

يف املقام االأول، اأهداف ال�سيا�سة اخلارجية.

ثــمــة مــالحــظــة مــثــرية لــلــفــ�ــســول �ــســاقــهــا املـــوؤلـــف لهذا 

ال�سيا�سي  والنا�سط  لل�ساعر  اقتبا�س  يف  تتمثل  املو�سوع 

القرن  مطلع  عا�س  الــذي  فيايت�سكو  فا�سيلي  الرو�سي 

الع�سرين وعا�سر االأحداث يف امل�ستعمرات االأوروبية جنبا 

يوؤكد  الو�سطى.  اآ�سيا  الرو�سي يف  التو�ّسع  اإىل جنب مع 

الظاهرتني  هاتني  بني  جوهري  اختالف  على  ال�ساعر 

فيكتوريا زاريتوفسكايا * 
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يف  الرغبة  هــي  لال�ستعمار  الغالبة  »ال�سمة  اأن  بحجة 

م�ساعفة املداخيل، وبالتايل فاإن اخل�سائ�س املحلية  ال 

االأ�سليني يف  اإبقاء احلكام  لتغيري جاد، لدرجة  تخ�سع 

االأمر خمتلف لدينا،  االأوامــر.  اأماكنهم �سريطة تنفيذ 

فــغــزواتــنــا، وهــي امــتــداد حلـــدود االإمــرباطــوريــة، تنحو 

باملركز  وربطها  امل�سمومة  املناطق  مع  الثقايف  للتقارب 

الــقــيــادي، وبــالــتــايل تــغــدو احلــكــومــة املــركــزيــة م�سدرا 

املحليني  لــلــزعــمــاء  ُي�سمح  ال  بحيث  لل�سلطة،  وحــيــدا 

باإن�ساء اأية عالقات فرعية اإال ب�سكل موؤقت، وباعتبارها 

اأثرا من املا�سي املندثر«)�س: 364(.

جتاه  الرو�سية  االإمرباطورية  �سيا�سة  املوؤلف  يرتك  مل 

االإ�سالم بال نظر. يثبت اأن الدين االإ�سالمي يف العقدين 

اآ�ــســيــا الــو�ــســطــى مل  ــني مــن الهيمنة الــرو�ــســيــة يف  االأولــ

يتعر�س عملياً الأي ا�سطهاد، ناهيك عن اأنه كان حمميًّا 

»القوميني«  االإداريــني والع�سكريني  ادعــاءات بع�س  من 

»يف  اإر�سيفية:  وثــائــق  على  معتمدا  يكتب  املــتــطــرفــني. 

اأول  1868 �ساغ كــوفــمــان، وهــو  الــثــاين مــن �سنة  كــانــون 

حاكم ملنطقة ترك�ستان، وكان يتحدث اإىل ممثلي رجال 

الدينية.  ل�سيا�سته  االأ�ــســا�ــســي  املــبــداأ  امل�سلمني،  الــديــن 

الرو�سية يف  االإدارة  تــدخــل  عــدم  املــبــداأ على  هــذا  يــقــوم 

اإخال�س رجال  املحليني مقابل  لل�سكان  الدينية  احلياة 

عّرفها  التي  ال�سيا�سة،  هذه  اجلديدة.  للحكومة  الدين 

احلد  لالإ�سالم«، جتلت يف  باأنها »جتاهل  نف�سه  احلاكم 

على  واحلــفــاظ  املنطقة،  يف  االأرثــوذكــ�ــســيــة  انت�سار  مــن 

املوؤ�س�سات التعليمية املحلية، واالنغما�س الكبري من قبل 

االأمــوال  وتخ�سي�س  اجلديدة،  امل�ساجد  بناء  يف  االإدارة 

حلــمــايــة الــــرتاث االإ�ــســالمــي املــعــمــاري عــلــى االأرا�ـــســـي 

ولــكــن، من  االإ�ــســالمــيــة.  الثقافة  اآثـــار  املــــدارة، وترميم 

ــــرى، نــفــذت احلــكــومــة الــرو�ــســيــة يف املنطقة  نــاحــيــة اأخـ

تو�سيات  ر�ــســمــيــاً  وحــظــرت  االأوقـــــاف  ــســـي  الأرا�ـ علمنة 

االأوقاف اجلديدة، كما منعت اإن�ساء هيئة اإفتاء م�ستقلة 

اإفتاء رو�سية  ُتْرِك�ستان حيث ظلت من�سوية يف هيئة  يف 

داخلية« )�س: 351-350(.

ُخ�س�س جزء كبري من الكتاب للتاأثري الثقايف للح�سارة 

ــة )الــرو�ــســيــة( عــلــى االآ�ــســيــويــني. لــقــد وقــف  ــيــ ــ االأوروب

الباحثون يف املا�سي اإزاء هذا التاأثري على طريف نقي�س، 

و�سلبية  الفريق،  هذا  عند  اإيجابية  بنظرة  حماط  فهو 

تباين  اإىل  ال�سبب  يــعــود  مــا  ــر؛ وغــالــبــا  اآخــ فــريــق  عــنــد 

معتقداتهم ال�سيا�سية. اليوم ميكن معاجلة هذه امل�ساألة 

من زاوية مو�سوعية، وهو ما �سعى الباحث لتحقيقه قدر 

الكازاخ�ستانيني،  تثاقف  عن  احلديث  فعند  امل�ستطاع. 

واحد.  واجتــاه  العملية مب�ستوى  اعتبار  املوؤلف  يرف�س 

وبعك�س النظرة االأحادية القائلة اإن الرو�س قاموا بن�سر 

الكازاخ�ستانية،  البيئة  يف  االأوروبــيــة  احل�سارة  مــبــادئ 

ي�سيف اإليها املوؤلف قائال: »هناك اجتاه ثان يف تفاعل 

الرو�س الوثيق مع الكازاخيني وهو التاأثري الذي تركته 

الــثــقــافــة الــبــدويــة عــلــى الـــرو�ـــس. وعــلــى الــرغــم مــن اأن 

اأنه حدث بف�سل �سحر  اإال  التاأثري مل يكن عميقاً،  هذا 

الب�ساطة و�سدق ال�سخ�سية البدوية« )�س: 503(.

التي بحث فيها  املواد  تت�سح جدية الدرا�سة من خالل 

فاأ�ساف  الوثائق احلكومية،  تقت�سر على  اإذ مل  املوؤلف، 

الع�سرين،  القرن  اأوائــل  الدولة يف  اإليها مذكرات رجال 

ــال مـــتـــعـــددة االأوجــــــــه، جتــمــع بـــني املـــواقـــف  ــمــ وهــــي اأعــ

واآراء  تقييمات  مت�سمنة  وال�سخ�سية،  البريوقراطية 

�سخ�سيات  اأو  مدنيني  موظفيم  باعتبارهم  اأ�سحابها 

متتلك ت�سوراتها اخلا�سة. وتتميز املواد التي ي�ست�سهد 

قوية  ب�سمة  بامتالكها  الــكــتــاب  يف  كــثــرًيا  الــكــاتــب  بها 

ال�سرق،  االأوروبــيــة اجلمعي عن  لفهم ممثلي احل�سارة 

اإن �سّح  اأوروبـــي -  املــواد كتبت بحرٍب  اأن هــذه  ويالحظ 

احل�سارة  اإىل  ينتمي  لقارئ  مّوجهة  وباأنها   - التعبري 

الذي  الت�سور  هــذا  اإن  فيه.  لب�س  ال  انتماء  االأوروبــيــة، 

اأخذ زخمه البحثي االأو�سع ُبعيد �سدور كتاب اال�ست�سراق 

الإدوارد �سعيد، ترك ب�سمته لي�س على موقف ال�سلطات 

االإمربيالية جتاه ال�سرق وح�سب، بل وكذلك على ت�سكيل 

ال�سيا�سة ال�سرقية لالإمرباطورية الرو�سية برمتها.

اإىل  ي�سري  وهو  )مثال(  فا�سيلت�سيكوف  االأمــري  فلناأخذ 

الطابع الفريد ملدن ترك�ستان على النحو التايل: »مدينة 

ط�سقند، مثل جميع مدن ترك�ستان ذات االأهمية، تتكون 

من مدينتني - رو�سية وتقليدية، فالرو�س تركوا مدن 

اأما ط�سقند  بجوارها.  وبنوا مدنهم  م�سا�س  النا�س بال 

الــرو�ــســيــة فــتــرتك لـــدى املـــرء انــطــبــاعــا اأكـــرث اإمــتــاًعــا: 

�سوارع وا�سعة ت�سطف االأ�سجار على جنباتها، ومبحاذاة 

الكثري من  الــري، ما وفر  االأ�سجار، جتري قنوات  هذه 

امل�ساحات اخل�سراء. يوجد يف ال�سوارع الرئي�سية متاجر 

جيدة والعديد من الفنادق واملطاعم ال�سغرية الالئقة. 

لــقــد كـــان بــاالإمــكــان اعــتــبــارهــا مــديــنــة رو�ــســيــة جنوبية 

اأرديــة  يــرتــدون  الذين  االأ�سليني  ال�سكان  لــوال  جميلة، 

معظمها  اللون،  اأحادية  اأرديــة  يف  ن�ساوؤهم  بينما  ملونة 

�سوداء، وال ميكنك حتى روؤية عيونهن خلف �سبكة كثيفة 

خمتلف،  طــابــع  االأ�ــســلــيــة  وللمدينة  اخلــيــل.  �سعر  مــن 

فهي كبرية، يفوق عدد �سكانها مائة األف �سخ�س. ومثل 

املنازل  مــن  مزدحمة  كتلة  فهي  ترك�ستان  يف  املــدن  كــل 

املنخف�سة املبنية من الطوب واللنِِب، مع جدران حتيط 

مرور  ي�سعب  بحيث  للغاية  �سيقة  ال�سوارع  بالفناءات. 

عربتني فيها. وبالقرب من �ساحة ال�سوق املركزي ُيفتح 

اإجــراء  يتم  حيث  حرفية،  ور�سة  اأو  متجر  منزل  كل  يف 

اأنــواع  اأمــام اأعــني املــارة. يباع يف بع�سها كل  جميع املهن 

املنتجات والفواكه املحلية، والبع�س االآخر مليء بال�سلع 

حيث  االأك�ساك  من  العديد  هناك  الرخي�سة.  الرو�سية 

النا�س،  مـــراأى  على  وقليها  املحلية  االأطعمة  غلي  يتم 

وهناك املقاهي املحلية، املكان املف�سل لل�سكان االأ�سليني، 

يــجــلــ�ــســون فــيــهــا لــ�ــســاعــات طــويــلــة عــلــى مــنــ�ــســة عالية 

مفرو�سة بال�سجاد وجمهزة بالو�سائد وي�سربون ال�ساي 

ال�سوق«  اأخــبــار  ويناق�سون  مقاب�س  بـــدون  ــواب  اأكــ مــن 

)�س: 607-606(.

يف  بــالده  ل�سيا�سة  ا  تلخي�سً املوؤلف  ي�سع  �سعرية  وبلغة 

الرو�سية  االإمــرباطــوريــة  متــددت  »لقد  فيقول:  ال�سرق 

�سرًقا على مدى اأزمنة طويلة، مقطوعة بفرتات �سمت 

يف  متفاوتة.  تقدمها  خــطــوات  وكــانــت  وتق�سر،  تــطــول 

فرتة ما ترتعد االأر�س من حتتها وترتعد معها املفاهيم، 

لتنفيذ  اأو ترتب�س  اأخــرى، تتجمد اخلطوات  ويف فرتة 

قفزة حا�سمة اأخرى«.

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

الكتاب: ِمْشيَُة اإلمراطورية.

املؤلف: دميرتي فاسيليف.

نيسور-إستوريا/سانت بطرسبورغ/2022

اللغة: الروسية

عدد الصفحات: 			

* أكادميية ومستعربة روسية
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الوصول إىل عمق حفرة األرنب: رحالت غري عادية

إىل الدماغ البرشي

أالن روبر وبراين بوريل

يف اآلونـة األخـرية أصبـح الدمـاغ ذو اللـون الرمـادي الغامـض محـط اهتـام العديـد مـن املفكريـن. قد تبدو هـذه مالحظـة غريبة، نظـًرا ألن 

الدمـاغ كان دامًئـا يف مركـز العديـد مـن مؤلفـات وأبحـاث املفكريـن. لكن يبـدو أن هناك اهتاًمـا شـعبًيا متزايـًدا بالدماغ واألشـياء العصبية 

هـذه األيـام. علـم األعصاب يف السـنوات األخرية فرض حصاًرا عى العلوم اإلنسـانية حيث كان عى الفلسـفة والتخصصات اإلنسـانية األخرى 

التأقلـم ومواجهـة الحقائـق الجديـدة املتصاعـدة لـدور الدمـاغ مـن علـم األعصـاب. فالتصويـر املقطعـي املحوسـب للدمـاغ غـري املقـروء 

للمشـاهد العـام يعتـر رشًطـا ال غنى عنـه للمصداقيـة العلمية لجميـع التشـخيصات والعالجات النفسـية.

»الو�سول اإىل عمق حفرة االأرنب«، بقلم الدكتور اأالن 

 Brian بــوريــل  وبــرايــن   Allan Ropper روبــري 

الفكري  االهــتــمــام  مــن  كــبــرًيا  جـــزًءا  يعد   ،Burrell
ــــري بــالــدمــاغ الــبــ�ــســري. روبــــري طــبــيــب اأعــ�ــســاب  االأخـ

العديد  لديه  هارفارد  بجامعة  الطب  كلية  يف  ُمتميز 

االأع�ساب  جناح  مــن  لريويها  الرائعة  احلكايات  مــن 

مب�ست�سفى اجلامعة. يف اجلانب االآخر بوريل حما�سر 

قــام  مــا�ــســاتــ�ــســو�ــســتــ�ــس  بــجــامــعــة  الــريــا�ــســيــات  اأول يف 

عاًما.   25 ملــدة  ما�سات�سو�ست�س  جامعة  يف  بالتدري�س 

يقوم بدور رجل النرث يف الكتاب يحول ق�س�س روبري 

املهنية اإىل عظات ق�سرية ذات مغزى ع�سبي ووجودي. 

ما اأنتجه بوريل وروبري يف كتابهما هو �سورة لطبيب 

اأع�ساب ومعلم موهوب للغاية، دائًما ما يكونان اأذكى 

بظهور  تقريًبا  حكاية  كل  تنتهي  الغرفة.  يف  الرجال 

�سديدة  بعناية  الكتاب مكتوب  اللحظة.  كبطل  روبري 

بحيث ميكن التباهي به ب�سراحة، لكنه لي�س بال�سبط 

ميثل  الكتاب  اآخــر،  مبعنى  املهني.  التوا�سع  يف  مقاال 

ــة  ــويـ حــجــة طــويــلــة يف وجـــهـــة نــظــر روبـــــري عــلــى اأولـ

ا�ستجواب  بطريقة  القدمية  بالطريقة  الت�سخي�س 

يف  احلديثة  بالتكنولوجيا  الت�سخي�س  على  املري�س 

يت�سارع  التي  املركزية  املفارقة  لكن  االأع�ساب.  طب 

معها روبري يف وجهة النظر هذه هو اأن نف�س الدماغ 

املري�س يف اال�ستجواب والت�سخي�س  الذي ي�ستخدمه 

غالًبا ما يكون �سعيفا وغري موثوق.

الع�سر  اإىل م�ست�سفى يف  ُيغفر غزو كائن ف�سائي  قد 

احلديث العتقاده اأنها موؤ�س�سة تدار من قبل االآالت.  

املــعــدات  و�ــســفــري  الأزيــــز  ال�سوتية  املــقــاطــع  خ�سم  يف 

الــطــبــيــة، االأطـــبـــاء املـــحـــرومـــون مـــن الـــنـــوم يــدخــلــون 

ويخرجون من غرف الفح�س، ي�ساألون املر�سى �سل�سلة 

من االأ�سئلة القيا�سية، ويقومون ببع�س من النقرات 

ت�سوير  اأو  الــدم  فح�س  لطلب  احلا�سوب  جهاز  على 

االأمل.  م�سكنات  تو�سيف  اأو  ال�سينية  باالأ�سعة  ال�سدر 

ثم يخرجون من الباب ليكرروا الربوتوكول مع العدد 

الكبري من املر�سى االآخرين حتت مراقبتهم. عندما 

يف  اأو   18 اأو   12 حـــوايل  بعد  مناوبتهم،  فــرتة  تنتهي 

بع�س االأحيان 28 �ساعة، يتم ا�ستبدال هوؤالء االأطباء 

املُْرتِدين مالب�َس زرقاء باآخرين، يف تلك االأثناء اأجهزة 

احلا�سوب ت�سهل عملية انتقال املناوبة. 

اأن النهج املتحور حول التكنولوجيا يف الطب  ال �سك 

اجليني  والفح�س  الت�سوير  اآالت  فتمنح  فوائده،  له 

اأدلــة بيولوجية خمفية عن االأطــبــاء. ميكن  االأطــبــاء 

امل�ست�سفيات  جتــعــل  اأن  الــطــبــيــة  احلــا�ــســوب  الأجـــهـــزة 

املمكن  التي من  اأكرث كفاءة، ومتنع االأخطاء الطبية 

يف  اختزالها  ميكن  ال  الطب  ممار�سة  لكن  ارتكابها. 

اخلوارزميات والبك�سالت والربوتوكوالت، كما يجادل 

طبيب االأع�ساب الدكتور اأالن روبري مبهارة يف كتابه 

االأرنــب«. جملة  اإىل عمق حفرة  »الو�سول  الرتفيهي 

الو�سول اإىل عمق حفرة االأرنب هو مثل �سائع يف اللغة 

االإجنليزية للداللة على الو�سول اإىل ال�سبب الرئي�سي 

مل�سكلة ما. بالن�سبة للدكتور روبري، الطب حرفة وفن 

الب�سري بني الطبيب واملري�س.  التفاعل  يعتمد على 

م�ست�سفى  من  غام�سة  طبية  حــاالت  الكتاب  يعر�س 

بريغهام العمالق يف بو�سطن.  يحتوي الطابق العا�سر 

على جناح مر�سى اأمرا�س االأع�ساب، وهو مكان، كما 

قال الدكتور روبري و�سريكه يف التاأليف، بريان ديفيد 

بــوريــل، »يتم اإر�ــســال احلـــاالت االأكـــرث غــرابــة واالأكــرث 

الو�سول  يحاول  روبري  الدكتور  ليتم حلها«.  �سعوبة 

اإىل املــ�ــســبــبــات االأ�ــســا�ــســيــة لــيــتــمــكــن مـــن عــــالج هــذه 

احلاالت، فهو بذلك يطبق املثل ال�سائع »الو�سول اإىل 

عمق حفرة االأرنب«.  

هناك عدد من الطرق التي ميكن اأن يتاأثر بها الدماغ 

ويبدو اأن روبري قد واجهها جميًعا يف مهنته: التهاب 

العنكبوتية،  حتــت  املــنــطــقــة  يف  والــنــزيــف  الــ�ــســحــايــا، 

والــنــوبــات،  الدبقية،  واالأورام  واالأورام،  واالنــ�ــســداد، 

وال�سلل الن�سفي، وبالطبع هنالك العديد من الكوارث 

التي تختبئ وراء امل�سطلح املبتذل ال�سكتة الدماغية. 

وفًقا لروبري، الدول اال�سكندنافية لديها اأدنى معدالت 

اأن  الــعــامل، يف حــني  الــدمــاغــيــة يف  بال�سكتة  االإ�ــســابــة 

االأ�سحاء  اأنهم  اجلميع  يعتقد  الذي  الياباين  ال�سعب 

من بني جميع ال�سعوب، لديهم اأعلى معدالت االإ�سابة 

كانت  مــا  اإذا  االأكــيــد  مــن  لي�س  الدماغية.  بال�سكتات 

ولكن  حمدثة،  روبــري  ذكرها  التي  هذه  االإح�سائيات 

على اأي حال، هذا لي�س كتاًبا للمر�سى اأو اأي �سخ�س 

ي�سعر بالقلق من ال�سعوبة يف تذكر بع�س من اأ�سماء 

جنوم ال�سينما. بل كتاب يثري بع�س املخاوف، بوعي اأو 

الدور  االأعــرا�ــس املرتتبة من فقدان  بغري وعــي، عن 

فه روبري بانقالب مفاجئ  الرئي�سي للدماغ الذي عرَّ

ووح�سي للحياة الطبيعية.

مراًرا وتكراًرا يف ثنايا الكتاب غالًبا من دون �سابق اإنذار، 

�سخ�سيات ذات اأو�ساف منطية غري طبيعية يظهرون 

يف  روبــري  ذكــر  اعتيادية.  مواقف  يف  غريبة  باأعرا�س 

طالل اليزيدي * 
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الكتاب ق�سة فين�سنت على �سبيل املثال، وهو يف االأ�سل 

اأ�سبح فجاأة مبت�سًما  العمر  رجل غا�سب يف منت�سف 

للبي�سبول.   مــبــاراة  كــل  بعد  ثــرثــرة  ويــقــذف  ولطيًفا 

بناًء على فحو�سات دماغه ي�سري العديد من االأطباء 

اجُلــُدد اإىل اأن اجلاين هو ورم اأو رمبا �سكتة دماغية.  

لكن الدكتور روبري مل يكن مقتنعا. حتدث اإىل زوجة 

بال�سداع  بــداأت  زوجها  م�ساكل  اأن  واكت�سف  فين�سنت 

الهرب�س  عـــدوى  اأن  روبـــري  بعدها  اكت�سف  واحلــمــى. 

فين�سنت.  بها  مــر  الــتــي  الرئي�سية  االأعـــرا�ـــس  تف�سر 

وبالتاأكيد، بعد تناول دواء م�ساد للفريو�سات، �سرعان 

ما عاد فين�سنت اإىل نف�سه الغا�سبة ال�سريعة االنفعال.

للمر�سى  املتناق�سة  احلـــاالت  كتابه  يف  روبـــري  يــذكــر 

جوردن ووالرت، وهما رجالن كبريان يف ال�سن يعي�سان 

يف حالة �سبابية من االرتباك.  يوؤكد الدكتور روبري 

اأن الطريقة الوحيدة لفهم الدماغ التالف هي اإ�سراك 

منهجي،  ا�ستجواب  بعد  منهجية«.  مبحادثة  »الدماغ 

�ساأله  اأن عقل جــوردن خمتلط.  فعندما  تعلم روبــري 

اأجــاب جــوردن بعبارات ال معنى لها  اإقامته  عن مكان 

اأيامه. هذا  حول الكالب القادرة على الكالم واأف�سل 

الــنــوع مــن االرتــبــاك يف االإجــابــة لي�س لــه منطق وقد 

عقل  يتجول  املقابل  يف  الت�سخي�س.   �سوء  اإىل  يــوؤدي 

اأن  يعتقد  املثال  �سبيل  واقعنا، فعلى  بعيًدا عن  والــرت 

الدكتور روبري �سجل هدف الفوز بجامعة بو�سطن يف 

عام 1962. فذهن والرت يوؤمن بواقعة اخلا�س بقواعد 

والــرت  ذهــن  عك�س  ميكن  اأنــه  ال�سار  واخلــرب  مت�سقة، 

نحو التفكري ال�سليم. 

روبري  الدكتور  نــربة  تكون  ما  غالًبا  الكتاب  ثنايا   يف 

يت�سمن  مــوؤملــة.   تكون  اأخـــرى  م�سحكة، ويف جــوانــب 

الأنــه  رمبــا  اله�سترييا،  حـــاالت  مــن  جمموعة  الكتاب 

اأكــرث احلــاالت �سيوًعا التي يتعامل معها طبيب  اأحــد 

تتظاهر  التي  املراهقة  ق�سة  روبري  يذكر  االأع�ساب.  

ــــرى تــنــوي اإعـــطـــاء ابنتها  بــاأنــهــا كــفــيــفــة، وامــــــراأة اأخـ

اأي  تعاين من  اأنها ال  رغــم  لــالأمل  ال�سغرية م�سكنات 

ا مع حاالت »هراء« مثل اقتناع  اأمل. تعامل روبري اأي�سً

زوجني باأن املنافذ الكهربائية جتعل اأج�سادهما ترن. 

ال�سرب مع  القليل من  روبــري لديه  الدكتور  اأن  يبدو 

هذا النوع من املر�سى. ذكر روبري يف الكتاب اأنه اأخرب 

الزوجني باأنهما قد يكونان ممغنطني، واقرتح عليهم 

اأن يطفوا يف حمام ال�سباحة اخلا�س بهما ملعرفة ما اإذا 

كانا يتجهان اإىل ال�سمال مثل اإبرة البو�سلة املمغنطة. 

اأو�سح روبري اأن ما يجعل الت�سخي�س �سعًبا ب�سكل خا�س 

اأن امل�سكلة يف بع�س االأحيان تكون نف�سية ولي�ست  هو 

ع�سبية؛ فيمكن للعقل اأن يقنع الدماغ باأن يعاين كل 

مع  ق�سة  روبــري  يذكر  العمى.  اإىل  ال�سلل  مــن  �سيء 

ورقة  بتلويح  مازحاً  ن�سحه  خم�سرم  اأع�ساب  طبيب 

اأي �سخ�س تظهر عليه  اأمــام  100 دوالر  نقدية بقيمة 

بتتبعها  �ستبداأ  فعيونهم  اله�ستريي،  العمى  عالمات 

بالعمى.  م�سابون  باأنهم  اقتناعهم  مــن  الــرغــم  على 

هذه املمار�سة واحدة من العادات الطبية التي ال ح�سر 

روبــري وبوريل يف  التي جمعها  واملثرية لالهتمام  لها 

�سل�سلة حتت عنوان فرعي �سمي بدقة »الرحالت غري 

العادية اإىل الدماغ الب�سري«.

الدكتور روبري يف �سرده يكون يف نف�س الوقت مغرورا 

يكون  فعندما  �ساحر.  ب�سكل  ومزعجا  يطاق  ب�سكل ال 

اجلناح الطبي لالأمرا�س العقلية يف املكان الذي يعمل 

فــيــه الــدكــتــور روبـــري غــري مــزدحــم، ي�سجع الــدكــتــور 

الر�سيف  اإىل  اخلـــروج  على  املقيمني  االأطــبــاء  روبــري 

املثال  �سبيل  على  لالهتمام  املــثــرية  احلـــاالت  وجــمــع 

»اأي �سخ�س ال ي�ستطيع امل�سي ب�سكل م�ستقيم«. ميزح 

�سكوك  روبــري بعجرفة يف كتابه عــن وجــود  الــدكــتــور 

اأطقمها  ب�سبب  العقلية لطبيبة مقيمة  ال�سحة  حول 

وبناطيلها »الغريبة بال داع«. ميزح اأي�ساً حول دكتور 

مقيم اآخر ي�ستخدم األفاًظا عامية يف مكان عمله على 

اأنه �سيتاأقلم اأكرث لو كان يف اأحد �سوارع لو�س اأجنلي�س. 

على الرغم من ذلك، من ال�سعب اأال حتب طبيًبا تكون 

مهنته وتوجهه االأول هو التحدث اإىل املر�سى. يتتبع 

اأفكارهم كاملطاردة يف جحر اأرنب حتى واإن كان الظالم 

خميًفا.  يذكر روبري ق�س�س بع�س ال�سخ�سيات التي 

وتعاين  باركن�سون  مبر�س  امل�سابة  كــاملــراأة  �ساعدها 

من تقلبات مزاجية حادة وتهلو�س بروؤية كالب امللكة 

اإليزابيث يف موقد مدخنة املنزل. وق�سة امراأة اأخرى، 

يف املــراحــل االأخـــرية مــن مــر�ــس الع�سبون احلــركــي، 

وعندما تنظر اإىل لوح زجاجي تهلو�س بقراءة حروف 

�ساعد  عاًما،   20 من  اأكــرث  منذ  الزجاج.  على  مكتوبة 

ا املمثل االأمريكي الكندي مايكل  اأي�سً الدكتور روبري 

فوك�س يف تخ�سي�س اأدوية باركن�سون له لتهدئته من 

الهزات عندما كانت الكامريا قيد الت�سغيل.  

مزرية،  حــاالت  من  يعانون  الذين  للمر�سى  بالن�سبة 

فـــاإن الــدكــتــور روبـــري لي�س اإال مــديــرا لــلــمــر�ــس، وال 

وهنا  املــر�ــســى.  �سفاء  مــن  متكنه  �سحرية  اأداة  ميلك 

واملري�س  روبري  الدكتور  بني  العاطفية  امل�سافة  تاأتي 

اأن  ميكنني  خمفًيا،  خــويف  بقي  »طــاملــا  قــائــاًل:  ي�سرح 

اأحــ�ــســد درجـــة مــن الــهــدوء والــ�ــســرب الــتــي ت�سمح يل 

بالبقاء بجانب ال�سرير واأن اأكون فعااًل.« لو كان هذا 

الكتاب نتاج ُكتَّاب اآخرين اأقل �ساأنا من روبري وبوريل، 

امللونة  لــرمبــا مل يكن غــري جمموعة مــن احلــكــايــات 

دماغ  بها  ينهار  اأن  ميكن  التي  العديدة  الطرق  حــول 

متكنا  بــوريــل  وال�سيد  روبــري  الدكتور  لكن  االإنــ�ــســان. 

من �سرد ق�سة اأكرث عمًقا حول قيمة �سخ�س الطبيب 

االأطباء  والعالج.   الت�سخي�س  يف  الطبي  االآالت  على 

مهذبني،  اأو  متعاطفني  اأو  متوا�سعني  دائــًمــا  لي�سوا 

لكن  اخلــطــاأ،  مــن  مع�سومني  لي�سوا  بــالــتــاأكــيــد  وهـــم 

لدى الطبيب �سيء ما لن ت�ستطيع االآلة اإبداله اأبًدا: 

»العقل الب�سري«.
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تاريخ موجز للمساواة

توماس بيكيتي

جـرت العـادة أن تكـون إصـدارات تومـاس بيكيتـي السـابقة كبرية وضخمـة؛ فخالل العقديـن املاضين أصـدر عدد مـن الُكتب الرئيسـة التي تتجـاوز صفحاتها 

أو تصـل لأللـف صفحـة، منهـا: »رأس املـال واأليديولوجيـا« 2019م، و«رأس املـال يف القـرن الحـادي والعريـن« 2013م، وهي أعال ضخمـة مبقاييس 

ومعايـري الحيـاة املتسـارعة الحاليـة. ومع ذلك، بالرغـم من الحجم املخترص لهـذا العمل، إال أنه ال يقترص عى عرض منهجي للدروس الرئيسـة املسـتفادة 

مـن هـذه األعـال عـن طريـق تلخيـص املناقشـات التي أثـارت األسـئلة يف السـنوات األخرية، بـل يوفـر منظورا جديـدا لتاريـخ الالمسـاواة اسـتنادا لقناعة 

قويـة تقـول بـأن التقـدم نحو املسـاواة هو معركة بـدأت منذ فـرة طويلة وتحتاج فقـط إىل االسـتمرار يف القرن الحـادي والعرين، رشيطة أن نشـارك 

فيـه جميعـًا، وأن نتخـى عـن االنقسـامات القامئة عـى الهوية العرقيـة أو الثقافية وعـى الضوابط التي متنعنـا يف كثري من األحيان مـن امليض قدما؛ 

ذلـك أن األسـئلة االقتصاديـة مهمـة للغايـة بحيـث ال ميكـن تركهـا لفئـة صغـرية مـن املتخصصـن واملديريـن. كا أن نـر هـذه املعرفـة للمواطنن هي 

مرحلـة أساسـية يف تحول عالقـات القوة.

بني  الالم�ساواة  لتقل�س  مقارنا  تاريخا  الكتاب  هذا  يقدم 

على  وذلك  الب�سرية،  املجتمعات  يف  االجتماعية  الطبقات 

اأو  والرتكيز.  احلجم،  يف  متفاوتة  ف�سول  ع�سرة  مدى 

باالأحرى، يقدم تاريخا من امل�ساواة، الأنه؛ كما �سرنى، كانت 

هناك حركة طويلة االأمد على مدار التاريخ نحو املزيد من 

لي�س،  هذا  وال�سيا�سية.  واالقت�سادية  االجتماعية  امل�ساواة 

لعبت  حيث  خطيا،  تاريخا  ولي�س  �سلميا،  تاريخا  بالطبع، 

الثورات واالنتفا�سات والن�ساالت االجتماعية واالأزمات من 

نعر�سه  الذي  امل�ساواة  تاريخ  يف  مركزيًّا  دورا  االأنواع  جميع 

ا مراحل متعددة من االنحدار  هنا. يتخلل هذا التاريخ اأي�سً

واالنطواء والرتاجع.

ومع ذلك، على االأقل منذ نهاية القرن الثامن ع�سر، كانت 

االأول  العقد  فاأوائل  امل�ساواة؛  نحو  تاريخية  حركة  هناك 

هي  ظلمه،  مدى  عن  النظر  بغ�س  احلايل،  القرن  من 

التي حدثت يف عام  تلك  نواٍح عديدة عن  اأكرث م�ساواة من 

اعتمادا  الدقيقة  التطورات  تتباين  كما  1780م.  اأو  1850م 

بني  امل�ساواة  عدم  ندر�س  كنَّا  اإذا  وما  الزمنية،  الفرتة  على 

القانوين،  الو�سع  املحددة من خالل  االجتماعية  الطبقات 

االأ�سل  اأو  التعليم،  اأو  الدخل،  اأو  االإنتاج،  و�سائل  ملكية  اأو 

القومي اأو االثني - العرقي اأو خمتلف االأبعاد املهمة. ولكن 

على املدى الطويل، بغ�س النظر عن املعيار الذي ن�ستخدمه، 

نرى  و2020م،  1780م  عامي  بني  النتيجة.  نف�س  اإىل  ن�سل 

وامللكية  املكانة  يف  امل�ساواة  من  مزيد  نحو  متيل  تطورات 

واملجتمعات  املناطق  معظم  يف  واالأعراق  واجلن�س  والدخل 

على هذا الكوكب، واإىل حد ما عندما نقارن هذه املجتمعات 

االأبعاد  متعدد  عامليا  منظورا  تبنينا  اإذا  عاملي.  نطاق  على 

ب�ساأن عدم امل�ساواة، ميكننا اأن نرى اأنه، من عدة نواٍح، ا�ستمر 

هذا التقدم نحو امل�ساواة اأي�سا خالل الفرتة من 1980م اإىل 

2020م، وهي اأكرث تعقيدا واختالطا مما ُيعتقد يف كثري من 

االأحيان.

حقيقي  اجتاه  هناك  كان  ع�سر،  الثامن  القرن  نهاية  منذ 

النطاق.  حمدود  ذلك  مع  لكنه  امل�ساواة،  نحو  االأمد  طويل 

�سرنى اأن التفاوتات املختلفة ا�ستمرت على م�ستويات كبرية 

وغري مربرة يف جميع هذه االأبعاد - الو�سع وامللكية وال�سلطة 

والدخل واجلن�س واالأ�سل وما اإىل ذلك. وعالوة على ذلك، 

يف  وخمتلفة  جمتمعة  تفاوتات  االأفراد  يواجه  ما  غالبا 

ال  امل�ساواة  نحو  ميل  وجود  على  التاأكيد  اإن  الوقت.  نف�س 

الن�سال  موا�سلة  اإىل  يدعو  فهو  بالنجاح.  التباهي  يعني 

اإنتاج  كيفية  درا�سة  طريق  عن  متني،  تاريخي  اأ�سا�س  على 

ثمينة  درو�سا  نتعلم  اأن  ميكننا  كما  امل�ساواة،  نحو  احلركة 

التي  والتعبئة  الن�ساالت  اأف�سل  ب�سكل  ونفهم  مل�ستقبلنا 

جعلت هذه احلركة ممكنة، باالإ�سافة اإىل الهياكل املوؤ�س�سية 

واالنتخابية؛  والتعليمية  واملالية  واالجتماعية  والقانونية 

فاالأنظمة التي �سمحت للم�ساواة باأن ت�سبح حقيقة دائمة، 

اجلماعي  التعلم  عملية  ت�سعف  ما  غالبا  احلظ،  ل�سوء 

التاريخي،  الذاكرة  فقدان  بفعل  املن�سفة  املوؤ�س�سات  حول 

موا�سلة  اأجل  فمن  املعرفة.  وجتزئة  الفكرية،  والقومية 

التقدم نحو امل�ساواة، يجب علينا العودة اإىل درو�س التاريخ 

وجتاوز احلدود الوطنية والتنظيمية. فهذا العمل احلايل، 

االجتماعية،  والعلوم  التاريخ  جماالت  اإىل  ينتمي  الذي 

متفائل وتقدمي يف نف�س الوقت، كما ي�سعى للتحرك يف هذا 

االجتاه.

االأ�سئلة  هذه  حول  البحث  اأخذ  الع�سرين،  القرن  خالل 

منحى اأكرث منهجية؛ حيث بداأ الباحثون يف جمع البيانات 

ودخل  والرواتب  باالأ�سعار  يتعلق  فيما  وا�سع  نطاق  على 

االأرا�سي واالأرباح واملرياث وقطع االأرا�سي. يف عام 1933م، 

ن�سر اإرن�ست البرو�س كتابه »ر�سم تخطيطي حلركة االأ�سعار 

والدخل يف فرن�سا خالل القرن الثامن ع�سر«، وهي درا�سة 

�سخمة اأظهر فيها كيف حدث ذلك يف �سياق عقود ما قبل 

الزراعية مقارنة  االأجور  الفرن�سية، وكيف تراجعت  الثورة 

�سغط  �سياق  يف  ذلك  كل  االأر�س،  ودخل  القمح  ب�سعر 

ال�سبب  كانت  باأنها  االدعاء  دون  من  قوي.  دميوغرايف 

الوحيد للثورة، يبدو من الوا�سح اأن هذا التطور لن يوؤدي 

والنظام  االأر�ستقراطية  الطبقة  �سعبية  عدم  زيادة  اإىل  اإال 

جان  1965م  عام  يف  جعل  الذي  االأمر  القائم.  ال�سيا�سي 

بقولهم:  البحوث  هذه  اأهمية  ي�سفوا  اأن  وزمالءه  بوفييه 

خارج  املعا�سرة  االجتماعية  الطبقات  مداخيل  تظل  »طاملا 

كتابة  حماولة  العبث  من  �سيكون  العلمي،  البحث  نطاق 

تاريخ اقت�سادي واجتماعي �سالح« .

االأمريكيون  واالقت�ساديون  املوؤرخون  مهد  ذلك،  موازاة  يف 

عام  ففي  الرثوة؛  توزيع  لتاريخ  الطريق  والربيطانيون 

االأوىل،  القومية  احل�سابات  كوزنت�س  �ساميون  1953م، جمع 

التي �ساعد يف تاأ�سي�سها بعد �سدمة الك�ساد، مع بيانات من 

�سريبة الدخل الفيدرالية )التي مت اإن�ساوؤها عام 1913م، بعد 

ح�سة  تقدير  اأجل  من  طويلة(  ود�ستورية  �سيا�سية  معركة 

الدخول املرتفعة يف الدخل القومي؛ حيث تناولت الدرا�سة 

دولة واحدة فقط )الواليات املتحدة( وفرتة ق�سرية ن�سبيا 

)1913م-1948م(، لكنها كانت اأول درا�سة من هذا النوع، وقد 

اأحدثت �سجة كبرية. كما فعل روبرت المبمان ال�سيء نف�سه 

الفيدرالية  ال�سريبة  من  بيانات  م�ستخدما  1962م  عام  يف 

اأتكين�سون التحليل  1978م، دفع توين  على املرياث، ويف عام 

اإىل اأبعد من ذلك، م�ستخدًما م�سادر بريطانية عن املرياث. 

الزمن، حيث  الوراء يف  اإىل  األي�س هان�سون جونز  كما عادت 

جرد  قوائم  يف  وا�سع  حتقيق  نتائج  1977م  عام  يف  ن�سرت 

املمتلكات لالأمريكيني يف الفرتة اال�ستعمارية.

منذ  التقني  املجال  يف  املحرز  التقدم  فاإن  لذلك،  باالإ�سافة 

اأطول  2000م جعل من املمكن متديد التحليل لفرتات  عام 

البحث  برامج  من  انطالقا  البلدان.  من  اأكرب  عدد  واإىل 

WID.( امل�ساواة العاملية لعدم  البيانات  هذه، جمعت قاعدة 

world( يف عام 2021م اجلهود امل�سرتكة ملا يقرب من مائة 
باحث ب�ساأن ثمانني دولة يف كل قارة، مع بيانات حول توزيع 

الدخل والرثوة تعود، يف بع�س احلاالت، اإىل القرنني الثامن 

االأوىل من  العقود  وامل�سي قدما حتى  والتا�سع ع�سر،  ع�سر 

عيل الرواحي * 
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الزمني  املنظور  هذا  اأتاح  حيث  والع�سرين،  احلادي  القرن 

واملقارن االأو�سع اإمكانية م�ساعفة املقارنات وحتقيق اإجنازات 

من  وال�سيا�سي  واالقت�سادي  االجتماعي  التف�سري  يف  مهمة 

ن�سر  اإىل  اجلماعي  العمل  هذا  وقاد  املالحظة،  التطورات 

خطوط  اأول  تقرتحان  و2019   2013 عامي  يف  درا�ستني 

الرثوة،  لتوزيع  التاريخي  التطور  حول  تف�سريية  �سردية 

هذه  حول  العامة  املناق�سات  اإثراء  يف  �ساعدت  درا�سات  وهي 

يف  التحوالت  حول  درا�سات  موؤخرا  بداأت  كما  االأ�سئلة. 

ال�سيا�سية،  واالنق�سامات  االجتماعية  امل�ساواة  عدم  بنية 

عاملا  ال�ستينيات  يف  اأطلقها  التي  الدرا�سات  مع  يتما�سى  مبا 

يجب  ذلك،  مع  روكان.  و�ستاين  ليب�سيت  �سيمور  ال�سيا�سة 

التاأكيد على اأنه ال يزال هناك الكثري الذي يتعني القيام به 

البحث  ومهارات  وامل�سادر،  املتنوعة،  املنهجيات  بني  للجمع 

والتعبئة  واملوؤ�س�سات،  للتمثيالت  مر�ٍس  حتليل  لتقدمي 

امل�ساركة يف  الفاعلة  والن�ساالت، واال�سرتاتيجيات واجلهات 

التحوالت التي مت احلديث عنها.

العمل،  هذا  موؤلف  بال  ت�سغل  التي  املهمة  االأ�سئلة  من 

واالأعمال امل�سار اإليها �سابقا، هو: ما الدرو�س الرئي�سة التي 

ميكن ا�ستخال�سها من هذا التاريخ االقت�سادي واالجتماعي 

اجلديد؟ االأكرث و�سوحا هو بال �سك ما يلي: عدم امل�ساواة 

و�سيا�سي.  وتاريخي  اجتماعي  بناء  �سيء  كل  وقبل  اأوال  هي 

التطور  من  امل�ستوى  نف�س  اإىل  بالن�سبة  اأخرى،  بعبارة 

االقت�سادي اأو التكنولوجي، هناك دائما العديد من الطرق 

النظام  اأو  احلدود  نظام  اأو  امللكية  نظام  لتنظيم  املختلفة 

اأن  اأو النظام املايل والتعليمي، حيث  االجتماعي وال�سيا�سي 

�سيا�سية؛ فهي تعتمد على حالة  هذه اخليارات ذات طبيعة 

ووجهات  االجتماعية  الفئات  خمتلف  بني  القوة  عالقات 

النظر العاملية املعنية، كما توؤدي اإىل م�ستويات وهياكل غري 

والفرتات  املجتمعات  على  بناء  للغاية،  متغرية  مت�ساوية 

من  التاريخ  يف  الرثوة  اإبداعات  جميع  ن�ساأت  لقد  الزمنية. 

للعمل،  الدويل  التق�سيم  على  تعتمد  فهي  جماعية:  عملية 

اأنحاء العامل، وتراكم  املوارد الطبيعية يف جميع  وا�ستخدام 

املجتمعات  تخرتع  كما  الب�سرية.  بدايات  منذ  املعرفة 

اأجل  من  واملوؤ�س�سات  القواعد  با�ستمرار  املقابل  يف  الب�سرية 

على  دائما  ولكن  وال�سلطة،  الرثوة  وتق�سيم  نف�سها  هيكلة 

اأ�سا�س خيارات �سيا�سية قابلة للتغيري والرتاجع اأي�سا.

الدر�س الثاين هو اأنه منذ نهاية القرن الثامن ع�سر كان هناك 

ال�سراعات  ب�سبب  وذلك  امل�ساواة.  نحو  االأمد  حترك طويل 

والثورات �سد الظلم التي جعلت من املمكن حتويل عالقات 

القوة واالإطاحة باملوؤ�س�سات التي تدعمها الطبقات املهيمنة، 

بطريقة  االجتماعية  امل�ساواة  عدم  هيكلة  اإىل  ت�سعى  والتي 

وتاأ�سي�س  وحديثة،  جديدة  مبوؤ�س�سات  وا�ستبدالها  مفيدة، 

قواعد اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية اأكرث اإن�سافا وحترًرا 

التي  االأ�سا�سية  التحوالت  ت�سمل  عام،  ب�سكل  لالأغلبية. 

�سوهدت يف تاريخ االأنظمة اأن الالم�ساواة خ�سعت ل�سراعات 

انتفا�سات  اجتماعية واأزمات �سيا�سية وا�سعة النطاق. كانت 

الفرن�سية  الثورة  واأحداث  1789م   - 1788م  يف  الفالحني 

تكن  مل  وباملثل،  النبالء.  امتيازات  اإلغاء  اإىل  اأدت  التي  هي 

العبيد  مترد  ولكن  باري�س  �سالونات  يف  �سامتة  املناق�سات 

اإىل بداية نهاية نظام  اأدى  1791م مما  �سان دومينج عام  يف 

الع�سرين،  القرن  فخالل  االأطل�سي.  املحيط  يف  العبودية 

اإن�ساء  يف  رئي�سيا  دورا  والنقابية  االجتماعية  التعبئة  لعبت 

من  احلد  ويف  والعمل  املال  راأ�س  بني  جديدة  قوة  عالقات 

احلربني  حتليل  ال�سياق،  هذا  يف  اأي�سا  ميكن  امل�ساواة.  عدم 

والتناق�سات  االجتماعية  للتوترات  كنتيجة  العامليتني 

�سادت قبل عام  والتي  التي ال تطاق  امل�ساواة  املرتبطة بعدم 

الواليات  ففي  والدويل.  املحلي  ال�سعيدين  على  1914م، 

املتحدة، ا�ستغرق االأمر حربا اأهلية مدمرة لو�سع حد لنظام 

1965م، جنحت  1865م. وبعد قرن، يف عام  العبودية يف عام 

العن�سري  التمييز  نظام  اإلغاء  يف  املدنية  احلقوق  حركة 

القانوين. واالأمثلة كثرية: يف اخلم�سينيات وال�ستينيات من 

القرن املا�سي، لعبت حروب اال�ستقالل دورا مركزيا يف اإنهاء 

اأعمال  من  عقودا  االأمر  ا�ستغرق  كما  االأوروبي،  اال�ستعمار 

العن�سري يف جنوب  ال�سغب والتعبئة للتخل�س من الف�سل 

اإفريقيا يف عام 1994م.

ما  غالبا  واالنتفا�سات،  واحلروب  الثورات  اإىل  باالإ�سافة 

حتول،  نقاط  مبثابة  واملالية  االقت�سادية  االأزمات  تكون 

تعريف عالقات  ويعاد  االجتماعية  ال�سراعات  تتبلور  حيث 

رئي�سيا  دورا  1930م  عام  اأزمة  لعبت  ال�سياق،  هذا  يف  القوة. 

االقت�سادية  الليربالية  عن  االأمد  طويلة  ال�سرعية  نزع  يف 

اأنه يف  نرى  كما  الدولة.  لتدخل  االأ�سكال اجلديدة  وتربير 

االآونة االأخرية اأي�سا، بداأت نتائج االأزمة املالية لعام 2008م، 

ووباء Covid-19 العاملي يف 2020م-2021م، يف قلب العديد 

من احلقائق التي كانت تعترب قبل فرتة وجيزة غري قابلة 

املثال،  �سبيل  على  املتعلقة،  اليقينيات  �سمن  اأو  للدح�س، 

املركزية.  البنوك  دور  اأو  العام  ين  للدَّ املقبول  بامل�ستوى 

مترد  انتهى  مهمة،  تزال  ال  ولكن  حملية  اأكرث  نطاق  على 

ال�سرتات ال�سفراء يف فرن�سا يف عام 2018م بتخلي احلكومة 

عن خطتها لزيادة �سريبة الكربون، والتي تعزز الالم�ساواة 

ب�سكل خا�س. يف بداية ع�سرينيات القرن احلادي والع�سرين، 

 ،MeToo#و  Black Lives Matter حركات  ُتظهر 

العرقية  امل�ساواة  عدم  حول  النا�س  ح�سد  على  رائعة  قدرة 

واجلن�سانية واملناخية، عرب احلدود الوطنية واالأجيال، مع 

للنظام  والبيئية  االجتماعية  التناق�سات  االعتبار  االأخذ يف 

الثورات  هذه  ت�ستمر  اأن  املحتمل  فمن  احلايل،  االقت�سادي 

يف  امل�ستقبل،  يف  مركزي  دور  لعب  يف  واالأزمات  وال�سراعات 

ظل ظروف يتعذر التنبوؤ بها بدقة. 

التاريخ،  اآخر من  ا ت�سليط ال�سوء على در�س  اأي�سً املهم  من 

وهو اأن ال�سراعات وعالقات القوة لي�ست كافية، فهي ُتعترب 

وال�سلطات  املتكافئة  غري  املوؤ�س�سات  لقلب  �سروريا  �سرطا 

االأ�سكال  من  �سكل  باأي  ت�سمن  ال  لالأ�سف  لكنها  الرا�سخة، 

�ستحل  التي  والقوى اجلديدة  املوؤ�س�سات اجلديدة  تكون  اأن 

ياأمل  كما  حترري  طابع  وذات  بامل�ساواة  تت�سم  دائما  حملها 

ال�ساعون لها.

من  الرغم  فعلى  بيكيتي،  يرى  كما  ب�سيط  ذلك  يف  ال�سبب 

القائمة  للموؤ�س�سات  القمعية  الطبيعة  اإدانة  اأنه من ال�سهل 

على  االتفاق  بكثري  ال�سعب  من  اأنه  اإال  واحلكومات، 

تقدم  اإحراز  املمكن  من  �ستجعل  التي  البديلة  املوؤ�س�سات 

وال�سيا�سية،  امل�ساواة االجتماعية واالقت�سادية  حقيقي نحو 

ذلك  يف  مبا  الفردية،  اخليارات  احرتام  الوقت  نف�س  ويف 

احلق يف االختالف. فاملهمة لي�ست م�ستحيلة على االإطالق، 

لكنها تتطلب منا قبول املداوالت، ومواجهة وجهات النظر 

كل  وقبل  التجريب،  من  والكثري  والت�سويات،  املختلفة، 

التعلم  ميكننا  اأنه  حقيقة  قبول  منا  االأمر  يتطلب  �سيء، 

اأن  وخا�سة  لالآخرين،  التاريخية  والتجارب  امل�سارات  من 

م�سبقا  معروف  غري  العادلة  للموؤ�س�سات  الدقيق  املحتوى 

وي�ستحق املناق�سة على هذا النحو. غري اأننا �سرنى اأنه منذ 

نهاية القرن الثامن ع�سر، ا�ستندت امل�سرية نحو امل�ساواة اإىل 

يجب  التي  املحددة  املوؤ�س�سية  الرتتيبات  من  عدد  تطوير 

القانون؛ واالقرتاع  اأمام  امل�ساواة  النحو:  درا�ستها على هذا 

العام والدميقراطية الربملانية؛ والتعليم املجاين واالإلزامي، 

وغري ذلك.

-----------------------------------------------
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إعادة تشغيل املستقبل: كيفية إصالح االقتصاد غري املادي

جوناثان هاسكل وستيان ويستليك

شـهد العقـدان املاضيـان تباطـؤا يف النمو االقتصـادي، وتزايدا يف عدم املسـاواة واختالل املنافسـة، ومجموعة مـن العلل األخرى التـي جعلت الناس 

يتسـاءلون عـا حـدث للمسـتقبل الـذي ُوعـدوا بـه. تكشـف إعـادة بـدء املسـتقبل كيـف تنشـأ هـذه املشـاكل مـن الفشـل يف تطويـر املؤسسـات التي 

يتطلبهـا اقتصـاد يعتمـد اآلن عـى رأس املـال غري املـادي مثل األفـكار، والعالقـات، والعالمـات التجاريـة، واملعرفة.

يف هـذا الكتـاب الرائـد واالسـتفزازي، يجـادل جوناثـان هاسـكل وسـتيان ويسـتليك بـأن خيبـة األمـل االقتصاديـة الكـرى أي القرن، هـي نتيجـة انتقال غري 

مكتمـل مـن اقتصـاد قائـم عـى رأس املال املـادي، ويوضحان كيـف أن املؤسسـات الحيوية التـي يقوم عليهـا اقتصادنا، تظـل موجهة نحـو طريقة عفا 

عليهـا الزمـن، ملارسـة األعـال التجاريـة. لقـد تباطـأ منـو االسـتثار غـري املادي بشـكل كبـري يف السـنوات األخـرية؛ ما جعـل العـامل أفقر وأقـل عدال 

وأكـر عرضـة للتهديـدات الوجوديـة. يقـدم هاسـكل وويسـتليك أفـكارا جديدة ومثرية ملسـاعدتنا عـى اللحاق بالثـورة غري امللموسـة، ويقدمـان خريطة 

طريـق لكيفيـة متويـل األعال التجارية، وتحسـن مدننـا، ومتويل املزيد مـن العلوم والبحوث، وإصالح السياسـة النقديـة، وإعادة تشـكيل قواعد امللكية 

الفكريـة لألفضل.

التمويل  طليعة  يف  ووي�ستليك  ها�سكل  خربة  على  باالعتماد 

امل�ستقبل«  بدء  »اإعادة  ت�سع  االقت�سادية،  ال�سيا�سات  و�سنع 

جمموعة من احللول اجلذرية والعملية التي ميكن اأن تقودنا 

اإىل امل�ستقبل.

يقال لنا اإننا نعي�س يف ع�سر االحتكارات. رمبا ولت االأيام التي 

كانت فيها �ستاندرد اأويل اأو يو اإ�س �ستيل ت�سيطر على االقت�ساد، 

بعيد.  زمن  منذ  ولت  لقد  ينا�سبهم:  الذي  بال�سكل  وتديره 

االأيقونات  فاإن  النقاد،  يجادل  كما  الذكي،  هاتفك  افتح  لكن 

يف  االحتكاريني  من  جمموعة  متثل  تراها،  التي  املتوهجة 

يف  فقط  لي�ست  وامل�سكلة  والر�سوخ.  بالقوة  يتمتعون  �سيء  كل 

من�سات التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها تريليون دوالر. ميكن 

روؤية الفجوة املتزايدة بني ال�سركات االأكرث ربحية واإنتاجية، 

واملتقاع�سني يف معظم البلدان والقطاعات.

على مدى العقد املا�سي، كان هناك عدد كبري من االآراء حول 

بني  املناف�سة  تناق�س  مع  للتعامل  الالزم  املوؤ�س�سي  االإ�سالح 

ال�سركات. يف جوهرها فكرتان: االأوىل هي اأن �سيا�سة املناف�سة 

كانت ت�سري يف االجتاه اخلاطئ ملدة اأربعة عقود، وامل�ساكل تعود 

االآن لتجد نف�سها، والثانية هي اأن �سركات التكنولوجيا متثل 

تهديدا جديدا وخطريا ب�سكل خا�س لالأ�سواق التناف�سية.

العالج االأكرث �سيوعا هو العودة اإىل مبادئ مكافحة االحتكار 

يف ال�ستينيات وال�سبعينيات من القرن املا�سي، وال �سيما الرغبة 

االأكرب يف التدخل عندما تتمتع ال�سركات بح�س�س كبرية جدا 

اأتباع  من  باأنهم  اأحيانا  اأنف�سهم  املوؤيدون  ي�سف  ال�سوق.  يف 

العليا  املحكمة  قا�سي  برانديز،  لوي�س  بعد  الربانديز اجلدد، 

املخالف للثقة يف اأوائل القرن الع�سرين. ي�سري منتقدوهم اإىل 

حركتهم، بحيويتها اخللفية للم�ستقبل، على اأنها »حمب �سد 

االحتكار«.

اإن وجهة النظر القائلة باأن مكافحة االحتكار تخذلنا، خا�سة 

الذي  التحقيق  ُيعد  وا�سع.  بتاأييد  حتظى  الرقمي،  املجال  يف 

اأجرته اللجنة الق�سائية التابعة ملجل�س النواب االأمريكي عام 

اإنفاذ  اإىل  دعت  فقد  بارزا؛  مثاال  الرقمية  االأ�سواق  يف   2019

اأكرث �سرامة ملكافحة االحتكار ي�سمل تفكك املن�سات املهيمنة، 

ا�ستخدام  اإ�ساءة  وحظر  البيانات،  نقل  قابلية  ومتطلبات 

ا�ستعرا�سها اخلا�س  املتحدة  اململكة  اأجرت  التفاو�سية.  القوة 

االقت�سادي  اخلبري  بقيادة   ،2019 عام  يف  الرقمية  للمناف�سة 

هذا  االأوروبي  االحتاد  وي�سارك  فورمان.  جي�سون  االأمريكي 

مفو�سة  و�سفت   ،2020 اأكتوبر  يف  حديثها  يف  اخلا�س.  القلق 

الرقمية  املن�سات  في�ستاجر  مارجريت  االأوروبي  االحتاد 

البوابة، ولديهم قوة هائلة على حياتنا«. وهي  باأنها »حرا�س 

اخلطرة  فاملنتجات  �سالمتنا؛  على  توؤثر  اأن  ميكن  اأنها  ترى 

وحمتواها ال�سار ميكن اأن ينت�سرا على نطاق وا�سع. ميكن اأن 

توؤثر على فر�سنا، �سواء كانت االأ�سواق ت�ستجيب الحتياجاتنا، 

لديها  اإن  بل  نف�سها.  املن�سات  ل�سالح  فقط  تعمل  اأنها  اأو 

 - تقوي�س  اأو   - وحماية  ال�سيا�سية،  نقا�ساتنا  لتوجيه  القوة 

دميقراطيتنا.

من  خمتلف  نوع  اإىل  حاجة  هناك  باأن  املوؤلفان  يجادل  هنا، 

 - امللمو�سة  غري  االأ�سول  حيث  عامل  يف  املوؤ�س�سي،  االإ�سالح 

االخرتاع  براءات  مثل  املحمية  الفكرية  امللكية  من  �سيء  كل 

البيانات - تقود  التجارية وقواعد  العالمة  التعرف على  اإىل 

االنخفا�س  فهم  ميكن  ال  اأنه  حجتهما  االقت�سادي.  االأداء 

الوا�سح للمناف�سة ب�سكل �سحيح دون مراعاة االأهمية املتزايدة 

لالأ�سول غري امللمو�سة. وعندما يتم اأخذ تاأثريها يف االعتبار، 

ارتفاع  مثل  املتنامية،  ال�سوقية  القوة  اأعرا�س  بع�س  فاإن 

هوام�س الربح والرتكيز االأكرب على امل�ستوى الوطني يف بع�س 

لكنه  حقيقي،  االآخر  البع�س  وهمية.  اأنها  يتبني  االأ�سواق، 

مدين بالقدر نف�سه اإىل الطبيعة املتغرية لراأ�س املال. اإ�سافة 

تخلق  امللمو�سة  غري  باملواد  الغنية  ال�سركات  فاإن  ذلك،  اإىل 

يكونوا  اأن  منهم  يتطلب  مما  للمنظمني؛  خمتلفة  حتديات 

على  عادة  االحتكار  مكافحة  تركز  بينما  اأخريا،  خربة.  اأكرث 

انخفا�س املناف�سة بني ال�سركات، فاإنه من املهم النظر يف زيادة 

املناف�سة بني العمال، املناف�سة على املدار�س والوظائف واملكانة. 

لالأهمية  بالكثري  تدين  املناف�سة  هذه  اأن  املوؤلفان  ويرى 

امللمو�سة. على وجه اخل�سو�س، فهي  املتزايدة لالأ�سول غري 

يوؤدي  مما  العمال،  بني  ال�سفرية  املناف�سة  خماطر  من  تزيد 

اإىل ت�سعيد خماطر اال�ستثمار يف درجات غري �سرورية ووثائق 

اعتماد ال معنى لها.

اأما عن احلكمة امل�ستلمة يف تراجع املناف�سة، كما يقول املوؤلفان، 

مب�سكلة  يتعلق  فيما  املعيارية  احلجة  نراجع  اأوال  فدعونا 

اأو�سح يف البحث  البينية، والتي مت تو�سيحها ب�سكل  املناف�سة 

كان  اإذا  فيليبون.  توما�س  االقت�ساد  عامل  اأجراه  الذي  املهم 

هناك عدد قليل من ال�سركات املناف�سة يف ال�سوق، فاإن معظم 

الو�سع  القلق. غالبا ما يرتبط هذا  يبداأون يف  االقت�ساديني 

حوافز  و�سعف  ال�سلع،  وتنوع  االأ�سعار  على  اأقل  مبناف�سة 

االبتكار.

االقت�ساديون  ي�سميه  ما  ارتفاع  ال�سلة  ذات  الظواهر  ومن 

منتج،  الإنتاج  احلدية  التكلفة  بني  الفرق  وهو  »العالمات«، 

اأجراها  التي  املوؤثرة  االأبحاث  وت�سري  املنتج.  بيع هذا  ومقدار 

ها�سكل ووي�ستليك اإىل اأن هوام�س الربح تزداد باطراد منذ عام 

1980 يف الواليات املتحدة واأوروبا. هذه عالمة حمراء اأخرى 

ا�ستمرار  نتوقع  ال  التناف�سية،  االأ�سواق  يف  لالقت�ساديني: 

من  ال�سراء  اإىل  �سيتحولون  امل�ستهلكني  الأن  االأ�سعار؛  ارتفاع 

املناف�سني ذوي االأ�سعار املنخف�سة.

ما هي االأعرا�س االأخرى لقلة املناف�سة؟ بالن�سبة للعديد من 

االقت�ساديني، تبدو الفجوات الدائمة بني القادة، املتقاعدين 

وكاأنها عالمة اأخرى على ف�سل املناف�سة. بعد كل �سيء، عبقرية 

املناف�سة هي اأن ال�سركات التي لديها اأف�سل املنتجات فقط، هي 

اأف�سل منتج يخ�سع  لكن  ال�سوق.  اأداًء جيدا يف  �ستحقق  التي 

االقت�سادي  اخلبري  عليه  اأطلق  ما  وهو  امل�ستمر،  للتغيري 

ب�سكل  يعمل  �سوق  يف  اخلالق.  التدمري  �سومبيرت  جوزيف 

جيد، نتوقع اأن نرى �سركات متخلفة اإما تخرج من ال�سوق، اأو 

زينب الكلبانية * 
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حتل حمل ال�سركات الرائدة حيث تتح�سن منتجاتها.

يف  للمناف�سة  مقلق  اآخر  جانب  هناك  للبع�س،  بالن�سبة 

ال�سركات  لبع�س  املجمعة  الطبيعة  وهو  احلديث،  االقت�ساد 

اجلديدة. بداأت اأمازون كبائع للكتب. لكنها تنتج االآن االأفالم 

وتبيع ا�ست�سافة املواقع. انتقلت جوجل من حمرك بحث اإىل 

االإعالن عرب االإنرتنت، اإىل خدمة الربيد االإلكرتوين، واإىل 

ال�سيارات ذاتية القيادة. هذا يذكرنا كثريا بالهيكل ال�سناعي 

العديد  على  الكبرية  التكتالت  هيمنت  عندما  ال�ستينيات،  يف 

كانت  جيد:  ب�سكل  الق�سة  هذه  تنته  مل  ال�سناعات.  من 

التكتالت بطيئة وغري منتجة، وانتهى االأمر مبعظمها بفعل 

قوى ال�سوق.

باخت�سار، يرى الكثري من النا�س زيادة الرتكيز، وزيادة عزل 

القادة عن املتقاع�سني، واالجتاه نحو التكتالت كدالالت على 

ياأخذ  املناف�سة  اإىل  االفتقار  باأن  يجادلون  وهم  املناف�سة.  قلة 

االقت�ساد اإىل العديد من االأماكن ال�سيئة: انخفا�س االبتكار، 

الريع،  وراء  وال�سعي  التوظيف،  وممار�سات  االإدارة  و�سوء 

اآخر  مكان  لديهم  لي�س  الذين  الرا�سني  غري  وامل�ستهلكني 

يذهبون اإليه.

بني  املناف�سة  على  امللمو�سة  غري  االأ�سول  تاأثري  عن  اأما 

امللمو�سة  غري  االأ�سول  ارتفاع  اأن  املوؤلفان  فيعتقد  ال�سركات، 

اعتبارك  يف  �سع  للمناف�سة.  حدث  ملا  بديال  تف�سريا  يقدم 

تركيز ال�سوق اأوال. هنا، من املهم مالحظة الفرق بني الرتكيز 

بالن�سبة  املحلية.  االأ�سواق  يف  والرتكيز  الوطنية،  االأ�سواق  يف 

للعديد من ال�سلع، فاإن الرتكيز الوطني اأقل اأهمية للمناف�سة 

من الرتكيز املحلي. تخيل دولتني خمتلفتني. يف البداية، ال 

توجد �سال�سل �سوبر ماركت، ولكل مدينة �سوبر ماركت واحد 

ماركت،  ال�سوبر  ملتاجر  �سل�سلتان  هناك  الثانية،  يف  م�ستقل. 

االأوىل،  الدولة  �سل�سلة. يف  بلدة متجر واحد متلكه كل  ولكل 

املحتكر؛  مثل  يت�سرف  اأن  م�ستقل  ماركت  �سوبر  لكل  ميكن 

للت�سوق  التالية  املدينة  اإىل  �سي�سافرون  النا�س  من  قلة  الأن 

االأ�سبوعي. �سيكون الرتكيز الوطني املقا�س اأعلى ب�سكل كبري 

كل  الأن  يف�سلونها؛  قد  امل�ستهلكني  لكن  الثانية.  الدولة  يف 

م�ستهلك لديه متجران لالختيار من بينها، ومن املحتمل اأن 

تكون هناك مناف�سة اأكرب من حيث ال�سعر والتنوع.

فح�س البحث الذي اأجراه ت�سانغ تاي ه�سيه وا�ستيبان رو�سي 

الواليات  يف  والوطني  املحلي  الرتكيز  بني  الفرق  هان�سبريغ 

قد  القومي  الرتكيز  اأن  اإىل  وخل�سا   .1977 عام  منذ  املتحدة 

ملمو�س  وال�سبب غري  املحلي.  الرتكيز  انخف�س  بينما  ارتفع 

تكنولوجيا  على  القائمة  التقنيات  اأتاحت  »لقد  كبري:  ب�سكل 

اجلديدة  االإدارة  ممار�سات  واعتماد  واالت�ساالت  املعلومات 

عدد  االإنتاج يف  نطاق  تو�سيع  الت�سنيع  خارج  لل�سركات  اأخريا 

كبري من املواقع«.

بعبارة اأخرى، نظرا الأن االأ�سول غري امللمو�سة قابلة للتطوير، 

ميكن اأن تنت�سر ال�سركات اخلدمية ذات االأ�سول القيمة غري 

ممار�سات  اأو  ال�سهرية،  التجارية  العالمات  )مثل  امللمو�سة 

من  العديد  عرب  املميزة(  املنتجات  عرو�س  اأو  القوية  االإدارة 

االأ�سواق املحلية. اإذا كان هذا يبدو جمّردا، فلنفّكْر يف �سال�سل 

يف  بكثافة  ت�ستثمر  التي  والدولية،  الوطنية  بالتجزئة  البيع 

وبرامج  االأ�سهم،  )ملراقبة  والربجميات  التجارية،  العالمات 

والء العمالء والتجارة االإلكرتونية(، والعالقات مع املوردين 

)اخللطة ال�سرية لـ »املو�سة ال�سريعة«( واملنتج اجلديد التنمية، 

جميع اال�ستثمارات غري امللمو�سة، اإ�سافة اإىل �سال�سل ال�سوق 

املتو�سطة التي تنمو ب�سرعة من املطاعم امل�ستقلة الناجحة. اإن 

والذي  ال�سال�سل،  هذه  من  الكثري  على  يحتوي  الذي  العامل 

ال  بطريقة  امللمو�سة  غري  االأ�سول  على  اأعماله  مناذج  تعتمد 

لديه  يكون  اأن  املرجح  من  امل�ستقلة،  املتاجر  معظم  تعتمدها 

مناف�سة حملية اأكرث حدة ال تظهر يف اأرقام الرتكيز الوطنية.

وكيارا  باجار  ماتيج  عمل  يف  ا  اأي�سً الفكرة  هذه  اإثبات  مت 

االقت�سادي  التعاون  تيمي�س يف منظمة  كري�سكولو وجوناثان 

الرتكيز  يف  التغريات  بني  العالقة  در�سوا  الذين  والتنمية، 

يف  حدثت  الرتكيز  زيادة  اأن  واأكدوا  امللمو�سة.  غري  وال�سدة 

الربح  هوام�س  لكن  كثافة.  االأكرث  امللمو�سة  غري  ال�سناعات 

اإىل  يتغري  مل  االإجمايل  العائد  ومعدل  االأمريكية،  لل�سركات 

حد ما، عندما يح�سب املرء الزيادات يف االأ�سول غري امللمو�سة 

هي  لل�سركات  اجلاحمة  الربحية  اإن  ال�سركات.  مال  راأ�س  يف 

االأهمية  اأثرية الإهمال جزء متزايد  االأقل جزئيا قطعة  على 

من راأ�س املال.

نرى �سيئا م�سابها، كما يقول املوؤلفان، عندما ننظر اإىل االأرباح 

اإىل  نتحول  اأن  الطبيعي  من  يبدو  االقت�ساد.  م�ستوى  على 

الذي  االإجمايل  املحلي  الناجت  لن�سيب  القومية  احل�سابات 

ارتفعت  اأخرى،  واأماكن  املتحدة  الواليات  ويف  االأرباح.  متثله 

بحث  بال�سعوبة.  حمفوف  هنا  القيا�س  لكن  االأرباح.  ح�سة 

البيانات،  هذه  يف  بيتون  و�سويف  جوترييز  جريمان  من  كل 

ووجدا �سورة خمتلفة. احل�سابات القومية تق�سم الناجت املحلي 

حل�سابهم  للعاملني  ومدفوعات  واأرباح  اأجور  اإىل  االإجمايل 

يتم  واالأرباح(.  االأجور  من  مزيج  الواقع  يف  )وهي  اخلا�س 

ال�سركات.  ال�سريبية من  االإقرارات  االأرباح من خالل  قيا�س 

لذلك �سوف تتغري االأرباح ل�سببني على االأقل. اأوال، اإذا تغريت 

اأو معاملة العاملني حل�سابهم اخلا�س ك�سركات. ثانيا،  اأعداد 

هو  كما  كراأ�سمال،  املباين  مع  القومية  احل�سابات  تعاملت  اإذا 

متوقع الأن املباين هي م�سادر دائمة خلدمات راأ�س املال.

ومع ذلك، ات�سح اأن ما يقرب من 20٪ من راأ�س مال ال�سركات 

املوؤلفان:  ويقول  اإ�سكان.  الواقع  يف  هو  اأوروبا،  يف  املالية  غري 

»عندما نتحدث عن االأرباح كمقيا�س للمناف�سة بني ال�سركات، 

فاإننا نريد بالتاأكيد اإزالة ذلك. ال يحدث االإ�سكان فرقا كبريا 

يف راأ�س املال املقا�س لل�سركات االأمريكية، لذلك كانت االأرباح 

ح�سة  ظلت  املتحدة،  الواليات  خارج  لكن  ترتفع.  الواقع  يف 

االأرباح م�ستقرة«.

على  الكبرية  ال�سركات  قدرة  تف�سر  اأن  ميكن  هل  اأخريا، 

القادة  بني  املتزايدة  الفجوَة  التاآزر  اأوجه  وا�ستغالل  التو�سع 

العوامل  من  كبري  عدد  يف  التحكم  خالل  من  واملتقاع�سني؟ 

لديها  كثافة  االأكرث  امللمو�سة  غري  ال�سناعات  فاإن  االأخرى، 

ت�ستت اإنتاجي متزايد، مما ي�سري اإىل اأن االأ�سول غري امللمو�سة 

هي املحرك الرئي�سي لت�ستت االإنتاجية.

غري  االأ�سياء  اأن  هو  النتائج،  هذه  جلميع  ال�سمني  املعنى 

البينية  للمناف�سة  املت�سورة  االأزمة  فهم  يف  ت�ساعد  امللمو�سة 

مثل  امللمو�سة  غري  االأ�سول  ت�سمني  اإن  اأوال،  طرق.  بثالث 

العالمات التجارية يقلل اأو يلغي الزيادات الوا�سحة يف القوة 

االأهمية  دعمت  ثانيا،  البيانات.  يف  نراها  قد  التي  ال�سوقية 

املتزايدة لالأ�سول غري امللمو�سة ظاهرة زيادة املناف�سة املحلية، 

الوطنية  ال�سال�سل  تفتح  حيث  الوطنية  املناف�سة  وهبوط 

ثالثا،  جديدة.  حملية  موؤ�س�سات  امللمو�سة  غري  باملواد  الغنية 

اأنه قد حدث ذلك يف  اإىل املدى الذي زاد فيه الرتكيز، يبدو 

خ�سائ�س  اأن  اإىل  ي�سري  مما  امللمو�سة،  غري  القطاعات  اأكرث 

راأ�س املال غري امللمو�س التي يفوز بها الرابح قد تكون ال�سبب 

بدال من تدهور اليقظة ال�سيا�سية.

باملناف�سة  االأمر  يتعلق  عندما  اأنه  اإىل  املوؤلفني  حجج  ت�سري 

للتفاوؤل،  اأ�سبابا  توفر  امللمو�سة  غري  االأ�سول  فاإن  املتداخلة، 

ورف�سا ملخاوف حمبي مكافحة االحتكار. ل�سوء احلظ، االأمور 

لي�ست بهذه الب�ساطة؛ اإذ ي�سعب تنظيم االقت�ساد غري املادي، 

مما يتطلب تغيريات يف املوؤ�س�سات التي تطبق �سيا�سة املناف�سة.
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يحلـل املؤلـف إحـدى مفارقـات عرصنـا وتتمثل يف التقليـل من قيمة املـايض - وأن 

املعرفـة بـه سـتكون عدميـة الفائـدة يف مجتمـع حديـث - ومـع ذلـك فاملـايض 

مسـتثمر كثـرا - والدليـل عـى ذلـك السـيطرة التـي متارسـها األنظمـة الشـمولية 

عـى الذاكـرة العامـة. ومع ظهور ثقافة اإللغاء، تأيت املناقشـات الرشسـة اآلن من 

املجتمـع نفسـه. هـذه الحركة بالتحديـد هي التي يحـاول املؤلف فك شـفرتها، من 

خـال الرتكيـز عـى ثـاث مشـاكل رئيسـية: الذاكـرة التاريخيـة )الرمـوز غـر املفككـة، 

األسـاء املحذوفـة( ؛ وصوال إىل مكانة العصور القدمية الكاسـيكية يف الجامعة.

يف السـنوات األخـرة، ويف أنحـاء العـامل جميعـه، رأينا بانتظام أكرث الشـخصيات املرموقـة والتخصصات واألعال يف 

الثقافـة الغربيـة تتعـرض للتحـدي واالنتقـادات مـن قبـل أقليـة مـن النشـطاء الشـباب الذيـن يطالبـون باسـتبعادها مـن 

الثقافـة املشـرتكة. وباختصـار، يدعـون إىل محوهـا: وبذلـك لـن يكـون هـذا اإللغاء، يف األسـاس، سـوى نظـام إلضفاء 

الرشعيـة عـى النظـام األبـوي والعنرصي واالسـتعاري.

النقاشـات يف عرصنـا  بالحـرة. ومـع ذلـك فهـي واحـدة مـن أهـم  الكثـرون  ملواجهـة هـذه االتهامـات، يشـعر 

الحـايل. مـاذا نقـول ألولئـك الذيـن يتهمون ترششـل بـأن رؤيتـه للعامل«عنرصيـة« ؟ وإىل أولئك الذيـن يجادلون بأن 

كارمـن تنتهـي بـ«قتـل النسـاء«؟ هـذا صحيـح. لكـن هـل يجب تفكيـك متثال رئيـس الـوزراء الربيطـاين أو إعـادة كتابة 

نهايـة أوبـرا بيزيه؟

بعـض  يـأُل  ومل  مغرًيـا.  موضوًعـا  لألطفـال  الفلسـفة  موضـوع  بـات    
أهـل الفلسـفة جهـدا يف إنشـاء مـدارس لتعليـم األطفـال الفلسـفة 
وللتأليـف يف هـذا املضار. ولعل أبرزهـم كان هو ماثيو ليبان الذي 
رشع يف متارينـه الفلسـفية رفقـة األطفـال منذ بداية السـبعينات من 
القـرن املـايض. لكـن العجيـب أن الكتاب الـذي بني أيدينا يروي مسـرة 
الفيلسـوف األمريـي مدير برنامـج القانون واألخاقيات وأسـتاذ القانون والفلسـفة بجامعة ميشـيغان 
مـع أطفالـه. وكان للرجـل طفـانـ  ريكـس وهانـكـ  الحظ أنها مـا أن اقتدرا عـى الكام، حتـى باتا يطرحا 
تسـاؤالت ذات طبيعـة فلسـفية، وصمـا عـى الجـواب عنهـا. وقـد أعـادا ابتداع الحجـج القدميـة، وقدما 
حججـا جديـدة. والـذي يـراه الوالد أن ما من طفل إال وهو فيلسـوف بالسـليقة. ومن خال أسـئلة طفليه، 
يأخذنـا األب معـه يف رحلـة شـيقة زادهـا تسـاؤالت فلسـفية حـول العقـاب والسـلطة والجنـس والنـوع 
والعـرق وطبيعـة الحقيقـة واملعرفـة ووجـود اللـه، رفقـة فاسـفة محرتفني، مـربزا أن لدينـا الكثر ما 

نتعلمـه مـن األطفـال والتفكـر برفقتهم.

يتألـف الكتـاب مـن محـارضات قدمهـا ألربتـو مانغويـل يف كوليـج دو فرانـس بعنوان:«اخـرتاع أوروبـا مـن خـال اللغـات والثقافـات«، يسـتقيص مانغويـل عـى مـر 
القـرون  واألمكنـة أسـطورة أوروبـا، التـي رمبـا يكـون محتواهـا هـو املحـك الـذي مينـح شـعوب أوروبـا هويـة مشـرتكة وبديهيـة.

األسـطورة هـي يف األسـاس إزاحـة، واسـتعارة، وترجمـة، كلمـة تعنـي »النقـل مـن مـكان إىل آخـر«. تحـّول األسـاطر وتغـر وتجـّدد لتتوافـق مـع احتياجـات الزمـان 
واملـكان. ومـع ذلـك، تظـل يف جوهرهـا ذاتهـا، بحيـث تنشـأ ليـس كتلفيقـات للخيـال البـرشي ولكـن كمظاهـر ملموسـة لبعـض البديهيـات األصليـة.

يحلـل ألبرتـو مانغويـل يف املـكان والزمـان أسـطورة أوروبـا بعمـق وشـغف سـاحرين، وللتذكـر فاملؤلـف روايئ وكاتب مقـاالت ومحـرر وناقـد أديب ومرتجم ذائع 
الصيـت عاملًيـا، ألـف العديـد مـن الكتـب، مبـا يف ذلك تاريخ القـراءة الحاصل عى جائزة ميديسـيس، عـام 1998(. يشـغل حالًيا منصب مديـر مركز أبحاث تاريـخ القراءة 

يف )لشـبونة(، وهـو أيًضا أسـتاذ زائـر يف كوليج دو فرانـس للعام الـدرايس 2021-2022.

  هـذا مدخـل جيـد إىل مبحـث فلسـفة الديـن الـذي صـار يحظـى يف العقـود األخـرة بعنايـة جليلـة ضمـن مباحـث الفلسـفة. وتعـود أهميـة 
هـذا الكتـاب إىل أمـور ثاثـة: أوال؛ عـدم تقوقعـه يف تقليـد الفلسـفة األنجلوسكسـونية الرصفـة، وإمنـا انفتاحـه عـى تقاليـد إميـان أخـرى 
غـر التقاليـد الغربيـة بعامـة. ثانيـا؛ جمعـه بـني أهـل األديـان ومـن ال دين لهـم يف مناقشـة هادئة ورصيحـة حـول الديـن ودوره يف العامل 
املعـارص. ثالثـا؛ سـعيه إىل التعريـف بطائفـة مـن الفاسـفة الجـدد املتخصصـني يف فلسـفة الديـن، وتقدميـه لهـم بقلمهـم تـاركا لهـم 

فسـحة لـي يصفـوا مارسـاتهم ولـي يـرووا عـن تجاربهم. 

الفرنسـية  األكادمييـة  جائـزة  عـى  الحاصـل  الكتـاب  هـذا  يقـدم 

الناقلـني  سـرتييش،  وأليكـس  لجيمـس  الحقيقيـة،  الصيغـة 

للتحليـل النفـي مـن اللغـة األملانيـة إىل اللغـة اإلنجليزيـة يف 

أوائـل العرشينـات من القرن املـايض. كانا ينتميـان إىل مجموعة 

تضـم  والفنانـني  املثقفـني  مـن  مجموعـة  وهـي  بلومزبـري، 

هوغـارث.  النـرش  دار  مؤسـس  ليونـارد،  وزوجهـا  وولـف  فرجينيـا  كذلـك 

ذهـب جيمـس سـرتييش وزوجتـه أليكـس إىل فيينـا عـام 1920 للتـدرب لـدى فرويـد عـى التحليـل 

النفـي والرتجمة. كان االنسـجام مع املؤسـس فوريـا. وكان يقدم لها نصوًصـا للرتجمة ويناقش 

النفـي  التحليـل  ترجمـة  الزوجـان  أكمـل  لنـدن،  إىل  العـودة  وبعـد  معهـا.  املصطلحـات  اختيـار 

لخمـس حـاالت لفرويـد ثـم نرشاهـا ضمـن بلومزبـري األدبيـة، ومنشـورات هوغـارث. كان أول عمـل 

يرتجـم لفرويـد باإلنجليزيـة.

1946، اسـتؤنفت مغامـرة الرتجمـة بشـكل غـر متوقـع. فبعـد وفـاة  بعـد عرشيـن عاًمـا، يف عـام 

فرويـد، أراد ابنـه إرنسـت طبعـة مرجعية كاملة، فحث جيمس سـرتييش وليونارد وولـف عى القيام 

بهـذه املهمـة الجّبـارة. وافـق جيمـس وهـو يف السـتني، كان حينـذاك محلـًا نفسـًيا مشـهوًرا،

أماتـوا  قـد  اليـوم  الفـن  فاسـفة  أغلـب  كان  َلـِنْ  أنـه  املعلـوم  مـن 
نظريـة هيجـل يف مـوت الفـن، فـإن آرثـر دانتـو يـكاد يشـكل اسـتثناًء 
منـذ  الرجـل  محادثـات  عـى  نطلـع  الكتـاب  هـذا  ويف  الصـدد.  بهـذا 
الناقـد  رفقـة  املعـارص  الفـن  عـن  املـايض  القـرن  مـن  التسـعينيات 
الفنـي اإليطـايل البـارز دميرتيـو بابـاروين. وتشـمل أحاديثهـا طيفـا واسـعا مـن املواضيـع، مـن 
فـن البـوب األمريـي إىل النزعـة الحديـة فـإىل التجريديـة وغرهـا. ويعـود النقاش، كا املراسـات 
بينهـا، إىل أطروحـة الرجـل حـول مـا بعـد التاريـخ ونهايـة الفـن؛ وذلـك مـن خـال مناقشـة أعـال 
أشـهر الفنانـني املعارصيـن من أنـدي وارول إىل وانغي جوانجي، وها يصطحبـان يف محادثاتها 

الشـيقة هـذه فنانـا وفيلسـوفا إيطاليـني إلكسـاب النقـاش مزيـدا مـن الطعـم الفريـد.

فرويد يف بلومزبرييما الفائدة من املايض؟

نيستي، بروتش وشورت: مغامرات

يف الفلسفة مع أطفايل

أوروبا: األسطورة كاستعارة

املامرسة واملنهج املعارصين يف فلسفة الدين

الفن وما بعد التاريخ

)حوارات عن نهاية الجامليات(

املؤلف: بيري فيسبرييني

النارش: دار فايار، باريس، فرنسا

املؤلف: هرنييت ميشو

النارش: دار فايار، باريس، فرنسا

تاريخ النرش: 2022

عدد الصفحات: 288 صفحة

املؤلف: سكوت هرشوفيتس

دار النرش:  مجموعة بنجوين للنرش

سنة النرش: 2022

عدد الصفحات: 96 صفحة تاريخ النرش: 2022   النارش: دار فايار، باريس، فرنسا  املؤلف: ألربتو مانغويل 

تاريخ النرش: 2022 النارش: بلومسبوري   املؤلف: ديفيد شيدام ورولف كينج 

املؤلفة: آرثري دانتو ودمرتيو باباروين

دار النرش: آمطابع جامعة كولومبيا

سنة النرش: 2022

تاريخ النرش: 2022

عدد الصفحات: 256 صفحة

إصـدارات عامليـة جديـدة
اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(


