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الشاعر  أشعارهم  في  حضور  للعرب  الذين  الشعراء  من 
 Francis Hastings البريطاني فرانسيس هيستينجز دويل
 Nunappleton 1810-1888(. ولد دويل في ننابلتن( Doyle
في مقاطعة يوركشير لعائلة عسكرية اشتهر منها مجموعة 
من الضباط البريطانيين. تلقى تعليمه في إيتن و أكسفورد. 
لممارسة   1837 سنة  في  مؤهال  أصبح  القانون،  لدراسته  و 
البريطانية. صدرت له مجموعة  العليا  المحاكم  المحاماة في 
 ،)1844( ومصيران   ،)1834( متنوعة  قصائد  منها  دواوين 
 .)1866( الملكي  الحرس  وعودة   ،)1849( طيبة  ملك  وأوديب 
أكسفورد.  جامعة  في  عر  الشِّ أستاَذ   1867 عام  في  انتخب 
والتي  القصصية،  الشعبية  األغاني  أعمال دويل هي  أفضل 
في  البريطاني  و«الجندي  للشرف«،  األحمر  »الخيط  تشمل 
فإّن  الطوال  قصائده  أّما  بيركينهيد«،  و«فقدان  الصين«، 
قدرته  بمستوى  يكن  لم  فيها  الصادق  الشعري  إحساسه 
أحد  قول  حد  على  مبتذل«  شعره  و«معظم  التعبير،  على 
النقاد الذين درسوه وهو جون ويليام كوزين. ومع ذلك، حين 
ترجمُت قصيدتين له، إحداهما كان يندب فيها فرسا أهداه 
السّيد سعيد بن سلطان البوسعيدي للملك ويليام الرابع، 
والثانية هذه القصيدة التي ننشرها هنا ويصف فيها فرسا 
عربيا لعله من أفراس السيد سعيد أيضا، وجدُت شعره جزال 
وال يخلو من الصور العميقة. كما أّن ساللة الرجل العسكرية 
أّن معظمها يدور  أثرت في مواضيع كتابته حتى  دون شك 

حول الحروب محتفيا فيها ببسالة الجنود البريطانيين.
هجوم المملوكي

أال اْرُخوا الِعناَن له وانظروا ** جواُد الُعروبِة ال ُيقَهُر
كُم الصامُت الماكُر سيعدو َجَموًحا َيطيُش به ** َعدوُّ

وإْن َيُك ريُشهُم ناصًعا ** كثلٍج على شامٍخ ُيبَصُر
اِر أْشَعَلها الُمْسِعُر  وِمْرَجُلهْم ِمْن َحديٍد، َتأّجَج كالنَّ

وِمْدَفُعُهْم ليس غيَر الهالِك** َيطوُف بساَحاِته َيهِدُر
وَزْهُوهُم وافتخاُرهُم ** وَبطُشهُم، قّط ال ُيْنَكُر

َسيْكِسُر شوكَتهْم، أطلقوه ** َجَواُد الُعروبِة، ال ُيْقَهُر.
*****

ه األْعُصُر َجَواُد الُعُروبِة ُحرٌّ َجَسوٌر ** وَقْد َعّتَقْت َدمَّ
َرَعاه ُسليماُن في َخْيِله ** أصيال َفريًدا؛ فال َيْكُثُر 

ا بأطراِفه ** وإْن ِشْئَت ُقلَت هو الّثاِئُر حوى الُحْسَن ُطّرً
فأْرخوا الِعَناَن له وانظروا ** َسَيْفَتُح ساحاِتهم أْنَوُر
أكان َرصاُصهُم هادًرا ؟** ستعلوه َحْمَحَمٌة أْهَدُر 

وإْن َوَهُج الموِت كان لَظًى ** َسُيْطِفُئه العاِصُف الَماِطُر
َسيْتُرُك َقْتالُهُم َكْوَمًة ** فأْرُخوا الِعَناَن له واْنظروا

ه الموُت ال َينِفُر َجَواُد الُعروبة ال َيْجُفُل ** وإْن أَمَّ
َجَواُد الُعروبة ال َيْجُفُل ** أَيْرَكُبه فاِرٌس فاِتُر؟!

َوَربَِّك ال...هاَك أرواَحنا** َيطيُر بها للَوَغى الطاِئُر
وَنْحُن َغنّيوَن َعْن َمْظَهٍر ** َتزّيى به للِعَدا الَعْسكُر

َماِء لَُهْم َتْنُفُر َعطاَشى إلى الَمْوِت ال َنْرتوي ** ِبَغْير الدِّ
ْحَف؟ ُفْرساُننا ** ِجَياَد الُعروبة َتْسَتْنِفُر فمن ُيوِقُف الزَّ

يَح والَبْرَق َيْحدوهما الغضُب األْحَمُر ْوا إْن اْسَطْعُتُم الرِّ َتَحدَّ
وُصّدوا إْن اْسَطْعُتُم الناَر َيْقِذُفها راِعًدا َجَبٌل كاِسُر
ولكْن، ِرَجاَل الَمزاِميِر، هذا ** َجَواُد الُعروبِة ال ُيْقَهُر
أَتاُكْم ُيَزْلِزُل أْسَواَركْم ** فال عاِصَم الْيوَم إْن ُتْدِبروا

ويا إْخَوتي أْقِبلوا؛ فالليالي ** طَواها - لََنْبَقى- َغٌد ُمْقِمُر
واِنَح ال ُتْهَدُر وَقْبل َفَواِت األَواِن اْهُجُموا ** فإّن السَّ

كِنْمٍر َيِكرُّ على َشاِدٍن ** ُخُذوهْم على َبْغَتٍة َواْظَفروا
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الدنونة الرابعة
لويدجي بيرزانو

يقوم مفهوم »الدنونة« في تقابل مع مفهوم »الدينونة«. ويقصد بالمفهوم األول داللة اإلقبال بالهمة وبالكلية على الُدنيا، وذلك تلقاء اإلقبال بالعزم نفسه 
على الدين وعلى اآلخرة. وُتعد سمة »الدنونة« تلك إحدى أبرز سمات الحداثة، وذلك من حيث صير إلى مالحظة أنَّ المجتمعات الغربية أمست أكثر فأكثر إقباالً 
على الدنيا، وأكثر فأكثر إدبارا عن الدين. وفي العقود األخيرة، أمسى موضوع »الدنونة« هذا يحظى باهتمام كبير، سواء من لدن أهل العلوم االجتماعية 

أو من طرف أصحاب العلوم اإلنسانية. 

وقد د�ر نقا�ش عميق، يف �لعقود �لقليلة �لأخرية، بني �أولئك 
�لذين يرون �أنَّ �ملجتمعات �لفائقة �حلد�ثة �أم�شت ت�شهد ـ يف 
مترد �شد �لدنونة �ملتطرفة ـ على »عودة �ملُقد�ش«؛ وبالتايل 
على عودة »�ملجتمع �لدينوين«، و�أولئك �لذين يرون، بال�شد، 
�أنــهــا جمــتــمــعــات �ــشــائــرة �إىل مــزيــد مــن �لــدنــونــة؛ �أي �أنــهــا 
»جمتمعات مدنونة« �أو »دنيوية«. ترى، ما حقيقة جمتمعات 
�حلد�ثة �لفائقة هذه: �أهي جمتمعات �لإقبال على �لدين؟ �أم 
هي جمتمعات �لإقبال على �لدنيا؟ هو ذ� �ل�شوؤ�ل �جلوهري 
�لذي يطرحه هذ� �لكتاب. وموؤلفه �أميل �إىل �لطرح �لثاين. 
�أنَّ �لدين من �لآفلني، و�إمنا هو ل حمالة من  لكنه ل يرى 
�ملتحولني. كما �أنه ل يرى �أن هذ� هو �أول عهد للمجتمعات 

�لغربية بالدنونة، و�إمنا هو عهدها �لر�بع بها.
�ملدخل:

�إيطايل  كاثوليكي  وق�ش  �جتماع  عــامل  وهــو  ـ  �ملوؤلف  ينطلق 
)1939-         (ـ  من مالحظة متتح من عامل �لعمر�ن و�لبنيان: 
ظل طر�ز بناء �لعو�مل �حل�شرية و�لقروية �لغربية �مل�شيحية، 
لردح طويل من �لزمن، د�ئر� على مركز و�شط هو �لكني�شة؛ 
�لعامل. وهي  لهذ�  �لدينية  �لهوية  ي�شي عن  كان  وذلــك مبا 
تلك �لهوية �لقائمة على �ملمار�شة �ملنتظمة ل�شعائر �جلماعة 
كان  حتــولت  حدثت  �لزمن،  من  عقود  ومنذ  لكن،  �ملوؤمنة. 
ت هي هذ� �لطر�ز �لأوربي �لتقليدي. وقد  من �شاأنها �أن غريَّ
�لدنونة. وثانيهما؛  �أولهما؛ حركة  �ثنني:  �أمرين  متثلت يف 
»�ملقد�ش«  بني  ميزت  فقد  �لأوىل،  فاأما  �لدينية.  �لتعددية 
و«�لــدنــيــوي«، وبــني »�لديني« و«�لــروحــي«، و�أحــدثــت و�شائل 
�حلياة.  يف  خليار�ته  ولل�شرعنة  بالفرد  لــالعــر�ف  جديدة 
�لتقليدية �لأوربــيــة  �لــديــانــات  �لــثــانــيــة، فــقــد هــّجــنــت  ــا  و�أمــ
بالتقاليد و�حلركات �لدينية �ل�شرقية، �أوًل، ثم بالإ�شالمية، 
علماء  ي�شميه  �أم�شى  ما  هو  �لأمــر  لهذ�  �لعام  و�لأثــر  ثانياً. 
ـ  ��شتعارو� تعبري� م�شتال من علم �لقت�شاد  ـ وقد  �لجتماع 

»�ل�شوق �لدينية«. 
ــه �ليوم، ما عــاد جمــال من جمــالت �حلياة �حلديثة  �أنَّ على 
ـ ل يوجد يف  �أم دينيا  �أم ثقافيا  �أم �جتماعيا  �أكــان �قت�شاديا  ـ 
قلب تطور �شديد �لتعقيد؛ �أكان يهم ذلك �لفرد �أم �جلماعة. 

�ملــوؤلــف  ي�شميهم  �لــذيــن  �أولــئــك  يحيل  �لتعقيد  هـــذ�  و�إىل 
»موؤويل �ملجتمع �حلا�شر« من كبار علماء �لجتماع يف زمننا 
َي�ِشُمون  باتو�  �لذين  ـ   د�هــرنــدورف  جيدنز،  بيك،  بــومــان،  ـ 
�أم  �أكــان مي�شم »�حلرية«  �ملجتمع �حلايل مبيا�شم جوهرية: 

»�لختيار« �أم »�نعد�م �ليقني« �أم »�خلطر« �أم »�ل�شيالن«.  
غــري �أنَّ �ملـــوؤلـــف يــقــف عــلــى �ــشــمــة �ــشــارت �أكــــر حــ�ــشــور� يف 
�ملجتمعات �حلديثة: ما عادت مو�قف �لفرد و�شلوكاته ترتبط 
د�ئر�  �لأمــر  �أم�شى  و�إمنــا  �لجتماعي،  �لبنيان  د�خل  بو�شعه 
نف�شه  على  لنف�شه  بنف�شه  �لــفــرد  ��شتغال  على  فــاأكــر  �أكــر 
ا ورثــه عن  »�لــفــردي« يف �حلياة مبعزل عمَّ لإقامة م�شروعه 
�أ�شالفه؛ مبا يف ذلك ما تعلق بحياته �لدينية. ومن هنا، كان 
�لتدينية«  »�لأفقية  مفهوم  هو  �لكتاب  يف  �جلوهري  �ملفهوم 
ــــذي يــنــهــ�ــش �ــشــد مــفــهــوم »�لـــعـــمـــوديـــة« �أو �لــ�ــشــاقــولــيــة»  �لـ
�أفــول  على  �شاهدة  �لفائقة  �حلــد�ثــة  �أن  مبعنى  �لتدينية«؛ 
بالك�شب، وما عاد  �لتدين  بالوهب، حيث �شار  �لتدين  منط 
هو تدينا خطيا يورث �أبا عن جد، و�إمنا �شار �لتدين �ختيار� 
�أفقيا. وهو مفهوم ميتح من تقابل �أكرب يف �لكتاب هو �لتقابل 
على  �لقائم  �لتقليدي  �ملجتمع  �أي  �لعمودي«؛  »�ملجتمع  بني 
و«�ملجتمع  و�ملــعــتــقــد�ت،  ــان  و�لأديــ و�ل�شلوكات  �لقيم  تـــو�رث 
�لأفقي« �لقائم ل على �لتو�رث ول على �لوهب، و�إمنــا على 
�جتهاد �ملرء يف �إد�رة �أ�شلوب عي�شه كما يريد؛ �أي مبا ك�شبت 

يد�ه. 
�لف�شل �لأول:

من �أ�شلوب عي�ش و�حد �إىل �أ�شاليب عي�ش متعددة
مد�ر هذ� �لف�شل على مفهوم« �أ�شاليب �لعي�ش«. وقد فهم منها 
�أنها �أمناط ينظم تبعا لها �لأفر�د وجودهم. و�أ�شاليب �لعي�ش 
هذه مناذج عي�ش �ختيارية ي�شطنعها �لفرد لنف�شه يعرب من 
خاللها لذ�ته ولغريه عمن يكون، ويو�شل �إىل �لغري من هو، 
ومن ي�شبه �أو ل ي�شبه، وعم يرغب �أن مييز ذ�ته؛ وذلك مبا 
تلك  �لعي�ش  �أ�شاليب  ول�شلوكه.  حلياته  د�  موحَّ معنى  مينح 
�لأفــر�د  �شلوكك  بــات  �لــيــوم، حيث ما  �أمــر مرتبط مبجتمع 
و�لعقائد،  و�لإيديولوجيات  �لقيم  تعابري  با�شتخد�م  يف�شر 
بل وحتى �لو�شع �لجتماعي، بقدر ما �أ�شحى يف�شر بالأذو�ق 

�لذ�تية.  وبالهتمامات  �لفردية  وباحل�شا�شيات  �ل�شخ�شية 
وهو ما ي�شميه �ملوؤلف: »�إ�شفاء طابع �إ�شتتيقي »جمايل« على 
�لعي�ش«: كل و�حد يحاول �أن ي�شنع بعي�شه ما يحلو له، عن 

جماعته مبعزل، وعن ديانته مبناأى، وعن هويته مبعزل. 
ــذ� �لأمـــــر �ملــ�ــشــتــجــد يــخــالــف مـــا د�أبـــــت عليه  و�حلـــــال �أن هــ
�ملجتمعات �لتقليدية؛ حيث كانت »�خليار�ت« �ملتاحة لالأفر�د 
يف �تباع »�أ�شاليب عي�ش« معينة خيار�ت حمدودة جد�؛ وذلك 

لأن �حلياة كانت عو�ئد وماألوفات و�تباعات. 
هي ذي �ل�شريورة �لتي يركز عليها �لف�شل �لأول. و�شاحبه 
تــرى،  يــا  يتطور،  �شوف  �لــذي  مــا  �لــتــايل:  بالت�شاوؤل  يختمه 
عن هذه �لرو�بط و�لأ�شكال �لجتماعية ومناذج �لفعل د�خل 

�شياقات هكذ� �أم�شى حالها؟
�لف�شل �لثاين:

�لثورة �لروحية.. تنويع �أ�شاليب �لعي�ش
لئن كان �لف�شل �لأول د�ر على »�أ�شاليب �لعي�ش« يف �ملجتمعات 
غري �لتقليدية، فعمم ومل يخ�ش�ش، فاإن �لف�شل �لثاين ركز 
عي�ش«  »�أ�شاليب  عنها من  ينتج  وما  �لدينية«  »�لهويات  على 
�أنف�شهم،  �أن �لأديان و�لكنائ�ش و�أهل �لديانات  متعددة. ذلك 
ــادو� مبـــنـــاأى عـــن هــذه  ــ يف ممــار�ــشــاتــهــم و�عــتــقــاد�تــهــم، مـــا عـ
�لدينية  »�لــظــو�هــر  �لــد�ئــرة على  �لبحوث  وكــل  �لــ�ــشــريورة. 
مل  �ملتقدمة«،  �حلد�ثة  »عهد  على  �أنــه  على  تتفق  �ملعا�شرة« 
ُتــدرك  �شارت  و�إمنــا  �إلــغــاء،  �ملتنوعة  �لقيمية«  »�لأن�شاق  ُتــْلــَغ 
على �أنها مو�شع خيار. ذلك �أن تاأثري �لتحولت �لقت�شادية 
و�لتقاليد �لدينية �لكربى ل يز�ل م�شتمر� يف فر�ش �شطوته 
�شيئا  ينكفئ  �ــشــار  �لــتــحــولت  هـــذه  ــر  �أثـ �أن  �إل  �لــفــرد،  عــلــى 
�لكبار، بعد  �لباحثني �لجتماعيني  �أحد  ف�شيئا. وقد لحظ 
�أن تتبع حتول »ن�شق �لقيم« لعقود، �أن ثمة »ثورة �شامتة« يف 
�لكثري  �لعامة  �لأخــالق  �نُتزعت من  �لأخـــالق، حيث  جمــال 
�شلبها  �إىل  و�خُتزلت  و�ملمنوعات،  و�ملحرمات  �ملحاذير  من 
على  ينطبق  �أن  �أوىل  و�لأمــــر  ــار.  ــيـ �لأغـ �حــــر�م  �لأ�ــشــيــل: 
د من كل مفاهيمه �حلرفية �لتي ل ميكن  »�لدين« �لذي جرِّ
�أن تخ�شع �إىل �لتاأويل. وق�ش على ذلك �ل�شيا�شة �لتي جّردت 
من كل ما ل يحرم كر�مة �ملو�طن ... وكل هذه �شريور�ت 
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حتيل على مفهوم »كر�مة �ل�شخ�ش« وتقود �إىل حرية للفرد 
و��شتقالل �أكربين و�أو�شع مدى. 

ــالــيــب عــيــ�ــش �ــشــوف  ــط و�أ�ـــشـــكـــال �جــتــمــاعــيــة و�أ�ــش ــ فـــاأيـــة رو�بـ
�أ�شاليب  ُت�شعف  �شوف  وهل  �مل�شتقبل؟  ديانات  د�خــل  تتطور 
لالنتماء�ت  �لتقليدية  �لأ�ــشــكــال  �ــشــاأن  مــن  �لأفــقــيــة  �لعي�ش 
للهويات  »�لــعــمــوديــة«  �لإنــتــاج  ــادة  �إعــ �إىل  �مل�شتندة  �لدينية 
فاأكر  �أكــر  �شتنت�شر  وهــل  �لدينية؟  و�ملمار�شات  و�لعقائد 
�أ�ــشــكــال �لنــتــمــاء �ملــخــتــارة مــن لــدن �لأفــــر�د �أنف�شهم ل تلك 
�أمرهم؟ وهل  �لتي �ختريت لهم وما كانت لهم �خلــرية من 
فاأ�شد  �أ�شد  �لطوعية  ول  �ملختارة  غري  �لنتماء�ت  �شت�شري 
ت�شدق  �شوف  تــرى،  يا  هل،  �أم  �مل�شتقبل؟  و��شتكال يف  �شعفا 
�ل�شهري  �لأملـــاين  �لجتماع  عــامل  نبوءة  نف�شه  »�لــديــن«  على 
على  �ملبني  �ملجتمع  بــاأن  �لقائلة   )1918-1858( زميل  جــورج 
�أ�شلوب و�حد من �لعي�ش �شوف يتطور، باأثر من �حلد�ثة، �إىل 
جمتمع ينه�ش على تعدد �أ�شاليب �لعي�ش؟ هي ذي �لإ�شكالت 
�لــتــي يطرحها �لنــتــقــال مــن »�ملــجــتــمــعــات �لــ�ــشــاقــولــيــة« �إىل 

»�ملجتمعات �لأفقية«. 
�لف�شل �لثالث:

�لدنونة �لر�بعة
هنا ناأتي �إىل كبد �مل�شاألة يف �لكتاب. وهي: ما �ملق�شود بهذه 
بها  �لق�شد  �لر�بعة«؟  »�لدنونة  �لغريبة:  �لعجيبة  �لت�شمية 
�لعي�ش«  »�أ�شاليب  وتــنــوع  ��شتقالل  وهــو  ـ  �شابقا  ذكــرنــاه  مــا 
هي  كانت  مِلَ  لكن،  �حلــد�ثــة.  �لفائقة  �ملجتمعات  يف  �لديني 
دنونة ر�بعة؟ يرى �ملوؤلف �أن »�لدنونة �لأوىل« حدثت يف عامل 
�لإغريق �لقد�مى، حني مت �لنتقال من �لأ�شطورة »�مليتو�ش« 
�إىل �لعقل »�للوغو�ش«. لكن هذ� �لعقل �لإغريقي بقي جمرد�، 
ـ وهي تلك �لتي حدثت  �إىل »�لدنونة �لثانية«  فاحتاج �لأمر 
من  �مل�شيحية  �إىل  ـ  �لكلمة  ـ  �ملجرد  �للوغو�ش  من  بالنتقال 
حيث هي ديانة �لتج�شد و�لت�شخ�ش، ومن حيث �أن �للوغو�ش 
فيها مي�شي �شخ�شا ويكت�شي حلما ودما وعظاما، ومن حيث 
�أن كل �لنا�ش �أم�شو� بالعقيدة مت�شاوين يطمحون �إىل حتقيق 
حياة طيبة و�إىل �لنجاة باأنف�شهم. ثم كانت »�لدنونة �لثالثة« 
ـ وهي �لدنونة �لتي حدثت يف فجر �لع�شر �حلديث؛ حيث مت 
�لنتقال من هيمنة �لدين على �شائر مناحي �حلياة �إىل جناح 
ـ  �لعلم يف تعزيز طريقه و��شتقالله. و�أما »�لدنونة �لر�بعة« 
وهي �لقائمة حاليا ـ فتتعلق بدنونة �أ�شاليب �لعي�ش �لفردية 
بالنتقال من »�ملجتمع �لعمودي« �إىل »�ملجتمع �لأفقي«. ذلك 
لي�شمل  �متد  به ماك�ش فيرب،  �لذي قال  �لعلم،  ��شتقالل  �أن 
�أي�شا ��شتقالل ممار�شات �لفرد »من �ملهد �إىل �للحد«؛ بحيث 
�أن  بحقها يف  و�نتظار�ته  تطالب  �لفرد  د�ئــرة حاجات  باتت 
ت�شري مقبولة ومعرفا بها عموميا، باعتبارها حقا �أ�شا�شيا 
�أ�شاء مبا  �أ�شنع بحياتي ما  �أن  �لإن�شان: حقي يف  من حقوق 
�أ�شرتي وعن  ما�شي  �لنظر عن  ب�شرف  �أ�ــشــاء،  ما  وفــق  �أ�شاء 

ملتي وعن قبيلتي وعن و�شعي �لجتماعي ...

هــذه  �أن  يقت�شي  ــا  �إمنـ �لعي�ش  �أ�ــشــالــيــب  تــدنــون  �أن  ــال  و�حلــ
�لتي  �لديانة  �إىل  ومــ�ــشــدودة  مرتهنة  عــادت  مــا  �لأ�شاليب 
ينتمي �إليها �لفرد، بل �شارت �أكر فاأكر �رتباطا باختيار 
هذ� �لفرد عن كل �رتباط �شاقويل مبناأى ومبعد. ويف هذه 
�ل�شريورة، ما يالحظه �ملوؤلف هو تنامي �لنزوع �إىل �إ�شفاء 
�لأفر�د طابعا �شخ�شيا خا�شا على �أ�شاليب عي�شهم، وتنامي 
وعيهم �لذ�تي بهذه �لأ�شاليب يف �لعي�ش �ملتنوعة �ملتعددة، 
تقليد  �إطار  وديانات فردية مبعزل عن  روحانيات  و�عتماد 

ديني معتمد ر�شميا. 
على �أن هذه �لتحولت ما كانت هي باملنبئة عن »موت �لفرد 
�لديني«، و�إمنا �أ�شحت ت�شي بنزوع فردي �إىل �أن ي�شيد �لفرد 
»جمتمعات  �أن  كما  بــه.  �خلا�شة  �لدينية  حياته  م�شروع 
�لعديد من  �إليه  �جلماهري« هــذه، وعلى خالف ما يذهب 
�لباحثني �لجتماعيني، ما كانت فقط جمتمعات »�لتطابق 
�أي�شا  و�إمنــا هي  ت�شابه علينا،  �لب�شر  �إن  �لــرمــادي«، بحيث 

جمتمعات »�لتمايز و�لختالف«. 
وهكذ�، باتت �ليوم ت�شكل يف �حلقل �لديني طر�ز�ت روحية. 
وهي طــر�ز�ت جذ�بة بفعل طبيعتها �حلرة و�أفق ممار�شاتها 
دينية  حــيــاة  �أ�شاليب  بـــروز  �إىل  ذلــك  �أدى  وقــد  �مل�شخ�شنة. 
�لفرد لنف�شه �خلرية،  خمتلطة ممتزجة و�نتقائية يختارها 
كجمعه، مثال، بني �لبوذية و�مل�شيحية ... وقد لعبت و�شائل 
�لت�شال �جلماهريي و�ل�شبكة �لعنكبوتية دور� �أ�شا�شيا يف هذ� 
�لأمر؛ بحيث �أ�شعفت هي �أكر فاأكر �ملمار�شات و�ل�شلوكات 
�لعي�ش  �أ�شاليب  متثل  وباجلملة،  بالولدة.  �ملكت�شبة  �لدينية 
�جلديدة هذه ديانة �شكلها �لنا�ش �لذين �ختاروها على �أ�شا�ش 

حاجاتهم و�هتماماتهم وح�شا�شياتهم �ل�شخ�شية ...
�لف�شل �لر�بع:

معنى �لدين يف �لع�شر �ملدنون
يحلل هذ� �لف�شل �لأ�شكال �لدينية يف �شياق ع�شر �لدنونة. 

وهو �لع�شر �لذي يعتربه �لبع�ش ع�شر �لتخلي عن �لتبعية 
�لف�شل  هذ�  ويعد  �لروحية.  �ل�شتقاللية  ل�شالح  �لدينية 
�ل�شيا�شي  �لفيل�شوف  ت�شاوؤل  عن  لالإجابة  حماولة  مبثابة 
�لفرن�شي �ل�شهري مار�شيل غو�شيه : ما �لذي، يا ترى، �شوف 
يحدث عندما تهجر �لأرباب �لعامل، عندما تتوقف عن �أن 
�أفهل، يا ترى، �لعامل نف�شه  تزوره لتعلن »غرييتها« عنه؟ 
»غــري�«  بو�شمه  لنا  يتجلى  �أن  يتوقف عن  �شوف  �لــذي  هو 
�شيم�شي  متخيَّل  عمق  عــن  لنا  يــبــدي  و�ــشــوف  عــنــا،  غريبا 

جمال ل�شتق�شائنا و��شتك�شافنا؟ 
على  ي�شهد  ع�شر  وهو  �أعماله.  وهــذه  �لدنونة،  ع�شر  هذ� 
وذلك  �جلــديــدة؛  �لروحية  �حلياة  وتبدي  �لثقافة  تدنون 
»�لـــدنـــونـــة« نف�شها  بــني  �لــــذي حـــدث  �لــتــعــالــق  ب�شبب مــن 
و«�لدين« وقد �كت�شى حلة جديدة. ذلك �أن خمتلف �أ�شكال 
�لدنونة مل تفرغ �لدين من �لتجارب �لدينية، و�إمنا غريت 
وباجلملة،  �ملــدنــونــة.  �لــعــو�مل  تعدد  مــع  تر�بطاته  طبيعة 
حتول جزء من �ملقد�ش �لتقليدي �إىل �أ�شكال جديدة مفردنة 
وم�شتقلة عن كل م�شمون َعَقدي حمدد، كما �شارت �حلياة 
�لروحية حتيا على تخوم �لأديان �لتاريخية. وها هي ديانة 

�مل�شتقبل ت�شري نحو بلورة �ل�شمات �لأربع �لتالية: 
�شعف �لهويات �لدينية �لإثنية و�ملوروثة؛ 

��شتقالل �لتجربة �لدينية عن كل �نتماء ديني تقليدي؛ 
�لتعددية  �أم�شت  �إذ  �لدينية؛  �لتعددية  �إطار من  �لعي�ش يف 
�أ�شحى بع�ش  �لبارزة؛ وذلك بحيث  �لدنيوي  �لع�شر  �شمة 
�لتعددي«  »�لع�شر  عن  �حلديث  يف�شلون  �لجتماع  علماء 
)تايلور(.  �لدنيوي«  »�لع�شر  عن  �حلديث  بدل  )بريجر( 

فما عادت ثمة ديانة مطلقة باملرة. 
�لنتقال من »�لأديان« �إىل »�لروحانيات«. لقد بات »�لتدين« 
�ــشــبــيــل �حلكمة  �تـــبـــاع  �ــشــكــل  �أي  ــروحــــن«؛  �ــشــكــل »تــ يــتــخــذ 
�لإ�شر�قية �لقائمة على مفاهيم »�لنجاح �ملادي« و«�لتناغم 
�لأ�شلي« و«�لثقة يف �لنف�ش« و«طلب رغد �لعي�ش« و«ن�شد�ن 
�أم�شينا  ب�شر  يطلبه  �ــشــار  مــا  وهـــو  لــلــنــفــ�ــش«...  �لكــتــمــال 
ن�شميهم �ليوم با�شم »�مل�شتهِلكني �لروحيني«. هو ذ� �ل�شكل 

�لأخري لتحول �ملقد�ش يف زمن �حلد�ثة �لفائقة.
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تاريخ عاطفي للمعرفة
فرانسواز فاكيه

أربعة  التاريخي واإلنثربولوجي تجلَّى في أكثر من  البحث  الفرنسية فرانسواز فاكيه، بعد مسار علمي من  يأتي كتاب »تاريخ عاطفي للمعرفة«، للمؤرخة 
ا عن أصول اللغة الالتينينة واألسس المعرفية في أوروبا، وعن طقوس نقل المعرفة في أكاديمية الجمهوريين، ثمَّ عكفْت بعد ذلك على  عشر كتابا ُمهّمً
الوسائل التي ُتصاحب البحث المعرفي؛ أي: كيف اشتغل العلماء في القرن السادس عشر حتى القرن الحادي والعشرين، وأخيرا كرست فرانسواز نشاطها 
البحثي للعواطف التي تحرك وتنشط وتنتج البحث العلمي. وقد وجدت بدءا من مقدمة الكتاب أن ميكانيزمات وجدانية حاسمة تتحكم في إنتاج المعرفة؛ 
مثل: المتعة، والملل، والخوف، واألمل، والحماس، واليأس، والسعادة، والمعاناة، سلسلة كاملة من العواطف في الفروق الدقيقة والتوليفات الحاضرة بقوة 
في الروتين اليومي للعلماء والباحثين سواء باألمس البعيد في القرنين السابع عشر والثامن عشر، أو كما هي الحال اليوم، في التخصصات جميعها؛ 
إذ لم يعد الباحثون اليوم يظهرون كآالت للتفكير أو أشخاص ذوي أفكار خارقة، ولكن ككائنات من لحم ودم تعمل في عالم مترع بالمؤثرات السلبية 

واإليجابية.

ويتمثل طموح �ملوؤرخة فر�ن�شو�ز فاكيه يف �إبر�ز �لفر��ش 
�جللّي، �لذي جتاهله �لبحث زمنا طويال ومفاده �أن »�لعلم 
)�ـــش:32(.  �إن�شانيا«  �إل  يكون  لن  وبالتايل  �إن�شاين،  �إنــتــاج 
�ملوؤرخة ت�شليط �ل�شوء على  وبهذ� �لكتاب �جلديد، تقرح 
�جلــزء غــري �لقابل لــالخــتــز�ل، وهــو �جلــانــب �لــذ�تــي لدى 
وعلى  �لعلمية،  �ملنجز�ت  يــز�ل حا�شر� يف  ل  �لــذي  �لعلماء 
�لأخ�ش �لدور �لذي تلعبه �لعو�طف يف جوهر �ملعرفة. وبعد 
�لعالقة  وحــول  و�ل�شفهية  �لالتينية  حول  �أي�شا  در��شاتها 
م�شروعها  فاكيه  فر�ن�شو�ز  تو��شل  وتابعيه،  �ل�شيد  بــني 
لتاأ�شي�ش »بيئة للمعرفة« مبعنى �آخر، �عتبار �لعامَل �لعلمي 
تعريف  يتم  للعلماء.  �ليومية  �حلــيــاة  يف  تتج�شد  »بــيــئــة« 
»�لــرو�بــط  من  جمموعة  �أنــه  على  باإيجاز  »�لبيئة«  مفهوم 
�لعامَل  وموؤ�ش�شات  و�لأ�شياء  �لنا�ش  بني  و�ملتبادلة«  �ملتعددة 
�لعلمي )�ش:17-18(. من �ملعلوم �أنَّ هذ� »�لو�شط/�لبيئة« 
يظل غري مرئي للباحث نف�شه طاملا ل يهتم به، �أي �أنه ما 
د�م ل يعر�ش عليه يف خطوة �نعكا�شية. هذ� �لعر��ش هو 
�لعاطفي  �جلانب  كان  �إذ�  فاكيه،  فر�ن�شو�ز  تقرحه  �لــذي 
�إل  �ل�شابقة،  �أعمالها  يف  بالفعل  موجوًد�  �لعلمي  للن�شاط 
�أنه كان يظهر د�ئًما ب�شكل حمت�شم، لكن يف كتابها �لأخري 
��شتعادته بركيز كبري، عازمة على توفري �لو�شائل �ملعرفية 
للعو�طف  و�لفاعل  �لكلي  �لوجود  على  للربهنة  و�ملنهجية 
و�لزئبقي«،  »�ملجرد  �لفكري  �لتاريخ  مقابل  ويف  �لعلوم.  يف 
ــادي »مــلــمــو�ــش وجمــ�ــشــد«  تــقــرح �ملــوؤلــفــة كــتــابــة تـــاريـــخ مــ
خطة  وح�شب  �لغاية،  لهذه  وحتقيًقا  )�ـــش:11(.  للمعرفة 
ــر�ء »بحث  ــاأت �ملــوؤرخــة �أنـــه مــن �لــ�ــشــروري �إجــ �لــكــتــاب، �رتــ
ا  نــوعــّي« )�ـــش:10( حــول »حــيــو�ت و�أعــمــال« حمــددة �شمنيًّ
�للقاء�ت  من  وتت�شكل  للباحث،  �لعادية  �ليومية  �حلياة  يف 
و�لجتماعات و�أيام وليايل �لبحث يف �ملكتبة لتحديد ملفات 
�لنتائج �أو توقعاتها -على عك�ش �ملر�حل �ل�شتثناية للمعاجلة 

و�ل�شتك�شاف )�ش:17(. وتختار �ملوؤلفة �أن تنظر يف �لوثائق 
�ل�شخ�شية -�ليوميات و�ملر��شالت و�ملذكر�ت...- �لتي كتبها 
�لفرن�شيني يف خمتلف  �لفرن�شيني وغري  �لعلماء  عدد من 
�لتخ�ش�شات -�لطب و�لتاريخ و�لأنروبولوجيا...- خالل 
فرة »�لقرن �لع�شرين �لطويل حتى يومنا هذ�« )�ش:13(. 
تبد�أ من  زمنية  فــرة  �أعلن عن  قد  �لكتاب  عنو�ن  كــان  �إذ� 
فقط  يهتمان  و7   6 �لف�شلني  فـــاإنَّ  ع�شر؛  �ل�شابع  �لــقــرن 
�ملمار�شة  تفا�شيل  على  تركيزها  ومــع  �حلــديــث.  بالع�شر 
�ملــوؤرخــة  فـــاإن  �لن�شو�ش،  هــذه  عنها  ك�شفت  �لــتــي  �لعلمية 
على  للعثور  �لعلمي  �ملن�شور  دون  مــا  �إىل  �لــرجــوع  تعتزم 
»�لبقايا �لعاطفية« �لتي توؤ�شر على ذ�تية �لباحث وح�شور 

حياته �ليومية يف منجزه �لعلمي )�ش:11(.
وينتظم �لكتاب يف ثالثة �أق�شام رئي�شية؛ �لق�شم �لأول: »بيئة 
م بدوره  عاطفية« وهو »تاأريخ خارجي« للمعرفة، وهو ُمق�شَّ
�لأ�شخا�ش و�لف�شاء�ت  بالتتابع  �إىل ثالثة ف�شول، تتناول 
�إىل �شخ�شية  لـــرد �لعــتــبــار  تــهــدف  �لــعــلــمــيــة.  و�لــو�ــشــائــل 
�لإن�شان �لأكادميي و�إز�حة �لت�شور �ملعقد �لذي يحيط به، 
وتقدم فر�ن�شو�ز فاكيه يف �لبد�ية �شورة عن �لعامِل ككائن 
عاطفي )�لف�شل �لأول(، مو�شحة ذلك من خالل �عتمادها 
على �لدر��شات �لجتماعية وحول ما بعد �إجناز �لأطروحة، 
وكذلك �شهاد�ت �لتوظيف يف كوليج دو فر�ن�ش �لتي وجدتها 
�لــذ�تــي جلــورج  �لــتــاريــخ  �أو  يــومــيــات مــوريــ�ــش هالبو��ش  يف 
�ملهنية �جلامعية  �حلــيــاة  �لـــذي ي�شف  �ملــوؤلــف  هــذ�  ــي،  دوبـ
ك�شل�شلة من �لكرب و�لقلق، تتكلل �أحيانا مبتعة �لنجاح، ويف 

�أحيان �أخرى تتنهي �إىل �حلزن و�لإحباط. 
ويف معر�ش �إ�شارتها �إىل »�أبناء �شقر�ط«، تناق�ش فر�ن�شو�ز 
�ملجتمع  د�خـــل  تتنا�شج  �لــتــي  �لــعــاطــفــيــة  �لـــرو�بـــط  فــاكــيــه 
�لــعــلــمــي. وهــــي بــالــفــعــل تــتــجــ�ــشــد يف عـــالقـــات �لـــتـــاأثـــري �أو 
�لنتماء، متوقفة ب�شكل خا�ش عند �لإعجاب �أو �لإثارة �لتي 

�أبد�ها طالب بيري بورديو، نحو �إنتاجه �ملعريف. وتتميز هذه 
��شتبعاد  عند  و�حلــزن  بال�شدمة  ا  �أي�شً �لعاطفية  �لرو�بط 
�أحد �لأع�شاء. وتو�شح �ملر��شالت �لطويلة �لتي جرت بني 
تعد  �إذ  �لعلمية؛  �ل�شد�قة  دور  فيفر  ولو�شيان  بلوخ  مــارك 
هذه �لعالقة حمرًكا �أو م�شدًر� للتناف�ش. بعد �لعامِل، ياأتي 
2(؛  )�لف�شل  عاطفي  كمكان  ي�شور  �لــذي  �ملعرفة  ف�شاء 
حيث �لعاد�ت و�ملعرفة �ملدجمة، على وجه �خل�شو�ش، هي 
مولد�ت �مل�شر�ت و�لنزعاج. حيث تعطي �ملوؤلفة، يف مقطع 
تتحدث  �لــذي  �ل�شخ�شية،  جتربتها  على  يتغذى  �أنــه  يبدو 
فيه عن نقل �ملكتبة �لوطنية ري�شيليو من موقعها �حلايل 
�أ�شفر عنه ذلك من متاعب  وما  �لثالثة ع�شرة،  �لد�ئرة  يف 
�لف�شاء  هذ�  وظائف  �ختالل  لأن  �لغ�شب،  بل  و�إحباطات، 
�أي�شا يف �إجبار �لقر�ء على �لتكيف مع ظروف  رمبا َت�شبب 
�إىل قطيعة عاطفية مع طقو�ش يومية  جديدة قد تف�شي 

كانت من قبل خ�شبة ومنتجة.
و�أي�شا  ــوري،  كـ مـــاري  مــذكــر�ت  ــا  �أيــ�ــشً �ملــوؤلــفــة  وت�شتح�شر 
مذكر�ت فر�ن�شو� جاكوب، و�رتباطهما �حلميمّي باملخترب، 
�لبحث  مــن  لــيــال متتالية  عــن  �لناجم  و�لــتــوتــر  و�لإرهــــاق 
و�لــقــلــق مــن ف�شاء  �لنــزعــاج  عــن  و�لــتــجــارب، وتعبريهما 
��شتغالهما �لذي �أخذ يتقل�ش تدريجيا �إىل �أن �أ�شبح �شغري� 
�ملــيــد�ين تتغري ظــروفــه،  �لعمل  �إن  وفــو�ــشــويــا جـــد�.  جــد� 
وتتباين عو�طفه بني �جلمال و�خل�شونة و�لنجاح و�لإحباط 
�لر�حة،  بني  يتاأرجح  �ملكتب  ف�شاء  مثال:  �لف�شاء؛  ح�شب 
�للقاء�ت -هذ� �لف�شاء �لذي  �أو �لختالط وكرة  و�لعزلة 
يف�شل �لعلماء تركه ور�ءهــم، كما يت�شح على �لتو�يل من 
خالل �شهاد�ت خمتلفة لعلماء �لأنروبولوجيا، مبا يف ذلك 
ملكتبي  �أو�شاف  من  �أورده  ما  خالل  من  غودلييه،  موري�ش 
كلود ليفي �شر�و�ش ومار�شيل مو�ش �للذين كانا يف�شالن 

�لعمل �مليد�ين و�لتنقل.
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ُتعترب و�شائل  �ملادي للمعرفة،  �شياق �لرتيب  �أخــرًي�.. ويف 
ــة �ل�ــشــتــثــمــار �لــعــاطــفــي �لـــذي  ــ ــ �لــعــمــل �لــعــلــمــي مـــن ز�وي
�لبحث  م�شار  على  قــوي  عاطفي  تــاأثــري  ذ�ت  للعامل  متثله 
�ل�شخ�شية  و�لوثائق  �لكتب  �شيما  ل   .)3 )�لف�شل  �لعلمي 
و�ملالحظات �مليد�نية �لتي تعاجلها �ملوؤلفة: على �شبيل �ملثال 
يف�شر بلوخ، ل�شديقه فيفر �لأمل �لناجم عن فقد�ن مكتبته 
يف �لعام 1942. �ثنان من علماء �لإنروبولوجيا �لأمريكيني 
يركز�ن على �شعورهما بالقلق �أكر من �إح�شا�شهما بالر�شا 
جان  هرني  �أعمال  لنا  وتك�شف  �مليد�نية.  مالحظاتهما  يف 
مارتن �أو �أنتوين غر�فتون حول �ملطبوعات عن �نزعاجهما 
ــرًي�،  �أخــ �لهام�شية.  بــاملــالحــظــات  �ل�شغف  �أو  �لـــقـــر�ءة  مــن 
تتحدث فر�ن�شو�ز فاكيه، مب�شاعدة �لأعمال �ل�شو�شيولوجية 
�لتكنولوجيا  هذه  تثريه  �لذي  �لكمبيوتر«  من  »�لقلق  عن 
�جلديدة لدى �لعديد من �لباحثني. تتيح لها هذه �لنظرة 
من  و��شعة  جمموعة  -با�شتخد�م  »ت�شف«  �أن  »�خلارجية« 
تكون  ما  �لتي غالباً  و�ملتناق�شة،  �ملتعددة  �مل�شاعر  �لأمثلة- 
يوظفون  �لــذيــن  �أو  �لــبــاحــثــني  ت�شتفز  و�لــتــي  مــتــ�ــشــاربــة، 

ف�شاء�تهم وو�شائلهم يف �شبيل �لبحث �لعلمي.
�إلقاء  ويقرح �لق�شم �لثاين �ملعنون بـ«�لعو�طف يف �لعمل« 
نظرة من د�خل �حلياة �لعملية �ليومية �لتي حتدثت عنها 
�ملوؤلفة �شابًقا، لت�شليط �ل�شوء على �ملدخر�ت �لعاطفية �لتي 
بـ«�لتاريخ  �ملوؤلفة  ت�شفه  �لعلمية -ما  �ملنجز�ت  ت�شتعمل يف 
�لد�خلي«، �مل�شاعر �ليقظة، و�لنفعالت �مل�شاحبة لالأبحاث 

�لعلمية �ليومية.
»تقا�شم«  على  يعتمد�ن  ف�شلني  مــن  �لق�شم  هــذ�  ويتكون 
يف  بــارزتــني  �شخ�شيتني  بــني  )�ــــش:155(  وتلقائّي  متعمد 
يتاأثر  �لبد�ية  يف  و�ملــوؤلــف.  �لباحث  هما:  �لعلمي؛  �لبحث 
يذكر  �لأعــمــال.  ببع�ش  حياته  خــالل  �لباحث   )4 )�لف�شل 
بع�ش  �شكلتها  �لــتــي  �أو  لــبــلــوخ  »�لــ�ــشــغــوفــة«  �لـــقـــر�ءة  ــي  دوبـ
�لــلــقــاء�ت كــمــا ي�شتح�شر كــذلــك بــيــري �ــشــونــو وفــريــدريــك 
�لتي  باملحا�شر�ت  ومولعني  منبهرين  كانا  �للذين  مــورو 
�أبحاثه �شوب  كان يقدمها فرناند بروديل. ثم يقود دوبي 
يكتب  يحبها.  �لتي  �ملو�شوعات  حول  �لعاطفية  �ملنحدر�ت 
�للذين  �ملتعة و�حلما�ش  د�نيال رو�ش وكارلو جينزبرج عن 
يولدهما عملهما �أو �لغ�شب من �ملو�شوعات �لتي ت�شتع�شي 
عليهما، م�شت�شهد� بقلق و�نزعاج مي�شيل بين�شون ومونيك 
يف  يــ�ــشــادفــانــه  ومـــا  مــوؤلــفــني  ب�شفتهما  �ــشــارلــوت  بين�شون 
�أبحاثهما من عقبات مردها بالأ�شا�ش �إىل �لياأ�ش و�لإحباط 
م�شتثار�  نف�شه  �لــعــامِل  يجد  �إذن،  �لإخــفــاق.  مــن  و�خلـــوف 
�ملتناق�شة )�لف�شل 5(. وخالل فرة  �مل�شاعر  بالعديد من 
�لتحرير، �لتي ي�شعى خاللها �لعامِل �إىل حمو جميع �آثاره 
عامل  ي�شهد  ــش:200(،  ــ )�ـ �لــذ�تــي  ح�شوره  �أي  �ل�شخ�شية 

�خلــوف  على  وجــه �خل�شو�ش  بيكر على  هـــو�رد  �لجــتــمــاع 
دون  حتــول  �لتي  �لعو�ئق  مــن  وقلقه  تاأمالته  ت�شو�ش  مــن 
لكنه  توتر،  م�شدر  ا  �أي�شً �لن�شر  ويعد  �لكتابة.  مو��شلته 
يربز م�شاعر �حلما�ش، كما جند عند جان-بيري فرينا بعد 
هي  كما  �لإحــبــاط  �أو  خمطوطته،  ما�شبريو  د�ر  قبلت  �أن 
د�ر  �إىل  �أ�شفه لأنــه توجه  �لــذي يعرب عن  �حلــال مع فيفر 
ن�شر �شيئة مل حت�شن �لتعامل مع كتابه. و�أخرًي�، ت�شتح�شر 
حلظة  وهــي  �لباحث،  لعمل  �لنقدي  �لتلقي  حلظة  �ملوؤلفة 
�لنظر  وجــهــة  تتيح  مــوؤكــدة.  نتائج غــري  مــن  وقــلــق  �نتظار 
عن  �ــشــورة  �لق�شم  هــذ�  يف  فاكيه  لفر�ن�شو�ز  »�خلــارجــيــة« 
ن�شيج �حلياة �ليومية للباحث �ملرعة بالتوتر�ت و�لعو�طف 

�ملختربة �لتي حترك �أو توؤثر �أو تعوق �لبحث ب�شفة عامة.
من  �لثالث  �لق�شم  يتناول  مــقــارن،  منظور  ومــن  ــرًي�..  �أخــ
�ل�شابع ع�شر  �لقرنني  �لعو�طف«،  بـ«�شرط  �لكتاب و�ملعنون 
و�لثامن ع�شر، م�شتعيد� مو��شيع �لف�شول �خلم�شة �لأوىل 
عند  �لعملية  و�حلــيــاة  و�لــو�ــشــائــل،  و�لــفــ�ــشــاء�ت،  -�لعلماء، 
ببع�ش  فاكيه  فــر�نــ�ــشــو�ز  تهتم  �ملــوؤلــف-  ثــم عند  �لــبــاحــث، 
يف  �جلمهوريون  �ملثقفون  �أنتجها  �لتي  �ل�شخ�شية  �لوثائق 
ع�شر �لأنو�ر. من �أجل �إثبات »ما يلزم تغيريه« و�أن »�لنظام 

�لعاطفي« )مفهوم غري حمدد( يف �لع�شر �حلديث.
وقد �عتمدت �ملوؤلفة يف هذ� �ل�شياق على عملها �ل�شابق عن 
�إيطاليا �لعلمية، لُتظهر �أنه ميكن �أن جند عالقات �شد�قة يف 
مر��شالت جان مابيلون، �أو �شكاوى حول �ملكتبة يف مذكر�ت 
�لإعجاب يف  �أو عالمات عن  �أنطونيو مور�توري  لودوفيكو 
�لتي  �ملوؤلفة باخلطابات  �هتمت  و�أخــرًي�،  مديح فونتونيل. 
مر��شالت  -خا�شة  �جلــمــهــوريــون  �ملثقفون  ــوؤلء  هـ �ألــقــاهــا 
مور�توري و�أحكام �أ�شر�فان�ش �أدريان بيليت- حول �لعو�طف 
وتــذهــب   .)7 )�لــفــ�ــشــل  �لعلمية  �ملــمــار�ــشــة  عــلــى  وتــاأثــريهــا 

فر�ن�شو�ز �إىل �أنه من خالل تاريخ �ملو�شوعية -من �لع�شر 
�حلديث �إىل �ليوم، خا�شة من خالل موؤلفات �لقرن �لتا�شع 
ع�شر- بنيت �لثقافة �لعلمية باعتبارها »ثقافة بال عو�طف« 
)�ش:318(؛ بحيث وجب على �لعامِل �أن يتحكم يف عو�طفه 
و�أن ل يجعلها توؤثر على �أبحاثه، وبالتايل مُيحى كل �أثر ملا 

هو ذ�تي.
ت�شميه  ما  كيه  فر�ن�شو�ز  ت�شتح�شر  �لكتاب،  خامتة  ويف 
�مل�شهورة  �لثقافة  هــذه  مــن  )�ــــش:304(  �ملــكــبــوت«  ــودة  »عـ
للتفكري  �مل�شالك  بع�ش  تفتح  وهكذ�  بدون عو�طف.  �أنها 
يف �لظروف �لنف�شية و�لجتماعية لال�شتحقاقات �لعلمية 
�ملجتمع  جتاهلها  �لتي  �ملعاناة  من  �لكثري  عرفت  و�لتي 
�لعلمي �لأكادميي منذ فرة طويلة )�ش:321 و�ش:323(. 
وبعيد� عن »مثال �أعلى للمو�شوعية« �لذي تتبناه »ثقافة 
بدون عو�طف«، متنح �ملوؤلفة نف�شها ف�شحة لتخيل عودة 
بقيمته  »�لعـــر�ف  بف�شل  �لعلمي  �لعمل  �إىل  �لعو�طف 
�ملعرفية« )324( - وهذ� ما �شيجعل »�لعلم �أكر �إن�شانية«.

ــــري مـــن �لــتــاأكــيــد عــلــى �أن �لــكــتــاب لفــت  ول بـــد يف �لأخـ
لــالهــتــمــام ومــثــري لــالإ�ــشــكــالت؛ لأنـــه يــقــف عــلــى ق�شايا 
مــر�حــل حا�شمة  عــرب  �لعلمي  بــالإنــتــاج  جــديــدة مرتبطة 
�أوروبــا. وبذلك؛ فهو يعيد �لعتبار للعو�طف  تاريخ  من 
�أبعاد �لعلم وطقو�شه، من خالل  �إعــادة ترميم  من خالل 
�لعلمي،  �لبحث  وتـــرية  �لــعــو�طــف على  بــتــاأثــري  �لــتــذكــري 
و�للتز�م باملهمة، و�لتعاي�ش و�لتعاون وبناء م�شتقبل و�عد 
د�خل �ملجتمعات، وبطبيعة �حلال، من خالل �إنتاج ون�شر 
�ملــوؤرخــة فر�ن�شو�ز  وبــذلــك متكنت  و�ملــوؤلــفــات.  �لأبــحــاث 
�لــذي حتول  �لباحث  �لعامِل/  �أ�شطورة  تفكيك  و�كــت من 
�إىل فكر خال�ش، لأن �لباحثني كائنات ب�شرية قادرة على 
�أحــد ينكر ذلــك. ومــع ذلــك، فاإننا ن�شع يف  �لنــفــعــال، ل 
�عتبارنا �شورة غام�شة عن علم بدون م�شاعر ومالمح، 
وبالتايل  مــوحــدة،  بــروتــوكــولت  ينتهجون  �لعلماء  وكــاأن 
تختفي كــل �ملــوؤثــر�ت �لــذ�تــيــة. �ــشــو�ء كــان �لباحث د�خــل 
�ملخترب �أو يف مكتبه �ل�شخ�شي، ل ميكن �أن يخفي �أو يقمع 
�أفر�حه وقلقه ول ميكن يف كل حال من �لأحول �أن يتحول 

�إىل �آلة لإنتاج �ملعرفة.
---------------------------------------------

من  للمعرفة  عاطفي  »تــاريــخ  الكتاب:   -
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إستراتيجية وتكتيكات جيش نابليون
 أليغ سوكولوف 

 ال مراء في القول إن اسم أليغ سوكولوف عادة ما يتقدم عناوين الكتب التي يضعها، فيشد انتباه واهتمام القارئ قبل عنوان الكتاب؛ فهو أشهر من 
يكتب في التاريخ العسكري في روسيا، وهو ُمؤسس الحركة الروسية إلحياء التاريخ العسكري، له أكثر من مئة عمل علمي حول هذا الموضوع، ولم تقتصر 
إصداراته على الشؤون الروسية وحدها بل شملت بلدانًا مثل فرنسا وبولندا وإسبانيا والتشيك، كما تبوأت العديد من مؤلفاته مثل كتاب »جيش نابليون« 
وكتاب »أوسترليز« وكتاب »معركة اإلمبراطوريتين« مكانة كبيرة في مجال العلوم التاريخية العسكرية وغدت من كالسيكيات هذا الميدان؛ وقد استحق 

سوكولوف وسام جوقة الشرف من الجمهورية الفرنسية على بحوثه التاريخية وهي أرفع جائزة تمنحها األكاديمية العسكرية الفرنسية. 

يف كــتــابــه �جلــديــد »��ــشــر�تــيــجــيــة وتــكــتــيــكــات جي�ش 
�أ�شئلة  عن  و�فية  �إجــابــات  �شوكولوف  ُيقدم  نابليون« 
تقنية ل تخلو مــن ظــر�فــة وهــي مــن قبيل: مــا هي 
فعالية �أ�شلحة �لقرن �لتا�شع ع�شر وكيف ��شتخدمها 

�مل�شاة و�لفر�شان وقو�ت �ملدفعية يف تلك �حلقبة؟ 
بذ�ئقة فنية عالية ير�شم �ملوؤلف لقارئه �شورة ب�شرية 
�لع�شر  مُيثلها  كما  �لكال�شيكية  �ملعارك  و��شحة عن 
�ل�شر�تيجية  �ملــبــادئ  �شياغة  ويــعــيــد  �لــنــابــلــيــوين 
ل  �لكتاب  ولأنَّ  وجــرن�لــتــه.  �لفرن�شي  لــالإمــرب�طــور 
�لقائد  خا�شها  �لتي  �ملعارك  جميع  ��شتق�شاء  يّدعي 
لعمله  �لــكــاتــب  خ�ش�ش  وعــلــيــه  �لــعــظــيــم  �لــفــرنــ�ــشــي 
معركة »�أومل« �لتي ن�شبت يف �شهر �أكتوبر من عام �ألف 
�ملالمح  عن  للك�شف  و��شتخدمها  وخم�شة  وثمامنئة 

�لرئي�شية �لكامنة يف �لفن �لقتايل �لنابليوين.
��شتوعبت  �ملــحــ�ــش،  �لع�شكري  �جلــانــب  عــد�  وفيما   
و�أخالقية  �آيديولوجية  جــو�نــب  �شوكولوف  در��ــشــة 
من  وكــانــت  �لنابليوين  �لع�شر  بها  تو�شح  وجمالية 
بني �ملظاهر �حل�شارية �لتي ��شُتلهمت من روح ذلك 

�لقائد �لتاريخي �لفذ. 
يرتكز  �لــذي  �ملحور  �لنابليوين هو  �لع�شر  كان  و�إن   
عليه �لبحث يف هذ� �لكتاب، �إل �أن �لإطار �لتفكريي 
ينفتح على قرون ثالثة متو�لية: �لقرن �لثامن ع�شر 
�شوكولوف  يتتبع  حيث  و�لع�شرين،  ع�شر  و�لتا�شع 
�لطبيعي  �ملــ�ــشــار  �حلـــرب ل مبــوجــب  �أ�شاليب  تــطــور 
�لأ�شلحة  و�ــشــنــاعــة  �حلــربــيــة  �لتكنولوجيا  كــتــطــور 
ا مبوجب �لعملية �لتاريخية �لتي  وح�شب ولكن �أي�شً

غريت �لنف�شانية �لب�شرية يف �أوروبا.
 ي�شري �لباحث �إىل �أنَّ �لقرن �لثامن ع�شر �شهد حت�شناً 
مما  �لأوروبيني  لدى  �ملعي�شة  م�شتويات  يف  ملحوظاً 
�أدى �إىل تغيري جذري يف نظرة �لعاّمة من �لنَّا�ش �إىل 

م�شاألة �خلدمة �لع�شكرية. يقول يف هذ� �ل�شياق: »من 
�أجل �نتز�ع �لنَّا�ش من �أن�شطتهم �ليومية وتوجيههم 
ــرء �إىل ر�شم  �ملـ ــرب لــتــدمــري �لــعــدو، يــحــتــاج  �إىل �حلـ
�ــشــورة لــلــعــدو ُمــغــايــرة لــلــذ�ت وهــنــا يــاأتــي ��شتخد�م 
هذه  لتحقيق  نافذة  دعائية  كقوة  و�لقومية  �لدين 
�لغاية �لع�شكرية )...( �إل �أن �لدولة يف �لقرن �لثامن 
ع�شر مل تعرف �جلذر �لقومي وكانت �مل�شاعر �لدينية 
تعدو  �مللكية ل  �لأنــظــمــة  �أن  مــو�ت يف حــني  يف حالة 
�شياغة  على  لها  مقدرة  ل  ف�شفا�شة  كيانات  كونها 
معاجلات �إيديولوجية لإقناع �لرعايا باأنَّ ثمة �شكانا 
�آخر يج�شدون �شر� عظيما ويجب حماربتهم  يف بلد 

و�لق�شاء عليهم«)�ش: 105(. 
�لأوروبــيــة  للحروب  منوذجيا  مثال  �لباحث  ويــقــدم 
�لتي وقعت بني  �لثامن ع�شر وهي �حلرب  �لقرن  يف 
برو�شيا و�لنم�شا وعرفت با�شم »حرب �لبطاطا« ذلك 
ب�شكل  يبحثان  كــانــا  �ملــتــو�جــهــني  �جلي�شني  كــال  لأنَّ 
حمموم عن نقاط حا�شمة خلو�ش �لقتال، ومع ذلك 
و�قت�شرت  و�حـــدة،  حا�شمة  معركة  بينهما  جتــر  مل 
�آخر  �إىل  �لقو�ت من مكان  باأكملها على نقل  �حلرب 
ذلك  جــيــًد� يف  كــان حم�شولها  �لــتــي  �لبطاطا  و�أكـــل 
�لرئي�شية  فاملالمح  �إذ�  بوهيميا.  �أر�ــش  يف  �خلريف 
و�ل�شر�تيجية حلروب تلك �لفرة كانت ترتكز على 
�لع�شكرية  �لأعــمــال  جميع  يف  �ل�شديد  �حلــذر  توخي 
و�لت�شادم  �ملــبــا�ــشــرة  �ملــعــارك  لتجنب  �لــتــوجــه  وعــلــى 
�إيجابية عن  مع �لعدو و�إىل �ل�شعي يف حتقيق نتائج 
�إجـــر�ء�ت  طريق �ملــنــاور�ت و�حل�شار وغــري ذلــك من 
�لأرو�ح  على  حتافظ  ولكنها  �ل�شر�ع  �أمــد  تطيل  قد 
باأكرب قدر ممكن. ولي�ش من قبيل �ل�شدفة �أن جند 
�لقرن مثل  �إىل ذلك  تعود  �لتي  �لع�شكرية  �لكتب  يف 
دون  للعدو  �أبــًد�  نف�شك  تك�شف  »ل  �لتو�شيات:  هــذه 

�أية مو�جهة من  �إىل ذلك ول تخ�ش  �ملا�شة  �حلاجة 
فمن  �ملعركة،  ك�شب  يف  �لتامة  �لثقة  �متالكك  دون 
�لأف�شل لك عدم �لفوز باأي �شيء بدًل من �أن تعر�ش 

نف�شك لالأ�شر�ر وتخ�شر ما متلكه« )�ش: 234(. 
ــاإن �لـــثـــورة �لــفــرنــ�ــشــيــة �لعظمى  لــلــمــوؤلــف فــ  ووفـــقـــاً 
قو�شت جميع �ملبادئ �حلربية �لتي كانت تبدو ثابتة 
�لأمــر  من قبل. فمنذ ذلــك �حلــني و�شاعد�ً مل يعد 
من  �لنم�شاويني  �ــشــد  �لفرن�شيني  بن�شال  متعلقا 
�أجل �لإرث �لبولندي �أو حليازة ح�شن من �حل�شون 
�أركانها  وتثبيت  نف�شها  �لقوية  �لدولة  بوجود  ولكن 
�أر�ــشــتــه �لــثــورة. يــقــول �ملــوؤلــف يف  على �ل�شكل �لـــذي 
�شفحة  بــونــابــرت  نابليون  قلب  »لــقــد  �ل�شياق:  هــذ� 
يف �لــتــاريــخ وو�ــشــع حـــد� لــلــحــروب �لــ�ــشــغــرية وذلــك 
ل  جي�شاً  خلفه  يجر  عظيما  قــائــد�  نف�شه  بتن�شيب 
يقهر. وهو �لقائد �لذي �أدرك قبل غريه �أن �ل�شيف ل 
�إل للقتل و�لق�شاء على �لعدو و�أن  يخرج من غمده 
�شيا�شة �حل�شار وجتويع �لعدو �إمنا هي �شيا�شة �شلبية 
ــاإنَّ عظمة  فـ �ل�شياق  هــذ�  بــاملــخــاطــر. ويف  وحمــفــوفــة 
�حلــرب  طبيعة  لفهمه  نتيجة  كانت  كقائد  نابليون 
و��شتخد�مه ��شر�تيجية �لق�شاء �ملرُبم على �خل�شم 
و�إحلاق �لهزمية �لنكر�ء باجليو�ش �ملناف�شة وحتقيق 
كامل غري منقو�ش« )�ــش: 237( ومن مبادئ  ن�شر 
�ل�شرتيجية �حلربية �لتي �عتمدها نابليون يخل�ش 
��شتنفاد  �إىل  1(�حلــاجــة  منها:  نذكر  لنقاط  �ملــوؤلــف 
�لقوة �لذ�تية �إىل �أق�شى حد و�إثباتها يف �أر�ش �ملعركة 
تق�شيم  3)حماولة  للعدو  �شريعة  �شربات  توجيه   )2
جي�ش �لعدو �إىل �أجز�ء وتدمري تلك �لأجز�ء �لو�حد 
�لقوى �حلية  �ل�شعي �حلثيث لتدمري  �لآخــر 4(  تلو 
للعدو تدمري� �شامال 5( عدم �لنخر�ط يف حما�شرة 
روح  �شل   )6 �ملــنــاور�ت  و��شطناع  ح�شونه  يف  �لــعــدو 

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
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�جلي�ش  ــاق  �إرهــ عــن  �لنظر  ب�شرف  للعدو  �ملــقــاومــة 
وخ�شائره �لب�شرية 7( ل وجود لالن�شحاب �أو جتنب 
�ملعارك، فاجلي�ش يتقدم ول يتقهقر ويرمتي يف �أر�ش 

�لوغى بكل دموية وينتزع �لن�شر بج�شده. 
�أ�شاليب �حلــرب �جلديدة مل  �أن  �شوكولوف   ل ينكر 
و�إمنــا  م�شبق  عملي  بتخطيط  �أو  حا�شم  بــاأمــر  تن�شاأ 
تــ�ــشــافــرت �شمن  عــو�مــل خمتلفة  ظــهــرت مبــوجــب 
ــا �أن  ظـــروف حمـــددة، ولــكــن، وممــا ل �شك فيه �أيــ�ــشً
هذه �لتكتيكات و�ل�شيا�شات �حلربية �جلديدة وجدت 
جت�شيدها �لأبرز و�لأكر حيوية يف �شخ�ش نابليون. 
للقرن  �حلربي  �لتاريخ  يف  للباحث  غنى  فال  لذلك 
�لتا�شع ع�شر من �لرجوع �إىل �شرية نابليون �حلربية، 
تلك �لــ�ــشــرية �لــتــي طــاملــا �أوقــعــت �لــرعــب يف �شفوف 
و�أذ�عــت  �لفرن�شية  لالإمرب�طورية  �ملعادية  �جليو�ش 

��شم نابليون يف �أطر�ف �ملعمورة. 
�حلربية  �لع�شور  باآخر  نابليون  زمن  �ملوؤلف  ي�شف   
على  كــان  �لـــذي  وهو�لع�شر  �لعظمى،  �لكال�شيكية 
ــزوغ زمــــن جـــديـــد تــعــرفــت فيه  ــ مـــرمـــى حــجــر مـــن بـ
كاملد�فع  �لأ�ــشــلــحــة  مــن  ــرى  �أخـ �أنــــو�ع  على  �لب�شرية 
�لــر�ــشــا�ــشــة و�ملــدفــعــيــة بــعــيــدة �ملـــدى و�لــقــنــابــل عالية 
لعهد  د�شنت  �لــتــي  �لأ�ــشــلــحــة  مــن  وغــريهــا  �لتفجري 
تختلف  قتالية  ملفاهيم  و�أ�ش�شت  �حلــروب  من  جديد 
عن كل ما �شبق للب�شرية معرفته منذ فجر �لتاريخ. 

و�شفه  �شوكولوف  كتاب  يف  �لظريفة  �لأجـــز�ء  ومــن 
ــري لــلــجــنــود �ملـــ�ـــشـــاة يف �جلــيــو�ــش  ــاهـ ــظـ ــانــــب �لـ �جلــ
�جلند  يحملها  �لتي  �ملرفرفة  كالبيارق  �لكال�شيكية، 
�لع�شكري  ــزي  و�لــ �ملــتــعــالــيــة  �لع�شكرية  و�ملــو�ــشــيــقــى 
�جلميل و�ملطرز باأ�شلوب �أنيق وعملي يف �لوقت نف�شه، 
�إل �أنـــه �شاهم  وكـــان هــذ� �جلــانــب، و�إن بــد� ظــاهــريــاً 
للجيو�ش  �ملــعــنــويــة  �حلــالــة  رفـــع  يف  فــعــالــة  م�شاهمة 

وحافظ على تنظيم �لألوية ور�ش �شفوفها. 
ومن �جلو�نب �لهامة �لتي �أ�شار �إليها �ملوؤلف تاأكيده 
�لنابليوين.  �جلي�ش  جنــاح  يف  �لنف�شي  �لعن�شر  على 
�جلي�ش  يف  �لطفرة  تــاأت  »مل  �ل�شياق:  هــذ�  يف  يقول 
ول   1777 ــام  ــ عـ �لــبــنــدقــيــة  بــــاخــــر�ع  �لـــنـــابـــلـــيـــوين 
با�شتحد�ث نــظــام مــدفــع »جــريــبــوفــال« ولــكــن جــاءت 
و�لجتماعية  �ل�شيا�شية  �ل�شطر�بات  مــع  ت�شافر� 
و�أ�شفرت  فرن�شا  �شهدتها  �لتي  �لكبرية  و�لأخالقية 
�شر�رة  ��شتفزت  لقد  �لكربى.  �لفرن�شية  �لثورة  عن 
�شبات  حــالــة  يف  كــانــت  هائلة  ب�شرية  طــاقــات  �لــثــورة 
�لتع�شبات �لقومية و�لآيديولوجية  عميق، فخرجت 

و�تقد �حلما�ش �لثوري يف �أفئدة �لنا�ش و�شب يف قلوب 
�لتي  �لنــدفــاع  قــوة  �إن   )...( بالن�شر  هو�ش  �ل�شباب 
و��شتعد�دهم  �لنابليوين  �جلي�ش  يف  �ل�شباب  �شخها 
�لذي  �لنــدفــاع  ذلــك  ر�يــتــه،  �ملطلق لالن�شو�ء حتت 
ــا يــعــود �إىل  ــادر�ً مــا عـــرف �لــتــاريــخ لــه مــثــيــال، �إمنــ ــ نـ
�أ�شباب كثرية ذ�ت طابع �أخالقي و�جتماعي ونف�شي. 
�لع�شكرية  �ملهنة  �إىل  �لنظرة  فاإنَّ  �أخرى  ناحية  ومن 
باعتبارها �أق�شر �لطرق للو�شول �إىل قمة �لت�شل�شل 
�لذ�تي،  للتاأكيد  و�شيلة  وباأنها  �لجتماعي،  �لهرمي 
�لذي يحتويه  �ل�شيا�شي و�ملدين، ناهيك عن �لربيق 
يف  �شاهم  ذلــك  كــل  �ملــغــامــرة  و�شحر  �لع�شكري  �لـــزي 
جذب �ل�شباب لالنخر�ط يف جي�ش نابليون �لذي قام 
بعدها بحملة �لن�شر عرب �أوروبا كلها و�شحق �لعرو�ش 
�أوروبــا �لقدمية و�أز�ل �لغبار عن قارة  �أوثــان  وحطم 
جديدة وفتية )...( �إنه �لإميان لدى �جلنود وقتالهم 
من �أجل �لعد�لة وهزمية �لطبقة �لقطاعية �لظاملة 
وذلــك حتت ر�يــة �إمــرب�طــور حمــارب، مغو�ر وعــادل، 
��شتطاع �أن يجعل من نف�شه مفخرة جلنوده و�شباطه 
و�أن يقودهم للم�شاركة يف �أعمال عظيمة �شكلت حقبة 

كاملة يف �لتاريخ �لب�شري« )�ش: 111(.
�لتي  �لف�شول  تلك  �لــكــتــاب  يف  �أهــمــيــة  يقل  ل  وممــا 
حتدث فيها �ملوؤلف بالكثري من �لتف�شيل عن قر�ر�ت 
�خلارجية  بال�شيا�شة  يتعلق  فيما  �خلاطئة  نابليون 
ذلك  يف  �ملثل  �شارباً  �خلطرية،  �لع�شكرية  و�ملناور�ت 
بحملته غري �ملدرو�شة على �إ�شبانيا و��شتهانته بالروح 
قام  �لتي  �حلملة  و�أي�شاً  �لإ�شباين،  لل�شعب  �ملقاومة 
بها �شد رو�شيا وهي �خلطوة �لتي قادت �إمرب�طورية 

�لأخــطــاء  بــني  فــمــن  �لــهــالك.  �إىل  نــابــلــيــون برمتها 
�لقاتلة لنابليون و�لتي يجمع  �لع�شكرية و�ل�شيا�شية 
ومرجعياتهم،  م�شاربهم  باختالف  �ملــوؤرخــون  عليها 
مو�شكو.  على  لال�شتيالء  نظمها  �لتي  �حلملة  تلك 
يف  و�ل�شر�تيجية  �لتاريخية  �لوثائق  �إىل  فا�شتناًد� 
حروب نابليون، جند �أن �لإمرب�طور �لفرن�شي مل يكن 
�أنه كان م�شطر�  �إل  �شاملة على رو�شيا،  ينوي حرًبا 
لــلــدخــول يف مــو�جــهــة مــعــهــا، وكـــان يف ظــنــه �أن تلك 
�أكر  �أنها لن تكون  �إل  و�إن تطورت كثري�،  �ملو�جهة، 
من حرب حدودية وح�شب. ولكن �ملفاجاأة جاءت من 
�لقو�ت �لرو�شية �لتي مل تكتف بالوقوف �أمام �لهجوم 
�لنابليوين بل �تخذت خطو�ت هجومية عنيفة �بتغاء 
كانت  نابليون  قــو�ت  بــاأن  علماً  �لــغــازي،  �لعدو  �شحق 
�أكـــر عـــدد� وعــتــاد� مــن �لــقــوة �لــرو�ــشــيــة، وقــد كانت 
حليفه  �شيكون  �لن�شر  �أن  لنابليون  �لأولية  �ل�شورة 
�ل�شيناريو  �أن  بيد  باملئة.  ت�شعني  عن  تقل  ل  بن�شبة 
�شاحة  ويف  �لــو�قــع  �أر�ـــش  على  خمتلفا  م�شار�  �تــخــذ 
�لقتال، فبدل �أن يندفع �لرو�ش �إىل �جلي�ش �لفرن�شي 
�لذي كان ينتظر تقدمهم، �تخذو� ��شر�تيجية �أولية 
باجلي�ش  و�لــتــالعــب  �ملــدرو�ــش،  �ملرحلي  لالن�شحاب 
�لفرن�شي، وخلق و�قع �شر�بي �أمامه ي�شتدرجونه �إليه 
�لهجمة  و�نــطــالق  �ل�شفر  �شاعة  حتــني  حتى  وذلــك 
�لــذي  �لنحو  على  �لنابليوين  �جلي�ش  ك�شرت  �لــتــي 

يذكره �لتاريخ. 
  خــتــامــاً يــجــدر بــالــذكــر �أن كــتــاب �ألــيــغ �ــشــوكــولــوف 
عــدد�  �شم  نابليون«  جي�ش  وتكتيكات  »��شر�تيجية 
و�فــــر� مــن �لــر�ــشــومــات �لــتــي ت�شهد عــلــى �لأحــــد�ث 
�لتاريخية قيد در��شته، �لأمر �لذي منح �لكتاب رونقا 
فنيا وعزز من مقروئيته �إىل جانب تتبعه للملحمة 
�لأ�شكال  �لنابوليونية من خمتلف جو�نبها وبجميع 

�ملتاحة. 
--------------------------------------------

جيش  وتكتيكات  استراتيجية  الكتاب: 
نابليون. 
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األسياد وإدارتهم 
كيتلين روزنتال

ُيمثل هذا الكتاب ُمساهمة فريدة في الجهود الُمستمرة منذ عقود لفهم عالقة العبودية الُمعقدة للعالم الجديد بالرأسمالية. كانت العبودية في الواليات 
الُمتحدة عماًل تجاريًا مربحًا للغاية وغير أخالقي. تركز أغلب األبحاث حول تاريخ الرق على أهوال تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي والمصالح التجارية التي 
غذتها. والسرد الشائع هو أنَّ تقنيات اإلدارة الحديثة التي وصلنا إليها اليوم تمَّ تطويرها في المصانع في إنجلترا والواليات المتحدة. وفًقا لهذا الكتاب 
للمؤرخة كيتلين روزنتال، فإنَّ هذه الرواية خاطئة، حيث تجادل الكاتبة بأنَّ أصحاب الرقيق في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي كانوا يستخدمون 
تقنيات اإلدارة والُمحاسبة المتقدمة قبل نظرائهم الشماليين بوقت طويل، وهي التقنيات التي ال تزال تستخدمها الشركات اليوم. وعلى عكس السرد 

ل النخبة سلطتهم على األشخاص المستعبدين إلى ميزة إنتاجية.  الذي يصور العبودية كحاجز مانع لالبتكار، يوضح كتاب »بيان عن الرق« كيف حوَّ

تطوير  مــع  ب�شهولة  متو�فقة  �لعبودية  وح�شية  كــانــت 
تقنيات جديدة لتنظيم �لقوى �لعاملة. كيتلني روزنتال 
كاليفورنيا  بجامعة  �لــتــاريــخ  يف  مــ�ــشــاعــدة  �أ�ــشــتــاذة  هــي 
�إد�ريــة مع �شركة  كم�شت�شارة  �شابقاً  بريكلي. وقد عملت 
مــاكــيــنــزي. كــمــا فــــازت �ــشــابــقــاً بــجــائــزة كــرو�ــش لأفــ�ــشــل 

�أطروحة يف تاريخ �لأعمال بجامعة هارفارد. 
�لتجارية  �ل�شجالت  على  �لطــالع  على  �لكاتبة  �أقدمت 
مـــن مــ�ــشــانــع �لــنــ�ــشــيــج يف بــريــطــانــيــا، وكـــذلـــك �شجالت 
و�لــكــاريــبــي، حيث لحظت  �جلنوبية  �أمــريــكــا  يف  �ملـــز�رع 
ب�شكل ملحوظ من  �أكر تطور�ً  �ل�شجالت �جلنوبية  �أنَّ 
لروزنتال،  وفًقا  �لن�شيج.  م�شانع  يف  �ملعتادة  �ملمار�شات 
على  �جلنوبية  ــز�رع  �ملــ حما�شبة  �أ�ــشــالــيــب  تفوقت  فقد 
�لأ�شاليب �خلا�شة بال�شركات �مل�شنعة �ل�شمالية. �شمحت 
بقوة  �حل�ش�ش  بــفــر�ــش  �لعبيد  عــلــى  �لأ�ــشــيــاد  �شيطرة 
تفوق  �لقول فقد  ب�شيطة. وميكن  عرب طرق حما�شبية 
�شت�شبح  �لتي  �لإد�رة«  »�ــشــو�بــط  على  �لعبيد  �أ�ــشــحــاب 
عاماًل �أ�شا�شياً يف نظريات �لإد�رة و�شيا�شاتها فيما يتعلق 

بوظائف �لت�شنيع �لالحقة.
دفاتر  با�شتخد�م  �ملــوؤرخــني  من  �لعديد  يهتم  �لــعــادة  يف 
�مل�شتعبدين؛  �لأ�شخا�ش  جتــارب  عن  للك�شف  �حل�شابات 
حيث  �لعمال،  �أ�شحاب  منظور  من  �لكاتبة  حتلل  بينما 
�إن �ملز�رعني كانو� يتخذون قر�ر�ت جتارية معقدة حًقا، 
ــاإنَّ ج�شم �لإنــ�ــشــان �لأكــــر فــزًعــا مــن حيث  وبــالــطــبــع فــ
من  �لكثري  هناك  �لكاتبة.  ت�شري  كما  ك�شلع  ي�شنف  �إنــه 
ل  و�لتي  �ملز�رعون  ي�شتخدمها  �لتي  �لإد�ريــة  �ملمار�شات 
تز�ل �إىل �ليوم. �أوًل، لقد بنو� ت�شل�شالت هرمية معقدة 
جامايكية،  ملــزرعــة  �لإد�ري  �لهيكل  بــنــاء  �إن  حــيــث  مــن 
حتى  �لأقــ�ــشــام.  متعددة  �أمريكية  ل�شركة  م�شابًها  يبدو 
لتدريبهم  خمتلفة  �أماكن  �إىل  �لأ�شخا�ش  �إر�ــشــال  فكرة 
�ملــــز�رع. يف  �إىل  �إرجــاعــهــا  ــة ميكن  �لإد�ريــ �لتقنيات  على 

بع�ش �حلـــالت يــقــدم �أ�ــشــحــاب �ملـــز�رع يف �إجنــلــر� على 
�إر�شال �أبنائهم �إىل جزر �لهند �لغربية لتعلم كيفية �إد�رة 

�ملزرعة.
وت�شري كايتلن �إىل تعقيد منظمات �لإد�رة �لتي كان على 
�شخمة،  �ل�شركات  هــذه  كــانــت  عليها.  �لعــتــمــاد  �ملــــز�رع 
ــد� حــيــث حتــــوي �لآلف مـــن �لــنــا�ــش  ــانـــت كـــبـــرية جــ وكـ
�مل�شتعبدين. ولإد�رة موؤ�ش�شة بهذ� �حلجم، فاأنت ل حتتاج 
عــدد من  �إىل  بحاجة  ولكنك  وم�شرف،  مالك  �إىل  فقط 
�ملديرين �ملتو�شطني. حيث �إن �مل�شرفني على �ملز�رع كانو� 
من نو�ح كثرية ميكن �أن ي�شنفو� على �أنهم �أول مديرين 
م�شتاأجرين يف �لبالد. و�ملز�رع ل حتوي فقط �مل�شرفني، 
�إ�ــشــر�فــهــم مــديــرون مــن �لبي�ش ُيطلق  بــل يــكــون حتــت 
عليهم �أحياًنا ��شم »ما�شك �لدفاتر« ، و�أ�شفلهم مديرون 
م�شتعبدون مثل �ل�شائقني �لرئي�شيني، وحار�ش �لروؤ�شاء، 
�إد�رة �جلو�نب  و�لنجارين، كل و�حد منهم م�شوؤول عن 
�ملختلفة لإنتاج �ملز�رع. �شيء �آخر مثري لالهتمام حًقا هو 
�لطريقة �لتي �تبعها �ملز�رعون يف ح�شاب �لتكاليف. لذ� 
فاإنَّ �أحد �لتطور�ت �لرئي�شية يف ظهور �لأعمال �حلديثة 
هـــو فــكــرة �أنــــه يــجــب عــلــيــك حتــلــيــل مــنــتــجــاتــك ملعرفة 
بتحليل  بذلك  �لأمــر  ويتعلق  �شيء.  كل  تكلفة  بال�شبط 
تتغري  قد  �لتي  �لكيفية  يف  �لتفكري  لذلك  �ل�شتهالك، 
�ل�شكك  �لوقت مثل قطار  �لثابتة مع مرور  �لتكلفة  بها 

�حلديدية، وكيف يجب �أن ناأخذه يف �لعتبار.
من �ملذهل �أنه عندما ترغب �ل�شركات �ليوم يف �لتغيري 
لالأف�شل يكون ب�شبب نوع ما من �لأ�شباب �لأخالقية �أو 
�أ�شا�ش  �لجتماعية، و�أننا جنعل �حلجج �لأخالقية على 
�أنه يقودنا �إىل ما هو �أكر كفاءة �أو ما من �شاأنه تعظيم 

�لأرباح. 
لي�ش هذ� �حلال د�ئًما كما ترى �لكاتبة، ولكن غالًبا ما 
يكون �لهدف هو �لربح يف �لأعمال �لتجارية، وت�شري �إىل 

يف  تتمثل  �لتجارية  لالأعمال  �لجتماعية  �مل�شوؤولية  �أن 
زيادة �لأرباح. وهناك �فر��ش �أ�شا�شي �أنه �إذ� قمنا بزيادة 
على  �جليدة  �لأ�شياء  بع�ش  ف�شتحدث  بب�شاطة،  �أرباحنا 
طول �لطريق مثل تو�شع نطاق �حلريات و�حلقوق، و�أن 
لتحت�شن  �شتتو�شع  �لفو�ئد  و�أن  �أكــرب  �شت�شبح  �لكعكة 
�جلميع. ل نن�شى �أن �لعبودية جعلت �لكثري من �لنا�ش 
يو�شح  �لق�شة  �لنوع من  ب�شكل ل ي�شدق. وهذ�  �أغنياء 
كــيــف ميــكــن لــهــذ� �لـــنـــوع مـــن �لــنــجــاح �أن يـــر�فـــق مع 

�لنتهاكات �لفظيعة ملاليني �لنا�ش.
كما تتطرق �لكاتبة ل�شتبعاد �لعبودية من تاريخ �لعمل 
�ملختلفة؛  �لأ�شباب  من  عــدد�  هناك  �أنَّ  �إىل  ت�شري  حيث 
�لهتمامات  كل  كانت  �لأمريكية،  �لأهلية  �حلــرب  فبعد 
�جلنوبيني  �ملــز�رعــني  وم�شالح  �لعقاب  �إلــغــاء  يف  تتمثل 
�لعبودية كانت متخلفة وغري  �أن  �إىل  �لإ�شارة  من حيث 
�لعبودية  �أ�ــشــحــاب  جلعل  �أخـــرى  ناحية  ومــن  مــربــحــة، 
ذلك  منذ  ولكن  يفعلونه.  كانو�  فيما  بتح�شن  ي�شعرون 
�حلــني كــانــت هــنــاك حلــظــات كــثــرية حـــاول فيها مــوؤرخــو 
�لعبودية  باأهمية  تذكرينا  �لآخـــرون  و�لعلماء  �لأعــمــال 
ببعيد  ن�شر مقال لي�ش  �أنــه مت  �لإد�رة. لدرجة  تاريخ  يف 
�ملمار�شات  تاريخ  �لعبودية يف  �أهمية  على  �ل�شوء  ي�شلط 
عن  ثانوية  م�شادر  قر�أنا  �إذ�  لأنــه  �لأمريكية،  �لتجارية 
�لأعمال �لأمريكية و�لعبودية �لأمريكية، ميكننا �أن نرى 
ذ�تها  �لأ�شياء  ببع�ش  يقومون  �ملــز�رعــني  �أن  �لفور  على 

�لتي يفعلها رجال �لأعمال يف �لوقت �حلايل.
�أهم �لتف�شري�ت �لأخرية للحرب  �أحد  ت�شري كيتلني �إىل 
قاتلو�  �مل�شتعبدين  �لنا�ش  �أن  وهــو  �لأمريكية  �لأهــلــيــة 
تفكيك  يف  للغاية  حا�شمني  وكــانــو�  حريتهم،  �أجـــل  مــن 
على  ي�شاعدنا  �أن  ميكن  �لأنظمة  هذه  فهم  و�أن  �لنظام، 
�لنا�ش  قــام  �شيء،  كل  وقبل  �أوًل  ذلــك.  كيف حــدث  فهم 
بــالــتــمــرد و�ملــقــاومــة بــعــدة طـــرق، لــكــن �ملــعــلــوم �أنــهــم مل 
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�ألقينا  و�إذ�  طويلة.  لفرة  �لنظام  تقوي�ش  من  يتمكنو� 
نظرة على هذه �ل�شجالت، ميكننا �أن نرى �أنه بينما كانت 
عبودية �ملز�رع تتو�شع يف جميع �أنحاء �جلنوب، فقد كان 
يخ�شع  �أ�شبح  �لنظام  �إن  حيث  ا،  �أي�شً يتو�شع  �لتحديث 
للمر�قبة ولديه بيانات. لقد �أ�شبح نظاًما �شعًبا للغاية 
�ملقابل، كان  �مل�شتعبدون من �خلروج منه. يف  مل يتمكن 

له دور كبري يف �لتاآكل على �ملدى �لبعيد.
وهو  �لب�شري«  �ملــال  ــش  »ر�أ�ـ بعنو�ن  �لكتاب  ف�شول  �أحــد 
�لرقيق  �أ�شحاب  بها  �لتي يقدر  �ملختلفة  بالطرق  يتعلق 
وجتار �لرقيق قيمة �لأ�شخا�ش �مل�شتعبدين. من �لأفكار 
�لتي تطرحها �لكاتبة يف �عتياد �لنا�ش على �لتفكري يف �أن 
�لنظام مع �لعبودية يعترب نظاًما مل يكن فيه �شوق حرة، 
وبالطبع مل يكن هناك �شوق حرة من منظور �لأ�شخا�ش 
�مل�شتعبدين. ولكن من وجهة نظر مالكي �لعبيد، كانت 
لمتالك  �قت�شادية  كحرية  و�شهدوها  ممتلكاتهم  هذه 
تلك �ملمتلكات، وتد�ول تلك �ملمتلكات، و�لتعامل مع تلك 
�ملثري لالهتمام  �أنــه من  يرغبون. مبعنى  كما  �ملمتلكات 
�إذ� نظرنا �إىل ن�شف �لكرة �لأر�شية على نطاق �أو�شع من 
فاإنه يف معظم حــالت حترير  �ملتحدة،  �لوليات  حترير 
�لعبيد، يتخلى �لأ�شخا�ش عن عبيدهم يف �لو�قع لأنهم 

تعر�شو� خل�شارة يف �ملمتلكات.
�لقرن  �أربعينيات  يف  وحتــديــد�  �لــكــتــاب،  ق�ش�ش  �إحـــدى 
�لــتــا�ــشــع عــ�ــشــر، قـــام مــالــك مــزرعــة بــعــمــل كــتــيــب ودلــيــل 
لت�شجيل ومر�قبة �إنتاج �لعبيد. يف �لكتيب يقدم تعليمات 
خا�شة حول كيفية تقييم قيمة �مل�شتعبدين؛ كلما تنمو 
ولــكــن على  �لــقــيــمــة.  تــزيــد يف  فــاإنــهــا  ــوى،  ــ �أقـ ت�شبح  �أو 
ا، يتابع �ملز�رعون �نخفا�ش قيمتهم  �جلانب �خللفي �أي�شً
وهذه  لالإ�شابة  تعر�شو�  �إذ�  �أو  �لعمر،  يف  تقدمهم  مع 
�لذين  لالأ�شخا�ش  حتى  متتد  ن�شبًيا  �ملعقدة  �لتقييمات 
�لعديد  وهناك  �لأحــيــان.  بع�ش  �شلبية يف  قيمة  يتلقون 
من �لوثائق �ملثرية للقلق �لتي تظهر �أن �ملز�رعني قامو� 
من  جــزء  �أنــهــم  على  �مل�شتعبدين  �لأ�ــشــخــا�ــش  بت�شنيف 
�ليد. مت ت�شمية رجل يبلغ من �لعمر 20 عاًما وهو يتمتع 
�لطفل  لكن  لالإنتاج.  رئي�شي  هــدف  لأنــه  جيدة  ب�شحة 
�لذي يتعلم �لعمل، �أو �لأم �لتي تر�شع قد يتم و�شفهما 

باأنهما ن�شف يد، �أو ثالثة �أرباع �ليد �لكاملة. 
�أن �ملــــز�رعــــني ��ــشــتــخــدمــو� �ملــيــز�نــيــة  تــ�ــشــرد �لــكــاتــبــة 
و�خلــ�ــشــارة،  �لــربــح  وح�شاب  �لعمليات  لإد�رة  �لعمومية 
�لقرو�ش.  على  للمو�فقة  �مل�شرفيون  ��شتخدمها  حيث 
�لعقارية  �لقرو�ش  من   ٪  40 كان  �لتقارير،  ت�شري  وكما 
م�شمونة من قبل �لأ�شخا�ش �مل�شتعبدين. حتكي �لكاتبة 
ق�شة كيف طور مز�رعو �ل�شكر يف �لكاريبي هذه �لأنظمة 

لإد�رة �أول �لعمليات �لتجارية و��شعة �لنطاق. نظًر� لأن 
وغالًبا  غائبني،  مالكني  كــانــو�  �ل�شكر  مــز�رعــي  معظم 
يف  �لتي  مز�رعهم  و�شعو�  فقد  �إجنلر�،  يف  يعي�شون  ما 
�أنــه ل يتعني عليهم  �خلــارج لالإ�شر�ف. على �لرغم من 
فقد  ��شتعبادهم،  مت  �لذين  �لأ�شخا�ش  روؤيــة  �أو  معرفة 
كانو� مدركني متاًما من �مللخ�شات �ملحا�شبية للخ�شائر 
بعدد  �ل�شجالت  �أخربتهم  فقد  عمالهم؛  على  �لب�شرية 
نهاية  فحتى  هربو�.  �أو  مر�شو�  �أو  ماتو�  �لذين  �لعبيد 
مب�شادر  �ل�شتعانة  يف  �ل�شركات  بــد�أت  �لع�شرين  �لقرن 
وهــو  �لأجــنــبــيــة،  للم�شانع  �لــعــمــالــة  لتوظيف  خــارجــيــة 
�لتفا�شيل  هذه  روؤيــة  �إىل  �ل�شطر�ر  من  �أنقذها  �بتكار 
�ملــزعــجــة. فــفــي وقــتــنــا �حلــا�ــشــر، �إن تــفــا�ــشــيــل �لإنـــتـــاج 

و�لرو�تب للم�شانع خارج �حلدود معلومة لدى
بالتفا�شيل  �لهتمام  دون  �ل�شركات،  يف  �لــقــر�ر  �شّناع   
على  و�آثـــارهـــا  �لعمل  بيئة  تت�شمن  قــد  و�لــتــي  �ملــزعــجــة 

�ملجتمع وغريها. 
ت�شمن �لكتاب �لكثري من �لأمثلة �لتي �أظهرت �أن �أ�شحاب 
�لتي  �ملمار�شات  نف�ش  �لعديد من  ي�شتخدمون  �لعبودية 

تعترب عادًة عالمات بارزة يف ظهور �لأعمال �حلديثة. ول 
ريب �أنَّ �لكتاب يقدم ق�شة �قت�شادية مهمة ب�شكل خا�ش 
لأنها ميكن �أن ت�شاعدنا على �إدر�ك مدى �شخامة جتربة 
�لعبد، وما هو �ل�شيء �ملهم �لذي يجب �أن نت�شدى له. �إذ� 
كنا نفكر من �أين جاء �قت�شادنا، فهذ� ميثل جزء� كبري� 
من �لقت�شاد �لأمريكي خالل تلك �لفرة. و�أي�شاً، فاإنَّ 
�لتعمق يف تاريخ �لعبودية يف �ملحيط �لأطل�شي عرب هذ� 
بعيون  بالنظر  ويقنعهم  قــر�ئــه،  �أذهـــان  �شيفتح  �لكتاب، 

جديدة �إىل �حلريات �ملنتزعة.
-------------------------------------------- 

ــكــتــاب: بــيــان عــن الــــرق: األســيــاد  اســـم ال
وإدارتهم .

المؤلف: كيتلين روزنتال.
Harvard University press:الناشر

سنة النشر: 2018.
اللغة: اإلنجليزية.

عدد الصفحات: 312 صفحة.

* كاتب ُعماني



شوال 1440هـ - يونيو 2019م

10

"أنا َحّنبعل.. يوميات قائد"
جوفاّني بريّزي

لم تقّر روما لخصٍم لها باإلجالل والرهبة مثلما أقّرت بذلك لحّنبعل القرطاجي )248-182 ق.م(، ليس لفطنة الرجل السياسية وعبقريته العسكرية فحسب، 
وإنما لخطورة طرحه الجيوسياسي حينها، كبديل حضاري متكامل يعيد رسم خريطة العالقات بين الحضارات المطّلة على المتوّسط، بعيدا عن الصراعات 
التي استحكمت بتلك البحيرة حتى حّولتها إلى مقبرة مترامية األطراف. وهنا يتنّزل ما ُعرف بَقَسم حّنبعل: »ُأقسم أن أناِصَب روما العداء إلى األبد«، في 
القائد  يزال  ال  الجانب  به قرطاج ودستورها. من هذا  تبّشر  نمط ديمقراطي، كما كانت  إلى  والتطّلع  المتعّسف  الحضاري  إلى رفض نمطها  إيحاء واضح 

العسكري القرطاجي حّنبعل بن أميلكار محلَّ دراسة واهتمام من ِقبل المعنيين بالمجالين السياسي والعسكري.

ــى عــربهــم  ــادة �ملــوهــوبــني �لـــذيـــن جتــّل ــقـ فــالــرجــل مـــن �لـ
�لذكاء �لب�شري يف �أبهى مُلَعه، يف ��شتنباط �حللول وتذليل 
»�ــشــوف جند  �لــ�ــشــهــرية:  ُعـــرف مبقولته  �لــ�ــشــعــاب، حتى 
من  خ�شم  �إىل  رومــا  تذعن  فلم  حــال«.  �شن�شنع  �أو  حــال 
خ�شومها مثلما �أذعنت لـ«حّن-بعل« �أو »حنان بعل«، حنان 
�لقدمية  �لبونية  �ملرّكب يف  ��شمه  �لإله ور�أفته، كما يدّل 
�لبحُث  يقت�شي  �لرجل  بفر�دة  ولالإملام  �لعربية.  �شقيقة 
�شنعت  �لتي  و�لأو�ــشــاع  باحليثيات  �لإحــاطــة  �لتاريخي 
�أ�ــشــطــوريــة،  قــيــاديــة  �شخ�شية  حــّنــبــعــل  فلي�ش  �شخ�شه. 
هو  بل  �لعظيم،  قور�ش  �أو  �ملقدوين  �لإ�شكندر  غــر�ر  على 
�شخ�شية �شيا�شية و�قعية، متّيزت مبوهبة �لتكتيك �ملبهر، 
مع ذلك مل ي�شلم من ت�شويه �خل�شوم ونعته �أحيانا بالفّظ 
�ملتعّط�ش ل�شفك �لدماء و�ملدّبر �لبارع لالإيقاع باخل�شم. 
�لرومانية غري  �لرو�ية  روت ملحمته  �لذي  لكّن حّنبعل 
�إعــــادة ر�شم  �لـــذي حـــاول  �لإنــ�ــشــاين،  �لــتــاريــخــي  حّنبعل 
�ش �لإيطايل يف �شريته جوفايّن  مالحمه �ملوؤّرخ و�ملتخ�شّ
بريّزي يف كتابه: »�أنا َحّنبعل.. يوميات قائد«، من خالل 
�ملبعرة لهذ� �لرجل.  �لذ�تية  �ل�شرية  �إعادة مللمة �شظايا 
يف كتابه �لذي نتوىل عر�شه يق�ّشم بريّزي بحَثه �إىل �شبعة 
ع�شر معنَونا، غّطت كافة �ملحطات �لتاريخية �حلا�شمة يف 
حياة حّنبعل. بنى ِوفقها �لباحث يوميات �لرجل معتِمد� 
باإمرب�طورية  �ن�شغلت  مهّمة  تاريخية  مرجعية  ذلك  يف 

قرطاج.
فّنية  عــالــيــة،  ثقافة  على  �لــ�ــشــرية  هــذه  يف  حّنبعل  يــبــدو 
ع�شكرية  وقــدرة  لفتة  فطنة  جانب  �إىل  ودينية،  و�أدبــيــة 
فائقة. فقلَّ �أن �جتمع عن�شر� �لعبقرية �لقيادية و�لثقافة 
�أم �حلديث.  �لقدمي  �أكــان يف  ع�شكري،  رجل  لدى  �ملتينة 
لعّل حّنبعل كان و�ثقا من نف�شه حني قال يف و�شّيته: »�أوّد 
�أن �أخّلف دْر�شا �إىل �لأبد« لفر�دة م�شاره �جلامع بني َباأْ�ش 
�لقوة وعمق �لثقافة. بعزمية ل تكّل خا�ش حروبه، يروي 

وما  �لن�شر  وزهو  �ل�شر�ع  �ُشكر  قائال: عرفت  نف�شه  عن 
�أن  �لباليا، ولكن  بيني وبني  تباعد  �أن  �لآلهة  طلبُت من 

تقيني �شّر �لياأ�ش.
لي�ش بالأمر �جلديد على �أهايل »قرت حد�شت« �أو »�لقرية 
�حلديثة«، �لتي باتت ُتعَرف بقرطاج، �أن يتوّزعو� يف �أ�شقاع 
�أم يف �حلـــديـــث، مــع حفاظهم  �لــقــدمي  ــان يف  �أكــ �لـــعـــامل، 
باتت  �لتي  قرطاجة،  �لأنــفــ�ــش،  مبهوى  قــوي  ربــاط  على 
فالقدي�ش  �لــقــول.  يف  د�رج  هو  كما  »تون�ش«  �أو  »تــوؤنــ�ــش«، 
به  �ألقى  حني  �أهــر��ــش(  )�شوق  ثاغ�شت  وليُد  �أوغ�شطني 
�لقدر يف ميالنو بّياعا للكلمات كما يقول عن نف�شه، حني 
�إىل  ر�جعا  و�أقــفــل  يــدّر�ــش �خلطابة، مل يطق �شرًب�  كــان 
�إفريقية، يقول يف »�لعر�فات« خماطبا ربه: »كّنا نبحث 
عن مكان نقدر فيه �أن نكون �أكر خدمة لك، فعدنا �إىل 
حياته  م�شو�ر  معظم  ى  ق�شّ �أّنــه  رغم  وحّنبعل  �إفريقية«. 
خارج قرطاجة، �أكان يف �إ�شبانيا �أو �إيطاليا �أو بالد �ل�شام 
�أو يف �ملنفى �لأرميني، فقد كان م�شكونا ب�شحر �لعودة �إىل 
�أقدر  قرطاجة. يقول يف يومياته: رغم بعد �ل�شنو�ت مل 

على �لتخّل�ش من �حلنني �إىل م�شقط ر�أ�شي.
بريّزي  جــوفــايّن  مــوؤّلــف  على  تطغى  جوهرية  فكرة  ثمة 
تتمّثل يف ر�شد �لعنا�شر �جلوهرية �لتي �شّكلت �شخ�شية 
�حلا�شمة  �لعنا�شر  تلك  بــني  ومــن  �لــقــرطــاجــي.  �لقائد 
�أميلكار  بني  وولـــده،  �لــو�لــد  بني  �ملتني  �لــّربــاط  و�لقوية 
�حلــيــاة  طــبــيــعــة  تــ�ــشــعــف  مل  و�إن  �لبـــــن،  وحــنــبــعــل  �لأب 
لكّن  �لبـــن.  جنب  �لــد�ئــم  باحل�شور  �لــو�لــد  �ل�شيا�شية 
�لأب  لبناتها  ــَع  و�ــشَ �لتي  و�لتعليمية  �لنف�شية  �لربية 
كما  �لبـــن  �شخ�شية  ــْقــل  �ــشَ يف  فــّعــالــًة  م�شاهمًة  �شاهمت 
ي�شتهي �لو�لد، وهي �لتعويل على تهذيبه معرفيا يف �شّن 
حا�شرتنْي  و�ليونانية  �لبونية  �لثقافتان  كانت  مبكرة. 
بعمق يف تعليم �ل�شبي ف�شال عن �تقان �للغات، وقد كان 
�جلائل  �لــقــرطــاجــي  �شمات  مــن  �لــلــغــات  مــن  جملة  تعّلم 

ــان حــّنــبــعــل يــتــقــن �لإغــريــقــيــة  يف �ملــتــو�ــشــط و�ــشــفــافــه. كـ
�شلتية،  ولهجات  �إيربيتني  لغتني  و�لالتينية، ف�شال عن 
نــاهــيــك عــن �لــبــونــيــة و�لــنــومــيــديــة، مبــا كـــان يغنيه عن 
ــنـــده؛ لــكــن يف  و�ــشــاطــة �ملـــرِجـــمـــني عــنــد تــعــامــلــه مـــع جـ
�لديني جوهريا كما  �لتعليم ح�شر �جلانب  �شميم ذلك 
�لديني  �لتكوين  ذلــك  كــان  بــريــّزي. وقــد  يبنّي جــوفــايّن 
له  �شمحت  متقّدمة،  عقالنية  مب�شحة  ممزوجا  حلّنبعل 
ببناء روؤية مّتزنة يف �لتعاطي مع �ل�شاأن �لغيبي. �إذ كانت 
فل�شفة �لدين يف �ملنظور �لقرطاجي، رغم طابعها �لوثني، 
�شائر  عــلــى  مهيمنة  متعالية  بــقــوة  �إميــــان  يف  مــتــمــحــورة 
و�لتجريد.  �خلال�شة  �لو�حدية  نحو  قربا  تنزع  �لــكــون، 
كان �لإملام �لعميق حلّنبعل بالثقافات �ملتو�ّشطية قد جعله 
على در�ية مهّمة باأ�شاطري �لإغريق و�لت�شوف و�لفل�شفة. 
فقد كانت طبيعة �لدولة �لقرطاجية �ملمتّدة على �شفاف 
�ملتو�شط متلي على مو�طنها �أن يكون متو�ّشطي �لثقافة. 
وعبقرية قرطاج يف �شهر ثقافات �ملتو�شط د�خل �حلا�شنة 
�لتكوين  ــم  ورغـ مــنــهــا.  نبعت  �لــتــي  �ل�شامية  �لفينيقية 
�لالهوتي �لعميق حلنّبعل، كان �لرجل مّيال بطبعه �إىل 
�لبعد �لعملي، مرتئيا �أن بهاء �لدين يف ح�شوره �ملعي�شي 

يف �لأفعال بالأ�شا�ش.
ومبوجب هذه �خللفية �لروؤيوية كانت �لعقيدة �لع�شكرية 
�لعن�شر  وهــو  �لــبــوين،  �لديني  باحل�ّش  م�شَبعة  حلّنبعل 
وحّنبعل  �أميلكار  قــرطــاج،  قـــادة  تقا�شمه  �لـــذي  �لرئي�ش 
�لع�شكرية  �لدينية  �لر�شالة  ِثقل  كان  و�شقيقه �شدربعل. 
قوّيا لدى حّنبعل، فقد كان يتمّثل ذلك يف عالقة وثيقة 
بالألوهية جتّلت يف ترّدده �لد�ئم على �ملعابد. و�جللي كما 
ُيربز موؤّلف �لكتاب �أّن �حل�شَّ �لديني �لعميق لدى �لقادة 
�ل�شلتية و�لإيبريية  �لع�شكريني كان من �شمات �جليو�ش 
�أيــ�ــشــا، فــقــد كـــان �ملــلــوك و�لـــقـــادة يــ�ــْشــِبــهــون �ل�شامانيني 
كان  �أن  غريبا  ولي�ش  �لإلهية،  �لأ�ــشــر�ر  على  �مل�شتوَدعني 

عزالدين عناية *
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ملوك مملكة �شور مفوَّ�شني من ِقبل �لآلهة.
لــقــد مــّثــل م�شعى خــلــق مــتــو�ــّشــط �ــشــامــي، يــديــن بــالــولء 
زرعت  �لتي  رومــا  لكّن  حلّنبعل؛  �أعلى  هدفا  لقرطاجة، 
�أعــو�نــهــا يف �ــشــتــى �أنـــحـــاء �ملــتــو�ــّشــط �ــشــّكــلــت عــائــقــا فعليا 
و�خــتــار مهاجمة  ينثن  ذلــك مل  مــع  �لــرجــل،  لطموحات 
�خلــ�ــشــم يف جمــالــه �حلــيــوي �لــ�ــشــيــق يف �ــشــبــه �جلــزيــرة 
جبال  من  �ل�شمايل  ح�شنه  عرب  �إيــاه  مباغتا  �لإيطالية، 

�لآلب.
ورغــم عــدم تــو�زن �لقوى بني قرطاج ورومــا )بلغ تعد�د 
جي�ش حّنبعل حينها 45 �ألفا يف مقابل جي�ش روما �لبالغ 
ــّول �لــقــائــد �لــقــرطــاجــي على  770 �ألــــف مــقــاتــل( فــقــد عــ
�لــنــوعــيــة و�ل�ــشــتــثــمــار يف �لــذكــاء و�ملــكــر، �أكـــر مــنــه على 
�لعنا�شر �لتقليدية يف �حلروب ع�شرئذ. فكان ميلي على 
جنب  �ملتنوعة  و�لــريــا�ــشــات  �ل�شالح  على  �لــتــدرب  جنده 
�لتح�شيل �لثقايف �لع�شكري، بالطالع على موؤّلفات فنون 
رَي  �حلرب و�لتكتيك و�ل�شر�تيجيا، وعلى �لتمّعن يف �ل�شِّ
�لع�شكرية للقادة �لعظام مثل �لإ�شكندر �لعظيم، وفيليب 
ومونوفثاملو�ش  �لأول،  و�أنــتــيــغــونــو�ــش  �ملــقــدوين،  �لــثــاين 
�ملقدوين، ودمييريو�ش بوليوركيتي�ش �ملقدوين. وبرغم 
ب�شاأن  �لــرجــل  لحــق  �تــهــام  ثمة  �لع�شكري،  �خُلــلــق  ذلــك 
�أي غري  �لوطنية يف جي�شه،  �لعنا�شر غري  �لتخّل�ش من 
�لقرطاجية، حني �أْملت �ل�شرورة ذلك، ودفعهم يف معارك 
�ملبيَّتة.  �ملجزرة  �أي مبا ي�شبه  �أمل للفوز فيها،  خا�شرة ل 
�أنــه كان مرّفعا عن  لكن �ليوميات تــرّبئ �لرجل وتــربز 
لكّن  �لع�شكري.  تكوينه  يــاأبــاه  �لـــذي  �خُلــلــقــي  �لنــحــد�ر 
�تــخــاذ  عليه  متــلــي  كــانــت  �لــ�ــشــارمــة  �لع�شكرية  عقيدته 
م�شافة مــن غــري �لأكـــّفـــاء مــن جــنــده، ول �شيما ممــن ل 
�جليو�ش  فيه  كانت  زمن  يف  خ�شو�شا  جانب،  لهم  يوؤَمن 
وع�شرون  �ثنان  بالأ�شا�ش.  �ملرَتَزقة  عنا�شر  على  قائمة 
�إيطاليا مل يخ�شر فيها معركة،  �شهر� ق�شاها حّنبعل يف 
يف  تعهده  مل  ب�شكل  �لهاوية  حافة  على  رومــا  فيها  و�شع 

تاريخها من قبل.
يقول حّنبعل: كا�شر�تيجي حاولت د�ئما �أن �أقر�أ ما ور�ء 
�لوقائع، و�أن �أكون �شريع �لقر�ر�ت ومباغتا للخ�شم، ويف 
عملي �شّد روما �لذي �أخذ حيز� مهّما من مناور�تي، بعد 
�أبناء �لبلد مّمن ل  �أتو�ن يف ��شت�شارة  �لَق�َشم �ملقّد�ش، مل 
يكّنون يل �شغينة. فقد ن�شجت عالقات يف �أر�ش �خل�شم 
�متّدت على كافة �لر�ب �لإيطايل، حتى د�خل حيز روما 
ذ�تها. وف�شال عن �خلطط �لدقيقة �لتي ر�شمُتها لجتياز 
جبال �لآلب، �أبرمُت بع�ش �لتحالفات مع بع�ش �لقبائل يف 
طريقي. و��شتعنُت ب�شبكة و��شعة من �لعيون و�ملخرِبين، 

�ملوجعة  �ل�شربات  عديد  �إحلـــاق  يف  �لف�شل  �إليهم  يعود 
باخل�شم، مثل عملية كال�شتيدوم �أو فر�ر رهائن تار�نتو. 
بعبارة خمت�شرة �ّتبعُت كّل �شبيل يف جتميع �لأخبار �لتي 
�خل�شم  ميد�ن  �إىل  �أر�شلُت  كما  طي.  ملخطَّ لزمــة  ر�أيتها 
فارِّين من �جلندّية غري حقيقيني بق�شد �لإيقاع بالعدو، 
ومل �أتـــو�ن �أثــنــاء حــروبــي يف توظيف �لإنــ�ــشــان و�حلــيــو�ن 
باإلقاء  �لأفــاعــي،  �إىل  �لِفَيلة  مــن  �إلــيــه،  �أ�ــشــبــو  مــا  لبلوغ 
مع  �ل�شاأن  كما  �لعدو،  �شفن  يف  �ل�ّشامة  �لثعابني  بر�ميل 
بّث  ��شر�تيجياتي  �شمن  وحــاولــُت  بــرغــامــو.  يومين�ش 
�لأخبار �لز�ئفة يف �شفوف �خل�شم، وزرع بذور �لفتنة يف 
�شيا�شيا  �ل�شيطرة  ��شتطعُت  حتى  �شيا�شييه،  وبني  قو�ته 
عــلــى عـــدة جــهــات تــابــعــة لــرومــا، مــثــل كــابــو� و�ــشــري�كــوزه 
وتار�نتو. بخال�شة حاولُت توظيف �أي و�شيلة من و�شائل 
�حلـــرب �لــ�ــشــريــة و�لــعــلــنــيــة، لــكــن يف زحــمــة هـــذ� �لــ�ــشــر�ع 
�لأحــيــاء  وفطنتهم،  �خلــ�ــشــوم  �شجاعة  ر  ــدِّ �أقــ د�ئــمــا  كنت 
منهم و�لأمــو�ت. ولو ُبحت ب�شّر عبقريتي �لقيادية لقلُت 
�لتي �شمنت يل  تلك �خل�شلة  بالأ�شا�ش،  �لفطنة  �عتماد 
قدرة �لتحكم �ل�شريع يف �لأو�شاع �ملباغتة و�إيجاد �حللول 
�لعاجلة خارج �لتعاطي �لتقليدي مع �لطو�رئ. وملن يريُد 
�قتفاء �أثري وتقليدي �أترك و�شيًة وحيدًة وهي �لتعويل 

على �لتفكري بحرية مطلقة.
ــان على  ــيـ يف �آخــــر �لــكــتــاب يــحــاول جـــوفـــايّن بـــريـــّزي �لإتـ
مل�شروع  �ملناق�ش  �جليو�شيا�شي  حّنبعل  م�شروع  مالمح 
 ،)poleis( روما قائال: �أن�شاأَ �لقرطاجيون نظام �ملدن
نة  وهو ما يعني جتّمعات للمو�طنني، �أو كيانات ُدول متكوِّ
من مو�طنني تنتظم حياتهم وفق د�شاتري؛ فيها �ل�شلطة 
�أع�شاوؤها  ويتكّون  مبجال�ش،  ومر�َقبة  حممّية  �ل�شيادية 

ل  ُيخوَّ �ملتنّفذة.  �لعائالت  روؤ�شاء  ومن  �لقوم  �شفوة  من 
�ل�شبيهة  �مل�شتقّلة  �مل�شتعَمر�ت  �إن�شاء  بدورها  �ملدن  لتلك 
�لنُّظم  يغاير جوهر  ب�شيء  �لأمر  يتعّلق  �إذ  �لأم.  بالوطن 
كّل  حــوَلــهــا  تتمحور  �لــتــي  �لــقــدميــة  �لـــدول  يف  �ل�شرقية 
�لأمة؛ �إّنه �شيء خمتلف عن �لف�شاء �لهائل �لتابع لالأُ�شر 
�أو يف بابل، ذلك �لذي  �حلاكمة �لآ�شورية، �شو�ء يف دجلة 
�لــرو�ت وليكون مقّر� ل�شائر  ت�شّكل بق�شد جتميع كافة 
�لآلهة؛ وهو خمتلٌف كذلك عن �ملقّر�ت �لثالثة �ملتحولة 
�أيــ�ــشــا عــن �لأ�ـــشـــو�ق �لتجارية  لــالأخــمــيــنــّيــني، وخمــتــلــٌف 
كانت  �مل�شريني.  عند  و�ملدينة-�ملعبد  �لكربى  �ل�شرقية 
وهي  ن�شيطة،  مدنّية  مر�كَز  �لبحرية  �لقرطاجية  �ملــدن 
فيها  بل  �ملحاربني،  طبقة  من  وتخلو  ح�شينة،  بالتاأكيد 
طو�ئف من �أ�شناف �شتى؛ وكانت َتعرف د�ئما كيف تد�فع 

عن نف�شها.
�ــشــرَف  �لــقــرطــاجــيــون  يــزعــم  �ل�شيا�شي  �لــنــمــوذج  هـــذ�  يف 
�لــرومــاين، معترِبين  �لطغيان  �أمــام  �لــدفــاع عن �حلرية 
روما ولو�حقها حمَت�شد�ت �شخمة، ميكن �أن ت�شّم ق�شور� 
و�أ�شو�قا مكتظة، ومعابد رحبة، وم�شارح هائلة،  ف�شيحة، 
فهناك  تكون مدنا.  �أن  �إّل  �شيء  كّل  تكون  �أن  فهي ميكن 
�لــرومــانــيــة وفـــق منظور  �لــتــجــمــعــات  �إلــيــهــا  ــيــٌم تفتقر  ِق
قرطاج. لقد �أدَرَج �أر�شطو، �أثناء تعّر�شه �إىل خمتلف �أنو�ع 
�ل�شيا�شة« )ج2/  »كتاب  �لإغريقية، يف  �ملدن  �لد�شاتري يف 
�لكربى،  �لفينيقية-�لبونية  �ملدينة  قرطاج،  حالة   ،)11
حالتي  بخالف  ــب،  �ملــركَّ �ل�شيا�شي  �لنموذج  �شمن  وذلــك 
�إ�شربطة وكريت، ناعًتا نظام قرطاج �ل�شيا�شي بالد�شتوري 
�ملختلط، �لذي تتمازج فيه عنا�شر �ملَلَكية و�لأر�شتقر�طية 

و�لدميقر�طية.
نبذة عن امل�ؤلف: جوفايّن بريّزي �أ�شتاذ �لتاريخ �لقدمي 
ني يف تاريخ  يف جامعة بولونيا �لإيطالية. من �أبرز �ملخت�شّ
َدْوريــتــنْي  على  ي�شرف  �لقرطاجية.  و�لــدر��ــشــات  حّنبعل 
�لدر��شات  �لقدمي« و«جملة  �لتاريخ  �أكادمييتني: »جملة 
»�شكيبيو  �أيــ�ــشــا  مــوؤلــفــاتــه  مــن  �إيــطــالــيــا.  يف  �لع�شكرية« 

وحّنبعل« و«غزو بيت �ملقد�ش«. 
-----------------------------------------------

الكتاب: أنا َحّنبعل.. يوميات قائد.
تأليف: جوفاّني بريّزي.
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التيارات السياسية في الهند عام 2019
د. راجا شيكهاران

 مؤلف الكتاب الذي درس القانون وحصل على دكتوراه من جامعة كاليكوت هو سكرتير حزب المؤتمر فرع كيراال ومدير التحرير لجريدة »فيشانام« »وجهة 
نظر« اليومية الصادرة في كيراال والناطقة بلسان ذاك الحزب. وهذا الكتاب مجموعة مقاالت اختارها المؤلف من عموده األسبوعي الذي يكتبه في الجريدة 
المذكورة، وذلك منذ 5 فيبراير 2018 حتى 7 فبراير 2019. والكتاب حلقة مواصلة لكتابه السابق الذي تّم نشره في العام الماضي بعنوان »سياسة يتغير 

لونها« والذي صدرت منه حتى اآلن ثالث طبعات.

�ل�شنة �جلارية 2019 يف �لهند حافلة باأحد�ث هامة وملحوظة. 
مل�شتقبل  �لــعــامــة �حلا�شمة  �لنــتــخــابــات  �لــعــام جــرت  هــذ�  ويف 
وحيث  �حلكومة.  مــودي  تــويل  من  �شنو�ت  خم�ش  بعد  �لبالد 
حزبه  جتــاه  فانحيازه  �ملوؤمتر  حــزب  م�شوؤويل  �أحــد  �ملوؤلف  �إن 
طبيعي ومفهموم. يحاول من خالل هذه �ملقالت حفز نا�شطي 
حزبه �إىل ميد�ن �لعمل و�إعد�دهم للدفاع عن مبادئه وملقاومة 
�أخـــرى.  �أحـــز�ب  مــن  حــزبــه خ�شوم  على  ي�شنه  �لـــذي  �لهجوم 
�حلكومة  ف�شاد  عن  �لك�شف  على  فيها  يركز  �ملــقــالت  وبع�ش 
�ملركزية حتت قيادة رئي�ش �لوزر�ء مودي بينما �لبع�ش �لآخر 
ُيكّثف عيوب حكومة �جلبهة �لدميوقر�طية �لي�شارية يف كري�ل 
�لتي ير�أ�شها �حلزب �ل�شيوعي �لرك�شي. وُيالِحظ �لكاتب �أن 
�نحطاط �حلركات �ل�شر�كية و�شعود �لأحــز�ب �ملحلية هما 
�ل�شببان �لرئي�شان لعدم �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي �لر�هن يف �لهند 
ل ظروف �شاحلة للقوى �لهندو�شية �ملتطرفة. ويتمنى  وَت�َشكُّ
�أن ينه�ش حزب �ملوؤمتر من جديد من رماده كطائر �لعنقاء. 
�لكفاءة  �أبــرزت  �شيا�شية  �لهند حركة  توجد يف  �أّنــه ل  ويدعي 
حيث  بثبات  �لهوجاء  �لعو��شف  ملو�جهة  �لقيادة  يف  �لبالغة 
ت�شتطيع �لتاأقلم مع �حلالت �ملتغرية �ملفاجئة و�لتغلب �أخري� 
على جميع �لأزمات �إّل حزب �ملوؤمتر �لقومي �لهندي. �شحيح، 
يف  �شانكار«  »جايا  �ل�شيا�شي  و�ملحلل  �ملحامي  �إليه  ي�شري  كما 
ن�شال  فاعل يف  دور  له  كــان  �ملوؤمتر  �أن حــزب  �لكتاب،  مقدمة 
جديد  من  �لبالد  بناء  يف  كما  بريطانيا  من  �لبالد  ��شتقالل 
يف  �ملت�شاوية  غري  مكانته  �أحــد  ينفي  ل  �لالحقة.  �ملرحلة  يف 
تاريخ �لهند �جلديد كحزب توىل �حلكومة �ملركزية يف دلهي 
كما توىل �حلكم يف �لوليات زهاء ن�شف قرن بعد �ل�شتقالل. 
تنباأو�  �لهند  ��شتقالل  ُبَعيد  �لغرب  يف  �ل�شيا�شيون  �ملر�قبون 
يف  �لعمر  بــالــغ  لكل  �لت�شويت  حــق  مبنح  �لدميوقر�طية  �أّن 
�لنتخابات ل تنجح يف قارة متخلفة جد� يف �لتعليم مثل �لهند 
�لتي يعي�ش �أغلبية �شعبها يف جهالة وخزعبالت، غري �أّن جوهر 
لل نهرو �أحد قادة حزب �ملوؤمتر ورئي�ش �لوزر�ء �لأ�شبق �شّحح 
ود�شتور  كامل.  بنجاح  �لنظام  هــذ�  بتطبيق  �خلاطئ  فهمهم 
�ملفعول حتى  �شاري  يــز�ل  فيه ل  تعديل  بعد 103  �لهند حتى 
�لبالد  ��شتقالل  بعد  �شنة  �شبعني  �أكــر من  �لآن. وقد م�شى 

ــد �لــهــنــد �جلـــغـــر�يف يــظــّل بــال خــلــل بــالــرغــم من  ـ ــَوحُّ ولــكــن َتـ
بع�ش  يف  �لنف�شالية  �حلركات  قبل  من  �لتخريبية  �لأعمال 
ل  هي  �ل�شمال.  �شرق  ويف  ك�شمري  يف  وخا�شة  �لبالد  مناطق 
و�لدينية  �لعرقية  �لأقليات  لتعاي�ش  �أعلى  مثال  تبقى  تــز�ل 
و�للغوية يف �أر�شها �ل�شا�شعة كما �أ�شار �إليه بطر�ش غايل. بينما 
�أخذت  �لهند  ��شقالل  مع  �لوجود  حيز  يف  �أتــت  �لتي  باك�شتان 
ر له �إل عمر �شنتني  10 �شنو�ت لإعد�د د�شتورها ولكن مل ُيقدَّ
�لــذي حدث  �لع�شكري  �لنــقــالب  بعد  �أُلــِغــي  مــا  �شرعان  حيث 
�ل�شرقية  قارتها  �نف�شلت منها  ثم  �لق�شرية  �ملدة  تلك  خالل 
على �أ�شا�ش �للغة بعد �أقل من 25 �شنة لكي ت�شبح بلد� م�شتقال 

با�شم »بنغالدي�ش«.
ويــ�ــشــري �لــكــاتــب �إىل بــعــ�ــش �ملـــيـــز�ت �جلــوهــريــة يف �لــتــيــار�ت 
م طبائع �لأحز�ب �ل�شيا�شية يف �لهند  �ل�شيا�شية يف �لهند، ويق�شِّ
و�أحـــز�ب جامدة  ثابتة  �أحـــز�ب ذ�ت جــذور  �أقــ�ــشــام.  �إىل ثالثة 
غري متطورة و�أحــز�ب َتطلع يف �أفق �ل�شيا�شة كظو�هر موؤقتة 
َيُعّد حزب  ثم تغيب فــور� عن �مل�شهد. من بني هــذه �لأحـــز�ب 
ما  تاريخ  �إّن  ويقول  و�ل�شتقر�ر.  �جلــذور  ر��شخ  حزبا  �ملوؤمتر 
�ل�شيا�شة حول  ��شتقالل �لهند يوؤكد على مَتْرُكز  بعد مرحلة 
بني  �لهند  يف  �ل�شيا�شة  �نق�شمت  حيث  �لــعــريــق  �حلـــزب  هــذ� 
بــدون حزب  �لهند  »نحو  �شعار  �أّن  ويــرى  موؤيديه وخمالفيه. 
�ملوؤمتر« �لذي يرفعه �لآن �حلزب �حلاكم بي. جيه. بي. يدل 
�لهندية.  �ل�شيا�شة  من  يتجز�أ  ل  جــزء  �ملــوؤمتــر  حــزب  �أّن  على 
على مر �لزمان، وكاأي حزب، �شعفت �شوكة هذ� �حلزب �أي�شا 
ــة �لأخــــرية وفــقــد �شعبيته ولــكــن مل يــربز حــزب من  يف �لآونــ
نتيجة لالختالفات  له.  بديال  �شيوعية  �أو  ��شر�كية  حركات 
�لــد�خــلــيــة تــعــر�ــشــت �حلـــركـــة �ل�ــشــر�كــيــة بــقــيــادة »لــوهــيــا« 
لالنت�شار و�لت�شتت بعد �أن كانت يف زمان معار�شًة قويًة حلزب 
�ملوؤمتر. وحزب �ل�شتقالل )»�شو�تنر�«( »�ليميني بقيادة ر�جا 
جوبال �آت�شا�ريا« �لذي كان �حلاكم �لعام فور ��شتقالل �لبالد 
�أحد  »بيلو مــودي«  �أثــر �لآن. نربة  �أي  �أن جند له  ل ن�شتطيع 
�لــربملــان مزعجة  تــرن د�خــل قاعة  قياديي هــذ� �حلــزب كانت 
�ندير� غاندي يف �ل�شبعينيات من �لقرن �ملا�شي. هذ� �حلزب 
�لذي �نتهج �لنموذج �لأمريكي من �شيا�شة �لتنمية �لر�أ�شمالية 

�أي�شا قد غد� �لآن يف خرب كان. ويف مقال �آخر ي�شف �حلزب 
�ل�شيوعي �شجرة بون�شاي يف �حلقل �ل�شيا�شي �لهندي. نتيجة 
�آلــت حما�شة   1964 عــام  �شقني  �إىل  �ل�شيوعي  �حلــزب  لنق�شام 
�لهندية.  �ل�شيا�شة  �أفق  �لأفــول يف  �إىل  �لن�شيطة  تلك �حلركة 
بذر�عيه  �لهندو�شي  �لتطرف  �أر�شية  تعززت  �لوقت  نف�ش  ويف 
»ر��شرييا  ميثله  �لـــذي  �لثقايف  �لـــذر�ع  و�ل�شيا�شي،  �لثقايف 
و�لـــذر�ع  بالخت�شار(  �أ�ــش  �أ�ـــش.  )�آر.  �شنجه«  �شيفاك  �شو�يام 
كان  �لبد�ية،  كان ميثله حزب»جانا�شنجه« يف  �لذي  �ل�شيا�شي 
حزب »جانا�شنجه« �لذي َت�شكَّل عام 1951 ت�شيطر عليه �لقوى 
�لإقطاعية  وقــوى  �أ�ـــش.  �أ�ـــش.  �آر.  مثل  �ملتطرفة  �لهندو�شية 
�لقدمية. �حتد »جانا �شنجه« مع حزب »�شو�تنر�« و�لأحز�ب 
�ل�شر�كية وحزب »لوك د�ل« و�ل�شق �ملن�شق من حزب موؤمتر 
�ندير� غاندي من �لأحــز�ب �ملعار�شة بحيث تقود �إىل ت�شكيل 
بف�شل �جلهود  و�حد موحد حتت لفتة »حزب جاناتا«  حزب 
�شد  �لن�شال  قائد  نــار�يــان«  »جايابر�كا�ش  ِقبل  من  �ملبذولة 
�نهار   .1975 عام  غاندي  �ندير�  �أعلنتها  �لتي  �لطو�رئ  حالة 
�لتي  �لعامة  �لنتخابات  تاريخه يف  �أول مرة يف  �ملوؤمتر  حزب 
جرت بعد حالة �لطو�رئ عام 1978 حتى فقدت �ندير� غاندي 
مقعدها يف د�ئرة �نتخابها يف »ر�ي بريلي«. ولكن حزب »جاناتا« 
مل ُيقّدر له �لعمر �لطويل، ف�شلت جتربة حزب »جانتا« حيث 
�ش للت�شقق مما �أدى لعودة حزب »جانا�شاجنه« مرة ثانية  تعرَّ
�إىل هويته �لقدمية با�شم »بهار�تييا جاناتا بارتي«)بي. جيه. 
�لنوع  �لأوىل من  »جانتا«،  ت�شتطع حكومة  فلم  بي( �جلديد. 
نتيجة  �ملــحــددة.  مدتها  ل  تكمِّ �أن  �لــهــنــد،  تــاريــخ  يف  �ليميني 
ل�شقوط حكومة »جناتا«. ملّا جرت �لنتخابات �لعامة عام 1980 
�أكر  �أ�شو�ت  على  وح�شل  كا�شحة  باأغلبية  �ملوؤمتر  حزب  فاز 
مما ح�شل عليه حتى يف �نتخابات 1971. ويقول �لكاتب �إّن هذ� 
د�خلية جتعله  بقوة  يتمتع  �ملوؤمتر  �أّن حزب  على  يدل  �لو�قع 
��ملعدل  هــذ�  �أن  �إىل  وي�شري  بلغت.  �لأزمـــات مهما  يتغلب على 
فينة  �ملوؤمتر بني  تاريخ حزب  نــر�ه يف  و�لهبوط  �ل�شعود  من 
و�أخرى. فمثال يف �لنتخابات �لعامة �لر�بعة عام 1967 عانى 
�لتي فاز بها. ومن 16  �ملقاعد  �حلــزب من نق�ش حاد يف عدد 
�إل يف 8 وليـــات، ويف  �لفوز  وليــة مل ي�شتطع �حلــزب حتقيق 
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�ئتالف من  عليها حكومات  �شيطرت  �ملتبقية  �لوليات  بع�ش 
�لأحز�ب �ليمينية و�لأحز�ب �ملحلية بينما �شيطرت على ولية 
كري�ل و�لبنغال حكومة جبهة �لتحالف �لي�شاري حتت قيادة 

�حلزب �ل�شيوعي �ملارك�شي.
�لنتخابات  �ندير� غاندي معركة  ولكن يف عام 1971 خا�شت 
�لعامة بهتاف ��شتئ�شال �لفقر وو�شلت �لربملاَن بتحقيق ثلثي 
�نق�شام حزبها ب�شقني  �لأغلبية من �لأع�شاء. وكان ذلك بعد 
�أحدهما ما يو�شف بال�شق �لتقدمي بقيادتها و�لآخر ما يو�شف 
بالرجعي �ليميني بقيادة �ملحافظني �لقدماء. ويالَحظ �أي�شا 
و�ل�شر�كيني  »�شو�تانر�«  بـ  �ملوؤتًلف  �لكبري«  »�لتحالف  �أن 
�لهندو�شي  �ملتطرف  »جانا�شاجنه«  وحـــزب  »لــوهــيــا«  بــقــايــادة 
وبع�ش �لأحز�ب �ملحلية حتى �ل�شيوعيني من �ملعار�شة ُمني يف 
هذه �لنتخابات بهزمية ُمذلة حمبطة. وجدير بالذكر �أّن هذ� 
�لفوز كان بعد �أن تنباأ �خلرب�ء �ل�شيا�شيون قبل خم�ش �شنو�ت 

�أّن دور حزب �ملوؤمتر يف �ل�شيا�شة �لهندية قد �نتهى.
 1984 عــام  �لعامة  �لنتخابات  جــرت  ملـّـا  �إنــديــر�  �غتيال  وبعد 
غاندي«  »ر�جــيــف  بقيادة  �لــربملــان  على  �ملــوؤمتــر  حــزب  �شيطر 
ــاع مــن �ملــقــاعــد. ولــكــن بــد�أ  ــ �بـــن �نــديــر� باأغلبية ثــالثــة �لأربـ
حيث   1989 عــام  �لنتخابات  منذ  �أخـــرى  مــرة  �لــتــنــازيل  �لعد 
عــام  �ملــركــزيــة. ويف  ت�شكيل �حلــكــومــة  يــحــالــفــه �حلـــظ يف  مل 
ت�شكيل  يف  ــرى  �أخـ بــاأحــز�ب  لال�شتعانة  �حلـــزب  ��شطر   1991
يف  هبوطه  �شهد  ــه  �أّنـ �إل  ر�و«،  »نار��شيمها  بــقــيــادة  �حلــكــومــة 
�نتخابات 1996 ب�شعود �حلزب �ملتطرف �لهندو�شي بي. جيه. 
بي. كاأكرب حزب يف �لربملان لكي يتم ت�شكيل �حلكومة بقيادة 
»فاجباي«، غري �أّن عمر حكومته كان 13 يوما فقط. وخلفته 
حكومة �جلبهة �ملتحدة بقيادة »ديفا غود�« زعيم حزب »جانتا 
كانت  �لهند،  وزر�ء هندي من جنوب  رئي�ش  �أول  �ملتحد«،  د�ل 
�ملوؤمتر وبي. جيه. بي. وخالل �شنتي  �أبعدت حزبي  �حلكومة 
1998 و1999 تر�أ�ش �حلكومة �ملركزية �أي. كيه. غوجر�ل �أي�شا 
�لدميوقرطي  �لتحالف  متكن   1999 عــام  ويف  قــ�ــشــرية.  ملــدة 
�لوطني من ت�شكيل �حلكومة برئا�شة فاجباي قائد بي. جيه. 
�شنو�ت.  خم�ش  من  كاملة  ملدة  وليته  و�متدت  �لهندو�شي  بي 
كانت فرة ما بني 1996 - 2004 فرة غياب حلزب �ملوؤمتر عن 
عر�ش �ل�شلطة. ويف عام 2004 و�شل �لتحالف �لتقدمي �ملتحد 
بزعامة حزب �ملوؤمتر �إىل كر�شي �حلكومة باختيار »مان موهان 
�شينغ« رئي�ش �لوزر�ء. وتكرر هذ� �لفوز يف عام 2009 �أي�شا. ويف 
�لتحالف �لدميوقر�طي  �لنيابية �شنة 2014 تربع  �لنتخابات 
و�أ�شبح  �ل�شلطة  عر�ش  على  بــي.  جيه.  بــي.  بزعامة  �لوطني 
ناريندر� مودي رئي�ش �لوزر�ء. ويف هذه �لنتخابات ح�شل بي. 

جيه. بي وحده �لأغلبية �ملطلقة.
�شدر هذ� �لكتاب قبل �إجر�ء �لنتخابات �لنيابية �لأخرية �لتي 
�أبرزت نتائجها بفوز مظفر لـ بي. جيه. بي �لقومي �لهندو�شي 
�ملتطرف خالفا لآمال �لأحز�ب �ملعار�شة وموؤلف هذ� �لكتاب. 
�ملوؤمتر  حلــزب  �شاحلا  �لنتخابات  قبل  �ملوجود  �لف�شاء  كــان 

وحتالف بع�ش �لأحز�ب �ملعار�شة؛ لأّن �لنتخابات �لتي جرت 
يف وليات »ر�جا�شتان« و«مادهيا بر�دي�ش و«ت�شاتي�ش غاد« قبل 
�شتتة �أ�شهر فقط من �لنتخابات �لنيابية �حلالية قد �شاعدت 
�لــظــروف مل  �إىل �ل�شلطة. وحتــت هــذه  �ملــوؤمتــر للعودة  حــزب 
يكن غري بعيد �أن يتوقع مثل موؤلف هذ� �لكتاب �لذي ينتمي 
رماد  من  �لعنقاء  كطائر  حزبه  ��شتنها�ش  �ملــوؤمتــر  حــزب  �إىل 
�لهزمية. ولكّن �لرياح مل جتر كما ��شتهت �ل�شفن. وُيالَحظ 
�لتي حققها يف  بالأغلبية  يحتفظ فقط  بي مل  بي. جيه.  �أن 
�نتخابات 2014 بل �أحرز ع�شرين مقعد� جديًد� ف�شار له 303 
�ملوؤمتر،  �لفوَز حزُب  �أ�شل 542 مقعد� بينما حقق  مقاعد من 
حزب �لكاتب، 52 د�ئرة فقط. ومل ي�شتطع �أن يفتح �حل�شاب يف 
17 ولية يف �شمال �لهند. من بني 52 مقعد� كان 20 مقعد� من 
ولية كري�ل يف جنوب �لهند مبا فيه د�ئرة »فاياناد« �لذي فاز 
�لناخبني  تاأييد  �ملوؤمتر. ولول  به ر�هول غاندي رئي�ش حزب 
يف هذه �لد�ئرة �لتي تكتظ بامل�شلمني وت�شتحوذ عليها ر�بطة 
�مل�شلمني، حزب �مل�شلمني �ل�شيا�شي مَلا دخل ر�هول غاندي قاعة 
�لربملان؛ حيث فقد د�ئرة �نتخابه �لتقليدي »�أميتي« يف »�أوتار 
بــاأن ظلت وليــة كري�ل  يت�شلى  �أن  للموؤلف  بر�دي�ش«. وميكن 
قلعة منيعة �أمام بي. جيه. بي دون �أن ت�شمح له �أن يفتح فيها 
�حل�شاب هذه �ملرة �أي�شا حيث �أحرز حزبه 20 مقعد� من �أ�شل 

21 مقعد� تاركا �ملقعد �لوحيد للحزب �ل�شيوعي.
 �إّن �شجالت مودي من �حلكم كانت يف �حلقيقة خالية متاما 
�لركود  باإخفاقات مثل  �إجنــاز�ت مذكورة، بل كانت مليئة  من 
 500 فــئــة  مــن  �لــنــقــديــة  �لأور�ق  ل�شحب  نتيجة  �لقــتــ�ــشــادي 
ونتيجة  �لــ�ــشــود�ء،  �ل�شوق  على  �لق�شاء  بهدف  روبية  و1000 
�خت�شار�  �ملــعــروفــة  و�خلــدمــات،  �ل�شلع  على  �شر�ئب  لفر�ش 
�شوق هندية م�شركة وكبديل  بهدف خلق  وذلــك   G.S.T بـ 
�تخذ  �لــوليــات.  حكومات  ترف�شها  �لتي  �ملختلفة  لل�شر�ئب 
مودي هذه �لإجر�ء�ت بدون ت�شاور مع �أع�شاء جمل�ش وزر�ئه 

�آنــذ�ك  �لحتياطي  �لبنك  حمافظ  �قــر�ح  وبرف�ش  �ملعنيني 
»ر�جهور�م ر�جــان«. كانت �لنتائج �شلبية على �قت�شاد �لبالد. 
بعد �نتهاء فرة عمل »ر�جان« مل ميدد مودي مدته حيث عني 
»�أورجيتا باتيل«. ولكن هذ� �لأخري ��شطر لال�شتقالة  مكانه 
من من�شبه ملا طلب منه مودي �لإفر�ج عن �أمو�ل من �شندوق 
�حتياط �لبنك لإنعا�ش �لقت�شاد �لر�كد. بالرغم من مطالبة 
�شفقة  يف  للتحقيق  برملانية  جلنة  بت�شكيل  مـــر�ر�  �ملعار�شة 
�ملطالبة  هــذه  يقبل  لأن  مــودي  ي�شتعد  مل  �مل�شبوهة  »ر�فـــال« 
حتى بعد ك�شف جريدة »هندو« عن بع�ش �لأور�ق �ملتعلقة بها. 
كانت �لبطالة يف �أعلى �أوجها يف عهد مودي. �لتاأزم يف �لقطاع 
�لقرى  �ملز�رعني من  دفع  �يجاد حل مما  بــدون  �لزر�عي ظل 
�لبعيدة �إىل م�شرية �حتجاج �إىل �لعا�شمة. �آلف من �ملز�رعني 
ي�شتطيعو�  ومل  �لبنوك  من  ��شتلموها  ديــون  ب�شبب  �نتحرو� 

ت�شديدها.
مــع كــل هــذه �لأ�ــشــبــاب متّكن مــودي مــن �لــفــوز يف �لنتخابات 
�لتنمية   2014 �نتخابات  يف  مــودي  �شعار  كــان  كيف؟  �حلالية. 
من  فبدل  �حلالية  �لنتخابات  يف  ــا  �أّم �لأ�ــشــعــدة،  جميع  على 
��شتغل  �لوطن،  �لز�ئف قّدم نف�شه كم�شيح لإنقاذ  �ل�شعار  هذ� 
�لظروف �لناجتة من �لهجوم �لإرهابي بـ«بولفاما« يف ك�شمري 
�لنتخابات  يف  �لفوز  لك�شب  باك�شتان  �شد  �جلوية  و�لــغــار�ت 
باإيقاظ �لنزعات �لقومية �جلنونية ذ�ت �لأنفا�ش �ل�شوفينية. 
لتخويف  باك�شتان  ــدود  حـ يف  ــر�«  ــ »�آخـ �مل�شلمة  �لأقــلــيــة  جــعــل 
�مل�شتعرة  �لــهــنــدو�ــش مــنــهــم. وخــــالل �حلــمــالت �لنــتــخــابــيــة 
ي�شري على مطية  �ل�شعب  �أن يجعل  مــودي وجماعته  ��شتطاع 
هذه  �شيا�شي  برنامج  مــودي  عند  يكن  ومل  �لعرقية.  �مل�شاعر 
�ملرة. ولي�ش غريبا �أن ي�شادف تربع مودي على عر�ش �ل�شلطة 
مرة ثانية يف �لذكرى �ل�شنوية �ملائة للفا�شية، وللحدث �أهمية 
�شيا�شي  برنامج  عنده  يكن  مل  �أي�شا  مو�شولوين  لأّن  رمزية. 
عندما توىّل �حلكومة يف �إيطاليا. حني �ُشئل عن برناجمه كان 
جو�به: ي�شاألونني ما هو برناجمكم؟ برناجمنا ب�شيط للغاية؛ 
فقد  برناجمه  �ُشئل مودي عن  �إذ�  �إيطاليا«.  نحكم  �أن  نرغب 
يكون رده �أي�شا نف�ش هذ� �لرد« نرغب �أن نحكم �لهند«. ولكن 
�أي�شا  يكون  بل  د�ئما على خط م�شتقيم؛  لي�ش  �لتاريخ  م�شار 

على �شكل دور�ين.
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التاريخ غير المعروف عن التوارث البشري.. 
ثيودور بورتر

اسع عشر الميالدي تقريبًا قبل تكوين مفاهيم الجينات وعلوم الوراثة، أقدم األطباء المختصون في مصحات المجانين على تسجيل  في بدايات القرن التَّ
تقارير عن أسباب الجنون في بعض من مذكراتهم. تقريًبا منذ الوهلة األولى لتسجيلهم لهذه التقارير أشاروا إلى الوراثة كسبب رئيسي مسبب لهذه 
األمراض العقلية، لكن في فترة من الفترات رأى بعض المختصين العاملين في هذه المصحات وبعض المسؤولين السياسيين تزايد أعداد المصابين 
باألمراض العقلية، ولذلك بدأوا بتأكيد الحاجة الملحة إلى تحديد تكاثر األشخاص المصابين باألمراض العقلية. ومن هنا أصبح المختصون والمسؤولون 

عرف على العائالت الُمعتلة بمرض عقلي وتوقع نتيجة التزاوج من هذه العائالت. مهووسين بالتَّ

بــيــوت �جلــنــون يــعــر�ــش �لق�ش�ش غري   كــتــاب جــيــنــات 
للتو�رث  و�ملنظمة  �مل�شتق�شاة  �لبيانات  عن  �ملق�شو�شة 
�لأطفال  ومد�ر�ش  �لعقلية  �لأمر��ش  م�شت�شفيات  من 
وكيف كانت مبثابة �لعلم �جلديد للتو�رث �لب�شري. يف 
 Theodore(هذ� �لكتاب �ملقنع، ُيقِدم ثيودور بورتر
Porter( على جلب �لنتباه �إىل �لتاريخ �ملخبئ لعلوم 
�جلينات و�لتو�رث با�شتخد�م دلئل �أر�شيفية من �أوروبا 
و�أمريكا �ل�شمالية، يتمعن �لكاتب يف كتابه يف ��شتخد�م 
�لعقلية،  بالأمر��ش  �مل�شابني  وتعد�د  �لتو�رث،  �شجرة 
و��شتبانات �إح�شائية للطب �ملجتمعي، وبع�ش �لبيانات 
بامل�شابني  بالعناية  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات  �لأخــرى من قبل 
ا �ملمار�شات  �أي�شً بالأمر��ش �لعقلية، وكذلك ي�شتق�شي 
�ملبتكرة للعناية بامل�شابني �لقانطني يف هذه �ملوؤ�ش�شات. 
طورو�  �ملوؤ�ش�شات  هذه  يف  �ملخت�شني  �أن  يجادل  ثيودور 
ــار �لــتــي �أ�ــشــبــحــت يف  ــكــ �لــعــديــد مـــن �ملــمــار�ــشــات و�لأفــ
�لن�شل  حتديد  علوم  جمال  يف  تتمحور  �لر�هن  �لوقت 
عمقو�  هــوؤلء  �ملخت�شني  �أنَّ  �إىل  بالإ�شافة  �ملجتمعي. 
�خلطرة  �ملــو�قــف  يف  �لعمل  لأخــالقــيــات  تقديرنا  مــن 
حاجز  على  جعلتهم  م�شتق�شاة  بيانات  على  معتمدين 
علم  تطبيق  �أو  �لعمل  لأخالقيات  �لنحيازية  بني  ما 

حتديد �لن�شل.
بالفعل  هــو  مــن  نت�شاءل  يجعلنا  بالفعل  �لكتاب  هــذ�   
�لذي �كت�شف علوم �جلينات؟  يف �لغالب عند طرح هذ� 
�ل�شوؤ�ل، �لأنظار تتوجه �إىل �لأ�شخا�ش �لأربعة، ويليم 
بتاي�شون �لذي بدوره و�شع مفهوم �جلينات، وويلهيهم 
هانت  وتــومــا�ــش  �جلـــني،  حــدد مفهوم  �لـــذي  جون�شون 
�لع�شرين قام  �لــقــرن  بــد�يــات  �أي�شاً يف  �لــذي  مــورجــان 
و�لتو�رث  بــاأول جتربة علمية يف جمال علوم �جلينات 
بني  من  �لأرجــح  على  ولكن  �لفاكهة.  ذبابة  با�شتخد�م 

�ملكت�شف �حلقيقي لعلوم  هوؤلء جريجور مندل يعترب 
لــدوره يف جتربة ز�وج نبات  و�لــتــو�رث وذلــك  �جلينات 
يعترب  للتو�رث.  �لرئي�شية  �لقو�عد  ليكت�شف  �لبازلء 
�لكاتب �أن هذه �لأحد�ث هي يف �حلقيقة مبثابة �لظل 
يرى  �لأعــمــق؛  �مل�شدر  على  �لتعرف  عن  يعيقنا  �لــذي 
ثيودور �أن �أول در��شة حقيقية لعلوم �جلينات و�لتو�رث 
كــانــت تــلــك �لـــدر��ـــشـــات و�لــتــ�ــشــجــيــالت �لإحــ�ــشــائــيــة يف 
يف  �لعقلية  بــالأمــر��ــش  بامل�شابني  �لــعــنــايــة  م�شحات 
�أو�خر �لقرن �لثامن ع�شر وبد�يات �لقرن �لتا�شع ع�شر 
بربيطانيا و�أجــز�ء و��شعة من �أوروبــا و�أمريكا. يف هذه 
و�لع�شو�ئيات  و�لــرو�ئــح  �لأنـــني  و�شط  يف  �مل�شت�شفيات 
جمموعات  �إىل  و�ــشــنــفــت  و�ــشــجــلــت  �لــبــيــانــات،  جمعت 
وجد�ول وتو�شيحات بيانية، وكانت مبثابة �أول ت�شجيل 
�ليوم  �لعقلية، ومنه ظهر ما يعرف  منظم لالأمر��ش 
بالور�ثة. يجادل ثيودور يف كتابه »جينات بيت �جلنون« 
�أنه خالل 200 �شنة مل نتمكن حتى �لآن من �لعر�ف 
بــدوره يف تعزيز  �ملعرفية لهذ� �جلانب وذلــك  بالغز�رة 
مــاز�ل م�شيطر� على حياة  �لــذي  لهذ� �جلانب،  فهمنا 
بع�ش �لأفر�د و�ملجتمعات �ملتاأثرين بالأمر��ش �لعقلية.

 ثيودور يجادل �أن علم �لور�ثة مل يظهر كعلم م�شتق�شى 
لكنه ظهر كمجهود دويل  �ملجمعة فقط،  �لبيانات  من 
�لعقلية  بالأمر��ش  مرتبطة  بيانات  و��شتق�شاء  جلمع 
للم�شاعدة على تف�شريها. معظم �لقادة يف هذ� �ملجال 
 Étienne( أمثال �لطبيب �لنف�شي �إيتني �إ�شكويرول�
 John( ثــــرينــــام  ــون  ــ جـ و�لـــطـــبـــيـــب   )Esquirol
يــورك  يف  �لعقلية  �مل�شحة  مــن  جعلو�   )Thurnam
باإجنلر� مرجًعا لكيفية ت�شجيل �لبيانات �لإح�شائية.

�لعقلية  �لأمــر��ــش  �لدر��شة يف م�شحات   حتميا طرق 
ــة و�لــ�ــشــرح  ــيـــدويـ ــت، فــالــكــتــابــات �لـ ــوقــ تـــغـــريت مـــع �لــ

با�شتخد�م �جلد�ول و�ل�شجرة �جلينية للمر�شى �أعطت 
و�لنظريات  �لإح�شائية،  لــــالأدو�ت  جمــال  مــا  حــد  �إىل 
�جلينية، وكذلك فتحت جمال �إىل �لدر��شات �ل�شخمة 
�ملرتبطة باجلينات يف وقتنا �حلا�شر. يفر�ش ثيودور 
�أن �لكثري من �لتوقعات و�ل�شروريات لل�شبكة �ملبعرة 
�لعقلية،  بــالأمــر��ــش  �ملتعلقة  �لقدمية  �ملعلومات  مــن 
�ل�شخمة  �لبيانات �جلينية  �ليوم يف  ز�لت موجودة  ما 
للطب �لتخ�ش�شي �لدقيق، ومن وجهة نظره فاإنَّ هذه 
�لتوقعات و�ل�شروريات �ملبنية على �لبيانات �مل�شتق�شاة 
عام  �أو   1820 عــام  �ــشــو�ء يف  �لــيــوم.  ت�شتخدم  ز�لـــت  مــا 
2018، هذ� �لنهج د�ئما يقدم �لبيولوجيا على �لثقافات 
�ملجتمع،  فكر  من  �مل�شتق�شى  �ل�شياق  على  و�لإحــ�ــشــاء 

ليفتح �أبو�باً �إىل عامل جديد من علوم حتديد �لن�شل.
 ذكـــر ثــيــودور بــورتــر يف كــتــابــه كــيــف ملــوقــف مــهــم جــد�ً 
يبقى  �أن  و�لــور�ثــة  �جلينات  كعلوم  جديد  علم  لــولدة 
خمباأً طو�ل هذه �لفرة. و�جلو�ب على هذ� �ل�شوؤ�ل يف 
ثالثة حماور رئي�شية، �أول بعد �حلرب �لعاملية �لثانية 
�لبعد عن  كــل  عــلــوم �جلــيــنــات  �لأخــ�ــشــائــيــون يف  �بتعد 
�لعقلية  �لأمــر��ــش  وم�شت�شفيات  �لن�شل  حتديد  علوم 
ب�شبب �لأ�شى �لذي تز�من مع فرة �حلرب، ثانياً تاأثري 
غري  جزئيا  بقي  �لعقلية  �لأمــر��ــش  م�شت�شفيات  نظام 
من  للمتعاجلني  و�لإهــمــال  �لوح�شية  ب�شبب  مكت�شف 
قبل هذه �ملوؤ�ش�شات، لكن يجب �لنظر خارج هذ� �لإطار 
لنتمكن من مالحظة �لت�شميم من قبل هذه �ملوؤ�ش�شات 
لتحديد  �مل�شتق�شاة  لــلــبــيــانــات  �لإحــ�ــشــاء  ل�ــشــتــخــد�م 
يــكــونــو� م�شابني  �أن  �ملــمــكــن  مـــن  �لـــذيـــن  �لأ�ــشــخــا�ــش 
�لكــر�ث  عدم  �ل�شهل  من  كان  ثالثا  عقلية،  باأمر��ش 
مر�بطة  غــري  كانت  لأنــهــا  �ملوؤ�ش�شات  هــذه  �شبكة  �إىل 

وفاقدة للمركزية.

طالل اليزيدي *
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بنية  بــد�أت  �لعقلية  �لأمــر��ــش  لعالج  �ملوؤ�ش�شات  هــذه 
م�شحات  موؤ�ش�شي  مــن  فالعديد  وخــالــ�ــشــة،  �شافية 
رعاية �لأمر��ش �لعقلية يف نهاية �لقرن �لثامن ع�شر 
وبد�ية �لقرن �لتا�شع ع�شر كانو� ياأملون يف عالج �لنا�ش 
�إن�شانية  ممار�شات  خــالل  من  �لعقلية  �لأمــر��ــش  من 
و�أخالقية، لكن مل متكث هذه �ملوؤ�ش�شات لفرة زمنية 
طويلة قبل �أن تتعر�ش �ىل �نتقاد�ت موؤثرة وجذرية، 
ففي عام 1788 بعد تقليد �مللك جورج �لثالث يف �إجنلر� 
ا من �لأعر��ش �لتي  ملكا �أبدى يف بع�ش �لأحيان بع�شً
تــرجــح �إ�ــشــابــتــه مبــر�ــش عــقــلــي، يف ذلـــك �لــوقــت فهم 
�لأمر��ش �لعقلية ب�شكل عام �أ�شبح �ىل حد ما ق�شية 
�أمن وطني، و�لت�شخي�ش �لعقلي �ل�شيكولوجي �ملدعوم 
 William( بالك  ويليام  �ملتخ�ش�ش  كتاب  قبل  من 
�مل�شتق�شى  Black( وهو كتاب متخ�ش�ش بالإح�شاء 
لندن،  �لعقلية يف  بالأمر��ش  �لعناية  �أحد مر�كز  من 
كان  دليال كافيا لإعطاء �حلكومة قوة ل�شتبد�ل �مللك 

بابنه �لو�شي على �لعر�ش �مللك جورج �لر�بع.
يف عـــدة عــقــود مــن �لــ�ــشــنــو�ت كـــان �لــتــز�يــد يف مــر�كــز 
على  �أ�شا�شي  ب�شكل  مبنياً  �لعقليني  باملر�شى  �لرعاية 
�ل�شكان  تعد�د  با�شتخد�م  وكذلك  و�لأرقـــام  �لإح�شاء 
لقيا�ش ما بد�أ وكاأنه نوع من �لأوبئة؛ ففي ذلك �لوقت 
�لتي  �ملــظــلــة  كـــان مبــثــابــة  �لعقلية  مــفــهــوم �لأمـــر��ـــش 
تت�شمن مدى و��شعا من �لت�شرفات �لتي كانت تعترب 
�ملمار�شات  ونف�ش هذه  �لعقلي،  �خللل  نوعا من  �أي�شا 
لت�شخي�ش �لأمر��ش �لعقلية يف �أنحاء �أخرى �شاعدت 
على �نت�شار وتطوير هذه �ملمار�شات يف معظم �جلانب 
لندن  �لوقت، من  �لغربي يف ذلك  �لعامل  �ملتطور من 
وم�شحات  وما�شات�شو�شت�ش.  و�أملــانــيــا،  بــاريــ�ــش،  �إىل 
وربط  وتكاثرت،  تز�يدت  �لعقلية  بالأمر��ش  �لعناية 
بينها جانب فعال من �لتو��شل، و�ل�شفر، و�ملوؤمتر�ت، 
هــذ�  يف  �ملتخ�ش�شة  كاملجلة  �لعلمية  و�لأطــــروحــــات 

�ملجال �ملجلة �لأمريكية لأمر��ش �جلنون.
 يف �لبد�ية م�شحات �لأمر��ش �لعقلية ��شتقبلت بغر�بة 
روتينية  كانت  فــالــزيــادة  �مللتحقني،  مــن  هائلة  ن�شبة 
بن�شبة 50٪. �أحد �مل�شت�شفيات يف كونيتيكت بالوليات 
�أربـــع  خـــالل  ن�شبه  ٪91.6  با�شتقباله  ــاد  �أفــ �ملــتــحــدة 
ع�شر  �لتا�شع  �لقرن  �أو�شاط  وخالل  متتالية.  �شنو�ت 
�أن  �ملوؤ�ش�شات )ما من �ملمكن  �مل�شوؤولون يف هذه  �أدرك 
يدركه �ملخت�شون يف �لبيانات �ل�شخمة ل�شيكولوجيي 
�جلينات( �أنه على �لرغم من �أن عالج هذه �لأمر��ش 
�لإح�شائية  �لأ�ــشــكــال  بع�ش  لكن  �ملــنــال.  بعيد  يــبــدو 

�أحد  يــوؤدي يف  �لنا�ش قد  �ملكت�شفة من عدد كبري من 
لــهــذه �لأمـــر��ـــش و�لــعــالج  �إظــهــار �مل�شبب  �إىل  ــام  �لأيــ
�قتنعو�  �ملوؤ�ش�شات  لــهــذه  �ملــ�ــشــوؤولــون  ذلـــك،.  �شيعقب 
بهذه �لنظرية وبناًء على ذلك تز�يدت �مل�شحات لعالج 

�لأمر��ش �لعقلية.
 يف �لنهاية بعد ��شتق�شاء بع�ش �ملمار�شات �لتي كانت 
كاحلما�ش  �لعقلي  للخلل  �مل�شببات  مــن  نــوعــا  تعترب 
هذه  يف  �لأخ�شائيون  ثبت  �ملــاديــة،  و�لأزمــــة  �لــديــنــي، 
�ملــ�ــشــحــات عــلــى �ملــ�ــشــبــب �لــرئــيــ�ــشــي �لــــذي بــقــي وهــو 
�ل�شجرة �لور�ثية للمري�ش، فالور�ثة كانت هي �ل�شبب 
�مل�شحات دون  �لأ�شباب، فالعلماء يف هذه  �مل�شبب لكل 
�أي �نتظار و�شعو� خطة كانت �أ�شبه بالكارثة، فاإذ� كان 
ب�شكل  �لور�ثة  هو  �لور�ثية  لالأمر��ش  �لأول  �مل�شبب 
ا، وهو منع  و��شح، �إذ� فالعالج و�حلل كان و��شحا �أي�شً

�مل�شابني بالأمر��ش �لعقلية من �لتكاثر.
 يف �لف�شل �لأخري من �لكتاب بد�أ عنو�ن �لف�شل بكل 
و�شوح »�ملخت�شون يف جينات �ل�شيكولوجيا متكنو� من 
جمع بيانات �شخمة، بع�شها لأهد�ف خميفه، 1920-
ب�شكل  طبق  �لن�شل  حتــديــد  �لــفــرة  هــذه  1939«.  يف 
كبري، وبعد عام 1927 قررت �ملحكمة �لعليا �لربنامج 
من  �لآلف  ع�شر�ت  على  �لإجــبــاري  للعقم  �لأمريكي 
�لنا�ش �لذين �عتربو� �إىل حد كبري ناق�شني وخمتلني 
عقليا. و�لأملانيون �لنازيون بناًء على �ملثال �لأمريكي 
�أجــربو� ما يقرب  يف ثالثينات �لقرن �لع�شرين 1930 
ــوؤلء  ــاري. هــ ــ ــبـ ــ ــف �ــشــخــ�ــش عــلــى �لــعــقــم �لإجـ ــ 400 �ألـ
�لأ�شخا�ش حددو� من قبل �لنازيني باأنهم معطوبون 
ور�ثيا، ويف 1940 �أطلقو� برناجما �أ�شبه باملذبحة حيث 

�مل�شحات  �آلف �شخ�ش من  �أكر من 10  �أنهم جمعو� 
قلعة  يف  و�شممو�  �أملانيا  جنوب  �أنحاء  كل  من  �لعقلية 

.)Grafeneck castle( جر�فنيك
�لعقلية  �لأمـــر��ـــش  م�شحات  ق�ش�ش  �أن  �ألـــح  بــورتــر 
ما  مثل  لي�شت  وهــي  �لع�شر،  ق�شة  �حلقيقة  يف  هــي 
لبع�ش  م�شتقلة  فــ�ــشــل  عــمــلــيــة  �أنـــهـــا  �لــبــعــ�ــش  يــزعــم 
�ملتعلقة  �جلينية  �ملــعــلــومــات  فكل  �ل�شيئني؛  �لعلماء 
مب�شحات �لأمر��ش �لعقلية �شاعدت على تطور ومنو 
�جلينات  وخــرب�ء  �لعلماء  من  فالعديد  �ملــجــال،  ذلــك 
من  �لعديد  ��شتثمرو�  �مل�شحات  هــذه  يف  و�ملخت�شني 
�لــوقــت و�جلــهــد يف هــذ� �ملــجــال. يف �حلقيقة مل تكن 
�إىل  �لهولوكو�شت و�شلت  �أن حمارق  �ل�شدفة  حم�ش 
�لعقلية،  �مل�شحات  خــالل  مــن  �ل�شحايا  مــن  �لعديد 
فهذ� �ملجال �لبحثي يف �مل�شحات �لعقلية �حتوى على 
�لعديد من �ملعلومات و�لت�شجيالت �لتي �شاعدت على 

�رتكاب حو�دث �إجر�مية كالهولوكو�شت.
بعلوم  �ملتعلقة  �لإ�شهامات  فــاإنَّ  بــورتــر،  �إىل  بالن�شبة   
�لعقلية يف  �لأمـــر��ـــش  ملــ�ــشــحــات  �لـــور�ثـــة و�جلــيــنــات 
�حلقيقة هي �جلــذور، و�لعلوم �حلالية يف هذ� �ملجال 
ــذه �جلـــــذور. حاليا  هـــي �لــ�ــشــجــرة �لــتــي نــبــتــت مـــن هـ
�لعديد من �جلهات �لتجارية يف جمال علوم �جلينات 
تتاجر بوعود �لتمكن من �لتعرف على جينات تتحكم 
ــش و�لــ�ــشــفــات �لــ�ــشــخــ�ــشــيــة، هــذه  ــر��ــ بــاملــهــار�ت و�لأمــ
��شتق�شاء  يف  �لتقليدية  �لطريقة  �إىل  عــادت  �جلهات 
ــو�رث، بــنــفــ�ــش �لــطــريــقــة  ــتــ �لــبــيــانــات �جلــيــنــيــة مـــن �لــ

�ملوجودة يف �مل�شحات �لعقلية قبل 200 �شنه.
�لتي  �لأفــكــار  يرف�شون  �شوف  �ملخت�شني  من   �لكثري 
�قــرحــهــا �لــكــاتــب بــقــوة لــكــن قــر�ءتــهــم لــهــذ� �لكتاب 
حقبه  يف  طبية  ملمار�شات  جيد�  توثيقا  �ملوثق  �ل�شيق 
كانو�  مــا  لهم خــالف  يثبت  �شوف  �لــزمــن  مــن  معينة 

يعتقدون.
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إلى أين ذهب طفلي؟
ناثان شيفريس

موضوع هذا الكتاب يدور حول قضية اختطاف األطفال المهاجرين من البلدان اإلسالمية، خاصة من اليمن. وتعدُّ هذه القضية المؤلمة -والتي ال تزال بعد 
أكثر من نصف قرن- تشكل جرًحا ونزيًفا بين عائالت المفقودين. ويفتتح الكاتب قصة األطفال اليمنيين بقوله: »لقد مر حوالي سبعين عاًما منذ بدء 
»قضية األطفال اليمنيين«، التي َطغت على حياة أسر المفقودين وال يزال ظلها الثقيل موجوًدا معنا«، اختفى أكثر من 2000 طفل خالل فترة القضية، 
معظمهم من اليمن، ويتساءل الكاتب: هل من الممكن أن يكون اختفاؤهم هذا نتيجة صدفة أم أوهام؟ هل سيكون لدينا القوة لالعتراف بأن مثل هذه 
الجريمة قد ارُتكبت في إسرائيل؟ ويذكر الكاتب »أن معظم منكري هذه القضية يعتمد بشكل أساسي على المشاعر بالدرجة األولى، كما لو كان من 

الصعب تصديق أن مثل هذا الشيء كان يمكن أن يحدث معنا.

�شهادة من  �ألف  در��شة منهجية حول  لدينا  �لكتاب،  ويف هذ� 
جلنة �لتحقيق �حلكومية حول هذه �لق�شية، من قبل مئات 
من �أ�شر �ملفقودين، ومن خالل �إعادة بناء �لكاتب مل�شار �ختفاء 
�لأطفال، ك�شف فيها عن ترتيب وطريقة هذه �لظاهرة، بكل 

مكوناتها. فكتب ��شتنتاجاته بكل و�شوح يف هذ� �لكتاب.
ويــذكــر �لــكــاتــب �أنـــه وحــتــى �لآن �خــتــفــى 2050 طــفــاًل، وهــذ� 
تــز�ل هناك حاجة ملحة  ذلــك، ل  �لنهائي، ومــع  لي�ش  �لعدد 
لإيجاد حل لهذه �مل�شاألة ملعرفة نهاية م�شارها؟ و�إىل �أين ذهب 

�لأطفال؟
�ختفاء  و...  كــبــرية،  وهــجــرة  �شيا�شي،  »�إحـــيـــاء  عــنــو�ن  حتــت 
مايو  يف  �إ�شر�ئيل  �إعـــالن  ومنذ  �أنــه  يذكر�لكاتب  �لأطــفــال«، 
�أنــحــاء �لعامل  1948عـــن مــوجــات �لهجرة �لتي بـــد�أت مــن كــل 
تقريبا �إىل �إ�شر�ئيل، وبالتو�زي مع �لظاهرة �لكبرية و�ملثرية 
�ملتمثلة يف جتمع �ملنفيني من جميع �أنحاء �لعامل، فاإن ظاهرة 
�ل�شاحقة  و�لأغلبية  عائالتهم،  من  �ل�شغار  �لأطفال  �ختفاء 
من �ملهاجرين من �لبلد�ن �لإ�شالمية، خا�شة من �ليمن، يف 
ذلك �لوقت �شكلت ظاهرة �أ�شغر يف نطاقها، لكنها كانت در�مية 
�لأطــفــال  و�ــشــع  مت  حيث  لل�شحايا؛  بالن�شبة  �لــقــدر  بنف�ش 
يف  و�شعهم  مت  �لر�شع  �لأطفال  �شيما  ل  طبية،  موؤ�ش�شات  يف 
خميمات �ملهاجرين و�مل�شت�شفيات يف �ملدن �لقدمية، ويف بع�ش 
�لأحيان يتم نقلهم من موؤ�ش�شة �إىل �أخرى، وبعد وقت ق�شري 
يرى �لو�لد�ن طفلهما -فقد يكون ب�شحة جيدة �أو قد يعاين 
)�أو  بوفاته  �إخبارهما  يتم  وقــد  ب�شيطة-  طبية  م�شكلة  مــن 
باختفائه( دون �أن يكونو� قادرين على روؤية �جلثة، �أو ح�شور 

�جلنازة و�لدفن، �أو حتى معرفة مكان �لقرب.
�إن�شاء جلان  � على  وحتت عنو�ن »موجات �لحتجاج �ملدين ردًّ
�لعديد  �تخذت  �ملفقودين  �أ�شر  �أنَّ  �لكاتب  يذكر  �لتحقيق«، 
�ملفقودين مبجرد �ختفائهم  �لأطفال  �ملبادر�ت لكت�شاف  من 
ويف �ل�شنو�ت �لتي تلت ذلك. لكن على مدى �أجيال مل تدرك 

و��شع؛  نطاق  على  منت�شرة  �لظاهرة  هــذه  �أن  بعد  �لعائالت 
ــار �أطــفــالــهــم مل تــتــجــاوز  ــ لــهــذ� كــانــت حمــاولتــهــم لــتــتــبــع �آثـ
�أدت �لظروف �لقا�شية  ق�شية خا�شة بهم. و�إ�شافة �إىل ذلك، 
�ملحفوف  و�لقت�شادي  �لجتماعي  وو�شعهم  �ملفقودين  لأ�شر 
وتــو�جــه  حمـــدودة  �لبحث  مــبــادر�ت  تــكــون  �أن  �إىل  باملخاطر 
�ل�شتينيات  جد�ًر� مغلًقا. وقد كان �لأمر و��شحا يف منت�شف 
�أو�مر بالتجنيد للعديد من  تقريًبا، وذلك على خلفية تلقى 
�ملفقودين �لذين بلغو� �شن �لتجنيد؛ لأن حالت �لغياب كانت 
�ل�شكوك  و�زد�دت  �أمنــاط مماثلة،  ا عن  �أي�شً وك�شفت  متعددة 
�لطابع  يــاأخــذ  �لن�شاط  هــذ�  وبـــد�أ  �لأطــفــال.  �ختطاف  حــول 
�ليمن  من  �ملهاجرين  �ملفقودين  عائالت  و�أن�شاأت  �جلماعي. 

»�للجنة �لعامة لكت�شاف �ملفقودين �لأطفال �ليمنيني«.
قبل  من   1967 �لعام  يف  �للجنة  تاأ�ش�شت  �لحتجاجات،  وبعد 
لكت�شاف  �لتحقيق  »جلــنــة  با�شم  و�لــعــدل  �ل�شرطة  وزيـــري 
�لعام  يف  �ملــقــدم  �للجنة،  لتقرير  ووفــقــا  �ليمنيني«  �لأطــفــال 
1968، ب�شاأن �ل�شكاوى �لتى قدمت �إليها لختفاء 342 طفاًل، 
منهم  �لــعــظــمــى  �لــغــالــبــيــة  �أن  ��شتنتاجاتها  يف  �دعـــت  و�لــتــي 
�للجنة  و�أرجعت  �لطبية.  �ملوؤ�ش�شات  يف  �أمر��ش  ب�شبب  توفو� 
حالت �لختفاء ب�شكل عام �إىل �لتف�شري�ت �لتالية: »�لهجرة 
�جلــمــاعــيــة يف غــ�ــشــون فـــرة قــ�ــشــرية مـــن �لـــزمـــن، هــجــر�ت 
�ل�شكان يف �ملناطق �لد�خلية من �لبالد من خميم للمهاجرين 
�لعبور  مع�شكر�ت  �إىل  �ملهاجرين  مع�شكر�ت  ومــن  �آخــر  �إىل 
�آبائهم و�لعالج  و�أماكن �ل�شكن �لأخــرى؛ ف�شل �لأطفال عن 
�ملعتمدة  �مل�شت�شفيات  �أو  �لطبيب  مع  متابعة  دون  �لبيوت  يف 
�ملختلفة  �ل�شطر�بات  ووجــود  �لر�شع  وفيات  معدل  و�رتفاع 
يف �شجالت �لأ�شماء يف �ملع�شكر�ت و�ملوؤ�ش�شات �لتي تتعامل مع 

يهود �ليمن �ملهاجرين«.
ويرجع  �لثمانينيات،  منت�شف  يف  جمدد�  �لق�شية  ��شتيقظْت 
ذلك ب�شكل رئي�شي �إىل �زدياد مئات حالت �لختفاء �لإ�شافية، 

�لتحقيق  �آنــذ�ك »جلنة  �لــوزر�ء  رئي�ش  �أ�ش�ش  �لعام 1988  ويف 
�لقا�شي  برئا�شة  �ملفقودين«،  �ليمنيني  �لأطــفــال  م�شري  يف 
�لدكتور مو�شيه �شلجي. ووفقا لتقرير �للجنة، و�لذي ��شتمر 
مع  �لتعامل  مت   ،1994 عــام  نهاية  بحلول  �ــشــنــو�ت،  �شت  ملــدة 
يتم تقدميها  505 حــالت غياب، معظمها حــالت جديدة مل 
ا �أن معظم �لأطفال ماتو�،  من قبل. زعمت هذه �للجنة �أي�شً
و�أرجعت ظاهرة �لختفاء �إىل نف�ش �لأ�شباب، و�أعلنت �أنه »يف 
جميع �لتحقيقات، مل يتم �لعثور على دليل يوؤدي �إىل �خلوف 

من عمل �إجر�مي«.
�إن �لــقــ�ــشــيــة �لأ�ــشــعــب �لــتــي �أثـــــارت �لــ�ــشــكــوك �خلـــطـــرية يف 
�لخــتــطــاف �ملــنــظــم و�لجتـــــار بـــالأطـــفـــال، وحــتــى »تــ�ــشــديــر« 
�لأطفال لتبنيهم يف �خلارج، ظلت تو�شف باأنها م�شاألة عرقية 
�لإمكان.  قدر  و�إ�شكاتها  و�إز�لتها  منها  �لتقليل  ينبغي  �شيقة 
ولــالإ�ــشــكــات �ملــوؤ�ــشــ�ــشــي لــهــذه �لق�شية �لــعــديــد مــن �ملــظــاهــر، 
�ل�شتينيات،  منذ  �ملــتــكــرر،  للطلب  �حلـــازم  �لــرفــ�ــش  و�أهــمــهــا 
�أعلى حمكمة حتقيق يف  لإن�شاء جلنة حتقيق حكومية، وهي 
�لنظام �لق�شائي. ول تز�ل �لق�شية حمدودة �لنطاق وتقت�شر 

�أ�شا�شا على �لعائالت ذ�ت �لأ�شل �ليمني.
ويف �شوء رف�ش قيادة �لدولة لهذه �لق�شية لعقود من �لزمن، 
برزت عدة جمموعات �حتجاج يف �ملجتمع �ملدين. �أبرزها يف 24 
�لذين عملو� على  �أولئك  �لرغم من وجود  �أبريل 1994 على 
�إىل  �لكثريون  �ن�شم  وقد  �ملعرو�شة،  �لق�شية  تعزيز معاجلة 
�حلملة �لتي تبعتها؛ لكنه كان �حتجاج �حلاخام عوزي م�شولم 
وديكويا �لوحيد �لذي جنح يف �خر�ق جد�ر �ل�شمت �ل�شيا�شي 
و�لإعالمي حول هذه �لق�شية، و�إذ� مل يكن �لأمر بالن�شبة له 
�لرغم من  �لعام. على  �لوعي  نهائيا من  لكان قد مت حمــوه 
�إل  �ملخطوفني،  �أ�شر  �أن �حلاخام عوزي م�شولم مل يكن من 
من  و�نطالقا  ومعاناتهم.  �ملخطوفني  �أ�شر  على  تعرف  �أنــه 
�أنه يف غ�شون ب�شع �شنو�ت لن يكون هناك �أي �شاهد  �إدر�كــه 
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على هذه �لق�شية، و�شرع يف حملة ل هو�دة فيها ومل ي�شبق 
لها يف تاريخ �لن�شالت �لجتماعية، وكان مطلبه هو �إن�شاء 
�حلقيقة  وك�شف  علنية،  جل�شة  يف  للتحقيق  حكومية  جلنة 
يف هذه �لق�شية، و�لقيام باإ�شالح وطني. وقد قاد �حلاخام 
م�شولم �لق�شية ب�شكل حازم، رغم ما تعر�ش له من حملة 
ي�شعفه ومل  هــذ� مل  �أن  �إل  دمـــاء،  ــة  و�إر�قـ و�غتيال  ت�شهري 
يتخل عن �لق�شية �لأخالقية �لتي يوؤمن بها، ومت �لقب�ش 
على �حلاخام م�شولم وغريه من �لنا�شطني ومت تقدميهم 
للمحاكمة فيما بعد. ومل ترف�ش �ملحكمة �دعاء�ت �حلاخام 
هو  و�شف  بل  فح�شب،  و�لإ�شكات  بالختطاف  يتعلق  فيما 
نف�شه بانتهاك �لقانون وحكم عليه بال�شجن ثماين �شنو�ت. 
ومع ذلك، مل تنجح حماولة قمع �لحتجاج و�إغالق �لأفو�ه 
وبعد  �لإ�ــشــر�ئــيــلــي  �ملجتمع  يف  �لحــتــجــاج  و�زد�د  بال�شجن 
مت  و�ملــظــاهــر�ت  و�لتجمعات  ــد�ث  �لأحــ مــن  طويلة  �شل�شلة 

�إن�شاء جلنة حتقيق حكومية.
و�أخري�ً ��شت�شلمت �حلكومة، ويف �جتماعها يف 8 يناير 1995 
تقرر �إن�شاء »جلنة حتقيق حكومية يف �ختفاء �لأطفال بني 
�نتخاب  مت   ،»1954-1948 �ل�شنو�ت  يف  �ليمنيني  �ملهاجرين 
�لعمر  مــن  يبلغ  كــان  و�لـــذي  للجنة،  رئي�ًشا  كــوهــني  يــهــود� 
��شتبد�ل  �لعام 1999، مت  ثمانني عاًما يف وقت تعيينه. ويف 
يف  ــرون  �لآخــ و�لأعــ�ــشــاء  قــدمــي،  يعقوب  بالقا�شي  �للجنة 
ديفيد  جرن�ل  و�مليجور  كوفيل  د�ليا  �لقا�شية  هم:  �للجنة 
� من  ا لفرة طويلة جدًّ ميمون. وقد عملت هذه �للجنة �أي�شً
�لزمن منذ �إن�شائها، ومرت �شتة �أ�شهر منذ �أن بد�أت عملها يف 
يونيو 1995؛ ومر �أكر من ثالث �شنو�ت قبل �أن تنتهي من 
�شماع �ل�شهاد�ت يف مار�ش 1998؛ وقد مر ما يقرب من �شبع 
تقريرها  وو�شع  عملها  �أكملت  حتى  �إن�شائها،  منذ  �شنو�ت 
�لنهائي على �لطاولة يف نوفمرب 2001. ومثل �للجان �لتي 
�شبقتها، فعلت جلنة �لدولة كل ما يف و�شعها لتبيي�ش هذه 
�ملوؤ�ش�ش،  �دعــاء �لختطاف  �لنحو  �لق�شية، ونفت على هذ� 
وقررت �أن �لغالبية �لعظمى من �لأطفال قد ماتو�، وق�شت 
باأنه حتى فيما يتعلق بع�شر�ت �حلالت �لتي ل تز�ل مفقودة، 

فاإن �لدولة لي�شت م�شوؤولة باأي �شكل من �لأ�شكال.
ولكن على عك�ش �للجنتني �ل�شابقتني، �للتني كانتا تعمالن 
مــوجــزيــن،  ملخ�شني  عــن  عــبــارة  نتائجهما  وكــانــت   � �ــشــرًّ
ت�شرفت �للجنة �لأخرية، جلنة �لدولة، يف جل�شتها �لعلنية 
للجمهور،  مفتوحة  معظمها  يف  مناق�شاتها  كانت  كــالآتــي: 
وكانت بروتوكولتها ما تو�شلت �إليه خالل فرة ن�شاطها، 
�لإ�شارة  جتــدر  �شميكة.  جملد�ت  ثالثة  تقريرها  وت�شمن 
ــه كـــانـــت هـــنـــاك فــــرة قــ�ــشــرية مت خــاللــهــا �إغــــالق  ــ �إىل �أنـ
�لحتجاجات  ب�شبب  ولكن  �جلمهور،  �أمــام  �لــربوتــوكــولت 
على  و�شعها  ومت   ،2016 عــام  نهاية  يف  فتحها  �أعيد  �لعامة 
ــو�د  مــوقــع �أر�ــشــيــف �لـــدولـــة مــع جمــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن �ملـ

�لأخرى من �للجان �لثالث.

�ل�شهاد�ت  �شهادة: مئات  �ألف  �للجنة ما يقرب من  وقدمت 
�ل�شهاد�ت  ب�شاأن �ختفاء 814 طفاًل، وع�شر�ت  �لعائالت  من 
جمعها  مت  �لتي  �ملــو�د  تقدمي  ومت  د�خلها.  من  �أع�شاء  من 
خالل عمل �للجنة، خا�شة �ل�شهاد�ت نف�شها، �إىل �جلمهور 
من  و�لإخفاء  و�لإ�شكات  �ل�شمت،  من  عقود  بعد  مرة  لأول 
�لــبــيــانــات، و�لــتــي تتيح  �لــدولــة جمموعة و��ــشــعــة مــن  قبل 

�أخرًي� �لو�شول ل�شتك�شاف �حلقيقة.
ويــو�ــشــح �لــكــتــاب �أنَّ هـــذه �لأدلــــة و�لــ�ــشــهــاد�ت �لــتــي قدمت 
ــاء و�جلــامــعــيــني و�لــتــي ل تــز�ل  كــانــت �أ�ــشــا�ــشــا مــن قبل �لآبــ
م�شموعة، وهي بالطبع ثمار كفاح �حلاخام مي�شولم، ولول 
�لكاتب  و�أو�شح  �لنور.  �إىل  �لكتاب  ملا ظهر هذ�  �لأدلــة  هذه 
�لأحــد�ث  �ندلعت  �أنه تعرف على �حلاخام م�شولم، عندما 
�إىل هــنــاك ملقابلة عــائــالت  ــب  حـــول مــنــزلــه يف يــهــود�، وذهـ
�ملفقودين، ثم �ن�شم لحقا �إىل موجة �لحتجاج �لتي قادها 
وجهه  �لذي  و�لتهام  لالحتجاج،  �لعدو�نية  �لت�شفية  ومع 
له باأنه عمل لدى �حلاخام م�شولم مت �إر�شاله �إىل �ل�شجن 
ُم�شاركته يف  وب�شبب  �أنــه  �لكاتب  �شنو�ت. ويو�شح  �أربــع  ملدة 
هذه �لق�شية مت تقييمه على �أنه »�شخ�ش خطري جًد� لأمن 

�لدولة«، كما ذكرت.
من  �لثالث  �ل�شنو�ت  يف  �شجنه  خــالل  »�أنــه  �لكاتب  ويذكر 
بال�شهادة  �لإدلء  مرحلة  يف  معظمها  �أم�شى   1997-1994
خالل  ومــن   )1998-1995( �حلكومية  �لتحقيق  جلنة  يف 
و�شاطة �ملحامني، مت �إح�شار حما�شر �ل�شهاد�ت �لتي عقدت 
يف جل�شات �ملحكمة �لعلنية �إىل �ل�شجن برتيبها �ل�شحيح. 
�لإفــر�ج  بعد  حتى  و��شتجوبتها،  وحتليلها  �ل�شهاد�ت  قــر�أت 
عني من �ل�شجن، و��شلت قر�ءة حما�شر �للجنة »من منطلق 
�أخالقى ودينى« حتى نهاية مرحلة �ل�شهادة يف �لعام 1998. 
��شتنتاجات  �إىل  بالفعل  تو�شلت  قد  �أنني  من  �لرغم  وعلى 
قاطعة حول هذه �لق�شية، فقد قررت �لنتظار حتى �شدور 

قر�ر �للجنة، وعلى �أمل خافت �أن تك�شف �حلقيقة«. 
كما ي�شيف �لكاتب قائال: »يف نوفمرب 2001، وبعد �أن ن�شرت 
تقريرها  �أن  يل  �لو��شح  من  �أ�شبح  ��شتنتاجاتها،  �للجنة 
ينفي متــاًمــا لي�ش فــقــط مــا هــو و��ــشــح مــن �ــشــهــاد�ت �أ�ــشــر 
�ملفقودين، بل و�أي�شا ما تدل عليه معظم �شهاد�ت �لأ�شرى. 
و«تر�شيخ«  �شحيًحا،  كان  �لدولة  �شلوك  �أن  �للجنة  وقــررت 
ــر�ءة �لنــتــقــائــيــة لــلــ�ــشــهــاد�ت  ــقــ ــذ� �لــبــيــان مـــن خــــالل �لــ هــ
و��شتخد�م جمموعة متنوعة من �لتالعب. و«�إ�شناد« دعوى 
�لوفاة من خالل تقدمي �شهاد�ت �لوفاة، على �لرغم من �أن 

�ملوؤ�مرة لإخفاء �لأطفال ت�شمنت تزوير� يف هذه �لوثائق«.
كتابة  يف  بــد�أ  �لتقرير،  ن�شر  ومبــجــرد  �أنــه  �لكاتب  ويو�شح 
هذه �لدر��شة، �لتي ت�شتند حلد كبري �إىل �ل�شهاد�ت �ملقدمة 
�إىل �للجنة، �إىل جانب �ملو�د �لأخرى �لتي كانت خم�ش�شة 
و�ملــذكــر�ت  �ل�شحفية  �ملــقــالت  �أ�ــشــا�ــشــي:  ب�شكل  لأع�شائها 
»لكن  �لــكــتــاب:  و�أكــمــل  �لإح�شائية.  و�لتقارير  و�ملــقــابــالت 
�لهتمام  قلة  ب�شبب  تنجح،  مل  �لــكــتــاب  لن�شر  حمــاولتــي 
�ت�شلت  �لتي  �لإعــالم  وو�شائل  �لنا�شرين  لدى  و�لالمبالة 
�أجــز�ء خمتلفة  �ل�شنني، قدم  �أنــه على مر  �أو�شح  بها«. كما 
منه يف حما�شر�ت يف خمتلف �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لعامة، 
مبا يف ذلك حلقات در��شية يف جامعتى بار �إيالن وبن ت�شفي، 
يف  �ليمنيني  �لأطــفــال  مبو�شوع  �ملعنية  �خلا�شة  و�للجنة 

�لكني�شت، وموؤخر�ً يف ندوة مركز بيغن.
وبعد مرور ب�شع �شنو�ت، �أ�شبحت �شروط ن�شر هذه �لدر��شة 
و��شحة.  �ل�شنني  مــر  على  وتــطــويــرهــا  حتديثها  مت  �لــتــي 
ــرور �لــوقــت، تــز�يــدت �لــ�ــشــكــاوى حـــول حـــالت �ختفاء  ومبــ
�لأطفال، ويبلغ عددها �ليوم 2050، وقد �أرفق �لكاتب قائمة 
�لكتاب، وهــي يف حد  هــذ�  نهاية  �لأطــفــال يف  هـــوؤلء  �أ�شماء 

ذ�تها وثيقة موؤملة وكئيبة.
�شيقر�أ �جلمهور ويحكم:  �لنهاية: هل  �لكاتب يف  ويت�شاءل 
هل ق�شية �لأطفال �ليمنيني ق�شة بريئة من ق�ش�ش وفيات 
�لأطفال �ملر�شى مثلما ��شتنتجت جلنة �لتحقيق �حلكومية، 
�أم �شيذكرون �أن تقرير �للجنة قد طم�ش جرمية �لختطاف 
�لتي  �لتاأ�شي�ش  عملية  نتائج  هــي  ومــا  لــالأطــفــال؟  �ملنهجي 

خلفها قادة �لهجرة وموؤ�ش�شات �لدولة وقادتها؟
---------------------------------------------

قصة  طفلي؟  ذهب  أين  »إلــى  الكتاب:   -
األطفال اليمنيين: االختطاف واإلنكار«.

- المؤلف: ناثان شيفريس.
باللغة   ،2019 سفاريم،  يديعوت  الناشر:   -

العبرية.
- عدد الصفحات: 856 صفحة.
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))ال أحد يريدهم((: أوروبا والالجئون
ليندا بولمان

 ”Keiner will sie haben“ جملة »ل �أحد يريدهم« �ل�شادمة - �لتي �ختارتها �لهولندية ليند� بوملان عنو�ناً لكتابها عن �أوروبا و�لالجئني - هي يف �لأ�شل ترجمة
ذلك �لعنو�ن �لبارز ملقال يف �شحيفة فولكي�شر بيوباخر �لأملانية - �لناطقة با�شم �حلزب �لنازي �آنذ�ك - يوم 13 يوليو 1938، �إثر �نتهاء �جتماع �للجنة �حلكومية �لدولية 
�ملعنية بالالجئني �ل�شيا�شيني )IGCPR(، �لذي عادة ما يطلق عليه موؤمتر �إيفيان. وياأتي هذ� �لكتاب بعد ثالثة كتب ��شتغلت فيها على ق�شايا ح�شا�شة متعلقة بامل�شاعد�ت 

We Did Nothing - War Games - The Crisis Caravan  :لإن�شانية و�لتدخل، �أثارت �شجة و�هتماماً على نطاق و��شع، هي�

ت�شتق�شي بوملان يف كتابها �جلديد تطور �ل�شر�تيجية 
ــلـــى �لـــالجـــئـــني  ــرب عـ ــ ــ ــة يف مــــا تــ�ــشــمــيــه �حلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ �لأوروبـ
)و�ملهاجرين غري �ل�شرعيني(، مبتدئًة من مدينة �إيفيان 
�أزمــة  حــول  دولية  حملة  �أول  حيث   1938 عــام  �لفرن�شية 
�لغربية  �أوروبـــا  يف  �لالجئني  مع�شكر�ت  �إىل  �لالجئني، 
بعد �حلرب �لعاملية �لثانية، مرور�ً بـ»�جليوب �لآمنة« يف 
�لقارئ يف رحلة مده�شة  �لت�شعينيات، وتاأخذ  �لبلقان يف 
�ل�شخمة  �لالجئني  �إىل خميمات  �لباردة  خالل �حلرب 
يف �لقارة �لإفريقية، حيث تنفذ مفو�شية �لأمم �ملتحدة 
ل�شوؤون �لالجئني يف �أوروبا »�شيا�شة �لحتو�ء« و»تغليف« 
م�شكلة �لالجئني، و»�لنازحني د�خلياً«، و�خلوذ�ت �لزرقاء 
يف ز�مبيا، وموظفي �لإغاثة، وحمتايل �للجوء و�ملهّربني 
جزيرة  يف  �لرحلة  لتنهي  �ملتو�شط،  �لأبي�ش  �لبحر  عرب 
�أوروبية   �أزمــة  �أكــرب  مركز  تعد  �لتي  �ليونانية  لي�شبو�ش 
وت�شف  �ملا�شي.  �لقرن  ثالثينيات  نهاية  منذ  لالجئني 
ت�شتثمرها  �لتي  �ملالية  و�ملـــو�رد  ــد�ع  و�لإبـ �لطاقة  بوملان 
�لدول �لأوروبية يف حربها �شد �ملهاجرين - �شو�ء كانو� 
حد  على  �لنية«  »ح�شني  لجئني  �أو  �لــروة  عن  باحثني 
�أوروبــا  حكومات  قدمتها  �لتي  �حلجج  وتفند  تعبريها، 
�لتي  حينئذ  بالدخول  لالجئني  �ل�شماح  بعدم  �لغربية 
»�ملهاجرين«  �إّن  �لآن من حيث  عليه  تختلف عما هي  ل 
لــن يــكــونــو� مــتــو�فــقــني مــع �ملــعــايــري و�لــقــيــم �لــوطــنــيــة، 
�ملجرمون  و�شيتخفى  و�ملـــنـــازل،  �لــوظــائــف  و�ــشــيــاأخــذون 
ومــثــريو �مل�شاكل بــني �لــالجــئــني، و�ــشــيــهــددون، مــن ثــّم، 

�لأمن �لقومي و�لن�شيج �لجتماعي.
      يتاألف �لكتاب من �أربعة �أق�شام رئي�شة: �حلرب �لعاملية 
�لثانية - �حلرب �لباردة - �لحتاد �لأوروبي يف �لت�شعينيات 
- �لحتــاد �لأوروبــي �لآن. وتت�شمن تلك �لأق�شام ع�شرة 
عن  بحثها  مــو�ــشــوع  �ملــوؤلــفــة  فــيــهــا  ��شتق�شت  فــ�ــشــول، 
�أحد  �إيــفــيــان:«ل  عاماً:  ثمانني  و�لالجئني خــالل  �أوربــا 
�لالجئني  - ثفل �حلـــرب - جنيف ومــعــاهــدة  يــريــدهــم« 

مفو�شية  �لــتــ�ــشــول:  مــو�لــيــد   - �ملــتــحــدة  لـــالأمم  �لتابعة 
�لأمم �ملتحدة �ل�شامية ل�شوؤون �لالجئني - حالة �لبطة 
�لدولية يف �أمريكا - �لتغليف - �لغ�شيل �لأزرق - �جليوب 
�لآمنة - �لإعــادة �إىل �لوطن - �شفقات بوجنابوجنا مع 
�ملغاربية،  �لبلد�ن  �ل�شفقة: مع  �أوروبــا �شانعة  �حللفاء: 
مــع �لــ�ــشــومــال، مــع �إثــيــوبــيــا، مــع �لـــقـــذ�يف، مــع �لب�شري 
�ملغرب،  ملك  مع  �ل�شود�نية،  �جلماعية  �لإبـــادة  مرتكب 

�ل�شفقة �لأوروبية �لركية. 
يف مدخل ي�شّرح موقف �أوروبا من �لالجئني ترى بوملان 
�أّن �لأوروبيني يحبون �لتظاهر بالرب�ءة، و�أّنهم يعي�شون 
يف ح�شن �شعيف، ويد�فعون عن �أنف�شهم با�شتمر�ر �شد 
يحاولون  �لذين  �جل�شعني  �ملزيفني  �لالجئني  جحافل 
فــتــح ثــغــرة يف �جلـــــد�ر، لــكــن هــنــاك مــن يــتــجــاهــل �أدو�ر 
�لـــدول �لأوروبــيــة يف �حلـــروب، و�لأو�ــشــاع �لبائ�شة �لتي 
تت�شبب  �لـــذي  �لبيئي  �لــتــلــوث  ويف  �لــنــا�ــش،  منها  يــهــرب 
�لباردة،  �نتهت �حلرب  فعندما  �لأوروبية،  �ل�شركات  فيه 
للدول  كــان  م�شلًحا  �ــشــر�ًعــا  وثــالثــون  �شتة  هــنــاك  كــان 
فيها  �أدو�ر  �لأمــريــكــيــة(  �ملتحدة  )و�لــوليــات  �لأوروبــيــة 
�لعملية، تلك �حلروب  �لناحية  جميعاً، فقد دعمت، من 
�ملتحاربة،  لالأطر�ف  �لأ�شلحة  وباعت  مالًيا،  �أو  �شيا�شًيا 
�ل�شلطة،  �لبقاء يف  �لديكتاتوريني على  و�شاعدت �حلكام 
و�نتهكت  �ل�شعوب،  �أفــقــرت  �لتي  �ل�شيا�شات  يف  و�شاركت 
حقوقها �ل�شيا�شية و�لإن�شانية. لكن �لزعماء �ل�شيا�شيني 
�لأوروبيني )و�لأمريكيني( يقدمون �لالجئني �خلارجني 
من �لفو�شى، د�ئماً، باعتبارهم م�شكلة معزولة، ولي�شو� 

نتيجة طبيعية ل�شيا�شتهم �خلارجية.
من عام 1938 �إىل �لآن ثمانون عاماً من �شيا�شة �لهجرة 
» تقول  نف�شه  �ل�شتنتاج  �إىل  ب�شكل عام  �لأوروبية، ن�شل 
�أوملان « فغالباً ما كان �لتمييز بني �ملهاجرين و�لالجئني 
ن�شوء  مــن  عــامــني  قبل  �لت�شعينيات،  �أو�ئــــل  منذ  �شعباً 
�لحتــاد �لأوروبـــي، يف عــام 1991 كانت �لــدول �لأوروبــيــة 

تاأ�شرية  بــدون  بالفعل:  فعلت  مما  للهجرة  تقييد�ً  �أكــر 
�ملــغــرب  مــن  �ملــو�ــشــمــيــني  للعمال  ُي�شمح  يــعــد  مل  ــول،  دخــ
ــشـــي �لأوروبـــيـــة عــلــى �شبتة  و�جلـــز�ئـــر وتــونــ�ــش يف �لأر��ـ
�إىل  �لــقــانــوين  �لــو�ــشــول  فــاأ�ــشــبــح  �ملــغــربــيــتــني،  ومليلية 
�أوروبا �أكر �شعوبة، بل م�شتحيل تقريباً بالن�شبة جلزء 
كبري من �شكان �لعامل. �لأمر �لذي ن�ّشط حركة تهريب 
�أو  �ملــهــاجــريــن و�لــالجــئــني مبــغــامــر�ت بحرية خــطــرية، 
تاأ�شرية، يف ت�شابك ل  عرب �جلو بوثائق مــزّورة، وبــدون 
ينف�شم. �إّنها )هجرة( خمتلطة ناجمة عن �لفقر و�أنظمة 
و�ل�شر�عات  �لإن�شان  حقوق  و�نتهاكات  �لفا�شلة  �حلكم 
�مل�شلحة، ولذلك فالكاتبة ت�شتخدم م�شطلح »�لالجئني 
و�ملهاجرين« يف كتابها يف كثري من �لأحيان، لإن�شاف هذ� 
�ملزيج: �لأمل يف حياة �أف�شل و/ �أو �أكر �أماناً يف �أوروبا. 
لكن �إجابة �أوروبــا - تقول �أوملان - ب�شيطة للغاية: فقط 

�أبِق �جلميع خارجاً قدر �لإمكان. 
ــاد �لأوروبــــي تــوزيــع ن�شبي      مل يــحــدث يف تــاريــخ �لحتـ
لأعباء �لالجئني وفق �ل�شيا�شة �لأوروبية �مل�شركة، وكل 
�أو  قلًة  تر�قب عن كثب ما حت�شل عليه جري�نها،  دولــة 
كرًة، فمنطقياً ينبغي �أن يكون من �شاأن �شيا�شة �للجوء 
�لأوروبية �أن جتعل �لدول �لأع�شاء يف �لحتاد �لأوروبي 
م�شوؤولة ب�شكل م�شرك عن �لو�فدين. لكن بالكاد ميكن 
�لو�قعة  �لأع�شاء  �لــدول  �أكرب للرعب يف  تخيل م�شتوى 
يف �ل�شمال، لأّن معظم �لالجئني ي�شلون �إىل �أوروبا عرب 
�شبيل  على  �لكاتبة،  ت�شري  �جلــنــوب.  يف  �لــو�قــعــة  �لـــدول 
�ملثال، �إىل مارك روته رئي�ش �لوزر�ء �لهولندي وتعليقه، 
يف برنامج تلفزيوين، على تهديد معمر �لقذ�يف عند بدء 
�لنتفا�شة �لليبية يف فرب�ير2011 »مباليني« �لالجئني 
�لذين �شيعربون �إىل �إيطاليا �إذ� تخلت عنه �أوروبا ووقعت 
ينبغي  عما  ويتمان  بول  �ملذيع  �شاأله  �لفو�شى.  يف  ليبيا 
»كــل هــوؤلء �لالجئني يريدون  كــان  �إذ�  �أوروبـــا  �أن تفعله 
�أن ي�شلكو� �لطريق �إلينا«، فقال: حماولة منع ذلك، من 
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خالل �شمان وجود �أكرب قد ممكن من مر�كز �ل�شتقبال 
وكــان  ذلـــك،  ينجح  مل  و�إذ�  �ملــذيــع:  ف�شاأله  �ملنطقة.  يف 
فماذ�  �أوروبــا.  �إىل  �لو�شول  يحاولون  �لأ�شخا�ش  هــوؤلء 
�إذ�ً؟ فاأجاب: تلك هي م�شوؤولية �لبلد �لذي ي�شلون �إليه 
�أوًل. فت�شاءل �ملذيع: �ألي�ش هذ� غري عادل بع�ش �ل�شيء؟ 
لأّن هذ� �لبلد هو �لأقرب، وهو يف �لغالب �إيطاليا. فاأجاب 
لكن مو�قع  �ــشــوء حظها،  مــن  هــذ�  روتـــه: ح�شناً،  مـــارك 
�لبلد�ن لها مز�يا وعيوب. وجزيرة لمبيدو�شا يف �لبحر 
�لأبي�ش �ملتو�شط  هي يف �لغالب �ملوقع �لأول �لذي يذهب 

�إليه �لنا�ش. 
ــي غـــرق �أو تـــويف �أكـــر من  ــ ــ ــاد �لأوروب مــنــذ نــ�ــشــوء �لحتــ
�لبحر  و�جلــــوع يف  �لــعــطــ�ــش  ــر�ء  جــ مــن  �إنــ�ــشــانــاً   25000
�لأبي�ش �ملتو�شط. لكن �ل�شيا�شيني ي�شدرون عن خطاب 
كاتي بريي ع�شو  ، مع  تربيري، ففي مقابلة،عام 2016 
�لربملان �لأوروبي، قالت: »�لكثري من �لعابرين �لغارقني 
قذفهم �لبحر �إىل لمبيدو�شا، �أو مّت �لعثور على جثثهم 
يف �شباك �ل�شيد، ولكن هذه كانت د�ئًما م�شكلة �إيطاليا. 
لمبيدو�شا �أقرب �إىل �إفريقيا من �لرب �لأوروبــي. مل نر 

�شور �لأ�شخا�ش �لغارقني يف بروك�شل«.
   ولكن ماذ� عن مركز �ل�شتقبال �ملحلي لطالبي �للجوء 
يف لمبيدو�شا؟ ت�شري �لكاتبة �إىل زيارة رئي�ش �ملفو�شية 
�لأوروبــيــة مع رئي�ش �لـــوزر�ء �لإيــطــايل على �إثــر حادثة 
غرق قارب ليبي يف �أكتوبر 2013 قبالة �شاحل لمبيدو�شا 
تت�شع  فامل�شاحة  ومهاجر،  لجــئ  خم�شمائة  متنه  وعلى 
 4000 حــو�يل  د�ئماً  يكون هناك  �شخ�شاً، يف حني   850 لـ 
يــز�ل  �أن هــنــاك مــن ل  �شخ�ش، يف ظـــروف مهينة. غــري 
يقول: �إنه من �شوء حظ �ملوتى، ومن �شوء حظ �إيطاليا. 
�أغــــرق �لحتـــاد  لــكــن بــعــد ذلـــك كـــان �شيف 2015 �لـــذي 
باأمو�ج �لالجئني، ول�شيما بعد �حلرب  �لأوروبــي متاماً 
�لو�شع  �أن يخلو  �لكارثية يف �شوريا، وكان من �ملفر�ش 
�شيا�شات  كــانــت هــنــاك  لــو  �مل�شاكل  ــان - مــن  �أوملــ تــقــول   -

م�شركة.
�أوروبــا مع      تر�شم �لكاتبة �شورة مقلقة عن تعامالت 
�لأوروبـــيـــني  لتجعل  كتابها  تــوؤلــف  مل  فــهــي  �لــالجــئــني، 
�أن  تــرى  �إذ  بــاأن كل �شيء على مــايــر�م،  بالر�شا  ي�شعرون 
وعد عام 1951 �لذي ��شتندت �إليه �تفاقية �لأمم �ملتحدة 
لالجئني �لنا�ش على �أن »لن يحدث ذلك مرة �أخرى« مل 
يرتب عليه �شيء، فماز�ل �حلال على ما هو عليه، وما 
يريدهم«  �أحــد  »ل  �لنازية  �ل�شحيفة  عبارة   �شدى  ز�ل 
يردد، ب�شكل �أو باآخر، وماز�لت �شورة �لالجئ �لنمطية 

�شيئة متاماً مثلما كانت يف عام 1938. 
ثمة م�شهد �شوريايل ت�شرده �أوملان من معايناتها �مليد�نية 
�شاهدت  �ليونانية عام 2015 عندما  لي�شبو�ش  يف جزيرة 
�ملهاجرين و�لالجئني وهم يقفزون من قو�رب مطاطية: 

وكانت حقائبهم  و�شعورهم،  �لبحر يف حلاهم  »كــان ملح 
تقطر ماًء، وكانت �لأمهات تبحثن عن مكان يق�شي فيه 
�أطفالهن حاجاتهم«. ت�شتطيع �أوملان �أن تتخيل �شيئاً من 
كان  مــا حــدث  لكن  �أفريقيا،  هــذ� يف خميم لالجئني يف 
هنا �أوروبا، فلماذ� مُينع هوؤلء �لنا�ش، و�جلزيرة باأكملها 
تغ�ش بال�شياح، وعلى بعد ع�شرين مر�ً يتناولون �لبيتز�، 
وي�شعون زيتاً و�قياً من �ل�شم�ش؟ �أردت �أن �أفهم ما كنت 
�أر�ه - تقول �لكاتبة - و�أن �أفهم كيف حدث هذ� يف �أوروبا؟ 
ــا، بــكــل �لــو�ــشــائــل �ملــمــكــنــة، و�ــشــع �أو حجز  ــ ــ حتـــاول �أوروب
�لالجئني يف �أماكن �أخرى منذ عقود، كاملخيمات �ل�شخمة 
�لتي بها مئات �لآلف من �لأ�شخا�ش، يف غينيا على �شبيل 
�ملثال �أو �أوغند� �أو �لأردن، �لذين ميكن �أن يظلو� لأجيال 
عديدة دون �أن يدركو� �أي �شيء، و�أّنهم غري موؤهلني �أبد�ً 
للجوء، وغالباً ل ي�شمح لهم مبغادرة خمّيمات مفو�شّية 
عالقون  �لنا�ش  هــوؤلء  �لالجئني.  ل�شوؤون  �ملتحدة  �لأمم 
ول �أحد يفكر فيهم �أبد�ً، وهذه �ملخّيمات ن�شيان حقيقي، 
ــان - متت  ــ فــبــعــد نــ�ــشــوء �لحتــــاد �لأوروبــــــي - تــقــول �أوملـ
ع�شكرة �حلـــدود �خلــارجــيــة، ودفـــع مــاليــني �لــيــوروهــات 
�تفاقات مع  ذلــك  �أجــل  و�أبــرمــت من  �لالجئني،  لإيقاف 
وتركيا،  و�ملــغــرب  وتون�ش  و�جلــز�ئــر  و�ل�شومال  �إثيوبيا 
�أو �ل�شفقات هو �أن تدفع  وجوهر معظم تلك �لتفاقات 
�ملهاجرين  وقــف  مقابل  �حلــدوديــة، يف  للمر�قبة  �أوروبـــا 
يحق  ممن  �لأ�شخا�ش  هــوؤلء  كــان  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�ش 
�أو ممن هم من طالبي  لهم �حل�شول على و�شع لجــئ 
�لــقــادة  حـــاول  �لالجئني  معاهدة  �شياغة  فعند  �حلـــظ، 
ممكنة،  جمموعة  لأ�شغر  لجــئ  و�ــشــع  منح  �لأوربـــيـــون 
ب�شبب  للخطر  حياتهم  تتعر�ش  �لــذيــن  فــالأ�ــشــخــا�ــش 
�حلرب، �أو يتعر�شون لال�شطهاد ب�شبب �أفكارهم �لدينية 
�أو �ل�شيا�شية، يحق لهم �حل�شول على هذ� �لو�شع، لكن 

ب�شرط �أن ي�شلو� �إىل �لأر��شي �لأوروبية، بينما ينظر �إىل 
�لآخرين على �أّنهم باحثون عن حظ. 

و�إذ تنتقد �أوملان هذه �ل�شيا�شة ب�شدة - فالنا�ش قد يفرون 
من �لفقر و�جلوع لأ�شباب وجيهة �أي�شاً - فاإنها ترى �أّنه 
من غري �ملمكن مثاًل ��شتيعاب �لالجئني يف �ملناطق غري 
�مل�شتقرة يف �شمال �إفريقيا و�ل�شرق �لأو�شط، فالالجئون 
باأمر�ء �حلرب  �أوروبــا  و�ملهاجرون �لأفارقة �لذين تدفع 
�لــلــيــبــيــني لإيــقــافــهــم يف مــر�كــز �لحــتــجــاز، يــتــعــّر�ــشــون 
�أو يتم بيعهم عبيد�ً.  �أو �لإعــد�م  �أو �لغت�شاب  للتعذيب 
وكذلك يفعل �لديكتاتور �ل�شود�ين �ملتهم بارتكاب جر�ئم 
حرب �إذ يعيق حركة �لالجئني و�ملهاجرين باتفاق، ف�شاًل 
عن �لتفاق �لأوروبــي �لركي �لذي �أقــام جــد�ر�ً يف وجه 

�لباحثني عن �أمان حقيقي.
ــر بـــ«تــ�ــشــونــامــي  ــ �إّن �لـــ�ـــشـــوؤ�ل �لــكــبــري يف مـــا يــتــعــلــق �لأمـ
�نتهاج  �إىل  �لو�شول  يتم  كيف  هو  �أوروبـــا  يف  �لالجئني« 
�شيا�شة �إن�شانية لالجئني يف �أوروبا؟ لذلك فاأوملان ت�شع 
��شتق�شائية  ومبــعــطــيــات  ب�شفافية،  ــردة،  جمــ �حلــقــائــق 
مو�جهة  يف  �إنــ�ــشــانــيــة  وثــيــقــة  كتابها  يجعل  مــا  مــوثــقــة، 
�ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لتي متار�شها �لدول �لأوروبية، يف 
�لتعامل مع م�شكلة �لالجئني، من جهة، و يف دورهــا يف 
تاأجيج بوؤر �ل�شر�ع يف �ملناطق �لتي يفر منها �لنا�ش بحثاً 

عن �لأمان و�لأو�شاع �لإن�شانية.
كــتــاب »ل �أحـــد يــريــدهــم.. �أوروبــــا و�لــالجــئــون« مقاربة 
منذ  �إن�شانياً  ح�شمها  يتم  مل  لأزمــة  ��شتق�شائية  و�قعية 
�مل�شتقلة  �لهولندية  �ل�شحفية  فيه  تعتمد  عاماً،  ثمانني 
�لهوية  على  �خلــوف  خطاب  يغاير  �جتــاهــاً  �أوملـــان  ليند� 
�لثقافية و�لدينية و�لوطنية �أو �لتخويف من �لالجئني 
�أ�شكال  من  ك�شكل  �أوروبـــا،  خــارج  �لحتو�ء  �شيا�شة  باتباع 
تــرحــيــل �لأزمــــة وخــلــق �أزمــــات مـــو�زيـــة، وتـــرى يف �شياق 
�أن �حلــل �حلقيقي ل ميكن  ــة  �جلـــدل حــول هــذه �لأزمــ
»�لحــتــو�ء«،  قبيل �شفقات  بــاإجــر�ء�ت من  �إليه  �لو�شول 
�شرورة  باتت  معقولة  �إن�شانية  �شيا�شة  يف  يكمن  و�إمنـــا 
ــا مــن �أجــل  لي�ش مــن �أجـــل �لالجئني و�ملــهــاجــريــن، و�إمنـ

�أوروبا نف�شها.  
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الشرق في الذاكرة الحضارية األلمانية في القرنين التاسع 
عشر والحادي والعشرين 

زهير سوكاح
يرصد هذا الكتاب مسار تطور الكتابة االستشراقية في القرن التاسع عشر والقرن الحادي والعشرين، إذ يسلط الضوء على كيفية تعامل الرّحالين مع 
الشرق، كما يعرض حصيلة أعمالهم وآفاق تصوراتهم، وأشكال تفاعلهم مع الثقافة الشرقية، وذلك من خالل مواصلة الباحث زهير سوكاح الحفر في 
قضايا االستشراق والرحلة باللغة األلمانية، وينطلق الباحث من أطروحة كون االستشراق األلماني للقرن التاسع عشر لم يكن فقط خطابا علميا خالصا 
وأكاديميا بل أيضا خطاب استعمار عن الشرق وخطاب هيمنة ذا خلفية أورومركزية باعتباره وسيلة تثبت بها ألمانيا هويتها الجديدة من حيث هي جزء 
من العالم الغربي. كذلك أكدت نصوص في القرن الحادي والعشرين استمرارية هذا الخطاب من خالل التسويق الهيمني عن الشرق، من أجل تحقيق 
وظيفة إثبات الهوية زمن ما بعد االستعمار والعولمة واإلرهاب. وكان من الضروري البحث أيضا في العالقة بين أدب الرحلة ألوروبا الغربية واالستشراق، فقد 
اعتبر سعيد أدب الرحلة أهم مؤسس نصي ومنتوج استشراقي، وهي أداة ووسيط نصي لالستشراق، فالرحلة جزء أساسي منه، وهي إلى جانب القصة 
والخرافة والكليشيهات من العدسات التي رأى بها الغربيون الشرق. بالتالي قام األساس التحليلي والنقدي لهذا البحث على فحص الوظيفة االستشراقية 

للنصوص الستة التي اختارها الباحث بعناية لهذا الغرض، من أجل مقارنتها وتتبع تطور ووظيفة خطابات الرحلة االستشراقية.

�لأ�شا�شية  �لأفــكــار  كتابه  من  �لأول  �لق�شم  يف  �شكاح  زهــري  تناول 
�لباحث  و�هــتــم  �لــتــاريــخــي،  وتــطــورهــا  �ل�شت�شر�ق  لأديــولــوجــيــة 
�لأجبني  �إىل  وبال�شفر  بال�شت�شر�ق  وعالقتها  �لرحلة  بجن�ش 
لكي يحلل  �لنظري  �لتاأطري  �لباحث على هذ�  و��شتند  �ل�شرقي. 
ع�شر  �لتا�شع  �لــقــرن  مــن  رحلية  ن�شو�ش  �شتة  �لــثــاين  �جلــزء  يف 
فرة  �لباحث  �ختيار  ويعود  و�لع�شرين.  �حلــادي  �لقرن  وبــد�يــة 
لال�شت�شر�ق  �لــذهــبــي  �لع�شر  متثل  لأنــهــا  ع�شر  �لتا�شع  �لــقــرن 
وظهرت فيه ن�شو�ش رحلية كثرية عن �ل�شرق خا�شة يف �لن�شف 
�لأخري من �لقرن �لتا�شع ع�شر مما �شاهم يف تكثيف �هتمام �أوروبا 
�لثقايف بال�شرق. �أما فرة �لقرن �حلادي و�لع�شرين، فقد �ختارها 
�لعنف  وثـــرية  وت�شاعد  ــاب  �لإرهــ مكافحة  ع�شر  لأنــهــا  �لــبــاحــث 
�أخــرى قوة  مــرة  �مل�شرق  �لأو�ــشــط، مما جعل  �ل�شرق  و�ل�شر�ع يف 

جذب لال�شت�شر�ق �حلديث.
�لــ�ــشــرق يف ن�شو�ش رحلية  لــ�ــشــورة  مــقــارن  �لــبــاحــث بعر�ش  قــام 
�شاملة من �لقرن �لتا�شع ع�شر وبد�ية �لقرن �حلادي و�لع�شرين، 
و�شد ثغرة مهمة يف �لإملام بالعالقة بني �ل�شت�شر�ق و�لرحلة ما 
بعد �ل�شتعمارية. هذ� �لعمل ي�شبو �إىل �لإحاطة بجن�ش �لرحلة 
�لقدمي و�جلديد من �أجل �لتعامل مع �ل�شرق �ملتخيل من خالل 
بعد  ما  و�لبحث  �لأدب  مثل  للتخ�ش�شات،  �ملتجاوز  �لكاتب  منهج 
�لبحث  �أن  ذلــك  �لــتــاريــخ،  وعلم  �لثقافية  و�لعلوم  �ل�شتعماري، 
�لتا�شع  �لــقــرن  مــن  رحلية  ن�شو�شا  ت�شمل  و��شعة  فــرة  يتناول 
ع�شر وبد�ية �لقرن �حلادي و�لع�شرين. وي�شعب ت�شور و��شتيهام 
و�شيلة توثيق ن�شي مهمة  �لرحلة، فالرحلة  �ل�شرق بدون جن�ش 
يف جتربة �ل�شرق باعتبارها عد�شات نرى بها �ل�شرق، بالتايل يتم 
لتبيان  كو�شيلة  و�لــرحــالت  �ل�شفر  توثيق  من  �لنوع  هــذ�  تناول 
كوجهة  فــقــط  لي�ش  �لــ�ــشــرقــي،  للغريب  ــي  ــ ــ �لأوروب �إدر�ك  مـــدى 
�خلا�شة،  �لأوروبــيــة  للهوية  م�شادة  ك�شورة  �أي�شا  بــل  �شياحية 
��شتعمار  �آليات  �كت�شاف  تعيد  �لتي  �لأوروبية  �ملركزية  �ملتمثلة يف 
على  �لأوروبـــيـــون  �لــقــر�ء  تــعــرف  فقد  �لبعيدة،  �لبقاع  تلك  دول 
»�ل�شرق« ب�شكل مكثف، ومت ن�شر �لكتب و�ل�شحف و�ملجالت وكان 

»�ل�شرق« مق�شد� للم�شافرين، كما كان للرحلة �شعبية كبرية بني 
�لقر�ء، وكان عمل �مل�شت�شرقني �مل�شافرين �إىل »�ل�شرق« �مل�شتعمر 
�أثناء  ــي  �لأوروبــ للمتلقي  �جلماعي  �لــوعــي  مــيــز�ن  يف  و�شعه  هــو 
وكان  للم�شرق.  ثابتة  �شورة  قالب  يف  ع�شر،  �لتا�شع  �لقرن  وبعد 
�ل�شتعماري،  �ملجتمع  يف  عــ�ــشــًو�  �لــغــالــب  يف  �لــرّحــالــة  �ملــ�ــشــافــر/ 
�ل�شرقي،  �لعامل  حــول  �لأ�شاطري  تكوين  يف  �لنهاية  يف  م�شاهما 
»�مل�شرق«  فبقي  معني،  �جتــاه  يف  �لغرب  يف  �لعام  لــلــر�أي  وم�شكاًل 
�أو  �لأوروبــيــة  �لذ�كرة  يف  ر��شًخا   - �ل�شتعمار  �إنهاء  بعد  وحتى   -
�لأملانية باعتباره مقاباًل لهوية �أوروبا �لثقافية. و�لرحلة و�شيلة 
ن�شية قدمية وحديثة وم�شتقبلية لال�شت�شر�ق وحتتل مكاًنا ثابًتا 
�لغربي،  �لأوروبــي  �مل�شتمر لال�شت�شر�ق  �لإيديولوجي  �لتقليد  يف 
�ل�شت�شر�قي  للخطاب  منا�شب  ن�شي  كو�شيط  د�ئًما  تعمل  لأنها 
�لذي  �إدو�رد �شعيد،  �ل�شفر، ح�شب  فاإن تقرير  وتطوره. وبالتايل 
��شتعان �لباحث بنظريته عن �ل�شت�شر�ق يف هذ� �لبحث، هو �أحد 
كانت متاحة لال�شت�شر�ق، خا�شة يف  �لتي  �ملهمة  �لإعــالم  و�شائل 
�لقرن �لتا�شع ع�شر، مما مكن �لكاتب من طرح �إ�شكالية مركزية 
بها،  �لدر��شات ما بعد �ل�شتعمارية �لإحاطة  �لعديد من  حاولت 
�شخ�ش  مليار  مــن  �أكــر  �عتبار  ميكن  كيف  �لــتــايل:  �لنحو  على 
بيئات  مــن  �لــعــامل،  مــن  ومتباعدة  خمتلفة  مناطق  يف  يعي�شون 
للعنف  ممار�شني  متجان�شة،نعتربهم  غــري  وثقافية  �جتماعية 
و�أعد�ء للمر�أة ومتخلفني وخطريين؟«- وحتى يف ع�شر �لرقمنة، 
ي �ل�شت�شر�قي )�أي تقارير  يبدو �أن هذ� �لنوع من �لتوثيق �لن�شّ
�مل�شت�شرقني ب«�لآخر«  �لرحلة( ل يز�ل �حلامل و�ملنتج لن�شغال 
غري �لغربي. من هنا ياأتي طرح �لباحث لفر�شيتني عاجلهما يف 
هذ� �لكتاب، �لأوىل تقول باأن �ل�شت�شر�ق �لأملاين يف �لقرن �لتا�شع 
ع�شر مل يكن �أقل هيمنة و�مربيالية من �ل�شت�شر�ق �لإجنليزي �أو 
�لفرن�شي، و�لثانية توؤكد على �أن هناك ��شتمر�رية معا�شرة لهذه 
�ملو�جهة �ملهيمنة مع �ل�شرق يف �لذ�كرة �لثقافية لالأملان، ذلك �أن 
ظاهرة �ل�شت�شر�ق جت�شد ذلك �لهتمام �مل�شتمر لأوروبا بال�شرق 
�ملو�جهة  �آليات  �آلية من  ب�شفته  �ليوم  يــز�ل يعمل حتى  �لــذي ل 

بالتايل ميكن فهم هذ�  �لأوروبـــي.  �لآخــر غري  �ل�شت�شر�قية مع 
�أدب  جمــال  يف  �شعيد  لأطــروحــة  ومتمما  مكمال  باعتباره  �جلــزء 
�مل�شتمرة يف �ل�شت�شر�ق  بالهيمنة  �لأملــاين يف عالقته  �ل�شت�شر�ق 
رحلية  ن�شو�ش  ب�شتة  �لتحليل  يف  �لباحث  ��شتعان  فقد  �ملعا�شر، 
�لتي مل يعاجلها �شعيد  �لتا�شع ع�شر  �لأملانية للقرن  من �لرحلة 
�ملتفردة  �شلطته  رغم  �لأملــاين  �ل�شت�شر�ق  ��شتبعد  �لذي  كتابه  يف 
�أدب  �إثــبــات  مــدى  �لعمل  هــذ�  يو�شح  لهذ�  �ل�شرقي.  �ملو�شوع  يف 
�لرحلة �لأملانية للقرن �لتا�شع ع�شر للطابع �ل�شتعماري �ملهيمن، 

و�لأورومركزية و��شتعمارية �ل�شت�شر�ق �لأملاين.
ن�شو�ش من  بحثه على  ركــز يف  �ملــوؤلــف  �أن  �إىل  �لإ�ــشــارة  وجتـــدر 
�ختياره  وعــدم  و�لع�شرين،  �حلــادي  و�لقرن  ع�شر  �لتا�شع  �لقرن 
ع�شر  �لثامن  �لقرن  من  حتى  �أو  �لع�شرين  �لقرن  من  لن�شو�ش 
مل يكن �إهماًل علميا منه، بل هو مرتبط باملنهجية �ملقارنة �لتي 
تركز على �ختيار فر�ت زمنية �أو �أماكن حمددة وغريها للتحليل 
�ملقارن، ذلك �أن هذ� �لعمل لي�ش در��شة م�شحية، وقد �أ�شار �لكاتب 
بو�شوح �إىل كل هذه �لإجر�ء�ت �ملنهجية يف مقدمة كتابه، خا�شة 
�أن �لن�شو�ش �لثالثة �ملختارة من �لقرن �لتا�شع ع�شر قد عرفت 
�لــعــربــي، فقد  �لــعــامل  �أملــانــيــا وحــتــى يف  كــبــري� يف  ��شتقبال نقديا 
ترجمت �إىل �للغة �لعربية )كتاب مالت�شان، وكتاب رولف�ش(، بينما 
ما ز�لت تنتظر �لن�شو�ش �حلديثة من �لقرن �حلادي و�لع�شرين 
ــا يف �لــرجــمــة �إىل �لــعــربــيــة، وهـــذ� دور �لــبــاحــثــني �لــعــرب  دورهــ

�ملتقنني للغة �لعربية.
كتابه لدر��شة  �لثاين من  �لق�شم  �شوكاح  �لباحث زهري    خ�ش�ش 
تقارير �لرحالت �لأملانية �ل�شتة �ملختارة من �لتا�شع ع�شر وبد�ية 
طبيعة  حتــديــد  �أجـــل  مــن  ومقارنتها  و�لع�شرين  �حلـــادي  �لــقــرن 
وتطور ووظائف خطاب �ل�شت�شر�ق. ففي �جلزء �لأول من �لق�شم 
�لختالفات  ي�شتخل�ش  �أن  �ملــوؤلــف  ��شتطاع  �لكتاب،  لهذ�  �لثاين 
�ملهزوم و�ملتخلف  و�مل�شرق  �ملتفوقة ح�شاريا  �أوروبــا  �خليالية بني 
من منظور �ل�شت�شر�ق �ل�شتعماري يف �لقرن �لتا�شع ع�شر، فقد 
)رحلة  مالت�شان  فــون  هايرني�ش  �لــثــالث  �لرحالة  مــن  كــل  �تفق 
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لبالد  و�لد�خلية  �ل�شاحلية  �ملناطق  �إىل  رحلة  مكة:  �إىل  حّجي 
�حلجاز- 1873( و�لأمري بوكالر مو�شكاو )رحالت �شرقية-1838( 
تام  بو�شوح   )1865 باملغرب-  �لأوىل  )�إقامتي  رولف�ش  وغريهالد 
فون  هايرني�ش  وكـــان  ووظيفتها.  �لأجــنــبــي  �ملــ�ــشــرق  �ــشــورة  على 
تنكر يف  �ل�شعودية حيث  �إىل  رحلته  كتاب  و�شف يف  قد  مالت�شان 
بال�شرق دون منازع« يف زمنه  �أف�شل »عارف  �شفة م�شلم، و�عترب 
�إن مل يكن يف ع�شره كله. كما عرب �لأمــري بوكالر يف رحلته �إىل 
�جلز�ئر عن حلمه ب�شرق رومان�شي حامل، وعن �نبهاره بالطبيعة 
دّون  فقد  رولف�ش  �أما  و�لبدو.  �لأنقا�ش  عامل  باعتباره  �ل�شرقية 
�أول رحلة �إىل �ملغرب، و�شيد �شورة �ل�شرق يف مثال رحلة �ملغرب، 
يف  �أمله  خيبة  وعــن  و�ملهملة،  �خلــام  بالطبيعة  �نبهاره  عن  فعرب 
�مل�شهد �لثقايف �ل�شرقي �ملتهالك يف �ملغرب، و�شورة �ملدينة �ملغربية 
�خلادعة. وقد �عترب هوؤلء �لرّحالة �لثالثة �مل�شرق ف�شاء بد�ئيا، 
منذ  يتطور  ومل  يتغري،  مل  �شرقاً  وو�جــهــو�  زمنه  عــن  ومتخلفا 
�أزمنة غابرة، ومل يتاأثر بالتحديث �لذي عرفته �أوروبا يف �لقرن 
�لأوروبـــي،  �مل�شافر  منزلة  مع  يتما�شى  ل  �أنــه  كما  ع�شر،  �لتا�شع 
�أدنى م�شتوى  وهو �شرق مدنه مت�شخة وحد�ئقه مهملة، ويعرف 
له تقنيا و�قت�شاديا مقارنة مع وطنهم �حلديث، ورغم ذلك من 
بالطبيعة  ورولف�ش  بوكالر  �نبهر  �ملفقودة  �حلامل  �ل�شرق  �شورة 
�لثالثة  �مل�شافرين  �أن  �إىل  �لإ�ــشــارة  جتــدر  لل�شرق.  �لرومان�شية 
وغري  ــي،  ــ �أوروبـ غــري  هــو  مــا  لكل  »�ــشــرق«  م�شطلح  ي�شتخدمون 
�شوى  يحتوي  ول  غام�ش  »�مل�شرق«  م�شطلح  �أّن  كما  ر.  متح�شّ
�لن�شو�ش  يف  و�حـــد  »�ــشــرقــي«  جمتمع  عــن  للغاية  معمم  كـــالم 
ميكن  ل  �ل�شرقيني  �أن  �إىل  ورولف�ش  مالت�شان  وي�شري  �لثالثة. 
ويتعاطف  دينهم.  ب�شبب  �لأوروبــيــني  مثل  عقالنيني  يكونو�  �أن 
و�حل�شارية،  �حلديثة  �لأوروبــيــة  ثقافتهم  مع  �لباحثون  هــوؤلء 
تتفق  كما  م�شياف.  باأنه  �لأخــري  ي�شفون  �أنهم  من  �لرغم  على 
للقمع  يتعر�شن  �للو�تي  �لن�شاء  على  �لثالثة  �مل�شافرين  �أحكام 
على  �ملفر�شة  �لقدرة  عدم  على  �لتاأكيد  فيحاولون  »�ملحمدي«، 
تفوقهم  يعزز  �أن  ينبغي  وهــذ�  »�ل�شرقيني«.  وح�شية  �أو  �لتطور 
�لناجت  �لأوروبـــي يف جميع جمــالت �حلياة من خــالل �لإح�شا�ش 
�لذي  �لثالثة  �مل�شافرين  على  �لأوروبــيــني  تفوق  �أو  �لتفوق  عن 
�أوروبــي  باعتباره جمــاًل غري  �ل�شلبي  �لنقد  �إىل  يتحول عندهم  
لالنحطاط  مــر�دف  �ل�شرق  فم�شطلح  متح�شر،  غري  وبالتايل 
�أوروبا جت�شيد� للثقافة �ملثالية بطابعها  �لثقايف، ويرى مالت�شان 
�أوروبــا،  �أن يعتمد على  �مل�شيحي، و�أن �ل�شرق غري �ملتح�شر يجب 
ــد �أ�ـــشـــاف كــل مــن بــوكــالر ورولــفــ�ــش �ــشــرعــيــة عــلــى ��شتعمار  وقـ
�مل�شت�شرقني  نفو�ش/كتابات  يف  كامنة  رغــبــة  باعتبارها  �مل�شرق 
بوكلر  »�ل�شرقي«. وميثل  �لبوؤ�ش  �إنقاذ  �لأملــان وميكنها  و�لرحالة 
�لأوروبــي مر�دف  �أن موطنه  ا مفهوًما متطابًقا، حيث يرى  �أي�شً
للح�شارة و�حلد�ثة. تبعا لذلك، فاإن �أوروبية »�ل�شرق« هي خطوة 
ملمو�شة نحو �لتحديث و�حل�شارة �لإيجابية وت�شمل كل ما ميكن 
عن�شري وطبقي  ��شتعماري  تر�شيم  وهو  �أوروبيا فقط،  يكون  �أن 

مار�شه �ل�شتعمار على �شعوب �ل�شرق و�إفريقيا. 
�أّما يف �جلزء �لثاين من �ل�شق �لتحليلي فيطرح �لباحث �لعديد 
من �لأ�شئلة �شاعدته يف معاجلة فر�شيته �لثانية �لتي �أعلن عنها 
يف مقدمة كتابه، وهذه �لن�شو�ش هي ن�ش ) �لعربية �ل�شعودية- 
يف بالد �لإ�شالم �ملقد�شة- 2001( لغيت�شيال ر�مينغ ليوبولد، ون�ش 

)رحــالت يف �ل�شرق-2005( لأندريا�ش بــروف، ون�ش )رحــالت يف 
ــرق-2011( لـــرودولـــف هــوفــنــبــاخ، وهــــذه �لأ�ــشــئــلــة هـــي: هل  ــشـ ــ�ـ �لـ
و�لع�شرين  �حلــادي  �لقرن  يف  و�لإ�شالم  لل�شرق  �حلالية  �ل�شورة 
�لتا�شع  �لقرن  �ل�شرق و�لإ�شالم يف  ��شتمر�ر »حديث« ل�شورة  هي 
ع�شر؟ ب�شكل عام - يف ع�شر ما بعد �ل�شتعمار - هل ل يز�ل هناك 
حديث عن �ل�شت�شر�ق �لثقايف باعتباره ��شتمر�ًر� تاريخًيا وعقلًيا 

لال�شت�شر�ق »�ل�شتعماري«؟ 
يــحــاول �لــكــاتــب �لإجـــابـــة عــلــى هـــذه �لأ�ــشــئــلــة مــن خـــالل فح�ش 
ثالثة ن�شو�ش �شفر حديثة خمتارة يدعي موؤلفوها �أنها و�جهت 
جتارب �أجنبية و�شفر حقيقية يف »�مل�شرق« يف �ل�شنو�ت �لأوىل من 
�لقرن �حلادي و�لع�شرين. وقد عرف ت�شور »�لتفوق �لغربي على 
و�أعطى  �حلد�ثة  بعد  ما  ع�شر  يف  مركزية  ��شتمر�رية  »�ل�شرق« 
خمتلفة  �شخ�شية  نظر  وجهات  ن�شو�شهم  يف  �لثالثة  �ملوؤلفون 
عن �لغرباء »�ل�شرقيني« �لذين �شافرو� �إليهم، وقدمو� دون وعي 
�أوًل  �شورة منوذجية ومتطابقة تقريًبا عن »�مل�شرق« �لتي تتميز 
يف  متاأثرين  �لنمطية  بو�شماتها  وثانياً  »�ل�شت�شر�قي«  بطابعها 
هذ� مبن �شبقهم من �لرحالة يف �لقرن �لتا�شع ع�شر، وهذ� يدل 

بو�شوح على �لتاأثري �لهائل لال�شت�شر�ق.  
ر�مينغ  �آر�ء  تطابق  مــدى  �لباحث  يالحظ  �لعمل،  هــذ�  �شياق  يف 
�لعديد  �ل�شعودية يف  �لعربية  �ململكة  ليوبولد مع مالت�شان حول 
هو  كما  فهي-  و�لأيــديــولــوجــيــة،  �ملحتوى  يف  �لت�شابه  �أوجـــه  مــن 
�لإ�ــشــالم-  عن  �حلديثة  �لأملانية  �لكتابات  من  �لعديد  يف  �حلــال 
بالكاد مييز بني �لإ�شالم �ل�شيا�شي و�لإ�شالم كدين وثقافة. ت�شف 
�خــر�ع خال�ش ملحمد وتفر�ش  باأنه  �لإ�شالم  لوبولد   - ر�مينج 
كذباً �أن �مل�شلمني ل يعرفون بالأديان �لأخرى، ول �شيما �لديانة 
يف  �لت�شامح  من  �لقليل  نف�شها  �لبالغ  �شاحبة  ُتظهر  �مل�شيحية، 
ا جتــاه �لأديـــان  �أي�شً حــو�رهــا - لي�ش فقط جتــاه �لإ�ــشــالم، ولكن 
�ل�شخ�ش  لــدى  �ل�شائد  �لتدين  �أمــا هوفنباخ فــريى يف  �لأخـــرى. 
ــارة �إىل  ــا �حلــديــثــة. جتــدر �لإ�ــش �أنـــه عــامل م�شاد لأوروبــ �لغريب 
 ، ليوبولد  ور�مــيــنــغ  مالت�شان  يــوفــر  ــالت،  �حلــ مــن  كثري  يف  �أنـــه 
وتقييًما متطابقني  ت�شوًر�  �ختالف ع�شورهما،  �لرغم من  على 

تقريًبا للبلد �مل�شتهدف. �إنهما ي�شتخدمان نف�ش �ل�شر�تيجيات 
من  و�لتحذير  و�لإنــــذ�ر  و�ملبالغة  و�ل�شخرية  �لتعميم  تقريًبا: 
خطر �ل�شرق، وهكذ� ، فاإن �لقيم و�لأعر�ف و�لتقاليد �لتي عرفها 
�لنا�ش منذ �أكر من 1400 عام تقا�ش باملبادئ �لأخالقية �حلالية 
للثقافة �لأوروبية و�لأملانية. ويف هذ� �لإطار �شور �لرحالة بروفه 
�لريفيني يف �لريف �لإير�ين باعتبارهم �أ�شخا�شا غرباء و�أجانب، 
فيحر�ش على �ختيار و�إظهار �لأ�شخا�ش �لذين يرتدون مالب�ش 
�لــرحــل يف  �لــبــدو  �أو  �لــعــرب  �لــبــدو  فــقــرية، ول �شيما  �أو  تقليدية 
يعي�شون يف خيام مع  �لذين  �ملتو��شعة  �لب�شيطة  �إيــر�ن بحياتهم 
مو��شيهم يف �لربية، ويقدم �ملر�أة »�ل�شرقية« بوجهة نظر مركزية 
، ذلك �أن معظم �شور بروفه تظهر �ملر�أة �ل�شرقية �شحية لعاملها 
»�ل�شرقي«. ويظهر �لرحالة �لأملاين كيف يعي�ش �ملرء هنا يف عامل 
تقليدي ميار�ش فيه �أن�شطة ب�شيطة متا�شيا مع عامله، مما يجعل 
من  �أ�شا�شي  ب�شكل  �لرحالة  قبل  من  م�شتبعد�  �حلــايل  »�مل�شرق« 

متناول �حلد�ثة وحم�شنا �شد �لتحديث و�لدمقرطة.
�أجــل  مــن  ثقافته  تفوق  �لأملـــاين  للقارئ  ينقل  �أن  �ملــوؤلــف  يــحــاول 
�آخر، بالن�شبة  �أكر ت�شدًد� جتاه �لإ�شالم. مبعنى  �إقناعه مبوقف 
لإعادة تقييم مركز �أوروبا للثقافة �أو �لدين �لأوروبي، فاإن �شاغل 
�ملوؤلف �لرئي�شي هو تخفي�ش قيمة �لثقافة �لإ�شالمية �لأجنبية. 
بهذ� �ملعنى ل ميكن فهم خطاب هوؤلء �لرحالة كحلقة و�شل بني 

»�ل�شرق« يف �لقرن �لتا�شع ع�شر و�لقرن �حلادي و�لع�شرين.
 يف ختام هذ� �لعر�ش ميكننا �لقول �إن �ملوؤلف �أبرز يف مقدمة كتابه 
�مل�شتمر  �لتجدد  خا�شية  للن�شو�ش-   �لتحليلي  �لعر�ش  –ويف 
�ملدرو�شة  �لأملانية  �ملوؤلفات  يف  �لثقافية  �ل�شرق  �شورة  متيز  �لتي 
�لأ�شئلة حول  �لكتاب، رغم تعدد رهانات �حلا�شر وجتدد  يف هذ� 
مو�شوعات ��شتغال �لرّحالة �لأملان �إىل �ل�شرق. كما �أو�شح �لإ�شهام 
��شتمر�رية  وتثبيت  ن�شر  يف  �لن�شر  ودور  �لإعــالم  لو�شائل  �لكبري 
هذه �ملعرفة �لتاريخية لالأملان بال�شرق. فمن خالل �شورة �مل�شرق 
يف ن�شو�ش �ل�شفر �لثالثة يف �أو�ئل �لقرن �حلادي و�لع�شرين، �لتي 
مت فح�شها يف هذ� �لكتاب، يظل �ل�شوؤ�ل �لرئي�شي مطروحا وهو: 
�إىل �أي مدى يوؤدي �لرّحالة �ملعا�شرون وظائفهم �ل�شت�شر�قية يف 
�شياق عالقتهم بال�شت�شر�ق؟ وت�شتمر ر�هنية �ملو��شيع �ملركزية، 
يف  و�ل�شت�شر�ق،  �لرحلة  تقليد  يف  و�لثقافة،  و�ملـــر�أة  �ل�شالم  �أي 
تكر�ر �لت�شور �لتاريخي �لأملاين عن �لذ�ت �لأجنبية. وعليه، فاإن 
�ل�شت�شر�ق �لأملــاين حتى يف فرة ما بعد �ل�شتعمار، ظل خطاب 
مركزية �أوروبية �أملانية ول يختلف كثري� عن �ل�شت�شر�ق �لفرن�شي 

و�لربيطاين �لأمريكي �ملعا�شر، رغم طابعه �لأكادميي �لظاهر.
--------------------------------------------

الكتاب: الشرق في الذاكرة الحضارية األلمانية 
في القرنين التاسع عشر والحادي والعشرين

الكاتب: زهير سوكاح.
اللغة: األلمانية.

السنة: 2019.
دار النشر: بيتر النغ، 2019، ألمانيا، 228 صفحة.

باحث في الدراسات الثقافية المقارنة - 
الرباط المغرب
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إصدارات عالمية جديدة
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية

سعيد بوكرامي

- الكتاب: »فقدان األرض«
- المؤلف: ناثانيل ريتش 

- الناشر: دار سوي، فرنسا، 2019 
- عدد الصفحات: 288 صفحة

في العام 1979، أصبح الجميع يعرف كل شيء 
جيدة؛  معرفة  الــحــراري  االحتباس  ظاهرة  عن 
دون  للمشكلة  الرئيسية  الجوانب  حــددت  إذ 
نقاش ممكن، وعمل المتخصصون، بعيًدا عن 
تحسين  على  الحقائق،  تقصي  حــول  الــجــدال 
بإمكاننا  كان  عاًما  ثالثين  فقبل  إذن  النتائج. 
وبعد  شيًئا.  نفعل  لم  ذلك،  ومع  األرض،  إنقاذ 
مقابلة  مائة  من  وأكثر  التحقيق،  من  سنوات 
ناثانيل  يـــروي  بــولــيــتــزر،  مؤسسة  مــن  بــدعــم 
مع  مــوعــده  عــن  الكوكب  فشل  كيف  ريتش 
التي  الجهود  من  الرغم  على  وكيف  المناخ، 
ــن، والــمــصــالــح  ــمــحــذري ــعــديــد مـــن ال بــذلــهــا ال
تكون  ما  وغالًبا  األحيان،  بعض  في  المتوافقة 
البترولية، لم  متناقًضة، بما في ذلك الصناعة 

يستطع أحد عمل شيء لوقف تغير المناخ.
عنها  غــنــى  ال  لــلــتــاريــخ  وثــيــقــة  األرض  فــقــدان 
فيه  يبدو  أخــاذ  ســرٌد  حكايتنا.  هــي  ومــثــيــرة. 
المؤلف أنه يضع القارئ على طاولة المفاوضات 
الجناة  وصمت  ــذار  اإلن صرخات  يسمع  ليجعله 
ومماطلة الضمير وقوة الجمود والتنازل، شيًئا 
األرض  فــقــدان  إن  الــكــارثــة.  مــن  يقربنا  فشيًئا 
التاريخية  الفرص  عن  قاس  كتاب  مجرد  ليس 
ومفصل  واضح  تقييم  أيًضا  هو  بل  الضائعة، 
فعله  يمكننا  وما  هناك،  إلى  وصولنا  لكيفية 
حقا  إنــهــا  ــك..  ذلـ قبل  فعله  علينا  يجب  ــا  وم

محاوالت بعد فوات األوان.
صحيفة  في  مشهور  صحافي  ريتش  ناثانييل 
ــايــمــز. كــتــابــتــه مــفــتــونــة بــجــاذبــيــة  ــورك ت ــيــوي ن
الــكــوارث  تحدثها  الــتــي  ونتائجها  الــمــفــارقــة 
مقاالته  في  يتساءل  المعاصر،  المجتمع  على 
ــتــي يــتــكــيــف بها  بــاســتــمــرار عــن الــطــريــقــة ال

اإلنسان مع الكارثة.

الدراسية  الحلقة  الــمــوت«  »الحياة  الكتاب:   -
)1976-1975(

- المؤلف: جاك دريدا
- الناشر: دار سوي، فرنسا، 2019

- عدد الصفحات: 372 صفحة

الحياة الموت هي واحدة من الحلقات الدراسية 
األكثر غنى لجاك دريدا؛ ألنها تضع على المحك 
الحياة  في  التفكير  شائكة:  فلسفية  قضية 
الموت  يعتبر  ال  الــذي  المنطق  بحكم  والموت 
الحياة، في جوهره،  نقاء  أليس  للحياة.  نقيضا 
معكرا إلمكانية الموت، حيث ال يمكن أن يموت 
الفيلسوف.  ســؤال  هــو  هــذا  حــي؟  شخص  إال 
يتعهد  الكالسيكي،  المنظور  يعاكس  وهو 
دريدا بأن يعلم طالبه أن الموت، على العكس 

من ذلك، هو الذي يجعل الحياة ممكنة.
ألقاها  ومثيرة  تثقيفية  حصة   14 وبــواســطــة 
دريـــدا  قـــام   ،1976-1975 الــعــامــي  خـــالل  دريـــدا 
الحياة  بــيــن  التقليدية  الــمــعــارضــة  بتفكيك 
متعددة  متعمدة  ــراءات  قـ خــالل  مــن  والــمــوت 
ــتــخــصــصــات، تــلــتــقــي وتــتــقــاطــع  ومــتــنــوعــة ال
ــجــل،  ــفــكــر وفــلــســفــة )هــي ــهــا أفــــكــــاره ب ــي ف
)جورج  العلوم  نظرية  وعلم  هايدغر(  نيتشه، 
الوراثة  علم  مع  المواجهة  وفــي  كانغيليم(، 
والتحليل  يعقوب(  )فــرانــســوا  لــدى  المعاصر 

النفسي )الفرويدي حول الحياة والموت(.
ــدا أن نــشــر هـــذه الــحــلــقــات  ــدريـ لـــم يــســبــق لـ
الدراسية؛ لهذا يعد ما قام به الباحثان باسكال 
آن بارو وبيجي كاموف عمال جبارا؛ ألنهما تمكنا 
يطمره  كاد  فلسفي  كنز  ونشر  استخراج  من 

النسيان.

 

- الكتاب: »ُدَوار الكون: تاريخ موجز للكون«
- المؤلف: ترينه شوان ثوان

- الناشر: دار فالماريون، فرنسا، 2019
- عدد الصفحات: 464 صفحة

استمر  الليل،  بــروعــة  اإلنــســان  انــذهــل  عندما 
لتنظيمها  محاولة  السماء في  إلى  النظر  في 
الــقــمــر،  دورات  بـــعـــض  ــام  ــظـ ــتـ انـ ومـــراقـــبـــة 
فقام  إلــخ؛  والكسوف،  واالنقالبات،  والفصول، 
إلى  استناًدا  للكون،  متحرك  مفهوم  بصياغة 
الــواقــع:  نسيج  لوصف  أساسيين  مفهومين 
العظيمة  القصة  هــي  هــذه  والــزمــن.  الفضاء 
ترينه  الفلكية  الفيزياء  عالم  لنا  يقدمها  التي 
وعلم  الفلكي  اآلثـــار  عــلــم  بــيــن  ثـــوان،  شـــوان 

الفيزياء الفلكية الحالي.
التوضيحية،  بالصور  المزود  النص  هــذا  وفــي 
ألســالفــنــا:  الفلكية  الــمــآثــر  الــكــاتــب  لــنــا  ــروي  يـ
ــخ، ناهيك  إلـ ــزه...  ــجــي ال الــكــرنــك،  ســتــونــهــنــج، 
األمريكيين  للهنود  الكونية  الــتــقــاويــم  عــن 
وبين  إيتزا.  لتشيتشن  الغامضة  واألهــرامــات 
بدءا  الحديث،  العلم  انفجار  يصف  وذاك  هــذا 
ــفــضــاء الــمــذهــل  بـــحـــدوس كــوبــرنــيــك إلـــى ال

آلينشتاين الذي كرس مفهوم النسبية.
ــى طــــــول هــــــذه الــــــدراســــــة الـــشـــارحـــة  ــ ــل ــ وع
الباحث  يشرح  الكون،  أسرار  عن  المستفيضة 
هل  اليوم:  الباحثون  يواجهها  التي  العقبات 
لحظة  نهائي؟ هل هناك  ال  أم  الكون محدود 
دقيق؟  بشكل  منظم  الكون  ولماذا  الصفر؟ 
يكتفي  ال  السماء  عن  الموجز  التاريخ  هذا  إن 
بإضاءة هذه األسئلة المسببة للدوار، فحسب، 
في  المدفونة  بالوحدة  أيــًضــا  يحتفل  إنــه  بــل 
ــنــا وهـــي الــتــحــالــف األبــــدي بين  أعــمــاق ذاكــرت

اإلنسان والكون.
في جامعة  الفلكية  الفيزياء  أستاذ  لنا  يقدم 
فيرجينيا والباحث في معهد الفيزياء الفلكية 
ــاريــس  ــاريـــس والـــعـــضـــو فــي جــامــعــة ب ــي بـ فـ
مذهال،  مرجعيا  كتابا  التخصصات  متعددة 

سردا ومعرفة قل نظيره في هذا المجال.
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- الكتاب: »ما ُتعلمنا الصين«
- المؤلف: ليون فاندرميش

- الناشر: دار غاليمار، فرنسا، 2019
- عدد الصفحات: 176 صفحة

من  مديدة  حياة  يختصر  القصير  النص  هــذا 
الصينيات  عالم  أنجزه  الــذي  العظيم  البحث 
يجيب  عاما(.   91( فاندرميش  ليون  الفرنسي 
فيه عن السؤال الملح والدائم حول ما إذا كانت 
الصين تمثل »مكانا آخر« ال يمكن الوصول إلى 
فهمه من طرف الغربيين )وهذا ما أطلق عليه 
طريقة  هناك  كانت  إذا  أو  آخر«(،  »فضاء  فوكو 

لفهمه تعيده إلى إنسانيتنا المشتركة.
جهات:  ثالث  من  المشكلة  فاندرميش  يدرس 
في  ُتستمد  والتي  اللغة،  حــول  نظرياته  أوالً 
يؤدي  مما  المقدسة؛  الممارسات  من  الصين 
واللغة  المكتوبة  اللغة  بين  التام  الفصل  إلى 
ــلــغــة الــغــربــيــة،  ــمــنــطــوقــة، عــلــى عــكــس ال ال
المنطق  على  تأسست  والتي  أوروبية،  الهند 
األرســطــي. هــذا مــا بــلــوره الــمــؤلــف فــي كتابه 
»عقالن للفكر الصيني« في العام 2013. ينتقل 
االجتماعي،  التنظيم  إلــى  ذلــك  بعد  المؤلف 
نظام  إلى  استناًدا  جدا،  الشخصي  وإسهامه 
ــة بـــه بــواســطــة  ــاحـ ــطــقــوس تــمــت اإلطـ مـــن ال
اختالًفا  تختلف  التي  الصينية  اإلنتاج  أشكال 
كبيًرا عن األشكال الغربية. ثم يكمل مقاربته 
في  الديني  الجانب  حضور  تحليل  خــالل  مــن 
ــاصــل بــيــن الــعــالــم  ــصــيــن، وعــــدم وجــــود ف ال
البشري والعالم اإللهي. رغم توجه الدولة نحو 
اجترحت  الصين  أن  إال  شيوعية،  أيديولوجية 
فيها  يتكامل  توفيقية  مــعــادالت  لنفسها 
الحضور  يؤكده  وهذا  والروح،  والمادة  اإلنسان 
الــكــونــفــوشــيــوســي على  لــلــفــكــر  الـــجـــوهـــري 

مستويات حيوية عديدة.

آخر اإلصدارات باللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

- الكتاب: »سقراط في الكهف«
- المؤلف: مؤلف جماعي

- الناشر: بالغريف ماكميالن، 2019

ــه حــيــا ومــيــتــا. وهــا  شــغــل ســقــراط أهـــل زمــان
ــيــوم. هــذا  ال أبــنــاء زمــانــنــا  يـــزال يشغل  هــو ال 
في  سقراط  حضور  على  مــداره  جماعي  كتاب 
الناجمة  واإلشكاالت  أفالطون  تلميذه  محاورات 
عن هذا الحضور: لماذا يحاور سقراط في هذه 
وما  للتفلسف،  ناضجين  غير  أناسا  المحاورات 
دواعيه إلى ذلك: أهي دواع أخالقية أم وعظية 
يكن  ومهما  فكرية؟  أم  تربوية  أم  أم عشقية 
في  تتمثل  الرجل  دواعــي  كانت  هل  أمــر،  من 
أم  مــحــاوريــه؟  بين  حكمته  نشر  إلــى  السعي 
أخــرى  تفاسير  إلــى  تـــرى،  يــا  األمـــر،  يحتاج  هــل 
-في  المتخصصين  مــن  ثلة  ُيــحــاول  بة؟  مغيَّ
إثارة مثل  القديمة  الفلسفة  الكتاب- في  هذا 
تفانين  إلى  تعود  وغيرها. وهي  األسئلة  هذه 
خريطة  فتمنحنا  ودقائقها،  أفالطون  نصوص 
المسائل،  هذه  معالجة  تحاول  دقيقة  فكرية 
للباحثين  كما  المبتدئين  للطالب  وبسطها 

المنتهين. 

في  موسوعي  عالم  إيــرانــي:  »تقي  الكتاب:   -
برلين ما بين الحربين«

- المؤلف: يونس جاللي
- الناشر: بالغريف ماكميالن، 2019

إيراني  تقي  اإليــرانــي  والفيلسوف  العالم  يستحق 
لغرابة  وذلــك  وكــتــاب،  كتاب  من  أكثر   )1940-1903(
مدني،  مناضل  فهو  مآله.  ومأساوية  حياته  مسار 
وعالم دقيق، ومثقف ملتزم. وقد كان وجها كبيرا 
إذ  العالميتين.  الحربين  إيران في ما بين  من وجوه 
سياسيتين  هزتين  أهــم  على  شاهدا  الرجل  كــان 
ــن: صــعــود نــجــم آل بــهــلــوي  ــعــشــري فـــي الـــقـــرن ال
وسقوط نجم حكومة فايمار. وقد انتقل هذا العالم 
في  االنــخــراط  إلــى  األســاســي  العلم  في  البحث  من 
إلى توقيفه  أدى  اليسارية والسلمية؛ مما  النزعتين 
رحلة  الكتاب  مؤلف  ويتقصى  السجن.  في  وموته 
هذا العالم النشيط سياسيا من طهران إلى برلين؛ 
التقى  الماضي  القرن  من  العشرينيات  في  حيث 
فيهم  بمن  كــبــار،  ألــمــان  علماء  طــريــق  مــع  طريقه 
ماكس بالنك وألبير إينشتاين وفردريش روزن. كما 
نشر الرجل أبحاثا دورية في علم النفس والفلسفة 
السياسية. وفي الثالثينيات من القرن الماضي تقرر 
مصيره التراجيدي بعد التقارب بين رضا شاه والرايخ 
الثالث، حين ذهب ضحية قمع ضد مناضلي اليسار 
والنقابات. وتقدم جملة حياته منظارا مكبرا يمكن 
اإليراني  والسياسي  الفكري  التاريخ  رؤية  خالله  من 

الحديث.

- الكتاب: »المؤنس في التأويليات«
- المؤلف: تأليف جماعي

- الناشر: منشورات جامعة كامبريدج، 2019

مسائل  على  يشتغل  من  لكل  عنه  غنى  ال  كتاب  هذا 
اإلسالمي  العربي  الفكر  في  والترجمة  والتأويل  الفهم 
ثقافتنا  فــي  إلــيــه  أحــوجــنــا  فما  الــغــربــي؛  الفكر  فــي  أو 
ال  والتي  المسائل،  العريق في هذه  التراث  ذات  العربية 
إلى  أو هادي  أو مؤنس  دليل  إبــراز. هو  إلى  تحتاج  تزال 
التأويليات، من حيث هي مبحث التأويل، ومن حيث هي 
حيث  من  هذا،  من  أكثر  األساسية.  الفلسفة  فروع  أحد 
المنهجية  المكونات  من  أساسي  مكون  التأويليات  أن 
للعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية، شأن علم التاريخ 
ائتلف  وقد  األدبــي.  والنقد  الفن  وتاريخ  اإلنسان  وعلم 
لتأليف هذا  التأويليات  المتخصصين في  جمع من كبار 
ومبادئ  مفاهيم  أهم  على  مــداره  الذي  الجامع  الكتاب 
القديم،  الجديد  المبحث  هــذا  تاريخ  وعلى  التأويليات، 
ُمبينين أهمية هذا المبحث في الفلسفة اليوم، مبرزين 
بين  الثقافي  التفاعل  مباحث  إلثــراء  منه  النهل  سبل 

األمم وبين التخصصات وبين الثقافات. 
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