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اجلامعات  يف  العمانيون  اأجنزها  التي  العلمية  الأطروحات  من 

املنطقة  املراعي:  تدهور   « بعنوان  دكتوراه  ر�سالة  الأجنبية، 

مبارك  بن  �سامل  قدمها  منوذجا«.  عمان  �سلطنة  يف  اجلنوبية 

احلرتو�سي بكونها جزءا من متطلبات احل�سول على املاج�ستري 

بق�سم اجلغرافيا واجليولوجيا يف جامعة م�سيجان ال�سرقية، �سنة 

 .1989

اأ�سكال  اأحد  هو  املراعي  تدهور  اأن  اإىل  الدرا�سة  ملخ�ص  وي�سري 

الت�سحر التي ا�ستفحلت يف اأجزاء خمتلفة من العامل، ول �سيما يف 

املناطق القاحلة و�سبه القاحلة، حيث ي�سود الرعي بكونه م�سدرا 

اقت�ساديا. ورغم اأن ُعمان تقع يف املنطقة القاحلة من جنوب غرب 

غنية  طبيعية  مراٍع  بها  البالد  من  اجلنوبية  املنطقة  فاإن  اآ�سيا، 

وفريدة من نوعها ن�ساأت عن هطول الأمطار املو�سمية التي ت�سود 

قريب،  وقت  وحتى  �سبتمرب(.  اإىل  )يونيو  ال�سيف  اأ�سهر  خالل 

بيئيا  توازنا  حققوا  اجلنوبية  للمنطقة  اجلّباليني  الرعاة  فاإن 

ب�سبب  موؤخرا  اختل  التوازن  هذا  اأن  اإل  املراعي،  اإيكولوجيا  مع 

مل  الذي  الأمر  املنطقة؛  يف  والقت�سادية  الجتماعية  الطفرة 

واإمنا  فح�سب،  احليوانية  الرثوة  اأعداد  يف  هائلة  زيادة  اإىل  يوؤدِّ 

الرعي  وانهيار نظم  ال�سّكان  اإىل تغيري يف منط حياة  اأي�سا  اأدى 

التقليدية. در�ص احلرتو�سي يف اأطروحته هذه اإمكانيات مراعي 

املنطقة اجلنوبية، وممار�سات الرعي غري احلكيمة التي حدثت 

موؤخرا واأدت اإىل تدهورها. كما اأنه قدم تو�سيات ت�سهم يف اإداراتها 

ب�سكل ر�سيد.

الت�سحر  الأول  الف�سل  تناول  �ستة ف�سول.  الدرا�سة من  تكونت 

مثل  به  املت�سلة  والق�سايا  اأ�سبابه  ناق�ص  حيث  عاملية  كم�سكلة 

املناخ  وتغري  احلرارية،  والبيوت  احلراري،  الحتبا�ص  تاأثري 

واإزالة  نف�سه،  الإن�سان  ودور  الكربون،  اأك�سيد  وثاين  العاملي، 

احليوانية.  الرثوة  لزيادة  امل�ساحب  اجلائر  والرعي  الغابات، 

وتناول الف�سل الثاين نطاق م�سكلة الدرا�سة واأهدافها وبيئتها. 

حيث  من  عمان  من  اجلنوبية  املنطقة  لو�سف  تعر�ص  كما 

الف�سل  وتناول  وزراعتها.  وطق�سها،  وجيولوجيتها،  ت�ساري�سها، 

املا�سية  وتربية  الزراعية،  واأن�سطتهم  عمان  يف  ال�سكان  الثالث 

الرابع  الف�سل  وتناول  واجلبال.  واحل�سر،  البادية،  يف  ونظامها 

اإمكانيات الرعي يف عمان وناق�ص على وجه التحديد نظام الرعي 

التي  للعوامل  تعر�ص  كما  وجنوبها.  وو�سطها،  عمان،  �سمال  يف 

ت�سببت يف تدهور املراعي يف املنطقة اجلنوبية، ومنها توقف نظام 

املناطق  يف  الرعي  ممار�سة  وتوقف  التقليدي،  َوَراين  الدَّ الرعي 

اجلفاف  وحدوث  واحِلَطابة،  بها،  املرتبطة  واحلقوق  اململوكة 

احلفاظ  يف  احلكومة  جهود  اخلام�ص  الف�سل  وتناول  الطبيعي. 

على البيئة، ومنها جهود مكتب م�ست�سار جاللة ال�سلطان ل�سوؤون 

البيئة، وجمل�ص حفظ البيئة، ووزارة البيئة وموارد املياه. وتناول 

الف�سل الأخري التو�سيات واخلامتة. ويرى الباحث اأن تو�سيات 

العرتاف  اأولهما،  اأمران  لها  توفر  اإذا  تثمر  اأن  ميكن  الدرا�سة 

ورغبة  املنطقة،  واأهل  احلكومة  كل من  قبل  امل�سكلة من  بوجود 

كليهما يف عالجها. وثانيهما، اإن�ساء هيئة حكومية لتن�سيق جميع 

جوانب التنمية يف املنطقة وتنفيذ تو�سيات الدرا�سة.

• »حديث دون �أن يكون غربيا«
• بيار فرن�سو� �سويري

• »ما هي �ل�سعبوية؟«
• جان ويرنر مولر

• »ال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم«
• عدة م�ؤلفني

• »الر�سالة وعلم الطبيعيات«
• في�سي
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• »درو�س �مليد�ن«
• نيك�لي اأزاروف

• »ب�دريار هذا اجلذاب الغريب«
• م�ؤلف جماعي

• »الدماغ والتاأمل«
• ماتي� ريكار وولف �سينغر
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• ليون فيرن دوف
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حديث دون أن يكون غربيا: في أصول اليابان 
الحالي لبيار فرنسوا سويري

محمد الحداد *
ما زالت التَّجُربة اليابانّية ُتثري اهتمام الَعامل وتطرح �س�ؤاًل يبدو من قبيل ال�سهل املُمتنع: هل اليابان جزء من الغرب، قِبل بالتَّخلّي عن خ�س��سياته لُي�سبح البلد 

املُ�سّنع واحلديث الذي نعرفه الي�م، اأم اأّنه ميّثل من�ذجًا خمتلفًا عن احل�سارة الغربية ومناف�سًا لها؟

ال�س�ؤال يف ذاته لي�س جديًدا، لكن املُقاربة التي يطرحها هذا الكتاب غري م�سب�قة. فقد دافع هذا الكتاب ال�سخم عن فر�سية طريفة، تتمّثل يف الق�ل باأّن النه�سة 

ة من ال�سني!. ا لل�سني، واأنها مل تقتب�س من الغرب وحده واإمّنا اقتب�ست خا�سّ اليابانية لي�ست مدينة للغرب فح�سب لكنها مدينة اأي�سً

م��ن امل���وؤّك���د اأّن ���س��اح��ب ال��ك��ت��اب ق��د اأع���اد ط���رح ال�����ّس��وؤال 

اإعادة  اإىل  القدمي حاماًل ُمعطيات جديدة �ستدفع حتماً 

فرن�سوا  بيار  والكاتب  الق�سّية.  يف  والّتعّمق  امللف  فتح 

اليابان،  ت��اري��خ  يف  �سني  املتخ�سّ ك��ب��ار  م��ن  ُي��ع��ّد  �سويري 

�سنة  ثّم  لليابان«،  جديد  »تاريخ  كتاب   2010 �سنة  اأ�سدر 

ُيوا�سل  وهو  الو�سيط«،  الع�سر  يف  اليابان  »تاريخ   2013

الإ���س��دار  ه��ذا  ع��رب  اليابان  لتاريخ  التجديدّية  ق��راءت��ه 

ق�����س��ّي��ة  ع��ل��ى  ُي���رّك���ز اله��ت��م��ام  ال����ذي  اجل���دي���د )2016( 

القتبا�ص واملوقف من الرتاث واحلداثة لدى اليابانيني 

يف الع�سر احلديث.

وم���ن ن��اف��ل��ة ال���ق���ول ال��ت��اأك��ي��د ب�����اأّن ال���درا����س���ات ال��ع��رب��ي��ة 

التي  اليابانّية،  النه�سة  بق�سّية  الهتمام  اإىل  م��دع��ّوة 

وجنحت  العربّية،  النه�سة  مع  تقريًبا  متزامنة  انطلقت 

اليابانية  النه�سة  اأّن  ومب��ا  ال��ث��ان��ي��ة.  فيه  ف�سلت  م��ا  يف 

قراءتها،  طريقة  يف  خُمتلفة  وتاأويالت  لتطورات  قابلة 

هذه  مُبتابعة  ب��دوره��ا  مطالبة  املُ��ق��ارن��ة  ال��درا���س��ات  ف���اإّن 

ال��ّت��ط��ّورات وال���ّت���اأوي���الت. وط��ب��ع��اً مل ت��ك��ن ه��ذه امل��ق��ارن��ة 

اخت�سا�سه،  من  ول  الكتاب  هذا  �ساحب  اهتمامات  من 

الق�سايا  الكبري يف  للت�سابه  �سينده�ص  الكتاب  لكّن قارئ 

للرتاث  ال��ك��ات��ب  اإدخ���ال  اإّن  النه�ستني.  ب��ني  امل��ط��روح��ة 

اأّن  يعني  ال��ي��اب��ان��ّي��ة  النه�سة  ف��ك��رة  م��ن  ك��ج��زء  ال�سيني 

النه�سة  م��ف��ك��ري  م��ث��ل  ك���ان���وا  ال��ّن��ه�����س��ة  ه���ذه  ُم��ف��ك��ري 

ال��ع��رب��ي��ة، م���رتّددي���ن ب��ني احل���داث���ة وال������رّتاث. غ��ري اأّن 

ال����رتاث يف ال��ت��ج��رب��ة ال��ي��اب��ان��ّي��ة مل ي��ك��ن ت���راث���اً ي��اب��ان��ّي��ا 

الن�سج  م��ن  درج��ة  يف  يكن  مل  ال��ي��اب��اين  فالفكر  ���س��رف��اً، 

اليابانيون  فتوجه  الوافد،  الغربي  الفكر  ملُناف�سة  توؤهله 

النه�سة  ُمفكري  من  جلزء  بدا  ال��ذي  ال�سني  ت��راث  اإىل 

اأقرب اإليهم واأل�سق باملقولت واملفاهيم املاألوفة لديهم. 

وعلى هذا الأ�سا�ص، ُيبنّي الكاتب اأّن النه�سة اليابانّية كان 

يتنازعها تياران: تيار حتديثّي يقتب�ص اآراءه ومرجعّياته 

من الفكر الغربي، وتيار يدعوه بالآ�سيوي ُيعيد �سياغة 

النه�سة.  وظيفة  ليتوىّل  حديثة  �سياغة  ال�سيني  الفكر 

��ا يف ت�سّور  وق��د ت��رّت��ب ع��ل��ى ه��ذا ال��ّن��زاع اخ��ت��الف اأي�����سً

حني  ففي  ع�سر(.  التا�سع  ال��ق��رن  )يف  اليابان  م�ستقبل 

ي�سبح  اأن  ينبغي  بلدهم  اأّن  الأّول  الجت��اه  اأ�سحاب  راأى 

ال��غ��رب، كان  ي��ق��وده  ال��ذي  ر«  ج���زًءا م��ن »ال��ع��امل املتح�سّ

اأ���س��ح��اب الجت���اه ال��ث��اين ي��دع��ون اإىل اأن ي��ق��ود ال��ي��اب��ان 

احل�سارة  تواجه  �سرقّية  ح�سارة  تاأ�سي�ص  اأجل  من  اآ�سيا 

من  مبادئها  تقتب�ص  اأن  على  والعنيفة،  الغازية  الغربّية 

الفكر ال�سيني ذي التوّجه الإن�سوي العريق.

يعتربه  ما  على  حاّد  لهجوم  كتابه  مقّدمة  خ�س�ص  وقد 

تاريخ احل�سارات  كتابة  ال�ستعالئية يف  الغربية  النظرة 

�سعى  م��ا  وه��و  اليابانية حت��دي��ًدا،  واحل�����س��ارة  الأخ����رى، 

ال��ك��ت��اب، و���س��ن��ع��ود لح��ًق��ا لتقييم  اإىل م��راج��ع��ت��ه يف ه��ذا 

م��دى جن��اح��ه يف اإق��ن��اع��ه ق��ارئ��ه ب��ه��ذا ال��ّت��وّج��ه اجل��دي��د. 

اأح��د  ك��ان  بالغرب  الإع��ج��اب  اأنَّ  طبًعا  الكاتب  ينفي  ول 

عوامل تلك النه�سة، لكنه مل يكن العامل الوحيد. هذا 

)القرن  اليابانّية  النه�سة  يعترب يف ع�سر  كان  الإعجاب 

كلمة  البداية  يف  وب��رزت  ر،  للّتح�سّ �سعياً  ع�سر(  التا�سع 

املُ��ق��اب��ل  لح��ًق��ا  يظهر  اأن  ق��ب��ل  ��ر  ال��ّت��ح�����سّ تعني  ي��اب��ان��ي��ة 

ا ما ح�سل  اأي�سً اأّن هذا  الياباين لكلمة حداثة )يالحظ 

ظهور  قبل  »مت���دن«  كلمة  ظ��ه��رت  اإذ  ال��ع��رب��ّي،  الفكر  يف 

اتخذتها  التي  الأوىل  القرارات  كلمة »حداثة«!(. وكانت 

منع  هي  مايجي  الإمرباطور  عهد  يف  احلاكمة  ال�سلطة 

للح�سارة،  منافية  اعتربت  التي  القدمية  العادات  بع�ص 

ُع���راة يف ال�����س��وارع عند  ع��ل��ى غ���رار خ���روج ال��رج��ال �سبه 

ا�ستداد احلّر، اأو التبّول يف الطريق العام. 

لكن القتبا�ص �سرعان ما جتاوز هذا امل�ستوى، فقد اأن�ساأ 

اليابانيون اآنذاك معهًدا ُمهّمته متابعة الأفكار اجلديدة 

ال�سفارات  ت�سجيع  ومّت  منها.  املُفيد  وترجمة  الغرب  يف 

احل�سارة  على  العرب  اّطلع  وكما  الغرب،  اإىل  والبعثات 

الإب����ري����ز«  »ت��خ��ل��ي�����ص  م���ن خ����الل  م�����ّرة  ال���غ���رب���ّي���ة لأّول 

يوكي�سي«  »ف���وك���وزاوا  ال��ي��اب��اين  ن�سر  فقد  للطهطاوي، 

 .1866 �سنة  �سدر  كتاب  يف  اأوروب���ا  اإىل  رحالته  ملّخ�ص 

وتاله �سنة 1878 موؤّلف ل�«كوم كونتاك« عنوانه »الو�سف 

ال�سبعينيات  ح���ّد  واإىل  ال���غ���رب«.  يف  ي���رى  مل��ا  احل��ق��ي��ق��ي 

ثالثمائة  من  اأكرث  اأوروب��ا  زار  ع�سر،  التا�سع  القرن  من 

تف�سل  كانت  التي  ال��ه��ّوة  اأغلبهم  اأدرك  ي��اب��اين،  مبعوث 

اإذا ظّل على  يتهّدده  الذي  الغرب، واخلطر  بالدهم عن 

حاله. وهكذا بداأت تنت�سر فكرة »التنوير«، وظهرت �سنة 

اأّنها  اأثبت الكاتب  1860 كلمة يابانية للتعبري عنها، وقد 

ويعني  الكال�سيكي  ال�سيني  الفكر  من  مقتب�ص  تركيب 

العامل الذي ت�سود فيه الف�سيلة والفكر الراقي.

ببعثة  امل��ع��روف��ة  ه���ي  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  اأه�����ّم  اأّن  ب��ي��د 

»اإواكورا« �سنة 1871 التي �سّمت ن�سف الطاقم احلكومي 

اإ�سافة اإىل ُمثقفني وم�ست�سارين، وزارت وا�سنطن ولندن 

عودتهم  بعد  فيها  امل�ساركون  وانتهى  وب��رل��ني،  وباري�ص 

تف�سلهم  احل�سارة  من  �سنة  اأربعني  اأّن  اإىل  بلدهم  اإىل 

التاأّخر  هذا  بتدارك  ف��ورا  البدء  من  بّد  فال  الغرب  عن 

للتحديث.  اإل��زام��ي��ة  �سيا�سات  ب��داأت  وب��ذل��ك  التاريخي. 

الع�سر  يف  املف�سلية  الّلحظات  اإح��دى  البعثة  هذه  مثلت 

تنظيم  الأول����وي����ات يف  امل�����س��ل��ح��ون  وح�����ّدد  ال��ن��ه�����س��وي، 

مركزي للدولة يحرم الإقطاعيني من نفوذهم القدمي، 

اإىل  اإ�سافة  الغربي،  النمط  وتنظيم حديث للتعليم على 

ب��داأ منذ ف��رتة. واأ���س��در  ق��د  ك��ان  ال��ذي  حتديث اجلي�ص 

يف  ر�سالة  اإليها،  اأ�سرنا  التي  الرحلة  �ساحب  »يوكي�سي«، 

يف  تدر�ص  وظّلت  اليابان  يف  �سيتها  ذاع  التعليم  متجيد 

العجيبة  القدرة  يوؤّكد  ومّم��ا  عقود.  مدى  على  املدار�ص 

لليابانيني على التوا�سع من اأجل حتقيق نه�سة حقيقّية 

»م��وج��ز  ع��ن��وان��ه��ا  ر���س��ال��ة  ك��ت��ب  نف�سه  ال�سخ�ص  ه��ذا  اأّن 

اأ�سناف:  ث��الث��ة  اإىل  الب�سر  فيها  يق�ّسم  احل�����س��ارة«،  يف 

امل��ت��ح�����س��رون، ون�����س��ف امل��ت��ح�����س��ري��ن، وال��ه��م��ج، وو���س��ع 

اإّي���اه���م لتحقيق  ال���ث���اين، داع���ًي���ا  ال�����س��ن��ف  ال��ي��اب��ان��ي��ني يف 

الأّول.  ال�سنف  اإىل  التعليم لالرتقاء  الإ�سالحات ون�سر 

الإداري���ة  الإ���س��الح��ات  اأّن  اليابانية  النخبة  اأدرك���ت  لقد 

ولئن  ف��ك��رّي��ة،  اإ���س��الح��ات  ت�ساحبها  مل  اإذا  ت��ن��ج��ح  ل��ن 

احل��روف  ا�ستعمال  اإىل  ال��دع��وة  ح��ّد  اإىل  البع�ص  ذه��ب 

واجتهت  بلغتها،  ُمتم�ّسكة  ظّلت  الأغلبّية  فاإّن  الاّلتينية، 

الكثري من  لتقتب�ص منه  الكال�سيكي  ال�سيني  الفكر  اإىل 

ترجمة  يف  ت�ستعمل  اأن  ميكن  ال��ت��ي  واملفاهيم  الكلمات 

امل�سدر  ُي��ط��رح  هنا  وم��ن  ال��غ��رب.  م��ن  املُقتب�سة  الأف��ك��ار 

وتبدو  ال�سيني،  امل�سدر  وهو  اليابانية،  للنه�سة  الثاين 

ا�ستعملها  ال��ت��ي  الكلمات  ج���ذور  خ��الل  م��ن  ب���ارزة  اآث���اره 

اليابانيون للتعبري عن مفاهيم مثل احل�سارة والأنوار.

اإّن ال��ن��ظ��رة ال�����س��ائ��دة ال��ت��ي ت��ق��راأ حت��دي��ث ال��ي��اب��ان منذ 

اأّنه تطّور خطي غري متوّقف  اليوم على  اإىل   1868 �سنة 

در���ص  خ��الل  م��ن  الكاتب  يثبته  ه��ذا  خاطئة،  ن��ظ��رة  ه��ي 

ع�������س���رات ال��ك��ت��ب وال�����س��ح��ف ال��ي��اب��ان��ي��ة امل��ن�����س��ورة منذ 

الع�سرين.  القرن  من  الأّول  الثلث  اإىل  النه�سة  بداية 

فر�ست  ق��د  الأوىل  ال��ت��ح��دي��ث  عمليات  اأنَّ  ذل��ك  و���س��ب��ب 

اإك��راه��ي  ط��اب��ع  ذات  للكثريين  وب���دت  ال���دول���ة،  ب�ُسلطة 
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البريوقراطية.  هي  اليابان  يف  وال��دول��ة  وبريوقراطي. 

ويعتربونه  اإمرباطورهم  يعّظمون  اليابانيون  كان  فلئن 

لدنهم،  من  بالتَّقدي�ص  يحظى  طينتهم  غري  من  كائًنا 

واإمنا متار�ص  فعلية،  �سلطة  فاإنِّه يف احلقيقة ل ميار�ص 

ال�سلطة با�سمه من قبل جهاز بريوقراطي كان يتكّون يف 

الغالب من طبقة ال�ساموراي )املحاربني( الذي اقتنعوا 

ب�سرورة التحديث. وتثبت اإح�ساءات �سنة 1877 مثال اأّن 

طبقة  من  رج��ال  ي�سغلها  ك��ان  ال��دول��ة  وظائف  من   ٪77

على  ال�ساموراي  من  رجال  �سيطرة  اأّن  بيد  ال�ساموراي. 

ال�ساموراي  �سيطرة  تعن  مل  ال�سلطة  يف  العليا  املنا�سب 

كطبقة. بالعك�ص، ت�ساءل نفوذ هذه الطبقة �سيئاً ف�سيئاً 

اأف��راده��ا.  روات���ب  اإي��ق��اف  ق���رار   1873 �سنة  ���س��در  اأن  اإىل 

ال�����س��ام��وراي ذا قيمة يف  اأخ����رى، مل ي��ع��د رج��ل  وب��ع��ب��ارة 

املُجتمع اإّل اإذا ما قبل التحّول من عامله احلربي القدمي 

موّظفاً  واأ���س��ب��ح  التحديثّية،  ال��ب��ريوق��راط��ي��ة  ع��امل  اإىل 

يقول  ال��ي��وم،  واإىل  النا�سئة.  امل��رك��زي��ة  ال��دول��ة  ن��ظ��ام  يف 

ال��ك��ات��ب، ت��ظ��ّل ال��ب��ريوق��راط��ي��ة ه��ي ال��ط��رف الأق����وى يف 

فهذه  والهيئات.  والأح���زاب  الربملان  من  اأق��وى  اليابان، 

البريوقراطية هي التي �سنعت نه�سة اليابان وجمدها. 

منذ  طرح  قد  التحديث  لهذا  الإك��راه��ي  الطابع  اأنَّ  بيد 

العقود الأوىل ق�سية ال�سرعية ودفع اإىل الّتمّرد. وكانت 

منها  ا�ستفاد  التي  نف�سها  ال�ساموراي  طبقة  مع  البداية 

اأ�سبح يف جهاز الدولة وت�سّرر من بقي يف خارجها،  من 

قرار  منذ  اأحيانا،  عنيفة  احتجاجية،  حركات  فاندلعت 

حركات  وتلتها   .1873 �سنة  ال�����س��ام��وراي  روات���ب  اإي��ق��اف 

ت�����س��ّرروا من  ال��ذي��ن  امل��زارع��ني  م��ن  وا���س��ع��ة  احتجاجية 

وو�سل  ح�سابهم،  على  ال�سناعي  الن�ساط  تكثيف  ج��راء 

واجلي�ص  ال�ساموراي  بني  ُم�سلحة  مواجهات  حّد  الأم��ر 

اأ�سطورة ال�ساموراي. احلديث انتهى بانهيار 

النابعة من قوى ما�سوية  اإىل جانب هذه الحتجاجات 

فقدت امتيازاتها اأو م�ساحلها، ن�ساأت حركات اأخرى من 

الإكراهي  الطابع  تعار�ص  التحديث،  اأيديولوجيا  داخل 

وال���ب���ريوق���راط���ي ل��ل�����س��ل��ط��ة، وت��ط��ال��ب ب��ح��ك��م د���س��ت��وري 

مقّيد، على غرار دول اأوروبا. ومل تكن الثقافة اليابانية 

اخلالف  لتقبل  موؤهلة  والطاعة  الهرمية  على  القائمة 

الطاعة لالإمرباطور  والتعددية واحلوار. وكانت ق�سية 

ب�سرامة  اليابانية  ال��ق��وان��ني  وتعاقب  ُمقد�سة،  ق�سية 

لطيًفا.  نقًدا  ول��و  الإم��رباط��ور  نقد  على  يتجّراأ  من  ك��ّل 

النه�سة  ع�سر  يف  اأّن��ه  نعلم  اأن  ا  اأي�سً الطريف  من  ولعّل 

ال��ي��اب��ان��ي��ة، ك��ان��ت ال��ق��وان��ني ال��ي��اب��ان��ي��ة ت��ع��اق��ب اأي�����س��اً ك��ّل 

احلركة  ت�سّكلت  اأن  اإىل  العام،  النقا�ص  يف  ت�سارك  ام��راأة 

الن�سائية التي نا�سلت من اأجل اإلغاء هذه العقوبات.

ك����ان ع��ل��ى املُ��ح��ت��ج��ني ح��ي��ن��ئ��ذ اأن ي��ت��ج��ن��ب��وا ت��ه��م امل�����ّص 

جتعله  عنه  اأخرى  �سورة  فن�سروا  الإمرباطور،  بقدا�سة 

اأ�سر  ا خرّيا وحمّبا لبلده وملواطنيه لكنه واقع يف  �سخ�سً

البريوقراطية عاجز عن فر�ص اإرادته عليها، يق�سي كّل 

وقته حزيًنا يف ق�سره يتاأمّل مع مواطنيه من التجاوزات 

الإم��رباط��ور  ظ��ّل  هكذا  البريوقراطية.  بها  تقوم  التي 

يف ال����ي����اب����ان حم�����ّل اإج��������الل وت���ق���دي�������ص م����ن اجل���م���ي���ع، 

فالبريوقراطية حتكم با�سمه، والفئات املا�سوية تقد�سه، 

هذه  وكانت  معها.  متعاطًفا  تت�سوره  التقدمية  والفئات 

لها  عالقة  ول  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  ال�سيا�سية  الو�سعية 

راأى  وق��د  الظاهر.  يف  اإّل  الغربي  ال�سيا�سي  بالتحديث 

اآلف  وا�سل  كيف  الثانية  العاملية  احل��رب  يف  كّله  العامل 

اقتناعهم  رغم  النتحارية  عملياتهم  اليابانيون  اجلنود 

بالهزمية، ثّم توقفوا عن احلرب يف اللحظة التي دعاهم 

مل  لال�ست�سالم.  الأث��ري  موجات  على  الإم��رباط��ور  فيها 

املقد�ص  القدمي  الياباين  ال��رتاث  نتيجة  الظاهرة  تكن 

اليابانية  النه�سة  نتيجة  كانت  م��ا  بقدر  ل��الإم��رباط��ور 

و�سمنت  اخل��الف��ات  ك��ّل  ف��وق  الإم��رباط��ور  و�سعت  التي 

بذلك وحدة البلد واإمكانية اإنقاذه يف كل الظروف. ومنذ 

اأن اأعلن اأّول د�ستور ياباين يف 1889/02/11، اأطلقت على 

ال�سماء«،  »املنحدر من  تعني  ر�سمية  ت�سمية  الإمرباطور 

الأ���س��رة  حتكمه  ال��ي��اب��ان  اأّن  ع��ل��ى  الأّول  ف�سله  وي��ن�����ّص 

الإم��رباط��وري��ة وال��ف�����س��ل ال��ث��اين ع��ل��ى اأّن الإم��رباط��ور 

ُمقد�ص. ومل تتغرّي هذه املُعطيات اإّل بعد هزمية اليابان 

الذي  ال�سيا�سي  النظام  وهذا  الثانية.  العاملية  يف احلرب 

ا�ستبدادًيا، مبا  نظاما  يعّد  اأن  مُيكن  ل  نه�ستها  �ساحب 

ول  الإم���رباط���ور،  ب��ي��د  ت��ك��ن  مل  احلقيقية  ال�سلطة  اأّن 

نظاماً دميقراطياً، مبا اأّن كّل القرارات التي ت�سدر با�سم 

وبرملان  د�ستور  لليابان  كان  اأجل  ُتناق�ص.  الإمرباطور ل 

لكن  الأوروبي،  النمط  واأحزاب وجمعيات وقوانني، على 

ال�سلطة  هذه  ولول  مغايًرا.  �سيئاً  كانت  ال�سلطة  حقيقة 

مل  اليابان  يف  فالتحديث  اليابانية،  النه�سة  حتققت  ملا 

يقت�سر على القتبا�ص من الغرب واإمنا اأنتج و�سعيات ل 

جتد لها مقاباًل يف الغرب ول يف البلدان الأخرى.

هل مُيكن لهذه املعطيات، ولأخرى كثرية يعر�سها هذا 

الرئي�سية  ل��الأط��روح��ة  �سنداً  تتخذ  اأن  ال���رثّي،  الكتاب 

اليابانية  النه�سة  اعتبار  اأي  الكاتب،  عنها  داف��ع  التي 

جتربة جنحت يف التحديث دون الوقوع يف التغريب؟

من  احلكم.  بهذا  متاماً  يقتنع  ل  قد  القارئ  اأّن  الواقع 

الطريف اأن نرى اأّن احلداثة قد انت�سرت بف�سل اعتقاد 

ع��ام��ة ال��ي��اب��ان��ي��ني اأّن ك���ّل م��ا ي�����س��در ع��ن الإم���رباط���ور 

ال�سني  ت�سبح  اأن  ال��ي��وم  ط��ري��ف��اً  ي��ب��دو  مثلما  ُم��ق��د���ص، 

�سيوعي.  حزب  بقيادة  العامل  يف  راأ�سمايل  اقت�ساد  ثاين 

لكن هل ُيرّبر ذلك احلديث عن حداثة يابانية منف�سلة 

ح�سا�سية  لهما  م�ساألتان  فثّمة  الغربية؟  احل��داث��ة  عن 

امل�سالك  اخ��ت��الف  ه��ل  اأّول،  ودّق���ة ل ميكن جت��اوزه��م��ا. 

يعني اختالف الو�سائل اأم اختالف الغايات؟ وثانًيا، هل 

اأ�سبح الختالف بنية قارة اأم اأنه مّثل مرحلة انتقالية؟ 

ذات��ه��ا،  احل��داث��ة  ت��ع��ري��ف��ات  اإىل  يحيلنا  الأّول  ال�����س��وؤال 

���ا  وال����ف����ارق ب��ي��ن��ه��ا وب����ني ال���ت���ح���دي���ث، وي���ط���ل���ب ع���رو����سً

الغاية  اأّن  مثاًل  افرت�سنا  اإذا  حمّلها.  هنا  لي�ص  مطولة 

منط  اإىل  اإقطاعي  اجتماعي  من��ط  م��ن  النتقال  كانت 

التخل�ص  قبل  قد  يكون  اليابان  فاإنَّ  �سناعي،  اجتماعي 

من  اإّل  يعرفه  مل  ع��امل  يف  لينخرط  امل��األ��وف  عامله  م��ن 

للبلدان  مناف�سا  اليابان  اأ�سبح  بالغرب.  اللتقاء  خالل 

بنمطه  ��ا  اأي�����سً غ��رب��ي��اً  اأ���س��ب��ح  لكنه  ب�سناعاته  ال��غ��رب��ي��ة 

يعترب  ه��ل  امل��ك��ّث��ف.  الت�سنيع  على  امل��رتت��ب  الجتماعي 

ه���ذا حت��دي��ث��ا اأم ت��غ��ري��ب��ا؟ ل��ع��ّل اجل���واب ي��ت��ح��ّدد اأ���س��ا���ًس��ا 

ل  اإذ  بالكلمتني،  للتعريف  ن��خ��ت��اره��ا  ال��ت��ي  ب���ال���دللت 

ي��خ��ف��ى اأن »ال���غ���رب« ك��ل��م��ة ق��د ف��ق��دت م��ع��ن��اه��ا الأ���س��ل��ي 

يف  جغرافيا  وه��و  اإل��ي��ه  ال��ي��اب��ان  ن�سبة  بدليل  اجل��غ��رايف، 

على  تطلق  اأن  ميكن  »غ���رب«  فكلمة  الأق�����س��ى.  ال�����س��رق 

وثيًقا  ارتباطاً  ببع�سها  املرتبطة  امل�سّنعة  املُجتمعات  كّل 

واأمن��اط  دولية  مبادلت  من  الت�سنيع  على  يرتتب  مبا 

ا�ستهالك موّحدة.

اأّم���ا ال�����س��وؤال ال��ث��اين املُ��ت��ع��ّل��ق ب��ال��راه��ن��ي��ة ف��اإن��ه يفرت�ص 

مثاًل  نت�ساءل  اأن  ميكن  للح�سم.  طويال  تاريخيا  مدى 

قيادة  حت��ت  الراأ�سمالية  ال�سني  �ستظّل  م��دى  اأي  اإىل 

رفع  اإىل  ما  يوماً  �ستنتهي  اأنها  ونرّجح  �سيوعي؟  حزب 

يتالءم  كي  ال�سيا�سي  نظامها  وحتديث  التناق�ص  ه��ذا 

ال��ع��دي��د من  اأّن  امل��رج��ح  م��ن  الق��ت�����س��ادي.  نظامها  م��ع 

ينظرون  كانوا  النه�سة  ع�سر  يف  املُ�ستنريين  اليابانيني 

ب��ن��ف�����ص ال��ك��ي��ف��ي��ة ملُ�����س��ت��ق��ب��ل��ه��م، اآم���ل���ني حت��دي��ث ال��ن��ظ��ام 

وب�سفة  وامل��ج��ت��م��ع.  الق��ت�����س��اد  حت��دي��ث  ب��ع��د  ال�سيا�سي 

ع��ام��ة، ن���رى اأّن امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ت��ي مل ت��ك��ن ال�����س��ّب��اق��ة يف 

قّوة  با�ستعمال  ال�ستدراك  اإىل  ت�سعى  الت�سنيع  جم��ال 

الآ�سيوي  التحديث  يكون  الأ�سا�ص  هذا  وعلى  ال�سلطة، 

من هذا النوع، كما يف اليابان �سابقاً اأو يف ال�سني وكوريا 

اإلخ. وماليزيا، 

���ايف على  امل���ه���ّم يف ال��ك��ت��اب ل��ي�����ص ت���ق���دمي اجل�����واب ال�������سّ

للتجربة  الطريف  عر�سه  لكن  املطروحني،  ال�سوؤالني 

ال��ي��اب��ان��ي��ة، اإذ ي�����س��ّل��ط اأ����س���واء ك��ث��رية غ���ري م��األ��وف��ة يف 

التحديث  ت�سوير  اإىل  الغالب  يف  تنحو  التي  الدرا�سات 

ال���ي���اب���اين يف ���س��ك��ل خ���ط���ي. ورمب�����ا ي���ذك���ر ه����ذا ال��ك��ت��اب 

مب��ح��اول��ة ���س��اب��ق��ة ل��ب��ات��ري��ك ���س��م��ي��ث )ال���ي���اب���ان: روؤي���ة 

عليه  يتفّوق  لكّنه   )2001 بالكويت:  ن�سر معرباً  جديدة، 

للنه�سة  ال�سينية  للموؤثرات  ك�سفه  يف  وا�سحاً  تفّوقا 

والآثار  ال�سحف  اأو�سع �سمت  ملدونة  اليابانية، وحتليله 

اأنَّ الدرا�سات  الأدبية لع�سر النه�سة اليابانية. ول �سّك 

�ست�ستفيد  واليابانية  العربية  النه�ستني  بني  املُقارنة 

الكتاب  هذا  يت�سمنها  التي  الرثية  املعلومات  من  كثرًيا 

الثانية. النه�سة  حول 

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

اليابان  اأ�سول  يف  غربيا:  يكون  اأن  دون  حديث  الكتاب: 

احلايل

املوؤلف: بيار فرن�سوا �سويري

2016 النا�سر: باري�ص، غاملار، 

الفرن�سية اللغة: 

*  اأ�ستاذ كر�سي الي�ن�سك� للدرا�سات املقارنة لالأديان
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األطوار الكبرى للفّن اإلسالمي لجوفاني كوراتوال
عز الدين عناية *

رغم تناول ق�سايا الإ�سالم يف �ستى مظاهرها واأبعادها ال�س��سي�ل�جية والدينية وال�سيا�سية، يف الفرتة احلالية يف الغرب، فاإنَّ م��س�ع الفن يف تلك احل�سارة يبقى 

ُمدَرجا يف الهام�س، اأو ُمتناول ب�سكل �سطحي، تبعًا لأحكام م�سبقة متجذرة. بهذه العبارات ي�ستهل ج�فاين ك�رات�ل حديثه عن الفن الإ�سالمي يف ُمقدمة امل�ؤلَّف 

�سني يف الفن الإ�سالمي، الكتابة عن جتليات التجارب اجلمالية الإ�سالمية،  العميق والأنيق الذي ت�ىل الإ�سراف عليه، والذي حاول فيه، رفقة جمع من املتخ�سّ

ا اأ�ستاٌذ  التي ت�سّكلت على �سفاف املت��سط وغطت �سائر املراحل التاريخية. ك�رات�ل ه� اإيطايل متخ�س�س يف الفن الإ�سالمي وم�ست�سار لدى متاحف عاملية، وه� اأي�سً

يف اجلامعة الكاث�ليكية يف ميالن� ويف جامعة اأودينه، �سبق اأن اأجنز جملة من الأعمال يف امل��س�ع من بينها »تركيا.. م�سرية فنية من ال�سالجقة اإىل العثمانيني« 

)2010(؛ »الفّن الفار�سي« )2008(، كما ت�ىل اإعداد كتاب »العراق.. م�سرية فنية من ال�س�مريني اإىل ع�سر اخللفاء« )2006(؛ و�سارك كذلك يف امل�ؤلف اجلماعي 

»من بيزنطة اإىل اإ�سطنب�ل« )2015(.

�ساهم يف اإعداد الكتاب احلايل الذي نتوىل عر�سه 

ج��م��ٌع م���ن اخل�����رباء يف ت���اري���خ ال��ف��ن الإ���س��الم��ي، 

حاولوا من خالل اأبحاثهم تغطية فرتات متنوعة 

موا�سيع  تناولت  الإ�سالمية  الفنية  التجارب  من 

مثل »من الفن الأموي اإىل عاملية الفن العبا�سي« 

و�سمال  الأندل�ص  يف  و»الفن  كوراتول،  جليوفاين 

ب��ورا���ص غ���وايل، و»ال��ف��ن��ون يف  اإف��ري��ق��ي��ا« لكونزالو 

اإ�سبانيا واملغرب اإّبان عهدْي املرابطني واملوّحدين« 

كونتاديني،  اآّن��ا  بقلم  الفاطمية«  ال��ف��رتة  و»ف��ن��ون 

وم�سر«  ���س��وري��ا  يف  ال��ف��ن  يف  م�سيحية  و»م��وؤث��رات 

جل��وف��اين ك���ورات���ول، و»ال��ف��ن الإ���س��الم��ي الغربي 

ميغيل  جل��وزي  الأوروب��ي��ة«  النه�سة  ع�سر  مطلع 

تناول  تاريخيني  بحثني  جانب  اإىل  فلكيز،  بويرتا 

اإىل  ال��ع��ائ��دة  الفنية  الأع��م��ال  الكتاب  معدُّ  فيهما 

واملماليك. ال�سالجقة  فرتتْي 

ي��اأت��ي ن�����س��ُر ال��ك��ت��اب احل���ايل يف اأج����واء ي��ك��رث فيها 

احل���دي���ث ع���ن ال��ت��ع��ام��ل املُ�����س��ني م���ع اآث�����ار ال��ع��امل 

ال��ع��رب��ي وم���ع الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة ال��ع��ائ��دة اإىل ه��ذا 

تقرتفه  ملا  �سيئة  اأ�سداء  الواقع  يف  وهي  الف�ساء، 

ا�ستغلت  اإج��رام��ي��ة،  وع�سابات  ُمت�سددة  جماعات 

ح��ال��ة ال����س���ط���راب ال��ت��ي ت��ع�����س��ف ب��ب��ع�����ص ب��ل��دان 

ظ��رٌف  ذل��ك  يقابل  فنية،  ب��رثوات  لتعبث  امل�سرق، 

الرثوة  هذه  مع  العلمي  التعامل  تديّن  فيه  ي�سود 

ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��زخ��ر ب��ه��ا امل��ن��ط��ق��ة، ذل���ك م��ا ح��اول 

لكتابه  التمهيد  اإليه يف  الإ�سارة  جوفاين كوراتول 

وم���ا ح���ّف���زه لإب�����راز اجل���ان���ب ال��ف��ن��ي يف احل�����س��ارة 

الإ���س��الم��ي��ة واإع��ط��ائ��ه م��ك��ان��ت��ه ال��الئ��ق��ة. ف��ال��ف��ّن 

الفنية  لب احلركة  يندرج يف �سُ الإ�سالمي هو فنٌّ 

الغربي  ال��ف��ن  ق�سايا  ت��ن��اول  مي��ك��ن  ول  ال��ع��امل��ي��ة، 

قاً مع اإغفال ال�سفة اجلنوبية  تناوًل �ساماًل ومعمَّ

من  لها  مبا  اإ�سالمية،  �سفة  هي  التي  للمتو�سط 

وذائ��ق��ت��ن��ا  ال��ف��ن��ي��ة  روؤان����ا  ت�سكيل  ح��ا���س��م يف  ت��اأث��ري 

اجلمالية، كما يقول جوفاين كوراتول. فالعالقة 

ب���ني ال���ف���ن الإ����س���الم���ي، يف ت���ط���ورات���ه امل��غ��ارب��ي��ة، 

ثم  والأندل�سية،  والفاطمية  واملرابطية  املوحدية 

عامة،  والأوروب��ي  البيزنطي  الفن  مع  العثمانية، 

�سواء يف جمال العمارة اأو الف�سيف�ساء اأو املنحوتات 

عميقة  ت��ط��ورات  هي  الت�ساوير،  اأو  امل�سكوكات  اأو 

مبحث  خ��الل  من  يتجلى  كما  القدم.  يف  و�ساربة 

لكونزالو  اإف��ري��ق��ي��ا«  و���س��م��ال  الأن��دل�����ص  »ال��ف��ن يف 

بورا�ص غوايل.

التغافل  اأنَّ  غ���وايل  ب��ورا���ص  ك��ون��زال��و  ي���ربز  ح��ي��ث 

�ساد على مدى  قد  الغرب  الإ�سالمي يف  الفن  عن 

وا�ستعالئية  ودينية  �سيا�سية  لدواٍع  طويلة،  عهود 

اأي�ساً، جراء عقدة املركزية املتجذرة، لكن املقاربة 

ال��ع��ل��م��ي��ة ت��ق��ف ع��ل��ى ن��ق��ي�����ص ذل���ك ال��ت��م�����س��ي. لقد 

ب��ارز يف احل��ّث على خو�ص  دوٌر  �سعيد  كان لإدوارد 

اعتباره  الإ�سالمي  للفن  اأع��اد  مبا  املراجعة،  تلك 

الت�سحيح  ح��رك��ة  ج��اءت  العموم  وع��ل��ى  وتثمينه. 

للمركزية  داخ��ل��ي��ة  ان��ت��ق��ادات  ح�سيلة  ال��غ��رب  يف 

ال��غ��رب��ي��ة، م���ا ج��ع��ل امل���ق���ارب���ات ال��ف��ن��ي��ة ت���ك���ّف عن 

التمادي يف اإلغاء املنتوج الفني الإ�سالمي وطم�سه، 

املغربي  اأو  امل�سرقي  املنتوج  ال�سواء  على  ونق�سد 

ال��رق��ي،  ب��ال��غ  الأن��دل�����س��ي  الفني  امل��ن��ت��وج  ممثال يف 

رغ���م م��ا ت��ع��ّر���ص ل��ه ه���ذا امل��ن��ت��وج يف ح��ق��ب��ة ح��رب 

من   )Reconquista( الإ�سبانية  ال���س��رتداد 

يف  خ�سو�سا،  الديني  ال��رتاث  م�ّص  د  متعمَّ اإت��الف 

رافق  ما  وهو  اإ�سالمي،  هو  ما  كل  لطم�ص  م�سعى 

حمالت طرد املوري�سكيني يف ذلك العهد.

لكن ذلك الطم�ص الذي تعّر�ص له الفن الإ�سالمي 

يف البدء، عقبه ما ي�سبه تاأنيب ال�سمري اأو �سحوة 

ن�سر،  ح�سني  �سيد  ي��ق��ول  ك��م��ا  ال��غ��رب،  يف  ال��وع��ي 

وذل����ك م��ن��ذ ان��ع��ق��اد م��ه��رج��ان ال��ع��امل الإ���س��الم��ي 

الأوىل  ل��ل��م��رة  ت���ن���اول  ال����ذي   1976 ���س��ن��ة  ب��ل��ن��دن 

الدول  من  العديد  باتت  الإ�سالمي.  الفن  م�ساألة 

الأوروبية التي طالها الفتح الإ�سالمي اأو خ�سعت 

تلك  معامل  على  للحفاظ  ج��اه��دة  ت�سعى  لنفوذه 

من  باعتبارها  بها  تفخر  بل  واإجن��ازات��ه��ا،  الفرتة 

ماآثر املا�سي الزاهر. وما ن�سهده اليوم من افتتاح 

الغربية،  اجل��ام��ع��ات  ك��ربي��ات  يف  فنية  تخ�س�سات 

ال�سربون وجامعة روما وجامعة برلني  يف جامعة 

الإ�سالمية  الفنون  بتدري�ص  ُتعنى  لندن،  وجامعة 

يف جمال املنمنمات واملخطوطات والآرابي�سك، هو 

رّد اعتبار وت�سحيح يف الآن نف�سه.

ويف ت��ط��رق ج��وف��اين ك��ورات��ول مل��و���س��وع »امل��وؤث��رات 

اأّن الفن  اأبرز  امل�سيحية يف الفن يف �سوريا وم�سر« 

الإ���س��الم��ي واإن ه��ّل��ت ب����وادر ت�����س��ّك��ِل��ه م��ع ال��ف��رتة 

ال�سيا�سية  امل��رح��ل��ة  ت��ل��ك  اأن  ي��خ��ف��ى  ل  الأم���وي���ة، 

واأخ��رى  �سابقة  ح�سارات  وريثة  كانت  احل�سارية 

تلك  ا�ستبطنت  نف�سه.  العهد  اإىل  تعود  مناف�سة 

ال���رواف���د ال��ت��ي اأْث�����رت اجل���ان���ب الإ����س���الم���ي ال��ف��نَّ 

البيزنطي،  وال��ف��ن  ال�����س��ا���س��اين  وال��ف��نَّ  ال���راف���ديَّ 

عهودها  يف  العربية  اجلزيرة  اختزنته  عما  ف�ساًل 

ف��ن��ّي ق���دمي. وم��ع ر���س��وخ قدم  ت���راث  ال�سابقة م��ن 

ال���دول���ة الإ���س��الم��ي��ة م���ع ال���ف���رتة الأم���وي���ة ب���داأت 

وعن  فنية،  جتليات  عن  تبحث  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

لغة جمالية ترتِجم من خاللها كونيتها، وهو ما 

توظيف  ع��رب  العمرانية،  الإجن����ازات  يف  جلياً  لح 

الأخرى  للح�سارات  احِلرفية  اخلربات  من  جملة 

امل�سجد  قبة  ت�سييد  يف  اأو  الأم��وي  اجلامع  بناء  يف 

الأق�سى، وكذلك يف اإقامة جملة من املعامل املبكرة 

التي  الأر�سية الأوىل  العائدة لتلك الفرتة. كانت 

�سامية  اأر���س��ي��ة  ه��ي  الإ���س��الم��ي  ال��ف��ن  فوقها  ن�ساأ 

ب��ام��ت��ي��از، جت��ل��ى ذل���ك م��ن خ���الل حم��وري��ة اللغة 

ال�سخرة،  كقبة  العمرانية  املعامل  العربية، وطراز 

واملبادرة ب�سرب العملة مع اخلليفة عبد امللك بن 

مروان. وهو ما �سبغ الُبعد الفني يف عهد الدولة 

لين�ساف  و�سرقية،  اإ�سالمية  ب�سبغتني  الأم��وي��ة 

اإىل ذل���ك ب��ع��د غ��رب��ي م���ع ال��ت��ج��رب��ة الأم���وي���ة يف 

الأندل�ص.

للفن  اجللية  التقنية  ال��ت��اأث��ريات  اإىل  وبالإ�سافة 

حديث  الإ���س��الم��ي  ن��ظ��ريه  يف  امل�����س��رق��ي  امل�سيحي 

بيزنطة  من  فنانني  تكليف  ُمنا�سبات  تبدو  املن�ساأ، 

ا. فقد �ساأل  باإمتام اأ�سغال للم�سلمني معروفة اأي�سً

اخل��ل��ي��ف��ة الأم����وي ال��ول��ي��د ب��ن ع��ب��د امل��ل��ك )705-
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يو�ستينيانو�ص  ال��ب��ي��زن��ط��ي  الإم���رباط���ور  715م( 

من  ب��ع��دد  م���ّده  705-711م(  )685-695؛  ال��ث��اين 

جامع  ت�سييد  يف  �سروعه  اأث��ن��اء  امل��ه��رة  احلرفيني 

الهمذاين  الفقيه  ابن  اجلغرايف  وير�سد  املدينة. 

يف »ك���ت���اب ال���ب���ل���دان« ه���ذه ال���س��ت��ع��ان��ة ب��ال��ف��ن��ان��ني 

اأح��ذق  »وه���م  ق��ول��ه:  يف  البيزنطيني  واحل��رف��ي��ني 

حتى  الإن�سان  م�سّورهم  ي�سّور  بالت�ساوير،  الأمة 

ل ُيغادر منه �سيئاً، ثم ل ير�سى بذلك حتى ي�سريه 

�ساباً، واإن �ساء كهال واإن �ساء �سيخاً، ثم ل ير�سى 

ل  ثم  يجعله حلوا،  ثم  يجعله جمياًل  بذلك حتى 

ير�سى حتى ي�سريه �ساحكاً وباكياً، ثم يف�سل بني 

امل�ستغرق  وب��ني  اخَل��ِج��ل  و�سحك  ال�سامت  �سحك 

واملبت�سم، وال�سرور و�سحك الهاذي ويرّكب �سورة 

التغا�سي  مُي��ك��ن  اآخ���ر ل  يف ���س��ورة«. وم��ن ج��ان��ب 

ع��ن م�����س��اه��م��ات ال�����س��ا���س��ان��ي��ني، ال��ذي��ن ك��ان��ت لهم 

ر�سم  يف  �سيما  ول  املنمنمات  فّن  يف  عريقة  تقاليد 

اإجناز  يف  براعة  اأمي��ا  برعوا  وقد  الوجوه،  مالمح 

رة، ال��ت��ي ت���روي ت��اري��خ ملوك  امل��خ��ط��وط��ات امل�����س��وَّ

دان  التي  املانوية  الديانة  �ساحب  وم��اين  فار�ص. 

بها كثرٌي يف بالد العرب حتى بلغت اأر�ص اإفريقية، 

ا ر�ساًما وعلى دراية  قبل جميء الإ�سالم، كان اأي�سً

بفن املنمنمات. و�سمن هذه املوؤثرات التي تاأّثر بها 

�سبه جزيرة  اأ�سهمت منطقتان يف  الإ�سالمي  الفن 

يف  معتربة  ُم�ساهمًة  الإ���س��الم  جم��يء  قبل  العرب 

جنوب  منطقة  وهما  راقية،  فنية  تعبريات  اإيجاد 

اليمن ومنطقة الأنباط يف ال�سمال. وعلى العموم، 

اأعمالهم  اأو الغ�سا�سنة، فقد كانت  �سواء اللخميون 

النحت: فقد  براعتهم يف  ال�سيت، خ�سو�ساً  ذائعة 

ك��ان خل��م��ّي��اً م��ث��ال م��ن ���س��ّي��د مت��اث��ي��ل ط��اق ب�ستان 

ال�سهرية يف اأطراف خرمن�ساه يف فار�ص.

م���ن م��ن��ظ��ور ت��اأ���س��ي�����س��ي ك���ان ال��ف��ن الإ����س���الم���ي يف 

املرحلة الأموية يبحث عن ت�سكيل هوية ُم�ستوحاة 

من روؤية دينية للكون، َتلَت ذلك املرحلة العبا�سية، 

خطاب  اإىل  ينحو  امل�سلم  ال��ف��ن��ان  فيها  غ��دا  ال��ت��ي 

كوين جلي يف اإجنازاته. وهو ما جاء بارزا يف معامل 

الفنية  اللغة  ع��ن  تعبري  خ��ري  ب��دت  التي  ���س��ام��راء 

بعد  على  �سامراء  اأن�سئت  فقد  للعبا�سيني،  العاملية 

لنهر  ال�سرقية  ال�سفة  على  بغداد،  من  كلم  مائة 

دجلة. اإذ اجللي اأنَّ الفنون الإ�سالمية )فّن اخلط، 

عادة  اخل��زف...(  التزويق،  فن  املنمنمات،  املعمار، 

اإليها  ال��ع��ائ��دة  ال��ف�����س��اءات  تنائي  فيها  اجتمع  م��ا 

يعود  ما  وه��و  بينها.  اجلامعة  اخلا�سيات  ووح��دة 

علوية  يف  تتلخ�ص  ع��ق��دي��ة  ن���واة  اإىل  ج��وه��ره  يف 

اأنَّ رح��اب��ة  ���س��ك  ال�������س���ورة. ول  ال��ت��م��ث��ل وجت���ري���د 

الف�ساء الإ�سالمي قد خلقت ثراء فنياً تنوَع بتنوِع 

والأ�سكال  املفاهيم  يف  تعددا  اأ�سفى  ما  الثقافات، 

واملواد.

الكتاب جوفاين  ُمعّد  اأتى بحث  الإطار  �سمن هذا 

كوراتول ملتابعة البعد التاأ�سيلي للفن الإ�سالمي. 

بارز  ديني  مْعلم  لإقامة  الأمويني  �سعي  يندرج  اإذ 

يف ب��ي��ت امل��ق��د���ص ب��ح��ث��اً ع��ن ت��د���س��ني ف�����س��اء روح��ي 

ب���رتاث دي��ن��ي ع��ري��ق،  ت��زخ��ر  ت��وح��ي��دّي يف منطقة 

ال�����س��اب��ق. وب���اإق���ام���ة الأم���وي���ني  ف��ي��ه الإرث  روع����ي 

دولتهم بال�سام، مل يح�سل تهوين من اإرث املنطقة 

معايري  �سمن  توظيفه  اإع���ادة  ج��رت  واإمن��ا  الفني 

ت��وح��ي��دي��ة اإ���س��الم��ي��ة خ��ال�����س��ة. ك��م��ا ج���اءت امل��ع��امل 

التي  ال�����س��ح��راء،  يف  امل��وغ��ل��ة  اأو  النائية  امل��ع��م��اري��ة 

اأن�ساأها الأمويون، لي�ص كما يذهب بع�ص املحللني 

خارج  للعي�ص  الأوائ��ل  الفاحتني  حنني  عن  نا�سئة 

ب��ل ه��ي يف   ،)188 ال��ب��دوي��ة )���ص:  امل��دن لطباعهم 

اأو مراكز  اأو قالع حماية  الغالب حمامات �سحية 

ن�����س��ئ��ت لأغ���را����ص حم���ّددة 
ُ
ا���س��ت��ط��الع ُم��ت��ق��دم��ة، اأ

وذلك  ال�سحراء«،  يف  »ق�سور  تو�سف  كما  ولي�ست 

�ساأن »ق�سري عمرة« يف البادية الأردنية )715-712 

اأريحا )الربع  الوليد( و»خربة املفجر« يف  يف عهد 

الثاين من القرن الثامن امليالدي(، فهي حمطات 

ا�ست�سفائية واإن بدت معزولة اليوم. وقد جتلى يف 

احل�سارات  لتقنيات  املبّكر  ال�ستيعاب  املعامل  هذه 

امل���ج���اورة ال��ف��ن��ي��ة، ع��ل��ى غ���رار ت��و���س��ي��ح الأر���س��ي��ات 

ما  وهو  بالر�سوم،  اجلدران  وتزويق  بالف�سيف�ساء، 

الأثري ميكيله بي�سرييللو تفا�سيله. اأبرز 

ُي��ع��ّد امل��ْع��لَ��م ال��ع��م��راين الأه���م يف ب��الد امل��غ��رب اإب��ان 

مت  الذي  القريوان،  جامع  املبكرة  الفتوحات  عهد 

 670 �سنة  نافع  بن  عقبة  الفاحت  ِقبل  من  تاأ�سي�سه 

وال���ذي اأع��ي��د ب��ن��اوؤه م��ن ِق��ب��ل زي���ادة اهلل الأغ��ل��ب��ي 

املعنون  البحث  يف  م�ستطيل.  �سكل  على   836 �سنة 

لكونزالو  اإفريقيا«  و�سمال  الأن��دل�����ص  يف  ب���»ال��ف��ن 

اأهم  على  الوقوف  الكاتب  يحاول  غ��وايل،  بورا�ص 

عنا�سر الفن الإ�سالمي يف تون�ص من خالل تناول 

املاأثرة الفنية للم�سجد اجلامع، الذي ن�ست�سف فيه 

عنا�سر اأموية ف�ساًل عن اأخرى حملية، على غرار 

ال��ط��راز امل��رّب��ع ال��ذي ���ُس��ّي��دت ب��ه ال�سومعة وم��واد 

فال�سحن  املرّبع.  ال�سخر  يغلب عليها  التي  البناء 

الالتيني   )T( حرف  غرار  على  للجامع  الداخلي 

 )780( الأق�����س��ى  امل�سجد  مي��اث��ل خمطط  م��ا  وه��و 

م�سرق  عمرانية  وح��دة  تربط  حيث  فل�سطني.  يف 

امل�سافات. هذا  تناءت  واإن  العربية مبغربها  البالد 

وق��د �سّكل ج��ام��ع ال��ق��ريوان م��ث��اًل ل��الح��ت��ذاء مع 

 ،)850( �سو�سة  كجامع  تون�ص،  يف  اأخ���رى  ج��وام��ع 

 ،)863-856( ب��ت��ون�����ص  امل��ع��م��ور  ال��زي��ت��ون��ة  وج��ام��ع 

وجامع �سفاق�ص )894(، حتى واإن طراأت على هذه 

اجلوامع حتويرات يف فرتات لحقة.

ع�سر  مطلع  الغربي  الإ�سالمي  »الفن  مبحث  يف 

فل�سفة  اإىل  ي��ت��ط��رق  ال���ذي  الأوروب����ي����ة«  ال��ن��ه�����س��ة 

ال���ف���ن الإ����س���الم���ي ُي�����ربز ج�����وزي م��ي��غ��ي��ل ب��وي��رت��ا 

م�سَبٌع  روح��ان��ي��ة،  حمولة  ذو  ال��ف��ن  ه��ذا  اأن  فلكيز 

م�سكون  ف��ّن  فهو  ووحدانيتها.  الأل��وه��ي��ة  بُعلوية 

دينياً  فّنا  يكون  م��ن  اأ�سمى  وه��و  برتن�سندنتالية 

باملعنى ال�سيق، مق�سده تلبية حاجات �سعائرية ل 

يتجلى  حيث  امل�سيحي.  الديني  الفن  ك�ساأن  غري، 

من  التحول  يف  الإ���س��الم��ي  الفن  يف  التعايل  ذل��ك 

ال���وح���دة،  اإىل  ال���ك���رثة  ال���ن���ور، وم���ن  اإىل  ال��ظ��ل��م��ة 

القول  مُيكن  وبالتايل  الباطن.  اإىل  الظاهر  ومن 

روؤي��ة  م��ن  مرجعيته  ي�ستمد  الإ���س��الم��ي  ال��ف��ن  اإن 

اإذ لي�ص  توحيدية خال�سة حتاكي اجلمال الإلهي. 

امل����راد ب��ال��ف��ن الإ���س��الم��ي ال��ف��ن امل��ت�����س��ل ب��اجل��ان��ب 

جممل  ه��و  ول��ك��ن  حت��دي��ًدا؛  وال�سعائري  ال��ع��ب��ادي 

احل�سارة  ظ��ل  يف  النا�سئة  الإب��داع��ي��ة  الإن��ت��اج��ات 

الإبداعات  متحور  يف  جلياً  يلوح  وهو  الإ�سالمية. 

على  ومدنية  دينية  معامل  يف  الإ�سالمية  الفنية 

حّد �سواء: م�ساجد، مراقد، زوايا، تكايا، مدار�ص، 

ق�سور، اأ�سواق، وحمامات وغريها.

مبحث  تدري�ص  يجري  ال�سامل  الإطار  هذا  �سمن 

الراهن،  الغربية يف  الإ�سالمي يف اجلامعات  الفن 

ب��و���س��ف��ه ت��ع��ب��رياً ع���ن ح�����س��ارة ول��ي�����ص ف��ن��ا دي��ن��ي��ا 

اأداء  روحية  اأج��واء  عرب  يتو�سط  فامل�سلم  ح�سريا. 

ال��ق��راآن،  ت��رت��ي��ل  خ�����س��وع��ه:  ا�ستح�سار  اأو  ع��ب��ادت��ه 

ج���م���ال اخل�����ط، ط��ه��ر امل���ك���ان وب�����س��اط��ت��ه، ت��ن��ا���س��ق 

وغريها  ال�سالة،  يف  اأو  الطواف  يف  اأك��ان  ال�سعائر 

عند  جُمملها  يف  تلتقي  عنا�سر  وه��ي  ال�ُسبل،  من 

والطبيعي.  الفطري  ملُعانقة  ي�سعى  روح��اين  اأف��ق 

ب�سمتني  اّت�����س��ام��ه  الإ����س���الم���ي  ال���ف���ّن  يف  وال���ب���نّي 

عميقتني: جمالية روحية �سفافة يعيها الربانيون 

وجمالية عينية متاحة ل�سائر اخللق.

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

الكتاب: الأطوار الكربى للفّن الإ�سالمي.

اإعداد: جوفاين كوراتول.

النا�سر: جاكا بووك )ميالنو( »باللغة الإيطالية«.

.2016 �سنة الن�سر: 

247�ص. عدد ال�سفحات: 

* اأ�ستاذ ت�ن�سي بجامعة روما
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ما الوطن؟
ليو شي مين

محمود عبد الغفار *
ي�ستهل الكتاب رحلته املُمتعة يف العر�س ب�سكل ت�س�يقي يق�م على ت�جيه بع�س الأ�سئلة اإىل القراء مثل؛ وطنك ك�ريا، كيف ه� الآن؟ اإننا دائًما نت�ساءل عن الأُمة 

ثم نتخيل البلد اأو ال�طن. فما ن�عية امل�اطن الذي يدع� اإىل الفخر؟ اأعلينا- نحن الك�ريني- اأن نفخر ب�سيادتنا وا�ستقاللنا ومتتعنا ببلد دميقراطي؟ هنا علينا اأن 

ُندرك اأّن القائد العظيم لن ي�ستطيع اأن يق�د بلًدا نح� العدالة واحُلرية مبفرده، وبالتايل فكل امل�اطنني لهم دور معه. كما اأن ال�سيادة وال�ستقالل تعني اأنه على 

امل�اطنني اأن يدرك�ا واجباتهم وم�س�ؤولياتهم يف ال�قت نف�سه الذي يحر�س�ن فيه على معرفة حق�قهم. ولي�س هناك مدخل نح� امل�اطنة اجليدة التي تدع� اإىل 

ا اإىل بلٍد اأو وطن متميز. الفخر اأف�سل من الرتابط والتعاون الذي يف�سي تلقائيًّ

   يتناول املوؤلف هذا املو�سوع من منظور خا�ص 

ال�سيا�سية  الأح���زاب  لأح��د  ممثاًل  ك��ان  ل�سخ�ص 

الوقت  بالكتابة يف ذلك  2011م. فقد تناوله  عام 

البلد  اأو  الوطن  تناول معنى  يعيد  اأن  ارت��اأى  ثم 

ب��ع��د ع���دة ���س��ن��وات، وب��ع��د م��ا م���ّر ب��ه م��ن خ��ربات 

يف ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ا���س��ي وك���ذل���ك ق���رب���ه م���ن اأح���د 

الع�سر  يف  اجلنوبيني  الكوريني  الروؤ�ساء  اأعظم 

احل��دي��ث وه���و »ن���و م��و ه��ي��ون«. رمب���ا ل��الأح��داث 

ب��داأت مع الربع الأخ��ري من العام  الأخ��رية التي 

عن  ثانية  الكتابة  يف  ُمهم  دور  كوريا  يف  املا�سي 

ال��وط��ن وامل��واط��ن��ة ع��ن��ده؛ ف��ق��د ب���داأت الأح���داث 

الكورية  الرئي�سة  ط��ال��ت  بالف�ساد  ات��ه��ام��ات  م��ع 

واأخ�����ذت يف ال��ت�����س��اع��د ح��ت��ى ق�����س��ت امل��ح��ك��م��ة يف 

مطلع الأ�سبوع الثاين من مار�ص 2017م، بعزلها 

غ�سون  يف  رئا�سية  انتخابات  لإج���راء  وال��دع��وة 

�ستني يوًما. حتى اأنه- املوؤلف- قد �سّرح باأن هذا 

ال�سموع  يحملون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  لأج���ل  ال��ك��ت��اب 

بوابة  عند  ُمتح�سر  �سلمي  ب�سكل  ويتظاهرون 

بو�سط  ال�سهرية  التاريخية  م��ون«  ه��وا  »ك���واجن 

العا�سمة �سيول احتجاًجا على �سيا�سات الرئي�سة 

احلكم  ع��ن  بتنحيها  مطالبني  هيه«  ك��ون  »ب��اك 

�ساأنها  يف  الف�سل  الكلمة  املحكمة  قالت  اأن  اإىل 

ب�سهرين  الكتاب يف طبعته اجلديدة  قبل �سدور 

ثانية  كتب  اأن��ه  كذلك  امل��وؤل��ف  اأك��د  كما  تقريًبا. 

امل��رة من  ه��ذه  يتناوله  لأن��ه مل  املو�سوع  ه��ذا  يف 

منظور رجل ال�سيا�سة واإمنا من منظور املواطن، 

ولهذا ال�سبب يعر�ص للعديد والعديد من الآراء 

العامل  يف  واملُفكرين  الفال�سفة  لكبار  واملقولت 

اأفاد  وقد  واملواطنة.  الوطن  تعريف  اأو  لتحديد 

األقاها واملعرفة التي  كثرًيا من املحا�سرات التي 

غ  ليتفرَّ ال�سيا�سي  العمل  ت��رك  اأن  بعد  ح�سلها 

للكتابة. ففي هذا ال�سياق له موؤلفات ُمهمة مثل 

لأجل  و«  معكو�ص«،  ب�سكل  العامل  تاريخ  »ق��راءة 

لالأغنياء  الق��ت�����س��اد  و«  ج���و«،  ك���واجن  نتذكر  اأن 

حتديث  و  اأت�سوره«،  كما  التاريخ  و«  والفقراء«، 

كوريا اجلنوبية«، » قراءة ال�سباب«.

مة الكورية مع كارثة »نام اإل دانغ« يف 
ُ
 ظهرت الأ

اإىل  ي�سري  2009م-  ع��ام  يناير  من  ع�سر  التَّا�سع 

يونغ  يف  ال��ك��ارث��ة  تلك  فيها  وقعت  التي  البناية 

�سان- وحتت هذا العنوان العري�ص يذّكر املوؤلف 

بق�سة اأولئك النَّا�ص الذين رف�سوا ُمغادرة املبنى 

اإع���ادة حت��دي��ث��ه، حيث  اأن يتم  ال���ذي ك��ان م��ق��رًرا 

اثنان وثالثون  ال�سديد  الظالم والربد  دخله يف 

ا ليمنعوا هدمه حتت ذريعة اإعادة حتديثه  �سخ�سً

التي تبنتها احلكومة حتى اأنَّها جلاأت اإىل العنف 

لإخ���راج���ه���م، ل��ك��ن اأغ��ل��ب��ه��م مل ي��ك��ن ي���رغ���ب يف 

عن  ف�ساًل  ل�سنوات،  عملهم  مكان  فهذا  املُغادرة، 

لرتك  عليهم  ُع��ر���ص  ال��ذي  امل��ايل  التعوي�ص  اأنَّ 

املبنى مل يكن منا�سًبا ول كافًيا لبدء عمل جديد 

كانت  البناية  تلك  اأنَّ  عن  ف�ساًل  اآخ��ر،  مكان  يف 

كل عاملهم بعد اأن ق�سوا فيه �سنوات طويلة. لكن 

�سام�سونغ  م��ث��ل  ال��ك��ربى  وال�����س��رك��ات  احل��ك��وم��ة 

ودارمي وغريهما قد عزمت بقوة على اإخراجهم 

اأرادوه على  م��ا  امل��ب��ن��ى وحت��ق��ق  واإع�����ادة حت��دي��ث 

ح�ساب الذين لقوا حتفهم باملكان اآنذاك. 

ا�ستفاق  التي  ال�سفعة  مثل  كانت  احل��ادث��ة  تلك 

اأو  »احلكومة  اأن  حقيقة  ليتاأملوا  النَّا�ص  معها 

بل  املواطنني  اأو  النَّا�ص  لأج��ل  تعمل  ل  ال��وط��ن« 

تعمل �سد م�ساحلهم ورغباتهم. فلقد كان هدم 

الكربى  ال�سركات  ل�سالح  حتديثه  لإع��ادة  املبنى 

��ا���ص اأو امل��واط��ن��ني  يف الأ���س��ا���ص ول��ي�����ص لأج���ل ال��نَّ

ال��ع��ادي��ني. وم��ن ه��ذه ال��زاوي��ة ك��ان »ال��وط��ن« هو 

بالفعل ما و�سفه » توما�ص هوبز« باأنه ي�ستخدم 

جميع  يف  م�سروًعا  ا  حقًّ باعتباره  املُ��ق��ن  العنف 

احلالت. ويف هذا ال�سياق من املهم التوقف اأمام 

و���س��ف ت��وم��ا���ص ه��وب��ز ل��ل��ح��اك��م املُ�����س��ت��ب��د والأم���ة 

املثالية. فالأمة املثالية اأو ال�سعب املثايل هو الذي 

ل ُيقاوم اأو يعار�ص حاكمه ولو كان ُم�ستبًدا. هذا 

الت�سور ُيعطي للحاكم حقوًقا مطلقة ليفعل ما 

�سيء  ب��اأي  القيام  م��ن  ال�سعب  وي��ح��رم  ل��ه،  يحلو 

ت��ول��د وتظهر  ف���الأمم  اإرادة احل��اك��م.  ع��ن  خ���ارج 

املُ�ستبد  احل��اك��م  ي��راه��ا  بينما  اأف��راده��ا،  حلماية 

بالطبع  فح�سب.  هو  وطاعته  حلمايته  موجودة 

ع�سره  من  نابعة  هوبز  توما�ص  ت�سورات  كانت 

وما �سهده من فو�سى وا�سطرابات �سيا�سية.

اأنَّ ب��داي��ة كوريا  ث��م ي��رى امل��وؤل��ف »ي��و �سي م��ني« 

اجل��ن��وب��ي��ة ك��ان��ت م��ع احل���رب ب��ني ���س��ط��ري �سبه 

اجل���زي���رة ال���ك���وري���ة، وه���و ت�����س��ور ل���ه ع��الق��ة ما 

البلدان  لكن  ع��ام.  ب�سكل  هوبز  توما�ص  بنظرية 

احل�����ادي  ال����ق����رن  يف  امل���ت���ح�������س���رة  الأوط����������ان  اأو 

باعتبارها  القوميات  نظرية  راأت   قد  والع�سرين 

ول��ك��ن يف  ���س��دي��دة اخل��ط��ورة.  �سمولية  ن��ظ��ري��ات 

ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة، وب��ا���س��ت��ث��ن��اء ���س��ن��ة ع��ق��ب ث��ورة 

���س��ن��وات عقب  اأب��ري��ل، وع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع ع�سر م��ن 

هاتني  فبا�ستثناء  ال��دويل،  النقد  �سندوق  اأزم��ة 

ال���ف���رتت���ني، ك����ان احل�����زب ال�����س��ي��ا���س��ي الأك�����رب يف 

بنظرية  اإمي��ان  اأو  قناعة  �سوء  يف  يتحرك  كوريا 

ال��ق��وم��ي��ات ال�����س��م��ول��ي��ة ت��ل��ك، وق���د دع��م��ه��م ثلث 

ال�����س��ع��ب ب���ا����س���ت���م���رار، مب���ا ُي���ع���رب ع���ن ات��ف��اق��ه��م 

وقناعتهم ب�سيا�سة ذلك احلزب.
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وحت���ت ع��ن��وان »ب��ال��ق��ان��ون؛ ال��ق��واع��د ال�����س��ارم��ة 

ل��ل��ت�����س��ري��ع��ات ال��ق��ان��ون��ي��ة« ي���رى امل���وؤل���ف اأن����ه مع 

واملاألوف  الطبيعي  من  اجلديدة،  الأجيال  تتابع 

اأن ت��ت��غ��ري ال��ن��ظ��ري��ات والآي���دول���وج���ي���ات، وع��ل��ى 

الأع��داء  األ��ّد  ف��اإن  ال�سهري  ميكيافيلي  تعبري  حد 

واأ�سدها خطورة على ال�ستبداد هو احلرية. ويف 

هذا ال�سياق بداأت تظهر اجلمهوريات والد�ساتري 

الديكتاتورية  والنظم  ال�ستبداد  من  حتّد  التي 

القمعية. عند هذا احلد ارتاأى املوؤلف اأن يعر�ص 

ال�سعوب  �ستقود  »احلرية  ح��ول  ث��الث  لنظريات 

ح��ت��ًم��ا ن��ح��و ال�����رثاء« ل������«���س��م��ي��ث«، و« احل��ك��وم��ة 

والأم��ة لي�سا �سيًئا واح��ًدا« جلان جاك رو�سو، و« 

مهما يحدث فال ميكن �سلب احلريات« ل���« جون 

�ستيوارت ميل«.

ا من الآراء      بعد ذلك يتتبع املوؤلف عدًدا كبرًيا جدًّ

والفل�سفية  والجتماعية  ال�سيا�سية  والنظريات 

ح����ول الأم�����ة وامل���واط���ن���ة وال���وط���ن واحل��ك��وم��ات 

ال�سلة  ذات  امل��ف��اه��ي��م  م���ن  وغ���ريه���ا  واحل���ري���ات 

وع���ي عميق  ع��ن  يك�سف  ك��ت��اب��ه، ومب���ا  مب��و���س��وع 

عنا�سر  من  الأ�سا�سية  بفكرته  يت�سل  مبا  ا  ج��دَّ

وت��ن��اول��ه��ا مبنهجية  اإل��ي��ه��ا  الإ����س���ارة  ت�����س��ت��وج��ب 

ب�ساأن  هرني«  »ديفيد  ملقولت  فيعر�ص  وا�سحة. 

اأّن  املثالية وعالقاتها بالقوانني لريى  احلكومة 

احلكومة املثالية ت�سّن اأو تلجاأ لعدد حمدود من 

»الطبقة  عنوان  وحت��ت  وال��ق��وان��ني.  الت�سريعات 

راح  م��وط��ن«  لها  لي�ص  الربوليتاريا  اأو  العاملة 

ي�ستعر�ص اآراء مارك�ص حول ما يجب على الأمة 

اأن ت��ق��وم ب��ه ك�����اأداة ت��وظ��ف��ه��ا ال��ف��ئ��ة احل��اك��م��ة ل 

ليقوم  وال�سالم  احلرية  اأفرادها  متنح  كجماعة 

الآخرين.  عن  مبعزل  فيه  يرغب  مبا  منهم  كل 

�سرح وجهات نظر مارك�ص  املوؤلف يف  وي�ستفي�ص 

اإذا  اإن��ه  م��وؤداه��ا  نتيجة  اإىل  وا���س��اًل  ال�سلة  ذات 

عقود  منذ  الظل  اإىل  ت��وارت  قد  املارك�سية  كانت 

تخفت  مل  لتطويرها  وامل��ح��اولت  الرغبات  ف��اإن 

اإىل يومنا هذا.

العنوان  ه��ذا  مع  يحكم؟  اأن  ال��ذي من حقه  من 

اأف��الط��ون  نظر  وج��ه��ة  امل��وؤل��ف  ي��ت��اأم��ل  العري�ص 

وم��ق��ولت  احل��ك��م،  يف  الفيل�سوف  اأح��ق��ي��ة  ب�����س��اأن 

عن  »من�سيو�ص«  ال�سيني  الكونفو�سي  احلكيم 

�سرورة اأن يحكم اأ�سحاب الف�سائل، واأن العدالة 

ال�سلطة ل غ��ري عند  ب��ي��ده  م��وج��ودة لأج���ل م��ن 

»ث��را���س��ي��م��اخ��و���ص«. ف��م��ا ج���دوى ال��دمي��ق��راط��ي��ة 

الأم����ر؟ يجيب  ن��ه��اي��ة  الآراء يف  ه���ذه  ك��ل  و���س��ط 

املوؤلف عن هذا الت�ساوؤل الذي مل يطرحه بقوله 

الأهمية هو  بالغة  اأهداف الدميقراطية  اأحد  اإن 

لو  ا  �سرَّ النا�ص  اأك��رث  جماح  كبح  على  ق��ادرة  اأنها 

حدث وو�سل اإىل �سدة احلكم. لكن ال�سوؤال الذي 

طرحه املوؤلف ُمبا�سرة هو: هل حب الوطن نبٌل 

اأو مدعاة للفخر؟ ويف معر�ص الإجابة عنه يرى 

اأن حلب الوطن جانبني، ففي الوقت الذي ُيرى 

املنا�سلون املحبون لأوطانهم مناذج م�سرفة  فيه 

نبيلة، قد تراهم اأوطان اأو بلدان اأخرى تتعار�ص 

ف���«  وه���ّدام���ة.  خُم��رب��ة  من���اذج  معهم  م�ساحلها 

اآن ج���ون���غ ج�����ون« ال�����ذي ق��ت��ل اأح�����د اجل�����رنالت 

من  حتريرها  يف  ورغبة  بلده  يف  حبًّا  اليابانيني 

الح���ت���الل ال��ي��اب��اين، ق��د ق��ت��ل��ه ال��ي��اب��ان��ي��ون بعد 

عند  ل��ب��ل��ده  امل��ح��ب  للمنا�سل  من���وذج  اإن���ه  ذل���ك. 

الكوريني، ولكنه جمرم واإرهابي عند اليابانيني. 

اجلماعة  وح��ب  الن�سال  »فيت�سه«  راأى  وبينما 

تول�ستوي  ف��ي��ه  راأى  وحم���م���وًدا،  ��ا  ���س��روريًّ اأم����ًرا 

ال�سّر كله.

ثم يف انتقاله مهمة نحو و�سع النا�ص اأو ال�سعب 

رينان«  اإرن�ست  »جوزيف  مع  يتوقف  ال�سدارة  يف 

اأن  وراأى  وال��ق��وم��ي��ة  الإث��ن��ي��ة  رف�����ص  راأى  ال���ذي 

فالإثنية  ب����الإرادة.  النا�ص  يتمتع  اأن  ه��و  الأه���م 

اللغة  ال��ن��ا���ص  ا���س��ت��خ��دام  م��ن  تنبع  وال��ق��وم��ي��ة ل 

املجتمع  يف  العي�ص  يف  رغبتهم  من  واإمن��ا  نف�سها 

اأو اجلماعة ذاتها، وبالتايل فلي�ص الن�سال وحب 

الوطن اإق�ساًء اأو ع�سبية جتاه ال�سعوب الأخرى، 

اإنه حٌب وولٌء ُمتبادل بني اأفراد ال�سعب الواحد 

وي�ستمر  وط��ن��ه��م.  وجت���اه  ا  بع�سً بع�سهم  جت���اه 

الطبقة  ح���ول  م��ارك�����ص  اآراء  م��ت��اب��ع��ة  يف  امل���وؤل���ف 

وتهدمها  الراأ�سمالية  على  �ستثور  التي  العاملة 

ليتاأمل ف��ك��رة »ال��ث��ورة« يف ح��د ذات��ه��ا وم��ا ال��ذي 

ي���ق���ود ال�����س��ع��وب اإل��ي��ه��ا يف ال���ف���رتات وال���ظ���روف 

ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة. ي��رت��ك��ز امل���وؤل���ف ه��ن��ا اإىل 

ت��ف�����س��ري ي����راه ج��ام��ًع��ا ت��ق��ري��ًب��ا وم��ف�����س��ًرا ل��ق��ي��ام 

الثورات وهو » �سعور ال�سعب اأن الدولة اأو النظام 

الإرادة حلل  ال��ق��درة ول  ل��دي��ه  ت��ُع��د  احل��اك��م مل 

ال�سعب«. كما يتبنى مفهوم كارل بوبر  م�سكالت 

حول اأن طريق الثورات ينفتح عندما تو�سد كل 

�ُسبل التطوير. ثم يعود اإىل »تول�ستوي« ليعر�ص 

منظوره يف اإح�سا�ص ال�سعوب بال�سعادة التي راآها 

ع��زي��زة امل��ن��ال، وم��ع ذل��ك فقد راأى يف احل��د من 

تكوينهم  من  واحل��د  وتطلعاتهم،  النا�ص  رغبات 

وجمعهم للرثوات طريًقا ما نحو ال�سعادة. 

الكتاب  ه��ذا  كتب  ق��د  امل��وؤل��ف  ب���اأنَّ  الت�سليم  وم��ع 

لأجل املنتف�سني �سد الرئي�سة الكورية باك كون 

األ وهي  ا،  يوؤكد على م�ساألة ُمهمة جدًّ هيه فهو 

عليها  اأّن��ه  الثورة  وقت  ال�سعوب  تعي  اأن  �سرورة 

كلل.  اأو  ملٍل  دون  ب��داأب وجّد خال�سني  تعمل  اأن 

بعد  نف�سيًّا  بعًدا  احلديث  ياأخذ  احلد  هذا  وعند 

اأن اجته وجهة فل�سفية على مدار الكتاب، فريى 

�سعوبة  يجد  واأن��ه  بطبعه،  حُمافظ  الإن�سان  اأن 

لكنه  وخُمتلف،  جديد  ب�سيء  القيام  يف  حقيقية 

م��ع ك��ل ذل���ك ي��ت��وق ل��ل��ج��دي��د وي��ن��ت��ظ��ره ويبحث 

يختم  وه��ن��ا  ال��راه��ن��ة.  ال��ع��ق��ود  يف  وبخا�سة  عنه 

ال��ك��ت��اب مب��ق��ولت مل��ف��ك��ري��ن وك��ت��اب ك��وري��ني من 

للتغلب  ال��وح��ي��د  ال�سبيل  ه��و  ال��ت��ط��وي��ر  ق��ب��ي��ل؛ 

ال�سبيل   « ل���« كيم �سانغ بونغ«،  الراأ�سمالية«  على 

لت�����س��اع رق��ع��ة احل��ري��ة الإن�����س��ان��ي��ة« ل���������« اإي ن��ام 

ج����وك«. ث��م ي��خ��ت��م ت��ل��ك امل���ق���ولت ب��وج��ه��ة نظر 

اأو  تكوين  من  الغر�ص  اأّن  ت��رى  لأر�سطو  ُمهمة 

رحلة  تنتهى  ذلك  بعد  العدالة.  هو  الأم��ة  تكّون 

الكتاب مع املعنى اأو املفهوم الأخالقي لالأمة. ثم 

ملاذا وكيف حدث النتقال من الإن�سان الأخالقي 

�سرورة  يحتم  وه��ذا  ال��الاأخ��الق��ي؟  املجتمع  اإىل 

ا�ستقالليتهم  يف  الأف�����راد  ب��ني  ب��ال��ف��رق  ال��وع��ي 

وبينهم عندما يدخلون يف جماعات حتتم �سرورة 

وجود العدالة التي ل تقمع التفرد الذاتي بقدر 

ما تقن وت�سبط التناف�ص بني الأفراد لتظل يف 

التي تخدم تلك اجلماعة، ولهذا ينبغي  الدائرة 

اأعمالهم  ميُار�سوا  اأن  ا�ستثناء  بال  ال�سا�سة  على 

بالأخالق مهما  تت�سم  التي  الأفعال  اإطار من  يف 

كانت الظروف.

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

عنوان الكتاب: ما الوطن؟

املوؤلف: يو �سي مني

دار الن�سر: دول بيجيه

2017م تاريخ الن�سر: يناير 

334 �سفحة عدد ال�سفحات: 
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* )مدر�س الأدب احلديث واملقارن، كلية 
الآداب- جامعة القاهرة(



8

 جمادى الثانية 1438 هـ - مارس 2017م

االستمرارية والتغير أو الثابت والمتحول
في عالم اإلسالم لعدة مؤلفين

يوسف شحادة *
مُيكن عد كتاب »ال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم« من الدرا�سات الأكادميية املُهمة التي ُتعالج ق�سايا العامل الإ�سالمي ُمعاجلة �ساملة، تتناول م��س�عات �ستى 

اريخ، والقت�ساد وال�سيا�سة، واحلق�ق، والربيع العربي، والأقليات املُ�سلمة، واملجتمع. ومن بني املباحث ال�سبعة ع�سر مبحثان، باللغة  ُم�زعة على �ستة اأب�اب يف التَّ

الإجنليزية، لباحثني من بروك�سيل وتبلي�سي، ي�سفيان على الكتاب طابًعا اأوروبيًا �ساماًل.

مارتا  والدكتورة  كونت�ساك،  اإيزابيال  الربوفي�سورة  ت�سري 

الكتاب  عنوان  اأنَّ  اإىل  املُقدمة  يف  بوبين�سكا،   - فوجنياك 

ُي��ح��ي��ل، ع��ن ق�����س��د، اإىل ع��م��ل ال�����س��اع��ر واملُ��ف��ك��ر ال�����س��وري 

اأدون��ي�����ص »ال��ث��اب��ت وامل��ت��ح��ول: ب��ح��ث يف الإب�����داع والت��ب��اع 

اأن  اأهمها  واأفكار،  وتقتب�سان منه عدة جمل  العرب«.  عند 

الثابت مقدر يف الإ�سالم اأكرث بكثري من املتحول، فالتغري 

م�سكوك به دائًما، وي�سكل خروجاً عن املثايل، الذي ت�سكل 

يف القرن ال�سابع خالل حياة النبي حُممد �سلى اهلل عليه 

ل  يكاد  اأدوني�ص،  كتاب  هيبة  على  الت��ك��اء  اأنَّ  بيد  و�سلم. 

واملنهج.  امل�سمون  دون  ال��ع��ن��وان،  على  اإت��ك��اء  �سوى  يكون 

من  ينطلق  ممنهجاً،  نقدياً  فل�سفياً  منحى  يتَّخذ  فكتابه 

و�سلطة  احلداثة،  �سدمة  اإىل  لي�سل  وتاأ�سيلها،  الأ�سول 

اأيدينا  بني  الذي  العمل  اأما  وال�سعري؛  الديني  املوروثني 

على  ال�سوء  ُت�سلط  ال��درا���س��ات  م��ن  جمموعة  فهو  الآن، 

ولي�ص   - الإ�سالمية  املجتمعات  ق�سايا مهمة وح�سا�سة يف 

ب��ال�����س��رورة ال��ع��رب��ي��ة. وال��ع��ن��وان، اخل��ي��ط اجل��ام��ع ال��ذي 

ينبغي للكتاب اأن ي�سري على هداه، يكاد ينمحي، فال جند 

حللقات  تتابًعا  اأو  لال�ستمرارية،  وا�سًحا  خطاً  املباحث  يف 

اأنَّ  واحلقيقة  ت��وازن��ه.  بع�ص  ال��ع��ن��وان  يفقد  م��ا  ال��ت��غ��ري، 

ي��ت��ن��اول  امل�����س��ارب،  ُم��ت��ع��دد  امل��و���س��وع��ات،  ال��ك��ت��اب مت�سعب 

م��و���س��وع��ات ت��ت��ج��اوز ح���دود ال��ع��امل الإ���س��الم��ي - اإن �سح 

الإ���س��الم  ي��ك��ون  ق��وم��ي��ة،  ف��وق  ع��الق��ات  وين�سج   - التعبري 

�سوؤون  عليه  ُت��دار  ال��ذي  املحور  وه��و  لها،  اجلامع  اخليط 

وم�ساراته. الكتاب 

��اري��خ«  »ال��تَّ ب��اب  نارمياني�سفيلي  ج��ورج  اجل��ورج��ي  يفتتح 

مب��ب��ح��ث ب��ال��ل��غ��ة الإجن��ل��ي��زي��ة، م��و���س��وم ب��� »اإل���غ���ازي جنم 

ال���دي���ن. اجل����رنال امل�����س��ل��م امل��ن�����س��ور م��ه��زوم��اً اأم����ام امل��ل��ك 

حياة  م��ن  ج��ان��ًب��ا  فيه  يعر�ص  ال��ب��اين«،  داوؤود  اجل��ورج��ي 

وموؤ�س�ص  ال�سليبيني،  قاهر   - الدين  جنم  امل�سلم  القائد 

قبيلة  والأرات��ق��ة  ع�سر.  الثاين  القرن  يف  الأرات��ق��ة  �ساللة 

ت��رك��م��ان��ي��ة ح��ك��م��ت ج��ن��وب ���س��رق الأن��ا���س��ول يف دي���ار بكر 

اأو  داوؤود،  امللك  عظمة  عن  �سرد  املبحث  يف  وميافارقني. 

الدين  جن��م  ه��زم  ال���ذي   ،)1125  -  1073( ال��ب��اين  ديفيد 

تبلي�سي  ع��ل��ى  ا���س��ت��وىل  وب��ع��ده��ا  دي����دج����وري،  م��ع��رك��ة  يف 

وم��ن��اط��ق ���س��ا���س��ع��ة م���ن ال���ق���وق���از. ع���ن���وان ال��ب��ح��ث ُي�����س��ري 

وانت�ساراتها  ب���الده،  ت��اري��خ  متجيد  يف  ك��ات��ب��ه  رغ��ب��ة  اإىل 

م�سري  غ��ريَّ  الن��ت�����س��ار  ه��ذا  اأنَّ  راأي���ه  ويف  املُ�سلمني،  على 

»ب��داي��ة  ك��ان��ت  امل�سلمني  ه��زمي��ة  واأنَّ  وال��ق��وق��از،  ج��ورج��ي��ا 

اعتمد  وقد   .)23 للملكة اجلورجية« )�ص  الذهبي  العهد 

ومنهم:  الكبار،  املُ�سلمني  امل��وؤرخ��ني  اأق���وال  على  الباحث 

اب��ن الأث���ري، وال��ف��ارق��ي، واب��ن ال��ع��دمي، واب��ن القالن�سي. 

تاريخًيا  ب��ح��ث��اً  فيعر�ص  خائن�سكي،  ي���وري  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 

يف  ت��رك��ي��ا  يف  ال�سوفييتي  ال��ب��ول��ن��دي  التناف�ص  ع��ن  ق��ي��م��اً 

1921-1932، مركزاً على ن�ساطات موؤيدي  الفرتة ما بني 

تركيا  اإىل  ان�����س��دوا  ال��ذي��ن  ال�سوفييتي،  الحت���اد  تفكيك 

الرو�ص،  املُ�سلمني  من  وقربها  اجل��غ��رايف،  موقعها  ب�سبب 

وال���ع���داء ال��ت��ق��ل��ي��دي ب���ني ال���رو����ص وال�����رتك، وال�����س��داق��ة 

املُعاجلة يف حماولة فهم  البولندية الرتكية. وتفيد هذه 

�سريورة  يف  واآخ��ر  حني  بني  ت��ربز  التي  احلالية  امل�سكالت 

من  الرتكية،  والرو�سية  البولندية،  الرو�سية  العالقات 

الراهن.  الو�سع  على  التاريخية  الأح��داث  اإ�سقاط  خالل 

مو�سوعاً  فروبليف�سكي  ب��ارت��و���ص  ال��ربوف��ي�����س��ور  وي��ط��رح 

ق�����س��اي��ا مرتبطة  ي��ت��ن��اول  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���ذاك���رة  اإىل  ق��ري��ب��اً 

املنطقة  يف  با�سا  غ��ل��وب  ال��ربي��ط��اين  ال�سابط  ب��ت��اأث��ريات 

ردح��اً  الأردين  اجلي�ص  لأرك���ان  رئي�سا  ك��ان  وق��د  العربية، 

من الزمن. وبهذه ال�سفة كان يقدم تقاريره اإىل روؤ�سائه 

-1949 العربية يف فرتة  الق�سايا  اآراءه يف  لندن مبيناً  يف 

1956، وكان تاأثريه وا�سحاً يف حث بريطانيا لتخاد قرار 

.1956 مهاجمة م�سر عام 

وال�سيا�سة«،  »القت�ساد  باب  يف  كوزيت�سكي  ميخاو  يتناول 

يف  احلديد  ال�سكك  تطور  الإجنليزية،  باللغة  مبحثة  يف 

اململكة العربية ال�سعودية خالل 110 �سنني. وقد يبدو اأّن 

ولكن  ال�سيء،  بع�ص  غريباً  املو�سوع  بهذا  الباحث  اهتمام 

ت��ع��زي��زه مب��ع��ل��وم��ات واأرق�����ام دق��ي��ق��ة، م��ث��ل ط���ول ال�سكك، 

وعر�سها، وحجم النقل وكثافته، يجعلة جديًرا بالقراءة. 

اإن حتديث القت�ساد ال�سعودي، وتطوير ملحقاته، اأو�سله 

حديث  ا�ستدعى  م��ا  وه���ذا  مُم��ي��زة،  عاملية  م�ستويات  اإىل 

األ��ف   25 ال��ك��ات��ب ع��ن م���رتو م��ك��ة ال���ذي ميكنه ا���س��ت��ي��ع��اب 

راكب يف �ساعة واحدة، وباجتاه واحد، فيغدو بذلك املرتو 

الأكرث ا�ستيعاباً للركاب يف العامل. اأما مارتا روجيفيت�ص، 

فتتناول عملية دمقرطة ال�سرق الأو�سط اإبان حكم جورج 

بو�ص، ُمعتمدة على وثائق برامج الإدارة الأمريكية. وتوؤكد 

ترويج  من  اتخذت  بو�ص  جل��ورج  اخلارجية  ال�سيا�سة  اأنَّ 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ���س��الح��اً اآدي��ول��وج��ًي��ا ملُ��ح��ارب��ة الإره��اب��ي��ني، 

واإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة مل��الح��ق��ة امل��ت��ط��رف��ني الإ���س��الم��ي��ني. ه��ذا 

ال��روؤي��ة  فر�ص  ف��م��ح��اولت  ال�����س��واب،  ُيجانب  ل  التحليل 

الأم��ري��ك��ي��ة ت�����س��اع��دت ب���اط���راد، ب��ع��د احل����ادي ع�����س��ر من 

 .2009 حتى  وا�ستمرت  العراق،  واحتالل   ،2001 �سبتمرب 

اأراد الأمريكيون ن�سر دميقراطيتهم من العراق اإىل �سائر 

الرافدين  بالد  يف  ف�سلت  �سيا�ستهم  ولكن  العرب،  اأقطار 

 - الباحثة  ح�سب   - الأم��ري��ك��ي��ني  فتجربة  ذري��ًع��ا.  ف�ساًل 

اأ�سا�ص اإحداث التغيري »بالقوة ال�سلبة«، وهذا  قامت على 

املُجتمعات  وجعل  الدميقراطية،  العملية  يف  �سلًبا  اأثر  ما 

رت  وف�سَّ الأمريكية.  اجلذب  عوامل  عن  مناأى  يف  املحلية 

��ه  ُم��ع��ظ��م ال�����دول الإ���س��الم��ي��ة اإ���س��ق��اط ن��ظ��ام ����س���دام ب��اأنَّ

الهيمنة  لتعزيز  بل  الدميقراطية،  لن�سر  ل  اأوىل،  خطوة 

الأمريكية على املنطقة. فالتحولت الدميقراطية ينبغي 

ت�سبح  عندئذ  بذاتها يف �سريورة طبيعية،  تت�سكل  اأن  لها 

اإنَّ  خارجي.  خل  تدَّ دون  املجتمعات  تتقبله  داخلًيا  حراكاً 

لي�ست  العربية  البالد  اأنَّ  يزعم  ال��ذي  الباحثة،  ا�ستنتاج 

مع  ويتفق  �سحيحاً،  يبدو  الغربية،  للدميقراطية  ُموؤهلة 

اآراء كثري من الباحثني. وتطرح مارتا هوفمان مو�سوعاً 

ق�سايا  على  ال�سوء  ُي�سلط  ال��درا���س��ات،  يف  التناول  قليل 

املُ�����س��ل��م��ني يف ال��ق�����س��م ال��رتك��ي م��ن ق��رب���ص. وم���ن خ��الل 

كلمة »تق�سيم« الرتكية، ذات الأ�سل العربي، تبني مفهوم 

اأت��راك  م��ن  اجل��زي��رة  ه��ذه  �سعبّي  ب��ني  احلا�سل  النق�سام 

التحليل  الباحثة تعتمد  اأنَّ  ُيثري الهتمام  ويونايني. وما 

البنيوي، الذي على اأ�سا�سه تعر�ص اأفكارها وا�ستنتاجاتها، 

بدًءا مبفهوم التق�سيم، ك�سكل واقعي ينعك�ص على الثقافة 

ي��خ��ل��ق معنى  ال���رم���زي  ب��ع��ده  اأنَّ  ومن���ط احل���ي���اة. وت���وؤك���د 

متاأ�ساًل يف ال�سالت القائمة، وامل�ستقبلية، بني القبار�سة 

وُترًكا. يونانيني 

يف باب »احلقوق« تطرح زوزانا اأوني�ست�سوك - غايك �سوؤاًل 

بحقوق  احل��ق  ل��ه  »م��ن  ال��ع��ن��وان:  مطلع  يف  ت�سعه  مهًما، 

الإن�����س��ان؟ وت���رى اأنَّ امل��ف��ه��وم الإ���س��الم��ي ل��ه��ذه احل��ق��وق 

بني  �ساملة  م��ق��ارن��ة  وت�سع  ال��غ��رب��ي،  مثيله  ع��ن  يختلف 

الإن�سان  حلقوق  الإ�سالمي  الإع��الن  ب���:  ُعرفتا  وثيقتني 

1981، واإع�����الن ال��ق��اه��رة ح���ول ح��ق��وق الإن�������س���ان يف  ع���ام 

املوؤمتر  عن  ���س��ادرة  الأوىل  الوثيقة   .1990 ع��ام  الإ���س��الم 

لكنها  حكومية،  غري  ُمنظمة  وه��ي  اأوروب���ا،  يف  الإ�سالمي 

والإع���الن  اليون�سكو،  منظمة  ُت��ق��ره  دويل  بو�سع  تتمتع 

الثاين وقعته منظمة املوؤمتر الإ�سالمي املعروفة. تعر�ص 

تبني  الوثيقتني،  ه��ات��ني  م��ن  ع��دي��دة  مقتب�سات  الباحثة 

النقاط املهمة التي تو�سح تلك احلقوق، وما مييزها عن 
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يقر  الإ�سالم  اأن  وترى  الإن�سان.  حلقوق  العاملي  الإع��الن 

مت�ساو،  ب�سكل  بال�سرورة  لي�ص  ولكن  ف��رد،  لكل  احلقوق 

الإميانية،  العقيدة  منظور  م��ن  الإن�����س��ان  اإىل  ينظر  فهو 

الأم���ة،  ق�����س��اي��ا  م�����س��ل��ًم��ا، وغ���ري منغم�ص يف  ي��ك��ن  ف���اإن مل 

اخ��ت��ل��ف��ت ب��ع�����ص ح��ق��وق��ه. والخ���ت���الف يف م��ف��ه��وم حقوق 

بالأ�سا�ص،  والدينية  الثقافية  الفروق  من  يتاأتى  الإن�سان 

ال�سريعة،  فامل�سلمون حتكمهم  ذاته،  ومن مفهوم احلقوق 

وهي قانون اإلهي، بينما ينظم حياة العامل الغربي قانون 

والو�سعي  الإل��ه��ي  ب��ني  م��ا  اأن  هنا  ال��ق��ول  ينبغي  و�سعي. 

م��ط��ب��ات ي�����س��ع��ب اخل����روج م��ن��ه��ا، ول��ك��ن ال��ك��ات��ب��ة حت���اول، 

اأم  الإ���س��الم �ساملة  الإن�����س��ان يف  اأح��ق��وق  ���س��وؤال:  ف��ت��ط��رح 

�سوغ  يعيد  ا�ستعارياً  جوابها  ويكون  حُم��ددة؟  فئة  تخ�ص 

ال��ك��رمي��ة »ل��ك��م دي��ن��ك��م ويل دي����ن«، ويختتم  م��ع��ن��ى الآي����ة 

اإن�ساين« )�ص  اإن�سانكم، ويل حقوق  مبحثها: »لكم حقوق 

وت�سغيل  غ��وث  وكالة  ن�ساطات  ِدي��ا  اإيزابيال  تتناول   .)94

الأو�سط،  ال�سرق  UNRWA يف  الفل�سطينيني  الالجئني 

1950 وح��ت��ى يومنا  ع���ام  م��ن��ذ  غ����زة،  ق��ط��اع  وحت���دي���دا يف 

الغوث،  بوكالة  بالتعريف  تكتفي  ل  اأنَّها  هنا  واملهم  هذا. 

واإع��ان��ة  �سحية،  ورع��اي��ة  تعليم،  م��ن  ال��ك��ث��رية  وخدماتها 

ا  اأي�سً ب��ل  ال��ل��ج��وء،  خميمات  يف  للفل�سطينيني  وت�سغيل 

والأ�سرار   ،1948 عام  الفل�سطينية  بالنكبة  القارئ  تعرف 

الوطن.  مغادرة  على  واأج��ربوا  ت�سردوا،  مبن  حلقت  التي 

وتقدم معلومات دقيقة عن م�سادر متويل الوكالة، وعدد 

ولبنان،  �سوريا،  يف  خدماتها  من  اأف��ادوا  ال��ذي  الالجئني 

القول  وميكن  غ��زة.  وق��ط��اع  الغربية،  وال�سفة  والأردن، 

اإن وك��ال��ة ال���غ���وث، رغ���م ن�����س��اط��ات��ه��ا اجل��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى م��دى 

اأخذوا  فالالجئون  بالر�سا،  ال�سعور  تبعث  ل  عاماً،  �ستني 

يتوج�سون  وباتوا  �سنني،  منذ  خدماتها  تناق�ص  يلم�سون 

بع�ص  ي��ع��دون يف  واأّن��ه��م  ل��ه��م، خا�سة  دعمها  ان��ت��ه��اء  م��ن 

العمل  من  ممنوعني  احلقوق،  منقو�سي  �سيوفاً  البلدان 

ب�سفوف  اللتحاق  لهم  م�سموح  وغ��ري  �ستى،  جم��الت  يف 

يناق�ص  كلياً  خمتلف  مبحث  ويف  املجانية.  العايل  التعليم 

م��ريو���س��واف ت��ف��اردوف�����س��ك��ي ب��ع�����ص ق�����س��اي��ا الأخ��الق��ي��ات 

اجلنني  من  الإ�سالم  موقف  حول  وتتمحور  البيولوجية، 

ي�ستدعي  النقا�ص  اأمه؛ وهذا  اكتماله يف رحم  قبل، وبعد، 

ت��ق�����س��ي امل���وق���ف م���ن الإج���ه���ا����ص يف ال��ف��ق��ه الإ����س���الم���ي. 

اإ���س��ق��اط  اأم����ر  امل�����س��ل��م��ني خم��ت��ل��ف��ون يف  اأنَّ ع��ل��م��اء  وي����رى 

ي��رتاوح  منه  ف��امل��وق��ف  ال���روح،  فيه  تنفخ  اأن  قبل  اجل��ن��ني 

يف  متفقون  لكنهم  والتنفري؛  والتجويز،  التَّحرمي،  بني 

اإل يف ح��الت خا�سة  ال���روح،  الإج��ه��ا���ص بعد نفخ  حت��رمي 

اإىل  الباحث  ويهتدي  وعالجية.  �سحية  اأ�سباب  تفر�سها 

ال�سريعة، في�سرح  املُتخلقة يف  الأجنة  قتل  اأ�سباب حترمي 

اأّن منطقها وا�سح، ويتلخ�ص يف اأنَّ اهلل يحرم قتل النف�ص 

التعدي على ما  الروح، فال يجوز  التي خلقها، وبث فيها 

ال�سعودي  ال�سورى  جمل�ص  ويكون  ب��ه.  الإ���س��رار  اأو  خلق، 

جم��ال ب��ح��ث مل��ارت�����س��ني غ��وداي��ت�����س��ك ي��ع��ر���ص ف��ي��ه ج��وان��ب 

ُم��ه��م��ة م��ن ن�����س��اط��ات ه���ذا امل��ج��ل�����ص، وت��رك��ي��ب��ت��ه، وجل��ان��ه، 

واملهمات التي تقع على عاتق اأع�سائه. واملهم هنا النظرة 

الإيجابية اإىل هذه املوؤ�س�سة التي تعجب الباحث بجراأتها، 

املو�سوعات  اأخطر  ُمناق�سة  الإقدام على  توانيها يف  وعدم 

وُم�ساءلتهم  الأم���راء،  بع�ص  ا�ستدعاء  ومنها  واأ�سعبها، 

يبدو  وقد  املتطرفة.  التنظيمات  متويل  مت�ص  ق�سايا  يف 

زعم غودايت�سك حما�سًيا بع�ص ال�سيء، اإذ يرى اأنَّ جمل�ص 

ال�سورى ميثل م�سروعاً لربملان �سعودي قادم، اإن ا�ستمرت 

عملية الإ�سالحات يف طريقها ال�سحيح. 

يف ب����اب »ال���رب���ي���ع ال���ع���رب���ي« م��ب��ح��ث��ان، ي���ن���اأى م��ول��ف��اه��م��ا 

الأخ��رية،  العرب  ث��ورات  يف  كتب  ما  تكرار  عن  بنف�سيهما 

�سيجيت�ص،  م��ارت�����س��ني  د.  ب��ق��ل��م  الأول،  امل��ب��ح��ث  ف��ي��اأت��ي 

ال��زل��زال  ه��ذا  ظ��ل  يف  الفل�سطينة  الق�سية  ع��ن  متحدثاً 

كثريا،  يتغري  مل  الفل�سطيني  الو�سع  اأّن  وي��رى  العربي. 

الفل�سطيني،  املجتمع  اخلطرية  الأح���داث  مد  ي�سل  ومل 

ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة وم���وؤث���رة. ورمب���ا ال��ت��اأث��ري امل��ن��ت��ظ��ر ك��ان 

حكم  ا�ستمر  ل��و  م�سر،  م��ن  ق��ادم��اً  غ��زة،  ق��ط��اع  �سي�سيب 

من  اأف�سل  بحال  �ستكون  كانت  فحما�ص  فيها،  الإخ���وان 

ال����ذي ه��ي ف��ي��ه الآن. ك��م��ا ي��زع��م ال��ب��اح��ث، ف����اإّن ال�����س��يء 

امل��ل��م��و���ص ال���وح���ي���د، ال����ذي اأف�����اد م��ن��ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون يف 

الدبلوما�سي  الهجوم  يف  متثل  العربية،  ال��ث��ورات  خ�سم 

لن  الطريق  هذا  اأّن  يوؤكد  لكنه  الأمم.  هيئة  منتديات  يف 

يوؤدي اإىل قيام دولة فل�سطينية حقيقية، اإل باتفاق ثنائي 

الهيئات  قبل  م��ن  ح��ل  بفر�ص  ل  اإ���س��رائ��ي��ل��ي،  فل�سطيني 

مماطلة  اأن  ذك��ر  ع��ن  يغفل  �سيجيت�ص  اأن  غ��ري  ال��دول��ي��ة. 

لن  ال�سلم،  اإىل  جنوحها  وع��دم  امل��ف��او���س��ات،  يف  اإ���س��رائ��ي��ل 

الهيئات  تقوم  اأن  ال�سواب  ثنائي؛ ومن  اتفاق  اإىل  يف�سيا 

وفر�سها  الأمم،  هيئة  ق��رارات  بتطبيق  الفاعلة  الدولية 

ع��ل��ى ق���وة الح���ت���الل. وامل��ب��ح��ث ال���ث���اين ت��ق��دم��ه ن��ات��ال��ي��ا 

اأو�ساع  لوكا�سيفيت�ص، وتعر�ص فيه انطباعاتها عن تردي 

وتفيدنا   .2014 ربيع  يف  زيارتها  بعد  م�سر،  يف  ال�سياحة 

يف  امل�سريني  ح��ي��اة  م��ن  ع��دي��دة  ج��وان��ب  بتوثيق  الباحثة 

ول  يناير؛   25 ثورة  بعد  عا�سوها  التي  الع�سيبة  الأوق��ات 

�سلبية  اأمورا  ال�ستقرار، يخلقان  الفو�سى، وعدم  اأن  �سك 

النا�ص، تنتج عنها ظاهرات َمَر�سية. ما يلفت  يف عالقات 

النتباه اأن املوؤلفة ت�سع ملحقاً مكوناً من ع�سر �سفحات، 

وفيه معلومات مفيدة عن مواقع �سياحية كثرية، �سنفت 

حمتوياتها،  عن  ونبذة  ن�ساأتها،  تاريخ  تت�سمن  جداول  يف 

اكت�سافها، ومكانه. وتاريخ 

م��ن حم���اور ال��ك��ت��اب اجل���دي���رة ب��الن��ت��ب��اه ب���اب »الأق��ل��ي��ات 

مارتا  للدكتورة  اأولها  ثالثة؛  مباحث  ويحوي  امل�سلمة«، 

والطبقة  الربجوزاية  مو�سوع  يتناول  بيهي�سي،   - فيدي 

لإيزابيال  وثانيها  الأوروب��ي،  الغرب  يف  امل�سلمة  املتو�سطة 

كونت�ساك، تتحدث فيه  عن املنظمات ال�سيا�سية الإ�سالمية 

فيه  ويعر�ص  �ستوبت�سين�سكي،  لأجن��ي  وثالثها  رو�سيا،  يف 

مدينة  يف  واآف��اق��ه  ومنطلقاته  الإ���س��الم��ي  التعليم  تطور 

�ستني  وبعد  امل�سلمني،  اأن  توكيد  الأول  املبحث  يف  ق��ازان. 

�سنة من موجات هجرتهم الأوىل، بداأوا بت�سكيل �سريحة 

كبري  جن��اح  وه��ذا  املتو�سطة،  الطبقة  �سمن  بهم  خا�سة 

املنا�سب  ت�سلق  يف  تواجههم  التي  اجلمة  ال�سعوبات  رغم 

الفكرة  عن  النظر  وبغ�ص  امل�ستقبلة.  البالد  يف  الرفيعة 

ويعي�سون  العمل،  يحبون  ل  اأّنهم  امل�سلمني  عن  ال�سائدة 

عالة على الدولة، فاإّن امل�سلمني ي�سهمون يف الناجت القومي 

الباحثة  وتوؤكد  ال���دولرات.  مبليارات  اإقامتهم  بلدان  يف 

التخويف  ظاهرة  وتبديد  للعن�سرية،  اجل��ريء  النقد  اأّن 

اأن  ميكن  امل�سلمني،  �سد  التمييز  وحماربة  الإ���س��الم،  من 

اأن  وخ��ا���س��ة  ال��غ��رب،  يف  امل�سلمة  الأق��ل��ي��ات  اأو���س��اع  حت�سن 

غالبيتها من الفئات الفتية من املُجتمع. يف املبحث الثاين 

تكتب كونت�ساك اأن عدد التنظيمات الإ�سالمية يف الحتاد 

الرو�سي يتخطى الع�سرين، لكنها مل ت�سجل كاأحزاب، ول 

امل�ساركة يف النتخابات كاأحزاب م�ستقلة. ويف  تتمتع بحق 

ميكن  الإ�سالمية  املجموعات  بني  النق�سامات  اأن  راأي��ه��ا 

على  ال��ق��ادة  م�سالح  وتغليب  �سخ�سية،  اأ�سباب  اإىل  رده��ا 

جند  الثالث  املبحث  يف  امل�سلمة.  لالأقليات  العام  ال�سالح 

عا�سمة   - ق���ازان  يف  التعليم  ت��ط��ور  ع��ن  مهمة  معلومات 

ج��م��ه��وري��ة ت��ت��ار���س��ت��ان - وت�����س��ك��ي��ل اجل��ام��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة 

الرو�سية يف نهاية ت�سعينيات القرن الع�سرين. 

امل�سلم  �سورة  اأولهما  مو�سوع  مبحثان،  »املجتمع«  باب  يف 

حت��اول  وفيه  الأخ���رى،  الأوروب��ي��ة  واملجتمعات  بولندا  يف 

ماتو�سياك،  و�سيلفيا  غرابوف�سكا،  كاتاجينا  الباحثتان 

ت�سكلها.  واأ�سباب  امل�سوهة،  ال�سورة  ه��ذه  اأمن��اط  مقارنة 

يف  الهائل  التاأثري  اأّن  منها  �سحيحة،  ا�ستنتاجات  وجن��د 

الإع��الم  و�سائل  اإىل  يعود  ال�سلبية  امل�سلم  �سورة  ت�سكيل 

املُ�سلمني،  ت�سويه �سورة  داأبت على  التي  العامة،  والثقافة 

 .2001 �سبتمرب   11 اع��ت��داءات  بعد  خا�سة،  منهم  والعرب 

عن  يتحدث  لنغوف�سكا،  يو�ستينا  بقلم  ال��ث��اين،  املبحث 

الأو���س��ط،  ال�����س��رق  يف  البولندية  الثقافية  الدبلوما�سية 

الإ�سارة  وجت��در  واإ�سرتاتيجيتها.  عملها،  تطوير  واأ�س�ص 

اإىل اأّن الدور الذي تلعبه هذه الدبلوما�سية يف هذا ال�ساأن 

الأوروب����ي،  الحت���اد  اإىل  ب��ول��ن��دا  ان�سمام  بعد  تعاظم  ق��د 

وط����راأ ع��ل��ى امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف ت��غ��ري م��ل��م��و���ص، ح��ي��ث ازداد 

حماولت  ون�سطت  العربية،  بالثقافة  البولندي  الهتمام 

ن�سر الثقافة البولندية يف العامل العربي. 

ميكن القول اإّن الكتاب، ورغم عدم الإم�ساك باخلط العام 

ال�ستمرارية  العنوان:  يف  املرفوعتني  لق�سيتيه  الناظم 

والتغري، قد حوى بني دفتيه مباحث اأعملت مبا�سعها يف 

موؤلفوها من خاللها  �سعى  وُمهمة،  �ساملة،  ق�سايا  ج�سد 

اإىل ك�سف جوانب كثرية يف عامل امل�سلمني وجمتمعاتهم. 

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

عنوان الكتاب: ال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم 

ومارتا  كونت�ساك  اإيزابيال  حترير  موؤلفني.  عدة  املوؤلف: 

بوبين�سكا   - فوجنياك 

 Wydawnictwo ووج  ج���ام���ع���ة  دار  ال����ن����ا�����س����ر: 

 Uniwersytetu Łódzkiego
مكان الن�سر: ووج )لودز( - بولندا 

 2016 �سنة الن�سر: 

البولندية الكتاب:  لغة 

238 �سفحة. عدد ال�سفحات: 

* اأكادميي فل�سطيني مقيم يف ب�لندا
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بودريار هذا المفكر الجذاب والغريب
تأليف جماعي بتحرير نيكوال بواريي

سعيد بوكرامي *
والن�سق  خا�سة  الفرن�سي  الفل�سفي  الن�سق  داخل  غريبة  فكرية  حالة   )2007 مار�س   6 يف  وت�يف   1929 يوليو   27 يف  ب�دريار )ولد  جان  الفرن�سي  املُفكر  ُي�سكل 

ار. كان هذا الختيار الفكري الراديكايل �سببًا يف  م نف�سه مبقالته ودرا�ساته كُمفكر ن�عي، ُيغرد خارج ال�سرب و�سباًحا ماهرًا ي�سبح �سد التيَّ الفل�سفي عامة. ُيقدِّ

ا يف و�سع غريب اآخر، فقد اأ�سبح ب�دريار يعي�س تهمي�ًسا يف فرن�سا و�سهرة يف اجلامعات الأمريكية مثل  ظه�ر �س�رة ب�دريار اجلديل واجلذاب والغريب، و�سببًا اأي�سً

ف�ك�، ودريدا، ودول�ز، وغاتاري وجاك لكان.

ما  اإىل حلقة  كبري  ب��اق��ت��دار  ينتمي  ��ه  ف��اإنِّ ذل��ك  ورغ��م 

انطلقت  التي  املُعا�سرة،  الفرن�سية  بالنظرية  ي�سمى 

باأفكارها  لت�سطع  وجامعاتها،  وكوليجها  باري�ص  من 

اجلذرية يف اأنحاء العامل. لكن بودريار اليوم اأبعد ما 

ُمريب  �سمت  هناك  العاملي.  زمالئه  اإ�سعاع  عن  يكون 

ع��ن معظم ك��ت��اب��ات��ه يف ع��ل��م الج��ت��م��اع واجل��م��ال��ي��ات. 

ملاذا هذا الإ�سرار على نقل هذا العامل من املركز اإىل 

ب��ودري��ار  ب���اأّن  اأخ���رى  م��رة  الع���رتاف  الهام�ص؟ يجب 

اآث����اره،  ع��ل��ى  للت�سوي�ص  و���س��ع��ه  يف  م��ا  ك��ل  ف��ع��ل  نف�سه 

ورف�����ص اأي ���س��ك��ل م��ن اأ���س��ك��ال ال��واق��ع��ي��ة يف حم��اول��ة 

مبوت  م�سرًحا  الواقعية.  املعامل  على  لاللتفاف  منه 

التي  واجلذابة،  الرباقة  مظاهره  يف  وم�سككاً  الواقع، 

يرعاها الإعالم املزيف. قد جند مربرات لهذا الإغواء 

القاتل يف مفارقات ال�سطناع اأو الباتافيزياء. ويق�سد 

يولد  جتريدي  نظام  ا�سطناَع  امل�سطلح  بهذا  بودريار 

النماذج، اأي واقٍع بال اأ�سل وبال واقع حقيقي: يطلق 

عليه بودريار واقعا فوق-واقعي. وبالتايل ت�سفية كّل 

املرجعية. النظم 

واملو�سوعية  الذاتية  بني  ما  �سراع  يف  ب��ودري��ار  عا�ص 

م�ساره  ط���وال  ب��ودري��ار  لكن  ف��ك��ره،  انتظم  وحولهما 

ال��ف��ك��ري حت����دى ذات��ي��ت��ه اخل���ا����س���ة. وه����ذا م���ا ح���اول 

املُ��ف��ارق��ة  وه��ن��ا  ب��ه مبو�سوعية،  الإم�����س��اك  ال��دار���س��ون 

عن  فكر  لإن��ت��اج  حم��اول��ة  كانت  ب��ودري��ار  ن�سو�ص  لأّن 

تهم  ثم  اأوًل  تهمه  ذاتية  ق�سايا  من  معرفية  مواقف 

الإن�سان املعا�سر ثانياً. حاول الدار�سون يف هذا العمل 

امل�����س��رتك اجل��م��ع ب��ني ذات��ي��ة ب���ودري���ار وم��و���س��وع��ي��ت��ه 

احلداثي.  واإ�سعاعه  فكره  عن  �سريحة  �سورة  لر�سم 

وم���ن ه��ن��ا اأي�����س��اً ج���اء ع��ن��وان ال��ك��ت��اب« ب���ودري���ار ه��ذا 

ب��ودري��ار غريباً  ك��ان  املفكر اجل���ذاب وال��غ��ري��ب«. رمب��ا 

الغريب  اجلذاب  لأنَّ  كتاباته،  ولكنه عقالين يف  حقاً، 

لي�ص جُمرد �سيغة يفهم معناها ب�سكل حد�سي، واإمنا 

اأك���رث دقة  ري��ا���س��ي: فهي بتعبري  م��و���س��وع  اأي�����س��اً  ه��ي 

احلالت  لبع�ص  حتليلية،  ومنذجة  ديناميكي،  ت�سور 

امل�سطربة التي فر�ست نف�سها يف الع�سر احلديث.

�سل�سلة  لرم���ون���ت  دار  ع���ن  ال�������س���ادر  ال��ك��ت��اب  ج��م��ع   

الج��ت��م��اع  ع��ل��م��اء  م��ن  نخبة  الفرن�سية  امل����اء«  »���س��ف��ة 

للجماليات  وامل��ن��ظ��ري��ن  والق��ت�����س��ادي��ني  وال��ف��ال���س��ف��ة 

الكتاب  على  امل�سرف  مقدمتهم  يف  الإع���الم:  وو�سائل 

وجان  كايي،  واآلن  بري�ص،  وج���ريارد  بوارييه  نيكول 

بول كورنيي، وفران�سواز غيارد، و�سني مني، وكاتارينا 

وف��ران�����س��وا  �سميلك،  وك���الرا  روج���ي،  دو  واآن  نيميي، 

الأ�سا�سي  هدفهم  ك��ان  ف��وال��و..  ل��وي  وج��ان  �سيغوري، 

الكثري من  واإزاح����ة  ب��ودري��ار  خ��ط��اب  النظر يف  اإع���ادة 

احلجب واملغالطات عن فكره املعا�سر واملثري للجدل. 

التي  ال��درا���س��ات،  م��ن  جمموعة  ال��ك��ت��اب  ت�سمن  وق��د 

مو�سوع  حتى  اأو  فل�سفي  منهج  اتباع  هدفها  يكن  مل 

تبحث  متجاورة  ُمقاربات  عن  البحث  ولكن  ُم�سرتك، 

اأعمال جان بودريار يف علم الجتماع  عن �سر جاذبية 

على نقي�ص بع�ص الدرا�سات التي حتاول عادة تقدمي 

اأكرث  ا�ستهر  الأخ��ري  ه��ذا  اأنَّ  بيد  كفيل�سوف  ب��ودري��ار 

ب��ت��ح��ل��ي��ل��ه ل��ل��م��ج��ت��م��ع ال���س��ت��ه��الك��ي، ودرا����س���ة احل��ي��اة 

اجلاذبة  الدرا�سات  هذه  للمارك�سية.  ونقده  اليومية 

ج��ع��ل��ت��ه ي��ح��ت��ل م��ك��ان��ة خ��ا���س��ة يف الأو����س���اط ال��ف��ك��ري��ة 

يف  التقدير«خا�سة  من  الكثري  عنها  ونال  الفرن�سية، 

الوليات املتحدة« مل�ساركته يف النقا�ص العام والتهمي�ص 

ا  داخل اجلامعة. يقدم الكتاب حتلياًل موّلدا متناق�سً

اأحياًنا لكنه ويّف وياأخذ بعني العتبار الطابع الفكري 

وال�����س��خ��ري��ة ال��ل��ت��ني مت��ي��زت ب��ه��م��ا م��وؤل��ف��ات ب���ودري���ار 

ترابطا  بالتزامها  الدار�سني  اأبحاث  تتميز  ودرا�ساته. 

اأعمال  اأبعاد  ي�ستوعب  مو�سوعاتيا  وهيكال  منطقيا، 

بودريار كلها.

عن  بوارييه،  نيكول  كتبها  التي  ال�ساملة  املُقدمة  بعد 

�سرورة اإعادة قراءة بوديار وفق املعطيات وامل�ستجدات 

املجتمع  مل�سكلة  املكر�ص  الأول  الق�سم  جن��د  ال��راه��ن��ة، 

ال�ستهالكي. وهنا يت�ساءل �سريج لتو�ص اإىل اأّي مدى 

وكيف  بالإيكولوجي  ب��ودري��ار  فكر  يو�سف  اأن  ميكن 

بودريار  انتقاد  اأن  ويالحظ  ال�سيا�سية.  البيئة  يف  اأثر 

يف  بالفعل  �ساهم  ال��ع��الم��ات  ون��ظ��ام  ال��ت��ج��اري  للعامل 

النمو  �سلبيات  تنتقد  جمتمعية  وحركة  بل  نقد  بلورة 

القت�سادي. توقف الباحث اأي�ساً عند عالقة بودريار 

بظهور التفكري املناه�ص للنفعية )مبا يف ذلك احلركة 

اآلن  العلوم الجتماعية( ويقول  املُناه�سة للنفعية يف 

اكت�ساف«  »اإع����ادة  يف  ب��ودري��ار  �ساهم  ال��واق��ع  يف  ك���اي: 

اه��ت��م  ف��رن�����س��ي  ع���امل   )1950-1872 م��او���ص  م��ار���س��ي��ل 

ا�ستخدامه  الب�سرية وعلم الجتماع(، ولكن  بالأعراق 

ملفاهيم هذا الأخري وحتاليله ال�ساملة ات�سمت بالكثري 

بالن�سبة  ت�ساوؤماً.  اأكرث  ما،  وبطريقة  خرية،  ال�سُّ من 

التقاليد  يف  وخ��ا���س��ة  ال�سعبي،  ال��ت��ح��رر  ج��ه��ود  اإل��ي��ه، 

كذلك.  دائ��ًم��ا  وكانت  وه��م  �سوى  لي�ست  ال�سرتاكية، 

بدرا�سة  الق�سم  ه��ذا  روج��ي  دي  اآن  الباحثة  تختم  ثم 

اأجنزها  التي  لبودريار  امل�سرتكة  الدرا�سة  مبتكرة عن 

رف��ق��ة ال��ك��ات��ب ج���ورج ب��ريي��ك وك��اله��م��ا در���ًس��ا وظيفة 

الأ�سياء، يف ف�ساء الطقو�ص اليومية ودللتها.

يف ال��ق�����س��م ال��ت��ايل ���س��ي��ت��ن��اول ج����ريارد ب��ري�����ص ع��الق��ة 

الباحث بودريار  البداية يدفع  باملارك�سية. يف  بودريار 

بالن�سبة  ب��ي��ن��ه��م��ا.  ن��ق��دي  ح����وار  ع��ق��د  اإىل  وم��ارك�����ص 

ل��ل��ب��اح��ث ف����الأول مل ي��ف��ه��م ك��ل��ي��اً ال��ث��اين. وح��ت��ى واإن 

)ال��ب��ات��اف��ي��زي��اء:  ال��ب��ات��اف��ي��زي��ائ��ي��ة  ح�سا�سيته  حملته 

م�����س��ط��ل��ح ه��ج��ائ��ي و���س��ع��ه األ���ف���رد ج����ريي ل���الإ����س���ارة 

رم��زي  ب�سكل  ي�ستند  ال���ذي  اخل��ي��ال��ي��ة  احل��ل��ول  لعلم 

ا�ستناداً  املو�سوفة  الأ���س��ي��اء  وملكية  الأول��ي��ة  للر�سوم 

مل��ج��م��وع فكر  ف���ري���دة  اإىل حت��ل��ي��الت  لف��رتا���س��ي��ت��ه��ا( 

م��ارك�����ص، ب��ح��ي��ث اأث�����ار م�����س��األ��ة ���س��ط��وة ال�����س��ل��ع على 

احلقيقية.«  قيمته  مينح  »مل  املفهوم  هذا  اأ�سحابها. 

املعاتبة  النظرية  بري�ص  ج��ريارد  مالحظات  وتو�سح 

وفكر  كلها(  جتلياتها  )يف  امل��ادي��ة  ب��ني  الكبرية  ال��ه��وة 

وال��واق��ع جمرد  املادية  يعترب جتليات  ال��ذي  ب��ودري��ار، 

اأوه����ام، م�سيدة ع��ل��ى ن��ظ��ام م��ن ال��ت�����س��ورات ال��رم��زي��ة 

ال��ت�����س��ورات، ح��ي��ث انت�سر  ن��ظ��ام م��ن  اأو ع��ل��ى الأ����س���واأ 

اأما  الفرجة.  جمتمع  غري  لي�ص  الأخري  وهذا  الرمز، 

توافق  واإن  حتى  تباينا،  فاأكرث  بواريي  نيكول  درا�سة 

ا  خ�سو�سً يقف  فهو  النقاط،  بع�ص  حول  »بري�ص«  مع 
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مكانة  حول  بودريار  �ساغها  التي  النوعية  النقلة  عند 

املادة، بدًل من البقاء مثل التيارات املارك�سية اجلديدة 

اأ�سري �سياق القت�ساد ال�سيا�سي. ومن ذلك رف�سه فكرة 

ال�سعب  اأو  الفرد  ارت��ه��ان  اإن��ه��اء  اأو  انعتاق  بناء  اإمكانية 

لأنَّ  اقت�سادي.  اإنتاج  لنظام  وفقاً  منظم  جمتمع  داخل 

العامل م�ستلب بعملية الإنتاج نف�سها، التي ل وجود لها 

ال�سرتاكية  اأخ��رى،  وب�سيغة  الراأ�سمايل.  الإط��ار  خارج 

اأن ي����وؤدي اإىل  الإن��ت��اج��وي��ة ه��ي جم���رد وه���م ل مُي��ك��ن 

الأهمية  النهاية  يف  الباحثة  وتالحظ  الأف��راد.  حترير 

لالألفاظ. هذا اجلانب  بودريار  التي مينحها  الق�سوى 

اأهمية فران�سوا �سيغوري يف درا�سته  ال�سوء على  ي�سلط 

الدرا�سة  اأنَّ  املالحظ  لكن  الثالث.  الق�سم  تختم  التي 

فبدل  فكرية،  ممار�سة  ولي�ست  الأ�سلوب  يف  متر�ص  هي 

اأن يتحدث عن الباتافيزياء عند بودريار فهو ميار�سها. 

ل��ب��ودري��ار،  ال��ف��ك��ري  ال��ت��اري��خ  ع��ل��ى  تعليقه  م��ع��ر���ص  ويف 

ير�سم �سورة فل�سفية وباتافيزيائية من خالل عالقاته 

مع جاري، وباتاي، وبنيامني، وبارت، وغريهم.

جمال  يف  التحديد،  وج��ه  على  الثالث،  الق�سم  يغامر   

جيالرد  فران�سواز  تتناول  حيث  الباتافيزياء.  فل�سفة 

الراديكالية وهذا ما  زاوية خ�سائ�سه  بودريار من  فكر 

جعل منه مفكراً قوياً وحمفوًفا باملخاطر حينما ي�سف 

الزوال، وكيف  اإىل  العقالين يف طريقه  الوهم  اأن  كيف 

بودريار  يدعي  ل  �سيختفيان.  و«املعنى«  اأن«احلقيقة«، 

وفاتها  يعلن  واإمن��ا  حقيقة،  اأي  اأو  احلقيقة،  بناء  اإع��ادة 

بودريار  جان  فكر  »ميتنع  جيالرد  بتعبري  اأو  النهائية؛ 

نظر  يف  ي�سبح  اأن  اإىل  اأدى  ما  وه��ذا  الأم���ور،  �سرح  عن 

الآخرين راديكاليا« )�ص 123(. 

اجلدلية  ال�سيا�سية  التعليقات  على  الرابع  الق�سم  يركز 

لبودريار. فيعود جان لوي فوالو اإىل التَّلقي الذي حظي 

به كتاب »الي�سار املقد�ص«، كتاب الذي ي�سم مقالت بني 

نقد  اإىل  ب��ودري��ار  خاللها  م��ن  �سعى  التي  1978و1984 

حماكمة  النهاية  يف  حاكمته  التي  الي�سارية  املجموعات 

خيبات  اأج��واء  ليعيد  الفر�سة  فوالو  انتهز  وقد  علنية. 

فرن�سا  يف  الي�سار  ناخبي  ���س��ادت  ال��ت��ي  والأوه����ام  الأم���ل 

حلكومة  ال�����س��ارم  التحول  م��ع  خا�سة  ال��وق��ت.  ذل��ك  يف 

ميرتان يف عام 1983. 

بودريار  بكتابات  فتهتم  نيماير  كاتارينا  م�ساهمة  اأم��ا 

البداية  يف  راهنيتها.  وا�ستمرار  الإرهابية  الأعمال  عن 

ك�سفت ع��ن اجل��دل ال��دائ��ر ح��ول م��وق��ف ب��ودري��ار حول 

2001، و من »ذهنية الإرهاب«، التي اأفرزت  11 �سبتمرب 

يتجلى  واق��ع  عن  واأ�سفرت  واملرجعيات،  اجلوهر  نهاية 

ك�سبح  اأ�سولها،  للواقعية، وجمتثه عن  فاقدة  يف مناذج 

يرتاد لعبة قوامها التمويه واملغالطة والزيف. ومن هنا 

ي�ستح�سر بودريار دور الإعالم الذي حول ال�سحية اإىل 

جالد واجلالد اإىل �سحية. ويخل�ص املقال اإىل احلديث 

وال�سياق   2015 ع��ام  باري�ص  تفجريات  ع��ن  با�ستفا�سة 

ا�ستدعت  املقارنة  ه��ذه   .2001 يف  �ساد  ال��ذي  الإع��الم��ي 

ان���ت���ق���ادات ب����ودري����ار ل��ل��ن��ظ��ام الإم����ربي����ايل ال����ذي ي��ول��د 

وحو�سه اخلا�سة، لكن نقده املثري للجدل يف اأو�ساط ما 

بعد الهجوم مل يناق�ص، لالأ�سف، بجدية وُعمق.

ال��ت��ق��اري��ر النظرية  ال��ق�����س��م الأخ����ري ع��ن  وي��ت�����س��اءل 

وال��ع��م��ل��ي��ة ل��ب��ودري��ار ع��ن اجل��م��ال��ي��ات، مب��ا يف ذل��ك 

ال��ت�����س��وي��ر ال���ف���وت���وغ���رايف. ب��ح��ي��ث ي��ع��ود ج���ان ب��ول 

كورنيي اإىل جدل املوؤامرة الفنية، من خالل �سل�سلة 

تطور  وانتقد  ب��ودري��ار  فيها  حلل  التي  الن�سو�ص، 

اخل�سو�ص.  وجه  على  املعا�سر  الفن  ومفهوم  الفن 

بامل�سطنع،  »العرتاف  موؤامرة  بودريار  اأدان  حينما 

والتفاهة والبتذال، والرفع من قيمتها« )�ص 177( 

و ما وراء انتقاده ملاهية الفن ومو�سوع الفن املعا�سر، 

كر�ص بودريار راأيه ال�سهري اأن »الفن اجلديد« اأ�سبح 

 ،)188 غري قادر على ا�ستيعاب »وجود الواقع« )�ص 

اأي بعبارة اأخرى، مل يعد الفن ي�سبح انعكا�ساً للواقع 

اأن  الواقع. ويو�سح كورنيي  املحمل ب�سيء مما وراء 

اأما  واجل��م��ال(.  والعظمة،  )املعنى،  يق�سد  ب��ودري��ار 

كالرا �سميليك فرتكز بدورها على نظريات بودريار 

حتديداً  اأكرث  وب�سكل  الفوتوغرايف،  الت�سوير  حول 

ال�سحفية  ال�سورة  على  التحليلية  تطبيقاته  على 

جعلت  التي  التكنولوجيا  ظهور  مع  الإخبارية؛  اأو 

افرتا�سية  عالقة  واملعلومات  امل�ساهد  بني  العالقة 

)واقع  اإىل  حقيقي  واق��ع  من  الإن�سان  حتول  بحيث 

جديًدا  م�ستوى  الكاتبة  ح�سب  فتح  مما  افرتا�سي( 

من فهم الأحداث التي توقعها بودريار. لقد مكنت 

ف��ر���س��ي��ات��ه الإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ة وب��الأخ�����ص م��ا يتعلق 

منها بالإعالم واإعالنه موت الواقع، كما اأكد بوديار 

التي  واملعلومات  ال�سور  وراء  يقف  وح�ًسا  هناك  اأّن 

ت��ق��دم��ه��ا و���س��ائ��ط الإع�����الم ال��ت��ي ت��دع��ي ام��ت��الك��ه��ا 

لهذا  والتعبري،  ال��راأي  حُلرية  ومراعاتها  احلقيقة 

انقالبية  حلظة  يعي�ص  ال��ع��امل  ف��اإّن  ب��ودري��ار  وبلغة 

ال��واق��ع  م���وت  ع�سر  اإىل  ال��واق��ع  ع�سر  م��ن  تنقلنا 

ب�سبب موت اأو نهاية اأو حتلل املبداأ املوؤ�س�ص للواقع، 

مبداأ ال�سراع واملواجهة اجلدلية والتناق�ص والنفي 

والقطيعة واملجاوزة والثورة والتقدم. وهذا نتج عنه 

تفتق  ال��ت��ي  املعا�سرة  الإن�����س��اين  الت�سطيح  ح�سارة 

اإىل تكري�ص  اإمكانياته  بكل  �سعى  عنها وح�ص ملتهم 

ر من  اإقامة عامل متحرِّ عنف عاملي ت�سيَّد على وهم 

كلِّ نظام طبيعي.

اإىل  ت�سى مينغ،  الباحث لني  ال�سياق يعود  ذات   ويف 

وت�سريحاته  ل��ب��ودري��ار،  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  ال��ت��ج��رب��ة 

ب�ساأن مُمار�سته الت�سوير الفوتوغرايف وعالقته مع 

ن�سو�سه الفل�سفية والجتماعية، مبا يف ذلك البعد 

له  يتيح  ال��ذي  الفوتوغرايف  للت�سوير  »ال�سحري« 

هذا  وجتريد  واملو�سوع،  ال��ذات  بني  العالقة  تغيري 

حا�سة  يف  و«ح�سره«  املادية  حممولته  من  الأخ��ري 

الب�سر فقط.

ت��ك��م��ن اأه��م��ي��ة ال��ك��ت��اب يف حم���اول���ة جم��م��وع��ة من 

الباحثني ا�ستك�ساف الأفكار الهام�سية وغري القابلة 

خاللها  وم���ن  ال��ف��رن�����س��ي��ة،  الفل�سفة  يف  للت�سنيف 

اإعادة قراءة فكر جان بودريار ب�سيغة اأخرى و�سورة 

الثقافية  اأف��ك��اره  م��ن  مناطق  ل�سرب  واأ���س��م��ل،  اأع��م��ق 

�سد  الفيل�سوف  حملها  ال��ت��ي  واجل��ذري��ة  املجهولة 

جميع التيارات والنتقادات باإبداع وروح تهكمية من 

اب�ستيميا  اأف��ق��اً  بها  م�ست�سرفاً  الراهنة،  اخلطابات 

اأبعد من احلداثة وما بعد البنوية. �سيبقى بودريار 

مفكًرا مثرياً للجدل ببحثه عن احلقيقة بني اأوهام 

من  املجتمعات  بواقع  وامل�ساربني  والإع��الم  الواقع 

اآيديلوجيا الفكر واملال والهيمنة. اأجل 

اأوان����ه لأّن  ال��ك��ت��اب ���س��در يف  اأنَّ  اأع��ت��ق��د  ويف اخل��ت��ام 

من  ال�ساد�ص  يف  مّت  بودريار  جان  بذكرى  الحتفال 

���س��ه��ر م���ار����ص. ك��م��ا ق���دم ���س��ورة م��ث��ال��ي��ة ع��ن مفكر 

فائ�ص  يف  تخبطوا  ال��دار���س��ني  معظم  لأّن  ج���ديل، 

بودريار  فكر  عليهم  فر�سها  التي  املتناق�سات،  من 

امل���ت���اأرج���ح ب���ني رف�������ص ال���واق���ع وارت���ب���اط���ه امل��ف��رط 

وال�سيا�سية،  والإع��الم��ي��ة  التكنولوجية  مبظاهره 

ول���ك���ن م����ع ذل�����ك مي���ك���ن ال����ق����ول ب������اأن ال���ك���ت���اب مل��ل��م 

امل��ت��ن��اث��رة،  ب���ودري���ار وح����اول جت��م��ي��ع قطعها  ���س��ورة 

ال��وه��م  ع���ن  ����س���ورة  ال��ت��ح��دي��د  وج���ه  ع��ل��ى  ليمنحنا 

ال���ذي ل ي��ت��ع��ار���ص م��ع ال���واق���ع. ه���ذا ال��وه��م ال��ذي 

املفكر  بهذا  الإعجاب  عن  بالتعبري  اليوم  لنا  ي�سمح 

جتليات  اإىل  ننظر  ونحن  والغريب  والفذ  اجل��ذاب 

وال�سيا�سية  الفكرية  وفر�سياته  النقدية  اأف��ك��اره 

الأ�سد  اأر�ص واقعنا  والجتماعية وهي تتج�سد على 

على  اأي�ساً  ونحن  وتفاعلًيا.  وذهنًيا  تكوينياً  تعقيًدا 

م�سارف تخليد ذكرى وفاته. 

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

عنوان الكتاب: بودريار هذا اجلذاب الغريب

موؤلف جماعي حتت اإ�سراف نيكول بواريي

مو�ص. مكتبة  �سل�سلة  امل��اء،  �سفة  لرم��ون��ت،  النا�سر: 

فرن�سا.

2016 �سنة الن�سر: 

220 �سفحة ال�سفحات: 

الفرن�سية. اللغة: 

* كاتب مغربي
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وحين تمشي في الطريق: نظرية الهالخا
في فكر فرانتس روزنتسفايغ لليون فينر

فوزي البدوي *
هذا الكتاب ه� اآخر ما جادت به مطبعة جامعة بار اإيالن للباحث واجلامعي لي�ن فيرن دوف1 بعن�ان »وحني مت�سي يف الطريق: نظرية الهالخا يف فكر فرانت�س 

روزنت�سفايغ » والعبارة الأوىل اقتبا�س من اللغة الت�راتية من �سفر التثنية. 

ه اإىل اأن فرانت�س روزن�سفايغ  وقد اجتهد امل�ؤلف يف بداية الكتاب يف بيان ما اعتربه ال�سياق التاريخي وال�سيا�سي والعلمي وحتى العائلي الذي ن�ساأ فيه هذا املفكر ونبَّ

ه� من اأكرب فال�سفة اليه�د الأملان املتخ�س�سني يف فل�سفة هيغل وعلماء الاله�ت من املخ�سرمني الذين عاي�س�ا نهاية القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن الع�سرين 

)1886 -1929( وبرغم اأنه مل يع�س ط�ياًل وت�يف يف �سن ُمبكرة ب�سبب مر�س �سم�ر الع�سالت فقد كانت ال�سن�ات التي عا�سها كافية لتجعله يف عداد من تفتخر 

بهم اليه�دية من الفال�سفة واملُفكرين وُعلماء الاله�ت على وجه اخل�س��س.

واأ�سار يف �سياق تتبعه مل�سرية روزنت�سفايغ اإىل كونه 

الها�سكال  بقيم  ت�سبعت  يهودية  عائلة  تربى يف  قد 

امل�ستوى  ع��ل��ى  د���س��ن��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ي��ه��ودي��ة  الأن�����وار  اأو 

الن��دم��اج  اإىل  ودع���ت  مندل�سون  مو�سيه  ال��ف��ك��ري 

من  ف�سيئاً  �سيئاً  وال��ت��ح��ل��ل  ال��غ��رب��ي��ة  احل�����س��ارة  يف 

تلك  يف  وانغم�ست  املُحافظة  التقليدية  اليهودية 

من  وك��ان  اأوروب���ا  يف  طغت  التي  العقالنية  ال��ث��ورة 

اليهودية  ع��ن  عائلته  م��ن  ج��زء  ان�سلخ  اأن  اآث��اره��ا 

اأو اأدنى من اأن  ليعتنق امل�سيحية وكان قاب قو�سني 

��ه �سرعان ما حتول  اأنَّ ي�سري يف نف�ص الجت��اه، لول 

من  لي�سري  جديد،  من  اليهودية  اإىل  وعمق  بقوة 

ر قبل  ق���رَّ ع��ن��دم��ا  ذل��ك  ُمفكريها وق��د ح��دث  ك��ب��ار 

داخل  فيها  ي��وم  اآخ��ر  يق�سي  اأن  امل�سيحية  اعتناقه 

اأنَّ  لُيثبت  الغفران  عيد  مرا�سم  حل�سور  الكني�ص 

ولكن  الوثني  ل  اليهودي  انتقال  هو  ه��ذا  انتقاله 

اإل  ي��خ��رج م��ن ه��ن��اك  ال��ذي ح��دث فلم  العك�ص ه��و 

وهو اأكرث ت�سبثاً بيهوديته واإىل حني الوفاة.

روزنت�سفايغ  اأنَّ  اإىل  دوف  فيرن  ليون  الكاتب  نبَّه 

ك���ان م���ت���اأث���ًرا يف ب���داي���ة ح��ي��ات��ه اجل��ام��ع��ي��ة ب��اأف��ك��ار 

»هيغل  للدكتوراه عن  ر�سالته  كتب  اأنَّه  هيغل حتى 

والدولة » �سنة 1920 وكان م�سغله الأ�سا�سي هو هل 

تتواءم الدولة الكونية الهيغلية مع حقيقة الدولة 

الهيغلية  العقالنية  وبداأت  القوة؟  دولة  اأو  القوية 

بنف�سه  �سارك  عندما  ف�سيئاً  �سيئاً  نف�سه  يف  تخبو 

معتقداته  ت  ه���زَّ ال��ت��ي  الأوىل  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  يف 

تربر  التي  الهيغلية  التاريخ  بفل�سفة  يتعلَّق  فيما 

التقى  وح��ني  ال��ف��ك��رة  اأج���ل  م��ن  ب��ال��ف��رد  الت�سحية 

من  اأخ���رياً  وج��د  كوهني  ه��ريم��ان  لحقا  ب�سديقه 

ُي�ساطره هواج�سه وكانت نتيجة هذه املرحلة كتابه 

مع  فيه  قطع  ال���ذي  ال��ف��داء«  »جن��م��ة  ع��ن  ال�سهري 

وقطع  الن�����س��ه��اري  معناها  يف  الها�سكال  يهودية 

فيها مع هيغل نهائًيا ومع املثالية الأملانية عموماً.

 كما اأ�سار املوؤلف اإىل اأنَّه ظل يعتقد يف قرارة نف�سه 

برغم كل املرارة اأنه ل يزال اأملانياً يف ال�سميم ولكنه 

�سمانة  اأك��رب  ه��ي  يهوديته  اإىل  ال��ع��ودة  يعترب  ك��ان 

يهوديته  يف  ي��رى  ي��ك��ن  ومل  �سميماً  اأمل��ان��ي��اً  ليظل 

ال�سدد«  ه��ذا  يف  ي��ق��ول  اإذ  اأمل��ان��ي��ت��ه؛  ت��ط��ال  نقي�سة 

ب�سكل  اأملانياً  مني  جعلت  اليهودية  اإىل  عودتي  اإنَّ 

اأن  لأعتقد  واإنني  �سيئاً  اأملانياً  جتعلني  ومل  اأف�سل 

كتابي الرئي�ص جنمة الفداء �سينظر اإليه ل حمالة 

على اأنه اأكرب هدية للروح الأملانية من تلك الرقعة 

داخله«. اليهودية 

املمكن  من  يكن  مل  اأّن��ه  اإىل  دوف  فيرن  ليون  ونبه 

ف��ه��م ن��ظ��ري��ة ف��ران��ت�����ص روزن��ت�����س��ف��اي��غ الأخ��الق��ي��ة 

وال���ه���الخ���ي���ة دون ف��ه��م ����س���ع���وره امل���ري���ر م���ن ه��ذه 

العقالنية«  من  »نظام  على  انبنت  التي  احل�سارة 

�سور  م��ن  ���س��ورة  واإىل  اأخ��الق��ي��ة  ك���وارث  اإىل  اأدى 

العقل التاريخي املقيت التي �ستوؤدي ل حمالة اإىل 

هذه  ولعل  اأنقا�سهما  على  الأمل  من  �سيغة  ن�سوء 

الت�سوف  من  بروح  املمزوجة  اليهودية  اإىل  العودة 

هي ب�سائر هذا الأمل كما بدت له.

 كان على روزنت�سفايغ اأن يقف يف وجه عملية ان�سهار 

اليهود الأملان ومتاهيهم مع الآيديولوجية الكونية 

ال��ت��ي روج����ت ل��ه��ا ال��ه��ي��غ��ل��ي��ة، وي��ق��ف ���س��د احل��رك��ة 

�سكل  اأخرى مبا هي  النا�سئة من جهة  ال�سهيونية 

اإىل  بالن�سبة  اأح��د  يكونه  اأن  ُيريد  ال��ذي  اخلال�ص 

ال�سهيونية.  م��ن  اأك��رب  ي��راه��ا  ك��ان  التي  اليهودية 

اللوغو�ص  رف�����ص  على  ي��ق��وم  تفكريه  ج��وه��ر  وك��ان 

عنه  لي�ستعي�ص  الب�سري  ال��وج��ود  م��ب��داأ  باعتباره 

اللغة  على  ا�ستغاله  جاء  هنا  ومن  اللغة؛  بظاهرة 

هي  الأفكار  هذه  وكانت  التوراة  وترجمة  العربية 

عربَّ  التي  والفقهية  الهالخية  لنظريته  القادحة 

عنها بنجمته ال�سدا�سية القائمة على مبادئ ثالثة 

هي: اهلل، والعامل، والإن�سان التي تخرتقها مبادئ 

ثالث موازية هي: اخللق، والوحي، والفداء. 

احللقة  هي  اليهودية  اأنَّ  يعترب  روزنت�سفايغ  ك��ان   

ف�سلها؛  ودل���ي���ل  الأمل���ان���ي���ة  ال��ه��ي��غ��ل��ي��ة  يف  ال��ن��اق�����س��ة 

يف  اليهودية  بقاء  هو  الهيغلية  ف�سل  على  فالدليل 

اليهودية  لكانت  حق  على  هيغل  ك��ان  ول��و  التاريخ 

دليل  فذلك  تختف  مل  اليهودية  ولأنَّ  اختفت،  قد 

اأن هيغل وفل�سفته التاريخية كانا على  �ساطع على 

خطاأ بح�سب عبارة اأحد دار�سيه املُعا�سرين. 

ولأنَّ اليهودية تتمتع يف فكر روزنت�سفايغ بكل هذه 

لتدبرها.  ن�سو�سها  اإىل  العودة  واجباً  كان  املنزلة 

وهو ما فتئ يحذر من اأنها لي�ست عودة اإىل الّدين؛ 

فالعودة اإىل الن�سو�ص ل تعني عودة اإىل الّدين ول 

اإىل التدين يف �سكله التقليدي. اإنِّها عودة من منط 

خا�ص: عودة اإىل الدر�ص ولي�ص لالإميان؛ فالدر�ص 

اأه����م م���ن الإمي�����ان يف ن��ظ��ره واأه����م م���ن الرت���ب���اط 

ال��ط��ف��ويل وال��ع��اط��ف��ي ب��ال��دي��ن. وه���ذا ال��در���ص هو 

اليهودية  للقبالة  بالغة  اأهمية  ُيعطي  جعله  الذي 

بل  الفلكلورية  اأ�سكاله  يف  ل  اليهودي  الت�سوف  اأو 

ول  لوريا.  اإ�سحاق  عرفها  كما  الراقية،  اأ�سكاله  يف 

اليهود  الأخ�سائيني  كبري  �سوليم  غر�سوم  اأنَّ  �سك 

ت��اأث��ر مبثل هذه  ق��د  ال��ي��ه��ودي  الت�سوف  يف جم��ال 

الأفكار يف كتابه ال�سهري عن الجتاهات الكربى يف 

اليهودي.  الت�سوف 

لن  الّدين  اإىل  عودته  اأنَّ  روزنت�سفايغ  اأدرك  وق��د   

الهالخي  الفقهي  بجانبها  الهتمام  دون  ت�ستقيم 

ل  فل�سفية  نظرية  اأية  اأم��ام  م�ستع�سياً  يقف  الذي 

دوًم��ا  ك��ان��ت  فاليهودية  ال��ي��ه��ودي��ة؛  ج��وه��ر  تعتربه 

ديانة فقه. 

وقد  ر  ق��رَّ روزن�سفايغ  اأن  دوف  فيرن  ليون  وي��ق��ول 
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انتهى من كتابة اأثره الأ�سا�سي جنمة الفداء الذي 

وبعد  الفل�سفي  التفكري  درج��ات  اأعلى  اإىل  به  �سما 

اأن بداأت اأعرا �ص املر�ص تنال من ج�سده املنهك اأن 

اليهودي  بالفقه  ال�ستغال  يف  حياته  بقية  يق�سي 

��ه ق��د اأت���ى ه��ذا امل��ج��ال وال��غ��اي��ة م��ن ذلك  م��ق��ًرا ب��اأنَّ

نظرية  اأ�س�ص  على  الوقوف  حماولة  هو  يقول  كما 

للهالخا اليهودية متاما كما فعل هيغل من قبل يف 

اأ�س�ص فل�سفة احلق  كتابه 

وقد ق�سم املوؤلف كتابه هذا اإىل بابني كل منهما اإىل 

الهالخا  بنية  ا�سم  الأول  على  اأطلق  اأق�سام  ثالثة 

الوحي  والثاين  الوجوب(  واأحكام  )الفقه  واملت�سفا 

من  بعنوان  والثالث  وال��وج��وب،  الإم��ك��ان  وم�سدر 

الداخل واخلارج: ال�سعب الأبدي وتطور الهالخا، 

اإىل  اخل�سوع  فينومينولوجيا  وهنا:  الآن  والرابع 

امليت�سفا. اأحكام 

اأما الباب الثاين فاأطلق عليه اإعادة جتديد املفاهيم 

وق�سمه  الهالخي  اخلطاب  داخ��ل  وال�سطالحات 

باعتبارها  ال��ه��الخ��ا  يف  اأول��ه��ا:  ف�سول  ث��الث��ة  اإىل 

الع��رتا���ص  ال��ث��اين:  على  واأط��ل��ق  اإن�سانيا،  نظاماً 

ְלָחן ָערּוך وال�سوحلان  على »ال�سوحلان عروخ« ֻשׁ

ع����روخ ه���و ع���ن���وان اأ���س��ه��ر ك��ت��ب ال��ف��ق��ه ال��ي��ه��ودي، 

)ت  ق��ارو  يو�سف  للربي  املن�سودة  امل��ائ��دة  وتعريبه 

الفل�سطينية.  ���س��ف��د  م��دي��ن��ة  ع��ل��م��اء  م��ن   )  1563

الأحكام  عن  اخل��روج  الثالث:  الف�سل  على  واأطلق 

يف  عن�سًرا  باعتباره  الأع��ظ��م  الإل���ه  ا�سم  وتدني�ص 

الكتاب بخامتة  اأن��ه��ى  ث��م  الأل��وه��ي��ة.  ف��ك��رة  خ��دم��ة 

تف�سيلية.  وببيليوغرافيا  عامة 

وقد �سعى املوؤلف يف الباب الأول اإىل ح�سر املدونات 

ال���ت���ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ر����س���د م���الم���ح ن��ظ��ري��ة 

فقهية »اأو قانونية« ببع�ص التجوز يف العبارة، وهي 

اإح��دى  يف  روزنت�سفايغ  فرانت�ص  كتبه  ما  نظره  يف 

ر�سائله اإىل الفيل�سوف اليهودي املعا�سر له مارتن 

اإل  تنقطع  �سداقة مل  به  الذي جمعته  وهو  بوبر، 

باملوت عرفت اأوجها �سنة 1925 عندما قررا ترجمة 

�سيم�سي  الذي  امل�سروع  وهو  الأملانية،  اإىل  التوراة 

فيه بوبر وحيداً بعد وفاة روزنت�سفايغ. 

ويف بع�ص هذه الر�سائل توجد اأهم املوارد الهالخية 

التي مُيكن من خاللها تلم�ص نظرية روزنت�سفايغ 

يف القانون اأو ال�سريعة اليهودية، ويف هذه الأبواب 

اخللق  من  النظرية  املقّدمات  اإىل  امل��وؤل��ف  تعّر�ص 

والوحي والفداء التي �سبق له اأن خ�س�ص لها كتابه 

منزلة  اإىل  فيه  وتعر�ص  ال��ف��داء،  جنمة  الأ�سا�سي 

اليهودي  الفقه  وت��دوي��ن  امل�سيحية  م��ن  اليهودية 

و�سلتها  وامل��ك��ت��وب��ة،  ال�سفوية  وال��ت��ورات��ني  وامل�سنا 

اأن  ل��ه  يحلو  كما  املتوحد  ال��ي��ه��ودي  مالمح  بنحت 

ُي�سميه. 

 ويف الباب الثاين حاول اأن يك�سف اجلانب الإن�ساين 

نقا�ص  ببيان  وان�سغل  اليهودي  الفقهي  النظام  يف 

ب��ن ميمون  ال��رب��ي مو�سيه  م��ن  ب��ك��ل  روزن��ت�����س��ف��اي��غ 

ن�سر الكني�ص وديان اليهود ومن ن�سبته عند اليهود 

اإىل الفقه اليهودي كن�سبة اأر�سطوطالي�ص اإىل علم 

يف  ال��رازي  عبارة  على  قيا�ًسا  اليونان،  عند  املنطق 

عن  ك�سف  كما  ال�سافعي،  عن  حديثه  عند  املفاتيح 

وجهة نظره حول الربي نحمانيد، وف�سل احلديث 

اأخ��الق ال��واج��ب واأخ���الق الإم��ك��ان  يف التمييز ب��ني 

عليها  بنى  التي  الأ�سا�سية  النقطة  وهي  والقدرة، 

الهالخية.  الفقهية  روزنت�سفايغ كامل نظرية 

موقف  عند  يقف  اأن  النهاية  يف  امل��وؤل��ف  يفت  ومل 

ال��ت�����س��ورات احل�����س��ي��دي��ة للفقه،  روزن��ت�����س��ف��اي��غ م��ن 

على  ورك��ز  ال�سرقية  اأوروب���ا  م��دار���ص  عرفتها  كما 

ق�سية  ُي�سبه  فيما  الأع��ظ��م  ال�سم  تدني�ص  ق�سية 

ال�����س��ّر  بق�سية  ورب��ط��ه��ا  امل�����س��ل��م��ني،  ع��ن��د  ال��ت��ك��ف��ري 

ال�سابقة، حماوًل  والقدرة  الواجب  اأخالق  وثنائية 

اأو  امليت�سفا  نظام  بني  ال�سالت  على  ال�سوء  اإل��ق��اء 

الأحكام الواجبة والإرادة الإلهية مف�ساًل احلديث 

لي�ست  روزنت�سفايغ  مذهب  يف  الأحكام  اأنَّ  كيف  يف 

غاية لذاتها بل هي ال�سبيل لُيدرك الإن�سان �سلته 

باخلالق ومنزلته من الوجود. وهي ل جتد دللتها 

مبا  الأح��ك��ام  ا�ستبطان  يف  بل  القهري  اخل�سوع  يف 

ع��رّب عنه هذا  م��ا  ُح���رة، وه��و  اإرادة  ه��ي تعبري ع��ن 

اإنَّه  بقوله  الأملانية  اللغة  والالهوتي يف  الفيل�سوف 

 Ich من  انتقال  الإمكان  اإىل  الوجوب  من  انتقال 

اأراد  م��ا  ه��و  ه��ذا  ولعل   Ich kann اإىل   muss
»هل  �سوؤال  عن  ال�سهرية  اإجابته  يف  عنده  التوقف 

ت�سعون التفلني؟ فاأجاب اأنا ل اأفعل ذلك حتى الآن 

الفعل  فجوهر  امل�ستقبل؛  يف  ذل��ك  اأفعل  قد  ولكن 

الهالخي هو هذا الإمكان ولي�ص ذاك الوجوب.

 

هذا  خ��الل  من  دوف  فيرن  ليون  املوؤلف  �سعى  لقد 

يجد  اأن  اإىل  ال��ع��ربي��ة  املكتبة  يف  اجل��دي��د  ال��ك��ت��اب 

يف م��ا ت��ن��اث��ر م��ن ك��ت��اب��ات روزن��ت�����س��ف��اي��غ ور���س��ائ��ل��ه 

وت��ك��وي��ن��ه و���س��ي��اق��ه ال��ف��ك��ري و���س��داق��ات��ه م��ا ي�سمح 

باحلديث عن ت�سوراته الفقهية التي ميكن القول 

التي  اليهودية  ال��ف��رادة  ه��ذه  ج��وه��ر  خل�ست  ��ه��ا  اإنِّ

الهيغلية  �سد  عنها  يدافع  اأن  روزنت�سفايغ  ح��اول 

اليهودية  احتكار  ح��اول��ت  التي  ال�سهيونية  و�سد 

وت��ق��ل��ي�����س��ه��ا اإىل جم���رد م�����س��روع ���س��ي��ا���س��ي ودي��ن��ي 

ثالثينات  يف  ك��وك  ال��رب��ي  ي��ق��وم  اأن  قبل  بالتبعية 

تقاطع  لإيجاد  ال�سهرية  مبحاولته  املا�سي  القرن 

ال�سيا�سي ال�سهيوين.  اليهودية وامل�سروع  بني 

هذا  خ��الل  من  دوف  فيرن  ليون  املوؤلف  اأثبت  لقد 

الهالخي  الفكر  فهم  ميكن  ل  ���ه  اأنَّ الكبري  اجلهد 

ل���ه���ذا ال��ف��ي��ل�����س��وف وال���اله���وت���ي وامل���ت�������س���وف دون 

ل  فبدونه  ال��ف��داء  جنمة  الأم  موؤلفه  اإىل  ال��رج��وع 

الذي  الكتاب  وه��و  الرجل  تفكري  عمق  فهم  ميكن 

بعده،  م��ن  اأت���وا  ك��ب��ار  ي��ه��ود  ُمفكرين  بعمق يف  اأث��ر 

وع��ل��ى راأ���س��ه��م رائ���د ال��درا���س��ات ال��ق��ب��ال��ي��ة غر�سوم 

�سولم بل حتى يف مارتن هايدغر يف كتابه ال�سهري 

الفرن�سي  الفيل�سوف  ويف  والكينونة  ال��وج��ود  ع��ن 

اآن  قد  ولعله  لح��ق��اً.  ليفينا�ص  اإمانويل  اليهودي 

اأن ُيبادر العرب اإىل ترجمة هذاالكتاب  الأوان حقاً 

يف  ين�سر  م��ا  بتتبع  النا�ص  اأح��ق  وه��م  العربية  اإىل 

الأعظم  الر�سول  بو�سية  عماًل  اليهودية  الأو�ساط 

اإىل زيد بن ثابت الأن�ساري.

 

اأخرًيا ما الذي يهم القارئ العربي من ظهور هذا 

الكتاب؟ 

ل��ك��ل  دع�����وة  ه���و  ال���ك���ت���اب  ه����ذا  اأنَّ ظ���ه���ور  ����س���ك  ل 

كرث،  وه��م  الإ���س��الم��ي،  الفقه  مب�سائل  امل�ستغلني 

ع���وامل  يف  خُم��ت��ل��ف��ة  جت����ارب  اإىل  ي��ن��ظ��روا  اأن  اإىل 

اإليهم  اأق��رب��ه��ا  ال��ي��ه��ودي��ة ه��ي  اأخ���رى، لعل  واأدي����ان 

فاحتلت  عليهما؛  الت�سريعي  اجلانب  غلبة  بحكم 

كبريا  حيزا  الثانية  يف  والفقه  الأوىل  يف  الهالخا 

ج����دا مم���ا خ��ل��ف��ت��ه ال����ق����رون. ويف ه����ذا ال��ك��ت��اب ما 

تاأ�سي�ص  لإع��ادة  فل�سفية  حم��اولت  من  ي�ستوقفهم 

وجتربة  ج��دي��د  ت��اري��خ  �سياق  يف  فل�سفيا  ال��ه��الخ��ا 

والوجود  ال�سر  ق�سايا  والنظر يف  تاريخية جديدة 

وهو  ب��الإن�����س��ان،  �سلتها  واخل��ال���ص يف  والأل��وه��ي��ة 

امل�ستغلة  الإ���س��الم��ي��ة  الأو����س���اط  م��ن  مطلوب  اأم���ر 

م�ساركة  ل�سدى  رجعاً  فيه  جتد  اأن  الفقه  بق�سايا 

للم�سلمني القدامى يف علوم ع�سرهم وان�سغالتها، 

الثقافة  يف  ال��ف��ق��ه  م��ن��زل��ة  ت��دب��ر  اإىل  ي�سعون  وه��م 

احلديثة. الإ�سالمية 

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

الكتاب: وحني مت�سي يف الطريق: نظرية الهالخا 

يف فكر فرانت�ص روزنت�سفايغ

املوؤلف: ليون فيرن دوف

الِعرْبية اللغة: 

من�سورات جامعة بار ايالن يناير 2017.

316 �سفحة  عدد ال�سفحات: 

* اأ�ستاذ الدرا�سات اليه�دية 
رئي�س ق�سم الأديان املقارنة، جامعة ت�ن�س كلية 

الآداب مبن�بة 



14

 جمادى الثانية 1438 هـ - مارس 2017م

ما هي الشعبوية؟
لجان ويرنر مولر

فينان نبيل *
ال�سعب�ية تياٌر �سيا�سٌي يق�م على« تقدي�س« الطبقات ال�سعبية يف بلد ما ويتبنى خطابًا �سيا�سيًا ًقائما على معاداة م�ؤ�س�سات نظامه ال�سيا�سي ونخبه املُجتمعية. 

اإىل الفرتة  »ال�سعب�ية«  ن�ساأة  النُّظم احلاكمة فيها. ترجع  ا�ستقرار  اآثار ذلك على  اأجج خماوف من  الغربية خا�سة، مما  البلدان  اأحزابه وحركاته يف  انت�سرت 

القي�سرية وال�ليات املتحدة. وكانت يف الأ�سل ُتطلق على حركة  التا�سع ع�سر، حني بداأت نزعتها يف كل من رو�سيا  القرن  ال�اقعة بني ثالثينيات و�سبعينيات 

1870، وتزامنت مع تنظيم احتجاجات يف الريف الأمريكي م�جهة �سد البن�ك و�سركات  زراعية ذات مي�ل ا�سرتاكية �سعت لتحرير الفالحني الرو�س ح�ايل 

ال�سكك احلديدية، وبحل�ل منت�سف القرن الع�سرين اأخذ هذا امل�سطلح �سبغة وطنية واجتماعية حررته من الرتباط بالت�جه ال�سرتاكي، خا�سة يف منطقة 

»ال�سعب�ية« لأنه حممل مبدل�لت خمتلفة ومتناق�سة  ال�سعب حتديد م�سطلح  اأنَّه من  ال�سيا�سة والجتماع  اأمريكا الالتينية والأرجنتني. يرى خرباء يف عل�م 

اأحيانا؛ يف حني حاول »ويرنم�لر« م�ؤلف الكتاب اإيجاد تعريف دقيق ملفه�م »ال�سعب�ية«، حيث قدم �سرحًا وا�سحًا ودقيقًا يف اإطار ال�اقع الغربي الي�م، الذي �سمح 

بازدهار ق�ى �سيا�سية »متطّرفة يف اأطروحاتها« با�سم ال�سعب، فقدم حتلياًل للم�سطلح من خالل اجلمع بني اجلانب النظري واجلانب ال�اقعي، مركزا اهتمامه على 

ثالثة اأ�سئلة هامة، هي، ماذا يق�ل ال�سعب�ي�ن؟ ماذا يفعل ال�سعب�ي�ن عندما يت�ل�ن ال�سلطة؟ وكيف مُيكن التعامل معهم؟ .

من  حم��دد  »ك�سكل  ال�سعبوية  بو�سف  »م��ول��ر«  ب��داأ 

��خ��ب،  اأ���س��ك��ال ال��ه��وي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��ن��ت��ق��د ال��نُّ

وت��ن��اه�����ص ال��ت��ع��ددي��ة وخ�����س�����ص امل��ق��دم��ة وال��ف�����س��ل 

لل�سعبوية،  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ت��ع��ري��ف��ات  مل��ن��اق�����س��ة  الأول« 

عون  يدَّ الذين  ال�سيا�سيني  اأولئك  اأنهم  املوؤلف  يرى 

ل  حني  يف  املواطنني  من  باملائة  مائة  ميثلون  اأّنهم 

التي  الأخ��رى  الفاعلة  الجتاهات  ب�سرعية  يقبلون 

ثالث  ال��ث��اين  الف�سل  يناق�ص  نيابية.  مطالب  لها 

عندما  احل��ك��م  يف  ال�سعبويون  ي�ستخدمها  تقنيات 

املح�سوبية،  الدولة،  )احتالل  هي  ال�سلطة  يتولون 

اأنَّ تلك  ال���رغ���م م���ن  امل�����دين(، ع��ل��ى  املُ��ج��ت��م��ع  ق��م��ع 

اإل  الأخ��رى،  احلكم  اأنظمة  يف  ت�ستخدم  قد  رق  الطُّ

علناً  الأم���ور  تلك  مت��ار���ص  ال�سعبية  احل��ك��وم��ات  اأنَّ 

اأو  لل�سعبويني  لبد  اإنِّه  اإذ  للدولة؛  مطلًبا  وجتعلها 

من مُيثلهم اأن ي�سيطروا على موؤ�س�سات الدولة، وهم 

وي��رون  ال��دول��ة  موؤ�س�سات  مع  التعامل  يف�سلون  ل 

�سواء  النا�ص  وب��ني  بينهم  حت��ول  املوؤ�س�سات  تلك  اأّن 

وهم  ال�سيا�سية  الأح���زاب  اأو  الإع���الم،  و�سائل  كانت 

يف�سلون التعامل مع اأنا�ص حقيقيني ب�سكل مبا�سر، 

»ا���س��ت��ع��م��ار«  اإىل  ي��ل��ج��اأون  لل�سلطة  ي�����س��ل��وا  اأن  اإىل 

الدولة بوقاحة وعالنية با�سم ال�سعب، وي�سعون اإىل 

لنوع  ال�سعب  واإع��داد  الدميقراطية،  قواعد  تدمري 

م��ن املُ��واج��ه��ة م��ع اأع���داء ال�سعب امل��زع��وم��ني، وق��ادة 

ال�����س��ع��ب��وي��ة واأح���زاب���ه���م، وال��ق��ي��ام ب��اأن�����س��ط��ة ال��ر���س��وة 

الد�ستور  وتغيري  النقاد،  و�سحق  ال�سلطة،  لتوطيد 

اإذا متكنوا من ذلك.

مي��ي��ز امل��وؤل��ف ب��ني »م��ف��ه��وم ال�����س��ع��ب��وي��ة« يف اأوروب����ا، 

ذلك  الأم��ريك��ي��ة،  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  يف  ومفهومها 

منذ  اأم��ري��ك��ا  يف  اإط��الق��ه  ج��رى  التو�سيف  ه��ذا  اأنَّ 

جمعها  يتم  التي  الفئة  على  ال�سعب  ح��زب  تاأ�سي�ص 

»الي�ساريني  ب��ل وح��ت��ى  »ال��ت��ق��دم��ي��ني«،  ع��ن��وان  حت��ت 

اأوروب��ا  يف  ال�سعبوية  ترتبط  بينما  الراديكاليني«، 

ب��� »ال��ي��م��ني امل��ت��ط��ّرف«. ي���رى امل���وؤل���ف اأّن����ه ل ميكن 

الرئي�سة  ال�سمة  هو  ال�سائدة  النخب  نقد  اأنَّ  اعتبار 

اأولئك الذين  اأن جميع  لل�سعبوية، ول يكفي اعتبار 

»�سعبويون«  باأنهم  النخب  لهذه  نقدهم  يوجهون 

احلاكمة  ال�سيا�سية  للطبقة  النقد  توجيه  اأن  ذلك 

اأم���ر م�����س��روع يف ال��ن��ظ��م ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ب��ل يعترب 

ت��اأك��ي��د زعمهم  ب��ه��ا ه��ي  ي��ت��ف��ّردون  ال��ت��ي  ال�����س��م��ة  اأن 

الدع��اء  ه��ذا  اأّن مثل  ذل��ك  ال�سعب«  »اأن��ه��م وح��ده��م 

الآخرين  م�سداقية  من  التقليل  ب�ساطة  بكل  يعني 

واإل�������س���اق ت��ه��م��ة ال��ف�����س��اد وخ��ي��ان��ة الأّم�����ة ب���ه���م«،ول 

النتخابات  يف  ف�سلهم  تربير  يف  ال�سعبويون  ي��رتدد 

ال�سامتة  ال��غ��ال��ب��ي��ة  ب��ك��ون  امل�����س��ت��وي��ات  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى 

بهذا  اإرادت��ه��ا.  عن  التعبري  ت�ستطع  مل  ال�سعب  من 

»ت���اآم���راً« �سدهم  اأن ه��ن��اك  دائ���م���اً  ي���وؤّك���دون  امل��ع��ن��ى 

ال�سديد  بالتب�سيط  »ال�����س��ع��ب��وي«  اخل��ط��اب  .يت�سم 

�سيا�سيون  عادة  يحمله  ُمعقدة-  جمتمعية  لق�سايا 

يحظون بكاريزما، ويبحثون عن دعم �سعبي ُمبا�سر 

يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  التقليدية  امل��وؤ���س�����س��ات  بتحديهم 

ب��ل��ده��م، ف��ي��ت��الع��ب��ون ب��ع��واط��ف ال��ن��ا���ص واأف��ك��اره��م 

ال�سوت  ه��م  اأنف�سهم  وي��ع��ت��ربون  �سيا�سية،  ل��غ��اي��ات 

الوطني الأ�سيل ومُمثلي املواطنني العاديني اأو من 

املن�سية«. وهم بذلك يو�سفون  »الطبقات  ي�سمونهم 

ال�����س��ي��ا���س��ي راف�����س��ة  ال��ت��ف��ك��ري  ن��زع��ة يف  ب��اأن��ه��م ذوو 

ب��ال��ت��ع��ار���ص بني  وم��وؤم��ن��ة  املجتمعي  ال��ت��ن��وع  ل��ف��ك��رة 

والفو�سوية  للغوغائية  وجانحة  والنخب،  ال�سعب 

ال��ت��ي ت��راه��ن على حم��وري��ة دور »ال�����س��ع��ب« - ال��ذي 

يختلف مفهومه ما بني حركة » �سعبوية« واأخرى- 

التوظيف  على  وال��ق��ائ��م��ة  ال�سيا�سية،  امل��م��ار���س��ة  يف 

ال�سيا�سي مل�ساعر الغ�سب عند عامة النا�ص خا�سة يف 

اأوقات الكوارث والأزمات القت�سادية وال�سطرابات 

الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����ص  ك��ت��ب   2016 ال�����س��ي��ا���س��ي��ة.ف��ف��ي 

وول  �سحيفة  يف  م��ق��ال��ة  ت��رم��ب«  »دون��ال��د  املنتخب 

�سرتيت جورنال قال فيها اإن »العالج الوحيد لعقود 

من احلكم املدمر من قبل حفنة �سغرية من النخب 

رئي�سة  ق�سية  ك��ل  يف  ال�سعبية  الإرادة  ف��ر���ص  ه��و 

والنخبة  حق  على  النا�ص  اإن  البلد.  هذا  على  توؤثر 

ارتبطت  »ال�سعبوية«  اأن  خطاأ«.ومع  على  احلاكمة 

فاإنها  الي�سارية  التيارات  باأو�ساط  ن�ساأتها  يف  اأ�سال 

اأ���س��ب��ح��ت اأي�����س��اً ت��غ��زو ال��ي��م��ني وال��ي�����س��ار ال��ل��ي��ربايل 

الذي �سار ي�سكل اأكرب كتلة �سيا�سية بالغرب، ورمبا 

توجد يف �سفوفهما ب�سورة تفوق اأحياناً وجودها يف 

الي�سار خا�سة يف اأوروبا.

اأ�����س����ب����ح����ت الأح��������������زاب واحل�������رك�������ات امل����و�����س����وف����ة 

ح��ا���س��رة  واج��ت��م��اع��ي��ة  �سيا�سية  ق���وة  ب���«ال�����س��ع��ب��وي��ة« 

ب��ق��وة ب��اأن��ح��اء اأوروب����ا، وب��اأم��ريك��ا خا�سة يف اأو���س��اط 

غيابها  �سبه  اخل��رباء  يوؤكد  املتطرف بينما  اليمني 

ال���دول ذات الق��ت�����س��ادات  اآ���س��ي��ا مب��ا فيها  ب��ل��دان  يف 

و�سعفها  اجلنوبية،  وك��وري��ا  اليابان  مثل  املُتقدمة 

»ال�سعبوية«  كانت  طاملا  التي  الالتينية  اأم��ريك��ا  يف 

�سار  فيها.  الي�ساريني  حلكم  امل�ساعدة  العوامل  من 

الإعالمية  املنابر  يف  ي��رتدد  »ال�سعبوية«  م�سطلح 

ع��ن��د ك��ل ع��م��ل��ي��ة اق����رتاع جت���رى يف ه���ذه ال��ب��ل��دان. 
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يف  »ال�سعبوية«  التيارات  اأ�سوات  بعلو  وي�ست�سهدون 

ال�ستفتاء  من  ابتداء  عديدة،  انتخابية  ا�ستحقاقات 

الأوروب��ي، ومروراً  الربيطاين للخروج من الحتاد 

ترمب،  دونالد  املنتخب  الأمريكي  الرئي�ص  بحملة 

رمبا  الذي  باإيطاليا  الد�ستوري  بال�ستفتاء  وانتهاء 

مي��ه��د خل��روج��ه��ا م���ن الحت����اد الأوروب������ي اإث����ر ف��وز 

ب�«ال�سعبوية«  املو�سوفة  جنوم«  »خم�ص  حركة  حملة 

ال�سعود  موجة  التعديالت.اأثارت  لهذه  والراف�سة 

املتم�سكني  خماوف  »ال�سعبوية«  للحركات  ال�سيا�سي 

ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة ودول���ة ال��ق��ان��ون وال��راف�����س��ني لكل 

فيها  وراأوا  اأ���س�����ص مت��ي��ي��زي��ة،  ع��ل��ى  م��ب��ن��ي��ة  ���س��ي��ا���س��ة 

م�ستقبل  م��الم��ح  حُت��دد  اأن  ميكن  �سيا�سية  ظ��اه��رة 

ك��م��ا توقعوا  ال��غ��رب،  املُ��ت��ق��دم��ة يف  ال��دمي��ق��راط��ي��ات 

املوؤ�س�سة  ال�سيا�سية  ال��ق��اع��دة  م�ستقبال  ت��زل��زل  اأن 

ل��ل��ن��ظ��م ال��غ��رب��ي��ة امل�����س��ت��ق��رة، وت���ه���دد ب����الن����زلق يف 

جماعات  حتمل  ب�سبب  والتحيز،  الكراهية  م�ساوئ 

»غ��وغ��ائ��ي��ة« م�����س��وؤول��ي��ة ر���س��م ���س��ي��ا���س��ات وم��ع��اجل��ة 

م�ساكل تواجهها كافة طبقات املجتمع.

»ال�سعبوية«  احل��رك��ات  ب��ني  م�سرتكة  ق�سايا  هناك 

�ساعدت على تقدمها يف ال�ستحقاقات النتخابية-، 

ت��اأت��ي يف م��ق��دم��ت��ه��ا م��ن��اه�����س��ة: ال��ع��ومل��ة، وال��ه��ج��رة 

ُت�سعف  ال��ت��ي  امل���ايل  التق�سف  و�سيا�سات  وال��ل��ج��وء، 

الإن���ف���اق احل��ك��وم��ي ع��ل��ى اخل���دم���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، 

الهوية  ع��ن  وال��دف��اع  القومية  ال��ن��زع��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 

ال��دف��اع،  �سيا�سات  على  ال��ق��وي  والرتكيز  الوطنية، 

الرتفاع  يعود  وقد  الإن�سان،  حقوق  من  وال�سخرية 

العوملة  التو�سع يف  اإىل  »ال�سعبوية«  للتيارات  احلايل 

م��ن��ذ ت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال���ق���رن ال��ع�����س��ري��ن، م���ع حت��ري��ر 

التجارة  منظمة  واإن�ساء  الدولية،  املالية  التدفقات 

وتفاقم  العاملي،  القت�سادي  النمو  وتباطوؤ  العاملية، 

ع��دم امل�����س��اواة يف ال��دخ��ل وال����رثوة، وان��ع��دام الأم��ن 

الق���ت�������س���ادي، وت���زاي���د م���وج���ات ال��ه��ج��رة ال��ع��امل��ي��ة. 

اإن اجل���م���اع���ات ال���ت���ي ت��ت�����س��ارك  وي���ق���ول امل���راق���ب���ون 

متنوعة  تيارات  ت�سمل  ال�سعبوية«  »الآيديولوجية 

وامل��زده��رة  ال��راك��دة  ال��ب��ل��دان  يف  وت��وج��د  ومتباينة، 

»ال�سعبوية«  تقدمت  اإذ  ���س��واء،  ح��ٍد  على  اقت�سادياً 

فيها  ال��ب��ط��ال��ة  م���ع���دلت  ت��ع��ت��رب  دول  يف  ���س��ي��ا���س��ي��ا 

على  الأمثلة  وم��ن  ارت��ف��اع.  يف  وال��دخ��ول  منخف�سة 

اجلبهة  وح��زب  الربيطاين،  ال�ستقالل  ح��زب  ذل��ك 

وحزب  الأمل��اين،  البديل  وح��زب  الفرن�سي،  الوطنية 

النم�ساوي،  احل��ري��ة  وح���زب  الإ���س��ب��اين،  ب��ودمي��و���ص 

وحركة »النجوم اخلم�ص« الإيطالية.

»ال��ن��خ��ب«  جت���اه  ك��راه��ي��ة  خ��ط��اب  ال�سعبوية  تتبنى 

زعماوؤها  يظهر  اأن  يجب  ل��ذا  والثقافية  ال�سيا�سية 

بو�سفهم  النواب  يوبخون  الذين  املثاليني  مبظهر 

»ان��ت��ه��ازي��ني« »ف��ا���س��دي��ن«، »ل�����س��و���س��ا«، »م��رت�����س��ني«، 

»فا�سقني«، غارقني يف �سجارات تافهة، ناهبني للمال 

م�ستحيلة  كاذبة  وع��ودا  لناخبيهم  ُمقدمني  ال��ع��ام، 

عن  ط��رده��م  ي��ل��زم  مم��ا  ل���الأمم؛  مفتتني  التحقيق، 

نخبة  اأحزابهم.  وحل  وا�سعة  تطهري  عملية  طريق 

ال�سعبوية-، خطرية. فهي  اأي�سا - يف نظر  املثقفني 

القومية.  امل�سلحة  مع  يتما�سى  ما  فهم  عن  عاجزة 

زعيًما  تْلق  مل  ما  افرتا�سية  دائًما  ال�سعبوية  تبقى 

يزعم  و  ال�سعب.  اإىل  يتوجه  كيف  يعرف  كاريزمًيا 

اأّنه وحده حامل لهموم اجلماهري. على ذلك، امليزة 

الأ�سا�سية لهذه احلركات هي اإميانها مبحورية دور 

تعك�ص  اأن  يجب  التي  ال�سيا�سية،  العملية  يف  ال�سعب 

لهذه  ف��اإن  ولذلك،  ال�سعبية.  الإرادة  ُمبا�سر  ب�سكل 

واملوؤ�س�سات  النخب  من  ون��ف��ورا  معار�سة  احل��رك��ات 

الإرادة  ه��ذه  ب��ني  حت��ول  ال��ت��ي  املختلفة  ال�سيا�سية 

احل��رك��ات  ظ��ه��ور  اإن  اأه��داف��ه��ا.  وحت��ق��ي��ق  ال�سعبية، 

ال�سيا�سي  للنظام  طبيعياً  اإف���رازا  يعترب  ال�سعبوية 

بحركة  مرتبطة  اإن��ه��ا  ح��ي��ث  نف�سه،  ال��دمي��ق��راط��ي 

الوجه  ال��دمي��ق��راط��ي��ة:  ب��ني وج��ه��ي  ال�سد واجل���ذب 

»الرباجماتي« - الذي متثله املوؤ�س�سات الدميقراطية 

يتم  والتي  �سغط،  وانتخابات وجماعات  اأحزاب  من 

وتفاعالت  ت��واف��ق��ات  خ��الل  م��ن  فيها  ال��ق��رار  �سنع 

وال��وج��ه«  ال�سيا�سيني،  الفاعلني  م��ن  ك��ب��رية  اأع���داد 

املثايل«، الذي متثل فيه الدميقراطية طريقاً حلياة 

ال�����س��ع��ب لأم����وره،  اإدارة  اأف�����س��ل م��ن خ���الل حت��ق��ي��ق 

تعجز  وعندما  م�ستقبله،  حتديد  يف  اإرادت��ه  وتنفيذ 

واأكرث  »اأف�سل  عامل  حتقيق  عن  ال�سيا�سية  العملية 

عدالة« لل�سعوب، اأو عندما ترف�ص النخبة احلاكمة 

ال�سعبوية  احلركات  تظهر  ال�سعبية،  الإرادة  حتقيق 

اأخرى  اأن ت�ستبدلها بنخب �سيا�سية  اإىل  التي ت�سعي 

اأكرث حتقيقاً لإرادتها.

اإنَّ ظهور هذه احلركات موؤ�سر على وجود خلل يف   

تنتبه  اأن  النخب  الدميقراطية، يجب على  العملية 

اإل��ي��ه وت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه. وي��خ��ت��ل��ف ت��ع��ري��ف »ال�����س��ع��ب« 

فقد  ال�سعبوية،  للحركات  املُختلفة  الأمن���اط  ب��ني 

ين�سرف التعريف اإىل جمموع �سكان دولة ما، وقد 

اأو  ع��رق��ي��ة  رواب���ط  جتمعه  م��ن��ه  ج��زء  اإىل  ين�سرف 

اإثنية اأو ثقافية. ويف احلركات ال�سعبوية الي�سارية، 

ق��اع��دة  اأو  ط��ب��ق��ة  اإىل  ال�����س��ع��ب  م��ف��ه��وم  ي��ن�����س��رف 

العمالية. الطبقة  اجتماعية معينة، مثل 

وت��ع��د اإح���دى امل�����س��اك��ل امل��رت��ب��ط��ة ب��ظ��ه��ور احل��رك��ات 

العن�سرية  اإىل  ان��زلق��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ة  ه��ي  ال�سعبوية 

وال��ت��ح��ي��ز، ح��ي��ث حت��م��ل ج��م��اع��ة م���ا، ب����دون اأ���س�����ص 

املجتمع  يواجهها  التي  امل�ساكل  م�سوؤولية  عقالنية، 

تظهر  اجتماعية.  اأو  اقت�سادية  اأزم���ة  كانت  ���س��واء 

ال�سطراب  فرتات  اأثناء  عام  ب�سكل  احلركات  هذه 

تهتم  ف��ا���س��دة  نخبة  �سيطرة  ب�سبب  اأو  وال��ت��غ��ي��ري، 

امل�سلحة  ح�ساب  على  اخلا�سة  م�ساحلها  بتحقيق 

العامة، كما قد تظهر يف حالت احلروب اأو الكوارث 

ت�ُ�سِعد هذه احلركات قيادات  الطبيعية. وكثريا ما 

���س��ي��ا���س��ي��ة ج��دي��دة ت��ت��م��ي��ز ب��ال��ك��اري��زم��ا واجل��اذب��ي��ة، 

احلكم  اإىل  و�سولها  ب��اأّن  اأن�سارها  اإق��ن��اع  يف  تنجح 

�سوف يوؤدي اإىل حتقيق الإرادة ال�سعبية احلقيقية.

��ل��ة ي���وؤّك���د امل���وؤل���ف ب����روز وت�����س��اع��د ق���ّوة  يف امل��ح�����سّ

الفرتة  يف  ال��غ��رب��ي  ال��ع��امل  يف  ال�سعبوية  احل��رك��ات 

ال���راه���ن���ة. وي����رى اأن����ه ل مي��ك��ن جت��اه��ل وج���وده���ا، 

وم���ن غ��ري امل��ج��دي ا���س��ت��ب��ع��اد اأح��زاب��ه��ا وق��واه��ا من 

ي�سّكل  ه��ذا  اأن  ذل��ك  ال��دائ��رة.  ال�سيا�سية  النقا�سات 

اهتمام  ع��ن  ال�سعب«  »اإب��ع��اد  با�سم  بيدهم  ���س��الح��اً 

اأن���ه ينبغي  ب��ال��وق��ت نف�سه  ال��ت��اأك��ي��د  ول��ك��ن  ال��ن��خ��ب. 

امل��ح��اف��ظ��ة »ع��ل��ى ب��ع�����ص اخل��ط��وط احل���م���راء ح��ول 

الذين  واملُهاجرين  بالهجرة  تتعّلق  �سائكة  موا�سيع 

لها،  ه��دف��اً  ع��م��وم��اً  ال�����س��ع��ب��وي��ة  احل��رك��ات  جعلتهم 

واأحد املو�سوعات الأ�سا�سية يف براجمها ال�سيا�سية. 

وب��ال��ت��ايل الن��ت��خ��اب��ي��ة.  وي��ح��دد امل��وؤل��ف ال��ق��ول اإن 

ازدهارها.  اأوج  ت�سهد  الغرب  ال�سعبوية يف  احلركات 

ت�سّكل  ال�سعبوية  اأن  اإىل  ال�سياق  ه��ذا  يف  والإ���س��ارة 

اله�ّسة  الغربية  للدميقراطيات  حقيقياً  ت��ه��دي��داً 

التي يبدو اليوم اأنها تعاين اأكرث من اأي يوم م�سى.

ما  لهم  ت��وف��ر  م��ا  اإذا  ال�سعبويني  اأن  امل��وؤل��ف  ي��رى   

ا�ستبدادية  دول��ة  يخلقون  فاإنهم  القوة،  من  يكفي 

»ال�����س��ع��ب،  م��ن  ج����زًءا  ت��ع��ت��ربه  ت��ي��ار ل  ك��ل  ت�ستبعد 

التعامل  ���س��رورة  النهاية  يف  امل��وؤل��ف  ي��ق��رتح  ل��ذل��ك 

على  ال�سيا�سية  مطالباتهم  واأخ��ذ  ال�سعبويني،  مع 

حم��م��ل اجل��د دون اأخ��ذه��ا ع��ل��ى ع��الت��ه��ا وب��ال��ت��ايل، 

ُمعاجلة  الإعالم  وو�سائل  ال�سا�سة  على  يتعني  فاإّنه 

بو�سعها يف  ولكن  ال�سعبويون  اأثارها  التي  الق�سايا 

منا�سبة. اأطر 

املوؤلف 

ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  اأ���س��ت��اذ  ه��و  م��ول��ر  وي��رن��ر  ج���ان 

وتاريخ الأفكار يف جامعة برن�ستون الأمريكية. 

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

الكتاب: ما هي ال�سعبوية؟

املوؤلف: جان ويرنر مولر

2016  �� النا�سر: جامعة بن�سلفانيا 
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* كاتبة وباحثة م�سرية
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دروس الميدان: أوكرانيا ما بعد االنقالب
 لنيكوالي أزاروف

أحمد الرحبي *
ال�س�فيتي، و�سغل  ال�سا�سة الأوكرانيني يف فرتة ما بعد ال�ستقالل عن الحتاد  اأملع  اأزاروف، واحٌد من  امليدان، الأوكراين نيك�لي يان�فيت�س  ُم�ؤلف كتاب درو�س 

من�سب رئي�س ال�زراء يف حك�مة الرئي�س فيكت�ر يان�ك�فيت�س الذي اأُطيح به يف اأحداث �ستاء 2013 - 2014 اأو ما عرف باأحداث امليدان )تنطق كلمة ميدان يف 

اللغة الأوكرانية كنطقها يف العربية(. وبعد ا�ستقالته ال�سطرارية تراأ�س جلنة »اإنقاذ اأوكرانيا«، انتقل بعدها اإىل رو�سيا نتيجة العق�بات التي فر�ست عليه 

الأحداث  ُمريات  بالده  خارج  من  اأزاروف  ويتابع  لها.  القان�نية  وامل�س�غات  الأدلة  لغياب  لحقًا  ل�ك�سمب�رغ  حمكمة  األغتها  والتي  الأوروبي،  الحتاد  قبل  من 

الأوكرانية وتط�راتها التي يراها م�سح�نة بالت�تر وباعثة على القلق. وجل�سامة احلدث الذي عاي�سه، ومن ُمنطلق م�قعه ال�سيا�سي الذي تب�اأه اآنذاك، مل يفت 

الرجل ت�سجيل قراءته وانطباعاته لالأحداث التي اأعقبت »النقالب« وجْمعها يف الكتاب الذي نت�سفحه هنا. 

    واعتماًدا على م�سادر ُمقربة منه اأو عرب قراءة 

تقييماته  امل��وؤل��ف  ي�سع  وا���س��ت�����س��راف��ي��ة،  حتليلية 

الأوك��ران��ي��ة  احل��ك��وم��ة  �سري  على  اأح��ك��ام��ه  ويبني 

وخربته  ال�سيا�سي  املوؤلف  موقع  ويتيح  الراهنة. 

املُكت�سبة يف العالقات الدولية اإبداء راأي �سخ�سي 

لأح�������داث ب�����الده وت���ك���وي���ن ن���ظ���رة ���س��اف��ي��ة ع��ل��ى 

الأحداث العاملية الراهنة. 

»امل���ي���دان... كيف  ال��ك��ت��اب:  ال��ف�����س��ل الأول م��ن     

امليدان  الأح��داث يف  لتطور  ُمكر�ٌص  ذل��ك؟«  حدث 

الأه����م و���س��ط ال��ع��ا���س��م��ة ك��ي��ي��ف وال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ت��ي 

تغطية  تنل  مل  اعتقاده  وفق  والتي  اإليها،  انتهت 

الإع���الم  و���س��ائ��ل  ق��ب��ل  م��ن  وم��و���س��وع��ي��ة  ُمنا�سبة 

الأوروب���ي���ة والأوك���ران���ي���ة ع��ل��ى ح���ٍد ����س���واء. يقول  

امل���وؤل���ف: »ج��م��ع��ت يف ه���ذا ال��ك��ت��اب امل����واد الأول��ي��ة 

اأكن  امليدان، حيث مل  الأكرث �سدقية ملا جرى يف 

كنت  كذلك  واإمن��ا  وح�سب،  ذل��ك  كل  على  �ساهًدا 

للوزراء« )�ص  رئي�ًسا  ن�سًطا فيها ب�سفتي  م�سارًكا 

 .)25

النا�ص  لتح�سيد  املفتاحي  ال��دور  الكاتب  ي�سع    

و�سائل  بيد  بالدهم  يف  النظام  قلب  اإىل  ودفعهم 

الإع����الم ال��ت��ي، وك��م��ا ي���رى، اأغ��رق��ت املُ�����س��اه��دي��ن 

الزائفة  واملُعطيات  الأكاذيب  جُلة من  والقراء يف 

ب��ه��دف ب��ل��ورة ان��ط��ب��اع ل���دى امل���واط���ن الأوك����راين 

ب���اأّن���ه ي��ت��ع��ر���ص ل�����س��ي��م ح��ك��وم��ت��ه حينما  ال���ع���ادي 

الحتاد  مع  ال�سراكة  اتفاقية  على  التوقيع  لت  اأجَّ

وحقه  فر�سته  من  حرمانه  وبالتايل  الأوروب���ي، 

ال�����س��رع��ي يف ال��ت��م��ت��ع مب��ع��ي�����س��ة اأوروب����ي����ة رغ��ي��دة 

التي يذكرها  اأمام عينيه. واحلقيقة  كانت تتدىل 

الذي  التفاق  يقراأ ن�ص  اأح��ًدا »مل  اأن  املوؤلف هي 

اإىل  اأوكرانيا  دخول  عن  واحدة  كلمة  يت�سمن  مل 

ب�سيء  يختلف  ل  ���س��ي��ا���س��ي  ات��ف��اق  ه���ذا  الحت����اد. 

يف ب��ن��وده ع��ن الت��ف��اق��ي��ات امل��م��اث��ل��ة وامل��وق��ع��ة بني 

وب��ني اجل��زائ��ر ولبنان وم�سر  الأوروب���ي  الحت��اد 

وفيتنام وغريها من البلدان. يف تلك البلدان مل 

يتبادر ال�سك اإىل عاقل باأن الأفق معدوم لدخول 

املثال(  �سبيل  )على  الأوروب���ي  الحت��اد  اإىل  م�سر 

فكيف بدا جمهوُر امليدان الأوكراين �ساذجني اإىل 

هذه الدرجة؟« )�ص 44(.  

ب��ان��ق��الب  ي��ن��ع��ت��ه��ا  ال��ت��ي     وع���ن ذروة الأح������داث 

تاآمرية  اأزاروف �سورة  لنا  الأركان، ير�سم  مكتمل 

كييف  يف  امل�سهد  بتحريك  قامت  خارجية  واأيديا 

والإف����ادات  فاملعلومات  الأح����داث.  �سري  وت��وج��ي��ه 

الداخلية  وزي��ري  من  يتلقاها  ك��ان  التي  الأول��ي��ة 

امل���ت���واردة يف  وال�����س��ح��ة تختلف ج��ذرًي��ا ع��ن ت��ل��ك 

و�سائل الإعالم. يقول يف هذا ال�سدد: »لقد بداأت 

بامل�سهد.  يتحكم  الذي  املاهر  املُخرج  يد  اأحت�س�ص 

التي حدثت  الوترية  بنف�ص  يت�ساعد  الو�سع  كان 

موؤخًرا يف تون�ص وم�سر وليبيا و�سوريا وجورجيا 

ت��دار  خا�سة  عملية  اأنَّ  يل  وات�سح  وم��ول��دوف��ي��ا. 

�سدنا« )�ص 16(.  

ي�سوق  الإع���الم  و�سائل  ع��ن  حديثه  خ�سم  ويف     

امل�ستقلة  الأجنبية  الت�سجيلية  الأف���الم  اأزاروف 

ت الأحداث الأوكرانية، وياأتي يف طليعة  التي غطَّ

م��وري  ب��ول  الفرن�سي  امل��خ��رج  فيلم  الأف���الم  تلك 

»اأوك����ران����ي����ا... اأق��ن��ع��ة ال���ث���ورة« وع��ر���س��ت��ه ال��ق��ن��اة 

ال��ف��رن�����س��ي��ة »ك���ن���ال ب���ال����ص« ع��ل��ى رغ����م م��ط��ال��ب��ة 

ال�����س��ف��ارة الأوك���ران���ي���ة يف ب��اري�����ص ب��وق��ف ع��ر���ص 

ال��ف��ي��ل��م. وب��ح�����س��ب امل���وؤل���ف ف����اإنَّ ���س��ب��ب اع��رتا���ص 

اإىل  الذي ي�سري  الفيلم هو حمتواه  ال�سفارة على 

وباأن  اأمريكا  من  م�ستوردا  كان  الثورة  حطب  اأنَّ 

املتحدة  بالوليات  مرتبطون  الداخل  يف  رجالت 

ا�ستعانوا بجماعات مت�سددة لتحقيق ماآربهم.   

   ي��ط��رح امل���وؤل���ف ق�����س��ي��ة ا���س��ت��خ��دام ال���ق���وة �سد 

وه��ذه  ك��ب��ح��ه��ا،  اأو  عليها  ال���رد  وك��ي��ف��ي��ة  ال�سلطة 

اإ�سكالية لطاملا وجدت لها تف�سريات خمتلفة وفقاً 

يذّكر  لأوكرانيا  بالن�سبة  املعاينة.  حمل  للحالة 

ل��وح��دات  املتظاهرين  اق��ت��ح��ام  مب�ساهد  اأزاروف 

ال�����س��رط��ة وا���س��ت��ي��الئ��ه��م ع��ل��ى امل��ب��اين احل��ك��وم��ي��ة 

وتعطيل عمل املوؤ�س�سات. كما ينوه اإىل اأن الرئي�ص 

با�ستخدام  اأمرا  ي�سدر  مل  يانوكوفيت�ص  وقتذاك 

القوة للق�ساء على الحتجاجات امل�سلحة واكتفى  

وُمغادرة  ال�سلطة  ت��رك  اإىل  بعدها  عمد  بردعها، 

ي�ستهجن  امل�ساألة،  لهذه  ا�ستعرا�سه  ويف  البالد. 

�سوؤاله  على  الأمل��اين  ال�سفري  رد  اأزاروف  نيكولي 

�سن  اأن هجوًما  لو  الأملانية  ال�سلطة  فعل  ردة  عن 

على مكتب امل�ست�سارة، حيث كان اجلواب اأن اأملانيا 

بلد دميوقراطي ول ميكن حدوث اأمر كهذا فيها.  

قبل  »اأوك��ران��ي��ا  الكتاب:  من  الثاين  الف�سل  يف     

امليدان... كيف نتذكر �سنوات ال�ستقالل« يعر�ص 

اأوك��ران��ي��ا  �سهدتها  ال��ت��ي  الأح�����داث  اأه���م  اأزاروف 

 1992 �سنة  ال�سوفيتي  الحت��اد  انهيار  من  اب��ت��دًءا 

 2016 �سنة  وحتى  ذلك  رافقت  التي  والت�سدعات 

وم��ع��ه��ا ك��ل ال��ع��ق��ب��ات ال�����س��ائ��ك��ة ال��ت��ي ط����راأت على 

البالد وما زالت.

   اأم���ا ال��ف�����س��ول ال��ت��ال��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب: »اأوك��ران��ي��ا 

القت�سادية  »امل�سائل   ، ال��دويل«  النقد  و�سندوق 

والج��ت��م��اع��ي��ة لأوك��ران��ي��ا م��ا بعد امل��ي��دان« ، »عن 

الق��ت�����س��اد« ف��ت��ن��ط��وي ع��ل��ى ن��ظ��رة ق��امت��ة وبالغة 

ال�����س��وداوي��ة ل��و���س��ع ه��ذا ال��ب��ل��د الأوروب����ي الكبري 

50 مليوناً. وا�ستنادا  البالغ  م�ساحة وبعدد �سكانه 
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حم��ك��م��ة  ك��ت��ق��ري��ر  م�����س��داق��ي��ة  ذات  وث���ائ���ق  اإىل 

منظمة  وتقرير   2015 لعام  الأوروب��ي��ة  املُدققني 

باأوكرانيا  الإن�سان اخلا�ص  املتحدة حلقوق  الأمم 

الأوكرانية  ال�سحة  ل��وزارة  الر�سمية  واملُعطيات 

وال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوك������راين وت��ق��دي��ر اأوك��ران��ي��ا 

من  وغ��ريه��ا  الأم��ري��ك��ي  ال���س��ت��ث��م��اري  للم�سرف 

يقول  كارثية.  نتائج  اإىل  املوؤلف  يتو�سل  امل�سادر، 

يف ذلك: »ل يوجد �سابقة يف التاريخ على ما جرى 

ك��ان  ب��ل��د  ق��ب��ل ع��ن  اأوك���ران���ي���ا. ومل ن�سمع م��ن  يف 

اإىل  املعايري يتحول فجاأة  متو�سط احلال بجميع 

اإنتاجه  اأفقر بلد يف العامل، واأن يفقد نحو ن�سف 

الإجمايل ويحتل املرتبة الأوىل يف معدل الوفيات 

كما انهارت �سادراته اإىل الن�سف واأ�سبح ثمانون 

الفقر«  خ��ط  حت��ت  يعي�سون  ���س��ك��ان��ه  م��ن  امل��ئ��ة  يف 

الو�سع  ب��ني  مقارنات  امل��وؤل��ف  وي��ورد   .)296 )���ص 

اأحداثها  بعد  اإليه  و�سلت  وم��ا  قباًل  اأوك��ران��ي��ا  يف 

الوحيد  البلد  اأوك��ران��ي��ا  »مثلت  يقول:  الأخ���رية. 

 - �سحن  طائرات  لأكرب  واملنتج  امل�سمم  العامل  يف 

حمولة وحجما - اآن 225 واآن 124 واآن 70. وباأمر 

بورو�سينكو  الرئي�ص  عّطل  املتحدة  الوليات  من 

امل��ج��ال. ويف  ال��ت��ع��اون م��ع رو���س��ي��ا يف ه��ذا  اتفاقية 

اأيامنا هذه يتم التوقيع بني رو�سيا وال�سني حول 

اإنتاج م�سرتك ل�سل�سلة من الطائرات ذات اجل�سم 

العري�ص. اأما قطاع �سناعة الطائرات الأوكراين 

فقد اأهيل عليه الرتاب« )�ص 175 - 176(. ويبدي 

�سديًدا  اأ���س��ًف��ا  ال�سابق  الأوك����راين  ال���وزراء  رئي�ص 

على اإلغاء التعاون مع الربازيل يف جمال الف�ساء 

ال�سعب  املجال  ه��ذا  يف  باًبا  لأوكرانيا  فتح  ال��ذي 

والتناف�سي، ولكن الباب ما لبث اأن اأغلق.

   يف ف�����س��ل »اجل���ي���ل اجل���دي���د« ي���وؤك���د ن��ي��ك��ولي 

ال�����س��ع��وب  ب��ن��اء  ال��ت��ع��ل��ي��م يف  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  اأزاروف 

كما  املحن.  وجت��اوز  الع�سر  ُمتغريات  وا�ستيعاب 

امل�ستوردة  التعليم اجلديدة،  اأ�ساليب  ب�سدة  ينتقد 

م��ع��ظ��م��ه��ا م����ن اخل�������ارج ب�����س��ك��ل ج���اه���ز وم��ع��ل��ب، 

التقانة  من  براق  باإطار  مغلفة  كانت  واإن  والتي، 

اأ���س��ا���ًس��ا  ت�����س��ك��ل  ل  خم��رج��ات��ه��ا  اأنَّ  اإل  احل��دي��ث��ة 

امل��وؤل��ف:  ويت�ساءل  ُمثقفة.  اأج��ي��ال  لبناء  را���س��خ��اً 

الإ�سالحات  �سل�سلة  ج��راء  من  فقدناه  ال��ذي  ما 

ب�سكل م�سرف؟ يقول يف معر�ص  اعتمدناها  التي 

اإجابته عن ال�سوؤال: »لقد فتح تطور التكنولوجيا 

فال  ذل��ك  وم��ع  للمعرفة،  هائاًل  اأفقاً  املعلوماتية 

اأن تكون بدياًل للفطرة  التكنولوجيا  مُيكن لهذه 

التفكري.  وجدلية  الطبيعي،  والإلهام  الإن�سانية، 

يعتمد على �سقل  الذي  الأ�سا�سي  التعليم  وبدون 

ال��ذاك��رة،  وت��دري��ب  التفكري  وت��ق��ومي  ال�سخ�سية 

وال����ق����درة ع��ل��ى حت��ل��ي��ل احل���ق���ائ���ق، وال���س��ت��ن��ت��اج، 

وامل���ج���اه���دة يف ط��ل��ب ال��ع��ل��م، وت��ق��وي��ة ال�����س��ك��ي��م��ة 

لذلك، من دون كل هذا �سيظل وعي الأفراد راكدا 

النا�ص  اآمل من  اإنني  الإبداعية.  وفاقدا للحوافز 

هو  التعليمي  ال��ن��ظ��ام  م��ع��اي��ري  اأه���م  اأنَّ  ي��ع��وا  اأن 

م�ستقلة،  بطريقة  ُيفكر  اأن  ي�ستطيع  جيل  اإع��داد 

ويبتكر  امل��ع��ط��ي��ات،  حتليل  على  امل��ق��درة  وميتلك 

احل��ل��ول ال�����س��ري��ع��ة يف ال���ظ���روف ال��ط��ارئ��ة، جيل 

من  بعناية  وي��خ��ت��اره��ا  احلقيقية  حاجته  ي��ع��رف 

بحر املعلومات. اأما نظام المتحانات الذي يخرّي 

ال��ط��ال��ب ب��ني ث��الث��ة اأج��وب��ة ج��اه��زة ف��ال ُي�ساعد 

الرد  و�سرعة  التعليمية؛  املهام  تلك  حتقيق  على 

يف هذه احلالة ل تعني بال�سرورة جودة التفكري، 

كما اأن الذي و�سع تلك الأ�سئلة لي�ص اأيزين�ستاين 

هم  الذين  �سبابنا  يتدافع  اليوم   )...( تاأكيد  بكل 

اأملنا وم�ستقبلنا اإىل العامل الفرتا�سي وميادين 

وتغيري  احلقيقة  درا���س��ة  ع��ن  وي��ع��ر���س��ون  ال��وه��م 

من  للكثري  الوثيق  الرتباط  ن�سهد  كما  الواقع. 

والأجهزة  الجتماعي  التوا�سل  ب�سبكات  ال�سباب 

والفن  ب���الأدب  اله��ت��م��ام  انخفا�ص  م��ع  احل��دي��ث��ة 

والعلم )...( اإن ثقافتهم وفنهم ت�سلية وا�سرتخاء 

ق��ب��ل وب��ع��د ك���ل ����س���يء، وال��ن��ت��ي��ج��ة ه���ي ن��ق�����ص يف 

اأمثلة  ثمة  اأنَّ  �سك  ل  ال�سليم.  وال���ذوق  الرتبية 

التيار  عن  هنا  اأحت��دث  ولكنني  اأقوله  ملا  خمالفة 

الغالب« )�ص 263 - 265(.

اهتماًما  الأوك����راين  وال�سيا�سي  ال��ك��ات��ب  اأوىل     

ب���ل���ق���اءات���ه وا���س��ت�����س��ارات��ه م���ع رئ��ي�����ص ج��م��ه��وري��ة 

اإع��ج��اًب��ا  ل��ه  يكن  ال���ذي  ي��و«  ك���وان  »يل  �سنغافورة 

اأفقر  �سديًدا لإجنازاته التي حول بها واحدة من 

ماء  ت�ستورد  كانت  التي  الربيطانية،  امل�ستعمرات 

�سربها من ماليزيا اإىل اأغنى ثالث دولة يف العامل. 

ب��اأن  اأوك��ران��ي��ا  ل��ب��الده  امل��وؤل��ف ن�سائحه  وُي�����س��دي 

الجتاه اإىل ال�سرق ولي�ص الغرب هو الأجدى لها 

والرتقي  النجاح  اأرادوا  هم  اإن  القادة،  على  وب��اأن 

يف  املُجزية  القطاعات  على  يتعرفوا  اأن  لبالدهم، 

اليوم. امل�ستقبل وي�ستثمروا فيها منذ 

   يف ف�سل »ذك��رى ال��زم��الء الأوك��ران��ي��ني الذين 

�ساهموا يف ال�سيا�سة الدولية« يرتحم الكاتب على 

والكتاب  ال�سا�سة  من  مواطنيه  من  ب��ارزة  وج��وه 

ال��ذي��ن غ��اب��وا ع��ن امل�����س��ه��د ب��ه��دوء اأو غ��ّي��ب��وا عن 

ومن  البالد،  يف  النظام  تغرّي  بعيد  القتل  طريق 

اأبرزهم الكاتب املعروف اأولي�ص بوزينا وال�سيا�سي 

فاإّن  قوله  وبح�سب  كال�سنيكوف،  اأوليغ  املعار�ص 

احل��ك��وم��ات  ق��ب��ل  م��ن  ردود  اأي���ة  ي��رث  مل  مقتلهما 

الغربية. 

عامل  ذكرى  املوؤلف  ي�ستدعي  نف�سه  الف�سل  ويف    

القت�ساد الأوكراين البارز يوري باخوموف، كما 

التطور  �سريورة  يف  اأوكرانيا  »م�سري  مقاله  يورد 

ثقافة  وجتاهل  الإ�سرتاتيجية  واإه��م��ال  املتقطع 

اأزاروف  ال��وق��ت« ي���ورده يف ك��ت��اب��ه ك��ام��اًل. وي��ج��د 

الرتابط  فكرة  ت�سرد  بالغة  اأهمية  املقال  ه��ذا  يف 

الع�سرين  القرن  يف  احلديثة  الدولة  ازده��ار  بني 

وم���ا ت���اله وب���ني ت��ب��ن��ي ث��ق��اف��ة خم��ت��ل��ف��ة وج��دي��دة 

الإن�سان  بانتقال  يتعلق  فيما  �سيما  ول  للوقت، 

احل��دي��ث م��ن ث��ق��اف��ة ال��وق��ت ال���دوري���ة )احل�����س��اد 

الوقت  ثقافة  اإىل  املو�سمية(  املواقيت  من  وغريه 

الأمد.  طويلة  م�ستقبلية  بت�سميمات  تت�سم  التي 

الفر�سة  عن  تعرب  الفكرة  ف��اإنَّ  الكاتب  وبح�سب 

اأزمتها  خ�سم  يف  ك��دول��ة  اأوك��ران��ي��ا  فقدتها  ال��ت��ي 

ي�ستعيد  نف�سه  ال�سياق  ويف  الأخ���رية.  ال�سيا�سية 

نظامها  اأخ�����س��ع��ت  ال��ت��ي  ال�����س��ني  جت��رب��ة  اأزاروف 

الثورات  جنبته  م�ستمرة  ُمراجعات  اإىل  ال�سيوعي 

ال��دويل،  النقد  �سندوق  مع  التعالق  من  وحمته 

اأن ال�سني خ��الل ث��الث��ني ع��ام��اً، وهو  وم��ا ح��دث 

متخلف  بلد  من  حتولت  امل�ستقلة،  اأوكرانيا  عمر 

تكنولوجياً، وباأعباء جغرافية و�سكانية هائلة اإىل 

الإجمايل  الإنتاج  حجم  يف  العامل  يف  الأول  البلد 

ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ق��ن��ي.  املُ��ن��ج��ز  جم��م��وع  يف  والأول 

ال�سيا�سية  وامل���دون���ات  الق��ت�����س��ادي��ة  الإح�����س��اءات 

ال��ت��ي اح���ت���واه���ا ال���ك���ت���اب، ك����ان ه��ن��اك ج��ان��ب من 

الفكرية  وتقديراته  ال�سخ�سية  الكاتب  مذكرات 

تتو�سل  التي  والطموحة  احلديثة  الدولة  بناء  يف 

الإن�سان لبناء امل�ستقبل واجرتاح املعجزات.  

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

 ال���ك���ت���اب: درو������ص امل����ي����دان... اأوك���ران���ي���ا م���ا بعد 

النقالب.

املوؤلف: نيكولي اأزاروف. 

.2017 النا�سر: دار ن�سر »فيت�سي«/ مو�سكو 

الرو�سية.  اللغة: 

320 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 

* كاتب ُعماين
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الشرق األوسط، وإعادة التفعيل
لسيميون باغداساروف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
لت بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل تفقد وجاهتها، حيث تظهر للعيان  »ي�سهد ال�سرق الأو�سط حاًل من الت�سدع العميق، وما فتئت خريطة املنطقة التي ت�سكَّ

كيانات تت�افر على فر�س كبرية لتغدو دوًل حقيقية، وعجلة ا�ستقاللها عن احلك�مة املركزية ما�سية يف طريقها )...( ول تزال الأو�ساع يف ال�سرق الأو�سط 

من�ساقة باجتاه الت�سعيد الع�سكري، الأمر الذي يفر�س تعاماًل غاية يف اجلدية مع ما يحدث هناك«.

   يكر�س �سيمي�ن باغدا�ساروف، مدير املركز الرو�سي لبح�ث دول ال�سرق الأو�سط واآ�سيا ال��سطى، كتابه اجلديد لتقييم ال��سع الراهن يف منطقة ال�سرق الأو�سط، 

اإزاء التغريات اجلارية وذلك انطالقًا من م�ساحلها املُرتبطة باملنطقة ول �سيما امل�سالح الأمنية التي ي�سعها  ا مل�قف رو�سيا  متنبئًا بتط�راتها امل�ستقبلية وعار�سً

امل�ؤلف يف ب�ؤرة الهتمام الرو�سي واملتحكمة بنظرتها اإىل املنطقة امل�سطربة.

   يق�سم الباحث كتابه اإىل ت�سعة اأجزاء، ومن خالل 

ا�ستقراء جمموعة من الأحداث والقرارات والوثائق 

اأن ي�سع مقاربته لو�سف التغري  التاريخية، ُيحاول 

ملنطقة  والإث��ن��ي��ة  ال�سيا�سية  اخل��ارط��ة  يف  احلا�سل 

ال�������س���رق الأو�����س����ط ك��م��ا ج����اء يف الأج�������زاء ال��ث��الث��ة 

 ، الأو����س���ط(  لل�سرق  اجل��دي��دة  )اخل��رائ��ط  الأوىل: 

التاريخ(  عرب  بيكو   - �سايك�ص   - �سازونوف  )ات��ف��اق 

، )ال���س��ت��ق��اللت اجل���دي���دة: ب��داي��ة ال��ع��م��ل��ي��ة(. ويف 

الأجزاء الثالثة التالية من الكتاب: )تركيا: اللعب 

زال��ت يف  م��ا  الأ���س��ي��اء  )ك��رد���س��ت��ان:   ، املك�سوف(  على 

الأ�سباب  تركيا:  يف  الن��ق��الب  )حم��اول��ة   ، بدايتها( 

الكاتب الأحداث الأخرية يف  والنتائج( وفيها ُيحلل 

وبوؤر  مئاآلتها  وم�ستقرًئا  اأ�سبابها  م�ستبيناً  ُتركيا، 

التوتر التي �ستتمخ�ص عنها يف املُ�ستقبل املنظور. اأما 

يف جزئي الكتاب: )رو�سيا: خط احلدود( ، )ال�سرق 

الأو�سط كمجال مل�ساحلنا القومية( فيعر�ص فيهما 

ال��رو���س��ي��ة  اجليو�سيا�سية  ال��ن��ظ��ري��ة  ب��اغ��دا���س��اروف 

للبالد،  اجل��ن��وب��ي��ة  احل���دود  ط���ول  ع��ل��ى  ومفاعيلها 

ك��م��ا ي��و���س��ح م��وق��ف��ه م���ن ����س���رورة ال����دور ال��رو���س��ي 

تفعيل  اإع����ادة  ُي�سميها:  ال��ت��ي  العملية  يف  ال��ق��ي��ادي 

)�سمت  والأخري:  التا�سع  الف�سل  الأو�سط.  ال�سرق 

امل�����س��ي��ح��ي��ني( ي��ن��اق�����ص م�����س��األ��ة الإب�����ادة ال��ت��ي حلقت 

امل��ع��ا���س��رة  احل��ق��ب��ة  يف  الأو����س���ط  ال�����س��رق  مب�سيحيي 

التي  »املرحلة  باعتبارها  تركيا(  يف  الأرم���ن  )اإب���ادة 

تق�سي على وجود امل�سيحية يف مهدها« )�ص 178(.      

ال�سيا�سي  اخلط  الكتاب  ي�سرد  التاريخي،  اإط��اره  يف 

حيوية  منطقة  يف  م�ساحلها  لرو�سيا حيال  املتقطع 

كمنطقة ال�سرق الأو�سط، فيلومها على التَّخلي عن 

التوجه الربغماتي الذي و�سم ال�سيا�سية الأمريكية 

والربيطانية يف تعاطيها مع تلك املنطقة. كما ي�سري 

ال��ث��ورة  ق��ي��ام  ب�سبب  لرو�سيا  امل��ه��دورة  الفر�ص  اإىل 

ي�سّمرون  الغرب  ك��ان  فبينما  1917؛  ع��ام  البل�سفية 

ع���ن ����س���واع���ده���م ل��ت��ق��ا���س��م ت���رك���ة ال���رج���ل امل��ري�����ص 

)الدولة الُعثمانية( كانت رو�سيا م�سغولة مبخا�سها 

التي  ال��ت��ق��دي��رات  )وبح�سب  ذل��ك  ول���ول  ال��داخ��ل��ي، 

الفر�سة  تهتبل  اأن  لها  مهيئاً  ك��ان  امل��وؤل��ف(  يوردها 

وتقتطع مكا�سبها يف اإ�سطنبول ويف امل�سائق املحيطة 

جانب  اإىل  الكبرية،  الإ�سرتاتيجية  القيمة  ذات  بها 

غرب اأرمينيا. وت�ساوقاً مع روؤيته التاريخية املثالية 

عن  اإر�سيفية  ق��راءة  الباحث  يقدم  الأح��داث،  ل�سري 

البل�سفية  الثورة  قبيل  القي�سري  الرو�سي  التواجد 

ال�سرية  مهام  »ك��ان��ت  الأو���س��ط:  ال�سرق  منطقة  يف 

منطقة  ت�سمل  ال��ق��ي�����س��ري(  اجل��ي�����ص  )يف  اخل��ا���س��ة 

وا���س��ع��ة ت���ب���داأ م���ن ح����دود ت��رك��ي��ا املُ��ع��ا���س��رة ومت��ت��د 

تطهري  اأولوياتها  من  وك��ان  العربي.  اخلليج  حتى 

ومملكة  العثمانية  الإمرباطورية  نفوذ  من  املنطقة 

ال�سويد؛ وبالن�سبة لل�سويد فلي�ص يف الأمر غرابة اإذ 

ا�ستعان الدرك الفار�سي مب�ست�سارين من ذلك البلد 

ح�سناً  ب��الء  اخلا�سة  ال�سرية  اأب��ل��ت  وق��د  ال�سمايل. 

ودخلت  العريقة  ه��م��دان  مدينة  اإىل  و�سلت  حيث 

)�ص  لل�سيعة«  والعلمي  الديني  املركز   - قم  مدينة 

  .)42

   وبعد هذا ال�ست�سهاد باخللفية التاريخية للتواجد 

الرو�سي يف املياه الدافئة، يورد الكاتب متفرقات عن 

وتعاملهم  اإيران  يف  الرو�ص  للع�ساكر  العام  ال�سلوك 

الناعمة  طريقتهم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  النا�ص  �سوؤون  مع 

ل��ت��ح��ق��ي��ق امل�����س��ال��ح. ي��ق��ول يف ه���ذا ال�����س��دد: »ع��ن��د 

د اجلرنال نيكولي باراتوف  دخولهم مدينة ُقم �سدَّ

يلتزموا  واأن  ال�سكان،  اإزعاج  عدم  �سريته  اأفراد  على 

احرتام رجال الدين )...( واأ�سدر اأمًرا �سارياً مبنع 

جنوده  اأو�سى  كما  املُمتلكات،  على  ال�سطو  عمليات 

 )...( �سرائهم  عمليات  يف  اخلال�ص  ال��ذه��ب  ب��دف��ع 

من  ط��وع��وا  ع�سكرية  ب��ق��درات  متتعهم  جانب  واإىل 

ال�سعبة،  وال�سحراوية  اجلبلية  الت�ساري�ص  خاللها 

واإدارة  الدبلوما�سي  فنهم  اإب���داء  على  عكفوا  فقد 

وروؤ�ساء  الدين  القبائل ورجال  املباحثات مع زعماء 

الإدارات املحلية« )�ص 42 - 43(. 

   يوؤكد الباحث على اأوجه ال�سبه بني الو�سع العام 

الراهن،  الأو�سط قبل مئة عام وبني و�سعه  لل�سرق 

على  ع��ود  �سوى  هناك  الو�سع  حيال  حتركاتنا  وم��ا 

و���س��رتى ملخ�ساً  ال��ت��واري��خ  ت��ب��ّدل  اأن  ب���دء: »ج���رب 

بع�ص  نناق�ص  فعندما  ل��ذل��ك  الأخ����رية.  ل��الأح��داث 

جتاهل  اأب�����ًدا  علينا  ينبغي  ل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ن��ق��اط 

.)75 اإمكانية تكرارها« )�ص 

ُمقارناته  املوؤلف  ُيقيم  الكتاب،  ويف غري مو�سع من 

ب���ني ال�����س��ي��ا���س��ة اخل���ارج���ي���ة ال��رو���س��ي��ة ون��ظ��ريات��ه��ا 

الغربية، ول �سيما �سيا�سة الوليات املتحدة واململكة 

املتحدة، ويخرج بخال�سة اأنَّ ال�سيا�سية الرو�سية مل 

ال�سيا�سة  حال  هو  )كما  بالربغماتية  مطلقاً  تت�سم 

ال���غ���رب���ي���ة( م����ا ج��ع��ل��ه��ا ع���ر����س���ة ل���ف���ق���دان م�����س��ت��م��ر 

لل�سيا�سة  روؤي��ت��ه  اأم���ا  امل���واق���ف.  و���س��ي��اع  للمكا�سب 

اخلارجية لكل من الوليات املتحدة واململكة املتحدة 

ال��وزراء  لرئي�ص  مقولة  يف  متمثلة  املوؤلف  فيجدها 

احلا�سم  ب���دوره  )امل��ع��روف  بلفور  اأرث���ر  ال��ربي��ط��اين 

يف ال�����س��رق الأو�����س����ط(: »ل��ي�����ص املُ���ه���م ���س��ك��ل ال��ن��ظ��ام 

ال�سيا�سي الذي �سيوفر لنا النفط.. كل ما اأعرفه اأنَّ 

تتعاون  فبينما  لنا«.  حيوية  م�سلحة  ميثل  النفط 

ال�سني  م��ع   - ك��ل �سيء  وب��رغ��م   - املتحدة  ال��ولي��ات 

ال�سيوعية، واحلركات الكردية ذات املنحى ال�سيوعي 

حربها  اإب���ان  لها  الأع��ظ��م  ال�سر  متثل  ك��ان��ت  وال��ت��ي 
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الباردة مع الحتاد ال�سوفيتي، وحني تتعاون اأمريكا 

حلقوق  ُمقارباتها  مع  تن�سجم  ل  التي  البلدان  مع 

الإن�سان، جند اأن رو�سيا م�ستمرة يف مت�سكها بقواعد 

ال��ب��الد  يبعد  م��ا  ع��ن��ه��ا،  اآي��دل��وج��ي��ة معينة ل حت��ي��د 

من  ويحرمها  املوؤثرة  العاملية  والبوؤر  الأح��داث  عن 

ذلك.  عن  املرتتبة  والقت�سادية  ال�سيا�سية  املكا�سب 

بالب�ساطة.  يت�سم  عملنا  »اإّن  ال�سدد:  هذا  يف  يقول 

اأن  علينا  الذي  ب�سارالأ�سد   - �سوريا  رئي�ص  هنا  فها 

الذي  العبادي  حيدر  العراق  رئي�ص  هو  وها  نوؤيده. 

يختلف  فعملهم  الأمريكان  اأما  نقف معه.  اأن  علينا 

اأو غ��ريه، ولكن  الزعيم  ي��وؤي��دون ه��ذا  اإنهم  ج��ذري��اً. 

ي�سريهم  ل  املعار�سة  ل�سالح  املوازين  تنقلب  حني 

بي�سهم  الأم��ري��ك��ان  ي�سع  ل  معها.  يقفوا  اأن  �سيء 

ب���ني خُمتلف  ���س��ل��ة واح����دة وي���وزع���ون ج��ه��وده��م  يف 

ال�سلة  يف  حجر  ي�سقط  اأن  فما  نحن  اأم��ا  الأق��ط��اب، 

من  ن�ستكي  وبعدها  البي�ص..  جميع  ينك�سر  حتى 

اخلداع« )�ص 136(.

   ي�سيغ الباحث راأًيا نقدياً للدور الرو�سي يف الق�سايا 

كاٍف  اأّن��ه غري  ويجد  الأو���س��ط   ال�سرق  امل�ستجدة يف 

ل�سمان امل�سالح الأمنية للبالد، وُيعلل ذلك باخللل 

الدولة والهيئات احلكومية  الذي يعرتي موؤ�س�سات 

التن�سيق فيما بينها. يقول  ذات الخت�سا�ص وغياب 

بيانية عن  قاعدة  اليوم  »ل منتلك حتى  ذل��ك:  عن 

اأم��ن  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ال��ه��ي��ئ��ات  ال��ع��ام��ل��ني يف  نف�سية 

البالد، والتي ميكن لها اأن تعيننا على اأداء العمل. ل 

يوجد تاأهيل للكادر املُخت�ص. اأما املعاهد فوظيفتها 

املوظفني،  لكبار  املعقدة  التحليلية  التقارير  تدوين 

الده�سة  اعرتتني  وقد  يقروؤونها.  ل  ه��وؤلء  وحتى 

لإلغاء  الرو�سية  التعليم  وزارة  مقرتح  من  م��وؤخ��ًرا 

من  الإفريقية  وال��درا���س��ات  ال�ست�سراق  اخت�سا�ص 

برامج اجلامعات واإحالل مكانه اخت�سا�ص مب�سمى 

لكم  والإقليمية«.  ال�سيا�سية  »الدرا�سات  ف�سفا�ص: 

اآ�سيا الو�سطى  اأمر �سخيف هذا! لقد تورطنا يف  هو 

ال�����س��رق  اأح������داث  الآن يف  ون���ت���ورط  )اأف��غ��ان�����س��ت��ان( 

بغري  اإننا  يقول  مّنا من  ياأتي  ذل��ك  وف��وق  الأو���س��ط 

حاجة اإىل خرباء يف ال�ست�سراق!« )�ص 116 - 117(.           

اجلزء  يف  مركزية  مكانة  ال�سورية  امل�ساألة  ح��ازت     

املوقف  املوؤلف  يلخ�ص  وفيها  الكتاب،  من  التحليلي 

ال��ر���س��م��ي ل���ب���الده م���ن ال��ق�����س��ي��ة ال�������س���وري���ة، وي��ع��د 

اأ�سا�سي  ك�سرط  الأ�سد  بالرئي�ص  بالإطاحة  املطالبة 

ل��ل��ح��ل، ي��ع��ده��ا  ���س��رًب��ا م���ن ال�����س��ذاج��ة وامل��راه��ق��ة 

املواجهة  »اأ�سل  اأّن:  على  الكاتب  ويوؤكد  ال�سيا�سية. 

بل  الرئي�ص  اأداء  اأو  �سخ�سية  ب�سبب  لي�ص  �سوريا  يف 

يف �سطوة القوى اخلارجية والتي عزمت على تبديل 

النظام العلماين بنظام اآخر �سني« )�ص 13(. اأما حل 

ثالثة  على  موزعاً  الباحث  ف��رياه  ال�سورية  امل�ساألة 

با�ستعادة  يتمثل  ط��وب��اوي  م��دخ��ل  الأول  م��داخ��ل، 

الأمور ملا قبل عام 2011، والثاين هو اأن يت�سكل على 

واملدخل  ب��ال��دول،  تت�سبه  كيانات  ال�سورية  الأر����ص 

ال��ث��ال��ث )وه���و م��ا ي��ع��ت��ربه ال��ك��ات��ب اخل��ي��ار الأم��ث��ل 

يف  فيتمثل  الراهن(  الوقت  يف  حتقيقه  �سعوبة  مع 

اأي  اللبنانية،  الطريقة  على  ال�سلطة  حما�س�سة 

اأ�سا�ص طائفي. على 

ب��ال��ًغ��ا للو�سع ال��رتك��ي  امل��وؤل��ف اه��ت��م��ام��اً     ي��ويل 

دراماتيكية،  اأح���داث  على  منطوياً  ي���راه  وال���ذي 

قامًتا  خًطا  تركيا  يف  الأح���داث  ملجريات  وير�سم 

بل وخميفاً يف بع�ص الأحيان. اأما منبت العلة يف 

�سخ�ص  يف  الباحث  فيلخ�سها  الرتكية  الأو���س��اع 

وفكرته  اأردوغ����ان  طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�ص 

�سيا�سته  ويف  الإم����رباط����وري  امل��ج��د  ا���س��ت��ع��ادة  يف 

»احلرب  اأن:  اإىل  باغدا�ساروف  ي�سري  التو�سعية. 

ت�سلنا  والتي  تركيا  اليوم يف  اجلارية  املعلنة  غري 

اأخ���ب���اره���ا ب�����س��ك��ل م��ت��ق��ط��ع اإمن�����ا ت�����دور يف ث��م��ان 

الع�سكرية  امل��ع��دات  فيها  وت�ستخدم  حم��اف��ظ��ات، 

مبدن  �سبيها  فيها  امل���دن  مظهر  وجن��د  الثقيلة، 

�سورية، فثمة اخلراب والقتلى و�سالل الدم. )�ص 

52( وي�����س��ي��ف ال��ك��ات��ب اأّن����ه يف ح��ال��ة ت��دخ��ل ق��وي 

لأط���راف خ��ارج��ي��ة يف ال�����س��اأن ال��رتك��ي ف���اإّن البلد 

مهدد بالنق�سام لي�ص من جهة املحددات الكردية 

اأي  الأ���س��ود،  البحر  ح��دود  كذلك  واإمن���ا  وح�سب، 

اأر���ص  وه��ي  لرو�سيا  امل��ح��اذي��ة  ال�ساحلية  املناطق 

تقطنها اأقوام ُمتعددة الأعراق. واإيغال يف نظرته 

املوؤلف  يتو�سل  تركيا  على  ُيلقيها  التي  العاب�سة 

»ل  املعا�سر:  ال��ت��اري��خ  م��ن  وتخريجات  م��ق��ارن��ات 

العاملية  احل��رب  خالل  �سهدناه  ما  تكرار  اأ�ستبعد 

�سخرة  ال�سوفيتي  الحتاد  كان  لقد   )...( الأوىل 

ان��ه��ي��اره،  ي��ت��وق��ع  اأح���د  ي��ك��ن  ي�سقط ومل  اأن  ق��ب��ل 

الحتاد  من  اأق��وى  دولة  تركيا  فهل  انهار.  ولكنه 

ال�سوفيتي؟ )�ص 52(. ولكن الكاتب يعود وير�سم 

حماولة  تعقيده  م��ن  زاد  ل��رتك��ي��ا،  م��رك��ب��اً  و���س��ع��اً 

2016 وم��ا  الن���ق���الب ال��ف��ا���س��ل��ة ال��ت��ي وق��ع��ت ع���ام 

اأع��ق��ب��ه��ا م���ن ت�����س��ف��ي��ات ط��ال��ت ق����ادة حُم��ن��ك��ني يف 

املوؤ�س�سة  اإ�سعاف  يف  ت�سبب  ال��ذي  الأم��ر  اجلي�ص، 

الإزاح���ات  ت��ك��ون  اأن  امل��وؤل��ف  ويخ�سى  الع�سكرية. 

واإج��������راءات م���ا ب��ع��د الن���ق���الب م���وؤ����س���راً ل��ت��ف��اق��م 

الو�سع يف هذا البلد اإىل اأمد طويل، ولن حتميها 

يف  ي��ق��ول  دائ��م��اً.  ي��رتدد  مثلما  القومية  الع�سبة 

ه���ذا ال�����س��اأن: »وع��ل��ى رغ���م وج���ود ال��ق��وم ال��رتك��ي 

متنقل  بذاته  العرق  اأنَّ هذا  اإل  تركيا،  الغالب يف 

الأق��وام  ع�سرات  متثل  اأروم��ات  داخله  يف  وي�سمر 

املختلفة« )54(.

)رغ��م  ال��رتك��ي  للو�سع  الكاتب  ق���راءة  تت�سدى    

رو�سيا  يف  ال�سيا�سي  امل��زاج  مع  البينة(  تعقيداته 

جتاه تركيا، ذلك املزاج املُتاأرجح بني اعتبار تركيا 

البحر  م��ن  الأخ����رى  ال�سفة  يف  متمرت�سا  ع���دوا 

ل���دودا ت��ارة اأخ���رى، وذل��ك  الأ���س��ود ت��ارة و�سديقاً 

املوؤلف  وب���راأي  ال�سيا�سة.  ري��اح  ب��ه  جت��ود  ح�سبما 

ف��اإّن ال��وزر الأك��رب ملا اآل��ت اإليه الأح��داث يف تركيا 

املنطلق  ه���ذا  وم���ن  اأردوغ������ان.  ال��رئ��ي�����ص  يتحمله 

تقرتب  لأردوغ��ان  �سورة  الرو�سي  الباحث  ير�سم 

من الأ�سطورة الأدبية »دون كيخوته« الذي دفعته 

ح��م��ي��ت��ه واف��ت��ت��ان��ه ب��ذات��ه اإىل م��ق��ارع��ة ط��واح��ني 

نفق  ب��الده يف  اأدخ��ل  ��ه  اأنَّ النتيجة  ال��ه��واء، فكانت 

ويبلغ  ال�سيا�سية.  وال�سدامات  الدامية  النزاعات 

املوؤلف تربمه من الواقع ال�سيا�سي يف تركيا حداً 

ن��ف��ى ف��ي��ه واق��ع��ي��ة ال��ع��الق��ات ال��رتك��ي��ة ال��رو���س��ي��ة 

للمفاعل  رو�سيا  بناء  اإمكانية  يف  و�سكك  الراهنة، 

النووي يف منطقة اأكويو الرتكية حيث ل يرى يف 

ذلك اأية جدوى اقت�سادية تعود لبالده. 

���س��ي��م��ي��ون  ال����رو�����س����ي  ال����ب����اح����ث  ي�������س���ت���ع���ر����ص     

امل�����س��ط��رب��ة يف منطقة  الأو����س���اع  ب��اغ��دا���س��اروف 

امل�����س��ال��ح العميقة  ب��ه��ا  ال�����س��رق الأو����س���ط وي��رب��ط 

ل���ب���الده، الأم�����ر ال����ذي ي��ح��ّت��م ع��ل��ى رو���س��ي��ا ر���س��م 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ط��وي��ل��ة ال��ن��ظ��ر وب��ع��ي��دة الأث�����ر يف 

كانت  مهما  الأو�سط،  ال�سرق  ق�سايا  مع  التعامل 

لبلد  ذلك  عن  النكو�ص  اإنَّ  حيث  عاتية،  الأم��واج 

بحجم رو�سيا ُيعد خماطرة كربى. اأثر اأ

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

الكتاب: ال�سرق الأو�سط... واإعادة التفعيل.

باغدا�ساروف.  �سيميون  املوؤلف: 

2016 النا�سر: »اآ« مو�سكو 

الرو�سية.  اللغة: 

288 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 

* م�ستعربة واأكادميية رو�سية
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الرسالة وعلم الطبيعيات والتيارات الروحانية 
والعقالنية للكاتب الهندي فيصي

ويالبوراتو عبد الكبير *
من الدرا�سات العميقة التي �سدرت يف الآونة الأخرية بلغة »ماليامل، اإحدى اللغات املحلية الهندية،  »الر�سالة وعلم الطبيعيات والتيارات الروحانية والعقالنية 

»للكاتب في�سي، والكتاب ي�ستحق قراءة جادة ويدع� اإىل ح�ار هادئ بني الإميان والعلم. يتناول الكاتب م��س�ع الدين والعلم احلديث يف ُعمقه ولكن باأ�سل�ب �سهل 

ي�سل مدارك اخلا�س والعام معًا ويتَّخذ منهجًا بناًء يتجاوز البيانات ال�سطحية بردود مقنعة على اأطروحات الفل�سفات الإحلادية التي تكت�سي باكت�سافات العلم 

احلديث. وقد �سبق للكاتب كتاب اآخر حتت عن�ان »درا�سة نقدية عن التك�ين والتط�ر يف اإبداع الكائنات احلية« الذي �سدر من نف�س دار الن�سر الإ�سالمي التي 

ن�سرت الكتاب بني اأيدينا.

 وم��س�ع كتابه ال�سابق هذا كان ينح�سر يف الرد على نظرية الرتقاء لـ داروين واأخطارها ال�سلبية يف احلياة الإن�سانية بتكثيف ال�س�ء على التط�رات العلمية 

اجلديدة التي تطرح اأ�سئلة اأمام تلك النظرية الفر�سية. ولكن كتابه اجلديد يحت�ي مزيًدا من املعل�مات التي طراأت يف نظرية التط�ر كما يتناول م��س�عات 

اأخرى من اأهمية الر�سالة لالإن�سان وتيارات روحانية وعقالنية معا�سرة.

 1859 عام  داروي��ن  ل�  الأن���واع«  اأ�سل   « كتاب  وبعد �سدور 

ما زالت نظرية الن�سوء والرتقاء مفهوماً جدلياً وحمل 

نزاع لي�ص لدى املوؤمنني بوجود اهلل فقط بل لدى بع�ص 

ك��ث��ري من  ل���دى  م��ن قبوليتها  ب��ال��رغ��م  اأي�����س��اً  ال��ع��ل��م��اء 

التطوري  الأحياء  لعلم  اأكرث جانب جديل  كان  العلماء. 

لديه  الإن�����س��ان  اأن  يقرتح  الإن�����س��ان  تطور  مفهوم  اأّن  ه��و 

ال��ع��ق��ل��ي��ة  ال���ق���وى  ال����ق����ردة واأن  اأ�����س����الف م�����س��رتك��ة م���ع 

امل�سببات  من  النوع  لنف�ص  تعود  لالإن�سانية  والأخالقية 

الوراثية عند احليوانات.  ال�سمات  التي �سكلت  الطبيعية 

ال�سر�سة  احلملة  مقدمة  يف  كانوا  الغرب  يف  امل�سيحيون 

 Plain (  - ت��روث  بلني   « وجملة  النظرية،  ه��ذه  �سد 

اأواخ����ر  يف  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  يف  ال�������س���ادرة   ) Truth
الطائفة  لهذه  تنتمي  والتي  املا�سي  القرن  يف  ال�ستينات 

كان جل همها داروين و«نظريته الهدامة«.  ومن�سوراتها 

التي ت�سلنا نحن  الفاخرة  واأغلفتها  ب�سفحاتها الالمعة 

الطالب عرب الربيد جماًنا ل تزال يف ذاكرتي حتى الآن. 

نحو  �سلبياً  م��وق��ف��اً  امل�سيحيون  اخللقيون  ات��خ��ذ  بينما 

القدمي  العهد  يف  ورد  ما  تعار�ص  لأّن��ه��ا  التطور  نظرية 

ع��ن ال��ت��ك��وي��ن واخل���ل���ق، وح���اول���ت ط��ائ��ف��ة اأخ����رى منهم 

والرت��ق��اء  ال��ن�����س��وء  ون��ظ��ري��ة  معتقداتهم  ب��ني  ال��ت��وف��ي��ق 

بوا�سطة مفاهيم مثل التطور الربوبي.

وعموماً يعتقد اأن �سارلز داروين هو اأول من �ساغ نظرية 

ال�سطفاء  بوا�سطة  احل��ي��ة  الكائنات  اإب���داع  يف  ال��ت��ط��ور 

العالمة  اهلل  حميد  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  ول��ك��ن  الطبيعي. 

حيدراأباد  من  باري�ص  اإىل  هاجر  ال��ذي  ال�سهري  الهندي 

ب��ع��د ���س��ق��وط��ه��ا ب���اأي���دي احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة ق��د اأ����س���ار يف 

رواد  هم  ال�سفا  اإخ��وان  اأن  اإىل  البهاولبورية«  »خطاباته 

هذه النظرية حيث ورد ذكرها يف ر�سائلهم امل�سهورة. وقد 

ن�سخ ابن خلدون يف مقدمته نف�ص ما ورد يف ر�سائلهم يف 

ال��ذوات  اإن   « اإليهم هكذا:  اأي اإ���س��ارة  ب��دون  املو�سوع  هذا 

اإىل  تنقلب  لأن  م�ستعدة  ال��ع��وامل  م��ن  اأف���ق  ك��ل  اآخ���ر  يف 

ا�ستعداداً  الأعلى  اإىل  الأ�سفل  من  جتاورها  التي  ال��ذات 

يف  وكما  الب�سيطة،  اجل�سمانية  العنا�سر  يف  كما  طبيعياً، 

وال�سدف،  احللزون  مع  النبات  اأف��ق  اآخ��ر  والكرم  النخل 

والإدراك  الكي�ص  فيها  ا�ستجمع  ال��ت��ي  ال��ق��ردة  يف  وك��م��ا 

احل�سري،  )�ساطح  والروؤية«  الفكر  �ساحب  الإن�سان  مع 

درا�سات يف مقدمة ابن خلدون ، �ص 302 (. وممن حاول 

من امل�سلمني التوفيق بني نظرية الرتقاء وق�سة اخللق 

وقد  وج��دي.  فريد  حممد  امل�سري  العالمة  ال��ق��راآن  يف 

بالتف�سيل.  املو�سوع  هذا  عن   « املعارف  دائ��رة   « يف  كتب 

ما  تتعار�ص مع  التطور فال  نظرية  ثبتت  لو  اأنه  يعتقد 

ول  للكون  الربوبي  النظام  عن  ال�سماوية  الكتب  يف  ورد 

ينق�سي دور الأديان حتى ت�سبح خرب كان. يكتب: الأمر 

فاإن ن�سرة  وال�سكون،  التوؤدة  ل�سيء من  يف نظرنا يحتاج 

روح  بتقم�ص  ال  ت��ك��ون  ل  وم��ك��ان  زم���ان  ك��ل  يف  العقائد 

لدرجة  منا�سًبا  حتلياًل  وحتليلها  و�سرها  خريها  الع�سر 

للخري،  ال��دع��اة  ان��ع��زل  واإل  ال�����س��ائ��دة  والآراء  امل��درك��ات 

ماذا  ه����ي...........  حيث  تقف  متميزة  طائفة  و���س��اروا 

والرتقاء  الن�سوء  در�سوا مذهب  لو  العقائد  على حفظة 

درا����س���ة ���س��ح��ي��ح��ة ب�����اأن ج��ع��ل��وه م���ن م���ق���ررات م���واده���م 

اأذهانهم  على  يوؤثر  فيما  الع�سر  اأهل  لي�ساركوا  العلمية 

�ستتبعه  ال��ت��ي  امل���درك���ات  جميع  ذل���ك  ب��ع��د  ينتحلون  ث��م 

اأو يقفوا على  �سائغاً ل ي�سوبه �سك  فيعطون الأمة علماً 

م�ستوى عاٍل ي�سرفون منه على احلقائق الراهنة اإ�سراف 

احلق  ومطلوب  الدين  منطوق  هو  كما  واإن�ساف،  ع��دل 

باأعلى  اأ�سرح  اإنني  احلياة.  الإن�سان من هذه  الذي حظ 

�سوتي اأن الن�سوء والرتقاء، واإن كنت ل اأقول لالآن، هو 

النوامي�ص  بفعل  �سبها  واأدناها  العقل  اإىل  املذاهب  اأقرب 

الظاهرة واأ�سبهها ب�سنة اخلالق يف تدريج اخللق يف عامل 

الكون.«

 ويدعي موؤلف دائرة املعارف اأنَّ ال�ست�سكالت التي تطرح 

على هذه النظرية ل تدح�ص اأ�سال واحدا من الأ�سول 

نظرية  اأ�سحاب  عليها  اعتمد  التي  الطبيعية  العلمية 

النظريات  اع��رتاف  يف  باأ�سا  يرى  ول  والرتقاء.  الن�سوء 

ب��ع��د در���س��ه��ا  اأق��ع��د عليها ال��داروي��ن��ي��ون م��ذه��ب��ه��م  ال��ت��ي 

العلمية.  ال��وج��ه��ة  م��ن  الإدراك  مت��ام  م��غ��ازي��ه��ا  واإدراك 

مذهب  م��ق��دم��ات  ب�سحة  لع��ت��ق��ادن��ا  ب��اأّن��ه  نف�سه  وي���ربر 

عّنا  ي�سذون  الذين  منا  تقرب  لأنها  نفًعا عظيًما  داروين 

بعيدون.  العلم  مقررات  عن  واأننا  جامدون  اأننا  زاعمني 

نظرية  ت��ربي��ر  ه��ذه يف  ال��ب��ال��غ��ة  ع��ن حما�سته  وب��ال��رغ��م 

حيث  �سطوره؛  بني  ما  تذبذبا  موقفه  يف  ن��رى  الرت��ق��اء 

النظرية  تلك  نتيجة  يف  ن�سك  اأن  يف  ب��اأ���ص  ل  اإن��ه  يقول 

كما ي�سك اأ�سحابها لأنهم يعرتفون اأن نظريتهم ل تزال 

به  مت�سكهم  واإمن��ا  احل�سي  الدليل  ي��ع��وزه  علميا  فر�سا 

لأّنه الطريق العلمي الفذ الذي تدرك به حقائق اخلليقة 

الطبيعي. وهمه احلقيقي يت�سح مزيداً  التكوين  واأدوار 

من كالمه التايل: » ول�سنا جنزم ب�سحة مذهب داروين 

ولكننا نهدئ روع الذين يخ�سون من حتقق هذا املذهب 

ل��ه��وؤلء ليهدئ  الإ���س��الم فنقول  الأي���ام على  ي��وم م��ن  يف 

ميكن  ال�سالم  عليه  اآدم  خلق  يف  ورد  ما  كل  روع��ك��م ف��اإن 

نف�سه،  القراآن  اأ�سلوب  مقت�سى  على  ظاهره  عن  �سرفه 

يتزعزع  داروي��ن فال  الدليل على �سحة مذهب  قام  فاإن 

اهلل  الذين هداهم  اأما  كان جامًدا،  اإل من  املوؤمنني  من 

يخ�سى  ف��ال  احل��ق  الإ���س��الم  روح  فيهم  وب��ث  العلم  ب��ن��ور 

امل�سلمني  علماء  على  اأّن  واخل��ال���س��ة  ع��ق��ائ��ده��م...  على 

عليهم  بل  الأم��ة  جمموع  عن  ينقطعوا  األ  ومر�سديهم 

اأن ي�ساركوا الع�سريني يف اأبحاثهم واأل يجعلوا ن�سيبهم 

من  اخلالية  والإ�سكالت  التكذيبات  جمرد  املُناق�سة  من 

فيلحدون«  خ�سومهم  عليهم  فيتغلب  العلمية  القيمة 

حرف  الأول،  املجلد  الع�سرين،   القرن  املعارف  دائ��رة   (

املعارف،  دائ��رة  ، مطبعة   735  -  730 ان�ص، �ص   - الأل��ف 

الطبعة الرابعة )1967(

ك��ريال  يف  حتى  �سركاء  وج��دي  ف��ري��د  حممد  وللعالمة 
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)الهند(، وكان ممن يعتقد اأن مذهب داروين ل يتعار�ص 

مع العقائد الإ�سالمية الربوف�سور املرحوم )يف. حممد( 

، مف�سر القراآن بلغة ماليالم واملفكر الإ�سالمي الراحل 

ك��ريال.  الإ�سالمية يف  ق��ادة احلركة  اأح��د  )ت��ي. حممد( 

ولالأ�ستاذ حممد كتاب �سدر يف اأواخر ال�ستينيات بعنوان 

اإمكانية  لتو�سيح  التطور  نظرية  فيه  ا�ستمد  »الآخ���رة« 

احل��ي��اة الآخ�����رة. ح���اول ف��ي��ه اأن ي��ج��ع��ل ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��ور 

التطور  م��ن  ن��وع��ا  ي��راه��ا  ح��ي��ث  الآخ����رة  للحياة  اأ���س��ا���س��اً 

نقطة  لإثبات  القراآن  من  باآي  ا�ستدل  لالإن�سان.  الثاين 

اأن��ب��ت��ك��م من  اأط������وارا« »واهلل  ال��ت��ط��ور م��ث��ل »وخ��ل��ق��ن��اك��م 

ال�ستنكار  من  �سيئاً  يثري  الكتاب  بداأ  ملا  نباتا«.   الأر���ص 

فورا  الإ�سالمية  احلركة  �سحبته  امل�سلمني،  عامة  و�سط 

من ال�سوق فتوقف توزيعه. وجدير بالذكر هنا اأن ممن 

وراء  جتري  التي  والفل�سفة،  النظرية  هذه  بتحليل  قام 

املرموق  الإي��راين  الكاتب  ح��اًدا،  نقًدا  لواءها  يحمل  من 

العلوم  م�سادر  يف  طويل  باع  له  الذي  ن�سر  ح�سني  �سيد 

الكاتب  وا�سم  الغربية.  العلمية  املعارف  الدينية ومناهل 

ا  اأي�سً املو�سوع  يف  ا�ستفا�ص  الذي  يحيى  ه��ارون  الرتكي 

بالذكر. جدير 

���ا ي��ت��خ��ذ نف�ص   وال���ك���ات���ب ال��ه��ن��دي ف��ي�����س��ي جن���ده اأي�������سً

منهجهما يف معاجلة املو�سوع. ولي�ص حتليله مبنياً على 

العلمية«  القيمة  من  اخلالية  والإ�سكاليات  »التكذيبات 

العلماء  بع�ص  وج��دي  فريد  حممد  العالمة  يتهم  كما 

ع�سره.  يف  ال��داروي��ن��ي��ة  النظرية  �سد  ا�سطفوا  ال��ذي��ن 

وميكن اأن يعترب هذا الكتاب لحقاً لكتابه ال�سابق الذي 

ُم��ق��دم��ة كتابه  اإل��ي��ه يف  نف�سه  اأ���س��ار  وق���د  اآن���ف���اً.  ذك��رن��اه 

احل����ايل. ال��ف�����س��ول ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��ال��ث��ة وال��راب��ع��ة اأج���زاء 

اأن  هنا  الكاتب  ويحاول  ال�سابق.  كتابه  يف  ورد  ملا  مكملة 

موقفه.  لإث��ب��ات  هامتني  نقطتني  رئي�سي  ب�سكل  ي��ق��دم 

اأولهما اأن الغلبة التي ح�سلها العلم على الدين ظاهرا 

ب��داأت  ق��د  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  منذ  بينهما  ال�����س��راع  يف 

ال��داروي��ن��ي��ة  ال��ن��ظ��ري��ة  اأن  وثانيهما  ت��دري��ج��ي��ا.  تتقهقر 

اأنها  كما  الكال�سيكي،  اإطارها  من  تخرج  اأن  ت�ستطع  مل 

بداأت تواجه مزيدا من التحديات والأ�سئلة. وي�سرب له 

مثالني يف كتابه اجلديد - يف ُمقدمة الكتاب ويف الف�سل 

الرابع تف�سيال. املثال الأول هو مزاعم اأ�سحاب داروين 

عن التطور يف ت�سكل العني. يزعم الداروينيون اأن ع�سو 

اإىل ماليني  ت�سكله مراحل تطور ميتد  ياأخذ يف  حيوان 

من ال�سنني. اأما كيف تنفع هذه التطورات ذلك احليوان 

الداروينيون  وكذلك ليزال  ذلك.  لديهم عن  �سرح  فال 

من  املطروحة  الأ�سئلة  اإجابة  على  زمن  منذ  يعرت�سون 

ونطقه  الإن�سان  عقل  بقدرة  واملتعلقة  »اخللقيني«  قبل 

وتالحظ  الأخ���رى.  احليوانات  عن  بهما  يتميز  اللذين 

الداروينية  النظرية  لها  تعر�ست  التي  التحولت  ا  اأي�سً

وات�����س��ون  ال��ع��امل��ان جيم�ص  اك��ت�����س��ف  اأن  ف��ب��ع��د  احل��دي��ث��ة. 

 )DNA( النووي  احلم�ص  مكونات  كريك  وفران�سي�ص 

من  العلماء  بع�ص  اأخ��ذ  الوراثية  املعلومات  حتمل  التي 

اإىل  �سابقا ي�سريون  الطبيعي  موؤيدي نظرية ال�سطفاء 

عامل  هنا  وينقل  ال��ك��ائ��ن��ات.  ن��ظ��ام  وراء  مر�سد  ���س��رورة 

تكوين  فر�سة  اإنَّ  ق��ال  ال��ذي  هويل«  »فريد  الريا�سيات 

يف  اإع�����س��ار  ح���دوث  ف��ر���س��ة  ي�سبه  بال�سدفة  اأوىل  خلية 

طراز  من  طائرة  منها  فيكون  وخملفات  قمامة  منطقة 

ذكي،  تدخل  دون  البحتة  بال�سدفة  تعمل  العمالقة   747

على  حياة  تكوين  احتمالية  خطاأ  ثبت  عمليا  اأّن���ه  رغ��م 

الأر�ص. وكالم جمال الدين الأفغاين ي�سبه قول هويل: 

فياًل  الربغوث  ي�سري  اأن  داروي��ن هذا ميكن  زعم  وعلى 

برغوثاً  الفيل  ينقلب  واأن  ال��ده��ور  وك��ر  ال��ق��رون  مب��رور 

كذلك )الرد على الدهريني �ص 65(.

اأّن موؤلفه حني يتناول ماآزق  ومن خ�سائ�ص هذا الكتاب 

املوؤمنني  العلماء  اآراء  نظرية التطور فهو ل يعتمد على 

فقط بل ي�ستفي�ص بنقل وجهات نظر املُحققني امللحدين 

يف  البحتة  العلمية  امل�سلحة  حتكمهم  الذين  املعروفني 

القراء  لدى  موثوقية  اأكرث  الكتاب  يجعل  مما  بحوثهم 

املحايدين، ويلقي اأي�ساً ال�سوء على ما يجري من تعتيم 

تلك الآراء يف حمافل العلم و«اجلورنالت« العلمية التي 

ا�ستولت عليها جمموعة من العلماء املتحيزين.

وم����ن امل���خ���اط���ر الج���ت���م���اع���ي���ة ال���ن���اجت���ة ع���ن ال��ن��ظ��ري��ة 

»بريقها«  ب�  انخدع  من  اإليها  ينتبه  مل  التي  الداروينية 

الهيمنة  جذور  الع�سر  مع  للتما�سى  تبنيها  اإىل  وه��رول 

العرقية الأوروبية وبذور ال�ستغالل الراأ�سمايل املخفية 

اأن الأوروبيني هم يف ُمقدمة  حتتها. كان داروين يعتقد 

احل�����س��ارة الإن�����س��ان��ي��ة. الأت����راك ال��ذي��ن و���س��ل��وا يف ذل��ك 

مكانتهم  داروين  العاملية حدد  اأوج احل�سارة  اإىل  الع�سر 

درجة  تلي  درج��ة  على  الب�سري  اجلن�ص  اأن��واع  �سجرة  يف 

الأوروب���ي���ني. وع���الوة على ه��ذا ف���اإّن امل��ب��داأ ال��داروي��ن��ي » 

البقاء لالأحق« هو الذي ي�ستقوي منه النظام الراأ�سمايل 

ال�سعفاء.         ل�ستغالل طبقة 

الربيطاين  البيولوجي  العامل  �سرب  املنهل  نف�ص  وم��ن 

الع�سر  يف  اجل��دد  امللحدون  واتبعه  دوكين�سون  رت�سارد 

امل��رج��ع��ي��ة العليا  ال��داروي��ن��ي��ة ه��ي  ال��ن��ظ��ري��ة  احل��ا���س��ر. 

كتب  وم��ن  الإ���س��الم.  وخا�سة  الأدي���ان  �سد  ن�سالهم  يف 

»ال��وه��م  امل��ط��ارات  مكتبات  يف  مبيًعا  الأك���رث  دوكين�سون 

اأتباعه  ي��ق��راأه  )God Delusion(  ال��ذي  الإل��ه��ي« 

بخ�سوع بالغ ككتاب مقد�ص. ويف هذا الكتاب وكتابه الآخر 

ال��ظ��اه��رة  اأ���س�����ص  جن��د   « The Selfish Geon «

 « جورنال  »وال�سرتيت  �سحيفة  و�سفتها  التي  اجلديدة 

بالإحلاد املتطرف«. هو الذي قال يف اإحدى مناق�ساته اأن 

م�سدر تطرف امل�سلمني هو القراآن ذاته. ثم اعرتف فيما 

امللحدين اجلدد،  اأكرث  ونرى  القراآن.  يقراأ  باأّنه مل  بعد 

املا�سي،  العقد  يف  راأ�سها  رفعت  التي  الغريبة  الظاهرة 

يف  فرق  ول  وامل�سلمني،  الإ�سالم  على  هجومهم  يركزون 

ذلك بني الي�ساري املرتقي واليميني املُحافظ. والي�ساري 

كان  ال��ذي  هيت�سن�ص«  كري�ستوفار   « امل�سهور  العقالين 

قبل  اجل��دي��دة  الكولونيالية  �سد  املنا�سلني  ُمقدمة  يف 

 God ( »فرتة، حني كتب كتاباً عنوانه »اهلل لي�ص باأكرب

»اهلل  الإ���س��الم  �سعار  ك��ان يهجو   ،  ) is Not Great
اأك�����رب« . و����س���درت ك��ت��ب ت��دح�����ص اأغ���ل���وط���ات امل��ل��ح��دي��ن 

 « املوؤمنني.  امل�سيحيني  طائفة  من  اأغلبها  ولكن  اجُل��دد 

الوهم ال�سيطاين » ) Devils Delusion( للكاتب 

الكتب.  هذه  من  مبيعاً  اأكرث  بريلني«  »ديفيد  الأمريكي 

هنا  ن�ستعر�سه  ال���ذي  في�سي  ال��ه��ن��دي  ال��ك��ات��ب  وت��األ��ي��ف 

امللحدين  حجج  اأنَّ  يثبت  »ماليالم«  بلغة  كتاب  اأول  هو 

اجُلدد واهية لي�ص لها اأّي اأ�سا�ص علمي.                   

يو�سح  اأن  فيه  ي��ح��اول  ال��ك��ت��اب  يف  ف�سال  خ�س�ص   وق��د 

ف��ل�����س��ف��ة ال���ر����س���ال���ة ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل لإث����ب����ات ����س���رورت���ه���ا يف 

القدمية  العاملية  الأدي��ان  خلفية  على  الإن�سانية  احلياة 

فيداندية   « وال���  وال��ب��وذي��ة  والن�سرانية  اليهودية  مثل 

»التيارات  بعنوان  اآخر  ف�سل  يف  حاول  كما   « الهندو�سية 

اأن مييز حقيقة الفرق بني الوحي  الروحانية امل�سرقية« 

الإلهي والك�سف ال�سويف وجتارب الأنبياء والروحانيني. 

وه��ن��ا ي��ح��ل��ل امل���ح���اولت احل��دي��ث��ة اخل��رق��اء ل��ريب��ط بني 

الهندو�سية  الروحانية  فل�سفة  وطريق  الفيزياء  طريق 

ال��ت��ي��ارات  بع�ص  احتفل  الأخ���رية  الآون���ة  ويف  وال��ب��وذي��ة. 

التي  ال��ف��ي��زي��اء«  »ط��او  بنظرية  الهندو�سية  ال��روح��ان��ي��ة 

فريتجوف  النم�ساوي   - الأم��ري��ك��ي  الفيزيائي  �ساغها 

العلم  مالب�ص  يف  معتقداتهم  خزعلبات  لتقدمي  ك��اب��را 

احلديثة  ال��ف��ي��زي��اء  مفاهيم  اأن  ك��اب��را  ي��دع��ي  احل��دي��ث. 

والأف�����ك�����ار الأ����س���ا����س���ي���ة يف ال������رتاث ال��ف��ل�����س��ف��ي ال��دي��ن��ي 

ال��ه��ن��دو���س��ي ت��ل��ت��ق��ي يف روؤي��ت��ه��ا ل��ل��ع��امل اإىل ح���د ك��ب��ري. 

وي�����س��رب ل���ه م��ث��اًل رق�����س��ة ���س��ن��م » ن����اداراج����ا » يف ال���� » 

الف�ساء  اإنَّ  »وي��ق��ول  الهندو�سية  )الفل�سفة(  الفيدانتا 

رق�سة  مثل  عمالقة  كونية  رق�سة  �سوى  لي�ص  اخلارجي 

»ناداراجا«. يوؤكد في�سي يف كتابه اأنَّ مزاعم كابرا جمرد 

اإىل  منه  ال�سوفية  ال�سطحات  اإىل  اأق��رب  فكري  مترين 

اأي  هكذا،  »علميا«،  ن��وؤول  اأن  وميكننا  العلمية  احلقيقة 

م��ف��اه��ي��م روح��ي��ة يف دي���ان���ات اأخ����رى. ي��ن��ق��ل ال��ك��ات��ب هنا 

الفل�سفة  يف  امل��ل��م  الهندو�سي  الكبري  ال��ك��ات��ب  حتليالت 

الهندو�سية »�سوكومار ازيكود » الراحل ليك�سف عن زيف 

اإن هذا الكتاب  اأن نقول  »ك�سف« كابرا.  اخت�سارا ميكننا 

وليمة �سهية للقراء اجلادين.
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الدماغ والتأمل: حوار بين البوذية
وعلوم األعصاب لماتيو ريكار وولف سينغر

د الشيخ * ُمحمَّ
حني يلتقي عامل اأع�ساب وراهب ب�ذي يف ح�ار دام اأكرث من ثمان �سن�ات، فذاك م�ؤذن بح�ار غني. فما بالك اإذا ما كان العامِل اأحد اأكرب املُتخ�س�سني يف الدماغ 

الب�سري، وكان الراهب ترهب اأكرث من اأربعني �سنة وا�ستغل ترجمانًا للدلي لما وتطلبه با�ستمرار مراكز البحث العاملية التي جتري البح�ث عن الدماغ! بل ما 

بالك اإذا ما ائتلف يف الرجلني ما قد ل ياأتلف يف غريهما زمنًا ط�ياًل: الذكاء والإن�سانية، الف�س�ل الفكري وال�سرامة املنهجية، املعرفة والت�ا�سع، كما يق�ل مقدم 

الكتاب الطبيب العقلي الفرن�سي ال�سهري كري�ست�ف اأندري! .

هو اإذن كتاب ُعدَّ مبثابة ثمرة حوار �سيِّق وُمثري امتد 

الف�سول  َك���اه:  ���رِّ حُمَ ك��ان  ���س��ن��وات،  ث��م��ان  على م��دى 

بينهما،  املُتبادلة  وال�سحبة  الرجلني  ل��دى  امل��ع��ريف 

الأ�سا�سية  الق�سايا  على   � اجلملة  على   � مداره  وكان 

التوليف  مق�سده  وك��ان  الب�سري،  بالذهن  املُتعلقة 

ب��ني منظور  ب��ني م��ع��ارف ك��ل واح���ٍد منهما واجل��م��ع 

ال��ب��وذي  امل��ت��اأم��ل  ج�سده  ال��ذي   � »اأن���ا«  املتكلم  �سمري 

الأوبة  »ال�ستبطان« )=  تقنية  واملتمثل يف  بخرباته، 

م�ساعر  من  فيها  يح�سل  ما  يف  والتَّدبر  ال��ذات  اإىل 

� وب���ني منظور  وت��ف��اع��الت وِغ����رَي( واآل��ي��ة »ال��ت��اأم��ل« 

���س��م��ري ال��غ��ائ��ب »ه����و« ال����ذي ع����ادة م��ا ُت��ع��م��ل��ه ع��ل��وم 

البدء  منذ  واعيني  ال��رج��الن  ك��ان  ولقد  الأع�����س��اب. 

التي  الأ�سئلة  عن  نهائية  اإجابات  يقدما  لن  باأنَّهما 

ما فتئت الب�سرية تناق�سها منذ اآلف ال�سنني، ولكن 

النقط  بع�ص  تو�سيح  يف   � الأم��ل  كل   � اأملهما  و�سعا 

امل�سرتكة بينهما وتو�سيح بع�ص اجلوانب اخلالفية 

التي بقيت عالقة بينهما، فلقد تباينا يف ت�ساحبهما 

تباينهما.  وت�ساحبا يف 

اأما املُتحاور الأول، فهو الفرن�سي ماتيو ريكار الذي 

وهو  حوًل،  اأربعني  منذ  البوذية  الزهادة  �سلك  دخل 

م�سور الدلي لما وترجمانه اخلا�ص، حا�سل على 

�سابق يف  الأحياء اخللوي، وباحث  الدكتوراه يف علم 

بالتنا�سخ!  يوؤمن  اليوم  �سار  قد  وها  با�ستور  معهد 

يف  ع��م��ًرا  �سلخ  واحل��ي��اة«.  »ال��ذه��ن  موؤ�س�سة  وع�سو 

وتطلبه  البوذية،  الطريقة  على  »التَّاأمل«  ممار�سة 

با�ستمرار مراكز البحث العاملية التي جُتري التجارب 

بالنيبال  ال��ي��وم  يحيا  وه��و  ال��ب�����س��ري.  ال��دم��اغ  ح��ول 

وق���د �سدر  الإغ���اث���ة.  ملنظمات  ج��ه��ده  ي��ك��ر���ص  ح��ي��ث 

وجمعا  وترجمة  تاأليفاً   � كتاًبا  ثالثني  من  اأك��رث  له 

دفاعاته  اأهمها  من   � بال�سرتاك  اأو  بالنفراد  �سواء 

عن  و«دفاعا   )2003( ال�سعادة«  عن  »دفاًعا  الثالثة: 

 ،)2014( احليوانات«  عن  و«دف��اع��ا   )2013( الإي��ث��ار« 

ف�ساًل عن كتابه »فن التاأمل« )2013(. 

واأما املُتحاور الثاين، فهو الأملاين وولف �سينغر، عامل 

اأع�ساب �سهري، ُمدير معهد ماك�ص بالنك لدرا�سات 

الدماغ، موؤ�س�ص معهد فرانكفورت للدرا�سات ومعهد 

اإرن�������س���ت ���س��رتوغ��م��ان ل��ع��ل��م الأع�������س���اب، اأح����د اأب���رز 

املتخ�س�سني العامليني يف الدماغ الب�سري. 

وكان مدار احلوار بني الرجلني على الدماغ والوعي 

من  األ���وان���ا  ���س��م��ل  وق���د  احل�����رة.  والإرادة  وال���ت���اأم���ل 

جم��ردة،  مفاهيمية  �سبغة  ذا  بع�سها  امل��و���س��وع��ات 

ذا ���س��ب��غ��ة ع��م��ل��ي��ة م�����س��خ�����س��ة. م���ن قبيل  وب��ع�����س��ه��ا 

ينبغي  ال����ذي  امل��ن��ه��ج  ه��و  م��ا   -1 الأوىل:  امل��وا���س��ي��ع 

الذي  املنهج  اأه��و  الب�سري:  الوعي  درا�سة  يف  اتباعه 

تدعو  ما  نحو  على  »اأن���ا«  املتكلم  �سمري  اإىل  ي�ستند 

اإىل نف�سه فاح�ساً  اإىل ذلك البوذية، فيوؤوب البوذي 

حتقيق  اإىل  �ساعياً  اإنيته  يخرتق  ال��ذي  الوعي  تيار 

ورين  امل�ساعر  ج��ذوة  وراء  ما  يف  خال�ص  يقظ  وع��ي 

الذي   � هو   � الغائب  �سمري  منهج  هو  اأم  العواطف؟ 

ُيعامل مو�سوعه � الوعي � بحياد هادئ ومبو�سوعية 

ما بني  اأم هو يف  العامِل؟  ذلك  اإىل  ي�سعى  كما  ب��اردة 

البني قائم على منهج � اأنا/اأنت � القائم على التحاور 

وهل   -2 املُ��ت��م��ك��ن؟  وال��ب��اح��ث  التجربة  �ساحب  ب��ني 

اأن  اأم  اإرادة حرة ترتتب عليها م�سوؤولية،  توجد حقاً 

تخ�سنا  التي  الأم��ور  اأهم  منا  ُيقرر يف غفلة  دماغنا 

ت�سور  ميكن  ه��ل   -3 بالغري؟  �سلتنا  ويف  ذوات��ن��ا  يف 

وعي بدون اأ�سا�ص مادي؟ اأي هل مُيكن احلديث عن 

دماغ،  غري  من  »عقل«  وعن  ج�سد،  دون  من  »نف�ص« 

وعن »روح« عن كل بدن مبعزل؟ 

والأق���رب  امل�سخ�سة  ال��ث��واين  امل��وا���س��ي��ع  قبيل  وم��ن 

اأن »نغري« من  1- هالَّ مبكنتنا  اإىل احلياة اليومية: 

مب��زاول��ة  اأي  ال��ت��م��رن؛  م��ن  بوا�سطة  دماغنا  ع��وائ��د 

نبداأ  اأن  يا ترى،  2- ومتى مُيكن،  »التاأمل«؟  ريا�سة 

ُي�����س��ك��ل حلظة  3 - وه���ل ال��ن��وم  مُب��م��ار���س��ة ال��ت��اأم��ل؟ 

ن��ح��ب  اأن  4 - وه����ل مي��ك��ن  ن��ت��ع��ل��م؟  ل��ك��ي  م��ن��ا���س��ب��ة 

لهم، ف�ساًل  ن�سجنهم يف حبنا  اأن  دون  الآخرين من 

عن اأن ن�سجن اأنف�سنا يف �سرنقة هذا احلب؟ 5- وهل 

ذلك  ك��ان  واإن  النف�ص،  �سكينة  درك  لالإن�سان  ميكن 

ممكًنا فكيف؟. 

م ال��ك��ت��اب، ف���اإّن الإ���س��غ��اء اإىل اإج��اب��ة  وك��م��ا ق��ال ُم��ق��دِّ

املتاأمل والعامل على هذه الأ�سئلة وليمة واأية وليمة. 

قمة  اأعلى  اإىل  بال�سعود  كتابهما  ق��راءة  ُي�َسبُِّه  وه��و 

ال�سرعة  يختار  ب��اأن  ق��ارئ  ق��ارئ  كل  وين�سح  اجلبل، 

التي تالئمه اأثناء �سعوده. 

يف املُقدمة التي و�سعها املوؤلفان، ي�سريان اإىل اأنَّ كل 

�سيء بداأ بلقاء جمعهما بلندن عام 2005 حول حوار 

تواجد  نف�سه  العام  ويف  »ال��وع��ي«.  مو�سوع  عن  اأول 

الع�سبونية  الأ���س�����ص  ملُناق�سة  بوا�سنطن  ال��رج��الن 

الفر�ص  ك��ل  ا�ستغال  �سنوات  ث��م��ان  وطيلة  للتاأمل. 

املُتاحة ملوا�سلة احلوار بالنيبال وبالغابة ال�ستوائية 

التايالندية وبقرب الدلي لما بالهند. وقد لحظا 

عن  يتميز  وال��ب��وذي��ة  الغربي  العلم  ب��ني  احل���وار  اأن 

احلوار � ال�سعب اأحيانا � بني العلم والأديان، حتى واإن 

به  الذي يفهم  باملعنى  دينا  كانت  البوذية ما  اأّن  حق 

»الدين« يف الغرب، فهي ل تقوم على فكرة اإله خالق، 

ل ول على عقيدة مقررة، واإمنا ميكن حتديدها على 

تقود  ال��ت��ح��ول«  نحو  »ط��ري��ق  اأو  للذهن«  »ع��ل��م  اأن��ه��ا 

التَّحرر.  اإىل  املُعاناة  ومن  احلكمة  اإىل  اخللطة  من 

الذهن  فح�ص  ملكة  الغربية  العلوم  مع  وتت�ساطر 

امل�ساطرة  هذه  �ساأن  ومن  اختبارياً.  ا  فح�سً الب�سري 

اأن جت��ع��ل احل���وار ب��ني راه���ب ب���وذي وع���امل اأع�����س��اب 

حزمة  ُم��ن��اق�����س��ة  م��ن  متكنهما  اإذ  وم��ث��م��ًرا؛  مم��ك��ًن��ا 

الكوانطية  الفيزياء  من  تذهب  الأ�سئلة  من  وا�سعة 
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اإىل امل�سائل الأخالقية. 

ك��ث��رية ه���ي ال��ب��ح��وث ال��ت��ي ت��خ�����س�����س��ت يف ن��ظ��ري��ات 

امل��ع��رف��ة وال��ت��اأم��ل وم��ف��ه��وم ال���ذات وامل�����س��اع��ر ووج��ود 

ك���ان هم  م���ا  ل��ك��ن  ال���وع���ي،  احُل����رة وط��ب��ي��ع��ة  الإرادة 

امل��ت��ح��اوري��ن ج���رد ال��ت�����س��ورات املُ��خ��ت��ل��ف��ة ح���ول ه��ذه 

منغر�سني  منظورين  بني  املواجهة  واإمن��ا  املوا�سيع، 

ال��ب��وذي��ة،  ال��ت��اأم��ل��ي��ة  املُ��م��ار���س��ة  ْي���ن:  َث���رَّ تقليدين  يف 

م��ن ج��ه��ة، واإب�����س��ت��م��ول��وج��ي��ا ال��ب��ح��ث يف جم���ال علم 

ُم�ساهمة  احل��وار  وك��ان  ثانية.  جهة  م��ن  الأع�����س��اب، 

يف م��واج��ه��ة وج��ه��ات النظر وامل��ع��ارف ح��ول ال��دم��اغ 

والوعي بني اأهل التاأمل واأهل العلم؛ اأي بني معرفة 

� اأن����ا � وم��ع��رف��ة على  ع��ل��ى م�����س��ت��وى ���س��م��ري امل��ت��ك��ل��م 

مبثابة  يكن  مل  كما  ه��و.   � ال��غ��ائ��ب  �سمري  م�ستوى 

تباعدوا  واإذا  تناطحوا،  تقاربوا  اإذا  التَِّي�سة:  ح��وار 

ُمتبادل  فهم  عن  النهاية  يف  اأ�سفر  واإمن��ا  ت�سايحوا، 

لوجهات النظر املطروحة. 

الف�سل الأول

التاأمل والدماغ

ُم��ق��دم��ة خمت�سرة  ال��ك��ت��اب وج����ود  م���ن م���زاي���ا ه���ذا 

املو�سوع  اإىل  برفق  بيدك  تاأخذ  ف�سل  كل  بداية  يف 

امل��وؤمل. م��دار هذا  امل��ط��روح ول توغلك فيه الإي��غ��ال 

الف�سل على ملكة التعلم لدى بني الب�سر: هل ميكن 

واعتبارا  نباهة  اأك��رث  ي�سري  اأن  على  الدماغ  تدريب 

ل��ل��غ��ري و���س��رام��ة؟ وه����الَّ اأم��ك��ن��ن��ا ت��دب��ري م�����س��اع��رن��ا 

مثل  حتدثها  ال��ت��ي  ال��ت��ح��ولت  وم��ا  ب��رف��ق؟  املزعجة 

هذه التمارين التاأملية على الدماغ؟. 

باأّنه وعلى  التي تقول  البدء ترد مالحظة ماتيو  يف 

خ���الف احل�������س���ارات ال��غ��رب��ي��ة، مل ت��رك��ز احل�����س��ارة 

� الطبيعي  ال��ع��امل اخل��ارج��ي  ال��ب��وذي��ة ع��ل��ى م��ع��رف��ة 

الطب  ال��ك��ون ويف  ع��ل��م  ك��ت��ب يف  ُوِج����دت  واإن  � ح��ت��ى 

منذ  �سعت  احل�سارة  هذه  فاإنَّ  وبال�سد  التقليديني، 

لعاملنا  عميق  ا�ستق�ساء  اإىل  ق��رن��اً  وع�سرين  خم�ص 

الداخلي � الذهن � مراكمًة يف ذلك ثروة من النتائج 

الخ���ت���ب���اري���ة، ه���ذا ب��ي��ن��م��ا ع��ل��م ال��ن��ف�����ص ال��غ��رب��ي مل 

ذهنية  ب��ن��اءات  اأن�ساأ  وق��د  ق�سري.  اأم��د  منذ  اإل  يبداأ 

ون�سف  �سنة  األفي  ت�ساهي  اأن  ميكن  ل  النف�ص  عن 

بف�سل  وذل���ك  ال��ذه��ن،  لعمل  املبا�سر  الفح�ص  م��ن 

ا�ستبطان عميق قامت به عقول �سديدة الدربة بلغت 

مرتبة عالية من �سفاء الذهن. وقد كان همها نزع 

 � �سلبية  م�ساعر  من  الب�سرية  النف�ص  على  يرين  ما 

�سمات  وزرع   �  ... الكرب  الأن��ان��ي��ة،  احل�سد،  الغ�سب، 

ب�سرية اإيجابية جوهرية � الطيبة، احلرية، ال�سكينة 

�سديدا،  اإقداما  ماتيو  تقدمة  وولف يف  واإذ يجد   ...

فاإنه ي�ست�سكل كالمه: ملاذا يعترب ما وهبتنا الطبيعة 

اإج��راء  يتطلب  بحيث  �سلبيا  اأم��را  م�ساعر  م��ن  اإي��اه 

هذه  ُت��َع��د  ومِلَ  ن��زع��ه؟  بغاية  خا�سة  ذهنية  م��ران��ات 

التقليدية  ال��رتب��ي��ة  على  تعلو  التاأملية  امل��م��ار���س��ات 

واأ�سكال العالج النف�سي املُتعددة مبا يف ذلك التحليل 

اإياه  الطبيعة  وهبتنا  ما  اأن  ماتيو  وجواب  النف�سي؟ 

فح�سب،  البداية  ك��ان  واإمن��ا  قطعاً،  بال�سلب  ك��ان  ما 

كمون  ح��ال  يف  تبقى  الفطرية  قوانا  اأغلب  اأن  ذل��ك 

اأن  ميكن  ذهننا  اأن  نعلم  ونحن  ا�ستثارة.  اإىل  حتتاج 

يكون اأف�سل �سديق لنا، كما ميكن اأن يكون اأكرب عدو 

لنا؛ فاإِْن نحن مل ندبر اأمره فنحمله على اخلريية، 

دبر لنا كل ال�سرية باأن �سار وبال علينا وعلى الغري. 

اإذ من�سي الوقت يف ريا�سة ج�سمنا، ول نهتم بدربة 

ذهننا. ول تركز الرتبية التقليدية على تبديل عوائد 

الذهن، ول على اكت�ساب �سمات اأ�سا�سية �ساأن الطيبة 

والنباهة. وهنا ُيقدم ماتيو ت�سوره عن وعي خال�ص 

ول  �سيء  كل  ُتنري  موقدة  ن��ار  اأو  جملوة  م��راآة  كاأنَّه 

اأن تنار. ويتهمه العامِل بالقول بالثنائية  اإىل  حتتاج 

»ع��ني« جوانية  اإذ يدعي وج��ود   � الإن�سان كيانان  � يف 

مبا  الأحا�سي�ص،  فيها  توؤثر  ل  مثالية  م��راآة  مبثابة 

ي�سي عن مزقة يف ال�سخ�سية: ثمة مالحظ خال�ص 

���ص ب���ريء م��ن امل�����س��اع��ر، وث��م��ة ج��زء اآخ���ر من  م��ف��رَتَ

الذهن ي�سري  ال�سراعات، فهل مترين  الذات متزقه 

اإىل خ��ل��ق ه���ذه امل���زق���ة؟ ول��ئ��ن ك���ان ه���ذا ه��و مطلب 

املتاأمل:  وج��واب  خطرًيا؟  مطلًبا  ُيَعد  اأف��ال  التاأمل، 

ملكة  بجعل  ول��ك��ن  الأن����ا،  بت�سظية  الأم���ر  يتعلق  ل 

املعاناة،  م��ن  تتحرر  لكي  نف�سها  تالحظ  املاُلحظة 

املالحظة  فالذات  وباملوجات،  باملحيط  اأ�سبه  والأمر 

واإىل  الوهم  اإىل  بنا  يلقي  الذي  وعينا  تالحظ عدم 

من  احلد  ترتئي  التاأملية  البوذية  ومناهج  املُعاناة، 

خطورة هذه املوجات بالنف�سال عنها؛ فاإذا ما نحن 

انف�سلنا عن الغ�سب، مثال، ومل نتماه معه فن�سري 

�سيء  كل  اإىل  خالله  من  ننظر  ال��ذي  الغ�سب  نحن 

�سيء، عملنا كمن ي�سب الزيت على النَّار. وهنا ُيعيد 

تكون  قد  الإيجابية  العواطف  ب��اأن  تذكرينا  ال��ع��امِل 

الذي يحمينا احلماية  ا خطرية بخلقها للوهم  اأي�سً

املوهومة. وجواب املتاأمل: العواطف الإيجابية خلق 

وهنا  للواقع.  حجاباً  هي  كانت  وم��ا  املحبة،  ملُجتمع 

عن  عرياً  كائناً  اأتريدون  جديد:  من  العامِل  ُي�سغب 

اأه���ذا ه��و ه��دف البوذية؟  م��ن احل���زن:  احل��ب، خلياً 

اإل  اللهم  حتيا  اأن  �ساأنها  ه��ذا  لكائنات  اأم��ك��ن  وه��اّل 

حممي  جمتمع  يف  العي�ص  ب��ام��ت��ي��از  حظيت  ه��ي  اإن 

األ  الهدف  كان  ما  املتاأمل: كال،  ويرد  كل احلماية؟ 

ن�سعر مب�ساعر، واإمنا األ ن�سري لها عبيدا ... وهكذا 

يتوا�سل احلوار يف متعة قل اأن جتد لها نظريا ... 

الثاين الف�سل 

وامل�ساعر الالوعي 

مدار هذا الف�سل على الالوعي وعلى الهوى. ترى 

ما هو الالوعي؟ الراهب البوذي اأميل اإىل اإنكاره اأو 

الأعمق من وعينا  اإمنا اجلانب  التَّقليل من قيمته: 

بال�سم�ص  �سيء  اأ�سبه  هو  الذي  اليقظ،  احل�سور  هو 

اإِْن هو  النف�سي ل وعيا  التحليل  املُنرية، وما يعتربه 

اأما بالن�سبة اإىل عامل الأع�ساب،  اإل �سنعة �سبابية. 

الدماغ  ثنايا  املُعطيات مكد�سا يف  فاإّن ثمة قدًرا من 

من دون اأن نكون على بينة من اأمره. اأكرث من هذا، 

بها كل  التي نعي  املعرفية  العمليات  الذي يحدد  هو 

اتخاذ  اأظهر ما يكون حني يكون علينا  الوعي. وهو 

ل،  قرارات �سريعة ل نعلم كيف اتخذناها. وعند املتاأمِّ

التحليل  اأن  والبوذية  النف�سي  التحليل  بني  الفارق 

ط���اردة  ال��ب��وذي��ة  بينما  امل��ك��ب��وت،  يف  ن��ب��ا���ص  النف�سي 

اأن تظهر. وهو ما يرى فيه  لكل الأفكار الرديئة ما 

مت�سائاًل:  لها،  مواجهة  ل  للم�ساكل  م��داراة  العامِل 

وهي  وال��ع��واط��ف  الأه���واء  م��ن  نتخل�ص  اأن  لنا  كيف 

األ  احلب،  هوى  مثاًل  خذ  حياتنا؟  ومن�سط  حمرك 

وجواب  حب؟  بال  كائنات  جعلنا  اإىل  البوذية  ت�سعى 

الأناين  الهوى  اإىل حماربة  ت�سعى  اإمنا هي  ل:  املتاأمِّ

فينا ل حب الغري غري التملكي له. 

الثالث الف�سل 

كيف نعرف ما نعرفه؟

اأن  ميكن  هل  »الواقع«:  مبفهوم  مناط  الف�سل  هذا 

بال�سلب:  الرجلني  وج��واب  ه��و؟  كما  ال��واق��ع  ن��درك 

ن�سخاً  كانت هي  وما  له،  تاأويل  بالواقع  املعرفة  اإمنا 

ندركه؟  الذي  الواقع  وما هذا  وكما هو.  له مبا هو 

الأ�سياء  ندرك من  بكانط: نحن ل  العامِل هنا  يلوذ 

مو�سدة.  دوننا  فتبقى  �سرائرها  اأم��ا  ظواهرها،  اإل 

ي�سيف  لكنه  التاأمل،  �ساحب  عليه  ُيوافقه  ما  وهو 

ل��ئ��ن ه��ي ك��ان��ت احل��وا���ص الب�سرية ه�����س��ة، ف��اإن  ب��اأن��ه 

باحلوا�ص.  للواقع ل تدرك  نهائية  ثمة طبيعة غري 

ال��وردة مثاًل  ه��ذه  ب��دال:  �سيال  اأن��ه  الواقع  وحقيقة 

تلك   � ب��ذات��ه  م�ستقال  كائنا  اإلينا  ُيخيل  كما  لي�ست 

معرفة غري مطابقة � واإمنا هو تالقي اأ�سياء � وتلك 
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اإىل  ت�سعى  ال��ب��وذي��ة  اأنَّ  على  امل��ط��اب��ق��ة.  امل��ع��رف��ة  ه��ي 

معاناتنا  الأمرين حتى حتد من  بني  الهوة  تقلي�ص 

الأ���س��ي��اء.  بطبيعة  اخل��اط��ئ��ة  معرفتنا  ع��ن  ال��ن��اجت��ة 

� مع�سر  اإذا كان مبكنتنا  اأن العامِل ي�سكك يف ما  غري 

الب�سر � اأن نزيل هذه الهوة. اإذ ما من اإدراك اإل وهو 

وبالتايل  اأم��ارات ح�سية،  اإىل  اأي عزو �سفات  تاأويل؛ 

ما الإدراكات �سوى ت�سييدات ذهنية لي�ص اإل. ويتفق 

لكنه  الإدراك احل�����س��ي،  اأم���ر  ال��ع��امِل يف  م��ع  ال��ب��وذي 

نهائية  طبيعة  ثمة  اأنَّ  فكرة  عن  الدفاع  يف  ي�ستميت 

يرى  ول  اليقظ.  اخلال�ص  بالوعي  ندركها  للعامَل 

هي  واإمن���ا  »ب�سرية«  اأوه���ام  الأ���س��ي��اء  ع��ن  اأوهمنا  اأن 

يعنيه  الذي  ما  العامِل:  ويت�ساءل  »اإعتقادية«.  اأوهام 

من  نف�سه  ال�سيء  اإىل  النظر  يكن  مل  اإِْن  »ال��واق��ع« 

خُمتلف زوايا النظر. ويرد ماتيو اأن الواقع لي�ص من 

�ساأنه اأن ي�ستقل عنِّا، وهل يوجد عمل فني جميل يف 

ذاته با�ستقالل عن ثقافة الناظر اإليه؟ 

الرابع الف�سل 

فح�ص الذات

ال��ذات  »ال���ذات«: هل  الف�سل على مفهوم  ه��ذا  ي��دور 

ك��ي��ان ي�����س��ت��وط��ن ك��ي��ن��ون��ت��ن��ا اأم ه���ي م��رك��ز ق���ي���ادة يف 

ت��ع��ك�����ص ما�سي  ل��ت��ج��ارب  ه��ي دمي��وم��ة  اأم  دم��اغ��ن��ا؟ 

ال�سخ�ص؟ يعمد النا�سك البوذي اإىل تفكيك مفهوم 

فال  م�ستقلة،  واح��دي��ة  اأن��ه��ا  ُيفرَت�ص  التي  »ال���ذات« 

يرى فيها اإل كائنا �سيال بدال، على نحو ما كان قد 

العامِل  يوؤكد  بينما  قبل،  ذي  من  »ال��واق��ع«  اإىل  نظر 

على  ب�ساهدة  دماغنا  باحات  من  باحة  األ  الع�سبي 

ن�سميها  حتى  الدماغ  يف  وقيادي  مركزي  دور  تاأدية 

اأن  ه��ذا  ومعنى  ال�سخ�ص.  م��رك��ز  اأو  ال���ذات  م��وط��ن 

اأورك�سرتا  قائد  هي  حيث  من  »ال��ذات«  عن  ت�سورنا 

اأنا  جمرد وهم. ويت�ساءل: هل من ال�سروري وجود 

من  األي�ص  لكن،  تامة؟  عقلية  �سحة  ل�سمان  قوية 

اأن  »ال��ذات«  يف  الأعمى  العتقاد  من  التخل�ص  �ساأن 

البالء  ك��ل  اأنَّ  ال��ب��وذي  ي��رى  ه�سا�سة؟  ذوي  يجعلنا 

كيان  اأنها  على  ر  ُيت�سوَّ »اأن��ا«  وجود  بافرتا�ص  موكل 

يغذي  ل��ل��واق��ع  ت�سويه  الع��ت��ق��اد  ه��ذا  ففي  م�ستقل، 

اأوهامنا عن اأنف�سنا ويت�سبب يف كل احلالت الذهنية 

اأن��ا«  »اأن���ا  الأن��ان��ة  م��ن  تتاأتى  ل  النف�ص  ق��وة  املتعبة. 

واإمنا من احلرية اجلوانية، وب�سريورة  �ُسيِّاأت،  وقد 

و«يل«  »اأن��ا«  امللكية:  اأنانية  مبيالد  ت��وؤذن  اأنانة  الأن��ا 

لي�ص  اإذ  بعينها.  القوقعة  ه��ي  وت��ل��ك   ... و«ع��ن��دي« 

مُيكن ل�سعادتنا اأن حتدد اإل باملعية مع �سعادة الغري؛ 

���ه ما  اأي اإل ب��الإي��ث��ار وال��ب��دل وامل�����س��اط��رة. واحل��ق اأنَّ

فلماذا  توهًما.  اأن�ساأناه  ا�سطناع  �سوى  ال��ذات  كانت 

ما  ���س��رع��ان  ال��ع��امِل  لكن  ث��م��ن؟  بكل  حمايتها  اإرادة 

األي�ص  ال��ذات؟  حماية  اإىل  ال�سعي  ل  ومِلَ  يعرت�ص: 

اإي���اه منطق التَّطور؟  اأف��ادن��ا  ال��ذي  ال��در���ص  ه��ذا ه��و 

وجواب البوذي: ذاك ت�سرنق ل دفاع عن النف�ص. 

اخلام�ص الف�سل 

حرية الإرادة وامل�سوؤولية والعدالة

اإذا كانت قراراتنا تهيء  ة موجودة؟  هل الإرادة احُلرَّ

جزئي،  بوعي  اإل  بها  نعي  ل  ع�سبونية  عمليات  لها 

مبكنة  وهل  اأفعالنا؟  عن  م�سوؤولون  حقاً  نحن  فهل 

العمليات  و���س��ريورة  م�سمون  تغيري  الذهن  مترين 

امل�سوؤولية  م�ساألة  على  ذلك  اأث��ر  وما  الواعية؟  غري 

ال�����س��خ�����س��ي��ة وع���ل���ى م��ف��اه��ي��م »اخل�������ري« و«ال�������س���ر« 

و«العفو«؟.  و«العقاب« 

امل��ن��ط��ل��ق ه��ن��ا ه���و ال��ن��ق��ا���ص ح����ول م����دى م�����س��وؤول��ي��ة 

ا »اقرتفت يداه«. والذي عند العامِل اأن  ال�سخ�ص عمَّ

وعينا  حيز  اإىل  تلج  التي  الذهنية  الظواهر  جممل 

يف  ينتج  ال��ذي  الع�سبوين  الن�ساط  نتيجة  هي  اإمن��ا 

تتعاون يف  اأن  ُيفرت�ص  وال��ت��ي  ل��ل��دم��اغ،  م��راك��ز  ع��دة 

التي  اخلا�سة  الذهنية  احل��الت  تنتج  لكي  بينها  ما 

بالإدراكات  الأمر  تعلق  �سواء  وذلك  نعي�ص جتربتها، 

اأو القرارات اأو الأحا�سي�ص اأو الأحكام اأو الإرادة. من 

هذا املنظور كل الظواهر الذهنية نتاج ولي�ست �سبب 

يفرت�سه  م��ا  ال��ع��امِل  وع��ن��د  الع�سبونية.  العمليات 

املتاأمل من وجود ُحر يعلم ما ُيريد فعله اإمنا يفرت�ص 

يتاأثر  ل  واأّن����ه  حم��ق��ة  ع��ادل��ة  اأه���داف���اً  لل�سخ�ص  اأّن 

ب��ال��ن��وازع وامل��ي��ولت وال��دواف��ع امل��وروث��ة ع��ن التطور 

تركناه  فلئن  الثقافية،  وال���س��ت��ع��ارات  البيولوجي 

�سوى  يفعل  لن  فاإنِّه   � املتاأمل  وهم من  وهذا   � يفعل 

� ل مُيكن  العامِل  � كما يرى  ��ه لالأ�سف  اأنَّ اإل  اخل��ري. 

�سلبية  ق��وى  ثمة  لأنَّ  ياأمله،  ما  يفعل  اأن  لالإن�سان 

تتمثل يف الأحا�سي�ص املت�سارعة اأبًدا على الرغم من 

كالهما  ال�سلوكية  وال�ستعدادات  الواعية  ال��ذات  اأنَّ 

الذهني  للتمرين  ميكن  ول  الدماغ،  نف�ص  من  ينبع 

بُعمق  املنغر�سة  الطبع  �سمات  كل  يق�سي  اأن  التاأملي 

يف داخلنا. فلي�ست الأنا �سيدة يف بيتها. 

ال�ساد�ص الف�سل 

الوعي طبيعة 

ه��ل ال��وع��ي واق��ع��ة اخ��ت��ب��اري��ة؟ وم���ا م�����س��دره؟ هل 

ل  اأول��ي��ة«  »واقعة  ��ه  اأنَّ اأم  الدماغ  ن�ساط  اإىل  ُيختزل 

على  تتقدم  التي  املبا�سرة  باخلربة  اإل  فهمها  ميكن 

اأول��ي��ة ل  ال��وع��ي ظ��اه��رة  ك��ل خ��ربة؟ تعترب البوذية 

طريقتان  ثمة  اآخ���ر.  �سيء  اأي  اإىل  الخ��ت��زال  تقبل 

�سمري  من  انطالقا   � اخل��ارج  من  ال��وع��ي:  لدرا�سة 

ب���دءا م��ن �سمري   � ال���داخ���ل  اأو م��ن   � ال��غ��ائ��ب »ه���و« 

على  الثانية  الطريقة  تف�سل  وه��ي  »اأن����ا«.  املتكلم 

اأي�سا  ت�ستبعده  ل  ث��ال��ث  ط��ري��ق  ثمة  لكن  الأوىل. 

وامل��الح��ظ. ويف  املتاأمل  اأي  اأن���ت«؛   - »اأن��ا  هو طريق 

ال�سيخ،  ه��و  امل��الح��ظ  ه��ذا  ك��ان  ال��ق��دمي��ة  التقاليد 

والآن �سار الوعي يدر�ص يف خمتربات اأمام العامِل. 

اإل  تتم  ل  الوعي  معرفة  البوذية  عند  يكن،  ومهما 

ما  على  فيه  نعرث  ل  وعينا  نخترب  وحني  باخلربة، 

اأما  الع�سبونات.  الغربيون:  العلماء  ي�سميه  اأم�سى 

فريى  ع�سبي،  اأ���س��ا���ص  على  ال��وع��ي  فيعالج  ال��ع��امِل 

اأب��داً  تكون  ل   � الوعي  ومنها   � الذهنية  الظواهر  اأن 

الب�سري،  الدماغ  يف  ومكمنها  اأ�سا�سها  عن  م�ستقلة 

غري  من  »ال���روح«  ا�سمه  ل�سيء  وج��ود  األ  يفيد  مبا 

ق��اب��ل م����ادي م�����س��ت��ق��ل ع���ن ال����دم����اغ، ف���ال ت��وج��د يف 

ع���امل روح���ي اأو غ��ري ج�����س��دي، وت���وؤث���ر م��ع ذل���ك يف 

ال���دم���اغ. اأم���ا خ��ل��ود ال���ذه���ن، ف��ل��ي�����ص مي��ك��ن اإل من 

مفاهيمه،  معتقداته،  ال�سخ�ص:  عمل  خلود  خالل 

مادية  غري  حقائق  وه��ي   ... رم��وزه  معارفه،  قيمه، 

ل  املتاأمِّ ويت�سور  اآخرين.  اأنا�ص  دماغ  يف  توؤثر  لكنها 

 � م��ادي��ة   � �سلبة  واقعية  نزعة  ذو  الغربي  الفكر  اأن 

بينما الثقافات ال�سرقية ميكنها ت�سور وعي خال�ص 

يقظ نوراين اأو جتربة خال�سة نقية. وبينما اأم�ست 

فاإن  املادية،  الواحدية  اإىل  متيل  الغربية  الثقافات 

ال���روح/ بثنائية  ت��وؤم��ن  ت���زال  ل  ال�سرقية  الثقافة 

اجل�سد. 

ويف النهاية، حني ينك�سر احلوار على ثنائية الروح/

اإىل  التاأمل  اأهل  يدعو  ومنتِقد،  معتِقد  بني  اجل�سد 

ل�ستك�سافات  مفتوحة  ال�سائكة  امل�ساألة  ه��ذه  ت��رك 

امل�ستقبل يف تعاون بني منظوري »هو« الغائب و«اأنا« 

احلا�سر.  املتكلم 
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