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الخارج  في  العمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
الصناعية  والتنمية  »الصحة  بعنوان  دكتوراه  رسالة 
على  الصحية  لآلثار  الوبائي  التحليل  ُعمان:  في 
المنطقة  من  بالقرب  يعيشون  الذين  السكان 
الصناعية الرئيسة في ُعمان«، قدمها الدكتور عادل 
الحياة  وعلوم  الصحة  لكلية  الوهيبي  سعيد  بن 

بجامعة برونل في بريطانيا سنة 2015.
صحار  منطقة  أّن  دراسته  ملخص  في  الباحث  يذكر 
تضم   ،2006 عام  في  العمل  بدأت  التي  الصناعية 
صحة  على  تؤثر  قد  التي  الصناعات  من  العديد 
لتقييم  الدراسة  المحليين، وقد أجرى هذه  السكان 
بالقرب  يعيشون  الذين  السكان  على  الصحية  اآلثار 

من هذه المنطقة.
دراسته  في  اتبعها  التي  الطريقة  الباحث  ويذكر 
وتتلخص في جمع زيارات الرعاية الصحية بأثر رجعي 
والتهاب  والربو،  الحادة،  التنفسي  الجهاز  ألمراض 
و2010   2006 عامي  بين  الجلد،  والتهاب  الملتحمة، 
صحار  منطقة  من  بالقرب  تقعان  كبيرتين  لواليتين 
المحيطة  للقرى  التعرض  تصنيف  وتم  الصناعية، 
باستخدام القرب من هذه المنطقة. وتّم تعريف ثالث 
مناطق معرضة لهذه األمراض وفقا للمسافات التي 
تفصلها عن منطقة صحار الصناعية ما بين 5-20كم 
وتحت  والمتوسطة،  العالية،  التعرض  مناطق  تمثل 
شهرية  نماذج  وضع  وتّم  التوالي.  على  السيطرة 
األمراض  لزيارات  والجنس  العمر  حسب  معدلة 
المختارة باستخدام نماذج مضافة عامة تتحكم في 
العالية  التعّرض  مناطق  وُدِمجْت  الزمنية.  االتجاهات 
والمتوسطة في وقت الحق معا بسبب تشابه اآلثار، 
العمر  حسب  التعرض  تأثير  تعديل  اختبار  تم  كما 

والجنس والحالة االجتماعية االقتصادية.
أّن العيش  الدراسة أظهرت  الباحث أن نتائج  ويؤكد 
كان  الصناعية  المنطقة  من  كم   10 حدود  في 
مرتبطا بشكل كبير باألمراض التالية: أمراض الجهاز 
التنفسي الحادة، والربو، والتهاب الملتحمة، والتهاب 
بالنسبة  السيطرة،  بمنطقة  مقارنتها  عند  الجلد 
الباحث  الحظ  وقد  سنة.   20 من  عمرا  األقل  للسكان 
من  األكبر  األعمار  بين  للتعرض  أكبر  تأثيرات  وجود 
50 سنة، ولم تظهر النماذج أي اختالفات بين الفئات 

المختلفة في الجنس.
وخلص الباحث إلى أن هذه هي الدراسة األولى التي 
على  الضارة  الصحية  اآلثار  لدراسة  عمان  في  أجريت 
صحار  منطقة  من  بالقرب  يعيشون  الذين  السكان 
بناء  في  النتائج  هذه  تسهم  أن  ويأمل  الصناعية، 
في  األدلة  على  قائمة  عامة  وصحية  بيئية  سياسة 

ُعمان.
وقد رعت هذه الدراسة وزارة الصحة بسلطنة عمان.
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انتصار اإليمان لرودناي ستارك

عز الدين عناية *
الحقبة  في  الديني  االجتماع  بعلم  المهتّمين  أوساط  في  مرموقة  مكانة  ستارك  رودناي  األمريكي  االجتماعي  الدارس  يحوز 
المعاصرة، بموجب ما أسهَم به في تطوير الطروحات السوسيولوجية الجديدة بشأن متابعة الظواهر الدينية، ضمن مجموعة 
علماء االجتماع الذين ينادون برفع الحواجز عن كافة أشكال اإليمان، ضمن ما ُيعرف بـ “تحرير السوق الدينية”. فضاًل عن انشغال 
هذا التوجه بانتقاد سائر أصناف االستئثار، والمونوبوالت )االحتكارات(، التي تقف حائاًل دون االنتشار الحر لالعتقادات الدينية في 

العالم.

ال�صادر  الإمي���ان«  »انت�صار  �صتارك  ك��ت��اب  يتلّخ�ص 
ب��الإي��ط��ال��ي��ة يف ال�����ص��ع��ي ل���إج��اب��ة ع��ن ����ص����ؤال: مل��اذا 
العامل الي�م اأكرث تدّينا بخ�ف ما �صاد �صلفا؟ وه� 
باأن عاملنا ه�  اأحياًنا  ما ي�صري على نقي�ص ما يروج 
بحثه  خ���ل  فمن  والأدي���ان.  العقائد  ع��امل هجران 
ي�صهد  ال��ي���م  ع��امل  اأن  اإىل  �صتارك  رودن���اي  يخل�ص 
مّداً اإميانياً لي�ص له نظري، مبا يدح�ص الأطروحات 
التي �صادت منذ �صتينيات القرن املا�صي عن اكت�صاح 
على  الديني  التف�ّصخ  وهيمنة  وال��ّ�ت��دي��ن  العْلمنة 
ه�  الدين  من  التمّل�ص  اأن  اعتبار  على  املجتمعات، 

ما يطبع �صري العامل.
الحتفاء،  واأحياناً  العتقاد،  �صاد  اأجيال  فعلى مدى 
ب��اك��ت�����ص��اح ال��ع��ل��م��ان��ي��ة ال��ع��امل يف اأو����ص���اط امل���ؤرخ��ن 
الباحثن  الكثري من  اأن  الغربين، غري  والدار�صن 
تلك  م�صاندة  ت�ا�صل  تعذر  اإىل  تنّبه�ا  ال��راه��ن  يف 
الأطروحة. والإ�صكال املطروح: ملاذا �صاد ذلك الزعم 
وما هي احلجج التي ا�صتند اإليها؟ ي�صكك �صتارك يف 
املرجعية التي ا�صتندت لها العْلمنة قائً�: اإن عديد 
الإح�صائيات التي حتّدثت عن انحدار التدّين كانت 
ك���ان حم�����ص���را  ال��دي��ن  م��ف��ه���م  اأن  ب�صبب  خ��اط��ئ��ة، 
املنتِظمة وفق  الأديان  اأي  املماأ�َص�َصة،  الأديان  بحدود 
عن  التغا�صي  وجرى  هيكلي،  ونظام  عقدي  منظ�ر 
ُي����دَرج يف احل�صبان  ال��ط��ل��ي��ق، ومل  ال��روح��ي  ال��زخ��م 

�ص�ى التمظهر ال�صكلي املعّب عن الدين.
ال�تدين  ادع��اءات  النقدي  كتابه  يف  �صتارك  يفّكك 
ال��ت��ي وَج����دت رواج����ا ط��ي��ل��ة ف���رة احل���داث���ة، وال��ت��ي 
ي��ك���ن  اأّل  ي��ع��ن��ي  م��ت��دّي��ن��ا  امل����رء  ي���ك����ن  اأن  م��ف��اده��ا 
مق�لة  على  انبنت  مغر�صة  ادع��اءات  وهي  عق�نيا. 
»م�ت اهلل«، التي تعّب يف ال�اقع -كما يق�ل امل�ؤلف- 
الي�م  تهاويها  نعي�ص  احلداثة،  اأنتجتها  خدعة  عن 
ال��ك��ت��اب ح��اول  ال��ق�����ص��م الأول م��ن  . يف  ب�����ص��ك��ل م����دوٍّ
���ص��ت��ارك ت��ق��دمي ع��ْر���ٍص حل��ال��ة الإمي����ان يف ال��ع��امل، 
تناول  ق�صم  ذل��ك  ليلي  العام،  التقرير  مبثابة  وه��� 
اأو���ص��اع  ال��ك��ّم��ي  وال��ر���ص��د  والتحليل  ب��ال������ص��ف  ف��ي��ه 
العربية  والب�د  ال�تينية  واأمريكا  اأوروب��ا  من  كل 
وراء  م��ا  ع��ن منطقة  ت���ه��ا ح��دي��ث  والإ���ص���م��ي��ة، 
ال�����ص��ح��راء يف اإف��ري��ق��ي��ا، ث��م ال��ي��اب��ان وال�����ص��ن، ثم 
تطرق اإىل اأو�صاع الدين يف بلدان النم�ر الآ�صي�ية، 

امل�ؤلف  ليختم  الهند،  يف  الدينية  بالنتعا�صة  مرورا 
اأو�صاع الدين يف ال�ليات املتحدة  كتابه بف�صل عن 

الأمريكية.
م�ؤلف  يف  اعتمد  قد  �صتارك  اأن  اإىل  البدء  يف  ن�صري 
يف  وم��ع��ل���م��ات  اإح�صائيات  على  الإمي����ان«  »ان��ت�����ص��ار 
غّطى  ا�صتق�صاء  من  م�صت�حاة  اإليه،  ذه��ب  ما  دع��م 
م�ؤ�ص�صة  )ا�صتط�عات  دولة   163 يف  �صخ�ص  ملي�ن 
عن  نتائجها  اأ�صفرت  التي   ،)2005 العاملية  غ��ال���ب 
انتمائهم  عن  ع��ّبوا  اأ�صخا�ص  خم�صة  من  اأربعة  اأن 
اخُلم�ص  وبن  مماأْ�َص�َصة،  اأدي��ان  اإىل  اعتقادي  ب�صكل 
لدين  تابعة  غري  مبعتقدات  يدين�ن  كثري  املتبقي 
. وه� ما يعني اأن 81 باملئة من �صكان املعم�رة  معنَّ
اأجهزة  لها  قائمة،  اأدي��ان  اإىل  بانتمائهم  ي�صّرح�ن 
من  ب��امل��ئ��ة   50 واأن  ج��ل��ي��ة،  ���ص��ع��ائ��ر  واأن��ظ��م��ة  ت�صيري 
اأداء  ي���ق���ّرون مب�����ص��ارك��ت��ه��م يف  ت��ل��ك الأدي������ان  اأت���ب���اع 
�صعائر اأديانهم ب�صكل جماعي مرة على الأقل خ�ل 
بالردد  �صّرح  الإح�صاءات،  يف  يرد  ومما  الأ�صب�ع. 
على حم��ل ع��ب��ادة م��رة خ���ل الأ���ص��ب���ع 56 باملئة يف 
 46 و  وال��دمن��ارك،  اإيطاليا  يف  باملئة   48 و  اإي��رل��ن��دا، 
باملئة يف ال�ليات املتحدة، و 39 باملئة يف البتغال و 
35 باملئة يف النم�صا، و 23 باملئة يف بلجيكا. يف مقابل 
الإ�ص�مية  ال��دول  مقدمة  يف  �صريالي�ن  تاأتي  ذلك 
88 باملئة، ثم جيب�تي بن�صبة 84 باملئة، تليها  بن�صبة 
 81 ب�  الك�يت  ثم  باملئة،   82 بن�صبة  وت�صاد  بنغ�د�ص 
بع�ص  اأن  ن�حظ  باملئة.   80 ب���  فاأندوني�صيا  باملئة، 
الدول الإ�ص�مية والعربية مل ترد يف هذا الإح�صاء، 
كما ن�صري اإىل اأن بع�ص الن�صب ل تك�صف عن ال�اقع 
ت�ن�ص  ففي  العبادة.  حم�ت  على  للردد  احلقيقي 
ل  الإح�����ص��اء  اأن  غ��ري  باملئة،   36 ال��ردد  ن�صبة  بلغت 
اأج���ري فيها الإح�����ص��اء كانت  ال��ت��ي  ال��ف��رة  اأن  ي���رد 
دقيقة  لرقابة  خا�صعة  عامة  العبادة  ودور  امل�صاجد 
من ِقبل ال�صلطة )اأي اإبان فرة النظام ال�صابق قبل 
باأنه  ُي�صنَّف  يرتادها  من  جل  وكان  الث�رة(،  اندلع 
اأنه  النظام حينها  نظر  يعني من وجهة  ما  متدّين، 
جعل  ما  امل�صيَّ�صة،  الإ�ص�مية  الت�جهات  من  قريب 
امل�صاجد  ع��ل��ى  ال���ردد  يتحا�ص�ن  ال��ن��ا���ص  م��ن  ك��ث��ري 

لل�صبهات. جتنبا 
نتبّن  الكتاب  ي�ردها  التي  الإح�صاءات  جممل  ويف 

�صّرح�ا  قد  البحث  �صملهم  الذين  من  باملئة   74 اأن 
باأن الدين يلعب دورا هاما يف حياتهم الي�مية، ويف 
يعتقدون  باملئة   56 واأن  املعي�صية،  خياراتهم  ت�جيه 
يف ت���دب���ري اهلل �����ص�����ؤون ال����ع����امل. ���ص��م��ن ه����ذا ال��ك��م 
�صملها  فقط  بلدان  ث�ثة  تبقى  للم�ؤمنن  العددي 
ال�صتق�صاء، وهي ال�صن وفيتنام وك�ريا اجلن�بية، 
ب��امل��ئ��ة،  ع�����ص��ري��ن  بن�صبة  امل�����ص��ت��ج��َ�ب���ن،  ف��ي��ه��ا  ���ص��ّرح 
فهم  ينبغي  لكن  اهتماما.  ال��دي��ن  ي��ع��ريون  ل  اأن��ه��م 
كما  مماأ�ص�ص  دين  اإىل  الفعلي  النتماء  مبعنى  ذلك 
فيتنام  يف  فقط  باملئة  خم�صة  واأن  �صيما  اآنفا.  اأ�صرنا 
ال�صن  يف  باملئة  وع�صرين  ب��اإحل��اده��م،  �صرح�ا  ق��د 
وك�ريا اجلن�بية. لكن امل�حظ اأن الأعداد بالن�صبة 
�صماح  اإىل عدم  ال�صن تبقى غري دقيقة، نظرا  اإىل 
ال���دول���ة ل����ك���الت ال���ص��ت��ط���ع الأج��ن��ب��ي��ة ب���اإمت���ام 
الدينية،  النتماءات  بتحديد  يتعلق  ما  يف  اأعمالها 
ل���ذل���ك اع��ت��م��د ال����ص���ت���ط����ع ع��ل��ى وك���ال���ة ���ص��ي��ن��ي��ة 
)ه�ريزون األتيدي(، ا�صتغلت على 7021 عّينة خ�ل 

العام 2007 ا�صتمدت منها نتائجها.
ياأ�صف  امل��زع���م  العلمانية  لتط�ر  انتقاده  غمرة  يف 
خم�صينيات  اإب��ان  ا�صتط�عات  اإجن��از  لغياب  �صتارك 
ال�صا�صع  ال��ب���ن  ت��ب��ّن  يتي�ّصر  حتى  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن 
كانت  كما  الدينية  واملمار�صات  العتقاد  اأ�صكال  بن 
وما اأ�صبحت عليه، وي�صرب مثً� على ذلك بق�له: 
م�ين  خم�صة  ال�صن  يف  كان  اخلم�صينيات  خ�ل 
م��ن امل�����ص��ي��ح��ي��ن ويف ال���راه���ن ث��م��ة م��ا ي��ق��ارب امل��ئ��ة 
ذات��ه��ا،  ال��ف��رة  م��ن  وخ���ل اخلم�صينيات  م��ل��ي���ن؟! 
ال�تينية  اأم��ري��ك��ا  ال��ق��ّدا���ص يف  ع��ل��ى  ت����رّدد  ك��ان��ت 
وال��ي���م  ب��امل��ئ��ة،  الع�صرين  تتخطى  ل  قليلة  ح�ص�د 

الن�صبة تتخطى خم�صن باملئة. باتت 
ب��اأب��ح��اث مل  ���ص��ت��ارك كيف ميكن ال���ث���ق  وي��ت�����ص��اءل 
املثال  �صبيل  فعلى  ال���ت��دي��ن؟  ب�����ص��اأن  احل��ي��اد  ت���راع 
ُح��َج��ج ال���ت��دي��ن يف رو���ص��ي��ا ال�����ص��ي���ع��ي��ة ه��ي حجج 
واهية، ول ميكن اأن تعّب عن تط�ر عف�ي لّ�تدين 
ُي��ل��زم ط��ّ�ب��ه ب��ال��ردد على درو����ص »الإحل���اد  يف بلد 
ال��ع��ل��م��ي«، ع��ل��ى اأم����ل ال��ت�����ص��ري��ع يف خ��ل��ق الإن�����ص��ان 
اأوه���ام ال��دي��ن. م��ع ذل��ك مل  ال�صي�عي امل��ت��ح��رر م��ن 
ه�  ما  لبل�غ  الإحل��اد  تلقن  من  �صنة  �صت�ن  ت�صفع 
العام 1990 �ص�ى  النتائج خ�ل  من�ص�د، ومل ت�صفر 
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ن�صبة  وهي  باإحلادهم،  �صرح�ا  ممن  باملئة   6،6 عن 
تف�ق بقليل ن�صبة الإحلاد يف ال�ليات املتحدة 4،4.

الأدي���ان  فيها  تغيب  ال��ت��ي  الأو����ص���اط  اأن  وامل���ح��ظ 
ت�صهد  الدينية،  احلرية  فيها  تراجع  اأو  املماأْ�َص�صة، 
ف�����رة دي��ن��ي��ة م����ازي���ة، ل��ك��اف��ة اأ���ص��ن��اف امل��اورائ��ي��ات 
وال��غ��ي��ب��ي��ات واأ���ص��ك��ال ال��ق��دا���ص��ة. ف��ف��ي رو���ص��ي��ا يف�ق 
وال��دي��ن��ي��ة،  ال��روح��ي��ة  بخلفياتهم  امل��ت��ط��ّب��ب��ن،  ع���دد 
اأع����داد الأط���ب���اء؛ ك��م��ا جن��د يف ف��رن�����ص��ا ال��ت��ي تتبّنى 
يعتقدون  الفرن�صين  من  باملئة   38 م�صّطة  علمانية 
يعتقدون  باملئة   35 �ص�ي�صرا  يف  وجند  التنجيم؛  يف 
الطالع مبقدورهم الّط�ع  اأن بع�صا ممن يقراأون 
على الغيب، ويف اليابان يبارك تقريبا كافة اأ�صحاب 
الديانة  م��ن  راه���ب  با�صتقدام  عرباتهم  ال�����ص��ي��ارات 
جميعا  وهي  جديدة،  �صيارة  اقتناء  اأثناء  ال�صنت�ية 
م��ظ��اه��ر م��ن امل��ي���ل ال��ق��دا���ص��ي��ة ت��خ��ف��ي ن��زوع��ا نح� 

الدين.
يبّن الباحث رودناي �صتارك اأن اإحدى احلجج التي 
بن�صبة  تتعّلق  العلمنة  انت�صار  اأن�����ص��ار  بها  يتحّجج 
احلديثة.  اأوروب���ا  يف  الكنائ�ص  على  املتدّنية  ال��ردد 
مقارنة  ل��ل��راج��ع  �صندا  ي�صّكل  ذل��ك  اأن  وُي��ف��َر���ص 
العتقادات  عن  التخلي  يعني  ما  اأي  �صالفة،  بِحقب 
كما  �صائبا،  الأم��ر  ذل��ك  لي�ص  رف�صها.  اأو  الدينية 
تبّن ل�صتارك، اإذ مل يح�صل تراجع، لأنه وباخت�صار 
اإب��ان  الكنائ�ص  على  بكرثة  ي��رددون  النا�ص  ك��ان  ما 
تلك  ول��دح�����ِص  ح���ازم.  ب�صكل  اأو  ال��صطى  الع�ص�ر 
املق�لة يع�د �صتارك اإىل جذور الق�ل براجع الدين 
�صنة  ت�ما�ص وول�صت�ن  الأنغليكاين  الدين  مع رجل 
اأوروبا  اأثر الدين من  اإىل ت�اري  1710م، وقد ذهب 
ب��ح��ل���ل ال���ق���رن ال��ع�����ص��ري��ن. واحل����ال اإب����ان ال��ق��رون 
من  غريها  اأو  اإيطاليا  يف  النا�ص  ك��ان  م��ا  ال��صطى 
بكرثة.  الكنائ�ص  على  ي��رددون  اأوروب���ا  جن�ب  دول 
واإن ذهب�ا اإىل الكنائ�ص، مل يكن ذهابهم بالن�صباط 
تلك  �صتارك  ي�صتخل�ص  امل��رج���.  ال�صغف  اأو  ال���زم 
التاريخية. وفيما  الأبحاث  املعطيات من جملة من 
التدين  ب�صاأن  ت�ما�ص  كيث  الإجنليزي  امل�ؤرخ  ي�رده 
تتدافع  العامة  »كانت  ال��صيط  الع�صر  يف  ال�صكلي 
حمرج  ب�صكل  وتتزاحم  الكنائ�ص،  يف  املقاعد  حلجز 
على  ويب�صق�ن  البع�ص  يتمّخط  حيث  بينها،  ما  يف 
بالتطريز،  الن�ص�ة  تن�صغل  كما  الكني�صة،  اأر���ص��ي��ة 
خلق«  �ص�ء  عن  تنّم  ت�صرفات  البع�ص  عن  وت�صدر 
وه��ي ���ص��ل���ك��ات تنبي ع��ن ف��ت���ر ال��ت��دي��ن، والأم����ر ل 
اأي�صا  اأمل��ان��ي��ا  يف  ���ص��اع  ب��ل  اأوروب�����ا،  ب��ج��ن���ب  ينح�صر 
)1580-1579م(  ليب�صيغ  ففي  الإ�ص�ح،  فرة  اإبان 
اأو  ال���رق  يلعب  ك��ان هناك من  ال��راع��ي،  اأثناء عظة 
يزدري املقد�صات، ويف دوقية نا�صاو الأملانية )1594( 
خمم�رين،  الكني�صة  على  ي��رددون  ممن  كثري  كان 
اأن  حتى  العظة،  اأث��ن��اء  النعا�ص  يغالبه  م��ن  ومنهم 
من  ثمة   )1581( هامب�رغ  ويف  ا،  اأر�صً يخّر  بع�صهم 

الكني�صة. ي�صطحب كلبه داخل 
ب�صاأن  مغل�طة  اأح��ك��ام  من  راج  ما  اإن  �صتارك  يق�ل 

اإىل مطلع  اأي�����ص��ا  ام���ت���ّد  ال������ص��ط��ى  ال���ق���رون  ت��دي��ن 
ال��ع�����ص���ر احل��دي��ث��ة، ف��ق��د رّوج�����ت ال��ع��ل��م��ان��ي��ة اإب���ان 
م�جة احلداثة، وب�صكل خمادع، اأن رواد التن�ير قد 
اأ�صر  وفك�ا  الظلمات«،  »ع�صر  من  الإن�صان  اأخرج�ا 
ال���اق��ع  ال��دي��ن��ي. يف  الع��ت��ق��اد  ب��راث��ن  م��ن  الب�صرية 
ك��ث��ري م��ن »ف������ص��ف��ة الأن�������ار« م��ا ك���ان ل��ه��م دور يف 
الكت�صافات العلمية حينها، وجرى التغا�صي عن اأن 
الكثري هم من رجال الدين، اأو من امل�ؤمنن التقاة. 
اأك��رث  ال���ه���ت  ق�صايا  ني�تن  اإ���ص��ح��اق  ت��ن��اول  فقد 
كيبلر  ي�هانز  وك��ّر���ص  الفيزياء،  ق�صايا  تناول  من 
ح�ل  ت��اري��خ  ل�صياغة  اهتماماته  م��ن  ك��ب��ريا  جانبا 
ن��ف��را من   52 ع��ن  درا���ص��ة حديثة  ويف  ال��ع��امل.  ن�صاأة 
العلمية«)1543-1680( »الث�رة  حقبة  اإبان  العلماء، 

من  منهم  )ك��ث��ري  متدينن  ك��ان���ا   31 اأنَّ  ك�صفت  م 
ب�صكل  متدين�ن  بينهم  من   20 واأن  ال��دي��ن(،  رج��ال 
كان  م��ا  ه��ايل  اإدم���ن��د  الفلك  ع��امل  فقط  مت��صط، 

متديناً )�ص: 290(.
ويف تناول بع�ص احلالت من تاريخنا الراهن، يق�ل 
كاأعلى  اإيزلندا  الدار�ص�ن  ي�صنِّف  ما  عادة  �صتارك: 
ويغفل�ن  التدين،  فاتر  بلد  كاأكرث  اأو  علماين،  بلد 
عن اأن 34 باملئة من الإيزلندين يعتقدون يف تنا�صخ 
الأرواح، واأن 55 باملئة ي�ؤمن�ن ب�ج�د »اله�لدف�لك« 
مبّد  الن��ح��راف  يقع  ما  غالبا  لذلك  خفية(،  )روح 
اأذى  ُيلِحق م�صارها  اأن  ال�صيارة، لأنه ُيخ�صى  الطرق 
ال��روح.  تلك  ت�صكنها  ال��ت��ي  املرتفعات  اأو  باله�صاب 
ع��ادًة  بيت  لإق��ام��ة  يتهّياأ  ال��ذي��ن  الإي��زل��ن��دي  اأن  كما 
للتثّبت  ال�صروع،  قبل  ل���أرواح«  »مكِت�صفا  يجّند  ما 
كما  ب�«اله�لدف�لك«.  اأذى  يلحق  ل  امل���اأوى  اأن  من 
من.  املنجِّ ع��ل��ى  ي����رّددون  الإي��زل��ن��دي��ن  ن�صف  اأن 
يف  التدين  حلالة  احلقيقي  الت��صيف  خطاأ  ويع�د 
مفه�م  اعتماد  اإىل  �صتارك-  رودن��اي  -وف��ق  اإيزلندا 
ال��دي��ن امل��م��اأ���َص�����ص، وال����ردد ع��ل��ى ال��ق��دا���ص، ون�صبة 
حن  يف  م�صلِّلة،  معايري  ال���اق��ع  يف  وه��ي  التعميد، 

املفه�م  بعيدا عن  عام،  ب�صكل  التدين  اعتماد  ينبغي 
ال�صن،  على  ينطبق  ما  يف  ذات��ه  والأم��ر  احل�صري. 
لي�ص�ا  اأنهم  امل�صتجَ�بن  من  باملئة   77 ي�صّرح  حيث 
يف  مهيَكل-  دي��ن  اإىل  النتماء  مبفه�م   - متدّينن 
عداد  يف  امل�صنَّفن  ه���ؤلء  كافة  تقريبا  ي��ردد  حن 
وي����ؤدون  التقليدية،  امل��ع��اب��د  على  امل��ت��دي��ن��ن«  »غ��ري 
الراتيل ويتبع�ن بالزك�ات ل�آلهة ِلنْيل بركاتها 

اأو على اأمل تي�صري ما ي�صب�ن اإليه.
يف ال�اقع اإن ما ذهب اإليه �صتارك مل ياأت من فراغ، 
ف��ق��د ت��راج��ع ك��ث��ري م��ن اأن�����ص��ار ال��ت���ج��ه ال��ع��ل��م��اين 
ع��امل الجتماع  اأب��رزه��م  لعّل  امل��ت��ح��دة،  ال���لي��ات  يف 
جملة  يف  �صدرت  مقالة  كتب  اأن  منذ  بريجر  بير 
فيها  اأورد   ،1997 ���ص��ن��ة  ���ص��ان��ت�����ص���ري«  »ك��ري�����ص��ت��ي��ن 
علماء  م��ن  ج��م��ع  رف��ق��ة  اإل��ي��ه  خ��ل�����ص��ُت  م��ا  اأن  »اأرى 
ال�صتينيات  حقبة  اإب��ان  بالدين،  املهتّمن  الجتماع 
العلمنة كان خطاأً... ق�صٌم كبرٌي من عاملنا مل  ب�صاأن 
ليتح�ل  ال��ت��دي��ن«.  بالغ  ه���  ب��الأح��رى  ب��ل  يتعْلمن، 
التعددية  ع��ن  احل��دي��ث  ب��اجت��اه  ذل��ك  ب��ريج��ر عقب 
الدينية املتعاي�صة مع احلداثة، كما يف كتابه الأخري 
ال�����ص��ادر خ����ل ال���ع���ام ال��ف��ائ��ت »ال��ه��ي��اك��ل امل��ت��ع��ددة 

للحداثة«.
يبز  الكبى،  الدينية  للتكت�ت  �صتارك  تناول  ويف 
اأن التط�ر يف اأعداد امل�صلمن )مليار ون�صف املليار(، 
امل�صيحين )ملياران ومئتا  وه� مر�صح لتجاوز عدد 
يف  العالية  اخل�ص�بة  على  بالأ�صا�ص  يعتمد  األ���ف(، 
على  امل�صيحية  متدد  فيه  يعتمد  وقت  يف  اأو�صاطهم، 
اخل�ص�بة  اأن  ي��ل���ح  لكن  احل��ث��ي��ث؛  التب�صري  ن�صاط 
لدى امل�صلمن بداأت ت�صهد تراجعا يف بع�ص البلدان 
ت��صيف  ويف  وت�ن�ص.  والأردن  و�ص�ريا  اإي���ران  مثل 
التهمت  �صتارك:  يق�ل  اإفريقيا  يف  التب�صري  لتط�ر 
امل�صيحيُة بطَن اإفريقيا )اإفريقيا ما وراء ال�صحراء( 
يف ظرف وجيز. واأما ما ي�رده ب�صاأن اأوروبا فيلّخ�صه 
فهي  مهج�رة،  الكنائ�ص  بع�ص  تبقى  اإن  التايل:  يف 
ق��ارة  ه��ي  اأوروب���ا  الك�ص�ل،  الإك��ل��ريو���ص  على  ع�مة 
»امل����ؤم���ن���ن غ���ري امل��ن��ت��م��ن« ب��ح�����ص��ب ت������ص��ي��ف ع��امل��ة 

الجتماع الإجنليزية غرا�ص دايفي لل��صع.
ن��ب��ذة ع��ن امل����ؤل���ف: رودن�����اي ���ص��ت��ارك ع���امل اج��ت��م��اع 
بايل�ر  جامعة  يف  ي��دّر���ص   ،1934 م�اليد  م��ن  اأدي���ان 
منها:  امل�ؤلفات  من  جمم�عة  اأ�صدر  التك�صا�ص.  يف 

»نظرية الدين«، »م�صتقبل الدين«، و»مدن اهلل«.
----------------------

الكتاب: انتصار اإليمان.
تأليف: رودناي ستارك.

إيطاليا(   - )تورينو  لينداو  منشورات  الناشر: 
اإليطالية«. »باللغة 
سنة النشر: 2017.

عدد الصفحات: 336 صفحة.

* أستاذ تونسي بجامعة روما



رجب 1439 هـ - مارس 2018م

4

اإلسالم: التاريخ والدين والثقافة

فوزي البدوي *
يمكن القول إّن االهتمام اليهودي باإلسالم قد ظهر قبل قيام إسرائيل ونشأة جامعاتها الحديثة فقد نشأ متساوًقا مع نشوء 
ما يعرف بحركة »الهاسكااله« أو »األنوار اليهودّية« التي رافقت بدورها حركة التنوير األلمانية وبفعل هذا التأثر نشأ داخل األوساط 
اليهودّية المنفتحة ما عرف الحقا باسم »علم اليهودّية« Wissenschaft des Judentums أو الدراسة العلمية لليهودّية 
وهو ما عرف بالعبرية آنذاك باسم »حوخمات يسرائيل« أو حكمة إسرائيل חכמת ישראל وأفسح يهود أوروبا للدراسات العربية 
اإلسالمية حيزا الفتا بحكم نبشهم في الماضي اليهودي المتصل تاريخه باإلسالم والنصرانية، ولعل أشهر من اختط مجال 
البحث في هذه الدراسات اإلسالمية هو ذلك الجيل الذي يمكن وصفه بأّنه جيل الترسيخ والتنظيم منذ سنة 1896. ويحسب 
لهذا الجيل أنه قّدم مساهمات أساسية في مجال الدراسات اإلسالمية بحسب ما توفر له من موارد ونصوص في ذلك الوقت.

وم���ن اأع�����م ه���ذه امل��رح��ل��ة ن��ذك��ر ك���ً� م��ن اب���راه���ام جايجر
الإ���ص���م��ي��ة  امل��ق��ارن��ة  ال���ّدرا����ص���ات  ال����ذي ع��رف��ت��ه   Geiger
ال��ي��ه���دّي��ة م���ن خ����ل م���ؤل��ف��ه ال�����ص��ه��ري ع���ن ال�����ص���ت بن 
بدرا�صته  ُع��رف  ال��ذي  م�نك  و�صل�م�  واليه�دية،  الإ���ص���م 
ح����ل ال��رج��م��ات ال��ع��رب��ّي��ة ل��ل��ت���راة وال��ف��ل�����ص��ف��ت��ن ال��ع��رب��ّي��ة 
واليه�دية وتاأثري النح� العربّي يف النح� العبّي، وم�ريتز 
الإ�ص�مّي  اليه�دّي  اجلدل  باب  يف  خّلفه  وما  �صتاين�صنايدر 
م���ن اأع���م���ال ب��ب��ل��ي���غ��راف��ي��ة ل ت����زال ع���م���دة ال��ب��اح��ث��ن اإىل 
اجلمع  جيل  وه���  التايل  باجليل  يعرف  ما  ظهر  ثم  ال��ي���م. 
والتهذيب املمتد من 1896 اإىل �صنة 1925 تقريبا وه� تاريخ 
يف  ال��ع��بّي��ة  اجلامعة  يف  اليه�دّية  ال��درا���ص��ات  معهد  افتتاح 
القد�ص بفل�صطن املحتلّة، ومن اأع�م هذه املرحلة يف جمال 
العربّية الإ�ص�مية واليه�دية ج�رج فايدا وكل�د  الدرا�صات 
كاهن ومائري ق�صطر وغريهم كثري، واحلقيقة التي ل يجب 
اأن تغيب عن الأذهان هي اإدراك البع�ص من حكماء احلركة 
وامل��ع��رف��ة  ال��ع��ل��م  اأه��م��ي��ة  ال��ب��داي��ة  م��ن��ذ  وك��ب��اره��ا  ال�صهي�نية 
ل��ل��ت��م��ك��ن ل��ل��م�����ص��روع ال�����ص��ه��ي���ين؛ ف��ك��ان اإن�������ص���اء اجل��ام��ع��ة 
نف�صها  اإ���ص��رائ��ي��ل  دول��ة  ق��ي��ام  م��ن  اأ�صبق  القد�ص  يف  ال��ع��بّي��ة 
ر�صميا يف اأبريل 1948 ويف ذلك اأكرث من دللة على ما كانت 
ثم ت�هم  الأكادميية.  للم�ؤ�ص�صة  ال�صهي�نية  ت�ليه احلركة 
ما ميكن و�صفه بجيل التجديد والنمّ�: من �صنة 1925 اإىل 
اأيامنا هذه وه� جيل النتقال من علم اليه�دّية اإىل مرحلة 
اأع�م هذه  الي�م ومن  اليه�دّية كما يطلق عليها  الدرا�صات 
ذات  والإ�ص�مية  العربّية  بالدرا�صات  يتعلق  ما  يف  املرحلة 
وداف��ي��د  �ص�ميخ  �صا�ص�ن  م��ن  ك��ً�ّ  ن��ذك��ر  باليه�دية  ال�صلة 
�صادان ويه��ص�اع ب�و وم��صيه جيل و�صارة  اأيال�ن وي��صف 
�صروم�صة واأوري روبن ومايكل ليكر والبار اأرازي وغريهم 
ال��درا���ص��ات  وم��راك��ز  الإ�صرائيلية  اجل��ام��ع��ات  بهم  ت��ع��ّج  مم��ن 

اليه�دّية العربّية يف اجلامعات الأوروبية والأمريكية. 
اجلامعة  هذه  من�ص�رات  من  ه�  نقدمه  ال��ذي  الكتاب  وه��ذا 
ال��ع��بّي��ة يف ال��ق��د���ص وه���ي م��ن اأق����دم امل���ؤ���ص�����ص��ات ال��ي��ه���دّي��ة 
ث��م الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي اه��ت��م��ت ب��اإن�����ص��اء م��در���ص��ة ل��ل��درا���ص��ات 
امل�صت�صرقن  من  جماعات  بف�صل   1926 �صنة  منذ  ال�صرقية 
ا�صتهرت هذه  وقد  فل�صطن  ا�صت�طن�ا  الذين  الأملان  اليه�د 
اأي��ال���ن  وداف��ي��د  ق�صطر  م��ائ��ري  ب��اأع��م��ال  خ�ص��صا  اجل��ام��ع��ة 
ال��ع��رب��ّي��ة.  امل��خ��ط���ط��ات  لن�صر  �صل��صنجر  م��اك�����ص  و�صل�صلة 
ول��ل��ح��ق��ي��ق��ة ف����اإّن ت��اري��خ ه���ذه اجل��ام��ع��ة م��رت��ب��ط مب��ا ميكن 
اليه�دي  ال�صت�صراق  ت��اري��خ  م��ن  الثالثة  باملرحلة  ت�صميته 
الأكادميية  الأ�ص�ص  ب��صع  تتميز  فرة  وهي  الإ�صرائيلي  ثم 
للجامعات الإ�صرائيلية حتى قبل قيام دولة اإ�صرائيل قان�نيا 

�صنة  اإ�صرائيل  »ا�صتق�ل«  واإع���ن  التق�صيم  ق��رار  مبقت�صى 
يف  ال��ع��بّي��ة  اجلامعة  تاأ�صي�ص  يف  التفكري  ب��داأ  فلقد   ،1948
القد�ص منذ بداية تبل�ر امل�صروع ال�صهي�ين وكان اأّول عميد 
املنزع  ذي  ال��رّب��ي  ماغن�ص  ي��ه���دا  الأك��ادمي��ّي  اجلامعة  لهذه 
الن�صر  دار  با�صمه  �صّميت  ومن  املن�صاأ  والأمريكي  الإ�ص�حي 

الإ�صرائيلية ال�صهرية التي ت�لت طبع هذا الكتاب. 
املطابع  اأنتجته  ما  اآخ��ر  ال�صخم  الكتاب  هذا  اعتبار  وميكن 
وه�  الإ�ص�مية  الدرا�صات  جمال  يف  الإ�صرائيلية  اجلامعية 
ميثل حدثا كبريا جدا بالنظر اإىل حجمه ون�عية امل�صاهمن 
وثقافة  ودي��ن  تاريخ  من  ي�صملها  التي  امل��ج��الت  وث��راء  فيه 
وميكن اعتباره دون مبالغة عم� ي�صاهي امل��ص�عية ويقدم 
ولقراء  الأكادميية  ول�أو�صاط  الإ�صرائيلين  القراء  لعم�م 
اللغة العبية عم�ما اآخر ما يعتمل يف الأو�صاط الأكادميية 
الإ�صرائيلية يف جمال احل�صارة الإ�ص�مية ويرجع الإ�صراف 
�صاهم  ال��ذي  اآ�صر  بار  مائري  الإ�صرائيلي  امل�صت�صرق  اإىل  فيه 
خاطينا.  مائري  وامل�صت�صرق  الكتاب  اأب����اب  م��ن  ع��دد  بكتابة 
اأ�صتاذ م�صارك يف ق�صم اللغة العربية يف اجلامعة  والأول ه� 
الدرا�صات  معهد  رئي�ص  من�صب  و�صغل  القد�ص  يف  العبية 
العربية  اللغة  ق�صم  رئي�ص  ومن�صب  والإفريقية  الآ�صي�ية 
ا كر�صّي  واآدابها يف اجلامعة العبية يف القد�ص، ويت�ىّل حالًيّ
يف  �صليزجنر  ماك�ص  با�صم  امل��ع��روف  الإ���ص���م��ي��ة  ال��درا���ص��ات 
نف�ص اجلامعة. وتخ�ص�ص يف الأبحاث ح�ل بدايات الإ�ص�م 
والتف�صري  عم�ما  والعل�ين  الن�صريية  والطائفة  والت�صيع 
والع�قات الإ�ص�مية اليه�دية، وله م�ؤلفات يف هذه امليادين 
واجلامعة  للن�صر  ب��ري��ل  دار  ب��ن  ب��ال���ص��راك  اأغلبها  ���ص��در 
العبية وقد اأ�صرف على تك�ينه كل من امل�صت�صرقن �صل�م� 
هذاالكتاب  م��ادة  بع�ص  كتب  ال��ذي  ك�لبريغ  واي��ت��ان  بينا�ص 
الإ�ص�مية  الدرا�صات  اأ�صتاذ  خاطينا  مائري  فه�  الثاين  اأما 
وال�صرق الأو�صط بنف�ص اجلامعة متخ�ص�ص يف تاريخ العرب 
احلديث يف القرنن 19 و20 وال�ص�ت بن الغرب واليه�دية 
الأ���ص���ل��ي��ة  والإ����ص����م وك��ت��ب يف م�صائل اجل��ه��اد واحل��رك��ات 
املت�صلة  الق�صايا  اإىل  اإ���ص��اف��ة  احل��دي��ث��ة  وم�صر  والت�ص�ف 

بالفل�صطينين.
�صام�  و�صفا  ي��ق��دم  اأن  ح���اول  عليه  اأ���ص��رف��ا  ال���ذي  وال��ك��ت��اب 
ومتن�عا يعك�ص تاريخ الإ�ص�م ما�صيا وحا�صرا ولذلك جاء 
التن�ع وا�صحا يف امل�ا�صيع اأول فقد مت الهتمام فيه بالفقه 
والثقافة  والعل�م  والت�ص�ف  والفل�صفة  والتف�صري  واحلديث 
اهتم  فقد  اجل��غ��راف��ي��ا؛  يف  ثانيا  ال��ت��ن���ع  ج��اء  كما  واملجتمع 
و�صبه  اإىل ط�صقند  املغرب  الإ�ص�مي من  العامل  بكل  الكتاب 
بتفرعاتهما  وال�صيعي  ال�صني  العامل  �صام�  الهندية  القارة 

هذه  كل  يف  والتط�ر  الثبات  مظاهر  ر�صد  حماول  املختلفة 
التي  املعا�صرة  الق�صايا  اإيل  و�ص�ل  الع�ص�ر  عب  املجالت 
التحديث  ق�صايا  مثل  م��ن  الإ���ص���م��ي  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  تهز 
وال��دول��ة املدنية وال��ع���ق��ة ب��ن ال��دي��ن وال��دول��ة واحل��رك��ات 

اإلخ.  الأ�ص�لية الحتجاجية واجلهاد العنيف.. 
لتلبية ح��اج��ات  ب��الأ���ص��ا���ص  ج���اء  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  اأن  واحل��ق��ي��ق��ة 
وع��م���م  اأول  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  الأك��ادمي��ي��ة  ب��الأو���ص��اط  مت�صلة 
هذه  اأّن  ذل��ك  ثالثا؛  ال��ق��راء  وع��م���م  الإ�صرائيلين  املثقفن 
خمزونها  ث��راء  برغم  احلقيقة  يف  تت�فر  تكن  مل  الأو���ص��اط 
املعريف وج�دة مكتباتها على كتاب جامع يك�ن اأف�صل مدخل 
العربية  ال��درا���ص��ات  يف  الإ�صرائيلين  املتخ�ص�صن  لتك�ين 
من  التك�ين  لنف�ص  يخ�صع  تقريبا  فاجلميع  الإ���ص���م��ي��ة 
يق�ل  كما  ترجع  الكتب  وهذه  وامل�صادر،  الكتب  نف�ص  خ�ل 
تعك�ص  ول  ال�صيء  بع�ص  تقادمت  حقبة  اإىل  الكتاب  مقدم 
بع�صها  الأب��ح��اث يف جم��الت حم��ددة  تقدم  اأحيان كثرية  يف 
ل��صت�صراق  ال�صريري  امل�ت  اإع�ن  مع  حقيقية  ث�رة  عرف 
كان  فقد  امل��ا���ص��ي؛  ال��ق��رن  م��ن  ال�صبعينيات  يف  الك��صيكي 
على  اأول  ي��ق���م  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة  اجل��ام��ع��ات  يف  التك�ين  م�صار 
ال��ت�����ص��ب��ع م��ن ك��ت��اب امل�����ص��ت�����ص��رق ال��ي��ه���دي امل��ج��ري اي��ج��ن��ا���ص 
�صليل  وه�  يه�دا  يت�صحاق  ه�  الأ�صلي  وا�صمه  ج�لدت�صيه�ؤ، 
فرعها  يف  �صابقا  اإليها  اأ���ص��رن��ا  ال��ت��ي  اليه�دية  علم  مدر�صة 
امل��ج��ري امل���ع���روف ب��ا���ص��م ال�����ص��ي��م��ي��ن��ار ال���رب���اين يف ب���داب�����ص��ت 
 Das Rabbinerseminar Von Budapest
امل�صلم�ن  ويعرفه  الإ�ص�م  يف  وال�صريعة  العقيدة  كتاب  وه� 
جيدا وقد ن�صره يف ترجمة عبية ي�ئيل ريفلن �صنة 1951 
البلجيكي  الأب  ك��ت��اب  ت���ه  ث��م  بياليك  ن��ح��م��ان  م��ط��اب��ع  يف 
الإ�ص�مي  التاريخ  يف  املتخ�ص�ص  لمان�ص  هرني  الي�ص�عي 
كتابه  وخ�ص��صا  واجل���دال  للجدل  امل��ث��رية  الآراء  و�صاحب 
يف  وامل�ؤ�ص�صات  العقائد  عن  بالفرن�صية   1926 �صنة  ال�صادر 
واف��رامي  ريفلن  ي�ئيل  يد  علي  عبية  ترجمة  يف  الإ���ص���م 
ذلك  تلى  ثم  ומוסדותיו.  אמונותיו  האסלאם.  هارفز 
ك��ت��اب امل�����ص��ت�����ص��رق��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ال�����ص��ه��رية ح����اء لزارو�����ص 
ح�ل  ال��ك��ث��رية  ال��ت��اآل��ي��ف  �صاحبة   1967 �صنة  ال�����ص��ادر  يافيه 
املخت�صن  اأف�����ص��ل  م��ن  ن��ظ��ري  يف  وه��ي  وخ�ص��صا  الإ���ص���م 
الإ�صرائييلين املعا�صرين من جهة التمكن واحلياد يف غالب 
2006 يف  �صنة  �صيفر  كل من مريي  اأعمال  تلتها  ثم  اأعمالها 
מבוא  אסלאם.  الإ�ص�م مقدمة ق�صرية  املخت�صر  كتابها 
ونحمان  الإ�ص�م،  ق�صايا  اأهم  اإىل  التعر�ص  مّت  وفيه  קצר. 
مدخل  م���ؤل��ف��ه  يف  تلم�ن  ودان��ي��ال  اف���رات  ودف��ن��ة  لفت�صي�ن 
מבוא  האסלאם:  جملدات  اأربعة  يف  الإ���ص���م  تاريخ  اإىل 
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הדת ال�صادر بن �صن�ات 1998/ 2008  של  להיסטוריה 
اأجيال من  واأدقها مما ت�فرت عليه  امل�صادر  اأو�صع هذه  وه� 
الطلبة  لعم�م  جليلة  خدمات  واأدى  الإ�صرائيلين  الباحثن 

يف اجلامعات واملعاهد الثان�ية.
ال��ف��راغ  ه��ذا  ي�صد يف احلقيقة  ُن��ق��ّدم��ه  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  وه���ذا 
ال���ذي ع��رف��ت��ه ال��ن��خ��ب��ة الأك��ادمي��ي��ة الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة يف جم��ال 
الإ�صرائيلي  الباحث  اإليه  اأ�صار  ما  كان  واإذا  بالعبية  الكتابة 
بل�صرن يف ق�له ب�صدد احلديث عن كتاب العقيدة وال�صريعة 
الرجمة  تاأخر  اأّن  من  مرجميه  اأح��د  وك��ان  جل�لدت�صيهر 
اإىل  بالنظر  ب��ال  ذا  اأم���را  يكن  مل  �صنة   40 ح����ايل  ال��ع��بي��ة 
الفا�صلة يف جمال  الفرة  �صيء كبري يف هذه  يتغري  اأن��ه مل 
حيث  الي�م  البتة  ي�صح  ل  الأم��ر  ف��اإّن  الإ�ص�مية  الدرا�صات 
وتكفي  تقريبا  �صنة   70 ح���ايل  منذ  حدثت  كثرية  اأ�صياء  اإّن 
�صبعينيات  منذ  املراجعّية  املدر�صة  اأحدثته  ما  اإىل  الإ���ص��ارة 
القرن املا�صي يف جمال الدرا�صات القراآنية ونقد امل�صادر وما 
جمال  يف  املخت�ص�ن  يعرفه  مما  ذلك  بعد  املدر�صة  هذه  ت� 
الكتاب  بالذات جاء هذا  ال�صبب  الإ�ص�مية ولهذا  الدرا�صات 
ما  الإ�صرائيلين  للباحثن  وي�فر  ن�صابها  يف  الأم�ر  لي�صع 
دينا  الإ�ص�مية  الثقافة  ف��روع  خمتلف  يف  اإليه  بحاجة  هم 

ولغة وفقها وت�ص�فا واأدبا وتف�صريا.. الخ.
وقد انق�صم الكتاب اإىل اأربعة اأق�صام ا�صتمل الق�صم الأول على 
الإ�صرائيلين  الأك��ادمي��ي��ن  م��ن  اأرب��ع��ة  التاريخية؛  املباحث 
לנדאו־טסרון  אלה  ط�صرون  لن��داو  اي���  الباحثة  وه��م 
والباحثة  الإ�ص�م  ظه�ر  قبل  الأو�صط  وال�صرق  العرب  عن 
عليزة �صنيتزر من جامعة تل اأبيب عن النبي حممد وم�مح 
�صخ�صيته من خ�ل ال�صرية وروؤفن اأميتاي ראובן עמיתי 
امل���ل��د وم��ن امل�صت�طنن  ال��ع��بي��ة الأم��ري��ك��ي  م��ن اجل��ام��ع��ة 
ثم  ال��صطى،  القرون  نهاية  يف  الإ�ص�م  ب�د  عن  فل�صطن: 
)واملتخ�ص�ص  الإ�ص�مية  الدرا�صات  اأ�صتاذ  زئيفي  درور  اهتم 
يف ق�صايا اجلندرية والن�ص�ية والتاريخ العثماين( يف جامعة 
الق�صم  بنف�ص  منف�صلن  مقالن  يف  النقب  يف  غ�ري�ن  اب��ن 
القرن  منذ  الإ���ص���م  وت��اري��خ  املبكر  الإ���ص���م  تاريخ  بدرا�صة 

ال�صاد�ص ع�صر وحتى اأيامنا هذه.
وقع  وال�صعائر  العقيدة  مل�صائل  املخ�ص�ص  الثاين  الق�صم  ويف 
املتعلق  وه���  منها  الأخ��ري  انق�صم  ف�ص�ل  ثمانية  تخ�صي�ص 
بالفرق اإىل �صبعة مباحث فخ�ص�ص ي��صف ويت�صت�م الأ�صتاذ 
بق�صم ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��بي��ة وامل��ت��خ�����ص�����ص يف 
ال���ق���راآن و���ص���ت��ه ب��ال��ت��ق��ل��ي��دي��ن امل�����ص��ي��ح��ي وال��ي��ه���دي واأدب 
بالإ�ص�م  ال�صلة  ذات  ال�صريانية  والآداب  التف�صري واحلديث 
بار  مائري  وخ�ص�ص  ومباحثه  ودرا���ص��ت��ه  ال��ق��راآن  ع��ن  درا���ص��ة 
اي�  خ�ص�صت  ح��ن  يف  التف�صري  لأدب  ال��ث��اين  الف�صل  اآ���ص��ر 
والأ�صتاذة  النب�ي  للحديث  الثالث  الف�صل  تي�صرون  لن��داو 
العربية  اللغة  ق�صم  م��ن  צפריר  נורית  ت�صفرير  ن���ري��ت 
ب��ج��ام��ع��ة ت���ل اأب���ي���ب ال��ف�����ص��ل اخل��ام�����ص ل��ل��ف��ق��ه اأو ال��ه���خ��ا 
ي�حنان فريدمان  كل من  ت�صميها وخ�ص�ص  كما  الإ�ص�مية 
القارة  �صبه  اإ�ص�م  يف  واملتخ�ص�ص  امل�لد  الت�صيك��صل�فاكي 
מצוות- חמש  اأركان الإ�ص�م اخلم�ص  الهندية ف�ص� عن 
היסוד والباحث دانيال ليف דניאל לב الأ�صتاذ باجلامعة 
واحل��رك��ات  تيمية  اب��ن  يف  واملتخ�ص�ص  ال��ق��د���ص  يف  ال��ع��بي��ة 
اأن يت�ىل مائري  ال�صلفية واجلهادية ف�ص� عن اجلهاد قبل 
بار اآ�صر الكتابة يف الف�صل الأخري عن الفرق يف الإ�ص�م وعن 
ك�لبغ  ايتان  اأم��ا  منف�صلة.  مباحث  يف  وال���دروز  ال�ص�فية 
حمقق ج�امع اآداب ال�ص�فية وع�ص� الأكادميية الإ�صرائيلية 
للفرق  والعقائدّي  الفكري  الّتاريخ  يف  واملتخ�ص�ص  للعل�م 
ع�صرية  الإثنى  بال�صيعة  املت�صلة  املباحث  فكتب  الإ�ص�مية 
הנוציירית־ ال��ع��ل���ي��ة  وال��ن�����ص��ريي��ة  وال��زي��دي��ة  واخل������ارج 

الأ�صتاذ  فيل�زين  روعي  וילוז'ני  רועי  وخ�ص�ص  עלווית  
وخ�ص�ص  الإمامية  مبحث  �صابقا  وحيفا  اي�ن  بار  بجامعة 
عن  مبحثا  אבשטיין  מיכאל  اب�صتاين  م��اي��ك��ل  ال��ب��اح��ث 
الت�صيع  ب���ن  ال�����ص���ت  امل��ت��خ�����ص�����ص يف  وه����  الإ���ص��م��اع��ي��ل��ي��ة 
والقباله  الت�ص�ف  بن  ال�ص�ت  وكذلك  ال�صني  والت�ص�ف 
الثالث فخ�ص�ص للع�قات بن الدين  الق�صم  اأما  اليه�دية. 
والدولة وكتب مقدمته منرود ه�رروفيت�ص الأ�صتاذ بجامعة 
الك�م  علم  يف  مباحث  اإىل  الق�صم  ه��ذا  وت���زع  غ���ري���ن  ب��ن 
بقلم الأ�صتاذة ليفنة ه�لتزمان ליבנת הולצמן والفل�صفة 
���ص��ارة  بقلم  وال��ت�����ص���ف  אליהו  אילה  اي��ل��ي��اه���  اي��ل��ة  بقلم 
�ص�مة  عرين  بقلم  ال�صفا  واإخ���ان  סבירי  שרה  �صبريي 
قد�صي ערין סלאמה־קודסי والفن يف الب�د الإ�ص�مية 
מילשטיין.  רחל  دعادلة  راحيل ميل�صطاين وت�فيق  بقلم 
بعنا�صر  ي�صميه  م��ا  يف  فيبحث  والأخ���ري  ال��راب��ع  الق�صم  اأم��ا 
احلديث  الع�صر  يف  واملتح�ل  الثابت  اأو  والتغري  الت�ا�صل 
רציפות ותמורה وفيه ت�صعة مباحث اأولها: عن التجديد 
الأ�صتاذ  שחם  רון  �صاحام  رون  يقلم  الإ���ص���م��ي  الفقه  يف 
باجلامعة  اأو�صطية  وال�����ص��رق  الإ���ص���م��ي��ة  ال��درا���ص��ات  بق�صم 
وجت��دي��ده  ال��ق��دمي  ال��ف��ق��ه  ق�صايا  يف  واملتخ�ص�ص  ال��ع��بي��ة 
ال�صخ�صية،  الأح�����ال  ف��ق��ه  وخ�ص��صا  احل��دي��ث  الع�صر  يف 
مائري  بقلم  ال�صني«  العامل  يف  والث�رة  »الحتجاج  وثانيهما 
بقلم  ال��دي��ن��ي��ة  وامل���ؤ���ص�����ص��ات  ال��ع��ل��م��اء  ع��ن  وثالثهما  خاطينا 
الأ�صتاذ حممد العطاونة �صاحب م�ؤلف الإ�ص�م ال�هابي يف 
بن غ�ري�ن يف  والأ�صتاذ بجامعة  م�اجهة حتديات احلداثة 
النقب، ورابعهما عن اجلماعات ال�ص�فية يف الع�صر احلديث 
ال�صيا�صية  احلركات  يف  املتخ�ص�ص  وه�  وايزمان  ليت�صحاق 
عن  مبحثا  ل��رير  �صيفان  خ�ص�ص  ث��م  احلديثة،  الإ�ص�مية 
وختم  احل��دي��ث��ة،  ال��ف��رق  ف�صل  �صمن  والأح��م��دي��ة  البهائّية 
والنفتاح  الع��ت��دال  عن  مبقالة  خاطينا  مائري  الق�صم  ه��ذا 
يف الإ�ص�م احلديث ليذيل الكتاب يف الأخري مبجم�عة من 

الفهار�ص وال�ص�ر واخلرائط وقائمة بامل�صاركن.
اإّن هذا الكتاب امل��ص�عي وال�صخم يف حجمه والذي ت��صعنا 
ببع�ص  وعرفنا  ومباحثه  وف�ص�له  اأق�صامه  بيان  يف  ق�صدا 
عم�م  ل��دى  وم���ؤل��ف��ات��ه  واخت�صا�صا  ا�صما  املجه�لن  كتابه 
اأّن  اأولها  اأ�صا�صية  م�حظات  اإىل  يدفعنا  اإمنا  العرب  القراء 
اجلامعات  يف  ب�صرعة  تتقدم  الإ�ص�مية  العربية  الدرا�صات 
للدرا�صات  اأق�����ص��ام  على  حت��ت���ي  تقريبا  وكلها  الإ�صرائيلية 

بالتاريخ  املت�صلة  اأو  اأو�صطية  ال�صرق  اأو  العربية والإ�ص�مية 
اأّن  واللغة، وثانيهما وهذا ه� الأخطر من جهة الأهمية ه� 
وتدري�صا  بحثا  م�صرك  ب�صكل  يعمل�ن  الأ�صتاذة  من  الكثري 
اأقل  وب��درج��ات  والأمريكية  البيطانية  اجلامعات  اأه��م  مع 
كتبنا  التي  امل�حظة  �صحة  يعنى  مما  والأملانية  الفرن�صية 
اإمّن���ا هي  واأه��م��ه��ا  ال��درا���ص��ات  اأف�صل  اأّن  وه���  قبل  م��ن  عنها 
ب�صدد الإنتاج داخل املثلث الأمريكي البيطاين الإ�صرائيلي 
يف  واك�صف�رد  العبية  واجلامعة  برن�صت�ن  جامعات  بن  اأي 
الأغلب واإّنه اإذا كان الإنتاج يف ما يتعلق باملقالت اإمّنا ي�صدر 
للدرا�صات  الأور�صليمية  املجلة  هما  اأ�صا�صيتن  جملتن  عن 
والأخرى   JSAI ب�  اخت�صارا  املعروفة  والإ�ص�مية  العربية 
امل�����ص��م��اة مب��ج��ل��ة م��ع��ه��د ال���درا����ص���ات ال�����ص��رق��ي��ة والآ���ص��ي���ي��ة 
امل���ؤل��ف��ات  اأغ���ل���ب  BSOAS ف����اإن  ب����  وامل���ع���روف���ة اخ��ت�����ص��ارا 
الدرا�صات  جمال  يف  الإ�صرائيلين  للجامعين  بالإجنليزية 
ال�صهرية  بريل  من�ص�رات  اأغلبها عن  ي�صدر  اإمنا  الإ�ص�مية 
ال��ل��غ��ة الأ���ص��ل للبحث وال��ت��دري�����ص يف جم��ال  ب��ال��ع��بي��ة  اأّم����ا 
املن�ص�رات  ع��ن  فت�صدر  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف  الإ���ص���م��ي��ة  ال��درا���ص��ات 

اجلامعية املختلفة والتي تعمل بانتظام.
اإّن هذه املقالة تك�صف ال�جه الأكادميي للم�ؤ�ص�صة الإ�صرائيلية 
وب�صرف النظر عن اجل�انب ال�صيا�صية والأيدي�ل�جية التي 
اأّن الت�قف عندها ل�حدها من  اإل  اأن ينكرها عاقل  ل ميكن 
به  تق�م  الذي  واحلقيقي  الكبري  املجه�د  عّنا  ُيغّيب  اأن  �صاأنه 
العربي  بالعامل  الهتمام  يف  الإ�صرائيلية  اجلامعية  امل�ؤ�ص�صة 
بحثا وت��دري�����ص��ا ون�����ص��را وال��ك��ث��ري م��ن ه��ذه امل��ق��الت ه��� فع� 
املهتمة  اإليه مراكز الأبحاث اجلدية  اآخر ما ت��صلت  يعر�ص 
العربية  للجامعات  دع���ة  وه��ي  الإ�ص�مي  العربي  ب��ال��راث 
والأكادميين العرب ملزيد من العتناء باللغات الأجنبية عند 
الن�صر والعمل البحثي امل�صرك مع مراكز البحث الأمريكية 
اأي�صا دع�ة للقائمن على �ص�ؤون اجلامعات  والأوروبية، وه� 
ويعمل�ا  اآذانهم  يف  اأ�صابعهم  يجعل�ا  ل  حتى  ال�صيا�صين  من 
ع��ل��ى ت���ف��ري م��ا حت��ت��اج��ه اجل��ام��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة م��ن اإم��ك��ان��ي��ات 
اأول وف����ق ����ص���روط ال��ب��ح��ث  ل���ه��ت��م��ام ب��راث��ن��ا وح��ا���ص��رن��ا 
خ�ل  من  اأول  املعرفة  حلق�ق  الرعاية  مبداأ  ووفق  املعا�صر 
الدفاع وحماية احلريات الأكادميية واإ�صاعة روح من احلرية 
ال�صبان  ب��ت��ك���ي��ن  اله��ت��م��ام  م��ن  م��زي��د  م��ع  ال���دول���ة  حتميها 
ودينا  وثقافة  لغة  الإ�صرائيلي  املجتمع  يف  العرب  والباحثن 
بتاريخهم  املعا�صر  تاريخنا  ارتبط  وقد  خ�ص��صا  وتاريخيا 
ال��ع��امل  األ ي���ج��د يف ه���ذا  ارت��ب��اط��ا ل ف��ك��اك م��ن��ه ف��� يعقل 
يف  متخ�ص�صة  خا�صة  معاهد  ث�ثة  �ص�ى  ب��رثوات��ه  العربي 
مت�ا�صعة  باإمكانيات  وتعمل  واليه�دي  الإ�صرائيلي  ال�صاأن 
بعدما اأقدم اأريال �صارون على نهب وتدمري حمت�يات مركز 

اأيام اجتياح بريوت. الأبحاث الفل�صطيني 
��ا���ِص َوِل��ُي��ن��َذُروا ِب��ِه كما ج��اء يف ال��ق��راآن حتى ل  ��ل��َنّ ه��ذا َب���َ�ٌغ ِلّ
ابن  على  الرد  يف  ال�صهرية  ر�صالته  يف  حزم  ابن  ماأ�صاة  تتكرر 

اليه�دي. النغريلة 
----------------------

الكتاب: اإلسالم :التاريخ والدين والثقافة
المؤلف: جماعي بإشراف مائير بار آشر ومائير خاطينا 

الناشر دار ماغنس للطباعة 
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االقتصاد من أجل الصالح العام

لجان تيرول

محمد السالمي *
في خضم األزمة المالية العالمية، شكك العديد من المراقبين، الذين سألوا لماذا لم يتوقع االقتصاديون األزمة وعن جدوى 
االقتصاد التقليدي. حتى أن بعًضا من األكاديميين دعوا إلى مناهج بديلة. لكن الخبير االقتصادي الفرنسي جان تيرول يوضح 
مدى فائدة التفكير االقتصادي الصارم للمجتمع بلغة عميقة ومتاحة في كتابه »االقتصاد من أجل الصالح العام«. قوة الكتاب 
المجاالت في  التي تغطي مختلف  المعقدة  الموضوعات  للعديد من  الوضوح والبساطة  إنه يجلب  اتساعه.  تكمن في مدى 
األمثلة  من  العديد  اليورو.  أزمة  إلى  العالمية  المالية  واألزمة  العمل،  وقوانين سوق  المناخ،  تغير  من  تتراوح  والتي  االقتصاد 
فهو  العنوان،  يوحي  وكما  حدة.  على  فصل  كل  قراءة  وُيمكن  متاًحا  الكتاب  تجعل   - فرنسا  من  معظمها   - التوضيحية 
استجابة ألزمة مهنة االقتصاد، التي تضررت مصداقيتها بشدة بسبب االضطراب المالي في عام 2008. على الرغم من أنه ليس 
الكتاب األول لُمعالجة هذا، ولكن تكمن قدرة تيرول على بلورة القضايا المعقدة بطريقة مباشرة. يعتقد تيرول أنه يتحمل 
مسؤولية التحدث بوضوح عن مخاوف غير االقتصاديين. يوضح هذا الكتاب االستثنائي قيمة التفكير االقتصادي الدقيق في 

قضايا تتراوح من البطالة إلى التحرر العالمي.

القت�صادين  اأك���رث  م��ن  واح���داً  ت���ريول  ج��ان  يعد 
يف  ن�بل  جائزة  على  حاز  حيث  ع�صرنا،  يف  تاأثريا 
نظرية  يف  الكبري  لإ�صهامه   2014 لعام  القت�صاد 
الأل���ع���اب والق��ت�����ص��اد ال�����ص��ن��اع��ي. وي�����ص��غ��ل ح��ال��ي��اً 
م��ن�����ص��ب رئ��ي�����ص ك��ل��ي��ة ت���ل���ز ل���ق��ت�����ص��اد ومعهد 
يف  زائ��ر  اأ�صتاذ  وه���  ت�ل�ز  يف  املتقدمة  ال��درا���ص��ات 
وت�صمل  ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا.  م��ا���ص��ات�����ص������ص��ت�����ص  م��ع��ه��د 
العديد من كتبه نظرية مت�يل ال�صركات والأزمات 
كما  ال��دويل.  النقدي  والنظام  وال�صي�لة،  املالية، 
�صنف هذا الكتاب �صمن اأف�صل الكتب القت�صادية 

وبلم�مبريج. الإيك�نيمي�صت  ح�صب 
اأجندة جديدة جريئة لدور  الكاتب لتط�ير  �صعى 
التفاعل  اإىل  ي�صعى  ح��ي��ث  املجتمع  يف  الق��ت�����ص��اد 
م�صتخدًما  املجتمع،  ي�اجهها  التي  التحديات  مع 
الكتاب  التحديات. ت�صمن  ق�ة القت�صاد لتحديد 
قراءة مثرية وا�صعة و�صاملة لق�صايا مثل التغيري 
والنظام  القت�صادية  والنظم  والب��ت��ك��ار  الرقمي 
اقت�صادي  نظام  اأف�صل  بالفعل  لدينا  ه��ل  امل��ايل. 
عمل  مي��ك��ن  ه��ل  لت�صغيله؟  تنفيذ  اأداة  واأف�����ص��ل 
ن�صع  هل  كافية؟  ال�صيا�صية  ال�صيطرة  هل  املزيد؟ 
واأك��رث  ه��ذا  ك��ل  القت�صادي  النظام  ه��ذا  يف  ثقتنا 

يظهر يف هذا الكتاب.
ال��ك��ات��ب  ي���ت���ن���اول  ال���ك���ت���اب،  م���ن  الأول  اجل�����زء  يف 
الأ�ص�ص الفكرية والأخ�قية للتحليل القت�صادي 
ال��ذي  النقد  التحديد  وج��ه  وع��ل��ى  ال�����ص���ق،  ودور 
اأخ�قي.  غري  حتى  اأو  اأخ�قياً  القت�صاد  يعتب 
اخلبري  ملهنة  خم�ص�ص  الكتاب  من  الثاين  اجل��زء 

القت�صادي، والدور الذي ي�صطلع به يف املناق�صات 
املجتمعية ويف حقائق احلياة كباحث يف القت�صاد. 
مناق�صة  اإىل  ال��ك��ات��ب  ي��ن��ت��ق��ل  ال��ث��ال��ث،  اجل����زء  يف 
من  ك��ل  دور  ع��ن  القت�صاد  يق�له  م��ا  ح���ل  عامة 
يناق�ص  الرابع  والقطاع اخلا�ص. اجلزء  احلك�مة 
املناخ،  تغري  مثل:  ع�صرنا  يف  العام  ال��راأي  ق�صايا 
ودور  الأوروب������ي،  الحت����اد  وم�صتقبل  وال��ب��ط��ال��ة، 
 .2008 لعام  املالية  والأزم���ة  املجتمع،  يف  التم�يل 
»التحدي  عن�ان  حتت  فياأتي  اخلام�ص  اجلزء  اأما 
ال�صناعي« والذي �صاهم فيه جان تريول باإ�صهاب، 
وت�صمل امل��ص�عات التي ُيغطيها: تنظيم �صناعات 
متعددة  املن�صات  يف  القت�صاد  وحتليل  ال�صبكات، 
اأ�ص�اق  على  ال�صخمة  البيانات  وتاأثري  اجل�انب، 
ال��ت��اأم��ن وال�����ص��م��ان الج��ت��م��اع��ي، وح��ق���ق امللكية 

الفكرية، وغريها من امل�ا�صيع .
ناق�ص الكاتب تقنيات الذكاء ال�صطناعي والتعلم 
الإنتاج  بتق�صيم  العمل  ملن�صات  ت�صمح  التي  الآيل 
عب  ال��ع��م���ء  ب��ن  وال��ت��م��ي��ي��ز  ب�صيطة  م��ه��ام  اإىل 
ال��ت�����ص��ع��ري امل��ت��زاي��د؟ ك��ي��ف ي���ؤث��ر الجن�����راف نح� 
اق��ت�����ص��اد م���ذه���ل، ح��ي��ث ت��ه��ي��م��ن ع��ل��ي��ه جم��م���ع��ة 
����ص���غ���رية م����ن ال�������ص���رك���ات ال���ع���م����ق���ة يف ال��ن��ظ��ام 
ال�صريبي الأمثل يف عامل غري ذي �صفة دينية من 
خ�ل حتكيم �صريبي دويل اأكرث �صه�لة. ل يركز 
الكفاءة  الناجتة عن  املكا�صب  تريول بب�صاطة على 
تاأثريها  ي��در���ص  ب��ل  اجل��دي��دة،  التكن�ل�جيات  يف 
على الدخل وعدم امل�صاواة يف الرثوة. يقرح قلب 
للدولة  الك��صيكي  اجل��دل  ع��ن  الب��ت��ع��اد  الكتاب 

ال�صحيح،  الجت��اه  يف  الي�صار  اأو  الأ���ص���اق،  مقابل 
وي���ج��ه��ه ن��ح��� ت��ف��ك��ري ال�����دول م���ع الأ������ص������اق. ل 
من  ب���دًل  ال�صلع  اإن��ت��اج  يف  احل��ك���م��ات  دور  يتمثل 
ب��دًل من ذل��ك لتكملة الأ���ص���اق من  الأ���ص���اق، بل 
اأ�صا�صية  ق�اعد  و�صع  خ���ل  من  تنظيمها  خ���ل 
م�����ص��رك��ة. وم��ع ذل���ك، وب���دًل م��ن جم��رد ت�صجيع 
املناف�صة، يدعم كتاب تريول ال�صيا�صات التي تعمل 
يدعمها  ال��ت��ي  والتنظيم  الرفاهية  حت�صن  على 
ال��ت��ف��ك��ري الق���ت�������ص���ادي ال���دق���ي���ق. الأك������رث اإث�����ارة 
ل�هتمام، ي�فر الكاتب اأمثلة عديدة من احلد�ص 
الق��ت�����ص��ادي ال��ب�����ص��ي��ط امل�����ص��ل��ل. غ��ال��ب��اً م���ا ي��رك��ز 
ويتجاهل  املبا�صرة  التاأثريات  على  فقط  احلد�ص 
عادًة تلك غري املبا�صرة واملهمة بنف�ص القدر. على 
ال�صارمة  البيئية  الق�انن  تقلل  قد  املثال،  �صبيل 
التل�ث  وبالتايل  النفط  ا�صته�ك  من  ما  بلد  يف 
الطلب  تقلل  نف�صه  ال���ق��ت  ويف  امل��ب��ا���ص��ر(  )الأث���ر 
ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وب���ال���ت���ايل ����ص���ع���ره. ل��ك��ن ان��خ��ف��ا���ص 
جاذبية  اأك��رث  م�صدرا  يجعله  ب��دوره  النفط  �صعر 
التل�ث  من  يزيد  ورمب��ا  ال��ع��امل،  بقية  يف  للطاقة 
باخت�صار، يبني تريول  املبا�صر.  الأثر غري  - وه� 
وي�صرح  يتجاوزه،  لكنه  القيا�صي،  القت�صاد  على 

لل�صخ�ص العادي عمل باحث اأكادميي. 
وه�  ال�ص�ق.  ف�صل  فكرة  اإىل  ت��ريول  ج��ان  تطرق 
ي��ق��ب��ل الف���را����ص ال��ت��ق��ل��ي��دي ب��اأن��ه ع��ن��دم��ا تعمل 
الأ�����ص�����اق ك��م��ا ي��ن��ب��غ��ي، ت�����ص��م��ن امل��ن��اف�����ص��ة احل���رة 
ال�����ص��ر���ص��ة ن��ت��ائ��ج م��ف��ي��دة اج��ت��م��اع��ًي��ا. وم���ع ذل���ك، 
تك�ن  التي  احل��الت  العديد من  فقد تخ�ص�ص يف 



رجب 1439 هـ - مارس 2018م

7

�صارة  اأو  م�صتحيلة  اإما  مقيدة  غري  املناف�صة  فيها 
الذين  امل�صتهلكن  م��زاي��ا  ت��ك���ن  ال��ع��ام.  بال�صالح 
يف   Google م��ث��ل  واح����د،  مهيمن  م����رد  ل��دي��ه��م 
اأف�صل طريقة للم�صي قدًما  اأو  حمركات البحث. 
التي  الخ����راع  ب����راءات  م�����ص��ارك��ة  ه��ي  املجتمع  يف 
ه�  كما  املختلفة،  ال�صركات  من  العديد  متتلكها 
املتقدمة.  التكن�ل�جيا  �صناعات  معظم  يف  احلال 
ك��م��ا اأن م��ن��اق�����ص��ة ت����ريول ل��ل�����ص��ب��ك��ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
الت�ازن  اخت�ل  اأن  اإىل  وي�صري  ل�هتمام.  مثرية 
امل�صتخدم�ن  يدفع  - حيث ل  الر�ص�م  ال�صديد يف 
ما  احتكار  يدفعه  ما  املعلن�ن  يدفع  بينما  �صيًئا، 
يقرب من الحتكار - يبدو غري متناف�ص، ولكن ل 
يبدو اأن امل�صتخدمن يتعر�ص�ن ل�أذى. ثم هناك 
البيانات. يف طريقة  امت�ك  تاأتي مع  التي  الق�ة 
جان تريول النم�ذجية، يتجنب النقي�ص: »ب�صكل 
عام، يجب على اأي �صركة تق�م بجمع البيانات اأن 
تك�ن م�ص�ؤولة جزئًيا على الأقل عن اأي ا�صتخدام 

�صار ي�صنعه لحًقا من قبل الآخرين«.
يقاوم  اإنه  التنظيم. حيث  لعمله يف  ا�صتهر تريول 
ينظم،  ل  تنظيم  اأف�����ص��ل  ب���اأن  ال��ق��ائ��ل��ة  ال��ن��ظ��ري��ة 
احلالة.  على  يعتمد  اأن��ه  ه�  ال�اقع  يف  يق�له  وما 
اأثناء درا�صة خمتلف ال�صناعات، من خ�ل العمل 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف احل����اف���ز ل��ل�����ص��رك��ات واحل��ك���م��ات 
ترتيبات  اإىل  حاجة  هناك  اأن  جت��د  وامل�صتهلكن، 
�صبيل  على  احلديدية،  ال�صكك  حالة  يف  خمتلفة. 
لدى  ي��ك���ن  اأن  اجل��ي��د  التنظيم  �صي�صمن  امل��ث��ال، 
ل��صتثمار  كافيا  ح��اف��زا  التحتية  البنية  مالكي 
ا  اأي�صً �صيتم  ولكن  عليها؛  واحل��ف��اظ  امل�����ص��ارات  يف 
ال��ق��ري��ب��ة لتجنب  ���ص��ل��ط��ات��ه��ا الح��ت��ك��اري��ة  ت��ن��ظ��ي��م 
ال���ع���م����ء. يف ح��ال��ة  اأو زع���زع���ة  ت��خ��ط��ي اخل���دم���ة 
يف  التكن�ل�جي  البتكار  يعتمد  الفكرية،  امللكية 
والتي  »م��ع��اي��ري«،  اإن�����ص��اء  الأح��ي��ان على  م��ن  كثري 
معينة.  براءات  لأ�صحاب  كبرية  اإتاوات  عن  ت�صفر 
ولكن �صمان املناف�صة ال�صليمة امل�صتندة اإىل معيار 
البع�ص  ببع�صهم  يثق�ا  اأن  املناف�صن  من  يتطلب 
اإ���ص��اءة  ب�صبب  البع�ص  بع�صهم  يقا�صي  ل  ح��ت��ى 

ا�صتخدام براءات الخراع.
العمل يف فرن�صا.  مل�صاألة قان�ن  الكتاب  كما تطرق 
ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل  اإدارة  امل��ت��ع��اق��ب��ة  احل��ك���م��ات  ح���اول���ت 
ال��دق��ي��ق��ة ل���ت��ف��اق��ات ب��ن ال�����ص��رك��ات وامل���ظ��ف��ن 
ل�����ص��م��ان امل��ع��ام��ل��ة ال��ع��ادل��ة وان��خ��ف��ا���ص ال��ب��ط��ال��ة. 
ومت  مرتفعاً،  ظل  فرن�صا  يف  البطالة  معدل  ولكن 
خنق ريادة الأعمال، واأ�صبحت ال�صركات راغبة يف 
حتى  الباهظة.  التكاليف  ب�صبب  النا�ص  ت�ظيف 
فبالن�صبة  ال��ف��ائ��دة.  ع��دمي  اأن��ه  امل���ظ��ف  اأث��ب��ت  اإذا 
ال�صتقالة،  يف  ترغب  كنت  اإذا  حتى  امل���ظ��ف،  اإىل 
ف���اإن الأم���ر الأك���رث رب��ًح��ا ه��� الن��ت��ظ��ار ح��ت��ى يتم 

ط����ردك، لأن���ك حت�����ص��ل ع��ل��ى ك��ل م��ن رات���ب اإن��ه��اء 
امل�اجهة  حل��ل  البطالة.  �صد  وال��ت��اأم��ن  اخل��دم��ة 
وال�صركات  الإق�ع  الذين يرغب�ن يف  العمال  بن 
ي��ت���اط��اأ  امل���ظ��ف��ن،  ت��رغ��ب يف تقلي�ص ع��دد  ال��ت��ي 
�صيغة  خ���ل  م��ن  الآن  وامل���ظ��ف���ن  العمل  اأرب���اب 
ي�صتقيل  ب��ال��را���ص��ي«.  »الإن���ه���اء  ت�صمى  ق��ان���ن��ي��ة 
مت  ل���  كما  البطالة  خم�ص�صات  ويتلقى  امل���ظ��ف 
التداعيات  ا���ص��ت��ب��ع��اده، وال�����ص��رك��ة ه��ي مب��ن��اأى م��ن 
اأن هذا  الف�صل. ويرى تريول  القان�نية وتكاليف 

اجلن�ن البريوقراطي ي�صعف النم�.
اأم�����ا م���ن ن��اح��ي��ة م��ع�����ص��ل��ة احل���ري���ة الق��ت�����ص��ادي��ة 
تكن�قراطي  طابع  له  امل�ؤلف  حل  فاإن  والق�انن، 
م�صاألة  مثل  »املجتمعية«،  الأ�صئلة  للغاية:  وا�صح 
ذلك  اإىل  وما  املدنية،  والنقابات  الدينية،  الرم�ز 
ومع  والناخبن.  ال�صيا�صين  اإىل  ت�صليمها  ميكن 
ال�صيء مع  نف�ص  نفعل  اأن  املعق�ل  لي�ص من  ذلك، 
امل�صائل »الفنية« مثل الأ�صئلة املتعلقة بالبطالة اأو 
العملة، لأن ك�هما يفتقر اإىل الكفاءات واحل�افز 
اأن  للمرء  ميكن  الأم���ر.  ه��ذه  مثل  حلل  املطل�بة 

يحمل بع�ص ال�صك�ك ح�ل هذا املفه�م
امل���رء ما  ي��ت�����ص��اءل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، مثلما ق��د  م��ن 
من  احلجج  ملزايا  ح�صا�صة  اأك��رث  اخل��باء  ك��ان  اإذا 

ع�قات الق�ة. 
يعزو تريول ب�صكل رئي�ص الأزمة املالية لعام 2008 
اإىل اخليارات ال�صيا�صية، ويبئ القت�صادين من 

اأي م�ص�ؤولية.
لفهم  فر�صة  الكتاب  لنا  ي�فر  امل��ط��اف،  نهاية  يف 
ه��ذه  اق��رح��ت��ه��ا  ال��ت��ي  لل�صيا�صة  اجل��دي��د  امل��ف��ه���م 
للمرء  ميكن  والتي  القت�صادين،  من  املجم�عة 
اأن يدع�ها بال�صيا�صة القت�صادية. وه� يتاألف من 
احلكم لي�ص من خ�ل الق�انن التي حتدد احلدود 

من  الأفراد  تاأديب  ول  امل�صروعة،  وغري  امل�صروعة 
بالأحرى، جعل  ي�صتلزم  اإنه  اأجهزة معقدة.  خ�ل 
من  منهم  امل��ن��ت��ظ��رة  ال���ق���رارات  ي�صنع�ن  الأف����راد 
الختيار،  دراية باحل�افز قبل  خ�ل جعلهم على 
لتحقيق اأف�صل النتائج املمكنة. الهدف، يف الآخر، 
ال�صائنة  الإج��راءات  على  للق�صاء  باأي حال  لي�صت 
بكمية  القب�ل  »الأمثل«،  ولكن  امل�صروعة،  غري  اأو 
لأنها  فيها  امل��رغ���ب  غ��ري  الإج�����راءات  م��ن  معينة 
للق�صاء عليها من حتملها من خ�ل  تكلفة  اأكرث 
حك�مية  غري  منظمة  اإن  والن�صباط.  الق�انن 
امل�صادرة  ال��ع��اج  بيع  تقرر  ق��د  ال��ع��اج  جت��ارة  تقاتل 
اإىل  �صي�ؤدي  ذل��ك  اأن  اأ�صا�ص  على  ال�صيادين،  من 
القان�ين،  غري  العاج  �ص�ق  يف  الأ�صعار  انخفا�ص 
قد  ه��ذا  ول��ك��ن  لل�صيد.  احل��اف��ز  تقليل  وب��ال��ت��ايل 

اإىل نتائج عك�صية. ي�ؤدي اأي�صاً 
وي��ت��ح���ل ال��ق�����ص��م��ان الأخ������ريان م���ن ال��ك��ت��اب اإىل 
الكلي  الق��ت�����ص��اد  وم�����ص��ائ��ل  الق��ت�����ص��اد،  تطبيقات 
م��ث��ل ا���ص��ت��ق��رار الأ����ص����اق امل��ال��ي��ة اأو م��ع��اجل��ة تغري 
اجلزئي  القت�صاد  ق�صايا  تطبيق  واأي�����ص��اً  امل��ن��اخ، 
وامللكية  الرقمية،  واملن�صات  املناف�صة،  �صيا�صة  مثل 

ال�صبكات.  وتنظيم �صناعات  الفكرية، 
العام«  ال�صالح  »اقت�صاديات  ت��ريول  ج��ان  فكتاب 
الكتاب  فهذا  العتبار.  يف  العام  للجمه�ر  م�جه 
���ص��خ��م وي��غ��ط��ي ال��ك��ث��ري م��ن الأر���ص��ي��ة. واأ���ص��ا���ص��ا، 
)والقت�صاد  القت�صادي  لدور  انعكا�ص  ه�  الكتاب 
ويهدف  املجتمع،  يف  العلمي(  الن�صباط  باعتباره 
اإع�����م اجل��م��ه���ر ال��ع��ام ب���ال���دور ال���ذي ميكن  اإىل 
اإنه  املجتمعية.  املناق�صات  يف  يلعبه  اأن  ل�قت�صاد 
اإحباط ي�صاطره الكثري من القت�صادين، ب�ج�د 
باأهداف  الكثري من املفاهيم اخلاطئة فيما يتعلق 
العل�م  القت�صادي، خا�صة بن  التحليل  واأ�صاليب 
الج��ت��م��اع��ي��ة الأخ�����رى وب���ن ال��ع��ل���م الإن�����ص��ان��ي��ة. 
واأخ�����رياً، ف���اإن ال��ه��دف امل��ع��ل��ن ل��ل��ك��ت��اب، وه���� جعل 
تقني،  وغري  العادي  الرجل  متناول  يف  القت�صاد 
وال�صيا�صي�ن  القت�صادي�ن  ي�صتفيد منه  اأن  ميكن 
اإىل  ومق�صمة  ج��داً  ق�صرية  الف�ص�ل  امله�و�ص�ن. 

اأق�صام وهذا ي�صاعد على عملية ه�صم الكتاب. 
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»اللقاء بالصين.. الفيلسوف األمريكي ميخائيل

صاندل والفلسفة الصينية«

محمد الشيخ *
دأبْت العادة على أال تتم محاورة فالسفة الغرب المعاصرين إال من داخل التقليد الذي ينتمون إليه )التقليد الفلسفي الغربي: 
أكان تقليدا قاريا أم تقليدا أنجلوسكسونيا(، على األغلب، وليس من خارج التقليد الفلسفي الغربي برمته، على األرجح. لكن 
أن  تعودنا على  أن  )1953(، فبعد  الصيت ميخائيل صاندل  الذائع  األمريكي  واألخالقي  السياسي  الفيلسوف  اختلف مع  األمر 
يكون محاوروه المفضلون من القدماء أرسطو ومن المحدثين كانط ومن المعاصرين رولز، ها نحن في هذا الكتاب الفريد 
زي-  فايغ  هانز  زوانغزي،  زيغونغ،  مانسيوس،  -كونفشيوس،  القدماء  الصين  مفكري  من  ثلة  وبين  بينه  يعقد  الحوار  نجد 
والمعاصرين -شينيانغ لي، تونغدونغ باي، يونغ هوانغ، زهو هويلنغ، شين الي- وقد دار الحوار على خمس مسائل أساسية: 
العدالة، والجماعة، والفضيلة المدنية، والتعددية، والشخص؛ وذلك وفق ثالثة تقاليد فلسفية غربية: الليبرالية والجماعاتية 

والنزعة الجمهورية المدنية، وتقليدين فلسفيين صينيين: الكونفشيوسية والطاوية.

زماننا-  ف��صفة  �صغل  -الذي  �صاندل  الفيل�ص�ف  ويعد  هذا.. 
ك��ان م��ن ح�صنات هذا  ال��ي���م. وق��د  اأم��ري��ك��ا  اأك���ب ف��صفة  م��ن 
م�صبقا  ت�صنيفا  ���ص��ان��دل  ت�صنيف  ي��ت��م  مل  اأن���ه  ال��ع��دة  ال��ك��ت��اب 
�صمن تيار »اجلماعاتين« الذي لطاملا رف�ص الرجل اأن ي�صنف 
هايدجر  مارتن  الأمل��اين  الفيل�ص�ف  كان  ما  نح�  -على  �صمنه 
اأن  تف�صيله  معلنا  »ال���ج���دي��ة«  �صمن  ي�صنف  اأن  رف�����ص  ق��د 
ي�صنف �صمن »فكر ال�ج�د«- مف�ص� اأن يح�صب على اإحيائيي 
�صمن  اأي  الأر���ص��ط��ي؛  مبعناها  املدنية«  الف�صيلة  »اأخ���ق��ي��ات 
اأي�صا  الكتاب  ح�صنات  من  كان  كما  املدنية.  اجلمه�رية  النزعة 
والفل�صفة  الغربية  الفل�صفة  بن  املقابلة  اإىل  نظرتنا  يغري  اأنه 
مبادئ  على  تركز  »فردانية«  فل�صفة  الأوىل  اأن  على  ال�صينية 
»ح��ري��ة ال���ف���رد« و«ا���ص��ت��ق���ل ال�����ص��خ�����ص« و«ح���ري���ة الخ��ت��ي��ار«، 
»الأ�صرة«  مبادئ  على  ت�صدد  »جماعاتية«  فل�صفة  الثانية  بينما 
الكتاب  يك�صف  اإذ  والأج��داد«.  الآباء  و«طاعة  املجتمع«  و«تناغم 
عن اأن الأمر اأعقد بكثري من ب�صيط املقارنة هذا. وهكذا، يقرر 
وجه  على  هكذا  التقليدين،  بن  املقابلة  �صاأن  من  باأن  �صاندل 

اجلملة، اأن يخفي الكثري من التعقيدات )�ص:248(.
�صاندل  ميخائيل  الأم��ري��ك��ي  الفيل�ص�ف  نظرية  اأم�����ص��ْت  وق��د 
املا�صي  القرن  ت�صعينيات  من  بدءا  بال�صن  م�صه�رة  ال�صيا�صية 
وبداية القرن احلايل. وركز الدار�ص�ن ال�صيني�ن الذين در�ص�ا 
�صاندل  نق�د  على  وا�صعا  تركيزا  املعا�صرة  ال�صيا�صية  الفل�صفة 
الأم��ري��ك��ي  الفيل�ص�ف  ب��ه��ا  ق��ال  ال��ت��ي  ال��ع��دال��ة«  »ن��ظ��ري��ة  ع��ل��ى 
لبناء  �صاندل  ت�ص�ر  على  وباخل�ص��ص  رول���ز،  ج���ن  ال�صهري 
»العدل«،  قيمة  على  »اخل��ري«  قيمة  وتقدميه  الب�صرية،  ال��ذات 
ونقده لفكرة »حياد الدولة قيميا«. كما در�ص�ا ال�صجال احلادث 
)اجل��م��اع��ات��ي��ة(،  الق�مانية  وال��ن��زع��ة  الليبالية  ال��ن��زع��ة  ب��ن 
وواك����ب�����ا ن�����ص��ره لأع���م���ال���ه امل���ت���اأخ���رة؛ م���ث���ل: »ال����ص���ت���ي���اء م��ن 
و«ما   ،)2005( العم�مية«  و«الفل�صفة   ،)1998( الدميقراطية« 
ل  ال��ذي  و«م��ا   ،)2010( نفعله؟«  اأن  ال��ذي ميكن  احل��ق  ال�صيء 

ميكن للمال اأن ي�صريه: حدود ال�ص�ق الأخ�قية« )2012(.
املجال  يف  ���ص���اء  بال�صن؛  وا�صعة  �صهرة  اكت�صب  ال��رج��ل  وك��ان 
الأكادميي اأو يف املجال العم�مي. وقد بداأ ال�صيني�ن يطرح�ن 
وما  بالذات،  »العدالة«  تعنيه  الذي  ما  ح�ل  اجلريئة  الأ�صئلة 
وكيف  اإليه،  وال�صعي  عنه  احلديث  ينبغي  الذي  »العدالة«  ن�ع 
ي��ل��زم ال��ت��ف��ك��ري يف الإح����راج����ات الأخ���ق��ي��ة ال��ت��ي ي���اج��ه���ن��ه��ا 

ال�����ص���ق،   ال���ص��ت��دلل مبنطق  ���ص��رر  وم��ا  ال��ي���م��ي��ة،  يف حياتهم 
اأح��د  ي��ق���ل  ال��ع��ي���ب املت�صمنة يف ذل���ك. وب��اجل��م��ل��ة، وك��م��ا  وم��ا 
الك�نف�صي��صية  بالفل�صفة  امل��ه��ت��م��ن  ال�����ص��ي��ن��ي��ن  ال��دار���ص��ن 
ال�صيا�صية  �صاندل  فل�صفة  األهمت  »لقد  معا:  �صاندل  وبفل�صفة 
الأخ�قية  الأ�صئلة  يف  التفكري  العري�ص  واجلمه�ر  الدار�صن 

املطروحة ي�ميا بع�ن من النظرية ال�صيا�صية« )�ص:69(.
التط�ر  اأث��ر  من  كان  �صينيا  ه�ى  ذلك  �صادف  اأن  حدث  ولقد 
ال�صريع لقت�صاد ال�ص�ق املزدهر، واحلاجة اإىل نظرية �صيا�صية 
التي  امل�صاكل  م��ن  العديد  م��ع  للتعامل  اأخ���ق��ي  خطاب  واإىل 
القدرة  �صاندل  فل�صفة  اأب��دت  اأن  وكان  ال�ص�ق.  اقت�صاد  رافقت 
اجلمه�ر  ت��اأه��ي��ل  واإىل  احل��اج��ي��ات،  ه��ذه  اإىل  ال�صتجابة  على 
وتدور  فعالية.  واأ�صد  اأعمق  مناق�صة  ومناق�صتها  امل�صاكل  لطرح 
الفل�صفي  التقليد  ت��ف��اع��ل  ي��ع��ر���ص  ال���ذي  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ق�صايا 
-الك�نف�صي��صية  ال�صينين  الفل�صفين  التقليدين  مع  الغربي 

والطاوية- على خم�صة حماور:
- املح�ر الأول: العدالة والن�صجام واجلماعة.

- املح�ر الثاين: الف�صيلة املدنية والربية اخللقية.
- املح�ر الثالث: التعددية والكمال: �صاندل والتقليد الطاوي.

- امل���ح����ر ال����راب����ع: ت�������ص����رات ال�����ص��خ�����ص: ���ص��ان��دل وال��ت��ق��ل��ي��د 
الك�نف�صي��صي.

الفل�صفة  م��ن  التعلم  ���ص��ان��دل:  مايكل  رد  اخل��ام�����ص:  امل��ح���ر   -
ال�صينية. 

الأم��ري��ك��ي  ال�صحفي  ال��ك��ات��ب  كتبه  ت��ق��دمي  ع��ن  ف�ص�  ه���ذا.. 
لقاء  على  دار  اأو�صن��ص  اإيفانز  ال�صينية  ال�ص�ؤون  يف  املخت�ص 
يف  بامل�صاهمن  وتعاريف  ومفاجاآته،  �صاندل  مبيخائل  ال�صن 
والأع���م  بال�صط�حات  باأهم  وك�صاف  �صكر،  وكلمة  الكتاب، 

ال�اردة يف الكتاب.
ويف كلمته التقدميية -«لقاء ال�صن مبيخائيل �صاندل«- يع�د 
 ،2012 ع��ام  من  دجنب  �صهر  ليايل  من  ليلة  اإىل  اأو�صن��ص  بنا 
الط�ب  ازدح��م  حيث  بال�صن؛  ك�صيامن  جامعة  بحرم  ج��رت 
وال��ب��اح��ث���ن ازدح��ام��ا ���ص��دي��دا مل���ق��اة ���ص��ان��دل وك��اأن��ه جن��م من 
»ي�مية  قالت  كما  اأم��ري��ك��ي،  �صلة  ك��رة  لع��ب  اأو  ه�لي�د  جن���م 

ال�صن«.
يحكي  ال�صينية«-  الفل�صفة  من  -«التعلم  اخلتامية  كلمته  ويف 
ميخائيل �صاندل عن �صفره الأول اإىل ب�د ال�صن عام 2007، 

ق�صري  غ��رب��ي  فل�صفي  -ن�����ص  ن�ص��ص  ث���ث��ة  معه  حمل  وق��د 
)ك�نف�صي��ص  �صرقيان  حكميان  ون�صان  م��ل(،  �صت�ارت  )ج���ن 
اأن  اأراد  اأخ���ق��ي��ة  اإح��راج��ات  طياتها  يف  حتمل  ومان�صي��ص(- 
اأ�صكل  مل��ا  حلهم  على  يقف  واأن  ال�����ص��ن،  ط���ب  على  يعر�صها 
ف��ي��ه��ا. وق���د م��ي��ز ب���ن م��ق��ارب��ت��ن مم��ك��ن��ت��ن ل��ه��ذه ال��ن�����ص������ص 
الغربية  الفل�صفتن  بن  الف�ارق  على  تقف  مقاربة  الق�صرية: 
وال�صينية على اأ�صا�ص اأن ن�ص »مل« يحتفي باحلرية وبالفردية 
بالأ�صرة  ال�صينين يحتفيان  احتفاء جمردا، ون�صي احلكيمن 
يف�صل  اأن��ه  يعلن  �صاندل  لكن  م�صخ�صا.  احتفاء  وباجلماعة 
يروم من عر�ص  كان  ما  لأنه  اأخ��رى  املقاربة مقاربة  على هذه 
الإ�صغاء  واإمن��ا  التقليدين،  بن  الإجمالية  املقارنة  الن�ص��ص 
املعرو�صة:  الن�ص��ص  على  الط�ب  فعل  رد  �صيك�ن  كيف  اإىل 
وه��ل  �صينتقدونها؟  اأم  »م���ل«  ل��ي��بال��ي��ة  اإىل  �صينجذب�ن  ه��ل 
اآراء  اأن  واحل����ال  اأم ل؟  الأ����ص���رة  اأخ���ق��ي��ات  ع��ل��ى  ���ص��ي���اف��ق���ن 
الط�ب كانت متباينة، وكان املهم اأن تنقدح �صرارة املناق�صة ل 

بن التقليدين واإمنا من ثناياهما.
يف م�ساألة العدالة

نفكر  اأن  ينبغي  ال��ذي  م��ا  م�صاألة:  طرحت  النقا�ص،  قلب  ويف 
ي�صعى  اأن  ال��ع��ادل«  »املجتمع  على  ه��ل  »ال��ع��دال��ة«؟  اأم��ر  يف  فيه 
لأن ي��ك���ن »حم���اي���دا« اجت���اه ت�����ص���رات »ال��ف�����ص��ي��ل��ة« و«احل��ي��اة 
ي�صعى  واأن  للخري،  معينا  ت�ص�را  يزكي  اأن  عليه  اأم  الطيبة«؟ 
هذا  تبع  وق��د  امل�اطنن؟  بن  الف�صائل  بع�ص  ون�صر  لتط�ير 
دون  »العدالة«  اأمر  نفكر يف  اأن  ينبغي  اآخر: هل  �ص�ؤال  ال�ص�ؤال 
وباجلريان  وبالأ�صدقاء  بالأ�صرة  وع�القنا  لرتباطاتنا  الع�دة 
هذه  مثل  عن  يعب  اأن  للعدالة  ت�ص�رنا  على  اأم  ومب�اطنينا؟ 

ال�فاءات وال�لءات؟  
احل����ال اأن ال��ذي��ن ي��ت��ب��ن���ن ال��ط��رح ال��ث��اين ع����ادة م��ا ي������ص��م���ن 
املدع�ين  الأول  الطرح  لأه��ل  الناقدين  »اجلماعاتين«  با�صم 
ما  لتحديد  اإمكان  ل  اأن  الأوائ��ل  وحجة  »الليبالين«.  با�صم 
ج�هرية  بت�ص�رات  �صمنا،  اأو  �صراحة  ربطه،  غري  من  العدل 
تك�ن  للعدل  ق���اع��د  ط��رح  ���ص��اأن  وم��ن  الطيبة«،  »احل��ي��اة  ملعنى 
ب��الإح��ب��اط  ي�صعر  اأن  ال��رب��ط-  ه��ذا  ع��ن  -اأي مب��ع��زل  حم��اي��دة 
بعن  ت�ؤخذ  مل  الأخ�قية  قناعاتهم  اأن  يعدون  الذين  اأولئك 
النا�ص  �صاأن  من  اأن  الليبالين  وج���اب  اأق�صيت.  اأو  احل�صبان 
»الف�صيلة«  اأن يختلف�ا يف ت�ص�ر معنى  التعددية  املجتمعات  يف 
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ت�ص�ر  فر�ص  �صاأن  ومن  لديه،  مبا  فرح  كل  الطيبة«،  و«احلياة 
»الت�صامح«  مبداأ  يناق�ص  واأن  ق�صرا  يك�ن  اأن  الت�ص�رات  من 

حيث تفر�ص قيم الأكرثية على الأقلية.
وعند �صاندل اأن اأ�صل امل�صكلة يكمن يف الت�ص�ر الليبايل لذات 
الإن�صان وكاأنها ب� ع�الق جمتثة ب� جذور وقد حتددت اأ�صا�صا 
بالأغيار؛  اأي �ص�ت  وعن  املجتمع  دور يف  اأي  ا�صتق�ل عن  يف 
مما ي�ؤدي لت�ص�ر �صديد الفقر للجماعة وللق�م. وقد اعر�ص 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��ي��بال��ي��ن ب����اأن ت�����ص���ر »ال�������ذات« يف ت��ع��ال��ق��ه��ا 
وقد  وحريتها.  ا�صتق�لها  مع  يتعار�ص  الأخ�قية  بالروابط 
العرا�ص  ه��ذا  على  اعتاد  اأن��ه  ذل��ك  على  رده  �صاندل يف  ذك��ر 
لكنه  التطلب.  �صديد  ت�ص�را  ب��صفه  للجماعة  ت�ص�ره  على 
ا�صتغرب مل�قاة حتد عك�صي من لدن الك�نف�صي��صين )�صياجن 
يل( يعيب عليه، بال�صد من الليبالين، رقة ت�ص�ره، ويعتب 
رواب���ط  غ��ري  م��ن  ف���رد  واأن ل  الأوىل،  ال��ق��ي��م��ة  ه��ي  اجل��م��اع��ة 
اجلماعة؛  يف  املطل�بة  الف�صيلة  ه�  »التناغم«  واأن  اجلماعة، 
هي  الجتماعية  للم�ؤ�ص�صات  الأوىل  القيمة  كانت  ما  ثمة  ومن 
يعري  ل  �صاندل  فاإن  وبالتايل،  »التناغم«؛  هي  واإمنا  »العدل«، 
لهذا املفه�م الك�نف�صي��صي اأهمية تذكر. ويعرف الرجل باأنه 
للحياة  اأول��ي��ة  قيمة  »التناغم«  من  يجعل  اأن  بباله  يخطر  مل 
اإىل حن لقائه بالتقليد ال�صيني، لكنه مع ذلك ل يزال م�ؤمنا 
يتحاج�ا  اأن  للم�اطنن  مُيكن  حيث  للخري؛  تعددي  بت�ص�ر 
اأن��ه  ي��ذك��ر  وه���  وال��روح��ي��ة.  الأخ���ق��ي��ة  امل�صائل  ح���ل  بانفتاح 
العامة حيث يرى  ل���إرادة  كان دائما يف ريبة من ت�ص�ر رو�ص� 
رو�ص� اأنه حن ت�ص�د الإرادة العامة يحدث ال�صمت يف اجلمعية 

العم�مية.
اأن وج���ه اخل����ف بن  راأى  ال���ذي  ب���اي  دون���غ  ت���ن��غ  ع��ل��ى  ا  وردًّ
هذه  اأن  يف  يكمن  والك�نف�صي��صية  املدنية  اجلمه�رية  النزعة 
الأغلبية،  الف�ص�ء  اأقلية  حكم  يبيح  ا�صتحقاقيا  نظاما  تزكي 
الف�صائل  على  ال��ن��ا���ص  ع��ام��ة  تربية  على  ت�صدد  الأوىل  بينما 
تعار�ص  ل  اأن  �صاندل  ي��رى  امل�����ص���ؤول��ي��ة...(،  )ال��ت��اآزر/  املدنية 
اجلمه�ري،  والعن�صر  ال�صتحقاقي  العن�صر  ب��ن  بال�صرورة 
ل��ل��م�����ص��روع اجل��م��ه���ري  ث��م��ة ح���دود  امل��ف��ك��ر ال�صيني  ل��ك��ن ع��ن��د 
لربية امل�اطنن على الف�صائل املدنية؛ وذلك بحكم اأن الأمة 

املعا�صرة اأ�صبه �صيء يك�ن ب�«جمتمع غرباء« منه ب�«جماعة«.
وي�حظ ي�نغ ه�ان اأن ثمة تقاربا بن ت�ص�ر �صاندل وت�ص�ر 
الك�نف�صي��صين للعدل، وذلك على خ�ف التباين عن نظرية 
راولز. اإذ هذا يف�صل العدل عن الف�صيلة وال�صتحقاق اخللقي 
العدل  ويقدم  ب��الأخ���ق،  له  ع�قة  ل  اإج��راء  العدالة  -يعتب 
امل�اطنن.  لربية  ت�صعى  الك�نف�صي��صية  بينما  اخل��ري-  على 
ل��ك��نَّ ال��ف��ارق ب��ن ت�����ص���ر ���ص��ان��دل -ال����ذي ي��ع���د اإىل اأر���ص��ط���- 
اأر�صط�  ال��صائل: فعند  اإمنا يكمن يف  الك�نف�صي��صي  والت�ص�ر 
بينما  ملزمة،  جيدة  ق�انن  ب�صن  الربية  تلك  تتم  و�صاندل 
عند الك�نف�صي��صية يتم ذلك بتقدمي قدوات ومناذج اأخ�قية؛ 
اإذ اإن فكرة جعل امل�اطنن ف�ص�ء بت�صريع ق�انن عاقلة فكرة 
لرتدع�ا  ذلك  بهم  ُفِعل  ول�  واأتباعه،  ك�نف�صي��ص  عن  غربية 
اأن  بيد  بالعار.  اأح�ص�ا  �صعروا باخلجل من فعلتهم ول  لكن ما 
�صاندل ي��صح اأن اأر�صط� ما كان يلح على الزجر بقدر اإحلاحه 
ك�نف�صي��ص  بن  تعار�ص  ف�  ثم  وم��ن  بالعادة،  الربية  على 
وهذا  الأخ�قية  الف�صيلة  على  ذاك  �صدد  واإن  حتى  واأر�صط�، 

على الف�صيلة املدنية )ال�لء والت�صامن(.
يف م�ساألة الف�سيلة

املدنية؟ هذا  والف�صيلة  الف�صيلة اخللقية  لكن كيف منيِّز بن 
ي�صاألن �صاندل من  ما تطرحه زه� ه�يلنغ و�صن لي، وهما 
اأن ت�ص�ر �صاندل للنزعة  الأوىل  اإذ ترى  منظ�رين خمتلفن. 
ما،  اأن حك�مة  املدنية ل ميكن من معاجلة خطر  اجلمه�رية 
ل�أخ�ق،  معينا  ت�ص�را  بالقهر  تفر�ص  قد  الف�صيلة،  وبا�صم 

للنزعة اجلمه�رية  �صاندل  ت�ص�ر  اأن  �صن لي  بينما ي�حظ 
لي�ص ق�يا مبا يكفي. و�صاهده على ذلك اأن نزعة �صاندل تهمل 
زه�  ���ص��ددت  واإذ  بال�صخ�ص.  اخل��ا���ص  اخللقي  ال��ك��م��ال  اع��ت��ب��ار 
�صاندل  فكر  يف  املدنية  اجلمه�رية  اجل���ان��ب  اأن  على  ه�يلنغ 
ال��راأي.  �صاندل  وافقها  فقد  اجلماعاتية،  اجل�انب  من  اأق���ى 
الأخ���ق��ي��ة  ال��ن��ظ��رة  ال��رج��ل يرف�ص  اأن  اإىل كيف  اأ���ص��ارت  وق��د 
ب�فق  يتحددا  اأن  ينبغي  واحل��ق  العدل  اأن  ترى  التي  الأغلبية 
الرو�ص�ية  ال��ن��ظ��رة  ورف�����ص  اجل��م��اع��ة،  على  الغالبة  الأخ����ق 
التي ترى اأن اخلري امل�صرك واحد ل تعدد فيه. وبال�صد، فاإن 
امل�اطنن  بن  للنقا�ص  مبداأ  احلرية  على  ت�صدد  الرجل  نزعة 
لكن  اجلماعة.  خري  اأو  الطيبة  احلياة  تعنيه  الذي  ما  �صاأن  يف 
تنجم  اأ�صئلة  اأي  ط��رح  غياب  من  قلقها  تخفي  ل  ه�لينغ  زه��� 
اأن  لنا  ينبغي  كيف  اجلمه�رية:  الف�صيلة  اإحياء  حماولة  عن 
نتداول ح�ل »اخلري امل�صرك« يف جمتمع تعددي حيث ل يتفق 
اخل��رية«؟  »احل��ي��اة  مبنى  وعلى  »الف�صيلة«  معنى  على  النا�ص 
كيف ميكن اأن ن�صمن اأن هذا التداول ل ينقلب اإىل ق�صر وقمع 
حن تفر�ص الأكرثية قيمها على املجتمع برمته؟ والذي عند 
اأن اإحلاحه على »تربية امل�اطن« ولي�ص بالأوىل »تربية  الرجل 
تعار�صا  ثمة  اأن  اأر�صط�،  عند  ول  عنده،  ل  يعني  ل  ال�صخ�ص« 
من  العديد  اإذ  اخللقية«؛  و«الف�صائل  املدنية«  »الف�صائل  بن 
ال�صته�كية.  النزعة  حماربة  �صاأن  خلقية؛  قيم  املدنية  القيم 
وه� يف ذلك، وعلى خ�ف الليبالين، ل يقيم حاجزا بن ما 
ه� خ�ص��صي وما ه� عم�مي، ول ي�ؤمن بحياد احلك�مة اجتاه 

خمتلف ت�ص�رات احلياة الطيبة.
يف م�ساألة ال�سخ�ص

ما الذي يعنيه اأن تك�ن »�صخ�صا«؟.. هذا ال�ص�ؤال يقع يف �صلب 
الك�نف�صي��صية  يف  متخ�ص�صن  غربين  اأ�صتاذين  مداخلتي 
ي��ن��ت��ق��دان ال��ت�����ص���ر ال��غ��رب��ي ل��ل��ذات مب��ا ه��ي »ف���رد ح��ر عق�ين 
هذا  يعتبان  وهما  اإن�صاء.  الغربية  الفل�صفة  اأن�صاأته  م�صتقل« 
وي��ج��دان  ال��راأ���ص��م��ايل.  ال�����ص���ق  اقت�صاد  ع��ن  م�����ص���ؤول  الت�ص�ر 
ب��دي��� يف ال��ف��ك��ر ال��ك���ن��ف�����ص��ي������ص��ي ال����ذي ي��ت�����ص���ر »ال�����ص��خ�����ص« 
الب�صرية  للحياة  ومطابقا  اأخ���ق��ي��ا  ج��ذاب��ا  يعتبانه  ت�ص�را 
ويقر  اجتماعي.  دور  ال�صخ�ص  اإمن��ا  تعا�ص:  اأن  ت�صتحق  التي 
»الفردانية«  مبداأي  نقد  يف  الك�نف�صي��صية  مب�افقته  �صاندل 
و«الخ��ت��ي��ار احل����ر«. وه���� ل ي���رى اأن ال����ذات م��ت��ح��ررة م��ن كل 
الع�ئق اجلماعية ومن كل املرجعيات. لكن الباحثن يريان اأن 
الأدوار  اإذ ل وج�د عندهما للذات خارج  النقد غري كاف؛  هذا 

التي تق�م بها، ول وج�د له�ية ثابتة لل�صخ�ص، اإمنا ال�صخ�ص 
حال من التقلب يف الأدوار التي ي�صندها املجتمع اإليه. ويجيب 
�صاندل: نعم اأنا اأرف�ص الق�ل باأن الأخ�ق تنبع من اختيارات 
نفكر  اأن  ميكنننا  اأنه  على  اأواف��ق  ل  لكن  فردية،  م�صتقلة  ذوات 
واإذ ل  الأخ�قين،  الفاعلن  التفكري يف  الأخ���ق من غري  يف 
اأوؤمن مباهية ثابتة لل�صخ�ص مبعزل عن تقلبات حياته، فاإنني 
اأدواره وظروفه.  اإل جماع  ال�صخ�ص ما ه�  باأن  اأي�صا  اأوؤم��ن  ل 
ظروفا،  اأعي�ص  ال���راوي:  ال�صخ�ص  دور  ه���  ه��ذان  ين�صياه  فما 
اأروي ما حدث يل. ويف ذلك  واأن  اأ�صتقل عنها  اأن  لكن مبكنتي 

بالذات يكمن ج�هر مفه�م »ال�صخ�ص«: اإنه راوية وم�ؤول. 
يف م�ساألة احلوار بني الثقافات

اإمنا  ال�صينية  الفل�صفة  دار���ص��ي  على  ردوده  اأن  �صاندل  يعتب 
اأوىل، تطلب  �صكلت فر�صة تعلم على عدة م�صت�يات: من جهة 
الأمر منه اعتبار التحديات التي ت�اجه روؤاه من وجهات نظر 
غري ماأل�فة لديه. ومن جهة اأخرى اأ�صاءت له املناق�صات اآفاق 
متناف�صة ب�ص�ء من الفل�صفة ال�صينية. ومن جهة ثالثة دفعته 
اأن يجرى ح�ار عابر للثقافات  اأي حد ميكن  اإىل  اإىل الت�صاوؤل 

الفل�صفية. وللتقاليد 
احل���ار:  ه��ذا  ملقاربة  طريقن  ت�ص�ر  ميكن  اأن��ه  عنده  وال���ذي 
والنظائر،  الأ�صباه  بيان  بغاية  املقارنة  اإج��راء  يف  تكمن  واح��دة 
املنغلقة يف  ل��ل��ذات  وذل���ك يف حت��د  امل��ق��ارن��ة؛  الفل�صفة  ب��اب  م��ن 
دواء  اأن يجلب معه  ���ص��اأن��ه  م��ن  ال���ذي  الأم���ر  وه���  م��ع��ن.  فكر 
املت�صرنقة  ال�صيا�صية  والنظرية  الغربية  الفل�صفة  لداء مركزية 
لل�ص�رة  ت�ص�يبا  معه  يجلب  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  كما  ال����ذات،  على 
يف  ظهرت  وال��ت��ي  ال�صرقي  الفكر  ع��ن  ال�صائدة  الكاريكات�رية 
اإيجابيات  رغ��م  لكن،  هيجل.  اأم��ث��ال  من  كبار  مفكرين  اأع��م��ال 
ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة، ف��اإن��ه��ا ق��د مت��ن��ع م��ن ال��ت�����ص��ج��ي��ع ع��ل��ى التعلم 
اقت�صائها  م��ن  ب�صبب  وذل��ك  وع��به��ا؛  الثقافات  ب��ن  امل��ت��ب��ادل 
يكاد  اإذ  الفل�صفية؛  ل��ل��روح  معاد  التعميم  ب��اأن  علما  التعميم؛ 

يعمى عن الف�ارق داخل التقليد عينه.
وال��ب��دي��ل ال����ذي ي��ق��رح��ه ���ص��ان��دل ه���� اأن ي��ت��م ال���ب���دء ل من 
بغاية  العينية  الإحراجات  من  واإمنا  والتعميمات،  التجريدات 
ت�مذته  من  ه�  طلب  ما  لذلك  م�صرك.  تفكري  على  احل��ث 
اأمامهم  و���ص��ع  واإمن���ا  تقاليدهم،  ع��ن  يتحدث�ا  اأن  ال�صينين 
ب�صرف  معاجلتها  منهم  والتم�ص  ملم��صة  اأخ�قية  مع�ص�ت 
�صاحب  يعمد  اأن  اخلطاأ  من  هل  مث�،  تقليد.  اأي  عن  النظر 
طبيعية؛  ك��ارث��ة  غ��داة  امل��اء  قنينة  ثمن  م��ن  ال��رف��ع  اإىل  متجر 
يبيع  طفل  يف  الق�ل  وما  العر�ص؟  ويقل  الطلب  يرتفع  حيث 

اإحدى كليتيه لي�صري جهاز اآي ف�ن؟
ينكب�ا  ب��اأن  الف��صفة  ن�صح  اإىل  �صاندل  ينتهي  ال�صبب،  لهذا 
على الإقبال على ن�ص��ص تقاليدهم الكبى -�صرقية كانت اأم 
التعاونية«.  »التاأويليات  ي�صميه  ما  وفق  تدار�صها  ُبغية  غربية- 
ه� ذا ما ميكن اأن يفيد »التعلم املتبادل« بن الفل�صفة ال�صينية 
وه�  بت�ازيهما.  اأول،  الإق���رار،  على  بناء  الغربية،  والفل�صفة 
اإىل  ال��در���ص  ال��ت���ا���ص��ع، حيث ل يتح�ل  در����ص م��ن ���ص��ان��دل يف 

وعظ.
----------------------

صاندل  ميخائيل  بالصين..  »اللقاء  الكتاب:   -
الصينية«. والفلسفة 
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وعد بلفور: االنتداب والمقاومة في فلسطين

لبرنارد ريجان

فينان نبيل *
أرسل وزير الخارجية البريطاني«آرثربلفور«خطابا في )2 نوفمبر1917( إلى المصرفي البريطاني وأحد زعماء اليهود في بريطانيا 
»البارون روتشيلد«، كان نصه كالتالي«يسرني أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جاللته بالتصريح التالي الذي ُيعبر عن التعاطف 
إلى  العطف  بعين  تنظر  الجاللة  صاحب  حكومة  إن  عليها،  ووافقت  للحكومة  تقديمها  تم  التي  الصهاينة  طموحات  مع 
تأسيس«وطن قومي للشعب اليهودي« في فلسطين وستبذل قصارى جهدها لتحقيق هذه الغاية،على أال يجري أي شيء 
قد يؤدي إلى االنتقاص من الحقوق المدنية، والدينية للجماعات األخرى المقيمة في فلسطين أو من الحقوق التي يتمتع بها 
اليهود في البلدان األخرى أو يؤثر على وضعهم السياسي، سأكون ممتنًا لك إذا ما أحطتم االتحاد الصهيوني علمًا بهذا 
البيان«، وصل هذا الخطاب إلى الفيدرالية الصهيونية، بعد التنسيق مع الحكومة البريطانية ليسمح بدعم تأسيس وطن 
قومي لليهود في األراضي الفلسطينية وعرف باسم »وعد بلفور«، أدت هذه الرسالة إلى قيام دولة إسرائيل وما تبع ذلك من 

حروب وأزمات في الشرق األوسط.

ج���اءت ر���ص��ال��ة »ب��ل��ف���ر« ت��ت���ي��ج��اً ل�����ص��ن���ات ع��دي��دة من 
البيطانين  ال�صا�صة  ب��ن  وامل��ف��او���ص��ات  الت�����ص��الت 
وزع���م���اء احل��رك��ة ال�����ص��ه��ي���ن��ي��ة يف ب��ري��ط��ان��ي��ا يف زم��ن 
احل����رب ب�����ص��اأن م�����ص��ري ب����د ال�����ص��ام، م��ث��ل م��را���ص���ت 
امل��ف������ص ال�����ص��ام��ي ال���بي���ط���اين مل�����ص��ر ال�����ص��ري«ه��رني 
والتفاق  مكة،  �صريف  علي«  بن  و«ح�صن  مكماه�ن«، 
ال�����ص��ري الإجن���ل���ي���زي- ال��ف��رن�����ص��ي ب���ن ال�����ص��ري«م��ارك 
ال�صرق  تبعية  ت�صكيل  �صايك�ص«،و«ت�صارلزبيك�«ح�ل 
بيك�،  �صايك�ص–  باتفاقية  واملعروف  املعا�صر،  الأو�صط 
ويعب امل�ؤرخ »بيان اله�ت«عن وعد بلف�ر بعبارة م�جزة 
»وعد ممن ل ميلك ملن ل ي�صتحق«، فقد كان م��ص�ع 
دوائ��ر  يف  البحث  قيد  الفل�صطينية  الأرا���ص��ي  م�صري 
احلكم يف بريطانيا بعد دخ�لها احلرب العاملية الأوىل 
مبا�صرة. وجرى اأول لقاء بن »حاييم وايزمان«، زعيم 
احلركة ال�صهي�نية لحًقا، و«بلف�ر« عام 1904 وتناول 

م��ص�ع اإقامة وطن اليه�د يف فل�صطن.
يرى  فهناك من  امل�ؤرخن  بلف�ر«جدل بن  يثري«وعد 
فيه م�صروعا بريطانيا م�صيحيا نبيل الأهداف مل�صاعدة 
اليه�د للع�دة اإىل وطنهم الت�راتي حظي بدعم �صا�صة 
متعاطفن مع احلركة ال�صهي�نية، بينما يربط فريق 
الإمبيالية  وال�صيا�صة  ال�عد  بن  امل�ؤرخن  من  اآخر 
لبيطانيا، والتي كان من بن اأهدافها احل�ص�ل على 
امل�ؤرخن  على  اخل���ف  يقت�صر  مل  الغرب،  يه�د  دعم 
ال�عد  كان  فقد  نف�صه،  ال�عد  قبل �صدور  ولد  اإنه  بل 
كان  فعندما  ج���رج«  »ل�يد  داخ��ل حك�مة  مثار خ�ف 
اأحدهما  اإىل فريقن  امل�ص�ؤول�ن  انق�صم  لل�زراء  رئي�ًصا 
اأع�صاء  بن  وم��ن  الأم���ر.  يعار�ص  اآخ��ر  وفريق  م���ؤي��د، 
فريق املعار�صن ال�زير اليه�دي ال�حيد يف احلك�مة 
»اأدوين م�نتغي�« الذي كان يرى اأن اإن�صاء وطن ق�مي 
لليه�د �صيق��ص من اجله�د املبذولة لتحقيق امل�صاواة 

بن اليه�د وغريهم.
دولة  لإن�صاء  التاأ�صي�ص  يف  رئي�صا  دورا  بريطانيا  لعبت 
اإ���ص��رائ��ي��ل 1948م���ن���ذ ف���رة الن���ت���داب ال��بي��ط��اين يف 
عن  �صراحة  تتحدث  مل  الر�صالة  اأن  ورغ��م  فل�صطن، 
يف  لليه�د  دول��ة  لإق��ام��ة  البيطانية  احلك�مة  تاأييد 
فل�صطن، فهي ل تت�صمن كلمة »دولة« بل تتحدث عن 
»وطن«، لكنها اأدت دوراً اأ�صا�صياً يف اإقامتها بعد 31عاما 
ت�صجيع  يف  الر�صالة  �صاهمت  كما  الر�صالة.  تاريخ  من 
اإىل فل�صطن  ال��ه��ج��رة  ع��ل��ى  الأوروب���ي���ة  ال��ق��ارة  ي��ه���د 
والثانية،  الأوىل  العاملية  الفرة ما بن احلرب  خ�ل 
الق�مية  للتيارات  �صع�دا  ت�صهد  القارة  كانت  وقت  يف 

لل�صامية. املعادية 
دعتها  ذاتها  بريطانيا  تخ�ص  تاريخية  اأ�صباب  هناك 
يف  الإمبيالية  مظاهر  تغريت  فقد  ال���ع��د،  ه��ذا  ملنح 
والتا�صع  الثامن  ال��ق��رن  ففي   )1800-1850( ال��ف��رة 
بريطانيا،  يف  والتكن�ل�جيا  ال�صناعة  ت�صخمت  ع�صر، 
-1840( م��ن  فيها  الق��ت�����ص��ادي  ال��ن��م���  م��ع��دل  وازداد 
مابن  الفرة  يف  ازداد  ثم  املائة،  يف   88 بن�صبة   )1870
التي  بفرن�صا  مقارنة  املائة  124يف  اإىل   )1913-1870(
بينما  ال��ف��رة،  نف�ص  يف  45اإىل%100  م��ن  معدلها  زاد 
اإىل   )1913 )1870اإىل  م��ن  ال��ف��رة  يف  اأمل��ان��ي��ا  و���ص��ل��ت 
229 يف املائة، واأمريكا 426 يف املائة. واأدت زيادة �صرعة 
العنيفة  الح��ت��ك��اري��ة  وامل��ن��اف�����ص��ة  ال��راأ���ص��م��ايل،  ال��ن��م��� 
امل�اد اخلام، وال�صيطرة  لل�ص�ق والرغبة يف التحكم يف 
���ص��رك��ات �صخمة  اإىل ظ��ه���ر  امل���ا���ص���ت  على خ��ط���ط 
ب��داأت  ال�صخمة  الكيانات  ه��ذه  دول��ي��ة،  اهتمامات  لها 
و�صعت  دولها،  يف  لها  م�اتية  ظ��روف  خللق  ال�صعي  يف 
ح��ك���م��ات ت��ل��ك ال�����دول ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����ص��ال��ح ���ص��رك��ات��ه��ا، 
وقبلت  الحتكار،  على  البيطانية  احلك�مة  �صجعت 
ال�صركات اخلا�صة يف مناطق  اأن تعزز  وزارة اخلارجية 

ذات ح�صا�صية �صيا�صية، نتج عن هذا التناف�ص وال�صراع 
ب���ن ال���ق����ى ال��ع��ظ��م��ى ع��ل��ى الأ�����ص�����اق اأم����اك����ن امل�����اد 
الأول  جانبن،  بن   (1914( �صنة  عاملية  ح��رب  اخل��ام، 
املح�ر  والآخ��ر  ورو�صيا(،  وفرن�صا  )بريطانيا  احللفاء 
اأعلنت  ثم  والنم�صا(  العثمانية،  والدولة  )اأملانيا  ي�صم 
وتغريت   ،1917 للحرب  الن�صمام  امل��ت��ح��دة  ال���لي��ات 
)اأكت�بر  ث���رة  بعد  رو�صيا  ان�صحاب  بعد  احل��رب  نتائج 
اأ�ص�صت احلرب ل�قت�صاد ال�صيا�صي الع�صكري،   ،(1917
اقت�صادي  بناء  لها  اأ�صبح  احل��رب  نف�صها  بريطانيا  يف 

واجتماعي و�صيا�صي من�صجم مع روؤية الدولة.
اأهمية البرول احلي�ية يف ال�صناعة والتقدم  تزايدت 
فقامت  املناف�صة،  يف  اأ�صا�صيا  عن�صرا  واأ�صبح  التجاري 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ب��اإن�����ص��اء ���ص��رك��ة ب���رول )اأجن���ل���� ب��راي��زي��ان 
1909( وحاولت التحكم يف كل منطقة ميكن اأن ي�جد 
فرن�صا  ب��ن  امل��ف��او���ص��ات  واأدت  واح��ت��ك��اره،  ب���رول  ب��ه��ا 
ا�صتخراج  ح�ل  املتحدة  ال�ليات  وحلقتها  وبريطانيا 
لتق�صيم  املنطقة  يف  ال��ب��رول  وا���ص��ت��خ��دام  وا���ص��ت��غ���ل 
ال����ك����ء ل�����ص��رك��ات ال���ب���رول ال��رئ��ي�����ص��ة، واحل��ك���م��ات 

والبن�ك.
اأن��ه��ا  ف��ل�����ص��ط��ن مل ت��ك��ن م�����ص��درا ل��ل��م���اد اخل�����ام، اإل 
ات�صال  نقطة  فهي  وم��غ��زى،  اعتبار  له  مب�قع  تتميز 
جتعلها  ال�صتعمارية،  ل�إمبيالية  وحي�ية  ج�هرية 
يف  تتحكم  كما  ال��ت��ج��ارة  ط��رق  يف  التحكم  على  ق���ادرة 
ال�ص�ق،  وق���ى  اخل��ام  امل���اد  مل�صادر  املناف�صن  و���ص���ل 
قاعدة  وبنت  فل�صطن،  على  بريطانيا  �صيطرت  لذلك 
خط�ط  بن  ال�ا�صل  اخلط  تقطع  »حيفا«  يف  طرفية 
النهرين،  وراء  م��ا  ب���د  اإىل  امل������ص��ل  م��ن  الإم�����دادات 
وت��ع��ت��ب ف��ل�����ص��ط��ن ن��ق��ط��ة ال���ت���زود ال�����ص��ري��ع ب��ال���ق���د 
املتنامية  ال��ط��ريان  ل��رح���ت  وا���ص��راح��ة  ب���الإم���دادات 
ب��ن الهند والأج����زاء الأخ���رى م��ن الإم��باط���ري��ة يف 
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ال�صرق.
ال�صهي�نية  احلركة  �صع�د  مع  الظروف  هذه  تزامنت 
ن�صاأ  ل��بن��ام��ج  ا���ص��ت��ج��اب��ت  ق���م��ي��ة  نه�صة  ح��رك��ة  وه���ي 
خلق  ه�  ال�صهي�ين  امل�صروع  اأوروب���ا،  �صرق  يف  خا�صة 
وط���ن ل��ل��ي��ه���د ي��ق��ت�����ص��رع��ل��ى امل��ج��ت��م��ع ال��ي��ه���دي، ق��ادة 
ت�صل  حتى  اأنها  بدايتها  منذ  يقن  على  كان�ا  احلركة 
اإىل اأهدافها �صتحتاج اإىل ظهري ق�ي ي�فر لها احلماية، 
فاقرب�ا من كل الق�ى ال�صتعمارية الأ�صا�صية )بري
العثماين(.حتى  طانيا،اأملانيا،فرن�صا،رو�صيا،واخلليفة 
دعم   )1917( اأواخ���ر  يف  البيطانية  احلك�مة  ق��ررت 
يف  لليه�د  ق�مي  وط��ن  اإن�صاء  يف  ال�صهي�ين  امل�صروع 
مع  التحمت  والتي  الذاتية،  امل�صلحة  بدافع  فل�صطن 
لبيطانيا  بالن�صبة  املهمة  ال�صهي�نية،هذه  احلركة 
تظهر  اأن  دون  الم���باط����ري���ة  ل���ص��ت��ق��رار  اإق����رار  ه��ي 
ال�صتعمار  تخفي  وبداأت  ت��صعي،  حمتل  اأو  كم�صتعمر 
اأن  اأم��ل���ا  اإن��ه��م  الت�صكيل وال��ب��ن��اء.  اإع���ادة  ���ص��ت��ارة  حت��ت 
وم�ؤثرا  منا�صبا  بدي�  ال�صهي�ين  ال�صتيطان  ي�فر 
الق�مية.  ت�صكيل  اإعادة  مظهر  حتت  الحت�ل  لتنفيذ 
���ص��ي��ا���ص��ي��ة هام�صية  ح��رك��ة  ال���ي����م  ح��ت��ى  ال�����ص��ه��ي���ن��ي��ة 
هاما  م�صاعدا  اأ�صبحت  اليه�دي  املجتمع  عن  خارجة 
ال�صرق  يف  المبرييالية  البيطانية  ل��صراتيجية 
خا�صة  ا�صراتيجية  امل�صت�طن�ن  اتبع  وقد  الأو���ص��ط، 

تتحالف مع ال�لء القت�صادي لراعيهم وحليفهم.
اأو  ب��ن �صخ�ص  ات��ف��اق  ي��ك��ن جم��رد  ب��ل��ف���ر مل  اإن وع��د 
اإمنا كان متابعة للق�ى  اأو منظمة  اأ�صخا�ص  جمم�عة 
بريطانيا ومناف�صتيها  ال�صتعمارية لأهدافها. كل من 
يف  اأط��م��اع  لديهم  ك��ان  وفرن�صا  اأملانيا  ال�صتعماريتن 
كانت  حن  يف  ال�صابقة،  الأ�صباب  لنف�ص  املنطقة  نف�ص 
اإذ  وحلفائها،  اأملانيا  م��ع  ع�صكري  ���ص��راع  يف  بريطانيا 
على  يتاأ�ص�ص  للحلفاء  تع�ي�صي  نظام  لبناء  حت��رك���ا 
احلكام  ط��م���ح  ا���ص��ت��خ��دام  الأوىل  رئي�صتن،  رك��ي��زت��ن 
العثمانية من خ�ل  الدولة  العرب يف ال�صتق�ل عن 
ذلك  يف  معتمدين  ح�صن«  »ال�صلطان  م��ع  التفاو�ص 
ع��ل��ى ع���ق��ت��ه ب��امل�����ص��ئ���ل��ن الإجن���ل���ي���ز، وه���ي ال��ع���ق��ة 
امل�صئ�لن  ل��ه���ؤلء  ر�ص�خه  خ���ل  م��ن  ات�صحت  التي 
دونه،الركيزة  من  الفعلية  بال�صلطة  ا�صتاأثروا  الذين 
الثانية :ت�ثيق  ال�صراكة مع فرن�صا من خ�ل اتفاقية 
�صايك�ص- بيك�، وكانت المباط�رية العثمانية تعاين 
ت�قع  نف�ذها،ويف  منطقة  يف  ال�صتعماري  الت��صع  من 
لهزمية بريطانيا كان هناك عدة خيارات لإن�صاء وطن 
ق�مي لليه�د مت�صمنة  ا�صتعمارا لبع�ص املناطق ح�ل 
الق��راح  هذا  ولكن  العراق،  دول��ة  يف  الب�صرة  منطقة 
ق���ب��ل ب��ال��رف�����ص، وم���ن اأج����ل ذل���ك مت دع���م امل�����ص��روع 
ال�صهي�ين لتاأ�صي�ص وطن ق�مي لليه�د يف فل�صطن.

ال��ت��زام جتاه  لأن��ه  ذات��ه  متناق�ص مع  بيان  بلف�ر  وع��د 
ال�صكان  ح�����ص��اب  ع��ل��ى  ل��ه��م  وط���ن  ب���ج���د  ال�صهي�نية 
الأ����ص���ل���ي���ن. ق���دم���ت ب��ري��ط��ان��ي��ا اإج��������راءات ���ص��ي��ا���ص��ي��ة 
واق���ت�������ص���ادي���ة خل���ل���ق وط�����ن ق����م���ي ل��ل��ي��ه���د وم��ن��ح��ت 
ال�صراكة  ه��ذه  ك���ك���ء.  لل�صهاينة  اقت�صادية  ع��ق���دا 
يف  و�صاهمت  الفل�صطينية،  ال�صيا�صة  �صكل  من  غ��ريت 

ال��ت��غ��ريات  ه��ذه  الفل�صطيني.  املجتمع  ت�صكيل  اإع����ادة 
تكن  مل  اأعلى  من  املفرو�صة  والقت�صادية  ال�صيا�صية 
يف  لتغريه  اأدت  اإذ  الفل�صطيني،  املجتمع  مع  متجان�صة 
مع  اليه�د  امل�صت�طن�ن  حتالف  الع�صرين،فقد  القرن 
امل�صتعمر البيطاين مما اأثر يف الركيب الدمي�غرايف 
لل�صكان. يف البداية كان احتجاج الفل�صطنينن من�صبا 
وا�صحا  اأ�صبح  وا�صتيطانهم،ثم   اليه�د  ه��ج��رة  على 
تقرير  يف  حقهم  تنكر  الإجن��ل��ي��زي��ة  ال�صلطة  اأن  ل��ه��م 
1920���ص��د  نهاية  منذ  امل�صلح  ال��ك��ف��اح  م�����ص��ريه��م،وب��داأ 
الفل�صطينن  ط��م���ح  وتعاظم  الإجن��ل��ي��زي،  الح��ت���ل 
ت�صكيل  يف  ال�صهاينة  رغ��ب��ة  من���  م��ع  ج��ن��ب  اإىل  جنبا 
بالحت�ل  واحتمت  ت�صجعت  والتي  لهم  ق�مي  وطن 

الإجنليزي. 
ال�صهي�ين  لل�صغط  ا���ص��ت��ج��اب��ة  ب��ل��ف���ر  ت�����ص��ري��ح  ج���اء 
وا����ص���ت���ج���اب���ة لأح���������داث اأخ��������رى خ����ارج����ي����ة اأث��������رت يف 
التناف�ص  من  �صباقا  كان  البيطانية،  المباط�رية 
وحليفتها   ال��بي��ط��ان��ي��ة  الم��ب��ريي��ال��ي��ة  ب��ن  امل�����ص��ت��م��ر 
كما  فل�صطن  �صعب  واجهها  التى  امل�صت�طنات  لبناء 
واجه حتديات يف حماولته لتحديد م�صريه، ومل يكن 
ت�صهيل الت��صع يف بناء امل�صت�طنات اليه�دية اإل نتيجة 
�صعف الدولة العثمانية. ذهبت كثري من الآراء اإىل اأن 
امل�صت�طنات كانت بدي� عن امل�صت�طنات التي فقدت يف 
جمم�عات  �صكل�ا  اليه�د  امل�صت�طن�ن  الأدنى.  ال�صرق 
اأنف�صهم   �صعبا عائدا،وقدم البيطاني�ن  اليه�د  تعتب 
لفل�صطن  التاريخية  ال��ع���دة  حتقيق  يف  كم�صاهمن 
احلركة  ورب��ط��ت  ا�صتعماريا.  مت���ددا  ك�نها  م��ن  اأك���رث 
وا�صتح�صرت  اليه�دية،  باله�ية  نف�صها  ال�صهي�نية 
حق  اإنكار  على  ال�صرعية  لإ�صفاء  الت�راتية  ال��رواي��ات 
اأ�صحاب  ممتلكات  وا���ص��ت��ح���ل  الفل�صطيني،  ال�صعب 
ادعت  التي  العلمانية  ل�أيدي�جليات  الأر�ص،وتنفيذا 
»اأر�ص ب� �صعب ل�صعب ب� اأر�ص« تاأ�ص�صت يف الفل�صفة 

الليبالية الك��صيكية عند ج�ن ل�ك .
بلف�ر  لإع���ن  املئ�ية  الذكرى  يف  الفل�صطيني�ن  �صن 

خاطب  حيث  ر�صمي،  لعتذار  بريطانيا  تدع�  حملة  
املتحدة  الأمم  »اأب� مازن«  الفل�صطينية  ال�صلطة  رئي�ص 
لتدع� بريطانيا اإىل اعتذار ر�صمي وتع�ي�ص عن ال�عد 
�صخ�ص،  اأي  من  م�افقة  دون  بريطانيا  اأعطته  ال��ذي 
عن  الناجمة  الأ���ص��رار  ع��ن  لندن  مبقا�صاة  ه��دد  وق��د 
الإع�ن واإن�صاء اإ�صرائيل،والهدف مل يكن العتذار يف 
ذاته، و«اإمنا الهدف ه� الك�صف عن عدم �صرعية دولة 
خط�ات  ع��دة  �صمن  يدخل  ال��ذي  ال���ق��ت  يف  اإ�صرائيل 

عملية لإنهاء الحت�ل الإ�صرائيلي لفل�صطن .
ل��ق��د ف�����ص��ل��ت امل���ق���اوم���ة ال��ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي��ة ت��اري��خ��ي��ا �صد 
العنيفة  �ص�اء  وال�صهاينة  البيطانية  المباط�رية 
ت��دوي��ل  ال�����ص��رورة  اأ���ص��ب��ح م��ن  ل��ذل��ك  العنيفة؛  وغ��ري 
القان�ين  بلف�ر  التزام  اأن  املفارقة هي  الق�صية،وكانت 
الكامل الذي �صدقت عليه ع�صبة الأمم يف عام 1920،مت 
اإدانته بنف�ص الق�ة و�صدرت ت��صية من الأمم املتحدة 
يف فل�صطن لعام 1947 باأن تق�صيم فل�صطن غري �صرعي 
العتذار  ميثل  للفل�صطينن،قد  بالن�صبة  عادل  وغري 
وي�صكل  الفل�صطيني  ال�طني  لل�صرف  جزئية  ا�صتعادة 
خط�ة ل�أمام نح� الق�صاء على اإ�صرائيل،وعلى الرغم 
عن  بتع�ي�ص  الفل�صطينين  الن�صطاء  مطالبة  م��ن 
لهذا  املبا�صرة  القيمة  اأن نرى  ال�صعب  فاإنه من  بلف�ر 

العتذار يف امل�صاعدة على اإقامة دولة فل�صطينية .
بلف�ر  ال�صن�ية لإع�ن  الذكرى  الحتجاجات يف  تاأتي 
وليبيا  م�صت�ياته/�ص�ريا  اأدن��ى  يف  عربي  نظام  ظل  يف 
ال��ف��اع��ل��ي��ة،وال��ع��راق ينح�صر  ان��ع��دام  وال��ي��م��ن يف ح��ال��ة 
الآخ��ذ يف  داع�ص  ناحية وكيان  اإي��ران من  زاويتن  بن 
ال�صم،  اإل  �صيء  ل  يف  امل�صتقلة،  وكرد�صتان  التقل�ص 
اإل بف�صل  الفل�صطينية دولة زائفة ل ت�جد  وال�صلطة 
الإ�صرائيلية.  الأمنية  وامل�صاعدة  اخلارجية  امل�صاعدات 
الع��ت��ذار  طلب  وحملة  بلف�ر  اإع����ن  على  الح��ت��ج��اج 
هي عن�صر اآخر يف احلروب الفل�صطينية �صد احلقائق 
مهاجمتها  اأو  اإنكارها  يجب  التي  املغل�طة  التاريخية 
اأو اإعادة كتابتها، بدل من مناق�صتها، اأو العراف بها، 

تقا�صمها. اأو 
ي���ع���د وع�����د »ب���ل���ف����ر« ام�����ت�����دادا ل�����ص��ي��ا���ص��ة ب��ري��ط��ان��ي��ا 
ديني  بعد  ب��اأي  ال���ع��د  ه��ذا  يرتبط  مل  ال�صتعمارية،، 
اإىل مد  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ب��ل ه��� حم��اول��ة م��ن  اأخ����ق���ي  اأو 
فاهتمام  املتميز،  م�قعها  ب�صبب  فل�صطن  اإىل  نف�ذها 
وبن  بينها  ع�قة  اأي  ي�صبق  كان  بفل�صطن  بريطانيا 

ال�صهي�نية. احلركة 
----------------------
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»حدود السوق: التأرجح ما بين الحكومة والسوق«

للبول دي غراو

وليد العبري *

في هذا الكتاب الصغير، يقول بول دي غراو -وهو عالم اقتصادي بلجيكي ُمحاِضر في كلية لندن لالقتصاد- لماذا ال نسعى 
لتكوين اقتصاد سوق نقي بدال من اقتصاد محكم تماما؛ فالتوازن بين السوق والحكومة صعب للغاية، والممارسة كذلك، 
ونحن نسير بعيدا جدا في اتجاه واحد، ثم نغير المسار في آخر المطاف. إن النقاش القديم حول »السوق أو الدولة« عفا عليه 
الزمن؛ لتصبح هناك مسألة مهمة تمتزج مفرداتها بالسوق والدولة والقانون، وإلى أي مدى يجب علينا أن ندع السوق يذهب 
الرفاهية لجميع أطياف المجتمع؟ ما هي مسؤولية الحكومة في خلق  بطريقته الخاصة من أجل خلق أكبر قدر ممكن من 
الرفاهية؟ هذا ما حاول بول دي غراو تحليله في كتابه الشهير »حدود السوق«. هناك فترات في التاريخ التي حققت مكاسب 
السوق، وجعلتها مهمة وكانت الحكومة هي المهيمنة على األسواق؛ لذلك أوضح بول دي غراو نقاط التحول البديلة التي 
تتزامن مع األحداث، التي تختبر حدود السوق والدولة. السوق اليوم شغل حيزا كبيرا جدا من منطلق العولمة؛ لذلك البد من 

تعزيزه، ويبقى السؤال هنا: هل نعود لالقتصاد الرأسمالي؟ هل نعود إلى االقتصاد الذي تدير فيه الحكومة المعرض؟ 

وبناًء على املبداأ الأ�صا�صي باأن ال�صيا�صة تتطلب م�ازنة 
���ص��روري��ة ب��ن ال�����ص���ق وال���دول���ة، وه���ذا م��ا جن���ده عند 
امل����ؤل���ف ب����ل دي غ����راو اأن����ه ق���دم ت��اري��خ��ا م��ن احل��ل���ل 
ال��ت��ي ت��ت��اأرج��ح ب��ن ه��ذي��ن امل��ج��ال��ن، م��ع الإ���ص���ح��ات 
لل�ص�ق  الديناميكية  على �صمان  ت�صاعد  اأن  التي ميكن 

لي�صبح اأكرث قابلية للتطبيق بن ال�ص�ق والدولة.
م��ا ل��ف��ت ان��ت��ب��اه��ي يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ال��رائ��ع اأن���ه يعر�ص 
والتداعيات  النظريات  �صرح  يف  وا�صحة  وفكرة  م�جزا 
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ت��خ�����ص��ي�����ص امل������ارد يف ظ���ل ن��ظ��ام ال�����ص���ق 
»ال�صي�عية«،  احلك�مي  والنظام  الراأ�صمايل«  »التفكري 
بع�ص  ل��صع  ي��دع���  امل���ؤل��ف  اأن  ذل��ك جن��د  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
اخلارجية  ال��ع���ام��ل  مثل  احل���رة:  لل�ص�ق  احل���دود  م��ن 
واأو���ص��ح  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال���ق���رارات  يف  ت�صعريها  ي��ت��م  ل 
اأن احل��ك���م��ة امل��رك��زي��ة ���ص��ت��ق���م ب��اإن��ق��اذ »ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة« 
م��ن ح��د ذات��ه��ا، وي���ؤك��د ا�صتحالة ذل��ك م��ن خ���ل �صرح 
لي�ص  الذين  املركزين  للمخططن  املعل�مات  م�صكلة 
فيه!  ج��دال  ل  اأم��ر  وه��ذا  للكلمة،  مف�صل  فهم  لديهم 
تتنا�صب  التي  الق�انن  بالطبع لبد من معرفة جميع 
والدولة،  ال�ص�ق  تنا�صب  التي  وال�ص�ابط  ال�ص�ق،  مع 
الأ�ص�اق،  لهذه  مكثفة  رقابة  و�صع  احلك�مة  يلزم  مما 
ومعرفة الأ�ص�اق احلرة من الأ�ص�اق التقليدية، وكيف 

يتم تطبيق مبداأ ال�صتق�لية.
الأمر الذي اأقلقني ه� اأن ب�ل دي غراو اقرح اأن تك�ن 
حاجة  ه��ن��اك  اأن  وي���ؤك��د  مت�صاوية،  وال��دول��ة  الأ���ص���اق 
اإخفاقاتها  م��ن  احل��رة  الأ���ص���اق  لإن��ق��اذ  احلك�مات  اإىل 
اخل��ا���ص��ة، والأ�����ص�����اأ م���ن ذل����ك، ي�����ص��ري امل����ؤل���ف اإىل اأن 
اق��ت�����ص��ادن��ا ال��ي���م ه��� ع��ب��ارة ع��ن ن��ظ��ام ���ص���ق ح��ر، وق��د 
اأدىل مبثال على ذلك، وه� يخطئ يف �صرح كيفية ف�صل 
اأن الأ�صعار امل�صم�ح بها  اأوروبا، ومبا  جتارة الكرب�ن يف 

ف�صلت  املعل�مات(،  م�صكلة  )اأي  ج��دا  منخف�صة  كانت 
الراأ�صمالية  ف�صل  لي�ص  هذا  الراخي�ص!  ت�زيع  عملية 
امل�ؤكد  اأنه من  اأن  �صهادة على  واإمنا  الأ�ص�اق احلرة،  اأو 
الأب����د احل��ك���م��ات  اإىل  ���ص��ت��ع��ي��ق  امل��ع��ل���م��ات  م�����ص��ك��ل��ة  اأن 

والأ�صخا�ص الذين ي�صع�ن للتاأثري على الأ�ص�اق.
اأننا بحاجة  ي�افق على  اأن��ه  ذل��ك  امل���ؤل��ف على  واأ���ص��اف 
اإىل حاجة جديدة، اإ�صافية، ك�صريبة الرثوة التقدمية، 
وي��ب��دو اأن زي����ادة الإن���ف���اق احل��ك���م��ي ه��� اجل�����اب على 
التي  الرك�د  كانت فرات  امل�ؤلف�ن كيف  ذلك، وي��صح 
اندلعت يف عامي 1929 و2008م مت�صابهة يف حالة تراكم 
ال�صرائب  من  املزيد  واأن  ال�صتثمار؛  وعائد  املال  راأ�ص 
من �صاأنها اأن تخفف من رغبة الأ�ص�اق احلرة يف تركيز 

راأ�ص املال.
�صي�صتهلك  ال�����ص���ق  اق��ت�����ص��اد  اأنَّ  غ���راو  دي  ب���ل  ُي���ؤك��د  
نف�صه ما مل تفر�ص الدولة، اأي ال�صلطة العامة، حدودا 
العتقاد  اأن  اأخ��رى. كما يحذر من  م��رة  الأ���ص���اق  على 
ال��ذي  اإدارة الق��ت�����ص��اد،  ال���دول���ة ع��ل��ى  ب��ق��درة  ال�����ص��اذج 
الذي  الرت��داد  الع�مة، مع  ينط�ي على خطر جتاوز 
احلال  كان  كما  اجلاحمة،  الأ�ص�اق  اإىل  ال�صيا�صة  يعيد 
يف اأوائل الثمانينيات. وهكذا، ين�صاأ ت�تر وا�صح يف هذه 
وق��درة  ال�ص�ق  ق���ة  خ���ل  من  وتتاأرجح  الديناميكية، 

الدولة على و�صع حدود واأ�ص�ص لحت�اه.
على  القت�صادية  للتنمية  نهجن  بن  مييز  غ��راو  دي 
املدى الط�يل، وهما التغيرياخلطي والتغيري الدوري. 
مارك�ص،  ك��ارل  نظريات  يف  اخل��ط��ي  التغيري  ويتج�صد 
�ص�مبير  وج�زيف  ب���لين  وك��ارل  لينن،  وف�دميري 
التنمية  م�����ص��ار  بتحليل  الق��ت�����ص��ادي���ن  ه�����ؤلء  وي��ق���م 
جديدة،  اجتماعية  من��اذج  اإىل  والنتقال  الراأ�صمالية، 
وعلى النقي�ص من ذلك، يقدم دي غراو تف�صريا دوريا 

ب�صكل  املهيمنة  القت�صادية  الأيدي�ل�جية  فيه  تتح�ل 
تظهر  حرجة  حت���ل  نقطة  هناك  ب��اأن  وي��ج��ادل  دوري، 
بحيث  �صاحقة؛  الدولة  اأو  ال�ص�ق  هيمنة  ت�صبح  عندما 
اإىل هيمنة  الآخر، وي�ؤدي  التع�ي�صي  التاأثري  يلغي  اأنه 

غري �صحية على القت�صاد.
هيمنة  ب��ن  ال�ا�صعة  التقلبات  اأن  غ��راو  دي  وُي���ح��ظ 
ال����دول����ة وال�������ص����ق ق����د ح���دث���ت ع���ل���ى م�����دى ال��ق��رن��ن 
�صي�صتمر،  التذبذب  هذا  كان  اإذا  عما  وي�صاأل  املا�صين، 
واإذا ما حدث ذلك، فاإن ت��صع ال�ص�ق على مدى العق�د 
الدولة  تاأكيد  لإع��ادة  ي���ؤدي  اأن  ينبغي  املا�صية  الث�ثة 

للدور املهيمن يف حتديد اجتاه التنمية القت�صادية.
قطع  ميكن  اأن���ه  بحقيقة  ال�����ص���ق  ن��ظ��ام  ح���دود  وتتعلَّق 
كتب  كما  واجلماعية،  الفردية  العق�نية  بن  ال�صلة 
التي ل يعتقد  م��ن احل��الت  وي��ح��دد ن�عن  غ��راو،  دي 
ب�صكل  تلبى  م�صاحلهم  اأن  النا�ص  من  كبري  ع��دد  فيها 
الأول، في�صمى  ال��ن���ع  اأم���ا  الأ����ص����اق.  ق��ب��ل  م��ن  م��ر���ص 
»احلدود اخلارجية«، والآخرون عادة ما يطلق�ن عليه 
»الع�امل اخلارجية«، ويت�صمن القرارات الفردية التي 
الفئة  اأم��ا  الآخ��ري��ن.  على  �صلبي  اأو  اإيجابي  تاأثري  لها 
ال�صراع  فتت�صمن  ال��داخ��ل��ي��ة«،  »احل���دود  وه��ي  الثانية 
»النظام  الأف����راد  ال��ق��رار م��ن ج��ان��ب  ات��خ��اذ  ب��ن عملية 
وات���خ���اذ  وال���ع���اط���ف���ة،  احل���د����ص  ع��ل��ى  وت��ع��ت��م��د  الأول«، 
وهذان  ال�صبب،  على  وتعتمد  الثاين،  النظام  يف  القرار 
ال��ن��ظ��ام��ان م��ت�����ص���ن، وي��ت��ط��ل��ب��ان ت���ازن��ا م��ر���ص��ي��ا بن 
املطالب العاطفية والعق�نية؛ لكي يعمل نظام ال�ص�ق 
الفردية  العق�نية  بن  الت�ازن  هذا  اأن  غري  بفعالية، 

واجلماعية ل يحافظ عليه يف كثري من الأحيان.
وهناك اآلية اأوىل بالأ�ص�اق والت�زيع؛ حيث ي�ؤدي نظام 
وال�صع�ر  الدخل والرثوة،  امل�صاواة يف  اإىل عدم  الأ�صعار 
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ب��ال��ظ��ل��م، وال��رغ��ب��ة يف ال�����ص��دق��ة ال��ف��ردي��ة م���ن ج��ان��ب 
اأولئك  مع  وامل�صاركة  �صلعة جيدة،  �صراء  على  القادرين 
ث���رة  ع��ن  ف�ص�  املنتج،  ثمن  دف��ع  على  ق��ادري��ن  الغري 
واحتجاجات عنيفة حمتملة من قبل ه�ؤلء الأفراد يف 

الفئات الأقل دخ�.
اأما الآلية الثانية، فتتعلق بالدافع الداخلي واخلارجي، 
يحفزون  ال��ن��ا���ص  اأن  يعني  »ال��ذات��ي«  ال��داخ��ل��ي  ال��داف��ع 
لأنهم  اأخرى؛  اأن�صطة  اأو  بذل جه�دهم يف عملهم  على 
ال��داف��ع  اأم���ا  نف�صه،  الن�صاط  اأو  العمل  م��ن  ي�صت�ف�ن 
اأج��ل  ي��ب��ذل���ن ج��ه��دا م��ن  ال��ن��ا���ص  اأن  اخل��ارج��ي، فيعني 
هذين  بن  الت�فيق  واأن  معن،  لن�صاط  املالية  املكافاأة 
بطبيعته؛  حت��دي��ا  ميثل  مت��ام��ا  املتعار�صن  ال��داف��ع��ن 
ح��ي��ث ي��ج��د امل�����ص���ؤول���ن اأن م��ن الأ���ص��ه��ل ال��رك��ي��ز على 
مالية،  مكافاآت  على  تنط�ي  التي  اخلارجية  ال��دواف��ع 
ي���اج��ه  ع��ن��دم��ا  ب�صه�لة  عليها  ال��ق�����ص��اء  مي��ك��ن  وال��ت��ي 

ه�ؤلء امل�ص�ؤول�ن الإكراه املايل لل�صركة.
وت��ت��ع��ل��ق الآل���ي���ة ال��ث��ال��ث��ة ب��امل��ن��اف�����ص��ة وال��ت��ع��اون يف بيئة 
ي�صجع  اأن  ميكن  كليهما  اأن  من  الرغم  وعلى  ال�ص�ق، 
اأن  ميكن  والتعاون  املناف�صة  فاإن  اجليد،  ال�ص�ق  �صل�ك 
العاطفي  ال�صعيدين  البع�ص على  بع�صها  تتعار�ص مع 
وال���ع���ق����ين، مم���ا ي������ؤدي ل��ت���ت��ر داخ���ل���ي ب���ن ال��ن��ط��اق 

الفردي واجلماعي.
ترتكز  العامة  وال�صلع  بالبيئة  املتعلقة  امل�صاكل  اإنَّ   ...
تكمن يف خلق  واحلل�ل  امللكية،  وج�د حق�ق  على عدم 
باأخرى، ي�صاأل دي غراو كيف  اأو  تلك احلق�ق بطريقة 
كيف  امل��ث��ال،  �صبيل  فعلى  احل��ق���ق.  ه��ذه  حتقيق  ميكن 
يتاأثر  عندما  امللكية  حق�ق  تن�صئ  اأن  للحك�مة  ميكن 
بتل�ث  �صلبيا  ت���اأث���را  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ن��ا���ص 
الأ�صخا�ص  م��ن  امل��ل��ي��ارات  حت��دي��د  ميكن  كيف  ال��ه���اء؟ 
ل��ل��ح�����ص���ل ع��ل��ى تع�ي�ص  ي�����ص��ع���ن  ال��ذي��ن  امل��ت�����ص��رري��ن 
امل�ص�ؤولن  الآخ��ري��ن  الأ�صخا�ص  مليارات  م��ن  ق��ان���ين 
هذه  غ��راو  دي  يدعي  حمكمة  اأي  ويف  اإ�صاباتهم؟  ع��ن 
حتى  ي�حظ،  كما  ولكن،  معقدة«؟  معل�مات  »م�صكلة 
ل� متكن اأحدهم من حل م�صكلة املعل�مات هذه، اأي اأنه 
للتفاو�ص  للغاية  حمتمل  الغري  ال�صيناري�  خ�ل  من 
على اتفاقيات ط�عية مع مليارات الأ�صخا�ص، �صيتعن 
يف  امل��ل��ك��ي��ة  ح��ق���ق  ت��ع��ن  اأن  الت�صريعية  ال�صلطة  ع��ل��ى 
الط�عية،  احلق�ق  تلك  ب�صاأن  تتفاو�ص  اأن  اأو  القان�ن، 
و����ص����ف ي��ت��ع��ن ع��ل��ى امل��ح��اك��م وال�����ص��رط��ة اإن���ف���اذ تلك 
احلك�مية  للم�ؤ�ص�صات  حم��ال��ة  ل  وب��ال��ت��ايل  احل��ق���ق، 

حينها.
وي���ق���ارن دي غ����راو ال��ك�����ص��اد ال��ك��ب��ري يف ال��ث���ث��ي��ن��ي��ات، 
ال��ق��رن  ال��ع��ق��د الأول م��ن  اأواخ�����ر  ال��ك��ب��ري يف  وال���رك����د 
احلادي والع�صرين. و�صهدت الفرتان اأن ح�صل تقييد 
العام  القطاع  الدولة لل�ص�ق، وتعزز دور  كبري من قبل 
يف اإدارة القت�صاد. غري اأن النم� والعمالة يف القت�صاد 
لعام  املالية  الأزم��ة  بعد  اأ�صرع  ب�صكل  تعافيا  قد  العاملي 
ه��ذا  يف  الق��ت�����ص��اد  م�صاهمة  غ���راو  دي  وي��ق��در  2008م، 
املالية  الأزم��ة  اأ�صباب  ت�صخي�ص  وك��ان  ال��رائ��ع،  الإجن��از 
التحفيز  �صيا�صات  و���ص��اع��دت  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  �صحيحا 
النقدي واملايل الناجمة عن ذلك بالتعاون الدويل على 

الطلب  وا�صتعادة  ق��ادم��ة،  انكما�صية  دورة  ح��دوث  منع 
القت�صاد،  باأهمية  �صليم  تذكري  م�حظاته  باأن  الكلي 
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن الن���ت���ق���ادات امل���األ����ف���ة يف ال�����ص��ن���ات 
بالأزمة  التنب�ؤ  على  القت�صادين  قدرة  لعدم  الأخ��رية 
دي  ويقدم  الكئيب،  العلم  اإىل  بحاجة  زلنا  ما  املالية، 
غ���راو ع���دة اأم��ث��ل��ة ل��ق��ي���د اق��ت�����ص��اد ال�����ص���ق وق���د ي����ؤدي 
اقت�صاد  �صرعية  تف�ي�ص  اإىل  الدخل  يف  امل�صاواة  ع��دم 
ال�ص�ق، وقد ي�ؤدي �صل�ك ال�عي يف الأ�ص�اق املالية اإىل 
الع�امل  اإهمال  اإىل  املناخ  تغري  ويع�د  ال�صتقرار،  عدم 

اخلارجية. القت�صادية 
لأزم��ة  كام�  ف�ص�  غ��راو  دي  القت�صادي  ويخ�ص�ص 
الي�رو، وه� ن�صخة حمدثة من دي  الدي�ن يف منطقة 
غراو 2011م »الت�صخي�ص الثاقب من اأحلك احلظات يف 
تعتب  اأن  بالفعل  ينبغي  التي  املادة  الي�رو«، وهي  اأزمة 
الزيادات  ومعاجلة  القت�صاد،  يف  احلديثة  الك��صيكية 
غري الطبيعية يف اأ�صعار الفائدة ال�صيادية لبع�ص بلدان 
امل��رك��زي  البنك  ق��ي���د  اإىل  امل�صكلة  مي���أ  ف��اإن��ه  ال��ي���رو، 

الأوروبي، ب�صبب وليته املت�ص�رة.
النقدي  ل�حتاد  الأ�صلية  اخلطيئة  هذه  على  وكدليل 
الأوروب��ي  املركزي  البنك  اإن  الأوروب��ي، يق�ل دي غراو 
ي��ح��ت��اج ال��ع��م��ل ك��م��ق��ر���ص ب��ح��ي��ث ي��ك���ن امل�����ذ الأخ���ري 
معاهدة  يف  اأب���دا  �صريحا  يكن  مل  ل���  حتى  ل���أ���ص���اق، 
ما�صريخت، وبعبارة اأخرى، يجب على البنك املركزي 
اأن ي��ف��ع��ل م���ا ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ب��ن��ك امل���رك���زي ال��ق��ي��ام ب��ه: 
اأن�اع  جلميع  الرئي�صي  وال�صند  الداعم  يك�ن  اأن  يجب 
�صروري  ه�  الذي  املايل  ال�صتقرار  اأجل  من  الأ�ص�اق، 
ا�صتجابت  وق��د  ال��ع��م��ل،  ف��ر���ص  وخ��ل��ق  امل�����ص��ت��دام،  للنم� 
ال�صيا�صات  �صناع  من  العديد  اآراء  اإىل  غراو  دي  مقالة 
الق���ت�������ص���ادي���ة، وق���دم���ت ب��ط��ري��ق��ة ل ل��ب�����ص ف��ي��ه��ا من 
الناحية التحليلية، ومت ا�صتدعاء رئي�ص البنك املركزي 
الأوروبي ماري� دراجي يف م�ؤمتر ال�صتثمار يف لندن يف 
م�صتعد  الأوروب���ي  املركزي  »البنك  وق��ال:   2012 ي�لي� 
اأن  واأعتقد  ال��ي���رو.  على  للحفاظ  يلزم  ما  بكل  للقيام 
اأوم���ت  ذل���ك �صيك�ن ك��اف��ي��ا« وب��ه��ذا اخل��ط��اب وق����رارات 

البنك  اأزال   ،2012 و�صبتمب  اأغ�����ص��ط�����ص  يف  ال���ح��ق��ة 
منطقة  بانف�صال  الت�صمية  خطر  الأوروب����ي  امل��رك��زي 
الي�رو كعامل يف ت�ص�رات ال�ص�ق، وبداأت اأ�صعار الفائدة 

يف النخفا�ص. 
العالية  الإنتاجية  اأهمية  على  ي�صدد  اأن��ه  امل���ؤك��د  وم��ن 
اأ�صا�صي للقدرة التناف�صية ل�قت�صاد احلقيقي  كم�صدر 
والزدهار، ولكن هذا اأمر بديهي عندما تك�ن ال�صيا�صة 
القت�صادية حكيمة بخ�ف ذلك، ول ي�اجه القت�صاد 
اإىل  غراو  دي  يفتقد  حيث  متناظرة،  غري  �صدمات  اأي 
للتكلفة،  التناف�صية  القدرة  لأهمية  تقديره  يف  ما  حد 
فنلندا  �صهدته  الذي  الهيكلي  الرك�د  من  يت�صح  وكما 
يف  امل��رت��ف��ع��ة  ال���ُب���ل���دان  ف����اإن  2011-2015م،  ال���ف���رة  يف 
الإن��ت��اج��ي��ة، مي��ك��ن اأن ت��ع��اين م��ن ف��ق��دان ال��ق��درة على 

املناف�صة من حيث التكلفة.
العامة  وال�صيا�صة  ل���أ���ص���اق  غ��راو  دي  معاملة  اإنَّ   ...
اأكرث  باأنها  ي�صعر  )اأو تقلبات(  بندول  تاأرجح  باعتبارها 
ال�صابق،  للقرن  التجريبية  التجربة  �ص�ء  يف  واقعية 
التف�صري  على  القائمة  التف�صريية  النماذج  معظم  من 
يف  ال���دويل  التن�صيق  م��ن  م��زي��دا  ي�صف  وه���  اخل��ط��ي، 
القت�صادية،  امل�صاكل  ملعاجلة  العامة  ال�صيا�صة  جم��ال 
وه� راأي ي�ؤ�صف له اأنه ل يحظى بقب�ل وا�صع يف ال�قت 

الراهن مهما كان احلال.
وخ��صة الأمر اأنني ما زلت اأو�صي بهذا الكتاب جل�انب 
عديدة ميكن ال�صتفادة منها من جهة القت�صاد وتن�ع 
ودعم الأ�ص�اق؛ لذلك اأختتم باأن امل�ؤلف دي غروا لي�ص 
مقت�صرا على ال�ص�ق احلرة على الإط�ق، بل ه� م�ؤيد 
احلر  ال�����ص���ق  لي�ص  و�صفه  ال���ذي  وال�����ص���ق  للحك�مة. 
ثم  تنظيمه  اإع��ادة  ثم  كبري،  ب�صكل  تنظيمه  يتم  ال��ذي 
اأدت هذه الأنظمة املتزايدة اإىل  ينظم مرة اأخرى، وقد 
�صاأنها  من  كان  التي  ال�صتثمارات  من  العديد  اإ�صعاف 
الت�زيع، يف ظل معدلت  اأرب��اح  وت�قف  النم�  تدفع  اأن 
احلالية  النقدية  ال�صيا�صة  اأدت  وق��د  عاجلة.  �صريبية 
مل  ال�صيا�صات  ه��ذه  م��ب��ا���ص��ر،  ب�صكل  امل�����ص��اواة  ع��دم  اإىل 
تنقذ الراأ�صمالية، كما يدعي �صاحب الب�غ، ولكن من 

املمكن اأن يتم نهبها.
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن الأ���ص��ئ��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��ب��ادر يف ال��ذه��ن؛ 
مينح  ال��ذي  ال���زم،  بالدعم  ال�ص�ق  �صيعزز  هل  منها: 
تظهر  هل  اأو  للع�ملة؟  نتيجة  واأو���ص��ع  اأك��ب  دورا  الي�م 
الكبري  التفاوت  تزايد  بحكم  جديد  من  املالية  الأزم��ة 
اأن ن�����ص��ت��ع��د ل��رف�����ص ال��ن��ظ��ام  يف ال���دخ���ل؟ وه���ل ع��ل��ي��ن��ا 
ال���راأ����ص���م���ايل؟ ه���ل ن��ع���د ل���ق��ت�����ص��اد ال����ذي ت��دي��ر فيه 
احل��ك���م��ة امل��ع��ر���ص؟ لب���د م��ن و���ص��ع احل��ج��ر الأ���ص��ا���ص 
الأ���ص��ئ��ل��ة ح��ت��ى نتمكن من  ل��ه��ذه  ال��رئ��ي�����ص��ي  واجل�����اب 

تفادي امل�صاكل القت�صادية لحقا.
------------------------------

- الــكــتــاب: »حـــدود الــســوق.. الــتــأرجــح مــا بين 
الحكومة والسوق«.

- المؤلف: بول دي غراو.
الناشر: oxford university press، 2017م.

عدد الصفحات: 192 صفحة.
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القوة الصينية أو العمالق الهش

لفاليري نيكري

سعيد بوكرامي *

في كتابها الصادر حديثًا عن دار »تادييه« الفرنسية )القوة الصينية في مائة سؤال: العمالق الهش( تبرز الباحثة االستراتيجية 
فاليري نيكري بوضوح شديد، وبأسلوب شفاف وتعليمي جًدا، أن الصين قد تحولت في غضون بضعة عقود فقط إلى قوة 
هائلة؛ فبعد خروجها من الماوية المتقشفة والمفقرة إلى تبني الرأسمالية ذات الخصوصية الصينية أضحت ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم.
وال عجب أن الصين اليوم تحولت إلى قوة اقتصادية وديموغرافية هائلة، فهي تضم أكثر من مليار نسمة، ولديها أكثر من 
ثالثة آالف سنة من التاريخ. كما أن انتشارها الجغرافي شاسع ومؤثر. الصين ليست فقط بلدا، وإنما هي حضارة من الخيبات 

والنجاحات والطموح والفشل.

ب�����داأ ال���ت���ح����ل الق���ت�������ص���ادي ب��ع��د ال���ت���غ���ي���ريات ال��ت��ي 
�صهدتها ال�صن على اإثر وفاة ماو يف عام 1976 وبدء 
الإ�ص�حات القت�صادية التي اأطلقها دنغ �صياو بينغ 

يف عام 1978.
الي�م مقارنة مبناف�صيها؟  ال�صينية  الق�ة  اأين تكمن 
كيف  والأه���م  واقعية  بطريقة  تقييمها  ميكن  كيف 

ميكن ال�صتفادة من من�ذجها القت�صادي؟؟
جت��ي��ب ال��ب��اح��ث��ة ف��ال��ريي ن��ي��ك��ري اأن ال�����ص��ن ك��ان��ت 
وت��اأث��ريه��ا  ال�صكانية،  بكثافتها  مفت�نة  ق���رون  منذ 
بالآخر كانت ملتب�صة  اأن ع�قتها  الدمي�غرايف، كما 
ال�ص�رة  وه��ذه  الظن.  �ص�ء  عليها  ويغلب  وغام�صة 
الق�ة  ه��ذه  �صحر  حت���ل  املحللن.لهذا  حتبط  كانت 
خم��اوف  يف  تظهر  ع��دي��دة  ل�صتيهامات  م��ي��دان  اإىل 
ال��ف��اع��ل��ن الق���ت�������ص���ادي���ن وم���ب���ال���غ���ات يف خ��ط��اب��ات 
تاأثري  ط�يل  زمن  منذ  لل�صن  يكن  مل  ال�صيا�صين. 
معها  التعاون  اأن  كما  ال��دول��ي��ة،  ال�صاحة  على  يذكر 
ذل���ك ممكنا،  ي��ع��د  الآن مل  ع��ن��ه.  ال���ص��ت��غ��ن��اء  مي��ك��ن 
بكل  ال�صينية  ال��ق���ة  فهم  ال�����ص��روري  م��ن  اأ�صبح  ب��ل 
لأن  املعا�صر؛  العامل  لتط�رات  اأف�صل  لفهم  اأبعادها، 
ال�صن اأ�صحت من�ذجا يف النم� القت�صادي املت�صارع 
ع�دة  وه��ي  للعامل،  جديد  مركز  اإىل  حت�لت  بحيث 
»ط��ب��ي��ع��ي��ة« اإىل ق����ة الإم���باط����ري���ات ال�����ص��اب��ق��ة. اإن 
ال�صن  )ت�صنع  و�صرعة  بفخامة  الكبرية  امل��دن  بناء 
وت�����ص��ت��ع��م��ل ك��م��ي��ة ه��ائ��ل��ة م���ن الإ���ص��م��ن��ت ت������ازي ما 

ا�صتخدمته ال�ليات املتحدة خ�ل قرن(.
ويف ال�قت نف�صه، متكنت ال�صن من حتقيق جناحات 
حقيقية، فقد اأخرج اقت�صادها املتط�ر اأكرث من 500 
ملي�ن �صخ�ص من الفقر املدقع منذ عام 1980، وه� 
اأرب���اع احل��د م��ن الفقر يف  اأك��رث م��ن ث�ثة  م��ا ميثل 
اإجن���ازا  يعتب  وه���ذا  نف�صها.  ال��ف��رة  خ����ل  ال��ع��امل 
ت��اري��خ��ي��ا، وال�����ص��ن ال���ي����م ث����اين اأك����ب اق��ت�����ص��اد يف 

واأك��ب م�صت�رد للنفط  ق���ة جت��اري��ة،  واأك��ب  ال��ع��امل، 
وامل�اد اخلام. وحتتل ميزانية ق�اتها امل�صلحة املرتبة 
ال��ث��ان��ي��ة خ��ل��ف ال���لي��ات امل��ت��ح��دة. ك��م��ا اأن اأ���ص���اق��ه��ا، 
وت���ب���ادلت���ه���ا، والأول������ي�����ات ال���ت���ي ي��ح��دده��ا ق��ادت��ه��ا، 
العامل.  م�صتقبل  ت�جه  ال�صراتيجية،  وخياراتها 
ال�صن  عن  يتحدث�ن  القت�صادين  اخل��باء  بع�ص 

باعتبارها معجزة اقت�صادية ما تزال يف بدايتها.
وع������وة ع��ل��ى ذل����ك، وم���ن خ����ل م��ائ��ة ����ص����ؤال ذات 
كيف  ��ا  اأي�����صً ن��ي��ك��ري  ف��ال��ريي  ت�صف  وواق��ع��ي��ة،  �صلة 
الأف�صل  نح�  العامل  بلبلت  قد  ال�صن  ت�جهات  اأنَّ 
ت����ارة ون��ح��� الأ�����ص�����اأ ت����ارة اأخ�����رى. واأم�����ام ان��ده��ا���ص 
لل�صن،  القت�صادي  الت�صارع  م��ن  و�صدمته  ال��غ��رب 
لها،  ل��زوم  ل  مبخاطر  وج��ازف  كثرية  امتيازات  فقد 
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال�صن  امل��ط��ال��ب��ة  ف��ت��غ��ا���ص��ى ع��ن 
ك��اإح��دى الأول����ي���ات، لأن  ل��ه��ذه الإ���ص���ح��ات  نتيجة 
ال��ن��ظ��ام م����ازال ���ص��م���ل��ي��ا وم��ه��ي��م��ن��ا وي��ن��ت��ه��ك ح��ق���ق 
الإن�صان. ترك هذا التح�ل يف العق�د القليلة املا�صية 
اأن  عالية  بدقة  نيكري  ف��ال��ريي  ت��صح  جلية،  اآث���ارا 
ال�صن  تعرف  ك��ث��رية«  �صعف  »ن��ق��اط  لديها  ال�صن 
الي�م: تل�ثا كبريا وبالتايل هناك اأزمة بيئية حملية 
تعي�صها ال�صن، لكنها ت�ؤثر اأي�صا على املناخ الدويل، 
املكت�صبة من  كما تفككت يف ال�صن القيم الأخ�قية 
حتى  ثمن،  ب��اأي  امل��ال  عن  البحث  واأ�صبح  الأ���ص���ف، 
واإن كان بالكذب، والت�عب، والر�ص�ة، كما اأن تفاقم 
جيدا  ح�صابه  يح�صب  مل  الذي  الدمي�غرايف،  امل�صكل 

ال�صيخ�خة الدمي�غرافية ... انت�صرت  بحيث 
ت�����ص��ل��ط ال���ب���اح���ث���ة ف����ال����ريي ن���ي���ك���ري ال�������ص����ء ع��ل��ى 
العميقة  ال�����ص��روخ  ع��ن  تتغا�صى  ل  لكنها  املكت�صبات 
احلادي  القرن  بداية  منذ  ال�صيني  واملجتمع  للنظام 
تتناولها  التي  املائة  الأ�صئلة  ت�صعى  ول  والع�صرين. 
�صاملة ومرهقة. فهي تهدف  تك�ن  اأن  الدرا�صة  هذه 

ال�صن  عمل  طريقة  ع��ن  الإج��اب��ة  اإىل  اختيارها  يف 
وحتليل املفاهيم اخلاطئة، التي تع�ق درا�صة وحتليل 
ق�ة دءوبة على الإنتاج والتميز  كانت اإىل عهد قريب 

خارج الرهانات.
ال��ق���ي��ة، خلطاب  ال��ع��ن��ا���ص��ر  ي���ج��د وراء ه���ذه  ول��ك��ن 
الرئي�ص �صي جن بينغ الق�ي ح�ل ع�دة ال�صن اإىل 
ال�صيني«، م�صكلة م�اجهة  الدولية و«احللم  ال�صاحة 
جت��اوزه��ا.  ي�صعب  ���ص��ارم��ة  ح����دودا  ال�صيني  ال��ن��م��� 
انتهت  اأن  ف��ب��ع��د  الق��ت�����ص��ادي،  اجل��ان��ب  وت��ت��م��ث��ل يف 
الرخي�صة  العمالة  على  القائم  ال�صهل،  النم�  فرة 
حان  والئ��ت��م��ان،  وال�صتثمار  ال�صخمة  وال�����ص��ادرات 
ال���ق��ت امل��ن��ا���ص��ب لإع����ادة ال��ت���ازن امل��اك��رواق��ت�����ص��ادي. 
اإ�ص�حات عميقة مل تكن  ولكن هذا الأخري يتطلب 
ال�صلطة ال�صينية م�صتعدة لإجنازها. وينطبق ال�صيء 
وتر�صيخ  التل�ث  �صد  )الفعالة(  املكافحة  على  نف�صه 
الجتماعية  الح��ت��ي��اج��ات  وتلبية  ال��دمي���ق��راط��ي��ة، 
اأق��ل  بت�فري  لل�صينين  ت�صمح  اأن  �صاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
من  التخفيف  ي���ؤدي  ق��د  واأخ���ريا،  اأك��رث.  وا�صته�ك 
الر�ص�ة  على  الق�صاء  اإىل  الي��دي���ل���ج��ي��ة  القب�صة 
ردة  اإىل  اأي�صاً  ذلك  ي���ؤدي  قد  لكن  الإداري،  والف�صاد 
والنخب،  ال�صعب  بن  ال�صلبية،  اأو  الرف�ص  من  فعل 

مما قد يعيق »ع�دة الق�ة« اإىل ال�صن.
وم�����ن ال���ن���اح���ي���ة الإي����دي�����ل�����ج����ي����ة، ف�������اإنَّ الإ����ص���ه���ام 
من  جديد  )بعهد  بينغ  جن  �صي  للرئي�ص  النظري 
ال�صراكية باأل�ان ال�صن( ل يزال حمدودا، وبعيدا 
القيادي  الدور  و�صمان  �صلطته  لفر�ص  التحقق  عن 
بالن�صبة  �صيء،  كل  وقبل  ال�صيني.  ال�صي�عي  للحزب 
ال�صراتيجية  فاإن  ال�صينين،  املحللن  من  للعديد 
ردود  اأي�صا  تثري  لل�صن  حزما«  »الأك���رث  الإقليمية 
مب�صالح  ت�صر  اأن  ميكن  العداء  اأو  اخل���ف  من  فعل 
ال�����ص��ن ع��ل��ى امل����دى ال��ط���ي��ل وك���ذل���ك ب��اح��ت��ي��اج��ات 
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ال�صتقرار.
تتحدث الباحثة فالريي نيكري عن خمطط »اأوب�ر« 
الرئي�ص  و�صعه  ال��ذي  واح���د(،  طريق  واح���دة،  )ق���ة 
الرئي�صية  والأداة  الأول  امل�����ص��روع  ب��ي��ن��غ،  ج��ن  ���ص��ي 
ه�  »اأوب�����ر«  اخل���ارج:  اإىل  ال�صينية  ال��ق���ة  لت�صدير 
الهيمنة  ن��ح���  امل����ج���ه  ال�����ص��ي��ن��ي«  ل���«احل��ل��م  ام���ت���داد 
ال�صابقن  ال�صركاء  اإغ���اء  الأ�صا�صي  وهدفه  العاملية. 
اأن��ح��اء  اإىل جميع  ال��ي���م  ال��ذي��ن مي��ت��دون  اأو اجل���دد، 
التقليدية  احل����دود  ي��ت��ج��اوز  وه���ذا  ت��ق��ري��ب��ا،  ال��ع��امل 
لطريق احلرير املعروفة والتي عبت اآ�صيا ال��صطى. 
لل�صن  القت�صادي  البعد  اأ�صبح  الإ�ص�حات  بهذه 
وهي  واملربحة  ال�صريعة  التم�يلية  بقدرته  ج��ذاب��ا، 
لبكن  الناعمة  للق�ة  الأ�صا�صية  العنا�صر  واحدة من 
ا�صراتيجيات  على  للتاأثري  املهمة  و�صائلها  واإح��دى 
من  ال�صن  ا�صتفادت  النح�،  ه��ذا  وع��ل��ى  �صركائها. 
الأ���ص���اق  م��ن  العديد  م��ن  الغربية  ال��ق���ى  ان�صحاب 
وتراهن  باملخاطر.  حمف�فة  اأو  �صعبة  تعتب  التي 
ال�صن يف جمال ال�صتثمار يف البنيات التحتية، على 
اآ�صيا  ملء هذا الفراغ، �ص�اء يف الدول الأقل من�ا يف 
ا�صتثمار  الإع���ن عن  ورغم  الأفريقية.  القارة  اأو يف 
ال�صتثمارات  واق��ع  زال  ما  لكن  كبرية،  مالية  مبالغ 
يتعلق  وفيما  ال�صيني.  القت�صاد  يف  ت�ا�صعا  اأك��رث 
باملجالت البحرية يف جن�ب �صرق اآ�صيا، فقد ا�صتعمل 
اإط�قه يف عام  خمطط الرئي�ص �صي جن بينغ منذ 
البلدان  ا�صتقطاب  اإىل  ترمي  للتهدئة،  ك��اأداة   ،2013
بحر  يف  ال�صينية  الهجمات  اإزاء  بالقلق  ت�صعر  التي 

ال�صن.
ن��ي��ك��ري، ف��اإن  ال��ب��اح��ث��ة ف��ال��ريي  وم���ع ذل���ك، ت�صيف 
جاذبية ال�صن التي ل ميكن اإنكارها، �صابها باملقابل 
عدم ثقة من بع�ص ال�صركاء ببكن.كثري منهم ي�صك�ن 
مناوراتها  وراء  تخفي  ال�صعبية  ال�صن  جمه�رية  اأن 
اجلي��صيا�صي  وزن��ه��ا  ت��ع��زي��ز   يف  رغ��ب��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
وت�����ص��دي��ر ال��ف��ائ�����ص ال�����ص��خ��م ل��ق��درات��ه��ا الإن��ت��اج��ي��ة، 
ال�صتثمار  بنك  اأب��دى  اإذا  �صركاتها.  مل�صالح  خدمة 
اهتماما  )اإي��ي��ب(  التحتية  البنيات  لأج��ل  الآ���ص��ي���ي 
ال�صراتيجيات  يف  الثقة  بعدم  ال�صع�ر  فاإن  حقيقيا، 
الأوروبية،  املجم�عة  »تق�صيم«  اإىل  الهادفة  ال�صينية 
با�صتخدام جاذبية م�صاريع اأوب�ر التي  اأ�صبحت �صيئا 
للمحللن  بالن�صبة  وحتى  اقت�صاديا.  تهيمن  ف�صيئا 
ال�صينين اأنف�صهم، ينبغي اأن ي�ؤخذ يف العتبار ب�صكل 
اأف�صل اخلطر الذي ت�اجهه ال�صن عند انخراطها، 
البلدان  م��ع  الكبرية  امل�صاريع  يف  وا���ص��ع،  نطاق  على 
حتى  وال�صيا�صية.  املالية  الناحية  من  للغاية  اله�صة 
الذي  اقت�صادها  هيكلة  ب�صبب  ق��ادرة،  بكن  كانت  ل� 
ل ي����زال ق��ائ��م��ا ع��ل��ى اأ����ص���ا����ص ال���دول���ة وخ�����ص������ص��ي��ة 
خدمة  اأكب  خماطر  حتمل  على  ال�صيا�صي،   نظامها 

املدى. البعيدة  ال�صراتيجية  لطم�حاتها 
اأب���دت   ،1980 م��ن��ذ  ال�����ص��ن،  اأن  اإىل  ال��ب��اح��ث��ة  ت�����ص��ري 
كانت  ك��ب��رية.  بحرية  ق���ة  ت�صبح  ك��ي  كبريا  طم�حا 
ه���ذه ال��رغ��ب��ة م���ج���دة م��ن��ذ ق���رون وق���د مت م���ؤخ��را 

اكت�صاف مذكرات ت�صنغ ه� والحتفاء بها، وه� الذي 
قاد عدة حم�ت اإىل املحيط الهندي يف القرن الرابع 
بحرية  كق�ة  الظه�ر  يف  ال�صن  رغبة  لدعم  ع�صر، 
احلقيقية  العاملية  الق�ة  اأن  يعتبون  لأنهم  عظيمة، 
تاأتي  هنا  ومن  ق���ي.  بحري  بعد  لها  يك�ن  اأن  يجب 
الأه��م��ي��ة ال��ت��ي اأع��ط��ي��ت ال��ي���م يف ال�����ص��ن اإىل م���ح 
بحري  اأم����ريال   ( ه���  ت�صنغ  ع�صر  اخل��ام�����ص  ال��ق��رن 
م�����ص��ل��م ق���اد اأ���ص��ط���ل ي��ت��ك���ن م���ن 317 ب���اخ���رة حتت 
اأن  كما  املينغ(  �ص�لة  م��ن  ي�غل  الم��باط���ر  حكم 
كما ميثل  ال�صينية،  ال�صيا�صة  م�ؤ�صر على تط�ر  هذا 
اهتماما جديدا باملجال البحري. بل هي اأي�صا اإ�صارة 
روابط  اإقامة  يف  ورغبة  امل�صلم.  املجتمع  اإىل  م�جهة 

مع البلدان الآ�صي�ية الأخرى والقارة الأفريقية.

الآن  م��ن  مي��ت��ل��ك���ن،  ال�صينين،  اأن  ال��ب��اح��ث��ة  ت���ؤك��د 
لبناء  والتكن�ل�جية  القت�صادية  ال��صائل  ف�صاعدا 
املثال،  �صبيل  فعلى  العظيمة.  البحرية  ال��ق���ة  ه��ذه 
ت��زال  ب��ك��ن ح��ام���ت ط��ائ��رات �صخمة، ل  ي���ج��د يف 
ت���ؤدي  ولكنها  للغاية،  حم���دودة  للت�صغيل  قابليتها 
دورا هاما يف التاأكيد الرمزي ل�صلطتها على البحار. 
ال�صيني،  اجلي�ص  اأ�صلحة  اأحد  حاليا  البحرية  وتعد 
جه�دا  ال�صن  ب��ذل��ت  وق��د  ب��الأول���ي��ة،  حتظى  ال��ت��ي 
احلديثة  احلام�ت  من  املزيد  على  للح�ص�ل  كبرية 
والغ�ا�صات املتط�رة. كما اأن التقدم ال�صيني يف بحر 
البحرية مفيدة  الق�ة  اأن  تدرك  ال�صن حتمي وهي 
جًدا يف حالة ال�صراع و�صامنة للتف�ق اجلي��صيا�صي. 
يف  ال�ص�احل  خلفر  اأ�صط�ل  اأول  ال�صن  متتلك  الآن 
العامل باأكرث من مائتي �صفينة. ولأن ال�صن، تعتب 
م�صالح  الآن  لديها  الرائدة،  التجارية  الق�ة  نف�صها 
�ص�اطئها،  م��ن  اأب��ع��د  اأمكنة  يف  عليها  احل��ف��اظ  يجب 
للقاعدة  الأخ��ري  افتتاحها  خ���ل  م��ن  ذل��ك  ويت�صح 

ال�صينية يف جيب�تي.
تنتقل الباحثة بعد الف�صل املخ�ص�ص للق�ة ال�صينية 

الق�ة  اإىل  واملالية  والتجارية  البحرية  الهيمنة  يف 
ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ة ال��ت��ي ان��ت��ق��ل��ت م��ن اأن��ظ��م��ة ال��ت���ا���ص��ل 
مثل  الف�صاء.  ام��ت���ك  يف  الرغبة  اإىل  واملعل�ميات 
ال��ع��دي��د م���ن ال�����دول الأخ������رى، ف��ق��د ب�����داأت ال�����ص��ن 
ع�صكرية  بدوافع   1950 عام  يف  الف�صائية  مغامرتها 
حققت  ال�صعبة،  البداية  من  الرغم  على  و�صيا�صية. 
ناجح  باإط�ق  بداأ  ملح�ًظا.  جناًحا  ب�صرعة  ال�صن 
�صناعية  اأق��م��ار  اإط����ق  ث��م  البالي�صتية  لل�ص�اريخ 
وح��ت��ى  ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات  ب���داي���ة  م���ع  و1970.   1960 يف 
القت�صادي  ال�ص�ق  انفتاح  اأدى  الت�صعينيات،  نهاية 
���ص��ام��ل  ت��ن��ظ��ي��م  اإع��������ادة  اإىل  الق���ت�������ص���ادي  وال���ن���م���� 
الإخفاقات،  من  �صل�صلة  وبعد  الف�صائية.  لل�صناعة 
ناجح  باإط�ق   2000 عام  من  بداية  النجاح  ت�صاعف 
الدولية  ال�ص�ق  ال�صن  دخلت  وبذلك  ل�أقمار3/2، 
ط�رت  كما  الف�صائية.  ال�صناعة  يف  جديد  كعم�ق 
ثالث  اأ�صبحت  وبذلك  ه-4،  ف  د  ال�صناعية  الأقمار 
اإىل ال��ف�����ص��اء م��ع��ت��م��دة على  اأ���ص��خ��ا���ص��اً  دول���ة ت��ر���ص��ل 
ل�صتك�صاف  اآل��ي��ا  اأي�����ص��اً  واأر���ص��ل��ت  اخل��ا���ص��ة،  كفاءاتها 
الظه�ر   2020-2010 العقد  و�صيمثل  القمر.  �صطح 
الف�صاء  ل�صتك�صاف  ال�صينية  للطم�حات  احلقيقي 
واكت�صاب املزيد من التف�ق التكن�ل�جي. ويتيح تن�ع 
الأن�صطة الف�صائية ال�صينية الآن تقدمي خدمات يف 
من  اأقل  وبتكلفة  اجل�دة  عالية  الف�صائية  ال�صناعة 
يف  نف�صها  ال�صينية  الأن�����ص��ط��ة  ���ص��ت���ؤك��د  مناف�صيها. 
ال�صناعية  الأق��م��ار  ب�ا�صطة  امل���ح��ة  مثل  جم���الت 
يف  اأو   )2020 ع��ام  يف  �صت�صتعمل  التي  ب��ي��دو،  )ك�كبة 
ا�صتك�صاف الف�صاء من خ�ل حمطة تيانغ�نغ، وعزم 
�صطح  على  الف�صائين  رواده���ا  اإن���زال  على  ال�صن 

القمر بحل�ل عام 2030(.
لهذا كله ترى الباحثة فالريي نيكري يف كتابها املهم 
ا�صتغالها  اآليات  وتفكيك  ال�صينية  احلالة  درا�صة  اأن 
ال��ك��ث��ري من  �صيمكن  ال��ع��امل��ي  ان��ت�����ص��اره��ا  ودي��ن��ام��ي��ات 
وا�صت�صراف  ال�صن  جناح  �صر  معرفة  من  الدار�صن 
م�صتقبلها القت�صادي، ورمبا التنب�ؤ مب�صريها املثري 
للكثري من اجلدل. اإذ يرى البع�ص اأن ال�صن ميكن 
يف  الراغبة  البلدان  من  لعدد  مثالية  قدوة  تك�ن  اأن 
البع�ص  بينما  احل�صاري.  والرقي  القت�صادي  النم� 
ه�ص  ع��م���ق  ���ص���ى  لي�صت  ال�����ص��ن  اأن  ي���رى  الآخ����ر 
عن  العاجزة  �صيا�صتها  يف  الكامن  الإخ��ف��اق  يتهدده 
وطم�حها  ال�صيا�صية  اإيدي�ل�جيتها  ب��ن  الت�فيق 
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نمط العيش اإلمبريالي: عن استغالل اإلنسان والطبيعة في 

عهد الرأسمالية العالمية أولريش براند وماركوس فيسن

رضوان ضاوي *

 Imperiale« »يكتسب هذا الكتاب »نمط العيش اإلمبريالي: عن استغالل اإلنسان والطبيعة في عهد الرأسمالية العالمية
Lebensweise Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus« أهمية بالغة 
هذه  كون  في  األول  يتمثل  اعتبارات.  لثالثة  وذلك  الجنوب،  لدول  الرأسمالي  االستغالل  موضوع  تناولت  التي  األبحاث  ضمن 
الثاني في  المتخصصين. ويتلخص  البناء من طرف  النقد  الدراسة ثمرة تجربة غنية وتعاون علمي مكثف، جلب موجة من 
كون اللبنة األولى في بناء هذا الكتاب هي ورشة عمل أقيمت في شهر أغسطس سنة 2016 في مؤسسة روزا لكسمبورغ 
 Markus Wissen وماركوس فيسن Ulrich Brand في برلين. وقد تلقي الباحثان أولريش براند »Rosa-Luxumburg«
أثناء العروض والمحاضرات التي قّدموها في موضوع هذا الكتاب أسئلة ومراجعات نقدية من طرف مجموعة من الباحثين 
والعلماء وناشطين سياسيين مهتمين بـ«أنماط العيش واإلنتاج اإلمبريالية« و«بنيات االستغالل في القرن الواحد والعشرين«. 
ويتجلى االعتبار الثالث في أّن قراءة الكتاب، الذي كان ثمرة كل هذه النقاشات وهذه الحوارات، ُتبين أّن الحاجة مازالت ماسة 
إلى دراسة العالقات الموجودة بين العوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية مع القضايا والتغيرات البيئية من خالل دمج 
العلوم االجتماعية اإليكولوجية مع االقتصاد السياسي، وذلك من أجل دراسة موضوعات مثل االستبعاد االجتماعي والتهميش 

والصراع البيئي والسيطرة والهويات البيئية والحركات االجتماعية.

ال�صيا�صية  العل�م  يف  متخ�ص�ص  براند  اأولري�ص  والباحث 
جامعة  يف   2007 م��ن��ذ  ال��دول��ي��ة  ال�صيا�صة  يف  وب��روف��ي�����ص���ر 
الراأ�صمالية  الع�ملة  م��ص�ع  على  اأ�صا�صا  وي�صتغل  فيينا، 
وبالتايل منط  الإمبيايل  العي�ص  لنمط  تتبعه  من خ�ل 
الإنتاج الإمبيايل الذي يعي�ص على امل�اد اخلام والبرول 
الباحث  اأّما  اجلن�ب.  بلدان  م�صدرها  التي  العاملة  واليد 
الجتماعية  ال��ع��ل���م  يف  متخ�ص�ص  ف��ه���  في�صن  م��ارك������ص 

الجتماعية. للعل�م  وبروفي�ص�ر  البيئية 
ل���ق���د ك���ت���ب ال�����ص��ح��ف��ي الأم����ري����ك����ي روب�������ريت د. ك���اب����ن 
»ال��ف������ص��ى  ب��ع��ن���ان  م��ق��ال   1994 ف��باي��ر  يف   Kaplan
اإف��ري��ق��ي��ا ال��غ��رب��ي��ة م��ن حيث  ال��ق��ادم��ة« وحت���دث فيها ع��ن 
قامتة،  ���ص���رة  فاأعطى  والجتماعي  القت�صادي  التط�ر 
و�صبه  فقراء  واأطفال  مت�صخة  ل�ص�ارع  ب�ص�ر  املقال  وذّي��ل 
فالر�صالة  الكتاب  ل��ه��ذا  امل���ؤل��ف��ن  نظر  وج��ه��ة  وم��ن  ع���راة. 
وا���ص��ح��ة م���ن امل���ق���ال: ف��ب��ع��دم��ا ف��ق��د ال�����ص��م��ال امل���ع����مل مع 
ن��ه��اي��ة احل���رب ال���ب���اردة اله��ت��م��ام ب��اجل��ن���ب امل��ع���مل، غ��رق 
�صق�ط  اإىل  اأدى  عنف  يف  متثلت  ف��صى  يف  اجل��ن���ب  ه��ذا 
يكن  ومل  للبيئة.  وت��دم��ري  ال�صاكنة  يف  وت�صخم  ال��دول��ة 
بالع�ئق  اأو  النا�ص  مبعاناة  التح�صي�ص  ه�  حينها  الق�صد 
اجلن�ب،  يف  وال�صراعات  ال�صمال  يف  ال��رثوة  بن  امل���ج���دة 
يتم  نظام عاملي جديد  ب�صرد  اأكرث  كاب�ن مهتما  كان  فقد 
ال�طنية عب عدد  الدول  الظاهرة بن  املناف�صة  اإلغاء  فيه 
من ال�صراعات الف��ص�ية والثقافية وال�صراعات الدينية.
ل��ق��د م��رت ع�����ص��رون �صنة ع��ل��ى ظ��ه���ر م��ق��ال��ة ك��اب���ن عمل 
اأث���ن���اءه���ا ���ص��ي��ا���ص��ي���ن اأوروب����ي�����ن ب���اق���راح���ات وت������ص��ي��ات 
م��ل��م������ص��ة ل����ردع امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن ي�����دون ال������ص���ل اإىل 

الحت���اد الأوروب����ي ه��رب��ا م��ن الفقر واحل��اج��ة وال��رغ��ب��ة يف 
عاملية.  ال�جئن  ق�صية  اأ�صبحت  وبالتايل  اأف�صل،  حياة 
ومّرة اأخرى، يف �صنة 2016 عاد امل�ؤلفان اإىل درا�صة كاب�ن 
ال�صمال  اإىل  املهاجرين  الكثري من  اأّن  لي�ؤكدا   Kaplan
ي��ه��رب���ن م��ن ب��ل��دان��ه��م يف اجل��ن���ب لأ���ص��ب��اب اإي��ك���ل���ج��ي��ة، 
ف���احل���رارة امل��رت��ف��ع��ة وال�������ص���راع ح����ل امل�����ص��ادر ال���ن���ادرة يف 
الف�حة واأعمال احلق�ل �صرقت منهم اإمكانية عي�ص حياة 

خالية من العنف واحلاجة.
كاب�ن  �ص�ره  كما  الكارثة  ال�صيناري�  اأّن  امل�ؤلفان  ويعتقد 
ففي  القريب،  امل�صتقبل  يف  امل�ؤكد  حكم  يف  ه�   Kaplan
�صيا�صة التبير الأوروبية ت�صبح البيئة م�صاألة اأمن وطني، 
ال��غ��ارق يف  امل��ع���مل  ل��ه ع�قة باجلن�ب  وح��ن يك�ن الأم��ر 
للتط�ر  منظ�ر  اأي  غ��ي��اب  درج���ة  اإىل  الف��صى  ه��ذه  مثل 
الدولة  ع�مة  حتت  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  اأو  القت�صادي 
ال�طنية، يت�جب على ال�صمال املع�مل الركيز على الدفاع 
اأوطانها  من  النا�ص  تهرب  فلم  احل�صارية.  مكت�صباته  عن 
فقط ب�صبب ندرة امل�ارد الطبيعية والتغري املناخي بل اأي�صا 
املياه وو�صائل الإنتاج، مما  ب�صبب الظلم الجتماعي وندرة 

بالن�صبة للكثريين تهديدا وج�ديا. �صكل 
وميكن فهم هذه الع�ئق بالهتمام بال�صياق العاملي. هكذا 
املياه  و�صراع  العنيفة  وال�صراعات  البيئية  الأزم��ات  ت�صبح 
حتمية  نتيجة  ال��ت��ام  تعقيدها  يف  امل��ن��اط��ق  م��ن  ال��ك��ث��ري  يف 
ل��ل��ج��ف��اف يف اإط�����ار ال��ت��غ��ري امل���ن���اخ���ي، ف��اأ���ص��ح��ت م��ف��ه���م��ة 
باعتبارها نتيجة تدمري منط الإنتاج عند �صغار الف�حن 
العاملي  ال�صمال  دول  �صركات  كبى  ومار�صته  ا�صتغلته  كما 
يف تناغم تام مع م�صالح النخبة املحلية وال�طنية للجن�ب 

اخلارجية  الأوروب��ي  الحت��اد  �صيا�صة  �صاهمت  وقد  العاملي. 
والف�حية التي بت�صديرها امل�اد الف�حية املدع�مة بق�ة 
واإمكانية  ه��ن��اك  املحلية  الأ���ص���اق  ت��دم��ري  يف  اإفريقيا  اإىل 
اأخ��رى  وم��رة  الهجرة.  اأ�صباب  من  ع��زز  مما  الدخل  تاأمن 
فقدت  التي  الأوروب���ي  الحت��اد  �صيا�صة  اأّن  امل�ؤلفان  يعتقد 
ثروة  اإن�صاء  حماولة  باعتبارها  ومفه�مة  مّبرة  �صرعيتها 
على  مبنية  معق�لة  نتيجة  اإّن��ه��ا  الآخ���ري���ن.  ح�����ص��اب  ع��ل��ى 
ا�صتغ�ل الطبيعة والق�ة العاملة عامليا وت�صدير التكاليف 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق���ت�������ص���ادي���ة ع��ل��ى ���ص��ك��ل ث����اين اأوك�����ص��ي��د 
ال��ك��رب���ن ون��ظ��ام م��ن��اخ��ي م��دم��ر و����ص���ادرات مل����اد معدنية 
للرقمنة  الأ�صا�صي  ال�صرط  املع�مل تعتب  خام من اجلن�ب 
ا�صتغ�ل للق�ة  اأو على �صكل  العاملي،  ال�صمال  والت�صنيع يف 
ب�صحتهم  ي��خ��اط��رون  ال��ذي��ن  امل��ع���مل  اجل��ن���ب  يف  العاملة 
اأث��ن��اء ا���ص��ت��خ������ص امل���ع���ادن، واأث���ن���اء اإع����ادة ت��دوي��ر اخل���ردة 
باملبيدات  امل��ل���ث��ة  امل����زارع  ال��ك��دح يف  اأث��ن��اء  اأو  الإل��ك��رون��ي��ة 

فتنتج »ف�اكه اجلن�ب« التي ت�صتهلك يف ال�صمال املع�مل.
تلك  على  املبني  العي�ص  منط  ي�صفان  اإّنهما  امل�ؤلفان  يق�ل 
اإمبيايل.  باأّنه  اأع���ه  املذك�ر  الإنتاج  ن�ع  وعلى  ال�صروط 
به  ي�صمح  ما  ت��صيح  الدرا�صة  ه��ذه  من  امل��راد  يك�ن  بهذا 
امل��ع���مل، فم��ص�ع  اجل��ن���ب  للنا�ص يف  الإم��بي��ايل  الإن��ت��اج 
الناجتة  واملجتمعية  ال��دول��ي��ة  ال��ع���ق��ات  ه���  ال��ك��ت��اب  ه��ذا 
ع��ن��ه��ا، وال���ت���ي ت��ث��ب��ت ال�����ص��ل��ط��ة ع��ل��ى الإن�������ص���ان وال��ط��ب��ي��ع��ة. 
وي��ري��د امل���ؤل��ف��ان ف��ه��م وا���ص��ت��ي��ع��اب الأزم������ات وال�����ص��راع��ات 
العي�ص  من��ط  يف  للتعار�صات  م��ظ��ه��را  ب��اع��ت��ب��اره��ا  احل��ال��ي��ة 
الإم���بي���ايل. وك����ن الأزم����ات احل��ال��ي��ة ق���ي��ة، ف����أن منط 
ما  بكل  وج���ده  عن  الدفاع  يف  ا�صتمات  الإمبيايل  العي�ص 
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ال�ل�ج  اإمكانية  ي�صمل  الدفاع  هذا  وج�هر  ق�ة:  من  اأوتي 
احلر والآمن اإىل الطبيعة والق�ى العاملة.

والهند  ال�صن  مثل  اقت�صاديا  ال�صاعدة  ال��دول  ح��ال  ويف 
الفئات  تظهر  راأ���ص��م��ال��ي��ا  نف�صها  ط����رت  ال��ت��ي  وال���بازي���ل 
ال��غ��ن��ي��ة »ت�����ص���رات ���ص��م��ال��ي��ة وع��م��ل��ي��ات احل��ي��اة اجل��ي��دة يف 
امل�����ص��ادر  ال���دول اإىل  ب��ال��ت��ايل ح��اج��ة ه��ذه  ال�����ص��م��ال، فنمت 
اإىل اخل��ارج، وقد  اإىل ت�صدير م�ادها  واإىل حت�ل حاجتها 
مع  �صديدة  مناف�صة  يف  ومناخيا  اقت�صاديا  ه��ذه  ت��زاي��دت 
على  اإمبيالية  مناخية  �صراعات  هي  والنتيجة  ال�صمال. 
الطاقة واملناخ. وميكن النظر اإىل حركات الهجرة واللج�ء 
ان��ط���ق��ا م��ن ه���ذه اخل��ل��ف��ي��ة: ال���ج��ئ���ن ي��ح��ت��اج���ن اإىل 
اإطار  التي ميكن حتقيقها يف  احلياة اجليدة  واإىل  الأم��ان، 
الراأ�صمالية.  امل��راك��ز  يف  الإم��بي��ايل  العي�ص  منط  �صروط 
اخل�ص��صية،  هذه  على  الإم��بي��ايل  العي�ص  منط  ويعتمد 
وعنيفا- قمعيا  الإم��بي��ايل  العي�ص  منط  ك���ن  يف�صر  مما 
ع��ل��ى ���ص��ك��ل ���ص��راع��ات ع��ل��ى امل������ارد اخل����ام اأو ال���ع���زل �صد 
ال��ع��ي�����ص الإم���بي���ايل  ال���ج��ئ��ن- رغ���م ذل���ك ي�صبح من��ط 
والإق�صاء  العزل  عب  وتعميمها  اخلا�صة  جاذبيتها  �صحية 

ومي�لت �صلط�ية وعن�صرية وق�مية )وطنية(.
اإّن هذه الدرا�صة منا�صبة لنقا�صات املناخ والث�رة اخل�صراء، 
لل�صمال  والإن��ت��اج  ال�صته�ك  ومعايري  املناخية  ف��الأزم��ات 
ال��ت��ي مت تعميمها يف  ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة  ت��ب��ل���ر م��ع  امل��ع���مل ك��م��ا 
للبيئة  وتدمري  العنف،  من  مزيد  اإىل  فع�  اأدت  النهاية، 
وللمعاناة الإن�صانية، من اأجل تاأمن فعل النم� الراأ�صمايل 
للمجتمع.  الطبيعية  الأ�صا�صيات  اإنتاج  اإع��ادة  اأق��ل  وب�صكل 
البدائل  الكتاب  ه��ذا  يف  امل�ؤلفان  ي�صائل  ه��ذا  من  انط�قا 

املختلفة مقابل التط�ر ال�صائد والقدرة على التعميم.
ف�ص�ل  ثمانية  ي�صم  وجدناه  الكتاب  بنية  اإىل  نظرنا  واإذا 
ولئحة م�صادر ومراجع مهمة جدا بلغت ع�صرين �صفحة 
حمت�اه  يف  امل�ؤلفان  واعتمد  الكتاب.  �صفحات  جممل  من 
واعتمد  الراهن.  لل��صع  والتحليل  التاريخي  البحث  على 
املزدوجة  الأزمة  النقا�صات عن  امل�ؤلفان على جمم�عة من 
ال��درا���ص��ات  م��ن  جمم�عة  على  ب��الإط���ع  بحثهما  واأغ��ن��ي��ا 
 2016 خريف  يف  لي�صيني�ص  �صتيفان  درا���ص��ة  مثل  احلديثة 
امل������ص���م��ة ب���� »ت��ه��م��ي�����ص امل��ج��ت��م��ع« م���ن اأج����ل ت��ق��دمي نقد 
للراأ�صمالية. كما عمل امل�ؤلفان على حتليل ودرا�صة امل�صاكل 
ب��ن ه��ذه  امل��ت��ع��ددة يف ع���ق��ة  الأزم����ة  ال��ت��ي مت تكثيفها يف 
وا�صتغل  البيئة.  �صيا�صة  م�ؤ�ص�صات  يف  اأو  املتحدة  وال�ليات 
امل�صكل،  هذا  بج�هر  املتعلقة  املفاهيم  �صبط  على  امل�ؤلفان 
فقدما من خ�له »منط العي�ص الإمبيايل« باعتباره منطا 
بنيات  من  به  يرتبط  وما  الي�مي  الإن�صان  �صل�ك  يت��صط 
اآلياتها اعتمادا على تقاليد  اجتماعية يريد امل�ؤلفان ك�صف 
وجرام�صي،  مارك�ص،  عند  جاء  كما  النقدي  للفكر  خمتلفة 
ال�صلم  اأّن  ت��صيح  على  امل���ؤل��ف��ان  وعمل  وف���ك���.  وب���ردي���، 
الجتماعي يف ال�صمال املع�مل باعتباره بعدا مركزيا لنمط 
ال�صته�ك  معايري  م�ص�ؤولية  يف  ي�ؤثر  الإمبيايل  العي�ص 
ر ويف امل�صالح التي تاأتي  والإنتاج الجتماعي والبيئي املدمَّ

منها واملنق�لة عب الع�قات الجتماعية.
ك�����ص��رورة  الإم���بي���ايل  العي�ص  لنمط  امل����زدوج  ال��ط��اب��ع  اإّن 
يف  وا���ص��ح��ة  اأ�صبحت  ال��ت��ج��ارة  ت��صيع  واإم��ك��ان��ي��ات  بني�ية 
ل�صن�ات بن  الراأ�صمالية  املراكز  التي طبعت  الف�ردية  ظل 
وا�صعا ومن�ا غري  تاأثريا  النا�ص  1970 ومنحت  1550 حتى 
يعتمد على  ال�قت  نف�ص  الذي يف  املادي  معروف ل�زدهار 

اإعادة اإنتاج الظلم الجتماعي.
العي�ص  منط  ت��صع  �صد  للث�رة  عاما  ر�صما  امل�ؤلفان  خ��ّط 
ا�صتثمارية  العائدات  من  التع�ي�ص  اأج��ل  من  الإم��بي��ايل 
وجتارية، وحتقيق وتاأمن جمالت حرة متط�رة وجديدة 
م���ن خ�����ل ت������ص��ي��ع��ه��ا ع��ل��ى امل���ج���الت امل��ج��ت��م��ع��ي��ة. ورب���ط 
العي�ص  »منط  بعن�ان  املعا�صر  الت�صخي�ص  هذا  يف  امل�ؤلفان 
الإم���بي���ايل: ع��ن ا���ص��ت��غ���ل الإن�����ص��ان وال��ط��ب��ي��ع��ة يف عهد 
وا�صته�ك  جهة  م��ن  الزده���ار  ب��ن  العاملية«  الراأ�صمالية 
»منط  مفه�م  وي�صكل  ج��ه��ة.  م��ن  امل��ع���مل  لل�صمال  امل����ارد 
من  مفتاح  وكلمة  مركزيا  مفه�ما  الإمباط�ري«  العي�ص 

اأجل ال�صتغال على هذه الع�قة.
ت�صبح  ال��ي���م��ي��ة  احل��ي��اة  »اأّن  ه���  امل��ف��ه���م  ه���ذا  ج���ه��ر  اإّن 
الراأ�صمالية ب�ا�صطة خلق ع�قات  املراكز  اأ�صا�ًصا يف  ممكنة 
اجتماعّية وع�قات مع الطبيعة«. بكلمات اأخرى: ال�صمال 
امل��ع���مل م��رت��ب��ط مب��ب��داأ ال����ل����ج ال����حم���دود اإىل ال��ق��درة 
امل��ع���مل.  للجن�ب  وامل��ائ��ي��ة  الطبيعية  وامل����ارد  العمل  على 
قاعدة  على  بني�يا  نف�صها  اإنتاج  تعيد  املهمة  الع�قة  هذه 
ال�م�صاواة وال�صلطة واحلكم ويتم اإجنازها يف الغالب عن 

العنف. طريق 
لقد طّ�ر امل�ؤلفان م�صطلح »منط العي�ص الإمبيايل« على 
�ص�ء تقليد »الإمبيالية« من خ�ل النظرية اأو النقا�صات 
اجلارية ح�ل »الأزمة املزدوجة« الراهنة وما يتطلبه يف هذا 
الي�م  ي�اجهانه  وما  البيئي«،  الجتماعي  »التح�ل  الإطار 
اأو »  اإىل »القت�صاد الأخ�صر«  باملقرحات احلالية الداعية 
وجتريبيا  نظريا  ي�ؤمنان  امل�ؤلفان  اخل�صراء«.  الراأ�صمالية 
اأو  الج��ت��م��اع��ي  البيئي  ال��ت��ح���ل  ب���اأن  القائلة  ب��الأط��روح��ة 
»ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة اخل�����ص��راء« ل��ن ت��ق���د اإىل ال��ه��دف ح��ن يتم 
حتاول  ول  الطاقية  قاعدتها  حتديث  اأو  الت�صنيع  حتديث 
مث� تغيري القت�صاد ال�صيا�صي لنمط العي�ص الإمبيايل. 
عليه  تهيمن  الذي  ال�صيارات  ب�ص�ق  املثل  امل�ؤلفان  وي�صرب 
اإىل  حتتاج  التي  الرباعي  الدفع  ب�صيارات  ي�صمى  ما  الي�م 
ال�صيارات  باقي  مع  مقارنة  �صناعتها  يف  امل���ارد  من  مزيد 
الف�صاء  املزيد من  ب�صبب حجمها ووزنها، وت�صغل  الأخرى 
العام، وتبعث ن�صبيا على املزيد من املل�ثات. هذه ال�صّيارات 
البيئي  ال�عي  يك�ن  ما  غالبا  وبالتايل  الأغنياء،  ي�صريها 

وركابها  �صائقيها  وحتمي  اأق����ى  ال�صيارات  اأّن  كما  اأع��ل��ى، 
املناخ  ع���اق��ب تغري  الأف�����ص��ل مل�اجهة  م��ن احل����ادث، وه��ي 
يف الطرق ال�عرة والنزلقات. رغم ذلك �صاهمت �صيارات 
الإم��بي��ال��ي��ة: ل  تناق�ص من��ط احل��ي��اة  الرباعي يف  ال��دف��ع 
امل�صكل  اأ���ص��ل  اإذن  امل�����ارد،  ا���ص��ت��خ��راج  دون  ت�صغيلها  ميكن 
واحلل ه� اإمكانية تعميم التجارب الفردية ملعاجلة الأزمة 
اأي  الرباعي  الدفع  �صيارات  مع  والقت�صادية  الإيك�ل�جية 
الآتية  امل���ارد  على  اإنتاجها  يعتمد  التي  ال�صيارات  حتديث 

من دول اجلن�ب املع�مل.
للحياة  متن  اأ���ص��ل���ب  نهج  ع��ن  امل���ؤل��ف��ان  يتحدث  وخ��ت��ام��ا 
اأزم��ات  من  يعاين  ال��ذي  الني�ليبايل  املجتمع  حمل  يحل 
التي تن�صر طرقا  متعددة. يتعلق الأمر مبقاومة احلركات 
ق�مية.  اأو  عن�صرية  اأو  راديكالية  اأو  �ص�قية  اأو  ا�صتبدادية 
اإ���ص��اف��ة اإىل ذل���ك ي��ن��ب��غ��ي و���ص��ع ق����اع���د ���ص��ي��ا���ص��ة اأخ����رى، 
بالدميقراطية  املتعلقة  الأف��ك��ار  يف  ال����اردة  الق�اعد  مثل 
على  الجتماعي  ال�صتدلل  يك�ن  اأن  ويجب  القت�صادية. 
املجتمع حمل ا�صتج�اب نقدي واأن حتل حمله مناذج جتب 
وت�جد حركات  للظلم.  امللم��ص  الراأ�صمالية على اخلف�ص 
اج��ت��م��اع��ي��ة و���ص��ي��ا���ص��ي��ة يف ه���ذا الجت����اه وي��ن��ب��غ��ي ت��ع��زي��زه��ا 
معايري  »جتنب  يف  يكمن  متن  عي�ص  منط  اإىل  بالنتقال 
ال�صريحة  الق�اعد  ات��ب��اع  وع��دم  ال��راأ���ص��م��ايل،  ال�صته�ك 
وال�صمنية، وعدم قب�ل بع�ص املمار�صات. لأن منط احلياة 
الإمبيايل يف ال�صمال املع�مل قد اأدرجت نف�صها يف احلياة 
الي�مية ولهذا يت�جب علينا جتاوزه مبراعاة هذه الإبعاد. 
لقد كان هذا فهما من الكتابات امل�صاهمة يف »نقا�صات علمية 
الكتاب  يف  هدفهما  امل���ؤل��ف��ان  ح��ق��ق  �صيا�صية«.  اجتماعية 
الدميقراطية  احلركات  بيد  الآن  والأم��ر  ال�ا�صح،  املنظم 
النظرية  الناحية  املدع�مة من  العلمية  وامل�صاهمة  والعلم، 

والتجريبية ذات الأبعاد العاملية.
ال�صابع  الف�صل  عن�ان  انتباهي  لفت  القراءة  هذه  ختام  يف 
الكتاب بعن�ان »بدائل خاطئة. من القت�صاد الأخ�صر  من 
�صمن  ج��دا  مهم  ف�صل  ه���  اخل�����ص��راء؟«،  الراأ�صمالية  اإىل 
اأولري�ص  الباحث  �صرية  نت�صفح  حن  الكتاب.  هذا  ف�ص�ل 
براند نرى باأّن هذا الباحث طّ�ر هذا الف�صل واأ�صدر هذه 
ال�صنة )2018( كتابا مهما م��ص�ماً ب� »البدائل الراديكالية: 
ملاذا ل ميكن التغلب على الراأ�صمالية اإل بت�حيد الق�ى؟" 
 Radikale Alternativen Warum man
 den Kapitalismus nur mit vereinten
تلقي  ورمب��ا   ،Kräften überwinden kann
ال�ص�ء  املزيد من  الكتاب اجلديد  هذا  القادمة يف  قراءتي 
ع��ل��ى وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ب��اح��ث الأمل����اين ف��ي��م��ا ي��خ�����ص م������ص���ع 
الباحث  ي�صميه  وم��ا  واجل��ن���ب  ال�صمال  دول  ب��ن  الع�قة 

الإمبيالية. الراأ�صمالية  نهاية 
----------------------

ــعــيــش اإلمـــبـــريـــالـــي: عن  ــمــط ال الـــكـــتـــاب: ن
ــان والــطــبــيــعــة فـــي عهد  ــسـ اســتــغــالل اإلنـ

العالمية. الرأسمالية 
 oekom verlag دار  عـــن   ،2017 ــنــشــر:  ال

بميونيخ ألمانيا. )عدد الصفحات: 224(
األلمانية اللغة: 

* باحث في الدراسات األلمانية
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الفلسفة  الــكــتــاب: 
اإلسالمية في صراع

والفارابي  الرازي  من 
إلى ابن مسكويه

المشرف: سمير محمد 
رضا

الناشر:
Tredition; 

Auflage : 1.)18 Dezember 2017
عدد الصفحات: 120 صفحة

عن الكتاب:
العالم  الفلسفة في  الكتاب عن  يتحدث 
على  ــرازي  الـ اشتغل  فبينما  اإلســالمــي؛ 
بالفلسفة  الفارابي  اهتمام  كان  الدين، 
د بينهما تصور  والدين معا، في حين وحَّ
مجد  هي  الفلسفة  اعتبر  الــذي  الكندي 
الدين. الجزء الثاني من الكتاب الذي بين 
الفيلسوفين  بين  الصراع  يصف  أيدينا 
ويشتغل  اإلســالمــيــة«.  »الفلسفة  حــول 
القرن  في  الفالسفة  نظرة  على  الكتاب 
ــحــادي عــشــر في  الــعــاشــر حــتــى الــقــرن ال
العابرة  الفلسفة والفلسفة  مسائل نقد 
والميتافيزيقيا  المعرفة  ونقد  للثقافات 

واألخالق واألنثربولوجيا.
--------------------

الـــكـــتـــاب: تــوحــيــد 
فقد  ــن  ع ــم..  ــال ــع ال
والتنوع:  التعددية 
يــعــنــي كل  )مـــــاذا 

هذا؟(
المؤلف: توماس باور

فبراير  ريكالم،  الناشر: 
2018م، ألمانيا.

 104 ــصــفــحــات:  ال عـــدد 
صفحات.

عن الكتاب:
يتحدث الكتاب عن  التشدد الديني الذي 
وتــراجــع  الــتــعــدديــة  تقليص  عــلــى  عــمــل 
نتائج هذه  الكتاب  التسامح. يظهر هذا 
فيها  نفقد  الــتــي  الــمــتــشــددة  الــطــريــق 
نتجاوزها  أن  وعلينا  والــتــعــدد  الــتــنــوع 

بسرعة.

الشعر  الــكــتــاب: 
الــمــســاعــد عــلــى 
فريدريش  الهروب.. 

ريكرت والشرق
ــف: شــتــيــفــان  ــؤلـ ــمـ الـ

فايدنر
 :Reihe 2017م

Göttinger 
Sudelblätter, 

ألمانيا الناشر: 

عن الكتاب:
ريكرت،  فريدريش  عــن  الكتاب  يتحدث 
ــا.  أوروبـ ــى  إل الشرقية  اآلداب  نقل  الـــذي 
ربما  للشرق،  ألمانية  وبذلك، رسم صورة 
حارب بها التخوف من اإلسالم السائد في 
الكاتب  يقدم  باأللمانية..  الناطقة  الدول 
قراءة جديدة لهذا المستشرق األلماني.

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

ــاب: نــهــايــة  ــتـ ــكـ الـ
الــــــــغــــــــرب: مـــن 
أجـــــــــل تـــفـــكـــيـــر 
كــوســمــوبــولــيــتــي 

جديد
ــــف: شــتــيــفــان  ــؤل ــمــ ــ ال

فايدنر
ألمانيا الناشر: 

  Carl Hanser Verlag GmbH & 
Co. KG 2018

عن الكتاب:
يدور الكتاب حول نقض الفكرة السائدة 
ــا الــغــربــيــة تــســودان  ــ بـــأن أمــريــكــا وأوروبـ
الــعــالــم؛ فــفــي عــصــر الــعــولــمــة ظــهــرت 
مــــــدارات فــكــريــة جـــديـــدة تــقــوض هــذه 
في  النظر  ــادة  إعـ على  وتعمل  الــفــكــرة 
العالمي،  واالقتصادي  السياسي  التوزيع 
الغربي؛  العالم  أهمية  النظر في  وتعيد 
والعلمانية  التقدم  مثل  فمصطلحات 
والليبرالية هي مبادئ مرتبطة بالتنوير، 
الـــذي يــصــر الــكــاتــب عــلــى الــتــحــدث عنه 
بــاعــتــبــاره أصـــال مــن أصـــول الــتــقــدم في 
العالم العربي وإفريقيا أو الصين. ويحذر 
الكاتب من أن على الغرب أال يعتقد بأن 

المستقبل  فــي  أو  ســابــقــا  كــلــه  الــعــالــم 
لفكر  نــحــتــاج  نــحــن  تــصــوراتــه.  سيتبنى 
التفوق  تــصــور  يتجاوز  كوسموبوليتي 

الثقافي.
--------------------

الـــكـــتـــاب: الــعــصــا 
الــغــلــيــظــة: حـــدود 
ــة  ــم ــاع ــن ــوة ال ــ ــق ــ ال
وضــــــــرورة الـــقـــوة 

العسكرية
الـــــمـــــؤلـــــف: ألــــيــــوت 
في   مــدرس  كوهين، 
جامعة جون هوبكنز

ــر: نـــيـــويـــورك،  ــاشـ ــنـ الـ
2017م

عن الكتاب:
التي  األمريكيين  لــرؤى  مغاير  اتجاه  في 
العسكري  االنتشار  جــدوى  في  تشكك 
كوهين  إليوت  يدافع  خارجيا،  األمريكي 
بجامعة  اإلستراتيجية  الــدراســات  أستاذ 
جــونــز هــوبــكــنــز، والــمــســتــشــار الــســابــق 
مؤلفه  فــي  األمريكية،  الخارجية  ــوزارة  بـ
-الذي صدر بداية العام الماضي مع تولي 
في  الحكم  ترامب،  دونالد  جديد  رئيس 
العسكرية  القوة  عن  المتحدة،  الواليات 
األمريكية، وأهميتها لخدمة األمن والقيم 
حجة  مــن  الــكــتــاب  فينطلق  األمــريــكــيــة. 
أساسية، مفادها: أن القوة الصلبة ال تزال 
األمريكية،  الخارجية  للسياسة  ضرورية 
مع االعتراف بأن الواليات المتحدة ينبغي 
أن تكون حذرة من استخدام تلك القوة.

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

»التنوير  الكتاب: 
العقل  قضية  اآلن.. 
واإلنسانية  والعلم 

والتقدم«.
ــــف: ســتــيــفــن  ــمــــؤل ــ ال
بـــيـــنـــكـــر فـــايـــكـــنـــج، 
تجريبي  نفس  عالم 
ــنــــدي،  أمــــريــــكــــي كــ

أبحاثا  ويــجــري  الشعبية  للعلوم  مؤلف 
دكتوراة  على  حصل  واإلدراك  اللغة  عن 

في علم نفس التجريبي.
الناشر: نيويورك، 2018 م

إصدارات عالمية جديدة

رضوان ضاوي
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عن الكتاب:
لدور  رؤيــة  بينكر  ستيفن  الكاتب  يقدم 
التنوير والعقل والعلم في تعزيز الصحة 
واالزدهار والسالم في جميع أنحاء العالم، 
الحديث  العصر  كتاب  مــن  لكثير  خالفا 
يتجه نحو  العالم  أن  إلى  يتجهون  الذين 

االنهيار.
--------------------

من  عالم  الكتاب: 
السياسة  الفوضى.. 
األمريكية  الخارجية 
ــام  ــظ ــن وأزمـــــــة ال

القديم 
ــتــشــارد  الـــمـــؤلـــف: ري
ــس  ــ ــيـ ــ هـــــــــــــــاس، رئـ
مــجــلــس الـــعـــالقـــات 
بالمنظمة  الخارجية 

في  الــحــزبــيــة  وغــيــر  المستقلة  ــارزة  ــبـ الـ
ــدراســة  ــات الــمــتــحــدة الــمــكــرســة ل ــواليـ الـ
السياسة الخارجية األمريكية حتى العام 

2003م.

عن الكتاب:
ــعــرف بــشــكــل مــتــزايــد  ــة لــعــالــم ي ــ دراسـ
ــادرة على  ــ ــفــوضــى، وأمــريــكــا غــيــر قـ ــال ب
رئيس  من  صورته،  في  العالم  تشكيل 
يناقش  ــة،  ــخــارجــي ال الــعــالقــات  مــجــلــس 
ويمثل  الحديث،  العالمي  نظام  الكتاب 
ــع،  عــنــاصــر الــســلــطــة عــلــى نــطــاق واســ
وكيفية  الجديد،  السيادة  نهج  ويوضح 
تــصــرف الـــواليـــات الــمــتــحــدة مـــع روســيــا 
ــا  ــ والــصــيــن، وكـــذلـــك فـــي آســيــا وأوروبـ
على  يجب  ما  ويقترح  األوســط،  والشرق 
المختلة  سياستها  لمعالجة  فعله  البالد 
وتزايد الديون وعدم االتفاق على طبيعة 

عالقتها مع العالم.

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

الكتاب: ال مكان لألحالم الصغيرة
المؤلف: شمعون بيرس

الناشر: يديعوت سفاريم، 2018، بالعبرية
عدد الصفحات: 144 صفحة

عن الكتاب:
يتضمن كتاب »ال مكان لألحالم الصغيرة« 
الراحل  إسرائيل  لئيس  الذاتية  السيرة 
الصحف  بــيــريــز، وقـــد عــرضــت  شــمــعــون 
لهذا  األســبــوعــي  ملحقها  فــي  العبرية 
ــكــتــاب بــعــنــوان »بـــيـــرس يــتــحــدث عن  ال
بـــيـــرس«، والــــذي يــتــحــدث فــيــه الــرئــيــس 
التي ساعدت  األحـــداث  أهــم  الــراحــل عن 
على ترسيخ الكيان اإلسرائيلي في أرض 
الكتاب  ويــســجــل  المحتلة،  فلسطين 
ــور من  األمــ يـــرى معظم  أنـــه كـــان  بــيــريــز 
أوال وقبل كل  ويــرى  األمــن،  خالل منظور 
لذا  ووجــودهــا؛  إسرائيل  مصلحة  شــيء 
كان بيريز يرى أمرين مترابطين: »ديمونا 
وأوســـلـــو؛ فــديــمــونــا تــعــنــي ضــمــان أمــن 
السعي  إمكانية  يعني  مما  إســرائــيــل؛ 

لتحقيق حلم اليهود«.
--------------------

ــأة  ــش ــاب:  ن ــ ــت ــ ــك ــ ال
إسرائيل

ــار  الـــمـــؤلـــف: مــايــكــل ب
زوهار 

ــوت  ــعـ ــديـ الــــنــــاشــــر: يـ
2018م،  ســـــفـــــاريـــــم، 

بالعبرية 
 231 الــصــفــحــات:  عـــدد 

صفحة

عن الكتاب:
قصة  زوهـــار  بــار  يخبرنا  الكتاب  هــذا  فــي 
وتحدياتها  وحــروبــهــا  ــيــل،  إســرائ نــشــأة 
وانــتــصــاراتــهــا وأزمــتــهــا، بــدايــة مــن إعــالن 
قــادش  عملية  الــيــوم،  حــتــى  االســتــقــالل 
)عــمــلــيــة عــســكــريــة قــامــت بــهــا الــقــوات 
ــع الـــقـــوات  ــ ــاون م ــعـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
على  والفرنسية لشن هجوم  البريطانية 
سيناء  جزيرة  شبه  في  المصرية  القوات 
بــدايــة  تعتبر  ــتــي  وال  ،1956 أكــتــوبــر  فــي 
و قضية  مــصــر(،  على  الــثــالثــي  لــلــعــدوان 
خلفية  هذه القضية على  )ظهرت  الفون 
وزيرا  ُعين  بين الفون الذي  حادة  صراعات 
للدفاع بعد اعتزال بن غوريون( والمفاعل 
 ،300 والخط  الستة،  األيــام  وحــرب  الــنــووي، 
في  الشغب  وأعــمــال  كيبور،  يــوم  وحــرب 

ووثيقة  عنتيبي  وعملية  الصليب،  وادي 
العالية  الــتــكــنــولــوجــيــا  وعــجــائــب  ــنــدن،  ل
الكتاب  ويتكون  االجتماعي.  واالحــتــجــاج 
من 30 فصال، يكشف بار زوهار عن أحداث 
عي-  يدَّ -كما  ويقدم  الماضي،  من  خفية 
صورة حقيقية ال لبس فيها عن إسرائيل 

وشعبها وقادتها.
--------------------

بأي  دولـــة  الــكــتــاب: 
ثمن

المؤلف: توم سيغيف
2018م،  كــتــار،  الــنــاشــر: 

بالعبرية
 783 الصفحات:  عــدد 

صفحة

عن الكتاب:
ــن غــــوريــــون ســلــســلــة  ــ ــد ب ــ ــي ــ ــع داف ــ وضـ
مــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة 
تتعامل معها  التي  واألخالقية، واألسئلة 
ــذا. ومـــن هنا،  إســرائــيــل حــتــى يــومــنــا هـ
حياته. كمية  لعمله وقصة  األهمية  تأتى 
غير  األرشــيــفــيــة  ــمــواد  ال مــن  جــدا  كبيرة 
جديًدا  ضــوًءا  لتلقي  اآلن  حتى  معروفة 
أعجب  رجال شجاعا،  قوته؛ فقد كان  على 
به الكثيرون، وغاب عنهم كزعيم قومي 
ــة جريًئا  ــة وأمـــل، وكــان رجــل دول ذي رؤي
ــه سياسي  ونــزيــًهــا، وآخـــرون كــرهــوه ألن
عـــدوانـــي، ومــتــشــائــم وكــئــيــب وغــريــب 
أنَّ  عرفت  الناس  من  ة  ِقلَّ لكن  ــوار.  األطـ
للرجل  المعقدة  الشخصية  شيفرة  فك 
وراءها  أسطورة »عن بطولة خارقة«، كان 
مليئا بالتناقضات، وكان يعرف ذلك: »إذا 
قمت بفحص سجالتي باستخدام أساليب 
لنقد المقرا«، كتب ذات مرة: »يمكنك أن 
مكتوبة  كانت  المذكرات  هذه  أن  تثبت 
الواقع من قبل شخصين مختلفين  في 
القدرة  وهنا  مختلفة..  فترات  في  عاشا 
لقد  الشجاع،  الذاتي  للتأمل  واالستعداد 

جعلتها مثيرة للفضول«.
--------------------

)الــتــوراة  التناخ  نشأ  كيف  الكتاب: 
واألنبياء والمكتوبات(

نشر  دار  ــنـــول،  كـ ــيــل  يــســرائ الـــمـــؤلـــف: 

أميرة سامي

إصدارات عالمية جديدة
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2018م،  زمــورا،  كنيريت 
بالعبرية.

عــدد الــصــفــحــات:  209 
صفحات

عن الكتاب:
أسئلة  المؤلف  يطرح 
هل  منها:   متنوعة؛ 
ــيــــم وإســـحـــاق  ــراهــ ــ إب

عن  ومــاذا  تاريخية؟  شخصيات  ويعقوب 
األنــبــيــاء مــوســي ويــوســف؟ هــل الــخــروج 
مـــن مــصــر حــكــايــة خــيــالــيــة كــمــا يــدعــي 
نبحث  أن  يجب  أين  العلماء؟  العديد من 
التوراتية؟ كيف نشأت  الديانة  عن جذور 
واألنبياء  )التوراة  القديم(  )العهد  التناخ 
اإلجابة  المؤلف  يعرض  ثم  والمكتوبات(، 
عن هذه األسئلة، موضحا أن قصة التوراة 
يوسف  حول  إسرائيل،  شعب  بداية  عن 
ــه مـــن مــصــر،  ــروجـ بــمــصــر، ومـــوســـي وخـ
مـــصـــادر مصرية  مـــن  أســـاســـا  مــدعــومــة 
لــألحــداث  وقوعها  مــن  بالقرب  مكتوبة 
ــتــنــاخ )الــعــهــد  الـــمـــذكـــورة فـــي كــتــاب ال
والمكتوبات(،  واألنبياء  )التوراة  القديم( 
البروفيسور  يــقــودنــا  الــكــتــاب  هــذا  فــي 
تاريخية  رحلة  يسرائيل كنول -من خالل 
العوامل  ــى  إل واألمـــاكـــن-  ــداث  األحــ بين 
واألنبياء  )التوراة  التناخ  بنشأة  أدت  التي 

والمكتوبات(.
-----------------------

عن  البحث  الكتاب: 
النموذجي البدائي 

ــســوا  ــران الـــمـــؤلـــف: ف
غزافيي فوفيل

ســـوي،  دار  الـــنـــاشـــر: 
فرنسا، 2017م

 224 الصفحات:  عــدد 
صفحة

عن الكتاب:
على  إفريقيا  أقاصي  إلى  الكتاب  يأخذنا 
ــالل مــرحــلــة  ُخـــطـــى شــعــب مـــنـــســـّي، خــ
من  عرفته  ومــا  الكبرى،  االستكشافات 
فيها  تسبب  كثيرة  ألعــراق  ومحو  ــادة  إب
يستقصي  ــــي..  األوروب والجشع  الجموح 

نفس  وفــي  اختفائهم،  أســبــاَب  الكتاب 
وتاريخهم  ثقافتهم  في  يبحث  الوقت  
محاطين  كانوا  حينما   ،1670 العام  منذ 
وسكينتهم،  ــم،  ــهــ وأرواحــ ــقــارهــم  ــأب ب
الــكــويــكــوي،  شــعــب  اســـم  كـــان  وحينما 

يتردد في األرجاء.
--------------------

ــان  ــس ــاب: اإلن ــت ــك ال
االقتصادي

كريستيان  الــمــؤلــف: 
الفال

غاليمار،  دار  الــنــاشــر: 
فرنسا، 2017م

عـــدد الــصــفــحــات:  400 
صفحة

عن الكتاب:
ــول الــلــيــبــرالــيــة  يــبــحــث الــكــتــاب فـــي أصــ
الجديدة التي تسعى لالنتصار في جميع 
الفريدة  القاعدة  باعتبارها  العالم؛  أنحاء 
فإن  ذلــك،  ومع  والسلع.  اإلنسان  لوجود 
ــخــارجــي من  ــوجــه ال هـــذا لــيــس ســـوى ال
الــذي  العالمي  األنــثــروبــولــوجــي  الــتــصــور 
بـــلـــوره الـــغـــرب عــلــى مـــر الـــقـــرون، الـــذي 
االجــتــمــاعــيــة في  ــبــنــيــات  ال أن  يــفــتــرض 
يمنحه  ــذي  ال االهتمام  يحكمها  العالم 
تبرز  ــه،  خــالل ومـــن  لنفسه.  شــخــص  كــل 
على  لــلــحــفــاظ  تــدفــعــه  الــتــي  المصلحة 
مبدأ  يحضر  هنا،  ومن  باآلخرين.  عالقاته 
المنفعة التي أصبح يدافع عنها الجميع.

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

الكتاب: الجغرافيات 
للعولمة الجديدة 

الـــمـــؤلـــف: مــيــشــيــل 
لوسو

ســـوي،  دار  الـــنـــاشـــر: 
فرنسا، 2017م

 307 الصفحات:   عــدد 
صفحات

عن الكتاب: 
ــم بــطــريــقــة  ــعــال ــــى ال ــا إل مــــاذا لـــو نــظــرن
سبره،  الكتاب  يحاول  ما  هــذا  مختلفة؟ 
ويبدأ من مالحظة نبيهة أن العديد من 
تصرُّ  المعاصر  العالم  لتطور  التحليالت 

سعيد بوكرامي

فينان نبيل

إصدارات عالمية جديدة
تدريجية.  مقاييس  في  توحيدها  على 
واألشياء  الطبيعية،  المناظر  توحيد  إنَّ 
والـــمـــمـــارســـات، الــتــي تــفــرضــهــا عــولــمــة 
لتثبيت  ســيــؤدي  الــمــالــيــة،  الــرأســمــالــيــة 
مــســاحــة ســلــســة و«مـــســـطـــحـــة«؛ حيث 
موقف  كــل  وحــيــث  الــمــســافــات،  تختفي 
يساوي اآلخر؛ وبالتالي تتالشى االختالفات 

الثقافية، ويزداد الفرد استالبا وفقرا.
--------------------

الكتاب: روما أمام 
الهزيمة 

الـــــمـــــؤلـــــف: مـــاثـــيـــو 
أونجيربو

ليتر،  ليبيل  الناشر: 
فرنسا، 2017م

 596 الصفحات:  عدد 
صفحة

عن الكتاب:
المؤرخون  كتبه  مــا  الكتاب  يستعرض 
األولـــى  الخمسة  الــقــرون  عــن  الــقــدامــى 
حتمية  حركة  باعتبارها  رومــا؛  تاريخ  من 
بحيث  عديدة،  انتصارات  تخللتها  للغزو، 
تم تصميم السيادة الرومانية على هذه 
هــذه  تفنيد  الــكــتــاب  ــحــاول  ي الــحــتــمــيــة. 
ألن  الروماني؛  للتاريخ  التقليدية  النظرة 
خالل  الهزائم  من  للعديد  تعرضت  روما 
يصف  هنا،  ومــن  إمبراطوريتها.  تطور 
بدقة  بالتفصيل  الخسائر  هــذه  الــمــؤرخ 
الروماني،  الشعب  حــزن  متتبعا  عالية، 
والتشكيك  المدينة،  عن  اآللهة  وتخلي 
الرومان.  الحكام  بمسؤولية  النهاية  في 
دراسة  من  القديمة  الوثائق  مكنت  وقد 
ــا تــنــظــر إلــى  ــتــي كــانــت رومــ الــطــريــقــة ال
نــفــســهــا، ومــتــى وكــيــف احــتــفــل أعـــداء 
المدينة  عــلــى  بــانــتــصــاراتــهــم  ــان  الـــرومـ
الالتينية.  كما يبرز دور فشل الجيش في 
والمدني  والديني  المؤسسي  التحول 
ــرن الــثــامــن وحــتــى  ــقـ ــيــن الـ ــا ب ــ فـــي رومـ

منتصف القرن الثالث قبل الميالد.
-------------------------

حرب  اآلسيوي..  القرن  نهاية  الكتاب: 
الركود والمخاطر ألكثر مناطق العالم 

ديناميكية
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محمد الشيخ

عز الدين عناية

ــكـــل  ــايـ الـــــمـــــؤلـــــف: مـ
أوسلين، مؤرخ ومحلل 
سابق  كاتب  سياسي، 
ــت  ــري ســت »وول  فــــي 
ــاذ  ــ ــت جــــــــورنــــــــال«، أســ
مــســاعــد لــلــتــاريــخ في 
ــائــب  جــامــعــة بـــيـــل، ون
إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ
بالواليات  بارك  ويلتون 

المتحدة.
الناشر: جامعة يال بريس، الواليات المتحدة، 

2017م.

عن الكتاب:
العديدة   لألخطار  :خريطة  الكاتب  يــقــدم 
واالستقرار  النمو  تعرقل  أن  يمكن  التي 
ممزقة  منطقة  آســيــا  أن  ويـــرى  اآلســيــوي، 
ــرار،  ــقـ ــتـ ــود وعـــــدم االسـ ــركـ ــالـ ــددة بـ ــهــ ــ وم
االقتصادية  للمخاطر  شامال  ســردا  ويقدم 
يمكن  التي  والديموغرافية،  والسياسية 
رجال  وآراء  األبحاث  أخــذ  تم  ما  إذا  تجنبها 
والسياسيين  والمستثمرين  الــصــنــاعــة 

والعلماء في السنوات المقبلة.
-----------------------

الكتاب: في أصول 
العرب.. رحلة في آثار 

السعودية العربية 

المؤلف: رومولو لوريتو
ــدادوري،  ــونـ ــنــاشــر: مـ ال
ميالنو )إيطاليا(، 2017م، 

باإليطالية
الــصــفــحــات: 298  عـــدد 

صفحة

عن الكتاب:
العربية  الجزيرة  حــول  أثــري  تاريخي  كتاب 
على  باألساس  يركز  القديمة،  العصور  في 
السعودية،  العربية  في  الواقعة  المنطقة 
آخر تطورات  عام عن  تقرير  عبارة عن  وهو 

األبحاث األثرية.
--------------------

الكتاب: ابن رشد
المؤلف: ماّتيو دي جوفاني

الناشر: كاروتشي، 
روما-باري )إيطاليا(، 

2017م باإليطالية
عدد الصفحات: 284 

صفحة

عن الكتاب:
كتاب يبرز المكانة 

التي يحوزها 
فيلسوف قرطبة في تاريخ الفلسفة 

الغربية السكوالستيكية وفي الفلسفة 
اإلسالمية. وبقدر ما يحاول صاحبه عرض 

رؤى ابن رشد، يسعى بالمثل للتساؤل عن 
راهنيته.

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

الكتاب: التصوف 
اليهودي

المؤلف: جوسيّبي 
الراس

الناشر: جاكا بوك، 
ميالنو )إيطاليا(، 2018، 

باإليطالية
عدد الصفحات: 106 

صفحات

عن الكتاب:
يتناول الكتاب الفكر الصوفي اليهودي، 

مع تركيز خاص على كتابْي الزوهار 
والمشنا. ومن جانب آخر، يعالج انتشار 

الفكر الصوفي مع السباتية والحاسيدية.
----------------------

الكتاب: الدليل 
الكوني في علم 

الكالم
المؤلف: يعقوب 

إراسموس
الناشر: سبرينغر، 

جنوب إفريقيا، 2018م
عدد الصفحات: 193 

صفحة

عن الكتاب:
يعالج الكتاب دليال من األدلة التي قدمها 

المتكلمون قديما على وجود اهلل، 
وهو الدليل الكوني )االستدالل بالكون 
على وجود اهلل(. وذلك سؤال من حيث 

مصدره أو تطوره أو مبناه. 
--------------------

الكتاب: التخطيء 
في العلم

المؤلف: بول ديكن
الناشر: 

بلومسبوري، 2018م
عدد الصفحات: 219 

صفحة

عن الكتاب:
يعالج الكتاب مسألة الخطأ والتخطيء 

في العلم، وألوان الخطأ وأشكال 
التخطيء. ويظهر أهمية فلسفة 
العلوم باعتبارها  صمام أمان ضد 

أخطاء وانزالقات العلم والعلماء.
--------------------

الكتاب: المؤنس 
في الفلسفة 

التطبيقية
المشرف: كاسبار 

ليبرت راسموسن 
وكيمبرلي 

براونسلف ودافيد 
كوادي

الناش: ويلي 
بالكويل، إنجلترا، 2017م

عدد الصفحات: 645 صفحة

عن الكتاب:
يدور حول معنى الفلسفة التطبيقية 

ومنهجها وقيمتها، ويتناول جميع 
فروع الفلسفة وتطبيقاتها بالتعريف: 
فلسفة العلم التطبيقية، والفلسفة 
النسائية، وفلسفة السوق، وفلسفة 

التغير المناخي، وفلسفة الحرب، 
وفلسفة الدين، وفلسفة الموت.

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

 
الكتاب: المرحلة االنتقالية- تاريخ 

بو طالب كلثوم

إصدارات عالمية جديدة
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اإلسبانية  السياسة 
)1937/2017(

المؤلف: سانتوس 
خوليا

دار النشر: كالكسيا 
كوتينبيرغ

البلد: إسبانيا، 
برشلونة

السنة: 2017 )30 
سبتمبر(

عدد الصفحات: 656 

عن الكتاب:
 يقدم الكتاب تحليل واضح وشامل 

لمفهوم المرحلة االنتقالية في العقود 
األخير من السياسة اإلسبانية.

اللغة: اإلسبانية.
----------------------

الكتاب: بين 
الطلقات والتاريخ 
- دستور الحكم 

الذاتي للباسك
المؤلف: خوسي م 

بورتيو بالديس
دار النشر: كالكسيا 

كوتينبيرغ
البلد: إسبانيا، 

برشلونة
السنة: 2018 )14 مارس(

عدد الصفحات: 140
عن الكتاب:

يعيد هذا الكتاب بناء اللحظة التي 
تم فيها اتخاذ قرارات هامة كالحماية 

الدستورية »لحقوق التاريخية« لشعب 
الباسك وترجمتها الفورية في النظام 

األساسي.
اللغة: اإلسبانية.

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

عنوان الكتاب: تاريخ إسبانيا 
المؤلف: نونييس سيكسياس، 

كسوسي مانويل
دار النشر: مارسيال بونس

البلد: إسبانيا، مدريد
السنة:  2017

عدد الصفحات: 700
عن الكتاب:

 يقدم الكتاب 
تحليال شامال للفترة 

النتقالية من وفاة 
فرانكو إلى انتصار 

ماريانو  راخوي، 
من السياسية  

إلى الثقافة، ومن 
االقتصاد إلى التغيرات االجتماعية 
العميقة التي طبعت هذه الفترة.

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

الكتاب: الخوف من 
اإلسالم كتقنية 
دراسة  للسلطة. 

األنثروبولوجيا  من 
السياسية

المؤلفة: مونيكا 
بوباكو

البلد: كراكوف - 
بولندا

Universitas دار النشر: أونيفرسيتاس
السنة: 2017

عدد الصفحات: 428

عن الكتاب:
يقدم الكتاب دراسة أنثروبولوجية 

سياسية، تعالج ظاهرة الخوف 
من اإلسالم التي أخذت تتقوى في 

أوروبا منذ نهاية الثمانينيات وبداية 
التسعينيات من القرن العشرين. 

وتحلل المؤلفة مواقف مختلفة، ترى في 
اإلسالم خطرا على الهوية المسيحية 

األوروبية، وقيمها الحضارية، وتقارن من 
ناحية تاريخية مسالة العداء للسامية 

بظاهرة التخويف من اإلسالم، باحثة في 
دور االستشراق الكولونيالي في هاتين 

القضيتين.   
----------------------

الكتاب: حرب األخوة - مقاتلون، 
جهاديون، خاطفون

المؤلف: مارتشين مامون

يوسف شحادة

فيالبوراتو عبد الكبير

إصدارات عالمية جديدة

البلد: كراكوف - 
بولندا

دار النشر: 
الدار األدبية 

 Wydawnictwo
Literackie
السنة: 2017

عدد الصفحات: 496.

عن الكتاب:
يروي المؤلف من خالل تجربته الخاصة 

في سوريا، في أثناء الحرب المدمرة في 
عامي 2012 و 2015، متناقضات حرب األخوة 

والخاطفين،  والمقاتلين  الجهاديين 
والكاتب نفسه اختطف من مقبل 

جماعات تنتمي إلى القاعدة في سوريا. 
يكشف الكتاب النقاب عن مجتمع غير 
رسمي يجمع المسلحين المتمترسين 

على جبهات مختلفة، في منظمات 
مختلفة، ويتكلمون لغات مختلفة. 

ويحلل منطلقاتهم ودوافعهم الخفية، 
وكيف تحولوا في نهاية المطاف 

من  مقاتلين من أجل الحرية إلى أداة 
وحشية تخطف الناس وتعذب الرهائن 

وتقتلهم.
----------------------

الكتاب: الفكر 
اإلسالمي والعالم 

المتغير
مؤلف: سيد سعادة 

اهلل الحسيني
اللغة: اردو

الناشر: الهداية للنشر 
والتوزيع، دلهي 

الجديد
السنة: 2007،عدد الصفحات: 175

عن الكتاب:
 يعالج موضوعات مثل الثقافة والحداثة 

والمحافظة والتعددية والعلمانية 
والقومية وتفكيك االستعمار 

)Decoloniality( وسياسة الهوية 
)Identity Politics( ويحاول أن يلقي 
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الضوء على موقف 
اإلسالم من هذه 

الموضوعات
 
الكتاب: 

الهندوسية 
السياسية

المؤلف: شبيع 
الزمان

اللغة: اردو
 White Dot Publications, :الناشر

New Delhi
عدد الصفحات: 96 

عن الكتاب:
 يعالج خلفية نشأة الحزب الهندوسي 

السياسي ومراحل تجاوزها الحزب 
للغلبة على الساحة الهندية والتطورات 

الجديدة بعد توليه الحكم في الهند.
----------------------

الكتاب: الخطوات 
الضرورية إلقامة 

الدين
المؤلف: سيد 

سعادة حسيني
اللغة: أردو

الناشر: الهداية 
للنشر والتوزيع، 

دلهي الجديد
السنة 2017، عدد الصفحات: 175

عن الكتاب:
 يحلل الظروف الحالية داخل الهند 

وعلى مستوى العالم ويشرح الخطوات 
الضرورية التي يجب أن يتخذها المجتمع 
المسلم في سياق هذه الظروف إلقامة 

أوامر الدين شامال جميع نواحي حياتهم 
مؤكدا بواجب المسلم في بذل 

الجهود في هذا السبيل ومشيرا إلى 
اإلمكانيات الواضحة بهذا الصدد.  

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

الكتاب: أنشطة الحركة اإلسالمية في 
أوساط النسوان

المؤلف: سيد سعادة حسيني

اللغة: اردو
الناشر: الهداية 

للنشر والتوزيع، 
دلهي الجديد

السنة: 2018، عدد 
الصفحات: 175

عن الكتاب:
 يتناول أهمية 

تركيز الحركات اإلسالمية أنشطتها في 
أوساط النسوان ويلقي الضوء على 

مكانة المرأة ودورها في اإلسالم محلال 
مواقف الفقهاء والمجتمع المسلم 

من قضية المرأة قديما وجديدا ومثبتا 
موقف اإلسالم الصحيح بأدلة القرآن 

والسنة في هذا الشأن بعيدا عن كل 
االنحرافات.

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

الكتاب: المفكرون 
والمصلحون 
المشهورون 

وإنجازاتهم في 
العلوم اإلسالمية
المؤلف: محسن 

عثمان الندوي
اللغة: أردو

الناشر: معهد 
الدراسات الموضوعية، دلهي الجديد

السنة: 20017، عدد الصفحات: 315

عن الكتاب:
 مئتا شخصية إسالمية وإنجازاتها في 
العلوم الدينية والنشاطات اإلصالحية.

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

الكتاب: في ذكرى شبلي
المرتب: عالء الدين 

خان
اللغة: أردو

الناشر: معهد 
الدراسات 

الموضوعية، دلهي 
الجديد

السنة: 2017، عدد 
الصفحات 186 

عن الكتاب:
 مجموعة مقاالت كتبها عدد من الكاتبين 
حول حياة المؤرخ اإلسالمي الهندي الكبير 

شبلي نعماني وإسهاماته وتحقيقاته 
القيمة في مجال علم التاريخ.

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

الكتاب: المرأة قوية 
لتغيير مسار العالم
 J. Devika :المؤلفة
اللغة: مالياالم - لغة 

محلية هندية
 Read me :الناشر

 books, Kerala
السنة: 2017، عدد 

الصفحات: 271 

عن الكتاب:
 مقاالت تناقش فيها قضايا المرأة ونشاطات 

الحركة النسوية في والية كيراال في سياق 
السياسات الدولية الراهنة.  

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

الكتاب: من أجل 
إيجاد حل للنسيان 

والتهميش
 P. K. :المؤلف

 Pocker
اللغة: ماالياالم

 Vidyarthi :الناشر
 Publications,

Kozhikode, Kerala
السنة: 2017، عدد الصفحات: 271 

عن الكتاب:
 مجموعة مقاالت حول موضوعات مختلفة 

لم تجد النور عموما في أوساط قراء كيراال 
مثل الحوار الذي أجراه المفكر الجزائري 

مصطفى شريف مع المفكر الفرنسي جاك 
دريدا حول اإلسالم وجاذبيته في الوقت 

الحاضر، وعدم اهتمام المفكر اليساري » 
تيري ايجلتون” )Terry Eagleton( بقراءة 

القرآن قدر اهتمامه باإلنجيل باإلضافة 
الى مقاالت أخرى تقاوم استيالء الثقافة 
الهندوسية الفاشية الى ساحة الثقافة 

التعددية في والية كيراال
 

إصدارات عالمية جديدة
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حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم

عنوان العدد: قضايا اإلنسان والعمران في ضوء القرآن
افتتاحية العدد: قضايا اإلنسان والعمران في ضوء القرآن مسألتا: األعراف الدينية 

واألخالقية في بناء اإلنسان واألوطان - عبد الرحمن السالمي

مدن وثقافات
 - المكتوبة  المصادر  )إيران/أصفهان( في  - مدينة قاشان 

هاينز غاوبة.

اإلسالم والعالم
 - رؤية فيبر لإلسالم وتكون الحضارة اإلسالمية.

المحاور
- الرؤية األخالقية واالجتماعية لإلنفاق في القرآن - رضوان السيد.

إبراهيم   - الوسيطة  اإلسالمية  المجتمعات  ونهضة  واألوقاف  والصدقات  الزكاة   -
البيومي غانم.

- التربية الدينية اإلسالمية وأثرها في مكافحة الفقر والفساد- عز العرب لحكيم بناني.
- التجديد في مسائل الوقف والزكاة لمكافحة الفقر في األزمنة المعاصرة - نور الدين 

بن مختار الخادمي.
توفيق   - واالجتماعية  االقتصادية  التنمية  في  ومستقبلها  اإلسالمية  المصارف   -

الجامعي.
- إعالنات الفاتيكان بشأن مكافحة الفقر بين الدين واألخالق - عز الدين عناية.

- جدلية الفقر والفساد و االستبداد السياسي: مقاربة أخالقية اجتماعية - أحمد زايد.
سمير   - االقتصادية(  )الرؤية  المعاصرة  المجتمعات  في  والالمساواة  الفقر  مشكالت   -

أسعد الشاعر.

دراسات
- ماكس فيبر واالسالم: إشكاالت وانتقادات - محمد الشيخ.

- الدين واأللوهية في فلسفة هيغل - مصطفى النشار.
- بذل السالم للعالم رؤية فقهية مقاصدية - عبدالحميد عشاق.

- التسامح والحريات الدينية بين الدبلوماسية والدين - نوكس ثيمس.

وجهات نظر 
- المواطنة واألزهر قراءة في الحالة المصرية - محمد كمال الدين أمام.

- األمير شكيب أرسالن: من التفسير السياسي/ الديني إلى التفسير الجغرافي لألوضاع 
العربية واإلسالمية الحديثة - محمود حداد.

- مدارس الالهوت البروتستانتي الحديثة والتعددية الدينية: رؤية نقدية لبعض نظريات 
تدبير االختالفات الدينية المسيحية الحديثة على ضوء الفكر اإلسالمي - محمد بنتاجة.

آفاق 
- نحو تواصل جديد بين القيم الصينية والعربية - عبدالجبار تشو وي ليه.

- رؤية الفكر االعتدالي للحضارتين الصينية والعربية من خالل التراجم الصينية - جين 
تشونغ جيه.

- منهج الوسطية منهج النجاح للحضارة العربية اإلسالمية - دينغ جون.

متابعات
- مصحف مسقط اإللكتروني: أول المصاحف اإللكترونية ذات التفاعل من النص- احمد 

منصور.

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها

مجلة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني


