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بعنوان  دكتوراه  درا�سة  اخلارج  يف  اأجنزت  التي  العمانية  الأطروحات  من 

جامعة  يف  الجتماعية  العلوم  دار�سو  يتطلبها  التي  واملعلومات  »ال�سلوكيات 

حممد  قدمها  الطرائق«،  متعدِد  منهٍج  تطبيُق  ُعمان:  يف  قابو�س  ال�سلطان 

املُتحدة  بالوليات  كن�سا�س  يف  �ستيت،  اإمبوريا  جلامعة  ال�سقري  نا�سر  بن 

الأمريكية، �سنة 2007.

يذكر الباحث يف ملخ�س درا�سته اأّن اأطروحته تتناول ال�سلوكيات واملعلومات 

التي يتطلبها دار�سو العلوم الجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س يف عمان، 

كمثال على دولة نامية يف ال�سرق الأو�سط، وتهدف، اأ�سا�ًسا، اإىل و�سع منوذج 

ينطبق على دار�سي العلوم الجتماعية يف البلدان النامية عموًما، وُعمان على 

وجه اخل�سو�س. وي�سيف الباحث باأن درا�سته جتيب على هذين ال�سوؤالني: 

)اأ( كيف يقوم دار�سو العلوم الجتماعية يف جامعة ال�سلطان قابو�س بتحديد 

الإلكرتونية  املوارد  �سيما  ول  وا�ستخدامها،  مبجالتهم  املت�سلة  املعلومات 

و  والتدري�سية؟  البحثية  احتياجاتهم  لتلبية  النا�سئة  التقنيات  من  وغريها 

)ب( هل تختلف هذه الأمناط بنوع اجلن�س، اأو العمر، اأو الرتبة الأكادميية، 

امل�سادر  الباحث  ناق�س  وقد  املف�سلة؟  البحث  لغة  اأو  الكلية،  اأو  الِق�ْسم،  اأو 

ي�ستخدمها  التي  الإلكرتونية  واملوارد  للمعلومات  الر�سمية  وغري  الر�سمية 

العلوم الجتماعية، ف�ساًل عن احلواجز التي حتول دون البحث عن  دار�سو 

على  توؤثر  التي  احلواجز  حتديد  من  متكن  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة  املعلومات. 

�سلوك الباحثني عن املعلومات.

ويوؤكد الباحث اأنه قد اأجرى درا�سته �سمن اإطار مفاهيمي ي�ستند اإىل توليف 

 ،)1996( ويل�سون  من  لكل  معروفة  املعلومات  عن  البحث  ل�سلوك  مناذج 

بيئة  متثل  اأخرى  عنا�سر  اإىل  اإ�سافة   ،)1991( وكولثاو   ،)1989( واإلي�س 

منطاً  النموذج  وي�سف  املعلومات.  موارد  و�سكل  املوقع  وحتديدا  املعلومات، 

مراحل  ثماين  يت�سمن  الجتماعية  العلوم  جمال  يف  الباحثني  �سلوك  من 

واختيار  والغربلة،  والت�سنيف،  والر�سد،  وال�ستك�ساف،  ال�ستهالل،  عامة: 

املوارد، واجلمع، والإنهاء. وي�سيف اأنه جمع البيانات من خالل منهج متعدد 

م�سح  ا�ستبيان  من  الكمية  الطريقة  تاألفت  وقد  والنوعية،  الكمية  الطرائق 

العام  خالل  اجلامعة  يف  الجتماعية  العلوم  دار�سي  جميع  اإىل  اأر�سل  منظم 

الدرا�سي 2006-2007، وتاألفت الطريقة النوعية من 21 مقابلة عرب الربيد 

الإلكرتوين، و16 مقابلة وجها لوجه، واأربع جمموعات مركزية من دار�سي 

العلوم الجتماعية مت اختيارها ب�سكل هادف.

الدرا�سة،  هذه  يف  امل�ساركني  اأنَّ  اإىل  تو�سلت  درا�سته  اأّن  الباحث  ويوؤكد 

املوارد  العامل، ي�ستخدمون  العلوم الجتماعية يف  كغريهم من املخت�سني يف 

وامل�سادر  املطبوعة  املواد  يف�سلون  ولكنهم  متزايًدا،  ا�ستخداماً  الإلكرتونية 

مماثلة  ا�ستخدموها  التي  البحث  عملية  وكانت  للمعلومات،  الر�سمية  غري 

عموماً لعملية نظرائهم يف اأماكن اأخرى. واأظهرت النتائج اأي�سا اأنَّ الباحثني 

ال�سلطان قابو�س يف عمان يواجهون ثالثة  العلوم الجتماعية يف جامعة  يف 

تلك  عن  تختلف  قد  املعلومات،  عن  البحث  اأمام  احلواجز  من  رئي�سة  اأنواع 

املتاحة،  املوارد  حمدودية  )اأ(  الغربية:  البلدان  يف  نظراوؤهم  يواجهها  التي 

اأو  بالإنرتنت  الت�سال  �سرعة  �سعف  و)ب(  الكامل؛  الن�س  موارد  وخا�سة 

توافر الإنرتنت؛ و)ج( الفتقار اإىل م�سادر كافية باللغة العربية. اإ�سافة اإىل 

ذلك، تبني للباحث اأّن الحتياجات املعرفية وممار�سات البحث عن املعلومات 

تختلف ح�سب العمر، والرتبة الأكادميية، والق�سم الأكادميي، والكلية.

هذه  طورته  الذي  النموذج  تطبيق  قابلية  اأنَّ  الباحث  يوؤكد  واأخرًيا، 

املعلومات  عن  البحث  ممار�سات  اأن  وتبني  بنجاح،  اختبارها  مت  قد  الدرا�سة 

مراحل  مع  ب�سهولة  تتطابق  اأن  ميكن  الجتماعية  العلوم  متخ�س�سي  لدى 

النموذج؛ مما ي�سري اإىل اأن �سلوك البحث عن املعلومات يتبع عموماً مراحل 

واأمناطا قابلة للتطبيق عامليا، واأن منوذجا يتم تطويره على اأ�سا�س البحث يف 

منطقة واحدة من العامل ميكن نقله اإىل مناطق اأخرى.

تتكون هذه الأطروحة من �سبعة ف�سول وثالثة ع�سر ملحقا.

• »»التفكري يف الإن�ساين زمن الإن�سان 
املعزز: حتديات الرتان�س-اإن�سانية«

• لتريي ماغنني

• »تكنولوجيا اإدارة الأموال يف الغد 
القريب«

• هوجن جانغ وون

• »�سعود النمو الأمريكي و�سقوطه«
• روبرت جوردون

• »امللك وال�سلطان )الإمرباطورية العثمانية بعيون رو�سية(«
•  فيكتور تاكي

• »الطواأفة«
• نادر ها�سمي وداين بو�ستل

• »تف�سري القراآن، م�ساهمة يف التنوير«
• تن�سيق فيلي �ستويل، جمموعة من 

املوؤلفني.

• »َمن يخاف من حممد«
• مار�سيل هل�سب�س

• »حرب بالوكالة«
•  نيكولي �ستاريكوف

• »درا�سة نقدية حول تيار الو�سطية 
الإ�سالمية املعا�سرة«

• دينج جون

• »كيف نقراأ الرتاث احلابادي؟«
• اأرئيل روط

• »امل�ستبَعدون«
• اآرتور دومو�سالف�سكي
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»التفكير في اإلنساني زمن اإلنسان المعزز: 

تحديات الترانس-إنسانية«.. لتيري ماغنين
محمد الحداد *

اإحدى هذه الثورات دون فهم  يعي�س عاملنا اليوم تقاطع ثالث ثورات: ثورة القت�ساد املعومل، والثورة الرقمية الت�سالية، والثورة البيوتقنية. ول ميكن فهم 

الأخرى وحتديد العالقة بينها، واإذا كنا ندرك اليوم النقالبات التي حت�سل يف حياتنا باأثر الثورتني الأولتني، فاإن نتائج الثورة الثالثة تظل غام�سة؛ لأنها حت�سل 

يف املخابر، وبعيدا عن اأ�سواء ال�سيا�سة والإعالم، لكنها قد تكون الأكرث تاأثريا يف حياة الب�سر م�ستقبال.

املدعو  التيار  فهم  وثالثا:  بها،  املرتبطة  اخلطرية  والأخالقية  الفل�سفية  الرهانات  فهم  وثانيا:  طبيعتها،  فهم  اأول:  يتطلب  البيوتقنية  الثورة  مو�سوع  مقاربة 

بـ«الرتان�س-اإن�سانية« )تغيري الهوية الإن�سانية(، والذي يختلط اأحيانا بالثورة البيوتقنية ذاتها، مع اأنهما مرتابطان دون اأن يكونا مرتادفني، كما �سرنى.

البتكارات  بع�س  العاملية  الإعللالم  و�سائل  تعر�س  اأحيانا، 

املثال:  �سبيل  على  البيوتقنية.  الثورة  نتيجة  تعترب  التي 

لالإن�سان  الثالث  اجليل  �سنوات  منذ  ا�ستقبلنا  اأنللنللا  نعلم 

الآيل الذي مل يعد فقط قادرا على التفوق على الإن�سان يف 

الألعاب الفكرية، ولكن اأي�سا على اإبداء انفعالت »نف�سية« 

-يف  قريبا  �سيق�سي  الآيل  الإنلل�للسللان  الإنلل�للسللان.  مللن  تقربه 

الب�سرية؛  املهن  من  العديد  على  ال�سناعية-  املجتمعات 

مثل: مهنة الراقنة، واملرتجم، واملعينة املنزلية؛ اإذ �سي�سبح 

اأكرب،  اأقل وجناعة  القيام بهذه الأعمال بتكلفة  قادرا على 

خو�س  اأو  اللل�للسلليللارة  قلليللادة  علللللى  اأيلل�للسللا  قللللادرا  �سي�سبح  بللل 

من  الثالث  اجليل  ميزة  الإن�ساين.  اجلندي  بدل  احلللروب 

فح�سب،  التقنية  تطور  نتيجة  يكن  مل  اأنلله  الآيل  الإن�سان 

واإمنا كان اأي�سا نتيجة الأبحاث التي قام بها البيولوجيون 

علللللى الإنلل�للسللان ملللعللاجلللة اأملللرا�لللس مللازالللت غللاملل�للسللة؛ مثل: 

فهم  الأثناء من  مكنتهم يف  وقد  باركين�سون،  اأو  األزهامير 

هذا  الآيل.  الإن�سان  على  وتطبيقها  الظواهر  من  العديد 

الثورة  فجر  الللذي  هو  والبيولوجيا  التقنية  بني  اللتقاء 

البيوتقنية.

التي  الب�سرية«  »الدمية  اليابانيون  قدم   ،2014 يونيو  ويف 

ال�سل�سة  علللللى احلللركللة  قللللادرة  تللكللن  اإذ مل  الللعللامل؛  اأذهلللللت 

فح�سب، واإمنا كانت قادرة على فهم ما يحيط بها والتفاعل 

وقللد  الللفللرح.  اأو  الغ�سب  اأو  عللالمللات احللللزن  واإبللللداء  مللعلله 

اإىل حد  الدمية  بتطوير هذه  اآنذاك  املبادرة  اأ�سحاب  وعد 

ولي�س  ب�سري.  كائن  وبني  بينها  التمييز  ع�سريا  �سي�سبح 

املجال؛  هذا  يف  تقدما  الأكللر  اليابانيون  يكون  اأن  �سدفة 

ال�سن،  لكبار  الحلللرتام  ب�سدة  تتميز  اليابانية  فالثقافة 

اآبائهم  لكن احلياة احلديثة مل تعد ت�سمح لالأبناء برعاية 

النفقات  يتحمل  يعد  مل  الوطني  والقت�ساد  واأجللدادهللم، 

منزلية  معينات  لتوفري  الدولة  تخ�س�سها  التي  الباهظة 

متخ�س�سة.  رعللايللة  مللوؤ�للسلل�للسللات  يف  ا�ستقبالهم  اأو  لللهللوؤلء 

اجليل الثالث من الإن�سان الآيل �سيوفر باأقل تكلفة »دمية 

وفهم  التحية  رد  على  قلللادرة  تللكللون  ال�سن  لكبار  ب�سرية« 

وت�سلية  العبارات،  من  بالعديد  والتلفظ  منها،  يطلب  ما 

اأ�سئلة  من  عليها  يطرحه  ما  على  والللرد  بالغناء  �ساحبها 

مللعللرفلليللة، وقللليلللادة �للسلليللارتلله عللنللد الللطلللللب، ثللم الأكللللر من 

عند  اآليا  والت�سال  احلللزن،  اأو  الفرح  اإبللداء مظاهر  ذلك: 

اأو امل�سالح الطبية طلبا للنجدة. ال�سرورة بالأبناء، 

البيوتقنية  مللو�للسللوع  املللعللدة يف  الللتللقللاريللر  اأحلللد  لللقللد ر�للسللد 

اأن تنت�سر  يللتللوقللع  اثللنللتللي علل�للسللرة اخللرتاعللا مللتللوفللرة حللاللليللا 

قللريللبللا وتللغللري الللعللديللد مللن مللالمللح احلللليلللاة. لللكللن الللثللورة 

كانت  ما  اإذا  نت�ساءل  اأن  ميكن  م�ساكل:  تطرح  البيوتقنية 

اأنها  اأم  اليابان  يف  ال�سن  كبار  �ست�ساعد  الب�سرية  الدمية 

قيم  على  وتق�سي  اآبائهم،  جتاه  واجباتهم  الأبناء  �ستن�سي 

اليابانية؟  الثقافة  يف  قرون  منذ  الرا�سخة  الكبار  احرتام 

ومن يتحمل امل�سوؤولية يف حادث مرور اأحد اأطرافه �سيارة 

اأخللللرى، عللر�للس يف باري�س  اإنلل�للسللان اآيل؟ مللن جللهللة  يللقللودهللا 

�سهر مايو 2016 اإن�سان اآيل دعي »اأطل�س 2016« تبلغ قامته 

من  بالعديد  للقيام  معد  وهللو  كجم،   82 ويللزن  مرت   1.75

املهام  لهذه  الذاتي  التعديل  على  وقادر  احلربية،  الأعمال 

ح�سب مللا يللطللراأ اأمللاملله مللن عللوائللق؛ مبللا يف�سح املللجللال يف 

مكونة  كومندوز  فللرق  اأو  حربية  كتائب  لظهور  امل�ستقبل 

اأهللملليللة الللطلليللارات دون طيار  اآللليللني )لللنللتللذكللر  مللن جللنللود 

خو�س  طللرق  تغيري  يف  الأخلللرية  ال�سنوات  يف  ظهرت  التي 

اإرهابية  منظمة  ا�ستطاعت  لو  وماذا  احلربية(،  املواجهات 

يف  وا�ستعماله  وتفخيخه  الآيل  الإن�سان  هذا  مثل  ت�سنيع 

الإرهابية؟ والعمليات  التفجريات 

كان ميكن اأن ناأخذ مثال ثانيا عن الثورة البيوتقنية، وهو 

من   ،)DNA( الدنا  ومكونات  الب�سري  اجلينوم  تعديل 

املتحدة  الللوليللات  قللادتلله  الللذي  العاملي  امل�سروع  اأن  املعلوم 

اأو  لللالإنلل�للسللان،  الللوراثلليللة  اللل�للسللفللرة  عللن  للك�سف  الأمللريللكلليللة 

واأ�للسللبللحللت كل  بللاهللر  انتهى بنجاح  قللد  الللبلل�للسللري،  اجللليللنللوم 

مكونات اجلينوم معروفة لدى البيولوجيني. لكن البع�س 

الإن�سان  �سيدخل  اأم  احلللد؟  هذا  عند  �سنقف  هل  يت�ساءل: 

مرحلة جديدة تت�سمن اإنتاج جينومات ا�سطناعية تعو�س 

اأو  الأمللرا�للس  ب�سبب  الإن�سان  ج�سم  يف  العطب  ي�سيبه  ما 

لالإن�سان،  القاعدية  املكونات  �سناعة  يعني  مبا  احلللوادث؛ 

الب�سرية؟  لالأع�ساء  بدائل  �سناعة  اأخللرى  مرحلة  يف  ثم 

املرحلة،  هذه  اإىل  املرور  حاليا  متنع  عاملية  معاهدة  توجد 

مل  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة  والللوليللات  ال�سني  لكن 

توقع عليها. ويف اأبريل 2015، اأعلن فريق من البيولوجيني 

83 جنينا ب�سريا مت »اإ�سالح«  ال�سينيني عن جتربة �سملت 

نلل�للسللرت   ،2016 يللونلليللو  �للسللهللر  ويف  خللاليللاهللا.  »حتلل�للسللني«  اأو 

اإعللالنللا  -املللرمللوقللة جلللدا-   )Science( »علللللم« جملللللة 

على  بالعمل  التزامها  تعلن  اأمريكية،  �سخ�سية   25 وقعته 

النوتيدات  من  ال�ستة  للمليارات  ال�سناعي  املقابل  توفري 

الب�سري.  اجلينوم  تكون  التي  للدنا(  الفرعية  )الوحدات 

ومن بني ال�سخ�سيات املوقعة على هذا البيان جند العديد 

»الرتان�س-اإن�سانية«؛  تيار  اإىل  تنتمي  التي  الأ�سماء  من 

كان  الذي  �سور�س،  جورج  امل�سهور  البيولوجيا  عامل  منها: 

قد اأ�سدر �سنة 2012 كتابا مثريا للجدل، �سعى فيه لإثبات 

�سنع  اإعادة  على  قادرة  اأ�سبحت  الرتكيبية  البيولوجيا  اأن 

اأما املوؤ�س�سة العمالقة »جوجل« -التي تعرف كل  الإن�سان. 

�سيء عنا، بف�سل متابعة حركاتنا على ال�سبكة العنكبوتية- 

اأعلنت عن توفري خط متويلي دون حدود لأحد  فاإنها قد 

كلللوزوال،  راي  الللرتانلل�للس-اإنلل�للسللاين:  التيار  راديكاليي  اأكللرب 

الذي يعد بالق�ساء على املوت قبل نهاية الألفية احلالية.

بيل  مثل  مرموقة؛  �سخ�سيات  عللدة  اأ�للسللدرت  الأثللنللاء،  ويف 

جيت�س )�ساحب موؤ�س�سة »ميكرو�سوفت«(، وعامل الفيزياء 

التي  املللخللاطللر  بلل�للسللاأن  حتللذيللرات  هوكينج  �ستيفن  امل�سهور 

متحفظة  مللواقللف  اإىل  تلل�للسللاف  امللللبلللادرات،  هللذه  تت�سمنها 

مللثللل:  مللل�لللسلللهلللورة؛  فللكللريللة  �للسللخلل�للسلليللات  كلللتلللابلللات  وردت يف 

ال�سيا�سة  وعللامل  هابرما�س،  يللورغللان  الأمللللاين  الفيل�سوف 

»اليون�سكو«  منظمة  اأ�سدرت  بينما  فوكويوما.  فران�سي�س 

الدنا واخلاليا  اإنتاج  لأبحاث  لتوقيف موؤقت  تدعو  وثيقة 

الب�سرية  الكائنات  بع�س  على  لتغيريات  جتنبا  التوالدية، 

�سكل  اإىل  املجال  وتفتح  الأخالقية،  القواعد  مع  تتعار�س 

جديد من التحكم بالن�سل )كما حدث مع النازية(.

كتاب تريي ماغنني ي�ساعدنا على فهم هذا املو�سوع املعقد 

من  يثريه  وفيما  جهة،  من  والتقنية  العلمية  جوانبه  يف 

املوؤلف  لأن  اأخلللرى؛  جهة  مللن  واأخللالقلليللة  فل�سفية  م�ساكل 

الفيزياء،  يف  متخ�س�س  -فهو  العلمي  التكوين  بني  يجمع 

ودر�س هذه املادة اأكر من ربع قرن يف موؤ�س�سات جامعية- 

تتخذ  الللتللي  الكاثوليكية  الأكللادميلليللا  يف  ع�سو  اأيلل�للسللا  وهللو 

اإخ�ساع  اأو  موقفا نقديا من كل حماولت ا�سطناع احلياة 

جزء  يف  يحتوي  الكتاب  فللاإن  هنا،  من  الآلللة.  اإىل  الإن�سان 
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ما  ولكن  الرتان�س-اإن�ساين.  للتيار  علمي  نقا�س  على  منه 

معنى هذا التيار؟

تللرانلل�للس-اإنلل�للسللاين مبعنيني  كلللللمللة  تلل�للسللتللعللمللل  اللللواقلللع،  ويف 

خمتلفني؛ فالبع�س يطلقها على كل الو�سعية التي تت�سل 

�للسللابللقللا، وهلللذا مللا جنللده لللدى  الللتللي عر�سناها  بللالللتللغللريات 

فريي  لللوك  ال�سابق  الرتبية  ووزيللر  الفرن�سي  الفيل�سوف 

 ،)2016 عللام  )�سدر  الرتان�س-اإن�سانية«  »الللثللورة  كتابه  يف 

العلمي  جانبها  يف  الللثللورة  هللذه  بني  مييز  الآخللر  والبع�س 

وحولها،  بها  ارتللبللط  وفل�سفي  فكري  تيار  وبللني  والتقني، 

وهذا  واأخالقيتها،  بفائدتها  م�سلما  لي�س  اأخللرى  وجهات 

الكتاب، وهو  اإليه �ساحب هذا  هو ال�ستعمال الذي يذهب 

»الرتان�س-اإن�سانية«  وبللني  الللثللورة  هللذه  اأهمية  بللني  مييز 

اأيديولوجيا خا�سعة للنقد. التي يعرفها باأنها جمرد 

كلللي نللفللهللم اأهللملليللة الللنللقللا�للس، ميللكللن اأن نللنللطلللللق مللثللال من 

قلب  زرع  لعمليات  يخ�سعون  اأنا�س  ثمة  التالية:  الو�سعية 

اأداء  على  قللادرا  يعد  مل  الطبيعي  القلب  لأن  ا�سطناعي؛ 

اأداء  يف  بق�سور  اأ�سيب  ريا�سيا  اأن  لو  مللاذا  لكن  وظيفته، 

القلب اأ�سبح مينعه من الريا�سة دون اأن ميثل خطرا على 

جراحية؟  عملية  هكذا  اإىل  يخ�سع  اأن  ميكن  هللل  حياته، 

ل  العملية  هللذه  مثل  لأن  اللليللوم؛  ذلللك  متنع  القوانني  كل 

الرتان�س- تيار  »تعزيزية«.  اأو  حت�سينية  بل  طبية  تعترب 

رفع  تفر�س  احلديثة  البيوتقنية  الثورة  اأن  يرى  اإن�سانية 

الأع�ساء  ا�ستعملت  مللا  اإذا  اأ�سحابه:  ويللقللول  القيود  هللذه 

ت�ستعمل  ل  فلماذا  ال�سرار،  جلرب  لالإن�سان  ال�سطناعية 

ل�ستبدال ما يراه الإن�سان قا�سرا من اأع�سائه يحول بينه 

وبني اأداء ما يريد من اأعمال؟ وملاذا ل يتحول زرع الأع�ساء 

»تعزيز«،  ن�ساط  اإىل  حاليا-  هللو  -كما  ملللداواة  ن�ساط  مللن 

�سابقا  خم�س�سة  كانت  التي  التجميل  عمليات  غللرار  على 

واأ�سبحت  احلللللروق،  اأو  الللطللرقللات  حللللوادث  يف  للم�سابني 

هيئاتهم؟  لتح�سني  واجلللمللال  الللفللن  جنللوم  مطلب  اللليللوم 

اأع�ساء  بتوفري  فيطالب  ذلك؛  من  اأكر  بع�سهم  ويذهب 

الإن�سان  اأن  ويرون  الأدوية،  تباع مثل  ا�سطناعية  تعوي�س 

ت�سل  عندما  بكثري  اأطول  مدة  العي�س  على  قادرا  �سي�سبح 

هذه الثورة اإىل مداها الأق�سى، وميكن اأن ن�سل اإىل و�سع 

العلمية  الثورة  تعد  هكذا  الأ�للسللل.  من  املللوت  معه  يختفي 

بللنلل�للسللاأة مللا تللدعللوه »الإنلل�للسللان املللعللزز« )اقلللرتح هللذه الكلمة 

اأو   )improved( الإجنللللللليلللزي:  املللللللرادف  لللرتجللمللة 

الفرن�سي )augmenté(، وهي كلمة حمورية يف هذا 

املو�سوع(.

الواقع اأن الطب قد تقدم منذ �سنوات فيما يدعى بالوقاية 

اجلينية، واأ�سبح ممكنا اليوم القيام ببع�س العمليات على 

حتليل  القريب  يف  متاحا  و�سي�سبح  اأملله،  بطن  يف  اجلنني 

ولدتلله،  قبل  اخلللطللرية  الأمللرا�للس  مللن  وتخلي�سه  اجلنني 

و�سيطرح تطور هذه التقنيات م�سكالت عملية، من نوع هل 

عينيه؟  لون  تغيري  اأو  اأقللوى؟  ليولد  جيناته  تعديل  يجوز 

�سبيل  على  ولكن  م�سابة،  تكون  اأن  دون  جيناته  تعديل  اأو 

ج�سده  يف  اإلكرتونية  �سريحة  زرع  ميكن  هللل  الحللتلليللاط؟ 

اأمللرا�للس فتاكة يف  مللن  اإللليلله  يتعر�س  مللا  ر�للسللد  مللن  متكن 

حياته؟ كل هذه الأمور اأ�سبحت ممكنة اليوم من الناحية 

وقللانللونلليللا.  اأخللالقلليللا  جلللدل  تللثللري  لكنها  الللبللحللتللة،  العلمية 

الللذي   )OOO( الللزراعللي  بالتعديل  ذلللك  ن�سبه  اأن  ميكن 

الأمريكيني، لكنه يظل مرفو�سا يف  اأ�سبح جزءا من حياة 

مثلما  الإن�سان  جينات  فتعدل  العامل،  من  اأخللرى  مناطق 

القمح  تعديل  اأن  وكما  واللللذرة.  القمح  ذرات  اللليللوم  تعدل 

والذرة يجعلها اأكر قدرة على حتمل ق�سوة املناخ، �سيوؤدي 

على مواجهة  قدرة  اأكر  اإىل جعله  الإن�سان  تعديل خاليا 

الطبيعة  عن  نبتعد  احلالني  يف  لكننا  الفتاكة،  الأمللرا�للس 

ونفتح الللبللاب ملللغللامللرات غللري مللاأمللونللة الللعللواقللب قللد تللوؤدي 

لالأبناء  مثال  �سيحدث  مللاذا  اإ�سالحها.  ميكن  ل  لللكللوارث 

اأو اعتمد كل  اأم ُعدلت خالياه،  اأو  والأحفاد املولودين لأب 

حياته �سرائح اإلكرتونية لتعزيز بع�س وظائفه اجل�سدية؟

بللاأهللملليللة هللذه الللتللطللورات، وفائدتها  يللقللر �للسللاحللب الللكللتللاب 

النزعة  عللن  بللديللل  طلللرح  لللتللقللدمي  ي�سعى  لكنه  لللالإنلل�للسللان، 

يقرتح  الللرتانلل�للس-اإنلل�للسللاين،  للتيار  الللقلل�للسللوى  الللللليللرباللليللة 

هي:  اأربعة؛  اإيتيقية  ملبادئ  اجلديدة  التقنيات  كل  اإخ�ساع 

اأول: املوازنة بني املنافع واملخاطر، ثانيا: احلكم الأخالقي 

اأو الرف�س، ثالثا: مراعاة الأهداف  على املخاطر بالقبول 

املللتلل�للسلللللة بللا�للسللتللعللمللال الللو�للسللائللل اجللللديلللدة، رابلللعلللا: مللراعللاة 

باحلياة. العالقة 

اخلللاليللا:  تللعللديللل  تقنية  علللللى  مللثللال  املللبللادئ  هلللذه  لنطبق 

التعديل  بللهللذا  الللقلليللام  م�سموحا  يللكللون  للللللكللاتللب،  بالن�سبة 

ملللعللاجلللة اأمللللرا�للللس خلللطلللرية مللثللل اللل�للسللرطللان واأللللزهلللاميلللر 

وباركين�سون، لكن ل يجوز ا�ستعمالها لتغيري لون العينني 

اأن  ينبغي  اجلللائللزة  الأوىل  احلللالللة  اإن  ثللم  اجلللنللني.  للللدى 

خماطرها  من  التاأكد  منها:  �سروط؛  لعدة  اأي�سا  تخ�سع 

ومن  املخاطر  بهذه  املري�س  وعللي  مللن  والللتللاأكللد  املحتملة، 

قللدرتلله علللللى اتللخللاذ قلللرار بللهللذا اللل�للسللاأن، وتللعللديللل اخلللاليللا 

املخاطر  تنتقل  ل  كي  التوليدية  اخلاليا  دون  ال�سخ�سية 

يف  عميقة  نقا�سات  لفتح  الكاتب  ويدعو  الورثة...اإلخ.  اإىل 

تنا�سب  جديدة  ت�سريعات  اإىل  الطريق  لتمهيد  املو�سوع، 

الللفللراغ الت�سريعي  املللذهلللللة، ويللحللذر مللن حللالللة  الللتللطللورات 

جتللارب  اإجلللراء  مللن  البع�س  �ستمكن  والللتللي  الآن،  القائمة 

بو�سع  يكتفي  ل  وهلللو  الإنلل�للسللان.  م�ستقبل  علللللى  خللطللرية 

اأن كتابه حماولة يف تقدمي  اإيتيقية، لكنه يرى  مقرتحات 

رف�س  على  تقوم  ل  الرتان�س-اإن�سانية  عن  بديلة  فل�سفة 

التقنيات اجلديدة، ولكن على تاأطريها، واأن هذه الفل�سفة 

احل�سارة  اإيتيقا  يف  جونا�س  هان�س  اأبحاث  تعتمد  البديلة 

ومفهوم  هللابللرمللا�للس،  الفيل�سوف  واأعللمللال  التكنولوجية، 

غولتييه  الفيل�سوف  طللوره  الللذي  ال�ساملة«  »الأيكولوجيا 

تقدمينا  )راجللع  م�سبحا«  »كللن  البابوية  والر�سالة  بي�س، 

لهذه الر�سالة يف ملحق اأكتوبر 2015(.

اأنلل�للسللار الللرتانلل�للس-اإنلل�للسللانلليللة يللللردون علللللى هلللذا الللنللوع من 

ال�ستدللت باأنها دون فائدة، ول ميكن اأن توقف التطور 

من  حالت  دائما  اأحدثت  العلمية  التطورات  واأن  العلمي، 

الفزع �سرعان ما يتم جتاوزها عندما يدرك النا�س املنافع 

الفل�سفة  اأ�سحاب  ي�ست�سهد  ما  وكثريا  لهم.  �ستتاح  التي 

الرتان�س-اإن�سانية مبثال الإجها�س اأو طب التجميل، فكل 

النا�س  متنع  مل  الدينية  والإدانلللات  الأخالقية  النقا�سات 

اأن  ويللوؤكللدون  العمليات،  مللن  الللنللوع  هللذا  نحو  التوجه  مللن 

الثورة  منذ  الغربية  املجتمعات  يف  ارتفع  قد  الب�سر  عمر 

ال�سناعية، واأنه �سريتفع جمددا بف�سل الثورة البيوتقنية 

لي�سبح بلوغ مئة �سنة مثال م�ساألة عادية جدا يف امل�ستقبل، 

ويللللرون اأن امللللوت ل يللعللدو اأن يللكللون تللاآكللل خللاليللا، وللللو مت 

ف�سيوؤدي  اإبطائه  اأو  التاآكل  هللذا  ملنع  طريقة  على  العثور 

اإىل »موت املوت«، اأو على الأقل تاأخريه، مثلما اأن الطب ل 

اأ�سبح  لكنه  الأمرا�س،  بع�س  على  الق�ساء  اليوم  ي�ستطيع 

تقنيات  تتطور  اأن  م�ستبعدا  ولي�س  تللاأخللريهللا،  على  قللادرا 

باأن  يحتجون  وهم  ق�ساء.  تقنيات  ت�سبح  اأن  اإىل  التاأخري 

ال�سرطان  مللن  للتخل�س  اللليللوم  املتاحة  الوحيدة  امل�سالك 

املجتمعات  اأملللرا�لللس  )وهلللي  بللاركلليللنلل�للسللون  اأو  األللزهللاميللر  اأو 

املتقدمة(، متر كلها بتقنية تعديل اجلينات واخلاليا، واأن 

و�سع ت�سريعات ت�سيق التطور العلمي هو حكم على مئات 

الآلف من الب�سر بالأمل واملوت، يف و�سع اأ�سبح فيه ممكنا 

تقدمي حلول طبية مل�ساكلهم.

الللل�لللسلللوؤال علللن مللاهلليللة  اإىل  الللقلل�للسلليللة  تلللللوؤول  الللنللهللايللة،  ويف 

الإن�سان وعالقته بالكون والعدم. واأمام الثورة البيوتقنية 

للمراجعة  القدمي  الفل�سفي  ال�سوؤال  هللذا  يفتح  احلالية، 

واإعلللللادة الللتللفللكللري، يف ظلللرف خمللتلللللف متللامللا عللن ممللار�للسللة 

بنتائج  مرتبطا  ال�سوؤال  اأ�سبح  فقد  ال�سابق؛  يف  الفل�سفة 

هذه  اإدارة  يف  الفل�سفة  �ستنجح  فهل  مبا�سرة،  اجتماعية 

املنطق  اأن  اأم  ذاتللله،  الآن  يف  واملجتمعي  الللنللظللري  النقا�س 

الللتللقللنللي �للسلليللفللر�للس نللفلل�للسلله، ل �للسلليللمللا واأنلللله مللرتللبللط اللليللوم 

اإتاحة  جراء  من  تتحقق  اأن  ميكن  التي  اخليالية  باملرابيح 

هذه التقنيات لعموم النا�س؟ وهل �ستختار الدول الت�سريع 

الختيارات  وتللرتك  ليرباليا،  موقفا  تتبنى  اأم  والتعديل، 

مفتوحة لالأفراد واملبادرات الفردية؟

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

- الللكللتللاب: »الللتللفللكللري يف الإنلل�للسللاين زمللن الإنلل�للسللان املللعللزز: 

الرتان�س-اإن�سانية«. حتديات 
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“دراسة نقدية حول تيار الوسطية اإلسالمية 
المعاصرة”.. لدينج جون

لينج لي وانج *
الدينية  الدرا�سات  بندوة  الدكتوراه، ع�سو  �ساجنهاي، وم�سرف طالب  الأجنبية مبدينة  الدرا�سات  الأو�سط بجامعة  ال�سرق  درا�سات  دار  اأ�ستاذ يف  دينج جون.. 

ال�سينية، وندوة درا�سات ال�سرق الأو�سط ال�سينية، ومركز البحث ملنتدى التعاون ال�سيني العربي. واأ�ستاذ وباحث لدرا�سة الثقافة العربية الإ�سالمية وق�سايا 

ال�سرق الأو�سط من حيث ال�سيا�سات والأمم والأديان؛ ومن موؤلفاته املن�سورة: »جولة يف الثقافة الإ�سالمية«، و»خال�سة تاريخ تعليم اللغة العربية يف ال�سني«، 

و»حول الثقافة الإ�سالمية«، و»منهج الثقافة العربية«اإلخ.

امل�ستملة  الثقافية  بالعادات  يتم�سك  وهو  يوم..  بعد  يوما  املعا�سر  العهد  يف  الإ�سالمي  العربي  العامل  يف  اآثاره  تتفاقم  فكري  تيار  فهي  الإ�سالمية،  الو�سطية  اأما 

األوان التطرف والإرهاب، وحمرتما تعددية  على ال�سالم والتو�سط والت�سامح والتناغم من احل�سارة الإ�سالمية؛ �سعيا لن�سر فكر ال�سالم وروح احلب، معار�سا كل 

احل�سارات الب�سرية، وداعيا للحوار والتبادل بني خمتلف احل�سارات على نحو مبادر، وراميا لتحقيق تعاي�س املجتمعات الإن�سانية وتناغمها و�سالم العامل الدائم.

الإ�سالمي  العربي  العامل  جهود  التيار  هذا  ن�ساأة  ج�سدت 

من  والتقوية؛  وال�ستقالل  والتنمية  الإ�سالح  حتقيق  يف 

الو�سطية  اأن  التفكري يف ثقافته وبنائها. كما  اإعادة  خالل 

الإ�سالمية  النه�سة  حلركة  انعكا�س  املعا�سرة  الإ�سالمية 

مقابلة  الإ�للسللالملليللة يف  احللل�للسللارة  لتنمية  جللديللد  ولجتلللاه 

القرن اجلديد. ومع اأنها مل تتجاوز اأ�سا�سيا حقل النه�سة 

الإ�سالمية املعا�سرة، لكنها تتميز عن »فكر احتاد الإ�سالم 

تبدو  اإذ  والأ�سولية؛  ال�سعبية  الإ�سالم  ونه�سة  اجلديد« 

�سبغة  عن  بعيدة  ال�سعبية  النه�سة  اإىل  اأقللرب  الو�سطية 

الللر�للسللملليللة الللتللي يتحلى بللهللا Oاحتللللاد الإ�لللسلللالم اجلللديللد«، 

رغلللم اأنلللهلللا تللخللتلللللف عللنلله؛ حلليللث ل يللخلللللو اللللذيلللن يللدعللون 

اأنللهللا  اإ�للسللافللة اإىل  اللل�للسللا�للسللة واللللقلللادة،  الللو�للسللطلليللة مللن  اإىل 

من  اأكللر  عناية  التنظري  واإعللادة  الفكري  التجديد  تللويل 

الأ�سولية التي ترفع علم ال�سيا�سة عمال لتحقيق اأهداف 

جامعة  الللو�للسللطلليللة  تللكللون  احللليللثلليللة،  هلللذه  وملللن  �سيا�سية. 

والإبللللداع  الللفللكللري  بللالللبللنللاء  ومللعللنلليللة  والللعلللللملليللة،  ال�سعبية 

الثقايف، ول ترف�س التعاون مع احلكومات ول تبعد عنها 

الإ�للسللالملليللة  الو�سطية  اأن  ويللالحللظ  واللللواقلللع.  ال�سيا�سة 

�سابقا  املذكورة  الثالثة  الأ�سكال  اإىل جمع  تتجه  املعا�سرة 

الللتللحللديللات  ملللواجللهللة  الأطلللللراف  مللواقللف  تن�سيق  حمللاولللة 

اخلارجية والداخلية على نحو اأعقل، ومن موقف األطف، 

العربي  العامل  ينا�سب  تنموي  طريق  التما�س  اإىل  رامية 

جوهرية.  قيمية  مفاهيم  بناء  واإعلللادة  نف�سه،  الإ�سالمي 

جديرة  حديثة  ق�سية  واأ�سبحت  اإيجابياتها،  جتلت  ولقد 

الفكرية وتطورها  األغازها  والبحث يف  والرت�سد  باملتابعة 

الآتي.

يرمي هذا الكتاب اإىل ك�سف حقيقة الو�سطية الإ�سالمية، 

العامل  مللواجللهللة  يف  تلعبه  اللللذي  الللواقللعللي  دورهلللا  وتقييم 

الللعللربللي الإ�لللسلللالملللي للللللتللحللديللات اخلللارجلليللة والللداخللللليللة، 

وم�سري تعدد الأطراف يف الو�سع ال�سيا�سي الدويل. وهذا 

الذي  العملي  �ساأنها  يتوقف -على نحو كبري- على  الدور 

يعمل يف م�سري اإ�سالح العامل العربي الإ�سالمي وتنميته، 

على  احلفاظ  يف  توؤديه  الللذي  الإيجابي  الللدور  يف  ويتمثل 

تللعللدديللة الللثللقللافللات الللبلل�للسللريللة ودفلللع احلللللوار بللني خمتلف 

املتعدد  الللدويل  ال�سيا�سي  الو�سع  خلفية  على  احل�سارات 

الأطراف، ف�سال عن اإيجاد جمال علمي جديد يف درا�سات 

ال�سني،  العربية اجلارية يف  الإ�سالمية  الإ�سالم والثقافة 

امللللجلللال؛ مبللا ميللهللد طريقا  هلللذا  الللبللحللث يف  تعميق  بللغلليللة 

اأ�سا�سيا لإن�ساء فرع علمي.

والللنللتللائللج الللتللي تللو�للسللل اإللليللهللا هلللذا الللكللتللاب كللالللتللايل: من 

مللنللظللور تللاريللخ انللتلل�للسللار الإ�لللسلللالم، وعللقللائللده، وحلل�للسللارتلله، 

فل�سفي  اأ�للسللا�للس  ذات  الإ�للسللالملليللة  الو�سطية  تللكللون  ومنلللوه، 

العامل  واقللع  منظور  ومللن  قللدميللة،  تقليدية  وعلللادة  متني 

الللدول  �سعوب  تاأمله  ملا  انعكا�سا  تكون  العربي  الإ�سالمي 

الإ�للسللالملليللة الللعللربلليللة ملللن اإ�لللسلللالح وتللنللملليللة. وملللن جهة 

تدفع  اإيجابية  قوة  تكون  الدولية،  وال�سيا�سات  العالقات 

احللللللوار احللل�للسللاري وحتلللافلللظ علللللى �للسللالم اللللعلللامل. ومللن 

ناحية �سوؤون ال�سني اخلارجية والداخلية، تكون درا�ستها 

ت�ساعد على التبادل الودي بني ال�سني والدول الإ�سالمية 

العربية، وعلى بناء جمتمعات متناغمة مبنية على احتاد 

البحث  زاوية  ال�سني. ومن  الأديان يف  القوميات وتعاي�س 

يف  ت�سهم  درا�ستها  تكون  العلمية،  الللفللروع  وبللنللاء  العلمي 

اإنلل�للسللاء نللظللام الللدرا�للسللات الإ�للسللالملليللة والللعللربلليللة ودرا�للسللات 

الو�سطية  اإذن؛  ال�سينية.  الأو�سط ذي اخل�سائ�س  ال�سرق 

والنظرية  والفل�سفية  التاريخية  بني  جتمع  الإ�سالمية 

والواقعية والع�سرية والعاملية والعلمية، وهي تيار فكري 

مهم علينا اأن ناأخذه ماأخذ الهتمام واملتابعة والبحث.

اأكد  وملحق..  ف�سول  و�ستة  مقدمة  من  الكتاب  ويتكون 

الكاتب يف الف�سل الأول على اأن القراآن الكرمي واحلديث 

ال�سريف هما الأ�سا�س الفل�سفي والأ�سل الفكري للو�سطية 

يعنى  اللللذي  الللو�للسللط  فللكللر  فيهما  يللكللمللن  اإذ  الإ�للسللالملليللة؛ 

والآخرة،  احلا�سرة  بني  التحيز  وعدم  واملوازنة  بالتو�سط 

واللللقلللدر واحلللللريللللة، واللل�للسللمللاويللة والللعللقللللليللة، والللروحلليللة 

وامللللاديلللة، والإنلل�للسللانلليللة والللعلللللملليللة، والللفللرديللة واجلللمللاعلليللة، 

والأ�لللسلللرة واملللجللتللمللع، واحللللق والللواجللب...وغللريهللا؛ �سعيا 

والإن�سان  وغللريه،  والإن�سان  واهلل،  الإن�سان  بني  للتناغم 

والللطللبلليللعللة، وميللتللد هلللذا الللفللكللر اإىل ملل�للسللتللويللات الإميللللان 

وال�سريعة والأركان والأخالق واحلياة. كما هو من�سو�س 

يطلب  مما  ال�سريف؛  واحلللديللث  الكرمي  الللقللراآن  يف  عليه 

للتطرف  مللنللعللا  الللو�للسللط  يللتللملل�للسللك مبللبللداأ  اأن  امللل�للسلللللم  مللن 

ال�سالم  يللحللب  قلللدوة  للليللكللون  يجتهد  واأن  الللعللقللل،  و�للسلليللق 

قال اهلل:  التناغم.  وي�سنع  الو�سط  ويلتزم  باحلب  ويب�سر 

الَنّا�ِس  َعلَى  �ُسَهَداَء  ِلَتُكوُنوا  َو�َسطاً  ًة  َمّ
ُ
اأ َجَعْلَناُكْم  »َوَكَذِلَك 

فكلمة   ،)143 )اآل عمران:  �َسِهيداً«  َعلَْيُكْم  �ُسوُل  الَرّ َوَيُكوَن 

العدل  جوهرها  متعددة  معان  لها  الآيللة  هللذه  يف  الو�سط 

باأنها  لها  تف�سري  ال�سريف  احلديث  يف  وجللاء  العدالة،  اأو 

تاأكيد على  »اأمة و�سط«  ت�سمية  اأن  العدل، ويالحظ  تعني 

مبداأ  لي�س  لذلك  للم�سلمني؛  نواة  مفهوم  الو�سط  اعتبار 

بل  فقط،  والتناغم  لل�سالم  الإ�سالم  يدعوه  مبداأ  الو�سط 

الإ�سالم  ديانة  امل�سلمون ويكمن يف  يلتزمه  اأ�سا�سي  مفهوم 

ِ َتْبِدياًل 
َّ

َد ِل�ُسَنِّة اهلل وجوانب تطبيقه. وقال اهلل: »َفلَْن جَتِ

ِويال« )فاطر:43(؛ فالب�سر بكونهم  ِ حَتْ
َّ

َد ِل�ُسَنِّة اهلل َوَلْن جَتِ

-على  يللدركللوا  اأن  عليهم  الللكللون،  وحلللدة  مللن  مهما  جلللزءا 

احلياة  يف  �سواء  ويلتزموها  اهلل،  �سنة  ا�ستطاعتهم-  قللدر 

�سيحدث  واإل  خمالفة.  دون  املادية  احلياة  يف  اأو  املعنوية 

فقر املوازنة وت�سقط الكوارث وامل�سائب حتى الهالك. قال 

َجُر َي�ْسُجَداِن  ْم�ُس َواْلَقَمُر ِبُح�ْسَباٍن َوالَنّْجُم َوال�َسّ اهلل: »ال�َسّ

ِقيُموا 
َ
َلّ َتْطَغْوا يِف امْلِيَزاِن َواأ

َ
َماَء َرَفَعَها َوَو�َسَع امْلِيَزاَن اأ َوال�َسّ

اْلَوْزَن ِباْلِق�ْسِط َوَل ُتْخ�ِسُروا امْلِيَزاَن« )الرحمن:5-9(، ويف 

الو�سط،  ملبداأ  امل�سلمني  التزام  يثبت  ما  ال�سريف  احلديث 

النللحللراف  عللن  الناجمة  اللل�للسللديللدة  الأ�للسللرار  اإىل  وي�سري 

الإفللراط  عن  امل�سلمني  ومينع  التطرف  نحو  الو�سط  عن 

والتطرف.

الأ�سا�سية  الأغللرا�للس  الكاتب  عر�س  الللثللاين،  الف�سل  ويف 

املعا�سرة وهي حتتوي على ما يلي:  للو�سطية الإ�سالمية 

و�سيق  التطرف  دون  وال�سماحة  الو�سط  اإىل  دعوة  دينيا: 
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ال�سريعة  نللظللام  لللبللنللاء  الجللتللهللاد  ت�سغيل  واإعلللللادة  الللعللقللل، 

الللبللنللاء الأخلللالقلللي، والللعللنللايللة بال�سمو  احلللديللث، وتللوثلليللق 

و�سيا�سيا:  التع�سبية.  دون  الديني  والحتللاد  والإن�سانية 

العامل؛  �سالم  على  حفاظا  والهيمنة  الإرهلللاب  معار�سة 

قلللانلللون دويل ذي عللللدل وعلللقلللل، وملللبلللادرة  �للسللعلليللا لإيلللجلللاد 

اإيجابي،  نحو  على  العوملة  ملواجهة  اللللدويل  الللتللعللاون  اإىل 

وتقدير روح امل�ساورة الدميقراطية عمال لإ�سالح النظام 

اللل�للسلليللا�للسللي. وثللقللافلليللا: تللاأيلليللد احلللللوار الللثللقللايف ومللعللار�للسللة 

اللل�للسللراع احللل�للسللاري واحللللرتام تللعللدديللة الللثللقللافللات؛ عمال 

الثقافية  اللللعلللادات  وتللر�للسلليللخ  الللعللامللليللة،  الأخللللالق  لللتللكللويللن 

للح�سارة  اأ�سا�سي  �سبيل  لبناء  الثقايف  الإبللداع  وممار�سة 

الن�ساء  حقوق  احللرتام  واجتماعيا:  املعا�سرة.  الإ�سالمية 

�لللَسلللر واأحلللللوال الأقللللليللات امللل�للسلللللمللة واحللللرتام 
ُ
والللعللنللايللة بلللالأ

ملل�للسللالللح الأقللللللللليللللات مللللن غللللري امللل�للسلللللمللني؛ علللملللال لللعللدل 

على  قائم  ودميقراطي  عللادل  جمتمع  واإن�ساء  املجتمعات، 

التعاون  وتعزيز  والتعاي�س،  والتناغم  والتحاب  التعاون 

القت�سادي داخل العامل الإ�سالمي والتما�س منط تنموي 

لنف�سه. منا�سب 

ويف الللفلل�للسللل اللللثلللاللللث، ذكللللر اللللكلللاتلللب اأعللللللالم الللو�للسللطلليللة 

الإ�للسللالملليللة يف علل�للسللرنللا الللليلللوم. وجمللمللل مللا نللللادوا بلله اأن 

الوحي  والعلم، وبني  الإميان  الو�سطية تدعو للجمع بني 

والللعللقللل، وبلللني الأخللللرويللللة واللللدنللليلللويلللة، وبلللني املللا�للسللويللة 

املفيدة،  احلديثة  املوا�سيع  امت�سا�س  واإىل  وامل�ستقبلية، 

بالثبات  واللتزام  ال�ساحلة،  والتقاليد  العادات  وتر�سيخ 

الو�سائل،  يف  واملللرونللة  ال�ساملة،  والق�سايا  الأهللللداف  يف 

الع�سر، والتي�سري  ال�سرع ومتغريات  واملالءمة بني ثوابت 

باحلكمة  امل�سلمني  واإىل  الدعوة،  يف  والتب�سري  الفتوى  يف 

وحوار الآخرين باحل�سنى، واجلمع بني الولء للموؤمنني، 

احلكيم  الللتللدرج  منهج  واتللخللاذ  املخالفني،  مللع  والت�سامح 

الإبللداع  واإجلللراء  والتغيري،  والإفللتللاء  والتعليم  الللدعللوة  يف 

واإحللليلللاء فللريلل�للسللة الجللتللهللاد بللللدون الإفلللللراط والللتللفللريللط 

الهدم،  ل  البناء  على  احلللر�للس  واإىل  والتق�سري،  والغلو 

وعلى اجلمع ل التفريق، وعلى القرب ل املباعدة.

ثم خ�س�س الكاتب الف�سل الرابع للو�سطية الإ�سالمية يف 

الإ�سالمية  الثقافتني  اإن  قائال:  ال�سينية..  الثقافة  روؤية 

بينهما  وتوجد  ال�سرقية،  الثقافات  من  كليهما  وال�سينية 

التي  الإنلل�للسللانلليللة  الأرواح  خللا�للسللة يف جملللال  جللوامللع  علللدة 

ال�سينية  الثقافة  تدعو  اإذ  والتناغم.  الو�سط  فكر  ت�سّم 

مللنللذ نلل�للسللاأتللهللا لللعللقلليللدتللي »متللثلليللل الللطللبلليللعللة بلللالأخلللالق«، 

التم�سك  على  م�سددة  الأجداد«.  وتقليد  الطبيعة  و«اتقاء 

الأخللالق  ومببادئ  التحيز،  اأو  النحراف  دون  بالو�سطية 

والللطللاعللة«؛  والقللتلل�للسللاد  والحللللرتام  »الللطلليللبللة  املتمثلة يف 

و«التناغم  والطبيعة«  الإنلل�للسللان  »احتللاد  فلك  لبلوغ  �سعيا 

باأن  اعتقاد  الإ�سالمية  الثقافة  يف  يكمن  الخللتللالف«.  يف 

الللو�للسللط والللتللوازن  نللامللو�للس  تللكللن  الللكللون وحلللدة من�سجمة 

وتعاقب  الكواكب  دوران  يف  املتمثل  والن�سجام  والتنا�سق 

�سواء  والعقل...وغريها؛  اجل�سم  و�سالمة  والنهار  الليل 

الن�سجام  فقدت  الطبيعة  واإذا  ال�سغائر.  اأو  الكبائر  يف 

حدثت الكوارث، واإذا املجتمع الب�سري فقد الن�سجام مني 

باأمرا�س.  اأ�سيب  الن�سجام  فقد  اجل�سم  واإذا  بامل�سائب، 

هو  الإ�سالمية  الثقافة  يف  الن�سجام  مبداأ  عامة،  وبكلمة 

بني  ال�سامل  للتوافق  �سعيا  النحراف؛  دون  الو�سط  مبداأ 

والطبيعة،  والإن�سان  وغللريه،  والإن�سان  والعقل،  اجل�سم 

والإن�سان واخلالق؛ حتى ياأخذ كل من اهلل والب�سر و�ستى 

الكائنات حقه ل يت�سارب بع�سها مع البع�س. اأما الثقافة 

الكونف�سيو�سية،  الثقافة  حمللور  على  القائمة  ال�سينية 

فللتلل�للسللم مللفللهللوم النلل�للسللجللام اللللللذي ل يللقللل علللن الللثللقللافللة 

اجل�سم  بللني  مللا  م�ستويات  يف  متج�سدا  عمقا  الإ�سالمية 

والعقل، والإن�سان وغريه، والإن�سان والطبيعة...وغريها. 

الثقافة  ظلت  والعقل،  اجل�سم  بني  الن�سجام  حيث  ومللن 

»متللريللن  علللللى  تلل�للسللدد  اإذ  بلله  تعنى  نلل�للسللاأتللهللا  مللنللذ  ال�سينية 

خلق  »ذي  مزاج  برتبية  وتطالب  الأدب«،  وتهذيب  اجل�سم 

وتعزيز  الذات  ترقية  خالل  من  امللك«؛  و�سلطة  القدي�س 

الدولة مبا  رعية  ورعاية طموحات  الدولة  واإدارة  العائلة 

ومن  حللد.  خللري  اإىل  والعقل  اجل�سم  بللني  الللتللوافللق  يحقق 

حيث الن�سجام بني الإن�سان وغريه، عادة ما تهتم الثقافة 

ال�سينية بهذه النقطة، موؤكدة على تنظيم واإقامة عالقة 

التوافق بني الأب والبن، والزوج والزوجة، وبني الإخوة، 

وبللني الأقلللللارب، وبللني الأ�للسللدقللاء، وبللني امللللللك والللللولة...

بوا�سطة  والجتماعية  العائلية  اجلوانب  كل  من  وغريها 

مبا  الأدبلليللة؛  والفرائ�س  الأخللالقلليللة  املللبللادئ  مللن  �سل�سلة 

الللرحللمللة، والللللولء، والأدب، واحلللكللمللة، واللل�للسللدق،  فلليللهللا: 

والطاعة،  والقللتلل�للسللاد،  والحللللرتام،  والطيبة،  والأنللا�للسللة، 

والأمللللانللللة، واللللللرب، واللل�للسللمللاحللة، والأخللللللوة، والإخلللال�لللس. 

بني  التوافق  ي�سمن  الو�سط  مببداأ  التم�سك  اأنَّ  معتقدة 

ال�سيطرة على حد  الذي يق�سد به  النا�س يف معامالتهم، 

�ساأن ما اأو �سيء ما لت�سوية اأو لتجنب اأي ت�سارب اأو تنازع 

بللني الإنلل�للسللان وغلللريه، وبللني الإنلل�للسللان واملجتمع مللن اأجللل 

اأخالق ونظام. ومن حيث الن�سجام بني  بناء جمتمع ذي 

مكانة  على  ال�سينية  الثقافة  تللوؤكللد  والطبيعة،  الإنلل�للسللان 

الأ�سياء  من  اأثمن  الإن�سان  اأن  معتربة  الأوللليللة،  الإن�سان 

واأن الرعية اأثمن من الراعي، واأن الرعية اأ�سا�س الدولة، 

وهو  والأر�للس  ال�سماء  بني  النواة  مو�سع  الإن�سان  وت�سع 

يحمل ر�سالة قد�سية اأن »يتفهم الطبيعة ويتغني باحلياة« 

عن  نلليللابللة  بللالللعللدل  »يللطللالللب  اأن  مهما  اجتماعيا  وواجللبللا 

تقل يف  الآباء«. ول  ويقلد  الطبيعة  يتقي  واأن«  الطبيعة«، 

الإن�سان عن  التي يعي�س عليها  الطبيعة  ال�سينية  الثقافة 

امل�سري  يتجلى  اإذ  بالقد�سية؛  تتحلى  بل  اأهمية،  الإن�سان 

املكتوب يف كل الألوان والأ�سكال من الكائنات، وتكمن فيها 

ذات  الطبيعة  لأن  الإن�سان؛  مع  تتفاعل  بها  التي  العقلية 

مزاج وقلب تزعل وتفرح مثل الإن�سان، ومن هذه احليثية 

الطبيعة  واحتاد  متحدة،  وحدة  والطبيعة  الإن�سان  يكون 

والإنللل�لللسلللان مبللثللابللة احتللللاد نللامللو�للس املللجللتللمللعللات الللبلل�للسللريللة 

الكونف�سيو�سيون؛  عليه  اأجمع  الذي  الطبيعي،  والنامو�س 

تف�سرياتهم  اختالف  رغللم  حمدثيهم  اأو  قدماءهم  �سواء 

علللللى احتلللاد الطبيعة والإنلل�للسللان واحتللللاد روح  اتللفللقللوا  لللله، 

والتناغم  الحتاد  هذا  واعتربوا  الب�سرية،  وروح  الطبيعة 

املثال الأعلى الذي ي�ستع�سي على الرجل العادي اأن ي�سل 

بل  الكونف�سيو�سي  املذهب  حكمة  ميثل  والللذي  فلكه،  اإىل 

ال�سينية. الثقافة  حكمة 

ثللم ذكلللر يف الللفلل�للسللل اخلللاملل�للس اأن الللو�للسللطلليللة الإ�للسللالملليللة 

رئي�سيا  تلليللارا  و�للسللارت  الللنللطللاق،  وا�للسللع  م�سرتك  راأي  ذات 

نظرة  وهللي  يللوم،  بعد  يوما  الإ�للسللالمللي  العربي  الللعللامل  يف 

الإ�سالمي  العربي  الللعللامل  �سعي  ل�سالح  اأبللدعللت  حا�سمة 

اإىل الإ�سالح والتنمية يف امل�ستقبل. و�سهدت تطورا كبريا 

خللا�للسللة بللعللد حلللادثلللة 11 �للسللبللتللمللرب وهلللي متللثللل نلليللة اأغلللللب 

ال�سعب، ومما يزامنه اأن ال�سني بعد دخول القرن اجلديد 

طرحت فكر تكوين جمتمع وعامل متناغمني، م�سددة على 

وبناء  متنا�سق،  ا�سرتاكي  جمتمع  لبناء  ت�سعى  ال�سني  اأن 

عللامل ذي �للسللالم دائلللم ونللعلليللم ملل�للسللرتك. يللتللوافللق الللفللكللران 

احل�سارات،  بتعددية  العناية  فيها:  مبا  جوامع؛  عللدة  يف 

دويل  نظام  لإقامة  والعمل  الثقايف،  احلوار  على  والتاأكيد 

وكل  والعنف  الهيمنة  ومعار�سة  والعقل،  بالعدل  جديد 

اأ�للسللكللال الإرهلللللاب؛ حللفللاظللا علللللى علللدل املللجللتللمللعللات و�للسللالم 

�سبيل  تللنللمللوي م�ستدمي يف  طللريللق  علللللى  واللل�للسللري  الللعللامل، 

اأن  امللحوظ  ومللن  امل�سرتك.  والنعيم  والتنا�سق  التناغم 

ال�سرقية  الثقافات  من  نبع  الللذي  والتناعم  الو�سط  فكر 

يحوز دورا عمليا يف مواجهة �سل�سلة من الأزمات اخلطرة 

التي تقابل املجتمعات الب�سرية ويف ت�سويتها. وهذا الدور 

اإ�سالح العامل  اأوجه: الأول ي�ساعد على  العملي ياأتي من 

ل�ستقرار  يلللوؤدي  والللثللاين  وتنميته؛  الإ�للسللالمللي  الللعللربللي 

الإقللللليللم و�للسللالم اللللعلللامل؛ والللثللالللث يللكللون مللللوردا معنويا 

العاملية. اأخالق املجتمعات  لتكوين 

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

الإ�سالمية  الو�سطية  تيار  حول  نقدية  »درا�سة  الكتاب:   -

املعا�سرة«.

- املوؤلف: دينج جون.

الطبعة  ال�سيني،  الجللتللمللاعلليللة  نللا�للسللرالللعلللللوم  الللنللا�للسللر:   -

2016م، باللغة ال�سينية. الأوىل، 

- عدد ال�سفحات: 306 �سفحات.

* باحثة وم�ستعربة �سينية
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“صعود النمو األمريكي وسقوطه”..
 لروبرت جوردون

محمد السالمي *
ن م�ستوى معي�سة الأمريكي بطرق مل يكن من املمكن ت�سورها من قبل: الإ�ساءة الكهربائية،  يف القرن الذي اأعقب احلرب الأهلية، اأدت الثورة القت�سادية اإىل حت�سُّ

وال�سيارات، وال�سفر اجلوي، والتليفزيون، وحتولت الأ�سر واأماكن العمل...وغريها. لكن: هل �سي�ستمر هذا النمو دون توقف؟ ياأتي روبرت جوردن يف كتابه »�سعود 

التقليدية حول  النمو الأمريكي و�سقوطه«، ليقدم �سردا تاريخيا وحتليال اقت�ساديا لتطور النظام املعي�سي لالأمريكي. ما يثري الهتمام هو حتدي الفرتا�سات 

م�ستقبل النمو القت�سادي الأمريكي، والقائل باأن النمو القت�سادي �سي�ستمر بال هوادة، ويثبت اأن حجم البتكارات التي غريت احلياة بني عامي 1870 و1970 ل 

ميكن اأن يتكرر. ويوؤكد جوردون اأن منو اإنتاجية البالد �سيتعر�س ملزيد من التعرث؛ ب�سبب ارتفاع معدلت عدم امل�ساواة، وركود التعليم، و�سيخوخة ال�سكان، وارتفاع 

ديون طالب اجلامعات، واحلكومة الحتادية، واأنه يجب علينا اإيجاد حلول جديدة. فروبرت جوردون هو اأ�ستاذ يف العلوم الجتماعية يف جامعة نورث و�سرتن. 

وت�سمل كتبه منو الإنتاجية والت�سخم والبطالة والقت�ساد الكلي. كما مت اإدراج جوردون يف قائمة بلومربج 2016 من املفكرين الأكرث تاأثريا يف الوليات املتحدة.

امللللحلللور الأول  ويلللاأتلللي الللكللتللاب يف ثللالثللة حمللللاور؛ 

داخل  يف  ثورة  تخلق  العظيمة  »البتكارات  بعنوان 

اإىل  ويللنللقلل�للسللم   .»)1987-1940( وخلللارجللله  املللنللزل 

الكاتب يف الف�سل الأول ملحة  ت�سعة ف�سول؛ يقدم 

منذ  الأمريكية  الأ�سر  معي�سة  م�ستوى  عن  عامة 

العام 1870 وحتى الوقت احلا�سر من منظور كمي 

الأ�سا�سية  النقطة  اأن  على  روبللرت  ويركز  ونوعي. 

للكتاب هي اأن التباطوؤ يف النمو بعد عام 1970 كان 

ل مفر منه؛ لأن ثورة التكنولوجيا اأتت مرة واحدة 

دعم  يف  باهر  ب�سكل  ت�سهم  مل  بحيث  تتجدد؛  ومل 

الف�سل  يف  اأمللا  الكاتب.  و�سف  ح�سب  على  النمو 

اللللثلللاين، فللري�للسللم روبلللللرت �لللسلللورة قللامتللة مللل�للسللتللوى 

القرن  من  ال�سبعينيات  يف  كاليفورنيا  يف  املعي�سة 

التا�سع ع�سر؛ حيث كان النظام الغذائي �سيئا، كما 

وكان  مالئمة،  غري  ال�سنع  املنزلية  املالب�س  كانت 

ولدت  والتي  احل�سان،  على  اأ�سا�سا  يعتمد  النقل 

يف  الأمريكيون  عا�س  النفايات.  من  هائلة  كميات 

املناطق الريفية لفرتة طويلة من حياتهم اإىل حد 

اأن هذه  ويللبللدو  الأو�للسللع،  الللعللامل  كبري مبعزل عللن 

احلايل  بعامنا  مقارنة  الرتاجع،  اآخللذة يف  ظللروف 

ملللن خلللالل الللنللظللر يف تللقللديللرات اللللنلللاجت الللقللومللي 

الثالث  الف�سل  يف  ويوا�سل  احلقيقي.  الإجللمللايل 

الللرتكلليللز علللللى الللتللغللريات يف ا�للسللتللهللالك الأغلللذيلللة 

وامللللالبللل�لللس. ويلللوؤكلللد جلللللوردون اأنلللله مل يللكللن هللنللاك 

بحلول  ولللكللن  الأ�للسللا�للسلليللة،  اجللللودة  يف  كبري  تغيري 

اأ�للسللعللارا  يللدفللعللون  امل�ستهلكون  كلللان  الللعلل�للسللريللنلليللات، 

اأقللل  ملل�للسللادر  اإىل  انتقلوا  اأن  -بللعللد  لللالأغللذيللة  اأقلللل 

�سعرا من خالل الذهاب ل�سل�سلة متاجر بدل من 

التي  املالب�س  معظم  وكللانللت  ال�سغرية-  املللحللالت 

يتم �سراوؤها تنتج وتخزن يف امل�سنع اأو ت�ستورد من 

اخلارج.

درا�للسللات  ليقدم  الللرابللع  الف�سل  جلللوردن يف  ويللاأتللي 

ال�سلع  مللع  احلللال  هللي  وكما  ال�سكن.  نوعية  حللول 

اأيلل�للسللا  امللل�للسللاكللن  الأخلللللرى، حت�سنت  ال�للسللتللهللالكلليللة 

بلل�للسللكللل كللبللري ملللن حلليللث اجلللللودة ملللن اللللعلللام 1870 

من  الللكللثللري  اأن  جللللوردون  ويللوؤكللد   .1940 علللام  اإىل 

امللل�للسللاكللن الللزراعلليللة كللانللت اأقلللل جللللودة، يف حللني اأن 

امللل�للسللاكللن احللل�للسللريللة اجللللديلللدة كللانللت عللللادة اأكلللرب 

املنزلية،  والأجهزة  الداخلية،  فال�سباكة  واأف�سل. 

كما  احلياة.  نوعية  كبري  ب�سكل  عززت  والكهرباء، 

تطرق الكاتب حول تطور نظام التملك والإيجار.

التح�سينات  تفا�سيل  اخلام�س  الف�سل  ويعر�س 

و1940.   1870 عامي  بني  النقل  على  طللراأت  التي 

امللللدن  بلللني  اللللربلللط  الللنللقللل يف  هلللو حتلل�للسللن  الأول: 

واملللنللاطللق عللرب اللل�للسللكللك احلللديللديللة. ويللظللهللر ذلللك 

اخلطوط  كثافة  يف  التح�سينات  خالل  من  اأ�سا�سا 

ويف �للسللرعللة الللنللقللل. والللللثللللاين: هلللو حتلل�للسللن نللظللام 

الللنللقللل داخلللللل امللللديلللنلللة ملللن خللللالل اعلللتلللملللاد نللظللام 

الرتام الكهربائي. والثالث: هو حمرك الحرتاق 

واحلللافللالت..  ال�سيارات  يف  وا�ستخدامه  الداخلي 

التح�سينات يف جودة  ب�سكل خا�س  ويربز جوردون 

يف  تنعك�س  ل  ال�سيارة  اأن  اإىل  م�سريا  اللل�للسلليللارات، 

الك�ساد  منت�سف  حتى  القيا�سية  الأ�سعار  موؤ�سرات 

العظيم.

ويللتللنللاول الللفلل�للسللل اللل�للسللاد�للس تللفللا�للسلليللل الللتللقللدم يف 

 .1940 اللللعلللام  اإىل   1870 اللللعلللام  ملللن  التللل�لللسلللالت 

البللتللكللارات -مثل  فللاإن  احلللاللليللة،  للمعايري  ووفللقللا 

والإذاعلللة-  والللفللونللوغللراف،  والهاتف،  التليغراف، 

الأ�سرة  نظر  وجهة  من  ولكن  كبرية،  تبدو  ل  قد 

من  الأمللريللكلليللون  متكن   ،1870 الللعللام  يف  املعي�سية 

احلللللد بلل�للسللكللل كلللبلللري ملللن علللزللللتلللهلللم. وكلللملللا يلل�للسللري 

ملعرفة ما  يت�سل بجارة  اأن  للمرء  جللوردون، ميكن 

زيارتها  مللن  بللدل  ال�سكر  مللن  كللوب  لديها  كللان  اإذا 

الراديو.  على  املو�سيقى  اإىل  ال�ستماع  اأو  �سخ�سيا، 

اإىل  الأمللريللكلليللني  املللاليللني مللن  الللراديللو  كما جلب 

واحدة  ل�سماع  ذلك  كان  �سواء  الوطنية؛  املحادثة 

لعبة  م�ساهدة  اأو  روزفلت،  فرانكلني  درد�سات  من 

البي�سبول. ويناق�س الف�سل ال�سابع التح�سينات يف 

والتي  الللفللرتة،  نف�س  يف  والوفيات  ال�سحة  جمللال 

كللانللت -وفلللقلللا جللللللللوردون- غلللري ملل�للسللبللوقللة. وبللعللد 

اأ�سباب؛ من بينها: حت�سني  اإىل  تلخي�سها، يتحول 

اللل�للسللرف اللل�للسللحللي يف املللنللاطللق احللل�للسللريللة، وامللليللاه 

النظيفة، واحلليب غري امللوث. كما ي�سلط الكاتب 

ل  الللطللبلليللة،  املللعللرفللة  يف  التح�سينات  علللللى  اللل�للسللوء 

للمر�س.  اجلللرثللوملليللة  نللظللريللة  وفللهللم  ن�سر  �سيما 

نوعية  يف  التغريات  فيدر�س  الثامن،  الف�سل  اأمللا 

العمل من 1870 اإىل 1940. وفقا جلوردن، واأ�سبح 

واأكر  اإثارة لالهتمام،  واأكر  اأقل خطورة،  العمل 

الأهلللم من  الأجللللور احلقيقية.  حلليللث  مللن  جلللدوى 

ذللللك، فلللاإن �للسللاعللات الللعللمللل اأ�للسللبللحللت اأقللللل، واللللذي 

انخفا�س  هناك  وكان  للرتفيه.  الوقت  بع�س  اأتاح 

الأطفال  اأنفق  حيث  الأطفال؛  عمالة  يف  ملحوظ 

وقتا اأطول يف املدر�سة، ل �سيما لدى كبار ال�سن يف 

املدار�س الثانوية. كما مت التطرق مل�سطلح »الثورة 

يف  املتزوجة  امللللراأة  انللخللراط  تعني  والتي  الهادئة« 

بعد  كبري  ب�سكل  ارتفعت  والتي  النتاجي،  العمل 

الثانية. العاملية  احلرب 

ويللللاأتللللي اللللكلللاتلللب يف الللفلل�للسللل اللللتلللا�لللسلللع للليللنللاقلل�للس 

اخلللا�للس  بال�سنفني  والللتللاأمللني  الئللتللمللان  ملل�للسللاألللة 

حت�سني  على  القدرة  اأن  املوؤكد  ومن  والجتماعي. 

اأي�سا  الكارثة، تدخل  وتاأمني  ال�سل�س،  ال�ستهالك 

يف نللطللاق رفلللع ملل�للسللتللويللات املللعلليلل�للسللة. ويف الللبللدايللة، 

كلللللان حتلللللول الأ�للللسللللر مللللن امللللنلللاطلللق اللللريلللفللليلللة اإىل 



 ذو الحجة 1438 هـ - سبتمبر 2017م

7

الئتمان  انخفا�س  مع  يتزامن  احل�سرية  املناطق 

الللقللرن  مللن  الع�سرينيات  يف  ولللكللن  ال�للسللتللهللالكللي، 

تزايد عدد  ب�سبب  ازدياد؛  الئتمان يف  كان  املا�سي 

املوؤرخني  قبل  من  توثيقها  �سبق  التي  البتكارات 

القت�ساديني مثل مارثا اأولني. وكانت الأ�سر اأي�سا 

اأكر قدرة على احل�سول على التاأمني من خمتلف 

الأنواع؛ مثل: احلياة واحلرائق وال�سيارات؛ وعلى 

القرو�س �سد  ت�ستخدم  ما  وجه اخل�سو�س كثريا 

على  دفللعللة  للل�للسللداد  كم�سدر  احللليللاة  على  الللتللاأمللني 

بتو�سيع نطاق  واأ�سهمت احلكومة  �سيارة.  اأو  منزل 

الللتللاأمللني الجللتللمللاعللي وغلللريه مللن اللللرباملللج التي 

اأ�سهمت يف احلد من املخاطر النظامية.

اأملللا اجللللزء الللثللاين مللن الللكللتللاب، فلليللاأتللي بللعللنللوان: 

النمو  مللن  املللبللكللرة  والللتللحللذيللرات  الللذهللبللي  الع�سر 

من  الللثللاين  اجلللزء  يللبللداأ   .)1940-2015( البطيء 

الفرتة  على  يركز  الذي  العا�سر،  بالف�سل  الكتاب 

فاإن  لوحظ،  وكما  احلا�سر.  الوقت  اإىل   1940 من 

ترتيب املو�سوع يف اجلزء الثاين هو نف�سه يف اجلزء 

الغذاء  على  العا�سر  الف�سل  يركز  لذلك  الأول؛ 

التغريات  اأن  جلللوردون  ويعترب  واملللللاأوى.  وامللب�س 

اأقل  تكون  املعي�سة  م�ستوى  من  اجلودة  معايري  يف 

اأهمية مما كانت عليه قبل احلرب العاملية الثانية. 

يف  خيارا  املجمد  الغذاء  اأ�سبح  املثال:  �سبيل  على 

هذا  ولكن  الثانية،  العاملية  احلللرب  بعد  مكان  كل 

قبل  ما  حت�سن  من  بكثري  اأهمية  اأقللل  هو  التغيري 

الكمية،  الناحية  ومن  احلليب.  اإمللدادات  يف   1940

الأغذية  اأ�سعار  انخفا�س  هو  تغيري  اأهم  كان  رمبا 

زيللادة  اإىل  متوقع-  نحو  -على  اأدت  التي  الن�سبية 

تزايد  البيانات  اأظهرت  وقللد  املطلوبة.  الكمية  يف 

ال�سمنة  وكذلك  الأغللذيللة،  يف  احلللراريللة  ال�سعرات 

اأمللا  ال�سلة.  ذات  ال�سحية  امل�ساكل  مللن  والللعللديللد 

اأن  جلللوردون  فيالحظ  ع�سر،  احللللادي  الف�سل  يف 

ال�سيارات وا�سلت رفع م�ستوى اجلودة بعد احلرب 

الراحة  و�سائل  حيث  من  خا�سة  الثانية،  العاملية 

للنقل  الأ�للسللا�للسلليللة  الللبللنللى  حت�سنت  كللمللا  وامللل�للسللافللة. 

الللوليللات.  بللني  ال�سريعة  الللطللرق  نظام  ظهور  مللع 

النقل  تفاوؤل حول  اأقللل  فللاإن جللوردون  املقابل،  ويف 

تدهورت  ال�سفر  جتربة  نوعية  اأن  مدعيا  اجلللوي، 

انللخللفللا�للس يف  الللتللي مل يقابلها  الللقلليللود  اإلللغللاء  بللعللد 

الأ�لللسلللعلللار الللنلل�للسللبلليللة. وبللالللنلل�للسللبللة لللالإ�للسللكللان، كللانللت 

التغيريات الرئي�سية هي ال�سواحي وما ي�ساحبها 

من زيادة يف م�ساحة الأر�س. �سهدت فرتة ما بعد 

التح�سينات احلادة يف  احلرب يف وقت مبكر بع�س 

نوعية الأجهزة املنزلية الأ�سا�سية، واإىل حد ما يف 

تكييف  لنظام  النطاق  وا�سع  وانت�سارا  لحق،  وقت 

الهواء والأفران ال�سغرية.

الإعللالم  و�سائل  على  ع�سر  الثاين  الف�سل  ويركز 

بع�س  اأعلللطلللت  وقللللد   .1940 عللللام  بللعللد  واللللرتفللليللله 

اأ�للسللكللال الللرتفلليلله الللقللدميللة اللل�للسللبلليللل للللللتلللللفللزيللون، 

مللّطللردة يف  الأوللليللة حت�سينات  فللوائللدهللا  واأعللقللبللت 

هناك  كانت  وباملثل،  وال�ستقبال.  الإر�سال  نوعية 

حتلل�للسلليللنللات حللللادة يف خمللتلللللف مللنلل�للسللات ال�للسللتللمللاع 

تكنولوجيا  يف  الللكللبللري  الللتللقللدم  وملللع  للمو�سيقى، 

تدفق  اإىل  الطريق  مهد  وال�ستقبال،  الت�سجيل 

املللو�للسلليللقللى لللللليللوتلليللوب وحتلل�للسللن نلللظلللام الللرتفلليلله. 

فالأمريكان اليوم مت�سلون على الفور تقريبا بكل 

ل  الت�سالت  من  م�ستوى  وهللو  العامل،  من  جللزء 

ميكن ت�سوره قبل قرن. يوجز الف�سل الثالث ع�سر 

ب�سكل مفاجئ حول تاريخ الكمبيوتر احلديث. ول 

التاأكيد  دون  الللتللاريللخ  هللذا  لإخللبللار  طريقة  تللوجللد 

مثيل،  لها  ي�سبق  مل  التي  التح�سينات  مللدى  على 

بدءا من اأول حوا�سيب ما بعد احلرب حتى اأجهزة 

اليوم.  الفائقة  واحلوا�سيب  املحمولة  الكمبيوتر 

ال�سدارة،  ياأخذ مركز  اأن قانون مور  املفهوم  ومن 

يليه الإنرتنت والتجارة الإلكرتونية.

التح�سينات  ق�سة  ع�سر  الللرابللع  الف�سل  ويوا�سل 

اجلميع،  يعلم  وكللمللا  هلللذا.  يللومللنللا  حللتللى  ال�سحية 

املتحدة  الوليات  يف  ال�سحية  الرعاية  نظام  تغريَّ 

من  الثانية؛  العاملية  احلللرب  بعد  ملحوظ  ب�سكل 

حيث تقدمي اخلدمات، والتنظيم، وخطط الدفع. 

والأوعية  القلب  اأحرز تقدما كبريا يف رعاية  وقد 

الللدمللويللة وعللللالج الأمللللرا�للللس املللعللديللة ملللن خللالل 

اأوجه  اأي�سا  وهناك  احليوية.  امل�سادات  ا�ستخدام 

بحلول  معظمها  حتقق  ال�سرطان،  عللالج  يف  تقدم 

اأي�ساً من  الفوائد  ال�سبعينيات. وقد حتقق معظم 

املعرفة  نطاق  وتو�سيع  العامة  ال�سحة  ن�سر  خالل 

ال�سارة  الآثار  مثل  اجلمهور  عامة  لدى  ال�سحية 

الرعاية  نظام  اأ�سبح   ،1970 العام  للتدخني. ومنذ 

ال�سحية اأكر كلفة لراأ�س املال، كما زادت م�ساهمة 

الإجللمللايل.  الللقللومللي  الللنللاجت  ال�سحية يف  الللرعللايللة 

اأما  كري«.  »اأوباما  لنظام  بتحليل  الف�سل  ويختتم 

القوى  مبو�سوع  فيتعلق  ع�سر،  اخلام�س  الف�سل 

يف  الرئي�سية  التغريات  يللروي  فجوردون  العاملة. 

الثانية.  العاملية  العمل منذ احلرب  هيكل وتكوين 

وملللللرة اأخللللللرى، فلللللاإن الللكللاتللب يلللوؤكلللد علللللى حت�سن 

ظروف العمل ب�سبب التحول نحو قطاع اخلدمات 

الن�ساء  م�ساركة  وزيلللادة  »الللداخللللليللة«؛  والللوظللائللف 

حت�سيلهن  وارتفاع  العاملة؛  القوى  يف  املتزوجات 

التقاعد. العلمي، وثورة 

لياأتي اجلزء الثالث بعنوان »م�سادر النمو ال�سريع 

والذي  ع�سر،  ال�ساد�س  بالف�سل  ويبداأ  والبطيء«، 

الع�سرين،  الللقللرن  مللن  الأول  الن�سف  على  يللركللز 

الذي �سهد قفزة ملحوظة يف منو الإنتاجية الكلية 

جوردون  ينظر  املعي�سة.  م�ستوى  وارتفاع  للعامل، 

يف عللللدة تللفلل�للسللريات، ورفللل�لللس اثلللنلللني ملللن اأبلللرزهلللا 

يف  النمو  �سرعة  بللاأن  ويجادل  والتح�سر.  التعليم 

النت�سار  اإىل  تللعللزى  اأن  ميللكللن  الكلية  الإنللتللاجلليللة 

ال�سناعية  للثورة  الرئي�سية  لالخرتاعات  النهائي 

اجلللديللدة،  ال�سفقة  اإىل  الللكللهللربللاء  مللثللل  الللثللانلليللة، 

الف�سالن  ويعالج  الثانية.  العاملية  احلللرب  واإىل 

لنمو  لالآمال  املخيب  الأداء  ع�سر  والثامن  ال�سابع 

الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وم�ستوى املعي�سة 

يف العقود القليلة املا�سية من التاريخ القت�سادي 

امللحوظة  الإجنللازات  من  الرغم  وعلى  الأمريكي. 

يف جملللال الللعلللللم والللتللكللنللولللوجلليللا، كلللان الأثللللر على 

متو�سط م�ستويات املعي�سة �سئيال مقارنة بالفرتة 

ب�سكل  امل�ساواة  عدم  ن�سبة  زادت  وقد   .1970-1920

ربطه  ميللكللن  والللللذي   ،1970 الللعللام  مللنللذ  م�سطرد 

كما  للللللمللهللارات،  املتحيز  التقني  بالتغيري  جللزئلليللا 

حدث يف حالة الركود الكبري. يف حني اأن جوردون 

مللا بللني املللتللفللائللل واملللتلل�للسللائللم حلللول منللو القللتلل�للسللاد 

اإنتاجية  منو  متو�سط  اأن  يتوقع  حيث  الأمريكي؛ 

املئة  يف   1.2 هو   2040-2015 الفرتة  خالل  العمل 

من  النمو  معدل  من  الثلث  من  اأقللل  وهللو  �سنويا، 

1970 اإىل 2014.

قلل�للسللة ملل�للسللتللوى مللعلليلل�للسللتللنللا هلللي جللللزء حللليلللوي من 

التاريخ، ومتت �سياغتها ب�سكل جيد يف هذا الكتاب 

الرائع. يقدم جوردون تفا�سيل ملونة واإح�ساءات 

مذهلة حول كيفية تغري الطريقة التي يعي�س بها 

الأمريكي، وي�ساأل عما اإذا كنا �سنعي�س ب�سعادة بعد 

الكبري  احلللجللم  مللن  الللرغللم  على  م�سى.  وقللت  اأي 

ا�ستح�سان  لقللى  الكتاب  اأن  اإل  ال�سفحات،  لعدد 

النقاد والقراء ب�سكل عام. وقد مت ت�سنيف الكتاب 

ح�سب   2016 للعام  القت�سادية  الكتب  اأف�سل  من 

وبلومبريج. تاميز  الفاينان�سيال 

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

- الكتاب: �سعود النمو الأمريكي و�سقوطه

- املوؤلف: روبرت جوردون

 ”Princeton University Press“ :النا�سر -

2016م، بالإجنليزية.

- عدد ال�سفحات: 784 �سفحة.

* كاتب ُعماين
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“َمن يخاف من محمد؟”
.. لمارسيل هلسبس

سعيد الجريري *
يغة ا�ستفهامية قد توحي -من طرف ما- باأن الذات اخلائفة امل�سوؤول عنها -يف العنوان- مق�سوٌد بها الأوربيون، يف �سياق ما ُيعرف  »من يخاف من حممد؟«.. �سِ

بـ«الإ�سالموفوبيا-، غري اأن م�سمون الكتاب يك�سف عن منهجية املوؤلف يف قراءة امل�سادر الدينية والتاريخية نقديًا، متخذًا اإياها مدخاًل مل�ساءلة احلا�سر، ووقائعه، 

وحتدياته، لتحديد مكامن اخلوف من الإ�سالم وعليه يف اآٍن معًا، من خالل ما يثريه من ت�ساوؤلت، وما يقدمه من اإجابات موجهة اإىل املتلقي يف اأوروبا، ل�سيما هولندا، 

حيث ميثل امل�سلمون -واأغلبهم من اأ�سول تركية ومغربية واآ�سيوية- ن�سبة تقدر بـ5.5% من عدد ال�سكان البالغ اأكرث من 16 مليون ن�سمة، يف جمتمع يقوم على قوانني 

التنوع والتعاي�س الآمن بني الثقافات.

ول يخفي موؤلُف الكتاب الهولندي مار�سيل هل�سب�س اإعجابه ب�سخ�سية النبي الرائعة والأكرث تنوعًا واإثارًة لالهتمام. ولعل كتابه هذا يندرج -اإىل جانب �سابقه 

»حممد واأ�سول الإ�سالم«، 2015- يف �سياق امل�ساهمة الإيجابية املاأمولة يف اجلدل الدائر حول الإ�سالم، من موقعه غري الطارئ على البحث يف املجال الديني؛ فقد 

ا ت�سمن نظرة نقدية للكتاب املقد�س، وحظي كتابه عن اأ�سول الإ�سالم -الذي يرتجم حاليًا اإىل الأملانية- باهتمام املتلقي، باعتباره  اأ�سدر يف العام 2006 كتابًا جدليًّ

قراءة جديدة يف ال�سرية النبوية.

)1(

املوؤلف  اخللتللار  ف�ساًل؛  ع�سرين  اإىل  الكتاب  وينق�سم 

لعنوان كل منها عتبة دالة من �سَور القراآن الكرمي، 

كالفاحتة، ال�سعراء، النجم، ال�سورى، املائدة، الن�ساء، 

املوؤمنون  املنافقون،  التوبة،  الأنللعللام،  النحل،  البلَد، 

اإىل  اأوىل  مللداخللل  خاللها  مللن  ي�ستجلي  والأحللللزاب، 

ثلللم يتبعها  واللل�للسللريللعللة،  الللنللبللي  الللللقللللراآن،  الإ�للللسللللالم: 

مبللو�للسللوعللات تللتلل�للسللدر الللواجللهللة اللليللوملليللة يف الللعللامل 

الإ�للسللالمللي، مللثللل: اجلللهللاد والإرهلللللاب، الإ�لللسلللاءة اإىل 

النبي، احلدود، و�سع املراأة، احلجاب، تعدد الزوجات، 

والللرق... ال�سرف  جرائم  اليمني،  وملك  املتعة  زواج 

اإللللللخ؛ فلليللنللاقلل�للسللهللا مللو�للسللولللًة بللالللتللطللورات الللراهللنللة، 

ت�سريحات  مللن  ي�سدر  ومللا  املللرجللعلليللة،  والللتلل�للسللورات 

مثرية للجدل. كما ي�سف اأي�سا كيف ان�سم املفكرون 

�سد  الن�سال  اإىل  ع�سر  التا�سع  الللقللرن  يف  امل�سلمون 

الغرب اأو التغريب، وكيف اأدت دعوتهم تلك يف نهاية 

امللللطلللاف اإىل تللعللزيللز فللكللر اجللللهلللاديلللة، غلللري غللافللل يف 

الذين  امل�ستنريين  املفكرين  اأدوار  عن  نف�سه  الوقت 

ي�سعون اإىل جتديد اخلطاب الديني.

)2(

الدين  اإ�سكالية  اأهميته:  ويللرى  املوؤلف،  يثريه  ومما 

اأن  يعني  الللعللربلليللة؛ ممللا  هللي  اللللقلللراآن  فلغة  واللللللغللة؛ 

َملللزيلللة علللللى غللللريه من  للللللملل�للسلللللم الللعللربللي درجللللة اأو 

واأنه  جهة،  من  الأخللرى  باللغات  الناطقني  امل�سلمني 

ملللن جللهللة اأخلللللرى اأقلللللرب اإىل فللهللم الللنلل�للس اللللقلللراآين 

الكامل  الكتاب  هللو  الللقللراآن  اأن  حيث  مللن  وتف�سريه، 

ول من خلفه،  يديه  بني  الباطل من  ياأتيه  ل  الللذي 

ولفهم  الللنللبللي.  اإىل  املللوحللاة  اهلل  لكلمة  متثيل  فللهللو 

معنى الن�س العميق، فاإن من املنطقي اأن يكون املرء 

متمكناً من مهارات القراءة بالعربية؛ ذلك اأن هناك 

تتجلى  اآيلللات  فثمة  بالرتجمة،  يللدرك  ل  ممللا  كللثللرياً 

بني  والخللتللالف  والللتللاأويللل  التف�سري  اإ�سكالية  فيها 

عامة  عللن  ناهيك  اأنف�سهم،  والعربية  الللديللن  علماء 

امل�سلمني العرب، ومن باب اأوىل اأن تكون م�سكلة جداً 

اأو  العرب،  غري  امل�سلمني  على  ال�ستغالق  درجللة  اإىل 

الأوروبيني العرب من اجليل الذي تتال�سى عربيته، 

للليللغللدوا مللنللقللاديللن ملللذهللب ديللنللي مللللا، يلللللوؤول الللنلل�للس 

الغرب  اإىل  ت�سديره  ويتم  مرجعياته،  وفق  القراآين 

من  واحد  اجتاه  �سوى  هو  ولي�س  الإ�سالم،  باعتباره 

العربي  العامل  يف  والنفوذ  التاأويل  تتنازع  اجتاهات 

والإ�سالمي الغارق يف اأزماته.

ولعل اإ�سارة املوؤلف اإىل هذه الإ�سكالية تثري ت�ساوؤلت 

عن مدى فهم حقائق الدين، مادامت ب�ساعة امل�سلم 

من  التعليمات  ويتلقى  مللزجللاة،  اللغوية  الأعللجللمللي 

فئة معينة تدرك ما ل يدركه، وهو ما يبدو للموؤلف 

متناق�ساً مع مق�سدية َكون القراآن للب�سرية جمعاء، 

فيما تقوم اللغة حاجزاً بينه وبني فهمه فهماً عميقا، 

يقول- هو  -كما  عنه  ما يجري احلديث  واأن  خا�سة 

»تف�سري القراآن« ل الرتجمة، مما ي�سفي على اللغة 

العربية قدا�سة ما، تكر�س اتباعية التلقي؛ باعتبارها 

غريباً  يبدو  ل  بحيث  الإ�للسللالم،  من  يتجزاأ  ل  جللزءاً 

حينئٍذ اأن يزعم اأي مت�سدد اأن ل قيمة لل�سالة اإن مل 

بالعربية. تكن 

)3(

هناك نقطة مهمة يف الكتاب متعلقة باعتناق الإ�سالم 

غاية  اأمر يف  م�سلماً  ال�سخ�س  يكون  فل»اأن  الغرب،  يف 

الب�ساطة، فلي�س بال�سرورة اأن يكون لأبوين م�سلمني 

ما  فكل  معينة،  روحللانلليللة  طقو�ساً  ميللار�للس  اأو  مللثللاًل، 

باقتناع؛  ال�سهادتني  نطق  هللو  اأوًل  بلله  الللقلليللام  عليه 

فللهللو الللركللن الأول لللالإ�للسللالم. اأملللا الأركللللان الأربللعللة 

احلياة«.  طللوال  اأداوؤه  ينبغي  ما  حول  فهي  الأخللرى، 

زاويللة  مللن  ال�سيام  اإىل  للنظر  حلليللزاً  املللوؤلللف  ويللفللرد 

ثقافية، فهو ي�سري -يف نظره- اإىل الت�سبث بالهوية؛ 

للمجتمعات  الللثللقللايف  الن�سيج  مللن  جلللزءاً  بللاعللتللبللارهللا 

الأ�سول  ذوو  امل�سلون  منها  ينحدر  التي  الإ�سالمية 

غربيني  م�سلمني  هناك  اأن  حني  يف  الأوروبلليللة،  غري 

ا، ول يوؤدونه، وتعليل ذلك  يجدون ال�سيام �سعباً جدًّ

الإ�سالمي فاعليته يف  الثقايف  الن�سق  عنده مبمار�سة 

املجتمع الأوروبي مبعطيات اجتماعية.

)4(

امل�سلم يف الغرب باعتباره مهدداً  اإىل  وعادة ما ينظر 

ارتبطت  الإ�للسللالملليللة  فال�سريعة  الللغللربلليللة؛  للثقافة 

فللاإن  نف�سه،  الللوقللت  يف  ولكن  معينة.  منطية  بنظرة 

رئي�ساً  باعتباره مهدداً  الغرب  اإىل  ينظرون  امل�سلمني 

مقد�س،  غري  حتالفاً  هناك  اأن  ويعتقدون  لالإ�سالم، 

بني احلكومات واملنظمات الغربية واإ�سرائيل وو�سائل 

الفا�سدة،  العربية  الللقلليللادات  مللع  بالتعاون  الإعلللالم، 

املللوؤلللف هنا اإىل  اإ�للسللعللاف الإ�للسللالم. وي�سري  اأجللل  مللن 

60% من  اأن   اأفلللرز  اأحلللد ا�للسللتللطللالعللات الللللراأي اللللذي 

يرون  فرن�سا(،  يف  فقط   %30( الأوروبلليللني  امل�سلمني 

الللوطللنللي. ممللا ميكن  الللقللانللون  مللن  اأهللم  ال�سريعة  اأن 

عده موؤ�سراً على قلق اأ�سويل من تهديد يطال القيم 

بني  ي�سود  ل  ال�سعور  وهلللذا  الللغللرب.  يف  الإ�للسللالملليللة 

املنادين  فئة  اإىل  ميتد  ولكنه  فقط،  امل�سلمني  عامة 

الوجود  ليبدو  اأي�ساً، حتى  الديني  باإ�سالح اخلطاب 

الغالبية  نظر  يف  العربية  املنطقة  يف  احلايل  الغربي 

الغربية؛  للهيمنة  ا�ستمراراً  امل�سلمني  من  العظمى 

فهاج�س اخلطر الغربي، كما الإ�سالموفوبيا، تغذيه 

ا�ستقرت يف  اأ�سوليات متوازية ت�ستعيد معارك دينية 

ذمة التاريخ.
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)5(

الإ�للسللالمللي  اللللعلللامل  تلليللاريللن يف  اإزاء  امللللوؤللللف  ويللقللف 

الفتوى: �سيعية  تيار  اأحدهما  بال�سرورة؛  مت�سادين 

معينة  �سيا�سية  لأنظمة  داعللم  وهللو  �سنية،  اأم  كللانللت 

الللتلليللار الآخللللر، فهو  اأملللا  بللقللوة.  ومللدعللوم مللن قبلها 

لهم  الللذيللن  الإ�سالميني  واملفكرين  امل�سلحني  تيار 

بللدعللم وا�سع  اأنللهللم ل يحظون  اإ�للسللهللامللات جلللادة، غللري 

ول  غللالللبللاً،  بالنخبوية  جهودهم  وتت�سم  �سعبية،  اأو 

الأول  التيار  به موؤ�س�سات  تتميز  يوازي ما  نفوذ لهم 

املهيمنة على ت�سكيل الوعي، عرب خطاب ديني يكر�س 

التللبللاعلليللة وقلليللم اللل�للسلللللفلليللة يف املللجللتللمللع الإ�للسللالمللي 

للللللتللاريللخ هللي علللللى العك�س من  املللعللا�للسللر، وفللق روؤيلللة 

الكني�سة  بني  الف�سل  اأن  تللرى  التي  الغربية  الللروؤيللة 

واقت�ساديا  علميا  للتطور  اأ�للسللا�للس  �للسللرط  واللللدوللللة 

العتقاد  على  روؤيتهم  تقوم  اإذ  واجتماعيا؛  و�سيا�سيا 

بللللاأن الللعللكلل�للس متللامللاً هللو �للسللبلليللل اخللللال�لللس؛ فللالللعللامل 

جمللده  ي�ستعيد  عللنللدمللا  اإل  ينه�س  لللن  الإ�للسللالمللي 

�سيولد  فقط  وعندئٍذ  الإميللان،  فيه  وي�سود  القدمي، 

مللن جللديللد، و�للسلليللتللفللوق علللللى الللغللرب الللللذي خلخلت 

القيم  فلليلله  وا�للسللتلل�للسللرت  الأخللالقلليللة،  اأ�للسلل�للسلله  العلمنة 

املادية والنحطاط والإباحية واملخدرات.

)6(

بامل�ساءلة  جللديللرة  اأنللهللا  يللرى  التي  املو�سوعات  ومللن 

يف  والللرق  اليمني،  ملك  امللللراأة:  من  املوقف  �سياق  يف 

لالإ�سالم  اأن  فحقيقَة  الإ�سالمي؛  والللعللامل  الإ�للسللالم 

-ملللن غري  يللكللون  اأن  تقت�سي  عللللليللا،  اأخللالقلليللة  قلليللمللاً 

املللنللطللقللي- الللتللنللاقلل�للس مللعللهللا، بللتللربيللر النللتللهللاكللات 

ال�سياق  خللارج  امل�سلمات،  غري  الن�ساء  بحق  املعا�سرة 

التاريخي؛ فم�سار حتقيق قيم الإ�سالم الكربى جتاه 

العبودية  اإلغاء  اإىل  يف�سي  اأن  غاياته  من  الإن�سان، 

اأم  اللليللمللني،  ملللللك  ب�سيغة  للن�ساء  �للسللواء  اهلل،  لللغللري 

امل�سلم  يربك  الللذي  الأمللر  العبيد.  ب�سيغة  للرجال 

امل�ستجد، كما يقول، ويداخل اأزمنة متعددة يف وعيه، 

باإم�ساء  يقول  مللن  بللني  فقهياً  ت�سارباً  يجد  حينما 

بتعطيلها  يقول  ومن  املت�سددون،  وهم  معينة،  اأحكام 

املقارنة  اإىل  نف�سه  الوقت  يف  داعللني  املعتدلون،  وهللم 

بللني ال�للسللرتقللاق والللقللتللل، يف احللللللروب، وللليلل�للس بني 

وهوؤلء  اأولئك  ي�سكك  حني  يف  واحلرية.  ال�سرتقاق 

ما  مللع  ان�سجاماً  باإلغائها  يقول  مللن  عقيدة  يف  معاً 

الإن�سان من عبودية  الإ�سالم من قيم حررت  اأجنزه 

الب�سر.

الإ�سالمي  العامل  مرجعيات  على  هل�سب�س  ويالحظ 

اإجللراءات  اإىل  تبادر  اأنها مل  الفقهية يف هذا الجتللاه 

اإن�سانية يف هذا ال�سياق، حتى مت حترمي الرق وجتارة 

بداأت  1948، ثم  املتحدة عام  العبيد بقرار من الأمم 

تدريجياً،  تتال�سى  اأثلللره،  على  ال�للسللرتقللاق،  ظللاهللرة 

واإن بقي املاليني يف اأنحاء العامل يعي�سون العبودية، 

وبنجالدي�س  وباك�ستان  خللا�للسللًة،  اأفغان�ستان  يف  كما 

مثاًل  موريتانيا  يف  يللزال  ل  حيث  اإفريقيا؛  و�سمال 

واأَملللة مللن جمموع  عللبللٍد  األلللف  يللقللدر بنحو مائتي  مللا 

حيث  ال�سعودية  يف  كما  اأو  ماليني،   4 البالغ  �سكانها 

اإىل الآن، دون  يتم العمل مبا يعرف بنظام »الكفيل« 

هذه  املوؤلف  ويعلل  الدينية.  املراكز  من  مراجعة  اأي 

بلللاأن علللدم وجلللود نلل�للس قطعي ميللثللل حجة  الللظللاهللرة 

قللويللة لللالإبللقللاء علللللى هللذه املللمللار�للسللة الللتللي ل يفهمها 

امل�سلم املعا�سر، ل�سيما يف اأوروبا اإل يف �سياق هاج�س 

التاآمر �سد الإ�سالم.
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احللرتام  يوؤكد  اإ�سالمي  مبداأ  الللديللن«..  يف  اإكللراه  »ل 

حللريللة املللعللتللقللد واخلللتللليلللاره، و�للسلللللملليللة الللتللعللايلل�للس بني 

الأديلللللللللان وامللللتلللديلللنلللني، للللكلللن كللليلللف يلللجلللري تللطللويللع 

ت�ستهدف  الللتللي  العنف  عمليات  لت�سويغ  الن�سو�س 

الآخللللر املللخللتلللللف؟ هلللذه ملل�للسللاألللة اإ�للسللكللاللليللة؛ فللاجلللهللاد 

يعلن  مللن  بللاأن  اعتقاد  لكْن هناك  اأيلل�للسللاً،  مللواٍز  مللبللداأ 

اجللللهلللاد هلللو اخلللللليللفللة املللجللمللع عللللليلله، مبللعللنللى اأنلللله ل 

احلركات  تلك  اأن  غري  اخلالفة.  با�ستعادة  اإل  يكون 

اليوم  اأن الإ�سالم يتعر�س  بفكرة  تربط الأمر متاماً 

لتهديد خطري، يقت�سي اجلهاد. ويف �سبيل فهم كيف 

للعودة  يللقللول-  -كما  حاجة  فثمة  يللحللدث،  اأن  ميكن 

ب�سعة قرون اإىل الوراء، عندما واجه العثمانيون املد 

ع�سر  وال�ساد�س  ع�سر  اخلام�س  القرنني  يف  الغربي 

الإ�سالمي،  املجد  اأيللام  اإىل  العودة  بفكرة  امليالديني 

واإحلللليللللاء اخللللالفلللة اللللتلللي ملللا لللبللث اأن األلللغلللاهلللا كللمللال 

الللتللاأثللريات  اأ�للسللويل يرف�س  بفكر  فللُوْوجلله  اأتللاتللورك، 

ال�سحيح  لالإ�سالم  العودة  اإىل  ويدعو  كلها،  الغربية 

قطب...(،  �سيد  البنا،  ح�سن  املللودودي،  الأعلى  )اأبللو 

ومناه�سة اجتاه ال�سرتاكية العربية )م�سر و�سوريا 

ملللثلللاًل(، وملللا تللرتللب عللللليللهللا ملللن مللواجللهللات قللا�للسلليللة، 

�سكلت  جهادية  مللوجللات  اأعقبتها  دمللويللة،  وت�سفيات 

املنطقة،  يف  الغربي  النفوذ  ملكافحة  جللديللدة  روافلللد 

مبللرجللعلليللة مللذهللبلليللة حمللافللظللة اتلل�للسللعللت خللارطللتللهللا 

العرب  جزيرة  قاعدة  اإىل  �سرقاً  طالبان  حركة  من 

اإىل داع�س وجماوراتها ذات  اإفريقيا، و�سوًل  و�سمال 

والتي  للحدود،  العابرة  الواحدة  الأ�سولية  املرجعية 

مت تللوظلليللف اآللليللاتللهللا يف خلل�للسللم الأحلللللداث واللللثلللورات 

واحلللللللروب اللللتلللي علل�للسللفللت بللاملللنللطللقللة، وكلللللان معظم 

ازدادت  ثم  حتديداً،  وامل�سلمني  العرب  من  �سحاياها 

اإل  ال�سني-ال�سيعي.  الطائفي  ال�سحن  اأتللون  يف  حدًة 

�سوف  التوازن  باأن حالة من  تفاوؤًل  يبدي  املوؤلف  اأن 

الوقت  املتبادل، فقد حان  والعنف  التوتر  تعقب هذا 

امللل�للسللادر ونللقللدهللا، واإ�للسللالح اخلللطللاب  لإعللللادة تقييم 

الديني.
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راأي  عن  جممله  يف  يعرب  اأنلله  للكتاب  العامة  ال�سمة 

على  يقوم  ت�سور  وفق  ما،  حد  اإىل  مو�سوعي  نقدي 

اأزمة  الراهنة  اللحظة  الإ�سالم يواجه يف  اأن  فر�سية 

لذلك؛  الللنللجللاحللات.  مللن  جملليللدة  قلللرون  بعد  عميقة 

يللدعللو امللللوؤللللف اإىل اإعلللللادة قلللللراءة الللنلل�للس وتللفلل�للسللريه 

كما  ومكان  زمان  لكل  �ساحلاً  يكون  بحيث  وتاأويله؛ 

هللو يف الأ�لللسلللل. غللري اأنللله يلل�للسللتللدرك بلللاأن مللن يللجللروؤ 

ويللريللد اللل�للسللري يف هلللذا الللنللهللج يللجللب اأن يللكللون قلللادراً 

بحرية،  ويفكر  ويللوؤلللف،  ويناق�س،  يتحدث،  اأن  على 

دون احللللاجلللة لللللالأمللللان علللللى حلليللاتلله خلللللارج الللعللامل 

الإ�سالمي؛ لذلك فهو يزعم اأن الإ�سالم لي�س مهدداً 

الداخل،  الأكرب عليه من  من اخلللارج، ولكن اخلطر 

جمتمعاتهم  يف  هيمنت  كلما  اأنف�سهم،  امل�سلمني  من 

ذهللنلليللة اخللللللوف ملللن الللتللنللوع والخللللتللللالف واحللللللوار 

والقبول بالآخر، بدعوى اإ�سعاف الإميان والت�سكيك 

بد  ل  ماثل  حتد  وهو  لالإ�سالم،  التاريخي  امل�سار  يف 

اآخللر  حتللد  مبلللوازاة  مواجهته،  مللن  عللامللًة  للم�سلمني 

ي�سيغوا  اأن  خا�سة-  هولندا  -يف  للم�سلمني  ينبغي 

اإجاباته عاجاًل اأم اآجاًل، يف ظل ما لديهم من امتياز 

من  ب�سهولة،  ميكنهم،  ل  اللللذي  بثقافتني،  العي�س 

بعيداً  احلرة،  القناعات  اأو  الواعية  اخليارات  حتديد 

ما  اأن  غري  الثقايف.  والزدواج  الهوية  جتللاذبللات  عن 

اأقام فر�سية كتابه على ت�سور  اأنه  يوؤخذ على املوؤلف 

يقلل من خطورة العوامل اخلارجية واأهميتها، وهي 

ماثلة وفاعلة بقوة، ولي�ست بخافية على املتابع العام 

ناهيك عن باحث مثله يف الوقائع وامل�سائر.

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

- الللكللتللاب: »َمللللن يللخللاف مللن حملللملللد؟.. كللل مللا تللريللد 

معرفته عن الإ�سالم«.

- املوؤلف: مار�سيل هل�سب�س.

- النا�سر: مكتبة اأثنيوم ل اأم�سرتدام، 2016، بالهولندية.

- عدد ال�سفحات: 213 �سفحة.

* كاتب عربي مقيم يف هولندا
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 ذو الحجة 1438 هـ - سبتمبر 2017م

المستبعدون ..  آلرتور دوموسالفسكي
يوسف شحادة*

يقدم ال�سحفي والكاتب البولندي، اآرتور دومو�سالف�سكي، كتابه اجلديد »امل�ستبَعدون«، بعد موؤلفه ال�سهري عن �سرية ال�سحفي واملوؤرخ وال�ساعر 

احلياة  خارج  امللفوظني  واملهم�سني  امل�ستبعدين،  واملحرومني  للم�سحوقني،  خمتلفة  �سورا  الريبورتاج،  بقي�سر  امللقب   - كابو�سين�سكي  ري�سارد 

الإن�سانية الكرمية. وقد اأ�سدر كتًبا مهمة اأخرى، منها: »امل�سيح بدون بندقية« )1999(، »عامل لي�س للبيع« )2002(، »ُحّمى اأمريكا الالتينية« 

)2004(، »اأمريكا املتمردة« )2007(. ميكن عّد كتاب »امل�ستبعدون« بانوراما �ساملة تغطي الن�سف اجلنوبي من عاملنا، و�سورة جمعية للذين 

ل�سوت لهم، ول �سورة لهم تر�سم يف و�سائل الإعالم العاملية. ياأخذنا املوؤلف اإىل جنوب املعمورة را�سمًا لوحة للبوؤ�س املهيمن يف مناطق كثرية 

من اأمريكا الالتينية، واإفريقيا، واآ�سيا، وا�سفًا اأحوال املهم�سني الذين يقّرون اأن لي�س لهم »على تخوم العامل املُتخم اإل الهواء ورحمة اهلل«. 

ينق�سم الكتاب اإىل اأربعة وع�سرين ف�ساًل، تتحدث عن ق�سايا 

امل�ستبعدين يف بالد عديدة، ابتداء بكولومبيا، )ُيخ�س�س لها 

)اأربعة  فل�سطني  ثم  ف�سول(،  )خم�سة  فالربازيل  ف�سالن(، 

ال�سفة  اإ�سرائيل،  املحتلة،  الفل�سطينية  الأرا�للسللي  ف�سول: 

بف�سلني(،  )وحتللظللى  كينيا  وبللعللدهللا  غلللزة(،  قللطللاع  الغربية، 

كو�س  فجزيرة  ف�سالن(،  )ولللهللا  فم�سر  اللل�للسللودان،  فجنوب 

املتحدة،  فالوليات  الو�سطى،  اأمريكا  اإىل  ليعود  اليونانية، 

فكوبا،  ميامنار،  وبعدها  وتايلند،  الباك�ستان  ثم   فاملك�سيك، 

اإىل  الكاتب  يلجاأ  ف�سل  كل  حتت  وغواتيمال.  فال�سلفادور 

اللل�للسللورة«، وحتته  اإطللللار  »خللللارج  ي�سميه  تللابللع،  فلل�للسللل  و�للسللع 

علللنلللوان اآخللللر. وبلللهلللذا ميللكللن الللنللظللر اإىل الللكللتللاب يف الللواقللع 

كللكللتللابللني، حلليللث يلل�للسللبللح حللجللملله اللل�للسللخللم، الللللذي يلل�للسللم بني 

الأول  الكتاب  ي�سم  غا.  م�سوَّ �سفحة،  ال�ستمئة  حوايل  دفتيه 

ريللبللورتللاجللات تتناول اللللدول املللذكللورة اأعلللاله، دّونللهللا املللوؤلللف 

�سخ�سيات  ت�سردها  مللوؤملللة  وقللائللع  وفيها  اإليها،  زيللاراتلله  بعد 

يف  يقف  من  اأو  امل�سحوقني،  اأو  امل�ستبَعدين،  فئة  اإىل  تنتمي 

بعنوان  ن�سو�سه  ت�سرتك  الذي  الثاين،  الكتاب  اأما  �سفهم. 

واحد، »خارج اإطار ال�سورة«، وتتواىل اإثر كل تقرير �سحفي، 

يف  الواردة  الأفكار  عاك�سة  املوؤلف  ي�سوقها  تاأمالت  فيت�سمن 

يناأى  دومو�سالف�سكي  اأن  ومع  ريبورتاجات.  من  �سبقها  ما 

ن�سو�سه  ُيللحللّمللل  اللل�للسللاذجللة،  العاطفية  انللفللعللال  عللن  بنف�سه 

يوظفها  تعليمية،  اأخالقية  نربة  فيها  ن�ست�سف  ر�سالة  هذه 

والللالمللبللالة  الللفللظ،  اجللل�للسللع  لنقد  بللارعللاً  فل�سفياً  تللوظلليللفللاً 

املتفرجني على عذابات  ت�سم مبي�سمها عددا كبريا من  التي 

امللل�للسللتللبللَعللديللن ميللكللن و�للسللفللهللم با�سم  اأن  وُيللبللني  املللحللرومللني. 

يهتم  ل  »مللن  باأنهم:  تعريفهم  وميكن  »املغيَّبون«،  جمعي: 

عليهم  تبخل  ال�سحف  وحتى  يذكرهم،  اأحللد  ول  بهم،  اأحللد 

بعمود يت�سمن اأخبارا عن غيبتهم«. جندهم يف اأحياء الفقر 

قتلوهم  ثللم  الللفللا�للسللدون،  اجلللنللود  نهبهم  وقللد  كولومبيا  يف 

ينتمي  واإليهم  مهزومني.  اإرهابيني  كُمقاتلني  وقدمومهم 

العاملثالثية،  العوا�سم  البائ�سون يف �سواحي  ال�سوارع  اأطفال 

و«ع�سوائياتها«. ومنهم الذين يكدحون كالعبيد، منذ الفجر 

وحتى حلول الظالم يف مزارع الكاكاو، من اأجل دراهم قليلة. 

املجربون  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي  بدو  كذلك  ومنهم 

علللللى الللنلل�للسللال اللل�للسللاق يف املللحللاكللم، ودفللللع الأتلللللللاوات لللدولللة 

اأي�ساً  ينتمي  واإليهم  ال�سرب.  مياه  اإىل  للو�سول  الحتالل 

الربيطانيون  اعتقلهم  الذين  الكينية،  الكيكويو  قبائل  اأبناء 

�سنني طويلة، وعذبوهم يف مع�سكرات العتقال. ويف �سفوف 

تريد  التي  الدينكا  قبيلة  معار�سي  اأي�ساً  نرى  امل�ستبعدين 

وجندهم  لللهللا،  ملكاً  وجعله  اللل�للسللودان  جللنللوب  على  الهيمنة 

كللذلللك، يف �للسللور �ستى، يف الللربازيللل، وكللوبللا، وملليللامنللار، ويف 

اأماكن كثرية من اجلنوب املنهوب. ويجهد املوؤلف يف تقدمي 

يثق  اللللذي  »دورامللللراقلللب  لعللبللا  للبللني  املُللغلليَّ امل�ستبَعدين  �للسللورة 

ليديا  املعروفة  والكاتبة  ال�سحفية  ت�سفه  كما   « بحوا�سه« 

وُحرموا  حقوقهم،  ُه�سمت  الذين  فيتلم�س   » اأو�ستالوف�سكا 

اأوجاعهم  مدركا  كرامتهم،  وامتهنت  اخللللريات،  ق�سمة  من 

اأحيانا،  �سكوكه  نف�سه، يظهر  الوقت  واأ�سباب »مر�سهم«. ويف 

بني  ال�سيزى«  »الق�سمة  تلك  اأهللوال  يف  يبحث  دائللًمللا  ولكنه 

الكارثية  نتائجها  موقنا  امل�ستلب،  واجلنوب  املتخم  ال�سمال 

على امل�سطهدين الذين ل حول لهم. ُيظهر باأ�سلوبه البارع، 

�سباب  الكولومبي  اجلي�س  ع�ساكر  يقتل  كيف  املقنع،  و�سرده 

الأحللليلللاء الللفللقللرية، ويللجللعلللللهللم اأرقلللاملللا تللرفللع اأعللللداد القتلى 

الإرهاب«، ليقب�سوا  اإح�ساءات »احلرب على  »الإرهابيني« يف 

مكافاآت مالية كربى لقاء ذلك. وي�سلط ال�سوء على اجل�سع، 

والظلم، يف مناطق كثرية من اجلنوب، منها الربازيل، حيث 

ال�سوارع«،  بل«حثالة  ي�سمون  الذين  امل�سردون،  الأطفال  ُيقتل 

ُيعيقوا  كيال  ال�سغرية  املتاجر  اأ�سحاب  من  اأوامللر  على  بناًء 

اأعمالهم التجارية. ويو�سح دومو�سالف�سكي اأن البوؤ�س يبعد 

يبايل مب�سائب غريه، ول  اإن�سانيته، فيجعله ل  الآدمي عن 

ا�ستنتاج �سائب، يلخ�سه  اإىل  اأي ت�سامن معه. وي�سل  ُيبدي 

فكم  �سيئاً،  ت�ستحق  ل  حياتي  كللانللت  »اإن  حمللق:  تلل�للسللاوؤل  يف 

؟«. ميكن اأن تكون قيمة حياتك بالن�سبة اإيلَّ

الللغللربللي، وخملللللفللات  ال�للسللتللعللمللار  دمللو�للسللو�للسللالفلل�للسللكللي  ينتقد 

بالغة.  اإ�ساءة  اجلنوب  �سعوب  اإىل  اأ�ساءت  التي  الكولونيالية 

اإدوارد  ومن خالل اقتبا�سات من موؤلفات املفكر الفل�سطيني 

من  حدث  ما  على  الوا�سع  باطالعه  املوؤلف  يده�سنا  �سعيد، 

بعدها.  وما  الكولونيالية  فرتة  يف  واأخالقي،  ب�سري،  خراب 

الربيطانيني  امل�ستعمرين  اأفللعللال  عللن  بغافل  لي�س  هللو  فها 

»لقاحات«  اإىل  اأخ�سعوهم  اإذ  كينيني،  باأطفال  فتكوا  الذين 

فل�سطني  بلللدو  ين�سى  ول  العللتللقللال.  مللعلل�للسللكللرات  يف  مملليللتللة 

واجتهادهم يف بناء مدر�سة لأطفالهم من اإطارات ال�سيارات، 

الإ�سرائيلية. ويقدم �سورة  وهّبتهم حلمايتها من اجلرافات 

فل�سطني املحتلة، مبو�سوعية كبرية، عن طريق معاناة هوؤلء 

لأب�سع  ويتعر�سون  امللللاء،  حتى  عليهم  ُيحظر  الللذيللن  الللبللدو 

»البدو  ريبورتاج  يف  العن�سري.  والتمييز  ال�سطهاد  �سنوف 

اأكلللر اخللق  الللبللدو  يللقللول دومللو�للسللالفلل�للسللكللي: »اإن  الللفللخ«،  يف 

ال�سحراء،  ومن  ال�سحراء  يف  ال�سرب  تعلموا  واإنهم  �سرًبا، 

يف  اجلهالني  قبيلة  اأحللوال  وي�ستعر�س  بيتهم«.  فال�سحراء 

يعي�سون  اأفرادها  اأن  فيكتب   ،2011 يف  زارهللا  التي  فل�سطني، 

الإدارة  وفللخ  الللقللا�للسلليللة،  الطبيعية  الللظللروف  فللّخ  فللّخللني:  يف 

عن  يتحدث  القمعية.  باأنظمتها  حتكمهم  التي  الإ�سرائيلية 

ت�سف  اأمثلة  وي�سرب  الحللتللالل،  حتت  املللزري  العرب  و�سع 

اأو  تعر�س حلادث،  اإن  للموت  املرء ُيرتك  اأن  ماأ�ساتهم، منها 

اإذ مينع عليه الإ�سعاف ال�سريع، لأنه فل�سطيني غري  مر�س، 

م�سموح له الو�سول اإىل امل�ست�سفيات الإ�سرائيلية. من خالل 

املق�سمة  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  و�سع  ي�سرح  اجلزئية  هذه 

»اإ�سرائيل«  بني  املوقعة  التفاقات  ح�سب  مناطق،  ثالث  اإىل 

عن  حمللدثللاً  وي�ستطرد  الفل�سطينية.  الللوطللنلليللة  وال�سلطة 

»اإ�سرائيل«،  دولللة  قيام  بعد  ظلموا  الذين  النقب  بدو  تاريخ 

واأحرقت  واأغنامهم،  اإبلهم  و�ُسلبت  �سحرائهم،  من  وطللردوا 

ذلك  ورغللم  اأنقا�سهم.  على  امل�ستوطنون  ُزرع  ثللم  خيامهم، 

يف  �سي�سمدون  البدو  اأن  مفادها  نتيجة  اإىل  املوؤلف  يخُل�س 

كما  لأنللهللم،  والظلم  الللبللوؤ�للس  رغللم  الأحللمللر«،  »تللل  منطقتهم 

يوؤكد، اأكر اخللق �سربا يف العامل.

يف ريبورتاج اآخر، مو�سوم بل »كيف اأ�سبح داوُد جالوَت«، يتحدث 

دومو�سالف�سكي عن ماآ�سي اأهل فل�سطني، ومن خالل العنوان 

الذي يحيل اإىل الق�سة التوراتية عن داود اليهودي وجالوت 

الللظللامل.  الآن  اأ�للسللبللح  اللليللهللودي  اأنَّ  اإىل  ُيلمح  الفل�سطيني، 

نللتللجللت علللن عللمللللليللة تفجري  اإىل حللللوادث قلل�للسللرية  ويللتللطللرق 

مظاهرة  وي�سف  الفل�سطينني،  بيوت  هدم  تبعها  فل�سطينية، 

لللعللرب يللقللفللون يف مللواجللهللة اجلللللدار الللعللنلل�للسللري اللللذي ذهللب 

الإ�سرائيلية  الغاز  قنابل  عن  ويتحدث  وق�ّسمها.  باأرا�سيهم 

وما  متييز.  دون  وال�سيوخ،  والأطللفللال،  الن�ساء،  تخنق  التي 

تاأتيه من  قد  درًءا لتهامات  تعزيز موقفه،  الكاتب يف  يفيد 

الظلم،  يكرهون  لإ�سرائيليني  يللرتك  اأنلله  �سهيونية،  قللوى 

بالعن�سرية. فميخائيل  املحكوم  �سرد جتاربهم يف جمتمعهم 

الفل�سطينيني،  جتللاه  حللكللومللاتلله  تلل�للسللرفللات  تعجبه  ل  اللللذي 

اإفريقيا  بجنوب  اإ�سرائيل  تقارن  اأن  يحب  يكن  مل  اأنلله  رغللم 
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اأمام احلقائق ال�سادمة. وبعد اأن يجمع  الأبارتايدية، يتغري 

اأن  له  يت�سح  يرف�سها،  كان  التي  املقارنة  يف  ت�سعفه  اإثباتات 

قوانينها.  يف  وم�سرع  منظم،  اأبارتايد  هو  دولته  به  تقوم  ما 

»يف  احلقيقة:  يطلب  مللن  لإقللنللاع  يكفي  واحلللد  مبثل  ويللاأتللي 

اإجلللراءات  ُتتخذ  املحتلة،  الأرا�للسللي  جللرميللة يف  ارتللكللاب  حللال 

تتخذ  التي  تلك  عن  تختلف  الفل�سطينيني،  �سد  وعقوبات 

التي  املحقة،  لكن  ال�سادمة،  املللقللارنللات  ومللن  اللليللهللود«.  �سد 

ببذخها،  احلبلى  اأبيب  تل  و�سف  دومو�سالف�سكي،  يقيمها 

ولهوها، و�سواطئها الدافئة، وليايل مالهيها، واحلديث عن 

فيت�ساءل  املحتلة.  املناطق  منها يف  على مرمى حجر  البوؤ�س 

املحتلة وهو على  الأرا�سي  روؤية ما يحدث يف  كيف ل ميكن 

احلديث  ويغدو  اأبلليللب!  تل  من  دقيقة  وع�سرين  خم�س  بعد 

ي�سرتعي  ومللا  اللللرتف.  مللن  �سربا  والأخللللالق  ال�سمري  عللن 

النتباه الفكرة ال�سحيحة التي ينقلها املوؤلف عن منا�سري 

اإىل  دفعاً  الفل�سطينيني  تدفع  »اإ�سرائيل«  اأن  اليهود،  ال�سلم 

ع�سكرًيا،  احلللرب  ك�سب  ت�ستطيع  فهي  و«الع�سكرة«.  الت�سلح 

فتقدم املقاتلني على اأنهم اإرهابيون، ول ي�سرها اأو يحرجها 

اإل الن�سال ال�سلمي. لذلك ي�سل دومو�سالف�سكي وحمدثوه 

ال�سهيونية  الإدارة  اأن  �سائب:  ا�ستنتاج  اإىل  الإ�سرائيليون 

ال�سقوط  عللن  حللمللا�للس  �للسللواريللخ  تللوقللفللت  لللو  حللتللمللا،  �ستقلق 

علللللى مللدنللهللا. ول يللتللوانللى الللكللاتللب عللن بللث حللقللائللق كللثللرية، 

الإعالم  وتك�سف عدم مو�سوعية  اأطاريحه،  تثبت م�سداقية 

الغربي، الذي ل ياأبه باملغيبني، ول يرى ق�ساياهم العادلة. 

بحق  اآمن  الذي  املتحم�س،  ال�سهيوين  يوناثان  ق�سة  فنجد 

زيف  اأخريا  اكت�سف  ولكنه  نف�سها،  عن  الدفاع  يف  »اإ�سرائيل« 

اأ�سرار.  العرب وامل�سلمني  اأن  ال�سهيونية، ومن ذلك  الدعاية 

اأبناء  ككل  دمللاغ  لغ�سيل  تعر�س  اأنلله  اأدرك  ذلللك  مللن  والأهلللم 

جلدته. وكونه طيار حّوامة حلالت الإ�سعاف، �ساهد بعينيه 

الطريان،  ب�سواريخ  منازلهم  يف  الفل�سطينيون  ُيقتل  كيف 

»اإنَّ  قللائللاًل:  ذلللك  على  وعلق  عمله.  وفقد  اخلللدمللة،  فرف�س 

الثمن الذي دفعه قليل مقارنة مبا يدفع الفل�سطينيون من 

اأثمان«. ويلتقط دومو�سالف�سكي طرف اخليط الذي يف�سي 

دولللة  اأن  مللللوؤداه  متللاًمللا،  �سحيح  لكنه  خللطللري،  ا�ستنتاج  اإىل 

جيف،  اليهودي  مبوقف  يبداأ  اخليط  وطللرف  زائلة.  الظلم 

بيت �سديقه  الإ�سرائيلي يهدم  البلدوزر  �ساهد  الذي عندما 

موجودا،  يعد  مل  به  اآمن  الذي  البلد  اأنَّ  اأيقن  الفل�سطيني، 

قللارئلله،  اأ�للسللاًل! ولي�سدم  كللان مللوجللودا  يللعللرف هللل  ومل يعد 

يف  ال�سغرية  ابنتها  فقدت  التي  نوريت  ق�سة  املللوؤلللف  ي�سوق 

حكومتها،  �سدمت  اليهودية  هذه  فل�سطيني.  انتحاري  عمل 

بل  ابنتها،  مبقتل  النللتللحللاريللني  تللُلللم  مل  اإذ  جلدتها،  واأبللنللاء 

يد  على  قتلت  اإ�سرائيلية،  لأنها  »ابنتي،  حكومتها:  اتهمت 

قرر  اأنه  لدرجة  لالأمل،  وفاقدا  وم�ستعَبدا،  ُمللَذّل،  كان  �ساب 

بني  اأخالقًيا  فرق  »ل  وتقول:  فل�سطيني«.  لأّنه  النتحار... 

نقطة  يف  الإ�سرائيلي  واجلندي  ابنتي،  قتل  الللذي  ال�سخ�س 

باملرور،  حامل  فل�سطينية  لمللراأة  ي�سمح  ل  الذي  التفتي�س، 

فتخ�سر طفلها نتيجة لذلك. ابنتي متاماً مثل قاتلها

نوريت،  تدركه  الذي  الأفظع  والأمللر  » �سحية لالحتالل«.   

يعاَقب  ل  الإ�سرائيلي  القاتل  اأن  دومو�سالف�سكي،  وينقله 

عبري  مقتل  بعد  نوريت  �سلوك  الكاتب  يقدم  جرميته.  على 

اإ�سرائيلي،  جندي  يد  على  اأعوام،  الع�سرة  ذات  الفل�سطينية، 

احلقيقة.  يروم  الذي  القارئ  يعرفه  اأن  يجب  عمل  اأّنه  على 

حائط  على  عبري  �للسللورة  تعلق  الللتللي  نللوريللت،  كلمات  فلليللربز 

الفل�سطينية  الطفلة  اأم  اإىل  توجهها  كلمات  وهللي  بيتها،  يف 

اأنه قتل نف�سه،  اإىل حد  ابنتي كان لئقا  »اإن قاتل  ال�سهيدة: 

ي�سرب  الآن  اأنلله  املمكن  فمن  قتل عبريا،  الللذي  اجلندي  اأمللا 

اجلعة مع اأ�سدقائه، ويذهب اإىل املراق�س«. دومو�سالف�سكي 

يورد  ما  م�سداقية  لإثبات  مبحدثيه  التعريف  على  حري�س 

مللن اأحلللاديلللث �للسللادمللة ملللن يللقللراأ كللتللابلله. فللنللعللرف، مللثللاًل، اأن 

نوريت حازت جائزة اأوروبية على مواقفها الإن�سانية، واألفت 

يف  املدر�سية  املللقللررات  يف  و�سعبها  فل�سطني  �سورة  عن  كتاباً 

الكيان، وكذبه، وتزويره  اإ�سرائيل، تف�سح فيه عن�سرية هذا 

الإ�سرائيليني يف  تاأخر  املوجه قد ي�سوغ  التعليم  الواقع. هذا 

اكت�ساف احلقيقة ال�سادمة. ويف تقريره عن ال�سفة الغربية، 

»بعد  �سعيد  لإدوارد  كتاب  من  مقتب�سة  بكلمات  َي�ِسُمه  الذي 

احلدود الأخرية، بعد ال�سماء الأخرية«، يذكر الكاتب بيتني 

من �سعر حممود دروي�س بهذا املعنى. ويتحدث باثا اأحاديث 

حماوريه من الفل�سطينيني، اأمثال: عطا جبارة، ال�سامد يف 

الفل�سطينية  واملنا�سلة  بيته،  امل�ستوطنني  حرق  رغم  اأر�سه 

�سريين الأعرج، و�سحر فرن�سي�س » مديرة موؤ�س�سة ال�سمري 

الأحياء  علم  يف  والربوفي�سور  فل�سطني،  يف  الأ�سرى  لرعاية 

يولد  »كيف  تقريره،  ويف  قم�سية.  مللازن  حلم  بيت  بجامعة 

حما�س،  حكم  حتت  غزة  قطاع  اأحللوال  ي�ستعر�س  املقاتلون«، 

واحللل�للسللار اجللل�للسللع، اللللربي، واجلللللوي، والللبللحللري، والأنللفللاق 

اإ�سماعيل  ال�سرية، ومعاناة النا�س الكربى. وثمة حديث عن 

فيه  الللكللاتللب  يللكللون  اأن  يللحللاول  ل�سخ�سيته،  وو�للسللف  هللنلليللة، 

تثري  قللد  هنية  ق�سية  اأن  ُيللدرك  فهو  بللحللذر.  ولكن  حلليللاديللاً، 

خللالًفللا يللطللغللى علللللى مللا يللريللده يف كللتللابلله، فللالللرجللل ُي�سنَّف 

مبا  دومو�سالف�سكي  يللبللوح  الللغللربلليللة.  املللحللافللل  وفللق  اإرهللابلليللا 

الظلم  اأن  ا،  اأي�سً به  موؤمن  هو  ومبا  حماوريه،  من  ا�ست�سف 

لن  اإل جيال جديدا  لن يخلف  غللزة  الللواقللع على  والللعللدوان 

ين�سى. ويوؤكد اأن ال�سغار �سي�ساألون حني يكربون عن �سهداء 

بالغًيا  �سوؤال  وي�سع  حتماً،  مقاتلني  و�سيكونون  عائالتهم، 

حمقاً يف نهاية الريبورتاج: »فما ميكنهم اأن يكونوا هنا غري 

ذلك؟«.

ال�سورة«،  اإطار  و�سمت ب«خارج  التي  الن�سو�س  فيما يخ�س 

فهي تقرب القارئ اأكر اإىل اأفكار الكاتب، الذي يبوح باأ�سرار 

مهنته. فهو كمرا�سل �سحفي، يعرف الكثري عن كيف تركب 

يكتب  دومو�سالف�سكي  الكوالي�س.  وراء  ال�سحفية  التقارير 

الكتاب  مبو�سوع  �سلة  ذات  غري  تبدو  التي  الأ�سياء  عن  هنا 

اأو  اأو�للسللع،  منظور  مللن  املللطللروحللة  امل�سكلة  لإظللهللار  الرئي�س، 

مللن زاويلللة اأخللللرى. وكللثللريا مللا يللتلل�للسللاءل مللوجللهللا الللكللالم اإىل 

يقتب�س  واأحلليللانللا  مللا،  مب�ساألة  التفكري  يف  لي�ساركه  الللقللارئ 

يراها  الراأي يف ق�سية  يوافقهم  �سخ�سيات  اأقوال  جمال من 

اأن  الثناء  ت�ستحق  التي  الأمللور  اأهللم  ومللن  الأهمية.  �سديدة 

وجنللده  القت�سادية،  اأو  ال�سيا�سية  اآراءه  يخفي  ل  الكاتب 

و�سندوق  اجلللديللد،  الللللليللربايل  القللتلل�للسللادي  الللنللظللام  ي�سجب 

يح�سبها  التي  الليربالية  الأنظمة  ويف�سح  الللدويل،  النقد 

اإعادة هيكلة النظام ال�ستعماري، وفر�س اقت�ساد  تعمل على 

ملللا بللعللد الللكللولللونلليللاللليللة، وتلللللملليللع �لللسلللورة الللعللوملللة وثللقللافللتللهللا 

العمالقة،  اللل�للسللركللات  اأن  اآرائلللله  مللن  وُيللفللهللم  ال�للسللتللهللالكلليللة. 

حالة  �سببت  قللد  العظمى،  اللللدول  �سيا�سيات  يف  وتللاأثللرياتللهللا 

فتحت  الللذي  واجلنوب  ال�سمال،  بني  التنموي  التكافوؤ  عدم 

اأ�سواق  منتجاته  اأمللام  �سدت  بينما  ال�سمال،  ملنتجات  اأ�سواقه 

كراهية  ا�للسللرتاتلليللجلليللة  دومللو�للسللالفلل�للسللكللي  ويف�سح  اللل�للسللمللال. 

والحتللاد  املتحدة،  الللوليللات  يف  للهجرة  املناه�سة  الأجللانللب 

الأوروبي، ويعار�س بناء جدر جديدة بني ال�سمال واجلنوب. 

بها  غ�ست  التي  الالجئني  موجات  عن  احلديث  يفوته  ول 

اجلزر اليونانية، فيناق�س م�ساألة احلرب يف �سوريا، و�سيا�سة 

�ستفتح  التي  املللاأ�للسللاة  هللذه  الأبللريللاء،  برتاجيديا  الللالمللبللالة 

اأخرى للم�ستبَعدين اجلدد.  اأبوابا 

يقدم  ل  »امللل�للسللبللعللدون«  مللوؤلللف  اأن  الللتللاأكلليللد  ميكن  �سبق،  ممللا 

ليبني  يجهد  بل  الللقللارئ،  عاطفة  به  ي�ستدر  �ساذجا،  خطابا 

الب�سر،  ماليني  يعي�سها  التي  الإق�ساء،  حالت  ن�سوء  اأ�سباب 

ملللن مللنللظللور تللاريللخللي واجلللتلللملللاعلللي، ملل�للسللتللعللر�للسللا الأو�لللسلللاع 

الللراهللنللة يف بلللالد كللثللرية مللتللنللاثللرة علللللى قللللارات ثلللالث. ومللن 

ي�سعرون  الللذيللن  اأولللئللك  اأ�للسللوات  ُي�سمعنا  الكتاب  اأن  اجللليللد 

لي�سوا  اأنهم  فندرك  املحرومني،  املهم�سني  جتاه  بامل�سوؤولية 

اإن  بللقللوة  الللقللول  وحللدهللم قلقني يف مهب الإقلل�للسللاء. وميللكللن 

اأثللرا  يللرتك  فللهللو  اللللقلللراءة،  �سهل  كللتللابللاً  »امللل�للسللتللبللعللدون« لي�س 

ويف  واأخلللريا.  اأول  اإن�سانا  نف�سه  يعد  الللذي  الللقللارئ  يف  بالغا 

اخلتام يجب القول اإن الكتاب ينبغي له اأن ياأخذ مكاًنا يليق 

الدميقراطية  عللامل  �سدر  ات�سع  اإن  العاملية،  املكتبات  يف  بلله 

لأطاريحه.  الليربالية 
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تكنولوجيا إدارة األموال في الغد القريب

.. هونج جانغ وون

محمود عبد الغفار *
اأ�سلوب حياة  ع�سية الذكرى املئوية للثورة ال�سرتاكية الرو�سية )البل�سفية( التي �سهدت البالد معها منعطًفا تاريخًيا حاًدا والتي اأحدثت تغيريات جذرية يف 

ال�سعب الرو�سي، اأ�سلوب احلياة الذي حفره يف الزمن على مدى قرون طويلة ُمتعاقبة، ع�سية تلك الذكرى �سدر عدد كبري من الأعمال التي �سوبت نظرة فاح�سة 

جديدة اإىل ذلك املف�سل التاريخي وما رافقه من اأحداث وذلك من جوانبه التاريخية وال�سيا�سية والقت�سادية. وبقي اجلانب الديني مهماًل اإىل حد ملحوظ ومل 

ينل حظه من التغطية والتمحي�س البحثي، كما تندر الأعمال التي ناق�ست حقيقة اأنَّ يف عام 1917 كانت رو�سيا على مفرتق طريق مع عقيدتها امل�سيحية، مرة 

واإىل الأبد.

املُللدهلل�للس ل�سركة »علي  الللنللمللوذج  بللني  الللعللالقللة   مللا 

اأ�سفل  الفرعية  اجلملة  يف  املللذكللور  ال�سينية  بابا« 

والهاتف  الإلكرتوين  اللوح  الكتاب، و�سورة  عنوان 

الكتاب؟  الأمريكي بغالف  الدولر  واأيقونة  الذكي 

الأوىل  اجللللملللللللة  بللاخللتلل�للسللار جتلل�للسللدهللا  اللللعلللالقلللة 

املللللال يف ع�سر  اإدارة  كلليللفلليللة  حلللول  الللعللنللوان  اأعلللللى 

تلك  الإنللرتنللت؛  عللرب  الرقمية  التكنولوجيا  ثللورة 

املُختلفة  جوانبها  املللوؤلللف  �سيتناول  التي  العالقة 

عرب �سفحات الكتاب.

   الكتاب يف حد ذاته اإطاللة متهيدية لخت�سا�سي 

لإدارة  الرقمية  التكنولوجيا  جمللال  يف  حمللرتف 

الأملللللللوال علللرب الإنللللرتنللللت يف امللل�للسللتللقللبللل الللقللريللب، 

املخّل،  غري  التب�سيط  من  بنوع  �ساحبها  ُيقدمها 

ملا يطرحه من  العلمية  الدقة  على  بحيث يحافظ 

ل  قد  تكنولوجية  تف�سيالت  يف  خو�س  دون  اأفكار 

اأ�للسللاًل.  الللتللعللرف عليها  الللعللادي يف  الللقللارئ  يللرغللب 

القت�ساد  يف  متخ�س�س  وون«  جانغ  »هوجن  املوؤلف 

بالعا�سمة  �للسلليلله«  »يلللون  بجامعة  الأعللمللال  واإدارة 

�للسللغللوف باملعرفة  بللكللوريللا اجلللنللوبلليللة. رجلللل  �للسلليللول 

يعي�س  التي  الكيفية  لتاأمل  دفعه  ممللا  والطلللالع، 

املال  من  معينة  بحدود  العامل  هللذا  يف  النَّا�س  بها 

ت�سميته  علللللى  ا�للسللطلللللح  علل�للسللر  يف  والللتللكللنللولللوجلليللا 

الكتاب  ملو�سوع  �سائًقا  ا  عر�سً ُيقدم  وهو  »العوملة«! 

بهذا  اخلللا�للسللة  وجتللاربلله  ال�سخ�سية  خللرباتلله  عللرب 

املللجللال بللعللد اأن قلللام بلللزيلللارة الللعللديللد مللن الللبلللللدان 

املُللتللقللدمللة يف ا�للسللتللخللدام تللكللنللولللوجلليللا الإنلللرتنلللت يف 

واأن�سطة  عمليات  بها من  يتعلق  وما  الأموال  اإدارة 

حلليللاتلليللة يللوملليللة خمللتلللللفللة. زار فللرنلل�للسللا واإجنلللللللرتا 

التعرف  بهدف  وبولندا  وكندا  ومو�سكو  وطوكيو 

عن قرب على م�سطلح »تكنولوجيا اإدارة الأموال« 

النا�س يف كوريا يعرفون عنه  الذي مل يكن معظم 

الكثري. ال�سيء 

   ياأتي الكتاب يف خم�سة اأبواب. الباب الأول عنوانه 

املال  بني  املللزج  اأو  التوافق  تعني  املللال  تكنولوجيا   «

فمن  ولذا  الإنرتنت«،  الرقمية عرب  والتكنولوجيا 

الباب بطرح �سوؤال  املوؤلف هذا  اأن ي�ستهل  البديهي 

اأ�سا�سي حول مفهوم »تكنولوجيا املال«. ويف الإجابة 

م�سطلح  الأمللوال  تكنولوجيا  اأّن  املوؤلف  يرى  عنه 

عاملي يت�سمن داخله جمالت عديدة. كما يرى اأنَّ 

ا يف هذا املجال مثل القيام  هناك مناذج ب�سيطة جدًّ

بللخللدمللات  والللقلليللام  فللواتللري  ودفلللع  مللاللليللة  بعمليات 

تتعلق  بعمليات  القيام  وكذلك  كالقرتا�س  بنكية 

بلل�للسللركللات الللتللاأمللني علللللى اللل�للسلليللارة مللثللاًل مللن خللالل 

الآن  التاأمني تقوم  �سركات  الذكي. فبع�س  الهاتف 

ال�سيارة  داخل  بالإنرتنت  مت�سل  »ح�ّسا�س«  بو�سع 

الذي  بالبنك  كذلك  اأنَّه مت�سل  كما  عليها،  ن  املوؤمَّ

يتعامل معه �ساحب ال�سيارة وذلك لت�سهيل الكثري 

من الأمور املتعلقة بال�سيارة حال وقوع احلوادث.

ويللللرى امللللوؤللللف اأنَّ هلللذا اللللنلللوع ملللن الللتللكللنللولللوجلليللا 

ا تللاأخللر يف كللوريللا رغللم وجلللود البنية  املللتللطللورة جلللدًّ

الللتللكللنللولللوجلليللة اللللالزملللة لللله، وذلللللك بلل�للسللبللب بع�س 

عللام،  ب�سكل  البللتللكللار  اأو  لللالإبللداع  املكبلة  الللقللوانللني 

التي  الطموحة  الللتللطللورات  مللن  الكثري  يعوق  ممللا 

يللنلل�للسللدهللا الللكللثللريون يف اللللوقلللت الللللذي قللامللت فيه 

الللوليللات املللتللحللدة الأمللريللكلليللة واللل�للسللني بللدرا�للسللات 

الللدولللتللني  اأنَّ  يللعللنللي  املللللجللللال؛ مبلللا  هللللذا  جلللللادة يف 

النطالق  مرحلة  وبلغتا  البداية  مرحلة  جتاوزتا 

بالفعل. �سحيح  التي جتعلهما رائدتني حقيقيتني 

اأن كوريا تاأخرت عن بع�س الدول لكنها بكل تاأكيد 

يف مللوقللع اأفلل�للسللل بللكللثللري بلللل ول ميللكللن مللقللارنللتللهللا 

بنوك عديدة  كوريا  ففي  مثاًل.  الأفريقية  بالدول 

بحيث  الإنرتنت  ا�ستخدام  يف  متقدمة  خربات  لها 

ميكن لعمالء تلك البنوك القيام بكل ما ُيريدونه 

انللزعللاج  اأو  قلللللق  ودون  ب�سهولة  �للسللراء  اأو  بلليللع  مللن 

والهواتف  الإلكرتونية  والأللللواح  احلوا�سيب  عرب 

الذكية. وي�سرب املوؤلف منوذًجا لإحدى ال�سركات 

تكنولوجيا  عللرب  الأمللللوال  اإدارة  يف  ا  جلللدًّ الناجحة 

ُتهيمن  التي  البولندية  »بليون«  ب�سركة  الإنرتنت 

ل�سركات  القت�سادية  الأمور  الكثري من  اإدارة  على 

منوذجان  بابا«  و«علي  »جوجل«  العامل.  يف  عديدة 

املوؤلف مثاًل ملا  فذان كذلك يف هذا املجال. ويقدم 

اأّن  لو  به فيقول  اأن تقوم  التكنولوجيا  مُيكن لهذه 

الدفع  خللدمللة  بت�سغيل  قللام  املللحللالت  اأحللد  �ساحب 

الفوري عرب الإنرتنت بح�ساب املحل فاإنِّه ي�ستطيع 

والتي  املحل  من  القريبة  الهواتف  عدد  يعرف  اأن 

الإنرتنت،  عرب  الت�سوق  اأو  ال�سراء  خا�سية  لديها 

وبالتايل ميكنه اأن ير�سل ر�سائل ترويجية وتقدمي 

اأوقات  ويف  العمالء  هللوؤلء  ملثل  تخفي�سية  عرو�س 

حيث  فرن�سا،  من  الثاين  املثال  حمله.  من  قربهم 

بللاريلل�للس يتيح  بللنللك »مللرحللًبللا« يف  اأنَّ  املللوؤلللف  يللذكللر 

يللحلل�للسلللللوا على  اأن  الللذكلليللة  الللهللواتللف  مللل�للسللتللخللدمللي 

قلللرو�لللس بللنللكلليللة مبللجللرد الللقلليللام بللكللتللابللة الللبلليللانللات 

املطلوبة واإر�سالها اإىل البنك عرب الهاتف، وكذلك 

الغري  اإىل  النقود  واإر�للسللال  الللطللريان  تللذاكللر  �للسللراء 

دون احلاجة اإىل الذهاب اإىل البنك.

الباب الثاين عنوانه »مروًرا بكل ما يتعلق باحلياة 

هللنللا وهلللنلللاك«. ويللللرى امللللوؤللللف اأن تلللللك اللل�للسللركللات 

اجلديدة ت�ستثمر مبالغ طائلة يف م�سروعات كربى 

اأنهم  كما  املللايل،  الللتللداول  �سوق  اأ�سكال  كل  �ستغري 

احلقيقية  احللليللاة  �سيغري  مللا  وينتجون  ي�سممون 

على �سطح الأر�س؛ كمركبات الف�ساء واآلت ال�سري 

املعلومات  وتبادل  الت�سوير  واأجللهللزة  الإلكرتونية 

عرب  الأملللوال  اإدارة  نظام  مملليللزات  ومللن  الرقمية. 

التعبري  اأنه يتيح مل�ستخدميه  الإنرتنت  تكنولوجيا 

علللن وجللهللة نللظللرهللم وكللتللابللة الللتللعللللليللقللات حلللول ما 

النظام،  هللذا  ا�ستخدام  عند  يقلقهم  اأو  يزعجهم 

وبخا�سة عند حدوث اأخطاء تتعلق بكتابة البيانات 

يف ا�ستمارات الدفع النقدي اأو اأية اأمور غري مريحة 

ا  تتعلق بتقنيات تلك التكنولوجيا. هذا النظام اأي�سً
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وُمعدلت  الفائدة  اأ�سعار  معرفة  مل�ستخدميه  يكفل 

تغريها بدقة �سديدة بل ويقوم بح�سابها لهم على 

ا وبالدقة ذاتها. لقد  الأمدين القريب والبعيد جدًّ

متطورة  ائتمانية  بطاقات  كذلك  النظام  هذا  وفر 

ا وكاأنها �سنعت يف اجلنة على حد و�سف املوؤلف.  جدًّ

تتنباأ  اأن  ت�ستطيع  الئتمانية  هللان«  »�ِسن  فبطاقة 

باأحوال ال�سوق وبالتايل فهي قادرة على التنبوؤ مبا 

البطاقة،  ُم�ستخدمي  من  البنك  عمالء  فيه  يفكر 

البطاقة  تر�سل  ثللم  عللادة  �سرائه  يف  يرغبون  ومبللا 

البنك الذي ميكنه يف  اإىل موقع  البيانات  كل هذه 

هذه احلالة اأن يتعرف مبنتهى الب�ساطة على مدى 

رغبة عمالئه يف موا�سلة ا�ستخدام بطاقات البنك 

م�سائل كثرية  التغلب على  كما ميكنه  من عدمها، 

قللبللل حللدوثللهللا من  اللل�للسللراء  اإللللغلللاء  بللطلللللبللات  تتعلق 

خالل حتليل اخلطوات التي يقوم بها العمالء عند 

»�سام�سونغ« فقد طورت بطاقة  �سركة  اأما  ال�سراء. 

ا  جللدًّ مللتللطللورة  ح�سابية  بعمليات  تللقللوم  ائللتللمللانلليللة 

بحيث تزيد من ا�ستخدام عمالئها لتلك البطاقة. 

ا�ستهالكه  لأرقام  العميل  مبعرفة  يتعلق  فيما  هذا 

وحتديد  بدقة  حتملها  عليه  التي  الفوائد  ون�سب 

ذاتها  »�سام�سونغ«  ل�سركة  بالن�سبة  اأمللا  �سديدين، 

عن  قيمة  مبعلومات  متللدهللا  اجلللديللدة  فالبطاقة 

عدد مرات ا�ستخدام العميل لها، وعدد مرات قيامه 

يرتدد  التي  واملقاهي  واملطاعم  واملحالت  بالت�سوق 

وبللالللتللايل  يلل�للسللرتيللهللا،  الللتللي  املُللنللتللجللات  ونلللوع  عليها 

تللتللحللرك اللل�للسللركللة لللعللمللل اتللفللاقلليللات مللع اأكلللرب عللدد 

ا�ستمرار  ت�سمن  بحيث  الأمللاكللن  تلك  مللن  ممكن 

كما  اجلللديللدة،  البطاقة  با�ستخدام  عمالئها  قيام 

ت�سمن تلك الأماكن زبائن دائمني مقابل ح�سول 

ومتميزة  ُمر�سية  تخفي�سات  على  الزبائن  هللوؤلء 

الذكية  البطاقة  مل�ساألة  املوؤلف  يتطرق  ثم  ا.  اأي�سً

التي اأنتجتها اإحدى ال�سركات الهندية والتي تتيح 

ل�سركة »�ِسن هان« مثاًل اإدماج )8( بطاقات ذكية يف 

بطاقة بال�ستيكية واحدة مزودة بخا�سية ال�سغط 

بتحويلها  الللفللور  على  فيقوم  بها  مللوجللود  زر  على 

بنك  يف  نف�سه  للعميل  بح�ساب  ثانية  بطاقة  اإىل 

ثماين  باخت�سار  اأنها  اأي  بنوك!  ثمانية  حتى  اآخر 

بطاقات ذكية مدجمة يف بطاقة واحدة.

  الباب الثالث بعنوان »بنوك الإنرتنت ال�سهرية«. 

يلللرى امللللوؤللللف اأنَّ كللوريللا كللانللت مللتللاأخللرة عللن ركللب 

اإدارة  تكنولوجيا  مع  التعامل  يف  املحرتفة  البنوك 

الأموال عرب الإنرتنت مقارنة ببع�س الدول التي 

اللحاق بهذا  اإليها من قبل. لقد بداأت كوريا  اأ�سار 

الذي  »كللاكللاو«  بنك  2016م، من خللالل  عللام  الركب 

اجلنوبية يف  كوريا  �ستنجح  فهل  بنك«،  »ك-  مقره 

ال�سوؤال  هللذا  اأهمية  التقنيات؟  هللذه  مللع  التعامل 

جتاهل  ت�ستطيع  ل  الإنللرتنللت  بللنللوك  اأنَّ  يف  تكمن 

اأجرتها  لدرا�سات  فطبًقا  الأمريكية.  ال�سوق  قللوة 

فاإن  املالية  للتعامالت  الكورية  ري«  »اأو-  موؤ�س�سة 

من   %3.9 ن�سبة  حتتل  الأمريكية  الإنرتنت  بنوك 

تعامالت البنوك بالوليات املُتحدة، وهو رقم كبري 

ا التي بداأتها  يف �سوء الفرتة الزمنية الب�سيطة جدًّ

بعدها  تعافت  عللرات  معها  وواجهت  البنوك  هذه 

�سريًعا بداية من عام 2011م. القوة الثانية موجود 

بللابللا« ال�سهرية  بللاللل�للسللني مللن خلللالل �للسللركللة »علللللي 

من  ميكن  �سركة  وهي  2013م،  عام  تاأ�س�ست  والتي 

وال�ستثمار-  بالأموال  يتعلق  ما  كل  اإدارة  خاللها 

الهواتف  عللرب  بللالإنللرتنللت  تقريًبا-  ا�ستثناء  بللدون 

الآن  حتى  فيها  تاأ�س�س  فقد  اللليللابللان  اأمللا  الللذكلليللة. 

بنكان اثنان. يف اأوروبا هناك ما يقرب من ثالثني 

تاأ�س�س  الذي  الفرن�سي  بنك »مرحًبا«  بنًكا مركزها 

واإيطاليا  بلجيكا  اإىل  خدماته  وامتدت  باري�س  يف 

التناف�سية  للقوى  العر�س  هذا  اأّن  اأعتقد  واأملانيا. 

التي تواجهها كوريا عامليًّا يجيب عن ال�سوؤال الذي 

طرحه املوؤلف يف هذا الباب من الكتاب. �سحيح اأن 

الأمر �سعب لكن كوريا متتلك كل مقومات النجاح 

يف اقتحام هذا املجال دون �سك.

الباب الرابع بعنوان »معامل اأ�سواق املال يف امل�ستقبل 

�سركات  تنجح  عندما  اأنلله  املللوؤلللف  يللرى  الللقللريللب«. 

للهللا  املللللال يف حتللويللل خللدمللاتللهللا اإىل الإنلللرتنلللت، فللاإنِّ

ا�ستخدام  على  عمالئها  من  اأكللرب  اإقباًل  �ست�سمن 

الهواتف  عللرب  الأمللللوال  اإدارة  تكنولوجيا  تقنيات 

وب�سكل  �سراء  اأو  بيع  من  به  يقومون  فيما  الذكية 

للعميل  اآمًنا  �سيكون  ال�سياق  تقريًبا. يف هذا  يومي 

اأملللوال  مللن  ميلكه  مبللا  املتعلقة  بياناته  يعطي  اأن 

الأمللوال،  ا�ستثمار  ب�سركات  املت�سل  احلا�سوب  اإىل 

و�سيقوم احلا�سوب بتزويده بكل املقرتحات املتعلقة 

�سم�سرة  اأو  و�ساطة  بدون  م�سمونة  اأربللاح  بتحقيق 

اإدارة  اأ�سواق  املاألوفة.  من �سركات توظيف الأموال 

ا اإىل حد دفع اإحدى  الأموال م�ستقباًل متطورة جدًّ

�سركات التاأمني الكورية اإىل تزويد ال�سيارات التي 

تتوىل م�سوؤولية التاأمني عليها ب�سريحة اإلكرتونية 

دقيقة  مبعلومات  ال�سركة  متد  بالإنرتنت  مت�سلة 

علللن اأ�لللسلللللللوب قللليلللادة ملللاللللك اللل�للسلليللارة وعللللاداتلللله يف 

كانت  اإن  تقرر  اأن  لها  ي�سمح  الللذي  الأمللر  القيادة، 

وقوع  عن  الناجمة  الأ�سرار  عن  ا  تعوي�سً �ستعطيه 

حوادث من عدمه! اجلانب املظلم يف هذا امل�ستقبل 

7.1 مليون وظيفة  التكنولوجي هو اختفاء حوايل 

عام  حتى  والإعللالم  والفنون  الت�سنيع  جمللالت  يف 

2020م يف 15 دولة بالعامل، ويف املقابل �سوف توجد 

حللللوايل 2 مللللليللون فللر�للسللة عللمللل جللديللدة يف جمللال 

احلللوا�للسلليللب والللريللا�للسلليللات واللللعلللملللارة، مملللا يعني 

وظيفة.  مللللليللون   5.1 �سيبلغ  الللوظللائللف  نق�س  اأن 

الأملللوال  اإدارة  يف  القريب  التكنولوجي  امل�ستقبل 

 22 يف  وبالتحديد  التاريخ  يف  جللديللًدا  �سطًرا  كتب 

اأكتوبر 2015م وذلك بقبول » Bit Coin” كعملة 

مللعللرتف بللهللا وميللكللن الللتللعللامللل ملللن خللاللللهللا عرب 

وقد  جللديللدة  تكنولوجيا  اأنللهللا  �سحيح  الإنللرتنللت. 

�سُتحدث  تاأكيد  وبكل  لكنها  النجاح  لها  ُيكتب  ل 

اإدارة  املاألوف يف  تغيريات على النموذج الجتماعي 

وجه  على  بها  الب�سر  وعالقة  بللالأمللوال  يتعلق  ما 

التحديد. 

اللللبلللاب اخللللامللل�لللس والأخلللللللري ملللن اللللكلللتلللاب بللعللنللوان 

»ابللتلل�للسللامللات ودملللللوع مللتللعلللللقللة بللنللظللام تللكللنللولللوجلليللا 

اجلنوبية«.  كوريا  يف  الإنرتنت  عرب  الأمللوال  اإدارة 

بهذه  التعامل  قللررت  التي  الللدول  اأن  املللوؤلللف  يللرى 

الآن  تخو�س  اجلنوبية  كوريا  بينها  ومن  التقنيات 

تعبريه  حللد  على  امللللاء  �سطح  حتللت  �سرو�سا  حللرًبللا 

بكل  و�سفه  ميكن  عمل  يف  اأقدامها  تر�سيخ  بهدف 

هناك  اللل�للسلليللاق  هللذا  يف  »مللغللامللرة«.  بكلمة  ب�ساطة 

بلل�للسللاأن كلللوريلللا. فللقللد اقتحمت  مللا يللدعللو للللللتللفللاوؤل 

2015م  عللام  الأمريكية  ال�سوق  »�سام�سونغ«  �سركة 

وحققت جناًحا ملحوًظا رغم التعاطف الكبري من 

الإعالم الأمريكي مع �سركة »اآبل« املناف�س ال�سديد 

ميكنها  كللوريللا  اأن  املللوؤلللف  يللثللق  وللللذا  ل�سام�سونغ. 

القيام بدور رائد يف اآ�سيا يف جمال تكنولوجيا اإدارة 

الأموال عرب الإنرتنت، ويوؤكد اأنه لن يدخر جهًدا 

يف تقدمي كل خرباته وما ميلكه من معرفة قيمة 

تلك  كوريا  تبلغ  اأن  لأجللل  املجال  بهذا  ومعلومات 

املن�سودة. الريادة 

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

الغد  يف  الأمللوال  اإدارة  تكنولوجيا  الكتاب:  عنوان 

القريب

املوؤلف: هوجن جانغ وون

النا�سر: ميل كيوجن جيه

2016م �سنة الن�سر: فرباير 

الكورية اللغة: 

 228 عدد ال�سفحات: 

 * مدر�س الأدب احلديث واملقارن

كلية الآداب- جامعة القاهرة
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تفسير القرآن؛ مساهمة في التنوير.
 مجموعة من المؤلفين )تنسيق فيلي شتويل(

رضوان ضاوي *
التنوير واحلوار ينبعث من الإذاعة 

اأ�سل هذا الكتاب برنامج �سهري يف راديو اأملانيا، ا�ستمر ملا يقارب ال�سنتني وكانت اآخر حلقة يف �سبتمرب 2016. وحتول هذا الربنامج اإىل كتاب يف التف�سري املي�سر باللغة 

الأملانية.وقد �سبقت هذه التجربة جتارب عديدة يف هذا املجال من بينها كتاب قول على قول املوؤلف« لـ ح�سني �سعيد الكرمي الذي كان اأ�سله برناجما يحمل ال�سم 

نف�سه وكان يذاع على اأثري اإذاعة بي بي �سي، وكتاب »التي�سري يف التف�سري« وكتاب »اللغة الفرن�سية اأو الكتاب الفرنكفونيون« على اإذاعة ميدي1 املغربية. اجلدير 

بالذكر اأّن هناك جتربة فريدة يف �سلب مو�سوع الكتاب هي الربنامج التف�سريي املغربي »التي�سري يف اأحاديث التف�سري« لل�سيخ املكي النا�سري )1985(، الذي �سدر 

يف �ستة اأجزاء.

الللقللراآن  لتقريب  الو�سائل  اأحلللدث  مللن  الإذاعلللي  التف�سري  يعّد 

اللللكلللرمي اإىل عللقللول وقلللللللوب املللهللتللمللني واملللتلللللقللني، وقلللد اأحلللرز 

 Koran erklärt الربنامج التف�سريي »تف�سري القراآن« 

 2015 اأملللانلليللا يف �سنة  اإذاعلللة  اأثللري  اأول بللث للله على  ، الللذي كللان 

وتعلقت به اأ�سماع النا�س من اأملانيا اأميا تعلق ل�سبغته الرتبوية 

اآراء  فبح�سب  الأملللان،  اهتمام  على  البارز،  الإ�سالحي  وطابعه 

امل�ستمعني الأملان ل ميكن وجود برنامج اأكر نفعاً وروعة من 

هذا الربنامج يف الدنيا.

الإ�للسللالم  قلليللام متخ�س�سني يف  علللللى  الللربنللامللج  فللكللرة  وتللقللوم 

�سمن  تقدميها  يتم  القراآن،  قراآنية خمتارة من  اآيات  بتف�سري 

اإطللارهللا الللتللاريللخللي. لللقللد بلللداأ الللنللا�للس يللتللحللدثللون عللن الللقللراآن، 

اإل  الللقللراآن  فهم  ميكن  ول  يفهموه.  اأن  اأي�سا  يللريللدون  لكنهم 

التاريخي.  �سياقه  �سمن 

اإيجابية  الإذاعية  ال�سل�سلة  هذه  على  اأ�سا�ساً  الفعل  ردود  كانت 

اإىل  املخل�سة  التهاين  الكثري من  الده�سة، فقد و�سل  اإىل حد 

مطلوب  اأمر  فهو  ال�سل�سلة،  هذه  لطرحهم  الربنامج  حمرري 

وجتلللربلللة ميللكللن اأن تللعللمللم علللللى الإجنللليلللل وعلللللى بللاقللي الللكللتللب 

املقد�سة يف زمن يعاين فيه احلوار بني الثقافات والأديان اأزمة 

الرئي�سية  القراآنية  املوا�سيع  على  الكتاب  ركللز  وقللد  حقيقية. 

العنف«.  اإىل  »الدعوة  مثل  اإ�سكالية  الباحثون  فيها  يجد  التي 

اإىل اجلدال  التطرق  الأ�سا�سية هي  الربنامج  كانت فكرة  لهذا 

املللتللنللامللي داخلللل املللجللتللمللع الأملللللاين مللن خلللالل تللخللوفلله ممللا قد 

العنف.  اإىل  دعللوة  من  والراديكاليون  الإ�سالميون  له  يهيئوه 

وامل�سلمني،  لالإ�سالم  العداء  ظاهرة  هناك  اأخللرى  ناحية  ومن 

وي�ستعمل اأعداء الإ�سالم القراآن لهذه الغاية، لأّن الكثريين ل 

يفهمون ول يعرفون خلفيات و�سياق الآيات القراآنية. 

كتاب »تف�سري القراآن، م�ساهمة يف التنوير«

فهر�س  اإىل  اإ�سافة  وق�سمني،  مقدمة  من  الكتاب  هذا  يتكون   

يف  امللل�للسللاركللني  الإ�للسللالملليللة  الللدرا�للسللات  يف  املتخ�س�سني  اأ�للسللمللاء 

وقد  الكتاب.  هللذا  يف  تف�سريها  مت  التي  الآيللات  ودليل  الكتاب 

بعنوان  وجاء  له  الأ�سا�س  املكّون  الكتاب  من  الأول  الق�سم  �سم 

اأملانيا«، ومت  اإذاعللة  يف  الربنامج  ن�سو�س من  القراآن-  »تف�سري 

�سمنها  املحرر  �سّنف  مو�سوعاً   17 على  الن�سو�س  هذه  توزيع 

مداخالت الباحثني، مثل مو�سوع اإ�سكاليات التف�سري، و�سفات 

واحلللرب،  والعنف  الكتاب،  واأهللل  وامللللراأة،  حممد،  والنبي  اهلل، 

وال�سو�سيولوجيا  الطبيعية،  والللعلللللوم  واحللللداثلللة،  والللتللاريللخ 

والتعليم.

الأكادمييني  من  جمموعة  القراآنية  الآيللات  تف�سري  يف  و�سارك 

جمموعة  اإىل  املُللنللتللمللني  الإ�للسللالملليللة  الللعلللللوم  يف  املتخ�س�سني 

خرية  �للسللارك  اأملللانلليللا  ومللن  العاملية.  الأكللادميلليللة  املوؤ�س�سات  مللن 

توما�س  مثل  الأملللانلليللة  الللدرا�للسللات  جمللال  يف  الأملللللان  الباحثني 

بللوبللتلل�للسللني  وهلللللارمتلللللوت   ،  Thomas Bauerباور

 Marcoسولر� ومللللاركللللو   Hartmut Bobzin
. Hans Zikerوهان�س ت�سيكر ، Schöller

ومن اأهّم ال�سعوبات التي واجهت امل�ساركني يف اإعداد ال�سل�سلة 

تب�سيطه،  على  والعمل  القراآن  عن  احلديث  هي  معاً  والكتاب 

خا�سة اأنه اأعد خ�سي�ساً لكافة النا�س عرب موجات الأثري. قد 

اأملانيا يف اإطار اهتمامهم  انربى لهذه املهمة علماء الإ�سالم يف 

بالقراآن وبالكتاب املقد�س للم�سلمني وبحياة امل�سلمني اليومية 

بعناية ومت  اآيات قراآنية  اختيار  الكتاب، مت  اأملانيا، ففي هذا  يف 

طللرف  مللن  والللديللنللي  الللعلللللمللي  �سياقها  يف  وتللقللدميللهللا  ترتيبها 

ومتخ�س�سني. خرباء 

الق�سم الأول: مناذج من القراءات

قوله  الأنبياء  حمور  �سمن  التف�سري  تناول  قد  بوبت�سني  كان 

تعاىل:«اإين عبد اهلل اآتاين الكتاب وجعلني نبيا« )�سورة مرمي، 

30(. بداأ هارمتوت تف�سري الآية الكرمية بتذكره حلدث  الآية 

عيد  مللو�للسللوع  تخ�س  فل�سطني  مللن  بللريللديللة  ببطاقة  تو�سله 

اإىل  اإ�للسللارة  يف  النخلة  حتت  مللرمي  �سورة  وفيها  امل�سيح  ميالد 

فكرة الرواية الإ�سالمية عن امل�سيح واأمه. وانطالقاً من الآية 

الكرمية رّكز املف�سر على تاأكيد القراآن على ب�سرية امل�سيح.

اأّما ماركو �سوللر فقد تناول بالتف�سري الآية الكرمية )اقرتبت 

ماركو  ينطلق   .)1 الآية  القمر،  )�سورة  القمر(  وان�سق  ال�ساعة 

يف  الآيلللات  مللن  الكثري  بع�س  غمو�س  م�ساألة  كللون  مللن  �سوللر 

خا�سة  الب�سيطة،  القراءة  خالل  من  فهمها  ميكن  ول  القراآن 

للمرء  ميكن  ل  ن�سو�س  وهي  للجدل،  املُثرية  الن�سو�س  تلك 

الآيللات؟  هذه  ت�سري  تاريخي  حدث  اأي  اإىل  بال�سبط  يحدد  اأن 

معجزة  هو  القمر  ان�سقاق  حللدث  اأن  على  العلماء  اأجمع  فقد 

اإلللهلليللة تللثللبللت نللبللوة حمللمللد. لللكللن �للسلليللاق الآيللللة ل ُيلل�للسللاعللد على 

اأم قادم؟  يتعلق بحدث ما�ٍس  الأمر  اإذا كان  تو�سيح م�ساألة ما 

وهي الإ�سكالية نف�سها التي ت�سري اإليها الآية الثانية من �سورة 

للِذيللَن َكللَفللُروا ِمللْن اأَْهلللِل اْلللِكللَتللاِب ِمْن  ْخلللَرَج الَّ للِذي اأَ احل�سر )ُهللَو الَّ

طرد  حدث  هل  الكتاب:  اأهللل  طرد  عن  �ْسِر(  احْلَ ِل  وَّ
ِلأَ ِدَيللاِرِهللْم 

بامل�ستقبل،  عالقة  له  احلدث  اأن  اأم  النبي  عهد  يف  الكتاب  اأهل 

اأي يف احل�سر.

عليكم  تقول )حرمت  التي  الآيللة  تناول  فقد  بللاور  توما�س  اأّمللا 

لكن  الفهم.  �سهلة  تبدو  اإنها  بالقول   )3 الآيللة  )املائدة،  امليتة( 

هذا غري �سحيح من وجهة نظره. ويقول اإنه توجد اآية اأخرى 

ويلل�للسللاأل:   .) )الللنلل�للسللاء،23  اأمللهللاتللكللم(  عليكم  م�سابهة:)حرمت 

وجتاه  الأم  جتاه  الإن�سان  على  حرمت  التي  ال�سلوكيات  ماهي 

الأم، ويحرم  الزواج من  اأنه يحرم  العلم  اأهل  احليوان؟ يجمع 

يكون  لكي  اإ�سالمية.  بطريقة  احليوان  يذبح  مل  ما  امليتة  اأكل 

النبوية  الن�سو�س  مللن  ال�ستفادة  مللن  لبللد  كللامللاًل،  التف�سري 

الذي  عنها  اهلل  ر�سي  ميمونة  حديث  مثل  للمو�سوع  املوازية 

ب�ساة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�للسللول  )مللرَّ  امليتة  اأكللل  يبيح 

فقال:  ميتة.  قالوا:اإنها  اإهابها؟«  اأخذمت  »لو  فقال:  يجرونها 

عكيم:  ابللن  يناق�سه حديث  ، يف حني  والللقللرظ(  املللاء  يطهرها 

)اإذا اأتاكم كتابي فال تنتفعوا من امليتة باإهاب ول ع�سب(.

مللن اأجلللل حللل لغز هللذا الللتللعللار�للس يللقللرتح تللومللا�للس بلللاور ثالث 

ميكن  التي  واملن�سوخ  النا�سخ  مب�ساألة  ال�ستعانة   .1 منهجيات: 

 - قبله.2  مللا  احلللديللث  فين�سخ  احلللديللث،  على  اأيلل�للسللاً  تطبيقها 

منهجية التحقق والتاأكد من درجة �سّحة احلديث من عدمها 

)نقد احلديث(. هكذا يظهر لنا باأن حديث عبد اهلل بن عكيم 

احلللديللثللني  ا�للسللتللعللمللال   -3 اهلل.  ر�للسللول  ي�سمع  لأنللله مل  مللر�للسللل 

املتعار�سني كليهما. فبدل اأن يعمل املرء جاهداً على اإنكار ن�س 

اأحللاديللث  يف  الدقيقة  التفا�سيل  عللن  يبحث  حللديللث،  اأو  قللراآين 

التي  والنتيجة  منها.  امل�ستعملة  امل�سطلحات  وبتدقيق  اأخللرى 

يتو�سل اإليها الباحث توما�س باور هي اأن الن�سو�س التي تقبل 

انفتاحها  على  تدل  ن�سو�س  هي  املللزدوج  ال�ستعمال  هذا  مثل 

على العديد من التف�سريات وت�ساحمها اإزاء هذه التعددية.
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حامل  بللاور،  توما�س  الإ�سالميات  وعللامل  امل�ستعرب  منح  لقد 

امللتب�س  الت�سامح  مفهوم  فلهيلم«  جوتفريد  »ليبنيت�س  جائزة 

يقول  �سديد،  وباخت�سار  الإ�سالمي.  للعامل  خ�سلة  باعتباره 

املفهوم باأن الغمو�س والتعار�س والالمفهوم يف �سلوك التاريخ 

جتنبها.  بللاللل�للسللرورة  يللجللب  �سيئة  خ�سلة  يللعللّد  ل  الإ�للسللالمللي 

وخمتلفة  متعددة  تف�سريات  وجللود  فللاإن  ذلك  من  العك�س  على 

العبارة  ذلللك  على  مثال  وخللري  ذاتها،  حد  يف  كبرية  قيمة  تعّد 

يعني  هللذا  الللعللارفللني«.  خللري  و«واهلل  اأعلللللم«  »واهلل  الكال�سيكية 

قدمنا  »لقد  بالقول:  التف�سريات  من  ملزيد  اأو�سع  جمال  منح 

قللدرات  منتلك  ب�سر  نحن  النهاية  يف  لكن  عللنللدنللا،  مللا  اأفلل�للسللل 

فهم يف  و�سوء  اأخطاء  ارتكاب  اإىل  بنا  يللوؤدي  قد  حمللدودة، مما 

اأعمالنا«.

الق�سم الثاين: م�ساهمة تنويرية يف الأديان املقارنة

مطولة  درا�للسللات  ثللالث  الكتاب  هللذا  مللن  الللثللاين  الق�سم  ي�سم 

الإ�للسللالملليللة.  الللدرا�للسللات  اأمللللان متخ�س�سني يف  علللللمللاء  لللثللالثللة 

 Thorsten �للسللنللايللدر�للس  تللور�للسللن غللريالللد  درا�لللسلللة  فللفللي 

تف�سري  عن  تاريخية  »ملحة   Gerald Schneiders
فهم  على  الزمكانية  الللتللاأثللريات  فيها  الكاتب  تللنللاول  الللقللراآن« 

للقراآن  واملللعللا�للسللر  الكال�سيكي  التف�سري  كتب  واأهلللم  الللقللراآن، 

وعنا�سرها، وتاريخ اأهم ترجمات معاين القراآن اإىل الأملانية.

 Angelika Neuwirth اأّما امل�ستعربة اأجنليكا نويفرت

فقد جاءت درا�ستها خمتزلة اإىل حد ما بعنوان »تف�سري القراآن 

بني علم الدين وال�ست�سراق«. وجاءت الدرا�سة الثالثة بعنوان 

اإجنلرب�ست »ل�سب�ستيان  الأملانية  الإذاعللة  يف  الإ�سالم  »ح�سور 

Sebastian Engelbrecht. ومن املوا�سيع التي 
والقانوين  الديني  ال�سياق  هللذه  درا�للسللتلله  يف  الباحث  تناولها 

يف  امل�سلمني  و�سورة  القراآين،  للتف�سري  وال�سحفي  وال�سيا�سي 

وجوب  اإىل  الباحث  دعا  وقد  الأملانية.  باللغة  الناطق  الإعللالم 

عن  حتلللدث  كللمللا  اللللقلللراآن،  و�للسللرح  تف�سري  علللللى  امل�سلمني  عللمللل 

مثال(،  العنف  )مو�سوع  القراآن  فهم  على  الزمنية  التاأثريات 

فاإ�سكالية التطور احلالية تكمن يف الراديكالية، والراديكاليون 

الن�س،  ت�سكل  زمللن  يف  الللقللراآن  فللهللم  اإىل  ميلليلللللون  املللتلل�للسللددون 

وي�سقطونها  الأخالقية  مثاليته  يف  املا�سي  اإحياء  فيحاولون 

على  تن�سوي  تاريخية  مفارقة  اإىل  يوؤدي  وهذا  احلا�سر،  على 

الدين، فيحيد فهمهم  تتطور مع تطور  التي  املجتمعات  فكرة 

ب�سكل  والفكرية  الأخللالقلليللة  املعا�سرة  الللقللوانللني  عللن  الللديللنللي 

كبري )الزمن احلجري لالإ�سالم(.

اإن الللهللدف مللن الللكللتللاب هللو الإخلللبلللار، والللتللنللويللر، واملللالحللظللة 

م�سبقاً،  املرت�سخة  الآراء  مللن  التخوفات  ومللواجللهللة  املللتللعللددة، 

اأو  قلللروؤوه  القليلني  ولكن  الللقللراآن،  عللن  يتحدثون  فالكثريون 

اهتموا حتى ب�سياق ن�سه الثيولوجي. رغم ذلك يعرتف من�سق 

اأنه ل يوجد  Willi Steul على  �ستويل  الكتاب فيلي  هذا 

بقوة م�ستقبال مثل  به اجلمهور  يهتم  مو�سوع مركب و�سعب 

»الإ�سالم«.  ال�سحرية  بالكلمة  املرتبطة  اهتمامه بالتطورات 

وي�سبو كتاب »تف�سري القراآن، م�ساهمة يف التنوير« اإىل ترتيب 

العلوم  يف  متخ�س�سون  علماء  قام  فقد  القراآن.  وتبليغ  و�سرح 

الإ�سالمية ب�سرح وتف�سري اآيات قراآنية خمتارة، اإذ منهجهم يف 

اأهداف  بني  ومن  التاريخي.  و�سياقها  اإطارها  يف  و�سعها  ذلك 

يف  وامل�ساهمة  املقد�س،  الكتاب  ا�ستعمال  �سوء  منع  الكتاب  هذا 

اإذ  اإ�سكالية«  القراآن عن«�سور  اإننا نتحدث يف  الديني.  التنوير 

يللربروا  لكي  قراآنية  ن�سو�ساً  ي�ستعملون  اإ�سالميني  هناك  اإن 

بها �سلوكهم. كما يلجاأ معادون لالإ�سالم اإىل الن�سو�س نف�سها 

لكي يظهروا ما ي�سمونه التخلف ال�سامل للدين. 

و�سمن  بللاملللو�للسللوع  الأمللللر  يتعلق  مللا  يللطللرح يف  �للسللوؤال  اأهلللم  اإن 

هللذا امللل�للسللروع هللو الللتللايل: هللل بللهللذا الللكللتللاب »تف�سري الللقللراآن، 

يف  الأملللانلليللة  النقا�سات  ت�سبح  اأن  ميكن  التنوير«  يف  م�ساهمة 

جمللال الللدرا�للسللات الإ�للسللالملليللة وتلللللقللى مللعللاين الللقللراآن الللكللرمي 

غاية  هو  لأنلله  رئي�س،  مطلب  هو  املطلب  هللذا  اإن  مو�سوعية؟ 

الكثري  بللاأن  الكتاب  هللذا  على  امل�سرفون  ويعتقد  الكتاب.  هللذا 

الدين  واإىل  القراآن  اإىل  اأن ينظروا  الذين يريدون  النا�س  من 

الإ�سالمي ب�سكل مو�سوعي، عليهم اأن يرجعوا اإىل هذا الكتاب 

يريدون  الللذيللن  النا�س  مللن  الكثري  وبخ�سو�س  فيه.  والنظر 

فاإنهم  مو�سوعي  غري  ب�سكل  الإ�سالم  واإىل  القراآن  اإىل  النظر 

لن يجدوا غايتهم يف هذا الكتاب.

الأملانية،  الكتب  عللامل  يف  وجتديد  حداثة  فيه  الكتاب  هللذا  اإن 

فللقللد مت اخللتلليللار نلل�للسللو�للس قلل�للسللرية مللرتللبللطللة بلل�للسللور حملللددة 

املللطلللللوب يف الآيلللة مللن طللرف علللللمللاء م�سهود لهم  وبللاملللو�للسللوع 

املللرء  يللقللراأ  اأن  الللعللامل. ولي�س مطلوبا  كللل  مللن  املللجللال  هللذا  يف 

الكتاب من اأول �سفحة اإىل اآخرها. وميكن للمرء اأن يبحث يف 

باتباعه  لهتماماته  �سروري  هو  وما  اإليه  يحتاج  عما  الكتاب 

ح�سب  بت�سنيفه  الكتاب  موؤلفو  قام  فقد  املو�سوعاتي،  للمنهج 

الأمللر  كللان  اأو  دينية  موا�سيع  �سيا�سي،  مو�سوع  املو�سوعات: 

يتعلق باملو�سوع الكبري وهو العنف. 

ترتيب اآيات القراآن يف ال�سياق التاريخي

الللذي  العنف  مو�سوع  خللالل  مللن  امل�ساألة  هللذه  تو�سيح  ميكن 

ي�سميه  ما  اإن  الكتاب،  هللذا  يف  امل�ساهمون  الباحثون  له  تطرق 

�سمع  الللتللي   Skandalverse امللللللغللزة  الآيللللات  الللكللتللاب 

الكرمية  الآيللة  مثل  اإ�سكالية  البع�س  عند  و�سكلت  الكل  عنها 

 Tötet ihr،  )192 )الللبللقللرة،  ثقفتموهم«  حيث  »اقتلوهم 

الإ�للسللالملليللون  ا�للسللتللعللمللل  جللهللة  فللمللن   ،wo sie findet
واأعمالهم  وح�سيتهم  ويللربروا  العنف  ميار�سوا  لكي  الآية  هذه 

الإرهلللابللليلللة، لللكللن اأعلللللداء الإ�لللسلللالم ا�للسللتللعللملللللوهللا بلللدورهلللم لكي 

اللوم ويجب حماربته.  الإ�سالم دين ي�ستحق  اأن  يربهنوا على 

ومن ناحية اأخرى يتعلق الأمر مب�ساألة كيفية و�سع هذه الآية 

اآخر يف  يف ال�سياق ال�سحيح، ولهذا فقد �سلك علماوؤنا منظورا 

تاريخية  و�سعية  اإطللار  يف  نزلت  القراآنية  فللالآيللات  تف�سريها، 

اإىل م�ساألة هي  العلماء  ي�سري  الإميان. وهنا  تن�سر  لكي  معينة 

اأ�س�س  اأنلله يف ذلللك الللوقللت كللان جللدال بللني حممد النبي الللذي 

يثبته  اأن  اأي�سا  يجب  والللذي  جللديللًدا  جمتمعاً  ذاتلله  الللوقللت  يف 

فاإذا  قري�س.  وبني  العربية  اجلزيرة  �سبه  يف  و�سيا�سيا  ع�سكريا 

يف  الأمللة  عن  نتحدث  باملقابل  القبلي-  املجتمع  �سنت�سور  كنا 

اللل�للسلليللاق الأوروبللللللي-، فللقللد خلللللق هلللذا الأمللللر �للسللراعللا بللني هللذه 

القبائل على ال�سلطة. ويقول الكثريون اإن هذه الآيات �ساحلة 

ممتدة  و�سالحية  كوين  تاأثري  لها  ولي�س  الزمن  لذلك  فقط 

ب�سكل عام. 

اإذاً فقد كان هذا الكتاب »تف�سري القراآن، م�ساهمة يف التنوير« 

ثللمللرة للللللدرو�للس الللعللامللة الللتللي احللتللك فلليللهللا امللل�للسللتللمللع والللقللارئ 

الأملللللاين احللتللكللاكللا يللوملليللا مللبللا�للسللرا مللع مللعللاين اللللقلللراآن الللكللرمي 

فللر�للسللة للللللتللاأكلليللد مللن جللديللد، علللللى احلللاجللة املللا�للسللة ملللثللل هللذه 

وعلى  الثقافات  على  املنفتحة  واحلللواريللة  الفكرية  امل�ساريع 

الأديان. 

وقد ق�سم هذا التف�سري اإىل حلقات كل واحدة منها ت�سمل اآيات 

لكل حلقة متهيد يتطرق فيه عامل  ُجعل  القراآن،  خمتارة من 

لل�سياق  يعر�س  ثم  العام،  مو�سوعها  اأو  الآيللة  مل�سمون  الدين 

�سيق  باأ�سلوب  الللقللراآن،  من  قبله  مبا  وارتباطه  فيه  ورد  الللذي 

بللني الآيللللات، وقلللد احلللرتز من  اأوجللله التنا�سب  و�للسللهللل، ملللربزا 

عملية  تعيق  اأن  ميكن  الللتللي  والفقهية  العلمية  امل�سطلحات 

التوا�سل والفهم على املتلقي الأملاين. هكذا ميكننا اأن ن�ستنتج 

فقد  الللكللتللاب.  هللذا  يف  امل�ساهمون  اتبعها  التي  املنهجيات  اأهللم 

ال�ستهالل  خللالل  مللن  الفهم  على  ال�سامع  اإعللانللة  على  عملوا 

ب�سرح مو�سوع الن�س القراآين. كما اأنهم افرت�سوا وجود وحدة 

بينها  الت�سابه  بللاأوجلله  واعتنوا  املللدرو�للسللة.  لللالآيللات  مو�سوعية 

اأوردوا  حني  املو�سوعي«  »التف�سري  مبنهج  ذلللك  يف  م�ستعينني 

الآيات القراآنية التي تتحدث يف مو�سوع الآية املف�سرة نف�سها، 

ومقارنة الآيات القراآنية الواردة يف كل مو�سوع مو�سوع، وكل 

ميدان ميدان، اإعمال ملبداأ التكامل الذي مييز كتاب اهلل. وقد 

وجتنبوا  والفقهية،  العلمية  امل�سطلحات  من  الباحثون  احرتز 

القراآن  بيان معاين  املي�سر يف  الأ�سلوب  واتبعوا  ال�سعبة،  اللغة 

من خالل الهتمام بالق�سايا الواقعية، وبهموم النا�س املعا�سة 

ال�سحفي  والأ�سلوب  يتوافق  مبا  والإيجاز  الخت�سار  واعتماد 

الإذاعي.

اإن حلل�للسللور الللطللابللع الللرتبللوي واللللهلللّم الإ�لللسلللالحلللي والللغللر�للس 

التنويري يف هذا الكتاب، يوؤكد على اهتمام الأو�ساط الثقافية 

فهم  يف  اجلاد  عملهم  خالل  من  الإ�سالم  مع  باحلوار  الأملانية 

معاين القراآن الكرمي ودفع �سبهة الإرهاب والعنف عنه.

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

الكتاب: تف�سري القراآن، م�ساهمة يف التنوير.

اللللكلللاتلللب: تللنلل�للسلليللق فلليلللللي �للسللتللويللل، جمللمللوعللة من 

املوؤلفني.

.2017 النا�سر: زوركامب ) 297�سفحة(، 

اللغة الأملانية.   اللغة: 

* باحث يف الدرا�سات الأملانية، الرباط
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كيف نقرأ التراث الحابادي؟
أرئيل روط

فوزي البدوي *

ل يعرف القراء العرب يف غالبيتهم ال�سيء الكثري عن اليهودية احلديثة واملُعا�سرة يف جمالت الفكر والفل�سفة والت�سوف والدين فقد غطت ال�سهيونية 

ا اإىل هذه اجلوانب الأخرى التي ل تقل  وال�سراع ال�سيا�سي والع�سكري كل اجلوانب الأخرى وهو اأمر مفهوم يف زمنه ولكن اآن الأوان ليلتفت العرب اأي�سً

اأهمية واإذا كان القراآن قد �سدر يف ترجمته الرابعة يف اللغة العربية منذ �سنوات خلت على يد اأوري روبني بعد ترجمات كل من هرمان ريكندورف 

ويو�سف يوئيل ريفلني واهارون بن �سما�س فمن باب اأوىل واأحرى اأن يهتم العرب هم الآخرون ب�سيء مما يكتب عن هذه اليهودية التي ارتبط تاريخهم 

بتاريخها منذ زمن الدعوة اإىل اأيامنا حتقيقًا لو�سية الر�سول الأعظم لزيد بن ثابت الأن�ساري ورعاية حلقوق املعرفة اإن نحن ا�ستعرنا عبارة احلارق 

املحا�سبي ب�سيء من الت�سرف. 

املجال  يف  ال�سنة  هللذه  ال�سادرة  الكتب  اأهللم  من  ولعل 

الديني م�ساهمة الباحث اأرئيل روط يف درا�سة الرتاث 

احل�سيدية  احلللركللة  فلللروع  اأحلللد  اإىل  ن�سبة  احلللابللادي 

القرن  التي ظهرت يف  חב’ד   חסידות  اليهودية 

امل�سهور  الليادي  زاملللان  �سنيور  يللد  علي  ع�سر  الثامن 

يف  املللعللظللم  اللل�للسلليللخ  اأو   Alter Rebbe بلللللقللب 

تقاليدنا. 

فروع  ثالثة  تتوزعها  واملعا�سرة  احلديثة  واليهودية 

الأ�سا�سية  بتياراتها  الإ�سالحية  اليهودية  كربي هي: 

الللثللالثللة الللللليللربايل واملللحللافللظ والللتللجللديللدي وتلليللار 

الإن�سانوي  بفرعية  الالئكية  اأو  العلمانية  اليهودية 

اليهودية  هللذه  هللو  الكبري  الثالث  والللتلليللار  والللالئللكللي 

املمثلة  وهللي  الربانية  اليهودية  وريثة  الأرثوذك�سية 

ان�سغلوا  اأجلللدادنلللا ممللن  يللقللول  كللمللا  اللليللهللود  جلللمللهللور 

اليهودية  هللذه  �سمنها  وتللقللع  الطائفة  هللذه  بللدرا�للسللة 

 Ultra orthodox املللغللاللليللة  الأرثلللوذكللل�لللسللليلللة 

على  فعل  كللرّد  ن�ساأ  الللذي  الفرع  وهللي  الن�ساأة  حديثة 

اأوروبا  التيار املنادي من داخل اليهودية بالندماج يف 

الثامن  القرن  يف  الأنلللوار  ع�سر  حملها  التي  وقيمها 

التقليدية  باليهودية  مت�سددا  مت�سكا  ملتزما  ع�سر 

واأحكامها يف املاأكل وامللب�س الأ�سود واإر�سال الذوؤابتني 

اأ�للسللحللاب الأرديلللللة اللل�للسللوداء  اأطلللللق عليهم لللقللب  حللتللى 

وجتنبوا ما اأمكنهم ذلك الختالط بالآداب الدنيوية 

يف  باأنواعها  والفنون  وال�سينما  امل�سرح  من  الأوروبية 

يف  ودونية  بل  هام�سية  منزلة  املراأة  واأنزلوا  بداياتهم 

نظامهم ويف داخل هذه اليهودية الأرثوذك�سية املُغالية 

ن�ساأت الفرق املعروفة باحل�سيدية اأو احل�سيدمي مبعنى 

واحلريديني  العربية  اللغة  يف  الللورعللني  اأو  الأتللقلليللاء 

لهم  خ�س�س  الذين  احلباديني  اأو  واللبوبافيت�سيني 

اأطروحته اجلامعية هذه ويعرف  اأرئيل روط  الباحث 

املعار�سون  وهم  املتنغدمي  با�سم  اإ�سرائيل  يف  بع�سهم 

اأ�سولها  . واحل�سيدية يف  ליטאים  للتيار احل�سيدي 

والبللتللهللاج  والللفللرح  الللقلللللب  تغليب  اإىل  تللدعللو  الأوىل 

اإىل  الو�سول  اإىل  �سبيال  وتلوناتها  العاطفة  متو�سلة 

معرفة اخلالق والقرتاب منه. 

بق�سم  جامعية  اأطللروحللة  الأ�للسللل  يف  الكتاب  هللذا  ن�سر 

يف  املتخ�س�سة  اإيللالن  بار  بجامعة  اليهودية  الفل�سفة 

الربوفي�سور  بللاإ�للسللراف  اليهودية  الدينية  الللدرا�للسللات 

املللا�للسلليللحللانلليللة والللفللكللر  املللتللخلل�للسلل�للس يف  �للسللفللارتللز  دوف 

بعنوان   1 الللديللنلليللة  وال�سهيونية  احلللديللث  اللليللهللودي 

مللدونللة الللللرتاث احللللابلللادي مللكللونللاتلله و�للسللبللل انللتلل�للسللاره 

بللاعللتللبللارهللا اأ�للسللا�للس قلللراءة الللنلل�للس احلللابللادي ونلل�للسللر يف 

الن�س  نقراأ  كيف  عللنللوان:  حتت  املن�سرم  اأبللريللل  �سهر 

احلابادي؟

اأبللواب در�للس يف  واأربللعللة  اإىل مقدمة  الكتاب  وقللد ق�سم 

املنهج  وم�سائل  التحتية  بالبنية  اأ�للسللمللاه  مللا  املللقللدمللة 

والغاية من البحث ودللته حمدًدا ما �سماه »اخللفية 

يف  البحث  وم�سائل  التحتية  البحث  وبنية  للنظرية 

ل�سبط  �سعي  مللع  ومناهجها  احلللابللاديللة  احل�سيدية 

احلركة  بهذه  ال�سلة  ذات  التاريخية  الكتابات  وجللرد 

املوؤلفات  ورد  والتجان�س  والنتحال  ال�سحة  جهة  من 

والزمني  اجلللغللرايف  تللوزعللهللم  واأمللاكللن  اأ�سحابها  اإىل 

الذي  الأويل  التاريخي  البحث  �سميم  من  كلها  وهي 

اأكادميي جاد وقد بني يف هذا  بدونه ل ي�ستقيم بحث 

�سمن  فريدة  فرقة  هي  احلابادية  الفرقة  اأن  الق�سم 

الليادي  زامللللان  �سنيور  الللربللي  منذ  احل�سيدي  الللتلليللار 

وتعاليمه  اأقللواللله  اأثللرت  الللذي   « »را�للسللا  بكنية  امل�سهور 

يتقا�سمون  الللذيللن  واملللفللكللريللن  الأتللبللاع  مللن  الكثري  يف 

واملوؤ�س�س الكثري من تعاليمه ولكننا نحتاج اإىل التثبت 

اإن كانوا فعال ين�سوون حتت لفتة هذا امل�سمى الكبري 

يف  مو�سوعي  التقاء  جمللرد  هو  اأم  احلابادية  الفرقة 

بع�س النقاط وامل�سائل ولذلك �سعى املوؤلف اإىل �سبط 

حتقيق  خاللها  مللن  مُيكن  التي  واملقايي�س  الو�سائل 

خالل  من  غريها  دون  احلابادية  املقالة  اإىل  النتماء 

الللقللول وا�للسللطللالحللات  يللعللتللربه �سنناً يف  ا�للسللتللخللراج مللا 

خا�سة داخلية ل ميكن للقارئ من خارج هذه الفرقة 

املعربة  املللقللالت  لتمييز  يعتمدها  اأو  اإليها  ينتبه  اأن 

احلللابللاديللة  �سياغته  يف  احل�سيدي  الفكر  جللوهللر  عللن 

وهو يعترب اأن هذه املهمة مل تنجز حتى الآن بالرغم 

ن�سب  و�سع  فقد  ولهذا  والن�سو�س،  املللادة  وفللرة  من 

املدونة  ح�سر  يف  ينظر  فطفق  الفراغ  هذا  �سّد  عينيه 

ي�سبح  حتى  القراءة  ومناهج  ال�سطالحات  وتدقيق 

على  واأطلللللق  الللتللنللاول  مي�سور  ا  ن�سً احلللابللادي  الن�س 

ق�سم  ثم  واملنهج  التحتية  البنية  ت�سمية  املقدمة  هذه 

اأبواب ان�سغل يف الأول منها مب�ساألة  اأربعة  الكتاب اإىل 

من  ميكنه  الللذي  املعيار  عن  باحثاً  احلابادية  املللدونللة 

اأم ل وهلللل يللوجللد ما  اأن هلللذا الللنلل�للس حللابللادي  الللقللول 

ا�ستخراج  اإىل  وانتهي  حابادية  مدونة  اعتباره  ميكن 

الللكللتللاب  بللعلل�للس  اأولللهللمللا مللكللنلله مللن ت�سنيف  مللعلليللاريللن 

املعربة  والر�سمية  الداخلية  احلابادية  الدائرة  �سمن 

اأخلللرى من  عللن جللوهللر فكر هللذه احلللركللة وجمموعة 

الكتاب عرفت بات�سالها بهذه احلركة اإل اأّنه ل ميكن 

ن�سو�س  هللي  بللل  داخلية  لن�سو�س  من�سئة  اعتبارها 

»ن�سو�س  هي  مبا  التلمودية  الربايتا  ن�سو�س  ت�سبه 

ملللن اخللللللارج« قلللد ميللكللن و�للسللفللهللا بللاأنللهللا تللتللحللدث عن 

احللللركلللة احللللابلللاديلللة ولللكللنللهللا ل تللتللحللدث ملللن داخلللللهللا 

ولعل من مميزات هذا الباب هو ما اأعلن عنه الباحث 

احلابادية  الدرا�سات  تاريخ  يف  مللرة  لأول  قللام  اأنلله  من 

حللدودهللا  و�للسللبللط  ن�سو�سها  مللدونللة  ت�سكل  بللدرا�للسللة 

وهلللو ملللا تللعللكلل�للسلله قللائللمللة اللل�للسللبللط اللللللبللبللللليللوغللرايف يف 

�سمنها  التي  والجتماع  والفل�سفة  التاريخ  جمللالت 

اأ�سماه  املللوؤلللف عما  الللثللاين حتللدث  الللبللاب  الللكللتللاب ويف 

مبللكللونللات امللللدونلللة احلللابللاديللة وهلللو يف احلللقلليللقلليللة قد 

حتديد  اإىل  منها  خل�س  التي  املللادة  تنظيم  اإىل  �سعى 

باأجنا�س  جتلللّوزا  ن�سميه  اأن  ميكن  مللا  وفللق  مالحمها 

عن  النظر  ب�سرف  احلللابللاديللة  املللدونللة  داخللل  الكتابة 

يعرف  ما  اإىل  تق�سيمها  اإىل  وانتهى  هللو؟  من  املللوؤلللف 

بالتفا�سري דרוש وامليامر מאמר والبيئور ביאור 
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والكتابات  איגרת  ايغرييت  والر�سائل  اللل�للسللروح  اأو 

الللنلل�للسللو�للس  هلللو  وثللانلليللهللمللا  כללי  מכתב  الللعللامللة 

ذلك  واأردف  הנחה  هاناخا  با�سم  املعروفة  املكتوبة 

بللطللائللفللة مللن اأعللللالم املللذهللب ومللوؤلللفللاتللهللم و�للسللعللى من 

يف  التمييز  اإىل  الللتللاريللخللي  البعد  يف  التدقيق  خللالل 

ت�سميته  ميكن  هللومللا  اأولللهللمللا  نللوعللني  بللني  بينهما  مللا 

واأخرى  ال�سفوي  امل�سدر  ذات  اأو  ال�سفوية  بالن�سو�س 

ا�ستتباًعا  ولي�ست  الو�سع  اأول  مللن  مكتوبة  ن�سو�س 

اجتهاداته  من  اعتربه  اأمللر  وهو  �سابق  �سفوي  مل�سدر 

يف درا�للسللة الللفللكللر احللل�للسلليللدي احللللابلللادي اأملللا يف الللبللاب 

الثالث الذي عنونه بانت�سار اأو توزع املدونة احلابادية 

الفرقة  زعلليللم  مللن  املللعللارف  انللتللقللال  كيفية  در�لللس  فقد 

و�سلوكاً  معرفة  بعد  فيما  فيه  وتاأثريها  الأتللبللاع  اإىل 

املعارف  هللذه  انتقال  منللط  بللني  �سلة  يجد  اأن  وحللاول 

املقام  بللني  فميز  املللرجللو  التاأثري  منللط  وبللني  وتوزعها 

اأو املتلقني باعتبارهم هدفاً فبع�س املعارف ل  الهدف 

تنتقل اإىل الأفراد فح�سب يخت�سون بها دون اجلماعة 

ويتلقونها اأحياناً ب�سكل مكتوب يدوياً وخطي مبا�سرة 

ل�ستعمالهم اخلا�س وبالتايل مل يكن لها تاأثري كبري 

يف مللالمللح الللفللكللر احللل�للسلليللدي احللللابلللادي وتللطللوره اإل 

اأحيانا اإىل ن�س موزع بني اجلماعة  ملاماً حني تتحول 

�سنوف  بني  الأويل  التق�سيم  لهذا  تبًعا  املوؤلف  وميز 

ممن يتوّلون نقل هذه املعارف فهم اأ�سناف منهم من 

ي�سمى باحلوزر חוזר اأو واملادريخ واملا�سفيع מדריך 

التي  احلابادية  املوؤ�س�سات  عند  توقف  ثم  ומשפיע 
تتوىل هذه العملية املعقدة من مثل موؤ�س�سة ي�سيفات 

توخمي متييم ישיבת תומכי תמימים .

الرابع والأخري الذي عنونه بنموذج قراءة  الباب  ويف 

ا اأ�سار اإليه يف الباب  الن�س احلابادي اهتم بالإجابة عمَّ

الأول وهو كيفية اخللو�س اإىل منهج نقدي يف درا�سة 

الن�س الذي تنتجه هذه احلركة املن�سوية حتت جناح 

اأنه منوذج  له  بدا  ما  فاعتمد  الأم  احلركة احل�سيدية 

רכיבי המודל  املللركللب  املللنللهللج  اأو  الأبلللعلللاد  مللتللعللدد 

לקריאת טקסט של חב״ד من خللالل و�سع 
اأوًل  فللرد  مفكر  نللتللاج  هللو  حيث  مللن  �سياقه  يف  الن�س 

اآخرين  اأفكار بني مفكرين  ومن حيث هو نتاج تالقح 

املبتدئ  القارئ  ت�ساعد  بكيفية  احلابادية  الأو�ساط  يف 

باملراوحة  الفكر احلابادي  البحث يف  املهتم مبجال  اأو 

بني ال�سياقني و�سمي هذا املنوال اأو النموذج بالنموذج 

الإزائي اأو املقارين وهو ما �سمح له بتبني ما هو اأ�سا�سي 

اأو  الإ�سافات  اأو  التوابع  وما هو من  فكر اجلماعة  يف 

اإىل  التطبيقي  الللكللتللاب  جللزء  يف  منتهًيا  الجللتللهللادات 

مفكري  لكبار  بعينها  ن�سو�س  على  عملياً  ال�ستغال 

هذا التيار متوقفا عند املفاهيم حتى يتخذها الباحث 

نربا�ساً له يف حتليل فكر التيار الأ�سا�سي يف اليهودية 

اإىل  ي�سري  اأن  الأخللري  يف  الباحث  يفت  ومل  املعا�سرة 

اأنه قدم درا�سة فريدة مل ي�سبق اإليها يف بيان املفاهيم 

طوال  احلابادية  التاأمالت  عليها  تقوم  التي  والأ�س�س 

بذلك كل من يرغب يف متثل  اأجيال عديدة م�ساعدا 

اجلهاز املفاهيمي والنظري الذي تدور فيه احلابادية 

احل�سيدية.

كللتللابللا كتبه  يللبللدو يف ظلللاهلللره  الللللذي  الللكللتللاب  اإن هلللذا 

يهودي اإىل يهود من اأمثاله مهم على اأكر من �سعيد 

م�سائل  يف  املتخ�س�سني  العرب  الباحثني  اإىل  بالن�سبة 

الفكر اليهودي احلديث وال�سالت املفرت�سة واملمكنة 

بللني اللللرتاث احللل�للسلليللدي اللللذي بلللداأ مللنللذ اأيلللام الللدولللة 

العثمانية مع الزعيم الروحي »بعل �سم طوف« والفكر 

والفار�سية  العربية  جتلياته  يف  الإ�للسللالمللي  اللل�للسللويف 

مي�سال  فللالللريي  الباحثة  اهتمام  حمللط  كللان  مللا  وهللو 

يف كتابها عن الت�سوف واحل�سيدية وهو اأي�سا ي�ساعد 

امل�ستغلني العرب وامل�سلمني عموما على متثل اإ�سكالية 

الت�سورات امل�سيحانية يف اليهودية والإ�سالم وهي من 

الإ�سالم  حول  النقا�س  عنها  اأبللان  كما  الق�سايا  اأعقد 

رد  وما  الأجنلو�سك�سونية  املدر�سة  اأن�سار  بني  النا�سئ 

به عليهم الباحث فراد دونار حول هذه امل�ساألة بالذات 

احلللابللاديللة  ن�سخته  يف  احل�سيدي  الللتلليللار  اأن  �سك  ول 

اإ�سكالية  اللوبافيت�سية ذو �سلة متينة بهذه الإ�سكالية 

�سلتها  يف  جند  ورمبا  اليهودي  الفكر  يف  املا�سيحانية 

امل�سيحانية ما يف�سر من بع�س الوجوه موقفها  بهذه 

وال�سهيونية  ال�سهيونية  احلللركللة  مللن  امللتب�س  مللن 

الللديللنلليللة بلللالأ�لللسلللا�لللس اللللتلللي حلللللاول فللقلليللد اللللدرا�لللسلللات 

بع�س  يف  يكتب  اأن  ال�سامي  اهلل  عبد  ر�للسللاد  اليهودية 

الللديللنلليللة يف  الللقللوى  املللهللم حلللول  مالحمهما يف كللتللابلله 

اإ�سرائيل. 

اإن احلركة احلابادية املتفرعة عن احل�سيدية   

اأن  ال�سعبي احل�سيدي الذي حاول  هي منوذج للتدين 

من  �سيء  اإىل  التاأ�سي�س  جيل  بعد  ف�سيا  �سيئا  يرتقي 

الربي  مع  خ�سو�سا  ال�سعبية  الدينية  املمار�سة  عقلنة 

التهوين من  �سنري�سون يف اجتاه عدم  والربي  �سنيور 

التي  والنفعالية  العاطفية  اجلوانب  اأجل  من  الفكر 

ا�ستهر بها التيار احل�سيدي الأم وهو من حيث الزاوية 

والإ�سالم  الأديللان  بني  املقارنية  للدرا�سات  ميكن  مما 

والبحث  للتفكري  مللادة  يكون  اأن  حتللديللدا  واليهودية 

اأ�سا�سية  ق�سايا  حللول  الدينية  الللدرا�للسللات  اأقلل�للسللام  يف 

احلركة  هللذه  م�ساهمة  جوهر  اللليللوم  اعتبارها  ميكن 

م�سائل  مللثللل  مللن  والأخلللالقلللي  الفل�سفي  الللتللفللكللري  يف 

بني  وال�سالت  الفردية  وامل�سوؤولية  الفردية  احلرية 

امل�سائل  الللنللظللري والللطللرقللي وغللريهللا مللن  الللتلل�للسللوف 

امليتافزيقية  واأ�س�سها  الأخالقية  بالفل�سفة  املرتبطة 

اخت�سارا  بحباد  احلركة  هذه  ت�سمية  تعك�سه  ما  وهو 

هي  ثالثة  ملفاهيم  املكونة  العربية  الثالث  لالأحرف 

ודעת«  בינה  »חכמה  واملعرفة  والفهم  احلكمة 

منذ زمن املوؤ�س�س الأول �سنيور زاملان يف كتابه امل�سهور 

اإىل الزعيم الروحي الذي  » بتانيا » و�سول  اخت�سارا 

ترك اأكرب الأثر يف اأتباعه بعد وفاته. 

اإن هلللذه امللللدر�لللسلللة احللللابلللاديلللة مللهللمللة علللللى اأكللللر من 

اأن  يحتاجون  فهم  املعا�سرين  للعرب  بالن�سبة  �سعيد 

خ�سو�سا  اليهودية  الدينية  الف�سيف�ساء  هذه  يفهموا 

החזרה  الدينية  بال�سحوة  ي�سمى  ما  ما عرف  بعد 

ال�سطالح  بح�سب  بت�سوفا  احلللازاره  اأو  בתשובה 
الدينية  الللقللوى  لللهللذه  والللتللي جعلت  الللرائللج  الللديللنللي 

منزلة يف توجيه الراأي العام اليهودي فالزعيم الروحي 

�ساهم  حاباد  حركة  زعيم  �سنري�سون  مانديل  مناحيم 

ال�سيا�سي وبع�س كتاباته يف ت�سجيع ال�ستيطان  فكره 

والت�سريع لهم من منطلق ما�سيحاين �سرف ودعا اإىل 

اأر�س  رف�س املفاو�سات التي توؤدي اإىل »التنازل » عن 

اإ�سرائيل اإىل العرب والفل�سطينيني وهو ما يجعل من 

لأية  املناه�سة  الأخرى  القوى  لكل  رديفا  احلاباديني 

بالرغم  فل�سطني  يف  لل�سراع  عادلة  قانونية  ت�سوية 

الفكر  عللن  تف�سله  الللتللي  الأ�للسللا�للسلليللة  اخللللالفلللات  مللن 

دعائمها  اأر�للسللى  التي  الدينية  لل�سهيونية  ال�سيا�سي 

عن  منف�سلة  لي�ست  مواقف  وهي  كوك  حاييم  الربي 

هذا الرتاث احلريدي الذي �سعى الباحث اإىل �سبطه 

وك�سف حمتواه وطرق قراءته وهو اأمر ل يهم اليهود 

وحدهم يف نظري بقدر ما يهم العرب اأي�سا املن�سغلني 

بهذا الفكر اليهودي يف جتلياته املعا�سرة. 

الثالثة  بتياراتها  املللعللا�للسللرة  اللليللهللوديللة  اإن    

اللللكلللربى حتلللتلللاج ملللن اللللعلللرب ملللزيلللدا ملللن الهللتللمللام 

نحقق  لعلنا  والوقت  واملللال  اجلهد  وبذل  والتخ�س�س 

بللعلل�للس ملللا عللجللز ابللللن حللللزم الأنلللدلللل�لللسلللي علللن حتقيقه 

ابللن  علللللى  رده  يف  والأمل  بللاللل�للسللكللوى  مليئة  ر�للسللالللة  يف 

النغريلة اليهودي ذات زمن اأندل�سي �سائع... 

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

 عنوان الكتاب: كيف نقراأ الرتاث احلابادي؟ 

املوؤلف: اأرئيل روط اأ�ستاذ الفكر اليهودي بجامعة 

بار اإيالن 

النا�سر: املطبوعات اجلامعية جامعة بار ايالن 

 �سنة الن�سر: اأبريل 2017 

300 �سفحة عدد ال�سفحات: 

العربية  اللغة: 

* اأ�ستاذ الدرا�سات اليهودية: اجلامعة 
التون�سية 
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القيصر والسلطان: اإلمبراطورية العثمانية 
بعيون روسية .. لفيكتور تاكي

أحمد م الرحبي *
خا�ست رو�سيا وعلى مدى تاريخ طويل حروًبا مع تركيا اأكرث من اأية دولة اأخرى. واإذا ا�ستثنينا احلروب )التي هي لقاء يف نهاية املطاف واإن كان ب�سكل عنيف( التي تقدر بحرب 

واحدة كل 15 - 30 عامًا منذ نهاية القرن ال�سابع ع�سر، فقد تنوعت الت�سالت بني البلدين ومنها تبادل ال�سفراء والبعثات العلمية والرحالت ال�ستطالعية. هذه العالقة 

ا ملُثابرة الدولة العثمانية يف احلد من  امل�ستعلة مردها طموح الإمرباطورية الرو�سية ال�ساعدة ملناف�سة الإمرباطوريتني املهيمنتني يف ذلك الوقت: العثمانية والنم�ساوية واأي�سً

التقدم الرو�سي وحماولة التحكم ب�سبط واحتواء العالقة معها. 

اإىل  ت�سري  التاريخ  �سفحة  يف  تتناثر  كثرية  �سواهد  ثمة   

كل  حيث  ورو�سيا،  تركيا  بني  العالقة  طبعت  التي  الندية 

الللطللرفللني جتللاه الآخلللر تت�سمن  اأي مللن  يللقللوم بها  خللطللوة 

رغبة اأو حماولة منه لك�سب نقاط قوة على ح�ساب الطرف 

اإقامة  مثل  ال�سداقة  مبظاهر  تو�سحت  واإن  حتى  الآخللر، 

حُت�سب كخطوة  التي  الق�سطنطينية  رو�سية يف  �سفارة  اأول 

الكربيني  القوتني  رمزية ل�ستعرا�س مكانتها بني  رو�سية 

من�سة  ظل  ذاك  الدبلوما�سي  متثيلها  اأن  والدليل  اآنللذاك، 

تفا�سيل  من  الكثري  التاريخ  حفظ  وقد  متكررة  خلالفات 

تلك اخلالفات وماآلتها.

القرم )وهم من  تتار  ي�سنها  كان  التي  الغارات  ا  اأي�سً  ثمة 

الأ�سر  واإيقاع  الرو�سية  الأرا�للسللي  على  الرتكية(  القومية 

بلل�للسللكللانللهللا وملللن ثللم بلليللعللهللم للللللدولللة الللعللثللمللانلليللة مبللا عللرف 

وكللان  اللل�للسللاليف(،  )اأي  ال�سلجوقي  اأو  الأبلليلل�للس  بللالللرقلليللق 

ديارهم  اإىل  والللعللودة  الللفللرار  مللن  يتمكنون  منهم  البع�س 

الللدولللة  يف  احللليللاة  عللن  وملل�للسللاهللدات  ق�س�س  جعبتهم  ويف 

العالقة  تللاريللخ  ملل�للسللادر  مللن  ملل�للسللدًرا  �سكل  مللا  العثمانية 

الرتكية الرو�سية، ف�ساًل عن �ستة حروب خا�سها الطرفان 

التا�سع  القرن  الثامن ع�سر وحتى  القرن  بينهما من  فيما 

علل�للسللر، حلليللث اأفللللاد اللل�للسللبللاط الللرو�للس مللن تلللللك املللواجللهللات 

واكت�سبوا خربة عن الإ�سرتاتيجية احلربية عند الأتراك. 

يوميات  احتوتها  التي  واملراجع  امل�سادر  هذه  اإىل  ا�ستنادا   

على  الرو�سية  احلمالت  يف  املنخرطني  الع�سكر  ومذكرات 

تركيا، والق�س�س املن�سورة لالأ�سرى العائدين، واملرا�سالت 

وغريها  ال�ستك�سافية  الرحالت  واأو�للسللاف  الدبلوما�سية، 

البحوث  مركز  ع�سو  تاكي،  فيكتور  يحلل  الللرحللالت،  من 

�سورة  لالقت�ساد،  العليا  الرو�سية  املدر�سة  يف  التاريخية 

تركيا يف عني غرميها الرو�سي. 

 تعد هذه الدرا�سة اأول حماولة منهجية من نوعها لو�سف 

تلللاريلللخ الللعللالقللات الللرو�للسلليللة الللرتكلليللة مللنللذ بلللدء الللتللبللادل 

ع�سر  اخلام�س  القرن  اأواخر  يف  البلدين  بني  الدبلوما�سي 

بعدها  تللغللريت  الللتللي   )1856  - الللقللرم )1853  وحللتللى حللرب 

وجدت  حيث  املنطقة،  يف  اجليو�سيا�سية  التوترات  طبيعة 

الثقافية  تللوزنللاتللهللا  تقيم  كللانللت  اأن  وبللعللد  نف�سها،  رو�للسلليللا 

املتح�سر،  الأوربي  العامل  من  جزًءا  باعتبارها  والهوياتية 

�سدها.  قلللام  اأوروبلللللي  حتللالللف  مللواجللهللة  يف  نف�سها  وجلللدت 

ويلللبلللني امللللوؤللللف مللللدى الللتللطللور الللللذي خلل�للسللعللت لللله خللالل 

الإمللرباطللوريللة  عن  الللرو�للس  فكرة  التاريخية  الفرتة  هللذه 

رو�سيا(  )اأي  عالقتها  تعقد  مع  جنب  اإىل  جنباً  العثمانية 

وتتلم�س  ذاتها  تعي  رو�سيا  بداأت  اخت�سارا فقد  اأوروبا.  مع 

ال�سرقية  احل�سارة  بني  وقوعها  حلظة  القومية  ثقافتها 

اأوروبللللا،  الللتللي متثلها  الللغللربلليللة  واحللل�للسللارة  بللرتكلليللا  ممثلة 

الرو�سية  الهوية  ت�سكل  اإعلللادة  مللن  ذلللك  عللن  متخ�س  ومللا 

احلديثة. 

 يف الللفلل�للسللل الأول »علللللى عللتللبللة اللل�للسللعللادة« يلل�للسللرد الللبللاحللث 

رو�سيا  بللني  الدبلوما�سية  الللعللالقللات  مللن  الثقايف  اجلللانللب 

واللللدوللللة الللعللثللمللانلليللة. وملللن الأ�لللسللليلللاء الللتللي حللملللللت دلللللة 

بني  ر�سمي  ات�سال  اأول  ومنذ  اأنلله،  ال�سياق  هللذا  يف  خا�سة 

الللبلللللديللن يف اأواخلللللر الللقللرن اخلللاملل�للس علل�للسللر، كلللان احلللكللام 

الرو�س وممثلوهم ي�سعون اأنف�سهم يف مكانة مت�ساوية مع 

العثماين  الربوتوكول  خالف  على  ال�سرقيني،  ال�سالطني 

اللللذي ُيللنللكللر مللبللداأ املللعللاملللللة بللاملللثللل وامللل�للسللاواة يف الللعللالقللات 

التناق�س  هذا  اأ�سفر  وقد  الأخللرى،  ال�سيا�سية  القوى  مع 

الللثللقللايف عللن مللواقللف و�للسلللللت اإىل حللد البللتللذال ومللنللهللا ما 

مين�سيكوف  الللرو�للسللي  ال�سفري  ح�سور  عللن  الكاتب  اأورده 

لجللتللمللاع يف الللديللوان الللعللثللمللاين. يللقللول عللن ذللللك: »كللانللت 

لجتماع  مين�سيكوف  زيللللارة  يف  متثلت  جللديللدة  ف�سيحة 

ال�سلطان  املللرة  تلك  يف  يللراأ�للسلله  وكللان  ال�سلطاين  الللديللوان 

نف�سه. فحينما اقرتب مين�سيكوف من مدخل  املجيد  عبد 

القاعة وجد اأنَّه قد متت اإعادة بنائه وو�سع بطريقة جترب 

لل�سلطان  النحناء  على  كمين�سيكوف  القامة  طويل  رجاًل 

هذا  من  �سريعاً  خمرًجا  مين�سيكوف  تدبَّر  وقللد  ووزرائللله. 

املاأزق وحزم اأمره على عدم المتثال ملا دبر له. اأدار ظهره 

اإىل  ودخل  عليهما  يرب�س  وكاأنه  ركبتيه  واأحنى  الباب  اإىل 

املوؤرخني  اأن  اإىل  الإ�سارة هنا  29(. وجتدر  الجتماع« )�س 

اأجللمللعللوا علللللى اإدانللللة اللل�للسلللللوكلليللات ال�للسللتللفللزازيللة للللللجللرال 

الأول،  نلليللكللولي  الللرو�للسللي  القي�سر  مبعوث  مين�سيكوف، 

الرتكية  الرو�سية  العالقات  تفكك  يف  براأيهم  �ساهمت  اإذ 

واندلع حرب القرم.

الباحث  يجمع  الأ�للسللر«  مللن  »حللكللايللات  الللثللاين  الف�سل  يف   

العثماين  الأ�للسللر  عمليات  حلللول  اللل�للسللرودات  اأبللللرز  ويللحلللللل 

املللوؤلللف  يللقللوم  بلللدء  بلللادئ ذي  الللتللاريللخ.  الللتللي و�سلتنا عللرب 

واكبتها  الللتللي  والللتللغللريات  تللركلليللا  يف  الأ�للسللر  تقاليد  بلل�للسللرد 

التاريخية  املتابعة  هللذه  املللوؤلللف  ق�سد  وقللد  الللتللاريللخ.  عللرب 

منذ  الللرو�للسللي  املجتمع  يف  بللرزت  ظللاهللرة  لللقللراءة  كمقدمة 

اأفلتوا  الذين  الرو�س  فالأ�سرى  تركيا.  مع  متا�سه  بداية 

مللن الأ�للسللر الللرتكللي وعلللادوا اإىل بللالدهللم رجللعللوا حمملني 

بق�س�س وحكايات ما لبثت اأن غدت ال�سغل ال�ساغل لل�سارع 

وق�س�سهم  الأ�للسللرى  حالة  حتولت  الللوقللت  ومللع  الللرو�للسللي، 

الدين  رجللال  �سكوك  واأثلللارت  الكني�سة  اأقلقت  ظاهرة  اإىل 

الإ�سالم  اعتنقوا  قد  يكونوا  اأن  خ�سية  الهاربني  اأولئك  يف 

يف  �سيوؤثر  الب�سطاء  امل�سيحيني  بللني  وجللودهللم  وبلللاأن  �للسللرا 

جتاه  بالدين  املهجو�سة  النظرة  هللذه  اأن  بيد  عقيدتهم. 

ا�ستبدل  حينما  تللغللريت  اأن  لبثت  مللا  الللعللائللديللن  الأ�لللسلللرى 

املجتمع الرو�سي ك�سوة الكهنوت بقبعة العلمانية يف القرن 

من  الهاربني  الأ�سرى  اإىل  النظرة  فتحولت  ع�سر،  الثامن 

الريبة اإىل ال�سفقة. 
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 يف الللفلل�للسللل الللثللالللث مللن الللكللتللاب اللللذي جلللاء حتللت عللنللوان 

ل�سباط  احلية  التجارب  على  وبناء  الرتكية«،  »احلمالت 

املوؤلف  ي�ستعر�س  تركيا،  مع  حروبهم  يف  الرو�سي  اجلي�س 

ويلللدر�لللس دور تلللللك الللتللجللارب يف تلل�للسللكلليللل روؤيللللة اللل�للسللبللاط 

بالأتراك.  باحتكاكهم  اختربوها  التي  والأحللداث  الرو�س 

ويللللرى امللللوؤللللف اأن نلللربة اللللقلللادة اللللرو�لللس يف تلللللك الللفللرتة 

فالع�ساكر  احلللل�لللسلللاري،  والللتللفللوق  الللتللبللاهللي  ملللن  تللخللل  مل 

التي  الأوروبللليلللة  اجللليللو�للس  �سمن  مللن  حم�سوبون  الللرو�للس 

يقاتل  فيما  الع�سكرية  للفنون  واإتقان  عال  باإعداد  تتمتع 

يف  ورد  ملللا  ووفللقللاً  وهللكللذا  وع�سوائية.  باندفاع  العثمانيون 

كللتللاب بللعللنللوان »ال�للسللتللعللرا�للس الللعلل�للسللكللري لللالإمللرباطللوريللة 

بو�سكني  اأندريه  الرو�سية  املدفعية  قائد  و�سعه  الرتكية« 

ع�سية احلرب الرو�سية الرتكية )1828-1829( نقراأ الآتي: 

»غالبا ما يبدي الأتراك �سجاعة كبرية يف بداية املناو�سات 

الع�سكرية، وهم يحملون على الدوام الكثري من الالفتات 

اأن  ذللللك، جتللد  والللرمللوز وميللللالأون الأر�للللس �سجيجاً. مللع 

اأول خ�سارة  قلوبهم عند  يقع يف  �سرعان ما  بالعار  ال�سعور 

يتكبدونها، ثم فجاأة تراهم يغرقون يف الفو�سى وي�سرعون 

 .)131 )�س  الهجوم«  يف  ت�سرعوا  مثلما  متاماً  التقهقر  يف 

وبراأي هذا القائد فاإن نكو�س الأتراك عن ميدان املعركة 

والتي  هجماتهم  تطبع  التي  للع�سوائية  نتيجة  اإل  لي�س 

غالًبا ما تتم من غري اإحاطة بالت�ساري�س ومواقع العدو. 

العثمانيني يف ميدان  للتفوق على  املثلى  وبذلك فال�سيغة 

�سدام  اأول  عند  واملثابرة  ال�سمود  من  مزيج  هي  املعركة 

خ�سو�سية  عللن  الكتاب  مللن  الف�سل  هللذا  ويك�سف  معهم. 

مع  لقائها  يف  الرو�سية  اجليو�س  خا�ستها  التي  التجربة 

اللوج�ستية  بالق�سايا  يحيط  كما  العثمانية،  اجللليللو�للس 

واملناخية وغريها من ال�سعوبات التي واجهتها.

ال�سوء  املللوؤلللف  يلقي  الإملللرباطلللوريلللة«  »�للسللعللوب  ف�سل  يف   

على ال�سعوب التي عا�ست يف ظل احلكم العثماين كالبلغار 

هذه  تعاطي  وكيفية  والرومانيني  واليونانيني  وال�سرب 

اللل�للسللعللوب مللع حللكللم الللبللاب الللعللايل وملللدى خللنللوعللهللم للله اأو 

اللل�للسللوؤال  املللوؤلللف  ي�سوغ  هللذا  جللانللب  اإىل  عليه.  انتفا�سهم 

الالتينية  اللل�للسللعللوب  هللذه  الللرو�للس حللول  �سغل  اللللذي طللاملللا 

ورغبتهم  الأ�سلية  باأعراقهم  ارتباطهم  وحول  وال�سالفية 

يف ترميم هويتهم وبناء م�ستقبلهم. 

 اإن اأوثلللق واأعللمللق ارتللبللاط ثللقللايف بللني رو�للسلليللا واأوروبلللللا هو 

ارتباطهم  جتلى  وقد  الهلن�ستي،  للع�سر  الرو�س  اجنللذاب 

رو�سيا  اإىل  اليونانية  الهجرة  بت�سجيع  ذاك  واجنللذابللهللم 

عن  ف�سال  العثمانيني،  اليونانيني  مللع  الللعللالقللات  ودعلللم 

خللالل  مللن  البيزنطية  الإمللرباطللوريللة  ا�للسللتللمللراريللة  فللكللرة 

يف  الثانية  اإكاتريين  الرو�سية  الإمرباطورة  وحلم  مو�سكو 

اإحياء الإمرباطورية الرومانية حتت راية حفيدها الثاين 

الللروؤى  هللذه  ب�سرد  يكتفي  ل  املللوؤلللف  اأنَّ  بيد  ق�سطنطني. 

وميدانية  تاريخية  حقائق  اإىل  ياأخذنا  واإمنللا  الطوباوية 

وعالقاتها  العثمانية  للدولة  املعقدة  الرتكيبة  اأظللهللرت 

ملللن اللل�للسللعللوب اللللتلللي هلليللمللنللت عللللليللهللا. فللحلل�للسللب ملللذكلللرات 

التحالف  قوة  ا�ستبيان  ميكن  الرو�س  الع�ساكر  ومرا�سالت 

اليونانية،  بالنخبة  العايل  الباب  عقده  الذي  الرتهان  اأو 

اأورلللوف  األك�سي  الأمللري  الرو�سي  الأ�سطول  قائد  هو  فها 

اليونانية  النللتللفللا�للسللة  لقمع  اللل�للسللديللد  اإحللبللاطلله  عللن  يللعللرب 

اللذين  امل�سيحيني  اأولللئللك  في�سف  العثمانية،  الللدولللة  يف 

بل »�سعب  اليونانيني(  يعتقدون بعقيدته الأرثوذك�سية )اأي 

)�س  امللللال«.  اإىل  �سديد  ميل  ذي  وجللبللان  ومتقلب  خمللادع 

اإىل  التاريخية  الرو�س  نظرة  تاكي  فيكتور  ويق�سم   .)225

الإغريق اإىل ق�سمني اأو منوذجني: الأول يرتبط بالبطولة 

اللئيم.  الللعللبللد  الأ�للسللطللوريللة واللللثلللاين منلللوذج  واللل�للسللجللاعللة 

اأكر من غريه  الأخري كان متاًحا  النموذج  اأن هذا  ويبدو 

ظل  مللا  وهللو  العثمانيني  لللالأتللراك  الللرو�للس  مواجهة  اإبلللان 

�سائدا فيما حلق من اأزمان. 

 �للسلليللاق اآخللللر قلللوي انللكلل�للسللف للللللرو�للس يف تلللللك الللفللرتة وهللو 

يعتنقوا  مل  الذين  ال�سرب  مع  متينة  ظلت  التي  العالقة 

الإ�سالم كال�سالفيني البو�سنيني كما مل ي�ست�سلموا لإغراء 

اأوفلليللاء  وظلللللوا  الللكللروات  اإخوتهم  فعل  مثلما  الكاثوليكية 

الأرثوذك�سية.  للعقيدة 

 يلل�للسللع اللللكلللاتلللب الللنللقللطللة الأخللللللللرية لللبللحللثلله الللتللاريللخللي 

والللل�لللسللليلللكلللللللوجلللي امللللتلللعلللللللق بللللالنللللفللللتللللاح وامللللللواجلللللهلللللة بللني 

ن�سوب  عند  ي�سعها  كبريتني،  تاريخيتني  اإمرباطوريتني 

حللرب الللقللرم. فللقللد د�للسللنللت هللذه احللللرب فلل�للسللاًل جللديللدا يف 

التاريخ وانتقلت معها مقاليد الهيمنة العاملية من ال�سفة 

هللذه  يف  و�للسللهللدنللا  الللغللربلليللة،  ال�سفة  اإىل  للللللعللامل  ال�سرقية 

احلقبة زوال احلكم العثماين جنبا اإىل جنب مع مواجهة 

مع  حقيققية  مواجهة  اأول  يف  متثل  جديد  لواقع  رو�سيا 

ائتالف القوى الغربية، الأمر الذي كبح من جماح رو�سيا 

يف التحول اإىل بلد اأوروبي.

الذي  التحزب  وبخالف  الكتاب،  هذا  موؤلف  اأن  اإىل  ي�سار   

القرم  حرب  باعتبارهم  الغربيني  املوؤرخني  بع�س  اأظهره 

بني رو�سيا والدولة العثمانية حربا دينية كما جاء يف كتاب 

 Figes O. Crimea:( الأخلللللرية«  »اللل�للسللللليللبلليللة 

 The Last Crusade. London;
New York: Penguin, 2011(، بخالف 
ذللللك الللتللزم الللبللاحللث الللرو�للسللي مللوقللفللا عللقللالنلليللا يف قلللراءة 

دور  يف  نبالغ  اأن  علينا  يجب  »ل  اأنلله  على  مللوؤكللدا  التاريخ 

الللديللن يف تللاريللخ الللعللالقللات بللني رو�للسلليللا والإملللرباطلللوريلللة 

ال�سراع  هذا  تقدمي  يحاولون  الذين  اأما   )...( العثمانية 

كبديل اأرثوذك�سي لحق للحروب ال�سليبية الكاثوليكية يف 

احلمالت  لطبيعة  تف�سريا  يجدوا  فلن  الو�سطى  الع�سور 

الأوىل لقيا�سرة مو�سكو �سد الدولة العثمانية، فمع اأنهم 

جتاه  عللدائلليللة  اأقللل  كللانللوا  اأنللهللم  اإل  دينيا  متع�سبني  كللانللوا 

تللراجللع يف  الللذيللن  الللالحللقللني  الللقلليللا�للسللرة  مللن  العثمانيني 

.)23 زمنهم املحرك الديني عند النخبة الرو�سية« )�س 

 ل يللنللي ملليللل بللعلل�للس الللكللتللاب الللغللربلليللني يف الللتللحللامللل على 

الللتللاريللخ الللعللثللمللاين يلل�للسللطللرد ويللحللتللد ل�للسلليللمللا يف الللعللقللود 

الثالثة الأخرية، كما وازدادت النظرة اإىل تركيا باعتبارها 

مثال لنموذج »ال�ستبداد الآ�سيوي« الفا�سد واملحكوم عليه 

وقد   . الغربي  العلمي  الوعي  يف  متركزا  ازدادت  بالف�سل، 

النوع  هللذا  تفنيد  اإىل  تاكي  فيكتور  الرو�سي  الكاتب  عمد 

الدولة  قابلية  اأمثلة على  كتابه هذا  م يف  وقدَّ الأحكام  من 

الرتكية على احلياة املنظمة رغم اخل�سائر التاريخية التي 

اجلللديللدة  التاريخية  املللراحللل  مللع  تكيفها  وعلللللى  تكبدتها 

التي ي�ستد فيها وطي�س املناف�سة على الهيمنة، بل ومقدرة 

التغريات  م�سار  يف  موؤثر  كعامل  نف�سها  اإثبات  على  تركيا 

العاملية. 

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

العثمانية  )الإمللرباطللوريللة  وال�سلطان  امللك  الكتاب: 

رو�سية(. بعيون 

املوؤلف: فيكتور تاكي. 

2017 النا�سر: ال�ستعرا�س الأدبي اجلديد. مو�سكو 

الرو�سية.  اللغة: 

320 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 
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حرب بالوكالة..لنيكوالي ستاريكوف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *

»املُعتدي دائمًا حُمب لل�سالم« بهذه املقولة التي تعود اإىل كارل فون كالوزفيتز )1780 - 1831، وهو قائد ع�سكري ومنظر وموؤرخ حربي برو�سي، التحق باخلدمة 

يف اجلي�س الرو�سي بعد هزمية برو�سيا من قبل نابليون، وُيعترب كتابه »عن احلرب« من كال�سيكيات الفكر الع�سكري( بهذه املقولة املُحرية ظاهرًيا، يبداأ ال�سحفي 

وال�سيا�سي الرو�سي املعروف نيكولي �ستاريكوف كتابه اجلديد »حرب بالوكالة«. اأما الفحوى التي ت�سمنتها املقولة فهي اأّن احلرب ل تقوم لذاتها، فغر�سها ال�ستيالء 

على كل ما مُيكن ال�ستيالء عليه، ومن م�سلحة املُعتدي احل�سول على ما ُيريده باأق�سر الطرق وبال احرتاب مع اأحد، كما يف�سل الدخول اإىل البالد الأخرى من غري 

مقاومة اأو اإراقة دماء. يف هذا ال�سياق الفكري الذي تتعدد م�ساربه ومتتد اأفرعه اإىل ال�سيا�سة والقت�ساد والثقافة، يتفرغ �ستاريكوف لبحثه اجلديد. 

 ل يللنللاقلل�للس هلللذا الللكللتللاب ُملللفلللردات احلللللرب كللالللقللتللال 

التقليدي،  ب�سكلها  اخل�سائر  وتكبد  الهجمات  وتنفيذ 

فحينما يدور النقا�س عن �سراع القوى الكربى، فاإن 

وتر التناف�س مبفهومه الكلي هو الذي يكون م�سدودا 

وم�سيطرا. بل كلما زاد وطي�س املواجهة التناف�سية يف 

املواجهة  فر�س  قلَّت  كلما  ال�سراعات  من  النوع  هذا 

اأطللرافلله وازدادت نلللدرة. فلللاإذا مللا طفح  املللبللا�للسللرة بللني 

الت�سادم  يف  الرغبة  ور�سحت  املتناف�سني  بللني  الكيل 

تقوم  و�سيطة  اأيلللد  اإىل  ذلللك  يللوكللل  املللخللالللب،  ونلل�للسللب 

بلللدور الللوكلليللل احلللربللي. يللقللول �للسللتللاريللكللوف: »احلللرب 

تللوقللفللت فيها  الللتللاريللخ حلللظللة  يللعللرف  مللطلللللقللة. ومل 

التاريخ  بنهاية  القائلة  احلللمللقللاء  والللفللكللرة  احللللرب. 

الأمريكية  اخلللارجلليللة  وزارة  مللوظللف  اأطلقها  والللتللي 

اأبللدا،  تتحقق  ولللن  تتحقق  مل  فوكوياما،  فران�سي�س 

من  مرئي  �سئيل  جللزء  فهي  الع�سكرية  الأعللمللال  اأمللا 

جبل اجلليد. وحينما ل تطلق املدفعيات مقذوفاتها، 

تللاأتلليللنللا الللقللذائللف ملللن الإرهلللابللليلللني، وعللنللدمللا يللركللن 

اجلرالت اإىل ال�سمت يتحدث القت�ساديون ورجال 

الأمللللن ويللتللنللاقلل�للسللون مللن اأجلللل احللل�للسللول علللللى اأدوات 

خللق الأيدي التي حتقق اأهداف �سا�سة بلدانهم« )�س 

بالهيئات  يتحكم  الللذي  الإجلللراء  هللذا  ويعد   .)10-11

مل�سلحة  الللعللمللل  اإىل  ويللدفللعللهللا  الللدوللليللة  واملللنللظللمللات 

اأنها  الدولية(  املنظمات  )اأي  تظن  فيما  بعينها،  دولة 

التي  وال�سروط  القواعد  وفق  وتعمل  توؤدي وظيفتها 

ال�سيا�سة  فللنللون  اأرفلللع  مللن  ذلللك  يعد  عليها،  تاأ�س�ست 

الدولية. 

فيها  مت  التي  العاملي  التاريخ  اأحلللداث  املللوؤلللف  يحلل   

تطبيق اآلية ال�ستعانة بوكالء خارجيني، واأفرد لذلك 

وهي  موحية  عناوين  حتت  جللاءت  كتابه  من  ف�سول 

والنف�ساليني  تك�سا�س  جمهورية  »عللن  قبيل:  مللن 

لل�سيا�سات  اأداة  ب�سفته  هتلر  »اأدوللللف  البلجيكيني«، 

اخلللارجلليللة«، »كلليللف نللا�للسللل املللجللريللون مللن اأجلللل قناة 

بولندا  اأ�سبحت  »كيف  ذلك«،  يجهلون  وهم  ال�سوي�س 

حليفا لهتلر وما ترتب عن ذلك«، »كيف عمل الحتاد 

�ساعد  وكلليللف  �ستالني  »فللهللم  بللالللوكللالللة«،  ال�سوفياتي 

لندن يف قتالها �سد هتلر«. 

لللالأحللداث،  الللزمللنللي  بالت�سل�سل  اكلللرتاث  غللري  وملللن   

�للسللكللل امللللوؤللللف حلللللقللات و�للسللل بلللني اأحلللللداث تللاريللخلليللة 

�سيما يف  اأيامنا، ل  واأخرى جتري يف حا�سر  معروفة 

الأو�سط  ال�سرق  يف  ال�سراع  مناطق  وبع�س  اأوكرانيا 

و�سوريا. كليبيا 

 2014  حللظلليللت اأزملللللة اأوكلللرانللليلللا الللتللي انللدلللعللت عللللام 

بالهتمام الأكرب من املوؤلف. ومن بني املقاربات التي 

بني  مللقللارنللتلله  هللنللاك،  الأحللللداث  لللو�للسللف  ا�ستخدمها 

املتحدة  الوليات  ت�سكل  وظللروف  الأوكرانية  الأزمللة 

وانللفلل�للسللالللهللا عللن الللتللاج الللربيللطللاين. يللقللول يف ذلللك: 

»من وجهة نظر القانون الدويل فاإن ممار�سات �سكان 

مدينة دونبا�س الأوكرانية عام 2014 اأكر �سرعية من 

النقالب  لأّن  ملللاذا؟  الثالث.  جللورج  امللك  اأتللبللاع  ثللورة 

عام  مللن  فللربايللر  يف  كييف  العا�سمة  يف  حللدث  اللللذي 

كما  الللبللالد،  لد�ستور  �سارخ  انتهاك  اإل  هو  ما   2014

لقانونها  �سافر  جتللاوز  اجلللديللدة  احلكومة  تعيني  اأن 

ثمة  تللكللن  مل  لل�سلطة.  علللللنللي  واغللتلل�للسللاب  الأ�للسللا�للسللي 

لها  اخل�سوع  وعدم  اجلديدة  كييف  حلكومة  �سرعية 

�سكان  بثورة  يتعلق  ما  اأما  دونبا�س.  ل�سكان  حقا  كان 

امل�ستعمرات الربيطانية قبل قرون �سد امللك ال�سرعي 

امللك  اعتالء  �سرعية  اأحد يف  ي�سك  اإذ مل  باطلة  فهي 

العر�س الربيطاين. يف مدينتي دونيت�سك ولوهان�سك 

ويف  املغت�سبني  �للسللد  الللنللا�للس  انللتللفلل�للس  الأوكللرانلليللتللني 

اأمريكا  النتفا�سة يف  ال�سرعية.  ال�سلطة  اأمريكا �سد 

تعود اإىل اأ�سباب اقت�سادية بحتة، ومل يقم اأحد مبنع 

النا�س من التحدث والكتابة باللغة الإجنليزية )كما 

اللغة  ملحاربة  اإجللراءات  اتخاذ  من  اأوكرانيا  يف  حدث 

)كما  ال�سرعي  الللبللالد  برئي�س  ُيللطللح  مل  الللرو�للسلليللة(. 

اأهلية. ما  اإىل حللرب  البالد  اأوكللرانلليللا( جلر  جللرى يف 

�سلطة  باإطاحة  امل�ستعمرات  قيام م�ستوطنو  حدث هو 

جورج الثالث وق�سي الأمر بذلك« )�س 17-16(.

 ويف حتللللليللللله مللل�للسللار الللتللاريللخ الللعللاملللي يلل�للسللري الللبللاحللث 

ملللرارا وتللكللرارا اإىل تللواريللخ اأحلللداث كللربى وقللعللت يف 

م�ستقلة  الأوىل  الوهلة  من  وتبدو  الللقللارات  خمتلف 

علللن بللعلل�للسللهللا الللبللعلل�للس، غلللري اأن الللكللاتللب يللجللمللعللهللا يف 

هذا  يف  يقول  ال�سيا�سية.  املكائد  من  مت�سابكة  حزمة 

بامل�ساكل  واإحاطته  للعدو  املللاآزق  تدبري  »اإن  ال�سدد: 

الو�سائل  اأكر  و�سيلة من  لهي  اأخرى  اأيد  عن طريق 

يلجاأ  الللذكللي  القائد  اإن  العاملية.  ال�سيا�سة  يف  رواًجلللا 

حياكة  يف  م�ساحله  ويجد  العدو  طاقة  ا�ستنزاف  اإىل 

مثال  اأف�سل  لللعللدوه.  املللجللاورة  البلدان  يف  املللوؤامللرات 

الرو�سية  الإمللرباطللورة  �سيا�سة  ذلك  على  )تاريخي( 

حرب  انتهت  متى  اأنف�سنا،  ولن�ساأل  الثانية.  اإكاتريين 

ومتى   .1783 علللام  املللتللحللدة؟ يف  اللللوليلللات  ا�للسللتللقللالل 

يف  رو�سيا؟  اإىل  الللقللرم  جللزيللرة  �سبه  اإكللاتللرييللن  �سمت 

علللام 1783.هلللللل حلللدث ذللللك �للسللدفللة؟ قللطللعللاً ل. ففي 

تت�سارع  العظمى  الللدول  كانت  عندما  اللحظة،  تلك 

فيما بينها ومل ت�ستطع م�ساعدة الأتراك �سد رو�سيا، 

قلللررت الإملللرباطلللورة �للسللم الللقللرم اإىل بللالدهللا« )�للس 

تتوان  2014 حني مل  عللام  ملا جللرى  �سبيه  الأمللر   .)19

ما  ل�ستعادة  التاريخية  الفر�سة  اهللتللبللال  يف  رو�للسلليللا 

فقدته من قبل، اأي �سبه جزيرة القرم. وبراأي املوؤلف 

الرئي�س  اأن  لللو  للليللحللدث  يللكللن  هلللذا مل  مللثللل  اأملللرا  اأن 

كييف،  حكومة  راأ�س  على  ظل  يانوكوفيت�س  ال�سرعي 

وباأن ال�ستفتاء بانف�سال القرم مل يكن ليتم ول كان 

جزيرة  �سبه  لإحلللاق  واحللدا  مدخال  جتد  اأن  لرو�سيا 

الللقللرم اإىل خللارطللتللهللا للللول انللقللالب كلليلليللف. واحللللال 
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�سبه  اأن  تفيد  لللهللذا  الللنللهللائلليللة  املُللحلل�للسلللللة  فلللاإن  كللذلللك 

جللزيللرة الللقللرم علللادت اإىل رو�للسلليللا بللاأيللدي الآخللريللن: 

وزارة اخلارجية الأمريكية واملتطرفون الأوكرانيون. 

األي�س هذا هو فن ال�سيا�سة بعينه؟

من  الكاتب  بلله  يللاأتللي  بالوكالة  للحرب  الآخللر  املللثللال   

1956؛  عللام  ال�سوي�س  قناة  واأزمللة  املجر  ثللورة  اأحللداث 

اإىل جنب ويوما  اللذان كانا يتطوران جنبا  احلدثان 

بلليللوم. بللللراأي امللللوؤللللف فلللاإن انللتللفللا�للسللة بللودابلل�للسللت التي 

تكن  مل  ال�سوفيتية  الللقللوات  �سد   1956 عللام  انطلقت 

اأكلللر مللن �للسللتللار غللربللي لأجلللل ال�للسللتلليللالء علللللى قناة 

ال�سوي�س. يقول الباحث: »كانت احلاجة تدعو لإثارة 

التمرد يف بوداب�ست وو�سع الحتاد ال�سوفيتي يف حالة 

حرب حتى ل يكون مبقدوره الرد على الغزو الغربي 

مل�سر« )�س 131(. 

 يلللقلللرتب امللللوؤللللف ملللن مللعللظللم الأحلللللللداث الللتللاريللخلليللة 

ميكن  ل  اأحللللداث  وهللي  الللعلل�للسللريللن،  للللللقللرن  الغام�سة 

الأيللدي  نظرية  بقبول  اإل  منطقي  ل�سرح  اإخ�ساعها 

الأحللداث  اأهللم  ومللن  العاملية.  ال�سيا�سة  يف  اخلارجية 

التاريخية للقرن املا�سي هجوم هتلر �سبه النتحاري 

علللللى الحتللللاد اللل�للسللوفلليللتللي، وهلللو الللهللجللوم اللللذي ر�سم 

وملناق�سة  ال�سابقة.  جناحاته  كل  وردم  نهايته  بداية 

عدة  ف�سول  الكاتب  خ�س�س  التاريخي،  املف�سل  هذا 

مللن كللتللابلله، ور�للسللم �للسللورة وا�للسللعللة لللالأحللداث العاملية 

ويف  ال�سوفياتي.  الحتلللاد  على  الأمللللاين  الهجوم  قبل 

هتلر  دفللع  الللذي  الرئي�س  ال�سبب  اأن  وجللد  اخلال�سة 

هو  ال�سوفيتي  الحتلللاد  �سد  ال�سرقية  اجلبهة  لفتح 

انفالت الو�سع وخروج اأملانيا من �سيطرة الغرب. كان 

من  حاجته  ل�سد  الأو�سط  ال�سرق  لغزو  يتاأهب  هتلر 

النفط واملوارد الأخرى، بيد اأن عملية من تلك النوع، 

اأي و�سول القوات الأملانية اإىل العراق واإيران والهند 

بريطانيا،  عن  وم�ستقاته  النفط  انقطاع  يعني  كللان 

وهذا ما مل يكن الغرب، ممثال يف بريطانيا العظمى، 

ملل�للسللتللعللدا ملللواجللهللتلله. وقلللد ا�للسللتللخللدمللت �للسللتللى الللطللرق 

اللل�للسللغللط علللللى هتلر  اللل�للسلليللنللاريللو ومت  لللتللجللنللب ذللللك 

اإر�لللسلللال قللواتلله لل�سرق الأو�للسللط  بللالللعللدول عللن فللكللرة 

جغرافيا  الأقللرب  ال�سوفيتية  باجلمهوريات  واإغرائه 

بالنفط. والغنية 

وملللرة اأخللللرى يللعللود �للسللتللاريللكللوف اإىل عللقللد مللقللارنللاتلله 

بلللني الأحللللللداث الللتللاريللخلليللة ومللللا يللجللري الللليلللوم على 

ال�ساحة الدولية فريبط بني انبعاث النازية يف اأملانيا 

والأحداث الأوكرانية الأخرية. يقول: »هل من عاقل 

ي�سدق اأن بلدان الدميوقراطية الغربية كانت غافلة 

اعتقل  التي  النتخابية  الأملانية  احلملة  غرابة  عن 

بينما  الربملانية،  الأحللزاب  ممثلو  فيها  وقتل  و�سرب 

اأمامه للربوز  الطريق ممهدا  بعينه ظل  حزب واحد 

ولللال�للسللتللحللواذ الإعلللالملللي املللطلللللق. هلللذا اللل�للسلليللنللاريللو 

نف�سه، وبنف�س ردة الفعل املتعامية من قبل املوؤ�س�سات 

الغربية، تكرر يف اأوكرانيا عام 2014« )�س 75(.

ل�سيا�سة  كتابه  من  م�ستقال  ف�سال  الكاتب  يخ�س�س   

الآخرين  اأيدي  على  اعتمادها  يف  ال�سوفياتي  الحتاد 

التي  »�ستازي«  ال�سرقية  اأملانيا  كا�ستخدامها ملخابرات 

ال�سوفيتي،  الحتلللاد  يف  الللرفللاق  مللع  اأن�سطتها  ن�سقت 

اليمن  اأي�سا يف  الأوروبية ولكن  القارة  لي�س فقط يف 

وفللللل�للسللطللني حلليللث كلللان عللمللالء »�لللسلللتلللازي« يلللطلللاردون 

جلودة  عالياً  تقييًما  املوؤلف  ويقدم  احللفاء.  خ�سوم 

نلل�للسللاط تلللللك اللللوكلللالت ال�للسللتللخللبللاريللة، كللمللا ويللحللتللد 

حينما ياأتي على ذكر خيانتها وخيانة الزعيم ال�سابق 

جلللمللهللوريللة اأمللللانللليلللا الللدميللقللراطلليللة اإريللل�لللس هللونلليللكللر 

اآخر رئي�س �سوفيتي. مليخائيل غوربات�سوف 

الأيللدي  و�سيا�سة  اليوم  اأوروبللا  ب�سورة  يتعلق  وفيما   

حيال  املللتللحللدة  اللللوليلللات  تنتهجها  الللتللي  اخلللارجلليللة 

بالوكالة  احلللرب  اأن  املللوؤلللف  يللرى  الأوروبلليللة  البلدان 

الأعللمللال  �سل�سلة  اإللليللهللا  ت�سري  اأوروبللللا،  يف  اأي  هللنللاك، 

الإرهابية التي ل يبدو اأن نهايتها و�سيكة. يعلق حول 

ذلك قائاًل: »لقد مت اإدخال مليون لجئ دفعة واحدة 

اإىل املجتمع الأوروبي ال�سغري. دخلوا بال وثائق وبال 

اإليهم. ول ميكن للحجة  اختيار وبدون حاجة ما�سة 

ال�سبب  هو  الدموي  الأ�سد  نظام  اأن  اإىل  ت�ستند  التي 

ثمة  الالجئني  �سمن  فمن  نقد،  اأي  اأمللام  ت�سمد  اأن 

والباك�ستانيني ومهاجرين  الأفغان  الآلف من  مئات 

من املغرب وبلدان اإفريقية اأخرى ممن ل �ساأن لب�سار 

هذه  اإىل  الدافع  اأمللا  ويعاقبهم.  ليقتلهم  بهم  الأ�سد 

الأوروبللي  التي ل تنتهك قوانني الحتللاد  الإجلللراءات 

فيعود  �سليم،  منطق  اأي  تنايف  اأيلل�للسللاً  واإمنلللا  وح�سب، 

اإىل ال�سغوط التي ت�ستخدمها الوليات املتحدة على 

اإذن  قوًيا.  طيًعا ل حليفاً  تريدها خادماً  التي  اأوروبللا 

فال�سغط الداخلي الذي تواجهه اأوروبا اأمر م�سطنع 

املتحدة،  الللوليللات  على  اعتمادا  اأكللر  لتكون  يدفعها 

واأية حماولة للعب النفرادي منها واإبراز ال�سخ�سية 

يف  الإرهللابلليللة  بالهجمات  فللورا  فيواجه  ال�ستقاللية 

 .)193 عوا�سمها« )�س 

داخلية  املوؤلف - من بني ما يثريه من ق�سايا   يثري 

ارتبطت بفرتة الحتاد ال�سوفيتي ورو�سيا اجلديدة - 

الروؤ�ساء  بع�س  قبل  النظر من  بق�سور  تتعلق  م�ساألة 

فلليللمللا يللتللعلللللق بللنللقللد اللللللذات والعللللللرتاف بللاخلللطلليللئللة. 

ما  دولللة  رئي�س  يرتكبه  اأن  ميكن  ما  اأ�سواأ  اأن  فرباأيه 

عما  ال�سفح  وطلللللب  �سابقيه  بللاأخللطللاء  العلللرتاف  هللو 

تاريخ  اأكر من مرة يف  الذي حدث  الأمللر  وقع، وهو 

املوؤلف:  يقول  اجلديدة.  ورو�سيا  ال�سوفيتي  الحتللاد 

»العلللللرتاف بللاخلللطللاأ وطلللللب اللل�للسللفللح عللنلله اأملللر جيد 

للدولة  بالن�سبة  اأمللا  العامة،  مللن  لللالأفللراد  بالن�سبة 

فالعرتاف باخلطاأ يعد �سربة كبرية لو�سعها ومثلبة 

يجاهر  ل  ال�سبب  ولللهللذا  مناف�سوها.  منها  ي�ستفيد 

لن  �للسللوف   )...( بلدانهم  بخطايا  الللغللربلليللون  الللقللادة 

الذرية  القنابل  اإ�سقاط  عن  املتحدة  الوليات  تعتذر 

اليابان كما لن يطلب  وناجازاكي يف  على هريو�سيما 

 )...( هللاربللر  بلللريل  عللن عملية  اللل�للسللفللح  اللليللابللانلليللون 

فتيل  اأ�سعلت  فقد  ل�ستالني  خروت�سوف  اتهامات  اأمللا 

عواقب  تلتها  والتي   1956 عام  املجرية  ال�سطرابات 

ل�سلفه  خروت�سوف  هجوم  اأ�س�س  لقد  منها.  عللودة  ل 

لللالحتللاد  املللنللطللق الللتللايل: �ستالني اللللذي كللان رئلليلل�للسللاً 

ِقبله،  من  اأديللنللوا  الذين  فكل  اإذن  جمللرم،  ال�سوفيتي 

ل  يراأ�سها جمرم  التي  فالدولة  واإذن  اأبرياء،  �سحايا 

من  العامل  خل�ست  التي  الللدولللة  هي  تكون  اأن  ميكن 

اإذن!«  مللعللهللم(  )وملللن  املللجللرمللون  فلي�سقط  الللنللازيللة. 

ال�سوفيتي  الرئي�س  اأعللطللى  وبللهللذا   .)147-146 )�للس 

مربرا لأعداء بالده للنيل من ع�ساكره يف املجر، ففي 

ويقدم  اخلطايا  فيه  ُتللهللرق  ملذبح  وجللود  ل  ال�سيا�سة 

الغفران.  �سكوك 

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

الكتاب: حرب بالوكالة.

�ستاريكوف.  املوؤلف: نيكولي 

.2017 اإك�سيمو/ مو�سكو  النا�سر: 

الرو�سية.  اللغة: 

352 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 
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»الطوأفـــــــة«.. 
إشراف نادر هاشمي وداني بوستل

محمد الشيخ *
اأََل ما اأحوجنا اإىل ابن جني -وكان من اأعلم علماء العربية بال�ستقاق والتوليد والنحت؛ وهي من اأهم املوارد التي ترفد اللغة العربية باملفاهيم اجلديدة- حتى 

ن�ستلهم منه كيف ن�ستق من لفظ »الطائفة« فعال اأو م�سدرا يفيد دللة حتويل قوم اإىل طوائف! اأهو يا ُترى لفظ »التطويف« اأم »التطئيف« اأم »الطواأفة« اأم ماذا؟

»الطواأفة«، عمال بقاعدة  ها موؤقتا  ال�سيا�سة واملوؤرخني وعلماء الأنرتبولوجيا ودار�سي الأديان بغاية فح�س هذه الظاهرة -ولن�سمِّ ائتلف لفيف من علماء  فقد 

اآليات نظرية يف التحليل  اأ�سالفنا: اإذا تبني املعنى فال م�ساحة يف الألفاظ- مبا ُتبني عنه وما تخفيه، على النحو الذي تطورت به عرب حقب معينة، وباإعمال 

نظرية  ف�سول  عرب  وذلك  وباك�ستان(،  اإيران  ال�سعودية،  العربية  الكويت،  اليمن،  البحرين،  لبنان،  �سوريا،  )العراق،  عدة  حالت  درا�سة  وعرب  حمددة،  والنقد 

وتطبيقية تفح�س طبيعة هذه الظاهرة -ت�سيري ال�سعب طوائف قابلة للتناحر يف اأية حلظة وعند اأول �سرارة- وقد ر�سم هذا اللفيف خريطة هذه ال�سريورة 

الطواأفية، وحللها، وا�ستك�سف ل فقط »كيف« حدثت، واإمنا »ملاذا« حدثت.

حمكم:  ت�سميم  على  »الطواأفة«  كتاب  بنية  وت�سهد 

نللظللري وعملي،  وقلل�للسللمللان:  امللل�للسللرَفللنْي،  بقلم  تللقللدمي 

بالظاهرة  التعريف  التقدمي  ت�سمن  وقد  وخامتة. 

الللنللظللري  الللقلل�للسللم  كللمللا ت�سمن  و�للسلليللاقللاتللهللا وعللللللللهللا، 

منظور  من  الطواأفة  عن  احلديث  ف�سول(  )اأربللعللة 

الق�سم  ودار  نلللظلللري،  وجللغللرايف-�للسلليللا�للسللي  تللاريللخللي 

ا�ستغال  طللريللقللة  علللللى  فلل�للسللول(  )تلل�للسللعللة  التطبيقي 

عللمللللليللة اللللطلللواأفلللة ملللن خلللالل درا�لللسلللة حللللالت )علللللى 

الللرتتلليللب: بللاكلل�للسللتللان، اللللعلللراق، �للسللوريللا، اللل�للسللعللوديللة، 

ف�سال  والللكللويللت(؛  لبنان  البحرين،  اليمن،  اإيلللران، 

الدولة  بناء  لإعللادة  �سيناريو  عن  عبارة  خامتة  عن 

يف اللل�للسللرق الأو�للللسللللط ونللللزع الللطللابللع الللطللائللفللي عن 

ال�سيا�سات املتبعة يف معظم دوله.

الكتاب تقدمي 

ا�سطنع مقدما الكتاب -نادر ها�سمي وداين بو�ستل- 

اأ�سا�سيتني:  حلظتني  على  قللام  التقدمي،  يف  منهجا 

حلظة الهدم، وحلظة البناء. فقد عمدا، بداية، اإىل 

بال�سرق  الطائفية  حللول  ال�سائدة  الللتلل�للسللورات  هللدم 

اأن  -ميللكللن  الللتلل�للسللور  ذاك  مللنللهللا  �سيما  ل  الأو�لللسلللط، 

هللذه  اأن  يعتقد  اللللذي  امللللاهلللوي«-  »الللتلل�للسللور  ن�سميه 

اأن جاء  الطائفي منذ  بال�سراع  املجتمعات حمكومة 

الإ�سالم واإىل الأبد. وذلك بناء على تعلة اأن الو�سع 

الكالمية  وان�سقاقاته  الإ�للسللالم  فجر  �سليل  احلللايل 

جتمع  تكاد  ما  هو  الت�سور  وهذا  الأوىل.  ال�سيا�سية 

الأ�للسللوات  كما  الغربية،  ال�سحافية  الأ�للسللوات  عليه 

مقدمي  دعلللاوى  وجممل  ب�سواء.  �للسللواء  الأكللادميلليللة 

الللكللتللاب وامللل�للسللاهللمللني فلليلله تللللدور علللللى بللنللاء تلل�للسللور 

»الت�سور  هلللذا  لتفنيد  حمللاولللة  الللكللتللاب  اإذ  ملل�للسللاد. 

ال�للسللتلل�للسللراقللي اخللللملللول« الللللذي يلللرى يف »الللطللواأفللة 

لفهم  مفتاحا  للتاريخ«  والعابرة  واملتجذرة  املتاأ�سلة 

الللللداء اللللذي اأ�للسللاب اللل�للسللرق الأو�لللسلللط يف مللقللتللل. اإذ 

»نتيجة«  وهي  »اأ�سال«،  كانت  وما  »عر�س«  الطوفاأة 

»ُتعطى«.  اأن  ل  »ُتبنى«  اأنها  و�ساأنها  »�سببا«،  ولي�ست 

تغيري  �سرورة  اإىل  الكتاب  اأ�سحاب  دعللوة  هنا،  ومن 

ميكنه  بديل  بتوفري  وذلللك  الطواأفة،  حول  النقا�س 

اأن يف�سر -التف�سري الأف�سل- ال�سراعات الواقعة يف 

ال�سرق الأو�سط، وملاذا حتولت حركة انتفا�سات غري 

معارك  اإىل  عنيفة(  )غللري  طائفية  عرب  اأو  طائفية 

طللائللفلليللة وحللللروب اأهللللليللة. وهلللكلللذا، يللالحللظ مقدما 

الكتاب، كما امل�ساهمون فيه، اأن ال�سراعات الطائفية 

ا�ستدت كثريا يف الآونة الأخرية. لكن ال�سوؤال الذي 

ال�سراع  تاأجج  يف�سر  الذي  ما  ملللاذا؟  هو:  يطرحونه 

الللطللائللفللي يف هلللذه اللللللحللظللة بللالللذات يف الللعللديللد من 

هذه  نفهم  اأن  ميكن  وكيف  الإ�سالمية؟  املجتمعات 

الظاهرة الفهم الأف�سل؟

وللللكلللي يللجلليللب اللللبلللاحلللثلللون عللللن هلللللذه اللللتللل�لللسلللاوؤلت، 

»الللطللواأفللة«. ويعرفان  اإعللمللال ا�للسللطللالح  يللقللرتحللون 

»الطواأفة« على النحو التايل: الطواأفة هي �سريورة 

لللللهللا خمللتلللللف الللفللاعلللللني اللل�للسلليللا�للسلليللني  )عللمللللليللة( �للسللكَّ

الذين ي�ستغلون داخل �سياقات خا�سة، رامني بذلك 

حول  ال�سعبية  التعبئة  تقت�سي  �سيا�سية  اأهداف  اإىل 

الديناميات  اأن  كما  )دينية(،  خا�سة  هوياتية  �سمات 

الطبقية والدول اله�سة والتناف�سات اجليو-�سيا�سية 

ت�سارك بدورها يف �سناعة عملية الطواأفة هذه.

هي ذي »الطواأفة«، فما اأ�سبابها؟ 

ي�ستبعد الباحثون اأن تكون »الطواأفة« عملية قدمية 

عابرة  الإ�سالمي  التاريخ  يف  ثابتة«  »ماهية  �سكلت 

ن�سميه  اأن  ويقولون مبا ميكن  الفتنة،  زمن  منذ  له 

»الأطللللروحللللة اللل�للسلليللاقلليللة« -�للسللدا علللللى »الأطلللروحلللة 

العربي  ال�سياق  يف  يوجد  اأنلله  تللرى  التي  املاهوية«- 

املعا�سر ما اأن�ساأ الطواأفة. وهذا الذي اأن�ساأ الطواأفة 

»الللنللزعللة  اأو  اللل�للسلللللطللويللة«  »الللنللزعللة  ي�سمونه  مللا  هللو 

لالأنظمة   Authoritarianism الت�سلطية« 

ال�سيا�سي  احلكم  من  النمط  هذا  اأن  ذلك  العربية. 

الأو�للسللط،  ال�سرق  �سيا�سات  على  طويل  لأمللد  هيمن 

العميقة  بللظللالللله  الللثللقلليللل  مللرياثلله  اأرخللللى  اأن  فللكللان 

وباجلملة،  جمتمعاتها.  وعلى  املنطقة  �سيا�سات  على 

احلا�سم  العامل  هي  الللالهللوت-  -ولي�س  ال�سلطوية 

الذي �سكل عملية الطواأفة.

ُترى: كيف حدث هذا الذي حدث؟ 

واجللللللواب: لللقللد عللمللدت الأنللظللمللة اللل�للسلللللطللويللة -عللن 

مبختلف  الللطللائللفلليللة  الللهللويللات  ت�سخري  اإىل  قلل�للسللد- 

اتللخللذتللهللا عنوة  اإ�للسللرتاتلليللجلليللة منها  وتلللللك  الللطللرق، 

وبغاية  امللللللح،  الجللتللمللاعللي  التغيري  مطلب  لإفلل�للسللال 

ولي�س  الدولة،  ف�سعف  املهرتئة.  �سلطتها  ا�ستدامة 

قللوتللهللا، هللو اللللذي حللمللل هللذه الأنللظللمللة علللللى تاأجيج 

الآخللر  الللوجلله  �سوى  ال�سعف  ومللا  الللطللواأفللة.  عملية 

ما  عك�س  وعلى  ال�سلطوية،  الللدولللة  اإذ  لال�ستبداد. 

بحكم  املجتمع  حكم  عن  عاجزة  بلله،  تظهر  اأن  تريد 

واملح�سوبية  الزبونية  اإىل  تلجاأ  اإذ  وهي  دميقراطي، 

ما  ديلللدن  وذاك  ملل�للسللروعلليللة.  اأزمللللة  تخلق  واملللحللابللاة 

ميجدال  جويل  الأمريكي  ال�سيا�سي  الباحث  �سماه 

مللنللذ اأملللد -يف كللتللابلله »املللجللتللمللعللات الللقللويللة والللدولللة 

ال�سعيفة: العالقات بني الدولة واملجتمع ومقدرات 

»الدولة  با�سم   -)1988( الثالث«  العامل  يف  الللدولللة 

مللقللدرة  ال�سعيفة  للللللدولللة  اأنللله  مبللا  اإذ  اللل�للسللعلليللفللة«. 

حملللدودة علللللى ممللار�للسللة الللرقللابللة الجللتللمللاعلليللة على 

اإىل  تلجاأ  فاإنها  عليها،  ال�سيادة  تدعي  التي  املناطق 

)فرق  الجتماعية  النق�سامات  بني  التناف�سات  خلق 

ت�سد( عن طريق التق�سيم والتحكم؛ ومن ثمة تخلق 

الطواأفة.

املللل�لللسلللاد  الللل�لللسللليلللا�لللسلللي  الللل�لللسللليلللاق  هللللللذا  اأن  واحللللللللللال 

للللللدميللقللراطلليللة �لللسلللروري لللفللهللم اللل�للسللراع الللطللائللفللي 

تلك  يف  �سيما  ل  اللليللوم،  الإ�للسللالملليللة  املللجللتللمللعللات  يف 

ال�ساكنة  من  اأمللزوجللة  على  حتتوي  التي  املجتمعات 
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الربو�سي  احللللرب  ر  منظِّ كللان  واإذا  و�سيعية.  �سنية 

لل�سيا�سة  موا�سلة  احلللرب  اإن  قللال:  كالوزوفيت�س 

ال�سرق  يف  الطائفي  اللل�للسللراع  فلللاإن  اأخلللرى،  بو�سائل 

ال�سلطوي  ال�سيا�سي  للحكم  ا�ستدامة  اليوم  الأو�سط 

علللرب جتلليلليلل�للس اللللهلللويلللة. بللهللذه اخللللللفلليللة اللل�للسلليللاقلليللة 

اليوم.  الأو�سط  ال�سرق  يف  مفهومة  الطواأفة  ت�سري 

واأن  حُت�َسد  اأن  ميكن  ل  الطائفية  الهويات  اأن  ذلللك 

اإذا مت ت�سخري الختالفات يف العتقادات  اإل  يَّ�س  جُتَ

اإىل  الدينية  باجلماعات  للدفع  التاريخية  والذاكرة 

خا�سة.  هويات  على  تللدور  طائفية  جماعية  مبادرة 

ومن هنا اأي�سا اإ�سكال هذا الكتاب برمته: ملاذا ت�ستد 

اللل�للسللراعللات الللطللائللفلليللة اللليللوم يف اللل�للسللرق الأو�للسللط؟ 

وملاذا يف هذه املنطقة بالذات ولي�س يف غريها؟ 

هو ذا ما ينطبق على العديد من البلدان الإ�سالمية 

املفتاح  اأن  على  املا�سي.  القرن  من  ال�ستينيات  منذ 

اجلوهري لفهم التطور الذي قاد اإىل بروز الطواأفة 

جنده يف عام الثورة الإيرانية. ومنذ حينها لحت يف 

ال�سرق الأو�سط معامل تناف�س اإيراين �سعودي -ا�ستد 

اإحللدى  الللطللواأفللة  كانت  اأخلللرى-  اأحيانا  ولن  اأحيانا 

مللعللامللله اللللبلللارزة. ولللقللد �سكل »الللربلليللع الللعللربللي« عللام 

ال�سعودية  العالقات  يف  جوهرية  حتول  نقطة   2011

ال�سيعية  ال�سنية  الللعللالقللات  ويف  خللا�للسللة،  الإيللرانلليللة 

بللعللامللة. وكلللل مللن اإيللللران واللل�للسللعللوديللة ا�للسللطللف وراء 

ال�سعبية  الطواأفة بغاية �سرف النتباه عن املطالب 

بللالللتللغلليللري اللل�للسلليللا�للسللي، ولللكلل�للسللب مللزيللد ملللن الللنللفللوذ 

داخلللل املللنللطللقللة. وقلللد بلللدا ذللللك وا�للسللحللا يف اللل�للسللراع 

وزر  لللالأخللرى  دولللة  كللل  حتميل  ويف  البحرين،  على 

جتلى  كما  اأرا�للسلليللهللا،  على  وقعت  التي  النتفا�سات 

فيما بعد على اأر�س �سوريا واليمن والعراق ولبنان. 

اأجلللج هذا  مللا  اآخلللر  النمر  اإعلللدام منللر  وكللانللت ق�سية 

امل�ساركة  على  تركيا  حمل  حتى  الطائفي،  ال�سراع 

دورا خطريا  الإعللالم  و�سائل  وقللد لعبت  يف اجلللدل. 

اأ�سبح  وبهذا،  اجلمر.  يف  بالنفخ  امل�ستوى  هللذا  على 

نتيجة  اأيلل�للسللر  الللطللائللفلليللة  الللهللويللات  حلللول  التجيي�س 

لهذه الأحداث.

وبللاجلللملللللة، تللكللمللن اأطلللروحلللة الللكللتللاب الأ�للسللا�للسلليللة يف 

تنامي  يف  ال�سبب  هللو  املللرياث  ل  ال�ستبداد  الللقللول: 

اللللطلللواأفلللة. ومللللا كلللانلللت الللطللائللفلليللة مللاهلليللة را�للسللخللة 

ح�سب  وتلني  ت�ستد  كانت  واإمنللا  الإ�سالمية،  للدول 

بالتحليل  الللوقللوف  جتللاوز  لللزم  ثللم  ومللن  ال�سياقات. 

ال�سلطات  ودفللللع  الأوىل  الللعللرقلليللة  الللتللبللايللنللات  علللللى 

على  العناية  ت�سليط  نحو  التباينات،  بهذه  الدينية 

اأثللللر �للسلللللطللة اللللدوللللة وعلللللى الللعللالقللات بلللني الللدولللة 

واملجتمع.

الكتاب وف�سوله اأق�سام 

زوايللتللي نظر:  بللابللني ح�سب  اإىل  الللكللتللاب  تللبللويللب  مت 

منظور  من  »الطواأفة  -املو�سوم:  الأول  الباب  �سعى 

�سورة  توفري  اإىل  ونظري«-  وجيو-�سيا�سي  تاريخي 

هذا  يف  اأ�سهمت  وقللد  الللطللواأفللة.  ظللاهللرة  عللن  �ساملة 

الللبللاب طللائللفللة مللن اأبللللرز الللبللاحللثللني يف هلللذا احلللقللل، 

له بحث  ي�سدر  باحث مل  فيها  يكاد يوجد  بحيث ل 

�للسللاف يف اللللظلللاهلللرة. وهلللكلللذا، جنلللد علللللى الللرتتلليللب 

مللقللد�للسللي  اأ�لللسلللاملللة  بللحللث  اأول:  الللتللاللليللة:  اللللبلللحلللوث 

العربية  الللدرا�للسللات  كر�سي  واأ�للسللتللاذ  التاريخ  -اأ�للسللتللاذ 

الطائفة«-  »ثقافة  كتاب:  و�ساحب  راي�س،  بجامعة 

ال�سرق  يف  الللطللواأفللة  »م�سكلة  عللنللوان:  حمل  واللللذي 

على  ركز  وقد  الغربية«.  الهيمنة  ع�سر  يف  الأو�سط 

الللبللعللد احلللديللث مللل�للسللاألللة الللطللواأفللة. اإذ مللا كللانللت هي 

احلديثة  الللقللوى  نللتللاج  هللي  واإمنلللا  و�سيطية،  �سنعة 

والللظللروف احلللاللليللة. وقللد نللبلله �للسللاحللب الللبللحللث اإىل 

املرويات املحلية لال�ستعداء  اجلدل الذي حدث بني 

الللطللائللفللي والللتللدخللل الللغللربللي، داعللليلللا اإىل ا�للسللتللعللادة 

اأم�سى  باعتباره  الأو�سط  ال�سرق  يف  التعاي�س  تاريخ 

ثانيا:  م�سى.  وقللت  اأي  مللن  اأكللر  م�ستعجلة  حاجة 

بللحللث الللبللاحللث اللل�للسلليللا�للسللي بللا�للسللل �للسلللللوخ -اأ�للسللتللاذ يف 

اجلامعة الأمريكية ببريوت، و�ساحب كتاب »�سيا�سة 

بعنوان  بعد احلرب« )2015(-  لبنان ما  الطواأفة يف 

»الللطللواأفللة اجللليللو-�للسلليللا�للسلليللة يف اللل�للسللرق الأو�لللسلللط«. 

�سريورة  عن  عامة  �سورة  معامل  الباحث  ر�سم  وقللد 

بالديناميات اجليو-�سيا�سية  الطواأفة وعن �سالتها 

الللطللواأفللة  اأن مللوجللة  اإىل  الللعللنللايللة  بللاملللنللطللقللة، لفللتللا 

مللوؤكللدا  كللاحلللريللق،  املنطقة  عللرب  التمدد  اإىل  �سائرة 

على اأن جذورها ل تعود اإىل ما قبل الع�سر احلديث 

ال�سيا�سيون  الفاعلون  تاأجيجها  يف  اأ�سهم  مللا  بقدر 

الأنظمة  عن  الدفاع  بغية  وذلللك  اللليللوم...  املحليون 

اللل�للسلللللطللويللة �للسللد مللنللافلل�للسلليللهللا املللحللللليللني. وقلللد وقللف 

املرويات  عربدة  يف  ال�سعودي  الإيراين  الإ�سهام  على 

بعد  ذلللك  تللاأجللج  كيف  واأبلللرز  والللرمللزيللة،  الهوياتية 

على  ذلللك  عواقب  من  وحللذر  العربية،  النتفا�سات 

�سايغ  يزيد  الباحث  بحث  ثالثا:  برمتها.  املنطقة 

وفيه  الللكللربى«.  التحول  ونقطة  العربية  »املنطقة 

التي  الفو�سى  و�سط  معنى  يجد  اأن  الباحث  حللاول 

اأوجللهللا مع  بلغت  -وقللد  اللليللوم  الأو�للسللط  ال�سرق  تعم 

داع�س- وذلك بالعودة للحدود التي ر�سمتها اتفاقية 

�سايك�س-بيكو منذ قرن، �ساعيا اإىل فهم ما اإذا كانت 

اأم ل. وقد  تللعللود لر�سم هللذه احللللدود  بلللوادر الأزملللة 

خل�س اإىل اأن »التهديد احلقيقي« مل ياأت من موقع 

هذه  داخل  يحدث  اأم�سى  مما  واإمنا  نف�سها،  احلدود 

احلللللدود يف الللعلل�للسللريللة الأخلللللرية، مللن مللزيللج متفجر 

ال�سو�سيو-اقت�سادي  واجلمود  ال�سيا�سي  القمع  من 

ت�سكيل  اإعللادة  يريد  من  مذكرا  الب�سري،  والتخلف 

الطائفية  �سوء  على  املنطقة  و�سيا�سات  جمتمعات 

والللعللرقلليللة بللاأنللهللم اإمنلللا يللغللفلللللون عللن هلللذه احلللقللائللق 

الجللتللمللاعلليللة والقللتلل�للسللاديللة. رابلللعلللا: خللتللم الللبللاحللث 

املللعللروف يف عللمللان ببحوثه عللن الإمللامللة  الأمللريللكللي 

كتابا يف مو�سوع:  يعد  -الذي  اآدام جايزر  وال�سورى 

الإ�سالمية«-  واملدار�س  الطوائف  املنق�سمة:  »الأمللة 

»مللقللاربللة للطواأفة  عللنللوان:  الللبللاب ببحث حتللت  هللذا 

الللهللويللة«، �سعى مللن خالله لنقل  مللن خللالل مللرويللة 

من  الطائفية  والهوية  الإ�سالمية  الطوائف  درا�سة 

اعللتللبللارهللا �سمة لزملللة للللللهللويللة الللديللنلليللة -العللتللبللار 

و�سريورة موعى  دينامية  اعتبارها  اإىل  الكال�سيكي- 

وحفظها  الللهللويللات  مللرويللة  اأ�للسللكللال  بع�س  لتبني  بها 

ذلك  حمللددة.  واأوقللات  معينة  موا�سع  يف  وتوجيهها 

متورطني  اأنف�سهم  يللجللدوا  اأن  الأفلللراد  �للسللاأن  مللن  اأن 

لبع�س  مرويات  وهي  خا�سة.  طائفية«  »مرويات  يف 

اأم�ست  الدواع�س  اأتباع  ولبع�س  العراقيني  ال�سيعة 

ما  لكن  درامللي.  نحو  على  نف�سها  عن  وتعلن  تتنوع 

يللهللم جللايللزر هللو فللحلل�للس كلليللف يللحللدث الللتللوريللط يف 

على  اأن  يرتئي  وهللو  الللزمللان،  عللرب  التماهي  مللرويللة 

الفاعلني يف جمال الطواأفة اأن يوقفوا -لدواٍع عدة- 

امل�ساركة يف تغذية مروياتهم الطائفية، واأن ي�سقطوا 

من اعتبارهم العن�سر الطائفي يف هوياتهم.

هذا.. ويتعلق الباب الثاين من الكتاب بدرا�سة كيفية 

الطواأفة من خالل حالت. وقد عمل بحث  ا�ستغال 

فاين ن�سر -وهو عميد واأ�ستاذ العالقات الدولية يف 

جامعة هوبكين�س، وله كتابان حول الإحياء ال�سيعي 

و�للسللنللاعللة �للسلللللطللة اللللدوللللة يف الإ�لللسلللالم- »اللل�للسلليللا�للسللة 

الهوياتي:  والتجيي�س  الداخلية  واملتطلبات  الدولية 

الو�سل  على   »)1998-1779( باك�ستان  يف  الطواأفة 

اأن درجلللة �للسللدة ال�سراع  بللني بللابللي الللكللتللاب. ولحلللظ 

ال�ساكنة  تتعاي�س  حيث  جغرافيا  تتباين  الطائفي 

التي  الللعللوامللل  هللي  مللا  وتلل�للسللاءل:  واللل�للسلليللعللة.  ال�سنة 

تف�سر هذا التباين؟ والذي عنده اأن كل �سيء موكول 

ال�سيا�سيني.  واملبادرين  الدينيني  الزعماء  دور  اإىل 

ويدعو اإىل اعتبار عامل ممثلي الدولة يف التجيي�س 

الهوياتي. ذلك اأنه يف املا�سي عاجلت نظريات النزاع 

العرقي الدولة باعتبارها فاعال �سلبيا يف التجيي�س 

الهوياتي، بينما يرى ن�سر اأنه عو�س اعتبار الدولة 

اعتبارها  ينبغي  الهوياتي  للتجيي�س  �سلبية  �سحية 

الفاعلة فيه. اإذ للدولة يد كربى يف التطويف، وهي 

التجاذبات  وت�سجع  وتوجههم  املت�سارعني  ت�ستعمل 

فاعلي  اأن  هلللذا  يللعللنللي  ول  وتلل�للسللتللثللريهللا.  الللهللويللاتلليللة 

واإمنللا  اأخلللرى،  �سد  طائفة  ق�سية  يدعمون  الللدولللة 

يجنونه  الللذي  ال�سيا�سي  الربح  باحل�سبان  يللاأخللذون 

من النزاع بني الهويات املتناف�سة.

»العالقات  الللبللاب  هللذا  مللن  الللثللاين  الف�سل  دار  وقللد 
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 »2003 الللطللائللفلليللة قللبللل الللطللواأفللة يف علللراق مللا قللبللل 

واللللللذي كللتللبلله فللنللار حللللداد -وهللللو بللاحللث يف جللامللعللة 

�للسللنللغللافللورة، و�للسللاحللب كللتللاب: »الللنللظللام الللطللائللفللي يف 

 -)2011( اللللوحلللدة«  حلللول  تللنللازعلليللة  روؤى  اللللعلللراق: 

ور�سم  و«الطائفية«،  »الطائفي«  دللللة  حتديد  على 

ال�سيعية  ال�سنية  الللعللالقللات  يف  للللللتللداخللالت  �للسللورة 

الباحث  وراأى  الأمللريللكللي.  الحللتللالل  قبل  بللالللعللراق 

نلل�للسللهللد عليه  الللللذي  الللطللائللفللي  اللل�للسللراع  انللفللجللار  اأن 

للتعدد  نللتللاج حتمي  كلللان جملللرد  مللا  بللالللعللراق  اللليللوم 

الطائفي يف ذاته ولذاته، واإمنا هو ثمرة مرة لربوز 

الدولة القومية احلديثة. فهو نابع من الديناميات 

الأمة  ببناء  �سلته  ومن  حولها،  املتجادل  ال�سيا�سية 

والهوية القومية و�سوء تدبري التعدد الطائفي، ويف 

الثالث  الف�سل  وتناول  الدولة.  مب�سروعية  النهاية 

الأنرتبولوجيا  اأ�ستاذ  عمد  حيث  ال�سورية؛  احلالة 

الربازيلي بول جابرييل هيلو بينتو -�ساحب كتاب: 

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  الإ�سالم« )2012(-  »اإثنوغرافيا 

علللللى طلللواأفلللة اللل�للسللراع اللل�للسللوري اللللذي كلللان قللد بللداأ 

خمتلفا غري طائفي )طائفتي هي احلرية(، وانتهى 

-وعن  الأ�سد  نظام  اأن  كيف  الباحث  واأبللرز  طائفيا. 

الللطللائللفللي عللرب ا�ستعمال  لللعللب علللللى احلللبللل  قلل�للسللد- 

اأن  وكيف  للعنف«-  الطائفي  -«التوزيع  القمع  اآلية 

واألهبوا  الطعم  على  ع�سوا  ال�سنة  الللزعللمللاء  بع�س 

عوامل  تداخلت  وكيف  اأ�سفل،  مللن  ال�سراع  طللواأفللة 

اأربللعللة يف �سناعة الللطللواأفللة: مللن الأعلللللى )الللدولللة(، 

الداخل  اإىل  اخلللارج  ومللن  )املجتمع(،  الأ�سفل  ومللن 

)اللللقلللوى اخللللارجللليلللة(، ومللللن اللللداخلللل اإىل اخلللللارج 

)النت�سار نحو الدول املجاورة(. ويف الف�سل الرابع، 

اأو�سحت عاملة الأنرتبولوجية ال�سيا�سية املتخ�س�سة 

مقالها  -يف  ر�للسلليللد  ملل�للسللاوي  اللل�للسللعللودي  اللل�للسللاأن  يف 

ال�سعودية  اأجوبة  باعتبارها ثورة م�سادة:  »الطواأفة 

بداية  بعد  مبا�سرة  اأنلله  كيف  العربي«-  الربيع  على 

انللتللفللا�للسللتللي تللونلل�للس وملل�للسللر ُو�للسللعللت الللطللواأفللة على 

النظام  ا�ستعملها  التي  امل�سادة  الثورة  اأولويات  راأ�س 

ال�سعودي للمبالغة يف تبيان الفوارق الدينية وتفادي 

عن  النتباه  ول�سرف  طائفية.  غري  �سيا�سات  تطور 

النظام  اأقللام  املنطقة،  يف  انت�سر  الللذي  الثوري  املللزاج 

والأقلية  ال�سنية  الأغلبية  بللني  التفرقة  ال�سعودي 

عاجزتني  �للسللارتللا  اجلللمللاعللتللني  اأن  بحيث  ال�سيعية، 

ويف  ال�سيا�سي.  للللللحللراك  م�سرتكة  روؤى  اإبللللداع  عللن 

الف�سل اخلام�س، عمد املوؤرخ الربيطاين ذو الأ�سول 

مقاله:  -يف  بوروجودي  �سديغي  اإ�سكندر  الإيرانية 

ومنطق  امل�سادة  لالنتفا�سة  الإ�سرتاتيجي  »العمق 

الإ�سالمية  للجمهورية  الأمللنللي  املللذهللب  الللطللواأفللة: 

الإيرانية واآثاره اجلهوية«- اإىل اإظهار كيف اأن اإيران 

اأ�سهمت يف منطق الطواأفة يف كل من العراق و�سوريا 

ما  هللذه  اإيلللران  �سيا�سات  اأن  وراأى  خمتلفة.  بللطللرق 

املفرت�سة،  الطائفية  التعاطفات  عليها  الباعث  كان 

على  الهيمنة  اإىل  اإيلللران  نللزوع  ب�ساأن  املللزاعللم  ول  ل 

الواقعية«. ودار  »ال�سيا�سة  واإمنا مقت�سيات  املنطقة، 

عمدت  وقللد  اليمنية.  احلالة  على  ال�ساد�س  الف�سل 

-�ساحبة  يلللاداف  فيلربيك  �ستي�سي  ال�سيا�سة  عاملة 

واملوؤ�س�سة  امل�سروعية  والدولة:  »الإ�سالميون  كتاب: 

باليمن وبلبنان« )2013(ل اإىل تقدمي عر�س تاريخي 

منتهية  باليمن،  املعقدة  الطواأفة  عملية  عن  نقدي 

تللفللادي البعد  اأجللل  بللذل مللن  اأن ل �سي كللان قللد  اإىل 

املوؤ�س�سات  واأن  الآن،  اليمن  يللدمللر  الللذي  الطائفي 

�ساعدت  اليمنية  النتفا�سة  اأعقبت  التي  النتقالية 

الطائفي  اللل�للسللراع  اإنللتللاج  على  ذلللك-  مللن  -بالعك�س 

اليمنيون  تفاداه  ما  واأن  حله،  اإىل  �سعت  كانت  الذي 

ملللن طللائللفلليللة يف انللتللفللا�للسللتللهللم اإمنللللا حللقللقللتلله احللللرب 

بطرق مل تكن لتخطر على بالهم. ويعر�س الف�سل 

يللتللطللرق  الللبللحللريللنلليللة. وفللليللله  اللل�للسللابللع اإىل احللللاللللة 

الطائفي:  »اخلليج  كللتللاب:  -�ساحب  ماتيزن  توبي 

ال�سعودية والربيع العربي الذي  البحرين والعربية 

مل يحدث« )2013(، وكتاب: »ال�سعوديون الآخرون: 

اإىل   -)2015( الطائفية«  والنزعة  واملن�سقون  ال�سنة 

التاريخ الطويل ل�سيا�سة التجيي�س العابر للطوائف 

امللللللكلليللة  اللللعلللائلللللللة  اأن  كللليلللف  ويلللظلللهلللر  اجللللللزيلللللرة.  يف 

تقيم  لكي  �سنية  اإ�سالمية  حركات  تبنت  بالبحرين 

بعد  بزغت  التي  ال�سيعية  احلركات  مع  بها  التوازن 

التاأثري  �سيا�سة  اتبعت  اأنها  وكيف  الإيرانية،  الثورة 

لنتفا�سة  الدموي  القمع  خالل  من  الطواأفة  عرب 

البالد،  باأن الطواأفة مق�سودة يف  2011، ويختم  عام 

وهللي اإ�للسللرتاتلليللجلليللة لإطللالللة اأملللد الللنللظللام، واإحللبللاط 

اإمكان تكتل ين�سد التغيري الدميقراطي.

بلبنان.  الللطللواأفللة  مبعمار  الللثللامللن  الف�سل  ويتعلق 

الثانية  م�ساهمته  �للسللمللن  �للسلللللوخ  بللا�للسللل  بللقلللللم  وهلللو 

للهويات  »ماأ�س�سة«  ثمة  اأن  فيه  ويللرى  الللكللتللاب.  يف 

الطائفية يف النظام ال�سيا�سي اللبناين، وذلك كاإرث 

تللاريللخللي  كللاأ�للسللا�للس  وللليلل�للس  اللللدوللللة  بت�سكيل  ارتللبللط 

عتيق. ذلك اأن ماأ�س�سة الهويات الطائفية مت بناوؤها 

وبعدها،  احلللرب  قبل  تفاهمات  اإىل  وقللادت  تاريخيا 

وهي تعود اإىل �سيا�سة طواأفة الهوية واإىل العالقات 

يف  ال�سيا�سي  التجنيد  اأمنلللاط  واإىل  اجلللمللاعللات  بللني 

يف  التخيلي  التفكر  اإعلللادة  الللبللاحللث  ويللقللرتح  الللبلللللد. 

احلللايل،  املللاأزق  اإىل  انتهت  اأنها  مبا  التفاهمات  هللذه 

ريحتكم«  »طلعت  حركة  عللن  باحلديث  ذلللك  منهيا 

الطائفي.  للنظام  مقاومة  �سكل  مبثابة  تعد  الللتللي 

ويدور الف�سل اخلتامي على احلالة الكويتية؛ حيث 

تعمد مادلني ويلز يف مقالها: »الطواأفة وال�سلطوية 

اإىل التاأكيد على دور النظام يف  واملعار�سة بالكويت« 

القوى  بللني  الللتللوازن  اإقللامللة  ويف  ال�سلطوية  تكري�س 

الو�سع  مللن  املللخللرج  اأن  وتللرى  املتعار�سة،  الداخلية 

لي�س الطواأفة بقدر ما هو احلد من ال�سلطوية.

الكتاب خامتة 

اللللدعلللوى املللفللتللاح يف هلللذا الللكللتللاب هللي اأن الللطللواأفللة 

بال�سرق  القائمة  احلالية  الفو�سى  تف�سري  يف  تف�سل 

منظار  عللرب  املنطقة  اإىل  النظر  اأن  ذلللك  الأو�للسللط. 

طائفي من �ساأنه اأن ي�سبب احلقائق املعقدة املتعلقة 

اأنه  واحلللال  ينريها.  اأن  من  اأكللر  املنطقة  ب�سيا�سة 

يجب النظر اإىل عدم ال�ستقرار احلايل بكونه ناجما 

عن �سل�سلة اأزمات التنمية التي جتد اأوجها يف انهيار 

�سلطة الدولة. واحلد�س اجلوهري يف الكتاب هو اأن 

ال�سيا�سة الطائفية يف ال�سرق الأو�سط املعا�سر »اأثر« 

عميق من اآثار ال�سلطوية ال�سيا�سية ولي�ست »�سببا«. 

العالقات  تدبري  يف  ف�سل  ال�سلطوي  احلكم  اأن  ذلك 

ال�سيا�سيون  الللدعللاة  ركللب  اأن  فكان  اجلللمللاعللات،  بللني 

وكللان  الللدولللة،  �سعف  اإخللفللاء  بغاية  الطائفية  على 

الطائفي  للحقد  ال�سعبي  التجيي�س  على  عملوا  اأن 

وعلى ا�ستعداء اجلماعات بع�سها �سد بع�س.

واأخريا، ما البديل؟ 

من  اأمللكللن  مللا  للحد  الللدعللوة  على  امل�ساهمون  اأجللمللع 

التناف�سات اجلهوية -التي ي�سكل التناف�س ال�سعودي 

لتحقيق  م�سبقا  �للسللرطللا  بللاعللتللبللاره  لللبللهللا-  الإيللللراين 

يف  الطائفي  العنف  من  التقليل  �ساأنه  من  تقدم  اأي 

ال�سرق الأو�سط. لذلك ل غرابة اأن يرتك امل�سرفان 

على الكتاب الكلمة الأخرية خلبري اإعادة بناء ال�سالم 

تلليللمللوتللي �للسلليلل�للسلليللك. وقلللد ا�للسللتللكلل�للسللف و�للسللفللات لللنللزع 

املت�ساعد  الطائفي  النزوع  موازين  وقلب  الطواأفة 

اإطللار مقارن  املو�سوع يف  الأو�للسللط، وطللرح  ال�سرق  يف 

مع عديد من التجارب الدولية، �ساأن جتربة اأيرلندا 

املدين  املجتمع  والبو�سنة. وهو يعول على  ال�سمالية 

التو�سطية  املللنللظللمللات  وعلللللى  املللتللحللدة  الأمم  وعلللللى 

اجلهوية وعلى منظمات ال�سراكات التنموية يف بناء 

بذلك  منهيا  الللطللواأفللة،  �للسللديللدة  منطقة  يف  ال�سلم 

اإيجابية تفاوؤلية. بحثه هكذا بنربة 

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

- الكتاب: »الطواأفة«.
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 ،»Oxford University Press« الللنللا�للسللر:   -

2017م.

- عدد ال�سفحات: 384 �سفحة.

* اأكادميي مغربي


