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�ألدريت�ش  بيلي  توما�ش  �لعربية  بالثقافة  تاأثرو�  �لذين  عر�ء  �ل�شُّ من 
Thomas Bailey Aldrich )1836-1907(، وهو �شاعر ورو�ئي و�شحفي 
�أمريكي م�شهور. كان �شديقا لو�لت ويتمان. َن�َشر ما ال يقل عن ع�شرين عمال 
بني �ل�شعر و�لرو�ية. من �أعماله �لرو�ئية �ملت�شلة بال�شرق و�جلزيرة �لعربية: 
ملكة �شباأ )1877(. له ق�شائد متنوعة متاأثِّر فيها بالثقافة �لعربية، خا�شة 
كتاب »�ألف ليلة ولية«.. ومن هذه �لق�شائد، �أُترِجم له هذ� �لن�ش �لذي يفوح 

برو�ئح »�لليايل �لعربية«

»ا�ستهالل«
ح�ّشاُن بن عبدل...

جل�ش عند بّو�بة بغد�َد �لعاجّية 
و�أخذ ُيزقزق يف �ل�شم�ش...

مثَل �أي َعْقَعٍق ُيزقزق لنف�شه 
و�أربعُة فتياٍن عرٍب �ُشْمٍر نحيلني...

�أنهو� لعبة ِقمارهم بَنَوى �خلوخ، و�قرتبو� 
و�إميان خان، �شديَق �الأرو�ح �لعط�شى... 

الل، توقَف عن مناد�ِته  وبائَع �ملاء �لزُّ
و و�شع ِقَرَبه على �لبو�بة...

وقد بدْت غائرًة و�شاحبًة مثل خّدْيه 
... يٌّ ثم جاء َخ�شِ

ُيديّل ُرَزَم �حللوى من ر�أ�شه 
ووقف كوثنيٍّ ب�ِشٍع مقّطِع �الأو�شال...

ثم �ليهودي، وقد �حمّرْت �شيوُر نعله من غبار �ل�شحر�ء
جاء ي�شلع مّتذلال للح�شود...

كي يحظى مبكاٍن لل�شماع
وعلى َمقُربٍة منه �أي�شا...

وقف �شائُغ �جلو�هر متاألقا مثل َمْتَجِره
ومت�شّوالِن �شرير�ِن، كلُّ هّمهما...
�أن َي�شلكا جميَع �حِلَيل دفعة و�حدة

جاء� يتعّث�ِن... 
وقد ��شتحوذْت عليهما زقزقة ح�ّشان... 

بل حتى �خلليفة لو كان مار� هناك مبوكبه 
لتوّقَف لي�شمَع مثلهم... 

فح�ّشان قد طّبقت �شهرُته �آفاَق �ل�شرق 
من �لقاهرة بق�شورها �لبي�شاء �إىل �أ�شفهاَن �لبعيدة... 

من مكة �إىل دم�شق، كان ح�ّشاُن �لعربي 
معروفا بقلبه �لناب�ش بالغناء... 

كان يرّدد �أغانَيه �لبحارُة على �لنيل 
و عذ�رى �لبدو...

 وكانت ُتَرّدُد �أغنياُته يف خميمات �لتتار 
لقد ع�شقه �جلميُع وكان لهم مبثابة بوؤبوؤ �لعني... 

وعندما ن�شحه حكيٌم كان بجانبه 
مل يرّد عليه بغري �لغناء... 

و �أنا، �لغريُب �ملت�شّكع يف بغد�د 
�الإجنليزي، و�ِشْبه �لعربي من خالل حليتي! 

ْت  �أدركُت �مللحمة �لذهبية كما َنَ
و كتبُتها الإخوتي �لن�شارى!!
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هل يمكن لثقافات مختلفة أن تفكر في نفس األفكار
دراسة مقارنة في الميتافيزيقا واألخالق لكنيث دورتر

كان الفيلسوف األلماني شوبنهاور قد َنَظر في أمر الصلة بين بني البشر، من حيث حفظ المسافة المثالية بينهم بين التقارب المفِرط والتباعد المفّرط؛ 
فما كان منه إال شبههم بحيوانات الشيهم ـ تلك التي ذات صبيحة باردة، إذ تضامت إلى بعضها البعض طلبا للدفء أدمت بعضها البعض بمشاوكها، 
ثم ما لبثت أن ابتعدت عن بعضها، إال أنه سرعان ما عاودها اإلحساس بالبرد إياه، فكان أن آثرت االلتصاق من جديد، وكان أن عاودها األلم عينه. وهكذا 

ظلت على هذه الحال من القرب المفرط والبعد المفرط إلى أن عثرت على المسافة الوسط، فكان أن لزمتها. 
وكان قد تدبَّر الحكيم اإلباضي أبو عبد اهلل بن بكر في شأن تآلف الناس في زمانه وتخالفهم، وتقاربهم وتباعدهم، فقال: "الناس أشبه شيء بالتيوس: 

ِإْن اجتمعوا تناطحوا، وِإْن افترقوا تصايحوا". 

و�ال�شتعارة،  �لعبارة  �ختلفت  و�إن  �لفكرة هي هي،  وهكذ� جند 
ب��وذي��ة،  �الأوىل  �الأم��ث��ول��ة  منها  ��شُتلت  �ل��ت��ي  �لثقافة  �أن  رغ��م 
�أمازيغية  �الأخ���رى  �الأم��ث��ول��ة  منها  ��شتفيدت  �ل��ت��ي  و�لثقافة 
لكن  �الأف��ك��ار«.  »ت��و�رد  با�شم  �لظاهرة  ه��ذه  وت�شمى  �إ�شالمية. 
كيف تتو�رد �الأفكار يف �لثقافات �ملختلفة؟ هو ذ� ما يحاول هذ� 

�لكتاب �أن ينظر فيه. 
منذ �لبدء، يعلن �ملوؤلف �أن مطلب �لكتاب يتمثل يف �أمرين: 

»�مل���اور�ئ���ي���ات«  �مل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ات   ����ش��ت��ك�����ش��اف م�����ش��ائ��ل يف  �أوال؛ 
ذل��ك م�شاألة كيف ميكن  »�الأخ���الق���ي���ات«، مب��ا يف  و�الإت��ي��ق��ي��ات 
بع�ش  �أعمال  توؤ�ش�ش لالأخالقيات، من خالل  �أن  للماور�ئيات 
عتيدة  فل�شفية  تقاليد  من  ينحدرون  �لذين  �ملفكرين  عظماء 
وخمتلفة � �لهند و�ل�شني و�لغرب � وباملقارنة بني كل فيل�شوفني 
ف��ي��ل�����ش��وف��ني م���ن ت��ق��ل��ي��دي��ن ث��ق��اف��ي��ني خم��ت��ل��ف��ني يف ك���ل ف�شل 
)ن�شو�ش زهو�نغزي �حلكيم �ل�شيني �شاحب مذهب �لطاوية 
�الأول:  »�لف�شل  �لقدمية  �لهندو�شية  �الأوباني�شاد  ون�شو�ش 
�الإغريقي  �لفيل�شوف  بارمنيد�ش  وفكر  و�ل��الم��رئ��ي«،  �ملرئي 
��شبينوز�  ع��ن  ف�شال  �لهندو�شي،  �حلكيم  و���ش��ان��ك��ار�  �ل��ق��دمي 
�ل��ف��ي��ل�����ش��وف �ل��ه��ول��ن��دي �مل���ح���دث »�ل��ف�����ش��ل �ل���ث���اين: �ل��ظ��اه��ر 
�الإغريق  وفال�شفة  ك�شي  كزهو  �ل��ب��وذي  و�حلكيم  و�ل��ب��اط��ن«، 
�مليتافيزيقات  �لثالث:  »�لف�شل  و�أفلوطني  و�أر�شطو  �أفالطون 
و�حلكيم  ت�شو  الو  �ل�شيني  �لطاوي  و�حلكيم  و�الأخ��الق��ي��ات«، 
و�لفعل  �لتعني  ع��دم  �ل��ر�ب��ع:  »�لف�شل  هرقليط�ش  �الإغريقي 
�ل�شيني  و�لفيل�شوف  �شقر�ط  �ل��ي��ون��اين  و�حلكيم  �خل��ل��ق��ي«، 
�مل��ع��رف��ة«،  ه��ي  �لف�شيلة  �خل��ام�����ش:  »�ل��ف�����ش��ل  يانغمينغ  و�ن���غ 
�لو�شط  �ل�شاد�ش:  »�لف�شل  و�أف��الط��ون  كونف�شيو�ش  و�حلكيم 
�لعدل«، وكتاب �الأنا�شيد �لهندو�شية �لبهاغافاد جيتا و�حلكيم 
�أورل��ي��و���ش »�ل��ف�����ش��ل �ل�شابع:  �ل���رو�ق���ي �ل���روم���اين م��ارق��و���ش 
�حل���رب و�ل��ع��ن��ف«(. وي���رى �مل��وؤل��ف �أن م��ن ���ش��اأن ه��ذه �ملقاربة 
�أخالقي  �أو  ميتافيزيقي  مو�شوع  ��شتك�شاف  يف  �ملو�شوعاتية 
 ،)... و�لعنف  و�حل��رب  و�لف�شيلة  و�لفعل  و�لباطن  )�لظاهر 
 � �حل��دود  على  �لتعرف  على  ُتقدرنا  �أن  توجهات خمتلفة،  من 

�ملو��شل و�لفو��شل � �لتي ال تظهر يف مقاربات �أخرى. 

�إبانة  لنا  توفر  �أن  للثقافات  �لعابرة  �ملقاربة  �أم��ر  م��ن  ثانيا؛ 
تنت�شب  نظر  �ملقارنة بني وجهات  �مل�شي يف  �أي حد ميكن  �إىل 
�لفيل�شوف  ر�أى  �أن كان  �أنه منذ  �إىل ثقافات متباينة. و�حل��ال 
تكون  �أن  فيها  و�ل�����ش��اأن  �إال  ثقافة  م��ن  م��ا  �أن  هيجل  �الأمل����اين 
متفردة بالكينونة متميزة بالبينونة؛ وبالتايل ال يكون �لت�شابه 
�حلا�شم،  فهو  �الختالف  �أما  �إال ظاهر�،  �لثقافات  بني  �لبادي 
�شادت هذه �لنظرة �شيادة تكاد تكون مطلقة. �أما �ملوؤلف فريى، 
�لتماثالت  و�أن  عميقة،  �لثقافات  بني  �لت�شابهات  �أن  بال�شد، 
بدية؛ لكنه، تلقاء ذلك، ال يرى �أن ثمة »فل�شفة كونية« و�حدة 
عابرة  لكنها  خ��ا���ش��ة«  »فل�شفات  ثمة  و�إن���ا  للثقافات،  ع��اب��رة 
�أن ثمة خالفات جوهرية بني  ينكر  كما ال  �لثقافية،  للحدود 
�ل��ف��ال���ش��ف��ة. ع��ل��ى �أن���ه ي��وؤك��د ع��ل��ى �مل�����ش��رتك �ل��ع��اب��ر للثقافات 

�ملتباينة. 
املطلب الأول للكتاب

يف ما يتعلق باملطلب �الأول � وهو ��شتك�شاف �مل�شائل �جلوهرية 
�ملبحثني  �لتعالق بني  �أوجه  �ملاور�ئيات و�الأخالقيات وبيان  يف 
� �إىل �أنه من بني  � ينتهي �ملوؤلف � يف �لف�شل �الأول من �لكتاب 
�مل�شائل �ملطروحة ينه�ش �ل�شوؤ�ل: كيف ميكن للميتافيزيقا �أن 
تنبع من �لتفكري �لعادي؟ ولالإجابة عن هذ� �ل�شوؤ�ل �مل�شرتك، 
يرى �أن معظم فال�شفة �لغرب ��شتعملو� �حلجة �لعقلية، و�الأمر 
نف�شه حق على �لفال�شفة �الآ�شيويني. لكن وعلى خالف �أولئك، 
��شتداللية.  �أ�شاليب غري  ��شتعمال  �إىل  �أكث  فاإن هوؤالء مالو� 
� تقود  � �لتي تكمن يف �شلب �حلياة �ليومية  �أن �ملفارقات  ذلك 
ور�ء  م��ا  يف  �لنظر  �إىل  وتدفعنا  م���اأزق،  �إىل  �ملنطقي  تفكرينا 
ب�شيط �ملنطق �لعادي �إىل �شيء �أكث عمقا غري مدرك للح�ش 
�لعادي. و�حلق �أن من �شاأن �لتهكم من �الأو�شاع �ملفارقة �لتي 
جند �أنف�شنا فيها �أن يدفعنا �إىل روؤية �الأمور على نحو خمالف. 
»�لتدليل«،  �آلية  �إىل  �لغربية  �لفل�شفات  معظم  تلجاأ  قد  وهنا 
بينما تلجاأ �لعديد من �لفل�شفات �ل�شرقية �إىل �آلية »�لتمثيل« 

)�لق�ش�ش و�الأمثال(. �لبغية و�حدة و�لعبارة متعددة. 
�لرئي�ش يف  �مل�شاألة  ع��ادة  �لثاين على ما يعترب  �لف�شل  وي��دور 
�مليتافيزيقا � وهي م�شاألة �لفارق بني �لعامل كما يبدو للحو��ش 

�أي �لفرق بني   � � �لباطن  � و�لعامل كما يتجلى للفكر  � �لظاهر 
�أن  ُتظهر  �لغربية  �لفل�شفة  �أ���ش��ول  �أن  ذل��ك  و�مل��خ��رب.  �ملظهر 
ملا  �إدر�ك خاطئ  �إن��ا هو  �أف��ر�د  �إدر�ك��ن��ا للعامل بح�شبانه تعدد 
�أح���د�. وق��د ��شتعار  � و�ح���د�  � �ل��و�ق��ع �حل��ق  ي��ق��وم يف �حلقيقة 
�لقدماء لو�شف هذه �لوحدة �ملختفية خلف �لكثة ��شتعار�ت 
عدة؛ كاملاء )طالي�ش( �أو �لهو�ء )�أنك�شمن�ش(، كما ُعربِّ عنه من 
بتعبري  �أو  )�أنك�شمندري�ش(  »�ل��الحم��دد«  با�شم  ��شتعارة  غري 
�أ�شل  يف  وباملثل،  )بارمنيد�ش(.  �ملاثل(  �ل�شيء  )هذ�  »�لهذية« 
�أن���ه »�الأمت����ان«  ر �ل��و�ق��ع �حل���ق ع��ل��ى  ُت�����ش��وِّ �لفل�شفة �ل��ه��ن��دي��ة 
)�ل�شيء عينه �أو �لعينية( �لذي تخفي عنا قوة �خللق �لتكوثرية 
�لفيل�شوفني  عند  �هُتدي  �أن��ه  كما  وحدته،  )مايا(  �لتوهيمية 
�لتي  �الأ�شلية  �ل��وح��دة  �إىل  وزه��و�ن��غ��زي  ت�شي  الو  �ل�شينيني 
�لكامنة كثة  �ل��وح��دة  م��ن  فتجعل  �إدر�ك��ه��ا  �حل��و����ش  تخطئ 
متبدية. وبفح�ش هذ� �الأنوذج � �لكا�شف للوحدة خلف �لكثة 
� يتبني كيف يقود �لنظر يف �ملاور�ئيات �إىل �عتبار �الأخالقيات، 
وذلك من خالل ثالثة فال�شفة �شاوو� بني �لوحدة و�خلريية. 
)وحدة  �مليتافيزيقا  تقود  ��شبينوز�،  �إىل  بالن�شبة  فاإنه  وهكذ�، 
�لوجود( بال�شرورة �إىل م�شلك يف �حلياة �إتيقي؛ بحيث مت�شي 
غاية �حلياة �لعي�ش بوفق �لعقل، وميكن لهذ� �مل�شلك �خللقي 
بهد�ية  �أي�شا  �الآخ���رون  عا�ش  �إن  �الأف�شل  �لتحقق  يتحقق  �أن 
�آخ��ر  معنى  وال  لالإتيقا،  �لعميق  �ملعنى  ه��و  ذ�ك  �ل��ع��ق��ل.  م��ن 
�شو�ه للحياة �الأخالقية، و�إال كانت هي حياة جهالة. وبالن�شبة 
»�أن��ا« و»عندي«  �لتي متثلها   � ف��اإن �جلهالة  �أي�شا،  �شانكار�  �إىل 
�ملعرفة  ظلمتها  تبدد  �أن  �شاأنها  من   � �لز�ئفة«  »�ل���ذ�ت  و»يل« 
�لتي وحدها حتقق �لذ�ت �حلقة. ذلك �أن من �شاأننا �أننا عندما 
كي  لنا  د�ع  يوجد  يعود  ال  �الأغ��ي��ار،  م��ع  �لتناف�ش  ع��ن  نتوقف 
نت�شرف �لت�شرف غري �الأخالقي. وبهذ� يت�شح �أنه �شو�ء لدى 
�لغربيني �أو لدى �ل�شرقيني، تنتهي �مليتافيزيقا �إىل �أن تهدينا 

بالطبع �إىل �خللق. 
ويفح�ش �لف�شل �لثالث فح�شا �أو�شح �ل�شلة بني �مليتافيزيقا 
�ل�شابقني.  �لف�شلني  يف  ظلية  م�شاألة  ظلت  �ل��ت��ي  و�الأخ����الق 
ويذهب �شاحب �لكتاب �إىل �أن فال�شفة كزهو ك�شي و�أفالطون 

محمد الشيخ *
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و�أر�شطو و�أفلوطني نظرو� �إىل �مليتافيزيقا ال بح�شبانها فقط 
�أي�شا �لطريق  �أد�ة قوية باعثة على �الأخالق، و�إنا باعتبارها 
�ل��وج��ود  ب��ني  �ل�شلة  ت��ق��دي��ر  بو��شطته  �ل���ذي مي��ك��ن  �ل��وح��ي��د 
�لوعي  نقتدر على  �مليتافيزيقي  �لتفكري  و�خل��ري. فمن خالل 
بالعقالنية �خلال�شة �لتي توجد د�خل �لعامل �ملادي وجود� غري 
مكتمل؛ وهو �الأمر �لذي مينح هذ� �لعامل معناه، كما ن�شري، 
بالّتَبع، و�عني باأن حياتنا مت�شي ذ�ت معنى �أكرب وذ�ت خلق �أنبل 
عن طريق �لتفكري �لعاقل و�ل�شلوك �ملتعقل. ويظهر �لتفكري 
�جل�شماين  �لو�قع  بني  ت��و�وؤم  يوجد  �أن��ه ال  كيف  �مليتافيزيقي 
و�لو�قع �لعقالين، ومبحاربة فكرة �أن �ل�شعادة تكمن يف �ملتعة 
ين�شف  �مليتافيزيقي  �لتفكري  فاإن  و�ل�شلطان،  و�جل��اه  �حل�شية 

جو�ذب �أن نحيا على غري وفق �الأخالق. 
وي��ت��ع��ل��ق �الأم����ر يف �ل��ف�����ش��ل �ل���ر�ب���ع �أي�����ش��ا ب��امل��ق��ارن��ة ب��ني �آر�ء 
فيل�شوفني ميتافيزيقيني )الو ت�شي وهرقليط�ش(، لكن ال على 
طريقة �ل�شابقني �لذين كانو� فال�شفة ن�شقيني. وههنا ُيظهر 
�ملوؤلف �أي�شا كيف �أن �لتفكري �مليتافيزيقي ترتتب عنه مبادئ 
�أخالقية، وال �شيما مبد�أ عدم �لتحيز، و�إِْن كان ذلك على نحو 
�أ�شد رخاوة من �لنماذج �ل�شالفة. فح�شب هذين �لفيل�شوفني، 
باعتبار م�شاهمته  وذل��ك  بالطبع،  �إال وهو خريِّ  �إن�شان  ما من 
� باخللق  �ملرء خريِّ �ل�شاملة. لكن لكي يكون  �لعامل  يف خريية 
�أن يعي هويته  ولي�ش بالطبع، وبالك�شب ولي�ش بالوهب، عليه 
�أكث منه �شويته مع مبد�أ »�جل��زء« �لذي هو  مع مبد�أ »�لكل« 
�جل�شد. هو ذ� معنى عدم �لتحيز �لذي دندن حوله �لعديد من 

�لفال�شفة. 
�مليتافيزيقي  �لنظر  لي�ش  �أن��ه  على  �خلام�ش  �لف�شل  ويربهن 
وحده يقودنا �إىل �لف�شيلة، بل ويكون متطابقا معها �لتطابق، 
و�إن���ا ميكن للتفكري �ل��ع��ادي �أن يفعل ذل��ك. وه��ك��ذ�، جن��د يف 
�لتي   � �ملعرفة  �أن  معا  و�لكونف�شيو�شي  �ل�شقر�طي  �لتقليدين 
هي عندهما متطابقة مع �لف�شيلة، بينما يتطابق �جلهل مع 
�لرذيلة � توؤهلنا �إىل �أن نيز يف كل و�شع بني ما ينبغي �أن نفعله 

ون�شي فيه قدما وبني ما ال )�شقر�ط، و�نغ يانغيمنغ(. 
�شابقه، ويركز على نظرية  �ل�شاد�ش ما ورد يف  �لف�شل  ويعمق 
�لو�شط �لعدل )�لف�شيلة و�شط بني رذيلتني(. و�إذ ال ميكن �أن 
نح�شب �لو�شط بدقة متناهية، فاإنه مبكن �أن نقدره �لتقدير؛ 
�شطط.  كالهما  رذي��ل��ت��ني  ب��ني  ع��دال  و�شطا  �لف�شيلة  فنلفي 
��شما عند  �ملعرفة ال جند لها  �لتقدير �شربا من  وي�شكل هذ� 
�لتي  »�ل��روي��ة«  ي�شميها  �أر�شطو  لكن  وكونف�شيو�ش،  �أفالطون 
�أي �شرب  و»�لتب�شر«؛  �لعملية«  �إىل »�حلكمة  عادة ما ترتجم 
من �لب�شرية �لتي تنظر يف عو�قب �لفعل يف كل و�شع، و�لتي 
على  �ل��ذي  ما  ت�شور  مبحاولة  عليها  �أنف�شنا  ن��رن  �أن  ميكن 

�شخ�ش خريِّ �أن يختاره يف ظل ظروفه. 
وي���رك���ز �ل��ف�����ش��ل �ل�����ش��اب��ع ع��ل��ى م�����ش��األ��ة خ��ا���ش��ة م���ن م�����ش��ائ��ل 
�الأخ���الق���ي���ات ه��ي م�����ش��األ��ة �ل��الع��ن��ف. ذل���ك �أن �مل�����ش��رتك بني 
علينا  �أن  و�ل�شينية(  و�لهندية  )�لغربية  �ل��ث��الث  �لثقافات 
نحدث  �أال  يت�شمن  مبا  �أنف�شنا؛  نحب  مثلما  قريبنا  نحب  �أن 
�ل�شرر � �لعنف � باالأغيار. وعند بع�ش �ملذ�هب، �شاأن �جلاينية 
و�ل��ث��ام��ري��ة، م���ا ك���ان �ل��الع��ن��ف و���ش��ط��ا ع���دال و�إن�����ا ه���و �أم���ر 

�أن تعنف �شو�ك!«، وبال�شد عند  �إياك  مطلق »و�جب: يا هذ�، 
كل  من  و�الإرهابيني  و�لنازيني  �الأزتيك  عند  كما  خ�شومهم، 
�أولئك  �إىل  وبالن�شبة  ف�شيلة.  �لالعنف  يعد  ال  �الن��ت��م��اء�ت، 
تقت�شي  م��و�ق��ف  ثمة  �أن  وي���رون  �ل��الع��ن��ف،  ين�شدون  �ل��ذي��ن 
�مل�����ش��األ��ة تكمن يف معرفة  ف���اإن  ����ش��ت��ق��و�ء،  �أف��ع��ال  �إىل  �ل��ل��ج��وء 
عنف؟  ع��دم  �لعنف  يعد  متى  و�ل�شلبية:  �لعنف  ب��ني  �لو�شط 
ي�شري  متى  لكن  �شروريا.  مي�شي  عندما  �ملبا�شر:  و�جل���و�ب 
�لتقدير�ت  �لكثري من  �إىل  �أمر يخ�شع  �لعنف �شروريا؟ هذ� 
عندما  �لعنف  �شرورة  حت��دث  �أن��ه  �لبع�ش  ي��رى  و�إذ  �لذ�تية. 
�أن  �ل��ذي ال تثريه �الأه���و�ء،  �ل��ه��ادئ،  ي��رى �لتفكري �لعقالين 
من �لو�جب �ل�شرب بقوة، فاإننا جند �لعديد من �لفال�شفة، 
من نيت�شه �إىل فوكو، قد ناق�شو� هذ� �الأمر، وطرحو� م�شاألة 
�لتحيز وعدم �لتحيز: من �ل�شهل �أن يقنع �ملرء نف�شه �أن و�جبه 
عن  تردعنا  لو�شيلة  وج��ود  وال  م�شلحته،  تقوم  حيثما  يوجد 

هذ� �القتناع �لذ�تي. 
املطلب الثاين للكتاب

 كانت بغية �لكتاب �لثانية تقرير �إىل �أي مدى ميكن �عتبار �أن 
فال�شفة من ثقافات خمتلفة قد قالو� باأفكار قابلة للمقاربة. 
و�لذي يقرره �أن ال �أحد ي�شك يف وجود تاآلفات بني �لفال�شفة 
م��ن خم��ت��ل��ف �ل��ت��ق��ال��ي��د وت��خ��ال��ف��ات، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ت��اأك��ي��د 
�أن �لتاآلفات ظو�هر ومظاهر و�لتخالفات بو�طن  هيجل على 
بع�شهم  �إىل  �لفال�شفة  �أق���رب  �أن  �ل��ك��ت��اب  ويظهر  و���ش��ر�ئ��ر. 
�لبع�ش يف �ملطابقة بني �لف�شيلة و�ملعرفة كانا هما �لفيل�شوف 
باقي  �أما  يانغمينغ.  �ل�شيني و�نغ  �ليوناين �شقر�ط و�حلكيم 
�لف�شول، فقد ظهر فيها �لتاأثري �لو��شح لتباين �لثقافات، ال 
باقي  �إىل  بالقيا�ش  �لهندية  بالفل�شفة  �الأمر  �شيما حني تعلق 
فل�شفات �لعامل. وهكذ� وجد يف �الأباني�شاد ولدى �شانكار� ويف 
�لبهاغافاد جيتا ��شتعمال �شديد للغة �لدينية �أكث مما وجد 
على حد  و�ل��غ��رب  �ل�شني  م��ن حكماء  وغ���ريه  زو�ن��غ��زي  عند 
بارمنيد�ش   � �لغربيون  �لفال�شفة  يعرف  مل  وكذلك  �ل�شو�ء. 
بع�ش  �أن  فكرة  وال  �لهندية،  �الأرو�ح  تنا�شخ  فكرة   � و��شبينوز� 

�لب�شر قد ي�شتحيل �إلها. وهو ما ال يقبله �لفيل�شوف �لرو�قي 
�لذي يرى �أن �حلكيم و�إن ت�شبه باالإله فاإنه ال يتاأله. 

يدعي  ال  �ملوؤلف  �أن  يف  برمته  �لكتاب  �أطروحة  تنجلي  وهكذ�، 
متطابقة،  �أفكار  يف  يفكرون  متباينة  ثقافات  من  مفكرين  �أن 
و�إنا يرى �أنهم يفكرون يف �أفكار متقاربة ومتقارنة ومتالئمة. 
مفكري  يف  حتى  م��الأه  يتحقق  �أن  �الأف��ك��ار  يف  للتطابق  وكيف 
زو�نغزي  ��شرت�تيجيتي  �أن  �مل��وؤل��ف  ي��رى  بهذ�  و�ح���دة؟  ثقافة 
و�الأوباني�شاد الإخر�جنا من روؤيتنا �لعادية للو�قع �إىل روؤية غري 
عادية تت�شابه على �لرغم من �ختالف �لتعبري �لثقايف، كما �أن 
�أن تعدد �لعامل يف  بارمنيد�ش و�شانكار� و��شبينوز� كلهم يرون 
هذ�  �الإدر�ك��ي��ة،  قو�نا  مالءمة  بعدم  مرتهن  �لعادية  �لتجربة 
بينما �لو�قع ي�شهد على �لوحدة ال �لكثة. و�الأمر نف�شه يقال 
�لثقافة  عن هرقليط�ش والو ت�شي. فعلى �لرغم من �ختالف 
وت�شابه  �أ�شويائهما  ع��ن  �لفيل�شوفني  متيز  يبقى  و�الأ���ش��ل��وب، 
قائما بني كزهو  �الأك��رب  �لتباين  �أم��ر� موؤكد�. ويظل  روؤيتهما 
و�إال ما  تباينا ثقافيا،  و�أر�شطو، لكنه ما كان  و�أفالطون  ك�شي 
و�أفلوطني النتمائهما  و�أر�شطو  �أفالطون  تباين بني  كان ثمة 
�إىل �لثقافة نف�شها! �أكث من هذ�، ت�شبه �آر�ء �أفلوطني ال �آر�ء 
من  فيل�شوف  �آر�ء  و�إن��ا  جلدته،  بني  من  و�أر�شطو  �أف��الط��ون 
تعددت  ومهما  �ل�شيني.  �حلكيم  ك�شي  كزهو  خمتلفة:  ثقافة 
�الختالفات، فاإن �الئتالفات حا�شلة؛ مبا جعل �ملوؤلف ي�شتنتج 
�عتقاد�تنا،  بع�ش  و��شحا يف  تباينا  �لثقافات  �أقامت  �أنه مهما 
�أن نعرب  �ل���ذي ينبغي  �مل��ف��اه��ي��م��ي  وم��ه��م��ا وف���رت ه��ي �الإط����ار 
جتارب  لنا  تكون  �أن  من  متنعنا  ال  فاإنها  معتقد�تنا،  عن  فيه 
�إذ يختلف �لفال�شفة عن بني جلدتهم بطرق قدد،  متقا�َشمة. 
لكنهم ي�شرتكون مع مفكرين من ثقافة خمتلفة لرمبا �أحيانا 

�أكث مما يتفقون مع ذويهم. 
 �أخري�، من �ملاأ�شوف عليه �أننا ال جند ناذج فل�شفية �إ�شالمية 
عن  �لغربية  �لفل�شفة  تاريخ  ُكتب  �أن  بعد  وه��ك��ذ�،  �لكتاب.  يف 
�لعرب مبعزل، ها هو تاريخ �لفل�شفة �ل�شرقية يكتب �أي�شا عنا 
مبناأى، بل ها �حلو�ر بني �لفل�شفتني � �لغربية و�ل�شرقية � يتم 
عنا مببعد. وما كان �لعيب يف هوؤالء وال يف �أولئك، و�إنا �لعيب 
كامن فينا نحن �لذين مل نبادر �إىل �أن ُنظهر ما يحتويه تر�ثنا 
من درر ثمينة. ففي كل مو�شوع تطرق �إليه �ملوؤلف ثمة مكان 
�لعامل  �إىل  تقدم  �أن  تنتظر  لكنها  �إ�شالمية،  عربية  مل�شاهمة 

�لتقدمي �الأمثل. �أقطع يف هذ� وال �أ�شتثني.
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غرق الحضارات
أمين معلوف

يشكل كتاب أمين معلوف الجديد "غرق الحضارات" حدثا ثقافيا مهما، بحكم أهمية القضايا المثارة، وطريقة نقاشها وتحليلها واستنتاج العبر منها. كما 
أن حصوله على استقبال قرائي عالمي منحه قيمة إضافية تكللت بحصوله على جوائز مهمة مثل جائزة أوجوردوي، وجائزة الكتاب الجيوبوليتيك، وستكون 

له حظوظ وافرة للظفر بجوائز أخرى خالل الدخول الثقافي المقبل.

�ل��و�ل��دي��ن، فقد  بتكرمي  ي��ب��د�أ  ك��ت��اب  ال ميكننا جت��اه��ل 
حر�ش �أمني معلوف على �إهد�ء كتابه �إىل و�لديه �للذين 
و�الإ���ش��ر�ر  �ملعرفة  حمبة  �بنهما  يف  ليزرعا  د�ئما  �شعيا 
على �لتنوير وحتقيق �الأحالم. لكن كتاب �أمني معلوف 
م�شت  لذكريات  �شرد�  لي�ش  �حل�شار�ت«  »غرق  �جلديد 
�قتفاء  حتى  ولي�ش  �أن����و�ره،  �ن��ط��ف��اأت  ل�شرق  حنينا  وال 
�مللتزم،  �لكاتب  ث��م  و�مل��ر�ه��ق  �لطفل  معلوف  خل��ط��و�ت 
�ل���ذي �ن��ط��ل��ق ذ�ت ي���وم م��ن ب���ريوت ن��ح��و �أرج����اء �ل��ع��امل 
�ل�شائعة«.  »فر�دي�شه  بذلك  مغادر�  وجتاربه،  ومعارفه 
ب��اأن  رغبة  معلوف  رو�ي���ات  على  �ملعتاد  ب��ال��ق��ارئ  ت�شتبد 
ي��رتك��ن��ا مل���زي���د م���ن �حل��م��ي��م��ي��ة و�حل���ن���ني، وم���زي���د من 
�أن يقلل  �لذكريات، و�ل�شرد �الآ�شر، ولكن هذ� من �شاأنه 
�أهمية كتاب »غرق �حل�شار�ت« ويح�شره يف جمرد  من 
���ش��رد ل��ذك��ري��ات �أث����رية، غ��ري �أن �ل��ك��ت��اب �أك���ث م��ن ذلك 
بكثري. كتاب �الأكادميي و�لرو�ئي �أمني معلوف هو حتليل 
لال�شطر�بات �لعنيدة يف �لعامل، �ل�شيا�شية و�القت�شادية 
�إىل  ذ�تية  �شهادة  من  �لكتاب  يتحول  وبذلك  و�ملناخية. 

�شهادة غريية وو�شف خميف لكارثة قادمة.
م��ن��ذ �أك����ث م���ن ن�����ش��ف ق����رن، و�مل����وؤل����ف ي���ر�ق���ب �ل��ع��امل 
�لفيتنام، يف  ح��رب  نهاية  �شايغون يف  ك��ان يف  ويخالطه. 
طهر�ن عند قدوم �جلمهورية �الإ�شالمية. يف هذ� �لكتاب 
كمثقف  �شهادته  معلوف  �أم��ني  يكتب  و�ل��و����ش��ع،  �ل��ق��وي 
ميلك  �ل��ذي  �ل�شرد  ب��ني  مي��زج  م�شتنري،  ومفكر  ملتزم 
�الأح���د�ث  ي��روي  و�أح��ي��اًن��ا  �ل�شريحة،  و�الأف��ك��ار  نا�شيته 
�ل��ك��ربى �ل��ت��ي ك���ان ���ش��اه��د ع��ي��ان ف��ي��ه��ا، ث��م ي��رت��ق��ي �إىل 
م�شتوى �ملوؤرخ �لذي يوؤرخ ما فوق جتربته �خلا�شة من 
�أجل �أن يف�شر لنا ما ور�ء �الجنر�فات �ملتعاقبة �لتي مرت 
�إغ��ر�ق  �إىل  �آي��ل��ة  �أن��ه��ا  للحظة  ت��رت��اب  �أن  �لب�شرية  منها 

ح�شارتها وعن �شبق �إ�شر�ر وتر�شد.
يت�شاءل �أمني معلوف بحرقة »�أين �ختفى عامل �أحالمنا؟ 
ما هو ه��ذ� �لعامل �ل��ق��ادم؟« و »م��ا ه��ذه �لكر�هية وعدم 
ت�شري  �أين  �إىل  �لبع�ش؟  بع�شنا  �لعي�ش مع  �لقدرة على 

�الإن�����ش��ان��ي��ة؟«، و »م��ا ه��ي �ل��ق��ر�ر�ت �حلا�شمة �ل��ت��ي كان 
ينبغي �تخاذها، هل كان باإمكاننا جتنب �لكارثة؟ و�ليوم 

هل ما ز�ل باإمكاننا �إ�شالح ما ميكن �إ�شالحه؟« �ش 15
ت��ربز ه��ذه �ل�����ش��ه��ادة �ل��ك��ب��رية ع��ن �أح����د�ث نهاية �لقرن 
�ل��ع�����ش��ري��ن �أ���ش��ب��اب �مل��اآ���ش��ي �ل��ت��ي ع��ّت��م��ت ب��ال��ف��ع��ل �ل��ق��رن 
�حل����ادي و�ل��ع�����ش��ري��ن و�أدخ��ل��ت��ه �إىل و�ق����ع ي��ن��ذر ب��ك��ارث��ة 
�شرذمة  باأن  ر��شخة  قناعة  ي�شركنا يف  هنا  وهو  و�شيكة. 
بالقوة  تدفعنا  �القت�شاد،  �ل�شيا�شة  يف  �ملتحكمني  م��ن 
يف  �لقوي  �لتفكري  ه��ذ�  نوقفها.  �أن  ويجب  �لهاوية  �إىل 
�ل�شيا�شية  �خليار�ت  ب��اأن  يذكرنا  �لعاملية،  �ال�شطر�بات 
�خلاطئة كانت د�ئًما ذ�ت عو�قب وخيمة. ومن نتائجها 
�لتع�شب و�لغرور و�الإفالت من �لعقاب و�لرت�خي. هذه 
عندما  »غالًبا  �لفو�شى.  من  نوعا  تخلق  كلها  �الأ�شياء 
 ،50 �ش  م�شاحلها«  تخون  فاإنها  قيمها،  �لدولة  تخون 
عزلتها  �شناعة  �إال  �الأنانية  �ل�شلطة  هذه  تنتهي  بحيث 

�أو زو�لها.
يف �لف�شل �الأول، يخ�شى �أمني معلوف �أن يرى �لتدهور 
من  ب���دء�ً  �لب�شرية،  �ملجتمعات  جميع  يف  �نت�شر  �ل���ذي 
�ل��ع��امل، »ما  �أن��ح��اء  ب��اق��ي  �أن ي�شمل  �ل�����ش��ام،  ب��الد  تفكك 
ي��ح��دث يف ك��ل م��ك��ان« ي�شائل  �أن  ي��ح��دث ه��ن��اك مي��ك��ن 
�لتي  »�ل��ع��و�م��ل  �ل��وح��دة ومي��ي��ز  معلوف ق�شية حت��دي 
تر�شخ �لوحدة و�لعو�مل �لتي تفتتها«. من بني �لعو�مل 
�لتي توؤدي �إليها �لتفرقة، �لقومية �لتي تدعمها �الأديان 
�ن��ع��د�م �لثقة،  �إىل  �مل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  �مل��ت�����ش��ددة وت����وؤدي يف 
�أي  مبكر  ت�شمم  فاإنها  وب��ذل��ك  �ل��غ��زو.  على  و�لتناف�ش 
نهاية  يف  تقدير  ك��ل  وت��دم��ر  وتعاي�ش  وت��ق��ارب  ت��و����ش��ل 

�ملطاف. الأن �إنكار �الختالفات يفاقم �آثارها.
يف �لف�شل �لثاين، ينقل �الهتمام ب�شكل خا�ش �إىل �لعامل 
�لعربي. »�إذ� ��شتمرت �جلروح مثخنة، فاإن �لعامل باأ�شره 
للخا�شر  بالن�شبة  ���ش��يء  �أ���ش��و�أ  »�إن   .115 ���ش  �شيعاين« 
بل �الحتفاظ مبتالزمة �خلا�شر  نف�شها،  �لهزمية  لي�ش 
وهدم  باأكملها  �لب�شرية  بكر�هية  �الأمر  ينتهي  �الأبدية: 

بو�جب  م�شكون  معلوف  �أم��ني   .125 �ش  نف�شها«  �ل��ذ�ت 
»�أال يرتك لالآخرين عناية �الختيار بدال عنه« �ش 130. 
وخ��ارج  �ل�شرب  خ��ارج  يفعله  �أن  �لكتاب  يحاول  ما  وه��ذ� 
ل�شورة  و�ملمّيعة  �لوح�ش  ل�شورة  �ملنمقة  �الأيدولوجيات 

�ل�شحية.
�ل��ذي  �ل��ث��ال��ث حل��د���ش��ه  �لف�شل  م��ع��ل��وف  �أم���ني  خ�ش�ش 
تبلور لديه منذ عام 1979 حول قب�شة �لثورة �ملحافظة 
على �لعقول: بد�ية من �إير�ن مع �آية �هلل �خلميني، ويف 
�ململكة �ملتحدة مع مارغريت تات�شر، دولتان حمافظتان 
بالن�شبة لالأوىل،  �يديولوجيا دينية  خمتلفتان تقدمان 
تعرتف  وال  ل��الأق��وى.  �لغلبة  مبنطق  حتتمي  و�لثانية 
�إال مبنطق �القت�شاد. ينقل هذ�ن �الجتاهان �ملحافظان 
�لت�شدد و�ل�شر�مة وي�شعان معايري �جتماعية ويغذيان 

»�ل�شعود �لذي ال يرحم خماوفنا �الأمنية« �ش 298.
بالقلق  �أمني معلوف  ي�شعر  و�الأخ��ري،  �لر�بع  �لف�شل  يف 
من �الجنر�ف �الأوروبي، حيث يتم دفع �لتقدم �أخرًي�، �إن 
مل يكن نحو �لرت�جع فاإىل �ال�شتالب على �الأقل. يتقدم 
�لطغيان �ملقنع يف ظل �مليز�ت �جلذ�بة للتقدم، و�الأرباح 
من �أرو�ح فاتري �لهمة �لذين يت�شكلون من �مل�شتهلكني 
�أم��ني معلوف يف  ي��ج��روؤ  �ل��ع��امل كله.  �أن��ح��اء  للتفاهة يف 
»عندما  �لكالم:  على  نف�شه  �إجبار  على  متعددة  مقاطع 
�أنف�شنا �لو�شائل، مهما  ندرك ما هو على �ملحك، نعطي 
كانت �لتكلفة«. �إنه يلتزم بكلمته، وي�شتعمل جر�أة كبرية 
�إغ���ر�ء  فيه  يتم  وق��ت  يف  مب�شمياتها،  �الأ���ش��ي��اء  لت�شمية 
�لنقا�ش  وجعل  حيوية  ق�شايا  �أهمية  من  للتقليل  �مل��رء 
يت�شاءل  �ملا�شي.  �إىل  �حلنني  �شروب  من  �شربا  حولها 
ي�شري  وهنا  له:  �ملنتجة  �لبلد�ن  �لنفط يف  تاأثري�ت  عن 
�إىل مفارقة غري متوقعة حتولت �شد �مل�شتفيدين منه، 
»ماآ�شي  عليها  �أطلق  �لتي  �لوقائع  من  جمموعة  �شارد� 
�أي�شا �الأ�شطورة  �لذهب �الأ�شود«. ي�شتنكر �أمني معلوف 
و�للغوي  و�الإثني  �لديني  �لتجان�ش  يف  �ملتمثلة  �ملوجعة 
حتت  يت�شرت  �شركا  يعتربه  �إذ  ذل���ك،  غ��ري  �أو  و�ل��ع��رق��ي 
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و�إذ�  وقا�شية.  كلفة غالية  »�لتجان�ش هو  �شتار �حلكمة: 
وب��ذل��ك   267 ���ش  ب��اه��ظ��ا«  ثمنا  �شتدفع  ف��اأن��ت  جن��ح��ت، 
يقرتح تفكري� قوًيا حول �نحر�فات �الأديان حتت تاأثري 
�للذين ال ميكن للب�شرية  �ملقد�شني  �ل�شالح و�مل��ال،  قوة 
�الأ�شباب  عند  معلوف  �أم���ني  يتوقف  منهما.  �لتخل�ش 
�لتطرف  �نت�شار  �إىل  �أدت  �ل��ت��ي  و�ل��ك��ارث��ي��ة  �لتاريخية 
�لعامل  �شعور  وك��ذل��ك  �الإ���ش��الم��ي��ة،  �ل��ب��ل��د�ن  يف  �لديني 
مربز�  �لتقدم،  موؤ�شر�ت  يف  و�لتدين  بالرت�جع  �لعربي 
جهل �ل�شمري �الأوروبي لهذه �ملعطيات �لتاريخية، لهذ� 

تكث �ملو�قف �ملعادية لالإ�شالم.
رج��ل حكيم: �شرخة خوف  معلوف �شرخة  �أم��ني  كتاب 
�الأخالقية  �مل�شتويات،  �شبح غرق عاملي على جميع  �أمام 
و�ل�شيا�شية و�القت�شادية و�الإن�شانية، و�شيحة لل�شمائر 
ع�شى �أن ت�شتيقظ وتبادر �إىل مغادرة مناطق �خلطر، الأن 
�لتاأملي  �لكتاب  ه��ذ�  م��وؤك��ًد�«. ج��اء  د�ئما  لي�ش  »�الأ���ش��و�أ 
و�ال�شتب�شاري يف �أو�نه، لكن �لعامل كان يف حاجة ما�شة 
�إىل ر�شالة مرتعة بالو�شوح و�حلكمة �إىل �أولئك �لذين 
بد�أو� ي�شت�شلمون للقيم �ل�شارة، الأن عاملا مو�ربا فر�ش 
ال  »ع��ن��دم��ا  وم��ق��ا���ش��ده:  خططه  وف��ق  وقولبهم  عليهم 
ي�شتطيع �ملرء ممار�شة �شالحياته كمو�طن دون �الإ�شارة 
�إىل �نتمائه �لعرقي �أو �لديني، فذلك الأن �الأمة باأكملها 
عندما  �حل�شاري.  �لتخلف  طريق  يف  �ل�شري  يف  �شرعت 
مهما  دوًر�  �جتماعية  �أقلية  �إىل  ينتمي  �شخ�ش  يلعب 
و�ملو�طنة  �الإن�����ش��ان  قيمة  �أن  يعني  ف��ه��ذ�  ك��ل��ه،  �لبلد  يف 
ت���اأت���ي �أواًل وق��ب��ل ك���ل ����ش���يء، ل��ك��ن ع��ن��دم��ا ي�����ش��ب��ح ذل��ك 
�الإن�شان  فكرة  وكذلك  �ملو�طنة،  فكرة  ف��اإن  م�شتحيال، 
بلد�ن  جميع  يف  �ل��ي��وم  �شحيح  �الأم���ر  معطوبة.  ت�شبح 
�مل�شرق، دون �أي ��شتثناء، بل �أ�شبحت و�قعا �أكث فاأكث، 
وبدرجات متفاوتة، وكذلك يف �أجز�ء �أخرى من �لعامل« 

�ش 102.
�ل�شام  ب��الد  وبالتحديد  للم�شرق  معلوف  �أم��ني  يعطي 
ب��د�أ  حيث  معلوف،  ح�شب  �مل��ك��ان،  الأن��ه��ا  ق�شوى  �أهمية 
ب��رز عالنية من بني �الأح��د�ث  كل �شيء. »هناك، ح��دٌث 
ت��اري��خ ه���ذه �ملنطقة  �الأخ�����رى، ومي��ث��ل نقطة حت���ول يف 
�ملو�جهة  يق�شد  وطبعا  عنها.  �شينتج  وم��ا  �ل��ع��امل،  م��ن 
وبطريقة  وج��ي��زة  ف��رتة  خ��الل  حدثت  �لتي  �لع�شكرية 
د�ئمة  �م��ت��د�د�ت  لها  �شتكون  تد�عياتها  لكن  ت�شدق،  ال 
يف  �لعربية  �الإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة  �حل���رب  بالتحديد:  ويق�شد 
يونيو 1967. �لتي »مل ت�شتطع �ل�شعوب �لعربية فح�شب، 
�ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ���ش��دم��ة ه��زمي��ت��ه��ا وح���ده���ا، ول��ك��ن��ه��ا ه��ّزت 
�لنا�شر،  عبد  ج��م��ال  ج�شدها  �ل��ت��ي  �لعربية،  �لقومية 
وبذلك فقدت كل م�شد�قيتها ل�شالح �ملارك�شية �للينينية 

و�الإ�شالم �ل�شيا�شي«. كما يعترب �أمني معلوف عام 1979، 
�أح��د�ث«  »ع��دة  تكاثفت  بحيث  �لكبرية«  �لتحوالت  »ع��ام 
كانت »مبثابة بد�ية لقلب �الأو�شاع وقطيعة مع جمرى 
�لتاريخ �أحيانا «: يف فرب�ير، قامت �جلمهورية �الإير�نية 
�الإ���ش��الم��ي��ة، ويف �أب���ري���ل �أع�����دم �ل��رئ��ي�����ش �ل��ب��اك�����ش��ت��اين 
�النقالب  ق��ادة  �أي��دي  على  بوتو  علي  �لفقار  ذو  �ل�شابق 
�ل�شريعة.  ل��ق��ان��ون  �ل�����ش��ارم  بالتطبيق  ط��ال��ب��و�  �ل��ذي��ن 
�ملجاهدين  بت�شليح  �مل��ت��ح��دة  �ل��والي��ات  ق���ر�ر  ي��ول��ي��و،  يف 
�الأفغان بطريقة غري قانونية. يف نوفمرب، �لهجوم على 
�مل�شجد �حلر�م يف مكة من قبل �ملت�شددين �الإ�شالميني 
�لقو�ت  دخ��ول  �الأول،  كانون  دي�شمرب/  يف  �ل�شعوديني؛ 
�إثرها و�شدها �شتقود  �أفغان�شتان »وعلى  �إىل  �ل�شوفيتية 

�جلهادية �حلديثة حربها �لتاأ�شي�شية«.
�ملتحدة  �لواليات  �أمله يف  �أم��ني معلوف عن خيبة  يعلن 
»للمحفاظة  قدرتها  ع��دم  ع��دي��دة،  �أم��ور  يف  بينت،  �لتي 
عن  يعرب  كما  �ملزعومة،  �الأخ��الق��ي��ة«  م�شد�قيتها  على 
�شعوره، على مد�ر عقود، بخيبة �أمل يف �أوروبا �أي�شا، �لتي 
مل تعرف كيف حتافظ على جناح م�شروعها �لوحدوي، 
�لقادمة  �ملعاك�شة  �ل��ق��وى  م��ن  وم���رتددة  خائفة  فبقيت 
�ق��رت�ب »فرتة  �لكاتب بجزع  ورو�شيا. يرى  �ل�شني  من 
طويلة من �ال�شطر�بات، �مل�شرجة بالهجمات، وجمازر 
وفظائع خمتلفة«. ال �أحد يوؤمن مب�شتقبل �أف�شل، �لنا�ش 
خائفون، ال يثقون يف بع�شهم �لبع�ش / ويخ�شون �الآخر 
�أو  باملدل�شني«  �إىل �ال�شتماع و�القتناع  �ملختلف »مييلون 
و�أكث  مملة  حياة  ل�شالح  حرياتهم  بتقلي�ش  ي�شمحون 
�أماًنا. ي�شرح معلوف �أن �النزالقات كلها �أ�شبحت، �الآن، 
ممكنة »يف هذ� �لعامل �ملتدهور«، ويبدو �أنه ال توجد دولة، 
ق��ادرة على  �أي ح�شارة  وال  قيم،  نظام  موؤ�ش�شة، وال  وال 

�ل�شرر«.  ي�شيبها  �أن  دون  �ال�شطر�ب  هذ�  على  �لتغلب 
يعلم �أمني معلوف �أن قارئا منهار� ومت�شائما لي�ش قارئا 
علّي  »ي�شعب  ت�شاوؤما.  �أق��ل  خامتة  يكتب  لذلك  جيد�، 
�شت�شت�شلم طو�عيًة لتدمري كل  �الإن�شانية  باأن  �أوؤم��ن  �أن 
�شيء �شنعته«، يحاول �أمني معلوف دون �قتناع كبري �أن 
يبني �أن �لب�شرية ما تز�ل �أمامها فر�شة لال�شتيقاظ من 
للهوية  �لقبلية  �ملفاهيم  »تلك  ن�شيان  ب�شرط  �خل��ن��وع، 
�حلديثة،  �خلطابات  تقو�ش  �لتي  �ل��دي��ن«  �أو  �الأم���ة  �أو 
و�ل��ت��وق��ف ع��ن متجيد »�الأن��ان��ي��ة �مل��ق��د���ش��ة« �ل��ت��ي تقود 

�لعامل �ليوم بعماء نحو خر�به.
لذلك  �ل�شيئة  �لنو�يا  تقوده  �إىل هذ� �خلر�ب  و�لطريق 
ت��ز�ل  �أن��ه��ا ال  �أم��ري��ك��ا، رغ��م  �أم���ني معلوف ع��ن  يتحدث 
�لقوة �لعظمى �لوحيدة، �إال �أنها بد�أت تفقد م�شد�قيتها 
ل�شعوبها،  قدمت  �لتي  �أوروب���ا،  �أن  كما  كليا.  �الأخالقية 
ورفاها  طموحاً  �مل�شاريع  �أك��ث  �لب�شرية،  لبقية  وكذلك 
�لتي  �ل�شيا�شية  و�ل�شر�عات  للتفكك  �آي��ل��ة  ع�شرنا،  يف 
�لعامل  �أحز�با عن�شرية ومتزمتة. يف حني مكث  �أنتجت 
�أزمة عميقة تغرق �شعوبه  �لعربي و�الإ�شالمي غارقا يف 
يف �لياأ�ش، و�لتخلف. ولن تكون لهذه �الأو�شاع �إال عو�قب 
وخيمة على كوكبنا برمته. �إن �لدول �لكبرية »�لنا�شئة« 
�أو »�ملنبعثة«، مثل �ل�شني �أو �لهند �أو رو�شيا، ظهرت على 
�ل�شاحة �لعاملية يف جو موبوء حيث ت�شود �الأنانية وقانون 
�لغلبة لالأقوى وحمى �شباق �لت�شلح �جلديد. ناهيك عن 
�لتهديد�ت �خلطرية �ملتمثلة يف )�ملناخ، �لبيئة، �ل�شحة( 
و�لتي توؤثر و�شتوؤثر على �لكوكب وال ميكن �أن نو�جهها 
�إال م��ن خ��الل ت�شامن ع��امل��ي و�ن��ف��ت��اح ث��ق��ايف و�إن�����ش��اين، 

لكننا لالأ�شف نفتقر �إليه �ليوم.
يف �الأخ��ري ال بد من �ل�تاأكيد �أن حتليالت �أمني معلوف 
وحد�شه ال يخالفان توقعاته، ويعود �ل�شبب يف ذلك �إىل 
معاي�شته لالأحد�ث �ملهمة �لتي حتظى باالهتمام ومت�ش 
�ل�شمري �لعاملي. كان قلًقا منذ ع�شرين عاًما من ظهور 
�لهويات �لقاتلة وقبل ع�شر �شنو�ت حتدث عن �ختالالت 
�لعامل. و�ليوم يبدو مقتنعا باأننا على عتبة غرق عاملي، 
وم�شتقبلها  �حلالية  �حل�شار�ت  على  بالتاأكيد  �شيوؤثر 

�لغام�ش.
---------------------------------------------
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التقشف: عندما يعمل وعندما ال يعمل
مجموعة مؤلفين

سياسة التقشف المالي ُمثيرة للجدل بشكل كبير؛ حيث يرى المؤيدون أن عجز الموازنة يجب معالجته بقوة في جميع األوقات وبأي ثمن. وفي 
المقابل، يجادل المعارضون بأنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى كبح النمو. ويشير مصطلح "التقشف" إلى سياسة التخفيض للعجز الحكومي؛ وذلك 
عن طريق خفض اإلنفاق أو زيادة الضرائب أو كليهما. َيْبحث هذا الكتاب في تكاليف التقشف، وأنواع سياسات التقشف التي يمكن أن تحقق 
األهداف المعلنة بأقل التكاليف، واآلثار االنتخابية للحكومات التي تنفذ هذه السياسات. هذا الكتاب من تأليف الثالثي اإليطالي الشهير البرتو 
اليسينا، وكارلو فافيرو، وفرتانشيسكو جيافزي. فالبرتو اليسينا هو أستاذ االقتصاد السياسي في جامعة هارفرد، وقد شغل منصب رئيس 
اقتصادي  أما كارلو فافيرو، فهو يعمل أستاذًا في تسعير األصول والتمويل في جامعة بوكوني كما يعمل كخبير  االقتصاد سابقًا.  قسم 
لدويتشه بنك، بينما فرتانشيسكو جيافزي فهو أستاذ االقتصاد في جامعة بوكوني، وقد عمل سابقا مستشارا للحكومة اإليطالية لمراجعة 

اإلنفاق وأيضا عمل كمستشار لدى بنك االحتياطي الفيدرالي األمريكي.

�لتق�شف  تد�بري  عو�قب  �لكتاب  ه��ذ�  موؤلفو  يتناول 
يف م��ن��اط��ق ج��غ��ر�ف��ي��ة م��ت��ع��ددة ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��ن��و�ت 
وحتليل ردود �القت�شاد�ت على تد�بري �لتق�شف هذه. 
لقد قامو� بت�شنيف عينات �لتق�شف و�لرتكيز ب�شكل 
خا�ش على �الختالفات بني تد�بري �لتق�شف �لقائمة 
على �ل�شر�ئب و�الإنفاق. تظهر �لنتائج تفوق �لتق�شف 
�لقائم على تخفي�ش �الإنفاق بدال من رفع �ل�شر�ئب.

ويهدُف ُموؤلفو هذ� �لكتاب �إىل �شرح �لتجارب �حلديثة 
مع خطط �لتق�شف �لتي مت تنفيذها بعد �الأزمة �ملالية، 
خا�شة يف �أوروبا، مبا يف ذلك �الأحد�ث يف �ليونان. يف 
»نظرية«  �لكتاب  ي��ر�ج��ع  �لكتاب  م��ن  �ل��ث��اين  �لف�شل 
�لكينزية  بالنظرية  ب���د�أً  �الأ�شا�شية  �ملالية  �ل�شيا�شة 
�لعنا�شر  م��ن  ع���دًد�  �مل��وؤل��ف��ان  ي�شيف  ث��م  �لب�شيطة، 
�لعر�ش و�لتوقعات و�لت�شوهات  تاأثري�ت  مبا يف ذلك 
�ل�شريبية. ويف �لف�شل �لثالث، يقوم �لكتاب مبر�جعة 
قبل  تنفيذها  مت  �لتي  �لتق�شف  خلطط  �أمثلة  ع��دة 
�أو  �الأك���ث  �خلطط  مقارنة  حيث  م��ن  �ملالية  �الأزم���ة 
�لتق�شف  �أمثلة من خطط  �الأق��ل تكلفة، مبا يف ذلك 
�أدلة  �لر�بع  �لف�شل  يف  �لكتاب  ي�شتعر�ش  �لتو�شعية. 
�القت�شاد �لقيا�شي �ل�شابقة حول �آثار �لتق�شف و�الأدلة 
�ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة ذ�ت �ل�����ش��ل��ة و�مل��ت��م��ث��ل��ة يف »�مل�����ش��اع��ف��ات 
�ملالية«. �أما يف �لف�شل �خلام�ش، فيتم عر�ش �ملنهجية 
ويف  �مل��ال��ي��ة.  �خل��ط��ط  ف��ك��رة  وه��ي  للكتاب  �لرئي�شية 
و�شع  وق��د  �لبيانات  ح��ول  يتمحور  �ل�شاد�ش  �لف�شل 
يف  للبيانات  ر�ب��ط��ا  �لن�شر  د�ر  م��ع  باالتفاق  �مل��وؤل��ف��ان 

حال �أر�د �لقر�ء �ال�شتفادة منها. �أما �لف�شل �ل�شابع، 
فيعر�ش �لنتائج �لرئي�شية حول �آثار خطط �لتق�شف 
يناق�ش  كما  �ل�����ش��ر�ئ��ب.  م��ن  �لنفقات  على  �لقائمة 
�لتاأثري�ت على �لناجت �ملحلي �الإجمايل ومكوناته من 
ا على  �ال�شتهالك و�ال�شتثمار و�شايف �ل�شادر�ت و�أي�شً
ثقة �مل�شتهلكني و�الأعمال وعلى �أ�شعار �لفائدة. �إ�شافة 
قيمة  تخفي�ش  م��ن  �مل�شاحبة  �ل�شيا�شات  دور  �إىل 
�لهيكلية يف  و�الإ�شالحات  �لنقدية  و�ل�شيا�شة  �لعملة 
على  �لثامن  �لف�شل  وي��رك��ز  و�لعمل.  �ل�شلع  �أ���ش��و�ق 
�جلولة �الأخ��رية من خطط �لعمل �لتي مت تنفيذها 
منظور  من  مناق�شتها  يتم  حيث  �ملالية.  �الأزم��ة  بعد 
�إذ� كانت تبدو خمتلفة عن �حل��االت �ل�شابقة وما  ما 
�إذ� كانت �أكث تكلفة من حيث خ�شائر �الإنتاج. ويرى 
�لتي جتعل تق�شف ما بعد  �الأ�شباب  �أحد  �أن  �ملوؤلفون 
�الأزمة يف �أوروب��ا �أكث كلفة ب�شكل خا�ش، هو �أنه بد�أ 
عندما كانت �القت�شاد�ت ال تز�ل يف حالة ركود عميق. 
ويف �لف�شل �لتا�شع، يناق�ش �لكتاب �لفرق �لذي يحدثه 
�إذ� مت تقدمي خطة تق�شف يف وقت يكون فيه �القت�شاد 
يف حالة نو بداًل من �لركود. يقدم �ملوؤلفون ت�شاوؤال 
يف �لف�شل �لعا�شر حول ما �إذ� كان �لتق�شف ميثل قبلة 

�ملوت �أو �لنهاية بالن�شبة للحكومة �لتي تنفذه.
�إذ� �تبعت �حلكومات �شيا�شات  كما هو متعارف عليه، 
مالية كافية يف معظم �لوقت، فلن نحتاج �إىل �لتق�شف 
�جليدة  و�ملمار�شة  �القت�شادية  �لنظرية  ت�شري  �أب��ًد�. 
خ��الل  ع��ج��ًز�  ت��و�ج��ه  �أن  ل��ل��ح��ك��وم��ة  ينبغي  �أن����ه  �إىل 

فرت�ت �لركود وذ�لك عندما تكون �إير�د�ت �ل�شر�ئب 
ومن  �حلكومي.  �الإنفاق  �أي�شاً    وينخف�ش  منخف�شة 
�أثناء  بالفو�ئ�ش  ز�ت  و �لعج ه��ذه  مو�زنة  ينبغي  هنا 
�لطفر�ت وعندما تكون �حتياجات �الإنفاق منخف�شة. 
و�إ���ش��اف��ة �إىل ذل���ك، ق��د ت��رغ��ب بع�ش �حل��ك��وم��ات يف 
ال�شتخد�مها  �مل��م��ط��رة«  �الأي����ام  »يف  �الأم����و�ل  جتميع 
ع��ن��دم��ا ت��ك��ون �ح��ت��ي��اج��ات �الإن���ف���اق م��رت��ف��ع��ة م��وؤق��ًت��ا 
و��شتثنائًية. �إذ� �تبعت �حلكومات هذه �لو�شفات، فلن 

تكون هناك حاجة �إىل �لتق�شف.
ن�شبًيا،  �شائعة  �لتق�شف  ف��رت�ت  تعد  ذل��ك،  وب��داًل من 
م��ع��ظ��م �حل��ك��وم��ات  ت��ت��ب��ع  �أواًل: ال  ل�����ش��ب��ب��ني.  وذل����ك 
�ل�شروط �ملذكورة �أعاله: غالًبا ما ترت�كم �لعجوز�ت 
�لعجز  تعوي�ش  يتم  وال  �القت�شاد  ينمو  عندما  حتى 
�ل��ن��اجت خ��الل ف���رت�ت �ل��رك��ود ع��ن ط��ري��ق �لفو�ئ�ش 
�أث��ن��اء �ل��ط��ف��ر�ت. ونتيجة ل��ذل��ك، ف���اإن �ل��ع��دي��د من 
حتى  كبرية  عامة  دي��ون  عليها  تر�كمت  ق��د  �لبلد�ن 
�إيطاليا  على  تر�كمت  »�ل��ع��ادي��ة« مت��اًم��ا.  �الأوق���ات  يف 
�ل�شبعينيات  �أو�خر  و�إيرلند� ديون كبرية يف  وبلجيكا 
و�لثمانينيات عندما كان نو �لناجت �ملحلي �الإجمايل 
�ل�شيا�شية  �ال�شطر�بات  باإن  ُتف�شر  وقد  ن�شبًيا.  قوياً 
�ملختلفة قد تقود �حلكومات �إىل عدم فر�ش �شر�ئب 

كافية على �الإنفاق �لز�ئد.
�الإنفاق  �أن  هو  للتق�شف  �حلاجة  ور�ء  �لثاين  �ل�شبب 
عن  و�لناجت  �الأحيان  بع�ش  يف  �ال�شتثنائي  �حلكومي 
�أك��رب مما  �أو كارثة ك��ربى، رمب��ا تكون نتائجه  ح��رب 

محمد السالمي *
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كان متوقًعا؛ بحيث يخلق �لكثري من �لديون �لتي ال 
يف  �القت�شادي.  �لنمو  مع  بب�شاطة  تخفي�شها  ميكن 
بع�ش �حلاالت، نت بع�ش �لدول من �لدين، لكن هذ� 
�لثانية  �لعاملية  �حل��رب  �أعقاب  يف  د�ئًما.  ممكًنا  لي�ش 
كافية  بدرجة  مرتفًعا  �لت�شخم  معدل  كان  مبا�شرة، 
�حل��رب.  �شنو�ت  خ��الل  �ملرت�كمة  �ل��دي��ون  لتخفي�ش 
ل��ك��ن يف �ل��ع��ق��ود �الأخ������رية، مل ي��ك��ن ه���ذ� ه���و �حل���ال 
عموًما. يف �لو�قع، فاإن �رتفاع �لدين يف حد ذ�ته هو 
�لنمو، وذل��ك يتمثل يف  �أم��ام  �الأحيان عائق  يف بع�ش 
على  �ل��ف��ائ��دة  لتمويل  �ل��الزم��ة  �ملرتفعة  �ل�����ش��ر�ئ��ب 
�لديون. غالًبا ما يوؤدي مزيج �لديون �ملرتفعة و�لنمو 
�أزمات �لديون حيث يفقد �مل�شتثمرون  �إىل  �ملنخف�ش 
يتم  ثم  �لدين.  �شد�د  على  ق��درة �حلكومة  ثقتهم يف 
تقدمي �شيا�شات �لتق�شف يف حماولة ال�شتعادة �لثقة. 
خال�شة �لقول هي �أن تد�بري �لتق�شف مطلوبة �أحياًنا 
ب�شبب �أخطاء �ل�شيا�شات �ل�شابقة، �أو مزيج من �أخطاء 
�ل�شيا�شة و�ل�شدمات �ل�شلبية �لغري متوقعة. وحل�شن 
�حلظ �أن هذه �الأخرية نادرة ن�شبًيا، لذ� فاإن �لتق�شف 
د�ئًما ما يكون نتيجة ل�شعف �لتب�شر و�الإنفاق �لز�ئد 

بالن�شبة لعائد�ت �ل�شر�ئب.
�ملالية  �الأزم��ة  قبل  �لتق�شف  بتحليل  �ملوؤلفون  ويقوم 
وبعدها، و��شتخل�شو� �أن �لتق�شف �لقائم على خف�ش 
�لنمو،  �الأج��ل يف  �إىل تدهور طويل  ي��وؤدي  �الإنفاق ال 
وغ��ال��ًب��ا م���ا ي�����وؤدي �إىل حت�����ش��ني �ل��ث��ق��ة م���ن �ل��ق��ط��اع 
�خلا�ش. عالوة على ذلك، فاإن �لكتاب يحلل �لعو�قب 
وال  �النتخاب  �إع��ادة  على  �لتق�شف  لتنفيذ  �ل�شيا�شية 
يجد �أي عالقة يف ذلك، حيث ت�شري �لنظرية �ل�شعبية 
�نتخابه  �أن �حلزب �حلاكم غري حمبذ الإع��ادة  �شابقا 
وهذ� غري �شحيح. فعندما يفهم �ل�شكان �حلاجة �إىل 
�لر�شيد.  �حلكم  �لنا�ش  يعاقب  فلن  �مل��ايل،  �لتوحيد 
ي�شاأل موؤلفو �لكتاب �شوؤ�اًل عن �شبب ��شتمر�ر �لتق�شف 
من  �لرغم  على  �الأدو�ت  من  جمموعة  يف  �ل�شريبي 
معاجلة  يف  تو�جهه  �لتي  �لو��شحة  �لن�شبية  �لعيوب 
�أن  دون  �حلوكمة.  يف  �لرئي�شي  �لوكيل  حول  م�شاكل 
�ل��ك��ت��اب ه��و جمموعة  �أق���وى ج��و�ن��ب  �أح���د  �أن  نن�شى 

�لبيانات �ملرتبطة �لتي ميكن حتليلها.
و�لذي  �لتو�ّشعي  �لتق�شف  ملو�شوع  �لكتاب  كما تطرق 
يحدث عندما يقرتن �لتخفي�ش يف �الإنفاق �حلكومي 
و�ملتمثلة  �لكلي  للطلب  �الأخ���رى  �ملكونات  يف  ب��زي��ادة 
يف �ال���ش��ت��ه��الك، و�ال���ش��ت��ث��م��ار، و����ش���ايف �ل�������ش���ادر�ت، 

�لنفقات  تخفي�ش  عن  ذل��ك  من  �أك��ث  تعو�ش  و�لتي 
�حلكومية، وهذ� ما يف�شره �لبع�ش. بينما يرى �لكتاب 
�أن �لتق�شف تو�ّشعي عندما يكون �لنمو �إيجابياً خالل 
فرتة �لتق�شف �أو يف �أعقاب ذلك مبا�شرة. لنتخيل �أن 
�ل��دول  معظم  فيها  ت�شهد  ف��رتة  يف  يحدث  �لتق�شف 
طفرة يف �القت�شاد بينما �لبالد ذ�ت �لتق�شف، �أد�وؤها 
�أ���ش��و�أ م��ن �ملتو�شط   ولكن م��ع �لنمو �الإي��ج��اب��ي.  ك��ان 
�لتق�شف  ول��ة  د تنفذ  عندما  �ملعاك�شة  �حلجة  تنطبق 
�أن  �لبديل  عريف  ت �ل يعني  �لعاملي.  �ل��رك��ود  ف��رتة  يف 
يف  مو  ن ب م�����ش��ح��وًب��ا  ي��ك��ون  ع��ن��دم��ا  ت��و���ّش��ع��ي  �لتق�شف 
�الإنتاج �أعلى من عتبة معينة. هذ� هو �لتعريف �لذي 

يتبناه �لكتاب.
ويقدم هذ� �لكتاب �لعديد من �مل�شاهمات يف �ل�شيا�شة 
�جلميع  ي�شتطيع  حيث  �لبيانات؛  هي  �أولها  �ملالية؛ 
موؤلفوه  ق��ام  فقد  �لكتاب،  ه��ذ�  بينات  على  �حل�شول 
ب��ح�����ش��ر م���ا ي��ق��رب م���ن 200 خ��ط��ة ت��ق�����ش��ف م��ت��ع��ددة 
�لتعاون  �ل�شنو�ت نفذت يف 16 دولة من دول منظمة 
�شبعينيات  �أو�خر  OECD منذ  و�لتنمية  �القت�شادي 

�لقرن �ملا�شي وحتى عام 2014. 
�أما �مل�شاهمة �لثانية، فهي �ملنهجية؛ حيث يقوم �لنهج 
�لقيا�شي بتقييم فرتة �ل�شيا�شة �ملالية ح�شب �لفرتة، 
�الإنفاق،  �أو  �ل�شر�ئب  يف  �لفردية  �لتحوالت  ودر��شة 
�ملالية«.  »�ل�شدمات  با�شم  غالًبا  �إليها  ي�شار  و�ل��ت��ي 
�الأوىل هي  �لنهج على نقطتني مهمتني.  ويطل هذ� 
فعندما  �ل�شنو�ت.  متعددة  �ملالية  �لتعديالت  طبيعة 
دعم مايل،  برنامج  �إطالق  �لت�شريعية  �لهيئات  تقرر 

ن�����ادر�ً م��ا ي��ت��ك��ون ه���ذ� م��ن حت����والت م��ع��زول��ة يف ن��وع 
فاإن  �الإنفاق، بداًل من ذلك،  نوع  بند  �أو يف  �ل�شريبة 
ما يتم تبنيه هو عادة خطة متعددة �ل�شنو�ت تهدف 
�إىل  ع��ام  كل  �مل��و�زن��ة مبقد�ر معني  �إىل خف�ش عجز 
خلطط  بالن�شبة  �لتوقعات  فيه  تتطابق  �ل��ذي  �حل��د 
�أن  هي  �لثانية  �ملالحظة  و�مل�شتثمرين.  �مل�شتهلكني 
�ل�شر�ئب  ورف��ع  �الإن��ف��اق  بخف�ش  �ملتعلقة  �ل��ق��ر�ر�ت 
مرتبطة بهدف تخفي�ش �لعجز وال ميكن �فرت��شها 
�أخ����ذ ه��ذه  �ل��ب��ع�����ش. مب��ج��رد  ب��ع�����ش��ه��ا  ع���ن  م�شتقلة 
�لقر�ر�ت يف �العتبار، يبدو �أن حتليل �ل�شيا�شة �ملالية 
�إح�����ش��ائ��ي��اً.  غ��ري مكتمل وم�شلال  ي��ك��ون  ع���ام  ك��ل  يف 
�مل��خ��اوف من خ��الل و�شع خطط  �لكتاب ه��ذه  يعالج 
مالية متعددة �ل�شنو�ت وو�شف �آثارها على �القت�شاد.
وت�شكل نتائج �لتحليل �مل�شاهمة �لثالثة للكتاب؛ حيث 
يو�شح �لفرق �حلاد بني خطط �لتعديل �لتي تعتمد يف 
�لغالب على �لزياد�ت �ل�شريبية و�خلطط �لقائمة يف 
�لغالب على تخفي�ش �لنفقات. و�أخرًي�، فاإن �مل�شاهمة 
�لر�بعة للكتاب تكمن يف ت�شاوؤل موؤلفي �لكتاب ما �إذ� 
�لتي  للحكومات  �النتخاب  نهاية  يعني  �لتق�شف  كان 
�أو  كذلك،  لي�ش  �أن��ه  ن�شتنتج  �ل�شيا�شات.  ه��ذه  تتبنى 

على �الأقل لي�ش بال�شرورة.
ك��ت��اب �ل��ت��ق�����ش��ف ه���و �إجن�����از ع��ل��م��ي م��ث��ري؛ ف��ق��د �أث���ار 
�أف�شل  �شمن  ت�شنيفه  ومت  و�ل��ن��ق��اد،  �ل��ق��ر�ء  �هتمام 
بلومبريج  قبل  م��ن  �ل��ع��ام  ل��ه��ذ�  �الق��ت�����ش��ادي��ة  �لكتب 
ع��ق��وًد�  يج�شد  �ل��ك��ت��اب  ف��ه��ذ�  ت��امي��ز؛  و�لفاينن�شيال 
للدر��شات  حم��ك  مبثابة  ليكون  ويتجه  �لبحث  م��ن 
�شيبنون  �ل��ذي��ن  �أول��ئ��ك  جانب  م��ن  ���ش��و�ء  �مل�شتقبلية 
�شيحاولون هدمها.  �لذين  �أولئك  عليها ومن جانب 
ف��ه��و دل��ي��ل ر�ئ����ع ل�����ش��ان��ع��ي �ل�����ش��ي��ا���ش��ات و�ل��ب��اح��ث��ني 

�الأكادمييني على حدٍّ �شو�ء. 
---------------------------------------------

- الكتاب: »التقشف: عندما يعمل وعندما ال 
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النخبة العلمية في دائرة السلطة السياسية...
سيرجي كيسليتسين

»إّن إدراك المجتمع لعبقرية الفرد يعتمد على مستوى تطور المجتمع؛ فالمجتمع الذي يعترف بالشخصية العبقرية في حياتها هو مجتمع متطور للغاية، 
والمجتمع الذي يعترف بالعبقري بعد مماته إنما هو من المجتمعات النامية، أما المجتمع الذي ال يدرك قيمة العباقرة، ويكون فيه طي نسيان مقصودا 

ومتعمدا، فهذا مجتمع مترٍد«.  
   يضع المؤرخ الروسي سيرجي كيسليتسين هذا التقييم ثالثي األبعاد نصب عينيه في دراسة نشوء وتطور النخبة العلمية الروسية. ويطل المؤرخ على 
موضوعه من ثالثة مواقع: أوالً باعتبار النخبة العلمية الروسية مجتمعا محصورا بذاته، يضم جماعة من العلماء والمختصين؛ ثانيًا باعتبار هذه النخبة ظاهرة 
ترتبط ارتباطا وثيقا بالظروف الخارجية )اإلمبريالية والسوفيتية وما بعد االتحاد السوفيتي(؛ ثالثا بمقارنة النخبة العلمية الروسية بمثيالتها في بلدان غربية 

رائدة في المجال العلمي وفي مقدمتهما الواليات المتحدة األمريكية. 

�شهدت تغري�ت  �ل��ت��ي  رو���ش��ي��ا  ع��ن  ي���دور  والأن �حل��دي��ث 
جذرية يف �لعقود �لقليلة �ملا�شية، نرى باأن �ملوؤلف يبادر 
�لقادة  ب��ني  للجدل  و�مل��ث��ري  �ملعقد  �لتفاعل  حتليل  �إىل 
�لتغري�ت  �شياق  يف  وذل��ك  �لعلمية  و�لنخب  �ل�شيا�شيني 
�ل���ت���ي ع��رف��ه��ا �ل��ن��ظ��ام �ل�����ش��ي��ا���ش��ي �ل���رو����ش���ي يف �ل��ق��رن 

�لع�شرين.
   يف �لف�شل �الأول من �لكتاب يتوقف �ملوؤلف عند تف�شري 
لها  خمتلفة  تعريفات  وي�شوق  �لعلمية  �لنخبة  مفهوم 
�آخ��رون، كما يورد �لتعريفات  كان قد �قرتحها باحثون 
�لتي تبلورت عرب �لع�شور حول مفهوم �لنخبة �لعلمية. 
   وي�����ش��دد �ل��ب��اح��ث يف ك��ت��اب��ه ع��ل��ى حت��دي��د �ل��ف��رق بني 
فال�شابقون  �ل�شابقة؛  �الأزمنة  يف  و�ملثقف  �ليوم  مثقف 
وكانو�  علومهم  بتنوع  �ت�شمو�  و�ملثقفني  �لعلماء  م��ن 
يتمتعون مبعرفة مو�شوعية غالبا ما يفتقر �إليها علماء 
�ليوم، �إال �أن معرفة هوؤالء �الأخريين بتفا�شيل �لق�شايا 
و�ملو��شيع متنحهم ت�شور� حمدد� ودقيقا ل�شورة �لعامل 

ال ميلكها �لعامل �ملو�شوعي.
   ويف معر�ش در��شته �لعن�شر �الح��رت�يف لدى �لنخبة 
�الأخالقي  �لعن�شر  من  كي�شليت�شني  يقلل  ال  �لعلمية، 
لهذه �لنخبة، في�شري على �لفور �إيل �أن �لفهم �لرو�شي 
�لتقليدي للنخبة �لعلمية يحتوي على �شقني متالزمني 
�ملخت�شني  من  فئة  على  يدلل  �أولهما  منف�شلني:  غري 
�حرت�فية ومو�شوعية،  بعقول  يتمتعون  و�لعلماء ممن 
�ل��ن��ا���ش يتمتعون )�إىل  و�ل��ث��اين ي��دل��ل ع��ل��ى ف��ري��ق م��ن 
جانب مهنيتهم �لعالية( مبزيج مع �ل�شفات �الأخالقية 
مقابل  يف  �ل�شخ�شية  �مل�شلحة  نكر�ن  �أهمها  من  �ملثلى، 
�إع����الء �مل�شلحة �ل��ع��ام��ة. م��ع ذل���ك ي��ع��ر���ش ل��ن��ا �مل��وؤل��ف 
م�����ش��رية خم��ال��ف��ة ل��ه��ذ� �ل��ت��ع��ري��ف �ل��ت��ق��ل��ي��دي للنخبة 

�أع��و�م 1950-1930  �لفرتة بني  رو�شيا، ففي  �لعلمية يف 
بالت�شخم  �مل�����ش��اب��ني  �ملثقفني  م��ن  جم��م��وع��ات  ظ��ه��رت 
�لذ�تي و�الأنانية �ملفرطة فكانو� ي�شعون لدى �ل�شلطات 
�آفة  �ل�شطح  ب��رزت يف  �أج��ل تدمري مناف�شيهم؛ كما  من 
�هتمامهم  ح�شرو�  ممن  �ملزيفني  �ملثقفني  من  �أخ��رى 
من  كي�شليت�شني  ويتو�شل  وح�شب.  �ل�شلطات  الإر���ش��اء 
�لرو�ش  �ملثقفني  ب��اأن  يفيد  ��شتنتاج  �إىل  ه��ذه  متابعته 
من  تعمل  وق���وة  �ل�شعب  م��ن  يتجز�أ  ال  ج���زء�  ب�شفتهم 
�أجل �ل�شالح �لعام مل يعد لهم وجود على �أر�ش �لو�قع. 
�ل�شدد  ه��ذ�  »ويف  �ل�شياق:  ه��ذ�  يف  كي�شليت�شني  يكتب 
�لعامل  يحت�شن  ك��ان  �ل��ذي  �ملثقف  ���ش��ورة  تغريت  فقد 
مب�شلحته  �ملهتم  �ل�شخ�ش  ذل��ك  لي�شبح  ذر�ع��ي��ه  ب��ني 
�ل�شخ�شية، �لذي يربي يف نف�شه رغبة �لتملك و�لتنازل 
�ملادية، وبذلك فقد  �ملكا�شب  عن �لقيم �الأخالقية لقاء 

مفهوم �لنخبة معناه �الأ�شلي« )�ش: 10(.
   ويتتبع �ملوؤلف �ملر�حل �لتاريخة للعلوم �لرو�شية بدًء� 
�الأك��ادمي��ي��ني  ����ش��ت��ق��د�م  مت  حينما  ن�شوئها  حل��ظ��ة  م��ن 
�الأول،  بطر�ش  �لقي�شر  مب��ب��ادرة  �خل���ارج  م��ن  �الأو�ئ����ل 
�لعلمية  �ل��ن��خ��ب��ة  ت�����ش��ك��ل  لعملية  و���ش��ف��ه  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
ك��م��ا يتق�شى م��و�ق��ف  �ل��وط��ن��ي��ة.  و�ك��ت�����ش��اب��ه��ا ه��وي��ت��ه��ا 
�إب��ان  �ل�شلطات  م��ن  و�ل��ع��ل��م��اء  �ل��ع��ل��م��اء،  م��ن  �ل�شلطات 
كانت  لة  مف�شّ باأحد�ث  تق�شيه  ر�ف��د�  �لع�شرين،  �لقرن 
�ملحطات  �لعلمية طرفني فيها. ومن  و�لنخبة  �ل�شلطة 
�لذي  �الرت��ب��اك  �الآت���ي:  منها  نذكر  حيالها  توقف  �لتي 
�أ�شاب �لنخبة �لعلمية ُبعيد ثورة �أكتوبر )1918-1917(، 
�عرت�ف  و�لنخبة،  �ل�شلطة  بني  �لنفعية  �ل�شالت  عقد 
�لنخبة بال�شلطة �ل�شوفيتية، �النتقال �جلماعي للنخبة 
�لقدمية  �لنخبة  ممثلي  ط��رد  �ل�شوفيتية،  �ملن�شة  �إىل 

�أن�شطتهم  يف  يعك�شون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �الإن�شانية  للعلوم 
�لقيم غري �ملارك�شية وبدء �الإجر�ء�ت لتطهري �الأو�شاط 

�لعلمية منهم ال �شيما يف فرتة حكم �شتالني.
   بيد �أنه، وبرغم كل �ملظاهر �ل�شلبية، يالحظ �لباحث 
�أنه من �خلطاأ �جل�شيم �خت�شار تاريخ �لعلوم �ل�شوفيتية 
مبجمله وو�شعه يف �الإطار �ل�شكلي لل�شيا�شة �لتي د�أبت 
�أن  وب��ع��د  ع���ام 1918  رب��ي��ع  ف��ف��ي  ق��م��ع معار�شيها.  ع��ل��ى 
بر�ثن �حلرب  �لبالد من  �ل�شوفيتية  �نت�شلت �حلكومة 
�لعاملية �الأوىل، متكنت �ل�شلطة من تاأمني �أمو�ل �شخمة 
تنظيم  يف  و�لبدء  وتطويرها  �لرو�شية  �لعلوم  لتمويل 
�ل��ب��ح��وث،  وم��ر�ك��ز  �لعلمية  �مل��ع��اه��د  م��ن  ك��ام��ل��ة  �شبكة 
�ملعي�شي  �مل�شتوى  حت�شني  �لبال�شفة  ق���ر�ر  ع��ن  ف�شال 
يف  �لعلمية  �لنخبة  لتمكني  كموؤ�شر  جاء  �ل��ذي  للعلماء 
�ملبادرة  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  وُي��ذك��ر  وتخ�ش�شاتها،  جمالها 
غوركي  مك�شيم  �ل�شهري  �لرو�شي  �لكاتب  تبناها  �لتي 
�إن�شاء جلنة خا�شة وظيفتها ترتيب �حلياة �ملعي�شية  يف 

للعلماء وت�شجعتهم على مو��شلة �أن�شطتهم �ملهنية.
   ت�شدى �شريجي كي�شليت�شني مل�شاألة ما ي�شمى بنقطة 
�ل��ت��ح��ول �ل���ك���ربى يف �ل���ف���رتة �ل�����ش��وف��ي��ت��ي��ة �ل��ت��ي متثل 
�لثقافية  و�ل��ث��ورة  و�لت�شنيع  �لتحديث  �إىل  �الن��ت��ق��ال 
فادحة يف �حلرب  زر�ع��ي �شخم عانى من خ�شائر  لبلد 
�لعاملية �الأوىل. ويف هذ� �ل�شدد ي�شري �ملوؤلف �إىل ظاهرة 
كبرية يف �لعلوم �ل�شوفيتية عملت بفاعلية جبارة، فوفقا 
�ملا�شي حازت  �لقرن  �شتينيات  الإح�شاء ر�شمي جرى يف 
مو�شكو ن�شبة مقد�رها 20% من جممل �الأور�ق �لعلمية 

�لعاملية �ملن�شورة وقد �شدرت باللغة �لرو�شية.
للعلوم  �لعلمية  �ل��ق��ف��زة  ه���ذه  ور�ء  �أّن  �مل���وؤل���ف  وي����رى 
�لعلماء  �أولهما مو�الة عدد كبري من  �لرو�شية �شببني: 

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
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�ل��دول��ة  ف��ه��م  يف  يكمن  و�ل��ث��اين  �ل�شوفيتية،  لل�شلطة 
عاملي  و�شيا�شي  �ج��ت��م��اع��ي  ن��ظ��ام  تاأ�شي�ش  �أن  و�حل����زب 
يكتب  م��ت��ط��ورة.  ع��ل��وم  غ��ري  م��ن  يتحقق  �أن  مي��ك��ن  ال 
�ملجتمع  �أن  �فرت�شنا  »�إذ�  �ل�شياق:  هذ�  يف  كي�شليت�شني 
�لعلمي كان منخرًطا يف تنفيذ ما ي�شمى با�شرت�تيجية 
�ل�شلطة  الأو�م��ر  وت�شويفهم  �لعلماء  مترد  �أي  �ملقاومة، 
�لنخبة  هروب  �شيناريو  �أمام  �شنكون  حينئذ  �ل�شيا�شية، 
ومطلق  حتمي  �ن��ه��ي��ار  وب��ال��ت��ايل  �ل��ب��الد  م��ن  �لعلمية 
ملنظومة �لعلوم �ل�شوفيتية«. لذلك، ومن خالل �لتفاعل 
و�لتمويل  �ل�شوفيتية،  و�ل�شلطات  �لعلمية  �لنخبة  بني 
�لرو�شية  �لعلوم  �أن  ن��رى  �لعلمي،  للمجال  �حلكومي 
�ملتعلقة   �ل��ف��روع  يف  �شيما  ال  ك��ب��رية  �ن��ت�����ش��ار�ت  حققت 

بالدفاع �لقومي.
منحت  �لثانية  �لعاملية  �حل��رب  �أّن  كي�شليت�شني  وي��رى 
ونقلتها  جديد�  نف�شا  �ل�شوفيتية(  )�أو  �لرو�شية  �لعلوم 
�إىل طور �آخر �أكث زخما، وبالتايل �رتفعت قيمة �لنخبة 
على  �ل�شلطات  ول��دى  �ملجتمع  يف  �شاأوها  وعال  �لعلمية 
�أ���ش��ب��ح �الحت���اد  �ل��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��وى  ���ش��و�ء. وبالن�شبة  ح��د 
�ل�����ش��وف��ي��ت��ي ن����د� ح��ق��ي��ق��ي��ا ل��ل��غ��رب و�ل����والي����ات �مل��ت��ح��دة 
بالتحديد، ومما ي�شوقه �ملوؤلف عن هذه �لندية، �أنه يورد 
�الأمريكية  �لقيادة  ت�شتغل  �أن  من  »خوًفا  �لتايل:  �ملثال 
حيازتها لالأ�شلحة �لنووية وتبد�أ حرًبا مدمرة للب�شرية 
بت�شليم  �الأمريكان  �لنوويني  �لعلماء  جمعاء، قام بع�ش 
�شا�شة بالدهم تقارير �شرية حول تطور �أ�شلحة �الحتاد 
مبادرة  ُع��رف��ت  وق��د   .)115 )���ش:  �ل��ن��ووي��ة«  �ل�شوفيتي 
و�لتكافوؤ  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ  يف  �الأم��ري��ك��ان  �لعلماء 
�ل�شلمي با�شم »�إبر�هام« وذلك قبل �أن ي�شاف �إليها ��شم 

�لعامل �لنووي �لرو�شي �شاخاروف. 
�لعلماء  �أخ��الق��ي��ات  ع��ل��ى  دل��ل��ت  �أخ����رى  منا�شبة  ويف     
�لرو�شي  �لنووي  �لعامل  �لكتاب موقف  لنا موؤلف  يذكر 
�أن��دري��ه ���ش��اخ��اروف )�آن���ف �ل��ذك��ر( م��ن جت���ارب �لقنبلة 
�لهيدروجينية، و�عتبار �أن كل جتربة جديدة لها تت�شبب 
�إىل �شحايا  ي��وؤدي  �لعام مما  �الإ�شعاع  زي��ادة م�شتوى  يف 
جدد، �ليوم ويف �مل�شتقبل. فاأ�شبح له ولغريه من علماء 
�لفيزياء �لنووية ت�شور و��شح ب�شاأن �لثمن �لذي �شيتعني 
على �لب�شرية دفعه لتحقيق ما ي�شمى بتو�زن �لقوى بني 
�أمريكا و�ل�شوفيت، ومثلما هو معروف �نتهى �شاخاروف، 
�حلا�شل على جائزة نوبل لل�شالم، �إىل معار�شة برنامج 

�حلكومة �ل�شوفيتية لتطوير �ل�شالح �لهيدروجيني.
ي�شري  �لنقي�ش،  وجهه  م��ن  ولكن  نف�شه،  �ل�شياق  يف     
�ل�شلطة  �لعالقة بني  �عتورت  �لتي  �لعيوب  �إىل  �لكاتب 
عيوب  وه��ي  �لعلمية،  و�لنخبة  �ل�شوفيتية  �ل�شيا�شية 

�لعاملية  �مل��ك��ان��ة  ف��ق��د�ن  �إىل  �ل��ن��ه��اي��ة  يف  �أدت  ج��وه��ري��ة 
للعلوم �ل�شوفيتية. ويكمن مربط �لفر�ش لهذه �لنتيجة 
�لقا�شية يف �حلملة �لتي قادتها �ل�شلطة �ل�شوفيتية من 
�أج��ل �إح���الل ك��ل م��ا ه��و وطني و�إد�ن���ة ك��ل م��ا ه��و عاملي، 
�أدى �إىل تقل�ش �لعالقات �لعلمية �لدولية  �الأمر �لذي 
عنه  ترتب  كما  �ملتطور،  �لغربي  و�لعامل  �ل�شوفيت  بني 
حظر �ل�شحف و�ملجالت �لعلمية �الأجنبية من �لدخول، 
�مل��وؤمت��ر�ت  �ل�شوفيت يف  �ل��ع��ل��م��اء  م�����ش��ارك��ة  و�حل���د م��ن 
وكنتيجة  �لغربية.  �أوروب���ا  بلد�ن  يف  �شيما  وال  �لدولية 
�لعلوم  ق�شور  �لكاتب  لنا  يعدد  هذه  �النطو�ء  ل�شيا�شة 
�ل�شوفيتية يف جماالت خمتلفة منها �البتكار�ت �ملتعلقة 
�ليومية  ب��احل��ي��اة  �ملتعلقة  وت��ل��ك  �ل��وط��ن��ي  ب��االق��ت�����ش��اد 
ق��د حقق طفرة  �ل�شوفيتي  �ل��ِع��ل��م  ك��ان  ف���اإن  �مل��ب��ا���ش��رة؛ 
و�الأقمار  و�لف�شاء  �لنووية  �لطاقة  جم��ال  يف  حقيقية 
�أخ��رى  ي��ده جم���االت  م��ن  �أ���ش��اع  �أن���ه  �إال  �ال�شطناعية، 
كثرية مثل �لتلفزة و�لرت�نز�شتور�ت و�أجهزة �لكمبيوتر 
و�لروبوتات  �الآلية  و�الأدو�ت  �لليزر  وتقنية  و�ل���ر�د�ر�ت 
وغريها من �الأدو�ت �ملرتبطة باحلياة �ليومية �لل�شيقة 

باالإن�شان �ملعا�شر. 
�لتغري  و�إره��ا���ش��ات  �لثمانينات  مرحلة  يخ�ش  فيما     
م�شار  �لكاتب  ير�شد  �ل�شوفيتية،  �ملنظومة  يف  �ل�شيا�شي 
�لتجديد  �شيا�شة  �لعلمية يف بالده وذلك �شمن  �لنخبة 
�لتي  �لكبرية  و�الآم���ال  �ال�شرت�كي،  �لنظام  تبناها  �لتي 
�أوحتها �لقيادة �جلديدة بزعامة ميخائيل غوربات�شوف 
للنخبة �لعلمية، خا�شة فيما يتعلق بقابلية تطبيق �الأفكار 
�لبريي�شرتويكا  ظ��ل  ويف  �أن���ه،  بيد  للعلماء؛  �جل��دي��دة 
�أ�شبح �لِعلم برمته منبوذ�ً يف �لبالد،  �إعادة �لبناء(  )�أي 
بوؤر�ت  �إىل  و�القت�شادية  �الجتماعية  �لعمليات  وحتولت 

تد�ر باآلية �شلبية، �الأمر �لذي �أدى �إىل �النهيار �ل�شامل 
و�ل�شريح �ملعروف لدى �جلميع. لقد توقف دعم �لدولة 
�الكت�شافات  معه  فتوقفت  �لعلمية  للمجاالت  �لكبري 
�إىل  �لعلماء  وه��اج��ر  �لبحثية  �ملعامل  و�أغلقت  �لعلمية 
�أو �جتهو� �إىل �لبزن�ش فخيم �لظالم على مدن  �خل��ارج 

�لعلوم �ل�شوفيتية �لكربى. 
   �أما �الإ�شالحات �القت�شادية �جلذرية للرئي�ش بوري�ش 
�لعلوم  و�شعت  فقد   ،1992 ع��ام  يف  ب��د�أت  �لتي  يلت�شني، 
�أ���ش��د �مل��و�ق��ف �شعوبة و�أك��ثه��ا خ��ط��ورة.  �ل��رو���ش��ي��ة يف 
�لو�شع  ه��ذ�  يف  �لرئي�ش  �ل�شبب  �أن  كي�شليت�شني  وي��رى 
يعود �إىل �أن �لليرب�ليني �أجرو� معاجلة جديدة للحياة، 
باأن �ل�شر كله يكمن يف  �ل��ر�أي �لعام من خاللها  �أقنعو� 
�إد�رة �حلكومة �ملركزية، فاإن نبذها �ل�شعب ورف�شها فاإن 
�الزدهار هو �ملدى �لذي �شينفتح �أمامه على �لفور، �شو�ء 

يف جمال �لعلوم �أو يف جمال �حلريات �لعامة. 
�لو�حد  �ل��ق��رن  عتبة  على  كي�شليت�شني  يقف  �خل��ت��ام  يف 
و�لع�شرين ويلقي نظرة على �لعلوم يف رو�شيا �ملعا�شرة، 
وهي نظرة عاب�شة مبجملها، فما نر�ه �أمامنا ما هو �إال 
�لنخبة  �نتقال  �بتد�أ مع  �ل��ذي  �ل��رتدي  ��شتمر�ر حلالة 
�إىل  �لكال�شيكي  �ل��ن��م��وذج  ح�شب  �لعمل  م��ن  �ل��رو���ش��ي��ة 
ن����وذج ن��ظ��ام �مل��ن��ح �حل��ك��وم��ي��ة �ل����ذي ت��ق��وم �حل��ك��وم��ة 
مبوجبه بتوفري منح حمدودة �ملدة ملختلف �لتخ�ش�شات 
�لتغيري  ه��ذ�  ف���اإن  للباحث  ووف��ق��ا  �لعلمية،  و�مل�����ش��اري��ع 
يجري يف ظل مناخ �أخالقي ونف�شي متدهور يعاين منه 
�ملجال �لعلمي نف�شه. وال ي�شتغرب �ملوؤلف بعدئذ �أن تغيب 
�جلامعة �لرو�شية عن قائمة �جلامعات �لعاملية �ملرموقة 
يف �ملجاالت �لبحثية و�أن تعجز �لدولة عن تطبيق نظام 
تعليمي تندمج فيه �لعلوم باملنهاج �لتعليمي �لعام. �أخري�، 
�إال  ي�شعنا  و�لنقدي، ال  �لتحليلي  �لكتاب  �شياق هذ�  ويف 
�أرت�شيموفيت�ش  �ل��رو���ش��ي  �ل���ذري  �الأك��ادمي��ي  نتذكر  �أن 
�لذي �أعرب يف وقت من �الأوقات عن فكرة عميقة تقول 
ميكن  وال  لالإ�شالح  يخ�شعان  ال  هيكلني  رو�شيا  يف  �إن 

عالجهما مطلقا: �لكني�شة و�أكادميية �لعلوم.
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النساء وإصالح الكنيسة
شتينا ميليتيلو وسيرينا نوشيتي

يتألَّف هذا الكتاب من مجموعة أبحاث ومحاضرات لَجْمٍع من الباحثين والباحثات والالهوتيين والالهوتيات، ُألِقيت ضمن مؤتمر علمي في إيطاليا ُعِني بقضايا 
اإلصالح، على صلة بقضايا المرأة واإلصالح الديني. توزَّعت بين الطرح التاريخي والطرح الفكري، وتناولت قضايا الهوتية واجتماعية على صلة بالمرأة، حامت 
حول سؤال اإلصالح. فال شك أن الكنيسة قد عاشت سؤال اإلصالح فيما يخص المرأة بأشكال متفاوتة، وحاولت من داخلها تناول أوضاعها وأحوالها، سيما 

المرأة المكرسة حياتها للرهبنة، بغرض إدخال تحويرات على أوضاعها بمنظور محافظ، ولكن تلك النظرة الكنسية جابهتها أيضا نظرة إيمانية خارجية.
وفي الراهن الحالي، نرُصد توجهات في معالجة قضية اإلصالح؛ من بينها: مقاربة تنحو للتحريك البنيوي للجهاز الكنسي بقصد خلق تحوير جذري، كما 
الذي  الالهوتيين على غرار هانس كونج وكارل راهنر وإيف كونجار وآخرين. كما نجد مقاربة إصالحية محاِفظة ومحتشمة على الشكل  تمثلُه جملة من 
تطالب به أطراف من الداخل، دون مس بالهياكل التقليدية القائمة. وأخرى تجاوزت طروحاتها الكنيسة وباتت تدعو إلى طرح ِنسوي ينحو صوب التصادم 

مع طروحات الكنيسة.

ل للكني�شة هو َمْطلَب ُملح؛  فمطلب �الإ�شالح �لد�ئم و�ملتو��شِ
تقديًر� الأن �جلمود و�لثبات �للذْين ي�شيبان �إر�د�ت �لتغيري 
هما عاهٌة ت�شل حركة �لفكر، يف مقابل �حلفاظ على �لو�قع 
�لذي هو �لبنية �لرئي�شية �ملتحكمة بالدين. لي�شت �لكني�شة 
جامدة، ولي�شت مبناأى عما يجري يف �لعامل �ملحيط، غري �أن 
روؤ�ه��ا،  ووفق  وفق منظورها  تاأتي  للتحوالت  �ملو�َكبة  عملية 

ذلك ما تتناوله �لكلمة �لتمهيدية.
حيث  لالإ�شالح؛  �مللحة  باحلاجة  �إح�شا�شا  ثمة  �أنَّ  فاجلليُّ 
ترتفع �أ�شو�ٌت عدة د�خل �لكني�شة وخارجها مطالبة بخو�ش 
جر�أًة  يتطلب  �لعملية  خو�َش  �أن  َبْيَد  وجتديد�ت،  حتوير�ت 
ب��زم��ام  �مل��ا���ش��ك��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ع��ال��ي��ًة وق����درًة خ���ارق���ًة، �شيما و�أن 
تنظر  �لديني،  �حل��ر�ك  مفا�شل  لكافة  و�لتوجيه  �لت�شيري 
بعني �لريبة لكل عملية تقع خارجها. ويف �حلقبة �ملعا�شرة 
�لفاتيكان �لثاين« قوة د�فعة باجتاه �الإ�شالح،  َمع  مثل »جَمْ
مب���ا ب��ث��ه م���ن روح جت���دي���د، ����ش���و�ء يف �ل��ت��ع��اط��ي م���ع �ل��و�ق��ع 
�ل�شائد  �ل��و�ق��ع  لكن  �مل�شيحي،  غري  �ل��و�ق��ع  مع  �أو  �مل�شيحي 
�إ���ش��الح  خ��و���ش عملية  م��ن  ح���رية  ي��ب��دو يف  �لكني�شة  د�خ���ل 
جريئة ت�شاهي تلك �حلاجة �لتي ر�فقت �نعقاد ذلك �ملجمع. 
�لثاين مل ي�شهد حتوالت يف ما  �لفاتيكان  �مل��ر�أة بعد  ُع  فَو�شْ
عام،  ب�شكل  �لليتورجية،  وبامل�شاألة  �جلن�شية،  بامل�شاألة  يتعلق 
غر�ر  على  ملفات  �شهدت  حني  يف  �ملغلَقة،  �مللفات  من  وه��ي 
�نفر�جا مهما د�خل  �لتعليم و�مل�شاركة يف ت�شكيل �جلمعيات 
�لكني�شة. وهناك من يعيد ذلك �لو�شع يف �لر�هن �إىل غياب 
�لتجربة �لتاريخية �لكربى �لتي ت�شاهي �الأحد�ث �لكربى 
�أي�شا  �الأم���ر  يعيد  م��ن  وثمة  ور�ف��ق��ت��ه.  �ملجمع  �شبقت  �لتي 
�إىل غياب �الإر�دة �الإ�شالحية �لو��شعة و�نح�شارها يف نطاق 
�لن�ش  ه��ذ�  �مل�شاهمون يف  ذل��ك، يحاول  وم��ع  نخبوي �شيق. 
ثنائية  �شمن  �الإ���ش��الح  عملية  جت��ري  كيف  �إ�شكالية:  ط��رح 
�ملر�أة �لكني�شة من منظور �إمياين؟ �شيما و�أن �لطروحات يف 

عمومها هي طروحات دينية حمافظة.

ويبقى �ل�شوؤ�ل �لذي يجابه �جلميع؛ وهو: كيف َي�شَنع �مل�شاُر 
و�ملوؤ�ش�شات  �لرهبانية  باملوؤ�ش�شات  �ملتحكم  �ل�شو�شيولوجي 
�لتحول؟  مطلَب  باملر�أة  �ل�شلة  ذ�ت  و�ملوؤ�ش�شات  �خلدماتية 
�أك��ث  �إ���ش��الح��ي��ًة  ت��ب��دو �لعملية  ت��ل��ك �ل��ط��روح��ات  و���ش��م��ن 
�لعمل  تقاليد يف  ر��شخة. فهناك  لبنى  منها حتويًر� جذريا 
�مل��وؤ���ش�����ش��ات��ي �ل��ك��ن�����ش��ي م��ت��ج��ذرة، ي��ب��دو �إدخ�����ال �ل��ت��ح��وي��ر�ت 
و�الإ�شالحات عليها هو �ملطلوب، وهو ما يجري بالفعل منذ 

�لفاتيكان �لثاين.
ولي�ش �الإ�شالح �ملطلوب، بالكلمة و�لفكرة و�ملوعظة فح�شب، 
�لكن�شية يف �حت�شانها للمر�أة  ملوؤ�ش�شة  �إ�شالح بنيوي  بل هو 
�مل��ت��دي��ن��ة )�ل���ر�ه���ب���ة( و�مل��ت��دي��ن��ة )�مل���دن���ي���ة( وغ���ري �مل��ت��دي��ن��ة 
)�لعلمانية(، وهو ما يحتاج �إعادة نظر وحتوير� عميقا �إميانا 
بتعددية م�شتويات �الإ�شالح. وال ميكن ح�شر �لعملية يف �أُطر 
الهوتية نظرية على �أمل حتوير �لنظر حتى يتحول �لفعل، 
بل تبدو �لعملية يف �حلالة �لكن�شية مركبًة وهو ما ت�شري �إليه 
و�الإ�شالح  »�لن�شاء  مد�خلتها  يف  نو�شيتي  �شريينا  �ملتدخلة 

و�لكني�شة«.
تفكيك  �إع���ادة  على  �الإحل���اح  يف  �ملتدخلني  جممل  وي�شرتك 
مفهوم �مل�شاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة د�خل �لكني�شة، مبا يتجاوز 
جمرد �ل�شماح للمر�أة بااللتحاق بالتعليم �لالهوتي، ف�شال 
عن �ملطالبة بخو�ش عملية �أعمق تعيد �لنظر للمر�أة ك�شريك 
يف �لكني�شة، ال جمرد كيان خادم وتابع للرجل. تقدير� الأن 
�إع��ادة  �أن  و�ل��و�ق��ع  �لكني�شة.  يف  للمر�أة  م�شلوال  دور�  هناك 
�الجتماعية  للثو�بت  تفكيك  هو  �لكني�شة  يف  �الأدو�ر  توزيع 
مبا يتمخ�ش عن �إعادة توزيع لل�شلطة، لكن �ل�شلطة �لدينية 
�لهني  ولي�ش من  �لرجل  قب�شة  تبقى يف  و�لفعلية  �لرمزية 

�لتفاو�ش ب�شاأنها.
ه���ن���اك م���ن ي���ط���رح ع��م��ال ب��ن��ي��وي��ا ل��ب��ل��وغ ت��ل��ك �مل�����ش��ت��وي��ات 
يف  نظر  �إع��ادة  تقت�شي  �لعملية  �أن  �عتبار  على  �لتجديدية، 
�الأدو�ر  توزيع  �إع��ادة  لغر�ش  �لكني�شة،  د�خل  �جلندر  مفهوم 

ع��ادال. لكن مفهوم �جلندر -كما نعرف- هو مفهوم  توزيعا 
َم�ْشَحَنِته  عملية  و�أن  �ملحافظ،  �لديني  �الإط��ار  خ��ارج  نا�شئ 
الهوتيا  ��شتغاال  ي�شتدعي  عليه  �الإمي���اين  �لطابع  و�إ�شفاء 
معمقا حتى يتي�شر �النطالق من �الأ�ش�ش �جلندرية، وهو ما 

يبدو �أ�شا�شيا خلو�ش عملية �شائبة يف �لكني�شة.
�إذ ال تز�ل �لعر�قيل يف ت�شريك -�ملر�أة �لالهوتية على غر�ر 
�لطق�شية  برمتها  �لكن�شية  �لعملية  يف  �لالهوتي-  �لرجل 
و�ل�شلطوية حتديد� جمة. نتبني م�شاَدرًة م�شتمرة حل�شور 
�ل���ر�ه���ن. ف��ال مي��ك��ن �حل��دي��ث عن  �مل����ر�أة يف �لكني�شة ح��ت��ى 
ُت�شهم  وال  �مل��ر�أة  على  م�شَقًطا  ياأتي  بالوكالة،  كن�شي  �إ�شالح 
يف �إنتاجه، يف ظل و�شع كن�شي ذكوري �شائد، ذلك ما تخُل�ش 
�إليه يف ختام مد�خلتها �شريينا نو�شيتي. فهناك و�شاية على 
فيه  �مل��ج��ال  ف�شح  ينبغي  نو�شيتي  ت�شري  كما  �مل���ر�أة  مطالب 
��شتقاللية  على  �الإحل���اح  ذل��ك  يعني  وال  �ل�شحية،  ل�شوت 
ا على �النفر�د بالقر�ر �الإ�شالحي، و�إنا خ�شية  �ملر�أة حر�شً
�أن ينحرف �الأو�شياء مبطالب �ملر�أة، وال ُتلبى �ملطالب على 

�ل�شكل �ملر�د.
وحني ترتفع �لو�شاية على �الإ�شالح �لن�شوي يغدو �الإ�شالح 
ز�ري،  غابرياال  ذلك  عن  تعرب  كما  �لن�شاء«،  ب�»مدينة  حلما 
�لتي  �ل���ذك���ور«  ل���»م��دي��ن��ة  ا  �ل��ت��ي مت��ث��ل نقي�شً �مل��دي��ن��ة  ت��ل��ك 
منظور  ومن  مت�شلب،  كن�شي  و�قع  من  م�شروعيتها  ت�شتمد 
يف  تتمو�شع  موجهة  كتابية  تاأويلية  وم��ن  ذك���وري،  الهوتي 
بقوة.  �حلد�ثة  هزته  �لو�قع  �أن  مع  قرو�شطية،  بر�ديجمات 
لي�شت �النحر�فات �لو�قعة �شمن ثنائية �ملر�أة �لرجل وليدة 
�نقالبات وحتوالت  نتاج  بل هي  �مل�شيحية،  �لبدئية  �للحظة 
�أن�شار  ي�شر  لذلك  �مل�شيحي.  �لتاريخ  يف  حادثة  �جتماعية 
�مل�شيحية  للتجربة  ل��ل��ع��ودة  �ل��دع��وة  على  �ل��ن�����ش��اء«  »م��دي��ن��ة 

�ملبكرة �لتي ُيقدر �نتفاء �مليز منها.
�أول جم��م��ع �شينود�يل  ب��االإ���ش��الح، وم���ع  �مل��ط��ال��ب��ة  ب���دء  م��ع 
خالل  �نعقد  �الإ���ش��الح��ي،  �لتوجه  ذ�ت  �لفالدية،  للكني�شة 

عزالدين عناية *
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�لعام 1532، تقرر تكري�ش �ملر�أة ر�عية يف �لكني�شة، وهو قر�ر 
تاريخي. فقط بعد 430 �شنة جرى تبني ذلك �لقر�ر �لرعوي 
ح�شل  �ل��ع��ازب��ات.  �ل��ن�����ش��اء  يف  منح�شرة  ب�����ش��روط  ك���ان  و�إن 
متلمل هائل مع �الإ�شالح �لربوت�شتانتي، لكن ذلك �الإ�شالح 
مل ي��ع��رف ت��اأث��ري� يف �أو����ش���اع �مل�����ر�أة، �شحيح ب��ث �الح��ت��ج��اج 
�ل��ربوت�����ش��ت��ان��ت��ي مت��ل��م��ال يف ع���الق���ة �ل��ك��ن��ي�����ش��ة ب��االإن�����ش��ان، 
ب�شكل  مي�ش  مل  �لتململ  ذل��ك  لكن  �لقد��شي،  وبالر�أ�شمال 
مبا�شر �أو�شاع �ملر�أة. فقد كان �لنظر لروما من ِقبل تيار�ت 
�أنها موؤ�ش�شة  �لعهد، على  �الإ�شالح يف ذلك  �الحتجاج ورو�د 
�شانعة للميز �لديني �شو�ء يف عالقة �لفرد بربه �أو يف عالقة 
من  غ�شب  كحالة  �الحتجاج  ج��اء  ببع�ش.  بع�شهم  �الأف���ر�د 
تكون  �أن  ت�شتطيع  ه��ادئ��ة،  ح��رك��ة  ك��ان  وم��ا  �لكني�شة  د�خ���ل 
»�الإ�شالح«،  ر�ف��ق  �ل��ذي  �ملتفجر  �لعنف  بفعل  هادئا،  تغيري� 
�أ�شر�ش  �مل�شاد« فقد جاءت ردة فعل  وحتى عملية »�الإ�شالح 

على و�قع متوتر ومتفجر.
�جلن�شي  �مل��ل��ف  ي��ب��دو  �ملتنوعة  �الإ���ش��الح  دع���و�ت  خ�شم  ويف 
مارتن  و�مل�شلح  �ل��ر�ه��ب  ق��رر  حني  �لكني�شة.  د�خ��ل  جممًد� 
لوثر �لزو�ج تزوج يف �شن متاأخرة )قر�بة 42 �شنة( ومن ر�هبة، 
وقد كان يطمح لك�شر تقليد عزوبي دخيل على �مل�شيحية. ما 
�ملعامل  وو����ش��ح  و����ش��ع  خمطط  �شمن  ت�شري  �لعملية  ك��ان��ت 
ي�شتهدف حتوير �لنظر للمر�أة، �أكان د�خل �ملجتمع �أو د�خل 
�الأْدِيرة. �شحيح لقيت طروحات رو�د �الإ�شالح، مارتن لوثر 
�لن�شاء  �أو�شاط  وجون كالفن وهولدريخ زوينغلي، �شدى يف 
�مل��ك��ر���ش��ات وغ���ري �مل��ك��ر���ش��ات، ون��ا���ش��رت �ل��ن�����ش��اء ب�شكل ع��ام، 
�أو���ش��اع �مل��ر�أة  ولكن ذل��ك �حل���ر�ك م��ا ك��ان ي�شتهدف حتوير 
�الإ�شالحية  �لعملية  ك��ان��ت  ع���ام.  ب�شكل  و�ملكر�شة  �ملتدينة 
)�الحتجاجية( �ملبكرة مت�شرعة �إىل درجة �فتقدت �إىل �أ�ش�ش 

الهوتية وحتوير�ت تتوجه �إىل �أو�شاع �ملر�أة.
وكذلك  �لثاين،  �لفاتيكان  �أحدثها  �لتي  �لتحوالت  ظل  ويف 
حتت تاأثري موجة �لن�شوية، ن�شاأ ما ُيعَرف ب�»كني�شة �لن�شاء«. 
عربت عن تلك �ملوجة ماري د�يل يف كتابها »�لكني�شة و�جلن�ش 
�لق�شايا  جممل  �إىل  فيه  تطرقت  �ل���ذي   )1968( �ل��ث��اين« 
�لن�شوية �ملطروحة. كانت �لعملية �لتحررية من منظور د�يل 
على غر�ر عملية »�خلروج« �لتحرري من بر�ثن فرعون و�آله 
وبحث �أتباع مو�شى )ع( و�أن�شار �لتوحيد عن ملجاأ ي�شيدون 
كان  لقد  و�ل��ن�����ش��اء.  �ل��رج��ال  فيه  يت�شاوى  ح��ر�  ف�شاء  فيه 
مق�شد �خلروج حترير �لن�شاء و�لرجال و�إقر�ر �مل�شاو�ة بني 
�لطرفني، لكن ماري د�يل هجرت �مل�شيحية وفقدت �أي �أمل 

يف كني�شة �إ�شالحية.
لقد ن�شاأت »كني�شة �لن�شاء« يف مناخ كاثوليكي، ود�خل موجة 
حترر هزت �لعامل، مل َيْبَق فيها �لدين مبناأى عن �لتحوالت، 
فقد مثل ��شتحو�ذ �لعن�شر �لذكوري على �ل�شاأن �لليتورجي 
�لت�شيري  ملقاليد  و�حتكار�  �نتهاًكا  �لكن�شية  �ل�شلطة  وعلى 
�مل�شيحية  �مل����ر�أة  مطالبة  مثلت  �جل��ان��ب  ه��ذ�  م��ن  �لكن�شي، 
�لقد��شي  �لر�أ�شمال  ت��وزي��ع  وب��اإع��ادة  �ل�شلطة  تلك  بتفكيك 

م�شروعا  �لن�شاء«  »كني�شة  م�شروع  ك��ان  لقد  ملحا.  مطلبا 
ولذلك  ليتورجيا،  م�شروعا  منه  �أك���ث  �إ�شالحيا  تنويريا 
�ل��روؤى  م��ن  �َشتاًتا  �لن�شاء  ��شتهدفت  �لتي  �لكني�شة  جمعت 

�لدينية ِ�لتفت حول �لق�شايا �لن�شوية.
ول��ل��ذك��ِر، وج����دت »ك��ن��ي�����ش��ة �ل��ن�����ش��اء« ت��ط��ور� خ����ارج �لف�شاء 
�ملالحظ  لكن  �لربوت�شتانتي،  �لو�شط  يف  �شيما  �لكاثوليكي، 
�أن �لتطور �ملهم ح�شل يف �الأطر�ف �لبعيدة، ومل يح�شل يف 
�لف�شاء�ت �لتقليدية يف �أوروبا ويف �لغرب بوجه عام، �أطل من 
بع�ش  مع  تطور�  �لن�شاء«  »كني�شة  ووج��دت  �جلنوبية  كوريا 

�لتجمعات �لن�شوبة �لربوت�شتانتية.
لكن �ملالحظ �أن مع مطلع �لت�شعينيات قد بد�أت تظهر بقوة 
»كني�شة ن�شوية« حتر�ش على �نتز�ع �حلق �لكن�شي �لن�شوي، 
�لكني�شة  د�خ���ل  �لليتورجية  �لبنية  تغيري  على  �إحل���اح  م��ع 
ود�خل �لقد��ش بهدف دفع �ملر�أة �إىل �أدو�ر قيادية. لعل مناخ 
�لقرب من م�شادر �لقر�ر يف حا�شرة �لفاتيكان هو ما جعل 

�ل�شاحة �الإيطالية �أكث تر�شحا لقيادة هذ� �لدور.
مقبوال  �لكاثوليكية  �الأو�شاط  �الإ�شالح يف  بات  عام،  وبوجه 
بقي  وتفعيلها  �لعملية  تنزيل  �أن  غ��ري  �لكن�شية،  ِق��ب��ل  م��ن 
م�����ش��روط��ا مب��ن��ظ��ور �ل��ك��ن��ي�����ش��ة. وب���ال���ت���ايل ث��م��ة �إر�دت�������ان يف 
�الإ����ش���الح؛ �إح��د�ه��م��ا م��ن د�خ����ل �ل��ك��ن��ي�����ش��ة، و�الأخ������رى من 
فعل  توجيه  على  �لعملية  يف  حت��ر���ش  فالكني�شة  خ��ارج��ه��ا. 
�الإ�شالح و�لتحكم مب�شار�ته. ولو عدنا �إىل �لتاريخ �ل�شالف 
ك��ان ح��ا���ش��ًر� يف  ق��د  ع���اٍم  �أن مطلب �الإ���ش��الح ب�شكٍل  نلحظ 
�ل�شابع )1015- �لرومانية منذ عهد غريغوريو�ش  �لكني�شة 

يكون  �لكني�شة  د�خ���ل  �إ���ش��الح  خ��و���ش  ح���اول  �ل���ذي  1085م( 
كفيال ب�شد �لتوجه �لعلماين، ولت�شلب �لطرح �الإ�شالحي، 
�ملنظور  حيز  م��ن  بالكني�شة  للخروج  �ل��ق��درة  �مل�شعى  �فتقد 
�ل�شيطرة  للكني�شة  يتيح  م�شتنري  منظور  �إىل  �لقرو�شطي 
�الإ�شالح  ذل��ك  متعنا  لو  لكن  �ملجتمع.  مفا�شل  على  ثانية 
�ملحافظة،  �ل��روؤي��ة  هيمنة  نلحظ  �ل��د�خ��ل  م��ن  �ل��غ��ري��غ��وري 

ف�شال  �حلقيقية،  �لتنويرية  �الإ�شالحية  �ملطالب  وطم�ش 
�لن�شوية �ملطالبة بتحوير�ت فعلية. لقد  عن عزل �الأ�شو�ت 
كانت توجهات �لرهبنة �لز�هدة، �لتي �ختارت حياة �لن�شك، 
هذ�  د��شيزي  كيار�  مثلت  دنيوي،  كن�شي  تغول  على  فعل  رد 

�لتوجه جنب حركة »�الأبو�شتولي�شي«.
د�خل  �عتملت  �لتي  �الإ�شالحية  �لطروحات  تلك  ويف خ�شم 
�ل�شاد�ش  �لقرن  خالل  �ل�شوفية  �لتوجهات  مثلت  �لكني�شة، 
ع�����ش��ر م��ع م��اري��ا م��اد�ل��ي��ن��ا د�ي ب��ات�����ش��ي ���ش��رًب��ا م��ن ���ش��روب 
�الإ�شالح �لكن�شي. مل يكن �لتوجه �ل�شويف �نعز�ال عن �لعامل، 
و�إنا �نغما�شا ب�شفافية يف ق�شاياه، فكما يقول �إيف كونغار �إذ� 
مل يلب �الإ�شالح حاجة �إجنيلية يف �لعامل فال �شيء يرجى 
مثل  و�إن��ا  �ل�شائد،  بالو�قع  قبوال  �لت�شوف  ميثل  مل  منه. 
ا الأو�شاع �جتماعية ودينية رثة وحماولًة لطرح بديٍل  رف�شً
روحي يف �لتعاطي مع �لو�قع. فقد مل�ش �لتوجه �ل�شويف خو�ء 
�ملوؤ�ش�شة  د�خل  �مل�شتفِحلة  �لدنيوية  �لدينية يف ظل  �لعملية 
�إ�شالحيا من  �أن هناك م�شعى  فالالفت  �لدينية وخارجها. 
د�خل �لتوجه �ل�شويف يغاير �أ�شكال �الإ�شالحات �الأخرى، ال 
حتوير�ت  ين�شد  بل  موؤ�ش�شاتية،  حتوير�ت  �إج��ر�ء  ي�شتهدف 

روحية باالأ�شا�ش.
ولو جئنا �إىل �لفرتة �ملعا�شرة، نتبني �أن �ل�شاحة �الإيطالية 
�لعديد  من�شاأ  �شهدت  قد  �الأوىل-  �لعاملية  �حلرب  �إثر  -على 
�إىل خْلِق  �لكاثوليكية، وقد هدفت  �لن�شائية  �لتنظيمات  من 
�شهدت  �لتي  �لن�شائية  �لعلمانية  للتنظيمات  بديل  ال  نظري 
حتى  �ملجتمع،  مبفا�شل  �لفا�شية  حتكمت  �ن  وم��ا  ت��ط��ور�. 
�أه��د�ف��ه��ا  ع��ن  �لكاثوليكية  �لن�شائية  �لتنظيمات  ت��ر�ج��ع��ت 

�ملدنية و�الجتماعية و�قت�شرت على دور ديني �شعائري.
م��ي��زة ه���ذ� �ل��ك��ت��اب يف ع��ر���ش��ه م�����ش��ه��د� ب��ان��ور�م��ي��ا لق�شايا 
يجعله  مبا  �لتاريخ،  عرب  �مل�شيحية  باملر�أة  �ملت�شل  �الإ�شالح 

وثيقة مهمة يف تتبع مو�شوع بالغ �لتعقيد و�لتد�خل.
*****

نبذة عن �مل�شِرفتني على �لكتاب:
جامعيتان  �أ���ش��ت��اذت��ان  نو�شيتي  و���ش��ريي��ن��ا  ميليتيلو  �شتينا 
يف  ت��در���ش  �الأوىل  �ل���اله���وت.  وبق�شايا  بالفل�شفة  تهتمان 
�ملن�شور�ت  من  جملة  ولها  روم��ا،  يف  �جلريجورية  �جلامعة 
كونها  على  ع���الوة  فهي  �لثانية،  �أم���ا  �مل����ر�أة.  بق�شايا  تهتم 
�أ�شتاذة، تن�شغل بالبحث يف �أو�شاع �لكني�شة و�ملر�أة، وقد ن�شرت 

جمموعة من �الأعمال �لقيمة يف �ل�شاأن �لن�شوي.
---------------------------------------------

- الكتاب: »النساء وإصالح الكنيسة«.
- الـــمـــؤلـــف: شــتــيــنــا مــيــلــيــتــيــلــو وســيــريــنــا 

نوشيتي.
- الناشر: منشورات ديهونيان )بولونيا(، ٢٠١٨، 

باللغة اإليطالية.
- عدد الصفحات: 3١١ صفحة.

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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نادي الخامسة صباحا: امتلك صباحك، وارتِق بحياتك
روبن شارما

يسعى الكثير من األفراد إلى تحسين نمط حياتهم عبر قراءة كتب تطوير الذات وكتب التنمية البشرية. ويروي كثير من القراء تجاربهم اإليجابية مع كتب 
تنمية الذات. ذلك بسبب مساعدة هذه الكتب لقرائها على تحسين نمط التفكير والعيش بإيجابية. ومن أشهر المؤلفين الذين يكتبون في التنمية 
البشرية الكاتب الكندي ذو األصول الهندية )روبن شارما(، صاحب الكتاب ذائع الصيت: "الراهب الذي باع سيارته الفيراري". يقول الروائي البرازيلي الشهير 
لروبن  األخير  واإلصدار  أفضل."  حياة  لعيش  العالم  أنحاء  مختلف  من  الناس  من  الكثير  تساعد  شارما  روبن  "كتب  شارما:  روبن  كتب  عن  كويلو(  )باولو 
 شارما لم يخرج عن هدف كتبه السابقة؛ فهو كتاب مصنف ضمن كتب تنمية الذات، ذلك هو كتاب )نادي الخامسة صباحا: امتلك صباحك، وارتِق حياتك(. 

على غرِي عادة ُكتَّاب تطوير �لذ�ت وم�شاعدة �لنف�ش، 
�شبعة  رو�ئ��ي مكون من  قالب  كتابه يف  �شارما  جعل 
�ل�شبع  �ل��ع��اد�ت  ككتاب  لي�ش  فالكتاب  ف�شال،  ع�شر 
للنا�ش �الأكث فاعلية )�أحد �أ�شهر كتب تنمية �لذ�ت( 
على  كتاب  ه��و  ب��ل  وو����ش��ح��ا،  مبا�شر�  كتابا  كونه  يف 
�شكل ق�شة خيالية مليئة باالقتبا�شات، تتناول ق�شة 
ر�ئدة �أعمال كانت تنوي �النتحار تخل�شا من �الأمل 
�أ�ش�شتها؛  �لتي  �شركتها  يف  م�شكالت  ج��ر�ء  �لناجم 
بع�ش  قبل  من  عليها  �نقالب  حماولة  تو�جه  فهي 
يف  ملكيتها  م��ن  ك��ب��رية  ح�شة  لتخ�شر  �مل�شتثمرين 
عمرها  م��ن  �ل��ك��ث��ري  فيها  ��شتثمرت  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ة 
�ل��ذ�ت  تطوير  يف  جماهريية  حما�شرة  حت�شر  ث��م 
فتلتقي يف تلك �ملحا�شرة فنانا وملياردير�، ثم تزور 
لدعوة  تلبية  موري�شيو�ش  يف  �مللياردير  و�لفنان  هي 
ويتعلمان  لهما  مر�شد�  �مللياردير  وي�شبح  �مللياردير 
�إن�شانا  منه  جعلت  �ل��ت��ي  �الأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ع��ادة  �أن  منه 
�خلام�شة  �ل�شاعة  يف  �ال�شتيقاظ  ع���ادة  ه��ي  ناجحا 
جميع  �إن��ت��اج��ي��ة  ت�شاعف  �ل��ع��ادة  ه��ذه  و�أن  �شباحا، 
�لعاد�ت �الأخرى، و�أنها -�أي عادة �ال�شتيقاظ �ملبكر- 
كانت له ترياقا �شد كونه �شخ�شا عاديا متو�شطا. ثم 
ي�شيف �مللياردير �أّن �ال�شتيقاظ يف �ل�شاعة �خلام�شة 
و�مل�شاهري  �لناجحني  م��ن  �لكثري  ���ش��اع��دت  �شباحا 
�أو  تنفيذيني  روؤ�شاء  �أو  �أوملبيني،  �أبطاال  كانو�  �شو�ًء 
مهند�شني معماريني يف حت�شني مهار�تهم با�شتمر�ر.

ك��ل �إن�����ش��ان ل��دي��ه ق����درة ع��ل��ى �ل��رتك��ي��ز، ول��ك��ن ه��ذه 
على  �الإن�شان  يركز  �ليوم  وخ��الل  حم��دودة،  �لقدرة 
�أم����ور ك��ث��رية: م��ن��ه��ا �ل��وظ��ي��ف��ة، و�الأخ���ب���ار وو���ش��ائ��ل 
تلك  �الأم���ور  ه��ذه  وت�شتهلك  �الجتماعي،  �لتو��شل 
�ليوم  منت�شف  ويف  �لرتكيز،  على  �مل��ح��دودة  �لقدرة 

الأّنه  �لرتكيز،  على  قدرته  يف  �شعوبة  �الإن�شان  يجد 
��شتهلك �لكثري منها فيما م�شى من �شاعات يومه. 
فاإذ� ��شتيقظ �الإن�شان يف �خلام�شة �شباحا، فاإن لديه 
قيمة  ذي  م�����ش��روع  �أو  ن�شاط  على  للرتكيز  فر�شه 

عالية ومن غري �أن ي�شغله �أي �أمر �آخر.
يعتمد�ن  ال  و�لنجاح  �لعظمة  �إّن  �مللياردير:  ي�شيف 
و�مل��ث��اب��رة  �الن�����ش��ب��اط  �إّن  ب��ل  �مل��وه��ب��ة فح�شب،  ع��ل��ى 
ف��اإّن على من يريد  �ملوهبة. لذلك  قد يتغلبان على 
�ملوهبة  ميلك  ال  باأنه  �لظن  عن  يتوقف  �أن  �لنجاح 
قدر�ته  وي�شتغل  ي�شتفيد  �أن  عليه  و�إّن���ا  �ملطلوبة، 

ل�شنع �لفرق. 
�الأع��م��ال:  ور�ئ���دة  للفنان  حديثه  �مللياردير  يو��شل 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ن��ا���ش ي�شيعون ���ش��اع��ات �أع��م��اره��م يف 
م��ت��اب��ع��ة و���ش��ائ��ل �ل��ت��و����ش��ل �الج��ت��م��اع��ي �حل��دي��ث��ة. 
�الجتماعي  �لتو��شل  و���ش��ائ��ل  �إدم����ان  م��ن  و�ل��ت��ح��رر 
لذلك يجب  للنجاح؛  �أمر مهم جد�  �مللهيات  و�شائر 
�لرتكيز و�لتجرد من كل �شيء ي�شرف �الإن�شان عن 
وباإمكان  �أهمية.  �أك��ث  هو  ما  على  �مل�شتمر  �لرتكيز 
�الإن�شان �أن يح�شل على �شاعة خالية من �مللهيات كل 
�شباح للرتكيز على ما هو مهم من خالل �الن�شمام 

�إىل نادي �خلام�شة �شباحا.
يوؤمن  و�ملثابرة،  و�الن�شباط  �لتجرد  �إىل  باالإ�شافة 
�لعظماء �أّن �ملهام �ل�شغرية �ملنجزة ب�شكل يومي �أهم 
بكثري من �ملهام �لكبرية �ملنجزة ب�شكل مو�شمي وعلى 
�لفكرة  كثري�  ت�شبه  �لفكرة  وه��ذه  متباعدة.  ف��رت�ت 
 Atomic ذري����ة  »ع�����اد�ت  ك��ت��اب:  عليها  ب��ن��ي  �ل��ت��ي 
على  ب�شكل كبري  يعمتد  �لنجاح  �أّن  وهي   »Habits
ع��اد�ت ب�شيطة »ذري��ة« متار�ش ب�شكل يومي. ويدرك 
�إيجابية  بعقلية  �لعي�ش  �أّن  و�ل��ن��اج��ح��ون  �لعظماء 

�أم����ر م��ه��م ج���د� ل��ل��ن��ج��اح ول��ك��ن ل��ي�����ش ذل���ك فح�شب 
�أم��ور عرب عنها �لكاتب مبفهوم:  �أربعة  و�إن��ا هناك 
»�الإم���رب�ط���وري���ات �ل��د�خ��ل��ي��ة �الأرب�����ع«، وك��اأن��ه ي�شري 
�إىل �أنك �إذ� �شيطرت على هذه �الأمور �الأربعة فاإنك 
�لرغبات  بك  تتحكم  فال  لذ�تك،  �إم��رب�ط��ور�  تكون 

و�الأهو�ء. وهذه �الإمرب�طوريات �الأربع هي:
- �لعقلية �أو طريقة �لتفكري )Mindset(: �لعي�ش 

باأفكار �إيجابية ومتفائلة.
�لعو�طف   :)Heartset( م�شاعرنا جتاه �حلياة -

و�مل�شاعر �لتي نو�جه بها �حلياة توؤثر على قر�ر�تنا.
�ل��ع��ن��اي��ة   :)Healthset( �ل��ب��دن��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة   -
�لريا�شية  �لتمارين  خ��الل  م��ن  �لبدنية  بال�شحة 

و�لنوم و�لنظام �لغذ�ئي.
- �حلالة �لروحية )Soulset(: �لتاأمل و�الت�شال 

بالذ�ت و�لوعي.
ي�شيف  �ل�شاطئ،  على  �شويا  �لثالثة  مي�شي  وبينما   
�خلام�شة  يف  �ال�شتيقاظ  فو�ئد  عن  �مللياردير  لهما 
عرب  ذل��ك  م��ن  ي�شتفيد  �أن  ��شتطاع  وك��ي��ف  �شباحا 
ر�ئ��دة  ت�شتقبل  �الأث��ن��اء  ه��ذه  قاعدة 20/20/20. ويف 
�شركائها  بع�ش  م��ن  هاتفها  ع��ل��ى  ر���ش��ال��ة  �الأع���م���ال 
حياتك«  �شتفقدين  و�إال  �ل�شركة  »�ت��رك��ي  م��ف��اده��ا: 
�لفنان  وي��ح��اول  �لر�شالة،  م��ن  م��ذع��ورة  ت�شقط  ث��م 
ثم  عليها  و�الطمئنان  ج��رى  ما  معرفة  و�مللياردير 
جرى  مبا  معرفتهما  وبعد  �لر�شالة.  عن  تخربهما 
لها ياأمر �مللياردير بع�ش رجاله من �لتحقق من �أمر 
�شركائها وتقدمي �حللول. ي�شرب �لثالثة �لقهوة ثم 
يكمل �مللياردير حديثه عن �ال�شتيقاظ يف �خلام�شة 

و�شباحا، وكاأن �شيئا مل يكن!
قاعدة 20/20/20

عبد اهلل المحروقي *
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يف  �ال�شتيقاظ  جم��رد  �أن  تلميذيه  �مل��ل��ي��اردي��ر  ُي��َع��لِّ��م 
ناجحا،  �شخ�شا  منك  يجعل  ل��ن  �شباحا  �خلام�شة 
و�شائل  وتت�شفح  ت�شتيقظ يف �خلام�شة �شباحا  فقد 
لن  وذل��ك  كاملة،  �شاعة  مل��دةة  �الجتماعي  �لتو��شل 
ي�شتغل  �أن  يريد  من  على  لذلك  �شيئا.  لك  ي�شيف 
�أن يطبق قاعدة 20/20/20،  �الأوىل  �ل�شباح  �شاعات 
�ال�شتيقاظ  بعد  �الأوىل  �ل��دق��ائ��ق  تق�شيم  ومعناها 
على هذ� �لنحو: 20 دقيقة للحركة و�لتمرين، و20 
دقيقة  �لع�شرون  للنمو.  دقيقة  و20  للتاأمل،  دقيقة 
�لتعرق؛  ه��و  ذل��ك  م��ن  و�ل��غ��ر���ش  للريا�شة،  �الأوىل 
من  �لتخل�ش  على  �جل�شم  ي�شاعد  �لتعرق  �أن  ذل��ك 
ه��رم��ون �ل��ك��ورت��ي��زول )ه���رم���ون �خل�����وف(، وك��ذل��ك 
و�ل��ذي   BDNF بروتني  �إن��ت��اج  على  �لتعرق  ي�شاعد 
�لدماغ،  من  �مل�شتق  �لع�شبية  �لتغذية  بعامل  يعرف 
�إ���ش��الح خ��الي��ا �ل��دم��اغ  ي�شاعد ه��ذ� �ل��ربوت��ني على 
�لع�شبية �جل��دي��دة. وبعد  �ل��رو�ب��ط  ت��ط��ور  وي�����ش��رع 
وقت  ي��اأت��ي  دقيقة،  ع�شرين  مل��دة  �لريا�شة  ممار�شة 
ي�شاعد  �أي�شا.  دقيقة  ع�شرين  ملدة  و�لتفكري  �لتاأمل 
خف�ش  على  �ل��در����ش��ات-  ت�شري  -كما  �أي�شا  �ل��ت��اأم��ل 
م�����ش��ت��وى ه���رم���ون �ل���ك���ورت���ي���زول وب���ال���ت���ايل خف�ش 
�ل�شغوطات و�لتوتر. وبعد �لتاأمل يحني وقت �لنمو 
�أو تعلم �شيء جديد  وتطوير �لذ�ت، وذلك بالقر�ءة 
�مل��ه��ار�ت. ولكي ترت�شخ  �ل��ت��درب على م��ه��ارة م��ن  �أو 
�أو�شى   ،20/20/20 وقاعدة  �ملبكر  �ال�شتيقاظ  ع��ادة 
يوما   66 مل��دة  عليها  باال�شتمر�ر  تلميذيه  �مللياردير 
جلعل �ال�شتيقاظ يف �خلام�شة �شباحا روتينا وعادة 
يومية. ولكي ي�شتطيع �ملرء �أن ي�شتيقظ باكر� فعليه 
�أن ياأوي �إىل فر��شه باكر�، وقد �أو�شى �لكتاب بالبعد 
عن �لهاتف و�الأجهزة �الإلكرتونية وعدم ��شتخد�مها 

بعد �ل�شاعة �لثامنة ليال.
ما دفعني لقر�ءة �لكتاب هو �أنني �شاهدت مقطعا على 
�ليوتيوب يتحدث عنه، ومل �أجده بتلك �لدرجة من 
�لكثري  �ل��ر�أي  وي�شاركني هذ�  بها  ف  ُو�شِ �لتي  �ملتعة 
م��ن �ل��ق��ر�ء؛ ب��ل �إن �أح��ده��م زع��م �أن ق���ر�ءة �لف�شل 
كتاب  م��ن   »Sharpen The Saw« ب���  �مل��ع��ن��ون 
ُيغني عن  �ل�شبع لالأ�شخا�ش �الأكث فعالية  �لعاد�ت 
�لكتاب  �أن ر�شالة  �آخ��رون  �لكتاب! وي��رى  ق��ر�ءة هذ� 
حمقني  يكونون  وق��د  مبتكرة،  وغ��ري  ع��ادي��ة  ر�شالة 
يف هذ�؛ فكثري من كتب �لتنمية �لذ�تية �شبقت �إىل 
�لدعوة �إىل �ال�شتيقاظ �ملبكر مل�شاعفة �الإنتاجية، بل 

�إن كاتبا �شبق �إىل تاأليف كتاب عن �ال�شتيقاظ �ملبكر 
وبنف�ش �لعنو�ن! وهو مايكل لومباردي.

كتابه  يف  للكاتب  �لهندية  �لثقافية  �خللفية  تظهر 
م��ن خ���الل ����ش��ت��خ��د�م��ه ك��ل��م��ات ل��ه��ا �شلة ب��ال��دي��ان��ة 
مثل:  �ل�شرقية،  �لديانات  من  وغريها  �لهندو�شية 
�ل��روح��ان��ي��ة  Guru( و)�حل���ال���ة  �ل���روح���ي  )�مل��ع��ل��م 
فالكاتب كما متت  ذل��ك؛  Soulset( وال غر�بة يف 

�الإ�شارة �شابقا من �أ�شول هندية.
ويف خال�شة �الأم��ر: �لكتاب عبارة عن ق�شة خيالية 
�أع��م��ال  �أ���ش��ا���ش��ي��ة: ر�ئ���دة  �أب��ط��ال��ه��ا ث��الث �شخ�شيات 
�شل�شلة  �شاحب  وملياردير  حمبط  وف��ن��ان  مكتئبة، 
جناحات. يلتقي �لثالثة ببع�شهم �لبع�ش يف حما�شرة 
جماهريية وي�شبح �مللياردير ملهما لر�ئدة �الأعمال 
عرب  طموحاتهما  حتقيق  على  وي�شاعدهما  و�لفنان 
�قناعهما باالن�شمام لنادي �خلام�شة �شباحا. يحوي 
طريقة  ول��ك��ن  ملهمة  و�ق��ت��ب��ا���ش��ات  ن�شائح  �ل��ك��ت��اب 
�الإ�شارة  �لكتاب  يفتقد  �إذ  منا�شبة؛  تكن  مل  عر�شها 
جتارب  ذك��ر  �أو  مو�شوعه  يف  �لعلمية  �لدر��شات  �إىل 
حقيقية من �لو�قع عو�شا عن هذه �لق�شة �خليالية. 
مو��شيع  �إىل  مو�شوعه  عن  �لكتاب  يخرج  ما  كثري� 
عامة يف �لتنمية �لب�شرية، ولوال ذلك ما كان لي�شل 
�إىل حجمه �حلايل والقت�شر على عدد �شفحات �أقل.
و�القتبا�شات  �ل��ع��ب��ار�ت  م��ن  �لكثري  �ل��ك��ت��اب  ي��ح��وي 

�جلميلة، منها على �شبيل �ملثال:
من  �ل��ك��ث��ري  مي��ار���ش��ه��ا  عقلية  ���ش��وى  لي�شت  �ل��ق��ي��ود 
�الأ�شخا�ش �لطيبني يوميا حتى يعتقدو� �أنها حقيقة 

و�قعة.

بوجود �حلرية، و�لكتب، و�لزهور، و�لقمر، من ع�شاُه 
�أن ال يكون �شعيد� ! �أو�شكار و�يلد.

»ب��وج��ود �حل��ري��ة، و�ل��ك��ت��ب، و�الأزه����ار ، و�ل��ق��م��ر، من 
�أاّل يكون �شعيد�ً »يدرك �الأبطال و�لنخبة من  ع�شاه 
�لب�شر �أن ما تفعله كل يوم �أهم بكثري مما تفعله مرة 
و�حدة كل فرتة.»بوجود �حلرية، و�لكتب، و�الأزهار ، 

و�لقمر، من ع�شاه �أاّل يكون �شعيد�«
حنختهخا�تخحفاالأفكار ال ت�شاوي �شيئا �إال �إذ� كانت 
مدعومة بالتطبيق، �أب�شط �لتطبيقات ت�شاوي د�ئما 

�أكث من �أعظم �لنو�يا.
�إن �ال�شتيقاظ �ملبكر �أمر ح�ش عليه �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم �شمنا يف حديثه: )�للهم بارك الأمتي يف 
بكورها(. وهذ� �الأمر ُيفهم �أي�شا من قول �هلل تعاىل: 
)�إن قر�آن �لفجر كان م�شهود�(. و�أفاد عدد من �لقر�ء 
من خالل تعليقاتهم على �لكتاب جدوى هذه �لعادة، 
�ملهام  بع�ش  و�إجن��از  �لفكرة  هذه  بتجربة  قمت  وقد 
ووجدت  �لعمل،  �إىل  �لذهاب  قبل  �لباكر  �ل�شباح  يف 
ذلك �أدعى ملزيد من �الإجناز طو�ل �ليوم و�الإح�شا�ش 
�لربيطانية  م��ي��ل  �ل��دي��ل��ي  �شحيفة  �إن  ب��ال�����ش��ع��ادة. 
ن�شرت يوما مقاال جاء فيه: »ذكرت در��شة �أن �أولئك 
�لذين ي�شتيقظون مبكًر� يكون لديهم خطر �الإ�شابة 

باالكتئاب �أقل بن�شبة 25 يف �ملائة.«
ديكارت و�ال�شتيقاظ �ملبكر

)�لفيل�شوف  دي���ك���ارت  ري��ن��ي��ه  �أن  ف��ي��ه  ���ش��ك  ال  ومم���ا 
�لفرن�شي �ل�شهري( مل يكن ليو�فق �لكتاب يف فكرته؛ 
فمن �ملعلوم �أن ديكارت كان ال يحب �ال�شتيقاظ �ملبكر 
��شتيقاظه  ب�شبب  ت��ويف  �أن��ه  �ملحزنة  �لطر�ئف  وم��ن 
مبكر� بعد �أن و�فق �أن يعمل معلما يف بالط �إحدى 
�الأم��ري�ت وهي ملكة �ل�شويد كري�شتينا، وقد طلبت 
�أن يكون وقت تعليمها يف �ل�شباح �لباكر؛ فلم يحتمل 
برودة �ل�شبح و�أ�شيب بالتهاب رئوي مات على �إثره.
---------------------------------------------
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السالم المفقود.. مؤتمر باريس ونتائجه
فرانكو كارديني وسيرجيو فالزانيا

نشأت  التي  العديدة  المناسبات  إحدى  ليكون   1920 يناير   21 إلى   1919 يناير   18 من  المدرجة  الفترة  في  للسالم  باريس  ُمؤتمر  انعقَد 
بعد االضطرابات التي حدثْت في عصر الحرب العظمى والتي بدأت بسبب عدم قدرة الطبقة الحاكمة األوروبية على إدارة التغييرات 

العنيفة الجارية في المنطقة من التطور الصناعي األلماني السريع إلى والدة األحزاب الجماهيرية. 
الُمْعَلٌنة عنه هي الوعد بأن حرب 1918-1914  النّية  ة مثل بضع لحظات أخرى في تاريخ القرن العشرين؛ حيث كانت  كانت لحظة ُمِهمَّ
سُتنهي جميع الحروب. كان الهدف من االجتماعات الدبلوماسية التي ُعَقدت في العاصمة الفرنسية هو التصميم على إرساء ُأُسس 
موسم طويل من السالم بعد السنوات الرهيبة من الحرب العالمية األولى، وخلق توازن دولي جديد؛ حيث عملْت الدبلوماسية الدولية 

على إعادة تنظيم النظام السياسي العالمي وخلق سياق مشترك كان بال شك من بين األكثر أهمية، وإن كان من بين األقل نجاًحا.

بد�أ »�الأربعة �لكبار« يف �ملوؤمتر كلٌّ من: وودرو ويل�شون 
رئي�ش �ل��والي��ات �مل��ت��ح��دة، ودي��ف��ي��د ل��وي��د ج���ورج رئي�ش 
رئي�ش  كليمن�شو  وج����ورج  �ل��ع��ظ��م��ى،  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزر�ء 
رئي�ش  �أورالن������دو  �إمي��ان��وي��ل  وف��ي��ت��وري��و  ف��رن�����ش��ا،  وزر�ء 
الحًقا  تعميقها  ليتم  ُم�شَوّدة  جدولة  يف  �إيطاليا،  وزر�ء 
جلميع  متتالية  م��ر�ح��ل  على  جل�شات  يف  ومناق�شتها 
�مل�شاركني؛ حيث مل يتم �إعد�د �أعمال �ملوؤمتر وال و�شع 
تقومي وال �أ�شاليب لتنفيذه، ليت�شح مع مرور �لوقت �أن 
�التفاقيات �لتي مت �لتو�شل �إليها ِب�ُشّق �الأنف�ش �تخذت 

طابًعا نهائًيا دون مناق�شة مع �لدول �ملهزومة.
���َش��َع��ى �ل��ك��ات��ب��ان ف��ر�ن��ك��و ك��اردي��ن��ي و���ش��ريج��ي��و فالز�نيا 
�الأ���ش��ب��اب  بع�ش  �الأق���ل  على  �أو  �الأ���ش��ب��اب،  تو�شيح  �إىل 
»موؤمتر  �شامل:  بناء  ب��اإع��ادة  �دِّع���اء  دون  �لف�شل،  لهذ� 
باري�ش لل�شالم، نتائجه و�عتباره تقريًبا كيوميات �شفر 
ت��ز�ل  ال  لكنها  �ل��ك��ث��ريون،  خربها  منطقة  يف  فالرحلة 
حتتفظ باالألغاز و�ملناطق غري �ملعروفة«. من �أجل ذلك، 
يتناول �ملوؤلفان جمموعة من �حلقائق و�ل�شخ�شيات ذ�ت 
َزت ب�شكل �أ�شا�شي على �شخ�شية  �الأبعاد �لهائلة و�لتي ركَّ
�لرئي�ش �الأمريكي وودرو ويل�شون �لذي لعب دور �حلكم 
هذه  ه�شا�شة  ع��ن  �لرئي�شي  �مل�����ش��وؤول  باعتباره  �ل���دويل 

�التفاقيات �لدبلوما�شية.
ُدخ����ول �ل���والي���ات �مل��ت��ح��دة �إىل �حل���رب �ل��ع��امل��ي��ة �الأوىل 
�أملانيا  ت  �أَْج���رَبَ و�لوفاق؛ حيث  �لتو�زن  كان مييل خللق 
وحلفاءها على تعليق �لقتال وتركت �ل�شوؤون �ل�شيا�شية 
و�الق��ت�����ش��ادي��ة و�مل��ال��ي��ة يف �ل��ع��امل ل��ل��ف��ائ��زي��ن ب��احل��رب 
�لقيام  وكيفية  به  �لقيام  يجب  ما  وتقرير  بها  م  للَتَحُكّ
بذلك. فبعد �شنو�ت �لدمار �لطويلة يف �أوروبا، خرجت 
�لواليات �ملتحدة من �حلرب �لعظمى، لي�ش فقط كقوة 

�لفائزة  �ل���دول  جميع  لكن  ا،  �قت�شاديًّ م��زده��رة  عاملية 
كانت مديونة لها. خالل ذلك �لوقت، كانت قد �ختفت 
هاب�شبورج،  و�إم��رب�ط��وري��ة  �ل��رو���ش��ي��ة،  �الإم��رب�ط��وري��ة 
و�الإمرب�طورية �لعثمانية؛ ب�شبب نتائج �حلرب �ل�شلبية 
�لتي  �الج��ت��م��اع��ي��ة  و�ال���ش��ط��ر�ب��ات  ك��خ��ا���ش��ري��ن  عليهم 

�أثارتها تلك �خل�شارة.
ز �هتمام �ملوؤلفني بعد ذلك على �لقر�ر�ت �ملوؤ�شفة  وتركَّ
�ملطلق  �مل��وؤمت��ر  بطل  باعتباره  �لرئي�ش  �ت��خ��ذه��ا  �ل��ت��ي 
و�ل�شغوط �لتي تعر�ش لها؛ حيث �رتكب رئي�شا �لواليات 
و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية  �الأخطاء  من  �شل�شلة  �ملتحدة 
�أكرب  كانت  باري�ش.  يف  �ل�شالم  موؤمتر  لف�شل  �أدت  �لتي 
من  �شنو�ت  ��شتمر�ر  هي  �لف�شل  لهذ�  مبا�شرة  نتيجة 
�الأعمال �حلربية يف �أوروبا �ل�شرقية و�آ�شيا للو�شول �إىل 
��شتئناف عام لالأعمال �لعد�ئية على �مل�شتوى �لعاملي يف 
�أقل من 20 عاًما من �الختتام �لر�شمي جلل�شات موؤمتر 

باري�ش.
فقبوله باري�ش كمكان لعقد �ملوؤمتر هو و�حد من �أقوى 
ما  �ملفاو�شات  قبل  �رُتِكبت حتى  �لتي  �الأخطاء  و�أخطر 
�لدبلوما�شية يف  و�مل��ف��او���ش��ات  ب��االآل��ي��ات  ع��ن جهل  ي��ِن��مُّ 
يتوىل  �أن  �لرئي�ش  وق��ر�ر  �الأوروب��ي��ة  �لثقافية  �لتقاليد 
�شخ�شيا هذه �ملهمة الأول مرة بالرغم من ُن�شِح معاونيه 
ل��ه ب��ع��دم �ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك، وع���دم م��ع��رف��ت��ة �ل��دق��ي��ق��ة مبا 
حدث يف �أوروب��ا منذ �أك��ث من �أرب��ع �شنو�ت من �حلرب 
ومدى �شعوبة �خل�شائر �لتي حتملتها فرن�شا يف حتقيق 
باإمكانها  �لتي  �لنف�شية  �ل�شغوط  �لن�شر، دون مناق�شة 
ممار�شتها على �مل�شاركني يف �ملوؤمتر؛ باعتبارها �لدولة 

�مل�شيفة.
للنظام  �الأمم -�ل�شامن  ُع�شَبَة  ف��اإنَّ  ذل��ك،  ع��الوًة على 

�لدويل �مل�شتقبلي- �لتي رّوج لها �لرئي�ش �الأمريكي، قد 
�أن �لواليات �ملتحدة مل تدخلها؛  �أ�شعفها ب�شدة حقيقة 
ُي�شادق  مل  �جلمهورية  باالأغلبية  �ل�شيوخ  جمل�ش  الأن 
�ل��ذي مل يكن  تبناه وودرو ويل�شون  �ل��ذي  على �التفاق 
حذًر� مبا فيه �لكفاية الإيجاد �تفاق مقدما مع خ�شومه 

�ل�شيا�شيني �ملحليني.
ودرو ويل�شون مل يعرف كيفية �إعطاء م�شمون ملقا�شده 
�ملثالية �ملتمثلة يف بناء نظام عاملي متو�زن، و�حَلُدّ �لذي 
�ل�شيا�شي.  �ملجال  يف  �ل�شفة  ه��ذه  ��شتخد�م  فيه  ميكن 
من  ك��ان  و�ل���ذي  لل�شعوب،  �مل�شري  تقرير  م��ب��د�أ  و���ش��ع 
�جلديد  �لبناء  لهذ�  �الأ�شا�ش  حجر  يكون  �أن  �ملفرت�ش 
�مل��ث��ال، جنحْت  �شبيل  �مل��ب��د�أ )ف��ع��ل��ى  ه���ذ�  �ح����رت�م  دون 
�إي��ط��ال��ي��ا يف ���ش��م ج��ن��وب �ل���ت���ريول �ل��ن��اط��ق ب��االأمل��ان��ي��ة 
الأملانيا،  وبالن�شبة  �شينية(؛  باأغلبية  �شاندوجن  و�ليابان 
مهزومة  دول��ة  كونها  من  �أك��ث  �إجر�مية  كاأمة  عوملْت 
َدْت يف �لبالد  ومت فر�ش �شروط �شالم قا�شية وُمهينة َوَلّ
ك��ت��اب جل��ون  ك��م��ا ورد يف  �شعبها.  ل���دي  ب��ال��ث��اأر  ���ش��ع��ور�ً 
�لذي  لل�شالم«،  �القت�شادية  »�لعو�قب  كينيز  ماينارد 
َر بالفعل يف نف�ش �لعام 1919 من �ملخاطر �لتي مُيكن  َحذَّ

�أن تاأتي من هذ� �ل�شالم �ملفرو�ش على �الأملان.
فنحن نعرف نتائج �ملوؤمتر وهي �ملطالبة باأنَّ ُتن�شب �إىل 
بالكارثة  �ملرتبطة  �مل�شوؤوليات  جميع  وحلفائها  �أملانيا 
�ملعاهدة  فتلك  وتبعاتها.  �لعظيمة  �حلرب  متثلها  �لتي 
تلت  �ل��ت��ي  »�مل���ع���اه���د�ت«  ت�شميتها  �الأ����ش���ح  م���ن  و�ل���ت���ي 
تلك �الأع��م��ال وع��ق��دت م��ع �ل��ق��وى �مل��ه��زوم��ة �لوحيدة: 
و�ل�شلطنة  �لهنغارية،  �لنم�شاوية  �الإمرب�طورية  �أملانيا، 
�لعثمانية. باملعاهدة مت �ال�شتيالء على م�شاحة 65000 
�أملانيا و�شبعة ماليني  كيلومرت مربع من �الأر��شي من 
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�ل��ل��غ��ة و�ل��ث��ق��اف��ة �الأمل��ان��ي��ة؛ لي�شبح  �ل�����ش��ك��ان ذوي  م��ن 
�ملجموع 13 يف �ملائة من م�شاحة �لبالد.

�لطريقة مع حظر  بنف�ش  �شُتعاقب  و�ملجر  �لنم�شا  كانت 
و��شح  بانتهاك  �أملانيا  �إىل  �شيا�شيا  �الن�شمام  �لنم�شا من 
�الإيجابية  �مل�شاهمة  وه��و  لل�شعوب.  �مل�شري  تقرير  ملبد�أ 
�ل���وح���ي���دة ل��ل��رئ��ي�����ش �الأم���ري���ك���ي يف �مل����وؤمت����ر، ح��ي��ث ك��ان 
�آر�ء  قبول  ورف�����ش  للفائزين  مبناطق  ل��الع��رت�ف  �مليل 
�ملهزومني. فالرئي�ش �الأمريكي مل يجد �شعوبة يف منح 
ذي  �جلنوبي  �لتريول  وكامل  ومري�نو  بولز�نو  �إيطاليا 
فيومي  مدينة  �شم  بعناد  عرقل  لكنه  �الأملانية،  �لثقافة 
�لباري�شية  �ملفاو�شات  بَف�ّش  �ملخاطرة  لدرجة  الإيطاليا 
كانت  بها  �ملحيطة  و�ملناطق  �ملدينة  �أن  من  �لرغم  على 

تتحدث �الإيطالية.
حيث  م��ن  تناولها  يتم  مل  �حل���رب  �أ���ش��ر�ر  م�شكلة  حتى 
�حل���اج���ة �إىل ����ش���د�د �ل���دي���ون �مل��ت��ع��اق��د ع��ل��ي��ه��ا م���ن قبل 
�لفائزين مع �أ�شحاب �ل�شناعات �حلربية وقبل كل �شيء 

مع �لبنوك �الأمريكية.
من �ملُنا�شب �لتذكري باأنه وبعد مرور عامني على �ختتام 
و��شنطن  يف  �آخ��ر  عاملي  موؤمتر  عقد  مت  باري�ش،  موؤمتر 
من  ب���دع���وة   1922 ف���رب�ي���ر   6 و   1921 ن��وف��م��رب   12 ب���ني 
و�رين هاردينج عام  �لرئي�ش ويل�شون �جلمهوري  خليفة 
باري�ش مع  �شاركو� يف موؤمتر  1922، بح�شور جميع من 
�لفرق �لوحيد للموؤمتر، وهو �لنظر �إىل �لرقعة �ملتعلقة 
باملحيط �لهادئ بداًل من �ملحيط �الأطل�شي برتكيز كبري 
على �لق�شايا �لبحرية. ويف موؤمتر و��شنطن، وبا�شتخد�م 
تلك  م��ن  وفعالية  و�قعية  �لدبلوما�شية  �أ�شاليب  �أك���ث 
�مل�شتخدمة يف باري�ش، ��شتطاع �لرئي�ش �جلديد �حل�شول 
على قبول لدى �لدول �لكربى يف �لعامل خلف�ش �لت�شلح 

�لذي مت �لعمل به لغاية �حلرب �لعاملية �لثانية.
�ل��ع��دي��د م��ن �لق�شايا �الأخ����رى ع��ل��ى �ملحك  ك���ان ه��ن��اك 
ل��ذك��ره��م جميًعا،  و�شيلة  ت��وج��د  ب��اري�����ش، وال  م��وؤمت��ر  يف 
�لعقلية  �إ���ش��ارة ت�شتحق، وه��ي  ت��ز�ل هناك  ولكن رمب��ا ال 
�ال�شتعمارية �لتي متت بها �ملطالبة باإد�رة �أر��شي �ل�شرق 
�الأو�شط بعد تفكك �الإمرب�طورية �لعثمانية و�لتي تعترب 
لالأ�شف �أحد �الأ�شباب �لتي تكُمن يف �الأح��د�ث �ملت�شاربة 
�ملوجودة �ليوم يف ذلك �جلزء من �لعامل، وبعد قرن من 
�لزمان، مُيكن �لقول �إن عو�قب �إفال�ش �تفاقات �ل�شالم 

هذه مل تكتمل بعد.
ما كان على �ملَِحّك يف خماطر حترير �لعامل �لعربي من 
�إقناع �لعرب �حل�شول على دول��ة، فكرة  َن��رْي �لرتكي هو 
�الأمة كما هي �حلال يف �لغرب؛ حيث َظلَّ �لعامل �لعربي 
فُهوية  �مل�شلمة؛  �الأم��ة  �إىل  و�النتماء  بالقبيلة  مرتبًطا 
�الأت��ر�ك و�لفر�ش و�الأك��ر�د  �لدينية توحدهم مع  �لعرب 

و�الأفارقة وجميع �مل�شلمني. وهذ� ما كان ليعجب ويكفي 
ع�شر،  �لثامن  �لقرن  منذ  له  �نتبهو�  �لذين  �الأوروب��ي��ني 
و�عتربوه عامال قويا لتعطيل �لهيكل �لعثماين وبعبارة 
�أخرى: كان من �ل�شروري حث �لعرب على �إقناع �أنف�شهم 
ا باأن �لقيمة �جلديدة، هويتهم �لوطنية، تعر�شت  تدريجيًّ
لالإهانة و�الإنكار ب�شبب حقيقة �عتبارهم �خلليفة »قائد 
�ملوؤمنني« وهو تركي، �أجنبي ظامل. فكان من �ل�شروري 

جعل هذه �لعملية �أ�شرع.
جديد  ب�شكل  �ل��ع��ث��م��اين  �لهيكل  لتنظيم  �ق����رت�ح  ظ��ه��ر 
ب��ت��ق�����ش��ي��م��ه �إىل خ��م�����ش حم���اف���ظ���ات ت���ت���و�ف���ق م���ع �آ���ش��ي��ا 
و�الأن��ا���ش��ول،  و�أرمينيا،  وفل�شطني،  �شوريا،  �لعثمانية: 
ما  بطريقة  �ملنطقة  هذه  لتخ�شع  �لعر�ق؛   - و�جلزيرة 
لل�شيطرة �لربيطانية، وتزويدها ب�شكة حديد، تبد�أ من 
وفًقا  �ملتو�شط  �الأبي�ش  �لبحر  على  �الإ�شكندرون  ميناء 
�خلليج  �إىل  و���ش��وال  ل�شايك�ش،  وف��ًق��ا  وحيفا  لكيت�شرن، 
خالل  �لهند«.  �إىل  »�لطريق  �شمان  مت  وبهذ�  �لعربي. 
بعد  تركيا  �أن  مفادها  �للجنة  د�خ��ل  فكرة  ب��رزت  �لعمل، 
�حلرب يجب �أن تختفي مع �أر��شيها �ل�شابقة �لتابعة لها.
ويف 23 نوفمرب 1915، بد�أت �ملفاو�شات يف لندن بني �لوفد 
وز�رة  وكيل  نيكول�شون  �آرث��ر  �ل�شري  برئا�شة  �لربيطاين 
�خلارجية، �لذي توىل مارك �شايك�ش مهامه يف دي�شمرب 
موؤيد  بيكو،  ج��ورج  فر�ن�شو�  برئا�شة  �لفرن�شي  و�ل��وف��د 
قوي للحقوق و�مل�شالح �ال�شتعمارية لبالده، ويد�فع عن 
»�حلركة من �أجل �شوريا �لفرن�شية« و»�ملهمة �لتاريخية« 
�لربملان  يف  ن�شطة  كانت  �لتي  �الأدن��ى  �ل�شرق  يف  لفرن�شا 

ويف �لر�أي �لعام. 
�نتهت باتفاق تقوم فرن�شا على �أ�شا�شه بحكم لبنان ب�شكل 
�ل�شنة، يف حني  �شكانه من  و�أغلب  �ملو�شل  لغاية  مبا�شر 
�لر�فدين  ب��الد  حمافظات  عو��شم  و�لب�شرة،  بغد�د  �أن 

�شكانه من  �الآن ومعظم  �لعر�ق  �أو  �لو�شطى و�جلنوبية، 
كان  فقد  لفل�شطني،  بالن�شبة  �أم��ا  �إجنلرت�.  �إىل  �ل�شيعة 
ب��ني ع��ك��ا وحيفا  �ل��و�ق��ع��ة  ف����ازو� باملنطقة  �الإجن��ل��ي��ز ق��د 
بالد  �إىل  مبا�شرة  حديد  �شكة  خ��ط  لبناء  �أر����ش  بقطعة 
�لبقية الإد�رة  �لر�فدين )مي�شو-بوتاميا(، بينما تخ�شع 
�لقانون �لدويل، وتبقى �الأقاليم �لعربية �ملتبقية موحدة 
تخ�شع  دول  �إىل  بينها  فيما  مق�شمة  �أو  و�ح��دة  دول��ة  يف 

ل�شيادة �إحدى �لدولتني.
من  بيكو  �شايك�ش  �تفاقيات  على  نهائًيا  �مل��و�ف��ق��ة  ��ت  متَّ
قبل �حلكومتني �لفرن�شية و�الإجنليزية يف �أو�ئل فرب�ير 
درج�����ات من  �أق�����ش��ى  ذ�ت����ه ويف  �ل���وق���ت  ول��ك��ن يف   ،1916
للحركة  �شتمنح  �لتي  �مل�شاحة  �لنَّ�ّش عن  �ل�شرية �شمت 

�ل�شهيونية يف فل�شطني.
ح��ت��ى ظ��ه��ور وث��ي��ق��ة ج��دي��دة يف ت��اري��خ 2 ن��وف��م��رب 1917 
و�مل��ع��روف��ة ب��ا���ش��م »�إع�����الن ب��ل��ف��ور« م��ن وزي���ر �خل��ارج��ي��ة 
ممثل  روت�شيلد  و�ل��رت  ليونيل  �ل��ب��ارون  �إىل  �لربيطاين 
�لدبلوما�شية  �أن  فيها  ذكر  �لعاملية.  �ل�شهيونية  �ملنظمة 
�لربيطانية ترحب بتحويل �مل�شتعمر�ت �ل�شهيونية �لتي 
�أقيمت بالفعل يف فل�شطني منذ نهاية �لقرن �لتا�شع ع�شر 
�إىل وطن لل�شعب �ليهودي، و�خلطوة �الأوىل نحو تاأ�شي�ش 

دولة �مل�شتقبل وتبعات كل ذلك �إىل يومنا هذ�.
�ل��ت��ي حققتها  و�ل��ن��ت��ائ��ج  �ل��ن��و�ي��ا  ب��ني  �مل�����ش��اف��ة  بال�شبط 
�الهتمام  وج���ذور   1919 �ل��ع��ام  يف  �لعاملية  �لدبلوما�شية 
�شخ�شية  �لن�ش.  ه��ذ�  �شياغة  يف  �ملوؤلفني  َك  ح���رَّ �ل��ذي 
�لدو�فع  ببع�ش  له  ندين  �لذي  ويل�شون  وودرو  �لرئي�ش 
�أظهرته  �لتي  تو�زناً  �الأق��ل  �مللمو�شة  و�لقر�ر�ت  �ملثالية، 

كرجل مل يكن يعرف �شيئا يف دبلوما�شية �أوروبا.
فيها  عقد  �لتي  �ل��ق��ارة  ب��اأن  �لتذكري  �أخ���رًي�  علينا  يجب 
موؤمتر باري�ش لل�شالم و�أن نتائجه وتبعاته مل تنته بعد 
ومل يك�شفها �أحد يف جمملها وحتتاج الأكث من م�شتك�شف 
غري  خر�ئط  ولكن  تف�شيلية  خر�ئط  توجد  وال  و�ح��د، 
�مل�شافرين يف �لقرن  موؤكدة فقط مثل تلك �لتي وجهت 
�لتا�شع ع�شر، ولكن ال تز�ل حتافظ على �أ�شر�ر ومناطق 

جمهولة.
---------------------------------------------

- العنوان : »السالم المفقود.. مؤتمر باريس 
ونتائجه«.

- المؤلف: فرانكو كارديني وسيرجيو فالزانيا.
للنشر، ٢٠١٨،  الناشر: ليشييي، موندادوري   -

باإليطالية.
- عدد الصفحات: ٢34 صفحة.

* مترجمة عربية مقيمة في إيطاليا
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الهند ما بعد 2020: رؤية مستقبلية
أبو الفخر زين العابدين عبد الكالم وياغناسوامي سواندار راجان

ُمؤلِّفا الكتاب هما: أبو الفخر زين العابدين عبد الكالم )١93١-٢٠١5( وهو من العلماء العباقرة في الهند وكان مسؤوالً عن تطوير أول مركبة إطالق قمر اصطناعي هندي، 
وعن تطوير الصواريخ اإلستراتيجية وتشغيلها. وهو من الرواد الذين أعّدوا "رؤية الهند ٢٠٢٠"، كخارطة طريق لنقل البالد إلى مصاف الدول المتقدمة اقتصادّيًا بحلول ٢٠٢٠. 

تولى رئاسة جمهورية الهند بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠7.
ياغناسوامي سواندار راجان هو من العلماء المعروفين في مجال تطوير التكنولوجيا وإدارة التجارة. وكان أستاذًا ممتازًا فخريًا في قسم الفضاء لدى المنظمة الهندية 

للبحوث الفضائية في مدينة بنغالور. وهو رئيس هيئة مديري المعهد الوطني للتكنولوجيا.

»عندما  �شنة:   2500 قبل  �لهنود  �لزهاد  �أحد  وهو  باتاجنايل  �ملهاري�شي  ويقول 
تك�شر قيودها،  �أفكارك جميعها  فاإن  ��شتثنائي،  �أو م�شروع  يلهمك هدف عظيم 
ويتجاوز عقلك حدوده، ويت�شع وعيك يف �الجتاهات كلها. وجتد نف�شك يف عامل 
�أنك  �لهاجعة روح��اً، فتكت�شف  جديد وعظيم ومده�ش. وتنفخ قو�ك وقدر�تك 

�شخ�شية �أكرب بكثري مما كنت حتلم باأن تكونها«.
ويت�شاءل �لكاتبان: ملاذ� ال ينظر قادتنا �حلاليون و�مل�شتقبليون وبخا�شة �ل�600 
مليون من �ل�شباب �الأقوياء يومياً �إىل هذه �لر�شالة �مللهمة �لر�ئعة �لتي تركها 
هذ� �لقدي�ش �لعظيم للهند وللعامل باأ�شره؟ فاإذ� قال كل مو�طن: »�أنا �أ�شتطيع 
�أن �أفعل هذ� �الأمر«، فاإن ذلك يكون ناجتاً عن قولنا جميعاً »نحن ن�شتطيع �أن 

نفعله«، ما يوؤدي �أخري�ً �إىل �لقول »�إن �لوطن �شيفعل ذلك«!
تفا�شيل  م��ع  ب��اب��اً   15 يت�شمن  �لكتاب  �إن  �لكتاب  مقدمة  يف  عبد�لكالم  يقول 
�آخر عن طريق �إجناز �الأعمال �لكبرية  �إىل  مكثفة حول دفع �لوطن من تقدم 
يف جمال �ل�شناعات و�خلدمات و�لزر�عة. وي�شيف �أن بالده ال يعوزها �أي نق�ش 
يف �خلطط و�إنا يعوزها �لو�شول �إىل �لطرق �ل�شحيحة لتنفيذ هذه �خلطط 
و�كت�شاف �شبل �إي�شال �ملنافع �إىل �ل�شعب �لذي متت الأجله �شياغة هذه �خلطط.
بو�شول  �ل��و�ق��ع  يف  يتمثل  دول��ة  كل  و�أم���ام  �لهند  �أم��ام  �ليوم  �لقائم  و�لتحدي 
�الإ�شالحات و�ملنافع �إىل �لعدد �مل�شتهدف من �ل�شكان، وال بد من �شياغة �إطار 
لنظام تنمية م�شتد�مة على غر�ر م�شروع توفري �ملر�فق �حل�شرية �لذي جتذر 
�مل�شروعات �لبحثية ومن تطبيقها  �ملناطق �لريفية يف �لهند. و�ملطلوب من  يف 
يف  �ل�شكان  من  �ملُ�شتهدفني  �إىل  �مل�شتد�م  �لتنمية  منافع  و�شول  كيفية  معرفة 
�ملُ�شتخِدمني«  جمتمع  »ه��رم  هما:  فريدين؛  نظامني  تطوير  مت  حيث  �لهند 
�لتكنولوجيا  �لتنمية �الجتماعية«. فاالأول هو حل متكامل مبني على  و»ر�د�ر 
�لهرم.  �أ�شفل  يف  �ملحتملني  �مل�شتخدمني  مع  �مل�شتد�مة  للتنمية  وتطبيقاتها 
و�لتنقل  و�لتلوث  و�لطاقة  �ملياه  جم��االت  على  مركز�ً  �لبحث  يكون  �أن  ويجب 

و�لتنوع �لبيئي.
�أما �لنظام �لثاين، فهو ي�شتعر�ش وير�قب كيف ��شتفاد جمتمع �مل�شتخِدمني من 
هرم جمتمع �ملُ�شتخدِمني. وتعني �لتنمية �مل�شتد�مة نهج �لتنمية �لب�شرية �لذي 
يهدف �إىل ��شتخد�م �ملو�رد لتلبية �الحتياجات �لب�شرية مع حماية �لبيئة، بحيث 
حتقيق  على  �لقادمة  �الأج��ي��ال  بقدرة  �مل�شا�ش  دون  من  �الحتياجات  ه��ذه  ُتلبى 
تقّل�ش  ب�شبب  لكن  كافة،  يف �حلقول  �شريعاً  �لعامل تطور�ً  �شهد  وقد  �أهد�فها. 
�ملو�رد �لطبيعية و�لنمو �ل�شكاين )�أكث من 7 مليار ن�شمة يف �لعامل حالياً(، فاإن 
من �ل�شروري �ليوم �لتفكري بتنمية جو�نب �أ�شا�شية يف �حلياة تنمية م�شتد�مة 

ويف جميع قطاعات �القت�شاد.
ويرى �لكاتبان �شرورة �ال�شتفادة من �شبكات �ملعلومات و�الت�شاالت �ملختلفة، 
كاالأقمار �ال�شطناعية لال�شت�شعار عن بعد و�الت�شاالت و�ملتح�ش�شات �الأر�شية 
�إىل  وتقدميها  �ملعلومات  ه��ذه  وحتليل  �لبيانات،  وجميع  �لرحالت  و�أنظمة 
م�شتوى  على  ن�شمة  مليار�ت   3 نحو  عددهم  يبلغ  �لذين  �الأري���اف  يف  �لنا�ش 

�لعامل بغية حت�شني م�شتوى معي�شتهم.
�لعنا�شر  بربط  �ملُ�شتخدِمني  جمتمع  هرم  لهيكلية  �لباحثني  ت�شور  ويقوم 

�لتالية:

1- �ملو�رد �لطبيعية.
2- �ملعلومات و�الت�شاالت.
3- �لتقارب �لتكنولوجي.

4- نوذج �لتجارة �الإلكرتونية.
5- �لتطبيقات.

6- �ملُ�شتخدِمني.
�لتكنولوجيات  مب�شاعدة  تعمل  �لهند  يف  ع��دي��دة  وطنية  م��ب��ادر�ت  وه��ن��اك 

لالحتفاظ بالبيئة وحتقيق �لتنمية �مل�شتد�مة؛ منها:
- ��شتد�مة �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب و�لري.

- تخفي�ش �لتلّوث �لبيئي با�شتخد�م �لتكنولوجيا و�أف�شل �ملمار�شات.
على  �العتماد  لتخفي�ش  للتجديد  �لقابلة  �لطاقة  م��و�رد  من  �ملزيد  تبني   -

�لوقود �الأحفوري.
- تدبري �ملو�د �ملتنقلة كي ال توؤثر يف �لبيئة و�ل�شحة.

- �إثر�ء �لتنوع �حليوي جللب �ل�شالم و�الزدهار �القت�شادي لالأمة.
و�لهدف من هرم جمتمع �ملُ�شتخدِمني هو تركيز هذه �ملبادر�ت على �لفائدة 

�مل�شتد�مة ملجتمع �ملُ�شتخدِمني. وعنا�شر هذ� �لهرم كاالآتي:
* �أ���ش��ف��ل �ل���ه���رم: ي�����ش��م��ى �مل�����ش��ت��خ��دم��ون ب���»�أ���ش��ف��ل �ل���ه���رم« يف ه���رم جمتمع 
وجلميع  كافة  �القت�شادية  لالأن�شطة  �الأ�شا�ش  �ل��ر�ب��ط  وه��م  �ملُ�شتخدِمني. 

�مل�شتفيدين من �لتنمية �مل�شتد�مة.
�مل�شتد�مة مثل �لرب و�لبحر و�الأنهار  �لتنمية  �أ�شا�ش  �مل��و�رد �لطبيعية هي   *
و�جل���ب���ال و�ل��غ��اب��ات و�ل��ت��غ��ري �مل��ن��اخ��ي. وي��ن��ب��غ��ي �حل��ف��اظ ع��ل��ى ه���ذه �مل����و�رد 

وتخفي�ش �لتلوث �لبيئي �لذي يوؤدي �إىل �الحتبا�ش �حلر�ري.
* �لتقارب �لتكنولوجي: تقدم لنا �البتكار�ت �لعلمية و�لتكنولوجية و�حليوية 
و�لطاقة  للمياه  �ملتعددة  و�الأنظمة  للبيئة  �ل�شاحلة  و�لتطبيقات  و�لنانوية 
و�لبيئة و�إد�رة �لنفايات و�لتلوث و�لتنوع �لبيئي ورعاية �ل�شحة حلواًل لتوفري 
�لتنمية �مل�شتد�مة. ويجب �أن ن�شمن و�شول هذه �لتكنولوجيات �إىل جمتمع 
تطوير  وعرب  و�الت�شاالت  �ملعلومات  تكنولوجيا  ��شتخد�م  عرب  �ملُ�شتخدِمني 

نوذج �لتجارة �الجتماعية.
* �ملعلومات و�الت�شاالت: بلغ جتميع �ملعلومات وتوليدها ون�شرها عن طريق 
و�لقمر  �الأر�����ش  ت�شبيك  خ��الل  م��ن  وتكنولوجياتها  �الت�شالية  �ل�شبكات 
�ال�شطناعي، �أبعاد�ً جديدة بف�شل تقارب �لتكنولوجيات و�جلغر�فيا �ملكانية 
�لبيئة  لتح�شني  و�لتخطيط  ومتابعتها،  �مل���و�رد  مر�قبة  على  ت�شاعد  �لتي 

و�إثر�ء �لتنوع �حليوي، بحيث تتحول �ملعلومات �لغنية وحتليلها �إىل معرفة.
لتطوير  و�ملعلومات  �لبيانات  ��شتخد�م  يتم  �ملجتمعي:  �لتجاري  �لنموذج   *
�لتقارب  نتائج بحوث  ��شتخد�م  �إىل  �ملجتمعي ولكي ي�شار  �لتجاري  �لنموذج 
�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي يف ���ش��ب��ي��ل �ل��ت��ن��م��ي��ة �ل��ب�����ش��ري��ة �مل�����ش��ت��د�م��ة، م���ن خ����الل حمل 
�لتكنولوجيا �إىل �مل�شتخدمني خللق �أنظمة تنمية م�شتد�مة، و�بتكار تطبيقات 
�جتماعية �قت�شادية من �لنموذج �لتجاري �ملجتمعي �لفريد �لذي �شوف يعزز 
�ملتدربني  و�لعمال  �الأ�شماك  �لفالحني و�شيادي  �مل�شتخدمني ويقويهم مثل 

و�لنا�ش يف �الأرياف.

هو  �الجتماعية  �لتنمية  ر�د�ر  �إن�شاء  هدف  �إن  �الجتماعية:  �لتنمية  ر�د�ر   *
ويعتمد  ذل��ك.  ومر�قبة  �ملُ�شتخدِمني  جمتمع  ه��رم  �إف���ادة  كيفية  ��شتعر��ش 
منهج �لباحثني �لهنود حول ر�د�ر �لتنمية �الجتماعية على ثماين �شفات ذ�ت 

�أهمية لبناء جمتمع �شعيد ومزدهر و�آمن؛ هي:
1- �لو�شول �إىل �لغذ�ء و�لتغذية.

2- �لو�شول �إىل �ملياه �ل�شاحلة لل�شرب و�لري، و�ل�شرف �ل�شحي.
3- �لو�شول �إىل �لرعاية �ل�شحية.

4- �لو�شول �إىل توليد �لدخل.
5- �لو�شول �إىل �لتعليم وبناء �لقدر�ت.

6- �لو�شول �إىل جودة �لطاقة وتطبيقات تكنولوجيا �الت�شاالت.
7- جتّنب �لنز�عات �الجتماعية.

8- �لو�شول �إىل �خلدمات �ملالية.
��شتخد�م  كيفية  على  �لرتكيز  �إع���ادة  و�لتقني  �لعلمي  �ملجتمع  على  يجب 
�لتكنولوجيا يف �لقرن �حلادي و�لع�شرين �أثناء حل �مل�شكالت، وعلينا �لتفكري 
بالكيفية �لتي ميكن من خاللها للتقارب �لتكنولوجي �ملتاح لدينا حل بع�ش 
م�شكالت �شكان �الأرياف يف �لعامل �لذين يبلغ عددهم ثالثة مليار�ت، وكيفية 
دون  �أف�شل، ومن  ب�شرية  �أج��ل حياة  �إمكاناتهم من  �إط��الق  على  م�شاعدتهم 
�إتالف �لبيئة من حولنا. وهذ� حتدٍّ رئي�شي وعاجل، وعندما يتم �إجنازه ال بد 
�أن يقل�ش �لفو�رق �لطبقية بني �لغني و�لفقري وبني �حل�شر و�لريف. فاأفقر 
�لنا�ش يف �لعامل يدفع تكلفة عالية لكل و�حدة من �ملر�فق �الأ�شا�شية مثل �ملياه 

�لنظيفة و�الأطعمة �ملغذية و�لرعاية �ل�شحية.
ول��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه����ذه �ل��ت��ح��دي �ل��ك��ب��ري، ه���ن���اك ث���الث���ة م��ن��اه��ج ع��م��ل �أم����ام 

�الجتماعيني �لهنود:
من  �ملنطقة  يف  لل�شرب  �ل�شاحلة  �ملياه  و�شعية  حتديد  على  �مل�شاعدة  �أوال: 
و�أن��و�ع  �لتلوث،  و�أو�شاع  �جلوفية  �ملياه  عن  �خلا�شة  �ملعلومات  توفري  خالل 

�الأمر��ش �ملنقولة باملياه، وبيانات �ال�شتخد�م.
�ملحلية،  �لطاقة  لتوليد  �ل�شاخنة«  »�ل��ن��ق��اط  حت��دي��د  على  �مل�شاعدة  ثانيا: 
�لوقود �حليوي، �لذي ميكن تنميته يف  �لنفايات ومن  مبا فيها �لطاقة من 

�الأر��شي �ملقفرة وم�شانع �لهيدرو على �مل�شتوى �ل�شغري.
ثالثا: ينبغي للتكنولوجيات �مل�شّممة للتنمية �مل�شتد�مة يف �ملناطق �لريفية �أن 

متتلك قوة لتعزيز �إمكانية توظيف �ل�شكان �لريفيني.
�لهند يف 2014

مل  لالأ�شف  لكن  �لهند،  �إىل  بالن�شبة  عظيماً  يوماً   2014 مار�ش   27 يوم  كان 
و�ملحلي  �حلكومي  �ل�شاق  �لعمل  من  عقود  فبف�شل  تقريباً.  �أح��د  يالحظه 

و�لبلدي مت �جناز م�شروع ��شتئ�شال �شلل �الأطفال من �لهند.
وال تز�ل دول عديدة يف �لعامل غري قادرة على ��شتئ�شال هذ� �ملر�ش بينها دول 

جماورة للهند. ويبقى �لتحدي هو �حلفاظ على هذ� �الإجناز.
مبر�ش  طفل  مليون   1.5 نحو  مي��وت   ،2014 �ل��ع��ام  ويف  نف�شها،  �لهند  ويف 
�الإ�شهال، وكان ميكن جتنب هذ� �ملر�ش ب�شهولة عن طريق حت�شني �الأو�شاع 
�لنقية  �مل��ي��اه  وت��وف��ري  �الأف�شل  بال�شكن  و�الأ���ش��ر  �الأط��ف��ال  وت��زوي��د  �ل�شحية 
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�إد�رة حملة ��شتئ�شال  �أطول من  لل�شرب لهم. لكن هذه �ملهمة ت�شتغرق وقتاً 
�ل�شلل.

ويقول �لكاتبان �إنه يف �لعام 1995 �أفاد نحو 5000 خبري ومتخ�ش�ش يف نو�حي 
�حلياة �ملختلفة جمل�ش �لتكنولوجيا و�ملعلومات و�لتنبوؤ و�لتقييم باأن �لهند 
م�شتعدة للنهو�ش با�شتغالل قوة مو�هبها يف �ملو�رد �لب�شرية و�لطبيعية كقوة 
�لعوملة بعد  �آنذ�ك مل تدخل  �لهند  و�إ�شرت�تيجية عظيمة. وكانت  �قت�شادية 
ومل حترر �قت�شادها �إال يف عام 1991 وكانت �ت�شاالت �لهند �لعاملية حمدودة.

�لبريوقر�طية  ب�شبب  �أب��د�ً  ع��اٍل  �قت�شادي  بنمو  �لهندي  �ملو�طن  يتمتَّع  ومل 
للطبقة  �ملعي�شة  م�شتوى  وك��ان  ع��ق��ود.  �أرب��ع��ة  م��دى  على  �ملمتدة  �حلكومية 
�لو�شطى و�لفقر�ء منخف�شا جد�ً. وخالل �ملناق�شات يف �لروؤية �لتكنولوجية 
�خل��رب�ء  معظم  �عترب  حيث  �شاخنة،  مناق�شات  وقعت   ،2020 للعام  �لهندية 
� �أكث طموحاً. لكن يقول �لكتاب  �القت�شاديني ن�شبة 5 باملئة من �لنمو نوًّ
�إنهم خططو� وحددو�، يف كتابهما �ل�شادر يف �لعام 1998 بعنو�ن »�لهند 2020: 
بكثري  �أعلى  �إىل  حتولت  للهند  عمومية  توقعات  �جل��دي��دة«،  لالألفية  روؤي��ة 
��شتقاللها لعقود من  �لهند بعد  �إمكانات  �لنهاية؛ الأنه مل تكت�شف كامل  يف 
�لزمن، وب�شبب �أن معظم �لذين �شاركو� يف �لروؤية �القت�شادية كانو� قد كربو� 
خالل عهد �القت�شاد �ملخطط ومل يفهمو� جيد�ً مدى قوة حترير �القت�شاد 
ت�شمح  كانت  و�لتي  و�لعوملة،  �ل�شوق  لقوى  �لبالد  �قت�شاد  لتحرر  كانت  �لتي 

لقوى �ل�شوق من �لبلد�ن �الأخرى �أن ت�شارك يف �القت�شاد �لهندي.
����ش��ت��م��ل��ْت �ل��ع��ن��ا���ش��ر �الأ���ش��ا���ش��ي��ة ل��ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي ع��ل��ى �ل��ن��م��و يف �ل��ق��وى 
�لتكنولوجية يف فئات �القت�شاد جميعها؛ مثل: �لزر�عة و�لتعدين و�ل�شناعة 
و�لبنية �الأ�شا�شية و�خلدمات، وقام �لقطاع �الإ�شرت�تيجي بدور مهم يف �لنمو. 
�لهنود  �إع��ط��اء  ه��و   2020 �ل��روؤي��ة  ممار�شة  يف  �ملخططون  عمله  م��ا  ك��ل  لكن 
طريقة جديدة للتفكري، حيث بعد قر�ءة كتابهم عن هذه �لروؤية، فاإن معظم 
�لهنود بد�أو� يوؤمنون باأن �لهند قد ت�شبح دولة متقدمة بحلول 2020، حتى 

بد�أ �لبع�ش ي�شتخدم تعبري »�لقوة �لعظمى« للهند.
�لهند يف �لعامل

ُتنِتج 105 ماليني طن  �إذ  �لعامل؛  �أكرب منِتج للحليب يف  �ليوم  �لهند  ُتعترب 
ا، وهي ثاين �أكرب منتج للفو�كه و�خل�شر�و�ت )150 مليون طن �شنوياً(،  �شنويًّ
�أكرب  وثالث  ا(،  �شنويًّ طن  مليون   230( �لغذ�ئية  للحبوب  منتج  �أكرب  وثالث 
كانت  �لروؤية 2020  �إع��د�د  ا(. وخ��الل  �شنويًّ منتج لالأ�شماك )7 ماليني طن 

�لهند حتتل �لدرجة �لثانية يف �إنتاج �حلليب.
�لزر�عي  �أن يوؤدي �لقطاع  �لعام 1995، ومُيكن  �لزر�عي منذ  �الإنتاُج  ا  َنَ لقد 
دور�ً �أكرب، وال ميكن حمو �لفقر يف �لهند، �إال �إذ� نال �لفالحون وعمال �ملز�رع 

دخاًل جيد�ً، حينئذ ت�شبح حياتهم مزدهرة.
تز�ل  ال  لكنها  و�الأملنيوم،  �لفوالذ  و�إنتاج  �لتعدين  � يف  �لهند ن��ًوّ قت  كما حقَّ
مليار   1.2( �شكانها  ع��دد  �إىل  ن�شبة  �لكهربائية  �لطاقة  �ن��ت��اج  يف  مرت�جعة 

ن�شمة( ومقارنة بدول �أخرى.
و�أ�شبحت �لهند يف قائمة �لدول �لع�شر �الأوىل بح�شب �لناجت �ملحلي �الإجمايل، 
بينما كانت يف �ملرتبة �خلام�شة ع�شرة يف �لعام 1996. ويطمح �لكاتب �إىل �أن 
و�مل�شكالت  �ملحلي  �لركود  ب�شبب  لكن  �لثالثة،  �أو  �خلام�شة  �ملرتبة  �إىل  ت�شل 

�لد�خلية مل ت�شل بعد �إىل هذه �لدرجة.
بح�شب   - عامليًّا  �لثانية  �ملرتبة  �إىل  �لو�شول  من  متكنت  �ل�شني  مل��اذ�  لكن، 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل؟
�الإجابة هي �أنَّ �ل�شني قد �أهلت �شعبها للعمل يف �ل�شناعة و�لزر�عة و�خلدمات 
عدد  �أن  مع  �لقائمة  يف  ُعليا  درج��ًة  �ليابان  حتتل  كما  �مل�شافة.  �لقيمة  ذ�ت 
�مل�شكالت  من  �لرغم  على  وهي  �لهند،  �شكان  عدد  ُع�شر  بنحو  يقدر  �شكانها 
�أن ثلث �شكانها من  �لتي تعرقل نوها �القت�شادي وبع�شها ب�شبب  �خلطرة 
�مل�شّنني، لكن كل ياباين يعمل يف �شبيل �لقيمة �مل�شافة لالقت�شاد. ويت�شاءل 
�لباحثان متى ت�شتحق �لهند �أن ت�شل �إىل معايري مثل هذ� �لعمل �الإنتاجي 

ذي �لقيمة �مل�شافة للقوى �لعاملة �لهندية؟
�القت�شاد بعد �لتكنولوجيا

�لكثري  �ملجتمع يف  �لتكنولوجي يف  �ل�شريع و�النت�شار  �لنمو �القت�شادي  �أدى 
�لطبقة  و�أ�شحاب هذه  �ملتو�شطة.  �لطبقة  �ل�شريع يف  �لنمو  �إىل  �ل��دول  من 
هم �لذين ميتلكون �لدخل �الأف�شل تو�فر�ً، و�حتياجاتهم تزيد على �ل�شعار�ت 

�ل�شهرية �لقدمية »�خلبز و�لثوب و�مل�شكن«.

و�أدى �لتحرير �القت�شادي و�لعوملة يف �لهند بعد �لعام 1991 �إىل نو �شريع 
للطبقات �ملتو�شطة. وكان لهذ� �لنمو �ل�شريع يف فر�ش �لعمل ذ�ت �لرو�تب 
و�لدر�جات  �ل�شيار�ت  ب�شر�ء  �لنا�ش  بد�أ  �إذ  �القت�شاد.  تعاقبي يف  �أثر  �جليدة 
�ل��ن��اري��ة و�الأغ���ذي���ة �مل�����ش��ن��ع��ة و�أف�����ش��ل �مل��الب�����ش و�الأح���ذي���ة �ل����خ، �أي �ل�شلع 

�ال�شتهالكية مع خيار�ت متعددة.
قليلة  �خل���ي���ار�ت  وك��ان��ت  مقننة  �ل��الزم��ة  �ل�شلع  معظم  ك��ان��ت  �ل�����ش��اب��ق،  ويف 
وحم����دودة. وك��ان��ت �م��ت��ي��از�ت �ل��و���ش��ول م��ن خ��الل �الت�����ش��االت و�لتو�شيات 
�أ�شبحو�  �أنهم  �ملو�طنون  �شعر  �القت�شاد  �أك��رب. الحقاً مع حترير  �أهمية  ذ�ت 
م��و�ط��ن��ني يف دول���ة متقدمة م��ع ف��ر���ش �ل��وظ��ائ��ف و�ل��دخ��ل �الأف�����ش��ل. وك��ان 
�الآباء م�شتعدين للت�شحية ببع�ش كمالياتهم يف �شبيل توفري �لتعليم �جليد 
الأوالدهم. وكان هذ� هو �ل�شبب يف ت�شجيل �لطالب باأعد�د كبرية يف �ملد�ر�ش 
يف م�شتوى �لثانوية �لعامة، ثم يف فروع �لهند�شة و�لطب و�لتجارة و�القت�شاد 
يف �جلامعات يف �لقطاع �خلا�ش، حيث دفع �الآباء �لر�شوم �ملت�شاعدة يف مقابل 

�خلدمات.
لكن لي�ش هناك من حل وحيد ميكن تنفيذه حلل �مل�شكالت جميعها؛ فاحلياة 
معقدة و�القت�شاد معقد و�لعمليات �لتكنولوجية تتقدم ب�شكل ُموؤثر وباأ�شلوب 
معقد. لذلك؛ فاإن حل �مل�شكالت �لتي يو�جهها �لبلد متعددة �الأوجه. فق�شية 
�لقر�ر  �تخاذ  �لتنفيذية  �ل�شلطة  على  ويجب  ب�شيطة  لي�شت  حلولها  �لف�شاد 

ب�شاأنها وهو �لقر�ر �لذي يكون �تخاذه غري عادي وال ميكن تب�شيطه.
�لقوة  ز�ل��ت  وم��ا  وتتقدم.  �مل�شتقبل  نحو  ت�شري  �لهند  ب��د�أت   2020 روؤي��ة  بعد 
باقية  �لب�شرية  و�ل��ق��در�ت  �لوطنية  و�مل���و�رد  �لهندي  لالقت�شاد  �الأ�شا�شية 
و�ل�شكان �ل�شباب هم فائدة تناف�شية �إ�شافية �إذ� مت �إعد�دهم وتوجيههم جيد�ً.

�لتعّلم من �لفر�ش �ل�شائعة
حتَظى �لهند مبو�رد طبيعية ر�ئعة من بزوغ �ل�شم�ش على مد�ر �ل�شنة وتربة 
ب�شرعة  �لهنود  يتعلم  �إذ  فكري،  ذك��اء  وذي  مطو�ع  و�شعب  للزر�عة،  �شاحلة 
 2020 ع��ام  �لهند  كتاب  ت��ن��اول  وق��د  ب�شرعة.  �لتغري�ت  م��ع  ويتكيفون  فائقة 

حتويل �الإمكانات �لهندية �إىل حقائق.
من �لفر�ش �ل�شائعة: م�شاألة �الإلكرتونيات �لتي بد�أ بع�ش �ملنظرين �لهنود 
�شار�بهاي  فيكر�م  وقام  للم�شتقبل.  ا  مهمًّ �ل�شتينيات عن�شر�ً  منذ  يعتربونها 
باإن�شاء د�ئرة حكومية مركزية لاللكرتونيات يف �شبعينيات �لقرن �لع�شرين. 
وكان للهند يف ذلك �لوقت دور يف �شناعة �إذ�عة جديدة ب�شمامات �إلكرتونية 
كوريا  يف  عليه  كانت  مما  �أف�شل  �أو  م�شاوية  �لهندية  �ل�شناعة  ه��ذه  وكانت 
�ل�شناعات  فكانت  �الإلكرتونيات،  �إن��اء  يف  ي�شرعون  �لهنود  وكان  �جلنوبية. 
�آخ��ذة يف �لظهور   ICs �ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  �جلديدة و�ملنتوجات �جلديدة مثل 

يف تلك �الأيام.
جهاز  ببناء  �الأ�شا�شية  للبحوث  ناتا  معهد  ق��ام  �ملا�شي،  �ل��ق��رن  �شتينيات  يف 
الأجهزة  �الأولية  �ملجموعات  من  و�ح��د�ً  وك��ان  �شمامات،  على  قائم  كمبيوتر 

ليتم �الإب����الغ عنه يف  ك��اف��ي��اً  ك��ب��ري�ً  �إجن����از�ً  �ل��ع��امل. ك��ان ذل��ك  �لكمبيوتر يف 
بال�»تقدم يف �الإلكرتونيات« وكانت  �لتي ت�شّمى  �ل�شنوية من �لكتب  �ل�شل�شلة 

لها تغطية �إعالمية.
�لدم  مبنزلة  هي  �ملتكاملة  و�ل���د�ر�ت  �لدقيقة  �الإلكرتونيات  ف��اإنَّ  �ليوم،  �أم��ا 
)تقنية  �ملعلومات  تكنولوجيا  و�شناعة  �لكمبيوتر  الأجهزة  و�لعظم  و�للحم 
�ل�شلع  ت�شتورد  �أن  �لهندية  �حلكومة  تتوقع   ،2020 بحلول  لكن  �ملعلومات(. 
وي�شاأل  �أم��ريك��ي.  دوالر  مليار   300 بنحو  قيمتها  ت��ق��در  �ل��ت��ي  �الإل��ك��رتون��ي��ة 

�لكاتبان: ماذ� حدث ل�شناعة �الإلكرتونيات يف �لهند؟
�لهندية  �حلكومة  ت�شمح  مل  �لع�شرين،  �لقرن  �شبعينيات  منذ  �أن��ه  ويجيب 
باإن�شاء مر�فق  �ملتكاملة  �ل��د�ر�ت  ت�شنيع  للتو  بد�أت  �لتي  �الأجنبية  لل�شركات 
لها يف �لهند، من خالل �شل�شلة من �لتد�بري �ل�شيا�شية و�لعقبات �الإجر�ئية، 
ومل تبذل حماوالت جادة الإنتاج حو��شيب رئي�شة د�خل �لهند، �شو�ء بتعاون 

�أجنبي �أو من دونه، بحجة �العتماد على �لذ�ت.
�ل�شني  و�أ�شبحت  �لعامل،  يف  �لدقيقة  �الإلكرتونيات  يف  �إف��ر�ط  هناك  �الآن، 
�لهنود  ع��ز�ء  لكن  �لهند.  فاتت  �لفر�شة  لكن  �لعاملية،  �مل��ح��اور  من  وت��اي��و�ن 
�أن »لديهم �ملوهبة و�خلربة يف �لت�شميم، لي�ش الأج��ز�ء من �لرقاقة  �لوحيد 
فح�شب، بل يف �شنع �لرقاقة كاملة«، حيث قامت �شركة »تك�شا�ش �ن�شرتومنت« 

بت�شنيع �لرقاقة �لكاملة للهو�تف �لنقالة يف من�شاأة يف بنغالور.
لكن كان ميكن للهند �أن تدخل ت�شنيع �الإلكرتونيات �لدقيقة و�لكوبيوتر�ت 
باكر�ً وتوفر ��شتنز�ف �حتياطات �لنقد �الأجنبي يف �شر�ئها من �خلارج. كذلك 
ياأتي �الإهمال �لكلي لقطاع �ل�شناعات باأكمله وكان تاأثري ذلك �أكث تدمري�ً، 
و�لعديد من م�شكالت �القت�شاد و�لبطالة على نطاق و��شع هي من نتائج هذ� 

�لتفكري غري �حلا�شم �لذي ��شتمر عقود�ً عدة.
باال�شتعانة  �لت�شعينيات  منت�شف  يف  �لهند  يف  �ملعلومات  تكنولوجيا  �زده��رت 
مب�����ش��ادر خ��ارج��ي��ة مل�����ش��روع��ات �ل�����ش��رك��ات �الأم��ريك��ي��ة يف �ل��ه��ن��د، وه���و �لعمل 
�لتي متيزها  �لهند  ميز�ت  فمن  �مل��ه��رة.  �لعمال  من  كبري�ً  ع��دد�ً  �شم  �ل��ذي 
بطالقة  �الإجنليزية  باللغة  ينطق  فيها  �شعب  وج��ود  �الأخ���رى  �لبلد�ن  ع��ن 
ووجود قوى عاملة من �ل�شباب بعدد كبري، ووقوع �لهند على �لطرف �الآخر 
�أمريكا  �ملوظفون يف  �ملتحدة، فعندما يغلق  �لواليات  �الأر�شية من  �لكرة  من 
مقر�ت �أعمالهم يف �آخر �ليوم، يكون �ل�شباح يف �لهند قد طلع، ويحني �لوقت 
�لتجارية  �الأع��م��ال  ت�شتمر  بحيث  �أعمالهم،  لبدء  �لهند  يف  �لفنيني  للعمال 

ب�شرعة �ل�شوء.
� للهند، فانتهزتها ووفرت كليات �لهند�شة  كانت فر�شة �لعمل هذه جيدة جدًّ
يف �لقطاع �خلا�ش �أغلبية �لقطاع �لعري�ش من �ل�شبان و�ل�شابات �ملهرة �لذين 
تاأثري  �ملعلومات. وكان للدخل �جليد  �ملهمات يف وظائف تكنولوجيا  يتولون 
كبري يف حياة �ل�شباب و��شتهالكهم، ومت ��شتحد�ث وظائف جديدة. وكان هذ� 

�لنمو جدير�ً بالرتحيب.
�حلجم  ومتو�شطة  و�شغرية  دقيقة  م�شروعات  من  �لت�شنيع  �إهمال  متَّ  لكن 
وحتى �شركات �لت�شنيع �لكربى، فيما جاء نو قطاع �ل�شيار�ت و�مل�شتح�شر�ت 
�ل�شيدالنية الإر�شاء مفخرة �لهند يف �لت�شنيع. وت�شاءل قطاع �الأدو�ت �الآلية 
�لذي هو يف �شميم �لت�شنيع، و�لهند �الآن تعتمد على �لو�رد�ت يف ذلك، بعك�ش 

�ل�شني �لتي �أ�شحت حتتل مرتبة عالية يف �شادر�ت هذه �الأدو�ت �الآلية.
�أكرب ق�شة للفر�ش �ل�شائعة حيث  �لكاتبان ركود �لت�شنيع، وهي  كما ينتقد 
رفعت �أ�شو�ت �لتحذير ب�شاأنها منذ مطلع �لقرن �حلادي و�لع�شرين وذهبت 
�ل�شادر�ت  ويف  و�ال�شتثمار  �لعمالة  نو  يف  �شلباً  ذل��ك  �أث��ر  وق��د  �شدى.  كلها 
كذلك، وخلقت هذه �لظاهرة فجوة كبرية بني �لو�رد�ت و�ل�شادر�ت �لهندية؛ 

مما �أدى �إىل �أزمة �لنقد �الأجنبي.

---------------------------------------------
- الكتاب: »الهند ما بعد العام ٢٠٢٠: رؤية مستقبلية«.

- الــمــؤلــف: أبـــو الــفــخــر زيـــن الــعــابــديــن عــبــد الــكــالم 
وياغناسوامي سواندار راجان.

- ترجمة: د. صهيب عالم.
- الناشر: مؤّسسة الفكر العربى، ٢٠١9.
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الوهم الكبير: األحالم الليبرالية والواقع الدولي
جون.ج ميرشمير

الهيمنة الليبرالية استراتيجية طموحة تهدف إلى تحويل أكبر عدد ممكن من الدول إلى ديموقراطيات ليبرالية، مع الترويج القتصاد دولي مفتوح وبناء 
القوى  العالمي. يصف هذا الكتاب ماذا يحدث عندما تتبع  مؤسسات دولية، تسعى في جوهرها لنشر قيمها على نطاق واسع وبعيد على المستوى 

العظمى استراتيجية “الهيمنة الليبرالية” على حساب ميزان القوى السياسية.
يعتبر الكثير من نخب السياسة الخارجية في الغرب استراتيجية “الهيمنة الليبرالية” سياسة حكيمة يجب على الدول الليبرالية تبنيها بشكل بديهي، 
وأّن نشر الليبرالية على مستوى العالم ذو مغزى أخالقي واستراتيجي، فهم يعتبرونه طريقة ممتازة لحماية حقوق اإلنسان والتي ُتنتهك أحيانا في بعض 
الدول، كما يزعم مؤيدو “الهيمنة الليبرالية” أنها تساعد في حماية القيم الليبرالية بالقضاء على الدول االستبدادية، والتي قد تقدم الدعم للقوى غير 

الليبرالية في داخل الدول الليبرالية.

�هتماما  �الأيديوجليات  خمتلف  من  �لعظمى  �لقوى  تهتم   
عميقا ببقائها، مما ي�شكل خطر� د�ئما يف ظل �لنظام ثنائي 
�لقوى  ب��ني  �مل��و�ج��ه��ة  تتم  ب���اأن  �الأق��ط��اب  متعدد  �أو  �لقطب 
�لعظمى يف هذه �لظروف، نادر� ما تكون �لقوى �لعظمى يف 
و�شع مُيكنها من �تباع �شيا�شة خارجية ليرب�لية كاملة، ماد�م 
�أم��ام كل قوة  �أك��ث على هذ� �لكوكب فلي�ش  �أو  هناك قوتان 
�لعاملي.  �إيالء �هتمام وثيق لو�شعها يف ميز�ن �لقوى  �شوى 
تنتهج �لقوى �لعظمى �لليرب�لية �شلوكا ثابتا با�شتمر�ر، فهي 
�عتمدو�  و�إذ�  كالو�قعيني،  وتت�شرف  ليرب�ليا  تتبنى خطابا 
�شيا�شة ليرب�لية تتعار�ش مع �ملنطق �لو�قعي فاإنهم يندمون 
فيما بعد. تو�جه �لدميوقر�طية �لليرب�لية يف بع�ش �الأحيان 
تو�زنا �إيجابيا للقوى، بحيث تكون قادرة على تبني �لهيمنة 
�لليرب�لية، ومن �ملرجح �أن تن�شاأ هذه �حلالة فقط يف عامل 
�أحادي �لقطب، حيث ال يكون ثمة د�ع للقلق �إز�ء تعر�ش �أي 
من �لقوى �لعظمى �لوحيدة لهجوم من جانب قوى �أخرى، 
نظر� لعدم وجودها من �الأ�شا�ش، فالقطب �لليرب�يل �لوحيد 
�شوف يتخلى عن �لو�قعية ويعتمد �شيا�شة خارجية ليرب�لية. 
�ل�شعب كبح  �لليرب�لية لديها عقلية مت�شلبة، ومن  �لدول 
جماحها، الأن �لليرب�لية تثمن مفهوم �حلقوق غري �لقابلة 

للت�شرف �أو �حلقوق �لطبيعية.
كل  حقوق  �إز�ء  عميق  بقلق  �لتقليديون  �لليرب�لون  ي�شعر   
فرد على هذ� �لكوكب. �إّن هذ� �ملنطق �لعاملي يخلق م�شوغا 
قويا للدول �لليرب�لية للتدخل يف �ل�شوؤون �لد�خلية للبلد�ن 
�أّن  تعترب  كما  مو�طنيها،  حقوق  خطري  ب�شكل  تنتهك  �لتي 
�أف�شل طريقة ل�شمان عدم �لتعدي على حقوق �الأجانب هي 
�أن يعي�شو� يف دول دميوقر�طية ليرب�لية، ويوؤدي هذ� �ملنطق 
يف  �ل��ه��دف  يتمثل  حيث  �لنظم،  لتغيري  ن�شطة  �شيا�شة  �إىل 
�الإطاحة باالأنظمة �مل�شتبدة وو�شع دميوقر�طيات ليرب�لية 
ويرجع  �ملهمة،  ه��ذه  م��ن  �لليرب�ليون  يخجل  وال  مكانها، 
ك��ب��رية، و�إمي���ان  ت��ك��ون لديهم ثقة  �أن��ه��م غالبا م��ا  �إىل  ذل��ك 

�الجتماعية  بالهند�شة  �لقيام  على  دولتهم  ق��درة  يف  عميق 
يف �ل��د�خ��ل و�خل����ارج ع��ل��ى ح��د ���ش��و�ء، وي��ع��ت��ق��دون �أي�����ش��ا �أن 
�إيجاد عامل تقطنه دميوقر�طيات ليرب�لية هو �شيغة مثلى 
لتحقيق �ل�شالم �لعاملي، و يوؤدي �إىل �لق�شاء على �حلرب، بل 
و�لتهديد�ت  �الإره��اب  �أنه يق�شي على ويالت  �إىل  ويذهبون 
�لد�خل  �لليرب�لية يف  �إنها طريقة مثالية حلماية  �لنووية، 

و�خلارج.
حتقيق  يف  غالبا  �لليرب�لية«  »�لهيمنة  ��شرت�تيجية  تف�شل   
�أه��د�ف��ه��ا ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ه���ذ� �حل��م��ا���ش، وت��ك��ون تكاليف 
بالدولة  �الأم��ر  ينتهي  �أن  �ملرجح  وم��ن  باهظة،  �لف�شل  ه��ذ� 
م�شتوى  م��ن  �شيزيد  مم��ا  تنتهي،  ل��ن  ب��ح��روب  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة 
�ل�شر�ع على م�شتوى �ل�شيا�شة �لدولية بدال من �أن يقلل منه، 
وبالتايل يزيد من تفاقم م�شاكل �نت�شار �حلروب و�الإرهاب. 
وعالوة على ذلك، فاإن �ل�شلوك �لع�شكري للدولة يكاد يكون 
�لليرب�لية  �إىل تهديد قيمها  �الأم��ر  �أن ينتهي به  �ملوؤكد  من 
�خل��ا���ش��ة. ف��اإن��ه��م ي��ع��ت��ق��دون �أّن �ل��ت��ح��ري��ر يف �خل����ارج ي���وؤدي 
ل��و حققت  و�أخ���ري� حتى  �ل��د�خ��ل،  �لليرب�لية يف  ت��اأم��ني  �إىل 
وبعيد�،  �لدميوقر�طية قريبا  ن�شر  �أهد�فها ومت  �لليرب�لية 
�القت�شادية،  �لعالقات  وتعزيز   - دولية  موؤ�ش�شات  و�إن�شاء 

فاإنها لن حتقق �ل�شالم �لدويل.
ي��ت��ن��اول �ل��ك��ت��اب �مل���ذ�ه���ب �ل��ث��الث��ة »�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة، �ل��ق��وم��ي��ة، 
و�لو�قعية« وكيف يتم �لتفاعل بينهم للتاأثري على �ل�شيا�شة 
لقرون  �لعامل  �شيا�شة  �شكلت  �أيديولوجيات  وه��ي  �لدولية، 
تلك  حتديد  دون  �لليرب�لية  ح��دود  معرفة  ميكن  وال  ع��دة 
�الأيديولوجيات، �لقومية �أيديولوجية �شيا�شية قوية للغاية 
�الأمم  من  و��شعة  جمموعة  �إىل  �لعامل  تق�شيم  ح��ول  ت��دور 
�مل��ك��ون��ة م��ن وح����د�ت �ج��ت��م��اع��ي��ة ه��ائ��ل��ة، ول��ك��ل منها ثقافة 
مميزة، فكل �أمة تقريبا تف�شل �أن تكون لها دولتها �خلا�شة 
�الأول  �ل�شامن  كونها  يف  �لقومية  �لدولة  �أهمية  تنبع  بها، 
�لقومية«  »�ل��دول��ة  م�شطلح  ن�شاأ  ولقد  مو�طنيها،  حلقوق 

مرتبطا ب�شورة �لدولة �حلديثة يف �لغرب منذ �لقرن �لتا�شع 
�لوحدتني  بني  �جلمع  تعني  �لقومية  فل�شفة  وكانت  ع�شر. 
�أكث  على  �شيا�شية  وح��دة  تقوم  فال  و�ل�شيا�شية،  �لطبيعية 
�أخرى  �أو بعبارة  �ل��دول،  �أم��ة، وال تتوزع بني عديد من  من 
يعني مبد�أ �لقوميات، حق كل �أمة يف �أن ت�شكل دولة م�شتقلة، 
ويالحظ �أن �لدولة �حلديثة تربط بني عنا�شرها �لب�شرية 
مو�طنون  »ثمة  �ل��دول��ة  �إقليم  �إط��ار  ففي  �لقومية،  برباط 
يرت�بطون فيما بينهم وبني �لدولة برباط �شيا�شي دعامته 
ي�شغلون  �مل��و�ط��ن��ني  ه���وؤالء  �أن  ذل��ك  على  وي��رتت��ب  �لقومية 
�شنا معينة  يبلغون  »و�أنهم حني  �لدولة  �ملنظمة يف  �ل�شلطة 
من  ه����وؤالء  ع���د�  وف��ي��م��ا   »citizens م��و�ط��ن��ني  ي�شبحون 
مر�كزهم  تختلف  �أجانب  فهم  �لدولة  �إقليم  على  �ملقيمني 
�ل�شيا�شية �لقانونية متاما عن مركز �ملو�طنني �لذين طاملا 
يكاد يقت�شر على  �إننا نعي�ش يف عامل  بالرعايا.  �أي�شا  �شمو� 
�لدول �لقومية، مما يعني �أن »�لليرب�لية و�لقومية« يجب �أن 
تتعاي�شا، ولكن عندما تت�شادمان فاإن �لقومية تفوز تقريبا، 
�لليرب�لية  �ل�شيا�شة  �ل��ق��وم��ي��ة  ت��اأث��ري  ي��ق��و���ش  م��ا  وك��ث��ري� 
�خلارجية. تركز �لقومية على �شبيل �ملثال تركيز� كبري� على 
�شتقاوم  �ل��دول  �أن معظم  يعني  ما  وهو  �مل�شري،  تقرير  حق 
�شيا�شاتها  يف  للتدخل  �لعظمى  �لليرب�لية  �ل��ق��وى  ج��ه��ود 
�لد�خلية - وهو بالطبع ما تدور حوله �لهيمنة �لليرب�لية. 
ت�����ش��ط��دم �ل��ع��ق��ي��دت��ان )�ل��ق��وم��ي��ة و�ل��ع��ق��الن��ي��ة( م��ع حقوق 
و�لعقالنية  �لقومية  �أن  ب��اإي��ج��از  �ل��ك��ات��ب  وي��ذك��ر  �الإن�����ش��ان، 
ت�شكل جزء كبري من  فلقد  غالبا،  �لليرب�لية  تتفوقان على 
عاملنا من هاتني �لنزعتني �لقويتني )�لقومية و�لعقالنية(، 
ول��ي�����ش �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة. وت��ع��ن��ي �ل��ع��ق��الن��ي��ة ���ش��دور �مل��م��ار���ش��ات 
�لهوى  عن  ولي�ش  �ملنطقية  ومعايريه  �لعقل  عن  �ل�شيا�شية 
و�لتع�شب وتقلبات �ملز�ج. تبالغ �لليرب�لية يف تقدير �حلقوق 
�أن كل فرد له نف�ش �حلقوق،  �لفردية، ويعتقد �لليرب�ليون 
�لقومية  بينما  �إليه،  ينتمي  �ل��ذي  �لوطن  عن  �لنظر  بغ�ش 

فينان نبيل *
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ال  �أّنها  يعني  الأ�شفل، مما  �أعلى  �أيديولوجية مت�شاعدة من 
�أّنها غري قابلة للت�شرف. ال تهتم  تتعامل مع �حلقوق على 
معظم �لدول يف جميع �أنحاء �لعامل كثري� بحقوق �الأفر�د يف 

دول �أخرى بنف�ش قدر �هتمامهم بحقوق مو�طنيها.
�ل�شيا�شة �خلارجية  فهم  �لرغبة يف  �لكتاب من  ينطلق هذ� 
��شرت�تيجية  تتبنى  و�ل��ت��ي  �الأخ���رية  �ملرحلة  يف  �الأمريكية 
�مل��ت��ح��دة من  �ل���والي���ات  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة، ف��ق��د خ��رج��ت  �لهيمنة 
�أق���وى دول���ة يف �ل��ن��ظ��ام �ل���دويل،  �حل���رب �ل��ب��اردة باعتبارها 
بينما كان �الحتاد �ل�شوفييتي ينهار يف عام 1991، وهو و�شع 
�لليرب�لية« على دول  �لهيمنة  »�شيا�شة  ملتابعة فر�ش  مثايل 
�الأمريكية  �خلارجية  �ل�شيا�شة  موؤ�ش�شة  ��شتعانت  �ل��ع��امل. 
وق��در  �ل����رتدد،  م��ن  قليل  ب��ق��در  �ل��ط��م��وح��ة  �ل�شيا�شة  ب��ه��ذه 
و�لعامل،  �ملتحدة  �لواليات  �لتفاوؤل حول م�شتقبل  كبري من 
عندما   ،2017 1993�إىل  بني  ما  �لفرتة  على  �لكتاب  ويركز 
�أوباما« على �ل�شيا�شة  �إد�ر�ت »كلينتون، بو�ش،  كانت ت�شيطر 
مبتابعة  كامال  �لتز�ما  �الإد�ر�ت  تلك  و�لتزمت  �خلارجية، 
�أوب��ام��ا  �لرئي�ش  �أّن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة،  �لهيمنة 
�أّن هذه  �إال  �ل�شيا�شة،  �لتحفظات على هذه  كان لديه بع�ش 
�لكيفية  �الع��ت��ب��ار  يف  لتاأخذ  باالأهمية  تكن  مل  �لتحفظات 
�شيا�شتها يف �خل�����ارج. وال  �إد�رت�����ه  ب��ه��ا  ك��ان��ت مت��ار���ش  �ل��ت��ي 
الأّن��ه من  �أوال:  ل�شببني،  ناجحة  تر�مب  �إد�رة  �لكاتب  يعترب 
�ل�شعب حتديد �ل�شكل �لذي �شتبدو عليه �ل�شيا�شة �خلارجية 
للرئي�ش تر�مب، على �لرغم �أّنه و�شح يف خطابه �أثناء حملته 
عام 2016 �أّنه يدرك �أّن �شيا�شة »�لهيمنة �لليرب�لية« و�جهت 
ف�شال ذريعا، و�أنه يود �لتخلي عن مفاتيح تلك �ال�شرت�تيجية. 
�شيا�شة  �أع��اد  ونهو�شها  �ل�شني  �شعود  ب��اأّن  �العتقاد  ثانيا: 
�مل��ط��اف، لن  �ل��ط��اول��ة، يف نهاية  �إىل  �لعظمى  �ل��ق��وى  ت��ع��دد 
يكون لرت�مب خيار �شوى �لتحرك نحو ��شرت�تيجية كربى 
تعتمد على �لو�قعية، حتى لو قوبل ذلك مبقاومة كبرية يف 

�لد�خل.
ي��ط��رح �ل��ك��ات��ب ت�����ش��اوؤال ح���ول م��اه��ي��ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة و�أ�ش�شها 
�ل��ف��ك��ري��ة، وم��ي��ز ب���ني م���ا ي��ع��رف ب�����« ل��ي��رب�ل��ي��ة ف��ي��ف��ن��دي«، 
و«�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة �ل��ت��ق��دم��ي��ة«، » ل��ي��رب�ل��ي��ة ف��ي��ف��ن��دي« ه��ي نهج 
ل��ت�����ش��وي��ة م��وؤق��ت��ة م��ق��ب��ول��ة ب��ني �مل��و�ط��ن��ني ال ي��ت��و�ف��ر فيها 
�الإج���م���اع �الأخ���الق���ي �لعميق �ل���ذي ط��ال��ب ب��ه �ل��ع��دي��د من 
�لليرب�ليني. هناك �ختالف �أ�شا�شي بني »ليرب�لية فيفندي«، 
ب�شكل  �حل��ق��وق  حت�شر  ف���االأوىل  �لتقدمية«،  �لليرب�لية  و« 
كبري يف �حلريات �لفردية، حيث يت�شرف �جلميع دون خوف 
�أمثلة  من تدخل �حلكومة، وتعد حرية �لتعبري و�ل�شحافة 
�حلريات  ه��ذه  حلماية  م��وج��ودة  و�حلكومة  �حل��ق��وق،  لهذه 
من  �أو  �ملجتمع،  د�خ��ل  من  �إم��ا  تنبثق  �لتي  �لتهديد�ت  من 
�لتقدمية«  »�لليرب�لية  بينما متنح  �الأو�شع خارجها،  �لعامل 
نف�ش �حلريات �لفردية، و�لتي ت�شمى �أحياًنا »حقوًقا �شلبية«، 
�لتي  �حلقوق  من  مبجموعة  ب�شدة  ملتزمون  ا  �أي�شً لكّنهم 
�شخ�ش  لكل  �ملثال،  �شبيل  على  بن�شاط.  لها �حلكومة  ت��روج 

�حل����ق يف ت��ك��اف��وؤ �ل���ف���ر����ش، وه����و م���ا ال مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه �إال 
»فيفندي«  ليرب�لية  تختلف  �إذن  ن�شطة.  حكومية  مب�شاركة 
�أن  �لذي ينبغي  �لدور  �لتقدمية ب�شدة حول  �لليرب�لية  عن 
�أّن  على  فيفندي«  »ليرب�لية  ت�شر  فبينما  �ل��دول��ة،  تتحمله 
ولي�ش  ميكن،  ما  باأقل  �ملجتمع  يف  تتدخل  �أن  يجب  �ل��دول��ة 
�حلكومة  تكون  �أن  رف�ش  �إىل  مييلون  �أنهم  �لغريب  باالأمر 
قادرة على �لقيام بهند�شة �ملجتمع، بينما ياأخذ �لليرب�ليون 
تعزيز  ميكنها  ن�شطة  دول��ة  يف�شلون  �إنهم  �ملعاك�ش،  �ل���ر�أي 
�حلقوق �لفردية، ولديهم �إميان �أكرب بقدرة �حلكومات على 
�لقيام بالهند�شة �الجتماعية. وغالبا ما تنت�شر �لليرب�لية 
�لتقدمية الأّن تعقيد�ت ومتطلبات �حلياة يف �لعامل �حلديث 
�لهند�شة  يف  بعمق  �مل�شاركة  �شوى  خيار  �أي  للدول  ترتك  ال 
هذ�  �الإي��ج��اب��ي��ة.  �حل��ق��وق  تعزيز  ذل��ك  يف  مب��ا  �الجتماعية، 
�أكث  �مل�شروع  �ل��دول ت�شارك يف هذ�  �أن بع�ش  �إنكار  ال يعني 
يختلف  �أن  ميكن  �ل��دول��ة  م�شاركة  عمق  �أن  �أو  غ��ريه��ا،  م��ن 
باختالف �لوقت و�لظروف �ل�شيا�شية. يرى �لكاتب �أنا نعي�ش 
يف ع�شر �لدولة �لتدخلية، وهي �لدولة �لتي تدعم �لتدخل 
�شوؤون  يف  �لتدخل  �أو  �لد�خلي،  �قت�شادها  يف  �حلكومة  من 
�شوف  ه��ذ�  ب��اأن  لالعتقاد  �شبب  هناك  ولي�ش  �أخ���رى،  دول��ة 

يتغري يف �أي وقت قريب.
حت��ظ��ى �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة ب��اه��ت��م��ام ك��ب��ري يف ع���امل �الأف����ك����ار، ويف 
�لليرب�لية  ي��ع��رف  وه��و  �ل��ك��ات��ب  وي��ق��دم  �لعملية،  �مل��م��ار���ش��ة 
هما  �ل�شيا�شية،  لليرب�لية  ك�شور  ي�شنفان  �آخرين  مذهبني 
»جريمي  و�شف  �ملثالية«.  �لليرب�لية  و«  �ملنفعة«،  »م��ذه��ب 
�لطبيعية  �حل��ق��وق  �لنفعي  للمذهب  �ل��روح��ي  �الأب  بنتام« 
ب��اأن��ه��ا »ه����ر�ء ب��الغ��ي ب��ال رك���ائ���ز«، ك��م��ا ن��ق��د �ل��ك��ات��ب »ك���ارز« 
�لليرب�لية �لكال�شيكية يف كتابه »�أزمة �لع�شرين �شنة 1930، 
�أق��ل  �هتماما  و�أوىل  �ل��دول��ي��ة،  �ل�شيا�شة  يف  تطبيقها  ونقد 
بالليرب�لية �لعملية و�لتقدمية، و�لتي مل تكن حتظى يف ذ�ك 
ومذهب  �ملثايل  باملذهب  �أك��ث  ويهتم  ك��اف،  بتقدير  �لوقت 

�ملنفعة وقد كانا �أكث تاأثري� يف بريطانيا �آنذ�ك.
يجب �الإ�شارة �إىل �أن م�شطلحي �لليرب�لية و�لدميوقر�طية 
ي��ت��ق��اط��ع��ان ف��ي��م��ا ي��ع��رف ب���� »�ل��دمي��وق��رط��ي��ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة«، 
معرفة  بينهما  للتمييز  �مل��ه��م  وم��ن  خمتلفان،  و�مل��ف��ه��وم��ان 
ب��اأّن��ه��ا  »�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة«  �ل��ك��ات��ب  ي��ع��رف  �ل��ع��الق��ة بينهما، 
ك��ل مو�طنيها  و�أن  و����ش��ع،  �م��ت��ي��از  ن��وع م��ن �حل��ك��وم��ات لها 
ي�شع  ذلك  وبعد  �النتخابات،  عرب  حكامهم  �ختيار  ميكنهم 
هوؤالء �حلكام �لقو�عد �لتي حتكم �لدولة وينفذونها، وعلى 
�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة ه��ي ك��ل م��ا يتعلق باحلقوق  �ل��ن��اح��ي��ة �الأخ����رى 
�ل���ف���ردي���ة. مت��ت��از �ل���دول���ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة ب��االه��ت��م��ام ب��ح��ق��وق 
�أن  �إنه من �ملمكن  مو�طنيها وحمايتهم من خالل �لقانون. 
يكون لدينا دميوقر�طية ليرب�لية وت�شحق �الأغلبية �ملنتخبة 
حقوق �الأقلية وهو ما يطلق عليه بطغيان �الأغلبية. �لدول 
ت��ك��ون دمي��وق��ر�ط��ي��ة؛ الأن مفهومها  �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة غ��ال��ب��ا م��ا 
حقوق  وه��ي  للت�شرف،  �لقابلة  غ��ري  �حل��ق��وق  على  ينطوي 

يجب �لتمتع بها كاحل�شول على �شوت يف �النتخابات.
�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة،  ب���ني  �ل���ع���الق���ة  �أّن   و����ش���ح م���ارك���و����ش ف��ي�����ش��ر 
و�ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة ع���الق���ة �خ����ت����الف؛ �ل���ل���ي���رب�ل���ي���ة ت���دل 
ع��ل��ى �مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة يف �أع��ل��ى درج��ات��ه��ا، بينما 
�أدن��ى  يف  فقط  �لليرب�لية  �حلقوق  تت�شمن  �لدميوقر�طية 
���ش��وره��ا، وق���د مي��ك��ن ط���رح ف��ك��رة �ل�����دول �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة �شد 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة ع��ن��دم��ا ت��وؤ���ش�����ش �الأق��ل��ي��ات للحقوق و�ل��ت��ي 

تتعار�ش مع �آر�ء وقر�ر�ت �الأغلبية. 
يثبت عامل �لعالقات �لدولية �ل�شهري »جون مري�شيمري« �أن 
�لواليات  تنتهجها  خارجية  ك�شيا�شة  �لليرب�لية«  »�لهيمنة 
�ملتحدة �الأمريكية منذ �نتهاء �حلرب �لباردة حمكوم عليها 
�شيا�شة  و��شنطن  تتبنى  �أن  �ملنطقي  من  �أّن  وي��رى  بالف�شل، 
�لتي  للكيفية  �شليم  فهم  �إىل  ت�شتند  حتفظا  �أك��ث  خارجية 
�ع��ت��ق��اد على  ه��ن��اك  و�ل��و�ق��ع��ي��ة.  �لقومية  �ل��ن��زع��ة  بها  تقيد 
تن�شر  �أن  يجب  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أّن  �لغرب  يف  و��شع  نطاق 
�القت�شاد  وتعزيز  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  جميع  يف  �لدميوقر�طية 
�أن تعيد  �لدويل �ملفتوح، وبناء �ملوؤ�ش�شات، كان من �ملفرت�ش 
�لتي  �ملتحدة  �لواليات  ب�شورة  �لعامل  ت�شكيل  �ل�شيا�شة  هذه 
وجعل  �ل�شالم،  وتعزيز  �الإن�شان،  حقوق  حماية  على  تعمل 
�الأم��ر  �نتهى  وب��دال منه  ه��ذ� مل يحدث،  �آمنا، ولكن  �لعامل 
بالواليات �ملتحدة كدولة ع�شكرية حماربة، تقّو�ش �ل�شالم، 

وت�شر بحقوق �الإن�شان، وتهدد �لقيم �لليرب�لية يف �لد�خل.
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فكر ثانية: كيف تستدل وتحاجج
والتر ارسمسترونج

إن هذا الكتاب طريف ومفيد في المنطق التطبيقي، صاحبه أحد أشهر أساتذة المنطق على الشبكة العنكبوتية، وهو الذي كان وال زال 
يعطي دروسا شهيرة في كيفية االستدالل والتعليل والمحاججة. وصاحبه ينطلق من فكرة أن عالمنا الشخصي والسياسي يعج بالحجج 
المؤيدة للخالف؛ بعضها قوي وجيه، وبعضها دنيء مر علقم. على أّن المنطق الحجاجي يساعدنا على تقدير الضرب األول وعلى تسفيه 
الضرب الثاني من هذه الحجج، يعلمنا هذا الكتاب إذن كيف نتوقف عن النزوع إلى الغلبة في كل مناظرة حبا للجاه وطلبا للصيت، وكيف 
نصير أكثر تواضعا بأن نتعلم البناء المشترك للحجج، وأن نتبع إرادة إظهار الحق ال الرغبة في إسكات الخصم بأي وسيلة اتفقت، ولو باتباع 

طريق األغلوطات غير المأمون.

�لتفكري مهم، وهذه �لكتاب �شوف يعلمك كيفية �لقيام 
�لقو�عد  بع�ش  تتعلم  �شوف  كذلك  جيد،  ب�شكل  بذلك 
�لب�شيطة و�حليوية �لتي يجب �تباعها يف �لتفكري يف �أي 
مو�شوع على �الإطالق وبع�ش �الأخطاء �ل�شائعة و�ملغرية 
�لكاتب  يناق�ش  ك��م��ا  �ل��ت��ف��ك��ري.  يف  جتنبها  ي��ج��ب  �ل��ت��ي 
كيفية حتديد وحتليل وتقييم �حلجج من قبل �أ�شخا�ش 
�آخ���ري���ن مب��ا يف ذل���ك �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ون، وب��ائ��ع��و �ل�����ش��ي��ار�ت 
بك  خا�شة  حجج  �إن�شاء  وكيفية  و�ملعلمون  �مل�شتعملة، 
من �أجل م�شاعدتك يف تقرير ما يجب ت�شديقه �أو ماذ� 
�أي  �لتعامل مع  �شتكون مفيدة يف  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  تفعل. 

�شيء يهمك.
�إن ع���و�مل���ن���ا �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة و�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ت��ع��ج ب��احل��ج��ج 
ع��دم  و�إن  وت���اف���ه،  ���ش��غ��ري  بع�شها  �أن  �إذ  و�خل���الف���ات؛ 
وباء  هو  �ملعار�شة  وفهم  و�شط،  حل  �إيجاد  على  �لقدرة 
�إىل  �لتفاو�ش،  �لتي ترف�ش  �لدول  �ليوم، �نطالقا من 
�ل�شيا�شيني �لذين يلجاأون �إىل قاعدتهم. �أنتجت و�شائل 
�ملو�قف  ت�شيطر  عاملا عنيفا حيث  �الجتماعي  �لتو��شل 
�ملتطرفة �شيطرة كبرية على جمريات �الأح��د�ث. وهذ� 
�أن  �ل��ذي ميكن  ي���وؤدي �إىل �شيطنة �جل��ان��ب �الآخ���ر،  م��ا 
يحرز تقدما �شئيال للغاية، و�لنتيجة �لنهائية هي زيادة 
�ملر�كز. كيف حدث هذ�، وما �لذي ميكن عمله  تو�شيع 
للت�شدي له؟ يقول و�لرت �شينوت �أرم�شرتونغ �إن هناك 
ما ي�شمى �حلجة »�جليدة« �لتي ميكن �أن تدفع �حلجج 
�ملتبادلني،  و�الح���رت�م  �لتفاهم  من  مزيد  �إىل  �ملعقولة 
وحتى �إذ� كان �لطرفان غري مقتنعني باالآخر، فال تز�ل 

�لت�شوية ممكنة.
�إعادة �لتفكري مرة �آخرى يو�شح �أهمية �حلجج �جليدة، 
�أن تكون  ب���دال م��ن  �ل�����ش��ائ��ع،  �ل��ف��ه��م  ���ش��وء  ويك�شف ع��ن 
م�شابقة  يف  عليهم  �لتغلب  �أو  �الآخ��ري��ن  الإق��ن��اع  و�شيلة 

فكرية، يرى �شينوت �أرم�شرتونغ �أن �حلجج �أد�ة �أ�شا�شية 
للتفاعل �لبناء مع �الآخرين. بعد �إظهار كيف �أدى ف�شل 
وُيظهر  �حلالية،  �ملجتمع  م�شاكل  �إىل  �جليدة  �حلجج 

هذ� �لكتاب للقر�ء ما �لذي يجعل �حلجة جيدة.
�الأمثلة  و�لعملي، مع  �لو��شح و�حليوي  �لكتاب  يف هذ� 
�ل���وف���رية م���ن �ل�����ش��ي��ا���ش��ة و�ل��ث��ق��اف��ة �ل�����ش��ع��ب��ي��ة و�حل��ي��اة 
�حلجة،  ي��ح��دد  �ل���ذي  م��ا  �أرم�����ش��رتون��غ  ي�شرح  �ليومية، 
وي��ح��دد م��ك��ون��ات �حل��ج��ج �جل��ي��دة، وك��ذل��ك �ملغالطات 
�لتي يجب جتنبها، ويو�شح ما هي �حلجج �جليدة �لتي 
ميكن �أن تنجز. با�شتخد�م هذه �الأدو�ت، �شيتمكن �لقر�ء 
و�لتقدم  �ل�شيئة،  �ل�شيئ و�حلجج  �لتفكري  �كت�شاف  من 
لكنها منطقية. هذه  يف وجهات نظرهم بطريقة قوية 
�ملدنية  ثقافتنا  �إ���ش��الح  يف  ت�شاعد  �أن  ميكن  �مل��ه��ار�ت 

�ملمزقة.
�مل�شرتك  �لبناء  تعلم  �أهمية  �إي�شاح  يف  �لكاتب  �نطالق 
الإن��ه من وجهة  �حل��ق،  �إظ��ه��ار  �إر�دة  نتبع  و�أن  للحجج، 
�لتي  �مل�شائب  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إىل  ذل��ك  ع��دم  �أدى  ن��ظ��ره 
�ل�شائع،  و�الإره����اب  �لفاتكة،  �حل���روب  مثل  عاملنا  تهدد 
وع��دم  �ل�شديد،  و�لفقر  للجوء،  �مللتم�شني  �ملهاجرين 
وتغري  �لعرقية،  و�لتوتر�ت  �الزدي��اد،  �الآخ��ذ يف  �مل�شاو�ة 
�مل���ن���اخ �ل�����ذي ي���ل���وح يف �الأف������ق، و�الأم�����ر�������ش �مل��ت��ف�����ش��ي��ة، 
�مل��ت��ده��ورة،  و�مل���د�ر����ش  �مل��رت��ف��ع��ة،  �ل�شحية  و�ل��ت��ك��ال��ي��ف 
و�الأخبار �ليومية �لتي تزيدنا كاآبة. ال ميكن حل �أي من 
هذه �مل�شاكل دون تعاون و��شع �لنطاق. يف �لو�قع، تتطلب 
�حللول �حلقيقية �لتعاون بني جمموعات متنوعة من 
�الأ�شخا�ش ذوي �ملعتقد�ت و�لقيم �ملت�شاربة.  ال يقت�شر 
�أن يوقف دع��اة �حل��رب عن �لقتال،  �الأم��ر على �شرورة 
ويحتاج  �لتمييز،  عن  �لكف  �إىل  �لعن�شريون  يحتاج  بل 
ال  �الأ�شا�شية.    �حلقائق  تعلم  �إىل  �جلاهلون  �حلمقى 

ميكن حل م�شكلة �لالجئني ما مل يتفق عدد من �لدول 
ذ�ت �الأهد�ف و�الفرت��شات �ملتباينة على طبيعة �مل�شكلة 
بن�شيبهم.  بالقيام  �جلميع  الإقناع  يتحدو�  ثم  وحلها، 
�لبلد�ن  تتفق  مل  م��ا  �مل��ن��اخ  تغري  م�شكلة  ح��ل  ميكن  ال 
�أنحاء �لعامل على وجود م�شكلة ثم تقلل من  يف جميع 
�إن��ت��اج��ه��ا م��ن غ����از�ت �ل��دف��ي��ئ��ة. ال مي��ك��ن �ل��ق�����ش��اء على 
�الإره�����اب ح��ت��ى حت���رم ك��ل دول���ة �الإره��اب��ي��ني م��ن �مل��الذ 

�الآمن.
ال يكفي �أبد� ل�شخ�ش و�حد �أو حتى دولة و�حدة �أن تقرر 
ما يجب �لقيام به، ثم تفعل ذلك مبفردها. �إنهم بحاجة 
قدما.  بامل�شي  �الآخ��ري��ن  م��ن  �لعديد  �إق��ن��اع  �إىل  �أي�شا 
�لكثري من �لق�شايا و��شحة للعيان. ما هو غري و��شح 
�لكبرية  �لنفوذ  ذوو  �الأ�شخا�ش  يقوم  ال  مل��اذ�  هو  متاما 
ب��ذل��ك فح�شب.  �ل��ع��ن��اي��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا  بتلك  و�مل��خ��ت�����ش��ون 
مينحنا  �مل�شرتكة؟  م�شاكلهم  حلل  معا  يعملون  ال  مل��اذ� 
و�لتحكم  و�لتو��شل  للتعلم  ر�ئعة  قوى  �ملعا�شر  �لعلم 
هذه  ��شتخد�م  يف  نف�شل  فاإننا  ذل��ك  وم��ع  م�شتقبلنا.  يف 
ي��ت��م �إجن����از �لقليل عندما  �أج���ل �خل���ري.  �ل���ق���در�ت م��ن 
�شيئة  نف�شها  �مل�شاكل  ه��ذه  �مل��ح��ك!  على  �لكثري  ي��ك��ون 
بع�ش  تعر�شت  ل��و  حتى  �ل��ن��ز�ع،  جانبي  على  الأول��ئ��ك 
�مل��ج��م��وع��ات �مل��وؤ���ش��ف��ة ل����الأذى �أك����ث م��ن غ��ريه��ا. وم��ع 
�لو�قع  �لبلد�ن، ويف  �ل�شيا�شيني من خمتلف  ذلك، فاإن 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ون د�خ����ل ن��ف�����ش �ل��ب��ل��د، مي���زح���ون ب���دال من 
بدال  ويقاطعون  �لدعم،  من  ب��دال  ويقو�شون  �لتعاون، 
من �ال�شتماع، وير�شمون �خلطوط يف �لرمال بدال من 
�قرت�ح حلول و�شط ميكن �أن حت�شل على �تفاق متبادل. 
�أ�شف �إىل �مل�شاكل بدال من حلها - �أو يقرتحون حلوال 
خ�شومهم  قبل  من  �لفور  على  �شرتف�ش  �أنها  يعلمون 
ب�شاأن  باري�ش  �تفاقية  �شيما  ال   - �ال�شتثناء�ت  بع�ش   -

زينب الكلبانية *



ذو الحجة 1440هـ - أغسطس 2019م

21

تغري �ملناخ - تظهر كيف ميكن للبلد�ن �لعمل معا، لكن 
ه��ذ� �ل��ت��ع��اون ن���ادر ج���د�. لي�ش ه��ذ� ه��و �حل���ال فقط يف 
�ل�شيا�شة: فالفي�شبوك و�شكايب و�شناب �شات و�لهو�تف 
�ل��ذك��ي��ة و�الإن���رتن���ت جت��ع��ل �ل��ت��و����ش��ل م��ع �الآخ���ري���ن يف 
جميع �أنحاء �لعامل �أ�شهل بكثري، ويق�شي �لكثريون من 

�أي وقت م�شى وقتا طويال يف �لتحدث مع �الأ�شدقاء.
عالوة على ذلك، حتدث �لكتاب �أنه و�شل �خلطاب �إىل 
طرحها  يتم  م�شاكل  �الإن���رتن���ت.  على  ج��دي��د  م�شتوى 
�أق�شر  ق�شايا  �أو  ت��وي��رت،  على  كتغريدة  ح��رف��ا   280 يف 
يتم  م��ا  غالبا  و�ل�����ش��ع��ار�ت.  �لها�شتاجات  على  تناق�ش 
�ملدونة  ور�شائل  �ملدونة،  �لتغريد�ت  م�شاركات  ��شتقبال 
�الإلكرتونية يف كثري من �الأحيان باالزدر�ء و�ال�شتهز�ء 
و�ل��ف��ك��اه��ة و���ش��وء �مل��ع��ام��ل��ة م��ن ق��ب��ل �مل��ت�����ش��ي��دي��ن عرب 
معتادة  غري  �إهانات  ت�شادف  �ملعتدلة  �الآر�ء  �الإنرتنت. 
تنكر مثل �لطر�فة و�النت�شار �ملتعمد، فهي �شوء تف�شري 
للخ�شوم. جتعل �شبكة �الإنرتنت من �ل�شهل على �أعد�د 
وب��دون  وب�شر��شة  ب�شرعة  �ملهاجمة  �لنقاد  م��ن  كبرية 
تفكري. هذه �ملكافاأة �جلديدة للو�شائط و�لثقافة تكافئ 
�أو  للعناية  كبري�  حافز�  ت��رتك  وال  �لتو��شع،  من  ب��دال 
�أو  بالثقة  �جل��د�رة  �أو  �لوقائع  �أو  �الإن�شاف  �أو  �حلر�ش 
�لتفكري. �لو�شائل هذه ينبغي �أن تكون �أد�ة لدينا ت�شكل 
دقيقة  لي�شت  �ملظلمة  �ل�شورة  وهذه  و�أهد�فنا،  �أعمالنا 
د�ئ���م���ا، ب��ال��ط��ب��ع، لكنها دق��ي��ق��ة يف ك��ث��ري م��ن �الأح���ي���ان، 
و�لكثري من هذه �مل�شاكل �ملتباينة تنبع �إىل حد كبري من 
�مل�شدر، وهي عدم وجود تفاهم متبادل يف بع�ش  نف�ش 
�لبع�ش.  بع�شهم  مع  �لتحدث  �لنا�ش  يتجنب  �الأحيان 
حتى عندما يتحدثون، هناك �لقليل من �لتو��شل بني 

�الأفكار حول �لق�شايا �ملهمة.
ن��ت��ي��ج��ة ل���ذل���ك، ق����ال ���ش��ي��ن��وت �أرم�������ش���رتون���غ ال ميكن 
�ل��ع��م��ل م��ع��ا، ع��ل��ى �الأق����ل ج��زئ��ي��ا الأن��ه��م ال  لل�شيا�شيني 
�أب��د�  �ملعار�شون  يو�فق  ول��ن  �لبع�ش،  بع�شهم  يفهمون 
�شبب  يفهمو�  مل  �إذ�  �ل��ع��بء؛  من  ن�شيبهم  حتمل  على 
�ل��ع��بء. ق��د ينجم ه��ذ� �لفهم  �حل��اج��ة �إىل حتمل ه��ذ� 
قابلة  غ��ري  عاملية  وج��ه��ات نظر  ع��ن  �الأح��ي��ان  بع�ش  يف 
�لفهم  م��ت�����ش��ارب��ة مت��ن��ع  �ف���رت�����ش���ات  �أو  ل��ال���ش��ت��م��ر�ر، 
�ملتبادل. ومع ذلك، فاإن �ملعار�شني �ل�شيا�شيني يف كثري 
�لبع�ش،  بع�شهم  فهم  حتى  يحاولون  ال  �الأح��ي��ان  م��ن 
وي�شبحون  يتو��شلون  �أنهم  �إىل  ذلك  يف  �ل�شبب  ويعود 
ل��دي��ه��م غ��ال��ب��ا ح��و�ف��ز ق��وي��ة ال  �ل���و�ق���ع،  من�شفني. يف 
�أو  �أي مك�شب �شخ�شي  للتو��شل وال للنز�هة. وال ترى 
�شيا�شي يف �ملدونني �لذين يتنقلون على �الإنرتنت؛ الأن 
هدفهم هو ك�شب �الإعجاب بالنكات و�لكلمات. يح�شلون 

على �لقليل من هذه �ملكافاآت على �شبكة �الإنرتنت من 
�ملناق�شات  �الآخ��ر يف  �جلانب  ل��روؤي��ة  متو�زنة  حم��اوالت 
خ�شومهم  فهم  يحاولو�  �أن  يجب  مل��اذ�  للجدل.  �ملثرية 
يح�شلون  وال  بالف�شل،  ملزمون  �أنهم  يعتقدون  عندما 

على �شيء مقابل حماوالتهم؟
وقعنا  كيف  هنا؟  �إىل  و�شلنا  كيف  �أرم�شرتونغ  يت�شاءل 
يف هذه �حلفرة �لثقافية؟ كيف ميكننا �خلروج من هذه 
�مل�شاكل؟ �لق�شة �لكاملة معقدة، بالطبع. �أي �شيء و��شع 
من  �لعديد  له  يكون  �أن  بد  ال  كثقافة  ومعقد  �النت�شار 
�ملبالغة يف تو�شيح هذه  �جلو�نب و�لتاأثري�ت. ال ينبغي 
مناق�شة  حم��اول��ة  �لغالب  م��ن  �شيكون  ولكن  �لق�شايا؛ 
هذ�  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل،  و�ح���د.  وق��ت  يف  �لتعقيد�ت  جميع 
وي�شتك�شفها  �مل�شكلة  على  يركز  �شوف  �لق�شري  �لكتاب 
فقط.  والأن كل و�حد منا ميكنه فعل �شيء حيال ذلك 
يف حياتنا �ل�شخ�شية، بدال من �ال�شطر�ر �إىل �النتظار 
جميعا  ميكننا  للعمل.  �لثقافيني  و�ل��ق��ادة  لل�شيا�شيني 
�أن  هو  �أرم�شرتونغ  وج��و�ب  �الآن.  �مل�شكلة  حل  يف  �لبدء 
�أ�شباب خا�شة  �إعطاء  �لنا�ش قد توقفو� عن  �لكثري من 
بهم، ويبحثون عن �أ�شباب معار�شة �ملو�قف. حتى عندما 
يو�شحون �الأ�شباب، فاإنهم يفعلون ذلك بطريقة منحازة 
�الأ�شباب يف كل  يف�شلون يف فهم  لذ� فهم  وغري حرجة، 
�الأ�شخا�ش يف  �لق�شية. يزعم هوؤالء  جانب من جو�نب 
كثري من �الأحيان �أن موقفهم و��شح جد� لدرجة �أن �أي 
�شخ�ش يعرف ما �لذي يتحدثون عنه �شيتفق معهم. �إذ� 
�لذي  ما  �ملعار�شون  يعرف  �أال  �الأم��ر كذلك، يجب  ك��ان 
يتحدثون عنه، حتى قبل �أن يبد�أ خ�شومهم يف �حلديث، 
�أن  يجب  �أن��ه  م��ن  كبرية  بثقة  �الأ�شخا�ش  ه���وؤالء  ي�شعر 
يكون كل من على �جلانب �الآخر م�شو�شا جد� �أو م�شلال 

�أو حتى جمنونا. �إنهم ي�شتخفون ب�شخرية �أنهم ال ميكن 
�أن  يفرت�شون  �الإط��الق  على  �شبب  �أي  لديهم  يكون  �أن 

�ملعار�شني �ملنطقيني �إىل جانبهم.
كيف نخرج من هنا؟ هذ� ما طرحه �لكاتب يف كتابه، �إذ 
�إحدى  للحل.  قابلة  �أنها  للم�شكلة  �لتحليل  بهذ�  �أو�شح 
�خلطو�ت �حلا�شمة هي �لتاأكيد ب�شكل �أقل و�لت�شاوؤل عن 
�ل�شوؤ�ل عن  �إن  �عتقادنا مبا نفعله وكيف عملنا.   �شبب 
و�الإج��اب��ات  �أح��د،  يقدمها  مل  �إذ�  ي�شاعدك  لن  �الأ�شباب 
تاأخذ �شكل �حلجج ب�شكل �أكرب. قد تكمن �لنقطة يف �أننا 
بحاجة �إىل معرفة كيفية طرح �الأ�شئلة، وكيفية تقدمي 
�حلجج  تقدير  وكيفية  �ل�شوؤ�ل،  عند  �ملنا�شبة  �لو�شائط 
�لتي يقدمها �الآخ��رون، وكيفية �كت�شاف نقاط �ل�شعف 
يف حججنا، وكذلك تقييم حجج �الآخرين على �جلانب 

�الآخر.
يف �لعديد من �لبلد�ن حول �لعامل، تتلقى هذه �الأ�شئلة 
عقد  قبل  تلقوها  �لتي  تلك  عن  �ليوم  خمتلفة  �إج��اب��ات 
�أو عقدين فقط. لدى �لكثري من �الأ�شخا�ش عدد قليل 
�ملختلفة  �ل�شيا�شية  �الآر�ء  ذوي  �ملقربني  �الأ�شدقاء  من 
جذريا، ويعي�شون يف جمتمعات ذ�ت �أغلبية و��شعة تدعم 
نف�ش �حلزب �ل�شيا�شي، ويقر�أون �أو ي�شتمعون �إىل م�شادر 
�لتو��شل  �شبكات  وي��ب��ن��ون  م��ع��ه��م،  تتفق  �ل��ت��ي  �الأخ���ب���ار 
ف��ق��ط، ون����ادر� ما  �ل�شيا�شيني  �الج��ت��م��اع��ي م��ع �حل��ل��ف��اء 
الآر�ئ��ه��م،  �مل��ع��ادي��ة  �لنظر  وج��ه��ات  ع��ن  �الأ�شخا�ش  يعرب 
يتحدثون  فاإنهم ال  �الآر�ء،  يو�جهون مثل هذه  وعندما 
�ختالف  �شبب  يفهمو�  �أن  جاهدين  ويحاولون  مطلقا، 
مع  يتحدثون  عندما  ك��ث��ري�.  معهم  �الأ�شخا�ش  ه���وؤالء 
لكنهم  �الأ���ش��ب��اب،  �إب���د�ء  يحاولون  ال  فاإنهم  �ملعار�شني، 
يلجاأون بدال من ذلك �إىل ح�شابهم وياأخذون يف �العتبار 
�لنكت  �أو رمي  �للفظية،  �الإ�شاءة  �أو  �لعاطفية،  �لند�ء�ت 
ب�شرعة  �ملو�شوع  ي��غ��ريون  �أو  �أ���ش��و�أ،  ه��و  م��ا  �أو  �ل�شاخرة   
لتجنب �خلالفات غري �ملريحة. ال �شيء من ردود �لفعل 
يت�شاءل  ق��د  حقا  �مل�شاكل.  يحل  �أو  جل�شور  � يبني  ه��ذه 
�مل�شككون، مع ذلك، ما �إذ� كنا م�شتقطبني ومعزولني كما 

�أ�شار �لكاتب. 
---------------------------------------------
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إصدارات عالمية جديدة
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية

سعيد بوكرامي

- الكتاب: »كوارث حضرية: المدن تموت أيضا«
- المؤلف: تيري باكو

- الناشر: دار الديكوفيرت، فرنسا، ٢٠١9.
- عدد الصفحات: ٢٢٠ صفحة

ــز الــتــســوق  ــراكـ تــعــد الــمــجــمــعــات الــكــبــيــرة ومـ
وناطحات السحاب والتجمعات السكنية المغلقة 
المعمارية  المعالم  أهــم  الــكــبــرى”  و”الــمــشــاريــع 
في  التحضر  عملية  تسارع  ترافق  التي  الحضرية 
الحضرية  الــكــوارث  هــذه  إن  العالم.  أنحاء  جميع 
-التي تمثل رمزا للمجتمع اإلنتاجي االستهالكي، 
هي  التاريخ”-  و”مسيرة  “التقدم”  باسم  وبنيت 
ــدة وهـــي إنــشــاء  فــي الـــواقـــع ذات وظــيــفــة واحــ

مناطق مربحة ماليا مفصولة ومترابطة رقميا.
ُيظهر هذا االستطالع -من خالل زيارات للمباني 
عمراني- كيفية  لنموذج  تروج  التي  الوسائل  أو 
الحضرية  الطبيعية  المناظر  توحيد  تشكيل 
واالقــتــصــاديــة  االجتماعية  االخــتــالالت  وتضخيم 
والــبــيــئــيــة واإلســـهـــام فـــي الــحــبــس واإلخـــضـــاع 

لسكانها.
يسمى  مــا  ضمن  الــيــوم  تــدرج  أنها  عــن  ناهيك 
بـــالـــكـــوارث “الــطــبــيــعــيــة” )األعـــاصـــيـــر ومــوجــات 
لتخلق عدم  والفيضانات...(،  والزالزل  التسونامي 
التاريخ  يعرف  لم  بالمخاطر  والتهديد  االستقرار 

البشري مثيال له.
توفير  إلى  والنضالي  السجالي  الكتاب  ويهدف 
الــنــمــاذج  عــلــى  لــالحــتــجــاج  مهمة  نــقــديــة  أدوات 
في  المعمارية  البدائل  إلدخال  الراهنة  الحضرية 
الجمالية  الحضرية  والتجارب  القريب،  المستقبل 
والمنفتحة  المندمجة  الحياة  وأنماط  والبيئية 

والمحررة.

- الكتاب: »التقهقر: أزمة االتحاد األوروبي وسقوط 
الجمهورية الرومانية - مقارنة التاريخية«

- المؤلف: دافيد إنجل
- الناشر: دار الرتيور، فرنسا، ٢٠١9

عدد الصفحات: 3٨4 صفحة

األوروبـــي  االتــحــاد  أن  أحــد  على  يخفى  ال  الــيــوم، 
يعيش أزمة حقيقية، وهي ليست أزمة اقتصادية 
ومؤسسية فحسب، بل متعلقة أيًضا بإشكالية 
حاسمة  المقبلة  الــســنــوات  ســتــكــون  الــهــويــة. 
لبقائه كممثل سياسي رئيسي. كل من يتحدث 
الجذور  عــن  ا  تلقائّيً يتحدث  الهوية”  “أزمـــة  عــن 
وجود  فإن  االتحاد،  حالة  وفي  والدينية.  الثقافية 
أفكار واضحة يتطلب العودة إلى الماضي األلفي. 
المنظور  هــذا  ضمن  إنجل  دافــيــد  كتاب  يــنــدرج 
الرومانية  الجمهورية  أهمية  تحليل  خــالل  مــن 
الــحــادي  الــقــرن  فــي  ــة  ــي األوروب للهوية  المتأخرة 
صارمة  مقارنة  إنجل  دافيد  يقترح  والعشرين. 
الــقــرن األول  الــرومــانــي مــن  الــعــالــم  ــداث  بين أحـ
ضوئها  وعلى  الحالية.  أوروبــا  إلــى  الميالد  قبل 
من  انطالقا  والــتــراجــع.  األزمـــة  أســبــاب  ستتحدد 
الغرب  “تقهقر  شبنغلر  ألوزفالد  مفصلي  كتاب 
مذهلة،  المقارنة  هذه  غاليمار”  دار  لدى  الصادر 
لفهم  المهمة  المفاتيح  بعض  على  وتحتوي 
باحث  إنجل  دافيد  اليوم.  مشاكل  من  العديد 
وأستاذ  القديم،  التاريخ  في  ودكتور  بلجيكي، 
جامعي يدرس تاريخ العالم الروماني في جامعة 

بروكسل الحرة.

- الكتاب: »كانط على الشاطئ«
- المؤلف: فرانسيس ميتفييه
- الناشر: دار دونو، فرنسا، ٢٠١9

- عدد الصفحات: ١9٢ صفحة

األساسية  المبادئ  فهم  م  ُيعمِّ أن  يحاول  كتاب 
ــمــانــي إيــمــانــويــل كــانــط،  لــفــكــر الــفــيــلــســوف األل
والقانون  الخالص،  العقل  نقد  النقد:  مؤسس 
ــد لــهــيــمــنــة الــكــنــيــســة،  ــع حــ ــوضـ ــي، لـ ــ ــالقـ ــ األخـ

والالتواصل االجتماعي والسالم دائم.
ويبين كتاب “كانط على الشاطئ” كيف تمكنت 
ما  كل  يقدم  كما  ثورتها؟  إحــداث  من  الفلسفة 
كان القارئ يود معرفته عن كانط، مفكر التنوير 
األسئلة...  هذه  طرح  على  تجرؤ  أن  دون  والنقد، 
بين  العالقة  تغيير  المعرفة من خالل  لماذا طور 
مقعد  في  اجلس  والطبيعة؟  البشري  العقل 
المفاهيم  بفهم  النهاية  فــي  واستمتع  مريح 
جديًدا  معنًى  كانط  يعطيها  التي  الفلسفية 
الــصــادق،  األخــالقــي  الــواجــب  العقل،  نقد  ــا:  ــًم دائ
حرية  االجتماعي،  التواصل  عقائد،  بدون  اإليمان 

الفكر. السالم والجمال السامي.
--------------------------------

- الكتاب: »رهانات العولمة« - ج 3
- المؤلف: جماعة من المؤلفين

- الناشر: دار الديكوفيرت، فرنسا، ٢٠١9
- عدد الصفحات: ١٢٨ صفحة



ذو الحجة 1440هـ - أغسطس 2019م

23

كــتــاب »رهـــانـــات الــعــولــمــة«، هــو آخـــر كــتــاب من 
جماعة  ألفها  مجلدات  ثالثة  في  صدرت  سلسلة 
مــن األكــاديــمــيــيــن )أنــيــيــس بــنــعــســي كــويــري، 
كريستيان شافانو، إلوا لوران، دومينيك بليهون، 
القضايا  إلى تغطية  راينيللي(، وتهدف  ميشيل 
الرئيسية  المعاصرة  واالجتماعية  االقتصادية 
والعالمية.  واألوروبية  الوطنية  المستويات  على 
وكتابته  تصميمه  أن  فــي  خصوصيته  تتمثل 
القضايا  هــذه  فــي  متخصصين  بواسطة  تمت 
يدرسون  بهم-  معترف  وباحثين  -أكاديميين 
الثانوية وطالب الجامعات. تتميز  طالب المدارس 
رئيسية:  صفات  بثالث  هنا  المجمعة  النصوص 
في كل حالة، نجد استنتاجات عن وضع المعرفة 
يجعلها  قراءتها  وسهولة  وضوحها  العلمية؛ 
بصرامتها؛  المساس  دون  الجميع  متناول  في 
للقضايا  مــعــنــى  تــعــطــي  ــتــي  ال وإشــكــالــيــتــهــا 

المعالجة التي تثير اهتمام القارئ.
األسئلة  عــن  أفــضــل  ــة بشكل  االجــاب أجــل  ومــن 
اإلشكالية حول العالم والمجتمع األوروبي، خاصة 
تلك المتعلقة باألزمات المتعددة التي نواجهها، 

ونكاد نفشل في إيجاد حلول صحيحة لها.
--------------------------------

آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية
محمد الشيخ

النقدية  النظرية  من  العنف:  »معاني  الكتاب:   -
إلى سوس الحياة«

- المؤلف: تأليف جماعي
- الناشر: راوليدج، ٢٠١٨

لطالما تم اعتبار العنف وجها جوهريا من أوجه 
الفلسفية  النقاشات  أن  على  البشري.  الشرط 
العنف  مــوضــوع  ــنــاول  ت إلـــى  نــزعــت  التقليدية 
بعده  على  وباالقتصار  الحرب  مقاربة  باستعمال 
المقاربة  هـــذه  أن  غــيــر  ــجــســدي[.  ]ال الــفــيــزيــقــي 
منعطفها  على  شهدت  ما  سرعان  الفلسفية 
الجوهري في القرن العشرين، مثلما تغير معنى 
نظريا  مشكال  يصير  لكي  نفسه  العنف  وكنه 

ومفاهيميا. وكان الحافز على هذا المنعطف في 
األلماني  الفيلسوف  بحث  العنف  مقاربة موضوع 
العنف”.  “نقد  المعنون:  بنيامين  والتر  الشهير 
ضمتها  الــتــي  الــبــحــوث  أصــحــاب  ينطلق  ومــنــه 
نظرت  في كيف  ينظروا  لكي  الكتاب  دفتا هذا 
أرنــدت،  -أغامبن،  زماننا  فالسفة  أشهر  من  ثلة 
فانون،  دريــدا،  كاستورياديس،  بوتلر،  بنيامين، 
إلى  شميث-  ســارتــر،  ميرلوبونتي،  غــرامــشــي، 
المجتمعات  من  ومنزلته  وداللته  العنف  معنى 
لوحة  الكتاب  يقدم  المجمل،  وفــي  المعاصرة. 
الفلسفة  فــي  العنف  مــقــاربــات  حــول  مــزركــشــة 
الفلسفية  األســمــاء  حيث  من  ســواء  المعاصرة، 
التي  الفلسفية  المباحث  حيث  من  أو  المختارة، 
إلى  الحياة  سياسة  مــن  بالعنف؛  تعنى  صــارت 
الثقافة  وفلسفة  واألخــالقــيــات  اإلبستمولوجيا 
ومن  النفسي..  والتحليل  والسياسة  والقانون 
من  لكل  غنيا  منجما  الكتاب  هذا  ُيشكل  ثمة، 
أراد اإلبحار في عوالم النظرية النقدية والدراسات 
والسياسة  والفلسفة  األفــكــار  وتــاريــخ  الثقافية 
ــم الــنــفــس وعــلــم  ــل ــة الــســيــاســيــة وع ــنــظــري وال

االجتماع.
--------------------------------

األغلوطات  أهم  )مائة  فاسدة  »حجج  الكتاب:   -
في الفلسفة الغربية(«

- المؤلف: تأليف جماعي
- الناشر: ويلي بالكويل، ٢٠١٨

ما فتئ بنو البشر يحاجون على آرائهم بمختلف 
في  شأنهم  المنطق،  علماء  فتئ  ومــا  الحجج، 
ذلك كشأن الصيارفة العاملين على تمييز جيد 
من  الحجج  صحيح  يبينون  فاسدها،  من  العملة 
الحجج  في  جامع  كتاب  الكتاب  وهــذا  واهنها. 
الفاسدة التي يطلق عليها علماء منطق الحجاج 
يأخذ  ألنه  عملي  كتاب  وهو  “المغالطات”.  اسم 
بيد اإلنسان ليدله على مواطن الخلل في أغلب 
اليومية.  حــواراتــنــا  فــي  بها  نــدلــي  الــتــي  الحجج 
الــكــتــاب فــي حجج  ــذا، ينبش هـــذا  أكــثــر مــن هـ
الصحة  التي كان ظاهرها  الفالسفة  العديد من 

على  الــمــصــادرة  مثل  وذلــك  البطالن؛  وباطنها 
المطلوب التي تصادر على ما تريد إثباته والحجة 
الشخصية التي تتجه نحو شخص المحاور وليس 
نحو أفكاره، وغيرها من باطل الحجج. وفي ذلك 
ومهاراته  النقدي  حسه  تقوية  على  للقارئ  عون 

االستداللية. 
--------------------------------

- الكتاب: »التنوير الحديث ودور العقل«
- المؤلف: مؤلف جماعي

أمريكا،  لمطابع  الكاثوليكية  الجامعة  الناشر:   -
٢٠١٨

طرح  إلى  الجماعي  الكتاب  هذا  بحوث  تسعى 
مسألة تم تغييبها في الكثير مما يكتب حول 
را  متنوَّ التنوير  كان  هل  والتنويريين:  التنوير 
كان  أم  بغيره  را  تنوُّ كــان  هل  را؟  متنوِّ كــان  أم 
تنويرا لغيره؟ بمعنى هل تنور بغيره أم يا ترى 
الباحثين  العديد من  نّور هو غيره؟ لقد سعى 
ــــك بقصر  ــذا الـــســـؤال وذل ــرح هـ إلـــى تــالفــي طـ
بحوثهم فقط على القرن الثامن عشر األوروبي 
فأطلق  التنوير،  اسم  احتكر  الذي  القرن  وهو  ـ 
التعبيرين  حسب  التنوير”،  “عصر  اســم  عليه 
ــوار”، حسب  ــ األن “عصر  أو  واإلنــجــلــيــزي،  األلــمــانــي 
أصحاب  ُمخالفة  هنا،  ومــن  الفرنسي.  التعبير 
الكتاب لهذا التوجه االقصائي؛ وذلك بالتنقيب 
األنوار، حيث وجد  السابق على عصر  القرن  في 
ــل كـــان لهم  ــ حــيــنــذاك فــالســفــة مــحــدثــون أوائ
مؤلفي  عــودة  هنا  ومــن  خلفهم.  فــي  بالغ  أثــر 
وباسكال  وهوبز  وديكارت  بيكون  إلى  الكتاب 
المتعدد  ميراثهم  فــي  يبنتز،  وال  وسبينوزا 
التنوير  فالسفة  في  هؤالء  أثر  وبيان  المختلف، 
هيوم  من  الحصري،  بمعناه  األنــوار  أو  التنور  أو 
إلى كانط مرورا بروسو وليسنغ وغيرهم ممن 
ويختم  التنوير.  فالسفة  الحصر  على  يــعــدون 
الباحثون استقصاءهم العجيب هذا باعتبارهم 
التنوير حركة لم تنته بنهاية العصر الذي أطلق 
مستمرة  زالــت  ما  بل  ــوار”،  األن “عصر  اسم  عليه 

إلى حد اليوم.

إصدارات عالمية جديدة
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حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم

عنوان العدد: مناهج الصالح اإلنساني ومشكالت الفساد
عبد الرحمن السالمي

مدن وثقافات
- االرتحال والتسامح )القسطنطينية في أعين الرّحالة العرب(

   عبد اهلل إبراهيم

اإلسالم والعالم
راع على دراسات اإلسالم في أميركا  - الصِّ

    إعداد: رضوان السيد

المحــاور
- القرآن الكريم: في اإلصالح اإلنساني واالجتماعي - عبد المالك أشهبون

ة  - محمد المنتار  نَّ - الرساالت النبوّية بوصفها إصالحًا في ضوء الكتاب والسُّ

- الّسياسة والّسياسة الشرعّية في األزمنة الوسيطة - رضوان السيد

الح واإلصالح - محمد أحمد قنديل - مقولة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصَّ

- إشكالّيات العالقة بين التقّدم العلمي والتقّدم اإلنساني - أحمد عبد الفتاح

- الفالسفة المعاصرون ودور الّدين في زمن ما بعد الحداثة - محمد الشيخ

- مقوالت ومقاييس النجاح واالزدهار في الدول المعاصرة - قراءة نقدية - رشيد الحاج صالح

- المدن بحسبانها مقاييس لالندماج في المجال - نتاليا زادنوفسكا

- الِقيم الخلقّية والدينّية وإشكالّيات اإلطالق والنسبّية في المجال العالمي - رشيد جرموني

- الرؤية التداولّية عند الفالسفة المعاصرين وكيفيات تجاوز الجمود الراهن - محمد أوبلوش

- المرجعيات السيميوطيقية واإلبستمولوجية واأليديولوجية لمفهوم الدولة الفاشلة
   مجدي الجزيري

دراســات
- التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكالم وعلم أصول الِفقه من خالل المفاهيم الرّحالة 

ة أنموذجًا( - بالل شيبوب )مفهوم الِعلَّ

ْظم بين عبد القاهر الجرجاني والحاكم الجشمي - خالد عمر الدسوقي - نظرية النَّ

وجهات نظر 
الرحمن  عبد   - العالمي  ْلم  السِّ َصون  في  المشتركة  والمسؤوليات  الّدينّية  المؤسسات   -

السالمي

- الثقافة بمنظور إسالمي مختلف - محمود الذوادي

آفــاق 
- التسامح وإرادة الشّك عند برتراند راسل - أحمد بوعود
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