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رسالة  الخارج  في  العمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
والسياحة  األثري  للتراث  العام  »التفسير  بعنوان  دكتوراه 
األثرية في سلطنة ُعمان«، قدمها الدكتور يعقوب بن سالم 

البوسعيدي لجامعة ويلز في كاردف سنة 2008.
يذكر الباحث في ملخصه أنَّ الدراسات تثبت أن التراث األثري 
السياحة  لغرض  اسُتِغّلْت  التي  الرئيسة  الموارد  أحد  كان 
السياح  لمختلف  التراث  هذا  نقل  وأن  غابرة،   عهود  منذ 
من خالل التقديم أو التفسير العام يعد عنصرا حيوًيا في 
عدد  هناك  ذلك،  ومع  تحصى.  وال  تعد  ال  التي  قيمه  بناء 
التفسير  تواجه  للجدل  المثيرة  والتحديات  القضايا  من 
عميقة.  منهجية  دراسة  إلى  تحتاج  األثري  للتراث  العام 
من  كبير  قدر  وجود  من  الرغم  على  أنه  الباحث  ويضيف 
العام للتراث األثري، فإنها تتسم  البحوث تتعلق بالتفسير 
موارد  من  أخرى  أنواع  مع  وتتداخل  والسطحية  بالعمومية 
لذلك، ما هو  والمعيشية.  الطبيعية  الثقافة  التراث، خاصة 
القصور  أوجه  هو  قوله،  حسب  الدراسة،  لهذه  أهمية  أكثر 
والمهنية  والصناعة،  بالتفسير،  الصلة  ذات  الدراسات  في 
في البلدان النامية، بما في ذلك دراسة الحالة التي يجريها 

في سلطنة عمان.
ويؤكد الباحث أن عمان تتمتع بتراث أثري غني، وهو واحد 
ولكّن  لُعمان،  السياحية  التنافسية  المنتجات  أهم  من 
وقطاع  والزوار،  المحلية،  المجتمعات  )أي  العام  الجمهور 
يستطيع  ال  إلخ(  السياحية،  الرحالت  ومنظمي  التعليم، 
كسب قيم هذا التراث بشكل فّعال عمليا وفكريا. ويرجع 
ذلك جزئيا، حسب قوله، إلى عدم وجود تفسير عام للموارد 

األثرية.
مختلف  الباحث  استكشف  الحالة،  دراسة  منهج  خالل  من 
وأن  خاصة  الظاهرة،  بهذه  المتعلقة  والقضايا  التحديات 
التي  التراثية  السياحة  تطوير  إلى  تسعى  عمان  سلطنة 
تمثل مصدرا تنافسيا في تطوير قطاع السياحة. استخدم 
الزيارات  ذلك  في  بما  األدلة،  من  مختلفة  مصادر  الباحث 
الميدانية، والوثائق والمقابالت الحكومية. ويأمل في نهاية 

دراسته هذه أنه قد حقق هدفين رئيسين:
تواجه  التي  الرئيسة  اإلشكالية  القضايا  تحديد  هو  األول 
يتعلق  ما  خاصة  عمان،  في  األثري  للتراث  العام  التفسير 

منها بالسياحة األثرية.
التغلب  إلى  إيجاد منهج عملي يهدف  الثاني هو  والهدف 

على آثار هذه القضايا أو التقليل منها إلى أدنى حد.
وقد توصل الباحث إلى ثالثة عوامل رئيسة فّعالة ومترابطة 
تؤثر على نوعية التفسير العام وتطوره  في المواقع األثرية، 
المصلحة؛  وأصحاب  اإلدارة  وسياق  المادي؛  السياق  هي: 

والسياق االجتماعي-الثقافي.
أنه استعان بالدراسات العملية والنظرية السابقة  ويضيف 
واستند إلى نتائج بحثه؛ ليصل إلى اقتراح منهج متكامل 
»التفسير  سّماه  األثري،  للتراث  العام  للتفسير  جديد 
ذلك  يحقق  أن  الباحث  ويأمل  المتكامل«.  العام  السياقي 
ومفيد.  جذاب  كعنصر  ودوَره  القّيم  التراث  هذا  استدامَة 
وفي ختام الدراسة قدم الباحث توصيات توفر رؤية ومبادئ 

توجيهيةً مساعدة لوضع المنهِج المقترح موضَع التنفيذ. 
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مديح السياسة

ألالن باديو وأود النسوالن
محمد الشيخ *

هذا كتاب جمع بين دفتيه حوارا غنيا في شأن »السياسة« بين الفيلسوف الفرنسي المعروف أالن باديو )من مواليد الرباط 
عام 1937( والصحافية الفرنسية خريجة كلية الفلسفة سابًقا والمديرة المساعدة لمجلتين فرنسيتين شهيرتين أود النسالن. 
والحال أن المرء يحتار إن هو علم أنه بعد أن ألف باديو في »مديح الحب« )2009(، وبعده في »مديح المسرح« )2013(، وعقبه في 
»مديح الرياضيات« )2015(، ها هو يعود إلينا بكتاب في »مديح السياسة« )2017(! فلعل من بين ما مدحه هذا الفيلسوف المداح، 

فإّن األقل مدعاة لكيل المديح هو السياسة، السيما إذا ما نحن استحضرنا ما يتخبط فيه عالمنا السياسي من مآٍس. 
إال  اللهم  مقدمة،  بال  غدارة  فجأة عن  األول هكذا  الفصل  ويفتتح  خاتمة.  الكتاب من خمسة فصول، فضال عن  يتكون هذا 
ترويسة مستلة من الكتاب تلخص فحواه، فضال عن تعريف مقتضب بالفيلسوف وبمحاِورته. ويدور هذا الفصل على السؤال: 
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 
يختزل  أن  اليوم. ومن شأنه  إلى حد  يزال سائدا  وال  السياسي،  الفكر  تاريخ  راسخ في  تعريف  الدولة. هذا  االستئثار بسلطة 

السياسة في انتخاب من يستأثر بالسلطة. 

ـ �أي ممعن  تاأ�سي�سا على هذ� �لتعريف، يتولد ت�سور »كلبي« لل�سيا�سة 
قائم  �أمــر  �أنها  فيها  يــرى  ـ  بها  و�لتلذذ  �لفظة  ــر�ءة  و�جلـ �لت�سفي  يف 
من  �لعدو�نيات  و�أ�ــســرب  بل  �ملحا�سدة،  و�أ�سكال  �ملناف�سة  �ألـــو�ن  على 
�مل�ستحوذين  �أهو�ء  �ل�سلطة، وممار�ستها بح�سب  �أجل �ال�ستحو�ذ على 
ر لهذ� �لت�سور )مكيافلي(. و�ليوم، مع  عليها. وقد وجد قدميا من نظَّ
�الأ�سف، ي�سهد �لعامل على هذ� �لفهم حيث يت�سور �أن مملكة �ل�سيا�سة 
هي مملكة �لدناءة و�لفظاعة و�لفظاظة و�لر�سوة و�لكذب و�لعنف ...

 �سد هذه �لروؤية، تبلورت روؤية �أخرى لل�سيا�سة يف �سلة بالفل�سفة ترى 
�أن ثمة تعالقا بني �ل�سيا�سة و�لعد�لة. �إذ بدل �أن ي�سري �سغل �ل�سيا�سة 
كامنا يف كيفية �ال�ستحو�ذ على �ل�سلطة، مي�سي �سغلها �لنظر يف كيفية 
»�ل�سيا�سة« ال  �لنقا�ش حول  �لعادلة. وهكذ�، ي�سحى  �ل�سلطة  حتقيق 
تخ�سع  �لتي  �ملعايري  على  يــدور  ما  بقدر  �ل�سلطة،  مبمار�سة  يتعلق 
�إليها هذه �ل�سلطة، وعلى عالقتها باجلماعة وبالغايات �لتي تتغياها. 
وتعريفها  �ل�سلطة،  �إىل  �سعي  هي  حيث  من  »�ل�سيا�سة«  تعريف  وبني 
تاآلف؛ الأن  تاآلف وتخالف. ثمة  �لعد�لة ثمة  �إىل  من حيث هي �سعي 
فكرة »�لعد�لة« ما كان من �ساأنها �أن تبقى فكرة جمردة، و�إمنا حتتاج 
�أمر �سلطة عادلة. وثمة  �إىل تنزيل يف �لو�قع؛ ومن ثم مي�سي �الأمر 
عر�سة  �أم�ست  »�لعد�لة«  مفهوم  عن  عزلت  �إذ�  �ل�سلطة  الأن  تخالف؛ 
»�لعد�لة«  بــني  للتناق�ش  �أن  �لعلم  تقدم  مــع  هــذ�  و�لتف�سخ.  للتاآكل 
و«�ل�سلطة« تاريخا طويال: من �أفالطون �إىل مارك�ش، مرور� برو�سو 
بني  �لــقــائــم  �لتناق�ش  ف�سحو�  �لـــذي  �لفرن�سية  �لــثــورة  وفــال�ــســفــة 
بــزو�ل  ذلــك  �آذن  �لعد�لة  حتققت  �إذ�  �لــقــول:  حد  و�لعد�لة،  �ل�سلطة 

�ل�سلطة. 

وعن �سوؤ�ل �عتبار باديو »�ل�سيا�سة« »�سعيا نحو �حلقيقة وتق�سيا لها«، 
»�سعيا  بال�سد  �إىل جانب كل من �حلب و�لفن و�لعلم، بدل ح�سبانها 
�ل�سيا�سة  بــني  ــل  َو�ــسَ مــن  ثمة  ــاأن  ب �لفيل�سوف  يقر  �لــكــذب«،  لتمرير 
)ت�ستهدف  للكذب  �سياديا  فنا  �ل�سيا�سة  مكيافلي  عد  حتى  و�لــكــذب، 
يق�سد  �أمــا هو فال  كــاذبــة(،  وعــود  بــاإطــالق  �ل�سلطة  على  �ال�ستحو�ذ 
بتعريفه لل�سيا�سة معناها �الأول ـ �ل�سلطة ـ و�إمنا يعني معناها �لثاين 

ـ �لعد�لة. 
يا ترى و�حلــال هــذه، بروؤية  �الأمــر،  �لفيل�سوف: هل يتعلق  ويت�ساءل 
�لثور�ت  ذلك  على  وُي�سهد  قطعا«.  ذلك  �أعتقد  »ال  وجو�به:  مثالية؟ 
�لرغبة يف  �ل�سعوب يف ترجمة عــن  �لكثري مــن  تــز�ل جتــذب  مــا  �لتي 
)معناها  �لت�سلط  ولي�ش  لل�سيا�سة(  �لــثــاين  )�ملعنى  �لعد�لة  �إحــقــاق 
�الأول(. هو ذ� ما يدعوه بالتمثل �جلماعي لالأمر �لعادل، وهو �حلقيقة 
ـ على  ـ و�لب�سرية كافة  عينها. حقيقة مــاذ�؟ حقيقة مقدرة �جلماعة 
تقرير م�سريها بنف�سها، وعلى ت�سكيله. وُت�سائله �ملحاِورة: وماذ� عن 
»�لدميقر�طية«؟ وياأتي جو�به: ثمة ت�سور كال�سيكي للدميقر�طية: 
�لدميقر�طية هي �لتمثيلية؛ �أي ��سطالع ممثلي �ل�سعب، عن طريق 
�النــتــخــابــات، بت�سيري �ـــســـوؤون �لـــدولـــة. وبــهــذ� �ملــعــنــى، ميــكــن �لــقــول 
�آخــر  معنى  ثمة  لكن   ... دميــقــر�طــيــة  �أنــظــمــة  �لغربية  �الأنــظــمــة  �إن 
حكم  �لدميقر�طية  �ل�سابق:  �ملعنى  عن  عر�قة  يقل  ال  للدميقر�طية 
علينا  »�لدميقر�طية«،  مفهوم  ن�ستخدم  حــني  فاإننا  ولــهــذ�،  �لنا�ش. 
�نتخابية  �آلية  �أنها جمرد  �أمبعنى  ن�ستخدمها:  �ملعنيني  باأي  نعنيِّ  �أن 
عن  ممكن  تعبري  �أنها  مبعنى  �أم  �لدولة؟  �سلطة  �إىل  تابعة  ومتثيلية 
�الأخــري، ما  �ملعنى  �لنا�ش يف ق�سايا معينة )رو�ــســو(؟ وفــق هــذ�  �إر�دة 

ممثلي  الأن  وذلــك  �لدميقر�طية؛  باالأنظمة  �لغربية  �الأنظمة  كانت 
�جلماعة من �لنا�ش ال يعدون ممثلني على �حلقيقة و�إمنا هم �أ�سباه 
ممثلني يف خدمة من يدفع �أكــر، وهم فاقدون ـ �أمــام �إغــر�ء�ت عامل 

�الأعمال و�ل�سركات �لعمالقة ـ �أي �سلطان حقيقي. 
من هنا يخل�ش باديو �إىل �سرورة ت�سور »�ل�سيا�سة« عن �ل�سلة �ملبا�سرة 
بالدولة مبعزل. ذلك �أنه �إذ� ما ��ستبدت بنا فكرة »�لدولة«، ��ستبد بنا 
ت�سور لل�سيا�سة بح�سبانها ��ستئثار� بالدولة ـ �أو باحلكم ـ فح�سب؛ الأنه 
من دون هذ� »�ال�ستئثار« نعتقد �أن ال �سيء ميكن �لقيام به. وهذ� �أمر 
حول  بل  ـ  �جلماعة  حــول  روؤيــة  تت�سمن  �ل�سيا�سة  الأن  �سحيح؛  غري 
ت�ساورية  دميقر�طية  بــدون  يتم  ال  �أمــر  وهــو  وم�سريها،  ـ  �لب�سرية 
تد�ولية ـ بدل �لدميقر�طية �لتمثيلية �ل�سكلية ـ تق�سي بروؤية و�عية 
وما  �جلماعة  ت�ستطيعه  �لــذي  ما  حــول  �لعام  �لنقا�ش  �إىل  وخا�سعة 
ـ  �لت�سيري  �أن نختار بني جمرد  �أن ت�سريه. و�إذن، علينا  �لذي ميكنها 
�لذي نعتقد �أنه �سيا�سة، وما هو ب�سيا�سة ـ �أي تدبري �لهيمنة �ل�سيا�سية 
حيث  �الأ�سيل،  مبعناها  �ل�سيا�سة  وبــني  حمتوما،  قــدر�  �عُتربت  وقــد 
ـ ولي�ش خــيــار� و�حـــد� ذ�  �ل�سيا�سة حــني يوجد خــيــار�ن كــبــري�ن  تــبــد�أ 
لوينات كما هو �حلال �ليوم ـ �أي طريقان: �لطريق �الأول هو �لطريق 
و�أما  -�مل�ساعي-،  �جلماعي  �لطريق  هو  �لثاين  و�لطريق  �لر�أ�سمايل، 
�لطريق �الإ�سالحي، فري�ه �ملوؤلف ـ وهو من قدماء مارك�سيي مثقفي 
�ألتو�سري )1990-1918(  �ل�سهري  �ملارك�سي  للفيل�سوف  فرن�سا، وتلميذ 
ـ جمرد ترميق للطريق �لر�أ�سمايل وترتيق له. ويختم �لف�سل بنقد 
�سوى  فيها  يــرى  فــال  �لفو�سوية،  �أمـــا  وتــعــر�تــه.  �لفرن�سي  للي�سار 
�أو تنه�ش بها. �سحيح  �سيا�سة  �أبــد� لن ت�سكل  »�سلبية خالقة«، لكنها 
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�أن هناك بعد� »وجوديا« و«تلقائيا« يف �لفو�سوية، لكن غالبا ما يخفي 
يف  �إال  بر�حته  �لنزعة  هــذه  �ساحب  ي�سعر  ال  حيث  فظ  ت�سامح  عــدم 

�لقيام بن�ساط �سيا�سي متقطع غري طويل �لنف�ش. 
فاإنه يف  وهكذ�،  �لالحقة.  �لف�سول  �خليار�ت يف  �ملوؤلف هذه  ويب�سط 
�لف�سل �لثاين ـ �لفر�سية �ل�سيوعية ـ يرى �أن »�ل�سيوعية« �أم�ست لفظا 
مد�نا يف حقل �ل�سيا�سة بالغرب، ويحاول باديو �أن يزرع فيها �لروح من 
�إز�لــة �خلــوف منها و�جلهل  �إىل  جديد. ويعترب �الأمــر معركة حتتاج 
�لعديد  بــاأن  ويقر  عنها.  بالتخلي  �ل�سماح  وعــدم  �لبدئية  بداللتها 
من �لنا�ش دعاه �إىل عدم �الحتفاظ با�سم »�ل�سيوعية«، و�أنه �ألح على 
ـ  لل�سيا�سة  �الآخــر  �لطريق  من  �لتخل�ش  �ساأنه  من  الأن  بــه؛  �لت�سبث 

طريق �لر�أ�سمالية ـ بدل �لتحالف »�ملخجل« مع همينته �ملطلقة. 
ويدعو باديو �إىل �لقيام بتقدمي ح�سيلة م�ستقلة للتجارب �ل�سيوعية 
منذ �نطالقتها ال تكون متحالفة مع »�النت�سار �لظاهري« لليرب�لية 
م هذه �لتجربة على �أنها »جرمية« حدثت يف �لتاريخ  �ملعا�سرة �لذي يقوِّ
�حل�سيلة  هــذه  بـــد�أت  وقــد  عنها.  �لــكــالم  فتح  �إىل  �سبيل  وال  و�نتهت 
�ملغر�سة تقدم منذ �لثمانينات من �لقرن �ملا�سي. و�حلال �أن �حل�سيلة 
�لبديلة تقت�سي طرح ��ستف�سارين: ملاذ� �ندر�ست �لدول �ال�سرت�كية؟ 
يف  �حلــيــاة  زرع  نحو  �لف�سل  هــذ�  بعد  مــا  �إىل  �النــتــقــال  ينبغي  وملـــاذ� 
ويجب  �ملهيمن«،  »�لتجرمي  جتــاوز  �إذن  يجب  جــديــد؟  مــن  �ل�سيا�سة 
طرح �ل�سوؤ�ل: كيف �أدى هذ� �لتحرير �لذي �سكلته �لفكرة �ل�سيوعية 
�إىل �سده؛ �أي �إىل تعزيز �سلطان �لدولة؟ وكيف قاد �إىل تقوية �لفو�رق 
يف �لدول �ال�سرت�كية نف�سها بدل �إلغائها؟ وجو�ب �لفيل�سوف: كال؛ ما 
ف�سلت �لدول �ال�سرت�كية الأنها كانت �سيوعية، و�إمنا حدث ذلك الأنها 
ما كانت �سيوعية ـ م�ساو�تية، ت�ساورية مع �جلماهري ـ مبا فيه �لكفاية، 
يذكرنا  ثم  �مل�ستدمي.  �لت�ساور  ـ  �حلق  �ل�سيا�سة  نهج  تنتهج  كانت  وما 
�ملوؤلف مببادئ �ل�سيوعية �الأربعة تدقيقا ملعناها: 1- نزع جهاز �الإنتاج 
�لتق�سيم  على  �لق�ساء  �إىل  2-�ل�سعي  �خلا�سة.  �مللكية  يــدي  بني  من 
على  �لق�ساء  �إىل  3-�ل�سعي  �لــرت�تــبــي.  �سيما  ال  لل�سغل،  �ملتخ�س�ش 
هو�ش �لهويات، ال �سيما منها �لقوميات. 4-وهو �ملبد�أ �حلاكم: �ل�سعي 
ال �إىل تعزيز �سلطان �لدولة، و�إمنا �إىل �إفقاره ل�سالح »جتمع للنا�ش 
�إىل  بالقيا�ش  �ال�سرت�كية  �لــدول  ف�سل  تنبغي مناق�سة  �أنه  حر«. على 
هذه �ملبادئ �الأربعة. وحينذ�ك يبدو �أن �لف�سل متاأت من خيانة �لدول 
�ال�سرت�كية لنف�سها، ولي�ش من �لت�سبث مببادئها كما ميال �إىل �دعاء 
ذلك. وهكذ�، فاإنه يف �ل�سني، مثال، �سري �إىل �لتخلي عن �ل�سيوعية 
با�سم �ل�سيوعية نف�سها، وتخلى �حلزب �ل�سيوعي عن �سيوعيته و�أخذ 

مببادئ �لر�أ�سمالية وما �سار له �ليوم من �ل�سيوعية �سوى �الإ�سم. 
�أنه منذ عهد �لفر�عنة و�الأباطرة �ل�سينيني  وهكذ�، يرى �لفيل�سوف 
ـ  �ل�سيوعية  �لفكرة  بينما  و«�لتناف�ش«،  »�لتفاوت«  فكرتي  على  ْئنا  ُن�سِّ
�لقائلة ب�سدي هذين �ملبد�أين ـ هي �لفكرة �الأوىل �لتي ثارت �سد هذ� 
�لطر�ز من �لدعاوى. على �أن �ل�ستالينية عملت على »دوللة« �لفكرة 
�ل�سيوعية ـ مائلة �إىل �ل�سلطوية و�لعنف ـ خائنة بذلك جوهر �لفكرة 

�ل�سيوعية �لثوري. 
ويف �لف�سل �لثالث من �لكتاب ـ �لثور�ت على حمك �لتاريخ ـ ي�ستعيد 
�ملوؤلف �لفكرة �الأ�سا�سية يف �لكتاب: ما كانت �ل�سيا�سة بقابلة لالختز�ل 
�إىل �ل�سيطرة على حركة �سعبية من قبل تنظيم قادر على �ال�ستحو�ذ 
عــلــى �لــ�ــســلــطــة -�حلـــــزب �حلـــاكـــم �أو �حلـــــزب- �لـــدولـــة يف �الأنــظــمــة 
ت�ساورية.  �أطــر�ف يف جدلية  توؤلف بني  �ل�سيا�سة  و�إمنــا  �ال�سرت�كية- 
و�أحد هذه �الأطر�ف �جلدلية وجود حركات �سعبية حقيقية. وهنا على 
�لثورة �لتي �سمحت باملجيء �إىل �ل�سلطة بقوى جديدة �أال مت�سي هي 

�لفعل على  �أال تكف عن  �آخــر فعل تقوم به �جلموع، بل على �جلموع 
طريقة �لثورة �لثقافية �ل�سينية �لتي ال يخفي �ملوؤلف �إعجابه بها! ثم 
�إن من خطاأ �أي ثورة �أن تقوم بتذويب �حلزب �لثوري يف جهاز �لدولة، 
�لثورية وجهاز  و��سطة بني �جلماهري  �أن ت�سري هذ� �حلــزب  وعليها 
�لدولة. ثمة �إذن جدل مكون من ثالثة �أطــر�ف: �جلماهري و�حلزب 
نف�سها يف  ت�سورت  �أنها  يف  كامن  �ل�سيوعية  �الأنظمة  و�لدولة. وخطاأ 
�إطار فكرة جناح �سريع وتام ... و�حلال �أن �ل�سعي �إىل �لنجاح �ملبا�سر 
�ملقولة �جلوهرية، من غري  »�لثورة«  �أن يجعل من مقولة  �ساأنه  من 
�أن يعي �أن مقولة »�لثورة« ال ميكن �أن تكون �إال مقولة »حدثية«؛ �أي 
مفتتح  فالثورة  حتلها.  ممــا  �أكــر  جمة  �سعوبات  �إىل  تـــوؤدي  قطيعة 
�ل�سيا�سة ولي�ش خامتتها. ذلك �أنه حني ُت�سقط وجها من وجوه �لدولة 
وتعو�سه باآخر، فلي�ش يعني هذ� �أن �ملجتمع قد تغري. �لنا�ش يع�سقون 
ظفر  كان  ثم،  ومن  نف�سه.  »�لظفر«  ت�سور  تغيري  يجب  لكن  �لظفر، 

�لثورتني �لرو�سية و�ل�سينية ظفر� �سبيهيا ال حقيقيا. 
يتناول  ـ  �لــيــوم؟  �لي�سار  ��ــســم  يحمله  �لـــذي  مــا  ـ  �لــر�بــع  �لف�سل  ويف 
و�لــذي  �لفرن�سي،  منه  �سيما  ال  �لي�سار،  نقد  وحمــاِوَرتــه  �لفيل�سوف 
يقدم  عــاد  ما  �أي  �حلقيقي؛  باملعنى  ي�سار�  �لفيل�سوف  ر�أي  يف  عــاد  ما 
بديال حقيقيا للو�سع �لقائم؛ �أي للطريق �لر�أ�سمايل �ملهيمن. ويرى 
�لي�سار يكمن يف  �لــذي يعي�ش فيه  �لتخبط  �أن جــزء� كبري� من  باديو 
�أخــرى غري  بــاأن ثمة طرقا  �لقناعة  �لي�ساري �حلق ذي  �ملثقف  غياب 
�ل�ساب  ومــاو  ولينني  و�إجنلز  مارك�ش  طريقة  على  �ملهيمن،  �لطريق 
طبيعة  �أن  �لعلم  مــع  هــذ�  وكــا�ــســرتو.  لوك�سمبورغ  وروز�  وتروت�سكي 
�الأنظمة �ل�سيا�سية �ليوم ت�سعى �إىل ��ستد�مة هذ� �لو�سع حيث يغيب 
�ملثقف، خمافة �أن يفقه �لنا�ش �أن ثمة طريقا �آخر للعي�ش غري �لطريق 

�ل�سائد. 
�لفرن�سي  للرئي�ش  �ملحلية  �ل�سيا�سة  يتناول  بف�سل  �لف�سول  وتختتم 
�لفيل�سوف  ي�سف  حيث  ـ  �لدميقر�طي  و�النقالب  ماكرون  ـ  �جلديد 
�نــتــخــاب �لــرئــيــ�ــش �لــفــرنــ�ــســي يف مــايــو مــن عـــام 2017 بــاأنــه »�نــقــالب 
دميقر�طي« . ويرى �أن ما ي�سميه »�ملاكرونية« �أحدثت بالفعل »�نقالبا« 
على نظام �لتناوب على �ل�سلطة بني �حلزبني �لتقليديني ميني/ي�سار. 
�آخر هو  �إىل طريق  �لنا�ش من هذ� �لنظام وتطلعهم  �أن ملل  و�حلــال 
�لــظــرف �لـــذي �سجع مــاكــرون على »�نــقــالبــه«. وهــو »�نــقــالب«؛ الأن 

�لتقليدية:  باملر�حل  �ملـــرور  غــري  مــن  �ل�سلطة  على  ��ستحوذ  �لــرجــل 
�إن�ساء حزب يتطور �سيئا ف�سيئا �إىل �أن مي�سك مبقاليد �حلكم، بل عمد 
حزبا  ولي�ش  م�سطنعا،  حزبا  تن�سئ  �سخ�سية  هنا  متاما:  �لعك�ش  �إىل 
تربز فيه �سخ�سية. وكان �ل�سعار �لذي �تكاأ عليه �سعار� تخويفيا: �إما 
�الأوحــد.  �لر�أ�سمايل  �لبديل  لعبة  وبه يدمي  �ملتطرف!  �ليمني  �أو  �أنــا 
ولهذ� يدعو �لفيل�سوف �إىل مقاومة �سعبية لهذ� �لنظام باإطالق نقا�ش 

حول �مل�سارين: �لر�أ�سمايل و�ل�سيوعي. 
�ل�سيوعية  �لفكرة  �أن  على  ليوؤكد  �لفيل�سوف  يعود  �حلــو�ر،  يف خامتة 
�لتي يجدد �لدعوة �إليها ما كانت جمرد ثورة، بل هي وجه من وجوه 
�آالف  د�مــت منذ  �أ�سياء  �لــذي يقطع مع حال  بعامة  �لب�سري  �لوجود 
مهيمن  فــريــق  ي�سريها  �ملــ�ــســاو�ة  عــلــى  تــقــوم  ال  جمتمعات  �لــ�ــســنــني: 
ي�ستهدي بامللكية �خلا�سة لو�سائل �الإنتاج وحتميه �لدولة. وال يوؤمن 
مع  هــو  وال  �لو�سيك.  �لــر�أ�ــســمــايل  �لــنــمــوذج  �سقوط  بحتمية  �لــرجــل 
غبار  و�أن  �أمــد  منذ  ماتت  �أنها  يعتربون  �لذين  �لر�أ�سمالية  �لناعني 
جثتها قريب �لتطاير. و�حلقيقة عنده �أن �لر�أ�سمالية ال تنهار، و�إمنا 
بال�سد تنت�سر وتغزو �آخر معاقل �لعامل. و�لذي عنده �أن ف�سل �الأنظمة 
بد�يات  هي  و�إمنــا  نع�سها،  �إ�سفني  يف  م�سمار  دق  كــان  ما  �ال�سرت�كية 
جديدة. ف�سد� على �ستالني، يعلن �لفيل�سوف �أن �لثورة مل تنته، و�إمنا 

�لثورة �لرو�سية كانت بد�ية وحدثا ��ستثنائيا يف �لتاريخ. 
مديحا  �الآن  �إىل  تــد�ولــه  مت  مــا  كــل  حقا  �أي�سكل  �ملـــحـــاِورة:  تت�ساءل 
لل�سيا�سة؟ وهاّل ميكن لل�سيا�سة �أن جتعل �الإن�سان يحيا �سعيد�؟ وكيف 
ميكن �أن يبدو �سيوعي ناجح ومكتمل حقا؟ وجو�ب �لفيل�سوف: �أجل، 
هذ� مديح لل�سيا�سة بال مرية. �إذ من بني كل �ملبادر�ت �لفنية و�لعلمية 
فاإن  عليها،  قــادرة  �أنها  �لب�سرية  �أظهرت  �لتي  و�ل�سيا�سية،  و�لع�سقية 
�ل�سيوعية، بال �سك، هي �ملبادرة �الأكر طموحا و�الأ�سمل �لتي �سوف 
تعلو باجلن�ش �لب�سري فوق قو�نني �ملناف�سة و�لبقاء باأي ثمن، وفوق 
به  �ستحلق  �أنــهــا  يعني  ـ  لــالآخــريــن  �لــعــد�ء  وفـــوق  �مل�سلحة �خلــا�ــســة، 
�لطبيعة،  وقو�نني  �حليو�نية،  وقو�نني  �لفظة،  �حلياة  قو�نني  فــوق 
�أخـــري�، �خلــروج من ع�سر �لب�سرية �حلجري.  وقــو�نــني �لــغــاب. هــي، 
هي  �لتي  �لتعاونية  �جلماعية  �حلركات  يف  فتكمن  فيها،  �ل�سعادة  �أما 
فعل و�عد خالد ناجح، وعلى حد عبارة ��سبينوز�: »فيها جتربون �أنكم 
�الأمــر على  يلتب�ش  وبها  �لفيل�سوف �خلتامية.  كلمة  وتلك  خالدون«. 
�لقارئ: �أهو، يا ترى، مديح لل�سيا�سة �أم هو مديح للفكرة �ل�سيوعية؟ 
لكن هل ت�سوغ هذه �لت�سوية؟ وهل يجوز �لقول: كما �أنه ال يوجد يف 
�لقنافذ �أمل�ش، فكذلك ال ميكن �أن يكون ثمة ب�سر �أميز؟ وما م�ستقبل 
�لتعددية �ل�سيا�سية يف ظل هذه �لفكرة �لتي يدعو �إليها �ملوؤلف؟ تلك 

هي �لق�سية، لكنها ق�سية عندنا ولي�ست ق�سية عنده. 
-------------------------------------

عنوان الكتاب : مديح السياسة
أود  مـــع  بـــاالشـــتـــراك  بـــاديـــو  أالن  الــمــؤلــف: 

النسوالن
Café Voltaire :السلسلة

Flammarion :دار النشر
سنة النشر: 2017

لغة النشر: الفرنسية

 * أكاديمي مغربي
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شالوم وسالم: ضد الدعوى الغربية بمعاداة الّسامية في 

حّق اإلسالم لمحمد سمير مرتظى
رضوان ضاوي *

نقّدم في هذا العرض مَؤلَّفًا جديدًا للباحث األلماني محمد سمير مرتظى، المتخصص في الدراسات اإلسالمية، بصفته أّول 
مسلم ألماني يعمل منذ 2010 باحثًا مساعدًا خارجّيًا في مؤسسة الحوار الديني »فلت إيتوس Weltethos« التي أنشأها عالم 
التعايش  أّن  نلخصها في  التي  بمبادئها  الكتاب  اقتنع مؤلّف هذا  والتي   »Hans Küng »هانس كونغ  الكاثوليكي  الدين 
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«.
 تناول الباحث األلماني محمد سمير مرتظى بالمناقشة في كتابه »شالوم وسالم: ضّد الّدعوى الغربية بمعاداة الّسامية في 
حّق اإلسالم« أطروحته التي تؤسس للعالقة بين المسلمين واليهود في ألمانيا. وتقوم هذه األطروحة على دعوة الكاتب إلى 
توّخي الحذر من االتهامات الصادرة عن فاعلين ألمان وأوروبيين للمسلمين بالقيام بأعمال تدخل في إطار ما يصطلح عليه 
بالعداء للسامية. فهو يجادل بأن اإلسالم ليس معادّيا للسامية، كما يعارض محمد مرتظى في كتابه الجديد استخدام القرآن 

من أجل التبرير لمعاداة السامية، ويدعو المسلمين في الوقت نفسه إلى انتقاد تلك المواقف.

�ملوؤلف هــذ� �لبحث  �أطروحته، قــّدم  �أجــل �لدفاع عن   ومــن 
يف ف�سول ميكن توزيعها وو�سع �أبو�ب تتوفر على جمموعة 

من �لعناوين �ملتكاملة فيما بينها على �لنحو �لتايل:
�ش �لباحث �لق�سم �الأول من هذ� �لكتاب لـتاريخ �لعالقة   خ�سّ
بني �ليهود و�مل�سلمني بد�ية من �لع�سر �لقدمي �ملتاأّخر حتى 
�لع�سر �لو�سيط، حيث تاأرجحت هذه �لعالقة بني �ل�سر�ع 
و�لعي�ش �مل�سرتك. ثم رّكز �لباحث على �لع�سر �لذهبي �لذي 
ة يف �إ�سبانيا �الإ�سالمية. �أما يف  �سهدته هذه �لعالقات خا�سّ
�لق�سم �لثاين فقد رّكز مرتظى على تهمة �الأملان للم�سلمني 
وقــد حتــّدث  �ل�سامية.  �لــغــرب مبــعــاد�ة  يعي�سون يف  �لــذيــن 
�الإ�ــســالم،  خلف  �ملتو�رية  �ل�سامية  مــعــاد�ة  عن  �ملــوؤلــف  فيها 
�أقدم  �لغربية. وهنا  بها �حلد�ثة  �ت�سمت  باعتبارها ظاهرة 
�إىل معاد�ة �ل�سامية �الأوروبية  �لباحث على تعريف �لقارئ 
و�إىل �ل�سهيونية، وعمل �لّلوبي �ل�سهيوين على �أ�سلمة هذه 
�لذي  �لثالث  بالق�سم  كتابه  �ملوؤلف ف�سول  �لظاهرة. وختم 
قــّدم من خاللها خطو�ت  �الأ�سئلة  طرح فيه جمموعة من 
�أملانيا  يف  �مل�سلمني  وغــري  للم�سلمني  ميكن  ناجحة  وطرقا 
تطبيقها و�تباعها من �أجل رّد تهمة معاد�ة �ل�سامية �لغربية 
بهذ�  �مل�سلمني  قيام  تهمة  و�إنكار  �حلد�ثة  بعد  ما  ع�سر  يف 

�لفعل و�لذي يل�سقه بهم �لغرب.
�سرورة  عن  �لكاتب  فيها  حتــّدث  فقد  �لكتاب  مقّدمة  �أمــا   
�لنمطية  �ل�سور  يف  �لنظر  و�إعـــادة  �لــذ�تــي  �لنقد  ممار�سة 
و�لعد�ئية �ملتبادلة بني �أتباع �الإ�سالم و�ليهودية. فيما جاءت 
�خلامتة متممة ملا جاء يف �ملقدمة، حيث حّفز فيها �لكاتب 
و�مل�سلمني  �ليهود  بني  �الإن�ساين  �مل�سرتك  عن  �لبحث  على 
كان  لهذ�  �لعالقة،  لهذه  جديد  �سرد  يف  �لتفكري  و�ــســرورة 
عنو�ن �خلامتة »كل خامتة هي مقّدمة«. ويف نهاية �لكتاب 

�الأملانّية  باللغات  مهّمة  ببليوغر�فيا  در��سته  �لباحث  ذّيــل 
و�الإجنليزّية و�ملرتجمة من �لعربية. 

 ومفهوم »�لعد�ء لل�سامية« مفهوم يهودي �سهيوين معناه 
�حلريف »�سّد �ل�سامية«، �أو«معاد�ة �ل�سامية«، و«�لال�سامية«، 
منذ  �أملــانــيــا  يف  �ملــفــهــوم  هــذ�  و�نت�سر  �ل�سامية«.  و«كــر�هــيــة 
�عــتــد�ء الجــئ �ــســوري على يــهــود يف بــرلــني و�أ�ــســبــحــت بعد 
�لعاّمة  �لنقا�سات  مو�سوع  مماثلة  حـــو�دث  �العــتــد�ء  هــذ� 
�أ�سئلة  �إىل  �لكتاب  هــذ�  �إ�سكالية  تفّرعت  هنا  من  �أملانيا.  يف 
عديدة من بينها: ما �لذي مُيكن للم�سلمني فعله ملو�جهة 
تهمة معاد�ة �ل�سامية يف �لغرب؟ وكيف ميكن �ال�ستفادة من 
وخمتلف  ُمغاير  �سرد  يف  و�لتفكري  �الأملانية  �لدولة  و�قعية 
يف  �لتفكري  رفــ�ــش  �مل�سلم  ي�ستطيع  وكــيــف  �مل�سكلة؟  لــهــذه 
�ل�سور �لعد�ئية وقبول �لتفكري يف �سرد جديد للعالقة بني 

�مل�سلمني و�ليهود؟
�إن هذه �لتهم م�سدرها ح�سابات خاطئة الأن   يقول �ملوؤلف 
�لذين ي�ستعملون �لقر�آن لي�ستدلو� منه على معاد�ة �ل�سامّية 
عند �مل�سلمني، لن يجدو� ما ميكن �العتماد عليه من �الأدّلة 
�إىل  �لكاتب  ي�سري  بهذ�  و�حـــد.  جانب  مــن  �لتف�سري  �سوى 
�أدلـــة، حني  �أزمــة عــدم وجــود  �ملب�ّسرين بالكر�هية يف  وقــوع 
فال�سورة  �لــقــر�آن.  من  م�ساجالت  على  ل  �لتح�سّ يــريــدون 
�لغرب  �كت�ساف  هــي  �لكاتب،  يقول  كما  لليهود،  �لعد�ئية 
من  للكثري  مــرفــو�ــســاً  �سلوكاً  ب�سفته  �حلــديــث  �لع�سر  يف 
�لكتابات  لها عالقة برتجمة  عد�ئية  �سور  وهي  �مل�سلمني، 
لها  منها  �أكـــر  �مل�سيحية  �ملرجعية  ذ�ت  لل�سامية  �ملــعــاديــة 
عالقة مب�سمون �لقر�آن �لكرمي ذ�ته، وهي باالأ�سا�ش تكمن 
و��ستباحة  �أملانيا  يف  �حلــرب  بعد  ملا  �ل�سيا�سية  �لتطور�ت  يف 

�ل�سهاينة الأر�ش فل�سطني. 

جمتمعه  يــ�ــســتــهــدف  مــرتــظــى  كــتــاب  �أن  ن�ستنتج  هــنــا  مــن   
�الإ�ــســالمــي يف �أملــانــيــا، حــيــث يــدعــوهــم �إىل �لــنــقــد �لــذ�تــي، 
و�لت�سامح، و�أي�ساً غري �مل�سلمني من �الأملان، كما �أنه موؤَلَّف 
�لديانتني  �أتــبــاع  بــني  بــاحلــو�ر  بــاإخــال�ــش  ملتزم  ت�ساحلي 
عن  باملعارف  غنّية  خال�سة  ويقدم  و�الإ�سالمية،  �ليهودية 
للحو�ر  مميز�ً  �أ�سا�ساً  يقدم  كما  و�الإ�سالم،  �ليهودية  تاريخ 

�ملوؤّهل لتجاوز �الختالفات �لو�قعية وم�ساعب �حلو�ر.
�لعو�مل  �لدين وحــده من  �أنــه مل يكن  �إىل  �لباحث   ي�سري 
�لــظــروف  �أيــ�ــســاً  �ملـــوؤثـــرة يف عــالقــة �مل�سلمني بــالــيــهــود، بــل 
و�لزمنية.  و�ل�سياقات �جلغر�فية  �ملا�سي  �لتاريخية، وروؤى 
لكن، من وجهة نظر �لباحث �الأملاين حممد �سمري مرتظى، 
يظل �لقر�آن و�ل�سنة هما �مل�سدر�ن �لوحيد�ن �للذ�ن يقود�ن 
�أ�ــســاد  وقــد  و�مل�سيحيني.  �ليهود  مــع  تعاملهم  يف  �مل�سلمني 
وبر�سالته،  وبخ�ساله  حممد  بالنبي  �ليهود  �لدين  رجــال 
ــام لــيــو بـــيـــك«، �لــــذي �عــتــرب �أن: »�لــنــبــي  ــاخــ ومــنــهــم »�حلــ
�أي  و�أبــّرهــم يف  �أ�سالة  �لنا�ش  �أكــر  كــان و�حــد� من  حممد 
�لــذي يف�سل بني  وقــت م�سى. وت�ساءل هــذ� �حلــاخــام: مــا 
�لو�حد  باهلل  �الإميان  �إّن  و�ليهودية؟-لي�ش كثري�ً.  �الإ�سالم 
�أح�سر  وقد  �ل�ساحلة،  باالأعمال  يطالب  و�الإ�سالم  يوحد، 
ا �سيًئا مل يكن لدى �لكني�سة �أبد�ً، وهو: �لدميقر�طية  �أي�سً
�لع�سور  يف  �أنــه  �ملفهوم  من  لذلك  �الإ�ــســالم،  يف  �حلقيقية، 
�لو�سطى عا�ش �ليهود و�مل�سلمون بع�سهم قرب بع�ش، جنباً 

�إىل جنب ب�سالم يف وعي بالتاآزر«. 
 يف �ــســهــادة ثــانــيــة حلــاخــام يـــهـــودي، كــتــب كــل مــن »يــاكــوف 
ر�بكني« و«هندة ر�بكني« هذ� �ملعنى باأن �لعديد من �ليهود 
�عرتفو� بالنبي حممد. �أّما »�حلاخام �ألن �ش. مالر« فيكتب 
�أنه رغم عدم �إميانه باالإ�سالم، �إال �أنه ال يعار�سه: »�أنا )...( 
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ال �أوؤمن بالقر�آن، لكن ال �أعار�سه. ال ميكنني رف�ش �لقر�آن. 
بــلــغــة و�قــعــيــة، هــذ�  كـــاإعـــالن ل�سعب مــعــنّي  �أحـــرتمـــه  الأين 
�أي  �أكر من  �إىل �سعبي ولغتي  �أقــرب  �ل�سعب ولغته وعلمه 

�سخ�ش �آخر«.
�الأملــان  �لباحثني  نظر  وجهة  �سرح  يف  �لباحث  وي�ستفي�ش   
�ملن�سفني فيقول �إنه ب�سكل عام، �ليهود لديهم �حرت�م خا�ّش 
�ملو�سوع  �إىل  وبالنظر  ولــلــقــر�آن.  حممد  وللنبي  لالإ�سالم 
ــاين، فــــاإنَّ �لــديــانــتــني �لــيــهــوديــة و�الإ�ـــســـالم  ــ مــن مــعــنــى �إميـ
�لتفاعل  كــان  وقــد  �مل�سرتكة.  �لقو��سم  من  �لكثري  لديهما 
بني �ليهود و�مل�سلمني يف فرتة �خللفاء �لر��سدين و�لفرتة 
�آثار�ً عميقة على كٍل من �الإ�سالم  �الأموية �لتالية قد ترك 
و�ليهودية. كما �ساهم �ليهود و�لن�سارى �إىل جانب �مل�سلمني 

يف �حلياة �الإ�سالمية �لفكرية و�لثقافية.
 بعد �حلرب �لعاملية �الأوىل، وبعد �لهزمية يف �حلرب �لعربية 
�الإ�سر�ئيلية، ��ستد �لعد�ء لل�سهيونية يف �لعامل �الإ�سالمي، 
�ل�سيء �لذي جعل �لغرب يعمل على �أ�سلمة معاد�ة �ل�سامية 
لل�سامية،  �إ�سالمية  ويجعلها، �سمن موؤ�مرة كبرية، معاد�ة 
مناه�سني  م�سلمني  مفكرين  بكتب  ذلــك  يف  م�ست�سهدين 
�لــكــثــري من  عــنــوة وجـــود  �لــغــرب  �إهـــمـــال  مــع  لل�سهيونية، 
�ملفكرين �لغربيني �ملناه�سني لل�سهيونية. من هنا �إذن تاأتي 
�ليهودي،  �الإ�سالمي  للتاريخ  جــذري  تف�سري  �إعــادة  �سرورة 
�لتي  �الإ�سالمية  �الأدبيات  �لنظر يف بع�ش  �إعــادة  من خالل 
متاأ�سلمة  �ل�سامية  معاد�ة  وجتعل  نظريته  يف  �لغرب  تدعم 
بـ«�الإ�سمحالل  ت�سميته  على  يحر�سون  مــا  بها  ليف�سرو� 

و�لتدهور �حل�ساري« �لذي يعرفه �لعامل �الإ�سالمي. 
يقول »مايكل كيفر« يف �أطروحاته �مل�ستنرية بخ�سو�ش هذ� 
�الأمر: »علينا �أن ننظر �إىل �ملدر�سة بو�سفها �ملوؤ�س�سة �الأكر 
ولــهــذ� يجب  وباملجتمع.  �حلــيــاة  عــامل  مــع  بكثري  �رتــبــاطــاً 
�لدين  يف  مهاجرة  �أ�ــســول  ذوي  للطالب  درو�ـــش  تعطى  �أن 
�ملعلمني،  تكوين  يف  �ملــو�ــســوع  دمــج  ينبغي  كما  �الإ�ــســالمــي. 
وتن�سيط �حلو�ر �ليهودي - �الإ�سالمي، ومناق�سة معاهد�ت 
�لــ�ــســالم، وعــمــل �أتــبــاع �لــديــانــات �لــثــالث على بــنــاء تقاليد 

�ملوروث �مل�سرتك و�خلربة �مل�سرتكة.
 ولكي يزيل �لباحث يف �لدر��سات �الإ�سالمية حممد �سمري 
�ل�سامية«  »مـــعـــاد�ة  م�سطلح  بخ�سو�ش  �لــلــبــ�ــش  مــرتــظــى 
�الإ�سالمية«،  �ل�سامية  ي�ستخدم كلمة »معاد�ة  �أنه ال  يو�سح 
يتحدث  ولكنه  �الإ�سالمية،  لل�سامية  معاد�ة  يوجد  ال  الأنــه 
و�إل�ساقها  �أ�سلمتها  مت  �لتي  �الأوروبية  �ل�سامية  معاد�ة  عن 
بامل�سلمني يف �أملانيا، مما يتوجب علينا نحن �مل�سلمني حترير 
�ل�سامية  مــعــاد�ة  بــني  �خللط  �إن  �ملفاهيم.  و�سبط  �أنف�سنا 
�أمر غري  �ملعا�سرة و«تهمة معاد�ة �ل�سامية �الإ�سالمية« هو 
�النــدمــاج  يف  يــرغــبــون  �أملــانــيــا  يف  �مل�سلمني  »فغالبية  دقــيــق، 
�أملــــان. كما  �أملــانــيــا مــن فعل  �لــيــهــود يف  بعمق، وجــر�ئــم قتل 
بها  يوجد  �أخــرى ال  �أماكن  �ل�سامية موجودة يف  �أن معاد�ة 
م�سلمون باملرة. وي�سيف �لكاتب �أنه هنا يف �لغرب ال يوجد 

مثل هذ� �لقدر من �لتمايز، حيث يتحدث �ملرء با�ستمر�ر يف 
و�سائل �الإعالم عن معاد�ة �ل�سامية �الإ�سالمية كذباً وزور�ً. 
بــرلــني يجمع  �ــســوري على يهوديني يف  �ــســاب  �عــتــد�ء  فبعد 
�لكثري من �ملهتمني �الأملان باأن �جلدل حول معاد�ة �ل�سامية 
باأن  �أملانيا، علماً  �إمنا هو حماولة التهام م�سلمي  �لغرب  يف 
جر�ئم معاد�ة �ليهود �أو �ل�سامية يقف ور�ءها �أملان ينتمون 
�مل�سلمون.  ولي�ش  �جلــدد،  �لنازيني  �أو  �ملتطرف  �ليمني  �إىل 
فالعد�ء لل�سامية موجود يف �أملانيا قبل وجود �لالجئني على 
�ملر�قبني  م�ساركة  �إىل  يحتاج  �للب�ش  هذ�  وك�سف  �أر��سيها. 
يف  �ملتو��سل  �جلــدل  هــذ�  يف  مو�سوعية  بنظرة  و�ملخت�سني 
�أملانيا. وقد �تهم �ملوؤرخ مو�سى ت�سريمان يف مقال ن�سرته له 
�سحيفة فر�نكفورتر �أن جدل �التهامات �جلديدة للم�سلمني 
�العــتــد�ء�ت �سد  �لنظر عن  ��سرت�تيجية ل�سرف  �إمنــا هي 
�إمنا  �لتهم  تلك  �أ�سليون. وكل  �أملــان  �لتي يرتكبها  �ل�سامية 
�أملانيا. من  هي عبارة عن فل�سفة ت�سويه �سمعة �مل�سلمني يف 
هنا يدعو �لكاتب �إىل �أن نكافح �سد معاد�ة �ل�سامية نف�سها 

بو�سفها هي �لهدف.
�لــ�ــســامــيــة وال  �ملـــّدعـــني ال يــكــافــحــون مـــعـــاد�ة  �إن هـــــوؤالء   
�جلالية  �سيطنة  هــو  �أ�ــســا�ــســاً  غر�سهم  �إن  بــل  �لعن�سرية، 
�مل�سلمة يف �أملانيا. ويعترب �لعرب من بني �أهم �ل�سعوب �لتي 
�تهمت بالعد�ء لل�سامية الأنه يكتب تاريخهم �لعام بو��سطة 
�أن  رغــم  و�لكر�هية  �لــعــد�ء  ز�ويــة  �ل�سهاينة من  �ملــوؤرخــني 
�ملوؤرخني �ليهود �ملو�سوعيني و�ل�سابقني لظهور �ل�سهيونية 
متثل  و�الإ�ــســالمــي  �لعربي  �لعامل  يف  �ليهود  حياة  �عــتــربو� 
معاد�ة  فــاإن  وعليه،  �لــيــهــودي.  �لتاريخ  يف  �لذهبي  �لع�سر 

�ل�سامية يف �أوروبا �أ�سلها ومنبتها هي �أملانيا و�أوروبا. 
 وقــد جــاء يف خــامتــة هــذ� �لــكــتــاب بــعــنــو�ن »كــل خــامتــة هي 
�إ�ــســارة مــ�ــســرتكــة«، �أن عــا�ــســور�ء، �لتي  مــقــدمــة: دعـــوة �إىل 
من  �لعا�سر  يوم  تبد�أ  و�لتي  و�ليهود،  �مل�سلمون  بها  يحتفل 
�ل�سهر �لعربي �ملحّرم، و�لكثري من �مل�سلمني و�ليهود �هتمو� 

�لغفر�ن  عيد  تو�فق  عا�سور�ء  كانت  �إذ�  عما  �ل�سوؤ�ل  بطرح 
�لتقومي  ت�سريه ح�سب  �سهر  �لعا�سر من  �ليوم  �ليهودي يف 
�لندوي  علي  �حل�سن  �أبــو  �لهندي  �لــعــامل  وكــان  �لــيــهــودي. 
بـــاأن يــوم  �أ�ــســار يف عــر�ــش مقنع جـــد�ً  )تـــويف يف 1999( قــد 
�هلل  فيه  �لــذي جنى  �ليهودي  �لف�سح  يو�فق عيد  عا�سور�ء 
�ليهود  �إ�سر�ئيل من بط�ش فرعون، وفيه ي�سكر  بني  تعاىل 
�أكل  عن  منهم  �لكثري  يتخلى  وفيه  منه،  جناهم  الأنــه  �هلل 

�الأكالت �ملخمرة )�مل�سنوعة من �لعجني �ملخمر(. 
يدعو  بفقرة  كتابه  مرتظى  �سمري  حممد  �لباحث  ويختم   
وال  يجمع  �لـــذي  �الإنــ�ــســاين  �مل�سرتك  �إىل  �لنظر  �إىل  فيها 
يفرق، و�لذي قد يكون �سبباً يف �لعي�ش ب�سالم ووئام وت�سامح 
بني �لنا�ش. ويطلب من �مل�سلمني و�ليهود ��ستغالل فر�سة 
عا�سور�ء  �ستحّل   2033 ففي  عندهم.  �أهميتها  لها  تاريخية 
�ليهودي يف  �لف�سح  بد�ية عيد  �ستكون  بينما  �أبريل،   10 يف 
�سيحتفلون  و�ليهود  �مل�سلمني  �أن  على  يدل  مما  �أبريل،   14
�أملانيا  و�لــيــهــود يف  �مل�سلمني  لــدى  بــالــتــايل  و�حـــد.  يف وقــت 
بعا�سور�ء   2033 يف  �سوية  يحتفلو�  لكي  �سنة  ع�سر  خم�سة 
تهمة  مو�جهة  يف  وينتظمو�  �سوّية  ويعملو�  �لف�سح  وبعيد 
و�إل�ساقها  �أ�سلمتها  �لغرب على  �لتي يعمل  لل�سامية  �لعد�ء 
بامل�سلمني يف �أملانيا وفرن�سا. يقول مرتظى: »يتوجب عليهم 

فقط �لبدء بالتح�سري لهذ� �الأمر«.
فمن  متكامل،  نحو  على  متدرج  مرتظى  م�سروع  �أن  يبدو   
�هتمامه باأفكار �الإ�سالح، �إىل �هتمامه بالفل�سفة �الإ�سالمية، 
ثم �لت�سامح و�حلو�ر بني �مل�سلمني و�ليهود. ويق�سد باملحور 
من  �الإ�ــســالم  يف  �لت�سامح  عــن  معا�سر  ت�سور  خلق  �لثالث 
ــو�ر �لــيــهــودي �الإ�ــســالمــي  خـــالل �لــرتكــيــز عــلــى �أهــمــيــة �حلــ
�ملقيمني يف  �مل�سلمني  و�لغرب مبعاد�ة  �الأملــان  دعــوى  وهــدم 
�أملانيا لل�سامية، و�لتي يقول مرتظى �إنها مرتبطة تاريخّياً 
قابلة  �إ�سكالية  فهي  وبالتايل  �الأو�سط،  �ل�سرق  يف  بال�سر�ع 
للمعاجلة. ففي كتابه مو�سوع هذه �ملر�جعة، خل�ش مرتظى 
�إىل �أنه حتى �إذ� كان هناك بع�ش �مل�سلمني معادين لل�سامية، 
عليها.  ي�ستندون  �أدّلــة  �لكرمي  �لقر�آن  فاإنهم ال يجدون يف 
هم يعتمدون فقط على �لكتابات �لغربية-�مل�سيحية �ملعادية 
�لغربية  �لن�سو�ش  هــذه  باأ�سلمة  يقومون  حيث  لل�سامية، 

و��ستغاللها يف خدمة �إيديولوجية �لكر�هية. 
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الهجرة الروسية إلى مصر 1920 - 1980

فالديمير بيلياكوف

 و�جهت �مل�ست�سرق �لرو�سي فالدميري بيلياكوف �سعوبات 
يف  �لــرو�ــش  �ملهاجرين  عــن  كتابه  مـــادة  جتميع  يف  جمة 
�لتي  �ملعي�سية  �لــظــروف  و�سف  يف  بحثه  و�إنــ�ــســاء  م�سر 
�ملُجتمع  و��ــســتــقــر�ء و�ــســعــهــم يف  بــاملــهــاجــريــن  �أحـــاطـــت 
�مل�سري ور�سد م�ساهماتهم يف مد �جل�سور بني �لبلدين، 
�ل�سرذمة و�النقطاع �سفتان الزمتا »�جلالية«  ذلك الأّن 
مقامه،  يطل  �ملهاجرين مل  فبع�ش  �لرو�سية يف م�سر؛ 
حيث عاد �إىل رو�سيا يف نف�ش �لعام بعد �أن تلقى �لعالج يف 
�مل�ست�سفيات �لربيطانية هناك. مهاجرون �آخرون، وبعد 
�إىل  �ل�سفر  �آثــرو�  �لالجئني،  خُميمات  عامني يف  ق�ساء 
بلغاريا و�سربيا، ويف �الأخري بقي �لرهط من �ملهاجرين 
�لذين متكنو� من �النف�سال عن مر�كز �للجوء وتلم�ش 
ولو  �لــيــوم،  �ملختلف.  �ملــ�ــســري  �ملجتمع  د�خـــل  �لــطــريــق 
بحثنا عن �أحفاد �ملهاجرين �لرو�ش �إىل م�سر، �سنجدهم 

متفرقني يف �الأر�ش وموزعني على جهاتها �الأربع. 
 يركز �ملوؤلف على م�ساألة تكيف �ملهاجرين �لرو�ش �لتي 
�سابتها �ل�سعوبات �لناجتة عن �ختالف �لبيئة �لثقافية 
�إىل  للمهاجرين  جــرى  مــا  بعك�ش  م�سر،  يف  و�لــديــنــيــة 
�جلانب �الأوروبي �أو حتى �إىل قرب�ش �لقريبة من م�سر، 
�مل�ستقبلة  و�لبلد�ن  �ملهاجرين  �الندماج بني  �سهل  حيث 

ب�سبب �لقو��سم �مل�سرتكة فيما بينهم.
 ويتناول �لكتاب م�سري �ملهاجرين �لرو�ش �إىل م�سر من 
و�لذي  �مل�سيف  للبلد  �مل�سطرب  �لتاريخ  منظور  خالل 
كان بح�سب و�سف �ملوؤلف »نعمة ونقمة على �لرو�ش« )�ش 
�حلياتي  �لنمط  ت�سكل  عملية  �ملــوؤلــف  ير�سد  كما   .)38
�ملجتمعية  باحللقات  ربطهم  عرب  �لــرو�ــش  للمهاجرين 
�لتي متا�سو� وتد�خلو� معها يف م�سر، ويجد �أن �أوىل هذه 
�حللقات و�أقربها �إليهم كانت حلقة �ملو�طنني �الأوروبيني 

�إليها  �لــرو�ــش  �ملهاجرين  وفــود  قبل  م�سر  يف  �ملقيمني 
)وكانت �أعد�دهم غري قليلة �آنذ�ك(، حيث �ساهمو� كثري� 
يف حتديد م�سري �لقادمني �جُلدد. فاإىل جانب �لقو��سم 
و�الأوروبـــي،  �لرو�سي  �جلانبني،  بني  �مل�سرتكة  �لثقافية 
�الأوروبــيــني،  �إىل  �لــرو�ــش  �جــتــذ�ب  �سبب  �لكاتب  يرجع 
�الأوروبــيــني  �أقر�نهم  لــدى  عمل  على  �حل�سول  �إمكانية 
وما وجدوه لديهم من جتاوب �إيجابي يف هذ� �ل�ساأن. من 
ناحية �أخرى، فاإّن �ملجتمع �لعربي، مع بع�ش �ال�ستثناء�ت 
�لقليلة، كان ين�سب �لرو�ش �إىل �لكتلة �الأوروبية �لعامة، 
�الأحــــو�ل،  �أحــ�ــســن  يف  �أو،  ــك،  ذلـ ب�سبب  يقاطعهم  ــان  وكـ
م�ساعدة  جلنة  لرئي�سة  ووفقاً  بــاردة.  معاملة  يعاملهم 
�لليدي �سي�سيلي كوجنريف  �لالجئني �لرو�ش يف م�سر 
فاإن �ملهاجرين �لرو�ش وجدو� �أنف�سهم يف حميط يت�سم 
بــاال�ــســتــنــفــار �لــعــام �ــســد �الأجــنــبــي �ملـُـهــيــمــن ويف مرحلة 
ن�سال للم�سريني للتخل�ش من هذه �لهيمنة، فكان من 
�لطبيعي �أن يقع �لرو�ش يف �أتون �الحتقان و�ل�سغط و�إن 

كان ذلك بال نية تتق�سدهم. 
بــارزة من  ل�سخ�سيات  در��سته  �ملــوؤلــف ف�ساًل من  �أفــرد   
�لرو�سية  �لثقافتني  �إثــر�ء  يف  �ساهمت  �لرو�سي  �ملجتمع 
و�مل�سرية. فمن بني �لرو�ش �لذين ��ستقرو� على �سفاف 
و�الأر�ستقر�طيون  و�ل�سباط  �لدبلوما�سيون  كان  �لنيل 
ومهند�سون.  و�أطباء  وعلماء  عامة  ثقافية  و�سخ�سيات 
�لتي  �لرو�سية  �ل�سخ�سيات  لبع�ش  �أ�سماء  �ملوؤلف  ويورد 
كــانــت مــعــروفــة يف بــالدهــا مــثــل �لــطــبــيــب و�لــفــيــزيــائــي 
�الإمــرب�طــوري  �مل�سرح  وممثلة   )1955  -1889( �أنــريــب 
وعــامل   ،)1937  -  1892( النــ�ــســكــايــا  نــاديــجــد�  ــــرية  �الأمـ
�مل�سريات غوليني�سيف، وهو �أول �أمني لالآثار �مل�سرية يف 
متحف �الإرميتاج، وقد مت تعيينه كاأول رئي�ش ق�سم لعلم 

�لقاهرة(. ويف  فــوؤ�د )جامعة  �مللك  �مل�سريات يف جامعة 
عام 2006 و�سع له متثال ن�سفي يف باحة �ملتحف �مل�سري 
قاطبة.  �لع�سور  �مل�سريات يف  علماء  �أبرز  �أحد  باعتباره 
تاريخ  ــر� يف  �أثـ تــركــت  �لــتــي  �الأخــــرى  �ل�سخ�سيات  ومــن 
�لعالقات �لرو�سية �مل�سرية �سكرتري �لقن�سلية �لرو�سية 
يف �الإ�سكندرية، �إيفان �أوموف )1883 - 1961( �لذي �ألف 
وقـــام برتجمة  �لــعــربــي  �الأدب  �ملــقــاالت عــن  �لكثري مــن 

طيف منه �إىل �للغة �لرو�سية. 
 �سخ�سية �أخرى �أحاطها �ملوؤلف بق�سط و�فر من �لتعريف 
كليوزيل   - فريدمان  بوري�ش  �لرو�سي  �لفنان  يف  تتمثل 
)1878 - 1959( �لذي حط رحاله يف �لقاهرة عام 1929. 
ومن ماآثره هناك تاأ�سي�سه لق�سم �لنحت يف كلية �لفنون 
�لتي  �لقاهرة(  )جامعة  فــوؤ�د  �مللك  جامعة  يف  �جلميلة 
�إقامته يف �لقاهرة بعد  �أن�سئت حديثاً. وخالل  كانت قد 
ذلك قام باإن�ساء مدر�سة فنون �لنحت �حلديث، ومن بني 
�لطلبة �لذين تخرجو� على يديه هناك �لفنان �مل�سري 
�ملعروف حممد بهجوري وزميله ح�سني بيكار. ومن بني 
�لتي تزين  �ملنحوتة  للعيان ثمة  �ملاثلة  �لفنان  �آثــار هذ� 
)مــارجــرجــ�ــش( ومتثال  �الأرثــوذكــ�ــش  �لـــروم  كني�سة  درج 

موؤ�س�ش �ملتحف �لقبطي مرق�ش با�سا �سميكة. 
 �إ�ساءة �أخرى يقدمها كتاب �ملهاجرين �لرو�ش �إىل م�سر 
تتمثل يف �لفنان �لرو�سي �إيفان بيليبني )1876 - 1942(. 
ير�سم �ملوؤف، بادئ ذي بدئ، �سورة عامة عن هذ� �لفنان 
يــاأتــي بعدئذ  ثــم  و��ــســفــا مكانته �الإبــد�عــيــة يف رو�ــســيــا، 
ليتتبع �سريته �حلياتية و�الإبد�عية يف مهجره �مل�سري. 
ب�سفته  �لفنان  هــذ�  �لكاتب  لنا  يقدم  �جلانب،  هــذ�  ويف 
�مل�سبع بالطاقة و�لروح �لطافحة باالأمل وذلك  �ل�سوت 
يعي�سها  �لــتــي  �ل�ستات  وحــيــاة  �ل�سعبة  �لــظــروف  بــرغــم 

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
من الهزات االجتماعية التي أحدثتها الثورة االشتراكية في روسيا عام 1917، والحرب 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 
البحث عن االستقرار هو  التي تنوعت مقاصدها )وإن ظل  الموجات  الالتينية. وبين هذه  أمريكا  حدود وطنهم مثل أستراليا وبلدان 
دافعها األكبر( تدفق تياران رقيقان انصبا في شمال إفريقيا وذلك في عام 1920، أحدهما 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 
إلى الغرب وأمريكا الجنوبية وأستراليا، فإنَّ تعداد المهاجرين الروس إلى الشطر الشمالي من إفريقيا انحصر بين أربعة إلى خمسة آالف 

شخص.
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عن  �نطباعاته  بنقل  �ملوؤلف  يقوم  كما  جلدته.  بني  مع 
�ألفه  بكتاب  ��ست�سهاده  خــالل  مــن  فيها  وحياته  م�سر 
ما  �أجــو�ئــه  ومــن  »م�سريي«  عنو�ن  حمل  نف�سه  �لفنان 
�إىل عــامل جديد وغريب، لكنه  �ألــج  يلي: »يف عــام 1920 
و�أعمل  �أعي�ش  لفنان، هنا يف م�سر حيث  بالن�سبة  ثمني 
�أبد� ذلك �النطباع �ملذهل  �أن�سى  �أعــو�م. لن  منذ خم�سة 
عــنــدمــا دخــلــت �إىل �الأحـــيـــاء �الإ�ــســالمــيــة �لــقــدميــة يف 
بــد�يــات  �إىل  تــعــود  �لــتــي  �ملده�سة  مب�ساجدها  �لــقــاهــرة، 
�أن  يل  بــد�  لقد  وح�سودها.  باأ�سو�قها  �لهجري،  �لزمن 
�أمــامــي،  قد�نفتحت  وليلة  ليلة  �ألـــف  �سفحات  �إحـــدى 
هــذ� يحدث  كــل  �أن  �أمتــكــن مــن ت�سديق  �أنــنــي مل  حتى 
مــاز�لــت  �سئتم،  �إن  �الإ�ــســالمــيــة،  �لع�سور  و�أن  حقيقة، 
تقريبا.  حالها  على  بقيت  �حلياة  و�أن  �ليوم،  حتى  حية 
خ�سو�سية  متتلك  �لقاهرة  يف  �الإ�سالمية  �الأحــيــاء  �إن 
من  �لكثري  وهــنــاك  ر�ئــعــة،  �ملعمارية  هند�ستها  كــبــرية، 
ــاز�ر�ت، و�ملـــحـــالت �لــتــجــاريــة،  ــبــ �الآثـــــار، و�لــكــثــري مــن �لــ
ــال،  ــمـ ــوج، و�جِلـ ــزنــ و�لــتــجــار،و�ملــتــ�ــســولــون، و�لـــبـــدو، و�لــ
يف  و�لفاكهة،  و�حلــلــويــات،  و�ل�سجاد،  �ملــزّيــنــة،  و�حلــمــري 
كلمة و�حــدة، باإمكانك �أن جتل�ش هنا وتر�سم لوحة من 

�حلكايات �ل�سرقية �خلر�فية!« )�ش 92(. 
 عا�ش بيليبني يف �لقاهرة حيث قام باإن�ساء �أر�سيف �سور 
فــريــد مــن نــوعــه، وهــو حمــفــوظ �لــيــوم يف رو�ــســيــا، وقد 
ويعتربه  �لقبطي،  للفن  ب�سدة  متحم�سا  بيليبني  كــان 
يتهياأ  �لرو�سي، وكان  للفن  �ملبا�سر ولي�ش �جلانبي  �الأب 
الإثبات فر�سيته هذه عرب �أر�سيف �ل�سور خا�سته ولكن 
�لتي  �لفنية  �الأعــمــال  ومــن  لــذلــك.  ي�سعفه  مل  �لــوقــت 
ماز�لت �ساهدة على حياة هذ� �لفنان �لعا�سق مل�سر هناك 
�إيقونات كني�سة �لقدي�سة بنتيليمون �مللحقة بامل�ست�سفى 
�لتي  �للوحات  �إىل  باالإ�سافة  �لعبا�سية  �ليوناين يف حي 

�أ�سبحت مقتنيات خا�سة. 
�أن �ل�ستات �لرو�سي  �إىل ��ستنتاج مفاده   يتو�سل �لكاتب 
�ملهاجرين.  بعدد  يــقــارن  وال  م�سر  يف  كبري�  �أثـــر�  تــرك 
خبز  يك�سبون  وكــانــو�  �ملتعلمني  من  معظمهم  كــان  لقد 
يومهم من حرفة �لتعليم، وبالنتيجة تكونت جمموعات 
و�لنحاتني  �مل�سريات  وعلماء  و�الأطباء  �ملو�سيقيني  من 
�لرو�ش.  �ملهاجرين  �أ�سابو� تعليما لدى  �مل�سريني ممن 
لذلك فلي�ش من قبيل �مل�سادفة �أن تكون �لنخبة �ملثقفة 
�لتي  �ل�سنوية  �مل�سرية حا�سرة يف �الحتفاالت �خلريية 
ويعمدها  �لــقــاهــرة  يف  �لرو�سية  �جلالية  تقيمها  كــانــت 
�جلالية  لهذه  �لثقايف  للدور  تكرميا  وذلــك  نف�سه  �مللك 
�إىل طبيعة  �لــبــاحــث  �آخـــر ي�سري  مــ�ــســر. مــن جــانــب  يف 
�الإن�سان �لرو�سي �مليالة �إىل �ملجال �لثقايف منه �إىل �ملجال 
�ملال، وي�سرب مثاال على ذلك م�ساريع  �لتجاري وعامل 
�جلالية �لرو�سية يف م�سر كم�سنع �حللويات يف �لقاهرة 
�لوجبات  وحمــالت  �لتبغ  و�أكــ�ــســاك  �لرو�سية  و�ملــطــاعــم 

�أ�سهر  بعد  �أبو�بها  �أغلقت  �لتي  �ل�سو�طئ  على  �ل�سريعة 
قليلة من �فتتاحها. 

ــوء عـــلـــى جنـــاح  ــسـ ــ�ـ  يــ�ــســلــط فــــالدميــــري بـــيـــلـــيـــاكـــوف �لـ
��ــســرت�تــيــجــي يف �لــعــالقــات بـــني �لـــدولـــتـــني، �لــرو�ــســيــة 
و�مل�سرية، مل يكن ليتحقق لوال وجود �ملهاجرين �لرو�ش 
وحتى   1917 عام  �لبل�سفية  �لثورة  قيام  فبعد  م�سر.  يف 
�سهر �أغ�سط�ش من عام 1943، كانت �لعالقات بني �الحتاد 
�ل�سوفيتي وم�سر، كما هو معروف، �سبه معدومة، وكانت 
�لـــرو�بـــط �لــتــجــاريــة وغــريهــا مــن �لـــرو�بـــط منقطعة. 
وخـــالل �لــفــرتة �ملــو�لــيــة قـــام �ملــهــاجــرون �لــرو�ــش مبلئ 
�لرو�سي و�مل�سري،  �ل�سعبني  �لرو�بط بني  �لفر�غ وعقد 
�مل�سريون  ��ستطاع  م�سر،  يف  �ملهاجرين  لتو�جد  فوفقا 
�أن يحددو� نظرتهم من �لرو�ش وي�سعو� ت�سور� مكتمال 
ــر �لـــذي دعـــم �لــ�ــســورة �الإيــجــابــيــة للرو�ش  عــنــهــم، �الأمــ
»�أعتقد  �لــ�ــســدد:  هــذ�  �لكاتب يف  يقول  لــقــرون الحــقــة. 
�لعالقات  �لعو�مل يف تطور  �أحد  كانت  �ل�سورة  �أن هذه 
و�ل�سريع  �لرئي�سي  �لتطور  بقي  و�إن  �مل�سرية،  �لرو�سية 

هو ذ�ك �لذي حدث بعد ثورة عام 1952« )�ش 6(
 وبح�سب �ملوؤلف فاإن �لدور �لذي قام به �ملهاجرون �لرو�ش 
�خلــرب�ء  �إىل  �مل�سريون  يتجه  الأن  د�فعا  �سكل  م�سر  يف 
�لوطنية  �ملــد�ر�ــش  الإن�ساء  �لغربيني،  ولي�ش  �ل�سوفيت، 
و�ل�سينما  و�لــبــالــيــة  �لكال�سيكية  للمو�سيقى  �مل�سرية 
�لتي  �ل�سيا�سية  �العتبار�ت  �إهمال  عــدم  مع  و�ل�سريك، 

لعبت دورها �ملحوري يف هذ� �الجتاه. 
 خالفا لذلك يثري �ملوؤلف �سوؤ�ال دقيقا ومثري� لالهتمام 
�لرو�ش  �ملهاجرون  قدمها  �لتي  �مل�ساهمة  طبيعة  حــول 
�عتبارها  ميكن  وهــل  و�لــرو�ــســيــة،  �مل�سرية  للثقافتني 
منجز� ح�ساريا باملعني �لكوين للكلمة؟ يجيب �لباحث 
�إن �الأمــر يتوقف على طبيعة �لن�ساط، فــاإذ� كنا  بالقول 
نتحدث عن �إنتاج �ملو�د �لثقافية وخدمات �لتعليم، ففي 
�لرو�ش  �ملهاجرين  �أن  على  �لتاأكيد  ي�سح  �حلــالــة  هــذه 

ب�سكل  �ــســاهــمــو�  قــد  ومــعــلــمــني  و�أطـــبـــاء  مــن مهند�سني 
�لــذي  �لعيني  �ملــكــان  يف  �أي  �مل�سرية،  �لثقافة  يف  خا�ش 
�أقامو� فيه ولي�ش يف �أي مكان �آخر. بيد �أنه، وعند تناول 
�لكبار، فاحلديث هنا يدور  �لعلماء و�لفنانني  �إ�سهامات 
�لثقافة  �لعاملية ككل ومنها  �لثقافة  عن م�ساهماتهم يف 
�لــرو�ــســيــة نــفــ�ــســهــا، ولــيــ�ــش يف �لــثــقــافــة �ملــ�ــســريــة عينيا 

وح�سريا. 
 يربط �ملوؤلف م�سار بحثه ب�سفحات من مذكر�ت بع�ش 
�ملهاجرين �لذين دفعتهم �لظروف �لق�سرية �إىل مغادرة 
قيمة  حتمل  �سفحات  وهي  م�سر،  �إىل  و�ل�سفر  بالدهم 
قب�سا من  لنا  وتنقل  �لتاريخية  �إىل جانب قيمتها  فنية 
�ملهاجرين  بع�ش  �أحــاطــت  �لــتــي  �ال�ستثنائية  �الأجــــو�ء 
مثلما يرد يف هذه �لكلمات �ملوؤثرة: »دفن موتانا هنا من 
�لعامة  �ملقابر  يف  يدفنو�  مل  مــا،  ول�سبب  تو�بيت،  غــري 
و�إمنــا يف مكان منف�سل.  �لدلفى،  و�أزهــار  �لنخيل  حيث 
�ساحة  ثمة  عــن خميمنا،  �ــســفــر�ء، مبــعــزل  �ــســحــر�ء  يف 
جلب  �إليها  مقربتنا.  كانت  تلك  �سائك،  ب�سلك  م�سيجة 
�ملوتى �لرو�ش بنقاالت �مل�ست�سفى وهي ملفوفة ببطانيات 
قــدميــة ودفــنــت يف �لـــرمـــال... كــومــة مــن ح�سى �لبحر 
�الأبي�ش كانت تعربفوق �لقبور �أما �أ�سماء �ملوتى فنق�ست 
على �لعلب و�سبكت ب�سلبان خ�سبية... لقد كانت �أفقر ما 
�أ�سرحة، وال  و�أكرها حزنا. ال  روؤيته من مقابر  ميكن 
�أكاليل، وال �سو�هد للقبور، فقط م�سهد �لبحر والنهائية 
�لـــرمـــال، فــوقــهــم �لــ�ــســمــاء و�لــغــيــوم �لــ�ــســارحــة و�لــ�ــســالم 

�الأبدي و�ل�سمت �ملطلق لل�سحر�ء« )�ش 19(.
 �حــتــوى �لــكــتــاب عــلــى جمــمــوعــة كــبــرية مــن �لــوثــائــق، 
وجزء كبري منها يقدم للمرة �الأوىل، �إىل جانب �ل�سور 
�لرو�سية  �الأرثوذك�سية  للمقربة  وو�سف  �لفوتوغر�فية 

يف م�سر. 
 �أخـــري� جتــدر �الإ�ــســارة �إىل �أن هــذ� �لكتاب هــو �الأحــدث 
من بني �سل�سلة در��سات بني �لعالقات �لرو�سية �مل�سرية 
يقوم بها �ل�سحفي و�ملوؤرخ �لرو�سي، �الأ�ستاذ يف �جلامعة 
�أكر  موؤلف  بيلياكوف،  فالدميري  مبو�سكو  �لع�سكرية 
كتاب  ُيــذكــر منها  �ملــجــال  هــذ�  كتابا يف  �ثــنــي ع�سر  مــن 
�لرو�سية«  »م�سر  وكــتــاب  �ملــقــد�ــش«  �لنيل  �سفاف  »�إىل 
وكتاب »�جلنود �لرو�ش يف �سمال �إفريقيا 1940 - 1945.. 

�لعلمني.. �سفحات تاريخ جمهول«. 
-------------------------------------
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هل البابا فرانسيس مدعاة للُفرقة؟

جان فرانكو سفيدركوتسكي
عزالدين عناية *

في هذا المؤلَّف الصغير الحجم والعميق المضامين، الصادر باللغة اإليطالية من تأليف أحد أبرز الوجوه اإلعالمية في األوساط الكاثوليكية، 
حاضرة  باسم  الناطق  اللسان  األسبق،  رومانو«  »لوّسْرفاتوري  صحيفة  تحرير  رئيس  سفيدركوتسكي،  فرانكو  جان  والصحفي  الكاتب 
بفرانسيس.  المعروف  برغوليو  ماريو  خورخي  الكنيسة  حبر  بابوية  من  الخمس  للسنوات  حوصلة  تقديم  المؤلّف  يحاول  الفاتيكان، 
مستعرًضا صاحب الكتاب فلسفة البابا القادم من أقاصي جنوب العالم من األرجنتين، ومبرًزا مدى نجاحه وإخفاقه. لقد ورث البابا الحالي 
فرانسيس تركًة ثقيلة خّلفها البابا المستقيل راتسينغر، كنيسًة ترهقها البيروقراطية ويحاصرها الجمود ويستشري فيها الفساد. 

ال برسالة ثقيلة، تتلّخص في خوض إصالحات عاجلة داخل الكنيسة قبل الغرق، وهو ما بدأت تلوح ُنذره. قِدم البابا فرانسيس محمَّ

يحاول �سفيدركوت�سكي يف م�ستهّل كتابه ر�ْسَم �سورة عامة 
 13( بطر�ش  �سدة  فر�ن�سي�ش  �عــتــالء  منذ  �حلـــايل.  للبابا 
وروؤيته.  مب�سلكه  �ملتفّرد  �لبابا  ليكون  �سعى  مار�ش 2013( 
�لفاتيكان،  �أّن موقعه �جلديد يف حا�سرة  ملّيا  يدرك  وهو 
على  �أ�ساقفة  كرئي�ش  �الأ�ــســبــق  موقعه  مــع  جــذريــا  يتغاير 
هام�ش �ملركز يف �الأرجنتني. جعلت تلك �لعنا�سُر فر�ن�سي�َش 
يعّول على خو�ش �لتغيري يف ذ�ته قبل �أن يخو�سه يف �ساحة 
�لو�قع، �الأمر �لذي جعل منه يف ظرف وجيز جنًما �إعالميا 
ــالم. �ــســدرت يف �الأثــنــاء مئات  وحمـــّط �أنــظــار و�ــســائــل �الإعــ
�ملتابعني  حديث  مــد�ر  و�سار  �سخ�سه،  تناولت  �لتي  �لكتب 
و�ملثري  �لــ�ــســادم  �جلــديــد،  م�سلكه  عــن  �لفاتيكاين،  لل�ساأن 
�أحيانا. فهو �لبابا �لذي �أبى، منذ �لبدء، �الإقامة يف �لق�سر 
�لر�سويل �ملنيف )مقر �إقامة �لبابو�ت �لر�سمي( و�أ�سّر على 
�ل�سكنى يف ديٍر جماور �سغري، دير �لقدي�سة مارتا. ناهيك 
عن رف�سه تقّلد �ل�سليب �ملذّهب و�إيثاره �سليبا متو��سعا، 
كما تخّلى عن �ل�سيار�ت �لفارهة و�ختار �أخرى �سعبية ر�فعا 
ذلك  يف  م�ستلهًما  فــقــر�ء«،  ملوؤمنني  فقرية  »كني�سة  �سعار 
و�ملــال-  �هلل  تخدمو�  �أن  ت�ستطيعون  -ال  �الإجنيلي  �لقول 
�الآن بعد مرور ما يفوق خم�ش �سنو�ت على  )متى6: 24(. 
�أن -ذهبت �لفورة وبقيت  �أي بعَد  �عتالئه �ل�سدة �لبابوية، 
 )19 )�ش:  �سفيدركوت�سكي  فر�نكو  جان  يت�ساءل  �لفكرة-، 
ــازه ومـــا �لـــذي خـــاب يف  ــ مــا �لـــذي وّفـــق فر�ن�سي�ش يف �إجنـ
حتقيقه؟ فهل �لَتَهمت �ملوؤ�س�سة فر�ن�سي�ش على غر�ر غريه 
من �ل�سابقني برغم �الآمال و�لوعود �ملغرية باالإ�سالح �لتي 

ر�فقت جميئه؟
ثّمة من يتحّدث �الآن عن فتنة زرعها فر�ن�سي�ش، وثمة من 
يتحّدث عن �سر�ع حماِور د�خل كني�سة روما؛ لكن �جلميع 
يّتفق �أن ما حتّقق من وعود �الإ�سالح، وهو م�سروع �سخم، 
بالكني�سة،  �لعا�سفة  �الأخالقية  �الأزمــة  ولعّل  �سئيٌل،  �سيء 
ب�ساأن �العتد�ء�ت �جلن�سية على �لقا�سرين من ِقبل رجال 

�لدين، �لتي �نت�سر �أو�رهــا يف �ستى �أرجــاء �لعامل �مل�سيحي، 
قد هّزت بعمق كني�سة روما ومل تهد�أ، وهي يف �لو�قع قّمة 
بنيوية عوي�سة.  ــة  �أزمــ �ملــعــرّبة عــن  �لــعــائــم  جــبــل �جلــلــيــد 
�لتي   - �الإ�ــســالح  فولكلورية   - �أن  �سفيدركوت�سكي  يــرى 
�أ�سل �لد�ء، مل تقف  �إىل  �نتهجها فر�ن�سي�ش، دون �لذهاب 
�الأتــبــاع.  �أعــني  يف  �لكني�سة  م�سد�قية  تــر�جــع  دون  حــائــاًل 
فلي�ش تغيري موؤ�س�سة بحجم كني�سة روما رْهن فرد، مْهما 
�لنا�ش  خماطبة  يف  �أ�ساليب  من  �بتدع  ومْهما  �ساأنه،  عال 
ور�ئها  �لفاتيكان من  وملب�سه، فحا�سرة  وم�سلكه  مبن�سكه 
�ملــجــاالت  �ستى  يف  و�ملــتــعــاونــني  �لعاملني  مــن  فعلي  جي�ش 
�ملتنفذة  و�لــلــوبــيــات  و�الإعــالمــيــة،  و�ملــالــيــة  �لدبلوما�سية 
و�لقوى �ملوؤثرة �ل�سانعة للر�أي �لعام. وهي وباإيجاز، متلك 

كل �جليو�ش �إال جي�ش �لقوة �لع�سكرية �جلارحة.
-بــاملــوؤكــد  �لــبــابــا  �سخ�سيَة  �سفيدركوت�سكي  يلّخ�ش  وكــمــا 
�إن�ساء  ��ستطاع  وثــوريــة.  كــاريــزمــيــة  �سخ�سية  فر�ن�سي�ش 
�إ�سالحا  وخــا�ــَش  �مل�سيحي.  �الإميـــان  عي�ش  يف  جديد  �سكل 
مع  و�لعالقات  و�لعقلية  �ل�سخ�سي  �ل�سلوك  م�ستوى  على 
�لنا�ش وتغيري �لقلوب. ووعَد بتغيري يف �حلياة �لر�عوية... 
�أثــار عا�سفًة من �جلدل  ملــاذ�  يبقى  �ملطروح  �ل�سوؤ�ل  ولكن 
ــســــاط  ــل �الأو�ــ ــ ــة د�خـ ــرقـ ــد� عــنــ�ــســر ُفـ و�لــنــقــا�ــســات حــتــى غــ
�إىل  �إ�ــســارة  يف  بالهرطقة-  �تهامه  حــّد  بلغت  �لكاثوليكية؟ 
�لر�سالة �ملوّقعة من ِقبل 62 د�ر�سا والهوتيا، �سمن حماولة 
�سحب �مل�سروعية من �لبابا، وهي �سابقة خطرية يف تاريخ 

�لكني�سة مل ت�سهدها منذ قرون.
ـــف يف قــ�ــســٍم �آخـــر مــن �لــكــتــاب تـــنـــاوَل جدلية  يــحــاول �ملـــوؤلِّ
�ملوؤ�س�سة و�لفرد �سمن �الإطار �لفاتيكاين، قائال: مل ي�سفع 
لفر�ن�سي�ش م�سلكه �ملتو��سع، وهو يغ�سل ويقّبل د�خل �أحد 
مــر�أة  بينهم  مــن  و�سجينات  م�ساجني  �أقـــد�َم  رومــا  �سجون 
م�سلمة، �سمن م�سهد در�مي حمبوك بعناية، �أو وهو يلقي 
ــور يف بــحــر جــزيــرة ملــبــيــدوز� تــرّحــمــا عــلــى �أرو�ح  بــبــاقــة زهـ

�لغرقى من �ملهاجرين غري �ل�سرعيني، �أو كذلك معار�سته 
عر�َش �ملباركة �لالهوتية للبيع يف �ل�سوق �جليو�سيا�سية، يف 
�إ�سارة �إىل زيارة �لرئي�ش �الأمريكي رونالد تر�مب �لفاتيكان، 
بحثا عن تزكية توّجهه �أكان يف �سيا�سته مع �الأجانب �أو يف 
مو�قفه �ملت�سّنجة يف م�سرح �ل�سيا�سة �لدولية. رغم كّل ذلك 
�نهالت على فر�ن�سي�ش �النتقاد�ت من كل �سوب، من د�خل 
�لكني�سة وخارجها، وهو �ل�سلطة �لعليا على �ل�سمائر وظّل 
�هلل على �الأر�ش يف �لت�سور �لكاثوليكي. ففرتة فر�ن�سي�ش 
ت�سهد ت�سكيًكا يف ع�سمة �لبابا مبا لي�ش له نظري يف �لع�سر 
�حلديث، فقد �أ�سّر �لرجل بالكني�سة، بح�سب �لبع�ش، مبا 

يفوق ما �أتاه من م�سلك متو��سٍع موؤثٍر.
�لكني�سة  �سيا�سة  �أن  �إبــر�ز  على  �سفيدركوت�سكي  �ملوؤلف  ُيلّح 
�ساأنهم،  عال  َمْهما  �الأفـــر�د  ي�سنعها  وال  �ملوؤ�س�سة  ت�سنعها 
وهو �لدر�ش �لعميق �لذي مل يفقهه فر�ن�سي�ش حّد �ل�ساعة. 
ففي هذه �لنقطة يتلّخ�ش جوهر �خلالف بني فر�ن�سي�ش 
للُفرقة  مدعاة  �لبابا  جعلت  �لتي  �لنقطة  وهي  و�ملوؤ�س�سة، 

كما يعنون �ملوؤلِّف كتاَبه.
�ل�ساأن  حــول  فر�ن�سي�ش  حقبة  يف  �لهائل  �ل�سجيج  وبرغم 
�لــكــنــ�ــســي، ثــمــة قــ�ــســايــا كـــربى بــقــيــت عــلــى حــالــهــا: منها 
د�خــل  �لــنــفــوذ  و�ــســر�عــات  لــلــكــر�دلــة،  �ملــفــرطــة  �ل�سخ�َسنة 
و�لف�سائح  �لرئي�ش(،  �ل�سلطوي  )�جلهاز  رومانا  �لكوريا 
باملالذ  ُت�سنَّف  �لفاتيكان  حا�سرة  من  جعلت  �لتي  �ملالية 
وفاتيليك�ش،  �ل�سريبي،  و�لتهرب  �الأمــو�ل  لتبيي�ش  �الآمن 
رجــال  ِقــبــل  مــن  ر  �لُق�سّ على  �جلن�سي  �العــتــد�ء  وحـــو�دث 

�لدين.
ال يغفل �سفيدركوت�سكي عن ذكر �أن �لبابا يلقى �آذ�نا �ساغية 
)يف  �لعلمانيني  مثل  �لنا�ش،  من  معينة  �سر�ئح  �أو�ساط  يف 
ويف  و�لغنو�سيني،  �لــديــن(،  رجـــال  مــن  لي�سو�  مــن  مقابل 
�أرجاء بعيدة خ�سو�سا يف جنوب �لعامل ال يف �ملركز يف �لغرب. 
فخطاب فر�ن�سي�ش خطاٌب مبا�سر، متميز ب�سحنة حما�سية 
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�سني.  دين و�ملهمَّ عالية ومن�سغل حّد �لهو�ش بالفقر�ء و�مل�سرَّ
ذلك �لنجاح �لن�سبي للبابا دفع �لعديَد من �الأو�ساط �ملناوئة 
�إىل �نتقاده بو�سفه مروِّجا »لفولكلور �أمريكا �لالتينية« يف 
�ل�سّف  �إىل  و�النــزيــاح  بال�سعبوية  �تهامه  و�أحيانا  �لغرب، 
و�القت�سادية،  �الجتماعية  �لق�سايا  معاجلة  يف  �لي�ساري 
�لتحرر  رومــا بطروحات الهــوت  كني�سة  يذّكر  وهو خطاٌب 
�ملــمــقــوتــة. و�لـــو�قـــع �أن �لــو�ــســط �الجــتــمــاعــي �الأمــريــكــي 
�لالتيني �لذي ن�ساأ فيه �لبابا ميلي عليه �لنظر �إىل و�قع 
�لغربي.  للمنظور  مغاير  منظور  من  ور�سالتها  �لكني�سة 
�أو�ساع  من  ز�لــت  وال  طويال  �لالتينية  �أمريكا  عانت  فقد 
�سحايا  �ملنا�سبات  مــن  �لعديد  يف  خّلفت  و�حلــيــف.  �لظلم 
�أو�سكار  �ملون�سنيور  �غتيال  غــر�ر  على  �لكني�سة  �سفوف  يف 
يقيم  وهــو  �سالفادور  �سان  �أ�ساقفة  رئي�ش  رومــريو  �آنولفو 
�لقد��ش د�خل �لكني�سة، و�سقط �لر�هب �الأرجنتيني �أنريك 
�أي�سا يف عملية مدبَّرة، و�غتيل �لر�هب  �أجنيليللي �سريعا 
�أمريكا  �أ�ساتذة جامعة  رفقة خم�سة من  �إالكوريا  �إغنا�سيو 
�لو�سطى. كما دفعت تلك �الأو�ساع باملثل �إىل �نتهاج خيار�ت 
ثورية �نخرط فيها رجال دين، لعّل �أ�سهرهم �لر�هب وعامل 
�الجتماع �لكولومبي كاميلو توّري�ش ري�سرتيبو، �سنة 1965، 
 )ELN( »و�نتمائه �إىل �سفوف »جي�ش �لتحرير �لوطني
من  فرب�ير  يف  ��ست�سهاده  حني  �إىل  �ملــاويــة،  �لتوجهات  ذي 
�أمريكا  كني�سة  يعرتي  مِلا  عنو�ناً  ذلك  مّثل  �لالحق.  �لعام 
باملعنى  حتــريــري،  خطاب  بظهور  حتـــوالت،  مــن  �لالتينية 
بالدالالت  ومفَعم  �سني،  �ملهمَّ بق�سايا  ل�سيق  �الجتماعي، 
�لتحرر«  »الهـــوت  على  ع�سري�  كــان  مــا  لذلك  �لالهوتية. 
دالالت  و�إعطائهما  و�خلطيئة  �خلال�ش  مفهومْي  حتوير 
ليغدو  �لغيبية،  �لــــدالالت  تــلــك  جــنــب  �جتماعية  و�قــعــيــة 
�لتحرر  يـــو�زي  �لــديــنــي  مبفهومه  �خلطيئة  مــن  �لــتــحــرر 
م�ساف  �إىل  بالر�أ�سمالية  ويرتقي  و�لتخلف،  �لظلم  مــن 

�خلطيئة �لبنيوية.
�جلاحمة  ومعار�ستها  فر�ن�سي�ش  �لــبــابــا  مــو�قــُف  تك�سف 
حّدَة �ملركزية �الأوروبية، كما يبنّي �لكاتب )�ش: 52(، �لتي 
�لكاثوليكية،  �لكني�سة  د�خــل  بالقر�ر  متحّكمة  �نفكت  مــا 
تفّوق  هيمنُة  �سفيدركوت�سكي  يــقــول  كما  تتو��سل  حيث 
ل �الأوحـــــد بــتــاأويــل  »�لــلــوغــو�ــش« �لــغــربــي، بــو�ــســفــه �ملـــخـــوَّ
�نت�سار خ�سية من كني�سة هام�سية،  �مل�سيحية. مع  �لر�سالة 
و�لتي  �لبابا،  منها  �نحدر  �لتي  �لالتينية  �أمريكا  كني�سة 
لة« وتب�سري من �لغربيني،  كانت �إىل �سنو�ت قليلة حقَل »�أجْنَ
�أن  �أن�ساأها، مع  �لــذي  �ملركز  تتحّكم بطريقة عك�سية يف  �أن 
ي�سهد حتوالت دميغر�فية عميقة يف  �مل�سيحي ككّل  �لو�قع 
ما يخ�ش تطور �أعد�د �ملنتمني للكني�سة من عامل �جلنوب 
�لتقليدية،  �لغربية  �مل�سيحية  �لف�ساء�ت  د�خــل  و�نح�سار 

�سو�ء على نطاق عامة �الأتباع �أو �لكو�در �لَكَن�سية.
حملة  الأ�ــســر�ــش  خا�سا  حمـــور�  �سفيدركوت�سكي  يخ�س�ش 
��ــســتــهــدفــت �لــبــابــا فــر�نــ�ــســيــ�ــش، مـــع مـــا حــ�ــســل يف �لــر�بــع 

بني  بالتن�سيق  �ملا�سي  �لــعــام  مــن  �سبتمرب  مــن  و�لع�سرين 
�أو�ساط �أوروبية و�أمريكية باإ�سد�ر وثيقة �سمت 25 �سفحة 
بعنو�ن: »ت�سويبات بخ�سو�ش �إ�ساعة �لهرطقة« ��ستهدفت 
�سخ�سية   62 ِقبل  من  موّقعًة  �لوثيقة  كانت  �أ�سا�سا.  �لبابا 
على  دين متنفذين  رجــال  بينهم  كَن�سية من  كَن�سية وغري 
غر�ر برنار فيالي �مل�سوؤول �الأول يف تنظيم �الأُخوة �لرهبانية 
لوفابر  للمون�سنيور  �لتابع  �لتنظيم  �لعا�سر،  بيو�ش  �سان 
�لــالهــوتــي،  �لكني�سة  لتوجه  �ملــتــ�ــســددة  مبــو�قــفــه  �ملــعــروف 
و�سخ�سيات مكلفة بال�ساأن �ملايل �لتابع حلا�سرة �لفاتيكان 
)مبا  »لــالإيــور«  �ل�سابق  �ملدير  تيدي�سكي  غوطي  �إتــور  مثل 
يعادل وز�رة �ملالية( يف حا�سرة �لفاتيكان. ت�سّمنت �لوثيقة 
�أثار بلبلة  �لبابا فر�ن�سي�ش قد  �إد�نة �سريحة -�إن  �ملذكورة 
د�خــل �لكني�سة ويف �لــعــامل يف جمــايْل �الإميـــان و�الأخـــالق، 
ــاد ر�ــســويل- متمثل يف -�أمــوريــ�ــش  ــسـ مبــا �أ�ـــســـدره مــن -�إر�ـ
اليتيتيا’”، وهي ر�سالة بابوية �أعرب فيها �لبابا عن �نفتاح 
�جل�سد  يف  جمــدد�  دجمهم  بق�سد  �ملطلَّقني  ق�سايا  جتــاه 
�مل�سيحي، لقيت �لر�سالة معار�سة �سديدة. و�عَتربت وثيقة 
�الأو�ساط  د�خــل  خطري  لتوجه  ن�سري�  فر�ن�سي�ش  �النتقاد 

�مل�سيحية يحّر�ش على �لفتنة و�لهرطقة )�ش: 67(.
�لكني�سة  لتطهري  فر�ن�سي�ش  ــاوالت  حمـ مّثلت  �لــو�قــع  يف 
�الأ�سبق  �ملكلف  �لكردينال جري�ر مولر  �ملتنّفذين مثل  من 
�ملحكمة  مبثابة  وهــو  �إميــــان-،  عقيدة  مــر�قــبــة  بـ«جمل�ش 
�لد�ستورية �لعليا، خطوًة جريئًة خّلفت تد�عيات على تو�زن 
ا، ح�سل   �لقوى، فقد �عترب �لبع�ش عزل مولر مهيًنا وفجًّ
»بلغني  ف�سل:  بقول  �أثــنــاءه  حاججه  �لبابا  مــع  لقاء  بعد 

�تخاذك موقفا معاديا ل�سخ�سي ولهذ� �ساأعزلك«.
لقد �سبق لفر�ن�سي�ش �أن �سّكل »جمل�ش حكماء« متكّونا من 
�لعامل،  جنوب  مــن  �أغلبهم  معروفة  َكَن�سية  وجــوه  ت�سعة 
ما  والإمتــام  �لكني�سة  د�خــل  �لغربي  �لنفوذ  حتجيم  بق�سد 
دور  يتعدَّ  بقي م�سلوال ومل  �ملجل�ش  ذلك  لكن  �إليه،  ي�سبو 

�لهيئة �ال�ست�سارية. رمبا �ل�سيء �الأبرز �لذي حتّقق يف عهد 
بالرقابة  ُكّلفت  هيئات  ثالث  �إن�ساء  وهو  فر�ن�سي�ش  �لبابا 
�لــ�ــســنــو�ت  ن�سبيا يف  �أن حتــّقــق جنــاحــا  ��ــســتــطــاعــت  �ملــالــيــة 
�الأخــرية: يف �لثامن و�لع�سرين من يونيو 2013 مت �إيقاف 
�ملون�سنيور نون�سيو �سكار�نو، ويف �لثاين من دي�سمرب 2015 
مت �إيقاف �ملدعَوْين لو�سيو �أجنيل بالد� وفر�ن�سي�سكا �سوقي 
ويف  ــايل،  �ملـ بال�ساأن  �سلة  على  وثــائــق  باختال�ش  �ملّتهمني 
جوليو  ت�سريح  مت   2017 نوفمرب  مــن  و�لع�سرين  �ل�سابع 

ماتييتي �ملدير �مل�ساعد ملوؤ�س�سة »�الإيور« )�ش: 73(.
يبقى �لتحدي �الأكرب للبابا فر�ن�سي�ش متلّخ�سا يف �لعجز 
حّد �لر�هن عن وقف نزيف تاآكل ر�أ�ش مال �لكني�سة �خُللقي 
�جلن�سية  ــد�ء�ت  ــتـ �العـ ق�سايا  ب�سبب  �لــنــا�ــش،  �أو�ـــســـاط  يف 
طالبت  بـــاأن  ــاع  �الأو�ــس تفاقمت  �لقا�سرين.  على  �ملــتــعــددة 
�أ�سو�ت بحجم رئي�ش �الأ�ساقفة كارلو ماريا فيغانو، �لقا�سد 
�لر�سويل )�ل�سفري �لبابوي( يف �لواليات �ملتحدة، با�ستقالة 
يف  مورَّطني  كر�دلة  على  ت�سرّته  بذريعة  فر�ن�سي�ش  �لبابا 

�لف�سائح �جلن�سية من بينهم �لكردينال تيودور ماكاريك.
يعي  فر�ن�سي�ش  �لبابا  بــد�أ  �سفيدركوت�سكي  يقول  كما  �الآن 
�ش  ُتلخِّ فكما  �حلقيقية،  ر�ت�سينغر  �لبابا  ��ستقالة  �أ�سباب 
مبفرده  �سخ�ش  يتوىل  »�أن  �الأمـــر:  �ل�ساخرة  �لقولة  تلك 
�أبي  متثال  ينّظف  كمن  �لكني�سة،  د�خــل  �الإ�سالحات  �ساأن 
خامتة  يف  �سفيدركوت�سكي  يلّخ�ش  �أ�سنان«.  بفر�ساة  �لهول 
ال  بقوله:  مــنــاورة  من  فر�ن�سي�ش  بحوزة  تبّقى  ما  �لكتاب 
�إ�سالحات فعلية كربى  �لكني�سة من خارج  يلحظ مر�قُب 
فر�ن�سي�ش،  بابوية  �سنو�ت  خــالل  �لكني�سة  موؤ�س�سة  م�ّست 
�الإعــالم. �سحيح يخو�ش  �لهائل يف و�سائل  �ل�سجيج  رغم 
�لبابا ثورًة، لكن هذه �لثورة ذ�تية ومل َترَتجم يف �إجناز�ت 
فــعــلــيــة حـــد �لـــر�هـــن. ثــمــة مـــن يـــرى �أن �لــ�ــســالح �لــقــوي 
�ملتبقي لدى فر�ن�سي�ش يف خو�ش لعبة ��سرت�تيجية د�خل 
ون بالعلمانيني دور� فاعال  ُي�سمَّ �لفاتيكان مبنح جناح من 
�لكن�سي  �ملدلول  يف  بالعلمانيني  و�ملق�سود  �لكني�سة،  د�خــل 
جي�ش �ملتعاونني �ملدنيني مع �لكني�سة يف �الأجهزة �الإد�رية 
ويف �سائر �الأن�سطة عرب �لعامل، وعدد هوؤالء هائل وحا�سم. 
مو�زين  يقلب  �أن  �ساأنه  من  �لغائب  �لقر�ر  ذلك  �لو�قع  يف 
�لكني�سة وهو ما تخ�ساه عديد  د�خل  ب�سكل جذري  �لقوى 

�الأطر�ف.
-------------------------------------
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هل يستطيع الفن إنقاذنا؟

سنتياغو زباال
علي الرواحي *

في كتابه األخير “هل يستطيع الفن إنقاذنا؟” وعلى مدى ثالثة فصول متداخلة، يقوم الفيلسوف اإلسباني سنتياغو زباال بطرح أسئلة 
مختلفة حول الفن وذلك من منطلق العلوم اإلنسانية وعالقتها بالظاهريات والفكر النقدي، مستخدًما  في ذلك مقولة الفيلسوف 
األلماني مارتن هايدغر« اهلل فقط يستطيع إنقاذنا« والتي قالها في نهاية مشواره الفلسفي حيث ُنشرت في صحيفة دير شبيغيل 
األلمانية بعد وفاته، غير أنَّ اهلل هنا حسب قاموس الفيلسوف هايدغر ليس ذلك المعنى التقليدي والحرفي الذي تم تأويله على هذا 
الفني«  العمل  »أصل  المهم  عمله  في  هايدغر  تناوله  كما  بذلك  يعني  بل  الفلسفي،  بالحقل  المشتغلين  من  الكثير  لدى  األساس 

مفهوما  مختلفا .

�لكثري  ب�سيغٍ  خمتلفة يف  �الإنقاذ  �أو  ��ستخدم مفهوم �خلال�ش 
هــذ�،  زبــاال  �سبقت عمل  �لتي  و�الأدبــيــة  �لفل�سفية  �الأعــمــال  مــن 
�أن تنقذنا  �أن �لهرمنيوطيقيا �لفو�سوية من �ملمكن  حيث جند 
فاتيمو  جــاين  �الإيــطــايل  �لفيل�سوف  عنو�ن  هو  كما  تُخل�سنا  �أو 
بــاال�ــســرت�ك مــع زبــاال يف عــام 2011م. منذ فــرتة طويلة وزبــاال 
باال�سرت�ك مع فاتيمو ير�هنان على �لطارئ و�ملهم�ش و�ل�سعيف 
ودروه يف خال�ش �لعامل و�إنقاذه، لذلك ياأتي هذ� �لعمل كتاأكيد 
على هذ� �مل�سار وتاأ�سيل له، بالعودة للكثري من �مل�سادر �لفل�سفية 
ب�سكل  هــايــدغــر  حـــال  هــو  كــمــا  بع�سها  حت�سر  و�لــتــي  �ملختلفة 
كبرية،  درجـــة  �إىل  توجيهي  ورمبـــا  وحمـــوري،  ومكثف  مــركــزي 
وجعل  �ملعاجلة  بطريقة  كذلك  بل  فقط،  بالعنو�ن  بــدًء�  لي�ش 
�الأ�سماء  من  �لكثري  هناك  �أن  جند  كما  �لرئي�سي،  �ملحور  �لفن 
�لفل�سفية �لر�هنة حت�سر بقوة يف هذ� �لعمل كما هو �حلال لدى 

�آرثر دناتو، جاك ر�ن�سيري، ومايكل كيلي، وغريهم.
ثمة فرق مفاهيمي �أ�سا�سي ي�سعى زباال للتفريق بينهما يف بد�ية 
هذ� �لعمل، وهو تفريق مركزي، يوؤثر يف �لفهم، وبالتايل يف عدة 
حيث  �لطارئة،  و�لدولة  �لطارئ،  غياب  وهما:  �ملمكنة،  �لتاأويل 
�أن �ملفهوم �الأول يحيل �إىل م�سار فل�سفي هايدغري بامتياز وهو 
�أن �ملفهوم �لثاين يندرج يف م�سار فالرت  مغاير لالآخر، يف حني 
بنيامني، كارل �سميدت، وجورجيو �جامنب. ففي �جلانب �الأول 
�حلــاالت  يف  �ملعلقة  »�ل�سيادة  �إىل  �لهايدغري  �ملفهوم  يحيل  ال 
�ال�ستثنائية«، بل يحيل �إىل »تعليق �لوجود« �لذي يت�سمن �أي�سا  

تعليق �لقر�ر من قبل �ملُ�سرع.
�أو �جلــمــال  �لــطــارئــة  بــاجلــمــالــيــات  و�ملــعــنــون  �الأول  �لــفــ�ــســل  يف 
ت�ساوؤل هايدغر  زباال مُكمال ً بذلك  يت�ساءل  �لطارئ )�ــش13(، 
حول »هل ما يز�ل �لفن جوهريا ً و�سروريا  ملعرفة كيف حدثت 
�حلقيقة يف تاريخنا �لوجودي �أو غري ممكنة �لتحقق عن طريق 
�لــفــن؟« وهــو يف ذلــك يو��سل طــرح ذلــك �لــ�ــســوؤ�ل �لــذي طرحه 
�سابقا  �لفيل�سوف �الأملاين هيجل، و�لذي عن طريقه من �ملمكن 
�أن ي�سبح �لفن منف�سال  عن �جلماليات و�لثقافة باملعنى �لكبري 
لتطوير  �لفن  تدعم  �أن  بالثقافة  ُيفرت�ش  �أال  ولكن،  للمفردة. 
زباال مو��سال  يت�ساءل  �ملجال؟ كما  �لفر�ش يف هذ�  �لكثري من 
�أن  �أنــه من �ل�سروري  �إىل  �لــذي يذهب  ً بذلك طريق هايدغر، 

يت�سم �لفن بـ »ثقافة �سيا�سية«، و�أن ينف�سل �لفن من تعبري�ته 
�جلمالية فقط، �إىل �تخاذه موقفا ً �نطولوجيا ً من �لعامل، بكل 

ما فيه من ق�سايا وت�ساوؤالت خمتلفة.
يف هذ� �ل�سياق يطرح �ملوؤلف �سوؤ�ال ً حول �إمكانية قيا�ش �لتاأمل 
تد�خل  وب�سبب  هايدغر،  من  و�نطالقا ً  �أنــه  ذلــك  �لتفكري،  �أو 
�حلقيقة  تُنتج  وغريها،  و�ملعرفة  و�ملنطق  �لفن  فــاإن  �لفل�سفات 
بطرق خمتلفة، وتطرح ت�ساوؤالت حول �خلري و�جلمال و�الأخالق 
وغريها، وذلك يعود ب�سبب �لتد�خل بني �لذ�ت و�ملو�سوع، حيث 
عن  يتم  �لتي  تلك  �أو  �الإعالمية  �ل�سورة  يف  �لعامل  �ختز�ل  مت 
طريقها تخليد �لكثري من �الأحــد�ث و�ملو�قف �لب�سرية. فالفن 
�لتي ال  و�الأغــنــيــة،  �لــ�ــســورة،  فيها  للكلمة، مبــا  �لــو��ــســع  باملعنى 
من  تختلف  �أنــهــا  غــري  �لــعــامل،  يف  �لطبيعة  حــيــث  مــن  تختلف 
فهذ�  �لتاريخي،  �لبناء  �أو  لل�سلعة،  �لتجاري  �ال�ستخد�م  ناحية 
�لــدرجــة،  �أو  �الهــتــمــام،  �أو  �لــعــمــق،  ناحية  مــن  لي�ش  �الخــتــالف 
�لقوة  متتلك  ال  لكنها  �حلقيقة،  عن  ُتعرب  �ن  �ملمكن  من  فهي 
و��سحا ً  وهو ما جنده  �لفني،  �لعمل  �لو�سع يف �سورة  كما هو 
يف �سورة »م�سروع رو�ند�« �أو �سورة » ق�س�ش �جلنود من �لعر�ق 
لنا  يك�سف  �أن  �ملمكن  �ملتميز من  �أو  فالفن �جليد  و�أفغان�ستان«، 
عن �لو�سع �لطارئ �لذي نعي�سه، �أو ي�ساعدنا على �لتعامل معه 

من �لناحية �لو�قعية �أو �لنظرية.
ينق�سم �جلزء �لثاين من هذ� �لعمل، الأربعة �أق�سام من �سمنها: 
�لتناق�ش �الجتماعي �ملعا�سر، كاملدينة �أو �حل�سر، وند�ء �لبيئة، 
حيث �أدت لظهور �ثني ع�سر عمال ً فنيا ً، فهذه �الأعمال �ملختلفة، 
لالهتمام  حــدة  على  عمل  كــل  ح�سب  طبيعتها،  تفاوتت  و�لــتــي 
بــقــ�ــســايــا خمــتــلــفــة، ومــتــفــاوتــة، كـــالـــذوبـــان �جلـــلـــيـــدي، وتــلــوث 
بالبيئة،  لالهتمام  د�فــعــا ً  كــانــت  و�لــتــي  و�الأ�ــســجــار،  �ملحيطات، 
و�الحتبا�ش �حلر�ري، و�لت�سحر وغريها من �لق�سايا �ملختلفة، 
�الجتماعي«  »�لتناق�ش  ب�سبب  حدثت  قد  �مل�سائل  هذه  �أن  ذلك 
و�لـــذي تــولــد عــن طــريــق �ل�سيا�سة، و�لــتــمــويــل �ملـــايل، و�الطـــار 
�لتكنولوجي �لذي يحتوي �الإن�سان وي�سيطر عليه، حيث جت�سد 
وغريها  �لبال�ستيك،  وتــاأثــري  و�مل�سردين،  �ل�سفيح،  م�ساكن  يف 
�جلانب  تتعدى  �الأ�سا�سية  �لفن  مهمة  كانت  �إذ�  �ملنتجات.  من 
�جلمايل لت�سل �إىل �تخاذ موقف �سيا�سي، �أو وجودي من �حلياة، 

فاإن �لفنان �ملبدع هو �لذي يقوم بهذه �ملهمة، الأن �ملقاومة بكل 
معانيها �ل�سلمية، و�لوجودية �ملختلفة تقع على عاتقه، بالرغم 
و�ملثقفني  �ملبدعني  بع�ش  �تخذها  �لتي  �ملرت�جعة  �ملو�قف  من 
جتاه �لكثري من �لق�سايا �لعامة وغريها، �إال �أن هذ� �لرت�جع » 
ح�سب هايدغر « ال يعني ف�سل �ملو�سيقيني، و�لٌكّتاب، و�لر�سامني، 
ب�سكل غري  �أعمالهم قد جنحت  �أن  ذلــك  بالعك�ش من  يعني  بل 

م�سبوق.
ــوؤالء �ملــبــدعــون؟ وكــيــف جنــحــو� يف  غــري �أن �لــ�ــســوؤ�ل هــنــا: مــن هـ
و�ملبتكرة، كما هو  �لطريقة �جلديدة  بهذه  �لوجود  �لك�سف عن 

�حلال يف �الأعمال �لفنية؟
و�الإجابة هي �أنهم �أولئك �لذين تر�جعو� من �ملوقف �لالمبايل 
عن  �لك�سف  بــاجتــاه  �ل�سيا�سية،  �لثقافة  جتــاه  �ملــكــرتث  غــري  �أو 
�ملتبقي من �لوجود كل ح�سب طريقته، و�أ�سلوبه، وحتديد�  من 
يقوم  هايدغر  جعل  مــا  وهــذ�  �لفني،  �الأ�ــســلــوب  �أو  �لفن  خــالل 
بتفريق مفاهيمي جذري بني »�للذين ينقذوننا من �لطارئ« �أو 
»ي�سعوننا يف �لطارئ« )�ش26(، لذلك فاإن هذه �الأعمال �لفنية 
ال تندرج يف خانة �الأعمال �حلرفية، �أو �مل�سغوالت، �أو �ملنتجات، بل 
يف تلك �الأعمال �لوجودية �لتي تهدف للقب�ش على �ملتبقي من 
�لوجود، وك�سفه بطريقة �أخرى، خمتلفة، بطريقة فنية، مبتكرة، 
يجعل  ما  وهو  �ل�سيا�سية،  و�ملو�قف  �الإبد�عية،  بالروؤى  مكتنزة 
هذه �الأعمال يف �سر�ع �سد �لت�سحية لي�ش بالو�قع �لثقايف، بل 
�ملخفية.  �لوجودية  �لباحثة عن �حلقيقة  �لوجودية،  �لتوجهات 
حيث �أنها ال تخ�سع، �أو ال تبحث عن ر�سى �ملنظمات �أو �ل�سركات 
�لتكنولوجية، بل ترمينا �أو تدفعنا �أو توجهنا �إىل هذه �حلقائق 
نعي�سها  �لتي  �الجتماعية  �لتناق�سات  عــن  �لتعبري  خــالل  مــن 
و�ملدينة،  �لبيئة،  من  �ملوقف  يف  تتج�سد  و�لتي  م�ستمر،  ب�سكل 
قــال هايدغر،  وهــو ما يتطلب »موقفا ً وجــوديــا ً خمتلفا ً« كما 
�لتجربة  �ملبدعني و�لفنانني، وذلك لي�ش من خالل  من هوؤالء 
�ملتولدة عن �خلربة لهم، بل من خالل �ملفاهيم، و�لتاأويل �ملغاير 
�لذي يتم �تباعه من قبلهم. حيث �إن هذه �لبد�ئل من �ملمكن �أن 

تتولد �أو يتم �لك�سف عنها عن طريق �الأدب، �أو �مل�سرح �أو �لفن.
يف هذ� �ل�سياق، تك�سف �لكثري من �الأعمال �لفنية عن مقاومتها 
للعوملة، ورغبة مبدعيها يف �أال ت�سمل �جلانب �جلمايل فقط، بل 
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�الأدبية تعني  �الأعمال  د�ناتو، ت�سمل عوملة  �آرثــر  �أي�سا ً كما قال 
�أن تتحول هذه  �ملمكن  �إن�سانيتنا، حيث من  �لفن عن  يعرّب  باأن 
�لرجال  الأولــئــك  خا�ش  وب�سكل  �حلقيقة  عــن  لك�سف  �الأعــمــال 
�الأعــمــال.)�ــش28(،  هــذه  يف  معنى  عن  يبحثون  �لذين  و�لن�ساء 
نعي�ش يف  بــاإطــالق، فنحن  لي�ش �سحيحا ً  �لــقــول  هــذ�  �أن  غــري 
�لتمويل  على  �لقائمة  تلك  �أي  �لفنية«  �الأعــمــال  مالية   « ع�سر 
يفقدها  �لذي  �الأمر  �لتكنولوجية،  �ل�سركات  �ملمولة من  �ملايل، 
وظيفتها �لنقدية، وينهي تعزيزها لالأنظمة و�لبنى �لتي يجب 

م�ساءلتها، �أو نقدها.
يف �لعمل �الأول �ملختار يف هذ� �لكتاب )�ش29(، يتحدث زباال عن 
�سالفوي  ح�سب  �الأق�سى«  »�لتناق�ش  �أو  �الجتماعي،  �لتناق�ش 
جيجك، الأن هذ� �لتناق�ش يعترب �ليوم كارثة كبرية، حيث تد�فع 
�لكثري من �الآليات عن �خلطر �حلقيقي �إذ� مل يتم �أخذه بعني 
�العتبار، وذلك من خالل �الأعمال �لتي يقوم بها بع�ش �لفنانني 
�أمثال: جوتا كا�سرتو، فيليبو مينيلي، وغريهم، و�لتي ُتلقي بنا 
يف �لتناق�سات �ل�سيا�سية، �ملالية، و�لتقنية، تلك �لتي توؤطر عاملنا 
�عتدنا  معينة  تناق�سات  ك�سف  �إىل  تهدف  ال  �أنــهــا  �إذ  �ملعا�سر؛ 
على جتاهلها، بل لتك�سف لنا عن موقف وجودي بديل، يختلف 
�لعامل  �لــقــوى يف  مــن  �لكثري  مــن قبل  و�ملــفــرو�ــش  �ل�سائد  عــن 
�لتي  �لفنية  �الأعــمــال  مــن  �لكثري  فهناك  �ملعا�سر،  �لر�أ�سمايل 
�عرت�ست على غزو �لعر�ق، ومل يتم �إنتاجها للمتاحف، و�ملعار�ش 
�أي  و�ل�سحف،  و�الإنــرتنــت،  �ل�سو�رع،  لفن  �أنتجت  بل  �خلا�سة، 
لتلك �لو�سائل �ملنت�سرة يف كل مكان. �سورة �سلفي مركبة لرئي�ش 
�لوزر�ء �لربيطاين �الأ�سبق توين بلري وخلفه �آبار نفط حترتق، 
على  �ملــدين  �ملجتمع  ن�سطاء  قبل  من  �ل�سورة  هــذه  ��ستخدمت 
�مل�ستوى �لعاملي يف عام 2003م وذلك يف تظاهر�ت مناه�سة لغزو 
�الدعـــاء�ت  ولنقد  �لــفــرتة،  تلك  �لع�سكري يف  و�لتدخل  �لــعــر�ق، 
�الأدلــة  يف  �لكبري  �لنق�ش  ب�سبب  �لغزو  لهذ�  �ملختلفة  �لر�سمية 
�لــرو�يــة  ح�سب  �لــغــزو  هــذ�  يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  هــي  كانت  �لتي 
�لر�سمية. حيث يتعر�ش زباال بنقد عميق لليرب�لية وتناق�ساتها 
روؤيــة  هي  بل  عابرة،  �سيا�سية  نظر  وجهة  لي�ست  فهي  �ملختلفة، 
�ساملة للوجود، تقوم على دمج �القت�ساد، �ل�سيا�سة، وحتى �لعلم، 
كونية،  مبادئ  ب�سفتها  و�ملفاهيم  �لقيم  بع�ش  وفر�ش  لت�سجيع 
فر�ش  مت  طريقها  عن  حيث  عنها،  �ال�ستغناء  ميكن  ال  وعاملية، 
�لدميقر�طية، و�لر�أ�سمالية، لي�ش ب�سبب �متياز�تهما ومنافعهما 
�لكثرية، بل ب�سبب �أن هذ� �لنظام ميتلك �ملقدرة على تطوير هذه 

�لروؤى، وتر�سيخها ب�سكل م�ستمر، ويبدو �أنه �أبدي.
يف  هنتنغتون  ب�سمويل  زبــاال  ي�ستعني  �الإ�سكالية  هــذه  ول�سرح 
عـــام 1996م،  و�ملــنــ�ــســور يف  ــار�ت«  »�ــســد�م �حلــ�ــس �ل�سهري  كــتــابــه 
حيث يقول« �إذ� كانت �ملجتمعات غري �لغربية ترغب يف �لت�سكل 
بالثقافة �لغربية، فاإن ذلك �سيحدث كنتيجة للتو�سع، و�لتنمية. 
فاالإمربيالية تعترب كنتيجة منطقية لتبعات �لعاملية، الأن هذه 
�أن توؤدي  �الأخرية خطرية على �لعامل غري �لغربي فمن �ملمكن 
�إىل حرب بني �حل�سار�ت، كما �أنها يف �ملقابل خطرية على �لغرب 
حيث من �ملمكن �أن تت�سبب بهزميته«. باالإ�سافة لذلك ي�ستعني 
�الإيــطــايل  �لــقــانــون  بفيل�سوف  هــذه  �لنظر  وجهة  لتاأكيد  زبــاال 
د�نيلو زولو، حيث يوؤكد زولو باأن �لغرب قد بد�أ بجعل هذه �لقيم 
حمايدة، وذلك من خالل جعل �لدفاع عن �لنف�ش بو�سفه عمال 

ً �إرهابيا ً كما هي �ملادة 51 يف ميثاق �الأمم �ملتحدة. ففي �ملح�سلة، 
�لعمق، الأنها ولــدت من قوى  �لقيم �مربيالية يف  �أن هذه  جند 
�ملــعــنــى ال حتـــرتم �لقيم،  بــهــذ�  عــ�ــســو�ئــيــة، وغـــري منظمة، فــهــي 

و�حلريات، و�لثقافات �ملحلية للمجتمعات.
يف �لعمل �لثاين يف هذ� �لكتاب)�ش37(، يطرح منطا ً فنيا ً-كما 
باالأنظمة  �لقبول  وعــدم  للمقاومة،   - �لكتاب  هــذ�  كل  حــال  هو 
و�القت�سادية،  �ل�سيا�سية،  فيها  مبــا  �الإنــ�ــســان،  على  �ملفرو�سة 
جوتا  للفنان  �للوحة  هــذه  تظهر  حيث  وغــريهــا،  و�الجتماعية 
م�سنقة  عن  عبارة  هي  و�لتي  �لعقاري،  �لرهن  بعنو�ن  كا�سرتو 
خلقها  �لتي  �الأزمـــة  �إىل  و��سحة  �إ�ــســارة  يف  بــالــدوالر،  مزخرفة 
فهذه  2008م.  عام  يف  �القت�سادية  �الأزمــة  �إبــان  �لعقاري  �لرهن 
بها.  �ملتاأثرين  �ملو�طنني  تهلك  م�سنقة  مبثابة  �أ�سبحت  �الأزمــة 
هناك �لكثري من �الأ�سياء �لتي ال تظهر يف هذه �للوحة - ح�سب 
�ملنزل، حيث من  ومالك  �مل�سنقة،  ك�سقف  زبــاال-�أو غري مرئية، 
�ملمكن توقع �أن هذ� �ل�سقف ي�سري �إىل ُماّلك هذه �ملنازل، وهنا 
ال تقت�سر فقط على �الأ�سخا�ش، بل يتم �إحالتها يف �لكثري من 
�الأحيان للموؤ�س�سات �لر�سمية و�حلكومية وت�سريعاتها وقو�نينها 
�ملجحفة يف حقهم. فهذه �الأزمة ال تعترب مفاجئة بهذ� �ملعنى، بل 
هي متوقعة، فهي تعترب �متد�د� ً للرغبة �لعميقة بحفظ �لنظام 

�ملايل �حلايل مهما كان هذ� �لثمن �لذي يدفعه �ملو�طنون.
�لفرن�سي  �القــتــ�ــســادي  لتحليالت  زبـــاال  يــعــود  �لــ�ــســيــاق،  هــذ�  يف 
يف  »ر�أ�سمال  كتابه  يف  وذلــك  )�ـــش38(،  بيكيتي  توما�ش  �ل�سهري 
�الأزمــة مل تطح  �أن هــذه  و�لع�سرين«، من حيث  �لقرن �حلــادي 
�إىل  �له�سيم،  كالنار يف  و�مل�ست�سري  �ملتاأجج  �القت�سادي  بالو�سع 
الإنــقــاذ  �ملــركــزي و�حلــكــومــة  �لبنك  �لــتــي قدمها  تلك �حلــمــايــة 
�لــبــنــوك، خمــافــة �سقوط �لــنــظــام �القــتــ�ــســادي وتــد�عــيــه، الأنها 
ح�سب بيكيتي لي�ست �الأخرية يف هذه �ل�سل�سلة مع بقاء و��ستمر�ر 
»�لر�أ�سمالية �ملتو�رثة �ملعوملة« �لتي يتم حمايتها من قبل �لكثري 
�لــتــي حــدثــت يف  �ملالية  ــة  فــهــذه �الزمـ �ل�سيا�سية.  �الأنــظــمــة  مــن 
ب�سبب  �لتحليالت،  من  �لكثري  ح�سب  فقط  حتــدث  مل  2008م، 
ب�سبب  �أو  2001م،  يف  �النــرتنــت«  »فقاعة  �أو  �لبنكية«  »�لــظــالل 
�رتــفــاع  ب�سبب  بــل  لــلــعــر�ق،  �الأمــريــكــي  للغزو  �لباهظة  �لتكلفة 

ال  �أو  �سبه حتمي  وب�سكلٍ   �لتي  و�لرت�كمية،  �لتناف�سية  �لفائدة 
و�لربح  ومنفعته،  ��ستخد�مه  قبل  �ملال  قيمة  و�سعت  منه،  مفر 

قبل �الإن�سان. 
يف �لعمل �لثالث)�ش43( ي�سلط �لكاتب �ل�سوء على جانب �آخر 
وذلك  �لعاملية،  �لقرية  يف  �لفرد  يعي�سها  �لتي  �الأزمـــة  هــذه  من 
منيلي،  فيليبو  �ل�ساب  �الإيطايل  للفنان  فنية  لوحة  طريق  عن 
�ملعنونة ب«تناق�ش«، و�لتي تظهر عدد� كبري� من دجاج �لرتكي 
�لعري�ش  باخلط  مكتوب  �خللف  ويف  مغلق  مكان  يف  حم�سور� 
يف  منيلي  يرمينا  �ملــرة  هذه  ففي  »تويرت«.  �الإجنليزية  وباللغة 
�لتناق�ش �لتكنولوجي يف ع�سرنا �حلايل كما يقول زباال، وذلك 
يف �إ�سارة و��سحة �إىل �أن و�سائل �لتو��سل �الجتماعي مثل تويرت، 
�ملختلفة،  �لرب�مج  من  وغريها  وفليكر  و�ن�ستغر�م،  وفي�سبوك، 
مت�سح �لهويات �لفردية، و�الختالفات �لطبيعية بني �لب�سر، كما 
�أنها لي�ست  �أنها تدعي �حلياد و�ل�سفافية جتاه �جلميع يف حني 
ــاال، باأنه  كــذلــك. ولفهم ذلــك بــ�ــســورة �أكـــرب، و�أو�ــســح، يــقــول زبـ
ينبغي �لعودة لتاأ�سي�ش هذه �ل�سبكات و�لتي �بتد�أت بن�سخ وميز�ت 
كما  �لدميقر�طية،  �أو  �لب�سر،  �أجــل  من  تبد�أ  الأنها مل  خمتلفة، 
تبدو �الآن، بل من �أجل ربط �حلو��سيب ببع�سها �لبع�ش، لتناقل 
وتد�ول �ملعلومات و�لبيانات، وهو ما جعل تيم برنارد يل خمرتع 
»م�ساحة من  �ل�سبكة عبارة عن  �أن  �لعاملية يتحدث عن  �ل�سبكة 
�لب�سر  بني  �لتفاعلية  �لوظيفة  هذه  الأن  �حلديث،  �أو  �لرطانة« 

وفيما بينهم تعترب �ملهمة �الأ�سا�سية لل�سبكة.
مبعانٍ   �لعمل،  هــذ�  يطرحه  ما  �إن  �لقول  ن�ستطيع  �خلــتــام،  يف 
فقط،  ع�سكرية  لي�ست  �ملقاومة  �أن  هو  خمتلفة،  وب�سيغ  كثرية، 
�لكثري من  تتخذ  �أن  �ملمكن  بل من  �لقدمي،  باملعنى  ن�سالية  �أو 
كالنحت  �ملختلفة  باأ�سكاله  �لفن  ياأتي  و�لتي  �ملتفاوتة،  �ل�سيغ 
و�لر�سم �لفني على ر�أ�سها الأنها باإمكانها �أن ت�سل الأعد�دٍ  كبرية 
�ل�ساحات  يف  عر�سها  طريق  عــن  و�ملتفرجني،  �مل�ساهدين،  مــن 
�لــعــامــة، و�ملــعــار�ــش، و�لــ�ــســو�رع وغــريهــا مــن �لــطــرق �ملختلفة. 
�لعمل ينخرط وب�سكلٍ  كبري يف  �أن هذ�  باالإ�سافة لذلك، جند 
�ملمكن  �لتي من  للمقاومة  �لكبرية  و�الأنــو�ع  �ل�سيا�سي،  �ل�سر�ع 
�أن يقوم بها �لفنان، فهذه �العمال ذ�ت مو�قف وجودية جذرية، 
جتاه �ل�سيا�سة، و�القت�ساد، و�الجتماع، بل ولكل �ملو�قف �حلياتية 

�ملختلفة.
�أخري� ً، فاإن �لفن وحتديد� ً مع مارتني هايدغر يف كتابه »�أ�سل 
 ، �لعمل �لفني« قد حرر �لفن من �ل�سيغة �جلمالية �لتقليدية 
و�ملل�سقة به لفرت�ت زمنية طويلة، لي�سبح �جلمال بذلك تعبري� 
ً وجوديا ً ب�سريا ً، كما �أنه قد حتول �إىل ُمنتج للعامل، وللمو�قف 

�مللتزمة بق�ساياه �مل�سريية، و�لوجودية �ملختلفة. 
-------------------------------------
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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 
لُمعالجة 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 �ل�سلطة �ملعنوية �ملكت�سبة من خالل علم �الأع�ساب 
�لعلمية  �لــنــتــائــج  �إىل  �الأوىل  بــالــدرجــة  تــعــود  �ملــعــريف 
�لت�سور  مثالية  �إىل  منها  �أكـــر  �لــكــبــرية  �لطبية  �أو 
�الجتماعي. �إن وجود قدرة �لفرد على حتويل �ملعوقات 
ال�ستغالل  طريقة  �الأ�ــســل  يف  هــي  م�سافة  قيمة  �إىل 
»�لــطــاقــات �لــكــامــنــة« الأنـــه مــع تــطــور علم �الأعــ�ــســاب، 
�لفرد من خالل دماغه وبالتايل  �لتعرف على  �أ�سبح 
�سيكون هذ� �ل�سخ�ش قادر�ً، كما يقول عامل �الجتماع 
�متياز عرب  �إىل  �إهرنبريغ، على«حتويل معوقاته  �ألن 
�بتكار�ت تزيد من قيمته ك�سخ�ش«. هذه �ل�سورة هي 
يتناول  �خلفية«.  لالإمكانات  »مثالية  طبيعية  نتيجة 
�أواًل  فيه  نفكر  �أن  �لــذي يجب  �لتوحد  �ملــوؤلــف مر�ش 

كعبقرية حمتملة قبل �أن نفكر فيه كمر�ش �أو �إعاقة.
يــتــ�ــســاءل �ملـــوؤلـــف، مــن �أيـــن يــاأتــي جنـــاح هـــذ� »�لــرجــل 
ع�سر  يف  �لليرب�لية  بالتقاليد  ويربطه  �لع�سبي؟« 
جتعل  �لتي  �الأ�سكتلندية،  �لتقاليد  وخا�سًة  �لتنوير، 
�لــذي  �لــنــمــوذج  �لــفــرديــة  و�ملـــبـــادرة  �ال�ستقاللية  مــن 
يجب حتقيقه الأي فرد ي�سعى للتخل�ش من �ال�ستبد�د 
و�لــــرقــــي. ويــ�ــســتــحــ�ــســر يف �لــ�ــســيــاق ذ�تـــــه �ملــذهــبــني 
�للذين ركز�  �سميث  �آدم  �أو  �لتجريبيني لديفيد هيوم 
عــلــى �جلــانــب �الأخـــالقـــي، و�الأ�ــســبــاب ور�ء �لــعــو�طــف 
عن  �سيما  وال  ديناميتها،  مــن  جتعل  �لتي  �لب�سرية، 
طريق �العرت�ف باالآخر و�لتعاطف معه، ركائز لثورة 
�الأمم وميثاقا لتاأ�سي�ش �ملجتمع. �إذ� كان ح�سر �الإن�سان 
يف عو�طفه هو �سكل من �أ�سكال �لنزعة �لطبيعية، فقد 
و�لع�سرين  �حلــادي  �لقرن  يف  �الإن�سان  لــدى  ترجمت 
بح�سرها يف دماغه. �الآن و«لوال �لدعم من دماغه، ملا 
لهذ�  �لعديدة،  �إمكانياته  ��ستك�ساف  على  �لفرد  متكن 
�أن يقوم بذلك« هذه هي �حلتمية �جللية  يجب عليه 
�خلفية لعلم �الأع�ساب �لتي يك�سفها �إهرنربغ دون �أن 

ينتقدها حًقا.
بعد �أن �هتم يف �أعماله �الأوىل بالتحوالت �الجتماعية 
�ملجتمعات  يف  �ال�ستقاللية  �إىل  �لــدعــوة  عن  �لناجمة 
ــّول عـــامل �الجــتــمــاع �آالن �إهـــرنـــربغ دّفــة  �حلــديــثــة، حـ
�هتمامه �إىل �لطريقة �لتي مت بها �لتفكري يف �ل�سحة 
�لتي  �ملــجــتــمــعــات  �نــتــقــال  �أثـــنـــاء  ومــعــاجلــتــهــا  �لعقلية 
حتكمها معايري جماعية قوية الأنظمة تتمتع بحرية 
فردية كبرية. لهذ� وجدناه يف كتابه �جلديد، يو��سل 
تــاأمــلــه مــركــز� هــذه �ملـــرة على �لــتــطــور �الأخـــري )منذ 
�أو�خر �ل�سبعينيات( لعلم �الأع�ساب �الإدر�كي، �ملرتبط 
�لع�سبي،  �الأحياء  وعلم  �لطبي  �لت�سوير  يف  بالتقدم 
ومفهوم �ل�سحة �لعقلية �لتي حتث عليها هذه �لعلوم 
يف جمتمعنا. لهذ� يدعم حتليله بقر�ءة نقدية للكتابات 

و�لتدخالت �لعامة لعلماء �الأع�ساب �لرئي�سيني.
�لبيولوجي  �لبحث  فــاإنَّ طموح  �إهرنربغ،  �آلن  وح�سب 
�لع�سبي يكمن يف �إظهار �ملوؤ�سر�ت �جل�سدية يف �لفكر 
�لدماغ.  يف  �لب�سري  �ل�سلوك  �لنهاية  ويف  و�لعو�طف 
وهكذ�، يحاول هذ� �لبحث ربط �ال�سطر�بات �لعقلية 
�سر�عات  مــن  )بـــداًل  ملحوظة  دماغية  با�سطر�بات 
هذ�  �سخ�ش(.  لكل  نف�سية  بدينامية  مرتبطة  نف�سية 
�لفهم  يف  خــا�ــش  ب�سكل  يتمظهر  �ملــنــظــور  يف  �لتغيري 
�لتف�سري�ت  �لتخلي عن  �لتوحد، فمنذ  ملر�ش  �حلايل 
�لتحليلنف�سية، �أ�سبحت �ملقاربة �جلديدة تفرت�ش �أنه 
عندما يتم تدمري مناطق معينة من �لدماغ، �أو عندما 
معيبة  �ملختلفة  �لــدمــاغ  مناطق  بــني  �لــرو�بــط  تــكــون 
ــر��ـــش و�لــ�ــســلــوكــات غري  خــلــقــيــاً، ميــكــن �أن تـــربز �الأمـ
�ملفهوم  هذ�  فاإن  �إهرنربغ،  �ألن  �إىل  بالن�سبة  �ملتكّيفة. 
نحن  هــامــة:  فــارقــة  عــالمــة  ُي�سكل  �لعقلية  لل�سحة 
ننتقل �إىل مقاربة من حيث �ملتالزمات، �أي جمموعة 
ومتما�سكة  م�ستقرة  جمــمــوعــات  �إىل  �الأعـــر��ـــش  مــن 

�أ�سا�ش  على  مبنّي  حتليل  �إىل  ن�سل  وبــذلــك  ن�سبياً، 
�ملقارنة بني �الأدمغة �ل�سليمة و�الأدمغة �ملري�سة.

مــع مــفــهــوم »�ملـــرونـــة �لــدمــاغــيــة«، يــذكــرنــا �إهــرنــربغ، 
�أو  �سعفا  �أن  نف�سها  �لــفــكــرة  طـــورت  �لــتــي  بــالــبــحــوث 
ــاغ ميــكــن �أن يــقــابــلــه تــعــبــئــة وتــطــويــر  ــدمـ خــلــال يف �لـ
�لدو�ئر �لع�سبية �الأخرى، وتفعيل مناطق �أخرى من 
�لدماغ. وهكذ� ميكن لتقنيات �لتعلم �ملنا�سبة �أن تقود 
�لتغلب على م�ساكلهم جلعلها نقاط قوة  �إىل  �ملر�سى 
�إىل  �ملعاقني  و�سع  من  لالنتقال  للنجاح،  موؤهالت  و 
�إعــادة  وبالتايل  خمتلف«،  ب�سكل  قــادر  »�سخ�ش  و�سع 
تاأهيل �ملري�ش. يورد �آلن �إهرنربغ يف هذ� �ل�سياق حالة 
�لــتــوحــد »رفــيــع �ملــ�ــســتــوى«، و�لــتــي، مــن خــالل �لعالج 
�ل�سلوكي �ملعريف، و�الأخذ بعني �العتبار م�سادر قوتهم 
)على �لرتكيز( ومكامن �سعفهم )�خلوف من �لتغيري 
�ملتوحدون  �أن يحقق  �لعالقات �الجتماعية( ميكن  �أو 

م�ستقبال ز�هر�.
جذ�بة  تبدو  قد  �لدماغية«  »�ملــرونــة  فكرة  كانت  و�إذ� 
�أن  كيف  تف�سر  �أن  �ساأنها  مــن  الأن  �الجــتــمــاع  لعلماء 
�إىل وظائف  جتربة وتاريخ �الأ�سخا�ش تعود باالأ�سا�ش 
�لدماغ وبالتايل �إىل �ملجتمع يف نهاية �ملطاف. ويعتقد 
�إهرنربغ �أن هذ� ��ستخد�م خمتلف معد من قبل علماء 
�إرجاع  طريق  عن  الأعمالهم،  و�مل�ستخدمني  �الأع�ساب 
ذبذبات  �إىل  �لفردية  و�خلــيــار�ت  �الجتماعي  �ل�سلوك 
يلتقي  �لتي  �أي�سا  �الجتماع  دماغية، وهي فكرة عامل 
�لــذي  مونتكا�ستل  �ل�سهري  �الأعــ�ــســاب  عــامل  مــع  فيها 
و   .145 �ــش  مت�سابهني.«  لدماغني  وجــود  »ال  يــقــول: 
�أم ال، فهي  كانت مر�سية  �سو�ء  �ل�سلوكات  فــاإن  لذلك 
ميكن  وال  و�سخ�سية،  نوعها  مــن  فــريــدة  بــالــ�ــســرورة 
�أو  �جلماعية  �الآلــيــات  بو��سطة  �جتماعيا  تف�سريها 
�ملبكر  �لك�سف  �إن  معينة.  �جتماعية  فئة  �إىل  �النتماء 
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و�ملعاجلة  �لطبية  �ملعلوماتية  بو��سطة  �لت�سوهات  عن 
�ملتطورة عرب قو�عد �لبيانات �لكبرية، ينبغي �أن ي�سمح 
م�ستقبال بعزل �الأفــر�د »يف و�سعية خطرة« الإبعادهم 
)على  �ل�ساقة  �لــوظــائــف  �أو  �ل�سعبة  �لو�سعيات  عــن 
�سبيل �ملثال �لوظائف �ملجهدة بدنيا ونف�سيا( و�لتعامل 
معها على وجه �ل�سرعة كنوع من �الأمر��ش �ملحتملة 

�لتي ت�ستلزم �لعالج �ملبكر.
وباالإ�سافة �إىل ذلك، فاإن �الفرت��ش �ل�سمني للعديد 
يحدث  �سيء  كل  �لع�سبية  �لفي�سيولوجيا  علماء  من 
�ل�سخ�سي  �لعمل  ولــكــن  �لــدمــاغ،  مــ�ــســدره  لــالإنــ�ــســان 
حتدث  �لتي  �مل�ساكل  ت�سحيح  على  ي�ساعد  �أن  ميكن 
�ل�سلوكي  �لعالج  تعزيز  خــالل  من  عليها،  �لتغلب  �أو 
�ملعريف. يف �لو�قع، ت�ستند هذه �لعالجات على فكرة �أن 
و�ملتغرية ميكن  �ل�سلوكية �جلديدة  �ال�ستجابات  تعلم 
�لتغلب على  عــلــى  ويــ�ــســاعــد  �ال�ــســطــر�بــات  يــعــالــج  �أن 
لتغيري  ��سطر�ره  دون  �لفرد،  تو�جه  �لتي  �ل�سعوبات 
�أن  يف  �ل�سبب  هو  هذ�  �الجتماعية.  عالقاته  �أو  بيئته 
�لع�سبية  للف�سيولوجيا  و�لعلمية  �الأخالقية  �ل�سلطة 
للدماغ �سوف تتعزز ب�سكل كبري يف �ملجتمع �لذي يف�سح 
و�لقدرة  �لفرد،  وتكيف  �لذ�تية  لال�ستقاللية  �ملجال 
�ملنظمات  يف  مكانها  لتجد  �ملــبــادرة،  على  �ل�سخ�سية 
ي�ست�سهد  �ملــتــطــورة.  �لقيم  ذ�ت  �ملــعــقــدة  �الجتماعية 
با�ستعادة مفاهيم علم �الأع�ساب  ��ستنتاجه،  �ملوؤلف يف 
يف علم �الجتماع - على �سبيل �ملثال، يعتمد على عمل 
�الجتماعي  �ل�سلوك  حتليل  لدعم  د�ما�سيو  �أنطونيو 
�أن كل  نــدرك  �ملنهجية، وبذلك  �لفردية  تعزز  �لتي   –
يف  جتمع  �أن  �ساأنها  مــن  �لــتــي  �الجتماعية  �لــظــو�هــر 
�لعقالنية )يف  و�لـــقـــر�ر�ت  �خلـــيـــار�ت  �ملــطــاف  نــهــايــة 
�سلوكاتهم  �الأفــر�د هي نتيجة  �لقيمة( من  �أو  �لغائية 

�لفردية.
�إن حتليالت �آلن �إهرنبريغ - مل نتمكن هنا من �لدنو 
بــاأعــمــالــه �ل�سابقة  بــارتــبــاطــهــا  مــن ثــر�ئــهــا وتــنــوعــهــا 
�أف�سل لتحوالت  �لو��سعة - لفهم  �لعلمية  ومرجعيته 
�لعقلية.  �ل�سحة  در��سة  يف  وق�ساياه  �لنف�سي  �لطب 
�ملتبادل  �لتعزيز  يف  ت�ساهم  �أطروحته  فــاإن  ذلــك،  ومع 
�أحــرز موؤخر� للفرد�نية يف جمتمع  �لــذي  �لتقدم  بني 
كو�سيلة  �لدماغ  در��سة  وتطوير  ودميقر�طي،  منفتح 
�أخــرى،  جهة  ومن  جهة،  من  �لب�سرية  وتطوير  لفهم 
�أكــر حتققا مما هو مربهن عليه. وال بد  يبدو ذلك 
�لتقليل من  �إىل  �ملوؤلف مييل  �أن  �إىل  �الإ�سارة هنا  من 
�لذي  �الجتــاه  هــذ�  تذهب يف  �لتي ال  �لبحوث  �أهمية 

يتبناه.
يــهــدف  �لــــذي  �لــعــلــمــاء  �أواًل، مــ�ــســروع  ــف  ــوؤلـ �ملـ يــعــيــد 
�أو  ذبــذبــات  عــن  عــبــارة  و�لــعــو�طــف  �لتفكري  �إىل جعل 
من  �أقــــدم  ــه  الأنـ �أ�ــســولــه،  �إىل  ف�سيولوجية  تــفــاعــالت 

�ملدر�سة  يف  م�سدره  جند  بحيث  �ملعا�سرة،  �لفرد�نية 
ديكارت  رونيه  كان  �لتي  �الأحــيــاء،  لتحليل  �مليكانيكية 
مــيــرتي،  ال  دي  يــ�ــســرح  رّو�دهـــــا.  ــد  �أحـ  )1650-1596(
�أنـــه  ــه ميــكــن در��ـــســـة �جلــ�ــســم عــلــى  ــ �أنـ ــام 1747،  يف عــ
تلقاء  �لتعايف من  على  بالقدرة  يتمتع  و�أنــه  »نو�ب�ش« 
�أنــه خا�سية فيزيائية  �لفكر على  ذ�تــه. ميكن تعريف 
كيميائية، مثل �لكهرباء. بالن�سبة �إىل دو بو� رميوند، 
»�ملظاهر  �إعــادة  يتاألف من  �الأع�ساء  فاإن علم وظائف 
وبالتايل  لل�سببية«،  �لريا�سية  �ملبادئ  �إىل  �لطبيعية 
عـــزل جــمــيــع در��ـــســـاتـــه عـــن �لــعــنــا�ــســر �لــتــي ال ميكن 
كيميائية.  فيزيائية  حقائق  �إىل  �ختز�لها  �أو  روؤيتها 
ومن ثم، حتى يف �لفرتة �الأخرية، ال تعترب �لفرد�نية 
متجان�سة  ظاهرة  �الجتماعية  �لعالقات  يف  و�لتفكك 
على  �لقائمة  �ملجتمعية  �لــعــالقــات  ت�ستمر  وعــاملــيــة. 
قو�عد �جتماعية م�سرتكة يف �لتعاي�ش مع �أ�سكال �أكر 
تناف�سية و�نفتاحية. وهذ� يعني �أنه لي�ش من �لو��سح 
بهذه  �إال  يتعلق  ال  �الأع�ساب  علم  و�مــتــد�د  �هتمام  �أن 
�أن جــزًء� من  �إىل ذلــك، يبدو لنا  �الأخـــرية. باالإ�سافة 
�الأبحاث �حلالية يف علم �الأع�ساب وعلم �لنف�ش �ملعريف 
رمبا �ساهم يف �لت�سكيك يف فكرة وجود عقل �قت�سادي/ 
ا  �أي�سً �الأبحاث  هذه  �سمحت  وقد  عقالين.  �قت�سادي 
لعلم �الأحياء ب�سرح �آثار �لبيئة �الجتماعية، وقد و�سح 
نف�سه  �لن�ساط  �ــســاركــو� يف  �لــذيــن  ــر�د  �الأفــ �أن  �ملــوؤلــف 
�أجرة  ل�سنو�ت عديدة )على �سبيل �ملثال، �سائق �سيارة 
دماغية  وظائف  يطورو�  �أن  ميكن  �لبيانو(  عــازف  �أو 
»�لع�سبونات  �الأبحاث حول  �أظهرت  مماثلة. وكذلك، 
�لــظــو�هــر -  �أن هــذه  �الأدمــغــة«  »تز�منية  �أو  �ملـــر�آويـــة« 
�أكر قوة عندما ت�سرك  متاًما مثل �لتعاطف - تكون 
�لبع�ش  بع�سهم  بالقرب من  ي�سعرون  �لذين  �الأفــر�د 

ويبنون ثقة متبادلة.

 �أخري�ً، تلعب �لعو�طف ب�سكل جماعي دوًر� قوًيا ب�سكل 
مهم  �أمـــر  وهــو  �لعاطفية،  �لــذ�كــرة  تكوين  يف  خــا�ــش 
جًد� يف عملية �تخاذ �لقر�ر�ت �لبديهية. ال يعزز علم 
�الأع�ساب تلقائيا وجهة �لنظر �لفردية لدماغ يعمل يف 
�أخــرى، يف جمتمع ليرب�يل وفردي  عزلة. من ناحية 
��ستخد�مات  �أن  �سحيح  مثال،  �ملتحدة  �لواليات  مثل 
وحماوالت �لتطبيق �لعملي لعلم �الأع�ساب يبدو �أنها 
�لــفــردي، وغالًبا ما تتجاوز ما  ت�سري يف هــذ� �الجتــاه 

ميكن لهذه �لعلوم �أن تثبته يف �لو�قع.
 يبدو لنا �أن �مل�سكلة �لرئي�سية و�لتحدي �لذي يطرحه 
�ل�سلوك  على  �لع�سبية  �لف�سيولوجيا  علم  تطبيق 
�الن�سباطية،  �الإمربيالية  قبل  من  لي�ش  �الجتماعي 
ــســـة �الإنـــ�ـــســـان يف در��ــســة  �لــتــي تــهــدف �إىل حــ�ــســر در��ـ
�الأد�ء �لــد�خــلــي لــوظــائــفــه �لــدمــاغــيــة، بـــدل در��ــســتــه 
بالن�سبة  �لتخ�س�سات.  كتعار�ش معريف ومنهجي بني 
�أ�سكال  مــن  �سكل  �أي  ��ستبعاد  يجب  �الأعــ�ــســاب،  لعلم 
�لــذ�تــيــة مــن خـــالل �لــتــجــارب �لــتــي يــر�قــبــهــا �ملخترب 
�أخــرى،  ناحية  مــن  مــوحــدة.  قيا�ش  �أدو�ت  و��ستخد�م 
��ستكمال  فــاإن  �الجتماع،  لعلم  بالن�سبة  �لعك�ش  وعلى 
�لتجارب  �أثــنــاء  �أو  �ملخترب  يف  عليها  �ملح�سل  �لنتائج 
يف  �ملتاأ�سلة  �ملعقدة  �الجتماعية  �حلياة  على  �ملب�ّسطة 
�إىل �النحر�ف  �إال  �أن توؤدي  �لرت�بط �لو��سع ال ميكن 
هذه  مــن  فانطالقا  ولــذلــك،  �خلاطئة.  و�لتف�سري�ت 
دون  حتــول  �لتي  �لعقبات  عــن  �لبحث  يجب  �لفجوة، 
�إنتاج فعال للمعرفة �مل�سرتكة بني علوم �حلياة و�لعلوم 

�الجتماعية.
�آلــن �إهرنربغ من  �أن  يف �خلتم ال بد من �الإ�ــســارة �إىل 
من�سب  ي�سغل  �ملعا�سرين،  �الجتماع  علم  �أ�ساتذة  �أملــع 
�لـــوطـــنـــي للبحث  �ملـــركـــز  فـــخـــري يف  ــاث  ــحــ �أبــ مـــديـــر 
ــم مــوؤلــفــاتــه: �لــكــائــن  �لــعــلــمــي بــبــاريــ�ــش. مـــن بـــني �أهــ
و�ملجتمع  �الكتئاب   - �لــذ�ت  من  و�لتعب   1995 �ملبهم 
1998 و�الأمر��ش �لعقلية يف تغيري، �لطب �لنف�سي يف 

�ملجتمع 2000 و�ملجتمع �لعليل 2010.
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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.

األوروبية  والسوق  المعاهدة  كانت  موحد،  أوروبي  مجتمع  رؤية  لتحقيق  صممت  التي  روما،  لمعاهدة  الستين  الذكرى   2017 عام  في 
المشتركة استمرارًا لعملية معقدة وربما فريدة من نوعها حيث وافقت الدول المؤسسة والدول التي تمَّ قبولها فيما بعد على التخلي 
عن رموز السيادة ونقلها إلى المؤسسات الحكومية الدولية األوروبية. لقد تعاملت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي مع هذا اليوم بين 
الرغبة في الحفاظ على تفرد السيادة الوطنية واالعتراف بأنَّ فكرة أوروبا الموحدة قد أعطت أكثر من سبعة عقود من الرخاء واألمن 

االقتصادي، رغم كل الصعوبات والقوى المضادة.

�الأول  تناول �جلــزء  �أجــز�ء،  �أربعة  �لكتاب حول  د�رت مقاالت 
�الحتاد �الأوروبي وحتديات �لعوملة يف �لد�خل و�خلارج و�أزمة 
�أوروبــا. وكــان �جلزء  �لهجرة، و�لتهديد �الإرهابي �حلــايل يف 
ــاد �الأوروبــــي  �لــثــاين مــن �لــكــتــاب حـــول �لــعــالقــات بــني �الحتــ
و�لقوى �لعظمى يف عهد تر�مب وفر�ش وخماطر �لعالقات 
�لثالث  بينما تنوعت مو�سوعات �جلــزء  و�أوروبــا  �ل�سني  بني 
�الأو�سط وتركيا  �الأوروبــي و�ل�سرق  حيث د�رت حول �الحتــاد 
�إيــر�ن و�أوروبــا. و�ختتم �لكتاب  ودول �خلليج و�لعالقات بني 
�الإ�سر�ئيلية  �الأوروبــيــة  بالعالقات  و�الأخـــري  �لــر�بــع  باجلزء 
�لــعــالقــات �القــتــ�ــســاديــة  ود�رت مــو�ــســوعــاتــه حـــول قــ�ــســايــا 

و�لق�سايا �الأمنية و�النتخابات ومعاد�ة �ل�سامية.
�أوروبــا يف �ساحة  يذكر �ملوؤلف يوئيل جوز�ن�سكي يف مقالته:« 
�خلليج من �ل�سر�كة �القت�سادية �إىل �مل�ساركة �الإ�سرت�تيجية« 
تعزيز  �إىل  �أدت  �الأوروبــــــي  لــالحتــاد  �ملــخــتــلــفــة  ــع  �لـــدو�فـ �أن 
عالقاته مع دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي )GCC(، مبا 
يف ذلك �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
و�لــبــحــريــن وقــطــر وُعــمــان و�لــكــويــت مــنــذ �إنــ�ــســائــهــا. ولــهــذه 
ا قائمة طويلة من �ملبادر�ت  �لغاية، قدم �الحتاد �الأوروبي �أي�سً
�لدبلوما�سية وعلى �لرغم من �إمكانية حت�سني �لعالقات بني 
�جلانبني، فــاإن �الإجنــاز�ت كانت حمــدودة، ومل تثمر �لعديد 

من �ملبادر�ت.
�الأهمية  من  �لرغم  على  �أنــه  هي  �ملقالة  يف  �لرئي�سة  �حلجة 
�الإ�ــســرت�تــيــجــيــة لــ�ــســاحــة �خلــلــيــج، فــــاإّن دور �أوروبـــــا ال يــز�ل 
حمدوًد� ب�سبب �سل�سلة من �لظروف. و�لتي ت�سمل �ل�سعوبة 
يف �سياغة �سيا�سة خارجية موحدة من �أوروبا ودول �خلليج، 
�لــثــنــائــيــة و�ملــتــعــددة �الأطــــــر�ف عــلــى كال  �لــقــنــو�ت  تف�سيل 
�جلانبني؛ رمبا �أكر من �أي �سيء �آخر ب�سبب �لدور �الأمريكي 
�الأحــز�ب  بني  �لطبيعية  و�حلياة  �لقيم  يف  �خلليج  يف  �لر�ئد 
ودفء �لعالقات �لتدريجية بني عدة دول �أوروبية و�إير�ن بعد 

توقيع �التفاقية �لنووية مع �لقوى �لعظمى.
عام  يف  �خلليجي  �لتعاون  جمل�ش  �إن�ساء  خلق  �إن   

دول  مــع  �لعالقات  لتعزيز  �الأوروبــــي  لــالحتــاد  فر�سة   1981
للتعاون  مبا�سرة  نتيجة  �ملنظمة  وتاأ�سي�ش  �لعربية،  �خلليج 
�لتي  �خلا�سة  و�لــظــروف  �لعربي  �خلليج  دول  بــني  �ل�سابق 
كالثورة  �خلليجية،  �ل�ساحة  يف  �لوقت  ذلــك  يف  �سائدة  كانت 
نف�سه،  �لــوقــت  يف  �لعر�قية.  �الإيــر�نــيــة  و�حلـــرب  �الإ�سالمية 
ت�سور �لبلد�ن �ل�ستة �ملوؤ�س�سة منوذجاً يحتذى به يف �الحتاد 
�الأوروبي، يليه �الحتاد �الأوروبي )EU(، مما �أدى �إىل تكامل 
للتعاون  �ملتو�زية  �لنماذج  �لنقي�ش من  على  �لقارة،  �أكــرب يف 
�لعربي �لتي طورتها منظمات �إقليمية �سعيفة وغري فعالة. 
�إ�سافية  فر�سة  �مل�سرتكة  �لعربية  �لكتلة  �إنــ�ــســاء  ــاح  �أتـ وقــد 
�لعالقات  م�ستوى  يتجاوز  مبا  تعاونهما  لتعزيز  للجانبني 
بني �لدولتني ورفعه �إىل م�ستوى م�سرتك بني �ملنظمات، رغم 
�أن هذ� �لتعاون، كما ت�سعى �ملقالة �إىل �إظهاره، مل يذهب �إىل 

�أبعد من �لق�سايا �ل�سطحية »�لرخوة«.
�خـــرت�ق  هــو  �لرئي�سي  �الأوروبـــــي  �الهــتــمــام  كـــان  �الآن،  حــتــى 
وب�سبب  �لطبيعية.  �ملــو�رد  �إىل  و�لو�سول  �الأ�سو�ق �خلليجية 
�أوروبـــــا و�لــ�ــســرق �الأو�ـــســـط.  �لــقــرب �جلـــغـــر�يف �لن�سبي بــني 
�لــتــعــاون  ــاد �الأوروبـــــي مــع جمل�ش  يف عـــام 1988، وقـــع �الحتــ
�خلليجي �تفاقية خلقت �الأ�سا�ش �لقانوين لل�سر�كة، وللمرة 
�لطرفني يف  بني  للعالقة  �إعطاء م�سمون  �إىل  �سعت  �الأوىل 
�ال�ستثمار و�لتجارة و�لتكنولوجيا و�لطاقة. مت �لرتكيز على 
كان  �الأعــلــى  هي  �الأوروبــيــة  �لفائدة  كانت  عندما  �القت�ساد، 
هناك وعد لتوريد �لنفط �لعادي من �خلليج باأ�سعار منا�سبة. 
عام  ويف  �ملا�سي،  �لعقد  يف  �جلانبني  بــني  �لتجارة  حجم  ز�د 
2016 �زد�د حجم �لتجارة لالحتاد �الأوروبي حيث بلغت 138 
مليار يورو، منها 100 مليار خرجت من �ل�سادر�ت �الأوروبية 
�إىل �خلليج. كما �أعلن �جلانبان عن بدء حو�ر يف مايو 2017 
مل  ذلــك،  ومــع  بينهما،  و�ال�ستثمار  �لتجارة  تعزيز  �أجــل  من 
�إىل عــزوف دول  �لتعاون �القت�سادي، ورمبــا يرجع ذلك  يتم 
�خلليج عن تعميق �لعالقات �لعامة. على �لرغم من �جلهود 
�مل�ستمرة على مدى �أكر من عقدين، مل يتم توقيع �تفاقية 

جتارة حرة بني �ملنظمات، على �لرغم من �لتز�م �لقادة يف كال 
�جلانبني بهذه �مل�ساألة. يف عام 2017، �أعلنت �مل�ست�سارة �الأملانية 
�أجنيال مريكل �أن »�أوروبــا لديها �هتمام كبري بالتوقيع على 
�تفاقية جتارة حرة مع دول �خلليج«، و�أن �الحتــاد �الأوروبــي 

قدم �قرت�ًحا جديد� �إىل دول �خلليج .
�ملو�سوع هو  تقدم يف هذ�  �إحــر�ز  لعدم  �لرئي�سي  �ل�سبب  كان 
مع  �حلـــرة  �لــتــجــارة  �تفاقيات  توقيع  �خلــلــيــج   دول  تف�سيل 
�أ�سا�ش ثنائي. وقد ف�سلت و��سنطن  �ملتحدة، وعلى  �لواليات 
دول  مــع  �لتجارية  عالقاتها  �إقــامــة  ــا  �أيــ�ــسً �ل�سنني  مــر  على 
�خلليج على هذ� �الأ�سا�ش، و�سغطت على �لدول للقيام بذلك. 
كان �أول من وقع على �تفاقية جتارة حرة مع �لواليات �ملتحدة 
�أخـــرى مــن �لــدول  دولــة �لبحرين يف عــام 2004، تلتها دولــة 

�ل�ست �الأع�ساء يف جمل�ش �لتعاون �خلليجي.
لكن  �ملا�سي،  �لعقد  يف  ��ستقر�ر  عدم  �خلليج  منطقة  �سهدت 
�ال�سطر�بات �الإقليمية و�أزمة �لهجرة �لالحقة خلقت �سعور�ً 
باأّن �خلليج  �مل�ساركة �خلليجية و�لتفاهم  �إىل زيادة  باالإحلاح 
كان �ساحة مركزية الأمن و��ستقر�ر �أوروبا. على �لنقي�ش من 
و�ملغرب  �ل�سام  بــالد  �إىل حد كبري  �لــذي مييز  �لــدولــة  ف�سل 
�سيا�سيا  ن�سبيا  م�ستقرة  �لعربية  �خلليج  دول  ظلت  �لعربي، 
�لــذي  �لن�ساط و�الإ�ـــســـر�ر  �إىل  بــاالإ�ــســافــة  و�قــتــ�ــســاديــا. هــذ� 
�لرتكيز  مــع   - �لــعــربــيــة  �الأجـــنـــدة  �إد�رة  يف  �لبع�ش  �أظــهــره 
 - �ملتحدة  �لعربية  �ل�سعودية و�الإمــار�ت  �لعربية  �ململكة  على 
جعلهما هدفاً حمتماًل للتعاون �ل�سيا�سي للعديد من �لدول 

�الأوروبية.
 ب�سكل عام، ظلت �مل�سالح �الأوروبية �الأ�سا�سية يف �خلليج دون 
�أمام  حاجًز�  ت�سكل  كانت  �خلليج  دول  �أن  �إىل  �إ�سافة  تغيري: 
�جلهود �لتو�سعية �الإير�نية يف �ملنطقة، �إال �أنهم �ليوم ي�سكلون 
لديهم  مبا  �لعربية.  �ملنطقة  يف  و�ملــزدهــرة  �مل�ستقرة  �ل�ساحة 
من مو�رد وطاقة هائلة؛ وتعد �لعديد من دول �خلليج �أوروبا 
��ستثماريا  وهدفا  �ملهني  �لب�سري  �ملال  لر�أ�ش  رئي�سا  م�سدر� 
م�سدر�  �حلـــاالت  بع�ش  ويف  للتكنولوجيا،  ومــ�ــســدر�  مهما، 
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�خلليج  دول  �أن  �لنظر عن حقيقة  وبغ�ش  �ل�سيا�سي.  للدعم 
�لعربية هي موطئ لال�ستقر�ر �ل�سيا�سي و�القت�سادي خالل 
فرتة �ال�سطر�بات �الإقليمية، فاإنَّ �أهميتها مهمة �أي�ساً الأنها 

متلك �لعديد من �لتاأثري�ت يف �ملنطقة �لعربية.
عالوة على ذلك، فاإنَّ �خلليج هو �سوق جذ�ب ل�سناعة �الأ�سلحة 
�أوروبا �ملورد �لرئي�سي  �الأوروبية، وتعترب �لواليات �ملتحدة - 
لالأ�سلحة لدول �خلليج. ويف �سنو�ت 2012-2016، كانت خم�ش 
و�إيطاليا  و�أملــانــيــا  وفرن�سا  بريطانيا   - غربية  �أوروبــيــة  دول 
و�إ�سبانيا - ت�سدر ما يقرب من ربع �سادر�ت �الأ�سلحة �لعاملية 
�إىل �خلليج. وخالل هذه �ل�سنو�ت، �حتلت دولتان يف �خلليج 
�ملتحدة  �لعربية  و�الإمـــار�ت  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  وهما 
�أبــرز  من  باعتبارهما  �لــتــو�يل،  على  و�لثالثة  �لثانية  �ملرتبة 

م�ستوردي �الأ�سلحة يف �لعامل.
�أدرك  �جلانبني،  بني  �ملتز�يد  �القت�سادي  �لتعاون  جانب  �إىل 
ل�ساحة  �الإ�سرت�تيجية  �الأهمية  بعيد  �أمــد  منذ  �لــقــارة  قــادة 
�خلليج، وذلك ب�سبب �لتوتر �ملتز�يد مع �إير�ن حول �لق�سية 
�لــنــوويــة. �سعت مــبــادرة �لــ�ــســر�كــة �الإ�ــســرت�تــيــجــيــة لــالحتــاد 
�الأوروبي لعام 2004 �إىل �إر�ساء �الأ�سا�ش ملزيد من �حلو�ر مع 
جمل�ش �لتعاون �خلليجي يف جمموعة و��سعة من �ملو��سيع. 
�ملزيد من  �أنــه يجب تخ�سي�ش  �الأوروبـــي  �أدرك �الحتــاد  كما 
�ملو�رد لتعزيز هذه �لرو�بط. ولتحقيق هذه �لغاية، �فتتحت 
�لعربية  �ململكة  عا�سمة  �لريا�ش،  يف  لها  ممثل  �أول  �ملنظمة 
�آخــر من  وفــد  �فتتح  عــام 2013  عــام 2004، ويف  �ل�سعودية يف 
�ملتحدة.  �لعربية  بــاالإمــار�ت  �أبــو ظبي  �الأوروبــــي يف  �الحتـــاد 
�لــتــطــور�ت، مل يتم �سب �لكثري من  �لــرغــم مــن هــذه  وعلى 
�جلــهــود  معظم  وكــانــت  �لتنظيمي،  �ملــ�ــســتــوى  عــلــى  �ملــحــتــوى 
�أ�سباب �سعف  ذلك من  وكــان  �لثنائي،  �مل�ستوى  على  موجهة 
كله  ذلــك  مــن  و�الأهـــم  كمنظمة،  �خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�ش 
�خلليجي،  �لتعاون  جمل�ش  دول  د�خــل  �مل�سالح  ت�سارب  هــو 
و�التفاق �ل�سئيل بني دول �خلليج نف�سها و�الحتاد �الأوروبي 
�الإقليمية  بال�سيا�سة  يتعلق  فيما  �لتعاون �خلليجي  وجمل�ش 

و�الأهد�ف �لتي �سيتم �عتمادها.
يف  �الإقليمية  �لتغيري�ت  تطرحها  �لتي  �لتحديات  �سوء  يف 
عــام 2011، هــنــاك حمـــاوالت مــتــز�يــدة مــن قبل �لــعــديــد من 
و�أملانيا  فرن�سا  خا�سة  �ل�سياق  هذ�  )يف  �الأوروبيني  �لالعبني 
لتوجيه  نف�سه  �الأوروبـــي  �الحتــاد  وكذلك  �ملتحدة(  و�ململكة 
عام  ب�سكل  �الأو�سط  �ل�سرق  �إىل  و�الأمنية  �ل�سيا�سية  �جلهود 
و�خلــلــيــج عــلــى وجـــه �خلــ�ــســو�ــش. وميــكــن مــالحــظــة ذلـــك يف 
�خلليج، حتى  �الأوروبــيــة يف  للدول  �لع�سكري  �لــوجــود  زيــادة 
قبل �ندالع �ال�سطر�بات �الإقليمية، كما يتجلى ذلك يف �إن�ساء 
�لقاعدة �لع�سكرية �لفرن�سية يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  يف 
عام 2009، و�فتتاح �لقاعدة �لبحرية �لربيطانية يف �لبحرين 
عام 2016، مع ت�سدير �الأ�سلحة �إىل �ملنطقة، وكذلك تدريب 

قو�ت �الأمن يف �خلليج.
�حلو�جز �لتي تعرت�ش تعزيز �لتعاون بني �جلانبني تتغذى 
�إىل حد كبري من �لقيم و�ملعايري �الأ�سا�سية لالحتاد �الأوروبي 
و�لـــدول �الأعــ�ــســاء فيه و�لــتــي تختلف عــن تلك �ملــوجــودة يف 
�خلليج. حقيقة �أن هاتني �لكتلتني خمتلفتان من حيث �أنو�ع 

�سلطوية وممثلني منتخبني  ـ دميقر�طية مقابل  �حلكومات 
�سد �مللكياتـ  مل ت�ساعد �جلانبني على ت�سديد �لعالقات بينهما، 
خا�سة يف �ل�سنو�ت �الأوىل بعد �ال�سطر�بات �الإقليمية، عندما 
كان هناك �أمل يف �أوروبا باأن روح �لدميقر�طية �لتي تهب يف 
�ل�سيا�سة.  يف  �ملو�طنني  م�ساركة  �ستزيد من  �الأو�سط  �ل�سرق 
�ل�سيا�سية،  �حلرية  بت�سجيع  ملتزًما  ــي  �الأوروبـ �الحتــاد  ظل 
�أن قادة دول �خلليج مل يت�سرفو� حتى ذلك �حلني،  يف حني 
بل �أيدو� يف بع�ش �الأحيان �الأنظمة �ال�ستبد�دية يف �ملنطقة، 

و�لبع�ش �الآخر دعم �ملنظمات �الإ�سالمية �لر�ديكالية.
قادة �خلليج غري ر��سني عن �النتقاد �لغربي حلقوق �الإن�سان 
و�لدميقر�طية. �لتف�سيل �الأوروبي �لو��سح هو لالإ�سالحات 
�ل�سيا�سية وحقوق �الإن�سان، مع �لرتكيز على حقوق �الأقليات 
و�لن�ساء، ومع ذلك، فاإن �أوروبا، �سو�ء ككتلة �أو كدول فردية، 
�خلليجي  �لــتــعــاون  جمل�ش  دول  على  فــعــال  تــاأثــري  لها  لي�ش 
يف هــذ� �لــ�ــســيــاق. وتــرتــبــط �أ�ــســبــاب ذلــك �أ�ــســا�ــًســا بحقيقة �أن 
باالأ�سا�ش وموؤيدة الأمريكا. لذلك،  �الأنظمة �خلليجية غنية 
»الإقناع«  كو�سيلة  �الأوروبية  �خلارجية  �مل�ساعد�ت  فاإن عر�ش 
لي�ش فعااًل  �الأقل  �ل�سيا�سي على  �لنظام  لفتح  �مللكية  �لبيوت 
ب�سكل عام. يف �لوقت نف�سه، على �لرغم من �لتوجه �الأمريكي 
�لو��سح لالأنظمة �لعربية يف �خلليج، فاإنهم مهتمون بتنويع 
مع  و�الأمــنــيــة  �ل�سيا�سية  عالقاتهم  وتعزيز  دعمهم  م�سادر 
هناك  بالفعل،  �ملتحدة.  �لواليات  جانب  �إىل  �أخــرى،  عنا�سر 
ــة �لــتــي تــــزود دول �خلليج  ــيــ عـــدد قــلــيــل مــن �لــــدول �الأوروبــ
�الأخرية  �ل�سنو�ت  كان هناك يف  لو  �ملختلفة، حتى  باالأ�سلحة 
�الأنــظــمــة �خلليجية  ��ــســتــخــد�م بع�ش  ــي حـــول  ــ �أوروبـ �نــتــقــاد 
قــر�ًر�  �الأوروبـــي  �لربملان  �أ�سدر   2016 فرب�ير  يف  لالأ�سلحة. 
�لعربية  �ململكة  على  �ملفرو�ش  �الأ�سلحة  حظر  ب�ساأن  رئي�ًسا 
�ل�سعودية ب�سبب »�لكارثة �الإن�سانية« �لتي �سببتها م�ساركتها 

�لع�سكرية يف �ليمن.
ــاد �الأوروبــــي و�لــعــديــد من  يعترب دفء �لــعــالقــات بــني �الحتـ
رئي�سة  �بتد�ء من عام 2015 عقبة  و�إيــر�ن  �لقارة  �لبلد�ن يف 
�أمام تعزيز �لعالقات بني �الحتاد �الأوروبــي و�ملجل�ش يف هذ� 

�إيــر�ن �إىل �ملجتمع �لــدويل هي م�سدر قلق  �لوقت. �إن عــودة 
�لرئي�سي.  تهديدها  �إيــر�ن  تعترب  �لتي  �خلليج،  يف  لالأنظمة 
فهي م�سدر للتوتر وتوؤثر ب�سكل �سلبي على حت�سني �لعالقات 
بني دول �خلليج و�لدول �الأوروبية. هذ� هو �حلال منذ بد�ية 
بع�ش  و�إز�لـــة  و�ل�سلطات  �إيــر�ن  بني  �لنووي  �التفاق  تطبيق 
�لعقوبات �الأوروبية �ملفرو�سة على �إير�ن )ال تز�ل هناك مثل 
هذه �لعقوبات ب�سبب و�سع حقوق �الإن�سان يف �إير�ن و��سطهاد 
�الأقــلــيــات د�خـــل حــدودهــا( حيث يــوجــد زخــم يف �التــ�ــســاالت 

و�التفاقيات بينها وبني بع�ش �لدول �الأوروبية.
يف كل من �أوروبــا و�خلليج هناك �عرت�ف بالقيود   
�لكامنة يف عالقاتهم، لكن هناك رغبة يف تعميقها، على �الأقل 
و�سوًقا  للطاقة  �خلليج م�سدًر�  يز�ل  �سرنى عالنية. ال  كما 
�قت�سادية مهمة الأوروبا - كهدف لل�سالح �الأوروبي وموؤخًر� 
نف�ش  ويف  �ملدنية،  �لنووية  �لتكنولوجيا  لبيع  رئي�سي  كهدف 
�لوقت، فاإن �لتفاهم يف بروك�سل و�لعو��سم �الأوروبية هو �أن 
ويف  ككل  �الأو�ــســط  �ل�سرق  يف  لال�ستقر�ر  �أمــر حيوي  �خلليج 
�سمال �إفريقيا على وجه �خل�سو�ش، ب�سبب تاأثري دول �خلليج 
على ��ستقر�ر �الأنظمة �لعربية �ملختلفة يف بالد �ل�سام و�ملغرب 
�لعربي. لذلك، قد يكون تعزيز �حلو�ر مع �الأنظمة �مللكية يف 

�خلليج يف هذ� �ل�سياق مفيًد� لتعزيز �مل�سالح �الأوروبية.
ــن  حــتــى لـــو مل تــتــمــكــن �أوروبـــــــا مـــن تـــوفـــري �الأمــ  
�أن  فــاإنــهــا ميــكــن  �لــوقــت �حلــا�ــســر،  لــالأنــظــمــة �خلليجية يف 
تــخــدم بــدرجــة مــعــيــنــة. ويف �لــنــهــايــة، فـــاإن عــمــلــيــات �لــ�ــســر�ء 
�لهائلة لالأ�سلحة من قبل دول �خلليج تهدف يف �ملقام �الأول 
�لدولية  �لقوى  مع  �لــرو�بــط  وتقوية  �سيا�سية  �أغــر��ــش  �إىل 
تركز  كانت  دول �خلليج  �أن  �لرغم من  باأمنها. على  �مللتزمة 
�الأ�سا�سية  �لوجهة  باعتبارها  �آ�سيا  يف  �لنا�سئة  �الأ�سو�ق  على 
�أوروبــا  �أن  �إال  �الأخـــرية،  �ل�سنو�ت  يف  و�لغاز  �لنفط  ل�سادر�ت 
لتنويع مزيج  و�لغاز من �خلليج  �لنفط  �إىل  تــز�ل بحاجة  ال 
�لطاقة وخف�ش �ل�سغط عليه من قبل �لالعبني مثل رو�سيا. 
ميكن لدول �خلليج �أن ت�ستخدم هذ� لزيادة �ملكا�سب �ل�سيا�سية 
�لق�سية  �ملثال يف  �أوروبــا، على �سبيل  �لتي حت�سل عليها من 

�الأكر �أهمية بالن�سبة لهم، وهي �إير�ن.
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المسلمون في إيطاليا: التأثيرات المدنية واالجتماعية 

للمجتمعات اإلسالمية في روما - لفابريتسيو شوككا

فاتنة نوفل *

يقدم  إيطاليا.  وأيضًا في  أوروبا،  الحاضر في  الوقت  العامة في  الُمناقشات  المتناولة في  المواضيع  أكثر  و«المسلمون« هما  »اإلسالم« 
المؤلف في هذا البحث تحلياًل 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 هذ� �ل�سيناريو غالباً ما متيل، �أجهزة �الإعالم، وبالتو�زي 
مع �سبكة �الإنرتنت وو�سائل �لتو��سل �الجتماعي، �إىل تقدمي 
باأنَّها غري منتظمة  �لهجرة، وو�سفها  و�حــد فقط من  �إطــار 
�أن �لهجرة  �مل�سلمني، متنا�سني  �أعد�د  وخطرية، بتعمد زيادة 
�لـــروة  يف  وتــ�ــســاهــم  وم�ستقرة  منتظمة  �الآن  �إيــطــالــيــا  �إىل 
موري�س�سا  ليون  ملوؤ�س�سة  �لتقارير  الأحــدث  فوفقاً  �لوطنية، 
 %9 ي�ساوي  ما  يــورو،  مليار   123( بـ  �ساهمو�  �ملهاجرين  فــاإن 
من �لناجت �لقومي �لوطني( هذ� �لنق�ش يف �سحة �ملعلومات 
ت�سور�ً  ويقدم  �لظاهرة  هــذه  فهم  على  ُي�ساعد  ال  �ملتد�ولة، 
باملعدالت  مقارنة  �الإيطاليني  �ل�سكان  لــدى  متــامــاً  م�سوها 
نــوبــات مــن �لتع�سب  �أن تــولــد  �لــفــعــلــيــة و�لــتــي مــن �ــســاأنــهــا 
و�لعن�سرية وكــره �الأجــانــب. وعــالوة على ذلــك، فــاإّن مناخاً 
من �ل�سخط ال ي�ساعد على تخطيط �سيا�سة و�عية للمناطق 
�مل�سلم«  »�ملــهــاجــر  �إذ� مت حتــديــد  �لــ�ــســيــاق،  �ملــدنــيــة. ويف هــذ� 
وعالقته باالإ�سالم، فاإنها تثري يف �لر�أي �لعام م�سكلة �أخرى 

مرتبطة بظو�هر �لهجرة.
يف �لو�قع ومنذ هجوم 11 �سبتمرب 2001، مرور� بهجوم 2004 
يف مدريد و2005 يف لندن، ��ستعل يف �لغرب وبطريقة ملحة 
و�ليوم  وم�ستقاته،  �لقاعدة  تنظيم  )�أوال  �الإرهــابــي  �جلهاد 
�ملنت�سرة  �ملجموعات  من  وغريها  �الإ�سالمية،  �لدولة  تنظيم 
يف �لعامل( �لنتيجة �الأوىل هي والدة �إح�سا�ش باخلوف و�نعد�م 
�الأمن و�لتوج�ش من �ملُ�سلمني �الأجانب �ملقيمني يف �ملنطقة؛ 

على �عتبار �أن �الإ�سالم دين خارجي »عّنا وعن ثقافتنا«. 
و�الأ�سولية  و�ل�سيا�سة،  �لــديــن  بــني  و�لــعــالقــة  ــر�أة،  �ملــ و�ــســع 
و�الإرهـــــاب مــن �أ�ــســل �إ�ــســالمــي، �أ�ــســبــحــت �الإطــــار �لـــذي من 
�لعام.  للر�أي  �الإ�سالم و�مل�سلمني وتقدميه  خالله يتم قر�ءة 
لــذ� فـــاإن �خلـــوف »مــن �الأجـــانـــب« ي�ساف �إلــيــه �خلـــوف »من 
�لهجمات  �لتن�سل من  لعدم  توبيخهم  يتم  �لذين  �مل�سلمني« 
�الإرهابية)باري�ش، بروك�سل، ني�ش...�إلخ( ، يف نوع من �لذنب 

�جلماعي ملجرد كونهم م�سلمني.
�الجتـــاه �حلـــايل مــن قبل و�ــســائــل �الإعــــالم، �لــتــي تعمد �إىل 
و�حــدة  »كتلة  كاأنهم  �إيطاليا  يف  �الأجــانــب  �مل�سلمني  تــقــدمي 

متجان�سة« دون �الأخذ بعني �العتبار �لتنوع �لعرقي، و�لثقايف 
و�لوطني، و�لذي يوؤثر يف هيكلة تكوين �لفرد.

�ل�سوؤ�ل �لذي يجب �الإجابة عليه يف هذه �ملرحلة يتكون من 
�لنقطتني �لتاليتني: كم عدد �مل�سلمني ومن �أي �لدول ياأتون؟ 
ما هو �الأثر �الجتماعي-�ملدين �لذي حتدثه �الأقلية �لدينية 

�الإ�سالمية بناًء على دينها؟
�إيطاليا،  يف  �لــوطــنــي  �مل�ستوى  على  بالبيانات  يتعلق  فيما 
فهي تقدر بحو�يل 2.7 مليون م�سلم، 1.6 مليون من �أ�سول 
�ألف  و100  �الإيطالية،  �جلن�سية  يحملون  �ألف  و800  �أجنبية، 
يتمركز  �الإ�ــســالمــي،  �لدين  �عتنقو�  �لذين  �الإيطاليني  من 
 4 يف  يــتــمــركــزون  منهم  %تــقــريــًبــا   60( �ل�سمال  يف  معظمهم 
�أقاليم هي: لومبارديا، بييمونتي، فينيتو و�إميليا رومانيا( ، 
يف �ملناطق �ل�سناعية �لكبرية �لتي جتعل من �إيطاليا �لدولة 
�الأوروبية �لر�بعة لوجود �مل�سلمني بعد فرن�سا، و�أملانيا و�ململكة 
�ملتحدة. عالوة على ذلك، يجب �أن ُينظر �إىل �أنه وفقاً للخرب�ء 
�لدميغر�فيني، فاإن هذ� �لعدد مر�سح لالرتفاع، وذلك ب�سبب 
و�ملرتفع  �الإيطاليني،  لــدى  جــد�  �ملو�ليد)�ملنخف�ش  معدل 
لدى �لعائالت �ملهاجرة( ومن خالل تدفقات �لهجرة �لقادمة 
من �لبلد�ن �الإ�سالمية ما يقدر وجود �مل�سلمني يف �إيطاليا يف 

عام 2030 �إىل �أكر من 3 ماليني م�سلم.
�لبدء  يف  و�ملجتمع  �ملوؤ�س�سات  تقوم  �أن  �ل�سروري  من  لذلك 
باإعد�د �أنف�سهم، وقبل كل �سيء، على قبول ظاهرة �جتماعية 
بلد�  �إيــطــالــًيــا  تــكــون  �أن  وهــي  �الآن،  عنها  �لــرت�جــع  ال ميكن 
ــانـــات، وال ميــكــن �عــتــبــارهــا ظــاهــرة  مــتــعــدد �الأعــــــر�ق و�لـــديـ
»عابرة« بل »م�ستقرة«. �إن منو �إيطاليا على �مل�ستوى �لدويل 
من  �ست�ستخدمها  �لــتــي  �الآلــيــات  طــريــق  عــن  ــا  �أيــ�ــسً �سيكون 
و�لن�سيج  �لقطري«  »�لنظام  د�خــل  و�لــدمــج  �النــخــر�ط  �أجــل 
�الجتماعي- �ملدين، �ملهاجرون �الأجانب �لقادمون من لغات/ 

ثقافات /تقاليد و�أديان خمتلفة.
هناك بالتاأكيد م�سكلة تتعلق باالأمن �لقومي ترتبط باإالرهاب 
ذي �لــطــابــع �جلـــهـــادي، و�لــتــي لــهــا م�سلحة يف تــوظــيــفــه، يف 
تعاين  �لتي  �مل�سلم  �ل�سباب  �سر�ئح  �إن  �لكبري.  �ملدين  �ل�سياق 

لها  �لبديل  بتقدمي  �القت�سادية،  و�مل�ساكل  �لهوية  �أزمــة  من 
�لتي مل تعرف  �إيطاليا(  باأوروبا )�ىل  كعو�مل جذب مقارنة 
ومل تكن قادرة حتى �الآن على �إدماج �الأجيال �لثانية و�لثالثة.
ا ق�سية تتعلق بوجود حو�يل 10 �آالف م�سلم نزالء  هناك �أي�سً
�سجون، ثلثاهم  من �مللتزمني دينًيا، وفق وز�رة �لد�خلية، ما 
�أخــرى تفعيل  �لعبادة ومن ناحية  �ل�سماح لهم بحق  يتوجب 
�أ�سكال  مــن  ممكن  �سكل  الأي  حت�سًبا  فــرديــة  مــر�قــبــة  �آلــيــات 

�لتطرف. 
�الإ�سالمية،  �جلاليات  �آخر مثري لالهتمام هو ممثلو  جانب 
�جلماعات  )�حتاد  �لتاريخية  �جلمعيات  �إىل  باالإ�سافة  حيث 
و�ملركز  �الإ�سالمي،  �لديني  و�ملجتمع  �إيطاليا،  يف  �الإ�سالمية 
�لثقايف �الإ�سالمي يف �إيطاليا، و�الحتاد �الإ�سالمي �الإيطايل( 
�لتي تاأ�س�ست منذ �سنو�ت عديدة كنقطة مرجعية للمهاجرين 
ــو�در جــديــدة من  وكـ بالظهور منظمات  بـــد�أت  �الآن  ــل،  �الأو�ئــ
�لــ�ــســبــاب �ملــ�ــســلــم، �ملـــولـــودة غــالــبــاً يف �إيــطــالــيــا، و�لــتــي تقرتح 
كاملي  كــمــو�طــنــني  �ملــهــاجــريــن  �حــتــيــاجــات  لتلبية  مــطــالــب 

�حلقوق يف �لبلد �لذي يعي�سون فيه.
رومــا،  يف  �الإ�سالمية  للجاليات  و�الجتماعي  �ملــدين  �لتاأثري 
عن  لــلــقــر�ءة  مفتاًحا  قــدم  �سوككا،  فابريت�سو  تناوله  �لـــذي 
�أهم �لعو��سم �الأوروبية  �أحد  �لت�ساوؤالت �لتي تدور عن حال 
بني  �ملت�ساربة  �لتفاعالت  مــن  تــاريــخــي  وقــت  يف  �لرئي�سية 
�الأحد�ث �لثقافية، و�خلطابات �ملتنامية �لد�عية �إىل كر�هية 

�الأجانب، �لعنف �لقائم و�الأ�سولية.
�إن �يطاليا متثل يف �لو�قع وجهة طريق للمهاجرين الأ�سباب 
�لبحر  مــن  يتجهون  و�لــذيــن  �لــلــجــوء  لطلب  �أو  �قت�سادية 
و�أهم  �أول  رومــا  �أوروبـــا، ما يجعل من  �إىل  �ملتو�سط  �الأبي�ش 

�حلا�سنات.
من �ملمكن توثيق حتول �ملنطقة �ملدنية على مد�ر �لـ 25 عاًما 
�الإ�سالمية.  �ل�ستات  لوحة  على   خا�ش،  تركيز  مع  �ملا�سية 
�لوطني  �ملجل�ش  �أبحاث  �سوككا  ي�ستعر�ش  �لبحث  هذ�  ففي 
»�الإ�سالم و�لغرب مفاو�سات �أم �سر�ع ح�سار�ت« وفيها �أفكار 
�إيطاليا من �جلماعات  �الإ�سالمية يف  �آثار �حلركات  لتحليل 
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�لدولية ذ�ت �لطابع �الإ�سالمي �لتي تعمل على �إعادة �كت�ساف 
�لهوية �لدينية يف �لبلد �مل�سيف. 

بـــ 100�ألـــف  �مل�سلمني  تــقــدرعــدد  �ملجلد  �لــــو�ردة يف  �لــبــيــانــات 
�لنظاميني وغري  �ملقيمني  ي�سمل  و�لــذي  رومــا،  يف حمافظة 
ينتمي  روما  �مل�سلمني يف  �لو��سع من  �لكون  �ل�سرعيني. هذ� 
�لبالغة  �ل�ساحقة  �الأغلبية  �ملــذ�هــب.  من  خمتلفة  �أنــو�ع  �إىل 
�ل�سيعي،  �أو  �لــ�ــســنــي  �الإ�ـــســـالم  �إىل  عــقــيــدتــهــا  تــنــتــمــي   ،%70
%من   4 �إليهم  ي�ساف   ،« �لتبليغ  »جماعات  �إىل  تنتمي   %19
�ل�سلفيني. وهناك 4% من مكونات م�سي�سة من �سمال �أفريقيا 
�ملنظمات  متاأ�سلة يف جممع  �آ�سيا،  �الأو�سط وجنوب  و�ل�سرق 

�الإ�سالمية يف �إيطاليا و�ملنتدى �الإ�سالمي �الأوروبي.
�أ�سبح مو�سوع �إد�رة �الأنظمة �ملدنية و�قعا ومو�سوعا للنقا�ش 
بالفعل،  �ملوجودة  �ملدنية،  �الأكادميي؛ فاملناطق  �مل�ستوى  على 
�لثالثني  يف  �أ�سعاف  لثالثة  �لتمدد  من  مزيد  �إىل  متجهة 
�إ�سايف  �سخ�ش  مليون   73 لت�ستقبل  ومر�سحة  �ملقبلة،  عاماً 
يف �ملتو�سط كل عام. فوفق توقعات �الأمم �ملتحدة لعام 2050، 
�أن  يقدر  10 مليار�ت،  �سيبلغ  �الأر�سية  �لكرة  �سكان  فــاإّن عدد 
70 %منهم �سيبقون يف �ملدن �لتي ت�سغل 3 %فقط من �سطح 
�الأر�ــش، وهم م�سوؤولون عن 80- %70 من ��ستهالك �لطاقة 
و75 %عن �نبعاث �لكربون؛ فهذ� �لنمو �ل�سريع غري �ملن�سبط 
تتوجه  مــن �حلكومة،  جــديــدة  �أ�ــســكــااًل  يتطلب  �ملنظم  وغــري 
ــاج وفـــوق كــل �ــســيء �إعـــادة  ــو�ر و�النـــدمـ بــالــ�ــســرورة نــحــو �حلــ

�كت�ساف معنى �ملو�طنة.
�إن نوع �لهجرة ب�سبب«عو�مل �جلذب« )من �أجل �لعمل، ومن 
خالل �ملو�فقة بو��سطة �سيا�سات توظيف حمددة يتم تنظيمها 
�إيطاليا ال�ستجالب  ت�ستخدمها  قانونية  مر��سيم  من خالل 
عن  تختلف  �لقانونية(،  غري  و�لتنظيمات  �الأجنبية  �لعمالة 
نــوع �لــهــجــرة ب�سبب »عــو�مــل �لــطــرد« )هــربــاً مــن �حلـــروب، 
و�الإرهاب، و�لكو�رث �الإن�سانية و�لبيئية، وحالة �لفقر �ملدقع( 
�لتعامل  �أكــر �سعوبة يف  �لهجرة  �لــثــاين مــن  �لــنــوع  ، وهــذ� 
و�الإد�رة مقارنة مع �الأول، فاإنه غالبا ما ي�سبب موقف �لعد�ء 
ينظر  منبوذ«  »�أجنبي  �ل�سكان،  قبل  مــن  لالأجانب  �ملتز�يد 
�الإدمـــاج  ف�سيا�سات  وخــطــريون.  حمتاجون  �أنــهــا  على  �إليهم 
�الأحـــز�ب  على  للرد  �لـــالزم  �الجتماعي  بــاالإجــمــاع  حتظى  ال 
�ملوؤيدة الإغالق �حلدود وطرد  �ل�سعبية  �أو �حلركات  �ليمينة 

�ملهاجرين غري �ملنتظمني.
تاأثري  و�قــع  فهم  ملحاولة  �ملختلفة  �لنقاط  �إىل  �لتطرق  مت 
�جلــالــيــة �الإ�ــســالمــيــة عــلــى �ملــ�ــســتــوى �ملـــدين و�الجــتــمــاعــي يف 
عدد  كــان  �ملا�سي،  �لــقــرن  ت�سعينيات  نهاية  يف  رومـــا.  مدينة 
�ليوم  �سخ�ش،  �آالف   10 تقريبا  رومــا  يف  �ملقيمني  �الأجــانــب 
�ألــف ما يعادل 4 %مــن جمموع �سكان  �لـــ 120  عددهم يقارب 

�لعا�سمة.
�أكر من �لثلث يحملون �جلن�سية �الإيطالية، حتتل �جلالية 
يتبعها   ، م�سلم(  �ألـــف   26 )بــحــو�يل  �الأول  �ملــركــز  �لبنغالية 
على  �آالف  و5  �آالف   10 بــــ   ( و�ملــغــربــيــة  �ملــ�ــســريــة  �جلــالــيــة 
لغات  جن�سيات،  من  ا  �أي�سً تتكون  �لف�سيف�ساء  هذه  �لتو�يل(. 
و�أفريقيا  �آ�سيا  من  خمتلفة،  دولــة   42 من  �أخـــرى،  وثقافات 
و�أوروبا. يف هذ� �الإطار- �لقائم �ليوم فعال يف �لعا�سمة يجعل 

من �الإ�سالم وفق عددهم �لديانة �لثانية بعد �مل�سيحية- لي�ش 
فقط كديانة بل كد�ستور للمبادئ و�لقيم �مل�سرتكة.

 كيف يــوؤثــر ذلــك على مدينة رومـــا؟ ومــا �لــذي يحدثه من 
تغيري�ت؟ �إن �جلاليات �مل�سلمة، �لتي بد�أت ت�ستقر ببطء �بتد�ًء 
م�ستقرة  جمتمعات  هي  �ليوم  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات  من 
�إقامة قانوين(، ثلثهم من  من �ملهاجرين )%90 مع ت�سريح 
روما،  يف  لالقت�ساد  �الإنتاجي  �لن�سيج  يف  مندجمني  �لن�ساء، 
و�لذي ي�ساهم بنحو %5 من �لدخل لروما، معدالت �لتوظيف 
تتما�سى ب�سكل كبري مع �ملعدالت �الإيطالية، مع حو�يل 15 �ألف 
�إ�سالمية.  �أجانب قادمون من بلد�ن  �سركة يف روما ميتلكها 
يعي�ش معظمهم يف �الأحياء رقم و�حد، وخم�سة، و�ستة؛ الأ�سباب 
�لقدمية  �ملباين  يف  �الإيجار�ت  تكلفة  �نخفا�ش  وهي  رئي�سية 
مر  على  �ساهمت  �لتي  �القت�سادية  �لفر�ش  من  ل�سل�سلة  �أو 
�ل�سنني على جذب �ملهاجرين �جلدد للعي�ش فيها مما �ساهم 
�لذي  �مل�سلم  �ل�ستات للمهاجر،  �مل�سلمني. فمن  زيادة عدد  يف 
�أ�سبح د�ئًما مبرور �لوقت يتطلب �حتياجات د�خل �ملجتمع، 
موجودين  بالغني  ذكــور  هجرة  �أو  »�قت�سادية«)  هجرة  ومن 
من  جمموعة  لديها  �سكانية،  هجرة  �أ�سبحت  موؤقًت(  ب�سكل 
و�لثالثة.  �لثانية  لالأجيال  وخا�سة  �جلــديــدة،  �الحتياجات 
فظهور جيل جديد من �ملو�طنني �الإيطاليني �مل�سلمني، وهو 
�الإ�ــســالم  �لــثــاين« يجعل مــن  مــا يطلق عليه عموًما »�جلــيــل 
�إيطالًيا و�أوروبًيا، و�مل�سلمون كمو�طنون  وب�سكل متز�يد ديًنا 
�إغــالق عدد  كما حدث عند  و�ال�ستبعاد،  �لتهمي�ش  يرف�سون 
من �مل�ساجد و�جلمعيات �لثقافية عام 2016 )بع�سها مت �إعادة 

فتحها بعد �للجوء �إىل �لق�ساء(.
يتطابق توزيع �مل�ساجد ب�سكل و��سح مع تركيز وجود �ل�سكان 
�مل�سلمني يف بع�ش �الأحياء. ووفقاً لبع�ش �الأبحاث، يقدر عدد 
�مل�سلمني �مللتزمني من 16-20 �ألف �سخ�ش، يرتفع هذ� �لعدد 
�إىل �ل�سعف خالل �سهر رم�سان وبالتايل ي�سل عددهم �ىل 3 

ماليني من �سكان روما. 
��ستعد�د  على  د�ئًما  �مل�سجد  طلب  يعتمد  وخارجها،  رومــا  يف 
حتى  يوجد  ال  حيث  �لبلدية،  و�إد�رة  �لبلدية  رئي�ش  ومرونة 

�سالة  قــاعــات  �أو  م�سجد  �فــتــتــاح  ينظم  وطــنــي  قــانــون  �الآن 
غري  �أمــاكــن  ��ستخد�م  �ىل  �مل�سلمني  ي�سطر  ممــا  �إ�سالمية. 
غري  و�ل�سقائف  �ل�سفلى،  و�لــطــو�بــق  كــالــكــر�جــات،  مالئمة 
�ملرئية، وذلك يعمل على بث �خلوف وعدم �لثقة يف �ملو�طنني 
�أماكن غري �ساحلة. على  �ملرجتل يف  ب�سبب هذ� �ال�ستخد�م 
�سبيل �ملثال ويف هذه �ملرحلة من �جلمود، يف �نتظار �لتو�سل 
قانون  �أو  �الإ�سالمية  و�جلالية  �لدولة  بني  ثابت  �تفاق  �إىل 
وطني متخ�س�ش يف �ملو�سوع يف �مل�ستقبل، وكخطوة �أوىل من 
�الأف�سل منح مباين غري م�ستخدمة من �لبلدية الإد�رتها من 
قبل �جلالية �الإ�سالمية، مما يجعلها جزًء� فعااًل يف حل هذه 

�مل�سكلة.
�مل�سلمني  �الأ�ــســخــا�ــش  �تــفــق جميع  مــيــد�ين مــطــول  يف بحث 
و�سائل  معظم  �أن  �إىل  �الإ�ـــســـارة  على  �ملــوؤلــف  قابلهم  �لــذيــن 
ــــالم، �لــوطــنــيــة و�ملــحــلــيــة عــلــى �لــ�ــســو�ء، مــذنــبــة بتقدمي  �الإعـ
�مل�سلمني ب�سكل �سبه د�ئم باأنهم على عالقة باالأخبار »�ل�سيئة« 
ــاب و�لــهــجــرة غــري �لقانونية(. يف  �أخــبــار) �جلــرميــة، و�الإرهــ
�لو�قع، يعتقد �الإيطاليون �أن عدد �مل�سلمني هو %20 ، مقارنة 

بالعدد �حلقيقي وهو 4%.
ا، حيث يحدث �الندماج  باملقابل هناك �الأمثلة �الإيجابية �أي�سً
و�لتفاعل �لذي طال �نتظاره بطريقة ب�سيطة وتلقائية، فمثال 
يف �سوق �إ�سكويلينو هناك �لع�سر�ت من حمال �جلز�رة �حلالل 
�لتي يديرها م�سلمون على �ت�سال وثيق باالإيطاليني، و�لتي 
عرب عنها رجل �إيطايل �ساحب حمل منذ 30 عاما، »جميعهم 
�أنا�ش لطفاء، ويوحدنا �لتعب«. �أي�سا يف حمالت �خل�سر�و�ت 
من  لي�ش  فاإنه  �مل�سرييون:  معظمها  يدير  و�لتي  و�لفو�كه، 
مع  �ل�سن  كبار  من  �لزبائن  تعامل  كيفية  نالحظ  �أن  �لنادر 
�ل�سباب �مل�سلمني وطلبهم للن�سيحة عن �أف�سل منتج ل�سر�ئه 

يف ذلك �ليوم. 
لـــعـــل �لــتــغــيــري �لـــنـــهـــائـــي �ــســيــتــحــقــق، وبـــا�ـــســـتـــخـــد�م كــلــمــات 
�للذين  و�لــثــالــث،  �لــثــاين  �جلــيــل  بــاوالنــتــوين«  �ألي�س�ساندرو 
لديهما عقلية خمتلفة مقارنة باملهاجرين من �جليل �الأول«، 
بالن�سبة  خمتلفا  عاماًل  باعتباره  �مل�سلم  �إىل  ُينظر  لن  حيث 
الأغلبية �ملوطنني �الأ�سليني »�الأ�سول �لنقية« ولكنه بب�ساطة 
جزء من هوية مو�طن �إيطايل �آخر؛ �أوروبي، �إيطايل، روماين 

وم�سلم.
-------------------------------------

التأثيرات  إيطاليا،  في  المسلمون  العنوان: 
اإلسالمية  للمجتمعات  المدنية واالجتماعية 

في روما.
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معاهدات االستثمار الثنائية األولى

لكينيث فاندفيلد

محمد السالمي *

معاهدات  تعد  األمريكية،  المتحدة  الواليات  نطاق  ففي  الدول؛  بين  والثقة  العالقات  متانة  الدولية  االتفاقيات  نوع  يعكس  ما  كثيرًا 
االستثمار الثنائية أو معاهدة الصداقة والتجارة األمريكية )FCN (  في 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 
إلى  األولى«  الثنائية  االستثمار  »معاهدات  كتاب  يتطرق  المتحدة.  الواليات  دستور  بموجب  المتحدة  الواليات  في  األجانب  المستثمرون 
كيفية إعادة صياغة معاهدات FCN، التي تعود إلى عام 1776 والموقعة مع فرنسا والتي تتعلق في األصل بإقامة عالقات تجارية وبحرية. 
للتاريخ  األمريكية من خالل سرده  للممارسة  المبكر  للتاريخ  استعراضه  الدبلوماسي، من حيث  للتاريخ  إضافة  الكتاب  يقدم هذا  كما 
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.

من  �لعديد  ملحتوى  مف�ساًل  حتلياًل  �لكتاب  يقدم 
على  حري�ش  �أنه  كما  �لرئي�سية.  �لثنائية  �ملعاهد�ت 
�لثنائية  �ملعاهد�ت  ت�سميم  ور�ء  �لتفكري  مر�جعة 
باأهد�ف  �حلديثة للواليات �ملتحدة �الأمريكية، بدء�ً 
�ل�سفقة �جلديدة الإد�رة فر�نكلني روزفلت و�لتي مت 
�لدولية  �القت�سادية  �لرتتيبات  مــن  كجزء  فهمها 
�لرئي�ش  تن�سيب  خــطــاب  يــدر�ــش  كما  �حلـــرب.  بعد 
هاري ترومان، و�لذي يربط بني �سيا�سة �ال�ستثمار 
�الأمــريــكــيــة و�لــتــنــمــيــة �لـــدولـــيـــة. و�أخـــــــرًي�، يختتم 
�الأمريكي  للنموذج  �لتدريجية  �لتعديالت  بتحليل 
�لع�سرين  �ملفاو�سات  �سياق  يف  �لثنائية  للمعاهد�ت 

�سنة ملا بعد �حلرب مبا�سرة.
ملعاهدة  مــركــزيــة  �أغـــر��ـــش  عـــدة  فانديفيلد  يحلل 
�الأول  �حلـــرب.  بعد  �الأمريكية  �لثنائية  �التفاقية 
�لتو�سع وحتقيق  مــن  �لــدولــيــة  �لــتــجــارة  هــو متكني 
ــامل. كـــان هــنــاك  ــعـ �لــتــنــمــيــة �القــتــ�ــســاديــة لــبــقــيــة �لـ
FCN و هو  �أهــد�ف معاهدة  جانب ثــان ومهم يف 
�سروريا  يعترب  كــان  و�لـــذي  �لــقــانــون،  حكم  تعزيز 
ُي�ساء  كان  و�لــذي  �لثالث  �لهدف  �أما  �الأول.  للهدف 
�لــتــجــارة يف  ــان هــو ت�سجيع  ــيـ بــعــ�ــش �الأحـ فــهــمــه يف 
�الجتاهني. يحتاج �مل�سدرون �الأمريكيون �إىل �أ�سو�ق 
�مل�سرتين  لــكــن  �الأمــريــكــيــة،  و�ال�ــســتــثــمــار�ت  لل�سلع 
كان  �إذ�  �إال  �الأمريكية  �ل�سلع  �ــســر�ء  ي�ستطيعون  ال 
�ل�سبب، كان من  �لــدوالر�ت ل�سر�ئها. ولهذ�  لديهم 

�ل�سروري �أن تكون �ملعاهد�ت ت�سمح للتجار �الأجانب 
بجمع �لدوالر�ت ل�سر�ء �ل�سادر�ت �الأمريكية.  تظل 
�ملعاهد�ت �لثنائية »FCN” �إىل �ليوم على �لرغم 
طرحها  يــتــم  مــا  غــالــبــا  �ملــتــبــادلــة  طبيعتها  �أن  مــن 
كونها جمرد حماية  �لنقاد  قبل  و�إ�ــســاءة فهمها من 
�لق�سد  ولي�ش  �الأمريكيني،  و�لتجارة  للم�سدرين 
كــمــا يبني  لــلــفــريــقــني.  فــر�ــش متكافئة  مــنــهــا خــلــق 
بعد  �لثنائية  ملــعــاهــد�ت  �ملــفــاو�ــســني  �أن  فانديفيلد 
�حلرب فهمو� �أن �مل�ستثمرين �الأمريكيني يف �خلارج 
و�أنه من  �إىل درجة معقولة من �حلماية  يحتاجون 
من  حمايتهم  ت�سمن  �لتي  �ملــبــادئ  تو�سيع  �ملنا�سب 
لكن  و�لتمييزية.  �ملعقولة  غري  �مل�سادرة  �أو  �ملعاملة 
يجب  �مل�سيفة  �لــدولــة  �أن  ا  �أي�سً �أدركـــو�  �ملفاو�سني 
�أولوياتها  �أن تتمتع د�ئًما باحلق يف تنظيم وحتديد 

�خلا�سة.
�أجل  �أن تعمل من  �ملتحدة يجب  �لواليات  �أن  ُيعتقد 
م�ستوى  ــع   رفــ و  �لــعــامــلــة  �لــقــوى  تــوظــيــف  �سمان 
�ملعي�سة، وهذ� هو لب �لنظرية �القت�سادية �لكينزية. 
وم�ستوى  �لكامل  �لتوظيف  حتقيق  �إىل  �سعينا  يف 
�إد�رة  ركــزت  �لعامل،  �أنحاء  �ملرتفع يف جميع  �ملعي�سة 
روزفلت يف بد�ية تخطيطها �القت�سادي �لدويل بعد 
�لنقدية.  �لتجارية و�ل�سيا�سة  �ل�سيا�سة  �حلرب على 
لل�سيا�سة  �ملــــركــــزي  �لــ�ــســاغــل  ــي  هـ �لـــتـــجـــارة  كـــانـــت 
وكما  �الأربعينيات.  �أو�ئــل  يف  �خلارجية  �القت�سادية 

�أو�سح ليو با�سفول�سكي، �لذي عمل كم�ساعد خا�ش 
لوزير �خلارجية كورديل هال خالل �حلرب و�لذي 
�لدولية  �لتجارة  �أن  منه،  �سديدة  مقربة  على  كــان 
»هي �أهم �مللفات �لتي يجب �لعمل عليها و�لتي يجب 
تقدميها على باقي �مللفات. �مل�سكلة �جلوهرية تكمن 
�الإنتاج وال يقابلها طلب مكافئ. ففي عام  زيــادة  يف 
1940، مت توظيف 45 مليون �أمريكي. وبحلول  عام 
�لقوى  منت  �حلربي،  �الإنتاج  لزيادة  ونتيجة   ،1943
�لــعــامــلــة �الأمــريــكــيــة �إىل 60 مــلــيــون. وعــلــى �لــرغــم 
يعودون  �لن�ساء  مثل  �لــعــمــال،  هـــوؤالء  بع�ش  �أن  مــن 
�أن  �إال  �حلــرب،  نهاية  بعد  �لتقاعد  �أو  منازلهم  �إىل 
ــرب �ــســوف تــ�ــســتــلــزم ��ــســتــمــر�ر تــوظــيــف �لكثري  �حلــ
و�الجتماعية  �القت�سادية  �مل�ساكل  ولتجنب  منهن. 
من  �لكبري  �لعدد  هذ�  على  وللمحافظة  �خلطرية، 
�ملوظفني، �سيتطلب �الأمر �إنتاج �سلع وخدمات �أكر 
�الأمــريــكــي.  �ل�سعب  ي�ستهلكه  �أن  ميكن  ممــا  بكثري 
�عتقدت �إد�رة روزفلت �أن �لطريقة �لوحيدة لتجنب 
�ــســوق ت�سدير  �إنــ�ــســاء  هــي  �قت�سادية خــطــرية  ــة  �أزمـ
كتب  وكما  �الأمريكية.  و�خلــدمــات  لل�سلع  للفائ�ش 
ت�سدير  علينا  »يجب   :  1945 جيم�ش ف. برينز، يف 
�أردنا تقدمي فر�ش عمل جلميع عمالنا«.  �إذ�  �ل�سلع 
�أي مبعنى �آخر، كانت �ل�سادر�ت ذ�ت �أهمية م�ساعفة 
مبا  مقارنة  �حلــرب  نهاية  يف  �الأمــريــكــي  لالقت�ساد 

كانت عليه يف �لبد�ية. 
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�أدى �إن�ساء �سوق ت�سدير للفائ�ش �الأمريكي، بدوره، 
�الأخــرى،  �لبلد�ن  يف  �لتجارية  �حلو�جز  تقليل  �إىل 
ومــن هــنــا  �نــخــرطــت �لــواليــات �ملــتــحــدة وبريطانيا 
�لعظمى يف مناق�سات م�ستفي�سة حول �إن�ساء منظمة 
جتارية دولية من �ساأنها ت�سهيل �ملفاو�سات متعددة 
�لتجارية.  �حلــو�جــز  تخفي�ش  �أجـــل  مــن  ــر�ف  �الأطــ
�مل�ساركة   �لبلد�ن  �ستخف�ش  �لعملية،  تلك  ومبوجب 
�مل�ساركني،  بقية  �أمــام  �لتجارية  �ملوؤمتر �حلو�جز  يف 
ــر�ف يف وقـــت و�حـــد.  ــ �أنــهــا عملية مــتــعــددة �الأطـ �أي 
�أمــام  �لقانونية  �حلــو�جــز  من  بب�ساطة  �حلــد  �أن  �إال 
�لتجارة مل يكن كافياً الإن�ساء �سوق ت�سدير للفائ�ش 
ــرى مــن �لــ�ــســر�ء  �الأمــريــكــي. لــن تتمكن بــلــد�ن �أخــ
�لو�سول  باإمكانها  كان  �إذ�  �إال  �ملتحدة  �لواليات  من 
�حلو�جز  تخفي�ش  �أن  حيث  �الأمريكي  �لــدوالر  �إىل 
�إىل  �مل�سكلة  هــذه  يعالج  �سوف  �الأمريكية  �لتجارية 
حد ما الأنه �سي�سمح للدول �الأخرى ببيع �سلعها �إىل 
�لواليات �ملتحدة ومن ثم ك�سب �لــدوالر�ت �لالزمة 
ل�سر�ء �ل�سادر�ت �الأمريكية. ومع ذلك، فاإن �لقدرة 
ــرى كــانــت �سغرية �إىل  �لــبــلــد�ن �الأخــ �الإنــتــاجــيــة يف 
�حلد �لذي يجعل هذه �لبلد�ن غري قادرة على بيع 
�ملنظور  �مل�ستقبل  يف  �ملتحدة  �لواليات  �إىل  يكفي  ما 
ل�سر�ء  �لــالزمــة  �لـــــدوالر�ت  جميع  على  للح�سول 
�ملثال، ففي  �سبيل  باأكمله. فعلى  �الأمريكي  �لفائ�ش 
عام 1947، بلغ �إجمايل �سادر�ت �لواليات �ملتحدة 19 
حو�يل مليار دوالر، يف حني كانت �لو�رد�ت �الأمريكية 
�لواليات  �أعطى  مما  فقط،  دوالر  مليار�ت   8 تعادل 
�أي  دوالر.  مليار   11 بقيمة  جتــارًيــا  ا  فائ�سً �ملتحدة 
�أنه على �لدول �الأخــرى ل�سر�ء هذ� �لفائ�ش، فاإنها 
�ستحتاج �إىل �حل�سول على 11 مليار دوالر من بع�ش 
�مل�سادر �الأخرى. �أحد �مل�سادر �لتي ميكن من خاللها 
�حل�سول على حق �لو�سول �إىل �لدوالر �الأمريكي هو 
عن طريق �ال�ستثمار �خلارجي يف �لواليات �ملتحدة. 
�خلارج  يف  ي�ستثمرون  �الأمريكيون  �مل�ستثمرون  كان 
�حلرب  بد�ية  مع  ولكن  �ال�ستعمارية،  �لع�سور  منذ 
حفزت  قــد  �خلــ�ــســو�ــش،  وجــه  على  �الأوىل،  �لعاملية 
خا�سة  �خلارجي،  �ال�ستثمار  على  �ملتحدة  �لواليات 
�ل�سركات  فيها  كانت  �لتي  �ملناطق  يف  �أوروبـــا  خــارج 
�الأوروبية م�سيطرة عليها يف �ل�سابق، وبحلول نهاية 
�حلرب كانت �لواليات �ملتحدة، الأول مرة، دولة من 

�لدول �لد�ئنة. 
�إىل  تــرمــيــان  مهمتان  م�سكلتان  هــنــاك  ذلـــك،  ومـــع 
�لواليات  �إىل  �خلا�ش  �الأجنبي  �ال�ستثمار  ت�سجيع 
�أقرت وز�رة �خلارجية �الأمريكية  �أواًل، كما  �ملتحدة. 
يعمل  �ملــا�ــســي  يف  �لـــدويل  �ال�ستثمار  يكن  مل  عــلــنــاً، 
�ملال.  لر�أ�ش  �مل�ستورد  �لبلد  �لــدو�م يف م�سلحة  على 

وقد كان من �ل�سروري �أن تقوم �حلكومات بتنظيم 
�لعملية  �أن  لــ�ــســمــان  �لــــدويل  �ال�ــســتــثــمــار  تــدفــقــات 
�مل�سدرة  �لــبــلــد�ن  مــن  كــل  ل�سالح  تعمل  �لــتــجــاريــة 
و�مل�ستوردة لر�أ�ش �ملال. قبل وقت طويل من تفجري 
بريل هاربور، كانت �إد�رة روزفلت تعمل يف �لتخطيط 
�لــدويل يف فرتة ما بعد �حلرب  للنظام �القت�سادي 
.ونظًر� الأن �الإد�رة كانت تدر�ش هذ� �لنظام �جلديد، 
كـــان �هــتــمــامــهــا �لــرئــيــ�ــســي هـــو جتــنــب �الأخـــطـــاء يف 
�لــ�ــســيــا�ــســة و�القــتــ�ــســاديــة �لــتــي �ــســاهــمــت يف �آفــتــني 
و�أربــعــيــنــيــات  ثــالثــيــنــيــات  عــلــى  �سيطرتا  عظيمتني 
�لقرن �لع�سرين: �الآفة �القت�سادية للك�ساد �لعظيم 
و�لبالء �ل�سيا�سي-�لع�سكري للحرب �لعاملية �لثانية. 
ياأتي ويل كاليتون، و �لذي و�سفته جملة نيوزويك 
بعد  الأمريكا  �لرئي�سي  �القت�سادي  »�ملهند�ش  باأنه 
�حلرب �لعاملية �لثانية، وي�سري �إىل �أنه مل يكن هناك 
�إقامة  �أوال،  �الأخطاء:  هــذه   لتجنب  �سوى طريقني 
م�ستوى  رفــع  وثــانــيــا،  �ل�سلمية.  �الأو�ــســاع  و�سيانة 
�ملتحدة و�حللفاء يف �خلــارج. ومن  �لدخل للواليات 
عام  وودز يف  بريتون  موؤمتر  �إن�ساء  مت  ذ�لــك  خــالل 
لالإعمار  ــدويل  �لـ �لبنك  ظــهــور  مهد  ــذي  و�لـ  1944
�إعــمــار  ــادة  الإعــ �الأ�ــســا�ــســيــة  �للبنة  وو�ــســع  و�لتنمية، 
�أوروبا وتنميتها �قت�ساديا. كان هذ� �مل�سرف �سرورًيا 
الأن �مل�ستثمرين من �لقطاع �خلا�ش كانو� مرتددين 
يف �ال�ــســتــثــمــار يف مــ�ــســاريــع �الأ�ــســغــال �لــعــامــة، مثل 
عائد�ً  تولد  لن  و�لتي  و�ملــو�نــئ،  �حلديدية  �ل�سكك 
لــفــرتة طويلة مــن �لــزمــن، ومــع هــذ� �لــبــنــك، فاإنه 
حتدد  كما  للبناء.  �لــالزمــة  �لقرو�ش  منح  �سي�سهل 
�تخاذها.  �الأخــرى  للحكومات  ينبغي  �لتي  �لتد�بري 
وقد �سمل ذلك ت�سهيل �ال�ستثمار �خلا�ش الأغر��ش 
مالئمة �قت�سادًيا للمنطقة. ففي عام 1948، عرفت 

تــريــد �حلــ�ــســول على حماية  �أنــهــا  وز�رة �خلــارجــيــة 
�الأجنبي،  �ال�ستثمار  �أجــل  من  للمعاهد�ت  متز�يدة 
�إبر�م معاهد�ت ت�سمن »معاملة عادلة ومن�سفة  �أي 
من  وللمزيد  �الأجنبي.  لال�ستثمار  متييزية«  وغري 
�الأجنبية  �ال�ستثمارية  �سيا�ستها  دعــت  �لــتــحــديــد، 
�لتعوي�ش  �الأجنبي؛  �إىل معاملة وطنية لال�ستثمار 
�لـــفـــوري و�لـــكـــايف عــن �ملــمــتــلــكــات �ملـــ�ـــســـادرة. وحظر 
�لرقابة على �ل�سرف، وعار�ست �ملعاملة »�لتع�سفية 
�أو غري �ملعقولة« لال�ستثمار �الأجنبي. غري �أن �الإد�رة 
FCN هي  تــكــون مــعــاهــد�ت �ل  �أن  بــعــد  تــقــرر  مل 
�الأد�ة �الأ�سا�سية للح�سول على �حلماية �لتي ت�سعى 

�إليها �سيا�ستها �ال�ستثمارية �الأجنبية.
كان  فــاإنــه  �ل�سلطة،  مقاليد  تــرومــان  تــوىل  عندما 
�لنامية  �لبلد�ن  �لذي �سيمكن  �لرخاء هو  �أن  يوؤمن 
�أن �ال�ستثمار  من �سر�ء �ل�سادر�ت �الأمريكية. حيث 
�الأمريكيني  �ل�سيا�سة  �سناع  كــان  �لـــذي  �حلقيقي 
�الأقــل.  على  �الأربعينيات  �أو�ئــل  منذ  به  ي�ست�سهدون 
هــذ�  مــثــل  �أن  ــان،  ــرومـ تـ يعتقد  نــفــ�ــســه،  �لــوقــت  ويف 
�حلياة  لطريقة  �مللمو�سة  �ملنافع  �سيظهر  �لربنامج 
�الأمريكية وبالتايل يحبط تو�سيع �ل�سيوعية، خا�سة 
يف �لدول �لنامية. فقد �أ�سافت �حلرب �لباردة مربر�ً 
�آخر لتعزيز �ال�ستثمار �الأمريكي �خلارجي. و �لفكرة 
�الأجنبي  �ال�ستثمار  �أن  �لــعــقــد،  بــد�يــة  يف  �لــ�ــســائــدة 
�سيعزز �لرخاء، و�ل�سالم �لدوليني. �أو�سح ترومان �أن 
�سيا�سته �خلارجية »�ست�سدد على عدة م�سار�ت عمل 
�ملتحدة،  �الأمم  دعم  هو  �لنقاط  هذه  �أول  رئي�سية.« 
وكان �لهدف �لثاين هو مو��سلة برنامج »�النتعا�ش 
�القت�سادي �لعاملي«، و�لثالث يتمثل يف تعزيز �ملحبة 
�لف�سول  �لعدو�ن«. ومن ثم يف  �أخطار  للحرية من 
�لقادمة يتطرق �لكاتب لل�سرد �لتاريخي للمعاهد�ت 
دول  وبقية  �ملتحدة  �لواليات  �لثنائية بني  �لتجارية 
�إ�سافة  �لكتاب  يقدم  و�إجــمــااًل،  بالتف�سيل.  �لــعــامل 
و�لعالقات  �لتجاري،  �لقانون  يف  للمخت�سني  مهمة 

�لدولية.  
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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. 

يــتــنــاول كــتــاب »�الإبـــا�ـــســـيـــة يف مــنــطــقــة �ملــحــيــط 
و�لذي  �أفريقيا(«  �سرق  �الأول-  �لهندي)�لق�سم 
جمــلــد�ً   13 تــفــوق  �سل�سلة  يف  �الأول  �ملــجــلــد  يــعــد 
�ل�ستار  تزيح  �لتي  �ملهمة  �ملــحــاور  من  جمموعة 
عــن تــاريــخ منطقة �ــســرق �إفــريــقــيــا �ملــتــمــثــلــة يف 
�ملنطقة �لو�قعة بني �ل�سومال من جهة �ل�سمال 
ي�ستعر�ش  حيث  �جلــنــوب(  جهة  من  وموزمبيق 
�ملتبقية فيها  �ملــاديــة  �الآثــــار  �لــكــتــاب مــن خـــالل 
تاريخاً هاماً عن تلك �ملنطقة. فال�سو�هد �الأثرية 
متنوعة ومتفرقة على م�ساحات �سا�سعة من تلك 
�الجتماعية  �حلياة  كبري  ب�سكل  وتعك�ش  �الأر�ــش 
بها  تــاأثــرو�  �لتي  ــان  و�الأديــ �ملنطقة  تلك  ل�سكان 
وغــريهــا مــن �لــتــفــا�ــســيــل �ملــهــمــة �لــتــي �ــســاعــدت 
�لــبــاحــثــني يف ر�ـــســـم مـــالمـــح لــ�ــســورة تــاريــخــيــة 
�لبحثية.  �جلـــهـــود  ــذه  هـ ــوال  لـ تــنــدثــر  �أن  ــادت  كــ
ومن �أهم �الآثار �لتي عر عليها يف هذه �ملناطق 
و�الأوعــيــة  �لقبور  و�ــســو�هــد  �مل�ساجد  )حمــاريــب 
�خلــزفــيــة وبــقــايــا �لــبــيــوت و�الأبــــــو�ب وغــريهــا(. 
و�جلغر�فيني  �ملــوؤرخــني  �إ�سهامات  بع�ش  �أن  كما 
حفظت جزء�ً هاماً من �لتاريخ �ملادي و�ل�سفاهي 
كذلك. وقد و�سفت كتاباتهم حالة �لتجارة بني 
�ل�سيا�سية  و�لتقلبات  �الأفــريــقــيــة  �ملــنــاطــق  هــذه 

�لــكــثــرية �لــتــي �أملـــت بتلك �ملــنــطــقــة، كــمــا �أعــطــت 
و�سفاً دقيقاً للبيوت وخا�سة بيوت �لعرب �لذين 
�الأمــور مما  �ملناطق وغريها من  تلك  عا�سو� يف 
�ل�سيا�سية  �حلــالــة  فــهــم  يف  كــبــري  ب�سكل  �ــســاهــم 
لتلك �حلقبة. وعلى  و�القت�سادية و�الجتماعية 
�لرغم من م�سمى �لكتاب �لذي قد يخيل لقارئه 
�الإبا�سي يف  �الأثــر  �سيتعرف على ما يخ�ش  باأنه 
منطقة �سرق �أفريقيا �إال �أن �لقارئ �سيجد يف هذ� 
�لكتاب معلومات هائلة لتاريخ تلك �ملنطقة �لتي 
عرفت �لعمانيني ومذهبهم �الإبا�سي كما عرفت 
غريهم من �الأمم كالفر�ش �لذين ي�سار �إليهم يف 
كتب �لتاريخ )بال�سري�زي( وكذلك �لربتغاليني. 
يف داللة هامة �أن من و�سلو� الأفريقيا يف �ملا�سي 
�لقوية  �لــبــحــريــة  �الأ�ــســاطــيــل  ذ�ت  �الأمم  كــانــت 

و�لنظرة �لتجارية �لثاقبة. 
ــار �ملـــاديـــة )�أمــثــلــة: �لــفــخــاريــات، �ملــ�ــســاجــد،  ــ �الآثـ

�ملحاريب(:
�سرق  منطقة  يف  �كت�سفت  �لتي  �ملادية  �الآثــار  �إن 
فيها  �لُعماين  �لوجود  تاأكيد  �أ�سهمت يف  �أفريقيا 
و�لـــذي �رتــبــط يف �أذهـــان عــامــة �لنا�ش مــن غري 
�ملتخ�س�سني بدولة �لبو�سعيدي و�ل�سلطان �سعيد 
�ملادية يف منقطة )بــات -  �الآثــار  �أن  �إال  حتديد�ً، 

pate ( مثاًل يف كينيا تعود ملرحلة �أقدم بكثري 
�لقرن  يف  لُعمان  �لنبهانة  حكم  لفرتة  وحتديد�ً 
�لثالث ع�سر، فكانت )بات( مبثابة �لعا�سمة لهم 
كما كانت زجنبار لدولة �لبو�سعيد، و�سبب ذهاب 
تلقوها  �لتي  للهزمية  يعود  هناك  �إىل  �لنباهنة 
�أقدم من ذلك  من �ليعاربة. وقد تكون �لعالقة 
حيث �أن جلوئهم �إىل تلك �ملنطقة مبا�سرة اليكون 
�سليمان  �إن  �لتوثيقية تقول  من فر�غ؛ فامل�سادر 
�لنبهاين حني و�سل �إىل )بات( تزوج �بنة حاكمها 
�لعربي، فمن �ملرجح �أن يكون هذ� �حلاكم ُعماين 
يرجح  كما  �آِل �جللندى  مــن  يكون  وقــد  �الأ�ــســل 

  .1)Wilkinson- ملوؤرخ ) ويلكين�سون�
ولعل من �أهم ما عر عليه يف تلك �ملنطقة �آثار 
 Garlack - مل�ساجد، ح�سب �ملوؤلف ) جاالك�
( وكتابه )�لعمارة �الإ�سالمية �الأوىل يف �ل�ساحل 
�ل�سرقي �الأفريقي( �ملن�سور عام 1966. وقد متكن 
�مل�ساجد  لهذه  دقيق  و�سف  تقدمي  مــن  جــاالك 
وطريقة بنائها و�أهم ما مييزها، وهو جهد عظيم 
�مل�ساجد  �إنــ�ــســاء  لــتــو�ريــخ  �لــتــوثــيــق  نـــدرة  ب�سبب 

�ملتفرقة يف تلك �ملنطقة، حيث ذكر �الآتي: 
1- معظم �مل�ساجد يف معظم �ملناطق ذ�ت م�ساحة 
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�أكر من �الأعمدة  �أو  مربعة وحتتوي على �سف 
يف منت�سف قاعة �مل�سجد. 

2- معظم ما وجد من م�ساجد يخلو من �ملنار�ت.
ملا  �أثرياً مهماً  كما تعترب حماريب �مل�ساجد كنز�ً 
حتتويه من جمل حفرت عليها لتوؤرخ معلومات 

مهمة عن تاريخ �لبناء وغريها من �ملعلومات. 
�خلزفية  �الأو�ين  بــقــايــا  مــن  عليه  ُعـــر  مــا  ــا  �أمـ
�لبور�سلني  مــن  �أغلبها  �أن  �إىل  �ملــ�ــســادر  فت�سري 
�ل�سيني �ملعروف باللونني �الأزرق و�الأبي�ش، كما 
مت �لعثور يف بع�ش �ملناطق ذ�ت �لتو�جد �لُعماين 
واليــة  يف  �مل�سنوعة  تلك  تطابق  فــخــاريــات  على 
ذلك  يف  �ال�ستخد�م  �سائعة  كانت  و�لتي  )بهال( 

�لزمان. 

�لتناف�ش على �ل�ساحل �ل�سرقي �الأفريقي: 
تناف�ست  �لــتــي  �لــقــوى  �لــكــتــاب  ي�ستعر�ش  كــمــا 
ُعمانيني  مــن  �الأفــريــقــي  �ل�سرقي  �ل�ساحل  على 
ذ�ت  �الأمم  وهـــــي  و�ــــســــري�زيــــني  وبـــرتـــغـــالـــيـــني 
�لــقــويــة يف ذلك  �لبحرية  �لــتــجــاريــة  �الأ�ــســاطــيــل 
�حلني، غري �أن �لكتاب ي�ستعر�ش �أي�ساً �لتناف�ش 
�لقبائل  بع�ش  ومقدرة  �أنف�سهم  �لُعمانيني  بني 
ذلك  ومــثــال  بعينها،  مناطق  على  �ل�سيطرة  يف 
�أثــنــاء  يف  ممبا�سا  على  �ملــزروعــي  قبيلة  �سيطرة 
�لوجود �ليعربي يف �ل�ساحل �ل�سرقي �الأفريقي. 
من  ُعمانية  قبيلة  �ملــزروعــي  �أن  �لكتاب  ويــذكــر 
بعد  هـــنـــاك  �إىل  وهــــاجــــرت  �لــر�ــســتــاق حتــــديــــد�ً 
على  �ليعربي  �سلطان  بن  �سيف  �الإمـــام  �سيطرة 
ــام 1698. وقـــد متــكــنــت هــذه  تــلــك �ملــنــطــقــة يف عـ
�أجــز�ء  على  �سيطرتها  مد  من  �لُعمانية  �لقبيلة 
كبرية بدء�ً من ر�أ�ش جنوميني يف �ل�سمال و�إىل 
�سلطنة  �إىل  باالإ�سافة  �جلنوب  يف  باجناين  نهر 
�ل�سيطرة  حــاولــو�  وقــد  فومبا،  �سلطنة  و  بــوري 
ــام  �الإمـ �سيطرة  فـــرتة  عــلــى زجنــبــار يف 1754 يف 
�أحمد بن �سعيد، وبالفعل متكن علي بن عثمان 
بعد  �غتيل  ولكنه  عليها  �ل�سيطرة  من  �ملزروعي 
هذ� �لن�سر بفرتة ق�سرية على يد �أحد من �أبناء 
�إىل ممبا�سا مبتعدًة عن  �إخوته وتقهقرت قو�ته 

�لبو�سعيدين فيها �لذي بلغ ذروة  زجنبار وحكم 
جمده يف �لع�سر �لذهبي حلكم �الإمام �سعيد بن 

�سلطان. 
هامة  نقطة  �إىل  �الأنـــظـــار  نلفت  �أن  �ملــهــم  ومـــن 
�مل�ستمرة  �ملحاوالت  وهي  �ملجلد  هذ�  �إليها  �أ�سار 
�ل�سو�هد  كــل  وتغييب  �ملنطقة  هــذه  )الأفـــرقـــة( 
�لقدم.  منذ  فيها  �حل�سار�ت  متــازج  على  �لد�لة 
نعم قد تكون هذه �ملنطقة �أفريقية من �لناحية 
ــكـــن مـــن �لــنــاحــيــة �حلــ�ــســاريــة  �جلـــغـــر�فـــيـــة ولـ
و�أهمها  متعددة  �أعــر�ق  و�لعرقية هي مزيج من 
�لعرق �لعربي �لذي ت�سري �إليه �ل�سو�هد �الأثرية 
�ملادية وتلك �ملكتوبة و�لتاريخية على طول فرتة 
مكوثه بها، وقدم هذه �لفرتة �لتي متتد �إىل ما 

قبل �الإ�سالم.
�الإفريقي  �ل�سرق  يف  �لُعماين  �لــوجــود  ق�سة  �إن 
بع�ش  �سوى  نعلم عنها  وقــد ال  �لقدم  �ساربة يف 
ــع  ــر�جـ ــــرة �ملـ �خلــــطــــوط �لـــعـــريـــ�ـــســـة. ورغــــــم كـ

�لبحث  يــوفــره  مــا  تــوفــر  ال  �إنــهــا  �إال  �لتاريخية 
�لتاريخي �لقائم على فح�ش �الآثار �لناجية من 
ذلك �لزمان و�لتي تدعم بال �سك ما وثقته كتب 
�لتاريخ وتزيد معرفتنا باأحو�ل ذلك �لزمان و�أثر 

�لُعمانيني يف ذلك �ملكان.  
-------------------------------------

اسم السلسلة: دراسات حول اإلباضية 
وُعمان 

اســم الــكــتــاب: اإلبــاضــيــة فــي منطقة 
األول- شرق  الهندي)القسم  المحيط 

أفريقيا( ) المجلد 1( 
بتحرير  مؤلفين  مجموعة  الــمــؤلــف: 

هاينز غاوبه وعبدالرحمن السالمي
سنة النشر: 2013 

والشؤون  األوقــاف  وزارة  النشر:  جهة 
الدينية في سلطنة عمان 

 Georg Olmz Verlag :دار النشر

* كاتبة ومترجمة ُعمانية
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)سعيد بوكرامي(:

الكتاب: صدى علم اجتماع العالقة مع العالم
المؤلف: هارتموت روسا

الناشر: منشورات الديكوفيرت
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 800صفحة
الفرنسية. اللغة: 

عصرنا،  في  الرئيسية  المشكلة  هو  التسارع  كان  إذا 
فقد يكون الصدى هو الحل. هذه هي أطروحة العمل 
الجيدة”  “الحياة  اجتماع  علم  أسس  يضع  الذي  الحالي، 
والرمزية  المادية  الموارد  أن  فكرة  يكسر  بذلك  وهو   -

والنفسية هي الكافية للوصول إلى السعادة.
تعتمد جودة الحياة البشرية على نوعية عالقة اإلنسان 
قدرتنا  يعزز  إنه  بالصدى.  يسمح  الذي  والقدر  بالعالم، 
“بأخذ  لنا  السماح  على  قدرتنا  وبالتالي،  التصرف،  على 
هو  هــذا  العالم.  خــالل  مــن  وتحويله  ولمسه  الــشــيء” 
تجعلنا  “صــمــاء”  و  ومــاديــة  آلية  لعالقة  تماًما  النقيض 
فإننا  عنها،  بحثنا  إذا  ألننا  الحديث.  للمجتمع  خاضعين 
بسبب  فــأكــثــر،  أكــثــر  منسجمة  غير  عــالقــات  سنختبر 
بعمق  يبلبل  الذي  األمر  الحداثة،  وتسارع  النمو  منطق 
والجماعي.  الــفــردي  المستوى  على  بالعالم  عالقتنا 
)التنفس،  األســاســيــة  الجسدية  التجربة  مــن  انــطــالقــًا 
العاطفية  الــعــالقــات  إلـــى   )... واألحــاســيــس  الــطــعــام، 
العالقة  تــأخــذ  تفصياًل،  األكــثــر  المعرفية  والمفاهيم 
في  اآلخرين  مع  العالقة  جــدًا:  مختلفة  أشكاالً  بالعالم 
مع  العالقة  السياسة.  أو  العمل،  أو  الصداقة  فضاءات 
والفن  والدين  الطبيعة  فضاءات  في  مطلق  أو  فكرة 
في  اليدوية،  والمصنوعات  المادة،  مع  العالقة  والتاريخ. 
مجاالت العمل، التعليم أو الرياضة. وخالل تحليل دوافع 
األزمة  االجتماعية اإليكولوجية والديمقراطية والنفسية 
المعاصرة، فإن هذه النظرية للصدى تجدد ببراعة إطار 
اجتماع  عالم  روزا  هارتموت  للمجتمع.  النقدية  النظرية 
وفيلسوف. أستاذ في جامعة فريدريش شيلر في يينا 
ألمانيا. وهو  إرفورت،  ومدير كوليج ماكس-ويبير- في 
مؤلف كتاب “التسارع”  و ككتاب “ نقد اجتماعي للزمن 
)2010، 2013( وكتاب “االغتراب والتسارع: نحو نظرية نقدية 

للحداثة المتأخرة )2012 و 2014(.

الكتاب: ملحمة المثقفين الفرنسيين.
المؤلف: فرانسوا دوسي
الناشر: دار غاليمار.فرنسا

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 448 ص

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

على التغيير، لكنهم اصطدموا بإرادة الممانعة.

الكتاب: أخالق التقدير
المؤلف:  كورين بيليشون

الناشر: منشورات سوي فرنسا
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 288 ص
الفرنسية. اللغة: 

البيئية  باألوضاع  االعتراف  بين  فجوة  توجد  لماذا 
أن  الجميع  يعلم  اليومية؟  وممارساتنا  الحرجة 
سلوكنا  نغير  ال  لكننا  خطر،  في  البيئي  النظام 
أنماط  لتغيير  المتاعب  من  الكثير  نعاني  .لماذا 
حياتنا علما أن ال أحد  يستطيع أن ينكر أن نموذجنا 
التنموي يسير نحو األفول بيئًيا واجتماعًيا، وال أحد 
الطبيعية  لمقدراتنا  الكبيرة  إساءتنا  في  يشك 

وهذا سينعكس سلبا على مستقبلنا؟
بين  الفجوة  لسّد  التحدي  برفع  المؤلف  يطالب 
أخالقيات  تطوير  خــالل  مــن  والــمــمــارســة  النظرية 

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

وعالم الحيوانات.

الكتاب: عودة الشعبوية حالة العالم في 2019
المؤلف: بيرتراند بادي، دومينيك فيدال

الناشر: منشورات الديكوفيرت فرنسا
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 256 ص
الفرنسية. اللغة: 

مصطلح “الشعبوية” حاضر في كل مكان في الخطابات السياسية 
كما في كتابات الصحفيين والباحثين. يبدو أنه من الصعب تحديد 
مقاربات  إلــى  األحــيــان  بعض  فــي  ــؤدي  ي مما  لــه،  أوتفسير  تعريف  
من  أصــبــح  الشعبوية،  الحمى  مــن  ــات  ــ األوق هــذه  وفــي  ملتبسة. 
التشريح  طاولة  على  الظاهرة  هــذه  توضع  أن  والعاجل  الــضــرورّي 

االجتماعي.
المؤرخون في فهم كيف ولماذا  الشعبوية؟ يساعدنا  كيف نشأت 
التاسع  القرن  نهاية  منذ  متتالية  موجات  في  األخيرة  هذه  تظهر 
واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  المقاربات  هذه  تساعد  عشر. 
بين  المشتركة  السمات  هي  ما  الظاهرة.  لهذه  ذاكــرة  رسم  على 
هذه التجارب المتنوعة، ومظاهر أسطورة الزعيم أو القائد؟  وماهي 
انها  الشعبوية ويبدو  تمارسها  التي  الديماغوجية  الدعاية  أساليب 
تتكرر صورتها؟ هل هناك سياسة أم سياسات شعبوية متماسكة 
يقدم  وأخيًرا،  الخارجية؟  أو  االجتماعية  أو  االقتصادية  الشؤون  في 
وبوتين  ترامب  مثل  شعبويين،  زعماء  عن  معاصرة  أمثلة   الكتاب 
وشافيز وأردوغان وغيرهم، نظرة ثاقبة جًدا على التجارب الشعبوية 
فضائنا  في  شعبوية”  “لحظة  عن  نتحدث  أن  يمكن  هل  الحالية. 
المعرفية  الــحــقــول  مختلف  مــن  المتخصصون  يــقــدم  الــعــالــمــي؟ 
مطلعة   مقاربة  مقترحين   2019 فــي  العالم  حــالــة  عــن  تحليالتهم 

ومفيدة للشعبوية المعاصرة السائرة نحو تشكيل عالم مختلف.
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)أميرة سامي(

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:
الشعب  على  إسرائيل  سيطرت  عاًما،   50 من  ألكثر 
إلى  أدى  عــســكــري.  نــظــام  ظــل  فــي  الفلسطيني 
للقانون  وانتهاكات  السكان  من  كبير  عدد  احتالل 
سفارد  ميخال  المحامي  يحكي  اإلنــســان.  وحــقــوق 
لم  رائعة،  ويكشف عن قصة  الصراعات.  تلك  قصة 
تنشر بعد، عن مكان ووظيفة المحكمة العليا في 
جهاز االحتالل. كما يخبرنا عن الجدار المحصن الذي 
أيضا  ويصف  ومحاميهم،  الفلسطينيين  يــواجــه 
الفتحة الصغيرة لبوابة األمل التي تفتح في بعض 
العدالة  أجــل  مــن  يقاتلون  الــذيــن  ألولــئــك  األحــيــان 

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:
مع  األعــمــال  ــادة  وريـ الصناعية،  الــثــورة  تحديد  يتم 
الروح البروتستانتية التي رفعت راية االقتصاد الحر 
األرض،  وتسوية  الصهيونية  واإلنتاجية  والعمالة 
في  الفائقة  التكنولوجيا  وإطالق  المصانع  وإنشاء 
الــروح،  هــذه  من  أيضا  نبعت  التي  األخــيــرة  العقود 
الشعب  عـــودة  تــكــون  أن  ولــكــن  فقط  ــك  ذل ليس 
مكانه  أخذ  مع  مثمر،  كشعب  أرضــه  إلى  اليهودي 
ــة والــعــلــمــيــة،  فــي طــلــيــعــة الــتــطــورات االقــتــصــادي

مرتبطة بالتقاليد اليهودية القديمة.
الحسيدية  حــول  مــحــادثــات  ستة  الكتاب  يتضمن 

يرسم  الساعة.  وتحديات  اليهودي  النفس  وعلم 
من  نوًعا  كاهانا  بــاروخ  الدكتور  تلميذه  مع  روتنبرغ 
السيرة الذاتية الفكرية التي تتبع مساره الشخصي، 
فلسفته  تطور  إلى  النازيين  ظل  في  الطفولة  من 
إظهار  باستمرار  الكتاب  ويحاول في هذا  المعاصرة، 

أهمية قراءاته العميقة لليهودية المعاصرة.

*****************

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية 
)محمد الشيخ(:

وسياسة  الكرامة  مطلب  الهوية:  الكتاب:  عــنــوان 
التضاغن

المؤلف: فرانسيس فوكوياما
Farrar Straus and Giroux :دار النشر

سنة النشر: 2018
موجز تعريفي بالكتاب:

هــذا كــتــاب يفحص مــا أمــســى يــعــرف فــي “األدبــيــات 
السياسية” ـ في العلوم السياسية كما في الفلسفة 
ــة”، مــن حيث  ــهــوي الــســيــاســيــة ـ بــاســم “ســيــاســة ال
السياسية  الــشــؤون  في  وداللتها  وآثــارهــا  أصولها 
ذلك  والخارجي.  الشؤون  هذه  من  الداخلي  للدول، 
أن ملتمس “االعتراف” صار أحد أهم مرتكزات مطلب 
الهوية في عالم السياسة اليوم. والحال أن االعتراف 
الليبرالية قد  الديمقراطية  الذي تقوم عليه  الكوني 
تحدي مطالب  أمام  األخيرة  السنين  نفسه في  وجد 
ألوان من الهوية ضيقة مستندة إما إلى األمة أو إلى 
اإلثنية  إلــى  أو  العرق  إلــى  أو  الطائفة  إلــى  أو  الدين 
ــزوع شــعــبــوي معاد  ــنــوع؛ مــمــا نــشــأ عــنــه نـ أو إلـــى ال
للمهاجرين، وصحوة اإلسالم السياسي، وعودة نزعة 
اإلنسان األبيض. ويفحص المؤلف مطلب الهوية هذا 
إلرضائه،  كافية  غير  االقتصادية  اإلرضـــاءات  أن  ويجد 
أو تجاوزه. وكل ما يمكن أن  إنكاره  أنه ال يمكن  كما 
ُيفعل هو مالءمته مع الديمقراطية عوض أن يمسي 

مهددا لها. 

)جيوسياسة  مــتــعــدد  عــالــم  بــنــاء  الــكــتــاب:  عــنــوان 
المعرفة(

مؤلف الكتاب: تأليف جماعي

Duke University Press :دار النشر
سنة النشر: 2018

موجز تعريفي بالكتاب: 

أمم  باحثون من  فيه       هذا كتاب جماعي شــارك 
ــداره على  عـــرب. ومــ بــاحــثــون  بينهم  مــتــعــددة مــن 
االستعمارية  بعد  ما  الغربية  الهيمنة  تقليد  نقد 
ــكــتــاب جــمــلــة من  ــيــة. ويـــقـــدم ال ــا الــكــون ــاؤهــ وادعــ
تعايش  لتفسير  العالمية  الــتــعــدديــة  الــمــقــاربــات 
الحياتية  والممارسات  المعرفية  الــرؤى  من  أشكال 
في مختلف مناطق العالم، كما يقف عند المشاكل 
والجامع  الــعــوالــم.  هــذه  فــي  مصادفتها  تتم  التي 
الخمسة  يناهز عددهم  الذين  الباحثين،  بين هؤالء 
في  التفكير  وإعــادة  الكولونيالية،  نقد  هو  عشر، 
المعرفة والسلطة، مقدمين منظورات  العالقة بين 
واإليديولوجيا،  والديمقراطية  التنمية  عن  جديدة 
منهجيات  مختلف  الوقت  نفس  في  ومستعرضين 

الفكر والممارسة غير الغربيين. 

عنوان الكتاب: الشر الذي بداخلنا: لماذا نحتاج إلى 
األخالقية الفلسفة 

المؤلفة: ديان جيسكه
Oxford University Press, USA :دار النشر

سنة النشر: 2018
موجز عن الكتاب: 

يفحص هذا الكتاب في كيف يسعى أولئك الذين 
يرتكبون أفعاال خاطئة، أو حتى شريرة، إلى تسويغ 
إلــى  كــمــا  غــيــرهــم  إلـــى  أفــعــالــهــم هـــذه  ـ  تعليل  ـ 
أنفسنا  نقنع  كيف  الباحثة:  وتتساءل  أنفسهم. 
التي قد نقوم بها؟ وهل  السيئة  باألفعال  أخالقيا 
نشعر  وهل  بها؟  نقوم  ونحن  األفعال  هذه  نعي 
بأن  الباحثة  وتجيب  اقترافها؟  ألنفسنا  نبرر  أننا 
على  تساعدنا  أن  يمكن  األخـــالق  فلسفة  دراســـة 
إمكان  على  وحتى  بل  األخطاء،  هذه  على  التعرف 
هــذا  عليها  تطبق  ــمــاذج  ن وتنتقي  تصحيحها. 
معسكرات  على  المشرفين  حالة  مثال  التحليل: 
األمريكيين،  العبيد  مــالك  حالة  النازية،  التعذيب 
كيف  المؤلفة  وتظهر   ... بالتسلسل  القتلة  حالة 
بهذا  حكماء  ألنفسنا  مشاورين  نصير  أن  يمكننا 
التمرس على مالحظة الذات واالستبصار فيها. كما 
ألفعالهم  المجرمين  تحليالت  بين  الــفــوارق  تبين 

وتحليالتنا نحن ألفعالنا. 
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