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هالل احلجري

ال�صفحة الأوىل...
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من امل�شادر الأجنبية املُهمة لُعمان كتاب »�شفارة اإىل الدول ال�شرقية: 

الأعمال  ورجل  للدبلوما�شي  وم�شقط«،  و�شيام،  اإندوني�شيا، 

اإدموند روبرت�س. وهو يوميات بعثة دبلوما�شية قام بها  الأمريكي 

الأمريكية،  للحكومة  خا�شاً  ممثاًل  ب�شفته   ،1832 �شنة  روبرت�س 

�شمن وفد دبلوما�شي ليتفاو�س يف اتفاقيات جتارة وتفاهم مع كل 

ا�شتغرقت الرحلة  من زجنبار، وم�شقط، و�شيام، واإندوني�شيا. وقد 

ثالث �شنوات، توقف خاللها يف م�شقط �شنة 1833.

و�شط  يف  تقع  اإّنها  ويقول  م�شقط،  مدينة  موقع  روبرت�س  ي�شف 

يرى  اأن  ُيكن  الذي  الأر�س  من  الوحيد  امل�شتوى  على  امليناء، 

اجلنوبي  اجلزء  يف  ال�شخور  من  عالية  �شل�شلة  بني  املنطقة  من 

امليناء، ولها  الغـربي. وهي حماطة ب�شور، عدا اجلزء الذي يواجه 

داخل  يقطن  اأّنه  ويذكر  الرئي�شـية.  الزوايا  على  ُم�شـتديرة  اأبراج 

اأ�شوارها حوايل اثني ع�شر األف ن�شمة، ويوؤكد باأنَّ اجلزء الأكرب من 

ال�شكان هم من العرب، اأما البقية فهم من ُمتلف الأجنا�س؛ من 

الهندو�س، والفر�س، وال�شند، والأحبا�س، والعبيد الزنوج من �شاحل 

عادلة  ُمعتدلة  حكومة  ظل  حتت  اأمن  يف  ُيقيمون  و«الكل  زجنبار، 

لأمري جدير بالتَّقدير«. 

ث روبرت�س عن املهن يف م�شقط، ويقول اإنِّه ُيكن اأن َترى يف  ويتحدَّ

املدينة ن�شـاجني ين�شـجون بعـ�س الأقم�شـة اجلميلة، باأطراف حـمراء 

كل  عموماً،  يلب�شها،  العـمامة،  تكون  التي  احلرير،  مـن  و�شفـراء 

الُعمانيني، �شواء ال�شلطان اأو الرعايا من ال�شعـب. ويقول: »يحفـر 

بارتفاع  مقـعـداً  ويكونون  لأقـدامهم،  الأر�س  يف  حفـرة  الن�شاجون 

خطوة اإىل اأعلى، ليجل�شوا عليه، وهـم ي�شتخدمون َنْوًل بدائياً جداً، 

وي�شتخدمون  قليلة،  بو�شات  بنحو  الأر�س  فوق  ال�شبكة  ويدون 

ظاًل من �شعـف النخيل حلمايتهم من اأ�شعـة ال�شم�س«. وي�شيف باأّنه 

ناع الف�شة والنحا�س واحلبال والنجارين و�شناع  يوجد قليل من �شُ

الرائجة يف جتارة م�شقط  ال�شلع  الغالب،  هـي، يف  وهـذه  الأحذية، 

اإىل حد ما. كما اأنَّ حرفة ميكانيكا الآلت ُتار�س يف ال�شوارع، حتت 

بدائية جداً،  ظالل مفـتوحة. ومنفاخ احلدادين م�شنوع بطريقة 

وهـو عبارة عن قربتني �شممتا بطريقة بحيث اإذا امتالأت اإحداهـما 

وهكذا  منهما،  كل  على  مو�شوعة  بيد  بالأخرى  ينفخ  بالهواء 

الأر�س  يف  حفرة  وت�شتخدم  القربتان.  وتفرغ  ت�شغط  بالتناوب 

لو�شع النَّار، وحفرة اأخرى لو�شع املاء، وي�شتخدم حجر لل�شندان، 

ومبطرقة غري متقنة ال�شنع، وهم يجل�شون على ركبهم يار�شون 

روبرت�س،  يوؤكد  كما  الهـنود،  احلالقون  اأما  ببطء.  �شنعتهم 

فيقومون بعملهم عموماً يف ال�شوارع. وبعـد حالقة ال�شعـر يقومون 

وي�شذبون  والأذن،  الأنف  حول  الوجه  يف  �شعـرة  كل  با�شتخال�س 

ال�شارب واللحية، ويقلمون الأظافر. 

باأنَّ  ويوؤكد  م�شقط،  يف  الديني  الت�شامح  عن  روبرت�س  ث  ويتحدَّ

بت�شامح  اأتباعها  ُيعامل  ال�شلطان،  نفوذ  مناطق  يف  الديانات  »كل 

�شديد، ولي�س هـذا فح�شب، بل تقدم لهم احلماية الكافية باأمر من 

لطان، ول توجد اأية عقبات تنع الن�شارى واليهود اأو غريهم  ال�شُّ

اإنَّ  ويقول  معابدهـم«.  بناء  اأو  الدينية،  �شـعائرهـم  مُمار�شة  من 

اأتباع ال�شلطان هم على املذهـب الإبا�شي، »وهـم  اجلزء الأكرب من 

اأنواع الأبهة  اأّي نوع من  التَّبغ واخلمر، ومن  يتنعون عن تعاطي 

والتفاخـر يف ملب�شـهم ويف منازلهم ويف م�شـاجدهـم«. 

• »اأر�ض كافكا«
•  مني�سا �سيتهي

• »الكني�سة فـي العراق«
•  فرناندو فيلوين

• »ثقافة النمو«
•  جويل موكر 

• »اإله واحد واأرباب متفّرقون«
•  جان اآ�سمان

• »املغامرة الغربية«
•  بول كالفال

• »انحناء اأمام املرايا«
•  مارتني ر. دين

• »تدخالت حمفوفة باملخاطر«
•  هارديب �سينغ بوري

• »اقت�ساد ال�سالح العام«
•  جان تريول

• » الأخالق فـي العامل الواقعي«
•  بيرت �سينجر

• »املحتوى املتعدد«
•   اإد يونغ

• »ت�سريح الهند�سة املعمارية«
•  �سريغي كافتارادزي
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»�أر�ض كافكا«.. ملاني�سا �سيتهي

فيالبوراتو عبدالكبري *

الهند حتت عنوان مكافحة الإرهاب.. ماني�سا  الكوالي�ض الأمنية يف  اأن يدر�ض ما يجري وراء  ُمهم وثائقي ملن يريد  �سيتهي، كتاٌب  ملاني�سا   )Kafka Land( »اأر�ض كافكا«

الأ�ستاذة يف اجلامعة امللية الإ�سالمية بنيودلهي لي�ست جمرد كاتبة، بل هي ح�سور بهي وقوي يف جمال حقوق الإن�سان، خا�سة فيما يتعلق بق�سايا الأقلية امل�سلمة. ومن 

العبثية يف  ا؛ حيث  ُمنا�سبة جدًّ »اأر�ض كافكا« ت�سمية  بـ  الهند  اأنَّ ت�سمية ماني�سا حا�سر  العبثية، يجد  اأبرز الأعمال يف املدر�سة  التي تعدُّ من  قراأ رواية كافكا »املحاكمة« 

تلك الرواية تنطبق متاما على امل�سهد الهندي الراهن الذي تظهر فيه مالمح اإرهاب الدولة ب�سورة فاح�سة، ُتخا�سم العقل واملنطق، وتتحدى كل ما هو معقول. تبداأ رواية 

»املحاكمة« باأن يتم اعتقال بطل الرواية »جوزيف.ك« اأمني ال�سندوق الرئي�سي يف اأحد امل�سارف، يف حفلة عيد ميالده الثالثني، من قبل رجلني جمهولني، بناء على تعليمات 

جهة غري مرئية. و»ك« رجل �ساذج بريء ت�سيدته ال�سرطة وجعلت منه جمرما كبريا، في�سطر اإىل اأن يتعر�ض ل�ستجواب خ�سن يف املحكمة طوال حياته، بالرغم من عدم 

ارتكابه لأي جرمية. ترى مني�سا يف اأكرث من يق�سي يف �سجون الهند من امل�سلمني املتهمني بالإرهاب �سورة »ك« امل�سكني.

»اأر�س كافكا« رحلة مغامرة طويلة تتابع فيها  كتاب 

التي حدثت  تلو حالة من النفجارات  الكاتبة حالة 

2005، وحتاول حتليلها  اأنحاء الهند منذ  يف متلف 

التي  الكبرية  املوؤامرة  عن  فتك�شف  واأمانة،  دقة  بكل 

يقوم بها الهندو�س املتطرفون بالتواطوؤ مع العنا�شر 

املتعاطفة معهم يف قوات الأمن الهندية. بدل من اأن 

اأو ت�شريحاتهم  تعتمد على تقارير ال�شرطة الأولية 

البولي�شية  الوثائق  لل�شحافة، جتمع  بها  اأدلوا  التي 

وتقارير  املحاكم  واأحــكــام  ال�شهود  ــادات  واإفـ الأخـــرى 

عليها  ح�شلت  الــتــي  واملــعــلــومــات  التحقيقات  جلــان 

ــول عـــلـــى املـــعـــلـــومـــات  ــشـ ــ�ـ ــق احلـ ــون حــ ــانــ مبـــوجـــب قــ

بتجريد  تقوم  ثــم  اأعماقها  اإىل  فتغو�س  الر�شمية، 

الكتاب  العبثية.  وطبيعتها  املعلومات  هذه  تناق�شات 

ُق�شم اإىل جــزاأيــن: جــزء حتــت عــنــوان »حــكــايــات من 

املخفية  احلقائق  ُتعري  ف�شول  باأربعة  كافكا«  اأر�ــس 

التي  والعتقالت  بالنفجارات  املتعلقة  احلوادث  يف 

حينها،  يف  الإعـــــالم  و�ــشــائــل  يف  وردت  عــمــا  تــخــتــلــف 

الــتــي تار�شها  الــتــعــذيــبــات  اأنــــواع  وكــذلــك مــتــلــف 

الوح�شية  التعذيبات  املتهمني.  على  الأمنية  اجلهات 

ــرة يف  الــتــي تــعــر�ــس لــهــا املــعــتــقــلــون ظــهــرت لأول مـ

ورد  اأعظم،  �شاهد  حماميهم  لدى  املتوفرة  ر�شائلهم 

يف هذه الر�شائل ا�شم طبيبة ت�شمى »ماليني« املديرة 

املــ�ــشــاعــدة يف مــعــهــد الــتــحــلــيــل الــنــفــ�ــشــاين اخلـــدري 

بـــ»بــنــجــلــور«.   )Narco Analysis Instiute(

اإفــادات  �شحة  من  التاأكد  هو  التحليل  بهذا  الق�شد 

بجعلهم  املتهمني  م�شاءلة  عن  عبارة  وهو  املتهمني، 

يف حالة ذهول بفعل عقار مدر. والر�شائل املذكورة 

كانت تفيد باأن الطبيبة »ماليني« امل�شهورة ب�شمعتها 

ت�شتخدم  كــانــت  نـــاركـــو«  »الـــدكـــتـــورة  بــا�ــشــم  الــ�ــشــيــئــة 

بحقنها  بينتاتول»  »�شوديوم  مثل  املمنوعة  الأدويـــة 

عـــدة مـــرات يف اأجــ�ــشــاد املــتــهــمــني لــنــزع اعــرافــاتــهــم 

بارتكاب اجلرية. كانت هذه الأدوية ت�شبب اأمرا�شا 

خــطــرية ونــوبــات قــلــبــيــة. وملـــا اأعــلــن املــحــامــي �شاهد 

و�شائل  يف  كبرية  �شجة  اأثــارت  الر�شائل  هــذه  اأعظَم 

املمغنطة  الأقــرا�ــس  اأن  بعد  فيما  واتــ�ــشــح  الإعـــالم 

مــزورة؛  جلها  كانت  املتهمني  ــادات  اإفـ على  املحتوية 

املعهد  مــن  »مــالــيــنــي«  الطبيبة  عـــزل  اإىل  اأدى  ممــا 

املحامي  اغتيل  ما  ف�شرعان  مهينة.  ب�شورة  املذكور 

هو  �شاهد  املحامي  هندو�شية.  متطرفة  باأيٍد  �شاهد 

الإرهـــاب؛  بتهمة  الأمنية  اجلهات  �شحية  كــان  ذاتــه 

حيث ا�شطر اإىل اأن يق�شي فرة يف ال�شجن. وخالل 

ــفـــرة، در�ــــس الـــقـــانـــون وحــ�ــشــل عــلــى درجـــة  هـــذه الـ

ال�شجن  من  خروجه  وبعد  احلقوق.  يف  بكالوريو�س 

باإثبات براءته امتهن املحاماة. منذ ذلك احلني، نذر 

حياته مل�شاعدة املتهمني الأبرياء مبرافعة ق�شاياهم 

اإىل املحاكم العدلية. وقد اأنقذ حياة كثري منهم اإىل 

بر الأمان مما جعله �شوكة يف حلق العنا�شر الفا�شية 

الكتاب  يف  نقراأ  حني  قتله.  اإىل  ودفعهم  الهندو�شية 

بها قوات  التي تقوم  التعذيبات  املختلفة من  الأنواع 

باجلرية  لالعراف  املتهمني  على  لل�شغط  الأمن 

جلودنا. �شتق�شعر 

ل  الــدولــة  اإرهـــاب  عــن  التحليلية  »ماني�شا«  ودرا�ــشــة 

فقط،  امل�شلمة  بالأقلية  املتعلة  الق�شايا  يف  تنح�شر 

فيه  واجهت  مما  البعيد،  املا�شي  اإىل  تتجاوزها  بل 

اإجراءات  »الباجناب« من  ولية  ال�شيخية يف  الأقلية 

ــس.  ــ ــ قــمــعــيــة بــقــيــادة قــائــد الــ�ــشــرطــة اآنـــــذك »ك.ب.�

اأنديرا الغاندي، حتكي فيه  دهيالن« يف دور حكومة 

�شينج«  »جا�شفاند  اجلريء  املن�شال  مغامرة  املوؤلفة 

كبريا  جهدا  بذل  الذي  الإن�شان  حقوق  ن�شطاء  اأحد 

ال�شرطة  قــبــل  مــن  املختطفني  عــدد  عــن  الــبــحــث  يف 

العامة  املقابر  اإىل  فيذهب  جماعيا،  ودفنهم  لقتلهم 

ويــفــحــ�ــس الــ�ــشــجــالت الــر�ــشــمــيــة لــيــتــاأكــد مـــن عــدد 

يتم  حتى  اأج�شادهم  حلرق  ا�شتعملت  التي  الأخ�شاب 

ا�شطر  واأخــريا  املقتولني.  عدد  خالله  من  ال�شبط 

هذا املنا�شل اإىل اأن يعطي ثمنا بالغا لعمله، فما كان 

قدره اإل اأن اغتيل باأياد �شوداء.

التي  الأربـــاح  عــن  مف�شلة  درا�ــشــة  اأي�شا  الكتاب  ويف 

من  اجلن�شية  متعددة  ال�شخمة  ال�شركات  تكت�شبها 

با�شم  ُتباع للحكومات  التي  الأمنية  الأجهزة  �شناعة 

مــكــافــحــة الإرهــــــاب، وكــذلــك الــفــ�ــشــاد الــكــبــري الــذي 

يجري خلف هذه ال�شفقات.

الذي   )Batla House( بتال«  »بيت  حادثة  كانت 

كان ي�شكن فيه طالبان من جامعة الكاتبة هي التي 

دفــعــتــهــا اإىل بـــذل جــهــدهــا يف تــاألــيــف هـــذه الــدرا�ــشــة 

املذكوران  الطالبان  ُقتل  احلادثة،  تلك  يف  العميقة. 

يف  ال�شمعة  �شيئة  دلهي  �شرطة  به  قامت  هجوم  اإثــر 

كانا  الطالبني  اأن  ال�شرطة  ادعــت  الــلــيــل.  منت�شف 

ــتــال بــعــد تـــبـــادل اإطـــالق  مـــن الإرهـــابـــيـــني واأنــهــمــا ُق

هجمت  ملــاذا  �شكنهما.  ال�شرطة  مداهمة  عند  الــنــار 

كانت  اإن  الليل؟  منت�شف  يف  �شكنهما  على  ال�شرطة 

الإرهابية،  باأعمالهما  تفيد  معلومات  ال�شرطة  لدى 

مِلَ مل تقم باإلقاء القب�س عليهما بالتعاون مع اإدارة 

ذلك  هــذه يف  كــثــرية مثل  اأ�شئلة  اجلــامــعــة؟ طــرحــت 

الإن�شان.  حقوق  منظمات  من  كثري  قبل  من  الوقت 

و�شرية  �شلوك  ح�شن  �شهادة  كانت  هذا،  اإىل  واإ�شافة 

ذلــكــمــا الــطــالــبــني مـــن مــركــز �ــشــرطــة »اأعـــظـــم جــر« 

دلهي،  �شرطة  لدى  موجودة  كانت  راأ�شيهما  م�شقط 

اإمنا التحقا باجلامعة مبوجب تلك ال�شهادة. واملزيد 

من ذلك ات�شح فيما بعد من تقرير الطب ال�شرعي 

تبادل  عــن  ال�شرطة  حكاية  اأن  باملقتولني  اخلــا�ــس 

ولهذه  ال�شحة.  مــن  وعــاريــة  مفربكة  الــنــار  اإطـــالق 

الأ�ــشــبــاب واأ�ــشــبــاب اأخـــرى كــثــرية، طــالــبــت منظمات 

للحكومة  التابعة  الداخلية  الــوزارة  الإن�شان  حقوق 

تلك  بتعيني جلنة حتقيق لكت�شاف حقيقة  املركزية 

احلادثة، ولكن احلكومة رف�شت ذلك الطلب مربرة 

ملعنويات  ي�شبب تدحرجا  �شوف  اأن حتقيقا مثل هذا 

الــقــوات الأمــنــيــة. ويف �ــشــيــاق هـــذا، قــامــت جمموعة 

امللة  خــارج  من  واأكرثهم  امللية  اجلامعة  اأ�شاتذة  من 

اأ�شاتذة  »ت�شامن  با�شم  منظمة  بت�شكيل  الإ�شالمية 

الدولة.  اإرهاب  �شحية  حقوق  عن  للدفاع  اجلامعة« 

املنظمة.  هــذه  يف  فعالة  ع�شوة  ماني�شا  والأ�ــشــتــاذة 

وجدير بالذكر هنا اأنها يف اأكتوبر املا�شي قامت بعقد 

بالتورط  متهمة  كانت  كبرية  جمموعة  مع  اجتماع 

اإطــــالق �ــشــراحــهــم مــن �شجون  انــفــجــارات ثــم مت  يف 

متلفة بعد ثبوت براءتهم يف حماكم العدل.
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ويف اجلــــزء الـــثـــاين مـــن الـــكـــتـــاب، تــتــنــاول املــوؤلــفــة 

ــرة الــتــي تــ�ــشــود الــبــالد  ــائـ مــو�ــشــوع الـــقـــوانـــني اجلـ

واملــ�ــشــاكــل املـــتـــاأزمـــة الــتــي تــتــعــلــق بــهــذه الــقــوانــني 

والتعديالت الالزم تنفيذها فيها فورا. بعد كارثة 

ب�شورة  والإنــ�ــشــاف  الــعــدل  مــوازيــن  انقلبت   11/9

بو�س  اأعلنها  الــتــي  ــاب  الإرهــ على  احلـــرب  مــرعــبــة. 

ال�شغري -هولكو القرن الواحد والع�شرين- حتت 

اخلطورة  بالغة  اآثــارا  اأنتجت  العادل،  احلــرب  قناع 

عاملي.  م�شتوى  على  الدولة  اإرهــاب  ت�شخم  بحيث 

عــقــب �ــشــقــوط املــركــز الــتــجــاري الــعــاملــي يف اأمــريــكــا 

اإ�شراف  الدويل حتت  اإبرام احللف  وبعد   2001 عام 

املتحدة �شد الإرهاب، ت�شكلت قوانني �شوداء  الأمم 

منها  كال  جعل  مما  البلدان  من  كثري  يف  �شلطوية 

دولة بولي�شية بالرغم من وجود نظام ديوقراطي 

عامل  يف  بها  املعرف  املــبــادئ  من  كانت  ال�شكل.  يف 

اأن املتهم  الــقــوانــني احلــ�ــشــاريــة حــتــى عــهــد قــريــب 

يجب اأن ُيعترب بريئا حلني اأن يثبت جمرما، كما اأنه 

اإطالق �شراحه على ال�شمان خالل حماكمته،  يتم 

وكان يعترب هذا ال�شمان حق كل معتقل. اأما حتت 

انقلبت  فقد  الإرهـــاب،  ملكافحة  اجلديدة  القوانني 

هذه املبادئ راأ�شا على عقب باأن يكون اإثبات الرباءة 

يكون  واأن  ــاب،  ــ الإرهـ ق�شية  يف  املــتــهــم  عــلــى  واجــبــا 

حمــرومــا مــن حــق احلــ�ــشــول عــلــى الــ�ــشــمــان طــوال 

ال�شلطوي  الــنــظــام  هــذا  ظــل  ويف  حماكمته.  فــرة 

اأيديها  ب�شط  احلكومة  اأجهزة  ت�شتطيع  الوح�شي، 

ت�شتطيع  كــمــا  تــكــرهــه،  مــواطــن  اأي  اإىل  وقـــت  اأي 

اأي  على  املفرطة  �شلطتها  ا�شتخدام  �شوء  احلكومة 

معار�س �شيا�شي يحول دون م�شاحلها الذاتية.

الهند  يف  ال�شرعية  غــري  الأعــمــال  مكافحة  قــانــون 

 Unlawful( بـــا�ـــشـــم  اخـــتـــ�ـــشـــارا  ــعــــرف  ــ ُي الـــــذي 

منـــوذج   ،)Activities Prevention Act
هذه  اأن  الالفت  ومن  املاأ�شوية.  احلالة  لهذه  جيد 

بعد تويل  بـــرزت  لي�شت ظــاهــرة جــديــدة  الــقــوانــني 

»الــتــحــالــف الــديــقــراطــي الــوطــنــي« بــقــيــادة »حــزب 

بــهــاراتــيــيــا جــنــاتــا« الــهــنــدو�ــشــي الــفــا�ــشــي، بــل كانت 

التحالف  ــاد  مــوجــودة حــتــى يف عــهــد حــكــومــة »احتــ

العريق.  العلماين  املوؤتر  حزب  برئا�شة  املرقي« 

ــاإن الـــكـــرثة الــغــالــبــة من  ووفـــقـــا لــالإحــ�ــشــائــيــات، فــ

�شحية هذا القانون هم الأقلية امل�شلمة. وقد اأوردت 

املوؤلفة يف اأحد الف�شول حالت عديدة تبينت براءة 

اإثبات  اإثر ف�شل الدعاء العام يف  كثري من املتهمني 

اأنهم  الأدهى والأمر  اليهم.  املوجهة  الإرهاب  تهمة 

اأطــول  فــرة  لق�شاء  م�شطرين  يظلون  مــا  كــثــريا 

من فرة العقوبة املحتملة خلف الق�شبان اإن ثبتت 

اإطــالق  حــق  مــن  احلــرمــان  ب�شبب  وذلـــك  تهمتهم، 

�ــشــراحــهــم عــلــى الــ�ــشــمــان خـــالل فـــرة املــحــاكــمــة. 

ال�شرائح  ال�شباب هم من  اأن هوؤلء  بالذكر  وجدير 

تكنولوجيا  ومهرة  والأطباء  املهند�شني  من  املهنية 

املعلومات اأو الطلبة الذين التحقوا بدورات مهنية 

يف مــثــل هـــذه املــهــن؛ ممــا يـــدل عــلــى اأن مــا يجري 

حتت عنوان مكافحة الإرهاب خطة مدرو�شة تلعب 

واملباحث  املــخــابــرات  اأجــهــزة  اأيـــاد خفية يف  ــا  وراءهـ

تتواطاأ  الــتــي  الهندية  الأمــنــيــة  الــقــوات  يف  العامة 

حتت  جتتمع  منظمات  يف  املتطرفة  العنا�شر  مــع 

الرئي�شية  الــفــا�ــشــيــة  الــهــنــدو�ــشــيــة  ــرة  ــشـ الأ�ـ مــظــلــة 

لتدمري حياة الأقلية امل�شلمة التي بداأت ت�شتنه�س 

موؤخرا يف جمالت الدرا�شة العليا، كما بداأت حتتل 

القطاع  يف  الــوظــائــف  �شلم  يف  حمــرمــة  مــنــا�ــشــب 

العام واخلا�س معا.

ال�شطرابات الطائفية هي التي كانت تعتمد عليها 

الأقلية  مل�شايقة  املتطرفة  الهندو�شية  املنظمات 

امل�شلمة من قبل. وملا ا�شتدت موجات الكراهية �شد 

امل�شلمني على امل�شتوى الدويل وخا�شة يف الوليات 

املتحدة، اأتيح لهذه املنظمات فر�شة �شانحة فبدلوا 

�شرية  بالنفجارات يف  القيام  اإىل  خطتهم اخلبيثة 

اأن فائدة  تامة واإلقاء التهم على امل�شلمني. وجدوا 

حيث  ال�شطرابات؛  من  بكثري  اأكــرث  النــفــجــارات 

يــكــنــهــم مـــن خــاللــهــا �ــشــرب عــ�ــشــفــوريــن بحجر 

لتنفيذ خطتهم،  امل�شلمني  فاختاروا مناطق  واحد. 

معهم  املتعاطفة  العنا�شر  مع  بالتواطئ  قاموا  ثم 

واإلــقــاء  امل�شلمني  �شد  التهم  بتوجيه  ال�شرطة  يف 

الــقــبــ�ــس عــلــيــهــم. وهـــكـــذا حــدثــت النـــفـــجـــارات يف 

»الأجمري ال�شريف« ويف م�شجد مكة بحيدراآباد ويف 

مبومباي،  بامل�شلمني  املكتظة  املنطقة  »ماليجاف« 

ويف الــقــطــار الــ�ــشــريــع »�ــشــاجمــهــوتــا« املــتــوجــه اإىل 

كانوا  النــفــجــارات  هــذه  يف  ُقتل  من  جل  باك�شتان. 

مــ�ــشــلــمــني، مــثــل النـــفـــجـــارات الــ�ــشــابــقــة، يف هــذه 

النفجارات اأي�شا اتهمت ال�شرطة ال�شبان امل�شلمني 

اإجـــــراء حتقيقات  ــدون  بــ ــورا  فــ اعــتــقــالــهــم  كــمــا مت 

دقــيــقــة. ولــكــن كـــان يف فــريــق الــتــحــقــيــقــات �شباط 

ال�شمري  كـــاكـــارا« مــن ذوي  »هــيــمــنــانــدا  كــبــار مــثــل 

الفريق  كــان رئي�س  اأنــه  والــ�ــشــدق والأمــانــة، ومبــا 

التحقيق  بب�شط  يهتم  اأن  يف  حا�شما  قـــرارا  اتــخــذ 

دور  لها  يــكــون  اأن  يكن  الــتــي  اجلــهــات  جميع  اإىل 

القيام بتلك النفجارات. فانك�شف لأول مرة يف  يف 

�شبكة  النفجارات  تلك  وراء  اأن  التحقيقات  تاريخ 

متطرفة هندو�شية بقيادة بع�س الروحانيني منهم 

»براجنا  والروحانية  »ا�شيماناندا«  الروحاين  مثل 

مزن  من  املتفجرة  العبوات  لهم  ُجمعت  �شينج«، 

اجلــيــ�ــس �ــشــابــط بــرتــبــة عقيد ا�ــشــمــه »بــوروهــيــت«. 

ومل يردد »كاركارا« باإلقاء القب�س عليهم جميعا. 

�شدفة  »ا�شيماناندا«  الروحاين  التقى  ال�شجن  ويف 

فاأعجبه  لــه طــوعــا،  بــتــقــدمي خــدمــات  يهتم  بــ�ــشــاب 

و�شوله  �شبب  عن  و�شاأله  ال�شاب  ذاك  �شلوك  ح�شن 

املذكورة  النفجارات  يف  متهم  اأنــه  وتبني  ال�شجن، 

الراقد مما دفعه  اأعاله. وهذا اخلرب وكز �شمريه 

اإىل ت�شجيل اعراف جريته اأمام القا�شي بالرغم 

القا�شي بنتيجته الوخيمة. وبالطبع مت  من تنبيه 

تلك  يف  املتهمني  امل�شلمني  ال�شباب  �ــشــراح  اإطـــالق 

لتفا�شيل  ف�شال  املوؤلفة  خ�ش�شت  وقــد  الق�شية. 

ــشـــف مل تــ�ــشــمــح الــعــنــا�ــشــر  ــالأ�ـ هــــذه الـــوقـــائـــع. ولـ

املــتــطــرفــة لـــذلـــك الــ�ــشــابــط املــخــلــ�ــس »هــيــمــانــدا 

نتيجتها  اإىل  الق�شية  تــلــك  ــل  ُيــو�ــشِ بـــاأن  كـــاركـــارا« 

غام�شة.  ظــروف  يف  اغتيل  ما  ف�شرعان  احلتمية، 

متقاعد  �شابط  اغتياله  يف  �شارك  ن  عمَّ ُك�ِشف  وقد 

من �شرطة مومباي باأعلى رتبة ا�شمه »م�شرف« يف 

كتابه »من قتل كاركارا؟«.

املــوؤلــفــة بــدعــم نتائج  ــر كــل فــ�ــشــل اهــتــمــت  اآخــ ويف 

يختتم  معتمدة.  ووثــائــق  موثوقة  مبراجع  بحثها 

الن�شو�س  منها  الأول  مــلــحــقــات؛  بــاأربــعــة  الــكــتــاب 

»�شهيد  املحامي  بتوفريها  قــام  التي  الر�شائل  من 

الر�شالة  ن�س  الثاين  وامللحق  املتهمني.  اأعظم« من 

ال�شجن  عنرب  من  علي  اإر�ــشــاد  املتهم  اأر�شلها  التي 

اأمنيا اإىل رئي�س وزراء الهند. والثالث منها  امل�شدد 

بردي�س«  »اآندهرا  املهمة من حكم حمكمة  الأجــزاء 

باآندهرا  للحرية  املدنية  اللجنة  رفعتها  ق�شية  يف 

بــراديــ�ــس »�ــشــد حكومة اآنــدهــرا بــراديــ�ــس«. الــرابــع 

»فــرييــنــدر  حــكــم  مــن  ــزاء  اأجــ بع�س  ــري منها  والأخــ

بـــهـــات« قــا�ــشــي حمــكــمــة دلــهــي يف قــ�ــشــيــة مــ�ــشــعــود 

واآخرين خالف احلكومة.

الكتاب باخت�شار.. درا�شة قيِّمة يف مو�شوع الإرهاب 

ووجهه الآخر من الإرهاب امل�شاد.

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

- الكتاب: »اأر�س كافكا«

» Kafkaland: Prejudice, Law and 
Counterterrorism in India.«.

- املوؤلف: مني�شا �شيتهي.

- النا�شر:

(Three Essays Collectives, B – 957 
Palmvihar, Gurgaon,Haryana,India)- 2015.
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�إله و�حد و�أرباب متفّرقون: �لتوحيد و�لتعّدد

يف م�رص �لقدمية

عز الدين عناية *

ل تزال م�ساألة التوحيد يف الديانة الأخناتونية )اأواخر القرن الرابع ع�سر قبل امليالد( مثار ت�ساوؤلت عدة يف اأو�ساط موؤرخي الأديان، وذلك خلروجها عّما هو ماألوف يف 

التقاليد الدينية امل�سرية القدمية املحكومة بالتَّعدد والتج�سيم يف ق�سية الألوهية، ما جعل العديد من الدرا�سات احلديثة ت�سّلط ال�سوء جمدًدا على هذه الديانة بق�سد 

التَّعددي للرتاث الديني امل�سري، دفعت البع�ض اإىل ربطها بالرتاث الإبراهيمي  دة ديانة ُمتفردة �سمن التقليد  ُتعّد الأخناتونية املوحِّ تف�سري ذلك احلدث. وبهذا املفهوم 

اآ�سمان املتخ�س�ض يف علم امل�سريات هو من الأعمال اجلديدة ال�سادرة يف املجال. واملوؤلف من املهتّمني باحل�سارة  واإن مل يف�سح الرتاث الكتابي عن ذلك. كتاب املوؤرخ جان 

امل�سرية القدمية وقد دّر�ض يف العديد من اجلامعات الغربية، يف هايدلربغ وباري�ض و�سيكاغو وهو�سنت، و�سدرت له جمموعة من الأعمال يف ال�ساأن منها: »اهلل والأرباب: م�سر 

واإ�سرائيل ون�ساأة التوحيد« )2009(؛ »التميز املو�سوي اأو ثمن التوحيد« )2011( »الدين الكّلي: اأ�سول العنف الديني وطبيعته« )2015(.

يعالج الكتاب الذي نتوىل عر�شه م�شاألتني اأ�شا�شيتني: 

للّتعدد  العقدية  والبنية  للتوحيد  اجلوهرية  الأ�شالة 

اآ�ــشــمــان اأن املـــرور من  يف م�شر الــقــديــة. مــقــدرا جــان 

الثالثة:  الأديـــان  مــع  هــّل  الــذي  التوحيد  اإىل  التعدد 

يف  طويلة  رحلة  بعد  والإ�ــشــالم،  وامل�شيحية  اليهودية 

الــعــامل الــقــدمي هــو اأحــد الــتــحــولت املهمة الــتــي جرت 

ــداع الــكــتــابــة.  ــ ــر وبــنــاء الـــدولـــة واإبـ عــلــى غـــرار الــتــحــ�ــشّ

والـــبـــادئـــتـــان الــلــتــان تــ�ــشــبــقــان املــ�ــشــطــلــحــات الــغــربــيــة 

مــقــدمــتــي  يف  والـــــواردتـــــان   ،)poli( )mono(و 

 )monotheisme( الــتــوحــيــد  ا�ــشــطــالحــي 

الوحدة  بني  للتمييز   ،)politheisme( والتعدد 

املــفــرد واجلــمــع، ل تــقــِدر كــلــتــاهــمــا، وب�شكل  والـــكـــرثة، 

اأن ن�شو�س  اإذ اجللي  كاف، على تو�شيف تلك الرحلة. 

»الــواحــد  على  بالثناء  تطفح  الدينية  القدية  م�شر 

اإلــه واحد،  الأمــر ما كان يعني تواجد  والأوحـــد«، لكن 

بــل الــكــل، اأي الــكــون ومــا حـــواه مــن اآلــهــة، هــي جميًعا 

متاأتية من اإله اأوحد، من اأ�شٍل ينَبع منه الكّل ويخ�شع 

له اجلميع.

اأديـــان  الــواحــد يف  الــعــمــوم ينبني احلــديــث عــن  وعــلــى 

العامل القدمي، كما يالحظ جان اآ�شمان، على معطيني 

متلفني: من جانب جند تلك التي ترفع �شعار »ل اإله 

اإّل الواحد« ومن اجلانب الآخر تلك التي تتبنى »كافة 

اأحدهما  ال�شكلني  اعــتــبــار  ويــكــن  واحـــد«.  هــي  الآلــهــة 

»الوحدانية  عن  والآخــر  املانعة«  »الوحدانية  عن  يعرّب 

يتمحور  املانعة  الوحدانية  نطاق  و�شمن  اجلــامــعــة«. 

املعتقد القائل باأّنه »ثمة اأرباب متفرقون، لكن بالن�شبة 

اأن  يكن  ل  اإليكم  بالن�شبة  اأو  اإلينا،  بالن�شبة  اأو  اإيّل، 

النوع  هــذا  على  اآ�شمان  اأطلق  وقــد  واحـــدا!«؛  اإل  يكون 

نظره  وجهة  مــن  ي�شّكل  مــا  وهــو  الإخــال�ــس«،  »توحيد 

امل�شتجد البارز الذي اأدخلته الديانة اليهودية يف تاريخ 

الأديان، وما مل يح�شر يف م�شادر م�شر القدية اإل يف 

حالة طارئة وحيدة مع الأخناتونية.

اجلوهرية  الأ�شالة  م�شاألة  ُمعاجلة  نطاق  يف  ودائماً 

اآ�شمان اإىل نظرية ويلهامل �شميدت  للتوحيد يتعر�س 

»من�شاأ  موؤلفه  يف  الــواردة  التوحيد  اأ�شالة  فكرة  ب�شاأن 

بقدرة  اآ�شمان  مــقــًرا   .1912 �شنة  ال�شادر  اهلل«،  فكرة 

باملو�شوع  والثقافية  التاريخية  الإحاطة  �شميدت على 

�شياقاتها  الّدينية �شمن  الظواهر  وتوفيقه يف موقعة 

ــر الــثــقــافــيــة  الــتــاريــخــيــة، اأي �ــشــمــن نــظــريــة الــــدوائــ

وتداخالتها. فمع �شميدت لي�شت الآلهة املعبودة �شوى 

خالل  مــن  يــذهــب،  اإذ  حمــدد.  ب�شري  لــواقــع  انعكا�س 

الّدين  اأ�شناف  متلف  اأنَّ  اإىل  �ــشــارم،  منهج  اعتماد 

ي�شود  ثقايف  كــل طــور  ثقافية، ويف  اأطـــوار  مــع  تــتــالءم 

الأجــنــا�ــس  لـــدى  �ــشــواء  جــوهــري،  بــاإلــه  نف�شه  املعتقد 

ال�شمالية  اأمــريــكــا  هــنــود  لـــدى  اأو  الــهــنــدو-اأوروبــيــة 

ال�شعوب.  من  غريهم  لدى  اأو  الو�شطى  وكاليفورنيا 

وتبًعا للتق�شي الذي قام به �شميدت حول من�شاأ فكرة 

تاأّتت جميعها  اأ�شا�شية لذلك،  اأ�شباب  اهلل، حّدد ثالثة 

من معاينات اإثنوغرافية: احلاجة اإىل العّلية والكّلية 

ال�شياق  ذلك  �شمن  �شميدت  اأكد  وقد  والت�شخي�شية. 

اأن البدائيني اأنا�س يتمتعون بتفكري منطقي وقادرون 

وبو�شعهم  ــور،  ــ الأمـ عــلــى  عملية  �شبغة  اإ�ــشــفــاء  عــلــى 

بوجود  القول  ُيكن  فهل  اأوحــد.  اإلــه  بوجود  الإقـــرار 

ح�شارة بدائية، خالل مرحلة الطفولة الب�شرية، هي 

ويلهامل  احلــ�ــشــارات؟  وكــل  الأديـــان  لكل  جامع  منبع 

الإلهي  التوحيد  اإّن  القول  باإمكاننا  اأّن  يوؤكد  �شميدت 

بت�شّكل  لحــًقــا،  اإل  يتم  ومل  الإنــ�ــشــان،  لــدى  ــل  مــتــاأ�ــشّ

عرف  اأن  معي�شية،  تعقدات  وظــهــور  مغايرة  عــالقــات 

التوحيد �شيئاً من الطم�س.

لكن ويلهامل �شميدت، بو�شفه رجل دين، كان جمرًبا 

عــلــى تــقــدمي فــكــرة الــوحــي الإلــهــي كــالزمــة، وهـــو ما 

عار�شه فيها كل من اإدوارد بورنت تيلور واأندرو لنغ. 

مت�شمنة  �شميدت  نــظــرة  تــبــدو  ال�شياق  هــذا  و�شمن 

باملعنى  ال�شرف،  الطبيعي  للدين  نفياً  نف�شه  الآن  يف 

للدين  متوا�شال  وانــحــالل  الأرواحـــيـــة،  تعنيه  الــذي 

ــادي  املــ اأنَّ الــتــقــدم  مــنــذ احلـــ�ـــشـــارة الأ�ـــشـــلـــيـــة. ذلــــك 

للفكرة  جــلــي  تــراجــع  �شحبه  قــد  للب�شرية  والــتــقــنــي 

ي�شعب  اأّنــه  �شميدت  طــروحــات  مــع  واجلــلــي  الّدينية. 

اأن  اإلــيــهــا، ومــا يــكــن  تــو�ــشــل  الــتــي  بالنتائج  الــقــبــول 

التوحيد  اأ�شالة  فكرة  اأن  عمله،  من  باملح�شلة  يتبقى 

لي�شت جمرد نتاج تطور تاريخي ولكنها تبدو حا�شرة 

ومــعــيــ�ــشــة يف عــديــد الأ�ـــشـــكـــال الأ�ــشــا�ــشــيــة يف احلــيــاة 

كان  اإذا  ما  معرفة  يف  تتلخ�س  امل�شاألة  وكــل  الّدينية. 

 لعقل الإن�شان 
َ
اأ التوحيد فطرًيا اأم هو جمرد فكرة تهيَّ

للمقّد�س؟  اإدراكــاتــه  جمموع  من  ي�شوغها  اأن  املتاأمل 

لالإنا�شة  مــالزمــة  تــبــدو  اهلل  فــكــرة  فـــاإنَّ  املعنى  وبــهــذا 

الّدينية كما باملثل للتاريخ الب�شري.

الإيــطــايل  املـــوؤرخ  اآ�شمان  ي�شتدعي  نف�شه  ال�شياق  ويف 

عن  للحديث  �شبيل  األ  يعترب  الذي  بّتازوين  رفائيلي 

التجربة  اإل بالنطالق من  ال�شائب  التوحيد مبعناه 

التي تتيحها الأديان التوحيدية احلالية. فمن الثابت 

اأنَّ تلك الديانات قد ن�شاأت عقب اإ�شالح ديني ُيعار�س 

الــذي  الــبــاب، فالتوحيد  الــ�ــشــائــد. ومــن هــذا  الــتــعــدد 

الدور  ونازعها  �شدها  ثار  التي  للتعددية  نفياً  ُيعترب 

�شكل  يــكــون  اأن  ُيــكــن  ــى، ل  اأرقــ بــا�ــشــم مطلب روحـــي 

اأ�شالة  نظرية  اأنــ�ــشــار  ذلــك  يــوؤكــد  كما  الأول  الــديــن 

التوحيد. اإذ لي�س التوحيد الذي جنده لدى ال�شعوب 

فكرة  جمــرد  ولــكــن  خال�شاً،  توحيدا  املتح�شرة  غــري 

هالمية تفتقر اإىل ال�شياغة يف قالب مفهومي �شمن 

منظومة عقدية لكائن اأعلى. ذلك اأنَّ التوحيد باملعنى 

واإمنا هو  ديني  تطور  نتاج  لي�س  للم�شطلح  التاريخي 

نتاج ثورة دينية.

ويف املحور الثاين من الكتاب، املعنون بالبنية العقدية 

مظاهر  اآ�شمان  يتناول  القدية،  م�شر  يف  للتوحيد 

اإذ  واليهودية.  الأخناتونية  بني  والنف�شال  الت�شال 

�شيغموند  النف�س  عــامل  اأنَّ  ال�شياق  هــذا  يف  اجللي 
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فــرويــد قــد تــنــاول املــ�ــشــاألــة مــن مــنــظــور تــاريــخــي 

و�ــشــيــكــولــوجــي يف كــتــابــه »مـــو�ـــشـــى والـــتـــوحـــيـــد«. 

على  كان  ال�شالم  عليه  مو�شى  النبي  اأن  وافر�س 

حيث  و�شيا�شيا،  دينيا  بــاأخــنــاتــون  وطــيــدة  عــالقــة 

الع�شكريني. وبناء على هذا جرت  اأحد قادته  كان 

حمــاولت ل�شبط نقاط الختالف والتــفــاق بني 

لي�س  الالحق  مو�شى  ديــن  اإّن  قيل  حتى  الدينني، 

تت�شح  ولكن  ال�شابق.  اأخناتون  لدين  تقليد  �شوى 

اإل  فروقات دقيقة بني الدينني ل يكن ح�شرها 

بالتمعن والتدقيق واإن كانت ل تخرج عن امل�شرك 

اجلامع بني الديانات التوحيدية.

ي�شرب جان اآ�شمان مثاًل على م�شكلة املقارنة بني 

الأديان، فعلى �شبيل املثال ن�شادف معتقد التوحيد 

لدى قبائل بدائية ت�شرك فيه مع ديانات راقية، 

ولكّن هذا التوحيد الذي جنده عند بع�س القبائل 

يف  عليه  املــتــعــارف  ال�شرف  العقدي  باملعنى  لي�س 

ينبع  قبلي  توحيد  هو  واإمنــا  ال�شماوية،  الديانات 

اأخـــــرى. وهـــو ما  ــد الآلـــهـــة عــلــى  اأحــ مـــن تف�شيل 

اأي   ،)enotheisme( بــالــواحــديــة  ــعــرف  ُي

الوحيد يف معنى  ولي�س  اآخــريــن  واحــد من جملة 

به  امــتــازت  مــا  وهـــو   ،)monotheisme(

اليهودية والإ�شالم وامل�شيحية يف مرحلة ُمبكرة.

ال�شارم،  التوحيد  عرفت  قد  م�شر  اأنَّ  فاملعروف 

اأمنوحتب  الفرعون  ارتقاء  مع  واحلـــازم،  الفجئي 

تبنيه  اإثـــر  فعلى  ق.م.   1375 �شنة  العر�س  الــرابــع 

حملة  و�ــشــّن  بــاأخــنــاتــون،  ت�شّمى  اجلــديــد  املعتقد 

ــة املــ�ــشــريــة  ــانـ ــديـ ــافـــة مــظــاهــر الـ �ـــشـــعـــواء عــلــى كـ

اأخناتون  اأتــى  الع�شر.  ذلــك  يف  ال�شائدة  التعددية 

�شلطانه  ولكّن  وال�شرائع  العقائد  يف  لها  بنقي�س 

يذهب  فح�شب.  �شنة  ع�شرة  �شبع  �شوى  يعّمر  مل 

�شيغموند فرويد يف تف�شريه للحدث اإىل اأنَّ الدولة 

حاجة  يف  كانت  للعاملية  ترنو  كانت  التي  امل�شرية 

حافزا  مثل  ما  وهو  رعاياها  بني  توّحد  ديانة  اإىل 

للظهور الفجئي للديانة التوحيدية يف م�شر حيث 

ديانة  ف�شارت  الديانة  يف  الإمربيالية  »انعك�شت 

»مو�شى  كتاب  يف  قوله  حد  على  توحيدية«  عاملية 

ن�شاأة  بــــوادر  اأنَّ  واجلــلــي   .)29 ــس:  )�ـ والــتــوحــيــد« 

ع�شر  عن  �شابق  زمــن  اإىل  تعود  امل�شري  التوحيد 

ال�شم�س  معبد  يف  الكهنة  مدر�شة  ففي  اأخــنــاتــون، 

يف اأون )هيلوبولي�س( لح نهج لهوتي ي�شري نحو 

نف�شه.  الــوقــت  يف  وعــاملــي  وحيد  اإلــه  فكرة  تطوير 

املولد  ال�شيا�شي  العامل  �شرح  يف  فــرويــد  ويــذهــب 

قد  الفرعون  نفوذ  دام  »فما  قــائــاًل:  املعتقد  لهذا 

فكرة  فــاإن  و�ــشــوريــا  النوبة  اإىل  م�شر  الآن  جتــاوز 

الألوهية كان عليها اأن تتخلى عن حتّددها القومي 

وكان على اإله امل�شريني اجلديد اأن يغدو كفرعون 

املعروف  العامل  �شيد  املحدود،  الفريد غري  ال�شيد 

لدى امل�شريني« )�س: 29(.

لها جان  يتعر�س  التي  الأفــكــار  هــذه  اأنَّ  ونالحظ 

بها  اأخذ  والتي  الأخناتونية  الديانة  ب�شاأن  اآ�شمان 

عامل النف�س �شيغموند قد لقت �شدى اأي�شاً لدى 

كتابها  مــنــقــو�ــس يف  فــرثيــا  الــعــرب  الــكــتــاب  بع�س 

يــان«  التوحيد  التاريخي:  تــطــوره  يف  »التوحيد 

قبل  ع�شر  ال�شاد�س  الــقــرن  اأن  راأت   .)115 )�ـــس: 

الع�شكرية يف  التو�شعات  امليالد، الذي يّثل بداية 

تاريخ �شعوب املنطقة، قد �شاد فيه عمل دوؤوب على 

مركزة ال�شلطة ال�شيا�شية وجتميعها، وهو ما تولد 

منه توحد لالآلهة العديدة يف اإله واحد كوين ولكن 

هذه  اأبطاأ  الديني  اجلهاز  داخل  املتواجد  ال�شراع 

الأمــر  وجــد  حتى  التاليني  القرنني  اإىل  العملية 

معينا يف اجلهاز ال�شيا�شي مع الفرعون اأمنوحتب 

اإمـــالء �شلطة  بــداأ يف  الــذي  اأخــنــاتــون،  اأي  الثالث، 

الإله الواحد ا�شتجابة ملتطلبات مركزة ال�شلط.

يــتــ�ــشــاءل جـــان اآ�ــشــمــان عــن الـــدواعـــي الــتــي دفعت 

الإلــه  �شوى  لي�س  اأخناتون  اإلــه  اإن  للقول  بفرويد 

املــو�ــشــوي. لــقــد تــثــل اأخــنــاتــون اإلــهــه الــوحــيــد يف 

قر�س ال�شم�س، وكاأن العقلية الب�شرية حتى ذلك 

ــه  الإلـ جت�شيم  مــن  تتخل�س  مل  زالــــت  مــا  الــعــهــد 

عبدها  الــتــي  الــ�ــشــمــ�ــس  اإّن  حــيــث  بــعــُد،  وت�شبيهه 

الإن�شان قدًيا ل تزال حا�شرة يف الوعي الب�شري 

كرمز للعطاء واخلري رغم اأن اأخناتون كان يقول 

اإن هذه ال�شم�س هي مبثابة ظل اهلل يف هذا الكون 

ولي�شت هي اهلل، واختار لإلهه ا�شم الإله املعروف 

اآتون الذي يرجع تاأليهه اإىل ع�شر حتتم�س الرابع. 

اأّنــه كان يعي�س يف عالقة  واملعروف عن هذا الإلــه 

ــة مــع غـــريه يف جمــمــع الآلـــهـــة، ولــكــن بــعــد اأن  وديـ

احتد ال�شراع بني كهنة املعبد �شعد هذا الإله حتى 

اّتخذ املكانة املعروفة. ومما اأوحى لفرويد اأّن الإله 

الأخناتوين قد تبناه مو�شى، الت�شابه يف الت�شميات 

ــه امل�شري اآتــون.  بــني الإلـــه الــعــربي اأدونــــاي والإلـ

حيث جند فرويد يف »مو�شى والتوحيد« يلّح على 

اأنَّ الكلمتني تنبعان من م�شدر واحد. اإذ ي�شّر على 

ربط العبارتني، مرتئياً اأنهما تتحدران من م�شدر 

املتواجد  ال�شامي  الإلــه  اأدوني�س  طريق  عن  واحــد 

يف �شمايل �شوريا وبابل. ولتقريب الأمر لالأذهان 

اإ�شرائيل الرب  يرجم الفاحتة العربية »ا�شمع يا 

اإلهنا رب واحد« )التثنية6: 4( بـ»ا�شمع يا اإ�شرائيل 

اإنه اإلهنا اآتون هو الإله الوحيد«. وجند من الكتاب 

ذلك  انتقد  مــن  الأديــــان  بــتــاريــخ  املهتمني  الــعــرب 

اخللط الذي وقع فيه فرويد. يقول �شهيل ديب يف 

كتابه »التوراة بني الوثنية والتوحيد« )�س: 44(: 

»اإّن ت�شابه ت�شمية الرب اآتون لدى الفراعنة واآدون 

واآدونــاي لدى العربانيني لي�شت حجة كافية، ولو 

مثل  املرموقني  العلماء  من  الكثري  عندها  توقف 

فرويد وغريه، وكلمة اآدون بالعربية هي ما ُيقابل 

على  ي�شّر  فــرويــد  اأن  اإل  �شيدي  اأو  ال�شيد  كلمة 

م�شدر  مــن  يجعلهما  بـــاأن  العبارتني  بــني  الــربــط 

واحد«.

لقد قيل الكثري يف ديانة اأخناتون من حيث تف�شري 

ال�شيء  يبقى  لكن  والت�شريعية،  العقدية  اأ�شولها 

املــتــفــق عليه بــني جمــمــل الــدار�ــشــني وهـــو اأ�ــشــالــة 

الــدائــر  الــديــانــة. ولــعــل اجلـــدل  التوحيد يف هــذه 

اأر�شلنا  »ولقد  تعاىل:  قوله  يجليه  اأخناتون  ب�شاأن 

ر�شاًل من قبلك منهم من ق�ش�شنا عليك ومنهم 

له  الكبري  للتماثل  نظًرا  نق�ش�س عليك«،  من مل 

مع تراث الديانات ال�شماوية. فهناك اعتبارات عدة 

تدفع اإىل اإحلاق اأخناتون بالعائلة التوحيدية، وهو 

اأن يتوله تاريخ الأديــان بعيداً  الدور الذي ينبغي 

عن النزعات املادية التي تتجاذبه.

الــكــتــاب: اإلــه واحــد واأربــــاب مــتــفــّرقــون.. التوحيد 

والتعدد يف م�شر القدية.

تاأليف: جان اآ�شمان.

بولونيا- )مدينة  ديهونيان  من�شورات  النا�شر: 

اإيطاليا( »باللغة الإيطالية«.

�شنة الن�شر: 2016.

عدد ال�شفحات: 161�س.

* اأكادميي تون�سي مقيم باإيطاليا
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»�قت�ساد �ل�سالح �لعام«.. جلان تريول

�سعيد بوكرامي *

يدعونا جان تريول -العامل القت�سادي الالمع، الذي ح�سل على جائزة »نوبل« يف القت�ساد عام 2014، وجوائز عاملية اأخرى- اأن ُن�ساركه �سغفه بت�سخي�ض القت�ساد العاملي، 

واإيجاد خمارج ملاآزقه، من خالل كتابه ال�سادر موؤخرا عن دار بيف الفرن�سية. دافع فيه عن روؤيته القت�سادية اخلا�سة التي ت�ستند اإىل النظرية واحلقائق خلدمة ال�سالح 

العام. ويعترب املتخ�س�سون يف القت�ساد كتاب تريول اأهم كتاب �سدر هذا العام يف العلوم القت�سادية.

�َسَعى هذا القت�سادي الفذ والباحث ورجل امليدان اإىل اإقحام القارئ بلغة مب�سطة. ميكن القول اإنها لغة بيداغوجية، وتعليمية، لينخرط القارئ يف ور�سة اإدراك ووعي 

ثرية باخلربات القت�سادية من خالل رحلة طويلة بني املو�سوعات التي توؤثر على احلياة اليومية: القت�ساد الرقمي، والبتكار، والبطالة، وتغريُّ املناخ، واأوروبا، والدولة، 

والتمويل، وال�سوق؛ ليقدم لنا بانوراما عن الق�سايا الرئي�سية التي تهم القت�ساد الراهن، وبذلك ياأخذنا اإىل قلب النظريات القت�سادية التي اأ�سهم يف ابتكارها، وا�ستحقَّ 

بف�سل فرادتها اأعلى جائزة يف العلوم القت�سادية.

يفكك  الــكــتــاب  اأنَّ  لــلــ�ــشــواب-  جمــانــبــة  -دون  ــقـــول  الـ ُيـــكـــن 

املعا�شر:  لالقت�شاد  الرئي�شية  الق�شايا  جميع  �شفرة  بو�شوح 

من  واجلـــدوى  البطالة،  على  التغلب  وطــرق  الأ�ــشــواق،  حــدود 

القــتــ�ــشــاديــني، والــتــحــديــات املــنــاخــيــة، والأزمــــة املــالــيــة واأيــ�ــشــا 

ال�شفافية وال�شدق؛ بحيث  النفجار الرقمي، وذلك بكثري من 

يعرف يف كثري من املنا�شبات مبحدودية تخ�ش�شه القت�شادي؛ 

لهذا يلجاأ اإىل ال�شتعانة بعلوم الجتماع وعلم النف�س.

وقبل اخلو�س يف م�شامني الكتاب، ُنلقي اإطاللة على اأق�شامه 

بـ«القت�شاد  الباحث  الأول -الذي يعنونه  الق�شم  الثالثة: يف 

القت�شاد؟،  حتــب  هــل  ملتب�شا:  �ــشــوؤال  يت�شمن  واملــجــتــمــع«، 

لل�شوق،  الأخالقية  للحدود  فيخ�ش�شه  الثاين،  الف�شل  اأمــا 

يتحدث  القت�شادي«، وجنده  الباحث  بـ«مهنة  يعنونه  والذي 

يف الف�شل الثالث عن القت�شاد يف املدينة. ويف الف�شل الرابع 

اأما الف�شل  يتحدث عن البحث اليومي للباحث القت�شادي. 

ال�شاد�س  والف�شل  القت�شاد.  لدينامية  فيخ�ش�شه  اخلام�س 

»من اأجل دولة حديثة«، وال�شابع »حكامة املوؤ�ش�شة وواجباتها 

الجــتــمــاعــيــة«. ويف الــفــ�ــشــل الــثــامــن يــ�ــشــتــعــر�ــس الــتــحــديــات 

ويف  البطالة،  حمــاربــة  كيفية  ي�شتعر�س  والتا�شع  املناخية، 

ع�شر  احلــادي  الف�شل  ويف  اأوروبـــا،  ملنعطفات  يتطرق  العا�شر 

ع�شر  الثاين  الف�شل  ويف  التمويل؟  اإىل  نحتاج  ملــاذا  يت�شاءل 

خ�ش�س  حــني  يف  2008؛  للعام  املــالــيــة  الأزمــــة  اأ�ــشــبــاب  يف�شر 

يف  �شيتناول  وهــكــذا  ال�شناعية،  للرهانات  اخلــامــ�ــس  الق�شم 

ال�شناعية.  وال�شيا�شة  املناف�شة  �شيا�شة  ع�شر  الثالث  الف�شل 

التغيري  كيفية  عــن  فيه  فيتحدث  ع�شر،  الــرابــع  الف�شل  اأمــا 

يعمق  ع�شر  اخلام�س  الف�شل  ويف  القيم.  ل�شل�شلة  الرقمي 

البحث عن القت�شاد الرقمي وعالقته بالتحديات املجتمعية. 

ع�شر  يف  �شائكا  مو�شوعا  يتناول  ع�شر  ال�شاد�س  الف�شل  ويف 

اأما الف�شل ال�شابع  املعلوميات وهو البتكار وامللكية الفكرية. 

ع�شر فيحدد فيه كيفية تنظيم القطاع القت�شادي وهيكلته.

الكتاب  اأن  تدريجيا  نكت�شف  الكتاب،  عناوين  من  وانطالقا 

يتمحور حول خم�شة حماور رئي�شية؛ هي:

- عالقة املجتمع بالقت�شاد كتخ�ش�س ومنوذج.

- مهنة القت�شادي، وحياته اليومية خالل البحث وانخراطه 

يف املدينة.

خا�شة:  والأوروبــيــة  عامة  للموؤ�ش�شات  القت�شادي  الُبعد   -

الدولة وال�شوق.

- عنا�شر التفكري حول اأربعة حتديات املاكرو اقت�شادي التي 

واليورو  والبطالة  املناخ  الراهنة:  الهتمامات  �شلب  يف  هي 

والتمويل.

البحث  �شمها  الــتــي  املــيــكــرواقــتــ�ــشــاديــة  الق�شايا  جمــمــوع   -

ــان الــ�ــشــنــاعــي«؛ وتــتــمــثــل يف: �ــشــيــا�ــشــة  ــرهــ ــوان »الــ ــنـ حتـــت عـ

-منــاذج  الــرقــمــيــة  والــثــورة  ال�شناعية،  وال�شيا�شة  املناف�شة 

جــديــدة لــلــتــحــديــات القــتــ�ــشــاديــة والجــتــمــاعــيــة- والبــتــكــار 

الكتاب  اأن  اإىل  النــتــبــاه  وبــالــتــايل يــكــن  الــقــطــاع؛  وتــنــظــيــم 

يتمحور حول مو�شوعات ماألوفة عند اجلميع، لكن خطوطه 

القراء  مــن  العديد  عند  ماألوفة  غــري  ومفاهيمه  العري�شة 

املعلوميات،  بنظرية  مــعــرفــة،  اأقـــل  هــم  ــح  الأرجــ عــلــى  الــذيــن 

الأربعني  ال�شنوات  التقدم خالل  التي �شاعدت القت�شاد على 

الفاعلني  قــرارات  اإىل:  بداهة  النظرية  هذه  ت�شتند  املا�شية. 

تعر�شها  التي  والــدولــة(  وال�شركات  )الأ�ــشــر  القت�شاديني 

التي  املعلوماتية  القيود  هــذه  ونتائج  املعلومات.  حمــدوديــة 

وتقييم  وفهم  اإدارتها  �شعوبة  يف  وتتمثل  مكان،  كل  يف  توجد 

ــاول �شبط  الــ�ــشــيــا�ــشــات الــتــي تــتــبــعــهــا حــكــومــاتــهــم، الــتــي حتــ

اإدارة  اأو  اأو ال�شركات املهيمنة، حلماية البيئة  وتنظيم البنوك 

للم�شروعات  واملمولني  امل�شتثمرين  املرتبط مب�شالح  البتكار 

املر�شودة  الأمـــوال  ا�شتخدام  مراقبة  خــالل  مــن  ال�شناعية 

لـــهـــذه لــلــ�ــشــركــات، داخــــل نــظــامــهــا الـــداخـــلـــي لـــالأعـــمـــال ويف 

ال�شخ�شية  العالقات اجلماعية لأفرادها، وحتى يف عالقتهم 

الفردية، ي�شبه الأمر بناء هوية اأو خلق اعتقاد م�شرك.

يف  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  معظمنا،  »يعي�س  تــريول:  ويقول 

تنظيم  الــدولــة.  لتدخل  يخ�شع  الـــذي  الــ�ــشــوق  اقت�شاد  ظــل 

نــتــ�ــشــامــح مــعــه، ولــكــن  اأو  نــكــرهــه،  اأو  لــلــمــجــتــمــع قـــد نــحــبــه، 

منذ  ممكنة  اأخــــرى  روؤى  هــنــاك  كــانــت  اإذا  نــتــ�ــشــاءل  ل  دائــمــا 

للمخطط  والبيئي  الجتماعي  الثقايف،  القت�شادي،  الف�شل 

القت�شادي، فاإننا نواجه نوعا من احلتمية، املخففة بوا�شطة 

اخل�شو�س  وجــه  على  الفرن�شيني  �شخط  ال�شخط  مــن  نــوع 

اإذ يعتربون الأكرث توج�شا يف  الذين يفتقرون اإىل موّجهات؛ 

العامل من ال�شوق واملناف�شة. بع�شهم ي�شيد بالو�شع الراهن، 

ال�شوق  لأن  غام�شا؛  الــبــديــل  الــعــامل  يــرى  ــر  الآخـ والبع�س 

يدعون  اآخـــرون  بينما  الجــتــمــاعــي.  التنظيم  مــركــز  يعد  مل 

الأ�شا�شية:  وظائفها  على  تركز  الدنيا،  حدودها  يف  دولة  اإىل 

ومهام  القانون  تنفيذ  واأجهزة  الق�شائية  والوظائف  القانون 

الــدفــاع الــوطــنــي الــالزمــة لــتــاأمــني الــعــقــود وامللكية الــالزمــة 

ال�شالح  الروؤى غري مالئمة لتحقيق  للم�شاريع احلرة. هذه 

العام« )�س:209-208(.

حينما يتحدث تريول عن منطق البناء الجتماعي واإخفاقات 

ال�شوق، فهو يرد الأ�شباب اإىل ما يلي:

الليربالية/ ف�شل  واأ�ش�س  والدولة  لل�شوق  التكميلية  الطبيعة 

الدولة/الأولويات ال�شيا�شية وفقدان التاأثري/اإ�شالح الدولة 

املتعرث. كما ي�شنف اإخفاقات ال�شوق فيما يكن اأن يوؤثر على 

البيئة  تلوث  اأن  لل�شركات  يكن  املثال:  �شبيل  )على  املبادلة، 

تتم  اأن  يكن  ل  للم�شتهلك(  املــوجــه  للمنتج  ت�شنيعها  عند 

املبادلة يف غياب العلم بالأ�شباب )امل�شري ل يتوفر على كل 

املعلومات ال�شرورية. ومن املحتمل اأن يكون امل�شري �شحية 

�شلوكا  ويعتمد  نف�شه  على  ال�شيطرة  ي�شتطيع  ل  لأنه  نف�شه؛ 

يتجاوز  قد  دائــمــا(.  عقالنيا  لي�س  الإن�شان  )�شلوك  متهورا 

ل  م�شمونة  البنوك  )قــرو�ــس  الــفــرد  قـــدرات  املــبــادلــة  تنفيذ 

قوة  يف  ال�شركات  بع�س  تتحكم  قد  العتبات(،  بع�س  تتعدى 

امل�شتهلكني  على  عالية  اأ�ــشــعــار  فــر�ــس  على  )الــقــدرة  الــ�ــشــوق 

بينما املنتجات ذات تكاليف اأقل اأو تقدمي منتجات ذات نوعية 

تكون  اأن  فيجب  الكفاءة،  يف  عامال  ال�شوق  كــان  واإذا  رديــئــة(، 

ال�شوق  بــني  املتبادلة  للتبعية  خا�شعة  غــري  عــادلــة  اإنتاجيته 

لي�شا  والــدولــة  »ال�شوق  ال�شدد  بهذا  تــريول  يقول  والــدولــة. 

بدائل، بل هما، على العك�س من ذلك، يعتمدان ب�شكل متبادل 

على ح�شن الأداء يف ال�شوق الذي يعتمد على الدولة الفاعلة 

ت�شاهم يف  اأن  الفا�شلة ل يكن  الدولة  فاإن  والعك�س �شحيح، 
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كفاءة ال�شوق اأو تقدمي بديل« )�س:216(.

اأداء �شوق العمل الفرن�شي  اأي�شا عن �شعف  ث الباحث  ويتحدَّ

القريب جدا من بلدان جنوب اأوروبا التي تعاين من �شعوبات 

اقت�شادية هيكلية كتلك املوجودة يف �شمال اأوروبا. ويبني ذلك 

على النحو التايل:

1- البطالة هي اأعلى بكثري يف فرن�شا مما هي عليه يف �شمال 

الأجنلو  اأو  ال�شكندنافية(  والــدول  وهولندا  )اأملانيا  اأوروبـــا 

�شك�شونية.

 24-15 بني  اأعمارهم  تــراوح  الذين  اأولئك  اأ�شا�شا  ي�س   -2

و55-64 عاما.

3- ي�س املناطق احل�شرية وذوي املهارات املتدنية.

الأكــرث �شررا  بعيد  اإىل حد  الأمــد، هي  الطويلة  البطالة   -4

وهي ترتفع ب�شكل مطرد منذ عام 2007.

العمل،  يف  حقيقي  ب�شيق  �ــشــعــور  عــن  الفرن�شيون  يــعــرب   -5

عــالقــات  واإىل  الــعــمــالــة،  فعالية  يف  نق�س  عــنــه  ينتج  والـــذي 

عدائية وال�شعور بعدم الأمان يف العمل.

6- تدفع هذه النتيجة الكارثية فرن�شا لإنفاقات �شخمة على 

الت�شغيل. �شيا�شة 

»و�ــشــلــنــا يف  فــرنــ�ــشــا:  الت�شغيل يف  الــبــاحــث عــن و�ــشــع  يــقــول 

نوفمرب 2015 اإىل حوايل �شتة ماليني ومائة وواحد واأربعني 

األــفــا مــن الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل، ومــن كــل الــفــئــات. اإن �شوق 

العمل الفرن�شي مغلق ن�شبيا اأمام املر�شحني اجلدد، خا�شة يف 

�شفوف ال�شباب الذين يبحثون عن وظائفهم الأوىل. ويعاين 

العثور  اأجل  �شنة من   24-15 بني  ما  اأعمارهم  الذين تراوح 

معدل  اأمــا   .%24 اإىل  ي�شل  بينهم  البطالة  معدل  عمل.  على 

معدل  عــن  بعيدا  تتموقع  وهــي   ،%28.6 اإىل  في�شل  عملهم 

اأوروبــا  �شمال  ومعدل   %39.6 يف  املحدد  القت�شادية  التنمية 

املحدد يف 46.8 يف اأملانيا و62.3% يف هولندا.

ــان عقد  كــ واإن  »حـــتـــى  تـــــريول:  يــ�ــشــرح  ذاتـــــه،  الــ�ــشــيــاق  ويف 

الراهن«  الو�شع  عن  الوحيد  امل�شوؤول  فلي�س  �شكليا،  العمل 

ــــريول، فــهــنــاك اأ�ــشــبــاب اأخـــرى  )�ـــــــس:341(. وحــ�ــشــب جـــان تـ

للعطالة؛ هي:

- تكلفة التدريب املهني وتردي م�شتواه.

- عدم كفاية التعلم وتعاقب العمل/الدرا�شة.

- التعليم غري املالئم لطلب عمال ال�شركة والتاأهيل غري الكايف.

الأجــور  ل�شالح  التوزيع  بــاإعــادة  للقيام  الفرن�شي  الختيار   -

من  ولي�س  لــالأجــور  الأدنـــى  احلــد  قناة  وبوا�شطة  املنخف�شة 

ال�شرائب. خالل 

- تدبري التاأمني على البطالة، واخلدمات العامة والت�شغيل.

- النق�س يف املرونة يف جمال املقاولت.

يزال  ل  التي  العمل  فر�س  خلق  ينع  املهن  بع�س  اإغــالق   -

احلــكــومــات  وت�شجيع  الــبــطــالــة،  مــن  ولــلــحــد  عليها.  الــطــلــب 

املــتــعــاقــبــة يف فــرنــ�ــشــا )وجـــنـــوب �ــشــرق اأوروبـــــا ودول اأخــــرى( 

العمل  فــر�ــس  وتــويــل  املــ�ــشــتــدامــة  الــتــنــمــيــة  ــدول  الــ �شجعت 

الإ�شالح  �شيا�شة  املدعومة. لكن لتريول موقف معار�س من 

التي اعتمدتها الدول الأوروبية عامة وفرن�شا خا�شة.

عام  ب�شكل  املدعومة  الوظائف  تعترب  املدعومة:  الوظائف  اأ- 

املدعومة  الوظائف  وخا�شة  الــعــام،  للمال  �شيئا  ا�شتخداما 

احتمال  اإىل  الإح�شائيات  وت�شري  الربحي.  غري  القطاع  يف 

واأن  �شعيفة،  املدعوم  العمل  نهاية  يف  دائــم  عقد  على  العثور 

الربحي  غري  القطاع  يف  املدعومة  الوظائف  من  امل�شتفيدين 

اآخرين،  اأقل حظا للح�شول على وظيفة بعد عامني من  هم 

وبالتايل فاإن الأطروحة التي تدعم العمل هي نقطة انطالق 

لالإبقاء على التوظيف حتتاج اإىل اإثبات.

ب- العقود غري امل�شتقرة: الغالبية العظمى من فر�س العمل 

ف�شاعدا  الآن  مــن  تــتــم   2013 الــعــام  يف   %90 وهــي  اجلــديــدة 

 1999 العام  75% يف  الن�شبة  وكانت هذه  املــدة،  بعقود حمددة 

با�شتمراريتها. ويعتقد 

ُيالحظ تريول اأنَّ العمل �شمن مططات التنمية امل�شتدامة 

امل�شتحيل  اأنه من  كما  العمل.  ول �شاحب  املوظف  ينا�شب  ل 

تقريبا ت�شريح العمال يف فرن�شا؛ لهذا ل يتم ذلك اإل قليال، 

كما اأن املحاكم تعاقب اأرباب العمل، وبالتايل الت�شغيل �شئيل 

اإنــتــاجــيــة وازدادت الــبــطــالــة يف  ــل  اأقـ وقـــد اأ�ــشــحــت الــ�ــشــركــات 

ال�شباب. �شفوف 

ا�شتعادة احلق يف  تــريول  الأزمــة، يقرح  وللخروج من هذه   

الإقالة احلرة )با�شتثناء حالت التحر�س �شيئة ال�شمعة اأو يف 

�شينع�س  الإقالة  يف  احلق  املثال(؛  �شبيل  على  احلمل،  حالت 

الرغبة يف التوظيف. لكن تريول يعرف باأن عبء الت�شريح 

التاأمني  تويل  يجب  لــذا  املجتمع؛  كاهل  يثقل  العمل  عــن 

يف  املــوؤقــت،  الت�شريح  �شريبة  مقرحا  البطالة  �شد  جــيــدا 

اأخـــرى.  ح كــي يــعــرث عــلــى وظــيــفــة  الــوقــت الــ�ــشــروري للم�شرَّ

حني  اأرباب العمل على م�شاعدة امل�شرَّ وهذا من �شاأنه ت�شجيع 

التجاوزات،  وملنع  ب�شرعة.  الن�شيطة  و�شعيتهم  ا�شتعادة  على 

اأ�شهر،  �شتة  راتــب  يف  حمــددة  الإقــالــة  على  ال�شريبة  �شتكون 

الأمــريــكــيــة.  الـــوليـــات  بع�س  يف  تــوجــد  الــتــي  ال�شيغة  وهـــي 

�شيعرف  كما  العمال،  ت�شريح  املحاكم يف  تتدخل  لن  وبالتايل 

تبقى  اأن  عــن  عــو�ــشــا  الــتــ�ــشــريــح،  تكلفة  �شلفا  الــعــمــل  اأربــــاب 

الجتماعية  والأ�ـــشـــرار  ع�شوائية  املــاديــة  الــتــقــديــرات  الــيــوم 

عقد  تــريول  يقرحها  التي  ــراءات  الإجـ �شمن  ومــن  وخيمة. 

املــ�ــشــرحــني عن  تــدريــجــيــة يف حــقــوق  بــزيــادة  واحـــد م�شحوب 

واخلربة.  الأقدمية  على  اعتمادا  ال�شركات،  وواجبات  العمل 

دون  ال�شركة  اأحوال  ت�شوء  عندما  يلغى  اأن  العقد  لهذا  يكن 

القا�شي يف احلكم على واقع مردي )اإن  اإىل تدخل  احلاجة 

ويف  ال�شركة(.  تنظيم  اإعــادة  واقــع  على  فقط  يحكم  القا�شي 

ال�شركات  قبل  مــن  اجلماعية  العقود  ف�شخ  ي�شبح  النهاية، 

وت�شكل  البطالة.  �شد  التاأمني  يف  م�شاهمتها  لزيادة  و�شيلة 

هذه الثالثية العملية الب�شيطة، والعادلة حافزا كبريا خللق 

اقت�شاد ت�شاركي وت�شامني وتناف�شي يف الآن نف�شه.

يهتم تريول بالقت�شاد العام، كنتيجة جماعية وم�شركة من 

التف�شيالت الفردية، ومن احلوافز، لكن اأي�شا من العواطف 

الإنــ�ــشــان القــتــ�ــشــادي، بل  الــفــاعــل لي�س فقط  والــتــ�ــشــورات. 

جاءت  لذلك  القانوين.  والإن�شان  النف�شي  الإن�شان  اأي�شا  هو 

اإ�ـــشـــاءتـــه ديــداكــتــيــكــيــة مــعــتــمــدة عــلــى مــرجــعــيــة مـــن اخلـــربة 

اآراء  اأن  نــفــهــم كــيــف  اأن  لــنــا  يــتــيــح  الــرا�ــشــخــة. ممــا  واملــعــرفــة 

القت�شادي لي�شت دائما نفعية، ولكنها على الأرجح عقالنية. 

ــة  ــيـ تــامــا كــمــا يــفــعــل عــنــدمــا يــقــوم بــتــقــيــيــم الــ�ــشــوق الأوروبـ

ول  مناف�شة  الــراهــن  الــوقــت  يــراهــا يف  ل  الــتــي  الــدولــيــة  اأو 

اأي�شا  كما يجب  تكون متكاملة.  اأن  الأجــدر  لكن من  منتجة، 

للمحافظة  عـــادل  و�شيطا  تــكــون  اأن  احلــديــثــة،  الــدولــة  عــلــى 

مططة  تكون  اأن  من  بدل  واملجتمع،  ال�شوق  ا�شتقرار  على 

دولة  تكون  اأن  من  وبــدًل  النتائج،  حم�شوبة  غري  تخطيطات 

منتجة، فالأف�شل اأن تكون اأكرث ان�شباطا وانتظاما.

هـــذا بـــالإجـــمـــال كــتــاب مــفــيــد ومـــثـــري. يــخــو�ــس يف مــفــاهــيــم 

البيانات،  وملكية  التنمية،  مططات  مثل:  ودقيقة؛  جديدة 

كنظم  الــكــهــربــاء...وغــريهــا  وت�شعرية  ــرة،  احلـ والــربجمــيــات 

ووا�شحة.  ب�شيطة  بلغة  لكن  ــا،  اأوروبــ يف  مهيكلة  اقت�شادية 

الدرا�شني القت�شاديني  اإىل  من خاللها يوجه تريول ر�شالة 

العالية  اأبراجهم  والنزول من  وتب�شيطها  درا�شاتهم  لتح�شني 

العاملي  القت�شاد  اآليات  فهم  من  املتخ�ش�س  غري  يتمكن  كي 

جناحا  تــريول  كتاب  نال  معه.  للتعامل  الفكري  وال�شتعداد 

كبريا اإذ بيعت منه يف الأ�شابيع الأوىل اأكرث من خم�شني األف 

فقد  ذلــك  يف  غرابة  ول  كبريا.  به  الهتمام  ومـــازال  ن�شخة. 

باللغة  لأول مرة  املكتوب  كتابه  ي�شل  اأن  الأ�شا�شي  كان هدفه 

اإىل  الإجنليزية-  باللغة  مكتوبة  ال�شابقة  -كتبه  الفرن�شية 

اأكرب �شريحة اجتماعية يف فرن�شا واأوروبا..

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

- الكتاب: »اقت�شاد ال�شالح العام«.

- املوؤلف: جان تريول.

- النا�شر: دار بيف، فرن�شا، 2016.

- ال�شفحات: 640 �شفحة.

- اللغة: الفرن�شية
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»�لكني�سة يف �لعر�ق: �لتاريخ و�لتطور و�لإر�ساليات �لتب�سريية«

.. لفرناندو فيلوين

اأمني منار *

العراق و�سوريا، حتريك م�ساألة الأقليات والطوائف يف الأو�ساط الدينية  ال�سنوات الأخرية، ل �سيما يف  ال�سرق الأو�سط يف  التي تعي�سها منطقة  رة  املتوتِّ اأعادْت الأو�ساع 

ِوية. جرى يف غالب الأحيان ت�سوير العامل العربي مبثابة ف�ساء طارد ومعاٍد  وال�سيا�سية الغربية. ومت التعاطي مع امل�ساألة ب�سكل غلب عليه طابع الإثارة وافتقر اإىل الرَّ

ملكوناته الدينية غري العربية وغري امل�سلمة؛ اإمعانا يف جتريده من ر�سيده اخللقي. وال�سورة فيها تالعب فج ل ُين�سف املت�سررين، مع ح�سول انتهاكات فظيعة ب�ساأنهم يف الفرتة 

الأخرية، ول تردع الظاملني، بل ت�سيء اإىل العرب اأميا اإ�ساءة. هذا الكتاب الذي نتناوله بالعر�ض ياأتي �سمن موجة الن�سغال باأقليات البالد العربية ل�سيما منها امل�سيحية. 

وقد اآثرنا عر�سه نظرا خلطورة م�سامينه، وملا ُيعربِّ عنه من مواقف جتاه التاريخ امل�سرقي عامة، والواقع ال�سيا�سي العربي راهنا، وملا يحوزه موؤلفه من موقع داخل حا�سرة 

الفاتيكان. فهو من تاأليف الكردينال فرناندو فيلوين، من مواليد 1946 مبندوريا الواقعة جنوب اإيطاليا. الرجل ُيعترب من الوجوه البارزة لدبلوما�سية حا�سرة الفاتيكان؛ 

حيث �سغل من�سب القا�سد الر�سويل يف العديد من املناطق خارج اأوروبا، يف اإيران وهوجن كوجن وال�سني والفلبني والربازيل، ف�سال عن تقّلده مهام دبلوما�سية يف الأردن والعراق، 

اإ�سافة اإىل توليه منا�سب ح�سا�سة يف حا�سرة الفاتيكان؛ حيث ي�سغل -منذ العام 2011- من�سب مفت�ض اأجنلة ال�سعوب، وهي اأعلى الهيئات املعنية بالتب�سري على نطاق عاملي.

مدى  عــن  كتابه  م�شتهل  يف  فيلوين  فــرنــانــدو  ويــتــ�ــشــاءل 

م�شتقبال،  الثبات  على  العراق  يف  امل�شيحي  الوجود  قــدرة 

اليهودية؟  الأقلية  الندثار على غرار  �شيكون م�شريه  اأم 

ــاول الإجـــابـــة عـــن ذلـــك الـــ�ـــشـــوؤال مـــن خـــالل اإعــطــاء  حمــ

بالعراق خالل احلقبة  اأحاط  ملا  �شيا�شي  قراءة ذات طابع 

البلد.  م�شيحيي  عــلــى  الأو�ـــشـــاع  تــلــك  وتــاأثــري  احلــديــثــة، 

ــر �ــشــلــة بني  ــشـ والــكــتــاب يــهــدف بــالأ�ــشــا�ــس اإىل بــنــاء اأوا�ـ

ذلــك  اأكـــان  الــكــاثــولــيــكــيــة،  والكني�شة  الــعــراقــيــة  الكني�شة 

من  ليخل�س  احلــديــث،  التاريخ  يف  اأم  القدمي  التاريخ  يف 

ل  اإذ  العراق.  يف  للكاثوليكية  تاريخ  �شياغة  اإىل  خاللها 

ياأتي الكتاب متابعة لتاريخ امل�شيحية يف العراق ب�شكل عام، 

الأوائل  التب�شري  اإىل رجالت  بذلك  املوؤلف  عاد  واإن  حتى 

مع القدي�س توما والتلميذين عدي وماري.

الكتاب  من  الأول  الف�شل  يف  فيلوين  الكردينال  ويتناول 

مف�شرا  الـــعـــراق،  يف  الأوىل  امل�شيحية  اجلــمــاعــات  تــاريــخ 

ــزال الــكــنــيــ�ــشــة الــعــراقــيــة -عــلــى حـــد زعــمــه-  ــعـ ــي انـ ــ دواعـ

املبكرة  امل�شيحية  مــكــونــات  مــن  ا  مهمًّ مكونا  ت�شكل  الــتــي 

يذهب  حيث  الر�شل2:9(.  اأعمال  )�شفر  يف  ذكرها  الــوارد 

خــارج  كــانــت  الــعــراق  يف  الأوىل  الــقــرون  م�شيحية  اأن  اإىل 

تلك  كــانــت  وقـــد  والق�شطنطينية،  ــا  رومـ �ــشــيــطــرة  نــطــاق 

مبا�شر  نْهل  عن  البدء  يف  ناجتة  الالهوتية  ال�شتقاللية 

من الأ�شول امل�شيحية، ولي�س لأ�شباب �شيا�شية وجغرافية، 

كون العراق يف مناأى عن ال�شراعات اجلارية على �شفاف 

عن  احلديث  الثاين  الف�شل  يف  ــف  املــوؤلِّ ليتابع  املتو�شط. 

تاريخ الكني�شة يف العراق اإىل حدود القرن ال�شاد�س ع�شر، 

ويتخلل ذلك تناول احل�شور العربي واملغويل والعثماين؛ 

املــيــالدي مــربزا  ال�شابع  الــقــرن  بــدءا مــن منت�شف  وذلــك 

يرّكز  ثــم  امل�شيحي.  الــوجــود  على  حقبة  كــل  تــاأثــري  مــدى 

فيلوين يف الف�شل الثالث على ح�شور الكني�شة الالتينية 

التوا�شل  اأنواع  متلف  يتناول  حيث  الرافدين،  اأر�س  يف 

طيلة الفرة املراوحة بني القرن اخلام�س ع�شر والقرن 

اإىل  الأخــري  قبل  مــا  الف�شل  يخ�ش�س  ثــم  ع�شر.  التا�شع 

الراهن  العراق  تاريخ  متناول  الع�شرين،  القرن  اأحــداث 

ــروب  ــا تــخــلــلــتــه مـــن ا�ــشــطــرابــات �ــشــيــا�ــشــيــة طــيــلــة احلـ ومـ

ِقبل  العراق من  احتالل  البعث وحتى  نظام  التي خا�شها 

الإ�شالمية  الدولة  بتنظيم  ُيعرف  ما  وظهور  الأمريكان 

داع�س. لينتهي يف الف�شل اخلام�س والأخري اإىل العالقات 

الرابطة بني الكر�شي الر�شويل يف روما والعراق.

�ــشــمــن الــبــاب الأول يــنــطــلــق كــتــاب فــيــلــوين بــعــر�ــس عــام 

يف  دقيق  وغري  غائما  ياأتي  العراق،  يف  امل�شيحي  للح�شور 

واعتماده  التحليلي  الطابع  اإىل  لفتقاره  املوا�شع  عديد 

ت�شوير  فيها  يهيمن  لــالأحــداث،  واحل�شو  ال�شرد  اأ�شلوب 

الفتنة  طابع  عليه  يغلب  ت�شويرا  العراقية  للم�شيحية 

ين�شاأ  اأن  طبيعي  الــالهــوت  تطور  اأن  واحلــال  والهرطقة، 

�شيا�شي  �شند  اإىل  افتقر  واإن  عقدية،  ان�شقاقات  ظــل  يف 

على غرار ال�شند الروماين الذي رافق املجامع امل�شكونية 

دورا  الــرومــانــيــة  ال�شلطة  لعبت  حيث  الــغــرب.  يف  الأوىل 

نيقية  جممع  مثل  قراراتها،  ويف  املجامع  عقد  يف  فاعال 

اإف�ش�س  وجممع  )381م(  الق�شطنطينية  وجممع  )325م( 

التي  املجامع  وهي  )451م(،  خلقيدونيا  وجممع  )431م( 

تاريخ  كتابة  جتري  حيث  الثالوثي.  املعتقد  اأركــان  اأر�شت 

مــنــظــور غــربــي،  فــيــلــوين مــن  كــتــاب  الــعــراق يف  م�شيحيي 

باعتبار كافة اأ�شكال احلكم التي �شهدها العراق حتت حكم 

ت�شكل  حني  واإىل  والعثمانيني،  واملغول،  والعرب،  الفر�س، 

الــدولــة الــعــراقــيــة احلــديــثــة هــي اأ�ــشــكــال احــتــالل مار�شت 

العراقية  ال�شخ�شية  عــلــى  والــقــهــر  ال�شغط  مــن  األـــوانـــا 

حلقات  طبيعة  اإدراك  على  قا�شرة  قراءة  وهي  امل�شيحية. 

تاريخ املجتمع العراقي لتجعل الفرز على اأ�شا�س ديني هو 

املقيا�س العام املحدد.

�شقطت 
ُ
واجللي اأن ثمة �شفحة من تاريخ م�شيحيي العراق اأ

من اخلال�شة التاريخية التي حاول فيلوين تقديها عن 

الــبــدايــات  تــاريــخ  اإىل  عــدنــا  فلو  امل�شيحية.  الــعــراق  هــويــة 

املنطقة،  عــلــى  املــ�ــشــتــمــّر  الــبــيــزنــطــي  الــتــهــديــد  اأن  نــلــحــظ 

الن�شاطرة  يف  ممثلة  والــ�ــشــام،  الــعــراق  م�شيحية  كانت  مــا 

الــ�ــشــمــود يف وجــهــه، ول بو�شعها  قـــادرة عــلــى  والــيــعــاقــبــة، 

من  امل�شتقّلة  الّدينية  وخ�شو�شياتها  كيانها  على  احلفاظ 

دون ح�شور الإ�شالم، وهو الأمر ذاته الذي واجهه اأقباط 

-وهــو  الــ�ــشــاأن  هــذا  الــ�ــشــريــاين يف  يــقــول ميخائيل  م�شر. 

بطريرك ال�شريان الأرثوذك�س يف القرن الثامن ع�شر- يف 

الأعظم،  املنتقم  هو  اهلل  »لأن  ال�شخم:  التاريخي  موؤّلفه 

الذي وحده على كّل �شيء قدير، والذي وحده يبّدل ملك 

بدل  الو�شيع  ويرفع  ي�شاء،  ملن  فيهبه  ي�شاء،  كما  الب�شر 

الــّروم من  راأى ما كان يقرفه  املتكرّب. ولأن اهلل قد  من 

بدون  وتعذيبنا  وُدورنـــا،  كنائ�شنا  نهب  من  ال�شّر،  اأعمال 

لتحريرنا  اإ�شماعيل،  ببني  اجلــنــوب  مــن  اأتــى  رحــمــة،  اأّيــة 

مـــن نـــري الـــــــّروم... وهـــكـــذا كـــان خــال�ــشــنــا عــلــى اأيــديــهــم 

مــن ظــلــم الــــّروم و�ــشــرورهــم واأحــقــادهــم وا�ــشــطــهــاداتــهــم 

مع  فيه  يلتقي  مــا  تقريبا  وهــو  نــحــونــا...«.  وفظاعاتهم 

العربي«  العامل  يف  »امل�شيحّية  كتابه  يف  طالل  بن  احل�شن 

)1995م(، حني يذهب اإىل اأن فرة ح�شول الن�شقاق بني 

الق�شطنطينية وروما، كان قد مّر على خ�شوع امل�شيحيني 

اأربعة  قرابة  الإ�شالمي  للحكم  والعراق  وال�شام  م�شر  يف 

ــوؤلء املــ�ــشــيــحــيــني، املــلــكــانــيــون  ــ ــرون. وبـــقـــي، مـــن بـــني هـ ــ قـ

عالقة  وعلى  لبيزنطة،  موالني  وال�شام  م�شر  يف  وحدهم 

اأمــا  قبل.  مــن  كــانــوا  كما  وكن�شيا،  �شيا�شيا  بها  مو�شولة 

واليعاقبة(،  )الأقــبــاط  الــواحــدة  الطبيعة  مــذهــب  اأتــبــاع 

وكذلك الّن�شاطرة يف العراق، فكانت بيزنطة بالن�شبة لهم 

الإ�شالمي  راأوا يف احلكم  ا�شطهاد ل غري. لذلك  م�شدر 

معه  للتعاون  ا�شتعدادا  فاأبدوا  بيزنطة،  جور  من  خال�شا 

يف  كانوا  املــوارنــة  اأن  اإىل  ي�شري  من  وهناك  البداية.  منذ 
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الإ�شالمي  احلكم  بحلول  رّحبوا  الذين  امل�شيحيني  عــداد 

�شدرت  اأن  بعد  خ�شو�شا  بال�شام،  البيزنطي  احلكم  حمل 

ذلك  وتبع  680م،  عــام  ال�ّشاد�س  امل�شكوين  املجمع  قــرارات 

ــة، واملــلــكــانــيــني يف  ــوارنـ حـــدوث الفــــراق الــكــنــ�ــشــي بــني املـ

اأنطاكية. اأبر�شية 

ل يــخــلــو كــتــاب فــيــلــوين مــن روح الــهــيــمــنــة الــتــي رافــقــت 

بالنزعة  ُيعرف  ما  �شمن  للتمدد،  ونزعتها  رومــا  كني�شة 

ــاع كــنــائــ�ــس الـــعـــامل. ولــكــن �ــشــراعــات  املــ�ــشــكــونــيــة، لإخــ�ــش

اأّل  ينبغي  الكن�شية  داخــل  الّراتبية  �شّدة  على  ال�ّشيطرة 

لبع�س  ال�شتقالل  ومطالب  النف�شال  حوادث  اأن  تخفي 

الكنائ�س، التي قابلها تلويح باحلرمان واتهام بالهرطقة، 

بحثا  بل  املــجــّردة،  العقدية  باملفاهيم  �شلة  ذات  كانت  ما 

ــرر �ــشــيــا�ــشــي مــن الــتــحــالــف الــوثــيــق بــني الــعــر�ــس  عــن حتـ

عــنــد مراجعة  لــذلــك  والــكــنــيــ�ــشــة(.  الــدولــة  )اأي  واملــذبــح 

احلقيقة  مــ�ــشــادرة  مــن  احلـــذر  مــن  لبــد  الكني�شة  تــاريــخ 

املغيَّبة، التي غالبا ما طم�شتها نعوت البدعة، والهرطقة، 

واملنحولة، والأبوكريفية، وغري القانونية، وهي اإق�شاءات 

املعار�شة  الأطراف  يف  للّطعن  فت  ُوظِّ لطاملا  اأيديولوجية 

�شّد  املهيِمنة  الكني�شة  ا�شتدعتها  م�شروعيتها،  لإلــغــاء 

الف�شلني  طيلة  فيلوين  غــرق  وقــد  ــراأي.  الــ خالفها  مــن 

الـــثـــاين والـــثـــالـــث يف هـــذا النـــحـــيـــاز لــكــنــيــ�ــشــة رومــــا دون 

مل  مــا  كــل  معتربا  الــ�ــشــرق،  كنائ�س  خ�شو�شيات  مــراعــاة 

العقائد  تلك  كانت  ولو  بدعة،  الكاثوليكية  للكني�شة  يُرق 

معرّبة عن الواقع ال�ّشرقي وروؤيته وت�شّوراته للم�شيحّية. 

املرقيني  الــعــراق«  يف  »الكني�شة  كــتــاب  �ــشــاحــب  اعــتــرَب  اإذ 

الب�شري،  بريّلو�س  اإليه  دعا  لهوتي  خّط  وهو  هراطقة، 

خالل  الّرومانية،  العربية  الولية  يف  ال�شام،  ب�شرى  من 

من  خال  امل�شيح  اأن  �شاحبه  راأي  وملّخ�س  الّثاين.  القرن 

اأي م�شحة اإلهية يف ذاته، ول األوهية اإّل األوهية الآب التي 

دين -اأتباع الكاهن  حّلت فيه. كما اعترب الأريو�شيني املوحِّ

اأريـــو�ـــس، الـــذي عــا�ــس يف بــدايــة الــقــرن الــّرابــع املــيــالدي- 

هراطقة، وقد انت�شر مذهبه يف �شمال اإفريقيا وامتد اإىل 

ال�شهري  نيقية  جممع  لأجله  ُعِقد  والذي  والعراق،  ال�شام 

عّدهم  الذين  الآ�ــشــوريــني،  مع  نف�شه  والأمــر  325م.  �شنة 

و�شّقوا  الّروماين  املذهب  رف�شوا  ن�شاطرة  وهم  هراطقة، 

امل�شي�شي،  ثيودورو�س  اإىل  ن�شبتهم  وتعود  الطاعة.  ع�شا 

املدعو ن�شطور، وهو ينحدر من اأ�شرة اآرامية عربية نزحت 

العهد  ذلك  التابعة يف  العراق،  ال�ّشام من بالد  �شمال  اإىل 

بعد  ن�شطور  مات  وقد  ال�شا�شانية،  الفار�شية  الّدولة  اإىل 

خلعه يف املنفى، يف �شحراء م�شر ال�شرقية.

عــلــى الـــعـــمـــوم، مل يــكــن تـــاريـــخ الــكــنــيــ�ــشــة الــرومــانــيــة يف 

املــ�ــشــرق �ــشــفــحــة نــقــيــة كــمــا يــ�ــشــوره فــيــلــوين. فــقــد �ــشــاب 

العالقة ا�شطراب مل ينته عند اإكراه كنائ�س امل�شرق على 

العراف بهيمنة روما، بل �شرعت كما يرى جورج خ�شر، 

مطران جبل لبنان للّروم الأرثوذك�س، يف حتوير لهوتي 

اأنــ�ــشــاأت مبــوجــبــه كــنــائــ�ــس تــابــعــة، فــكــان مــن الآ�ــشــوريــني 

الــّروم  الأرثــوذكــ�ــس  ومــن  الــعــراق،  يف  الكاثوليك  الكلدان 

الكاثوليك،  الأرمن  الأرثوذك�س  الأرمن  ومن  الكاثوليك، 

)»جملة  الكاثوليك  ال�شريان  الأرثوذك�س  ال�ّشريان  ومن 

امل�شّرة« بريوت، 2004، �س: 73-72(.

وكــمــا يــــورد فــرنــانــدو فــيــلــوين بــــداأ الــتــطــلــع جمــــددا اإىل 

اإن�شاء  مع  احلديثة  الفرة  يف  بروما  العراق  كني�شة  ربط 

ر�شولية  جلنة  اأول  وت�شكيل   1632 �شنة  بــغــداد  مطرانية 

1762. كــان  �ــشــنــة  الأو�ـــشـــط  بــالــ�ــشــرق  �ــشــوريــا خــا�ــشــة  يف 

الدولة  لخــراق  �شبيل  اإيــجــاد  ذلــك  من  البعيد  الغر�س 

الــعــثــمــانــيــة الـــنـــافـــذة وحتــ�ــشــني مــ�ــشــيــحــيــي املــ�ــشــرق من 

الكني�شة  مــطــطــات  لتتطور  الــربوتــ�ــشــتــانــتــيــة.  مــاطــر 

الغربية يف العراق يف فرة لحقة اإىل رهان على املدر�شة 

بروما،  مرتبطة  عراقية  م�شيحية  �شخ�شية  خللق  كــاأداة 

الــعــام  مــنــذ  هــذا  يف  ال�شبق  ق�شب  الي�شوعيون  حــاز  وقــد 

1931 مـــن خـــالل بــعــث »اجلــمــعــيــة الــربــويــة الــعــراقــيــة 

الأمــريــكــيــة« الــتــي خــولــت لــهــا وزارة الــربــيــة الــعــراقــيــة 

اأول مدر�شة، �شتتطور يف ال�شنوات الالحقة اإىل ما  اإن�شاء 

 .1956 احلكمة«  و«جامعة   1932 بــغــداد«  بـ«معهد  ُيــعــرف 

التب�شريية  الإر�ــشــالــيــات  تعليم  اأن  املــاثــل،  الإ�ــشــكــال  لكن 

وربطا  املحّلية  للطوائف  دعــمــا  كــان  مــا  عــامــة  امل�شرق  يف 

اإىل  اأ�شا�شا  هدَف  بل  باأ�شولها،  لها  وتعريفا  بواقعها  لها 

بــاخلــارج. ي�شف جــربان خليل جــربان هذا  ربــط ولئــهــا 

وال�شيا�شية  الّثقافية  الـــولءات  تــعــّدد  عــن  الــنــاجت  الــواقــع 

اأدب  من  »�شفحات  كتاب  �شمن  الفائت،  القرن  مطلع  يف 

�شوريا  »يف  قائال:   ،)62-61 )�ــس:  كرامة  لنبيل  جــربان« 

دقة، وقد  مثال كان التعليم  ياأتينا من الغرب ب�شكل ال�شّ

مت�شّورون،  لأننا جياع  ال�شدقة  نلتهم خبز  نزل  كّنا ومل 

لأنه  اأحيانا  اأَماتنا.  اأحياَنا  وملا  اخلبز،  ذلك  اأحياَنا  ولقد 

لأنه  واأماتنا  قليال،  عقولنا  ونّبه  مداركنا  جميع  اأيقظ 

ما  واأبــعــد  روابطنا  وقطع  وحدتنا  واأ�شعف  كلمتنا  فــّرق 

اأ�شبحت بالدنا جمموعة م�شتعمرات  بني طوائفنا، حتى 

�شغرية متلفة الأذواق مت�شاربة امل�شارب، كل م�شتعمرة 

لواءها  وترفع  الغربية  الأمم  اإحــدى  حبل  يف  ت�شّد  منها 

وترمن مبحا�شنها واأجمادها. فال�شاب الذي تناول لقمة 

اإىل معتمد  بالطبع  اأمريكية، حتول  العلم يف مدر�شة  من 

العلم يف مدر�شة  اأمريكي، وال�شاب الذي جتّرع ر�شفة من 

ي�شوعية �شار �شفريا فرن�شيا، وال�شاب الذي لب�س قمي�شا 

من ن�شيج مدر�شة رو�شية اأ�شبح ممثال لرو�شيا«.

الكتاب  من  الأخــري  الق�شم  يف  فيلوين  فرناندو  ويتناول 

ظل  يف  خ�شو�شا  العراق،  مب�شيحيي  تتعّلق  راهنة  م�شائل 

الــنــزيــف الــديــوغــرايف احلــا�ــشــل، حــيــث تــراجــعــت ن�شبة 

األف  و400  مليون  يعادل  مبا  اأي  باملئة،   5 من  امل�شيحيني 

م�شيحي قبل الحتالل الأمريكي عام 2003، اإىل حوايل 2 

العراق من تنوع  اليوم. واجللي ما يطبع م�شيحيي  باملئة 

تخرق  كما  و�شريان،  وكلدان  واآ�شوريني  اأرمــن  طائفي: 

جتمعاتهم الإثنية تباينات مذهبية: اأرثوذك�س وكاثوليك 

وبــروتــ�ــشــتــانــت واإجنــيــلــيــون، اعــــرف الــقــانــون الــعــراقــي 

باثنتي ع�شرة طائفة منها. ويبقى تركز جّل هوؤلء، قبل 

واأربــيــل  بــغــداد  يف  البلد،  �شهدها  التي  الأخـــرية  ــداث  الأحـ

ييل  الكلدان  تكتل  يبقى  فيلوين،  ي�شري  وكما  واملو�شل. 

يف  الكاثوليكية،  الكني�شة  مــع  الــالهــوتــيــة  الــ�ــشــراكــة  اإىل 

عراقية  كني�شة  ت�شييد  اإىل  الآ�ــشــوريــني  تكتل  ينحو  حني 

الكلدان  مــن  عــددا  ــل  -الأقـ ال�شريان  تكتل  واأمـــا  حملية. 

و�شريان  كاثوليك  �شريان  اإىل  ينق�شم  فهو  والآ�شوريني- 

اأقــرب.  الكاثوليك  اإىل  فهم  الأرمـــن  حــني  اأرثــوذكــ�ــس؛ يف 

وعــلــى الــعــمــوم؛ فــاملــالحــظ اأن بــنــيــة مــ�ــشــيــحــيــي الــعــراق 

الجتماعية لي�شت بنية ع�شائرية ما جعل ت�شكيل ع�شبية 

داخلية بينهم �شعيفا بق�شد خلق نوع من التكتل الواقي، 

واإىل  م�شتمر.  ب�شكل  للتهديدات  عر�شة  اأبقاهم  ما  وهــو 

جانب م�شاكل الداخل، جتابه كني�شة العراق م�شاكل اأخرى 

للقارات،  العابرة  الكنائ�س  يف  تتمثل  اخلــارج  من  متاأتية 

على  املقّد�س  اقت�شاد  يف  بالتحكم  متمر�شة  كنائ�س  وهــي 

م�شتوى عاملي، على غرار الإجنيليات اجلديدة والكنائ�س 

حتــاول  والــتــي  والربوت�شتانتية،  الكاثوليكية  التقليدية 

كني�شة  اأن  نقّدر  ل  هويته.  عن  ب�شلخه  امل�شتجري  ابــتــزاز 

جريحة، كحال كني�شة العراق اليوم، يف ظل تهديد حقيقي 

لوجودها، قادرة على رفع تلك التحديات مبفردها ما مل 

يح�شل تكاتف ووعي باأن ثروة التنوع الثقايف والديني يف 

البالد العربية هي ثروة اجلميع.

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

- الكتاب: »الكني�شة يف العراق.. التاريخ والتطور والإر�شاليات 

التب�شريية من البدايات اإىل الراهن«.

- املوؤلف: فرناندو فيلوين.

- النا�شر: مكتبة حا�شرة الفاتيكان )روما-اإيطاليا(، 2016.

عدد ال�شفحات: 255 �شفحة.

- اللغة : الإيطالية

* باحث اإيطايل من اأ�سول مغربية
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»�ملغامرة �لغربية: �حلد�ثة و�لعوملة«.. لبول كالفال

د احلداد * حُممَّ

ا ملغامرة انطلقت من اأوروبا منذ اأربعة قرون؟.. هذا هو ال�سوؤال الذي يطرحه بول كالفال يف كتابه ال�سادر موؤخرا. والكاتب  هل ق�ست العوملة على احلداثة، وو�سعت حدًّ

كما هو معروف يعدُّ موؤ�س�ض اجلغرافيا الثقافية، درَّ�ض هذا الخت�سا�ض اأكرث من خم�سني �سنة بجامعة ال�سوربون بباري�ض، وعمل على اإثرائه بالعديد من املوؤلفات من اأحدثها 

»ف�ساءات ال�سيا�سة« )2010م(، و«من الأر�ض اإىل الب�سر« )2012م(، و«التفكري يف العامل من خالل اجلغرافيا« )2015م(، ف�سال عن الكتابني الذين لقيا �سهرة عاملية قبل ذلك؛ 

وهما: »الأ�ساطري املوؤ�س�سة للعلوم الإن�سانية« )1980م(، و«اجلغرافيا يف القرن احلادي والع�سرين« )2003م(.

وقد �سعى كالفال يف الكتاب احلايل اإىل تقدمي عر�ض �سديد الكثافة ملا دعاه باملغامرة الغربية، يف عالقة بالعوملة واحلداثة. يحاجج الكتاب على اأطروحة رئي�سية وهي 

نتيجة  العوملة  ولي�ست  اخلا�ض،  منطقه  منهما  لكل  خمتلفني  م�سارين  ميثالن  اأنهما  ويوؤكد  عادة.  الباحثني  لدى  �سائع  هو  ما  عك�ض  الظاهرتني،  هاتني  بني  احلا�سم  التمييز 

اإّن جوهر الأزمة التي تعي�سها الب�سرية حاليا تتمثل من وجهة نظر الكاتب يف حتّول  احلداثة كما يقال دائما، واإن ارتبط م�سري هذه بتلك يف بع�ض املراحل التاريخية. 

العالقة من الرتباط اإىل التعار�ض، واكت�ساف اأّن الرتباط لي�ض القاعدة بل هو ال�ستثناء.

ــة بــحــجــج متلفة  ــروحـ ُيــحــاجــج الــكــاتــب عــلــى هـــذه الأطـ

منها العودة اإىل البدايات؛ حيث نتبني اأننا اأمام حلظتني 

تــارخــيــتــني مــتــلــفــتــني. فــالــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة لنــبــعــاث 

احلـــداثـــة هــي الــقــرن الــ�ــشــابــع عــ�ــشــر، وقـــد جـــاءت نتيجة 

ــدة الــتــي  ــديـ ــول اجلـ ــلـ احلـــــروب الــديــنــيــة يف اأوروبــــــا واحلـ

ــذاك لــلــخــروج من  تــ�ــشــورهــا الــفــال�ــشــفــة والــ�ــشــيــا�ــشــيــون اآنــ

الثورة  فقامت  الديني؛  التع�شب  وكــوراث  الزجاجة  ُعنق 

فاحتة  وكــانــت   ،1688 �شنة  باملظفرة  املــدعــّوة  الإجنليزية 

الدولة  التي جت�شدت �شيئا ف�شيئا يف  التنظيمات احلديثة 

ال�شناعي والتعليم املدين. الوطنية والقت�شاد 

ــك بـــكـــثـــري، يف عــهــد  ــ ـــــــا الـــعـــوملـــة، فـــقـــد بـــــــداأت قـــبـــل ذلـ اأمَّ

بكري�شتوف  وارتبطت  الــكــربى،  اجلغرافية  الكت�شافات 

)اكت�شاف  غاما  دي  وفا�شكو  اأمريكا(  )اكت�شاف  كولومب 

راأ�س الرجاء ال�شالح( وماجالن )اأول رحلة بحرية حول 

العامل(.

يف  تــراكــمــت  الــتــي  امل�شبوقة  غــري  النوعية  الــتــغــيــريات  اإنَّ 

ال�شنوات اخلم�شني الأخرية تدفع اإىل الت�شاوؤل من جديد 

الفرا�س  ومناق�شة  والعوملة،  احلداثة  بني  العالقة  عن 

ــاأّن الــعــالقــة بــني الــعــوملــة واحلـــداثـــة قــد دخلت  ــ الــقــائــل ب

الهائل  الرتــفــاع  ن�شّجل  اأن  يكفي  الــ�ــشــراع.  مــن  مرحلة 

اإىل   ،1930 �شنة  ن�شمة  مليار   2 من  املعمورة  �شكان  لعدد 

 ،2010 1961، اإىل �شبعة مليارات �شنة  ثالثة مليارات �شنة 

تبادل  تيز  اأ�شبحت  التي  الفائقة  ال�شرعة  نتاأمل  اأن  اأو 

وو�شائل  الإنــرنــت  بف�شل  املعمورة  �شكان  بني  املعلومات 

ما  التايل:  هو  هنا  املطروح  وال�شوؤال  احلديثة.  الت�شال 

هو حمرك هذه التغيريات غري امل�شبوقة يف تاريخ الب�شر، 

الكاتب  �شلمنا مع  )اإذا  العوملة  اأم  )التطور(  اأهي احلداثة 

بالفرق بني الظاهرتني(؟

يف  ن�شاأت  اجتماعية  يوتوبيا  باأنها  احلداثة  الكاتب  ف  يعرِّ

القرن ال�شابع ع�شر يف اأوروبا وامتدت بعد ذلك اإىل العامل 

اإىل  )ن�شبة  الو�شتفالية«  »الدولة  اأركانها  اأهــم  ومن  كله، 

الدينية  اأنهى احلروب  الذي   1648 �شالم »و�شتفايل« �شنة 

والتق�شيم  الــدولــة  �شيادة  مــبــداأ  اأر�ــشــى  والـــذي  ــا،  اأوروبــ يف 

اأ�شبحت  التي  وهي  ال�شيادي،  الوطني  للف�شاء  القانوين 

ولعلَّ  الوطنية.  بالدولة  ع�شر  التا�شع  القرن  منذ  تعرف 

ن�شتمده  احلداثة  يوتوبيا  تراجع  على  اليوم  �شاهد  اأبــرز 

ــة العميقة لــهــذه الــدولــة يف كــّل اأرجــاء  بــالــذات مــن الأزمـ

ال�شيا�شي  التنظيم  ال�شكل من  اأّن هذا  العامل حاليا. ومع 

اأزمته احلالية تعترب  اأزمات يف تاريخه فاإن  قد �شهد عّدة 

الأكرث خطرا وقد تكون القاتلة.

الع�شر  نــهــايــة  يف  ــي  ــ الأوروبـ املجتمع  اأن  الــكــاتــب  وُيـــوؤكـــد 

املجتمعات  عن  كبريا  اختالفا  يختلف  يكن  مل  الو�شيط 

اأو الــهــنــد.  اأو الــ�ــشــني  الــعــامل الإ�ــشــالمــي  ــــرى مــثــل  الأخـ

ــد اأ�شبح  ــا -وقـ ــ والــ�ــشــبــق الــوحــيــد الـــذي تــيــزت بــه اأوروبـ

حــا�ــشــمــا بــعــد ذلــــك- هـــو تــطــويــرهــا لــالأ�ــشــلــحــة الــنــاريــة 

ول�شناعة البواخر احلربية. ومع اأن هذا الأمر كان يبدو 

اأن  من  ف�شيئا  �شيئا  اأوروبــا  مّكن  فاإنه  البداية،  يف  ثانويا 

الــبــحــار، وتر�شي  مــا وراء  اإىل  الــتــجــاريــة  تــو�ــّشــع حــدودهــا 

لأول مرة فارقا بني احلدود الوطنية واحلدود التجارية. 

فتح  اأو  الأمريكية  الــقــارة  على  ال�شيطرة  عمليات  وكانت 

طرق موا�شالت مكثفة نحو الهند دافعا رئي�شيا لقيام ما 

اأ�شبح يدعى لحقا بالدولة الوطنية؛ اإذ اإّن هذه العمليات 

اإّل عرب  تــوفــريهــا  تــطــلــبــت تـــويـــالت �ــشــخــمــة ل يــكــن 

»و�شتفالية«  دول  اإىل  تق�شم  اأوروبـــا  بــداأت  وهكذا  الـــدول، 

الناجتة  املالية  املــوارد  تنمية  يف  بدورها  اأ�شهمت  �شيادية 

عن الكت�شافات الكربى. ويف هذه الظرفية بالذات، بداأت 

ال�شيا�شي  الجتماع  تتخيل  احلديثة  ال�شيا�شية  الفل�شفة 

الب�شري يف �شكل تعاقدي حموره احلرية واملبادرة، بديال 

عن النظرة الهرمية ال�شائدة قديا للمجتمع وال�شلطة.

ومل يكن لهذا العقد اأن يتج�شد اإّل ب�شروط، منها توحيد 

الــلــغــة داخـــل الــفــ�ــشــاء الــ�ــشــيــادي الـــواحـــد )نــ�ــشــاأة الــلــغــات 

واعني  ال�شكان  كّل  ي�شبح  كي  التعليم  وتعميم  الوطنية(، 

حولها  الــتــفــاو�ــس  على  وقــادريــن  وواجــبــاتــهــم  بحقوقهم 

كل  واإخ�شاع  العمومي(،  التعليم  )ن�شاأة  معقلنة  بطريقة 

وامل�شاوي  املــوّحــد  التقنني  اإىل  الب�شرية  احلــيــاة  جمــالت 

بــني املــواطــنــني )الــد�ــشــتــور والــقــانــون املـــدين(..الـــخ. وقد 

ــاأويــــالت كــــربى لــنــظــريــة  نــ�ــشــاأت مــنــذ الـــبـــدايـــة ثـــالثـــة تــ

مقابل  ال�شخ�شية  احلرية  عن  الطوعي  التنازل  العقد: 

احلــمــايــة )الــعــقــد الجــتــمــاعــي مــن وجــهــة نــظــر هــوبــ�ــس(، 

القت�شادية  بــالــلــيــربالــيــة  ال�شخ�شية  احلــريــات  دعـــم  اأو 

اإخ�شاع احلياة الجتماعية  اأو  )العقد ح�شب جون لوك(، 

)العقد  العليا  وامل�شلحة  العامة  الإرادة  اإىل  والقت�شادية 

الجتماعي لدى رو�شو(. وكل جتارب الدولة احلديثة قد 

�شلكت اأحد هذه التاأويالت فاأفرزت ثالثة اأمناط كربى: 

الأمنــاط  هــذه  لكن  وال�ــشــراكــيــة.  والليربالية  القومية 

هنا،  ومــن  الو�شتفتالية.  الــدولــة  يوتوبيا  عــن  تــخــرج  مل 

عن  متلفة  تبدو  الوطنية  للدولة  احلالية  الأزمــة  فــاإنَّ 

للدولة  احلديثة  اليوتوبيا  على  د  تتمرَّ لأنها  �شابقاتها؛ 

الــتــي تــوا�ــشــلــت مــنــذ الــقــرن الــ�ــشــابــع ع�شر وانــتــ�ــشــرت من 

ال�شابقة  الأزمات  كله. لقد عّدت بع�س  العامل  اإىل  اأوروبا 

الــنــازيــة والفا�شية  مبــثــابــة النــحــراف عــن الأ�ــشــل، مــثــل 

لنهيار  اأقـــرب  فــهــو  الــيــوم  يــحــدث  مــا  ــا  اأمـ وال�شتالينية، 

املاألوف. النموذج 

مبداأ  العوملة  فيها  تهّدد  اأول مرة  لي�شت هذه  الواقع،  ويف 

الع�شري  مــن  يــبــدو  مــرة  اأول  هــذه  لكن  الوطنية،  الــدولــة 

كانت  ــوار  الأنــ فل�شفة  اأّن  لنتذكر  بينهما.  تــوافــق  اإيــجــاد 

مكثف  بتطور  عامليا  تيزت  فرة  يف  تاريخيا  انت�شرت  قد 

انت�شار  اأ�شباب  من  �شببا  ذلك  وكان  التجارية،  للمبادلت 

لكننا  الكونية،  فكرة  وانت�شار  العامل  مب�شتقبل  التفاوؤل 

نــعــلــم اأيــ�ــشــا اأّنــــه ل يــوجــد مــثــال واحـــد لــتــجــربــة حــداثــة 

فعال  ح�شل  فما  الوطنية.  الدولة  خــارج  تطورت  واقعية 

وفرن�شا،  اإجنــلــرا  مثل  الــكــربى،  الوطنية  الــدول  اأّن  هــو 

ة اإىل  جنــحــت يف حتــويــل فــ�ــشــاءاتــهــا الــوطــنــيــة املــ�ــشــتــقــرَّ

ف�شاءات اقت�شادية م�شتفيدة من العوملة، وقد ح�شل ذلك 

اأّن  ومع  ع�شر.  التا�شع  القرن  الأخري من  الثلث  يف حدود 

هذا التطّور قد ت�شبب يف مناف�شة قوية بني الدول انتهت 

يوتوبيا  فاإن  والثانية،  الأوىل  العامليتني  احلربني  بكارثة 

اأ�شبح  العك�س،  على  بــل  ي�شقط  مل  الو�شتفالية  الــدولــة 

حمور النظام العاملي الذي ترعاه منظمة الأمم املتحدة.

الــقــرن  مــن  ال�شبعينيات  مــنــذ  بالتغري  بـــداأ  الــو�ــشــع  لــكــنَّ 

ــان لــو�ــشــائــل الــتــوا�ــشــل دور مــهــم يف هــذا  الــعــ�ــشــريــن. وكــ

النتائج  بــني  نــقــارن  اأن  املــثــال  �شبيل  على  يكن  الــتــغــري. 
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الثاين من  الن�شف  �شكك احلديد يف  املرتبة على ظهور 

الإنرنت  انت�شار  على  املرتبة  وتلك  ع�شر  التا�شع  القرن 

�شاهمت  فلقد  الع�شرين.  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�شف  يف 

وتقريب  الــواحــد  ال�شعب  فــئــات  �شهر  يف  احلــديــد  �شكك 

اأنــحــاء الــوطــن الـــواحـــد، فــاأ�ــشــهــمــت بــذلــك يف  ال�شقة بــني 

تفكِّك  فاإنها  الإنرنت  اأما  الوطنية.  الدولة  يوتوبيا  دعم 

التوا�شل بني مواطني البلد الواحد باإعادة توزيع معومل 

للتوا�شل بني الب�شر. واإذا كانت �شكك احلديد والإنرنت 

يختلفان  فاإنهما  التجارية،  املبادلت  تو�شيع  يف  ي�شركان 

ــار الــعــام الـــذي يح�شل فــيــه هـــذا الــتــبــادل.  يف ر�ــشــم الإطــ

وبعبارة اأخرى، لقد جنحت الدول الوطنية الكربى �شابقا 

العوملة  هذه  اأ�شبحت  بينما  ل�شاحلها،  العوملة  توظيف  يف 

انتهت  الع�شرين تعمل �شّدها. لقد  منذ �شبعينيات القرن 

يهّدد  ب�شراع  وا�شتبدلت  الظاهرتني  بني  التوافق  مرحلة 

املغامرة  عماد  تثل  التي  الوطنية  الدولة  اأي  اإحداهما، 

كلها. احلداثية 

قد  احلداثة  يوتوبيا  اأنَّ  ال�شناعية-  الثورة  -مع  بدا  لقد 

الجتماعية  الفئات  يوحد  جامعا،  ب�شريا  قــدرا  اأ�شبحت 

ويــربــط بــني املــ�ــشــالــح القــتــ�ــشــاديــة واملــ�ــشــالــح الــوطــنــيــة، 

ويقّل�س الهوة بني املدن والأرياف بف�شل و�شائل التوا�شل 

احلــديــثــة، ويــعــّمــم الــطــبــقــة الــو�ــشــطــى يف كــل مــكــان. ومل 

اإل �شراعا  الــلــيــربالــيــة وال�ــشــراكــيــة  الــ�ــشــراع بــني  يــكــن 

هذا  خ�شم  ويف  اليوتوبيا.  لهذه  متلفني  تــاأويــلــني  بــني 

الع�شرين، مل  الــقــرن  الأيــديــولــوجــيــتــني يف  بــني  الــ�ــشــراع 

ينتبه كثريون اإىل اأّن اخلا�شر الأكرب كان املجتمع الزراعي 

من  العديد  معه  وانــهــارت  تــامــا،  انــهــار  الــذي  التقليدي 

املجتمع  يف  التجان�س  حتقق  كانت  التي  التقليدية  القيم 

فرن�شا  املزارعني يف  كان عدد  املثال،  �شبيل  وعلى  العميق. 

الــقــوى  بــاملــائــة مــن جمــمــوع   42 1911 يــثــل حـــوايل  �شنة 

العاملة، بينما يثل املزارعون حاليا اأقل من 3 باملائة من 

هذا املجموع. ويرى الكاتب اأن العامل التقليدي هو الذي 

»هويته«  تثل  التي  الأ�شا�شية  بالقيم  املجتمع  يرفد  كان 

الــعــمــيــقــة، واأن انــهــيــاره هــو الـــذي فــتــح مــا يــعــرف الــيــوم 

املجتمعات على  انفتحت كل  �شيما وقد  الهوية، ل  باأزمات 

القيمية  املنظومات  وتعّددت  اخلارج  من  املكثفة  الهجرات 

وت�شادمت. فيها 

تنهار  الــتــي  الــوحــيــدة  املــوؤ�ــشــ�ــشــة  الــوطــنــيــة  الــدولــة  لي�شت 

الـــيـــوم بــ�ــشــبــب الــعــوملــة؛ فــاملــدر�ــشــة مــثــال كــانــت ركــنــا من 

�شحيح  املغامرة.  بداية  منذ  احلداثية  اليوتوبيا  اأركـــان 

اأن املـــدار�ـــس عــرفــت مــنــذ اأقـــدم الــعــ�ــشــور، لـــدى الإغــريــق 

قلة  اإل  يرتادها  ل  نخبوية  ال�شابق  يف  كانت  لكنها  مثال، 

التعليم  تعميم  طرحت  فقد  احلداثة  اأمــا  املواطنني.  من 

يف  يــبــداأ  وجعلته  والــبــنــني،  وللبنات  الــفــئــات  لكل  وفتحه 

مرحلة  يف  وينتهي  الإنــ�ــشــان  حــيــاة  مــن  متقدمة  مرحلة 

وقد  لل�شعوب.  قوية  ان�شهار  و�شيلة  فكان  ن�شبيا،  متاأخرة 

اأ�شكال  كل  على  الكتابة  بتغليب  احلديث  التعليم  ارتبط 

تقنني  عرب  التوا�شلي  الفعل  وعقلنة  الأخــرى،  التوا�شل 

الـــيـــوم وظيفته  الــتــعــلــيــم يــفــقــد  املــكــتــوب. لــكــن  الــنــ�ــشــاط 

تقوم  التي  اجلــديــدة  التوا�شل  و�شائل  اأمــام  الن�شهارية 

على امل�شافهة وتعيد الغلبة للملفوظ على املقروء، وتزعزع 

ال�شتدلل  من  وحتوله  العام  للتوا�شل  املعقلن  التنظيم 

اإىل النفعال )يكن اأن نرى نتائج ذلك بو�شوح يف املجال 

اإثــارة  حــول  تــدور  النتخابات  اأ�شبحت  حيث  ال�شيا�شي؛ 

يف  املعقلن  التفكري  اإىل  دفعهم  بــدل  الناخبني  انفعالت 

برامج املر�شحني(. فكاأن الثقافات ال�شعبية ال�شفهية قد 

ظهور  منذ  موتها  احلداثة  اأعلنت  اأن  بعد  لنف�شها  ثــاأرت 

الطباعة وتعميم فكرة املعارف الكونية اجلامعة.

ــاهـــريي ثــم  ــمـ لــقــد مــثــل ظـــهـــور و�ـــشـــائـــل الـــتـــوا�ـــشـــل اجلـ

اأعــاد  بــاأن  احلــداثــيــة  لليوتوبيا  قــويــة  �شربة  الجتماعي 

اليوم  بعيدا  يبدو  وكــم  ال�شيا�شي.  املجال  اإىل  الكاريزما 

ازدهــار  قمة  يف  فيرب،  ماك�س  و�شعه  الــذي  التق�شيم  ذاك 

الكاريزما  على  الــقــائــم  التقليدي  احلــكــم  بــني  احلــداثــة، 

)نتائج  العقلنة  على  القائم  احلديث  واحلكم  والزعامة، 

�شاهدا  ت�شاف  اأن  يكن  الأخــرية  الأمريكية  النتخابات 

فهذا  املــو�ــشــوع(.  هــذا  الــكــاتــب يف  ا�ــشــتــدللت  حا�شما يف 

القنوات  الكبري يف علم الجتماع مل يتوقع ظهور  العامل 

الف�شائية والإنرنت لي�شهد عودة امل�شافهة واخلطابة يف 

�شيادة  من  ذلك  على  يرتب  ما  التقنية،  الو�شائل  اأحدث 

الذاكرات  وا�شتعادة  التعقل،  منطق  على  النفعال  منطق 

اأو  الوطنية  امل�شالح  ح�شاب  على  والــفــئــويــة  ال�شخ�شية 

الكونية. املبادئ 

ومل تــ�ــشــعــف احلـــداثـــة نــتــيــجــة هـــذا الــتــغــري يف الــعــالقــة 

بالعوملة فح�شب؛ فثمة اأي�شا عوامل »داخلية« ي�شتعر�شها 

ــة منذ  ــداثـ الـــكـــاتـــب، مــنــهــا ظــهــور فــلــ�ــشــفــات مـــا بــعــد احلـ

ــيــــاب مـــع مــاركــ�ــس  �ــشــوبــنــهــور ونــيــتــ�ــشــة، وفــلــ�ــشــفــات الرتــ

املــرتــبــطــة بنظرية  الــثــانــيــة  الــعــلــمــيــة  ــثـــورة  وفـــرويـــد، والـ

التي  الأمــل  خيبات  ومنها  الكوانتية،  والفيزياء  الن�شبية 

فقد  ال�شتعمارية.  وامل�شاريع  املدمرة  احلروب  عن  نتجت 

بل  والتقدم  بالعلم  بالإيان  العوامل  هذه  مثل  ع�شفت 

اأ�شبح العلم يف قف�س التهام لأنه حتول اأحيانا اإىل نقمة 

ال�شامة  الب�شر؛ فهو م�شدر الأ�شلحة الفتاكة واملواد  على 

با�شتبدالهم  الــعــمــال  مــن  والتخل�س  البيئة  تــهــّدد  الــتــي 

اأمام  املجال  ال�شياقات بدورها  بالآلت...اإلخ. فهياأت هذه 

مما  بع�شا  اأن  مــع  احلــداثــة،  على  للعوملة  الغلبة  حتقيق 

ين�شب اإىل احلداثة من اآفات هو من ذنوب العوملة.

هكذا انتقلت العالقة بني العوملة واحلديثة من الحتواء 

اإىل الــتــنــاقــ�ــس؛ فــالــعــوملــة الــتــي نــ�ــشــاأت مــع الكــتــ�ــشــافــات 

الـــكـــربى ووفــــرت الأمــــــوال الــ�ــشــخــمــة لــتــحــقــيــق حتـــولت 

النطباع  اأعطى  ازدهــارا  منحتهم  الب�شر  حياة  يف  نوعية 

الفال�شفة  طرحه  الذي  احلداثة  مل�شروع  نهائي  بانت�شار 

تقوم  التي  ال�شابع ع�شر، هي  القرن  بداية من  واملنظرون 

منذ �شبعينيات القرن الع�شرين بوظيفة عك�شية، اإذ تعطي 

النــطــبــاع املــعــاكــ�ــس بــا�ــشــتــنــفــاذ هـــذه الــيــوتــوبــيــا اجلــديــدة 

تاريخيا كما ا�شتنفذت يوتوبيات اأخرى قبلها. وما اأزمات 

نتائج  اإّل  البطالة،  اأو  التعليم،  اأو  اليوم،  الوطنية  الدولة 

مبا�شرة لهذا التحّول العميق.

َبْيد اأنَّ الكاتب ل يخ�ش�س اإل الفقرات الأخرية من كتابه 

العوملة ل  اأّن  الو�شع. وهو يرى  للتفكري يف م�شتقبل هذا 

حتمل بديال عن احلداثة فلذلك يقرح تدارك الأو�شاع 

و«تعديل« اليوتوبيا احلداثية كي ل تنهار تاما. والواقع 

اأّن هذا الكتاب ينبغي اأن يفتح نقا�شا حول امل�شتقبل اأو�شع 

بكثري مما يرد يف �شفحاته الأخرية؛ لأنَّ ُلب املو�شوع هو 

عن  اليوم  املطروح  البديل  هو  ما  البديل.  غياب  بالذات 

وال�شيا�شة؟  القت�شادية  الفو�شى  �شوى  الوطنية  الدولة 

اجلهل  انت�شار  �شوى  التعليم  تعميم  عن  البديل  هو  ومــا 

للدولة  التعديلي  الــدور  عن  البديل  هو  وما  والتطرف؟ 

عي�س  م�شتوى  وتــدهــور  الغاب  قانون  �شوى  القت�شاد  يف 

قطاعات وا�شعة يف املجتمع؟

اأم اأنه يكن اأن نت�شّور العامل يعي�س م�شتقبال دون يوتوبيا 

الواقعية  القوى  نف�شه ح�شب موازين  وينظم  ومثل عليا، 

اأو الفرا�شية التي تخلقها و�شائل التوا�شل اجلماهريي 

بنهاية  الــتــاريــخ  نهاية  اإىل  هنا  ن�شل  هــل  والجــتــمــاعــي؟ 

اأن احلداثة  الكاتب  �شلمنا مع  اإذا  اأ�شكالها،  بكل  اليوتوبيا 

يوتوبيا اجتماعية ومغامرة غربية ا�شتمرت اأربعة قرون؟ 

نــ�ــشــاأة  يف  يتمثل  ثــالــثــا،  م�شلكا  نــتــ�ــشــور  اأن  يــكــن  ــه  اأنـ اأم 

نهاية  واأن  اجلــامــعــة،  العوملة  ع�شر  يف  عــديــدة  يوتوبيات 

»قطاعية«،  اأخــرى  مغامرات  بداية  هي  الغربية  املغامرة 

تعلن نهاية �شيطرة اأوروبا على التخيل الب�شري للمجتمع 

واملعرفة؟

كتابه  يف  املـــوؤلـــف  جــمــعــهــا  الــتــي  املــكــثــفــة  املــعــطــيــات  اإنَّ   ..

فل�شفي  حــوار  لفتح  متميزا  احلــالت مدخال  كل  تثل يف 

وحــ�ــشــاري عــمــيــق حـــول جمــمــوع هـــذه الإ�ـــشـــكـــالت، وهــي 

بالتاأكيد اإ�شكالت موحدة بني الب�شر واإن مل تكن حلولها 

بال�شرورة موحدة بينهم.

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

- الكتاب: »املغامرة الغربية: احلداثة والعوملة«.

- املوؤلف: بول كالفال.

- النا�شر: من�شورات العلوم الإن�شانية، باري�س، 2016.

-  اللغة: الفرن�شية.
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�لأخالق يف �لعامل �لو�قعي مقالة موجزة يف �لأ�سياء 

�لتي تهم .. لبيرت �سينجر

حممد ال�سيخ *

»القتل  الكثري: بدءا من م�سكلة  ال�سيء  املع�سالت الأخالقية  اليوم يطرح من  اأن عامل  العقود الأخرية. ذلك  بالغ الأهمية يف  انتعا�سا  الفل�سفة الأخالقية  �ساحة  �سهدت   

الرحيم« اإىل م�ساألة »الإرهاب«، مرورا مب�سائل �ساأن »ال�ستن�ساخ« و«احلياة اخلا�سة« وغريها من الإ�سكالت اخللقية املعتا�سة. ولعل اأحد اأبرز مفكري الأخالق يف زماننا هذا 

الفيل�سوف النباتي الأ�سرتايل ـ الذي مل ياأكل حلما منذ 43 حول ـ بيرت �سينجر )1946-      (  الذي �سنفته جملة »تامي« )2005( بو�سفه اأحد اأهم ال�سخ�سيات العامة املائة 

الأكرث تاأثريا يف العامل، وزاد املعهد ال�سوي�سري Gottlieb Duttweiler Institute ـ وهو معهد للت�ساور وتداول الأفكار ـ  على الأمر، ف�سنفه عام 2013 بح�سبانه ثالث 

اأهم �سخ�سية فكرية موؤثرة يف العامل. وقد عرف عنه اإثارته ملوا�سيع اأخالقية مهمة ارتبطت ارتباطا وثيقا بعامل اليوم: �سالتنا باحليوانات، م�سائل احلياة واملوت واآدابهما، 

م�ساألة م�ساعدة النا�ض الأكرث فقرا وعوزا يف العامل ...  

وها هو اليوم يطلع علينا بجماع مقالته يف �شاأن الأخالق 

ـ  التطبيقية  الأخــــالق  واإمنـــا  املــعــيــاريــة،  ول  الــنــظــريــة،  ل 

 Project م�شروع  اإطــار  يف  ن�شرها  التي  املــقــالت  وهــي 

2005 والذي كان  Syndicate الذي انطلق منذ عام 
ين�شر مقالته يف 450 و�شيلة توا�شل ـ جريدة ـ يف 153 بلدا. 

هذا ف�شال عن متفرق املقالت يف اأ�شهر اجلرائد العاملية: 

نيوز،  دايلي  نيويورك  بو�شت،  وا�شنطن  تايز،  نيويورك 

فــري اإنــكــواري، اإيـــدج، �ــشــانــداي مــورنــني هــريالــد ... وقد 

وب�شعا  مبــفــرده  معظمها  كتب  مقالة   86 املــقــالت  بلغت 

منها بال�شراك مع باحثني اآخرين.  

ينطلق بير �شينجر يف اأفكاره التي دونها يف كتابه، كما يف 

م�شروعه الفكري الأخالقي بعامة، من مقدمتني اثنتني: 

ت�شاهم  اأن  �ــشــاأنــهــا  مــن  الأخــالقــيــة  الفل�شفة  اأن  اأولــهــمــا؛ 

الــيــوم.  ا�شتعجالية  املــنــاقــ�ــشــات  اأ�ــشــد  يف  حــيــويــة  م�شاهمة 

اأنها احل�شة  اأهمية ح�شة در�س الفل�شفة تكمن يف  اأن  ذلك 

اإىل  اأو  نــبــاتــي،  اإىل  �ــشــخــ�ــشــا  قـــد حتـــول  الــتــي  الأ�ــشــا�ــشــيــة 

حم�شن اإىل الفقراء الإح�شان املثمر املجدي، اأو اإىل متربع 

عليها  تــدور  التي  الأ�شا�شية  املفاهيم  وهــي  ـ  الغرباء  على 

اإكــرامــي  اإحــ�ــشــاين  نــبــاتــي  فــهــو رجـــل  اأخــالقــيــات �شينجر. 

يعرف  ملا  منظر  احليوانات«  »رفاهية  ي�شميه  عما  حمامي 

تفعله  ل  الــذي  ال�شيء  ـ  احليوانات«  حترير  »حركة  با�شم 

ح�ش�س درو�س اأخرى.

ــذا اأمــر  وثــانــيــهــا؛ اأن الأحـــكـــام الأخــالقــيــة ـ مــن مــثــل: »هـ

اأحكام  عك�س  وعلى  ـ  م�شيب«  اأمــر  وهــذا  اأخــالقــيــا  خاطئ 

املثلجات«  من  النوع  هــذا  اأو  اللون  هــذا  »يعجبني  ـ  الــذوق 

ـ مــا كــانــت هــي بــالأحــكــام الــذاتــيــة، ولـــو كــانــت هــي جمــرد 

فيها  واكُتفي  عليها  التدليل  اإىل  احتاجت  ملا  ذاتية  اأحكام 

فال  وكفى«،  يعجبني  لأنه  الأمر  هذا  »يعجبني  ـ  بال�شيغة 

النوع  »ملاذا يعجبك هذا  اأن ت�شاأل �شخ�شا ما، مثال،  يكن 

من املثلجات؟« ـ واإذا ما كنا نقر باأن الأذواق تختلف، فاإننا 

اأو  الرحيم«  »املـــوت  مل�شاألة  الحتجاج  املهم  مــن  اأن  نعتقد 

ما  ل�شخ�س  نقول  حني  نعتقد  فال  اللحوم«.  »اأكــل  مل�شاألة 

الفعل،  من  ذاتيا  منتع�س  فقط  اأننا  طفلك«  ت�شرب  :«ل 

الأخالقية.  الناحية  من  خاطئا  فعال  نعتربه  لأننا  واإمنــا 

�شد  تقوم  التي  الأخــالق  يف  املو�شوعية  النزعة  هي  وتلك 

عذابات  اإنهاء  من  موقفنا  اأن  ترى  والتي  الذاتية،  النزعة 

كانت  اإذا  ما  باأمر  يتعلق  ل  عميقة  كوما  حالة  يف  �شخ�س 

لدينا م�شاعر وماوف، اأو ما اإذا كنا ع�شنا اللحظة بعينها، 

اأكنا  ال�شديدة  املوت  �شكرات  لنا حججا عن منع  واإمنا لأن 

معنيني بها اأم ل.  

نقوم  »كلنا  باأننا  �شينجر  بير  يذكرنا  كتابه،  مــدخــل  يف 

بذلك من غري  نقوم  ما  واأننا غالبا  اأخالقية«،  باختيارات 

تعريفا لالأخالق  نتبنى  اأكرث من هذا، عادة ما  وعي منا. 

التايل:  النحو  على  تبداأ  قواعد  بطاعة  تتعلق  اأنها  على 

معناه  اإمنــا  اأخــالقــيــا  العي�س  واأن   ،»... اأن  عليك  »ينبغي 

لكنه  خــرقــهــا.  وعـــدم  الــقــواعــد  هــذه  دائـــرة  �شمن  العي�س 

ت�شور غري  لالأخالق  الت�شور  هذا  اأن  ما يالحظ  �شرعان 

تام. وعدم تامه ناجم عن اأمرين: اأول؛ اإنه ت�شور ينظر 

القادمة(؛  )الأجيال  امل�شتقبل  اإىل  ينظر  ول  احلا�شر  اإىل 

وثانيا؛  م�شوؤولية.  باأخالق  لي�شت  اأخالقنا  فاإن  ثمة  ومن 

الــبــ�ــشــري ول ينظر يف  نــوعــنــا  تــ�ــشــور ينظر يف حـــدود  اإنـــه 

ــرى غــري الــبــ�ــشــريــة؛ وبــالــتــايل فــاإن  ــ حــقــوق الأنـــــواع الأخـ

اأخــالقــنــا تــ�ــشــقــط يف الــتــعــ�ــشــب لــنــوع مـــن الــكــائــنــات �شد 

ــاأن ثــمــة الــتــزامــات  ــ كـــل الأنــــــواع الأخــــــرى. كــمــا يــذكــرنــا ب

ومـــ�ـــشـــوؤولـــيـــات لــلــمــواطــنــني يف املــجــتــمــع الـــديـــقـــراطـــي. 

فالكثري من القرارات تت�شمن اختيارات اأخالقية، ومبكنة 

على  اأو  الأخــالقــي  التفكري  على  املتمرنني  من  املواطنني 

املجتمع،  يف  مــهــمــا  دورا  ــوؤدوا  ــ يـ اأن  الأخــالقــيــة  الفل�شفة 

اأنهم  ـ  الأجنلو�شك�شوين  العامل  يف  ـ  الفال�شفة  على  معيبا 

الأخالقية  و«املفاهيم«  »الكلمات«  بتحليل  يهتمون  كانوا 

الأخــالق«  بعد  »مــا  مبحث  م�شمى  حتت  يعرف  ما  �شمن  ـ 

الأ�شئلة  عــن  بنظرهم  وي�شيحون  ـ   Meta-Ethics
لنا  ينبغي  الذي  ما  ـ  امل�شمون  ذات  الأخالقية  واملع�شالت 

الإع�شال  هذا  واأمــام  تلك،  يف  اأو  احلالة  هذه  يف  نفعله  اأن 

اأو  اجلوهرية  بالأخالق  امل�شمى  وهو  ـ  ذاك؟  اأو  الأخالقي 

وهكذا،   .Substantial Ethics امل�شمون  ذات 

فاأنت واجد الفيل�شوف الأجنلو�شك�شوين عندما ت�شاأله: ما 

كــذا؟ يجيبك:  اأو  كــذا  اأمــر  اأفعله يف  اأن  عليَّ  ينبغي  الــذي 

ما الــذي يعنيه مفهوم »اخلــري«؟ ومــا وجــه »اخلــرييــة« يف 

»اخلري«؟ ول ي�شاألك عن �شوؤالك الأخالقي احلارق. 

هكذا  اأنه  ـ  �شخية  منه  اإف�شاءة  يف  ـ  �شينجر  بير  ينكر  ول 

كان حال النظر الأخالقي اأيام �شبيبته. ويرى اأن من ح�شن 

القرن  مــن  ال�شتينات  اأواخـــر  يف  الــطــالب،  ثـــورة  اأن  حظه 

املا�شي واأوائل ال�شبعينات منه، غريت الطريقة التي كانت 

حرب  عهد  ففي  �ــس.  وُتــدرَّ الأخالقية  الفل�شفة  بها  ُتــزاول 

فيتنام والكفاح �شد العن�شرية والتمييز اجلن�شي وتدمري 

اجلامعية  املحا�شرات  ت�شي  بــاأن  الطلبة  طالب  البيئة، 

ذات �شلة بامل�شائل الواقعية امللحة، مما دفع بالأ�شاتذة اإىل 

العودة اإىل اأ�شول مباحثهم، لئذين ب�شقراط وهو ي�شائل 

تالمذته حول طبيعة العدالة وما الذي يتطلبه اأن نعي�س 

لتلك  اأ�شئلة نظرية  �شجاعة طرح  اأن ملكوا  فكان  عادلني؛ 

العري�س  واأتباعهم واجلمهور  كان يطرحها طلبتهم  التي 

من اأفناء النا�س. 

ـ الديقراطية  وهكذا وبوفق هذه الروح جاء كتابه الأول 

مــقــاومــة  خلفية  عــلــى  ُكــتــب  الـــذي  ـ    )1973( والــعــ�ــشــيــان 

ت�شاءل  وقد  فيتنام.  وحــرب  واجلن�شي  العن�شري  التمييز 

را يف نظام ديقراطي.  عن متى يكون الع�شيان املدين مربَّ

التي تهم  الق�شايا  تلك  يعالج  اأن  ارتاأى  ذاك احلني  ومنذ 

على  �ــشــدا  كله  وذلـــك  الفل�شفة.  �شعب  خـــارج  مــن  الــنــا�ــس 

اأن ما من  ت�شور رائج يف بع�س الأو�شاط الفل�شفية مفاده 

اإل  فهمه  الفل�شفة  يدُر�شوا  مل  الذين  للنا�س  يكن  �شيء 

وهو �شيء �شحل ل يكن لفيل�شوف حق اأن يقول به. وعلى 

قوله  اأمكن  �شيء  من  ما  اأن  اإىل  يذهب  �شار  هــوؤلء،  �شد 

بو�شوح اإل ومَنَّ عن اأنه مت التفكري به يف و�شوح ـ يف حتية 

اإىل الفيل�شوف النم�شاوي  لودفيغ فيتجن�شتني  خفية منه 

اأ�شا�شيا  1951 ( الذي جعل من »الو�شوح« معيارا   -1889(

العميقة. للفل�شفة 

والــكــتــاب مــنــظــورا اإلـــيـــه يف جــمــلــتــه عـــبـــارة عـــن مــتــارات 

يكون  قد  ما  ورغــم  الق�شرية.  كتاباته  من  وثمانني  �شتة 

بال�شاأن الظريف،  التعلق  اإىل  ال�شحفية من نزوع  للمقالت 

ممـــا حـــدا بــاملــفــكــر القــتــ�ــشــادي والجــتــمــاعــي الــفــرنــ�ــشــي 

برودون )1809- 1865( اإىل القول: »اإمنا اجلريدة مقربة 

الأفكار تبقى  اأن بع�س  �شينجر يرى  اأن بير  اإل  الأفكار«، 

اأكرث  وتوؤثر  بل  اإىل دفن حفاري قربها،  وتنتهي  بل  حية، 

العري�س  اجلمهور  يف  ال�شخمة  الفل�شفية  املــوؤلــفــات  مــن 

الوا�شع.   

اإن تــاأمــل عــنــاويــن هـــذه املــقــالت الــ�ــشــتــة والــثــمــانــني التي 

الزمن  مــن  عقد  مــدى  على  كتبت  والــتــي  ـ  الكتاب  حــواهــا 
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النقا�س  واإ�شكالت  مبوا�شيع  ي�شي  ـ   )2016-2005( ونيف 

الأخالقي اليوم، وذلك �شواء من جهة املو�شوعات ـ الأ�شئلة 

الأخــالقــيــة الــكــربى، احلــيــوانــات، احلــيــاة واملـــوت والقتل 

»الأخالقيات  اإتيقا  البيو-  وم�شاكلها،  والنتحار  الرحيم 

فعل  واجلنو�شة،  اجلن�س  العمومية،  وال�شحة  احليوية« 

اخلــــري، الــ�ــشــعــادة، الــ�ــشــيــا�ــشــة، احلــكــامــة الــ�ــشــامــلــة، العلم 

اأو مــن جهة  ـ  والــتــكــنــولــوجــيــا، احلــيــاة والــلــعــب والــ�ــشــغــل 

الإ�شكالت  التي تطرحها. 

ثمة مو�شوعات وردت يف الكتاب من املاألوف اأن نعرث عليها 

لديه يف كتبه الأخرى. لكن يف هذا الكتاب ثمة اأي�شا جديد 

مو�شوعات مل نعهدها يف كتاباته، �شاأن اأخالقيات الفالحة 

املعدلة وراثيا اأو اأخالقيات بيع الكلى اأو املنزلة الأخالقية 

وهو   ... اإ�شاعتها  وكيفية  ال�شعادة  اأو  الآيل  الإن�شان  لوعي 

يذكر اأن هذه امل�شائل ـ يف اإطار جتديده النظر الأخالقي ـ 

اأم�شت تلعب دورا مهما يف »روؤيته الأخالقية«، هذا ف�شال 

عن املقالة اخلتامية يف الكتاب املتعلقة بتاأمالت يف ريا�شة 

من  اأن  يف  الكتاب  مــفــاجــاأة  وتكمن   ... ال�شراعية  الألـــواح 

يف  مبواقفه  يفاجاأ  �شوف  ال�شابقة  كتبه  يف  مواقفه  يعرف 

مو�شوعات اأخرى. وهو يلتم�س من قارئه اأن يظل ذا عقل 

ذلــك، يف احلقيقة  اأكــرث مــن  ـ  بتحد  ويــلــوح  وا�ــشــع منفتح. 

باأنه  �شلفا  مقتنعون  هم  الذين  اأولــئــك  �شد  ـ  اأمــال  يرجو 

م�شاكل  يف  اآرائهم  باإبداء  م�شاهمة  للفال�شفة  تكون  لي�شت 

بحجية  الكتاب  هــذا  يقنعهم  اأن  راجيا  بالغة،  اأهمية  ذات 

ووجاهة هذه الدعوى.  

اأ�شئلة مل تكن معهودة يف  الأ�شئلة. وهي  اإذن كتاب يف   هو 

الأخالقية:  الفل�شفة  تاريخ 

ــيــة، يــطــرح  ــا�ــش فــفــيــمــا يــخــ�ــس الأ�ــشــئــلــة الأخـــالقـــيـــة الأ�ــش

ت�شاوؤلت من طراز جديد: هل الدين �شروري لالأخالق؟ 

الآخــريــن  لإنــقــاذ  باأنف�شهم  الــنــا�ــس  بع�س  ــحــي  ُيــ�ــشَ وملـــاذا 

اأن  يكن  اأخــالقــي  عــقــار  ثمة  وهــل  يفعلون؟  ل  ــرون  واآخــ

يتناوله غري الأخالقيني فيتح�شن خلقهم؟ وكيف لنا باأن 

نرحم من ل يرحم؟ وهل للرحمة من حدود تقف عندها 

اأذنــبــوا  ملــن  نغفر  اأن  مــدى يكن  اأي  واإىل  تــتــعــداهــا؟  فــال 

اأو يف حــق غــريهــم؟ وهــل ثمة  الــذنــب الأخــالقــي يف حقنا 

�شيء مهم؟ وهل ثمة تقدم اأخالقي؟ 

اأ�شخا�س  هــل احلــيــوانــات  يــتــ�ــشــاءل:  ــر احلــيــوانــات  اأمـ ويف 

من  باحليوان  نفعله  مــا  نــربر  اأن  اأمكننا  وهــال  اأنــا�ــس؟  اأو 

على  »الت�شيد  على  ف�شدا  وتعذيب؟  وحجز  و�شيد  قن�س 

اإىل  يدعو  ـ  الأديـــان  اإليه  تدعونا  ما  نحو  على  ـ  احلــيــوان« 

طرح ما ي�شميه »ق�شية احليوان« من دون ما ادعاٍء م�شبق 

ـ نحن  كنا  مــا  اإذ  اأجــلــنــا.  ُخلقت مــن  اإمنـــا  بـــاأن احلــيــوانــات 

اأنواع تطورت على وجه هذا  ـ �شوى نوع بني  مع�شر الب�شر 

الكوكب. واإن بقية الأنواع لتحوي باليني احليوانات غري 

الب�شرية التي يكنها اأن تبدي الأمل، كما يبديه الإن�شان، 

ـ  الب�شر. فهل ينبغي  اأو ت�شتلذ احلياة، مثلما ي�شتلذها بنو 

بعد هذا ـ مل�شاحلنا اأن ُتعترب على ح�شاب م�شاحلها؟ األي�س 

ـ وهــو ما  اأخــرى  اأنـــواع  نــوع على  يف هــذا تف�شيال مل�شلحة 

�شار يعرف با�شم »التمييز النوعي« Specism ؟

من  اأكتوبر   21 يف  كتبها  التي  مقالته  يفتتح  مثال  وهكذا 

 26 العمر  من  تومي  »يبلغ  التايل:  النحو  على   2014 عام 

اأ�ــشــالك.  مــن  انــفــراديــا يف قف�س  وقــد حب�س حب�شا  عــامــا. 

ــة جــريــة قــد يكون  اأيـ ــام  ــ مل تثبت �ــشــده يف يـــوم مــن الأي

اأيــة تهمة. وهــو ل يوجد  اإلــيــه  تــوجــه  حب�س لأجــلــهــا، ومل 

�شار  كيف  بنيويورك.   كلوفرفيل  يف  واإمنــا  غوانتنامو  يف 

ف�شيلة  من  قرد  تومي  لأن  »بب�شاطة«  ممكنا؟  الأمــر  هذا 

ال�شامبانزي ...« ويدافع بير �شينجر عن فكرة اأن القردة 

جن�شها  بني  مع  وجدانية  و�شائج  تقيم  »اأ�شخا�س«  العليا 

كــمــا يــفــعــل الإنــ�ــشــان، وحتـــزن عــلــى فــقــد حمــبــوبــاتــهــا كما 

يحزن الإن�شان، وهي كائنات واعية قادرة على التفكري كما 

هم  كما  والتخطيط  الأمور  ا�شتباق  على  وقادرة  الإن�شان، 

بنو اآدم، بل تتلك اأ�ش�شا لالأخالق يف ا�شتجابتها لت�شرفات 

املعار�شة،  الكاريكاتورية  ال�شور  على  و�شد   . اأخرى  قردة 

يعني  ل  »�شخ�س«  ال�شامبانزي  بــاأن  القول  اأن  على  يوؤكد 

منحه حق الت�شويت، ول احل�شور اإىل املدر�شة، ول اإقامة 

اإعطاءه  واإمنــا يعني  اإليه والفـــراء،  الإ�ــشــاءة  دعــوى �شد 

بدل  قانونية،  اعتبارية  منزلة  له  تكون  لكي  اأ�شا�شيا  حقا 

ُه كائنا ذا كرامة،  ح�شبانه جمرد »مو�شوع«؛ وباجلملة َعدُّ

لأنه كائن ذو م�شاعر. 

احلــيــاة  قد�شية  بــاأمــر  املتعلق  الــثــالــث  املــو�ــشــوع  �ــشــاأن  ويف 

يــتــ�ــشــاءل بــيــر �ــشــيــنــجــر: اأثـــمـــة اإلـــــزام اأخـــالقـــي بــالــتــربع 

احلرية  مع  تتعار�س  العمومية  ال�شحة  وهل  بالأع�شاء؟ 

األف  اإىل  العي�س  بنا  يتد  اأن  لنا  ينبغي  وهل  ال�شخ�شية؟ 

�شنة؟ 

عما  �شينجر  بير  يت�شاءل  واجلنو�شة،  اجلن�س  �شاأن  ويف 

البالغني  �شلة  على  ينطبق  املــحــارم«  »زنــا  مفهوم  كــان  اإذا 

والق�شر وحدها اأم يطال ذلك �شلة بالغني ببالغني؟ واإىل 

اأي حد ينبغي اعتبار اجلن�س اأمرا هاما يف حياة الإن�شان؟ 

ويف اأمر ال�شعادة يت�شاءل بير �شينجر: هل نقدر على رفع 

القومية؟  ال�شعادة  م�شتوى 

املواطنة  وهــل  ن�شوت؟  ملــاذا  يت�شاءل:  ال�شيا�شة  �شاأن  ويف 

حق؟ وهل علينا توقري وت�شريف العن�شريني؟ 

الدبلوما�شية  هــل  يت�شاءل:  ال�شاملة  احلكامة  �ــشــاأن  ويف 

ــل عــلــى املــلــوثــني لــلــبــيــئــة اأن  ــر ممـــكـــن؟ وهــ ــ املــفــتــوحــة اأمـ

�شاأن  اأيديهم يف  اقرفت  ما  اأكــرث من غريهم على  يــوؤدوا 

املناخية؟ التغريات 

ويف اأمر العلم والتكنولوجيا، يت�شاءل: هل للكائنات الآلية 

من حقوق؟ 

خاطئ  اأمـــر  املن�شطات  تــنــاول  هــل  الأخــــري:  املــو�ــشــوع  ويف 

اأخالقيا؟ وهل يجوز الغ�س يف لعبة كرة القدم؟ 

لهذا الكتاب ف�شائل عدة: 

الفل�شفة  اإىل  املداخل  اأح�شن  من  اعتباره  يكن  اأنــه  منها 

كتاب  فهو  بخا�شة.  املعا�شرة  الأخالق  فل�شفة  واإىل  بعامة 

باأفكار  يوؤن�شنا  كما  كبار،  فال�شفة  باأ�شماء  يوؤن�شنا  موؤن�س: 

اأ�شا�شية.  فل�شفية 

التي كتبت  الت�شويقية  والطريقة  اأن ق�شر مقالته  ومنها 

األف  ق�ش�س  يقراأ  كما  قراءته  على  القارئ  حتمل  قد  بها 

ليلة وليلة يف كل يوم مقالة. 

فال  علينا،  الكائنات  من  غرينا  بحقوق  يذكرنا  اأنه  ومنها 

ال�شمك،  النبات،  علينا:  بحقوقه  وذكرنا  اإل  كائنا  يــرك 

احلوت، الدجاج، القردة ... 

مع�شلة  تطرح  اأن  من  تخلو  ل  �شينجر  بير  اآراء  اأن  على 

العرب  مفكرو  وكــان  كتابه،  يف  قط  يطرحها  مل  اأخالقية 

قــد طــرحــوهــا. وهــي م�شاألة  املــذاهــب  بـــاآداب  املهتمني  مــن 

يلزم عن  اأي ما  ـ  املذهب«  املذهب بالِزِمه: هل »لِزُم  �شلة 

القول مبذهب ما اأو عن اعتناقه، حتى ولو مل يقل وا�شع 

اأم ل؟ وهل �شاحب  املذهب  ُيَعدُّ جزءا من  ـ  املذهب بذلك 

املــذهــب مــ�ــشــوؤول عــمــا يــلــزم عــن مــذهــبــه مــن اأفـــعـــال، كما 

اأفعاَل ال�شلفية اجلهادية  ل البع�س، مثال، ابن تيمية  ُيَحمِّ

ل البع�س مارك�س اأفعال �شتالني؟  يف زماننا هذا، اأو كما َحمَّ

اجلــرائــد  اإحـــدى  يف  قـــراأت  بعدما  امل�شاألة  هــذه  اأ�شتح�شر 

ـ  اأم مطلقة تتبنى املذهب النباتي  اأيام عن  الأمريكية منذ 

ـ على نحو ما يقول به �شينجر واأقرانه،   Vegarism
اأي  ـ ومنها منع  املبداأ  بلغ بها حر�شها على تطبيق مبادئ 

اأ�شل  مــن  غـــذاء  اأو  حلــم  واأي  ابنها  عــن  ا�شطناعي  غـــذاء 

وبالتعر�س  وباملاء  الطبيعية  بــاملــوارد  والكتفاء  حيواين، 

ابنها  اإىل حد تعري�س حياة  ـ  ال�شم�س الطبيعية  اأ�شعة  اإىل 

اإىل رفع دعوى على طليقته  بــالأب  اإىل اخلطر؛ مما حدا 

طالبا حل�شانة الطفل. ل�شت اأدري ما اإذا كان بير �شينجر 

قد قراأ عن هذه احلادثة وحوادث اأخرى دائرة على بع�س 

اأفالم  حولها  اأخرجت  ـ  املتطرفة  النباتية  النزعة  ماطر 

املذهب«  »لزم  �ــشــوؤال  نف�شه  على  طــرح  قــد  كــان  اإذا  وعما  ـ 

هذا، وهو الذي ما يفتاأ يذكرنا باأخالق امل�شوؤولية. جمرد 

ت�شاوؤل. 
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ثقافة �لنمو: �أ�سول �لقت�ساد �حلديث .. جلويل موكر

حممد ال�ساملي *

م خرباء القت�ساد واملوؤرخون اأجوبة خُمتلفة، من بينها دور الطاقة الرخي�سة والأجور املرتفعة يف حتفيز  ما العوامل التي اأ�سهمت يف الثورة ال�سناعية؟ قدَّ

البتكار التكنولوجي؛ وا�ستخراج املوارد ال�ستعمارية، وغريها. ولكن، ن�ساأ توافق يف الآراء يف ال�سنوات الأخرية اأن »جودة املوؤ�س�سات« هي العامل املركزي يف تف�سري 

الأداء القت�سادي. فكثري من منظري التطور القت�سادي من اأمثال رودريك، واأ�سيموغلو وغريهم يرون اأّن القانون والنظام، وحقوق امللكية، والنظام اخلا�ض يف 

اإنفاذ العقود، واحلكم الفعال وتوفري اخلدمات وال�سلع العامة هي من بني الآليات التي �ساهمت يف التطور القت�سادي.

ذروة  كــانــت يف  الأوروبــيــة  ال�شناعية  فــالــثــورة  ذلــك،  ومــع 

القارة  وازدهــار يف  اإىل منو  اأدى  التكنولوجي مما  التقدم 

الأوروبية، ولي�س فقط يف كفاءة ال�شوق وتنوعه. فالعامل 

والتخ�ش�س،  الــتــجــارة  مثل  »الــ�ــشــيــق«  مبعناه  املوؤ�ش�شي 

ل  احلكومة  وجــودة  املــدين،  والقت�شاد  القانون  و�شيادة 

احلديث.  النمو  من  الكاملة  ال�شورة  لنا  يف�شر  اأن  يكن 

اأ�ــشــا�ــشــي على  ب�شكل   1750 عـــام  قــبــل  الــنــمــو  ا�ــشــتــنــد  ــاإذا  فــ

ومن   ،»”smithian growth ال�شميثني  النمو 

اأو »العلم النافع،« فما هي  ثم ب�شكل متزايد على البتكار 

الديناميكية؟.

ــي: مـــا نــوع  ــدة لــتــنــاول الــقــ�ــشــيــة وهــ ــ هــنــاك طــريــقــة واحـ

املــوؤ�ــشــ�ــشــة الــتــي كـــان لــهــا دور اأ�ــشــا�ــشــي يف حتــقــيــق ارتــفــاع 

الــثــورة  اإىل  الــنــهــايــة  اأدت يف  الــفــكــريــة والــتــي  البــتــكــارات 

يف  والآداب  العلوم  اأ�شتاذ  موكر  جويل  ياأتي  ال�شناعية؟ 

اأ�ــشــول  الــنــمــو:  »ثــقــافــة  كتابه  ويــ�ــشــرن يف  نـــورث  جامعة 

ــذا الــلــغــز يف الــتــاريــخ  القــتــ�ــشــاد احلــــديــــث« لــيــتــنــاول هــ

القت�شادي املوؤ�ش�شي اجلديد. يعترب جويل اأحد رواد علم 

اأك�شفورد  مو�شوعة  حترير  ورئي�س  القت�شادي،  التاريخ 

واإ�ــشــهــامــات  عـــدة،  مــوؤلــفــات  لــه  كما  القــتــ�ــشــادي،  للتاريخ 

كبرية يف ق�شايا التطور القت�شادي.

»الثقافة«.  مع  للتعامل  بحاجة  نحن  امل�شاألة،  هــذه  حلل 

اأي جزء من الثقافة؟ ففي املقام الأول يجب التعامل مع 

املُعتقدات حول البيئة املادية وعالقات الب�شر به. وعندما 

نتحدث عن »الثقافة« يجب الأخذ يف العتبار باأّنها اأقلية 

مثل  �شعبية:  ثقافة  ولي�س  املثقفة،  النخبة  مثل  �شغرية 

العلوم  يف  التطور  اإّن  حيث  والنفتاح؛  والكتابة،  القراءة 

والتكنولوجيا يكون مدعوًما من قبل عدد قليل جداً من 

النا�س، اأو اأقلية �شغرية داخل فئة من املُثقفني.

تلك  وتــطــوره يف  الأفــكــار  �شوق  ل�شرح منــوذج  ياأتي جويل 

يحاول  حيث  افرا�شي،  تف�شري  طرح  عرب  وذلــك  الفرة 

»امل�شرين«  اإقناع  الفكري  املجال  يف  واملبدعون  املبتكرون 

وعندما  بهم.  اخلا�شة  اجلديدة  والنتائج  الأفكار  بقبول 

اأنَّ  من  الرغم  على  �شمعة«،  »يكت�شبون  فهم  ذلك  يفعلون 

هذه لي�شت واردة يف حقيقية »ال�شوق«. ولكن يكننا طرح 

والتكاليف،  والــعــوائــق،  املناف�شة،  مثل  الــتــ�ــشــاوؤلت  بع�س 

والـــكـــفـــاءة وغـــريهـــا، حــيــث اإّنــــه يــ�ــشــبــه اإىل حـــد كــبــري اأي 

الــ�ــشــوق، وبــطــبــيــعــة احلـــال، قـــد يكون  اأّن هـــذا  �ــشــوق. كــمــا 

اجلديدة  الأفكار  لكون  مليئاً بالف�شل« واحلوافز ال�شيئة؛ 

العقيدة  الب�شري من  املال  راأ�س  غالًبا ما حتط من قيمة 

الــقــائــمــة، وبــالــتــايل �ــشــيــتــم مــقــاومــة البــتــكــار الــفــكــري، 

اأحياًنا، وهي حوافز  »البدعة  اأو  »الردة«  با�شم  وا�شطهاده 

اأّن �شعف احلوافز الإيجابية يوؤثر �شلباً  �شلبية قوية، كما 

على الإنتاج املنتظم للمعارف«.

اأّن  �شببه  اأوروبـــا  يف  الــنــمــوذج  ف�شل  عــدم  اأن  الكاتب  يــرى 

قامت   ،1700-1500 عامي   بني  اأوروبــا  يف  املثقفة  النخبة 

هي  التي  املوؤ�ش�شات  مــن  جمموعة  وبــنــاء  ثقافة  بتطوير 

منا�شبة لالإبداع الفكري وتراكم املعارف املفيدة اأكرث من 

ذي قبل؛ حيث ا�شتطاعت اأوروبا اإيجاد حلول اأف�شل لهذه 

ال�شعوبات مقارنة باملجتمعات الأخرى مثل ال�شني.

بــاأّن احلــل الأوروبـــي كــان هو الأمــثــل؛ لأن  ويوؤكد الكاتب 

ثقافة  لإنتاج  الكفاية  فيه  مبا  جيد  ب�شكل  عمل  النموذج 

وما  »امل�شتنرية«.  عليها  نطلق  اأن  يكن  والــتــي  النخبة، 

الإيجابية  �ــشــواء  حــد  على  احلــوافــز  اأن  هــو  بالفعل  حــدث 

بعام  مقارنة  كبريا  حت�شناً  كانت   1700 عــام  يف  وال�شلبية 
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حول  للغاية  عري�شا  اإطــارا  الكاتب  ير�شم  ال�شبب،  ملعرفة 

يف  يحدث  ما  وهو  البع�س،  بع�شهم  املثقفني  اإقناع  كيفية 

القائمة،  يف  جديدة  عنا�شر  تظهر  عندما  الأفــكــار.  �شوق 

واملتغريات  اجلــديــد  البديل  بــني  تختار  اأن  للنا�س  يكن 

املتناف�شة، وهو هذا ما ي�شمى بالتطور الثقايف القائم على 

تناف�س  هناك  اأفكارا،  جمتمع  كل  داخل  اأن  كما  الختيار. 

على القبول؛ لأن بع�س الأفكار ي�شبح »ثابتا« يف ال�شكان، 

وبع�شها ي�شبح منقر�شا، وبع�شها يتعاي�س مع املناف�شني.

يــاأتــي الــكــاتــب لــيــ�ــشــرح مــفــهــوم الــتــحــيــز، كــيــف اأّن الــنــا�ــس 

ــاذا وكيف  يــغــريون راأيــهــم حــول الأ�ــشــيــاء الــتــي نــعــرف، وملـ

ال�شلطة،  اأو  الإقــنــاع،  على  تقوم  التحيز  فاآلية  يفعلونه؛ 

خطر  انخفا�س  اأو  التاأطري،  اأو  الن�شياق،  اأو  التقليد،  اأو 

الزندقة. عقوبة 

نف�شها  و�شعت  التي  اجلديدة  الثقافية«  »املتغريات  فبني 

ومركزية  الربوت�شتانتية،  كانت  و1700   1500 عامي  بني 

ــدورة  ــ ــ ــب الــكــيــمــيــائــي، والـــتـــ�ـــشـــريـــح، وال ــطـ الــ�ــشــمــ�ــس، والـ

واإمكانية  ال�شغر،  يف  الالمتناهية  والريا�شيات  الدموية، 

الـــفـــراغ، والــثــنــائــيــة الــديــكــارتــيــة واأكـــرث مــن ذلـــك بكثري. 

نقرنها  اأن  يكن  التي  الأفكار  اإنتاج  ع�شر  اأهمها:  ولكن 

مرتبطة  رئي�شية  عنا�شر  ثالثة  هناك  كانت  »بالتنوير«. 

بالتنوير:

- الإيان بالإمكانية والرغبة يف التقدم الب�شري.

املفر�س  النافع« من  »العلم  باأن  )البيكونية(  العتقاد   -

و�شع  الـــذي  ــتـــاج،  الإنـ عــلــى  وتطبيقه  ا�ــشــتــخــدامــه،  فــعــال 

حتقيق  يف  منه  وي�شتفاد  العلمي،  للبحث  جديدة  اأجــنــدة 

ال�شناعي«. »التنوير  التقدم 

وفقدان  »الــقــدمــاء«،  على  »احلديثني«  بتفوق  العتقاد   -

الكال�شيكية. لل�شريعة  الأعمى  الحرام 

كما اأن �شوق الأفكار اأنتج العديد من »التوازن يف الأفكار« 

»الفل�شفة  قيمة  مــثــل:  الــتــحــيــز،  حمــتــوى  يف  تــوؤثــر  الــتــي 

بالنتائج  والإقناع  العلمي،  البحث  جمال  يف  التجريبية« 

احلقائق  جمع  واأهمية  الريا�شيات،  واأهمية  التجريبية، 

البحث  ت�شهل  اأ�شكال  يف  وتنظيمها  وت�شنيفها  والبيانات 

للبحث يف  الدينية  التجريبي«، وال�شتقامة  »الطراد  عن 

الطبيعية. الفل�شفة 

الربنامج  لتنفيذ  اأوروبـــا  اأعــدت  الثقافية  التغريات  هــذه 

التجريبي لبيكون، والتي اأدت اإىل الثورة ال�شناعية.

ــذه الــثــقــافــة اجلـــديـــدة رائــــدة يف اأوائـــــل الــقــرن  وكــانــت هـ

الغربية  ــيـــة  الأوروبـ والــقــارة  بريطانيا  يف  ع�شر  الــثــامــن 

وكانت مالزمة للثورة ال�شناعية.

بفعالية،  وتعمل  الأ�ـــشـــواق،  تنجح  لكي  ـــه  اأنَّ جــويــل،  يــرى 

ــهــا حتــتــاج اأ�ــشــا�ــشــاً لــنــوع مــن املــوؤ�ــشــ�ــشــات  الــتــي حتــدد  فــاإّن

ال�شوق.  قواعد  و�شبط  للم�شاركني  تدفع  التي  احلوافز 

وكما لوحظ،  فاإّن هذه احلوافز، كانت تاأتي على نوعني، 
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اإما زيادة احلوافز الإيجابية من خالل اإيجاد ال�شبل التي 

ال�شلبية  احلوافز  خف�س  اأو  بها،  املبتكرين  مكافاأة  يكن 

كل  ورغم  البتكار.  تقمع  التي  القوى  اإ�شعاف  خالل  من 

لفعل  موؤ�ش�شة  اأوروبــا  اأنتجت  و1700   1500 بني  ال�شعاب، 

كل ذلك.

لالأفكار.  �شوق  اإن�شاء  يف  والوحيدة  الأوىل  لي�شت  اأوروبــا 

ولكنها كانت الأوىل يف اإن�شاء موؤ�ش�شة دعمت �شوق الأفكار، 

النمو  اإىل  اأدى  الــذي  الفكري  البتكار  بن�شاط  و�شجعت 

امل�شكلة  حتل  املوؤ�ش�شة  اإن  حيث  املفيدة؛  املعرفة  يف  الهائل 

اأكــرث  ل�شوق  الأ�ــشــ�ــس  و�شعت  اأنــهــا  كما  جــديــدة.  بطريقة 

كفاءة لالأفكار يف اأوروبا واإىل كل ما ترتب على ذلك.

يف اأوروبــــا، نظمت »املــــوارد املــ�ــشــركــة الــفــكــريــة« بــعــد عــام 

العلماء  مــن  لــلــحــدود  الــعــابــر  املــجــتــمــع  مــن خـــالل   1500

الأدبية  الديوقراطية  اأنها  على  نف�شها  اإىل  ت�شري  والتي 

هــذه  وتــ�ــشــمــل   .»  Republica Literaria  «

املفكرين  و�ــشــفــوة  املثقفة،  الأوروبــيــة  النخبة  املجموعة 

الريا�شيات،  والفال�شفة، وعلماء  والأطباء،  العلماء،  من: 

وعلماء الدين، واملنجمني، وكتاب ال�شوفية والأكولتي�شت. 

وكانت هذه الكوكبة متجان�شة ن�شبًيا: حيث اإنهم يجيدون 

لــغــات، واأذهــانــهــم منفتحة على  بــعــدة  الــقــراءة والــكــتــابــة، 

اخللفية  اأو  العقيدة  يف  ي�شركون  اأنــهــم   كما  الآخــريــن، 

الثقافية.  اأول ذكر لهذا امل�شطلح كان يف عام 1417، ولكن 

جاء اإىل جانبها يف الن�شف الأول من القرن ال�شاد�س ع�شر 

اإيرا�شمو�س و�شديقه خوان لوي�س فيفي�س، وقد  مع عمل 

حتى  فعالة،  املوؤ�ش�شة  كانت  التنوير.  ع�شر  يف  ذروتــه  بلغ 

ل  وكفاءتها  الطريقة،  بهذه  لتكون  م�شممة  تكن  مل  لو 

يف�شر طول العمر.

اأحياناً  وتــعــرف  جمتمع  كــل  فــوق  الآداب  جمهورية  كانت 

بــا�ــشــم »الــكــلــيــة اخلــفــيــة« والــتــي تــ�ــشــارك، وتــــوزع، وتــقــّيــم 

املعرفة.

م�شكلة  حلل  »املجتمع«  من  نوعاً  وفــرت  النحو،  هذا  على 

اأع�شاءها  فــاإن  جويل،  ا�شتطالع  ح�شب  امل�شركة.  املــوارد 

ل يعرفون بع�شهم البع�س جيداً، وكانت م�شتويات الثقة 

اأقل  اأن تكون  اإىل  املعلومات تيل  ن�شبًيا، ولكن  منخف�شة 

الآداب  اأّن جلمهورية  كما  القوية.   املجتمعات  يف عالقات 

بع�س القواعد يف ع�شر التنوير، والتي تت�شمن:

موارد  وجميع  وم�شركة،  مفتوحة  والبيانات  املعرفة  اأن 

ويقيم  اأن يفح�س  والقدمي، يجب  �شواء اجلديد  املعرفة، 

قبل الن�شر، وغريها من القواعد.

هناك عدة اأمور تف�شر جناح جمهورية الآداب. اأولها، اأنها 

املوؤ�ش�شات  مــن  غــريهــا  عــن  م�شتقلة  كبري  حــد  اإىل  كــانــت 

بالن�شبة  حتى  �شحيًحا  هذا  وكان  الدينية.  اأو  ال�شيا�شية 

اآخــر.  مكان  اأي  مــن  اأكــرث  الــدولــة  تتدخل  حيث  لفرن�شا، 

ثانياً، اأن  املواطنني ا�شتغلوا النق�شام ال�شيا�شي يف اأوروبا 

التدخل  الــديــن يف  تنظيم  مــن  ــد  واحلـ احلــكــام  قــبــل  مــن 

من  اأع�شائها  وتــكــني  املــعــرفــة،  خلق  على  ال�شيطرة  اأو 

ــرى، ولــعــب قــوة واحـــدة �شد  النــتــقــال مــن دولـــة اإىل اأخــ

فعال  دور  لها  التي  املكونات  بع�س  هناك  اأّن  كما  اأخــرى. 

ــو اخلـــدمـــات الــربيــديــة،  مـــثـــل، الــطــبــاعــة والــنــ�ــشــر، ومنــ

قبل  من  التناف�شية  والرعاية  النقل،  تكاليف  وانخفا�س 

احلكام وامل�شتثمرين وغريها من العوامل.

اأ�شبح �شوق الأفكار مبارزة ملكافاأة كبار املُفكرين واحل�شول 

على ال�شمعة من خالل كتاباتهم العلمية. وكانت ال�شمعة 

هي احلافز الرئي�شي الذي حفز املبدعني لتحقيق التقدم 

واجلامعات  املحاكم  جند  الرعاية،  �شوق  ويف  املعرفة.  يف 

واأملــع  اأفــ�ــشــل  جلــذب  بينها  فيما  تتناف�س  والأكــاديــيــات 

الأذكياء  جذب  الطلب:  جانب  وعلى  لرعايتهم.  العلماء 

للح�شول  والوجهاء  املحليني  للحكام  هاج�س  م�شاألة  كان 

والــدرو�ــس  املــفــيــدة،  والن�شائح  واملــ�ــشــورة  املــعــلــومــات  على 

»احلــوافــز  �شعف  يف  �شاهم  ممــا  لأبــنــائــهــم؛  اخل�شو�شية 

ال�شلبية«.

الــتــنــمــيــة القــتــ�ــشــاديــة للعامل  املــفــتــوح يف  الــعــلــم  اأهــمــيــة 

احلديث �شخمة. والعلم مفتوح يعني اأّن املعرفة اجلديدة 

متناول  يف  تكون  وبالتايل  العام،  املجال  يف  و�شعها  �شيتم 

لأغرا�س  ي�شتخدمها  اأو  عليها  يبني  اأن  ُيريد  �شخ�س  اأي 

كـــانـــت اخلــطــوط   1700 �ــشــنــة  وبـــحـــلـــول  الــتــكــنــولــوجــيــا. 

يف  ويراعى  مكان  يف  بالكامل  املفتوح«  لـ»العلم  الأ�شا�شية 

كل اأنحاء جمهورية الآداب.

ت�شمح  موحدة  اأوروبــيــة  موؤ�ش�شة  خلق  اأوروبـــا  ا�شتطاعت 

ــع بــكــثــري ممـــا كــانــوا  ــشـ لــلــمــثــقــفــني بــالــتــمــتــع بــجــمــهــور اأو�ـ

�ــشــيــحــ�ــشــلــون عــلــيــه يف كــثــري مـــن الأحـــيـــان مـــن بــلــدانــهــم 

الــ�ــشــغــرية. ومــن هــذا املــنــطــلــق، كــانــت اأوروبــــا اأفــ�ــشــل من 

والتوحيد  ال�شيا�شي  النق�شام  بني  املمكنة  العوامل  جميع 

الفكري. وعلى الرغم من التنوع والتعددية، اإل اأّنه كانت 

ــل مــوحــدة  ــود �ــشــوق اأكـــرب اأو اأقـ فــكــرًيــا »مــتــكــامــلــة« يف وجـ

تنت�شر  والكت�شافات  اجلديدة  املعرفة  اإّن  حيث  لالأفكار؛ 

اأفكارا متفوقة  اعتمدت  وقد  باأكملها،  القارة  ب�شرعة على 

يف نهاية املطاف على نطاق وا�شع.

هو  املوؤ�ش�شي  التغيري  اأنَّ  جويل،  يــرى  كتابه،  خاتة  ويف 

ولي�شت  ال�شناعية،  الــثــورة  يف�شر  الــذي  الأهـــم  العن�شر 

حقوق امللكية اأو النخفا�س يف تكاليف املعامالت اأو الثورة 

ون�شر  للراكم  تخ�شع  التي  املوؤ�ش�شات  اإّن  حيث  املجيدة. 

»العلم النافع« هي احلل لهذه امل�شكلة امل�شركة يف املعرفة 

اأهــم  وكــانــت  ــا،  اأوروبــ الآداب« يف  »جمهورية  وفــرت  والــتــي 

كما  التنوير.  بع�شر  ُن�شميه  مــا  الأفــكــار  جمموعة  نتائج 

اأن  ويوؤكد  الغربية(،  الغالب  اأوروبــا )يف  على  يركز جويل 

هذا اجلزء من العامل هو الأكرث اأهمية، فاإّنه ل ُيف�شر ملاذا 

بداأ كل �شيء يف بريطانيا العظمى.

العلم يف  اأن منو  الوا�شح على الإطالق  اأنه لي�س من  كما 

اإىل  مبا�شرة  اأدى  العلمية«  »الــثــورة   1700-1500 الفرة 

الــتــغــري الــتــكــنــولــوجــي يف الــقــرن الــثــامــن عــ�ــشــر. رمبـــا كل 

نظر  وجهة  يــاأخــذ  هــذا  ولكن  الــثــورة.  يهم  ل  العلم  ذلــك 

�شيقة جًدا يف العلوم لكونها تلعب دورا متزايدا يف تاريخ 

الت�شنيع يف اأوروبا .

كــمــا يــتــ�ــشــاءل جـــويـــل: هـــل يــكــن اأن يــكــون هــنــاك ثـــورة 

هناك  تكون  قد  باأّنه  ويجيب  النمو؟  ثقافة  دون  �شناعية 

وجدول  الآداب  جمهورية  بــدون  اأوروبــا  يف  �شناعية  ثــورة 

اأن تكون  الأعــمــال املــتــغــرية مــن الــعــلــم، ولــكــن كــان يكن 

اأي  اأو   1815 ــام  بــعــد عـ تــنــهــار  ملـــدة قــ�ــشــرية و�ــشــرعــان مــا 

والتقدم  الخــراعــات  اأمـــواج  اإن  اآخـــر.  تكنولوجي  تطور 

التكنولوجي قد وقعت من قبل يف اأوروبا، وقبل يف العامل 

الإ�شالمي وال�شني. ولكن هذه املرة كان الأمر متلفا.
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�نحناء �أمام �ملر�يا: عن �لذ�ت و�لآخر .. ملارتن دين

ر�سوان �ساوي *

ُولد الكاتب - مارتني ر. دين - �سنة 1955 يف -منزيكن- ب�سوي�سرا، من اأب ذي اأ�سول هندّية مولود يف -ترينداد- بكوبا، واأم �سوي�سرية. التحق بق�سم الدرا�سات اجلرمانية 

ودر�ض علم الدين والفل�سفة يف جامعة بازل. ويعي�ض حاليًا يف �سوي�سرا كاتبًا و�سحفيًا يف بازل. قام بعّدة رحالت طويلة يف اأمريكا والربتغال وفرن�سا واليونان واإيطاليا. 

وملارتني ر. دين العديد من املوؤلفات منها: ))احلدائق املتوارية(( )1982(، و))الرجل بدون �سوء(( )1988(، و))اآبائي(( )رواية 2005(، و))حقيبة مليئة بالأمنيات(( 

)رواية، 2011(.

    حــ�ــشــل مــارتــني ر. ديـــن عــلــى جمــمــوعــة مــن اجلــوائــز 

كتابه  عــن   1983 �ــشــنــة  »راوريــــــزار«  الأدب  جــائــزة  مــنــهــا: 

جائزة  على  ح�شل   1988 �شنة  ويف  املــتــواريــة«.  »احلــدائــق 

لرابطة  الأدبية  الثقافة  دائرة  وجائزة  الأدبية  »اأرجــاور« 

»ُكــّتــاب  موؤ�ش�شة  جــائــزة  اأمـــا  الأملــــاين.  ال�شناعي  الحتـــاد 

فرانكفورت« فقد ح�شل عليها �شنة 1990، كما ح�شل على 

الكاملة  لالأعمال  ال�شوي�شرية  »�شيللر«  موؤ�ش�شة  جائزة 

اإ�شافًة  اأي�شاً،   2003 عام  عليها  ليح�شل  وعاد   1994 �شنة 

برلني،  يف  الفنون«  »لأكــاديــيــة  التقديرية  اجلــائــزة  اإىل 

وجائزة »الفن« من مدينة برلني �شنة 1999. 

الــذات  املــرايــا: عن  اأمــام      جــاءت فقرات كتاب » انحناء 

والآخر« مرّتبة وُمعنونة على ال�شكل التايل: بعد املُقدمة 

الأول  الف�شل  عنوان  ياأتي  املوؤّلف،  كتبها  التي  ال�شغرية 

الكربى  »املــدن  الثاين:  والف�شل  ومــدن«،  »حدائق  وهــو: 

»اإزعاج الطبيعة«،  الثالث بعنوان  و�شر احلنني«، والف�شل 

الــغــربــاء«، والف�شل  ــام  »اأجــ�ــش بــعــنــوان  الـــّرابـــع  والــفــ�ــشــل 

اخلام�س »اأ�شداء الأج�شام«، والف�شل ال�شاد�س يف مو�شوع 

بف�شل  كتابه  ديــن  ر.  مــارتــني  ويختم  الــغــرابــة«.  »دوخـــة 

التدريجي«. عنوانه: »الختفاء 

»اأن  م�شاألة  ديــن  ر.  مــارتــني  ال�شوي�شري  الكاتب  جعل     

وُم�شاهداته.  تاأّمالته  يف  للحياة  مو�شوعاً  غريباً«  تكون 

ــام املـــرايـــا« عن  ويــحــكــي الــكــاتــب يف تــاأمــالتــه »انــحــنــاء اأمــ

الآخـــر وفهمه،  اأدرك  وكــيــف  الــغــريــبــة،  الــبــالد  �ــشــفــره يف 

وكيف اأ�شبح بعدها غريباً يف وطنه الأم. فما الذي ُي�شِعُر 

املرَء باأّنه غريب؟ وما تكلفة اأن تكون غريباً؟ كيف يكننا 

هنا  الأمــر  يتعلَّق  وهل  غريباً؟  ب�شفته  الغريب  نفهم  اأن 

للهوّية؟. بتثبيت 

الفا�شلة بني  املـُـوؤّلــف عن احلــدود  العمل، حتــّدث  يف هــذا 

الــذات والآخــر، وقــّدم ظاهرة الآخــر والــذات من منظور 

ثــقــايف مــقــارن، ومــنــظــور اجــتــمــاعــي، ومــنــظــور �ــشــريذاتــي، 

زوايا  من  والآخر  الذات  ظاهرة  املوؤّلف  وعالج  و�شيا�شي. 

اأهــّمــهــا: ذات-اآخـــــر، وفــاعــل-�ــشــحــّيــة،  متلفة ومــتــعــّددة 

وطبيعة-اإن�شان، ومدن كربى- حدائق.

اأيــام  يف  املبّكرة  ال�شيناريوهات  ديــن  ر.  مارتني  يتذكر      

اإذاً؟«، يــتــ�ــشــاءل املـُـعــلــم. »مــن  اأيـــن جــئــت  الــدرا�ــشــة. »مـــن 

اجلميع.  في�شحك  �ــشــادقــاً.  الطفل  يــقــول  مينت�شيكن« 

له  »هــنــدي« ول عــالقــة  ــه  بــاأّن يــوحــي  الــطــفــل  لأّن منظر 

و�شّكانها. مبينت�شيكن 

ــة      ومل يكتف الــكــاتــب بــ�ــشــرد وحتــلــيــل جتــربــتــه اخلــا�ــشّ

ُرّواد  اأهّم  على  ارتكز يف عمله  بل  الأجنبية،  الثقافات  مع 

ال�شابقة  الن�شو�س  من  وجمموعة  الثقافية،  الدرا�شات 

الثقايف  التبادل  ن�شو�شهم  يف  تناولوا  م�شهورين،  لكّتاب 

مع الأجنبي، يف ن�شو�س عديدة. فاأعمال كّل من »توما�س 

مان«  Thomas Mann الكاتب الأملاين و«اإليا�س 

Elyass Kanetti الكاتب الأملاين من  كانيطي«  

املتنّوعة  الثقافات  ُر�ــُشــل  على  مــثــال  خــري  بــلــغــاري،  اأ�ــشــل 

لالآداب.  نوبل  جائزة  على  حا�شالن  وكالهما  واملتعّددة. 

وقـــام الــكــاتــب بــا�ــشــتــقــاء اأجــوبــة عــلــى اأ�ــشــئــلــتــه مــن خــالل 

موؤلفات هوؤلء الُكّتاب، فتحّدث عن موؤلفاتهم واأعمالهم، 

اأكــرث  �ــشــورة  عك�شت  مــرايــا  اأمــام  بالنحناء  قــامــوا  وكيف 

ويف  حولنا،  ويوجد  فينا،  يوجد  فالغريب  لذواتهم.  دّقة 

كلتا احلالتني ينبغي اأن يكون اإثراء لذواتنا.

هوؤلء  ن�شو�س  �شياغة  اإعــادة  على  دين  ر.  مارتني  عمل 

حترير  اأجــل  مــن  وا�شتغاللها  منها،  والقتبا�س  الكّتاب 

تــاأّمــالتــه عــن تــقــاطــع الــ�ــشــمــال مــع اجلـــنـــوب. ومـــن بني 

ــوؤّلـــف مــعــرفــة نف�شه فــيــهــا، مـــراآة  املــرايــا الــتــي يــحــاول املُـ

مان  توما�س  والـــدة  جــاءت  فقد  مـــان«؛  »تــومــا�ــس  الكاتب 

 .Lübick من اجلنوب املُ�شم�س، واأبوه جاء من ليبيك

وقــد تــاأّثــر »تــومــا�ــس مـــان« بــهــذا الــتــعــار�ــس وعــمــل دائــمــاً 

اإمكانياته. غري  بكل  والتفكري فيه  على تقديه وعر�شه 

زاويــة  من  اإليه  النظر  يكن  للكاتب  بالن�شبة  الأمــر  اأّن 

معكو�شة: اأمٌّ من ال�شمال واأٌب من اجلنوب. 

    ورمبـــا لأنَّ الأجــنــبــي يــكــون بــني الــغــربــاء اأقـــل غــريّيــة، 

يرحل مارتني دين اإىل باري�س، ولندن، والهند، واليابان، 

حيث يلتقي يف كل مكان بالغرباء؛ فكان الّلقاء يف باري�س 

لقاًء �شعيداً، ويف لندن كان التالقح مع الثقافة الأجنبّية 

ُمنّفراً،  الغرباء  مع  الّلقاء  كان  فقد  الهند  يف  اأّما  موؤّثراً، 

ويف اليابان كان هذا اللقاء قوّياً و�شديداً.

ن�شاأت  والــّروحــي،  النف�شي  التفاعل  هذا  كّل  جانب  واإىل   

�ــشــور قـــوّيـــة لــلــثــقــافــة الأجــنــبــّيــة وبـــورتـــريـــهـــات لــلــمــدن 

ولــلــبــلــدان. اإنـــهـــا عــمــلــّيــة الــ�ــشــفــر اإىل الــبــلــدان الــغــريــبــة 

بــامــتــيــاز. وقــد حـــّول مــارتــني ديــن هــذا الــّلــقــاء اإىل لقاء 

املغرب  اإىل  كانيطي«  »اإليا�س  رحلة  من  واقتب�س  ثقايف، 

الــتــي يكنه ال�ــشــتــنــاد عليها يف  الــقــواعــد والأ�ــُشــ�ــس  ــّم  اأهـ

رحــلــتــه مــع الــثــقــافــات الأجــنــبــيــة، مــن اأجـــل فــهــم حقيقي 

حتفل  التي  النمطّية  ال�شور  كّل  عن  بعيداً  لها،  وواقعي 

بــهــا مــعــظــم الــكــتــابــات الــثــقــافــّيــة الــتــي تــنــاولــت الــغــريــب 

هناك.  دائماً  »كنت  ديــن«:  ر.  »مارتني  يكتب  والأجنبي. 

كنت على الدوام رّحالة ُمتعباً. ل اأحد من املغامرين دّون 

يف  بحث  اأو  ال�شحراء،  عبوره  اأثــنــاء  نف�شه  عن  مذكراته 

لكي  �شافرت،  املحلية.  ال�شعوب  عند  والــعــادات  الطقو�س 

اأرى كيف يعي�س الآخرون يف بلدان اأخرى، �شافرت كثرياً 

بدافع الف�شول ومن اأجل الإفالت من �شغط الت�شنيفات 

ال�شابقة«.

اأ�شابيع  ثالثة   1954 �شنة  اأقــام  قد  كانيطي«  »اإليا�س  كان 

يف مــراكــ�ــس وانــفــتــح عــلــى الــغــريــب وبــحــث يف رحــلــتــه اإىل 

املغرب عن الغريب ووجده يف مراك�س من خالل اأ�شوات 

واأ�شوات  ال�شعبية  الفنا  جامع  �شاحة  يف  واملغنني  الــرواة 

املكفوفني والأغاين ال�شعبية. يقول مارتني ر. دين: »كان 

نف�شي  �شاألت  يتبّدل.  لكي  الآخــر  عن  يبحث  كانيطي(   (

اأثناء القراءة عما اإذا كان قد �شافر اإىل مراك�س«الرائعة« 

لكي ي�شتمع للرواة ولكي يقرب من نف�شه كـ«م�شرقي«؟«. 

ــن بـــالآخـــر عــلــى الــقــنــاعــة  يــعــتــمــد اهــتــمــام مـــارتـــني ر. ديـ

ولهذا  الـــذات.  حتديد  يف  عنه  ال�شتغناء  يكن  ل  بــاأّنــه: 

يراقب مارتني ر. دين بقلق كيف ذُبلت الُقدرة يف الع�شر 

احلــديــث عــلــى احــتــمــال الــغــريــب الـــذي يــعــّرفــه عــلــى اأّنـــه 

ومن  اأ�شواتنا-  كّلنا  نحن  فيه  نرفع  لالأ�شوات،  »مترب 

ال�شدى فقط يعرف بع�شنا بع�شنا الآخر«. وكان الكاتب 

الغريب  »اإّن  فيها:  يقول  مهّمة  بجملة  ُموؤَّلفه  افتتح  قد 
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يف طريقه اإىل الختفاء«. يتحدث مارتني ر. دين هنا عن 

خ�شائر عاملنا املعا�شر؛ فالأجنبي الذي يعتربه مارتني ر. 

يف  بالختفاء  مهّدٌد  هو  للحداثة،  الفعلّية  العا�شمة  دين 

ُن�شّر  اأن  يجب  عليه  ُنحافظ  ولكي  العوملة.  عمليات  ظل 

تبعات  ويــجــب علينا حتــّمــل  الــغــريــب غــريــبــاً،  بــقــاء  عــلــى 

ذلك، فنن�شى قبل كل �شيء العمل على جعل هذا الغريب 

لنا. بالن�شبة  مفهوًما 

اأرادت  �شهرية  اأزيــاء  عار�شة  ة  ق�شّ دين  مارتني  ويذكر     

ــاري يف زيـــوريـــخ،  ذات يـــوم �ـــشـــراء حــقــيــبــة مـــن حمـــّل جتــ

باأنَّ ثمن احلقيبة �شيكون حتماً غالياً  البائعة  فقالت لها 

كيف  ي�شرح  لكي  احلــادثــة  بهذه  الكاتب  ا�شتعان  عليها. 

الأبي�س  يلتقي فيها  ي�شبح مر�س جنون الرتياب ُغرفة 

والأحــكــام  والــ�ــشــّك،  الطماأنينة،  عــدم  فيطبعه  والأ�ــشــود: 

والنُّفور. الظاملة، 

ُيكننا اأن نكت�شف ب�شهولة باأّن »مارتني ر. دين« مل ينظر 

اإىل احلّد بني الذات والآخر على اأنَّه خٌط فا�شل. كما اأّن 

ال�شّور النمطّية التي تالأ الكتابات الثقافية عن ال�شعوب 

الأخرى، لي�شت هي نقطة النطالق بالن�شبة للكاتب، بل 

هي نتيجة للظاهرة: ظاهرة الذات والآخر. فقد ظهرت 

جمموعة من الدرا�شات يف ال�شنوات الأخرية اهتمت بهذا 

�شون  املتخ�شّ ُي�شّميه  ما  �شمن  يندرج  باعتباره  املو�شوع 

جمموعة  به  وترتبط  الغريب.  بـعلم  اأو  الغريب  بـدرا�شة 

من املفاهيم املهمة يف علم الجتماع والدرا�شات الثقافية 

مثل الهوّية والختالف والذات والغريب.  

ب�شعريتها يف  الــقــويــة  مــارتــني  نــ�ــشــو�ــس  ــاأّن  بــ يــبــدو يل    

متناول القارئ: لأنَّها عبارة عن دعوة للبحث يف الهوّيات 

قد  املــوؤلــُف  وكـــان  للتفكري.  وامــتــحــان  لــلــذوات  املختلفة 

لكي  والفل�شفية  التاريخّية  ومعرفته  جتربته  ا�شتعمل 

ت�شاوؤم  كــل  ويتجّنب  احلــا�ــشــر،  على  نقدية  نــظــرًة  ُيلقي 

ثقايف رخي�س. 

واأعــتــقــد بــــاأّن الــكــاتــب قـــد جنـــح يف الــتــاأكــيــد عــلــى وجـــود 

ال�شباب  ا�شتغراق  �شوء  يف  املجتمعي  الإبــدال  يف  حتــّولت 

يف هواتفهم الذكّية. ويقول املراقبون اإن التعامل الكثيف 

يكون  الجتماعية  واملواقع  الذكية  الهواتف  مع  لل�شباب 

�شبباً يف �شعف اندماج ال�شباب يف املجتمع واحلياة العامة.

 يف ف�شل »اأج�شام الغريب و�شدى الأج�شام« يثبت مارتني 

اإعطاء  على  القدرة  ُتغرّي  الأنــا  وظيفة  »تخريج  بــاأن  دين 

الــّلــقــاء مع  بـــالآخـــر«. هــكــذا ي�شبح  الأولـــوّيـــة والهــتــمــام 

احتمال  على  وُقـــدرة  الــعــدو،  مــع  توا�شاًل  دائــمــاً  الغريب 

الآخر ب�شهولة«. ففي مراك�س، حيث ف�شلت لغة كانيطي، 

دخل احلي اليهودي القدمي والتقى هناك بذاته: »ل اأريد 

ولكنني  ال�شنني.  مئات  قبل  هنا  كنت  املكان،  هذا  ُمغادرة 

اأخــرى،  مــرة  �ــشــيء  كــل  ا�شتح�شرت  والآن  ــر،  الأمـ ن�شيت 

لقد وجدت كثافة احلياة مك�شوفة وحرارتها التي اأح�شها 

اأنَّ  اأعتقد  ملا وقفت هناك،  ال�شاحة،  بنف�شي. كنت يف هذه 

هذه ال�شاحة هي اأنا نف�شي«.

الآخــر  مع  التوا�شل  هــذا  كــان  اإذا  عما  الكاتب  ويت�شاءل 

ين�شاأ  هنا  ال�شاملة«.  ملدى تطور احلرّية  بالقيا�س  »يذبل 

القلق الذي اأثار مارتني ر. دين، اأي حني تاأتينا ال�شجاعة 

على  نعمل  اأو  عــدو،  اأّنـــه  على  ونعامله  الآخـــر  فن�شتثني 

الغرابة  حُتيي  ولــهــذا  والــذوبــان.  النــدمــاج  عــرب  اإخفائه 

ــة عــلــى املــ�ــشــتــوى الـــفـــردي الــتــعــار�ــس  والــتــغــريــب املُــعــا�ــَش

ال�شيا�شي.  والنِّفاق  الجتماعي 

   حتـــّدث »مــارتــني ر. ديـــن« عــن هــذا الــ�ــشــراع انــطــالقــاً 

ويف  فيه  اأّثــرت  املــزدوجــة  فاأ�شوله  الــذاتــّيــة؛  من جتربته 

ال�شراع  عــالقــة  يف  الآخـــر  »ديـــن«  يعك�س  حيث  كــتــابــاتــه. 

الطفولة  فيتذّكر  ُمتلفة،  م�شتويات  على  ــذات  الـ مــع 

ة به باعتبارها »اأماكن للحنني«، ويتذّكر نف�شه يف  اخلا�شّ

زياراته يف املدن الكبرية، باري�س اأوًل، حيث تعّرف على » 

انفتاح العامل«. يف هذه الآثار يدور مركز حياة مارتني: 

اأبواه الثنان، الّلذان ا�شتغل عليهما  ثقافّياً يف موؤلفاته، 

وكــالهــمــا اأعــطــاه قــطــعــة مــن الــَغــريّيــة، وعــربهــا اأخـــذت 

ي�شعب  مــزدوجــاً  معنى  اأم  وبلد  وطــن  مثل  م�شطلحات 

التقاطه.

ُمعاملة  فناق�س  لكتاباته؛  دافعة  قّوة  الكاتب  خلق  هكذا 

يتاأرجح  الذي  للغريب،  وال�شيا�شية  الجتماعية  املجتمع 

بــني الــرفــ�ــس والــتــطــويــع. ويــبــدو تــاأثــر الــكــاتــب باإليا�س 

كــانــيــطــي احلــا�ــشــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل لــــــالآداب، كــبــرياً 

املثَقل  كانيطي  »اأراد  ديـــن:  ر.  مــارتــني  يــقــول  كــتــابــه.  يف 

الحتفاظ  وجغرافيات،  متلفة  بلغات  احلياة  يف  مبكراً 

الأ�ــشــل.  اإىل  ترجمة  اأيــة  لنف�شه  يرف�س  اإّنـــه  بالغريب. 

اأن ي�شبح هو نف�شه غريباً. حني يعود من مراك�س  يريد 

اأن يوا�شل الكتابة«.  ي�شتطيع 

مقولة  دين  ر.  مارتني  الكاتب  يقتب�س  كتابه  مقدمة  يف   

ــو: »الــغــريّيــة يف الــعــامل هي  ــ لـــ مــارتــني تــيــودور ف. اأدورن

الآخــر،  اآخــر غري  �شيء  اأنها  على  يدركها  فن، من  حلظة 

ــه من  ــاأّن فــاإنــه مل يــدركــهــا اأبـــــداً«. هــكــذا يــوؤمــن مــارتــني ب

ال�شّحي العراف باأن الآخر جزٌء من ذواتنا، بدل منحه 

ــاًل مــن الرتـــيـــاب«، و�شجنه بــني الإقــ�ــشــاء والــدفــاع  »جمـ

هي  والأ�ــشــلــوب،  والــطــابــع،  الــهــويــة،  مثل  فمفاهيم  عنه؛ 

مفاهيم يلتقي فيها ما هو ذاتي مبا هو غريب: »الهوية 

اآخر غري غرفة �شدى، فيها يرا�شل الّذاتي  لي�شت �شيئاً 

اخلا�ّس مع الأجنبي الغريب ويلعب الثنان يف واحد«.

 ويحاول املوؤّلف على ما يبدو درا�شة عنا�شر احلجاج لهذا 

امل�شاد واملثري انطالقاً من جتربته اخلا�شة. لقد  اللعب 

اأ�ّش�س مارتني ر. دين انطالقاً من جتربته الذاتّية معنى 

اكت�شافه  اإعـــادة  يجب  الـــذي  والــثــقــافــة  الــفــن  يف  للغرابة 

يف  عــام  ب�شكل  امل�شاركة  على  تعمل  فالثقافة  جديد.  من 

وهي  املجتمع.  وحــول  ال�شيا�شة  حــول  الــدائــرة  النقا�شات 

الذاتّية عند مارتني  التجربة  اإىل  نقا�شات تعود جذورها 

يعتربها  التي  واحلــدائــق  طفولته  يتذّكر  الــذي  ديــن  ر. 

الــكــربى مثل  للمدن  زيــاراتــه  ويتذكر  احلــنــني«،  »اأمــاكــن 

باري�س التي اعتربها« انفتاحاً على العامل«.

»بوا�شطة غريّية  باأّنه  القول  اإىل  ر. دين  وينتهي مارتني 

مفهومان  فهما  ــة«.  اخلــا�ــشّ غــريّيــتــي  ــا  اأنـ اأعــــرف  ــر  الآخــ

متداخالن مع بع�شهما البع�س، ويكمل كل واحد منهما 

الآخر. والغرابة ل تبداأ خارج الذات، بل هي موجودة يف 

نف�شه. الإن�شان 
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�ملحتوى �ملتعدد : �جلر�ثيم يف د�خلنا ونظرة �أو�سع للحياة

لإد يونغ

ماك * د ال�سَّ حُممَّ

يتفكر القارئ امل�سلم للقراآن الكرمي يف الآية 21 من �سورة الذاريات التي تقول: »ويف اأنف�سكم اأفال تب�سرون«.

ويقوده تفكره اإىل الت�ساوؤل: هل املق�سود بذلك هو ب�سمة العني التي تختلف من اإن�سان اإىل اآخر؟ والتي ميكن من خاللها - من خالل العني - اأن ي�سرب الطب غور بع�ض الأمرا�ض 

الداخلية قبل ا�ستفحالها؟

اأم املق�سود هو ب�سمة الأ�سبع التي يتميز بها كل اإن�سان عن كل النا�ض؟

اأم املق�سود هو الدماغ الذي يتمتع بقدرات هائلة مل ي�ستطع العلم حتى اليوم حتديدها اأو ح�سرها؟ اأم املق�سود بذلك، اجلهاز الع�سبي لالإن�سان الذي، كما يقول العلماء، لو ربطت 

اأطراف �سبكة الأع�ساب يف ج�سم اإن�سان واحد على �سكل حبل مرتابط، لكان باإمكانها اأن تلف الكرة الأر�سية كاملة.. ورمبا اأكرث من مرة واحدة.

اأم املق�سود بذلك هو كل هذه الأمور جمتمعة؟

غري اأّن الكتاب اجلديد عن امليكروبات واجلراثيم والطفيليات التي تعي�ض فينا وتعي�ض معنا، يقدم بعدًا اآخر اأو اإجابة جديدة للدعوة القراآنية اإىل التفكر يف النف�ض، ليقدم 

حقائق علمية جديدة اأو غري معروفة من عامة النا�ض، وحتى من كثري من العلماء واخلرباء والخت�سا�سيني.

وكما قال املوؤلف لقارئ كتابه اأّنه وهو يقراأه، )ونقول اأي�شاً 

قراءتك  اأثناء  اإنــك  الآن(  يقراأها  وهــو  املجلة  هــذه  لقارئ 

هذا الن�س ومن حيث ل تدري فاإن مليارات من امليكروبات 

يف  وتت�شاعف  تتكاثر  املجهرية  اجلراثيم  من  وتريليونات 

كل  مع  واأنــك  الداخلية،  اأح�شائك  ويف  يديك  ويف  وجهك، 

عملية تنف�س ومع كل حركة تقوم بها، تطلق اإىل الهواء ما 

يعادل 37 مليون جرثومة يف ال�شاعة.

اإنــه مــع كــل غــرام واحــد مــن الطعام  ويــقــول املــوؤلــف اأي�شاً 

الذي تتناوله، فاإنك تتناول معه اأكرث من مليون جرثومة. 

كم  الطعام،  من  فقط  واحــداً  كيلوغراماً  اأكلت  اإذا  فت�شّور 

مليار جرثومة جمهرية تتناول معه؟

وهي  التالية؛  املذهلة  العلمية  الإح�شائية  املوؤلف  ويقدم 

خاليا  لي�شت  الإنــ�ــشــان  خــاليــا  نــ�ــشــف  مــن  يــقــارب  مــا  اأّن 

التايل:  ال�شوؤال  فل�شفياً  تطرح  احلقيقة  وهذه  اإن�شانية!! 

اأيــن يبداأ الأنــا واأيــن  اأي  اأنــا؟  اإذن؟ وهــل الأنـــا..  من نحن 

ينتهي؟

مع  واحــدة  بوي�شة  تالقح  من  الإن�شانية  اخلاليا  تتكون 

املجهرية  اجلــراثــيــم  وتــبــداأ  والأم.  الأب  مــن  دي.اإن.اإيــــــه 

اأن يبداأ  الإن�شانية حتى قبل  بالختالط مع هذه اخلاليا 

على  الأوىل  قبلتها  الأم  تطبع  اأن  وقبل  بالتنف�س،  اجلنني 

وجه جنينها، وقبل اأن يتذوق اجلنني طعم حليب اأمه.

اأّن  التالية، وهي  املذهلة  ذلك احلقيقة  بعد  املوؤلف  ويوؤكد 

و�شحياً  �شليماً  تبني ج�شماً  اأن  ت�شتطيع  الإن�شان ل  خاليا 

من  الريليونات  هــذه  كــل  مــن  وثيقة  م�شاعدة  دون  مــن 

امليكروبات املهاجرة التي ت�شكل ن�شفنا الثاين!!

من هنا ال�شوؤال الكبري مرة ثانية: ما معنى الأنا؟

يتوىل  املناعة  جهاز  اأن  املــتــداولــة  الطبية  الأدبــيــات  تقول 

ــشـــان مـــن خــــالل حتـــديـــد مـــواقـــع ومــكــافــحــة  حــمــايــة الإنـــ�ـ

اأّن  غــري  الإنــ�ــشــان،  ج�شم  اإىل  مت�شللة  دخيلة  عنا�شر  اأي 

يت�شكل  املناعة  جهاز  من  ق�شماً  اأن  توؤكد  العلمية  احلقيقة 

تقوم  امليكروبات  هذه  واأّن  امليكروبات،  من  اأي�شاً  ذاتــه  هو 

باإدارة عمله ولو جزئياً.

ل  فــاإّنــه  بنف�شه،  مــنــفــرداً  منا  الــواحــد  يــكــون  عندما  حتى 

امليكروبات  تاأكل  نــاأكــل،  عندما  فنحن  اأبـــداً.  وحــيــداً  يكون 

منوت  عندما  ولكن  معنا،  ت�شافر  ن�شافر،  وعندما  معنا، 

بالتهامنا!! امليكروبات  تقوم 

هـــذه احلــقــائــق يف الــــذات الإنــ�ــشــانــيــة مــن �ــشــاأنــهــا اأن تعيد 

تــعــريــفــنــا لــذاتــنــا، وفــهــمــنــا لأنــفــ�ــشــنــا ولــلــكــون مــن حــولــنــا. 

القراآنية  الــدعــوة  على  جــديــداً  جــوابــاً  تقدم  فاإنها  ولذلك 

التي  الأ�شرار  كوامن  من  فيها  وما  النف�س  يف  التفكر  اإىل 

خلقها اهلل �شبحانه وتعاىل فينا.

يــغــري من  العلمي اجلــديــد  الأفــــق  هـــذا  عــلــى  النــفــتــاح  اإّن 

نظرتنا اإىل اأج�شامنا وفهمنا له، كما يغري من نظرتنا اإىل 

الكائنات الأخرى، واإىل الطيور يف الف�شاء، واإىل الأ�شجار 

اإىل التفكر  اإىل الدعوة القراآنية  يف الأر�س، مبا ي�شتجيب 

ول  بع�شها  نــرى  كائنات  مــن  اهلل  خلق  مــا  ويف  اأنف�شنا  يف 

وموجودة  لنا،  موجودة  اأّنها  نعرف  ولكننا  اأكرثها!!  نرى 

فينا.

يف الكتاب الذي يت�شمن حتى يف حوا�شيه املو�شعة معلومات 

ي�شكل  الــذي  املرئي  غري  العامل  هــذا  عن  ومذهلة  جديدة 

اإّن  يــونــغ  اأد  املــوؤلــف  يــقــول  اأ�ــشــا�ــشــاً يف وجــودنــا ويف حياتنا، 

عــلــم درا�ــشــة اجلــراثــيــم بـــداأ مــع الــعــامِل الــهــولــنــدي انــتــون 

اجلراثيم  هــذه  اكت�شف  اأول من  كــان  الــذي  ليونهوك  فــان 

و�شماها »احليوانات املجهرية«. وقد وجدها يف كل مكان: 

وحتى  الــفــراء  وعــلــى  اخلــ�ــشــب،  على  الإنــ�ــشــان،  ب�شرة  على 

1783 ا�شتخرج يونغ قطعة �شغرية  داخل العيون. ويف عام 

ووجد  املجهر،  حتت  وتفح�شها  اأ�شنانه  على  تر�شبات  من 

فيها اأعداداً هائلة من الكائنات احلية، تتحرك بانتظام!! 

يــومــهــا كـــان تــقــديــر الــعــامل الــهــولــنــدي - وقـــد ثــبــت فيما 

بــعــد اأن تــقــديــره كـــان �ــشــحــيــحــاً - هــو اأنـــه تــوجــد كــائــنــات 

من  عــدداً  اأكــرث  فمه  ت�شبح وحتلق يف  جمهرية )جراثيم( 

تاأخذ  مل  الــوقــت  ذلــك  يف  درا�شته  اأّن  غــري  هولندا!  �شكان 

الكائنات املجهرية مل تكن  حقها بالهتمام لأّن روؤية هذه 

النا�س. متوفرة لبقية 

الن�شف  حــتــى  اأي  ــرى،  اأخــ �شنة  مــائــة  الــعــامل  انــتــظــر  لــقــد 

حتى  املــوؤلــف،  يقول  كما  ع�شر،  التا�شع  القرن  من  الثاين 

ــاً يف عــلــم  ــشـ يـــدخـــل الــعــلــم مــرحــلــة جـــديـــدة ومـــثـــرية اأيـــ�ـ

با�شري،  لوي�س  مثل  علماء  ربــط  عندما  وذلــك  اجلراثيم، 

ــوزف لــيــ�ــشــر، بــني اجلــراثــيــم وبع�س  وروبــــرت كــو�ــس وجــ

على  اجلراثيم  وبــقــدرة  الإنــ�ــشــان،  ت�شيب  التي  الأمــرا�ــس 

 « تكونت  وهــكــذا  املعدية.  الوبائية  الأمــرا�ــس  يف  الت�شبب 

العامل  ينظر  التي  العد�شة  واأ�شبحت  اجلراثيم«  نظرية 

بـــل واإىل  مـــن خــاللــهــا اإىل الإنـــ�ـــشـــان: �ــشــحــتــه ومــر�ــشــه، 

املادية! حقيقته 

اأ�ــشــا�ــس مكافحة  تــقــوم الــنــظــريــة الــ�ــشــحــيــة الــعــامــة عــلــى 

امليكروبات  هــذه  ولكن  امليكروبية-  -اجلراثيم  البكترييا 

اأن  لنا  يكن  ول  دونها،  من  نعي�س  ل  فنحن  فينا؛  كامنة 

منها.  نتخل�س  اأن  م�شلحتنا  من  لي�س  بل  منها،  نتخل�س 

الأمرا�س،  لنا  ي�شبب  الكائنات  هذه  من  قلياًل  اأن  �شحيح 

واأ�شا�شي  �شروري  حفظها  اأن  هو  اأي�شاً  ال�شحيح  اأن  غري 

حلياتنا، بل اإّنها اأ�شا�شية حتى نكون نحن من نكون.
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الع�شرين،  القرن  يف  الإلكرونية  الأجــهــزة  تطور  ومــع 

الكامنة  الكائنات  هذه  اأ�شرار  غور  �شرب  يف  العلم  تو�شع 

فــيــنــا. ومـــن الــعــلــمــاء الــذيــن بــرعــوا يف ذلـــك كــمــا يقول 

املوؤلف، نورمان بي�س الذي فتح اأبواب البحث العلمي يف 

اأ�شرار الكائنات املجهرية على م�شراعيه.

ــامل اجلــراثــيــم دافــيــد ريــلــمــان  ــدد عـ 1999 جـ ــام  فــفــي عـ

ــون لـــيـــونـــهـــوك، فــاأخــذ  ــتـ ــامل الـــهـــولـــنـــدي انـ ــعـ جتـــربـــة الـ

املجهر  حتت  ودر�شها  اأ�شنانه  حــول  الر�شب  من  قطعة 

كائنات  وجــود  ليكت�شف  املــرة،  هــذه  املتطور  الإلــكــروين 

جديدة مل ي�شاهدها �شلفه. ويف عام 2005 اكت�شف العامل 

400 ف�شيل جديد من البكترييا يف اأح�شاء  ريلمان اأي�شاً 

الإن�شان مل تكن معروفة من قبل.

الأمــعــاء  يف  تعي�س  التي  املجهرية  الكائنات  اأّن  ووجــد 

الأمعاء  نهاية  يف  تعي�س  التي  تلك  غري  هي  الدقيقة 

الكائنات  �شد�س  فــاإّن  الإن�شان،  يدي  يف  حتى  الغليظة. 

ت�شبه  اليمنى  اليد  كف  يف  تعي�س  التي  فقط  املجهرية 

الإنــ�ــشــان  مــن  الي�شرى  الــيــد  كــف  يف  تعي�س  الــتــي  تلك 

نف�شه!!

تع�شع�س  التي  اجلرثومية  الكائنات  فــاإّن  الطبيعة  ويف 

يف حقول العنب -الكرمة- مثاًل يف مزرعة ما، تختلف 

وذلك  لها  متاخمة  مزرعة  يف  تع�شع�س  التي  تلك  عن 

املزرعة  يف  تلك  عن  املــزرعــة  هــذه  يف  الربة  لختالف 

الكف  عن  الأيــن  الكف  اختالف  مثل  تاماً  املقابلة، 

الأي�شر.

وتوؤكد درا�شة الدكتور يونغ، وهو نف�شه عامِل جراثيم، 

الإنــ�ــشــانــيــة واخلــاليــا اجلــرثــومــيــة تعتمد  اأّن اخلــاليــا 

ويف�شر  التكامل.  حد  واإىل  مذهل  ب�شكل  بع�شها  على 

تطورا  احلية  الكائنات  وهــذه  الإن�شان  اإن  بقوله  ذلك 

بل  بالعمل،  تقوم  وهــي  ــاأوى،  املـ لها  نوفر  فنحن  مــعــاً، 

بالإدارة- على حد قوله-

اأّمــا  وحــدة.  األــف   25 من  يتاألف  الإن�شاين  اجلينوم  اإن 

املــوجــودة  املجهرية  الكائنات  جينوم  وحـــدات  جمموع 

داخل ج�شم الإن�شان فتبلغ 500 مرة اأكرث، اأي ما يعادل 

12 مليون ون�شف املليون وحدة!! فهل يف�شر ذلك ولو 

بع�س الإجابة على الدعوة القراآنية للتفّكر يف النف�س؟

ــك يـــوؤكـــد املـــوؤلـــف يف كــتــابــه عــلــى حقيقة  ــل ذلـ مـــن اأجــ

ــي » اأن اأجــ�ــشــامــنــا تــتــكــون، ويــعــاد  ــرى، وهـ ــ مــذهــلــة اأخـ

تكوينها با�شتمرار من خالل البكترييا املوجودة فينا«، 

حــتــى اأنـــه يــذهــب اإىل حــد الــقــول »اأنـــا ل احــتــوي على 

كائنات جمهرية؛ اإنني كائن من جمموع هذه الكائنات 

املجهرية«.

املجهرية  واجلــراثــيــم  امليكروبات  هــذه  كــل  لي�شت  ولكن 

ف�شائل  تكنت  لقد  معه.  ومتكاملة  لالإن�شان  �شديقة 

اأنتجها  التي  امل�شادات  على  ال�شتقواء  من  منها  عديدة 

ــاهـــرة قــلــق  الـــظـ اأثـــــــارت هــــذه  الـــطـــب حــتــى الآن. وقــــد 

الثانية  للمرة  رمبــا  قــررت  التي  املتحدة  الأمم  منظمة 

مقدمة  يف  الطبية  الق�شية  هــذه  ت�شع  اأن  تاريخها،  يف 

الإن�شانية  على  اخلطرية  لنعكا�شاتها  نظراً  اأولوياتها 

اأّن الأمـــرا�ـــس  جــمــعــاء. وتـــوؤكـــد الإحـــ�ـــشـــاءات الــعــلــمــيــة 

 700 حياة  على  �شنوياً  تق�شي  البكترييا،  ت�شببها  التي 

عدد  يرتفع  اأن  العلمية  الدرا�شات  وتتوقع  اإن�شان.  األف 

�شحايا البكترييا من بني الإن�شان يف عام 2050، اإىل 10 

�شنوياً. ماليني �شخ�س 

ال�شوؤالني الكبريين:  من هنا كان الركيز العلمي على 

ال�شوؤال الأول هو كيف تكنت البكترييا من ال�شتقواء 

ــادات الــتــي اأنــتــجــهــا الإنــ�ــشــان؟ وكــيــف قامت  عــلــى املــ�ــش

الذاتية  باملناعة  البكترييا  من  اجلديد  اجليل  بتوريث 

�شد هذه امل�شادات؟

اأّمـــا الــ�ــشــوؤال الــثــاين واملــرتــب عــن الأول، فهو: مــا هي 

قدرات  يف  التحولت  هذه  على  املرتبة  النتائج  اأخطار 

�شيتعامل  وكــيــف  لــلــمــ�ــشــادات؟  ومــقــاومــتــهــا  الــبــكــتــرييــا 

الإن�شان )والطب حتديداً( معها؟

لالإجابة عن هذين ال�شوؤالني، توجه العلماء اإىل درا�شة 

بكترييا الغابات واحلقول للبحث عن م�شادات جديدة؛ 

ذلــك اأنـــه مــن دون هــذه املــ�ــشــادات )اجلــديــدة( فـــاإن اأي 

اأن تعر�س  اأو حتى عملية ولدة، يكن  عملية جراحية، 

الإن�شان خلطر الإ�شابة بالتهابات قاتلة!

انت�شار  طبيعة  من  تغري  احليوية  امل�شادات  اأّن  �شحيح 

وعمل امليكروبات يف ج�شم الإن�شان، وعلى ج�شم الإن�شان، 

امل�شادات  هــذه  مهمة  كانت  واإذا  الإن�شان،  ج�شم  وحــول 

الق�شاء على البكترييا امل�شببة للمر�س، فاإنها يف الوقت 

على تطوير جهاز  املجهرية  احليوانات  ذاته حتفز هذه 

اإنتاج بكترييا متفوقة على  اإىل  يوؤدي  املناعة لديها مبا 

م�شدر  وهــنــا  ولفعاليتها.  لــدورهــا  ومعطلة  املــ�ــشــادات 

موقع  يحتل  اليوم  وهو  الإن�شانية.  احلياة  على  اخلطر 

ال�شدارة يف الهتمامات الطبية اجلرثومية.

تتفوق  جــديــدة  اإن�شانية  اآلــيــة  اإىل  الــو�ــشــول  يف  ــاًل  واأمـ

يلجوؤون  العلماء  فــاإن  اجلرثومية،  املقاومة  اآلية  على 

الدائرة  خــارج  )اأي  الطبيعة  يف  البكترييا  درا�ــشــة  اإىل 

املن�شودة،  �شالتهم  يجدون  لعلهم  املبا�شرة(  الب�شرية 

اإىل  الإن�شان يتوقف  اإن م�شتقبل �شحة  ُيَوفقون؟  فهل 

حد بعيد على اجلواب عن هذا ال�شوؤال!!

باأكرث  �شنوياً  تفتك  للم�شادات  املقاومة  البكترييا  اإّن 

قــد يرتفع عدد   2050 عــام  اإنــ�ــشــان. ويف  األـــف   700 مــن 

اإىل  العاملية  ال�شحة  منظمة  درا�شات  ح�شب  ال�شحايا 

10 ماليني اإن�شان اإذا مل يتمكن العلم من الك�شف عن 

م�شادات فعالة جديدة.

اأجــريــت يف عام  الــتــي  العاملية  الــدرا�ــشــات  ــدت  اأكـ ولــقــد 

2014 اأّن 60 باملائة من البكترييا »اجلديدة« التي عرث 

بوا�شطة  للعالج  قابلة  غري  املر�شى،  اأح�شاء  يف  عليها 

البن�شلني، واأّن 25 باملائة منها على الأقل تتمتع بقدرة 

على مقاومة كل اأنواع امل�شادات املعروفة.

ذلـــك هو  الــرئــيــ�ــس وراء  الــ�ــشــبــب  اأّن  الــعــلــمــاء  ويــعــتــقــد 

الإن�شان  على  احليوية  امل�شادات  ا�شتخدام  الإفراط يف 

وعلى احليوانات التي توؤكل حلومها فيما بعد.

ــاول املـــ�ـــشـــادات  ــنـ فــقــد تــ�ــشــاعــفــت 50 بـــاملـــائـــة نــ�ــشــبــة تـ

2000 و2014. ويف تقديرات البنك  احليوية بني عامي 

الدويل التي ن�شرت يف �شهر �شبتمرب - اأيلول 2016 فاإّن 

اللتهابات اجلرثومية التي ت�شيب الإن�شان قد ترتفع 

تكاليفها اإىل ما بني 1،1 باملائة و 3،8 باملائة من الدخل 

العاملي.

بــداأت  الــتــي  الق�شية  اإىل حــجــم  الأرقــــام  هــذه  وتــ�ــشــري 

حتتل �شّلم الأولويات يف الهتمامات العاملية.

قــديــاً قـــال الــفــيــلــ�ــشــوف �ــشــقــراط » اعـــرف نــفــ�ــشــك« . 

امليكروبات  عــن  �شيئاً  يــعــرف  �ــشــقــراط  يكن  مل  يومها 

الــكــائــنــات املجهرية  واجلــراثــيــم والــفــريو�ــشــات و�ــشــائــر 

اأما هذا  الأخرى . كان يتحدث عن النف�س الإن�شانية. 

اأما عالقة  الكتاب فاإنه يتحدث عن اجل�شم الإن�شاين. 

اجل�شم بالنف�س فذلك مو�شوع اآخر.
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تدخالت حمفوفة باملخاطر: جمل�ض �لأمن و�سيا�سة

 �لفو�سى .. لهارديب �سينغ بوري

فينان نبيل  *

 تبلورت فكرة هذا الكتاب مع بداية الدورة ال�سابعة لع�سوية الهند الدائمة يف الأمم املتحدة عام 2011-2012. ويخُل�ض موؤلفه اإىل اأن ا�ستخدام القوة- 

بتفوي�ض جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة اأو بدونه- اأ�سفر عن الكثري من التداعيات غري املق�سودة، والتي كانت- يف معظم احلالت- كارثية. وقد يكون 

اإذن  1999، حينما �سن حلف الناتو �سربات جوية بدون  ال�ستثناء الذي يتم ال�ست�سهاد به على اإجناز املنظمة الدولية هو قرار التدخل يف كو�سوفا عام 

جمل�ض الأمن، وجنح يف وقف التطهري العرقي بحق املواطنني الألبان.

بالن�شبة  الــكــتــاب يف حلظة حمــوريــة  هــذا  �ــشــدور  جــاء 

عامل  ظل  ففي  ككل؛  العاملي  والنظام  املتحدة،  لــالأمم 

يـــوج بــالــقــالقــل والـــنـــزاعـــات، ويــحــفــه قـــدر كــبــري من 

املــخــاطــر وعـــدم الــطــمــاأنــيــنــة. يــتــنــاول الــكــتــاب قـــرارات 

الع�شر  احلــا�ــشــمــة يف  الــلــحــظــات  خــالل  ــن  الأمـ جمل�س 

اأمن  على  الأع�شاء  الــدول  �شلوك  اأثــر  وكيف  احلديث، 

العامل وا�شتقراره؟ وكيف كان التدخل يف اأغلب الأحيان 

ي�شبق الدبلوما�شية الوقائية والو�شاطات؟ مما يدفعنا 

تاأ�ش�شت  اأجله  من  الــذي  الأول  الهدف  يف  التفكري  اإىل 

هـــذه املــنــظــمــة الــدولــيــة يف �ــشــان فــرانــ�ــشــيــ�ــشــكــو)1945( 

ــد اأهـــدافـــهـــا الــرئــيــ�ــشــة نـــزع الــ�ــشــالح،  والـــتـــي كــانــت اأحــ

واحلفاظ على حقوق الإن�شان، ويدفعنا للت�شاوؤل حول 

يف  نواجهها  التي  التحديات  لتواكب  اإ�شالحها  وكيفية 

احلا�شر يف ظل املتغريات العاملية.

عمله  خالل  من  النقاب  بوري«  �شينغ  هارديب  يك�شف« 

كــدبــلــومــا�ــشــي متميز وممــثــل دائـــم لـــالأمم املــتــحــدة يف 

�شنع  يف  التدخل  عمليات  عــن   )2005- جينيف)2002 

ــرار فــيــمــا يــخــ�ــس الــتــدخــل الــعــ�ــشــكــري يف جمل�س  ــقـ الـ

غريب  الــقــرار  اتــخــاذ  مّت  كيف  الــكــتــاب  يو�شح  الأمـــن. 

الأطوار، با�شتخدام القوة يف ليبيا، وي�شلط ال�شوء على 

اجلدال غري املدرو�س من جانب بع�س اأع�شاء املجل�س 

الدائمني.

اأّن  »كيف  باملخاطر  حمفوفة  تدخالت  كاتب«  »يو�شح 

مــوؤخــًرا-  الــقــوة  فيها  ا�شُتخِدَمت  التي  احلــالت  بع�س 

�ــشــوريــا والــيــمــن  ــا يف  اأيــ�ــشً لــيــ�ــس فــقــط يف ليبيا ولــكــن 

خالل  �شريالنكا  يف  الهند  مغامرة  عن  ف�شال  والقرم، 

ثمانينيات القرن املا�شي- خلفت وراءها خرابا مدمرا، 

ت�شريحية  روؤية  باملخاطر«  حمفوفة  تدخالت   « يك�شف 

لثورات الربيع العربي، وحتليال عميقا ل�شنع القرارات 

امل�شوؤولة عن الو�شع اخلطري ال�شائد، وا�شتخدام القوة 

من  ذلك  عن  ترتب  وما  املتمردين،  وت�شليح  الع�شكرية 

اخللفيات  عن  اللثام  املوؤلف  ك�شف  والتهجري.  الت�شرد 

ــوات حــفــظ الــ�ــشــالم الـــدولـــيـــة، وحـــذر  املــريــبــة خــلــف قــ

وتفوي�شهم  للمتمردين  الــر�ــشــيــد  غــري  الت�شليح  مــن 

اإىل  اأدى  مما   2003 العراق  غزو  منذ  القوة  ل�شتخدام 

تر�شيخ وجود جماعات وح�شية مثل داع�س.

عيان«،  »ك�شاهد  املوؤلف  روؤيــة  على  الكتاب  هــذا  ي�شتند 

الـــدول  تــبــادل الأدوار بــني  لــنــا تــفــا�ــشــيــل  حــيــث يــقــدم 

الع�شوية يف جمل�س الأمن )رو�شيا -  الدائمة  اخلم�س 

منها  ولكل  املتحدة(  اململكة  ال�شني-اأمريكا-  فرن�شا- 

يف  بالقوة  التدخل  ق�شايا  على  )الفيتو(  النق�س  حق 

ال�شرق الأو�شط. منطقة 

يــوؤكــد املــوؤلــف اأيــ�ــشــا عــلــى اأن الــهــنــد حـــذرت مــن مغبة 

لو  الــهــنــد  اأن  ويـــرى  و�ــشــوريــا،  ليبيا  يف  الــنــظــام  تغيري 

فارقا  الأمن لأحدثت  دائما يف جمل�س  اأ�شبحت ع�شوا 

الطاحمة  الدول  اإىل جنب مع غريها من  كبريا جنبا 

وجنوب  كــالــربازيــل  الأمــن  مبجل�س  دائــمــة  ع�شوية  يف 

اإفريقيا. 

القوة،  با�شتخدام  قرارات  لتخاذ  اأمثلة  الكاتب  ويقدم 

الأمن  جمل�س  اأع�شاء  جميع  اتخذه  الذي  القرار  منه 

يف الـــ�ـــشـــاأن الــلــيــبــي، فــقــد مت تـــربيـــر الـــقـــرار بــاعــتــبــار 

ب�شكل   1969 عــام  منذ  بــالده  يحكم  ديكتاتورا  الــقــذايف 

بالت�شفية  معار�شيه  تهديد  على  يعمل  واأنـــه  دمـــوي، 

اجل�شدية، وهكذا اأ�شبحت هذه الدول - مع وجود قدر 

باملوافقة  )�ــشــواء  التــفــاق  على  قــادرة  ال�شعوبات-  من 

التدابري  ب�شاأن  الت�شويت(  عن  المتناع  اأو  ال�شريحة 

والتقطت  ليبيا،  يف  املدنيني  ال�شكان  حلماية  اجلــويــة 

ــرار جمل�س  الــتــفــويــ�ــس )قــ دول حــلــف الأطــلــ�ــشــي هـــذا 

الأمن 1973( وجعلت بني غازي موؤمنة ب�شكل فعال، ثم 

اإجبار  تطور الو�شع، ومت اإعالن الهدف احلقيقي وهو 

»القذايف« على التخلي عن ال�شلطة من خالل الهجمات 

اجلوية املتوا�شلة على العا�شمة طرابل�س وغريها من 

م�شت�شاري  الو�شع عددا من  هذا  ودفع  النظام،  معاقل 

القذايف وم�شاعديه اإىل الفرار من العا�شمة اإىل اأن مت 

الليبيني  قبل  مــن  اأكتوبر   20 يــوم  نف�شه  الــقــذايف  قتل 

بعد حماولته الهروب اإىل �شرت يف عملية هزت ال�شني 

غ�شون  ويف  ولندن  وباري�س  وا�شنطن  واأفاقت  ورو�شيا، 

ل�شتخدام  الأمـــن  جمل�س  تفوي�س  انــتــزاع  عــلــى  اأيـــام 

يف  جتــاوز  الأطل�شي  �شمال  حلف  ولكن  ليبيا،  يف  القوة 

تنفيذ التفوي�س املحدود الذي منحه له جمل�س الأمن 

حلماية املدنيني الليبيني مما اأدى اإىل عواقب وخيمة.

ال�شوري،  بال�شاأن  يتعلق  فيما  اآخر  مثال  الكاتب  ي�شوق 

جمل�س  يف  الع�شوية  دائمة  اخلم�س  الــدول  ا�شتطاعت 

�شوريا  التدخل يف  ب�شاأن  الأمن ح�شد مواقف م�شركة 

�شد  املعار�شة  فيها  تفجرت  كــانــت  قــد  والــتــي  بــالــقــوة، 

هذا  اأدى  واأي�شا  يحكمها،  الــذي  الديكتاتوري  النظام 

وقتل  وت�شريد  �شوريا  يف  الو�شع  تــدهــور  اإىل  التدخل 

دولية  قــوات  تدخل  بــاأن  قناعة  على  بــوري  مواطنيها. 

مريعة.  نتائج  اإىل  يــوؤدي  داخلية  �شيا�شية  اأزمـــات  اإىل 

يــتــ�ــشــاعــد احلــــرج مـــن عــجــز الأمم املــتــحــدة عـــن بــذل 

الإغاثة  بتوفري  ال�شوريني  مل�شاعدة  اجلهود  من  املزيد 

الإن�شانية بتمويل كاف للبع�س داخل البالد.

اإل  الأع�شاء  الــدول  بني  اخلــالفــات  من  الرغم  وعلى   

التوافق  اأجل حتقيق  اإخفائها من  اأنهم حري�شون على 

نحو ق�شايا عديدة، فلقد احتدوا على التفاق النووي 

ت�شوية  نحو  اجتهوا  اأنهم  ويبدو   ،2015 عام  اإيــران  مع 

التحديات  حول  والتفاق  اأوكرانيا،  اأزمة  ب�شاأن  موؤقتة 

الأمنية املتعددة يف اإفريقيا عن طريق الدخول يف حوار 

مع الحتاد الإفريقي، اإل اأّنهم ت�شاركوا يف احلفاظ على 

ال�شيادة امل�شركة خال�شة لهم يف جمل�س الأمن وتركوا 
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اأكرث  بو�شفها  برزت  والتي  للهند  الإحباط  الكثري من 

الدول املر�شحة )من الناحية القت�شادية وال�شيا�شية( 

ف�شال  الأمـــن،  جمل�س  يف  دائـــم  مقعد  على  للح�شول 

يف  املتحدة  بالوليات  والن�شطة  الوثيقة  عالقتها  عن 

ال�شني. مواجهة 

»الــ�ــشــامــت«  املــتــحــدة  الأمم  دور  عـــن  الــكــاتــب  حتــــدث 

يف احلـــرب بــالــيــمــن، وكــيــف �ــشــاعــدت الــقــوى الــغــربــيــة، 

على  الت�شر  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  جّيد،  ب�شكل 

اليمن يف  اأّن  اإىل  مــ�ــشــرًيا  الــكــارثــيــة؟  مــ�ــشــارات احلـــرب 

قوات  هجوم  بداية  فمنذ  ال�شعودي،  ال�شتهداف  دائرة 

التحالف التي تقودها ال�شعودية على اليمن، قتل اأكرث 

دمــرت  كما  املــدنــيــني،  مــن  ن�شفهم  �شخ�س،   6000 مــن 

ــدار�ـــس ومــيــمــات  املـــنـــازل واملــ�ــشــتــ�ــشــفــيــات والـــطـــرق واملـ

ت�شببت  الع�شكرية،  احلملة  لهذه  ونتيجة  الالجئني. 

 2.5 اليمنيني، وقد نزح نحو  يف جماعة كبرية لل�شكان 

�شخ�س. مليون 

الرغم  وعلى  اأّنه  هارديب،  الهندي  الدبلوما�شي  ويرى 

الــتــدخــل الــعــ�ــشــكــري لـــقـــوات الــتــحــالــف الــتــي  اأّن  مـــن 

فقد  الآن،  حتى  جنــاحــاً  حتقق  مل  ال�شعودية،  تقودها 

انتهاكاً  يعد  مــا  اأيــ�ــشــاً،  ال�شنة  اجلــهــاديــون  اإلــيــه  ان�شم 

للقانون الإن�شاين الدويل. وذكر اأّن بير موير، رئي�س 

للبالد يف  زيارة  بعد  الأحمر،  لل�شليب  الدولية  اللجنة 

اأغ�شط�س من العام املا�شي، لحظ بدقة كارثة اإن�شانية 

اأ�شهر  خم�شة  بعد  اليمن  يف  الو�شع  »وا�شفا  خطرية: 

خم�س  بعد  �شوريا  تــبــدو  وكــاأّنــهــا  بــالــقــوة،  التدخل  مــن 

�شنوات من احلرب-.

الو�شع  �شيكون  هــل  هــارديــب:  الــدبــلــومــا�ــشــي  يــتــ�ــشــاءل 

اإذا  اأف�شل يف اليمن، وكذلك يف دول اأخرى يف املنطقة، 

لهذه  الداخلية  ال�شيا�شة  الغربية يف  القوى  تتدخل  مل 

الدول؟ ويقول هارديب، اإّنه يف حماولة لإعادة حكومة 

ــادي، و«مــنــع منــو الــنــفــوذ الإيـــــراين يف املــنــطــقــة عن  هــ

اإ�شعاف »احلوثيني«، مت اإطالق عملية »عا�شفة  طريق 

قوله-  حد  -على  واملت�شرعة  واملكلفة  الطويلة  احلزم«، 

الدبلوما�شي  وقـــال  هـــذا.  يــومــنــا  تـــزال حــتــى  والــتــي ل 

واملخابراتي  اللوج�شتي  الــدعــم  اإّن  هــارديــب،  الهندي 

لل�شعوديني،  والربيطاين  الأمريكي  الع�شكري  والدعم 

الأهلية  احلرب  حّول  اخلليج،  دول  مع  جنب  اإىل  جنباً 

على  اأنــــه  مــ�ــشــيــفــاً  دويل ممــتــد،  �ـــشـــراع  اإىل  الــيــمــنــيــة 

يف  »الأولــيــة«  املتحدة  الوليات  م�شلحة  اأن  من  الرغم 

اجلزيرة  �شبه  يف  القاعدة  تنظيم  حماربة  كانت  اليمن 

املتحدة  الــوليــات  اأّن  العجيبة  املفارقة  لكن  العربية. 

اأّنها  األزمت نف�شها مبحاربة احلوثيني على الرغم من 

وداع�س  القاعدة  حماربة  على  قــادرة  تعترب  جمموعة 

الـــذي جتاهل  املــدرو�ــس  الــتــدخــل غــري  اأّن  اإىل  .واأ�ـــشـــار 

النظام الق�شائي يف اليمن ف�شاًل عن املجتمع الدويل 

الأمــن  جمل�س  قبل  مــن  �شريحة  اإدانـــة  اأي  يــواجــه  مل 

عن  امل�شوؤولة  الدولية  الهيئة  وهــي   - املتحدة  لــالأمم 

اأن  اإىل  الكاتب  .نبه  العامليني  والأمـــن  ال�شالم  �شمان 

لالأمم  العام  لالأمني  ال�شابق  املبعوث  عمر،  بن  جمال 

املــتــحــدة اخلــا�ــس اإىل الــيــمــن، كـــان عــلــى مــ�ــشــارف حل 

مــار�ــس  املــتــحــاربــة يف  الأطـــــراف  بــني  تــفــاو�ــشــي  �شلمي 

من  والإجــبــار  والتدخل  املنتظمة  الإعــاقــة  لكن   ،2015

ي�شتقيل  جعلته  �ــشــده،  مــور�ــشــت  الــتــي  خــارجــيــة  قــوى 

اليمن.  يف  ع�شكرياً  ال�شعوديني  تدخل  مــن  �شهر  بعد 

ال�شامت«  »املتفرج  دور  لعبت  املتحدة  الأمم  اأّن  موؤكداً 

املناه�شة  اجلماعات  متلف  ال�شعوديون  �شلح  حني  يف 

التي  الأخــطــاء  تكرار  وبالتايل  وحلفاءهم،  للحوثيني 

قوة  املرة،  هذه  ولكن  و�شوريا.  ليبيا  يف  الغرب  ارتكبها 

اإقليمية، ولي�س قوة خارجية غربية.

فريى  املجل�س،  داخـــل  الــقــوى  تــوازنــات  الــكــاتــب  يحلل 

بع�س  ــع  ــراجـ تـ ــم  رغــ الـــفـــاعـــل  ــزال  ــ تـ ل  ــنــطــن  وا�ــش اأّن 

ال�شني  توا�شل  اأن  املتوقع  ومن  ال�شراتيجي،  وزنها 

�شعودها احلاد، فيما تعاين رو�شيا من التوترات نتيجة 

كما  القت�شادية،  قاعدتها  و�شعف  احلازمة  �شيا�شتها 

�شيا�شية  ا�شطرابات  نحو  تتجه  الأوروبــيــة  القوى  اأّن 

مما  الالجئني  تدفق  من  املخاوف  عن  ناجمة  داخلية 

وقــد حتتاج  القــتــ�ــشــادي،  الــركــود  ي�شاعف مــن حــالــة 

على  قدرتها  حت�شني  اأجــل  من  تنازلت  لتقدمي  الهند 

الأرجــــح حمــاولــة  عــلــى  الأمــــن،  اإىل جمل�س  الــو�ــشــول 

اإيجاد �شيغة ت�شمن لها الوجود لفرات اأطول كع�شو 

حـــايل مــع الــو�ــشــع يف العــتــبــار هـــدف احلــ�ــشــول على 

مقعد دائم باملجل�س.

كــتــب مــقــدمــة كــتــاب »تـــدخـــالت حمــفــوفــة بــاملــخــاطــر-

جمل�س الأمن و�شيا�شة الفو�شى(، دبلوما�شي م�شرم 

اآخـــر هــو: عــمــرو مــو�ــشــى؛ مــنــدوب م�شر الــدائــم لــدى 

 ،1991 عام  ووزيــر خارجيتها   ،1990 عام  املتحدة  الأمم 

عنوان  حتــت   ،2001 عــام  العربية  اجلامعة  عــام  واأمــني 

يــوؤكــد  .واإذ  ــيـــارا«  خـ يــعــد  مل  املــتــحــدة  الأمم  »اإ�ـــشـــالح 

ل  اأ�ــشــبــح حتمّية  املــتــحــدة  الأمم  اإ�ــشــالح  اأن  »مــو�ــشــى« 

اأ�شا�شي ل�شتدامة  �شرط  التغيري  واأن هذا  فكاك منها، 

املتعلقة  التو�شيات  اإىل  ا  اأي�شً وي�شري  العاملي،  النظام 

وما  اإجنـــازه  املنظمة  تتوقع  مــا  بــني  الــفــجــوة  بت�شييق 

يوؤكد  ذاته  الوقت  فاإنه يف  الأر�ــس،  بالفعل على  تنجزه 

على اأن الإ�شالح احلقيقي لالأمم املتحدة هو يف جوهره 

م�شاألة �شيا�شية، تتطلب روؤية وجراأة، نا�شًحا باأن يكون 

اأولويات هذه  راأ�س  على  الدويل  الأمن  اإ�شالح جمل�س 

الإ�شالحية. الأجندة 

ــر مــلــح ل�ــشــتــقــرار  ــ ــشــــالح املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة اأمـ اإن اإ�ــ

طبيب  يخطئ  فحينما  القوى،  تــوازن  وحفظ  العامل، 

يف  هناك  يكون  الـــدواء؛  وو�ــشــف  املــر�ــس،  ت�شخي�س  يف 

الــغــالــب عــالج لــهــذا اخلــطــاأ، اأو عــلــى الأقـــل طــاملــا بقي 

املري�س على قيد احلياة. وحتى لو فا�شت روح املري�س 

الطبيب  ملقا�شاة  �شانحة  الفر�شة  تظل  بــارئــهــا؛  اإىل 

ت�شكل  الدولية  والأمــن  ال�شلم  ق�شايا  اأن  بيَد  املخطئ 

تداعيات  اأن  ذلــك  تــامــا؛  متلف  طـــراز  مــن  مع�شلة 

ــاء ذات طــبــيــعــة اأكــــرث خــطــورة  ــطـ ــذا الـــنـــوع مـــن الأخـ هـ

ما  غالبا  القرارات  هذه  عن  وامل�شوؤولون  وا�شتمرارية، 

وينتهي  اجلماعية«  »امل�شوؤولية  �شعار  وراء  يت�شرون 

اأكرث فقرا  الأمر بخراب مدمر و�شعوب م�شردة، ودول 

واحتياجا.

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

Perilous Interventions:
 The Security Council and the 
Politics of Chaos- harper Collins- 
India-September 2016 ,13
جمل�س  باملخاطر:  حمفوفة  تدخالت  الكتاب:  عنوان   

الأمن و�شيا�شة الفو�شى

املوؤلف: هارديب �شينغ بوري

النا�شر: هاربر كولنز املحدودة للن�شر- الهند: 2016

اللغة: الإجنليزية

* كاتبة وباحثة م�سرية



22

 صفر 1437 هـ - نوفمبر 2016م

ت�رصيح �لهند�سة �ملعمارية )�لكتب �ل�سبعة عن �ملنطق و�ل�سكل 

و�ملعنى( .. ل�سريغي كافتار�دزي

ــوؤلـــف كـــتـــاب »تــ�ــشــريــح الــهــنــد�ــشــة املـــعـــمـــاريـــة« �ــشــريغــي  مـ

ــارادزي نــاقــد فــنــي رو�ـــشـــي ومـــــوؤرخ مــعــمــاري، عمل  ــتـ ــافـ كـ

وعلوم  للمعمار  الرو�شية  الأكــاديــيــة  يف  طويلة  ل�شنوات 

الهند�شة  ــراءة  قـ لتعليم  اخلــا�ــس  منهجه  وو�ــشــع  الــبــنــاء 

وعلى  الــفــن.  فـــروع  اأهـــم  كــاأحــد  فهمها  وكيفية  املعمارية 

الكتاب ويبني  اأفكاره يف هذا  ذاته يبني كافتارادزي  املنهج 

اجلميل  جتاه  القارئ  نف�س  يف  اللذة  اإيقاد  يف  مقدرة  عن 

وال�شحري.

بحث  اأو  فــريــد  كــتــاب  اإزاء   - احلـــال  بطبيعة   - هنا  ل�شنا 

ي�شتنبط فر�شياته ويناق�س  املعماري:  الفن  يتناول  �شّباق 

اأفـــكـــاره ويــجــادل يف نــظــريــاتــه، فــاملــعــمــار بــابــه وا�ــشــع وقــد 

بديعة،  اأعمال  فيه  ودبجوا  الأزمنة  عرب  الكثريون  دلفه 

بـــدءا مــن الـــرومـــاين الـــبـــارز مــاركــو فــيــروفــيــو�ــس الــذي 

مبوؤلفات  مــرورا  له،  الإن�شان  وا�شتيعاب  املعمار  عن  كتب 

عــ�ــشــر الــنــهــظــة الأوروبـــيـــة حــيــث كــوكــبــة الــعــلــمــاء الــذيــن 

اأبدعوا يف هذا املجال، يتقدمهم ليوناردو دا فين�شي ومن 

بالبحوث  وانتهاء  فــازاري،  جورجو  بالديو،  اأندريا  بعده 

النظرية اخل�شبة يف القرن الع�شرين ومن اأعالمه برونو 

ت�شفي، اإروين بانوف�شكي وغريهم من العلماء والفنانني. 

والبحوث  النظرية  الكتابات  ملعظم  وخالفا  ذلــك،  ومع     

بالكاد  حيث  املــعــمــاري،  الــفــن  على  اأجــريــت  الــتــي  العلمية 

بــاأدواتــه  اخلــرباء  اأو  به  املخت�شني  لغري  كتابا  بينها  جند 

تعيقهم  ل  اأ�شخا�س  ــوؤلء  وهـ درا�ــشــتــه؛  يف  املنخرطني  اأو 

اأفهامهم م�شطلحات  على  تنغلق  ول  العلمية  البحث  لغة 

ومقاربات الهند�شة املعمارية، بخالف ذلك يقدم �شريغي 

لــــالإدراك  �ــشــرحــا م�شهال وحمــايــثــا  لــقــارئــه  كـــافـــتـــارادزي 

املعمار  ف�شاء  اإىل  يــقــوده  هــادئــة  لغة  ومــن خــالل  الــعــام. 

امل�شّور وُي�شمعه اللحن الكامن يف اأحجاره.

ــمـــع بـــني مــتــنــاقــ�ــشــني:  ــف عـــلـــى عـــاتـــقـــه اجلـ ــوؤلــ ــ  حـــمـــل امل

الأغــــرا�ــــس الــتــقــنــيــة يف الــهــنــد�ــشــة املــعــمــاريــة مـــن جهة 

والنواحي الفنية للعمارة من جهة اأخرى. فالعمارة التي 

عرفها الإن�شان واعرف بها تتلك جوهرين متالزمني، 

الــذي  ــادي  املـ اجلــوهــر  بطبيعتهما:  متنافرين  كــانــا  واإن 

الذي  اجلمايل  واجلوهر  للبناء  الوظيفي  اجلانب  يوؤمن 

املـــوؤلـــف كلمة  الــفــنــي. وحـــني اخــتــار  الــ�ــشــكــل  يــفــ�ــشــي اإىل 

الكتلة  ت�شريح  بذلك:  عنى  فقد  كتابه  لعنونة  »ت�شريح« 

ال�شلدة ملج�شم البناء، �شواء كان البناء ينتمي اإىل العمارة 

اأبنية ال�شنتو اليابانية،  اأو يخ�س  اأو الإ�شالمية  الأوروبية 

ــل ا�ــشــتــخــراج املــعــنــى اجلـــمـــايل مـــن بـــني اأحـــجـــاره  مـــن اأجــ

املرا�شة. املعنى الذي يحمل الوزن وال�شكل معا.

على  تنطوي  لأنــهــا  فــذلــك  �شيقة  املــعــمــار  لغة  كــانــت  واإذا 

تربط  التي  احلجرية  الأعــمــدة  ت�شبه  وهــي  �شاقة،  مهمة 

نف�س  ولكن، ويف  اأخاذا،  فنيا  لت�شنع منظرا  الأقوا�س  بني 

يقول  البناء.  ت�شكل  التي  احلجر  اأطنان  لتحمل  الوقت، 

اأخـــذت على عاتقي يف هذا  »لــقــد  كــتــابــه:  كــفــتــارادزي عــن 

العمل، وبقدر ما تبقى يل من مقدرات، فتح عامل املعمار 

مل  ولكن  يكتنفه  الــذي  باجلمال  التلذذ  بو�شعه  من  لكل 

يقي�س له ذلك. اأريد اأن اأ�شمع القارئ لغة املعمار اجلميلة 

التي مل ي�شمعها من قبل«.

املــــوؤلــــف اإىل تــ�ــشــمــيــة فـــ�ـــشـــول كـــتـــابـــه بــالــطــريــقــة  عـــمـــد 

الكال�شيكية يف العنونة، فق�شمه اإىل كتب، كل منها يحمل 

عــنــوانــه اخلـــا�ـــس، وجــــاءت عــلــى الــنــحــو الـــتـــايل: الــكــتــاب 

الأول ويحكي عن بداية الهند�شة يف التعبري عن نف�شها: 

بناء  كيفية  عن  الثاين  الكتاب  والقبة.  وال�شقف،  القو�س، 

وامل�شاحة  الوزن،  ال�شغرية:  الأحجار  من  املتينة  الأ�شقف 

وغريهما من مفاهيم ال�شكل. الكتاب الثالث عن امل�شاعر 

عن  الــرابــع  الكتاب  املعمار.  حبكة  املعمار:  يوقظها  التي 

املــعــمــار بــاعــتــبــاره مـــراآة لــنــظــام الــعــامل: املــعــبــد، واملــديــنــة، 

واملدينة ال�شماوية. الكتاب اخلام�س عن العمارة الدينية: 

عن  ال�شاد�س  الكتاب  الغربية.  املعمارية  الهند�شة  لغات 

والأ�شاليب.  الع�شور  فهمها:  على  واملقدرة  ال�شرق  حكمة 

الكتاب ال�شابع عن ت�شل�شل التيارات الفنية ومنطقها. 

انفك  الذي ما  املعمار والغمو�س  اإىل تعقيد     لعلة تعود 

يفكك  فهمه،  اإىل  للو�شول  الأبـــواب  ويو�شد  بــه  يرتبط 

�شريغي كافتارادزي املعمار ويعيد تعريفه وب�شط مفاهيمه 

فاللوحة  وتــربــوي.  تعليمي  نـــزوع  مــن  تخلو  ل  بطريقة 

بجمالها،  للتمتع  ُمر�شد  اأو  و�شيط  اإىل  حتتاج  ل  الفنية 

وبجمالها اخلارجي باأقل تقدير، اأما الفن املعماري فدون 

ــا ومــ�ــشــاحــات الظل  ــزوايـ فــهــمــه الــكــثــري مــن اجلــــدران والـ

املعمار،  »اإن  ال�شياق:  هــذا  يف  كافتارادزي  يقول  والــفــراغ. 

به  ولي�س  الت�شلية،  اإىل  يفتقر  الأخــرى،  بالفنون  مقارنة 

كالتي  الــلــذيــذة  الــثــمــار  ينح  ل  كما  الـــرّباقـــة،  العنا�شر 

تنحها اللوحة؛ مع ذلك يبقى املعمار فنا �شرديا بامتياز، 

الأفق  على  منفتحة  حبكته  واحلكايات،  بالق�ش�س  مكتنز 

بالكون وان�شجامه«. الوا�شع ومرتبطة 

التجربة  تتعالق مع  املعمار ب�شورة  كافتارادزي     يعر�س 

املعمار  تــاريــخ  اأمــا  الفهم.  مــن  قريبا  وجتعله  الإن�شانية 

الثقافية،  الإجنـــــازات  مــن  �شل�شلة  هيئة  عــلــى  فيعر�شه 

فيكتوريا زاريتوف�سكايا *

  »روح املكان« - هاتان الكلمتان املجتمعتان ب�سكل �سحري هما مفتاح العبور اإىل عامل الهند�سة املعمارية. العامل املليء باخلطوط والزوايا، بال�سوء والظل، الذي تكتنفه 

الأ�سرار وجتدل خيوطه املعقدة وامل�ستبكة بالتاريخ والأ�سطورة. اأما ك�سف اأ�سرار املعمار فيتاأتى باملالحظة ل بامل�سارحة.ي�ست�سفها الناظر عفويا مبح�ض القلب واخلاطر. 

فهب اأنك، اأيها ال�سائح يف املدينة، قد اأخذتك الدروب اإىل جادة املعمار، قادتك حتت اأقوا�سه واأدخلتك اأروقته واجتازت بك حذو جنبات اأفانينه، اإل اأنك، ومع ذلك، لن 

الأ�سوات  املطر،  الأ�سجار و�سو�ساء  املنبعثة من حفيف  الأ�سوات  اإىل  اإن مل ت�سغ  �سيئا  لن ترى  املكان وتتملك روحه حوا�سك.  اإىل  اإن مل ت�سغ  ب�سيء  حتظى من جولتك 

القادمة من �سجو الطيور ومن رنني لهجة ال�سكان املحليني. فاإن اأ�سبت من كل ذلك، حينها فقط �ستبزغ فيك روح املكان، ومن ذرات �سوئه، �سرتت�سم اأمامك عالماته و�سماته 

الكثرية، وهكذا، �سيئا ف�سيئا، حتى ينك�سف لك املعمار بكامل رونقه وفنه، و�ستمدك زواياه املفاجئة باملزيد واملزيد من النطباعات اجلديدة التي �سرتافقك حلني خروجك 

من املدينة.



 صفر 1437 هـ - نوفمبر 2016م

23

وذلك  لبلورتها  الــظــروف  وتتهياأ  اجلهود  تت�شافر  حيث 

معماري  ن�شق  فظهور  الب�شرية.  احلــ�ــشــارة  امــتــداد  على 

اأر�س احل�شارة،  اأم غربيا، وا�شتتبابه فوق  ما، �شرقيا كان 

روحية  وثــورة  عظيم  ظهور  هو  اإمنا  زمانها،  يف  وامتداده 

ثقافية كربى.               

فهم  اأن  الكتاب  موؤلف  َيعترب  �شبق،  ما  كل  على  عــالوة     

ثمة  اإذ  وحـــده،  اجلــمــايل  الــتــذوق  على  يقت�شر  ل  املعمار 

التي  املعمارية،  الهند�شة  باحث يف  كل  اأمام  مزالق خطرة 

الفنون  بــني  تــاأثــريا  الأكـــرث  بــالــفــن  كــافــتــارادزي  ي�شفها 

واردا  اأمــرا  ُيعّد  الوعي  لتالعب  �شحية  فالوقوع  قاطبة. 

ملن يتعاطى مع املعمار ويدخل غمار اأفكاره... واأحجاره.

هند�شته  وابــتــكــر  الــبــنــاء  هيكل  و�ــشــع  الـــذي  املــعــمــاري  اإن 

اإمنـــا و�ــشــع وابــتــكــر ذلــك مــن وحــي املخيلة وبــاإيــحــاء ربة 

ونكّيف  الــعــمــارة  مــن  ن�شتفيد  الــذيــن  نحن  واإنــنــا،  الــفــن. 

ر�شمها  التي  بالكيفية  ذلــك  نفعل  اإمنــا  مبوجبها  حياتنا 

اأرادهما لنا. لي�س  لنا املعماري، وبال�شكل والإيقاع اللذين 

وم�شاعرنا.  اأفكارنا  على  ي�شيطر  فاملعماري  وح�شب،  هذا 

كــافــتــارادزي  �شريغي  يــاأتــي  ال�شتنتاجات  هــذه  ولــربهــنــة 

ــتـــي تــغــمــرنــا مبــ�ــشــاعــر  بــاأمــثــلــة عـــن املـــبـــاين الــديــنــيــة الـ

الأنظمة  مــبــاين  اأن  كما  جمــالــهــا،  يف  نقع  حينما  خا�شة 

الأنظمة  مباين  عن  تختلف  انطباعات  تنح  ال�شمولية 

الديوقراطية.              

   بوجهة نظر فل�شفية، يقوم املوؤلف بتفكيك جمموعة من 

بهيئة  بناءها  ويعيد  املعابد(  �شيما  )ول  املعمارية  التحف 

القباب  وحتظى  العليا.  الــقــوى  مــن  حممي  م�شغر  كــوٍن 

املبنى  تتو�شط  التي  فالقبة  اهتمامه،  مــن  وفــري  بجانب 

اأن تكون يف  من الداخل وتغطي عنه ال�شماء اإمنا مهمتها 

نف�شه،  الوقت  يف  وّتثل  اإلغاء  م�شاألة  اإنها  ال�شماء.  موقع 

م�شاألة حجب وظهور. يكتب املوؤلف عن القبة: »اإن القبة 

ال�شكل الأمت كمال والأكرث عقالنية )احلجم الأكرب  هي 

جزءية  )كــل  ديوقراطية  الأكــرث  وهــي  م�شاحة(  اأقــل  يف 

غنى  ل  لذلك  مت�شاوية(.  مب�شافة  املركز  عن  تبتعد  فيها 

ويف  الجتماعي  الكمال  تثل  التي  الأبنية  يف  القبة  عن 

الــدول  الــربملــانــات وجمــالــ�ــس  ويف  الــعــبــادة،  دور  مقدمتها 

ت�شكن  حــيــث  الــقــ�ــشــاء  دور  ويف  الـــقـــوانـــني،  تــ�ــشــاغ  حــيــث 

العدالة«.

مكانا  ال�شتاليني  بالنمط  امل�شمى  املعماري  النمط  يحتل 

اأ�شله  يــعــود  مــعــمــاري  اأ�ــشــلــوب  وهــو  الــكــتــاب،  يف  ملحوظا 

حكم  فــرة  يف  �شاع  وقــد  القدية،  اليونانية  العمارة  اإىل 

الزعيم ال�شوفيتي جوزيف �شتالني، حيث توزعت �شواهده 

يف العديد من املباين ال�شيادية للدولة ال�شوفيتية. ولي�س 

معمارية  اأ�ــشــالــيــب  ا�ــشــتــعــارة  يتم  اأن  املــ�ــشــادفــة  قبيل  مــن 

مــن الــزمــن الــيــونــاين، فــهــي ا�ــشــتــعــارة تــنــطــوي عــلــى قــوة 

حكمتها.  ور�شوخ  علومها  و�شعة  رجالها  وعظمة  الدولة 

ال�شتالينية  اأن  يف  �شك  »ل  ال�شياق:  هــذا  يف  املوؤلف  يقول 

ا�شتطعنا  بف�شلها  ولكن  تاريخنا،  من  تراجيدية  �شفحة 

والروماين  اليوناين  الفن  تفا�شيل  اأدق  على  نتعرف  اأن 

جند  البالد.  خارج  ال�شفر  اإىل  حاجة  دون  من  القديني 

واإمنا كذلك  العا�شمة وحدها،  لي�س يف  الرائعة  مناذجها 

يف املدن والقرى الريفية«.          

كتابه  يف  الــبــاحــث  اأدرج  والـــر�ـــشـــومـــات،  بــالإيــ�ــشــاحــات     

جمموعة من امل�شاريع املعمارية التي مل تَر ال�شوء ب�شكل 

اإلغاوؤها وهي يف الأطوار الأوىل من بنائها.  اإذ مت  نهائي، 

تــاريــخــيــة  جــــراأة  ت�شاميمها  مــثــلــت  فــقــد  املـــوؤلـــف  ــراأي  ــ وبـ

تلك  طليعة  يف  املعمارية.  الهند�شة  فن  يف  عظمى  وثــورة 

برلني  يف  بــه  الــقــيــام  مزمعا  كــان  مــا  الطموحة  املــ�ــشــاريــع 

ق�شر  بناء  يف  ُي�شرع  اأن  املخطط  مــن  كــان  حيث  الــنــازيــة، 

اليوتوبيا  فكرة  ُيج�شد  هائل  �شكني  جممع  وهو  ال�شعب، 

قطرها  يبلغ  بقبة  الــفــا�ــشــلــة(  املــديــنــة  )اأو  الجــتــمــاعــيــة 

مئتني وخم�شني مرا ويت�شع ملئة وخم�شني األف مواطن. 

املخّل�س  امل�شيح  كني�شة  تفكيك  مت  ال�شيوعية  مو�شكو  ويف 

ال�شوفييت يف مكانها. ومن  العا�شمة لإقامة ق�شر  و�شط 

امل�شروع حيث  تت�شح �شخامة  الكتاب  الواردة يف  البيانات 

ي�شل طوله اإىل اأربعمائة مر، يربع فوقه تثال �شخم 

مرا،  �شبعني  بطول  لينني  فالديري  البل�شفي  للزعيم 

الذي  الطريق  على  لل�شعب  م�شريا  الأمــام  اإىل  يــده  يد 

يجب اأن ي�شري عليه.

اإىل جانب ما ي�شتنبطه كتاب »ت�شريح الهند�شة املعمارية« 

ــار الــفــلــ�ــشــفــيــة،  ــكــ ــائــج بـــني الــفــن املـــعـــمـــاري والأفــ مـــن و�ــش

التاريخية  بالأحداث  الطبيعية  عالقته  كذلك  لنا  ي�شرد 

كــاحلــروب واملــحــارق والغــتــيــالت. مــن ذلــك مــا ورد عن 

ميكيالجنيلو  النه�شة  ع�شر  لــفــنــان  الإبـــداعـــي  الــطــابــع 

الذي �شارك يف الدفاع عن دوقية فلورن�شا و�شهد هزيتها 

الكاآبة  مــن  بليغة  م�شحة  اأ�شفى  الــذي  الأمــر   ،1532 عــام 

العظيمة. اأعماله  على 

الفتور  يــعــتــورهــا  �شهلة ل  وبــلــغــة  هـــذا،  كــتــابــه  مــن خــالل 

ــشـــي �ــشــريغــي  ــائـــي، تــكــن الـــنـــاقـــد واملــــــــوؤرخ الـــرو�ـ ــشـ ــ�ـ الإنـ

ــارادزي مـــن ا�ــشــتــعــرا�ــس الــفــن املـــعـــمـــاري: تــاريــخــه  ــتـ ــافـ كـ

يف  انــطــلــق  وقـــد  الــوظــيــفــيــة.  وطبيعته  اجلــمــالــيــة  وبنيته 

ال�شرف  العلمية  املنهجّية  اأّن  مفادها  قاعدة  من  تاأليفه 

القراء  عدد  من  �شتقل�س  املعماري  الفن  مع  التعاطي  يف 

يفلح يف جتّنب  اأّنــه مل  وبالرغم من  تقدير.  باأقل  مرتني 

اأّنه جنح يف رفد كتابه  امل�شطلحات الهند�شية باملطلق، اإل 

النوع  هــذا  على  والطارئون  اجلــدد  القراء  يتذّوقها  بلغة 

»ل  الكتاب:  تاأليف  وا�شفا طريقته يف  يقول  الفنون.  من 

به  تتجاوز عالقتنا  اأن  ويجب  وح�شب،  ب�شريا  فنا  املعمار 

ن�شعر  اأن  مل�شه. يجب  علينا  اليد.  اإىل  لت�شل  العني  حدود 

الأدريـــاتـــيـــك.  ب�شم�س  املـُـ�ــّشــخــن  اجلــــريي  احلــجــر  بــــدفء 

�شانت  يف  الغرانيت  بــربودة  ن�شعر  مل  اإن  املعمار  نفهم  لن 

بطر�شبورغ وبخ�شونة اجل�س ال�شديف. ولن نفهمه اإن مل 

جنعله كائنا قريبا منا، يالأ راحة اأيدينا ويتحرك فيها. 

الكبرية  ال�شالمل  اأحجار  القادم من  الرنني  اإىل  فلن�شتمع 

و�شنجده متلفا  ال�شيقة  ال�شرية  املداخل  اأو يف  الفاخرة 

اإىل  الــدرج  نهبط  ونحن  اإلــيــه  فلن�شغ  بع�س.  عــن  بع�شه 

املعارك  اأبـــراج  اإىل  ن�شعد  ونحن  اأو  الأ�ــشــفــل  يف  احلــانــوت 

اللغة متلفة«. �شنجد  امللتهبة، 

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

ال�شبعة عن  )الكتب  املعمارية  الهند�شة  ت�شريح  الكتاب: 

املنطق وال�شكل واملعنى(.

املوؤلف: �شريغي كافتارادزي. 

النا�شر: املدر�شة العليا لالقت�شاد، مو�شكو 2016 .

اللغة: الرو�شية. 

عدد ال�شفحات: 472
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حاليــــــًا فـي الأ�ســــــواق

جملة التفاهـم

عنوان العـــدد: الإ�صـــالم :الفكرة والدعوة والبالغ

افتتاحية العدد: الفكرة والدعوة والبالغ: عبد الرحمن الساملي.

املحــــــــور
- �شحيفة املدينة : الدعوة والبالغ واملواطنة: عبداهلل بن بية.

- الروؤية القراآنية لدعوات الر�شل و�شمولية الر�شالة: عبدالرحمن حللي.

- مفاهيم الأمانة يف القراآن وال�شنة واأعمال املف�شرين: حم�شن العوين.

- الفكرة والدعوة والفقة والدولة يف الزمنة الو�شطية، اإطار اإجمايل للروؤية: نور الدين اخلادمي.

- انت�شار الإ�شالم يف الروؤى ال�شت�شراقية، توما�س اآرنولد اأمنوذجا: اأحمد الزعبي.

النموذج الروماين : فايز  القانون:  ال�شلطة وال�شرعية وحكم   -

ح�شني حممد.

�شالح  الإ�شالمية:  التاريخية  التجربة  يف  ال�شرعية  اأزمة   -

الدين اجلور�شي.

- رجال الدين امام ال�شلطة ال�شيا�شية: ن�شائح امللوك الإ�شالمية 

ومرايا الأفراد : عز الدين العالم.

- الدولة امل�شتوردة والدولة امل�شتحيلة: قراءة يف كتابي بادي وحالق: 

حممد ال�شيخ.

والعمران:  الإن�شان  و�شالمة  الدين  يف  ال�شكينة  ا�شتعادة   -

ر�شوان ال�شيد.

* فهار�س املجلة من العدد 1 اإىل العدد 50

الن�شو�س املن�شورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�شرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�شدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكروين


