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العــريب  بــاألدب  املتأثــرة  اإلنجليزيــة  القصائــد  مــن 

قصيــدة بعنــوان »أُْغنيــُة ُحــبٍّ عربيــة« للشــاعر الربيطــاين 

 .Francis Thompson  )1907-1859( فرانســيس طومســون 

وهــو شــاعر اتســم بنزعــة صوفيــة كاثوليكيــة، ولكنــه مل 

يعّمــر؛ إذ عــاش يف بــؤس وفقــر، وقــد تــرد يف شــوارع 

لنــدن وأدمــن األفيــون، حتــى مــات بالســل وعمــره 47 عاما. 

 The أكــر أعاملــه شــهرة وتأثــرا كتــاب غريــب بعنــوان

Hound of Heaven، أو »كلــب الســامء«، وهــي قصيــدة 

طويلــة تتكــون مــن 182 بيتــًا تــروي ِقّصــَة روٍح ضائعــة 

وطريــدة، نرهــا عــام 1890، وتحولــت إىل مصــدر إلهــام 

ــن.  ــن والفنان ــعراء والروائي ــن الش ــر م لكث

أمـا قصيدتـه »أغنيـة ُحبٍّ عربيـة« فقد ُنـرت ألول مرة يف 

مجلـة The Dome )املجلـد 2، العدد 4، ينايـر 1899(، ثم أعيد 

»عيـون  بعنـوان  شـعري  مجمـوع  يف   1910 عـام  نرهـا 

الشـباب Eyes OF Youth« تضمـن قصائـد ألحـد عـر شـاعرا 

مـن بينهم طومسـون.

 Katie يعتقـد بعض النقاد أن كاتبًة شـاّبًة تدعـى كايت كينج

هـا رفضتـه ووجهـت لـه  King، أحبهـا طومسـون ولكـن أمَّ

خطابـا تحذيريـا ُمؤِلـام؛ فكانـت كايت هـي امللهمـة لهذه 

القصيـدة الرومانسـية العجيبـة. ومـع ذلـك، مـن امُلؤكـد 

يف سـرة طومسـون أنَّـه زار الشـاعَر اإلنجليـزي ويلفريـد 

سـكاوين بَلْنـت، بصحبـة الصحفـي والنـارش ويلفريـد مينيلز 

يف أكتوبـر 1898، وأنـه اطلـع عـى ترجـامت بَلْنـْت لقصائـد 

مـن الشـعر الجاهـي. وعليـه، ميكن القـول إن طومسـون 

أيضًـا تأثـر بالشـعر العـريب يف كتابتـه لهـذه القصيـدة.

)ُأْغنيُة ُحبٍّ عربية(

َسَحاٌب كأْسِنَمِة النُّوِق َيرْسي

وَيْحِجُب أنهاَر َضْوٍء

ِمن األُْفِق َتْجري.

َحى وَعاّّم قليٍل، َبُتوُل الضُّ

َسَتتيُه، ِخالَل الّساّمِء، وَترُْقُص

بني َلفيِف النُّجوْم.

وإْذ َيْدَلِهمُّ الظالُم عىل ُحبِّنا،

ُأناِديِك يا َقَمًرا يف َدِمي:

َتعايَلْ أضيئي يَل الليَل،

َيْلَتِقِط القلُب أنفاَسُه،

؛ فإّن الظالَم ُوُجوْم. يا ِضيايئ تعايَلْ

َسرََنَْحُل َعْن أْهِلنا

سأكوُن لِك الواِلَدْيِن،

َعشريََتِك األَقَرِبنْي!

وُد ماذا ُسُتجدي، ِخياُم ِقبيَلِتِك السُّ

وُفْسطاُطِك األْحَمُر اآلَن

يف الَقْلِب َقرْْصٌ َمِكنْي؟!

الصفحـة األخيـرة

الصفحـة األولــى...

إصــدارات عــامليـة  جـديـدة

     ملحــق شهــري تصـدره وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيـة )العدد رقم: ٩٣(

كريس ميلر

حرب الرقائق:

القتال من أجل التكنولوجيا
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يف محاكمة بيكو املرياندويل:

الهرطقة والحرية والفلسفة
برايان كوبنهافري

يسـتحق الفيلسـوف النهضـوي اإليطـايل بيكـو املرانـدويل )1494-1463( أن ينـدر لـه أكـر من كتـاب. ال ألنه، فقـط، يعد من فالسـفة النزعة 

اإليطاليـة النهضويـة الذيـن طاملـا ُظلمـوا كثـرا بتهميشـهم حتـى يف التأريـخ للفكر الفلسـفي النهضـوي اإليطـايل ومنزعه اإلنسـاين، 

ولكـن أيضـا ألن العـامل العـريب واإلسـالمي يف حاجـة إىل التعـرف عـى هـذا الفيلسـوف، الـذي يـكاد يكـون اسـتثنائيا يف تاريخ فالسـفة 

الغـرب املحدثـن. وذلـك؛ بسـبب عـدم تـردده يف أن يضـع ترويسـة ألحـد أهـم كتـب عـر النهضـة الفلسـفية »خطبـة يف كرامة اإلنسـان« 

تشـهد ملفكـري العـرب واإلسـالم بأنهـم أنشـأوا نزعـة إنسـانية عظيمـة ال ُيلتفـت إليها إال فيـام ندر.

اإلإن�سان  ر�سالته يف كرامة  افتتح  املرياندويل قد  بيكو  وكان 

على  �سطوتهم  وكانت  ـ  روما  يف  الكني�سة  رجال  خماطبا 

اجلريء  بالقول  ـ  عظيمة  �سطوة  اآنذاك  واألأبدان  النفو�س 

اإىل  الغرب  مفكري  نظرة  يف  ا�ستثنائيا  يكون  يكاد  الذي 

مفكري العرب: »اأيها األآباء املبجلون، قراأت يف كتابات العرب 

اأن عبد اهلل امل�سلم، ملا �سئل عما يبدو له اأنه ي�ستحق يف م�سهد 

العامل هذا اأن يكون مو�سع ت�ساوؤل، ما كان منه اإأل اأن اأجاب: 

أل �سيء ميكن اأن ُيعاين اأطلب للعجب من األإن�سان«. ولعبد 

اأن  اإىل  امل�سلم هذا ق�سة عجيبة طويلة حتتاج لوحدها  اهلل 

تفرد مبقال.  

كرامة  يف  وخطبته  املرياندويل  بيكو  حول  ال�سابق  كتابه  يف 

بيكو  األإن�سان:  وكرامة  »ال�سحر  با�سم:  املو�سوم  األإن�سان، 

وبعد  ـ   )2019( احلديثة«  الذاكرة  يف  وخطبته  املرياندويل 

خم�سني  من  ألأزيد  بيكو  ِفْكَر  كوبنهافري  برايان  �سحب  اأن 

�سنة حتى ا�ستاألفه ـ �سعى كوبنهافري اإىل ت�سحيح �سورة بيكو 

املرياندويل وخطبته يف اأحلاظ املحدثني: كال؛ ما ا�ستهرت 

اأبدا هذه اخلطبة يف زمنها، واإمنا ألقت األإهمال ب�سبب اإدانة 

هذا  يف  الواردة  بيكو  ألأطروحات  الثامن  اإينو�سانت  البابا 

الكتاب ويف كتاب األأطروحات. وكال، ما كان ق�سد بيكو مفهوم 

»الكرامة« مبعناها احلديث؛ اأي باملعنى الذي ر�سخه خطاب 

كانط يف كرامة األإن�سان. وكال؛ ما كان بيكو »بطل الكرامة 

واحلرية« كما اأ�ساء قراوؤه املحدثون قراءته: من تينمان اإىل 

كري�ستلر مرورا ببوكهارت وجار�سان واآخرين. وذلك بحيث 

الزمن  يف  التقدم«  »بيكون  منه  ي�سرّيوا  اأن  اإىل  �سعوا  اأنهم 

اأميا  األإن�سان  كرامة  يف  بخطبته  احتفوا  اأن  فكان  احلديث، 

بني  ا�ستهاره  اأداة  منها  جعلوا  اأنهم  حد  اإىل  وذلك  احتفاء، 

بربايان  الراديكايل  النقد  يذهب  هذا،  من  اأكرث  املحدثني. 

الر�سالة اخلطبة من  اأن تكون  اأن ينفي  اإىل حد  كوبنهافري 

تاأليفه التاأليف احلق، واإمنا هي »توليفة« من بع�س اأعماله 

اأن�سئت كتابا وما هي بكتاب، بل �ُسبَِّه لقرائه اأنها كتاب خطبة. 

خمتلف  يف  دعوته  مبتغى  وكان  داعية،  كان  الرجل  واإمنا 

القبالة  اأهل  من  ي�سريوا  اأن  امل�سيحيني  اإقناع  م�ساريعه 

واإقناع  الرب،  يف  اأنف�سهم  اإفناء  بغاية  اليهودي(؛  )الت�سوف 

طريق  كان  ما  احلكمة  �سون  اإىل  طريقهم  باأن  الفال�سفة 

خالف واإمنا هو طريق وفاق. 

على  �سنوات  ثالث  م�سي  بعد  يعود،  الكتاب  موؤلف  هو  وها 

كتابه املذكور، اإىل نكاأ هذا اجلرح الذي اأحدثه يف قراءة منت 

بيكو املرياندويل. وذلك يف كتابه اجلديد: »يف حماكمة بيكو 

مبثابة  اأ�سلفنا  كما  يعد  كتاب  وهو   .)2022( املرياندويل« 

اإظهار  منه  الغر�س  اإذ  ال�سابق؛  كتابه  على  والتكملة  الذيل 

اأنه بعد اأن دبج فيكو خطبته، ما كان هو باملفكر »التقدمي«، 

أل وأل باحلكيم »األإن�سي« �سواء ب�سواء. واإمنا ال�ساأن يف كتاب 

الدفاع الذي األفه بيكو حماماة عن نف�سه من تهم الهرطقة 

املظنون به على غري  باب  ـ وهو كتاب ما كان كاخلطبة من 

اأنه يبدي  ـ  اأهله، واإمنا هو من باب امل�سرح به اإىل اجلمهور 

حقيقة دعوته اأكرث من خطبته ال�سهرية التي ما خطب بها 

قط وما اأ�سرَّ اأبدا باأفكارها. وَلِئْن كان بيكو قد نهج يف خطبته 

فيها  عّمى  اأن  فكان  اأهله،  على غري  به  املظنون  ال�سيء  نهج 

يف  نهج  ذلك  من  بال�سد  فاإنه  ال�سعر،  فيها  و�سعر  التعمية 

كتاب دفاعه هذا نهَج األإعالِن أل األإ�سرار، والبياِن أل الكتمان. 

مل  ولرمبا  تنو�سي،  قد  الدفاع  كتاب  اأن  املوؤلف  ألحظ  وقد 

يعود  اأن  ورجح  م�ست،  قرون  خم�سة  منذ  قراءته  ُت�ستاأنف 

األأمر اإىل حجمه الكبري بالقيا�س اإىل �سغر حجم اخلطبة، 

تخالف طريقة اخلطبة  التي  املت�سعبة  تاأليفه  واإىل طريقة 

ال�سهلة التناول. 

وقد ي�سدم املوؤلف من يقراأ كتابه هذا ألأول وهلة بت�سريحه 

اأنه: مبا اأن خطبة بيكو قد اأ�سيئت قراءتها لزمن طويل، فقد 

�سنعت منه »بطل احلداثة« و«نبي التنوير« �سناعة. ويزعم 

بيكو  حماكمة  اأمر  يف  خو�سه  من  البغية  اأن  الكتاب  موؤلف 

بالتاأكيد  ال�سناعة، وذلك  اإبطال هذه  اإمنا هي  املرياندويل، 

على اأن الرجل ما كان بطال للحداثة وأل نبيا للتنوير؛ فقد 

اأطروحاته  الدفاع للمحاماة عن  الثاين يف  بيكو كتابه  حرر 

الت�سعمائة التي اأوردها يف )اإعالن األأطروحات( والذي ن�سره 

جلبة.  يف  ت�سبب  قد  األأطروحات(  )اإعالن  وكان  قبل.  من 

وكان البابا قد اأدان ثالثني اأطروحة منها بعد م�سي اأ�سابيع 

فقط من �سدورها. وللرد على اتهامات البابا؛ عمد بيكو اإىل 

تق�سيم دفاعه اإىل ثالثة ع�سر ق�سما �سماها با�سم »امل�سائل«. 

ونظرا لتعذر األإحاطة بها جميعا؛ فقد عمد موؤلف كتابانا 

هذا اإىل انتقاء ثالث م�سائل منها تهدف اإىل تفكيك �سورة 

بيكو »بطل النزعة األإن�سانية« و«نبي التنوير الغربي«؛  فكان 

اأن جاءت خال�سات ف�سول الكتاب على النحو التايل: 

الف�سل اإلأول: النزعة اإلإن�سية تروح اإىل اجلحيم

لو�سع امل�سائل يف �سياقها؛ تناول الف�سل األأول كتاب الدفاع 

�سياق  املوؤلف  اأورد  بحيث  وذلك  اجلملة؛  وجه  على  ماأخوذا 

النزاع بني بيكو وق�ساة البابا يف اأمر ق�سايا املذهب امل�سيحي 

امل�سيح  وهبوط  التج�سيد،  عقيدة  نظرَي  الرئي�سة؛  العقدية 

يف  األعتقاد  و�سرورة  القرباين،  امل�سيح  وج�سد  ال�سماء،  اإىل 

�سحة هذه العقائد. ومعقد اجلدل هنا ق�سيُة ب�سريِة امل�سيح 

اأثارت  فل�سفية  بطريقة  عليها  بيكو  وا�ستدألُل  وربوبيِته، 

حفيظة رجال الكني�سة. وهي الطريقة التي راأى فيها موؤلف 

اأن بيكو نهل بها من الفكر الو�سيط الذي جعل من  الكتاب 

وقد  األإن�سان.  دور  وهّم�َس  ب�سري،  تفكري  كل  مركز  الرب 

النزعة  بكل  الربوبيةـ  النزعة  من  هذا  بنهله  ـ  بيكو  �سحى 

حا بها يف اأتون جهنم.   األإن�سانية التي ن�سبت اإليه؛ ُمطوِّ

الف�سل الثاين: ما الذي ت�سمنته لفظة؟ املاورائيات 

والدإلليات

بني  العقدية  امل�ساألة  بحث  الف�سل  هذا  يف  املوؤلف  وا�سل 

اخلطاب  يف  امل�ستعملة  اللغة  بتحليل  ومتهميه،  بيكو 

الفل�سفة  مناهج  عادة  على  ومنطقيا،  دألليا  ل�سانيا  حتليال 

هذه  ت�سويغ  يف  جلاأ  قد  بيكو  اأن  ذلك  األأجنلو�سك�سونية؛ 

محمد الشيخ * 
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العقائد اإىل النهل من الالهوت ال�سكوألئي الو�سطوي، كما 

هو عند توما األأكويني ودان�س �سكوت ووليام األأوكامي وجون 

كابرول وبيري بالود وجون كيدرو واآخرين. وباجلملة، عمد 

القرون  مرجعيات  من  اأعالم  بحفنة  األ�ستنجاد  اإىل  بيكو 

ب�سواء،  �سواء  وم�سهوريهم  املفكرين  مغموري  من  الو�سطى 

واأل�ستعانة باألفاظهم التي دلوا بها على املعاين التي اأرادوها 

ـ وكانت األفاظا مدارها بني التخ�س�س والغمو�س ـ �ساعيا هو 

املُْكنة من هذه األ�سطالحات. يظهر هذا الف�سل عمق  اإىل 

ما تعلمه بيكو من اأهل القرون الو�سطى، كما يوؤكد نهله من 

تراث ربوبي املنحى واملركز، معادًيا بالطبع لكل نزعة اإن�سية 

حتررية تقدمية.  

بيكو  ق�سية  اإقالله؟  ميكن  الذي  ما  الثالث:  الف�سل 

الرابعة

تعاليم  عن  بيكو  رواية  حتليل  على  الثالث  الف�سل  مدار   

من  باأطروحة  خ�سها  التي  الرواية  وهي  التج�سد.  عقيدة 

اأطاريحه الت�سعمائة، واأثارت حفيظة البابا الذي �سرعان ما 

يت�ساءل  وهنا  اأي�سا.  األأخرى  األأطروحات  وهاجم  هاجمها 

على  كان  واأيهما  �سواب  على  كان  اأيهما  ترى،  املوؤلف: 

معار�سوه  اأم  بيكو  اأهو  التج�سيد:  عقيدة  فيما يخ�س  خطاأ 

طريقة  على  موقوف  األأمر  اأن  املوؤلف  وجواب  البابويون؟ 

اأما  العقدية.  األأمور  هذه  عن  للتعبري  األألفاظ  ا�ستعمال 

بيكو، الذي مل يكن ما�سيا يف دعواه م�ستطا فيها، فقد وّقر 

الهرطقة  بتهمة  حماكمته  قبل  مثله،  اأنا�سا  تعدم  كني�سة 

األأجوبة  يعاملون  كانوا  الكني�سة  رجال  ألأن  وذلك  وبعدها؛ 

الفا�سدة الواردة عن األأ�سئلة كما لو كانت هي خطايا ج�سيمة 

ـ ولي�ست جمرد �سوء تفاهم ـ عاّدين اإياها اإهانات يف حق الرب 

يف  األأخطاء  باتت  هنا  ومن  باألإعدام.  تعاقب  اأن  ت�ستحق 

األألفاظ تو�سك اأن تكون مهلكة.   

بيكو  ق�سايا  الرب؟  ج�سد  اأين  الرابع:  الف�سل 

ال�ساد�سة والتا�سعة والعا�سرة

عقدية  م�سائل  ثالث  الكتاب  من  الرابع  الف�سل  يتناول 

كان  الذي  بيكو،  اأن  ذلك  الرب.  جت�سد  م�ساألة  على  مدارها 

فيها،  وي�سلي  الكني�سة  اإىل  ياأتي  ورعا  تقيا  م�سيحيا  رجال 

مكان  يف عني  ج�سده  يف  يحل  اأن  امل�سيح  �ساأن  من  اأن  اعتقد 

كل  ياأتي يف  امل�سيح  اأن  يعتقدون  امل�سيحيني  و�سائر  تواجده. 

الكنائ�س  مذابح  اإىل  ـ  وربوبيته  بروحه  ودمه،  بلحمه  ـ  يوم 

اأّنى ُوجدت هي. على اأنه أل اأحد منهم عاين اجل�سد اأو الدم. 

واخلمر  ُيعاَيُن هو طقو�س اخلبز  ما  األأماكن،  كل هذه  ويف 

التي يباركها الق�س. فكيف اإذن ميكن ذلك؟ عالج بيكو هذه 

امل�سائل يف ثالث من اأطروحاته املدانة، ف�سال عن اأطروحة 

عقدية رابعة يوردها املوؤلف بحيثياتها. 

الف�سل اخلام�س: ترى هل الهرطقة اإرادية وق�سدية؟

يف هذا الف�سل يغادر املوؤلف اإمرباطورية اعتقادات التج�سيد 

األألفاظ  ودأللة  ال�سابقة،  ف�سوله  عليها  دارت  التي  هذه 

ي�سميه  اإىل ما  الكني�سة،  بيكو وحترجت منها  اأعملها  التي 

الكتاب  موؤلف  يعتربه  ما  اإىل  اأي  األعتقاد«؛  »اأخالقية 

األإميان؛  اأمور  يف  بيكو  ألأنظار  اخللقي  املحيَط  اأو  الو�سَط 

معار�سيه  واإدانة  والتج�سيد،  القربان  عقيدتي  مثل 

ألأنظاره. ذلك اأن رجال البابا الذين اأدانوا ما اعتقده بيكو، 

اأن بع�سا من العقائد أل ميكن امل�س بها باأي حال؛  ح�سبوا 

ألأنها هي طريق النجاة األأوحد، وما يحيد عنها اإأل هالك. 

الوجهة  من  لكنه  املبداأ،  حيث  من  الراأي،  يوافقهم  وبيكو 

العملية كان عليه اأن يدافع عن نف�سه يف حماكمة بالبدعة 

اأو الهرطقة. 

الف�سل ال�ساد�س: بيكو احلر وغري احلر

القرن  نهاية  ـ  الزمن  اإىل  بالنظر  هنا:  املوؤلف  يت�ساءل 

اخلام�س ع�سر ـ واإىل املكان ـ اإيطاليا ـ ُتَرى، من ذا الذي كان 

ذا الذي كان مبطال فيها:  العقيدة ومن  حمقا يف م�سائل 

اأهو بيكو اأم مهاجموه؟ 

اإليها تتمثل فيما يلي: منذ منت�سف  والنتائج التي ينتهي 

على  املدر�سية  الت�سانيف  معظم  عملت  املا�سي،  القرن 

تبيان وجه واحد فقط لبيكو املرياندويل: وهو وجه بطل 

النزعة األإن�سية التقدمية »املزعوم«. لكن موقفه يف كتابي 

»األأطروحات« و«الدفاع«، وهو ناجت عن الثقافة الو�سيطية 

املتاأخرة، مل يكن باأي وجه من الوجوه موقفا تقدميا؛ ألأن 

بيكو  غرُي  التقدم  �سوب  وجهه  ه  واملوجِّ به  امل�ستاأَن�س  بيكو 

بيكو  هو  ذلك  فعل  من  واإمنا  »الدفاع«.  كتاب  حرر  الذي 

حياته  حفظ  ملعركة  اخلائ�س  املظلم،  بيكو  وجه  األآخر: 

و�سون �سرفه، ولو بالتنكر ملبادئه، مبا من �ساأنه اأن يذكرنا 

بالقرون الو�سطى، حيث احُتِقر تاريخ الب�سر بو�سفه جمرد 

حوليات للخطيئة. واإنه لوجه بيكو القرو�سطي القائم على 

تقليد �سيوخ القرون الو�سطى. 

يخل�س موؤلف الكتاب اإىل ما يلي: خالل �سحابة حياتهـ  التي 

موؤلفات  ثالثة  بطباعة  بيكو  �سمح  ـ  الق�سر  �سديدة  كانت 

من موؤلفاته فقط هي كتاب »الدفاع« وكتاب »األأطروحات« 

وكتاب »هيبتالو�س«. ومل يكن اأي واحد منها ميثل م�سروعا 

اإن�سيا. فكيف اأمكن، يا ترى، لهذا اأن ي�سري اأيقونة النزعة 

النزعة  يف  النادر  القليل  اإأل  يحرر  مل  الذي  وهو  األإن�سية 

�ساأن  من  اأن  احلال  القليل؟  النزر  اإأل  ين�سر  ومل  األإن�سية، 

القرو�سطية،  يف  غارقة  املوؤلف  يجدها  التي  بيكو،  كتابات 

اأن تبدو غريبة لقراء حمدثني يقبلون عليها ألأول وهلة. 

واإنها أل تعرب تعبريا حقيقيا عن النزعة األإن�سية، على نحو 

ما نعرث عليه عند روادها احلقيقيني املغمورين مثل بوجيو 

واآخرين هم  فاأل  ولوننزو  بوليزيانو  واأنيولو  برات�سوليني 

تو�سيف  بحق  عليهم  ينطبق  ولكنهم  ا�ستهارا،  منه  اأقل 

اأما بيكو، فال يرى فيه املوؤلف  »اأ�سحاب النزعة األإن�سية«. 

ـ �سوى رجل  ـ انطالقا من درا�سته لغري اخلطبة ال�سهرية 

تقدميه  يكن  ومل  و«�سكوألئيا«،  »و�سطويا«  تفكريه  كان 

لنف�سه »حديثا«، وأل »ممهدا ملا هو حديث«. ولئن كان بيكو 

تدار�س  على  األنكباب  يف  اأعواما  اأم�سى  قد  املرياندويل 

الدوام  وجه  على  »الفيل�سوف«  با�سم  وت�سمى  الفل�سفة، 

كان  بيكو  اأن  يرى  الكتاب  فاإن موؤلف  �سديد،  وباإحلاح منه 

حمقا يف دعواه، على اأنه كان فيل�سوفا و�سطويا على طريقة 

توما األأكويني ودان�س �سكوت وجليوم األأوكامي؛ لكن ح�سب 

يجدون  باتوا  فاإنهم  اليوم،  التحليليني  الفال�سفة  اأنظار 

ولذلك  جمدية.  وغري  حقا  غريبة  التفل�سف  يف  طريقته 

لطاملا اّطرحوا فل�سفته، بل مل يعّدوها فل�سفة بحق. 

اإىل  باأن كتابه هذا أل ي�سعى  ينتهي موؤلف الكتاب باألإقرار 

الفل�سفة  اأدوات  خالل  من  املرياندويل  بيكو  اإىل  النظر 

يعاب  اأن  ميكن  ما  اأن  على  املعا�سرة.  األأجنلو�سك�سونية 

جعل  باأن  وذلك  وا�سع؛  ت�سييق  اإىل  عمد  اأنه  املوؤلف  على 

الفل�سفة األأجنلو�سك�سونية عيارا على الفل�سفة بعامة. وما 

هي بالعيار األأوحد األأفرد، بل هي جمرد عيار بني عيارات 

اأخرى اأو�سع واأرحب جتاهلها املوؤلف، مع األأ�سف.
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الفكر العريب: من البدايات إىل اليوم

باولو براْنكا

الكتـاب هـو محاولـة تأريـخ للفكـر العـريب مـن العصـور األوىل إىل التاريـخ الراهـن. وهـو مسـعى إلعطـاء بسـطة عامـة عـن فحـوى الفكـر 

ـز الزمنـي اللغـوي املرتامـي للـدارس اإليطايل املعنـي بدراسـة اإلنتاجات العربيـة. ولعـّل أهمية الكتـاب تكمن يف  العـريب يف هـذا الحيِّ

التطّلـع إىل سـّد ثغـرة أمـام قّلـة األبحـاث والدراسـات التـي تقّدم بسـطة بانوراميـة عن الفكـر العريب يف اللسـان اإليطـايل. الكتـاب منَجز 

مـن ِقبـل مؤلـف إيطـايل يشـتغل يف مجـال التدريـس الجامعـي، وعـى درايـة موسـعة بالثقافـة العربيـة، وهـو عـى صلـة قريبـة بحاجة 

السـاحة األكادمييـة اإليطاليـة، تأّتـت بفعـل اشـتغاله عى مـدى عقود يف مجـال التدريس والبحـث. صحيح هنـاك أعامل إبداعيـة عربية يف 

الفلسـفة والديـن والتصـوف والشـعر والروايـة واملـرح مرتجمـة إىل اإليطاليـة، ولكنهـا ال تفي بالغـرض يف إعطـاء نظرة عامة عـن الفكر 

العـريب سـواء مـن زاويـة تاريخية أو تحليليـة أو نقدية. فجـّل األعامل األكادمييـة أو غر األكادميية املنشـورة هي غالبا مـا تغّطي مواضيع 

حريـة خاصة بكتـاب أو مبجـاالت بحثيـة محّددة.

غّطت  حماور  ع�سرة  على  عمله  الكاتب  وّزع  املوؤلَّف  هذا  يف 

األآتي: الفرتة  النحو  الكتاب، وجاءت معنونة على  ان�سغاألت 

القدمية؛ ظهور األإ�سالم وع�سور األزدهار؛ الفرتة العبا�سية 

واملعا�سرة؛  احلديثة  الفرتة  األنحطاط؛  حقبة  بغداد؛  يف 

اأدبيات  كبري؛  وكاتب  كبري  بلد  واملعا�سر؛  احلديث  الفكر 

األإ�سالم ال�سيا�سي؛ الفكر العربي املعا�سر؛ خامتة.

يف مطلع الكتاب، ي�سري املوؤلف اإىل اإ�سكالية الكتابة عن الفكر 

وعلى  تاريخي  م�ستوى  على  الهائل  األمتداد  بفعل  العربي، 

م�ستوى جغرايف؛ لكن ذلك ميكن تخطيه بح�سب راأي الكاتب 

اجلهات  بني  امل�سرتكة  اجلوانب  على  الرتكيز  خالل  من 

من  األنطالق  املوؤلف  حاول  الفكر.  لهذا  الكربى  واملرجعية 

الت�سكالت البدائية للفكر العربي مع الفرتة اجلاهلية، �سواء 

الواردة منها يف ال�سعر اأو النرث، وقد خ�س�س لذلك ف�ساًل على 

حدة بعنوان »الفرتة القدمية«. ا�ستعر�س من خالله ق�سائد 

كلثوم،  بن  وعمر  القي�س،  امرئ  مثل  اجلاهلية  �سعراء  بع�س 

املرتَجمة  الق�سائد  من  جمموعة  بتحليل  �سداد،  بن  وعنرتة 

الفكر  الكاتب يف درا�سة  ارتهان  األإيطالية. لكن املالحظ  اإىل 

الكتابية  املقد�سة  الن�سو�س  اإىل  الفرتة  هذه  يف  العربي 

الثالثة )التوراة واألإجنيل والقراآن( من حيث تفّهم املوا�سيع 

والق�سايا التي تطرق اإليها العرب األأوائل يف اأ�سعارهم. وهو أل 

�س لكل م�ساهم درا�سة على حدة؛ بل يحاول التطرق اإىل  يخ�سّ

مالمح املو�سوع الواحد مثل »املوت«، اأو »احلياة«، اأو »الغزل«، 

اأو »الثاأر«، عرب ما ي�سوره اأدباء اجلاهلية و�سعراوؤهم، والنظر 

املُقّد�سة التي �سكلت لديه  اأبعاد ذلك من خالل الن�سو�س  يف 

ما  نوًعا  املنهج  هذا  يتغري  اجلاهلي.  ملخيال  عليا  مرجعية 

عندما يعالج باولو برانكا الفرتة الكال�سيكية للفكر العربي، 

�سيما اإّبان احلقبتني األأموية والعبا�سية، ليغدو خميال األأديب 

امل�ستوحاة  بالقيم  م�سكوناً  العربي  الفيل�سوف  اأو  ال�ساعر  اأو 

اإىل  الكاتب  ي�سعى  األأثناء  يف  األإ�سالم.  اجلديد،  الدين  من 

ا�ستعرا�س جملة من ن�سو�س م�ساهري تلك الفرتة، ويحاول 

برانكا  في�ستخل�س  م�سامينها.  وا�ستنطاق  بتحليلها  القيام 

اجلانب الفكري يف مقول الكاتب العربي يف تلك الفرتة مربزا 

هويته املعرفية امل�ستقلة عن هويته الدينية.

ينطلق املوؤّلف من حتديد امل�ساغل اجلوهرية للكاتب العربي 

باخل�سو�س  التطرق  خالل  من  الكال�سيكية  الفرتة  تلك  يف 

اإىل مو�سوعْي احلياة واملوت، ثم ينزاح باجتاه معاجلة مو�سوع 

نا اأ�سا�سياً من  »األأدب ال�سويف«، ال�سعري والنرثي، بو�سفه مكوِّ

على  ياأتي  منظوره.  وفق  الكال�سيكي  العربي  الفكر  مكونات 

ذكر ثّلة من املت�سوفة وحتليل جمموعة من اأعمالهم مربزاً 

عمقها الروحي وانفتاحها على »ثيمة« األإميان املنفتحة على 

�ساحب  ُيعّرج  الكتابية.  وغري  الكتابية  الروحية  التجارب 

األنحطاط«  »حقبة  عليه  يطلق  ما  على  ذلك  عقب  الكتاب 

طبعت  التي  األأندل�سية،  الفرتة  لديه  واأعقبت  �سبقت  التي 

كتاب  الكاتب  يويل  األأثناء  ويف  جذري.  بتغرّي  العربي  الفكر 

عن  ُيعرب  مغايرا  تراثاً  بو�سفه  عناية  وليلة«  ليلة  »األف 

تراجع املوا�سيع »املطلَقة« اأو »املفارقة«، كما ي�سميها، يف الفكر 

»الدنيوية«.  يف  املغَرقة  املوا�سيع  اإىل  املجال  لتف�سح  العربي، 

والواقع اأنَّ هذا املبحث قد اأتى مفَرطاً يف األإيجاز ومل يتناول 

األأعمال الفكرية مبا يكفي، �سواء منها يف الفرتة األأندل�سية 

املوؤلف على مناذج �سريعة  تلتها، واقت�سر  اأو  �سبقتها  التي  اأو 

الف�سول  يف  األنحطاط«.  »حقبة  عليه  يطلق  ما  ت�ستوِف  مل 

العربي  الفكر  تناول  وال�سابع،  وال�ساد�س  اخلام�س  الثالثة: 

الفكر  هوية  ت�سكل  كيفية  وا�ستعر�س  واملعا�سر،  احلديث 

اإدخال  وحماوألت  الغرب،  مع  بالتوا�سل  احلديث  العربي 

اإىل  التطرق  خالل  من  العربية  الكتابات  على  جديدة  روح 

ثار يف  الذي  والنقد، واجلدل  الفكر احلديث  حلظات ميالد 

والتجديد،  املحافظة  تيارْي  بني  احلديثة  العربية  الثقافة 

الف�سل  واأما  احلالية.  العربية هويتها  الثقافة  اتخذت  حتى 

اآخر  كاتب  اأعّده  فقد  �سفحة،   12 يتجاوز  مل  فهو  الثامن، 

اأ�سا�سا باألأدبيات األإ�سالموية. بدا  باولو غونزاغا، وقد تعّلق 

الف�سل كاأنه مقَحم. ويف الف�سل التا�سع واألأخري من الكتاب، 

املعنون بـ »الفكر العربي املعا�سر«، ي�ستعني الكاتب مبجموعة 

كل  العربية،  البلدان  اآداب  يف  املتخ�س�سني  الدار�سني  من 

بح�سب جماله واهتمامه، غّطت اإ�سهاماتهم اجلزائر واألأردن 

والعراق ولبنان وليبيا واملغرب وال�سودان وتون�س، واختار من 

�سة لفل�سطني و�سوريا واململكة  جانبه اإمتام ال�سفحات املخ�سّ

عاما  مدخال  كاتب  كّل  ليقّدم  واليمن،  ال�سعودية  العربية 

اأهم  التعريج على  الفكرية وحتوألتها مع  الكتابة  عن تطور 

األأ�سماء وان�سغاألتها.

األأعمال  تبدو  العربي،  للفكر  البانورامي  العر�س  ويف جمال 

جممل  تاأتي  ولذلك  قليلة،  املو�سوع  يف  ال�سادرة  األإيطالية 

القدمي  العربي  الفكر  عر�س  يف  اإيطاليا  يف  املعتَمدة  الكتب 

منه واحلديث متاأتية من لغات اأجنبية اأو مرتَجمة، مثل كتب 

حممد م�سطفى بدوي، اأو كذلك كتابات اأندريه ميكيل وروجر 

برانكا  باولو  كتاب  ميّثل  اجلانب  هذا  ومن  واآخرين.  اآلني 

اإ�سافة ُمهّمة نظًرا للنق�س الفادح املوجود يف ال�ساحة الثقافية. 

واملاُلحظ ب�سكل عام اأّن اأغلب الدار�سني، �سواٌء منهم املبتدوؤون 

اأو املتقّدمون، يعّولون كثريا يف األطالع على األأعمال الفكرية 

الباب  هذا  ومن  األإيطايل.  بالل�سان  ي�سدر  ما  على  العربية 

املوؤلفة بالل�سان العربي بح�سور يف  العربية  الكتابات  أل تفوز 

اأو�ساط الدار�سني ب�سكل عام، بفعل وهن ع�سر التوا�سل املبا�سر 

مع تلك املراِجع على كثري من الدار�سني.

انت�سار تدري�س اللغة  اأّن  املتابع،  فمّما أل يخفى على الدار�س 

العربية والدرا�سات العربية ي�سري ب�سكل متطور يف كثري من 

اجلامعات األإيطالية للعلوم األإن�سانية، وأل يوازيه توفر قدرة 

ي�سمح  الدار�سني الطالب، مبا  اأو  املدّر�سني اجلامعيني  لدى 

التعويل  العربية، وهو ما يجعل  األأعمال  املبا�سر يف  للغو�س 
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* أكادميي تونيس مقيم بإيطاليا

على األأعمال املوؤلفة باللغة األإيطالية حا�سما يف املجال. فما 

اأو  لكّتاب  �سة  خم�سَّ واأبحاث  درا�سات  هو  عام  ب�سكل  جنده 

كاتبات عرب، يف حني ما تفتقر له ال�ساحة بحّق هو الدرا�سات 

ال�ساملة والعامة التي ت�ستهدف تقدمي عرو�س مو�سعة للفكر 

العربي. ومن هذا اجلانب تبدو هذه املبادرة اجلامعة لباولو 

ينح�سر  أل  الِكتاب  واأن  ا  خ�سو�سً وجدوى،  نفع  ذات  برانكا 

عر�س  اإىل  ي�سعى  واإمنا  حمّددة،  بفرتة  اأو  ُمّعينة  مبنطقة 

�سامل يف املجال يوفر نظرة بانورامية.

اإىل  تعود  معرفية  ن�سو�س  با�ستح�سار  املعتمد  املنهج  كان 

فرتات حمّددة، واإرفاقها بتحليل ونقد موّفًقا اإىل حّد ما يف 

اإلقاء ال�سوء على �سخ�سيات واأ�ساليب كتابية راجت يف الثقافة 

العربية. واإن جاء اجلانب التحليلي خمت�سرا اأحيانا وأل يفي 

اإ�سارات وتنبيهات على  بالغر�س، فقد ا�ستطاع املوؤلف تقدمي 

ق�سايا متنوعة.

1957 مبدينة ميالنو( من  ُيعترب باولو برانكا )من مواليد 

الوجوه الثقافية البارزة يف اإيطاليا، من حيث األ�ستغال على 

كباحث يف  ان�سمامه  فمنذ  العربية؛  واللغة  العربية  الثقافة 

الدرا�سات العربية اإىل اجلامعة الكاثوليكية »القلب املقد�س« 

يف ميالنو، واإىل حني ترّقيه يف املن�سب حتى غدا رئي�س ق�سم 

الدرا�سات العربية يف اجلامعة، ان�سغل باولو برانكو بحقلني 

وهو  الفكرية.  والدرا�سات  األإ�سالمية  الدرا�سات  اأ�سا�سيني: 

يف  واألإ�سالميات  العربية  اللغة  اأ�ستاذ  احلايل  الوقت  يف 

ال�ساأن يف األأو�ساط  اجلامعة املذكورة. بات الرجل مرِجًعا يف 

يتعلق  فيما  �سيما  أل  اإيطاليا،  يف  واألإعالمية  األأكادميية 

ناهيك  امل�سلمني،  املهاجرين  وبق�سايا  اإيطاليا  يف  باألإ�سالم 

عن متابعته مو�سوع احلوار بوجهيه الديني واحل�ساري مع 

العامل األإ�سالمي. يف البدايات األأوىل، متحور اهتمام برانكا 

حول الدرا�سات الدينية ذات الطابع ال�سيا�سي، ثم انعطف يف 

ال�ساأن  يف  اأجنز  وقد  األأدبية،  الدرا�سات  نحو  ألحقة  مرحلة 

جملة من األأبحاث واملوؤلفات املرجعية يف الثقافة األإيطالية، 

يف  الكاثوليكية  الَكَن�سية  األأو�ساط  من  الرجل  لقرب  ونظراً 

لدى  م�ست�سارا  الرجل  غدا  املجال.  يف  مرجًعا  بات  اإيطاليا، 

عديد من املوؤ�س�سات الر�سمية والدينية يف م�ساألة التقارب مع 

مع  والتعامل  واألأديان  احل�سارات  وحوار  األإ�سالمي  العامل 

املهاجرين امل�سلمني.

والكتابية  البحثية  برانكا  باولو  ان�سغاألت  تدور  �سنوات  منذ 

من  الغرب،  يف  األإ�سالمية  الظاهرة  حتليل  حول  باألأ�سا�س 

أل  وهو  الهجرة.  مبو�سوع  وات�سالها  ودينية  ثقافية  زوايا 

اإىل  النظر  الوا�سحة يف  والَكَن�سية  اليمينية  توجهاته  يخفي 

نقدية  بروؤية  الرجل  مَتيَز  ما  غالباً  اإذ  املهاجر«،  »األإ�سالم 

وا�سحة يف تدخالته األإعالمية.

واآخرها  برانكا،  باولو  اأّلفها  التي  املن�سورة  األأعمال  تتعّدد 

اأجنز  فقد  اليوم«.  اإىل  البدايات  من  العربي..  الفكر   « عمل 

على  ناأتي  عمال،  الع�سرين  ناهزت  األأعمال  من  �سل�سلة 

امل�سيحي  واحلوار  فرن�سي�س  »البابا  منها:  عناوين  ذكر 

مولينو،  اإيل  )من�سورات  »القراآن«  )2021(؛  األإ�سالمي« 

2021(؛ »امل�سلمون« )من�سورات اإيل مولينو، 2000(؛ »مقدمة 

يف األإ�سالم« )من�سورات �سان باولو، 1995(؛ »نحن واألإ�سالم.. 

 .)2010 بي،  اآم.  اإي.  )من�سورات  احلوار«  اإىل  ال�سيافة  من 

و�سدر له كتاب حول األأمثال العربية باأل�سرتاك مع اأجنيلو 

فيال بعنوان: »احلياة مثل اخليار.. رحلة يف الفكاهة العربية« 

)من�سورات اإي بي�س، 2020(.

الذي  العربي  )النحو  تعليمّي  ب�سكل  بالعربية  ملّم  الرجل 

يدّر�سه يف الدر�س اجلامعي يعتمد يف تدري�سه على األإيطالية 

على  فعالوة  األآخرين(،  األإيطاليني  اجلامعيني  ك�سائر 

اأقام  اأن  له  �سبق  اإيطاليا،  يف  تلقاها  التي  األأكادميية  درا�سته 

طويال يف البالد العربية خ�سو�سا يف لبنان، وهو ما َي�ّسر له 

األإملام املقبول بالعربية والثقافة العربية، غري اأن عربيته يف 

املحادثة تبقى متاأثرة بالدارجة، وهو غري مقتدر على اإلقاء 

حما�سرة اأو كتابة ن�س بالعربية.

الكفاية  فيه  مبا  الكاتب  يعتمد  مل  نعر�سه  الذي  كتابه  يف 

ن  مدوَّ هو  ما  على  واقت�سر  العربية،  وامل�سادر  املراجع 

باألإيطالية وعلى ما هو مرتجم اإىل الل�سان األإيطايل؛ فقد 

اخلم�سة  تتجاوز  أل  كتابه  يف  قليلة  العربية  املوؤلفات  جاءت 

ال�ستني مرجعا. �سحيح  تتجاوز  بيبليوغرافيا مل  اأعمال، يف 

مرتَجمة  وردت  ولكنها  الن�سو�س،  من  العديد  الكاتب  اأورد 

هذا،  مع  اآخرين.  ومرتجمني  كّتاب  ن�سو�س  من  وم�ستَمّدة 

ع بالثقافة العربية، وعلى دراية باألأبعاد  الكاتب على اإملام مو�سَّ

لكن  العربية،  للمجتمعات  وال�سو�سيولوجية  التاريخية 

معاجلة  ويف  للظواهر  النظر  يف  اليميني  املنحى  ميّيزه  ما 

الوقائع. وهو ما جعله يف كثري من األأحيان ي�سطّف يف منحى 

الدرا�سات املغالية، التي أل ت�سّجع على التقارب، وأل تنحاز اإىل 

الكاتب، أل  املّطلع على موؤلفات  يلم�س  اإذ  احلوار احل�ساري؛ 

�سيما التي عاجلت الق�سايا الدينية مركزية مفرطة.

التاأريخ  يف  املوؤلف  اعتمده  الذي  التاريخي  املنهج  اأبان  وقد 

درا�سة  التعجل يف  العربي عن ثغرات هائلة من حيث  للفكر 

الق�سايا  بع�س  التعمق يف خ�سو�سيات  املراحل، وعدم  بع�س 

الفكرية. وباألإ�سافة اإىل ذلك، جاء التناول للق�سايا املعاجَلة 

م�سبوغا يف كثري من األأحيان بهاج�س ال�سيا�سة والدين، وهو 

ما اأّثر على فحوى الكتاب. أل نقّدر اأن الكاتب كان موفًقا يف 

العديد من الف�سول يف تناول اأطوار الفكر العربي؛ فقد جاء 

بع�سها اأقرب اإىل التحليل الذاتي املفتقد اإىل �سندات ودعائم، 

وهو ما اأفقد الكتاب املتانة العلمية الالزمة.

�سال�سة  حيث  من  بالقراءة  الكتاب  يغري  األأوىل  للوهلة 

الكتابة  يف  كال�سيكي  اأ�سلوب  املوؤلف  مييز  اإذ  ودقتها؛  العبارة 

مو�سوع  من  القارئ  ا�ستدراج  يف  بارع  فهو  باألإيطالية. 

ما هو  ربط  اإىل مو�سوع معا�سر، مع قدرته على  كال�سيكي 

الكتاب  اإن  القول  و�سيا�سي. لكن أل ميكن  ديني  اأدبي مبا هو 

ارتاأى  الذي  املحّدد  باملو�سوع  التزم  قد  منهجية  ناحية  من 

هنات،  الكتاب  اعرتت  فقد  واحلديث؛  القدمي  يف  معاجلته، 

وطغى عليه الهاج�س الديني ب�سكل وا�سح يف معاجلة جملة 

على  اأنها  ُنقّدر  أل  موا�سيع  اإقحام  عن  ناهيك  الق�سايا،  من 

غري  القارئ  اإغواء  باب  من  �سوى  الكتاب  مبو�سوع  �سلة 

والثقافة  العربي  للعامل  مت�سّرع  فهم  عن  الباحث  املخت�س، 

العربية ب�سكل عام.

جّدا،  �سحيحة  الكتاب  يف  الفهار�س  جاءت  اآخر،  جانب  من 

واقت�سرت على جرد البيبليوغرافيا وفهر�س املواد. مل يدرج 

ويعّلل موؤلف  الكتاب.  نقي�سة ألفتة يف  الكاتب غريها، وهي 

ما  وهو  املو�سوع،  رحابة  ب�سبب  عمله  تو�سعه يف  عدم  الكتاب 

جعله يخت�سر املحاور. مع هذا أل ميكن نكران اجلهد املبذول 

يف العمل، وأل ميكن اإغفال النوايا التي اأرادها املوؤلف من اأجل 

ر يف عر�س الفكر العربي؛ َبْيد اأن املنَجز أل  تقدمي ن�ّس مي�سَّ

التي  للثغرات  نظرا  مرِجعا،  ليكون  تقديرنا  ح�سب  يرتقي 

تخللت الن�س.

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

الكتــاب: الفكر العريب: من البدايات إىل اليوم

تأليف: باولو برانْكا.

›باللغــة  )ميالنــو(  »آريــس«  النارش:منشــورات 

اإليطاليــة‹.

سنة النرش: 2022.

عدد الصفحات: 285 صفحة.
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الــكــتــاب حــول ثــالثــة جــوانــب: تعريف احلــداثــة  يتمحور 

ال�سيا�سية  الــثــورتــني  ل�سالح  الــتــاريــخ  ت�سريع  خــالل  مــن 

والــتــا�ــســع ع�سر،  الــثــامــن ع�سر  الــقــرنــني  والــ�ــســنــاعــيــة يف 

وو�سف هذا الت�سارع باأنَّه قطيعة مع املا�سي وانخراط يف 

امل�ستقبل واأخرًيا اجلمود الذي ينطوي عليه هذا الت�سارع 

كلما  اأخـــرى،  بعبارة  احلا�سر.  ديكتاتورية  يكر�س  الــذي 

موارد  لتقييم  لدينا  املتاح  الوقت  قل  اأ�سرع،  ب�سكل  ذهبنا 

وبعيًدا  احلا�سر.  �سوء  على  امل�ستقبل  يف  والنظر  املا�سي 

اإىل  الدرا�سة  ت�ستند  عــام،  ب�سكل  للت�سارع  نقًدا  كونها  عن 

بناًء على علم  الت�سارع املختلفة  اأنــواع  منهج �سياقي مييز 

األجتماع الذي متثله الباحث )هارمتوت روزا( والتحليل 

هــارتــوغ(،  كو�سليك،  )مارك�س،  مع  والتاريخي  الفل�سفي 

ذاتية؛  اأكرث  املفاهيمي مبنعطف  التحليل  ينتهي هذا  ثم 

اإذ يت�ساءل املوؤلف عما اإذا كانت نهاية اليوتوبيا و«الت�سارع 

الكبري« الذي يقودنا اإىل ع�سر جديد حيث مييل األإن�سان 

ن�ساطه  بتاأثري  �سوهها  التي  األأر�ــس  العي�س يف  اإعــادة  اإىل 

على البيئة، اأو »األأنرثوبو�سني«، تعترب املقاربات الوحيدة 

قلق  هناك  �سيكون  عندها  الــزمــن.  مع  لتجربتنا  املمكنة 

جديد من املا�سي و�سكل جديد من اليوتوبيا التي �ستكون 

اجتماعية ودميقراطية وجماعية ب�سكل ملمو�س.

�سرعة  باأق�سى  انطلقت  بقاطرة  الت�سارع  الكاتب  ي�سبه 

لكنها فقدت �سائقها. يتميز تاريخ املجتمعات الغربية، منذ 

منت�سف القرن الثامن ع�سر، بالت�سارع املطرد الذي اأ�سبح 

للحداثة  الــروؤيــة  هــذه  وقــد عالج  ال�سيطرة.  خــارج نطاق 

لها،  �ــســهــرة  ــرث  األأكــ املــمــثــل  يعترب  الـــذي  روزا  هـــارمتـــوت 

واليوم يتداول بقية املفكرين نظريته وعلى نطاق وا�سع. 

يف العقود األأخرية، زادت األآثار املدمرة للن�ساط الب�سري 

على الكوكب مبعدل مذهل. وبذلك ظهر نوع من القلب 

للنظام؛ ألأن الطبيعة، التي كان ُينظر اإليها ذات مرة على 

اأ�سبحت ذات طابع تاريخي،  اأنها مكان للتكاثر والتكرار، 

تن�ساق ب�سرعة نحو النهاية، يف حني اأن التاريخ، باعتباره 

واأحيانا  احلركة  بطيء  بغرابة  يبدو  ذاتــه،  التغيري  مكان 

راكًدا متاما.

من خالل الربط الوثيق بني تاريخ املفاهيم والتفكري يف 

احلداثة، يدعو كري�ستوف بوتون اإىل اإجراء تقييم نقدي 

عنه  املدافعني  عن  مت�سائال  التاريخي«.  »الت�سريع  لهذا  

والدألألت التي ياأخذها يف خمتلف األ�ستخدامات النظرية 

الت�سارع  ع�سر  يف  حًقا  نعي�س  وهــل  وال�سيا�سية  والعملية 

املعمم؟ ثم اأخريا اأأل ينبغي علينا باألأحرى تغيري وجهات 

اأخــــرى م�ستقاة  ــارب  اإىل جتــ الــنــظــر مــن خـــالل األنــتــبــاه 

بالفكر  اأو  باملا�سي  األهتمام  مثل  التاريخي،  الــزمــن  مــن 

الطوباوي، الذي يقاوم يف العمق هذا األجتاه األأ�سا�سي؟

التي  الــثــورات  مــن  الكاتب  بنا  ينتقل  اأجــوبــتــه  خ�سم  ويف 

اخل�سو�س  على  )مارك�س(  مع  للتاريخ  قاطرات  يعتربها 

اإىل تلك التي ت�سورها )بنيامني( على اأنها مكابح للطوارئ، 

مرورا بت�سور »الطبقات الزمنية« مع )راينهارت كو�سليك(، 

الذي يزخر بال�سور امل�ستخدمة للتفكري يف ت�سارع التاريخ. 

اإنها كلها اأدوات م�ساعدة على الك�سف ومن �سمنها مفهوم 

»ت�سريع التاريخ«. الذي يتخذه الكاتب، مو�سوعا للتفكيك 

املتخ�س�س  بوتون  كري�ستوف  خالله  من  يعالج  النقدي، 

يف  الفل�سفة  واأ�ــســتــاذ  الــتــاريــخ،  ونــظــريــات  هيغل  فل�سفة  يف 

جامعة بوردو ثالث جمموعات من األأ�سئلة. اأوأًل، األأ�سئلة 

نعطيها  التي  األ�ستخدامات  هي  ومــا  معنى  ما  الدأللية: 

لهذه الفكرة؟ ثانًيا، األأ�سئلة التجريبية: ما حقيقة ت�سارع 

التاريخ وما مدى وعينا به؟ ثالًثا، األأ�سئلة املعيارية: وفًقا 

اإدانته، ووفًقا ألأي  ألأي معايري ينتقد ت�سارع التاريخ وتتم 

اإيجابية؟  حقيقة  اأنــه  على  اإلــيــه  وينظر  لــه  يــروج  معايري 

الكتاب  مــن  ال�سبعة  الف�سول  عــرب  تعر�س  الــتــي  امل�سكلة 

كري�ستوف  وح�سب  الت�سارع«.  حول«نظرية  كليا  تتمحور 

النظرية:  هـــذه  ت�سكل  افــرتا�ــســات  ثـــالث  هــنــاك  بــوتــون، 

بدوره  األأخــري  هذا   )2 التاريخ.  ت�سريع  تعني  احلداثة   )1

3( احلداثة توؤدي اإىل  يعني قطيعة مع املا�سي وامل�ستقبل 

»دكتاتورية احلا�سر«.

يعتمد كري�ستوف بوتون منهجا �سياقيا لتحليل »النظرية 

النقدية للتاريخ« )�س 23(. يتكون هذا املنهج من حتليل 

الدألألت التاريخية، ثم و�سعها يف �سياقها التاريخي، مع 

الهام،  امل�سروع  هــذا  يف  وراءهـــا.  تكمن  التي  املعايري  �سرح 

ن�سو�س  اأوأًل،  املــ�ــســادر.  مــن  بــنــوعــني  الــكــاتــب  ي�ستعني 

الفال�سفة )مارك�س، نيت�سه، بنيامني، هيغل(، كتاب مقاألت 

والكيميائي وعامل  املــوؤرخ )مي�سليه(  اآدمــز(،  مثل )هرني 

يدعمون طريقة  هـــوؤألء جميعهم  كــروتــزن(  )بــول  املــنــاخ 

تفكريه يف نظرية ت�سريع التاريخ. ثانًيا، ي�ستعني الكاتب 

من  اأ�ــســا�ــًســا  النابعة  النظرية  الن�سو�س  مــن  مبجموعة 

الفل�سفة والعلوم األجتماعية التي حتاول اأن ت�سع ت�سورا 

الثانية  املجموعة  هــذه  يف  الــقــارئ  يجد  التاريخ.  لت�سارع 

فران�سوا  روزا،  هارمتوت  كو�سليك،  راينهارت  اأطــروحــات 

ديبي�س  بلوخ،  اإرن�ست  نورا،  بيري  كاثرين ألريري،  هارتوغ، 

تــ�ــســاكــرابــارتــي، عــلــى �سبيل املــثــال أل احلــ�ــســر ويــعــتــربون 

املوؤلفني الرئي�سيني الذين ناق�س الكاتب اأفكارهم.

الــكــتــاب مــنــظــم يف ثـــالث فــــرتات زمــنــيــة ممـــيـــزة. يبحث 

الف�سالن األأول والثاين يف كيفية تر�سيخ ت�سارع التاريخ يف 

�سميم احلداثة. بعد ذلك، ينتقل الف�سل الثالث اإىل فح�س 

الف�سول  حتلل  واأخــرًيا،  احلا�سر«.  »ديكتاتورية  لـ  نقدي 

تتعاي�س  تاريخية  اأنظمة  ثالثة  ال�سابع  اإىل  الــرابــع  مــن 

مع النظام احلايل للتاريخانية التي تهيمن على ع�سرنا، 

املدى  على  الرتكيز  خــالل  من  مبادئها  تلخي�س  وميكن 

الق�سري. وبالتايل، فاإن هذه األأنظمة الثالثة للتاريخانية 

هي طرق بديلة لال�ستقرار يف الزمن التاريخي، مما يبطل 

كان مهيمناً.  للتاريخية، مهما  واحد  لنظام  اختزالية  اأي 

هذه األأنظمة الثالثة للتاريخانية هي األن�سغال باملا�سي، 

وطوباوية الوقت احلر واألأنرثوبو�سني.

اإىل  بوتون  كري�ستوف  يتو�سل  النقدي،  حتليله  نهاية  يف 

الكلي  اقرتاح نظري مبتكر، حمدثا قطيعة مع »الوجود 

الــتــ�ــســارع« عند  ــة  يف احلــا�ــســر« لفران�سوا هــارتــوغ و«دوامــ

اأ�سكال«  هارمتوت روزا. وقبل كل �سيء، يوؤكد على »تعدد 

اإيقاعات  مع  الزمنية  الفرتات  تعددية  »مبعنى  احلداثة، 

خمتلفة،  زمنية  ومقايي�س  مــا،  حد  اإىل  خمتلفة  �سريعة 

ومنعطفات خمتلفة بني املا�سي واحلا�سر وامل�ستقبل« )�س 

365( . كري�ستوف بوتون ي�ستوحي فكرته هنا من برناديت 

سعيد بوكرامي * 

ترسيع التاريخ من التنوير إىل األنرثوبوسني

كريستوف بوتون

يهدف كتاب أسـتاذ الفلسـفة كريسـتوف بوتون، إىل توضيح معاين التصنيف التاريخي للتسـارع من خالل متييز أبعاده السياسية 

والتكنولوجيـة والتاريخيـة، لهـذا يضـع مفاهيم التريـع والتحديث الناتجـة عن االبتكار والتقدم موضع الشـك متسـائال: هل هي 

مناسـبة لوصف حداثتنا، وهل التسـارع ظاهـرة تاريخية حقيقية أم تعبر عن »هلوسـة جامعية«؟
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الزمنية«  »الطبقات  من  ا  اأي�سً ولكن  بن�سوود-فان�سنت، 

غري  »التزامن  منوذجه  من  وكذلك  كو�سليك،  لرينهارت 

بوتون  لكري�ستوف  النظري  األقـــرتاح  ي�سمح  املعا�سر«. 

ال�سيا�سة،  ونهاية  الت�سارع  بني  املعادلة  مع  بالقطع  ا  اأي�سً

من خالل اإعادة فتح الف�ساء الزمني للعديد من املحددات 

الزمانية، وبذلك يقتحم جمال ال�سيا�سة. 

اإذا عدنا اإىل الف�سل األأول، ف�سنجده يقوم بحفريات عن 

خمتلفة.  مــراحــل  بثالث  متيز  الــذي  الــتــاريــخ«  »ت�سريع 

األأول �سيا�سي ويركز على الفرتة املحورية التي ي�سميها 

خم�سينيات  من  وتبداأ  »�ساتيلزيت«،  كو�سليك  راينهارت 

القرن الثامن ع�سر اإىل خم�سينيات القرن التا�سع ع�سر، 

والتي تتمحور حول الثورة الفرن�سية. اأما املرحلة الثانية 

والتغيريات  ال�سناعية  الــثــورة  اإىل  وت�سري  تقنية  فهي 

التي اأحدثتها. اأخرًيا، املرحلة الثالثة التي �سلط  عليها 

روجت  وقــد  األأخــرويــات،  مبرحلة  عليها  ويطلق  ال�سوء 

مفهوم الت�سارع  التاريخي كتوقع لنهاية الزمان وو�سيلة 

لتحقيق اخلال�س.

يف  امل�ستخدمة  املعيارية  املعايري  الثاين  الف�سل  يفح�س 

التاريخ.  ت�سارع  ألنتقاد  والع�سرين  ع�سر  التا�سع  القرنني 

يف القرن التا�سع ع�سر، تبلورت هذه الفئة واندجمت مع 

عن  ينف�سالن  أل  اأ�سبحا  األثنني  اأن  لدرجة  التقدم  فئة 

لالنتقادات  �ــســورة  بــوتــون  كري�ستوف  ير�سم  بع�سهما. 

املــوجــهــة �ــســد تــ�ــســارع الــتــاريــخ ومــنــهــا: فــقــدان الــثــقــافــة، 

املتزايدة  واملــخــاطــر  املعنى،  وفــقــدان  ال�سيطرة،  وفــقــدان 

والــقــ�ــســور الــذاتــي يف احلــركــة الــظــاهــرة، وبــذلــك يحدد 

الــنــقــاط الــبــارزة يف هــذه األنــتــقــادات. كما ينتقد املــوؤلــف 

التي  األجــتــمــاعــي«  للتغيري  ال�سامل  »الــتــ�ــســارع  اأطــروحــة 

دافع عنها هارمتوت روزا. اإن احلديث عن ت�سارع التاريخ 

و�سف  املمكن  من  يجعل  ت�سنيف  ألأنــه  ال�سواب؛  يجانب 

ديناميكيات معينة للحداثة دون اأن تكون عاماًل م�ستقاًل 

وفّعاأًل، ومقابل هذا التجريد، يقرتح بوتون اتباع »املنهج 

واملت�سابكة  األأزمنة غري اخلطية  تعددية  لفهم  ال�سياقي« 

للفاعلني التاريخيني واألجتماعيني )�س 111(.

األن�سغال  عن  الثالث  الف�سل  يف  بوتون  كري�ستوف  ُيعرب 

نف�سه، عندما يفح�س نظام تاريخانية احلا�سر لفران�سوا 

هـــارتـــوغ مــنــتــقــدا تــ�ــســوره لــلــتــاريــخــانــيــة، بــاعــتــبــارهــا فئة 

واملتناق�سة  املتنوعة  الظواهر  من  العديد  ت�سم  �ساملة 

بــحــيــث أل ميــكــن مــقــاربــتــهــا كــلــيــا. لــذلــك يــقــرتح املــوؤلــف 

األأخــذ  اأجــل  من  ع�سرنا  لراهنية  الدقيقة  الفروق  اإبــراز 

ال�سياق  ــرى. يف هــذا  األأزمــنــة األأخـ بعني األعتبار جتــارب 

»الطبقات  لـــ  كو�سيليك  رايــنــهــارت  منـــوذج  الكاتب  يتتبع 

اأن  من  الرغم  وعلى  املعا�سر«.  غري  و«التزامن  الزمنية« 

اأنها تتعلق  اإأل  التاريخية واألجتماعية،  تزامنية احلقائق 

اأ�سول معا�سرة، مما  مبواعيد زمنية خمتلفة ولي�س لها 

يوؤدي اإىل ظهور اختالفات يف اخلربة بني األأجيال، وهذا 

يوؤلف عاملًا مكوًنا من عدة طبقات من الزمن. يف الف�سل 

»تعدد  اإظــهــار  حتــديــًدا  بوتون  كري�ستوف  يحاول  الــرابــع، 

األهتمام  عــن   هنا  واحلــديــث  لــلــتــاريــخ«  الزمنية  ال�سيغ 

باملا�سي املوجود دائًما يف نظام التاريخ احلديث. ولتو�سيح 

اإىل ثالثة موؤلفني: نيت�سه ومارك�س  الكاتب  ذلك ي�ستند 

لــهــوؤألء  بالن�سبة  املختلفة،  ألأ�ساليبهم  وفــًقــا  وبنيامني. 

معلم  هــو  الــتــاريــخ  يــظــل  الرئي�سيني،  الــثــالثــة  املــفــكــريــن 

بوتون  كري�ستوف  راأي  وح�سب  ولــذلــك،  والفعل  احلــيــاة 

اأطروحة األنحالل احلديث للتاريخ التي دافع عنها  فاإن 

راينهارت كو�سليك ت�ستحق اأن تو�سح بقوة.

وال�سابع  وال�ساد�س  اخلام�س  الف�سول  يف  املــوؤلــف  يكر�س 

تتعاي�س  التي  التاريخانية  األأنظمة  لفهم  واأفكاًرا  معاِرَف 

اخلــامــ�ــس،  الف�سل  يف  ــايل.  احلــ ع�سرنا  يف  احلــا�ــســر  مــع 

اأن ُيربز، بناًء على معطى وقت  يحاول كري�ستوف بوتون 

الفراغ، اأن »األهتمام بامل�ستقبل مكن من مقاومة ا�ستبداد 

اأطــروحــة  الــ�ــســيــاق ينتقد  هـــذا  205(. يف  احلــا�ــســر« )�ـــس 

»ك�سوف اليوتوبيا« لدى )اإنزو ترافري�سو( التي يت�ساطرها 

اأن  املمكن  مــن  كــان  هونيث:  واأك�سل  روزا  هــارمتــوت  معه 

اإىل تفكك وا�ــســتــنــفــاد »الــطــاقــات  الــتــاريــخ  تــ�ــســارع  ــوؤدي  يــ

فكرة  بوتون  كري�ستوف  يطور   .)205 )�ــس.  الطوباوية« 

ا عن  يوتوبيا وقت الفراغ معتربا اأنها متثل »�سكاًل من�سقًّ

م�ستقبال  ألأن  احلديثة:  للتاريخانية  التاريخي  النظام 

بالعقيدة احلداثية للتقدم وال�سرعة« )�س  اآخر أل يلتزم 

245(، بل يعترب رد فعل للت�سارع التكنولوجي.

ــــريان مــن الــكــتــاب فــقــد خ�س�سهما  ــا الــفــ�ــســالن األأخــ اأمــ

الــكــاتــب لـــتـــاأثـــريات األأنـــرثوبـــو�ـــســـني يف جمـــال األأنــظــمــة 

التاريخانية. وتتمثل حداثتها الرئي�سية، ح�سب اأطروحة 

تاريخ  بني  األنق�سام  جعلت  اأنها  يف  ت�ساكرابارتي،  ديبي�س 

ويكمن  ويــخــتــفــي.  يتال�سى  الطبيعة  وتــاريــخ  الــبــ�ــســريــة 

ي�سميها  التي  الــعــامل  ونهاية  القيامة  نظريات  يف  ــا  اأيــ�ــسً

الت�سارع،  ُيخ�سى  301( حيث  املعكو�سة« )�س  »األأخــرويــات 

والــذي يتمثل   1945 الكبري« منذ عام  »الت�سارع  �سيما  وأل 

يف عدد كبري من املنحنيات املتزايدة، على عك�س اخلال�س 

البيئي  العامل  ونهاية  العقائدي،  العامل  نهاية  املاأمول يف 

ولكنها  واخلال�س  للك�سف  كمرادف  ت�سورات  تقدم  التي 

مــرفــوقــة بــاألنــهــيــار واملـــعـــانـــاة والـــكـــارثـــة. اأخــــــرًيا، يــعــدل 

در�س  املعنى  بهذا  اإنــه  بامل�ستقبل.  عالقتنا  األأنرثوبو�سني 

األــف عام من  بــاأن مائتي  التوا�سع من خالل تذكرينا  يف 

 4.5 بـ  تاريخ األإن�سان العاقل هي يف غاية ال�ساآلة مقارنة 

مليار �سنة من تاريخ األأر�ــس. على العك�س من ذلك، فاإن 

األأنرثوبو�سني يو�سع »فئة اجلدوى من تاريخ الطبيعة«، 

اأجــل  مــن  حا�سًما  اأ�ــســبــح  الــواعــي  الب�سري  الفعل  اأن  اأي 

ويت�سح جليا من خالل وجهات نظر  الطبيعة.  م�ستقبل 

الهند�سة اجليولوجية، التي ج�سدها على �سبيل املثال بول 

كروتزن وانتقدها املوؤلف اأي�سا.

ــار ممـــيـــزات الــكــتــاب: الــو�ــســوح  ــكـ بــاخــتــ�ــســار، أل ميــكــن اإنـ

يو�سح  الـــذي  املفاهيمي  التحليل  ودقـــة  الــديــداكــتــيــكــي، 

كما  األأهمية،  غاية  يف  تبدو  ومعيارية  معرفية  ت�سورات 

ومفاهيم  ون�سو�س  اأعــمــال  بــني  الــربــط  يف  الكاتب  يــربع 

من  دقيق  مزيج  يف  لي�سوغها  �سابقني،  ملفكرين  منف�سلة 

للفروق  �سربه  ين�سى  اأن  دون  القوية  النظرية  املقرتحات 

الواعدة، كما  امل�ستقبلية  األأعمال  وانفتاحه على  الدقيقة 

ياأخذ بعني األعتبار الق�سايا ال�سيا�سية ال�ساخنة الراهنة 

. ميكن القول اإن كتاب » ت�سريع التاريخ من التنوير اإىل 

التي  األأ�ــســبــاب  مــن  الكثري  على  يتوفر  األأنــرثوبــو�ــســني« 

التاريخانية  ق�سية  معاجلة  يف  فارقة  عالمة  منه  جتعل 

خ�سو�سا يف جمال العلوم األجتماعية.

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

الكتاب: ترسيع التاريخ من التنوير إىل 

األنرثوبوسني

املؤلف: كريستوف بوتون  

النارش: دار سوْي. باريس. فرنسا.

سنة النرش: 2022

عدد الصفحات: 416 ص

اللغة: الفرنسية
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فــالــعــمــل اأو الــ�ــســغــل كــمــا ُيــ�ــســتــخــدم يف الــكــثــري مــن الــبــلــدان 

من  بالرغم  املـــايل،  الــدخــل  على  فقط  يقت�سر  أل  العربية، 

مركزية واأهمية هذا اجلانب، بل كان يف مرحلة من مراحله 

عاماًل من عوامل األ�ستقاللية الفردية وب�سكٍل خا�س للمراأة 

من  طويلة  لفرتة  عانت  التي  واألأعــــراق  الطبقات  ولبع�س 

الكثري من املظامل واأل�سطهاد، كما كان ُينظر للعمل على اأنَّه 

املجتمعات،  من  للكثري  الناعم  التغيري  يف  األأ�سا�سي  املحرك 

وعاماًل من عوامل األإنتاجية التي يقا�س بها تقدم ال�سعوب 

خمتلفة:  رغبات  تتنازعه  املعنى  بهذا  فالعمل  عدمها؛  من 

األجتماعية،  والــوجــاهــة  للمنا�سب،  والــو�ــســول  املـــال،  جمع 

وتغيري النمط الفكري للمجتمع. لذلك يرى جان لوكا�سني 

ألأننا  اأي�ساً  ولكن  لذلك،  م�سطرون  ألأننا  لي�س  نعمل  باأننا 

اأكرث من  الثمار منذ  ال�سيد وجمع  اأزمنة  نحب ذلك: فمن 

اآألف ال�سنني اإىل الع�سر احلايل حتى العمل عن ُبعد، عمل 

الب�سر دائماً على جعل العامل من حولهم يخدم احتياجاتهم.

يف هذا الكتاب يقدم لوكا�سني تاريخاً �ساماًل للعمل الب�سري 

والقبيلة  املــنــزل  مــن  املختلفة  وحتــوألتــه  الع�سور  مــر  على 

بني  العمل  تق�سيم  كيفية  اأي�ساً  ويتناول  والــدولــة،  واملدينة 

الرجال والن�ساء واألأطفال؛ وتلك اللحظة الفا�سلة ألخرتاع 

والعبودية  الهجرة  وتاأثري  للعمال،  اجلماعي  والعمل  املــال؛ 

وفكرة الرتفيه، من الفالحني يف املجتمعات الزراعية األأوىل 

اإىل الوجود غري املُ�ستقر لعمال الوظائف املوؤقتة اليوم.

قد أل تكون ق�سة العمل تتطور ب�سكٍل مبا�سر منذ ذلك احلني 

وحتى األآن، ولكن هناك منطقا داخليا )واإن كان معقدا( لها، 

وذلـــك مــن خــالل األأ�ــســمــاء الــبــارزة يف الــعــلــوم األجتماعية. 

اآدم �سميث وكــارل مارك�س وماك�س فيرب  حيث توقع كل من 

التغيريات  لهذه  تدفع  احلوافز  اأو  املُحركات  من  نوع  وجــود 

يف عالقات العمل، بغ�س النظر عن اختالف تفكريهم ب�ساأن 

فالقا�سم  األقت�سادي؛  ومــردودهــا  و�سعتها،  املحفزات،  هــذه 

امل�سرتك بــني هــذه األأ�ــســمــاء - كما يــرى املــوؤلــف - هــو القوة 

وذلــك  احلــديــث،  باملعنى  لل�سوق  ين�سبونها  الــتــي  احلا�سمة 

الــغــربــيــة، وخــا�ــســة يف اجلمهورية  اأوروبــــا  بــدايــاتــهــا يف  منذ 

ال�سوق  هذا  تاأثريات  كانت  �سميث،  اإىل  بالن�سبة  الهولندية. 

خالقة يف نهاية املطاف؛ بينما كانت مدمرة بالن�سبة ملارك�س. 

يف حني راأى ماك�س فيرب يف كتابه »الروح الراأ�سمالية«، وجود 

�سرط �سروري  الربح، وهو  ُمعينة تركز على حتقيق  عقلية 

لنجاح اقت�ساد ال�سوق. 

ففي هذه األأيام، يق�سي معظم النَّا�س على هذا الكوكب اأكرث 

من ن�سف �ساعات حياتهم يف العمل، مبا يف ذلك التنقل بني 

مكان العمل واملنزل؛ وحتى يف حلظات ا�سرتاحاتهم املختلفة 

يقيمون عالقات غري مبا�سرة بالعمل، مبا يف ذلك التخطيط 

وانتظار  الرتقيات،  يف  والتفكري  األجتماعات،  وعقد  للعمل، 

الراتب، وحتديد امل�سرتيات وغريها من العالقات العمودية 

املختلفة، و اإذا نظرنا اإليها بهذه الطريقة، فاإن ق�سة العمل 

هي اإىل حد كبري تاريخ الب�سرية. فما هو املق�سود بالعمل؟

لها  ح�سر  أل  التي  املختلفة  التعريفات  يف  الرئي�سة  امل�سكلة 

ــام؛ حــيــث يــوؤكــد  اأحـــاديـــة اجلــانــب ب�سكل عـ اأنــهــا  للعمل، هــي 

البع�س على جوانب معينة للعمل مع اإهمال جوانب اأخرى. 

املـــراأة  عمل  عــن  التغا�سي  يتم  مــا  غــالــبــاً  املــثــال،  �سبيل  على 

مبا  مقارنة  امل�سنع  جــدران  خــارج  والعمل  بالرجل،  مقارنة 

يجري داخله، والعمل الفكري الذي يقا�س بالعمل اليدوي، 

العمل  وبــني  خــارجــه،  العمل  مع  يتناق�س  املنزل  يف  والعمل 

املنتج وغري املنتج.

اأي جهد ب�سري ي�سيف قيمة ومنفعة لل�سلع  فالعمل ي�سمل 

واخلدمات، وهذا ي�سمل الكثري من األأعمال كالديكور واملواد 

األإباحية والب�ستنة وتنظيف املنزل واإ�سالح األألعاب املك�سورة، 

الذي  الر�سا  تزيد من  اأنها  اإىل حد  العمل  كل ذلك يتطلب 

يك�سبه امل�ستهلك منها، فقبل القرن الع�سرين، كانت الغالبية 

العظمى مــن العاملني يف الــعــامل يـــوؤدون اجلــزء األأكـــرب من 

اأمــاكــن اأخـــرى غــري الــوظــائــف ذات الــرواتــب كما  عملهم يف 

نعرفها اليوم.  حتى اليوم، يف جميع اأنحاء العامل، يتم معظم 

اأن التحيز الذي وّلدته  العادية، غري  العمل خارج الوظائف 

الراأ�سمالية الغربية واأ�سواق العمل ال�سناعية فيها هو الذي 

يثبت اجلهد امل�سني الذي يتم اإنفاقه لدفع املال خارج املنزل 

اإىل  األأخـــرى  اجلهود  يحول  مما  حقيقيًّا«،  »عماًل  باعتباره 

الت�سلية واجلرمية وغريها من األأعمال.

فعلى مدى الف�سول ال�سبعة املنتظمة ح�سب الرتتيب الزمني 

األأطــول  وهــو  األأول  الف�سل  يف  املــوؤلــف  يتناول  واملو�سوعي، 

بناًء على  )الــذي،  العاقل  األإن�سان  اإىل حد كبري، من ظهور 

احل�سابات اجلينية، انف�سل عن اإن�سان نياندرتال قبل 700000 

عام( اإىل الع�سر احلجري احلديث اأو الثورة الزراعية. ففي 

اأ�سا�ساً  البداية، بح�سب نقطة األنطالق هذه، مل يكن هناك 

اأي متييز بني حماوألت األإن�سان واحليوان للبقاء على قيد 

احلياة، ولكن من خالل تطور الكالم الب�سري وظهور اأ�سكال 

جــديــدة مــن الــتــوا�ــســل، منــت اأ�ــســكــال جــديــدة مــن الــتــعــاون. 

الكثري  األأ�ــســر  و�سكلت  منزل،  داخــل  يعي�س  الفرد  كــان  حيث 

من القيود، التي اأعاقت الكثري من األأن�سطة، لذلك جند اأن 

الكثري من األأعمال حدثت داخل هذه الوحدات ال�سغرية.

هي  طويلة  لــفــرتة  باملثل  املعاملة  كــانــت  لــذلــك،  بــاألإ�ــســافــة 

القاعدة مع ثورة الع�سر احلجري احلديث منذ ما يقرب من 

12000 عام.ومع ذلك، فقد عر�ست فر�س متزايدة للح�سول 

على الطعام وتخزينه، وبالتايل لتق�سيم العمل، مما قد يوؤدي 

التفاوتات  اإىل  النهاية،  ويف  األأ�ــســر،  لبع�س  اأكــرب  اإثـــراء  اإىل 

بينها. من هنا، ن�ساأت بذرة عدم امل�ساواة، اإىل جانب التعاون، 

ا يف اجلانب األآخر التبعية. ومع ذلك، كانت  كما ظهرت اأي�سً

تو�سح  التي  الالحقة،  الزمنية  الفرتات  يف  �سغرية  الفروق 

بني  �سببية  عالقة  توجد  أل  اأنــه  األأفريقي  املثال  خــالل  من 

الثورة الزراعية وعدم امل�ساواة األجتماعية.

كما �ساهم العمل عالوة على ذلك يف ظهور املدن، ألأول مرة 

يف بالد ما بني النهرين منذ حوايل 7000 عام، وذلك يف وقت 

متاأخر للغاية من تطور األإن�سان العاقل وبعد ذلك بقليل يف 

املناطق احل�سرية  العمل بني  اأ�سبح تق�سيم  ال�سني والهند، 

والريفية وبني �سكان املدن �سهال، ومن املمكن متابعته، حيث 

اإىل تعزيز  امليالد  3000 قبل  املــدن، والــدول منذ  اأدى ظهور 

اأ�سبحت األأنظمة  اإىل جانب األأفــراد واألأ�ــســر،  هذا األجتــاه. 

النظام  مــن  ــدًءا  بـ عنها،  غنى  أل  موؤ�س�ساتها  مــع  ال�سيا�سية 

فائ�س  التي جمعت  الدولة(،  اأو  املعبد  اأو  )املدينة  ال�سيا�سي 

اإعادة توزيع الروافد  اأعادت توزيعه )عملت على  األإنتاج، ثم 

املالية، كما يف م�سر القدمية واأمريكا ما قبل الكولومبية(، 

ففي الوأليات األأوىل، ظهرت اأربعة اأنواع جديدة من عالقات 

)مبا  احلر  والعمل  والعبودية  جماين،  باأجر  العمل  العمل: 

يف ذلك من قبل امل�ستاأجرين(، واأخــرياً، رب العمل. من هذه 

قصة العمل: تاريخ جديد للبرشية

جان لوكاسني

مل يتوقــف الباحثــون والُكتــاب منــذ فــرتة طويلــة عــن كتابــة رسديــات مختلفــة تهــدف لكتابــٍة جديــدة للتاريــخ البــري، مــرة عــن 

طريــق االســتخدام البــري للغــة، ومــرة عــن طريــق االخرتاعــات، وهــذه املــرة يف هــذا الكتــاب عــن طريــق تتبــع تاريــخ العمــل 

وتحوالتــه يف التاريــخ البــري مــن الصيــد، وجمــع الثــامر واملحاصيــل، وصــواًل إىل العمــل عــن ُبعــد كــام هــو الوضــع الحــايل، 

وعمــل اإلنســان اآليل أو الروبوتــات.

عيل الرواحي * 
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النقطة، ميكن النظر اإىل التاريخ الب�سري على اأنه مناف�سة 

بــني عــالقــات الــعــمــل املــخــتــلــفــة، مــع تــذبــذب الــعــالقــات بني 

الفرتات  الت�سنيف يف  بــدوره يحدد  والتبعية، وهذا  التعاون 

الالحقة.

فقبل حوايل 500 عام قبل امليالد، حدث جتديد يف املعامالت 

الب�سرية يف ثالثة مواقع يف العامل، مع نتائج بعيدة املدى على 

عالقات العمل القائمة وذلك من خالل ظهور العمالت .هذا 

ال�سغرية  املعدنية  العمالت  اخــرتاع  �سيما  وأل  »األخــــرتاع«، 

لال�ستخدام اليومي، �سّهل تو�سيع معامالت ال�سوق، وخا�سة 

دفع األأجور واإنفاق هذه األأجور على �سراء املنتجات الغذائية 

واحلرفية اليومية من العاملني حل�سابهم اخلا�س. بالنظر 

اإن مل  اأ�سبحت مهمة جــداً،  اأنَّ هذه األأ�سكال من العمل  اإىل 

لتلك  الكتاب  هذا  يف  ف�سل  تخ�سي�س  مت  فقد  بديهية،  تكن 

املاأجور  العمل  مدفوعات  تطورت  حيث  العامل  من  األأجـــزاء 

واألأجور النقدية على نطاق وا�سع. يف الواقع، كانوا قادرين 

على األزدهــار يف الــدول الناجحة على املــدى الطويل، حيث 

التو�سع  اأهمية  بنف�س  املثال  �سبيل  على  الــدول  توحيد  كــان 

والغزوات. و ميكن العثور على اأمثلة لذلك يف اأجزاء خمتلفة 

ت�سكل  والــتــي  املــيــالد و1500م،  قــبــل   500 بــني  ــيــا  اأورا�ــس مــن 

الفرتة الرابعة: على وجه اخل�سو�س، الت�سل�سل الفار�سي - 

اليوناين - الروماين - البيزنطي - العربي يف غرب اأورا�سيا، 

واألأمرباطورية الهندية يف جنوب اآ�سيا و�سالألت هان و�سونغ 

اأخـــرى، دون  اأمــاكــن  الــدولــة يف  بتكوين  مــقــارنــًة  ال�سني،  يف 

العمل املاأجور، وخا�سة يف اأفريقيا واألأمريكتني.

ا وب�سكل  كما جند اأن بع�س الدول حققت جناحاً كبرياً، اأي�سً

عاملياً  تو�سعت  اأنها  لدرجة  األقت�سادي،  امل�ستوى  على  خا�س 

حوايل  اأي  اخلام�سة،  الفرتة  اأنــه  على  املــوؤلــف  ي�سنفه  فيما 

1500-1800. كان هذا وقت »العوملة« كما يرى املوؤلف، باملعنى 

بني  املناف�سة  اتــخــذت  الـــقـــرون،  هـــذه  فــفــي  للكلمة،  ــايل  احلـ

العمل  تنظيم  بداأ  بحيث  جديدة  اأ�سكاأًل  ال�سيا�سية  الكيانات 

يف اأجزاء خمتلفة من العامل يتباين على نطاق وا�سع. فمن 

�سمن األأمثلة األأكرث لفتاً للنظر، جند التو�سع يف العمل احلر 

يف اأوروبا الغربية باأ�سكال جديدة من التعاون، وعلى العك�س 

القنانة يف  �ستار  التبعية حتت  اأ�سكال جديدة من  ذلــك،  من 

واأي�ساً  واألأمريكتني،  اإفريقيا  والعبودية يف  ال�سرقية  اأوروبــا 

يف جنوب �سرق اآ�سيا. ويف الوقت نف�سه، يف كل من �سرق اآ�سيا 

البع�س على  بع�سهما  وب�سكل م�ستقل عن  الغربية،  واأوروبــا 

ما يبدو، كان هناك تكثيف لعمل اأ�سر الفالحني مع زيادة يف 

عمل املراأة، اأو ما ي�سمى بالثورة الكادحة.

يف حني جند الفرتة ال�ساد�سة واألأخرية )مق�سمة مو�سوعياً 

اأدى  حيث  ال�سناعية،  بــالــثــورة  تــبــداأ   )7 و   6 الف�سلني  بــني 

املهن  عــدد أل يح�سى من  اإىل خلق  واملــهــارات  العمل  تق�سيم 

اجلديدة، وبالتايل الق�ساء على العديد من املهن األأخرى؛ 

األآن، وقد  نعي�سها  التي  املرحلة  الروبوتات هو عنوان  فعمل 

اأدى هذا اأي�ساً، واإن كان يف فرتات متقطعة، اإىل حتول كبري 

يف عالقات العمل ببطء ولكن بثبات، حيث انخف�ست اأهمية 

العمالة املحلية امل�ستقلة وغري املجانية يف ال�سوق، وقد ب�سر 

ذلــك بــاإلــغــاء الـــرق يف هــايــتــي، وجتـــارة الــرقــيــق عــرب املحيط 

يف  ذروتها  وبلغت  ال�سرقية،  اأوروبـــا  يف  والعبودية  األأطل�سي، 

حلقوق  الــعــاملــي  واألإعــــالن  الــدولــيــة،  العمل  منظمة  اإنــ�ــســاء 

األإن�سان.

عالقات  يف  التحوألت  اإىل  النظر  ينبغي  أل  ال�سياق،  هــذا  يف 

العمل، وبالتاأكيد التقارب العاملي لعالقات العمل يف القرنني 

األأول  املقام  يف  ولكنها  طبيعية،  ظاهرة  اأنها  على  املا�سيني، 

واألإجـــراءات  واجلماعية  الفردية  لال�سرتاتيجيات  كنتيجة 

التي يقوم بها العاملون. وبالتايل، ا�ستعاد التعاون والتبعية 

العمل  عالقات  تتقارب  مل  ذلــك،  على  التوازن.عالوة  بع�س 

العاملية فح�سب، بل اأي�سا وبدرجة كبرية، عالقات العمل بني 

الرجال والن�ساء.

الغربية  ــا  الــتــاريــخ احلــديــث ألأوروبــ ذلــك، وكما يعلمنا  ومــع 

العاملية  األقت�سادية  األأزمــة  اإىل  باألإ�سافة  وال�سني،  ورو�سيا 

ب�سيطاً وغري متقطع، وذلك  احلالية، فاإنَّ هذا لي�س تطوراً 

الــعــاملــي، وأل �سيما منذ  الــرخــاء  تــزايــد  الــوقــت مــع  يف نف�س 

امل�ساواة  ازداد عدم  الذي من خالله  الثانية،  العاملية  احلرب 

بني العمال. يختتم الكتاب بالتاأمل يف التطورات امل�ستقبلية، 

اأن تــخــربنــا بــه األأمنـــاط  ويجعلنا نــتــ�ــســاءل مــا الـــذي ميــكــن 

التاريخية طويلة املدى الكامنة وراء املخاوف احلالية ب�ساأن 

الق�سايا امللحة مثل الهجرة والروبوتات وامل�ساواة األجتماعية 

حول م�ستقبل العمل؟ كيف �ستظهر حاجتنا األأ�سا�سية للعمل 

يف عامل �سريع التغري؟ هل ميكننا اختيار ال�سكل الذي �ستبدو 

عليه حياتنا العملية بعد ذلك؟

اأنَّ هناك اإجابات لهذه األأ�سئلة، فاخلربة  يقرتح هذا الكتاب 

الطويلة للب�سرية أل ُتظهر اأن العمل �سروري لبقائنا فح�سب، 

اأكــرث من ذلك،  العمل  ي�ساهم  الروبوتات، بل  حتى يف ع�سر 

فال�سعور باألإجناز الذي يجلبه يجعله أل غنى عنه لتقديرنا 

لذاتنا واحرتام اأقراننا. قد ُينظر اإىل تاريخ الب�سرية على اأنه 

متداخل بني توترين اأ�سا�سيني: تاريخنا التطوري ووجودنا 

كــ�ــســيــاديــن وجــامــعــني لــلــمــحــا�ــســيــل قــبــل بــ�ــســعــة اآألف من 

ال�سنني، هو الذي يحدد �سعينا األأ�سا�سي نحو تعوي�س عادل 

اأكــرث  جمتمعات  يف  العمل  تق�سيم  فــاإن  ذلــك  ومــع  جلهودنا، 

اأي�ساً  العمل  ق�سة  تو�سح  كما  امل�ساواة.  عــدم  ُيظهر  تعقيداً 

قد  امل�ساواة  تدافع عن عدم  التي  القوية  األأيديولوجيات  اأن 

اإىل اجتاه  العوملة ت�سري  تكون ناجحة يف حاألت كثرية، لكن 

األأجـــور غري  مــن  املتدنية  امل�ستويات  مــن  الــرغــم  اآخـــر، على 

العادلة يف القرون املا�سية، يبدو اأن اجلاذبية العاملية للعدالة 

دون  التنفيذ  الذي يجعلها مو�سع  األأمــر  األآن،  ال�سائدة  هي 

�سعبة  مهمة  كانت  نــوع  اأي  من  اليوتوبيا  ألإغـــراء  اخل�سوع 

تنتظرنا.

اأجــري الكثري من األأبحاث اجلديدة يف  يف العقود األأخــرية، 

اأماكن وفرتات تاريخية خمتلفة، جعلت من املمكن �سياغة 

م�سار جديد لتطور عالقات العمل. فمن ال�سروري التمييز 

بني م�سارين مهمني ألقت�ساديات ال�سوق: العالقات املتبادلة، 

ال�سائدة بني ال�سيادين وجامعي الثمار ولكنها أل تزال ناب�سة 

اإعــادة  وجمتمعات  مكان،  كل  يف  األأ�ــســر  داخــل  اليوم  باحلياة 

املالية. عــالوة على ذلــك، مل تظهر اقت�سادات  املــوارد  توزيع 

تاريخية خمتلفة  فــرتات  بل على  واحــدة فقط  مــرة  ال�سوق 

ويف اأمـــاكـــن مــتــفــاوتــة مـــن الـــعـــامل، ويف كــثــري مـــن احلـــاألت 

�سلة يف  ذات  جــذريــة  تغيريات  نــواجــه  لذلك  اأيــ�ــســاً.  اختفت 

باأجر  العمل  ن�ساأ  ثانياً،  خمتلفة.  مواقع  يف  العمل  عالقات 

على  الذاتية  والعمالة  بال�سخرة،  والعمل  وا�سع،  نطاق  على 

فرتات تاريخية خمتلفة، وغالباً ما تتخذ م�سارات متفاوتة. 

وثالثاً، أل يتوافق م�ستوى األأجر للعمل املاأجور بال�سرورة مع 

احلد األأدنى لالأجر املطبق ولكنه يظهر اختالفات وتقلبات 

قوية يف الكثري من العوامل املتغرية كالو�سع املايل وغريها. 

اأخرياً، يرى الكاتب اأن هذه التقلبات يف األأجور لي�ست نتيجة 

ولكنها  العمياء،  ال�سوق  قــوى  اأو  ال�سلطة  ألأهــواء من هم يف 

ب�سبب األإجراءات الفردية واجلماعية التي يقوم بها العمال 

العادلة  املكافاأة  األآراء حول  الكثري من  اأنف�سهم، حيث تلعب 

للعمل دوراً حا�سماً يف تر�سيخ الالم�ساواة بني األأفراد.
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ملكية  دويالت  بريطانيا  احتالل  قبل  الهند  كانت 

الربيطاين هو  األ�ستعمار  كان  ُمتحدة،  ُمبعرثة غري 

ال�سبب الرئي�سي ألحتاد الهند. وُيعّد هذا من اإ�سهامات 

بريطانيا  اأعلنت  عندما  األإيجابية.  األ�ستعمار 

الهند  دولتني،  اإىل  الهند  وانق�سمت  الهند  ا�ستقالل 

ال�سابقة  امللكية  الدويالت  من  لكل  ُمِنح  وباك�ستان، 

اأو  الدولتني  اإحدى  اإىل  تن�سم  اأن  اإّما  ميكنها  خيارا 

دويالت  ذاك  حني  الهند  يف  كانت  ُم�ستقلة.  تبقى  اأن 

املُ�سلمني  غري  وجمهورها  م�سلمون  ملوك  يحكمها 

مثل »جوناغاد« و«حيدر اآباد« كما كانت هناك دويالت 

مثل  م�سلمون  وجمهورها  هندو�س  ملوك  يحكمها 

»ك�سمري«. وكذلك كانت هناك مناطق ما زالت حمتلة 

مثل »ماهي« يف كرياأل، التي كانت حتت حكم فرن�سا، 

حكم  حتت  كانت  التي  و»دامن  و»دييو«  و»جوفا« 

اإىل  ان�سمت  الدويالت  هذه  من  واألأكرث  الربتغال. 

الهند املتحدة. وكان لـجهود »باتيل« وزير الداخلية اآن 

احلكومة  �سكرتري  »مينون«  بي.  يف.  جلهود  كما  ذاك 

حاكم  اأبى  ملّا  املهمة.  هذه  يف  مذكور  دور  الهندية 

حيدر اآباد األحتاد مع الهند قامت احلكومة الهندية 

باإجراءات ع�سكرية �سد تلك الدويلة وا�ستولت عليها 

»ماهي«  حتررت  األ�ستقالل.  ُبعْيد  ذلك  وكان  عنوة، 

حتررت  بينما  �سعبية  �سلمية  ثورة  نتيجة  فرن�سا  من 

»جوفا« و«دييو« و«دامن« من قب�سة الربتغال بتدخل 

ع�سكري من الهند. اأما ك�سمري فَمِلكها »هاري �سينغ« 

عندما  ولكن  م�ستقلة،  مملكته  تبقى  اأن  اأّوأًل  اختار 

باك�ستان  من  بتاأييد  ك�سمري  اإىل  م�سلحون  تغلغل 

ا�ستعان بالهند، فانتهزت الهند هذه الفر�سة وطلبت 

من املَِلك �سم ملكه اإليها، فلم تكن اأمامه اأية طريقة 

هذا  رف�ست  باك�ستان  ولكن  ملطالبها.  ُيذعن  اأن  اإأل 

رفعتها  كما  متنازعة  ق�سية  ك�سمري  وجعلت  األإجراء 

فيما بعد يف جل�سات األأمم املتحدة.

تختلف ثورة »تيلونغانا« الفا�سلة عن هذه األأحداث 

ال�سيوعي هو وراء هذه  اأعاله. كان احلزب  املذكورة 

الثورة امل�سلحة التي قادها »راناديفيه« اأحد القياديني 

ال�سيوعيني. ولكّن الثورة مل تنجح ب�سبب خطاأ وقع 

»تيلونغانا«،  يف  ال�سيوعيني  القياديني  ح�سابات  يف 

املنطقة التي تنتمي اإىل وألية اآندهرا بردي�س« اآنذاك 

نتيجة  اأ�سبحت وألية م�ستقلة موؤخرا. كانت  والتي 

ال�سيوعي  احلزب  ي�سبح  اأن  الرعناء  الثورة  هذه 

قبل  من  قمعية  ألإجراءات  تعّر�س  اأن  بعد  حمظورا 

احلكومة. ومل ُيرفع احلظر اإأّل بعد فرتة من الزمن.

املناطق يف �سمال �سرق الهند مثل »اآ�سم« و»تريبورا« 

منذ  �ساخنة  نقاطا  كانت  و»بودوألند«  و»ناغاألند« 

ن�سطة  كانت  األنف�سالية  احلركات  األ�ستقالل. 

ووألية  األ�ستقالل.  بعد  وخا�سة  املناطق  هذه  يف 

تغلي  ا  اأي�سً كانت  ال�سيخية  األأغلبية  ذات  البنجاب 

»خال�ستان«.  با�سم  بال�سيخ  خا�س  وطن  مبطالبة 

»ت�سيناي«(  )حاليا  »مدرا�س«  وألية  يف  اجلنوب  ويف 

نايكر«  �سوامي  »راما  بقيادة  »الدرافيدية«  احلركة 

با�سم  وطن  مبطالبة  املركزية  احلكومة  حتّدت 

»درافيدا�ستان« وهي تقاوم حماولة املنطقة ال�سمالية 

»الهندية« على  لغتها  بفر�س  للهيمنة على اجلنوب 

األ�ستقالل.  عند  الهند  �سورة  هذه  كانت  اجلنوب. 

الداخلي،  نظامها  حتدت  �سيا�سية  خمتلفة  ق�سايا 

منها ما ا�ستطاعت احلكومة اإيجاد حل لها بالت�ساور 

اإجراءات  باتخاذ  بتاتا  با�ستئ�سالها  اأو  واملناق�سات 

قمعية. ومنها ما مل ت�ستطع حتى األآن مقاومتها وأل 

اإيجاد حل لها كامال. 

روؤو�سها  رفعت  التي  واحلركات  الق�سايا  هذه  عن 

يف  ت�سكيلها  قبل  للهند  األأ�سا�سية  البنية  متحديًة 

بالتف�سيل.  الكتاب  هذا  ينطق  احلالية  �سورتها 

يتناولها الكاتب على اأنها ق�سايا �سيا�سية كا�سفا عن 

عواقبها.  اإىل  وم�سريا  وراءها  كانت  التي  األأ�سباب 

واألأغلبية يف تلك الق�سايا كانت مرتبطة بالق�سايا 

التي  »تيلونغانة«  ثورة  منها  وي�ستثنى  الوطنية. 

التي  امل�ستمرة  امل�سلحة  والعمليات  حينها،  يف  ف�سلت 

تقوم بها احلركة »املاوية« املحظورة. وجذورها لي�ست 

مرتبطة بالوطنية بل مرتبطة بالنظرية ال�سيوعية. 

حتى  الهند  حكمت  التي  احلكومات  ا�ستطاعت  هل 

ت�سعى  واأن  اإيجابياً  التحديات  هذه  تواجه  اأن  األآن 

املطروح هنا يف  ال�سوؤال  �سيا�سيا؟ هذا هو  حللحلتها 

األأ�سا�سية  القاعدة  الدميوقراطية هي  ال�سياق.  هذا 

التي بنَي عليها د�ستور الهند. طاملا اتخذت احلكومة 

هذه القاعدة اأ�سا�سا للتعامل مع العنا�سر املعادية لها 

نرى املفاو�سات معها ُمفيدة وناجحة. 

للك�سف  الكتاب  يف  ف�سول  ثالثة  املوؤلف  خ�س�س 

الراهنة.  حاألتها  و�سرح  ك�سمري  ق�سية  خلفية  عن 

قبل  ك�سمري  تاريخ  اإىل  بنا  يذهب  األأول  الف�سل  يف 

ا�ستقالل الهند من احلكم الربيطاين. ويف الف�سل 

من   15 بعد  التطورات  على  ال�سوء  يلقي  الثاين 

ز  اأغ�سط�س 1947، يعني بعد تق�سيم الهند، بينما ُيركِّ

يف الف�سل الثالث على احلمالت العدوانية التي جرت 

األإجراءات  تلك  اإن  ك�سمري.  وألية  يف  األأقليات  على 

اّدعاء احلكومة املركزية كانت تهدف لتوفري  ح�سب 

املزاعم  هذه  الكاتب  يفّند  األأقلية.  لهوؤألء  األأمن 

على  »األإرهابية«  الهجمات  عدد  ازدياد  اإىل  م�سريا 

األأقليات الهندو�سية بعد عام 2019. اإن غياب ال�سيا�سة 

الر�سيدة من جانب احلكومة املركزية �ساعد، ح�سب 

وتعقيد  الطائفي  الف�ساء  تعكري  على  الكاتب،  قول 

ك�سمري  يف  وامل�سلمني  »بانديت«  طائفة  اإن  الق�سية. 

طويلة.  فرتة  منذ  و�سالم  باأمن  يتعاي�سون  كانوا 

وللثقافة ال�سوفية را�سخة اجلذور يف تاريخ ك�سمري 

يف  ال�سلمي.  والتعاي�س  الت�سامح  هذا  يف  كبري  دور 

فيالبوراتو عبد الكبري * 

الحروب األهلية يف الهند

أن. كيه.بهوبيش
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الهندو�س  بني  الطائفي  األ�ستقطاب  اإن  احلقيقة 

مداخالت  نتيجة  كان  وك�سمري  جامو  يف  وامل�سلمني 

»جاغ موهان« احلاكم الذي عينته يف ك�سمري حكومة 

بي جيه بي برئا�سة »باجباي«. حّفزهم »جاغموهان« 

بوعود جّذابة لرتك م�ساكنهم ولكنه مل يوف ب�سيء 

يف  امل�سلمني  م�ساكن  هدم  وراء  كان  نف�سه  هو  منها. 

اإنديرا غاندي.  اأيام الطوارئ يف عهد  دلهي القدمي 

بدعم  حديثاً  �سدر  الذي  ك�سمري«  »ملفات  والفيلم 

مهرجان  يف  �ستعِر�َس 
ُ
اأ والذي  احلكومة  من  كبري 

يتناول  املا�سي  ال�سهر  يف  لالأفالم  الدويل  جوفا 

وق�سة  الت�سعينات.  يف  ك�سمري  من  الهندو�س  هجرة 

الفيلم خيالية وبعيدة عن احلقيقة تدور حول طالب 

قد  ك�سمري  هندو�س  من  والديه  اأن  اكت�سف  جامعي 

ولي�س  اإ�سالميني«  »مت�سددين  اأيدي  على  ُقتال 

جدأل  الفيلم  اأثار  وقد  ه.  جدُّ اأخربه  كما  حادث  يف 

و�سفوه  حيث  والفنانني  النقاد  اأو�ساط  يف  كبريا 

باأنَّه »ا�ستغاليل«، فيما رف�س مودي هذه األنتقادات 

وَيجدُر  الفيلم.  �سمعة  لت�سويه  موؤامرة  وو�سفها 

ر  الذكُر باأن حمكمة منعته من ت�سمني َم�ساهد ُت�سوِّ

زوجة  رفعت  بعدما  ووفاته،  اجلو  �سالح  �سرب  قائد 

القائد دعوى قائلة اإن التفا�سيل غري �سحيحة من 

ل�سرف  اإهانة  احلقيقة  يف  واإنها  الواقعية  الناحية 

ناداف  األإ�سرائيلي  املخرج  انتقادات  وكانت  الراحل. 

الفيلم  ملهرجان  التحكيم  جلنة  تراأ�س  الذي  ألييد، 

�سفعة  املا�سي  ال�سهر  يف  جوفا  يف  الهندي  الدويل 

للمدافعني عن الفيلم حيث غدا عر�س الفيلم حمل 

انزعجنا  نادال:  قال  الر�سمية.  امل�سابقة  اخلالف يف 

ك�سمري«،  »ملفات  فيلم  من  �سدمة  وانتابتنا  جميعاً 

بامل�سابقة  يليق  ُمبتذل، وأل  ِدعائّي،  باأنه  �سعرنا  فقد 

اأنَّ  ورغم  املرموق«.  املهرجان  هذا  مثل  يف  الر�سمية 

ال�سفري األإ�سرائيلي ناوؤور جيلون اأبدى اعتذاره عن 

انتقادات ناداف اإأّل اأن األأخري مل يتزحزح عن موقفه.

ن�سرتها  م�سل�سلة  مبقالة  ذّكرين  »بهوبي�س«  كتاب   

جملة »بهودان حتريك«)حركة بهودان( حول ق�سية 

الهند  بني  احلرب  اندلعت  حني   1965 عام  ك�سمري 

»الغانديون«.  يديرها  املجلة  تلك  كانت  وباك�ستان.  

كتاب  ك�سمري  ق�سية  لفهم  جدا  املفيدة  الكتب  ومن 

مبجلدين   )Kashmir Dispute( ك�سمري«  »نزاع 

�سخمني الذي األفه القانوين ال�سهري اأيه.جي)عبد 

اجلليل( النوراين.

ويف الف�سول التالية يتناول الكاتب الق�سايا ال�سائكة 

ومانيبور  اآ�سم  �ساملة  الهند  �سرق  �سمال  مناطق  يف 

بريطانيا  اأن  ولو  وتريبورا.  وناغاألند  ومي�سورام 

�سّرحت يف البداية اأنها أل تريد ال�سيطرة على هذه 

بعد.  فيما  عليها  ا�ستولت  ولكن  حكمها  وأل  املناطق 

 1838 عام  يف  »اآهوم«  �سلطنة  نفوذ  انتهى  اأن  منذ 

بريطانيا  م�ستعمرات  كلها  املناطق  هذه  اأ�سبحت 

ف�سلني،  اآ�سم  لـ  املوؤلف  خ�س�س  وقد   .1947 لغاية 

بعد  والثاين  األ�سطرابات  بعهد  يخت�س  ف�سال 

الوألدة  بثبوت  اجلن�سية  ت�سجيل  قانون  تطبيق 

من  جزءا  اآ�سم  كانت  ُمعينة.  فرتة  خالل  اآ�سم  يف 

اأ�سبحت  ذلك  وبعد   .1874 عام  حتى  بنغال  وألية 

اأن�ساأ  وألية م�ستقلة. ويف القرن التا�سع ع�سر عندما 

الربيطانيون حدائق ال�ساي يف اآ�سم توجه كثري من 

العمال اإليها من اأنحاء الهند املختلفة. عند ا�ستقالل 

ومانيبور يف  وتريبورا  اآ�سم  اإأل  تكن هناك  الهند مل 

هذه املنطقة. انف�سلت »ناغاألند« من اآ�سم عام 1963 

عام  ومي�سورام   1972 عام  »ميغهاأليا«  انف�سلت  كما 

م�ستقلة.  وألية  منها  واحدة  كل  اأ�سبح  حتى   1975

بالهجرة  واملرتبطة  العن�سرية  املبنية على  الوطنية 

هي كانت اأ�سل م�سكلة اآ�سم. ومبا اأن اآ�سم كان جزءا 

اختاروا  قد  البنغاليني  من  كثري  كان  البنغال  من 

فرتة  بعد  الو�سع  هذا  اأدى  وقد  فيها،  األ�ستقرار 

واأبناء  األأ�سليني  األآ�سميني  األإثني بني  ال�سراع  اإىل 

البنغال  الوافدون من  هوؤألء  الوافدين.  البنغاليني 

بلة  الطني  زاد  ومما  امل�سلمني،  من  اأكرثهم  كان 

�سيل املهاجرين من بنجالدي�س حني ت�سكلت، األأمر 

الذي اأعطى للق�سية بعدا طائفيا. األإبادة اجلماعية 

فيه  املتنازع  اجلن�سية  ت�سجيل  وقانون  »نيلي«  يف 

وبناء �سجون األإبعاد كلها كانت نتيجة هذه احلالة. 

والذين اأ�سبحوا فري�سة لهذه القوانني اجلائرة هم 

امل�سلمون.

نزعة التمرد يف ناغاألند ومانيبور وتريبورا لها تاريخ 

عدد  يقوده  متردا  كان  األ�ستقالل.  فرتة  اإىل  ميتد 

من الف�سائل امل�سلحة. بع�س الف�سائل كانت تن�سط 

األآخرون  ي�سعى  بينما  م�ستقلة  دولة  تاأ�سي�س  بهدف 

املناطق  هذه  يف  القاطنني  اأكرث  ذاتي.  حكم  ألإن�ساء 

ا�ستمروا  ولكن  األ�ستعمار  اأيام  للتن�سري  تعر�سوا 

القدمية.  القبائلية وعاداتهم  بتقاليدهم  متم�سكني 

اأنحاء  يف  ال�سائعة  الثقافة  غري  ثقافتهم  اأن  اّدعوا 

اأخرى يف الهند. خالفاً ملا حدث يف ك�سمري، اختارت 

الف�سائل  هذه  مع  املفاو�سات  طريقة  احلكومة 

وو�سعية  ذاتيا  حكما  املناطق  لهذه  واأعطت  امل�سلحة 

خا�سة د�ستورية وجعلتها وأليات منف�سلة عن وألية 

اآ�سم ح�سب املعاهدة التي متت بني الف�سائل امل�سلحة 

يف  ممنوعا  لي�س  البقرة  ذبح  الهندية.  واحلكومة 

ال�سخ�سية  اأحوالهم  قانون  اأن  كما  املناطق  هذه 

اأي�سا حمفوظ د�ستوريا. اإن »فيزو« قائد طائفة ناغا 

ومل  طويلة،  فرتة  بريطانيا  يف  ألجئا  كان  املتمردة 

يحالفه احلظ يف اأن يتنف�س هواء األ�ستقالل الذاتي 

اإىل  لندن  من  عاد  حني  ألأنه  ألند«،  »ناغا  لـ  املمنوح 

اأن  اإأّل  ميتا،  عاد  الذاتي  ا�ستقالله  وقت  األأم  بلده 

املوؤلف  ي�سرح  وكرم.  بحفاوة  ج�سده  ا�ستقبل  �سعبه 

هذه امل�ستجدات يف اأربعة ف�سول منف�سلة.    
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يف  املرحلة األأوىل مل تكن الوأليات املتحدة مهتمة 

الربيطانية  الهيمنة  حتت  اإيران  كانت  باإيران. 

جهة  من  ال�سوفياتي  التهديد  وحتت  جهة،  من 

جون  املوؤلف  يقول  كما  املرحلة،  تلك  يف  ثانية. 

التناف�س  وكان  �سعيفة.  اإيران  كانت  غازفينيان، 

ال�سوفياتي - الربيطاين عليها �سديداً.

ويف تلك املرحلة اأي�ساً، مل تكن الوأليات املتحدة 

اأو  بريطانيا  مناف�سة  يف  م�سلحة  اأي  ترى 

كانت  اإيران  اأن  اإأل  اإيران،  حول  معها  األ�سطدام 

على  القادرة  القوة  اأنها  على  وا�سنطن  اإىل  تنظر 

الربيطانية  الهيمنة  براثن  بني  من  تخلي�سها 

ال�سوفياتية  التو�سعية  التطلعات  ومن  جهة،  من 

من جهة ثانية.

األإجابة  ويحاول  �سوؤالني  الكتاب  يطرح  هنا  من 

اأكادميية؛ال�سوؤال األأول هو:  عليهما مبو�سوعية 

كيف حتّولت الوأليات املتحدة يف نظر اإيران من 

مالك اإىل �سيطان. بل اإىل ال�سيطان األأكرب؟.

من  اإيران  انتقلت  كيف  هو:  الثاين  وال�سوؤال 

حليف ي�سعى وراء دعم الوأليات املتحدة �سيا�سياً 

وع�سكرياً، اإىل خ�سم، بل اإىل عدّو لدود؟.

خالل  من  معاً  ال�سوؤالني  على  الكتاب  يجيب 

العالقات  �سهدتها  التي  التحوألت  وقائع  عر�س 

واأ�سبابها وخلفياتها. من  وا�سنطن وطهران  بني 

اإ�سقاط حكومة حممد م�سدق اإىل و�سول األإمام 

اخلميني اإىل ال�سلطة والتخلي عن ال�ساه حممد 

ر�سا بهلوي.

تغطي  واملتغريات،  التحوألت  يف  امل�سرية  هذه 

عقوداً عديدة حفلت باألأحداث التاريخية، حاول 

يف  الكتاب  يقع  ولذلك   . بها  األإحاطة  املوؤلف 

حوايل 700 �سفحة .

وي�ستند اإىل وثائق ر�سمية ح�سل عليها من األإدارة 

وخا�سة  عليها«.  الوقت  مرور  »بعد  األأمريكية 

وراء  من  األأمريكي  بالتدخل  تتعلق  التي  تلك 

ظهر بريطانيا، بل حتى على ح�سابها. والتغريات 

حمل  املتحدة  الوأليات  حلول  عن  اأ�سفرت  التي 

األقت  والتي  اإيران  على  الهيمنة  يف  بريطانيا 

على منطقة اخلليج، وتلك ق�سة  اأي�ساً  بظاللها 

اأخرى جتّنب املوؤلف التطّرق اإليها .

املتحدة  الوأليات  كانت  عندما  اإنه  املوؤلف  يقول 

كانت  ألإيران،  بالن�سبة  املالئكة«  »رئي�س  مبثابة 

األأجنبية،  املطامع  �سد  بها  ت�ستقوي  طهران 

وخا�سة ال�سوفياتية والربيطانية . ويقول اإنه يف 

األأمريكي على  العلم  ال�ساه رفع  1854 طلب  عام 

بالوأليات  احتماًء  األإيرانية  التجارية  ال�سفن 

اأقّر  األأوىل،  العاملية  احلرب  وع�سية  املتحدة. 

يدعى  اأمريكي  حمام  تعيني  األإيراين  الربملان 

عندما  ولكن  للمالية.  وزيراً  �سو�سرت  مورغان 

�سيطر »الكوزاك« على ال�سلطة يف طهران وطردوا 

ال�سوارع  يف  األإيرانيون  ا�سطف  الوزير،  هذا 

لوداعه وهم يلوحون باألأعالم األأمريكية .

اإيرانية-  اأ�سول  من  نف�سه  وهو   - املوؤلف  ويقول 

مهتمني  يكونوا  مل  األأمريكيني  ال�سيا�سيني  اإن 

األإجنيلية  التب�سريية  البعثات  اأن  غري  باإيران، 

دعواتها.  لن�سر  خ�سباً  حقاًل  فيها  جتد  كانت 

تكاد تقت�سر  األأمريكيني  اإيران من  زيارة  وكانت 

على هذه املجموعة من النا�س .

بعد احلرب العاملية األأوىل وبعد اكت�ساف النفط 

األإيراين، تغرّي الو�سع وتوجهت الوأليات املتحدة 

يف  اأعلنها  التي  املبادئ  عباءة  حتت  اإيران  اإىل 

حول  ويل�سون  ودرو  األأمريكي  الرئي�س  فر�ساي 

حق ال�سعوب يف تقرير امل�سري. ولكن حتى يف ذلك 

املتحدة ترى فائدة من  الوأليات  الوقت مل تكن 

األ�سطدام بربيطانيا من اأجل اإيران.

اأنياب  برزت  عندما  األأمريكي  املوقف  تغرّي 

ال�سيوعية يف دولة بداأت تنتج النفط . حدث ذلك 

بادر  عندما  مبا�سرة  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 

اإىل  اإيزنهاور  داويت  األأمريكي اجلرنال  الرئي�س 

 . اأمريكياً  �ساأناً  الداخلي  األإيراين  ال�ساأن  اعتبار 

وهكذا يف عام 1953 حتالفت الوأليات املتحدة مع 

كان  التي  الوطنية  احلكومة  ألإ�سقاط  بريطانيا 

منتخباً  رئي�ساً  )وكان  م�سدق  حممد  يرتاأ�سها 

جديدة  نفطية  �سيا�سة  وفر�ست  ال�سعب(،  من 

أمريكا وإيران: 

تاريخ يف العالقات من 1720 إىل اآلن
جون غازفينيان

يف الوقـت الـذي ترتكـز الدراسـات واألبحـاث الحاليـة حـول أسـباب ونتائـج التوتـرات امُلتواصلـة يف العالقـات 

األمركيـة - اإليرانيـة، يصـدر هـذا الكتـاب ليلقـي الضـوء عـى املرحلـة التأسيسـية لهـذه العالقـات.

يؤكـد الكاتـب، وهـو باحـث أكادميـي أمريـي مـن أصـل إيـراين، عـى املراحـل التأسيسـية لهـذه العالقـات 

فيصفهـا بأنهـا كانـت عالقـات ثقـة ومصالـح مشـرتكة.

محمد الساّمك * 
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قرار  لغَي 
ُ
اأ ال�سيا�سة  تلك  ومبوجب   . اإيران  على 

كانت  الذي  الربيطانية  النفط  �سركة  تاأميم 

املبادرة  تلك  على  ورّداً  م�سدق.  حكومة  اتخذته 

النفط  �سركات  بهلوي  ر�سا  حممد  ال�ساه  »منح« 

 40 بلغت  األإيراين  النفط  يف  ح�سة  األأمريكية 

باملئة.

حتّل  املتحدة  الوأليات  بداأت  الوقت،  ذلك  ومنذ 

اإيران  على  مهيمنة  كدولة  بريطانيا  حمّل 

وم�سيطرة عليها ؛ وحّولت ال�ساه منذ ذلك الوقت 

اأ�سبح  حتى  وا�سنطن،  قرارات  تنفذ  »دمية«  اإىل 

ال�سفري األأمريكي يف طهران، احلاكم الفعلي غري 

املعلن !!..

ال�ساه  ح�سر  اجلديد،  الو�سع  معادلة  ومبوجب 

برامج ت�سّلح اإيران بالوأليات املتحدة وبريطانيا، 

لل�سالح  امل�ستوردة  الدول  قائمة  راأ�س  وتبّواأ 

الكتاب  موؤلف  ويقول   . والربيطاين  األأمريكي 

اإن ال�ساه امتلك يف تر�سانته الع�سكرية من دبابات 

متلكه  كانت  مما  اأكرث  الربيطانية  »ت�سيفنن« 

القوات الربيطانية نف�سها.

وعندما قررت الدول العربية فر�س حظر النفط 

بادر   ،1973 عام  يف  األإ�سرائيلي  العدوان  على  رّداً 

اإ�سرائيل  حاجات  لتلبية  األإنتاج  زيادة  اإىل  ال�ساه 

األإيراين وحده يغطي ن�سف  النفط  اأ�سبح  حتى 

حاجة اإ�سرائيل األ�ستهالكية.

ويذكر املوؤلف اأن جهاز املخابرات األأمريكي )�سي.

)مو�ساد(  األإ�سرائيلي  املخابرات  وجهاز  اآي.اإيه( 

تعاونا على م�ساعدة ال�ساه ألإن�ساء جهاز املخابرات 

األإيراين )�سافاك(.

�سد  اإيران  يف  الثورة  وقعت  عندما   1979 عام  يف 

ال�ساه، خاف الغرب )الوأليات املتحدة وبريطانيا 

واأوروبا( من اأن يكون البديل هو عودة الي�سار الذي 

كان اأبعد يف اأيام حممد م�سدق مما ي�سكل خطراً 

على م�ساحله النفطية. و�ساد األعتقاد وقتها باأن 

للي�سار  طبيعيون  اأعداء  هم  الذين  األإ�سالميني 

ال�سيوعي ميكن اأن ي�سكلوا البديل األأف�سل، لي�س 

يف اإيران وحدها، ولكن اأي�ساً يف جارتها اأفغان�ستان 

التي بداأت تتحرر من األحتالل ال�سوفياتي؛ فكان 

دعم الغرب لالإ�سالميني هنا يف )اإيران( وهناك 

يف )اأفغان�ستان(.

العراق  بني  احلرب  ن�سبت  عندما  ذلك  اأجل  من 

واإيران )والتي اأدت اإىل �سقوط مليون �سحية من 

النظام  مع  املتحدة  الوأليات  اتفقت  اجلانبني(، 

اجلديد يف اإيران على توريد األأ�سلحة والذخرية 

التي يحتاج اإليها من اإ�سرائيل. وقد ا�ستمر ذلك 

ا�ستنزفت  والتي  الع�سرة  احلرب  �سنوات  طوال 

حوايل  مقتل  اإىل  واأّدت  وحجراً،  ب�سراً  الدولتني 

املليون اإن�سان من العراقيني واألإيرانيني.

اأما كيف حتّولت الوأليات املتحدة اإىل »ال�سيطان 

األأكرب«، وكيف حتّولت اإ�سرائيل اإىل العدو األأول، 

فاإن موؤلف الكتاب يروي الق�سة التالية :

مبداأً  رف�سنجاين  ها�سمي  األأ�سبق  الرئي�س  اأعلن 

عاماً يقول اإن اإيران �سوف تقبل اأي ت�سوية يوافق 

يفتح  األإعالن  هذا  وكان  الفل�سطينيون.  عليها 

الطريق اأمام اعرتاف اإيران باإ�سرائيل على خلفية 

الت�سوية املقبولة فل�سطينياً. ولكن الرّد األأمريكي 

على هذا املوقف كان رداً اإهمالياً. وثبت فيما بعد 

اأنه كان ق�سري النظر. فقد دعت الوأليات املتحدة 

مدريد  موؤمتر  اإىل  املتحدة(  األأمم  مظلة  )حتت 

يف عام 1991، وتعّمدت عدم دعوة اإيران اإليه حتى 

اإن�ساء  األإيراين  الفعل  رّد  فكان  مراقب؛  ب�سفة 

منظمات حليفة لها واإقامة حتالفات خا�سة بها؛ 

فكانت »حما�س«، وحزب اهلل، واجلهاد األإ�سالمي«.

خامتي  حممد  الرئي�س  عهد  يف  جرت  ذلك،  مع 

حماولة اإيرانية ألإ�سالح ذات البني مع الوأليات 

املتحدة متّثلت يف تنديد الرئي�س خامتي بجرمية 

يف  متّثلت  كما  نيويورك.  يف   2001 �سبتمرب   11

العامة  اجلمعية  اأمام  األقاه  خطاب  يف  دعوته 

وذهب  ح�سارات.  حوار  اإىل  املتحدة  لالأمم 

�سمح  عندما  ذلك،  من  اأبعد  اإىل  عملياً  خامتي 

املجال  با�ستخدام  األأمريكية  احلربية  للطائرات 

اأفغان�ستان،  يف  عملياتها  اأثناء  األإيراين  اجلوي 

)األبن(  بو�س  جورج  األأمريكي  الرئي�س  اأن  غري 

اأدرج اإيران على ألئحة »حمور ال�سيطان«؛ فرّدت 

يومها اإيران باعتبار الوأليات املتحدة »ال�سيطان 

األأكرب«.

يقول املوؤلف اإن الرئي�س باراك اأوباما قّدم العراق 

جزرة أل�ستعادة اإيران اإىل بيت الطاعة األأمريكي، 

ولكن حماولته باءت بالف�سل؛ اإذ اإن اإيران تلقفت 

ثوابتها  يف  النظر  تعيد  اأن  دون  من  اجلزرة 

الرئي�س  بعده  من  فحاول  العقدية،   - ال�سيا�سية 

العقوبات  بع�سا  يهّددها  اأن  ترامب  دونالد 

النووي، ولكن حماولته  واألن�سحاب من األتفاق 

مل تكن اأح�سن حاأًل .

األأمريكي  الرئي�س  ليكتب  هنا  املوؤلف  يقف 

اجلديد جو بايدن الف�سل اجلديد يف هذه امل�سرية 

الطويلة من �سعود وهبوط العالقات بني اإيران 

والوأليات املتحدة .

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

الكتاب: أمريكا وإيران: تاريخ يف العالقات

من 1720 إىل اآلن

املؤلف: جون غازفينيان

النارش: كنوبف )26 يناير 2021(

اللغة: اإلنجليزية

غالف مقوى: 688 صفحة

* مفكر لبناين متخصص فـي دراسات العلوم 

والسياسة والفكر اإلسالمي
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نتيجة �سراع ع�سكري،  اإذ أل تقرر  ال�سيا�سة مهمة؛  الثقافة يف عامل 

فقد ف�سلت حملة نابليون بونابرت اإىل م�سر عام 1798 ولكنها جنحت 

اأبنائها على ما يجري حولها من تطور،  اأبــواب م�سر وفكر  يف فتح 

اأن يكتبوا واحدا من اأهم كتب الثقافة عن م�سر  وا�ستطاع علماوؤها 

امل�سري بوا�سطة  الـــرتاب  كــامــل  الـــذي و�ــســف  »كــتــاب و�ــســف م�سر« 

الر�سامني الفرن�سيني فكان بحق و�سفا كامال ا�ستغرق ثالث �سنوات 

هي عمر احلملة الفرن�سية اإىل م�سر. واليوم فقد ارجتف العامل كله 

قبل الق�سف الرو�سي املرعب على كييف وخاركيف، فو�سائل األإعالم 

وال�سيا�سيون وجزء كبري من املجتمعات األأوروبية قد اعرتفوا بالقيم 

األأوروبية ألأوكرانيا. 

العابرة  الثقافة والدبلوما�سية  اأهمية  وقليلة هي الدول التي تدرك 

األأيــديــولــوجــيــة  واألخــتــالفــات  والنف�سية  اجليو�سيا�سية  للحواجز 

وتعزيز  الثقايف  التنوع  دعم  بني  �سيا�ستها  يف  متزج  والتي  والدينية، 

ثقافة الت�سامح، ب�سقيه الفكري والديني. وهنا ميثل معر�س القاهرة 

الدويل للكتاب على مدى ن�سخه املا�سية والقادمة و�سيا�سته عرب ما 

يقدمه من ندوات واأن�سطة وا�سعة، اإحدى ال�سور املكثفة التي تعك�س 

قدرة م�سر على مر الزمن على تفعيل دورها كقوة ناعمة ا�ستطاعت 

نهجها  دعــم  يف  كر�ستها  الــتــي  الثقافية  دبلوما�سيتها  يف  تتميز  اأن 

التوج�س  واإزالـــة  األإن�ساين  الت�سامح  قيم  دعــم  على  والقائم  املُعلن، 

النزاعات  ومزقتها  ال�سيا�سية  ال�سراعات  اأنهكتها  التي  ال�سعوب  بني 

عددا  اأن  كما  األأيديولوجية.  النزعات  خالفاتها  وعمقت  الع�سكرية 

ا�ستطاعت  وال�سعودية  وعــمــان  األإمــــارات  منها  العربية  الـــدول  مــن 

على  الفاعل  الثقايف  ن�ساطها  مع  ودبلوما�سيتها  �سيا�ستها  تدمج  اأن 

املــ�ــســتــوى الــداخــلــي واخلـــارجـــي وجنــحــت يف جت�سري الــعــالقــات بني 

ال�سعوب التي هدمتها معاول ال�سراع ال�سيا�سي �سمن برامج وا�سحة 

املعامل، منفتحة على األآخر وتعي جيدا ما تريد حتقيقه من غايات 

باتت  لقد  دولــيــني.  كفاعلني  الناعمة،  وقوتها  ح�سورها  مــن  تعزز 

الثقافة اليوم لديها القدرة على جتاوز ت�سّوهات العالقات ال�سيا�سية 

امل�ستعلة،  األقت�سادية  ال�سراعات  وحّمى  العامل  دول  بني  امل�سطربة 

فبقدر ما ميكن اأن متد من ج�سور التبادل الثقايف بني ال�سعوب فاإنها 

وتزيل  واألقت�ساد،  ال�سيا�سة  خلفتها  التي  النف�سية  احلواجز  تزيل 

الوح�سة التي تخّيم عادة بفعل املعارك األإعالمية التي باتت �سمة من 

ي�ساهي يف  الذي  الناعم  العن�سر  ذلك  فالثقافة هي  الع�سر.  �سمات 

قوته وجماله معدن »األأملا�س«، وُيحدث يف العقل الب�سري ما أل يفعله 

اأّي �سيء اآخر عرب تاريخ الب�سرية، ومل تكن اأبدا منف�سلة يوما ما عن 

كل ما يجري على كوكبنا منذ األأزل، حيث ت�سكلت املجتمعات داخل 

األتفاقات  ب�سرية فٌعقدت  اإىل جتمعات  اأن تتحول  اأطر ثقافية، قبل 

املجتمعات  مالمح  تر�سم  الثقافة  تــزال  أل  واليوم  احلــروب.  ون�سبت 

العرب  ال�سيا�سات  را�ــســمــي  مــن  الكثري  كــان  واإن  م�ساراتها،  وحتـــدد 

مدركني  غري  هام�سي،  كمعطى  معها  يتعاملون  التحديد  وجه  على 

ألأبعاد العامل الثقايف ودور الثقافة احلا�سم يف �سنع التحوألت، ور�سم 

احلدود اجليو�سيا�سية. 

الكتاب:

اأما عن كتاب اليوم فيت�سمن �ستة ع�سر ف�ساًل قام بها متخ�س�سون 

ومهتمون بال�ساأن ال�سيا�سي الدويل ممن ي�سار اإليهم بالعلم والثقافة، 

وتراوحت تلك الدرا�سات بعديد من وجهات النظر ملوؤلفيها وكتابها. 

وكانت البداية بالتقدمي املهم الذي قدمته حمررتا الكتاب اإليزابيت 

الثقافة  »التاأرجح بني  عنوان  �سانز حتت  رويج  وديانا  كاتاألن  كاربو 

وال�سيا�سة: وجهات نظر متعددة التخ�س�سات« األقتا فيه ال�سوء على 

األ�ستخدامات  اأدق،  وب�سكل  وال�سيا�سة،  الثقافة  بني  العالقات  ت�سكل 

متنوعة  جمموعة  يف  تناوله  مت  وا�سع  كمو�سوع  للثقافة،  ال�سيا�سية 

من التخ�س�سات يف العلوم األإن�سانية والعلوم األجتماعية وال�سيا�سية. 

ففي العلوم األإن�سانية، ميكن معاجلة الق�سية من م�ستويات خمتلفة، 

واأغرا�سها  للثقافة  املحلية  األ�ــســتــخــدامــات  األعــتــبــار  يف  ــذ  األأخـ مــع 

اخلارجية. من ناحية اأخرى، ومن منظور وطني يتعلق باملو�سوعات 

املحلية، قد ت�سمل املو�سوعات ذات ال�سلة دور الثقافة يف بناء جماعة 

معينة وامل�ساركة ال�سيا�سية للفاعلني الثقافيني، وال�سيا�سات الثقافية، 

من  وتعزيزها  الوطنية  الثقافات  تنظيم  بها  يتم  التي  الطرق  واأي 

قبل احلكومات واجلهات الفاعلة العامة األأخرى .ومن ناحية ثالثة، 

التي  التخ�س�سات  تناولت  الــوطــنــي،  عــرب  اأو  الـــدويل  املنظور  فمن 

األ�ستخدامات  ا  اأي�سً النقل  اأو  التبادل  اأو  الثقايف  األت�سال  مع  تعمل 

من  الكثري  جنــد  اأن  ميكننا  املــثــال،  �سبيل  على  للثقافة.  ال�سيا�سية 

للرتجمة  ال�سيا�سية  واألأبــعــاد  القوة  عالقات  تناق�س  التي  األأدبــيــات 

للمرتجمني  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  اجلماعات  ت�سكيل  على  وتاأثريها 

األجتماعية،  العلوم  جمــال  ويف  �سيا�سة.  املتنامي  الرتجمة  وجمــال 

ا.  كانت العالقة بني ال�سيا�سة والثقافة مو�سوًعا للكتابة املكثفة اأي�سً

يقدم  األجتماع،  علم  جمال  يف  النا�سئة  املختلفة  النظريات  بني  من 

بيري بورديو )1979، 1992( مفاهيم وروؤى مثمرة ملعاجلة العالقات 

اإنتاج  واإعــادة  للثقافة،  األجتماعية  والوظائف  واملادية،  الرمزية  بني 

بني  املفا�سل  يف  التفكري  اإعـــادة  يف  عمله  �ساهم  فقد  الــقــوة،  عالقات 

ا  اأي�سً ولكن  األجتماعية  العلوم  يف  فقط  لي�س  ال�سيا�سة  يف  ال�سلطة 

مثل  األإن�سانية،  العلوم  يف  األجتماعي  التوجه  ذات  التخ�س�سات  يف 

علم اجتماع األأدب والرتجمة؛ ويف موازاة ذلك، اأعاد التحول الثقايف 

هذه  يف  الثقافة  دور  تاأكيد  ال�سيا�سية  والعلوم  الدولية  العالقات  يف 

املجاألت. ومن ال�سروري األعرتاف باأن م�سطلح »الثقافة« ا�سُتخدم 

يف كثري من األأحيان يف جماألت العالقات الدولية والعلوم ال�سيا�سية 

مبعنى وا�سع وف�سفا�س اإىل حد ما. حيث �سملت املو�سوعات التي مت 

تناولها دور املعتقدات والتمثيالت والعقليات اجلماعية يف ال�سيا�سة، 

ف�ساًل عن حتليل املمار�سات واألأ�سياء واملنتجات التي جت�سدها، من 

امل�ساعر  وكذلك  الرمزية،  ال�سلع  اإىل  الريا�سة  اأو  اجلمال  م�سابقات 

الثقافية  الــتــبــادألت  وكــانــت  ال�سيا�سية.  املنظمات  يف  اأو  ال�سيا�سة  يف 

والدبلوما�سية الثقافية مو�سع اهتمام متزايد و�سهدت ظهور جمال 

الدولية«. يف هذا ال�سدد، جنادل  الثقافية  جديد، »جمال العالقات 

تتداخل  الدولية  الثقافية  العالقات  تغطيها  التي  املو�سوعات  بــاأن 

األإن�سانية  العلوم  يف  الباحثني  بع�س  يغطيها  التي  تلك  مع  جزئًيا 

التاريخ  اأو يف  والرتجمة  األأدبــيــة  الــدرا�ــســات  اإمــا يف  يعملون  الــذيــن 

الثقايف والعاملي. فالرتويج الثقايف واألإ�سقاط الثقايف والثقافة ب�سكل 

يظهرون  وباملثل،  لل�سلطة.  امللمو�سة  غري  للموارد  م�سادر  هي  عــام 

املجاألت  فاعلة حمددة على مفرتق طرق  اهتماًما م�سرتًكا بجهات 

عليه  ُيطلق  والــذي  الدبلوما�سي،  الكاتب  مثل  والثقافية،  ال�سيا�سية 

ا على اأنه و�سيط  ا الدبلوما�سي الفكري، والذي ميكن فهمه اأي�سً اأي�سً

موؤرخو  معها  يتعامل  التي  األأ�سياء  فــاإن  املنوال،  نف�س  على    . ثقايف 

والتعاون  الثقافية  الدبلوما�سية  مثل  تقليدًيا،  الدولية  العالقات 

ثقايف  منظور  من  معها  التعامل  ويتم  األهتمام  جذبت  قد  الفكري، 

حمدد. وهكذا، من نظرة متعددة التخ�س�سات، يظهر م�سهد بحثي 

جديد، ويتم األآن فح�س األأن�سطة التقليدية املتعلقة بالعامل األأدبي 

ومعار�س  األأدبــيــة،  واملهرجانات  األأكادميية،  اجلوائز  مثل  والثقايف 

الكتب، واملجالت األأدبية، اأو اجلمعيات األأدبية باعتبارها ت�سارك نف�س 

األأدوار واألأغرا�س. بينما ت�سعى هذه األآليات بال�سرورة اإىل حتقيق 

اأو  اأو الثقايف  اأهداف م�ستقلة )تتعلق حتديًدا بتطوير املجال األأدبي 

اإن�ساء قيمة رمزية(، توؤكد م�ساهمتنا على الطرق التي ا�ستخدم بها 

ر�سامو الر�سوم املتحركة مثل هذه األآليات للو�سول اإىل اأهداف غري 

الثقافة كقوة ناعمة: تجسري العالقات الثقافية 

والتعاون الفكري والدبلوماسية الثقافية
إليزابيت كاربو كاتاالن وديانا رويج سانز

بعـد أن باتـت السياسـة وقضاياهـا الشـائكة مركـزا للراع الدويل حـول املصالـح، ومع تحول الفضـاء اإلعالمي بشـقيه املوجـه أو ذاك الذي 

تسـوده الفـوىض عـى مواقـع التواصـل االجتامعـي، إىل مـرادٍف ألحقـاد السياسـة وخالفاتهـا، يبـدو أنَّ الثقافـة أصبحـت البوابـة الوحيدة 

التـي تؤّمـن مـرورا آمنـا للحـوار بن الشـعوب والـدول وتخّطي حواجـز التباينـات السياسـية واالقتصاديـة ومخلفـات رصاع الحضـارات؛ فال تزال 

الثقافـة حتـى اليـوم ترسـم مالمـح املجتمعات وتحـدد مسـاراتها، وإن كان يتـم التعامل معها كنشـاط هامـي، بغر إدراك ألبعـاد العامل 

الثقـايف ودور الثقافـة الحاسـم يف صنـع التحوالت، ورسـم الحدود الجيوسياسـية.

حامد عبد الرحيم عيد * 
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متجان�سة، مثل التدخل يف كيفية النظر اإىل ثقافة معينة يف اخلارج. 

اإن ج�سر العالقات الثقافية والتعاون الفكري والدبلوما�سية الثقافية 

الذي  الدرا�سة  املوؤ�س�سي على جمال  الطابع  اإ�سفاء  امل�ساهمة يف  هي 

والدبلوما�سية  الفكري  والــتــعــاون  الثقافية  الــعــالقــات  مــع  يتقاطع 

الثقافية بطرق متعددة التخ�س�سات.

ويف �سبيل ا�ستك�ساف اإمكانية بناء مقارنة عرب وطنية باختيار درا�سات 

حــالــة متــتــد مــن اأواخــــر الــقــرن الــتــا�ــســع ع�سر اإىل يــومــنــا هـــذا عرب 

�سياقات جغرافية متنوعة، فاإن هذا الكتاب يربز عدًدا من املوؤ�س�سات 

القوة  نــظــرة  درا�ــســتــهــا مــن خــالل  الــتــي ميكن  الثقافية  واملــنــظــمــات 

يركز  فاإنه  خمتلفة،  جغرافية  �سياقات  الكتاب  يغطي  واإْذ  الناعمة. 

ب�سكل كبري على اأمريكا الالتينية والعامل الناطق باألإ�سبانية، حيث 

وحتلل  النهج.  هــذا  با�ستخدام  اأقــل  بدرا�سات  قامت  املناطق  هــذه  اأن 

الناعمة  للقوة  كم�سدر  الثقافة  ا�ستخدامات  الكتاب  هذا  م�ساهمات 

وكو�سيلة للو�سول اإىل اأهداف يف ال�ساحتني ال�سيا�سية واألجتماعية.

 ينق�سم الكتاب اإىل ثالثة اأق�سام: يت�سمن اجلزء األأول اإطاًرا نظرًيا 

جديًدا ومتعدد التخ�س�سات ومراجعة �ساملة لالأدب لربط التقاليد 

العلمية املختلفة وتو�سيح التقائها، والذي ينتج عن تنقل كل منهما 

اجلــزء  ويف  الثقافة.  اإىل  ال�سيا�سة  ومــن  ال�سيا�سة  اإىل  الثقافة  مــن 

العديد  بــني  وتــقــارن  امل�ساهمات  مــن  ثانية  جمموعة  حتلل  الــثــاين، 

من املنظمات الثقافية املتخ�س�سة يف التعاون الفكري والدبلوما�سية 

الــثــقــافــيــة والـــعـــالقـــات الــثــقــافــيــة وذلــــك يف فـــرتة مـــا بـــني احلــربــني 

العامليتني. اأما اجلزء الثالث فيطبق منظور القوة الناعمة على درا�سة 

الدبلوما�سية الثقافية والعالقات الثقافية يف حقبة ما بعد احلرب، 

ويلقي ال�سوء على األأمناط واألآليات التي متيز املمار�سات التي متت 

قبل احلرب وبعدها، مما ي�ساهم يف اإ�سفاء الطابع التاريخي عليها.

وديانا  كاتاألن  كاربو  اإليزابيت  من  لكل  األأول  بالف�سل  الكتاب  يبداأ 

رويج �سانز حول ذكر وجهات نظر جديدة متعددة التخ�س�سات عن 

الثقافة وال�سيا�سة تليها م�ساهمتان تقدمان حاألت فنية يف مو�سوع 

الكتاب. وفى الف�سل الثاين، يقدم فران�سوا ت�سوبيت ملحة عامة عن 

النظرية  األأطــر  تفا�سيل  وي�سع  الدولية  الثقافية  العالقات  جمال 

وال�سيا�سة.  الثقافة  بــني  الــطــرق  مفرتق  على  ا�ستك�سافها  مت  التي 

الثقايف  العمل  تتحدى  اأنــهــا  وكــيــف  الثقافية  الــعــوملــة  مــع  ويتعامل 

اإبــراز احلاجة  اأهمية  الثالث لبوأل برونو  الف�سل  األأجنبي. ويناق�س 

مفهوم  و  الثقافية  الدبلوما�سية  يف  ــراأة  املــ لـــدور  تــاريــخ  كتابة  اإىل 

اجلماعية من حيث النوع ويقرتح مراجعة األأدبيات حول دور املراأة يف 

التاريخ الدبلوما�سي ويقرتح تركيزها على الن�ساء كخطوة اأوىل نحو 

ا يف اإعادة تاأكيد  حتليل التاريخ الثقايف الدبلوما�سي مع امل�ساهمة اأي�سً

بــدأًل من جمــرد اجلــدل حــول خ�سو�سية  وجــود الثقافات املحيطية 

هوؤألء الن�ساء، مع اأخذهن يف األعتبار.

ويف اجلزء الثاين، يتم ت�سمني اأوراقا تتناول الدبلوما�سية الثقافية 

بــني احلربني.  مــا  فــرتة  الفكري يف  والــتــعــاون  الثقافية  والــعــالقــات 

فيت�ساءل مارتن جراندجني يف الف�سل الرابع عن العالقة األإ�سكالية 

الفكري  للتعاون  الدولية  اللجنة  اأن�سطة  حول  وباري�س  جنيف  بني 

التاريخ  ويــدر�ــس   )IIIC( الفكري  للتعاون  الـــدويل  واملعهد   )ICIC(

املوؤ�س�سي للتعاون الفكري ويلقي ال�سوء على العالقات بني التعاون 

والدبلوما�سية. وفى الف�سل اخلام�س تتناول جولييت دومون التعاون 

الفكري مع الرتكيز على األأن�سطة األأكادميية وتو�سح الطريقة التي 

يف  اخلــارج  يف  البالد  �سورة  لت�سكيل  ت�سيلي  ا�سرتاتيجية  بها  تعتمد 

فرتة ما بني احلربني  بالرتكيز على األأن�سطة التعليمية. كما ت�سلط 

الثقافية.  والدبلوما�سية  الفكري  الــتــعــاون  تعقيدات  على  ال�سوء 

ما حدث يف موؤمترين  بيتا  الك�سندرا  تناق�س  ال�ساد�س  الف�سل  وفى 

�سانتياغو،  يف  الــفــكــري  للتعاون  ــدويل  الـ املعهد  نظمهما  مت�سلني 

�سيلي، يف يناير 1939، ومراقبة التوترات بني اأوروبا واأمريكا واإثبات 

وجود اإقليمية اأمريكية معينة كانت غائبة يف التعاون الفكري الذي 

تتناول  ال�سابع،   الف�سل  وفــى  األأمم.  ع�سبة  قبل  مــن  تاأ�سي�سه  مت 

كاميال جاتيكا ميزاأل تاأ�سي�س املعهد ال�سينمائي التعليمي الدويل يف 

روما، وكذلك تاأ�سي�س معهد ال�سينما التعليمية يف �سانتياغو، �سيلي. 

التعليم يف  ال�سينما يف جمال  اإمكانات  حيث مت من خاللهما تناول 

بني  املتبادل  التفاهم  لتعزيز  كو�سيلة  اأي  الثقافية،  األأممــيــة  اإطــار 

الثقافات، مع العمل على تعزيز مثل هذه امل�ساريع، حتقيقا لالأهداف 

الوطنية والدولية. وتاأتى م�ساهمة اآدم همفريز فى الف�سل الثامن 

ثقايف  معهد  ــاأول  كــ فلورن�سا  يف  الــربيــطــاين  باملعهد  يــدر�ــس  الـــذي 

بريطاين خارج اململكة املتحدة. وي�سلط ال�سوء على م�ساركة اجلهات 

م�سبًقا  املوجود  ال�سرد  البحث  هذا  يتحدى  تاريخها.  يف  احلكومية 

ال�سياق  اإىل  بالنظر  اخلــا�ــس  القطاع  مــن  ممولة  كمبادرة  للمعهد 

األأو�ـــســـع لــتــطــويــر الــدعــايــة الــربيــطــانــيــة وعــالقــة املــمــلــكــة املتحدة 

تاأ�سي�س  تقييم  اأعيد  حيث  األأوىل،  العاملية  احلــرب  خــالل  باإيطاليا 

املحلية  امل�سالح  بني  التقارب  مظاهر  من  مظهًرا  باعتباره  املعهد 

كل  بقلم  التا�سع  الف�سل  وياأتي  واألإيطالية.  الربيطانية  والعاملية، 

من �سيمونا �سكرابيك وجاومي �سوبريانا، في�ستند اإىل حتليل لتاريخ 

ال�سنوات األأوىل للقلم الكتالوين )1922(، وي�ستك�سف املوؤلفان كيف 

التما�سك  خلق  من  األإن�سان  وحقوق  الثقافية  املنظمة  هذه  متكنت 

داخل اجلماعة على مدى فرتة طويلة من الزمن على الرغم من 

اأوروبــا وكاتالونيا على مدى القرن الع�سرين.  الظروف ال�سعبة يف 

ا على الكيفية التي �سعت بها منظمة  كما ي�سلط الف�سل ال�سوء اأي�سً

PEN الكاتالونية اإىل حتقيق رغبتها يف اعتبار الثقافة الكاتالونية 
مت�ساوية على امل�سرح الدويل. 

وفـــى الــفــ�ــســل الــعــا�ــســر تــــروي مــارغــريــتــا جــاربــيــ�ــســو تـــاريـــخ جملة 

اأملانية حمافظة  Europäische Revue، وهى جملة �سهرية 
ظهرت من عام 1925 اإىل عام 1944 ومثلت فكرة التوحيد األأوروبي 

من عام 1933 ف�ساعًدا، واأ�سبحت املجلة حتت تاأثري حكومة الرايخ 

األأملانية ب�سكل متزايد التي مولتها كاأداة للدعاية املغر�سة، وكان قد 

لربط  دولية  كمن�سة  روهــان  اأنطون  كــارل  النم�ساوي  املفكر  اأ�س�سها 

الثقافة األأملانية بالدول األأوروبية األأخرى بعد احلرب العظمى. 

اإ�سهام لو�سيا كامبانيال،  حول ن�سر  وفى الف�سل احلــادي ع�سر جاء 

مفهوم القوة الناعمة ون�سر التاريخ وا�ستك�ساف م�سارات الو�سيطني 

كنا�سرين  عمال  الذين  ميال،  وبينيتو  بريتاين  اأور�سيني  الثقافيني 

ــرري جمـــالت يف اأوروغـــــــواي عندما  ــ وبــائــعــي كــتــب وطــابــعــات وحمـ

مع  والـــدويل،  املحلي  ال�سعيدين  على  وال�سيا�سة  الثقافة  تقاطعت 

ا�ستك�سافهما لالأممية الثقافية األأناركية.

ويف اجلزء الثالث، يت�سمن الكتاب اأعماأًل تتناول العالقات الثقافية 

والدبلوما�سية الثقافية والتاريخ الفكري بعد احلرب العاملية الثانية، 

مع األإجابة عن األأ�سئلة املتعلقة بالرتاث الثقايف واملوؤ�س�سات األأدبية 

12 والذي  اأما الف�سل  )انظر ف�سول تروت�سل دانيلز وكا�ساكوبرتا(. 

كتبته مارجريدا كازا كوبريتا فيتناول التاريخ العابر للحدود ألألعاب 

ال�سبكات  اإن�ساء  يف  ودورهـــا  الكاتالونية  األأدبــيــة  وامل�سابقات  األأزهـــار 

األأدبية والثقافية والفكرية وال�سيا�سية، مما يدل على اإمكانات ر�سم 

للعالقات  املعقد  النظام  هــذا  و حتليل  تو�سيح  األأدبــيــة يف  اخلرائط 

الثقافية والهوية وال�سيا�سية واألإقليمية ذات النطاق العابر للحدود. 

تطور  ويــتــنــاول  دانــيــلــز  تــروتــ�ــســل  بيانكا  بقلم    13 الف�سل  ويتبعه 

امل�ساحات الدولية التي كان فيها احلفاظ على الرتاث الثقايف مبثابة 

ثروة للدبلوما�سية الثقافية. تاأخذ نهاية القرن التا�سع ع�سر كنقطة 

للنقا�س حول احلفاظ  انطالق لتحليل كيفية ظهور م�ساحة دولية 

ذلــك على حالتني حمددتني  بعد  ركـــزت  ثــم  األأثـــريـــة.  املــعــامل  على 

تتعلقان بالتاريخ األأملــاين للحفاظ على األآثــار - على وجه التحديد 

رف�س احلكومة األأملانية امل�ساركة يف اللجنة الدولية لالآثار التاريخية 

ــام 1933، وحــظــر احلــفــاظ عــلــى األآثـــــار مــن جــمــهــوريــة اأملــانــيــا  يف عـ

الدميقراطية يف املجل�س الدويل حول املعامل واملواقع. 

وفى الف�سل 14  يكتب خورخي ج.لوكان كيف �ساهمت حركة ال�سالم يف 

ترجمة األأدب األأمريكي الالتيني اإىل الرو�سية وال�سينية واألأملانية. 

موريللو  ديفيد  خــوان  يتناول  الكتاب،  وتــاريــخ  الن�سر  منظور  ومــن 

كوجنرينز  واإنريكي  �سكورزا  مانويل  النا�سرين،  دور   15 الف�سل  يف 

مارتن، يف عقد املهرجانات األأدبية التي وفرت و�سوأًل جماعًيا للكتب، 

الوطني  األأدب  وا�ستهالك  ال�سعبية وتو�سيعها،  القطاعات  »تنمية«  و 

ا  اأي�سً اإأل انها �سعت  باأهداف م�ستقلة، مل حُترم من البعد ال�سيا�سي، 

اإىل التكامل الثقايف ألأمريكا الالتينية. 

عن  مكمارتني  وجــاك  �سوأل  كودينا  نــوريــا  يتحدث   16 الف�سل  وفــى 

جائزة األحتاد األأوروبي لالأدب )وكيف ت�سللت بها الهياكل الوطنية 

اأو تغلغلت يف عملها،  بقربها من القطب ال�سيا�سي مما يو�سح اهتمام 

الهويات اجلماعية، مع  لبناء  بــاألأدب كطريقة  ال�سيا�سيني  الفاعلني 

الرتكيز على الهويات األإقليمية.

-----------------------------------------------
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فمن خالل قراءته ملاآ�سي ال�سعب الرو�سي وعرب جتواله 

وقــوع  الــكــاتــب  ي�ستنتج  لــلــبــالد،  األقــتــ�ــســادي  الفلك  يف 

ا�سطرابات تنتظم رو�سيا يف فرتات ترتاوح من 15 اإىل 

األأحـــوال،  جميع  ويف  لكنها،  وتق�سر،  تطول  عــاًمــا،   25

قد  رو�ــســي  جيل  فكل  للمجتمع.  حــيــوًيــا  ا  نب�سً ت�سكل 

حتتم عليه اأن يفقد اأمالكه ومّدخراته ويبداأ ثانية من 

ال�سفر: يف القرن الع�سرين حدث ت�سخمان مفرطان، 

نــقــديــة، ون�سبت حـــروب - حــربــان  اإ�ــســالحــات  واأربـــعـــة 

عامليتان وحرب اأهلية، ا�ستعلت ثورات، و�سودرت اأ�سول 

1917 وتكرر يف  الدولة كما حدث عام  األأ�سرة من قبل 

وطّبق  اخلا�سة،  املوؤ�س�سات  واألغيت  الع�سرينيات،  نهاية 

الــقــرن  يــكــن  ومل  الــثــالثــيــنــيــات،  يف  الـــزراعـــي  التعميم 

الواحد والع�سرين مبناأى عن األأزمــات ومنها ا�ستمرار 

أل  اأنــه  اخلال�سة  التقاعدية.  املعا�سات  يف  األإ�سالحات 

متر ع�سر �سنوات اأو خم�س ع�سرة  �سنة على البالد من 

عــادة يف تف�سي  اأزمــتــني طاحنتني تتمثل  اأو  اأزمـــة  غــري 

ما  التي غالباً  األأزمــات  اأي  األأمــوال،  الت�سخم وخ�سارة 

ت�ساحب البلدان النامية.

على عك�س النماذج النف�سانية الثالثة اآنفة الذكر، ي�سوق 

الكاتب اأمثلة لفئة اأخرى من النا�س أل يندرجون يف اأي 

بامل�ستقبل  التنبوؤ  هــوؤألء  حــاول  وقــد  النماذج،  تلك  من 

واجلـــهـــر بــتــوقــعــاتــهــم. يــقــول الــبــاحــث: »لــقــد تــو�ــســلــوا 

لي�س عن وهٍم كما  باأعلى �سوتهم حمذرين،  و�سرخوا 

الع�سيبة  األأوقــــات  اأن  مــن  كــانــوا على يقني  بــل  يــبــدو، 

قادمة بال �سك، واأن الفو�سى �ستنزل بالبالد. وقد كانوا 

على حق يف معظم األأحيان، ذلك ألأن توقعاتهم لي�ست 

ومع  �سياق منطقي.  تفكري �سمن  نتيجة  بل  تخمينات 

�سدى  جتد  ومل  �سدى  اأ�سواتهم  ذهبت  ما  غالبا  ذلــك 

يف القمة التي كانت تت�سرف وكاأن �سيئا أل يتغري، واإن 

ــم هــذه  ــر ُمـــقـــّدر« )�ـــس: 120(. اأهـ حـــدث �ــســيء فــهــو اأمـ

الرو�سي  الكاتب  بني  جــرت  التي  املرا�سلة  تلك  األأمثلة 

األأخري  الرو�سي  واألإمــرباطــور  تول�ستوي  ليف  العظيم 

نيكوألي الثاين والتي يتفّح�سها الباحث ب�سكل دقيق.   

يف عام 1902 وّجه القي�سر نيكوألي الثاين جوابا �سفهيا 

ر�سالته،  قــراأ  قد  ال�سيادة  �ساحب  اأن  مفاده  لتول�ستوي 

الكاتب  ر�سالة  اأن  يو�سح  مــا  ألأحـــد،  ُيظهرها  مل  لكنه 

الكبري مل ترتك اأثرا عند القي�سر وبالتايل مل ُيناق�سها 

مع ال�سلطة العليا. كان ال�سمت هو اجلواب. فماذا الذي 

اأراد تول�ستوي اإي�ساله؟ مل تكن هناك ثورات يف رو�سيا يف 

حينها، مل يكن �سوى اأحالم تختمر وبع�س األ�سطرابات 

الــتــي كـــان الـــوقـــت مــتــاحــا ألإخـــمـــادهـــا. ومـــع ذلـــك ظل 

تول�ستوي يدّون الر�سالة تلو األأخرى ويبعثها للقي�سر، 

هذه الر�سائل التي ي�سفها الباحث باملخيفة، وهنا �سرد 

جلزء منها: »اإن ثلث رو�سيا حتت حرا�سة اأمنية ُم�سددة، 

ال�سرطة  جي�س  القانون.  عن  اخلــارج  حالة  يف  اأنها  اأي 

الــنــظــامــيــة والــ�ــســريــة يــتــ�ــســخــم اأكــــرث فـــاأكـــرث. تكتظ 

�سيا�سية،  بق�سايا  باملتهمني  النفي  ال�سجون ومعتقالت 

ا. م�ستوى الرقابة يف املنع بلغ  من بينهم األآن عمال اأي�سً

م�ستوى عبثيا مل يبلغه حتى يف اأ�سواأ األأوقات، ومل تكن 

األآن  هي  كما  ووح�سية  متكررة  الدينية  األ�سطهادات 

الــوحــدات  ترتكز  وامل�سانع  املــدن  يف  مكان  كــل  يف   )...(

العديد  ويف  الــنــا�ــس،  على  مدافعها  وتــوجــه  الع�سكرية 

مــن األأمــاكــن اأريـــق الــدم بــني األأ�ــســقــاء، و�سيحدث مثل 

ذلك يف غري مكان، وحتًما �ستن�ساأ اأحداث اأخرى جديدة 

اأن  اأكرث ق�سوة )...( ال�سبب يف كل هذا وا�سح: حقيقة 

م�ساعديكم يوؤكدون لكم اأنه من خالل وقف اأي حراك 

ال�سعب  هذا  رفاهية  بذلك  ي�سمنون  فاإنهم  جمتمعي، 

و�سالمتكم واأمنكم. ح�سًنا، ولكن من املرجح اأن �سيئا لن 

التي  للب�سرية  األأبدية  اأو احلركة  النهر  يوقف جمرى 

اأر�ساها اهلل« )�س: 121(. 

اأعوام  التي كتبها تول�ستوي قبل  التنبوؤات  لقد حتققت 

 1916-1914 األأوىل  العاملية  واحلـــرب   1905 ثـــورة  مــن 

 1920-1918 األأهلية  واحلــرب   1917 البل�سفية  والثورة 

ا�سهاد  بالعنف  »ميكن  اأنــه  اأ�سا�س  على  فل�سفته  بنى  اإذ 

ال�سعب ولكن لي�س ال�سيطرة عليه. فالو�سيلة الوحيدة 

لل�سيطرة على النا�س هي اأن يكون القائد والزعيم على 

راأ�ـــس حــركــة اخلـــري، حــركــة األنــتــقــال مــن الــظــالم اإىل 

احلركة.  هــذه  اأهــداف  لتحقيق  �سعبه  يقود  واأن  النور، 

الــنــا�ــس فر�سة  مــنــح  �ــســيء  كــل  وقــبــل  اأوأًل  يــجــب عليه 

التعبري عن رغباتهم واحتياجاتهم، وبعد األ�ستماع اإىل 

مطالبهم،  يلبي  اأن  عليه  واألحتياجات  الرغبات  هــذه 

األأغلبية  مطالب  بل  فقط،  منهم   واحــدة  طبقة  لي�س 

وجماهري العمال« )�س: 122(. 

ــوؤلـــف ر�ــســد األقــتــ�ــســاد الــرو�ــســي لــلــ�ــســنــوات  يـــحـــاول املـ

يالحظ  املقبلة.  اجتاهاته  وتخمني  املا�سية  الثالثني 

اأن من �سمات األقت�ساد الرو�سي احلديث الدور املتزايد 

�سركات   10 اأكـــرب  راأ�ــســمــال  الــدولــة يف  لــلــدولــة )ح�سة 

وطنية ت�سل اإىل 88٪(، والتمركز املتزايد ملختلف املوارد 

وروؤو�س األأموال واألأدمغة يف املدينتني األأكرب يف رو�سيا 

ال�سا�سعة )مو�سكو و�سانت بطر�سبورغ(، وتعزيز ال�سلطة 

ب�سكل عمودي، واأن ميزانية الدولة هي األآلة الوحيدة 

فيكتوريا زاريتوفسكايا * 

القصة املوجزة لالضطرابات الروسية

ياكوف مريكني

»ِقــف - انطلــق - قاتــل« - ثالــوث علــم النفــس الشــهر، هــي ذي الطريقــة التــي نعيــش بهــا، والتــي نســتجيب بهــا ألي ضغــط 

كان. التوقــف يعنــي الحيــاة االعتياديــة والصمــت. االنطــالق هــو االحتــامء مســبًقا بعــد فهــم املســتقبل ومخاطــره املدلهمــة، 

واالختيــار الثالــث يــأيت عنــد مداهمــة الخطــر ورضورة محاربــة الظــروف املســببة لــه، بــل ونشــوب الحــرب مــن أجــل درئــه. هــذه 

ــرد  ــه، الف ــه ومجتمع ــط بتاريخ ــا مرتب ــد منَّ ــا. كل واح ــم بأرسه ــالت واألم ــراد والعائ ــا األف ــرف مبوجبه ــي يت ــامذج الت ــي الن ه

ــاب  ــوع كت ــو موض ــرويس ه ــي ال ــن الجامع ــذا الكائ ــي. ه ــن الجامع ــمى بالكائ ــا يس ــش م ــا يعي ــل كّل منَّ ــة، ويف داخ ــا أّم فين

االقتصــادي الــرويس املعــروف ياكــوف مركــن والــذي يرســم مــن خاللــه أمثلــة للنــامذج الثالثــة وذلــك مــن واقــع ســلوكيات 

الشــعب الــرويس عــرب ثالمثائــة ســنة مضــت مــن تاريخــه.
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ال�سامنة لنمو ال�سناعات واملوؤ�س�سات وتوزيع امل�ساعدات 

األجتماعية مل�ستحقيها. وي�سمي الباحُث اقت�ساد رو�سيا 

األإ�ـــســـارات  الــعــقــوبــات ولــيــ�ــس احلـــوافـــز، ومـــن  باقت�ساد 

الوا�سحة لذلك، ت�ساعف حجم قاعدة القانون اجلنائي 

وقانون اجلرائم األإداريــة اأكرث من ثالثة اأ�سعاف منذ 

تطور  ميــنــع  الـــذي  التناق�س  يظهر  كــمــا  اعــتــمــادهــمــا. 

مقابل  ال�سخم  األ�ــســتــثــمــاري  رو�ــســيــا  عجز  يف  الــبــالد 

ّنف �سندوق  احتياطياتها الفائ�سة من املوارد حيث �سُ

2020 الرابع يف العامل  اأوائل  الرثوة الوطني الرو�سي 

من حيث األحتياطيات الدولية، واملركز اخلام�س من 

وباملقابل  املــركــزي،  البنك  يف  الــذهــب  احتياطي  حيث 

حتــتــل رو�ــســيــا املــرتــبــة 11 يف الــعــامل مــن حــيــث الــنــاجت 

الفائ�سة  ــوال  ــ األأمـ اأن  األإجـــمـــايل. اخلــال�ــســة  املــحــلــي 

ل�سنوات عديدة ومل تنفق على  اإيداعها يف اخلــارج  مت 

األ�ستثمارات اأو على الربامج األجتماعية داخل البالد. 

مت   2022 مار�س  اإىل  فرباير  من  الفرتة  ففي  وهكذا، 

الـــدويل  اأمــــوال األحــتــيــاطــي  اأكـــرث مــن ن�سف  جتميد 

لل�سندوق الرو�سي يف الغرب.

يف  الرو�سية  اأأل�سكا  منطقة  فقدان  ق�سة  الكتاب  يذكر 

الــقــارة األأمــريــكــيــة كدليل على مــا يــحــدث حــني يكون 

منوذج املجتمع واألقت�ساد خاطئا، فت�سيع معه األأموال 

واألأنف�س. كان منوذج اقت�ساد »اأمريكا الرو�سية« �سديد 

اخلارجية  واألإمـــــدادات  املـــوارد  على  يعتمد  الــ�ــســرامــة، 

وتدفقات  احلــرة  بالهجرة  مدعوما  يكن  ومل  املرتفعة، 

املال وذلك مع قاعدة ب�سرية �سغرية للغاية غري  راأ�س 

قادرة على الت�سّيد على األأر�س. اأدى هذا النموذج ال�سلبي 

ألإدارة الدولة ألأن تغدو اأأل�سكا بالن�سبة  لالإمرباطورية 

لذلك  ونتيجة  مقب�س  بـــدون  حقيبة  مــثــل  الــرو�ــســيــة 

فقدتها وباعتها للوأليات املتحدة عام 1867.

ــوؤلـــف اأمـــــام خمــتــلــف الــنــمــاذج األقــتــ�ــســاديــة  يــ�ــســعــنــا املـ

كــالــنــمــوذج األأجنـــلـــو �ــســكــ�ــســوين واألأوربــــــــي واألأوربــــــي 

ــا  الــ�ــســمــايل واألأمــريــكــي والــالتــيــنــي واألآ�ــســيــوي رافــ�ــسً

يف  مبــا  الــرو�ــســي،  بالنموذج  مواءمتها  نف�سه  الــوقــت  يف 

النخبة  اإليه  �سعت  لطاملا  الــذي  ال�سيني  النموذج  ذلك 

ــو الــنــمــوذج  ــيــة خــــالل الــعــقــديــن املــا�ــســيــني وهــ الــرو�ــس

ال�سلطة يف  القوية، ومتركز  املركزية  األإدارة  املتمثل يف 

واأحادية  ال�سكان،  على  ال�ساملة  وال�سيطرة  الدولة،  يد 

وأل  خمتلفون  »اإنــنــا  الباحث:  يقول  اجلماعي.  الــوعــي 

ال�سلوك اجلماعي  ميكن فر�س النموذج األآ�سيوي على 

ملواطنينا. لن نحقق األن�سباط واألإنتاجية العالية بهذه 

غري  الــرمــادي  األقت�ساد  اإىل  �سننحرف  بــل  الطريقة، 

الر�سمي« )�س: 37(. وي�سري املوؤلف اإىل اإمكانية كبرية 

يف اأن ياأخذ األقت�ساد الرو�سي طريق النموذج األإيراين 

وهـــو منـــوذج يت�سكل حتــت الــ�ــســغــط اخلـــارجـــي الــقــوي 

والعقوبات ويوؤدي اإىل الدور القوي للدولة يف األقت�ساد 

األأيديولوجية  واإحـــالل  العمالت  �ــســوق  ــاإدارة  كــ الكلي 

وتقلي�س العالقات مع الغرب واألنعطاف اإىل ال�سرق.

عدا ذلك، ومع اأن الكاتب قد ميم �سطر املا�سي واأر�سى 

قلوعه يف بحر الثالثمائة �سنة املنفرطة، اإأل اأنه يو�سع 

ي�ستقرئ  حينما  وبــاألأخــ�ــس  احلــا�ــســر،  لت�سمل  �سبكته 

وال�سخ�سيات  احلــكــمــاء  مــن  األأ�ــســالف  واآراء  مــقــوألت 

البارزة يف الثقافة وال�سيا�سة والتاريخ الرو�سي، حماوأل 

اأوجـــه �سبه بــني املا�سي واحلــا�ــســر عّله  اإيــجــاد  يف ذلــك 

على  تــركــيــزه  يــ�ــســب  املــ�ــســتــقــبــل.  يــخــبــئــه  مـــا  ي�ستنبط 

الدولة  به  تــرزح  الــذي  اخلــارجــي  األقت�سادي  ال�سغط 

100 عام،  اأكــرث من  األأيــام ويكتب: »قبل  الرو�سية هذه 

يف عام 1919، اأعلنت دول احللفاء ح�ساًرا اقت�سادًيا على 

العقوبات؟  تلك  هي  فما  اجلديدة،  ال�سوفيتية  الدولة 

اأو  الرو�سية  املــوانــئ  بــدخــول  �سفينة  ألأيــة  ال�سماح  عــدم 

من  تــاأ�ــســريات  أل  و�سيلة.  بـــاأي  منها  ب�سائع  اأي  دخـــول 

رف�س  رو�سيا.  مع  م�سرفية  معامالت  أل  رو�سيا.  واإىل 

الربيد.  خدمات  يف  حتى  رو�سيا  مواطني  مع  التعامل 

ا�ستمر احل�سار ملدة 3 اأ�سهر فقط، ففي عام 1920 تغري 

و�سع احلرب األأهلية يف رو�سيا. انهزم اجلي�س األأبي�س 

واقـــع جديد  ونــ�ــســاأ  املــنــاطــق  �سيبرييا وغــريهــا مــن  يف 

احلمراء  رايتها  �سرتفع  رو�سيا  اأن  وا�سًحا  فيه  اأ�سبح 

)ال�سيوعية( وأل منا�س من فتح قنوات التجارة معها، اأي 

مع املنت�سر. ولتو�سيح هذه الفكرة يعرفنا الباحث على 

الر�سالة األأخرية للم�ستك�سف القطبي والقائد البحري 

والقائد العام للجي�س األأبي�س الرو�سي الك�سندر كوت�سا 

العالقات  »كــل  يــقــول:  حيث  الــدولــيــة  ال�سيا�سة  حــول 

اأو  النجاح  يحددها  اخلارجية  ال�سيا�سات  على  القائمة 

�سيء  كل  كــان  األنت�سارات،  اأحقق  كنت  عندما  الف�سل. 

اأن أل  األإخــفــاق، �سعرت  يــرام. وعندما نا�سبني  على ما 

اأحد �سيدعمني اأو ي�ساعدين يف اأي �سيء، كل �سيء يعتمد 

للمنت�سر  وب�ساطة  بدائية  األأكـــرث  املفهوم  على  فقط 

واملــنــهــزم حــيــث أل يــد فـــوق يــد املنت�سر ولـــه األحـــرتام 

الــنــوائــب. هــذا هو  املــهــزوم فتجري عليه  اأمـــا  واملــهــابــة 

والداخلية«  اخلارجية  ال�سيا�سية،  العالقات  كل  جوهر 

درو�ــس  هناك  »هــل  الكاتب:  وي�ساأل   .)245-244 )�ــس: 

اأن  يجب  »نــعــم،  ويجيب:  1920-1919؟«  عقوبات  مــن 

ننت�سر. لكن يف ماذا؟ اليوم يكمن األنت�سار الرئي�سي يف 

األقت�ساد، يف منوه والزيادة ال�سريعة يف الطلب املحلي 

األأفــكــار  توليد  على  والــقــدرة  التكنولوجيا  وم�ستوى 

واألبــتــكــار لــتــكــون الــبــالد ور�ــســة عــمــل لــلــعــامل، ولي�س 

األنت�سار يف  واألأ�سلحة.  للمواد اخلام  اأكرب مورد  فقط 

لرجال  قوية  ي�سود احلب لالبتكارات وخلق حوافز  اأن 

األأعمال، فمعدل منو 7.5٪ يلغي اأي عقوبات وأل ميكن 

املقاومة اأمام مثل هذا ال�سوق املتنامي الكبري و�ستتجمد 

جميع النزاعات األإقليمية عاجاًل اأم اآجاًل كما هو احلال 

يف ال�سني )�س: 246(.

تزود الكتاب بالع�سرات من الر�سوم التو�سيحية للفنان 

 ،)1944-1866( كاندين�سكي  فا�سيلي  العاملي  الرو�سي 

التجريدي،  الت�سكيلي  الــفــن  اأ�ــســول  على  وقــف  الـــذي 

وفـــنـــان اجلـــرافـــيـــك األأملــــــاين الــ�ــســويــ�ــســري، اأحــــد كــبــار 

وهما   ،)1940-1879( كــلــي  بـــول  األأوروبـــيـــة  الطليعة 

م�سائرهما  وكانت  العامليتني،  احلربني  عا�سرا  اللذان 

فاعتربها  التحول،  ونقاط  باملخاطر  حبلى  ال�سخ�سية 

اأفكاره  تعك�س  التي  التو�سيحية  الر�سوم  اأف�سل  الكاتب 

ومزاج بحثه.  
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يعالج هذا الكتاب جمموعة من ال�سياقات التي مّيزت بني روؤية 

جوته وروؤية هيجل للعامل، وتطرق لق�سايا راهنة لها عالقة 

هذا  بنا  ويــعــود  واملعا�سر.  احلــديــث  الع�سر  مب�ساكل  مبا�سرة 

الكتاب اإىل »زمن جوته«؛ اأي بداية من منت�سف القرن الثامن 

يعرتف  فــاملــوؤلــف  ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  ثالثينيات  اإىل  ع�سر 

تاريخ  العامل يف  اأملانيا ومعها  امتلكت  اأنه يف »زمن جوته«  هنا 

العلم تركيباً مده�سا للغاية، هو الثنائية الفكرية واحل�سارية 

والتاريخية »جوته - �سيلر«، وهي عالقة معروفة ب�سكل كاف، 

نظراً للدرا�سات الكثرية التي تناولت عالقة جوته برفيق دربه 

�سيللر و�سداقتهما وما اأنتجاه يف الع�سرين األأدبيني »العا�سفة 

والدفع« و«الكال�سيكية«، باعتبارهما فرتتني مهمتني تو�سحان 

لنا جمموعة من األإ�سكاليات الفكرية والتاريخية واحل�سارية.

الكاتب يف عالقة  الكتاب وجّدته يف بحث  اأهمية هذا  وتتجلى 

وراهنية عن عالقة جوته  اأهمية  تقل  اأخــرى جلوته، وهي أل 

الــعــمــيــقــة بني  املــقــارنــة  اإمــكــانــيــة  تــتــيــح  اإنــهــا عــالقــة  ب�سيللر. 

ال�سدفة  هذه  وهيجل.  جوته  هما  كبريين  ومفكرين  كاتبني 

التي يعتربها املوؤّلف »�سعيدة - غري �سعيدة«، لها نتائج وازنة 

بالن�سبة لتاريخ الفكر األأملاين، لكنها جمهولة للمتلقي، ألأنها 

مل حتظ حتى اليوم بدرا�سات معروفة يف البحث العلمي.

واملوؤّلف فوزي بوبية حا�سل على املاج�ستري يف العلوم ال�سيا�سية 

الفل�سفة،  يف  هايدلربغ  جامعة  من  الدكتوراه  وعلى  واألأدب، 

ومتيز   .4 باري�س  ال�سوربون  جامعة  يف  األأ�ستاذية  درجة  وعلى 

األأملانية  واحل�سارة  والتاريخ  األأدب  بتدري�س  العلمي  ن�ساطه 

يف عـــدة جــامــعــات، مــنــهــا جــامــعــة حمــمــد اخلــامــ�ــس بــالــربــاط 

جامعتي  يف  حا�سر  كما   ،)Caen( الفرن�سية  َكـــاْن  وجــامــعــة 

كارل�سغوه وهايدلربغ األأملانيتني. وُيعد بوبية مقارناً وموؤرخا 

ومتخ�س�ساً يف الدرا�سات الثقافية، وبال�سبط يف ثقافة احلوار 

يف املجال املتو�سطي ويف جمال العالقات بني ال�سرق والغرب، 

ومعظم ن�سو�سه كتبها بلغة جوته »األأملانية«، ولكنه كتب اأي�سا 

مواطناً  بو�سفه  نف�سه  بوبية  ويــقــدم  والــعــربــيــة.  بالفرن�سية 

�سرقياً وغربياً )ال�سرق والغرب(.

فل�سفة  فيه  ظهرت  الــذي  العام  بال�سياق  كتابه  املــوؤلــف  يوؤطر 

هيجل )الروح العاملية( وفكر جوته )األأدب العاملي(، فاأكد على 

اأن اإدراك وفهم اأوروبا للثقافات ولالآخر يتاأرجح بني جمموعة 

من األأقطاب املوجودة على طريف نقي�س منذ األأزل، ومنها اأن 

اأو اأ�سحاب الثقافات األأجنبية متوح�سون وبدائيون  األآخرين، 

ومــتــعــ�ــســبــون لـــلـــدمـــاء، �ــســمــن حــكــمــة الــ�ــســرق اأو األ�ــســتــبــداد 

ال�سرقي، و�سمن ثنائية تعدد الثقافات وكراهية األأجانب، ويف 

األآخر  والت�سامح واألحــرتام جتاه  الف�سول  تقليد  �ساد  املقابل 

ولي�سينغ   Gottfried Wilhelm Leibniz أليبتني�س  منذ 

 Enno ليتمان  اإنــو  حتى   Gotthold Ephraim Lessing
 ،Claude Lévi-Strauss وكلود ليفي �سرتوا�س Littmann
اأهمية  للت�سامح له  ورائــداً  ال�سياق ظل جوته حمّفزاً  ويف هذا 

مميزة، لي�س فقط ألأنه فكر وكتب �سعرا عن ال�سرق على نحو 

�سادق وحققي: فقد كان ديوانه ال�سرقي الغربي منوذجا نادرا 

مقام  نف�س  يف  ال�سرق  ثقافة  اعــتــرب  ألأنـــه  املت�سامح؛  لل�سعور 

ثقافته  على  متفوقة  ثقافة  اأنها  على  بها  اعــرتف  بل  ثقافته، 

األأ�سلية.

 نف�س اخلــال�ــســات خـــرج بــهــا املــوؤلــف حــني حتـــدث عــن �ــســورة 

ال�سني يف �سعر جوته الذي كتبه حني تقدم به العمر، واأي�سا 

اأ�س�سها  اأقـــام  التي  العاملي،  األأدب  لنظرية  ت�سوره  بخ�سو�س 

على �سوء الثورة التي عرفتها التجارة العاملية والنقل العاملي، 

التي  والــعــوملــة   1848 لــعــام  األجــتــمــاعــيــة  الـــثـــورة  اإىل  اإ�ــســافــة 

اكت�سحت العامل.

باملقابل، يوؤكد بوبية اأن منهج هيجل الفكري مل يكن اأورومركزيا 

العن�سرية،  درجة  اإىل  لي�سل  ووطنياً،  ُقطرياً  اأي�سا  بل  فقط، 

واألآ�سيويني،  واألأفــارقــة  العرب  فل�سفته  من  اأق�سى  اأنــه  ذلــك 

واأنكر عليهم اأنهم طوروا ثقافة ما، وهو حكم منطي مت اإعادة 

اإنتاجه يف ن�سو�س كارل مارك�س Karl Heinrich Marx عن 

نوعية األإنتاج األآ�سيوي. 

فون  األك�سندر  اأن  بوبية  فــوزي  يــرى  ذلــك،  مــن  العك�س  وعلى 

يكتف  مل   Alexander von Humboldt هـــامـــبـــولـــدت  

العبيد  جتــارة  اأي�ساً  هاجم  بل  األ�ستوائية،  الطبيعة  بدرا�سة 

واألإمربيالية وانتقد فكر هيجل، واتهمه اأنه مل ير العامل على 

حقيقته ومل ينظر اإليه على اأنه عامل وا�سع ومتعدد، م�ستلهما 

كل هذا من جوته ومتاأثراً بروؤيته للعامل.

من املوؤكد اأن هذا الكتاب يلفت انتباه املتلقي األأملاين اإىل �سفة 

الكاتب واملفكر واألأديب والفيل�سوف جوته واملفكر والفيل�سوف 

هيجل، بو�سفهما و�سيطني وممثلني عظيمني لتاريخ الثقافة 

الناطق  املــجــال  على  يقت�سر  مل  اإ�سعاعهما  اأن  ذلــك  األأملــانــيــة، 

ال�سعوب  ق�سايا  ليعالج  امتد  تاأثريهما  ولكن  األأملانية،  باللغة 

ــا لــهــذا الــ�ــســبــب يــتــم درا�ــســتــهــمــا  احلــالــيــة واملــ�ــســتــقــبــلــيــة، ورمبــ

م�ستقلني عن بع�سهما، ومل ت�ستطع الدرا�سات املوجودة حاليا 

اهتماماتهما  اأن  مبا  بينهما،  مقارنة  عقد  اأهمية  اإىل  األنتباه 

اإ�سكالية  حــول  تـــدور  والتطبيقية  النظرية  ومو�سوعاتهما 

األندماج واألإق�ساء، وال�سلم العاملي، واحلرب الدائمة، وتعالج 

مكانة اأملانيا يف ع�سر اأ�سبح فيه العامل على اأعتاب عوملة �ساملة. 

وان�سغاألتهما  اهتماماتهما  �سمن  تقع  موا�سيع  عاجلا  ولقد 

املركزية وباألأ�سئلة املرتبطة بهذه املوا�سيع وتطبيقاتها، فطورا 

مفاهيم عامة، و�ساملة، ميكنها اأن تف�سر الوجود األإن�ساين يف 

الكّل  ال�سوء على  األإن�ساين، وت�سلط  التاأثري  �سموليته وت�سرح 

الــعــام، وكالهما قدم  �سياق  اخلــا�ــس يف  ــاأّول  وتــ الــفــرد،  مقابل 

اقرتاحات معوملة حلل م�ساكل الع�سر يف �سياق ثورة الت�سنيع، 

وهي اقرتاحات أل تنعك�س فقط على اأملانيا ومكانتها العاملية، بل 

لنتعلم من أملانيا: جوته وهيجل
فوزي بوبية

ميكـن لنـا أن نتعلـم دامئـًا مـن أملانيـا، سـواء بشـكل إيجـايب أو سـلبي. تأسيسـًا عـى هـذا الشـعار الحضـاري، صـدر يف العاصمـة األملانيـة برلـن كتاب 

»لنتعلـم مـن أملانيـا: جوتـه وهيجـل« للفيلسـوف والكاتـب املغـريب فـوزي بوبيـة.

يتألـف هـذا الكتـاب مـن مقدمـة وثالثـة أبواب. خُصـص الباب األول لدراسـة الـروط واألسـس الجغرافيـة لرحالت هيجل الفلسـفية عـرب العـامل، إىل أمريكا، 

ورحلـة السـفينة مرفانـا، وهـي »سـفينة العبيـد« إىل إفريقيـا قامـت بجلـب العبيـد مـن غانـا إىل مسـتعمرات أمريـكا الجنوبيـة يف الفـرتة ما مـن 1799 

إىل 1807. وكـرس الكاتـب هـذا الفصـل للحديـث عـن سـفر هيجـل Georg Wilhelm Friedrich Hegel الفلسـفي عنـد الزنـوج واآلسـيوين والفـرس واليهود. 

كـام تحـدث املؤلـف بوبيـة فيـه عـن صـورة أملانيـا واألملـان والرحلـة يف أعـامق العقـل الجـديل. بينـام خصـص البـاب الثـاين بعنـوان »رحلة الفيلسـوف 

والكاتـب والشـاعر األملـاين جوتـه Johann Wolfgang von Goethe  الشـعرية إىل العامل«، لتناول مسـألة تجاوز الحدود الوطنية من خـالل رحالته الذهنية، 

والتواصـل عـى نحـو كـوين وتثاقفـي، مـع اإلنتـاج الفكـري يف الثقافات األخـرى، بوصفـه إرثا عامليـا، واعتبـار نظريـة الغرية مروعـا للمسـتقبل. وقد 

تبلـورت هـذه التوجهـات يف فلسـفة اآلخـر يف رحلة جوتـه الذهنيـة إىل الرق، ففيهـا عالج موضـوع التكافـل الغريب-الرقي يف شـعره ويف الدين 

مـن خـالل متجيـده للنبـي محمـد صـى اللـه عليـه وسـلم. وختـم املؤلـف كتابـه بالبـاب الثالـث بعنـوان »املواجهـة عـى أعـى املسـتويات بـن جوتـه 

وهيجـل«، وفيـه قـّدم مقارنـة مرّكـزة بـن قطبي وممثـي الثقافـة األملانيـة يف الفـرتة املعـارصة والحديثة.

رضوان ضاوي * 
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اأي�سا على عالقاتها مع الثقافات واألأمم األأخــرى، من خالل 

مفاهيم مثل األندماج، واألإق�ساء، ور�سم احلدود. 

قّدم  العاملي«،  »األأدب  مبفهوم  جوته  عند  األأمــر  تعلق  وبينما 

ينعك�سان  امل�سطلحني  وكــال  العاملية«.   »الــروح  مفهوم  هيجل 

ور�سم  العامل  والتفكري اجلماعي يف  واألإق�ساء،  األندماج  على 

الثقافة  على  األأوىل  بالدرجة  جوته  عند  وجتــاوزهــا،  احلــدود 

�ساملة  ودرا�ــســة  الفل�سفة  اأ�ــســا�ــس  على  هيجل  وعــنــد  واألأدب، 

لتاريخ العامل والب�سرية.

ينطلق جوته من خلفية مميزة وحداثية، حيث أل يعترب نف�سه 

مكرما اإأل �سمن �سبكة ترتبط فيها الثقافات والع�سور ببع�سها 

البع�س وتت�سابك. وهذا وا�سح يف بيتني من �سعره يف الديوان 

يتعلم  اأن  يــعــرف  أل  »الـــذي  فيهما:  ويــقــول  ال�سرقي،  الغربي 

ويعي�س  العتمة،  يف  يبقى  األأخـــرية،  �سنة  اآألف  الثالثة  درو�ــس 

فيها كل يوم/ ال�سرق رائع، وميتد اإىل البحر املتو�سط، وفقط 

من يحب حافظ ويعرفه، يعلم ما الذي غناه كالديرون«.

يوؤول فوزي بوبية هذين البيتني يف اإحالة على املكان والزمان، 

فيقول اإنه فقط من يجد نف�سه يف هذا الت�سور العابر للحدود، 

التلميحات  وفهم  والثقافات  األأ�سعار  ألخــرتاق  موؤهال  يكون 

املــتــعــددة الــثــقــافــات ويــ�ــســتــمــتــع �ــســعــريــا بــتــنــوع الــعــالقــات مع 

اإن روؤيــة العامل هذه حتيل على مفهوم األأمة  األآخــر املختلف. 

 Johann Gottfried von هــريدر  عند  األإيجابي  والثقافة 

معلمه  مثل  فتماما  مــنــه.  جــوتــه  اقــرت�ــســه  Herder والــــــذي 
هريدر، اهتم جوته اأي�سا بال�سعر ال�سعبي وعالج هذه العالقات 

اإىل  املتاأخرة  اأعماله. لكنه طور ب�سرعة ومنذ رحلته  كثريا يف 

بني  الفرتة  يف  بها  قــام  التي   Italienische Reise اإيطاليا 

العالقات  عن  بــه،  اخلا�س  وت�سوره  ح�سا�سيته  و1788،   1786

التي تربط بني الثقافات، والتي �سّيدها بناء على اآراء هريدر، 

وطورها جوته يف نظرية األأدب العاملي والغريية لت�سبح نظرية 

تامة وكاملة. وبكلمات اأخرى: اأ�سبحت »نظرية األأدب العاملي« 

تتوقع  وعـــام،  مفتوح  ثقايف  وتــعــدد  لتبادل  وممــار�ــســة  تنظرياً 

اليوم، فانطالقا من األأدب  وت�ست�سرف عمليا كل �سيء نعرفه 

عاملاً  اكت�سحت  الــتــي  بالعوملة  وعــي  اإىل  جــوتــه  تو�سل  العاملي 

اأن جوته  املعروف  والتقدم. ومن  الت�سنيع  ب�سرعة نحو  ينحو 

األقت�ساد  جمــاألت  يف  اجلديدة  التطورات  كبري  باهتمام  تابع 

واألإعــالم،  النقل  وو�سائل  وال�سناعة  احلر  التجاري  والتبادل 

وكان على دراية كاملة مب�سائل التجارة الفكرية احلرة، والتي 

وم�ساكل  الــوقــت،  ذلــك  يف  حتى  بكثري  اأ�سهل  التوا�سل  جعلت 

تو�سع اأن�سطة التجارة.

األأدب  م�سروع  اأن  اأيدينا  بني  الــذي  الكتاب  هــذا  موؤلف  يقتنع 

ــوات  ــسـ األأ�ـ األأدب« عــنــد جــوتــه مــتــعــدد  »الـــغـــرييـــة يف  الــعــاملــي 

اإىل  املثالية  الفل�سفية  اأعماله  ألأن جوته يهدف يف  والثقافات، 

بحيث  احلــريــة،  تنامي  لطريق  التاريخ  تتبع  على  األ�ستدألل 

يحيل م�سروع األأدب العاملي منذ البداية على ثقافات األآخرين 

ويعطي  واملت�ساوي.  الــعــادل  التبادل  اإطــار  يف  فقط  تن�ساأ  التي 

العاملي«،  »األأدب  لفل�سفة  الذكي  تاأويله  على  قويا  دليال  بوبية 

فقد ذهب جوته اإىل حد م�ساءلة ثقافته وهويته اخلا�سة به، 

املــعــومل، وعلى  بـــاألأدب  امل�ستقبل اخلا�س  ينطبق على  ما  وهــو 

اأدب الـما�سي، وهو األأمر الذي جعل جوته يقراأ القراآن ويجد 

جوهر  نف�س  العاملية  الثقافية  الن�سو�س  من  الكثري  ويف  فيه 

األإن�سانية، والتي ُت�سّيد من خالل ن�سخ خمتلفة ومتعددة من 

األأخالق العامة لالإن�سانية مع مرور الوقت.

بقوله  جلوته،  العاملي  األأدب  نظرية  على  بوبية  فــوزي  ويثني 

اإنه »أل يوجد اأدنى تلميح اإىل اأية بادرة اإق�ساء يف نظرية األأدب 

من  اأي  جلوته،  العاملية  األأدبــيــة  املمار�سة  يف  حتى  وأل  العاملي، 

التي  األأجنبي،  بــاألأدب  وال�سردي  ال�سعري  خالل عالقة عمله 

األنفتاح  على  ت�سدق  قـــدرة أل  على  جــوتــه متــاًمــا  فيها  بــرهــن 

�سخ�سية  منحها  على  حتى  اأو  لها  واحــرتامــه  الــغــرييــة  على 

املنفتحة  اأملانيا  اإىل  يرمز  جوته  اأن  اإىل  ويخل�س  منوذجية«. 

واملقبلة على احلياة.

�ساغ  فقد  واملغلقة،  املظلمة  اأملانيا  اإىل  هيجل  يرمز  باملقابل 

فيل�سوف الدولة الربو�سية مفهوم »الروح العاملية« الذي تطور 

منذ بدايات احل�سارة اإىل يومنا هذا ويعمل بنجاح من خالل 

املعادية  اإيديولوجيته  بلورة  على  هيجل  �ساعد  وقد  التاريخ. 

لالآخر بحكم اأن اأملانيا متثل بتاريخها، اأكرث من اأي بلد اآخر، 

الهاوية التي ميكن اأن تقود اإليها القومية املفرطة، وغالًبا ما 

ال�سوؤال حول كيفية حــدوث ذلك متعلق  األإجــابــات على  تبدو 

بتاريخ األ�سرتاكية القومية يف اأملانيا.

يوؤكد موؤلف هذا الكتاب اأن ت�سورات هيجل متيزت بالعن�سرية 

 Der Rassismus der التاريخ«  فل�سفة  »عن�سرية  بو�سفها 

العامل«  »روح  مفهوم  وُيــقــدم   .Geschichtsphilosophie
ثمن  وكــان  الــتــاريــخ،  عــرب  متجان�سة  ديكتاتورية  هيجل  عند 

هذا التقدم اخلطي للتاريخ هو ا�ستبعاد جميع الثقافات التي 

تعامل  الـــذي  جــوتــه،  عك�س  وعــلــى  متخلفة.  هيجل  يعتربها 

ب�سكل مكثف مع ال�سعر القادم من خارج اأوروبا، ا�ستمد هيجل 

ال�سعبية. لذلك مل تكن فل�سفته  الرحالت  معرفته من كتب 

كانت  ولكنها  فقط،  وا�ستعمارية  اأوروبية  مركزية  التاريخية 

خــارج  مــن  لل�سعوب  املــعــاديــة  النمطية  بال�سور  مليئة  اأيــ�ــســاً 

واإقــ�ــســائــيــا،  الــعــامل« حــ�ــســرًيــا  »روح  فــ�ــســار م�سطلح  اأوروبـــــا، 

امل�سرح  على  التفل�سف  يف  فحتى  انتقائية،  بطريقة  ويفهم 

لل�سعوب  الهرمي  الت�سل�سل  العامل قدم هيجل  لتاريخ  الفعلي 

يعتربها  الــتــي  الربو�سية  الــدولــة  تثبيت  لغر�س  والــثــقــافــات 

وا�ستكمال  نهاية  اأو  العامل  روح  جت�سد  التي  املطلقة  الـــذروة 

للتاريخ الب�سري ب�سكل عام. 

يف هــذا الــكــتــاب الـــذي يحمل عــنــوانــاً مــفــّكــراً فيه جــيــدا، وهو 

موقفني  الكاتب  يقدم  وهــيــجــل«،  جوته  اأملــانــيــا:  مــن  »لنتعلم 

ب�سمة  ترك  كالهما  متناق�سني؛  الوقت  نف�س  ويف  اأ�سا�سيني 

باألنحياز  األأول  يت�سم  األأملــــاين.  الفكري  الــتــاريــخ  يف  عميقة 

األآخــريــن، وهو  اإقــ�ــســاء  الوطنية مــن خــالل  للهوية  الــكــامــل 

هوية  اكت�ساب  اأن  ويعترب  جلــوتــه،  فهو  الــثــاين،  اأمــا  لهيجل، 

بوبيه  فــوزي  األآخــريــن. ويــرى  التبادل مع  اأوأًل يف  تتم  الفرد 

كال املوقفني متج�سدين يف غوته وهيجل. ورغم اأن عالقتهما 

الفكري  التاريخ  اأنه يعتربهما من عظماء  اإأل  غري متناغمة، 

وكانا يقدران بع�سهما البع�س، وقد �سعى كالهما اإىل تنفيذ 

م�ساريع مل تقت�سر على اأّمة بعينها، بل �سملت العامل باأ�سره. 

واإذا كان األأمري ال�ساعر من فاميار قد اخرتع مفهوم »األأدب 

العاملي«، فاإن الفيل�سوف هيجل اكت�سف مفهوم »الروح العاملية«. 

كتب فوزي بوبيه: »مفهومان، يوجدان يف تناق�س مع بع�سهما 

العاملي«  »األأدب  هما  العامل؛  اإىل  روؤيتهما  خالل  من  البع�س 

و«روح العامل«، ينتميان اإىل نف�س احلقبة، وهي يف بداية القرن 

الت�سنيع  عن  ومف�سلة  ممتازة  اإجابات  ليقدما  ع�سر،  التا�سع 

بع�سها  مــع  واألأمم  ال�سعوب  بــني  العاملية  واملــواجــهــة  النا�سئ 

وت�سكيل قوى  العوملة احلديثة  بداية  الواقع  اإنها يف  البع�س. 

رجعًيا  ملكًيا  باعتباره  هيجل  ير�سم  حيث  جــديــدة«،  عظمى 

اأيــدهــا،  التي  الفرن�سية،  الــثــورة  مــوؤيــدي  اأن  حقيقة  يتجاهل 

الثورة  املقابل، مقت جوته  رمزيًّا فقط. يف  دوًرا  امللك  اأعطوا 

اأن�سطة  اأن  يرى  كان  فقد  ب�سر مببادئها،  اأنه  رغم  الفرن�سية، 

الثورة هددت مكانته يف الق�سر.

الدرا�سة  األأملاين-املغربي، يف هذه  الكاتب  بوبية،  يلتزم فوزي 

املقارنة، ببدائل التاريخ، وينجح يف اإظهار املوقفني املتعار�سني 

جلوته وهيجل بو�سوح، من خالل منهجية التجاور والتقابل، 

األ�ستعمارية  بعد  ما  بوبيه  فوزي  نظرة  يجعل  واملقارنة، مما 

للتاريخ الفكري األأملاين مقنعة ومفيدة.
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ملاذا مل يخربين أحد بهذا من قبل؟

جويل سميث

تلقـي الحيـاُة عـى اإلنسـان كثرا من األعبـاء قد تؤدي به إىل مشـاعر سـلبية كثـرة كاإلجهاد والقلـق، واالكتئاب، وعـدم الثقة، 

واالنتقـادات الذاتيـة، والحـزن. مير كل إنسـان بأيـام ضعيفة، تنخفض فيهـا حالته املزاجيـة، وتختلف حدتها من يـوم آلخر. ويعاين 

عـدد كبـر مـن الناس مـن مزاج منخفـض يف صمت؛ اعتقـادا منهم أنه أمـر ال ميكن تغيـره فيتعمـدون إخفاءه، وال يخـربون أحدا، 

ويركـزون عـى تلبيـة توقعـات اآلخريـن، فيتجولـون بـن النـاس، يرسـمون ابتسـامة عـى وجوههـم، لكـن مـع الوقت يشـعرون 

بفـراغ نفـي كبـر، وحالـة نفسـية سـيئة، وال يسـتطيعون االسـتمتاع بالحيـاة، فينسـحبون، وال يطلبـون العـالج إال بعـد سـنوات 

طويلـة مـن معاناتهـم. تحـاول الكاتبـة »جويل سـميث«، التي تعمـل طبيبة نفسـية، يف إيجاد أفـكار لعالج تلك الحـاالت، وتقدم 

اسـرتاتيجيات جديـدة لتسـهم يف التعامـل معها خارج سـياق العالج العيـادي. هذه األدوات لن متنـع الحياة من إلقـاء التحديات 

علينـا، لكنهـا ستسـاعدنا يف املنـاورة، والتقـاط األنفاس، ثـم العودة إىل املسـار الصحيح.

قبل؟«  من  بهذا  اأحد  يخربين  مل  »ملاذا  كتاب  ي�سحح 

انخفا�س  حول  ال�سائدة  اخلاطئة  املعتقدات  بع�س 

احلالة املزاجية، منها اأن احلالة املزاجية ال�سيئة ترجع 

ولدوا  اأ�سخا�سا  هناك  اأن  اأو  الدماغ،  يف  خطئا  اإىل 

األأفكار  تلك  �سعداء،  يكونوا  اأن  على  القدرة  ولديهم 

النف�سية  �سحتهم  زمام  امتالك  من  اأ�سحابها  متنع 

والعقلية، وتوؤكد اأن ا�سطراب املزاج، واألإح�سا�س بالفرح 

يحدث  والغ�سب  والتوتر،  اأخرى،  تارة  واحلزن  تارة، 

م�سكالتها  احلياة:  طبيعة  ب�سبب  طبيعي  ب�سري  كاأمر 

واأحداثها. 

 ُيعَرف ا�سطراب احلالة املزاجية باأنه ت�سّوه يف احلالة 

العاطفية العامة، وعدم التوافق مع الظروف اإىل احلد 

الذي يتعار�س مع قدرة الفرد على اأداء املهام احلياتية، 

مع �سعور بقدر بالغ من احلزن، اأو الفراغ، اأو األنفعال، 

مع  يتناوب  الذي  األكتئاب  من  بفرتات  مير  رمبا  اأو 

ال�سعور بقدر هائل من ال�سعادة )الهو�س(. ورمبا توؤدي 

ا�سطرابات احلالة املزاجية يف بع�س األأحيان اإىل زيادة 

خماطر األإقدام على األنتحار.

 تتفاوت اأ�سباب تقلب املزاج بني األأ�سباب الب�سيطة التي 

ت�ستدعي  التي  املََر�سّية  واألأ�سباب  القلق،  ت�ستدعي  أل 

غالًبا  األأمد.  طويل  لعالج  حتتاج  وقد  الطبيب،  زيارة 

ما يتال�سى تقلب املزاج يف احلاألت الب�سيطة من تلقاء 

نف�سه مع زوال امل�سبب. من اأ�سباب تقلب املزاج املفاجئ: 

التعب، واألإجهاد الناجت عن العمل، والواجبات الدرا�سية 

التعر�س  اأو  املختلفة،  احلياة  و�سغوطات  املنزلية، 

ألأحداث عاطفية قوية تثري عاطفة احلزن، والغ�سب، 

والتوتر. كما يوؤثر ا�سطراب م�ستوى �سكر الدم ما بني 

املزاج،  على  الطبيعي  معدله  عن  واألنخفا�س  األرتفاع 

تعاين  فئة  واأكرث  واحلاد.  املفاجئ  تقلبه  اإىل  ويوؤدي 

اأو يف حال  املنتظم،  ال�سكري غري  من ذلك هم مر�سى 

يوؤثرا�سطراب  كما  اخلاطئ لالإن�سولني.  األ�ستخدام 

الهرمونات على املزاج؛ اإذ يوؤثر انخفا�س اأو ارتفاع ن�سبة 

بع�س الهرمونات على احلالة النف�سية، بحيث نالحظ 

اأن املراهقني اأكرث الفئات العمرية تقلًبا يف املزاج ب�سبب 

اجلانب  على  بدوره  يوؤثر  الذي  التطورالهرموين 

هرمون  انخفا�س  كذلك  عندهم.  والنف�سي  العاطفي، 

»األ�سرتوجني« عند املراأة، وانخفا�س اأو ارتفاع هرمون 

»الكورتيزول«،  هرمون  وا�سطراب  »التي�ستو�ستريون«، 

وا�سطراب هرمونات الغدة الدرقية، ومتالزمة ما قبل 

األأنثوية،  م�ستوى الهرمونات  على  توؤثر  التي  احلي�س 

الهرمونات  ا�سطراب  من  احلامل  تعاين  اإذ  واحلمل؛ 

حاألت  اأمثلة  من  اجل�سدي.  األإجهاد  اإىل  باألإ�سافة 

األكتئابي  »األ�سطراب   ، احلادة  املزاجية  األ�سرابات 

احلزن  من  ومتوا�سلة  طويلة  فرتات  وهي  الكبري«، 

كذلك  وُيعرف  القطب«،  ثنائي  و«األ�سطراب  البالغ، 

العاطفي  »األ�سطراب  اأو  الهو�سي«  »األكتئاب  با�سم 

فرتات  يت�سمن  الذي  األكتئاب  وهو  القطب«،  ثنائي 

متناوبة من األكتئاب، والهو�س، و«األ�سطراب العاطفي 

غالًبا  يرتبط  الذي  األكتئاب  اأ�سكال  اأحد  املو�سمي«؛ 

ال�سمالية  العر�س  خطوط  عند  النهار  �ساعات  بقلة 

واجلنوبية البعيدة من اأواخر اخلريف اإىل اأوائل الربيع، 

اأحد  املزاج(؛   )ع�سر  امل�ستمر«  األكتئابي  و«األ�سطراب 

و«ا�سطراب  )املزمنة(،  األأمد  طويلة  األكتئاب  اأ�سكال 

املزمن  األنفعال  وا�سطراب  التخريبية«،  املزاج  تقلبات 

غالًبا  يت�سمن  الذي  األأطفال  لدى  املتوا�سل  احلاد 

احتداد املزاج املتكرر الذي أل يتوافق مع العمر النمائي 

واألكتئاب  املرتبط مبر�س ع�سوي،  واألكتئاب  للطفل، 

اأو  مبعظم  كبرية  ب�سورة  األ�ستمتاع  وانعدام  املتوا�سل، 

باألآثار  مبا�سرة  ب�سورة  يرتبط  ب�سكل  األأن�سطة  بكل 

األأفراد،  ملعظم  بالن�سبة  اأخرى.  اجل�سدية حلالة طبية 

ميكن عالج ا�سطرابات احلالة املزاجية بنجاح بوا�سطة 

األأدوية والعالج باحلوار )العالج النف�سي(.

ترى الكاتبة اأن األعتالل املزاجي عادة ما يكون نتيجة 

للتخفيف  األأوىل  اخلطوة  واأن  ملّباة،  غري  احتياجات 

التفكري  هي  امل�ستمرة  املنخف�سة  املزاجية  احلالة  من 

تفتيت  لذا يجب  تلبيتها؛  يتم  التي مل  األحتياجات  يف 

ت�ساهم  التي  البيئية  وال�سغوط  وال�سلوكيات،  األأفكار، 

اأجل  من  تلبيتها  يف  للبدء  املزاجية؛  احلالة  تدين  يف 

الو�سول اإىل حالة مزاجية اأف�سل.

عمل  وراء  تقف  التي  العلمية  األأ�س�س  الكاتبة  تو�سح 

العقل، الذي يتكون من جمموعة من القوى األإدراكية 

التي تت�سمن الوعي، واملعرفة، والتفكري، والذاكرة. كيف 

والتقدير،  والتمييز،  التخيل،  القدرة على  العقل  ميلك 

اإن  واألنفعاألت؟  امل�ساعر  معاجلة  عن  امل�سئول  وهو 

ما  كل  ومن  احلوا�س،  كل  من  املعلومات  يجمع  العقل 

نرى ون�سمع ونلم�س ون�سم. يجمع معلوماته من اأفعالنا 

واأفكارنا، ويجمع القرائن من ذكريات املا�سي، و�سعورنا 

يف  يحدث  قد  ملا  تخمينا  اأو  اقرتاحا،  ويقدم  اآنذاك، 

اأو  عاطفة  يكون  اأن  التخمني ميكن  هذا  نف�سه؛  املوقف 

الذي  املعنى  ي�سفي  العقل  مزاجية.  حالة  اأو  انفعاأل، 

ير�سل  ثم  لها،  ن�ستجيب  كيف  ويحدد  العاطفة  ت�سنعه 

فينان نبيل * 
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املعلومات مرة اأخرى اإىل اجل�سم، حول ما يجب القيام 

العقل  بها  يعمل  التي  العديدة  الطرق  فهم  ويوؤدي  به. 

والت�سامح  واملرونة،  ال�سمود،  على  القدرة  امتالك  اإىل 

مع امل�ساعر املوؤملة؛ فال�سفاء من �سدمات املا�سي ي�سبقه 

التاأكد من امتالك تلك القدرة. اإن م�سدر امل�ساعر لي�س 

املعي�سية،  والظروف  اجل�سم  يف  واإمنا  الراأ�س،  يف  فقط 

وكلما  بها.  املحيطة  والتاأثريات  واحلا�سر،  واملا�سي 

خللق  تتفاعل  التي  العوامل  لتحطيم  ممار�ستك  زادت 

التي ميكن  التغيريات  �سهولة  زادت  ال�سلبية،  م�ساعرك 

اإجراوؤها. ميكن اكت�ساب كيفية اإدارة القلق، والتوتر، عن 

مع  للتعامل  الطرق  واأف�سل  املخاوف.  مواجهة  طريق 

اخلوف هو الهروب منه عن طريق جتنب املواقف التي 

زاد  اخلوف،  جتنب  يف  بالغنا  كلما  ولكن  يتاأجج،  جتعله 

على املدى الطويل؛ فاأ�سواأ ما مير به األإن�سان اأن يرتك 

املزاجية  احلالة  تتاأثر  اختياراته.  عليه  ميلي  اخلوف 

تلك  لفهم  حاجة  يف  ولكننا  اخلارجي،  عاملنا  بعوامل 

احلالة  لنحول  املعرفة  تلك  ن�ستخدم  حتى  التاأثريات؛ 

املزاجية يف األجتاه الذي نريد الذهاب اإليه.

ميكن  مهارة  العاطفي  األإدراك  اأن  فكرة  تطرح«جويل« 

الكاتبة  تو�سي  لذلك؛  العالج.  �سياق  خارج  بناوؤها 

وال�سلبية،  األإيجابية،  التجارب  كل  بتدوين  باألحتفاظ 

اأدت لكل  التي  العواطف، والظروف اجل�سدية  وتف�سيل 

على  تدريجيا  هذا  �سي�ساعد  األإن�سان.  بها  مير  جتربة 

مالحظة األأمناط، والعوامل امللمو�سة التي �ساهمت يف 

الوعي،  املمار�سات من  تلك  تزيد  حالة مزاجية معينة. 

للمزاج  احلقيقي  امل�سدر  على  التعرف  يف  وت�ساعد 

فاإذا  ب�سهولة.  اإ�سالحه  يف  ي�ساعد  مما  املنخف�س؛ 

و�سائل  متابعة  بعد  دائما  بالف�سل  ت�سعر  اأنك  ألحظت 

التوا�سل األجتماعي، �سيعطيك هذا موؤ�سرا حول كيفية 

تطبيقات  حذف  طريق  عن  ال�سعور،  هذا  عن  األبتعاد 

معينة، اأو اإلغاء متابعة األأ�سخا�س الذين يولدون لديك 

عندما  الذات  تقدير  عدم  اأو  كاألإحباط،  �سيئة  م�ساعر 

تقارن نف�سك بهم.

اإليها، والكثري من  تقدم الكاتبة ن�سائح نحن يف حاجة 

األأمور العملية املفيدة، والتعليمات اليومية، والتمارين 

التفاعلية؛ لن�سعر بالهدوء، والقوة، واملرونة. اأوىل تلك 

نف�سه،  على  األأ�سئلة  بع�س  األإن�سان  يطرح  اأن  التمارين 

املزاجية  احلالة  تظهر  عندما  به  تفكر  الذي  ما  مثل: 

وما  الظهور؟  يف  األأفكار  هذه  تبداأ  ومتى  ال�سيئة؟ 

األأحا�سي�س اجل�سدية األأخرى التي ت�سعر بها؟ وما الذي 

ال�سيئة؟  املزاجية  للحالة  ال�سابق  األأ�سبوع  يف  به  قمت 

األأ�سباب  حتديد  يف  األأ�سئلة  هذه  على  األإجابة  وت�ساعد 

املوؤدية ألعتالل احلالة املزاجية وجتنبها قدر األإمكان.

امل�ساعرعامال  توليد  كيفية  حول  الوعي  رفع  ي�سكل 

املري�س،  بني  امل�سرتك  العمل  يف  عنه  غنى  أل  م�ساعدا 

واملعالج يف حت�سني احلالة املزاجية، لكنه أل يكفي وحده 

ألإيجاد احللول لكل امل�ساعر املوؤملة؛ فقد حتتاج امل�ساكل 

اأن  »جويل«  ترى  احرتافية.  مل�ساعدة  تعقيدا  األأكرث 

الطبيب أل ميلك قدرة �سحرية على �سفاء اأي �سخ�س، اأو 

تغيري حياته واإمنا يقوم بدور املعلم، الذي يقدم املفاهيم، 

يف  باألأمل  ي�سعرون  األأ�سخا�س  جتعل  التي  واملهارات 

على  وقدرتهم  اخلا�سة،  بقوتهم  ويوؤمنون  امل�ستقبل، 

�سحية.  جديدة  بطرق  ال�سعبة  املواقف  مع  التعامل 

وكلما فعلوا ذلك، ازدادت ثقتهم بقدرتهم على التاأقلم.

�ستظل احلياة تعر�س علينا األأمل، وامل�سقة، واخل�سارة؛ 

لذلك؛  واجل�سدية.  النف�سية  �سحتنا  على  ينعك�س  مما 

عليها،  ونتدرب  األأدوات  من  �سندوقا  نبني  اأن  يجب 

علينا  األقت  كلما  ا�ستخدامها  يف  اأكرب  مهارة  ونكت�سب 

حالتنا  انخفا�س  يف  تت�سبب  التي  باأعبائها  احلياة 

الذين  ألأولئك  مفيدة  تكون  املهارات  هذه  املزاجية.   

لديهم اكتئاب، وهي األختيار األأمثل ملن يواجه تقلبات 

التي  الطريقة  توؤثر  �سغرية.  اأو  كبرية،  �سواء  املزاج 

تزعجنا؛  اأن  ميكن  التي  األأفكار  اأنواع  على  بها  ن�سعر 

تلقاء  من  املزاج  ا�سطراب  يزول  اأن  جدا  ال�سعب  فمن 

نف�سه، وقد يزداد �سوًءا مبرور الوقت. لذلك؛ يلزم طلب 

األ�سطراب  حالة  ت�سبح  اأن  قبل  املتخ�س�سة  امل�ساعدة 

يف  عالجها  األأ�سهل  من  يكون  فقد  �سديدة؛  املزاجي 

اأقرب وقت.  طلب امل�ساعدة عند احتياجها اأمر �سروري 

ملعاجلة القلق، وقد يكون ذلك من ال�سعب يف الكثري من 

تكاليف  وارتفاع  الثقافية،  األعتبارات  ب�سبب  األأحيان؛ 

املعاجلني، ونق�س عددهم. كلها عوامل تقف عائقا اأمام 

يكون  وقد  املهنية.  األحرتافية  امل�ساعدة  عن  البحث 

من ال�سعب اأي�سا يف بع�س األأحيان طلب امل�ساعدة من 

األأ�سخا�س الذين نعرفهم؛ فقد يدفع األكتئاب اإىل دفع 

النا�س الذين نكون يف اأم�س احلاجة اإليهم بعيدا، ويوؤدي 

اإىل األن�سحاب من النا�س، ويعتقد ال�سخ�س املكتئب اأنه 

لن يوؤدي اإأل اإىل �سقوط األآخرين.

من  اأحد  يخربين  مل  ملاذا  »عبارة  اأن  الكاتبة  تذكر 

األعتالل  حلاألت  متابعتها  اأثناء  كثريا  تكررت  قبل؟« 

املزاجي للذين قامت بعالجهم، وكان كثري منهم ياأتون 

هي  القوية  املوؤملة  م�ساعرهم  اأن  يعتقدون  وهم  للعالج 

اأو �سخ�سيتهم، ومل يعتقدوا  نتيجة خلطاأ يف دماغهم، 

اأبدا اأن لديهم �سلطة التاأثري عليها، واأن العديد منهم 

واإن كان  املدى-  مل يكونوا بحاجة لعالج عميق طويل 

اإىل  بحاجة  كانوا  ولكنهم  احلاألت-  لبع�س  منا�سبا 

واأج�سامهم،  كيفية عمل عقولهم  التثقيف حول  بع�س 

يوميا.  والنف�سية  العقلية  �سحتهم  اإدارة  وكيفية 

وقدمت لهم طرقا منا�سبة مل�ساعفة ال�سحة الع�سوية 

وظائف  توؤدي  اأدوات  �سندوق  مع  دواء،  بال  والنف�سية 

خمتلفة، اإىل جانب بع�س الن�سائح التي قد ت�ساعد يف 

احلفاظ على مزاج هادئ: مثل جتنب التوتر، واألإجهاد، 

و�سغط العمل قدر امل�ستطاع، وتخ�سي�س وقت للنف�س، 

وممار�سة الهوايات، وا�ستغالل اأوقات الفراغ يف الذهاب 

واألأ�سدقاء،  األأهل  مع  الوقت  ق�ساء  اأو  نزهة،  يف 

والتحدث اإىل النف�س بكل ما هو جيد، وجتنب التقليل 

طعام  وتناول  للنف�س،  فيه  املبالغ  اللوم  اأو  �ساأنها،  من 

واألألياف،  والفيتامينات  باملعادن  مليء  متوازن  �سحي 

واحل�سول  األإمكان،  بقدر  بانتظام  الريا�سة  وممار�سة 

واحلر�س  التدخني،  النوم، وجتنب  كاٍف من  قدر  على 

اأعرا�س  من  املعاناة  حال  يف  املخت�سني  مراجعة  على 

مر�سية. توؤكد الكاتبة اأن األإن�سان ميلك قوة اأكرب مما 

اأننا ن�ستطيع  يعتقد للتاأثري على عواطفه؛ وهذا يعني 

أل  املزاجية  احلالة  واأن  ودوافعنا،  انفعالتنا  يف  التحكم 

حتدد من نحن؛ واإمنا هي حالة عابرة واإح�سا�س جنربه، 

ون�ستطيع الق�ساء عليها بالوعي واألإرادة.

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

الكتاب: ملاذا مل يخربين أحد بهذا من قبل؟

املؤلف: جويل سميث 

النارش: أسنب - الواليات املتحدة 2022-

اللغة: اإلنجليزية

*  كاتبة وباحثة مرْصية
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حرب الرقائق: القتال من أجل التكنولوجيا

األكرث أهمية يف العامل
كريس ميلر

املؤلـف كريـس ميلـر يـدرّس التاريخ الدويل يف مدرسـة فليتر بجامعة تافتـس. وهو أيضا زميل زائـر لجن كركباتريـك يف معهد أمريكان 

إنرتبرايـز، ومديـر أبحـاث أوراسـيا يف معهـد أبحـاث السياسـة الخارجية. ينـر مقاالته لدوريـات مهمة مثـل فورين أفرز وفوريـن بوليي، 

وُتقتَبـُس كتاباُتـه بانتظـام يف منشـورات مثل وول سـرتيت جورنـال ونيويورك تاميز. وهـو مؤلف لثالثة كتـب: »بوتينوميكـس: القوة واملال 

يف روسـيا الصاعـدة«، وكتـاب »النضـال مـن أجل إنقـاذ االقتصاد السـوفيايت«، والكتاب األخر »سـنكون أسـيادا: املحاور الروسـية يف رشق 

آسـيا مـن بطـرس األكرب إىل بوتن«. حصل عى الدكتوراه واملاجسـتر مـن جامعة ييل، وعـى البكالوريوس يف التاريخ مـن جامعة هارفارد.

قد تتفاجاأ عندما تعلم اأن الرقائق الدقيقة هي املورد 

النادر الذي يعتمد عليه العامل احلديث اليوم، وُتبنى 

على  واجليو�سيا�سية  واألقت�سادية  الع�سكرية  القوة 

اأ�سا�سه. كل �سيء تقريبا - من ال�سواريخ اإىل املوجات 

األأ�سهم - يعمل  اإىل �سوق  الذكية  الدقيقة، والهواتف 

ت�سمم  اأمريكا  كانت  قريب،  وقت  اإىل  رقائق.  على 

ريادتها  على  حافظت  وقد  وت�سنعها،  الرقائق  اأ�سرع 

باعتبارها القوة العظمى. األآن، مكانة اأمريكا ترتاجع؛ 

اإذ يقو�سها املناف�سون يف تايوان، وكوريا، واأوروبا، وقبل 

الرقائق،  حرب  تك�سف  كما  اليوم،  ال�سني.  �سيء،  كل 

عام  كل  األأموال  من  املزيد  تنفق  التي  ال�سني،  فاإن 

ا�سترياد  على  تنفق  مما  اأكرث  الرقائق  ا�سترياد  يف 

النفط، ت�سخ املليارات يف مبادرة لبناء الرقائق؛ للحاق 

األأمريكي  الع�سكري  التفوق  اإن  املتحدة.  بالوأليات 

واألزدهار األقت�سادي على املحّك.

اأ�سبح  كيف  ميلر  كري�س  األقت�سادي  املوؤرخ  ي�سرح 

احلديثة؟  احلياة  يف  حا�سم  دور  الت  املُو�سِّ ألأ�سباه 

وكيف اأ�سبحت الوأليات املتحدة مهيمنة على ت�سميم 

التكنولوجيا  هذه  َطّبقت  وكيف  وت�سنيعها؟  الرقائق 

يف  اأمريكا  انت�سار  ينبع  الع�سكرية؟  األأنظمة  على 

من  العاملية  الع�سكرية  وهيمنتها  الباردة،  احلرب 

قدرتها على ت�سخري قوة احلو�سبة ب�سكل اأكرث فعالية 

تلحق  ال�سني  اأي�سا،  هنا  ولكن  اأخرى.  قوة  اأي  من 

والتحديث  الرقائق،  بناء  يف  طموحاتها  مع  بالركب، 

الرئي�سية  املكونات  اأمريكا  تركت  لقد  الع�سكري. 

لعملية بناء الرقائق تفلت من قب�ستها؛ مما �ساهم يف 

نق�س الرقائق يف جميع اأنحاء العامل، وت�سبب اأي�سا يف 

من  يائ�سة  عظمى  قوة  خ�سم  مع  جديدة  باردة  حرب 

�سد الفجوة.

تو�سح حرب الرقائق امل�ساءة والرائعة، اأنه لفهم الو�سع 

علينا  يجب  والتكنولوجيا،  واألقت�ساد  لل�سيا�سة  احلايل 

 19 اأوأل اأن نفهم الدور احليوي الذي تلعبه الرقائق. يف 

اأبريل 1965، ظهر مقال بعنوان »ح�سر املزيد من املكونات 

جملة  وهي  اإلكرتونيات،  جملة  يف  املتكاملة«  الدوائر  يف 

جتارية عن �سناعة الراديو.

به  قام  الذي  املكونات  ح�سر  حول  اجلاد  التاأمل  يكن  مل 

يف  عمل  الذي  األإلكرتونيات  مهند�س  مور،  اإي  جوردون 

لكنه  متخ�س�س،  متريٍن  جمرَد   )Intel( �سركة  اإدارة 

على  املن�سورة  التجارية  املجالت  يف  نفوذا  األأكرث  املقال 

األإطالق. من خالل ا�ستقراء مالحظاته يف �سناعة اأ�سباه 

املو�سالت الوليدة، بالقرب من �سان فران�سي�سكو، متكن 

مور من التنبوؤ مب�ستقبل احلو�سبة باأكمله.

التي  الرتانز�ستورات  اأن عدد  توقع  اأنه  بالذكر  واجلدير 

ال�سيليكون  من  �سريحة  على  ح�سرها  للمهند�س  ميكن 

�سيت�ساعف كل عامني تقريُبا. تاأكد هذا األإ�سقاط ب�سكل 

مثري لالإعجاب على مر العقود؛ حتى اأ�سبح ُيعرف األآن 

با�سم قانون مور. قبل �ستني عاماً، كان من املمكن تركيب 

اأما اليوم فُينتج  اأربع ترانز�ستورات على �سريحة واحدة، 

حوايل 11.8 مليار علبة.

املتزايد  و�سيوعه  مور،  لقانون  العادية  غري  األإثارة 

با�ستمرار، هما اأمران اأ�سا�سيان يقوم عليهما كتاب كري�س 

التطوير  يوؤرخ  الذي  الرقائق«،  »حرب  اجلديد  ميلر 

واألنت�سار والن�سر األ�سرتاتيجي لرقائق اأ�سباه املو�سالت، 

من  �سيء  كل  حتريك  بوا�سطتها  األآن  ميكنك  التي 

ال�سيارات اإىل األألعاب اإىل األأ�سلحة النووية. ميلر، الذي 

يدّر�س ال�سوؤون الدولية يف جامعة تافت�س، يجلب خربته 

العاملي  القلة  احتكار  اإىل  وال�سيني،  الرو�سي  التاريخ  يف 

يوؤكد  تامة.  بدقة  امل�سابك  واأدوات  الرقائق  ي�سنع  الذي 

ها؛ ف�سناعة الرقائق  اأ�ُسدِّ اأن »حرب الرقائق« على  ميلر 

حتدد األآن كال من هيكل األقت�ساد العاملي وتوازن القوة 

اجليو�سيا�سية.

واقعي  روائي  فيلم  هو  واإمنا  جدليا؛  لي�س  الكتاب  لكن 

مثل امل�سل�سل الوثائقي التليفزيوين لعام 2012 »الرجال 

الذين بنوا اأمريكا«، وهو عمل وثائقي ممتع يعتمد على 

الرقائق«  »حرب  كتاب  هكذا  القدي�سني.  حياة  اأ�سلوب 

مليء بالرباعة امل�سروعة، واجل�سع، والقوة املخادعة التي 

من  الرغم  على  ال�سخ�سيات،  العاملي.  امل�سرح  على  تلعب 

األأطوار  غريبة  فاإنها  اجليب،  حامي  غطاء  يف  ت�سابهها 

ب�سكل رائع. البع�س بغي�س للغاية. هناك ويليام �سوكلي، 

يف  ا�ستغل  والذي  نوبل،  جائزة  على  احلائز  الفيزيائي 

ب�سكل غري  الن�سل! )يتجاهل ميلر  بتح�سني  وقت ألحق 

العن�سري  اجلنون  يف  ال�سائن  �سوكلي  �سقوط  م�سوؤول 

والتعامل مع احليوانات املنوية يف وقت متاأخر من العمر، 

بنقاط  العرقية  الناحية  وكثيفا من  نقيا  اعتربه  والذي 

حلت  ال�سيليكون  رقائق  على  املليارات  ُت�سَرُف  الذكاء(. 

حمل األأنابيب املفرغة يف اأجهزة احلا�سوب القدمية.

ألأ�سباه  �سوكلي  )�سركة  �سوكلي  افتتح   ،1955 عام  يف 

Shockley Semiconductor( يف ماوننت  الت  املَُو�سِّ

فيو، كاليفورنيا، جزئيا ليكون بالقرب من والدته امل�سّنة، 

التي عا�ست يف بالو األتو. هذه احلالة الطارئة؛ هي اأحد 

اأ�سباه املو�سالت هو  األأ�سباب التي جتعل موطن اأ�سالف 

الفعلي  التاأ�سي�س  لكن  فران�سي�سكو.  �سان  خليج  منطقة 

وهم  اخَلَونة«،  »الثمانية  اإىل  ُين�سب  ال�سيليكون  لوادي 

انف�سل  الذي  مور  بينهم  من  املهند�سني،  من  جمموعة 

وغري  للغاية،  �سيئا  كان  ألأنه  1957؛  عام  يف  �سوكلي  عن 

قادر على التفكري جتاريا. بداأ الرجال الثمانية جمتمعني 

 Fairchild الت  املَُو�سِّ ألأ�سباه  فريت�سايلد  )�سركة 

زينب الكلبانية * 
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املولود  نوي�س  بوب  زعيمهم  كان   .)Semiconductor
يف وألية اآيوا، املخرتع املحبوب للرقاقة األإلكرتونية. مل 

اأ�س�س  واإمنا  الن�سل،  حت�سني  يف  متخ�س�سا  نوي�س  ي�سبح 

اإنتل( مع مور، وكان معروًفا حتى وفاته يف عام  )�سركة 

1990 كرئي�س لبلدية وادي ال�سيليكون.

يف البداية، اأراد ال�سوفييت قطعة من لعبة الرقائق. ي�سف 

ألأبحاث  اخلفية  التبادألت  بها  اأدت  التي  الطريقة  ميلر 

ال�ستينيات  يف  و�ستانفورد  مو�سكو  بني  املو�سالت  اأ�سباه 

احلرب  يف  ت�سلح  �سباق  حدوث  اإىل  املا�سي،  القرن  من 

األعاب  األقى بظالله على ال�سباق النووي. ظهرت  الباردة 

�سارانت  األفريد  ان�سم  ا.  اأي�سً الفرتة  تلك  يف  التج�س�س 

واملهند�سني  ال�سيوعيني  نيويورك  �سكان  من  بار،  وجويل 

املدربني، اإىل حلقة جت�س�س يوليو�س روزنربغ، وهَربا اإىل 

الكمبيوتر  �سناعة  بناء  يف  و�ساعدا  ال�سوفيتي،  األحتاد 

قيادة  حتت  البريوقراطيون  كان  لالأ�سف،  ال�سوفيتية. 

نيكيتا خروت�سوف مذعورين للغاية من اللحاق بالوأليات 

ال�سوفييت  للعلماء  ال�سماح  رف�سوا  اأنهم  لدرجة  املتحدة 

غري  بالعمل  القيام  على  اأجربهم  مما  �سغفهم؛  مبتابعة 

تنتجها  التي  املتكاملة  الدوائر  ن�سخ  يف  املتمثل  الالئق 

)�سركة تك�سا�س للُمعّدات Texas Instruments(، وهي 

�سركة اأمريكية اأخرى ألأ�سباه املو�سالت. وبهذه الطريقة، 

مهند�سي  مواكبة  على  قادرين  غري  الركب،  عن  تخلفوا 

الرقائق، امتثاأل لقانون مور، وتقدموا ب�سرعة فائقة.

يف  الرتانز�ستورات،  اأهمية  اإدراك  يف  اأوروبا  ف�سل  ياأتي 

الذي  ديغول  �سارل  الفرن�سي  الرئي�س  عن  رائعة  ق�سة 

اإيكيدا،  هاياتو  من  هدية   - الرتانز�ستور  راديو  تلقى 

اأن ديغول وجد  1962. يبدو  رئي�س وزراء اليابان، يف عام 

يف  ال�سغرية.  للربجوازية  مبتذلة  واأداة  مقيًتا،  الراديو 

بها  خا�سا  تقدما  اأوروبا  حققت  هولندا،  يف  ألحق،  وقت 

يف هند�سة الرقائق، مع اخرتاع الطباعة احلجرية فوق 

البنف�سجية ال�سديدة )EUV(، وهي تقنية دقيقة للغاية 

تقدم  توقف  عندما  الرتانز�ستورات  تقلي�س  يف  ا�ستمرت 

الت�سغري موؤقتا. وفقا مليلر، ت�سيطر األآن �سركة هولندية 

على 100٪ من �سوق EUV، والتي بدونها أل ميكن ت�سنيع 

رقائق متطورة.

�سوين،  ل�سركة  املوؤ�س�س  ال�سريك  موريتا،  اأكيو  يعترب 

رمزا اآخر يف حرب الرقائق؛ فقد كان رائدا يف ا�ستخدام 

رف�س  لقد  األ�ستهالكية.  األإلكرتونيات  يف  الرقائق 

اأن  ال�ساكي  تقطري  ملعمل  ع�سر  اخلام�س  اجليل  وريُث 

الرتانز�ستورات  يف  ودخل  اجلوقة،  يف  رقم  جمرد  يكون 

التي  ال�سركة  واأن�ساأ  املا�سي،  القرن  من  اخلم�سينيات  يف 

ُين�سب اإليها اإنعا�س األقت�ساد الياباين بعد احلرب، وذلك 

اإىل   )Walkman اأ�سا�سا من خالل بيع منتجات مثل ) 

األأ�سواق األأمريكية.

يف  البع�س  اأن  من  الرغم  على  اأي�سا.  ال�سني  هناك  ثم 

رئي�س  �سي جينبينغ،  اأن  خطاأ  ظنوا  املتحدة  الوأليات 

هو  ال�سيني،  ال�سيوعي  للحزب  العام  واألأمني  البالد 

ال�سلطة ألأول مرة، ي�سري ميلر  اإىل  م�سلح عندما و�سل 

الكافية على  بالقوة  البداية، �سعر جينبينغ  اأنه منذ  اإىل 

�ستن�سر  واأنها  الغربي،  األعتقاد  من  لل�سخرية  األإنرتنت 

اأن�ساأ �سبكة اإنرتنت ا�ستبدادية  القيم الدميقراطية. لقد 

التكنولوجيا  ل�سركات  مغفلني  بناء  خالل  من  كاملة 

حظر  )اأثناء   Facebook و   Google مثل  األأمريكية 

اإىل  بالدخول  لالآخرين  وال�سماح  األأ�سلية(،  الن�سخ 

ال�سني فقط اإذا خ�سعوا ل�سيا�سات الرقابة اخلا�سة بها.

هو  بينغ  جني  عهد  يف  حتقيقه  يف  ال�سني  ف�سلت  ما 

الرقائق.  �سوق  من  املتوقعة  ح�ستها  على  األ�ستيالء 

بف�سل امل�ساعدة احلكومية الهائلة، تنتج البالد األآن ٪15 

العامل، وفقا ألإح�ساءات ميلر،  ال�سيليكون يف  من رقائق 

الوا�سح  من  حيث  الكعكة،  من  ن�سبيا  �سئيل  جزء  وهي 

اخلا�س،  املال  راأ�س  على  األعتماد  ميكنها  أل  ال�سني  اأن 

اأنحاء  بقية  يف  املو�سالت  اأ�سباه  قطاع  يف  تدفق  الذي 

اليابان  ال�سخاء،  هذا  من  امل�ستفيدين  بني  ومن  العامل. 

41٪، ح�سب  17٪ من رقائق العامل، وتايوان  التي ت�سنع 

اإح�ساءات ميلر.

تايوان هي جبل اأوليمبو�س لرقائق ال�سيليكون. يف قمتها 

موري�س ت�سانغ، اأ�ستاذ الدبلوما�سية األقت�سادية، وموؤ�س�س 

 ،)TSMC( املو�سالت  اأ�سباه  ل�سناعة  تايوان  �سركة 

وم�سانع الرقائق التي أل ت�ساهى. ويف عام 1991، اأ�سبح 

ت�سانغ من عامل حرب الرقائق املعرتف به عامليا. بعد اأن 

احلرب  خالل  الربيطانية  كونغ  وهونغ  ال�سني  يف  ن�ساأ 

درجة  واأكمل  املحيط،  عرب  الثانية،  اليابانية  ال�سينية 

الهند�سة يف معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا. )وألحقا، 

ويف  �ستانفورد(،  جامعة  يف  الدكتوراه  درجة  على  ح�سل 

قرر  حيث  للمعّدات،  تك�سا�س  ب�سركة  التحق   ،1958 عام 

اأ�سبحت )وأل تزال(  اآألت ت�سنيع الرقائق، التي  حت�سني 

موقعا كبريا ألبتكار رقائق ال�سيليكون نف�سها.

فيما قد يثبت اأنه خطاأ فادح، مرت �سركة تك�سا�س للمعّدات 

على تغيري رئي�سها التنفيذي يف اأوائل الثمانينيات. لذلك، 

بدعوة من احلكومة التايوانية، توجه ت�سانغ اإىل تايوان، 

حيث اأ�س�س �سركة تايوان ل�سناعة اأ�سباه املو�سالت ل�سنع 

رقائق ل�سركات اأخرى. ومتكنت ال�سركة من الرتكيز على 

الرقائق،  م�سممي  اأكرب  مع  العمل  اأثناء  الكفاءة  زيادة 

التي  املمتازة  الق�س�س  اإحدى   .)Apple )اأبل  وخا�سة 

يرويها ميلر تدور حول الوقت الذي اختارت فيه �سركة 

اإنتل، التي كانت تنتج رقائق ألأجهزة حا�سوب اأَبل ل�سنوات، 

 .iPhone وعدم ت�سنيع رقائق جلهاز اآيفون

العامل  وبقية  تايوان  بني  الهائل  التعاون  هذا  ي�سري 

الدميقراطي اإىل اأن �سائعات زوال العوملة مبالغ فيها اإىل 

الرقائق«، فاإن �سراع  حد كبري. كما يو�سح كتاب »حرب 

مدعوم  والدميقراطية  األ�ستبداد  بني  املدوية  األأ�سلحة 

من رقائق ال�سيليكون. يف هذا ال�سدام، تعد تايوان حاليا 

العاملي،  واألقت�ساد  للتكنولوجيا،  حمتمل  غري  مركزا 

ومناف�سة ال�سني عالية املخاطر مع الغرب.

ال�سريع لقانون مور حمركا مثاليا ألإثارة  الزخم  يعترب 

ميلر. واإذا كان باإمكان اأي كتاب اأن يجعل اجلمهور العام 

يناف�س  كيف  اأخريا  ويدرك  ال�سيليكون،  ع�سر  ميالأ 

الع�سر الذري للدراما واأل�سترياد؛ فاإن »حرب الرقائق« 

يفعل ذلك. 
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عندمـا أقـرأ، يحثنـي صـوت بداخـي عـى القـراءة )»اقـرأ!«(، بينـا يفعـل صـوت آخـر 

ذلـك، فيضفـي صوتـه عـى صـوت النص، كـا فعـل القـراء القدامـى الذيـن التقيناهم 

عـى وجـه الخصـوص مع أفالطـون. القراءة تعني أن تجسـد هذا املشـهد الـذي، حتى 

عندمـا ُيسـتوعب يف قـراءة صامتـة ظاهرًيـا، يظـل جاعًيـا: إنهـا مقام عالقـات القوة، 

والسـيطرة، والطاعـة، باختصـار، ملجموعـة كاملـة مـن توزيـع دقيـق لألصوات.

مناطقهـا  إىل  القـراءة  يف  املتأصلـة  األصـوات  تعـدد  إىل  اليقـظ  االسـتاع  يـؤدي 

املظلمـة؛ حيـث، عـى سـبيل املثـال يقـودك كتـاب إىل استكشـاف تجـارب ومعـارف 

عنيفـة أو لطيفـة. ولكـن مـن خـالل االسـتاع إىل التقاريـر املتضاربـة لألصـوات التـي تقـرأ بداخلنـا، فإننـا أيًضـا قـادرون عى 

إعـادة النظـر يف الفكـرة، املبتذلـة منذ عـر التنوير، والتي تسـعى إىل التحرر بواسـطة  القراءة. تعـد املناطق املظلمة 

للقـراءة مناطقهـا الرماديـة؛ حيـث يخـرع القـراء أنفسـهم، مـن خـالل اختبـار القـوى الناعمـة أو الناقمـة أو الثائـرة  التـي 

تتصـادم يف وجدانهـم ليصبحـوا آخريـن. اليـوم أكـر مـن أي وقـت مىض، يف عـر النص املتشـعب، تعني القـراءة تجربة 

القـوى والرسعـات املتضاربـة التـي متـر مـن خاللنـا وتشـكل مسـتقبلنا.

يقـوم الكتـاب بحفريـات للقـراءة تتحـاور مـع عـدد مـن نظريـات القـراءة، تبـدأ مـع هوبـز إىل دي سـرتو، ومتـر عـر بنيامني 

أو هايدغـر أو الكان أو بالنشـو. لكنهـا تحـاول أيًضـا أن تفحـص، قـدر اإلمـكان، مشـاهد مـن القـراءة الرائعـة  التـي وهبهـا لنـا 

فالـري أو كالفينـو أو كراسـزناوركاي.

قـد تسـتعيص ترجمـة عنـوان هـذا الكتـاب إىل ألسـن أخـرى. فهـو يفيـد معنـى مـا تم 

إبطـال حركتـه ومل يتـم هزمـه الهزميـة النهائيـة. واملؤلـف يقصـد بذلـك تلـك األنظـار 

الفلسـفية التـي لطاملـا اعترتهـا الفلسـفة التحليليـة باطلـة أو مجـرد لغو مـن الكالم، 

املنطقـي.  االسـتدالل  وإبطالهـا  باملنطـق  تسـفيهها  ملجـرد  أبـدا  تختـف  مل  لكنهـا 

يحفـر املؤلـف بعمـق يف قضيـة حساسـة مـن قضايـا الفلسـفة املعـارصة: النـزاع بني 

الفالسـفة التحليليـني الذيـن ال يـرون غـر املنطـق والعلـم سـبيلني إىل حـل القضايـا 

الفلسـفية والفالسـفة القاريـني الذيـن يـرون أن قضايـا الفلسـفة مـا كان مـن شـأنها أن تحل عى هـذا النحو الـذي يجدونه 

اختزاليـا. ويعـود املؤلـف إىل منازعـة الفالسـفة التحليليـني للفالسـفة القاريـني يف شـأن دعاواهم الفلسـفية واتهامها 

بالخلـو مـن املعنـى أو بالنـزوع نزعـة ال عقليـة صوفيـة. ويبـني أنـه عـى الرغـم مـن هـذه الحملـة القويـة ـ شـأن حملـة 

املناطقـة الوضعيـني مثـال عـى فكـر هايدجـر، وال سـيا قولـه إن العـدم يعـدم نفسـهـ  مل تؤد إىل إخـالد تلك الفلسـفات 

يف ركـن ركـني مبقـرة تاريـخ األفـكار الفلسـفية. 

أصبحـت الزراعـة موضـوع نقـاش يخـوض فيـه الجميـع خصوصـا مـع هيمنـة الثـورة الزراعيـة الكبـرة الجاريـة اليوم وما تسـببت فيـه من تحـوالت بيئية مؤملـة يف كثر مـن األحيـان، وانهيار 

دميوغـرايف لهـذه البيئـة املهنيـة، وإضعـاف مكانتهـا وصورتها يف املجتمـع، واملخـاوف البيئية.

ال تـزال فرنسـا تعتـر نفسـها بلـًدا للمـزارع املسـتقلة الصغـرة واملتوسـطة الحجـم. هـذا النمـوذج، الـذي كان مطلوًبـا لفـرة طويلة وتعزز خـالل فـرة التحديث ملا بعـد الحرب، لكنـه انهار؛ 

مـا أفسـح املجـال ألشـكال جديـدة ومتنوعـة للغايـة مـن تنظيـم العمـل ورأس املـال الزراعـي. إن شـخصية الزوجـني اللذيـن يسـتغالن أرضهـا، والتأثـر املتبـادل الكامـل بـني الحيـاة يف 

العمـل والحيـاة األرسيـة، وفكـرة التفـرد الفالحـي الثابـت، زالـت جميعهـا تقريبـا. باإلضافـة إىل هـذه التغيـرات املؤملـة يف كثـر مـن األحيـان، هنـاك االنهيار الدميوغـرايف لهـذه البيئة 

املهنيـة، وضعـف مكانتهـا وصورتهـا يف املجتمـع الفرنـي، واملخـاوف البيئية.

قد يكون الكتاب مبثابة تحذير رصيح من تفكك املنظومة الزراعية يف فرنسا، لكنه يقدم منوذجا زراعيا متواجدا يف كثر من البلدان األخرى، التي تعاين من تحوالت خطرة. 

صـار موضـوع »االعـراف« يحتـل مـكان الصـدارة يف األنربولوجيـا الفلسـفية الحديثة ويف الفلسـفة االجتاعية والسياسـية املعارصتـني. لكن، ما االعـراف يا ترى؟ وملـاذا االعراف؟ وأين 

تكمـن أهميتـه؟ أحـد أهـم جوانـب هـذا الكتـاب اإليجابيـة أنـه يعـرض عـى القـارئ إطاللـة توليفية شـاملة حول داللـة االعـراف يف مختلف منـاذج الفلسـفة املعـارصة. أكر من هـذا، يؤرخ 

هـو ملفهـوم االعـراف عنـد رواده الكبـار مـن فيشـته إىل هونيث، مـرورا بهيجل وتايلور وفريـزر. ويحاول صاحب الكتـاب إقناعنا أن موضوع االعراف ما كان ليهم فالسـفة الغرب واإلنسـان 

الغـريب وحدهـا، وإمنـا شـأن االعـراف أنـه مفهـوم كـوين يهـم كل إنسـان بوسـمه إنسـانا.  وذلـك ألنـه مفهـوم عابـر للثقافـات وموحد لهـا وأفق نحـو حياة برشيـة أكر إنسـانية، عى 

الرغـم مـن كل تباينـات ثقافات العـامل واختالفاتها وتنـازع قيمها.  

حيـاة  عـى  العلمـي  املنجـز  وتأثـرات  أشـكال  يف  الكتـاب  يبحـث 

مجـاالت  يف  أعالهـم  تقـود  التـي  الحيـاة  وخصوصيـة  العلـاء 

وخاصـة  االجتاعيـة،  العلـوم  مجـال  يف  املعرفـة،  مـن  شـتى 

األنروبولوجيـا واإلثنولوجيـا والجغرافيـا. لهـذا يسـلط الكاتب الضوء 

عـى أهميـة حـاالت القطيعـة )بـني الحقـل واملختر، بـني املالحظة 

والكتابـة، بـني الحيـاة والعمـل، و بـني أمـور أخـرى( التـي تسـتوجب 

جهـًدا دامًئـا ينتـج عنـه تكويـن سـرة ذاتية معينـة، وأحياًنـا تكون متوحـدة بشـدة )عندما تعمـل الفاصلة 

الفواصـل  تفشـل  )عندمـا  للغايـة  مجـزأة  تكـون  األحيـان  بعـض  ويف  حيـاة(  للعمـل  وتعطـي  بينهـا 

ويتشـتت الفـرد يف أدوار متعـددة ويغـدو يف حالـة توتـر دائـم(.

اإلنسـانية  العلـوم  يف  األنروبولوجيـا  وعلـاء  االجتـاع  وعلـاء  املؤرخـني  الكتـاب  يـزود  وهكـذا 

أو  عنهـم  الطريفـة  الحكايـات  عـن  بعيـًدا  والعمـل،  الحيـاة  حـول  للتفكـر  قويـة  بـأداة  واالجتاعيـة 

اسـتبدادية النزهـة والطمـوح. يتنـاول الكتـاب أعـال علـاء مثـل بيـر بورديـو، وبير كالسـر، ومارسـيل 

وغرهـم. فيـدال،  وبـول  تيـون  وجرمـان  مـوس، 

يتضمـن الكتـاب مسـاهات لـكل مـن جـان فرانسـوا بـرت وإليونـور ديفيفـي وأنييـس فايـن ونيكـوال 

جينسـبرغر وجروم المي وسـيلفي سـانيي وديالن سـيمون وسـيلني ترومتان والر وتاسـادي ياسـني.

الفلسـفة املعـارصة يف شـق منهـا عـى ازدهـار مبحـث  تشـهد 

“الفلسـفة االجتاعيـة”، وذلـك مـن خـالل االهتـام بقضايـا شـأن 

االعـراف ومجتمـع الكرامـة ومجتمـع املهانـة والـراع االجتاعـي 

وغرهـا مـن املوضوعـات. كـا تشـهد يف شـق آخـر عـى اهتام 

يهتـم  الـذي  الفلسـفة  فـرع  كان  أن  بعـد  االجتاعيـة،  بالعلـوم 

بالعلـومـ  فلسـفة العلومـ  يهتم بـاألوىل بالعلوم الحقة. والكتاب 

الـذي بـني أيدينـا يدخـل يف هـذا السـياق؛ إذ يفحـص مختلـف التسـاؤالت التـي تطرحهـا الفلسـفة حـول 

املجتمـع؛ نظـر مسـألة القيـم يف البحـث االجتاعـي، ومسـألة النزعـة الطبيعيـة يف أمـر الصلـة بـني 

العلـوم الطبيعيـة والعلـوم االجتاعيـة، ومسـألة النزعة االختزاليـة التي تتعلق بإمكان رد املؤسسـات 

إىل األفـراد الذيـن يشـكلونها. ويف الجملـة، الكتـاب درس للطلبـة والباحثـني عـى حـد السـؤال يف 

إمـكان إسـناد مارسـة التفلسـف إىل قضايـا اجتاعيـة معيشـة وليـس مجرد التفلسـف بإنشـاء عبارات 

بـدءا مـن تجريـدات وسفاسـف القـول. 
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