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في  العرب  وذكروا  بالشرق  تأثروا  الذين  الشعراء  من 
قصائدهم الشاعر الرومانسي الشهير جورج جوردن، أو لورد 
بايرون )1788-1824(. يعد بايرون من أهم أعمدة الرومانسية 
عاصروه  أو  سبقوه  ِمّمْن  شهرًة  رموزها  وأكثر  اإلنجليزية 
وردزورث،  وويليام  سوثي،  وروبرت  سكوت،  والتر  أمثال  من 
أعماله  أهم  من  مور.  وتوماس  كولريدج،  تايلور  وصمويل 
للشرق،  المستلهِمة  الرومانسيَة  اتجاهاِته  د  ُتجسِّ التي 
ونزوَعه للُحرية وُنصرِة المظلومين، ملحمُته الضخمة »أسفار 
 1812 سنة  طبعاتها  أولى  ظهرت  التي  هيرولد«  تشايلد 
واكتملت سنة 1817، وقد بناها على رحالت شملت أسبانيا 
وإيطاليا وبلجيكا وتركيا واليونان وألبانيا. وكما يشير كّتاُب 
سيرته، فإن بايرون حقق شهرة واسعة من هذا العمل لم 
يكسبها من ديوانه األول »ساعات الخمول« الذي ظهر سنة 
1807؛ بل إن بايرون نفسه اعترف بهذا اإلنجاز الذي حققته له 
هذه الملحمة فور صدورها قائال:« »لقد استيقظُت ذات صباح 

فألفيُت نفسي مشهورًا«.
من أعمال بايرون الغريبة مجموعة من القصائد نشرها سنة 
ن  الُملحِّ فيها  معه  تعاون  وقد  ِعبرّية«،  »ألحاٌن  بعنوان   1815
على  المجموعة  تشتمل  ناثان.  إسحاق  اليهودي  اإلنجليزي 
اليهود  محنة  عن  مجملها  في  ر  ُتَعبِّ قصيرة،  قصيدة   30
ناثان  المقدس.  كانت دوافع  الكتاب  يرويها  التاريخية، كما 
الموسيقى  من  االستفادة  في  طمع  إذ  شك؛  دون  تجارية 
بشكل  متعاطًفا  كان  فلعله  بايرون  أما  الغريبة،  الشعبية 
بأنه  نقرأ في سيرته  أيضا  لكنه  اليهود  مع قضية  حقيقي 
خالل هذه الفترة كان غارقا في الديون واإلدمان على الخمر؛ 

ولهذا يمكن أن يكون قد اضطر إلى كتابة هذه القصائد.
من  القصيرة  المجموعة  هذه  تفسير  في  النقاد  حار  وقد 
الذي  العام  البايروني  االتجاه  مع  تنسجم  ال  التي  القصائد 
من  متحرر  اتجاه  الغالب  في  وهو  لنفسه،  الشاعر  اختطه 
بريطانيا  في  النقدية  الساحة  تلّقي  كان  الدينية.  النزعات 
المعنّية  الدوريات  بأهم  أدى  أحيانا؛  عنيفا  المجموعة  لهذه 
أن  إلى   »British Critic« مجلة  مثل  حينها  األدبي  بالنقد 
تسخر من بايرون وعمله الجديد واصفة إياه بأنه »شاعر بالط 
ال  هذا  بايرون  عمل  أن  النقاد  رأى  وقد  اليهودي«.  الكنيس 
يمثل انتقاال دراماتيكيا من السرد إلى الغناء ومن الَجمالّية 
أسفار  الرائع  تجّلت في عمله  بأعلى سموها كما  العلمانية 

تشايلد هيرولد، وإنما يمثل استغالال ألعماق الدين أيضا. 
نترجم من ديوان بايرون »ألحاٌن ِعْبِرّية« قصيدة بعنوان »على 

ِضفاف نهر األردن«:
على ِضَفاِف »نْهِر االْنبياِء« .... تتيُه نوُق الَعَرِب الَعْرباِء

وفي ُذرى َصْهيوَن من قديٍم .... صالُة كلِّ ناسٍك َخّطاِء
وِر في َسْيناِء ًعا .... على ُجُروِف الطُّ وينحني ُعّباُد َبْعٍل ُخشَّ
هناك يا اهلل، كيف يختفي؟ .... وعيُدَك الهاِدُر في السماِء

هناك حيث اللوحُ قد أشعلتَه .... بإصبِعٍ كريمةٍ بيضاِء
َك قد تبّدى .... لشعِبَك الُمخَتاِر بالّسَناِء هناك إْذ ِظلُّ

جالُلَك اللهمَّ قد تخّفى .... في هيئة الناِر بال ِمراِء
  ولن َيراَك أحٌد بعيِنِه .... لكّنه النوُر بال انتهاِء!

أّواه يا اهلل تكفي لَْمحٌة .... من نوِرَك الخاِطف في الضياِء
ِه الراعَشِة الَحْمقاِء لتمحَق الظالَم، َوْيَل ُرْمِحِه .... في كفِّ
غاُة بالَبْغضاِء؟ إلى متى أرُضَك يا اهلُل .... َيدوُسها الطُّ
عاِء؟ إلى متى الَمْعَبُد يا اهلُل .... خاٍل من الصالِة والدُّ
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االضطهاد والتسامح.. الطريق الطويل إلى الحرية الدينية
نويل. د. جونسون ومارك كوياما

أَْن يكتب فيلسوفان سياسيان في تاريخ مفهوم "الحرية الدينية"، فذاك أمر مألوف معهود. وأَْن يكتب عالما سياسة في الموضوع ذاته؛ فذاك أيضا أمر 
مشهود مأنوس. لكن، أن يكتب فيه باحثان اقتصاديان، بل ومؤرخان لالقتصاد؛ فذاك أمٌر ما يعهد من قبل وال جرى ذكره. يقول صاحبي وهو يحاورني: 
"وما شأن علماء االقتصاد بالدين وبالحرية الدينية؟"، فأقول له: َمْه، يا عزيزي، فإن بعض أهم الكتب في "الدين" أمسى يؤلفها علماء اقتصاد. وما عنوا هم 

باالقتصاد في االعتقاد فقط، وإنما صاروا إلى العناية أيضا باالعتقاد في االقتصاد.
وبعد، هذا كتاب غير معهود في تاريخ "الحرية الدينية"، ال من حيث "الرؤية" وال من حيث "المنهج". إذ ما كانت الرؤية المعتمدة فيه بالرؤية الدينية، فضال 
عن الفلسفية، وإنما كانت رؤية اقتصادية باألولى وسياسية باأللحق. وما كان المنهج المتبع فيه منهجا تأمليا، وإنما كان منهجا وضعيا استند صاحباه 
إلى إحصاءات وبيانات وخرائط ورسومات، بما لم يعهد بمثله من تأمل حال كتب مؤلفة في هذا الغرض. وإنه لكتاب أقرب إلى تاريخ الوقائع االقتصادية 

واالجتماعية منه إلى تاريخ النظريات الفكرية.

التي  ال��ه��زات  الباحثان  اه  �سمَّ م��ا  اإىل  ب��الإ���س��ارة  الكتاب  يفتتح 
اأ�سحت تعاين منها »القيم الليربالية« بتاأثري عوامل متباينة: 
والهجرة  ال�ساعدة  وال�سعبوية  اجل��ام��ح  القت�سادي  ال�سغط 
ال��دي��ن��ي��ة« مكون  اأن »احل���ري���ة  اإىل  امل��وؤل��ف��ان  وي�����س��ري  امل��ت�����س��ع��ة. 
»جوهري« من مكونات الليربالية. وها هي اأم�ست تثري الكثري 
من اجلدل. ويف بيئة كهذه، يرى الباحثان اأنه ل بد من العودة 
اإىل »اأ�سول« واإىل »تطور« القيم الليربالية �ساأن قيمة »احلرية 
الدينية«. ويعلنان اأن هذا هو الغر�ض الذي يتغياه كتابهما. فهو 
اأوروب��ا  يف  الدينية«  »احلرية  بزغت  كيف  فهم  اإىل  ي�سعى  كتاب 
الغربية من الع�سور الو�سطى )عهد »الت�سامح امل�سروط«( اإىل 

الع�سر احلديث )عهد »احلرية الدينية«(.
يف  توجد  كانت  م��ا  الدينية«  »احل��ري��ة  اأن  املوؤلفني  عند  وال���ذي 
ال��ع��امل م��ا قبل احل��دي��ث. وب�سبب م��ن ال���دور ال��ذي ك��ان يلعبه 
على  ال�سرعية  ي�سفي  كان  -اإذ  ال�سيا�سي  النظام  دعم  الدين يف 
احلكام- فاإن النخب ال�سيا�سية �سعت دوما ملمار�سة الرقابة على 
املمار�سة الدينية. ويف غياب حرية دينية حقة، ما كان يوجد، يف 
امل�سروط«  »الت�سامح  املوؤلفان  ي�سميه  �سوى ما  الأح��وال،  اأف�سل 
الذي عملت »احلرية الدينية« على جتاوزه يف الع�سر احلديث. 
»احلرية  ب��زوغ  دواع���ي  الكتاب:  يف  اجلوهرية  امل�ساألة  ه��ي  تلك 
ال��دي��ن��ي��ة« وق���د جت����اوزت »ال��ت�����س��ام��ح امل�����س��روط«، وح��ي��ث��ي��ات ه��ذا 
البزوغ. ول يهتم الكتاب مب�سمون الدين اأو العتقاد؛ وبالتايل 
ما كان كتابا يف الالهوت، واإمنا هو كتاب يف التاريخ الجتماعي، 
كل  وقبل  اأول  يهتم،  حيث  القت�سادي؛  �سقه  يف  منه  �سيما  ول 
�سمحت  التي  والقت�سادية«  ال�سيا�سية  »املوؤ�س�سات  بتطور  �سيء، 

ببدو هذه احلرية.
دعاوى الكتاب الثالث

الدينية«؟  »احل��ري��ة  ع��ن  احل��دي��ث��ة  مفاهيمنا  ت�سللت  اأي���ن  م��ن 
ه��ذا  ب���زوغ  ال��ت��ي حتكمت يف  ال�����س��ريورة  ف��ه��م  يقت�سي اجل����واب 
فح�سب،  وفهمه  بالتاريخ  املعرفة  يتطلب  ل  اأمر  وهذا  املفهوم. 
التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  التحديات  درك  يقت�سي  واإمن���ا 
واجهت الدول ما قبل احلديثة. ولفعل ذلك، ل بد من مواجهة 
»ثالث اأ�ساطري« �سعبية تكونت حول مو�سوع »الت�سامح الديني«:

تقول الأ�سطورة الأوىل اإنَّ العنف الديني كان �سديد احل�سور 
يف اأوروبا الو�سطى واحلديثة املبكرة. ول كما تقول، اإذ احلال 
اأن ال�سطهادات الدينية ما كانت ثمرة اعتقادات متع�سبة اأو 
غري عقالنية، واإمنا كانت انعكا�سا لالقت�ساد ال�سيا�سي لعامل 
للمرجعيات  يخ�سعون  احلكام  ك��ان  حيث  احل��دي��ث؛  قبل  ما 
كانت  ما  اأنه  �سح  واإذا  �سرعية حكمهم.  اإثبات  بغاية  الدينية 
»ا�سطهاد  هناك  ك��ان  ما  اأن��ه  اأي�سا  �سح  دينية«،  »حرية  ثمة 
ديني« م�ست�سر. كان ثمة »ت�سامح م�سروط« يق�سم اجلماعات 
امل��وؤدى  الثمن القت�سادي  وك��ان  دوائ��ر معزولة.  اإىل  الدينية 

عن �سيا�سة العزل هذه مكلفا.
اإمن��ا  الدينية«  »احل��ري��ة  ب��زوغ  اإن  الثانية  الأ���س��ط��ورة  وت��ق��ول 
بها  تقدم  التي  ال��دع��اوى  واإىل  ال��ف��ك��ري،  امل��ن��اخ  لتغري  يعزى 
بايل  وبيري  ا�سبينوزا  وب��اروخ  لوك  جون  اأمثال  من  مفكرون 
للدفاع عن »الت�سامح الديني«. لكن اإن �سح اأن هوؤلء املفكرين 
ه��م ال��ذي��ن دع���وا اإىل احل��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة، ف��ل��م��اذا دع���وا اإليها 
الذين  دع��اوى  ن�سيت  ومل��اذا  ع�سر؟  ال�سابع  القرن  يف  ب��ال��ذات 
تكفي،  وح��ده��ا ل  »الأف��ك��ار«  ك��ر؟  وه��م   � بالزمن  تقدموهم 
بل حتى »التجارة الوديعة«، واإمنا املفتاح يكمن يف »املوؤ�س�سات 
القت�سادات  �سهدتها  التي  التحولت  اأن  واحلال  ال�سيا�سية«. 
احلديثة املبكرة، وكذا تلك التي �سهدت عليها الدول، هي التي 
قادت، قبل غريها من العوامل، اإىل اعرتاف تدريجي باأهمية 

»احلرية الدينية«.
اإنَّ م�سدر العنف الديني الأ�سا�سي  وتقول الأ�سطورة الثالثة 
ه��و ال���دول���ة. وذل���ك بحكم م��ا مت اف��رتا���س��ه م��ن اأن ال��دول��ة 
كانت مفرت�سة فنزعت اإىل الت�سلط املطلق؛ وبالتايل اأ�ساعت 
ما  اأن  بيد  املجتمع.  جمموع  على  النخبة  وغلَّبت  ال�سطهاد 
نن�ساه اأن هذا الراأي ال�سائع ي�سقط مفهوم »الدولة احلديثة« 
النا�ض  جت���ارب  يف  غائبة  �سبه  ال��دول��ة  فيه  ك��ان��ت  زم��ن  على 
ال��ع��ادي��ة م��ن ق��ب��ل. واحل���ق اأن ال�����س��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة والأه��ل��ي��ة 
ب��نّي يف حملة  � على نحو ما هو  ال�سطهاد  اأ�ساعت  التي  هي 
»مطاردة ال�ساحرات« � ولي�ست النخب املركزية ممثلة الدولة، 

والتي كانت يف اأغلبها دنيوية الهوى وليربالية الراأي.

الدينية«  »احل��ري��ة  ن�����س��اأة  »م���روي���ات«  امل��وؤل��ف��ان  ي�ستبعد  اإذن، 
ال�سائدة، ويعر�سان »مروية اأخرى« عن بزوغ »احلرية الدينية«. 
واإمنا  و»املعتقدات«،  »الأفكار«  بالرتكيز على  ويفعالن ذلك ل 
على »املوؤ�س�سات« التي حكمت العامل ما قبل احلديث وما طراأ 

عليها من تطور.
كتابهما  يف  املوؤلفان  يقدمها  التي  الأطروحة  تنبِني  وبدورها، 

على ثالث دعاوى:
ل احلكام الدين لت�سويغ  التاريخ تو�سَّ - الدعوى الأوىل: عرب 
قدميا  ك��ان  وك��م  �سلطتهم.  على  ال�سرعية  واإ���س��ف��اء  حكمهم 
اأق��دم ع�سور  منذ  اإذ  ال�سيا�سية.  وال�سلطة  الدين  بني  التعالق 
التاريخ قام توازن بني الدين والدولة. لكنه انك�سر لأول مرة يف 
اأوروبا الغربية. ويدر�ض الكتاب كيف مت النتقال من عامل كان 
فيه الدين وال�سيا�سة ممتزجني اإىل عامل �سارت فيه »احلرية 
الدينية« حتظى بالحرتام وت�ستحق الرعاية. وكان من نتائج 
التعالق الذي حدث عرب التاريخ اأن تو�سلت ال�سيا�سة بالدين، 
فلجاأت اإىل احلد من احلريات الدينية واإىل اإنزال ال�سطهاد 
بالذين يخالفون ال�سنة. ولئن حدث الت�سامح الديني، فاإنه كان 
ت�ساحما م�سروطا، وما كان باحلرية الدينية احلقة. وغالبا ما 
كان يتم الت�سامح مع املن�سقني عن ال�سنة يف املجتمعات ما قبل 

احلديثة، ما مل يهددوا �سلطة احلاكمني.
»احلرية  اإىل  امل�����س��روط«  »الت�سامح  م��ن  الن��ت��ق��ال  ح��دث  كيف 
ال��دي��ن��ي��ة«؟ ثمة »اآل��ي��ات« ق���ادت اأوروب����ا م��ن ت���وازن اجتماعي-
اإىل جمتمعات ليربالية مفتوحة قائمة  اأي  اآخر؛  اإىل  �سيا�سي 

على قواعد حكم عامة.
وقد ب�سط املوؤلفان هذه الدعوى يف الف�سول ال�ستة الأوىل من 
»الت�سامح  التفرقة بني  الأول في�سل  الف�سل  اأقام  اإذ  كتابهما. 
الدينية« مميزا بني طريقتني يف تنظيم  امل�سروط« و»احلرية 
املجتمع: تتمثل الطريقة الأوىل يف �سكل التنظيم الجتماعي 
وبقي  الزراعية،  للمجتمعات  الأوىل  الإقامة  ورثناه عن  الذي 
حا�سرا يف كل اأنحاء العامل اإىل قرون قليلة. وقام على »قواعد 
ه��وي��ة«. وه���ي ق��واع��د ح��ك��م و���س��ل��وك ت��ع��ام��ل الأف�����راد معاملة 
اإىل هويتهم الجتماعية. وتنه�ض الطريقة  بالقيا�ض  تختلف 

محمد الشيخ *



شعبان 1440هـ - أبريل 2019م

3

حلكم  ع��ام��ة  ق��واع��د  ا�ستعمال  على  املجتمع  لتنظيم  الثانية 
اأف��راد املجتمع  املجتمع واإدارة �سلوك الأف��راد. وهي تعامل كل 
على قدم امل�ساواة. ولقد كانت قواعد الهوية مديدة احل�سور 
يف العامل برمته؛ لأنها كانت توؤهل احلكام اإىل �سمان امتيازات 
خا�سة جلماعات اجتماعية خم�سو�سة. وكان من ثمرات ذلك 
اأرخ�ض ال�سبل اإىل حتقيق ذلك.  احلفاظ على النظام. فكانت 
لكن كان لها ثمن باهظ �سواء على م�ستوى الت�سحية باحلرية 
ال�سخ�سية اأو على م�ستوى تبطيء النمو القت�سادي. وبال�سد، 
ال��ه��وي��ة -ال��ق��واع��د  اإىل  ال��ت��ي ل ت�ستند  ك��ان��ت ق��واع��د احل��ك��م 
التكلفة«؛  الأفراد واملجتمعات- »باهظة  واإدارة  احلديثة حلكم 
تقوية  على  ق���ادرة  موؤ�س�سات  يف  ال�ستثمار  تت�سمن  ك��ان��ت  اإذ 
امل�ساواة اأمام القانون بني كل اأع�ساء املجتمع؛ مبا كان يق�سي 
ال��دول��ة.  �سرطة  وتعزيز  حماكمات  واإق��ام��ة  حماكم  بتن�سيب 
القت�سادي  النمو  ي�سمن  اخليار  ذلك  كان  ذل��ك،  مقابل  لكن 
والتجديد. فكان ل بد مما لي�ض منه بد. ويقدم الف�سل الثاين 
اإطارا لفهم العالقة بني الكني�سة والدولة على النحو التايل: 
للمرجعيات  مي��ن��ح  املجتمع  يف  ل��ل��دي��ن  ال��ت��اأث��ريي  ال����دور  ك���ان 
اإذ  و�سيا�سيا؛  اجتماعيا  ب��ال��غ��ة،  اأه��م��ي��ة  الدينية  »ال�����س��ل��ط��ات« 
ال�سلطات الدنيوية مانحة  التاأثري لل�سراكة مع  ت�ستعمل ذاك 
اإياها ال�سرعية ال�سيا�سية مقابل تقوية الدولة القوية ال�سنية 
ال��دي��ن��ي��ة. وي��رك��ز ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث ع��ل��ى امل��وؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ق��ام 
الدواعي  �سكلت  امل�سروط«. وقد فح�ض كيف  »الت�سامح  عليها 
وهذا  امللة.  عن  اخل��روج  من  مواقف  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
بحركة  ان�سجاما  اأك��ر  �سيا�سية  تنظيمات  ب��روز  ترافق  يف�سر 
امل�سروط:  للت�سامح  املظلم  الوجه  النتيجة  وكانت  ا�سطهاد. 
ال���س��ط��ه��اد ال��دي��ن��ي ال���ذي ع��ان��ت م��ن��ه احل��رك��ات الهرطقية. 
والقت�سادية  الجتماعية  ال�سروط  ال��راب��ع  الف�سل  ويتناول 
ت��وازن  ق��ام  وق��د  الغربية.  ب��اأوروب��ا  اليهود  اإق��ام��ة  التي حكمت 
»الت�سامح امل�سروط« على املوارد القت�سادية التي وّلدها قر�ض 
الغاية  اإىل  ه�سا  ت��وازن��ا  وك��ان  اليهودية.  الطريقة  على  امل��ال 
التي  الق��ت�����س��ادي  ال�سنك  ���س��ن��وات  خ��الل  انك�سر  م��ا  ���س��رع��ان 
عرفتها اأوروبا. ويدر�ض الف�سل اخلام�ض ال�سلة بني الظروف 
كما  اليهود.  وا�سطهاد  واملجاعة«  »اجلفاف  الق�سفة  املناخية 
اليهود كانوا مي�سون من ذوي  اأن  ال�ساد�ض كيف  الف�سل  يبني 
الو�سع اله�ض ما اأَْن كان يحدث الت�سكيك يف م�سروعية احلكام.

الدعوى الثانية: يذهب الباحثان اإىل التمهيد لهذه الدعوى 
يكاد  ل  م��ا  ه��زم  يف  اأفلحت  الو�سيطة  الكني�سة  اأن  مبالحظة 
يح�سى من الهرطقات، لكنها اأخفقت يف هزم حركة »الإ�سالح 
الديني«. ومفاد الدعوى اأن احلكام الأوروبيني �سعوا اإىل رفع 
اأك��رب. وقد ترتب عن هذا  اأكر لتح�سيل مداخيل  ال�سرائب 
قيام اأ�سكال من التوتر بني قواعد الهوية امل�ستندة اإىل الدين 
الإ���س��الح.  حركة  ن�ساأت  اأن  فكان  احلكم.  يف  ال��دول��ة  و�سلطان 
ازدي��اد  اإىل  اأدى  اأن  للمفارقة-  -وي��ا  الإ���س��الح  �ساأن  وك��ان من 
حركة ال�سطهاد. وقد ب�سط املوؤلفان هذه الدعوى يف الف�سول 
تاأثري  ال�سابع  الف�سل  در���ض  بحيث  وذل��ك  الالحقة؛  الثالثة 
املوؤلفني،  اإىل  بالن�سبة  الإ���س��الح،  ب��دا  وق��د  الإ���س��الح.  حركة 
ال��دي��ن��ي��ة؛ بحيث  ال��ت��ف�����س��ي��الت  اإىل  مب��ث��اب��ة ���س��دم��ة وج��ه��ت 

واأدى هذا بدوره  ال�سيا�سية.  ال�سرعية  ادع��اءات احلكام  ك�سرت 
�سديد  لكنه  الأث���ر  متفاوت  الأم���د  ق�سري  ديني  ا�سطهاد  اإىل 
املنخف�سة.  والأرا���س��ي  وفرن�سا  اإجن��ل��رتا  يف  �سيما  ل  ال��ب��اأ���ض، 
وح���دث الن��ك�����س��ار الأع��ظ��م ع��ن��دم��ا ���س��ار ب��ن��اء ال��دول��ة بخطى 
حثيثة نحو الأمام �سريه الأ�سرع. وحيثما كان �سلطان الدولة 
اأ�سد، بزغت املوؤ�س�سات اجلديدة. وقد بدا  اأعلى وال�سطهادات 
امل�سروط.  الت�سامح  ت���وازن  م��ع  تتوافق  ل  املوؤ�س�سات  ه��ذه  اأن 
وهكذا، ما عاد حكام اإجنلرتا وفرن�سا وهولندا، بعد عام 1600، 
القت�سادي،  النمو  مع  ه��ذا،  من  اأك��ر  الدين.  اإىل  يخ�سعون 
من  بد  ل  فكان  باهظا،  الن�سيطة  الأقليات  ا�سطهاد  ثمن  بدا 
�سبه  حالة  الثامن  الف�سل  ويف�سر  الليربالية.  ال��دول��ة  ب��روز 
لتنميط  التفتي�ض  اإىل حماكم  التي جلاأت  الإيبريية  اجلزيرة 
اإ�سبانيا  اأف���ول �سلطان  ل��ذل��ك على  اأث���ر  ك��ان م��ن  ال��ن��ا���ض، وم��ا 
التا�سع  الف�سل  القت�سادي وال�سيا�سي بعد عام 1600. ويتتبع 
 .1600 ع��ام  بعد  واإجن��ل��رتا  فرن�سا  يف  حدثت  التي  ال��ت��ط��ورات 
ويرى اأن احلكام �سعوا اإىل العودة اإىل توازن الت�سامح امل�سروط، 
على  اإجن��ل��رتا،  ويف  الكاثوليكية،  م��ن  اأ���س��ا���ض  على  فرن�سا،  يف 
ق��اع��دة م��ن الأجن��ل��ي��ك��ان��ي��ة، لكن ال��ن��ج��اح ك��ان حم����دودا، واأدى 
الرابع ع�سر  لوي�ض  دينية م�ستتة. وقد حاول  اقت�ساديات  اإىل 
طرد طائفة الهوغنوت من بلده، لكنه اأخفق يف ت�سيري فرن�سا 
باأكملها كاثوليكية، واأدى ثمنا اقت�ساديا غاليا على فعلته تلك. 
يف  ال�سنيني  غري  الربوت�ستانت  ب��دوره��ا  اإجن��ل��رتا  وا�سطهدت 
القرن ال�سابع ع�سر قبل اأن تتخلى عن حماولتها اإجناز الت�سنن 
التام بعد عام 1689. لكن القرن الثامن ع�سر الربيطاين �سار 

نحو توازن جديد مع دور للدين اأقل.
عن  ال�سيا�سة  �سناع  م��ن  ال��ع��دي��د  عجز  اإذ  ال��ث��ال��ث��ة:  ال��دع��وى 
ف�سلوا  وال��دول��ة،  الدين  بني  القدمية  ال�سراكة  ترميم  اإع��ادة 
الدولة  و�سلطان  الدينية  الهوية  قواعد حكم  التوتر بني  حل 
بالتخلي عن قواعد الهوية. وبالبدل من ذلك، طوروا اأنظمة 
اإىل  اجلميع  واأخ�����س��ع��ت  ال��ف��ردي��ة  ال��ف��وارق  ع��ن  تغافلت  حكم 
جملة قوانني وتنظيمات م�سرتكة. وهذا ما ف�سل فيه القول 

اإذ ا�ستق�سى الأول ما �سماه  الف�سالن العا�سر واحلادي ع�سر. 
املوؤلفان »اأفول العنف �سد ال�سامية« بعد عام 1600. وقد راأيا اأن 
هذا الأفول ما كان باأثر مبا�سر من الإ�سالح اأو التنوير، بقدر 
ما كان باأثر تنامي �سلطان الدولة الذي حرر الدول الأوروبية 
الوقت  نف�ض  ويف  اليهودي  القر�ض  نظام  اإىل  ال�ستتباع  م��ن 
اأظهر اأنه ما كان لها اأن ت�ستجيب اإىل هذه النزاعات الطائفية. 
ويقر املوؤلفان باأنه يف فرن�سا لعبت مفاهيم الأنوار عن امل�ساواة 
التمييزية، لكن  الب�سر دورا حا�سما يف رفع احلواجز  بني بني 
يف بلدان اأخرى كانت العتبارات الربجماتية املتعلقة ب�سريبة 
الدخل والقت�ساد هي الأهم. وقد عمد الباحثان -يف الف�سل 
والعنف  الدولة  �سلطان  ال�سلة بني  درا�سة  اإىل  احلادي ع�سر- 
وهنا  ال�ساحرات.  حماكمة  منظور  اآخ��ر:  منظور  من  الديني 
ت�ستند  الدولة- وقد �سارت  القانونية -�سلطان  املركزية  جند 
املوؤ�س�سات  على احلد من مقدرة  قد عملت  العام  القانون  اإىل 
من  ال�سعبية  امل��خ��اوف  اإىل  ال�ستجابة  على  املحلية  ال�سرعية 
ال�ساحرات، وحدت من ال�ستعمال العتباطي للتعذيب. وهكذا 
منطق  على  انت�سر  ال��دول��ة  منطق  اأن  كيف  امل��ث��ال  ه��ذا  يبدي 

اجلماعة.
ما هي النتائج االقت�صادية للحرية الدينية؟ 

كانت مت�ساحمة مع  التي  امل��دن  اأنَّ  الثاين ع�سر  الف�سل  ُي��رِبز 
ع�سر  ال��ث��ال��ث  الف�سل  ويفح�ض  اأك����رب.  ب�سرعة  من��ت  ال��ي��ه��ود 
عليه  تتكئ  اأم�ست  ال��ذي  البديل  امل�سدر  بح�سبانها  القومية 
ال�سرعية ال�سيا�سية. ذلك اأن القومية )املدنية ولي�ض العرقية( 
توافقت مع احلكم القائم على القواعد العامة. ويدعي املوؤلفان 
اأن بروز القوميات املدنية �ساعد الدول الأوروبية على ا�ستبدال 
امل���وايل  ال��ع��ام��ة. ويف الف�سل  ب��ال��ق��واع��د  ال��ه��وي��ات��ي��ة  ال��ق��واع��د 
يخرج املوؤلفان عن اأوروبا لبيان اأن اإطارهما التف�سريي ي�سلح 
كان  الأو���س��ط، مثال،  ال�سرق  اأخ���رى. يف  ب��ل��دان  على  للتطبيق 
الدين حا�سما يف ال�سرعية ال�سيا�سية، وكان الت�سامح امل�سروط 
مع الن�سارى واليهود متوافقا مع الداعي الربجماتي للحكام 
ُهوياتية.  اأع���راف  على  قائما  ك��ان  الت�سامح  ه��ذا  لكن  ال��ع��رب. 
وقد عاقت التبعية اإىل هذه الأعراف النمو القت�سادي. واأدى 
بقاء توازن  اإىل  الدولة  �سلطان  ال�ستثمار يف تعزيز  الف�سل يف 
الت�سامح امل�سروط قائما حتى اأدركته الأزمنة احلديثة. ويربز 
الف�سل الأخري الوجه املظلم للدولة احلديثة الذي اأبدت عنه 
اإذ كالهما قمع الدين. وقد  اأملانيا النازية ورو�سيا ال�سيوعية؛ 
اأظهرا املرجعيات الدينية بح�سبانها م�سادر مناف�سة لل�سلطة 

ال�سيا�سية، وكم �سحايا باأقليات دينية.
-----------------------------------------------

الطريق  والتسامح:  »االضطهاد  الكتاب:   -
الطويل إلى الحرية الدينية«.

- المؤلف: نويل. د. جونسون ومارك كوياما.
- الناشر: جامعة كامبريدج، 2019.

- عدد الصفحات: 368 صفحة.

* أكاديمي مغربي
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إسالم األفارِقة.. الخيار الّصوفي
جان-لو آمسال

ينشغل كتاب جان-لو آمسال المعنون بـ"إسالم األفاِرقة" بالبحث األنثروبولوجي، وبمراجعة المقوالت األنثروبولوجية في منطقة غرب إفريقيا وفي دول ما 
وراء الصحراء اإلسالمية. وهو مؤلف لباحث غربي متخّصص في المنطقة، وعلى دراية عميقة بأوضاعها الدينية واالجتماعية. يكتسب الكتاب قيمته العلمية 
من مقاربته النقدية لألنثروبولوجيا االستعمارية وما بعد االستعمارية في المنطقة، في مبحث لطالما انغمس في المهّمات األمنية والتقارير المخابراتية 

طيلة الفترة االستعمارية.

عن  ف�سال  رئي�سة،  اأق�����س��ام  ث��الث��ة  اإىل  كتابه  امل��وؤّل��ف  ي���وزِّع 
متهيد تناول راهن التحولت الدينية يف املنطقة، وخامتة 
حاول فيها التطّرق اإىل م�ستقبل اأو�ساع �سعوب غرب القارة. 
يف الق�سم الأول ي�سّلط الباحث ال�سوء على دواعي الن�سغال 
بالرتاث الديني لدول غرب اإفريقيا يف الدرا�سات الغربية. 
َيلقى الإ�سالم ال�سويف الإفريقي يف التاريخ املعا�سر،  حيث 
تعميمي  ب�سكل  ال��غ��رب��ي��ة  الأب���ح���اث  يف  عليه  ُي��ط��لَ��ق  م��ا  اأو 
»الإ�سالم الأ�سود«، ترحيًبا يف الأو�ساط ال�سيا�سية الغربية، 
بو�سفه اإ�سالما قابال للتطويع وفق مراد الهيمنة الغربية. 
اجلديد'(،  اآيج'/'الع�سر  )'النيو  معتقدات  �سنف  من  فهو 
م�ساٍع  �سمن  وذلك  املعا�سر.  الراهن  يف  واملروَّجة  الرائجة 
جتارية  َمْتَحفية  ثقافة  اإىل  الإفريقية  الثقافة  لتحويل 
َث��ّم للبيع وال�����س��راء، كما ه��و ج��ار مع  قابلة للعر�ض، وم��ن 
للمنطقة.  القدمية  والآث��ار  تومبكتو  يف  املخطوطات  ثروة 
الإ�سالم  وتخويف من  تنفري  تلك احلفاوة يف مقابل  تاأتي 
مب�سحة  م�سوبا  بو�سفه  ُي�����س��ّم��ى،  ك��م��ا  اأو���س��ط��ي«  »ال�����س��رق 
ج��ه��ادي��ة ون�����س��ال��ي��ة. اإذ ي��الح��ظ ال��ب��اح��ث وج���ود حم���اولت 
جادة من توجهات فرن�سية لإبعاد م�سِلمي جنوب ال�سحراء 
طريق  قطع  وحم��اول��ة  العربية،  املغاربية  حا�سنتهم  ع��ن 
بالعمل على  وذل���ك  ال��ت��اري��خ،  ال�����س��ارب يف عمق  ال��ت��وا���س��ل 
»ال��زجن��ي��ة الأ���س��ل��ي��ة« يف مقابل  ال��ه��وي��ة  ُي�ْسبه  اخ��ت��الق م��ا 

الهوية »الإفريقية الإ�سالمية«.
ف��ع��ادة م��ا ُي��ع��َر���ض »الإ����س���الم الأ����س���ود« يف مقابل »الإ���س��الم 
املغاربي« و»الإ�سالم ال�سرق اأو�سطي« و»الإ�سالم اخلليجي«، 
وه���ي حم��اول��ة لن��ت��زاع الإ����س���الم الف��ري��ق��ي م��ن حا�سنته 
الطبيعية. ُيرِبز الباحث اآم�سال الت�سابه بني اأفعال املدر�سة 
الأن��روب��ول��وج��ي��ة  وامل��در���س��ة  الفرن�سية  الأن��روب��ول��وج��ي��ة 
الإجنليزية يف لعِب هذا الدور، �سواء اإبان الفرتة ال�ستعمارية 
والتفريعات  الثنائيات  تلك  اأّن  الكاتب  ًحا  مو�سّ لحقا.  اأو 
امل�سّللة، التي تطغى على املنظور الغربي يف قراءة الإ�سالم 
ال��ت��ن��وع يف ال��ط��رق  اإف���ري���ق���ي���ا، غ��ال��ب��ا م���ا ط��م�����س��ت  يف دول 
وال�سنو�سية  والأحمدية  والتيجانية  )القادرية  واجلماعات 
واملهدوية...( وح�سرتها يف ثنائيات مانوية مغلَقة. كما اأّن 
اأو حتّقر،  تتغا�سى،  الباحث غالبا ما  ِوفق  الغربية  املقاربة 

الغربي،  امل�ستعِمر  مقاومة  يف  اجلليل  ال�سويف  ال���دور  م��ن 
ووقوفه �سّدا منيعا اأمام امل�سخ للهوية الإفريقية. فقد عرف 
وال�سوفية  الدينية  احل��رك��ات  من  العديد  اإفريقيا  ف�ساء 
ما  ذل��ك  ال�ستعمارية.  املخّططات  جابهت  التي  الوطنية 
الغربي، حيث  ال�ستعماري  الغزو  اآث��ار  املوؤلف مع  يالحظه 
جرى اجتثاث احلركات اجلهادية املقاِومة لال�ستعمار، كما 
ال�ساأن مع حركات عثمان بن فودي واحلاج عمر بن �سعيد 
القائمة  املمالك  بتفكيك  ط��ورا  ت���وري.  و���س��ام��وري  فوطي 
اإفريقيا  بالتحكم يف  وتارة  ا�ستعمارية،  ب��اإدارات  وا�ستبدالها 
بتدجني نخبها الفكرية وتطويعها لغاياتها، كما ال�ساأن يف 

�سمال نيجرييا وال�سينغال.
وباملثل ُيربز اآم�سال اأّن الف�ساءات الدينية غري الإ�سالمية 
اأي�����س��ا يف ال��ع��دي��د من  ك��ان��ت ع��ر���س��ًة للقمع ال���س��ت��ع��م��اري 
اأو���س��اط  يف  ن�سالية  دينية  حركة  �سيت  ذاع  فقد  ال��ب��ل��دان. 
��ا م��ن الهتمام  ال��دار���س��ني الأن��روب��ول��وج��ي��ني ون��ال��ت ح��ظًّ
يتعّلق  كيمبانغو.  ���س��ي��م��ون  كني�سة  ح��ال��ة  وه���ي  وال��ب��ح��ث، 
كنغويل  �ساب  ي��د  على  تاأ�ّس�ست  م�سيحانية  بحركة  الأم���ر 
ُت�سّمى  التي  الكونغو،  بلجيكا  )اإّب��ان احتالل  وطنّي متدّين 
ال��ي��وم ال���زاي���ري، وذل����ك يف اأواخ�����ر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�����س��ر(. 
املب�ّسرين  بتعاليم  متاأّثر  عائلي  و�سط  يف  كيمبانغو  ترّبى 
عنا�سر  بني  جتمع  دينية  روؤي��ة  �ساحب  وك��ان  املعمدانيني، 
م�سيحية وحمّلية م�سوبة بطابع اإفريقي، ِمثل القدرة على 
الإ�سفاء والإميان باملخّل�ض املنتظر، وموؤمنة بتحرر اإفريقيا 
من الغازي الأبي�ض. اّتخذت دعوُته الدينية طابعا ن�ساليا 
و�سدر  كيمبانغو  اعتقال  مّت  ولذلك  لال�ستعمار،  مناه�سا 
�سجن  اإىل  بلجيكا حينها  ب��الإع��دام، حّوله ملك  عليه حكٌم 
العتقال،  قْيد  وهو   ،1951 �سنة  كيمبانغو،  وبرحيل  موؤبَّد. 
مل ترتاجع احلركة بل ازدادت اإ�سرارا يف ن�سالها ال�سيا�سي 
 1960 �سنة  الن�سر  حتّقق  حتى  الوطنية،  باأهدافها  وت�سّبثا 
ب��اإع��الن ا���س��ت��ق��الل دول���ة ال��ك��ون��غ��و، وم���ن َث���ّم ح�سل اإق���رار 
الكيمبانغية توّجها دينيا ر�سميا يف الدولة، ومنذ ذلك العهد 
اإفريقيا،  ففي  وطنّيا.  وزعيما  دينيا  خملِّ�سا  كيمبانغو  ُعّد 
�سياغة  اأع���ادت  اأهلية  ح��رك��ات  ظهرت  العموم،  وج��ه  وعلى 
الكاثوليكي  بامل�ستعِمر  الح��ت��ك��اك  اإّب����ان  ال��ّدي��ن��ي،  ال���رتاث 

والربوت�ستانتي، على حد �سواء، وكّيفت عنا�سره وفق روؤى 
خال�سية اأكر الت�ساًقا باملخيال الّديني ل�سعوب القارة.

ثمة  اأّن  الكتاب،  من  الثاين  الق�سم  يف  الباحث  ير�سده  ما 
���س��راع��ا يف امل��خ��ي��ال الإف��ري��ق��ي وح���ول امل��خ��ي��ال الإف��ري��ق��ي، 
توّجه  ب��ني  ال�سحراء،  وراء  م��ا  اإفريقيا  يف  اأح��داث��ه  جت��ري 
م�ستوى  على  املنطقة  ف�ساء  ليحتكر  جاهدا  ي�سعى  غربي 
ع��م��ل��ي وع��ل��ى م�����س��ت��وى ت���اأوي���ل رم������وزه، وم����ن َث����ّم ت��وج��ي��ه 
متنا�سق،  وغري  العنا�سر  متنّوع  جديٍد،  وتوّجٍه  م�ساراته؛ 
اأحيانا ُيظفى عليه طابع التطرف، واأخرى ُينعت بالوهابية 
والت�سّي�ض. وقد جعلت قّلُة املتابعِة والبحِث يف املنطقة من 
خارج الدائرة الغربية، الفرن�سية حتديدا، ال�سورَة الرائجَة 
جَة تاأتي من طرف واحد وتعرّب عن قراءة م�سحونة  واملروَّ

مب�سامني �سيا�سية وا�سحة.
التالعب نف�سه جرى �سابقا يف بالد املغرب الكبري بتفاوٍت، 
يف  ال��ربب��ري«  »الظهري  خللق  الفرن�سي  امل�سعى  خ��الل  م��ن 
ِفيت على الأّول مالمح  مقابل »العن�سر العربي«. حيث اأُ�سْ
ال��دمي��ق��راط��ي��ة والن��ف��ت��اح وع��ل��ى ال��ث��اين م��الم��ح ال��ت�����س��ّدد 
والت�سّلط. وهي يف الواقع اخلطة ال�سيا�سة ذاتها التي اُّتبعت 
اأما  ال�سينغال.  اإىل  بحذافريها  ُنقلت  ثم  اجلزائر  �سيما يف 
بروز  ال�ستعمارية  الفرتة  اإب��ان  �سهدت  فقد  م��ايل،  اجل��ارة 
اأمادو هامباطي با، كان من اأن�سار طريقة يرتاأّ�سها ال�سيخ 
ونفيه  اعتقاله  مَتّ  هاماهلل«،  »ال�سيخ  ب�  املعروف  اهلل،  حماه 
قمع  يف  ال�ستعمارية  الإدارة  مع  تعاون  وبعد  فرن�سا.  اإىل 
احلركات املنا�سلة خالل فرتة اخلم�سينيات، اأم�سى مقبول 
من ِقبل ال�سلطة الفرن�سية، اإىل اأن تويّف يف الت�سعينيات يف 

فرن�سا.
املكّونات  التفريق بني  ا�سرتاتيجية  ال�ستغال على  بداأ  لقد 
الإ�سالم  من  التهوين  عرْب  الإفريقية  والع�سائرية  الَقَبلية 
���ا، وال��ت��ح��ق��ري م���ن احل�����رف ال��ع��رب��ي وم��ن  اأن���روب���ول���وج���يًّ
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف اأو����س���اط الأف���ارق���ة. وذل���ك م��ع مدر�سة 
الأن��روب��ول��وج��ي م��ر���س��ال غ��ري��ول، ال��ت��ي غالبا م��ا راأت يف 
الإ�سالم دعما و�سندا لأو�ساع الركود واجلمود يف الثقافات 
التواكل  تف�ّسي  الإفريقية، متعّللة بتربيرات �سطحية مثل 
بني طلبة املدار�ض القراآنية، الذين يعي�سون على ال�سدقة 

عزالدِّين عناية *
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الأجنبي  العامل  انتقاد  ودون  ت�سّورها،  ح�سب  والتك�ّسب 
ال�ستعماري وعمق تعطيله للن�ساط املجتمعي. وقد ازدادت 
ل��الإ���س��الم بظهوره كمناف�ض دي��ن��ي يف  وت���رية ه��ذا الن��ت��ق��اد 

لة. املنطقة، يقارع احلركات التب�سريية املتغوِّ
الأب���رز،  ال�سحّيَة  اإف��ري��ق��ي��ا  غ��رب  يف  العربية  ال��ّل��غ��ُة  ك��ان��ت 
ال�ستعماُر  ح��ّول  فقد  والثقافة.  املعرفة  لغة  كانت  اأن  بعد 
ال��ع��رب��ي��َة واحل����رَف ال��ع��رب��ي ب��وج��ه ع���ام، يف ل��غ��ات ب��ل��دان ما 
قى  وراء ال�سحراء، اإىل لغة لكتابة التمائم والطال�سم والرُّ
التخّلف  عنوان  العربية  اللغة  باتت  وبالتايل  والتعاويذ. 
واجلمود، ُيزَدرى من يحر�ض على تعّلمها، يف مقابل اللغات 
الأوروبية التي اأُعلي من �ساأن متعلِّمها. واإحقاقا للحّق، فاإّن 
الهجمة التي ر�سد اآثارها جان-لو اآم�سال، كان فيها جانب 
اإّب��ان  الإفريقية  البلدان  يف  الديني  فالتعليم  ال�سّحة،  من 
الفرتة ال�ستعمارية، ترّدى اإىل م�ستوى فاجع، وافتقر اإىل 
اأدنى املعايري البيداغوجية، ناهيك عن خلّوه من امل�سامني 
مه  تقدِّ ومتطّور،  مناف�ض  غربّي  تعليم  مقابل  يف  املعرفّية، 

الإر�ساليات التب�سريية الغربية ب�سكل ُمغٍر.
العربية  ل��ه��ا  ت��ع��ّر���س��ت  ال��ت��ي  اأوار احل��م��ل��ة  ا���س��ت��داد  يف ظ���ّل 
وال���ث���ق���اف���ة الإ����س���الم���ي���ة يف ب���ل���دان غ����رب اإف���ري���ق���ي���ا، ب���رَز 
ال��ربي��ط��اين ج��اك غ��ودي )2015-1919(  الأن��روب��ول��وج��ي 
كونه مينع تطور  �سعواء،  الإ���س��الم حملة  على  ال��ذي حمل 
مقّد�ض  كتاب  ح��ول  فيه  ال��درا���س��ة  لتمحوِر  النقدي  الفكر 
وف���ق ت��ق��دي��ره. م��ف�����ّس��ًرا ال��ت��خ��ّل��ف يف الأو����س���اط الإف��ري��ق��ي��ة 
امل�ستعمر  يد  اقرتفته  ديني ل غري، ومتغا�سيا عما  بعامل 
الباحث  الإفريقية.  املجتمعات  لن�سيج  بنيوي  تدمري  من 
بالنديه نف�سه ذهب هذا  الفرن�سي جورج  الأنروبولوجي 
املذهب يف اعتبار الإ�سالم عن�سر عرقلة للتطّور الإفريقي، 
القرن  م��ن  اخلم�سينيات  ف��رتة  خ��الل  متابعته،  بعد  �سيما 
امل��ا���س��ي، ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ق���راآين يف ل��ي��ب��و ب��ال�����س��ي��ن��غ��ال. م��ا ك��ان 
بالنديه حمايدا ول نزيها ِليجروؤ على العرتاف بالتدمري 
اإبان الفرتة ال�ستعمارية، حيث  الهائل لالإن�سان الإفريقي 
وه��ي  ل��الإ���س��الم،  اه��ت��دائ��ه��م  ���س��ح��اي��ا  ال�سينغاليني  اع��ت��رب 
ط���روح���ات اإي��دي��ول��وج��ي��ة م��غ��ر���س��ة ب��ات��ت ال���ي���وم م��ه��ج��ورة 
والأن��روب��ول��وج��ي��ني،  الجتماعيني  الباحثني  اأو���س��اط  يف 
باعتبار النهو�ض املجتمعي هو فعٌل منبثٌق من داخل البنية 
العميقة  املخيال  عنا�سر  اإىل  م�ستنٌد  وع��ي  وه��و  الأ�سلية، 

لدى ال�سعوب.
ي�سّلط الباحث جان-لو اآم�سال ال�سوَء على مدر�سة مر�سال 
غريول الأنروبولوجية التي مييزها ازدراء الإ�سالم ب�سكل 
من�سَب   )1956 �سنة  )امل��ت��وف��ى  غ��ري��ول  �سغل  فقد  جم��ح��ف. 
تفكيك  مهّمة  ت��وىّل  ال�ستعمارية.  ال�سلطات  لدى  م�ست�سار 
جم��ت��م��ع ال���دوغ���ون وت��ن��ق��ي��ت��ه م��ن اأّي ن��ف�����ٍض اإ���س��الم��ي، من 
ق��ادة مهّمني وعزلهم مثل احل��اج عمر وحفيده  اإبعاد  خالل 
التيجاين. وحاول يف مهّمته طم�ض كّل نف�ض ديني وطني من 
املجتمع الذي توىل متابعته. كانت الباحثة الأنروبولوجية 

ملر�سال  التابعة  البحث  جمموعة  �سمن  دي���رتلن  ج��رم��ان 
�سنة  توّفيت  فرن�سية  وهي  معه،  املتعاونات  واإح��دى  غريول، 
1999. ي���روي ج��ان-ل��و اآم�����س��ال اأن��ه��ا ك��ان��ت ت��ه��ّون م��ن ���س��اأن 
الإ����س���الم الإف��ري��ق��ي وت��ع��ت��رب ظ��واه��ر ال��ت�����س��ّول وال��ف��ج��ور يف 
مّت  وق��د  الإ���س��الم.  ب�سبب  امل��ث��ال،  �سبيل  امل���ايل، على  املجتمع 
تبّني هذه الدعاءات وترويجها من ِقبل ال�سحافة �سّد علماء 
الدين ودعاته يف املنطقة. يروي اآم�سال اأّنه اأثناء اإخراج فيلم 
املدر�سة،  لهذه  التابعني  بع�ض  ِقبل  من  امل��ايل،  ال��رتاث  عن 
م�ساهد  ك��اف��ة  تغييب  مّت  دي����رتلن،  ج��رم��ان  عليه  اأ���س��رف��ت 

امل�ساجد والزوايا عمًدا مع اأّن املنطقة تعّج بهذه املعامل.
نعر�سه،  ال��ذي  الكتاب  م��ن  والأخ���ري  الثالث  الق�سم  يف 
ي��ت��ح��ّدث اآم�����س��ال ع��ن ن��ظ��رة جت��اري��ة يف م��ق��اَرب��ة عالقة 
الإ�سالم التاريخية باملنطقة، حاولت من خاللها العديد 
الو�سيطة  ب��ال��ف��رتة  املن�سغلة  الفرن�سية  امل��وؤل��ف��ات  م��ن 
ال���دور احل�ساري،  اإف��ري��ق��ي��ا، طم�ض  ل��الإ���س��الم يف غ��رب 
الإ�سالمي.  التاأثري  بفعل  النا�سئ  ال�سيا�سي  والتنظيم 
كما يورد اآم�سال �سل�سلًة من اأ�سماء الدار�سني والرّحالة 
احلقبة  اأثناء  العاملني  والإثنوغرافيني  وال�سحافيني 
ال�ستعماري«  »النهب  مبمار�سة  ينعتهم  ال�ستعمارية، 
غرب  ح��ول  معرفًة  ه���وؤلء  �ساغ  م��ع��ريف.  م�ستوى  على 
اإف���ري���ق���ي���ا، ك����ان ال���غ���ر����ض م��ن��ه��ا ال��ت��وظ��ي��ف يف ال�����س��اأن 
ب�ساأن  رة  امل��ح��وَّ امل��ع��ارف  تلك  اع��ت��م��دت  وق��د  ال�سيا�سي. 
اإفريقيا بالأ�سا�ض ترجمات عربية مغربية عن املنطقة، 
مثل »تاريخ ال�سودان« لعبد الرحمان ال�سعدي، و»تاريخ 
الّنا�ض«  واأكابر  اجليو�ض  واأخبار  امللوك  ذكر  الفّتا�ض يف 
ملحمود كعت التنبكتي، و»تذكرة الن�سيان« لبن املختار. 
والواقع اأّن نقل هذه الأعمال الثالثة اإىل الفرن�سية قد 
ت�سّكلت  التي  الغربية،  ال��دع��اوى  على  حا�سما  رّدا  مّثل 
منذ هيغل يف »العقل يف التاريخ«، اأّن ال�سعوب الإفريقية 

هي �سعوب بدون كتابة، وبدون تاريخ، وبدون دولة.
�سمن هذا الِق�سم يورد اآم�سال بع�ض املحاولت املعا�سرة 
امل��ع��ارف الإ�سالمية  ال��ط��اب��ع ال���س��ت��ع��م��اري ع��ن  ن��زع  يف 
احل�ساري  امل��خ��زون  اإدراج  يعيد  مب��ا  اإفريقيا،  غ��رب  يف 
ال�سينغايل،  ح��اول  فقد  اأرح��ب.  للمنطقة �سمن جمال 
الأ����س���ت���اذ ع�����س��م��ان ع��م��ر ك����ني، اإع������ادة ���س��ي��اغ��ة ال��ع��ق��ل 
كتابه  يف  �سيما  الغربية،  املعايري  خ��ارج  م��ن  الإف��ري��ق��ي 
املن�سور  الأوروب��ي��ة«  باللغات  الناطقني  غ��ري  »املثقفون 
دّون��وا  الذين  الأف��ارق��ة  الكّتاب  جممل  م�ستعيدا   ،2003
اأع��م��ال��ه��م ب��ال��ع��رب��ي��ة، اأو اع��ت��م��دوا اخل���ّط ال��ع��رب��ي عرب 
اللغات الإفريقية لتدوين الثقافة املحّلية. اأبرَز ع�سمان 
العربي،  اإفريقيا والعامل  اإ�سالم غرب  ال�سلة بني  عمق 
القرن  اإىل مطلع  بجذورها  ترمي  وهي عالقة قدمية 

العا�سر امليالدي.
ال�ستغال  اإب���راز  عن  الكتاب  خامتة  يف  اآم�سال  يغفل  ل 
التعليمي مع  ال��ت��ع��اون  دع��م  امل��غ��رب��ي واجل���زائ���ري على 
اأو  ال��ط��الب،  با�ستقبال  ���س��واء  الإف��ري��ق��ي،  اجل���وار  دول 
وعقد  املهرجانات،  واإقامة  التعليمية،  املوؤ�س�سات  بدعم 
ال��ذي  للتطّرف  مناق�سة  روؤي���ة  خلق  بق�سد  امللتقيات، 
يذهب  املنطقة  مل�ستقبل  ا�ست�سرافه  ويف  املنطقة.  ي�سّوه 
قد  ال�سويف  الإفريقي  الإ�سالم  اأّن  اإىل  اآم�سال  الباحث 
اليوم  وه��و  ال�ستعمار،  من  التحرر  يف  مهّما  دورا  لعب 
يلعب دورا مماثال يف التحرر من النحرافات احلا�سلة، 
ثنائية  اختالق  يجري من  ما  املهّمة يف ظل  ثقل  رغ��م 
واأخرى  للغرب  مالئمة  اإحداها  الإفريقي،  الإ�سالم  يف 

مناوئة له ومنبوذة.
م��وؤل��ف ج���ان-ل���و اآم�����س��ال »اإ����س���الم الأف����ارق����ة.. اخل��ي��ار 
تعيد  التي  املهّمة،  العلمية  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  ه��و  ال�سويف« 
دقيق  ب�سكل  الغربية  الأنروبولوجية  الأع��م��ال  ق��راءة 
ولفت يف الف�ساء الإفريقي، وهو عمٌل ر�سنٌي ين�ساف 

اإىل �سل�سلة الأعمال اجلادة للفكر الغربي.
اأبحاث يف  اآم�سال هو مدير  ��ف: جان-لو  امل��وؤلِّ نبذة عن 
بفرن�سا.  الجتماعية  للعلوم  العليا  الدرا�سات  مدر�سة 
اأ�سدر  الإفريقية«.  الدرا�سات  »دفاتر  دورية  وهو مدير 
لغات خمتلفة منها:  اإىل  ُترِجمت  الأعمال  العديد من 
الإفريقي  و»الفن  اإفريقيا«  يف  الهوية  »اأنروبولوجيا 

املعا�سر« و»النف�سال عن الغرب«.
-----------------------------------------------

الكتاب: »إسالم األفاِرقة.. الخيار الصوفي«.
تأليف: جان-لو آمسال.

الناشر: منشورات ميلتيمي )ميالنو( ، 2018.
عدد الصفحات: 147 صفحة.

* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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األكويني والسوق: نحو اقتصاد إنساني
ماري ل. هيرشفيلد

بالمبادئ  محرج  الالهوتيون عن جهل  يكشف  ما  غالبًا  االقتصاد،  عن  الكتابة  عند  مختلفة.  فكرية  عوالم  إلى  والالهوتيون  االقتصاديون  ينتمي  ما  عادة 
أو غير ذات  الالهوتية، حيث يرفضونها باعتبارها غير علمية  االقتصادية األساسية. من جانب آخر، ال يبدي كثير من االقتصاديين اهتماًما كبيًرا باألسئلة 
صلة بالحياة المعاصرة. يبحث االقتصاديون في كيفية عمل األسواق ويميلون إلى وضع األسئلة األخالقية جانبا. أّما الالهوتيين، يتوقون إلى تناول المخاوف 
التي تثيرها نتائج السوق على السلوك الفردي. تسعى ماري ل. هيرشفيلد، إلى ربط هذين المجالين في عمل مبتكر حول االقتصاد وفكر القديس توما 
األكويني إلثراء محادثة االقتصاد والالهوت. وفًقا لهيرشفيلد، فإّن االقتصاد الراسخ في الفكر األكويني يدمج العديد من رؤى االقتصاديين مع رؤية أوسع 
للحياة الجيدة، ويمنحنا بعدًا نقدًيا ألوجه القصور األخالقية للرأسمالية الحديثة. في نهج توما األكويني، ال يمكن التوفيق بين األخالق واالقتصاد إذا بدأنا 
بأسئلة ضيقة حول األجور العادلة أو مقبولية الربا حسب وصف الكاتبة. بدالً من ذلك، يجب أن نبدأ بفهم كيف تخدم الحياة االقتصادية سعادة اإلنسان. 
النقطة األساسية هي أّن الثروة المادية هي سلعة مفيدة وقيمة فقط بقدر ما تسمح للناس باالزدهار. تستخدم هيرشفيلد تلك الرؤية لتطوير حساب 
اقتصاد إنساني حقيقي تهم فيه االهتمامات العملية والمادية ولكن السعي وراء الثروة من أجل مصلحته ليس هو الهدف النهائي. االقتصاد األكويني 
الذي تحدده هيرشفيلد قادر بالتالي على التعامل مع ثقافتنا كما هي، مع االستمرار في تقديم التوجيه حول كيف يمكننا أن نجعل االقتصاد يخدم الصالح 

اإلنساني بشكل أفضل. ماري ل. هيرشفيلد هي أستاذة في االقتصاد والالهوت بجامعة فيالنوفا، أبحاثها تتمحور حول السياسة االقتصادية.

ت�����س��م��ل امل���و����س���وع���ات ال���ت���ي ت��ن��اق�����س��ه��ا ه��ري���س��ف��ي��ل��د يف 
ما  القت�ساد؟  مناق�سة  الالهوت  ي�ستطيع  هل  كتابها: 
راهب  وه��و  الإكويني،  توما  به  ي�ساهم  اأن  ميكن  ال��ذي 
دومينيكي من القرون الو�سطى، يف فهمنا لقت�ساديات 
ال���ق���رن احل�����ادي وال��ع�����س��ري��ن؟ ومل�����اذا الق��ت�����س��اد لي�ض 
حمايًدا من حيث القيمة كما يعتقد الكثري من النا�ض 
من منظور املال والرغبة وال�سعادة؟ واأي�ساً ملاذا امللكية 
اخلا�سة �سيء جيد بالإ�سافة اإىل مناق�سة عدم امل�ساواة 
�سبعة  يف  الكتاب  ياأتي  هنا  من  القت�سادية؟  والعدالة 
اهلل  خلدمة  بعنوان:  ياأتي  الأول  الف�سل  ففي  ف�سول. 
اأو اجل�سع؟ احلوار بني الالهوت والقت�ساد. والف�سل 
ال��ث��اين ب��ع��ن��وان من����وذج الخ��ت��ي��ار ال��ع��ق��الين وق��ي��وده. 
الكاتبة عن  فتتحدث  والرابع  الثالث  الف�سلني  اأّم��ا يف 
من  العملي  للعقل  املميز  الإن�ساين  والتمرين  ال�سعادة 
منظوري اخللفية امليتافيزيقية والف�سيلة. اأّما الف�سل 
مرتبة  القت�سادية  احل��ي��اة  ب��ع��ن��وان:  فياأتي  اخلام�ض 
الليربالية  من  ال�ساد�ض:  الف�سل  ويف  ال�سعادة.  ح�سب 
اخلا�سة،  امللكية  ب�ساأن  الأكويني  تعاليم  العدالة:  اإىل 

والف�سل الأخري نحو اقت�ساد اإن�ساين: نهج عملي.
الف�سل الأول يتعلق مبجال علم الالهوت. ال�سبب يكمن 
يف اأننا نحتاج اإىل علم الالهوت القت�سادي، على عك�ض 
القت�ساديات الب�سيطة، لأّن »القت�ساد نف�سه ل ميكن 
اأن يوفر اإطاًرا ياأمر بالزدهار القت�سادي اإىل الأطراف 
اجلميع  يخدم  اأن  يجب  القت�سادي  ف��الزده��ار  العليا، 
املتاأ�سل  الأخ��الق��ي  اخلطاب  يوفر  اأن  ميكن  هنا  وم��ن 

الكاتبة.  و���س��ف  على ح�سب  الإط����ار  ه��ذا  ال��اله��وت  يف 
يتعلق مبدى  �سيء  ب��اأي  يوحي  ذات��ه ل  بحد  ه��ذا  لكن 
ارتباط القت�ساد بالالهوت. ما زلنا بحاجة اإىل معرفة 
الالهوتي.  لالقت�ساد  ال�سحيحة  واحل��دود  الأ�ساليب 
من هنا فهري�سفيلد تدر�ض ثالثة احتمالت: الالهوت 
كم�ساهم لالقت�ساد، وتق�سيم العمل بني القت�ساد وعلم 

الالهوت، والنقد الالهوتي لبنية القت�ساد.
الف�سل ال��ث��اين ه��و مل��ح��ة ع��ام��ة ع��ن من���وذج الخ��ت��ي��ار 
ب�سكل  هري�سفيلد  تلخ�ض  الأرث��وذك�����س��ي.  ال��ع��ق��الين 
مفيد افرتا�سات النموذج وحمتواه، كما ت�سرد العديد 
م�ساركتها  يطرح  ال��ذي  النموذج  لهذا  التحديات  من 
يف  ت�سرح  الالحقة.  الف�سول  يف  الأك��وي��ن��ي  تف�سري  يف 
التي يعتربها  امل��ب��ادئ  العديد من  واح��د وتدعم  وق��ت 
الق���ت�������س���ادي���ون اأم������را م���ف���روغ���ا م���ن���ه، م��ث��ل ال��ت��م��ي��ي��ز 
والرفاهية،  املنفعة  بني  والعالقة  املعياري،  الإيجابي 
وطبيعة العقالنية. رغم اأن هري�سفيلد تنتقد جوانب 
اأّن���ه���ا ت��ت��ح��دى احل��ج��ج �سد  الخ��ت��ي��ار ال��ع��ق��الين، اإل 
القت�ساديني،  غري  بها  يقوم  التي  العقالين  الختيار 
املعيارية  النتقادات  من  العديد  اأن  كيف  تبني  والتي 

ت�سيء لفهم طبيعة القت�ساد.
ال��ك��ت��اب ملحة ع��ام��ة عن  ي��ق��دم  ال��ث��ال��ث  اأّم���ا يف الف�سل 
ن��ظ��ري��ات الأك���وي���ن���ي ح����ول ال�����س��ب��ب ال��ع��م��ل��ي واحل��ي��اة 
بني  والخ��ت��الف  الت�سابه  اأوج��ه  على  م�سدًدا  اجل��ي��دة، 
كل  يعتقد  العقالين.  الختيار  ومن��وذج  القت�ساديني 
يت�سرفون  الب�سر  اأن  والق��ت�����س��ادي��ني  الأك��وي��ن��ي  م��ن 

ل��ت��ح��ق��ي��ق غ���اي���ة، ح��ي��ث ي�����س��ف ت��وم��ا���ض ه����ذه ال��غ��اي��ة 
بال�سعادة، يف حني ي�سميها القت�ساديون بالفائدة. ومع 
ذلك، فاإّن فهم الأكويني لتلك الغاية يختلف اختالًفا 
كبرًيا عن الفهم الذي يت�سوره القت�ساديون. على وجه 
اخل�سو�ض، يرتكز مفهوم الأكويني لل�سعادة على فكرة 
كمال كينونة الفرد. يتميز الأكويني عن القت�ساديني 
يف اإ����س���راره امل����زدوج ع��ل��ى اجل��ان��ب الأخ���الق���ي جلميع 
مو�سوعي  مبفهوم  التزامه  اإىل  بالإ�سافة  اخل��ي��ارات، 
ل��ل��خ��ري، وال����ذي ي��ع��د م��ع��ي��اًرا مي��ك��ن ل��الأ���س��خ��ا���ض من 
الف�سل  ي�ستك�سف  اأح��ك��ام��ه��م.  ع��ل��ى  احل��ك��م  خ��الل��ه 
التزاماته  وكذلك  الأك��وي��ن��ي،  فكر  اجل��وان��ب من  ه��ذه 
مفتاح  م��ع��ن��ى.  متنحهم  ال��ت��ي  الإل��ه��ي��ة  امليتافيزيقية 
الأكويني يف الأخالق والعقل هو العرتاف باأّن اخليار 
الإن�ساين هو لي�ض حول احل�سول على ما نريد بكفاءة 
بقدر ما يتعلق بتعلم كيفية احل�سول على ما هو جيد 

حقا.
الف�سل الرابع يتحول من امليتافيزيقيا اإىل الأخالق. 
اأق�����س��ر ف�سل يف ال��ك��ت��اب، تقدم  اأّن����ه  ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن 
للف�سيلة  الأر�سطية  النظرة  اإىل  ال��ق��راء  هري�سفيلد 
هذا  يختلف  كيف  يو�سح  كما  الإن�����س��ان��ي��ة،  وال�����س��ع��ادة 
من  القيا�سي  العقالين  الختيار  من��وذج  عن  احل�ساب 

حيث علم الوجود الختياري وطبيعة ال�سعادة.
ال��ف�����س��ل ال�����س��اد���ض ه��و الأك����ر ت��رك��ي��ًزا ع��ل��ى امل�ستوى 
الأكويني  حجج  تداعيات  يتناول  اإن��ه  حيث  املوؤ�س�سي، 
على حقوق امللكية والأ�سواق والعدالة القت�سادية. اإنه 

محمد السالمي *
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الأرثوذك�سي  القت�ساد  بني  والتناق�ض  ج��ذاب،  ف�سل 
واإعادة بناء هري�سفيلد لالأكويني. رمبا من امل�ستغرب 
اأن الأكويني هو حماور مفيد لالقت�ساديني يف الع�سر 
امللكية اخلا�سة هي �سرعية،  باأن  احلديث لأنه يجادل 
ول��ي�����س��ت ف��ق��ط ت���ن���ازًل ع��ن ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����س��ري��ة. وم��ع 
ذلك، هناك تباينات بني وجهات نظر توما�ض وخرباء 
الق��ت�����س��اد احل��دي��ث ح���ول ن��ه��اي��ة امل��م��ت��ل��ك��ات وتبادلها 
ب�سكل �سحيح. بالن�سبة اإىل الأكويني، »ميتد احلق يف 
الب�سائع  �سراء  على  القدرة  اإىل  اخلا�سة فقط  امللكية 

وتوزيعها.
وامتداد  خال�سة  عن  عبارة  فهو  الأخ��ري  الف�سل  اأم��ا 
بني  خ��الل اجلمع  اإليها من  التو�سل  التي مت  للروؤى 
تقول  توما�ض.  اقت�ساديات  مع  الأرثوذك�سي  القت�ساد 
ه��ري���س��ف��ي��ل��د اإن����ه م���ن امل���ث���ايل اأن ن��ت��وق��ع م���ن اجل��ه��ات 
امل�سلحة  ن��ح��و  نف�سها  ت��وج��ي��ه  ال��ف��اع��ل��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ال�سخ�سية  القت�سادية  الأن�سطة  م��ن  ك��ل  يف  العامة 
الكثري  يقدم  الأكويني  اإط��ار  ي��زال  ل  لكن  واملوؤ�س�سية، 
والتو�سيحية.  الإر�سادية  الجتماعية  العلوم  من  لكل 
تنتقد هري�سفيلد القت�ساديني لإ�سرارهم ب�سدة على 
يف  الكفاءة  يعاملون  بينما  املعياري،  الإيجابي  التمييز 
اإىل  �سيا�سي غري مقبول. وخل�ست  وقت واحد كهدف 
ال���ذي ف�سره  اأن الق��ت�����س��اد،  ال��ت��اأك��ي��د م��ن ج��دي��د على 
الأكويني، له مكان ذو معنى يف املحادثة العامة متعددة 
التخ�س�سات حول العدالة واحلياة الفا�سلة واملجتمع 

ال�سالح.
تطوير  يف  لالإعجاب  مثري  ب�سكل  جنحت  هري�سفيلد 
هري�سفيلد  ت��ق��دم  بالقت�ساد.  غني  له��وت��ي  ارت��ب��اط 
منوذًجا جذاًبا ومتطوًرا لكيفية التعامل مع الالهوت 
الالهوتيني غالباً  اأن  اإىل  الكاتبة  ت�سري  القت�ساد.  يف 
�سيا�سات  لعتماد  لهوتية  م��ذك��رة  فقط  يقدمون  م��ا 
لهوتية.  غري  لأ�سباب  بالفعل  يف�سلونها  اقت�سادية 
وبالتايل فهم يف�سلون يف اأخذ حجج اقت�سادية معينة 
حيث  للعمل  م�سطنًعا  تق�سيًما  يخلقون  اأو  بجدية 
يكت�سف الالهوت نهايات احلياة الب�سرية. يتجاهل هذا 
لالقت�ساد  ال��اله��وت  ي�سكلها  التي  التحديات  امل��وق��ف 
امل��ب��ادئ لل��ت��زام��ات فل�سفية  وي��ت��ن��ازل ع��ن الكثري م��ن 
اأن يقوم الالهوتيون  غري مف�سرة. تقرتح هري�سفيلد 
بتطوير ميتافيزيقا غنية ميكن من خاللها التعمق يف 

التفكري القت�سادي. 
ال��اله��وت  ب��ني  اأي�����س��ا خ��ل��ق ح����وار  حت����اول هري�سفيلد 
والق��ت�����س��اد، وه���و اأم����ر ي��ق��ول ال��ع��دي��د م���ن ال��زع��م��اء 

الدينيني اإنه �سروري لكنهم غري قادرين على القيام به. 
كم منهم �سيكون قادراً على اخلو�ض يف مناق�سات مثل 
الإيجار واحلد الأدنى لالأجور كما تفعل هري�سفيلد؟، 
املو�سوعية  وج���ود  حقيقة  م��راع��اة  يف  احل��ي��ل��ة  تكمن 
عنها  التعبري  يتم  التي  للب�سر  الذاتية  والتف�سيالت 
اأنه  النقاد  بع�ض  ي��رى  لل�سوق.  اليومية  العمليات  يف 
اإهماله  العمل، فهو  ك��ان هناك عيب واح��د يف ه��ذا  اإذا 
للتو�سط بني الالهوت والقت�ساد، اأي ال�سيا�سة. تدرك 
هري�سفيلد جيًدا احلاجة اإىل ترتيب هرمي للب�سائع 
اأن��ه من  اأي نوع من القت�ساد . يبدو لدى توما�ض  يف 
الطلب  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  ي��ح��دث مثل  اأن  املحتمل  غ��ري 
دون وجود نوع من ال�سلطة وراء ذلك. من �ستكون له 
هذه ال�سلطة وكيف �ستتحكم هي اأمور �سيا�سية ولي�ست 
ميكن  ل  ال�سيا�سية،  ال��و���س��اط��ة  غ��ي��اب  يف  اق��ت�����س��ادي��ة. 
النظام  م��ع  يتعاي�ض  اأن  لتوما�ض  ال��اله��وت��ي  للنظام 
مثل  الليربالية  الدميقراطية  تقدم  لل�سوق.  العفوي 
املقابل،  ول��ك��ن يف  ال��و���س��اط��ة.  اأ���س��ك��ال  م��ن  ال�سكل  ه��ذا 
تك�سف حركاتنا ال�سعوبية املعا�سرة، اأنها تعمل بطريقة 
مييل  املعا�سرين،  العقالنيني  كل  مثل  مر�سية.  غري 
الريا�سية  الدقة  عن  البحث  اإىل  القت�سادي  اخلبري 
مثريان  والفل�سفة  ال��اله��وت  لأن  التحديد  وج��ه  على 
بينما  بال�سيا�سة؛  وي��ط��ال��ب��ان  ك��ب��ري  ح��د  اإىل  ل��ل��ج��دل 
يف�سل القت�سادي امل�سمون العملي على النظري. لقد 
بذل القت�ساد احلديث الكثري لرفع م�ستويات املعي�سة 
املادية يف جميع اأنحاء العامل، وف�سل فقط يف الأماكن 
التي مل يتم تنفيذها بعد. هذا التقدم حقيقي ويجب 
العتبار كما ترى هري�سفيلد. ومع ذلك،  اأخ��ذه بعني 

اأن  اأج��ل  النظريات من  ل ميكن لالقت�ساديني جتنب 
يكونوا قادرين على التنبوؤ بال�سلوك الإن�ساين والتاأثري 
على ال�سيا�سة العامة. بداأوا يف ابتكار مناذج »الختيار 
الف�سيلة  اأخ��الق��ي��ات  تهمل  النماذج  ه��ذه  ال��ع��ق��الين«. 

باعتبارها غري واقعية اإن مل تكن منافقة.
ي��ت��ي��ح ا���س��ت��ك�����س��اف ه���ذه امل��و���س��وع��ات امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ة ل� 
الزمنية  ال�����س��ع��ادة  ب��ني  ال��ع��الق��ات  حتليل  هري�سفيلد 
يف  الرائعة  للروؤية  الق�سوى  وال�سعادة  الكاملة  غ��ري 
توما�ض  كتابات  يف  هري�سفيلد  تنظر  الآخ���رة.  احل��ي��اة 
بعناية  اهتمامها  وت��ك��ر���ض  الق��ت�����س��ادي��ة،  امل�سائل  ع��ن 
واإ�سراره  اخلا�سة  امللكية  يف  احلق  عن  توما�ض  لدفاع 
على اأن نطلب الب�سائع املادية نحو �سعادتنا النهائية. 
مناق�ستها للملكية اخلا�سة ت�سيء ب�سكل خا�ض، حيث 
يوؤيد توما�ض احلق يف امللكية اخلا�سة، لكنه لي�ض حًقا 
امللكية  اإىل حق نظرة جون لوك يف  مطلًقا ول ي�ستند 
الذاتية. احلق يف امللكية اخلا�سة لي�ض مطلًقا لأن اهلل 
لبع�ض  فقط  ولي�ض  الأ���س��خ��ا���ض  جلميع  �سلًعا  يخلق 
الأف��راد. ومع ذلك، فمن الناحية العملية، تعد امللكية 
تخلق  لأنها  للموارد  وفعاًل  جيًدا  ا�ستخداًما  اخلا�سة 
هذا  يوفر  مواهبهم.  ولتنمية  للعمل  للنا�ض  ح��واف��ز 
مناق�سات  يف  للم�ساركة  مهمة  م���وارد  الدقيق  امل��وق��ف 
امل�ساواة  وع��دم  وال�سرائب  امللكية  حقوق  ح��ول  ال��ي��وم 
القت�سادية. مع تو�سيح مفاهيم توما�ض القت�سادية 
وامليتافيزيقية، فاإن هري�سفيلد تذهب اإىل احلديث مع 

الفكر القت�سادي املعا�سر.
هري�سفيلد  م��ن��اق�����س��ات  اأن  ال��ك��ت��اب  ه���ذا  يف  اجل��م��ي��ل   
ل��غ��ري الق��ت�����س��ادي��ني. كما  ال��ف��ه��م  الق��ت�����س��ادي��ة �سهلة 
ا بع�ض احلجج املثرية لالهتمام  تغطي هري�سفيلد اأي�سً
املتغريات يف مناذج  ال�سلوكي، وتناق�ض  حول القت�ساد 
الختيار العقالين. يطور الكتاب منوذًجا رائًعا متمثال 
يف مناق�سة العالقة بني الدين والقت�ساد؛ فالكتاب هو 
بعالقة  املهتمني  لكل  اإ�سافة  وهو  اأطروحته  يف  فريد 

الإميان بالقت�ساد.
-----------------------------------------------

اقتصاد  نحو  والــســوق:  األكويني  الكتاب: 
إنساني.

المؤلف: ماري ل. هيرشفيلد.
.Harvard University Press :الناشر

عدد الصفحات: 288 صفحة.

* كاتب ُعماني



شعبان 1440هـ - أبريل 2019م

8

من نحن؟ وكيف وصلنا إلى هنا؟
ديفيد ريتش

كتاب يعرُض المساهمات لبحوث الـDNA المرتبط باكتشافات أثرية وبحوث جينات المجتمع البشري للكاتب ديفيد ريتش )David Reitch(، وهو يعرُض في 
هذا الكتاب أطروحات يصف فيها اكتشافات أظهرها فريقه البحثي أو فرق بحثية أخرى، هذه األطروحات مبنية على تحليالت ومقارنات بين الـDNA األثري و 
الـDNA البشري الحديث من مجتمعات بشرية مختلفة حول العالم. تتمركز النتائج المعروضة في كتاب ديفيد ريتش حول االستطراد بأنَّ كل المجتمعات 

البشرية الحالية تتكون من مزيج نتج عن هجرات بشرية متتالية امتزجت على مرار العصور.
العلماء والنقاد أشادوا بالكتاب، ووصفوه بالبحوث الرائدة في مجال جينات المجتمع البشري، لكنه انُتقد أيضا لطريقة كتابته وطريقة تعامله مع العرق 

البشري، وإن أشار نقاد آخرون إلى أنه ال شيء في الكتاب يمكن اعتباره عنصريا.

اجلينات  علوم  ي��در���ض  جينات،  ع��امل  ريت�ض  ديفيد 
املتعلقة باجلينوم الب�سري امل�ستخل�ض من اكت�سافات 
ت�سكيالت  ي��ق��ارن  بحوثه  يف  ب�سرية.  لبقايا  اأث��ري��ة 
ب�سرية  جمموعة  اأي  لكت�ساف  الوراثية  الطفرات 
ديفيد  التاأريخ.  وامتزجت يف فرتة ما قبل  هاجرت 
اأر�سد  الأكادميية  حياته  من  زمنية  فرته  يف  ريت�ض 
املجتمع  جينات  ع��ل��وم  يف  املخت�ض  ال��ع��امل  قبل  م��ن 
 ،1960 ال��ع��ام  ومنذ  ���س��ف��روزا.  ك��اف��ايل  لوكا  الب�سري 
درا���س��ة من خاللها يطابق بني  ح��اول تطوير  لوكا 
الأثرية  والكت�سافات  التاأريخ  قبل  ما  ب�سر  درا���س��ة 
واللغات التي من املمكن اأن يكونوا قد توا�سلوا بها 

يف تلك الفرتة.
املجتمع  ج��ي��ن��ات  ع��ل��م��اء  ا���س��ت��ط��اع   ،2010 ال��ع��ام  ويف 
الوراثي  النووي  احلم�ض  �سل�سله  اكت�ساف  الب�سري 
DNA للب�سر القدامى والتعرف على جميع القواعد 

اإجن��ازا عظيما  ذل��ك  ك��ان  ل��ه،  املكونة  النيرتوجينية 
مقارنة بالطريقة القدمية التي كانت معتمدة على ال�

DNA امل�ستخل�ض من امليتوكوندريا املوجودة بكرة 

الع�سو  ه��ي  امل��ي��ت��وك��ون��دري��ا  ال���س��ت��خ��ال���ض،  و�سهلة 
التنف�ض اخل��ل��وي وحت��ت��وي  امل�����س��وؤول ع��ن  اخل��ل��وي 
اأي�سا على حم�ض ال�DNA اخلا�ض بها، امليتوكندريا 
موجودة بن�سخ عديدة يف كل خلية، وتنقل من جيل 
اإىل اآخر فقط عن طريق اجلانب الأمومي؛ فجميع 
امليتوكوندريا املوجودة يف خاليا ج�سمك كلها ورثتها 
امل�ستخل�ض من  ال��ن��ووي  ف��ق��ط، احلم�ض  اأم���ك  م��ن 
ين�ض  الذي  املثري  بالكت�ساف  ُمتعلق  امليتوكوندريا 
طريق  عن  متقاربون  احلاليني  الب�سر  كل  اأن  على 

ه��ذا  امل��ي��ت��وك��ون��دري��ا،  امل���وج���ود يف   DNA�ال ح��م�����ض 
التقارب و�سف مبيتكوندريا حواء، ام��راأة عا�ست يف 

اإفريقيا حوايل 16.000 �سنة من الآن تقريبا.
مت  بالكامل  الأث���ري  الب�سري  اجلينوم  ا�ستخال�ض 
القوية من هيكل  الداخلية  با�ستخدام عظمة الأذن 
اجلينوم  طريق  عن  وكذلك  اأث��ري��ا،  اكت�سف  ب�سري 
الب�سري احلديث من جمتمعات ب�سرية من مناطق 
امل�ستخل�ض  اجلينوم  بالأخ�ض  العامل،  من  خمتلفة 
ب�سرية منعزلة، كل ذلك كان كفيال  من جمتمعات 
ما  يف  الب�سر  ب��ني  والن��دم��اج��ات  الهجرات  بت�سكيل 
قبل التاريخ خالل 5000 �سنه املنق�سية، كذلك هذه 
البيانات دعمت ا�ستدللت موثوقة عن الندماجات 
 5000 ع��ن  بكثري  اأق���دم  زمنية  ف��رتة  يف  الب�سر  ب��ني 
اأطاحت  عام، املعرفة اجلديدة من اجلينوم الأث��ري 

بالكثري من التخمينات عن اأ�سول الب�سر.
ز على غرب  الكتاب ركَّ املذكور يف  العمل  الكثري من 
واآ���س��ي��ا، جمتمعتني(؛ حيث  اأورا���س��ي��ا )اأوروب����ا  ق���ارة 
اللغة  اأن  ويليم جونز  ال�سيد  اكت�سف  العام 1786  يف 
اللغة  تعد  -ال��ت��ي  القدمية  الهندية  ال�سن�سكريتية 
يف  امل�ستخدمة  واللغة  الهندية،  للديانة  الر�سمية 
القدمية-  الهندية  الفل�سفية  املن�سورات  الكثري من 
وال��ل��غ��ة ال��ي��ون��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة ل��غ��ت��ان م��ت��ق��ارب��ت��ان. 
ع��ل��م��اء ال��ل��غ��ات احل��ال��ي��ني ي��ع��رف��ون ع��ائ��ل��ة ال��ل��غ��ات 
للغات  ال�ساملة  اللغات  عائلة  باأنها  الهندواأوروبية، 
ولغات  واليرانية،  والإيطالية،  وال�سلتية،  الأملانية، 
الهند ال�سمالية ال�ساملة للغات الأوردو، والبنجابي، 
لكيفية  تف�سري  اأي  دون  وامل��راث��ي...اإل��خ،  والبجايل، 

ريت�ض  واح���دة.  عائلة  لت�سكل  اللغات  ه��ذه  اجتماع 
يف  احلديثة  الب�سرية  املجتمعات  اأن  كتابه  يف  اأو�سح 
ال�سعوب  ان��دم��اج  ع��ن  نتجت  الهند  و���س��م��ال  اأوروب����ا 
الأ����س���ل���ي���ة يف ك���ال امل��ن��ط��ق��ت��ني ب�����س��ع��وب ال��ي��ام��ن��اي��ا 
امل�ستوية  املناطق  ال�سهوب،  مناطق  يف   Yamnaya

اإل يف مناطق  ال�سجر  بالع�سب وقلة  املغطاة  املمتدة 
بال�ستيب  امل��ن��ط��ق  ه���ذه  ت��ع��رف  اجل���ب���ال والأن����ه����ار. 
ب��ال��رو���س��ي��ة، وم��ن��اط��ق ه���ذه ال�����س��ع��وب ت��ق��ع حت��دي��دا 
الندماج  ه��ذا  قزوين.  وبحر  الأ���س��ود  البحر  �سمال 
منف�سلتني  ه��ج��رت��ني  يف  ���س��ن��ه   5000 ق��ب��ل  ح����دث 
من  كانت  ال�سهوب  مناطق  �سعوب  ولل�سرق.  للغرب 
واألفت  عربات،  ا�ستخدمت  �سعوب  املتنقلني،  البدو 
ركوب اخليل، وبداأت يف ا�ستخدام م�ستقات احلليب، 
اأي  على  بال�سيطرة  ال�سعوب  ل��ه��ذه  �سمح  ذل��ك  ك��ل 
املحرك  كانت  هجراتهم  فيه.  رحالها  حطت  مكان 
الأ�سا�سي للع�سر الربونزي، ورجال احلروب يف هذه 
النهب  خالل  من  والغنى  الرفعة  اكت�سبت  ال�سعوب 
والغت�ساب. الهجرات مل تقت�سر فقط على �سعوب 
من  الهجرات  اأي�سا  �سملت  لكنها  فقط،  اليامنايا 
جمتمعات اأخرى ذات �سطوة رجولية مطلقة. ريت�ض 
علق على هذه امل�ساألة: »الذكور من املجتمعات القوية 
يف العادة متيل لالرتباط بن�ساء من جمتمعات بقوة 

اأقل«.
التاريخ  قبل  فيما  والن��دم��اج  الهجرة  عملية  نف�ض 
اأو�سح  ريت�ض  القارات.  جميع  يف  الب�سر  بني  حدثْت 
ي�سرتكون  وك��وري��ا  ال��ي��اب��ان  يف  الب�سر  اأن  ك��ت��اب��ه  يف 
ال��وراث��ي  ال��ن��ووي  حم�سهم  م��ن   %80 ن�سبته  فيما 

طالل اليزيدي *
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ب�����س��ب��ب ال��ه��ج��رة، ل��ك��ن ال��ب��ول��ي��ن��ي��زي��ني ���س��ك��ان ج��زر 
ه��اج��روا يف  ن�سبيا حديثا،  ه��اج��روا  ال��ه��ادي  املحيط 
اآلف ال�سنوات املا�سية من منطقه تايوان، الدلئل 
اأي�سا قد تزعج الكثري؛ فالهيكل العظمي لب�سر من 
�سكان اأمريكا الأ�سليني عمره اأكر من 10000 �سنة 
�سكان  من  القرابة  ناحية  من  مرتبط  اأن��ه  يبدو  ل 
حاليا،  ال��ه��ادئ  املحيط  ج��زر  يف  القاطنني  القبائل 

الذين يطالبون بتلك العظام الب�سرية لدفنها.
النانديرثال�ض جمموعة من الب�سر الأوائل انقر�سوا، 
ل  للنانديرثال�ض  العائد  اجلينوم  م��ن  ج���زًءا  ل��ك��نَّ 
يزال موجودا؛ فكل الب�سر احلاليني الغري اأفريقيني 
ميلكون على الأقل 2% من احلم�ض النووي العائد 
 100،000 بني  ما  اأن  اأو���س��ح  ريت�ض  للنانديرثال�ض. 
احلديثون  الب�سر  ت���زاوج  الآن،  م��ن  �سنة  و50،000 
ذريتهم  وحملت  النانديرثال�ض،  الأوائ��ل  الب�سر  مع 
تلك اجلينات العائدة للنانديرثال�ض كل مكان حول 
الأر�ض. يف هيكل اأثري قدمي من رومانيا بعد حتليل 
 DNA م��ن   %9 ميتلك  اأن���ه  ت��ب��نيَّ  ال���ن���ووي  حم�سه 
ال�سطفاء  اأن  رج��ح��وا  فالعلماء  ال��ن��ان��دي��رث��ال�����ض؛ 
الطبيعي عمل على اإزالة جينات النانديرثال�ض منذ 
ذلك التزاوج بني الب�سر احلديثني والنانديرثال�ض.

ال��ف��ك��رة الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ه��ي��م��ن��ة ال��ت��ي م���ن امل��م��ك��ن اأن 
بقعة  يف  جمتمع  اأي  اأنَّ  هي  الكتاب  من  ت�ستخل�ض 
انت�سار  اأر�ض معينة تغري جذريا مرات عديدة منذ 
الب�سرية ما بعد الع�سر اجلليدي؛ وذلك بحد ذاته 
املمتزجة  الهجينة  الب�سرية  الطبيعة  ب��اأنَّ  اع��رتاف 
من جمتمعات خمتلفة يجب اأن تتغلب على اأي اأفكار 
ب��اأر���ض  الب�سر  م��ن  معينة  جماعة  بتاأ�سيل  معنية 
 The البيكر  رج��ال  املتحدة  للمملكة  فبالن�سبة  ما، 
بريطانيا  يف  الب�سر  م��ن   %90 ا�ستبدلوا   Brakes

حوايل 4500 �سنة من الآن.
ا�ستنتاجات ريت�ض يف كتابه لها اأي�سا تاأثري يف املجال 
اأ�سارت  الهند  يف  بحوثه  املثال  �سبيل  فعلى  الطبي؛ 
اإىل العواقب الوخيمة من تزاوج الأقارب من نف�ض 
املتنحية،  الأم��را���ض  من  الكثري  فهنالك  الطائفة؛ 
ويف بع�ض الأحيان كال الزوجني يحمل طفرة وراثية 
ا، ويف احلقيقة طوائف  جلينات من ن�سب قدمي جدًّ
كهذه جتعل طريقة تق�سي اجلني امل�سبب �سهلة لأن 

اجلني امل�سبب من املمكن حتديده بعالمة مميزة.
الوقت  مع  كتابه،  يف  ريت�ض  طرحها  التي  فال�سورة 

�سوف ت�ستجمع العديد من البيانات الدقيقة، مثلما 
نهاية،  ولي�ست  بداية  داروي��ن  ت�سارلز  درا�سات  كانت 
ولفريقه  ل��ه  ممتنني  ن��ك��ون  اأن  علينا  ي��ج��ب  ول��ك��ن 
ل��واق��ع  ال�����س��ورة احل��ي��ة  ومل�����س��اع��دي��ه لو�سعهم ه���ذه 
الكوكب قبل ع�سرنا احلديث، هذا الكتاب جدا مثري 

لو�سوحه وملحتواه.
والعمل  بالكتاب  اإعجابهم  اأب����دوا  وال��ن��ق��اد  العلماء 
ال���رائ���د م���ن ق��ب��ل ال��ك��ات��ب يف ه���ذا امل���ج���ال، ال��ك��ت��اب 
�ض لالنتقاد لطريقة كتابته وتعامله مع  كذلك تعرَّ
الأعراق املختلفة للب�سر، لكنَّ الكثري من النقاد مل 
يالحظوا اأي �سيء يف الكتاب من املمكن اأن يعرب عن 

اآراء عن�سرية.
ال��ع��دي��د م��ن ال��ن��ق��اد اع���ت���ربوا ال��ك��ت��اب ع��م��ال رائ��ع��ا، 
ومنهم جارد داميون يف جمله نيويورك تاميز، الذي 
اأ�سار اإىل اأنه مبقدور املخت�سني يف علوم اجلينات اأن 
من  ما  �سخ�ض  لأ�سالف  ج��دا  معمق  ب�سكل  يبحثوا 
خ��الل الأب��ح��اث ال��رائ��دة امل��ذك��ورة يف الكتاب، واأ�سار 
ركز  ال���ذي  جيوجرافيك  النا�سيونال  م�����س��روع  اإىل 
بالتحديد جينوم  اآب��ائ��ه��م،  ج��ي��ن��وم  م��ن  ق��ط��ع  ع��ل��ى 
املايتوكوندريا من الأم والكرومو�سوم الذكوري« من 
الأب، للمقدرة على حتديد اأ�سالف �سخ�ٍض ما، والآن 
بعد التمكن من احل�سول على اجلينوم الكامل من 
عظام اأثريه مثلما فعل ريت�ض، �سنتمكن ب�سهولة من 
معرفة اأ�سول اأ�سالف �سخ�ض ما عن طريق مقارنة 
العظام  من  امل�ستخل�ض  باجلينوم  ال�سخ�ض  جينوم 

الأثرية.

ال���ن���اق���د ب���ي���رت ف���ورب�������ض م����ن ج����ري����دة اجل����اردي����ان 
الربيطانية، اعترب الكتاب رائعا جدا يف و�سوحه ويف 
حمتواه اأي�سا، فمن وجهة نظر بيرت ا�ستطاع ريت�ض 
يف كتابه التعامل مع النتهاكات العن�سرية امل�ستمدة 
الق�سايا  كبع�ض  الب�سر،  من  جمموعه  اأ���س��ول  من 
العن�سرية مثل اأيديولوجيات النازية. فورب�ض يقول 
يف نقده اإن كتاب ريت�ض يعر�ض لنا در�سا مهما على 
الكوكب  من  معينة  منطقة  يف  الب�سري  املجتمع  اأن 

تبدلت ب�سكل م�ستمر منذ اآخر ع�سر جليدي.
كتاب ريت�ض اأول كتاب يطرح التاأثري اجلذري الذي 
اأحدثه �سل�سلة حم�ض نووي ل�سخ�ض ما قبل التاأريخ 
وتعامل  الب�سري،  املجتمع  جينات  ع��ل��وم  جم��ال  يف 
اأحد  اأن��ه  اعتبار  على  رائعة  �سردية  بطريقة  ريت�ض 
الرائدين واملخت�سني يف هذا املجال. ريت�ض يف كتابه 
الختالف  اأن  من  للعن�سرية  املولد  القلق  جتاهل 
اجلينات،  ث��وب  يف  ي��ك��ون  والأع����راق  املجتمعات  ب��ني 
لكنه عر�ض املقابل اأن كل الأع��راق تعر�ست لدرجة 
كبرية من المتزاج مع بع�سها البع�ض يف كل فرتات 
التاريخ جاعال من الأفكار التاريخية القدمية بنقاء 
عرق معني من الب�سر فكرة حمقاء بناء على الأدلة 

العلمية.
خمترب واأبحاث ريت�ض طورت بع�ض من الإح�ساءات 
املعلوماتية  البيولوجيا  طرق  من  والعديد  املعقدة، 
ا�ستطاعوا  الكمبيوتر  با�ستخدام  حاليا.  امل��وج��ودة 
ت�سكيل ومعرفة البيانات املتعلقة باجلينوم لأ�سخا�ض 
من  ا�ستخل�ست   DNA قطع  م��ن  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا 
لفهم جديد  تو�سلوا  ذل��ك  بعد  وم��ن  اأث��ري��ة،  عظام 
اأ�سارت  التي  هي  ريت�ض  فبحوث  الب�سري،  للتاريخ 
كل  يف  النانديرثال�ض  جينوم  م��ن  بقايا  وج��ود  اإىل 
وبحوث  اأعمال  الإفريقيني.  غري  احلاليني  الب�سر 
ريت�ض اأ�سارت اإىل اأن �سكان الكوكب خمتلطون ب�سكل 
كتاب  بالفعل  الكتاب  هذا  الأجيال.  مر  على  متكرر 

رائع، جميل ال�ستطراد، ومليء باملعلومات.
-----------------------------------------------
- الكتاب: »من نحن؟ وكيف وصلنا إلى هنا؟«.

- المؤلف: ديفيد ريتش.
 ،Oxford University press -الــنــاشــر: 

2018م.
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الثقافة الرقمية
 دومينيك كاردون

هناك تعريف شائع للثقافة الرقمية يقول إّنها تعبير يشير إلى التغييرات الثقافية الناتجة عن تطوير ونشر التقنيات الرقمية وخاصة اإلنترنت والويب. في 
الواقع، إّن العوالم الرقمية تسربت بقوة إلى حياتنا اليومية على شكل تطبيقات لم يعد باإلمكان االستغناء عنها مثل تطبيقات النقل العمومي والخاص، 
المرتاد مبتدًئا أم ال، فإّن  الرقمية وتنزيل الكتب والمحتويات اإللكترونية... سواء كان  ارتياد المكتبات  والحجوزات عبر اإلنترنت بمختلف أنواعها، وخاصية 
الثقافة الرقمية تدلل على الصعوبات، وتمنح المرتادين سهولة في استخدام الوسائل الرقمية والشبكات االجتماعية، التي أصبحت في عصرنا الحالي، من 

الصعب التحكم في جاذبيتها وإغراءاتها.

دومنيك  للربوفي�سور  الرقمية«  »الثقافة  ك��ت��اب  يعر�ض 
ك�������اردون ت���اأم���ال يف ه����ذا ال���ع���امل ال���رق���م���ي ع���رب ت��اري��خ��ه 
بداية  م��ن  منطلقا  و�سيا�ساته،  واق��ت�����س��اده  وج��غ��راف��ي��ات��ه 
الإنرتنت اإىل ع�سر حتديات الذكاء ال�سطناعي، متوقفا 
يف ك��ل درا���س��ة م��ن درا���س��ات كتابه عند ك��ل حالة على حدة 
يف  اإنغلبارت  دوغ  خمترب  منها:  نذكر  ملمو�سة.  اأمثلة  مع 
�ستانفورد، والنظام التنظيمي ليوكيبيديا اأو اأي�سا اإعالنات 
املواقع التجارية وتاأثريها على املرتادين وحمتوى الويب 

وتطوره ال�سريع.
ي��ق��رتح دوم��ن��ي��ك ك�����اردون يف ك��ات��ب��ه »ال��ث��ق��اف��ة ال��رق��م��ي��ة« 
م�ساعدة القارئ على تفكيك وتف�سري العوامل الرقمية، لأّن 
التقنيات موجودة يف كل مكان، ونحن ن�ستخدمها كل يوم 
وب�سعور من التعود والألفة. طبعا هذا يحتاج اإىل مرجعية 
معرفية وعلمية. ولعل هذا ما ميثل حتديا حقيقيا لتجاوز 
هذا ال�سعور بالألفة والنتقال اإىل مرحلة امل�ساءلة عن بعد 
وبف�سول عن كل هذه التحولت القت�سادية والجتماعية 
والثقافية وال�سيا�سية التي متار�سها التكنولوجيا الرقمية 
بب�ساطة  تقوم  ل  الرقمية  الثقافة  لكن  جمتمعاتنا.  على 
ا على  بتفكيك ق�سايا املجتمع الرقمي، ولكنها تعرفنا اأي�سً
كيفية ا�ستخدام الأدوات الرقمية وممار�ستها وا�ستك�سافها. 
التي  الثالثة  الأ���س��ي��اء  ه��ي  والتحقق  وال��ق��ي��ام  املعرفة  اإن 
املختلفة  املوا�سيع  خمتلف  يف  ك���اردون  دومنيك  بها  يقوم 
عرب  تدريبية  دورات  نتائج  تت�سمن  وال��ت��ي  الكتاب،  لهذا 
الإن����رتن����ت، وور����س���ات ع��م��ل��ي��ة ع���ن ال��ت��ع��ّل��م��ات ال��ربجم��ي��ة، 
التي  الرقمية  وال�ستك�سافات  الإج���راءات  من  وجمموعة 
جتمع بني املعرفة واملهارات املكت�سبة. غالًبا ما تتم مقارنة 
ب��الإجن��ازات  جمتمعاتنا  يف  الرقمية  التكنولوجيا  اإدخ���ال 
ال��واق��ع،  يف  ال�سناعية.  للثورات  الرئي�سية  التكنولوجية 
اأ�سبحت املقارنة �سرورية، لأّن الثورة  مع اخرتاع املطبعة 
الرقمية هي يف املقام الأول ثورة معرفية. كما كان احلال 
مع الثورة الورقية، لقد جاءت لإدخال املعرفة واملعلومات 

اإذا كنا ن�سنع الرقمية،  اإىل كل جانب من جوانب حياتنا. 
فاإّنها ت�سنعنا اأي�سا. لهذا ال�سبب اأ�سبح من ال�سروري اأن 
ما  املعا�سر على فهم  الإن�سان  ت�ساعد  رقمية  ثقافة  ن�سكل 
اإدراك���ه يف ي��وم من الأي���ام، خ�سو�سا مع تطور  قد يتجاوز 

اخلوارزميات والذكاء ال�سطناعي.
ي��ط��ور ال��ت��ول��ي��ف ال��ه��ائ��ل لآث�����ار ال���ث���ورة ال��رق��م��ي��ة ح�سب 
دوم��ي��ن��ي��ك ك����اردون - ع���امل الج��ت��م��اع يف و���س��ائ��ل الإع���الم 
الرقمية-   الثقافة  وعلوم  والت�سالت  املعلومات  وتقنيات 
كيفية  ���س��رح  على  ال��ك��ات��ب  يحر�ض  جينيالوجيا  م��ن��ظ��وًرا 
ظهوره يف �سياق وخيارات اجلهات الفاعلة يف اإن�ساء اأجهزة 
كثري  يف  وح���ددت  اأث���رت  التي  قيمهم  وك��ذل��ك  الكمبيوتر، 
من الأح��ي��ان، وما زال��ت، الأداء احل��ايل ل�سبكات الإنرتنت 
اإىل  ال�ساعي  الرقمي  الندفاع  املوؤلف  يقارن  والت�سالت. 

اإزاحة املطبعة.
ولبلوغ مراميها يعبئ النظام الرقمي العديد من املهارات 

والأدوات وخدمات تكنولوجيا املعلومات الرقمية.
يقرتح كاردون حول مو�سوع من النادر جًدا فهمه والإحاطة 
اأو العلوم  به ب�سمولية، حتلياًل يتقاطع فيه علم الجتماع 
والت�����س��الت،  املعلومات  وع��ل��وم  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية 
تكنولوجيا  متكنت  ال��ت��ي  القطائع  ب��دق��ة  ال��ك��ات��ب  لي�سف 
الت�سال  مبمار�سات  يتعلق  فيما  اإح��داث��ه��ا  م��ن  املعلومات 
وال�ستهالك والإنتاج. يف كثري من الأحيان، يعتمد املوؤلف 
اأهم - املهند�سني واملديرين والعلماء وال�سيا�سيني –  على 
ال�سخ�سيات  اأدوار  ا�ستعادة  يف  غر�سه  تلبي  دينامية  خللق 
ال��ع��ظ��ي��م��ة غ��ري امل��ع��روف��ة غ��ال��ًب��ا، ال��ت��ي ���س��اه��م��ت يف ن�����س��اأة 
الثقافة الرقمية بدءا من اأ�سول الإنرتنت، الويب كملكية 
الجتماعية،  وال�����س��ب��ك��ات  ال��ت�����س��ارك��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  م�����س��رتك��ة، 
الف�ساء العام الرقمي، اقت�ساد املن�سات، ثم اأخريا البيانات 

الكبرية واخلوارزميات.
يعر�ض الف�سل التمهيدي املواجهة بني الثقافات املختلفة 
حول الت�سميم املعلوماتي. تاريخياً، تطورت �سبكة الويب 

م��ن خ���الل اجل��م��ع ب��ني م��ع��رف��ة امل��ه��ن��د���س��ني )امل�سممني( 
وجم��ت��م��ع��ات )امل�����س��ت��خ��دم��ني( وال��ع�����س��ك��ري��ني )امل��ط��ال��ب��ني 
كبري  ح��د  اإىل  يف�سر  ه��ذا  ل���ك���اردون،  بالن�سبة  ب��احل��ل��ول(. 
جتاه  والتوترات  بالإنرتنت  املرتبطة  التحررية  الفل�سفة 
الإنرتنت  �سبكة  على  ال�سيطرة  يف  ترغب  التي  ال�سلطات 
ت�ستخدم  ع���ام،  ب�سكل  اإل����خ.  وال�����س��رك��ات،  م��ث��ل احل��ك��وم��ات 
�سبكات الكمبيوتر من قبل اجلمعيات عرب الإنرتنت التي 
اأو امل�سالح يف بع�ض  اأو الهتمامات  ت�سرتك يف النتماءات 
الأحيان: بع�ض اجلهات الفاعلة تهدف بعد ذلك اإىل ن�سر 
الجتماعي  بالتغيري  للمجتمع  ي�سمح  اف��رتا���س��ي  ع���امل 
ال���دول  امل�ستقلة م��ق��اب��ل  امل��ن��اط��ق  ك��ن��وع م��ن  وال�����س��ي��ا���س��ي، 
املجتمعات  بع�ض  ترغب  الر�سمية،  ال�سيا�سية  واملوؤ�س�سات 
يف حت�سني حياة الإن�سان من خالل ا�ستغالل الآلة اأو حتى 
اأو  اجلن�ض  ن��وع  تغيري  ع��ن طريق  ج��دي��دة  ه��وي��ات  ت�سكيل 

العمر اأو اجلن�سية، اإلخ.
الإجابات  التذكري بطبيعة  الكتاب هو  اهتمامات  اأهم  اأحد 
يف  التحررية.  والقيم  الحتياجات  هذه  عن  التكنولوجية 
عمليات  ع��ن  الكمبيوتر  اب��ت��ك��ارات  تنتج  م��ا  غالًبا  ال��واق��ع، 
ومن  الغالب.  يف  املبدعون  هم  امل�ستخدمون  يكون  اأ�سلية، 
الناحية  من  ترتبط  التي  الفريو�سية  البتكارات  �سمنها 
يف  خا�سة  املتج�سد،  والن��ف��ت��اح  امل�ساركة  بثقافة  النظرية 
ال��ربام��ج امل��ج��ان��ي��ة، وال��ت��ي مي��ك��ن ا���س��ت��خ��دام��ه��ا وتعديلها 
توؤثر  جميعهم.  امل�ستخدمني  ل�سالح  قيود  دون  وتوزيعها 
الكمبيوتر على  اأجهزة  ا�ستخدامات  التغريات اجلذرية يف 
كل من املنتجات والعمليات. وجت�سد، مو�سوعة ويكيبيديا 
بالن�سبة لكاردون، مثال جليا لإعادة ت�سكيل تبادل املعرفة 

بني منطق ال�سوق واملوؤ�س�سة ذات املنفعة العامة.
املناق�سات  يف  الرقمية  امل�ساركة  التاليان  الف�سالن  يتناول 
وه��ذا   - اجل��دي��دة  الرقمية  الت�����س��الت  وعمليات  ال��ع��ام��ة 
ال�سابقة،  املوؤلف  اأعمال  مع  اخل�سو�ض  وجه  على  يتوافق 
وت�سنيفها  الجتماعية  ال�سبكات  بو�سف  الأم���ر  ويتعلق 

سعيد بوكرامي *
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الفاعلة  اجلهات  روؤي��ة  العتبار  بعني  ياأخذ  لنموذج  وفًقا 
وطرائق خطابها: من جهة مييز كاردون الهوية احلقيقية 
للتاأكد من مدى  الفرتا�سية،  الهوية  الإنرتنت من  عرب 
بعني  ي��اأخ��ذ  اأخ����رى،  وم��ن جهة  ال��واق��ع،  م��ع  م�سداقيتها 
ميل  ال��ن�����س��ط��ة،  اأو  املكت�سبة  ال��ه��وي��ة  ح��ي��ث  م��ن  الع��ت��ب��ار، 
م�ستخدمي الإنرتنت اإىل اإظهار ما هم عليه فعال اأو ماذا 
الت�سنيفات،  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  ل��ذل��ك،  نتيجة  يفعلون. 
م��ث��ل ال��ه��وي��ة امل��دن��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ري، اإىل اإخ�����س��اع الأف����راد 
ال�سبكات  على  احلقيقية  خ�سائ�سهم  عن  يعلنون  الذين 
الج��ت��م��اع��ي��ة، يف ح��ني تنتج ال��ه��وي��ة امل���ذك���ورة م��ن خ��الل 
الإنرتنت. وبالتايل  املن�سورة على  املعلومات  عملية عر�ض 
اأ�سكال م��ن متظهر  ، حت��دد ه��ذه الأن���واع م��ن الهوية ع��دة 
اأو  لإظهارها  التوا�سلية:  املن�سات  على  الفاعلة  العنا�سر 
اإخفائها. يف الواقع، اإن ال�سبكات الجتماعية لديها اأنظمة 
الهويات  عالئقية حم��ددة ت�سكل ج��زًءا ل يتجزاأ من ن�سر 
ت�سمح  اإنها  ح�سرية.  رقمية  الأحيان  بع�ض  يف  تكون  التي 
للجميع باختيار ما يبثه واإ�سفاء الطابع الدميقراطي على 
واإن  الكتابة - حتى  اأو  املو�سيقى  الإبداعية مثل  املمار�سات 
كانوا يعيدون مطابقة معينة ويطرحون ق�سايا تنظيمية 

وا�سحة للغاية.
الف�ساء  لهذا  وا�سحا  ت��اأث��ريا  هناك  اأّن  على  امل��وؤل��ف  ي�سر 
الرقمي اجلديد على املمار�سات الدميقراطية، لأنه يعمل 
على تنمية اأ�ساليب جديدة للتعبري والحتجاج، لأن العامل 
ولكّنه  وت�ساركي،  باأنه ل مركزي  النطباع  الرقمي يعطي 
ل يوؤدي اإىل �سكل �سيا�سي م�ستقر وعملي. وحتى واإن ظهر 
حراك دميقراطي عرب الإنرتنت دون املرور عرب ال�سيا�سة 
ال��ي��وم عن  ح���دود  اإىل  ي�سفر  ف��اإّن��ه مل  الإع����الم،  و�سائل  اأو 
يتعر�ض  ذاته  ال�سياق  ويف  التمثيلية.  للدميقراطية  بديل 
ه��ذه  ب�سبب  للخطر  الإخ���ب���اري���ة  وال��ق��ن��وات  ال�����س��ح��ف��ي��ون 
تخفي�ض  ومنها  والتعبري،  النقا�ض  من  اجلديدة  الأ�سكال 
فاإن  املقابل  يف  الأح��ي��ان،  بع�ض  يف  اإي��رادات��ه��ا  اأو  جمهورها 
املقام  ويف  ب�سلطتها،  حتتفظ  التقليدية  الإع���الم  و�سائل 

الأول قدرتها على اإثبات حقيقة واقعية.
امل�ستجدات  اآخ���ر  الأخ��ريي��ن  الف�سلني  يف  امل��وؤل��ف  يناق�ض 
الرقمية. ويبداأ اأوًل بالدور القت�سادي لكبار م�سغلي تقنية 
الإلكرتونية،  والتجارة  البحث،  حمركات  مثل  املعلومات 
اإلخ. لقد  وال�سبكات الجتماعية، وم�سنعي الإلكرتونيات، 
متكنت هذه ال�سركات الفتية من حتويل العنا�سر الأ�سا�سية 
للثقافة الرقمية اإىل روؤو�ض اأموال �سخمة وموؤثرة. وي�سري 
كاردون يف هذا ال�سدد اإىل املعار�سة التقليدية بني تقا�سم 
الرقمية  املن�سات  تعتمد  امل��ن�����س��ات.  واق��ت�����س��اد  الق��ت�����س��اد 
ب�سكل متناق�ض على احللول التقنية املوثوقة بني مقدمي 
اأ���س�����س��ت جن��اح��ه��ا ع��ل��ى توظيف  ال��ع��ر���ض وال��ط��ل��ب، لكنها 
الت�سويق،  يف  ثورة  اأحدثت  التي  الإنرتنت  عرب  الإعالنات 

لأنها منحت العامل الرقمي اإمكانية الو�سول اإىل معلومات 
احلا�سر  يف  املحتملني  امل�ستهلكني  �سلوك  ع��ن  دق��ة  اأك���ر 

وامل�ستقبل.
الكبرية  ال��ب��ي��ان��ات  اإىل  ال��ك��ت��اب  ي��ع��ود  الأخ����ري،  الف�سل  يف 
واخلوارزميات الطموحة اإىل جتاوز الذكاء الب�سري والتي 
�سبق اأن ناق�سها الكاتب يف اأعماله ال�سابقة. يف خ�سم متاهة 
على  رئي�سيا  رهانا  البيانات  تقييم  يعترب  الرقمي،  العامل 
الإنرتنت، يذكر كاردون اأربعة معايري حتدد قيمة البيانات 
التنبوؤ  على  وقدرتها  و�سمعتها  و�سلطتها  �سعبيتها  وه��ي: 
الكاتب  يوؤكد  املعايري،  ه��ذه  على  ع��الوة  لكنه،  بال�سلوك. 
اأّن ا�ستغاللها ياأتي من طرف الآلت. ومادام الأمر يتعلق 
هذا  ون��ت��ائ��ج  معنى  يف  الت�سكيك  فيجب  وت��ق��ن��ي��ات،  ب���اآلت 
ال�ستغالل للبيانات. على �سبيل املثال ل احل�سر: لتاأ�سي�ض 
تنبوؤات خوارزمية متكن من جرد انتقالت املت�سفحني عرب 
يعطي  اأن  ميكن  حاليا  فاإّنها  نتائجها،  وتوقع  النرتنيت 
الباحث  اأو  املت�سفح  ع��ن  مغلوطة  اأو  �سحيحة  معلومات 
حتديات  ف��اإّن  ذل��ك،  اإىل  بالإ�سافة  البحث.  حمركات  عرب 
اإنهاء حتليله بالإ�سارة  املراقبة الرقمية دفعت كاردون اإىل 
بذكاء اإىل اأن كتابه، الذي ينفتح على الوعود بعامل اأف�سل 
ال�سيطرة  م��ن:  اأي�سا  يحذر  الإعالميات  رواد  تخيله  كما 
ومتثل  اجل��دي��دة.  التقنيات  بف�سل  اخلا�سة  احل��ي��اة  على 
تنوير  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ك��ت��اب  ل���روح  تلخي�سا  اخل��امت��ة 
الرقمي  بالتاأثري  املرتبطة  واملخاطر  بالإمكانيات  القارئ 

على احلياة الجتماعية لالإن�سان املعا�سر.
وق��ب��ل اخل��ت��م ن��ذك��ر ب����اأن ك��ت��اب ك������اردون ي��ق��دم ع����ددا من 
يف  الإغ���راق  دون  الرقمية  الثقافة  لفهم  املفيدة،  املفاتيح 
التي  الأ���س��ي��اء  وم��ن  وال�سطالحية،  التقنية  التعقيدات 
يف�سرها بطريقة جيدة العوامل التي ت�سبب الإدمان على 
الثقافة الرقمية. تتميز كتابة كاردون باأ�سلوب �سائغ، يجعل 

للتكنولوجيا.  املعقدة  املو�سوعات  رغم  املتناول  يف  الكتاب 
ل�سفرة  تفكيكه  عند  اخل�سو�ض،  وج��ه  على  ذل��ك  ويظهر 
اخلوارزميات والذكاء ال�سطناعي وبعبارات ب�سيطة، ولكن 
كتاب  ي�ستند  الأ�سا�سية.  الق�سايا  اأهمية  من  التقليل  دون 
ك��اردون، من جهة، على منهج تعليمي، اكت�سبه من خالل 
الطابع  ذات  واملحا�سرات  التدريبية  ال���دورات  من  �سنوات 
والهيكل الرتبوي، لهذا يتيح للقارئ ا�ستفادة منهجية من 
حمتويات الكتاب. ومن جهة اأخرى، فاإّن هذا الو�سوح يكون 
ب�سرامة علمية كبرية.  الكتاب  م�سحوًبا يف معظم مظان 
ف�سول  تنهي  التي  الببليوغرافية  الإح���الت  تذكرنا  كما 
اإىل  ي�سعى  الذي  ال�ست�سرايف  الأكادميي  باملجهود  الكتاب، 
باملفاجاآت  حمفوف  راه��ن  مو�سوع  يف  والتحقيق  التعميم 
وم�سامينه  العلمية  اأ�س�سه  تتغري  لأن  وقابل  وامل�ستجدات 

الرقمية ب�سرعة مذهلة.
يف اخلتام ن�سري اإىل اأّن دومينيك كاردون هو عامل اجتماع 
وب��اح��ث م�����س��ارك يف م��رك��ز درا���س��ة احل��رك��ات الجتماعية 
جم��ال  يف  املتخ�س�سني  اأف�����س��ل  م��ن  وي��ع��د   .)EHESS(
ا�ستخدامات  درا���س��ة  يف  �ساهم  بحيث  ال��رق��م��ي��ة.  الثقافة 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات الت�����س��ال، وحت����ولت م��واق��ف ال��ع��م��ل حتت 
ُب��ع��د، وال��ع��الق��ات  ت��اأث��ري التقنيات ال��رق��م��ي��ة، وال��ع��م��ل ع��ن 
اأوائل  منذ  الثقافية  واملمار�سات  الجتماعي  التوا�سل  بني 
على  بحثه  يف  ركز  كما  الع�سرين،  القرن  من  الأول  العقد 
ا�ستخدامات الإنرتنت يف �سياقات خمتلفة: مثل برجميات 
وال�سبكة  التعبريية  املمار�سات  بني  والعالقة  ويكيبيديا، 
ال�سبكة  وممار�سات  الإن��رتن��ت،  م��دون��ات  على  الجتماعية 
عمله  ي�سعى  اإل��خ.  الإن��رتن��ت،  عرب  الجتماعية  للخدمات 
والديناميكيات  ال��ع��ام  الف�ساء  يف  ال��ت��ح��ولت  حتليل  اإىل 
تو�سيح  اإىل  خا�ض  ب�سكل  يهدف  والعالئقية.  التعبريية 
حول  الجتماعية  العلوم  ل�ستجواب  الرقمية  الأ�ساليب 
والتوا�سل  الثقافية  واملمار�سات  ال�سيا�سي  اللتزام  اأ�سكال 
اإج������راء حتليل  ���س��رع يف   ،2010 ع���ام  وم��ن��ذ  الج��ت��م��اع��ي. 
التي  ال�سخمة  والبيانات  ال��وي��ب  خل��وارزم��ي��ات  اجتماعي 
تهدف اإىل فهم كل من ال�سكل الداخلي للح�سابات والعامل 

الذي تتوقعه الآلت احلا�سبة يف جمتمعاتنا.
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لهذا.. ليس العالم على شفا االنهيار!
مارتن بودري

وا ُيعلنون أنَّ العالم على شفا االنهيار، يقف الفيلسوف الفلمنكي مارتن بودري أستاذ الفلسفة والعلوم  على عكس المفكرين المتشائمين الذين ما انفكُّ
األخالقية بجامعة خنت البلجيكية، مدافعًا قويًا، على نطاق واسع، في كتابه الجديد، عن التفكير المغاير، في سياق بحثه عن رموز وصور التشاؤم حول 
أن  العلم والتنوير-  التي اختبرها  بالقيم  الغربية. ويرى بودري -مجادالً  الذات  العميق في  المتنامية، والالمساواة، والقنوط  المناخ، واألسلمة، والعنصرية 
التفكير التشاؤمي ال يؤدي إلى إطالق مفاعيل التغيير، وإنما إلى قَدرية االستسالم لهاجس العجزعن تغيير األمور واألحداث والتحكم في مآالتها. وعلى 
العكس من ذلك، تكون فاعلية التفكير غير التشاؤمي. فالعالم -في تصوره- لم يعش قطُّ فترة طويلة، مزدهرة وسلمية للغاية، كما هي الحال اليوم، 

ولم يكن قطُّ أفضل مما هو عليه اآلن، ويمكننا أن نجعله أفضل.
ة بخاتمة، بلَور فيها كيفية التغيير إلى األفضل: جذور التشاؤم المعاصر، وهيمنة االعتقاد  َمْنَهَج المؤلُف رؤيَتُه في ستة فصول مسبوقة بمقدمة، ومتلوَّ
بأن العالم يتدهور -الخطيئة األولى القابلة للمحو، واختفاء العنصرية- وهاجس عدم المساواة وكيف يصبح كل فرد أغنى )واألغنياء أكثر( -حول طاحونة 
التشاؤم وصناعة السعادة- وأضغاث أحالم الليبرالية الجديدة، وتأثير الحرية -انهيار الغرب وتصور األسلمة- والتلوث البيئي ولماذا ال ينهار كوكبنا؟، وكيف 

يمكننا أن نجعل العالم أفضل؟

املوؤلف  ويف �سياق اجل��دل حول الدين واحل��داث��ة، يقف 
امل�سيحية  الثقافة  )اأو  وامل�سيحية  الإ�سالم  موقف  اإزاء 
احل��داث��ة  اأنَّ  اإىل  فيخل�ض  احل���داث���ة،  م��ن  ال��ي��ه��ودي��ة( 
تر�سخت يف اأوروبا رغماً عن امل�سيحية، ولي�ض بف�سلها، 
متاماً كما �سهدت بغداد العبا�سية فرتة ازدهار وتنوير، 
ول  الإ���س��الم  ل��دى  فلي�ض  الإ���س��الم،  بف�سل  لي�ض  لكن 
للتنوير.  طبيعي،  ب�سكل  تقبٌل،  ي��رى-  -كما  امل�سيحية 
ب����ودري م��ن تقليل م��ف��ك��ري »الأ���س��ل��م��ة« من  وي��ع��ج��ب 
باأنها  الأ�سولية  وا�سفاً  الغربية وقوتها،  �ساأن احلداثة 
ت�سنج يف نظام العتقاد مهدد باحلداثة. لكنه ي�ستدرك 
نقطة  الأ���س��ل��م��ة  م��ن  املت�سائمني  امل��ف��ك��ري��ن  ل���دى  ب���اأن 
اليوم م�سكلة خطرية تتمثل يف  اأكيدة. فالغرب يواجه 
فقد  الأوروب��ي��ني،  امل�سلمني  ب��ني  والتع�سب  الأ�سولية 
قليلة  ع��ق��ود  منذ  الهائلة  العاملة  ال��ي��د  ه��ج��رة  ك��ان��ت 
امل�ساكل غري املتوقعة،  اأنواع  متهورة وتفرز الآن جميع 
م�����س��رياً اإىل م��ق��ول��ة ال��ربي��ط��اين دوغ��ال���ض م����وراي يف 
كتابه »موت اأوروبا الغريب« �سيا�سة ق�سرية الأجل نتج 
عنها اأطول تداعيات ممكنة، وما يراه من اإقدام اأوروبا 
اأفواج املهاجرين والالجئني،  اإذ ت�ستقبل  على النتحار 

ول�سيما امل�سلمني الأ�سوليني!
ويرى بودري اأن ال�سوؤال املهم الآن هو حول ما اإذا كانت 
والتحديث؟  التغيري  على  ق���ادرة  الإ�سالمية  العقيدة 
مب��ع��ن��ى ه���ل ���س��ي��ت�����س��ال��ح الإ����س���الم م���ع ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ال���ل���ي���ربال���ي���ة، ك���م���ا ف��ع��ل��ت ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة م����ع امل��ج��م��ع 
الفاتيكاين الثاين؟ لذلك فاإن بنا بحاجة -يقول- اإىل 
اأوجه الت�سابه والختالف بني  فتح النقا�ض والنظر يف 

الإ�سالم وامل�سيحية.

ويعتقد املت�سائمون اأن ما ي�سمى ب�»الإ�سالم الليربايل« 
الذين ل  الغربيني  املثقفني  اأوه��ام  �ساذج من  وه��م  هو 
تنوير  اأث��م��ة  احلقيقية.  ال��دي��ن  ه��ذا  طبيعة  يفهمون 
يقول  الطويل،  تاريخه  ففي  ذل��ك،  لنن�َض  الإ�سالم؟  يف 
امل��ت�����س��ائ��م��ون، خ��ن��ق الإ����س���الم ك��ل حم����اولت الإ���س��الح 
ات�سال مع ح�سارة  ك��ان على  م��رة  كل  والتحديث. ويف 
ال��ذي ينت�سر. ويف كل مرة يتم  اأخ��ر، كان الإ�سالم هو 
اإق�ساء  يتم  للقراآن،  عقالنية  اأك��ر  طريقة  فتح  فيها 
اإ�سكاتهم. فاليد العليا دائماً  اأو  اأو قتلهم  الإ�سالحيني 
لالأ�سوليني، ومنذ اأن اأُغِلقت »اأبواب الجتهاد« )تف�سري 
اأي  وي��ق��اوم  �سيقاً  الإ���س��الم  ب��دا  امل��ق��د���س��ة(،  الن�سو�ض 

تغيري.
هنا، ع��ادة م��ا ي��وؤك��د ه���وؤلء امل��ف��ك��رون على م��ا ي�سمونه 
بذور  اأن  زاعمنَي  امل�سيحية«،  اليهودية  »الثقافة  اأحياًنا 
يت�سح  كما  بامل�سيحية،  حم��اط��ة  دائ��ًم��ا  ك��ان��ت  العلمنة 
بالإحالة اإىل اإجنيل مرق�ض )12: 13-17(: »اأَْعُطوا َما 
فاإن  اأخ��رى،  ناحية  هلِل«. ومن  هلِل  َوَم��ا  ِلَقْي�َسَر  ِلَقْي�َسَر 
جوانب  من  جانٍب  كلَّ  ت�سمل  وقواعده  الإ�سالم  اأحكام 
املجال  ب��ني  متييز  ي��وج��د  ل  بحيث  الب�سرية؛  احل��ي��اة 
الديني والدنيوي. اإ�سافة اإىل ذلك -ووفقاً للفيل�سوف 
الأملاين الفلمنكي ومي فان روي- فاإنَّ الإ�سالم حري�ض 
ب�سكل طبيعي على اخل�سوع وحافل بعالمات التفوق؛ 
يف  ي��رى  لهذا  هلل؛  والنهائي  الأخ���ري  ال��وح��ي  باعتباره 
ا���س��ت��ب��دادي��ا، مي��اث��ل، يف خطورته،  ن��ظ��ام فكر  الإ���س��الم 

النازية متاما، على حد ت�سوره.
ووفقاً لفان روي، ميكن اأي�ساً و�سف الثقافة امل�سيحية 
اليهودية بالتعط�ض اأو الف�سول املعريف، وهذا ما يف�سر 

�سبب قيام املفكرين امل�سيحيني بالثورة العلمية، ويجيب 
ع��ن ����س���وؤال مل����اذا ح��دث��ت احل���داث���ة يف اأوروب������ا الغربية 
الإ�سالميتني.  اإ�سطنبول  اأو  بغداد  ولي�ض يف  امل�سيحية، 
اإن هذا الف�سول املعريف امل�سيحي ودافعية املعرفة غائبان 
الإ���س��الم؛ بحيث »ل يوجد تقدم ممكن ول  متاماً عن 
يوجد تق�ضٍّ للحقيقة« وهكذا، كما قال الفرن�سي اإريك 
زميور موؤخًرا يف �سحيفة »دي مورخن« البلجيكية »اإنه 
حلم غربي اأن نعتقد اأن يف الإمكان تكييف الإ�سالم مع 

اأوروبا«.
ه����ذه احُل���ج���ج ح����ول ال��ف��ج��وة ال��ع��م��ي��ق��ة ب���ني الإ����س���الم 
-ي��ق��ول  امل�سيحية  ال��ي��ه��ودي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  اأو  وامل�����س��ي��ح��ي��ة 
اإن��ه��ا م��زي��ج من  امل���وؤل���ف- ل قيمة ل��ه��ا اإىل ح��د ك��ب��ري. 
يف  ي�سميه  وما  امل�سيحية  والع��ت��ذارات  ال�سيئ،  التاأريخ 
اإ�سقاط  الأ�سنام«:  عبادة  »ا�سرتجاع  املتقدمة  الأوه��ام 
الروؤى احلديثة واحل�سا�سيات حول الن�سو�ض الدينية 

القدمية.
اإذا  لكن  معقولة،  النظرية  تبدو  الأوىل،  النظرة  م��ن 
الغربية احلديثة؛  اأوروب���ا  املفكرين يف  اأوائ��ل  ق��راأت  ما 
ف�سرتى كيف حاولوا اإيجاد مربرات لأفكارهم اجلديدة 
الرئي�ض هو  ال�سبب  املقد�ض. ومع ذلك، كان  الكتاب  يف 
ال�سرورة ال�سيا�سية. فالطريقة الوحيدة جلعل الأفكار 
اجلديدة، حول الأبحاث احلرة والتفكري النقدي، قابلة 
للحياة يف ثقافة دينية خانقة، هي العثور على اأدلة يف 
الكتاب املقد�ض نف�سه. هذا هو بال�سبط ما فعله العلماء 

الأوائل مثل غاليليو وفران�سي�ض بيكون.
»دم��ج«  مت  حيث  وب�سببه؛  التاريخي  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
الأفكار احلديثة يف امل�سيحية، يت�سكل انطباع باأن »فرخ« 

سعيد الجريري *
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واأنه �سيظهر  امل�سيحية،  »بي�سة«  دائماً يف  احلداثة كان 
عاجاًل اأم اآجاًل، وهذا ما يريد الالهوتيون امل�سيحيون 
اأن ت�ساحلوا مع احلداثة.  اأن ن�سدقه، بعد  املعا�سرون 
وب�����س��راوة.  ط��وي��اًل،  احل��داث��َة  امل�سيحيُة  ق��اوم��ت  فلقد 
ب�سك  العلمي  البحث  اإىل  الدينية  ال�سلطات  ون��ظ��رت 
لع�سر  املهمة  الأع��م��ال  جميع  الفاتيكان  واأدرج  كبري، 
املمنوعة:  الكتب  قائمة  يف  املبكر  وال��ت��ن��وي��ر  النه�سة 
كبلر،  بيكون،  كوبرنيكو�ض،  اإي��را���س��م��و���ض،  مكيافيلي، 
دي���ك���ارت، ���س��ب��ي��ن��وزا، ه��ي��وم، ك��ان��ط، ودي�����درو.. وغ��ريه��ا 

الكثري.
ب�سكل  حت��ت��وي،  امل�سيحية  كانت  اإذا  ب���ودري:  ويت�ساءل 
األفية  الأم���ر  ا�ستغرق  فلماذا  احل��داث��ة،  ب��ذور  طبيعي، 
اأعلن  اأن  فمنذ  ث��م��اره��ا؟  ت��وؤت��ي  اأن  قبل  الفو�سى  م��ن 
ديناً  امل�سيحية  ثيودو�سيو�ض  ال��روم��اين  الإم���رباط���ور 
للدولة يف عام 380 وحظر جميع الديانات الوثنية، كان 
يكن  مل  لكن  الغربية.  اأوروب���ا  يف  ال�سيادة  للم�سيحيني 
هناك، يف هذا الوقت كله، اأي عالمة على ذلك الف�سول 
املعريف، فقد مت، على العك�ض، تدمري اأجزاء كبرية من 

احل�سارة اليونانية والرومانية.
وي�سيف: يف الع�سور الو�سطى امل�سيحية، تعر�ض اليهود 
لال�سطهاد والنفي واملذابح بانتظام، بينما كان الت�سامح 
م��ع ال��ي��ه��ود، على ال��ط��رف امل��ق��اب��ل، اأع��ل��ى ب�سكل ع��ام يف 
اأوروب����ا  خمتلف الإم���رباط���وري���ات الإ���س��الم��ي��ة م��ن��ه يف 
مرحلة  يف  الإ�سالمية،  احل�سارة  ب��دت  فقد  امل�سيحية. 
يف  العبا�سية  اخلالفة  ظل  ويف  اأف�سل.  مناف�ساً  معينة، 
بغداد، كان للح�سارة الإ�سالمية تقدم كبري على اأوروبا 
واأدب  مزدهر،  �سوق  اقت�ساد  يوازيه  امل�سيحية،  الغربية 
الع�سر  ه��ذا  يف  ب��غ��داد  وك��ان��ت  فل�سفية.  وتقاليد  غني 
الذهبي، ُتعد مكاناً للقاء العلماء من خمتلف الثقافات 
ق�سايا  حول  ممكناً  اخلالف  وكان  الدينية،  والتقاليد 
فالتنوير  للمعايري(.  )وفًقا  بحرية  والعلوم  الفل�سفة 
لي�ض اب��ت��داع��اً اأوروب���ي���اً ف��ري��داً يف ن��وع��ه. اإن���ه ن��ظ��ام من 
الأفكار التي ا�ستعلت يف اأماكن عديدة ويف فرتات زمنية 

خمتلفة، ثم خبت لالأ�سف مراراً وتكراراً.
ل��ك��نَّ امل��وؤل��ف -وه���و ي��ن��زع قابلية ال��ع��ل��م وال��ت��ن��وي��ر عن 
قائاًل:  ي�ستطرد  ���س��واء-  حد  على  وامل�سيحية  الإ���س��الم 
العلم، قد ك�سف  اإلههما كلي  باأن  الديانتني  توؤمن كال 
عن نف�سه يف �سكل كتاب مقد�ض مع�سوم، يحتوي على 
يف�سي حقاً  ل  امل��رء مبا  يحتاجها  التي  الكلية  املعرفة 
اإىل البحث عن معرفة جديدة. وقد عاقبت الديانتان 
ال����ردة وال��ب��دع��ة ال��دي��ن��ي��ة، وك��ان��ت��ا ت�����س��ّك��ان يف ف�سول 
الإن�سان املعريف وتفكريه النقدي؛ لأنهما ي�سرفان عن 
احلقيقة الإلهية الأب��دي��ة. ع��الوة على ذل��ك، ف��اإن كال 

لكنهما،  وثيًقا،  ارتباًطا  تاريخياً  مرتبطتان  الديانتني 
الإ�سالم  بطبيعة احلال، لي�ستا متطابقتني، فقد يبدو 
اإح��دى  وتتمثل  للحداثة.  مطاوعاً  النواحي  بع�ض  يف 
نقاط الختالف يف اأن نبي الإ�سالم كان قائًدا �سيا�سًيا 
ع�سياً ناجًحا، حيث �سنع ر�سالته ال�سيا�سية -ل�سيما يف 
يكن  ال��ذي مل  ي�سوع  العك�ض من  املدنية- على  املرحلة 
قائًدا �سيا�سيًّا، وظل يب�سر ب�سكل اأ�سا�سي بر�سالة ال�سالم 
الدعوة  بدايات  يف  حممد  النبي  مثل  مثله  والإح�سان، 

الإ�سالمية.
على اأن معظم امل�سيحيني مييلون اإىل اعتبار اأن الكتاب 
املقد�ض من عمل الأيدي الب�سرية، واإن َيُكن م�ستوًحى 
من اهلل، بينما يعتقد امل�سلمون اأن القراآن وحي مبا�سر 
من اهلل من احلرف الأول اإىل الأخري. بهذا املعنى، تكون 
ل�سخ�سية  التي  نف�سها  املكانة  امل�سلمني  ل��دى  للقراآن 
ي�سوع لدى امل�سيحيني، اأو كما قال الفيل�سوف الأخالقي 
اأ�سبحت  امل�سيحية،  »يف  ل��وب��وي��ك:  باتريك  الفلمنكي 
الإ�سالم  يف  الكلمة  بقيت  بينما  ج�سًدا،  الإلهية  الكلمة 

ن�سية« وهذا يتيح م�ساحة اأقل للتف�سري الإبداعي.
اأي حال، حتى قبل ب�سعة قرون، كان امل�سيحيون،  على 
على الأقل، متع�سبني وعنيفني وقمعيني مثل امل�سلمني 
تقريباً،  الهمجية،  اأ�سكال  فكل  املت�سددين،  الأ�سوليني 
التي ميار�سونها اليوم يف العامل الإ�سالمي كان لها نظري 
يف تاريخ امل�سيحية، مثل حرق الهراطقة اأحياء، واأحكام 
للمن�سقني  الوح�سي  والقمع  التجديف،  على  الإع���دام 
والإ����س���الح���ي���ني، واحل�����رب امل��ق��د���س��ة ���س��د ال��ك��ف��ار. اإن 
امل�سيحية كانت �سيئة بقدر ما ينبغي لالإ�سالم اأن يجعلنا 
متفائلني -يقول املوؤلف- وهي مل تختف من على وجه 
الأر�ض -بل ما زالت اأكرب ديانة يف العامل- لكنها فقدت 

الغربي، وما زال الأ�سخا�ض  العامل  اأ�سنانها، خا�سة يف 
الذين يطلقون على اأنف�سهم م�سيحيني يقدمون خدمة 
�سفهية للكتاب املقد�ض نف�سه ويّدعون اأنهم يعبدون اهلل 
بامل�سيحية  عالقة  لأفكارهم  يكون  بالكاد  لكن  نف�سه، 
تقريباً،  املعا�سرين  امل�سيحيني  فكل  ق��رون،  قبل ثالثة 

يف نظر اآباء الكني�سة، هم من الزنادقة واملرتدين. 
تاريخ  قراته  على  بناًء  التفاوؤل  نوافذ  ب��ودري  وُي�سرع 
احلداثة مبوازاة الأ�سولية الدينية �سرقاً وغرباً، متيقناً 
اأن هناك �سريورة تاريخية هي التي �ستف�سي اإىل  من 
التغيري املرجتى، فقيم احلداثة والتنوير لي�ست هدفاً 
يعتقد  كما  الدينية،  وغري  الدينية  لالأ�سوليات  �سهاًل 

املت�سائمون.
اأن  تخيَّل  امل��وؤل��ف:  ي��ق��رتح  امل��ع��ريف،  التخيل  ف�ساء  ويف 
قد  التنوير  واأن  خمتلًفا،  منعطًفا  ات��خ��ذ  ق��د  ال��ت��اري��خ 
ب��غ��داد. لنفرت�ض  اأوًل خ��الل ف��رتة الزده����ار يف  ج��ذر 
الثورة  واأن  الطباعة،  اأن م�سلًما متديًنا قد اخرتع فن 
العلمية حدثت يف عهد اخلالفة العبا�سية يف بغداد بدًل 
لعرفنا  ذل��ك  ح��دث  ل��و  امل�سيحية.  الغربية  اأوروب���ا  م��ن 
�سار  �سابقاً  الإ�سالم  ورمبا  متاماً،  خمتلفاً  عاملاً  حينئٍذ 
بيم  مفهوم  اإىل  اإ���س��ارة  يف  امل�سيحية،  قبل  التنوير  اإىل 
ف��ورت��وي��ن ح���ول ال��دي��ن وال��ت��ن��وي��ر. ل��ك��ن ب����ودري يعلق 
نرى  كنا  رمب��ا  ال�سياق:  ه��ذا  يف  ا  اأي�سً تفاوؤلية  ب�سيغة 
اأوروب��ا »املتخلفة« ا�سترياد كل تلك  اليوم كيف تعار�ض 
يرّوجها  التي  ال�سرق،  من  اخلطرية  احلديثة  الأف��ك��ار 

امل�ستوطنون العرب هنا.
كتاب مارتن بودري هذا م�ساهمة فكرية نا�سجة يف اإدارة 
اجلدل حول الق�سايا الإ�سكالية املعا�سرة واملوؤرقة، لكن 
مناق�سة  الت�ساوؤمية  الأف��ك��ار  تناق�ض  اأن��ه��ا  مييزها  م��ا 
اإىل وقائع تاريخية ومعا�سرة، ُمتخذة  علمية م�ستندة 
من الروؤية التفاوؤلية اإ�سرتاتيجية منهجية ي�سدر عنها 
املوؤلف يف بحثه التي ل ينّد عن علميته ومو�سوعيته، 
وجراأته اأي�ساً، يف مقاربة الأفكار ذات احل�سا�سية العالية 

لدى املتلقي الغربي وال�سرقي على حد �سواء.
-----------------------------------------------

شفا  على  العالم  ليس  »لــهــذا..  الكتاب:   -
االنهيار«.
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قصة اليهود العلمانيين
أمنون روبنشتاين

باليهود  يربطه  الذي  ما  الذى يدل على يهوديته؟  ما  للوصايا؟  أو حافظا  أن يكون بدون عقيدة  اليهودي  كيف يمكن للشخص 
اآلخرين؟ يسأل العديد من اليهود اإلسرائيليين هذه األسئلة ويقدم كتاب قصة اليهود العلمانيين القصة الدراماتيكية لهؤالء 

الناس، من بينهم ألبرت أينشتاين وسيغموند فرويد وفرانز كافكا وألبير ممي ويقدم إجاباتهم على هذه األسئلة.

بالن�سبة للعلماين يف اإ�سرائيل فهو متحرر من التقيد بالديانة 
اليهودية، اأو بدقة اأكر من التقيد بجميع الو�سايا، فالكثري 
م��ن ال��ي��ه��ود يف اإ���س��رائ��ي��ل وال�����س��ت��ات ي��ع��ربون   ع��ن ارت��ب��اط��ه��م 
باليهودية بعدة طرق. ومع ذلك  اإىل جانب هذه احلرية، لدى 
العديد من اليهود العلمانيني �سل�سلة من املبادئ التي تلزمهم 
مبراقبة الو�سايا على �سبيل املثال، م�ساألة امل�ساواة، هي قيمة 
اأ�سا�سية ملعظم النا�ض العلمانيني، وتتطلب منهم عدم التمييز 
�سد اأي �سخ�ض على اأ�سا�ض العرق اأو الدين اأو اجلن�ض؛ مبداأ 

امل�ساواة يتطلب من ال�سخ�ض العلماين عدم ا�ستبعاد الن�ساء.
العلمانيني  بني  امل�ساواة  مبداأ  ف��اإّن  اأخالقية،  نظر  من وجهة 
مهم وحا�سم، لذلك، فاإن امل�سطلح »علماين« م�سلل اإىل حد 
املا�سي،  يف  قبوله  ومت  مالئمة  اأك��ر  »احل���ر«  م�سطلح  و  م��ا 
لكن حتى م�سطلح »احلر« ميثل م�سكلة، لأن العلمانية لي�ست 
الدميقراطية  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  العاملية  امل��ب��ادئ  م��ن  خالية 
الليربالية. موقف مماثل قدمه يوفال نوح هراري، اأحد اأبرز 
املفكرين يف اإ�سرائيل. حيث يذكر اأّن العلماين عليه التزامان 
رئي�سيان: التحقق، ا�ستنادا اإىل احلقائق العلمية، والتعاطف. 
مب�ساعدة  عنه  التعبري  ويتم  اأخ��الق��ي،  واج��ب  ال��رتاح��م  واأّن 

العلماين لنف�سه ولالآخرين لتحرير اأنف�سهم من املعاناة.
اعتمد الكاتب يف هذه الدرا�سة م�سطلح »חילונים علماين« 
العملية،  املمار�سة  يف  لكن  مقبول  معنى  له  التعبري  هذا  لأّن 
ي�سمل  بل  والدينية،  العلمانية  بني  اأ�سا�سًيا  متييًزا  هذا  لي�ض 
جمموعتني من النا�ض، كل منهما تلقى نظاًما معيارًيا معيًنا 
اأو م�سلًما، هو  اأو م�سيحًيا  امللتزم، يهودًيا  فال�سخ�ض  يربطه. 
اأّن  ح��ني  وت��ق��ي، يف  م�ستقيم  �سخ�ض  وه��و  اهلل  ي��خ��اف  ال���ذى 
اأ�سوله،  عن  النظر  بغ�ض  الليربايل،  املتدين  غري  ال�سخ�ض 
فهو الذى يخ�سى النا�ض. كما يخ�سى املجتمع واإذا مل يعتمد 
ينجو  فلن  للجميع  والعدالة  الجتماعي  التوافق  اأ�س�ض  على 
عرفتها  وقا�سية،  ا�ستبدادية  اأنظمة  اإن�����س��اء  اإىل  ينزلق  وق��د 
الع�سرون  ال��ق��رن  ع��رف  ق��د  فمثال  مقلقة.  ب��وف��رة  الإن�سانية 
الحت��اد  يف  الق�سري  العتقال  )مع�سكرات  وال��غ��ولغ  املحرقة 
و  الإن�سان«  »حقوق  الدولية  امل�سطلحات  واأثريت  ال�سوفيتي( 
احل��د من خطر  الأق��ل  اأو على  ملنع  لل�سعوب  امل�سري«  »تقرير 
ال���ع���ودة اإىل م��ث��ل ه���ذه ال���ك���وارث. م��ن ال��وا���س��ح، ع��ل��ى الأق���ل 
احلياة  طريقة  وخ��ا���س��ة  الدينية،  الو�سايا  اأن  اليهودية  يف 

الأرث��وذك�����س��ي��ة،  ت��ف��ر���ض ع��ب��ًئ��ا ث��ق��ي��اًل ج���ًدا ع��ل��ى ال��ف��رد، لكن 
بعبء  الأحيان  بع�ض  يكون مثقاًل يف  الليربايل حني  الرجل 
ثقيل ، ويطلب منه املخاطرة بحياته تكون كما فعل املن�سقون 

يف الحتاد ال�سوفيتي وال�سني. 
بحلول  احلداثة  مع  اليهودية  لقاء  املقدمة  يف  الكاتب  يذكر 
ال��ي��ه��ود حياتهم  ال��ث��ام��ن ع�����س��ر، وق���د ع��ا���ض  ال��ق��رن  منت�سف 
وث��ق��اف��ت��ه��م ال��دي��ن��ي��ة ال��ي��ه��ودي��ة حم��اط��ة ب���اأ����س���وار حم�سنة 
هناك  وك��ان  اليهود،  غ��ري  ع��ن  املنف�سلة  ح�ساراتهم  و�سكلوا 
منها  اليهود  وغ��ري  اليهود  بني  اأ�سا�سية  واقت�ساديات  رواب��ط 
��ا ب���اروخ  احل����وار امل��ت��ب��ادل م��ع غ��ري ال��ي��ه��ود. وك���ان ه��ن��اك اأي�����سً
يقدر  ل  ر�سيد  لكتاباته  كان  ال��ذى  العلمانية  رائ��د  �سبينوزا، 
ال�سقوق  اندلعت  الزمن  م��رور  مع  الغربية.  للفل�سفة  بثمن 
التي  ال��روح  اليهود، فكانت عا�سفة  املعتاد يف عامل  بالرتتيب 
بقايا مريرة  الإ�سالم تركت  اإىل  ت�سفي وحتوله  �سبتاي  قادت 
بعد  لفرتة طويلة  وا�ستمرت  الكبرية  اليهودية  املجتمعات  يف 
واملعار�سني  حا�سيدمي  ب��ني  النق�سامات  وخلقت  م��غ��ادرت��ه؛ 
كانت هناك  املغلقة،  املجتمعات  داخلية حادة. ويف بع�ض  اأزمة 
اأ�سداء ا�ستياء من �سدة القانون احلاخامي، وكان هناك �سدى 
بثورة من خالل  احلداثة  وب�سرت  واحلداثة.  للتنوير  وا�سح 
النا�ض  جلميع  احلقوق  يف  امل�ساواة  مثل  جديدة  ق�سايا  طرح 
املثقفني  ا  اأي�سً الأ���س��وات  ه��ذه  اخرتقت  الجتماعي.  والعهد 
يف اأوروبا ال�سرقية حيث عا�ض معظم اليهود الأوروبيني مًعا. 
وقد عانى ال�سباب اليهود اأكر من غريهم من �سر و�سلطة ما 
قبل احلداثة وكانوا يقظني ب�سكل خا�ض لأ�سوات الرعد التي 
وراء الأف��ق. وب��داأوا يف كتابة الكتب العلمانية باللغة العربية  
اللغة التي كتب بها الكتاب املقد�ض واليدي�سية  اللغة اليومية 
اأولئك  اأخرى.  اأوروبا الو�سطى وال�سرقية - ولغات  لليهود يف 
م�سيكليم«  »משכילים  ا�سم  بعد  فيما  عليهم  اأطلق  الذين 
كما �سمعوا اأ�سداء ن�ساأت يف اأوروب��ا الغربية، واأخ��ذوا يف طعن 
كل من غياب الدميقراطية امل�ستنرية وحكم احلاخامات داخل 

املجتمع اليهودي.
ويف العامل غري اليهودي، بداأت رياح التغيري جتاه اليهود تهب 
واأ�ساء الفال�سفة واملفكرون العامل امل�سيحي يف ع�سر التنوير 
وانهارت امل�سطلحات القدمية وبداأت اأوروبا يف مناق�سة و�سع 
اأي�سا  ه��ن��اك  وك��ان��ت  الإن�����س��ان.  ب��ح��ق��وق  يتعلق  فيما  ال��ي��ه��ود 

الثورتان العظيمتان يف نهاية القرن الثامن ع�سر الأمريكية 
والفرن�سية، وادعت كل منها اأن جميع الب�سر ولدوا مت�ساوين 
ول��ه��م احل���ق يف امل�������س���اواة يف احل���ق���وق. مل ت��ت��ع��ام��ل ال��وث��ائ��ق 
الأ�سا�سية للثورتني على وجه التحديد مع اليهود، ولكن كان 

لها تاأثري كبري على م�سريهم.
يتحدث الكاتب عن امل�ساواة يف احلقوق لليهود، وهوية اليهود 
العلمانيني اأثناء التحرر والذى من بني اليهود الأكر �سهرة 
واملحافظة  العقيدة  التحرر  قبل  يعرفوا  مل  يهود  ال��ع��امل  يف 
نهاية  يف  لليهود  املت�ساوية  احلقوق  ب��داأت  وق��د  الو�سايا،  على 
�سعبة  اأ�سئلة  واأث���ارت  الغربية  اأوروب���ا  يف  ع�سر  الثامن  القرن 
اليهود  التحرر كراهية  الأع��م��ال: كيف مل يحرر  على ج��دول 
ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  اأواخ���ر  يف  ال�سامية  م��ع��اداة  فقط  ولي�ض 
اليهود  حترر  وقد  املتطرفة.  العن�سرية  النظرية  اأ�سا�ض  على 
من الأحياء اليهودية اجل�سدية والعقلية، لكن معاداة ال�سامية 
وبعد  امل��وت.  ومع�سكرات  الهولوكو�ست  اإىل  بهم  اأدت  اجلديدة 
ناثان  و�سفها  وال��ت��ي  الكبرية،  ال��ث��ورة  حدثت  الهولوكو�ست، 
حتى  اليهودية،  للهوية  جديدا  معنى  اأعطت  باأّنها  األ��رتم��ان 
بالن�سبة للهالخاه غري الدينية. ومنت هوية يهودية جديدة 
اليهودي اجلديد غري  اأ�سا�ض  واأو�سفيتز. ل يزال  مع �سهيون 
ذات �سلة حتى  التحرر  ف��رتة  اإن�ساوؤه خ��الل  ال��ذي مت  الديني 

اليوم.
اأوروب��ا  اأّن عملية حترير اليهود حدثت فقط يف  يذكر الكاتب 
الغربية. ويف اأوروبا ال�سرقية مل يكن لليهود حقوق مت�ساوية؛ 
املت�ساوية  احلقوق  من  نظام  ظل  يف  الأمريكيون  اليهود  ول��د 
)ع��ل��ى عك�ض ال�����س��ود يف اأم��ري��ك��ا ال��ذي��ن مل ي��ك��ن ل��دي��ه��م ه��ذه 
احلقوق(. وقد اأعطى التحرر اإمكانيات التنمية الفردية التي 
مل يحلم بها و�سرعان ما و�سل الأ�سخا�ض اإىل منا�سب مهمة 
وا�ستوعبوا  للمجتمع.  والقت�سادية  الجتماعية  الطبقات  يف 
ب�سغف  وان�سموا  الغربية.  والعلوم  للفن  العظيمة  الإجن��ازات 
لهذا التطور وخلقوا قيمهم الأبدية اخلا�سة. واأثناء قيامهم 
ب���ذل���ك، ا���س��ت��وع��ب��وا اأ����س���ك���ال احل���ي���اة اخل���ارج���ي���ة ل��ل��ع��امل غري 
الدينية  تقاليدهم  ب�سكل متزايد عن  بنف�سهم  ون��اأوا  اليهودي 
والج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ���الل ت��ب��ن��ي ال���ع���ادات وال��ت��ق��ال��ي��د وط���رق 
التفكري غري اليهودية. بداأو الندماج بني ال�سعوب التي عا�سوا 
فيها لكن الأمور حتولت اإىل خالف ذلك من دولة اإىل اأخرى.

أميرة سامي *
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ك���ان احل���اخ���ام ي��واك��ي��م ب��ري��ن��ز اأح����د ق����ادة ي��ه��ود اأمل��ان��ي��ا قبل 
اإىل  هتلر  �سعود  ب��ني  امل��وؤق��ت��ة  ال��ف��رتة  خ��الل  الهولوكو�ست. 
عن  ق���ال  ق��د  ال��ن��ازي��ة  العن�سرية  ال��ق��وان��ني  وق��ب��ول  ال�سلطة 
اليهودي،  الذي خرج من حدود احلي  ال�سابق، اجليل  اجليل 
الذي اعتربه الكثريون »غيتو« طوعيا، ومت اإلقاوؤه لحًقا اإىل 
عا�سوا  الذين  اليهودي،  احلي  يهود  كان  النازي:  اليهود  حي 
ال�سجناء  مثل  واأم���ن،  �سالم  يف  القدمية  بالطريقة  حياتهم 
الذين فتحت لهم الأبواب فجاأة ون�ساأة اجليل ال�ساب اليهودي، 
احل��ي  م��ن  وخ���رج  الفرن�سية،  وال���ث���ورة  بالتنوير  اآم���ن  ال���ذي 

اليهودي دون اعتبار اأو تقدير.
الليرباليون الأمل��ان يعتقدون  اليهود  خالل هذه الفرتة، ظل 
اأّن هناك اأ�سا�ًسا للحوار مع احلكام النازيني  واأنه يجب اإعادة 

ت�سميم العالقات بني اليهود والآريني.
اليهود  حترير  اعتبار  ينبغي  ل  اأن��ه  الكاتب  يذكر  ذل��ك  وم��ع 
وجوهر  املحلي  باملناخ  اليهود  تاأثر  فقد  كامل.  ف�سل  مبثابة 
املجتمع الذي تبنى فكرة امل�ساواة يف احلقوق. يف اإيطاليا، على 
واأدى  الفا�سي،  للنظام  العن�سرية  القوانني  قبل  املثال،  �سبيل 
اإجن��ل��رتا،  يف  املجتمع؛  يف  لليهود  خا�ض  ان��دم��اج  اإىل  التحرر 
امل�ساواة  ومنها،  ال�ستثنائي  ال�سحر  م��ن  ف��رتة  اليهود  ع��رف 
اإىل  املجتمع  العليا يف  املنا�سب  اليهود يف  واإدم���اج  يف احلقوق 
مو�سى  ال�سري  تاريخ  وي�سهد  منف�سل.  جمتمع  وج��ود  جانب 
الأر�ستقراطي  مونتيفيوري على ذلك حيث ح�سل على لقب 
واأ���س��ب��ح ع��م��دة مدينة ل��ن��دن. لكن يف ب��ل��دان اأخ���رى، مل تكن 
هناك فرتة حت�سريية اأعدت الراأي العام للم�ساواة يف احلقوق 
لأولئك الذين تعر�سوا للنبذ واللعن لعدة قرون من بلد اإىل 
اآخر حتى جميئ ي�سوع الثاين واإىل الإعالن الفرن�سي حلقوق 
الإن�سان واحلقوق املدنية وامل�ساواة بني جميع الب�سراإىل جانب 
اأخ���رى، مل يكر�ض  ناحية  م��ن  الأم��ري��ك��ي،  ال�ستقالل  اإع���الن 
ذلك  يف  املهمون  الليرباليون  واملفكرون  ميل  �ستيوارت  جون 
اجليل ف�سال لليهود يف كتاباتهم، ومل يكن التحرر م�سحوبا 
معها  تعاملت  ال��ت��ي  ت��ل��ك  م��ث��ل  واإع��الن��ي��ة  تعليمية  باأن�سطة 

الكني�سة الكاثوليكية بعد الهولوكو�ست.
اأّن حقوق الإن�سان يف فرن�سا مرتبطة  عالوة على ذلك، يبدو 
بالروؤية اجلمهورية التي �سعت اإىل حتويل جميع اليهود اإىل 
فرن�سيني واإىل اإزالة اأي تفرد يهودي مييزهم عن امل�سيحيني. 
فقط،  ثقيلة  باعتبارها  باليهودية  الع���رتاف  مّت  فرن�سا،  يف 
 Le Consistoire وبالتايل فاإّن الهيئة الدينية العليا
عندما  لليهود.  الدينية  امل�سالح  متثل  لإ�سرائيل،  املركزية 
اأنه  الوطنية  اجلمعية  يف  تونري  كلريمون  دي  الكونت  اأعلن 
ياأتي  �سيء  ل  ولكن  ك��اأف��راد  لليهود  املت�ساوية  احلقوق  يوؤيد 
لليهود كاأمة، فقد اأعرب عن روؤية جماعية خالية من معاداة 
ال�سامية، وكانت النتيجة مطلبا ل�ستيعاب اليهود يف املجتمع 

الفرن�سي.
اجلمهورية  ال��روح  تونر  كلريمون  كون  ت�سريحات  تعك�ض  ل 
منه  والغر�ض  التحرر،  اأ�سا�ض  بل  فح�سب،  الفرن�سية  للثورة 
هو لالأفراد حيث ذكر اأّن »كل النا�ض مت�ساوون« لكن لي�ض كل 

الأديان واملعتقدات مت�ساوية. لذلك، طالب التحرر الفرن�سي 
اليهود بالدفع مقابل احلقوق املت�ساوية. وعلى الرغم من اأن 
ت�سريح كلريمون تونر كان خاليا من معاداة ال�سامية، اإل اأن 
الكاتب مل يقل نف�ض ال�سيء عن نابليون، على الرغم من اأن 

اليهود يف اأوروبا الو�سطى والغربية راأوه منقًذا.
اآمن  لكنه  دميقراطياً،  يكن  مل  نابليون  اأّن  الكاتب  يذكر 
امل�ساواة.  الثورة مبداأ  وا�ستعار من مبادئ  املدنية  بامل�ساواة 
ال��ي��ه��ود ع��ل��ى الن���دم���اج يف فرن�سا  ب��ق��درة  ب���دا مهتما  ك��م��ا 
اأب��ري��ل 1806، ع��ق��د ن��اب��ل��ي��ون اج��ت��م��اع��ا مع  اجل���دي���دة. ويف 
اثني  لهم  وق��دم  اليهود  م��ن  عامة  و�سخ�سيات  حاخامات 
ع�سر �سوؤاًل دارت حول هل ميكن اأن يكون اليهود مواطنني 
م��ت�����س��اوي��ن يف ف��رن�����س��ا رغ���م دي��ن��ه��م امل��ن��ف�����س��ل؟ ك��ان��ت ردود 
اأّن��ه��ا ك��ان��ت غ��ري دقيقة ب�ساأن  احل��اخ��ام��ات اإي��ج��اب��ي��ة، رغ��م 
يذكر  كما  اليهود.  وغ��ري  اليهود  ب��ني  املختلطة  الزيجات 
بطريقة  خمتلفتني،  ثقافتني  ب��ني  ب��داأ  احل���وار  اأّن  امل��وؤل��ف 
اأكر دراماتيكية، وا�ستداد حتى اكتمل بقوانني وممار�سات 
التحرر الكامل لليهود. ولقد كانت الأ�سئلة املطروحة على 
اليهود اأن يكونوا مواطنني يف فرن�سا لكن ال�سوؤال الذي مل 
يطرح هو ما اإذا كانت اليهودية احلاخامية نف�سها متوافقة 
الأم��ر كذلك،  يكن  واإذا مل  اليهود.  التنوير جتاه  قيم  مع 
فما هو احلل لليهود الذين يرون تناق�سا بني عامل الهاخلا 
ال����ذي ه��و ع��امل��ه��م وال���ع���امل اجل��دي��د ال����ذي مت��ث��ل��ه ال��ث��ورة 
الفرن�سية. واأ�سار الكاتب اأّن هذا البيان ينا�سب احلاخامات 
مندل�سون  م��و���س��ى  ن��ا���س��ب  ك��م��ا  ن��اب��ل��ي��ون،  جمعهم  ال��ذي��ن 
يف  امل�سيحي  ال��ي��ه��ودي  احل���وار  ميثل  باعتباره  الفيل�سوف 

برلني واملدن الأملانية الأخرى.
بداأ اجليل ال�ساب يف التاأكيد على التغيريات والت�سحيحات 
التي حدثت يف العامل اليهودي. وعندما بداأ اجلدار يت�سدع، 
ع��ل��ى الأق����ل يف امل���دن ال��ك��ربى، وب����داأ ال��ي��ه��ود يف الن��دم��اج 
الربوليتاريا  �سنع  ومت  لبلدانهم،  القت�سادي  ال��ع��امل  يف 

اليهودية يف اأوروبا ال�سرقية، بداأوا البحث عن النف�ض داخل 
املجتمع اليهودي، والذي كان مغلقا عليها حتى ذلك احلني 
العملية ق�سرية، وكانت يف  داخ��ل ج��دران��ه. ومل تكن ه��ذه 
البداية جمموعة �سغرية من ال�سباب اليهود اأنتجت فيما 
بني  من  ت�سمل  والتي  ع�سرنا،  يف  اليهودية  التعددية  بعد 

اأمور اأخرى، اليهودية العلمانية.
يف ب��رل��ني وف��ي��ي��ن��ا، ب����داأت ع��م��ل��ي��ات مم��اث��ل��ة م��ن »اخ����رتاق 
اجل��دار«وب��داأ اجل��دار نف�سه يف النهيار. واأث��ر هذا التطور 
الرخاء  وجلب  باأ�سره  اليهودي  العامل  على  لحق  وقت  يف 
النجاح،  �ساأن هذا  التقليل من  اإىل  واليوم منيل  والنجاح. 
ب�����س��ب��ب م���وج���ات ج���دي���دة م���ن م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة يف ه��ذه 
العازمة  الإرادة  نالحظ  اأن  لالهتمام  املثري  وم��ن  الأي���ام. 
البلدان  يف  اليهودية  واملجتمعات  الأرثوذك�ض  للحاخامات 
لالندماج  ممكن  جهد  كل  وب��ذل  نابليون  فيها  حكم  التي 
عن  تعبري  ه��ذا  اأن  الكاتب  راأي��ي  ويف  امل�ستنرية.  فرن�سا  يف 
والرغبة  املجتمعات  ه��ذه  بها  م��رت  التي  الداخلية  الأزم��ة 
يف الندماج يف العامل غري اليهودي دون التخلي عن عامل 

و�سايا الهالخاه.
ل��ق��د ن��اق�����ض ال��ك��ات��ب يف ك��ت��اب��ه اأرب�����ع ���س��خ�����س��ي��ات ي��ه��ودي��ة 
علمانية، بف�سل �سهرتها الكبرية، وعالقتها باليهودية على 
اأين�ستاين،  األ��ربت  الهالخاه:  بعامل  ارتباطها  من  الرغم 
واألبري ممي. فهو يرى  كافكا،  وفرانز  و�سيغموند فرويد، 
عن  تك�سف  وكتابتهم  التحرر،  ه��ذا  نتاج  كانوا  الأرب��ع��ة  اأن 
هذه  خالل  اليهودية  من  بالكثري  متيزت  التي  املع�سالت 
الآخرين يف  اليهود  اختلفوا عن  واأّنهم  التكوينية.  الفرتة 
عن  عرب  بع�سهم  اإّن  )ب��ل  يعتنقوا  مل  بطريقتني:  جيلهم 
معار�ستهم ال�سديدة لهذا( واأعلنوا اأّنهم يريدون اأن يظلوا 
اليهودية. على  باحلفاظ  اهتمامهم  ع��ن  واأع��رب��وا  ي��ه��ودا 

واثنان منهم: اأين�ستاين وفرويد، من بني املفكرين اليهود 
مارك�ض  )ك��ارل  كبرًيا  تغيرًيا  عاملنا  غ��ريوا  الذين  الثالثة 
هو اأي�سا واحد من هوؤلء املفكرين، لكنه يف نظرالكاتب مل 

يكن يهوديا، وبالتايل مل يكن مدرجا يف هذا الكتاب(.
من هذه القائمة املوجزة ميكننا اأن نرى وجهة نظر الكاتب 
يف م�ساهمة اليهود يف احل�سارة، وك�سف التحرر الأوروب��ي 
عن املوهبة والعبقرية التي تخفيها جدران احلي اليهودي. 
واأدى ذلك اإىل ازدهار التنوير اليهودي واندماجهم يف بيئة 
نوع جديد من  اإن�ساء  معادية ومت  الوقت  ذلك  كانت حتى 
اليهود الذين اأرادوا العي�ض يف �سالم يف العامل احلديث مع 

احلفاظ على عالقته بالعامل القدمي.
-----------------------------------------------

الكتاب: قصة اليهود العلمانيين.
المؤلف: أمنون روبنشتاين.

الناشر: طبريا زمورا دفير ، 2019.
عدد الصفحات: 240 صفحة.
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صناعة النيبال الجديدة
آماندا تيريز سنلينجر

التحوالت التي تحدث في دول جنوب آسيا -كما هي الحال في بوتان والمالديف والنيبال تحديدًا، موضوع هذا الكتاب- بعيدة عن  لفترة طويلة، ظلت 
ة عن التحليالت السياسية اليومية، غير أنَّ الوضع الداخلي لهذه الدول  االهتمام ومناطق الضوء وخارج نشرات األخبار، وبعيدة عن عناوين الصحف ومقصيَّ
ن من ستة فصول مع مقدمة، يتمُّ من خاللها التعرف على  واألنظمة يتسم بالحركة والحيوية واستيعاب التغيرات الكثيرة كما يوضح لنا هذا العمل المكوَّ
ِحراك طالبي تطور وامتد ليتحول إلى تيارات سياسية مؤثرة وفاعلة، وذلك عن طريق شخصيات أصبحت الحقًا معروفة، ولها وزنها االجتماعي الداخلي، 
والسياسي الخارجي. فعن طريق هذه الشخصيات التي تزعمت الحراك الطالبي من الممكن تتبع هذا الحراك، وفهم الكثير من تفاصيله؛ وذلك بعيدًا عن 
دراسة وإحصاء عدد األحزاب السياسية في النيبال، والتي تصل إلى 61 حزبًا، والتي أنشأت الكثير منها أذرع طالبية تنتشر في الجامعات والكليات ومناحي 

الحياة المختلفة بهدف دعم وجهة نظرها وتوجهها السياسي.

هي:  �سخ�سيات؛  خم�ض  خ��الل  م��ن  التحولت  ه��ذه  وجت�سدت 
ب�سكٍل  ب��رزت  التي  وجيانو،  ولج���ان،  و�ساليني،  وري�سا،  اآك��ا���ض، 
اإىل  1996م  م��ن  وامل��م��ت��دة  النيبالية  الأه��ل��ي��ة  احل���رب  يف  ك��ب��ري 
على  كبري-  -وب�سكٍل  ال�سوء  العمل  ه��ذا  ي�سلط  حيث  2006م؛ 
هذه ال�سخ�سيات ب�سكٍل خا�ض، ودورها الفاعل يف هذه التحركات 
التي امتدت اإىل عام 2008م، والرتكيز على ال�سباب ب�سكٍل عام، 
حيث تت�سم هذه ال�سخ�سيات باأنها تلقت تعليماً جامعياً جيداً؛ 
مما جعلها تتفاعل ب�سكٍل كبري مع النخبة ال�سيا�سية يف البالد، 
كما اأنها متتلك الكثري من املهارات اخلطابية والبالغية؛ الأمر 
نف�ض  وتوؤثر يف  الكثري من اجلماهري،  ت�ستقطب  ال��ذي جعلها 
الوقت على امل�ساعر والأفكار، بل وتقود التحركات اجلماهريية. 
توؤثر اخللفيات الجتماعية والطبقية على الكثري من ال�سمات 
ال�سخ�سية لالأفراد فثالثة منها تنتمي اإىل الطبقية الزراعية 
املتو�سطة، يف حني اأن اثنني ينتميان لعائلة ت�سغل مهنا حمرتفة 

ومو�سرة.
غري اأنَّ الإطار النظري ولي�ض احلركي فقط هو الذي ي�ستحوذ 
على الن�سيب الأكرب لفهم الدوافع واملحركات التي تقف خلف 
هذا احلراك وهذه الأن�سطة؛ ذلك اأن مفهوم التجديد ال�سيا�سي 
لهذه  والفكرية  املفاهيمية  الناحية  الفقري من  العمود  يعترب 
التحركات، فهو ي�سري اإىل تفاعل الأجيال والأفراد مع الأحداث 
الق��ت�����س��ادي��ة  ع��ل��ى اخل��ل��ف��ي��ات  ب��ن��اًء  وذل���ك  ال��ع��امل��ي��ة  ال�سيا�سية 
مع  فيها،  اأنف�سهم  وج��دوا  التي  اأو  لهم،  املتاحة  والجتماعية 
التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات  كبري  ح��دٍّ  اإىل  الع��ت��ب��ار  بعني  الأخ���ذ 
بلورتها  اأ���س��ه��م��ت يف  وال��ت��ي  الت�����س��ال حت��دي��دا،  م�ستوى  ع��ل��ى 
وت�سكيلها. ويف املقابل، فاإن ذلك ل يعني باأي حاٍل من الأحول 
اأمام  انعدام امل�ساعب والتحديات الجتماعية التي كانت عقبة 
دورا  الجتماعي قد لعب  اأن اجلانب  التحركات، بل جند  هذه 
حا�سما، مبا يعنيه ذلك من تراتبية طبقية، واجتماعية معقدة، 
يف  بعد«  يحن  »مل  مفردة  وانت�سار  ا�ستخدام  خ��الل  من  وذل��ك 
اإ�سارة وا�سحة اإىل عدم النغمة املتكررة دائما، والتي ت�سري اإىل 
عدم ن�سج وجاهزية اأفراد املجتمع لهذه التحولت، غري اأنه يف 
املقابل جند اأن هناك �سعارا مقابال لها وهو « لرَن ما �سيحدث« 

ال��ذي غر�ض الأم��ل، واأع��اد احلياة لها مبواجهة ومقاومة  وهو 
امل�سيطرة على جميع الأ�سعدة املختلفة، مبا فيها من  املعايري 
حم�سوبية، و�سبكة هائلة من اللتزامات، وغريها. كما ل ميكن 
اإغفال العوامل الداخلية التي ا�ستمدت منها هذه الإ�سالحات 
�سيغويل  معاهد  يف  احل��ال  هي  كما  الدميقراطية،  والتحركات 
عام  يف  النيبال  وم��ل��ك  ال�سرقية  الهند  �سركة  ب��ني  وال��واق��ع��ة 
1816م، والتي اعتربت بداية عهد جديد اآنذاك يف �سياق اململكة 

�سابقاً.
لتاريخ  العودة  ال�سرورة  من  النيبال،  يف  احل��راك  ه��ذه  ولفهم 
اإبان الثورة على  احلراك الطالبي الذي بداأ من العام 1950م، 
�سقوط  يف  للم�ساهمة  وذلك  تريبهافان؛  ال�سابق  النيبال  ملك 
التجربة  طريق  يف  مهمة  خطوة  يعترب  اإذ  احل��اك��م؛  ران��ا  نظام 
كانت  ب�سنوات  ذل��ك  وقبل  ��ه  اأنَّ غري  النيبال.  يف  الدميقراطية 
ه��ن��اك حت���رك���ات ط��الب��ي��ة ت��ع��ت��رب ب�����ذورا ل��ه��ذه الأن�����س��ط��ة كما 
الطالبية  احل��رك��ات  ات��خ��ذت  1947م، حيث  ع��ام  احل���ال يف  ه��و 
ع�سر  بداية  مع  املوؤ�س�ساتي  النظام  اإىل  دخلت  كما  اآخ��ر،  وجها 
بان�سايات احلاكم والذي ا�ستمر من العام 1960م-1990م، وذلك 
اأمام  اأننا  بعد حظرها من قبل امللك ماهيندرا قبل ذلك، غري 
م��د وج���زر، وم��راح��ل ك��ر وف��ر ب��ني ال��ط��رف احل��اك��م م��ن جهة، 
والأحزاب ال�سيا�سية والأذرع الطالبية من اجلهة الأخرى. وهو 
عهد  باأنه  يو�سف  ال��ذي  1990م،  العام  بعد  ما  روؤيته  ميكن  ما 
خالل  م��ن  وذل���ك  ج��دي��د؛  م��ن  لطريقها  الدميقراطية  اإع���ادة 
ال�سعلة،  التظاهر، وم�سريات  مظاهر خمتلفة كاملقاطعة، وحق 
وحمالت التوقيع املختلفة، وغريها من املظاهر املتعددة يف هذا 

ال�سياق.
ويف املقابل، فاإن هذه الأن�سطة الطالبية ُقوِبلت ب�سبط ومراقبة 
اللعبة  اأخ��رى؛ وذل��ك يف م�سار  من جهة، وت�سحيات من جهة 
ال�سيا�سية القذرة )�ض:50(، حيث ي�سف رئي�ض احلزب الثوري 
الطالبي يف النيبال، ال�سيا�سة باأن لها اأربعة اأوجه، ومنها واأولها 
بع�ض  ح��دوث  التاأثري جلعل  تو�سيع  ع��ن طريق  وذل��ك  ال��ق��وة، 
هي  لها  الثانية  ال�سمة  اأن  ح��ني  يف  وحمتمال.  ممكنا  الأف��ع��ال 
املوؤامرة وهذا يعني باأن كل �سيء �سبابي، وغري وا�سح، فهناك 

اأن  املمكن  من  ال�سفافية  اأن  اإىل  يذهب  متداول  �سمني  �سعور 
هي  الأيديولوجيا  اأن  كما  والهزمية.  اخل�سارة  يف  �سببا  تكون 
ال�سمة الثالثة لل�سيا�سة، يف حني اأن الرابعة تعتمد على الثقة اأو 
ال�سمعة، وهي يف ال�سياق النيبايل تذهب اإىل وجود املح�سوبية 

والف�ساد.
النيبال يعترب يف  بال�سيا�سة يف  اإىل ذلك، فاإنَّ الن�سغال  اإ�سافة 
فالعالقة  اجتماعية؛  الن�سطاء مبثابة خدمة  الكثري من  نظر 
اإىل  ب��ج��ذوره��ا  تعود  املحلية  اللغة  يف  واخل��دم��ة  ال�سيا�سة  ب��ني 
تعريفات الأمة، املواطنة، والقومية. فالدولة القومية مت بناوؤها 
كبري  حد  اإىل  ينطبق  وه��ذا  والقيمية،  الأخالقية  املبادئ  على 
على امربطورية جوركا القدمية وغريها من المرباطوريات 

واأنظمة احلكم التي جاءت بعدها.
ويف امل��ق��اب��ل، ف���اإن اخل��دم��ة الج��ت��م��اع��ي��ة اأو »���س��ي��ف��ا« -ك��م��ا يتم 
احلكومية  الأجندة  على  تقت�سر  ل  املحكية-  اللغة  يف  تداولها 
التي ُت�سهم يف اإن�ساء العالمات والإ�سارات الوطنية التي تتحول 
ب�سكل  ت�ساهم  الأ�سا�ض  يف  هي  بل  وطنية،  هوية  اإىل  بعد  فيما 
كبري يف اإنتاج ال�سلطة، وتنعك�ض يف التاأثري املحلي يف دول جنوب 
اآ�سيا. ففي معظم الأوق��ات يتم اختيار اأع�ساء املجال�ض املحلية 
املحليون  فالقادة  به،  قاموا  ال��ذي  الجتماعي  العمل  على  بناء 
اأن يختاروا ب�سبب جمموعة من الأ�سخا�ض،  من املتوقع منهم 
اأو ب�سبب دورهم يف رفع الرواتب، اأو حل الإ�سكاليات الجتماعية 
لأن  الإمكانيات  القيادات متتلك  ما يجعل هذه  وهو  املختلفة. 
ت�سبح م�ستقلة، دبلوما�سية، واأن تبني حتالفات خمتلفة. الأمر 
املدخل  اأو  الكبرية  البوابة  هو  الجتماعي  العمل  يجعل  ال��ذي 
ال�سخ�ض  انتخاب  اأو  اختيار  فبمجرد  ال�سيا�سي،  للعمل  املبا�سر 
املكانة  ه��ذه  يعزز  فاإنه  الجتماعي  العمل  يف  و�سيط  اأو  كقائد 
ب�سكل متبادل. فاخلدمة التي يقوم بها القائد املنتخب حتدث 
ديناميكية متوا�سلة جتمع  اآلية  املجتمع، كما تعترب  نيابة عن 

بني العمل ال�سيا�سي وخدمة املجتمع.
فمن خ��الل تو�سيع زواي���ا ال��روؤي��ة يف ه��ذا اجل��ان��ب، م��ن املمكن 
الالعبون  اأو  املمثلون  ي��وؤط��ر  مل���اذا  ملعرفة  اأف�سل  فهم  تكوين 
على  نف�سه  الوقت  يف  ويركزون  كخدمة،  ال�سيا�سة  ال�سيا�سيون 

علي الرواحي *
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1990م،  ع��ام  اإىل  ال��ع��ودة  يحتم  وه���ذا  ال�سيا�سية.  التناق�سات 
الذي مت فيه اإعادة فتح وتن�سيط املوؤ�س�سات الدميقراطية، حيث 
خمتلف  يف  التاأثري  انتزاع  يجب  باأنه  ال�سيا�سية  الأح���زاب  راأت 
م�ستويات ال�سلطة احلكومية، وخمتلف الف�ساءات ال�سعبية عن 
طريق التاأثري فيما مت ا�ستبعاده على مدى ال�سنوات الثالثني 

املا�سية.
ففي النظرية ال�سيا�سية، جند يف ال�سيا�سية وجهنْي رئي�سينْي: 
اأو  مثالية  فر�سة  واإي��ج��اد  للجميع،  جيدة  حياة  على  التاأكيد 
متميزة لتطبيقها على م�ستحقيها وكيفية ال�ستفادة من هذه 
احلياة اجليدة، فهي )ال�سيا�سة( يف املجال العملي اأو التطبيقي 
تت�سل بالقوة من جهة، واإمكانية الو�سول اإىل املوارد من اجلهة 

الأخرى.
ال�سيا�سة  ب��ني  ال��ع��الق��ة  تتمو�سع  اجل��دل��ي��ة  ال��ط��ري��ق��ة  وب��ه��ذه 
احلياة  يف  مو�سعا  لها  جتد  اأ�سح  مبعنى  اأو  العامة،  واخل��دم��ة 
انتقالها م��ن الزدواج��ي��ة  اأ�سهم يف  ال���ذي  الأم���ر  ال��ع��ام��ة، وه��و 
العمل  على  كرتكيز  ال�سيا�سة  منها  تعاين  كانت  التي  العميقة 
عليها.  العمل  املمكن  م��ن  اح��رتاف��ي��ة  ف��ر���ض  اإىل  الج��ت��م��اع��ي، 
�سمن  وغ��ريه��م  اأنف�سهم  ي�سعون  الأح����زاب  وك����وادر  ف��اأع�����س��اء 
خ��ط��اب ت�����س��ن��ي��ف��ي ي��ت�����س��م ب���الل���ت���زام، وال��ت�����س��ح��ي��ة، وامل���ع���ان���اة، 

والتفاوؤل، وال�سخرية. 
اأن ال�سوؤال الذي يحاول الف�سل الثالث )�ض:74( البحث  غري 
ت�سنيف  يندرج  لل�سباب، وهل  ال�سيا�سية  الت�سنيفات  فيه؛ هو: 
وكفاح  �سغف  �سمن  اأم  معينة؟  عمرية  مرحلة  �سمن  ال�سباب 
اأن  ذل��ك  وال��ع��ام��ة؟  ال�سيا�سية  الأه����داف  لتحقيق  م�ستمرين 
حراك  يف  �ساركوا  الذين  الطلبة  اأب��رز  من  يعترب  وه��و  �ساندرا 
و�سارك  1981م،  عام  يف  الطالبية  التحركات  وق��اد  1979م،  عام 
وا�سحة  ب�سمات  له  كما  1990م،  ع��ام  يف  الوطني  ال�ستفتاء  يف 
نف�سه كما  يعترب  زال  وم��ا  ع��ام 2003م، و2006م،  القمع يف  �سد 
باأنه  والطلبة  الجتماعية  احل��رك��ات  ق��ادة  من  الكثري  يعتربه 
ينتمي لفئة ال�سباب يف هذه الأن�سطة الطالبية، غري اأن تعريف 
�ساندرا يف هذا ال�سياق من املمكن اأن ي�ساعد يف الفهم، فهو يرى 
يرى  كما  ق��ادم��ة،  لأ���س��ي��اء  التاأجيل  م��ن  ه��و حالة  ال�سباب  ب��اأن 
باأنه عبارة عن اأمل يف الغد من املمكن اأن يتحقق اأو ي�ساهم يف 

حتقيقه. 
جتد  وال��ت��ي  والعاملية،  املحلية  ال�سبابية  لل�سيا�سات  وب��ال��ع��ودة 
ال�سادر  قراراها  وذلك يف  املتحدة؛  الأمم  برامج  مرجعيتها يف 
عام 1965م، والذي متَّ الإعالن فيه عن �سرورة ن�سر وترويج قيم 
ال�سالم، والحرتام املتبادل، والفهم امل�سرتك بني اجلميع، وما 
تلى ذلك من اإعالنات اأممية يف هذا ال�سياق كما هي احلال يف 
عام 1985م كعام عاملي لل�سباب، وتخ�سي�ض 12 من اأغ�سط�ض من 
كل عام كيوم لل�سباب، كل ذلك اأ�سهم يف و�سع الهتمام بال�سباب 
الجتماعية  وامل�ساركة  ال�سيا�سية  احلياة  مركز  يف  النيبال  يف 
على حد �سواء، وتنفيذ برامج متكنهم من الندماج مع اأطياف 
واأن�سطة متعددة يتم من خاللها معرفة  املجتمع  خمتلفة مع 
احتياجات الأفراد وفهم كيفية م�ساعدة املجتمع خارج املدن من 
واإع��داد  املجتمعية  والإدارة  والطب  وال��زراع��ة،  التعليم،  خ��الل 
تقارير حكومية خمتلفة. كما مت تتويج هذه املبادرات والربامج 

التي كانت تبدو فردية، ومبعرة باإن�ساء وزارة ال�سباب، والثقافة، 
والريا�سة يف عام 1995م، والتي بقيت حتى عام 1999م، مواجهة 

اإ�سكالية مالية حادة اأدت لرتاجع الأن�سطة الر�سمية.
اإ���س��اف��ة ل��ذل��ك، وب��ال��رغ��م م��ن ك��ل ال��ع��وائ��ق وامل��وان��ع املختلفة، 
التمو�سع يف اخلطوط  اإ���س��رارا كبريا على  ال�سباب  لدى  جند 
الأمامية لكل الأحداث والتجمعات ال�سيا�سية وذلك منذ نظام 
ران��ا احل��اك��م ال�سابق، الأم���ر ال��ذي منح اأج��ي��ال ال��ق��رن احل��ادي 
عام  من  ال�سنوات  جعلت  كثرية،  حركية  امتيازات  والع�سرين 
املطالبة  وال��ت��ح��رك��ات  ب��الأن�����س��ط��ة  ح��اف��ل��ة  2006م،  اإىل  1996م 
بالدميقراطية والتغيري، كما اأن هذا التمو�سع مل يكن حركياً 
النيبال  وو�سع  الكتابية  الأن�سطة  ح��دود  اإىل  تطور  بل  فقط، 
وذل��ك من خالل قوانني  ال�سبابي  الهتمام  اجلديدة يف مركز 
للمجتمع  اجل��دد  القادة  من  تنبع  خمتلفة،  و�سيا�سات  جديدة، 
اأو تنح�سر فقط يف  الدعوات لي�ست جديدة  والأح���زاب. وه��ذه 
الأم��ر  ت��رى نف�ض  ال�سابقة كانت  الأج��ي��ال  اإن  ب��ل  ه��ذا اجل��ي��ل، 
ال�سيا�سية  مطالبه  له  جيل  كل  اأن  ذلك  ال�سابقة.  ال�سنوات  يف 
اخل��ا���س��ة ب��ه، ول��ه اأي�����س��ا رغبته الإ���س��الح��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��الءم مع 

ظروفه املعرفية، واملعي�سية والتعليمية. 
العاملية  الهيكلية  نف�ض  تاأخذ  النيبال  يف  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات 
بها  يوؤمن  التي  الأيديولوجيا  اأن  غري  منها،  قريبة  هيكلية  اأو 
مع  تفاعلهم  وت�سمن  ب��ل  ك��ب��ري،  ح��د  اإىل  وحت��رك��ه��م  ال��ن��ا���ض، 
الأحداث املختلفة هي التي حتدد اإىل حد كبري املوؤ�س�سات التي 
ُتنتج بعد كل ِحراك �سيا�سي. فالأيديولوجيا يتم تعريفها يف هذا 
تتمو�سع  طريقها  عن  التي  ال�سيا�سية  اخلارطة  باأنها  ال�سياق 
اأو  تعمل  كيف  يو�سح  التعريف  فهذا  الآخ��ري��ن.  مع  العالقات 
تتحدد عن  فهي  ال�سيا�سية،  الأح��زاب  الأيديولوجيا يف  ت�ستغل 

طريق املوؤ�س�سات، والعك�ض اأي�سا.
الأيديولوجي  و�سوحها  على  تعتمد  املوؤ�س�سات  �سورة  اأن  كما 
والت�ساق  فالو�سوح  معها.  املت�سقة  ممار�ساتها  اأو  الفكري،  اأو 
مهما  وعامال  الأح���زاب  جلماهريية  الفقري  العمود  يعتربان 
املن�سوين  على  فقط  يقت�سر  ل  وه���ذا  ل��ه��ا.  ال�سعبي  للجذب 

اأي�����س��ا املراقبني  يف ه��ذه الأح�����زاب، ب��ل ي�سمل وب��درج��ة ك��ب��رية 
من  الكثري  ل�ستقطاب  ت�سعى  امل��وؤ���س�����س��ات  ف��ه��ذه  اخل����ارج،  م��ن 
العملية  م��ع��رتك  اإىل  وج��ذب��ه��م  احل�����زب،  خ����ارج  الأ���س��خ��ا���ض 
ال�سيا�سية من جهة، وتكوين هوية لها تختلف عن بقية الأحزاب 
واحلركات ال�سيا�سية من اجلهة الأخ��رى. غري اأن هذه ال�سور 
الداخلية لهذه الأحزاب تتاأثر وتنعك�ض بالثقافة العامة للقادة 
والكادر الوظيفي للحزب. من جانب اآخر، جند اأن قيم احلرية 
يف  ال�سيا�سية  الأح����زاب  م�سار  يف  حا�سمة  تعترب  والن�����س��ب��اط 
النيبال واملفا�سلة بينها، وب�سكٍل خا�ض تلك الأحزاب الي�سارية 
ك��اأح��زاب  نف�سها  ُت��ّع��رف  ل�����س��ن��وات ط��وي��ل��ة ما�سية  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
�سيا�سية مقاومة، لها جانب ميداين وتنظيمي مت�سعب وحمكم.

يف اجلدلية بني النظرية والتطبيق، والتي ُتطرح ب�سكٍل م�ستمر 
على الأحزاب والتجمعات ال�سيا�سية، جند اأنَّ هناك قانوًنا غري 
ر�سمي ينظم هذه العالقة، ويحتفظ بطريق الرجعة اأو اإمكانية 
يف  انتقلت  حتديدا  والي�سارية  ال�سيا�سية  ف��الأح��زاب  املراجعة؛ 
طبيعة عملها من اجلانب الثوري وامليداين يف الأعوام 2007م، 
اإىل العمل ال�سيا�سي يف العام 2009م، وهذا حدث ب�سبب دخول 
بروؤية  ملتزمون  لكنهم  بالحرتافية،  يت�سمون  ج��دد  اأع�ساء 
احلزب ال�سيا�سية يف الوقت نف�سه. لذلك؛ جند اإمكانية كبرية 
اأن تتحول الأحزاب اإىل موؤ�س�سات فهي )املوؤ�س�سات( تعني يف هذا 
ال�سياق توحيد الأفراد خلدمة هدف واحد يتطلب الت�سحية، 
يف  املن�سوين  الب�سر  م�ساكل  تواجه  حلول  لتقدمي  والإخال�ض 

احلزب اأو خارجه. 
وبالعودة لل�سخ�سيات املذكورة يف بداية هذا العمل، وذلك بعد 
امل�ستمر  والن�سايل  ال�سيا�سي  العمل  من  تقريبا  �سنوات  ع�سر 
فكرية،  �سيا�سية،  ب��ت��ح��ولت  م���رت  ق��د  اأن��ه��ا  ال��ن��ي��ب��ال، جن��د  يف 
�سرورة  م��ن  موقفها  يف  ثابتة  بقيت  لكنها  ك��ث��رية،  و�سخ�سية 
الطريق  النيبال، فهذا  التحولت يف  اإح��داث وتر�سيخ  موا�سلة 
مغلف بالتجديد ال�سيا�سي وذلك من خالل اجلدلية امل�ستمرة 
بني اأيديولوجيا الأحزاب ال�سيا�سية من جهة، وتاريخ املطالبات 
اأن  غ��ري  الأخ���رى.  اجلهة  م��ن  والتحديث  ب��الإ���س��الح  امل�ستمرة 
تغريت  قد  الإ�سالحية  املطالبات  ه��ذه  اأن  هو  الآخ��ر،  اجلانب 
اأي�����س��ا ً، وذل���ك م��ع ب���روز ج��ي��ل ج��دي��د م��ن ال�����س��ب��اب، ومطامح 

�سيا�سية جديدة اأي�سا. 
املوؤثر الذي لعبته و�سائل  الدور  اأو ن�سيان  اإغفال  كما ل ميكن 
املعا�سرة  التغيريات  اإح��داث  يف  اجلديدة  الجتماعي  التوا�سل 
من جهة، وتغيري م�سارها من اجلهة الأخ��رى، فهي بقيت اأداة 

مهمة يف يد الأجيال اجلديدة الراغبة بالإ�سالح. 
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دور المسلمين في تشكيل المجتمع الهندي
كيه. تي. حسين

الهند.. فردوس المسلمين المفقود، مثل األندلس، كما وصفها الشيخ علي الطنطاوي -رحمه اهلل- في أحد كتبه، حَكم الملوك المسلمون المغول جزءا 
كبيرا من شمال الهند ثالثة قرون تقريبا )1857-1526( يتخذون عاصمتهم آجرا )1648-1598؛1571- 1555؛1540-1526( وفتح بور سيكري )1585-1571( والهور 
)1598-1586( ودلهي شاه جهان باد )1857-1648(. وفي العام 1690، كانت مساحتها 1500400000 ميل مربع، وكانت هناك سلطنات غير مغولية في مختلف 
أنحاء الهند؛ فمثال كانت البنغال يحكمها الِخلِجّيون التابعون لسلطنة المملوكيين، وبيجابور نجد فيها سلطنة بيجابور، كما نجد في حيدر آباد سلطنة 
نظام، أما ميسور في جنوب الهند فكان يحكمها السلطان حيدر علي وورثه ابنه السلطان تيبو الذي تحالف مع فرنسا ضد االستعمار البريطاني، حتى في 

محافظة "كانور" في كيراال )شمال مليبار آن ذك( كانت هناك سلطنة صغيرة باسم "اراكال آدي راجا".

حتت   1819-1926 ال��ع��ام  خ��الل  بهوبال  رئا�سة  وك��ان��ت 
ُقد�ِسية  مثل  ب�»البيغمات«،  املعروفة  الن�سوية  ال�سلطنة 
ب��ي��غ��ام و���ِس��ك��ن��درة ج��ه��ان ب��ي��غ��ام، وم���ن ب��ني امل��ل��ك��ات ا�سم 
ال�سلطانة ر�سية اأي�سا م�سهور. وموؤ�س�سو هذه ال�سلطنات 
اأو الدويالت واإن كان بع�سهم جاوؤوا اإىل الهند غزاة مل 
يتحولوا اإىل قوى ا�ستعمارية ينهبون ثروات هذا البلد 
وينقلونها اإىل بلدهم الأ�سلي، ومل يرجعوا اإىل بلدهم 
بعد بل ا�ستقروا يف هذا الوطن وعا�سوا وماتوا فيه جيال 
وكلهم  دع��اة وجت���ار.  اأي�سا  بينهم  م��ن  وك��ان  بعد جيل. 
اأ�سهموا يف بناء ح�سارة راقية يف الهند واآثارها التاريخية 
ل تزال موجودة هنا بعد قرون مثل تاج حمل يف اآجرا 
احل��م��راء  والقلعة  ال��ع��امل،  يف  ال�سبع  العجائب  اإح���دى 
وقطب مينار يف دلهي، وحدائق املغول يف ك�سمري، وقلعة 
والق�سر  ح��ي��دراآب��اد،  يف  �سالرجنغ  ومتحف  جوجلوندا 
اخل�سبي لتيبو �سلطان يف »�سري رانكا باتانام« وغريها 
امل�سلمني يف  بها حكم  التي يتميز  امليزة  كثري. هذه هي 
الهند عن احلكم الربيطاين. مل يكن امل�سلمون اأبدا قوة 
قدم  ال��ذي  الربيطاين  لال�ستعمار  خالفا  ا�ستعمارية 
الهند  �سركة  يف  يتمثل  تاجر  قمي�ض  يلب�ض  اأّول  الهند 
احلكم.  �سدة  على  تدريجيا  قب�سته  ب�سط  ثم  ال�سرقية 
وميزة ال�ستعمار هي اأنه يت�سف بطابعه التخريبي، ويف 
القدمية  الهند  امل�سلمة يف  ال�سلطنات  دقيق عن  حتليل 
تت�سح لنا اأنها كانت خالية من هذا الطابع التدمريي، 
اإىل  اأ�سافت  التي  البناء  ب��ارزة بعبقرية  بله نراها كانت 
تراث هذا البلد العريق باإجنازاتها العظيمة املادية منها 

والروحانية. 
اإن كان اجليل الأول من امل�سلمني جاوؤوا اإىل الهند من 
اخلارج فقوم »اآريا« من الهندو�ض وقوم »درافيدا« اأي�سا 
كانوا ممن ا�ستوطنوها بعد قدومهم من اخلارج. وكلهم 
يعي�سون  وظلوا  الأر����ض  ه��ذه  اأب��ن��اء  بعد  فيما  اأ�سبحوا 

ومن  ببع�ض.  بع�سهم  ومت�سامنني  مت�ساحمني  فيها 
خريطة  ت�سكيل  مت  والت�سامن،  الت�سامح  ه��ذا  خ��الل 
ميكن  التي  امل�سرتكة  قوميتها  وترعرعت  الهند  دول��ة 
مُييز  الذي  والعن�سر  التعددية.  قزح  بقو�ض  تت�سف  اأن 
هو  والآ�سيوية  الأوروب��ي��ة  البلدان  من  كثري  عن  الهند 
وج��ود ه��ذه الأل����وان م��ن ال�سعوب وال��ط��وائ��ف املختلفة 
املتبادلة  وثقافاتهم  ال��رتب��ة،  ه��ذه  يف  اجل���ذور  را���س��خ��ة 
يف  امل�سلمني  »دور  كتاب  موؤلف  اإليه  ي�سري  كما  املتنوعة 

ت�سكيل املجتمع الهندي«، الذي نحن ب�سدد عر�سه.
ويوؤكد املوؤلف اأن ما حدث يف الهند لي�ض ان�سجام جميع 
تتحول  واح��د حتى  تيار  الوافدة يف  والثقافات  العقائد 
اإذا مل يكن كذلك فلم يكن  اإىل عقيدة وثقافة واح��دة. 
ي��وج��د ه���ذا ال��ت��ن��وع م��ن ال��ث��ق��اف��ة ال���ذي يتميز ب��ه ه��ذه 
القارة. ويف نف�ض الوقت، يقول املوؤلف، اإنه ل يعني اأن كل 
واحد من هوؤلء الأق��وام كانوا مغلقني يف مق�سوراتهم 
ببع�ض.  يتاأثروا بع�سهم  اأن  ال�سيقة اخلا�سة بهم دون 
التي  ال��ت��ع��ددي��ة  روح  م��ع  ت��ت��واف��ق  ع��زل��ة ثقافية ل  اإن���ه 
تت�سف بها الهند. التعددية هي لي�ست هذه العزلة كما 
اأنها لي�ست الندماج اخلال�ض يف ثقافة واحدة. بل هي 
تبادل ثقايف وتعاي�ض اجتماعي �سلمي مع ال�سمان ببقاء 
تنوع هويات اجلميع. لذا، يقول املوؤلف اإن م�سلمي الهند 
لي�سوا نف�ض ال�سريحة من امل�سلمني الذين ينتمون اإىل 
البلدان الأخرى، ل �سيما البالد العربية، رغم الت�ساوي 
الأم��ة  الدينية.  وامل��م��ار���س��ات  العقائد  يف  بينهم  القائم 
الهند  خ�سائ�ض  ي��ح��ت��وي  ك��ي��ان  ال��ه��ن��د  يف  الإ���س��الم��ي��ة 
هذه  الهندي  امل�سلم  وخ�سائ�ض  والثقافية.  اجلغرافية 
جعلت  مثلما  ث��ري��ة  الإ���س��الم��ي��ة  احل�����س��ارة  جعلت  ق��د 
املوؤلف  اأي�سا ثرية. ويقول  احل�سارة الهندية وثقافتها 
الإ�سالمية  احل�سارة  يف  لالإ�سالم  الهندية  التجربة  اإن 
ُيتناول يف ف�سل  اأن  ي�ستحق  الكتاب  خ��ارج هذا  مو�سوع 

خا�ض. لي�ض هذا هو هدف هذا الكتاب، اإمنا يبحث هذا 
الكتاب عن مو�سوع تاأثري الإ�سالم وامل�سلمني يف ت�سكيل 

املجتمع الهندي واإ�ساهماتهم يف ثقافته التعددية.
ولهذه الدرا�سة اأهمية خا�سة يف خلفية الدعاية القوية 
واملحاولت  الذكر،  اآنفة  التعددية  ه��دم  ت�ستهدف  التي 
واحدة.  ثقافة  يف  الهند  لتقلي�ض  اجلارية  واملخططات 
الذاتية  امل�سالح  اأ�سحاب  باأيدي  الذي  ال�سالح  اأنَّ  ومبا 
املحاولة  ه��ذه  ف��اإن �سالح مقاومة  ال��ت��اري��خ،  ه��و  ه���وؤلء 
ي��ج��ب اأن ي��ك��ون ه��و اأي�����س��ا ال��ت��اري��خ ن��ف�����س��ه. وم���ن ه��ذا 
امل��ن��ط��ل��ق ي���ق���ول ال��ك��ات��ب ك���ي���ه. ت����ي. ح�����س��ني اإن ق����راءة 
امل�سلمني  دور  و�سوَّهت  عتَّمت  التي  هي  الإثنية  التاريخ 
وم�ساركتهم يف ت�سكيل املجتمع الهندي يف مراحل تاريخ 
العن�سرية  التاريخية  ال��ق��راءة  وه��ذه  املختلفة.  الهند 
ناجتة عن النظام الطبقي الذي ل يزال يف الهند حتى 
وعيهم  يقدودها  التي  العليا  الطبقة  ق��راءة  هي  الآن. 
اأنهم هم ورثة هذا  اإىل  ال�ستكباري الطبقي العن�سري 
دائما  يكونوا  اأن  يجب  غريهم  واأن  احلقيقيني،  البلد 
القراءة  لهذه  احلتمية  النتيجة  وم��ن  �سيادتهم.  حتت 
ل »العدو الآخر«. قراأْت الكولونوليُة كما  العن�سرية ت�سكُّ
قراأت القومية الهندو�سية تاريَخ الهند قراءة عن�سرية 
مما ترتب عليها �سناعة »امل�سلم العدو الآخر«. وتوجد 
عملت  ال��ت��ي  اخلفية  ال�سيا�سة  اإىل  اإ����س���ارات  ال��ك��ت��اب  يف 
وراء هذه القراءة. يقول الكاتب اإن املقاومة ال�سحيحة 
والعادلة ملقاومة هذه القراءة التاريخية الفا�سحة هي 
املجتمع  ت�سكيل  يف  احلقيقي  امل�سلمني  دور  عن  الك�سف 
الهندي من خالل درا�سة تاريخية غري حمايدة دون اأن 
الكتاب حماولة  اأن هذا  الإثني ويّدعي  لل�سعور  تخ�سع 

متوا�سعة نحو هذا الجتاه.
وينق�سم الكتاب اإىل �سبعة اأق�سام؛ يف الق�سم الأول يلقي 
الكاتب ال�سوء على قدوم امل�سلمني اإىل الهند والتغريات 

فيالبوراتو عبد الكبير *
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الناجتة عن مداخالتهم الدينية وال�سيا�سية يف املجتمع 
الهندي. ول جند فيه التعريف على حكامهم تف�سيال، 
التي  الإيجابية  التغريات  حتليل  على  املوؤلف  يركز  بل 
احلياة  يف  الإ���س��الم��ي  دينهم  خا�سة  حكمهم،  اأح��دث��ه��ا 
حياة  تعريف  مع  البلد،  هذا  يف  والثقافية  الجتماعية 
م�ساكل  ع��ن  فيه  ويبحث  فقط.  عموما  احل��ك��ام  ه���وؤلء 
تاأليف التاريخ وم�ساهمات امل�سلمني احل�سارية ومراحل 
امل�سلمني  تقييم حكم  الهند مع  الإ�سالمية يف  النه�سة 
الن�ساطات  ي�����س��رح  ال��ث��اين،  الق�سم  ويف  واأم���ان���ة.  ب��دق��ة 
الإ����س���الح���ي���ة وال����دع����وي����ة واخل�����دم�����ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سوفيون،  الدعاة  بها  قام  التي  ال�سامتة  والإن�سانية 
يف  الجتماعية  احلياة  يف  هائلة  تغريات  اأحدثت  والتي 
ن�ساطات  طابع  عن  ف�سول  الق�سم  هذا  ويحوي  الهند. 
من  كل  حياة  تف�سيل  مع  وميزتها  الدعوية  ال�سوفياء 
بختيار  الدين  وقطب  ت�سي�ستي  الدين  معني  اخلواجة 
اأولياء  كاكي وبابا فريد الدين غنج �سكر ونظام الدين 
الهندية  الثقافة  م��ن  يتجزاأ  ل  ج��زءا  اأ�سبحوا  ال��ذي��ن 

ال�سعبية دون اأي اختالف ديني وفرقي.
ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث ه���و ع���ن احل���رك���ات الإ���س��الح��ي��ة �سد 
طراأت  التي  وامليوعة  واخلالعة  العقائدية  النحرافات 
من  الذهبي  الع�سر  يف  الجتماعية  امل�سلمني  حياة  يف 
حكم امل�سلمني الذي بلغ من الرقي والزدهار اإىل اأوجه 
عن  الق�سم  ه��ذا  يف  اأي�سا  ويبحث  واقت�ساديا.  �سيا�سيا 
النه�سة الجتماعية التي قامت يف عهد بداأت فيه عقيدة 
هنا  الكاتب  ويتناول  ال�سو�ض.  ي�سيبها  املغويل  البالط 
اأحمد �سرهندي �سد  حركة النه�سة التي قادها ال�سيخ 
»الدين الإلهي«الدين اجلديد الذي تبناه الإمرباطور 
اأن يفر�سه على ال�سعب مل�ساحله  اأك��رب، وح��اول  املغويل 
قام  التي  الإ�سالحات  يتناول  كما  اخلا�سة،  ال�سيا�سية 
بها الإمرباطور اأورنغ زيب حتت تاأثري ن�ساطات ال�سيخ 
اهلل  ويل  �ساه  الهند  حكيم  لن�ساطات  اإ�سافة  �سرهندي 
الرابع؛  الق�سم  اأم��ا  والجتهادية.  النه�سوية  الفكرية 
فمحتواه املقاومات امل�سلحة �سد ال�ستعمار الربيطاين 
التي برزت يف ال�ساحة م�ستلهمة من النه�سة الجتماعية 
ال��ت��ي ح��دث��ت يف ع��ه��د اأف����ول احل��ك��م امل��غ��ويل. ن��ق��راأ هنا 
احلروب التي قادها �سلطان مي�سور تيبو يف جنوب الهند 
امل�سلحة  املجاهدين  �سد ال�ستعمار الربيطاين وحركة 
ذات الطابع الديني والجتماعي وال�سيا�سي التي قادها 
بقيادة  البنغال  يف  الفرائ�سية  واحلركة  ال�سهيد  اأحمد 
اآن  داتو ميان التي قاومت الإقطاعية وال�ستعمارية يف 
داتو  معا�سر  تيتومري  بقيادة  امل�سلحة  واحلركة  واح��د، 
ميان وحركة التمرد التي ظهرت يف العام 1857، والتي 
بداأها اجلنود الهنود يف اجلي�ض الربيطاين، ثم ات�سعت 

امل�سرتكة  القيادة  حتت  البالد  اأنحاء  �سائر  اإىل  حلقته 
من امللك الأخري من املغول بهادور �ساه وملكة جان�سي 
يف  ا�ستقاللية  حركة  اأول  تعد  التي  وه��ي  الهندو�سية، 

الهند.
التي  النه�سة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  اخل��ام�����ض  الق�سم  وي��ل��ق��ي 
وعي  ال��ت��ي  وامل���ادي  الديني  التعليم  �ساحة  يف  ت��ط��ورت 
ال�ستقاللية  احل��رك��ة  ه��زمي��ة  اإث���ر  اأهميتها  امل�سلمون 
العام  يف  ال��ربي��ط��اين  ال�ستعمار  �سد  الأوىل  امل�سلحة 
�سر  قادها  التي  عليكرة  حركة  عن  فيه  ويبحث   .1857
جامعة  نتيجتها  م��ن  تاأ�س�ست  وال��ت��ي  خ��ان  اأح��م��د  �سيد 
عليكرة الإ�سالمية وحركة ديوباند التي قام بتاأ�سي�سها 
ديوباند  بجامعة  اأت���ت  وال��ت��ي  ن��ان��وت��وي،  قا�سم  ال�سيخ 
اأ�سهم  التي  لكهنو  يف  العلماء  ون���دوة  ال��وج��ود،  حيز  يف 
يف  ونقراأ  النعماين.  �سبلي  امل�سهور  امل��وؤرخ  تاأ�سي�سها  يف 
ال�سحوات  عن  دقيقا  �سامال  حتليال  ال�ساد�ض  الق�سم 
الدينية وال�سيا�سية والجتماعية التي تتمثل يف حركة 
الغاندي  ب��ق��ي��ادة  امل��وؤمت��ر  تبناها ح��زب  ال��ت��ي  اخل��الف��ة 
وح��رك��ة  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ���س��د  العثمانية  للخالفة  ت��اأي��ي��دا 
جمعية علماء الهند، ورابطة امل�سلمني، وحركة خدائي 
خدمتكار، وحركة خاك�سار، وجماعة التبليغ، واجلماعة 
هذه  ق��ادوا  الذين  املرموقة  وال�سخ�سيات  الإ�سالمية، 
واأخ��وه  احلركات والأح���زاب؛ مثل: مولنا حممد علي 
���س��وك��ت ع��ل��ي، وال�����س��ي��خ حم��م��ود احل�����س��ن ال��دي��وب��ان��دي، 
ال�سندي الذي اعتنق الإ�سالم تاركا  ومولنا عبيد اهلل 
علماء  اأحد  اآزاد  الكالم  اأبو  ومولنا  ال�سيخية،  الديانة 
الهند الكبار واأحد قادة حزب املوؤمتر، واملفكر الإ�سالمي 
الكبري الأ�ستاذ اأبو الأعلى املوودي، وحممد علي اجلناح 
واأبو احل�سن  اإليا�ض،  الباك�ستان، ومولنا  موؤ�س�ض دولة 

باللغة  ك��ث��رية  م��وؤل��ف��ات  �ساحب  ال��ن��دوي  احل�سن  علي 
اإىل اجلزء  ان�سم  اإذا  الكتاب  العربية. وهذا اجلزء من 
وا�سحة  �سورة  القارئ  لدى  تتكون  يليه  الذي  ال�سابق 
ن�سال  يف  امل�سلمون  ب��ه  ق��ام  ال���ذي  العظيم  ال���دور  ع��ن 

احلركة ال�ستقاللية.
ويف الق�سم ال�سابع والأخري ياأخذنا الكاتب اإىل مرحلة 
م���ا ب��ع��د ا���س��ت��ق��الل ال��ه��ن��د وال�����س��خ�����س��ي��ات الإ���س��الم��ي��ة 
احلقبة؛  تلك  يف  امل�سلمني  ق��ي��ادة  ت��ول��وا  ال��ذي��ن  املهمة 
واأبو  الهند،  روؤ�ساء  ثالث  ح�سني  ذاك��ر  الدكتور  اأمثال: 
الأ�سبق،  الإ�سالمية  اجلماعة  اأم��ري  الإ�سالحي  الليث 
اإ�سماعيل رئي�ض رابطة امل�سلمني لعموم الهند  وحممد 
وخ��دم��ات��ه��م اجل��ل��ي��ل��ة.. وه���ك���ذا ت��ت��خ��ت��م ه���ذه ال��رح��ل��ة 
جمة  مبعلومات  واملفيدة  املمتعة  الطويلة  التاريخية 

جتعل اآفاق نظر القارئ مت�سعة.
ع��ن ح�سور  التاريخية  ال��درا���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك 
وغريها  الإجنليزية  باللغة  الهند  ت��اري��خ  يف  امل�سلمني 
ُت�ستثنى  الدرا�سة ميزة خا�سة  اللغات. ولكن لهذه  من 
من تلك الدرا�سات التي األَّفها اأ�سحاب ذوو باع طويل يف 
تاأليف التاريخ؛ لأن اأولئك الكتاب اإمنا بذلوا جهودهم 
يف اإلقاء ال�سوء على اأخبار امل�سلمني وحكاياتهم املا�سية 
فقط، اأما كيف فّكر عباقرة م�سلمي الهند القيادية يف 
مراحل تاريخهم امل�سريية فهي ناحية قلما جندها يف 

موؤلفات ُكتاب تاريخ م�سلمي الهند املعا�سرين.
يحاول هذا الكاتب اأن ي�سرح كيف اأن القيادة الإ�سالمية 
الهندية فكرت يف مراحل تاريخها اخلا�سة عن الأزمات 
�ساعدتها  م���دى  اأي  واإىل  امل��ا���س��ي،  يف  واج��ه��ت��ه��ا  ال��ت��ي 
ه��ذا  ي�ستطع  ومل  الأزم������ات.  ه���ذه  ل��ت��ج��اوز  م�ساعيها 
الكاتب اأن يجد اأي كتاب يتناول هذا املو�سوع من هذه 
اأي  يف  بل  املاليالمية فح�سب،  اللغة  لي�ض يف  الناحية 
الإجنليزية  اللغة  فيها  مبا  اأخ��رى  هندية  حملية  لغة 
والأردية. وامليزة الثانية التي يجدر ذكرها هي م�ستوى 
املو�سوع  تتناول  التي  الراقية  الأك��ادم��ي��ة  الكاتب  لغة 
واأ�سلوبه ال�سل�ض. ي�ستحق املوؤلف اأن يفتخر بهذا العطاء 

القيم الذي يندر مثله يف املكتبات يف هذا املو�سوع.
-----------------------------------------------

تشكيل  فــي  المسلمين  »دور  الــكــتــاب:   -
المجتمع الهندي«.

- المؤلف: تي. كيه. حسين.
 ،2018 الهند،  اإلسالمي،  النشر  دار  الناشر:   -

بلغة مالياالم.
- عدد الصفحات: 400 صفحة.

* مستعرب هندي
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إصدارات عالمية جديدة
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(

عنوان الكتاب: كل ما يعرفه العلم عن الدين
اسم المؤلف: دانييل باريل

لغة النشر: الفرنسية ]كندا[
دار النشر: مطابع جامعة الفال ]كندا[

سنة النشر: 2018

نبذة عن الكتاب: 
منذ ستة عقود بدأ اإلنسان في غزو الفضاء الخارجي. لكنه منذ أقل 
من تلك العقود انتبه إلى أنه لئن هو غزا الفضاء الخارجي، فإنه ما غزا 
بواسطة  ذلك  يفعل  بدأ  هو  وها  البشري[.  ]الدماغ  الداخلي  الفضاء 
اكتشافه  بعد  البشري،  الدماغ  علم  انشغاالت  آخر  ولعل  العلم.  من 
بالدين  الخاصة  الباحة  استكشاف  ووظائفها،  الدماغ  باحات  لمعظم 
إلى  المحافظين  الدين  رجــال  بعض  وينظر  الدينية.  وبالمعتقدات 
بعضهم  لكن  راضية،  غير  بعين  المختبر  إلــى  الدين  العلم  إدخــال 
على  الدائرة  العلمية  التجارب  في  المشاركة  حد  الحماس  به  يذهب 
العلمية  األدبــيــات  صــارت  قد  وهــا  الــدعــاء..  الــصــالة،  وتجلياته:  الدين 
يصل  ال  ذلك  لكن  الدينية.  الظاهرة  عن  حديثا  يوم  عن  يوما  تــزداد 
مئات  على  اطلع  صاحبه  أن  الكتاب  هــذا  ومــيــزة  الــواســع.  الجمهور 
التي  نتائجها  لنا  يقدم  وها هو  الدين.  على  الدائرة  العلمية  األعمال 
أو الجمهور  الدينية  الباحثين من مختلف التخصصات  تدهش سواء 
التي  المعطيات  األديان وتواريخها. وتكشف  بأخبار  المهتم  العريض 
يسوقها عن جوانب غير معروفة عن الدين، وتعيد النظر في الكثير 
من األفكار الموروثة: هل صحيح أن الدين يحفظ على اإلنسان صحته؟ 
وهل االعتقاد الديني سائر إلى االنكماش أم إلى االنتشار؟ وهل الدين 
إلى  جنبا  يسيران  واألخــالق  الدين  وهل  سالم؟  عامل  أم  عنف  عامل 
الوشيك  الموت  العلمية عن تجارب  التجارب  الذي تكشفه  جنب؟ وما 
وعن الروح وصلتها بالجسد؟ وكيف تفسر نظرية التطور أصل الدين 
غير  أم  متدينا  أكان  القارئ،  يحمل  قد  كتاب  هذا  وبالجملة،  وبقائه؟ 

متدين، على مراجعة العديد من أفكاره حول الظاهرة الدينية. 

عنوان الكتاب: 
واسُتكشفت  الكالسيكية  األفكار  ضاعت  كيف  المعرفة:  خريطة 

من جديد: تاريخ سبع حواضر
اسم المؤلفة: فيوليت مولر

لغة النشر: اإلنجليزية
دار النشر: بيكادور ]إنجلترا[

سنة النشر: 2019

نبذة عن الكتاب:
ومــذاهــب  أفــكــار  مغامرة  فــي  ممتعة  رحــلــة  عــن  عــبــارة  الكتاب  هــذا 
جالينوس،  أوقليدس،  ـ  القديم  العالم  علماء  من  كبار  علماء  ثالثة 
ونحن  عــام.  ألفي  مدى  وعلى  سبع  ]حواضر[  مدن  عبر  ـ  بطليموس 
نقتفي أثر هؤالء العلماء ابتداء من القرن السادس الميالدي بحاضرة 
اإلسكندرية، إلى حاضرة بغداد القرن التاسع الميالدي/الثالث الهجري. 
ومن حاضرة قرطبة المسلمة إلى حاضرة طليطلة الكاثوليكية. ومن 
مدرسة حاضرة سالرنو اإليطالية الوسيطة إلى حاضرة باليرمو عاصمة 
اإليطالية  الثقافات مزجة. وأخيرا حاضرة فنيسيا  بين  المازجة  صقلية 
هندسة  العظمى  الــتــجــاريــة  المدينة  هــذه  مطابع  ن  ستمكِّ حيث 
من  الطبي  جالينوس  ومتن  الفلكي  بطليموس  ونظام  أوقليدس 
لهذه  الهشة  المجاالت  مولر  ترسم  وإذ  العالم.  عبر  الواسع  االنتشار 
إلى  الشمال  الغرب، ومن  إلى  الشرق  إلى قرن، من  المعارف من قرن 
والترابطات  الغريبة  التعالقات  من  ألــوان  عن  تبدي  فإنها  الجنوب، 
الترابطات  وهي  المسيحي.  والعالم  اإلسالمي  العالم  بين  العجيبة 
الفلك والرياضيات والطب من الضياع، وعلى  التي عملت على صون 
المبكرة  الوسطى  العصور  عهد  من  والمعارف  العلوم  هذه  تطوير 
إلى عهد عصر النهضة اإليطالية. وإنها لمروية حية ورائعة عن ميراث 

ثر ومشترك. 

عنوان الكتاب: األغلوطة الطبيعانية
اسم المؤلف: تأليف جماعي تحت إشراف نايل سانكلير

لغة النشر: اإلنجليزية
دار النشر: مطابع جامعة كمبريدج

سنة النشر: 2019

نبذة عن الكتاب:
ري  أَلَا كم دوخت األغلوطة المسماة باسم »األغلوطة الطبيعانية« منظِّ
الفيلسوف  ذكر  أن  منذ  الزمن  من  قرن  من  ألزيد  األخالقية  الفلسفة 
المغالطة!  الخلقية تقوم على هذه  المذاهب  أن أغلب  اإلنجليزي مور 
اعتقدوا  الذين  الفالسفة  هم  “كثير  يقول:  كتب  الــذي  هو  ليس  أََو 
كل  إلــى  تنتمي  التي  الخصائص  وســمــوا  قــد  يكونوا  عندما  أنهم 
رة، فإنهم يكونوا آنذاك قد توفقوا في تحديد ما “الخير”.  األشياء الخيِّ
والحال أن هذا التصور ]المغالط[ هو الذي أقترح أن أسميه “المغالطة 
بأفهام  فهمت  األغلوطة  هذه  أن  بلة  الطين  زاد  ومما  الطبعانية””؟ 
المشاركون  أفرده  الكتاب  وهذا  متعارضة.  بأفهام  وحتى  بل  شتى، 
يسعى  وهو  الجوانب.  شتى  من  األغلوطة  هذه  أمر  في  للنظر  فيه 
انقسم  وقد  يكون.  فهم  بأجود  الُمشَكلة  األغلوطة  هذه  فهم  إلى 
الكتاب إلى فصول متخصصة ـ كتبتها ثلة من المتقدمين في علم 
األخالق والفلسفة األخالقية ـ دار بعضها على تاريخ المغالطة، وتعلق 
آخر بمظان العثور على الحديث عنها في متن مور، وارتبطت فصول 
أخرى بشرح خلفياتها. وهي عبارة عن مباحث تفصل القول في كيف 
الفلسفات األخالقية )بما في ذلك  المغالطة في مختلف تقاليد  أثرت 
بإشكال  وصلتها  لألخالق(،  والطبيعية  والدينية  التطورية  المقاربات 
والوقائعيات  والماينبغيات،  والكائنات  والقيم،  الوقائع  بين  التمييز 
هذا  يشكل  التحقيق،  على  والمعياريات.  والوضعيات  والواجبيات، 

الكتاب مدخال جيدا إلى االستئناس باألخالقيات المعاصرة. 

آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

الكتاب: فهم التنوع البيولوجي: المشاكل الحقيقية والمفاهيم 
الخاطئة

المؤلف: آالن بافيه
الناشر: دار سوي. باريس. فرنسا.

تاريخ النشر: 2019
عدد الصفحات: 368 ص

الفرنسية. اللغة: 

نبذة عن الكتاب:
الرئيسية ألي خطاب  اليوم أحد المصطلحات  البيولوجي  التنوع  يعد 
بيئي. بعد حوالي ثالثين عاًما من انتشار المصطلح، يكشف تمحيص 
لشرعيته  إضــعــاف  صاحبه  قــد  اإلعـــالم  وســائــل  فــي  نجاحه  أن  دقيق 
العلمية. فقد ظهرت عدد من الحجج التي تحيد عن الحقائق المثبتة 
من  له  أساس  ال  بالكارثة  تهويل  عن  أسفر  مما  الجادة،  التحليالت  أو 

الصحة.
يقدم آالن بافيه، الذي ال جدال حول كفاءته العلمية في هذا المجال 
مفاجئة،  تكون  ما  غالًبا  ملموسة،  بأمثلة  غنًيا  مبتكًرا،  نقدًيا  ،تحليًلا 
دائًما  ليس  الذي  األبيض  الدب  إلى  إلونا كيمبيريانا  مثال حلزون  من 

أبيض.
التقليدية  لــألفــكــار  ومبسط  مــعــارض  مــوقــف  أي  اتــخــاذ  عــن  بــعــيــًدا 
مراعاة  أن  المؤلف  يوضح  إيكولوجي،  اعتقاد  ألي  الطريق  وتمهيد 
أكثر  فهًما  تتطلب  الحياة  على  تؤثر  التي  الحقيقية  التهديدات 
و  الــخــصــوص،  وجــه  على  تتطور  الــتــي  وآلــيــاتــهــا،  لتنوعها  تفصيًلا 
تتحكم فيها سواء كانت خاضعة لقوانين منظمة أو عرضية وحيث 

يلعب التغير والتحول دورا حاسما.
بما  البيولوجي،  التنوع  لمفهوم  تأسيس  بإعادة  هنا  األمــر  يتعلق 
يتناسب مع أهميته واالهتمام الذي يحظى به. وما من شك أن الفكر 
في  التغيير  هذا  من  مستفيدا  سيخرج  عامة  والقارئ  خاصة  البيئي 

بدقة  للبشرية  الطبيعي  التاريخ  يسبر  ألنــه  البيولوجي،  المنظور 
للنقاش  مختلفة  إضافة  البيولوجي  التنوع  كتاب  ودهشة.  وعمق 

المفتوح حول البيئة واألخطار المحدقة بالطبيعة واإلنسان.

م أيضا، تأمالت سبينوزية الكتاب: المحبة ُتَعلَّ
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أي  عنه  ينتج  ال  سلبيا  مضمونه  ويــكــون  لآلخرين  نقوله  مــا  كــل  إن 
أنفسنا  أمــام  وتصغيرنا  اآلخــر  شــأن  مــن  التقليل  باستثناء  شــيء، 
التي تستند على حقيقة وجود  الفرضية،  كانت هذه هي  واآلخرين. 
تبدد  أن  يمكن  المحبة  بفضيلة  اإليمان  لكن  البشر،  بين  االختالفات 
عبر  سنصادفه  اإلنساني  الطموح  هذا  والخصومات.  االختالفات  هذه 
تأمالت  أيضا.  تتعلم  “المحبة  شاربونييه  سيبستيان  كتاب  صفحات 
بمنهجية  الكتاب  يحلل  بفرنسا.   2019 عام  بداية  الصادر  سبينوزية” 
المعرفة  على  المعتمد  التعلم  إمكانية  ويتساءل عن  وثورية  تربوية 
التي تمكن من تغيير الذات عن طريق المعرفة المتبادلة المستندة 
وفي  مًعا.  الــقــرارات  التخاذ  كقوة  الديمقراطية  جوهر  على  بــدورهــا 
البعض حتى  الحوار مع بعضنا  أي ظروف سنكون قادرين على  ظل 
اآلخرين،  مع  نتحدث  كيف  أفضل؟  بشكل  معا  العمل  من  نتمكن 
من  والــزيــادة  شأنهم  مــن  للرفع  يكن  لــم  إن  ذلــك،  ستفعل  ولــمــاذا 

قيمتك صحبتهم؟ 
أعمالنا  أكثر حرية وأقوى في  أقنعتنا لنصبح  باختصار، كيف نسقط 
المشتركة؟ هذا الكتاب عبارة عن سياسة لفعل المحبة، والذي تكون 
أنفسنا،  اآلخر كما نحب  أن نحب  نتعلم  أن  نتائج معرفية حاسمة:  له 
يختلف  بما  نلتقي  وأن  البعض،  بعضنا  من  التعلم  في  نستمر  وأن 

بيننا، وأال نصبح على الرغم من أنفسنا مهيمنين على المعرفة.

الكتاب: في انتظار الروبوتات
المؤلف: أنطونيو أ. كاسيلي
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مستقبلية  توقعات  حــول  الــجــدل  االصطناعي  الــذكــاء  تطور  يعيد 
العمل.  سيختفي  وبذلك  ــاآلالت،  ب البشر  ستبدل  بــأن  تتنبأ  مقلقة: 
“االضطراب  إلى  ينظرون  آخرين  فإّن  بالقلق،  يشعر  البعض  كان  وإذا 
الرقمي” باعتباره فرصة واعدة للتحرر المبني على المشاركة واالنفتاح 

والتشارك.
أن  ذلك  بالكامل.  مختلف  عرض  مشاهدة  يمكن  الكواليس،  داخل 
المجانية  االجتماعية  الشبكات  بتزويد  يقومون  الذين  المستخدمين 
بواسطة  صنعت  والتي  اإلبــداعــي  والمحتوى  الشخصية  بالبيانات 
التعاوني،  لالقتصاد  الناشئة  الشركات  موفرو  إنهم  الويب.  عمالقة 

الذين يسعون إلى إنتاج تدفق معلوماتي على هواتفهم الذكية.
مهندسين  من  والمتعاملين  المتعاونين  شاشات  من  ينّفذ  الــذي 
للرفع  الكليك”  “مــزارع  في  أو  منازلهم  في  ســواء  وهــواة،  وتقنيين 
والعنيفة  المحظورة  الصور  وتصفية  التجارية،  العالمات  انتشار  من 
الترجمة  برامج  لتشغيل  نصوص  سلسلة  من  أجــزاء  استعمال  أو 
االصطناعي،  للذكاء  اآللــي  التشغيل  وهــم  تبديد  خــالل  من  اآللــيــة. 
الضوء  كاسيلي  أ  أنطونيو  والباحث  والمحاضر  اجتماع  عالم  يلقي 
الذكاء  من  الصغيرة  األيدي  يستغل  الذي  الرقمي  العمل  واقع  على 
“االصطناعي”، الذين يشكلون عددا ال يحصى من عمال “النقر” الذين 
تشكيل  إلعـــادة  الرقمية  للمنصات  الــخــوارزمــي  للتدبير  يخضعون 
إال  اإلنسان  يزيد  ال  لكن ذلك  اإلنسان،  أنشطة  بمآالت  والتنبؤ  البرامج 

تشويشا وخوفا على مستقبله المهني.


