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الُعمانيون  اأجنزها  التي  املهمة  العلمية  الأطروحات  من 

َي  »ال�سِّ بعنوان  دكتوراه  ر�سالة  الربيطانية،  اجلامعات  يف 

ال�سيا�سي  الن�سوء  اأدبيا، ودوُرها يف  الُعمانية ب�سفتها جن�سا 

والتطور العقائدي لدى اإبا�سية امل�سرق، مع مراجعة خا�سة 

لر�سائل خوارزم، وخر�سان، واملن�سورة«. قدمها الدكتور عبد 

الرحمن ال�ساملي جلامعة َدَرْم يف اململكة املتحدة �سنة 2001.

الن�سو�ص  من  عدداً  باأن  درا�سته  الباحث يف ملخ�ص  يذكر 

وجدت  املا�سي،  يف  متاحة  تكن  مل  والإبا�سية،  العمانية 

طريقها للنور خالل العقود الثالثة املا�سية. واكت�ساف هذه 

الن�سو�ص غّي من روؤانا حول م�سار التاريخ العماين؛ فهي 

والإبا�سي  الُعماين  الفكر  ملجالت  اأو�سح  �سورة  لنا  توفر 

تختلف اإىل حد ما عن ال�سورة ال�سابقة التي كانت ت�ستند 

هذا  خالل  من  فاإنه  وعليه،  ُعْدَوانية.  م�سادر  اإىل  كليا 

ويوؤكد  العمانية.  َي  ال�سِّ اأدبيات  لدرا�سة  عمُله  برز  املنظور 

قليلة  درا�سات  �سوى  الآن  حتى  َر  ُتْ مل  باأنه  الباحث 

من  الرغم  على  املجال،  بهذا  اهتماما  اأظهرت  وحمدودة 

التاريخ  املُْنَجز يف كل من  اأن هذا الأدب ميثل مراآة للتقدم 

الإبا�سية  الكتابة  واأ�ساليب  لعمان،  ال�سيا�سي   - الجتماعي 

الُعمانية. وي�ستهدف ال�ساملي بعمله هذا نوعني من املَُتلّقني: 

الإ�سالمي  الكال�سيكي  بالأدب  املهتمني  القراء  عاّمَة  اأوًل، 

والعربي، وثانياً، زمالءه من الباحثني املهتمني بالدرا�سات 

الإبا�سية والُعمانية. 

بحثية  جمالت  ثالثة  يف  الإ�سهام  اإىل  الباحث  �سعى  وقد 

الُعماين، وثانياً، حتليل  ال�سية  اأدب  اأوًل، تعريف  متميزة؛ 

الُعماين،  وال�سيا�سي  الجتماعي  التاريخ  الأدب يف  دور هذا 

بطريقة  الن�سو�ص  هذه  لدرا�سة  نظاٍم  تطوير  واأخياً 

منهجية. وكما يرى الباحث فاإن كل واحد من هذه املجالت 

عمله  فاإن  وعليه،  الدرا�سات.  بع�ُص  موؤخرا  ُكِتب حوله  قد 

القرنني  الو�سطى خالل  باآ�سيا  �سيكز على عالقات عمان 

ال�ساملي  اأطروحة  الهجريني. ت�سمل  العا�سر واحلادي ع�سر 

عمان؛  تاريخ  متيز  التي  والوثائق  الق�سايا  لبع�ص  درا�سًة 

طائفة  عرب  الإبا�سية  املخطوطات  ت�سرب  خمتلف  ومبنهج 

من ال�سي الُعمانية.

تكونت الدرا�سة من �سبعة ف�سول، خل�ص منها ال�ساملي اإىل 

الدينية،  ال�سمات  عن  بعيداً  ال�سي،  ن�سو�ص  خ�سائ�ص  اأن 

وعلى  واملحتوى.  البنية  حيث  من  متييزها  اأحياناً  ي�سعب 

الرغم من اأن نهجها اأ�سا�سا هو التعامل مع احلركات الدينية 

واملواقف ال�سيا�سة، فاإن احلاجة اإىل املرا�سالت اأو التوا�سل 

لهم  يتيح  اأ�سلوب  لت�سكيل  الُعمانيني فر�سة  الكّتاب  اأعطت 

التعبي عن اأنف�سهم. وهذا ال�سكل ل يعك�ص بب�ساطة اأ�سلوب 

الكتابة فح�سب، ولكنه يذهب اإىل اأبعد من ذلك وهو الك�سف 

عن فهم الثقافة الدينية الأ�سا�سية يف عُمان.

• »الإ�صالم يف ال�صني«
• فران�سي�سكا روزاتي

• » ثورة علم الجتماع «
• مارك جويل

• »امل�صاألة ال�صرقية اجلديدة«
• جورج قرم

• »هم اأي�صا ب�صر«
•  د. مناحيم قلرن

• »الوجود والعمر«
• ق�صطنطني بيغروف و األك�صندر �صيكات�صكي

• »مقدمة يف ال�صلوك«
• بوري�س جوكوف

• »اللغة.. القطار نحو النجاح القت�صادي«
• فريدا �صتورز

• » الالهوت الفل�صفي املعا�صر«
•  �صارل تاليافريو و�صاد ماي�صرت

• »ُعلّيُة الأحالِم«
• يل جي �صونغ

• » اأ�صلمة بولندا«
• �صتاني�صواف كراي�صكي

• »املال غرّي كل �صيء«
• ويليام غوتزمان
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اإلسالم في الصين
من البدايات إلى جمهورية الصين الشعبية

عز الدين عناية *
ُتَعّد كلمتا »ال�صني« و«الإ�صالم« من بني اأكرث الكلمات تداُول بني املبِحرين يف عامل الويب؛ لكن نادرا ما ُتقَرن الكلمتان معًا طلبا مِلا يجمع بينهما. حيث قّلٌة تعَلم اأّن 

ال�صني ت�صّم ما يربو عن ثالثني األف م�صجد فوق اأرا�صيها، واأّن م�صلمي هذا البلد -رغم توا�صع عددهم حوايل ثالثني مليونا، مبا يعادل 2 باملئة من جمموع ال�صكان 

اأقّل  يوّنان، ويف هينان، ورمّبا ب�صكل  الغربي )ك�صينجانغ ونيغ�صيا وغان�صو وكينغاي(، ويف  ال�صمال  اأقاليم  البلد، ول�صيما يف  اأنحاء  العام- يتوزعون على خمتلف 

يف �صانك�صي، وهيباي، و�صاندونغ. حيث ميّثلون عن�صرا معَتربا يف الن�صيج الجتماعي، مبا اأغنوا به الرتاث القدمي وما يرثون به الثقافة احلديثة. وعلى خالف 

الدينني الإبراهيميني الآخرين )اليهودية وامل�صيحية( ينعُم الإ�صالم بو�صٍع اإثنيٍّ مميَّز، وذلك على اإثر تق�صيم املجتمع ال�صيني اإىل 56 اإثنية )مينزو( مع ال�صنوات 

الأوىل جلمهورية ال�صني ال�صعبية. وبالتايل ينعم امل�صلمون بانتماء عرقي غري ديني -يتوّزع على اأكرث من ع�صرين اإثنية- مبا ي�صفي تنوعا هائال عليهم.

ال��ك��ت��اب احل���ايل »الإ���س��الم يف ال�����س��ني.. م��ن ال��ب��داي��ات 

للقارئ  نقّدمه  الذي  ال�سعبية«،  ال�سني  اإىل جمهورية 

متفّرٌد من حيث مو�سوعه. حيث تتناول فيه الباحثة 

�سلة  على  مو�سوعا  روزات���ي  فران�سي�سكا  الإي��ط��ال��ي��ة 

اإىل  فيه  ت�سعى  وال�سينية.  الإ�سالمية  باحل�سارتني 

ال�سينية  الدولة  عالقة  حول  �ساملة  خال�سة  تقدمي 

مبو�سوعي الإ�سالم وامل�سلمني، وهو مبحٌث ل تنح�سر 

حدوده باإقليم ك�سينجانغ، كما ي�سود التناول عادة، بل 

ال��راب  على  امل�سلمة  وال��ف��ئ��ات  ال�سرائح  كافة  يغّطي 

من  الإ�سالم  انت�سار  مراحل  يتتّبع  فالكتاب  ال�سيني. 

امل�سلمني  اأو���س��اع  ح��دود  اإىل  )618-960م(  تانغ  اأ���س��رة 

يف  الإ�سالم  انت�سار  كيفية  الباحثة  م��رِبزة  الراهن.  يف 

ال�سني مبوجب التجاور، وما لعبه هذا الدين من دور 

اأن  دون  ال�سيني،  الثقايف-الجتماعي  ال�سياق  �سمن 

الوئام  لن�سق  تهديدا  ميّثل  اأو  عنيفة،  فعل  ردود  يفرز 

اأو  ال�سالف  الإم��رباط��وري  الف�ساء  داخ��ل  الجتماعي 

احلديثة؛  بال�سني  املرتبط  الجتماعي  الن�سيج  داخل 

بل مّثل الإ�سالم عن�سرا فاعال يف التقارب مع ال�سني 

ع��ل��ى اأ���س��ع��دة اق��ت�����س��ادي��ة وت��اري��ة واج��ت��م��اع��ي��ة، وق��د 

اإبان ن�ساط طريق احلرير،  اأوجه  التوا�سل  �سهد ذلك 

وا�ستمر واإن بن�سق بطيء بعد اندثار ذلك الطريق.

تننمي الباحثة فران�سي�سكا روزاتي اإىل جيل الباحثني 

الإي���ط���ال���ي���ني اجل�����دد، وه����ي خ��ّري��ج��ة اأك����رب ج��ام��ع��ات 

اأوروب�������ا، ج��ام��ع��ة روم����ا ل���س��اب��ي��ي��ن�����س��ا، ال��ت��ي ي��رت��اده��ا 

120.000 طالب، تخ�س�ست يف اآثار ال�سني الإ�سالمية 

الإ���س��الم.  ب��دي��ن  ت��دي��ن  ال��ت��ي  الجتماعية  فئاتها  ويف 

البحث  من  �سنوات  ع�سر  خال�سة  هو  احل��ايل  كتابها 

حّيا  طابعا  موؤلفها  على  اأ�سفى  ما  امليدانية،  واملتابعة 

مكثَّفا، بعيدا عن الأبحاث اجلامدة التي تقت�سر على 

التنقيب يف املوؤلفات دون متابعة املعي�ص.

يف املحور الأول من الكتاب، وهو بعنوان »من الهام�ص 

ال�سني  الإ�سالم يف  تاريخ  الباحثة  تتناول  املركز«،  اإىل 

اإىل  )619-960م(  الإم���رباط���وري���ة  ت��ان��غ  اأ����س���رة  م���ن 

اأوا�سط حقبة كينغ )القرن الثامن ع�سر(. وهي فرة 

حبلى بالتحولت، ومهمة كذلك لفهم التطورات التي 

اأملّت بالإ�سالم وحتديدا مع اأ�سرة كينغ )1644-1911م( 

وما تالها مع حقبة اجلمهورية، التي حّقق امل�سلمون، 

�سكاًل  اأثناءها   ،)hui( ب�«هوي«  ال�سني  يف  املعروفون 

وذلك  النا�سئة،  ال�سينية  الأم��ة  �سمن  الن��دم��اج  من 

الأم��ر  متميزة،  جماعة  بكونهم  �سعور  م��ع  ب��ال��ت��وازي 

ال�����ذي دع����ا ب��ع�����س��ه��م اإىل اع��ت��ب��اره��م ج��م��اع��ة دي��ن��ي��ة 

)هويزو(  عرقية  جماعة  اآخرون  وراآهم  )هويجاياو(، 

ل غي.

نلحظ  ال�����س��ني  الإ����س���الم يف  ب���داي���ات  اإىل  ع��دن��ا  ول���و 

كم�سّمى  ال��ق��دمي��ة  »كينغزينغجياو«  لفظة  ا�ستعمال 

ويف  وال�سفاء(.  احل��ق  )دي��ن  ومعناها  الإ���س��الم  لدين 

بل  ب��الإ���س��الم،  خا�سة  الت�سمية  تلك  كانت  م��ا  ال��واق��ع 

اأي�سا، حيث ن�ست�سّف  ان�سحبت يف البدء على اليهودية 

ي��ه��ودي��ة يف  ب��ي��ع��ة  ن�����ص نقي�سة م���وج���ودة يف  ذل���ك م��ن 

امل�ستعمل  اللفظ  واأما  1489م.  العام  اإىل  كايفينغ تعود 

يف ال��ل��غ��ة ال�����س��ي��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة ف��ه��و »ي�����س��ي��الجن��ي��او« 

املبكرة  اأي )دي���ن الإ����س���الم(. ه��ذا وت��ع��ود الت�����س��الت 

وقا�ص،  اأب��ي  بن  �سعد  اجلليل  ال�سحابي  اإىل  بال�سني 

»اإم���رباط���وري���ة  اإىل  الإ����س���الم  ���س��ف��راء  اأول  ك���ان  ف��ق��د 

احلالية(  )ك�سيان  ب�سنغان  حّل  ال�سماوي«.  التفوي�ص 

ت��اي��زون��غ،  الإم���رباط���ور  ن���زول حت��ت رغ��ب��ة  628م  �سنة 

رجل  ب�����س��اأن  امل��ن��ام  يف  راآه  حلم  ل��ت��اأوي��ل  ل��دع��وة  وتلبية 

وال�سالم(  ال�سالة  عليه  حممد  )النبي  و�سادق  حكيم 

ه���لَّ م��ن امل��غ��رب، اأي م��ن ج��زي��رة ال��ع��رب. وق���د وردت 

ال�سني  اأدبيات  �سمن  يووانالي«  »هويهوي  يف  الق�سة 

الكال�سيكية. ول زال اإىل اليوم يف كانتون معلٌَم ُين�سب 

الذي  هواي�سينغ  م�سجد  حيث  املذكور،  ال�سحابي  اإىل 

الإ�سالمية  العمرانية  املعامل  اأقدم  من  �سومعته  ُتعّد 

الإ�سالمي  الطراز  مت��ازج  فيها  تلى  وقد  ال�سني،  يف 

جانب  م��ن  ال��ط��اوي.  الكنف�سيو�سي  ال��ع��م��ران  بطابع 

ال�سفارات  اأوىل  عن  حديثا  تانغ«  »حوليات  ت��ورد  اآخ��ر 

الباهلي  م�سلم  ب��ن  قتيبة  اأر���س��ل��ه��ا  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي��ة 

ال�سجود  اأثناءها  امل�سلم  ال�سفي  اأبى  713م، والتى  �سنة 

التقليدي »كوتو« لالإمرباطور زوان زونغ. حيث بقيت 

اإىل  م�ستتّبة  املبكرة  الإ�سالمية  ال�سينية  ال��ع��الق��ات 

ال�سيني  القائد  751م، زمن تعر�ص قوات  العام  حدود 

ك���او ك�����س��ي��ان��زي ل��ه��زمي��ة ن��ك��راء يف م��ع��رك��ة ن��ه��ر طل�ص 

�سّكل ذلك  زياد بن �سالح. وقد  امل�سلم  القائد  يد  على 

النفوذ  لخ��راق  وب��دءا  ال�سني  لهيمنة  اإنهاء  احل��دث 

الإ�سالمي اآ�سيا الو�سطى، واحلادثة �سهية يف التاريخ 

ا�ستفاد  ال�سينيني ممن  الورق  �سناع  كوكبة من  باأ�ْسِر 

امل�سلمون من خرباتهم احِلرفية.

يف امل���ح���ور ال���ث���اين م���ن ال���ك���ت���اب، وه����و ب��ع��ن��وان »ث����وار 

الإ�سالمية،  التحركات  ا�ستعرا�ص  جرى  وانق�سامات«، 

تداعياتها  تتّبع خمتلف  مع  ع�سر،  التا�سع  القرن  اإبان 

ت��ب��اي��ن��ات دينية  ت��ك�����س��ف ع��م��ا دّب م��ن  ال��ت��ي  واآث����اره����ا، 

وث���ق���اف���ي���ة ب���ني م�����س��ل��م��ي ال�������س���ني. ف���ق���د ب���ل���غ احل�������ّص 

ال�سمال  يف  املقيمني  امل�سلمني  اأو�ساط  يف  بالمتعا�ص 

يف  وكذلك  ك�سينجانغ،  اإقليم  يف  اأي  حتديدا،  الغربي 

اأ�ّس�ص دو وينك�سو �سلطنة دايل  اأن  اإقليم يوّنان جنوبا، 

عِقب انتفا�سة بانتاي )1856-1873( والتي خّلفت ردة 

فعل قوية �سّببت مذبحة �سّد م�سلمي ال�سني.

م��ن��ذ  ال����ت����وت����ر،  م����ن  ت���خ���ُل  امل���ن���ط���ق���ة مل  اأن  وال�����ب�����نّي 

ال�سراج  منهاج  امل���وؤرخ  ي��روى  حيث  الو�سطى،  ال��ق��رون 

بع�ص  اأن   )1260( ن��ا���س��ري«  »ط��ب��ق��ات  اجل��وزج��اين يف 

الرهبان البوذيني اأوغروا �سدر ك�سلو خان )غو�سلوغ( 

هّم  وح��ني  قتلهم.  ب��دل  امل�سلمني  باإخ�ساء  له  واأوح��وا 

عليه  انق�ّص  يحت�سب،  ل  حيث  م��ن  ع��ذاب  طاله  بهم 

اأر�سا ونه�ص ذكره  الراب�ص قرب عر�سه فطرحه  كلبه 

وخ�سيتيه حتى اأرداه قتيال. هذه الرواية تك�سف عمق 

بع�ص  يف  وال��ب��وذي��ني  امل�سلمني  ب��ني  احل��ا���س��ل  ال��ت��وت��ر 

الع�سور  الإجنليز يف مطلع  وق��د عمل  ه��ذا  ال��ف��رات. 

املنطقة.  يف  التمايز  ع��وام��ل  ا�ستغالل  على  احلديثة 

فمنذ اأن تبنّي اأن اإقليم ك�سينجانغ يحوي ثروات مهمة 
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كا�سغاريا،  الإجنليز مع  توا�سل  بداأ  والقطن،  كال�ساي 

برمت معاهدة مقابل حماية 
ُ
ومل تاأت �سنة 1873 حتى اأ

112(. ه���ذا وق��د  الإق��ل��ي��م م��ن ت��دخ��ل ال���رو����ص )����ص: 

على  املهمة  الإمرباطورية  ثغور  اإحدى  يوّنان،  جعلت 

طريق احلرير، اأباطرة ال�سني ي�سّرون على �سمها اإىل 

دائرة نفوذهم ال�سيا�سي عنوة، ما اأبقى املنطقة عر�سة 

ذهب  ال��ت��ي   1856 م��اي��و   19 جم���زرة  اأب��رزه��ا  للقالقل، 

تلك  ال�سطراب  حالة  �سحايا.  امل�سلمني  األ��وف  فيها 

حني  الع�سرين،  ال��ق��رن  مطلع  حتى  امل�سلمني  لزم��ت 

�سّكل �سون يات-�سني، موؤ�س�ص ال�سني احلديثة، حركة 

لنظام  امل��ن��اه�����ص  ال���ث���وري(  )ال��ت��ح��ال��ف  تونغمينغوي 

احلكم وبق�سد قلب اأ�سرة كينغ، حيث ان�سم اإىل �سّفه 

كثي من امل�سلمني. ول ميكن احلديث عن خروج من 

اليابانية  ال�سينية  احل��رب  ع�سية  �سوى  الأزم��ة  حالة 

بامل�سلمني،  اإثني  اعراف  اأعقبها  التي   )1945-1937(

حيث دعا باي غون�سغي اأحد جرنالت اجلي�ص القومي 

جل��م��ه��وري��ة ال�����س��ني واأح�����د اأم�����راء احل����رب يف اإق��ل��ي��م 

غوانغك�سي الأئمة الأربعة الكبار واأعيان امل�سلمني اإىل 

نافذا  ذلك  بقي  ا�سراتيجي،  حتالف  لإر�ساء  وو�سانغ 

وفاعال اإىل فرة طويلة )�ص: 163(. والواقع اأن ثمة 

القراآن  تعاليم  اأن  ال�سيني  ال�سيا�سي  العقل  يف  اإق��رارا 

يف  انعك�ص  ما  وهو  ال�سراكي،  للتوجه  دعامة  ت�سّكل 

اأن  بو�سعه  عريق  تراث  حملة  باأنهم  للم�سلمني  النظر 

�سيا�سية  اقت�سادية  ق��وة  لر�سيخ  وع��ون��ا  �سندا  يكون 

ت��ت��ط��ل��ع اإل��ي��ه��ا ال�����س��ني يف ال�����س��رق الأو����س���ط وال��ع��امل 

اإجحاف،  دون حدوث  يُحْل  اأن ذلك مل  اإل  الإ�سالمي، 

م��ا ك��ان حم�سورا ب��دي��ن الإ���س��الم يف ال��واق��ع، ب��ل جاء 

جراء �سيا�سة عامة �سلكتها الدولة.

اأن ج���دل �سغل  ف��ران�����س��ي�����س��ك��ا روزات�����ي  ال��ب��اح��ث��ة  ت����رِبز 

الع�سر  مطلع  اإبان  ومثقفيها،  احلديثة  ال�سني  �سا�سة 

اجل��م��ه��وري ح���ْول ط��روح��ات ال��ه��وي��ة والأّم����ة وال��ع��رق. 

وقد �سمل من �سمن ما �سمل امل�سلمني، �سواء بو�سفهم 

جماعة دينية تنتمي اإىل اأمة عابرة للحدود، اأو بو�سفهم 

وهي  النا�سئة.  ال�سني  اأم���ة  �سمن  )م��ي��ن��زو(  »اإث��ن��ي��ة« 

تقريبا العنا�سر التي عاجلها املحور الثالث من الكتاب 

العنا�سر  اأي  الإ�سالمية«،  القومية  ب�«اأ�سوات  املعنون 

�سون  الوطن  لباين  ال�سيا�سية  ال��روؤى  ا�ستلهمت  التي 

ال�سيني  ال�سيوعي  احلزب  نظريات  وكذلك  يات-�سان، 

ووجدت �سندا يف الدعاية الإمربيالية اليابانية، ب�ساأن 

داخ��ل  ال�����س��ني  م�سلمو  يلعبه  اأن  مي��ك��ن  ال���ذي  ال����دور 

عن  الثالث حديَثه  املحور  يتابع  كما  احلديثة.  الدولة 

الدور احلدودي الالفت للم�سلمني، ما جعلهم عر�سة 

ل��ل��ح��م��الت ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي راأت ف��ي��ه��م ع��ن�����س��را ق��اب��ال 

وبو�سفهم  الأطراف  �سعوب  كونهم من  بفعل  لالإغراء 

اأ�سحاب تراث كتابي.

يف املحور الرابع والأخي املعنون ب�«الإ�سالم والقومية 

وهو  ال�سعبية«  ال�سني  جمهورية  يف  الإثنية  والهوية 

حم����ور ي��غ��ط��ي اخل��م�����س��ني ���س��ن��ة الأخ������ية م���ن ت��اري��خ 

اأث��ن��اءه��ا حت��ولت ك��ربى.  ال�سني، وق��د �سهد الإ���س��الم 

التي  ال�سني،  يف  العرقية  التق�سيمات  الباحثة  تتناول 

من  دعامة  بو�سفهم  امل�سلمني  فيها  الع���راف  �سمل 

التق�سيمات  تلك  ُبنيت  وقد  احلديثة.  ال�سني  دعامات 

والقت�ساد  والإقليم  )اللغة  اأربعة  قواعد  اأ�سا�ص  على 

»املارك�سية  كتاب  �ستالني يف  اأر�ساها  الثقايف(  واملخزون 

امل��ح��ور على  ه���ذا  رّك���ز  ال��ق��وم��ي��ة« )1913(.  وامل�����س��األ��ة 

الأو�ساع  خّلفته  وما  الفرة  تلك  يف  امل�سلمني  اأو�ساع 

الثقافية  الثورة  ع�سرية  اإب��ان  �سيما  ل  �سلبي  اأث��ر  من 

اإ�سالمي  انتعا�ص  من  ذلك  اأعقب  وما   ،)1976-1966(

الأو�ساع  غاية  واإىل  ك�سياوبينغ  دانغ  رئا�سة  فرة  مع 

الراهنة مع ك�سي جينبينغ التي باتت تخ�سع لتقلبات 

الدولية. ال�سيا�سة 

ل��ق��د ج����رى ت���وزي���ع م��ك��ون��ات امل��ج��ت��م��ع ال�����س��ي��ن��ي اإىل 

حل���ق���ت بها 
ُ
اأ اإث��ن��ي��ة م��ع��ت��َم��دة م���ن ق��ب��ل ال����دول����ة،   54

اإث��ن��ي  ن  م��ك��وَّ اإىل  اإ���س��اف��ة   ،1979 �سنة  اإ���س��اف��ي��ة  اإث��ن��ي��ة 

ُي��ع��رف  ال�سينيني  الأع��ظ��م م��ن  ال�����س��واد  ي�����س��ّم  غ��ال��ب 

الدولة  ت�ستند  التق�سيم  هذا  على  وع��الوة  بال�«هان«. 

ا�سراكي،  كنف�سيو�سي  خلقي  مرجع  اإىل  وجودها  يف 

املكونات  �سائر  لتبقى  اإل��ي��ه��ا،  امل�����س��ار  الأغ��ل��ب��ي��ة  متثله 

ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ع��رق��ي��ة الأخ����رى م��وال��ي��ة وم��راع��ي��ة ل��ه. 

بطاقة  على  حا�سرا  »الإث��ن��ي«  التق�سيم  ه��ذا  زال  ول 

ع�سٌر  تدين  التنوع  ذلك  خ�سم  ويف  ال�سينية.  الهوية 

م���ن ت��ل��ك الإث���ن���ي���ات ب��دي��ن الإ�����س����الم: ال��ت��ت��ار )3556 

 ،)20.074( ال��ب��ون��ان   ،)10.569( الأوزب���ي���ك  ن���ف���راً(، 

الكيغيز   ،)130.607( ال�سالر   ،)51.069( الطاجيك 

ال��ك��ازاك��ي   ،)621.500( ال��دون��غ�����س��ي��ان��غ   ،)186.708(

ال��ه��وي��زو   ،)10.069.346( ال��وي��غ��ور   ،)1.462.588(

فح�سب  �سئيلة  اأق��ل��ي��ة  ال�����س��ني  ويف   .)10.586.087(

ل  مم��ن  م�سيليم(  )ك�����س��ني  امل��ه��ت��دي��ن«  »امل�سلمني  م��ن 

ال�سائد. هذا وقد مّرت  التق�سيم الإثني  ينطبق عليها 

الدولة  الهان وبجهاز  باأغلبية  امل�سلمة  عالقة اجلموع 

»�سينيني  اإىل  اأج��ان��ب«  »�سيوف  م��ن  بتحولت،  ال��ع��ام 

م�سلمني«. وقد �سهدت العالقة متّتنا مع نفوذ احلزب 

احلثيث  ال��ن�����س��اط  بف�سل  وذل���ك  ال�سيني  ال�����س��ي��وع��ي 

بيكني  يف  تاأ�س�ست  التي  ال�سينية  الإ�سالمية  للجمعية 

1953. وهي جمعية ن�سيطة تتوىل الإ�سراف على  �سنة 

على  وت�سرف  )جينغك�سويان(،  الإ�سالمية  املوؤ�س�سات 

التي  التعليمية  الن�سو�ص  اإقرار  وعلى  الأئمة،  تكوين 

تتناغم مع دعاية احلزب ال�سيوعي.

ما كانت عالقة م�سلمي ال�سني بالنظام ال�سيوعي هّينة، 

جعل  ما  وهو  روزات��ي،  فران�سي�سكا  الباحثة  تربز  كما 

ال�سطراري  املنفى  يختارون  امل�سلمني  الرموز  بع�ص 

ال�سهية  ال�سخ�سيات  من  جملة  حال  وهو  تايوان.  يف 

بخ�سيمتها.  والتحقت  احل��م��راء  ال�سني  تركت  التي 

ال��ث��وري  اجلي�ص  ج���رنالت  اأح��د  كونغ�سكي،  ب��اي  جن��د 

ان�سم  وقد  بوكينغ،  وما  بوفانغ،  ما  وكذلك  القومي، 

يبلغ عدد م�سلمي  واليوم  تايوان.  برملان  اإىل  جميعهم 

تايوان نحو 60.000 على عدد �سكان يناهز 23 مليونا.

وع��ل��ى م��ا ت���ورد ال��ب��اح��ث��ة روزات����ي، ع��ار���ص م���او ب�سدة 

ال��ه��ان  �سوفينية  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  خم�سينيات  مطلع 

تاه الأقليات. ويف نطاق التعاطي مع جماعة »هوي« 

امل�سلمة يف بيكني، على �سبيل املثال، افتتحت احلكومة 

مت  كما  الفقية،  بال�سرائح  النهو�ص  بق�سد  مدار�ص 

ترميم  وج��رى  )احل���الل(،  كينغزهان  مطاعم  تاأميم 

اإ����س���اف���ة اإىل ال��ب��ن��اي��ات  ب��ي��ك��ني  ب����وي يف  ����س���ارع  ج���ام���ع 

تعلو  األ  م���راع���اة  م���ع  ع��م��وم��ي��ة،  ب����اأم����وال  امل����ج����اورة، 

فرة  هّلت  اأن  منذ  لكن  اجل��ام��ع.  على  البنايات  تلك 

ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات حت���ول ك��ل ���س��يء وب��ات��ت ���س��ي��ا���س��ة ال��ن��ظ��ام 

تهدف اإىل »اإلغاء اأنظمة ال�ستغالل الإقطاعي املتمثلة 

اإلغاء  اإىل   1965 العام  منذ  احل��زب  وتطّلع  الدين«،  يف 

اأ�سكال التدين، وقد اجنّر عن ذلك ترحيل العديد من 

)���ص:  تاأهيلهم  اإع���ادة  بق�سد  املحت�سدات  اإىل  الأئ��م��ة 

 )1970-1924( ك��ايل  ���س��ان  الإم���ام  ح��ال��ة  ب��ات��ت   .)217

املتع�سف،  ال�����س��ي��اق  ال��ب��ارزة يف ه��ذا  ال��ع��الم��ات  اإح���دى 

حيث ق�سى الرجل �سهيدا بعد معاناة طويلة.

ب��ا���س��ت��م��رار ع��ن حم��دودي��ة م��ن��اه��ج التدري�ص  اأت�����س��اءل 

بق�سايا  الإمل���ام  ع��ن  وق�سورها  العربية  اجل��ام��ع��ات  يف 

وانح�سار  روؤي���وي  ان��غ��الق  اإذ ثمة  الإ���س��الم��ي.  ال��ع��امل 

منهجي، واحلال اأن تلك املوؤ�س�سات اجلامعية هي اأوىل 

و�سائج  م��ن  بهم  يربطها  مل��ا  امل�سلمني  ق�سايا  بتناول 

روزاتي  الإيطالية فران�سي�سكا  كتاب  ودينية.  ح�سارية 

ال���ذي اآث��رن��ا ع��ر���س��ه ه��و م��ن اإن��ت��اج ب��اح��ث��ة غ��رب��ي��ة يف 

جمال الدرا�سات ال�سرقية. واملعرفة يف هذه املوؤ�س�سات 

التجريد  اإىل  ت��ن��زع  ول  عملية،  ب��ال�����س��رق  ُت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 

امل�سط اأو الغراب املخل، بل ت�ساير متطلبات الواقع. 

واإن  نبوي،  بحديث  كتابها  اإيطالية  باحثة  ت�سّدر  فاأن 

ولو  العامل  »اطلبوا  مو�سوعا،  عّده  اأو  البع�ص  �سّعفه 

يف�سل  ال��ذي  ال�سا�سع  للبون  اإي��ح��اء  فيه  ال�سني«،  يف 

هواج�ص الدار�ص امل�سلم ال�سالف عن نظيه احلديث.

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

ال���ك���ت���اب: الإ�����س����الم يف ال�������س���ني.. م���ن ال���ب���داي���ات اإىل 

ال�سعبية ال�سني  جمهورية 

روزاتي فران�سي�سكا  الكاتبة: 

»ب��ال��ل��غ��ة  ال��ن��ا���س��ر: م��ن�����س��ورات لزي���ن���و دورو )روم�����ا( 

الإيطالية«

2017 �سنة الن�سر: 

294 �سفحة عدد ال�سفحات: 

* اأ�صتاذ تون�صي بجامعة روما
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الوجود والعمر.. لـ »قسطنطين بيغروف« 
و»الكسندرسيكاتسكي«

أحمد الرحبي *
اإن فهم عمر الإن�صان ا�صتنادا اإىل ال�صنني التي راكمها ل يخربنا ب�صيء يف �صياق الوجود، فم�صاألة العمر ظاهرة عميقة وجتربة حادة، متعددة اخل�صائ�س، وثمة 

زوايا كثرية مفتوحة على املدى املعريف الوا�صع ميكن النظر من خاللها اإىل ظاهرة العمر وقراءة معانيها الكبرية، ولي�س معنى ال�صنني بني هذه املعاين �صوى قطرة 

يف بحر الوجود. 

وبرغم �صغر حجم كتابهما املُ�صرتك »الوجود والعمر« اإل اأن الفيل�صوفني الرو�صيني ق�صطنطني بيغروف واألك�صندر �صيكات�صكي اأحاطا فيه بظاهرة عمر الإن�صان 

يف �صياق وجوديته متعددة الزوايا والأطراف. »من الوا�صح اأن اأربعني الرجل غري اأربعينية املراأة، واأربعني العامل ال�صغيل لي�صت اأربعني العامل املتبحر« )�س 8(.

اإّن ق�صية العمر كما يراها املوؤلفان هي ق�صية الوقت التي يواجهها الإن�صان �صمن حياته اخلا�صة الفريدة، هذه اخل�صو�صية وهذه الفرادة اللتان ت�صكالن اأهم اأبعاد 

جتربة الإن�صان، بل اأكرث من ذلك بكثري.

�سيغت  الإن�سان  لعمر  خمتلفة  تق�سيمات  ثمة 

ع���ل���ى اإث����ره����ا م����ق����الت ال���ع���ل���م���اء وال��ف��ال���س��ف��ة 

عقود(،  اإىل  العمر  ُيق�ّسم  مثال  اأر�سطو  )عند 

وبالن�سبة للفيل�سوفني الرو�سيني يتم التق�سيم 

والبلوغ  وامل��راه��ق��ة  الطفولة  امل��راح��ل:  ح�سب 

وال�����س��ي��خ��وخ��ة. ل��ك��ل م���ن ه���ذه امل���راح���ل قيمة 

ال��ط��ف��ول��ة  اأن  الف���را����ص  وه�����دف: »ل مي��ك��ن 

اأو هيكل  ال���ب���ل���وغ،  مل��رح��ل��ة  اإ����س���ن���اد  اآل����ة  جم����رد 

�سيئة.  اأو  جيدة  بلوٍغ  مرحلة  بناء  من  كننا  مُيّ

ول ميكن العتماد على مرحلة البلوغ ل�سمان 

العمر حالة  تقاعد لئق و�سيخوخة حمرمة. 

بدرجة  وجودنا  وقت  اإنه  الداخل،  من  نعي�سها 

خا�سة« )�ص 9(.   

ال�سيخوخة،  ق�سايا  من  بحثهما  الكاتبان  يبداأ 

اأّن  بيد  العمر،  منطق  يعاك�سان  بذلك  وكاأنهما 

يدر�سان  املُعاك�سة.  لهذه  يت�سع  الكتاب  منطق 

ه���ذه ال��ظ��اه��رة )ك��م��ا ي��ف��ع��الن م��ع غ��يه��ا من 

مراحل العمر( لي�ص من وجهة نظر بيولوجية 

املتبقية من  ال�سيخوخة كالطاقة  حيث: »تبدو 

من  يتناولنها  بل   )20 )���ص  اأك��ر«  ل  الوجود 

الناحية الجتماعية حيث يكون النقا�ص مثيا 

اأهمية. واأكر 

ال�سيخوخة  م��ن  م��واق��ف  ال��ك��ات��ب��ني  م��ع  ن��ت��اب��ع 

وع�����س��ور  ث��ق��اف��ات  اإىل  تنتمي  امل��ت��ق��دم  وال�����س��ن 

اإ�سارة  ثمة  ال�سياق  هذا  ويف  خمتلفة،  تاريخية 

وا�سحة اإىل موقف الع�سور امل�سيحية القدمية 

من ظاهرة ال�سيخوخة: »اإن الأج�ساد القدمية 

دائ���م���ا م���ا ت��ظ��ه��ر ل���ِدن���ة وم��ث��ال��ي��ة وك����اأن ل�سان 

حالها ي��ق��ول: اإن��ن��ا اآل��ه��ة واأ���س��ب��اه اآل��ه��ة واأب��ط��ال 

ومواطنون، اأحرار نحن، اأج�ساد جميلة �سقلتها 

ال��ت��م��اري��ن اجل��م��ب��ازي��ة. ول��ك��ن األ ي��ح��ق ل��ن��ا اأن 

اأج�ساد  اأي��ن  الأخ���رى،  الأج�ساد  هي  اأي��ن  ن�ساأل 

لهذه  وج��ود  ل  وامل��ر���س��ى؟  واملُ�����س��اب��ني  امل�سنني 

الأج�ساد. كان يتم قتل اجلرحى )وقتل مفهوم 

يف  ذكرهم  باإتيان  ُي�سمح  ول  ال��واه��ن(  اجل�سد 

تكمن  املذهلة  املفاجاأة  ولكن  العامة.  املجال�ص 

الع�سور  يف  املكتملة  الأج�����س��اد  تلك  ان��ت��ق��ال  يف 

فقط  حينها  الو�سطى،  الع�سور  اإىل  القدمية 

تدفقت على امل�سهد الأج�ساُد امل�سوهة واملري�سة 

ال��ف��ك��ري تكمن  الل���ت���واء  ه���ذا  وال��ب��ال��ي��ة. ويف 

عظمة امل�سيحية التي اآمنت بوجود كل الأج�ساد 

امل��ت��اأمل  ج�سدها  يف  ال���روح  تبقى  اأن  وب�����س��رورة 

لت عليه« )�ص 26(.             الذي ح�سُ

اجلمالية  القيمة  مو�سوع  على  الباحثان  يقف 

لأع���م���ار امل�����س��ن��ني، وي��ح��ل��الن ال��ت��ف��ا���س��ي��ل ال��ت��ي 

ال��ع�����س��ور القدمية  ن��ح��ات��ي  اأع��م��ال  وج��داه��ا يف 

ويف ل���وح���ات ال��ر���س��ام ال��ه��ول��ن��دي رام���ربان���ت: 

جميل  وامل�سن  التعريف.  بحكم  جميل  »الطفل 

يكتنف  ال��ذي  الغمو�ص  من  الرغم  على  اأي�سا 

ج��م��ال��ه. ال�����س��اب اجل��م��ي��ل وال��ع��ج��وز اجل��م��ي��ل - 

جمال  ولكن  اجلمال.  يف  خمتلفة  �سرائع  ه��ذه 

ال���ت���ي مل ت��ن��ط��ب��ع ف��ي��ه��ا  ال�������س���اب يف م���الحم���ه 

���س��ي��م��اء احل��ك��م��ة وم���زاول���ة ال��ت��ف��ك��ي ال��ط��وي��ل. 

ال�ساب  جمال  اإن  لالآمال.  خميبة  مالمح  اإّنها 

�سيء.  عليها  يكتب  مل  املكتملة،  بالي�سة  �سبيه 

الكتابات  ظهور  يف  فيتجلى  العجوز  جمال  اأما 

على الوجه، الكتابات التي تربهن على اخلربة 

   .)43 الروحية والتجربة الإن�سانية« )�ص 

الطفولة.  الأ�سعب من ذلك هو مرحلة  ولكن 

الفرن�سي جان جاك رو�سو  الفيل�سوف  لقد قام 

ب��اخل��ط��وة الأوىل يف  ال��ث��ام��ن ع�����س��ر(  )ال���ق���رن 

البلوغ.  ومرحلة  الطفولة  مرحل  بني  الف�سل 

كان  طفولة،  ول  طفل  ثمة  يكن  مل  ذل��ك  قبل 

الذي  ال�سغي(  )البالغ  عليه  يطلق  ما  هناك 

ويت�سرف  البالغني  اإه��اب  يلب�ص  اأن  عليه  ك��ان 

تتبلور  الطفولة  فكرة  ب��داأت  ثم  وم��ن  مثلهم. 

وتت�سكل، ومثل كل الأفكار الكبية، عا�ست هذه 

التجاذبات  مرحلة  وع���ربت  خما�سها  ال��ف��ك��رة 

ارتبطت  العظيمة،  الأفكار  وككل  والتناق�سات. 

احلياة،  م��ن  خمتلفة  مبناحي  الطفولة  فكرة 

كق�سية التنمية ودفع عجلتها، وم�ساألة حتديد 

عمر الطفولة، وم�ساألة الإن�سان الكامل الكامن 

يف الطفل ال�سغي... اإلخ. ومن بني التجاذبات 

يذكر  ال�سحية،  الطفل  تربية  يف  تدخلت  التي 

الأول  العقد  ففي  ال��ق��م��اط،  م�ساألة  ال��ك��ات��ب��ان 

ومنهم  ال��ك��ث��يون،  داف��ع  الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن 

للطفل  املُحكم  التقميط  عادة  عن  كبار،  اأطباء 

فقد  الفرا�ص  هذا  ولكن  قدميه.  ت�سّوه  ملنع 

اأ�سبح  اأن  به  املطاف  وانتهى  الوقت  مع  قيمته 

بتغذية  يتعلق  نف�سه  الأمر  املُغالطة.  قبيل  من 

ال��ط��ف��ل ح��ي��ث ����س���ادت ل���وق���ت ط���وي���ل ط��ري��ق��ة 

لتغذية الطفل تعتمد على جدول زمني �سارم، 

اأي�سا حججها العلمية. وفقدت هذه الطريقة 

النظريات  م��ن  اأي  اإث��ب��ات  ال��ك��ات��ب��ان  ي��ح��اول  ل 

»الربية  اأن:  بحقيقة  يكتفيان  بل  اإنكارها  اأو 

ال�سائعة يف فرة ما قبل املدر�سة ل تقل �سعوذة 

�سنة مفهوما  كل  يقدم  الذي  التغذية  علم  عن 

جديدا عن اجلوع وال�سبع« )�ص 50(. وبخالف 

يركز  الطفل،  تربية  حول  الرائجة  النظريات 

مع  للتعامل  الفطرية  الطريقة  على  املوؤلفان 

الطفل كونه، وبعك�ص الكبار، ميتلك خ�سائ�ص 

خمتلفة، وتربته العمرية مكثفة وعاطفية يف 

لالأ�سياء،  م�سبقا  تدبيا  ميتلك  ول  �سيء،  كل 
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وغ��ي م��ه��ي��اأ ل��ت��اأج��ي��ل م��ا ي��رغ��ب ف��ي��ه، وق��درت��ه 

على حتمل الوحدة وامللل معدومة.

ينظر الكاتبان عرب نافذة العبقرية التي تنفتح 

يف مرحلة الطفولة فقط، ويت�ساءلن ملاذا تنغلق 

ما  يجرح  اأن  للطفل  تتيح  التي  النافذة  ه��ذه 

الكبار، كتعلم خم�ص لغات مثال،  ل يقدر عليه 

ويت�ساءلن  الطفولة؟  جنتاز  اأن  ما  تنغلق  ملاذا 

لإبقاء  جهدهم  الأع�ساب  علماء  ي�سّخر  ل  ملاذا 

اأطول؟  لفرة  مفتوحة  العظيمة  النافذة  هذه 

ويف م��ع��ر���ص اإج��اب��ت��ه��م��ا ع��ن ه��ذي��ن ال�����س��وؤال��ني 

الذي  الثقافية(  )املناعة  عامل  الكاتبان  يحدد 

يوؤثر يف مقدرة ال�ستيعاب لدى النا�سئة، ويبث 

يف وج��دان��ه��م الن��ط��ب��اع ال�����س��ام��ل ع��ن احل��ي��اة: 

اللغة  من  اأ�سا�سا  تتغذى  املبكرة  الطفولة  »اإن 

ينطبع  ال��ف��رة  ه���ذه  ويف  الأم،  وال��ث��ق��اف��ة  الأم 

الأب��د.  واإىل  يتلقاه..  ما  الطفل كل  وج��دان  يف 

الأ�سياء الأخرى يبنيها الوعي فيما بعد ك�سيء 

اأم��ري��ك��ا  لنتخيل  وغ���ري���ب.  خم��ت��ل��ف  م��ك��ت�����س��ب، 

اأن  رائ���ع  ك��م ه��و  امل��غ��ري: ه��ول��ي��ي��ود.  ب�سالحها 

يكون املرء اأمريكيا! ما اأجمل الر�سوم املتحركة 

�سيء  ثمة  ولكن  لن��د!  دي��زين  اأحلى  ما  فيها! 

ال��وردي��ة.  الأح���الم  اأم��ام  مانعا  وي�سكل  يتدخل 

اإت��ق��ان لغة  ���س��يء، ���س��رورة  ك��ل  اللغة قبل  اإن��ه��ا 

لنا  يحفظ  م��ا  )اللغة(  ب��ال��ذات  وه��ذا  اأجنبية، 

تعدد الثقافات« )�ص 90 - 91(.

اإىل  املوؤلفان  يلجاأ  الطفولة  ويف عر�ص ق�سايا 

اأدب��ي��ة  ال��ع��امل��ي وي��ح��ل��الن حت��ف��ا  ت��رب��ة الأدب 

خمتلفة.  زوايا  من  والطفولة  الطفل  تناولت 

الرو�سي  الكاتب  ق�سة  الأع��م��ال  تلك  بني  من 

عيد  �سجرة  عند  »ال�سبي  د�ستويف�سكي  فيودر 

م��ي��الد امل�����س��ي��ح« ال��ت��ي حت��ك��ي ع��ن ط��ف��ل يقتله 

امل��ي��الد.  لعيد  ب��اذخ��ة  حفلة  يف  وه���و  ال�سقيع 

ت�سيخوف  اأن���ط���ون  ال��رو���س��ي  ال��ك��ات��ب  وق�����س��ة 

طفال  ال�سابة  احلا�سنة  تقتل  حيث  »النعا�ص« 

النوم. ورواية  باكيا وذلك من �سدة رغبتها يف 

ال���ك���ات���ب الإجن���ل���ي���زي ول���ي���ام غ���ول���دن���غ »���س��ي��د 

الأطفال  ق�سوة  مدى  عن  حتكي  التي  الذباب« 

الأع��م��ال  م��ن  وغ��يه��ا  ب��ع�����ص،  بع�سهم ت���اه 

رهط  اإىل  الكاتبان  ي�سي  ذلك  �سوى  الأدب��ي��ة. 

حياتهم  كر�سوا  اللذين  والفنانني  الكتاب  من 

واإب���داع���ه���م ل��ل��ط��ف��ل، وي��ع��ت��ربان��ه��م »امل��ا���س��ك��ني 

ع��ل��ى م��ف��ات��ي��ح ال����روح ال��وط��ن��ي��ة«. وم���ن ه���وؤلء 

ميخالكوف  الرو�سي  الأط��ف��ال  �ساعر  الكّتاب، 

لالحتاد  الوطني  الن�سيد  موؤلف  نف�سه  )وه��و 

اأ�سا�ص  »اإن  رو���س��ي��ا(:  بعدها  وم��ن  ال�سوفيتي 

غليظة  كتب  تاأليف  يف  لي�ص  الوطنية  الثقافة 

غي  م��ن  ق��راءت��ه��ا  ميكن  ل  للكبار  رواي���ات  اأو 

م���راج���ع���ة ال��ه��وام�����ص ك���اأع���م���ال ت���وم���ا����ص م��ان 

ال��ث��ق��اف��ة  مم��ث��ل��ي  اإن   )...( م���وزي���ل  وروب������رت 

اإبداع  اأولئك القادرون على  الوطنية اليوم هم 

�سغارا  اجلميع،  مُتتع  التي  املتحركة  الر�سوم 

وكبارا« )�ص 56(.         

ب���ع���د اجل�����زءي�����ن امل��خ�����س�����س��ني ل��ل�����س��ي��خ��وخ��ة 

وال���ط���ف���ول���ة، ي��ت��وق��ف امل���وؤل���ف���ان ع��ن��د م��رح��ل��ة 

امل��راه��ق��ة يف ج���زء حت���ت ع���ن���وان: »ال��ط��ف��ل اأو 

يف  تعقيدا  الأك��ر  املرحلة  اإنها   »... اأو  الرا�سد 

حياة الإن�سان، املليئة بالتناق�سات واملبنية على 

يف  كامنة  مازالت  الطفولة  حيث  اليقني،  عدم 

ت�ساعيف هذه املرحلة، وحيث احلد�ص بالبلوغ 

وم���ا ي��رت��ب ع��ن ذل���ك م��ن م��ع��ان��اة ل تعرفها 

ب��اق��ي امل��راح��ل ال��ع��م��ري��ة. وم���ن ال�����س��م��ات التي 

املراهقة  مرحلة  على  القامتة  ظاللها  تفر�ص 

الكاتبان: غياب خطة احلياة مهما قلت  يذُكر 

العمرية  الفئات  م��ع  التفاهم  ان��ع��دام  مدتها، 

مكثفة  �سحنات  وت��ري��ب  م��واج��ه��ة  الأخ����رى، 

كال�سجاعة  اجلديدة  وال�سمات  العواطف  من 

واحل�����ظ واخل�������س���ة واجل�������ن... اإل������خ. وُي�����س��ّب��ه 

األغام  بحقل  امل�سطربة  الفرة  هذه  الباحثان 

كل  ع��ن  رغ��م��ا  ب�سالمة  النا�ص  معظم  »ي��ع��ربه 

�سيء« )�ص 98(.    

ويف ���س��ب��ي��ل و����س���ع م��ق��ارب��ة جم���ازي���ة، ي��ط��اب��ق 

ال���ك���ات���ب���ان ب���ني ف����رة امل���راه���ق���ة وب����ني ق��ب��ائ��ل 

الفايكينج الإ�سكندنافية التي عا�ست يف القرن 

واكت�سحت  ع�سر  احلادي  القرن  وحتى  الثامن 

اأج�����زاء ك��ب��ية م���ن اأوروب������ا. »ه���م يف الأ���س��ا���ص 

م��ن��ب��وذون ومل ي��ت��م��ت��ع��وا ب��ت��ن�����س��ئ��ة اج��ت��م��اع��ي��ة 

�سكلوا  املجتمع،  ح��دود  خ��ارج  وبكونهم  ح��ق��ة. 

تتميز  ع�سكرية  ق���وة  ال��ذات��ي��ة،  ق��درات��ه��م  م��ن 

ث��م��ة مطابقة  ال�����س��اح��ق«.  وال��غ�����س��ب  ب��ال��ت��ه��ور 

اأخ����رى ل��ل��م��راه��ق��ة م��ع م��وؤ���س�����س��ة ال��ف��ر���س��ان يف 

القرون الو�سطى - الإخوة ال�سغار املحرومون 

الفرة،  تلك  ق��وان��ني  ال��وراث��ة ح�سب  ح��ق  م��ن 

الأبكار من  اإىل  الركة مبوجبها  تذهب  حيث 

الأب���ن���اء. »ال��ف��ر���س��ان ال��ب��اق��ون ك��م��راه��ق��ني اإىل 

الأبد. مل تكن لهم اآفاق يف دروب احلياة، فهي 

م�����س��دودة اأم��ام��ه��م وه��م حم�����س��ورون يف دائ��رة 

عدم ال�ستقرار واملعاناة والغ�سب )...( وهكذا 

فمرحلة املراهقة �سيف ذو حدين، فاإما اأن يتم 

الب��ت��ك��ار  اإىل ع�سب  امل��راه��ق��ني  ت��وج��ي��ه ط��اق��ة 

قد  الذي  النفجار  مواجهة  واإما  الجتماعي، 

ينتج عنه« )�ص 99(.         

العمرية  امل��راح��ل  رب��ط  يف  ال��ك��ات��ب��ان  وي�ستمر 

ب���ت�������س���ورات وم���ظ���اه���ر ح�������س���اري���ة خم��ت��ل��ف��ة. 

التغيات ثورية  اأكر  اأن: »من بني  يالحظان 

ال��ت��ي تتعلق  ت��ل��ك  يف احل�����س��ارة احل��دي��ث��ة ه��ي 

يف  حتمل  والتي  بالعمر  املرتبطة  بالنقالبات 

املدى. نرى مثال تبدل  بعيدة  طياتها عواقب 

ال��ق��وم،  بل�سان  امل��ت��ح��دث  اأو  احل��ك��وات��ي  دور  يف 

ف��ب��ع��د اأن ك���ان ح��ك��را ع��ل��ى ال���رج���ال امل�����س��ن��ني، 

ال�سباب  م��ن  املذيعني  ن�ساهد  ال��ي��وم  اأ�سبحنا 

اأن  اأردن���ا  واإن   )...( التلفاز  يف  املنابر  يعتلون 

ن��ح��ل��ل ال�����س��ج��ر ال����ذي ت��ب��ع��ث��ه ف��ي��ن��ا م�����س��اه��دة 

اأن  يف  يكمن  املبا�سر  ال�سبب  اأّن  جن��د  التلفاز، 

معنى  تعليمنا  ي��ح��اول��ون  ال�����س��ب��ان  م��ن  ره��ط��ا 

باإكراه  ذل��ك  يفعلون  اأنهم  عن  ف�سال  احل��ي��اة، 

وعنف« )�ص 120(.    

عند تناولهما كل مرحلة من املراحل العمرية 

الأك��ر  ال�سعور  اإىل  الباحثان  يعود  لالإن�سان، 

عاطفية يف الوجود الإن�ساين، األ وهو اخلوف. 

العاطفة  ه���ذه  م��ن  ن�سيبها  م��رح��ل��ة  ك��ل  ف��ف��ي 

اأن خ��وف  ب��خ��ا���س��ي��ة خم��ت��ل��ف��ة؛ ف����رنى  ول���ك���ن 

ال��ع��ج��وز ي��ع��ود اإىل اأن����ه اأ���س��ب��ح غ��ري��ب��ا يف ه��ذا 

ي�ستطيع  ل  اأن��ه  �سببه  الطفل  وخ��وف  ال��ع��امل، 

هواج�سه  عن  التعبي  ول  احلياة  ظواهر  فهم 

غي  ال��ع��امل  ب��اأن  �سعوره  واإىل  ب��ه،  يحيط  عما 

م��ب��ال ب���ه وغ���ي م�����س��ت��ع��د ل��ت��ق��ب��ل اأم�����ور ك��ث��ية 

التي  الأمور  اأكر  فاإّن  املراهق  اأّما  ت�سدر عنه. 

ترعبه وتثي خماوفه هي مواهبه غي املجربة 

ورهاناته غي امل�سمونة. اأّما �سن الن�سوج فهو 

من  اخلالية  الوحيدة  املرحلة  املوؤلفني  ب���راأي 

فيها  العميق،  التوتر  م��ن  واملح�سنة  امل��خ��اوف 

ومت�سي  وال�سنني،  العمر  بثقل  امل��رء  ي�سعر  ل 

احل���ي���اة ب�����س��ال���س��ة، وت���ك���ون اآل���ي���ة ال��ت��اأق��ل��م مع 

الظروف يف اأوج قوتها.  

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

الكتاب: الوجود والعمر

امل����وؤل����ف: ق�����س��ط��ن��ط��ني ب���ي���غ���روف و األ��ك�����س��ن��در 

ت�سكي  �سيكا

بطر�سبورغ  �سانت  »اآلت��ي��ا«،  ن�سر  دار  النا�سر: 

 2017

الرو�سية  اللغة: 

250 �سفحة   عدد ال�سفحات: 

*  كاتب ُعماين
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ُعلّيُة األحالِم
لي جي سونغ

د. محمود عبد الغفار *

ال�صنوات الأخرية- حول دائرة الأحالم يف عقولنا،  املوؤلفني الأكرث مبيًعا يف كوريا يف  اأ�صبح موؤلفه واحًدا من بني  الذي  الكتاب-  يدور هذا 

وكيفية التعامل معها ب�صكل علمي من ناحية، ومدى قدرتها على حتقيق الواقع الذي يتماهى معها من ناحية ثانية؛ ولذا نلحظ ازدياد الأفالم 

التي تتعلق بالتحكم يف الدماغ الب�صري و�صناعة اأنواع معينة من الأحالم، كما نلحظ كرثة الكتابات حول الدور احليوي الذي تقدر اأن تقوم 

به الأحالم والطاقات الفذة للخيال الإن�صاين الذي ي�صتطيع به املرء اأن يهزم اأ�صد الأمرا�س فتًكا وهو جال�س يف مكانه ودون العتماد على 

العقاقري وحدها. اأّما املرتكز الذي ينطلق منه املوؤلف فهو تقدمي اأمثلة لكيفية انتقال العديد من الأغنياء وامل�صاهري يف جمالت خمتلفة من 

الفقر املدقع اإىل الرثاء املده�س، ومن مربع »العادي« اإىل »اإطار« املتميز واملتفرد والذي يو�صف اأحياًنا بامل�صتحيل. ميثل املوؤلف هنا بواحدة 

من اأ�صهر �صيدات الأعمال يف العامل والتي متلك اإحدى اأكرب �صركات التجميل با�صمها » اإي�صتي لودر«، وبــ« كونراد هيلتون« الذي كان يف بداية 

حياته العملية جمرد عامل ب�صيط يف الفندق، و« يي �صن �صني«، وجنكيز خان ونابوليون بونابرت وغريهم ممن يجمع بينهم خيط م�صرتك؛ 

البداية �صديدة التوا�صع والنهاية بالغة العظمة والتفّرد.

فما ال�سّر يا ُترى؟ اإّنه هناك، يف تلك الُعلّية 

ت��ق��ب��ع فيها  ال��ت��ي  ب��ال�����س��ن��درة  ُي���ع���رف  م���ا  اأو 

اأجنحة  تهبها  التي  اليد  منتظرة  الأح���الم 

فيما  اإليهم  اأ�سي  الذين  ه��وؤلء  الن��ط��الق. 

���س��ب��ق مل ي��ن��ب��غ��وا ب���الأح���الم وح���ده���ا، واإّن���ا 

والوا�سح  احلي  احللم  من  بالنتقال  نبغوا 

اإىل حيز التحقق والإجناز يف معادلة يخطها 

ح(  ح   = ال����ت����ايل: )ت  ال��ن��ح��و  ع��ل��ى  امل����وؤل����ف 

اأو حلم حقيقي  مبعنى )التحقق = حلم حّي 

يجعلوا  اأن  ي�ستطيعون  ف��ال��ذي��ن  ووا���س��ح(. 

على  القادرون  هم  ووا�سحة  حية  اأحالمهم 

والتحقق.  الإجن���از  نطاق  اإىل  بها  النتقال 

وق��د ت��و���س��ل امل��وؤل��ف اإىل ه��ذه امل��ع��ادل��ة عرب 

النابغني  م��ن  ج��ًدا  العديد  خللفية  درا�سته 

يكتفي  ل  العامل.  يف  والأث��ري��اء  والناجحني 

واإن��ا  الناجحني،  خلفيات  بتحليل  الكتاب 

ي��ب��ح��ث ك��ذل��ك ع��ن الأ����س���رار ال��ع��ل��م��ي��ة وراء 

حتقق الأحالم دونا ثرثرة حول النظريات 

تقدمي  على  وال��رك��ي��ز  وغ��يه��ا  والن�سائح 

ان��ط��الق احللم  رح��ل��ة  تف�سر  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج 

اإىل نقطة  ال��ذه��ن  ال��ب��داي��ة يف  م��ن ر���س��ي��ف 

الو�سول يف حمطة التحقق اأو الإجناز. لكن 

املعادلة  تلك  اإّن  ي��ق��ول  اأن  البع�ص  ح��ق  م��ن 

من  ال�سنف  ه��ذا  معه.  ت�سلح  ل��ن  ال�سابقة 

النا�ص يرى املوؤلف اأّنهم يفكرون عادة ب�سكل 

���س��ل��ب��ي لأن م���ا اأث��ب��ت��ت��ه ت����ارب م���ن ف���رات 

زم��ن��ي��ة م��ت��ب��اع��دة وم����ن جم����الت م��ت��ب��اع��دة 

الذي  احل��ي  الوا�سح  احللم  اأن  يوؤكد  ا  اأي�سً

يوًما ما.  �سيتحقق  املرء ن�سب عينيه  ي�سعه 

يف هذا ال�سياق تاأتي �سية حياة املوؤلف نف�سه 

)ت=  ال�سهية  معادلته  كذلك  متثلها  التي 

للكتابة  اأي م�سابقة  ي�سارك يف  ح ح( فهو مل 

التي بداأها يف �سن الع�سرين، لكّنه كان دائًما 

و�سار  حتققت  ووا�سحة  حية  اأحالًما  يحلم 

واحًدا من اأكر املوؤلفني مبيًعا يف بلده؛ هذا 

الأك��ر  كتب  الع�سرة  بني  يقع  مثاًل  الكتاب 

مبيًعا، ف�ساًل عن �سهرة �ساحبه يف الربامج 

ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ال��ع��دي��دة مب��خ��ت��ل��ف حم��ط��ات 

احل���وارات  م��ن  والكثي  ال��ك��وري  التلفزيون 

واملقالت باأِ�سهر اجلرائد اليومية واملجالت، 

والأبعد من كل ذلك اأنه تقريًبا رمز لالأمل 

ن��ح��و م��ا ي�سفه م�����س��اه��دوه  وال��ت��ف��اوؤل ع��ل��ى 

ومتابعو حواراته. 

باب  كل  وي�سم  اأب��واب،  اأربعة  يف  الكتاب  يقع 

على حدة عدًدا من الف�سول. يف الباب الأول 

الكتاب  ي�ستعر�ص  ف�سول  �سبعة  ي�سم  الذي 

فكرة املعادلة التي اأ�سي اإليها من قبل ب�ساأن 

اإىل حقيقة من  الوا�سح  حتول احللم احلي 

خ���الل ب��ع�����ص ال��ن��م��اذج ال��ف��ذة م��ث��ل اأر���س��ط��و 

كان  ال��ذي  اليوناين  الأرجنتيني  اأونا�سي�ص 

ملا  اأنه  ُيحكى  العامل. حيث  اأغنياء  اأغنى  من 

اأحد املطاعم  ا ذهب اإىل  حلم باأن ي�سبح ثريًّ

ا يف امل��دي��ن��ة ودف���ع ك��ل م��ا ك��ان  ال��ف��اخ��رة ج���دًّ

وجبة  تناول  مقابل  اآن��ذاك  نقود  من  ميلكه 

قرب.  عن  الأث��ري��اء  اأولئك  بروؤية  له  ت�سمح 

بعمق  ويفكر  عينيه  يغلق  ك��ان  راآه��م  عندما 

اأونا�سي�ص  لكن  غريًبا  ذلك  بدا  ما.  �سيء  يف 

كان خالل ذلك الوقت يكرر حلًما وحيًدا يف 

الذين  الأثرياء  ه��وؤلء  مثل  يكون  باأن  راأ�سه 

حتقق  وق��د  نف�سه،  املطعم  يف  معهم  يجل�ص 

له ما اأراد فيما بعد. ومن هنا ي�سع الف�سل 

ت�سبح خمتلفة  »احل��ي��اة  ه��و  ع��ن��واًن��ا  ال��ث��اين 

ط��ب��ًق��ا ل��ل��ق��درة ع��ل��ى الأح������الم«.. حت��ت ه��ذا 

العنوان قارن املوؤلف بني الفنانني العظيمني 

امل���وه���وب���ني ف����ان ج����وخ وب��ي��ك��ا���س��و. ك����ان ف��ان 

التفكي  على  داأب  ولكنه  موهبًة  اأك��ر  ج��وخ 

ويحلم  يفكر  بيكا�سو  ك��ان  ح��ني  يف  ب�سلبية، 

ويردد اأنه �سيكون اأف�سل واأغنى ر�سام بف�سل 

اأراد! ومي�سي  م��ا  ل��ه  وق���د حت��ق��ق  ل��وح��ات��ه، 

اأن  ل��يى  الثالث  الف�سل  م��ع  ق��دًم��ا  امل��وؤل��ف 

املبذول  اجلهد  تفوق  الأح���الم  على  ال��ق��درة 

بعد  وتاأثيها.  اأهميتها  يف  لتحقيقها  نف�سه 
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اأّن ال��ن��ج��اح م��ره��ون مب��ع��ادل��ت��ه  ذل���ك ي��وؤك��د 

الأثية التي يكرهها كثًيا يف ثنايا الكتاب. 

لي�سرب مثاًل جديًدا من خالل  يعود  وهنا 

اأن يعرفه  املخرج الفذ »والت ديزين«. فقبل 

اأح��د على الإط���الق ك��ان وال��ت دي��زين ي�سع 

قائاًل:  وي�سيح  ال�سباح  يف  راأ�سه  حول  يديه 

حتقق  وقد  هوليوود«.  يف  خمرج  اأف�سل  »اأنا 

حلمه وامتلك اأكرب �سركة اأفالم من تاأ�سي�سه. 

ع��ن��وان »ي�سي  ال��ف�����س��ل اخل��ام�����ص حت��ت  يف 

اأحالمهم  �سكلته  ال��ذي  النحو  على  النا�ص 

احل��ي��ة ب��ال��ف��ع��ل.« ي��ق��ال م��ث��اًل اإن ن��اب��ول��ي��ون 

قبل  لها  يخطط  التي  ب��احل��روب  يحلم  ك��ان 

خ��و���س��ه��ا، ك��م��ا اأن����ه ك���ان ي��وؤم��ن ب����اأّن ال��ن��ا���ص 

اإّن  ب��ه.  يحلمون  ما  يحققوا  اأن  ي�ستطيعون 

معادلة املوؤلف )ت= ح ح( لي�ست م�ستقاة من 

هو،  يف�سرها  م��ا  نحو  على  فل�سفية  نظرية 

الن�سبية  وك��ذل��ك  ال��ك��م  نظرية  م��ن  اإن��ه��ا  ب��ل 

قوة  هناك  وك��اأن  ع��ام.  ب�سكل  الريا�سيات  يف 

احلية  الأحالم  من  طاقتها  ت�ستمد  حقيقية 

ولو  التحقق  نحو  م�سارها  لتتخذ  الوا�سحة 

ب�سكل ن�سبي. يف الف�سل التايل يقدم املوؤلف 

ب��ره��اًن��ا ج���دي���ًدا ع��ل��ى ���س��دق م��ع��ادل��ت��ه من 

»جيمز  ال�سهي  الكاتب  عن  احلديث  خالل 

ن�����س��اأت��ه  ك��ان��ت  ف��ق��د  1912م.  امل��ت��وف��ى  اآلن« 

اأب��وه  اأّم��ا  تكتب،  ول  ت��ق��راأ  ل  اأم��ه  ماأ�ساوية. 

يومني  بعد  نيويورك  يف  مقتوًل  وج��د  فقد 

اأ�سرته،  لأجل  عمل  عن  للبحث  و�سوله  من 

�سن  يف  امل��در���س��ة  ل��رك  جيم�ص  ا�سطر  مم��ا 

تك�سب  عمل.  عن  والبحث  ع�سرة  اخلام�سة 

وتدريجيًّا  ال�سحافة  يف  العمل  م��ن  جيمز 

اإىل  الفقر  »من  مثل  مهمة  كتًبا  ي�سدر  ب��داأ 

والأ�سهر  الثالث  كتابه  1901م.  ع��ام  ال��ق��وة« 

ومع  1903م.  ع��ام  ال�سادر  امل��رء«  يفكر  »كما 

ا�سمه يف حياته واإن��ا نال  ي��ذع  ك��ل ذل��ك مل 

وما  بكتاباته  النا�ص  واحتفى  وا�سعة  �سهرة 

ف��ي��ه��ا م��ن روح حت��ف��ي��زي��ة ب��ع��د مم��ات��ه، وم��ن 

هنا فقد حتققت اأحالمه بالفعل بعد موته. 

اأحد  التايل ي�سربه من خالل تقدمي  املثال 

دائًما  كان  الذي  امل�سهورين  التجميل  اأطباء 

لأنك  ناجح  »اأنت غي  �سهية:  يردد مقولة 

اأن حتلم  ال��ن��ج��اح. عليك  ب��ح��دوث  ت��وؤم��ن  ل 

ي��وم  ك��ل  ل��ث��الث��ني دق��ي��ق��ة فح�سب  ب��ال��ن��ج��اح 

امل��وؤل��ف  ويختم  ت��ري��ده.«  م��ا  ل��ك  و�سيتحقق 

حتلم«.  »عقولنا  بعنوان  بف�سل  ال��ب��اب  ه��ذا 

وي����ربه����ن ع���ل���ى ذل�����ك ب���ا����س���ت���ع���را����ص ب��ع�����ص 

العلمية. املعلومات 

يف الباب الثاين من الكتاب املخ�س�ص ملعادلة 

حت��ق��ق الأح�����الم ي��ب��داأ امل���وؤل���ف ب��ف�����س��ل حتت 

وا�سًعا  ال���راء«،  ت�ستدعي  الأف��ك��ار   « ع��ن��وان 

اأثرياء  اأح��د  بح�سب  للراء  ال�ست  القواعد 

ال��ع��امل »اأن�����درو ك���ارجن���ي«:- ح���دد ب��و���س��وح 

م��ال.  اأن حت�سل عليه م��ن  ت��ري��د  م��ا  م��ق��دار 

لأجل  به  القيام  عليه  ال��ذي يجب  ما  قرر   -

الذي  املوعد  حدد   - النقود.  تلك  تك�سب  اأن 

�ستاأتيك تلك النقود بالفعل. - �سع خمطًطا 

حقيقيًّا لك�سب تلك النقود واأ�سرع يف تنفيذه 

تلك  اق��راأ   - ال�سابقة  القواعد  تلك  اكتب   -

يذكره  ما  وبح�سب  يوميًّا.  مرتني  القواعد 

ا »ليزا ت�سونغ«  املوؤلف عن ال�سيدة الرية جدًّ

فُين�سب اإليها اإنها قالت: »�سر ثرائي هو اأين 

اأتخيل نف�سي منذ مرحلة املراهقة من  كنت 

اأثرياء العامل«. يف الف�سل التايل ي�ستعر�ص 

متعلقة  طبية  زاوي���ة  م��ن  مو�سوعه  امل��وؤل��ف 

بحوًثا حول  الأطباء  اأحد  اأجرى  فقد  باملخ. 

التدخني  اأن  يعتقدون  ال��ذي��ن  املدخنني  اأن 

��ا  ل����ن ي�����س��ر ���س��ح��ت��ه��م ل ي����ت����اأث����رون ���س��ل��ب��يًّ

ممن  غيهم  يتاأثر  ما  نحو  على  بالتدخني 

�ساٌر  ال��ت��دخ��ني  اأن  يقتنعون  وه��م  ي��دخ��ن��ون 

اأنه ذكر  الأبعد من ذلك  بل  ا ب�سحتهم.  جدًّ

ال�����س��ورة الإي��ج��اب��ي��ة والإح�����س��ا���ص باحلب  اأن 

الذي  »اإندروفني«-  هرمون  ينتج  والهتمام 

من  يعزز  كما  امل��ع��ج��زة-  بالهرمون  يو�سف 

ك�����رات ال�����دم ال��ب��ي�����س��اء؛ خ���ط ال����دف����اع ع��ن 

ويلخ�ص  ج��ي��دة.  �سحة  يف  ل��ب��ق��ائ��ه  اجل�����س��م 

الف�سل الثالث كل ما �سبق حتت عنوان »املخ 

ال�سرطان  اأط��ب��اء  اأح���د  طلب  فقد  ط��ب��ي��ٌب«. 

تخيالت:  بثمانية  يقوموا  اأن  مر�ساه  م��ن 

ال�سرطان فري�سة - خاليا معينة  )- خاليا 

يف اجل�����س��م ���س��وف ت��ب��ت��ل��ع خ��الي��ا ال�����س��رط��ان 

فعاًل  تلتهم  املعينة  اخلاليا  تلك   - كتم�ساٍح 

خاليا ال�سرطان - خاليا ال�سرطان تت�ساءل 

ج�سمكم  اإن  فعاًل  يقول  الطبيب   - وتختفي 

ا  خ����اٍل م���ن ال�����س��رط��ان - اأن���ت���م ���س��ع��داء ج���دًّ

اأ�سركم  اإىل  ت��ع��ودون   - الطبيب  ب�سارة  بعد 

ت��ذه��ب��ون من   - تعافيتم  اأن��ك��م  وت��خ��ربون��ه��م 

جديد للعمل وكلكم تطلعات واآمال جديدة( 

التخيالت  تلك  اأن  الطبيب  ه��ذا  وج��د  وق��د 

ال�����س��ف��اء.  22% يف حت��ق��ي��ق  ب��ن�����س��ب��ة  ���س��اه��م��ت 

»ال�سلوكيات  بعنوان  وامل��ه��م  ال��راب��ع  الف�سل 

غي الواقعية توؤدي اإىل نتائج غي واقعية«. 

اأن جم��رد  ال��ب��ع�����ص  ي��ت�����س��ور  وه����ذا ح��ت��ى ل 

عمل  بال  فقط  للحلم  اأماكنهم  يف  اجللو�ص 

التايل  الف�سل  ثم  يبغونه.  ما  لهم  �سيحقق 

بعنوان »يح�سل النا�ص على ما يحلمون به«. 

اأّما الف�سل الأخي يف هذا الباب فعن القوة 

ال�سحرية اخلالبة واملتعلقة بقواعد التخيل 

اأن ميار�سها  الإيجابي التي ينبغي على املرء 

ملرتني يوميًّا.

ال��ب��اب ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ي��ت��ن��اول اجل��ان��ب 

ح(  ح  ت=   ( امل��وؤل��ف  م��ع��ادل��ة  م��ن  التطبيقي 

متتابعة:  ف�سول  يف  النقاط  م��ن  ع��دد  ع��رب 

اإىل حيث  ارحل   - لتلتقط �سورة.  ا�سغط   -

تتكلم  عندما  حقيقيًّا  الأم��ر  ي�سبح   - تريد 

وداوم على  ع��ب��ارات  ت��ري��ده يف  م��ا  دّون  عنه- 

قراءتها. ثم يف الباب الأخي بعنوان »احللم 

من  ع��دًدا  يتناول  حقيقة  ي�سبح  الُعلّية«  يف 

النقاط مثل اأهمية التخيل يف م�سرح الروح، 

اأولئك  فمع  الأث��ري��اء؛  حفالت  يف  وامل�ساركة 

�سنوات  ع�سر  بعد  تكون  اأن  تريد  اأنت  النا�ص 

املوؤلف  ويختم  و�سطهم.  نف�سك  تخيل  م��ن 

كتابه بعبارة بالغة الطرافة غي اأّنها ُمعربة 

ج���ًدا ع��ن ���س��ي��اق ال��ك��ت��اب ح��ي��ث ي��ق��ول: »اإىل 

الآن!  الكتاب  ه��ذا  �سيطوون  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك 

لقد حان دوركم«.

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

الكتاب: ُعلّيُة الأحالِم

املوؤلف: يل جي �سونغ

الكورية اللغة: 

النا�سر: كوك اإيل ميديو

258 عدد ال�سفحات: 

2016م الطبعة الثانية 

* )مدر�س الأدب احلديث واملقارن، كلية 
الآداب- جامعة القاهرة(
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المسألة الشرقية الجديدة لجورج قرم
محمد الحّداد *

اختار جورج قرم منذ الثمانينيات اأن يتحّول اإىل الكتابة بالّلغة الفرن�صّية، و�صهدت كتبه انت�صارا وا�صعا ن�صبيا وترجم بع�صها اإىل لغات اأوروبية اأخرى، فاأ�صبحت 

تكّيف نظرة العديد من الغربيني لق�صايا ال�صرق الأو�صط، ل�صيما اأن الكاتب قد متّيز بغزارة اإنتاجه بالّلغة الفرن�صية، فقد جتاوز حاليا الع�صرين عنوانا، لقي 

بع�صها �صهرة وا�صحة، على غرار »ال�صرق الأو�صط املت�صّدع: 1956-1991« )�صدر بالفرن�صية �صنة 1991 وترجم اإىل الإجنليزية والعربية(، اأوروبا وامل�صرق )�صدر 

بالفرن�صية �صنة 1989 وترجم اإىل الأملانية والعربية(، »�صرق وغرب: ال�صرخ الأ�صطوري« )ترجم اإىل العربية والإيطالية والرتكية والإ�صبانية والربتغالية(، 

»نحو مقاربة دنيوية للنزاعات يف ال�صرق الأو�صط: حتليل ظاهرة توظيف الدين يف ال�صيا�صة الدولية« )ترجم اإىل العربية والإ�صبانية والإيطالية(، الخ.

بعنوان  املا�سي  مار�ص  �سهر  يف  ال�سادر  الأخ��ي  الكتاب 

مبثابة  يعترب  اأن  ميكن  اجل��دي��دة«  ال�سرقية  »امل�����س��األ��ة 

مقومات  كل  �ساحبه  فيه  جمع  ال��ذي  التاأليفي  الكتاب 

اأن يجد  انتظار  الأو�سط، ويف  ال�سرق  قراءته للو�سع يف 

هذا  يف  ن�سعى  �سابقة،  كتب  مثل  التعريب  اإىل  طريقه 

الكاتب  اإليها  ينتهي  التي  النتائج  عر�ص  اإىل  التقدمي 

اإىل  ذاته  الآن  الأو�سط، ويف  ال�سرق  اإىل ق�سايا  بالن�سبة 

باعتبارها  ونتائجها،  اأ�س�سها  يف  ال��ق��راءة  ه��ذه  مناق�سة 

ال�سائدة  الأع��م��ال  م��ن  للعديد  املناق�ص  التوّجه  متثل 

حاليا ومن وجهات نظر جزء كبي من الباحثني )منهم 

اأي�سا  هي  �سادرة  كتب  مراجعة  اإّن  التقدمي(.  �ساحب 

التي  امل��ت��ع��ّددة  ال��ق��راءات  لأ���س�����ص  عميق  لنقا�ص  فر�سة 

فيه  ل�سّك  ومم��ا  معينة.  ق�سايا  على  ت�سّلط  اأن  ميكن 

العديدة قراءة  كتبه  اأّن ج��ورج قرم قد ط��ّور من خالل 

الأخ��ي  كتابه  م��ن  اأف�سل  ولي�ص  بها،  اخت�ّص  متكاملة 

احلّد  بلوغها  من  ولال�ستفادة  تاأليفيا،  عر�سا  لعر�سها 

حمّك  على  لو�سعها  والتجان�ص  الو�سوح  من  الأق�سى 

الدقيقة. املناق�سة 

م��ن امل��ع��ل��وم اأّن ج���ورج ق���رم، اخل��ب��ي ال��ل��ب��ن��اين امل��ول��ود 

وزارة  ت��وىّل  وق��د  اقت�ساد  ع��امل  اأ�سا�سا  ه��و   ،1940 �سنة 

معهد  من  ومتخرج  م��وؤرخ  ا  اأي�سً لكنه  لبنان،  يف  املالية 

املتعّدد  التكوين  هذا  وجند  بباري�ص،  ال�سيا�سية  العلوم 

ال��ت��اري��خ والتحليل  ب��ني  ال����ذي ج��م��ع  ق��د ط��ب��ع م��وؤل��ف��ه 

عنوانا  له  اختار  وقد  القت�سادي.  والتحليل  ال�سيا�سي 

معرّبا، ي�ستعيد من خالله ت�سمية كانت �سائدة يف نهاية 

ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر وب��داي��ة ال��ق��رن ال��ع�����س��ري��ن، وه��ي 

بو�سع  اآن��ذاك  ارتبطت  وق��د  ال�سرقية«،  »امل�ساألة  عبارة 

الإم���رباط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة اأو ال��رج��ل امل��ري�����ص، وك��ان 

واإع��الن  الإم��رباط��وري��ة  تلك  بنهاية  انتهت  اأن��ه��ا  ي��ب��دو 

اأتاتورك  كمال  م�سطفى  يد  على  تركيا  يف  اجلمهورية 

�سنة 1924. ومع اأن املنطقة قد �سهدت منذ ذلك التاريخ 

اأزمات متوا�سلة، فاإّن العبارة قد اختفت تقريبا ل�سالح 

ال��ب��ل��دان العربية من  اأخ���رى حم��وره��ا م��وق��ف  ع��ب��ارات 

مع  متحالف  ب��ني  انق�سامها  اأو  اإ���س��رائ��ي��ل  م��ع  ال�����س��راع 

امل��ن��ظ��وم��ة ال���س��راك��ي��ة �سابقا.  ال��غ��رب وم��ت��ح��ال��ف م��ع 

القرن  ثمانينيات  اآخر  يف  القطبني  عامل  انهيار  اأن  بيد 

العبارة، من خالل  تلك  الأذهان  اإىل  اأعاد  الع�سرين قد 

وما  ال�سابقة  يوغو�سالفيا  )انهيار  البلقانية  الأزم���ات 

العربية  الأزم���ات  ث��ّم  وح���روب(  ماآ�سي  م��ن  عليه  ت��رّت��ب 

)م���ن اح��ت��الل ال��ك��وي��ت اإىل ال���ث���ورات ال��ت��ي ان��ت��ه��ت اإىل 

املحّللني يذهب  العديد من  والدمار(، مبا جعل  الف�سل 

نحو املقارنة باأو�ساع �سابقة بقرن كامل. 

مع ذلك، ينّبه الكاتب، م�ستعيدا مقولة للموؤّرخ ال�سهي 

اأول  ال�����س��رق��ي��ة« ه��ي  »امل�����س��األ��ة  اأن  اإىل  ت��وي��ن��ي،  اآرن���ول���د 

�سراعات  نتيجة  اأّنها  مبعنى  غربية«،  »م�ساألة  وبالّذات 

ي��ك��ون  اأن  ح��ي��ن��ئ��ذ  الأوىل  ك����ان  امل��ن��ط��ق��ة.  ع��ل��ى  غ��رب��ي��ة 

ك��ي يكون  الغربية اجل��دي��دة«،  »امل�����س��األ��ة  ال��ك��ت��اب  ع��ن��وان 

العنوان  ه��ذا  مثل  ك��ان  ورمّب��ا  مل�سمونه،  مطابقة  اأك��ر 

الكتاب،  للقّراء ومعيقا لنت�سار  بالفرن�سية غي مفهوم 

اإىل  ك��ت��اب��ه  ت��رج��م  م��ا  اإذا  ال��ك��ات��ب  ه��ل يعتمده  و���س��رنى 

اأن  العنوان  منذ  نالحظ  اأن  املهّم  لكن  العربية.  الّلغة 

اإىل بلورتها يف هذا  الكاتب  التي �سعى  املتكاملة  القراءة 

اخلارجية  ال��ع��وام��ل  تغليب  اإىل  ب��و���س��وح  متيل  ال��ك��ت��اب 

تغييب  عدم  على  احلر�ص  مع  الداخلّية،  العوامل  على 

هذه حل�ساب تلك.

اأنه من  بداية عمله  ح مند  و�سّ قد  الكاتب  اأّن  لنالحظ 

ي��اأخ��ذ بعني  اأّن���ه  اأي  ال��ع��وام��ل،  امل��ت��ع��ّدد  التحليل  اأن�����س��ار 

الع��ت��ب��ار ت���ع���ّدد زواي����ا ال��ن��ظ��ر اإىل ال��ظ��اه��رة ال���واح���دة 

اأن هذا الختيار  ويحّلل ارتباطها باأ�سباب خمتلفة. بيد 

املنهجي يتحّدد يف النهاية بالأولوية التي متنح لعوامل 

اخلارجي  التف�سي  اإّن  قلنا  الأ�سا�ص،  هذا  وعلى  معينة. 

التف�سي  على  الكتاب  ه��ذا  يف  يغلب  ال�سرقية  للم�ساألة 

)الدنيوي(  »ال��الدي��ن��ي«  التف�سي  مبداأ  اإّن  بل  ال��ذات��ي. 

اإليه الكاتب، ل ميكن  لأزمات ال�سرق الأو�سط، كما دعا 

اإّل بف�سل هذه الأولوية التي متنح  اأن ي�ستقيم يف راأينا 

للعامل اخلارجي.

ل��ق��د ن�����س��ر ال��ك��ات��ب ق��ب��ل ���س��ن��وات م��وؤل��ف��ه »ن��ح��و م��ق��ارب��ة 

ظاهرة  حتليل  الأو���س��ط:  ال�سرق  يف  للنزاعات  دنيوية 

)بالفرن�سية  ال��دول��ي��ة«  ال�سيا�سة  يف  ال��دي��ن��ي  ت��وظ��ي��ف 

الدينية  »امل�ساألة  وقبله   )2014 �سنة  معّرب   ،2012 �سنة 

 ،2006 �سنة  )بالفرن�سية  والع�سرين«  الواحد  القرن  يف 

الأخ����ي هو  ك��ت��اب��ه  اأن  واع��ت��ق��ادن��ا   ،)2007 ���س��ن��ة  م��ع��ّرب 

ب��ل��ورت��ه��ا يف  اإىل  ���س��ع��ى  ال��ت��ي  امل��ن��ه��ج��ي��ة  ل��ل��روؤي��ة  تطبيق 

ه���اذي���ن ال��ك��ت��اب��ني ال�����س��اب��ق��ني، وع���م���اده���ا ن����زع ال�����س��ف��ة 

الأو���س��ط،  ال�سرق  ���س��راع��ات  عليها  ت��ب��دو  ال��ت��ي  الدينية 

اإّن��ا  ال��دي��ن  واأّن  اأ�سا�سا،  م�سالح  ���س��راع��ات  واعتبارها 

كتابه  يف  قرم  جورج  يكتب  لذلك  فيها.  توظيفا  يوّظف 

اجلديد ما يلي: »لئن مل يكن من �سك يف غلبة العوامل 

ب��اأن  اأي�سا  ج��دي��رة  الداخلية  ال��ع��وام��ل  ف��اإن  اخل��ارج��ي��ة، 

الفواعل  ارت��ب��اط  نغفل  اأن  دون  الع��ت��ب��ار،  بعني  ت��وؤخ��ذ 

امل��ح��ل��ّي��ني ب��امل��ق��ارن��ة ب��امل�����س��ادر اخل��ارج��ي��ة ال��ت��ي ت��وؤّث��ر يف 

فال  بها.  التالعب  على  تعمل  ب��ل  الداخلية،  ال��ن��زاع��ات 

ال��ت��اأث��ي يف  اأو  ال���ق���ّوة  ب���اأن  واع���ني  ن��ك��ون  اأن  ب���ّد حينئذ 

به  حتظى  مبا  وا�سع  ب�سكل  ترتبط  الداخلية  العوامل 

التدخالت اخلارجية« )���ص281(. على  من دعم بف�سل 

ال�ستقطاب  يكون  اأن  مثال  الكاتب  ينفي  الأ�سا�ص،  هذا 

ال��ي��ه��ودي  اأو  امل�سيحي  الإ���س��الم��ي  اأو  ال�سيعي-ال�سني 

الإ����س���الم���ي حم���رك ن���زاع���ات ال�����س��رق الأو�����س����ط، واإن���ا 

ال�����س��راع��ات خدمة  ه��ذه  لتاأجيج  الأج��ن��ب��ي��ة  ال��ت��دخ��الت 

اأي�سا  ي�سعى  الكاتب  اأن  الأ�سا�ص. مع  مل�سالح غربية هو 

ع��ل��ى نظرية  ق��ائ��م��ة  ت��ك��ون  اأن  م��ن  ق���راءت���ه  ت��ربئ��ة  اإىل 

اأن طريقته يف التحليل  املوؤامرة، لأنه يتوّج�ص بالتاأكيد 

قد توؤدي بالقارئ اإىل هذه النتيجة.

البديل الذي يدافع عنه الكتاب ينطلق من نقد القراءة 

�سابقا  ال�سرقية«  »امل�ساألة  حتليل  على  القائمة  ال�سائدة 

القراءة يف  اأبرزت هذه  �سواء  الدينية،  بالعوامل  وحاليا 

احل�سارة  دي��ان��ة  الغربية  )امل�سيحية  �سافر  ديني  �سكل 

الآري  العرق  �سكل عن�سري )مقابلة  اأو يف  لدى هيغل( 

والعرق ال�سامي لدى رينان( اأو يف �سكل ح�ساري )نظرية 

اأغلب  اأن  الكاتب  ويرى  لهنتغنتون(.  احل�سارات  �سدام 

املنت�سرة حاليا ت�سّب يف هذا التاه، منتقدا  التحاليل 

واأمني  روا  واأوليفييه  كيبيل  جيل  مثل  م�سهورين  كّتابا 

يحّللون  راأي����ه،  ح�سب  جميعا،  فهم  وغ��يه��م.  معلوف 

والختزال.  التب�سيط  يف  وي�سقطون  الهوية  اأو  بالدين 

�����ص ال��ك��ات��ب ف�����س��ال لإزاح����ة ك��ل ال��ت��ف�����س��يات  ل��ق��د خ�����سّ

ال��ت��ي ت��ب��دو ل��ه م�����س��ّل��ل��ة رغ���م ان��ت�����س��اره��ا، وه���ي اأ���س��ا���س��ا 

واأ���س��رار،  خّيين  اإىل  العامل  وتق�سيم  امل��وؤام��رة،  نظرية 

حتت  ال�سليبية  توا�سل  ونظرية  بالدين،  العنف  وربط 

ال��خ.  ب��ني الإ���س��الم والإره����اب،  غطاء علماين، واخل��ل��ط 

باملقابل، اقرح فهم امل�ساألة ال�سرقية اجلديدة باملقارنة 

التا�سع  القرن  نهاية  يف  طرحت  كما  ال�سرقية  بامل�ساألة 

العوامل  ك��ل  اأّن  وراأى  الع�سرين.  ال��ق��رن  وب��داي��ة  ع�سر 

اأّن القوى الغربية  متوا�سلة اليوم مع فارق وحيد وهو 

ال�سابق،  يف  البع�ص  بع�سها  م��ع  تناف�ص  و�سع  يف  كانت 
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املثال،  �سبيل  اأ�سبحت يف و�سع حتالف حاليا. على  وقد 

اإي��ج��اد  على  م�����س��ّرة  القيا�سرة  عهد  منذ  رو���س��ي��ا  ك��ان��ت 

م��ن��ف��ذ ل��ل��م��ي��اه ال��داف��ئ��ة، اأي ال��ب��ح��ر امل��ت��و���س��ط، وك��ان��ت 

ذلك.  من  ملنعها  با�ستمرار  ت�سعى  الغربية  اأوروبا  بلدان 

يف  ال�سراع  لهذا  اإع��ادة  هو  �سوريا  يف  اليوم  يحدث  وم��ا 

يف  �سابقا  البلقان  منطقة  ت�سببت  باملثل،  جديد.  �سياق 

اندلع  اإحداها يف  ت�سببت  العنف  دورات من  ظهور عدة 

قبل  م��ن  النم�سا  دوق  )اغتيال  الأوىل  العاملية  احل��رب 

ت��اأزمي  حاليا  املنطقة  ه��ذه  وتوا�سل  �سربي(،  متطرف 

وحديثا  قدميا  ظّلت  احل��ّل  م�ساعي  لأن  العاملية  ال�سلم 

القومي  الف�سيف�ساء  ح�سب  ال���دول  بتق�سيم  مرتبطة 

الأط���راف  لإر���س��اء  م�ستحيلة  حم��اول��ة  يف  وال��ط��ائ��ف��ي، 

امل��ت�����س��ارع��ة، ب���دل ال�����س��غ��ط م��ن اأج���ل ت��ع��اي�����ص م�سرك 

اجل��دي��دة حلّل  ال���دول  فتوليد  الأط����راف.  ب��ني خمتلف 

العديد  على  اإّل  ي�سفر  اأن  ميكن  ل  الإقليمية  الأزم���ات 

الكاتب  ويحّذر  العك�ص.  ولي�ص  اجل��دي��دة،  الأزم��ات  من 

ول��ن يجد  ذات���ه،  بامل�سي  م��ه��ّدد  العربي  ال��ع��امل  اأن  م��ن 

تقودها  التي  البلقنة  ب�سيا�سة  وال�ستقرار  لل�سلم  �سبيله 

حاليا الدول الغربية.

�سراعات  يف  حم���ّددا  الديني  العامل  يبدو  ل  هنا،  م��ن 

امل��ن��ط��ق��ة، ف��ال��رغ��ب��ة ال��رو���س��ي��ة ل��ل��ن��ف��اذ اإىل امل��ت��و���س��ط ل 

ع��الق��ة ل��ه��ا ب��امل�����س��ي��ح��ي��ة الأرث���دوك�������س���ي���ة، ول ال��رف�����ص 

ول  الكاثوليكية،  يف  جذوره  يتخذ  لالأوروبيني  املحموم 

الأو�سط  ال�سرق  يف  والأوروب���ي  الرو�سي  النفوذ  تو�سيع 

باملقابل،  والإ����س���الم.  امل�سيحية  ب��ني  ���س��راع  ع��ن  تعبيا 

اأتيح  كلما  م�ساحله  خلدمة  الدين  طرف  كل  ي�ستعمل 

التوظيف،  هذا  عن  الناتة  التناق�سات  رغم  ذل��ك،  له 

متاما مثلما كان بونابرت �سّد الدين يف فرن�سا الثائرة 

الأو�سط. فامل�سلحة ولي�ست  ال�سرق  للكني�سة يف  وحاميا 

الأّول والأخ������ي. وم��ع  امل���ح���ّدد  ال��دي��ن��ي��ة ه���ي  ال��ق��ن��اع��ة 

الربط  بنظرية  اأحيانا  متاأّثرا  يبدو  الكاتب  ف��اإّن  ذل��ك، 

ب��ني ال��ع��ن��ف وع��ق��ي��دة ال��ت��وح��ي��د امل�����س��رك��ة ب��ني الأدي����ان 

يف  تر�ّسخ  العقيدة  ه��ذه  باعتبار  الثالثة،  الإبراهيمية 

اأحادية احلقيقة.  عقول مّتبعيها مبداأ 

رجل  وهو  قرم،  فاإّن جورج  القت�سادي،  امل�ستوى  اأّما يف 

الطابع  الأزم����ة  ع��وام��ل  ي���درج �سمن  اأ���س��ا���س��ا،  اق��ت�����س��اد 

ك���ان م�ستوى  ف��ل��ق��د  امل��ن��ط��ق��ة.  ال��رب��ح��ي لق��ت�����س��ادي��ات 

من  اخلم�سينيات  يف  اأف�سل  العربية  املنطقة  يف  العي�ص 

بكثي  واأف�سل  اآ�سيا  جنوب  �سرق  بلدان  عي�ص  م�ستوى 

من ال�سني. ثّم برزت يف ال�ستيينات »التنانني« الآ�سيوية 

وتلتها  و�سنغفورة(  هونكونغ  تايوان،  اجلنوبية،  )كوريا 

اأندون�سيا  الآ�سيوية )تايلندا، فيتنام، ماليزيا،  »النمور« 

كلها  وت��اوزت  طبعا،  ال�سني  عن  ف�سال  والفيليبني(، 

ال��ب��ل��دان ظلت  ال��ع��رب��ي��ة مب���راح���ل، لأن ه���ذه  ال��ب��ل��دان 

ال�سياحة،  اأو  النفط  مثل  الريعي  الإنتاج  على  معتمدة 

امل��واد  ن�سبة  اأن  ناهيك  وال��زراع��ة،  الت�سنيع  يف  وف�سلت 

العربية  ال��ب��ل��دان  ����س���ادرات جم��م��وع  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة يف 

40% يف  يبلغ  بينما  املجموع،  3% من  اإىل   2 ي��راوح بني 

وعلى  اجلنوبية.  ك��وري��ا  يف  و%35  وماليزيا  �سنغافورة 

�سجل  و2009،   1988 بني  الفا�سلة  �سنوات  الع�سر  مدى 

 900 ب��راءات الخ��راع ل يبلغ  12 بلدا عربيا ع��ددا من 

براءة، بينما تاوزت كوريا اجلنوبية وحدها يف الفرة 

ال��ت��ي ل  �سنغافورة  ب���راءة، وحققت  األ��ف   66 ع��دد  ذات��ه��ا 

4500 براءة اخراع.  720 كم2 حوايل  تتجاوز م�ساحتها 

ما  تكري�ص  القت�ساد  من  النمط  ه��ذا  على  ترّتب  وق��د 

دعاه جالل اأمني ب� »حتديث الفقر«، وقد ذّكرت الثورات 

العربية باأّن ن�سبة بطالة ال�سباب حوايل 25% )مقابل 9 

15.7%  عامليا(، وبن�سبة م�ساركة املراأة يف التنمية ل  اإىل 

تتجاوز 25% )مقابل 52 اإىل 66.5 %  عامليا(.

لقد اأّكد الكاتب اأنه �سعى يف هذا الكتاب اإىل بلورة قراءة 

ع��ن نظرية  ب��دي��ال  تتخذ  ال��ع��وام��ل،  وم��ت��ع��ّددة  ج��ام��ع��ة 

ومفهوميا  منهجيا  اإط����ارا  وت�سكل  احل�����س��ارات  ���س��دام 

جديدا لتناول ق�سايا ال�سرق الأو�سط، اأو ما اأطلق عليه 

العك�ص،  على  نرى،  لكننا  اجلديدة«.  ال�سرقية  »امل�ساألة 

الديني  العامل  اأه��م��ّي��ة  ت��وؤّك��د جم���ّددا  ال��ق��راءة  ه��ذه  اأن 

اإّل  حتّل  لن  م�ساكلها  اأّن  وتربز  املنطقة،  يف  وتوظيفاته 

التي  وهي  فيها،  الكامنة  الدينية  الفنت  بتفكيك جذور 

ملا  اخلارجية،  التدخالت  على  مفتوحة  منطقة  جعلتها 

اأبنائها.  تثيه تلك الفنت من نزاعات ل نهاية لها بني 

هي  حاليا  ا�ستقرارا  ال��ب��ل��دان  اأك��ر  اأن  ن��رى  اأن  ويكفي 

2011 )»ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي«(  ال��ت��ي اأدرك�����ت م��ن��ذ اإع�����س��ار 

داخل  التفاهم  ثقافة  ون�سر  التعددية  اح��رام  ���س��رورة 

املتغيات  وجه  يف  ال�سمود  على  قدراته  لتقوية  الوطن 

الإقليمية العا�سفة، كما حدث يف �سلطنة عمان اأو املغرب 

ارت��دادات  اح��ت��واء  يف  جنح  قد  فكالهما  مثال،  الأق�سى 

الوطنية  القاعدة  تو�سيع  خالل  من  باملنطقة  الأزم��ات 

مبداأ  على  )امل��غ��رب(  عرقيا  اأو  ع��م��ان(  )�سلطنة  دينيا 

راهنت  التي  ال�سيا�سية  الأنظمة  اأّما  التعددية.  املواطنة 

النظام  غرار  على  نف�سها،  حلماية  الطائفي  الوتر  على 

مقابل  ل��ه،  نقده  يف  لطيفا  الكاتب  ب��دا  )وق��د  ال�سوري 

ال�سحة(،  من  ذل��ك  مع  يخلو  ل  للمعار�سة  اأق��وى  نقد 

وفتحت  وال���ك���وارث،  ال��وي��الت  يف  �سعوبها  اأوق��ع��ت  ف��ق��د 

اليوم  مقت�سرا  يعد  مل  الذي  اخلارجي  للتدخل  املجال 

على الغرب، وهذا جانب اآخر نرى اأّن الكاتب مل يتعمق 

»امل�����س��األ��ة  ب��ن  رئي�سياً  ف��ارق��ا  مي��ث��ل  اأن���ه  م��ع  حتليله،  يف 

يف  ك��ان  ال��ت��دّخ��ل  اأّن  حيث  وال��ث��ان��ي��ة،  الأوىل  ال�سرقية« 

الأوروب��ي��ة  ال�ستعمارية  البلدان  على  مقت�سرا  الأوىل 

وحدها. وميكن طبعا اأن ن�سّلم مع الكاتب اأّن التدخالت 

الغربية م�سوؤولة على تاأزمي الأو�ساع، واأّن �سبكة القراءة 

التي يقرحها قد ت�ساهم يف اإقناع املواطنني الأوروبيني 

عندما  التدخل،  هذا  لإيقاف  حكوماتهم  على  بال�سغط 

الأزم���ة  م��ن  ج��زء  ه��ي  بلدانهم  �سيا�سات  اأن  يكت�سفون 

و�سرارة من �سراراتها، واأن اخلطر يهددهم بفعل تنامي 

العوا�سم  اإىل  الأو���س��ط  ال�����س��رق  م��ن  الإره����اب وحت��ّول��ه 

من  اأ�سا�سا  حا�سلة  ال��ت��دخ��الت  �تلك  اأن  بيد  الغربية. 

اإي��ق��اف��ه��ا مبجرد  الع�سي  م��ن  و���س��ي��ك��ون  امل�����س��ال��ح،  اأج���ل 

ودعونا  الأم��ر  عك�سنا  لو  اأّم��ا  والنظريات.  الأفكار  ن�سر 

املت�سررين، اأي اأبناء املنطقة، اإىل مراجعة اأنف�سهم وراأب 

ال��واح��د  ال��وط��ن  داخ���ل  ب�سالم  والعي�ص  بينهم  ال�����س��دع 

ر�سم  اإع��ادة  م�ساريع  عن  والتخلي  البلدان،  بني  وبوئام 

احل��دود واإق��ام��ة الأح���الف، ف��اإّن ذل��ك كفيل ب��اأن ي�سّيق 

ي�سّيق  مثلما  الأجنبية،  والتدخالت  امل��وؤام��رات  جم��ال 

فر�ص توظيف الأديان يف تذكية ال�سراعات والنزاعات. 

يعالج  اأن  اإّم��ا  الديني:  العامل  هو  راأي��ن��ا،  يف  فاملنطلق، 

والدولة  املواطنة  مبداأ  مع  وامل��الءم��ة  التفاهم  باتاه 

خارجية  قوى  من  يوّظف  لأن  قابال  يظّل  اأو  احلديثة، 

ناهيك  ال�سراعات.  وتذكية  الأو�ساع  لتفجي  وداخلية 

اأن ال���ث���ورات ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت يف الأ����س���ل ���س��رخ��ات 

ذات  ن��زاع��ات  اإىل  وال��ظ��ل��م حت��ّول��ت  الفقر  اح��ت��ج��اج على 

ي�سيل  بوؤ�سا ودمارا. كيف ل  اأ�سحابها  زادت  ديني  طابع 

تدّمر  ب�سرية  جمموعات  ي��رون  وه��م  الطامعني  ل��ع��اب 

�سنعا، من  اأّن��ه��ا حت�سن  ت��ظ��ن  وه���ي  ب��اأي��دي��ه��ا  اأوط��ان��ه��ا 

على  تاريخية  ول  قدمية  دينية  ذاك��رات  تغليب  منطلق 

امل�سرك؟  والعي�ص  الوطنية  والوحدة  املواطنة  مبادئ 

اأم  وطنه  ي�سّيع  الذي  البلد  ابن  باللوم،  الأوىل  واأيهما 

الأجنبي الذي ي�سعى اإىل حتقيق اأطماعه؟

حّل  ره��ني  نظرنا  يف  ي��ظ��ّل  ال�سرقية«  »امل�����س��األ��ة  ح��ّل  اإّن 

العك�ص.  ولي�ص  ال�سرقية،  البلدان  يف  الدينية«  »امل�ساألة 

على  ال�سراعات  الأدي��ان يف  بتوظيف  التنديد  يكفي  ول 

يتالءم  جديد  ديني  خطاب  بناء  يتعنّي  واإن��ا  امل�سالح 

م��ع ال��ن��ظ��ام احل��دي��ث ل��ل��دول��ة ال��وط��ن��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة على 

امل��واط��ن��ة وامل�����س��اواة ب��ني اأب��ن��ائ��ه��ا، ك��م��ا حت��ّق��ق يف ال��غ��رب 

واجه  عندما  ع�سر،  والثامن  ع�سر  ال�سابع  القرن  اأثناء 

ب����دوره احل����روب ال��دي��ن��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ع��ف��ت ق���درات���ه على 

ال�سرقية.  ح����دوده  ع��ل��ى  ال��ع��ث��م��اين  للتو�سع  ال��ت�����س��دّي 

فق�سية التدخل الأجنبي هي يف الغالب نتيجة ل �سببا. 

العوامل  تعداد  على  تقوم  ل  الأب��ع��اد  املتعددة  وال��ق��راءة 

اأ�سباب  اإىل  تق�سيمها  على  اأي�سا  واإّنا  فح�سب  املختلفة 

ونتائج.  

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

ال�سرقية اجلديدة امل�ساألة  الكتاب: 

املوؤلف: جورج قرم

النا�سر: لديكوفرت، باري�ص، مار�ص/ اآذار 2017. 

الفرن�سية اللغة: 

*  اأ�صتاذ كر�صي اليون�صكو للدرا�صات املقارنة لالأديان
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اللغة تجارة رائجة: اللغة.. القطار السريع نحو النجاح 
االقتصادي لألستاذة فريدا ستورز

عبدالرحمن السليمان *
اكت�صب التخطيط اللغوي يف العامل املتطور اأهمية كبرية. وزادت العوملة والتجارة الدولية من اأهميته حتى اأ�صبح حا�صًرا لي�س يف ال�صيا�صات اللغوية الوطنية فح�صب، بل ويف 

ال�صيا�صات التجارية والقت�صادية ب�صكل عام. و�صاهمت ال�صركات الكربى يف العامل يف جمال التخطيط اللغوي بتخ�صي�س فروع لتنظيم ا�صتخدام امل�صطلح يف نطاق ال�صركة 

ومنتجاتها من جهة، وَتقِيي�صه وَمْعرَيته على امل�صتوى الوطني والدويل من جهة اأخرى. وانتع�صت �صوق الرتجمة وتطورت �صناعًة وتكنولوجيا يف عامل قربت و�صائل التوا�صل 

اأن ي�صبح قرية كبرية كما يقال. وازدهرت �صناعة التكنولوجيا اللغوية بالتوازي مع ازدهار �صوق الرتجمة  عرب ال�صبكة العنكبوتية بني اأطرافه املرتامية كثرًيا حتى كاد 

واملراجعة  كالتحرير  اللغوية  واخلدمات  احلا�صوبية  الربامج  توطني  مثل  اللغوية  واملنتجات  الرتجمة  من  جديدة  اأمناط  وكذلك  م�صاعدة  لغوية  وبرامج  اأدوات  فتطورت 

والتدقيق والتقيي�س. وجاء كتاب »اللغة جتارة رائجة، اللغة: القطار ال�صريع نحو النجاح القت�صادي« لكاتبته الأ�صتاذة الدكتورة فريدا �صتورز )Frieda Steurs(، العميدة 

ال�صابقة لكلية الآداب يف جامعة لوفان يف بلجيكا، فرع مدينة اأنتورب، واملدير احلايل )ملعهد اللغة الهولندية( ومقره يف جامعة ليدن يف هولندا، مبثابة العر�س العام ملا بات 

يطلق عليه اليوم ا�صم »ال�صناعة اللغوية« )Language Industry(، وكذلك اجلرد ال�صامل لالأن�صطة اللغوية ذات العالقة املتداخلة مع التجارة والقت�صاد.

اللغة  اأن  مفادها  بديهيٍة  م��ن  كتابها  يف  الكاتبة  تنطلق 

نتيجة  تن�ساأ  اللغوية  التعددية  واأن  متالزمان  والقت�ساد 

ل��ه��ذا ال���ت���الزم ب��ني ال��ل��غ��ة والق��ت�����س��اد. وه���ذا ي��ج��ع��ل من 

التخطيط اللغوي �سرورة لالقت�ساد ب�سكل عام وللغويني 

ب�سكل خا�ص، ف�ساًل عن اللغة ذاتها. وتت�ساءل يف م�ستهل 

اإىل  الفرن�سية  ���س��روي��ن  �سركة  ا���س��ط��رت  »مل���اذا  كتابها: 

 Citroën Evasion تغيي ا�سم �سيارتها العائلية نوع

حتى تتمكن من ت�سديرها اإىل ال�سوق الربيطانية وبيعها 

�ستاربوك�ص/ العاملية  القهوة  �سركة  ف�سلت  ومل���اذا  فيها؟ 

يف  ال��زجن��ب��ي��ل  ب��ن��ك��ه��ة  ق��ه��وت��ه��ا  ب��ي��ع  م���ن   Starbucks
�سحب  اإىل   Puma/بوما �سركة  ا�سطرت  ومل��اذا  اأملانيا؟ 

ال�سوق  من  الريا�سية  الأح��ذي��ة  من  ج��ًدا  خا�سة  ت�سكيلة 

يف دول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة«؟ اإّن���ه���ا ال��ع��الق��ة 

امل��ت��داخ��ل��ة ب��ني ال��ل��غ��ة والق��ت�����س��اد ذات��ه��ا ه��ي ال��ت��ي جعلت 

تمع  �سخم  لغوي  م�سروع  يف  ت�ستثمر  الحت��ادي��ة  اأملانيا 

والعربية.  الأملانية  باللغتني  التقنية  امل�سطلحات  كل  فيه 

ملاذا؟ لأن التوا�سل اخلايل من الأخطاء غي ممكن بدون 

امل�سطلحات،  خ��ل��ف  ال��ك��ام��ن��ة  املفاهيمية  ال�سبكة  �سبط 

ولأن  م��ف��اه��ي��م،  ع��ل��ى  ت��دل  األ��ف��اظ  امل�سطلحات  لأن  ذل��ك 

ال�سطالح والتواطوؤ على دللت املفاهيم الدقيقة �سرط 

التوا�سل يف جمال القت�ساد  اأكان  رئي�ص للتوا�سل، �سواء 

ال�سناعية  ��ا  خ�����س��و���سً الأخ����رى،  العلمية  امل��ج��الت  يف  اأو 

التوا�سل  وت��ية  من  العوملة  �سّرعت  لقد  منها.  والتقنية 

بني الأمم، و�سار لزاًما على الدول انتهاج �سيا�سات لغوية 

على  ق��ادرة  تعد  مل  التي  اللغات  اأ�سبحت  بحيث  وا�سحة، 

ال��ع��ومل��ة  ع�����س��ر  وف��ع��ال��ة يف  ب��ط��ري��ق��ة �سحيحة  ال��ت��وا���س��ل 

التقني  التطور  مواكبة  عن  لعجزها  وج��وده��ا  يف  مهددة 

وال�سناعي والعلمي الكبي يف العامل اليوم. فعدم املواكبة 

ه��و اخل��ط��وُة الأوىل ل��راج��ع ال��ل��غ��ة، اأي���ة ل��غ��ة، واخل��ط��وة 

ال��ث��ان��ي��ة ال���س��ت�����س��ع��اُر ب��ال��ع��ج��ز وع���دم امل��ق��درة ع��ل��ى توليد 

املعاين والدللت اجلديدة، واخلطوة الثالثة ق�سُر اللغة 

– يف التعليم والإدارة  على ال�ستعمال املنزيل وا�ستبدالها 

اأو  كالإنكليزية  ُم��ن��ِت��َج��ة  اأجنبية  بلغة   – لعامة  واحل��ي��اة 

اإىل  عنها  اأهلها  لن�سراف  انقرا�سها  واأخ��ًيا  الفرن�سية، 

غيها.   

ال��ذي  اللغوية«  »ال�سناعة  م�سطلح  الكاتبة  تناق�ص  ث��م 

التالية:  اللغوية  الأن�����س��ط��ة  على  ل��ل��دلل��ة  م��وؤخ��ًرا  و���س��ع 

ال���رج���م���ة ال��ت��ح��ري��ري��ة، ال���رج���م���ة ال�����س��ف��وي��ة، ت��وط��ني 

الربامج احلا�سوبية، الرجمة التلفزيونية )ال�سطرجة(، 

ال��رج��م��ة  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اأدوات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��دب��ل��ج��ة، 

وت��ن��ظ��ي��م امل����وؤمت����رات امل���ت���ع���ددة ال��ل��غ��ات وت��ع��ل��ي��م ال��ل��غ��ات. 

اأ�سبح  قد  الآداب«  درا�سة  بهدف  اللغات  »تعلم  اأن  وتقرر 

ن��ًط��ا ت��ق��ل��ي��دًي��ا واأن اجل��ام��ع��ات ال��ي��وم »اأن�����س��اأت اأق�����س��اًم��ا 

اقت�سادي  منظور  من  والثقافات  اللغات  لدرا�سة  جديدة 

اإىل  فبالإ�سافة  تقليدي.  اأدب��ي  منظور  من  ولي�ص  بحت«، 

اجلامعات  معظم  »اأن�����س��اأت  التقليدية  الأدب��ي��ة  ال��درا���س��ات 

وق�سم  التحريرية  الرجمة  ق�سم  مثل  اأق�ساًما  العاملية 

وق�سم  ال��رج��م��ة  تكنولوجيا  وق�سم  ال�سفوية  ال��رج��م��ة 

ال���ل���غ���وي���ات احل���ا����س���وب���ي���ة.. ال������خ«، وذل�����ك ع���ل���ى م�����س��ت��وى 

امل�ستفيد  اإن  وال���دك���ت���وراه.  وامل��اج�����س��ت��ي  ال��ب��ك��ال��وري��و���ص 

ال�سوق  هو  اجلديدة  اللغوية  الأق�سام  خريجي  من  الأول 

املختلفة.  العاملية  والأ���س��واق  الأورب��ي��ة  وال�سوق  الوطنية 

يف  اللغوية  ال�سناعة  يف  احلا�سل  التطور  على  وللتدليل 

اإح�سائيات  ب��ني  الكاتبة  ت��ق��ارن  وح���ده،  الأورب����ي  الحت���اد 

ال�����ذي حققته  ال�����س��ن��وي  ل����الإي����راد  امل��ف��و���س��ي��ة الأورب����ي����ة 

ال�����س��ن��اع��ة ال��ل��غ��وي��ة داخ���ل الحت����اد الأورب�����ي ���س��ن��ة 2008، 

ال��ذي حققته  ال�سنوي  الإي���راد  م��ع  ي��ورو،  مليار   8،4 وه��و 

وهو   ،2015 �سنة  الأوربي  الحتاد  داخل  اللغوية  ال�سناعة 

يف  الكبية  القفزة  ه��ذه  الكاتبة  وتف�سر  ي��ورو.  مليار   22

الكبي  بالتطور  اللغوية  ال�سناعة  حتققه  ال��ذي  الدخل 

الأخية،  ال�سنوات  يف  الرقمية  التكنولوجيا  عرفته  الذي 

ال�����ذي واك���ب���ه ت���ط���ور ك��ب��ي يف جم����ال ت���وط���ني ال���ربام���ج 

يت�سلحوا  اأن  اللغويني  على  فر�ص  »ال�سيء  احلا�سوبية، 

ال��ذي  ال�سيء  بها،  يتمتعون  يكونوا  مل  ج��دي��دة  مب��ه��ارات 

جديدة  جامعية  اأق�ساًما  تن�سئ  الأورب��ي��ة  املفو�سية  جعل 

وتطويره.  اللغويني  اأداء  لدعم  املاج�ستي«  م�ستوى  على 

ومت��ث��ل ال��ك��ات��ب��ة ب��ال��ت��ط��ور احل��ا���س��ل يف جم���ال ال��ه��وات��ف 

فهذه  وغ��يه��م��ا.  و�سام�سونغ  اآي��ف��ون  م��ارك��ة  م��ن  الذكية 

الهواتف جمهزة للعمل يف جميع الأ�سواق يف العامل لأّنها 

امل�ستهلك من  بالتايل  اللغات احلية، ومتكن  تدعم معظم 

ُت�سمى  فيها.  الإع���دادات  قائمة  يف  الوطنية  لغته  اختيار 

برجمة اللغة – اأية لغة – داخل اآلة ما كالهاتف الذكي اأو 

– توطيًنا.  اآلت  اأو غي ذلك من  اأو التلفزيون  احلا�سوب 

م��رح��ل��ت��ني: الرجمة  ع��رب  ت��ت��م  »ع��م��ل��ي��ة  اإذن  ف��ال��ت��وط��ني 

املُرَجم  الن�ص  واإدخ��ال  ترجمته  امل��راد  للن�ص  التقليدية 

التوطني  و�سوق  اأو غيها«.   HTML بلغة  الآل��ة  داخ��ل 

ت��ك��ّون اللغويني  ال��غ��رب��ي��ة  ال��غ��رب، واجل��ام��ع��ات  راب��ح��ة يف 

بحيث ي�ستطيعون الرجمة والربجمة يف اآن واحد. وهذا 

جديد يف الحتاد الأوربي، ومعظم اجلامعات غي الغربية 

– ومنها اجلامعات العربية – ل تنظم مثل هذا التكوين 
لطالبها يف كلياتها، مما يحرم املرجم غي الغربي – اأو 

– من فر�سة عمل مهمة وذات جدوى اقت�سادية  العربي 

اأجور الرجمة والتوطني يف  اأن  كبية. ومن تبعات ذلك 

هو  للمنتج  النهائي  امل�ستهلك  واأّن  ج��ًدا،  مرتفعة  الغرب 

الذي يوؤدي فاتورة املرجم واملوّطن الغربي املرتفعة، لأن 

النهائي للمنتج. البيع  امل�سنع يح�سبها �سمن �سعر 

ال�سناعة  اإىل  ث��ال��ث  ف�سل  يف  الكاتبة  تتطرق  ذل��ك  بعد 

للمعاجم  ال��ت��ق��ل��ي��دي  ال�����س��ي��اق  ال��ت��ي ت�����اوزت  امل��ع��ج��م��ي��ة 

املتخ�س�سة وحققت تطوًرا كبًيا يف جمال علم  والقوائم 

اللغة  ع��ل��وم  داخ��ل  م�ستقاًل  علًما  اأ�سبح  ال��ذي  امل�سطلح 

عند  فيه  وتقف  ال���دويل،  للتقيي�ص  وخا�سًعا  التطبيقية 

عمل اللجنة التقنية ال�سابعة والثالثني التابعة للمنظمة 

 )ISO( الأي����زو  مبوؤ�س�سة  امل��ع��روف��ة  للتقيي�ص  ال��دول��ي��ة 

اللغوية  وامل�سامني  وامل���وارد  امل�سطلحية  يف  املتخ�س�سة 

هذه  و�سعتها  التي  باملقايي�ص  الكاتبة  وت�سيد  الأخ���رى. 

اللجنة والدور الذي توؤديه يف جمال التدبي امل�سطلحي. 

امل�سطلحية  جم��ايل  يف  فقط  تنح�سر  ل  املقايي�ص  وه��ذه 

وال��ت��ق��ي��ي�����ص ب���ل ت��ت��ع��داه��م��ا ل��ك��ي ت�����س��م��ل ك���ذل���ك م����وارد 

على  ان��ط��ب��اق��ه��ا  اأو  وتطبيقها  اأخ���رى  ل��غ��وي��ة  وم�����س��ام��ني 

واإدارة  واملعرفة  التوا�سل  ت�سمل  ممار�سة  اأي  اأو  حقل  اأي 

متيز  التي  الكبية  املرونة  »اأن  وت��رى  ونقلها.  املعلومات 

اجلديدة«  وامل�سطلحات  الكلمات  و�سع  عند  اللغات  بع�ص 

هذه  تكون  ما  بقدر  اللغات  تلك  طبيعة  اإىل  مردها  لي�ص 

اللغوية  وال�سيا�سة  ال��ل��غ��وي  للتخطيط  »نتيجة  امل��رون��ة 

ال��ف��ع��ال��ة«. ول��ت��و���س��ي��ح ذل���ك مت��ث��ل ال��ك��ات��ب��ة ب��ال��ع��الق��ة بن 

الإنكليزية والفرن�سية. ففي حني »ت�سبق الإنكليزية �سائر 

العلمية اجلديدة ل�ستغال كثي  املفاهيم  اللغات يف و�سع 

من اأهل العلم وال�سناعة على خمتلف اأ�سولهم بها«، فاإن 
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الفرن�سية تعار�ص القرا�ص من الإنكليزية، مما يفر�ص 

على الأكادميية الفرن�سية – وهي مبثابة املجامع اللغوية 

وم�سطلحات  كلمات  توليد  �سيا�سة  انتهاج   – العرب  عند 

ج���دي���دة ل���ل���دلل���ة ع��ل��ى امل���ع���اين وامل���ف���اه���ي���م ال��ن��ا���س��ئ��ة يف 

وامل�سطلحات  الكلمات  اقرا�ص  من  بدًل  اأوًل  الإنكليزية 

النا�سئة.  واملفاهيم  امل��ع��اين  تلك  على  ال��دال��ة  الإنكليزية 

ال�سركات  بتبني  اقت�ساديا  املعجمية  ال�سناعة  وظفت  ثم 

معيارية  م�سطلحية  قوائم  و�سع  خالل  من  لها  الدولية 

وتوطينها  ت��رج��م��ت��ه��ا  ث��م  اأوًل  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  يف  ملنتجاتها 

الدولية  ال�سركات  تلك  تن�سط  التي  املختلفة  اللغات  يف 

يف اأ���س��واق��ه��ا. وم���ن م��ظ��اه��ر ه���ذا ال��ت��وظ��ي��ف الق��ت�����س��ادي 

املعجمية  »امل�������س���ارد  وامل�����س��ط��ل��ح:  امل��ع��اج��م  ���س��ن��اع��ة  ل��ع��ل��م 

الكبية  املوؤ�س�سات  بع�ص  تتيحها  التي  اللغات«  املتعددة 

– وتعلها م�سدًرا لغوًيا مفتوًحا  – كاملفو�سية الأوربية 
للجميع.

اللغوي  للمنتج  كتابها  من  مطوًل  ف�ساًل  الكاتبة  اأف��ردت 

ال�سديد، وتقول:  التعقيد«  القانوين »يف عامل ي�سي نحو 

اإن����ا ه��و ���س��يء ق���دمي مرتبط  ال��ق��ان��ون  اأن  »م���ن ي��ع��ت��ق��د 

ف��اإن��ه  ف��ق��ط،  وامل��وث��ق��ني  وامل��ح��ام��ني  وامل�����س��رع��ني  بالق�ساء 

يومًيا  ي��وؤث��ر  ح��ي  ديناميكي  ���س��يء  ال��ق��ان��ون  لأن  خم��ط��ئ، 

جهة  م��ن  للعوملة  ون��ظ��ًرا  معي�ستنا«.  وط��رائ��ق  حياتنا  يف 

وت���ط���ور ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ن ج��ه��ة اأخ�����رى ف����اإن ال��ن��زاع��ات 

��ا ال��ن��زاع��ات  اخل��ا���س��ة )م��ث��اًل ق��ان��ون الأ����س���رة( وخ�����س��و���سً

التجارية تعوملت بدورها »مما جعل احلاجة اإىل اللغويني 

م�ستورد  اإىل  ب�ساعة  ب���اع  بلجيكي  ت��اج��ر  ف��ه��ذا  م��ا���س��ة«. 

خ��ل��ي��ج��ي و���س��ل��ت اإل��ي��ه ت��ال��ف��ة. اإن ن���زاًع���ا ك��ه��ذا ت��ب��ت فيه 

اإن��ذار  من  الوثائق  ع�سرات  تنتج  خمتلفة  وطنية  حماكم 

كما  ترجمتها.  اإىل  ُيحتاج  اإلخ،  وتبليغ..  وا�ستدعاء وحكم 

اأدى التطور الكبي يف عامل اجلوالت اإىل تغيي نوعي يف 

املكاملات  على  التن�ست  تكنولوجيا  »عرب  حماربة اجلرمية 

حماربة  يف  الناجعة  الو�سيلة  اأ�سبحت  ال��ت��ي  الهاتفية« 

بعده.  ولي�ص  وقوعها  قبل  اأنواعها  بكل  املنظمة  اجلرمية 

ون�ساأ عن هذا التوظيف للتكنولوجيا يف حماربة اجلرمية 

التكنولوجي«  التطور  هذا  تواكب  جديدة  لغوية  حاجات 

تكوين  ب��دون  بها  القيام  التقليدي  اللغوي  مبقدور  لي�ص 

اإ�سايف. من تلك احلاجات: التحليل اللغوي ب�سفته جزًءا 

من البحث الق�سائي، وحتليل الأ�سوات، وحتليل اللهجات 

و���س��وًل اإىل حت��دي��د الأ����س���ل«. وه���ذه خ��دم��ات ي��ق��وم بها 

لي�سوا  ولكنهم  بهم«  الق�ساء  ي�ستعني  م�ستقلون  لغويون 

مرتفعة  اللغوية  اخلدمات  هذه  واأج��ور  للق�ساء.  تابعني 

وذات  والثقافات  الأع��راق  املتعددة  املتطورة  املجتمعات  يف 

ال��ب��ن��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ع��ق��دة، 

ن�ص  كما  ك��ب��ية«.  اقت�سادية  ج��دوى  ذو  بها  و«ال�ستغال 

الأجنبي  حق  على   EU/64/2010 رقم  الأورب��ي  املر�سوم 

الحتاد  دول  حماكم  من  حمكمة  يف  جنائًيا  يحاكم  الذي 

اإىل  الرجمة منها  الأم ثم يف  بلغته  التحدث  الأورب��ي يف 

الطلب  جعل  ال��ذي  ال�سيء  فيه،  يحاكم  ال��ذي  البلد  لغة 

ع��ل��ى امل��رج��م��ني ال��ت��ح��ري��ري��ني وامل��رج��م��ني ال�����س��ف��وي��ني 

ا يزيد. اأي�سً واملحللني اللغويني 

اأخذ الف�سل املُخ�س�ص لل�سناعة اللغوية يف املجال الطبي 

املبا�سر  املجال  هذا  لأهمية  نظًرا  الكتاب  من  كبًيا  حيًزا 

جلميع الأطراف امل�ستغلة يف نطاقه. وتنطلق الكاتبة من 

ذو  واأّن��ه  جًدا  الطبي قطاع عري�ص  »القطاع  باأن  التقرير 

ن�ساط اقت�سادي كبي وتاأثي كبي على املجتمع يف جميع 

القطاع  عن  احلديث  يف  تقت�سر  الكاتبة  لكن  جم��الت��ه«. 

اأّن  »ذلك  العامة،  لل�سحة  واأهميته  التوا�سل  على  الطبي 

الوقاية والعالج الناجع من الأمرا�ص ينجحان فقط عند 

التوا�سل الفعال بني الأطراف املعنية« يف القطاع الطبي. 

بع�سهم  توا�سلهم مع  ي�ستعملون يف  وال�سيادلة  فالأطباء 

والالتينية  اليونانية  م��ن  امل�ستقة  العلمية  »الت�سميات 

ال��ت��ي ي��ك��ر فيها ا���س��ت��ع��م��ال ال�����س��واب��ق وال��ل��واح��ق ال��ت��ي ل 

التوا�سل مع  اأهمية  العادي«. من ثمة  ي�ستوعبها املري�ص 

املر�سى  اأ�سبح  لقد  الطبي.  املجال  يف  املتخ�س�سني  غي 

واأ�سبحوا  قبل،  ذي  من  بالأمرا�ص  اهتماًما  اأك��ر  اليوم 

يبحثون عن معلومات اإ�سافية واآراء ثانية غي تلك التي 

يف  العنكبوتية  ال�سبكة  و�ساهمت  اأطباوؤهم.  لهم  يقدمها 

ن�سر املعلومات والتوا�سل مع القراء عرب العامل. »وفر�ص 

املعلومة  ون�سر  جهة  من  باملعرفة  املتزايد  املر�سى  اهتمام 

اأن  الأطباء  اأخرى على  العنكبوتية من جهة  ال�سبكة  عرب 

يغيوا من اأ�سلوب توا�سلهم مع املر�سى واملواطنني ب�سكل 

عام، وانتهاج �سيا�سة توا�سل لغوي خمتلفة مع اجلمهور« 

اجل��م��ي��ع.  م��ت��ن��اول  يف  بف�سلها  ال��ط��ب��ي��ة  امل��ع��ل��وم��ة  ت�سبح 

جميع  ع��ل��ى  ب��ل  فح�سب،  الأط���ب���اء  ع��ل��ى  ذل���ك  يقت�سر  مل 

العاملني يف القطاع الطبي يف م�ست�سفيات وم�سانع اأدوية 

يف  وموظفني  اجتماعيني  وم�ساعدين  وممر�سني  واأطباء 

دور النقاهة ودور العجزة وامل�سنني واملرافقني الطبيني... 

اإلخ، مما فتح املجال اأمام اللغويني لأجل عر�ص منتجاتهم 

اأو  املر�سى  بني  التوا�سل  عملية  يف  ت�ساعد  التي  اللغوية 

امل��وؤ���س�����س��ات الطبية من  امل��واط��ن��ني م��ن ج��ه��ة، وب��ني ه��ذه 

اأو  للمري�ص  بالن�سبة  املنتجات  هذه  اأهم  اإن  اأخ��رى.  جهة 

امل�سطلحية«،  والقوائم  الطبية  »الو�سفات  هي  املواطن 

وك��ذل��ك »ال��رج��م��ة داخ���ل ال��ل��غ��ة«: اأي م��ن خ��ط��اب لغوي 

اأو  ال��ل��غ��ة،  داخ���ل  ع���ادي يف  ل��غ��وي  خ��ط��اب  اإىل  متخ�س�ص 

تعددية  ذات  جمتمعات  يف  املختلفة  اللغات  بني  الرجمة 

لغوية وثقافية كبية كاملجتمعات الغربية. وتركز الكاتبة 

املواطنني  ال��وق��ائ��ي وحت��ذي��ر  الإع���الم  اأه��م��ي��ة  ��ا على  اأي�����سً

ين�سرها  التي  كتلك  الطبية  املن�سورات  عرب  املخاطر  من 

تزامنت مع  التي  التدخني  الأورب��ي �سد خماطر  الحت��اد 

بالتدخني  هبطت  الأورب��ي  امل�ستوى  على  �سيا�سية  قرارات 

باملخدرات  قيا�ًسا  وتكاد تّرمه  اأقل م�ستويات ممكنة  اإىل 

واأثر  الكحولية  امل�سروبات  اخلفيفة، وكذلك �سد خماطر 

الإدمان على ال�سحة. هذا، لوحده، �ساهم يف تطوير �سوق 

الدعايات  ومبدعو  الن�سو�ص  حمررو  فيها  انتع�ص  لغوية 

الهتمام  املخاطر  تلك  يعيون  ل  ملن  ال�سادم  الأث��ر  ذات 

على  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ل��غ��وي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  تقت�سر  ومل  امل��ط��ل��وب. 

ا  اأي�سً الإ���س��ارة  لغات  �سملت  ب��ل  فح�سب،  ال��ع��ادي��ة  اللغات 

التي يتوا�سل بها ال�سم والبكم يف العامل، ولغة الرموز.     

ال�سيا�سة  ع��ن  بف�سل  ه���ذا  ال��ق��ي��م  كتابها  ال��ك��ات��ب��ة  تختم 

ال��ل��غ��وي��ة ال��ت��ي ت��ع��رف��ه��ا ب��اأن��ه��ا »الإج���������راءات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

للغة  اللغوي  ال�ستعمال  تنظيم  اإىل  الرامية  والتنظيمية 

غي  اإذن  اللغوية  فال�سيا�سة  ن�سرها«.  اأو  تطويرها  اأو  ما 

»وتهدف  كثًيا.  تتداخل معه  اأنها  اإل  اللغوي،  التخطيط 

م��ع��ي��اري من  ���س��ك��ل ف�سيح  ن�����س��ر  اإىل  ال��ل��غ��وي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 

اأو  بالعاميات  ال��ت��ل��وث  م��ن  عليه  واحل��ف��اظ  اللغة  اأ���س��ك��ال 

اإىل  اللغوية  ال�سيا�سة  تهدف  كما  اأخ���رى«.  بلغات  التاأثر 

»احل��ف��اظ ع��ل��ى اأم���ن ل��غ��ة م��ا م��ه��ددة ب��الن��ق��را���ص«. وم��ن 

عدد  ب��زي��ادة  اللغة  »ن�سر  )اأ(  اللغوية:  ال�سيا�سة  مظاهر 

املعجم  ب��َت��ِح��ي��ني  ال��ل��غ��ة  ب��ه��ا«، )ب( »حت��دي��ث  امل��ت��ح��دث��ني 

وَمْعَيته  امل�سطلح  »تقيي�ص  )ج(  منه«،  املهجور  واإه��م��ال 

اإىل  ال�سياق  ه��ذا  يف  الكاتبة  وت�سي  ا�ستعماله«.  وتوحيد 

اليون�سكو  كمبادرة  اللغوية  لل�سيا�سة  الدولية  امل��ب��ادرات 

هذه  ت��ه��دف  اإذ  وبامل�سطلحات،  ال��ل��غ��ات  بحفظ  اخل��ا���س��ة 

املبادرة »اإىل م�ساعدة املجموعات اللغوية يف تطوير تنظيم 

امل�سطلح املوجود وتنظيم عملية و�سع امل�سطلح اجلديد« 

م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق ال��ت��وا���س��ل ال�����س��ح��ي��ح ب���ني امل��ج��م��وع��ات 

اخلا�سة  امل��ع��اي��ي  ثمة  م��ن  ال��ع��امل.  يف  املختلفة  اللغوية 

م�سطلحات  »مثل  احلا�سوبية  امل�سطلحية  بالتطبيقات 

الرقمي  والتعليم   )e-business( الرقمية  ال��ت��ج��ارة 

 )e-health( ال��رق��م��ي��ة  وال�����س��ح��ة   )e-learning(

والهواتف   )e-government( الرقمية  واحل��ك��وم��ة 

م�سمى  حتت  املوؤلفة  تعالج  كما  ذل��ك.  اأ�سبه  وما  الذكية« 

»ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ل��غ��وي��ة وع��م��ل��ي��ة ال�����س��الم ال���ع���امل���ي« اأه��م��ي��ة 

واحلفاظ  احل��روب  تنب  يف  ال�سحيح  اللغوي  التوا�سل 

املتحدة  الأمم  هيئة  جعل  ما  »وه��ذا  العاملي.  ال�سالم  على 

امل�سطلحية«  الدرا�سات  على  ترتكز  لغوية  �سيا�سة  تنتهج 

من جهة، »واإ�سدار الوثائق ون�سرها يف لغات العامل ال�ست 

والإ�سبانية  والفرن�سية  الإنكليزية  وه��ي  انت�ساًرا  الأك��ر 

وال�سينية والعربية والرو�سية« من جهة اأخرى. وناهيكم 

اللغوية  ال�سناعة  العمل م�سدًرا �سخًما من م�سادر  بهذا 

يف العامل.

ث���م ت��خ��ت��م ال��ك��ات��ب��ة ف�����س��ل��ه��ا ه����ذا ب��ال��ت��ط��رق اإىل اأه��م��ي��ة 

وتطويرها  اللغة  حماية  اأج��ل  م��ن  الوطنية  ال�سيا�سيات 

»لأقوى  اللغوي  باملوقف  ومتثل  اجلارفة،  العوملة  زمن  يف 

 – اأجنلينا ميكيل  الأملانية  امل�ست�سارة   – العامل  امراأة يف 

التي ل تتحدث يف املنا�سبات العامة ويف زياراتها اخلارجية 

بلغتها  اف��ت��خ��اره��ا  ت���ربز  وب��ط��ري��ق��ة  الأمل��ان��ي��ة  ب��ال��ل��غ��ة  اإل 

القتداء  اإىل  البلجيكيني  ال�سيا�سيني  وتدعو  الوطنية«، 

)الهولندية  الوطنية  لغاتهم  اإىل  العتبار  ورد  مبيكيل 

املحافل  يف  بها  يتحدثون  ل  التي  والأملانية(  والفرن�سية 

بالإنكليزية.  الدولية، بل 

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

الكتاب: 

العنوان الرئي�ص: »اللغة تارة رائجة«

العوان الفرعي: »اللغة: القطار نحو النجاح القت�سادي« 

لالأ�ستاذة فريدا �ستورز

دار �سكريبتم )بلجيكا( النا�سر: 

الهولندية. اللغة: 

222 �سفحة. عدد ال�سفحات: 

.2016 �سنة الن�سر: 

رقم الإيداع الدويل: 9789463190220

�سعر الكتاب: 24،95 يورو

* اأ�صتاذ الرتجمة يف جامعة لوفان يف 
بلجيكا
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المال غّير كل شيء: كيف جعل التمويل الحضارة 
أمرًا ممكنًا لويليام غوتزمان

محمد السالمي *

يف اأعقاب الأزمات املالية الأخرية، من ال�صهل اأن نرى اأن التمويل يتم متثيله ككرة حطام، �صيء يدمر الرثوات والوظائف، ويقو�س احلكومات 

والبنوك. بينما يرى املوؤرخ املايل ويليام غوتزمان يف كتابه »املال غري كل �صيء« عك�س هذه النظرة ال�صلبية متاًما، حيث يرى اأّن دور التمويل 

جعل منو احل�صارات ممكنا. ويو�صح غوتزمان اأّن التمويل هو اآلة الزمن، وهو التكنولوجيا التي ت�صمح لنا يف نقل القيمة اإىل الأمام واخللف مع 

مرور الوقت، واأن البتكارات املالية على مّر الع�صور كان لها تاأثري ح�صاري يف تنمية املجتمع الب�صري ثقافيًا ومعرفيًا. ويبنّي الكاتب كيف كان 

التمويل موجودا يف حلظات رئي�صية من التاريخ؛ دفع اإىل اخرتاع الكتابة يف بالد ما بني النهرين، وحتفيز احل�صارات الكال�صيكية من اليونان 

وروما لت�صبح اإمرباطوريات كبرية، وحتديد �صعود وهبوط ال�صاللت يف اإمرباطورية ال�صني، والبعثات التجارية التي قادت الأوروبيني اإىل 

العامل اجلديد. كما يو�صح تطور اأ�صواق الأوراق املالية واملنتجات املالية املعقدة، والتجارة الدولية على مدار التاريخ الب�صري.

وم��دي��ر  والإدارة  امل��ال��ي��ة  اأ���س��ت��اذ  ه��و  ف��غ��وت��زم��ان 

خالل  ي��ي��ل.  جامعة  يف  للتمويل  ال���دويل  امل��رك��ز 

ال��ع��دي��د من  غ��وت��زم��ان  ن�سر  اجل��ام��ع��ة،  عمله يف 

يف  اأبحاثه  وتتمحور  الكبي،  ال�سيت  ذات  الكتب 

ال�سركات  اأ���س��ول  اإىل  ال�سني  يف  التمويل  تاريخ 

وت��اري��خ ف��ق��اع��ات ���س��وق الأ���س��ه��م. ي��ت��ن��اول الكتاب 

�سيء«،  كل  »امل��ال غي  لويليام غوتزمان  الأخ��ي 

ثالثة موا�سيع رئي�سية يف تاريخ التمويل، والتي 

القدمية  الع�سور  من  التمويل  تطور  تت�سمن: 

البلدان  خمتلف  وم�ساهمة  احلا�سر،  الوقت  اإىل 

يف تطوير النظام املايل احلديث، وتاأثي التمويل 

على الأحداث العاملية الكربى.

م��ن  ال��ت��م��وي��ل  ت���ط���ور  ع��ل��ى  الأول  رّك�����ز اجل�����زء 

يبداأ  حيث  الكال�سيكية،  احل�سارة  اإىل  امل�سمارية 

مدينة  يف  وحت��دي��داً  املبكرة  باحل�سارات  الكتاب 

 5000 ال��ن��ه��ري��ن ح���وايل  ب��ني  ب��الد م��ا  اأوروك يف 

اأن  امل�سمارية  امليالد. حيث ت�سي احلفريات  قبل 

ومزارعني،  رع��اة،  من  اأ�سنافهم  بجميع  ال�سكان 

عملية  يف  جميعا  ���س��ارك��وا  وغ��يه��م  وم��ع��ل��م��ني، 

الإقرا�ص، والقرا�ص، وال�ستثمار اأي�سا، وذلك 

با�ستخدام الف�سة كو�سيلة للتبادل. كما اأن ابتكار 

بحد  يوما  ال�سومريني ل360   قبل  التقومي من 

ويجعل  املالية،  للعقود  مريحا  كونه  اإجن��از  ذات��ه 

ح�����س��اب��ات ال��ف��ائ��دة اأ���س��ه��ل. ويف ال���واق���ع، ل ي��زال 

الفائدة  م�ستحقات  حل�ساب  الآن  اإىل  ي�ستخدم 

املقابل،  يف  احل��دي��ث.  الع�سر  يف  ال�����س��ن��دات  على 

فاإّن البتكارات يف بالد ما بني النهرين ا�ستمرت 

يف احل�سارات التي اأتت بعدها. كما اأدى اكت�ساف 

اإىل العمالت الف�سية  اليونان  مناجم الف�سة يف 

ال��ي��ون��ان��ي��ة، ال��ت��ي و���س��ع��ت م��ك��ان��ا ب���ني ال��ع��م��الت 

اأي وق���ت م�سى.  ال��ع��امل م��ن  اأه��م��ي��ة يف  الأك����ر 

وو�سعت  ال��ي��ون��ان  اب��ت��ك��ارات  بنيت على  روم��ا  اأّم���ا 

م�سبوق.  غي  وب�سكل  معقدة  بطريقة  التمويل 

و���س��م��ل ال��ت��م��وي��ل ال��روم��اين ال��ع��م��الت وال��ب��ن��وك 

وال��ع��ق��ود ال��ب��ح��ري��ة وال���ره���ون ال��ع��ق��اري��ة واأم��ن��اء 

العامة. اخلزينة 

اأّن ما ميّيز الثقافات باأّنها »هياكل  يرى الكاتب، 

والقيم  والأف��ك��ار  اللغة  من  مرابطة  ملوؤ�س�سات 

تكون  اأن  اإىل  متيل  فهي  وال��رم��وز،  واخل��راف��ات 

ح�����س��ري��ة، وق��ب��ل��ي��ة. واحل�������س���ارات، م���ن ن��اح��ي��ة 

اأخ����رى، م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ع��ادات والأف���ك���ار اجل��دي��دة. 

وه�����ي ن���ظ���م م���ع���ل���وم���ات جم��ت��م��ع��ي��ة م��ت�����س��اب��ك��ة، 

وف��و���س��وي��ة، وغ��ال��ب��ا م��ا ت��ك��ون م��رب��ك��ة. ول ت��زال 

املجتمعية؛  اخلربة  وتعقيد  وتنوع  ثراء  يف  تنمو 

مما يقود لتو�سيع وتعميق اآثار البتكارات املالية 

اإعادة توزيع  اأّن  التي حدثت خالل التاريخ، وهو 

التي  الأ�سا�سّية  ال�سمة  هو  القت�سادية  القيمة 

ت�سمح باحل�سارات لأن تن�ساأ يف املقام الأول. 

امل��ايل  »الإرث  ع��ن  فيتحدث  ال��ث��اين،  اجل��زء  اأّم���ا 

لل�سني«، وكيف ف�سل التقدم التكنولوجي لأ�سرة 

�سونغ لتوليد ثورة �سناعية اأو املزيد من التقدم 

ال��ع��ل��م��ي ال���ذي ح���دث يف وق���ت لح���ق يف اأوروب����ا، 

ال�سني  بني  امل��ايل  التباعد  اإىل  اأدى  الف�سل  ه��ذا 

هو  الف�سل  يف  الأ�سا�سي  العامل  وك��ان  واأوروب����ا. 

يف  �سواء  ال�سيادية  ال��دي��ون  ال�سني  تطوير  ع��دم 

وفقط  امل��رك��زي��ة.  للحكومة  اأو  ال��رائ��ع��ة  م��دن��ه��ا 

ع�سر  التا�سع  القرن  يف  ال�سينية  املوانئ  فتح  مع 

ال�سينية  احل��ك��وم��ة  ت��ل��ج��اأ  مل  امل��ع��اه��دات  نتيجة 

اأول  اأخًيا اإىل ديون الدولة، وحتى حينها كانت 

اأ���س��واق  على  تطفو  ال�سينية  احل��ك��وم��ة  ���س��ن��دات 

ال���دي���ون ال��دول��ي��ة. ل��ك��ن ع��ن��دم��ا دخ��ل��ت ال�سني 

ع�سر،  التا�سع  القرن  اأواخ��ر  يف  العاملية  الأ�سواق 

فعلت ذلك مع النتقام. اأ�سبحت �سنغهاي ب�سرعة 

واحدة من املراكز امل�سرفية الكربى يف العامل يف 

عن  فقط  ولكن  املا�سي،  القرن  من  الع�سرينيات 

يقول  الإمرباطورية.  اإرث  من  التخل�ص  طريق 

الكاتب: »كان هناك نقا�ص كبي يف هان حول دور 

الدولة، خا�سة  ملكية  مقابل  اخلا�سة  املوؤ�س�سات 

البحرية،  والتجارة  واحلديد  بامللح  يتعلق  فيما 

ويف نهاية املطاف ملكية الدولة هي التي فازت«. 

بعد ذلك، قدمت الدولة الئتمان للتجار واأمراء 

مما  امل��وارد،  لتعبئة  بحاجة  كانت  عندما  احلرب 

الورقية  النقود  خلق  اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأدى 

من  باأنه  غوتزمان  ويختم  �سونغ.  اأ�سرة  عهد  يف 

كاملة.  فئات  بدون  ورقية  نقود  اإن�ساء  امل�ستحيل 

نهاية  يف  وانهارت  العملة  قيمة  ارتفعت  وهكذا، 

املطاف مع الدولة ».

اجل���زء ال��ث��ال��ث، ه��و اجل���زء الأك����رب م��ن ال��ك��ت��اب، 

ي��ت��ح��دث ع���ن »ال��ب��وت��ق��ة الأوروب�����ي�����ة«، ب����دءا من 

ببدائل  واختتاًما  البندقية،  ال�سيادية يف  الديون 

اأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��دي��ون ال�����س��ي��ادي��ة، وغ��ال��ب��ا م���ا يتم 

ال��ت��اأم��ني م��ن ق��ب��ل امل��م��ول��ني ال��ه��ول��ن��دي��ني. ي��رى 

على  اأوروب��ا  يف  املالية  التنمية  مراحل  غوتزمان 

ال��ن��ح��و ال��ت��ايل: اأول، ظ��ه��ور امل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة؛ 

املالية؛  الأوراق  اأ�سواق  تطوير  الثانية،  املرحلة 

وم���ن ث���م، ظ��ه��ور ال�����س��رك��ات؛ راب���ع���اً، الن��ف��ج��ار 

التحديد  ذل��ك،  وبعد  املالية.  لالأ�سواق  املفاجئ 
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النظام  ه��ذا  ام��ت��داد  واأخ���ياً،  للمخاطر؛  الكمي 

التطرق يف هذا اجلزء  كما مت  العامل.  بقية  اإىل 

اإىل الأخ���ط���اء واخل���ط���وات ال��ت��ي حت���دث اأح��ي��ان��ا 

والتي تر�سي اأ�س�ص التمويل احلديث. وي�ستك�سف 

ال���ك���ت���اب اأي�������س���ا ك��ي��ف وج�����دت الأ�����س����واق امل��ال��ي��ة 

ال�سائلة.  غي  الأ�سول  لت�سييل  طرقا  با�ستمرار 

وت��ك�����س��ف ���س��ج��الت امل��خ��رب ال�����س��ي��ن��ي ال���ذي يعود 

�سيء  اأي  ا�ستخدام  ميكن  اأّن��ه  ال�سابع  القرن  اإىل 

البيع ك�سمان للقر�ص؛ ويف  اإعادة  تقريبا بقيمة 

امل�ساربة  �سوق  مّت تطوير  القرن اخلام�ص ع�سر، 

جيورجيو،  ���س��ان  دي  كا�سا  اأرب���اح  يف  امل�ستقبلية 

وهي كيان مت ت�سكيله للتعامل مع ال�سوؤون املالية 

ملدينة جنوة.

واأخ�������يا، غ���وت���زم���ان ي��غ��ط��ي جم��م��وع��ة وا���س��ع��ة 

م��ن الأح�����داث ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ه��ام��ة ال��ت��ي ت��ت��اأث��ر 

ب��ال��ت��م��وي��ل. ف��ف��ي ال��ق��رن ال�����س��اد���ص ع�����س��ر، قامت 

الهند  الإجنليزية و�سركة  ال�سرقية  الهند  �سركة 

للتوابل  وا���س��ع��ة  ب��ت��ج��ارة  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ال�����س��رق��ي��ة 

اأ�سقطت  اجل��ن��وب  بحر  فقاعة  وق��ب��ل  اآ���س��ي��ا.  م��ع 

ك��ل��ت��ا ال�����س��رك��ت��ني، ح��ي��ث اأ����س���دروا ك��م��ّي��ات هائلة 

من  الع�سرينيات  ويف  وال�����س��ن��دات.  الأ���س��ه��م  م��ن 

ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�سر، وحت��ت ت��اأث��ي امل�����س��ريف لو 

بع�ص  اأ�سا�ص  على  الأ�سهم  فرن�سا  اأ�سدرت  جون، 

امل��م��ت��ل��ك��ات ال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة يف اأم��ري��ك��ا 

ال�سمالية. وبعد خ�سائر فيما اأ�سبح يعرف با�سم 

اإىل  الأرا���س��ي  فرن�سا  باعت  امل�سي�سيبي،  فقاعة 

التا�سع  القرن  املتحدة. و�سهد منت�سف  الوليات 

مارك�ص  وك���ارل  ال�سيوعي«،  »ال��ب��ي��ان  ن�سر  ع�سر 

وف��ري��دري�����ص اإجن��ل��ز حت��دي��ا ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة ال��ت��ي 

وال���س��ت��ث��م��ارات  والدخ����ار  ب���الأم���وال  ا�ست�سهدت 

م��اي��ن��ارد  ج��ون  �سعى  واأخ����يا،  للم�سكلة.  ك��ج��ذر 

كامربيدج  يف  الالمع  القت�سادي  اخلبي  كينز 

بعد  اأملانيا  على  املفرو�سة  الظروف  على  للتاأثي 

م�ساركا  اأي�سا  واأ���س��ب��ح  الأوىل،  العاملية  احل��رب 

رئ��ي�����س��ي��ا يف امل��ن��اق�����س��ات ال���ت���ي ج����رت يف م��وؤمت��ر 

الثانية،  العاملية  احل��رب  اأعقاب  يف  وودز  بريتون 

وك��ان  ال����دويل.  ال��ب��ن��ك  ت�سكيل  اإىل  اأّدت  وال��ت��ي 

مبزايا  كبيا  موؤمنا  م�ساهماته،  جميع  يف  كينز، 

الأوراق  لأ�سواق  الجتماعية  والقيمة  ال�ستثمار 

املالية.

وم�����ع ذل������ك، ف�������اإّن ال���ن���ج���اح ال���ن���ه���ائ���ي ل��ل��ب��وت��ق��ة 

امل�ستعمرات  يف  ن�ساأ  لغوتزمان،  وفقا  الأوروب��ي��ة، 

الربية  البنوك  م��ع  بتجاربهم  اأول  الأم��ري��ك��ي��ة، 

)حتى مت حظرها من قبل الربملان الربيطاين( 

ثم مع �سركات الأرا�سي املدعومة عادة من قبل 

كل  مع  والربيطانيني.  الهولنديني  امل�ستثمرين 

لعبه  ال��ذي  ب��ال��دور  املحيطة  احلالية  احلما�سة 

اإل��ك�����س��ن��در ه��ام��ل��ت��ون وزي����ر اخل���زان���ة الأم��ري��ك��ي 

يعطي  ذل��ك؛  من  بدل  غوتزمان  اأّن  اإل  ال�سابق، 

الئتمانيني  م��ن  وع����ددا  كيتو�ص  ف���ان  اإب��راه��ي��م 

الهولنديني الآخرين الئتمان الأ�سا�سي لكونهم 

ق��د ع����ززوا ال���دي���ون امل��ب��ك��رة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة. 

ل����ذا، ف�����اإّن الئ��ت��م��ان احل��ق��ي��ق��ي ل��ن��ج��اح اأم��ري��ك��ا 

الهولنديني  امل�ستثمرين  اإىل  ي��ذه��ب  اأن  ي��ج��ب 

البتكار  ط���وروا  ال��ذي��ن  ع�سر  ال��ث��ام��ن  ال��ق��رن  يف 

امل���ايل ل�����س��ن��ادي��ق ال���س��ت��ث��م��ار امل��غ��ل��ق��ة، مم��ا �سمح 

من  ال��ع��ائ��دات  مب�ساركة  ال�سغار  للم�ستثمرين 

الأ����س���ول اخل��ط��رة، دون ن�����س��ي��ان ال����دور ال��داع��م 

هاملتون. لإك�سندر 

اجلزء الرابع، يتحدث عن ظهور الأ�سواق العاملية، 

ويبداأ الكاتب مبناق�سة مثية لالهتمام ملارك�ص، 

وت�سوره  امل��ع��ا���س��ر،  التمويل  يف  روؤي��ت��ه  وخ��ا���س��ة 

اجلغرافية  والديناميات  العاملية  الروابط  حول 

رائعة  روؤى  هناك  اأن  الكاتب  ي��رى  وال�سيا�سية. 

وقبل احلرب  ال��ث��ورة،  قبل  ما  ال�سني  يف ت��ارب 

العاملية الأوىل والثورة الرو�سية. حيث حاول كل 

مال  وراأ���ص  جديدة   مالية  ابتكارات  اعتماد  بلد 

من اخلارج مع حماولة اإر�ساء ال�سرعية حلكومة 

ا�ستبدادية  اأنظمة  اإىل  كالهما  وانتهى  جديدة. 

مرة  ي��دل  مما  املارك�سية،  الأيديولوجية  تعتنق 

اأخرى على حالت الطوارئ التاريخية التي تن�ساأ 

بوفاتها. كما  اأو تفي  املالية  البتكارات  مبوجبها 

تطرق غوتزمان لتو�سيات كينز املاألوفة للجميع 

لأهمية  كينز  تطرق  حيث  العامة،  نظريته  من 

الإنفاق احلكومي وكيف يوؤثر على النظام املايل 

للدولة.  وال�ستثماري 

»العامل املايل اجلديد« ظهر بعد احلرب العاملية 

الأوىل، ولي�ص احلرب العاملية الثانية على ح�سب 

و���س��ف غ���وت���زم���ان.  غ���ي اأن����ه م���ن ب���ني ال��ك�����س��اد 

ال��ك��ب��ي ال���ذي اأع��ق��ب ذل���ك، ي���رى غ��وت��زم��ان اأن 

ظهور البتكارات املالية مفيد، بدءا من التنظيم 

خطة  وتنفيذ  املالية،  الأوراق  لأ�سواق  احلكومي 

وط��ن��ي��ة ل��ل�����س��م��ان الج��ت��م��اع��ي، وحت�����س��ي��ن��ات يف 

ت�ساميم �سناديق ال�ستثمار امل�سركة، وكل ذلك 

بعد  مل��ا  املالية  النظريات  يف  ت��ط��ورات  اإىل  ي��وؤدي 

املكثفة  التجريبية  البحوث  عن  ف�سال  احل��رب، 

وتكمن  الأ�سهم.  اأ�سعار  يف  احل��رك��ات  اأ�سناف  يف 

عاملي  م��ايل  ن��ظ��ام  اإن�����س��اء  يف  امل�ستقبل،  حت��دي��ات 

�سمانات  توفي  ويف  الأزم��ات،  يف  ب�سدة  به  يوثق 

اأنحاء  احلاليني يف جميع  العمل  �سن  لل�سكان يف 

وا�ستحقاقاتهم  ال��ط��ب��ي��ة  ن��ف��ق��ات��ه��م  ب���اأن  ال��ع��امل 

وينبغي  متويلها.  ميكن  امل�ستقبل  يف  التقاعدية 

ه��ذه  م��واج��ه��ة  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل��ح��اولت  ت�سجيع 

�سواء  اجل��دي��دة،  امل��ال��ي��ة  ب��الب��ت��ك��ارات  التحديات 

من املبادرات اخلا�سة اأو العامة، حيث اإّن التاريخ 

كانت  ال�سلبية  اجلمهور  لتوقعات  نتائج  اأن  يبني 

بالن�سبة للح�سارة. دائما كارثية 

على الرغم من اأّن جذور التقنيات املالية قدمية 

اأمر  املالية  التكنولوجيا  تطوير  ف��اإّن  ومنت�سرة، 

تطور  على  كبيا  ت��اأث��يا  يوؤثر  و�سيظل  اأ�سا�سي 

املايل  التفكي  يكون  ما  غالبا  املالية.  املوؤ�س�سات 

لأك��ر  والفقاعات  لل�سدمات  ويتعر�ص  �سعبا، 

قبيل اخليارات  اأدوات من  وت�سهم  عام.  األف  من 

وال���ع���ق���ود الآج����ل����ة وم���وؤ����س�������س���ات م��ث��ل الأ�����س����واق 

مو�سوعا  التمويل  جعل  يف  وال�سركات  والبنوك 

م��ع��ق��دا. وك��م��ا ه���و احل����ال ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��م��ج��الت 

التخ�س�ص  زيادة  يتطلب  التمويل  فاإّن  الأخرى، 

لتنمية  الثقافات  بني  املقارنات  وتنفيذه.  لفهمه 

كيانا  ال�سركات  اأ�سبحت  كيف  تك�سف  امل�ساريع 

التنمية  واأّن  العاملي احلديث.  القت�ساد  هاما يف 

املالية العاملية، التي تر�سخ جذورها يف التاريخ، 

اأ�سا�سيا للتنمية ال�سيا�سية اليوم. ومع  تظل ركناً 

حترك العامل نحو ح�سارة عاملّية جماعية، تظل 

اأ�سا�سية جلميع املعنيني. الأدوات املالية 

غوتزمان ل يتجاهل اجلانب املظلم من التمويل، 

ول��ك��ّن��ه يعطي اأط��روح��ة رائ��ع��ة، ت�����س��يء ب��رباع��ة 

نطاقها  يف  �ساملة  احل��ّي��ة،  الأم��ث��ل��ة  م��ن  ع�سرات 

اجلغرايف والزمني. ويتيح الكتاب منظوًرا عميًقا 

لأي �سخ�ص يحاول التعامل مع امل�ساكل احلالية 

جمتمعنا.  يف  امل���ايل  والتنظيم  التمويل  دور  يف 

والكتاب ي�سنف �سمن اأف�سل الكتب القت�سادية 

2016 ح�سب بلومبيغ والفاينن�سال تاميز.  لعام 

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

الكتاب: املال غّي كل �سيء: كيف جعل التمويل 

احل�سارة اأمراً ممكناً.

املوؤلف: ويليام غوتزمان
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ثورة علم االجتماع
لمارك جولي

سعيد بوكرامي *
يف مطلع القرن التا�صع ع�صر والقرن الع�صرين عرف ن�صق الفكر واملعرفة والت�صورات رّجة قوّية كان �صببها درا�صات يف علم الجتماع لباحثني جدد. اأ�صبحت �صورة 

»الكائن« ذي الوجود الإن�صاين، مبلبلة ب�صدة. من املوؤكد اأن هذه الثورة قامت دون خ�صائر اأو متاري�س، لكنها من ناحية اأخرى خلفت عددا من ال�صحايا املعنويني، 

بدءا بالفل�صفة. وانطالقا من مواجهتها احلا�صمة لفكرة ال�صتقاللية والتفرد غري القابل لختزال احلقائق الجتماعية. وا�صعة بذلك نهاية لتطور املقاربة 

املو�صوعية للفكر الب�صري. ومن هنا وجدت الفل�صفة نف�صها حما�صرة، ومطالبة باإعادة تعريف نف�صها اأو التخلي عن علم الجتماع، على الأقل موؤقتا، على اأ�ص�س 

الأخالق و�صروط اإمكانية املعرفة، لت�صري يف م�صار اآخر.

مع ماك�س فيرب، وجورج �صيمل وفرديناند تونيز يف اأملانيا، واإميل دوركهامي وخ�صو�صا غابرييل تارد يف فرن�صا، �صيكر�س علم الجتماع، اأول، مبداأ تعدد التحديدات 

التاريخية واملو�صوعية التي تثقل كاهل الوجود الإن�صاين. ثم اأقرت بعد ذلك با�صتخدام ت�صور جديد يف البناء النظري يحرتم التعقيد والقوة املعيقة للحقائق 

والطبيعة »الجتماعية« لأ�صناف الفكر وممار�صات الإنتاج ونقل املعرفة.

ومما ل �سك فيه اأّن علم الجتماع مل ينتج جهازه 

امل��ف��اه��ي��م��ي م��ن ف����راغ، ول��ه��ذا ي��ق��رح امل��وؤل��ف يف 

الجتماع  علم  اأ�س�ص  على  اإطاللة  كتابه  مقدمة 

وي�����س��وق ه��ن��ا م��ث��ال��ني ع��ن احل��رك��ة ال��ف��ك��ري��ة يف 

اخل�سو�ص  على  فرن�سا  يف  مثال  واأملانيا  فرن�سا 

َثّم  وم��ن  بقوة  حا�سرا  املجتمع  يف  التفكي  ك��ان 

رو���س��و،  م��ع  الج��ت��م��اع��ي  ال��ع��ق��د  ظ��ه��رت فل�سفة 

ب��ح��ي��ث ا���س��ت��ع��ر���ص ال���ب���اح���ث خم��ت��ل��ف م��ق��ولت 

رو�سو واأثرها فيما بعد على ثورة علم الجتماع 

حرب  ظل  يف  ت�ستمر  اأن  ميكن  ل  »احلياة  مثل: 

الإن�سان  لأخيه  عدو  والإن�سان  الكل..  �سد  الكل 

لأن����ه حم��ك��وم ب��غ��ري��زة ال��ب��ق��اء.. ل��ل��ح��ف��اظ على 

اجتماعي،  عقد  م��ن  لب��د  املجتمع  ا���س��ت��م��راري��ة 

يتحقق ذلك من خالل تنازل الفرد عن جزء من 

اأطروحات  من  وانطالقا  ال�سخ�سية..«  اأنانيته 

وحقق  الجتماع  علم  تبلور  الثوريني  املفكرين 

ت���راك���م���ا م��ع��رف��ي��ا م���رن���ا ي���ت���ج���اوب م���ع ال��ع��ل��وم 

)الفل�سفة  ب��ا���س��ت��م��رار ك���  منها  وي��ن��ه��ل  الأخ����رى 

ال��ه��يم��ي��ن��وط��ي��ق��ي��ة وال��ت��ج��ري��ب��ي��ة وال��ف��ي��زي��اء 

والإح�سائيات..(. والريا�سيات  والبيولوجيا 

الفر�سية  املوؤلف  يطرح  املقدمة  من  وانطالقا 

فل�سفة  م��ن  ك��ب��ي  ق�سم  ق����راءة  ال��ت��ال��ي��ة: مي��ك��ن 

املعرفية  الثورة  على  فعل  كرد  الع�سرين،  القرن 

ل��ل�����س��و���س��ي��ول��وج��ي��ا. وب���ن���اء ع��ل��ي��ه ���س��ي��خ�����س��ع يف 

ه���ذا ال��ك��ت��اب ك��ل م��ن ه���رني ب��رغ�����س��ون، وج���ورج 

جيم�ص،  وول��ي��ام  ه��اي��دغ��ر،  وم��ارت��ن  كانغيلهم، 

اأي�سا  اأو  وكارل يا�سربز، وموري�ص ميلو بونتي 

برتراند را�سل، اإىل مقاربة جديدة وحتليل غي 

م�سبوق.

يقرح عامل الجتماع مارك جويل، املتخ�س�ص 

يف ف��ك��ر ن��ورب��رت اإل��ي��ا���ص، يف ك��ت��اب��ه »ث����ورة علم 

العلمي  الفكر  لنظام  �سامل  حتليل  الجتماع: 

اأواخ����ر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�سر وال��ذي  ال��ه��ائ��ل يف 

ال��ط��رق وال��ت�����س��ورات  ان��ق��الب��ا عميقا يف  اأح���دث 

ال��ت��ي اأجن���زت ع��ن الإن�����س��ان. ل��ه��ذا ي��ع��ود امل��وؤل��ف 

ت��ب��دو  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع  ع��ل��م  م�����س��األ��ة ولدة  اإىل 

اجلوانب  اإح��دى  تربز  وهنا  جيدا،  موثقة  الآن 

امل��ه��م��ة يف ال��ك��ت��اب وت��ك��م��ن اأ���س��ا���س��ا يف ط��ري��ق��ة 

املبادئ  من  اثنني  على  املعتمد  والتحليل  الفهم 

املتميزة،  املرا�سالت  درا�سة  للبحث:  الرئي�سية 

الفاعلني  م��ن  اأك���ر  ب���الق���راب  �ست�سمح  ال��ت��ي 

اآخ��ري��ن  م�ساهمني  ع��ل��ى  وال��رك��ي��ز  امل��ج��ال.  يف 

لتو�سيح  الج��ت��م��اع،  ع��ل��م  ت��اري��خ  ب��ه��م  يهتم  مل 

زاوي��ة  م��ن  الج��ت��م��اع  لعلم  الأ�سا�سية  الق�سايا 

نظرية جيدة. ي�سي مارك جويل اأنه وجد نف�سه 

�سو�سيولوجيا  مثل  اتاهات،  عدة  مفرق  اأمام 

ال�سيميائيات  اأو  ب��وردي��و،  لبيي  الن��ت��اج  حقول 

واأي�سا  كامربدج،  اأو مدر�سة  الأملانية  التاريخية 

اأمام علم الجتماع الإجرائي لنوربرت اإليا�ص.

لي�ص  اأ���س��ا���ًس��ا  م���ارك ج��ويل  ي�سغل  ك��ان  م��ا  لكن 

ال��ت��اأري��خ ل��ع��ل��م الج��ت��م��اع، واإّن�����ا اإع�����داد ج��ه��از 

م��ف��اه��ي��م��ي مي��ك��ن��ه م���ن ا���س��ت��ع��ادة اأر���س��ي��ف علم 

الجتماع واإعادة قراءته وحتريك اأ�سئلته. ومن 

اأطروحة وولف  هنا �سب الباحث اهتمامه على 

ليبينز التي تعترب باأّن علم الجتماع يتكون من 

الجتماع  عامل  وي�سي  والأدب.  الطبيعة  علوم 

على   - ال���ك���ت���اب  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال���ف���ك���رة   - اإىل 

 1880 بني  ما  املمار�سة  هذه  �سقت  لقد  العك�ص، 

النف�ص.  وع��ل��م  الفل�سفة  ب��ني  طريقها  و1910 

العلمية  ال��ث��ورة  ���س��يورة  م��ن  انتهت  وب��ال��ت��ايل 

ع�سر.  التا�سع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  م��ع  انطلقت  التي 

حيث  من  املعتاد  غي  التفكي،  من  النظام  هذا 

الب�سرية من  ع��ن  واق��ع��ّي��ة  ت�����س��ورات  ي��وف��ر  اإّن���ه 

والنف�سية  البيولوجية  اأب��ع��اده��ا  م��راع��اة  خ��الل 

وال�����س��و���س��ي��ول��وج��ي��ة، وه����ذا ب����دوره ل ي��ت��ع��ار���ص 

تتجدد  بقيت  ال��ت��ي  الفل�سفية  ال��ت�����س��ورات  م��ع 

انطالقا من عالقتها بالإن�سان وما يحدث من 

با�ستخدام  ل��ل��م��وؤل��ف  �سمح  م��ا  وه���ذا  ت��غ��ي��يات. 

اقتب�سه  ال��ذي  الجتماعية«،  »ال��ث��ورة  م�سطلح 

الأطروحة  لدعم هذه  كليمن�سر.  ريت�سارد  من 

الأ���س��ا���س��ي��ة، ي��ن��ط��ل��ق م����ارك ج����ويل م���ن ث��الث��ة 

اأق�سام:

م�ستفي�سة  درا���س��ة  على  الأول  الق�سم  ي�ستمل 

الأبحاث  ملبادئ  حلالت ظهرت يف فرن�سا. وفقا 

امل���ت���داول���ة، ف��ق��د اخ���ت���ار م�����ارك ج����ويل درا����س���ة 

غابرييل تارد ك�سخ�سية بارزة يف علم الجتماع، 

تر�سد  ف��ري��دة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  بتبني  ي�سمح  لأّن���ه 

التغييات التي حدثت يف العالقة بني الفل�سفة 

القرن  نهاية  يف  الج��ت��م��اع  وع��ل��م  النف�ص  وع��ل��م 

ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر داخ���ل ال��ف�����س��اء ال��ف��رن�����س��ي. ول��د 

بدرا�ساته  معروفا  واأ���س��ب��ح   ،1843 ع��ام  يف  ت��ارد 

كتابه  ن�سر  ثم   1880 خ��الل  الإج���رام  علم  ح��ول 

املرجع: »اجلرمية املقارنة« )1886(. عا�ص حتى 

����س���ارلت، حيث  ب��ل��دة ق��ري��ب��ة م��ن  1894 يف  ع���ام 

امل��ح��اك��اة«.  »ق��وان��ني  مثل:  مهمة  م��وؤل��ف��ات  كتب 

هذا   .1890 ع��ام  ن�سرت  �سو�سيولوجية،  درا���س��ة 

ال��ك��ت��اب مي���زج يف وق���ت واح���د ب��ني ع��ل��م النف�ص 
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والفكرة  الج��ت��م��اع.  وع��ل��م  والفل�سفة  العلمي، 

م��ارك  كتاب  م��ن  الأول  الق�سم  لهذا  الرئي�سية 

ج���ويل ت��ت��م��ث��ل ب��اإي��ج��از اأن ت����ارد )ت����ويف يف ع��ام 

وخ�سو�سا  اأع��م��ال��ه،  يف  ح��ق��ي��ق��ة  مت��ك��ن   )1904

املفاهيمية من ابتكار ن�سق حتليلي من�سجم من 

غي  الأوىل  للوهلة  ت��ب��دو  ق��د  منهجية  رواف���د 

كحل  والب��ت��ك��ار،  امل��ح��اك��اة  ك��ق��وان��ني  متجان�سة 

اجتماعية  علوم  لإنتاج  وخمتلف  مقبول  و�سط 

توافقها  عدم  رغم  ح�سا�سة.  مبو�سوعات  تهتم 

م���ع اأن�����اط ال��ت��ف��ك��ي ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال�����س��ائ��دة يف 

علوم  ال�ساعدين يف  ومناهج اجلامعيني  فرن�سا 

ال�سيا�سة والأخالق والجتماع.

ينفتح الق�سم الثاين على الدر�ص ال�سو�سيولوجي 

هذا  يف  الجتماع  علم  ث��ورة  ولتحليل  الأمل���اين. 

البلد يركز مارك جويل على تارب رائدة لكل 

وماك�ص  تونيي�ص  وفرديناند  �سيمل  ج��ورج  من 

فيرب بدءا باملوؤمتر الأول لرابطة علم الجتماع 

 22-19 م��ن  فرانكفورت  يف  عقد  ال��ذي  الأمل���اين 

اأكتوبر 1910. وتكمن قيمة هذا الأر�سيف يف اأّنه 

تعني  م��اذا  �سوؤالني:  عن  الإجابة  للباحث  يتيح 

هل  الجتماع«؟  »علم  يف  الثالثة  التجارب  هذه 

تكفي �سفة عامل الجتماع لتجعل منهم ظاهرة 

ال��در���ص  خ�سو�سية  تتمثل  ���س��و���س��ي��ول��وج��ي��ة؟. 

وم�سدره  ال�سائع  العائق  ب�سبب  رمب��ا  الأمل���اين 

متيز  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الكانطية  الفل�سفة  ت��ي��ار 

-اأي  بنف�سها  اإل  تفكر  ل  الرا�سد  »الأن��ا«  �سورة 

اأن الأنا م�ستقلة بذاتها- باملقارنة مع هذا الأفق 

ثالث  ويرب  و  وتونيي�ص  �سيمل،  اعتمد  املهيمن 

الأول  البداية حاول  ا�سراتيجيات خمتلفة. يف 

الهرب من علم الجتماع والتاأكيد على ا�ستغاله 

اأّما الثاين ا�ستمر يف  �سمن املرجعية الفل�سفية، 

حني  يف  اآن����ذاك،  هام�سيته  رغ��م  الج��ت��م��اع  علم 

التوفيق  خالل  من  و�سطا  طريقا  الثالث  وجد 

التجريبية  التحقيقات  اإج����راء  متطلبات  ب��ني 

�سلطة  حت��ت  منهجيته  و�سع  نف�سه  احل��ني  ويف 

املوجهة  النتقادات  عن  بعيدا  الكانطي،  املنطق 

الجتماع. لعلم 

يف ال��ق�����س��م الأخ������ي ي��ت��و���س��ع م�����ارك ج����ويل يف 

م�����س��ح��ه ال��زم��ن��ي م����ربزا ك��ي��ف ت�����س��ك��ل��ت ن��ظ��ري��ة 

ينهي  »كنموذج  الرت��ب��اط  ح��ول  اإليا�ص  نوربرت 

املفاهيمية للعلوم  املنظومة  التوافق مع قوانني 

الإن�سانية والجتماعية �ص 276« يف �سياق تغيي 

اإن  ال��واق��ع،  الأك��ادمي��ي. يف  م�سطرد يف احل��ق��ل 

اإن�ساء كرا�سي جامعية يف علم الجتماع ومعاهد 

وفرانكفورت  هايدلربغ  جامعات  يف  متخ�س�سة 

»علم  بقبول  �ساهم  الثانية،  العاملية  بعد احلرب 

اجتماع« تدريجيا، ليحاول فر�ص معرفته، كما 

اأن تقت�سر على  اإذ يجب  يت�سورها �سيمل مثال، 

الجتماعية،  الأ�سكال  من  جمردة  درا�سة  اإجناز 

اأي�سا يف جعل هذا العلم يقف الند  وهذا �ساهم 

ل��ل��ن��د ح��ت��ى اأم����ام ال��ك��ان��ط��ي��ة اجل���دي���دة، وي��ع��ود 

الف�سل يف حتقيق ذلك اإىل الرواد الأملان الثالثة 

يف ع��ل��م الج��ت��م��اع. يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ف��داخ��ل 

اأن  اإليا�ص  ن��ورب��رت  متكن  املعريف  الف�ساء  ه��ذا 

من  جديدة  مفاهيم  تر�سيح  املمكن  من  يجعل 

خالل دمج م�ساهمات مارك�ص وفرويد، واإجناز 

حتقيقات تريبية ملمو�سة مما اأدى اإىل و�سع 

الب�سر - ك�سيورة  »�سورة علمية حقيقية عن 

بحيث   ،»281 �ص  مرابطة  وعاطفية  وظيفية 

بني  جدلية  عالقة  هناك  اأن  بامللمو�ص  اأظ��ه��ر 

هو  »الأن���ا«  ف�سمي  وبالتايل  واملجتمع  ال��ف��رد 

الف�سل  يظهر  وهنا  جماعي  �سمي  جوهره  يف 

الفل�سفة. الوا�سح مع 

واأخ���يا، يختم م��ارك ج��ويل يف اجل��زء الأخ��ي 

اإىل  ف��ي��ه  ي�ستند  م��ق��ال  �سكل  ع��ل��ى  ي��اأت��ي  ال���ذي 

الق�سم  ال�سابقة.  الثالثة  الأق�����س��ام  اإىل  نتائج 

نظريات  ت��ط��ور  ف�سل  ي��ب��ني  اأن  ي��ح��اول  الأول 

ع��ل��م الج��ت��م��اع امل��درو���س��ة ع��ل��ى ط���رق التفكي 

تغييات  م��ن   1900 اأح��دث��ه منذ  وم��ا  احل���ايل. 

اأ�سبح  الفل�سفة نف�سها بحيث  فكرية حتى على 

اخ��راع  باإمكانه  العلمي  الفكري  النظام  ه��ذا 

ط����رق ج���دي���دة وع���ل���ى ه��ام�����ص ال���ع���ل���وم. يحلل 

ج����ويل امل���واق���ف ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة م���ن ق��ط��ب م��رك��ز 

العلوم اإىل ما فوقه، وهذا يعني، حماولة اإن�ساء 

اأو ب���الأح���رى ال��ت��خ��ل�����ص م���ن ال��ع��ل��وم. ومي��ك��ن 

م��الح��ظ��ة اأّن امل��ح��ور امل��رك��زي ل��ه��ذه الأق�����س��ام، 

التجريبية  التحليالت  من  العديد  اإىل  ي�ستند 

»الأمبييقية«.

�سمحت هذه املحطات الثالث للموؤلف يف نهاية 

الرئي�سية.  النقاط  من  عدد  با�ستنتاج  املطاف، 

انطلقت مرحلة   1900 عام  بداية  اأن  بينها  من 

تاريخية حا�سمة توجت بولدة نظام مفاهيمي 

على  تطلب  ال��ذي  الأم���ر  الجتماعية،  للعلوم 

ح���د ����س���واء ت���راب���ط���ا ب���ني ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا وع��ل��م 

العلوم  م��ن  وغ��يه��ا  الج��ت��م��اع،  وع��ل��م  النف�ص 

���ا ال��ت��خ��ل�����ص م���ن اأن����اط  لح���ق���ا، ول���ك���ن اأي�������سً

ال��ت��ف��ك��ي الزدواج���ي���ة وامل���ادي���ة امل��ح�����س��ة. وق��د 

يف  ال�سو�سيولوجية  النظرية  ا�ستقاللية  لعبت 

وبني  بينها  التناف�سية  العالقات  على  البداية 

الفل�سفة وعلم النف�ص. وبهذا مل يوقظ ظهور 

الوعي  الجتماع  لعلم  املفاهيمي  النظام  ه��ذا 

ف��ق��ط، ب���ل و���س��ع جم��م��وع��ة م���ن ال��ت��ح��دي��دات 

ر�سخت �سورة عامة وجديدة عن الب�سر تعك�ص 

اأي�سا  ول��ك��ن  الب�سري،  للوجود  مغايرة  ن��ظ��رة 

للمو�سعة من  قابلة  التحديدات  اأ�سبحت هذه 

امل�ستقلة عن  التخ�س�سات  طرف جمموعة من 

املجتمعات  ف��ه��م  يف  ك��ث��يا  ���س��اع��دت  الفل�سفة. 

وظواهرها والتنبوؤ مبا قد يحدث لها.

حقا  واملبتكر  املثي  الطابع  يف  الت�سكيك  ودون 

اإب��داء  ذل��ك  مع  ميكن  املتميزة،  الدرا�سة  لهذه 

وف��رة  اإن  حولها.  والأ���س��ئ��ل��ة  امل��الح��ظ��ات  بع�ص 

احلالت التجريبية غي املعروفة، يف كثي من 

الأحيان، التي ي�ستدل بها الكاتب تعل اأحيانا 

ول  للدرا�سة،  العام  ال�سياق  تتبع  ال�سعب  من 

���س��ي��م��ا يف ال���درا����س���ة الأخ�����ية ال��ت��ي ت��ب��دو اأق���ل 

يت�ساءل  وق��د  الأول���ني.  الق�سمني  من  و�سوحا 

املرء اأي�سا، ملاذا مارك جويل ي�سي يف منا�سبات 

وولف  اأطروحة  من  موقفا  يتخذ  اأنه  اإىل  عدة 

ا�ستبعاده  �سبب  ي��ربر  مل  اأّن��ه  رغ��م  ليبينيي�ص؛ 

كان  ال��واق��ع  ويف  بحثه.  ن��ط��اق  م��ن  لربيطانيا 

م���ن امل��م��ك��ن اأن ت��ك��ون درا����س���ة ع��ل��م الج��ت��م��اع 

�ست�سبح  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ج���دا.  م��ف��ي��دة  ال��ربي��ط��اين 

يف  الكتاب  ويبقى  دق��ة.  اأك��ر  الكتاب  حم�سلة 

املتجددة  املعرفة  من  مهمة  جمموعة  النهاية 

يتميز  الجتماع.  لعلوم  الجتماعي  التاريخ  يف 

املرتبطة  الدر�ص  مواد  نوعية  يف  براء  الكتاب 

اأن  للموؤلف  �سمحت  ال��ت��ي  النظرية  ب��الأ���س�����ص 

با�ستمرار  املتجددة  للمفاهيم  تاريخا  يقرح 

ت�����س��ورات  وال��ت��ي �سكلت يف وق���ت م��ن الأوق�����ات 

ث��وري��ة يف جم��ال علم الج��ت��م��اع. ال��ك��ت��اب زخم 

باملراجع وجريء بالت�سورات، وهو بذلك يقدم 

اأول تاريخ العالقة املتقاطعة بني علم الجتماع 

والفل�سفة.

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

بداية  من  الجتماع  علم  ث��ورة  الكتاب:  عنوان 

القرن  الفل�سفة »من  اأزمة  اإىل  نظام فكر علمي 

التا�سع ع�سر اإىل القرن الع�سرين.

املوؤلف: مارك جويل

النا�سر: من�سورات لديكوفيت. باري�ص. فرن�سا 

2017

583 عدد ال�سفحات 

الفرن�سية اللغة: 

* كاتب مغربي
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مقدمة في السلوك: تاريخ العلم في ُمحفزات 
الحيوان وكيفية فهمه لبوريس جوكوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
لطاملا �صعى الإن�صان، وعلى مدار تاريخه، اإىل فهم الكائنات احلية التي ت�صاكنه املعمورة وا�صتنباط الطرق املوؤدية لتحقيق هدفه. ولكن، طاملا اأّن الكائنات امل�صتهدفة 

غري قادرة على النطق والتعريف مباهيتها بلغة العقل، فاإّن الأبواب جميعها ظلت مو�صدة لفهمها واإدراك عاملها اإل بابا واحدا بقي الأمل معلقا عليه األ وهو باب 

ال�صلوك. فمن خالل ال�صلوك جرت، وما زالت جتري، مباحث العلماء ل�صتكناه طبائع احليوان ور�صد ت�صرفاته وك�صر مغاليق عامله الكبري. 

 ير�صم الكاتب الرو�صي يف جمال ال�صحافة العلمية بوري�س جوكوف خارطة للطريق التي اجتازتها الب�صرية يف حماولتها لفهم الظاهرة احليوانية. وباتباعه 

والعالقات  الكائنات  �صلوك  درا�صة  النظرية يف  املناهج  الرو�صي يف خمتلف  الكاتب  يتاأمل  الو�صطى حول احليوانات،  القرون  اأ�صاطري  من  التاريخي، بدءا  املنطق 

املعقدة التي احتوتها هذه املناهج، وعالقتها بالتخ�ص�صات والعلوم ذات ال�صلة؛ كعلم وظائف الأع�صاء وعلم النف�س ونظرية التطور... اإلخ، وذلك مع ربط الأفكار 

حول ال�صلوك احليواين باملواقف العلمية الأ�صا�صية لكل ع�صر يف التاريخ الإن�صاين.

عمل  حيال  اأن��ن��ا  الأوىل  الوهلة  م��ن  نعتقد  ق��د   

يدلنا،  املوؤلف  اأّن  بيد  العلم،  تاريخ  كال�سيكي يف 

ال�سعبي  اأ���س��ل��وب��ه  اإىل  الأوىل،  ال�سفحة  وم��ن��ذ 

املب�ّسط واملمهد لقطاعات وا�سعة من القّراء، كما 

تق�سيه  يف  البولي�سية  ال��رواي��ات  ن��ربة  ي�ستعي 

الأم��ر  امللغزة،  امل�سائل  �سيفرات  وح��ل  للحقائق 

الذي اأ�سفى على الكتاب عامل الت�سويق، اأو رفع 

عنه - على اأقل تقدير - الوعورة التي كثيا ما 

وبهذا  التخ�س�سية،  العلمية  بالبحوث  تقرن 

مو�سوعه  تقريب  م��ن  الكاتب  متكن  الأ���س��ل��وب 

مل  نف�سه  الوقت  ويف  املخت�ص،  غي  القارئ  اإىل 

باملو�سوع.  الدراية  اأ�سحاب  من  بالقّراء  يفّرط 

وهذه ميزة يف التاأليف تنبع من املزاوجة املثمرة 

العلمية.  وب���ني احل��ق��ول  ال�����س��ح��اف��ة  م��ه��ن��ة  ب��ني 

املتخ�س�ص  العلمي  الباحث  ي�ستغرق  حني  ففي 

مبا�سرة  بطريقة  ويتلّم�سه  درا�سته  مو�سوع  يف 

وعمودية، يتحرك ال�سحفي بحرية اأكرب وينظر 

م��ن زواي����ا خم��ت��ل��ف��ة، م��ا ي�سمح ل��ه ر���س��م ���س��ورة 

التاريخي  تطوره  م�سار  ور�سد  للمو�سوع  اأو�سع 

وعالقته باملجالت املعرفية الأخرى.

العلمي  املو�سوع  طبيعة  اإّن  القول  النافل  ومن   

عبور  ج��واز  الكتاب  منح  يف  حموريا  دورا  تلعب 

درا�سة  ف��اإن  املنطلق  ال��ق��ّراء؛ من هذا  اأي��دي  اإىل 

ال�����س��ل��وك ع��ن��د احل��ي��وان، م�ستحقة  ت��رت��ك��ز ع��ل��ى 

زيارة  مغر  هو  مثلما  متاما  للمطالعة،  ومغرية 

من  احليوانات  مل�ساهدة  لي�ص  للحيوان،  حديقة 

عاملها  وم��راودة  ملعاي�ستها  واإن��ا  الأ�سيجة  خلف 

الغام�ص.

ي��رت��ك��ز م��و���س��وع ال��ك��ت��اب ع��ل��ى اإخ�����س��اع خمتلف 

ال�سلوكية،  العلوم  ت��ط��ور  يف  ال�سائدة  ال��ت��ي��ارات 

م�ساقاتها  وج���دل  واح����دة  ل��درا���س��ة  اإخ�����س��اع��ه��ا 

 - امل��ث��ال  �سبيل  على   - جن��د  بعينها.  �سفية  يف 

كاملدر�سة  خمتلفة  علمية  م��دار���ص  ب��ني  ت���اورا 

ال��ن��ف�����س��ي  امل����ن����زع  ذات  الأم���ري���ك���ي���ة  ال�����س��ل��وك��ي��ة 

�سلوك  علم  )اإيثولوجيا:  الإثولوجية  واملدر�سة 

النم�ساوي  العامل  بقيادة  الكال�سيكية  احليوان( 

كونراد لورنت�ص والهولندي نيكول�ص تينربغن، 

اإيفان بافلوف ودرا�سته  ونظرية العامل الرو�سي 

امل�سروطة  الفعل  وردود  لل�سلوك  الف�سيولوجية 

وغ���ي امل�����س��روط��ة. ومم���ا مت��ي��ز ب��ه ه���ذا ال��ك��ت��اب 

اأراد  ال��ت��ي  النتائج  با�ستخال�ص  ق��ام  امل��وؤل��ف  اأّن 

ونقا�سات  حم���اورات  خ��الل  م��ن  اإل��ي��ه��ا  التو�سل 

اأجراها بني خمتلف التيارات العلمية.

ب��وري�����ص ج��وك��وف، من  ال��ك��ت��اب،  م��وؤل��ف  ينطلق 

مبداأ اأّن تطور العلم لي�ص جمرد تراكم للمعرفة 

واإّن����ا ه��و »درام����ا الأف���ك���ار امل��ع��ق��دة«، ف��ال��ع��ل��م ل 

يتطور �سمن خط واحد مو�سول، بل اإّن تطّوره، 

اتاهات  �سمن  يحدث  الأح��ي��ان،  من  كثي  ويف 

ال�ستنتاجاُت  تناق�ص  حينما  وذل��ك  متناق�سة، 

ال��ن��ه��ائ��ي��ة امل�����س��ل��م��اِت الأ���س��ل��ي��ة، وح��ي��ن��م��ا ت��غ��دو 

الكت�سافاُت الفذة، تربًة ِخ�سبة لأخطاء لحقة. 

اآراء  بعر�ص  امل��وؤل��ف  قيام  الكتاب  ه��ذا  يف  وجلي 

ال��ع��ل��م��اء يف م�����س��األ��ة ���س��ل��وك احل����ي����وان، ل��ي��ق��وم 

ب��ع��ده��ا ب��ا���س��ت��خ��ال���ص اأوج�����ه اخ���ت���الف م��ت��ع��ددة 

ل��ه��ذه امل�����س��األ��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ال���واح���دة. ع���الوة على 

مد�سة  بني  امل�سطلحات  اختالف  وب�سبب  ذل��ك، 

واأخرى، بدى من امل�ستحيل الإعراب عن اأجهزة 

ووا���س��ع��ة  ال��ع��ل��م  ل��ه��ذا  ج��ام��ع��ة  ت��ك��ون  للمفاهيم 

ل��ق��ام��و���ص ع���امل���ي خ���ا����ص ب����ه. ويف ه����ذا ال�����س��دد 

ينحت الكاتب مثال دال على الختالف يف علم 

ال�سلوك احليواين بقوله: عندما يرى عامل من 

���س��ي��ارة مت��ر من  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلوكية  امل��در���س��ة 

اأمامه فاإن ال�سوؤال الذي يتبادر اإىل ذهنه يتعلق 

عند  م�سارها  وتغيي  ال�����س��ي��ارة  توجيه  بكيفية 

تقني هنا(، ومن جانبه يرى  )ال��وازع  ال�سرورة 

اأين  من  فيت�ساءل:  نف�سها  ال�سيارة  الإيثولوجي 

اأي��ن تذهب ومل��اذا؟ )ال��وازع  ال�سيارة واإىل  ج��اءت 

هنا(.  نف�سي 

 م��ن امل��ن��ا���س��ب ه��ن��ا ���س��رد احل��ك��اي��ة ال�����س��ه��ية عن 

ال��ع��م��ي��ان ال��ل��ذي��ن وق���ف���وا اأم�����ام ف��ي��ل و���س��رع��وا 

ي��ت��ل��م�����س��ون اأع���������س����اءه. ف��م��ن وق���ع���ت ي����ده ع��ل��ى 

مفتول  القامة  طويل  كائنا  ح�سبه  الفيل  ج��ذع 

رقيقا  ظنه  الفيل  ب���اأذن  اأم�����س��ك  وم��ن  الع�سل. 

فاعترب  القدم  اإىل  يده  امتدت  الذي  اأّما  وه�سا. 

ت�سابه  ثمة  عمود.  هيئة  على  حيوان  الفيل  اأّن 

املناهج  واأن�سار  اأبطال هذه احلكاية  عجيب بني 

العلمية املذكورة. ال�سلوكيون ركزوا على م�ساألة 

احليوان، وتاربهم  لدى  وال�ستجابة«  »احلافز 

امل��خ��ت��ربي��ة يف ه����ذا ال�����س��ي��اق ت��ل��ت��زم ال�����س��رام��ة 

اهتمام  لذلك يخرج عن مدار  ونتيجة  املجردة. 

الفطرية  ال�سلوكيات  العلماء،  من  الرهط  هذا 

اإىل  البتة  ينظرون  ل   - مثال   - اإنهم  للحيوان. 

جهة  م��ن  احل��ي��وان.  عند  العابث  اللعب  غ��ري��زة 

اأخرى نرى تارب العامل الرو�سي بافلوف اأ�سد 

الأمريكان،  ال�سلوكيني  �سرامة من زمالئه من 

�سلوك  اأي  ال��درا���س��ة  م��ن  ُي�ستبعد  ن��ه��ج��ه  ف��ف��ي 

ال�سلوكية  نهج  اأم��ا  احل��ي��وان.  عن  ي�سدر  عفوي 

ال��ك��ال���س��ي��ك��ي��ة ف���ن���ج���ده حم�������س���ورا يف ال����زاوي����ة 

عند  الإدراك���ي���ة  ب��ال��ع��م��ل��ي��ات  الأم����ر  يتعلق  ح��ني 

مثل  احلديثة  النظريات  اأي�سا  توجد  احليوان. 
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التي  املعرفية  وال�سلوكية  ال�سي�سيوبيولوجيا 

العايل  الع�سبي  والن�ساط  ال�سلوك  ت�ستك�سف 

لدى احليوان. 

انتظم  ق��د  ال�����س��ل��وك  ع��ل��م  اأّن  ال��ك��ات��ب  ي�ستنتج   

يقي�ص  �سكل حلقات منف�سلة ومل  على  تاريخيا 

ال��ت��ي حتتاجها  ال��راك��م��ي��ة  ال��ع��م��ل��ي��ة  اإمت����ام  ل��ه 

يقول  نتائجها.  واإثبات  اأفكارها  لر�سيخ  العلوم 

يف ه���ذا ال�����س��دد: »م���ع ال��ب��ي��ول��وج��ي الإجن��ل��ي��زي 

ج����ورج روم���ان���ز ح��اول��ن��ا اأن ن��ح��ك��م ع��ل��ى ال��ع��امل 

ال����داخ����ل����ي ل���ل���ح���ي���وان وذل������ك ق���ي���ا����ًس���ا ل���دواف���ع 

اأّن  وتاأكدنا  ظننا  فخاب  الإن�سان  عند  ال�سلوك 

اإىل  فذهبنا  للتطبيق.  قابل  غي  الأ�سلوب  هذا 

الأمريكي جيم�ص وات�سون الذي يتجاهل العامل 

مبعزل  درا�ساته  يف  وي�ستمر  للحيوان  الداخلي 

اإدوارد  الأمريكي  النف�ص  ع��امل  لنا  فياأتي  عنه، 

املنهج«  بهذا  العمل  ا�ستحالة  ليوؤكد  توملان  �سي 

)�ص 168( ومع ذلك ل يكف املوؤلف عن التفاوؤل 

يف م�ستقبل م�سرق لعلوم ال�سلوك. 

املوؤلف على �سرد تفا�سيل من تاريخ  مل يقت�سر 

علم ال�سلوك ومناق�سة ال�سعوبات التي واجهتها 

اأبعاًدا  فاأ�ساف  املجال،  هذا  يف  العلمية  البحوث 

اأخرى لكتابه �ساهمت يف تعميق ا�ستغاله وتو�سيع 

روؤيته و�سوغها ب�سيغة اإن�سانية. ثمة م�ساحة يف 

الكتاب للق�سايا العلمية الأ�سا�سية واأهمها �سرح 

الكاتب  وي��ع��ّرف  ال��ع��ام.  ب��اإط��اره  ال�سلوك  ماهية 

م�سطلح ال�سلوك بقوله: »من اأجل الإ�سارة اإىل 

�سل�سلة من احلركات اأو املواقف بو�سفها �سلوكا، 

يجب اأن نرى يف ذلك معنى معينا« )�ص 14(. 

ميّيز جوكوف بني العلوم الإن�سانية والطبيعية، 

به  التنبوؤ  ميكن  ل  خطي  ع��ام��ل  عند  متوقفا 

درا�سة  يف  واملو�سوعية  الذاتية  م�ستوى  وهو  األ 

ال��ع��الق��ة بني  اإّن  ي��ق��ول: »احل��ق��ي��ق��ة  ال�����س��ل��وك. 

الباحث واملو�سوع فيما يتعلق بالعلوم الإن�سانية 

ت��ت�����س��م ب��ال��ث��ن��ائ��ي��ة وه���ي ���س��م��ة غ��ي م���وج���ودة يف 

التاريخية  الدرا�سة  يف   )...( الطبيعية  العلوم 

- م��ث��ال - ي��ع��م��ل ع��ام��الن اث��ن��ان ب��اأق��ل ت��ق��دي��ر: 

املوؤرخ »املُحدث« الذي يقوم بدرا�سة التاريخ من 

م�سادره واملوؤرخ »الأثر« الذي هو الوا�سُع لتلك 

)ال�سابق(  الأثر  فاملوؤرخ  اأخرى  وبكلمة  امل�سادر. 

املوؤرخ  وعلى  نف�سه،  الوقت  يف  وذات  مو�سوع  هو 

مبا  درا���س��ت��ه،  يف  يعتمد  اأن  )ال���الح���ق(  امل��ح��دث 

التي  الروؤية  على  و�سخ�سيات،  اأحداث  من  فيها 

�ساغها القدماء«. )�ص 162(. اإذن، واإن كان حال 

التعقيد  م��ن  ال��ق��در  بهذا  الإن�سانية  ال��درا���س��ات 

درا���س��ة احل��ي��وان!. فلننظر  فكيف ه��و احل��ال يف 

مري�سه  مع  يتعامل  وهو  النف�سي  الطبيب  اإىل 

ال���ذي ي��ع��اين م��ن خ��ل��ل ع��ق��ل��ي ون��ف�����س��ي، فربغم 

ال��غ��م��و���ص ال���ذي ي��ن��ت��اب ع��م��ل��ه وال��و���س��ائ��ل التي 

وق���راءة  املغناطي�سي  ال��ت��ن��ومي  مثل  اإل��ي��ه��ا  يلجاأ 

اأّن عمله هذا،  اإل  الأحالم، بالرغم من كل ذلك 

ويف نهاية املطاف، يتمخ�ص عن كلمات ي�ستطيع 

اأّم��ا  نتائجه.  وي�ستنبط  درا���س��ت��ه  منها  يقيم  اأن 

احليوان  �سلوكيات  يف  وال��ب��اح��ث  احل��ي��وان  ع��امل 

اإّن مو�سوعه يف الأ�سا�ص  فمحروم من كل ذلك. 

ت�سرفات  بع�ص  كانت  واإن  وحتى  اأخر�ص.  كائن 

احليوانات تدل على معنى ما، فكيف ال�سبيل اإىل 

التاأكد من �سحة ذلك املعنى واعتباره �سلوكا، اإن 

كانت الكلمة مفقودة بني الذات واملو�سوع؟! 

التي  ال��ظ��روف  م��ن  ناحية  اإىل  الكاتب  يتطرق   

ال�سلوك احليواين، ويتتبع عالقة  عا�سها علماء 

بطيب  ات�����س��م��ت  ع��الق��ة  وه���ي  ب��ب��ع�����ص،  بع�سهم 

امل��ع�����س��ر، و����س���دق امل�������س���اع���ر، وال���ت���ع���اون ال��ك��ب��ي 

بنظرياتهم  والت�سحية  العلمية،  امل�سائل  حل��ل 

م�سركة.  نتيجة  اإىل  التو�سل  ل�سالح  اخلا�سة 

واأ�سار موؤلف الكتاب اإىل الظروف املاأ�ساوية التي 

احل��رب  اإّب���ان  احل��ي��وان  علماء  م��ن  ره��ط  عا�سها 

ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة، وان��ق��ط��اع ال��ت��ع��اون ال��ع��ل��م��ي 

ب��ني اأوروب����ا واأم��ري��ك��ا. فها ه��و ال��ب��اح��ث الأمل���اين 

كونراد لورنت�ص يقع �سحية الأ�سر لدى اجلي�ص 

الرو�سية  ال�سجون  يف  �سنوات  ويق�سي  الأح��م��ر 

على  مذهلة  ق��درة  خاللها  اأظ��ه��ر  اأرم��ي��ن��ي��ا،  ويف 

ت�����س��خ��ي ال���ظ���روف ل��ت��ط��وي��ر ق���درات���ه امل��ع��رف��ي��ة 

والعلمية وذلك حتى مت الإفراج عنه عام 1948. 

تينربغن  نيكول�ص  الهولندي  ال��ع��امل  وم��اأ���س��اة 

الع��ت��ق��ال  مع�سكر  اإىل  ال��ن��ازي��ون  اأر���س��ل��ه  ال���ذي 

ب�سبب احتجاجه ورف�سه القاطع لإقالة زمالئه 

اليهود من اجلامعة التي كان يعمل بها.

ال�ستار  »خ��ل��ف  امل��ع��ن��ون  الف�سل  ال��ك��ات��ب  يكر�ص   

وال�سوفيت  ال��رو���ص  العلماء  ل��درام��ا  احل��دي��دي« 

���س��ل��وك احل��ي��وان��ات، فب�سبب  ب��درا���س��ة  امل��ع��ن��ي��ني 

ي�ستغلون  كانوا  عا�سوها  التي  املرحلية  الظروف 

يف ع��زل��ة ت��ام��ة، ووق��ف��ت الإج������راءات ال�����س��ارم��ة 

يف م���راق���ب���ة الت�������س���ال اخل����ارج����ي ح���ائ���ال دون 

الغربيني.  العلماء  من  زمالئهم  مع  توا�سلهم 

وبعد اأن و�سعت احلرب العاملية الثانية اأوزارها، 

احلرب  اندلعت  ذل��ك،  من  خ��ًيا  العلماء  وتاأمل 

وطي�ص  ال�سوفيتي  الحت����اد  يف  وا���س��ت��د  ال���ب���اردة 

الإي��دي��ول��وج��ي��ة امل��وج��ه��ة ���س��د ك��ل ���س��يء غ��رب��ي. 

ال�سوفيتي  الِعلُم  اأ�سيب  فقد  وذاك  ه��ذا  وغ��ي 

ال���وراث���ة وجميع  ع��ل��م  ورف�����ص  ب��اإل��غ��اء  يف مقتل 

ال�سلة. ذات  التخ�س�سات 

وبالتايل مل يقت�سر كتاب جوكوف هذا على �سرد 

نقا�سات  من  رافقه  وما  ال�سلوكية  العلوم  تاريخ 

باحلياة  كذلك  اأح��اط  بل  متنوعة،  واآراء  مثمرة 

بحثهم  ومبوا�سيع  والباحثني  للعلماء  اليومية 

ح���ول احل���ي���وان���ات وال��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة الأخ����رى. 

تاه  وال��ودي��ة  الهادئة  بلغته  الكتاب  متّيز  كما 

ال�سخ�سيات التي تناولها، مبن فيها ال�سخ�سيات 

ال��ت��ي ي��ن��ت��ق��د ال���ك���ات���ُب وج���ه���ات ن��ظ��ره��م وط���رق 

مقارباتهم العلمية. وبدوره، فعلى قارئ الكتاب 

للمو�سوعية  والن��ت�����س��ار  ب��احل��ك��م��ة  ي��ت��ح��ّل��ى  اأن 

بدون اأي تطرف اأو مغالة يف اإبداء الراأي.

اأخًيا، ويف واحدة من مقابالته، حتدث الكاتب 

من  �سينتظره  وما  لكتابه  املتوقع  النت�سار  عن 

اأدب  ع��ن  نتحدث  »حينما  ال��ق��راء:  عند  ح��ف��اوة 

اأّن  جن��د  ال�سوفيتي  الحت���اد  يف  العلمي  اخل��ي��ال 

املليون ن�سخة،  العلمية كانت تبيع فوق  املجالت 

ت��وزع  فكانت  واحل��ي��اة«  »ال��ع��ل��م  ملجلة  وبالن�سبة 

يقراأون  النا�ص  كان   )...( ن�سخة  ماليني  ثالثة 

يف  اخل��و���ص  م�سموًحا  يكن  مل  لأّن���ه  العلوم  ع��ن 

املحظورات  ه��ذه  ان��ه��ارت  ث��م  امل��ع��ج��زات.  م�ساألة 

ال��ق��راءة  يحبذون  النا�ص  فاأ�سبح  واح���دة  دف��ع��ة 

ع��ن ال��ظ��واه��ر وامل��ع��ج��زات غ��ي ال��ع��ل��م��ي��ة )...( 

لدي انطباع اأّنه، وعلى مدى ال�سنوات الثالثني 

»الفا�ست  من  مت�سبعا  املجتمع  اأ�سبح  املا�سية، 

ف����وود« ال��ع��ل��م��ي وي�����س��ع��ر ب��رغ��ب��ة يف ���س��يء اأك���ر 

هذا  كتبت  اأن��ن��ي  ل��و  حقيقة،  اأع���رف  ول  تغذية. 

الكتاب قبل ع�سر �سنوات، هل كنت �ساأجد نا�سرا 

يهتم به؟«. 

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

يف  العلم  تاريخ  ال�سلوك...  يف  مقدمة  الكتاب: 

حمفزات احليوان وكيفية فهمه

املوؤلف: بوري�ص جوكوف 

النا�سر: )اأيه اأ�ص تي( مو�سكو 2016 

الرو�سية  اللغة: 

400 �سفحة  عدد ال�سفحات: 

* م�صتعربة واأكادميية رو�صية
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أسلمة بولندا – المرحلة األولى
 للبولندي ستانيسواف كرايسكي

يوسف شحادة *

يقدم الأكادميي البولندي، املتخ�ص�س يف الفل�صفة امل�صيحية وعلم الالهوت الكاثوليكي، �صتاني�صواف كراي�صكي، كتابا جديدا مو�صوما بـ »اأ�صلمة بولندا - 

املرحلة الأوىل«، بعد ن�صر �صل�صلة من الكتب تناولت مو�صوعات خمتلفة، منها: »الحتاد الأوروبي - بابل اجلديدة« )2002(، »املا�صونية والأزمة 2009« 

 ،)2015( اجلديد«  البولندي  و«النظام   ،)2014( العظيم«  النهيار  ع�صية  واملا�صونية.  و«بولندا   ،)2012(  »2012 البولندية  و«املا�صونية   ،)2009(

و«املا�صونية، الإ�صالم، الالجئون - هل تنتظرنا نهاية العامل؟« )2016(. ومن الوا�صح اأن درا�صات كراي�صكي تتمحور حول املا�صونية، وخطرها على بولندا 

والكاثوليكية، ومن هذا املنطلق جنده يجهد يف ت�صطري كتابه الذي بني اأيدينا لريبط الإ�صالم - ولو بخيوط واهية - باملا�صونية العاملية.

»�سعارا«  موؤلفه  من  الأوىل  ال�سفحة  يف  الكاتب  ي�سع 

ال�سعودي  ال�سفي  حوار  من  مقتطفة  كلمات  يت�سمن 

دودا.  دومينيك  الكاردينال  مع  الت�سيك  جمهورية  يف 

الغاية  تلخ�ص  ال��وا���س��ح��ة  ب��اإي��ح��اءات��ه��ا  الكلمات  تلك 

اأنتم  التايل: »هل  ال�سكل  الكتاب، وتاأتي على  ن�سر  من 

 - - ل  وال��دي��ن؟  اأج��ل احل��ري��ة  م��ن  للموت  م�ستعدون 

غي  جملة  ذل��ك  اإىل  وي�سيف  ُم��ن��ت��ٍه«.  اإذن  تاريخكم 

ال�سيد  ل�سان  على  متى  اإجنيل  من  مقتب�سة  مكتملة، 

تقوى  لن  اجلحيم  واأب��واب   ...« ال�سالم:  عليه  امل�سيح 

امل�سيح  التي ق�سدها  الكني�سة  اأن  اإىل  اإ�سارة  عليها«، يف 

كراي�سكي  اأن  ذل��ك  م��ن  نفهم  بطر�ص.  م��ع  حديثه  يف 

الكني�سة  اأّن  ال��ق��ول  املقتب�سني،  هذين  وراء  م��ن  اأراد، 

تقوى  ول��ن  وت�سمد،  املزعومة،  الأ�سلمة  اأم��ام  �ستقف 

اأبواب جهنم. عليها 

47 ع���ن���وان���ا ت���ت���ن���اول م��ب��اح��ث  ي�����س��ت��م��ل ال���ك���ت���اب ع��ل��ى 

اأخر  اأحايني  وتق�سر  اأحيانا،  تطول  احلجم،  متفاوتة 

عناوين  تت�سمنها  اأ�سئلة  ع��ن  اإج��اب��ات  جم��رد  لتكون 

ال�سابق  كتابه  عن  باحلديث  املوؤلف  ي�ستهلها  خمتلفة. 

نهاية  تنتظرنا  هل   - الالجئون  الإ�سالم،  »«املا�سونية، 

ال���ع���امل؟« ال����ذي ح����اول ف��ي��ه، ب��ط��ري��ق��ة ل ت��خ��ل��و من 

اأوروب��ا  يف  الإ�سالمية  املنظمات  �سلة  اإث��ب��ات  ال��غ��راب��ة، 

ما  ببع�ص   - يزعم  كما   - م�ستدل  العاملية  باملا�سونية 

ت�سرب من وثائق تطرقت اإىل هذا املو�سوع. ويوؤكد اأّن 

اإىل املراكز الإ�سالمية  هذا الأمر كان الدافع للتعرف 

ا�ستقطاب  طرق  ومعرفة  بولندا،  يف  عليها  وامل�سرفني 

ما  الإ���س��الم،  اإىل  وا�ستمالتهم  ال��ب��ل��د،  ه��ذا  م�سيحيي 

»اأ�سلمة بولندا«. ميثل هذا الكتاب، يف  �سمح له بكتابة 

واأحيانا  تخويفيا،  طابعا  مباحثه،  من  كثية  جوانب 

من  فاعلة  جمموعة  مع  ذلك  يف  متناغًما  حتري�سيا، 

رجال الدين والقوميني املتع�سبني، جلهم ممن يرون 

بداأ فعال، ول جمال حلوار  ال�سدام احل�ساري قد  اأّن 

الأديان اأو احل�سارات.  

ي�ستند الكاتب اإىل معلومات مبالغ فيها يف ر�سم �سورة 

بولندا،  �سمنها  ومن  اأوروب��ا،  على  الإ�سالمي  اخلطر 

وي���ق���دم اأف����ك����اًرا ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي م���ن امل���غ���الة وال��ت��ح��دي 

لن  لكنها  م��ه��ددة،  امل�سيحية  اأّن  راأي���ه  يف  وال��ت��خ��وي��ف. 

امل��زع��وم،  اأت��ب��اع��ه��ا اخل��ط��ر الإ���س��الم��ي  اأدرك  اإن  ت��ت��اأث��ر 

الأف��ك��ار  ه��ذه  اأم��ام��ه.  اأنف�سهم  حت�سني  اإىل  و���س��ارع��وا 

هنا  م��ن  جم��ت��زاأة  معلومات  م��ن  هائجاً  �سيال  تلخ�ص 

وهناك، يحاول الكاتب تطويعها خلدمة فكرته العامة، 

بولندا.  الإ�سالم يف  اأنواع  ي�سميه  عّما  فيبداأ باحلديث 

الإ�سالمية  واملنظمات  اجلمعيات  خمتلف  عن  فيكتب 

ال��ت��ي ���س��ب��ق��ه يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ه��ا اآخ�����رون، م��ن��ه��م الق�ص 

وت�سد  امل��ث��ال.  �سبيل  على  كو�ست�سيلنياك،  كري�ستوف 

ت�سابها  فيها  ي��رى  ال��ت��ي  ال�سوفية  ال��ت��ي��ارات  انتباهه 

ب�سكل  اأجنحتها،  بع�ص  فيبط  املا�سونية،  مع  كبيا 

والقبالة  الأ�سكتلندي،  باملحفل  التع�سف،  من  يخلو  ل 

»ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة«. يف  ي�سميها  ال��ت��ي  ال��ي��ه��ودي��ة  )ك���اب���ال( 

اإحدى فقرات الكتاب يوؤكد كراي�سكي، بثقة بالغة تثي 

الريبة، وتدعو للتفكي مليا يف مدى �سحة منطلقاته 

ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  »اإّن  ق���ائ���ال:  وا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه،  ال��ن��ظ��ري��ة 

والوطنية هما اخلطر الأكرب بالن�سبة اإىل املا�سونيني، 

اأي فئة ال�سوفية،  اأما الإ�سالم، وخا�سة ال�سفوة منه، 

ذاتها  والقيم  العقائد  يقّر  كونه  عندهم  املبارك  فهو 

)التي توؤمن بها املا�سونية(« )�ص 39(. 

ويوليه  غ��م��اره،  امل��وؤل��ف  يخو�ص  ال���ذي  الأم���ر  اأّن  بيد 

وت��اري��خ��ي،  وف��ك��ري،  دي��ن��ي،  منطلق  م��ن  فائقة  عناية 

يتمثل يف الوهابية بو�سفها ال�سلطة الدينية احلاكمة 

ت�سكل هذه احلركة، من وجهة  ال�سعودية.  العربية  يف 

نظره، املحرك للتطّرف، واملحر�ص لغالة الإ�سالميني، 

مواتيا  مناخا  تخلق  التي  الُعنفّية،  اأفكارها  خالل  من 

كما  كراي�سكي،  اإن  ل��الإره��اب.  �ساحلة  وت��رب��ة  للغلو، 

املمول  ه��ي  ال�سعودية  اأّن  مقتنع  مي��ث��ل،  ال���ذي  ال��ت��ي��ار 

البلدان  معظم  يف  الإ�سالمية  واملراكز  للروابط  الأول 

جاهدا  ي�سعى  ون���راه  ب��ول��ن��دا.  بينها  وم��ن  الأوروب���ي���ة، 

ليثبت ارتباط مديريها، وكبار النا�سطني يف �سفوفها، 

تارة بالوهابية، وتارة اأخرى بالإخوان امل�سلمني، فكريا 

وعقائديا، وبال�سعودية مال ومتويال. قد يبدو غريبا، 

على نحو ما، اجلمع بني الوهابية والإخوان امل�سلمني، 

م��ا ميكن  اأق���ل  والإخ����وان،  اململكة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأّن  اإذ 

القول عنها، اإّنها لي�ست على مايرام. بيد اأّن هناك من 

ينظر اإىل اأن حركة الإخوان ما هي اإل نتاج الوهابية، 

ومن هوؤلء كراي�سكي الذي تو�سل اإىل نتيجة مفادها 

اأن ك���ل م���ن/م���ا ارت���ب���ط ب��ه��ات��ني احل���رك���ت���ني، ومت��ث��ل 

ا�ستنتاجه  ب�سحة  قرائه  ولإقناع  اإرهابي.  باأفكارهما، 

»اإّن  م�ستفزة:  جملة  ال��ع��ري�����ص  ب��اخل��ط  ي�سطر  ه���ذا، 

اأ�سامة بن لدن، وخليفته يف القاعدة اأمين الظواهري، 

الإخ��وان  م�سدره  ق��وي  اإيديولوجي  ت��اأث��ي  حت��ت  كانا 

ت�����س��ب��ح  امل��ن��ط��ق  23(. ووف�����ق ه����ذا  امل�����س��ل��م��ون« )�����ص 

معهد  اأن�ساأت  التي  بولندا«،  يف  الإ�سالمية  »الرابطة 

الأبحاث الإ�سالمية، متهمة بالإرهاب. فهي، على حد 

فعالياتها  خالل  من  الإخ��واين  اخلطاب  متجد  قوله، 

ون�����س��اط��ات��ه��ا، وم��ن��ه��ا امل���وؤمت���ر ال��ع��امل��ي ال����ذي ع��ق��د يف 

طاولة  على  امل�سلمون  »الإخ��وان  عنوان  حتت  معهدها 

من  الإخ����وان  خطر  على  كراي�سكي  وي��دل��ل  الت��ه��ام«. 

خالل مواقف دول عربية عديدة منهم، فقد و�سعتهم 

م�����س��ر، و���س��وري��ة، وال�����س��ع��ودي��ة، والإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة، 

وال��ب��ح��ري��ن، يف ق��ائ��م��ة احل���رك���ات الإره���اب���ي���ة. وي���ورد 

ال�سيا�سيني الغربيني الذين يدعون  اآراء  املوؤلف بع�ص 

جمل�ص  ع�سو  ومنهم  الإخ����وان،  جماعة  حم��ارب��ة  اإىل 

ال�سيوخ الأمريكي، تيد كروز )Ted Cruz(، الذي 

تلك اجلماعة  ب��اأن  الإق���رار  ه��دف��ه  ق��رار  ق��دم م�سروع 

كراي�سكي مقتطفات  ويقتب�ص  اإرهابي خارجي.  تنظيم 

من اأقوال كروز، مبديا التاأييد الكامل له فيما يخ�ص 

هذه الق�سية بكل تفا�سيها، حتى واإن خرج الكالم عن 

نتوقف  اأن  »يجب  العتدال:  وجانب  املو�سوعية  طور 

ع��ن ال��ت��ظ��اه��ر ب���اأن ح��رك��ة الإخ�����وان امل�����س��ل��م��ني لي�ست 

م�سوؤولة عن الإرهاب، وهي التي تدعمه ومتوله. يجب 

منظمة  اإن��ه��ا  حقيقتها.  على  اجل��م��اع��ة  ه��ذه  ن��رى  اأن 

)�ص  الدموي«  اجلهاد  اإقامة  غايتها  مف�سلية  دولية 

25(. بعد امل�ساألة الإخوانية يعود املوؤلف ليطرح �سوؤال 

عن الوهابية، اأهي ظاهرة هام�سية يف الإ�سالم؟ وي�سل 
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اإىل ا�ستنتاج حاد النربة، ل يخفف من حدته اعرافه 

ام��ت��دادات��ه��ا،  وت�سعب  ال��ظ��اه��رة،  ه��ذه  بعمق  ال�سمني 

معلنا عن وجوب الق�ساء على الوهابية. وجنده يقدم 

اآراء ال�سحفي  اأفكارا ا�سراتيجية لتدمييها معتمدا 

الأمريكي، �ساحب كتاب »الدولة الإ�سالمية«، بنيامني 

هول )Benjamin Hall(، ومنها اأن الوهابية ل 

عملية  يف  حتطيمها  ميكن  ولكن  ا�ستئ�سالها،  ميكن 

ثابتة طويلة الأمد. 

مهما  موقعا  وحقوقها،  امل�سلمة،  امل��راأة  ق�سايا  ت�سغل 

يف ال��ك��ت��اب، وع��ل��ى ع����ادة م��ن��ت��ق��دي م��ع��ام��ل��ة امل�����راأة يف 

كراي�سكي  ي�ستغل  حقوقها،  من  والنتقا�ص  الإ���س��الم 

ليبني  النبوية،  والأحاديث  القراآنية،  التفا�سي  بع�ص 

ال��رج��ل.  م��ن  درج��ة  اأدن���ى  امل�سلمني  مبنظور  امل���راأة  اأن 

ولي�سفي نوعا من امل�سداقية على اآرائه احلادة يف هذا 

»اجلمعية  �سفحات  من  عديدة  فقرات  ي�سع  ال�ساأن، 

ال�سريعة  اأن  تظهر  ال��ث��ق��اف��ي��ة«  للتن�سئة  الإ���س��الم��ي��ة 

رفيعة. غي  وتكّرمها مبنزلة  وحقوقها،  املراأة  حترم 

اإي��اه ب��ت��اأوي��الت لبع�ص  اأّن��ه ي��واج��ه ه��ذا ال��ك��الم مفندا 

الآيات الكرمية، ومنها قوله تعاىل: »الرجال قوامون 

ومبا  بع�ص  على  بع�سهم  اهلل  ف�سل  مب��ا  الن�ساء  على 

البولندي  التف�سي  يف  لت�سبح  اأموالهم..«  من  اأنفقوا 

الن�ساء«.  اأعلى درجة من  »الرجال  اأمرا مطلقا يعني: 

خذ من 
ُ
هذا ال�سطياد يف املاء العكر ل يقت�سر على ما اأ

�سور القراآن الكرمي، بل يتخطاه اإىل انتقاء الأحاديث 

ال��ن��ب��وي��ة امل��ر���س��ل��ة، وا���س��ت��غ��الل ف���ت���اوي اجل���ه���ادي���ني، 

وخطابات غالة املتطرفني التي ت�سوه مبادئ ال�سريعة 

ال�����س��م��ح��ة، وت��ن��اأى ع��ن ق��ي��م ال��ت�����س��ام��ح وق��ب��ول الآخ���ر. 

منها  والإف����ادة  ت�سخيمها،  على  كراي�سكي  ويحر�ص 

الب�سعة  النمطية  ال�سورة  تر�سيخ  يف  روؤيته  يخدم  مبا 

لالإ�سالم.

يف امل��ب��ح��ث امل��خ�����س�����ص ل��ع��الق��ة الإ�����س����الم ب����الأدي����ان 

»اجلمعية  من�سورات  عن  كراي�سكي  يتحدث  الأخ��رى، 

ولكنه  الت�سامح،  اإىل  ب��ال��دع��وة  احل��اف��ل��ة  الإ���س��الم��ي��ة« 

���س��ع��ارات غ��ي ���س��ادق��ة، رغ��م جلوئها اإىل  اإل  ل ي��راه��ا 

�سواهد التاريخ التي يقتطف منها املوؤلف جمال مقنعة 

وخا�سة  امل�سلمني،  اأن  ي��وؤك��د  م��ا  وم��ن��ه��ا  منطقها.  يف 

بني  الذمة  اأه��ل  قبولهم  اأثبتوا  منهم،  الأندل�ص  اأه��ل 

كنائ�سهم  وحماية  عنهم،  بالدفاع  وتكفلوا  ظهرانيهم، 

ر�سوله.  كما يجل  ر�سلهم  فالإ�سالم يجل  و�سوامعهم، 

اأخ��رى  مقتب�سات  ذل��ك  م��ق��اب��ل  ي�سع  كراي�سكي  ل��ك��ن 

من  تقدم  ما  كل  تن�سف  عينها،  اجلمعية  اأط��اري��ح  من 

كالم عن حما�سن الإ�سالم، لي�سل اإىل ا�ستنتاج ي�سوقه 

م�سداقية  ع��دم  اإظهار  ورائ��ه  من  قا�سدا  القارئ  اإىل 

ا�ستغالل  حماولته  ذل��ك  وم��ن  الت�سامح.  يف  امل�سلمني 

األ طريق اأخرى غي الإ�سالم،  املقتطف التايل ليبني 

اأت��ب��اع��ه، تنقذ الآخ��ري��ن م��ن ال�����س��الل: »اأم��ام  يف نظر 

اإىل  تف�سي  اإح��داه��م��ا  الإن�����س��ان ط��ري��ق��ان )جن�����دان(، 

الطريق  وه��ذه  الآخ��رة،  ويف  الدنيا  احلياة  يف  ال�سعادة 

ه��ي الإ����س���الم. ال��ط��ري��ق ال��ث��ان��ي��ة ت����وؤدي اإىل ال�����س��ي��اع 

)ال�����س��الل( يف احل��ي��اة ال��دن��ي��ا وال�����س��ي��اع الأب����دي بعد 

امل���وؤل���ف  اأّن  ه��ن��ا  ال���ق���ول  وي��ن��ب��غ��ي   .)51 )�����ص  امل�����وت« 

م�سابًها،  ك��الم��ا  الكاثوليكية  عقيدته  يف  اأن  يتنا�سى 

ال�سعادة  درب  كونها  امل�سيح،  طريق  اختيار  على  يحث 

ق�سية  على  كراي�سكي  ويركز  اهلل.  اإىل  امل��وؤدي  الوحيد 

اأي  امل�سيحي،  ال��اله��وت  يف  ال��ث��ال��وث  امل�سلمني  رف�����ص 

ال��ق��راآن  اأّن  لقرائه  ليثبت  الإل��ه��ي��ة،  الثالثة  الأق��ان��ي��م 

وهذا  امل�سركني،  �سف  يف  ويجعلهم  امل�سيحيني،  يكّفر 

يعد  بالثالوث  الإمي���ان  اأّن  �سحيح  قتلهم.  يوجب  م��ا 

َكَفَر  ��َق��ْد  »لَّ ت��ع��اىل:  قوله  على  بناء  الإ���س��الم  يف  �سركا 

اإَِل��ٌه  اإِلَّ  اإَِل��ٍه  ِمْن  َوَم��ا  َثالَثٍة  َثاِلُث   
َ َّ
اهلل اإِنَّ  َقاُلواْ  الَِّذيَن 

اأحقية احلوار،  73(، لكن ذلك ل يلغي  َواِحٌد« )املائدة 

والنقا�ص املنفتح، واإمكان التفاهم. وهذا ما تدعو اإليه 

ومنها:  كراي�سكي،  يتجاهلها  التي  املبني،  الكتاب  اآيات 

لَّ  اإِ ْح�����َس��ُن، 
َ
اأ ِه��َي  ِبالَِّتي  اإِلَّ  اْل��ِك��َت��اِب  ْه���َل 

َ
اأ ��اِدُل��وا  ُتَ »َول 

اإَِلْيَنا  ن��ِزَل 
ُ
اأ ��ِذي  ِب��الَّ اآَمنَّا  َوُق��وُل��وا  ِمْنُهْم،  َظلَُموا  ��ِذي��َن  الَّ

نِزَل اإَِلْيُكْم َواإَِلُهَنا َواإَِلُهُكْم َواِحٌد، َوَنْحُن َلُه ُم�ْسِلُموَن« 
ُ
َواأ

 .)46 )العنكبوت 

ق�سية  كرا�سكي يف  يجادل  على مدى �سفحات عديدة 

احلوار الإ�سالمي امل�سيحي، ويكون اجلدال يف معظمه 

كتابه  يف  ال���واردة  باعقيل  ح�سن  اأط��اري��ح  على  م��رك��زا 

لغات  اإىل  ترجم  ال��ذي  امل�سيحي«،  الإ�سالمي  »احل��وار 

املالحظات  م��ن  ع���ددا  وي��ب��دي  ال��ب��ول��ن��دي��ة.  ع��دة منها 

اأّن ذلك احلوار  الأطاريح، ملخ�سها  واملاآخذ على تلك 

اامل�سلمني  من  وغيه  باعقيل  فاأقوال  نفعا.  يجدي  ل 

اإل الإ�سالم  اأّنهم ل يرون  – تثبت  – ح�سب كراي�سكي 
الإن�سان  اأّن  فعندهم  للب�سرية،  ووحيدا  �سحيحا  دينا 

الأر���ص  على  م�سلم  اأول  واأن  بالفطرة،  م�سلما  يولد 

اأي�سا  الأنبياء  من  بعده  ما  واأن  اإب��راه��ي��م،  النبي  ك��ان 

»اأ�سلمة  �ساحب  يدفع  ما  بالتحديد  وه��ذا  م�سلمون. 

ب��ول��ن��دا« اإىل ال��ق��ول ب��ع��دم ج���دوى احل���وار الإ���س��الم��ي 

عند  عظيما  ���س��اأوا  بلغ  يعتقد،  كما  فالغلو،  امل�سيحي. 

ت�سمية  اأّن  ي��ع��ت��ق��دون  ب���ات���وا  ح��ت��ى  امل�����س��ل��م��ني،  ���س��ي��وخ 

تكن  مل  امل�سيحية  بينما  اهلل،  من  اآتية  نف�سه  الإ�سالم 

مناق�سة  ولكن  عليها.  معار�سوها  اأطلقه  م�سمى  اإل 

ما  ومنها  باعقيل،  طرحها  التي  للق�سايا  كراي�سكي 

و�سخ�سية  والأن���اج���ي���ل،  امل�����س��ي��ح��ي��ة،  ال��ع��ق��ي��دة  ي��خ�����ص 

اجلدل  ومواقع  التقاطع  ونقاط  ال�سالم،  عليه  عي�سى 

والن�سارى  امل�سلمني  ب��ني  احل���وار  اأّن  على  ت��دل  فيها، 

ممكن، بل واجب جلالء العوي�ص من الأمور، وتقريب 

وجهات النظر بني الطرفني. 

يف املباحث الأخية من »اأ�سلمة بولندا« يقع املوؤلف يف 

تعليمات  فيقدم  التعليمية،  الإر�سادية  الكتابة  مطب 

ل��ق��رائ��ه يف ع��ن��وان��ات خم��ت��ل��ف��ة، ت�����س��ب يف جم��م��ل��ه��ا يف 

يطرح  فمثال،  امل��زع��وم.  الإ���س��الم��ي  اخلطر  درء  خانة 

�سوؤال عّماهية الطرق التي يتبعها امل�سلمون ل�ستمالة 

يتحدث  وه��ن��ا  الإ���س��الم.  اإىل  وحتويلهم  البولنديني 

ال�سعف  با�ستخدام نقاط  اأولهما يجري  عن م�سلكني، 

املا�سونية،  م�سلك  ي�سميه  وثانيهما  الكاثوليك؛  عند 

�سخ�سيات  خ���الل  م��ن  ف��اع��ل  امل�سلك  ه���ذا  اأن  وي��زع��م 

املوؤلف  ين�سى  ول  العاملية.  باملا�سونية  م�سلمة مرتبطة 

اإر�ساداته املبا�سرة التي من �ساأنها، كما يظن،  اأن ي�سع 

الإ�سالم.  فيو�ص  ي�سميه  مما  البولنديني  حت�سن  اأن 

تعليماته  يف  كراي�سكي  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  هنا  بد  ول 

ويعمل  اأكادميي،  كاأ�ستاذ  عمله  اأ�سول  عن  يخرج  هذه 

اأو كمحقق يرى جمريات الأمور من منظور  كمر�سد، 

امل����وؤام����رات اخل��ف��ي��ة، ل احل��ق��ائ��ق ال��ب��ي��ن��ة. وب���ذل���ك ل 

حتى  جلدته،  اأبناء  من  القراء  لعقول  احراما  يبدي 

�سعب  وال��ب��ول��ن��دي��ون  �سكليا.  ذل��ك  اإظ��ه��ار  ح���اول  واإن 

جم���رب وم��ت��ع��ل��م، ل اأم���ي���ني يف ���س��ف��وف��ه، ول��ي�����ص من 

عنه.  ير�سىون  ل  ب�سيء  اإقناعهم  اأو  خداعهم  ال�سهل 

هداية  اإىل  ي�سعون  الذين  امل�سلمني  اإّن  القول  وينبغي 

اأغلب  يف  فردية  اأعمالهم  تكون  دينهم،  اإىل  الآخ��ري��ن 

موؤامرات  ول  منظمات  األ  التاأكيد  وميكن  الأح��اي��ني، 

يرى يف  اأن  ي�ساأ  كراي�سكي مل  اأن  ويبدو  وراءه��ا.  تقف 

ذلك عمال م�سابها ملا يقوم به املب�سرون امل�سيحيون يف 

اإفريقيا واآ�سيا وغيهما من القارات.

الأوىل« يقدم  املرحلة   – بولندا  »اأ�سلمة  اأّن كتاب  رغم 

ال�سوؤون التي تخ�ص العالقة بني الإ�سالم  الكثي من 

وامل�����س��ي��ح��ي��ة، وم��ن��ه��ا م���ا ي��ث��ي ال��ك��ث��ي م���ن ال�����س��ج��ون 

وال���غ���راب���ة، ل��ك��ن��ه ل ي��ع��ر���ص اأي����ة ح��ق��ائ��ق، اأو اأط��اري��ح 

مقنعة، عن الأ�سلمة املزعومة، على الأقل يف مرحلتها 

الأوىل امل�سمنة يف العنوان. ول نخرج من باب الأمانة 

كتاب  يف  يجد  مل  النبيه  ال��ق��ارئ  اإن  قلنا  اإن  العلمية 

الربوفي�سور �ستاني�سواف كراي�سكي الَبكرة التي هياأها 

ل��ي��ل��ف ع��ل��ي��ه��ا خ��ي��وط ت��ل��ك امل��رح��ل��ة امل���وه���وم���ة، وب��ك��ل 

تاأكيد لن يعر على اخليط الذي �سيقوده اإىل املرحلة 

اأ�سلمة بولندا.       الثانية من 

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

 عنوان الكتاب: اأ�سلمة بولندا – املرحلة الأوىل

كراي�سكي  �ستاني�سواف  املوؤلف: 

 Wydawnictwo Św. Tomasza :النا�سر

z Akwinu
مكان الن�سر: وار�سو – بولندا  

 2016 �سنة الن�سر: 

البولندية الكتاب:  لغة 

120�سفحة ال�سفحات:  عدد 

   * اأكادميي فل�صطيني مقيم يف بولندا
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هم أيضا بشر: غير اليهود في فكر الرامبام 
)الرّبي موسى بن ميمون( لمناحيم قلنر

فوزي البدوي *
هذا كتاب يجّدف عك�س التيار، ومن هنا اأهميته؛ فقد �صاع عن اليهودية اأّنها تكر�س هيمنة اليهودي على غريه من الأغيار، وداأبت اليهودية التقليدية اأو الربانية 

حتى ع�صرنا احلا�صر يف اأ�صكالها احلريدية والقومية املغالية على تاأكيد هذه الفكرة حتى اأّن الّربي يت�صحاق بن زئيف اأحد حمرري جملة »عولم هحا�صيدوت« 

ل�صان حال بع�س اليهود املتزمتني يف اإ�صرائيل كتب يف العدد 160 من املجلة مقال حتري�صيا وعن�صريا عنوانه »العرب كل نواياهم �صيئة« ومما اأورده فيه اأّن العرب 

هم اأّمة منحطة وهم اأكرث ال�صعوب التي تعرف ال�صغينة، واأن كل نواياهم �صيئة وماكرون ووحو�س ي�صبهون احلمار ويتلذذون على القتل، واأ�صرف فيه يف بيان علوية 

اليهود واليهودية على امل�صلمني والإ�صالم. ونف�س هذه الأفكار مما جنده مبثوثا يف كتابات زعيم حركة كاخ مائري كاهانا وخ�صو�صا يف خطابه ال�صهري واليتيم يف 

الكني�صت الإ�صرائيلي 1988مما ي�صل مرجعا يف العن�صرية البغي�صة.

من  كبي  ق�سم  بني  ال�سائعة  الآراء  هذه  اأهمّية  اأّن  غي 

اأّن  م��ن  اأهميتها  تنبع  اإّن���ا  وال��غ��الة  املتدينني  ال��ي��ه��ود 

متفقهة  ك��ب��ار  اآراء  على  يعتمدون  م��ا  ك��ث��يا  اأ�سحابها 

وعلى  اأ�سا�ًسا  الغاوؤنيم  من  الو�سطى  القرون  يف  اليهود 

راأ���س��ه��م ال��رب��ي م��و���س��ى ب��ن م��ي��م��ون ال��ق��رط��ب��ي �ساحب 

اأطلق عليه  و»دلل��ة احلائرين« وهو من  ت��وراة«  »امل�سنه 

مو�سى  من  »اأّن��ه  فيه  وقالت  الكني�ص  ن�سر  لقب  اليهود 

بن  مو�سى  مثل  يظهر  مل  ميمون  بن  مو�سى  اإىل  النبي 

ومزية  وعلمه.  ق��دره  جلاللة  بنبيها  ف�ساهته  ميمون 

جامعة  عن  قلرن  مناحيم  د.  اأ�سدره  ال��ذي  الكتاب  هذا 

الآخ��ر للرّبى مو�سى بن  الوجه  اأّن��ه يبني  بار ايالن هي 

التقليدية ومن ورائها  اليهودية  ميمون الذي تتجاهله 

مبثوثة  جنددها  التي  العن�سرية  اليهودية  هذه  اليوم 

كتابه  و�سم  وق��د  الأو���س��اط،  ه��ذه  يكتب يف  يف كثي مما 

ب��ع��ن��وان م��ث��ي وه���و »ه���م اأي�����س��ا ب�����س��ر« »ه���ان���وخ���ري« يف 

عموما  ه��و  العربية  اللغة  يف  وال��ن��وخ��ري  الرمبام  ع��ني 

متعددة.  اأخ��رى  معاٍن  يف  جم��ازا  ويطلق  اليهودي،  غي 

ميكن  كثية  عبارات  على  احلقيقة  يف  العربية  وتتوفر 

ا���س��ت��ث��م��اره��ا يف درا����س���ة اإ���س��ك��ال��ي��ة ال��غ��يي��ة والآخ�����ر يف 

اأو  الفقهية  اأو  الفل�سفية  الوجهة  م��ن  ���س��واء  اليهودية 

الأدبية من مثل عبارات »غر تو�ساف« اأو الغرباء املقيمني 

اأو  اأو عبارة هاغوئيم  اإ�سرائيل - كما يزعمون  يف »اأر�ص 

»اأتقياء  اأي  هاعولم«  اإم��وت  »ح�سيدي  عبارة  اأو  الأغيار 

لها  تعر�ص  التي  املفاهيم  من  ذل��ك  وغ��ي  ال��ع��امل«  اأمم 

اأو عر�سا يف عمله هذا. واحلقيقة  مناحيم قلرن بتو�سع 

هو  امللة  املخالف يف  اإ�سكالية  لعر�ص  الرمبام  اختيار  اأّن 

اليهودي متمتعا  الوعي  فالرمبام ظل يف  اختيار موفق 

ذي  احلائرين  دللة  �ساحب  اأول  فهو  مزدوجة  ب�سورة 

املنحى الفل�سفي والكالمي وفيه جند نزوعا اأحيانا اإىل 

عمدة  توراه  امل�سنة  �ساحب  اأي�سا  وهو  وقيمها،  الكونية 

التي  الفقهية  اآرائه  اليهودي والذي يحتوي على  الفقه 

مبخزون  اليوم  واملتطرفة  بل  املحافظة  الأو���س��اط  متد 

ونظرتها  �سلوكها  تربر  التي  والأحكام  الآراء  من  كبي 

اأم���دت بع�ص الأو���س��اط مبا  ب��ل  ال��ي��ه��ود،  ال��دون��ي��ة لغي 

اليهودية  داخل  حتى  ج�سديا  اخل�سوم  ت�سفية  متت  به 

على  ح��ر���س��ت  ال��ت��ي  الأو����س���اط  ���س��اأن  ه��و  مثلما  نف�سها 

اأو دين  اأح��ك��ام دي��ن رودف  اع��ت��م��ادا على  راب���ني  اغ��ت��ي��ال 

مو�سر ووجدت يف اإيغال عمي الأداة التنفيذية لذلك. 

اإىل  كتابه  املوؤلف  ق�سم  ال�سائك  املو�سوع  هذا  ولدرا�سة 

اإ�سرائيل  ب�سعب  املت�سلة  ال�سرديات  فيها  در���ص  مقدمة 

اأي منظور ما ميكن  مع الركيز على املنظور الرباين؛ 

اأن نطلق عليه جمهور اليهود على ما اعتادت اأن ت�سميه 

در�ص  ف�سول  ثمانية  خ�س�ص  ث��ّم  الإ�سالمية  م�سادرنا 

اب���ن ميمون  ع��ن��د  ب��ال��ك��ون��ي��ة  اأ���س��م��اه  م��ا  م��ن��ه��ا  الأول  يف 

وت��و���س��ع ف��ي��ه يف ق�����س��اي��ا ال��ك��ون��ي��ة واخل�����س��و���س��ي��ة وحلل 

امل�سنا وخ�سو�سا فقرات من مبحث  بع�سا من ن�سو�ص 

الغريبة(  )العبادة  زاراه  ع��ب��وداه  ومبحث  ال�سنهدرين 

واملاهارا�سا  ميمون  ابن  �سروح  يف  نظر  ثم  مو�سعني  يف 

اأما يف الق�سم الثاين فاهتم  اأي الربي �سموئيل ايدل�ص. 

يف  الإمي���ان  ق�سية  مثل  م��ن  الأ���س��ول  تاأ�سيل  مب�ساألة 

والفكر  الو�سطى  والقرون  احلاخامات  فكر  ويف  التوراة 

الفل�سفي اليهودي الو�سيط، ومتت درا�سة م�ساألة اخللق 

باأ�س�ص  امل��و���س��وم  الثالث  الق�سم  ويف  الإل���ه.  ���س��ورة  على 

اأول  التوراة  يف  الت�سريع  يف  احلكمة  درا�سة  متت  العلم، 

ثّم  امل�سنا  و�سرح  احلائرين  دللة  ثّم من خالل مقدمة 

الهالخا  وال�سالت بني  وامل�سنا  التوراة  التوبة يف  اأحكام 

تتعلق  م�سائل  امل��وال��ي��ة  الأب����واب  در����ص يف  ث��م  وال��ن��ب��وة، 

در�ص  وفيه  الآتي  واملا�سيح  ال�سابق على اخللق  بالوجود 

الأ�سول الثالثة ع�سر واأحكام التوبة، وتو�سع يف درا�سة 

اليمن،  يهود  اإىل  ميمون  ابن  ور�سالة  احلائرين  دلل��ة 

ان��ت��ق��ل اإىل حديث  امل����وت، ث��م  ب��ع��د  ال��ب��ع��ث  ور���س��ال��ت��ه يف 

الّربي مو�سى بن  الكونية يف فكر  اإ�سكالية  مف�سل حول 

ميمون والإجابة عن �سوؤال هل كان ابن ميمون كونيا؟ 

والآم��ال  عمله  م�سروعية  ع��ن  باحلديث  الكتاب  وختم 

الّربي  على  خا�ص  تركيز  مع  الكتاب  على  يعلقها  التي 

ي��ه��ودا ه��ال��ي��ف��ي الن��دل�����س��ي امل��ع��روف ع��ن��د ال��ع��رب ب��اأب��ي 

احل�سن الالوي وكذلك على ابن ميمون واأتباعهما من 

بعهدها.

ه���ذا ال��ك��ت��اب اإذن ه��و حم��اول��ة ف��ري��دة ف��ي��م��ا ن��ع��ل��م من 

ب��ار  ج��ام��ع��ة  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  الفل�سفية  ال��درا���س��ات  اأ���س��ت��اذ 

اأ���س��ار  ومثلما  ال�سائد  ال���راأي  م��ع  القطع  حت��اول  اي��الن 

بالأ�سا�ص  ج��دايل  عمل  ف��اإّن��ه  الباحثني  بع�ص  ح��ق  ع��ن 

اليهودي  ال��ع��امل  يف  املنت�سرة  العن�سرية  النزعات  �سد 

اأن يكتب هذه املرة باللغة العربية  اليوم؛ ولذلك ق�سد 

حماولة  يف  الإجنليزية  باللغة  الكتابة  اعتاد  الذي  وهو 

منه ل��ل��وق��وف يف وج��ه ال��ت��وج��ه امل��زع��ج داخ���ل الأو���س��اط 

الأرثودوك�سية الإ�سرائيلية حينما ترى يف غي اليهودي 

فل�سطينيا اأو عربيا اأو مغايًرا لها يف امللة على اأّنه منحط 

الدرجة والقيمة حماول الكتابة فيما ي�سبه البحر من 

احلاخامات  اأقوال  بني  اأي  اأمامكم:  والعدو من  ورائكم 

بن  مو�سى  الّربي  اأق��وال  من  تناثر  ما  وب��ني  املتع�سبني 

تلك  خ�سو�سا  والكالمية  الفل�سفية  كتاباته  يف  ميمون 

اأن  التي تك�سف ح�سب نظره عن نزعة كونية ل ميكنها 

من  وبالرغم  املقيتة،  الأرثوذك�سية  النظرة  مع  تتوافق 

اإل  ال��ي��ه��ودي  ال��رم��ب��ام  فكر  م��ن  العمق  اأن���ه ل مي�ص يف 

اأو���س��اط  على  ال�سيق  بع�ص  �سيدخل  �سك  ل  كتاب  اأن��ه 

الي�سيفا  م��دار���ص  ويف  الدينية  جامعاتهم  يف  املتدينني 

التلمودية.

ك��ت��اب��ه بع�ص  ب���داي���ة  ق��ل��رن يف  ت��خ��ّي د. م��ن��اح��ي��م  وق����د 

ال�سواهد الن�سّية املعتمدة من الأدب الّرباين التي تغذي 

التي  الكتب  اأحد  اإىل  م�سيا  ال�ستعالئية  النزعة  هذه 

»ت��وراة هاميلخ  كتاب  ال�سدد وهو  رواج��ا يف هذا  حققت 

امل��ت��ط��رف  ل��ل��ح��اخ��ام  امل��ل��ك  ت����وراة  اأو  המלך  תורת   “
اأرب���ع  ك��ري��ات  م�ستوطنة  م��ن  ליאור  דב  ل��ي��ئ��ور  دوف 

الفل�سطينية  اخلليل  مدينة  اأرا���س��ي  على  تقوم  املقامة 

الذي  جولد�ستاين  ب��اروخ  املتطرف  منها  تخرج  والتي 

ق��ت��ل امل�����س��ل��ني ف��ج��را يف جم����زرة احل����رم الإب��راه��ي��م��ي؛ 

 25 150 اآخرين يف  29 م�سلياً وجرح  التي ا�ست�سهد فيها 

وجه  يف  احلاخامية  وق��وف  من  وبالرغم   1994 فرباير 
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الّربي عوفاديا يو�سف  الكتاب ممثلة يف ت�سريحات  هذا 

فاإّن لهذا الكتاب تاأثيا كبيا يف اأو�ساط عموم املتدينني 

الراديكاليني من اليهود.

ك��م��ا ا���س��ت�����س��ه��د ب���اأق���وال اأح����د احل���اخ���ام���ات امل��ع��ا���س��ري��ن 

אבינר  שלמה  افيرن  �سلومو  املتع�سبني  الأرثوذك�ص 

»نحن  ق��ائ��ال  كتب  ال���ذي  الفرن�سية  الأ���س��ول  ذوي  م��ن 

بل  التوراة  تلقينا  اأننا  ب�سبب  �سعبا خمتارا  ل�سنا  اليهود 

تلقينا التوراة لأننا �سعب خمتار אנו עם סגולה לא 

את  קבלנו  אלא  התורה,  את  שקבלנו  בגלל 
تتوافق  فالتوراة  סגולה  עם  שאנו  מפני  התורה 
وط��ب��ي��ع��ت��ن��ا اخل��ا���س��ة ولأم��ت��ن��ا و���س��ع��ب��ن��ا ط��ب��ي��ع��ة خا�سة 

متميزة تخالف كل الأمم الأخرى يف �سخ�سيتها وروحها، 

فاإن  بالعن�سرية  ال�سبب  لهذا  ي�سمنا  البع�ص  كان  واإذا 

العن�سرية اإذا كان معناها هذه اخل�سو�سية والعلو على 

كل الأمم الأخرى فنحن فعال عن�سريون. اإننا نعلو كل 

بطبيعة  ب��ل  ال��ل��ون  اأو  اجلن�ص  ب�سبب  ل  الأخ���رى  الأمم 

الروح التي نحملها والتوراة لي�ست اإل هذا التعبي عن 

م�سموننا الداخلي وحمتواه. لقد تلقينا التوراة ب�سبب 

اليهود  غ��ي  وروح  التقبل،  على  ال��روح��ي��ة  ق��درت��ن��ا  م��ن 

خمتلفة عن روحنا كليا، ول تك�سوها هذه القدا�سة التي 

لنا ».

وق���ب���ل ال���غ���و����ص يف ن�����س��و���ص اب����ن م��ي��م��ون ي�����س��ت�����س��ه��د. 

د. م��ن��اح��ي��م ق��ل��رن ب��اأك��ر م��ن ح��اخ��ام م��ن احل��اخ��ام��ات 

الآخرين من الوليات املتحدة وغيها ممن يعترب من 

الن�سو�ص  ت�سميهم  كما  ي�سيفا(  )رو���ص  املثايب  روؤو���ص 

جاء  ما  وترف�ص  الأق��وال  هذه  ت�ساد  القدمية  العربية 

خلق  الإن�سان  اأّن  على  »وت��وؤك��د  هاميلخ  ت��وراه  كتاب«  يف 

على �سورة اهلل ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה ֶאת ָהָאדם 

مثلما جاء يف �سفر التكوين وغيه من املوا�سع. 

غي اأّن اأكرب اأهمية لعمل د. مناحيم قلرن هو اأنه يقوم 

بعملية حتليل متينة لن�سو�ص الرمبام التي تدين مثل 

اإّن كل موؤمن باهلل الواحد هو  هذه املواقف فهو القائل 

بال�سرورة تبع لأبينا اإبراهيم وكل من ترقى يف درجات 

الكمال الأخالقي ا�ستحق اأن يكون على �سورة اهلل حتى 

اآخر نقال عن  واإن مل يكن يهوديا. ويتحدث يف مو�سع 

ابن ميمون اأن غي اليهودي من الفال�سفة مثال؛ وهو 

الذي ترقى يف مراتب الكمال هو اأعلى درجة من طالب 

اهلل،  بحقوق  اجل��اه��ل  ح��اخ��ام«  »تلميد  ال��ي��ه��ودي  العلم 

ويزيد تو�سعا من خالل النظر يف كتابه املو�سوم بف�سول 

ياأخذ احلكمة من  اأن  املرء  اأّن على  اأب��وت«  »برقي  الآب��اء 

وهو  غيهم  من  اأو  اليهود  من  �سواء  ج��اء؛  م�سدر  اأي 

النبي )�سلى اهلل عليه  املروي عن  ما يذكرنا باحلديث 

و�سلم(: احلكمة �سالة املوؤمن اأّنى وجدها اأخذها..

»بيد  كناية  امل��ع��روف  ت���وراة  للم�سنة  كتابه  مقدمة  ويف 

توؤخذ  اأّن احلكمة ل  اإىل  ي�سي  القوية  اليد  »اأو  حازاقة 

اأي�سا  بل  فقط  اإ�سرائيل  بني  اأنبياء  الأنبياء  اأف��واه  من 

من اأفواه احلكماء من غي اليهود اأي�سا، وكذلك يكرر 

املعتربة  اليهودية  الن�سو�ص  من  ال�سواهد  ميمون  ابن 

م��ن م��ث��ل ف�����س��ول »اأح���ك���ام ال�����س��م��ي��ط��اه وال��ي��وب��ي��ل« من 

اأن ي�سل  باإمكانه  اإن�سان  اأّن كل  التوراة من  التثنية على 

اإليه  ذه��ب  ما  عك�ص  على  الكربى  القدا�سة  مرتبة  اإىل 

באי  כל  لعبارة  تف�سيهم  اليهود يف  علماء  الكثي من 

الأح��ك��ام  م��ن  ع�سر  ال��ث��ال��ث  الق�سم  يف  ال����واردة  העולם 
املذكورة 

يف  ميمون  اب��ن  فيه  تو�سع  ال��ذي  الأك���رب  الق�سم  ول��ع��ل   

مناحيم  د.  م��ن  وا�ستحقت  ال��ي��ه��ود  غ��ي  اأح��ك��ام  درا���س��ة 

بالوثنية  املو�سوم  الق�سم  ذلك  هو  كبيا  اهتماًما  قلرن 

واأحكام الأغيار، وقد اجتهد الباحث يف حماولة اقتنا�ص 

اإىل  تنت�سر  التي  والفقرات  واملالحظات  الإ���س��ارات  كل 

عند  الكونية  النزعة  ب��ي��ان  وه��و  ع��ن��ده  الكتابة  �سيا�سة 

حتاول  ما  مع  راأي��ه  ح�سب  كليا  واملتعار�سة  ميمون  ابن 

وتتواتر  ميمون،  بابن  اإل�ساقه  الأرثوذك�سية  الأو�ساط 

من  الت��اه  نف�ص  يف  الفقرات  وحتليل  ال�ست�سهادات، 

وذلك  يعتمدها  التي  واملدرا�سية،  التلمودية  الن�سو�ص 

طوال �سفحات الكتاب.

الذي يعتمده نقال عن  اأطرف ما يف الحتجاج  اأّن  غي 

اليهود هم من حتمل  ب��اأّن  اأق��ّر  واإن  اأن��ه  ابن ميمون هو 

يف  ال��رق��ي  بغية  بها  ليعملوا  الأح��ك��ام  وتلقي  الأم��ان��ة 

درج���ات ال��ك��م��ال الأخ��الق��ي اإل اأن���ه ل م��ان��ع مي��ن��ع غي 

اليهود من النخراط يف هذا املنحى، ول �سيء مينعهم 

م��ن ال��ت��ه��ّود وال���دخ���ول يف ال�����س��ع��ب ال��ي��ه��ودي؛ وه���ذا يف 

احل��ق��ي��ق��ة م���ن امل���واق���ف امل��ه��م��ة ال��ت��ي ت��ك�����س��ف ك��م��ا ي��رى 

ديانة  اأّن��ه��ا  م��ن  ���س��اع  ب��ال��رغ��م مم��ا  اليهودية  اأّن  امل��وؤل��ف 

العرق  تتجاوز  ديانة  املعنى  بهذا  اأّنها  اإل  عرقّية  قومية 

والقومية وتاأخذ طابعا كونيا بالرغم من بقائها ال�سبيل 

اب���ن ميمون  ي��ق��ول��ه  ي��ب��دو، وه���و م��ا ل  ل��ل��خ��ال���ص فيما 

جدا  متقدما  يعترب  املوقف  ه��ذا  اأّن  �سك  ول  �سراحة؛ 

واحلاخامات  الالهوتيني  كبار  عند  جن��ده  مبا  مقارنة 

يف  ك��وك  يت�سحاق  ال��ّرب��ي  اأم��ث��ال  من  املعا�سرين  اليهود 

مناحيم  د.  يفت  ومل  »اأوروت«  ال�سهي  »الأن���وار«  كتابه 

التاريخي  العمق  يبني  اأن  الكتاب  �سفحات  ط��وال  قلرن 

والرفعة  باخل�سو�سية  ال�سعور  تعزز  التي  الأفكار  لهذه 

والعلو عن بقّية ال�سعب ويربطها بال�سياقات التاريخية 

ال��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا، وم��ن ه��ن��ا ت��وق��ف��ه ع��ن��د ك��ت��اب��ات اأب��ي 

الدين  ن�سرة  يف  والدليل  الرد  �ساحب  ال��الوي  احل�سن 

الذليل. 

ي�سميه  م��ا  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د  اإىل  امل���وؤل���ف  ي��ن��ت��ه��ي  واأخ�����ًيا 

»ال��ت��وا���س��ع ال��اله��وت��ي« امل����وؤدي اإىل ق��ب��ول الآخ���ر ال��ذي 

مي��ك��ن ل��ل��ي��ه��ود اأن ي��ت��ع��ل��م��وا م��ن��ه، م�����س��ددا ع��ل��ى اأه��م��ي��ة 

املنغلقة  اخل�سو�سية  دع���وات  ك��ل  م��ق��اوم��ة  يف  ال��ك��ون��ي��ة 

العنف  اإىل  اإل  ت���وؤدي  اأن  ميكن  ل  وال��ت��ي  نف�سها،  على 

من  هو  ميمون  ابن  اأّن  ويعترب  والعن�سرية  والغطر�سة 

اليهودية  علماء  بع�ص  من  حداثة  اأك��ر  الوجوه  بع�ص 

واأح��ب��اره��ا امل��ع��ا���س��ري��ن؛ وه���و ال���ذي ع��ا���ص ب��ني ال��ع��رب 

وامل�سلمني وانغر�ص يف هذه الربة ال�سرق اأو�سطية.

كتبه  كتاب  هو  الكتاب  هذا  اإن  القول  ميكن  اخلتام  ويف 

اأمثاله بالأ�سا�ص، وهو موجه ملعاجلة  يهودي ليهود من 

ق�����س��ي��ة ت��ق��ل��ق ب��ع�����ص الأو�����س����اط الأك���ادمي���ي���ة وال��ن��خ��ب 

املت�سددة  الأف��ك��ار  تف�سي  من  تخ�سى  التي  الإ�سرائيلية 

هذا  م�ستقبل  على  اخل��وف  ذل��ك  يف  يحركها  واملنغلقة؛ 

الكيان، ولكن هذا ل يعنى اأّن القراء العرب ل ي�ستطيعون 

اأن  جدا  املهم  فمن  �سواكنهم،  يحرك  ما  فيه  يجدوا  اأن 

تاريخ  واملتخ�س�سني يف  العرب  الأكادمييني  بع�ص  يقوم 

ال��ع��الق��ات الإ���س��الم��ّي��ة ال��ي��ه��ودي��ة ب��درا���س��ة م��ق��ارن��ة بني 

ن�سو�ص  من  تاريخنا  يف  عرفناه  ما  وب��ني  التوجه  ه��ذا 

حول اأحكام اأهل الذمة وامل�ستاأمنني يف دار الإ�سالم من 

يف  التفكي  اإع����ادة  جهة  وم��ن  اأول  التاريخية  ال��وج��ه��ة 

ر�سد  اآج��ل  من  والثقافتني  الديانتني  يف  الآخ��ر  ق�سية 

اأوجه الت�سابه والختالف.

وب��ال��رغ��م مم���ا يف ال��ك��ت��اب م���ن اأوج����ه اجل��ه��د ال��ن��ظ��ري 

العميق الذي حتركه هواج�ص فل�سفية وكونية وبالرغم 

يف  امل�سمنة  الكونية  النزعة  بني  الف�سل  حماولته  من 

دللة احلائرين والنزعة اخل�سو�سية الكامنة اأحيانا يف 

ت��وراة«  »امل�سنه  يف  ظهرت  كما  اليهودي  الفقه  ن�سو�ص 

بوجاهة  احلقيقة  يف  ك��ث��ًيا  يقنع  ل  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ف���اإّن 

اأ�سي  يزال  د. قلرن ل  فالباحث  والقول  الكتابة  �سيا�سة 

البحث يف الن�سو�ص القدمية عن حلظات �سوء وحداثة 

�سياقات  يف  وك��ت��ب  و�سيط  ع��امل  ميمون  ف��اب��ن  م�سنعة 

اإ�سكاليات طرحتها اليهودية يف حقبتها  و�سيطة و�سمن 

بق�سايا  امل��وؤل��ف  ان�سغال  م�سغول  يكن  ومل  الو�سيطة، 

الكونية واخل�سو�سية، وكان الأجدر يف نظري لو حاول 

اليهودي  ال��دي��ن��ي  الفكر  خ���ارج  الق�سايا  ه��ذه  تاأ�سي�ص 

ال��و���س��ي��ط واحل���دي���ث؛ ف��ه��ي ع��م��ل��ي��ة ع��ق��ي��م��ة يف ن��ظ��ري. 

باملعنى  راديكالية  اإىل مقاربة  واليهودية كغيها حتتاج 

الو�سيطة  العقلية  اإ�سار  من  للخروج  للكلمة؛  الفل�سفي 

ابن  م��ن  ون�سو�ص  ف��ق��رات  نتخي  اأن  املقنع  غ��ي  وم��ن 

اليهودية  الأ���س��ول��ي��ة  �سد  واق��ًي��ا  درع��ا  لنجعله  ميمون 

ذلك اأّن يف ن�سو�سه مئات الن�سو�ص الأخرى التي تقف 

يف وجه هذا النوع من الحتجاج ول �سك اأّن مقتل رابني 

نف�سه بفتوى دين رودف غي دليل على ذلك فما بالك 

اليهود. بغي 

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

الرامبام  فكر  يف  اليهود  غي  ب�سر:  اأي�سا  هم  الكتاب: 

)الّربي مو�سى بن ميمون( גם הם קרויים אדם: 

הנכרי בעיני הרמב״ם
تاأليف د. مناحيم قلرن 

دار الن�سر: جامعة بار اإيالن

�سنة الن�سر فرباير 2016 عدد ال�سفحات 260

لغة الن�سر: اللغة العربية

* اأ�صتاذ الدرا�صات اليهودية باجلامعة 
التون�صية 



22

 رمضان 1438 هـ - مايو 2017م

الالهوت الفلسفي المعاصر
شارل تاليافيرو وشاد مايستر

محمد الشيخ *
َمْن قال اإّن »الالهوت« ـ وهو عديل »علم الكالم« يف التقاليد الإ�صالمية ـ قد مات؟ ومن قال، بالتبع، اإن »الالهوت الفل�صفي« - وهو نظري »علم 

الكالم الفل�صفي« عندنا - قد باد؟ تكاد الكنائ�س بالغرب تكون مهجورة، بينما الالهوت �صوقه نافقة. والأمر يو�صك اأن يكون بال�صد عندنا. 

غربا، كانت دائما لالهوت، و�صمنه الالهوت الفل�صفي، حياٌة على الرغم من بع�س �صمور اأ�صاب ال�صعور الديني. و�صرقا - يف البالد الإ�صالمية 

ال�صرقية )اإيران والعراق ولبنان و�صورية( - يتم احلديث اليوم عن »علم الكالم اجلديد«، كما يتم احلديث غربا - باملغرب وتون�س على وجه 

اخل�صو�س - عن »جتديد علم الكالم«. على اأن اأهل ال�صرق عموما - �صرقا وغربا - ل يكادون يهتمون بالالهوت يف البالد الغربية، اللهم اإل يف 

ما ندر. 

وقد جاء هذا الكتاب - الالهوت الفل�صفي املعا�صر )2016( - لكي يقدم للقارئ �صورة �صافية عما جد يف اأمر الالهوت الفل�صفي اخلا�س بخم�س 

ديانات: الديانات الإبراهيمية الثالث )اليهودية وامل�صيحية والإ�صالم(، ف�صال عن الديانتني الآ�صيويتني الأ�صا�صيتني )الهندو�صية والبوذية(. 

ويتكون الكتاب من مدخل وت�صعة ف�صول. وكل ق�صم منه مذيل باأ�صئلة تفكرية تعني القارئ على تقومي ما ورد فيه من معارف جديدة واإثرائها 

ومعار�صتها باآراء اأخرى مل ترد يف متنه.

املدخل: ما الالهوت الفل�صفي؟

الأ�سا�سية  الأ�سئلة  َب�ْسَط  الكتاب  مدخل  يت�سمن 

الفل�سفي«.  »ال��اله��وت  مبحث  ح��ول  تطرح  التي 

وهي يف عداد اخلم�سة: 

بعبارة غي  اأو قل  الفل�سفي،  اأ - ما هو الالهوت 

الكالم  علم  ه��و  م��ا  ال��ع��رب��ي:  الل�سان  يف  معهودة 

تفكي  اأنه  الفل�سفي  الالهوت  حقيقة  الفل�سفي؟ 

»ال��رب��اين«.  مفهوم  ويف  »ال��رب«  مفهوم  يف  نقدي 

وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ت��ت�����س��م��ن امل���م���ار����س���ة ال��ت��اري��خ��ي��ة 

املقد�ص،  للكتاب  النقدي  التاأويل  درا�سة  لالهوت 

تقوم  لالهوت  املعا�سرة  الفل�سفية  املمار�سة  فاإن 

ال��ت�����س��ورات وامل���روي���ات عن  ع��ل��ى درا���س��ة خمتلف 

»الرب« وعن »ال�ساأن الرباين«. وما مييز الالهوت 

الفل�سفي املعا�سر عن البحث الفل�سفي يف الدين 

يف  الفل�سفية  التقاليد  اإىل  ينظر  اأن��ه  ه��و  بعامة 

النظر اإىل »الرب« واإىل »الرباين« نظرة »جوانية« 

من  للفل�سفة  مم��ار���س��ة  اأن���ه  اأي  م��ع��ا؛  و«ب��ران��ي��ة« 

من  الالهوتية.  التقاليد  »خ���ارج«  وم��ن  »داخ���ل« 

ومن  متحيزة.  غي  حيادية  بنظرة  اأي  اخل���ارج؛ 

تقليد  اإىل  التحيز  بال�سرورة  يعني  ل  ال��داخ��ل؛ 

ما، واإنا ال�ستناد اإىل هذا التقليد امل�ستاأن�ص به. 

الفل�سفي  ال��اله��وت  مم��ار���س��ة  تتطلب  وه��ل   - ب 

وج��واب  بعينه؟  دي��ن  اإىل  منتميا  امل��رء  ي��ك��ون  اأن 

القول  ح��د  اإىل  ي��ذه��ب��ان  ب��ل  بال�سلب.  الباحثني 

باأنه، مثال، با�ستطاعة غي امل�سيحيني اأن يزاولوا 

ميكنهم  هذا،  من  اأكر  م�سيحيا.  فل�سفيا  لهوتا 

ال��ذي  ذاك  م��ن  اأف�����س��ل  ينتجوا له��وت��ا  اأن  ح��ت��ى 

ينتجه فيل�سوف لهوتي م�سيحي.

ج - وهل ميكن للتقاليد الدينية التي ل اأثر فيها 

لفكرة »الرب«، �ساأن البوذية، اأن يقوم بها لهوت 

ال��ل��ج��وء  يتمثل يف  ال��ب��اح��ث��ني  وج����واب  ف��ل�����س��ف��ي؟ 

فال�سفة  بالفعل  ثمة  املتحقق:  الواقع  حجة  اإىل 

الأديان  اأهل  مع  الق�سايا  هذه  يناق�سون  بوذيون 

والأدي���ان  البوذية  اأّن  عن  ف�سال  ه��ذا  الربوبية. 

الربوبية تت�ساركان يف فكرة »التعايل«. 

د - وم���ا ه���ي اأخ���الق���ي���ات ال���اله���وت ال��ف��ل�����س��ف��ي؟ 

وتطوير  احلجج،  اإقامة  اإىل  ال�ستناد  واجل��واب: 

مهارة التعرف على احلجج ومتييزها عن ال�سبه، 

متا�سك  ب��ي��ان  يف  التحليلية  امل��ه��ارات  وا�ستعمال 

ال���دع���اوى اأو ت��ه��اف��ت��ه��ا، وال��ت��م��ك��ن م���ن امل��ب��اح��ث 

الأغيار،  اأفكار  على  والنفتاح  املجاورة،  الأخ��رى 

وال��ت��وا���س��ع، وال�����س��رب، وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��خ��ي��ل. 

وي���رك���ز ال��ب��اح��ث��ان ع��ل��ى ف�����س��ي��ل��ت��ني م��ع��رف��ي��ت��ني 

و«التعددية  املتعاطف«  »اخل��ي��ال  هما  اأ�سا�سيتني 

يقوم  اأن  مي��ك��ن  فل�سفي  له���وت  ف��ال  امل��ن��ه��ج��ي��ة«، 

الأخ��رى نظرة  العقائد  اإىل  النظر  حقا من غي 

»تواد«، ومن غي القبول بواقعة »تعدد« العقائد.

فل�سفي؟  له��وت  اإجن��از  يتم  اأن  ميكن  وكيف   - ه 

ذاك يتم باتباع �سرطني: ل ينبغي اأن ي�سرح املرء 

ب��ال�����س��رورة ب��خ��ي��ارات��ه ال��ع��ق��دي��ة ال��اله��وت��ي��ة اإىل 

الآخرين، وعليه اأن ي�ستند اإىل احلرية يف النقا�ص 

معيارا لكل جدل لهوتي فل�سفي حقيقي. 

بالإ�سارة  ال�سايف  املدخل  هذا  الباحثان  ويختتم 

يف  ن���اف���ق���ة  ال��ف��ل�����س��ف��ي  ال����اله����وت  ����س���وق  اأن  اإىل 

اأن  وي��ري��ان  وال��اله��وت��ي��ة.  الأك��ادمي��ي��ة  املوؤ�س�سات 

النتعا�سة:  لهذه  اأ�سباب  ثالثة  الأق��ل  على  ثمة 

اإىل  م��دخ��ل  اأف�����س��ل  اأن  الفال�سفة  بع�ص  اع��ت��ق��اد 

العديد  ورغ��ب��ة  ال��اله��وت��ي،  امل��دخ��ل  ه��و  الفل�سفة 

التي  املناق�سات  يف  التحيز  اأم��ام  الفال�سفة،  م��ن 

ي�سهدها الدين، يف مقاربة من�سفة وذكية للدين، 

بحيث  الدين  اإىل  الفال�سفة  نظرة  وبداية تدد 

بح�سبانه  الدينية  التجربة  اإىل  ينظرون  اأم�سوا 

جدية   � عقلية  ف��ق��ط  ول��ي�����ص   � وج��دان��ي��ة  ت��رب��ة 

�سغوفة. 

الف�صل الأول: العلم والالهوت الفل�صفي

التحديات  على  وال��ث��اين  الأول  الف�سلني  م��دار 
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يف  وه��ي  اليوم.  الفل�سفي  الالهوت  تواجه  التي 

الفل�سفي،  ل��اله��وت  العلم  حت��دي  اث��ن��ني:  ع��داد 

اإن���ه تربة  ح��ي��ث  م��ن   - نف�سه  ال��دي��ن  وحت���دي 

خا�سة قد تتمنع عن النظر العقالين - لالهوت 

الفل�سفي. 

الذي  التحدي  على  الأول  الف�سل  يدور  وهكذا، 

ت�سكله العلوم الطبيعية اأمام الالهوت الفل�سفي. 

وال�سوؤال الذي يطرحه الباحثان ويديران عليه 

املعا�سر  العلم  اأم�سى  هل  ه��و:  ردوده��م��ا  جممل 

اأم  رب��وب��ي��ة  )اأك��ان��ت  الأدي����ان  ك��ل  اأن  ُيظهر  فعال 

واأن  الع��ت��ق��اد اخل��اط��ئ،  رب��وب��ي��ة( مبظهر  غ��ي 

ت�����س��ورات��ه��ا ل��ل��ك��ون »جم����رد ب���ن���اءات اأ���س��ط��وري��ة 

جوابهما  يف  الكتاب  �ساحبا  وي�سدد  متجاوزة«؟ 

اأن الطاعنني يف العتقادات الدينية يبنون  على 

م��وق��ف��ه��م ع��ل��ى م��ب��داأ اأول���وي���ة ال�����س��اأن ال��ع��ل��م��ي - 

البكماء«  ال�����س��م��اء  »ال��وق��ائ��ع  ب��ه ه��ن��ا  وامل��ق�����س��ود 

الفل�سفي  ال�ساأن  بينما  الفل�سفي،  ال�ساأن  على   -

ما  ك��ل  اأي  ال��وا���س��ع؛  املعنى  هنا  ب��ه  وامل��ق�����س��ود   -

اأوىل   - وال��ق��ي��م  وال���س��ت��دللت  باملفاهيم  تعلق 

بالتقدمة على ال�ساأن العلمي؛ وذلك لأن الطرح 

عن  ينبع  اإن��ا  امل��وق��ف  ه��ذا  يتخذ  ح��ني  العلمي 

بذلك.  يعي  اأن  غ��ي  م��ن  حتى  فل�سفية  مقاربة 

الف�سل  ه��ذا  يف  النقد  �سهام  الباحثان  وي�سوب 

الطبيعية«.  »النزعة  با�سم  اأم�سى يعرف  على ما 

وعلى  املعا�سر،  العلم  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  وينتهيان 

الفل�سفي  لالهوت  تاأييدا  اأ�سد  ُيظن،  ما  عك�ص 

موهومة  ل�ستقالة  يوؤ�س�ص  مل  واأنه  ُيعتقد.  مما 

لالهوت الفل�سفي، واإنا هو باعث نه�سة جديدة 

العلم«،  »حدود  بفكرة  الفل�سفي  الالهوت  تغذي 

واأن هناك اإمكانية تفكي يف ما وراء طور العلم.

الف�صل الثاين: الأ�صرار الدينية والالهوت 

الفل�صفي

ال��ذي  ال��ث��اين  ال��ت��ح��دي  الف�سل على  ه��ذا  م���دار 

يواجه الالهوت الفل�سفي: وجهة النظر الدينية 

ال��ت��ي ت���رى اأن م��ن ���س��اأن ال��ت��ج��رب��ة ال��دي��ن��ي��ة اأن 

َلِئْن  اأن��ه  ذلك  الفل�سفي.  التاأمل  على  ت�ستع�سي 

اأثبت الباحثان - يف الف�سل ال�سابق - اأن العلم ل 

ي�سكل حتديا لالهوت الفل�سفي، فاإّن البع�ص قد 

بع�ص  يف  يكمن  اإنا  احلقيقي  التحدي  اأن  يرى 

الأنظار الدينية التي تواجه الالهوت: وماذا لو 

كان ثمة رب لكنه لي�ص ُيعلَم؟ بح�سب ما يذهب 

اإذا  »ال����رب«،  ف��ك��رة  ف���اإن  الفال�سفة،  بع�ص  اإل��ي��ه 

تنفلت  اأنها  ب��دا  ا�ستكناه،  حق  ا�سُتكنهت  هي  ما 

بحيث  الب�سر،  لغة  على  وتتاأبى  الب�سر،  فهم  من 

يف  وتلج  ر،  ُيَتَفكَّ ول  ُيَتَعّقل  ل  ما  ب��اب  يف  تدخل 

اأنه  جمال ما ل ينقال وما ل ينعرب. ف�ساأن اهلل 

ي��ق��ع يف ط��ور م��ا ل ُي��ع��ق��ل ب��ع��ق��ل، ويف ب��اب م��ا ل 

ينقال بلغة. ومن ثمة مي�سي الالهوت الفل�سفي 

على  الكاتبني:  وج��واب  يثمر.  ل  عقيما  مبحثا 

فكرة  النظر  بعني  ناأخذ  اأن  �سرورة  من  الرغم 

تت�سمن  ال��دي��ن��ي��ة  وامل��م��ار���س��ات  الع��ت��ق��ادات  اأن 

طور  تتعدى  التجربة  وم��ن  احل��ي��اة  م��ن  اأ�سكال 

ال�ستك�ساف التحليلي - بحكم اأن احلياة الدينية 

لكي  ُجِعلت  مما  اأكر  وتعا�ص  حتيى  لكي  ُجعلَت 

الفل�سفي  ال��اله��وت  ف���اإن   - وت�ستق�سى  ُت��ب��َح��ث 

اأ���س��ح��ى ي���اأخ���ذ ب��ع��ني ال��ن��ظ��ر خ�����س��و���س��ي��ة ه��ذه 

التعقيل  تعقيلها  اإىل  ي�سعى  ع��اد  وم��ا  التجربة، 

امل��ت��ط��رف. وب��اجل��م��ل��ة، ���س��ار لع��ت��ب��ار ال��وج��دان 

عن  وف�سال  اليوم.  الفل�سفي  الالهوت  يف  مكان 

ل  اأم��ر  ال��رب  �سر  ب��اأن  الباحثان  �سلم  لئن  ه��ذا، 

ُي�سَتكنه بكنه، فاإنهما عادا ليوؤكدا على اأن الكالم 

عن الرب وت�سوره ما كان بالأمر امل�ستحيل، ول 

بال�ساأن غي املهم، واأن مبكنة الالهوت الفل�سفي 

اأن ينه�ص بهذه املهمة على خي وجه. 

والالهوتات  التعددية  الثالث:  الف�صل 

لفل�صفية ا

اإذا كان الباحثان قد نظرا يف الف�سلني ال�سابقني 

يف عائقني اثنني اأمام الالهوت الفل�سفي: التعزز 

يطرحان  فاإنهما  ينعرب،  ل  مبا  والتعزز  بالعلم، 

يف الف�سلني الثالث والرابع م�سكلة اأخرى تتعلق 

هذه  واحل���ال  فلماذا  الدينية.  التقاليد  بتعدد 

اللتزام بتقليد واحد ولي�ص بالتقاليد الأخرى؟ 

باملرة؟  الفل�سفي  الالهوت  على  نعر�ص  ل  وملاذا 

اأ�سكال  خمتلف  بني  املقارنة  اإىل  الباحثان  يعمد 

وذلك  ال�سياقات،  خمتلف  يف  الفل�سفي  الالهوت 

من خالل �سوؤال جوهري: كيف ميكن لالإن�سان 

احل����دود  خم��ت��ل��ف  ع���رب   - ي��ن��ف��ذ  اأو   - ي��ع��رب  اأن 

التقاليد  خمتلف  تقيمها  ال��ت��ي  والخ��ت��الف��ات 

يحوز  ب��اأن  ح��ري  منها  له��وت  واأي  الالهوتية؟ 

ت�����س��دي��ق��ن��ا؟ واأي���ه���م مي��ث��ل احل��ق��ي��ق��ة ومي��ك��ن اأن 

���س��رورة  يخ�ص  م��ا  يف  وج��واب��ه��م��ا  ثقتنا؟  ي��ح��وز 

ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��اله��وت اأن غ��ال��ب��ي��ة ���س��ك��ان ال��ع��امل 

القيم  واأن  م��ع��ني،  دي���ن  اإىل  ان��ت��م��اءه��م  يعلنون 

امل��ح��اي��ث��ة ال��ت��ي ي��دع��و اإل��ي��ه��ا ب��ع�����ص ال��ف��ال���س��ف��ة 

امل��ع��ا���س��ري��ن - اب��ت�����س��ام��ة ���س��ب��ي، ب��راع��ة راق�����ص، 

يوجد  طعما  للحياة  يعطي  مما   - عا�سق  حركة 

متعاليا.  ن�سا  الأدي��ان  يف  عليه  من�سو�سا  اأي�سا 

ال��ت��ق��ال��ي��د  ت��ع��دد  ال��ب��اح��ث��ان: ه���ل  ي��ت�����س��اءل  واإذ 

اأّن يف  فاإّن جوابهما  اأم فر�سة؟  الدينية مع�سلة 

التعدد فر�سة، اإذ كلما كر التنوع ازدادت فر�ص 

بكرة  التعلل  وع��ن  بينها.  م��ن  احل��ق  اكت�ساف 

اأن  ال��ب��اح��ث��ان  ي��رى  ب��ال��ت��وق��ف،  ل��ل��ق��ول  التقاليد 

على  لالإطالع  فر�سة  بالعك�ص  هو  اإن��ا  التعدد 

الديانات  خمتلف  حتملها  التي  القيم  خمتلف 

�سانحة  فر�سا  توفر  اأنها  عن  ف�سال  الربوبية، 

لتجربة الأمر املقد�ص. 

الف�صل الرابع: الدلئل واأ�صكال الوحي

التي  الرئي�سية  احل��ج��ج  ال��ف�����س��ل  ه���ذا  يفح�ص 

تدعو اإىل اعتناق الالهوت الفل�سفي يف التقاليد 

الإبراهيمية. وهو يطرح خم�سة اأمور: 

وهي  الدينية«   »الإب�ستمولوجيا  ي�سمى  ما   - اأ 

ومب�ساألة  واحل��ج��ة،  الع��ت��ق��اد  بنظرية  املتعلقة 

امل��ق��ارب��ة ال������ودودة وغ���ي ال������ودودة ات����اه قيمة 

الدينية. التجربة 

ب - نقد نظرية الفيل�سوف الإجنليزي هيوم يف 

اأمر تلي ال�ساأن الرباين وتخفيه، وبيان تهافت 

موقفه املعادي للمذاهب الربوبية.

التجربة  م��ن  امل�����س��ت��ق��اة  ال��دلئ��ل  ال��ن��ظ��ر يف   - ج 

دلئل  على  تاأثيها  ع��دم  اأو  وتاأثيها  الدينية 

امل���ذه���ب ال���رب���وب���ي ال���ت���ق���ل���ي���دي: وه����ي ال��دل��ي��ل 

الوجودي والدليل الكوين والدليل الالهوتي.

د- ال���رد ع��ل��ى الع��را���س��ات ع��ل��ى ال��ن��ظ��رة التي 

باأن الرب يتجلى لنا يف التجربة الدينية،  تقول 

وذلك �سد النزعات املنكرة للوحي. 
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الف�صل اخلام�س: �صفات اهلل

ي����دور ه���ذا ال��ف�����س��ل ب��اأك��م��ل��ه ع��ل��ى »���س��ف��ات اهلل« 

ال��ت�����س��ورات  ال��ت��ق��ال��ي��د ال��دي��ن��ي��ة ويف  يف خم��ت��ل��ف 

ال�����س��ف��ات.  امل��ع��ا���س��رة، ودللت ه���ذه  ال��اله��وت��ي��ة 

التي  »ال��ك��م��ال«  ع��ل��ى �سفة  ب��اخل�����س��و���ص  وي��رك��ز 

وهو  ُيعبد.  اأن  ال��رب  ا�ستحقاق  فكرة  بها  تتعلق 

ال��دي��ان��ات الإب��راه��ي��م��ي��ة يف  ال��ت��ي تلتقي  الدع����اء 

القول به، كما تلتقي يف فكرة اأن ال�سفات الإلهية 

وق��درة  خ��يي��ة  م��ن  »الإل����ه«  لتغني مفهوم  ت��اأت��ي 

اإىل  الباحثان  ويعمد  وبقاء.  ووجود  وحياة  وعلم 

اإىل  ذل��ك  يف  وف��ي��ان  وهما  ال�سفات،  ه��ذه  فح�ص 

املتدينني  منظور  من  والربانية،  اجلوانية  منهج 

وي��ردان  املت�سككني.  منظور  م��ن  كما  امللتزمني، 

على ادعاء النزعة الن�سوية اأن القول بكمال الإله 

ي��ردان  كما  �سلطوي،  اأب���وي  له��وت��ي  ب��ن��زوع  ي�سي 

ع��ل��ى اأح����د ال��ف��ال���س��ف��ة ال����ذي ي��ذه��ب اإىل ال��ق��ول 

على  القائمة   - العبودية هلل  بني  تعار�ص  بوجود 

التي  الإن�����س��ان  حرية  وب��ني   - واخل��ن��وع  اخل�سوع 

ت��ت�����س��م��ن ف��ك��رة ك���رام���ة الإن�������س���ان. واجل�����واب اأّن 

بال�سد  واإن��ا  الكرامة،  تناق�ص  ل  هلل  العبودية 

لها.  ت�سهد 

الف�صل ال�صاد�س: اخلري وال�صر

اأ���س��ئ��ل��ة: م��ا اخل���ي؟ وما  ي��ط��رح ال��ب��اح��ث��ان جملة 

�سرا  اخل��ي  ي�سي  اأن  وه��ل ميكن  ومل��اذا؟  ال�سر؟ 

وهل  �سرط؟  بال  املحبة  تكون  ومتى  وبالعك�ص؟ 

املحبة عاطفة؟ وكيف ميكن للتقاليد الالهوتية 

وفعلنا  تفكينا  على  عملي  ت��اأث��ي  لها  يكون  اأن 

الأخالقيني، مبا يت�سمن ذلك من اأ�سكال احلكم 

وال���ط���ب واجل��ن�����ص وم�����س��اع��دة امل��ع��دم��ني وح��ك��م 

الإع�����دام ومم��ار���س��ة احل����رب؟ وي��ف��ت��ت��ح ال��ب��اح��ث��ان 

ثم  وال�سر،  بتاأمالت عامة يف اخلي  الف�سل  هذا 

يف  الإلهي  الأم��ر  نظرية  يف  النظر  على  يعرجان 

الأخالق، ويفح�سان ما اأم�سى اليوم يعرف با�سم 

اأويل  بعد  هما  مبا  وال�سداقة،  املحبة  اأخالقيات 

ل��ل��خ��ي، وي��وا���س��الن احل��دي��ث ع��ن الأخ��الق��ي��ات 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة وع���الق���ت���ه���ا ب��ال��ت��ق��ل��ي��د ال���اله���وت���ي 

ت�سور  ك��ون  ع��ن  ب��احل��دي��ث  ويختمان  الفل�سفي، 

اخلي وال�سر يفر�ص فل�سفة يف الذات يحاولن 

بناءها. 

الف�صل ال�صابع: ال�صر والالهوت الفل�صفي

و«ال�سر«  الف�سل يف مفهومي »اخلي«  ينظر هذا 

املقارنة  خالل  من  وذل��ك  الفل�سفي،  الالهوت  يف 

ب��ني ال��ت��ق��ال��ي��د ال��رب��وب��ي��ة، م��ن ج��ه��ة، وال��ت��ق��ال��ي��د 

غي  والهندو�سية  البوذية  �ساأن  الربوبية،  غي 

اإىل  الباحثان  ثانية. ويذهب  الربوبية، من جهة 

الإبراهيمية تعرف بوجود  الدينية  التقاليد  اأن 

لدلت  اأنكرته  هي  ولو  واق��ع،  هو  حيث  من  ال�سر 

اإىل  ت��ذه��ب  ل  الأدي���ان  ه��ذه  لكن  بطالنها.  على 

اأن  بحيث  مب��ك��ان  الفظاعة  م��ن  ال�سر  اأن  اعتبار 

يو�سف  اأن  مي��ك��ن  ل  ب��ح��دوث��ه  ي�سمح  ال���ذي  اهلل 

باخليية ول بالكمال. 

فل�صفية  ا�صتك�صافات  الــثــامــن:  الف�صل 

لليهودية وامل�صيحية والإ�صالم والهندو�صية 

والبوذية

الإبراهيمية  الدينية  التقاليد  يجمع  ال��ذي  م��ا 

بالهندو�سية من حيث املو�سوعات املتناولة؟ يقف 

التقليدين.  بني  واملختلف  املوؤتلف  على  الباحثان 

على اأن البوذية تختلف عن التقليدين ال�سابقني 

�سخ�سي.  اإل��ه  وج��ود  تثبت  ل  اأنها  حيث  من  معا 

ثم اإّن هذه التقاليد ت�سهد يف ذاتها - ولي�ص فقط 

ب��ال��ن��ظ��ر اإىل غ��يه��ا - ع��ن اخ��ت��الف��ات داخ��ل��ي��ة، 

اأدى اإىل خالفات عظيمة، لكن املوؤلفني  وبع�سها 

يف�سالن الوقوف على امل�سرك.

ثم يقوم الباحثان با�ستك�ساف الالهوت الفل�سفي 

يف �سياق تقاليد دينية اأربعة ومن خالل الركيز 

ع��ل��ى امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة يف ه����ذه ال��ت��ق��ال��ي��د: 

ال��ي��ه��ودي��ة )ف��ك��رة ال��ت��وح��ي��د ال��ع��الئ��ق��ي وال��ن��ب��وة 

)التثليت  وامل�����س��ي��ح��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة(،  وامل�����س��األ��ة 

الرحيم  )الإل���ه  والإ���س��الم  وال��ك��ف��ارة(،  والتج�سد 

وال���ع���ق���ل وال���ت�������س���وف وال�������س���ن���ة(، وال��ه��ن��دو���س��ي��ة 

النهائية وال�سر والكارما والعدالة(.  )احلقيقة 

واملجتمع  الفل�سفي  ال��اله��وت  ال��ت��ا���س��ع:  الف�سل 

املفتوح

ي��ع��ت��رب ه����ذا ال��ف�����س��ل ال���اله���وت ال��ف��ل�����س��ف��ي على 

اأن  الكتاب  �ساحبا  ويرى  الثقافية.  امل�ساألة  �سوء 

بخا�سة،  الفل�سفي  وال��اله��وت  بعامة،  الفل�سفة 

مي��ك��ن اأن ي�����س��اه��م��ا يف خ��ل��ق ث��ق��اف��ة ت��دع��م ف��ك��رة 

كما  الدميقراطي.  اجلمهوري  ال�سيا�سي  النظام 

ي��ع��م��دان اإىل الإج���اب���ة ع��ن ب��ع�����ص الع��را���س��ات 

امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���اخل���ط���ر ال���ث���ق���ايف امل��ح��ت��م��ل ل��ل��دي��ان��ة 

التاأمالت  ببع�ص  الكتاب  ويختمان  التوحيدية، 

حول كيف ميكن لالهوت الفل�سفي اأن ي�ساهم يف 

الأجيال  على  امل��ط��روح  الكبي  التحدي  معاجلة 

املناخي. وباجلملة، يدعو  القادمة: خطر التغي 

تدبي  يف  ال�سليم«  »احل�����ص  ات��ب��اع  اإىل  ال��ب��اح��ث��ان 

»التوافق  خ��الل  م��ن  وذل��ك  العمومية،  ال�����س��وؤون 

ب�سرف  ال��ب�����س��ر  ب��ني  امل�����س��رك  اأي  ب��ال��ت��ق��اط��ع«؛ 

اإىل  ال���ع���امل، و���س��ع��ي��ا  ال��ن��ظ��ر ع���ن اخ���ت���الف روؤى 

تاأكيد قيم املجتمع املفتوح. 

منهما  تعاين  خطيتان  »قطيعتان«  ثمة  اأخ��يا، 

املعا�سرة:  العربية  الثقافة 

ال��ع��رب��ي  ال���ك���الم���ي  ال������راث  م���ع  اأوىل  ق��ط��ي��ع��ة 

الكالم  اأو  ال��ك��الم اخل��ال�����ص  ���س��واء منه  ال��ق��دمي، 

اأو الكالم ال�سويف. الفل�سفي 

قطيعة ثانية مع الالهوت املعا�سر، بحيث عزيزة 

ه��ي م��ع��رف��ت��ن��ا مب��ا ي��ح��دث يف له����وت الأدي�����ان - 

الغربية وال�سرقية - اليوم. 

تتمثل  فاإنها  مزية،  من  الكتاب  لهذا  ك��ان  ولئن 

الثانية. وف�سال عن  اأنه جاء لو�سل القطيعة  يف 

ت��رب��وي،  بعد منهجي  ذو  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ف���اإن  ه���ذا، 

انتقاء  واإىل ح�سن  الب�سيطة،  لغته  اإىل  بالإ�سافة 

والتاأمل.  للتفكي  باأ�سئلة  مذيل  وه��و  ن��اذج��ه. 

على  اإيانا  اإطالعه  الكتاب  مزايا هذا  اأن من  كما 

تظل  الذين  من  الالهوتيني  الفال�سفة  ع�سرات 

اأعمالهم جمهولة لدى القراء العرب، ف�سال عن 

اأن تكون مرجمة، اللهم اإل يف ما ندر. 

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

املعا�سر الفل�سفي  الكتاب: الالهوت 

 Contemporary philosophical
theology

املوؤلفان: �سارل تاليافيو و�ساد ماي�سر

 Charles Taliaferro and Chad
Meister

دار الن�سر: راروتليدج/ نيويورك

Routlege/ New-york
2016 �سنة الن�سر: 

242 �سفحة عدد ال�سفحات: 

الإجنليزية اللغة: 

* اأكادميي مغربي

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها.
مجلة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني


