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�صخ�صية  »رواية  كتاب  بعمان  املت�صلة  الأجنبية  امل�صادر  من 

لرحلة ِمْن الهند اإىل اإجنلرتا« للع�صكري وال�صيا�صي الربيطاين 

جورج توما�س كيبل، وقد ن�صر يف لندن، �صنة 1827. وهو ح�صيلة 

رحلة عودته من الهند اإىل اإجنلرتا، وقد زاَر فيها العراق، وبالد 

فار�س، وُعمان، حيث توقف يف م�صقط يف فرباير �صنة 1824.

ذهب  �صلطان  بن  �صعيد  لل�صلطان  زيارته  بعد  اأّنه  كيبل  يذكر   

ليلقي نظرة على املدينة، وقد راأى املحالت التجارية تغطى من 

فوق �صقفها حلماية الب�صائع التي تعر�س للبيع على الأر�صفة 

الهنود،  املهاجرين  كبرية من  راأى جماعات  كما  املحالت.  اأمام 

وبخا�صة من الهندو�س، ميار�صون جتارة اجلملة والتجزئة. وقد 

لحظ، و�صط ال�صلع التي تعر�س للبيع، اأقم�صة خ�صنة، واحلبوب 

على  وعالوة  امل�صوي،  واجلراد  واحللويات،  اأنواعها،  باختالف 

اأنها من  اأكد  امللح والكربيت، التي  هذه، راأى كميات كبرية من 

م�صطحة  باأنها  املنازل  كيبل  وي�صف  هـرمز-.  ثروة  -خملفات 

ال�صقوف، ومبنية من ال�صخر غري املنحوت. ويقول اإن »ال�صوارع 

قذرة جداً، و�صيقة لدرجة اأنني اإذا مددت ذراعي اأمل�س اجلدران 

ميلني،  بقطر  دائرة  ت�صكل  �صغرية  واملدينة  جانب.  كل  من 

وت�صم األفي ن�صمة«. ويوؤكد كيبل اأن كل امل�صلمني يحرمون �صرب 

يف  الآخرين  من  ذلك  يف  �صرامة  اأ�صد  الإبا�صّية  ولكن  اخلمر، 

اأنواع اخلمور،  كل  وهم ل ميتنعون فقط من  واملمار�صة.  املبداأ 

والفخامة  الأبهة  اأنواع  من  نوع  كل  ومن  اأي�صاً،  التبغ  من  بل 

ولياً  يعبدون  »ل  م�صاجدهم.  يف  اأو  منازلهم  ويف  ملب�صهم  يف 

جتاه  عاملي  وت�صامح  للعدل،  عظيم  تقدير  ولديهم  دروي�صاً.  اأو 

الأديان الأخرى«. 

ويذكر كيبل اأنه يف ال�صاد�س من فرباير، اأتيح له اأن يقوم بزيارة 

للعيون ال�صاخنة يف بو�صر، على بعد نحو ع�صرين مياًل. ويقول 

اإنه اأخذ معه �صخ�صا ا�صمه جعـفر، امل�صرف على اإ�صطبالت خيل 

ال�صلطان، وكان دليلهم ال�صياحي. ويقول اإّنهم بداأوا التحرك يف 

�صاعة مبكرة على زورق �صغري، اإىل بلدة �صغـرية ت�صمى مطرح، 

على بعد خم�صة اأميال. وي�صيف اأنه من لطف ال�صلطان اأن كل 

اأفرا�صه يف  الإجنليز الذين يزورون م�صقط يزودون بفر�س من 

الإ�صطبل. وبعد الإفطار، كانت هناك ثالثة اأفرا�س اأمام الباب 

اأح�صرت لهم لهذه الرحلة. ويقول كيبل اإّنهم و�صلوا بو�صر بعد 

�صاعتني، فوجدوا حرارة ماء العني ال�صاخنة حوايل 113 درجة 

فهرنهايت، وكان املاء ينبع من �صق يف اجلبل ويجري �صريعاً يف 

اأي  املاء  من  ينبعث  ل  اأنه  ويذكر  بو�صات.  ثالث  بقطر  جدول 

�صكان  وي�صتخدمه  الزئبق،  ملادة  اأثر  اأي  طعمه  يف  ولي�س  غاز، 

ويوؤكد  اجللد.  اأمرا�س  من  وللعالج  الطبخ،  لأغرا�س  القرية 

كيبل اأنهم مالأوا زجاجة لغر�س التحليل من هذه العني. 
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»التحليل الإح�شائي للمن�شورات العلمية ومعاجلة البيانات يف 

ع�رص الأونالين«.. لرفائيل بال

ر�سوان �ساوي *

ُيناق�ش املُوؤلف الأ�ستاذ رفائيل بال يف هذا الكتاب ن�ساأة »علم التحليل الإح�سائي للمن�سورات املكتوبة اأو علم حتليل ال�ست�سهادات املرجعية«، الذي يعمل على 

م�ساعدة اأُمناء املكتبات يف عملهم، واأثناء اختيارهم للكتب؛ من اأجل حت�سني تدبري وجرد هذه املطبوعات. ويرى الكاتب اأن »علم حتليل ال�ست�سهادات املرجعية« 

ا  يعمل على قيا�ش حجم املطبوعات لفرد ما. وُيَعد املن�سور -الذي اأَوردت عنه العديد من املن�سورات الأخرى ا�ست�سهادات، وذكرته العديد من امل�سادر- من�سوًرا مهمًّ

ا. ويف املقابل، ُتعد املن�سورات التي مل يتم القتبا�ش منها اأقل اأهمية. جدًّ

بداأ الكيميائي الأمريكي »اأوغن جرفيلد« يف اخلم�سينيات من القرن الع�سرين تقييم مقالت املجالت على امل�ستوى التنظيمي. اأما الفيزيائي »دي �سول بري�ش«، فقد 

بحث يف �سنة 1956 يف مقال له مبجلة »علم« يف مو�سوع التوا�سل بني املوؤلفني و«�سلوك القتبا�ش« من العلماء. وقد اأ�سبح هذا املجال يدخُل �سمن »حقل بحثي 

اإح�سائي« ُينا�سب حاجات الع�سر ح�سب تعبري الكاتب.

النتاج  اأ�صكال  املطبوعات وكل  اأنه كلما كان عدد  الكاتب  واأو�صح 

ال�صتجابة  العلمية وتقييم  الإنتاجية  تقييم  العلمي كبرياً، كان 

رئي�س جامعة  يوجد  ل  فمثاًل  �صروريا؛  لال�صت�صهادات  املنا�صبة 

والــدولــيــة،  الوطنية  املــقــارنــة  �صمن  موؤَ�ص�صته  مــوقــع  يــعــرف  ل 

ُيوؤثر  وال�صيا�صة  »العلم  باملو�صوع:  ُمهتم  هو  ال�صيا�صي  وكذلك 

اأحدهما يف الآخر ويراقب اأحدهما الآخر«.

الإح�صائي  »التحليل  ا�صتخدام  لأنَّ  وقته؛  يف  الكتاب  هــذا  جــاء 

اإ�صكالية  العلماء  وعند  اجلامعات  يف  اأثــار  املكتوبة«  للمن�صورات 

ــار اإ�ــصــكــالــيــة قــاعــدة الــبــيــانــات  املــنــاهــج ومــ�ــصــكــلــة الــفــهــم، كــمــا اأثــ

اهــتــمــام  زاد  اأن  بــعــد  واملــتــبــايــنــة  املــخــتــلــفــة  الــنــ�ــصــر«  و«ثـــقـــافـــات 

املــتــخــ�ــصــ�ــصــني يف الـــقـــرن احلــــادي والــعــ�ــصــريــن، بــالــو�ــصــول اإىل 

عالية  ب�صرعة  البيانات  من  كمية  اأكــرب  ا�صتعمال  على  »الــقــدرة 

وتعني   ،)Datability( ُي�صمى  مــا  اأي  مــ�ــصــوؤول«،  وب�صكل 

بينها  فيما  املــرتابــطــة  العاملية  ال�صبكات  عــرب  املعلومات  تــبــادل 

ارتباط  اأهمية  وتكمن  البحث.  ومراكز  البيانات  �صجالت  وعرب 

العلماء  تنبه  وقد  �صرعة.  اأكرث  العامل  جعل  يف  �صبكياً  التوا�صل 

ال�صبكة  يف  البيانات  توفر  ب�صبب  اجلديد  الإعالمي  الُبعد  لهذا 

الو�صائط اجلديدة،  ال�صخ�صية يف  البيانات  العنكبوتية وح�صور 

والت�صارك  للتعاون  ُمعا�صرة  هائلة  اإمكانيات  ُيتيح  الُبعد  وهذا 

وتاأثريها  العلمية  املن�صورات  تقييم  اأجل  من  امل�صرتك؛  والعمل 

على جمال بحث معني. وُهنا يتم ا�صتعمال منهجيتني: املنهجية 

باملعاينة من  الأمر  ويتعلق  النوعية.  الكيفية  واملنهجية  الكمية، 

جانب، ومن جانب اآخر يتعلق بالتحليل الإح�صائي للمن�صورات.

ال�صتجابة  هي  الإح�صائي  التحليل  فائدة  اأنَّ  الكاتب  واأو�ــصــح 

لفهم العنا�صر املكونة للعلم جميعها، وتعرف الأن�صطة العلمية 

اأو  بلد  كل  تاأثري  ودوليا، ومعرفة مدى  كل تخ�ص�س، وطنيا  يف 

جهة على جمال معريف معني، اإ�صافة اإىل تعرف اأ�صاليب العمل 

ومعرفتهم  العلماء  علمية  ومدى  والدولية،  الوطنية  امل�صرتك 

فاإن  راأيه،  ويف  املعرفية.  املجالت  بع�س  بالتطورات اجلديدة يف 

ومعرفة  العلمية  املن�صورات  اإنتاج  لزيادة  تهدف  الأبــحــاث  هــذه 

م�صالك  تفتح  التي  ال�صت�صهادات  وحتليل  الو�صفية  خ�صائ�صها 

جديدة للتوا�صل. وُيعد هذا الإح�صاء الكمي للمن�صورات و�صيلة 

الن�صر. التي تخ�س  تبليغ للبيانات املو�صوعية 

وت�صع مناهج التحليل الإح�صائي للمن�صورات العلمية لالأفراد، 

�صهادات  والدول  واجلهات  وللجامعات،  وللموؤ�ص�صات،  وللمعاهد 

للمن�صورات.  والرتــبــاط  املعنى  وعن  التكرار،  وحجم  كمية  عن 

اإنـــهـــا مــنــاهــج ريــا�ــصــيــة واإحــ�ــصــائــيــة تــعــمــل عــلــى تــغــيــري ق�صايا 

الكتابية. وم�صارات الإفادات 

 )Cole( ويعوُد اأول حتليل اإح�صائي للمن�صورات للعامِلنَي كول

وايلي�س )Eales(، وهما عاملان در�صا �صنة 1917 نوعية الكتب 

ورغم  الت�صريح.  علم  )1550-1860( يف جمال  بني  التي ظهرت 

الهدف  اأنَّ  اإل  عملهما،  يف  ا�صت�صهادات  اأيــة  ي�صتعمالن  ل  اأنهما 

حجم  حمتوى  عنا�صر  اأهــم  وح�صر  حتديد  هو  العمل  هــذا  من 

املطبوعات يف جمال ُمعني وفرتة حمددة.

اإح�صائي  عمل  اأول  وهــو   )Gross( جــرو�ــس  بــه  قــام  مــا  ـــا  اأمَّ

حتليلي لال�صت�صهادات؛ فيعود اإىل العام 1927. اإذ حلل الباحثان 

وا�صتطاعا  الكيمياء  جمال  يف  امل�صتعملة  ال�صت�صهادات  هوام�س 

الكيمياء.  تخ�ص�س  يف  وُروًدا  الأكـــرث  للمجالت  لئــحــة  و�ــصــع 

مناء 
ُ
اأ باعتبارهما  وظيفتهما  من  الباحثان  هــذان  ا�صتفاد  وقــد 

ا�صتغالل  وحاول  امليدان،  يف  الطويلة  ومن جتربتهما  للمكتبات 

املجالت  حت�صيل  على  ت�صاعد  و�صيلة  اإيجاد  اأجل  من  درا�صتهما 

عرب مكت�صبات هذا البحث.

ــوؤلـــف بـــني عــمــلــه هـــذا وجتــربــتــه يف جمـــال املــكــتــبــات  ويـــربـــط املـ

ملكتبة  مديًرا  حاليا  ويعمل  وفيل�صوًفا،  للعلم،  موؤرًخا  باعتباره 

العديد  لديه  اأنَّ  كما  �صوي�صرا.  يف  بزيوريخ  التكنولوجيا  معهد 

الإعـــالم.  و�ــصــائــط  وتغيري  املكتبات  مــو�ــصــوع  املــنــ�ــصــورات يف  مــن 

له  �صابقة  كتابات  اإىل  املو�صوع  بهذا  بــال  املوؤلف  اهتمام  وميتد 

وكتابه  2013م،  للمن�صورات«  الإح�صائي  »التحليل  كتابه  مثل 

اإ�صافة  2013م،  املكتبات؟«  من  حقيقًة  يبقى  ماذا  قطب،  »نهاية 

الــرقــمــي على  »الإ�ـــصـــراف  كــتــاب  اآخــريــن مثل  ملــوؤلــفــني  اإىل كتب 

ت�صوكر. اأنتيا  للباحثة  املكتبات« 

لوتكا«  جيم�س  »األفريد  الريا�صي  الأمريكي  باأن  الكاتب  يروي 

بحث يف العام 1926 اإجنازات العلماء، وعمل على و�صف العالقة 

لديهم  املُوؤلفني  من  القليل  اإن  واملن�صور.  الكاتب  بني  املوجودة 

من  القليل  لديهم  الكتاب  من  والكثري  املطبوعات،  من  الكثري 

 Gestzt( »املطبوعات. وت�صمى هذه العالقة »قانون لوتك�س

بــاملــو�ــصــوع،  اأوغـــن  الأمــريــكــي  الكيميائي  واهــتــم   ،)Lotkes
 )Current Contents( فو�صع جمموعة من البيانات

عن املطبوعات وعن القتبا�صات واأنتج دلياًل للمحتويات، ب�صورة 

املن�صورات  �صريعة عن  توفر معلومة  بالإجنليزية  بيانات  قاعدة 

العلمية«  »املــعــلــومــة  اأ�ــصــ�ــس معهد  وقــد  املــجــالت.  املـُـتــاحــة لأهـــم 

مناء 
ُ
اأ م�صاعدة  اإىل  هَدف  مهما  م�صروًعا  بذلك  وحقق   ،)ISI(

فا�صُتعملَت  املــجــالت.  خا�صًة  الكتب،  �صراء  قــرار  اأثــنــاء  املكتبات 

موؤ�صراته من اأجل تقييم الأ�صخا�س واملوؤ�ص�صات.

مهما  القيا�س  اأ�صبح  للمعرفة،  الكال�صيكي  الت�صور  جانب  اإىل 

املن�صورات  مل�صامني  اأي  العنكبوتية:  ال�صبكة  مل�صامني  ــا  اأيــ�ــصً

الإح�صائي  والتحليل  الــنــت.  على  اخلــا�ــصــة  واملــواقــع  املفتوحة 

ملحتوى  اإح�صاء  هو   )Webmetrie( الرقمية  للمن�صورات 

املواقع على النت، وهو ُي�صيف قيمة ملفهوم التحليل الإح�صائي 

كبرية  كميات  حتليل  اإن  ا�صتعمالها.  اإجــراءات  وُتغني  البنيوي، 

مبعنى  اأو  جــديــًدا،  حتديا  ُيعد   )Big Data( البيانات  من 

اأدق »ُفر�صة جديدة ُتتيح دائًما حتلياًل اإح�صائياً مف�صاًل للنتائج 

ال�صت�صهادات،  وحتليل  املن�صورات  اعتماد  جانب  فاإىل  العلمية«. 

املوؤ�صرات )عدد  دائرة  تو�صع من  التي  الكمية  التطبيقات  جاءت 

الــتــحــمــيــالت، مـــدة النــتــظــار عــنــد حتــمــيــل الــوثــيــقــة(. ويــ�ــصــرُي 

مرحلتني:  على  جــاءت  املن�صورات  اإح�صاء  فكرة  اأن  اإىل  الكاتب 

اإنَّ  والقيمي.  الكيفي  ال�صبط  وثــانــيــاً  العلمي،  الإحــ�ــصــاء  اأوًل 

وملدبري  للعلماء  خا�صة  اأهمية  له  العلمي  الَنتاج  كمية  حتليل 

ــرارات  ــ ــل الــ�ــصــيــا�ــصــيــني الـــذيـــن يــحــمــلــون قـ الـــ�ـــصـــاأن الــعــلــمــي وكــ

البحثية  ولــلــمــوؤ�ــصــ�ــصــات  لــلــجــامــعــات  ا�ــصــرتاتــيــجــيــة  مــوا�ــصــع  يف 

وللوزارات. كما ُتتيح ح�صر واإح�صاء البحوث التي مت الإ�صراف 

عليها يف اجلامعة. ومع ظهور النت ومع التغيريات يف التوا�صل 

اإح�صاء  ُيــِرد  فمن  لهذا  حمدد؛  غري  املفهوم  هذا  اأ�صبح  العلمي 

من  نــوع  واأي  قيا�صه  يريد  الــذي  ما  يحدد  اأن  عليه  املن�صورات، 

للتحليالت. القاعدة  ي�صتخدمه  املن�صورات 

ُيبلغ  اأن  ميكن  حــد  اأي  اإىل  هــو:  مهما؛  تــ�ــصــاوؤًل  الكاتب  وُيــثــري 

ــصـــورة كــامــلــة  الإجـــــــراء الإحـــ�ـــصـــائـــي الــتــحــلــيــلــي لــلــمــنــ�ــصــورات �ـ

بالقت�صار  ومعاهدهم  العلماء  وجــودة  قــدرة  عــن  ومو�صوعية 

عــلــى قــيــا�ــس اأ�ـــصـــكـــال الــنــ�ــصــر الــكــال�ــصــيــكــيــة )كـــتـــب، ومـــقـــالت( 
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والإلكرتونية )مقالت علمية، ومدونات(؟

وُي�صيف اإنَّ اإدراك وفهم املن�صورات يتم عرب نظام يعرتف بقدرات 

تاريخ  ين�صاأ  البناء؛ حيث  بالنقد  يتعامل معهم  اأو  اآخرين  علماء 

و«تاريخ  التلقي«.  »تاريخ  ن�صميه  واملــعــارف،  الأفكار  لفهم  معني 

اأي  ال�صدى،  »قيا�س  هو  الإح�صائي  التحليل  جمــال  يف  التلقي« 

العلماء،  القتبا�صات يف من�صورات معينة من طرف  تكرار  قيا�س 

ال�صت�صهادات  وكرثة  ال�صدى«.  لتحليل  اأ�صا�صي  موؤ�صر  اأهم  وهو 

اإنَّ  زمنية معينة.  ما يف فرتة  ملن�صور  القتبا�صات  دليل على عدد 

ُيعدُّ  ال�صت�صهادات  مــن  الكثري  يــحــوي  مــا  من�صوًرا  بــاأن  القبول 

ما  مطبوًعا  اأن  قبول  من  احتمالية  اأكــرث  هو  رمبــا  مهما،  عماًل 

يحوي اقتبا�صات قليلة اأو بدونها هوعمل غري مهم ول قيمة له.

اأهميته،  يعطي  للمن�صورات  الإح�صائي  التحليل  ا�صتعماَل  اإنَّ 

املطبوعات  عن  اأرقـــام  مقارنة  املقارنة:  يف  فقط  الكبري  ومعناه 

ومع  اأ�صخا�س  مــع  املقارنة  ال�صت�صهادات.  تــكــرار  وعــن  العلمية 

بلدان  اأو  مناطق  وبــني  للبحث،  وفــرق  جمموعات  ومــع  معاهد 

جتعل الو�صعيات وا�صحة وقابلة للتف�صري. ويتحدث الكاتب هنا 

العلماء  قدرات  قيا�س  عند  نحتاجه  الذي  املقاَرن«  »ال�صريك  عن 

يف جمالت علمية معينة.

بــعــًدا  الــنــت  يف  وم�صامينها  العلمية  املــطــبــوعــات  اإتــاحــة  حققت 

ا. وُي�صاعد حتليل املحتوى الرقمي على ربط بنيات  توا�صليًّا مهمًّ

العلمية  للمطبوعات  درا�صتنا  اأثناء  الويب  وحمتويات  وت�صعبات 

املوجودة اأونالين. وَيعر�س اإح�صاء املحتوى املناهج العلمية على 

الإعـــالم.  علم  مــن  جـــزًءا  باعتبارها  الإعــالمــيــة  واملناهج  الــويــب 

ومع الوثائق الرقمية عاد ما كان طيلة قرون تقليًدا، جزًءا من 

اأي دار ن�صر  اإنتاجها يف  الكتب املتخ�ص�صة العلمية التي ل ميكن 

اإل بعد دفع اأتعاب الكاتب. وبال�صد، فاإن اإح�صاء تكاليف حتميل 

مهم.  علمي  عمل  هو  مــدى  اأي  اإىل  معرفة  لنا  ُيتيح  وثيقة  كل 

مبختلف  واملــطــبــوعــات  والــ�ــصــواهــد  العلماء  بــيــانــات  كــانــت  فكلما 

املطبوعات  اأهمية  ا�صتخال�س  على  ذلك  �صاعد  متاحة،  اأ�صكالها 

ا كــبــرًيا  ــوًّ واأهــمــيــة مــوؤلــفــيــهــا. ويــجــب اأن نــالحــظ اأن هــنــاك منــ

النت،  يف  والقدرات  وال�صواهد  الأ�صخا�س  تخ�س  التي  للبيانات 

النت واملواقع الجتماعية، واملدونات وال�صات،  وم�صامني مواقع 

واأي�صا بيانات الهواتف الذكية نح�صل منها على معطيات مهمة 

عن الُعلماء، وترتك لنا حقائق عن اأهميتهم العلمية.

فهي  الإلــكــرتوين،  بالن�صر  كــثــرياً  القانونية  الــدرا�ــصــات  تــاأبــه  ل 

لالإنرتنت  خجوًل  ا�صتعماًل  هناك  اأنَّ  كما  �صلطوية،  تقليدية 

النت.  يف  جــذابــاً  نف�صه  يجد  ل  اإذ  الآثـــار  وعلم  الأدب  جمــال  يف 

التكنولوجي  للتطور  مواكبة  اأنها  فيبدو  الطبيعية  العلوم  اأمــا 

وتطور املعرفة واأ�صكال التبليغ. يف حني تختلف م�صادر ال�صواهد 

 %80 ت�صتقي  والطب،  والتكنولوجيا  الطبيعية  فالعلوم  وتتنوع: 

ثقافة  ب�صيادة  نعرتف  و«هنا  العلمية،  املجالت  يف  ال�صواهد  من 

العلوم  عند  الــدرا�ــصــات  ثقافة  مــع  مقارنة  يف  العلمية  املــجــالت 

والجتماعية«. الإن�صانية 

م�صروع  على  ال�صوي�صرية   )Rus( الت�صجيل  ندوة  عملْت  وقد 

الإنــ�ــصــانــيــة. وينطلق  الــعــلــوم  الــبــحــث يف  ــودة« يف  ــ »مــعــايــري اجلـ

العلوم  العلمي يف  الــنــتــاج  مــن  الــكــثــري  اأن  مــ�ــصــاألــة  مــن  املــ�ــصــروع 

الإح�صائية  الإجـــراءات  وا�صتعمال  �صبطها،  ي�صعب  الإن�صانية 

البيانات  كل  تغطية  ميكن  ل  اأنــه  تو�صح  واملوؤ�صرات  التحليلية 

جمال  يف  الإجنــازات  من  جمموعة  توجد  ناحية  فمن  العلمية، 

اأخــرى  ناحية  ومــن  الإح�صائية،  البيانات  يف  لها  اأثــر  ل  البحث 

ل تــوجــد قــاعــدة بــيــانــات مــنــا�ــصــبــة تــ�ــصــمــح مبــعــاجلــة املــوؤ�ــصــرات 

التخ�ص�س. لهذا  الكال�صيكية  البيبليوغرافية 

الطبيعية اجلمهور  والعلوم  والتقنيات  الطب  وي�صتهدُف جمال 

عــاملــيــة. هذه  علمية  موا�صيع  تــتــنــاول  ــهــا جمـــالت  لأنَّ الـــدويل؛ 

َنتاجها العلمي باللغة الإجنليزية،  النتيجة تفر�س عليها كتابة 

ت�صتهدف  لأنــهــا  الـــدويل  املــ�ــصــتــوى  عــلــى  ُتن�صر  كــي  الــعــلــم؛  لــغــة 

ــدويل. وتــنــ�ــصــر الــطــب والــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة نتائج  ــ اجلــمــهــور الـ

اأبحاثها يف املجالت العلمية وجملدات اأعمال الندوات.

بــيــنــمــا جنـــد الــعــلــوم الإنــ�ــصــانــيــة والــعــلــوم الجــتــمــاعــيــة تــعــالــج 

نتاجها  يف  الإن�صانية  العلوم  وتهتم  وحملية،  وطنية  موا�صيع 

فهي  لــهــذا  مــعــني؛  واجتماعي  جــغــرايف  ب�صياق  خا�صة  بظواهر 

اأعمال قد ل تكون مهمة للجمهور الدويل؛ لذلك ت�صكل الكتابة 

الإن�صانية  العلوم  على  يغلب  بها.  ا  خا�صً طابًعا  الوطنية  باللغة 

اأو وطنيا على  واملتعار�صة، وتطبع حمليا  املحددة  ال�صت�صهادات 

�صكل كتب فردية وجماعية ومقالت يف جمالت.

»ثقافات  اأو  الن�صر«  »�ــصــلــوك  عــن  نتحدث  هــنــا،  نتحدث  وحــني 

الــعــلــمــيــة  ــجـــالت  املـ املـــقـــالت يف  �ــصــكــل  اأن  الــنــ�ــصــر«، ونــ�ــصــتــنــتــج 

حتتل  بينما  التخ�ص�صات.  هــذه  َنــتــاج  عــلــى  يغلب  املتخ�ص�صة 

الــكــتــب مــكــانــة عــالــيــة يف الــتــوا�ــصــل الــعــلــمــي يف جمـــال الــعــلــوم 

الإن�صانية والجتماعية مقارنة مبا ي�صود يف العلوم الجتماعية 

لكن  الندوات،  واأعمال  اجلماعية  والكتب  الدرا�صات  والإن�صانية 

املقالت املن�صورة يف املجالت العلمية ما تزال حتتل مرتبة اأدنى. 

فقط  يهتم  العلمية  للمن�صورات  الإح�صائي  التحليل  اأن  ويبدو 

بجودة  يهتم  ول  املكتوبة،  العلمية  الإجنـــازات  وتقييم  بقيا�س 

هـــذه الإنــتــاجــات. فــهــو ُيــركــز فــقــط عــلــى تــاريــخ الــتــاأثــري وعلى 

الن�صر. و�صلوكات  ثقافات 

وُيوؤكد املوؤلف على اأن الكثري من العرو�س، والندوات واملعار�س 

والتعليقات يف املدونات واملراجعات وعدد من الر�صائل اجلامعية 

اأخـــرى مل ت�صنف يف مــوؤ�ــصــرات  ــواع  والــتــكــرميــات واجلــوائــز واأنــ

املوؤلف  وي�صتعر�س  العلمية.  للمن�صورات  الإح�صائي  التحليل 

العلمية  الإجنازات  ُت�صتعمل يف �صبط  التي  املوؤ�صرات  املزيد من 

يف �صتى التخ�ص�صات املعرفية، كالآتي:

- متكن موؤ�صر هري�س -عامل فيزيائي اأمريكي- من اإتاحة قاعدة 

ــازات  اإجنـ اأهــمــيــة  عــن  وم�صبوطة  ومو�صوعية  مــقــارنــة  بــيــانــات 

موؤ�ص�صة  لــدى  مكانة  اعتالء  من  املوؤ�صر  هــذا  ومتكن  العلماء. 

املجتمع العلمي Scientific Community. اإن دليل 

هري�س )موؤ�صر هري�س/ عامل هري�س( هو عبارة عن جمع بني 

عدد من املن�صورات وتكرار ال�صتت�صهادات. فموؤ�صر التاأثري يقوم 

باإح�صاء عدد من املقالت يف جملة ما، وعدد ال�صت�صهادات التي 

عدد  على  القتبا�صات  عــدد  يــوزع  ثــم  مقالة،  كــل  عليها  حتتوي 

عدد  ح�صب  املطبوعات  هــذه  ترتيب  ن�صتطيع  هنا  من  املــقــالت. 

موؤ�صر  تاأثري  مــدى  روؤيــة  من  لنتمكن  املــوجــودة؛  ال�صت�صهادات 

من  ما  جملة  جودة  قيا�س  على  التاأثري  موؤ�صر  ي�صاعد  هري�س. 

خالل قاعدة العالقة بني عدد املقالت وجمموع ال�صت�صهادات. 

اإنه و�صيلة ت�صاعد على حتديد جودة املجالت، لكن هذا املوؤ�صر ل 

اإذا  اإل  اأهمية جماعة علمية  يهتم بتحديد جودة املقالت ويقيم 

ن�صرت هذه اجلماعة يف عامني اأكرث من مائة مطبوع.

وي�صاعد �صبط ثمن الوثيقة املحملة من النت وعدد التحميالت 

النت  بــيــانــات  لتوثيق  الــقــراء(  عـــداد  اإىل  )نــلــجــاأ  الــقــراء  وعـــدد 

ال�صت�صهادات  تــعــو�ــس  اأن  الــبــيــانــات  لــهــذه  ميــكــن  ول  العلمية. 

ولكنها تكمل عملها.

بــدائــل   )web of Science( املــعــرفــة  �صبكة  تــقــدم   -

لــالعــرتاف بــالأ�ــصــكــال اجلــديــدة الــعــ�ــصــريــة لــلــتــوا�ــصــل العلمي 

املــوؤ�ــصــرات  مــراقــبــة  يف  املــوؤ�ــصــر  هــذا  ويفيد  العلمية.  وللمقالت 

توم�صون  ويديرها  الــنــت،  يف  ال�ــصــرتاكــات  على  املبنية  العلمية 

ــال الــبــحــث يف  رويــــرت�ــــس: اإنـــهـــا تـــقـــدم خـــدمـــات �ــصــامــلــة يف جمــ

ال�ــصــتــ�ــصــهــادات، وتــتــيــح لــنــا اإمــكــانــيــة الــو�ــصــول اإىل الــعــديــد من 

قواعد بيانات خُمتلف م�صادر الأبحاث املتخ�ص�صة.

فهي  لـ)Elsevier(؛   )Scopus( �ــصــكــوبــو�ــس  ــا  اأمــ  -

عنها  ُموؤدى  وامللخ�صات  لال�صت�صهادات  بيانات  قاعدة  عن  عبارة 

 )Elsevier( للمقالت ال�صحفية العلمية، و�صعها ال�صيفري

منذ 2004 وتتيح للمكتبات الو�صول املبا�صر للبيانات وللن�صو�س 

الكاملة يف جمال العلوم الطبيعية والطب، كما ت�صم ملخ�صات 

ــرًيا، ُيــعــد جــوجــل �صكولر  املــداخــالت يف الــنــدوات والــكــتــب. واأخــ

حمرك بحث خا�س باملوؤلفات العلمية والأكادميية، حيث توجد 

فيه اأبحاث ور�صائل علمية ومقالت، وي�صمح للباحث با�صتخدام 

معايري بحث خا�صة باملكتبات مثل ا�صم الكاتب اأو تاريخ الن�صر.

�ــصــرد  بـــه مــعــجــمــاً  ــق  اأحلــ الــكــاتــب عــمــل عــمــاًل مــهــمــاً،  اأن  واأرى 

اأمــا  املكتبات.  بعلم  خا�صا  علميا  وم�صطلًحا  مفهوما   46 فيه 

جمالت  يف  من�صورة  علمية  مــقــالت  فاأغلبها  البيبليوغرافيا 

نف�صه،  الكتاب  فكرة  على  يحيلنا  مما  الإجنليزية،  باللغة  علمية 

بـــاأن املــوا�ــصــيــع الــعــلــمــيــة ُتــكــتــب بــالــلــغــة الإجنــلــيــزيــة وُتــنــ�ــصــُر يف 

املكتبة  �صُتغني  �صك  ل  الكتاب  لهذا  عربية  ترجمة  اإن  املجالت. 

الإح�صائي  التحليل  جمال  يف  �صديًدا  فقًرا  ُتعاين  التي  العربية 

العلمية. للمن�صورات 

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

ومعاجلة  العلمية  للمن�صورات  الإح�صائي  »التحليل  الكتاب:   -

البيانات يف ع�صر الأونالين«.

- املوؤلف: رفائيل بال.

- النا�صر: دجن�س وفريك في�صبادن، اأملانيا.

- �صنة الن�صر: 2015.

- اللغة: الأملانية

- عدد ال�صفحات: 158 �صفحة.

* مرتجم وباحث مغربي فـي الدرا�سات الأملانية
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»احلرب الأهلية«.. جليورجيو اأغامنب

حممد ال�سيخ *

اأن يفكر يف  اإىل  ال�سيا�سة واحلق واحلرب  اليوم من مفكري وفال�سفة  اأقالم من ي�سعى  اللذان يرتددان حتت  الو�سفان  »التهمي�ش«: ذانك هما  »الن�سيان«، 

ظاهرة »احلرب الأهلية«. وقد جرى الو�سف الأول بقلم اإحدى اأهم الباحثات الفرن�سيات يف احلروب الأهلية ـ نينون غراجني ـ حتى اأنها كتبت يف �ساأنه 

كتابا عنونته بالعنوان املت�سائل: »ن�سيان احلرب الأهلية؟« )2015(، اأما الو�سف الثاين، فقد ورد على ل�سان الفيل�سوف الإيطايل املعا�سر جيورجيو اأغامنب 

) 1942- ( ـ الذي ل يكاد يوجد له كتاب مرتجم اإىل العربية اللهم با�ستثناء كتاب واحد هو »حالة ال�ستثناء« )2015( ـ وذلك يف كتابه »احلرب الأهلية« 

ال�سادر بالإيطالية )2015( واملرتجم اإىل الفرن�سية )2015(. 

األقيتا  قــد  كانتا  حما�صرتني  عــن  عــبــارة  الأ�ــصــل  يف  والــكــتــاب 

اأ�صا�صيتني:  اأطروحتني  تت�صمنان  وهما  برين�صتون.  بجامعة 

تقول الأوىل باأن ماهية احلرب الأهلية تكمن يف كونها »عتبة« 

»الأ�صرة«  دائرة  من  تنقله  التي  احلرب  وهي  الغرب،  ت�صيي�س 

مبعناها  املــديــنــة  ــرة  دائــ اإىل  ـ  �صيا�صة  الـــال  ــرة  دائــ ـ  ال�صيقة 

ـ دارة الــ�ــصــيــا�ــصــة. وتــقــول الأطـــروحـــة  ــة-  ــدولـ الإغــريــقــي -الـ

احلديثة.  للدولة  املكون  العن�صر  هو  ال�صعب  غياب  الثانية: 

مر  على  يقتنع  يفتاأ  مــا  بــاأنــه  الإيــطــايل  الفيل�صوف  يقر  واإذ 

ال�صنني بهاتني الأطروحتني الأ�صا�صيتني اللتني وردتا يف هذا 

الت�صاوؤل  هــذا  يف  الــقــارئ  ي�صرك  وهــو  ـ  يت�صاءل  فاإنه  الكتاب، 

العاملية«  الأهلية  »احلــرب  ي�صمى  ما  اأم�صى  كــان  ما  اإذا  عما  ـ 

قد  ـ  العاملية  الإرهــــاب  بظاهرة  مقرتنة  الــيــوم  �ــصــارت  الــتــي  ـ 

غريت من جوهر هاتني الأطروحتني اأم ل. 

الت�سور  يف  ــيــة  الأهــل احلـــرب  الأوىل:  املــحــا�ــســرة 

الإغريقي الكال�سيكي 

فح�صب  ل  بالتاأكيد،  هــذه  الأوىل  حما�صرته  اأغــامــن  يفتتح 

يفتقدان  الــيــوم  لزال  ال�صيا�صيني  والفل�صفة  الفكر  اأن  على 

الأمر  ي�صغله يف هذا  واإمنا ما  الأهلية،  اإىل نظرية يف احلرب 

اإذ هو من جن�س الغياب غري  هو عدم التنبه اإىل هذا الغياب، 

املباىل به اأو املاأبوه له. وقد �صبق للمنظر ال�صيا�صي واحلقوقي 

 ،1980 عام  الو�صع منذ  �س هذا  �صخَّ اأن  �صنور  رومان  الأملــاين 

الأهلية  احلــرب  يف  بالتفكري  الهتمام  غياب  ترافق  م�صجال 

بتطور »احلرب الأهلية العاملية«. واإذ يزكي اأغامن مالحظة 

ي�صيطر  الــذي  »الــتــوافــق«  اأمنـــوذج  اأن  يــوؤكــد على  فــاإنــه  �صنور، 

على  ي�صجع  ل  ال�صيا�صيني  والــنــظــريــة  املــمــار�ــصــة  على  الــيــوم 

الدميقراطية  الأقل قدم  درا�صة جديدة لظاهرة قدمية على 

الغربية: ظاهرة احلرب الأهلية )�س. 9(. 

الــفــلــ�ــصــفــة  �ـــصـــاحـــة  ثـــمـــة يف  تـــوجـــد  اأنــــــه  اأغــــامــــن  يـــقـــر  واإذ 

الـــنـــزاع  نــظــريــة يف  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة واحلـــقـــوقـــيـــة ويف عــلــمــيــهــمــا 

تــوجــد  كــمــا  ـ  احلـــرب  يف  نــظــريــة  اأو  ـ   Polémologie
ذلــك،  مــع  يــوؤكــد،  فــاإنــه   ،  Irénologie ال�صلم  يف  نظرية 

ــرب الأهــلــيــة  ــه لي�صت تــوجــد بــالــقــطــع نــظــريــة يف احلـ اأنـ عــلــى 

يف  �صنور  راأي  ليزكي  ويعود   .)10 )�ــس.   Stasiologie
الأهلية  »احلــرب  يدعوه  ما  وتنامي  الغياب  هــذا  بني  الربط 

الذي  الأخري  ال�صطالح  اأ�صل هذا  اإىل  بنا  ويرجع  العاملية«. 

كتابها  يف   )1975-1906( اآرنــدت  حنة  الفيل�صوفة  لدى  يجده 

من  »�صرب  على  به  لتدل  نحثثه  والــذي   )1963( الثورة«  »يف 

ا�صتعمله  كما  برمتها«،  الأر�ـــس  ت�صعل  التي  الأهلية  احلــرب 

 )1985-1888( �صميت  كــارل  ال�صيا�صي  املفكر  ذاتها  ال�صنة  يف 

الإرهابي.  النزوع  ذي  »املتحزب«  ي�صميه  من  عمل  به  لي�صف 

اإلــيــه هــذا ال�ــصــطــالح، فاإنه  الــذي يعود  الــتــاريــخ  ومهما كــان 

اخلليج  حــرب  حــتــى  لــلــحــرب،  التقليدي  املــعــنــى  بنهاية  ي�صي 

وبخلق  احلــرب،  حالة  املتنازعون  يعلن  اأن  ما  غري  من  جــرت 

ال�صيا�صيني  املفكرين  بع�س  دعــت  عارمة  الفو�صى  من  حالة 

التفكر يف حروب  اأن  على  اأهلية«.  الال  »احلروب  ت�صميها  اإىل 

يف  التفكر  اإىل  ال�صيا�صيني  باملنظرين  انتهى  مــا  هــذا  زماننا 

يف  مذهب  بناء  اإىل  فح�صب  بهم  اأدى  واإمنــا  الأهلية،  احلــرب 

الداخلية وت�صيريها وتوجيهها.  النزاعات  تدبري 

يف  بالتفكري  العناية  عــدم  اأ�ــصــبــاب  مــن  اأن  الفيل�صوف  ويـــرى 

»الثورة«،  ملفهوم  تنامت  التي  ال�صعبية  تلك  الأهلية  احلــروب 

ــرب  ــالحـــرتام مـــن مــفــهــوم »احلـ ــدا اأكــــرث جــــدارة بـ ــه بـ حـــد اأنــ

الأهلية«، مبا �صاهم يف تهمي�س هذا املفهوم. 

اإىل  الكتاب  اأنــه ل يطمح يف هذا  اإىل  ـ  بداية  ـ  املوؤلف  وينبهنا 

بناء نظرية عامة يف احلرب الأهلية، وبالبدل يعلن اأنه �صوف 

يف  الأهــلــيــة  احلـــرب  حت�صر  كــيــف  بفح�س  ـ  بــــالأْوىل  ـ  يكتفي 

يف  تاريخه:  من  حلظتني  يف  وذلــك  الغربي،  ال�صيا�صي  الفكر 

جهة،  من  القدامى،  الإغــريــق  واملــوؤرخــني  الفال�صفة  �صهادات 

ويف الفكر ال�صيا�صي احلديث من خالل الفيل�صوف الإجنليزي 

باأن  ويخربنا  اأخرى.  )1588-1679(، من جهة  توما�س هوبز 

هذين النموذجني مل يوؤخذا عفو اخلاطر، واإمنا ميثالن، يف 

عينه  ال�صيا�صي  لالأمنوذج  واحــدة  عملة  وجهي  املوؤلف،  عرف 

اأنـــه ل مــفــر من  الـــذي يتجلى، مــن نــاحــيــة، يف الــتــاأكــيــد عــلــى 

اإىل �صرورة  اأخرى،  احلروب الأهلية، ويف الدعوة، من ناحية 

اأن  الــوجــهــني  ذي  ــوذج  الأمنــ لــهــذا  كــان  هــو  ولــئــن  ا�صتبعادها. 

فــالأن هذا  فيه،  الــواقــع ل مثنوية  واحـــدا يف  اأمنــوذجــا  يكون 

العمل  الأهلية و�صرورة  ـ �صرورة احلرب  اأن احلتميتان  يعني 

على تفاديها معا ـ ترتبطان يف ما بينهما البني برباط ي�صميه 

يدعونا  �صري«  »ت�صامن  وهو  خفيا«،  �صريا  »ت�صامنا  املوؤلف 

الفيل�صوف اإىل املبادرة ب�صرورة فهمه. 

م�صاألة  حتليل  اإىل  الأوىل  املحا�صرة  هذه  الباحث  ويخ�ص�س 

 Stasis الــقــدمي  الإغــريــقــي  باللفظ  اأو  ـ  الأهــلــيــة  احلــرب 

اأر�ــــصــــطــــو( ومــــوؤرخــــي  ــصـــور فـــال�ـــصـــفـــة )اأفــــــالطــــــون،  تـــ�ـ ـ يف 

ــيـــديـــد�ـــس...( ومــ�ــصــرحــيــي )يـــوربـــيـــد�ـــس...( الــيــونــان  ــوقـ )ثـ

القدامى. ونهجه يف هذا التحليل قائم على قول »نعم« و«ل« 

ـ  الإغــريــق  عند  احلــرب  يف  الباحثات  اأ�ــصــهــر  اإحـــدى  لتحاليل 

جعله  والذي   .)2003-1943( لورو  نيكول  الفرن�صية  الباحثة 

انتهت  ما  حيث  من  العمل  وي�صتاأنف  الباحثة  هذه  اإىل  يعود 

الأ�ــصــا�ــس حول  الــ�ــصــوؤال  التي طرحت  الباحثة  هــي  اأنــهــا  اإلــيــه 

والذي عندها جوابا  تقوم؟  اأين  الأهلية:  »قيمومة« احلروب 

الأهــل. فاحلرب  اأو يف  الأ�ــصــرة  تقوم يف  اأنها  ال�صوؤال  هــذا  عن 

ــار قــرابــة الـــدم:  الأهــلــيــة �ــصــراع دمـــوي تــخــا�ــس رحـــاه يف اإطــ

�صوؤون القرابة �صوؤون احلرابة، واإمنا القرابة مكمن احلرابة. 

الأهلية  احلـــرب  منبع  هــي  ـ  تــريــاق  ـ  ودواء  داء  الــقــرابــة  لكن 

وذلــك  بــاإخــمــادهــا،  الأهــلــيــة  للحرب  عــالج  وهــي  با�صتثارتها، 

يت�صالح  اإذ  بــالــزواج.  الــقــرابــة  الــنــ�ــصــاء:  تــبــادل  مــن  بوا�صطة 

اأن  لـــورو  املــتــعــاديــني. ومــن ثمة ت�صتنج  بــني  بــالــتــزاوج  ــل  الأهـ

ومن  اخلــارج،  من  ي�صتورد  ولي�س  الداخل  من  ين�صاأ  ال�صراع 

هنا �صرورة التفكري يف احلرب الأهلية من داخل الأ�صرة. فاإذا 

فاإنه ينتج عن ذلك  القرابة،  الأهل بو�صفهم  ما نحن و�صعنا 

و�صرارته.  ذلــك  على  الدالة  العالمة  هي  الأهلية  احلــرب  اأن 

ذلك اأنه عندما جنعل من »املدينة« »بيتا« لنا، �صرعان ما تلوح 

للت�صالح.  حفل  ينظم  ما  و�صرعان  الأفــق،  يف  الأهلية  احلرب 

التحليل:  اأغامن  جيورجيو  لي�صتاأنف  لورو  نيكول  تقف  هنا 

»البيت«  على  حتاليلها  يف  الباحثة  تركيز  للنظر  الالفت  من 

 ،Phylon ـ اأو »الأهل« ـ وعلى القرابة الدموية Oikos
يف  خمفيا  عندها   Stasis الأهلية«  »احلرب  مفهوم  وبقاء 

18(. ولذلك يدعو الفيل�صوف اإىل ك�صف  الظل مركونا )�س. 

من  املــوؤرخــة  حتليل  يت�صمنه  مــا  ببيان  الأهــلــيــة  احلــرب  اأمــر 

»بذور تطوير ممكنة«. وهو »يطور« نظرية نيكول لورو ببيان 

ا�صتكالها: ح�صب تلك الأطروحة، تقوم احلرب الأهلية  اأوجه 

الوقت  يف  لكن  املدينة.  دمــار  اأ�صل  الأهــل  »الأهـــل«.  يف  اأ�صال 

نف�صر  كيف  املدينة.  ُفرقة  توحيد  يعيد  من  هم  الأهــل  نف�صه 

هذا التناق�س؟ كيف يكون �صبب اندلع احلرب يف الوقت نف�صه 

اأن اأطروحة  داعي عالجها وت�صاحلها؟ لهذا يرى الفيل�صوف 

اأين  ال�صوؤال:  اإعادة طرح  اإىل مراجعة من خالل  لورو حتتاج 

الن�صو�س  اإىل  اأغــامــن  يعود  وهنا  الأهــلــيــة؟  احلــرب  »تــقــوم« 

»يعيد« قراءتها، فيزحزح -وهو  التي قراأتها لورو لكي  عينها 

الفرن�صي  الفيل�صوف  مــن  هــذا  »الــزحــزحــة«  مفهوم  ي�صتلهم 
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ــل«  جـــاك دريــــدا- مــكــان قــيــمــومــة احلـــرب الأهــلــيــة مــن »الأهــ

الفا�صلة بني  »العتبة«  اإىل  اأي  ـ  اإىل ما بني بني  ـ  »البني«  اإىل 

»البيت« و«املدينة«، بني قرابة الدم وبني املواطنة؛ مبعنى اإىل 

تدخل  اأن  ال�صيا�صة  �صاأن  من  اأن  ذلك  املوطنني.  هذين  تخوم 

اإىل البيت ـ موطن الال �صيا�صة بامتياز ـ فيعد الأخ اأخاه غريبا، 

اجلـــواب عن  وبــهــذا ميكننا   .)22 )�ـــس.  يقتتال  مــا  و�ــصــرعــان 

ال�صوؤال: اأين »تقوم« احلرب الأهلية؟ ذلك اأنه ل تقوم احلرب 

الأهلية ل يف »البيت« ول يف »املدينة«، ل يف »الأهل« ـ الأ�صرة ـ 

ول يف »الدولة ـ املدينة«، واإمنا ت�صكل منطقة عازلة بني ف�صاء 

وبتخطي  ال�صيا�صي.  املدينة  وف�صاء  ال�صيا�صي  غري  الأ�ــصــرة 

وبالعك�س  اأخـــاه(،  يقتل  )الأخ  الأهـــل  يت�صي�س  »العتبة«  هــذه 

تخرج املدينة من ال�صيا�صة )يوؤاخي املواطن املواطن( لت�صري 

اأخــويــة اأهــلــيــة. فــاحلــرب الأهــلــيــة بــهــذا اإمنـــا هــي »عــتــبــة« بني 

ال�صيا�صية في�صل  امل�صاركة  وتعد  �س«.  الَت�َصيُّ �س« و«عدم  »الَت�َصيُّ

وقد  الأ�صرة.  ـ  و«الطبيعة«  ـ  املدينة  ـ  »ال�صيا�صة«  بني  التفرقة 

كر�صتيان  الأملـــاين  ال�صيا�صي  والفيل�صوف  املفكر  لحــظ  كــان 

مايري اأنه حدث يف القرن اخلام�س قبل امليالد حتول د�صتوري 

ــ�ــس مــفــهــوم املــواطــنــة، بــحــيــث اأمــ�ــصــت  مــهــم يف الــيــونــان: َتــ�ــَصــيُّ

املواطنة ـ ولي�س املنزلة الجتماعية ل ول احلقوق والواجبات 

�صكل  مــا  وهـــو  الجــتــمــاعــيــة.  لــلــهــويــة  ال�صيا�صي  املــعــيــار  هــي  ـ 

اأن  العلم  مع  هذا  ال�صيا�صي.  الغرب  تاريخ  لكل  م�صرتكا  اإرثــا 

�س يجب اأن يقع ـ ح�صب منظور اأغامن ـ يف حقل التوتر  التَّ�َصيُّ

بني »البيت« و«املدينة«، وقد حتدد بتقاطب ثنائي: الت�صي�س/

عدم الت�صي�س )�س. 26(. ويف هذا احلقل من التوترات، ت�صكل 

اإىل  الأهــلــيــة »عــتــبــة« مــن خــاللــهــا يت�صي�س النــتــمــاء  احلـــرب 

تت�صي�س  ل  وبالعك�س  مواطنة،  �صكل  فيتخذ  )البيت(  الأهــل 

املواطنة، فتتخذ �صكل ت�صامن اأ�صري دموي. 

ــال اأن هـــذه الــرابــطــة اجلــوهــريــة بــني احلـــرب الأهــلــيــة  واحلــ

والــ�ــصــيــا�ــصــة هــي مــا ت�صهد لــ�ــصــاحلــهــا مــوؤ�ــصــ�ــصــة الــعــفــو الــعــام 

العام  العفو  يف  يــراد  املحدثني،  خــالف  وعلى  املتقاتلني.  عن 

ن�صيان احلـــرب الأهــلــيــة وعـــدم ا�ــصــتــخــدام الــذاكــرة اإيــجــابــا يف 

ا�صتعادتها من حيث هي ذكرى مم�صة، ولي�س، كما مييل اإىل 

يف  اجلرائم  مرتكبي  ومطاردة  ذكراها  حفظ  املحدثون،  ذلك 

احلروب الأهلية. ويف هذا اختلف اأهل القدامة واأهل احلداثة 

يف ت�صور »احلرب الأهلية«. 

الــذي وجد  »املحل«  هــذا  اأن  هو  التاأمل  اإىل  يدعو  ما  اأن  على 

دائما حمل توازن ه�س. فخالل  التوتر لوقت معني كان  فيه 

ال�صيا�صة عن  نــزع  اإىل  الــنــزوع  الــالحــق، مت  الــغــربــي  الــتــاريــخ 

اقت�صادية  م�صالح  ـ  اأ�صرة  اأو  بيت  اإىل  املدينة  بتحويل  املدينة 

�صيء  اأ�صبه  اأ�صبح  الذي  الأوربــي«  »البيت  فعله  ما  نحو  ـ على 

تغري  اإىل  اأدى  مما  �صيا�صية؛  دول  مبجموعة  ل  باأ�صرة  يكون 

�صكل »احلرب الأهلية« اإىل »حرب اأهلية عاملية«؛ اأي اإىل اإرهاب 

الفيل�صوف  �صماه  ما  على  اأي  املــوت«؛  »منح  �صيا�صة  على  يقوم 

ـ  »الــبــيــوبــولــتــيــكــا«   )1984-1926( فــوكــو  مي�صيل  الــفــرنــ�ــصــي 

ال�صاكنة. فعندما ت�صتحيل  التحكم يف حيوات ووفيات  �صيا�صة 

»املدينة« »بيتا« اقت�صاديا ـ العوملة القت�صادية ـ ت�صري احلرب 

اأو تــدخــل وقــد اكت�صى �ــصــورة  الأهــلــيــة هــي اأمنــــوذج كــل نـــزاع 

ـ هو »احلرب  التقتيل  ـ توزيع  الإرهاب  اإمنا  ترعيب وترهيب. 

من  املنطقة  هــذه  مــرة  كــل  يف  يجتاح  الــذي  العاملية«  الأهلية 

العامل اأو تلك )�س. 31(. 

املحا�سرة الثانية: احلرب الأهلية يف الفكر ال�سيا�سي 

احلديث )هوبز منوذجا(

»احلــرب  لفكرة  اأغــامــن  جيورجيو  قـــراءة  منهجية  اختلفت 

الــفــكــرة يف  لنف�س  قــراءتــه  الع�صر احلــديــث عــن  الأهــلــيــة« يف 

اأ�صبه  الثانية  حما�صرته  اأن  بحيث  وذلــك  الــقــدمي،  الع�صر 

�صيء تكون بتعليق طويل النف�س على »لوحة« غالف الطبعة 

ـ  »اللفياتان«   )1679-1588( هوبز  توما�س  كتاب  من  الأوىل 

�صابط  كــاأنــه  كنهها  املــوؤلــف  ي�صتكنه  والــتــي   )1651( الــتــنــني 

هوبز  عند  يــجــده  والـــذي  جــرميــة.  اأمــــارات  يف  يحقق  �صرطة 

ــه يف الــبــدء تــكــون »اجلـــمـــوع« اأو »احلــ�ــصــود«، تــلــك اجلــمــوع  اأنـ

الطبيعة  ـ وقد ملت حياة حالة  نف�صها  تلغي  �صرعان ما  التي 

اخلطرة التي جتري حتت طائل اخلوف من املوت الأحمر - 

اأو هيئة  اأجمع على تعيني ملك  »�صعب«  ـ يف �صورة   - العنيف 

»ال�صعب«  يحل  وهنا  و«الأمــــان«.  »ال�صلم«  ل�صمان  �صيا�صية 

بينما  منحل«،  »جمع  اإىل  ويعود  نف�صه  ـ  لفرتة  انعقد  وقــد  ـ 

ما  واإذا  »خارجها«.  �صعب  ول  »ال�صعب«،  الهيئة هي  اأو  امللك/ 

اأرادت هذه اجلموع املتحللة اأن تعني ملكا اآخر اأو هيئة بديلة، 

اأن ذاك موؤذن باحلرب الأهلية. واجلموع واحل�صود يف  فاعلم 

�صعبا  ـ  »�صيا�صية«  ت�صتحيل  ول  �صيا�صية«.  »غــري  هوبز  عــرف 

وهي  احلاكم.  تعيني  حلظة  اإل  ـ  احلقيقي  ال�صيا�صي  باملعنى 

ما  ال�صعب  واإمنــا  ال�صيا�صة-.   - املدينة  لتوؤ�ص�س  نف�صها  تلغي 

نف�صه  يلغي  حتى  ال�صعب-  هــو  اأم�صى  وقــد   - َمِلكا   َ ُيــَعــنيِّ اأن 

واجلــمــوع  متف�صخة.  متحللة  »جــمــوع«  اإىل  ويــنــحــل  بنف�صه 

تكون  ما  اأ�صبه  -ال�صيا�صية-  املدينة  داخــل  ال�صيا�صية-  -غري 

ُتعاَلج  اأن  اإىل  حتتاج  الطاعون-  -مــن  املطعونة  باحليوانات 

لالنق�صام  ا�صتعارة  اإل  الــطــاعــون  كــان  ومــا  ُت�صا�س.  اأن  واإىل 

ـ التي هي رمز  والفرقة والتحلل. فاإذن، من �صاأن دولة هوبز 

الدولة احلديثة ـ اأنها دولة تعي�س »بال �صعب«؛ اأي تعي�س حتت 

طائل ما ي�صميه جيورجيو اأغامن »الأدمييا« Adémie؛ 

»حا�صنة«  اأو  »رعــيــة«  اأو  »ذات«  ومــا  ال�صعب«.  »غــيــاب  مبعنى 

احلرب الأهلية �صوى هذه احل�صود املنحلة واجلموع املتحللة. 

املدينة  داخــل  تعي�س  التي  املتحللة  اجلموع  تكن  مل  هي  واإذا 

الأهلية و«حا�صنتها«،  واإذا ما كانت هي »ذات« احلرب  »�صعبا«، 

فاإن معنى هذا اأن احلرب الأهلية تظل دوما اأمرا واردا )�س. 

الف�صل  بــال مــواربــة يف  اإلــيــه هــوبــز  مــا ينتهي  57(. وهـــذا هــو 

اأمر  فيه  يتناول  الــذي  »التنني«  كتاب  من  والع�صرين  التا�صع 

»ما ي�صعف الدولة اأو يجنح بها نحو التحلل«. 

ل تقوم احلرب الأهلية اإذن ما دام رمز اجلموع املتحللةـ الثور 

اأيوب  للنبي  الإله  َره  وَّ �صَ الذي  ال�صخم  الأ�صطوري  التوارثي 

لأيــوب  الإلــه  َره  ــوَّ �ــصَ الــذي  ال�صخم  التنني  ـ  ال�صلطان  ـ ورمــز 

احل�صود  تعاي�س  يتعاي�صان  ـ  اجلامح  الثور  مع  �صراعه  وذكــر 

فاإننا  احل�صود،  تثور  حني  لكن  ال�صيادة.  �صاحب  مع  املنحلة 

باحل�صود  ونــرجــع  الطبيعة«  »حـــال  اإىل  بــالــدولــة  اآنــهــا  نــعــود 

تعي�س  البدء  يف  كانت  التي  املتحدة  غري  احل�صود  اإىل  املنحلة 

على هذه احلال. وهذا يعني اأنه لي�س من �صاأن احلرب الأهلية 

والدولة وحال الطبيعة اأن تتالقى، لكن من �صاأنها اأن جتتمع 

كما يظهرها هوبز  الطبيعة،  اأن حال  ذلك  يف عالقة معقدة. 

عندما  جديد  من  يظهر  ما  هي   ،)1642( »املواطن«  كتابه  يف 

اآخر:  مبعنى  اأهلية؛  حربا  تعي�س  عندما  اأي  املدينة؛  تتحلل 

الأهلية  احلــرب  حلالة  اأ�صطوري  اإ�صقاط  هي  الطبيعة  حــال 

الطبيعة  اإ�ــصــقــاط حلالة  هــي  الأهــلــيــة  املــا�ــصــي، واحلـــرب  على 

وجهة  من  املدينة  نعترب  عندما  يظهر  ما  فهي  املدينة،  على 

نظر حالة الطبيعة )�س. 58(. اإمنا حال الطبيعة حرب اأهلية 

يف املا�صي، واإمنا احلرب الأهلية حال طبيعة يف احلا�صر. 

اأخريا، ل �صك عندي اأن جريوجيو اأغامن فيل�صوف متو�صطي 

املزاج - ن�صبة اإىل البحر الأبي�س املتو�صط -، بحيث اأن حديثة 

لُّ وهو حديث ل هو فيه برودة حديث  ، وكيف مُيَ لُّ ل يكاد مُيَ

وتفانني  تفا�صيل  فيه  هــو  ول  ال�صيا�صة،  يف  الأملـــان  فال�صفة 

حــديــث املــنــظــريــن الأجنــلــو�ــصــكــ�ــصــون؟ والــواقــع اأنـــه كلما قــراأ 

الذي  احلــوار  بحرارة  وي�صعر  اإل  الإيطاليني  الفال�صفة  املرء 

اأن  اإلــيــه  فُيخيَُّل  الــقــارئ،  مــع  يكتبون  مــا  مــن خلف  يــجــرونــه 

ـ  فاتيمو  وجياين  اإيكو  اأمربتو  �صاكلة  على  ـ  الإيطايل  املفكر 

لكي  كتابه  من  يخرج  باأنه  ي�صعر  بل  له،  يكتب  بــاأن  يكتفي  ل 

ـ  يح�صنه، وهو ما قد ل يفعله ل الأملاين ول الأجنلو�صكوين 

�صادة النظرية والفل�صفة ال�صيا�صيتني يف زماننا هذا. 

اإذ يقراأ ما يقروؤه مما  املرء  باأن  اأقر  اأن  ول مهرب عندي من 

تبقى  عينه  فاإن  الأهلية«،  »احلروب  عن  الغرب  مفكرو  يكتبه 

الــعــربــي والإ�ــصــالمــي من  الــعــامل  يــحــدث يف  مــا  اإىل  �صاخ�صة 

التحليالت  هــذه  مثل  مبكنة  كــان  اإذا  وعــمــا  اأهــلــيــة«،  »حـــروب 

وقد  الــعــامل.  هــذا  يف  يجري  مــا  فهم  يف  ت�صعفه  اأن  واملفاهيم 

يدفعه هذا اإىل الت�صاوؤل عّما اإذا كانت دول عربية �صاأن �صوريا 

تعي�س  لي�صت  ال�صودان  وجنوب  وال�صومال  والعراق  واليمن 

بالفعل ما �صماه هوبز »حال الطبيعة«؟ 

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

الكتاب: »احلرب الأهلية«

اأغامن. املوؤلف: جيورجيو 

.2015 �صنة الن�صر: 

. Editions Points :دار الن�صر
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»الالجئون: حل واقعي يف مواجهة الكارثة الإن�شانية«

ل�شامي نعري
اإغناثيو فرياندو *

ت�سهد اأوروبا منذ �سنة 2011 مع اندلع احلركات الحتجاجية والثورات يف الوطن العربي - ما اأطلق عليه ا�سم الربيع العربي-  اأزمة اإن�سانية ل �سابقة 

لها يف تاريخها تتمثل يف توافد عدد كبري من طالبي اللجوء واملهاجرين اإىل اأبواب القارة العجوز هربا من ويالت احلروب والقمع وال�سطهاد واملخاطر 

التي حتدق بهم يف بع�ش البلدان العربية والإ�سالمية وعلى راأ�سها �سوريا واأفغان�ستان والعراق. وقد ذهب بع�ش املحللني اإىل اأّن هذه هي اأكرب واأ�سد اأزمة 

اإن�سانية تعاين اأوروبا من وطاأتها منذ احلرب العاملية الثانية مما جعلهم ي�سفونها بالكارثة احلقيقية. يف هذا الكتاب يقدم الأ�ستاذ اجلامعي �سامي نعري، 

كاتب فرن�سي جزائري الأ�سل متخ�س�ش يف العلوم ال�سيا�سية ونائب �سابق يف الربملان الأوروبي، و�سفا دقيقا لق�سية الالجئني وحتليال مف�سال للطرق التي 

اتخذتها اأوروبا ملواجهتها مع اقرتاح �سبل احلل املمكن تطبيقها على امل�ستوى الأوروبي للت�سدي للكارثة ول�ستيعاب األوف الالجئني الذين يرون يف اأوروبا بر 

الأمان وفر�سة جديدة حلياتهم املنكوبة.

عن   2015 �صنة  يف  �صدرت  اإح�صائيات  من  الكتاب  ينطلق 

بع�س الوكالت الأممية واملنظمات غري احلكومية املعرتف 

القارة  اإىل  املتوافدين  ال�صوريني  اأن  اإىل  ت�صري  دوليا  بها 

العجوز يف ال�صنوات اخلم�س الأخرية وعددهم 3.88 مليون 

ن�صمة ميثلون ن�صبة 51% من جمموع الالجئني يف حني اأن 

ويليهم   %6 والعراقيون  منهم   %20 ن�صبة  ميثلون  الأفغان 

والــ�ــصــومــالــيــون،  والباك�صتانيون  الإرتـــريـــون  الــقــائــمــة  يف 

ممـــا يــعــنــي اأن الـــعـــدد الإجــــمــــايل يــنــاهــز �ــصــتــة مــاليــني 

اليونانية  ال�صواحل  اإىل  البحر  طريق  عن  و�صلوا  ن�صمة 

وماذا  البلقان.  طريق  عرب  الرب  طريق  وعن  والإيطالية 

النا�س؟  الهائل من  الكم  اأمام هذا  الأوروبــي  فعل الحتاد 

»اأوروبا عاجزة عن  اإن  الواحد  يقول �صامي نعري باحلرف 

الإجــابــة عــن مــا ت�صكله هــذه الــظــاهــرة مــن حتــديــات على 

عندها  فلي�س  �صيا�صي،  واجليو  اقت�صادي  اجليو  ال�صعيد 

ــة ا�ــصــرتاتــيــجــيــة عــلــى املـــدى الــطــويــل ول عــلــى املــدى  روؤيــ

الأ�صواق  تتكفل  باأن  وتكتفي  اخل�صو�س،  هذا  يف  املتو�صط 

لأنها  »اأوتوماتيكي«  ب�صكل  للجوء  ال�صديد  الطلب  بتدبري 

والأخالقية  ال�صيا�صية  م�صوؤولياتها  تتحمل  اأن  تريد  ل 

وغياب  العجز  هذا  فاإن  ذلك،  واأكرث من  الالجئني.  جتاه 

الآثـــار  مــن  والــوقــايــة  الــهــجــرة  ملعاجلة  الوا�صحة  الــروؤيــة 

ال�صلبية املرتتبة عليها جعل احلركات والتيارات املناه�صة 

�صرب  وكاأنها  املتدهور  الو�صع  هذا  من  ت�صتفيد  لالأجانب 

من م�صا�صي الدماء.

اأنــه  الــراهــن  للو�صع  ت�صخي�صه  يف  الــكــتــاب  مــوؤلــف  يــوؤكــد 

ــيــــة مـــوحـــدة حــيــال تــنــقــالت الب�صر  اأوروبــ ــة  ــ ــعـــدام روؤيـ لنـ

على  وخــيــمــة  عــواقــب  وامل�صتقبلية  احلــا�ــصــرة  والــهــجــرات 

حمالة  ل  �صت�صهد  التي  الأوروبية  الدميقراطية  الأنظمة 

تزايدا للعن�صرية واحتمال ن�صوب ا�صتباكات وحتى حروب 

داخلية ناجتة عن م�صاكل متعلقة بالهوية الأوروبية ذاتها 

ب�صبب عدم اندماج الطبقات املنخف�صة الفقرية يف الن�صيج 

بل  احتمال  الفا�صية جمرد  التيارات  تعد  الجتماعي، فلم 

اأ�صبحت حقيقة تلوح يف الأفق يف كل عملية انتخابية ويف 

كل حركة احتجاجية ت�صهدها القارة العجوز. اإل اأن اأولئك 

اأمــام  املو�صدة  الأبـــواب  �صيا�صة  انتهاج  اإىل  يدعون  الذين 

هامني  عاملني  احل�صبان  يف  ياأخذوا  اأن  عليهم  الالجئني 

اأولــهــمــا اأن الــهــجــرات والــتــنــقــالت لــن تــتــوقــف لأن بــلــدان 

تدفع  مزمنة  �صبه  اقت�صادية  اأزمــات  يف  منغم�صة  امل�صدر 

الإفريقية  الــقــارة  يف  وخ�صو�صا  الــهــجــرة،  اإىل  املــواطــنــني 

25% من  حيث من املتوقع اأن ي�صل عدد �صكانها اإىل ن�صبة 

2050 و39.1% منهم  جمموع �صكان املعمورة يف حلول �صنة 

عن  الــ�ــصــادر  الــدميــغــرايف  التقرير  ح�صب   ،2100 �صنة  يف 

الأمم املتحدة. اأما العامل الثاين، فهو اأن الهجرات، مهما 

اأو  اللجوء  بلدان  اندثار  اإىل  تــوؤدي  لن  كبريا،  كان عددها 

ما  بذريعة  هويتها  وتال�صي  ال�صكانية  بكثافتها  الخــالل 

اإذ  ال�صحيح  هــو  العك�س  بــل  املــهــاجــريــن،  »�ــصــغــط«  ي�صمى 

املجتمع  يف  التاأقلم  عليهم  يجب  الذين  هم  املهاجرين  اأن 

اإليه.  بالإنتماء  وال�صعور  فيه  والندماج  ي�صتقبلهم  الذي 

هــذا ما يــوؤكــده التاريخ وهــذا ما حــدث دائــمــا، فــاإن بلدان 

اأقوى واأعلى مقاومة، ول يوجد وطن تغريت  املق�صد هي 

هويته الذاتية نتيجة ل�صتقبال مواطنني جدد منحدرين 

من اأ�صول اأخرى.

يــوا�ــصــل الــكــاتــب �ــصــرح اإخـــفـــاق الــ�ــصــيــا�ــصــات الأوروبـــيـــة يف 

الثالثة  فاخليارات  والالجئني.  الهجرة  ظاهرة  معاجلة 

ــاء  ــي، اأول فــتــح احلـــــدود بــ�ــصــكــل كـــامـــل واإعـــطـ املــمــكــنــة هــ

املهاجرين كامل احلرية للتنقل والعمل يف اأرا�صي الحتاد 

الفا�صلة  اجلدران  وبناء  احلدود  اإغالق  وثانيا  الأوروبــي، 

ملراقبة دخول الالجئني، وثالثا انتهاج الطريق الو�صط اأي 

اإىل  بدخولهم  امل�صموح  والالجئني  املهاجرين  عدد  زيــادة 

الحتاد الأوروبي عرب اتفاقات مع بلدان امل�صدر وت�صجيع 

�صيا�صات التنمية املحلية وت�صهيل تنقل الالجئني وحتفيز 

الأوروبــيــة  ال�صلطات  مالت  لقد  لهم.  العمل  فر�س  خلق 

املراقبة  اإجــــراءات  جتــديــد  يف  املتمثل  الــثــاين  اخلــيــار  اإىل 

جماورة  ثالثة  بلدان  يف  خميمات  اإن�صاء  مع  احلــدود  على 

لأوروبا، مثل تركيا، ويف بلدان املرور، خ�صو�صا يف اليونان 

الأوروبـــي  الحتــاد  اإىل  الالجئني  دخــول  ومنع  واإيطاليا، 

وطرد وترحيل عدد كبري منهم، مبا يعنيه ذلك من جترمي 

حمتمل  خطر  من  ي�صكلونه  ما  على  والرتكيز  الالجئني 

اأجنيال  الأملانية  امل�صت�صارة  اأن  �صحيح  ــا.  اأوروبـ اأمــن  على 

الأوروبــيــة،  املوؤ�ص�صات  يف  الكبري  نفوذها  بف�صل  مــريكــل، 

اأول  يف  الالجئني  ظاهرة  اأمام  الأوروبية  ال�صيا�صة  وجهت 

عرب  ا�صتقبالهم  على  وراهــنــت  الت�صامن  �صبل  اإىل  الأمــر 

الحتاد  يف  املن�صوية  البلدان  بني  املوزعة  احل�ص�س  نظام 

بناء على القوة القت�صادية وعدد ال�صكان لكل واحد منها، 

كبري  ق�صط  وفقدان  ال�صيا�صية  الأحــداث  جمريات  اأن  اإل 

احلركات  ن�صوء  مــع  مريكل  يف  الأملـــان  الناخبني  ثقة  مــن 

وفرن�صا،  والنم�صا  اأملانيا  يف  الأجانب  وكراهية  العن�صرية 

ورف�س بع�س بلدان اأوروبا ال�صرقية التي ان�صمت موؤخرا 

ذلك  كــل  اأرا�ــصــيــهــا،  يف  الــالجــئــني  ل�صتقبال  ــاد  الحتـ اإىل 

 18 اأدى اإىل انــقــالب الــو�ــصــع راأ�ــصــا عــلــى عــقــب. فــبــتــاريــخ 

الأوروبـــي واحلكومة  اأبــرم الحتــاد   ،2016 عــام  مار�س من 

ــزي اإذ  ــ الــرتكــيــة اتــفــاقــيــة و�ــصــفــت بــاتــفــاقــيــة الـــعـــار واخلـ

الــذيــن ي�صلون  الــالجــئــني  كــل  اإبــعــاد  عــلــى  بــنــودهــا  تن�س 

اإىل   2016 20 مار�س  اعتبارا من يوم  اليونانية  اإىل اجلزر 

ت�صب  القت�صادية  الإجــــراءات  مــن  �صل�صلة  مقابل  تركيا 

اإىل  ان�صمامها  طــرح  اإعــادة  بينها  ومــن  اأنقرة  م�صلحة  يف 

الحتاد الأوروبي. ف�صال عن كون هذه التفاقية معار�صة 

حلــقــوق الــالجــئــني يف احلــمــايــة وخمــالــفــة لــلــمــبــادئ التي 

التي  الإنــ�ــصــان  حــقــوق  اتفاقية  يف  نف�صها  اأوروبـــا  كر�صتها 

اإن  تدل  اإنها  اجلماعي.  الطرد  عمليات  باتا  حظرا  حتظر 

الأوروبية يف مواجهة  ال�صلطات  دلت على �صيء على ف�صل 

وتلبية طلبات اللجوء والهجرة. فبالرغم من اأن ال�صعوب 

الالجئني  مع  والتعاطف  الت�صامن  عن  اأعربت  الأوروبية 

ال�صلطات  فـــاإّن  واملق�صد،  املـــرور  بــلــدان  واحــد مــن  يف غــري 

عليها  بــنــي  الــتــي  الإنــ�ــصــانــيــة  املــبــادئ  جتــاهــلــت  ال�صيا�صية 

الحتاد الأوروبي والتي �صمحت باإعادة بناء القارة العجوز 

بــعــد احلـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة اعــتــمــادا عــلــى روح الــتــعــاون 

دمرتها  التي  الفقرية  للبلدان  العون  يد  ومد  والت�صامن 

عــدد هائل  نــزوح  اإىل  اأدى  كامل مما  �صبه  احلــرب تدمريا 

من املواطنني الأوروبيني وهي بذلك تكون قد خانت بنود 

وكاأن  الالجئني.  بو�صع  املتعلقة   1951 اتفاقية جنيف عام 

ال�صعب يف واد وال�صلطات يف واد اآخر.

مـــن بـــني نـــقـــاط الـــقـــوة الــــبــــارزة يف هــــذا الـــكـــتـــاب الــنــهــج 

الــدقــيــق واملــفــ�ــصــل الــــذي يــنــتــهــجــه الــكــاتــب عــنــد تــقــدمي 

ــه واقــرتاحــاتــه. فال  الأرقــــام والإحــ�ــصــائــيــات لإثــبــات اآرائــ

احلقائق  اإىل  العامة  بالإ�صارة  نعري  �صامي  الأ�صتاذ  يكتفي 



 محرم 1438 هـ - أكتوبر 2016م

7

اأبواب  اإىل  املتوافدين  اللجوء  بطالبي  املتعلقة  والظواهر 

اقتبا�س  عــرب  املعلومات  كــل  بتوثيق  يــقــوم  اإنــه  بــل  ــا  اأوروبــ

و�صائل  يف  املــنــ�ــصــورة  واملــعــلــومــات  الر�صمية  الإحــ�ــصــائــيــات 

املــوؤ�ــصــ�ــصــات واملنظمات  الــ�ــصــادرة عــن  الإعــــالم والــتــقــاريــر 

نائبا  كونه  وبف�صل  واللجوء.  الهجرة  جمــال  يف  العاملة 

بدهاليز  وا�صعاً  اإملاماً  له  فــاإّن  الأوروبــي  الربملان  يف  �صابقا 

املــتــحــدة،  ــالت الأمم  ــ ــة وحــتــى وكـ ــيــ ــ الــتــ�ــصــريــعــات الأوروب

بع�س  يف  دوري  بــ�ــصــكــل  يــكــتــب  مــتــمــر�ــس  �ــصــحــفــي  ولإنـــــه 

ــة وخــ�ــصــو�ــصــا الإ�ــصــبــانــيــة مــنــهــا مثل  ــ ــي ــ ــرائـــد الأوروب اجلـ

مواقف  مــن  جــدا  القريبة  الي�صارية  »البايي�س«  جــريــدة 

ال�صرتاكيني الإ�صبان،  فاإّنه على دراية واطالع وا�صع بكل 

وبف�صل  الأوروبــيــة،  ال�صاحة  على  وامل�صتجدات  التطورات 

هذا  يف  العاملة  احلكومية  غري  املنظمات  ببع�س  احتكاكه 

بال  اأطــبــاء  ومنظمة  ــدويل  الـ الــعــفــو  مــثــل منظمة  املــجــال 

دقيقة  معلومات  ي�صتقي  فاإّنه  اأوك�صفام  وانرتمون  حــدود 

اأن  والثناء  بالذكر  اجلــديــر  ومــن  املــيــدان.  يف  يجري  عما 

املوؤلف ل يتطرق اإىل حقيقة اإل ويثبتها ويوثقها بوا�صطة 

املــاأخــوذة  والقتبا�صات  الر�صمية  والإح�صائيات  التقارير 

من م�صادر يعتد بها يوثقها يف الهوام�س، وذلك ما يجعل 

من كتابه اأقرب اإىل تقرير موثق يرتكز على اأدلة وبيانات 

وا�صحة ولي�س جمرد عر�س اأفكار واآراء ف�صفا�صة.

ــذا الــكــتــاب يــعــكــ�ــس من  اأّن هــ ــع ذلــــك يــتــبــني لــلــقــارئ  ومــ

التقدمية  املــوؤلــف  اآراء  الأخــرية  وحتى  الأوىل  ال�صفحات 

الــتــي تــتــمــاهــى مــع مــواقــف الــيــ�ــصــار الــ�ــصــيــا�ــصــي الأوروبــــي 

والراف�صة للتيار املحافظ الذي اأ�صبح �صائدا يف الأو�صاط 

الأحــزاب  فــاإن  الأخــرية،  ال�صنوات  يف  الأوروبــيــة  ال�صيا�صية 

اأبواب  يف  بقوة  م�صتهدفة  الأوروبية  اليمينية  واحلكومات 

حكومات  اإىل  حــادة  انتقادات  نعري  �صامي  ويوجه  الكتاب، 

�ــصــواء. ل غــرابــة يف  والــغــربــيــة على حــد  ال�صرقية  ــا  ــ اأوروب

ذلك، اإذ اأن املوؤلف معروف بكونه مدافعا دائما عن حقوق 

الالجئني يف الإقامة والعمل يف البلد الذي يف�صلون البقاء 

فيه. ومن بني احلجج التي يديل بها لإقناع القراء بقبول 

نــظــريــاتــه ومــواقــفــه احلــجــج القــتــ�ــصــاديــة والجــتــمــاعــيــة 

بلدان  ن�صبيا من مواطني  اأن هجرة عدد كبري  املتمثلة يف 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اإفريقيا اإىل الف�صاء الأوروبي لن 

الثقافية  هويتها  ت�صوه  ولن  املق�صد  بلدان  باقت�صاد  ت�صر 

املهاجرين  اأن  اأي  ال�صحيح،  هو  العك�س  بل  والجتماعية، 

ب�صورة  و�صي�صهمون  الأوروبية  املجتمعات  يف  �صيندجمون 

اأف�صل. هناك من يعترب  اأوروبي  اإيجابية يف بناء م�صتقبل 

اأثبت  التاريخ  اأن  غري  حقيقية،  وغري  �صاذجة  الآراء  هذه 

اأن املجتمعات التي ا�صتقبلت عددا  لنا، ح�صب قول املوؤلف، 

هــائــال مــن الــالجــئــني واملــهــاجــريــن وا�ــصــلــت املــ�ــصــري نحو 

ــار، كما حــدث يف الــوليــات املــتــحــدة على  ــ الــتــقــدم والزدهـ

املثال.   �صبيل 

نعري  �صامي  كــتــاب  اأبـــواب  ــراءة  قـ عند  نــظــري  يلفت  وممــا 

الأوروبية  غري  البلدان  هي  ما  بالغة  بدقة  ي�صتعر�س  اأنه 

عدد  لنا  تبني  قائمة  اإدراج  مع  الالجئني،  ا�صتقبلت  التي 

املــهــاجــريــن املــقــيــمــني يف كـــل دولــــة عــلــى حــــدة، وتــتــ�ــصــدر 

اأنــه  اإل  واإيـــران،  ولبنان  باك�صتان  وبعدها  تركيا  القائمة 

اأحدا من  ت�صتقبل  التي ل  البلدان  الكرام على  مير مرور 

الالجئني، اإذ يكتفي باإ�صارة عابرة اإىل بلدان اخلليج )يذكر 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  والإمـــارات  قطر  منها 

للمعلومات  فــخــالفــا  والــبــحــريــن(.  والــكــويــت  الــ�ــصــعــوديــة 

املف�صلة والتحليل املعمق للمواقف الأوروبية جتاه ظاهرة 

حيال  اخلليج  دول  مــواقــف  عــن  �صيئا  جنــد  ل  الالجئني، 

هذه الظاهرة التي مت�س �صعبا قريبا لغة وعرقا وثقافة. 

املوؤلف  التي ينتهجها  املقاربة  اأن تعترب هذه  املعقول  ومن 

مل�صوؤولية  وجتــاهــال  الــذاتــي  النقد  يف  الإفـــراط  مــن  نوعا 

العاملية  الإن�صانية  الــكــارثــة  هــذه  مــواجــهــة  عــن  الآخــريــن 

الذين  الالجئني  األوف  على  اخلطرية  عواقبها  وتخفيف 

يتعر�صون للموت للو�صول اإىل بر الأمان. ورمبا كان من 

مواقف  التف�صيل  من  ب�صيء  املوؤلف  تناول  لو  امل�صتح�صن 

التي  والإجــــراءات  الفعل  ردود  كــانــت  وكــيــف  اخلليج  دول 

اتخذتها اأمام هذه الظاهرة املوؤ�صفة.

اأبـــواب هــذا الكتاب هــو الــبــاب مــا قبل  ولعل اأهــم بــاب مــن 

مع  للتعامل  الواقعية  احللول  لتقدمي  املخ�ص�س  الأخري 

»جــواز  عنوان  يحمل  والــذي  والالجئني  الهجرة  ظاهرة 

وت�صخي�صه  الــو�ــصــع  حتــلــيــل  اأن  ذلـــك  لــالجــئــني«.  مـــرور 

والإح�صائيات  التقارير  اإىل  فبالإ�صافة  باأمر جديد  لي�س 

واملنظمات  املتحدة  والأمم  الأوروبي  ال�صادرة عن الحتاد 

غري احلكومية من اأمثال منظمة العفو الدولية وغريها 

امل�صموعة  الإعــــالم  و�ــصــائــل  املــتــداولــة يف  املــعــلــومــات  وكـــل 

يعتمد  �صابقة  علمية  درا�ــصــات  هناك  واملكتوبة،  واملــرئــيــة 

اآلني  الفرن�صي  الأ�صتاذ  درا�ــصــات  مثل  نعري  �صامي  عليها 

�صابقني ل�صامي نعري نف�صه حول ق�صية  موري�س وكتابني 

الهجرات  اإلــيــنــا...  »ويــاأتــون  واملــهــاجــريــن هما  الــالجــئــني 

بر�صلونة،  2006 يف  عــام  �ــصــدر  الـــذي  مــعــاديــة«،  اأزمــنــة  يف 

و«اأوروبــــــــا املــخــتــلــطــة. الــهــجــرة واملـــواطـــنـــة والــتــنــمــيــة 

اأي�صا.  بر�صلونة  يف   2010 عام  �صدر  الــذي  امل�صرتكة«، 

�ــصــامــي نــعــري يــعــتــمــد على  الــــذي يــقــرتحــه  اإن احلــــل 

ال�صوريني  لــالجــئــني  بالن�صبة   .1 هــي:  نــقــاط  خم�س 

والــعــراقــيــني والأفــغــان والآتـــني مــن كــل املــنــاطــق التي 

طلب  قبول  بعد  خارجي،  ع�صكري  تدخل  فيها  يوجد 

الــلــجــوء، يــجــب اإعـــطـــاوؤهـــم وثــيــقــة �ــصــفــر تــ�ــصــمــح لهم 

اإىل  الأوروبــيــة  البلدان  كافة  اأرا�صي  يف  احلــّر  بالتنقل 

على  يجب   .2 ل�صتقبالهم؛  م�صتعدا  بلدا  يــجــدوا  اأن 

الالجئني  لــ�ــصــوؤون  املــتــحــدة  لـــالأمم  العليا  املــفــو�ــصــيــة 

ــي تـــتـــطـــوع ل�ــصــتــقــبــال  ــتـ اإعـــــــداد قـــائـــمـــة بـــالـــبـــلـــدان الـ

الذين يرغبون  الالجئني وتقدمي جواز مرور لهوؤلء 

بلدان  3. يجب م�صاعدة  البلدان؛  اإىل هذه  التوجه  يف 

لإن�صاء  موؤقت  ب�صكل  الالجئني  ت�صتقبل  التي  احلدود 

من�صاآت مالئمة لذلك؛ 4. يجب اإقامة ممرات اإن�صانية 

اآمنة حتت حماية القوات الأوروبية والأممية لت�صهيل 

 .5 خــروج الالجئني مــن بــلــدان الــنــزاعــات واحلــــروب؛ 

يجب م�صاعدة بلدان املرور يف مكافحة الع�صابات التي 

ت�صتغل الو�صع املتدهور لالجئني واملهاجرين. 

ــن روح  ــدا مـ ــول قــريــبــة جــ ــلـ ــذه احلـ اأن هــ ــن اجلـــلـــي  مـ

الالجئني  حقوق  ب�صاأن  الدولية  واملعاهدات  التفاقات 

يف  تندرج  واأنها   ،1951 عــام  جنيف  اتفاقية  من  ابتداء 

ال�صيا�صات  اأو�ــصــاط  يف  ال�صائد  الفكري  النموذج  اإطــار 

بالعن�صرية  �صلة  له  ما  كل  عن  تبتعد  التي  التقدمية 

اجتاحت  التي  املتطرفة  واحلركات  الأجانب  وكراهية 

خا�صة.  منه  ال�صرقية  والأقطار  عامة  العجوز  القارة 

غري اأن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه باإحلاح هو هل ميكن 

املــوؤلــف،  يدعي  كما  فعال  واقعية  احلــلــول  هــذه  اعتبار 

الذي  احلايل  الأوروبــي  ال�صيا�صي  ال�صياق  يف  خ�صو�صا 

اأنا�س يفرون من  تعلوه النزعة اإىل عدم الت�صامن مع 

امل�صوؤولية  اأوروبا جزءا من  تتحمل  اأو�صاع �صعبة جدا 

اإىل  اأقــرب  املقرتحة  احللول  هــذه  هل  اأو  اإحداثها؟  يف 

اأر�ــس  تــتــعــذر ترجمتها عــلــى  الــتــي  الــ�ــصــاذجــة  املــواقــف 

النهج  على  ال�صوؤال  هذا  عن  الإجابة  تتوقف  الواقع؟ 

اإما  القريب،  امل�صتقبل  يف  اأوروبــا  تنتهجه  �صوف  الــذي 

نحو النفتاح واإدماج الالجئني يف ن�صيجها القت�صادي 

والجتماعي مبا يعنيه ذلك من فر�س التقدم والرقي 

احل�صاري واإما نحو النغالق والتطرف الذي يوؤدي ل 

عن  والتخلي  والجتماعي  الثقايف  الإفقار  اإىل  حمالة 

املبادئ التي انبثق عنها الحتاد الأوروبي.

ويف اخلتام، ل بد من الإ�صارة اإىل اأن هذا الكتاب ي�صمل 

الالجئني  ظاهرة  ي�صف  فاإنه  للغاية  اإيجابية  جوانب 

بطريقة  الــعــجــوز  الــقــارة  نــحــو  املتجهني  واملــهــاجــريــن 

والإح�صائيات  املعلومات  مــن  وابــل  مــع  دقيقة  علمية 

وحتــلــيــال  واقــعــيــا  ت�صخي�صا  يــقــدم  ــه  اأنــ كــمــا  املــوثــقــة، 

بتوعية  ي�صمح  ممــا  فــيــه،  املــتــنــاولــة  للحقائق  مف�صال 

القراء من خطورة كارثة الالجئني و�صرورة مواجهتها 

الق�صم  اأن هناك عدم توازن بني هذا  اإل  بجراأة وعزم. 

الإخباري والتحليلي والق�صم املكر�س لقرتاح احللول، 

بــوّده قــراءة املزيد  اأكــرث من قــارئ كان  اأن  املوؤكد  فمن 

احللول  تطبيق  طريقة  حول  والتو�صيح  التف�صري  من 

املقرتحة و�صبل تفعيلها يف ال�صياق ال�صيا�صي الأوروبي 

احلايل.   

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

الكارثة  مواجهة  يف  واقعي  حل  »الالجئون:  الكتاب: 

الإن�صانية«.

املوؤلف: �صامي نعري.

.2016 النا�صر: دار كريتيكا، بر�صلونة، 

الإ�صبانية. اللغة: 

188 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* اأ�ستاذ وباحث فـي جامعة قاد�ش )اإ�سبانيا(
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»النخبة الفكرية والن�شقاق«.. ملح�شن املو�شوي

يون�ش البو�سعيدي *

كان  بينما  العري�ش،  عنواُنُه  وهذا  والن�سقاق«،  الفكرية  »النخبة  كتاب  �سدر  الثقافية،  الدوحة  جملة  من  وهدية  2015م،  العام  من  مايو  يف 

لت ال�سفوة العارفة يف املجتمع العربي احلديث« للدكتور حم�سن املو�سوي، ويت�سح اأن العنوان الفرعي اأخذ مهمة اإي�ساح  عنوانه الفرعي »حتوُّ

الكتاب اأكرث من العنوان الأ�سا�ش، الذي اأخذ مهمة العنونِة باقتدار، ِمْن حيث الخت�ساِر والإملاح، وبعد انتهائي ومتتعي بقراءة الكتاب، وجْدُت اأنه 

�سورٌة ذات خط تاريخي ملا قد اأقول عنه »ا�ستثقاف املثقف« اأي ينابيع الثقافة الواقعية للمثقف، والتي ر�سفها ِمَن املتغريات التي عاي�سها املجتمع 

العربي، وبدا يل اأن هذا الكتاب اأخذ طابع )املقالت امل�سرت�سلة(؛ فهو مل يكن ذا ف�سول واأبواب، بل تكون ِمْن ف�سلني فقط؛ الف�سل الأول ذو عنواٍن 

اأو مقدمة طويلة، هكذا قد تكون بعنوان »حتولت الأدوار: النخبة الفكرية والدولة الع�سرية«، بينما الف�سل الثاين وكان ُلب الكتاب واأ�سا�ِسِه، 

واحتوى على اثنني وع�سريَن عنوانا »متقاربة متباينة«؛ مبعنى اأنَّ الرابط الأ�سا�ش فيها قد يكون خفيا لبع�ش القراء، لكن بفعل امتداد قراءة 

الكتاب، يت�سح اأنه مقالت يربط بينها العالقة بني املثقف وال�سلطة، اأو الق�سايا التي طراأْت على امل�ستويات ال�سيا�سية واِلجتماعية يف كثري مْن 

الأحيان، وتعامل املثقف معها، تنظرًيا، اأو منًوا على م�ستوى الفكرة والتفكري.

فكان  املثقف،  ر�صم  �صورِة  يف  تذبذب  منه  اأحايني  يف  الكتاب 

يــر�ــصــمــه يف عــنــاويــن مــن الــفــ�ــصــل الــثــاين بــ�ــصــورة ُمــْبــِهــجــة، 

قاَدُه بع�س  الذي  النه�صة  خ�صو�صا يف احلديث عن م�صروع 

بالنظم  ذلــك  بــعــد  ال�صيا�صية  وعــالقــتــهــم  الــعــرب،  املثقفني 

املبهجة  الــ�ــصــورة  تلك  تكن  مل  واإْن  تن�صاأ،  الــتــي  ال�صيا�صية 

وتاريخ  ملنهج  ميال  الكاتب  كــان  فمثال  كلًيا،  فاحتة  بــاألــوان 

ما  على  املثقفة«  »القلة  �صفة  واإطالقه  الفكري،  ح�صني  طه 

يحاول  ل  لكنه  املثقفة«،  القلة  تكوين  يف  فاعلة  »فئة  يــراه 

ا�ــصــرتجــاع الــزمــن، رغـــم اخلـــط الــتــاريــخــي لــلــكــتــاب، وتفهم 

الأدوات  وحمـــدوديـــة  يــومــهــا،  والــتــحــولت  املــوقــف  �صبابية 

البع�س من  التي قد تكون عند  الفكرية وملََكة ال�صت�صراف 

املو�صوي  د.حم�صن  انحياز  اأنَّ  يعني  ذلك؛ مما  دون  املثقفني 

انحياز  هو  ح�صني،  طه  ي�صفهم  كما  الأر�ــس«  يف  لـ«املعذبون 

التاريخية، اجنرارا  املثقف  ل�صورة  ر�صمه  عنه يف  ُي�صاءُل  قد 

»املثقفون  مثل  اأخـــرى  عناوين  يف  لــه  ر�صمها  اأخـــرى  ور  ل�صُ

والطريد،  املنفي  املنقذة،  القلة  العربية،  احلياة  يف  ورهم  �صُ

ال�صهود«. التحزب،  اخليانة، 

ــْن هـــذا الــكــتــاب،  ــراة اأوىل لــفــ�ــصــول عــديــدة ِمـ وبــعــد اإنــهــاء قـ

ــِه -وهــــي عــــادٌة  ــا�ــس عــلــى هــوامــ�ــص و«كــ�ــصــطــاتــي« بــقــلــِم ر�ــص

عن  الفكرة  كانت  الإنرتنت،  يف  الكتاب  عن  قــراأُت  اأ�صتلذها- 

الكتاب تكاُد تكون متقاربة اإْن مل تكن مت�صابهة، لكني توقْفُت 

التي  العبارة  اأي  للكتاب،  الرتويجي«  الثقايف  »الختيار  عند 

»امل�صتهِلك«،  اأو  املتلقي  اأو  للقارئ  للكتاب  لـــرُتوج  اُخــتــريْت 

فُكِتب عنه: »ُيحاوُل هذا الكتاُب حتديد العالقة بني املثقف 

ُم�صَت�ْصِهًدا  احلديثة،  ن�صاأتها  منذ  الع�صرية  والدولة  العربي 

متخذاً  وحتالفاتهم،  وتطلعاتهم  العرب  املثقفني  ِبن�صو�س 

من طالئعيي ع�صر النه�صة وبع�س رواد اخلطاب الإحيائي 

منطلقاً لتقدمي ت�صور لتلك العالقة املتوترة«، رغم اأنه ِمْن 

»املتوترة«؛  كلمة  على  قليال  اأحتفظ  للكتاب  قراءتي  خالل 

ملحة،  حــالــُة  للمثقف  الــفــكــري  الــتــغــيــري  اأن  اأعــتــرب  كـــوين 

الت�صبث  لأنَّ  املجتمعي؛  التغري  ظــل  يف  �ــصــروريــة،  ــوَرٌة  و�ــصُ

بــالــفــكــرة الـــواحـــدة يــقــارُب حــالــة اجلــمــود، وهـــو مــا ُيخالف 

التعريف بالكتاِب قائال:  الثقافة الطبيعي. ثم يذهُب  منط 

ن�صاأتها  بدايات  يف  حققت  قد  الع�صرية  الدولة  كانت  )واإذا 

الفئة  طموحات  من  �صيئاً  ال�صتعمار  مع  ال�صراع  ظالل  يف 

وم�صوهة  �صيئة  وقــــراءات  تــالــيــة  حتــالــفــات  فـــاإن  الطليعية، 

اأكرث من »خندٍق  للتاريخ حفرت يف جذور العالقة واأوجدت 

لحي« منذ نهاية الأربعينيات، وجرى اإعالء خطاب على  َم�صْ

اأحقيًة  الأحــادي  اأو مثيلُه  وادعى ذلك اخلطاُب  اآخر،  ح�صاب 

العالقات  اأنَّ حالة  اأي  وتنفيه؛  الآخر  الراأي  ت�صادر  مطلقًة 

لــالإنــ�ــصــان بل  اأنــ�ــصــب احلــالــة  الثقافية« -كــي ل  »الأفــكــاريــة 

لــلــفــكــرة- ل تــــزال تــتــكــرر كــاأنــهــا بــيــولــوجــيــا، وهـــي حــالــة يف 

ال�صت�صراِف  وقــوة  والتفكري،  الفكرة  �صحة  تدعي  عمومها 

قــد يكون هــو م�صيبا  الــذي  »املفكر  الآخــر  ونــْفــي  واحلــْد�ــس، 

كليا اأو بن�صبة ما -مع العلم باأن اجلميع يفعل ذلك- وينفي 

فعل النفي«، وهذا ما اأوافق عليه املُعرَف اأنه »ل بد اأن تزخر 

الثقافة العربية بعالمات الع�صيان والتمرد، اأو النكفاء على 

ُيْف�صح عن م�صكالت  املََهاجر  الذات، واملراوغة، ولعل خطاب 

على  واإمنــا  امتيازها،  اأ�صا�س  على  ل  معاجلتها،  جرت  اأو�صع 

التعريُف  هذا  مري�س«،  منتَهٍك  داخٍل  عن  اإف�صاحها  اأ�صا�س 

»مونكرومية«  َور  �صُ ِمْن جمموعة  واحدًة  مثل عندي �صورًة 

»التفكريية«  وحتولتها  املفكرة،  للُنخب  التفكريي  للم�صهد 

مراحل  خــالل  ِمــْن  يل  بــدا  وهــذا  املجتمعية،  التطورات  اإزاء 

ن�صاأته  وكذلك  الفكرية،  مبراجعاته  تاأثِرِه  ومدى  تاريخية، 

التزان  على  قادر  العربي  الغرب  اأن  راأيــي  يف  فاأنا  الثقافية، 

العربي  ال�صرق  ِمــَن  اأكــرث  الفكر  يف  الغربي  اجلديد  وتقبل 

الدلئل وال�صواهد قائمة حا�صرة منذ  الوجداين، ول تزال 

اليوم،  اإىل  البديهة«  يف  احل�صور  �صريع  »كا�صم  خلدون  ابن 

درا�صة  حتتاج  الفكرية  احلالة  وهــذه  مثال،  »اأركـــون«  مقابل 

م�صتقلة، رغم اأين ل اأنفي مطلًقا احلالة الفكرية يف امل�صرق، 

واإ�صراقة من  اإ�ــصــاءة  اأكــرث  ِمــْن جوانبها  يكون يف كثري  وقــد 

العربي. الغرب 

املــثــقــف وكــيــنــونــة  اأْن يـــقـــراأ الـــعـــالقـــة بـــني  الـــكـــتـــاب حـــــاول 

م�صت�صهًدا  معظمها«،  يف  و«ال�صيا�صية  والــ�ــُصــلــطــة،  الــدولــة 

يف  العربية  الــذاكــرة  على  مــرت  ثقافية  ون�صو�س  بــاأ�ــصــمــاء 

والتحولت  العربية  املنطقة  �صِهَدْتها  التي  الــتــغــريات  ظــل 

الدولة  -ك�صقوط  ال�صيا�صية  التغريات  كمخا�صات  الفكرية، 

هذا  اأن  اأوؤكــُد  العموم،  وعلى  الفرن�صية-  والثورة  العثمانية، 

التفكري  لــتــاريــخ  اأويل  تــاريــٍخ  كــتــاب  اأْن ميثل  مُيــكــن  الــكــتــاب 

وما  ال�ُصلطة،  اأو  الــدولــة،  مع  عالقته  يف  العربي،  النخبوي 

وا�صت�صراف  حتليل  ِمــْن  التفكري،  هــذا  فيه  ويفيُد  ينتج  قــد 

م�صتقبلي »للمثقف الآين«، وا�صت�صراف اأفكاٍر جديدة للدولة 

ماِلِك  لل�صيا�صي،  الأول  املنظر  هــو  املثقف  كــون  الع�صرية، 

زمام الدفة يف الدولة.

»الغرب«، دوَن حتديد  اأن الآخر هو  الكاتب  ُيقرر  البدء  منذ 

اأجد �صعوبة  الغرب، ومل  ملاذا  اأو  الغرب،  اأو جغرافية  ماهية 

يف تاأويل اأن الغرب هنا هو اأوروبا املُ�ْصَتْعِمرة، وملاذا املُ�ْصَتْعِمَرُة 

الثقايف  الآخــر  لأن  ذلــك  ــا؛  اأوروبـ كل  اأو  اأوروبـــا  ولي�س  فقط 

يُكْن م�صتعِمًرا ع�صكرًيا فقط، بل كان ثقافًيا كذلك،  هنا مل 

لتعريف  يعوُد  الكاتب  لكن  ببعيد،  عنا  اجلزائر  فرن�صُة  وما 

الآخر �صراحًة بعد ذلك يف منت احلديث حني تفكك الدولة 

لتحول  تاريخي  كمدخٍل  احلــدث  بهذا  ويوم�ُس  العثمانية 

الفكرية«،  »النخبة  اأو  الــعــارفــة«  ِبـــ«الــ�ــصــفــوة  ُي�صنُفهم  َمــْن 

وهــجــرة  جــديــدة،  وثــقــافــيــة  �صيا�صية  حا�صنة  م�صر  وتــكــون 

الــُنــخــب الــعــربــيــة اإلــيــهــا، وتـــعـــاون هـــذا »الآخــــــر« الأوروبـــــي 

لذلك  اأورَد  وقــد  الــُنــخــب،  هــذه  مــع  -ا�ــصــطــرارا-  امل�صتعمر 

ال�صتعمار  اإىل  دعا  الذي  »اللورد كرومر«  ِبَعْيِنها مثل  اأمثلًة 
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دعا  الــذي  دنــلــوب«  و«الــقــ�ــس دوجــال�ــس  بالتغريب،  ُمــدجــًجــا 

�صورة  لحًقا  وتت�صكل  م�صر،  يف  التعليم  تغريب  اإىل  كذلك 

اأخرى  ب�صورٍة  ِلُيفعلَها  مرحلًة  يرت�صد  فهو  »الآخــر«،  لهذا 

حينها  »الأكــــرب«  الــدولــة  انــهــيــار  فر�صة  تر�صد  كــان  ثــانــيــة، 

وهي املرحلة التي متيزْت بالقلق الوجودي لثقافة »ال�صرق« 

اأخـــرى  ــرًة  مــ تفعيلها  لــُيــعــيــد  الــعــثــمــانــيــة،  الـــدولـــة  بــانــهــيــار 

ولأنني  ُمــراِدِه،  ِوْفــق  ُدوٍل  بتاأ�صي�س  جديد  ِمــْن  مرحلٍة  بقلق 

واإ�صقاِطِه  ال�صفراء  اأوراقه  من  التاريِخ  با�صتجالِب  م�صغوٌف 

قيا�س  بعملية  القيام  اإىل  النظر  األفُت  فاإنني  احلا�صر،  على 

الآن  يتم  ومــا  �صابقا  مت  ما  بني  ب�صيطة،  ومقارنة  ومقاربة 

من عمليات اإقالق مراحل وكيانات �صيا�صية بثقافتها لإن�صاء 

مراحل قِلَقة اأخرى بثقافة مغايرة بكيانات �صيا�صية مغايرة، 

مل�صلحة هذا الغرب.

العربية  الثقافية  النخب  ت�صكَل  اأن  يرى  حني  الكاتب  ولعلَّ 

ــردة عــلــيــه، كـــان يف خمياله  كـــان بــني الــرغــبــة يف الــغــرب والــ

من  كالطهطاوي  للبال  تقفز  التي  الأمثلة  بع�س  ي�صتح�صر 

م�صر مثال، اأو رمبا جماعات املهجر الأدبية، واإْن مل يت�صكل 

ــاله مــثــال، ويـــذهـــُب يف  اأعــ الـــذي ذكـــرُتـــه  الــغــرب  بع�صها يف 

الدولة  �صقوط  بعد  ما  اإىل  العربية  الفكرية  النه�صة  تاأريخ 

مل  الــدول  بع�س  اأن  الكاتب  تذكري  اأتعمُد  وهنا  العثمانية، 

وهل  علي  �صريُد  ريب  ل  ولكنه  العثمانية،  لل�صيطرة  تخ�صع 

نف�ِصِه  امل�صهور؟ يف احلني  بامل�صتوى  ثقافية  ُنَخٌب  منها  خرج 

كذلك يرى الكاتب اأن تفكك الدولة العثمانية �صكل حا�صنًة 

لَتكوين نخب ثقافية »كالكواكبي والأفغاين« وذلك بالدعوة 

دعا  كما  العثمانية  الدولة  عن  والنف�صال  ال�صتقالل  اإىل 

مرحلة  اإبــان  م�صر  اإىل  وبالهجرة  مثال،  ــازوري«  عـ »جنيب 

التفكك، وقيام م�صر كحا�صنة ثقافية عربية جديدة، والتي 

مل تَر القوى الأوروبية ال�صتعمارية ُبدا من التعاون معها يف 

ال�صيا�صية  الأحداث  �صل�صلة من  اإىل  قادت  حتالفات معروفة 

والفرن�صية. الربيطانية  وتق�صيمات احلماية  كالثورات 

النخب  بني  الأفــق  �صبابية  العالقة  بــدْت  الــفــرتة،  تلك  ويف 

راأى  فمثال  امل�صتعمر«؛  »الأوروبــي  والآخــر  العربية  الفكرية 

ُمقو�ٌس للح�صارة  اأنه  الآخر  الأفغاين يف ذلك  الدين  جمال 

وحممد  الكواكبي  مع  فدعا  للم�صتقبل،  ومــهــدٌد  العثمانية 

تلك  ومع  الإ�صالمية،  اجلامعة  لت�صكيل  ر�صا  ور�صيد  عبده 

الـــذي قــاد  اِل�ــصــتــبــداد هــو  اأن  كــانــوا متفقني عــلــى  الـــدعـــوة 

»اخلالفة العثمانية« اإىل و�صعية »الرجل املري�س«، لذلك مل 

واأت�صاءل  ال�صلطان،  ودولة  العثمانيني  موؤازرة  على  ُيجمعوا 

لتاأليف  للكواكبي  الأوىل  ال�صرارة  اأو  دافعا  كان هذا  هنا هل 

واأ�صتجلُب  اأعــوُد  اأين  كما  ال�صتبداد«  »طبائع  ال�صهري  كتابه 

حني  وعيهم  يف  امل�صطلحات  فقه  اأ�صتكِنَه  اأْن  متمنيا  التاريخ 

يف  ونظرهم  يقينهم  مــن  متعجًبا  وا�ــصــتــبــداد،  خــالفــًة  نقول 

كانت  الــتــي  الــفــرتة  تلك  يف  اإ�ــصــالمــيــة  جامعة  اإىل  دعــوتــهــم 

خ�صبة وموارة بالدعوة اإىل القوميات ولي�س اإىل التجمعات، 

ورمبـــا كـــان ذلـــك قــمــة مــن قــمــم الــوعــي والــيــقــني بــاملــبــادئ، 

َمن�صوؤها  فا�صدة  ممــار�ــصــات  يف  كــان  اخللل  اأن  منهم  ويقينا 

احُلــْكــِم  نــظــام  اأو  الــِديــُن  ولي�س  احلــْكــم  بنظام  العمل  كيفية 

ان�صقاق  يف  الأول  ال�صرخ  كــان  اإذا  اأتعجب  ل  اأنــا  وهنا  نف�ِصه، 

النظر يف عالقتها مع  املثقفة جاء من  العربية  الُنخب  تلك 

ِمْن  الآخر، وكيف التعامل مع ثقافته الواقعية يف ثقافتهم، 

ارتــاأى  كما  بينهما  مُيــَزُج  وهــل  و�صيا�صي،  ديني  هو  ما  حيث 

الأفــغــاين والــكــواكــبــي وحمــمــد عــبــده وحمــمــد ر�ــصــيــد ر�ــصــا، 

فكرة  وهــي  اآخـــر  بفكر  اإمنـــا  »الــطــهــطــاوي«  ذلــك  وتبعهم يف 

املجموعة  جـــت  روَّ كما  بف�صلهما  اأم  الــد�ــصــتــوريــة«؟  »امللكية 

املجموعة  هــذه  ــل  ومــثَّ و�صادمتهم؟  ن�صاأت  الــتــي  العلمانية 

�صميل،  و�صبلي  اأنطوان،  وفرح  اأمني،  قا�صم  الفرتة:  تلك  يف 

والر�صايف،  والزهاوي،  مو�صى،  و�صالمة  مظهر،  واإ�صماعيل 

فراأْت اأْن تتعامل مع »ثقافة الآخر« بو�صفها »غري مقطوعة 

ــْن تــطــويــرهــا بــ�ــصــيٍء ِمــَن  ــ ــد ِم عــن روح الــعــ�ــصــر«، لــكــن ل ُبـ

وبهذا  الع�صر،  ُروح  املتالئمة مع  الغربية  الفكرية  املنظومِة 

�صْحِب  اإىل  والريحاين  �صميل  و�صبلي  مو�صى  �صالمة  نــادى 

النظرية الدارونية ال�صهرية »نظرية الن�صوء والرتقاء« اإىل 

وجوب  زاعمني  والجتماع،  ال�صريعة  وعلم  ال�صيا�صة  �صاحة 

والركود  بالثبات  لديهم  املتهم  ال�صرق،  واأدبيات  فكر  تطوير 

وتطبيق م�صروع التغيري عليه، وفق نظريات التغيري لِل�ُصَنِ 

ــربان خــلــيــل جـــربان«  اجلـــديـــدة، ويف تــلــك الأجـــــواء قـــاد »جــ

راآُه تطوَر  والنهل مما  العربية  للثقافة  الأدبي  التغيري  لواء 

الــثــقــافــة الــغــربــيــة، فــجــاء بــكــتــابــه »الــنــبــي«، وفــعــلــْت كــذلــك 

الرومان�صيني  عن  اأخــذْت  التي  امل�صرية  »الــديــوان«  جماعة 

تهومًيا  يكن  مل  احلــلــم  وهـــذا   ،)1( التغيري  حلم  الإجنــلــيــز 

ال�صيا�صي والجتماعي  الفكر  اإىل  تعداه  بل  اأدبًيا فقط )2(، 

فكري  ومنو  ن�صوٍء  يف  تدرج  واإْن  ال�صيا�صي«،  »اِلجتماعي  اأو 

و�صلْت  البيولوجية- حتى  كالطبيعة  اأراه  -كما  طبيعي )3( 

كما  الفكرية«  »الأر�صتقراطية  اإىل  العربي  املغرب  بالد  من 

فيها  يجمع  والتي  الفا�صي«  »عالل  ال�صهري  املفكر  لها  نظر 

الأوروبــيــة،  احلــريــة  وبــني  وعــروبــتــه،  ال�صلف  اإ�صالمية  بــني 

ال�َصعب  ِلــــ«اإرادة  حمدَثًة  روًحــا  الغرب  »دميقراطية«  جاعال 

الــغــربــي،  احُلــْكــم  لأنــظــمــة  اأول  اأ�ــصــا�ــًصــا  ب�صفتها  الــواعــيــة«، 

ومنهج حياتي  �صبيل فكري  الدميقراطية  باأن هذه  معرتفا 

ما�صيه  اإىل  م�صتِنًدا  حا�صره  يف  الإ�صالمي  املجتمع  ميكنان 

ُي�صميها »عالل  التي  اأنَّ  ويبدو يل  دون حماكاٍة عمياء )4(، 

التخمرات  نتاج  مثلت  الفكرية«  بـ«الأُر�صتقراطية  الفا�صي« 

امل�صتويات  عــلــى  والــعــربــيــة  امل�صلمة  الــفــكــريــة  الــتــحــولت  يف 

اأو  فــكــٌر  وهــي  وال�صيا�صية،  والــفــكــريــة  واملجتمعية  الــديــنــيــة 

ــاأن جــذوَرهــا واآلــيــاتــهــا تــعــوُد بنا  اأفــكــاٌر »غــربــيــُة« الأ�ــصــل، وكـ

واأزعــُم  العربية،  الفكرية  التقلبات  يف  الأوىل  اجلــذور  وىل 
ُ
لأ

بالد  على  الأوروبــــي  اِل�ــصــتــعــمــار  بحالة  تــاأثــر  »الــفــا�ــصــي«  اأن 

)�صديد  منِط  ِمْن  ال�صتعمار  هذا  جلَبُه  وما  العربي،  املغرب 

ج�صِد  على  تف�صيله  الفا�صي  ــاوَل  حـ التفكري،  يف  العقلية( 

اأن هذا  املجتمع العربي، لذلك فاإن د.حممود املو�صوي يرى 

و«ماثيو  بــوف«،  »�صيِنْت  اأفــكــار  ِمــْن  اإحــالــٌة  الفا�صي  التفكري 

اآرنولد«، ببع�س الختالفات التي قد تكون يف الق�صور فقط، 

وبهذا فالتحول الفكري هنا، هو حتول ُيذكرنا ببدء حتولت 

ومقارباتها  العثمانية  الــدولــة  انــحــالل  بعد  العربي  الفكر 

الغربي. بالفكر  ومقارناتها 

***********

الهوام�ش:

الأدبية  التغيري  حمــاولت  حتى  بــاأن  هنا  التنويه  وجب   )1(

�صميل  �صبلي  ُيــْغــَر  مل  فمثال  بيئتها،  مع  م�صادَمات  وجــدْت 

بتغيري التعابري والأ�صاليب الأدبية، ما دام الو�صع ال�صيا�صي 

الــدميــقــراطــيــة، ونــظــر للعالقة  قــائــًمــا عــلــى ال�ــصــتــبــداد ل 

احلر  التفكري  بــني  الــعــالقــة  اإىل  واحلــكــومــات  املثقفني  بــني 

ــر تــخــلــف الــ�ــصــرق يــعــود لقتل  ــتــبــداد.. قــائــال: اإن »�ــصِ وال�ــص

الأفكار واإف�صاد الأخالق وموت الكتاب«.

-بعيًدا  الأدب  اأن  الزمني يف تذكري  اأ�صتدرُك هنا اخلط   )2(

ال�صيا�صية،  التغيريات  ُيالحق  ظل  النمطية-  تق�صيماته  عن 

بــاأعــمــال لنجيب حمــفــوظ مثل  كــذلــك  الــكــتــاب  وا�ــصــتــ�ــصــهــد 

»الــلــ�ــس والـــكـــالب« و«الـــ�ـــصـــحـــاذ«، وقـــد راأى الــكــاتــب اأنــهــمــا 

التي  نف�صها  الــروؤيــة  وهــي  امل�صتعِمر«،  »وريــث  اإىل  موجهتان 

الديكتاتور  »ُخــطــب  درويــ�ــس  ن�س حمــمــود  الــكــاتــب يف  ــا  راآهـ

املوزونة«.

ِمـــَن  �ــصــك وحتــفــظ  الــتــطــور واجـــهـــه  اأنَّ هـــذا  الــغــريــب   )3(

ِمَن  يتوج�ُس  �صميل«  »�صبلي  كــان  فمثال  اأنف�ِصهم؛  املثقفني 

املــفــكــريــن املــنــظــريــن، يف حــني اأن الــنــظــام الــ�ــصــيــا�ــصــي قــائــًمــا 

واقعا  والتنوير  الوعي  يكون  اأْن  اأراَد  فكاأنه  اِل�صتبداد،  على 

مبا�صرا على الأر�س، ف�صار جدٌل يف ماهية املثقف، تطرق له 

» طه ح�صني« يف كتابه »املعذبون يف الأر�س«.

املــفــكــر  روؤيـــــــة  ــة  ــعـ ــراجـ ملـ يــتــ�ــصــع  ل  ــال  ــجــ املــ كـــــان  واإْن   )4(

عـــالل الــفــا�ــصــي يف هـــذه الــ�ــصــطــور، لــكــن يــجــب الــتــنــويــه بــاأن 

النظم  مــع  تت�صابه  ح�صناتها-  -يف  الغربية  الدميقراطية 

ُنظمنا  نــال  واإمنــا  احُلــْكــم،  قعدْت  التي  ال�صافية  الإ�صالمية 

وموه  �صوهه،  ما  الديني«  »ال�صيا�صي  التنازع  من  اِل�صالمية 

ُكل  وعلى  »دميــقــراطــي«،  �ــُصــوِري  غــري  نظام  اأنــه  النا�ِس  على 

علي  مثل  املفكرين  بع�س  الفا�صي  عــالل  اآراء  على  رد  فقد 

ال�صيد...وغريهما. الوردي وحممود 

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

- الكتاب: »النخبة الفكرية والن�صقاق«.

- املوؤلف: حم�صن املو�صوي.

- النا�صر: جملة الدوحة، 2015.

* �ساعر وكاتب ُعماين
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»تاريخ الت�شوف الغربي«.. ملاركو فنيني

عزالدين عناية *

ُتعّد الأعمال ال�سادرة باللغة الإيطالية حول تاريخ الت�سوف يف الغرب قليلًة، واإن تعددت الأعمال التي تتطرق اإىل �سخ�سيات 

الروحية  1948( املخت�ش بالظواهر  َفّنيني )من مواليد  ُيعّد كتاب الإيطايل ماركو  الباب  وجتارب روحية حمددة. ومن هذا 

الفرتتني  يف  تطوراته  اإىل  و�سول  ورواده  منابعه  باأهم  الإحاطة  بق�سد  الغرب،  يف  الت�سوف  ظاهرة  لدار�سي  غنى  ل  مرجعا 

احلديثة واملعا�سرة. موؤلف الكتاب َفّنيني مرتجم قديٌر اأي�سا، �سبق واأن نقل من الالتينية والأملانية اإىل الإيطالية كافة اأعمال 

املعلم اإيكهارت. ناهيك عن اأعماله ال�سادرة يف املجال مثل: »دين العقل« )2007(، »الت�سوف والفل�سفة« )2007(، »الت�سوف يف 

الأديان الكربى« )2010(، »قامو�ش الت�سوف« )2013(.

الغرب،  يف  الت�صوف  بتاريخ  املعني  كتابه  َفّنيني  يق�ّصم 

ــات املــبــكــرة يف الــعــهــود الــقــدميــة حتى  ــصـ ــا�ـ مـــن الإرهـ

على  معنونة  تاأتي  اأق�صام  ثالثة  اإىل  احلــايل،  الراهن 

والعامل  امل�صيحية،  الإغريقية،  املنابع  التايل:  النحو 

املعا�صر. وي�صّدر الأق�صام الثالثة من الكتاب مبقدمة 

مثل:  بالت�صوف  �صلة  عــلــى  ق�صايا  تــتــنــاول  مــطــولــة 

تعدد  اأمــام  مبينا  والفل�صفة.  النف�س  وعلم  الــالهــوت 

اإىل  حــقــبــة  مــن  م�صامينه  وتــبــدل  الــتــ�ــصــوف  مــعــاين 

بتحديد  الكفيل  هــو  فقط  الــتــاريــخ  م�صار  اأن  اأخـــرى، 

ــا. فــالــكــلــمــة يف  ــهــ مــعــاين مـــفـــردة »الــتــ�ــصــوف« ودللتــ

ل  �صفة  اأتت  والتي   -mistica- الإغريقي  اأ�صلها 

حلقت بكلمة الالهوت. ويف معناها يف 
ُ
اأ ا�صما، عادة ما 

تلك اللغة هي علٌم للربوبية وخطاٌب حولها، �صامت، 

مــغــلــق. ولــكــن لــيــ�ــس بــاملــعــنــى الــبــاطــنــي، فــفــي الأ�ــصــل 

الإغــريــقــي، الإفــالطــوين والأر�ــصــطــي، نــ�ــصــاأت املــفــردة 

الآلهة.  عن  ال�صعراء  وفنطازيا  الأ�صاطري  مقابل  يف 

وُيعّد يف هذا الطور املتقّدم الذي يوؤرخ له َفّنيني ن�سُّ 

ملا  بــامــتــيــاز،  الت�صوف  نــ�ــسَّ  -بــارمــنــيــد�ــس-  اأفــالطــون 

كما لح  فالت�صوف  وذوقية.  روحية  اإ�صارات  حواه من 

التوحد، بل لنقل  املتقدمة هو جتربة  يف تلك املرحلة 

جتربة الروح والتوحد يف الروح، اإنه قائم بالفعل على 

ال�صويف  يدرك  حيث  َفّنيني.  يقول  كما  اجلدلية  تلك 

اأن اإرادته هي اإرادة اهلل، وفكره يغدو فكر اهلل، وبالتايل 

-البانثييزم-،  مبعنى  لي�س  ولكن  اهلل،  اأنا  ت�صري  اأنــاه 

الــذات  واإلــغــاء الف�صل بــني  الــربــوبــيــة،  الــتــوحــد يف  اأي 

لغة  جاءت  ما  غالبا  لذلك  الإلهية.  والــذات  الب�صرية 

نهاية  يف  ولكنها  بالت�صارب،  مثقلة  متداخلة  ال�صويف 

املطاف تغرق يف ال�صمت، وهو ما ل يعني اأنه ل ميكن 

الإف�صاح عن جتربة الروح عرب منطوق اللغة.

اأثــرية  قناة  َفّنيني  يــرى  كما  الت�صوف  يبقى  ذلــك  مع 

مانحا  الب�صر،  رائــع  وب�صكل  بوا�صطتها،  الــرب  خاطب 

ــارف و�ــصــروبــا  ــعـ ــم اأحـــــوال جتــلــت يف عــطــايــا ومـ ــاهـ اإيـ

واملهمة  الدقيقة،  امل�صاألة  ولكن  اخلــارق.  الوحي  من 

يف  َفّنيني،  وفق  تتلخ�س،  امل�صار،  هذا  �صمن  الع�صرية، 

فرز الت�صوف ال�صادق من الت�صوف الزائف، يف جتّلي 

�صيطانية.  اأو  -طبيعية-  بظواهر  تلّب�صه  يف  اأو  الــرب 

بو�صف  لي�س  لكن  الإميان،  الت�صوف  يتخلل  و�صحيح 

فهو  ومــعــراجــا،  لــلــروح،  معرفة  بــل  اعــتــقــادا  الت�صوف 

يف  الــواقــع  يف  هنا  احلا�صر،  يف  للمطلق  جتربة  دائــمــا 

عامل ال�صهادة. لذلك يعني الت�صوف بالأ�صا�س معرفة 

الذات، معرفة العمق احلقيقي للروح، وهو ما تلخ�س 

يف ذلك القول املاأثور »من عرف نف�صه فقد عرف ربه«.

بــــ»املـــنـــابـــع  املـــعـــنـــون  ــاب،  ــتـ ــكـ الـ مـــن  الأول  الــقــ�ــصــم  يف 

الإغريقية«، يتناول َفّنيني العامل الهيلن�صتي، منطلقا 

مما يوحي به التقارب الدليل على م�صتوى اللغة بني 

كلمتي -mistica-  و -mistero- )الت�صوف/

الــكــلــمــتــني على  بـــني  الـــتـــقـــارب  اأن  مــبــيــنــا  ــام(.  ــ ــهـ ــ الإبـ

امل�صمون،  م�صتوى  على  تباعدا  يغدو  اللغة  م�صتوى 

وبالتايل ل ينبغي املكوث طويال عند ظاهرة الت�صابه 

بــلــوغ املعنى  اأمــــل  الإيــتــيــمــولــوجــي/ال�ــصــتــقــاقــي عــلــى 

الأ�صلي للكلمة وطمعا يف الإحاطة بفحوى الت�صوف. 

اأوليا للنظر  معتربا ملحمة الإلياذة الإغريقية معينا 

ي�صاطر  واإن  واملــلــحــمــيــة.  بــالــقــوة  والإيـــحـــاء  الــروحــي 

بــاأن  الإقـــرار  يف  فايل  �صيمون  الباحثة  َفّنيني  مــاركــو 

رقيقا،  روحــيــا  وخيطا  �صوفيا  عمقا  حتــوي  الإلــيــاذة 

ــيــــاذة يف حــ�ــصــور جتــربــة  فـــاإنـــه ل يــزعــم اأنـــنـــا مـــع الإلــ

هناك  لكن  الروح(،  )وحدة  الراقي  للت�صوف مبعناها 

املنا�صبة  ــيــة  لــذلــك والأر�ــص املــمــهــدة  الــعــنــا�ــصــر  �ــصــائــر 

ال�صعري  الن�س  الروحية. ففي  التجربة  للحديث عن 

الآلهة  ملختلف  التعددي  املبا�صر  عن  وبعيدا  امللحمي، 

تطّلٌع  ثمة  الطاغية،  والت�صبيهية  التج�صيمية  واللغة 

�صرورة  بو�صفها  الربوبية  ويف  اجلمال  يف  �صاٍم  لأفــق 

مع  م�صخ�صنة.  غــري  األــوهــيــة  اإىل  لنقل  اأو  مطلقة، 

لــلــكــّل، ينك�صف  بــالــوحــدة اجلــامــعــة  وعـــي يف الإلـــيـــاذة 

�صمن  ودائما  الإلهية.  ال�صرورة  حجاب  خاللها  من 

الإغريقي  الفكر  اأ�صول  يف  الت�صوف  منابع  مالحقة 

)نهاية  هرياقليط�س  يف  اإيــكــهــارت  يجد  كيف  نلحظ 

الــقــرن الــ�ــصــاد�ــس ق.م/بـــدايـــة الــقــرن اخلــامــ�ــس ق.م(، 

امل�صيحي.  الإميـــان  يف  تظهر  اأن  قبل  للحقيقة  املعّلم 

اإىل  -م�صغيا  لإيكهارت:  اآ�صرة  تبدو  ال�صهرية  قولته 

باأن  الإقــرار  ال�صواب  من  ذاتــي،  اإىل  ولي�س  اللوغو�س 

كل �صيء واحد-.

لــكــن اأ�ــصــول الــتــ�ــصــوف، كــمــا يتبني لــَفــّنــيــنــي، تــبــداأ يف 

الكال�صيكيني،  الفال�صفة  مــع  وا�ــصــح  ب�صكل  التبلور 

كراتيلو�س،  الهرياقليطي  تلميذ  اإفالطون  مع  اأ�صا�صا 

اأي قبل الن�صمام اإىل �صفوف مدر�صة �صقراط. حيث 

هلل،  املطلق  الــتــعــايل  الإفـــالطـــوين  الن�س  يف  نــالحــظ 

ب�صيغة  النعت  حيث  -ثــيــو�ــس-،  عليه  يطلق  مــا  وهــو 

املفرد ل اجلمع تنزيها له عن التعدد، والذي ل ميتزج 

بالفانني، مع اإ�صارة يف الأثناء اإىل وحدة الكل، الإلهي 

اأن اهلل  والب�صري. ويف -كتاب اجلمهورية- تاأكيد على 

هــو خــري مطلق، وهــو دائــمــا يــتــجــاوز الــكــائــن الــزائــل. 

طريق  يف  يلوح  مــن  وحــده  اإفــالطــون  لي�س  وبالطبع، 

َفّنيني، يف بحثه لتاأ�صيل الت�صوف الغربي، بل اأر�صطو 

ال�صرورة  تقت�صي  امليتافيزيقيا-  -كتاب  ففي  اأي�صا. 

تواجد كائن، لِعّلة غري معلولة يتماهى مع اخلري، هو 

مبداأ لكل املوجودات. وي�صمل َفّنيني بتاأ�صيله للت�صوف 

اأن  اأيــ�ــصــا، واحلقيقة  املــحــدثــة  الإفــالطــونــيــَة  الــغــربــي 

التاأمل الأفلوطيني، اإ�صافة اإىل املعلم اإفالطون، يويل 

حيث  لع�صره،  الــروحــيــة  لــلــ�ــصــرورات  اأيــ�ــصــا  اهتماما 

زمن  يف  الدينية  العتقادات  من  �صتى  اأنــواع  تتداخل 

ــاأزوم ومــهــوو�ــس بــالــبــحــث عــن -اخلـــال�ـــس- املتمثل  مــ

املطلق.  ع�صرنا  بلغة  عليه  نطلق  مــا  اأو  -الأحـــد-  يف 

فــمــع اأفــلــوطــني ثــمــة بــحــٌث عــن الــتــوحــد عــرب الــوجــد 

الواحد ال�صمد. فهو فوق الكل ومبا  ومن خالله مع 

يتجاوز اجلميع، لي�س له اأية خا�صية اأنرثوبومورفية، 

لي�س  اأي�صا.  والاّل�صيء  بـالعدم  تعيينه  ميكن  والــذي 

اأي  يــتــعــاىل عــن  بــل ب�صفته  لــيــ�ــس مـــوجـــودا،  بــو�ــصــفــه 

الوجود. كما  اأ�صكال  �صكل من  اأي  اأو  احتواء  اأو  متثيل 
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مع  بالغرب  الت�صوف  بواكري  عن  بحثه  َفّنيني  يتابع 

.)305 برقل�س وفرفريو�س ال�صوري )ت. 

بـ»امل�صيحية«،  املعنون  الــكــتــاب،  مــن  الــثــاين  الق�صم  يف 

الت�صوف  البدايات عن  بحديث  َفّنيني حديثه  ي�صتهّل 

املــ�ــصــيــحــي. حــيــث يــتــطــّرق اإىل �ـــصـــرورة الــتــمــيــيــز بني 

-الدللت الدينية- و-الدللت ال�صوفية- يف الكتاب 

بال�صرورة �صويف.  املقّد�س، فلي�س كل ما هو ديني هو 

بو�صفه  وعمال،  قــول  )ع(  امل�صيح  �صخ�س  م�صتعر�صا 

ــارا بــالــتــحــول  ــ جتـــربـــة حــيــة لــلــتــ�ــصــوف ولــلــ�ــصــويف، مـ

اأ�صطورة  على  اإحلاحه  خالل  من  بول�س  اأحدثه  الذي 

تقليده  بــالأحــرى  اأو  امل�صيح،  ميثلها  الــتــي  اخلــال�ــس 

ــي، حــيــث انــتــهــاء  بــو�ــصــفــه جتــربــة يف الــتــحــول الـــروحـ

ــو ما  الإنــ�ــصــان اجلــ�ــصــد وحــلــول الإنــ�ــصــان الـــــروح. وهـ

امل�صيحي  الت�صوف  يف  جوهرية  ُتــعــّد  قولة  يف  خل�صه 

)الر�صالة  واحــد-  روح  فهو  بالرب  الت�صق  من  -واأمــا 

التحوير  اأن  ذلــك   .)17 كورنثو�س6:  اأهــل  اإىل  الأوىل 

امل�صيح يعد  اإىل �صخ�س  النظر  بول�س يف  اأدخله   الذي 

امل�صتوى  عــلــى  لي�س  امل�صيحية،  يف  وجــذريــا  حمــوريــا 

الروحي فح�صب، بل على امل�صتوى العقدي والالهوتي 

خ�صو�صا.

ــتــــي طــبــعــت  ــولت الــ ــحــ ــتــ ــي الــ ــنـ ــيـ ــّنـ ثــــم يــ�ــصــتــعــر�ــس َفـ

اأوريــجــنــ�ــس  مــع  الكني�صة،  اآبـــاء  مــع  الــتــ�ــصــوف  مــفــهــوم 

الأريــوبــاجــي  وديونو�صيو�س  الني�صّي  وغريغوريو�س 

اإىل  بــنــا  لي�صل  مــانــيــو.  وغــريــغــوريــو�ــس  واأوغــ�ــصــطــني 

يف  الأخــــرية  ال�صوفية  والــتــطــورات  احلــديــث  الع�صر 

الغرب. يتطرق َفّنيني حتت عنوان -الإ�صالح امل�صاد- 

ف�صال  الفرتة  لتلك  ال�صوفية  الرموز  من  جملة  اإىل 

عــن جــمــلــة مــن جتــمــعــات الــرهــبــنــة املــ�ــصــيــحــيــة، غا�صا 

الــربوتــ�ــصــتــانــت.  اأي  ــيـــني-  ــصـــالحـ الـــطـــرف عـــن -الإ�ـ

ــم تــ�ــصــكــيــالت الــرهــبــنــة  ــ ــروز اأهــ ــ ــ ــالـــفـــرتة �ـــصـــهـــدت ب فـ

الي�صوعي  �صكي  النُّ الت�صوف  مــن  بــدءا  الكاثوليكية، 

 .)1556 )ت.  ُلـــوُيـــول  دي  اإغــنــاطــيــو�ــس  الــقــديــ�ــس  مــع 

-املــوري-  مــن  املعاناة  رحــم  مــن  النا�صئ  ال�صويف  هــذا 

لدحر  الــنــ�ــصــايل  احلــمــا�ــس  لــديــه  يلتهب  الأنــدلــ�ــصــي، 

حد  على  دينه  لن�صر  الروحي  واحلما�س  املوري�صكيني 

وللت�صوف  للي�صوعيني  الــروحــي  التطور  لكن  �ــصــواء. 

الي�صوعي، حتديدا يف اإ�صبانيا، يتغا�صى فيه َفّنيني عن 

الإ�صالمية،  بالتجارب  تاأثره  وعن  الإ�صالمية  اأ�صوله 

يف  الت�صوف  فيه  كــان  زمــن  يف  ذلـــك،  اإىل  ــارة  اإ�ــص دون 

باعتباره  الــديــن،  يف  هرطقة  الكاثوليكية  امل�صيحية 

بدعة منكرة، طورد رواده ولقوا �صّدا من الكني�صة.

عقب ذلك يتناول َفّنيني باحلديث الت�صوف الكرملي 

اأن  والغريب  اإ�صبانيا،  يف  النا�صئة  الآفيلية  ترييزا  مع 

النظر  اإزاحــة  اإىل  الأمــر  َفّنيني مع كل ذلك ل يدفعه 

نحو التجارب الروحية عند املوري�صكيني. اإذ يروى اأن 

ترييزا الآفيلية يف �صبابها كانت تود الفرار نحو اأر�س 

املــوريــ�ــصــكــيــني. يــحــدوهــا �ــصــوق عـــربت عــنــه يف قولتها 

الروح  فيه  ُتنتزع  له،  مرّد  ل  ق�صاٌء  -الوْجد  ال�صهرية 

طريدتها  الكوا�صر  تختِطف  كما  اهلل  بيِد  الــرثى  من 

بــد من  وبــالــتــايل ل  املــ�ــصــاق.  اأيـــن  اإىل  تـــدري  اأن  دون 

دفع  حــاولــُت  ما  غالبا  اإذ  امل�صار،  ملتابعة  جاأ�س  رباطة 

الوْجد، مقّدرًة اأنه وْهم، ولكني وجدُت نف�صي �صريعة 

ــاردا-. تــال ذلــك حديث عــن �صخ�صية  اأغــالــب مـ كــاأين 

�صوفية اأخرى مهمة يوحنا ال�صليب املعروف باإقراره 

به  ي�صعر  اأو  اإدراك  يدركه  اأن  من  اأبعد  تعاىل  اهلل  اأن 

مبا�صرة  معرفته  ميكن  ول  خميلة،  تتخيله  اأو  �صعور 

اإّل باحلب اخلال�س.

 يف الــقــ�ــصــم الــثــالــث مــن الــكــتــاب، املــعــنــون بـــ-الــعــامل 

برونو  َفّنيني مقولت جوردانو  ي�صتعر�س  املعا�صر-، 

لــلــعــامل، ثــم ينتقل  الــتــ�ــصــوف وروؤيـــتـــه الــروحــيــة  يف 

العقالين  بــرغــم خــطــه  ــذي  الـ �ــصــبــيــنــوزا،  ــاروخ  بــ اإىل 

اإىل اهلل. وحتــت معنون  فــاإن الأخــالق لديه مــوؤّداهــا 

-ما  حقبة  َفّنيني  يتناول  الق�صم  هــذا  �صمن  لحــق 

ال�صوفية،  الــنــزعــة  ذات  وخــطــابــاتــهــا  الــتــنــويــر-  بــعــد 

املثالية مع فيخته و�صيلنغ وهيغل  وهو ما يتجلى يف 

لــيــخــلــ�ــس اإىل احلـــديـــث عن  و�ــصــوبــنــهــاور ونــيــتــ�ــصــه. 

وفق  الراهن  الت�صوف  كــان  واإن  الــراهــن-،  -ع�صرنا 

اإىل  يفتقر  بــالأحــرى  اأو  املــركــز،  عنه  يغيب  منظوره 

عامل  تو�صيف  وفــق  نعي�س  فنحن  املــركــزي،  املــرجــع 

تــعــددي-  -معبد  يف  فيرب  ماك�س  الأملـــاين  الجــتــمــاع 

ن�صهد  ِقــيــمــه، حــيــث  اأي  مـــعـــبـــوده،  ــّل  كــ فــيــه  يــخــتــار 

بتلطيف  اأو  الــغــرب،  على  ال�صرقية  التقاليد  زحــف 

لــلــغــرب. يف  الــروحــيــة  للح�صانة  اخــرتاقــهــا  الــعــبــارة 

ال�صوفية  الإملـــاعـــات  مــع  َفــّنــيــنــي  يــرحــل  ذلــك  خ�صم 

والتقنية  احلديث  العلم  اأن  بنّي  الذي  لفتغن�صتاين، 

ومنقو�صة،  فقرية  جميعها  تبقى  الو�صعية  والثقافة 

قــــادر على  الــتــقــلــيــدي غـــري  الـــديـــن  ــان  كــ واإن  حــتــى 

فالذكاء  الغر�س،  يف  ومالئمة  �صافية  اإجابة  توفري 

 das( وحــــده يــجــد الــطــريــق يف مـــا يــطــلــق عــلــيــه

اإىل  بــالــنــ�ــصــبــة  الــتــ�ــصــوف  اإذ   .)Mystische
فيه  يــتــوارى  للعامل،  جمايل  حد�س  هو  فتغن�صتاين 

املو�صوع املفكر فيه واملتخيل كوهم باطل.

َفــّنــيــنــي اإىل �ــصــيــمــون فايل  اآخـــر يــتــطــرق  مــن جــانــب 

)1909-1943(، من اأ�صول يهودية، التي تتحدث عن 

الغرتاب عن اخلري، عن اهلل، وهو ما يتجلى يف جل 

التجارب  يف  التاأملي  م�صارها  ففي  التقنية.  مظاهر 

اأن الإله  الروحية يف الكتاب املقد�س تذهب فايل اإىل 

العربي هو اإله طبيعي يف حني الإله امل�صيحي هو ما 

فوق طبيعي.

اإيــتــي  ــف الـــكـــتـــاب كـــذلـــك اإىل جتـــربـــة  ــوؤلـ يــتــطــرق مـ

اأ�ــصــول  مــن  كــاتــبــة  وهـــي   ،)1943-1914( هيلي�صوم 

بــل  ــن،  ــ تــنــتــمــي لأي ديـ لــكــنــهــا ل  عـــربيـــة هــولــنــديــة 

بو�صفهما  وامل�صيحية  الــيــهــوديــة  تــرفــ�ــس  بــالأحــرى 

تفتقر  هيلي�صوم  تبقى  لكن  مغلقني.  دينيني  ن�صقني 

اإىل نــظــرة مــنــهــجــيــة ملـــا يــطــبــع روؤيــتــهــا مـــن تــنــاثــر. 

الت�صوف  رموز  باحلديث عن  الكتاب جولته  ليختتم 

اأخــريا  بة  املطوَّ تــرييــزا،  الأم  مثل  املعا�صر  الزمن  يف 

د�صنته  ملا  جزاء  برغوليو،  فران�صي�س  البابا  ِقبل  من 

العامل، والتي جتاَوز فعل  للكني�صة يف  من اخرتاقات 

معتربا  امل�صيحية.  حدود  َفّنيني،  وفق  لديها،  اخلري 

ـــف الــكــتــاب اأن -الــتــوحــد مـــع الـــــروح- هـــو عني  ــوؤلِّ مـ

ــروح املت�صقة مع  الـ ــاد مــع احلــيــاة، وهــو حــركــة  الحتـ

كما  الكواكب-  و�صائر  ال�صم�س  يحرك  الــذي  -احلــب 

و�صف دانتي الأمر يف -الكوميديا الإلهية- )اجلنة: 

الألــوهــيــة،  �صّر  يتاأمل  وهــو  فال�صويف   .)XXXIII
الوجه  اإىل  الــذاتــيــة،  �صورته  اإىل  منجذبا  ينخطف 

الإن�صاين، املاكث يف قلب الدائرة امل�صعة نورا.

ــلــة تـــاريـــخـــيـــة لــتــجــربــة مـــن جتـــارب  الـــكـــتـــاب حــو�ــص

الت�صوف.  يف  جتلت  كما  الغرب  يف  الدين  متظهرات 

مل يــخــل فــيــهــا مـــن بــعــ�ــس الــنــقــائــ�ــس رغـــم الــطــابــع 

الـــذي نــحــاه مــوؤلــفــه مــن حــيــث التوثيق  ــي  ــادميـ الأكـ

نظنه  ول  متعمدا  �صاحبه،  ي�صقط  حيث  والإحــالت، 

ملــو�ــصــوع بحجم  الــتــطــرق  عند  املــحــاور  بع�س  �ــصــهــوا، 

الت�صوف  مــع  التوا�صل  ونق�صد  الــغــربــي،  الت�صوف 

ف�صال  خا�صة،  والهندي  والإ�صالمي  عامة  ال�صرقي 

الربوت�صتانتي  الت�صوف  اهتماما  اإيــالئــه  عــدم  عــن 

يف  �صيما  ل  حا�صرا،  كــان  الكاثوليكي  نظريه  اأن  مع 

فرتتي الإ�صالح والإ�صالح امل�صاد.

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

الكتاب: »تاريخ الت�صوف الغربي«.

َفّنيني. املوؤلف: ماركو 

ي )فوران�صا-اإيطاليا(.  النا�صر: يل ليرتِّ

.2015 �صنة الن�صر: 

467 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* اأ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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»دم�شق يف القرون الو�شطى: التعدد والتنوع يف مكتبة 

عربية«.. لكونراد هري�شلري

اد * حممود حدَّ

يقول النقاد اإنَّه مُيكننا ا�ستخال�ش الكثري عن النا�ش من معرفة ما يقراأون، كما مُيكن للموؤرخني ا�ستخدام طريقة مماثلة للتحقيق يف طبيعة املجتمعات املتعلمة القدمية. ومن الأمثلة 

البارزة العامل الإ�سالمي يف الع�سور الو�سطى. كان املجتمع احل�سري الإ�سالمي بني القرنني الثاين ع�سر واخلام�ش ع�سر الأكرث تعلمًا يف ع�سره: كانت معدلت معرفة القراءة والكتابة 

لديهم اأعلى بكثري مما كانت عليه يف اأوروبا يف الع�سور الو�سطى، وقد عربَّ امل�سلمون عن تقديرهم للكتب يف مواقع عديدة؛ مثل: بيت ال�سعر للمتنبي الذي يقول »خري جلي�ش يف الزمان 

كتاب«. ومن اأجل فهم حقيقي للم�سلمني يف الع�سور الو�سطى، نريد اأن نعرف عن الكتب التي كانوا يقروؤونها، ويف ذلك يقدم كتاب »دم�سق يف القرون الو�سطى« للكاتب كونراد هري�سلر 

نظرة فريدة من نوعها.

اأو ما ي�سمى »تاريخًا جزئيًا« وا�سحا: بطله مكتبة دم�سقية من القرون  اأو ما ي�سمى بدرا�سة تعتمد على م�سدر واحد  والكتاب عبارة عن درا�سة ممتعة واإن كانت ذات م�سدر وا�سع، 

الو�سطى ت�سمى »مكتبة الأ�سرفية«، ي�ستك�سفها كونراد هري�سلر من خالل فهر�ش مقتنياتها، كما ُكتبت من قبل القائم على املكتبة جمهول الهوية، رمبا يف اأواخر القرن الثالث ع�سر. كان 

ذلك الع�سر ع�سر �سالح الدين الأيوبي وفتوحات ال�سليبيني واملغول، لذلك قد تبدو كتابة درا�سة من 500 �سفحة عن مكتبة واحدة )مل تعد موجودة الآن، اإ�سافة اإىل كونها مكتبة 

متوا�سعة( غريبة بع�ش ال�سيء. ولكن الأهمية الفائقة للكتب بالن�سبة للدم�سقيني يف القرون للو�سطى، اإ�سافة اإىل الفكر الثاقب لهري�سلري �ساعد يف جالء الغمو�ش عن املو�سوع حني 

ي�ستنبط مراجع قيمة من التفا�سيل حول املجتمع الإ�سالمي يف القرون الو�سطى.

كتاباً مقدماً من   2200 على حوايل  670هـــ/1270م.  يف  كتب  الذي  الأ�صرفية  مكتبة  فهر�س  يحتوي 

حاكم دم�صق اململوكي امللك الأ�صرف، الذي ترك املكتبة كاإرث بعد موته يف 1237 من اأجل ال�صتخدام 

العام واقرتا�س الكتب يف ناحية علمية من نواحي دم�صق ما بني القلعة واجلامع الأموي. والفهر�س 

مميز جداً ب�صبب بقائه حتى اليو؛، اإذ من بني املئات من املكتبات القدمية يف دم�صق والقاهرة وبغداد 

اأخرى مل يبق �صوى فهر�صني اثنني للكتب. ويعترب فهر�س كتب »مكتبة الأ�صرفية« الأقدم  واأماكن 

والوحيد املتوفر للفرتة ما قبل الفرتة العثمانية، ويتوفر الفهر�س الثاين يف مكتبة جامع القريوان 

يف تون�س، والذي ي�صمل 125 كتابا فقط وموؤرخاً يف 693هـ/1293-1294م.

املعا�صر،  التاريخ  الن�صية من  الهند�صية والأدلة  الدقيقة للجدول واملوؤ�صرات  ومن خالل الرتجمة 

عربية  خمطوطات  يف  الو�صطى  الــقــرون  مــن  ملكتبات  غام�صة  تو�صيحية  ر�ــصــوم  اأربــعــة  ومب�صاعدة 

مزخرفة اأخرى، ياأخذنا كتاب هري�صلري خطوة اإىل الوراء من حدود ال�صليبيني واملغول اإىل الهدوء 

التي  تك�صف اجلهود  رفوفها بطريقة مبتكرة.  املنظمة على  الكتب  الأ�صرفية؛ حيث  باحة مكتبة  يف 

الأنــواع  يف  الكبري  والتنوع  املكتبة  حتتويها  التي  املجموعة  نطاق  الكتاب  هــذا  يف  هري�صلري  بذلها 

العناوين  تنظيم  يف  املكتبة  على  القائم  ا�صتخدمه  الــذي  والنظام  فيها  املوجودة  والعلمية  الأدبية 

اإيجادها. لت�صهيل  املتعددة 

اإنَّ جمموع النتائج التي تو�صل اإليها هري�صلري تفتح الباب على جمموعة وا�صعة من الأ�صئلة. ماذا 

اأو جمرد  ومفكراً  واإماماً  اأن تكون حاكماً  والتعليم واملدر�صة؟ ماذا كان يعني  العقيدة  كانت وظيفة 

قارئ يف دم�صق يف زمن كانت فيه مركزاً ثقافياً بارزاً؟ وماذا كانت تعني بالن�صبة لهوؤلء الدم�صقيني 

تتجنب  الو�صطى؟  القرون  يف  الإ�صالمية  حل�صارتهم  الفكرية  والأ�ص�س  و«الكال�صيكيات«  املعرفة 

املكتبة  على  الرتكيز  ل�صالح  وا�صعة  ا�صتنتاجات  اإىل  الو�صول  الدقيقة  التاريخية  هري�صلري  مقاربة 

ال�صليبيني.  ع�صر  يف  الإ�صالمية  للح�صارة  عامة  مقدمة  لي�س  الكتاب  هذا  اأن  كما  الدرا�صة.  قيد 

جديدة  اآفاقاً  م�صتك�صفاً  املنقولة،  بالروايات  والت�صكيك  التقليدية  التعميمات  اختبار  هدفه  اإن  بل 

ال�صردي ومن التحيز ومن  املكتبة الذي ي�صكل وثيقة خالية من الق�ص�س  باإعطاء الأهمية جلدول 

التقليدي. التاريخ  اأجندة 

ال�صعر:  تقدير  لفهم  اأخرى  املكتبة وجهات نظر  الإ�صالم يف  لل�صعر ما قبل  ال�صامل  العر�س  م  وُيقدِّ

بالتعليم  متعلقة  كانت  وهــل  اللغة؟  بفقه  متعلقة  فيولوجية  لأ�صباب  جممعة  الأ�صعار  كانت  فهل 

ُيعتقد؟  اأو�صع مما كان  الإ�صالم ب�صكل  امل�صلمون احل�صر يقدرون تقاليد ما قبل  الديني؟ وهل كان 

متجدداً  دفعاً  الأخــرى  املختلفة  العناوين  جانب  اإىل  الدينية  الكتب  من  املكتبة  مقتنيات  ت�صيف 

عن  ا  جــدًّ بعيدين  كانوا  »التقليديني«  الدينيني  الفقهاء  بــاأن  تقول  التي  القدمية  النماذج  لتعديل 

اأ�صئلة جديدة حول  للمعرفة حمفزة  ا  جدًّ اإنتاجاً مو�صعياً  اأي�صاً  البيانات  الآخرين. وتظهر  الأدباء 

العمل الفعلي للمجتمع الثقايف العربي العام.

للبدء  الو�صطى  القرون  يف  الإ�صالمية  الأدبية  الثقافة  على  للتعرف  ي�صعون  الذين  هوؤلء  وُين�صح 

)2011م(.  الو�صطى«  الــقــرون  يف  العربية  الأرا�ــصــي  يف  املكتوبة  »الكلمة  ال�صابق  هري�صلري  بكتاب 

اأما من  الو�صطى«.  الع�صور  العربي وقتاً طوياًل يف حتليل كتاب »دم�صق يف  الأدب  و�صي�صرف علماء 

يعتربون  كانوا  الذين  النا�س  اأنــواع  مبعرفة  اأخــرياً  لنا  �صي�صمح  الكتاب  هذ  فــاإن  اأو�صع،  نظر  وجهة 

دم�صق مدينتهم لأن مكتباتها كانت موزعة توزيعاً جغرافياً متباعداً. 

جدول )1(

ن�سبة الكتب املحفوظة يف املكتبة الأ�سرفية بح�سب موا�سيعها

لت�صل�صل                 الكتاب          عدد الن�صخ       الن�صبة ا

1   العلوم النقلية خا�صة القراآن واحلديث                115         %11.5

% 7.5         78 العلوم النقلية خا�صة احلديث واخلطب الدينية   2

% 4             39 الفقه    النقلية خا�صة  العلوم   3

% 6.5          67 العلوم اللغوية خا�صة قواعد اللغة    4

% 43.5        37 العلوم اللغوية خا�صة التاريخ     5

% 11            112 ال�صعر خا�صة اجلاهلي والأدب الإ�صالمي املبكر   6

% 4.5          46 الأدب       7

% 9.5          97 الأدب       8

% 4.5          47 العلوم العقلية خا�صة الفلك وتف�صري الأحالم   9

% 7.5          78 العلوم العقلية خا�صة الطب وال�صيدلة    10

% 2              18 ال�صعر خا�صة العبا�صي املتاأخر وما تاله    11

% 8              83 ال�صعر خا�صة )العبا�صي املتاأخر وما تاله( وال�صالة   12

% 8.5          87 املقتطفات    ال�صعر خا�صة   13

% 0.3          03 الأدب )يف فهر�س املبنى امللحق باملكتبة(    14

% 11            112 الأدب، ال�صعر و�صرح ال�صعر     15

جدول )2(

اأكرث الكتب قراءة بح�سب عدد ن�سخها

املو�صوع          التاريخ  عدد الن�صخ املوؤلف   لت�صل�صل   ا

؟         15 �صعر جاهلي  ال�صعر �صالمة بن جندل   1

مقامات  احلريري         اأدب         1122/516         15  2

ديوان اأبو نوا�س         �صعر         815/200         12  3

املوج بن الزميان          �صعر    ؟         12  4

للثعالبي     علم املعاجم   1038/422         12 اللغة  فقه   5

تقاومي ال�صحة لبن بطالن        الطب        1066/458         11  6

ديوان ابن حيو�س               �صعر        1081/473           10  7

احلما�صة لأبو متام          �صعر         845/231         10  8

ديوان ابن هاين          �صعر         973/362        10  9

ديوان مهيار                          �صعر        1037/428          9  10

ديوان البحرتي           �صعر        897/284          9  11

ي              �صعر        1058/449          8 �صقط الزند للمعرِّ  12
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م�صلم          حديث       875/261          8 �صحيح   13

منهاج البيان لبن جزلة  علم ال�صيدلة           1100/493              8  14

املتنبي            �صعر                  955/354              8 ديوان   15

جممل ابن فار�س                   علم املعاجم               1004/395              7  16

املتلم�س                  �صعر جاهلي         ؟              7 �صعر   17

للثعالبي     �صعر/اأدب                1038/429              6 اليتيمة  تتمة   18

نهج البالغة لل�صريف الر�صي    اأقوال علي بن اأبي طالب      1016/406              6  19

غزال لل�صريف الر�صي        �صعر                   1016/406               6  20

ُك�صاجم         �صعر                961/350              6 ديوان   21

6             1115/509 ال�صادح والباغم ابن هبارية   �صعر/اأدب    22

ديوان �صاردار            �صعر                 1074/465              6  23

جدول )3 (

اأكرث املوؤلفني �سعبية وقراءة

عدد الكتب املوجودة باملكتبة التاريخ    املوؤلف    

الثعالبي                1038/429        46

اجلاحظ             9-868/255          31

الغزايل             1111/505          30

ابن دريد              933/321        24

ابن اجلوزي             1200/597        23

اأبو العالء املعّري            1058/449           20

الرازي              925/313         18

الر�صي            1016/406        13 ال�صريف 

اأبو الفتح ابن جني            1002/392          13

الأ�صمعي              828/213        12

�صينا             1037/428         11 ابن 

اأبو متام              845/231       11

اأبو حيان التوحيدي            1023/414         11

التربيزي           1109/502      10 الكاتب 

احلامتي            998/388     10

املتنبي            955/354     10

اأبو الفرج الأ�صفهاين         967/356       9

عبد اهلل ابن املعتز           908/296       9

اإبراهيم بن هالل ال�صابي  994/384       9

ابن قتيبة            933/321      9

اأكــرث  كــان  تقريباً(  املــيــالدي  )العا�صر  للهجرة  الــرابــع  الــقــرن  فــاإن  الهجري،  التاريخ  وبح�صب 

القرون اإنتاجاً، يليه القرن اخلام�س ثم الثالث ثم ال�صاد�س اأي اأّن القرون التي متتد من القرن 

اأكــرث  كانت  مــيــالدي(  ع�صر  الــثــاين  حتى  التا�صع  )مــن  الهجري  ال�صاد�س  الــقــرن  حّتى  الثالث 

الفرتات اإنتاجاً مكتوباً يف العامل الإ�صالمي.

ع�صر  احلـــادي  القرنني  خا�صة  الو�صيط  الع�صر  يف  الإجنليزية  املكتبات  بع�س  مــع  وباملقارنة 

العلمية  الكتب  ن�صبة  يف  تتفوق  كانت  الأ�صرفية  مكتبة  اأن  جند  فاإننا  مــيــالدي،  ع�صر  والــثــاين 

والتاريخية والأدبية مع اأن ن�صبة كتب العلوم الدينية كانت مرتفعة يف احلالتني، اإّل اأنها مثلت 

كانت حتوي  الأ�صرفية  اأن مكتبة  يعني  الفرتة. وهذا  تلك  الإنكليزية يف  املكتبات  اأعلى يف  ن�صبة 

ن�صبة اأعلى من الكتب الأدبية والعلمية يف ذلك الع�صر.

جدول )4 (

ن�سبة الكتب املحفوظة مبكتبة بيرتبورا و�سط اإجنلرتا يف الع�سر الو�سيط

73 الالهوت     

4.3 قواعد اللغة واملنطق    

2.6 لفل�صفة      ا

4.5 القانون )املدين والكن�صي(   

5.5 الكال�صيكيات    

6.8 العلوم والطب    

3.3 التاريخ     

اإحدى ال�صمات الرئي�صة ملكتبة الأ�صرفية كونها مكتبة تعليمية تختلف عن املكتبات  اأنَّ  ول �صّك 

اخلا�صة التي كانت موجودة يف املنازل )والتي كانت وظيفتها تنح�صر يف اهتمامات �صاحبها(؛ 

ال�صورة  �صمن  مــن  اإليها  النظر  يجب  لذلك  عــامــة.  مكتبة  كانت  باأنها  و�صفها  ميكن  لهذا 

الأو�صع لثقافة دم�صق. وهذا يعني اأنه من ال�صروري عدم تقييمها كجزء من اهتمامات طبقة 

ومن  كدم�صق.  مدينة  يف  الوا�صعة  القّراء  اهتمامات  تعك�س  كمكتبة  بل  ح�صراً،  الدين  علماء 

الطبيعي اأن م�صتخدمي املكتبة كانوا من »العلماء« اإّل اأّن النقطة املهمة اأنها ُوجدت يف مرحلة 

كانوا  ال�صكان  اإ�صافية من  اأن جمموعات  حيث  �صريعاً  تو�صعاً  ت�صهد  املكتوبة  الكلمة  فيها  كانت 

موؤ�ص�صة  مكتبة  باعتبارها  الأ�صرفية  مكتبة  اإىل  النظر  اخلطاأ  من  لذلك  اأي�صاً.  ي�صتخدمونها 

الإ�صالمي  العامل  يف  ن�صبياً  عالية  كانت  والكتابة  القراءة  ن�صبة  لأن  القراء  حمــدودة  تعليمية 

احل�صري وخا�صة يف مدينة كدم�صق.

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

الكتاب: »دم�صق يف القرون الو�صطى: التعدد والتنوع يف مكتبة عربية«.

- املوؤلف: كونراد هري�صلري.

2016، باللغة الإجنليزية. - النا�صر: جامعة اأدنربة، 

*  كاتب لبناين 
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»زمن بيبليو�شكوب: احلداثة يف مراآة ثقافة الكتاب«.. 

ليوليا �شريبينينا

فيكتوريا زاريتوف�سكايا *

ح�سب مقولة �سهرية للناقد والفيل�سوف والروائي الإيطايل »اإمربتو اإيكو«، ا�ست�سهدت بها الباحثة الرو�سية يوليا �سريبينينا يف كتابها اجلديد »زمن بيبليو�سكوب.. 

: »كل اأنواع الكتب، فيما يخ�ش تكوينها املادي امللمو�ش، مل يطراأ عليها تبدل، ل يف وظيفتها ول يف تركيبتها؛ وذلك طوال  احلداثة يف مراآة ثقافة الكتاب«، فاإنَّ

اأكرث من خم�سة قرون. اإنَّ الكتاب، مثله مثل امللعقة واملطرقة اأو العجلة واملق�ش، الالئي، وبعد اأن ا�سُتحدثت اأول مرة، مل ُي�سنع �سيئا من طينتها اأف�سل منها. اإنكم 

لن تخرتعوا ملعقة اأف�سل من امللعقة«. )من كتاب »ل تاأملوا يف التخل�ش من الكتب«، اإيكو، 2009م(. 

 يوليا �سريبينينا، باحثة رو�سية خمت�سة يف درا�سات التوا�سل الجتماعي ودرا�سات الكتاب. حائزة على عدة جوائز يف جمالها، ويناف�ش كتابها -الذي نحن ب�سدد 

عر�سه هنا- على اجلائزة الرو�سية »التنويري« اخلا�سة بالكتب غري الأدبية التي ُت�سهم يف ن�سر العلم.

اأمام  �صريبينينا  تفتح  الروؤية،  بُعمق  يتَّ�صم  وباأ�صلوب 

اإليه  وحمفزا  بل  بالنقا�س،  جديرا  مو�صوعا  القارئ 

ن�صبيا  قــدمي  مو�صوع  حــولــه.  الــتــ�ــصــاوؤل  اإىل  وداعــيــا 

ومتغرية.  جديدة  لبو�ٍس  يف  مرة  كل  يتمظهر  ولكنه 

مــو�ــصــوعــهــا هـــو الــكــتــاب بــاعــتــبــاره مـــــراآة الــعــ�ــصــور 

وم�صفاة حلياة الأجيال التي اتخذته وثيقة حفظت 

لها �صورتها، واأ�صهمت يف تطوير نظرتها ومنظورها 

جتاه الزمن واحل�صارة.

بالعمليات  اأيــديــنــا-  بــني  -الــــذي  الــبــحــث  ويــرتــبــط 

الجتماعية الراهنة املتعلقة بثقافة الكتاب: الأ�صكال 

الأدبية  والتيارات  الكتاب،  بها  ي�صدر  التي  احلديثة 

والإ�صرتاتيجيات  الإبــداعــيــة،  والتجارب  امل�صتجدة، 

ــرق الـــعـــالج بـــالـــقـــراءة. كــمــا يتطرق  الــقــرائــيــة، وطــ

البحث اإىل ال�صغف بالكتب، وا�صتبداد النقاد، ومر�س 

اإعادة  وم�صاألة  الن�صو�س،  واختال�س  الكتابة،  اإدمان 

القر�صنة  كنوع من  باأ�صماء جديدة  الن�صو�س  كتابة 

الفرتا�صي؛  بالعامل  يعرف  فيما  رحاها  تدور  التي 

�صطوته  ويفر�س  يتعاظم  برح  ما  الــذي  العامل  هذا 

على الواقع املُعا�س.

عن  ومالحظاتها  ا�ــصــتــدللتــهــا  الباحثة  ُت�صاطرنا 

كيفية بناء العالقة بني النا�صر والكاتب والقارئ يف 

اأيامنا؛ وما الذي تعنيه املكتبات �صمن الواقع  راهن 

اأخــرى-  اللــكــرتوين امل�صطرد. مع ذلــك -مــن جهة 

ال�صوء  الراهن، ومبجرد ظنهم  فالنا�س، حتى يومنا 

اأنهم  اعتقادهم  ويف  حــرقــه،  اإىل  يــعــمــدون  بالكتاب، 

الفكرة  بقتل  ويقومون  عليه  الإعــدام  حكم  ينفذون 

ال�صلوك  هــذا  مثل  ن�صتهجن  كنا  واإن  يحملها.  التي 

احل�صاري،  ح�صه  وانتفاء  بالرببرية  ون�صفه  �صابقا 

يحلو لنا الــيــوم روؤيــتــه مــن زاويـــة اأخـــرى تــرمــز اإىل 

الكتاب  مـــازال   الــتــي  والجتماعية  الثقافية  الــقــوة 

بها. يتمتع 

ويف ف�صول الكتاب الثنني والع�صرين، تبحث الكاتبة 

امل�صحوبة  ال�صتنكار  حالة  من  يخل�صها  �صبيل  عن 

الثقافة  طبيعة  مــن  الأمـــل  بخيبة  والــ�ــصــعــور  بالغم 

احلديثة، ولكن بال جدوى. ترى باأن الفرد املعا�صر 

اأدنــــى جمــهــود لكــتــ�ــصــاب مــعــرفــة حقيقية،  يــبــذل  ل 

الطريق  له  ت�صيء  التي  والن�صو�س  الكتب  كقراءة 

ملعرفة النف�س وا�صتنباط احلياة والكون.

ُتــطــلــق الــبــاحــثــة عــلــى الـــقـــارئ يف الــثــقــافــة احلــديــثــة 

التي ت�صمنها  اليوناية  »بيبليو�صكوب« )الكلمة  كلمة 

»فــرجــة«  كلمة  لها  ترجمة  واأقــــرب  الــكــتــاب(  عــنــوان 

مبــفــهــومــهــا ال�ــصــطــالحــي الـــــدارج. وحــ�ــصــب منطق 

الكتب  مع  يتعامل  الذي  فاجليل  و�صرحها،  الباحثة 

والآخــر،  احلني  بني  اإليها  ويعود  الراهن،  الوقت  يف 

عليها  ليتفرج  واإمنا  قراءتها  اأجل  ذلك ل من  يفعل 

القراءة  نداء  فيه  �صيلبي  الذي  باليوم  نف�صه  وميني 

ل  اليوم  ذلك  ولكن  الكتب...  مكنونات  من  ويغرف 

ياأتي اأبدا.

للقارئ  الرئي�صة  ال�صمة  فاإنَّ  الباحثة،  تالحظ  وكما 

اإىل اجلديد بقدر  اأنه ل يحتاج  احلديث ترتكز على 

واملختلفة  الغريبة  الأ�ــصــيــاء  على  التعرف  يهمه  مــا 

تخ�صع  كما  القارة.  واملعايري  التقاليد  من  واملنفلتة 

واملــتــغــرية  ال�صريعة  لــلــمــوجــات  ورغــبــاتــه  متطلباته 

باملو�صة  ي�صمى  ما  اأو  الرباقة،  الوم�صية  وللنزوات 

جمتمع  »اإن  الـــ�ـــصـــدد:  ــذا  هــ يف  تـــقـــول  والـــ�ـــصـــرعـــة. 

املوجات املتغرية، على العك�س من جمتمعات التقاليد 

واإمنــا  الــتــحــفــظ،  باإ�صرتاتيجية  تقبل  ل  املــتــجــذرة، 

نهائية  ول  لالأ�صياء،  الالنهائي  التحول  هو  ديدنها 

مبعنى  لي�س  اجلمال.  بعد  ما  ع�صر  اإنــه  التحولت. 

وبــالأ�ــصــا�ــس،  ــا،  واإمنــ املــ�ــصــمــون  عــلــى  ال�صكل  �صيطرة 

اأكرب  اعتبارية  قيمة  ميتلك  الثانوي  باأن  العــرتاف 

الكتب  من  املقتب�صة  العبارات  اأن  نرى  الأ�صيل.  من 

ــا عــلــى  ــقـــروؤهـ ــاأثـــرييـــة كـــبـــرية حـــني نـ متــتــلــك قــــوة تـ

ــوار، واأكـــرب مــن قــراءتــهــا يف الكتب  ــصـ اجلــــدران والأ�ـ

ب�صكل دراجـــة  كــتــابــا  اأن  مــنــهــا. جنــد  اقــتــبــ�ــصــت  الــتــي 

التقليدي«  الكتاب  من  اأكرث  املت�صوقني  اإعجاب  يثري 

)�س:80(. 

عن  متكاملة  �ــصــورة  �صريبينينا  يــولــيــا  لــنــا  وتــر�ــصــم 

ب�صورتها  اإيــاهــا  مــقــارنــة  املــا�ــصــي،  يف  الــكــتــاب  ثقافة 

التكميلية  القطع  عــن  تخربنا  احلــا�ــصــر.  يومنا  يف 

من  الكتب  لتناول  امل�صتخدمة  الأدوات  مثل  للكتاب 

الكتب،  حلمل  بها  ي�صتعان  التي  والعجلة  الــرفــوف، 

الأجهزة  للقراءة، وغريها من  املخ�ص�صة  والكرا�صي 

وقطع الأثاث امل�صاعدة.

ت�صويقه  وطـــرق  الــكــتــاب  ماهية  �صريبينينا  د  ــدِّ وحتـ

وامل�صممني  املــهــنــد�ــصــني  فــاأفــكــار  الـــراهـــن.  وقــتــنــا  يف 

وكيفية  الــكــتــاب  مــظــهــر  عــلــى  من�صبة  والــر�ــصــامــني 

تغيريه با�صتمرار. كل الإمكانيات الإبداعية موجهة 

بجوانبه  لها  �صلة  ول  للكتاب  الــرباين  اجلانب  اإىل 

للقارئ  تتيح  التي  الأخـــرى  وبــالإ�ــصــنــادات  اجلوانية 

وقتا مريحا مع كتابه.

واحلال هكذا، وبعد اأن انق�صى زمن على الكتاب وبداأ 

وُيعلي  املظهر قبل اجلــوهــر  يــقــدم  زمــن  اآخـــر:  زمــن 

ال�صكل على املنت، تكون احلاجة ملحة لتثبيت مكانة 

الثقافية.  وقيمته  و�صعه  وتدعيم  احلقيقي  الكتاب 

تقول املوؤلفة: »اليوم، يف ظل حركة الن�صر الن�صطة، 

واأمام  الكتب،  �صوق  ال�صارية يف  املناف�صة  وقع  وحتت 

اأو  جهدا  الن�صر  دور  تدخر  ل  الكتاب،  ت�صليع  عملية 

الكتب،  اأغــلــفــة  اإىل  امل�صتهلك  عــني  ل�صتمالة  حيلة 

ل�صمها.  اأنفه  اإثــارة  واأحيانا  للم�صها،  يده  وا�صتدراج 

ــعــر�ــس الـــيـــوم �ــصــبــيــه بــعــرو�ــس  ــذي ُي ــصــــدار الــ اإن الإ�ــ

حني  ويف  جــذاب.  وتطريزها  براقة  األوانها  مزوقة: 

توفيقية  �صيغة  بــو�ــصــع  مهتما  �صابقا  الــنــا�ــصــر  كــان 

على  يعمل  الــيــوم  نــراه  وم�صونه،  الكتاب  �صكل  بــني 

ُي�صنع  مل  الــذي  فما  امل�صتهلك.  ل�صتمالة  الإدهــا�ــس 

عجب  مــن  وهــل  الت�صويق؟  مــن  النمط  هــذا  يف  بعد 

اإىل  بــكــتــاب ن�صتدل  لــنــا  لــو جــيء  الــ�ــصــيــاق-  -يف هــذا 

ت�صدر  رائحة  املعرفية عن طريق  وقيمته  مو�صوعه 

عنه؟« )�س:36(. 

تــ�ــصــوق املــوؤلــفــة اأمــثــلــة ملـــا ميــكــن اأن نــ�ــصــمــيــه جــنــون 

�صوق  يف  املناف�صة  طبيعة  اأمثلتها  يف  مبينة  الكتاب، 

الن�صر  دور  اإليها  تو�صلت  التي  والإجـــراءاآت  الكتاب 
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لرتويج ب�صاعتها. ففي رو�صيا �صدر كتاب لالأطفال 

اإىل   3 من  وحجمه  كيلوجراما   492 اإىل  وزنــه  و�صل 

الن�صر  دور  اإحـــدى  اخــرتعــت  كــرواتــيــا  اأمــتــار. ويف   6

يتم  اأن  قبل  و�صفاته  عن  يف�صح  ل  الطبخ  يف  كتابا 

حتمريه يف الفرن. اأو الكتاب الأرجنتيني الذي حمل 

اإن  فما  ينتظر«  اأن  ميكنه  ل  الـــذي  »الــكــتــاب  عــنــوان 

التنازيل  العد  يبداأ  تفتح �صفحة من �صفحاته حتى 

لالنتهاء من قراءة ال�صفحة، واإن مل يدركك الوقت، 

من  �صتختفي  احلــروف  لأن  �صتفوتك،  الــقــراءة  فــاإن 

اأمام ناظريك.

حياتنا  على  طــراأت  التي  التغريات  الكتاب  يعر�س   

�صعد  على  املا�صية،  القليلة  العقود  خالل  الثقافية 

خمــتــلــفــة ولــيــ�ــس فــقــط فــيــمــا يــتــعــلــق بــثــقــافــة الكتب 

ت�صميته  التغريات ما ميكن  تلك  اأبرز  والقراءة. من 

بــبــعــ�ــس. جند  اأو خلطها  الــثــقــافــيــة  املــيــاديــن  بــربــط 

لنف�صها  تتخذ  اليوم  مكتبات  اأن  املثال-  �صبيل  -على 

وظـــائـــف مل تــكــن لــهــا يف الــ�ــصــابــق. هــنــاك اأمــ�ــصــيــات 

املو�صيقى والغناء التي تقيمها يف اأروقتها بني رفوف 

الكتب، مرتجية من ذلك جذب اهتمام اجلمهور اإىل 

التي  املقاهي  اأي�صا  ثمة  لبيعها.  تــروج  التي  الكتب 

لتعليم  درو�صا  تفتح  التي  واملطاعم  الأفــالم،  تعر�س 

كل  احلــيــوانــات.  حدائق  يف  الــزواج  وحفالت  اللغات، 

هـــذه الــتــغــريات وغــريهــا اإمنـــا هــي مــظــاهــر لثقافة 

جديدة تت�صم باحلركية وعدم الثبات. واإن كان لهذا 

اجلانب ميزته يف الرتويج للثقافة عموما واإ�صاعتها 

املــادي  املحرك  اأن  اإل  م�صتحدثة،  بطرق  املجتمع  يف 

عليها  تقف  الــتــي  الربحية  والــقــاعــدة  تتبناه  الـــذي 

يــجــعــلــهــا رهــيــنــة لــتــقــلــبــات الــ�ــصــوق وملــزاجــيــة رجـــال 

الأعمال.

ــة،  ــيــ ــ ويف الــفــ�ــصــل الـــــذي كــر�ــصــتــه لـــلـــمـــجـــازات الأدب

وبــاعــتــبــارهــا عــاملــة لــغــويــة، جنــحــت املــوؤلــفــة يف و�صع 

الرو�صية،  اللغة  يف  لغوية  لرتكيبات  ظريفة  مقاربة 

ذلك  بــني  مــن  والــطــعــام.  الكتب  مفاهيم  بــني  جتمع 

روايــة  حـــار.  اأو ن�س  لــذيــذ  كــتــاب  بــالــرو�ــصــيــة:  قولنا 

غري مه�صومة. طريقة حت�صري الق�صة. لقد �صعرت 

مبذاق غريب بعد قراءتي الق�صة. وجبات �صريعة يف 

معر�س الكتاب...وغريها من الرتاكيب. ثمة ت�صابه 

ــر بــني الإبــــداع والــــولدة فــنــقــول: الــفــكــرة حبلى  اآخـ

كتاب مثل طفل حمبوب.  الإبداع.  باملعاين. خما�س 

ثمة كذلك مقاربات لغوية بني الكتاب والدواء وبني 

القراءة والعالج. 

على  الإنــرتنــت  تاأثري  اإىل  ق  التطرُّ الكاتبة  يفت  مل 

ثقافة القراءة، اأكان التاأثري �صلبا اأو اإيجابا. فم�صاألة 

متاحة  النــرتنــت  �صبكة  يف  ونــقــدهــا  الــكــتــب  تقييم 

النجاح مرهون  للعامل وللجاهل، ومقيا�س  للجميع، 

ف�صراء  وباملقابل،  ولكن،  املتح�صلة.  الإعجاب  لنقاط 

املجاين  احل�صول  اأو  العنكبوتية  ال�صبكة  يف  الكتب 

م�صرعة  الأبــواب  اأن  كما  قيا�صية،  ب�صرعة  يتم  عليها 

الذاتية وت�صميم الأغلفة. لالإ�صدارات 

وتقدم الباحثة تقييمها العلمي والأخالقي للظواهر 

منها  املرجوة  الفوائد  وتناق�س  املطروحة،  الثقافية 

نف�صها  لي�صت  فــالــقــراءة  عليها.  املرتتبة  والأ�ــصــرار 

ــام وجتــاذبــاتــهــا خمتلفة.  مــثــلــمــا كــانــت مــنــذ مــئــة عـ

والوفرة  الكتب،  �صوق  يف  دورا  يلعب  اليوم  الغالف 

املــجــانــيــة لــلــمــعــلــومــات تــقــودنــا اإىل اأقــ�ــصــر الــطــرق 

للح�صول على ما نريده من كتب، ولكنها -يف الوقت 

ول�صنا  لها  لــزوم  ل  متاهات  اإىل  تدفعنا  قد  نف�صه- 

اأ�صئلتها  املوؤلفة  ال�صياق تطرح  اإليها. يف هذا  بحاجة 

الأجيال  اإليها  �صتخل�س  التي  النتائج  عن  اخلا�صة 

القادمة يف ظل الت�صكالت الثقافية الراهنة. 

كتابها  يف  �صريبينينا  يوليا  الرو�صية  الباحثة  �صعت   

ــراآة  اجلــديــد »زمــــن بــيــبــلــيــو�ــصــكــوب.. احلـــداثـــة يف مـ

اإىل  عــمــيــق،  حتليلي  علمي  وبــنــهــج  الــكــتــاب«،  ثــقــافــة 

الــكــتــاب، متاأملة  الــثــقــافــيــة يف عـــامل  فــهــم احلــقــائــق 

تاريخية  حقب  وعرب  خمتلفة  زوايــا  من  مو�صوعها 

كثريا  متفائلة  غــري  كــانــت  واإن  اأنــهــا،  كما  مــتــعــددة. 

اإل  اجلديدة،  الثقافية  للمظاهر  ال�صحية  باحلالة 

وا�صتبياناتها  لــلــظــواهــر،  الــتــاريــخــي  وبتتبعها  اأنــهــا 

ت�صع  وبجانبه  الــداء  لنا  تر�صم  اجلــوانــب،  خمتلفة 

العالج. و�صفة 

املـــقـــاهـــي، والـــعـــالج  اإنَّ مــظــاهــر مـــن قــبــيــل مــكــتــبــة 

التجارية  والعناوين  ال�صغري،  والــكــاتــب  بــالــقــراءة، 

ــذا كــان  املــ�ــصــتــفــزة، والـــ�ـــصـــرعـــات الــطــبــاعــيــة، كـــل هــ

وخروجا  ا�صتثناء  كــان  اأنــه  بيد  ال�صابق،  يف  مــوجــودا 

على  بانقالب  �صبيه  اليوم  يحدث  ما  القاعدة.  عن 

اأ�صبح  ال�صتثناء  حيث  للقراءة،  القدمية  القواعد 

قاعدة والغريب غدا منهجا.

الثقافية  احلــالــة  لــراهــن  تقريبي  و�صف  اأجــل  ومــن 

املــتــعــلــقــة بــالــكــتــاب، تـــاأتـــي الــبــاحــثــة بــا�ــصــتــ�ــصــهــاد من 

الــ�ــصــيــنــمــا الــعــاملــيــة، وتـــذكـــرنـــا بــفــيــلــم الـــرعـــب »ذي 

ــي الــ�ــصــهــري �ــصــتــانــلــي  ــكـ ــريـ �ــصــيــنــيــنــج« لــلــمــخــرج الأمـ

كوبريك. يف الفيلم يرحتل البطل، وهو كاتب روائي، 

يف  النزلء  يهجره  فندقا  وي�صكن  نائية  منطقة  اإىل 

ال�صتاء. يف ذلك املكان املعزول واملهجور ي�صرع  ف�صل 

اأنــه  يبدو  هكذا  اأو  اجلــديــدة،  روايــتــه  بكتابة  البطل 

يفعل. بيد اأن احلقيقة املرعبة هو اأنه، طيلة الفيلم، 

التي مر بها، مل يكن يفعل  املريرة  ال�صراعات  وبعد 

روايــة..  اأكتب  »اأنــا  واحــدة:  عبارة  تكرار  �صوى  �صيئا 

اأنـــا اأكــتــب روايــــة.. اأنـــا اأكــتــب روايــــة«. لــقــد �صيطرت 

جمرد  اإىل  فعله  وحولت  اخلفية  الظالم  قوى  عليه 

م�صيعة للوقت واإف�صاد للورق.

املوا�صيع  اأهم  من  واحدا  عاجلت  الكاتبة  اأنَّ  �صكَّ  ل 

باعتبارها  ــقـــراءة؛  الـ مــو�ــصــوع  الــراهــنــة؛  الــثــقــافــيــة 

�ــصــبــيــال اإىل اكــتــ�ــصــاب املــعــرفــة، ومــو�ــصــوع الــكــتــاب، 

احلامل املادي لهذه املعرفة، والذي ما برح يتعر�س 

مع  متا�صيا  وذلــك  والت�صيوؤ،  التحريف  اأنــواع  ل�صتى 

كل  وبعد  ذلك،  ال�صوق. مع  النا�صرين وجماح  غلواء 

امل�صري احلتمي  �صيء، فالوقت ما زال مبكرا لر�صد 

اأي  وتقييم  اجلديد،  ب�صكله  الكتاب  لنا  يحمله  الذي 

امل�صطحة  الف�صائية  ال�صكل  كفة  �صرتجح:  الكفتني 

اأم كفة املنت الأر�صية املعمقة!

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

مراآة  يف  احلداثة  بيبيليو�صكوب..  »زمن  الكتاب: 

الكتاب«.

- املوؤلف: يوليا �صريبينينا.

 ،2016 مو�صكو  للن�صر،  »فـــورورم«  دار  النا�صر:   -

الرو�صية. باللغة 

- عدد ال�صفحات: 416 �صفحة.

* اأكادميية وم�ستعربة رو�سية
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»�شعود الأمم و�شقوطها: قوى التغيري يف مرحلة ما بعد 

الأزمة العاملية«.. لروت�شار �شارما

حممد ال�ساملي *

النظر عن  �سميث. وب�سرف  اآدم  اإىل  تعود  والتي  العاملي،  لالأداء القت�سادي  �سامل  اإىل تقدمي حتليل  ت�سعى  التي  والتقارير  الكتب  من  الكثري  هناك 

الطموحات الوا�سعة، فاإنه من ال�سروري اأن ننظر بعناية يف وجهة نظر العمل وما الذي يحاول املوؤلفون حتقيقه. تبداأ الكثري من هذه الكتب من منظور 

النظر اإىل الوراء، يف حماولة ملعنى اخلروج من �سال�سل معقدة من الأحداث التي ل تزال توؤثر على احلا�سر. بع�ش هذه الكتب تاريخية، وبع�سها يركز 

على ال�سيا�سة الدولية والدبلوما�سية، مع اأقل ن�سبيا من الرتكيز الوا�سح على القت�ساد. حتى بني املناهج القت�سادية، ميكن اأن يكون هناك اختالفات 

والبنية  احلكومي  التنظيم  ق�سايا  اأو  الدولية،  والتجارة  واملالية،  الب�سرية،  واملوارد  امل�سانع  على  يركز  املوؤلف  كان  اإذا  ما  على  يتوقف  وهذا  كبرية، 

التحتية.

يف عام 2008، �صهد العامل اأزمة اقت�صادية عميقة غريت 

اأحــداث  تغطية  متت  وقد  الأ�ــصــواأ.  اأو  لالأف�صل  حياتنا 

املوؤلفني والقت�صاديني  2008 من قبل الكثري من  عام 

املــالــيــني، والــ�ــصــحــفــيــني وغـــريهـــم، وكتبت  واملــحــلــلــني 

مــئــات الــكــتــب عــن النــهــيــار والـــدرو�ـــس الــتــي يــجــب اأن 

روت�صار  كتبه  ما  مع  يتطابق  لن  منها  اأيــا  ولكن  تعلم، 

�صارما،  فروت�صار   .« و�صقوطها  الأمم  »�صعود  �صارما 

يف  ال�صرتاتيجيني  وكبري  النا�صئة  الأ�صواق  رئي�س  هو 

يف  نيويورك.  يف  ال�صتثمارات  لإدارة  �صتانلي  مورغان 

التغيري  قوى  و�صقوطها:  الأمم  �صعود  اجلديد،  كتابه 

يف عامل ما بعد الأزمة، يرى �صارما اأن النجاح يف عامل 

ما بعد الأزمة اليوم هو قابل للتحقيق، ولكنه يتطلب 

القت�صادية  فــالجتــاهــات  العقلية.  يف  جــذريــا  تغيريا 

خمتلف  اجتــاه  يف  ت�صري  وال�صيا�صية  والدميوغرافية 

اإىل  يحتاج  املــرء  اإن  الأزمــة.  قبل  ما  العامل  متاما عن 

اأو  الف�صل القت�صادي  ملا ي�صكل  تطبيق معايري جديدة 

النجاح.

تقييم  اأ�صياء:  ثالثة  اإىل  اجلديد  �صارما  كتاب  يهدف 

احلـــــــادث، وحتــلــيــل الــ�ــصــبــب الـــــذي قــــاد املــ�ــصــتــثــمــريــن 

ــوفــــري اإطـــــــار جــديــد  ــاديـــني لــلــتــحــمــ�ــس، وتــ ــصـ ــ�ـ ــتـ والقـ

للتفكري يف الدول النا�صئة. هناك الكثري من املديرين 

تقدير  يف  اأخطاأوا  القت�صاديني  واخلرباء  التنفيذيني 

توقعات النمو طويلة الأجل. فعلى الورق هناك بع�س 

للفرد  الإجــمــايل  املحلي  الــنــاجت  الــتــي جتعل  الأ�ــصــبــاب 

كان  مما  النا�صئة  القت�صادات  يف  بكثري  اأ�صرع  منو  يف 

املثال، هذه الدول  البلدان الغنية: على �صبيل  عليه يف 

التكنولوجيا،  من  اأجيال  تخطي  على  قــادرة  تكون  قد 

ي�صري  التاريخ  لكن  الغنية.  الدول  والتعلم من جتارب 

ال�صعب  ومــن  رهــيــب  ال�صريع  النمو  ا�صتمرار  اأن  اإىل 

اختربت   ،1945 عام  فمنذ  العملي.  الواقع  يف  تطبيقه 

خاللها  تغلغلت  الــنــجــاح  مــن  طــفــرات  الــبــلــدان  اأغــلــب 

فرتات من النمو املتو�صط اأو ما هو اأ�صواأ.

ــا الــفــكــرة الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي يــنــبــغــي اأن حتـــل حمل  مـ

العــتــقــاد بـــاأن الــعــامل الــنــا�ــصــئ يف يـــوم مــا قــد يتالقى 

الــدورات  هو  �صارما  ال�صيد  اقــرتاح  الغني؟  العامل  مع 

ــادة الــنــمــو والــركــود  القــتــ�ــصــاديــة. تــخــتــرب الــبــلــدان عــ

القــتــ�ــصــادي ملـــدة تــ�ــصــل اإىل عــ�ــصــر �ــصــنــوات. فــطــفــرات 

امل�صتثمرون  الدمار:  بذور  على  حتتوي  ال�صريع  النمو 

املحفظة،  لتي�صري  تــافــه  مــ�ــصــاريــع  لــرعــايــة  مــنــدفــعــون 

ركود  بعد  اأنف�صهم.  را�صني عن  ي�صبحون  وال�صيا�صيون 

يف  واإ�ــصــالح  تطهري  عملية  حتــدث  وال�صركات  البنوك 

مرة  الأنفا�س  للتقاط  النمو  يتيح  مما  املطاف،  نهاية 

اأخرى. فالبالد يف بداية منو الدورة غالبا ما تكون لها 

قاعدة �صناعية متو�صعة، وديون م�صتقرة، وانخفا�س يف 

تعزز  بدورها  والتي  رخي�صة  وعملة  الت�صخم،  معدلت 

ال�صادرات، وقادة جائعون مل مي�صوا يف احلكم طويال 

اأو فا�صدين. مبا فيه الكفاية لي�صبحوا متقاع�صني 

الــفــ�ــصــول الــثــالثــة الأوىل متــ�ــس اجلــوانــب الإنــ�ــصــانــيــة 

لل�صكان )املوارد الب�صرية(، والقيادة واملليارات )اجليدة 

الق�صوى  العناية  �صارما  اتخذ  وقــد  وال�صيئة(.  منها 

الــفــ�ــصــول  الـــقـــواعـــد يف حـــجـــجـــه.  تــغــطــيــة جــمــيــع  يف 

الــثــالثــة املــقــبــلــة تــغــطــي تــدخــل الـــدولـــة )الــقــلــيــل جــدا 

اأو الــكــثــري(، واملـــوقـــع اجلـــغـــرايف لــلــدولــة والــ�ــصــنــاعــات 

ذلك(.  من  واأكــرث  واخلدمات،  التحويلية  )ال�صناعات 

القت�صادي،  العامل  تتناول  الالحقة  الأربعة  الف�صول 

ــواق، عــوامــل الــتــكــلــفــة، والـــديـــون،  ــ ــص والــتــ�ــصــخــم، والأ�ــ

والعديد من املوؤ�صرات املالية. ثم ياأتي الف�صل الأخري 

ت�صور  وتوفري  والقبيح«،  وال�صيئ  اجليد  »من  بعنوان 

عام مل�صتقبل جميع البلدان تقريبا على مدى ال�صنوات 

املقبلة. اخلم�س 

يـــرى الــكــاتــب اأنـــه لــيــ�ــس مــن الــ�ــصــعــوبــة الــتــعــرف على 

كــذلــك، وذلـــك عن  والــتــي لي�صت  الــتــي جنحت  ــدول  الـ

كموؤ�صر  الإجمايل  املحلي  الناجت  على  العتماد  طريق 

العامل  يف  منطقة  كل  عانت  فقد  منوذجي.  اقت�صادي 

من تباطوؤ يف النمو منذ عام 2008 وحتى 2016 والذي 

التو�صع  مــن  دورة  اأ�صعف  يف  ال�صابعة  ال�صنة  ي�صادف 

القت�صادي العاملي يف التاريخ احلديث.

ويف ظل هذه اخللفية وحتليل البيانات وا�صعة النطاق 

عام  تقييم  اإىل  التو�صل  اإىل  كتابه  من  �صارما  يهدف 

اآفــــاق ال�ــصــتــثــمــار يف الــبــالد مــن خـــالل تطبيق  حـــول 

القواعد لديها  نظام جديد من ع�صر قواعد. كل هذه 

هذه  وت�صمل  معريف.  ودعم  خا�صة  وافرتا�صات  منطق 

القواعد:

ب�صرعة  تنمو  ال�صكانية: القت�صادات عادة ل  الرتكيبة 

ويوؤكد  العمل.  �صن  ال�صكان من  دون منو قوي يف عدد 

�صارما اأنه اإذا كان عدد ال�صكان يف �صن العمل يتزايد يف 

اأقل من 2% يف ال�صنة، فاإن القت�صاد ينمو بقوة مبعدل 

�صنويا، وهذه احلالة هي واحدة فقط من بني كل   %6

العربية  اململكة  دولـــتـــان:  فــقــط  الــيــوم،  حـــالت.  اأربـــع 

فوق  العاملة  القوى  منو  لديها  ونيجرييا،  ال�صعودية، 

اآخذ  العمل  �صن  يف  �صكانها  عدد  التي  البلدان  اأما   .%2

يف التقل�س، يبلغ متو�صط منو الناجت املحلي الإجمايل 

.%1.5 فيها 

متاأنية  ــراءة  قـ ي�صتخدم  �ــصــارمــا  املــلــيــارديــرات:  قــوائــم 

ــرث تــعــر�ــصــا  ــ لــقــائــمــة فــوربــ�ــس لــتــحــديــد الـــبـــلـــدان الأكـ

ثروة  يتابع  اإنــه  املــ�ــصــاواة.  عــدم  على  ال�صيا�صية  للثورة 

امللياردير كن�صبة من الناجت املحلي الإجمايل، ون�صيب 

ــادة تــكــون  ــ ــــرياث وعـ ــيــارديــر الــقــادمــة مـــن املـ ــروة املــل ثــ

املــلــيــارديــر  ثـــروة  لأن  الــ�ــصــنــاعــات؛  يف  للف�صاد  عــر�ــصــة 

عندما  ال�صعبي  الغ�صب  لتوليد  احتمال  الأكـــرث  هــي 
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ويتم  الإجــمــايل،  املحلي  الــنــاجت  مــن  كن�صبة  يــرتــفــع 

رمبا  ال�صيا�صية.  العالقات  اأو  الأ�صرة  من  اإن�صاوؤها 

و  اجليدة«  »املليارديرات  هو  اإحلاحا  الأكرث  الف�صل 

»املليارديرات ال�صيئة«. املليارديرات اجليدة هي تلك 

دعم  وبالتايل  واملنتجات،  العمل  فر�س  تخلق  التي 

الأمثلة  وت�صمل   - امل�صتقبل  يف  القت�صادي  النمو 

موؤ�ص�صي علي بابا من ال�صني واأقطابا اأخرى بوادي 

من  النقي�س  على  املتحدة.  الوليات  يف  ال�صيليكون 

الذين  اأولــئــك  وت�صمل  ال�صيئة  املــلــيــارديــرات  ذلـــك، 

اأو الت�صالت  املـــرياث،  كــونــوا ثــرواتــهــم مــن خــالل 

ال�صيا�صية والف�صاد، اأو اكت�صبوا كليا من الحتكارات 

ملــوارد  تراخي�س  على  واحل�صول  للدولة،  اململوكة 

هي  رو�صيا  اأن  �صارما  وي�صري  العقارات.  اأو  طبيعية 

تاأتي  اأنها  ال�صيئة حيث  املليارديرات  وجه من طراز 

ثــالــثــاً يف عــدد املــلــيــارديــرات بــعــد الــوليــات املتحدة 

الأن�صطة  تــاأتــي مــن  الـــرثوة  70 % مــن  و  والــ�ــصــني، 

هي  ورو�ــصــيــا  والــغــاز.  النفط  مثل  �صيا�صيا  املت�صلة 

ــرد فــعــل عــنــيــف �ــصــد الــتــفــاوت  املــر�ــصــح الــرئــيــ�ــصــي لـ

املتزايد. »وهذا هو نتيجة �صعود طبقة را�صخة من 

والتي  التقليدية  ال�صناعات  يف  ال�صيئة  املليارديرات 

النمو«.  يخنق  قــد  وهــذا  للف�صاد  عر�صة  اأكــرث  هــي 

ولــكــن اأيــ�ــصــا وجـــود قــلــة مــن اأ�ــصــحــاب املــلــيــارات، يف 

انعدام  ب�صبب  �صيئة  عالمة  اأي�صا  هي  الكاتب،  راأي 

اأ�صا�س  على  الرتويج  اإىل  وامليل  القت�صادي  النمو 

الأقدمية بدل من الأداء، ويذكر اليابان منوذجاً.

 تــغــطــيــة لــعــنــة الــقــ�ــصــة: خــــرباء الــتــنــبــوؤ غــالــبــا ما 

تكون  عندما  القت�صادية.  الــظــروف  وراء  يكونون 

املن�صورات ال�صائدة يف الأخبار العامة متفائلة حول 

الركود  اإىل  ينزلق  قد  البلد  هــذا  فــاإن  اقت�صاد،  اأي 

عاجال ولي�س اآجال.

البلدان  و�صع  يجب  اأنــه  �صارما  يــرى  ْيــن:  الــدَّ قبلة 

اأ�ــصــرع  الــقــطــاع اخلــا�ــس  الــتــي قــد تنمو فيها ديـــون 

على  �ــصــنــوات  خم�س  ملــدة  القت�صاد  منــو  مــن  بكثري 

وهذا  كذلك،  اأزمــة  ورمبا  خطري،  لتباطوؤ  م�صاهدة 

ما يح�صل حالياً يف ال�صني.

ت�صخم اأ�صعار الأ�صول: الت�صخم هو اإحدى املعايري 

التي ي�صتخدمها �صارما، لتقييم اآفاق الدول الكبرية 

تقتل  اأنها  يف  الت�صخم  م�صكلة  وتكمن  وال�صغرية. 

النمو من خالل عدم ت�صجيع الدخار، ورفع تكلفة 

ال�صيا�صي.  ال�صتقرار  عدم  يف  وامل�صاهمة  املال  راأ�ــس 

الــعــاملــي قــد ي�صتت  اأن اخلـــوف مــن النــكــمــا�ــس  كــمــا 

احلكومات من املوؤ�صر احلقيقي الذي يعقب الركود 

لفرتة  اليابان  معركة  الأ�ــصــول.  اأ�صعار  ت�صخم  اأي 

نوعها  من  فريدة  هي  النكما�س  مع  وموؤملة  طويلة 

يف فرتة ما بعد احلرب، ومنخف�صة املخاطر. ولكن 

فقاعات  بــني  متزايد  نحو  على  �صيقة  �صلة  هناك 

الأ�ـــصـــول والــــركــــود. الــبــنــك الـــفـــدرايل الأمــريــكــي 

والــعــديــد مــن الــبــنــوك املــركــزيــة الأخــــرى تتجاهل 

اإىل  الأ�صول  اأ�صعار  يف  للت�صخم  الوا�صح  التهديد 

الرتكيز على تلك التي قد ل تكون موجودة.

ــات  اتــبــع الــ�ــصــكــان املــحــلــيــني: عــلــى الــرغــم مــن اأزمــ

هــروب  عــلــى  فيها  بــالــلــوم  يلقى  مــا  وغــالــبــا  العملة 

اإىل  ت�صري  �صارما  اأبــحــاث  فــاإن  الأجنبي،  املــال  راأ�ــس 

ال�صكان  اأول.  يــهــربــون  عـــادة  املحليني  الــ�ــصــكــان  اأن 

والتي  الــداخــل  مبجريات  املعرفة  لديهم  املحليون 

اإبقاء  لذلك يجب  م�صكلة،  هناك  اأن  الأفــق  تلوح يف 

العني على تدفقات راأ�س املال املحلية.

متو�صطة  الــبــلــدان  يف  الــثــانــيــة:  املــديــنــة  قـــاعـــدة   .

ثالثة  عن  �صكانها  يزيد  ل  عادة  العا�صمة  احلجم، 

تايالند،  مثل  دول  الثانية.  املدينة  �صكان  اأ�صعاف 

حــيــث عــائــق الــنــمــو يف املــنــاطــق الــريــفــيــة قــد تــواجــه 

خماطر عالية مثل التمرد.

 قادة مبتذلون: اإن القاعدة العامة هي اأن الإ�صالح 

ــح  القــتــ�ــصــادي وتـــاأثـــريه الــقــوي يــرجــع عــلــى الأرجـ

اأنه  �صارما  اأبحاث  وتظهر  للزعيم.  الأول  املقام  يف 

حتى يف ظل جناح القادة النا�صئني يف العامل، الذين 

90 % من  يــحــكــمــون لــفــرتتــني عــلــى الأقــــل، تــرتكــز 

مكا�صب ال�صوق يف العامني الأولني.

التدابري  اأن  كيف  �صارما  يظهر  جــيــد:  الرخي�س   

وهذا  للتالعب،  عر�صة  هي  العملة  لقيمة  التقنية 

لي�صعروا  امل�صتثمرون  يحتاجه  الـــذي  ال�صبب  هــو 

اأو  القهوة  �صراء  �صواء  ال�صياح،  على  العملة  بغالء 

التي  النا�صئة  لالأ�صواق  جيد  موؤ�صر  وهو  ال�صركات. 

ي�صعر الكثريون اأنها رخي�صة و لفته للنظر.

فقاعة  تاأثري  قيا�س  ميكن  وال�صيء:  اجليد  النغما�س 

ال�صتثماري  الإنفاق  وراءها.  ما ترتك  ال�صتثمار على 

املــنــازل فــارغــة والأ�ــصــر  الــعــقــارات مييل اإىل تــرك  على 

التكنولوجيا  اأو  الت�صنيع  على  الإنــفــاق  ولكن  مثقلة. 

الإنتاجية  زيادة  �صاأنها  من  التي  الأ�صول  وراءه  يرتك 

لي�س  باأنه  نعلم  اأن  وينبغي  القت�صاد؛  يتعافى  عندما 

كل انغما�س يوؤدي اإىل امل�صاواة.

من  بدل  الديناميات  على  يركز  اأنــه  �صارما،  مييز  ما 

املثال،  �صبيل  البلدان. على  لقطات مقطعية من  اأخذ 

الذي  ولكن  يهم،  الــذي  للدين  املطلق  امل�صتوى  لي�س 

يــهــم نــ�ــصــبــة الــتــغــري يف مــ�ــصــتــوى الــديــن يف الــ�ــصــنــوات 

يجعل  الــديــنــامــيــات  على  الــرتكــيــز  املــا�ــصــيــة.  اخلم�س 

ــاً مـــن جمــمــوعــة  ــاعـ ــنـ حــجــج �ــصــارمــا اأكــــرث قـــبـــول واإقـ

منـــوذجـــيـــة مـــن الأو�ــــصــــاف الـــتـــي تــتــم عــنــد املــقــارنــة 

بالبيانات  حتليله  يدعم  �صارما  اأن  كما  الـــدول.  بــني 

اأحد موارد  اأنه كان  بالطبع  نن�صى  والح�صائيات، ول 

�صتانلي. مورغان 

على  العاملية  والب�صرية  باخلربة  �صارما  ال�صيد  يتمتع 

بلدن  خمتلف  يف  وال�صفر  العمل  مــن  عاما   25 مــدى 

العامل.

ويو�صل  ال�صحيحة،  الأ�صئلة  وي�صاأل  يعرف عمله،  فهو 

التجارية  التحليالت  من  قليل  وا�صح.  ب�صكل  اإجاباته 

املقابل،  يف  الإطـــالق.  على  جيدة  تكون  النوع  هــذا  من 

يرى بع�س النقاد اأن كتاب ال�صيد �صارما فيه ق�صور يف 

التف�صري. فعلى الرغم من كونه مراقبا ذا خربة كبرية 

حول  مدرو�صة  تخميناته  اأن  و  ال�صتثماري  املجال  يف 

مهارة  فاإنها  والنكما�س  النمو  حالة  يف  القت�صاديات 

مفيدة ملدير حمفظة مالية، وحتويل الأموال يف جميع 

العاملني  قبل  من  ا�صتخداماً  اأقل  وهي  العامل.  اأنحاء 

ومع  البعيد.  املدى  على  ال�صركات،  اأو  احلكومة،  لدى 

و�صادقا  ممتعاً  يظل  �ــصــارمــا  ال�صيد  كــتــاب  فـــاإن  ذلـــك، 

ودليال جيدا اإىل ازدهار الأ�صواق النا�صئة.

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

يف  التغيري  قــوى  و�صقوطها:  الأمم  �صعود  الــكــتــاب:   

مرحلة ما بعد الأزمة العاملية

املوؤلف: روت�صار �صارما

النا�صر:

 edition 1 ;W. W. Norton & Company 

)2016 ,7 )June
480 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* كاتب ُعماين
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»�شندوق النقد الدويل: قوة عظمى يف ال�شاحة العاملية«.. 

لأرن�شت فولف

عماد بن جا�سم البحراين

�سدر موؤخًرا عن �سل�سلة عامل املعرفة التي ي�سدرها املجل�ش الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، كتاب ُمرتجم بعنوان �سندوق النَّقد الدويل قوة عظمى يف 

ا�ش  ال�ساحة العاملية للكاتب الأملاين اأرن�ست وولف، املوؤلف يعمل اأ�ستاذًا للفل�سفة يف جامعة بريتوريا بجنوب اأفريقيا، وقد ترجم الكتاب املرتجم العراقي عدنان عبَّ

علي. يحتوي الكتاب على 22 ف�ساًل، ا�ستعر�ش فيه املوؤلف تاريخ ال�سندوق ابتداًء من موؤمتر بريتون وودز عام 1944م، حتى عام 2013، ويتميز الكتاب بانتقاده 

الالذع ل�سيا�سات �سندوق النقد الدويل الذي و�سفه املوؤلف باأّنه ُيحارب الفقراء ولي�ش الفقر.

واأدان املوؤلف �صيا�صية �صندوق النقد الدويل لأّنه من 

وجنوب  واآ�صيا  اأفريقيا  �صعوب  حرم  قد  نظره  وجهة 

اأمريكا من اللتحاق باملدار�س.

يقول املوؤلف يف م�صتهل كتابه: -لقد كانت الإجراءات 

بلوغ  ال�صندوق عاماًل جوهرًيا يف  املدعومة من قبل 

الالعدالة الجتماعية، يف العامل اأجمع، م�صتويات ل 

مثيل لها يف تاريخ الب�صرية-.

تت�صبب  اأن  ملوؤ�ص�صة  وجــه يحق  وبــاأّي  هــذا؟  كــان  كيف 

ل  ورزايــا  تو�صف  ل  مل�صائب  الب�صر  بني  تعري�س  يف 

نهاية لها، اأن توا�صل ن�صاطها بال عقوبة، واأن حتظى 

يف  ال�صلطان  �صاحبة  قوى  مُب�صاندة  ا  اأي�صً م�صتقباًل 

�صندوق  يعمل  ترى  يا  من  ومل�صلحة  الراهن؟  زمننا 

الــنــقــد الــــــدويل؟ ومــــن هـــو الـــطـــرف املـُـ�ــصــتــفــيــد من 

اإجراءاته؟ 

اإّن اإعطاء اجلواب ال�صايف عن هذه الأ�صئلة هو الهدف 

الكتاب لتحقيقه. الذي ي�صعى 

اأربــع  اإىل  الــدويل  النقد  �صندوق  تاريخ  املوؤلف  ق�صم 

رئي�صة: مراحل 

وال�صتينيات  اخلم�صينيات  فــرتة  الأوىل:  املرحلة   -

برتكيز  املرحلة  هــذه  اتِّ�صمت  الع�صرين،  القرن  من 

ال�صندوق جهوده على متكني الدولر الأمريكي من 

اأن يكون العملة القيادية يف العامل اأجمع، و�صعيه اإىل 

فر�س و�صايته على الدول امل�صتقلة حديًثا، خ�صو�صاً 

الدول  وذلك من خالل منح هذه  الإفريقية،  الدول 

القرو�س املالية والتي كانت باأم�س احلاجة اإليها، بعد 

ومقوماتها  خرياتها  ال�صتعمارية  الـــدول  نهبت  مــا 

القت�صادية لعدة عقود.

انقالبية  حركة  اأطــاحــت  حينما  الثانية:  املرحلة   -

بـــاحلـــكـــومـــة الـــ�ـــصـــرعـــيـــة يف تــ�ــصــيــلــي، حـــيـــث تـــعـــاون 

املــوؤمــنــني  ومـــع  بينو�صيه  الــدكــتــاتــور  مــع  الــ�ــصــنــدوق 

باملبادئ التي ُتنادي بها مدر�صة �صيكاغو القت�صادية 

مبادئ  ال�صندوق  فتبنى  فــريــدمــان،  ميلتون  بقيادة 

الليربالية احلديثة، جاعاًل منها املنارة التي يهتدى 

اليوم.  حتى  املنفذة  �صيا�صاته  بح�صبها  وي�صوغ  بها 

امل�صارف  اأمــام  الطريق  ال�صيا�صات  هــذه  مهدت  وقــد 

للو�صول  الأمــريــكــيــة حــ�ــصــراً  الــعــمــالقــة  والــ�ــصــركــات 

الــدول  اأ�ــصــفــرت يف  املــعــمــورة، فيما  اأقــ�ــصــى ربـــوع  اإىل 

وتدهور  مدقع  وفقر  جمــاعــات  حــدوث  اإىل  النامية 

من  وغريها  وال�صحي  التعليمي  النظامني  يف  كبري 

الجتماعية. الرعاية  م�صتلزمات 

- املرحلة الثالثة: مرحلة انهيار الحتاد ال�صوفييتي 

وتفككك الكتلة ال�صرقية؛ حيث انتهز ال�صندوق هذه 

من  الغربي  املــال  راأ�ــس  لتمكني  التاريخية،  الفر�صة 

اآنذاك.  الأبواب يف وجهه  اأ�صواق كانت مو�صدة  ولوج 

ثلة  ن�صاأة  الجتماعي، ويف  التفاوت  تعميق  و�صاهم يف 

للمرء  قـــدرة  ل  ــروات  ثـ متتلك  �صغرية  اأولــيــغــاركــيــة 

الفقر يف �صفوف  تفاقم  الإحاطة بحجمها، ويف  على 

ال�صوفييتي. غالبية مواطني الحتاد 

- املرحلة الرابعة: هي املرحلة التي تعي�صها الب�صرية 

الــقــرو�ــس  اأزمــــــة  انــــــدلع  يف  تــ�ــصــبــبــت  والـــتـــي  الآن، 

الأزمــة  هــذه  املخاطر،  مرتفعة  الأمريكية  العقارية 

الــتــي �ــصــربــت الــنــظــام املـــايل الــعــاملــي يف اأ�ــصــ�ــصــه. وقــد 

ــة مــن اأجـــل اإ�ــصــالح  تــدخــل الــ�ــصــنــدوق يف هــذه الأزمــ

و�صع املوازنات احلكومية من خالل حفز احلكومات 

املعنية على انتهاج �صيا�صة تق�صف مايل تنا�صب العجز 

م�صتثمرون  بها  قــام  م�صاربات  ب�صبب  النا�صئ  املــايل 

اليورو،  اأو  الـــدولرات  من  املليارات  مبئات  يغامرون 

لعلمهم اأن الدولة لن ترتكهم يفل�صون. واأدت �صيا�صة 

متثلت  اجتماعية،  كــوارث  حــدوث  اإىل  هــذه  التق�صف 

الــرعــايــة  اأ�ــصــ�ــس  الــبــطــالــة وتــقــويــ�ــس  ــادة ن�صبة  زيــ يف 

الجــتــمــاعــيــة وتــعــر�ــس كــثــري مــن املــواطــنــني لأبــ�ــصــع 

الفقر. �صنوف 

اأّن �صندوق النقد الدويل برز للوجود  جدير بالذكر 

 29 توقيع  بعد   1945 دي�صمرب   27 يف  ر�صمية  ب�صفة 

وودز  بريتون  موؤمتر  يف  ال�صندوق  ميثاق  على  دولــة 

 22-1 الــفــرتة مــن  الأمــريــكــيــة يف  املتحدة  بــالــوليــات 

يوليو1944، وبداأ ممار�صة اأعماله يف الأول من مار�س 

موزعة  دولــة   188 حالياً  اأع�صائه  عــدد  ويبلغ   ،1947

على خم�س قارات.

الـــدول  اإىل  الــقــرو�ــس  بــتــقــدمي  الــ�ــصــنــدوق  ويخت�س 

ــوازيــــن  ــز املـــــوؤقـــــت يف مــ ــجـ ــعـ ــة الـ ــاجلـ ــعـ الأعــــ�ــــصــــاء ملـ

مــدفــوعــاتــهــا، وبـــذلـــك يــعــمــل عــلــى ا�ــصــتــقــرار اأ�ــصــعــار 

ت�صت�صريه  اأن  املقرت�صة  الدول  على  ويجب  ال�صرف. 

ميزان  و�صع  لتح�صني  تتخذها  التي  اخلطوات  ب�صاأن 

مدفوعاتها. 

ال�صندوق  وظــيــفــة  تكمن  الــر�ــصــمــيــة،  الــنــاحــيــة  ومـــن 

الأ�ــصــا�ــصــيــة يف الــعــمــل عــلــى ا�ــصــتــقــرار الــنــظــام املـــايل، 

ــــن مــ�ــصــكــالتــهــا  وتـــخـــلـــيـــ�ـــس الــــبــــلــــدان املــــــاأزومــــــة مـ

بــاأّنــه  الــ�ــصــنــدوق  ي�صف  املــوؤلــف  اأن  اإل  القــتــ�ــصــاديــة، 

اإجــراءات  تنفيذ  على  ويجربها  الــدول  �صيادة  ينتهك 

وو�صف  املواطنني،  من  العظمى  الأغلبية  ترف�صها 

تــدخــالت الــ�ــصــنــدوق بــاأنــهــا اأ�ــصــبــه مبــا تــكــون بــغــزوات 

متحاربة. جيو�س 

وي�صيف اأن ال�صندوق مل ي�صتخدم يف تدخالته تلك، 

والب�صيط  الوحيد  �صالحه  كان  بل  جنودا،  اأو  اأ�صلحة 

النظام  اآليات  من  واحــدة  وهي  التمويل  عمليات  هي 

الراأ�صمايل.

للح�صول  ــــري  الأخـ ــالذ  املــ الــ�ــصــنــدوق  لــكــون  ونـــظـــرا 

عــلــى الــ�ــصــيــولــة الــنــقــديــة، فـــال مــفــر اأمــــام حــكــومــات 

وتنفيذ  ال�صندوق  قبول عر�س  املاأزومة، غري  الدول 

فــخ  الـــ�ـــصـــقـــوط يف  ذلــــك  عـــلـــى  تـــرتـــب  واإن  �ـــصـــروطـــه 

املــديــونــيــة. وبـــدورهـــا حتــمــل حــكــومــات هـــذه الـــدول، 

تبعات  مواطنيها  مــن  والــفــقــراء  العاملة  اجلماهري 

ــايل، وبــالــتــايل تــتــ�ــصــبــب بــرامــج  ــ بـــرامـــج الــتــقــ�ــصــف املـ

�ــصــنــدوق الــنــقــد الـــدويل يف خــ�ــصــارة مــاليــني العمال 

رعاية  على  احل�صول  من  وحرمانهم  عملهم،  فر�س 
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وم�صكن  مــنــا�ــصــب،  تعليمي  ونــظــام  فــعــالــة،  �ــصــحــيــة 

الإن�صانية. يراعي كرامتهم 

رقعة  ات�صاع  م�صاألة  النقد  �صندوق  املــوؤلــف  ويحمل 

الــبــلــدان اخلا�صعة  الجــتــمــاعــي يف جــمــيــع  الــتــفــاوت 

اإن احلقيقة التي ل خالف  لتدخالته، حيث يقول:« 

من  حفنة  مكنت  الــ�ــصــنــدوق  �صيا�صة  اأن  هــي  عليها 

الأغــنــيــاء مــن تــراكــم ثــرواتــهــم بــال انــقــطــاع، حتى يف 

اأزمنة الأزمات. 

عقود،  منذ  امل�صاعدات  يقدم  ال�صندوق  اأن  وي�صيف 

ويف بع�س البلدان للمرة الثانية اأو الثالثة، ولكن بال 

اأي زيادة يف النمو اأو الرخاء يف الدول التي جلاأت اإليه 

باعتباره املالذ الأخري للتزود بال�صيولة، فالعك�س هو 

من  تفاقماً  ازدادت  الدول  هذه  فمديونية  ال�صحيح: 

يوم اإىل اآخر، والفقر تت�صع دائرته بال انقطاع.

الــــــدويل كــان  الــنــقــد  اأنَّ �ـــصـــنـــدوق  ويــعــتــرب فـــولـــف 

بعد  الــعــامل  على  الأمــريــكــيــة  الهيمنة  خــطــوات  اأّول 

انت�صارها يف احلرب العاملية الثانية، واأن الهدف من 

الوليات  هيمنة  تعزيز  هو  ال�صندوق  هــذا  تاأ�صي�س 

املــتــحــدة الأمــريــكــيــة عــلــى الــنــظــام الــعــاملــي اجلــديــد، 

وفر�س �صيطرتها على مقدراته.

العاملية  بعد احلرب  املتحدة  الوليات  اأ�صبحت  فقد   

الثانية، اأكرب دائن دويل، ومتكنت من ال�صيطرة على 

ما يقرب من ثلثي احتياطيات الذهب يف العامل، كما 

اأنها تتحكم يف ن�صف الإنتاج العاملي، ومل تكن لديها 

كما  الرئي�صي،  الــدائــن  بــدور  ال�صطالع  يف  الرغبة 

كانت تريد التحكم يف التدفقات املالية الدولية.

الدويل  النَّقد  �صندوق  يف  الأمريكي  الــدور  ويواجه 

انتقادات وت�صاوؤلت عديدة كان اأهمها حتكم الوليات 

�صيما  الـــقـــرارات ل  مــعــظــم  الأمــريــكــيــة يف  املــتــحــدة 

ممار�صة  يف  ال�صندوق  ت�صتخدم  اأّنها  كما  القرو�س، 

�صيا�صتها  لتغيري  املــديــنــة  ــدول  الـ على  ال�صغوطات 

لتتالءم مع امل�صالح والتوجهات الأمريكية.

�صندوق  تــاريــخ  يف  منعطف  اأخــطــر  اأنَّ  فولف  ويــرى 

ــثـــاين وهــو  ــان يف عــهــد مـــديـــره الـ الــنــقــد الـــــدويل كــ

ال�صويدي اإيفار رووت، حيث ربط ال�صندوق التمويل 

للتدخل يف  ال�صمان  كانت مبثابة  ب�صروط جمحفة، 

اخلارجي يف  للتدخل  وكاآلية  امل�صتدين،  البلد  �صوؤون 

قواعد احلكم يف البلدان املتاأزمة.

اهتمامه  الدويل  النقد  ركز �صندوق  الفرتة  يف هذه 

على الدول الإفريقية التي نهب ال�صتعمار خرياتها، 

وكانت تتطلع ملكانته بني الأمم، وتبحث عن ال�صيولة 

والنهو�س  التنمية  بعملية  للقيام  الالزمة  النقدية 

دولة   40 حوايل  فان�صمت  والجتماعي،  القت�صادي 

 -1957 عامي  بني  ال�صندوق  ع�صوية  اإىل  اإفريقية 

لكن  واأثيوبيا،  اأفريقيا  وجنوب  م�صر  بينها  1969م، 

الــدول  اأن هــذه  املــوؤلــف-  الــذي حــدث -ح�صب و�صف 

خرجت من فخ ال�صتعمار اإىل فخ �صندوق النقد.

يقف  التي  العاملية  الأزمــات  ذلك  بعد  املوؤلف  ير�صد 

ــا �ــصــنــدوق الــنــقــد الــــدويل عــرب تــاريــخــه من  ــ وراءهـ

الديون  اأزمة  اإىل  ال�صبعينيات  يف  الت�صيلية  التجربة 

يف اأمريكا الالتينية، التي حتول فيها ال�صندوق اإىل 

لعب دويل يف اإدارة الأزمات، مروراً ب�صعي ال�صندوق 

�صقوطه،  قبيل  ال�صوفييتي  ــاد  الحتـ دمــقــرطــة  اإىل 

اإىل  يوغ�صالفيا  يف  للحرب  ال�صندوق  متهيد  ومــن 

عامي  العاملية  املالية  الأزمة  ومن  الآ�صيوية،  الأزمة 

2007 و2008م اإىل اإفال�س اليونان.

حيث دلل املوؤلف على ال�صيا�صات غري الأخالقية التي 

يتبعها �صندوق النقد من خالل ال�صت�صهاد بالأزمة 

الــيــوغــ�ــصــالفــيــة، فــهــو ح�صب راأيـــــه-اأي الــ�ــصــنــدوق - 

وذلك  يوغ�صالفيا،  تفكيك  يف  وعزمية  بهمة  �صاهم 

مـــن خــــالل تــعــلــيــق دفــــع املــ�ــصــاعــدات املــالــيــة لــهــا يف 

ثــمــانــيــنــيــات وتــ�ــصــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــ�ــصــريــن. وبــهــذا 

 24 تــعــداده  �صعب  دفــع  ال�صندوق يف  �صارك  الإجـــراء 

والتهلكة،  البوؤ�س واحلرمان  اإىل حياة  ن�صمة  مليون 

دولة  اأر�ــس  على  دامية  �صراعات  فتيل  اإ�صعال  واإىل 

متعددة الأعراق والأجنا�س مما اأدى اإىل تفكيكها يف 

نهاية الأمر.

فقد كان تعليق امل�صاعدات املالية املخ�ص�صة مليزانيات 

ال�صندوق  به  قــام  اإجــراء  اأخطر  والــوليــات  الأقاليم 

منع  اإىل  ــقـــرار  الـ هـــذا  اأدى  حــيــث  يــوغــ�ــصــالفــيــا.  يف 

املختلفة، وتوجب  البالد  الأموال لأقاليم  تخ�صي�س 

الــبــالد لدى  ديــون  �ــصــداد  الأمـــوال يف  ا�صتخدام تلك 

نادي باري�س ونادي لندن، مما اأدى اإىل قطع ال�صالت 

املختلفة، فقد  بلغراد والأقاليم  العا�صمة  املالية بني 

من  ذمتهما  يف  ما  ت�صديد  و�صلوفينيا  كرواتيا  علقت 

التزامات مالية حيال ال�صندوق واملخ�ص�صة مل�صاعدة 

اقت�صادياً. ال�صعيفة  الأقاليم 

الفتيل  كــان مبنزلة  الإجـــراء  هــذا  اأنَّ  املــوؤلــف  ويــرى 

الــــذي اأ�ــصــعــل لــهــيــب الــ�ــصــراعــات الــقــومــيــة واحلـــرب 

ــا حــلــف الأطــلــ�ــصــي  ــًقـ ــذرع بــهــا لحـ ــ ــيـــة، الـــتـــي تـ ــلـ الأهـ

والحتاد الأوروبي للتدخل الع�صكري يف يوغ�صالفيا، 

واأدى اإىل انق�صامها اإىل دويالت.

وقـــد �ــصــعــى املـــوؤلـــف اإىل حتــلــيــل الـــدوافـــع والأ�ــصــبــاب 

التحرك بهذا  اإىل  النقد الدويل  التي تدفع �صندوق 

النحو غري الأخالقي؛ وخل�س اإىل نتيجة مفادها اأنَّ 

واخلطاأ  لل�صواب  معر�صة  موؤ�ص�صة  لي�س  ال�صندوق 

حالها يف ذلك حال بني الب�صر، اأو اأنه موؤ�ص�صة تقودها 

جمموعة تفتقر اإىل الكفاءة. اإن التعلل بهذه احلجة 

اإىل احلقيقة براأيه  ل يوؤيدها الواقع بتاتا، والأقرب 

اأن ال�صندوق يتحرك ان�صجاًما مع تطور النظام املايل 

�صبعينيات  منذ  تعر�س  الـــذي  الــنــظــام  هــذا  الــعــاملــي، 

وتطور  مت�صاعدة،  حترير  لعملية  الع�صرين  القرن 

حجمه  يف  يتفوق  �صار  اإنــه  بحيث  �صريعة،  بخطوات 

على القطاع احلقيقي، اأي القطاع الإنتاجي.

فيه  دور  ل  مب�صتقبل  املــوؤلــف  يتنباأ  كتابه  ختام  ويف 

ملـُـنــظــمــات مــن قــبــيــل �ــصــنــدوق الــنــقــد الــــدويل، حيث 

الرغم  على  العاملة،  اجلماهري  جنحت  لو   « يقول: 

ــروف املــعــاكــ�ــصــة، يف اكــتــ�ــصــاف اأكـــاذيـــب  ــظـ مـــن كـــل الـ

حترير  يف  اأفلحوا  ولو  وال�صيا�صيني،  الإعالم  و�صائل 

التقليدية،  واملــنــظــمــات  ــزاب  ــ الأحـ فــخ  مــن  اأنــفــ�ــصــهــم 

تتما�صى  حديثة  كفاح  واأ�صاليب  تنظيمات  وطـــوروا 

اأن هذه  يف  مراء  احلا�صر، فال  الزمن  مع متطلبات 

اجلماهري �صتكون لديها فر�صة تاريخية: اإذ �صيكون 

والعلمية  التقنية  امل�صتويات  من  انطالقاً   - بو�صعها 

ــة جمــتــمــع ل  ــامـ املــتــحــقــقــة يف الــعــ�ــصــر الـــراهـــن- اإقـ

للربح  نهمها  ي�صبع  ل  ج�صعة،  اأقــلــيــة  فيه  ت�صيطر 

تلبية  الرغبة يف  وتراكم الرثوات، بل ت�صيطر عليها 

اأكــرثيــة  اإىل  بالن�صبة  املهمة  الجتماعية  احلــاجــات 

ال�صعب. اأبناء 

 لكن املوؤلف يف ذات الوقت يوؤكد اأّنه ل مُيكن التكهن 

بالهيئة التي �صيكون عليها هذا املجتمع م�صتقباًل يف 

حال حدوث هذه التطورات التي يتنباأ بها.

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

الكتاب: »�صندوق النقد الدويل: قوة عظمى يف 

العاملية«.  ال�صاحة 

 املوؤلف: اأرن�صت فولف.

 ترجمة : د. عدنان عبا�س علي. 

 �صل�صلة : عامل املعرفة ، 2016م.

النا�صر : املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب - 

 الكويت.

عدد ال�صفحات : 266 �صفحة.
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»عوامل ال�شدق: نحو فل�شفة للمعرفة«.. لإ�رصائيل �شفلر

منى اأحمد اأبو زيد *

موؤلف الكتاب هو فيكتور اإ�ش توما�ش، فيل�سوف تربوي اأمريكي، وهو براجماتي النزعة ومن اأبرز الفال�سفة املعا�سرين يف ميدان فل�سفة الرتبية، 

1923 ويعمل حالًيا  وفل�سفة اللغة، وفل�سفة العلم، ورائد اجتاه التحليل الفل�سفي يف ميدان فل�سفة الرتبية. ُولد �سفلر يف مدينة نيويورك �سنة 

اأ�ستاًذا فخرًيا يف جامعة هارفارد.

حل�صاد  نتاًجا  ال�صدق«  »عــوامل  �صفلر  كتاب  وُيعد 

ال�صنني التي عا�صها، فهو من اأواخر ما كتب. ففي 

هذا الكتاب تربز اللحظة التاريخية التي تعرّب عن 

اأ�صالة الن�س الفل�صفي حني يجمع يف طياته خربة 

وتربز  الآخرين،  بخربات  ممزوجة  الن�س  �صاحب 

اأ�صالته يف عمق حتليله، ويف نزعته النقدية.

ومو�صوع هذا الكتاب فل�صفة املعرفة. وقد ارتبطت 

الإن�صان منذ حلظة ميالده ومنوه  بوجود  املعرفة 

ـــعـــرف عــلــى نــفــ�ــصــه،  ــتَّ ــاوًل الـ ــ ــداأ حمــ ــبـ ــوره. فـ ــطــ وتــ

والتعرف على موجودات العامل حوله. فحدث نوع 

من الت�صال والتوا�صل بينه وبني املوجودات. وهي 

وباخليال  اأحــيــاًنــا،  بالعاطفة  ممــزوجــة  حمـــاولت 

اأحياًنا اأخرى، وباملنفعة يف كثري من الأحيان.

ومو�صوع املعرفة يف ذاته قدمي ِقَدم الفل�صفة نف�صها، 

حــيــث ميــثــل مــبــحــث املــعــرفــة اأحــــد مــبــاحــث الفكر 

الفل�صفي، بل اإن اأهم م�صكلة تناولتها الفل�صفة منذ 

ن�صاأتها، وتعددت فيها الآراء وت�صعبت فيها املذاهب 

الأخ�س يف ع�صرها  الفل�صفة وعلى  تاريخ  مّر  على 

ع�صر.  والثامن  ع�صر  ال�صابع  القرنني  يف  احلديث 

يومنا  حتى  املعرفة  بفل�صفة  الهتمام  ا�صتمر  وقد 

التي  العلمية  التطورات  مع  خا�صة  وب�صفة  هــذا، 

املعا�صرة.  الفل�صفية  اأثرت بدورها على الجتاهات 

و  منُّ كيفية  درا�ــصــة  على  ين�صب  الهــتــمــام  واأ�ــصــبــح 

مثل  طبيعية  ظاهرة  باعتبارها  وتطورها،  املعرفة 

اأخرى. والك�صف عن العالقات  اأي ظاهرة طبيعية 

الأخــرى  العنا�صر  وبــني  عنا�صرها  بــني  الــرابــطــة 

ن فل�صفة املعرفة. التي تكوِّ

تندرج  ف�صول.  و�صتة  مقدمة  مــن  الكتاب  ن  يتكوَّ

مق�صم  الأول  ــزء  اجلــ جــزئــني:  يف  الــفــ�ــصــول  ــذه  هـ

مو�صوع  يتناول  الأول  الف�صل  ف�صول.  ثالثة  اإىل 

»الــتــربيــر«، والــثــاين يــتــنــاول مــو�ــصــوع »الــ�ــصــدق«، 

والف�صول  ــعـــوامل«.  »الـ مــو�ــصــوع  يــتــنــاول  والــثــالــث 

ــزء الــثــاين(  ــ الــثــالثــة الــالحــقــة الــتــي متــثــل )اجلـ

الكتاب  هذا  يف  الرئي�صة  املو�صوعات  بع�س  تو�صح 

فيها. وتتو�صع 

فيتناول  »الــتــربيــر«،  وعــنــوانــه  الأول،  الف�صل  اأمــا 

م�صائل اإب�صتمولوجية تهتم بكيفية اختيار احلقائق 

العــتــقــادات،  �صفلر  يعالج  التربير  ويف  ال�صادقة. 

اليقني  �صواء  اليقني،  وفكرة  ال�صدق،  بلوغ  وطرق 

اأو  الــكــال�ــصــيــكــي،  املــنــطــق  الــيــقــني يف  اأو  الــريــا�ــصــي 

الدعوات  برف�صه  وذلــك  التجريبي،  الجتــاه  لدى 

الــعــديــدة الــتــي تــطــالــب بــالــيــقــني بــو�ــصــفــه خــامتــة 

ملعتقداتنا  توفر  اأنها  تزعم  التي  التربير  �صال�صل 

طريًقا غري ُمبا�صر لل�صدق.

ديــكــارت،  راأ�ــصــهــم  وعــلــى  العقليني  �صيفلر  وينتقد 

مفنًدا اليقني الريا�صي، وكذلك اليقني يف املنطق 

الكال�صيكي املبني على قانون عدم التناق�س.

ــد �ــصــفــلــر بـــالعـــتـــقـــادات  ــنـ ويـــرتـــبـــط الـــتـــربيـــر عـ

تربير  اإل  هو  ما  التربير  اإن  حيث  قــوًيــا،  ارتباًطا 

الــتــربيــر  فــكــرة  اأن  �صفلر  يـــرى  لـــذا  لــالعــتــقــادات. 

متاًحا  يكون  ل  ُمعقد  اإجنــاز  عن  عبارة  احلقيقية 

للتربير  فهمنا  كان  ومهما  املعتقدات.  وجــود  قبل 

اأن يــتــم دون تــنــاول بــعــ�ــس املــعــتــقــدات  فــال ميــكــنــه 

املحددة بو�صفها م�صلماً  بها، و�صابقة على تربيرها 

ذاته.

ويتناول الف�صل الثاين مو�صوع »ال�صدق« ويعر�س 

مروًرا  الإ�صارة،  اإىل  الإب�صتمولوجيا  من  النتقال 

اإىل  و�ــصــوًل  احلــقــائــق  اكت�صاب  بكيفية  بــالهــتــمــام 

�صفلر  ويتوقف  ال�صادقة.  احلقائق  هذه  تثبته  ما 

لي�صت  فكرة  اأنها  ويرى  املطلق،  ال�صدق  فكرة  عند 

�صائعة حالًيا حيث �صاد اعتقاد خاطئ باأن العلم قد 

حل حملها.

واإذا كــانــت املــعــرفــة عــنــد �ــصــفــلــر تــبــداأ بــنــقــد كــافــة 

على  والإبـــقـــاء  للتنقية،  واإخــ�ــصــاعــهــا  مــعــتــقــداتــنــا، 

معقولية.  والأكــــرث  �ــصــالحــيــة  الأكــــرث  املــعــتــقــدات 

فاإنه يزعم باأن هذه ال�صالحية لي�صت ثابتة ب�صكل 

بناء  والنتيجة  والنمو.  للتغري  تتعر�س  بل  نهائي، 

ُمبا�صر  مدخل  لــه  اعتقاد  يوجد  ل  اأّنـــه  ذلــك  على 

لــلــ�ــصــدق، بـــل اإن مــدخــلــه لــلــ�ــصــدق غـــري مــبــا�ــصــر. 

وبالتايل فالأمر يتطلب تربيًرا يعتمد على الدليل 

ــمَّ تــظــهــر بــو�ــصــوح  الـــداعـــم لــهــذا الــ�ــصــدق. ومـــن ثـ

العالقة الرابطة بني العتقاد وال�صدق والتربير.

العقليني،  عند  الــ�ــصــدق  طــرق  �صفلر  وي�صتعر�س 

وكــذلــك عــنــد الــتــجــريــبــيــني، مـــوؤكـــًدا نــزعــة نقدية 

وا�ــصــحــة. ويــنــقــد الــ�ــصــورة املــاألــوفــة عــن الــ�ــصــدق 

والتجريبيني،  العقليني  عند  الفل�صفة  تــاريــخ  يف 

ال�صدق،  بلوغ  عملية  يف  الت�صل�صلي  الطابع  فينتقد 

انطالق  نقطة  من  يبداأ  الجتاهني  كاًل من  اإن  اإذ 

املعرفة  عملية  يف  الرا�صخ  الأ�ــصــا�ــس  متثل  حمــددة 

وبــلــوغ الــ�ــصــدق. فــاعــتــمــد الــعــقــلــيــون عــلــى روابـــط 

اأولـــيـــة يف الــعــقــل جــعــلــوهــا حمــ�ــصــنــة مـــن الــ�ــصــك، 

الــروابــط  هــذه  مثل  يقيناً  اأ�ــصــ�ــصــوا  والتجريبيون 

من  املُ�صتمدة  احل�صية  املُعطيات  على  تقوم  ولكن 

ــاهـــني يــفــرت�ــس جمــمــوعــة  الــتــجــربــة. وكـــال الجتـ

اأنَّها �صادقة. وهذا ما  عنا�صر يتعاملون معها على 

�صواء  متاًما،  نق�صها  مت  ــه  اأنَّ ويــرى  �صفلر  يرف�صه 

تعد  فلم  التجريبية.  العلوم  يف  اأو  الريا�صيات  يف 

ملجاأ  العقالنية-  الفل�صفة  موطن  الريا�صيات- 

اأ�ــصــبــحــت تنمو  لــلــ�ــصــدق الــــذي ل �ــصــك فــيــه، بـــل 

التجريبي-  والعلم  والتاأمل.  ال�صك  على  وتزدهر 

اإلهام الفكر التجريبي- اأنتج الكثري من النظريات 

الدجماطيقية  النزعات  �صدت  والتي  بها  املوثوق 

املوروثة.

فيتناول  »عــوامل«  بعنوان  وهو  الثالث  الف�صل  اأمــا 

فيه  �صفلر  ويــعــر�ــس  املــيــتــافــيــزيــقــيــة،  املــو�ــصــوعــات 

املناق�صات الفل�صفية التي دارت بني اأ�صحاب مذهب 

ويرف�س  التعدد.  مبذهب  القائلني  وبــني  الوحدة 

ا  عمَّ ويتحدث  التفكري،  يف  املدر�صتني  هاتني  اجتاه 

الــذي  املــذهــب  الــواقــعــيــة، وهــو  ــعــدديــة  بــالــتَّ ي�صميه 

الواقعية،  الــعــوامل  مــن  الــعــديــد  وجـــود  اإىل  ي�صري 

اأنه ل يوجد  ولي�س كما يدعي غري الواقعيني من 

اأي �صيء، اأو كما يدعي الفيزيائيون من اأنه يوجد 

عامل واحد فقط.

اأننا نعي�س يف عوامل عديدة، نتعرف  ويعتقد �صفلر 

لعدد  وتخ�صع  العلمية،  الطرق  خــالل  من  عليها 
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جمموعة  اإىل  ترد  ل  التي  ال�صدق  جمموعات  من 

ُيعّد  �ــصــيء  لكل  نظرية  بــوجــود  الــقــول  اإن  ــدة.  واحـ

اأن  اإن العلم مير مبرحلتني الأوىل  ت�صوًرا وهمًيا. 

هدف العلم هو القت�صاد. والأخرى مرحلة ي�صعى 

ل�صقلها  جديدة  جمالت  اكت�صاف  اإىل  العلم  فيها 

وتنميتها.

ويدعو �صفلر اإىل »الواقعية التعددية« وهي واقعية 

واقعية  مًعا.  اآن  يف  واقعية  والال  للواقعية  م�صادة 

الــعــامل واحــد،  بـــاأن  تــقــول  الــتــي  مــ�ــصــادة للواقعية 

تقريراتنا  هي  العوامل  تكون  اأن  ترف�س  وتعددية 

واأو�صافنا عنها. اأي يرف�س اأن يتم ت�صكيل العوامل 

عن طريق و�صع الن�صخ التي حتمل الروؤى املتعددة 

عن العامل.

يدعو  التي  املعتدلة  الو�صطية  النزعة  اأن  والواقع 

من  زمالئه  بع�س  عند  ا  اأي�صً جندها  �صفلر  اإليها 

بنتام،  هــيــالري  اأمــثــال:  لــه  املعا�صرين  الفال�صفة 

ما  اخــتــالف  على  هي�س،  ومــاري  اإجلــني،  وكاثرين 

بينهم.

واجلـــزء الــثــاين مــن الــكــتــاب بــعــنــوان »مــو�ــصــوعــات 

براجماتية ذات �صلة« وهو جزء يتمم �صورة فل�صفة 

الرابع  الف�صل  ويت�صل  �صفلر.  يراها  كما  املعرفة 

عند  الكال�صيكي  ومب�صدره  الرباجماتي  بتوجهه 

»بري�س« م�صدًدا على نقده لديكارت، وعلى مذهبه 

امل�صاد للنزعة الأ�صولية، وعلى فهمه للعلم.

راأي  لتطبيق  حمــاولــة  اخلــامــ�ــس  الــفــ�ــصــل  ويــقــدم 

بالن�صبة  فقط  لي�س  التربير  عن  التفاعلي  �صفلر 

فكرة  وُتعد  لالأخالق.  بالن�صبة  ا  اأي�صً ولكن  للعلم، 

حني  يف  املعيارية.  الأخــالق  مفاتيح  اأحــد  التربير 

الأخالقية  الق�صايا  اأن  اإىل  املفكرين  بع�س  يذهب 

حقيقية.  عــلــمــيــة  قــ�ــصــايــا  اإىل  فــعــاًل  ــا  ردهــ ميــكــن 

ــارات الأخـــالقـــيـــة  ــبـ ــعـ الـ اإن  ــوي:  ــ ــون ديــ فــيــقــول جــ

التجريبية. م�صاوية لالدعاءات 

الفهم  فــيــه   �صفلر  فــريبــط  الــ�ــصــاد�ــس  الف�صل  اأمـــا 

يف  اأو  الفل�صفة،  يف  اأو  العلم،  يف  �ــصــواء  بالعواطف، 

الرباجماتي  للتاأكيد  مثاًل  ي�صرب  ثم  ومن  الفن، 

العلم  يــعــد  بــاملــمــار�ــصــة. ومل  الــنــظــريــة  عــلــى ربـــط 

العلمية  املعرفة  اإن  بل  املعرفة،  م�صدر  هو  وحــده 

اأمناط املعرفة ي�صرتك يف عالقة تفاعل  منط من 

حاد  ف�صل  هناك  يعد  فلم  الأخـــرى،  الأمنـــاط  مــع 

العلم والفل�صفة والفن والأخالق. بل  وحا�صم بني 

وتاأثري  وتعاون  وت�صابه،  تداخل  عالقات  هناك  اإن 

ميكن  العلم  مــن  بــاأكــرث  لي�صت  فالفل�صفة  وتــاأثــر، 

من  باأقل  ولي�صت  بب�صاطة  نتائجها  توحي  اأن  لها 

املتعلقة  املو�صوعية  اأجــل  مــن  تنا�صل  حــني  العلم 

بــالــتــقــيــيــدات املــنــهــجــيــة املــ�ــصــتــقــلــة بــذاتــهــا والــتــي 

قد تتغري.

لــلــكــتــاب خال�صة  املــرتجــمــة يف مــقــدمــتــهــا  وتــقــدم 

املوقف الإب�صتمولوجي عند �صفلر الذي يقوم على 

ومنها  الــرباجــمــاتــيــة،  املــبــادئ  مــن  الــكــثــري  تفعيل 

مبداأ الال ع�صمة من اخلطاأ فال يوجد يف املعرفة 

التغيري  اأو مبناأى عن  ال�صك،  ما هو حم�صن �صد 

اإىل معتقدات  ال�صتناد  �صفلر  لذا يرف�س  امل�صتمر. 

عنده  فاملعرفة  التغري.  تهديد  عن  تبعد  اأ�صا�صية 

امل�صتمر  الــتــاأمــل  عــلــى  تــقــوم  نــقــديــة  بعملية  تــبــداأ 

عقولنا.  بها  تزخر  التي  الأ�صا�صية  معتقداتنا  يف 

مع�صومة  ولي�صت  ثابتة  املعتقدات  هــذه  ولي�صت 

التغيري  اإىل  امل�صتمر  التجديد  ويوؤدي  اخلطاأ،  من 

حتى يف املعتقدات الأ�صا�صية التي نبداأ منها عملية 

املعرفة اأو الفرو�س التي نبداأ بها العلم.

ول يرى �صفلر اأي فجوة بني الرباجماتية واملناهج 

اأ�صبح  حتى  بينهما  فجمع  الفل�صفة،  يف  التحليلية 

رائًدا من رواد الجتاه التحليلي يف ع�صرنا. وذلك 

والتحليل  احلجة  بــدون  الرباجماتية  اأن  لإدراكــه 

لــذا  ــا.  حــًق فل�صفة  ولــيــ�ــصــت  مــوقــف  جمـــرد  ت�صبح 

الأمــريــكــيــني  الــرباجــمــاتــيــني  كــبــار  اأن  �صفلر  يــرى 

قاموا  بــل  الفل�صفي،  التحليل  مــن  يتخل�صوا  مل 

على  وا�ــصــع  نــطــاق  عــلــى  مبتكر  مبــعــنــى  بتطبيقه 

املعا�صرة. امل�صكالت 

وتعقب املرتجمة على الكتاب الذي بني اأيدينا باأن 

العربية،  جمتمعاتنا  يف  الفل�صفة  باحث  يعني  ما 

اأو  لي�س طائفة املعلومات التي ياأتي بها الفال�صفة 

املفكرون يف موؤلفاتهم، اأو كم النتائج التي ي�صلون 

اإلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا ثــمــار فــكــرهــم اخلـــا�ـــس؛ فلي�س 

املعلومات  من  ح�صد  جمرد  عند  نقف  اأن  املطلوب 

التي  الــطــريــقــة  نتعلم  اأو  نــعــلــم  اأن  دون  املـــجـــردة، 

اأو كيف و�صلوا اإىل  و�صلوا بها اإىل هذه املعلومات، 

نتائجهم، اأو كيف يحلون م�صاكلهم التي تواجههم. 

و»منهجية التفكري« هي ما ينبغي اأن نهتم بها على 

املنهج.  ما يعنينا  بقدر  املذهب  يعنينا  فال  الــدوام 

املغلقة،  الغرف  لنا  يفتح  الــذي  املفتاح  هو  فاملنهج 

نحو  التفكري  ويقود  املظلمة،  الطرق  لنا  وي�صيء 

املن�صود. الهدف 

ــادئ  ــبـ وتــ�ــصــتــخــلــ�ــس املـــرتجـــمـــة جمـــمـــوعـــة مــــن املـ

املنهجية التي تفيد باحث الفل�صفة اأو تفيد القارئ 

املنهجية عند  املمار�صات  العربي عموًما من خالل 

�صفلر. ومن هذه املبادئ املنهجية:

جمال  اأي  اأو  العلم  اأو  املعرفة  اأن  �صفلر  لنا  يثبت 

اإىل  ينتهي  ول  املطلق،  اجلهل  من  يبداأ  ل  معريف 

الكمال املطلق، بل يبداأ من املعتقدات الأ�صا�صية اأو 

املعرفة وتتطور  ال�صائدة، فتنمو  اأو  ال�صابقة  الآراء 

ــــال بــــني الـــقـــدمي  ــص ــــالل الـــتـــوا�ـــصـــل والتــــ�ــ مــــن خـ

واجلديد.

بو�صفه  التحليل  ملعنى  عملًيا  منوذًجا  �صفلر  يقدم 

يــقــوم على  نــقــًدا  والــ�ــصــائــدة،  ال�صابقة  لـــالآراء  نــقــًدا 

وي�صتبعد  والــبــنــاء.  الــهــدم  والنـــتـــقـــاء،  ال�ــصــتــبــعــاد 

ثم  الإيجابية،  اجلــوانــب  ويبقي  ال�صلبية  اجلــوانــب 

�صادقة،  �صوابط  حتكمه  جديد  مركب  يف  ي�صعها 

تقوم على التفاعل املتبادل فيما بينها.

اإلــيــه يف وقتنا  اأحــوج مــا نكون  الــذي نحن  املــبــداأ  اإن 

النظرية  ربط  اأو  بالعمل،  النظر  ربط  هو  احلا�صر 

ما  بقدر  �صحيحة  ت�صبح  اأفكارنا  اأن  اأي  باملمار�صة. 

�صدق  اختبار  واأن  العملية،  حياتنا  يف  بنجاح  توؤديه 

اأفكارنا اأو �صالحيتها يعود اإىل ما حتققه من جناح 

يف حتقيق اأهدافنا.

اإن املعرفة مل تعد حلية ت�صاف اإىل ال�صيء لتزيينه، 

العقل حتى يتحول  ا�صتنارة  املق�صود منها  ومل يعد 

ال�صرب  هــي  اإمنــا  عـــارف،  اإىل  جــاهــل  مــن  �صاحبها 

الذي ل يغري الإن�صان فح�صب، بل يغري العامل من 

حوله.

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

الكتاب: »عوامل ال�صدق: نحو فل�صفة للمعرفة«.

�صفلر. اإ�صرائيل  تاأليف: 

اإ�صماعيل.    ترجمة: فاطمة 

النا�صر: املركز القومي للرتجمة- القاهرة، 2015م.

عدد ال�صفحات : 302 �صفحة. 
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ملاذا يحارب القادة؟

فينان نبيل *

ل يح�سل القادة عادة على اهتمام كبري من علماء العالقات الدولية، الذين مييلون اإىل تف�سيل النماذج املجردة لتجارب �سناع القرار، بينما 

يقدم موؤلفو كتاب »ملاذا يحارب القادة«  ب�سكل حاذق م�سكلة �سعبة يتقاطع عندها العلوم ال�سيا�سية والتاريخ وعلم النف�ش، وهي : كيف توؤثر 

�سمات الزعماء والقادة ال�سخ�سية على ت�سكيل قراراتهم، ومواقفهم يف مواجهة املخاطر؟  يلعب القادة ال�سيا�سيون دوًرا رئي�ًسا يف ت�سكيل م�سائر 

ل�سيا�سات  التوجهات الداخلية واخلارجية  التي تتعلق بال�سلم واحلرب ف�ساًل عن �سياغة  امل�سوؤول عن اتخاذ القرارات  بلدانهم؛ فالقائد هو 

بالده واأ�سلوب التعامل مع م�ستجدات الأحداث علي خمتلف الأ�سعدة؛ لذلك فاإّن الكتاب يكت�سب اأهمية كربى اإذا اإّنه يعيد القادة اإىل بوؤرة 

اهتمام علم العالقات الدولية، حيث يحاول املوؤلفون البحث عن اأ�سباب اتخاذ القائد ال�سيا�سي قرار احلرب، وذلك با�ستخدام اإطار منهجي 

يدمج بني التاريخ والعلوم الجتماعية احلديثة ونظريات العالقات الدولية، متلم�سني الإجابة يف البحث عن كيفية ت�سكل معتقدات القادة، 

وروؤيتهم للعامل واحلرب، ويف البحث عن مدى تاأثري خربات حياتهم اخلا�سة على قراراتهم ال�سيا�سية يف احلرب وال�سالم. ميكن القول اإن كتاب 

)ملاذا يحارب القادة ( - الذي كتبه ثالثة من  املتخ�س�سني يف علم العالقات الدولية باجلامعات الأمريكية - ي�سد فجوة عميقة بني الدار�سة 

الأكادميية التي تقوم على نظريات جمردة، وواقع عملي ي�ستند اإىل اأحداث حقيقية �سكلت م�سائر ال�سعوب من خالل فح�ش دقيق ملعلومات 

وفرية عن احلياة ال�سخ�سية لأكرث من 2400 قائد �سيا�سي حكموا العامل خالل الثالثة قرون املا�سية . 

ا�صتمرار  اأ�ــصــبــاب  عــن  تبحث  مُبقدمة  الكتاب  يــبــداأ 

زعــيــم بـــارجـــواي -�ــصــولنــو لــوبــيــز- يف حــربــه التي 

1864م �صد حتالف ي�صم ثالث دول هي  بــداأت عام 

به  اإحلاقهم  رغم  واأورجــواي  والأرجنتني  الربازيل 

جتــاوزت  ب�صرية  خ�صائر  اإىل  اأدت  �صاحقة  هــزميــة 

بـــــارجـــــواي، فـــ�ـــصـــاًل عـــن تــدمــري  �ـــصـــكـــان  60% مـــن 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــبـــالده، ورغــــم اإتـــاحـــة اأكــــرث من 

اأبــنــاء وطنه من خــالل جولت  دمــاء  فر�صة حلقن 

با�صتمرار  اأف�صلها مت�صك لوبيز  مفاو�صات متقطعة 

القتال  �صنوات من  �صت  نهاية   ُقِتل يف  احلرب حتى 

منذ  خ�صائرها  يف  الأكــرب  تعد  حرباً  منهياً  الدامي 

توقيع معاهدة و�صتفاليا حتى الآن . 

الــذي  للقائد  كمثال   - لوبيز  اأن  الــُكــّتــاب  وي�صتنتج 

ه لتخاذ  �صكلت روؤيته ال�صخ�صية م�صري بالده - اجتَّ

قرار احلرب حتت تاأثري الرتبية ال�صتبدادية التي 

الأ�صبق،  بــارجــواي  دكــتــاتــور  والـــده  يــد  على  تلقاها 

خالل  تلقاها  التي  الع�صكرية  الرتبية  اإىل  اإ�صافة 

فرتة املراهقة دون خو�س حلروب حقيقية والأوهام 

بعبقرية  متتعه  حـــول  بــه  املــحــيــطــون  روجــهــا  الــتــي 

قــيــوًدا  ومثلت  اأفــكــاره  على  �صيطرت  فــذة  ع�صكرية 

فمال  ال�صليم  ال�ــصــرتاتــيــجــي  التفكري  مــن  منعته 

اإىل الــبــحــث عــن جمــد �ــصــخــ�ــصــي زائــــف مــن خــالل 

هزمية  بــه  اأحلــقــت  وحينما  ع�صكري،  ن�صر  حتقيق 

ا  راف�صً احلــرب  ا�صتمرار  على  اأ�صر  نكراء  ع�صكرية 

ما اأ�صماه عار الهزمية وحمافًظا على معنى ال�صرف 

ال�صخ�صية  ومفاهيمه  ملعتقداته  طبقا  الع�صكري 

مهما كان ل�صتمرار احلرب من اآثار مدمرة لبالده 

 . و�صعبها 

ــدد مــن  ــ ــفــــون يف حتــلــيــل قــــــــرارات عـ ــوؤلــ يــ�ــصــتــمــر املــ

يف  رئي�صة  اأدوارا  لعبوا  الــذيــن  ال�صيا�صيني  الــقــادة 

خــو�ــس بــالدهــم احلـــرب مــثــل الــرئــيــ�ــس الأمــريــكــي 

ــذي يــعــد املــحــرك  الــ�ــصــابــق -جــــورج دبــلــيــو بــو�ــس- الـ

الــعــراق، فريى  على  الأمــريــكــيــة  للحرب  الأ�ــصــا�ــصــي 

ــادي عــ�ــصــر من  املــوؤلــفــون اأنـــه يف �ــصــوء اأحــــداث احلــ

مهما   - اأمريكي  رئي�س  اأي  فــاإّن  الإرهابية  �صبتمرب 

قــرار  �صيتخذ  كـــان   - ال�صخ�صية  تــوجــهــاتــه  كــانــت 

احلــرب  بينما   ،2001 عــام  اأفغان�صتان  على  احلـــرب 

اأن  فلو  خمتلف؛  �ــصــاأن  لها   2003 عــام  الــعــراق  على 

بو�س  ناف�س  الــذي  جــور(  )اآل  الدميقراطي  املر�صح 

الفائز  هــو  الأمــريــكــي  الــرئــا�ــصــة  عــلــى مقعد  البـــن 

القت�صادية  العقوبات  ت�صديد  لختار  بالنتخابات 

على الرئي�س العراقي �صدام ح�صني بدًل من خو�س 

احلرب �صده، كما اأ�صار املوؤلفون اإىل اأنَّ التف�صيالت 

بوتني  -فــالدميــري  الــرو�ــصــي  للرئي�س  ال�صخ�صية 

الع�صكرية  العمليات  لبدء  الأ�صا�صي  املُحرك  هي   -

الرو�صية يف اأوكرانيا و�صبه جزيرة القرم. 

يت�صمنها  ف�صول  �صت  خــالل  مــن  املــوؤلــفــون  يذهب 

كتاب )ملاذا يحارب القادة( اإىل ذكر عدد من العوامل 

التي تف�صر �صلوك القادة ال�صيا�صيني ومدى تاأثريها 

على قراراتهم يف دخول احلروب من بينها: 

الذين  الــقــادة  اأنَّ  املوؤلفون  يوؤكد  ال�صلطة:  طبيعة 

يكونون  القرار  اتخاذ  يف  مطلقة  ب�صلطات  يتمتعون 

مثل  م�صلحة  �ــصــراعــات  لــلــدخــول يف  عــر�ــصــة  اأكـــرث 

-جوزيف �صتالني- الذي كان �صبباً يف تورط الحتاد 

امل�صلحة،  ال�صراعات  من  عدد  يف  ال�صابق  ال�صوفيتي 

حملية  قــيــودا  الدميقراطيون  الــقــادة  يــواجــه  فيما 

اتــخــاذ  يف  ال�صخ�صية  ــهــــم  اإراداتــ مــن  حتــد  وعــاملــيــة 

القرارات امل�صريية مثل الرئي�س الأمريكي روزفلت 

الذي ف�صل يف تنفيذ �صيا�صاته لزيادة حجم اجلي�س 

الأمــريــكــي خـــالل حــقــبــة الأربــعــيــنــيــات مــن الــقــرن 

املا�صي.

الـــقـــادة  يـــعـــد  اإذ  الـــ�ـــصـــابـــقـــة  الـــقـــتـــالـــيـــة  اخلــــــربة   -

�صابقة  حــروب  يف  املــوت  واجهوا  الذين  الع�صكريون 

اأقل رغبة يف خو�س غمار احلروب جمددا من القادة 

�صابقة،  قتالية  خربة  ميلكون  ل  الذين  الع�صكريني 

ال�صابقة  القتالية  اخلــربة  كانت  املثال  �صبيل  فعلى 
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دافعاً  الفرن�صي -جاك �صرياك يف اجلزائر  للرئي�س 

احلرب  يف  وامل�صاركة  املخاطرة  نحو  اندفاعه  لعدم 

2003 ، فــيــمــا كــانــت  ــام  الأمــريــكــيــة عــلــى الـــعـــراق عـ

بو�س  الأمريكي -جورج  للرئي�س  الع�صكرية  اخلربة 

البــــن- وخــدمــتــه يف احلــر�ــس الــوطــنــي الأمــريــكــي 

اأ�صا�صياً  عاماًل  حقيقية  قتالية  معارك  خو�س  دون 

اأن هذه  غــري  احلـــرب،  قـــرار  اتــخــاذ  نحو  توجهه  يف 

اإطالقها؛ فالرئي�س  الفر�صية لي�صت �صحيحة على 

كــارتــر- خــدم يف �صالح  الأ�ــصــبــق -جيمي  الأمــريــكــي 

الأمريكية وله خربات قتالية  بالبحرية  الغوا�صات 

املتحدة  الـــوليـــات  روؤ�ـــصـــاء  اأقـــل  كـــان  لكنه  مــعــروفــة 

الأمريكية ميال لتورط بالده يف احلروب.

-خـــربة الــقــادة يف احلــركــات الــثــوريــة:  كما يذهب 

الثورية  احلركات  يف  القادة  خربة  اأن  اإىل  املوؤلفون 

ب�صرورة  اإميــانــا  اأكـــرث  الــتــي جتعلهم  الأ�ــصــبــاب  مــن 

امتالك بالدهم لنظم ت�صليح متطورة يف مقدمتها 

الغزو،  النووية بهدف حماية بالدهم من  الأ�صلحة 

  - الكتاب  موؤلفي  نظر  وجهة  من   - يف�صر  ما  وهــو 

والرئي�س  ح�صني-  -�صدام  العراقي  الرئي�س  �صعي 

الــكــوبــي -فـــيـــدل كـــا�ـــصـــرتو- ، والإ�ـــصـــرائـــيـــلـــي- بن 

وكذلك  نــوويــة،  اأ�صلحة  على  للح�صول  جــوريــون-  

كمثال  توجن-  ت�صي  ماو  حكم-  فرتة  خالل  ال�صني 

وانت�صار  للحكم  الثوري  الزعيم  و�صول  بني  يربط 

انقالبات  يف  اأن  ال�ــصــرتاك  كما  النووية.  الأ�صلحة 

اأو حركات متردية، ثم الو�صول لل�صلطة   ، ع�صكرية 

يــعــزز مــن ا�ــصــتــخــدام الــقــادة للعنف، فــهــم مــن هــذا 

�صراعات  يف  بــالدهــم  لــتــوريــط  ميال  اأكـــرث  املنطلق 

م�صلحة  بعد و�صولهم للحكم مبا�صرة . 

- معاي�صة القادة اأحداثا مريرة وموؤملة يف الطفولة 

: يوؤكد موؤلفو كتاب )ملاذا يحارب القادة( اأن معاي�صة 

اأهم  من  الطفولة  يف  وموؤملة  مريرة  اأحــداثــا  القادة 

يف  وتوجهاتهم  �صخ�صياتهم  ت�صكل  التي  الــعــوامــل 

جتنب  يحاول  فبع�صهم  امل�صريية،  القرارات  اتخاذ 

العنف،  اإىل  اللجوء  ويتالفى  الأحــداث  هذه  تكرار 

العنف  ا�ــصــتــخــدام  اإىل  الآخــــر  الــبــعــ�ــس  يتجه  فيما 

كــو�ــصــيــلــة حلــل الــ�ــصــراعــات الــ�ــصــيــا�ــصــيــة، ويــفــرت�ــس 

املـــوؤلـــفـــون عــالقــة طـــرديـــة بـــني الــعــيــ�ــس يف طــفــولــة 

�صلوك  يف  بــعــد  فيما  الــقــادة  وانـــخـــراط  م�صطربة 

عدواين. 

اأخرى  عوامل  الكتاب  موؤلفو  اأورد   : القائد  عمر   -

اتخاذ   على  توؤثر  التي  العوامل  �صمن  من  كالعمر 

اأقــل  اأن  الـــقـــادة الــ�ــصــبــاب  الـــقـــرار،  فــقــد ذهــبــوا اإىل 

كبار  الــقــادة   عــن  �ــصــراعــات  لــلــدخــول يف  احتمالية 

ال�صن، فالقادة ال�صباب مييلون اإىل الطرق ال�صلمية 

- من  ال�صن  كبار  القادة  اأمــا  ت�صوية اخلالفات،   يف 

اإىل جر  اأكــــرث  املــوؤلــفــني - فــيــمــيــلــون  وجــهــة نــظــر 

بالدهم ل�صراعات م�صلحة ت�صتهدف حتقيق اأجماد 

�صخ�صية تخلد ذكراهم .

-النوع : بالرغم من العتقاد ال�صائد باأن الن�صاء قد 

يكّن قائدات اأقل ت�صددا من الرجال،  تو�صل املوؤلفون 

الدخول  يف  كبري  ب�صكل  موؤثرا  لي�س  النوع  اأن  اإىل 

من  خلم�صة  جــزًءا  الكتاب  ويخ�ص�س  احلـــروب .   يف 

الفلبني  يف    ، خمتلفة  دول  يف  الن�صائية  الــقــيــادات 

و-  باك�صتان،  بوتو- يف  و-بنازير  اأكينو-،  -كورازون 

كيم كامبل- يف كندا، و-غولدا مائري- يف اإ�صرائيل، 

وتعد   ، العظمى  بريطانيا  يف  تات�صر-  و-مارغريت 

من  خلفية  على  جيدا  مثال  تات�صر-  مارغريت   -

�ــصــخــ�ــصــيــتــهــا الـــقـــويـــة، فــقــد واجـــهـــت تــاتــ�ــصــر بــقــوة 

.1982  هجوم الأرجنتني على جزر فوكالند يف عام 

موؤلفو  :ا�صتمر  العمل  وجمال  والتعليم   الــرثوة   -

الــكــتــاب يف ر�ــصــد عــدد مــن الــعــوامــل الأكـــرث ح�صما 

ال�صيا�صيني  القادة  �صلوك  تف�صري  �صاأنها  من  والتي 

ــرارات املــ�ــصــرييــة مــثــل الــــرثوة  ــ ــقـ ــ جتــــاه اتـــخـــاذ الـ

ــصـــول اإىل  والــتــعــلــيــم  وجمـــــال الــعــمــل قــبــيــل الـــو�ـ

والأ�صرية  الجتماعية  البيئة  عن  ف�صال  ال�صلطة 

و�صائل  تركيز  يف�صر  ما  وهو  خاللها  من  ن�صاأ  التي 

بالفح�س  وتناولها  املر�صحني  خلفية  على  الإعــالم 

و�صولهم  عند  قراراتهم  لفهم  حماولة  يف  الدقيق 

الأمريكية  النتخابات  يف  املثال  �صبيل  للحكم،على 

احلالية خلربة املر�صح اجلمهوري -دونالد ترامب- 

يف جمال القت�صاد، وتاريخ املر�صحة الدميقراطية 

ــيــــالري كــلــيــنــتــون- يف الـــكـــوجنـــر�ـــس وكـــوزيـــرة  -هــ

م�صى  فيما  الإعــالم  الأمريكية،وتركيز  للخارجية 

عــلــى تــنــاول جتــربــة طــفــولــة اأوبـــامـــا ومـــدى تــاأثــري 

القرارات  اتخاذ  يف  توجهاته  على  والديه  انف�صال 

. ال�صيا�صية 

الــكــتــاب حـــاولـــوا فهم  اإن مــوؤلــفــي  الـــقـــول  وميــكــن 

الدخول  لــقــرارات  ال�صيا�صيني  القادة  اتخاذ  كيفية 

التاريخية  اخللفيات  معرفة  اإىل  ا�صتنادا  حــرب  يف 

ــادة ومـــدى  ــقـ ــوؤلء الـ ــهـ والجــتــمــاعــيــة والــنــفــ�ــصــيــة لـ

اأداة  يعد  فيما  امل�صتقبلية  �صلوكياتهم  على  تاأثريها 

ملعرفة  الأكادمييني  والباحثني  للمواطنني  مفيدة 

�صلوك  لــالنــخــراط يف  مــيــال  اأكــــرث  هــــوؤلء  مــن  اأي 

قــراراتــهــم حــال  ــاه  اجتـ عــن ك�صف  ــدواين، ف�صال  عــ

  . لل�صلطة  و�صولهم 

هذا كتاب حول زعماء العامل وكيف كانت جتاربهم 

البيانات  جمموعة  يقدم  وهــو  احلكم  توليهم  قبل 

ال�صابقة لأكـــرث من  الــتــجــارب  اكــتــمــال عــن  الأكـــرث 

واخلدمة  الطفولة،  مرحلة  ت�صمل  قائدا،  ع�صرين 

الع�صكرية اإىل مرحلة الزواج، لكل زعيم منهم منذ 

عام1875 اإىل عام2004.

والبحوث  لل�صيا�صات  عــامــا  اإطـــارا  املــوؤلــفــون  و�ــصــع 

يف  اأهــمــيــة  الأكـــرث  الــعــامــل  اأن  مــوؤكــديــن  امل�صتقبلية 

الهيكيلية  القيود  هو  قرارتها  واتخاذ  الــدول  عمل 

ــواع احلــكــومــات، وتــو�ــصــلــوا اإىل اأن  واملــوؤ�ــصــ�ــصــيــة، واأنــ

الدول ال�صتبدادية والأنظمة ذات اخللفية الثورية 

اأكرث نزوعا خلو�س احلروب.

وقــــد كــتــب - اإيــــزايــــا بـــرلـــني - املــفــكــر الــ�ــصــيــا�ــصــي 

اأهــمــيــة يف فهم  الأكــــرث  اأن  مــــرة   ذات  الــربيــطــاين 

نتلم�س   اأن  هــو  ال�صيا�صية  الأحــكــام  اإ�ــصــدار  عــوامــل 

واأن  ال�صخ�صية  غــري  والــقــوى  الب�صر  بــني  التفاعل 

الــكــامــل، والأحــــداث  تــفــردهــا  نتفهم كــل حــالــة  يف 

القرار يف  التي حتكم  واملخاوف  والآمــال  واملخاطر، 

مكان معني يف وقت معني.

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

الكتاب: »ملاذا يحارب القادة؟«.

للعلوم  اأ�صتاًذا  يعمل  هورويتز  �صي-   - مايكل  املوؤلفني: 

يعمل  �صتام   �صي  واآلن  بن�صلفانيا،  بجامعة  ال�صيا�صية 

ميت�صيجان،  بجامعة   ال�صيا�صية  للعلوم  م�صاعدا  اأ�صتاذا 

الدولية  الدرا�صات  باحثاً مبركز  يعمل  األي�س  .ام.  وكايل 

التابع جلامعة �صمال كاليفورنيا. 

.2015 النا�صر: جامعة كامربيدج، 

الإجنليزية اللغة: 

* كاتبة وباحثة م�سرية
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حاليــــــًا يف الأ�ســــــواق

جملة التفاهـم

عنوان العـــدد: ال�صـــالم :الفكرة والدعوة والبالغ

افتتاحية العدد: الفكرة والدعوة والبالغ: عبد الرحمن الساملي.

املحــــــــور
- �صحيفة املدينة : الدعوة والبالغ واملواطنة: عبداهلل بن بية.

- الروؤية القراآنية لدعوات الر�صل و�صمولية الر�صالة: عبدالرحمن حللي.

- مفاهيم الأمانة يف القران وال�صنة واأعمال املف�صرين: حم�صن العوين.

- الفكرة والدعوة والفقة والدولة يف الزمنة الو�صطية، اإطار اإجمايل للروؤية: نور الدين اخلادمي.

- انت�صار ال�صالم يف الروؤى ال�صت�صراقية، توما�س اآرنولد اأمنوذجا: اأحمد الزعبي.

- ال�صلطة وال�صرعية وحكم القانون: النموذج الروماين : فايز ح�صني حممد.

ال�صالمية:  التاريخية  التجربة  يف  ال�صرعية  اأزمة   -

�صالح الدين اجلور�صي.

امللوك  ال�صيا�صية: ن�صائح  ال�صلطة  امام  الدين  - رجال 

ال�صالمية ومرايا الأفراد : عز الدين العالم.

- الدولة امل�صتوردة والدولة امل�صتحيلة: قراءة يف كتابي بادي 

وحالق: حممد ال�صيخ.

- ا�صتعادة ال�صكينة يف الدين و�صالمة الإن�صان والعمران: 

ر�صوان ال�صيد.

* فهار�س املجلة من العدد 1 اإىل العدد 50

الن�صو�س املن�صورة تعرب عن وجهات نظر كتابها ول تعك�س بال�صرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�صدر عنها.

جملة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكرتوين


