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من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة
دكتوراه بعنوان «التفسير العام للتراث األثري والسياحة
األثرية في سلطنة ُعمان» ،قدمها الدكتور يعقوب بن سالم
البوسعيدي لجامعة ويلز في كاردف سنة .2008
أن الدراسات تثبت أن التراث األثري
يذكر الباحث في ملخصه َّ
ت لغرض السياحة
كان أحد الموارد الرئيسة التي استُ ِغ ّل ْ
منذ عهود غابرة ،وأن نقل هذا التراث لمختلف السياح
من خالل التقديم أو التفسير العام يعد عنصرا حيو ًيا في
بناء قيمه التي ال تعد وال تحصى .ومع ذلك ،هناك عدد
من القضايا والتحديات المثيرة للجدل تواجه التفسير
العام للتراث األثري تحتاج إلى دراسة منهجية عميقة.
ويضيف الباحث أنه على الرغم من وجود قدر كبير من
البحوث تتعلق بالتفسير العام للتراث األثري ،فإنها تتسم
بالعمومية والسطحية وتتداخل مع أنواع أخرى من موارد
التراث ،خاصة الثقافة الطبيعية والمعيشية .لذلك ،ما هو
أكثر أهمية لهذه الدراسة ،حسب قوله ،هو أوجه القصور
في الدراسات ذات الصلة بالتفسير ،والصناعة ،والمهنية
في البلدان النامية ،بما في ذلك دراسة الحالة التي يجريها
في سلطنة عمان.
ويؤكد الباحث أن عمان تتمتع بتراث أثري غني ،وهو واحد
ولكن
لعمان،
ّ
من أهم المنتجات التنافسية السياحية ُ
الجمهور العام (أي المجتمعات المحلية ،والزوار ،وقطاع
التعليم ،ومنظمي الرحالت السياحية ،إلخ) ال يستطيع
فعال عمليا وفكريا .ويرجع
كسب قيم هذا التراث بشكل ّ
ذلك جزئيا ،حسب قوله ،إلى عدم وجود تفسير عام للموارد
األثرية.
من خالل منهج دراسة الحالة ،استكشف الباحث مختلف
التحديات والقضايا المتعلقة بهذه الظاهرة ،خاصة وأن
سلطنة عمان تسعى إلى تطوير السياحة التراثية التي
تمثل مصدرا تنافسيا في تطوير قطاع السياحة .استخدم
الباحث مصادر مختلفة من األدلة ،بما في ذلك الزيارات
الميدانية ،والوثائق والمقابالت الحكومية .ويأمل في نهاية
دراسته هذه أنه قد حقق هدفين رئيسين:
األول هو تحديد القضايا اإلشكالية الرئيسة التي تواجه
التفسير العام للتراث األثري في عمان ،خاصة ما يتعلق
منها بالسياحة األثرية.
والهدف الثاني هو إيجاد منهج عملي يهدف إلى التغلب
على آثار هذه القضايا أو التقليل منها إلى أدنى حد.
فعالة ومترابطة
وقد توصل الباحث إلى ثالثة عوامل رئيسة ّ
تؤثر على نوعية التفسير العام وتطوره في المواقع األثرية،
هي :السياق المادي؛ وسياق اإلدارة وأصحاب المصلحة؛
والسياق االجتماعي-الثقافي.
ويضيف أنه استعان بالدراسات العملية والنظرية السابقة
واستند إلى نتائج بحثه؛ ليصل إلى اقتراح منهج متكامل
سماه «التفسير
جديد للتفسير العام للتراث األثري،
ّ
السياقي العام المتكامل» .ويأمل الباحث أن يحقق ذلك
استدامةَ هذا التراث الق ّيم ودو َره كعنصر جذاب ومفيد.
وفي ختام الدراسة قدم الباحث توصيات توفر رؤية ومبادئ
موضع التنفيذ.
المنهج المقترح
توجيهيةً مساعدة لوضع
َ
ِ

hilalalhajri@hotmail.com
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محمد الشيخ *

مديح السياسة
ألالن باديو وأود النسوالن

هذا كتاب جمع بين دفتيه حوارا غنيا في شأن «السياسة» بين الفيلسوف الفرنسي المعروف أالن باديو (من مواليد الرباط
عام  )1937والصحافية الفرنسية خريجة كلية الفلسفة سابقً ا والمديرة المساعدة لمجلتين فرنسيتين شهيرتين أود النسالن.
والحال أن المرء يحتار إن هو علم أنه بعد أن ألف باديو في «مديح الحب» ( ،)2009وبعده في «مديح المسرح» ( ،)2013وعقبه في
«مديح الرياضيات» ( ،)2015ها هو يعود إلينا بكتاب في «مديح السياسة» ( !)2017فلعل من بين ما مدحه هذا الفيلسوف المداح،
مآس.
فإن األقل مدعاة لكيل المديح هو السياسة ،السيما إذا ما نحن استحضرنا ما يتخبط فيه عالمنا السياسي من
ّ
ٍ
يتكون هذا الكتاب من خمسة فصول ،فضال عن خاتمة .ويفتتح الفصل األول هكذا فجأة عن غدارة بال مقدمة ،اللهم إال
وبمحاورته .ويدور هذا الفصل على السؤال:
ترويسة مستلة من الكتاب تلخص فحواه ،فضال عن تعريف مقتضب بالفيلسوف
ِ
ما السياسة؟ وتذكرنا واضعة السؤال بالسياق الصعب الذي يطرح فيه :إدارة الكثير من الشباب ظهورهم للسياسة وقد
تصوروها باعتبارها مجال المواجهة بين أشكال من اإلمعان والتلذذ بالمواقف الرعناء وألوان من االنتهازية .وجواب الفيلسوف
أنه ال يمكن فهم هذا اإلحساس إال بإعادة اكتشاف اشتقاق لفظة «السياسة» .ذلك أن لهذا اللفظ تاريخا مديدا .في البدء ،منذ
آالف السنين ،كانت فكرة أن «السياسة» إنما هي السلطة ليس إال ،فهي االستئثار بسلطة الدولة وممارستها على الجماعات
المعروفة األعضاء .فإذن؛ التحديد األول الذي أعطي للسياسة كان يعتبر أن الشغل األساس ،بل الوحيد ،للسياسة ،إنما هو
االستئثار بسلطة الدولة .هذا تعريف راسخ في تاريخ الفكر السياسي ،وال يزال سائدا إلى حد اليوم .ومن شأنه أن يختزل
السياسة في انتخاب من يستأثر بالسلطة.
ت�أ�سي�سا على هذا التعريف ،يتولد ت�صور «كلبي» لل�سيا�سة ـ �أي ممعن
يف الت�شفي واجل���راءة الفظة والتلذذ بها ـ ي��رى فيها �أنها �أم��ر قائم
على �أل���وان املناف�سة و�أ�شكال املحا�سدة ،بل و�أ���ض��رب العدوانيات من
�أجل اال�ستحواذ على ال�سلطة ،وممار�ستها بح�سب �أهواء امل�ستحوذين
عليها .وقد وجد قدميا من َّ
نظر لهذا الت�صور (مكيافلي) .واليوم ،مع
الأ�سف ،ي�شهد العامل على هذا الفهم حيث يت�صور �أن مملكة ال�سيا�سة
هي مملكة الدناءة والفظاعة والفظاظة والر�شوة والكذب والعنف ...
�ضد هذه الر�ؤية ،تبلورت ر�ؤية �أخرى لل�سيا�سة يف �صلة بالفل�سفة ترى
�أن ثمة تعالقا بني ال�سيا�سة والعدالة� .إذ بدل �أن ي�صري �شغل ال�سيا�سة
كامنا يف كيفية اال�ستحواذ على ال�سلطة ،مي�سي �شغلها النظر يف كيفية
حتقيق ال�سلطة العادلة .وهكذا ،ي�ضحى النقا�ش حول «ال�سيا�سة» ال
يتعلق مبمار�سة ال�سلطة ،بقدر ما ي��دور على املعايري التي تخ�ضع
�إليها هذه ال�سلطة ،وعلى عالقتها باجلماعة وبالغايات التي تتغياها.
وبني تعريف «ال�سيا�سة» من حيث هي �سعي �إىل ال�سلطة ،وتعريفها
من حيث هي �سعي �إىل العدالة ثمة ت�آلف وتخالف .ثمة ت�آلف؛ لأن
فكرة «العدالة» ما كان من �ش�أنها �أن تبقى فكرة جمردة ،و�إمنا حتتاج
�إىل تنزيل يف الواقع؛ ومن ثم مي�سي الأمر �أمر �سلطة عادلة .وثمة
تخالف؛ لأن ال�سلطة �إذا عزلت عن مفهوم «العدالة» �أم�ست عر�ضة
للت�آكل والتف�سخ .ه��ذا م��ع تقدم العلم �أن للتناق�ض ب�ين «العدالة»
و»ال�سلطة» تاريخا طويال :من �أفالطون �إىل مارك�س ،مرورا برو�سو
وف�لا���س��ف��ة ال��ث��ورة الفرن�سية ال���ذي ف�ضحوا التناق�ض ال��ق��ائ��م بني
ال�سلطة والعدالة ،حد ال��ق��ول� :إذا حتققت العدالة �آذن ذل��ك ب��زوال
ال�سلطة.

2

وعن �س�ؤال اعتبار باديو «ال�سيا�سة» «�سعيا نحو احلقيقة وتق�صيا لها»،
�إىل جانب كل من احلب والفن والعلم ،بدل ح�سبانها بال�ضد «�سعيا
لتمرير ال��ك��ذب» ،يقر الفيل�سوف ب���أن ثمة م��ن َو� َ��ص��ل ب�ين ال�سيا�سة
وال��ك��ذب ،حتى عد مكيافلي ال�سيا�سة فنا �سياديا للكذب (ت�ستهدف
اال�ستحواذ على ال�سلطة ب���إط�لاق وع��ود ك��اذب��ة)� ،أم��ا هو فال يق�صد
بتعريفه لل�سيا�سة معناها الأول ـ ال�سلطة ـ و�إمنا يعني معناها الثاين
ـ العدالة.
ويت�ساءل الفيل�سوف :هل يتعلق الأم��ر ،يا ترى واحل��ال ه��ذه ،بر�ؤية
مثالية؟ وجوابه« :ال �أعتقد ذلك قطعا» .ويُ�شهد على ذلك الثورات
التي م��ا ت��زال جت��ذب الكثري م��ن ال�شعوب يف ترجمة ع��ن الرغبة يف
�إح��ق��اق العدالة (املعنى ال��ث��اين لل�سيا�سة) ولي�س الت�سلط (معناها
الأول) .هو ذا ما يدعوه بالتمثل اجلماعي للأمر العادل ،وهو احلقيقة
عينها .حقيقة م��اذا؟ حقيقة مقدرة اجلماعة ـ والب�شرية كافة ـ على
تقرير م�صريها بنف�سها ،وعلى ت�شكيله .و ُت�سائله املحا ِورة :وماذا عن
«الدميقراطية»؟ وي�أتي جوابه :ثمة ت�صور كال�سيكي للدميقراطية:
الدميقراطية هي التمثيلية؛ �أي ا�ضطالع ممثلي ال�شعب ،عن طريق
االن��ت��خ��اب��ات ،بت�سيري ����ش����ؤون ال���دول���ة .وب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ،مي��ك��ن ال��ق��ول
�إن الأن��ظ��م��ة الغربية �أن��ظ��م��ة دمي��ق��راط��ي��ة  ...لكن ثمة معنى �آخ��ر
للدميقراطية ال يقل عراقة عن املعنى ال�سابق :الدميقراطية حكم
النا�س .ول��ه��ذا ،ف�إننا ح�ين ن�ستخدم مفهوم «الدميقراطية» ،علينا
�أن ِّ
نعي ب�أي املعنيني ن�ستخدمها� :أمبعنى �أنها جمرد �آلية انتخابية
ومتثيلية تابعة �إىل �سلطة الدولة؟ �أم مبعنى �أنها تعبري ممكن عن
�إرادة النا�س يف ق�ضايا معينة (رو���س��و)؟ وف��ق ه��ذا املعنى الأخ�ير ،ما

كانت الأنظمة الغربية بالأنظمة الدميقراطية؛ وذل��ك لأن ممثلي
اجلماعة من النا�س ال يعدون ممثلني على احلقيقة و�إمنا هم �أ�شباه
ممثلني يف خدمة من يدفع �أك�ثر ،وهم فاقدون ـ �أم��ام �إغ��راءات عامل
الأعمال وال�شركات العمالقة ـ �أي �سلطان حقيقي.
من هنا يخل�ص باديو �إىل �ضرورة ت�صور «ال�سيا�سة» عن ال�صلة املبا�شرة
بالدولة مبعزل .ذلك �أنه �إذا ما ا�ستبدت بنا فكرة «الدولة» ،ا�ستبد بنا
ت�صور لل�سيا�سة بح�سبانها ا�ستئثارا بالدولة ـ �أو باحلكم ـ فح�سب؛ لأنه
من دون هذا «اال�ستئثار» نعتقد �أن ال �شيء ميكن القيام به .وهذا �أمر
غري �صحيح؛ لأن ال�سيا�سة تت�ضمن ر�ؤي��ة ح��ول اجلماعة ـ بل حول
الب�شرية ـ وم�صريها ،وه��و �أم��ر ال يتم ب��دون دميقراطية ت�شاورية
تداولية ـ بدل الدميقراطية التمثيلية ال�شكلية ـ تق�ضي بر�ؤية واعية
وخا�ضعة �إىل النقا�ش العام ح��ول ما ال��ذي ت�ستطيعه اجلماعة وما
الذي ميكنها �أن ت�صريه .و�إذن ،علينا �أن نختار بني جمرد الت�سيري ـ
الذي نعتقد �أنه �سيا�سة ،وما هو ب�سيا�سة ـ �أي تدبري الهيمنة ال�سيا�سية
وق��د اع ُتربت ق��درا حمتوما ،وب�ين ال�سيا�سة مبعناها الأ�صيل ،حيث
ت��ب��د�أ ال�سيا�سة ح�ين يوجد خ��ي��اران ك��ب�يران ـ ولي�س خ��ي��ارا واح���دا ذا
لوينات كما هو احلال اليوم ـ �أي طريقان :الطريق الأول هو الطريق
الر�أ�سمايل ،والطريق الثاين هو الطريق اجلماعي -امل�شاعي ،-و�أما
الطريق الإ�صالحي ،فرياه امل�ؤلف ـ وهو من قدماء مارك�سيي مثقفي
فرن�سا ،وتلميذ للفيل�سوف املارك�سي ال�شهري �ألتو�سري ()1990-1918
ـ جمرد ترميق للطريق الر�أ�سمايل وترتيق له .ويختم الف�صل بنقد
للي�سار الفرن�سي وت��ع�ثرات��ه� .أم���ا الفو�ضوية ،ف�لا ي��رى فيها �سوى
«�سلبية خالقة» ،لكنها �أب��دا لن ت�شكل �سيا�سة �أو تنه�ض بها� .صحيح
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�أن هناك بعدا «وجوديا» و»تلقائيا» يف الفو�ضوية ،لكن غالبا ما يخفي
ع��دم ت�سامح فظ حيث ال ي�شعر �صاحب ه��ذه النزعة براحته �إال يف
القيام بن�شاط �سيا�سي متقطع غري طويل النف�س.
ويب�سط امل�ؤلف هذه اخليارات يف الف�صول الالحقة .وهكذا ،ف�إنه يف
الف�صل الثاين ـ الفر�ضية ال�شيوعية ـ يرى �أن «ال�شيوعية» �أم�ست لفظا
مدانا يف حقل ال�سيا�سة بالغرب ،ويحاول باديو �أن يزرع فيها الروح من
جديد .ويعترب الأم��ر معركة حتتاج �إىل �إزال��ة اخل��وف منها واجلهل
بداللتها البدئية وع��دم ال�سماح بالتخلي عنها .ويقر ب���أن العديد
من النا�س دعاه �إىل عدم االحتفاظ با�سم «ال�شيوعية» ،و�أنه �ألح على
الت�شبث ب��ه؛ لأن من �ش�أنه التخل�ص من الطريق الآخ��ر لل�سيا�سة ـ
طريق الر�أ�سمالية ـ بدل التحالف «املخجل» مع همينته املطلقة.
ويدعو باديو �إىل القيام بتقدمي ح�صيلة م�ستقلة للتجارب ال�شيوعية
منذ انطالقتها ال تكون متحالفة مع «االنت�صار الظاهري» لليربالية
املعا�صرة الذي يق ِّوم هذه التجربة على �أنها «جرمية» حدثت يف التاريخ
وانتهت وال �سبيل �إىل فتح ال��ك�لام عنها .وق��د ب���د�أت ه��ذه احل�صيلة
املغر�ضة تقدم منذ الثمانينات من القرن املا�ضي .واحلال �أن احل�صيلة
البديلة تقت�ضي طرح ا�ستف�سارين :ملاذا اندر�ست الدول اال�شرتاكية؟
ومل���اذا ينبغي االن��ت��ق��ال �إىل م��ا بعد ه��ذا الف�شل نحو زرع احل��ي��اة يف
ال�سيا�سة م��ن ج��دي��د؟ يجب �إذن جت��اوز «التجرمي املهيمن» ،ويجب
طرح ال�س�ؤال :كيف �أدى هذا التحرير الذي �شكلته الفكرة ال�شيوعية
�إىل �ضده؛ �أي �إىل تعزيز �سلطان الدولة؟ وكيف قاد �إىل تقوية الفوارق
يف الدول اال�شرتاكية نف�سها بدل �إلغائها؟ وجواب الفيل�سوف :كال؛ ما
ف�شلت الدول اال�شرتاكية لأنها كانت �شيوعية ،و�إمنا حدث ذلك لأنها
ما كانت �شيوعية ـ م�ساواتية ،ت�شاورية مع اجلماهري ـ مبا فيه الكفاية،
وما كانت تنتهج نهج ال�سيا�سة احلق ـ الت�شاور امل�ستدمي .ثم يذكرنا
امل�ؤلف مببادئ ال�شيوعية الأربعة تدقيقا ملعناها -1 :نزع جهاز الإنتاج
من بني ي��دي امللكية اخلا�صة-2 .ال�سعي �إىل الق�ضاء على التق�سيم
املتخ�ص�ص لل�شغل ،ال �سيما ال�ترات��ب��ي-3 .ال�سعي �إىل الق�ضاء على
هو�س الهويات ،ال �سيما منها القوميات-4 .وهو املبد�أ احلاكم :ال�سعي
ال �إىل تعزيز �سلطان الدولة ،و�إمنا �إىل �إفقاره ل�صالح «جتمع للنا�س
حر» .على �أنه تنبغي مناق�شة ف�شل ال��دول اال�شرتاكية بالقيا�س �إىل
هذه املبادئ الأربعة .وحينذاك يبدو �أن الف�شل مت�أت من خيانة الدول
اال�شرتاكية لنف�سها ،ولي�س من الت�شبث مببادئها كما ميال �إىل ادعاء
ذلك .وهكذا ،ف�إنه يف ال�صني ،مثال� ،صري �إىل التخلي عن ال�شيوعية
با�سم ال�شيوعية نف�سها ،وتخلى احلزب ال�شيوعي عن �شيوعيته و�أخذ
مببادئ الر�أ�سمالية وما �صار له اليوم من ال�شيوعية �سوى الإ�سم.
وهكذا ،يرى الفيل�سوف �أنه منذ عهد الفراعنة والأباطرة ال�صينيني
ُن ِّ�ش ْئنا على فكرتي «التفاوت» و»التناف�س» ،بينما الفكرة ال�شيوعية ـ
القائلة ب�ضدي هذين املبد�أين ـ هي الفكرة الأوىل التي ثارت �ضد هذا
الطراز من الدعاوى .على �أن ال�ستالينية عملت على «دوللة» الفكرة
ال�شيوعية ـ مائلة �إىل ال�سلطوية والعنف ـ خائنة بذلك جوهر الفكرة
ال�شيوعية الثوري.
ويف الف�صل الثالث من الكتاب ـ الثورات على حمك التاريخ ـ ي�ستعيد
امل�ؤلف الفكرة الأ�سا�سية يف الكتاب :ما كانت ال�سيا�سة بقابلة لالختزال
�إىل ال�سيطرة على حركة �شعبية من قبل تنظيم قادر على اال�ستحواذ
ع��ل��ى ال�����س��ل��ط��ة -احل�����زب احل���اك���م �أو احل�����زب -ال���دول���ة يف الأن��ظ��م��ة
اال�شرتاكية -و�إمن��ا ال�سيا�سة ت�ؤلف بني �أط��راف يف جدلية ت�شاورية.
و�أحد هذه الأطراف اجلدلية وجود حركات �شعبية حقيقية .وهنا على
الثورة التي �سمحت باملجيء �إىل ال�سلطة بقوى جديدة �أال مت�سي هي

�آخ��ر فعل تقوم به اجلموع ،بل على اجلموع �أال تكف عن الفعل على
طريقة الثورة الثقافية ال�صينية التي ال يخفي امل�ؤلف �إعجابه بها! ثم
�إن من خط�أ �أي ثورة �أن تقوم بتذويب احلزب الثوري يف جهاز الدولة،
وعليها �أن ت�صري هذا احل��زب وا�سطة بني اجلماهري الثورية وجهاز
الدولة .ثمة �إذن جدل مكون من ثالثة �أط��راف :اجلماهري واحلزب
والدولة .وخط�أ الأنظمة ال�شيوعية كامن يف �أنها ت�صورت نف�سها يف
�إطار فكرة جناح �سريع وتام  ...واحلال �أن ال�سعي �إىل النجاح املبا�شر
من �ش�أنه �أن يجعل من مقولة «الثورة» املقولة اجلوهرية ،من غري
�أن يعي �أن مقولة «الثورة» ال ميكن �أن تكون �إال مقولة «حدثية»؛ �أي
قطيعة ت����ؤدي �إىل �صعوبات جمة �أك�ثر مم��ا حتلها .فالثورة مفتتح
ال�سيا�سة ولي�س خامتتها .ذلك �أنه حني ُت�سقط وجها من وجوه الدولة
وتعو�ضه ب�آخر ،فلي�س يعني هذا �أن املجتمع قد تغري .النا�س يع�شقون
الظفر ،لكن يجب تغيري ت�صور «الظفر» نف�سه .ومن ثم ،كان ظفر
الثورتني الرو�سية وال�صينية ظفرا �شبيهيا ال حقيقيا.
ويف الف�صل ال��راب��ع ـ م��ا ال���ذي يحمله ا���س��م الي�سار ال��ي��وم؟ ـ يتناول
الفيل�سوف وحم��ا ِو َرت��ه نقد الي�سار ،ال �سيما منه الفرن�سي ،وال��ذي
ما ع��اد يف ر�أي الفيل�سوف ي�سارا باملعنى احلقيقي؛ �أي ما ع��اد يقدم
بديال حقيقيا للو�ضع القائم؛ �أي للطريق الر�أ�سمايل املهيمن .ويرى
باديو �أن ج��زءا كبريا من التخبط ال��ذي يعي�ش فيه الي�سار يكمن يف
غياب املثقف الي�ساري احلق ذي القناعة ب���أن ثمة طرقا �أخ��رى غري
الطريق املهيمن ،على طريقة مارك�س و�إجنلز ولينني وم��او ال�شاب
وتروت�سكي وروزا لوك�سمبورغ وك��ا���س�ترو .ه��ذا م��ع العلم �أن طبيعة
الأنظمة ال�سيا�سية اليوم ت�سعى �إىل ا�ستدامة هذا الو�ضع حيث يغيب
املثقف ،خمافة �أن يفقه النا�س �أن ثمة طريقا �آخر للعي�ش غري الطريق
ال�سائد.
وتختتم الف�صول بف�صل يتناول ال�سيا�سة املحلية للرئي�س الفرن�سي
اجلديد ـ ماكرون واالنقالب الدميقراطي ـ حيث ي�صف الفيل�سوف
ان��ت��خ��اب ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي يف م��اي��و م��ن ع���ام  2017ب���أن��ه «ان��ق�لاب
دميقراطي»  .ويرى �أن ما ي�سميه «املاكرونية» �أحدثت بالفعل «انقالبا»
على نظام التناوب على ال�سلطة بني احلزبني التقليديني ميني/ي�سار.
واحل��ال �أن ملل النا�س من هذا النظام وتطلعهم �إىل طريق �آخر هو
ال��ظ��رف ال���ذي �شجع م��اك��رون على «ان��ق�لاب��ه» .وه��و «ان��ق�لاب»؛ لأن

ال��رج��ل ا�ستحوذ على ال�سلطة م��ن غ�ير امل���رور باملراحل التقليدية:
�إن�شاء حزب يتطور �شيئا ف�شيئا �إىل �أن مي�سك مبقاليد احلكم ،بل عمد
�إىل العك�س متاما :هنا �شخ�صية تن�شئ حزبا م�صطنعا ،ولي�س حزبا
تربز فيه �شخ�صية .وكان ال�شعار الذي اتك�أ عليه �شعارا تخويفيا� :إما
�أن��ا �أو اليمني املتطرف! وبه يدمي لعبة البديل الر�أ�سمايل الأوح��د.
ولهذا يدعو الفيل�سوف �إىل مقاومة �شعبية لهذا النظام ب�إطالق نقا�ش
حول امل�سارين :الر�أ�سمايل وال�شيوعي.
يف خامتة احل��وار ،يعود الفيل�سوف لي�ؤكد على �أن الفكرة ال�شيوعية
التي يجدد الدعوة �إليها ما كانت جمرد ثورة ،بل هي وجه من وجوه
الوجود الب�شري بعامة ال��ذي يقطع مع حال �أ�شياء دام��ت منذ �آالف
ال�����س��ن�ين :جمتمعات ال ت��ق��وم ع��ل��ى امل�����س��اواة ي�سريها ف��ري��ق مهيمن
ي�ستهدي بامللكية اخلا�صة لو�سائل الإنتاج وحتميه الدولة .وال ي�ؤمن
ال��رج��ل بحتمية �سقوط ال��ن��م��وذج ال��ر�أ���س��م��ايل الو�شيك .وال ه��و مع
الناعني الر�أ�سمالية الذين يعتربون �أنها ماتت منذ �أم��د و�أن غبار
جثتها قريب التطاير .واحلقيقة عنده �أن الر�أ�سمالية ال تنهار ،و�إمنا
بال�ضد تنت�شر وتغزو �آخر معاقل العامل .والذي عنده �أن ف�شل الأنظمة
اال�شرتاكية ما ك��ان دق م�سمار يف �إ�سفني نع�شها ،و�إمن��ا هي بدايات
جديدة .ف�ضدا على �ستالني ،يعلن الفيل�سوف �أن الثورة مل تنته ،و�إمنا
الثورة الرو�سية كانت بداية وحدثا ا�ستثنائيا يف التاريخ.
تت�ساءل امل���ح���ا ِورة� :أي�شكل حقا ك��ل م��ا مت ت��داول��ه �إىل الآن مديحا
لل�سيا�سة؟ ّ
وهل ميكن لل�سيا�سة �أن جتعل الإن�سان يحيا �سعيدا؟ وكيف
ميكن �أن يبدو �شيوعي ناجح ومكتمل حقا؟ وجواب الفيل�سوف� :أجل،
هذا مديح لل�سيا�سة بال مرية� .إذ من بني كل املبادرات الفنية والعلمية
والع�شقية وال�سيا�سية ،التي �أظهرت الب�شرية �أنها ق��ادرة عليها ،ف�إن
ال�شيوعية ،بال �شك ،هي املبادرة الأكرث طموحا والأ�شمل التي �سوف
تعلو باجلن�س الب�شري فوق قوانني املناف�سة والبقاء ب�أي ثمن ،وفوق
امل�صلحة اخل��ا���ص��ة ،وف���وق ال��ع��داء ل�ل�آخ��ري��ن ـ يعني �أن��ه��ا �ستحلق به
ف��وق قوانني احلياة الفظة ،وقوانني احليوانية ،وقوانني الطبيعة،
وق��وان�ين ال��غ��اب .ه��ي� ،أخ�ي�را ،اخل��روج من ع�صر الب�شرية احلجري.
�أما ال�سعادة فيها ،فتكمن يف احلركات اجلماعية التعاونية التي هي
فعل واعد خالد ناجح ،وعلى حد عبارة ا�سبينوزا« :فيها جتربون �أنكم
خالدون» .وتلك كلمة الفيل�سوف اخلتامية .وبها يلتب�س الأم��ر على
القارئ� :أهو ،يا ترى ،مديح لل�سيا�سة �أم هو مديح للفكرة ال�شيوعية؟
لكن هل ت�سوغ هذه الت�سوية؟ وهل يجوز القول :كما �أنه ال يوجد يف
القنافذ �أمل�س ،فكذلك ال ميكن �أن يكون ثمة ب�شر �أميز؟ وما م�ستقبل
التعددية ال�سيا�سية يف ظل هذه الفكرة التي يدعو �إليها امل�ؤلف؟ تلك
هي الق�ضية ،لكنها ق�ضية عندنا ولي�ست ق�ضية عنده.
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شالوم وسالم :ضد الدعوى الغربية بمعاداة ّ
السامية في
ّ
حق اإلسالم لمحمد سمير مرتظى

رضوان ضاوي *
أول
نقدم في هذا العرض مؤَ َّلفًا جديدًا للباحث األلماني محمد سمير مرتظى ،المتخصص في الدراسات اإلسالمية ،بصفته ّ
ّ
مسلم ألماني يعمل منذ  2010باحثًا مساعدًا خارج ّيًا في مؤسسة الحوار الديني «فلت إيتوس  »Weltethosالتي أنشأها عالم
أن التعايش
الدين الكاثوليكي «هانس كونغ  »Hans Küngوالتي اقتنع مؤلّف هذا الكتاب بمبادئها التي نلخصها في ّ
السلمي يعتمد على التوافق في اآلراء حول المعايير األخالقية؛ فـ»ال سالم بين األمم بدون سالم بين األديان» ،و»ال سالم بين
األديان بدون حوار بين األديان» ،و»ال حوار بين األديان بدون بحث أساسي في األديان».
السامية في
الدعوى الغربية بمعاداة ّ
ضد ّ
تناول الباحث األلماني محمد سمير مرتظى بالمناقشة في كتابه «شالوم وسالمّ :
حق اإلسالم» أطروحته التي تؤسس للعالقة بين المسلمين واليهود في ألمانيا .وتقوم هذه األطروحة على دعوة الكاتب إلى
ّ
توخّ ي الحذر من االتهامات الصادرة عن فاعلين ألمان وأوروبيين للمسلمين بالقيام بأعمال تدخل في إطار ما يصطلح عليه
بالعداء للسامية .فهو يجادل بأن اإلسالم ليس معاد ّيا للسامية ،كما يعارض محمد مرتظى في كتابه الجديد استخدام القرآن
من أجل التبرير لمعاداة السامية ،ويدعو المسلمين في الوقت نفسه إلى انتقاد تلك المواقف.
وم��ن �أج��ل الدفاع عن �أطروحته ،ق��دّم امل�ؤلف ه��ذا البحث
يف ف�صول ميكن توزيعها وو�ضع �أبواب تتوفر على جمموعة
من العناوين املتكاملة فيما بينها على النحو التايل:
خ�ص�ص الباحث الق�سم الأول من هذا الكتاب لـتاريخ العالقة
ّ
ّ
بني اليهود وامل�سلمني بداية من الع�صر القدمي املت�أخر حتى
الع�صر الو�سيط ،حيث ت�أرجحت هذه العالقة بني ال�صراع
والعي�ش امل�شرتك .ثم ر ّكز الباحث على الع�صر الذهبي الذي
خا�صة يف �إ�سبانيا الإ�سالمية� .أما يف
�شهدته هذه العالقات ّ
الق�سم الثاين فقد ر ّكز مرتظى على تهمة الأملان للم�سلمني
ال��ذي��ن يعي�شون يف ال��غ��رب مب��ع��اداة ال�سامية .وق��د حت��دّث
فيها امل���ؤل��ف عن م��ع��اداة ال�سامية املتوارية خلف الإ���س�لام،
باعتبارها ظاهرة ات�سمت بها احلداثة الغربية .وهنا �أقدم
الباحث على تعريف القارئ �إىل معاداة ال�سامية الأوروبية
و�إىل ال�صهيونية ،وعمل ال ّلوبي ال�صهيوين على �أ�سلمة هذه
الظاهرة .وختم امل�ؤلف ف�صول كتابه بالق�سم الثالث الذي
طرح فيه جمموعة من الأ�سئلة ق��دّم من خاللها خطوات
وطرقا ناجحة ميكن للم�سلمني وغ�ير امل�سلمني يف �أملانيا
تطبيقها واتباعها من �أجل ر ّد تهمة معاداة ال�سامية الغربية
يف ع�صر ما بعد احلداثة و�إنكار تهمة قيام امل�سلمني بهذا
الفعل والذي يل�صقه بهم الغرب.
�أم��ا مقدّمة الكتاب فقد حت��دّث فيها الكاتب عن �ضرورة
ممار�سة النقد ال��ذات��ي و�إع���ادة النظر يف ال�صور النمطية
والعدائية املتبادلة بني �أتباع الإ�سالم واليهودية .فيما جاءت
اخلامتة متممة ملا جاء يف املقدمة ،حيث ح ّفز فيها الكاتب
على البحث عن امل�شرتك الإن�ساين بني اليهود وامل�سلمني
و���ض��رورة التفكري يف �سرد جديد لهذه العالقة ،لهذا كان
عنوان اخلامتة «كل خامتة هي مقدّمة» .ويف نهاية الكتاب
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ذ ّي��ل الباحث درا�سته ببليوغرافيا مه ّمة باللغات الأملان ّية
والإجنليز ّية واملرتجمة من العربية.
ومفهوم «العداء لل�سامية» مفهوم يهودي �صهيوين معناه
احلريف «�ض ّد ال�سامية»� ،أو»معاداة ال�سامية» ،و»الال�سامية»،
و»ك��راه��ي��ة ال�سامية» .وانت�شر ه��ذا امل��ف��ه��وم يف �أمل��ان��ي��ا منذ
اع��ت��داء الج��ئ ���س��وري على ي��ه��ود يف ب��رل�ين و�أ���ص��ب��ح��ت بعد
ه��ذا االع��ت��داء ح���وادث مماثلة مو�ضوع النقا�شات العا ّمة
يف �أملانيا .من هنا تف ّرعت �إ�شكالية ه��ذا الكتاب �إىل �أ�سئلة
عديدة من بينها :ما الذي ُيكن للم�سلمني فعله ملواجهة
تهمة معاداة ال�سامية يف الغرب؟ وكيف ميكن اال�ستفادة من
واقعية الدولة الأملانية والتفكري يف �سرد مُغاير وخمتلف
ل��ه��ذه امل�شكلة؟ وك��ي��ف ي�ستطيع امل�سلم رف�����ض التفكري يف
ال�صور العدائية وقبول التفكري يف �سرد جديد للعالقة بني
امل�سلمني واليهود؟
يقول امل�ؤلف �إن هذه التهم م�صدرها ح�سابات خاطئة لأن
الذين ي�ستعملون القر�آن لي�ستدلوا منه على معاداة ال�سام ّية
عند امل�سلمني ،لن يجدوا ما ميكن االعتماد عليه من الأد ّلة
�سوى التف�سري م��ن جانب واح���د .بهذا ي�شري الكاتب �إىل
وق��وع ّ
املب�شرين بالكراهية يف �أزم��ة ع��دم وج��ود �أدل���ة ،حني
التح�صل على م�ساجالت من ال��ق��ر�آن .فال�صورة
ي��ري��دون
ّ
العدائية لليهود ،كما يقول الكاتب ،ه��ي اكت�شاف الغرب
يف الع�صر احل��دي��ث ب�صفته �سلوكاً م��رف��و���ض��اً للكثري من
امل�سلمني ،وهي �صور عدائية لها عالقة برتجمة الكتابات
امل��ع��ادي��ة لل�سامية ذات املرجعية امل�سيحية �أك�ث�ر منها لها
عالقة مب�ضمون القر�آن الكرمي ذاته ،وهي بالأ�سا�س تكمن
يف التطورات ال�سيا�سية ملا بعد احل��رب يف �أملانيا وا�ستباحة
ال�صهاينة لأر�ض فل�سطني.

م��ن ه��ن��ا ن�ستنتج �أن ك��ت��اب م��رت��ظ��ى ي�����س��ت��ه��دف جمتمعه
الإ���س�لام��ي يف �أمل��ان��ي��ا ،ح��ي��ث ي��دع��وه��م �إىل ال��ن��ق��د ال��ذات��ي،
والت�سامح ،و�أي�ضاً غري امل�سلمني من الأملان ،كما �أنه م�ؤَ َّلف
ت�صاحلي ملتزم ب���إخ�لا���ص ب��احل��وار ب�ين �أت��ب��اع الديانتني
اليهودية والإ�سالمية ،ويقدم خال�صة غن ّية باملعارف عن
تاريخ اليهودية والإ�سالم ،كما يقدم �أ�سا�ساً مميزاً للحوار
امل�ؤهّ ل لتجاوز االختالفات الواقعية وم�صاعب احلوار.
ي�شري الباحث �إىل �أن��ه مل يكن الدين وح��ده من العوامل
امل����ؤث���رة يف ع�لاق��ة امل�سلمني ب��ال��ي��ه��ود ،ب��ل �أي�����ض��اً ال��ظ��روف
التاريخية ،ور�ؤى املا�ضي وال�سياقات اجلغرافية والزمنية.
لكن ،من وجهة نظر الباحث الأملاين حممد �سمري مرتظى،
يظل القر�آن وال�سنة هما امل�صدران الوحيدان اللذان يقودان
امل�سلمني يف تعاملهم م��ع اليهود وامل�سيحيني .وق��د �أ���ش��اد
رج��ال الدين اليهود بالنبي حممد وبخ�صاله وبر�سالته،
وم��ن��ه��م «احل����اخ����ام ل��ي��و ب���ي���ك» ،ال����ذي اع��ت�بر �أن« :ال��ن��ب��ي
حممد ك��ان واح��دا من �أك�ثر النا�س �أ�صالة و�أب�� ّره��م يف �أي
وق��ت م�ضى .وت�ساءل ه��ذا احل��اخ��ام :م��ا ال��ذي يف�صل بني
الإ�سالم واليهودية؟-لي�س كثرياًّ � .إن الإميان باهلل الواحد
يوحد ،والإ�سالم يطالب بالأعمال ال�صاحلة ،وقد �أح�ضر
� ً
أي�ضا �شي ًئا مل يكن لدى الكني�سة �أبداً ،وهو :الدميقراطية
احلقيقية ،يف الإ���س�لام ،لذلك من املفهوم �أن��ه يف الع�صور
الو�سطى عا�ش اليهود وامل�سلمون بع�ضهم قرب بع�ض ،جنباً
�إىل جنب ب�سالم يف وعي بالت�آزر».
يف ���ش��ه��ادة ث��ان��ي��ة حل��اخ��ام ي���ه���ودي ،ك��ت��ب ك��ل م��ن «ي��اك��وف
رابكني» و»هندة رابكني» هذا املعنى ب�أن العديد من اليهود
اعرتفوا بالنبي حممد� .أ ّما «احلاخام �ألن �س .مالر» فيكتب
�أنه رغم عدم �إميانه بالإ�سالم� ،إال �أنه ال يعار�ضه�« :أنا ()...
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ال �أ�ؤمن بالقر�آن ،لكن ال �أعار�ضه .ال ميكنني رف�ض القر�آن.
��ع�ين ب��ل��غ��ة واق��ع��ي��ة ،ه��ذا
لأين �أح�ت�رم���ه ك����إع�ل�ان ل�شعب م ّ
ال�شعب ولغته وعلمه �أق��رب �إىل �شعبي ولغتي �أكرث من �أي
�شخ�ص �آخر».
وي�ستفي�ض الباحث يف �شرح وجهة نظر الباحثني الأمل��ان
خا�ص
املن�صفني فيقول �إنه ب�شكل عام ،اليهود لديهم احرتام ّ
للإ�سالم وللنبي حممد ول��ل��ق��ر�آن .وبالنظر �إىل املو�ضوع
م��ن م��ع��ن��ى �إمي�����اين ،ف�����إ َّن ال��دي��ان��ت�ين ال��ي��ه��ودي��ة والإ����س�ل�ام
لديهما الكثري من القوا�سم امل�شرتكة .وق��د ك��ان التفاعل
بني اليهود وامل�سلمني يف فرتة اخللفاء الرا�شدين والفرتة
الأموية التالية قد ترك �آثاراً عميقة على كلٍ من الإ�سالم
واليهودية .كما �ساهم اليهود والن�صارى �إىل جانب امل�سلمني
يف احلياة الإ�سالمية الفكرية والثقافية.
بعد احلرب العاملية الأوىل ،وبعد الهزمية يف احلرب العربية
الإ�سرائيلية ،ا�شتد العداء لل�صهيونية يف العامل الإ�سالمي،
ال�شيء الذي جعل الغرب يعمل على �أ�سلمة معاداة ال�سامية
ويجعلها� ،ضمن م�ؤامرة كبرية ،معاداة �إ�سالمية لل�سامية،
م�ست�شهدين يف ذل��ك بكتب مفكرين م�سلمني مناه�ضني
لل�صهيونية ،م��ع �إه���م���ال ال��غ��رب ع��ن��وة وج���ود ال��ك��ث�ير من
املفكرين الغربيني املناه�ضني لل�صهيونية .من هنا �إذن ت�أتي
�ضرورة �إع��ادة تف�سري ج��ذري للتاريخ الإ�سالمي اليهودي،
من خالل �إع��ادة النظر يف بع�ض الأدبيات الإ�سالمية التي
تدعم الغرب يف نظريته وجتعل معاداة ال�سامية مت�أ�سلمة
ليف�سروا بها م��ا يحر�صون على ت�سميته بـ»الإ�ضمحالل
والتدهور احل�ضاري» الذي يعرفه العامل الإ�سالمي.
يقول «مايكل كيفر» يف �أطروحاته امل�ستنرية بخ�صو�ص هذا
الأمر« :علينا �أن ننظر �إىل املدر�سة بو�صفها امل�ؤ�س�سة الأكرث
ارت��ب��اط��اً بكثري م��ع ع��امل احل��ي��اة وباملجتمع .ول��ه��ذا يجب
�أن تعطى درو����س للطالب ذوي �أ���ص��ول مهاجرة يف الدين
الإ���س�لام��ي .كما ينبغي دم��ج امل��و���ض��وع يف تكوين املعلمني،
وتن�شيط احلوار اليهودي  -الإ�سالمي ،ومناق�شة معاهدات
ال�����س�لام ،وع��م��ل �أت��ب��اع ال��دي��ان��ات ال��ث�لاث على ب��ن��اء تقاليد
املوروث امل�شرتك واخلربة امل�شرتكة.
ولكي يزيل الباحث يف الدرا�سات الإ�سالمية حممد �سمري
م��رت��ظ��ى ال��ل��ب�����س بخ�صو�ص م�صطلح «م���ع���اداة ال�سامية»
يو�ضح �أنه ال ي�ستخدم كلمة «معاداة ال�سامية الإ�سالمية»،
لأن��ه ال يوجد معاداة لل�سامية الإ�سالمية ،ولكنه يتحدث
عن معاداة ال�سامية الأوروبية التي مت �أ�سلمتها و�إل�صاقها
بامل�سلمني يف �أملانيا ،مما يتوجب علينا نحن امل�سلمني حترير
�أنف�سنا و�ضبط املفاهيم� .إن اخللط ب�ين م��ع��اداة ال�سامية
املعا�صرة و»تهمة معاداة ال�سامية الإ�سالمية» هو �أمر غري
دق��ي��ق« ،فغالبية امل�سلمني يف �أمل��ان��ي��ا ي��رغ��ب��ون يف االن��دم��اج
بعمق ،وج��رائ��م قتل ال��ي��ه��ود يف �أمل��ان��ي��ا م��ن فعل �أمل����ان .كما
�أن معاداة ال�سامية موجودة يف �أماكن �أخ��رى ال يوجد بها
م�سلمون باملرة .وي�ضيف الكاتب �أنه هنا يف الغرب ال يوجد

مثل هذا القدر من التمايز ،حيث يتحدث املرء با�ستمرار يف
و�سائل الإعالم عن معاداة ال�سامية الإ�سالمية كذباً وزوراً.
فبعد اع��ت��داء ���ش��اب ���س��وري على يهوديني يف ب��رل�ين يجمع
الكثري من املهتمني الأملان ب�أن اجلدل حول معاداة ال�سامية
يف الغرب �إمنا هو حماولة التهام م�سلمي �أملانيا ،علماً ب�أن
جرائم معاداة اليهود �أو ال�سامية يقف وراءها �أملان ينتمون
�إىل اليمني املتطرف �أو النازيني اجل��دد ،ولي�س امل�سلمون.
فالعداء لل�سامية موجود يف �أملانيا قبل وجود الالجئني على
�أرا�ضيها .وك�شف هذا اللب�س يحتاج �إىل م�شاركة املراقبني
واملخت�صني بنظرة مو�ضوعية يف ه��ذا اجل��دل املتوا�صل يف
�أملانيا .وقد اتهم امل�ؤرخ مو�شى ت�سريمان يف مقال ن�شرته له
�صحيفة فرانكفورتر �أن جدل االتهامات اجلديدة للم�سلمني
�إمن��ا هي ا�سرتاتيجية ل�صرف النظر عن االع��ت��داءات �ضد
ال�سامية التي يرتكبها �أمل��ان �أ�صليون .وكل تلك التهم �إمنا
هي عبارة عن فل�سفة ت�شويه �سمعة امل�سلمني يف �أملانيا .من
هنا يدعو الكاتب �إىل �أن نكافح �ضد معاداة ال�سامية نف�سها
بو�صفها هي الهدف.
�إن ه������ؤالء امل���دّع�ي�ن ال ي��ك��اف��ح��ون م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة وال
العن�صرية ،ب��ل �إن غر�ضهم �أ���س��ا���س��اً ه��و �شيطنة اجلالية
امل�سلمة يف �أملانيا .ويعترب العرب من بني �أهم ال�شعوب التي
اتهمت بالعداء لل�سامية لأنه يكتب تاريخهم العام بوا�سطة
امل���ؤرخ�ين ال�صهاينة من زاوي��ة ال��ع��داء والكراهية رغ��م �أن
امل�ؤرخني اليهود املو�ضوعيني وال�سابقني لظهور ال�صهيونية
اع��ت�بروا حياة اليهود يف العامل العربي والإ���س�لام��ي متثل
الع�صر الذهبي يف التاريخ ال��ي��ه��ودي .وعليه ،ف���إن معاداة
ال�سامية يف �أوروبا �أ�صلها ومنبتها هي �أملانيا و�أوروبا.
وق��د ج��اء يف خ��امت��ة ه��ذا ال��ك��ت��اب ب��ع��ن��وان «ك��ل خ��امت��ة هي
م��ق��دم��ة :دع���وة �إىل �إ���ش��ارة م�����ش�ترك��ة»� ،أن ع��ا���ش��وراء ،التي
يحتفل بها امل�سلمون واليهود ،والتي تبد�أ يوم العا�شر من
ال�شهر العربي املح ّرم ،والكثري من امل�سلمني واليهود اهتموا

بطرح ال�س�ؤال عما �إذا كانت عا�شوراء توافق عيد الغفران
اليهودي يف اليوم العا�شر من �شهر ت�شريه ح�سب التقومي
ال��ي��ه��ودي .وك��ان ال��ع��امل الهندي �أب��و احل�سن علي الندوي
(ت���ويف يف  )1999ق��د �أ���ش��ار يف ع��ر���ض مقنع ج���داً ب����أن ي��وم
عا�شوراء يوافق عيد الف�صح اليهودي ال��ذي جنى فيه اهلل
تعاىل بني �إ�سرائيل من بط�ش فرعون ،وفيه ي�شكر اليهود
اهلل لأن��ه جناهم منه ،وفيه يتخلى الكثري منهم عن �أكل
الأكالت املخمرة (امل�صنوعة من العجني املخمر).
ويختم الباحث حممد �سمري مرتظى كتابه بفقرة يدعو
فيها �إىل النظر �إىل امل�شرتك الإن�����س��اين ال���ذي يجمع وال
يفرق ،والذي قد يكون �سبباً يف العي�ش ب�سالم ووئام وت�سامح
بني النا�س .ويطلب من امل�سلمني واليهود ا�ستغالل فر�صة
تاريخية لها �أهميتها عندهم .ففي � 2033ستح ّل عا�شوراء
يف � 10أبريل ،بينما �ستكون بداية عيد الف�صح اليهودي يف
� 14أبريل ،مما يدل على �أن امل�سلمني واليهود �سيحتفلون
يف وق��ت واح���د .ب��ال��ت��ايل ل��دى امل�سلمني وال��ي��ه��ود يف �أملانيا
خم�سة ع�شر �سنة لكي يحتفلوا �سوية يف  2033بعا�شوراء
وبعيد الف�صح ويعملوا �سو ّية وينتظموا يف مواجهة تهمة
العداء لل�سامية التي يعمل الغرب على �أ�سلمتها و�إل�صاقها
بامل�سلمني يف �أملانيا وفرن�سا .يقول مرتظى« :يتوجب عليهم
فقط البدء بالتح�ضري لهذا الأمر».
يبدو �أن م�شروع مرتظى متدرج على نحو متكامل ،فمن
اهتمامه ب�أفكار الإ�صالح� ،إىل اهتمامه بالفل�سفة الإ�سالمية،
ثم الت�سامح واحلوار بني امل�سلمني واليهود .ويق�صد باملحور
الثالث خلق ت�صور معا�صر ع��ن الت�سامح يف الإ���س�لام من
خ�ل�ال ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة احل����وار ال��ي��ه��ودي الإ���س�لام��ي
وه��دم دع��وى الأمل��ان والغرب مبعاداة امل�سلمني املقيمني يف
�أملانيا لل�سامية ،والتي يقول مرتظى �إنها مرتبطة تاريخ ّياً
بال�صراع يف ال�شرق الأو�سط ،وبالتايل فهي �إ�شكالية قابلة
للمعاجلة .ففي كتابه مو�ضوع هذه املراجعة ،خل�ص مرتظى
�إىل �أنه حتى �إذا كان هناك بع�ض امل�سلمني معادين لل�سامية،
ف�إنهم ال يجدون يف القر�آن الكرمي �أد ّل��ة ي�ستندون عليها.
هم يعتمدون فقط على الكتابات الغربية-امل�سيحية املعادية
لل�سامية ،حيث يقومون ب�أ�سلمة ه��ذه الن�صو�ص الغربية
وا�ستغاللها يف خدمة �إيديولوجية الكراهية.

------------------------------------الدعوى الغربية
الكتاب :شالوم وسالم :ضد ّ
حق اإلسالم
السامية في ّ
بمعاداة ّ
المؤلف :محمد سمير مرتظى
اللغة :األلمانية
دار النشر  :إنفو  ،3فرانكفورت على نهر
الماين.2018 ،
عدد الصفحات 154 :صفحة.

* مترجم وباحث مغربي

5

محرم  1440هـ  -سبتمبر 2018م

الهجرة الروسية إلى مصر 1980 - 1920
فالديمير بيلياكوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
من الهزات االجتماعية التي أحدثتها الثورة االشتراكية في روسيا عام  ،1917والحرب األهلية التي تلتها ،ثمة موجات الهجرة التي تدفقت
من روسيا إلى العديد من البلدان المجاورة ،ومن هذه البلدان ارتحل المهاجرون الروس مرة أخرى إلى بلدان قصية وأبعد ما يكون عن
حدود وطنهم مثل أستراليا وبلدان أمريكا الالتينية .وبين هذه الموجات التي تنوعت مقاصدها (وإن ظل البحث عن االستقرار هو
دافعها األكبر) تدفق تياران رقيقان انصبا في شمال إفريقيا وذلك في عام  ،1920أحدهما كان بهدف إجالء الجرحى والمرضى من الجنود
البريطانيين ومن رافقهم من مدنيين من مدينة نوفوروسيسك الروسية إلى مدينة اإلسكندرية في مصر ،واآلخر حدث ضمن عملية
انسحاب قام بها أسطول البحر األسود من ميناء سيفاستوبول إلى والية بنزرت التونسية .وبالمقارنة مع األعداد الكبيرة التي تدفقت
فإن تعداد المهاجرين الروس إلى الشطر الشمالي من إفريقيا انحصر بين أربعة إلى خمسة آالف
إلى الغرب وأمريكا الجنوبية وأسترالياَّ ،
شخص.

واجهت امل�ست�شرق الرو�سي فالدميري بيلياكوف �صعوبات
جمة يف جتميع م���ادة كتابه ع��ن املهاجرين ال��رو���س يف
م�صر و�إن�����ش��اء بحثه يف و�صف ال��ظ��روف املعي�شية التي
�أح���اط���ت ب��امل��ه��اج��ري��ن وا���س��ت��ق��راء و���ض��ع��ه��م يف املُجتمع
امل�صري ور�صد م�ساهماتهم يف مد اجل�سور بني البلدين،
ذلك لأنّ ال�شرذمة واالنقطاع �صفتان الزمتا «اجلالية»
الرو�سية يف م�صر؛ فبع�ض املهاجرين مل يطل مقامه،
حيث عاد �إىل رو�سيا يف نف�س العام بعد �أن تلقى العالج يف
امل�ست�شفيات الربيطانية هناك .مهاجرون �آخرون ،وبعد
ق�ضاء عامني يف ُميمات الالجئني� ،آث��روا ال�سفر �إىل
بلغاريا و�صربيا ،ويف الأخري بقي الرهط من املهاجرين
الذين متكنوا من االنف�صال عن مراكز اللجوء وتلم�س
ال��ط��ري��ق داخ���ل املجتمع امل�����ص��ري املختلف .ال��ي��وم ،ولو
بحثنا عن �أحفاد املهاجرين الرو�س �إىل م�صر� ،سنجدهم
متفرقني يف الأر�ض وموزعني على جهاتها الأربع.
يركز امل�ؤلف على م�س�ألة تكيف املهاجرين الرو�س التي
�شابتها ال�صعوبات الناجتة عن اختالف البيئة الثقافية
وال��دي��ن��ي��ة يف م�صر ،بعك�س م��ا ج��رى للمهاجرين �إىل
اجلانب الأوروبي �أو حتى �إىل قرب�ص القريبة من م�صر،
حيث �سهل االندماج بني املهاجرين والبلدان امل�ستقبلة
ب�سبب القوا�سم امل�شرتكة فيما بينهم.
ويتناول الكتاب م�صري املهاجرين الرو�س �إىل م�صر من
خالل منظور التاريخ امل�ضطرب للبلد امل�ضيف والذي
كان بح�سب و�صف امل�ؤلف «نعمة ونقمة على الرو�س» (�ص
 .)38كما ير�صد امل���ؤل��ف عملية ت�شكل النمط احلياتي
للمهاجرين ال��رو���س عرب ربطهم باحللقات املجتمعية
التي متا�سوا وتداخلوا معها يف م�صر ،ويجد �أن �أوىل هذه
احللقات و�أقربها �إليهم كانت حلقة املواطنني الأوروبيني
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املقيمني يف م�صر قبل وف��ود املهاجرين ال��رو���س �إليها
(وكانت �أعدادهم غري قليلة �آنذاك) ،حيث �ساهموا كثريا
يف حتديد م�صري القادمني ا ُ
جلدد .ف�إىل جانب القوا�سم
الثقافية امل�شرتكة بني اجلانبني ،الرو�سي والأوروب���ي،
يرجع الكاتب �سبب اج��ت��ذاب ال��رو���س �إىل الأوروب��ي�ين،
�إمكانية احل�صول على عمل ل��دى �أقرانهم الأوروب��ي�ين
وما وجدوه لديهم من جتاوب �إيجابي يف هذا ال�ش�أن .من
ناحية �أخرى ،ف�إنّ املجتمع العربي ،مع بع�ض اال�ستثناءات
القليلة ،كان ين�سب الرو�س �إىل الكتلة الأوروبية العامة،
وك���ان يقاطعهم ب�سبب ذل���ك� ،أو ،يف �أح�����س��ن الأح����وال،
يعاملهم معاملة ب��اردة .ووفقاً لرئي�سة جلنة م�ساعدة
الالجئني الرو�س يف م�صر الليدي �سي�سيلي كوجنريف
ف�إن املهاجرين الرو�س وجدوا �أنف�سهم يف حميط يت�سم
ب��اال���س��ت��ن��ف��ار ال��ع��ام ���ض��د الأج��ن��ب��ي املُ��ه��ي��م��ن ويف مرحلة
ن�ضال للم�صريني للتخل�ص من هذه الهيمنة ،فكان من
الطبيعي �أن يقع الرو�س يف �أتون االحتقان وال�ضغط و�إن
كان ذلك بال نية تتق�صدهم.
�أف��رد امل���ؤل��ف ف�ص ً
ال من درا�سته ل�شخ�صيات ب��ارزة من
املجتمع الرو�سي �ساهمت يف �إث��راء الثقافتني الرو�سية
وامل�صرية .فمن بني الرو�س الذين ا�ستقروا على �ضفاف
النيل كان الدبلوما�سيون وال�ضباط والأر�ستقراطيون
و�شخ�صيات ثقافية عامة وعلماء و�أطباء ومهند�سون.
ويورد امل�ؤلف �أ�سماء لبع�ض ال�شخ�صيات الرو�سية التي
ك��ان��ت م��ع��روف��ة يف ب�لاده��ا م��ث��ل ال��ط��ب��ي��ب وال��ف��ي��زي��ائ��ي
�أن��ري��ب ( )1955 -1889وممثلة امل�سرح الإم�براط��وري
الأم��ي��رة ن��ادي��ج��دا الن�����س��ك��اي��ا ( ،)1937 - 1892وع��امل
امل�صريات غوليني�شيف ،وهو �أول �أمني للآثار امل�صرية يف
متحف الإرميتاج ،وقد مت تعيينه ك�أول رئي�س ق�سم لعلم

امل�صريات يف جامعة امللك ف���ؤاد (جامعة القاهرة) .ويف
عام  2006و�ضع له متثال ن�صفي يف باحة املتحف امل�صري
باعتباره �أحد �أبرز علماء امل�صريات يف الع�صور قاطبة.
وم��ن ال�شخ�صيات الأخ����رى ال��ت��ي ت��رك��ت �أث���را يف تاريخ
العالقات الرو�سية امل�صرية �سكرتري القن�صلية الرو�سية
يف الإ�سكندرية� ،إيفان �أوموف ( )1961 - 1883الذي �ألف
الكثري م��ن امل��ق��االت ع��ن الأدب ال��ع��رب��ي وق���ام برتجمة
طيف منه �إىل اللغة الرو�سية.
�شخ�صية �أخرى �أحاطها امل�ؤلف بق�سط وافر من التعريف
تتمثل يف الفنان الرو�سي بوري�س فريدمان  -كليوزيل
( )1959 - 1878الذي حط رحاله يف القاهرة عام .1929
ومن م�آثره هناك ت�أ�سي�سه لق�سم النحت يف كلية الفنون
اجلميلة يف جامعة امللك ف���ؤاد (جامعة القاهرة) التي
كانت قد �أن�شئت حديثاً .وخالل �إقامته يف القاهرة بعد
ذلك قام ب�إن�شاء مدر�سة فنون النحت احلديث ،ومن بني
الطلبة الذين تخرجوا على يديه هناك الفنان امل�صري
املعروف حممد بهجوري وزميله ح�سني بيكار .ومن بني
�آث��ار هذا الفنان املاثلة للعيان ثمة املنحوتة التي تزين
درج كني�سة ال���روم الأرث��وذك�����س (م��ارج��رج�����س) ومتثال
م�ؤ�س�س املتحف القبطي مرق�س با�شا �سميكة.
�إ�ضاءة �أخرى يقدمها كتاب املهاجرين الرو�س �إىل م�صر
تتمثل يف الفنان الرو�سي �إيفان بيليبني (.)1942 - 1876
ير�سم امل�ؤف ،بادئ ذي بدئ� ،صورة عامة عن هذا الفنان
وا���ص��ف��ا مكانته الإب��داع��ي��ة يف رو���س��ي��ا ،ث��م ي���أت��ي بعدئذ
ليتتبع �سريته احلياتية والإبداعية يف مهجره امل�صري.
ويف ه��ذا اجلانب ،يقدم لنا الكاتب ه��ذا الفنان ب�صفته
ال�صوت امل�شبع بالطاقة والروح الطافحة بالأمل وذلك
ب��رغ��م ال��ظ��روف ال�صعبة وح��ي��اة ال�شتات ال��ت��ي يعي�شها
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مع بني جلدته .كما يقوم امل�ؤلف بنقل انطباعاته عن
م�صر وحياته فيها م��ن خ�لال ا�ست�شهاده بكتاب �ألفه
الفنان نف�سه حمل عنوان «م�صريي» وم��ن �أج��وائ��ه ما
يلي« :يف ع��ام � 1920أل��ج �إىل ع��امل جديد وغريب ،لكنه
ثمني بالن�سبة لفنان ،هنا يف م�صر حيث �أعي�ش و�أعمل
منذ خم�سة �أع��وام .لن �أن�سى �أبدا ذلك االنطباع املذهل
ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت �إىل الأح���ي���اء الإ���س�لام��ي��ة ال��ق��دمي��ة يف
ال��ق��اه��رة ،مب�ساجدها املده�شة ال��ت��ي ت��ع��ود �إىل ب��داي��ات
الزمن الهجري ،ب�أ�سواقها وح�شودها .لقد ب��دا يل �أن
�إح���دى �صفحات �أل���ف ليلة وليلة قدانفتحت �أم��ام��ي،
حتى �أن��ن��ي مل �أمت��ك��ن م��ن ت�صديق �أن ك��ل ه��ذا يحدث
حقيقة ،و�أن الع�صور الإ���س�لام��ي��ة� ،إن �شئتم ،م��ازال��ت
حية حتى اليوم ،و�أن احلياة بقيت على حالها تقريبا.
�إن الأح��ي��اء الإ�سالمية يف القاهرة متتلك خ�صو�صية
ك��ب�يرة ،هند�ستها املعمارية رائ��ع��ة ،وه��ن��اك الكثري من
الآث�����ار ،وال��ك��ث�ير م��ن ال����ب����ازارات ،وامل���ح�ل�ات ال��ت��ج��اري��ة،
وال��ت��ج��ار،وامل��ت�����س��ول��ون ،وال���ب���دو ،وال����زن����وج ،واجلِ ���م���ال،
واحل��م�ير امل��ز ّي��ن��ة ،وال�سجاد ،واحل��ل��وي��ات ،والفاكهة ،يف
كلمة واح��دة ،ب�إمكانك �أن جتل�س هنا وتر�سم لوحة من
احلكايات ال�شرقية اخلرافية!» (�ص .)92
عا�ش بيليبني يف القاهرة حيث قام ب�إن�شاء �أر�شيف �صور
ف��ري��د م��ن ن��وع��ه ،وه��و حم��ف��وظ ال��ي��وم يف رو���س��ي��ا ،وقد
ك��ان بيليبني متحم�سا ب�شدة للفن القبطي ،ويعتربه
الأب املبا�شر ولي�س اجلانبي للفن الرو�سي ،وكان يتهي�أ
لإثبات فر�ضيته هذه عرب �أر�شيف ال�صور خا�صته ولكن
ال��وق��ت مل ي�سعفه ل��ذل��ك .وم��ن الأع��م��ال الفنية التي
مازالت �شاهدة على حياة هذا الفنان العا�شق مل�صر هناك
�إيقونات كني�سة القدي�سة بنتيليمون امللحقة بامل�ست�شفى
اليوناين يف حي العبا�سية بالإ�ضافة �إىل اللوحات التي
�أ�صبحت مقتنيات خا�صة.
يتو�صل الكاتب �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن ال�شتات الرو�سي
ت��رك �أث���را كبريا يف م�صر وال ي��ق��ارن بعدد املهاجرين.
لقد ك��ان معظمهم من املتعلمني وك��ان��وا يك�سبون خبز
يومهم من حرفة التعليم ،وبالنتيجة تكونت جمموعات
من املو�سيقيني والأطباء وعلماء امل�صريات والنحاتني
امل�صريني ممن �أ�صابوا تعليما لدى املهاجرين الرو�س.
لذلك فلي�س من قبيل امل�صادفة �أن تكون النخبة املثقفة
امل�صرية حا�ضرة يف االحتفاالت اخلريية ال�سنوية التي
ك��ان��ت تقيمها اجلالية الرو�سية يف ال��ق��اه��رة ويعمدها
امللك نف�سه وذل��ك تكرميا للدور الثقايف لهذه اجلالية
يف م�����ص��ر .م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي�شري ال��ب��اح��ث �إىل طبيعة
الإن�سان الرو�سي امليالة �إىل املجال الثقايف منه �إىل املجال
التجاري وعامل املال ،وي�ضرب مثاال على ذلك م�شاريع
اجلالية الرو�سية يف م�صر كم�صنع احللويات يف القاهرة
وامل��ط��اع��م الرو�سية و�أك�����ش��اك التبغ وحم�لات الوجبات

ال�سريعة على ال�شواطئ التي �أغلقت �أبوابها بعد �أ�شهر
قليلة من افتتاحها.
ي�����س��ل��ط ف��ل�ادمي��ي�ر ب���ي���ل���ي���اك���وف ال�������ض���وء ع���ل���ى جن���اح
ا���س�ترات��ي��ج��ي يف ال��ع�لاق��ات ب�ي�ن ال���دول���ت�ي�ن ،ال��رو���س��ي��ة
وامل�صرية ،مل يكن ليتحقق لوال وجود املهاجرين الرو�س
يف م�صر .فبعد قيام الثورة البل�شفية عام  1917وحتى
�شهر �أغ�سط�س من عام  ،1943كانت العالقات بني االحتاد
ال�سوفيتي وم�صر ،كما هو معروف� ،شبه معدومة ،وكانت
ال���رواب���ط ال��ت��ج��اري��ة وغ�يره��ا م��ن ال���رواب���ط منقطعة.
وخ�ل�ال ال��ف�ترة امل��وال��ي��ة ق���ام امل��ه��اج��رون ال��رو���س مبلئ
الفراغ وعقد الروابط بني ال�شعبني الرو�سي وامل�صري،
فوفقا لتواجد املهاجرين يف م�صر ،ا�ستطاع امل�صريون
�أن يحددوا نظرتهم من الرو�س وي�ضعوا ت�صورا مكتمال
ع��ن��ه��م ،الأم����ر ال���ذي دع���م ال�����ص��ورة الإي��ج��اب��ي��ة للرو�س
ل��ق��رون الح��ق��ة .يقول الكاتب يف ه��ذا ال�����ص��دد�« :أعتقد
�أن هذه ال�صورة كانت �أحد العوامل يف تطور العالقات
الرو�سية امل�صرية ،و�إن بقي التطور الرئي�سي وال�سريع
هو ذاك الذي حدث بعد ثورة عام �( »1952ص )6
وبح�سب امل�ؤلف ف�إن الدور الذي قام به املهاجرون الرو�س
يف م�صر �شكل دافعا لأن يتجه امل�صريون �إىل اخل�براء
ال�سوفيت ،ولي�س الغربيني ،لإن�شاء امل��دار���س الوطنية
امل�صرية للمو�سيقى الكال�سيكية وال��ب��ال��ي��ة وال�سينما
وال�سريك ،مع ع��دم �إهمال االعتبارات ال�سيا�سية التي
لعبت دورها املحوري يف هذا االجتاه.
خالفا لذلك يثري امل�ؤلف �س�ؤاال دقيقا ومثريا لالهتمام
ح��ول طبيعة امل�ساهمة التي قدمها املهاجرون الرو�س
للثقافتني امل�صرية وال��رو���س��ي��ة ،وه��ل ميكن اعتبارها
منجزا ح�ضاريا باملعني الكوين للكلمة؟ يجيب الباحث
بالقول �إن الأم��ر يتوقف على طبيعة الن�شاط ،ف���إذا كنا
نتحدث عن �إنتاج املواد الثقافية وخدمات التعليم ،ففي
ه��ذه احل��ال��ة ي�صح الت�أكيد على �أن املهاجرين الرو�س

م��ن مهند�سني و�أط���ب���اء وم��ع��ل��م�ين ق��د ���س��اه��م��وا ب�شكل
خا�ص يف الثقافة امل�صرية� ،أي يف امل��ك��ان العيني ال��ذي
�أقاموا فيه ولي�س يف �أي مكان �آخر .بيد �أنه ،وعند تناول
�إ�سهامات العلماء والفنانني الكبار ،فاحلديث هنا يدور
عن م�ساهماتهم يف الثقافة العاملية ككل ومنها الثقافة
ال��رو���س��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا ،ول��ي�����س يف ال��ث��ق��اف��ة امل�����ص��ري��ة عينيا
وح�صريا.
يربط امل�ؤلف م�سار بحثه ب�صفحات من مذكرات بع�ض
املهاجرين الذين دفعتهم الظروف الق�سرية �إىل مغادرة
بالدهم وال�سفر �إىل م�صر ،وهي �صفحات حتمل قيمة
فنية �إىل جانب قيمتها التاريخية وتنقل لنا قب�سا من
الأج����واء اال�ستثنائية ال��ت��ي �أح��اط��ت بع�ض املهاجرين
مثلما يرد يف هذه الكلمات امل�ؤثرة« :دفن موتانا هنا من
غ�ير توابيت ،ول�سبب م��ا ،مل يدفنوا يف املقابر العامة
حيث النخيل و�أزه��ار الدلفى ،و�إمن��ا يف مكان منف�صل.
يف ���ص��ح��راء ���ص��ف��راء ،مب��ع��زل ع��ن خميمنا ،ثمة �ساحة
م�سيجة ب�سلك �شائك ،تلك كانت مقربتنا� .إليها جلب
املوتى الرو�س بنقاالت امل�ست�شفى وهي ملفوفة ببطانيات
ق��دمي��ة ودف��ن��ت يف ال���رم���ال ...ك��وم��ة م��ن ح�صى البحر
الأبي�ض كانت تعربفوق القبور �أما �أ�سماء املوتى فنق�شت
على العلب و�شبكت ب�صلبان خ�شبية ...لقد كانت �أفقر ما
ميكن ر�ؤيته من مقابر و�أكرثها حزنا .ال �أ�ضرحة ،وال
�أكاليل ،وال �شواهد للقبور ،فقط م�شهد البحر والنهائية
ال���رم���ال ،ف��وق��ه��م ال�����س��م��اء وال��غ��ي��وم ال�����س��ارح��ة وال�����س�لام
الأبدي وال�صمت املطلق لل�صحراء» (�ص .)19
اح��ت��وى ال��ك��ت��اب ع��ل��ى جم��م��وع��ة ك��ب�يرة م��ن ال��وث��ائ��ق،
وجزء كبري منها يقدم للمرة الأوىل� ،إىل جانب ال�صور
الفوتوغرافية وو�صف للمقربة الأرثوذك�سية الرو�سية
يف م�صر.
�أخ�ي�را جت��در الإ���ش��ارة �إىل �أن ه��ذا الكتاب ه��و الأح��دث
من بني �سل�سلة درا�سات بني العالقات الرو�سية امل�صرية
يقوم بها ال�صحفي وامل�ؤرخ الرو�سي ،الأ�ستاذ يف اجلامعة
الع�سكرية مبو�سكو فالدميري بيلياكوف ،م�ؤلف �أكرث
م��ن اث��ن��ي ع�شر كتابا يف ه��ذا امل��ج��ال ُي��ذك��ر منها كتاب
«�إىل �ضفاف النيل امل��ق��د���س» وك��ت��اب «م�صر الرو�سية»
وكتاب «اجلنود الرو�س يف �شمال �إفريقيا ..1945 - 1940
العلمني� ..صفحات تاريخ جمهول».
------------------------------------الكتاب :الهجرة الروسية إلى مصر
1980 - 1920
المؤلف :فالديمير بيلياكوف.
الناشر :أليتيا /موسكو  2018باللغة الروسية.
عدد الصفحات264 :
*أكاديمية ومستعربة روسية
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هل البابا فرانسيس مدعاة ُ
للفرقة؟
جان فرانكو سفيدركوتسكي
عزالدين عناية *
في هذا المؤ َّلف الصغير الحجم والعميق المضامين ،الصادر باللغة اإليطالية من تأليف أحد أبرز الوجوه اإلعالمية في األوساط الكاثوليكية،
«لوس ْرفاتوري رومانو» األسبق ،اللسان الناطق باسم حاضرة
الكاتب والصحفي جان فرانكو سفيدركوتسكي ،رئيس تحرير صحيفة
ّ
الفاتيكان ،يحاول المؤلّف تقديم حوصلة للسنوات الخمس من بابوية حبر الكنيسة خورخي ماريو برغوليو المعروف بفرانسيس.
مستعرضا صاحب الكتاب فلسفة البابا القادم من أقاصي جنوب العالم من األرجنتين ،ومبرزًا مدى نجاحه وإخفاقه .لقد ورث البابا الحالي
ً
فرانسيس تركةً ثقيلة خ ّلفها البابا المستقيل راتسينغر ،كنيسةً ترهقها البيروقراطية ويحاصرها الجمود ويستشري فيها الفساد.
محمال برسالة ثقيلة ،تتلخّ ص في خوض إصالحات عاجلة داخل الكنيسة قبل الغرق ،وهو ما بدأت تلوح نُذره.
قدم البابا فرانسيس
ِ
َّ

ر�س َم �صورة عامة
يحاول �سفيدركوت�سكي يف م�سته ّل كتابه ْ
للبابا احل���ايل .منذ اع��ت�لاء فران�سي�س �سدة بطر�س (13
مار�س � )2013سعى ليكون البابا املتف ّرد مب�سلكه ور�ؤيته.
وهو يدرك مل ّيا � ّأن موقعه اجلديد يف حا�ضرة الفاتيكان،
يتغاير ج��ذري��ا م��ع موقعه الأ���س��ب��ق كرئي�س �أ�ساقفة على
فران�سي�س
هام�ش املركز يف الأرجنتني .جعلت تلك العنا�ص ُر
َ
يع ّول على خو�ض التغيري يف ذاته قبل �أن يخو�ضه يف �ساحة
الواقع ،الأمر الذي جعل منه يف ظرف وجيز جن ًما �إعالميا
وحم ّ
���ط �أن��ظ��ار و���س��ائ��ل الإع��ل�ام��� .ص��درت يف الأث��ن��اء مئات
الكتب التي تناولت �شخ�صه ،و�صار م��دار حديث املتابعني
لل�ش�أن الفاتيكاين ،ع��ن م�سلكه اجل��دي��د ،ال�����ص��ادم واملثري
�أحيانا .فهو البابا الذي �أبى ،منذ البدء ،الإقامة يف الق�صر
الر�سويل املنيف (مقر �إقامة البابوات الر�سمي) و�أ�ص ّر على
ال�سكنى يف دي ٍر جماور �صغري ،دير القدي�سة مارتا .ناهيك
عن رف�ضه تق ّلد ال�صليب املذهّ ب و�إيثاره �صليبا متوا�ضعا،
كما تخ ّلى عن ال�سيارات الفارهة واختار �أخرى �شعبية رافعا
�شعار «كني�سة فقرية مل�ؤمنني ف��ق��راء» ،م�ستله ًما يف ذلك
القول الإجنيلي -ال ت�ستطيعون �أن تخدموا اهلل وامل��ال-
(متى .)24 :6الآن بعد مرور ما يفوق خم�س �سنوات على
اعتالئه ال�سدة البابوية� ،أي بع َد �أن -ذهبت الفورة وبقيت
الفكرة ،-يت�ساءل جان فرانكو �سفيدركوت�سكي (�ص)19 :
م��ا ال���ذي و ّف���ق فران�سي�س يف �إجن�����ازه وم���ا ال���ذي خ���اب يف
حتقيقه؟ فهل ال َتهَمت امل�ؤ�س�سة فران�سي�س على غرار غريه
من ال�سابقني برغم الآمال والوعود املغرية بالإ�صالح التي
رافقت جميئه؟
ث ّمة من يتحدّث الآن عن فتنة زرعها فران�سي�س ،وثمة من
يتحدّث عن �صراع حماوِر داخل كني�سة روما؛ لكن اجلميع
ي ّتفق �أن ما حت ّقق من وعود الإ�صالح ،وهو م�شروع �ضخم،
ٌ
�ضئيل ،ولع ّل الأزم��ة الأخالقية العا�صفة بالكني�سة،
�شيء
ب�ش�أن االعتداءات اجلن�سية على القا�صرين من قِبل رجال
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الدين ،التي انت�شر �أواره��ا يف �شتى �أرج��اء العامل امل�سيحي،
قد ه ّزت بعمق كني�سة روما ومل تهد�أ ،وهي يف الواقع ق ّمة
��ع�برة ع��ن �أزم����ة بنيوية عوي�صة.
ج��ب��ل اجل��ل��ي��د ال��ع��ائ��م امل ّ
ي��رى �سفيدركوت�سكي �أن  -فولكلورية الإ���ص�لاح  -التي
انتهجها فران�سي�س ،دون الذهاب �إىل �أ�صل الداء ،مل تقف
ح��ائ ً
�لا دون ت��راج��ع م�صداقية الكني�سة يف �أع�ين الأت��ب��اع.
فلي�س تغيري م�ؤ�س�سة بحجم كني�سة روما رهْ ن فرد ،مهْما
عال �ش�أنه ،ومهْما ابتدع من �أ�ساليب يف خماطبة النا�س
مبن�سكه وم�سلكه وملب�سه ،فحا�ضرة الفاتيكان من ورائها
جي�ش فعلي م��ن العاملني وامل��ت��ع��اون�ين يف �شتى امل��ج��االت
الدبلوما�سية وامل��ال��ي��ة والإع�لام��ي��ة ،وال��ل��وب��ي��ات املتنفذة
والقوى امل�ؤثرة ال�صانعة للر�أي العام .وهي وب�إيجاز ،متلك
كل اجليو�ش �إال جي�ش القوة الع�سكرية اجلارحة.
وك��م��ا ّ
يلخ�ص �سفيدركوت�سكي �شخ�صي َة ال��ب��اب��ا -ب��امل���ؤك��د
فران�سي�س �شخ�صية ك��اري��زم��ي��ة وث��وري��ة .ا�ستطاع �إن�شاء
�شكل جديد يف عي�ش الإمي���ان امل�سيحي .وخ َ
��ا���ض �إ�صالحا
على م�ستوى ال�سلوك ال�شخ�صي والعقلية والعالقات مع
النا�س وتغيري القلوب .ووع َد بتغيري يف احلياة الراعوية...
ولكن ال�س�ؤال املطروح يبقى مل��اذا �أث��ار عا�صف ًة من اجلدل
وال��ن��ق��ا���ش��ات ح��ت��ى غ����دا ع��ن�����ص��ر ُف���رق���ة داخ�����ل الأو�����س����اط
الكاثوليكية؟ بلغت ح�� ّد اتهامه بالهرطقة -يف �إ���ش��ارة �إىل
الر�سالة املو ّقعة من قِبل  62دار�سا والهوتيا� ،ضمن حماولة
�سحب امل�شروعية من البابا ،وهي �سابقة خطرية يف تاريخ
الكني�سة مل ت�شهدها منذ قرون.
ي��ح��اول امل����ؤ ِّل���ف يف ق�����س ٍ��م �آخ���ر م��ن ال��ك��ت��اب ت���ن���او َل جدلية
امل�ؤ�س�سة والفرد �ضمن الإطار الفاتيكاين ،قائال :مل ي�شفع
لفران�سي�س م�سلكه املتوا�ضع ،وهو يغ�سل ويق ّبل داخل �أحد
�سجون روم��ا �أق���دا َم م�ساجني و�سجينات م��ن بينهم م��ر�أة
م�سلمة� ،ضمن م�شهد درامي حمبوك بعناية� ،أو وهو يلقي
��رح��م��ا ع��ل��ى �أرواح
ب��ب��اق��ة زه���ور يف ب��ح��ر ج��زي��رة مل��ب��ي��دوزا ت ّ

الغرقى من املهاجرين غري ال�شرعيني� ،أو كذلك معار�ضته
َ
عر�ض املباركة الالهوتية للبيع يف ال�سوق اجليو�سيا�سية ،يف
�إ�شارة �إىل زيارة الرئي�س الأمريكي رونالد ترامب الفاتيكان،
توجهه �أكان يف �سيا�سته مع الأجانب �أو يف
بحثا عن تزكية ّ
مواقفه املت�ش ّنجة يف م�سرح ال�سيا�سة الدولية .رغم ك ّل ذلك
انهالت على فران�سي�س االنتقادات من كل �صوب ،من داخل
الكني�سة وخارجها ،وهو ال�سلطة العليا على ال�ضمائر وظ ّل
اهلل على الأر�ض يف الت�صور الكاثوليكي .ففرتة فران�سي�س
ت�شهد ت�شكي ًكا يف ع�صمة البابا مبا لي�س له نظري يف الع�صر
احلديث ،فقد �أ�ض ّر الرجل بالكني�سة ،بح�سب البع�ض ،مبا
متوا�ضع م�ؤثرٍ .
يفوق ما �أتاه من م�سلك
ٍ
ُيل ّح امل�ؤلف �سفيدركوت�سكي على �إب��راز �أن �سيا�سة الكني�سة
ت�صنعها امل�ؤ�س�سة وال ي�صنعها الأف���راد َمهْما عال �ش�أنهم،
وهو الدر�س العميق الذي مل يفقهه فران�سي�س ح ّد ال�ساعة.
ففي هذه النقطة ّ
يتلخ�ص جوهر اخلالف بني فران�سي�س
وامل�ؤ�س�سة ،وهي النقطة التي جعلت البابا مدعاة لل ُفرقة
كما يعنون امل�ؤ ِّلف كتا َبه.
وبرغم ال�ضجيج الهائل يف حقبة فران�سي�س ح��ول ال�ش�أن
ال��ك��ن�����س��ي ،ث��م��ة ق�����ض��اي��ا ك�ب�رى ب��ق��ي��ت ع��ل��ى ح��ال��ه��ا :منها
ال�شخ�صنة امل��ف��رط��ة ل��ل��ك��رادل��ة ،و���ص��راع��ات ال��ن��ف��وذ داخ��ل
َ
الكوريا رومانا (اجلهاز ال�سلطوي الرئي�س) ،والف�ضائح
املالية التي جعلت من حا�ضرة الفاتيكان ُت�ص َّنف باملالذ
الآمن لتبيي�ض الأم��وال والتهرب ال�ضريبي ،وفاتيليك�س،
وح���وادث االع��ت��داء اجلن�سي على ال ُق ّ�صر م��ن قِ��ب��ل رج��ال
الدين.
ال يغفل �سفيدركوت�سكي عن ذكر �أن البابا يلقى �آذانا �صاغية
يف �أو�ساط �شرائح معينة من النا�س ،مثل العلمانيني (يف
مقابل م��ن لي�سوا م��ن رج���ال ال��دي��ن) ،والغنو�صيني ،ويف
�أرجاء بعيدة خ�صو�صا يف جنوب العامل ال يف املركز يف الغرب.
خطاب مبا�شر ،متميز ب�شحنة حما�سية
فخطاب فران�سي�س
ٌ
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عالية ومن�شغل ح ّد الهو�س بالفقراء وامل�ش َّردين وامله َّم�شني.
ذلك النجاح الن�سبي للبابا دفع العدي َد من الأو�ساط املناوئة
�إىل انتقاده بو�صفه مر ِّوجا «لفولكلور �أمريكا الالتينية» يف
ّ
ال�صف
الغرب ،و�أحيانا اتهامه بال�شعبوية واالن��زي��اح �إىل
الي�ساري يف معاجلة الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية،
خطاب يذ ّكر كني�سة روم��ا بطروحات اله��وت التحرر
وهو
ٌ
امل��م��ق��وت��ة .وال���واق���ع �أن ال��و���س��ط االج��ت��م��اع��ي الأم��ري��ك��ي
الالتيني الذي ن�ش�أ فيه البابا ميلي عليه النظر �إىل واقع
الكني�سة ور�سالتها من منظور مغاير للمنظور الغربي.
فقد عانت �أمريكا الالتينية طويال وال زال��ت من �أو�ضاع
الظلم واحل��ي��ف .خ ّلفت يف العديد م��ن املنا�سبات �ضحايا
يف �صفوف الكني�سة على غ��رار اغتيال املون�سنيور �أو�سكار
�آنولفو روم�يرو رئي�س �أ�ساقفة �سان �سالفادور وه��و يقيم
القدا�س داخل الكني�سة ،و�سقط الراهب الأرجنتيني �أنريك
�أجنيليللي �صريعا �أي�ضا يف عملية مد َّبرة ،واغتيل الراهب
�إغنا�سيو �إالكوريا رفقة خم�سة من �أ�ساتذة جامعة �أمريكا
الو�سطى .كما دفعت تلك الأو�ضاع باملثل �إىل انتهاج خيارات
ثورية انخرط فيها رجال دين ،لع ّل �أ�شهرهم الراهب وعامل
االجتماع الكولومبي كاميلو تو ّري�س ري�سرتيبو� ،سنة ،1965
وانتمائه �إىل �صفوف «جي�ش التحرير الوطني» ()ELN
ذي التوجهات امل��اوي��ة� ،إىل حني ا�ست�شهاده يف فرباير من
العام الالحق .م ّثل ذلك عنواناً لِ ا يعرتي كني�سة �أمريكا
الالتينية م��ن حت���والت ،بظهور خطاب حت��ري��ري ،باملعنى
االجتماعي ،ل�صيق بق�ضايا امله َّم�شني ،ومف َعم بالدالالت
الالهوتية .لذلك م��ا ك��ان ع�سريا على «اله���وت التحرر»
مفهومي اخلال�ص واخلطيئة و�إعطائهما دالالت
حتوير
ْ
واق��ع��ي��ة اجتماعية ج��ن��ب ت��ل��ك ال����دالالت الغيبية ،ليغدو
ال��ت��ح��رر م��ن اخلطيئة مبفهومه ال��دي��ن��ي ي���وازي التحرر
م��ن الظلم والتخلف ،ويرتقي بالر�أ�سمالية �إىل م�صاف
اخلطيئة البنيوية.
تك�شف م��واق ُ��ف ال��ب��اب��ا فران�سي�س ومعار�ضتها اجلاحمة
ح ّد َة املركزية الأوروبية ،كما ّ
يبي الكاتب (�ص ،)52 :التي
م��ا انفكت متح ّكمة بالقرار داخ��ل الكني�سة الكاثوليكية،
حيث تتوا�صل كما ي��ق��ول �سفيدركوت�سكي هيمن ُة تف ّوق
«ال��ل��وغ��و���س» ال��غ��رب��ي ،ب��و���ص��ف��ه امل���خ��� َّول الأوح�����د ب��ت���أوي��ل
الر�سالة امل�سيحية .مع انت�شار خ�شية من كني�سة هام�شية،
كني�سة �أمريكا الالتينية التي انحدر منها البابا ،والتي
كانت �إىل �سنوات قليلة حق َل «� ْ َ
أنلة» وتب�شري من الغربيني،
�أن تتح ّكم بطريقة عك�سية يف املركز ال��ذي �أن�ش�أها ،مع �أن
الواقع امل�سيحي كك ّل ي�شهد حتوالت دميغرافية عميقة يف
ما يخ�ص تطور �أعداد املنتمني للكني�سة من عامل اجلنوب
وانح�سار داخ��ل الف�ضاءات امل�سيحية الغربية التقليدية،
�سواء على نطاق عامة الأتباع �أو الكوادر ال َك َن�سية.
يخ�ص�ص �سفيدركوت�سكي حم���ورا خا�صا لأ���ش��ر���س حملة
ا���س��ت��ه��دف��ت ال��ب��اب��ا ف��ران�����س��ي�����س ،م���ع م���ا ح�����ص��ل يف ال��راب��ع

والع�شرين م��ن �سبتمرب م��ن ال��ع��ام املا�ضي بالتن�سيق بني
�أو�ساط �أوروبية و�أمريكية ب�إ�صدار وثيقة �ضمت � 25صفحة
بعنوان« :ت�صويبات بخ�صو�ص �إ�شاعة الهرطقة» ا�ستهدفت
البابا �أ�سا�سا .كانت الوثيقة مو ّقع ًة من قِبل � 62شخ�صية
ك َن�سية وغري ك َن�سية من بينهم رج��ال دين متنفذين على
غرار برنار فيالي امل�س�ؤول الأول يف تنظيم الأُخوة الرهبانية
�سان بيو�س العا�شر ،التنظيم التابع للمون�سنيور لوفابر
امل��ع��روف مب��واق��ف��ه امل��ت�����ش��ددة لتوجه الكني�سة ال�لاه��وت��ي،
و�شخ�صيات مكلفة بال�ش�أن املايل التابع حلا�ضرة الفاتيكان
مثل �إت��ور غوطي تيدي�سكي املدير ال�سابق «ل�ل�إي��ور» (مبا
يعادل وزارة املالية) يف حا�ضرة الفاتيكان .ت�ض ّمنت الوثيقة
املذكورة �إدانة �صريحة �-إن البابا فران�سي�س قد �أثار بلبلة
داخ��ل الكني�سة ويف ال��ع��امل يف جم��ا ْ
يل الإمي���ان والأخ�ل�اق،
مب��ا �أ����ص���دره م��ن �-إر����ش���اد ر���س��ويل -متمثل يف �-أم��وري�����س
اليتيتيا’” ،وهي ر�سالة بابوية �أعرب فيها البابا عن انفتاح
جت��اه ق�ضايا املط َّلقني بق�صد دجمهم جم��ددا يف اجل�سد
امل�سيحي ،لقيت الر�سالة معار�ضة �شديدة .واع َتربت وثيقة
االنتقاد فران�سي�س ن�صريا لتوجه خطري داخ��ل الأو�ساط
امل�سيحية يح ّر�ض على الفتنة والهرطقة (�ص.)67 :
يف ال��واق��ع م ّثلت حم���اوالت فران�سي�س لتطهري الكني�سة
من املتن ّفذين مثل الكردينال جريار مولر املكلف الأ�سبق
بـ»جمل�س م��راق��ب��ة عقيدة �إمي����ان ،-وه��و مبثابة املحكمة
الد�ستورية العليا ،خطو ًة جريئ ًة خ ّلفت تداعيات على توازن
وفجا ،ح�صل
القوى ،فقد اعترب البع�ض عزل مولر مهي ًنا ًّ
بعد لقاء م��ع البابا حاججه �أث��ن��اءه بقول ف�صل« :بلغني
اتخاذك موقفا معاديا ل�شخ�صي ولهذا �س�أعزلك».
لقد �سبق لفران�سي�س �أن �ش ّكل «جمل�س حكماء» متك ّونا من
ت�سعة وج��وه َك َن�سية معروفة �أغلبهم م��ن جنوب العامل،
بق�صد حتجيم النفوذ الغربي داخ��ل الكني�سة ولإمت��ام ما
ي�صبو �إليه ،لكن ذلك املجل�س بقي م�شلوال ومل يتع َّد دور

الهيئة اال�ست�شارية .رمبا ال�شيء الأبرز الذي حت ّقق يف عهد
البابا فران�سي�س وهو �إن�شاء ثالث هيئات ُك ّلفت بالرقابة
امل��ال��ي��ة ا���س��ت��ط��اع��ت �أن حت�� ّق��ق جن��اح��ا ن�سبيا يف ال�����س��ن��وات
الأخ�يرة :يف الثامن والع�شرين من يونيو  2013مت �إيقاف
املون�سنيور نون�سيو �سكارانو ،ويف الثاين من دي�سمرب 2015
مت �إيقاف املدع َو ْين لو�شيو �أجنيل بالدا وفران�شي�سكا �شوقي
امل ّتهمني باختال�س وث��ائ��ق على �صلة بال�ش�أن امل���ايل ،ويف
ال�سابع والع�شرين م��ن نوفمرب  2017مت ت�سريح جوليو
ماتييتي املدير امل�ساعد مل�ؤ�س�سة «الإيور» (�ص.)73 :
يبقى التحدي الأكرب للبابا فران�سي�س ّ
متلخ�صا يف العجز
ح ّد الراهن عن وقف نزيف ت�آكل ر�أ�س مال الكني�سة ا ُ
خللقي
يف �أو����س���اط ال��ن��ا���س ،ب�سبب ق�ضايا االع���ت���داءات اجلن�سية
امل��ت��ع��ددة على القا�صرين .تفاقمت الأو���ض��اع ب����أن طالبت
�أ�صوات بحجم رئي�س الأ�ساقفة كارلو ماريا فيغانو ،القا�صد
الر�سويل (ال�سفري البابوي) يف الواليات املتحدة ،با�ستقالة
البابا فران�سي�س بذريعة ّ
ت�سته على كرادلة مو َّرطني يف
الف�ضائح اجلن�سية من بينهم الكردينال تيودور ماكاريك.
الآن كما يقول �سفيدركوت�سكي ب��د�أ البابا فران�سي�س يعي
�أ�سباب ا�ستقالة البابا رات�سينغر احلقيقية ،فكما ُت ِّ
لخ�ص
تلك القولة ال�ساخرة الأم���ر�« :أن يتوىل �شخ�ص مبفرده
�ش�أن الإ�صالحات داخ��ل الكني�سة ،كمن ّ
ينظف متثال �أبي
الهول بفر�شاة �أ�سنان»ّ .
يلخ�ص �سفيدركوت�سكي يف خامتة
الكتاب ما تب ّقى بحوزة فران�سي�س من م��ن��اورة بقوله :ال
مراقب الكني�سة من خارج �إ�صالحات فعلية كربى
يلحظ
ُ
م�ست م�ؤ�س�سة الكني�سة خ�لال �سنوات بابوية فران�سي�س،
ّ
رغم ال�ضجيج الهائل يف و�سائل الإع�لام� .صحيح يخو�ض
البابا ثور ًة ،لكن هذه الثورة ذاتية ومل َت َتجم يف �إجنازات
ف��ع��ل��ي��ة ح���د ال���راه���ن .ث��م��ة م���ن ي���رى �أن ال�����س�لاح ال��ق��وي
املتبقي لدى فران�سي�س يف خو�ض لعبة ا�سرتاتيجية داخل
الفاتيكان مبنح جناح من ُي�س َّمون بالعلمانيني دورا فاعال
داخ��ل الكني�سة ،واملق�صود بالعلمانيني يف املدلول الكن�سي
جي�ش املتعاونني املدنيني مع الكني�سة يف الأجهزة الإدارية
ويف �سائر الأن�شطة عرب العامل ،وعدد ه�ؤالء هائل وحا�سم.
يف الواقع ذلك القرار الغائب من �ش�أنه �أن يقلب موازين
القوى ب�شكل جذري داخل الكني�سة وهو ما تخ�شاه عديد
الأطراف.
------------------------------------الكتاب :هل البابا فرانسيس مدعاة ُ
للفرقة؟
تأليف :جان فرانكو سفيدركوتسكي.
الــنــاشــر :مــنــشــورات روب ـ ّتــيــنــو (كــاتــنــزارو-
إيطاليا) “باللغة اإليطالية”.
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات104 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما
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علي الرواحي *

هل يستطيع الفن إنقاذنا؟
سنتياغو زباال

في كتابه األخير “هل يستطيع الفن إنقاذنا؟” وعلى مدى ثالثة فصول متداخلة ،يقوم الفيلسوف اإلسباني سنتياغو زباال بطرح أسئلة
مستخدما في ذلك مقولة الفيلسوف
مختلفة حول الفن وذلك من منطلق العلوم اإلنسانية وعالقتها بالظاهريات والفكر النقدي،
ً
األلماني مارتن هايدغر» اهلل فقط يستطيع إنقاذنا» والتي قالها في نهاية مشواره الفلسفي حيث نُشرت في صحيفة دير شبيغيل
أن اهلل هنا حسب قاموس الفيلسوف هايدغر ليس ذلك المعنى التقليدي والحرفي الذي تم تأويله على هذا
األلمانية بعد وفاته ،غير َّ
األساس لدى الكثير من المشتغلين بالحقل الفلسفي ،بل يعني بذلك كما تناوله هايدغر في عمله المهم «أصل العمل الفني»
مفهوما مختلفا .
ا�ستخدم مفهوم اخلال�ص �أو الإنقاذ ب�صيغ ٍ خمتلفة يف الكثري
م��ن الأع��م��ال الفل�سفية والأدب��ي��ة التي �سبقت عمل زب��اال ه��ذا،
حيث جند �أن الهرمنيوطيقيا الفو�ضوية من املمكن �أن تنقذنا
�أو ُ
تخل�صنا كما هو عنوان الفيل�سوف الإي��ط��ايل ج��اين فاتيمو
ب��اال���ش�تراك م��ع زب��اال يف ع��ام 2011م .منذ ف�ترة طويلة وزب��اال
باال�شرتاك مع فاتيمو يراهنان على الطارئ واملهم�ش وال�ضعيف
ودروه يف خال�ص العامل و�إنقاذه ،لذلك ي�أتي هذا العمل كت�أكيد
على هذا امل�سار وت�أ�صيل له ،بالعودة للكثري من امل�صادر الفل�سفية
املختلفة وال��ت��ي حت�ضر بع�ضها ك��م��ا ه��و ح���ال ه��اي��دغ��ر ب�شكل
م��رك��زي ومكثف وحم���وري ،ورمب���ا توجيهي �إىل درج���ة كبرية،
لي�س ب��دءًا بالعنوان فقط ،بل كذلك بطريقة املعاجلة وجعل
الفن املحور الرئي�سي ،كما جند �أن هناك الكثري من الأ�سماء
الفل�سفية الراهنة حت�ضر بقوة يف هذا العمل كما هو احلال لدى
�آرثر دناتو ،جاك ران�سيري ،ومايكل كيلي ،وغريهم.
ثمة فرق مفاهيمي �أ�سا�سي ي�سعى زباال للتفريق بينهما يف بداية
هذا العمل ،وهو تفريق مركزي ،ي�ؤثر يف الفهم ،وبالتايل يف عدة
الت�أويل املمكنة ،وهما :غياب الطارئ ،والدولة الطارئة ،حيث
�أن املفهوم الأول يحيل �إىل م�سار فل�سفي هايدغري بامتياز وهو
مغاير للآخر ،يف حني �أن املفهوم الثاين يندرج يف م�سار فالرت
بنيامني ،كارل �شميدت ،وجورجيو اجامنب .ففي اجلانب الأول
ال يحيل املفهوم الهايدغري �إىل «ال�سيادة املعلقة يف احل��االت
اال�ستثنائية» ،بل يحيل �إىل «تعليق الوجود» الذي يت�ضمن �أي�ضا
تعليق القرار من قبل املُ�شرع.
يف ال��ف�����ص��ل الأول وامل��ع��ن��ون ب��اجل��م��ال��ي��ات ال��ط��ارئ��ة �أو اجل��م��ال
الطارئ (���ص ،)13يت�ساءل زباال م ُكمال ً بذلك ت�سا�ؤل هايدغر
حول «هل ما يزال الفن جوهريا ً و�ضروريا ملعرفة كيف حدثت
احلقيقة يف تاريخنا الوجودي �أو غري ممكنة التحقق عن طريق
ال��ف��ن؟» وه��و يف ذل��ك يوا�صل ط��رح ذل��ك ال�����س���ؤال ال��ذي طرحه
�سابقا الفيل�سوف الأملاين هيجل ،والذي عن طريقه من املمكن
�أن ي�صبح الفن منف�صال عن اجلماليات والثقافة باملعنى الكبري
للمفردة .ولكن� ،أال يُفرت�ض بالثقافة �أن تدعم الفن لتطوير
الكثري من الفر�ص يف هذا املجال؟ كما يت�ساءل زباال موا�صال
ً بذلك طريق هايدغر ،ال��ذي يذهب �إىل �أن��ه من ال�ضروري �أن

10

يت�سم الفن بـ «ثقافة �سيا�سية» ،و�أن ينف�صل الفن من تعبرياته
اجلمالية فقط� ،إىل اتخاذه موقفا ً انطولوجيا ً من العامل ،بكل
ما فيه من ق�ضايا وت�سا�ؤالت خمتلفة.
يف هذا ال�سياق يطرح امل�ؤلف �س�ؤاال ً حول �إمكانية قيا�س الت�أمل
�أو التفكري ،ذل��ك �أن��ه وانطالقا ً من هايدغر ،وب�سبب تداخل
الفل�سفات ف���إن الفن واملنطق واملعرفة وغريها ،ت ُنتج احلقيقة
بطرق خمتلفة ،وتطرح ت�سا�ؤالت حول اخلري واجلمال والأخالق
وغريها ،وذلك يعود ب�سبب التداخل بني الذات واملو�ضوع ،حيث
مت اختزال العامل يف ال�صورة الإعالمية �أو تلك التي يتم عن
طريقها تخليد الكثري من الأح��داث واملواقف الب�شرية .فالفن
باملعنى ال��وا���س��ع للكلمة ،مب��ا فيها ال�����ص��ورة ،والأغ��ن��ي��ة ،التي ال
تختلف م��ن ح��ي��ث الطبيعة يف ال��ع��امل ،غ�ير �أن��ه��ا تختلف من
ناحية اال�ستخدام التجاري لل�سلعة� ،أو البناء التاريخي ،فهذا
االخ��ت�لاف لي�س م��ن ناحية ال��ع��م��ق� ،أو االه��ت��م��ام� ،أو ال��درج��ة،
فهي من املمكن ان ُتعرب عن احلقيقة ،لكنها ال متتلك القوة
كما هو الو�ضع يف �صورة العمل الفني ،وهو ما جنده وا�ضحا ً
يف �صورة «م�شروع رواندا» �أو �صورة « ق�ص�ص اجلنود من العراق
و�أفغان�ستان» ،فالفن اجليد �أو املتميز من املمكن �أن يك�شف لنا
عن الو�ضع الطارئ الذي نعي�شه� ،أو ي�ساعدنا على التعامل معه
من الناحية الواقعية �أو النظرية.
ينق�سم اجلزء الثاين من هذا العمل ،لأربعة �أق�سام من �ضمنها:
التناق�ض االجتماعي املعا�صر ،كاملدينة �أو احل�ضر ،ونداء البيئة،
حيث �أدت لظهور اثني ع�شر عمال ً فنيا ً ،فهذه الأعمال املختلفة،
وال��ت��ي تفاوتت طبيعتها ،ح�سب ك��ل عمل على ح��دة لالهتمام
ب��ق�����ض��اي��ا خم��ت��ل��ف��ة ،وم��ت��ف��اوت��ة ،ك���ال���ذوب���ان اجل���ل���ي���دي ،وت��ل��وث
املحيطات ،والأ���ش��ج��ار ،وال��ت��ي ك��ان��ت داف��ع��ا ً لالهتمام بالبيئة،
واالحتبا�س احلراري ،والت�صحر وغريها من الق�ضايا املختلفة،
ذلك �أن هذه امل�سائل قد حدثت ب�سبب «التناق�ض االجتماعي»
وال���ذي ت��ول��د ع��ن ط��ري��ق ال�سيا�سة ،وال��ت��م��وي��ل امل���ايل ،واالط���ار
التكنولوجي الذي يحتوي الإن�سان وي�سيطر عليه ،حيث جت�سد
يف م�ساكن ال�صفيح ،وامل�شردين ،وت���أث�ير البال�ستيك ،وغريها
من املنتجات� .إذا كانت مهمة الفن الأ�سا�سية تتعدى اجلانب
اجلمايل لت�صل �إىل اتخاذ موقف �سيا�سي� ،أو وجودي من احلياة،

ف�إن الفنان املبدع هو الذي يقوم بهذه املهمة ،لأن املقاومة بكل
معانيها ال�سلمية ،والوجودية املختلفة تقع على عاتقه ،بالرغم
من املواقف املرتاجعة التي اتخذها بع�ض املبدعني واملثقفني
جتاه الكثري من الق�ضايا العامة وغريها� ،إال �أن هذا الرتاجع «
ح�سب هايدغر » ال يعني ف�شل املو�سيقيني ،وال ٌك ّتاب ،والر�سامني،
بل يعني بالعك�س من ذل��ك �أن �أعمالهم قد جنحت ب�شكل غري
م�سبوق.
غ�ير �أن ال�����س���ؤال ه��ن��ا :م��ن ه����ؤالء امل��ب��دع��ون؟ وك��ي��ف جن��ح��وا يف
الك�شف عن الوجود بهذه الطريقة اجلديدة واملبتكرة ،كما هو
احلال يف الأعمال الفنية؟
والإجابة هي �أنهم �أولئك الذين تراجعوا من املوقف الالمبايل
�أو غ�ير امل��ك�ترث جت��اه الثقافة ال�سيا�سية ،ب��اجت��اه الك�شف عن
املتبقي من الوجود كل ح�سب طريقته ،و�أ�سلوبه ،وحتديدا من
خ�لال الفن �أو الأ���س��ل��وب الفني ،وه��ذا م��ا جعل هايدغر يقوم
بتفريق مفاهيمي جذري بني «اللذين ينقذوننا من الطارئ» �أو
«ي�ضعوننا يف الطارئ» (�ص ،)26لذلك ف�إن هذه الأعمال الفنية
ال تندرج يف خانة الأعمال احلرفية� ،أو امل�شغوالت� ،أو املنتجات ،بل
يف تلك الأعمال الوجودية التي تهدف للقب�ض على املتبقي من
الوجود ،وك�شفه بطريقة �أخرى ،خمتلفة ،بطريقة فنية ،مبتكرة،
مكتنزة بالر�ؤى الإبداعية ،واملواقف ال�سيا�سية ،وهو ما يجعل
هذه الأعمال يف �صراع �ضد الت�ضحية لي�س بالواقع الثقايف ،بل
التوجهات الوجودية ،الباحثة عن احلقيقة الوجودية املخفية.
حيث �أنها ال تخ�ضع� ،أو ال تبحث عن ر�ضى املنظمات �أو ال�شركات
التكنولوجية ،بل ترمينا �أو تدفعنا �أو توجهنا �إىل هذه احلقائق
م��ن خ�لال التعبري ع��ن التناق�ضات االجتماعية التي نعي�شها
ب�شكل م�ستمر ،والتي تتج�سد يف املوقف من البيئة ،واملدينة،
وه��و ما يتطلب «موقفا ً وج��ودي��ا ً خمتلفا ً » كما ق��ال هايدغر،
من ه�ؤالء املبدعني والفنانني ،وذلك لي�س من خالل التجربة
املتولدة عن اخلربة لهم ،بل من خالل املفاهيم ،والت�أويل املغاير
الذي يتم اتباعه من قبلهم .حيث �إن هذه البدائل من املمكن �أن
تتولد �أو يتم الك�شف عنها عن طريق الأدب� ،أو امل�سرح �أو الفن.
يف هذا ال�سياق ،تك�شف الكثري من الأعمال الفنية عن مقاومتها
للعوملة ،ورغبة مبدعيها يف �أال ت�شمل اجلانب اجلمايل فقط ،بل
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�أي�ضا ً كما قال �آرث��ر داناتو ،ت�شمل عوملة الأعمال الأدبية تعني
يعب الفن عن �إن�سانيتنا ،حيث من املمكن �أن تتحول هذه
ب�أن ّ
الأع��م��ال لك�شف ع��ن احلقيقة وب�شكل خا�ص لأول��ئ��ك الرجال
والن�ساء الذين يبحثون عن معنى يف ه��ذه الأع��م��ال���(.ص،)28
غ�ير �أن ه��ذا ال��ق��ول لي�س �صحيحا ً ب���إط�لاق ،فنحن نعي�ش يف
ع�صر « مالية الأع��م��ال الفنية» �أي تلك القائمة على التمويل
املايل ،املمولة من ال�شركات التكنولوجية ،الأمر الذي يفقدها
وظيفتها النقدية ،وينهي تعزيزها للأنظمة والبنى التي يجب
م�ساءلتها� ،أو نقدها.
يف العمل الأول املختار يف هذا الكتاب (�ص ،)29يتحدث زباال عن
التناق�ض االجتماعي� ،أو «التناق�ض الأق�صى» ح�سب �سالفوي
جيجك ،لأن هذا التناق�ض يعترب اليوم كارثة كبرية ،حيث تدافع
الكثري من الآليات عن اخلطر احلقيقي �إذا مل يتم �أخذه بعني
االعتبار ،وذلك من خالل الأعمال التي يقوم بها بع�ض الفنانني
�أمثال :جوتا كا�سرتو ،فيليبو مينيلي ،وغريهم ،والتي ُتلقي بنا
يف التناق�ضات ال�سيا�سية ،املالية ،والتقنية ،تلك التي ت�ؤطر عاملنا
املعا�صر؛ �إذ �أن��ه��ا ال تهدف �إىل ك�شف تناق�ضات معينة اعتدنا
على جتاهلها ،بل لتك�شف لنا عن موقف وجودي بديل ،يختلف
ع��ن ال�سائد وامل��ف��رو���ض م��ن قبل الكثري م��ن ال��ق��وى يف العامل
الر�أ�سمايل املعا�صر ،فهناك الكثري م��ن الأع��م��ال الفنية التي
اعرت�ضت على غزو العراق ،ومل يتم �إنتاجها للمتاحف ،واملعار�ض
اخلا�صة ،بل �أنتجت لفن ال�شوارع ،والإن�ترن��ت ،وال�صحف� ،أي
لتلك الو�سائل املنت�شرة يف كل مكان� .صورة �سلفي مركبة لرئي�س
الوزراء الربيطاين الأ�سبق توين بلري وخلفه �آبار نفط حترتق،
ا�ستخدمت ه��ذه ال�صورة من قبل ن�شطاء املجتمع امل��دين على
امل�ستوى العاملي يف عام 2003م وذلك يف تظاهرات مناه�ضة لغزو
ال��ع��راق ،والتدخل الع�سكري يف تلك ال��ف�ترة ،ولنقد االدع���اءات
الر�سمية املختلفة لهذا الغزو ب�سبب النق�ص الكبري يف الأدل��ة
التي كانت ه��ي ال�سبب الرئي�سي يف ه��ذا ال��غ��زو ح�سب ال��رواي��ة
الر�سمية .حيث يتعر�ض زباال بنقد عميق لليربالية وتناق�ضاتها
املختلفة ،فهي لي�ست وجهة نظر �سيا�سية عابرة ،بل هي ر�ؤي��ة
�شاملة للوجود ،تقوم على دمج االقت�صاد ،ال�سيا�سة ،وحتى العلم،
لت�شجيع وفر�ض بع�ض القيم واملفاهيم ب�صفتها مبادئ كونية،
وعاملية ،ال ميكن اال�ستغناء عنها ،حيث عن طريقها مت فر�ض
الدميقراطية ،والر�أ�سمالية ،لي�س ب�سبب امتيازاتهما ومنافعهما
الكثرية ،بل ب�سبب �أن هذا النظام ميتلك املقدرة على تطوير هذه
الر�ؤى ،وتر�سيخها ب�شكل م�ستمر ،ويبدو �أنه �أبدي.
ول�شرح ه��ذه الإ�شكالية ي�ستعني زب��اال ب�صمويل هنتنغتون يف
ك��ت��اب��ه ال�شهري «���ص��دام احل�����ض��ارات» وامل��ن�����ش��ور يف ع���ام 1996م،
حيث يقول» �إذا كانت املجتمعات غري الغربية ترغب يف الت�شكل
بالثقافة الغربية ،ف�إن ذلك �سيحدث كنتيجة للتو�سع ،والتنمية.
فالإمربيالية تعترب كنتيجة منطقية لتبعات العاملية ،لأن هذه
الأخرية خطرية على العامل غري الغربي فمن املمكن �أن ت�ؤدي
�إىل حرب بني احل�ضارات ،كما �أنها يف املقابل خطرية على الغرب
حيث من املمكن �أن تت�سبب بهزميته» .بالإ�ضافة لذلك ي�ستعني
زب��اال لت�أكيد وجهة النظر ه��ذه بفيل�سوف ال��ق��ان��ون الإي��ط��ايل
دانيلو زولو ،حيث ي�ؤكد زولو ب�أن الغرب قد بد�أ بجعل هذه القيم
حمايدة ،وذلك من خالل جعل الدفاع عن النف�س بو�صفه عمال

ً �إرهابيا ً كما هي املادة  51يف ميثاق الأمم املتحدة .ففي املح�صلة،
جند �أن هذه القيم امربيالية يف العمق ،لأنها ول��دت من قوى
ع�����ش��وائ��ي��ة ،وغ�ي�ر منظمة ،ف��ه��ي ب��ه��ذا امل��ع��ن��ى ال حت�ت�رم القيم،
واحلريات ،والثقافات املحلية للمجتمعات.
يف العمل الثاين يف هذا الكتاب(�ص ،)37يطرح منطا ً فنيا ً-كما
هو ح��ال كل ه��ذا الكتاب  -للمقاومة ،وع��دم القبول بالأنظمة
املفرو�ضة على الإن�����س��ان ،مب��ا فيها ال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية وغ�يره��ا ،حيث تظهر ه��ذه اللوحة للفنان جوتا
كا�سرتو بعنوان الرهن العقاري ،والتي هي عبارة عن م�شنقة
مزخرفة ب��ال��دوالر ،يف �إ���ش��ارة وا�ضحة �إىل الأزم���ة التي خلقها
الرهن العقاري �إب��ان الأزم��ة االقت�صادية يف عام 2008م .فهذه
الأزم��ة �أ�صبحت مبثابة م�شنقة تهلك املواطنني املت�أثرين بها.
هناك الكثري من الأ�شياء التي ال تظهر يف هذه اللوحة  -ح�سب
زب��اال�-أو غري مرئية ،ك�سقف امل�شنقة ،ومالك املنزل ،حيث من
املمكن توقع �أن هذا ال�سقف ي�شري �إىل ُم ّ
الك هذه املنازل ،وهنا
ال تقت�صر فقط على الأ�شخا�ص ،بل يتم �إحالتها يف الكثري من
الأحيان للم�ؤ�س�سات الر�سمية واحلكومية وت�شريعاتها وقوانينها
املجحفة يف حقهم .فهذه الأزمة ال تعترب مفاجئة بهذا املعنى ،بل
هي متوقعة ،فهي تعترب امتدادا ً للرغبة العميقة بحفظ النظام
املايل احلايل مهما كان هذا الثمن الذي يدفعه املواطنون.
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق ،ي��ع��ود زب���اال لتحليالت االق��ت�����ص��ادي الفرن�سي
ال�شهري توما�س بيكيتي (����ص ،)38وذل��ك يف كتابه «ر�أ�سمال يف
القرن احل��ادي والع�شرين» ،من حيث �أن ه��ذه الأزم��ة مل تطح
بالو�ضع االقت�صادي املت�أجج وامل�ست�شري كالنار يف اله�شيم� ،إىل
تلك احل��م��اي��ة ال��ت��ي قدمها البنك امل��رك��زي واحل��ك��وم��ة لإن��ق��اذ
ال��ب��ن��وك ،خم��اف��ة �سقوط ال��ن��ظ��ام االق��ت�����ص��ادي وت��داع��ي��ه ،لأنها
ح�سب بيكيتي لي�ست الأخرية يف هذه ال�سل�سلة مع بقاء وا�ستمرار
«الر�أ�سمالية املتوارثة املعوملة» التي يتم حمايتها من قبل الكثري
م��ن الأن��ظ��م��ة ال�سيا�سية .ف��ه��ذه االزم���ة املالية ال��ت��ي ح��دث��ت يف
2008م ،مل حت��دث فقط ح�سب الكثري من التحليالت ،ب�سبب
«ال��ظ�لال البنكية» �أو «فقاعة االن�ترن��ت» يف 2001م� ،أو ب�سبب
التكلفة الباهظة للغزو الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق ،ب��ل ب�سبب ارت��ف��اع

الفائدة التناف�سية والرتاكمية ،التي وب�شكل ٍ �شبه حتمي �أو ال
مفر منه ،و�ضعت قيمة املال قبل ا�ستخدامه ومنفعته ،والربح
قبل الإن�سان.
يف العمل الثالث(�ص )43ي�سلط الكاتب ال�ضوء على جانب �آخر
من ه��ذه الأزم���ة التي يعي�شها الفرد يف القرية العاملية ،وذلك
عن طريق لوحة فنية للفنان الإيطايل ال�شاب فيليبو منيلي،
املعنونة ب»تناق�ض» ،والتي تظهر عددا كبريا من دجاج الرتكي
حم�صورا يف مكان مغلق ويف اخللف مكتوب باخلط العري�ض
وباللغة الإجنليزية «تويرت» .ففي هذه امل��رة يرمينا منيلي يف
التناق�ض التكنولوجي يف ع�صرنا احلايل كما يقول زباال ،وذلك
يف �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن و�سائل التوا�صل االجتماعي مثل تويرت،
وفي�سبوك ،وان�ستغرام ،وفليكر وغريها من الربامج املختلفة،
مت�سح الهويات الفردية ،واالختالفات الطبيعية بني الب�شر ،كما
�أنها تدعي احلياد وال�شفافية جتاه اجلميع يف حني �أنها لي�ست
ك��ذل��ك .ولفهم ذل��ك ب�����ص��ورة �أك�ب�ر ،و�أو���ض��ح ،ي��ق��ول زب���اال ،ب�أنه
ينبغي العودة لت�أ�سي�س هذه ال�شبكات والتي ابتد�أت بن�سخ وميزات
خمتلفة ،لأنها مل تبد�أ من �أج��ل الب�شر� ،أو الدميقراطية ،كما
تبدو الآن ،بل من �أجل ربط احلوا�سيب ببع�ضها البع�ض ،لتناقل
وتداول املعلومات والبيانات ،وهو ما جعل تيم برنارد يل خمرتع
ال�شبكة العاملية يتحدث عن �أن ال�شبكة عبارة عن «م�ساحة من
الرطانة» �أو احلديث ،لأن هذه الوظيفة التفاعلية بني الب�شر
وفيما بينهم تعترب املهمة الأ�سا�سية لل�شبكة.
يف اخل��ت��ام ،ن�ستطيع القول �إن ما يطرحه ه��ذا العمل ،مبعان ٍ
كثرية ،وب�صيغ خمتلفة ،هو �أن املقاومة لي�ست ع�سكرية فقط،
�أو ن�ضالية باملعنى القدمي ،بل من املمكن �أن تتخذ الكثري من
ال�صيغ املتفاوتة ،والتي ي�أتي الفن ب�أ�شكاله املختلفة كالنحت
والر�سم الفني على ر�أ�سها لأنها ب�إمكانها �أن ت�صل لأعداد ٍ كبرية
م��ن امل�شاهدين ،واملتفرجني ،ع��ن طريق عر�ضها يف ال�ساحات
ال��ع��ام��ة ،وامل��ع��ار���ض ،وال�����ش��وارع وغ�يره��ا م��ن ال��ط��رق املختلفة.
بالإ�ضافة لذلك ،جند �أن هذا العمل ينخرط وب�شكل ٍ كبري يف
ال�صراع ال�سيا�سي ،والأن��واع الكبرية للمقاومة التي من املمكن
�أن يقوم بها الفنان ،فهذه االعمال ذات مواقف وجودية جذرية،
جتاه ال�سيا�سة ،واالقت�صاد ،واالجتماع ،بل ولكل املواقف احلياتية
املختلفة.
�أخريا ً ،ف�إن الفن وحتديدا ً مع مارتني هايدغر يف كتابه «�أ�صل
العمل الفني» قد حرر الفن من ال�صيغة اجلمالية التقليدية ،
واملل�صقة به لفرتات زمنية طويلة ،لي�صبح اجلمال بذلك تعبريا
ً وجوديا ً ب�شريا ً ،كما �أنه قد حتول �إىل مُنتج للعامل ،وللمواقف
امللتزمة بق�ضاياه امل�صريية ،والوجودية املختلفة.
------------------------------------الكتاب  :هل يستطيع الفن إنقاذنا؟
المؤلف  :سنتياغو زباال
الناشر2017 Columbia University Press – New York :
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آليات المشاعر :الدماغ والسلوك والمجتمع
آلن إهرنبرغ
سعيد بوكرامي *
اكتسبت العلوم الجديدة حول السلوك البشري زخما وإثارة منذ أوائل التسعينيات نظرًا لما حققه علم األعصاب اإلدراكي من إنجازات
باهرة .كان طموح العلماء أن يجعلوا من استكشاف الدماغ وسيلة لعالج االضطرابات النفسية (مثل االكتئاب أو الفصام )...ولكن أيضًا
لمعالجة العديد من المشاكل االجتماعية والتعليمية ،مثل التعلم أو التحكم في االنفعاالت .هل معنى هذا أن هذه العلوم أصبحت
ُ
مقياسا لسلوكنا وحياتنا ،فأخذت المكان الذي احتله سابقا التحليل النفسي؟ هل اإلنسان «العصبي» هو اآلن بصدد احتالل مكانة
اإلنسان «االجتماعي»؟ يظهر الباحث آلن إهرنبيرغ من خالل كتابه الحديث» آليات المشاعر :الدماغ والسلوك والمجتمع».

�أنَّ ال�سلطة املعنوية املكت�سبة من خالل علم الأع�صاب
امل��ع��ريف ت��ع��ود ب��ال��درج��ة الأوىل �إىل ال��ن��ت��ائ��ج العلمية
�أو الطبية ال��ك��ب�يرة �أك�ث�ر منها �إىل مثالية الت�صور
االجتماعي� .إن وجود قدرة الفرد على حتويل املعوقات
�إىل قيمة م�ضافة ه��ي يف الأ���ص��ل طريقة ال�ستغالل
«ال��ط��اق��ات ال��ك��ام��ن��ة» لأن���ه م��ع ت��ط��ور علم الأع�����ص��اب،
�أ�صبح التعرف على الفرد من خالل دماغه وبالتايل
�سيكون هذا ال�شخ�ص قادراً ،كما يقول عامل االجتماع
�ألن �إهرنبريغ ،على»حتويل معوقاته �إىل امتياز عرب
ابتكارات تزيد من قيمته ك�شخ�ص» .هذه ال�صورة هي
نتيجة طبيعية «مثالية للإمكانات اخلفية» .يتناول
امل���ؤل��ف مر�ض التوحد ال��ذي يجب �أن نفكر فيه �أو ًال
كعبقرية حمتملة قبل �أن نفكر فيه كمر�ض �أو �إعاقة.
ي��ت�����س��اءل امل����ؤل���ف ،م��ن �أي���ن ي���أت��ي جن���اح ه���ذا «ال��رج��ل
الع�صبي؟» ويربطه بالتقاليد الليربالية يف ع�صر
التنوير ،وخا�ص ًة التقاليد الأ�سكتلندية ،التي جتعل
م��ن اال�ستقاللية وامل���ب���ادرة ال��ف��ردي��ة ال��ن��م��وذج ال��ذي
يجب حتقيقه لأي فرد ي�سعى للتخل�ص من اال�ستبداد
وال����رق����ي .وي�����س��ت��ح�����ض��ر يف ال�����س��ي��اق ذات�����ه امل��ذه��ب�ين
التجريبيني لديفيد هيوم �أو �آدم �سميث اللذين ركزا
ع��ل��ى اجل��ان��ب الأخ�ل�اق���ي ،والأ���س��ب��اب وراء ال��ع��واط��ف
الب�شرية ،التي جتعل م��ن ديناميتها ،وال �سيما عن
طريق االعرتاف بالآخر والتعاطف معه ،ركائز لثورة
الأمم وميثاقا لت�أ�سي�س املجتمع� .إذا كان ح�صر الإن�سان
يف عواطفه هو �شكل من �أ�شكال النزعة الطبيعية ،فقد
ترجمت ل��دى الإن�سان يف القرن احل��ادي والع�شرين
بح�صرها يف دماغه .الآن و»لوال الدعم من دماغه ،ملا
متكن الفرد على ا�ستك�شاف �إمكانياته العديدة ،لهذا
يجب عليه �أن يقوم بذلك» هذه هي احلتمية اجللية
اخلفية لعلم الأع�صاب التي يك�شفها �إهرنربغ دون �أن
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ينتقدها حقًا.
بعد �أن اهتم يف �أعماله الأوىل بالتحوالت االجتماعية
الناجمة عن ال��دع��وة �إىل اال�ستقاللية يف املجتمعات
احل��دي��ث��ة ،ح��� ّول ع���امل االج��ت��م��اع �آالن �إه���رن�ب�رغ د ّف��ة
اهتمامه �إىل الطريقة التي مت بها التفكري يف ال�صحة
العقلية وم��ع��اجل��ت��ه��ا �أث���ن���اء ان��ت��ق��ال امل��ج��ت��م��ع��ات التي
حتكمها معايري جماعية قوية لأنظمة تتمتع بحرية
فردية كبرية .لهذا وجدناه يف كتابه اجلديد ،يوا�صل
ت���أم��ل��ه م��رك��زا ه��ذه امل���رة على ال��ت��ط��ور الأخ�ي�ر (منذ
�أواخر ال�سبعينيات) لعلم الأع�صاب الإدراكي ،املرتبط
بالتقدم يف الت�صوير الطبي وعلم الأحياء الع�صبي،
ومفهوم ال�صحة العقلية التي حتث عليها هذه العلوم
يف جمتمعنا .لهذا يدعم حتليله بقراءة نقدية للكتابات
والتدخالت العامة لعلماء الأع�صاب الرئي�سيني.
وح�سب �آلن �إهرنربغ ،ف���إنَّ طموح البحث البيولوجي
الع�صبي يكمن يف �إظهار امل�ؤ�شرات اجل�سدية يف الفكر
والعواطف ويف النهاية ال�سلوك الب�شري يف الدماغ.
وهكذا ،يحاول هذا البحث ربط اال�ضطرابات العقلية
با�ضطرابات دماغية ملحوظة (ب���د ًال م��ن �صراعات
نف�سية مرتبطة بدينامية نف�سية لكل �شخ�ص) .هذا
التغيري يف امل��ن��ظ��ور يتمظهر ب�شكل خ��ا���ص يف الفهم
احلايل ملر�ض التوحد ،فمنذ التخلي عن التف�سريات
التحليلنف�سية� ،أ�صبحت املقاربة اجلديدة تفرت�ض �أنه
عندما يتم تدمري مناطق معينة من الدماغ� ،أو عندما
ت��ك��ون ال��رواب��ط ب�ين مناطق ال��دم��اغ املختلفة معيبة
خ��ل��ق��ي��اً ،مي��ك��ن �أن ت�ب�رز الأم���را����ض وال�����س��ل��وك��ات غري
املتك ّيفة .بالن�سبة �إىل �ألن �إهرنربغ ،ف�إن هذا املفهوم
لل�صحة العقلية ُي�شكل ع�لام��ة ف��ارق��ة ه��ام��ة :نحن
ننتقل �إىل مقاربة من حيث املتالزمات� ،أي جمموعة
م��ن الأع���را����ض �إىل جم��م��وع��ات م�ستقرة ومتما�سكة

مبني على �أ�سا�س
ن�سبياً ،وب��ذل��ك ن�صل �إىل حتليل
ّ
املقارنة بني الأدمغة ال�سليمة والأدمغة املري�ضة.
م��ع م��ف��ه��وم «امل���رون���ة ال��دم��اغ��ي��ة» ،ي��ذك��رن��ا �إه��رن�برغ،
ب��ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ط���ورت ال��ف��ك��رة نف�سها �أن �ضعفا �أو
خ��ل�لا يف ال���دم���اغ مي��ك��ن �أن ي��ق��اب��ل��ه ت��ع��ب��ئ��ة وت��ط��وي��ر
الدوائر الع�صبية الأخرى ،وتفعيل مناطق �أخرى من
الدماغ .وهكذا ميكن لتقنيات التعلم املنا�سبة �أن تقود
املر�ضى �إىل التغلب على م�شاكلهم جلعلها نقاط قوة
و م�ؤهالت للنجاح ،لالنتقال من و�ضع املعاقني �إىل
و�ضع «�شخ�ص ق��ادر ب�شكل خمتلف» ،وبالتايل �إع��ادة
ت�أهيل املري�ض .يورد �آلن �إهرنربغ يف هذا ال�سياق حالة
ال��ت��وح��د «رف��ي��ع امل�����س��ت��وى» ،وال��ت��ي ،م��ن خ�لال العالج
ال�سلوكي املعريف ،والأخذ بعني االعتبار م�صادر قوتهم
(على الرتكيز) ومكامن �ضعفهم (اخلوف من التغيري
�أو العالقات االجتماعية) ميكن �أن يحقق املتوحدون
م�ستقبال زاهرا.
و�إذا كانت فكرة «امل��رون��ة الدماغية» قد تبدو جذابة
لعلماء االج��ت��م��اع لأن م��ن �ش�أنها �أن تف�سر كيف �أن
جتربة وتاريخ الأ�شخا�ص تعود بالأ�سا�س �إىل وظائف
الدماغ وبالتايل �إىل املجتمع يف نهاية املطاف .ويعتقد
�إهرنربغ �أن هذا ا�ستخدام خمتلف معد من قبل علماء
الأع�صاب وامل�ستخدمني لأعمالهم ،عن طريق �إرجاع
ال�سلوك االجتماعي واخل��ي��ارات الفردية �إىل ذبذبات
دماغية ،وهي فكرة عامل االجتماع �أي�ضا التي يلتقي
فيها م��ع ع��امل الأع�����ص��اب ال�شهري مونتكا�ستل ال��ذي
ي��ق��ول« :ال وج��ود لدماغني مت�شابهني��� ».ص  .145و
لذلك ف���إن ال�سلوكات �سواء كانت مر�ضية �أم ال ،فهي
ب��ال�����ض��رورة ف��ري��دة م��ن نوعها و�شخ�صية ،وال ميكن
تف�سريها اجتماعيا بوا�سطة الآل��ي��ات اجلماعية �أو
االنتماء �إىل فئة اجتماعية معينة� .إن الك�شف املبكر
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عن الت�شوهات بوا�سطة املعلوماتية الطبية واملعاجلة
املتطورة عرب قواعد البيانات الكبرية ،ينبغي �أن ي�سمح
م�ستقبال بعزل الأف��راد «يف و�ضعية خطرة» لإبعادهم
ع��ن الو�ضعيات ال�صعبة �أو ال��وظ��ائ��ف ال�شاقة (على
�سبيل املثال الوظائف املجهدة بدنيا ونف�سيا) والتعامل
معها على وجه ال�سرعة كنوع من الأمرا�ض املحتملة
التي ت�ستلزم العالج املبكر.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن االفرتا�ض ال�ضمني للعديد
من علماء الفي�سيولوجيا الع�صبية كل �شيء يحدث
ل�ل�إن�����س��ان م�����ص��دره ال��دم��اغ ،ول��ك��ن العمل ال�شخ�صي
ميكن �أن ي�ساعد على ت�صحيح امل�شاكل التي حتدث
�أو التغلب عليها ،من خ�لال تعزيز العالج ال�سلوكي
املعريف .يف الواقع ،ت�ستند هذه العالجات على فكرة �أن
تعلم اال�ستجابات ال�سلوكية اجلديدة واملتغرية ميكن
�أن ي��ع��ال��ج اال���ض��ط��راب��ات وي�����س��اع��د ع��ل��ى التغلب على
ال�صعوبات التي تواجه الفرد ،دون ا�ضطراره لتغيري
بيئته �أو عالقاته االجتماعية .هذا هو ال�سبب يف �أن
ال�سلطة الأخالقية والعلمية للف�سيولوجيا الع�صبية
للدماغ �سوف تتعزز ب�شكل كبري يف املجتمع الذي يف�سح
املجال لال�ستقاللية الذاتية وتكيف الفرد ،والقدرة
ال�شخ�صية على امل��ب��ادرة ،لتجد مكانها يف املنظمات
االجتماعية امل��ع��ق��دة ذات القيم امل��ت��ط��ورة .ي�ست�شهد
امل�ؤلف يف ا�ستنتاجه ،با�ستعادة مفاهيم علم الأع�صاب
يف علم االجتماع  -على �سبيل املثال ،يعتمد على عمل
�أنطونيو داما�سيو لدعم حتليل ال�سلوك االجتماعي
– التي تعزز الفردية املنهجية ،وبذلك ن��درك �أن كل
ال��ظ��واه��ر االجتماعية ال��ت��ي م��ن �ش�أنها �أن جتمع يف
ن��ه��اي��ة امل��ط��اف اخل���ي���ارات وال���ق���رارات العقالنية (يف
الغائية �أو القيمة) من الأف��راد هي نتيجة �سلوكاتهم
الفردية.
�إن حتليالت �آلن �إهرنبريغ  -مل نتمكن هنا من الدنو
م��ن ث��رائ��ه��ا وت��ن��وع��ه��ا ب��ارت��ب��اط��ه��ا ب���أع��م��ال��ه ال�سابقة
ومرجعيته العلمية الوا�سعة  -لفهم �أف�ضل لتحوالت
الطب النف�سي وق�ضاياه يف درا�سة ال�صحة العقلية.
ومع ذل��ك ،ف���إن �أطروحته ت�ساهم يف التعزيز املتبادل
بني التقدم ال��ذي �أح��رز م�ؤخرا للفردانية يف جمتمع
منفتح ودميقراطي ،وتطوير درا�سة الدماغ كو�سيلة
لفهم وتطوير الب�شرية من جهة ،ومن جهة �أخ��رى،
يبدو ذلك �أك�ثر حتققا مما هو مربهن عليه .وال بد
من الإ�شارة هنا �إىل �أن امل�ؤلف مييل �إىل التقليل من
�أهمية البحوث التي ال تذهب يف ه��ذا االجت��اه الذي
يتبناه.
ي��ع��ي��د امل����ؤل���ف �أو ًال ،م�����ش��روع ال��ع��ل��م��اء ال����ذي ي��ه��دف
�إىل جعل التفكري وال��ع��واط��ف ع��ب��ارة ع��ن ذب��ذب��ات �أو
ت��ف��اع�لات ف�سيولوجية �إىل �أ���ص��ول��ه ،لأن���ه �أق����دم من

الفردانية املعا�صرة ،بحيث جند م�صدره يف املدر�سة
امليكانيكية لتحليل الأح��ي��اء ،التي كان رونيه ديكارت
(� )1650-1596أح���د ر ّواده�����ا .ي�����ش��رح دي ال م��ي�تري،
يف ع����ام � ،1747أن�����ه مي��ك��ن درا����س���ة اجل�����س��م ع��ل��ى �أن���ه
«نواب�ض» و�أن��ه يتمتع بالقدرة على التعايف من تلقاء
ذات��ه .ميكن تعريف الفكر على �أن��ه خا�صية فيزيائية
كيميائية ،مثل الكهرباء .بالن�سبة �إىل دو بوا رميوند،
ف�إن علم وظائف الأع�ضاء يت�ألف من �إع��ادة «املظاهر
الطبيعية �إىل املبادئ الريا�ضية لل�سببية» ،وبالتايل
ع���زل ج��م��ي��ع درا����س���ات���ه ع���ن ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��ي ال ميكن
ر�ؤيتها �أو اختزالها �إىل حقائق فيزيائية كيميائية.
ومن ثم ،حتى يف الفرتة الأخرية ،ال تعترب الفردانية
والتفكك يف العالقات االجتماعية ظاهرة متجان�سة
وع��امل��ي��ة .ت�ستمر ال��ع�لاق��ات املجتمعية القائمة على
قواعد اجتماعية م�شرتكة يف التعاي�ش مع �أ�شكال �أكرث
تناف�سية وانفتاحية .وهذا يعني �أنه لي�س من الوا�ضح
�أن اهتمام وام��ت��داد علم الأع�صاب ال يتعلق �إال بهذه
الأخ�ي�رة .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،يبدو لنا �أن ج��ز ًءا من
الأبحاث احلالية يف علم الأع�صاب وعلم النف�س املعريف
رمبا �ساهم يف الت�شكيك يف فكرة وجود عقل اقت�صادي/
اقت�صادي عقالين .وقد �سمحت هذه الأبحاث � ً
أي�ضا
لعلم الأحياء ب�شرح �آثار البيئة االجتماعية ،وقد و�ضح
امل���ؤل��ف �أن الأف����راد ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف الن�شاط نف�سه
ل�سنوات عديدة (على �سبيل املثال� ،سائق �سيارة �أجرة
�أو ع��ازف البيانو) ميكن �أن يطوروا وظائف دماغية
مماثلة .وكذلك� ،أظهرت الأبحاث حول «الع�صبونات
امل���ر�آوي���ة» �أو «تزامنية الأدم��غ��ة» �أن ه��ذه ال��ظ��واه��ر -
متاما مثل التعاطف  -تكون �أكرث قوة عندما ت�شرك
ً
الأف��راد الذين ي�شعرون بالقرب من بع�ضهم البع�ض
ويبنون ثقة متبادلة.

�أخرياً ،تلعب العواطف ب�شكل جماعي دو ًرا قو ًيا ب�شكل
خ��ا���ص يف تكوين ال��ذاك��رة العاطفية ،وه��و �أم���ر مهم
ج ًدا يف عملية اتخاذ القرارات البديهية .ال يعزز علم
الأع�صاب تلقائيا وجهة النظر الفردية لدماغ يعمل يف
عزلة .من ناحية �أخ��رى ،يف جمتمع ليربايل وفردي
مثل الواليات املتحدة مثال� ،صحيح �أن ا�ستخدامات
وحماوالت التطبيق العملي لعلم الأع�صاب يبدو �أنها
ت�سري يف ه��ذا االجت��اه ال��ف��ردي ،وغال ًبا ما تتجاوز ما
ميكن لهذه العلوم �أن تثبته يف الواقع.
يبدو لنا �أن امل�شكلة الرئي�سية والتحدي الذي يطرحه
تطبيق علم الف�سيولوجيا الع�صبية على ال�سلوك
االجتماعي لي�س من قبل الإمربيالية االن�ضباطية،
ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل ح�����ص��ر درا����س���ة الإن�������س���ان يف درا���س��ة
الأداء ال��داخ��ل��ي ل��وظ��ائ��ف��ه ال��دم��اغ��ي��ة ،ب���دل درا���س��ت��ه
كتعار�ض معريف ومنهجي بني التخ�ص�صات .بالن�سبة
لعلم الأع�����ص��اب ،يجب ا�ستبعاد �أي �شكل م��ن �أ�شكال
ال��ذات��ي��ة م��ن خ�ل�ال ال��ت��ج��ارب ال��ت��ي ي��راق��ب��ه��ا املخترب
وا�ستخدام �أدوات قيا�س م��وح��دة .م��ن ناحية �أخ��رى،
وعلى العك�س بالن�سبة لعلم االجتماع ،ف���إن ا�ستكمال
النتائج املح�صل عليها يف املخترب �أو �أث��ن��اء التجارب
املب�سطة على احلياة االجتماعية املعقدة املت�أ�صلة يف
ّ
الرتابط الوا�سع ال ميكن �أن ت�ؤدي �إال �إىل االنحراف
والتف�سريات اخلاطئة .ول��ذل��ك ،فانطالقا م��ن هذه
الفجوة ،يجب البحث ع��ن العقبات التي حت��ول دون
�إنتاج فعال للمعرفة امل�شرتكة بني علوم احلياة والعلوم
االجتماعية.
يف اخلتم ال بد من الإ���ش��ارة �إىل �أن �آل��ن �إهرنربغ من
�أمل��ع �أ�ساتذة علم االجتماع املعا�صرين ،ي�شغل من�صب
م���دي���ر �أب����ح����اث ف���خ���ري يف امل���رك���ز ال���وط���ن���ي للبحث
ال��ع��ل��م��ي ب��ب��اري�����س .م���ن ب�ي�ن �أه����م م���ؤل��ف��ات��ه :ال��ك��ائ��ن
املبهم  1995والتعب من ال��ذات  -االكتئاب واملجتمع
 1998والأمرا�ض العقلية يف تغيري ،الطب النف�سي يف
املجتمع  2000واملجتمع العليل .2010
------------------------------------الكتاب :آليات المشاعر :الدماغ والسلوك
والمجتمع
المؤلف :آلن إهرنبرغ
دار النشر :أوديل جاكوب .فرنسا.
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات328:ص
اللغة :الفرنسية
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االتحاد األوروبي في عصر االضطرابات :االتجاهات
والتحديات والتداعيات بالنسبة إلسرائيل
أميرة سامي *
يحلل هذا الكتاب القضايا الملحة التي واجهتها أوروبا في العقد الماضي ،وتعرض المقاالت الخمسة عشر في هذا المجلد اآلثار السياسية
واالجتماعية واالقتصادية لهذه القضايا وتوفر نظرة ثاقبة آلثارها.
في عام  2017الذكرى الستين لمعاهدة روما ،التي صممت لتحقيق رؤية مجتمع أوروبي موحد ،كانت المعاهدة والسوق األوروبية
تم قبولها فيما بعد على التخلي
المشتركة استمرارًا لعملية معقدة وربما فريدة من نوعها حيث وافقت الدول المؤسسة والدول التي َّ
عن رموز السيادة ونقلها إلى المؤسسات الحكومية الدولية األوروبية .لقد تعاملت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مع هذا اليوم بين
بأن فكرة أوروبا الموحدة قد أعطت أكثر من سبعة عقود من الرخاء واألمن
الرغبة في الحفاظ على تفرد السيادة الوطنية واالعتراف َّ
االقتصادي ،رغم كل الصعوبات والقوى المضادة.
دارت مقاالت الكتاب حول �أربعة �أج��زاء ،تناول اجل��زء الأول
االحتاد الأوروبي وحتديات العوملة يف الداخل واخلارج و�أزمة
الهجرة ،والتهديد الإرهابي احل��ايل يف �أوروب��ا .وك��ان اجلزء
ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب ح���ول ال��ع�لاق��ات ب�ين االحت����اد الأوروب����ي
والقوى العظمى يف عهد ترامب وفر�ص وخماطر العالقات
بني ال�صني و�أوروب��ا بينما تنوعت مو�ضوعات اجل��زء الثالث
حيث دارت حول االحت��اد الأوروب��ي وال�شرق الأو�سط وتركيا
ودول اخلليج والعالقات بني �إي��ران و�أوروب��ا .واختتم الكتاب
باجلزء ال��راب��ع والأخ�ي�ر بالعالقات الأوروب��ي��ة الإ�سرائيلية
ودارت م��و���ض��وع��ات��ه ح���ول ق�����ض��اي��ا ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
والق�ضايا الأمنية واالنتخابات ومعاداة ال�سامية.
يذكر امل�ؤلف يوئيل جوزان�سكي يف مقالته� »:أوروب��ا يف �ساحة
اخلليج من ال�شراكة االقت�صادية �إىل امل�شاركة الإ�سرتاتيجية»
�أن ال���دواف���ع امل��خ��ت��ل��ف��ة ل�لاحت��اد الأوروب������ي �أدت �إىل تعزيز
عالقاته مع دول جمل�س التعاون اخلليجي ( ،)GCCمبا
يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة
وال��ب��ح��ري��ن وق��ط��ر و ُع��م��ان وال��ك��وي��ت م��ن��ذ �إن�����ش��ائ��ه��ا .ول��ه��ذه
الغاية ،قدم االحتاد الأوروبي � ً
أي�ضا قائمة طويلة من املبادرات
الدبلوما�سية وعلى الرغم من �إمكانية حت�سني العالقات بني
اجلانبني ،ف���إن الإجن��ازات كانت حم��دودة ،ومل تثمر العديد
من املبادرات.
احلجة الرئي�سة يف املقالة هي �أن��ه على الرغم من الأهمية
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل�����س��اح��ة اخل��ل��ي��ج ،ف�����إنّ دور �أوروب�����ا ال ي��زال
حمدو ًدا ب�سبب �سل�سلة من الظروف .والتي ت�شمل ال�صعوبة
يف �صياغة �سيا�سة خارجية موحدة من �أوروبا ودول اخلليج،
تف�ضيل ال��ق��ن��وات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وامل��ت��ع��ددة الأط������راف ع��ل��ى كال
اجلانبني؛ رمبا �أكرث من �أي �شيء �آخر ب�سبب الدور الأمريكي
الرائد يف اخلليج يف القيم واحلياة الطبيعية بني الأح��زاب
ودفء العالقات التدريجية بني عدة دول �أوروبية و�إيران بعد
توقيع االتفاقية النووية مع القوى العظمى.
�إن خلق �إن�شاء جمل�س التعاون اخلليجي يف عام
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 1981فر�صة ل�لاحت��اد الأوروب����ي لتعزيز العالقات م��ع دول
اخلليج العربية ،وت�أ�سي�س املنظمة نتيجة مبا�شرة للتعاون
ال�سابق ب�ين دول اخلليج العربي وال��ظ��روف اخلا�صة التي
كانت �سائدة يف ذل��ك الوقت يف ال�ساحة اخلليجية ،كالثورة
الإ�سالمية واحل���رب الإي��ران��ي��ة العراقية .يف ال��وق��ت نف�سه،
ت�صور البلدان ال�ستة امل�ؤ�س�سة منوذجاً يحتذى به يف االحتاد
الأوروبي ،يليه االحتاد الأوروبي ( ،)EUمما �أدى �إىل تكامل
�أك�بر يف القارة ،على النقي�ض من النماذج املتوازية للتعاون
العربي التي طورتها منظمات �إقليمية �ضعيفة وغري فعالة.
وق��د �أت���اح �إن�����ش��اء الكتلة العربية امل�شرتكة فر�صة �إ�ضافية
للجانبني لتعزيز تعاونهما مبا يتجاوز م�ستوى العالقات
بني الدولتني ورفعه �إىل م�ستوى م�شرتك بني املنظمات ،رغم
�أن هذا التعاون ،كما ت�سعى املقالة �إىل �إظهاره ،مل يذهب �إىل
�أبعد من الق�ضايا ال�سطحية «الرخوة».
ح��ت��ى الآن ،ك���ان االه��ت��م��ام الأوروب�����ي الرئي�سي ه��و اخ�ت�راق
الأ�سواق اخلليجية والو�صول �إىل امل��وارد الطبيعية .وب�سبب
ال��ق��رب اجل���غ���رايف الن�سبي ب�ين �أوروب�����ا وال�����ش��رق الأو����س���ط.
يف ع���ام  ،1988وق���ع االحت����اد الأوروب�����ي م��ع جمل�س ال��ت��ع��اون
اخلليجي اتفاقية خلقت الأ�سا�س القانوين لل�شراكة ،وللمرة
الأوىل �سعت �إىل �إعطاء م�ضمون للعالقة بني الطرفني يف
اال�ستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة .مت الرتكيز على
االقت�صاد ،عندما كانت الفائدة الأوروب��ي��ة هي الأع��ل��ى كان
هناك وعد لتوريد النفط العادي من اخلليج ب�أ�سعار منا�سبة.
زاد حجم التجارة ب�ين اجلانبني يف العقد املا�ضي ،ويف عام
 2016ازداد حجم التجارة لالحتاد الأوروبي حيث بلغت 138
مليار يورو ،منها  100مليار خرجت من ال�صادرات الأوروبية
�إىل اخلليج .كما �أعلن اجلانبان عن بدء حوار يف مايو 2017
من �أج��ل تعزيز التجارة واال�ستثمار بينهما ،وم��ع ذل��ك ،مل
يتم التعاون االقت�صادي ،ورمب��ا يرجع ذلك �إىل ع��زوف دول
اخلليج عن تعميق العالقات العامة .على الرغم من اجلهود
امل�ستمرة على مدى �أكرث من عقدين ،مل يتم توقيع اتفاقية

جتارة حرة بني املنظمات ،على الرغم من التزام القادة يف كال
اجلانبني بهذه امل�س�ألة .يف عام � ،2017أعلنت امل�ست�شارة الأملانية
�أجنيال مريكل �أن «�أوروب��ا لديها اهتمام كبري بالتوقيع على
اتفاقية جتارة حرة مع دول اخلليج» ،و�أن االحت��اد الأوروب��ي
اقرتاحا جديدا �إىل دول اخلليج .
قدم
ً
كان ال�سبب الرئي�سي لعدم �إح��راز تقدم يف هذا املو�ضوع هو
تف�ضيل دول اخل��ل��ي��ج توقيع اتفاقيات ال��ت��ج��ارة احل���رة مع
الواليات املتحدة ،وعلى �أ�سا�س ثنائي .وقد ف�ضلت وا�شنطن
على م��ر ال�سنني �أي���ً��ض��ا �إق��ام��ة عالقاتها التجارية م��ع دول
اخلليج على هذا الأ�سا�س ،و�ضغطت على الدول للقيام بذلك.
كان �أول من وقع على اتفاقية جتارة حرة مع الواليات املتحدة
دول��ة البحرين يف ع��ام  ،2004تلتها دول��ة �أخ���رى م��ن ال��دول
ال�ست الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي.
�شهدت منطقة اخلليج عدم ا�ستقرار يف العقد املا�ضي ،لكن
اال�ضطرابات الإقليمية و�أزمة الهجرة الالحقة خلقت �شعوراً
بالإحلاح �إىل زيادة امل�شاركة اخلليجية والتفاهم ب�أنّ اخلليج
كان �ساحة مركزية لأمن وا�ستقرار �أوروبا .على النقي�ض من
ف�شل ال��دول��ة ال��ذي مييز �إىل حد كبري ب�لاد ال�شام واملغرب
العربي ،ظلت دول اخلليج العربية م�ستقرة ن�سبيا �سيا�سيا
واق��ت�����ص��ادي��ا .ه��ذا ب��الإ���ض��اف��ة �إىل الن�شاط والإ����ص���رار ال��ذي
�أظ��ه��ره البع�ض يف �إدارة الأج���ن���دة ال��ع��رب��ي��ة  -م��ع الرتكيز
على اململكة العربية ال�سعودية والإم��ارات العربية املتحدة -
جعلهما هدفاً حمتم ً
ال للتعاون ال�سيا�سي للعديد من الدول
الأوروبية.
ب�شكل عام ،ظلت امل�صالح الأوروبية الأ�سا�سية يف اخلليج دون
تغيري� :إ�ضافة �إىل �أن دول اخلليج كانت ت�شكل حاجزًا �أمام
اجلهود التو�سعية الإيرانية يف املنطقة� ،إال �أنهم اليوم ي�شكلون
ال�ساحة امل�ستقرة وامل��زده��رة يف املنطقة العربية .مبا لديهم
من موارد وطاقة هائلة؛ وتعد العديد من دول اخلليج �أوروبا
م�صدرا رئي�سا لر�أ�س املال الب�شري املهني وهدفا ا�ستثماريا
مهما ،وم�����ص��درا للتكنولوجيا ،ويف بع�ض احل���االت م�صدرا
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للدعم ال�سيا�سي .وبغ�ض النظر عن حقيقة �أن دول اخلليج
العربية هي موطئ لال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي خالل
فرتة اال�ضطرابات الإقليمية ،ف�إنَّ �أهميتها مهمة �أي�ضاً لأنها
متلك العديد من الت�أثريات يف املنطقة العربية.
عالوة على ذلك ،ف�إنَّ اخلليج هو �سوق جذاب ل�صناعة الأ�سلحة
الأوروبية ،وتعترب الواليات املتحدة � -أوروبا املورد الرئي�سي
للأ�سلحة لدول اخلليج .ويف �سنوات  ،2016-2012كانت خم�س
دول �أوروب��ي��ة غربية  -بريطانيا وفرن�سا و�أمل��ان��ي��ا و�إيطاليا
و�إ�سبانيا  -ت�صدر ما يقرب من ربع �صادرات الأ�سلحة العاملية
�إىل اخلليج .وخالل هذه ال�سنوات ،احتلت دولتان يف اخلليج
وهما اململكة العربية ال�سعودية والإم���ارات العربية املتحدة
املرتبة الثانية والثالثة على ال��ت��وايل ،باعتبارهما من �أب��رز
م�ستوردي الأ�سلحة يف العامل.
�إىل جانب التعاون االقت�صادي املتزايد بني اجلانبني� ،أدرك
ق��ادة ال��ق��ارة منذ �أم��د بعيد الأهمية الإ�سرتاتيجية ل�ساحة
اخلليج ،وذلك ب�سبب التوتر املتزايد مع �إيران حول الق�ضية
ال��ن��ووي��ة� .سعت م��ب��ادرة ال�����ش��راك��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ل�لاحت��اد
الأوروبي لعام � 2004إىل �إر�ساء الأ�سا�س ملزيد من احلوار مع
جمل�س التعاون اخلليجي يف جمموعة وا�سعة من املوا�ضيع.
كما �أدرك االحت��اد الأوروب���ي �أن��ه يجب تخ�صي�ص املزيد من
املوارد لتعزيز هذه الروابط .ولتحقيق هذه الغاية ،افتتحت
املنظمة �أول ممثل لها يف الريا�ض ،عا�صمة اململكة العربية
ال�سعودية يف ع��ام  ،2004ويف ع��ام  2013افتتح وف��د �آخ��ر من
االحت���اد الأوروب����ي يف �أب��و ظبي ب��الإم��ارات العربية املتحدة.
وعلى ال��رغ��م م��ن ه��ذه ال��ت��ط��ورات ،مل يتم �صب الكثري من
امل��ح��ت��وى ع��ل��ى امل�����س��ت��وى التنظيمي ،وك��ان��ت معظم اجل��ه��ود
موجهة على امل�ستوى الثنائي ،وك��ان ذلك من �أ�سباب �ضعف
جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي كمنظمة ،والأه���م م��ن ذل��ك كله
ه��و ت�ضارب امل�صالح داخ��ل دول جمل�س التعاون اخلليجي،
واالتفاق ال�ضئيل بني دول اخلليج نف�سها واالحتاد الأوروبي
وجمل�س التعاون اخلليجي فيما يتعلق بال�سيا�سة الإقليمية
والأهداف التي �سيتم اعتمادها.
يف �ضوء التحديات التي تطرحها التغيريات الإقليمية يف
ع��ام  ،2011ه��ن��اك حم���اوالت م��ت��زاي��دة م��ن قبل ال��ع��دي��د من
الالعبني الأوروبيني (يف هذا ال�سياق خا�صة فرن�سا و�أملانيا
واململكة املتحدة) وكذلك االحت��اد الأوروب���ي نف�سه لتوجيه
اجلهود ال�سيا�سية والأمنية �إىل ال�شرق الأو�سط ب�شكل عام
واخل��ل��ي��ج ع��ل��ى وج���ه اخل�����ص��و���ص .ومي��ك��ن م�لاح��ظ��ة ذل���ك يف
زي��ادة ال��وج��ود الع�سكري للدول الأوروب��ي��ة يف اخلليج ،حتى
قبل اندالع اال�ضطرابات الإقليمية ،كما يتجلى ذلك يف �إن�شاء
القاعدة الع�سكرية الفرن�سية يف الإمارات العربية املتحدة يف
عام  ،2009وافتتاح القاعدة البحرية الربيطانية يف البحرين
عام  ،2016مع ت�صدير الأ�سلحة �إىل املنطقة ،وكذلك تدريب
قوات الأمن يف اخلليج.
احلواجز التي تعرت�ض تعزيز التعاون بني اجلانبني تتغذى
�إىل حد كبري من القيم واملعايري الأ�سا�سية لالحتاد الأوروبي
وال���دول الأع�����ض��اء فيه وال��ت��ي تختلف ع��ن تلك امل��وج��ودة يف
اخلليج .حقيقة �أن هاتني الكتلتني خمتلفتان من حيث �أنواع

احلكومات ـ دميقراطية مقابل �سلطوية وممثلني منتخبني
�ضد امللكيات ـ مل ت�ساعد اجلانبني على ت�شديد العالقات بينهما،
خا�صة يف ال�سنوات الأوىل بعد اال�ضطرابات الإقليمية ،عندما
كان هناك �أمل يف �أوروبا ب�أن روح الدميقراطية التي تهب يف
ال�شرق الأو�سط �ستزيد من م�شاركة املواطنني يف ال�سيا�سة.
ظل االحت��اد الأوروب���ي ملتز ًما بت�شجيع احلرية ال�سيا�سية،
يف حني �أن قادة دول اخلليج مل يت�صرفوا حتى ذلك احلني،
بل �أيدوا يف بع�ض الأحيان الأنظمة اال�ستبدادية يف املنطقة،
والبع�ض الآخر دعم املنظمات الإ�سالمية الراديكالية.
قادة اخلليج غري را�ضني عن االنتقاد الغربي حلقوق الإن�سان
والدميقراطية .التف�ضيل الأوروبي الوا�ضح هو للإ�صالحات
ال�سيا�سية وحقوق الإن�سان ،مع الرتكيز على حقوق الأقليات
والن�ساء ،ومع ذلك ،ف�إن �أوروبا� ،سواء ككتلة �أو كدول فردية،
لي�س لها ت���أث�ير ف��ع��ال على دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي
يف ه��ذا ال�����س��ي��اق .وت��رت��ب��ط �أ���س��ب��اب ذل��ك �أ���س��ا� ً��س��ا بحقيقة �أن
الأنظمة اخلليجية غنية بالأ�سا�س وم�ؤيدة لأمريكا .لذلك،
ف�إن عر�ض امل�ساعدات اخلارجية الأوروبية كو�سيلة «لإقناع»
البيوت امللكية لفتح النظام ال�سيا�سي على الأقل لي�س فعا ًال
ب�شكل عام .يف الوقت نف�سه ،على الرغم من التوجه الأمريكي
الوا�ضح للأنظمة العربية يف اخلليج ،ف�إنهم مهتمون بتنويع
م�صادر دعمهم وتعزيز عالقاتهم ال�سيا�سية والأم��ن��ي��ة مع
عنا�صر �أخ��رى� ،إىل جانب الواليات املتحدة .بالفعل ،هناك
ع���دد ق��ل��ي��ل م��ن ال����دول الأوروب����ي����ة ال��ت��ي ت����زود دول اخلليج
بالأ�سلحة املختلفة ،حتى لو كان هناك يف ال�سنوات الأخرية
ان��ت��ق��اد �أوروب�����ي ح���ول ا���س��ت��خ��دام بع�ض الأن��ظ��م��ة اخلليجية
للأ�سلحة .يف فرباير � 2016أ�صدر الربملان الأوروب���ي ق��را ًرا
رئي�سا ب�ش�أن حظر الأ�سلحة املفرو�ض على اململكة العربية
ً
ال�سعودية ب�سبب «الكارثة الإن�سانية» التي �سببتها م�شاركتها
الع�سكرية يف اليمن.
يعترب دفء ال��ع�لاق��ات ب�ين االحت���اد الأوروب����ي وال��ع��دي��د من
البلدان يف القارة و�إي��ران ابتداء من عام  2015عقبة رئي�سة
�أمام تعزيز العالقات بني االحتاد الأوروب��ي واملجل�س يف هذا

الوقت� .إن ع��ودة �إي��ران �إىل املجتمع ال��دويل هي م�صدر قلق
للأنظمة يف اخلليج ،التي تعترب �إي��ران تهديدها الرئي�سي.
فهي م�صدر للتوتر وت�ؤثر ب�شكل �سلبي على حت�سني العالقات
بني دول اخلليج والدول الأوروبية .هذا هو احلال منذ بداية
تطبيق االتفاق النووي بني �إي��ران وال�سلطات و�إزال���ة بع�ض
العقوبات الأوروبية املفرو�ضة على �إيران (ال تزال هناك مثل
هذه العقوبات ب�سبب و�ضع حقوق الإن�سان يف �إيران وا�ضطهاد
الأق��ل��ي��ات داخ���ل ح��دوده��ا) حيث ي��وج��د زخ��م يف االت�����ص��االت
واالتفاقيات بينها وبني بع�ض الدول الأوروبية.
يف كل من �أوروب��ا واخلليج هناك اعرتاف بالقيود
الكامنة يف عالقاتهم ،لكن هناك رغبة يف تعميقها ،على الأقل
كما �سرنى عالنية .ال يزال اخلليج م�صد ًرا للطاقة و�سو ًقا
اقت�صادية مهمة لأوروبا  -كهدف لل�سالح الأوروبي وم�ؤخ ًرا
كهدف رئي�سي لبيع التكنولوجيا النووية املدنية ،ويف نف�س
الوقت ،ف�إن التفاهم يف بروك�سل والعوا�صم الأوروبية هو �أن
اخلليج �أم��ر حيوي لال�ستقرار يف ال�شرق الأو���س��ط ككل ويف
�شمال �إفريقيا على وجه اخل�صو�ص ،ب�سبب ت�أثري دول اخلليج
على ا�ستقرار الأنظمة العربية املختلفة يف بالد ال�شام واملغرب
العربي .لذلك ،قد يكون تعزيز احلوار مع الأنظمة امللكية يف
اخلليج يف هذا ال�سياق مفيدًا لتعزيز امل�صالح الأوروبية.
ح��ت��ى ل���و مل ت��ت��م��ك��ن �أوروب�������ا م���ن ت���وف�ي�ر الأم����ن
ل�ل�أن��ظ��م��ة اخلليجية يف ال��وق��ت احل��ا���ض��ر ،ف���إن��ه��ا مي��ك��ن �أن
ت��خ��دم ب��درج��ة م��ع��ي��ن��ة .ويف ال��ن��ه��اي��ة ،ف����إن ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��راء
الهائلة للأ�سلحة من قبل دول اخلليج تهدف يف املقام الأول
�إىل �أغ��را���ض �سيا�سية وتقوية ال��رواب��ط مع القوى الدولية
امللتزمة ب�أمنها .على الرغم من �أن دول اخلليج كانت تركز
على الأ�سواق النا�شئة يف �آ�سيا باعتبارها الوجهة الأ�سا�سية
ل�صادرات النفط والغاز يف ال�سنوات الأخ�ي�رة� ،إال �أن �أوروب��ا
ال ت��زال بحاجة �إىل النفط والغاز من اخلليج لتنويع مزيج
الطاقة وخف�ض ال�ضغط عليه من قبل الالعبني مثل رو�سيا.
ميكن لدول اخلليج �أن ت�ستخدم هذا لزيادة املكا�سب ال�سيا�سية
التي حت�صل عليها من �أوروب��ا ،على �سبيل املثال يف الق�ضية
الأكرث �أهمية بالن�سبة لهم ،وهي �إيران.
------------------------------------اســم الــكــتــاب :االتــحــاد األوروبــــي فــي عصر
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المسلمون في إيطاليا :التأثيرات المدنية واالجتماعية
للمجتمعات اإلسالمية في روما  -لفابريتسيو شوككا
فاتنة نوفل *
المناقشات العامة في الوقت الحاضر في أوروبا ،وأيضًا في إيطاليا .يقدم
«اإلسالم» و»المسلمون» هما أكثر المواضيع المتناولة في ُ
المؤلف في هذا البحث تحلي ً
ال حول تأثير وأهمية وجود الجاليات اإلسالمية وتزويد القارئ «ببوصلة» حول موضوع ُمعقد يشمل الجوانب
المدنية ،واالجتماعية ،والدينية ،والهوية.
المفتاح المثير للقلق الذي ُيهيمن اليوم على نهج الهجرة ،والهجرة اإلسالمية على وجه الخصوص ،هو سياسة وسائل اإلعالم ،التي
تعصف باستمرار بالسياسات األمنية من خالل الدعايات االنتخابية معتمدة على أرقام الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أوروبا.
يف هذا ال�سيناريو غالباً ما متيل� ،أجهزة الإعالم ،وبالتوازي
مع �شبكة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل االجتماعي� ،إىل تقدمي
�إط��ار واح��د فقط من الهجرة ،وو�صفها ب�أنَّها غري منتظمة
وخطرية ،بتعمد زيادة �أعداد امل�سلمني ،متنا�سني �أن الهجرة
�إىل �إي��ط��ال��ي��ا الآن منتظمة وم�ستقرة وت�����س��اه��م يف ال�ث�روة
الوطنية ،فوفقاً لأح��دث التقارير مل�ؤ�س�سة ليون موري�س�سا
ف���إن املهاجرين �ساهموا بـ ( 123مليار ي��ورو ،ما ي�ساوي %9
من الناجت القومي الوطني) هذا النق�ص يف �صحة املعلومات
املتداولة ،ال ُي�ساعد على فهم ه��ذه الظاهرة ويقدم ت�صوراً
م�شوها مت��ام��اً ل��دى ال�سكان الإيطاليني مقارنة باملعدالت
ال��ف��ع��ل��ي��ة وال��ت��ي م��ن ���ش���أن��ه��ا �أن ت��ول��د ن��وب��ات م��ن التع�صب
والعن�صرية وك��ره الأج��ان��ب .وع�لاوة على ذل��ك ،ف���إنّ مناخاً
من ال�سخط ال ي�ساعد على تخطيط �سيا�سة واعية للمناطق
امل��دن��ي��ة .ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق� ،إذا مت حت��دي��د «امل��ه��اج��ر امل�سلم»
وعالقته بالإ�سالم ،ف�إنها تثري يف الر�أي العام م�شكلة �أخرى
مرتبطة بظواهر الهجرة.
يف الواقع ومنذ هجوم � 11سبتمرب  ،2001مرورا بهجوم 2004
يف مدريد و 2005يف لندن ،ا�شتعل يف الغرب وبطريقة ملحة
اجلهاد الإره��اب��ي (�أوال تنظيم القاعدة وم�شتقاته ،واليوم
تنظيم الدولة الإ�سالمية ،وغريها من املجموعات املنت�شرة
يف العامل) النتيجة الأوىل هي والدة �إح�سا�س باخلوف وانعدام
الأمن والتوج�س من املُ�سلمني الأجانب املقيمني يف املنطقة؛
على اعتبار �أن الإ�سالم دين خارجي «عنّا وعن ثقافتنا».
و���ض��ع امل����ر�أة ،وال��ع�لاق��ة ب�ين ال��دي��ن وال�سيا�سة ،والأ�صولية
والإره�����اب م��ن �أ���ص��ل �إ���س�لام��ي� ،أ���ص��ب��ح��ت الإط����ار ال���ذي من
خالله يتم قراءة الإ�سالم وامل�سلمني وتقدميه للر�أي العام.
ل��ذا ف����إن اخل���وف «م��ن الأج���ان���ب» ي�ضاف �إل��ي��ه اخل���وف «من
امل�سلمني» الذين يتم توبيخهم لعدم التن�صل من الهجمات
الإرهابية(باري�س ،بروك�سل ،ني�س�...إلخ)  ،يف نوع من الذنب
اجلماعي ملجرد كونهم م�سلمني.
االجت���اه احل���ايل م��ن قبل و���س��ائ��ل الإع��ل�ام ،ال��ت��ي تعمد �إىل
ت��ق��دمي امل�سلمني الأج��ان��ب يف �إيطاليا ك�أنهم «كتلة واح��دة
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متجان�سة» دون الأخذ بعني االعتبار التنوع العرقي ،والثقايف
والوطني ،والذي ي�ؤثر يف هيكلة تكوين الفرد.
ال�س�ؤال الذي يجب الإجابة عليه يف هذه املرحلة يتكون من
النقطتني التاليتني :كم عدد امل�سلمني ومن �أي الدول ي�أتون؟
ما هو الأثر االجتماعي-املدين الذي حتدثه الأقلية الدينية
الإ�سالمية بنا ًء على دينها؟
فيما يتعلق بالبيانات على امل�ستوى ال��وط��ن��ي يف �إيطاليا،
فهي تقدر بحوايل  2.7مليون م�سلم 1.6 ،مليون من �أ�صول
�أجنبية ،و� 800ألف يحملون اجلن�سية الإيطالية ،و� 100ألف
من الإيطاليني الذين اعتنقوا الدين الإ���س�لام��ي ،يتمركز
معظمهم يف ال�شمال (% 60ت��ق��ري�� ًب��ا منهم ي��ت��م��رك��زون يف 4
�أقاليم هي :لومبارديا ،بييمونتي ،فينيتو و�إميليا رومانيا) ،
يف املناطق ال�صناعية الكبرية التي جتعل من �إيطاليا الدولة
الأوروبية الرابعة لوجود امل�سلمني بعد فرن�سا ،و�أملانيا واململكة
املتحدة .عالوة على ذلك ،يجب �أن ُينظر �إىل �أنه وفقاً للخرباء
الدميغرافيني ،ف�إن هذا العدد مر�شح لالرتفاع ،وذلك ب�سبب
معدل املواليد(املنخف�ض ج��دا ل��دى الإيطاليني ،واملرتفع
لدى العائالت املهاجرة) ومن خالل تدفقات الهجرة القادمة
من البلدان الإ�سالمية ما يقدر وجود امل�سلمني يف �إيطاليا يف
عام � 2030إىل �أكرث من  3ماليني م�سلم.
لذلك من ال�ضروري �أن تقوم امل�ؤ�س�سات واملجتمع يف البدء
ب�إعداد �أنف�سهم ،وقبل كل �شيء ،على قبول ظاهرة اجتماعية
ال ميكن ال�تراج��ع عنها الآن ،وه��ي �أن ت��ك��ون �إي��ط��ال�� ًي��ا بلدا
م��ت��ع��دد الأع������راق وال���دي���ان���ات ،وال مي��ك��ن اع��ت��ب��اره��ا ظ��اه��رة
«عابرة» بل «م�ستقرة»� .إن منو �إيطاليا على امل�ستوى الدويل
�سيكون �أي���ً��ض��ا ع��ن ط��ري��ق الآل��ي��ات ال��ت��ي �ست�ستخدمها من
�أج��ل االن��خ��راط وال��دم��ج داخ��ل «النظام القطري» والن�سيج
االجتماعي -املدين ،املهاجرون الأجانب القادمون من لغات/
ثقافات /تقاليد و�أديان خمتلفة.
هناك بالت�أكيد م�شكلة تتعلق بالأمن القومي ترتبط ب�إالرهاب
ذي ال��ط��اب��ع اجل���ه���ادي ،وال��ت��ي ل��ه��ا م�صلحة يف ت��وظ��ي��ف��ه ،يف
ال�سياق املدين الكبري� .إن �شرائح ال�شباب امل�سلم التي تعاين

من �أزم��ة الهوية وامل�شاكل االقت�صادية ،بتقدمي البديل لها
كعوامل جذب مقارنة ب�أوروبا (اىل �إيطاليا) التي مل تعرف
ومل تكن قادرة حتى الآن على �إدماج الأجيال الثانية والثالثة.
هناك � ً
أي�ضا ق�ضية تتعلق بوجود حوايل � 10آالف م�سلم نزالء
�سجون ،ثلثاهم من امللتزمني دين ًيا ،وفق وزارة الداخلية ،ما
يتوجب ال�سماح لهم بحق العبادة ومن ناحية �أخ��رى تفعيل
�آل��ي��ات م��راق��ب��ة ف��ردي��ة حت�س ًبا لأي �شكل ممكن م��ن �أ�شكال
التطرف.
جانب �آخر مثري لالهتمام هو ممثلو اجلاليات الإ�سالمية،
حيث بالإ�ضافة �إىل اجلمعيات التاريخية (احتاد اجلماعات
الإ�سالمية يف �إيطاليا ،واملجتمع الديني الإ�سالمي ،واملركز
الثقايف الإ�سالمي يف �إيطاليا ،واالحتاد الإ�سالمي الإيطايل)
التي ت�أ�س�ست منذ �سنوات عديدة كنقطة مرجعية للمهاجرين
الأوائ����ل ،الآن ب���د�أت بالظهور منظمات وك���وادر ج��دي��دة من
ال�����ش��ب��اب امل�����س��ل��م ،امل���ول���ودة غ��ال��ب��اً يف �إي��ط��ال��ي��ا ،وال��ت��ي تقرتح
م��ط��ال��ب لتلبية اح��ت��ي��اج��ات امل��ه��اج��ري��ن ك��م��واط��ن�ين كاملي
احلقوق يف البلد الذي يعي�شون فيه.
الت�أثري امل��دين واالجتماعي للجاليات الإ�سالمية يف روم��ا،
مفتاحا ل��ل��ق��راءة عن
ال���ذي تناوله فابريت�سو �شوككا ،ق��دم
ً
الت�سا�ؤالت التي تدور عن حال �أحد �أهم العوا�صم الأوروبية
الرئي�سية يف وق��ت ت��اري��خ��ي م��ن التفاعالت املت�ضاربة بني
الأحداث الثقافية ،واخلطابات املتنامية الداعية �إىل كراهية
الأجانب ،العنف القائم والأ�صولية.
�إن ايطاليا متثل يف الواقع وجهة طريق للمهاجرين لأ�سباب
اقت�صادية �أو لطلب ال��ل��ج��وء وال��ذي��ن يتجهون م��ن البحر
الأبي�ض املتو�سط �إىل �أوروب���ا ،ما يجعل من روم��ا �أول و�أهم
احلا�ضنات.
من املمكن توثيق حتول املنطقة املدنية على مدار الـ  25عا ًما
املا�ضية مع تركيز خا�ص ،على لوحة ال�شتات الإ�سالمية.
ففي هذا البحث ي�ستعر�ض �شوككا �أبحاث املجل�س الوطني
«الإ�سالم والغرب مفاو�ضات �أم �صراع ح�ضارات» وفيها �أفكار
لتحليل �آثار احلركات الإ�سالمية يف �إيطاليا من اجلماعات
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الدولية ذات الطابع الإ�سالمي التي تعمل على �إعادة اكت�شاف
الهوية الدينية يف البلد امل�ضيف.
ال��ب��ي��ان��ات ال����واردة يف املجلد ت��ق��درع��دد امل�سلمني ب��ـ �100أل���ف
يف حمافظة روم��ا ،وال��ذي ي�شمل املقيمني النظاميني وغري
ال�شرعيني .هذا الكون الوا�سع من امل�سلمني يف روما ينتمي
�إىل �أن��واع خمتلفة من امل��ذاه��ب .الأغلبية ال�ساحقة البالغة
 ،%70ت��ن��ت��م��ي ع��ق��ي��دت��ه��ا �إىل الإ����س�ل�ام ال�����س��ن��ي �أو ال�شيعي،
 %19تنتمي �إىل «جماعات التبليغ « ،ي�ضاف �إليهم % 4من
ال�سلفيني .وهناك  %4من مكونات م�سي�سة من �شمال �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا ،مت�أ�صلة يف جممع املنظمات
الإ�سالمية يف �إيطاليا واملنتدى الإ�سالمي الأوروبي.
�أ�صبح مو�ضوع �إدارة الأنظمة املدنية واقعا ومو�ضوعا للنقا�ش
على امل�ستوى الأكادميي؛ فاملناطق املدنية ،املوجودة بالفعل،
متجهة �إىل مزيد من التمدد لثالثة �أ�ضعاف يف الثالثني
عاماً املقبلة ،ومر�شحة لت�ستقبل  73مليون �شخ�ص �إ�ضايف
يف املتو�سط كل عام .فوفق توقعات الأمم املتحدة لعام ،2050
ف���إنّ عدد �سكان الكرة الأر�ضية �سيبلغ  10مليارات ،يقدر �أن
% 70منهم �سيبقون يف املدن التي ت�شغل % 3فقط من �سطح
الأر���ض ،وهم م�س�ؤولون عن  70% -80من ا�ستهالك الطاقة
و% 75عن انبعاث الكربون؛ فهذا النمو ال�سريع غري املن�ضبط
وغ�ير املنظم يتطلب �أ���ش��ك��ا ًال ج��دي��دة م��ن احلكومة ،تتوجه
ب��ال�����ض��رورة ن��ح��و احل����وار واالن���دم���اج وف���وق ك��ل ���ش��يء �إع���ادة
اكت�شاف معنى املواطنة.
�إن نوع الهجرة ب�سبب»عوامل اجلذب» (من �أجل العمل ،ومن
خالل املوافقة بوا�سطة �سيا�سات توظيف حمددة يتم تنظيمها
من خالل مرا�سيم قانونية ت�ستخدمها �إيطاليا ال�ستجالب
العمالة الأجنبية والتنظيمات غري القانونية) ،تختلف عن
ن��وع ال��ه��ج��رة ب�سبب «ع��وام��ل ال��ط��رد» (ه��رب��اً م��ن احل���روب،
والإرهاب ،والكوارث الإن�سانية والبيئية ،وحالة الفقر املدقع)
 ،وه��ذا ال��ن��وع ال��ث��اين م��ن الهجرة �أك�ثر �صعوبة يف التعامل
والإدارة مقارنة مع الأول ،ف�إنه غالبا ما ي�سبب موقف العداء
املتزايد للأجانب م��ن قبل ال�سكان�« ،أجنبي منبوذ» ينظر
�إليهم على �أن��ه��ا حمتاجون وخ��ط�يرون .ف�سيا�سات الإدم���اج
ال حتظى ب��الإج��م��اع االجتماعي ال�ل�ازم للرد على الأح���زاب
اليمينة �أو احلركات ال�شعبية امل�ؤيدة لإغالق احلدود وطرد
املهاجرين غري املنتظمني.
مت التطرق �إىل النقاط املختلفة ملحاولة فهم واق��ع ت�أثري
اجل��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى امل���دين واالج��ت��م��اع��ي يف
مدينة روم���ا .يف نهاية ت�سعينيات ال��ق��رن املا�ضي ،ك��ان عدد
الأج��ان��ب املقيمني يف روم��ا تقريبا � 10آالف �شخ�ص ،اليوم
عددهم يقارب ال��ـ � 120أل��ف ما يعادل % 4م��ن جمموع �سكان
العا�صمة.
�أكرث من الثلث يحملون اجلن�سية الإيطالية ،حتتل اجلالية
البنغالية امل��رك��ز الأول (ب��ح��وايل � 26أل���ف م�سلم)  ،يتبعها
اجل��ال��ي��ة امل�����ص��ري��ة وامل��غ��رب��ي��ة ( ب���ـ � 10آالف و� 5آالف على
التوايل) .هذه الف�سيف�ساء تتكون � ً
أي�ضا من جن�سيات ،لغات
وثقافات �أخ���رى ،من  42دول��ة خمتلفة ،من �آ�سيا و�أفريقيا
و�أوروبا .يف هذا الإطار -القائم اليوم فعال يف العا�صمة يجعل

من الإ�سالم وفق عددهم الديانة الثانية بعد امل�سيحية -لي�س
فقط كديانة بل كد�ستور للمبادئ والقيم امل�شرتكة.
كيف ي���ؤث��ر ذل��ك على مدينة روم���ا؟ وم��ا ال��ذي يحدثه من
تغيريات؟ �إن اجلاليات امل�سلمة ،التي بد�أت ت�ستقر ببطء ابتدا ًء
من ثمانينيات القرن املا�ضي ،اليوم هي جمتمعات م�ستقرة
من املهاجرين ( 90%مع ت�صريح �إقامة قانوين) ،ثلثهم من
الن�ساء ،مندجمني يف الن�سيج الإنتاجي لالقت�صاد يف روما،
والذي ي�ساهم بنحو  5%من الدخل لروما ،معدالت التوظيف
تتما�شى ب�شكل كبري مع املعدالت الإيطالية ،مع حوايل � 15ألف
�شركة يف روما ميتلكها �أجانب قادمون من بلدان �إ�سالمية.
يعي�ش معظمهم يف الأحياء رقم واحد ،وخم�سة ،و�ستة؛ لأ�سباب
رئي�سية وهي انخفا�ض تكلفة الإيجارات يف املباين القدمية
�أو ل�سل�سلة من الفر�ص االقت�صادية التي �ساهمت على مر
ال�سنني على جذب املهاجرين اجلدد للعي�ش فيها مما �ساهم
يف زيادة عدد امل�سلمني .فمن ال�شتات للمهاجر ،امل�سلم الذي
�أ�صبح دائ ًما مبرور الوقت يتطلب احتياجات داخل املجتمع،
ومن هجرة «اقت�صادية»( �أو هجرة ذك��ور بالغني موجودين
ب�شكل م�ؤقتً ) �أ�صبحت هجرة �سكانية ،لديها جمموعة من
االحتياجات اجل��دي��دة ،وخا�صة للأجيال الثانية والثالثة.
فظهور جيل جديد من املواطنني الإيطاليني امل�سلمني ،وهو
م��ا يطلق عليه عمو ًما «اجل��ي��ل ال��ث��اين» يجعل م��ن الإ���س�لام
وب�شكل متزايد دينًا �إيطال ًيا و�أوروب ًيا ،وامل�سلمون كمواطنون
يرف�ضون التهمي�ش واال�ستبعاد ،كما حدث عند �إغ�لاق عدد
من امل�ساجد واجلمعيات الثقافية عام ( 2016بع�ضها مت �إعادة
فتحها بعد اللجوء �إىل الق�ضاء).
يتطابق توزيع امل�ساجد ب�شكل وا�ضح مع تركيز وجود ال�سكان
امل�سلمني يف بع�ض الأحياء .ووفقاً لبع�ض الأبحاث ،يقدر عدد
امل�سلمني امللتزمني من � 20-16ألف �شخ�ص ،يرتفع هذا العدد
�إىل ال�ضعف خالل �شهر رم�ضان وبالتايل ي�صل عددهم اىل 3
ماليني من �سكان روما.
يف روم��ا وخارجها ،يعتمد طلب امل�سجد دائ ًما على ا�ستعداد
ومرونة رئي�س البلدية و�إدارة البلدية ،حيث ال يوجد حتى

الآن ق��ان��ون وط��ن��ي ينظم اف��ت��ت��اح م�سجد �أو ق��اع��ات �صالة
�إ�سالمية .مم��ا ي�ضطر امل�سلمني اىل ا�ستخدام �أم��اك��ن غري
مالئمة ك��ال��ك��راج��ات ،وال��ط��واب��ق ال�سفلى ،وال�سقائف غري
املرئية ،وذلك يعمل على بث اخلوف وعدم الثقة يف املواطنني
ب�سبب هذا اال�ستخدام املرجتل يف �أماكن غري �صاحلة .على
�سبيل املثال ويف هذه املرحلة من اجلمود ،يف انتظار التو�صل
�إىل اتفاق ثابت بني الدولة واجلالية الإ�سالمية �أو قانون
وطني متخ�ص�ص يف املو�ضوع يف امل�ستقبل ،وكخطوة �أوىل من
الأف�ضل منح مباين غري م�ستخدمة من البلدية لإدارتها من
قبل اجلالية الإ�سالمية ،مما يجعلها جز ًءا ً
فعال يف حل هذه
امل�شكلة.
يف بحث م��ي��داين م��ط��ول ات��ف��ق جميع الأ���ش��خ��ا���ص امل�سلمني
ال��ذي��ن قابلهم امل���ؤل��ف على الإ����ش���ارة �إىل �أن معظم و�سائل
الإع��ل��ام ،ال��وط��ن��ي��ة وامل��ح��ل��ي��ة ع��ل��ى ال�����س��واء ،م��ذن��ب��ة بتقدمي
امل�سلمني ب�شكل �شبه دائم ب�أنهم على عالقة بالأخبار «ال�سيئة»
�أخ��ب��ار( اجل��رمي��ة ،والإره����اب وال��ه��ج��رة غ�ير القانونية) .يف
الواقع ،يعتقد الإيطاليون �أن عدد امل�سلمني هو  ، 20%مقارنة
بالعدد احلقيقي وهو .4%
ً
باملقابل هناك الأمثلة الإيجابية �أي�ضا ،حيث يحدث االندماج
والتفاعل الذي طال انتظاره بطريقة ب�سيطة وتلقائية ،فمثال
يف �سوق �إ�سكويلينو هناك الع�شرات من حمال اجلزارة احلالل
التي يديرها م�سلمون على ات�صال وثيق بالإيطاليني ،والتي
عرب عنها رجل �إيطايل �صاحب حمل منذ  30عاما« ،جميعهم
�أنا�س لطفاء ،ويوحدنا التعب»� .أي�ضا يف حمالت اخل�ضراوات
والفواكه ،والتي يدير معظمها امل�صرييون :ف�إنه لي�س من
النادر �أن نالحظ كيفية تعامل الزبائن من كبار ال�سن مع
ال�شباب امل�سلمني وطلبهم للن�صيحة عن �أف�ضل منتج ل�شرائه
يف ذلك اليوم.
ل���ع���ل ال��ت��غ��ي�ير ال���ن���ه���ائ���ي ���س��ي��ت��ح��ق��ق ،وب���ا����س���ت���خ���دام ك��ل��م��ات
�ألي�س�ساندرو ب��اوالن��ت��وين» اجل��ي��ل ال��ث��اين وال��ث��ال��ث ،اللذين
لديهما عقلية خمتلفة مقارنة باملهاجرين من اجليل الأول»،
حيث لن ُينظر �إىل امل�سلم باعتباره عام ً
ال خمتلفا بالن�سبة
لأغلبية املوطنني الأ�صليني «الأ�صول النقية» ولكنه بب�ساطة
جزء من هوية مواطن �إيطايل �آخر؛ �أوروبي� ،إيطايل ،روماين
وم�سلم.
------------------------------------العنوان :المسلمون في إيطاليا ،التأثيرات
المدنية واالجتماعية للمجتمعات اإلسالمية
في روما.
الـ ـ ــمـ ـ ــؤلـ ـ ــف :فـ ــابـ ــريـ ــتـ ــسـ ــيـ ــو شـ ــوكـ ــكـ ــا.
دار النشر :ميلتيمي لينيي
بلد االصدار :ايطاليا
لغة الكتاب :االيطالية
تاريخ االصدار :نيسان 2018
عدد الصفحات131 :
* مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
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معاهدات االستثمار الثنائية األولى
لكينيث فاندفيلد
محمد السالمي *
كثيرًا ما يعكس نوع االتفاقيات الدولية متانة العالقات والثقة بين الدول؛ ففي نطاق الواليات المتحدة األمريكية ،تعد معاهدات
االستثمار الثنائية أو معاهدة الصداقة والتجارة األمريكية ( ) FCNفي فترة ما بعد الحرب هي اللبنة األساسية ألغلب معاهدات االستثمار
الدولية .حيث كان الهدف من هذه االتفاقية حصول الشركات األمريكية التي تستثمر في الخارج على نفس الحماية التي يحصل عليها
المستثمرون األجانب في الواليات المتحدة بموجب دستور الواليات المتحدة .يتطرق كتاب «معاهدات االستثمار الثنائية األولى» إلى
كيفية إعادة صياغة معاهدات  ،FCNالتي تعود إلى عام  1776والموقعة مع فرنسا والتي تتعلق في األصل بإقامة عالقات تجارية وبحرية.
كما يقدم هذا الكتاب إضافة للتاريخ الدبلوماسي ،من حيث استعراضه للتاريخ المبكر للممارسة األمريكية من خالل سرده للتاريخ
التفاوضي للمعاهدات الثنائية للواليات المتحدة ،ويوضح سياسة واستراتيجية الواليات المتحدة للتفاوض في ظل الرؤساء المتعاقبين.
الكتاب من تأليف البروفيسور كينيث فاندفيلد ،ويشغل حاليا منصب عميد وأستاذ القانون في كلية توماس جيفرسون للقانون في
سان دييغو ،وشغل سابقا ممثال للواليات المتحدة في المحكمة الدولية في الهاي  .ونظرًا لخبرته في الخدمة الحكومية واألكاديمية،
يعد البروفيسور فاندفيلد واحدا من أهم رواد هذا المجال.

ال مف�ص ً
يقدم الكتاب حتلي ً
ال ملحتوى العديد من
املعاهدات الثنائية الرئي�سية .كما �أنه حري�ص على
مراجعة التفكري وراء ت�صميم املعاهدات الثنائية
احلديثة للواليات املتحدة الأمريكية ،بدءاً ب�أهداف
ال�صفقة اجلديدة لإدارة فرانكلني روزفلت والتي مت
فهمها كجزء م��ن الرتتيبات االقت�صادية الدولية
بعد احل���رب .كما ي��در���س خ��ط��اب تن�صيب الرئي�س
هاري ترومان ،والذي يربط بني �سيا�سة اال�ستثمار
أخ���ي���را ،يختتم
الأم��ري��ك��ي��ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال���دول���ي���ة .و� ً
بتحليل التعديالت التدريجية للنموذج الأمريكي
للمعاهدات الثنائية يف �سياق املفاو�ضات الع�شرين
�سنة ملا بعد احلرب مبا�شرة.
يحلل فانديفيلد ع���دة �أغ���را����ض م��رك��زي��ة ملعاهدة
االتفاقية الثنائية الأمريكية بعد احل���رب .الأول
ه��و متكني ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة م��ن التو�سع وحتقيق
ال��ت��ن��م��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ل��ب��ق��ي��ة ال���ع���امل .ك���ان ه��ن��اك
جانب ث��ان ومهم يف �أه��داف معاهدة  FCNو هو
تعزيز حكم ال��ق��ان��ون ،وال���ذي ك��ان يعترب �ضروريا
للهدف الأول� .أما الهدف الثالث وال��ذي كان ُي�ساء
ف��ه��م��ه يف ب��ع�����ض الأح���ي���ان ه��و ت�شجيع ال��ت��ج��ارة يف
االجتاهني .يحتاج امل�صدرون الأمريكيون �إىل �أ�سواق
لل�سلع واال���س��ت��ث��م��ارات الأم��ري��ك��ي��ة ،ل��ك��ن امل�شرتين
ال ي�ستطيعون ���ش��راء ال�سلع الأمريكية �إال �إذا كان
لديهم ال��دوالرات ل�شرائها .ولهذا ال�سبب ،كان من
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ال�ضروري �أن تكون املعاهدات ت�سمح للتجار الأجانب
بجمع الدوالرات ل�شراء ال�صادرات الأمريكية .تظل
املعاهدات الثنائية «� ”FCNإىل اليوم على الرغم
م��ن �أن طبيعتها امل��ت��ب��ادل��ة غ��ال��ب��ا م��ا ي��ت��م طرحها
و�إ���س��اءة فهمها من قبل النقاد كونها جمرد حماية
للم�صدرين والتجارة الأمريكيني ،ولي�س الق�صد
م��ن��ه��ا خ��ل��ق ف��ر���ص متكافئة ل��ل��ف��ري��ق�ين .ك��م��ا يبني
فانديفيلد �أن امل��ف��او���ض�ين مل��ع��اه��دات الثنائية بعد
احلرب فهموا �أن امل�ستثمرين الأمريكيني يف اخلارج
يحتاجون �إىل درجة معقولة من احلماية و�أنه من
املنا�سب تو�سيع امل��ب��ادئ التي ت�ضمن حمايتهم من
املعاملة �أو امل�صادرة غري املعقولة والتمييزية .لكن
أي�ضا �أن ال��دول��ة امل�ضيفة يجب
املفاو�ضني �أدرك���وا � ً
�أن تتمتع دائ ًما باحلق يف تنظيم وحتديد �أولوياتها
اخلا�صة.
ُﻳﻌﺘﻘﺪ �أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻳﺠﺐ �أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣن �أﺟﻞ
�ﺿﻤﺎن ت��وظ��ي��ف ال��ق��وى ال��ع��ام��ل��ة و رف����ع ﻣ�ﺴﺘﻮى
اﻤﻟﻌﻴ�ﺸﺔ ،وهذا هو لب النظرية االقت�صادية الكينزية.
يف �سعينا �إىل حتقيق التوظيف الكامل وم�ستوى
املعي�شة املرتفع يف جميع �أنحاء العامل ،رك��زت �إدارة
روزفلت يف بداية تخطيطها االقت�صادي الدويل بعد
احلرب على ال�سيا�سة التجارية وال�سيا�سة النقدية.
ك���ان���ت ال���ت���ج���ارة ه���ي ال�����ش��اغ��ل امل����رك����زي لل�سيا�سة
االقت�صادية اخلارجية يف �أوائ��ل الأربعينيات .وكما

�أو�ضح ليو با�سفول�سكي ،الذي عمل كم�ساعد خا�ص
لوزير اخلارجية كورديل هال خالل احلرب والذي
ك��ان على مقربة �شديدة منه� ،أن التجارة الدولية
«هي �أهم امللفات التي يجب العمل عليها والتي يجب
تقدميها على باقي امللفات .امل�شكلة اجلوهرية تكمن
يف زي��ادة الإنتاج وال يقابلها طلب مكافئ .ففي عام
 ،1940مت توظيف  45مليون �أمريكي .وبحلول عام
 ،1943ونتيجة لزيادة الإنتاج احلربي ،منت القوى
ال��ع��ام��ل��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل  60م��ل��ي��ون .وع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن �أن بع�ض ه����ؤالء ال��ع��م��ال ،مثل الن�ساء يعودون
�إىل منازلهم �أو التقاعد بعد نهاية احل��رب� ،إال �أن
احل����رب ���س��وف ت�����س��ت��ل��زم ا���س��ت��م��رار ت��وظ��ي��ف الكثري
منهن .ولتجنب امل�شاكل االقت�صادية واالجتماعية
اخلطرية ،وللمحافظة على هذا العدد الكبري من
املوظفني� ،سيتطلب الأمر �إنتاج �سلع وخدمات �أكرث
بكثري مم��ا ميكن �أن ي�ستهلكه ال�شعب الأم��ري��ك��ي.
اعتقدت �إدارة روزفلت �أن الطريقة الوحيدة لتجنب
�أزم���ة اقت�صادية خ��ط�يرة ه��ي �إن�����ش��اء ���س��وق ت�صدير
للفائ�ض لل�سلع واخل��دم��ات الأمريكية .وكما كتب
جيم�س ف .برينز ،يف « : 1945يجب علينا ت�صدير
ال�سلع �إذا �أردنا تقدمي فر�ص عمل جلميع عمالنا».
�أي مبعنى �آخر ،كانت ال�صادرات ذات �أهمية م�ضاعفة
لالقت�صاد الأم��ري��ك��ي يف نهاية احل��رب مقارنة مبا
كانت عليه يف البداية.
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�أدى �إن�شاء �سوق ت�صدير للفائ�ض الأمريكي ،بدوره،
�إىل تقليل احلواجز التجارية يف البلدان الأخ��رى،
وم��ن ه��ن��ا ان��خ��رط��ت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وبريطانيا
العظمى يف مناق�شات م�ستفي�ضة حول �إن�شاء منظمة
جتارية دولية من �ش�أنها ت�سهيل املفاو�ضات متعددة
الأط����راف م��ن �أج���ل تخفي�ض احل��واج��ز التجارية.
ومبوجب تلك العملية� ،ستخف�ض البلدان امل�شاركة
يف امل�ؤمتر احلواجز التجارية �أم��ام بقية امل�شاركني،
�أي �أن��ه��ا عملية م��ت��ع��ددة الأط�����راف يف وق���ت واح���د.
�إال �أن احل��د بب�ساطة من احل��واج��ز القانونية �أم��ام
التجارة مل يكن كافياً لإن�شاء �سوق ت�صدير للفائ�ض
الأم��ري��ك��ي .ل��ن تتمكن ب��ل��دان �أخ����رى م��ن ال�����ش��راء
من الواليات املتحدة �إال �إذا كان ب�إمكانها الو�صول
�إىل ال��دوالر الأمريكي حيث �أن تخفي�ض احلواجز
التجارية الأمريكية �سوف يعالج ه��ذه امل�شكلة �إىل
حد ما لأنه �سي�سمح للدول الأخرى ببيع �سلعها �إىل
الواليات املتحدة ومن ثم ك�سب ال��دوالرات الالزمة
ل�شراء ال�صادرات الأمريكية .ومع ذلك ،ف�إن القدرة
الإن��ت��اج��ي��ة يف ال��ب��ل��دان الأخ����رى ك��ان��ت �صغرية �إىل
احلد الذي يجعل هذه البلدان غري قادرة على بيع
ما يكفي �إىل الواليات املتحدة يف امل�ستقبل املنظور
للح�صول على جميع ال�����دوالرات ال�لازم��ة ل�شراء
الفائ�ض الأمريكي ب�أكمله .فعلى �سبيل املثال ،ففي
عام  ،1947بلغ �إجمايل �صادرات الواليات املتحدة 19
حوايل مليار دوالر ،يف حني كانت الواردات الأمريكية
تعادل  8مليارات دوالر فقط ،مما �أعطى الواليات
فائ�ضا جت��ار ًي��ا بقيمة  11مليار دوالر� .أي
املتحدة
ً
�أنه على الدول الأخ��رى ل�شراء هذا الفائ�ض ،ف�إنها
�ستحتاج �إىل احل�صول على  11مليار دوالر من بع�ض
امل�صادر الأخرى� .أحد امل�صادر التي ميكن من خاللها
احل�صول على حق الو�صول �إىل الدوالر الأمريكي هو
عن طريق اال�ستثمار اخلارجي يف الواليات املتحدة.
كان امل�ستثمرون الأمريكيون ي�ستثمرون يف اخلارج
منذ الع�صور اال�ستعمارية ،ولكن مع بداية احلرب
العاملية الأوىل ،على وج��ه اخل�����ص��و���ص ،ق��د حفزت
الواليات املتحدة على اال�ستثمار اخلارجي ،خا�صة
خ��ارج �أوروب���ا يف املناطق التي كانت فيها ال�شركات
الأوروبية م�سيطرة عليها يف ال�سابق ،وبحلول نهاية
احلرب كانت الواليات املتحدة ،لأول مرة ،دولة من
الدول الدائنة.
وم���ع ذل���ك ،ه��ن��اك م�شكلتان مهمتان ت��رم��ي��ان �إىل
ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي اخلا�ص �إىل الواليات
املتحدة� .أو ً
ال ،كما �أقرت وزارة اخلارجية الأمريكية
ع��ل��ن��اً ،مل يكن اال�ستثمار ال���دويل يف امل��ا���ض��ي يعمل
على ال��دوام يف م�صلحة البلد امل�ستورد لر�أ�س املال.

وقد كان من ال�ضروري �أن تقوم احلكومات بتنظيم
ت��دف��ق��ات اال���س��ت��ث��م��ار ال����دويل ل�����ض��م��ان �أن العملية
ال��ت��ج��اري��ة تعمل ل�صالح ك��ل م��ن ال��ب��ل��دان امل�صدرة
وامل�ستوردة لر�أ�س املال .قبل وقت طويل من تفجري
بريل هاربور ،كانت �إدارة روزفلت تعمل يف التخطيط
للنظام االقت�صادي ال��دويل يف فرتة ما بعد احلرب
.ونظ ًرا لأن الإدارة كانت تدر�س هذا النظام اجلديد،
ك���ان اه��ت��م��ام��ه��ا ال��رئ��ي�����س��ي ه���و جت��ن��ب الأخ���ط���اء يف
ال�����س��ي��ا���س��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف �آف��ت�ين
عظيمتني �سيطرتا ع��ل��ى ث�لاث��ي��ن��ي��ات و�أرب��ع��ي��ن��ي��ات
القرن الع�شرين :الآفة االقت�صادية للك�ساد العظيم
والبالء ال�سيا�سي-الع�سكري للحرب العاملية الثانية.
ي�أتي ويل كاليتون ،و الذي و�صفته جملة نيوزويك
ب�أنه «املهند�س االقت�صادي الرئي�سي لأمريكا بعد
احلرب العاملية الثانية ،وي�شري �إىل �أنه مل يكن هناك
�سوى طريقني لتجنب ه��ذه الأخطاء� :أوال� ،إقامة
و�صيانة الأو���ض��اع ال�سلمية .وث��ان��ي��ا ،رف��ع م�ستوى
الدخل للواليات املتحدة واحللفاء يف اخل��ارج .ومن
خ�لال ذال��ك مت �إن�شاء م�ؤمتر بريتون وودز يف عام
 1944وال���ذي مهد ظ��ه��ور البنك ال���دويل للإعمار
والتنمية ،وو���ض��ع اللبنة الأ���س��ا���س��ي��ة لإع����ادة �إع��م��ار
�أوروبا وتنميتها اقت�صاديا .كان هذا امل�صرف �ضرور ًيا
لأن امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص كانوا مرتددين
يف اال���س��ت��ث��م��ار يف م�����ش��اري��ع الأ���ش��غ��ال ال��ع��ام��ة ،مثل
ال�سكك احلديدية وامل��وان��ئ ،والتي لن تولد عائداً
ل��ف�ترة طويلة م��ن ال��زم��ن ،وم��ع ه��ذا ال��ب��ن��ك ،ف�إنه
�سي�سهل منح القرو�ض ال�لازم��ة للبناء .كما حتدد
التدابري التي ينبغي للحكومات الأخ��رى اتخاذها.
وقد �شمل ذلك ت�سهيل اال�ستثمار اخلا�ص لأغرا�ض
مالئمة اقت�صاد ًيا للمنطقة .ففي عام  ،1948عرفت

وزارة اخل��ارج��ي��ة �أن��ه��ا ت��ري��د احل�����ص��ول على حماية
متزايدة للمعاهدات من �أج��ل اال�ستثمار الأجنبي،
�أي �إبرام معاهدات ت�ضمن «معاملة عادلة ومن�صفة
وغري متييزية» لال�ستثمار الأجنبي .وللمزيد من
ال��ت��ح��دي��د ،دع��ت �سيا�ستها اال�ستثمارية الأجنبية
�إىل معاملة وطنية لال�ستثمار الأجنبي؛ التعوي�ض
ال���ف���وري وال���ك���ايف ع��ن امل��م��ت��ل��ك��ات امل�������ص���ادرة .وحظر
الرقابة على ال�صرف ،وعار�ضت املعاملة «التع�سفية
�أو غري املعقولة» لال�ستثمار الأجنبي .غري �أن الإدارة
مل ت��ق��رر ب��ع��د �أن ت��ك��ون م��ع��اه��دات ال  FCNهي
الأداة الأ�سا�سية للح�صول على احلماية التي ت�سعى
�إليها �سيا�ستها اال�ستثمارية الأجنبية.
عندما ت��وىل ت��روم��ان مقاليد ال�سلطة ،ف���إن��ه كان
ي�ؤمن �أن الرخاء هو الذي �سيمكن البلدان النامية
من �شراء ال�صادرات الأمريكية .حيث �أن اال�ستثمار
احلقيقي ال���ذي ك��ان �صناع ال�سيا�سة الأمريكيني
ي�ست�شهدون به منذ �أوائ��ل الأربعينيات على الأق��ل.
ويف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه ،يعتقد ت���روم���ان� ،أن م��ث��ل ه��ذا
الربنامج �سيظهر املنافع امللمو�سة لطريقة احلياة
الأمريكية وبالتايل يحبط تو�سيع ال�شيوعية ،خا�صة
يف الدول النامية .فقد �أ�ضافت احلرب الباردة مربراً
�آخر لتعزيز اال�ستثمار الأمريكي اخلارجي .و الفكرة
ال�����س��ائ��دة يف ب��داي��ة ال��ع��ق��د� ،أن اال�ستثمار الأجنبي
�سيعزز الرخاء ،وال�سالم الدوليني� .أو�ضح ترومان �أن
�سيا�سته اخلارجية «�ست�شدد على عدة م�سارات عمل
رئي�سية� ».أول هذه النقاط هو دعم الأمم املتحدة،
وكان الهدف الثاين هو موا�صلة برنامج «االنتعا�ش
االقت�صادي العاملي» ،والثالث يتمثل يف تعزيز املحبة
للحرية من �أخطار العدوان» .ومن ثم يف الف�صول
القادمة يتطرق الكاتب لل�سرد التاريخي للمعاهدات
التجارية الثنائية بني الواليات املتحدة وبقية دول
ال��ع��امل بالتف�صيل .و�إج��م��ا ً
ال ،يقدم الكتاب �إ�ضافة
مهمة للمخت�صني يف القانون التجاري ،والعالقات
الدولية.
------------------------------------اسـ ــم ال ــك ــت ــابThe First Bilateral :
Investment Treaties
المؤلفKenneth J. Vandevelde :
الناشرOxford University press :
سنة النشر2017 :
الللغة :اإلنجليزية
عدد الصفحات592 :
* كاتب ُعماني
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اإلباضية في منطقة المحيط الهندي
)القسم األول  -شرق أفريقيا(
فاطمة بنت ناصر *

لقد دأبت وزارة األوقاف والشؤون الدينية منذ سنين على رفد المكتبات العربية واألجنبية بإصدارات لدراسات
فكرية ُمتخصصة حول عمان وإرثها التاريخي الممتد إلى أصقاع شتى من العالم وتسليط الضوء على المذهب
اإلباضي الذي ُظلم تاريخيًا بقلة مؤلفاته وضياع الكثير منها .وقد تمكنت الوزارة من إصدار ما يفوق العشرين
مجلدًا باللغة اإلنجليزية وحدها ،مستعينة بخبراء متخصصين من جنسيات مختلفة .وفي السلسلة القادمة
من المقاالت نضع بين أيديكم قراءة تلخيصية لعدد من تلك المجلدات.

ي��ت��ن��اول ك��ت��اب «الإب���ا����ض���ي���ة يف م��ن��ط��ق��ة امل��ح��ي��ط
الهندي(الق�سم الأول� -شرق �أفريقيا)» والذي
ي��ع��د امل��ج��ل��د الأول يف �سل�سلة ت��ف��وق  13جم��ل��داً
جمموعة من امل��ح��اور املهمة التي تزيح ال�ستار
ع��ن ت��اري��خ منطقة ���ش��رق �إف��ري��ق��ي��ا امل��ت��م��ث��ل��ة يف
املنطقة الواقعة بني ال�صومال من جهة ال�شمال
وموزمبيق من جهة اجل��ن��وب) حيث ي�ستعر�ض
ال��ك��ت��اب م��ن خ�ل�ال الآث����ار امل��ادي��ة املتبقية فيها
تاريخاً هاماً عن تلك املنطقة .فال�شواهد الأثرية
متنوعة ومتفرقة على م�ساحات �شا�سعة من تلك
الأر���ض وتعك�س ب�شكل كبري احلياة االجتماعية
ل�سكان تلك املنطقة والأدي����ان التي ت���أث��روا بها
وغ�يره��ا م��ن ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل امل��ه��م��ة ال��ت��ي ���س��اع��دت
ال��ب��اح��ث�ين يف ر����س���م م�ل�ام���ح ل�����ص��ورة ت��اري��خ��ي��ة
ك����ادت �أن ت��ن��دث��ر ل���وال ه���ذه اجل���ه���ود البحثية.
ومن �أهم الآثار التي عرث عليها يف هذه املناطق
(حم��اري��ب امل�ساجد و���ش��واه��د القبور والأوع��ي��ة
اخل��زف��ي��ة وب��ق��اي��ا ال��ب��ي��وت والأب������واب وغ�يره��ا).
كما �أن بع�ض �إ�سهامات امل���ؤرخ�ين واجلغرافيني
حفظت جزءاً هاماً من التاريخ املادي وال�شفاهي
كذلك .وقد و�صفت كتاباتهم حالة التجارة بني
ه��ذه امل��ن��اط��ق الأف��ري��ق��ي��ة والتقلبات ال�سيا�سية
20

ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي �أمل���ت بتلك امل��ن��ط��ق��ة ،ك��م��ا �أع��ط��ت
و�صفاً دقيقاً للبيوت وخا�صة بيوت العرب الذين
عا�شوا يف تلك املناطق وغريها من الأم��ور مما
���س��اه��م ب�شكل ك��ب�ير يف ف��ه��م احل��ال��ة ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية لتلك احلقبة .وعلى
الرغم من م�سمى الكتاب الذي قد يخيل لقارئه
ب�أنه �سيتعرف على ما يخ�ص الأث��ر الإبا�ضي يف
منطقة �شرق �أفريقيا �إال �أن القارئ �سيجد يف هذا
الكتاب معلومات هائلة لتاريخ تلك املنطقة التي
عرفت العمانيني ومذهبهم الإبا�ضي كما عرفت
غريهم من الأمم كالفر�س الذين ي�شار �إليهم يف
كتب التاريخ (بال�شريازي) وكذلك الربتغاليني.
يف داللة هامة �أن من و�صلوا لأفريقيا يف املا�ضي
ك��ان��ت الأمم ذات الأ���س��اط��ي��ل ال��ب��ح��ري��ة القوية
والنظرة التجارية الثاقبة.
الآث�����ار امل���ادي���ة (�أم��ث��ل��ة :ال��ف��خ��اري��ات ،امل�����س��اج��د،
املحاريب):
�إن الآث��ار املادية التي اكت�شفت يف منطقة �شرق
�أفريقيا �أ�سهمت يف ت�أكيد الوجود ال ُعماين فيها
وال���ذي ارت��ب��ط يف �أذه���ان ع��ام��ة النا�س م��ن غري
املتخ�ص�صني بدولة البو�سعيدي وال�سلطان �سعيد
حتديداً� ،إال �أن الآث��ار املادية يف منقطة (ب��ات -

 ) pateمث ً
ال يف كينيا تعود ملرحلة �أقدم بكثري
وحتديداً لفرتة حكم النبهانة ل ُعمان يف القرن
الثالث ع�شر ،فكانت (بات) مبثابة العا�صمة لهم
كما كانت زجنبار لدولة البو�سعيد ،و�سبب ذهاب
النباهنة �إىل هناك يعود للهزمية التي تلقوها
من اليعاربة .وقد تكون العالقة �أقدم من ذلك
حيث �أن جلوئهم �إىل تلك املنطقة مبا�شرة اليكون
من فراغ؛ فامل�صادر التوثيقية تقول �إن �سليمان
النبهاين حني و�صل �إىل (بات) تزوج ابنة حاكمها
العربي ،فمن املرجح �أن يكون هذا احلاكم عُماين
الأ���ص��ل وق��د يكون م��ن �آلِ اجللندى كما يرجح
امل�ؤرخ ( ويلكين�سون .1)Wilkinson-
ولعل من �أهم ما عرث عليه يف تلك املنطقة �آثار
امل�ساجد ،ح�سب امل�ؤلف ( جاالك Garlack -
) وكتابه (العمارة الإ�سالمية الأوىل يف ال�ساحل
ال�شرقي الأفريقي) املن�شور عام  .١٩٦٦وقد متكن
ج��االك م��ن تقدمي و�صف دقيق لهذه امل�ساجد
وطريقة بنائها و�أهم ما مييزها ،وهو جهد عظيم
ب�سبب ن���درة ال��ت��وث��ي��ق ل��ت��واري��خ �إن�����ش��اء امل�ساجد
املتفرقة يف تلك املنطقة ،حيث ذكر الآتي:
 -١معظم امل�ساجد يف معظم املناطق ذات م�ساحة
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مربعة وحتتوي على �صف �أو �أكرث من الأعمدة
يف منت�صف قاعة امل�سجد.
 -٢معظم ما وجد من م�ساجد يخلو من املنارات.
كما تعترب حماريب امل�ساجد كنزاً �أثرياً مهماً ملا
حتتويه من جمل حفرت عليها لت�ؤرخ معلومات
مهمة عن تاريخ البناء وغريها من املعلومات.
�أم���ا م��ا عُ�ث�ر عليه م��ن ب��ق��اي��ا الأواين اخلزفية
فت�شري امل�����ص��ادر �إىل �أن �أغلبها م��ن البور�سلني
ال�صيني املعروف باللونني الأزرق والأبي�ض ،كما
مت العثور يف بع�ض املناطق ذات التواجد ال ُعماين
على ف��خ��اري��ات تطابق تلك امل�صنوعة يف والي��ة
(بهال) والتي كانت �شائعة اال�ستخدام يف ذلك
الزمان.
التناف�س على ال�ساحل ال�شرقي الأفريقي:
ك��م��ا ي�ستعر�ض ال��ك��ت��اب ال��ق��وى ال��ت��ي تناف�ست
على ال�ساحل ال�شرقي الأف��ري��ق��ي م��ن عُمانيني
وب���رت���غ���ال���ي�ي�ن و�����ش��ي�رازي��ي�ن وه�����ي الأمم ذات
الأ���س��اط��ي��ل ال��ت��ج��اري��ة البحرية ال��ق��وي��ة يف ذلك
احلني ،غري �أن الكتاب ي�ستعر�ض �أي�ضاً التناف�س
بني ال ُعمانيني �أنف�سهم ومقدرة بع�ض القبائل
يف ال�سيطرة على مناطق بعينها ،وم��ث��ال ذلك
�سيطرة قبيلة امل��زروع��ي على ممبا�سا يف �أث��ن��اء
الوجود اليعربي يف ال�ساحل ال�شرقي الأفريقي.
وي��ذك��ر الكتاب �أن امل��زروع��ي قبيلة عُمانية من
ال��ر���س��ت��اق حت����دي����داً وه����اج����رت �إىل ه���ن���اك بعد
�سيطرة الإم���ام �سيف بن �سلطان اليعربي على
ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة يف ع���ام  .١٦٩٨وق���د مت��ك��ن��ت ه��ذه
القبيلة ال ُعمانية من مد �سيطرتها على �أج��زاء
كبرية بدءاً من ر�أ�س جنوميني يف ال�شمال و�إىل
نهر باجناين يف اجلنوب بالإ�ضافة �إىل �سلطنة
ب��وري و �سلطنة فومبا ،وق��د ح��اول��وا ال�سيطرة
ع��ل��ى زجن��ب��ار يف  ١٧٥٤يف ف�ت�رة �سيطرة الإم���ام
�أحمد بن �سعيد ،وبالفعل متكن علي بن عثمان
املزروعي من ال�سيطرة عليها ولكنه اغتيل بعد
هذا الن�صر بفرتة ق�صرية على يد �أحد من �أبناء
�إخوته وتقهقرت قواته �إىل ممبا�سا مبتعد ًة عن

زجنبار وحكم البو�سعيدين فيها الذي بلغ ذروة
جمده يف الع�صر الذهبي حلكم الإمام �سعيد بن
�سلطان.
وم���ن امل��ه��م �أن نلفت الأن���ظ���ار �إىل نقطة هامة
�أ�شار �إليها هذا املجلد وهي املحاوالت امل�ستمرة
(لأف���رق���ة) ه��ذه املنطقة وتغييب ك��ل ال�شواهد
الدالة على مت��ازج احل�ضارات فيها منذ القدم.
نعم قد تكون هذه املنطقة �أفريقية من الناحية
اجل���غ���راف���ي���ة ول���ك���ن م���ن ال��ن��اح��ي��ة احل�����ض��اري��ة
والعرقية هي مزيج من �أع��راق متعددة و�أهمها
العرق العربي الذي ت�شري �إليه ال�شواهد الأثرية
املادية وتلك املكتوبة والتاريخية على طول فرتة
مكوثه بها ،وقدم هذه الفرتة التي متتد �إىل ما
قبل الإ�سالم.
�إن ق�صة ال��وج��ود ال ُعماين يف ال�شرق الإفريقي
�ضاربة يف القدم وق��د ال نعلم عنها �سوى بع�ض
اخل����ط����وط ال���ع���ري�������ض���ة .ورغ������م ك��ث��رة امل���راج���ع

التاريخية �إال �إن��ه��ا ال ت��وف��ر م��ا ي��وف��ره البحث
التاريخي القائم على فح�ص الآثار الناجية من
ذلك الزمان والتي تدعم بال �شك ما وثقته كتب
التاريخ وتزيد معرفتنا ب�أحوال ذلك الزمان و�أثر
ال ُعمانيني يف ذلك املكان.
-------------------------------------

اسم السلسلة :دراسات حول اإلباضية
وعمان
ُ
اســم الــكــتــاب :اإلبــاضــيــة فــي منطقة
المحيط الهندي(القسم األول -شرق
أفريقيا) ( المجلد )1
الــمــؤلــف :مجموعة مؤلفين بتحرير
هاينز غاوبه وعبدالرحمن السالمي
سنة النشر2013 :
جهة النشر :وزارة األوقــاف والشؤون
الدينية في سلطنة عمان
دار النشرGeorg Olmz Verlag :
* كاتبة ومترجمة ُعمانية
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

الكتاب :صدى علم اجتماع العالقة مع العالم
المؤلف :هارتموت روسا
الناشر :منشورات الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات800 :صفحة
اللغة :الفرنسية.
إذا كان التسارع هو المشكلة الرئيسية في عصرنا،
فقد يكون الصدى هو الحل .هذه هي أطروحة العمل
الحالي ،الذي يضع أسس علم اجتماع “الحياة الجيدة”
 وهو بذلك يكسر فكرة أن الموارد المادية والرمزيةوالنفسية هي الكافية للوصول إلى السعادة.
تعتمد جودة الحياة البشرية على نوعية عالقة اإلنسان
بالعالم ،والقدر الذي يسمح بالصدى .إنه يعزز قدرتنا
على التصرف ،وبالتالي ،قدرتنا على السماح لنا “بأخذ
الــشــيء” ولمسه وتحويله مــن خــال العالم .هــذا هو
تماما لعالقة آلية ومــاديــة و “صــمــاء” تجعلنا
النقيض
ً
خاضعين للمجتمع الحديث .ألننا إذا بحثنا عنها ،فإننا
سنختبر عــاقــات غير منسجمة أكــثــر فــأكــثــر ،بسبب
منطق النمو وتسارع الحداثة ،األمر الذي يبلبل بعمق
عالقتنا بالعالم على المستوى الــفــردي والجماعي.
انــطــاقــً مــن التجربة الجسدية األســاســيــة (التنفس،
الــطــعــام ،واألحــاســيــس  )...إل ــى الــعــاقــات العاطفية
والمفاهيم المعرفية األكــثــر تفصي ًال ،تــأخــذ العالقة
بالعالم أشكاالً مختلفة جــدًا :العالقة مع اآلخرين في
فضاءات الصداقة أو العمل ،أو السياسة .العالقة مع
فكرة أو مطلق في فضاءات الطبيعة والدين والفن
والتاريخ .العالقة مع المادة ،والمصنوعات اليدوية ،في
مجاالت العمل ،التعليم أو الرياضة .وخالل تحليل دوافع
األزمة االجتماعية اإليكولوجية والديمقراطية والنفسية
المعاصرة ،فإن هذه النظرية للصدى تجدد ببراعة إطار
النظرية النقدية للمجتمع .هارتموت روزا عالم اجتماع
وفيلسوف .أستاذ في جامعة فريدريش شيلر في يينا
ومدير كوليج ماكس-ويبير -في إرفورت ،ألمانيا .وهو
مؤلف كتاب “التسارع” و ككتاب “ نقد اجتماعي للزمن
( )2013 ،2010وكتاب “االغتراب والتسارع :نحو نظرية نقدية
للحداثة المتأخرة ( 2012و .)2014

الكتاب :ملحمة المثقفين الفرنسيين.
المؤلف :فرانسوا دوسي
الناشر :دار غاليمار.فرنسا
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تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 448 :ص
اللغة :الفرنسية.
لم يكن أحد بمقدوره أن يدخل هذا التحدي األكاديمي
سوى الكاتب المرموق فرانسوا دوس لتأليف :بانوراما
شاملة ومنهجية عن المغامرة التاريخية واإلبداعية
التي أنجزها المثقفون الفرنسيون ،يبدأ المؤلف
بمرحلة التحرر إلى سقوط جدار برلين على مستوى
األحداث السياسية .أما على المستوى الثقافي فقد
بــدأ المؤلف بتاريخ البنيوية ،ثم انتقل إلــى تدوين
مسيرة ث ــورة األفــكــار وذل ــك مــن خــال الــعــديــد من
السير الذاتية لكل من (ميشيل دو سيرتو ،وبول
ريــكــور ،بيير نـ ــورا ،وكــمــيــلــيــوس كــاســتــوريــاديــس)
مانحا الــقــارئ رؤيــة عميقة عــن الحياة الفكرية في
النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن .فــي المجلد
األول ،1968-1944 ،يغطي ســنــوات ســارتــر وبــوفــوار
واحتجاجاتهما ،والعالقة المتناقضة مع الشيوعية،
كما يتناول صدمة عــام  ،1956والــحــرب في الجزائر،
بداية من العالم الثالث ،وظهور المرحلة الديغولية
التحديات التي واجهتها :عصر عرف بهيمنة محن
تاريخية وخيبة أمــل سياسية وثقافية واجتماعية.
أمــا المجلد الثاني ،1989-1968 ،فيبدؤه باليوتوبيا
اليسارية ،من سولجينتسين ومكافحة االستبداد،
إلى “الفلسفة الجديدة” ،ونمو الوعي البيئي ،إلى
ارتــبــاكــات الثمانينيات :الفترة التي اتسمت بأزمة
المستقبل وهيمنة العلوم اإلنسانية .هذه ليست
سوى خطوط قليلة من معالم الملحمة الفرنسية،
والتي تضم فترة من أكثر فترات فرنسا فورة ثقافية
وفكرية ،من سارتر إلى ليفي شتراوس ،إلى فوكو
و الكان .هذا الموضوع منحنا بالفعل بيبليوغرافيا
ضخمة ،تشكلت كجدارية باذخة من األعالم واألفكار
والنجاحات واإلخفاقات لمثقفين معاصرين راهنوا
على التغيير ،لكنهم اصطدموا بإرادة الممانعة.

الكتاب :أخالق التقدير
المؤلف :كورين بيليشون
الناشر :منشورات سوي فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 288 :ص
اللغة :الفرنسية.
لماذا توجد فجوة بين االعتراف باألوضاع البيئية
الحرجة وممارساتنا اليومية؟ يعلم الجميع أن
النظام البيئي في خطر ،لكننا ال نغير سلوكنا
.لماذا نعاني الكثير من المتاعب لتغيير أنماط
حياتنا علما أن ال أحد يستطيع أن ينكر أن نموذجنا
التنموي يسير نحو األفول بيئ ًيا واجتماع ًيا ،وال أحد
يشك في إساءتنا الكبيرة لمقدراتنا الطبيعية
وهذا سينعكس سلبا على مستقبلنا؟
لسد الفجوة بين
يطالب المؤلف برفع التحدي
ّ
النظرية والــمــمــارســة مــن خــال تطوير أخالقيات

االعتراف والتقدير .وبدالً من التركيز على مبادئ أو
عواقب أفعالنا ،فإن هذه األخيرة تهتم بدوافعنا
الملموسة ،أي بالتمثيالت والتأثيرات التي تدفعنا
إلى العمل .ما هي الصفات األخالقية التي يمكن
أن تــقــودنــا إل ــى الــســعــادة أثــنــاء مــمــارســة األعــمــال
الفاضلة ،بدالً من أن نكون ممزقين باستمرار بين
السعادة والواجب؟ تكمن جذور أخالق التقدير في
المناقب القديمة ،لكنها ترفض جوهرها وتعتمد
على التواضع والحساسية المفرطة .في حين أن
برنارد دي كليرفو يضع التقدير على محك التجربة
الــامــحــدودة التي تفترض اإليــمــان ،بينما يعرفها
كورين بيلوتشو عن طريق التبادل اإلنساني .هذا
األخير يشير إلــى حركة تعميق الــذات مما يسمح
لها بتجربة الرابط الذي يوحدها مع الكائنات الحية
األخرى وتحويل وعي انتمائها إلى العالم المشترك
إلى معرفة والتزام حيين .إن التقدير هو الموقف
الشامل الــذي تندمج فيه الفضائل أثــنــاء عملية
التم ّيز الــتــي يصف الــمــؤلــف مــراحــلــهــا .فــي كتابه
األخــيــر ،يــحــاول الفيلسوف والــنــاشــط فــي قضايا
البيئة سد الفجوة بدعوة الجميع إلى دمج “العالم
المشترك” في رغباته حتى ال نضطر بعد اآلن إلى
مــعــارضــة مــا نــريــد ،ومــا هــو جيد بالنسبة للبشر
وعالم الحيوانات.

الكتاب :عودة الشعبوية حالة العالم في 2019
المؤلف :بيرتراند بادي ،دومينيك فيدال
الناشر :منشورات الديكوفيرت فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 256 :ص
اللغة :الفرنسية.
مصطلح “الشعبوية” حاضر في كل مكان في الخطابات السياسية
كما في كتابات الصحفيين والباحثين .يبدو أنه من الصعب تحديد
تعريف أوتفسير لــه ،مما يــؤدي فــي بعض األحـيــان إلــى مقاربات
ملتبسة .وفــي هــذه األوقـ ــات مــن الحمى الشعبوية ،أصـبــح من
ـروري والعاجل أن توضع هــذه الظاهرة على طاولة التشريح
الـضـ ّ
االجتماعي.
كيف نشأت الشعبوية؟ يساعدنا المؤرخون في فهم كيف ولماذا
تظهر هذه األخيرة في موجات متتالية منذ نهاية القرن التاسع
عشر .تساعد هذه المقاربات االجتماعية والسياسية واالقتصادية
على رسم ذاكــرة لهذه الظاهرة .ما هي السمات المشتركة بين
هذه التجارب المتنوعة ،ومظاهر أسطورة الزعيم أو القائد؟ وماهي
أساليب الدعاية الديماغوجية التي تمارسها الشعبوية ويبدو انها
تتكرر صورتها؟ هل هناك سياسة أم سياسات شعبوية متماسكة
في الشؤون االقتصادية أو االجتماعية أو الخارجية؟ وأخي ًرا ،يقدم
الكتاب أمثلة معاصرة عن زعماء شعبويين ،مثل ترامب وبوتين
جدا على التجارب الشعبوية
وشافيز وأردوغان وغيرهم ،نظرة ثاقبة ً
الحالية .هل يمكن أن نتحدث عن “لحظة شعبوية” في فضائنا
الـعــالـمــي؟ يـقــدم المتخصصون مــن مختلف الـحـقــول المعرفية
تحليالتهم عــن حــالــة العالم فــي  2019مقترحين مقاربة مطلعة
ومفيدة للشعبوية المعاصرة السائرة نحو تشكيل عالم مختلف.

إصدارات عالمية جديدة
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آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

وعلم النفس اليهودي وتحديات الساعة .يرسم
نوعا من
روتنبرغ مع تلميذه الدكتور بــاروخ كاهانا
ً
السيرة الذاتية الفكرية التي تتبع مساره الشخصي،
من الطفولة في ظل النازيين إلى تطور فلسفته
المعاصرة ،ويحاول في هذا الكتاب باستمرار إظهار
أهمية قراءاته العميقة لليهودية المعاصرة.
*****************
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ):

اسم الكتاب :الجدار والبوابة
المؤلف  :ميخال سفارد
الناشر:دار نشر كتار
		
سنة النشر  :يوليو2018
اللغة  :العبرية
عدد الصفحات 643 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
عاما ،سيطرت إسرائيل على الشعب
ألكثر من ً 50
الفلسطيني فــي ظــل نــظــام عــســكــري .أدى إلى
احتالل عدد كبير من السكان وانتهاكات للقانون
وحــقــوق اإلنــســان .يحكي المحامي ميخال سفارد
قصة تلك الصراعات .ويكشف عن قصة رائعة ،لم
تنشر بعد ،عن مكان ووظيفة المحكمة العليا في
جهاز االحتالل .كما يخبرنا عن الجدار المحصن الذي
يــواجــه الفلسطينيين ومحاميهم ،ويصف أيضا
الفتحة الصغيرة لبوابة األمل التي تفتح في بعض
األحــيــان ألولــئــك الــذيــن يقاتلون مــن أجــل العدالة
والحرية وحقوق اإلنسان ومجتمع أفضل.

اسم الكتاب :الشتيبيل وستارت أب
المؤلف  :مردخاي روتنبرغ ،باروخ كاهانا
الناشر :يديعوت سفاريم
		
سنة النشر :يوليو 2018
اللغة  :العبرية
عدد الصفحات 221 :صفحة
نبذة مختصرة للغاية عن الكتاب:
يتم تحديد الــثــورة الصناعية ،وري ــادة األعــمــال مع
الروح البروتستانتية التي رفعت راية االقتصاد الحر
والعمالة واإلنتاجية الصهيونية وتسوية األرض،
وإنشاء المصانع وإطالق التكنولوجيا الفائقة في
العقود األخــيــرة التي نبعت أيضا من هــذه الــروح،
ليس ذلــك فقط ولــكــن أن تــكــون ع ــودة الشعب
اليهودي إلى أرضــه كشعب مثمر ،مع أخذ مكانه
فــي طــلــيــعــة الــتــطــورات االقــتــصــاديــة والــعــلــمــيــة،
مرتبطة بالتقاليد اليهودية القديمة.
يتضمن الكتاب ستة مــحــادثــات حــول الحسيدية

عــنــوان الكتاب :الهوية :مطلب الكرامة وسياسة
التضاغن
المؤلف :فرانسيس فوكوياما
دار النشرFarrar Straus and Giroux :
سنة النشر2018 :
موجز تعريفي بالكتاب:
هــذا كــتــاب يفحص مــا أمــســى يــعــرف فــي “األدبــيــات
السياسية” ـ في العلوم السياسية كما في الفلسفة
الــســيــاســيــة ـ بــاســم “ســيــاســة الــهــويــة” ،مــن حيث
أصولها وآثــارهــا وداللتها في الــشــؤون السياسية
للدول ،الداخلي من هذه الشؤون والخارجي .ذلك
أن ملتمس “االعتراف” صار أحد أهم مرتكزات مطلب
الهوية في عالم السياسة اليوم .والحال أن االعتراف
الكوني الذي تقوم عليه الديمقراطية الليبرالية قد
وجد نفسه في السنين األخيرة أمام تحدي مطالب
ألوان من الهوية ضيقة مستندة إما إلى األمة أو إلى
الدين أو إلــى الطائفة أو إلــى العرق أو إلــى اإلثنية
أو إل ــى الــنــوع؛ مــمــا نــشــأ عــنــه ن ــزوع شــعــبــوي معاد
للمهاجرين ،وصحوة اإلسالم السياسي ،وعودة نزعة
اإلنسان األبيض .ويفحص المؤلف مطلب الهوية هذا
ويجد أن اإلرض ــاءات االقتصادية غير كافية إلرضائه،
كما أنه ال يمكن إنكاره أو تجاوزه .وكل ما يمكن أن
ُيفعل هو مالءمته مع الديمقراطية عوض أن يمسي
مهددا لها.

عــنــوان الــكــتــاب :بــنــاء عــالــم مــتــعــدد (جيوسياسة
المعرفة)
مؤلف الكتاب :تأليف جماعي

دار النشرDuke University Press :
سنة النشر2018 :
موجز تعريفي بالكتاب:
هذا كتاب جماعي شــارك فيه باحثون من أمم
مــتــعــددة مــن بينهم بــاحــثــون ع ــرب .ومـ ــداره على
نقد تقليد الهيمنة الغربية ما بعد االستعمارية
وادعـ ــاؤهـ ــا الــكــونــيــة .وي ــق ــدم الــكــتــاب جــمــلــة من
الــمــقــاربــات الــتــعــدديــة العالمية لتفسير تعايش
أشكال من الــرؤى المعرفية والممارسات الحياتية
في مختلف مناطق العالم ،كما يقف عند المشاكل
التي تتم مصادفتها فــي هــذه الــعــوالــم .والجامع
بين هؤالء الباحثين ،الذين يناهز عددهم الخمسة
عشر ،هو نقد الكولونيالية ،وإعــادة التفكير في
العالقة بين المعرفة والسلطة ،مقدمين منظورات
جديدة عن التنمية والديمقراطية واإليديولوجيا،
ومستعرضين في نفس الوقت مختلف منهجيات
الفكر والممارسة غير الغربيين.

عنوان الكتاب :الشر الذي بداخلنا :لماذا نحتاج إلى
الفلسفة األخالقية
المؤلفة :ديان جيسكه
دار النشرOxford University Press, USA :
سنة النشر2018 :
موجز عن الكتاب:
يفحص هذا الكتاب في كيف يسعى أولئك الذين
يرتكبون أفعاال خاطئة ،أو حتى شريرة ،إلى تسويغ
ـ تعليل ـ أفــعــالــهــم ه ــذه إل ــى غــيــرهــم كــمــا إلــى
أنفسهم .وتتساءل الباحثة :كيف نقنع أنفسنا
أخالقيا باألفعال السيئة التي قد نقوم بها؟ وهل
نعي هذه األفعال ونحن نقوم بها؟ وهل نشعر
أننا نبرر ألنفسنا اقترافها؟ وتجيب الباحثة بأن
دراس ــة فلسفة األخ ــاق يمكن أن تساعدنا على
التعرف على هذه األخطاء ،بل وحتى على إمكان
تصحيحها .وتنتقي نــمــاذج تطبق عليها هــذا
التحليل :مثال حالة المشرفين على معسكرات
التعذيب النازية ،حالة مــاك العبيد األمريكيين،
حالة القتلة بالتسلسل  ...وتظهر المؤلفة كيف
يمكننا أن نصير مشاورين ألنفسنا حكماء بهذا
التمرس على مالحظة الذات واالستبصار فيها .كما
تبين الــفــوارق بين تحليالت المجرمين ألفعالهم
وتحليالتنا نحن ألفعالنا.
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مجلة التفاهم

رؤية الدين ومحددات العقيدة واألخالق
افتتاحية العدد :حرية المعتقد ومحددات العقيدة والتعارف
عبد الرحمن السالمي
المحاور

 منظومة القيم القراآنية وتاأتريها يف املجتمع والدولة الإعرا�ض عن الإ�سالم يف الأزمنةاحلا�سرة  -ر�سوان ال�سيد.
 التاأويلية وقراءاة الن�ض الديني  -حممد بنعمر. الفرد الإن�ساين وثنائية احلرية واجلرب بني الدين والفل�سفة  -جميل حمداوي. يف فل�سفة العتقاد  -حممد ال�سيخ. �سو�سيولوجيا الدين اأم �سو�سيولوجيا املعتقدات الدينية؟ يف درا�سة الظاهرة الدينية املعا�سرة حممد الإدري�سي. الإميان ال�سادق والعمل ال�سالح والعهد الأخالقي العاملي  -حفيظ هرو�ض. مبداأ التحقّق ودفع ال�سبهات حقاً قانونياً وقيمة اأخالقية -اأحمد اأبو الوفا. نظام ال ِق َيم واأثره يف تاريخ احل�سارات  -م�سعود �ساهر.-هوية الإن�سان احلديث واملعا�سر  -حممد املحيفيظ.

مدن وثقافات
 -التاأثري ال ُعماين يف دول و�سط اأفريقيا  -مو�سى البو�سعيدي.

اإلسالم والعالم
 -ما وراء الت�س ّوف  :انت�سار الطرق ال�سوفية  -اأرماندو �سلفاتوري.

دراسات

وتوج ُههُم ال�سيا�سي  -ح�سن اخلطاف.
 ال َق َد ِر َّي ُة الأوائلِ :ف ْك ُرهم العقديُُّّ
 موقف الأ�ساغرة من ابن ر�سد يف الأ�سباب الأ�سعر َّية لأُفول ال ُّر�سدية  -عزيز اأبو �سرع.ال�سبب ّية بني القدي�ض توما الأكويني ومف ّكري الإ�سالم � -سفيعة بليلى.
 م�سكلة ّ «اإِ ّنى ءَا َن�ستُ َنا ًرا» :كتاب القتبا�ض من القراآن الكرمي للثعالبي  -بالل الأرفة يلوموري�ض بومرانتز.

وجهات نظر
 جتديد الدر�ض الكالمي املعا�سر :الأدوات واملو�سوعات  -حممد توفيق. الهوية الثقافية بني اأزمة الإعالم وحتديات العوملة  -حممود كي�سانة. -نظرية املعرفة واحلاجة اإىل املنهج الرتكي التكاملي  -حممد عال.

آفاق
 العلم الإلهي بني الت�س ُّوف والفل�سفة عند ابن عربي  -حممد بنيون�ض -يورغن هابرما�ض والدين للخروج من احلداثة املتاأ ّزمة  -رم�سان بن رم�سان
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