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ر�سالة  اخلارج  يف  الُعمانيون  اأجنزها  التي  العلمية  الأطروحات  من 
وقطعها،  الت�سالت،  ُعمان:  يف  الإن�سانية  »العالقات  بعنوان  دكتوراه 
لق�سم  الهنائية  زاهر  بن  علي  بنت  مرمي  الباحثة  قدمتها  والعوملة«، 
ال�سحافة والإعالم بجامعة نيو مك�سيكو، يف الوليات املتحدة الأمريكية.

الزراعية  املمار�سات  ا�ستك�سفت  اإنها  درا�ستها  الباحثة يف ملخ�ص  وتقول 
كنافذة للتوا�سل البيئي الثقايف )الإيكو-الثقايف(. وبا�ستخدام الُقَرويني 
للممار�سات الزراعية يف اإحدى الُقرى الُعمانية، كدرا�سة حالة، ا�ستك�سفت 
العالقات  احلكوميون  وامل�سوؤولون  القرويون  بها  يفهم  التي  الطرَق 
الب�سرية، والقوى التي تعزز هذه العالقات اأو تعرقلها. وحددت الباحثة 

اأهداَف درا�ستها على النحو الآتي:
1- بناء فهم تف�سريي للتوجهات البيئية-الثقافية للقرويني وامل�سوؤولني 

يف ُعمان، وكيفية ت�سور عالقاتهم الإن�سانية.
التي  الهيكلية  القوى  وك�سف  نقدي،  ب�سكل  الأيديولوجيات  درا�سة   -2

ُتكِّن العالقات الب�سرية اأو تقيدها.
البيئية- احلكمة  ر  ُيقدِّ حملي  جمتمعي  عمل  خلق  يف  امل�ساهمة   -3

ال�ستدامة  ز  وُيعزِّ القت�سادية،  اجلدوى  وُيَنّمي  للمزارعني،  الثقافية 
البيئية-الثقافية.

ما  الأول:  اأ�سئلة؛  ثالثة  الباحثة  طرحت  الأهداف،  هذه  على  وبناًء 
املُ�َسلَّمات البيئية-الثقافية الأ�سا�سية التي يتناقلها القرويون العمانيون؟ 
الوثائق  التي حتملها  الأ�سا�سية  البيئية-الثقافية  املُ�َسلَّمات  والثاين: ما 
احلكومية الر�سمية واخلطاب الر�سمي يف ُعمان؟ والثالث: كيف ميكن 
خلق  يف  ُيفيد  اأن  اجلاد  املجتمعي  للعمل  الأ�سا�سية  نات  املُكوِّ لتحليل 
ممار�سات  بناء  اأجل  من  واحلكومة  والقرويني  الباحثني  بني  تعاون 
البيانات  الباحثة  جمعت  الأ�سئلة،  هذه  عن  ولالإجابة  م�ستدامة؟ 
الالزمة من خالل جمموعات الدرا�سة، واملقابالت الفردية، ومالحظات 
اخلطاب  »حتليل  وبا�ستخدام  الر�سمية.  احلكومية  والوثائق  امل�ساركني، 
الباحثة من حتديد ثالث  امل�ساركة املجتمعية«، تكنت  الثقايف« و«اإطار 
ُم�َسّلمات بيئية-ثقافية يف اخلطاب ال�سعبي هي: عالقات املكان، وَقَرابة 
املكان، وُحُنّو املكان، وكذلك اأربع ُم�َسّلماٍت اأخرى يف اخلطاب احلكومي؛ 
والأغذية  التقليدية،  الزراعة  من  فاعلية  اأكرث  احلديثة  الزراعة  هي: 
والزراعة  النا�سئة،  املجتمعات  تر�سي  احلديثة  والتكنولوجيا  امل�ستوردة 
التكنولوجية جتذب ال�سباب، والزراعة احلديثة واملمار�سات ذات الدوافع 
م�ستدامة.  لي�ست  التقليدية  الزراعة  ولكن  ال�ستدامة  حتقق  الربحية 
العالقات  ر  ي�سوِّ تنظيمي  كمبداأ  النخيل  ا�ستعارة  الباحثة  وقدمت 
الب�سرية والعوامل ال�سياقية التي تعزز هذه العالقات اأو تعرقلها. ولأن 
عندما  القا�سية  البيئية  الظروف  على  مرونة  اأظهرت  النخيل  اأ�سجار 
الباحثة يف  ا�ستخدمت  ُعمان،  املياه �سحيحة واحلرارة مرتفعة يف  كانت 
للخطابات  بديال  تظهر خطابا  كا�ستعارة جمازية  النخيل  امل�سروع  هذا 

الأيديولوجية النيوليربالية العاملية.
تكونت هذه الدرا�سة من �سبعة ف�سول: ت�سمن الف�سل الأول و�سفا لبيان 
امل�سكلة، واأهداف الدرا�سة، واأ�سئلتها، واأهميتها. وت�سمن الف�سل الثاين، 
الف�سل  واقت�سر  املنهجي.  لالإطار  و�سرحا  ال�سابقة  لالأدبيات  مراجعة 
الثالث على و�سف املنهجية التي ا�ستخدمتها الباحثة. وا�ستك�سف الف�سل 
جمتمع  يف  تناقلها  مت  كما  ال�سعبية  البيئية-الثقافية  املُ�سّلمات  الرابع 
الدرا�سة. وتناول الف�سل اخلام�ص امل�َسّلمات البيئية-الثقافية احلكومية 
الف�سل  و�سمل  احلكومية.  والوثائق  الر�سمية  اخلطابات  حملتها  التي 
ال�ساد�ص، مقرتحا يف اإطار امل�ساركة املجتمعية خللق م�ساحة للتعاون بني 
ال�سابع  الف�سل  وقدم  امل�ستدامة.  املمار�سات  لبناء  والدار�سني  امل�ساركني 
تلخي�سا للم�سروع البحثي وجتميعا لروؤاه الرئي�سية با�ستخدام ا�ستعارة 

النخيل كمبداأ توجيهي.
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االنهيار.. صعود الحضارة اليهودية المسيحية 
وأفولها لميشال أونفراي

عز الدين عناية *
واملعابد  امل�شرية،  االأهرامات  اأن  امل�شيحية بقوله: »جميعنا يعرف  اليهودية  املتعلق مباآالت احل�شارة  ال�شخم )704 �س(  موؤّلفه  اأونفراي  الكاتب مي�شال  ي�شتهّل 
االإغريقية، واملنتدى الروماين، ما هي اإال �شوى بقايا اأطلل، تخرب اأنَّ احل�شارات ماآلها الزوال واالندثار. وح�شارتنا اليهودية امل�شيحية، التي عّمرت على مدى 
األَفْي �شنة، لن تفلت من هذا القانون القاهر«. لكن َقبل اأن نبداأ يف عر�س موؤّلف اأونفراي ومناق�شته، نلفت النظر اإىل انت�شار نوع من الكتابة، يف االأو�شاط االأوروبية، 
ذر اإىل نعي فاجع للقارة العجوز،  يف العقدين االأخريين حتديدا، ديدنها التحذير من خماطر االنهيار اأو امل�شخ والتبدل الذي تتعر�س له اأوروبا، ِلتتطور تلك النُّ
كما جنده يف كتاب اأونفراي »االنهيار.. �شعود احل�شارة اليهودية امل�شيحية واأفولها«. واإن ي�شّرح اأونفراي اأن كتابه ال يطبعه طابع التفاوؤل اأو الت�شاوؤم، واإمنا هو 
كتاب تراجيدي، الأن االأمر يف هذه اللحظة ال يتعّلق بالنحيب اأو االبتهاج بل بفهم االأ�شياء على ما هي عليه. فاالنهيار كما يرّدد املوؤّلف لي�س مفهوما اأخلقيا، بل 

ا�شتنتاجا خمربيا. هذا ون�شري اأن الكتاب املذكور قد ِبيع منه، يف فرن�شا وحدها، اأكرث ربع مليون ن�شخة خلل العام احلايل.

امل�سحونة  الكتابة  اأن موجة  نذكر  اأن  بد  الأثناء ل  يف 
ب��ال��ت��ح��ذي��ر والأ����س���ى ع��ل��ى اأوروب�����ا، ق��د ب��ات��ت م��األ��وف��ة 
خيط  بينهم  يربط  الغرب.  يف  الكّتاب  من  لفيف  بني 
)الأبوكاليب�سية(  »الأخ��روي��ة«  ال��روؤي��ة  وه��و  األ  نا�سج 
ه��وؤلء  منطلقات  تكن  مل  واإن  حتى  ال��ق��ارة،  مل�سائر 
بقناعاته  ِقبل من يجهر  اإميانية و�سيغت من  الكّتاب 
ذلك  اأن  فالواقع  وكتاباته.  ت�سريحاته  يف  الالدينية 
ال�����س��ن��ف م���ن ال��ك��ت��اب��ة »الأخ�����روي�����ة« امل�����س��ح��ون��ة �سد 
م�سمر  اأو  �سريح  ع��دائ��ي  بطابع  واملو�سومة  الآخ���ر، 
راجت  قد  حتديدا،  منهم  وامل�سلمني  املهاجرين  �سد 
وب�سكل  الأخ��رية،  ال�سنوات  ع��دة يف  اأوروب��ي��ة  بلدان  يف 
فينكيلكرو  واآلن  مانون  بيار  مع  فرن�سا،  يف  ملحوظ 
وف��ران�����س��ي�����ص ه��ج��اج وب��ا���س��ك��ال ب���روك���ر. م��ا ج���ّر اإىل 
اجل��دد«  »النازيون  يافطة  حتت  املوجة  تلك  ت�سنيف 
لُقرب مقولت كّتابها من طروحات الأحزاب اليمينية 
املتطّرفة. ولعّل اأبرز كّتاب تلك املوجة الفرن�سي اإريك 
زّمور املحّرر يف »�سحيفة لوفيغارو«، وهو يهودي من 
اأ�سول جزائرية، و�ساحب كتاب »انتحار فرن�سا« الذي 
���س��ن��وات. وب��امل��ث��ل يجد  لقي رواج���ا وا���س��ع��ا منذ ث��الث 
اليمينية  مقولت  مع  اإيطاليا  يف  امتدادا  التيار  هذا 
َقبل  �سّرحت  طاملا  التي  فالت�سي  اأوري��ان��ه  املتطرفة 
جملة  مع  وكذلك  ملحدة«،  »كاثوليكية  باأنها  مماتها 
اأنف�سهم خرباء يف العامل العربي،  ممن يطلقون على 
مع اأنهم ل يفقهون العربية، مثل رنزو غولو وفرانكو 

كارديني وليللي غروبر وغريهم كثري.
ِك���ت���اب »الن���ه���ي���ار.. ���س��ع��ود  ال��ق�����س��م الأول م���ن  ي����دور 
نحن  ال��ذي  واأف��ول��ه��ا«  امل�سيحية  اليهودية  احل�����س��ارة 
الكاتب،  رئي�سة يثريها  ت�ساوؤلت  ب�سدد عر�سه، حول 
ت��ت��ن��اول اأزم�����ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة، وت��داع��ي��ات 
الهجرة، وجتّذر الإ�سالم، وفتور الطروحات الثقافية 
دول  يف  امل�ست�سري  ال��دمي��غ��رايف  وال��رتاج��ع  ال��غ��رب��ي��ة، 

اأوروب������ا. وب���ن���اًء ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ق�����س��اي��ا ي��ح��اول ال��ك��ات��ب 
احل�����س��ارة  مل�����س��ائ��ر  ت��اري��خ��ي��ة  فل�سفية  روؤي����ة  ���س��ي��اغ��ة 
املفكرْين  ِكال  تبّناه  ما  خاللها  من  يعار�ص  الغربية، 
ال��رو���س��ي ال��ف��رن�����س��ي األ��ي��ك�����س��ن��در ك��وج��ي��ف وال��ي��اب��اين 
التاريخ.  نهاية  حول  فوكوياما  فران�سي�ص  الأمريكي 
ف��ال��ت��اري��خ م��ن م��ن��ظ��ور م��ي�����س��ال اأون���ف���راي ه��و ح��رك��ة 
اأو حتّدرات. فكل حركة  انتكا�سات  دوؤوبة واإن تخللتها 
وهو  عليها.  وبناء  ل�سابقاتها  ته�سيم  هي  التاريخ  يف 
م��ا ي��ن��ط��ب��ق ح�����س��ب ال��ك��ات��ب ع��ل��ى امل�����س��ي��ح��ي��ة ال��ب��دئ��ي��ة 
عن  نا�سئة  امل�سيحية  ك��ان��ت  فما  الأوىل.  ع��ه��وده��ا  يف 
اأ�سطورة امل�سيحية الإجنيلية امل�ساملة، بل عن الالهوت 
ي�سف  ك��م��ا  ال��ط��ر���س��و���س��ي،  لبول�ص  امل�����س��لَّ��ح  ال�سيا�سي 
ال��ه��دم يف الوثنية واإىل  اأع��م��َل م��ع��وَل  اأون��ف��راي، ح��ني 
نظريتْي  يف  تلّخ�ص  ما  عرْب  الأم��ور  ا�ستتّبت  اأن  غاية 
»احل����رب ال��ع��ادل��ة«، ال��ت��ي ج��ع��ل��ت م��ن ال��ف��ت��ك وال��غ��زو 
الأعداء  قتل  بّررت  التي  ال�سر«،  و«قتل  اإح�سان،  َعَمل 
فاحل�سارات  بداخلهم.  الكامن  ال�سر  اجتثاث  بغر�ص 
يع�سدها  التي  القوة  داخ��ل  من  تتوّلد  تف�سريه  وف��ق 
الإمي�����ان، م��ق��ّرا اأّل وج���ود حل�����س��ارة م��ن ���س��ن��ع دع��اة 
ال�سالم اأو اأن�سار الالعنف اأو القدي�سني )�ص: 141(. 
ت�سنيف  اأون��ف��راي، ل ميكن  ما يطرحه  لكن يف �سوء 
ال�سرفة،  التاريخية  اأو  الفل�سفية  الكتابة  ن�سه �سمن 
بال�سندات  املدّججة  الإيديولوجية  الكتابة  �سمن  بل 

والدينية. والفل�سفية  التاريخية 
م�سامني  تاأتي  اأونفراي  موؤلف  من  الثاين  الق�سم  يف 
ت�سّكل  يف  ومراجعة  امل�سيحية  للذاكرة  اإنعا�سا  الكتاب 
الكاتب  م��ع  الهوية  تلك  لتنح�سر  الغربية،  الهوية 
يف ال���راِف���دي���ن ال���ي���ه���ودي وامل�����س��ي��ح��ي، وك������اأن ه��ذي��ن 
وحتديدا  امل�سرق  بالد  من  وافدين  لي�سا  العن�سرين 
م��ن ال��ف�����س��اء احل�����س��اري ال��ع��رب��ي. وم��ع اأن اأون��ف��راي 
باأّن:  يقّر  التاريخي )ع(، فهو  امل�سيح  ي�سّكك يف وجود 

»كافة ح�سارة الغرب تبدو وكاأنها قائمة على حماولة 
اإعطاء جت�سيد لذلك الكائن الذي مل يحظ بح�سور 
ي�سوع  يتواجد  مل  املعنوي.  الوجود  �سبيل  على  �سوى 
ب��ذات��ه على  ت��اري��خ��ي��ا، واإن غ���دا جم�����س��دا  ال��ن��ا���س��ري 
األفْي عام من تاريخ الغرب. حيث تبقى طفولة  مدى 
امل�سيح جم��ه��ول��ة ���س��وى م��ع م��ا ي���رتدد م��ن ���س��دى له 
لكن  )امل��ن��ح��ول(.  الأب��وك��ري��ف��ي  الطفولة«  »اإجن��ي��ل  يف 
ال�سخ�سية  لح���ق���ا(،  )ب��ول�����ص  ال��ط��ر���س��و���س��ي  ����س���اول 
امل��ح��وري��ة يف ال��دي��ان��ة امل�����س��ي��ح��ي��ة ال��ت��ي ُي��ن�����س��ب اإل��ي��ه��ا 
امل�سيحية،  عليه  تقوم  الذي  الثالوثي  العقدي  البناء 
تاريخ  الكامل، كما جنهل  ا�سمه  ل نعرف يف احلقيقة 
م��ول��ده وحت��ّدر ن�سبه. ه��و ي��رم��ز، وف��ق اأون��ف��راي، اإىل 
اليهودي  الفكر  اإىل  اليهودي  الفكر  من  عميق  حتول 
امل�سيحي، وقد جتلى ب�سكل رمزي يف اإقرار حتول اأتباع 
ما  وهو  الأرواح.  ختان  اإىل  الأب��دان  ختان  من  امل�سيح 
فيلّبي  موؤمني  اإىل  بول�ص  ر�سالتْي  يف  له  �سدى  جند 
اإمنا  لأننا  احل��ّق،  اخلتان  اأه��ل  نحن  »فاإننا  وغالطية 
نعتمد  ول  ي�سوع،  امل�سيح  يف  ونفتخر  اهلل  ب��روح  نعبد 
على اأمور اجل�سد« )الر�سالة اإىل موؤمني فيلّبي3: 3(، 
واإمنا  ب�سيء،  اخلتان  عدم  ول  ب�سيء،  اخلتان  و«لي�ص 
املهم اأن ي�سري الإن�سان خليقة جديدة« )الر�سالة اإىل 

موؤمني غالطية6: 15(.
فمع �ساول )العرباين( الذي غدا بول�ص )الروماين( 
ب��ّزة  ل��ريت��دي  املعنوية  اأدواره  اأداء  ع��ن  امل�سيح  ت��وّق��ف 
امل���ح���ارب، ك��م��ا خ���رج ال��ت��الم��ي��ذ م���ن امل���غ���اور ل��ي��ِل��ج��وا 
الق�سور. نذّكر اأن امل�سيح )ع( و�ساول كالهما خمتون، 
اليهودية ل يكمن يف مراعاة  اأن جوهر  وكالهما يقّر 
�سكالنية للطقو�ص والأعراف، بل يف المتثال جلوهر 
يف  النازلة،  احلقيقة  باأنه  ي�سوع  يب�ّسر  اإذ  النامو�ص. 
ب�سدد  هي  احلقيقة  تلك  اأن  اإىل  اليهود  يذهب  حني 
امل��ج��يء: ط���رف ي��ق��ول اإن ال��ن��ب��ي امل��ع��لَ��ن ه��و م��ن ج��اء 
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اإن ه��ذا النبي  اأخ����ريا، يف ح��ني ي���ردد ال��ط��رف الآخ���ر 
اأونفراي اإىل  )امل�سيا( يبقى منتَظرا جميئه. ليخل�ص 
ح�سول التهام روما الذئبة )التي تاأ�س�ست مع رميو�ص 
امل�سيح،  احَلْمل  ِقبل  من  ق.م(   753 �سنة  ورومولو�ص 
من  ع�سر  الثالث  يف  ميالنو  مر�سوم  اإع��الن  منذ  اأي 
وال��ذي  ق�سطنطني  عن  ال�سادر  ميالدية   313 يونيو 
بالتايل  ولُيعلَن  العبادة،  اأم��ور  ب�ساأن  روم��ا  حياد  اأق��ّر 

امل�سيحية. اليهودية  تاأ�سي�ص احل�سارة 
يف ���س��وء ت��ل��ك ال���ق���راءة ال��ت��اري��خ��ي��ة مل�����س��ار احل�����س��ارة 
الغربية ثمة روؤية دموية لدى اأونفراي لدين الإ�سالم، 
الَكَن�سية،  الو�سطى  القرون  براديغمات  مل تتحرر من 
امل��وا���س��ع م��ن موؤّلفه  ال��ع��دي��د م��ن  م��ا يتجلى يف  وه��و 
ال�سخم )�سفحات: 174-187-296-580(. مبا يجعل 
وتاأبيدها  العداوة  املنكبني على حتنيط  اأحد  اأونفراي 
ب��ني ع��امل ال�����س��رق وع���امل ال��غ��رب. واإن ك��ان م��ن حني 
اإىل اآخر، يطفو اعرتاف يف ثنايا موؤلفه بفرادة النبي 
فائقة  �سخ�سه من عنا�سر  ملا جمعه يف  حممد )�ص( 
ا�ستوعبت التاريخ امل�سيحي: جتّلت يف م�سارات كل من 
وق�سطنطني  الطر�سو�سي  وبول�ص  )ع(  عي�سى  امل�سيح 
)���ص(  حممد  َج��َم��ع  فقد  اأخ���رى  بعبارة  اأو  القي�سر، 

اإعجاز النبي وحتّفز املب�ّسر ونباهة ال�سيا�سي.
العامل  ح�سارة  �سّيدت  التي  اأوروب��ا  اأن  اأونفراي  يرى 
ال�ّسا�سة  احل��دي��ث ق��د م��ات��ت، ودل��ي��ل ذل��ك حم���اولت 
اليوم اإعادة اإحياء ذلك الواقع دون توفيق. اإذ مل يعد 
والناجح  املقبول  ال��ط��رَح  امل�سيحيُّ  ال��ي��ه��وديُّ  املنظوُر 
ونلحظ  ق��رون.  فيها على مدى  �ساد  التي  البلدان  يف 
ح�سورا  الليربايل،  بطابعها  تيزت  التي  اأوروب���ا،  يف 
من  التمّل�ص  ت���رّبر  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني  ل��الأف��ك��ار  مكثفا 
اأون��ف��راي.  ي�سّميها  كما  امل�سيحية«،  »الإي��دي��ول��وج��ي��ا 
الأ���س��ري  ال�����س��اأن  ت�سريعات  يف  خ�سو�سا  ذل��ك  يتجلى 
اجلن�سية  العملية  بني  للتمييز  امل�سعى  حيث  املغالية، 
الالم�سروط  وال�سماح  بامل�ساعدة،  الإخ�ساب  وتقنيات 
وتي�سري  لالإجها�ص،  العنان  واإط���الق  احل��م��ل،  مل��وان��ع 
الأطفال  بتبّني  والقبول  الب��ت��ذال،  حد  اإىل  الطالق 
من ِقبل والدين اأو والدتني من جن�ص واحد، واإجراء 
عمليات التحوير على اجل�سد اإىل درجة جتارية. وهو 
و�سيطرة  الكال�سيكي  الأ�سرة  مفهوم  بتفّجر  ي�سي  ما 
حالة الرتحل على الأذهان. لكن الأ�سرة لي�ست الكيان 
و�سع  ذل��ك  يف  يرافقها  ب��ل  بالتفجر،  د  امل��ه��دَّ الوحيد 
بنوع  جميعها  اأ�سيب  التي  والأم��ة،  والدولة  اجلماعة 
واحل�سينة،  العتيدة  ال��ق��ارة،  لتتحول  ال�سقيع،  م��ن 
اأون��ف��راي.  يخل�ص  كما  وفعلّيا  ِقَيمّيا  للبيع  ق��ارة  اإىل 
ف��اأوروب��ا  ال��ط��اق��ة،  ا�ستنفاذ  على  م��وؤ���س��رات  كلها  وه��ي 
ق��وة غ��ارب��ة وجن��م اآف���ل، ق��د اأّدت دوره���ا )���ص: 317(. 
تتجلى  يقول:  امل�ستحكمة  الغرب  لأدواء  حتليله  ويف 
العواطف  �سيطرة  ويف  »ال��ع��دم��ي��ة«،  يف  ذل��ك  اأع��را���ُص 
النحطاط  اأزمنة  اإنها  ال�سلبية.  انت�سار  ويف  الكئيبة، 
والتفكك العقلي. ذلك اأن دميغرافية اأوروبا املرتاجعة 
ب�سكل فاجع حافز للتمّعن يف ما يح�سل، فقد ل ياأبه 
مدعاة  بالوقائع  ال�سطدام  ولكن  ال��ّن��ُذر  بتلك  امل��رء 
لليقظة. يقول اأونفراي هناك راف�سون لذلك الواقع 

يف الغرب، ويف اأوروبا حتديدا، ول يوّدون �سماع خطاب 
يخّلفه  وملا  وب�ساعته  لهوله  بل  له  نكرانا  لي�ص  حوله، 
تندثر  اأنها  يعني  ل  الغاربة  اأوروب���ا  لكن  غثيان.  من 
وتتال�سى، بل تبّدل ثقافتها وهويتها وروحها، ليتغري 
اجلدد  الأوروب��ي��ني  ه��وؤلء  واأغلب  ال��وج��ودي.  �سياقها 
الغرب  �سيا�سات  م��ن  ف��رارا  ي��اأت��ون  امل�سلمني،  م��ن  ه��م 

املدمرة والفو�سوية يف ديارهم.
يف الق�سم الثالث من الكتاب الذي يح�سد فيه الكاتب 
اإىل  اأون��ف��راي  يتطرق  اأط��روح��ت��ه،  لتاأييد  ال��دع��ام��ات 
يعي�سها  التي  ال�سيا�سية  بالتوترات  �سلة  على  ق�سايا 
العامل الراهن. ن�سري اأن �سمن تلك الروؤية التهويلية 
مل�سري اأوروبا قد �سبق ملي�سال هولباك، اأحد كّتاب موجة 
وا�سع  بانت�سار  حظي  موؤلَّفا  ن�سر  اأن  اجلدد،  النازيني 
وتخيل  روائ���ي،  قالب  يف  �ساغه  »ا�ست�سالم«،  بعنوان 
يعاود  ال�سيا�سي.  الإ���س��الم  قب�سة  يف  تقع  فرن�سا  فيه 
اأون��ف��راي.  مي�سال  ل��دى  بقوة  الظهور  الهاج�ص  ه��ذا 
اليهودية  احل�����س��ارة  �سعود  »الن��ه��ي��ار..  موؤلفه  ففي 
ت�سري  الغربية  اأن احل�سارة  يعترب  واأفولها«  امل�سيحية 
عن  ذل��ك  توّلد  وق��د  فيه.  رجعة  ل  تنازيل  ن�سق  وف��ق 
بخليط  وا�ستبداله  امل�سيحي  اليهودي  الإمي��ان  اإزاح��ة 
م��ن ال��ط��روح��ات ال���س��ت��ه��الك��ي��ة م��ث��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ترافق  ما  وه��و  الفردية،  احل��ري��ات  وم��راع��اة  الواهنة 
م��ع خريف دمي��غ��رايف، مب��ا ق��اد اإىل خ��روج م��وؤك��د من 
املتحفز دميغرافيا  لُيف�سح الطريق لالإ�سالم  التاريخ، 
وامل�����س��ت��ع�����س��ي ع��ل��ى ال���ذوب���ان. يف ه���ذه ال��ن��ق��ط��ة ي��ب��دو 
اأفكار �سامويل هاتنغتون حول �سراع  اأونفراي يعانق 
ل��ذات��ه«،  ال��غ��رب  ب�«تنكر  الأم���ر  فيلّخ�ص  احل�����س��ارات، 
ال��ك��ره لإرث��ه احل�ساري وف��ق تف�سريه.  ن��وع م��ن  وه��و 
لكنه  ال��غ��رب،  انتهى  الفاجعة  الدرامية  ه��ذه  و�سمن 

لن يهناأ بالأمان.
لكن ينبغي اأن ن�سري اإىل اأن الكاتب اأونفراي فو�سوي 
ب��اإحل��اده،  الت�سريح  فربغم  ن�سه،  �سياغة  يف  اأحيانا 
جن����ده ي��ت�����س��ب��ث ب���ال���رتاث ال���ي���ه���ودي امل�����س��ي��ح��ي ك�����س��ّد 

اخلطر  ب��ه  واملق�سود  اخل��ارج��ي،  ال��زح��ف  دون  ي��ح��ول 
يتوقف  التي  الأخ���روي  الن��ق��الب  وعتبة  الإ���س��الم��ي. 
على  بل  للغرب،  اأم��ل  على  تنفتح  ل  اأون��ف��راي،  عندها 
ورث����ة ج����دد، اإن��ه��م امل��ه��اج��رون وامل�����س��ل��م��ون حت��دي��دا. 
ن�ساأت مبوجب حتالف  التي  يورد يف كتابه: ح�سارتنا 
ب�سدد  ه��ي  روم��ا  يف  القيا�سرة  �سلطة  م��ع  امل�سيحية 
»دين  باأنه  ينعته  ال��ذي  الإ���س��الم،  مع  املعركة  خ�سران 
للموت  اأه��ب��ة  على  بجنٍد  وعنيد،  غ��از  حم���ارب،  ف��ْح��ل 
الغرب  اأفول  اأونفراي  وي�سبه   .)459 �سبيله« )�ص:  يف 
احلايل بانهيار روما ال�سالف كونه ياأتي »�سامتا بدون 
اأن النت�سار  اأن »التاريخ يعّلمنا  اإىل  �سجيج«. خال�سا 
الأكرث  بالعدالة  اأو  �سدقا  الأك��رث  باحلقيقة  يكون  ل 
املنت�سرة  فالقوة  ب��اأ���س��ا«،  الأك���رث  بالقوة  ب��ل  اإن�سافا، 
تطلق على نف�سها �سمة »اخلرّية« وباملقابل تطلق على 

»ال�سريرة«. �سمة  املهزومة  خ�سيمتها 
يلّح اأونفراي يف هذا الق�سم على اأن �سراع الأديان هو 
فيه  عاد  ما  الغربي، يف ظرف  الإن�سان  لنهاية  اإع��الن 
زا للن�ساط  ن الروحي قويا يف ذاته، وما عاد حمفِّ املكوَّ
لديه. وهو باحلقيقة اإعالن موت هادئ للغرب يقابله 
ولعّل  ال��غ��رب  على  ال��زاح��ف��ة  ال�سرقية  الأدي���ان  حتّفز 
�سرقية  اأخ���رى  تقاليد  ه��ن��اك  لكن  اأب��رزه��ا.  الإ���س��الم 
اإرث��ه،  من  ن�سيبها  تنال  اأن  وتريد  الغرب  على  تطّل 
لنواديها  ملحوظا  ت��ط��ورا  ت�سهد  التي  ال��ب��وذي��ة  مثل 
الروحية  الريا�سات  تقليعات  عن  ناهيك  وجتمعاتها، 
اأو جماعات التاأمل، وهي  �سواء يف �سكل نوادي اليوغا 

كلها مظاهر لوراثة الغرب روحيا.
يف  ي���رتدد  م��ا  ي��ك��رر  اأون���ف���راي  اأن  نعي  اأن  ينبغي  لكن 
معني  من  ا�ستنتاجاته  ي�ستلهم  مما  اأك��رث  ال�سحافة 
يخ�سع  ك��م��ن  اإل��ي��ه،  يخل�ص  م��ا  يف  ي��ب��دو  اإذ  ال���واق���ع. 
اليهودية  »احل�����س��ارة  ق��ول��ه:  م��ث��ل  اآ���س��ر،  ع�����س��اب  اإىل 
منذ  ال��غ��ازي  الإ���س��الم  واج��ه��ت  ال��غ��رب،  اأي  امل�سيحية، 
التعاي�ص  عهود  ع��ن  تامة  غفلة  يف  ت���زال«،  ول  ال��ق��دم 
وال���ت���ح���اور وال���ت���م���ازج ال���ت���ي ���س��ه��دت��ه��ا احل�����س��ارت��ان 

وت�سهدها اإىل غاية اليوم.
معا�سر  فيل�سوف  اأونفراي  مي�سال  الكاتب:  عن  نبذة 
م�����س��اك�����ص. ����س���درت ل���ه ال��ك��ث��ري م���ن الأع����م����ال، منها 
اأفول جنم«  »فرويد..   ،)2016( الإ�سالم«  »تاأمالت يف 
)2011(، »ر�سالة غري لهوتية« )2005(،  وقد حظيت 

موؤلفاته برتجمات اإىل عدة لغات اأوروبية.
----------------------

ال���ك���ت���اب: الن����ه����ي����ار.. ���س��ع��ود احل�������س���ارة ال��ي��ه��ودي��ة 
واأفولها. امل�سيحية 

اأونفراي. تاأليف: مي�سال 
)ميالنو(  غرا�سييه  اأيّل  بونته  م��ن�����س��ورات  ال��ن��ا���س��ر: 

الإيطالية«. »باللغة 
�سنة الن�سر: 2017.

عدد ال�سفحات: 704 �ص.

* اأ�شتاذ تون�شي بجامعة روما
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مكيدة األساتذة... من لينين إلى بريجنيف 
إلدوارد ماكاريفيتش

أحمد الرحبي *
تظهر ثمرة اجلهد العقلي للعامل والباحث يف االأفكار والنظريات واملفاهيم التي ينتجها. ويف هذا ال�شدد يت�شاءل موؤلف هذه الدرا�شة املتعلقة بالتاريخ الرو�شي 
املُعا�شر: هل ُقّدر لرجل املعرفة اأن يوؤثر يف م�شار تاريخ البلد ويتدخل يف و�شع القرارات ال�شيا�شية القيادية واأن توؤثر اآراوؤه االجتماعية والفكرية يف ت�شيري دفة 

احلكم؟ 
ت�شري بع�س الوقائع اإىل ا�شتحالة هذا التاأثري وتوؤكد على مقاومة العقلية ال�شيا�شية لتوجيهات العلماء واآرائهم مهما كانت �شائبة. فها هو الرئي�س ال�شوفيتي يوري 
اأندروبوف يف عام 1983 ويف واقعة �شهرية دخلت ال�شجل ال�شيا�شي ال�شوفيتي، ها هو يوجه ردا قا�شًيا اإىل االأكادميي ال�شوفيتي ومدير معهد الواليات املتحدة وكندا 
التابع الأكادميية العلوم ال�شوفيتية جورجي اأرباتوف حني وجه له ن�شيحة �شمنها مذكرة علمية حتليلية يدعو فيها اإىل احلاجة املا�شة الإ�شاعة حرية الفكر يف 
االحتاد ال�شوفيتي. وجاء رد الرئي�س كالتايل: »اإن امللحظات التي ت�شوقونها لنا غري نافعة يف �شيء البتة. فلي�س لها �شكل وا�شح وي�شوبها اال�شطراب. واالأهم من 

ذلك اأنها ال تتيح لنا اأن ن�شتخل�س منها اأي ا�شتنتاج عملي« )�س 3(.

للكاتب  ق�سة  هنا  حت�سر  املو�سوع  ه��ذا  وملقاربة 
مملة«  »ق�سة  بعنوان  ت�سيخوف  اأنطون  الرو�سي 
ي��ع��رتف ف��ي��ه��ا ب��ط��ل ال��ق�����س��ة )وه����و ع���امل ب���ارز( 
ب��ن��ق�����س��ان ال��ع��ل��م وق��ل��ة ح��ي��ل��ت��ه اإذا واج����ه ال��ع��امل 
»اإن  البطل:  يقول  وال��ن��ك��ران.  باجلفاء  الواقعي 
اإمن��ا  ال��ت��ي تعي�ص يف داخ��ل��ي  م�����س��اع��ري واأف���ك���اري 
عن  اأحكامي  جميع  �سيء.  كل  عن  منعزلة  تعي�ص 
العلم وامل�سرح والأدب وعن التالميذ وبكل ال�سور 
حملل،  اأي  فيها  يجد  لن  خميلتي  تر�سمها  التي 
بالفكرة  ي�سمى  بينهم، ما  الأكرث مهارة  ول حتى 
الرئي�سية، التي بغيابها ينتفي وجود تلك الأفكار 

ولن يعود لها اأية قيمة«. 
ل ميكن لنا اإل اأن نتفق مع روؤية الكاتب الرو�سي 
ال��ف��ك��رة  اأن غ���ي���اب  ال���ذك���ر يف  اآن�����ف  ال��ك��ال���س��ي��ك��ي 
للموقف  غياب  وهو  للمعنى  غياب  هو  الرئي�سية 
ت�سميته  مي��ك��ن  مل��ا  غ��ي��اب  ف��ه��و  وب��ال��ت��ايل  ال�سلب 
ب��الأ���س��ت��اذي��ة، اأي غ��ي��اب الأ����س���ت���اذ ن��ف�����س��ه. وع��ل��ى 
»الأ���س��ت��اذ«  �سفة  ���س��رف  اكت�سب  فقد  النحو  ه��ذا 
اأول��ئ��ك ال��ن��ف��ر م��ن ال��ع��ل��م��اء مم��ن ت��وف��رت لديهم 
ف��ك��رة داخ��ل��ي��ة خ��ا���س��ة ووا����س���ح���ة، ال��ف��ك��رة ال��ت��ي 
اإما  وتوؤ�س�ص  والتاريخية  الكبرية  اأفعالهم  تلهم 
وال��ت��ط��ور  للتنمية  واإم����ا  وال�����س��ي��ط��رة  ل��ل��م��ق��اوم��ة 
املدين. مثل هوؤلء الرجال هم اأبطال هذا الكتاب 
تثمر  عليها  يعملون  التي  فالبحوث  التوثيقي. 
ع��ن ق���وة ق����ادرة ع��ل��ى ط���رح الأف���ك���ار وال��ن��ظ��ري��ات 
وامل��ف��اه��ي��م وع��ل��ى اب��ت��ك��ار ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ت��ي تتحول 
الجتماعي  للتغيري  اأ�سلحة  اإىل  الواقع  اأر���ص  يف 
الغا�سمة،  ال�سيا�سية  الأنظمة  لكبح  فعالة  واأدوات 
ولذلك، ومن اجلهة املعاك�سة، فقد ِو�سمت اأعمال 

هوؤلء الأ�ساتذة ب� »املوؤامرة العلمية«. 
 ي��ت��ح��دث ال��ك��ت��اب ع��ن »ال��ع��ل��م��اء امل��ت��اآم��ري��ن« منذ 
بريجنيف  عهد  وحتى  التاأ�سي�سية  لينني  مرحلة 
 1917 اأع��وام  بني  اأي  الكتاب،  عنوان  ي�سري  مثلما 
ت��ن��ط��وي  اأف���ك���اره���م  ت���زل  مل���ا  و 1982 وه���م ع��ل��م��اء 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة وت����اأث����ري ح���ت���ى اأي���ام���ن���ا ال���راه���ن���ة. 
مفاهيم  اإىل  ال��ن��ظ��ر  ع��ل��ى  ه��ن��ا  امل��وؤل��ف  ويقت�سر 
التاريخية  �سيما  ول  غ��ري،  ل  الإن�سانية  العلوم 
تركت  التي  املفاهيم  اأي  منها،  وال�سو�سيولوجية 
واأر�ست  ال�سوفياتي  الحت��اد  تاريخ  يف  بالغا  اأث��را 

ملقاومة نظامه. اأُ�س�ساً 
 يف ط��ل��ي��ع��ة اأب����ط����ال ه����ذا ال���ك���ت���اب ه���ن���اك رئ��ي�����ص 
م�����س��ارك؛  ت��وم��ا���ص  ت�سيكو�سلوفاكيا  ج��م��ه��وري��ة 
اأح�����د م���دب���ري احل�����رب الأه���ل���ي���ة يف رو����س���ي���ا بعد 
ل���الأ����س���رى  ق�����اد ت������ردا  1917 ح���ي���ث  ع�����ام  ث������ورة 
ال�سوفيتية،  ال��دول��ة  ���س��د  الت�سيكو�سلوفاكيني 
الأمر  الأوىل،  العاملية  م�ستفيدا من مناخ احلرب 
الذي اأ�سفر عن خروج مناطق �سا�سعة من �سيطرة 

الرو�سية. ال�سلطة 
مو�سكو  املحا�سر يف جامعة  الأ�ستاذ  ا  اأي�سً ثمة     
���س��ريغ��ي م��ي��ل��غ��ون��وف ) )1956-1879وك����ف����اح����ه 
ف�سح  بنظريته  م��وؤي��دا  ال�سوفيتي،  النظام  �سد 
م��ا اأ���س��م��اه »ال��رع��ب الأح��م��ر« ال���ذي اأ���س��ب��ح فيما 
الأوروب��ي��ة،  اللغات  يف  ال�سائع  لعمله  عنوانا  بعد 
النظام  �سد  الكراهية  نار  اأجج  الذي  العمل  وهو 
يقول  وكما  اأنه،  عن  ف�سال  الغرب،  يف  ال�سوفيتي 
املوؤلف: »مهد )اأي كتاب الرعب الأحمر( الطريق 
�سوجلينيت�سني  األك�سندر  ال��رو���س��ي  الكاتب  اأم���ام 
)عام  ل��الأدب  نوبل  جائزة  حليازة   )2008-1918(

»اأرخ��ب��ي��ل  ال�����س��ه��رية  رواي���ت���ه  ع���ن  وذل����ك   )1970
الغولغ« التي وجه من خاللها �سربة قا�سية اإىل 
النظام ال�سوفيتي ومعه الإيديولوجية ال�سيوعية 
اأفكار  اأنَّ  على  الباحث  ويوؤكد   .)5 )���ص  برمتها« 
الأ�ستاذ �سريجي ميلغونوف وكذلك الربوفي�سور 
الأدب  دع����ائ����م  ع������ززت  ب���ورمي�������س���ك���ي  ف����الدمي����ري 
ذلك  جتليات  وم��ن  ال�سوفيتية.  لل�سلطة  املعادي 
�سوجلينت�سني  بطل  عن  الباحث  ي��ورده  ما  الأدب 
ال�سهرية  رواي��ت��ه  يف  دانيلوفيت�ص«  »���س��ب��ريي��دون 
لأح��ده��م  البطل  ي�سيح  حيث  الأوىل«  »ال��دائ��رة 
حتمل  طائرة  اأن  وهنا  الآن  لك  قيل  »اإذا  �سائال: 
اأن  م�ستعد  اأن��ت  ه��ل  اإلقائها،  ب�سدد  ذري��ة  قنبلة 
توت هنا مثل كلب وتدفن حتت هذا الدَرج، حيث 
�ستبيدك القنبلة اأنت وعائلتك مع مليون �سخ�ص 
)اأي  ال�سوارب  اأبينا �ساحب  ا مع  اأي�سً ولكن  اآخر، 
���س��ت��ال��ني( وجت��ت��ث ال��ن��ظ��ام ك��ل��ه م��ن ج����ذوره، فال 
يعاين النا�ص يف ال�سجون من بعدهم ول يف املزارع 
اجلماعية والغابات، فما اأنت قائل؟ - »لي�ص هناك 
هذا  �سوؤلت  لو  البتة،  �سرب  ل  ال�سرب،  من  املزيد 
فلتدمر  بقنبلتها!  فلتلق  ح�سنا!  لأجبت:  ال�سوؤال 

كل �سيء، كل �سيء!« )�ص 304(.
ويف ال�سياق نف�سه ولكن من زاوية خمتلفة، يحلل 
الباحث الدور التاريخي ملفهوم »الثورة اجلزيئية« 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي املن�سق  ال��ع��امل  وه���و م��ف��ه��وم ���س��اغ��ه 
ال���ذي   )1997  -  1909( ب��ورمي�����س��ك��ي  ف���الدمي���ري 
اأ�سبح فيما بعد اأكادمييا اأمريكيا. تتاأ�س�ص الثورة 
اجلزيئية على نظرية ال�سراع �سد الديكتاتورية 
ال�����س��م��ول��ي��ة ول��ك��ن يف ال���ف���رتات ال�����س��ل��م��ي��ة، وم��ن 
معار�سة  لأي  التنظيمي  الهيكل  اأن  م��ق��ولت��ه��ا 
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التنظيم  دور  اإن  ب��ل  ك��ب��رية،  اأه��م��ي��ة  ب���ذي  ل��ي�����ص 
توحد  التي  الكربى  الفكرة  اأم��ام  يرتاجع  نف�سه 
اإىل  وحتويلهم  بنيانهم  بر�ص  وتتكفل  اجلماهري 
كتلة واحدة موحدة، مهما كان اجلمهور عري�سا 
والتحكم  الكتلة  ه���ذه  تثقيف  اأم���ا  م��ت��ب��اع��دا.  اأو 
ب��ت��وج��ي��ه��ه��ا ف��ي��م��ك��ن اأن ي��ت��م م���ن خ����ارج ال��ب��الد. 
بورمي�سكي  ن��ظ��ري��ة  اإىل  الأم��ري��ك��ان  ال��ت��ف��ت  وق��د 
ذلك:  اإىل  املوؤلف  ي�سري  كما  مبعطياتها  واأخ��ذوا 
ت��راج��ع��وا يف  ب��ه��ا الأم��ري��ك��ان حينما  اأخ���ذ  ل��ق��د   «
اأوائ����ل اخل��م�����س��ي��ن��ات ع��ن خ��ط��ة ال��ه��ج��وم ال��ن��ووي 
البحث  اإىل  وا���س��ط��روا  ال�سوفيتي  الحت���اد  على 
من  ال�سوفيتي  الحت��اد  خللخلة  تقنية  �سبل  عن 

الداخل« )�ص 6(. 
ال��ك��ت��اب  م��ن  م�ستقال  ج���زءا  ال��ب��اح��ث  يخ�س�ص   
مل  خمتلفة،  ولأ�سباب  الذين،  ال�سوفيت  للعلماء 
يتمكنوا من اإلهام قادة البالد باأفكارهم ومل جتد 
نظرياتهم �سدى يف اأر�ص الواقع. مع ذلك قَي�ص 
اإىل  وي��ت��ح��ول��وا  ب��ّراق��ة  رم��زي��ة  يكت�سبوا  اأن  ل��ه��م 
اأولئك  بني  من  �سهرية.  اأدبية  وم��ودي��الت  من��اذج 

عامل الأحياء نيكولي كولت�سوف 
الوراثة  علم  موؤ�س�سي  اأحد  وهو   )1940  -  1872(
ال��رو���س��ي ورائ�����د ف��ر���س��ي��ة حت�����س��ني ال��ن�����س��ل ال��ت��ي 
خرجت من رحمها يف الحتاد ال�سوفياتي درا�سات 

واأبحاث زائفة.
حاز  كولت�سوف،  البيولوجي  م��ن  النقي�ص  على 
بف�سل   1874-1955(( ت��اريل  يفغيني  الأكادميي 
اأوراق���ه  وم�سداقية  الكتابة،  يف  الفريد  اأ�سلوبه 
وو���س��ع  ال�سوفيتية  ال�سلطة  اع����رتاف  ال��ع��ل��م��ي��ة، 
يف ���س��ف امل���وؤرخ���ني ال��ر���س��م��ي��ني ال��ق��الئ��ل يف عهد 
الأجنبية  اللغات  اإىل  اأعماله  وترجمت  �ستالني، 
كتاب  الغرب، منها  اهتماما كبريا يف  اأثارت  حيث 
نابليون وكتاب غزو نابليون لرو�سيا وكتاب حرب 
القرم وغريها من كتب التاريخ التحليلي.  ومما 
ي��ذك��ر ع��ن ه���ذا امل����وؤرخ ال��ف��ذ وامل���وؤث���ر يف ال�����س��وؤون 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة اأن ���س��ت��ال��ني ق��رب��ه اإل��ي��ه 
كما  ال�سيا�سي،  منفاه  من  الأول  ع��ودة  بعد  ثانية 
رو�سيا  على  نابليون  حملة  حول  تاريل  درا�سة  اأن 
معنويات  �سحن  على  بالغا  اأث��را  تركت   1812 عام 
الرو�ص وقيادتهم ع�سية هجوم هتلر على الحتاد 
ال�سوفيتي، اإذ كانت تجد طبيعة الروح الرو�سية 
ب��ط��ري��ق��ة ت��اري��خ��ي��ة م��درو���س��ة. وي����ورد امل���وؤل���ف يف 
ك��ت��اب��ه ه���ذا م��ق��اط��ع م���ن حت��ل��ي��ل ي��ف��غ��ي��ن��ي ت���اريل 
التايل:  املقطع  ومنها  رو�سيا  يف  نابليون  لهزمية 
الأر���ص  اأرج���اء  ج��ال��ت  ال��ت��ي  نابليون  جيو�ص  »اإن 
بالوح�سية  ت��ت�����س��رف  مل  و���س��وري��ا  م�����س��ر  وم��ن��ه��ا 
مثلما  والقتل  التعذيب  ت��ار���ص  ومل  والعجرفة 
الق�سوة  ت��ل��ك  ك��ل  ف��ل��م��اذا   )...( رو���س��ي��ا  يف  فعلت 
بب�ساطة  ال��رو���ص؟  على  الفرن�سيون  اأنزلها  التي 
مقاومتهم  يف  للغاية  �سر�سني  كانوا  الرو�ص  لأن 
قراهم  بحرق  الفرن�سيني  من  وانتقموا  للُمحتل 

قبل  ح��ت��ى  مو�سكو  بينها  وم���ن  وم��دن��ه��م  نف�سها 
الفرن�سيون  انتقم  لقد  اإليها.  الفرن�سيني  دخول 
اأواره  يخفت  مل  ال��ذي  الرو�سي  ال�سعب  عناد  من 
البالد وحتى خروجهم منها«  منذ بداية غزوهم 

)�ص 264(.  
 مل ي��ق��ت�����س��ر امل���وؤل���ف ع��ل��ى ���س��رد ���س��رية ال��ع��ل��م��اء 
التاريخ  على  ب�سمتهم  و�سعوا  الذين  ال�سوفيت 
ب��ج��م��ع  ول  ال���ع�������س���ري���ن،  ال�����ق�����رن  يف  ال����رو�����س����ي 
ال�سلطات  قبل  من  ل�سطهادهم  املثبتة  الوثائق 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة  الأه���م���ي���ة  و����س���ف  اأو  ال�����س��وف��ي��ت��ي��ة، 
اإذ راجع حقائق تاريخية  لأطروحاتهم يف حينها، 
غريوا  واأك��ادمي��ي��ني  اأ�ساتذة  تخ�ص  اأخ��رى  كثرية 
الع�سرين.  القرن  يف  العاملية  الأح���داث  جمريات 
وم���ن ب���ني اأه����م ه���ذه الأح������داث ح��ي��ن��م��ا ا���س��ت��ط��اع 
احلكومة  ثني  هارفرد  جامعة  اأ�ساتذة  من  نخبة 
ال�سوفيتي  ف��ك��رة ���س��رب الحت���اد  الأم��ري��ك��ي��ة ع��ن 
ب��ال�����س��الح ال���ن���ووي وب���ال���ت���ايل اإب���ع���اد ���س��ب��ح ح��رب 
نووية مدمرة. فبعد درا�سة اأعدها علماء هارفرد 
���س��م��ل��ت جم��م��وع��ة م���ن ال��ه��ارب��ني ال�����س��وف��ي��ت من 
عن  ا�ستبيان  وط��رح  اأملانيا  يف  ال�ستاليني  احلكم 
نووية على  قنبلة  باإ�سقاط  يتعلق  �سوؤال  راأيهم يف 
م��و���س��ك��و ي��ك��ون ه��دف��ه��ا الأ���س��ا���س��ي �سحق ال��ق��ي��ادة 
من  اآلف  عدة  �ست�سمل  اأ�سرارها  ولكن  البل�سفية 
ال�ستبيان  نتيجة  جاءت  وقد  الأبرياء.  املواطنني 
املتعط�سني  الأمريكان  اجل��رالت  لآم��ال  خميبة 
املواطنني  اأن  تبني  اإذ  النووية  ال�سربة  لتوجيه 
ال�����س��وف��ي��ت، مب���ن ف��ي��ه��م امل��ت�����س��ررون م���ن �سلطة 
بالدهم والهاربون من جربوتها، غري م�ستعدين 
ملواجهتها بهذا الأ�سلوب، وبالتايل فاإنَّ اأي �سربة 
عك�سية  بنتيجة  ���س��ت��اأت��ي  ال��ن��وع  ه���ذا  م��ن  ك��ب��رية 
و���س��ت��وح��د اجل���م���اه���ري ح����ول ال�����س��ل��ط��ة مل��واج��ه��ة 

التهديد اخلارجي.
واحل���ال ك��ذل��ك ف��الب��د م��ن وج��ود طريقة اأخ��رى 

غ��ري ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف امل��ب��ا���س��ر ل��ت��دم��ري النظام 
اإىل  ال�سبيل  كيف  ولكن  ال�سوفيتي.  ال�سرتاكي 
بالنت�سار  بالفخر  م��ل��يء  ل�سعب  بالن�سبة  ذل��ك 
�سعب  ا���س��ت��دارج  ميكن  كيف  ال��ن��ازي��ة؟  اأملانيا  على 
فنتيجة  املثالية؟  احلريات  تغريه  ول  غري مدلل 
�ستة  نحو  رو�سيا  فقدت  الثانية  العاملية  للحرب 
ال��ب��الد  وك��ان��ت  مواطنيها  م��ن  مليونا  وع�����س��ري��ن 
ال��ع��م��ي��ق��ة وت���ق���وم بكن�ص  ت��ت��ع��اف��ى م���ن ج��روح��ه��ا 
خملفات احلرب واإعادة اإعمار ما دمرته من مدن 
ينربي  وهنا  حديدية.  و�سكك  وموؤ�س�سات  وقرى 
لتعيني  اأخرى  مرة  الغربيون  والأ�ساتذة  العلماء 
ن��ق��اط ال�����س��ع��ف يف الحت�����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي وو���س��ع 
ال�سكل  على  فكانت  لتقوي�سه،  املنا�سبة  الو�سفة 
ال�سناعة  م�����س��ت��وى  ب��ني  ال��ف��ارق  اأن  ال��ت��ايل: مب��ا 
الع�سكرية وم�ستوى ثقافة ال�ستهالك يف الحتاد 
التخلف  اخ��ت��ي��ار  ف���اإن  للغاية،  �سا�سع  ال�سوفيتي 
املادي يف احلياة ال�سوفيتية وندرة التنوع ال�سلعي 
�سيكون منا�سبا لإطالق الدعاية الغربية املُدمرة. 
ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق ُت��ث��ل م��ق��ال��ة ع���امل الج��ت��م��اع 
الأمريكي ديفيد ريثمان )1909 - 2002( املعنونة 
لكيفية  ال�����س��ي��ن��اري��وات  اأف�����س��ل  ال��ن��اي��ل��ون  ب��ح��رب 
ت��دم��ري الحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ب��ال��دع��اي��ة امل��وج��ه��ة 
ب��اأ���س��ل��وب  ال��ت��ي ���س��اغ��ه��ا  وح��ده��ا؛ فح�سب روؤي��ت��ه 
مدن  على  ا�ستهالكية  �سلع  اإ�سقاط  يكون  خيايل، 
الحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي ع��ن ط��ري��ق اآلف ال��ق��اذف��ات 
املوؤلف:  يقول  الهدف.  بتحقيق  كفيل  الأمريكية 
من�سوج  ريثمان  و�سعه  الذي  ال�سيناريو  اأن  »ومع 
من اخليال، اإل اأن الوقائع اأثبتت فيما بعد واقعية 
خياله، فالقوة ال�ساربة للحرب الباردة تثلت يف 
ال�ستهالكية  بالأفكار  ال�سوفيتي  ال�سعب  ق�سف 
الباذخة«  الغربية  للمعي�سة  املثالية  ال�سور  ون�سر 

)�ص 321(. 
ختاما، ومع اأن كتاب »مكيدة الأ�ساتذة من لينني 
ما�سية  زم��ن��ي��ة  ف���رتة  يف  ي��ن��ظ��ر  ب��ري��ج��ن��ي��ف«  اإىل 
وي��ح��ل��ل م��ن��اخ��ات��ه��ا ���س��م��ن م�����س��اح��ة م��ع��ي��ن��ة وه��ي 
اأمريكا  اأن تر�سانة  اإل  الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، 
ولها  فّعالة  مازالت  بالأفكار  احل��رب  اأ�سلحة  من 
اليوم:  اأبرزهم  واأكادمييني  اأ�ساتذة  من  عّرابوها 
وم���ارك  ن���اي  وج��وزي��ف  بجيزين�سكي  زبيغنييف 
الفّتاكة  منتجاتهم  اأحدث  اأما  �سارب،  وجني  باملر 

يف عاملنا املعا�سر فهي الدميوقراطية.
----------------------

اإىل  ل��ي��ن��ني  ال��ك��ت��اب: م��ك��ي��دة الأ����س���ات���ذة ... م���ن 
بريجنيف.

اإدوارد مكاريفيت�ص.  املوؤلف: 
النا�سر: فيت�سي/ مو�سكو 2017.

الرو�سية.  اللغة: 
عدد ال�سفحات: 384 �سفحة. 

*  كاتب ُعماين
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»التاريخ المضاد للزمن الراهن«..
لغابرييل روكهيل

سعيد بوكرامي *

هل ن�شتخدم دائًما الكلمات ال�شحيحة والت�شنيف ال�شحيح لتحديد وفهم العامل الراهن؟ كيف ي�شهم اخليال ال�شيا�شي املدعوم بو�شائل االإعلم 
اأيديولوجية تكر�س مفاهيم ملتب�شة وجمزاأة وحم�شورة لت�شبح تدريجيا حقائق وم�شلمات م�شكلة جوهر تاريخنا  يف تاأريخ انتقائي، وبلغة 
املعا�شر؟ هل ت�شهم هذه اللغة العادية، وال�شعبوية يف كبح جماح رغباتنا الفكرية يف التحرر من التاريخ الر�شمي؟ ميكن القول اإن هذه االأ�شئلة 
االأ�شا�شية متثل رهانا منهجيا جذابا وجريئا لكتاب »التاريخ امل�شاد للزمن الراهن« ملوؤلفه غابرييل روكهيل، الذي يدعو القارئ الإعادة النظر يف 

را اأن اللغة يف ع�شرنا الراهن مرتبطة يف اأغلب االأحوال باالأيديولوجيات. املفردات امل�شتخدمة عادة يف جمال التاريخ.. ُمذكِّ

ثالثة  يف  النظر  روكهيل  غابرييل  الكاتب  يعيد 
والتكنولوجيا،  ال��ع��ومل��ة،  ه��ي:  رئي�سية؛  مفاهيم 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة، وه����ذه الأخ������رية ب�����س��ورة اأك���رث 
جامعة  يف  الفل�سفة  اأ���س��ت��اذ  ه��و  امل��وؤل��ف  تف�سيال.. 
يف  النقدية  النظرية  ور���س��ة  وموؤ�س�ص  فيالنوفا، 
جامعة ال�سوربون. وقد �سبق له اأن ن�سر كتابا مهما 
التاريخ«  »منطق  ال��ت��اري��خ  علم  جم��ال  يف  وم��وؤث��را 
يف ال��ع��ام 2010. يف ه��ذا ال��ك��ت��اب اجل��دي��د، ي��ح��اول 
اللغة  عنا�سر  �سيفرة  تفكيك  روك��ه��ي��ل  غابرييل 
املعا�سرة.  الظواهر  لبع�ص  توؤرخ  التي  التاأريخية، 
التي  النظرية  الأدوات  ل�سياغة  اأي�سا  يهدف  كما 
موؤكدا  الراهنة.  الأخبار  اإ�سكالية  مبقاربة  ت�سمح 
اأنه لي�ص هناك حا�سر �سمويل يف كل مكان، واإمنا 
نكون  اأن  يجب  جمتمع.  لكل  �سالح  حا�سر  هناك 
حقبة  اخ��ت��زال  حت��اول  التي  الكلمات  م��ن  ح��ذري��ن 
ب��اأك��م��ل��ه��ا. وي���ج���ب الع������رتاف ب�����س��رام��ة ال��ك��ات��ب 
ي�سع  نظامي  تاأريخ  اإىل  التحول  ع��دم  من  وقلقه 
والتكنولوجيا  ال��ع��ومل��ة  ع��ن  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل��ع��ط��ي��ات 
ل�سياغة  واح��دة،  �سلة  يف  جميعها  والدميقراطية 
تر�سيخ  يف  ت�سهم  ب�سمولية  الراهن  الزمن  تاريخ 
وفر�سها  م�سيطرة  واأيديولوجية  �سيا�سية  اأنظمة 

كنمودج للتاأريخ للزمن احلا�سر.
اأ���س��ب��ح م��ن ال���ع���ادي ال��ق��ول اإن��ن��ا ن��ع��ي�����ص يف ع�سر 
والتكنولوجية  القت�سادية  ال�سبكة  حيث  ع��امل��ي 
ت���زداد ربطا ل��الأرك��ان الأرب��ع��ة م��ن ال��ع��امل، وحيث 
للحياة  لزم��ا  اأ�سا�سيا  �سرطا  تغدو  الدميقراطية 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. وم���ع ذل����ك، ف����اإن ه���ذه ال�����س��ورة عن 
البعد  ك��ل  ب��ع��ي��دة  ومتح�سر  م��ت��ق��دم  ع��امل��ي  ع�سر 
عن اأن تكون بديهية اأو حقيقية. لأن هذه ال�سبكة 
ال�سيا�سية   - الجتماعية  القوى  حقل  يف  املتجذرة 
�سرّية  و�سيلة  تكون  ما  غالبا  وه��ي  والقت�سادية، 
الوقت  يف  ال��روؤي��ة  ه��ذه  مثل  اإن  م��ري��ع��ة.  مل�ساريع 

وال�سيا�سي  التاريخي  اخليال  عن  ف�سال  احل��ايل، 
ما  ل���س��ي��م��ا  امل�����س��اءل��ة،  اإىل  حت��ت��اج  ينتجها،  ال���ذي 
والتكنولوجيا  للعوملة  الأ�سا�سية  باملفاهيم  يتعلق 
والدميقراطية. وهذا ل يعني تقدمي و�سف بديل 
نف�سها،  الأ�سا�سية  الظواهر  من  انطالقا  لع�سرنا 
لإع��ادة  يهدف  م�ساد  تاريخ  لو�سع  حماولة  ولكن 
املريبة.  الظواهر  لهذه  التاريخي  املحتمل  ت�سكيل 
ثغرة  فتح  الكتاب هو حماولة  هذا  الهدف من  اإن 
عليها  ال��ت��ع��رف  اأج���ل  م��ن  م��ع��ق��دة  �سبكة  ن�سيج  يف 
بخالف  حقيقي،  م�ستقبل  بناء  بهدف  وحلحلتها؛ 
وو�ساية  بعناية  معد  تاريخ  من  علينا  يفر�ص  ما 
مت�سلبة  �سرنقة  داخ��ل  حب�سنا  م��ن  دائ��م��ا  يتمكن 

من الأفكار اجلاهزة.
تنويرية  م�ساهمة  روكهيل  غابرييل  كتاب  يقدم 
وحمفزة جدا للتفكري يف الزمن والتاريخ؛ انطالقا 
يثري  امل�ساد  التاريخ  مفهوم  اإن  اأ�سيل.  منهج  من 
الذي  وحيد،  حا�سر  وجود  فكرة  حول  الت�ساوؤلت 
اأو خ�سائ�ص م�سرتكة. منذ  يتحدد مبفهوم واحد 
امل�ساد«  »ال��ت��اري��خ  اأن  على  امل��وؤل��ف  ي�سر  ال��ب��داي��ة، 
التاريخ  ح��ول  لتاأمله  اإ�سافة  للتعميم.  يهدف  ل 
النظر  لإع��ادة  الكتاب  يدعونا  الراهنة،  وال�سوؤون 
متعددة  »ظ��اه��رة  جلعلها  التاريخية  املنهجية  يف 
التاريخ  مفهوم  عن  البعد  كل  بعيدة  اأي  الأب��ع��اد«، 

والت�سل�سلي. الكرونولوجي 
وال��ت��اري��خ،  ال��زم��ن  لفهم  منهجية  ال��ك��ات��ب  ي��ب��ل��ور 
ولي�ست  مت�سل�سال،  زم��ن��ي��ا  ترتيبا  م��رت��ب��ة  لي�ست 
حم����ددة م��ك��ان��ي��ا واج��ت��م��اع��ي��ا. وه����و ب���ذل���ك ي��ع��زز 
م���ف���ه���وم »امل����رح����ل����ة« م����ن خ�����الل ان���ت���ق���اد م��ف��ه��وم 
»الع�سر«، وميكن اأن ت�ستند املنهجية اإىل املعطيات 
الثقافية اأو حتى اجلغرافية. وح�سب روكهيل، فاإن 
الزمني  »الالت�سل�سل  من  ملراحل  ي�ستند  التاريخ 
و«طبقات  الراهن«  الزمن  و«جغرافيا  التاريخي« 

ت�سليط  اأج��ل  وم��ن  الجتماعية«.  امل��م��ار���س��ات  م��ن 
تقلي�سه  وا�ستحالة  ال��ت��اري��خ  تعقيد  على  ال�سوء 
ثالثة  ع��ل��ى  روك��ه��ي��ل  يعتمد  ال��زم��ن،  م��ف��ه��وم  اإىل 
وتعر�ص  احلديث،  ع�سرنا  تيز  رئي�سية  مفاهيم 
العوملة،  وهي:  والثقافية؛  الجتماعية  املمار�سات 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��دمي��ق��راط��ي��ة، ال��ت��ي ي��خ��ت��اره��ا 
ال��ك��ات��ب م��ن ب��ني اأم����ور اأخ����رى مم��ك��ن��ة. وا���س��ت��ن��ادا 
اأج���ل »���س��ن��اع��ة ال��ت��اري��خ« -اأو على  ل��ل��ك��ات��ب؛ ف��م��ن 
الأق����ل ع��ر���س��ه وت��ق��دمي��ه- ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا الب��ت��ع��اد 
املراحل  من  ب��دءا  اخلطي،  التقليدي  التاأريخ  عن 
با�ستعادتها  نرغب  التي  التاريخية  للحظة  املميزة 
املراحل  ه��ذه  و�سف  يجب  ذل��ك،  بعد  وترميمها. 
بطريقة �سمولية، اأي تاريخيا واجتماعيا ومكانيا. 
وي�ستخدمها  ي�سرحها  ال��ت��ي  ال��ط��ري��ق��ة  ه��ي  ه��ذه 

الكاتب لعر�ص تاريخ الزمن الراهن.
ال�سيا�سي،  اخل��ي��ال  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  روك��ه��ي��ل  يعتمد 
للعامل.  موّجهة  مفاهيم  من  يخلقه  مبا  املعروف 
لأنه  الأيديولوجيا،  عن  ال�سيا�سي  اخليال  يختلف 
اإىل جمموعة من  ي�ستند  الذي  املجتمع  من �سنع 
الأيديولوجيا  بينما  واملفاهيم،  والتاأثريات  القيم 
ال�سيا�سي  اخليال  يتجاوز  والوهمي.  الكاذب  تبعد 
ه���ذه امل��ع��ار���س��ة ب���ني ال��وه��م��ي وال���واق���ع، يف اإط���ار 
وبالتايل  الج��ت��م��اع��ي؛  ال��ع��امل  يف  ت�سارك  جدلية 
ال�سيا�سي  اخليال  هو  هذا  عاملية«.  »�سورة  ت�سوغ 
ال����ذي مي��ي��ل ل��ت��ب�����س��ي��ط امل��ف��اه��ي��م ل��ل��ت��ق��ل��ي�����ص من 
اأمثلة  ال��ك��ات��ب  يعطي  ال��واح��د.  امل�����س��ار  اح��ت��م��الت 
توافق  م���ربزا  الليربالية  اأو  ال��ع��ومل��ة  مثل  ع��دي��دة 
اأدت  واإن  حتى  املفاهيم،  لهذه  املفاهيمي  اجل��ه��از 
من  والتقدير.  القيمة  ذات  الأح��ك��ام  يف  لتناق�ص 
اخل��ي��ال،  حتيز  على  ال�����س��وء  روك��ه��ي��ل  ي�سلط  ه��ن��ا، 
-املبالغ  للتاريخ  امل��ج��زاأة  املفاهيم  م��ن  بني  ال��ذي 
ال�سيقة  امل��ق��ارب��ات  م��ن  ب��ن��وع  م��ن��ددا  خطيته-  يف 
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ولكن  امل��ف��اه��ي��م،  ب��ا���س��ت��ج��واب  ت�سمح  ت��ع��د  ال��ت��ي مل 
امل�ستعملة  الأمثلة  كل  معاجلة  اإن  بتقييمها.  فقط 
والدميقراطية«  والتكنولوجيا  »العوملة  اأن  تربهن 

تبداأ بتاريخ خطي لهذا املفهوم.
اأن تب�سيط املفهوم  ويف خطوة ثانية، يظهر املوؤلف 
اأخ���ف���ى امل��ف��اه��ي��م امل��ح��ت��م��ل��ة الأخ�������رى، وال���ن���م���اذج 
الأخرى، التي ميكن اأن ترثي التفكري واملمار�سات. 
اأن املفهوم  ففي حالة العوملة مثال، يظهر روكهيل 
ح��دي��ث،  �سيا�سي  خ��ي��ال  ت��اأث��ري  ت��اأ���س��ي�����س��ه حت��ت  مت 
اإقامة  اأن  فكرة  العامل:  عن  معني  بت�سور  يرتبط 
ال�سوق احلرة، �ست�سري جنبا اإىل جنب مع احلرية 
ي�����س��ل��ط يف حتليله  ك��م��ا  ال��ف��ردي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة. 
اإذ  ال�سوء على تقارب بني الراأ�سمالية واملارك�سية، 
يعتمد كالهما على ت�سور اختزايل وغائّي وحتمي 
ويختتم  اآخ���ر.  بديل  ل��ه  لي�ص  للتاريخ،  حمالة  ل 
وهم  بنقد  للعوملة،  املكر�ص  الأول،  الف�سل  الكاتب 
كافيا  ���س��ي��ك��ون  امل��ف��ه��وم  واأن  امل��ج��ت��م��ع:  يف  ال��ع��م��ل 
الكاتب  يريد  الع�سر.  ذاك  اأو  الع�سر  هذا  لتمثيل 
املمار�سات،  هذه  يدح�ص  اأن  العريف«  »الفكر  بهذا 
طوبوغرافية  خريطة  »لر�سم  عنها  بديال  ويقدم 
الكاتب  ينتقد  اأخ���رى،  وم��رة  )�����ص:77(.  معقدة« 
ت��اأخ��ذ  �سمولية  ن��ظ��رة  ل�سالح  امل�����س��يء  التب�سيط 

بعني العتبار اأغوار الواقع وظواهره املتغرية.
الف�سل  يف  مماثلة  مقاربات  على  الط��الع  وميكن 
بالن�سبة  احل��ال  ه��ي  وكما  بالتكنولوجيا.  املتعلق 
اإىل  التكنولوجيا  م�سطلح  ي�سري  ال�سابق،  للف�سل 
وال�ستخدامات  املمار�سات  من  متنوعة  جمموعة 
التي تكون متباعدة جدا يف بع�ص الأحيان. فعبارة 
»اإ�سكالية«  عبارة  ذاتها  حد  يف  هي  »التكنولوجيا« 
ميكن  ل  تناق�سا.  اأك��رث  واق��ع  تب�سيط  اإىل  تيل 
لأن��ه��ا  م�ستقل؛  ب�سكل  التكنولوجيا  يف  ال��ت��ف��ك��ري 
ت�سكلها  ال��ت��ي  الج��ت��م��اع��ي��ة  ب��امل��م��ار���س��ات  مرتبطة 
ول  م�ستقلة  لي�ست  فهي  املعنى،  وبهذا  وتداولها. 
توجد  ل  لأن��ه��ا  �سلبية،  ول  اإي��ج��اب��ي��ة  ول  ت��اب��ع��ة، 
حول  ان�سهر  �سيا�سيا  خيال  ولكن  ذات��ه��ا.  ح��د  يف 
الثقافية  التمثيالت  على  القائمة  التكنولوجيا 
)ال��ك��ت��ب والأف������الم، وم���ا اإىل ذل����ك( والإجن������ازات 
ثنائي  تقييمي  خطاب  لن�سوء  اأدت  التي  امللمو�سة 
حولها. يتمثل يف اآراء املعار�سني واملوؤيدين الذين 
اأو  الإي��ج��اب��ي��ات  ي��ح��دد  تقييميا  خ��ط��اب��ا  ي��ن��ت��ج��ون 
التب�سيط،  من  النوع  لهذا  وا�ستجابة  ال�سلبيات. 
ي��ن��اق�����ص روك��ه��ي��ل ن��ظ��ري��ت��ه. ول���ه���ذا ي��ق��رتح ب��دل 
التكنولوجية«،  »البيئة  عن  نتحدث  اأن  ذل��ك  من 
يف  التنوع  هذا  العتبار  بعني  ياأخذ  ال��ذي  التعبري 
جغرايف،  اإط��ار  يف  للتكنولوجيا  والتمثل  ال��ت��داول 

اجتماعية. وت�سل�سل زمني وطبقية 
واأخ������������ريا، ي����ت����ن����اول ال���ف�������س���ل الأخ���������ري م���ف���ه���وم 
با�ستجواب  ه��ن��ا  الأم����ر  وي��ت��ع��ل��ق  ال��دمي��ق��راط��ي��ة.. 
ال�سم  اأن��ه��ا  يظهر  ال��ت��ي  الدميقراطية،  اأ���س��ط��ورة 
الوحيد الذي يجيز ويبارك جميع اأنواع املمار�سات، 

حتى واإن كانت ممار�سات م�سكوك يف م�سداقيتها. 
ويحدد روكهيل بخط عري�ص تاريخ الدميقراطية 
من  الكثري  ي�سودها  التي  بها،  املرتبطة  والأحكام 
ال�سوء  ي�سلط  وب��ذل��ك  وامل��غ��ال��ط��ات.  الن��ح��راف��ات 
اأ�سبح  ال��ذي  الدميقراطية،  مفهوم  حقيقة  على 
تاريخيا مفرغا من دللته، فحل حمله يف الواقع 
مفهوم اجلمهورية؛ مما اأدى لبع�ص اللتبا�ص بني 
النظرية  الأطر  عن  الكاتب  يت�ساءل  امل�سطلحني. 
امل�سكل  الأخالق  وتاريخ  التاريخ  لتطور  واملنهجية 
م�ساد  تاريخ  تقدمي  بهدف  الدميقراطية؛  ملفهوم 
يفتح اإمكانية التفكري النقدي للدميقراطية ككل، 
الراأ�سمالية  مثل:  مظاهرها؛  بع�ص  فقط  ولي�ص 
منتجا  الدميقراطية  اأ�سبحت  لقد  الليربالية.  اأو 
يقدم  ال���ب���ارزة  من��اذج��ه  وم���ن  ودع��ائ��ي��ا،  ت�سويقيا 
ببطء،  تطور  ال��ذي  الأم��ري��ك��ي،  النموذج  روكهيل 
الدميقراطية  ف��ك��رة  ب��ني  الهائلة  ال��ف��ج��وة  م���ربزا 

املتناق�سة. تطبيقاتها  وبع�ص 
يعني  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  م��ف��ه��وم  يف  ال��ت�����س��ك��ي��ك  اإن 
الت�ساوؤل حول نوع املجتمع ال�سيا�سي والقت�سادي، 
الذي ينبغي بناوؤه وتعزيزه. ينتقد روكهيل ت�سكيل 
»م��ف��اه��ي��م ال��ق��ي��م« )������ص:184( و«ال��ت��ي ت��ي��ل اإىل 
جت��ن��ب اأن����واع اأخ���رى م��ن ال��ق�����س��اي��ا، م��ث��ل احل��اج��ة 
ال�سيا�سي.  للمجتمع  مالءمة  اأكرث  منوذج  لإيجاد 
يبني  مفهوم  هو  »امل�ساواة«  مفهوم  ف��اإن  وبالتايل، 
يعني  ما  وهو  نف�سه،  للقانون  يخ�سع  املجتمع  اأن 
امل�������س���اواة يف احل���ق���وق امل��دن��ي��ة وت��ق��ا���س��م ال��ف��ر���ص 
عك�ص  على  املواطنني،  جميع  بني  فعال  نحو  على 

الأخرى. ال�سمولية  ال�سيا�سية  الأنظمة 
للزمن  امل�����س��اد  »ال��ت��اري��خ  ك��ت��اب  اإن  ال��ن��ه��اي��ة،  ويف 
لت�سليط  ولكن  ع�سر،  لو�سف  يهدف  ل  الراهن«، 
ال�سوء على عدم تفرد هذا الزمن الراهن وتنوعه 
الثالثة  الأبعاد  العتبار  بعني  الأخ��ذ  مع  الغزير. 
ي�سلط  فاإنه  واملجتمع«،  وامل��ك��ان  »ال��زم��ان  للتاريخ 

يف  ويحب�سنا  الراهن،  الزمن  تعددية  على  ال�سوء 
ن�سق خطي ل يخدم الفكر امل�ساك�ص، الذي يعار�ص 
املفهوم  ه��ذا  واملهيمن.  ال�سائد  ال�سيا�سي  اخليال 
للتاريخ يجب اأن يكون اأقرب اإىل الوقائع الراهنة 
امل��ت��داول��ة اإع��الم��ي��ا، ال��ت��ي ذك���رت يف ال��ك��ت��اب ع��دة 
لتاريخ  الأ�سا�سي  املكون  الكاتب  ويعتربها  م��رات. 
ال��زم��ن ال���راه���ن، وامل�����س��ك��ل��ة م��ن خم��ت��ل��ف الأخ��ب��ار 
وامل��ك��ان  ال��زم��ان  ب��ني  ت��راب��ط  )ال��ت��ي تعترب مبثابة 

الجتماعية(. والفئة 
تر�سم  ال��ك��ت��اب  يف  حتليلها  مت  ال��ت��ي  ال��ظ��واه��ر  اإن 
»العامل  فيه  �سيكون  ال��ذي  الراهن،  العامل  �سورة 
التقنية-القت�سادية  بال�سبكة  تكتال  فاأكرث  اأكرث 
اجل���دي���دة، وب���اإج���م���اع دمي��ق��راط��ي غ���ري م�����س��ب��وق« 
)������ص:210(، ه���ذه ال�����س��ورة رمب���ا ت��ك��ون �سحيحة 
ق���وّي،  �سيا�سي  خل��ي��ال  ت�ستجيب  ولكنها  ج��زئ��ي��ا، 
املعار�سني  حتى  ال��واق��ع،  يف  تاما.  �سيق  اأن��ه  بيد 
ُي�سهمون  والدميقراطية،  والعوملة  للتكنولوجيا 
تناول  خ��الل  من  خاطئ  ب�سكل  املفاهيم  اإحياء  يف 
اأ�سرًيا  الإن�سان  يجعل  وهذا  فقط.  املحوري  البعد 
اأو  بطريقة  ي�سر  ذل��ك  لأن  اخل��ي��ال؛  اأو  للتاريخ، 

اأخرى بالتفكري امل�ساد والقرتاح، والإدراك.
من  بالعديد  روكهيل  غابرييل  يذكر  اخلتام،  ويف 
واح��د ميكن  ه��ن��اك مفهوم  لي�ص  ال��ق��وي��ة.  اأف��ك��اره 
ال�سيا�سي  اخل��ي��ال  لأن  ال���راه���ن؛  ع��امل��ن��ا  مي��ث��ل  اأن 
يوؤخذ  اأن  ويجب  الراهن،  تاريخنا  وي�سكل  يهيمن 
يف احل�سبان املكان والزمان واملجتمع؛ لأن »الزمن 
بال�سرورة  لي�ص  اجتماعي حمدد  الراهن« لف�ساء 
م�����س��اب��ه��ا ل��ف�����س��اء اج��ت��م��اع��ي اآخ����ر. وب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ه، 
تاريخية  معاين  ل�«�سياغة  يهدف  امل�ساد  التاريخ 
ج���دي���دة«؛ ول��ذل��ك ي��ع��د ال��ك��ت��اب حم��ف��زا لأمن���اط 
اأخرى من التفكري يف الزمن الراهن، لهذا ميكن 
القول اإن الكاتب جنح يف تقدمي مقاربة نقدية، ل 
تنح�سر يف م�ساءلت عقيمة، ومع ذلك ل ميكن اأن 
ننكر  اأن  ل ميكن  كما  الإجابات جميعها،  ن�ساطره 
واملحفزة  لالهتمام،  املثرية  الأ�سئلة  من  اأث��اره  ما 
ال��راه��ن. ومن  التاريخ وال��زم��ن  اإع��ادة ق��راءة  على 
�سد  ال�سباحة  منهجية  يتبنى  روكهيل  اأن  الوا�سح 
ب�سكل  الراهن  الزمن  للواقع  التاأريخ  ليتم  التيار 
املعطيات  بد من حتيني  ل  ذل��ك،  ولأج��ل  �سحيح. 
التاريخية ال�سابقة، وابتكار مفاهيم جديدة ت�سمح 

باإعادة كتابة التاريخ املعا�سر بطريقة خمتلفة.
----------------------

- الكتاب: »التاريخ امل�ساد للزمن الراهن«.
- املوؤلف: غابرييل روكهيل.

للبحث  ال��وط��ن��ي  امل���رك���ز  م��ن�����س��ورات  ال��ن��ا���س��ر:   -
العلمي، باري�ص، 2017، بالفرن�سية.

عدد ال�سفحات: 208 �سفحات.

* كاتب مغربي
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الفقر: األسباب، واألشكال، والحلول
لفيليبس لينيس

رضوان ضاوي *
الن�شر )C.H.Beck( يف ميونيخ  �شل�شلة »علوم« عن دار  ليني�س )Philipp Lepenies( �شمن  لفيليب�س  االأ�شباب، واالأ�شكال، واحللول«  »الفقر:  �شدر كتاب 
باأملانيا. وجاء يف تعريف دار الن�شر لهذه ال�شل�شة اأن القارئ يتلقى من خلل هذه ال�شل�شة علمًا من العلوم بطريقة منهجية، ذلك اأن هذه ال�شل�شلة �شارك يف اإعدادها 
باحثون ينتمون اإىل احلقل العلمي الناطق باالأملانية. در�س الكاتب فيليب�س ليني�س علم االقت�شاد ال�شعبي وح�شل فيه على الدكتوراه، كما نال االأ�شتاذية يف جمال 
العلوم ال�شيا�شية. واملوؤلف اأ�شتاذ للعلوم ال�شيا�شية املقارنة يف معهد اأوتو- زور )otto-suhr(بجامعة برلني احلرة ومدير ملركز البحث »الفقري ومقيا�س الفقر«، 

بهذا يكون املوؤلف قد خرب هذا املجال العلمي.
حمتوى الكتاب وا�شح ومكتوب باأ�شلوب علمي �شعبي ومدر�شي تعليمي بح�شب ما �شطرته ال�شل�شلة العلمية لدار الن�شر، وبلغة علمية ت�شف حياة االإن�شان الذي يعاين 

من الفقر، وت�شاعد على فهم الفقر وتقوميه على مدى التاريخ.

الفقر  تعريف  جتديد  هو  الكتاب  ه��ذا  من  الهدف  اإن 
مناذج  درا�سة  من  انطالقاً  مفهومه،  عن  القلق  ورف��ع 
اإرث عميق  اأغلبها من بريطانيا باعتبارها ذات  عديدة 
ولكن  واحل��رم��ان.  الفقر  ودرا���س��ات  املجتمع  اأب��ح��اث  يف 
ك��ل ع��رب��ي وك��ل م��ن ينتمي  ي��ه��م بالطبع  ال��ك��ت��اب  ه��ذا 
اإىل العامل الثالث، مع مالحظة اأن موؤلف هذا الكتاب 
الثالث.  العامل  اإىل  ولي�ص  املُتقدم  العامل  اإىل  ينتمي 
وهذا معناه اأن مو�سوع الفقر قد لفت انتباه العلماء يف 
اأنه بات جزءا من املناق�سات الدائرة عن  اإل  بريطانيا، 
اأملانيا ويف البلدان ال�سناعية. ال�سيا�سة الجتماعية يف 

عالج املوؤلف يف هذا الكتاب مو�سوع الفقر من منظور 
النقا�سات  حتى  ال��ق��دمي  الع�سر  م��ن  اب��ت��داًء  ت��اري��خ��ي، 
ك��ب��ريا م��ن الو�سف  ب��ني دفتيه ج���زءا  ال��راه��ن��ة. و���س��م 
اخل���ا����ص ب��ع��الق��ة امل��ج��ت��م��ع ب��ال��ف��ق��ر وت��ع��ام��ل��ه م��ع��ه يف 
عن  املوؤلف  يتحدث  ومل  الع�سرين،  القرن  يف  اإجنلرتا 
اأراد  ح��ني  اإل  الأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  الفقر يف 
التطرق اإىل الأزمة القت�سادية العاملية يف �سنة 1929. 
واملا�سي  احلا�سر  بني  وفهمه  الفقر  تقييم  يتم  فكيف 
وعرب التاريخ؟ وما ردود الفعل ال�سيا�سية والجتماعية 

يف هذا التقييم؟
ل��ك��ي ُي��ع��ال��ج امل���وؤل���ف ه���ذه الإ����س���ك���الت، ج���اء ك��ت��اب��ه يف 
باأكمله  ف�سال  خ�س�ص  الكاتب  اأن  ومع  ف�سول.  ع�سرة 
)الف�سل الأول( كمدخل للكتاب للحديث عن مو�سوع 
الفقر، ومن اأجل عر�ص اآرائه ال�سخ�سية يف حديثه عن 
الفقر احلقيقي والفقر املزور، و�سرورة اإعادة النظر يف 
باإ�سارات  اأن الكتاب يزخر يف ف�سوله كلها  اإل  املفاهيم، 

اأهمية �سبط املفاهيم املتحولة واملتنقلة.  عن 
ت���ن���اول ال���ك���ات���ب يف ال��ف�����س��ل ال���ث���اين م���و����س���وع ال��ف��ق��ر 
امل�سيحية  ال��دي��ان��ة  ت�����س��ورات  ويف  ال��ق��دمي  ال��ع�����س��ر  يف 
من  كل  يف  املوؤلف  اهتم  كما  الفقراء،  ديانة  باعتبارها 
تقييم  مبقيا�ص  واخل��ام�����ص  وال��راب��ع  الثالث  الف�سول 

ع�سر  ال�ساد�ص  ال��ق��رن  يف  معه  التعامل  وط��رق  الفقر 
الف�سول  هذه  تنظر  كما  اإجنلرتا،  يف   1950 �سنة  حتى 
اإىل م�ساألة قوانني الفقراء القدمية واجلديدة ونظرية 
قدميه  الغربي  الفكر  يف  الجتماعية  وامل�ساألة  البوؤ�ص، 
نقا�سات  ع��ل��ى  ي��رك��ز  ال�����س��اد���ص  الف�سل  ل��ك��ن  وح��دي��ث��ه. 
ويناق�ص   .1929 �سنة  الأزم��ة  مع  الفقر  وثقافة  الفقر 
يف ال��ف�����س��ل ال�����س��اب��ع م��ق��ي��ا���ص ال��ف��ق��ر وت��ق��ومي��ه ع��امل��ي��اً، 
العاملية  ال�سيا�سة  برغبة  اخلا�سة  املتعددة  وامل��ق��ولت 
الت�سورات  يف  الثامن  الف�سل  وينظر  الفقر.  اإنهاء  يف 
اجل��دي��دة ع��ن ال��ف��ق��ر م��ث��ل ال���س��ت��ب��ع��اد الج��ت��م��اع��ي، يف 
يف  الفقر  ع��ن  للحديث  التا�سع  الف�سل  خ�س�ص  ح��ني 
قدم  العا�سر  الف�سل  ويف   ،1960 �سنة  من  ابتداء  اأملانيا 
الكاتب و�سًفا تاريخًيا يبداأ من الع�سر القدمي وينتهي 
بالنقا�سات الراهنة عن مفهوم الفقر ومقيا�سه. وتقوم 
ال�سفحات الثالثة من البيبليوغرافيا يف نهاية الكتاب 

ب�سد النق�ص واإر�ساد القارئ اإىل م�سادر جديدة.
الفقر  اإ�سكالية  على  تاريخية  نظرة  ُيلقي  الكتاب  هذا 
وي��ق��دم حم����اور م�����س��م��ون��ي��ة ���س��ام��ل��ة وم��ع��ا���س��رة ل��ه��ذه 
اثني  اأن  اأمل��ان��ي��ا  يف  الفقر  تقرير  اأورد  فقد  ال��ظ��اه��رة: 
ع�سر األف �سخ�ص كانوا »فقراء«. اأنتج هذا العدد املفزع 
منو  عن  فعاًل  نتحدث  هل  ولكن  الفقر،  عن  نقا�سات 
بفقر  ف��ق��ط  الأم���ر  يتعلق  اأم  احل��ق��ي��ق��ي؟  للفقر  ك��ب��ري 

ن�سبي؟
العام  الفقر  اإن  ق��ال��ت  ق��د  ال���دويل  البنك  اأرق���ام  ك��ان��ت 
البنك  وكان  الأخ��رية.  ال�سنوات  ن�سبته يف  تراجعت  قد 
الدويل قد اأعلن بدوره عن هدفه الذي يكمن يف العمل 
على تراجع ن�سبة الب�سر الذين يعي�سون يف فقر �سديد 
اإىل الن�سف. وقد حتقق هذا الهدف قبل خم�ص �سنوات 
من املوعد املحدد له. ويف زمن احتفال منظمات دولية 
بالنجاحات التي حققتها يف الكفاح �سد الفقر العاملي، 
باأقل  يعي�سون  العامل  �سكان  من   %12 اإن  املوؤلف  يقول 

من 1.90 دولر يف اليوم، اأي ما يقرب من 900 مليون 
الرعاية  جلمعية  تقرير  اأقر  فقد  اأملانيا  يف  اأما  اإن�سان. 
الجتماعية وامل�ساواة يف �سنة 2014 باأن الفقر يف اأملانيا 
الجتماع  اأم��ا  وحم��زن��ا«.  جديدا  قيا�سيا  »ارتفاعا  بلغ 
العام لالأمم املتحدة فقد �سطر دليال لأهداف التطور 
�سنة  اأف��ق  يف  حتقيقها  يتم  اأن  يفرت�ص  التي  ال�ساملة 
العبارة  يف  املطالب  هذه  الجتماع  هذا  وخل�ص   .2015

الآتية: ينتهي الفقر بكل اأ�سكاله يف كل مكان.
على  يتوجب  ك��ان  اإذا  وا���س��ح��ة:  بلغة  اخل���رباء  وي��ق��ول 
اأي 59%، واإذا كان  اأن تكون عاطلة عن العمل  الأغلبية 
اأكرث من 40% من الأمهات الوحيدات )اأمهات بال زوج 
هناك  اأن  يعني  ه��ذا  ف��اإن  الفقر  يف  يع�سن  �سريك(  ول 

�سيئا غري �سحيح يف �سيا�سة هذا البلد )اأملانيا(. 
بتاريخ  يلم  اأن  عليه  يتوجب  امل���رء  اأن  ال��ك��ات��ب  يعتقد 
اإن  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول  الفقر،  م��ع  التعامل  وت��اري��خ  الفقر 
فهم الفقر يف اأملانيا هو فهم ذاتي يعود اإىل �سنة 1960، 
حيث اعترب اخلرباء اأن الفقر ل يوجد لفرتات طويلة 
العاملية  احلرب  بعد  ما  فرتة  اأثناء  الدولة  عرفته  كما 
النقا�سات  يف  م��و���س��وع��ا  ال��ف��ق��ر  ي��ك��ن  مل  ل��ه��ذا  الأوىل، 
�سنة  يف  تغري  ال��ذي  الأم���ر  وه��و  الداخلية،  ال�سيا�سية 
1990، اأي بعد الوحدة الأملانية. يف هذا الإطار مازالت 
كان  ما  واإذا  اأملانيا،  يف  عدمه  من  الفقر  وج��ود  م�ساألة 
يتزايد اأو يتناق�ص قيد النقا�ص، وحتى يف بلدان اأخرى 
احلكومات  على  ال�سعب  من  ك��ان  البلدان،  معظم  ويف 
ال��ت��ع��ام��ل امل��ف��ت��وح م��ع ال��ف��ق��ر وم���ع الإح�����س��ائ��ي��ات التي 
ال��دول��ة ول  لها عالقة به )الأرج��ن��ت��ني من��وذج��ا(، فال 
ا�سمها  م�سكلة  هناك  باأن  الع��رتاف  يريدان  احلكومة 

الفقر.
النقا�سات احلالية،  الفقر يف  نفهم جيدا ظاهرة  ولكي 
وع���ن ق��ي��ا���ص ال��ف��ق��ر، وع���ن ن��ظ��ري��ات ال��ف��ق��ر، اق��ت��ب�����ص 
 Molie( »لأور����س���ان�������س���ك���ي«  م��ه��م��ة  ع���ب���ارة  ال���ك���ات���ب 
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وه���ي:  الإح�������س���اء  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة   )Orshansky
»الفقر مثل اجلمال، يوجد يف عني املالحظ«. من هنا 
معه.  التعامل  وت��اري��خ  الفقر  ت��اري��خ  فهم  علينا  يجب 
الأ�سئلة  من  جمموعة  مناق�سة  جزئيا  مت  قرون  فمنذ 

والإ�سكالت، ومل تفقد هذه النقا�سات اأهميتها.
ال�سيا�سية  للقرارات  اأ�سا�سا  اأنَّ هناك  اإىل  دائماً  نخل�ص 
وحتدد  الفقر  عن  ت�سورنا  وتطبع  الفقر،  حماربة  يف 
جمتمعات  يبدو  ما  على  توجد  اأنه  كما  عنه،  نقا�ساتنا 
وبالتايل  بدون فقر،  واأ�سبحت عاملاً  الفقر فيها  انتهى 
يف  النامية  للبلدان  ول�سيما  العامل  يف  موجود  الأم��ل 
الفقر.  م��ن  خ��ال  ع��امل  اأي:  نف�سها،  النتيجة  حتقيق 
مهمة،  منهجية  اإىل  الكاتب  ي�سري  اأخ��رى  ناحية  م��ن 
ال�سوء  يلقي  حني  اأوًل  الفقر  فهم  للمرء  ميكن  حيث 
اإزاء  نحن  وبالتايل  الفقر  اإزاء  الأغنياء   فعل  رد  على 
فقريا  ي��ك��ون  اأن  للمرء  ميكن  ل  اأن���ه:  م��ف��اده��ا  ثنائية 
موؤثر  الأغ��ن��ي��اء  فعل  رد  ثانيا  نف�سه،  ال��وق��ت  يف  وغنيا 
والنتيجة  بالتهديد،  �سعور  اح��ت��ق��ار،  ع��ق��وب��ات،  فعال: 
ه��ي حم��ارب��ة ال��ف��ق��راء ب��دل حم��ارب��ة ال��ف��ق��ر. وتت�سف 
الباحثني  بع�ص  ي��ع��رف  بالتعقيد،  ال��ف��ق��ر  دي��ن��ام��ي��ات 
مبقدار  الفقر  يقي�سون  واآخ���رون  للدخل،  تبًعا  الفقر 
ع���دم ا���س��ت��ط��اع��ة ال���ف���رد احل�����س��ول ع��ل��ى الح��ت��ي��اج��ات 
ت��راج��ع مكانة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��روري��ة،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال���ت���دري�������ص ب��و���س��ف��ه��ا ال�����س��ب��ي��ل امل�����س��م��ون 
ال�سغل  ل�سوق  املتعلمني  بتاأهيل  عمل  على  للح�سول 
يف  الواقعي  الن��دم��اج   اإىل  قيادتهم  وبالتايل  املعا�سر 
دور كبري يف  الأوروب��ي  الحتاد  لتو�سيع  وكان  املجتمع، 
فمفهوم   الجتماعية  واملراقبة  والإح�ساءات  املفاهيم 
الإق�ساء الجتماعي،  اأ�سبح حمددا من منظور  الفقر 
اأدى  مم��ا  ل��ل��درا���س��ة  يخ�سع  مل  نف�سه  الفقر  فمفهوم 
الغنية  ال��ب��الد  يف  للقيا�ص  متعددة  مناهج  ظ��ه��ور  اإىل 

والفقرية على حد �سواء.
 )Georg Simmel( يذكر املوؤلف اأن جيورج زمييل  
 Zur( ال���ف���ق���ر«  ����س���و����س���ي���ول���وج���ي���ة  »ن����ح����و  ك���ت���اب���ه  يف 
الفقري  اأن   )1906(  )Soziologie der Armut
ت��اأم��ني ح��اج��ي��ات حياته.  امل�����س��اع��دة يف  ال���ذي يقبل  ه��و 
للم�ساعدات  ب��ق��ب��ول��ه  ل��ك��ن��ه  ب��ائ�����س��ا،  ال��ف��ق��ري  ك���ان  ف��ق��د 
اعتبار  يجب  ل  اأن��ه  اإىل  الكاتب  يخل�ص  اأه��ل��ه.  هم�سه 
يتوجب  بل  للمجتمع،  تهديدا  وبالتايل  ع��دوا  الفقري 
الفقري  زمييل  عّرف  وقد  التعلم.  �سريورة  يف  اإدماجه 
تلك  يف  احل���ق  ول���ه  الآخ���ري���ن،  م��ن  للم�ساعدة  كمتلق 
بالرغم  امل��ال،  ينق�سه  من  هو  الفقري  ولي�ص  امل�ساعدة 
اأن زمييل ركز على الفقري لتطوير قطاع عري�ص  من 
م��ن الأف��ك��ار امل��ث��رية ل��اله��ت��م��ام ع��ن ال��ف��ق��راء وال��ف��ق��ر. 
الن�سق  ي��دع��م  امل��ج��ت��م��ع  ب��وا���س��ط��ة  ل��ل��ف��ق��راء  ال��ع��ون  اإن 
الفقراء:  م�ساعدة  اإىل  بحاجة  فاملجتمع  الجتماعي، 
اأعداء ن�سطني وخطرين على  الفقراء  »حتى ل ي�سبح 
اإنتاجية وليتمكن  اأكرث  املجتمع وحتى يجعل طاقاتهم 
من منع اإعادة اإنتاجهم«. لذلك فاإن العون للفقراء هو 
ذاتهم.  يف  الفقراء  اأج��ل  م��ن  ولي�ص  املجتمع  اأج��ل  م��ن 
معاملة  اأدخ���ل  مم��ا  فيه  اأ�سا�سيا  دوراً  ال��دول��ة  وت���وؤدي 

بطريقة  ولي�ص  ال��ع��ون  ت��ق��دمي  اآل��ي��ات  �سمن  ال��ف��ق��راء 
فالفقراء  للفقر،  ن�سبية  روؤي��ة  لزمييل  كان  �سخ�سية. 
يرى  وه��و  املجتمع.  ق��اع  يف  يقفون  ال��ذي��ن  ه��م  لي�سوا 
املفهوم  هذا  املجتمع،  طبقات  كل  يف  موجود  الفقر  اأن 
ال�ستبعاد  عن  املتاأخر  ال�سو�سيولوجي  للمفهوم  مهد 
اأن رعاية الفئات اله�سة  الجتماعي الن�سبي. كما يرى 
باتت واجبا وطنيا حر�ست عليه التقارير الأخرية عن 
املتحدة  الأمم  برنامج  عن  ال�سادرة  الب�سرية  التنمية 

الإمنائي.
من  وخمتلفة  متنوعة  اأمثلة  اإظهار  على  الكاتب  عمل 
وبع�ص  املهمة  الع�سور  بع�ص  اإ�ساءة  الفقر وعمل على 
الأدوات التي �ساعدت القارئ على فهم النقا�سات حول 
�سبيل  على  ال��ب��ل��دان.  بع�ص  جت��ارب  خ��الل  م��ن  الفقر 
النقا�سات،  ه��ذه  يف  خا�سا  دورا  اجن��ل��رتا  ت���وؤدي  امل��ث��ال 
ال�ساد�ص ع�سر  القرن  الغربي. ففي  العامل  وتوؤثر على 
كما  الإفقار،  نظرية  ت�سييد  اأ�سا�ص  اإجنلرتا  لدى  كان 
البحث عمليا يف  اأج��ل  ع��ام من  اإجن��ل��رتا �سغط  منا يف 
اإن  امل��وؤل��ف  يقول  بالنهاية  اأرق���ام،  يف  وتلخي�سه  الفقر 
تق�سيم العامل اإىل دول غنية ودول فقرية، تعود جذوره 

اإىل النقا�سات الإجنليزية عن الفقر.
امل�ساعدات  يف  خمتلفة  اأ���س��ك��ال  ال��ق��دمي  الع�سر  ع��رف 
املقدمة للمواطنني الأحرار املحتاجني، مثل امل�ساعدات 
الطبية، اأو م�ساعدات م�ساريف الدفن اأو عند احلاجة 
امللحة اأو يف فرتات الأزمات، كما يتلقى جرحى احلرب 
م�ساعدات، ويح�سل املواطنون الفقراء على امل�ساعدات 

املالية مرة واحدة يف الإمرباطورية الرومانية.
اأن الع�سر القدمي كان يعترب الفقر   ويالحظ الكاتب 
ال�سر  واأ���س��ا���ص  اإل��ه��ي��ة  عقوبة  اإن���ه  وذات��ي��ا،  ق���درا خا�سا 
الجتماعي، كما عانى الفقراء من التحقري والتجرمي 
نف�سها  قدمت  امل�سيحية  اأن  فرغم  وروم���ا،  اليونان  يف 
اأنها »ديانة الفقراء«، اإل اأن روما اعتربت كل من  على 
ال��ي��دوي  بالعمل  غ��ذائ��ه  على  احل�����س��ول  عليه  يتوجب 
فاملجتمع  غنيا.  ذل��ك  عليه  يتوجب  ل  من  وك��ل  فقريا 

يدوية.  اأعمال  اأف��راده يف  يعمل  الذي  ذلك  املنحط هو 
العائلة  اأع�ساء  من  امل�ساعدات  على  يعتمد  من  اأن  كما 
ي�ستطيع  ل  واأن���ه  �سيما  ل  الفقر،  م��ن  ك��ربه  يف  يعاين 
ال��ع��م��ل ب���ي���ده. اأم����ا امل���ق���ع���دون وامل���ع���وق���ون ف��ي��ع��ت��ربون 
ج��ال��ب��ني ل�����س��وء احل��ظ وي��ت��م اإق�����س��اوؤه��م م��ن املجتمع. 
الفقر؟  ين�ساأ  كيف  التالية:  الأ�سئلة  ك��ان��ت  وب��ال��ت��ايل 
ك��ي��ف مي��ك��ن م�����س��اع��دة الآخ���ري���ن؟ وك��ي��ف مي��ك��ن اإن��ه��اء 
الأغنياء  عن  غريبة  كانت  الأ�سئلة  ه��ذه  مثل  الفقر؟ 
حائط  على  التجار  اأح��د  كتب  وقد  القدمي،  الع�سر  يف 

دكانه: »اأحتقر الفقراء«.
ويف اأملانيا تزعم الوزيرة الحتادية للعمل والجتماعي 
اأن���دري���ا ن��ال�����ص ب���اأن���ه ل ي��وج��د ف��ق��ر م����ادي يف اأمل��ان��ي��ا. 
تتحدث هذه الوزيرة يف �سحيفة جنوب اأملانيا يف 2015 
تكون  فحني  الن�سبي«،  و«الفقر  احلقيقي«  »الفقر  عن 
ياأتي  اأملانيا  يف  الفقر  و�سعية  عن  جديدة  اأرق��ام  هناك 
النتائج  �سرعية  عن  الإع���الم  و�سائل  يف  �ساخن  نقا�ص 

املعرو�سة.
الفقر،  تعريف  ميكنه  عمن  مهما  �سوؤال  الكاتب  طرح 
وي��ح��ي��ل يف ج��واب��ه اإىل ق���ول ع��امل��ة اج��ت��م��اع اأم��ري��ك��ي��ة: 
اجلمال،  الفقر  وي�سبه  املالحظ  عني  يف  يوجد  »الفقر 
كون  يف  الكاتب  ويتاأ�سف  جميال«.  لي�ص  الفقر  اأن  اإل 
واحد،  تعريف  له  الفقر ل يوجد  اأن  اليوم هو  الغائب 
اأن  تاريخيا. ويجب  تف�سريها  يتم  تعاريف خمتلفة  بل 
الفقر، كما  التي وجد فيها  اإىل املجتمعات  ننظر جيدا 
يجب على الباحث طرح اأ�سئلة مثل: ما معنى اأن يكون 
امل��رء م��ا يكفيه م��ن الطعام؟  امل��رء ف��ق��ريا؟ وه��ل ل��دى 
فعل  ردة  ما  الفقراء؟  مع  الأغنياء  يفعله  الذي  ما  ثم 
امل��ج��ت��م��ع ع��ل��ى ال��ف��ق��ر؟ ه��ل ي��ح��اول ال��ف��ق��راء م�ساعدة 

الفقراء؟  وكيف يتقبل املرء الفقر؟.
واأخريا يالحظ القارئ اأن الكتاب الذي بني يديه حافل 
مبعطيات جديرة بالقراءة عن الفقر واأن الروؤية التي 
متغريات  اإدراك  اإىل  يدعو  در���ص  الكتاب  هذا  يب�سطها 
الفقر  م�سطلح  يف  النظر  اإع��ادة  واإىل  املعا�سر  العامل 
الكاتب  عر�سه  م��ا  واإن  املفهوم،  ه��ذا  ع��ن  القلق  ورف��ع 
الكتاب هو خارطة طريق جديدة يف البحث يف  يف هذا 
ال�سيا�سي  »القت�ساد  اأي  اجلودة  مناهج  ويف  املوؤ�س�سات 
البالد  عن  البيانات  وف��رة  تنامي  ظل  يف  لالإح�ساء«، 
ال��ف��ق��رية م��ع اإ����س���راف ال��ب��ن��ك ال���دويل ع��ل��ى ج��م��ع ه��ذه 

البيانات.
----------------------

الكتاب: »الفقر: الأ�سباب، الأ�سكال واحللول«.
ليني�ص. فيليب�ص  تاأليف: 

الأملانية.  باللغة 
النا�سر: )C.H.Beck( يف ميونيخ باأملانيا

�سنة الن�سر .2017:

الدرا�شات املقارنة، جامعة حممد اخلام�س، *  باحث يف االأدب واالأدب املقارن/ خمترب 
الرباط
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ضد الزحف الفاشي
أللكسندر ريد روس

فينان نبيل *

متثل الفا�شية و�شفا تاريخيًا لتجارب حركات قومية اأو وطنية، ونظم اأ�ش�شتها تلك احلركات، تبلورت عرب جتارب �شيا�شية خا�شتها عدد من 
بلدان اأوروبا يف فرتة ما بني احلربني العامليتني لت�شل اإىل �شكل اأيديولوجي واع بذاته، �شعت احلركات الفا�شية لتوحيد االأمة التي ينتمون 
لها عرب الدولة ال�شمولية، ومتّيزت بحركات تهدف اإىل اإعادة تنظيم املجتمع وفقا ملبادئ مت�شقة مع االأيديولوجية الفا�شية. تتميز احلركات 
الفا�شية مبلمح م�شرتكة تت�شمن تبجيل وهيبة الدولة، واحلب ال�شديد لقائد قوي، والت�شديد على التع�شب الوطني والع�شكرة. ترى الفا�شية 
يف العنف ال�شيا�شي واحلرب وال�شطوة على اأمم اأخرى طرقًا للو�شول لبعث ونه�شة وطنية. ويقر الفا�شيون بروؤيتهم اأن االأمم االأقوى لها احلق 

يف مد نفوذها باإزاحة االأمم االأ�شعف. 

ق���دم رو����ص يف ك��ت��اب��ه »���س��د زح���ف ال��ف��ا���س��ي��ة« خمططا 
هائال لبع�ص ال�سخ�سيات واملجموعات والأيديوجليات 
وال��ت��ك��ت��ي��ك��ات، واحل���رك���ات الج��ت��م��اع��ي��ة، وامل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
ال��ف��ا���س��ي��ة ال��رئ��ي�����س��ة، يف ال�����س��ي��اق��ات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة عرب 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  يف  الغربية  الدميوقراطيات 
الرتفاع احلايل  اأ�سول  رو�ص حول  ت�ساءل  الأمريكية. 
للفا�سية يف الوليات املتحدة وحول العامل، وما الرابط 
ب��ان��ون، وجيف  و���س��ت��ي��ف  ت��رام��ب،  دون��ال��د  وب���ني  بينها 
�سي�سيون�ص، وكري�ص كوبا�ص، وكني بالكويل، وغريهم 
النتخابات  اأن  وي��رى  اجل��دي��دة،  الأمريكية  الإدارة  يف 
التي اأتت برتامب تت�سم »بالفا�سية« من حيث قوميتها 
البي�ساء وانتمائها لليمني املتطرف. اإن �سعود اليمني 
ال��وط��ن��ي امل��ت��ط��رف يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة واأوروب�����ا هو 
ام��ت��داد ل��ت��اري��خ ال��ف��ا���س��ي��ة ول��ي�����ص م�����س��ادف��ة، ف��ق��د ن��ال 
امل��ق��اع��د،  ي��ق��رتب م��ن ن�سف  ال��ن��ازي 1933 م��ا  احل���زب 
ك��م��ا اأي���د ال�����س��ع��ب »ه��ت��ل��ر« ع��ن��دم��ا اأع��ل��ن ن��ظ��ام احل��زب 
ال��واح��د، ف��ع��ار���س��ه اأق���ل م��ن ُع�����س��ر ال��ن��اخ��ب��ني، وح�سل 
الناخبني،  اأ���س��وات  م��ن   98،8 ع��ل��ى   1929 مو�سوليني 
تهاجمنا  اأن  ومي��ك��ن  ان��ت��خ��اب��ه��ا،  مي��ك��ن  فالفا�سية  اإذا 
ب��ال��دمي��وق��راط��ي��ة ذات���ه���ا، واأق����رب م��ث��ال ه��و »ت��رام��ب« 
الأم��ري��ك��ي��ني مل  ال��ن��اخ��ب��ني  اأّن  �سيما  ل  و»ن��ت��ي��ن��ي��اه��و«، 
جمل�سا  انتخبوا  بل  فقط  لرتامب  بالت�سويت  يكتفوا 
تكمن  وهنا  والعن�سريني،  باليمينني  مدججا  للنواب 
حلظة  يف  اجلماهري  اعتربتها  فقد  الفا�سية  خ��ط��ورة 
وال�سعف  الك�ساد  ملواجهة  ناجعا  حاًل  معينة  تاريخية 
للبحث  وو�سيلة  والهجرة،  القيم  وه�سا�سة  القت�سادي 
ينبئنا  التاريخ  اأن  فنجد  جديدة،  واأ���س��واق  ث��روات  عن 
ال�سينيني  دخول   1882 املتحدة  الوليات  حظرت  كيف 
ثم الآ�سيويني جميعا، والآن يربرون حظر املك�سيكيني، 
ودع������وات ك����ارل ه��ن��ل��ي« اأب�����رز داع���م���ي ت���رام���ب ل��و���س��ع 
لإج���راءات  واخ�ساعهم  الحتجاز  م��راك��ز  يف  امل�سلمني 
امل��ع��ادي  ال��ف��ك��ر  دق��ي��ق��ة، ك��م��ا ل مي��ك��ن جت��اه��ل ت�ساعد 

املختلفة  الب�سرة  اأ�سحاب  وخا�سة  اأجنبي  ماهو  لكل 
لل�سرق  الوا�سعة  والع��ت��ق��الت  �سبتمرب،  اأح���داث  منذ 
اأو�سطيني ا�ستنادا لالأ�سل العرقي، كما يف�سر يف �سوء 
الت�سلح،  وهو�ص  املت�ساعدة  الأمريكية  العدوانية  ذلك 
اأّن اليمني املتطرف الأمريكي يتبنى ال�ستبعاد  ل �سك 

العرقي. العن�سري وال�سطهاد  والتمييز 
اأّن املجتمع الأمريكي ي�سعر بالر�سا عندما  يرى رو�ص 
فعندما  ال��ف��ا���س��ي��ة،  الجت���اه���ات  ب��ارت��ف��اع  الأم����ر  يتعلق 
ال�سود يف كني�سة  الرعايا  ت�سعة من  »ديالن روف«  قتل 
وارتفعت  ب�سطحية،  الأمر  الإعالم  »عالج  »�سارل�ستون 
ال���ذي  ع��م��ل »روف«  األ���ه���م���ت  ال���ت���ي  امل��ن��ظ��م��ات  اأع������الم 
عن�سرية«  ح���رب  ب���دء  »اأراد  اأن���ه  ال�����س��رط��ة  اأم���ام  اأع��ل��ن 
وظ��ه��رت ع��الق��ة ت��ل��ك الجت���اه���ات ب��ال�����س��ي��ا���س��ي��ني على 
امل�ستويات املحلية والفيدرالية، تكمن حتت �سطح هذه 
مفكرو  اأ�س�سها  التي  الطليعية  واملجموعات  اجلماعات، 
املعقدة  العالقات  من  �سبكة  الفا�سية،  الأيديولوجية 
الفا�سية والكراهية. عّرف  اأكرث قتامة من  وم�ستويات 
»رو�ص« الفا�سية يف كتابه على »اأنها العتقاد يف املجتمع 
العرق  نظرية  على  موؤ�س�سة  ع�سوية  كوحدة  الوطني 
البيولوجي، اأو الثقايف واللغوي«. ويبدو هذا التعريف 
دق��ي��ق��ا م���ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ظ��اه��ري��ة، يف ح���ني اأن����ه اأه��م��ل 

للفا�سية.  املادي  الأ�سا�ص 
�سعود  لفهم  اأوباك�ستون«  »روب��رت  نهج  الكتاب  يعر�ص 
التي تر  املراحل  الفا�سية من خالل عر�ص  العمليات 
ب��ه��ا ال��ف��ا���س��ي��ة، وح��دده��ا ن��ظ��ري��ا يف خ��ط��وات ه��ي: بناء 
وعملية  جديد«،  »نظام  خلق  اأج��ل  من  للحركة  قاعدة 
تاأ�سيل يف النظام ال�سيا�سي« وال�ستيالء على ال�سلطة، 
انخفا�ص  اإما  الأخرية  املرحلة  ويف  ال�سلطة،  وممار�سة 
اأو تنازلت، اأو تطرف من اجلماعات الفا�سية املت�سددة 
املجموعات  فيها  ت�سكل  ثانية،  ثورة  اإىل  يدعون  الذين 
هذه  وال��ي��م��ني،  الي�سار  ب��ني  للتحالف  ت����اآزرا  الفا�سية 
ك���راه���ي���ة الأج���ان���ب  اإىل  امل���ب���ك���رة ت���ي���ل  ال��ت�����س��ك��ي��الت 

وامل��ح��اف��ظ��ني ال��ت��ق��ل��ي��دي��ني، وامل�����س��ي��ح��ني الأ���س��ول��ي��ني. 
حتافظ اجلماعات الفا�سية »الزاحفة« بني ال�سعبويني 
ال��ي��م��ي��ن��ني امل���ت���ط���رف���ني« ع��ل��ى م���وق���ف ث�����وري وح��رك��ة 
لتنظيم  ال��ت��م��ا���س��ك  اإىل  ت��ف��ت��ق��ر  ول��ك��ن��ه��ا  ج��م��اه��ريي��ة، 
زعيم  ي��اأت��ي  وق��د  ح��ق��ا،  ث���وري  الآخ��ري��ن على م�ستوى 
فا�سي يوحد كل تلك الطوائف املختلفة وغري املنظمة، 
داخ��ل  ال��ف��ا���س��ي��ة  للعنا�سر  ال��ق��ي��ادي��ة  ال��ق��درة  وت��رت��ف��ع 
اليمني الراديكايل، ويف هذه املرحلة يكت�سب الفا�سيون 
ي�سعون  يجعلهم  مما  متزايد  نحو  على  وهيبة  �سعبية، 

لفتح جمال للتو�سع داخل ال�سلطة.
ت��ت��ب��ع رو�������ص ع�����دة خ���ط���وط مل���ع���رف���ة ب��ن��ي��ة ال��ف��ا���س��ي��ة 
واأيديولوجيتها منذ حزب مو�سوليني »احلزب الفا�سي 
الوطني«  ال�سرتاكي  »العمال  هتلر  وح��زب  الوطني«، 
الذي ظهر يف اأملانيا يف الفرتة التي انت�سر فيها العديد 
وهو  ال��ك��راه��ي��ة،  ب��ذور  لن�سر  ال��ع��امل  يف  الفا�سيني  م��ن 
يرى اأّن الفا�سية املوجودة يف اأوروبا، والوليات املتحدة 
منذ 1950 حتى يومنا هذا تتقا�سم اأ�سول م�سرتكة مع 

الزحف الفا�سي احلديث.
ت��ع��م��ق ال��ف��ا���س��ي��ة م���ن الإم��ربي��ال��ي��ة ف��ق��د ارت���ب���ط غ��زو 
لحقة،  مرحلة  يف  رو�سيا  ثم  لبولندا  »هتلر«  جيو�ص 
وغ����زو الأرا�����س����ي ال�����س��الف��ي��ة ب��رغ��ب��ة يف خ��ل��ق م��ف��ه��وم 
احلرب  »اأن  يفرت�ص  النازية  بالأيديولوجية  مرتبط 
اأمر ل مفر منه« وذلك فهم م�سو�ص لنظرية امل�ساحات 
كما  ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة،  والعن�سرية  ال��ك��ب��رية،  اجل��غ��راف��ي��ة 
يف  ال�ستعماري  بالتو�سع  الإيطالية  الفا�سية  ارتبطت 
اأّن غزو ليبيا من �ساأنه  اأفريقيا، واأ�سّر الفا�سيون على 
بها  حتلم  اأن  ميكن  ل  بطرق  العاملة  الطبقة  تكني 
ب��داأت  �سيا�سية  كاأيديولوجية  الفا�سية  ال���س��رتاك��ي��ة، 
م��ن خ���الل ال��دم��ج ب��ني ال��ي��م��ني وال��ي�����س��ار، ث��م حتولت 
وت�ستخدم  واملعار�سني،  املقاومني  تقتل  لديكتاتورية 
ال��ق��م��ع م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق اأه�������داف ���س��خ�����س��ي��ة. ي��ربر 
الكابو�ص الفا�سي اإعادة بناء اأنقا�سه من خالل الزحف 
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ع��ل��ى ه��ام�����ص ال��ي��م��ني وال��ي�����س��ار وي��غ��ذي ك��ال اجلانبني 
بوعود راديكالية ثورية.

ي��و���س��ح ال��ك��ت��اب ك��ي��ف ت��ت��وغ��ل ال��ف��ا���س��ي��ة ع���ن ع��م��د يف 
الت�سلل  الأول  طريقني:  ع��ن  ال�سيا�سي،  اجل�سد  قلب 
ال��ي�����س��اري��ة، وا���س��ت��غ��الل  اإىل احل���رك���ات الج��ت��م��اع��ي��ة 
الي�سار،  وب��ني  بينها  امل�سرتك  الأي��دي��ول��وج��ي  الف�ساء 
والفا�سية  ل��ه،  مم��ي��زة  �سمة  امل�����س��اواة  يعترب  ف��الأخ��ري 
اعتبارها  اإىل  ع��زا  مم��ا  اجتماعية  ج��وان��ب  ل��ه��ا  اأي�����س��ا 
م���ن ح���رك���ات ال��ي�����س��ار، وه����ذا اخل��ل��ط والرت����ب����اك بني 
متعمد  تكتيك  ه��و  وال��ي�����س��اري��ة،  اليمينية  املجموعات 
من قبل الفا�سيني لنزع ال�سرعية عن الي�سار، الفا�سية 
جمموعة من املتطرفني تيل اإىل الرجعية، اإّنها قطعا 
لأزم��ة  ال�سعب  يتعّر�ص  فعندما  ي�ساريا،  ت��ي��ارا  لي�ست 
احلاكمة  الطبقة  داخل  تناق�سات  وحتدث  اقت�سادية، 
تعمل  وال�سطرابات،  ال�ستقرار  ع��دم  تخلق  وال��دول��ة 
مهمتها  تتمثل  للراأ�سمالية  امل�ساة  كجندي  الفا�سية 
يف ت��ع��ط��ي��ل وت���دم���ري ال��ط��ب��ق��ة ال��ع��ام��ل��ة واجل��م��اه��ري 
امل�سطهدة ملنعهم من التنظيم �سد ظروفهم البائ�سة.

الطريق الثاين: ت�ستفيد الفا�سية يف زحفها من اليمني 
ال�سيطرة على اخلطاب  اإىل  ي�سعون  فالفا�سيون  اأي�سا، 
اإىل  للو�سول  اأ�سا�سية  كو�سيلة  عليه  وال��ت��اأث��ري  ال��ع��ام، 
ال�سارع  على  ال�سيطرة  وحماولة  وممار�ستها،  ال�سلطة 
يف  ينخرطون  ل  الفا�سيون  ال��دول��ة.  اأج��ه��زة  وخمتلف 
هيمنتهم،  تاأكيد  اأج��ل  من  النا�ص  ي��ه��ددون  بل  ���س��راع، 
بني  حا�سما  ن��زاع��ا  ل��ي��ق��ودوا  الفا�سية  م��ن��ازع��و  وي��اأت��ي 
ويفقد  النفوذ،  ونطاق  الأر�ص  على  متناف�سة  جماعات 
ال�سعبي  ال�سيطرة على اخلطاب  الفا�سيون قدرتهم يف 
ا�سرتاتيجية  اأه��م  الفا�سية.  مناه�سي  حل�سد  نتيجة 
للفا�سية ما قدمه الباحث �ستيفن �سينفيلد: النقالب 
امل�ستمر  الخ���رتاق  طريق  ع��ن  ال��زاح��ف  اأو  التدريجي 
الإم��ك��ان��ات  وت��راك��م  وال��وط��ن��ي��ة،  الجتماعية  للهياكل 
الع�سكرية والقت�سادية، واإيجاد خطوط م�سرتكة بني 

والي�سار. اليمني 
�سلط »رو�����ص« ال�����س��وء ع��ل��ى ت��ي��ارات اأق���ل ���س��ه��رة داخ��ل 
ال�سعبية  الأح��زاب  عن  تتميز  وكيف  الفا�سية،  احلركة 
ال��ي��م��ي��ن��ي��ة امل��ت��ط��رف��ة ال��ت��ي ت��ك��ت�����س��ب م��ك��ان��ة يف ال��ع��امل 
اأ�سكال واأحجام  احلديث، فهي موجودة يف كل مكان يف 
خم��ت��ل��ف��ة، ه��ن��اك ف��و���س��وي��ون، ووط��ن��ي��ون، وق��وم��ي��ون، 
وم�����س��ت��ق��ل��ون، وان��ف�����س��ال��ي��ون، ان��ع��ك�����س��ت ع��ل��ى اجت��اه��ات 
ال�سيا�سيني«،  »واجل��ن��ود  العاملية«،  »الفردية  مثل  ع��دة 
»ال���ق���وم���ي���ة امل���ت���ك���ام���ل���ة«، و»ال���روح���ان���ي���ة ال��ب��اط��ن��ي��ة«، 
ال�سرتاكية  لالأحزاب  املبكر  الف�سل  اأدى  و»العدمية«. 
يف الوفاء بوعودها يف هزمية التق�سف لنجاح احلركات 
لالإطاحة  حماولتها  يف  باليمني،  الي�سار  تدمج  التي 
بالهياكل الليربالية اجلديدة التي دجمت ال�سرتاكية 
ن��ف�����س��ه��ا ف��ي��ه��ا. وت��خ��اط��ب ال�����س��ع��ب��وي��ة رغ���ب���ات ال��ن��ا���ص 
اخل�سوم  بع�ص  �سد  الوحدة  اإىل  وتدعو  واإحباطاتهم، 
على  ذلك  وتعتمد يف  وامل�سلمني«،  »املهاجرين  املخيفة« 
الفا�سية  ت�سويه  والقلق.  الذعر  واإثارة  غام�سة،  وعود 
كبريا  ت��ه��دي��ًدا  ي�سكل  للحقيقة  ال��رادي��ك��ايل  وال��ي��م��ني 

للعامل، ولي�ص الهجرة اأو الأ�سلمة فح�سب، على الرغم 
من اأّن الفا�سية لها جذور يف املثل ال�سيا�سية ال�سمولية 
تقاليده،  على  بقوة  وتعتمد  التنوير،  من  انبثقت  التي 
احلرية  ممار�سة  يف  الأ�سا�سية  ال��ن��داءات  على  وتعتمد 
امل�ساواة  لعدم  تنتهي  حقيقة  الفا�سية  اأّن  اإل  وامل�ساواة، 
رغم  الداخليني،  والأع����داء  الأج��ان��ب  �سد  والوح�سية 
والتاأكيد  العاملة  الطبقة  قيم  تبني  الفا�سيني  ادع��اء 

العرقي.  الت�سامن  على 
اليمينية  ال�سعبية  ل���الأح���زاب  امل��ت��زاي��دة  ال��ق��وة  ت�سري 
ان���ح���راف ال���س��رتاك��ي��ني  اإىل  اأوروب������ا  ال��رادي��ك��ال��ي��ة يف 
لهذه  وم��ث��ال  الفا�سية،  اإىل  واملحافظني  والليربالني 
الفرن�سية  »اجلبهة  و  اإيطاليا«  يف  »الأَخ���وان  الأح���زاب 
والأوك���راين  النم�ساوي«،  احل��ري��ة  و»ح���زب  الوطنية«، 
اأن تعود تلك الجتاهات،  »�سفو بودا«. وهناك قلق من 
اأو  الفا�سية  امل��واق��ف  اإىل  ف��ري��دة  �سلطة  حتقيقها  عند 
على الأقل تقدم الدعم املادي املعزز للفا�سية. العالقة 
ال�سعبوي،  الراديكايل  واليمني  الفا�سية  احلركة  بني 
وم��ع��ق��دة،  مق�سمة  اأح��ي��ان��ا  لكّنها  ودي��ن��ام��ي��ك��ي��ة  داع��م��ة 
وال��ف��ك��ر ال��ف��ا���س��ي ل��ي�����ص دائ��م��ا ���س��ف��اًف��ا وي��ح��ي��ط نف�سه 
اإ�سرائيل، والإ�سالم،  باخلطابة امل�سللة املحيطة بدولة 
العن�سرية.  اإخ��ف��اء  اإىل  ومي��ي��ل  الثقافية،  وال��ت��ع��ددي��ة 
ب��ني الأح���زاب  الن�سبي  ال��ف�����س��اء م��ن ال���س��ت��ق��الل  ه���ذا 
ل��الأح��زاب  اليميني  واجل��ن��اح  ال��رادي��ك��ال��ي��ة،  ال�سعبية 
الفا�سية،  للجماعات  ك��ّر���ص  حجما  الأ���س��غ��ر  ال�سعبية 
بوعود  الي�سار  م��ن  اأف���راد  ج��ذب  ��ا  اأي�����سً ت�ستطيع  ال��ت��ي 
ال��رع��اي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة، وج����ذب اأف�����راد م���ن اجل��م��ه��ور 
الذين يرغبون يف التحول املعادي للموؤ�س�سات حتى لو 
كبري  ب�سكل  تتداخل  ال�سغرية  املجموعات  تلك  كانت 
والتقليدية  واجلذرية  الأكرب،  اليمنية  املجموعات  مع 

من خالل قنوات غري ر�سمية اأو و�سيطة.
الكاتب  ا�ستخدمه  الفا�سي كما  الزحف  ي�سري م�سطلح 
والفا�سية،  اليمينية  الرجعية  بني  اله�سة  احل��دود  اإىل 
وال����ذي ت��ك��ون ال��ف��ا���س��ي��ة ق����ادرة ع��ل��ى اخ���رتاق���ه. ك�سف 

الفا�سية  عمل  كيفية  عن  الفا�سي«  الزحف  »�سد  كتاب 
الفا�سية  اأّن  اإىل  وانتهى  اليوم،  وكيف تظهر  املا�سي  يف 
ه���ي »���س��ك��ل ���س��ع��ب��ي م���ن ال��ن��زع��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ق��دمي��ة، 
واأي��دي��ول��وج��ي��ة م��وغ��ل��ة يف ال��ق��دم ح��ت��ى يف الأ���س��اط��ري 
العرقية«. قدم الفا�سية باعتبارها حتالفا عرب الطبقة 
احلاكمة  والطبقة  ال�سغرية  الربجوازية  الطبقة  بني 
الفا�سيون  وياأمل  الربوليتاريا،  طليعة  تدمري  بهدف 
اإنتاج نوع جديد من الأ�سا�ص املنطقي الذي يت�سور  يف 
م�����س��ريا م�����س��رتك��ا مي��ك��ن اأن ي��ح��ل حم���ل احل�����س��ارة 

احلديثة.
والي�ساريني  الي�سار  ح��رك��ات  اأق�سى  ب��ني  الكتاب  رب��ط 
ا�سرتاكيني  اأو  كفو�سويني  يظهرون  الذين  املتخفني 
الزحف  وب��ني  احلقيقة-  على  هكذا  لي�سوا  ولكنهم   -
الفا�سي. تتبع رو�ص اأي�سا اأ�سكال مت�سددة من التطرف 
لإظهار  املعمورة،  املختلفة، وعرب  العقود  اليميني عرب 
و�سري،  واع  برنامج  عرب  اإليه  »الفا�سية«  ت�سلل  كيفية 
اقتالع  اإىل  ت�سعى  ج��دي��دة  فا�سية  جم��م��وع��ات  وت��ك��ون 
وت��ق��وي�����ص امل��وؤ���س�����س��ات ال��ي�����س��اري��ة ال��رئ��ي�����س��ة م��ن اأج��ل 
ال�سيا�سية،  ال�����س��ل��ط��ة  وات���خ���اذ  الن��ت��خ��اب��ات،  يف  ال��ف��وز 
يك�سف  ج��دي��د.  وا���س��ت��ب��دادي  عن�سري  جمتمع  وخ��ل��ق 
املتحدة  ال���ولي���ات  يف  امل��ت��ط��رف  ال��ي��م��ني  �سعبية  رو����ص 
بامليلي�سيات  وعالقتها  الوطنيني  وحركة  الأمريكية، 
وال�����س��ي��ادة ال��ب��ي�����س��اء، وي��و���س��ح ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل بني 
العالقات  من  العديد  وتبادلها  العن�سرية  املوؤ�س�سات 
م���ع ال��ك��ت��اب وامل��ن��ظ��م��ني وال�����س��ي��ا���س��ي��ني وق�����ادة احل���زب 
تتم  اأن  ميكن  الفا�سية«  »زح��ف  عملية  اإّن  اجلمهوري. 
اأو جماعة �سيا�سية، كما هو احلال مع احلزب  يف حزب 
النازي بعد م�سرية بينيتو مو�سوليني يف روما، وميكن 
اأي�سا اأن ينظر اإليها على اأّنها حركة ثقافية واجتماعية 

عامة. و�سيا�سية 
للحقائق  ودع��م��ا  �سجاعة  تتطلب  الفا�سية  مكافحة 
التحامل  وتخفيف  ال�سيا�سة،  ح��ول  وتعليما  ومعرفة 
يرى  ه��و  لذلك  واليهودية،  والإ���س��الم،  الهجرة،  على 
على  منظمات  بت�سكيل  ت��ك��ون  الفا�سية  مناه�سة  اأن 
م�ستوى الطبقة العاملة قادرة على الدفاع عن نف�سها 

�سد الفا�سيني يف ال�سوارع، واملحاكم، والقفز عليها.
----------------------
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يتكون الكتاب من خم�شة ف�شول )مرقمة: 2-6(، ف�شل عن مقدمة )مرقمة: 1( وخامتة )مرقمة: 7( والئحة م�شادر ومراجع وك�شاف ا�شطلحات. وغاية الكتاب هي الدفاع 
عن »�شيا�شة الت�شامح« - مثاال وممار�شة - وذلك يف اإجابة عن الق�شايا ال�شائكة التي تولدت عن التعددية املوجودة يف الدميقراطيات املعا�شرة )�س. 2(، والتي ال ت�شم فقط 

تعددا يف الدين والثقافة واالإثنية، واإمنا حتتوي اأي�شا على تعددية يف العرق واجلن�س والت�شورات االأخلقية واأمناط العي�س.  

تاريخ  »الت�سامح«  مفهوم  تاريخ  اأّن  الكتاب  �ساحب  ويذكرنا 
ثر غني. وهو مفهوم تعلق - يف تاريخ الغرب - اأول ما تعلق 
ب��اأم��ر تدبري  ع�����س��ر(  وال�����س��اب��ع  ال�����س��اد���ص ع�سر  ال��ق��رن��ني  )يف 
الختالفات الدينية اأكرث من غريها من اأوجه الختالفات 
ع�سر  يف  لكن،  وال�سيا�سية..  والفل�سفية  والثقافية  العرقية 
ك��ب��رية يف هذا  ال��ث��ام��ن ع�سر( ح��دث��ت نقلة  الأن����وار )ال��ق��رن 
اإىل  تبايناته  اأم��ر  وتدبري  الدين  على  الرتكيز  من  املفهوم 
الهتمام بال�سمري عامة، بل امتدت لكي ت�سمل حرية الفكر 
الت�سامح  يف  الغربي  الفكر  انتقل  اأن  فكان   .)14 )�ص.  اأي�سا 
من منوذج حاكم يدين بعقيدة معينة وي�سامح رعايا يدينون 
بعقائد اأخرى، مبا مل يكن من �ساأنه اأن ي�ساعدنا على تطوير 
املمار�سة املعا�سرة للت�سامح، اإىل منوذج احلاكم املحايد الذي 
اأم عقيدة  اأغلبية  كانت عقيدة  ما  كانت  اأّية عقيدة  ين�سر  ل 
اأي بحياد.  اأقلية، بل يقف منها كلها مببعد ومناأى ومعزل؛ 
الت�سامح يف زمننا هذا  لوازم  اأن من  املوؤلف  ومن ثمة، يرى 

فكرة احلياد. 
الذي  املفهوم  هذا  تاريخ  طيلة  الت�سامح«  »مفكرو  كان  ولقد 
وال��ق��رن  ع�سر  ال�����س��اد���ص  ال��ق��رن  ب��ني  م��ا  باخل�سو�ص  ت��ط��ور 
الفرن�سي  الإجنيل  ودار���ص  الالهوت  عامل  هم  ع�سر  التا�سع 
كا�ستيليون )1515-1663(  وعامل  �سيب�ستيان  الربوت�ستانتي 
ال���اله���وت وال��ق�����ص الأم���ري���ك���ي ال�����س��م��ايل روج���ي���ه ول��ي��ام�����ص 
)1603-1684(، ف�سال عن الأ�سماء املعروفة للقارئ العربي 
-1632( ا�سبينوزا  ب��اروخ  الهولندي  الفيل�سوف  اأن��ظ��ار  م��ن 
 )1704  -1632( ل��وك  ج��ون  الإجنليزي  والفيل�سوف   )1677
اأحد  ح��دود  اإىل   )1706-1647( بايل  بيري  الفرن�سي  واملفكر 
جون  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  يف  الت�سامح  مفكري  اأك���رب  اآخ���ر 
�ستوارت مل )1806-1873( هذا الذي كان قد راأى اأن »املجتمع 
كما  مت�ساحمني«  »مواطنني  وج��ود  يقت�سي  اإمن��ا  املت�سامح« 
ي�ستدعي وجود »دولة مت�ساحمة«. وقد اهتدى اإىل فكرة اأن 
لي�ص للدولة م�سروعية ا�ستعمال �سلطانها يف ما وراء بع�ص 
منط  تفر�ص  اأن  لالأكرثية  لي�ص  كما  بها،  امل�سموح  احل��دود 
الأغلبية«؛  »دي��ك��ت��ات��وري��ة  منطق  وف��ق  الأق��ل��ي��ة  على  عي�سها 
امتناعا  بو�سفه  الت�سامح  نظرية  من  النتقال  مّت  اأن  فكان 
اأ���س��ال��ي��ب احلياة  ال��ت��دخ��ل يف  ع��ن  ال�سلبي  ال��دول��ة  ام��ت��ن��اع   -

ال��ت�����س��ام��ح من  اإىل   - ل��غ��ريه  اأو  الأع���ظ���م  ل��ل�����س��واد  امل��خ��ال��ف��ة 
عي�ص  و�سبل  وفل�سفات  عقائد  اجت��اه  الدولة  حياد  هو  حيث 
َلِئْن  الت�سامح اجلديد هو:  اأم�سى منطق  مواطنيها. وهكذا، 
مل يكن على الدولة اأن يوجد لها �سلطان على اأرواح ال�سعب، 
فاإنه لي�ص لها فح�سب اأن تتنع عن التدخل يف اأمناط عي�ص 
موقف  لها  يكون  األ  ينبغي  واإمنا  يخالفونها،  الذين  اأولئك 
»الت�سامح«  مبداأ  تطبيق  مت  اأن  ما  اأن��ه  يظهر  وبهذا،  بالكل. 
فيه  ينح�سر  ول  العقيدة  و�ساأن  الدين  اأمر  يتجاوز  ما  على 

وفيها، حتى �سرنا اأمام مفهوم اأجد هو مفهوم »احلياد«.
املوؤلف عن  يقدمها  التي  التاريخية  اللمحات  بناء على هذه 
تاريخ مفهوم »الت�سامح« وخمتلف »النقالت« يف الدللة التي 
باأكمله على ما ي�سميه »التحديات«  طراأت عليه، يركز كتابه 
ال���ت���ي ت���واج���ه م��ف��ه��وم »ال���ت�������س���ام���ح« ال���ل���ي���ربايل ال��ت��ق��ل��ي��دي 
يف  وتطبيق  ا�ستعمال  جناعة  ل��ه  بقيت  ت��رى  ي��ا  وه��ل  ال��ي��وم، 
تعددية؛  جمتمعات  بالتعريف  اأم�ست  التي  اليوم  جمتمعات 
الفيل�سوف  التعدد«، حتى قال  اأي جمتمعات حتكمها »واقعة 
الأمريكي ال�سهري جون راولز )1921-2002( - �ساحب اأحد 
»نظرية  الع�سرين  القرن  يف  ال�سيا�سية  الفل�سفة  كتب  اأه��م 
العدالة« )1971( - باأن ل فكر �سيا�سي اأو فل�سفة يف ال�سيا�سة 
ت��ن��ط��ل��ق من  اإذا ه��ي مل  ال��ي��وم  ت��ف��ل��ح  اأن  واحل���ق���وق مي��ك��ن��ه��ا 
اأم�ست »جمتمعات تعددية«،  الغربية  املجتمعات  اأن  »م�سلمة« 
ع��ادت  م��ا  العي�ص  ومن���ط  والفل�سفة  الع��ت��ق��اد  اأح���ادي���ة  واأّن 

تتنا�سب مع واقع هذه املجتمعات التعددي. 
حتديد اأطروحة الكتاب �سلبا:

الت�سامح والحرتام والختالف والعرتاف 
ت��واج��ه مفهوم  ب��ات��ت  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي��ات  امل��وؤل��ف ه��ذه  يح�سر 
الليرباليني  واملمار�سة  الفكر  يف  متداول  هو  كما  »الت�سامح« 

يف ثالثة: 
التعدد  »حت��دي  با�سم  الأول  التحدي  الكتاب  موؤلف  ي�سمي 
على  الع��رتا���ص  اإىل  يذهبون  اأ�سحابه  اأن  وي��رى  الثقايف«. 
ذلك مبداأي  للتعددية، مبا يف  التقليدية  الليربالية  املقاربة 
مالءمة  يف  ف�سلت  كونها  حيث  م��ن  و«احل��ي��اد«،  »الت�سامح« 
واأن م��الءم��ة من�سفة  امل��ن��ا���س��ب��ة،  امل��الءم��ة  الأق��ل��ي��ات  ح��ق��وق 
وا�ستدماجا غري ا�ستتباعي لالأقليات يف املجتمعات التعددية 

اإمنا يتطلب بع�ص »الحرتام« الإيجابي وبع�ص »العرتاف«. 
ف�سدا على مبداأ »الت�سامح« يعلن هوؤلء مبداأي »الحرتام« 

و«العرتاف«. 
ويدلل �ساحب الكتاب ردا على هذا العرتا�ص باأن ل حاجة 
بنا اإىل تكييف النظرية الليربالية اأو تبني »ليربالية جديدة« 
انتقدوا  الذين  اأولئك  اأن  عنده  �سك  ول  الختالف.  حترتم 
التعددية  مطالب  مع  التعامل  يف  الليربالية  ف�سل  عدوه  ما 
اأو  ن�سوه  م��ا  لكن  القيمة،  ال�ستب�سارات  بع�ص  لهم  ك��ان��ت 
قدموا  ق��د  ك��ان��وا  التقليدية  الليربالية  دع��اة  اأن  ه��و  اأن�سوه 
جوابهم على هذا العرتا�ص، باأن مفهوم »الت�سامح« ي�سع كل 
اأ�سكال »التعددية«، ففيه كفاية، ول حاجة اإىل اإ�سافة مبادئ 
اإذا ما نحن �سهرنا  اأنه  جديدة كالحرتام والعرتاف. ذلك 
اأو  يرت�سوه  الذي  النحو  الأفراد حياتهم على  يحيا  اأن  على 
لي�ست  التعددية  لتدبري  طريقة  اأن�سف  ف��اإن  منا�سبا،  ي��روه 
اأف��ع��ال متفردة: الح��رتام والع���رتاف، واإمن��ا عرب  تتم عرب 
الدولة،  لدن  من  »احليادية«  ملبداأ  ومن�سجم  ن�سيط  تطبيق 
يكونوا  ب��اأن  املواطنني  لدى  ا�ستعداد  خلق  على  وبالت�سجيع 
»ال��ت�����س��ام��ح«  ف��م��ب��داأ  ال��ب��ع�����ص.  ب��ع�����س��ه��م  اإزاء  م��ت�����س��احم��ني 
و«احلياد« هو الأقدر � ح�سب املوؤلف � على حتقيق خري النا�ص 
الليربايل الأ�سا�سي املتمثل يف فعلهم ما يريدون فعله، بدل 
مبداأي »الع���رتاف« و«اح���رتام الخ��ت��الف«. وم��ن ثمة، فاإن 
ل��دن  م��ن  ي��ح��رتم  اأن  ينبغي  ال���ذي  ه��و  ال��ل��ي��ربايل  الت�سامح 
امل�سرعني و�سناع القرار ال�سيا�سي، ولي�ص احرتام اختالفات 

النا�ص � اأكانوا اأكرثية اأم اأقلية. 
واأّم���ا ال��ت��ح��دي ال��ث��اين ال���ذي ي��واج��ه م��ب��داأ »ال��ت�����س��ام��ح« فهو 
والذي  ال�ستبدادية«.  »حتدي  املوؤلف  ي�سميه  الذي  التحدي 
عند من ي�سهرون هذا التحدي اأن من �ساأن العرتا�ص على 
واأن  يزعجها،  واأن  ال�سلطة  يعوق  اأن  ال�سائد  العي�ص  طريق 
اأب��ع��د م��ا ي��ك��ون ع��ن امل��ث��ال امل��ط��ل��وب. وح�����س��ب ه��ذا  الت�سامح 
على  يعرت�ص  اأن  ال�سلطة  ميلك  من  اأم��ر  من  ف��اإن  الت�سور، 
املوؤلف  ورد   ... منه  جانب  على  الأق��ل  على  اأو  الغري  وج��ود 
من  كال  يت�سمن  اأن  ميكنه  الت�سامح  بينما  اأن��ه  ه��وؤلء،  على 
�سمة  يكون  ل  العرتا�ص  ف��اإن  عليها،  والعرتا�ص  ال�سلطة 
بالأوىل  ينطبق  وهذا  حال.  حال  كل  يف  يوجد  ول  �سرورية 
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�سلطان  لها  اأن  رغم  التي  املت�ساحمة  الليربالية  الدول  على 
التدخل تدخال �سلبيا �سد العرتا�ص عليها، فاإنها قليال ما 
تعرت�ص. والت�سامح اإمنا هو حد اأدنى مهم يوفر احلرية لكل 
الأطراف مبا قد ل يحققه الحرتام. فالت�سامح معياريا هو 
حال  اأي��ة  على  وه��و  بالأف�سلية.  يحظى  اأن  �ساأنه  من  ال��ذي 

اأف�سل من البدائل املقرتحة.
الليربايل  »الت�سامح«  م��ب��داأ  ي��واج��ه  ثالث  حت��د  ثمة  اأخ���ريا، 
الت�سامح  اأن  وفحواه  احلياد«.  »حتدي  املوؤلف  ي�سميه  ما  هو 
يعني  فالت�سامح  يتوافقان،  ل  مبداآن  الليرباليني  واحلياد 
حتكم  ق��د  اأن��ه��ا  رغ��م  اأق��ل��ي،  عي�ص  من��ط  م��ع  اأغلبية  ت�سامح 
عليه حكما �سلبيا، لكن احلياد هو احلياد الذي ل تعمد فيه 
الدولة اإىل احلكم على �سبل العي�ص املختلفة. وجواب املوؤلف 
اأن يف هذا التحدي يبدو اأن ثمة �سوء فهم للت�سامح وللحياد 
فال  عندها  يقف  التي  احل��دود  م��ن  �سرب  ل��ه  كالهما  معا. 
مت�ساحمة  اأو  حم��اي��دة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  دول���ة  ل  ي��ت��ع��داه��ا: 
ينبغي  الليربالية  والدولة  املمكنة.  التعدد  اأ�سكال  كل  اأم��ام 
التي  العي�ص  ط��رق  مع  الأح���وال،  اأبعد  يف  حمايدة،  تكون  اأن 
اأي�سا مت�ساحمة  تكون  اأن  املحتمل  ولكن من  العدل،  حترتم 
� اإىل حد معني � مع عدد ل باأ�ص به من �سبل العي�ص. و�سبل 
اإذا  �ستكون،  اجتاهها  حمايدة  الدولة  تكون  ل  التي  العي�ص 
الت�سامح،  مل��ب��داأ  خا�سعة  الت�سامح،  ح��دود  داخ��ل  الأم���ر  ك��ان 
وذل���ك ب��ام��ت��ن��اع ال��دول��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة ع��ن ال��ت��دخ��ل يف ���س��وؤون 
اجل���م���اع���ات. وم���ن ث��م��ة، مي��ك��ن ل���دول���ة ل��ي��ربال��ي��ة اأن ت��ك��ون 

حمايدة ويف نف�ص الوقت مت�ساحمة. 
حتديد اأطروحة الكتاب اإيجابا:

بالمتناع الت�سامح 
دفاعا  يدافع عنها  التي  اأطروحته  اإثبات  اإىل  املوؤلف  يخل�ص 
م�ستميتا ويح�سد مئات الأمثلة وع�سرات ال�ستدللت للذود 
ما  �سيما  ول  التقليدية،  الليربالية  م��ب��ادئ  زال��ت  ل  عنها: 
خ�ص منها مبداأ »الت�سامح«، �ساحلة للتطبيق اليوم، بل هي 
التي حتقق اأف�سل من كل املبادئ التي اقرتحت بديال عنها 
- مثل مبداأ »احلق يف الختالف«، ومبداأ »الحرتام«، ومبداأ 
ك��ل جماعة  م��ا يعد »اخل���ري« اخل��ا���ص بعي�ص  »الع����رتاف« - 
تعددية لنمط حياتها مبا تراه موافقا لها ومنا�سبا حلالها. 
كال، ل يعد مفهوم »الت�سامح« مفهوما »مزعجا« و«حمرجا« 
على  مي�سي،  ل  حقا  فهما  يفهم  ح��ني  اإذ  ال��ي��وم.  لليربالية 
خالف ما يدعيه منتقدوه، مفهوما مثريا للم�ساكل، بل هو 
املوؤلف، وعلى ال�سد من ذلك تاما، »مفهوم متما�سك  عند 
كل  واإيالة  »تنوع«  كل  وتدبري  »تعدد«  كل  ملالءمة  من�سجم« 

»اختالف«.
اأن  الكتاب على  املفاهيم، يحاج �ساحب  وهكذا، على م�ستوى 
املجال  على  تنطبق  »الت�سامح«  ملفهوم  خمتلفة  دللت  ثمة 
�سيا�سية  ممار�سة  هو  حيث  من  الت�سامح  اأن  ذلك  ال�سيا�سي: 
ال�سيا�سيني  والفل�سفة  الفكر  اأدب��ي��ات  يف  ي��ع��رف  م��ا   - ع��ام��ة 
»الت�سامح  -  واملتمثل يف ما ي�سميه  الت�سامح«  »�سيا�سة  با�سم 
حيث   - ال��ت��دخ��ل«  ع��ن  ب��الم��ت��ن��اع  »الت�سامح  اأو  الم��ت��ن��اع��ي« 
ت��ت��ن��ع ال���دول���ة ع��ن ال��ت��دخ��ل يف اأ���س��ل��وب ح��ي��اة م��ن يخالف 
اأ���س��ل��وب ح��ي��اة ال�����س��واد الأع��ظ��م، ه��و امل��ف��ه��وم الأ���س��ا���ص. وه��ذا 
املواطنون  اأو  الدولة   - ما  »فاعل«  يو�سف  اأن  اأ�سال،  يعني، 
ل�سلطة  حامل   - ق�سديا   - هو  كان  ما  اإذا  »مت�سامح«  باأنه   -
التدخل ول يتدخل بل  �سلبيا - يف مكنته و�سلطانه  التدخل 
يدع الأ�سياء ت�سري على ما هي به من تخالف � وذلك ب�سرف 
الأعظم  ال�سواد  قواعد  على  العرتا�ص  كان  اإذا  عما  النظر 
اأم ل. وهذا املوقف ي�سمح باإمكانات ثالثة ت�سع ول  موجودا 

ت�سيق: اإما اأن يعمد »الفاعل« اإىل عدم املبالة اجتاه الأنظار 
الت�سامح  اإىل  يعمد  اأن  اأو  املعرت�سة،  اأو  املخالفة  الأفعال  اأو 

بالمتناع عن التدخل، اأو اأن يلجاأ اإىل احرتام الختالف. 
وي��رك��ز امل���وؤل���ف ع��ل��ى احل���ل ال��ث��اين � ال��ت�����س��ام��ح الم��ت��ن��اع��ي � 
باملعنى  ولي�ص  »الو�سفي«  باملعنى  فهمه  ���س��رورة  على  ويلح 
ك��ان هو  ب��راج��م��ات��ي، وم��ا  »الأخ���الق���ي«. وامل�����س��وغ هنا عملي 
الت�سورات الأخالقية عن  اأن  اأخالقيا. ذلك  م�سوغا مبدئيا 
الت�سامح ع�سرية، كما اأنها نظرية فح�سب ل تلعب اأي دور يف 
امل�ساكل  معاجلة  يف  تف�سل  اأنها  عن  ف�سال  العياين،  الواقع 
احلقيقية املتعلقة بعدم الت�سامح. ول ينكر املوؤلف ال�سعوبات 
التي  ال�سعوبات  وه��ي   - »الت�سامح«  مفهوم  تعرت�ص  ال��ت��ي 
ت�سري وا�سحة اإذا ما نحن اعتربنا العدد العديد من اأفعال 
ملبداأ  فهم  م��زي��د  اإىل  يدعونا  امل��وؤل��ف  لكن   - الت�سامح  ع��دم 

»الت�سامح« عمليا وفعليا ولي�ص نظريا وتاأمليا. 
وع��ل��ى امل�����س��ت��وى الع��ت��ب��اري، ي��ح��اج��ج امل��وؤل��ف ع��ل��ى اأن وج��ه 
بلغة  اأو  ال��ت�����س��ام��ح«  »خ��ريي��ة  ق��ل  اأو   � ال��ت�����س��ام��ح  »اخل����ري« يف 
من  يتيحه  ما  يف  تكمن  اإمن��ا   � الت�سامح«  »خ��ريورة  القدماء 
»اخل��ري«  دوم��ا  يحقق  الت�سامح  اأن  يعني  ل  وه��ذا  »ح��ري��ة«. 
ولكن  ح���دود حت���ده،  ب��ال  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  واأن����ه  ل��ل��ج��م��اع��ة، 
�سرب  حتقيق  ي��ع��وق  اأن  ال�سلطة  ح��ام��ل  ���س��اأن  م��ن  اأن  يعني 
من احلرية ... والت�سامح يكون ذا قيمة بقدر ما تكون هذه 

احلرية نف�سها ذات قيمة. 
وبغاية حتقيق خريية الت�سامح، فاإن على الدولة اأن تار�ص 
���س��رب��ا م��ن »ع���دم اله��ت��م��ام الإي��ج��اب��ي« اأو م��ن »ال��الم��ب��الة 
ويف  ال��ن��ا���ص  عي�ص  من��ط  يف  تتدخل  األ  مبعنى  الإي��ج��اب��ي��ة«؛ 
ترتكهم  واأن  ذل��ك،  اأمكنها  م��ا  للحياة  فهومهم  ويف  قيمهم 
وحريتهم ما �ساغ لها ذلك، واأن تدعهم و�ساأنهم متى اأتيح لها 
ذلك؛ اللهم اإل يف حدود تدخل �سئيلة ونادرة، وذلك باعتبار 
اأن عدم الهتمام الإيجابي - اأو اإذا ما نحن عربنا عنه اإيجابا 
واأمناط  والفل�سفات  العقائد  اجتاه  الدولة  حياد  املرة:  هذه 
العي�ص املختلفة - هو اأول و�سيلة لتحقيق الت�سامح.  واحلال 
اأن هذا ال�سرب من احلياد ال�سيا�سي ما كان جمرد اأمر تافه 
الثقايف  بالتعدد  القول  اأ�سحاب  باتا  رف�سا  يرف�سه  مهمل 
يكون  اأن  ينبغي  احلياد  اإمن��ا  املختلفة.  اجلماعات  وبحقوق 
اإيجابيا اأكرث من اأن يبقى اأبد الدهر يف جممله �سلبيا )عدم 

اإذ من �ساأن ال�سمة التي تيز املجتمعات احلديثة  التدخل(. 
- �سمة »التعددية« - اأن تكون �سمة �سيالة بدالة، وجهد املرء 
�سديد  اأم���ر  ال�سائلة  ال�����س��ريورة  ه��ذه  يف  حم��اي��دا  ي��ك��ون  اأن 
�سعيا  ت�سعى  اأن  ال��ي��وم  الليربالية  ال��دول��ة  على  اإذ  الع�سر. 
وموؤ�س�سات  وق��وان��ني  �سيا�سات  وتكييف  وتبيئة  تغيري  اإىل 
يوم  ك��ل  وتتجدد  تظهر  تفتاأ  م��ا  التي  التعددية  اأمن���اط  م��ع 
موؤ�س�سة  باأن  القول  يكفي  فلي�ص  الأح��دث.  الت�سكل  وتت�سكل 
اإىل  موجهة  تكن  مل  اأن�سئت  مل��ا  لأن��ه��ا  حم��اي��دة  موؤ�س�سة  م��ا 
تزكية طريقة عي�ص بعينها على ح�ساب طرق عي�ص مناف�سة 
اإذا كانت هذه املوؤ�س�سة  اأو م�سادة اأو مباينة. وما يهم هو ما 
وغري  مربر  غري  ت�سجيعا  ت�سجع  ال�سيا�سة(  اأو  القانون  )اأو 
للنا�ص  ول ترتك  اأخريات،  على ح�ساب  للعي�ص  م�سوغ طرقا 

من بديل اأو خمرج اأو مهرب اأو اختيار. 
على اأن املوؤلف مييز بني مبداأ »الت�سامح« ومبداأ »الحرتام«. 
اأ�سوياء، لكن ل مبعنى  وهو يذهب اإىل القول باأن املواطنني 
اإل  اللهم  اختالفاتهم،  »يحرتموا«  اأن  بال�سرورة  عليهم  اأن 
اأو  اأن مالءمة  اأحوال غري مت�ساحمة. مبعنى  يف حال ظهور 
تبيئة اأو تكييف الختالف اأمر ميكن اأن يحدث من غري اأن 
للمواطن  ميكن  اإذ  الختالف.  احرتام  بال�سرورة  ي�ستدعي 
ل��دي��ه  حت��ظ��ى  اأن  اإىل  حم��ت��اج��ة  ال���غ���ري  ع���وائ���د  ي��ع��ت��رب  األ 
اأن  الغري  ه��ذا  اأن من حق  يعترب  ك��ان  واإن  ب��الح��رتام، حتى 
اأن »يت�ساحموا« مع  اإذن  العوائد. على الأفراد  تكون له تلك 
العوائد التي تتحداهم. هو ذا املطلب الأدنى من الت�سامح: 
احرتام اأو عدم مبالة اجتاه األوان الختالفات التي يجدها 
الت�سامح  يكون  العتبار  ه��ذا  وبح�سب  اأمامهم.  املواطنون 
اإىل  يوؤهل حامليه  اأن��ه  وذل��ك مبعنيني: مبعنى  اإب��اح��ة،  اأم��ر 
ممار�سة طرقهم يف احلياة من غري عائق يعوقهم؛ ومبعنى 
اأنه يوؤهل املت�ساحمني اإىل حمل �سلطة التدخل �سلبيا لدواع 

املخ�سو�سة.  وبطريقتهم  تخ�سهم 
كل  يحل  لن  الت�سامح  ب��اأن  الكتاب  خاتة  يف  املوؤلف  يعرتف 
الوحيد  ال�����س��يء  ه��و  ي��ك��ون  ل��ن  ومعياريا  ال��ت��ع��ددي��ة،  ق�سايا 
ال����ذي ي���ه���م. ل��ك��ن ي����رى اأن ال��ت�����س��ام��ح ي�����س��ت��ح��ق اح��رتام��ن��ا 
للتعدد  وتكييف  م��الءم��ة  واأو���س��ع  اأن�سف  لنا  ي��وف��ر  اأن��ه  مب��ا 
يف  ي�ستمر  �سوف  حمالة  ل  وال��ذي  الواقع  يف  املوجود  املعقد 

املعا�سرة.  املجتمعات 
اأ���س��ل��وب �سل�ص، وعر�ص  ك��ت��اب ج��دي��ر ب��ال��ق��راءة مل��ا ح��واه م��ن 
املفهوم،  لهذا  تاأريخ  من  به  اأفاد  وملا  وا�سحة.  ولغة  مب�سط، 
دون  العملية،  تطبيقاته  ع��ل��ى  ووق���وف  ب��احل��ا���س��ر،  ورب��ط��ه 
من  عده  ميكن  بحيث  حية؛  اأمثلة  وباإيراد  النظر،  يف  اإيغال 
يعرف  ب��ات  ما  واإىل  »الت�سامح«  مفهوم  اإىل  امل��داخ��ل  اأف�سل 

اليوم يف الأدبيات ال�سيا�سية با�سم »�سيا�سة الت�سامح«. 
----------------------

عنوان الكتاب: احرتام الت�سامح
Respecting Toleration
Peter Balint :ا�سم املوؤلف

Oxford University Press :دار الن�سر
�سنة الن�سر: 2017

ولئحة  وخاتة  مقدمة  عن  ف�سال  خم�سة،  الف�سول:  عدد 
مراجع وك�ساف ا�سطالحات

لغة الكتاب: الإجنليزية
عدد ال�سفحات: 167

*  اأكادميي مغربي



14

ربيع األول 1439 هـ - ديسمبر 2017م

“الدين واإلرهاب”
علي الرواحي *

هل الدين �شبب االإرهاب؟ يف البحث االأول )�س:11(، يعنون مارك يورغن �شماير بحثه بت�شاوؤل: »هل الدين �شبب للإرهاب؟!، وللإجابة عن هذا ال�شوؤال يطرح 
اأنه  اأنه ينبغي �شرب العلقة بينهما والغو�س فيهما بالكثري من التعمق. ذلك  ثلث اأطروحات مت�شادة؛ االأوىل تقول باالإيجاب، والثانية بال�شلب، والثالثة ترى 
عندما ن�شتيقظ على اأي هجمة اإرهابية فاإن االأ�شئلة االأوىل هي: من فعل ذلك؟ وملاذا قاموا بهذا الفعل؟ وعندما يدخل الدين يف هذا امل�شهد، فاإن االأ�شئلة ت�شبح 
م�شاعفة، ومعقدة، ويف الكثري من االأحيان ال تاأتي االإجابة من دين واحد فقط، بل من املمكن اأن تاأتي من الكثري من االأديان اأو رمبا الكثري من امل�شادر واالأ�شباب 

املختلفة؛ حيث ي�شبح ال�شوؤال االأكرب من ذلك: هل الدين �شبب اأم �شحية للعنف؟

�سبب  الدين  واإن  بالإيجاب  تقول  التي  الأوىل  الأطروحة  ويف 
ل���الإره���اب، ي��ن��اق�����ص ال��ك��ات��ب ك��ت��اب »ال��ك��ل��م��ات ال��ق��ات��ل��ة: اأ���س��ول 
عام  ���س��در  وال���ذي  اأف��ال��و���ص،  هيكتور  للكاتب  ال��دي��ن��ي«  العنف 
الإره��اب يجد  اأن  اأفالو�ص يف عمله هذا  2005م، حيث يفرت�ص 
يخلق  اأفالو�ص-  -يقول  فالدين  الدين،  يف  الرئي�سية  اأ�سبابه 
امل�سادر  ذات  وال�سور  امل�ساعر  من  كبري  عدد  به  املوؤمنني  لدى 
وال�سيا�سية  الأنظمة الجتماعية  يتقا�سمها مع  املقد�سة، وهذه 
ب��اهلل،  ال��دي��ن يت�سل  اأن  ال��ف��ارق ه��ن��ا  اأن  ���س��واء، غ��ري  ع��ل��ى ح��د 
بالت�ساوي  ُتنح  ل  الأ�سياء  ه��ذه  اأن  كما  والعبودية،  وال�سكر، 
جميع  تتقا�سمها  وامل��ق��د���س��ات  ال�����س��ور  وه���ذه  الأ���س��خ��ا���ص،  ب��ني 
الإبراهيمية.  اأو  التوحيدية  الأدي����ان  خ��ا���ص  وب�سكل  الأدي����ان 
اإىل  �سماير- جدلية  ي��ورغ��ن  -ي��ق��ول  الأط��روح��ة  ه��ذه  اأن  غ��ري 
يرى  حيث  الأكادميية،  الأو���س��اط  يف  خا�ص  وب�سكل  كبري،  حد 
حتدث  م��ا  ن���ادرا  احلالية  ال�����س��راع��ات  معظم  اأن  منهم  الكثري 
الهيمنة  واأنظمة  ال�سيا�سية،  القيادات  ب�سبب  بل  الدين،  ب�سبب 
اأنها ت�سب كلها يف خانة الدين،  القت�سادية الجتماعية، رغم 

اإل�ساقها به. ويتم 
ب���اأن �سبب  ت��ق��ول  وال��ت��ي  الثانية،  الأط��روح��ة  ف���اإن  امل��ق��اب��ل،  ويف 
الإرهاب لي�ص بال�سرورة دينيا، يناق�ص الكاتب يورغن �سماير، 
»امل���وت حتى  ب��ع��ن��وان  اأي�����س��ا،  ال��ع��ام 2005م  اآخ���ر ���س��در يف  كتابا 
للكاتب  الإرهابي«  لالنتحار  املنطقية  الإ�سرتاتيجية  الن�سر: 
اأن  فر�سية  لإث��ب��ات  ال��ع��م��ل  ه��ذا  ي�سعى  ح��ي��ث  روب���رت.اأ.ب���اب���ز؛ 
الأ�سا�سي لالإرهاب، وذلك من خالل منور  املُحّفز  الدين لي�ص 
التاميل يف �سريلنكا يف العام 2003م كنموذج لهذا الطرف من 
العنف. يعتمد بابز يف حتليله هذا على الكثري من الإح�سائيات 
التي تذهب يف هذا الجتاه، فالعنف -يف هذا ال�سياق- ل ياأتي 
اأو من جمموعات  التعليم،  اأو متدنية  »فقرية،  من جمموعات 
اأو خا�سرة اجتماعياً« )�ص:15(، كما  اأو غري نا�سجة،  متع�سبة 
اإن  املختلفة.  الإع��الم  و�سائل  يف  م�ستمر  ب�سكل  ت�سويرهم  يتم 
هذه الهجمات النتحارية ل تاأتي كدفاع عن الثقافة املجتمعية 
ت��ه��دف لتقوي�ص  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ق���وى  ال��ت��ح��ال��ف��ات  ���س��د 
باأنها  و�سفها  املمكن  من  جماعات  من  تاأتي  بل  الثقافة،  هذه 
طابع  ذات  بال�سرورة  ولي�ست  وقومية،  علمانية  حلركة  تنتمي 
املوؤدية  العوامل  من  الكثري  هناك  جند  لذلك،  واإ�سافة  ديني. 
القت�سادية  العوامل  ومنها:  الديني؛  النطاق  خ��ارج  لل�سراع 
التي  امل��ق��ول��ة  تلك  لت�ساعد  اأدى  ال���ذي  الأم���ر  والج��ت��م��اع��ي��ة؛ 
وب�سكل  )���ص:16(  �سيا�سية  لأغ��را���ص  الدين  با�ستخدام  تقول 
اأدى لتزايد ا�ستخدام م�سطلح  خا�ص يف ال�سرق الأو�سط؛ مما 
اأو يف اجلهة الأخرى انت�سار ا�ستخدام م�سطلح  الإ�سالمفوبيا، 

الأ�سولية وربطها بالأديان ب�سكل عام.
ويف الإج���اب���ة ال��ث��ال��ث��ة، ُي�����س��ّب��ه امل��وؤل��ف ه���ذا احل���ل ب��الخ��ت��ب��ارات 
ما  كل  اأو  الثانية،  اأو  الأوىل،  الإجابة  الختيارات، بني  متعددة 
اأو  �سهلة،  لي�ست  الإجابة  اأن  ذلك  �سبق؛  مما  �سيء  ل  اأو  �سبق، 
حم�سومة، فنحن نعرف اأن املخيال الديني -كما يقول املوؤلف- 
يتعامل مع طبقات خمتلفة من املزاج الإن�ساين العام، اأو الوجود 
وطماأنينة،  وف�����س��اد،  ���س��الم،  م��ن  ذل��ك  يت�سمنه  مب��ا  الإن�����س��اين 
والأف��ك��ار  الدينية  اللغة  ف���اإن  ذل���ك،  ورغ���م  وع��ن��ف...وغ��ريه��ا. 
دورا  بال�سرورة  لي�ست  ولكنها  العنف،  يف  حموريا  دورا  تلعب 
اأوليا؛ فالعوامل التي تقود للعنف ب�سكل اأ�سا�سي هي ذات طابع 
اقت�سادي، واجتماعي. قام املوؤلف يورغن �سماير للربهنة على 
هذه الأطروحة الأخرية )�ص:18( بالكثري من الدرا�سات منذ 
بقاع  معظم  يف  ال��دي��ان��ات  خمتلف  �سملت  وال��ت��ي  1980م،  ال��ع��ام 
الأر�����ص، ووج���د م��ن ك��ل ذل��ك اأن ه��ن��اك اأط��روح��ة واح���دة من 
وهي  العنف،  م��ن  املختلفة  الأن���واع  ه��ذه  على  تعميمها  املمكن 
ما  منها  بالفرد  املحيطة  للظروف  كا�ستجابة  ياأتي  العنف  اأن 
ال�سيا�سية  العوامل  ي�سمل  مبا  اأو  واقت�سادي،  اجتماعي،  هو 
املختلفة؛ لأن ثمة وعيا منت�سرا باأن العوملة واحلداثة والعلمنة 
الكافية  بالأخالقيات  تتمتع  ل  املعا�سرة  املعي�سية  الأمن��اط  اأو 
اأو الالزمة يف هذا الوقت احلايل من جهة، وباأنها -من اجلهة 
الأخرى- تهدد بفقدان الهوية، اأو بتغيريها؛ الأمر الذي يوؤدي 
الأ�سخا�ص  من  الكثري  بني  والظلم  الإحباط  م�ساعر  لنت�سار 
لالأيديولوجيا  ال��ع��ودة  يتوجب  مم��ا  ال��دي��ن��ي-  امل��ج��ال  -خ���ارج 
الحتماء  يتم  اأو  للواقع  النظر  يتم  التي من خاللها  الدينية، 

بها يف اأوقات الأزمات النف�سية والوجودية. 
قواعد املُمثل املخلِّ�ص يف احلرب

ي��ط��رح ال��ب��اح��ث وامل��ف��ك��ر ال�����س��ه��ري ���س��ك��وت اأت�����ران ن��ظ��ري��ة من 
ال�سروري مناق�ستها لفهم الأ�سباب النظرية للعنف )�ص:68(، 
الباحثني يف  الكثري من  اأطلق عليها بت�سافر جهود  التي  وهي 
حقول معرفية خمتلفة، نظرية املمثل املخلِّ�ص، حيث تتلخ�ص 
لديهم  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ص  م��ن  كثري  وج���ود  يف  النظرية  ه��ذه 
بالغايل  ي��ق��ال  ك��م��ا  اأو  ب��ال��ن��ف�����ص،  للت�سحية  ال��ت��ام  ال���س��ت��ع��داد 
والنفي�ص، من اأجل املجموعة التي ينتمون اإليها، وب�سكل خا�ص 
حالة  يف  اأو  املجموعة،  لهذه  خارجي  بتهديد  ي�سعرون  عندما 

ال�سعور باخلطر جتاه اأي مرجعية مركزية لهذه املجموعة. 
ق�سمني  النظرية  ل��ه��ذه  الآن  حتى  ال��ن��ظ��ري  الإط����ار  يت�سمن 
امل��ت��ع��ل��ق��ة بنظرية  الأب���ح���اث  ب��رام��ج  رئ��ي�����س��ي��ني، م��ت��داخ��ل��ني يف 

الوعي؛ وهما: القيم املقد�سة، والهويات املندجمة.
ففي جانب القيم املقد�سة، جند اأن الأ�سخا�ص لديهم ال�ستعداد 

الكايف لبذل جمهود كبري وعظيم للت�سحية باأنف�سهم من اأجل 
عن  لالإجابة  وذل��ك  واملعتقدات؛  الأفكار  من  معينة  جمموعة 
حيث  اأن��ا؟  من  اأو  نحن؟  من  قبيل:  من  م�سريية  تبدو  اأ�سئلة 
الأ�سئلة  وهي  الالمعقول،  امتيازات  باأنها  اعتبارها  املمكن  من 
التي �سغلت الكثري من املفكرين الدينيني وغري الدينيني على 
كريكغارد،  اأغ�سطينو�ص،  مثل:  واملعا�سر؛  القدمي  التاريخ  مّر 
ج��ال��ي��ل��ي��و، وه���وب���ز...وغ���ريه���م ال��ك��ث��ري. ف��ح�����س��ب ال��ك��ث��ري من 
املخت�سني، فاإن الآراء الدينية ل ُتثل القيم احلقيقية التي ل 
التي  الطقو�ص  من  الكثري  اأي�سا  ت�ستتبعها  بل  املراجعة،  تقبل 
اأفراد اجلماعة  املعنوية بني  الرابطة  ت�سميته  ملا ميكن  توؤ�س�ص 
ال���واح���دة؛ ذل��ك اأن الل��ت��زام ال��ك��ب��ري وامل��ك��ل��ف ع��ن ط��ري��ق ه��ذه 
الأف���راد؛  ب��ني  والتكاتف  الت�سامن  ي��وّل��د  والتجيي�ص  التعبئة 
وب��ال��ت��ايل ي��ن��زع الثقة والإمي����ان م��ن امل��ج��م��وع��ات الأخ����رى، بل 

يزيد من فر�ص التوتر والعنف بينها.
ت�سبه  وال��ت��ي  املقبولة  الجتماعية  الأ���س��ب��اب  ف��اإن  امل��ق��اب��ل،  ويف 
امل�سلحة  ق���وان���ني  ت�����س��ن  اأن  امل��م��ك��ن  م���ن  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ع��ق��د 
ال�سخ�سية التي يتم على اأثرها تقا�سم التكاليف، كما اأن منافع 
املجموعة،  اأف���راد  ب��ني  للتقارب  ت��وؤدي  اأن  املمكن  م��ن  امل�ساركة 
القيم  كانت هذه  واإن  ُعر�سة لالنهيار، حتى  اأكرث  اأي�سا  لكنها 
ظاهريا على الأقل ذات طابع دنيوي، واأممي، مثلما هي احلال 
الإن�سان،  التي تدافع عن حقوق  التحررية  يف معظم احلركات 
فاإنها تت�سمن اأفكارا ذات طابع الديني اأو �سبه ديني للطقو�ص 
واملعتقدات املختلفة. ورغم ذلك، فاإن هذا املمثل املخلِّ�ص -كما 
واملحفزات،  ب��الأدوات  اأو ل يهتم  يتاأثر كثرياً،  اأت��ران- ل  يقول 
خارج  واملنفرد،  امل�ستقل  للفعل  تقود  التي  املقد�سة  بالقيم  بل 
ك��ل احل�����س��اب��ات وال��ن��ت��ائ��ج. ف��الإخ��ال���ص هنا مُي��ث��ل يف وج��ه من 
العاملي على املدى الطويل )�ص:71(،  ا�ستجابة للنداء  وجوهه 
الأمد،  ق�سرية  واملنافع  ال�سخ�سية  امل�سالح  خلف  يثوي  الذي 
احلال  هي  كما  والديانات  املعتقدات  معظم  على  ينطبق  وهذا 
يف  ال�سبت  ي��وم  عقيدة  يف  اأو  ال��ه��ن��دو���ص،  ل��دى  البقر  ع��ب��ادة  يف 

اليهودية. الديانة 
ت�����س��اوؤًل حول  اأت���ران  يطرح  )�����ص:81(،  الف�سل  ه��ذا  ختام  ويف 
م�����س��ت��ق��ب��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة وال���دول���ة الإ���س��الم��ي��ة 
وتزايد  الإن�سان  حقوق  قيم  تقل�ص  ظل  يف  العامل،  وم�ستقبل 
النزعات الإثنية والقومية ال�سيقة و�سعود الإ�سالم املتطرف؟ 
وهل ت�سبه هذه الأو�ساع ما حدث يف 1920م و1930م من �سعود 
لي�ص جديداً  العنف  اأن  اإىل  بذلك  ليخل�ص  الفا�سية؟  للنزعات 
عن  للتعبري  املختلفة  ال�سيغ  م��ن  لكنه  الب�سري،  ال��ت��اري��خ  يف 
الطبيعة الب�سرية التي انحرفت عن م�سارها الطبيعي مبا فيه 
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العنف  اأن معظم مقرتيف  اآثار جانبية مدمرة؛ حيث جند  من 
اأهمية  ولها  ال�����س��اأن،  رفيعة  ب��اأف��ع��ال  يقومون  باأنهم  يعتقدون 

دنيوية واأخروية ل تقدر بثمن.
الت�سحية الإرهاب وطقو�ص 

ويف هذا الف�سل )�ص:116(، يقدم الباحث لورنز جريتل وجهة 
الجتماع  ع��امل  منظور  م��ن  النتحارية  الهجمات  جت��اه  نظر 
كتابه  خالل  من  وحتديدا  دروكهامي،  اإميل  ال�سهري  الفرن�سي 
»النتحار« ال�سادر عام 1897م؛ حيث يتم النظر لهذه الهجمات 
والتي  بالنف�ص،  الت�سحية  طقو�ص  اأح��د  اأنها  على  النتحارية 
1980م؛  العام  بعد  خا�ص  وب�سكل  الأخ��رية  الفرتة  يف  ت��زاي��دت 
حيث وقعت فيما ي�سل اإىل 40 دولة خمتلفة حول العامل، كما 

اأنها و�سلت لأرقام كبرية يف العام 2015م.
ويف كل الأحوال، فاإن ال�سوؤال عن �سبب تزايد حالت النتحار 
ومنت�سرة  رائ��ج��ة  اأ�سبحت  وال��ت��ي  دورك��ه��امي،  نظر  وجهة  م��ن 
اأنها  غري  ومتعددة،  خمتلفة  تبدو  العاملية  البحوث  مراكز  يف 
غري  العوامل  لأنَّ  خ��ا���ص؛  ب�سكل  الجتماعي  اجل��ان��ب  يف  تقع 
الج��ت��م��اع��ي��ة )117( ك��امل��ر���ص ال��ع��ق��ل��ي، وا���س��ت��ه��الك ال��ك��ح��ول، 
هذا  يف  حا�سمة  ع��وام��ل  لي�ست  وامل��ح��اك��اة،  املناخية،  وال��ع��وام��ل 
املجال، اأو لي�ست عوامل كافية اأو مقنعة تبعث بالأ�سخا�ص على 
الجتماعي  العامل  اأن  بل جند  باأنف�سهم،  والت�سحية  النتحار 
هو العامل املهم واحلا�سم يف هذا ال�سياق؛ فالندماج الجتماعي 
ت�سكالن  الأخرى،  الجتماعية من اجلهة  والقوانني  من جهة 
الجتماعية  القوانني  زيادة  وذلك يف حالة  الأ�سباب،  اأهم هذه 
يق�سم  دورك��ه��امي  ف���اإن  ل��ذل��ك؛  امل��ق��اب��ل.  يف  اأي�����س��ا  نق�سانها  اأو 
الذي  الفردي،  النتحار  وهي  خمتلفة،  لأق�سام  النتحار  اأنواع 
يحدث ب�سبب نق�ص يف الأعراف والقوانني الجتماعية، والذي 
الأزم���ات  اأو  ال��وظ��ي��ف��ة،  الن��ف�����س��ال، وف��ق��دان  اأوق����ات  يظهر يف 
النتحار اجلربي  هناك  اأن  لذلك، جند  واإ�سافة  القت�سادية. 
وهو الذي يحدث ب�سبب الإفراط الزائد يف القوانني والأعراف 
الجتماعية، والتي ل ترتك للفرد حرية الت�سرف والختيار. 
الذي  وه��ذا  املت�سخمة،  الأن��ا  ب�سبب  النتحار  اأي�سا  جند  كما 
والأماكن  العائلة  فيها  مبا  الجتماعية  الأنظمة  لف�سل  يعود 
ال��دي��ن��ي��ة يف ت��وف��ري ���س��روط الن���دم���اج امل��ج��ت��م��ع��ي؛ مم��ا ُيفقد 

ال�سخ�ص حما�سته للحياة وي�سبح منعزًل ب�سكل تدريجي.
ملاذا  مطروحا:  ال�سوؤال  يبقى  ذل��ك،  كل  من  وبالرغم  اأن��ه  غري 
اأنف�سهم  لقتل  ال�ستعداد  الأ�سخا�ص  من  الكثري  ل��دى  يوجد 
�سدر  مهم  لعمل  يحيلنا  وه��ذا  )����ص:119(،  الكثري؟  وغريهم 
الن�سر«،  حتى  »امل��وت  بعنوان  بابز  روب��رت  للباحث  2005م  عام 
وال�����ذي ي��ع��ود اإل���ي���ه ك��ات��ب ه���ذا ال��ف�����س��ل ب��ال��ك��ث��ري م���ن ال�����س��رح 

والتفنيد.
-وح�سب  الجتماعي  العامل  اأن  جند  الف�سل،  ه��ذا  ختام  ويف 
وذلك  لالنتحار؛  امل��وؤدي��ة  العوامل  اأه��م  هو  دورك��ه��امي-  نظرة 
لل�سعور  ي��وؤدي  ال��ذي  الأم��ر  الندماج؛  وع��دم  للتهمي�ص  تفاديا 
ب��ال��ع��زل��ة، ورمب���ا يف م��ع��ظ��م الأح���ي���ان ع���دم الع����رتاف ب��ال��ذات 

واأهميتها.
»�ساريل اإيبدو« وخطاب العنف الديني

الف�سل )�ص:191(،  نيل�سون يف هذا  اإيرك  الباحث بري  يتناول 
اإيبدو ال�ساخرة ال�سهرية يف فرن�سا، والتي  واقعة جملة �ساريل 
2015م؛ وذلك من خالل ثالثة عنا�سر  يناير  7 و8  حدثت يف 
والتو�سعة.  والإزاح����ة،  املطابقة،  ه��ي:  ومتداخلة؛  مرتابطة، 
اإيبدو مبا ي�سمله من  التي جرت بعد واقعة �ساريل  فالأحداث 
وامل�سرية  امل�سبوق،  والتعاطف غري  اإعالمي دويل كبري،  تفاعل 

جعلت  ذل��ك،  وغري  دولية،  �سيا�سية  �سخ�سيات  ح�سرتها  التي 
���س��وؤال  مو�سع  بالدين  العنف  ارت��ب��اط  على  البحثي  الرتكيز 
بالدين  ال��ع��ن��ف  ارت��ب��اط  وب�����س��ك��ل خ��ا���ص  بحثي ج���اد وم��و���س��ع، 

الإ�سالمي.
ت��ق��وم امل��ط��اب��ق��ة اأو جم���از امل��م��اث��ل��ة ع��ل��ى ت��ق�����س��ي��م الأ���س��خ��ا���ص 
ب��ني »ن��ح��ن« و«الآخ�����رون«، »الأ���س��دق��اء« و«الأع�����داء«، »ال��دي��ن« 
�سلة  يف  اجلميع  ت�سع  منطية  ���س��ورة  هناك  لأن  و«العلمنة«؛ 
واحدة، دومنا الأخذ بعني العتبار الختالفات بني الجتاهات 
اخلطاب  -ح�سب  جميعهم  فامل�سلمون  ال��ع��ام.  الجت���اه  �سمن 
اأو جيدون،  �سيئون  اإما  اإيبدو-  �ساريل  واقعة  بعد  ملا  الإعالمي 
ول وجود لغري ذلك؛ الأمر الذي جعل الكثري من الأ�سخا�ص 
امل�سلمني  ج��م��ي��ع  ل��ت��ربئ��ة  ت�سعى  ج��م��اع��ي��ة،  ���س��ع��ارات  ي��رف��ع��ون 
اإ�سافة  والإره����اب.  العنف،  ُتهمة  م��ن  دي��ن��ي  كنظام  والإ���س��الم 
لذلك، جند اأن هناك مقالت �سدرت يف و�سائل الإعالم و�سعت 
جميع امل�سلمني يف �سلة واحدة، رغم اأن مرتكب اجلرمية يعترب 
م��ن اجل��ي��ل ال��ث��ال��ث ال��ف��رن�����س��ي؛ ح��ي��ث ول���د وع��ا���ص يف فرن�سا، 
ل��ك��ن��ه مت جت��اه��ل ك���ل ت��ل��ك امل���ح���ددات ك��اجل��ن�����س��ي��ة، وال��ط��ب��ق��ة، 
انتمائه  على  الرتكيز  ومت  العوامل،  من  واجلن�ص...وغريها 
وامل�سلمني  الإ�سالم  عن  ال�سيئ  النطباع  جعل  مما  لالإ�سالم؛ 
األ�سنة النخبة ال�سيا�سية  يرت�سخ يف الأذهان، ويتم تداوله على 
ال�سهري: مار�سيل  الفرن�سي  املفكر  والإعالمية يف فرن�سا، مثل 
ج��و���س��ي��ه )��������ص:193(. م���ن امل��ه��م يف ه���ذا ال�����س��ي��اق ف��ه��م كيف 
واأدب��ي��ات  الأوروب���ي���ة،  امل��رك��زي��ة  بعد  ال�����س��ور  ه��ذه  مثل  ت�سكلت 
واأع��ادت  ق�سمت  وكيف  الكولونيايل،  بعد  ما  درا���س��ات  ومنطق 
قلب  تقع يف  اإيبدو  �ساريل  اأن  اإذا عرفنا  ال�سواحي،  �سكان  بناء 
ب��اري�����ص )���س��اح��ة اجل��م��ه��وري��ة(، وب����اأن م��وق��ع ال�����س��واح��ي بعيد 
والفقر،  والعرقية،  الدينية،  بالأقليات  ومليء  العا�سمة،  عن 
التي  بها،  املرتبطة  النمطية  ال�سور  م��ن  وال��ع��ن��ف...وغ��ريه��ا 

القانون. تعترب مرتعا منا�سبا لل�سلفية، وانعدام 
ويف اجل���ان���ب ال����ث����اين، ف�����اإن ه����ذه ال�������س���ورة ال��ن��م��ط��ي��ة حت��ت��اج 
ل��زح��زح��ة؛ ذل���ك اأن م��ن��ط��ق امل��ط��اب��ق��ة، وال���زح���زح���ة ي��ع��ت��ربان 
الزحزحة  هذه  اإن  حيث  القومية؛  الدولة  ل�سيا�سة  كمحاكمة 
واح��د،  ع��رق  يف  العنف  و�سع  اأو  التنميط،  ه��ذا  على  اع��رتا���ص 
املو�سوعي  العنف  ب��ني  ال��ف��رق  اإىل  فبالعودة  واح���دة.  دي��ان��ة  اأو 
العنيف  الفعل  ذلك  اإىل  يعود  الذاتي  اأن  الذاتي، جند  والعنف 

الوا�سح من قبل اجلناة وال�سحايا، مثلما هي احلال يف العنف 
التحري�سي،  اأو  العرقي،  اأو  اجلماعي،  القتل  جت��اه  اجل�سدي 
يعترب  العنف  فهذا  ب��ه؛  واملباهاة  التفاخر،  نزعة  يغذي  وه��ذا 
اأحد جت�سيدات اأفالم هوليوود ونظرية هنتنغجتون عن �سراع 
املو�سوعي هو ذلك  العنف  اأن  احل�سارات )���ص:195(. يف حني 
�سيغتني:  على  ي��اأت��ي  حيث  الأ���س��ي��اء؛  نظام  يف  املتاأ�سل  العنف 
لأن��ه  ذل��ك  بالنظام؛  ترتبط  وهيكلية  امل��ع��ن��ى(،  )ن��ظ��ام  رم��زي��ة 
الجتماعية،  والالم�ساواة  القت�سادي،  بال�ستغالل  مرتبط 
العرقي...وغريها  والتمييز  الرتاتبية،  الجتماعية  والأنظمة 
النظر  يتم  ال�سيغ  ف��ه��ذه  ال��ع��ن��ف،  م��ن  املختلفة  الأ���س��ك��ال  م��ن 
اإل��ي��ه��ا يف ال��ب��داي��ة ع��ل��ى اأن��ه��ا حم��اي��دة، وغ���ري وا���س��ح��ة، ث��م ما 
عقلنتها،  يتم  اأو  مر�سا  اعتبارها  اإىل  يتغري  اأن  الو�سع  يلبث 
ب�سكل م�ستمر  تتزايد  التي  ال�سامية،  كما هي احلال يف معاداة 
يعتمد  اإليها هنا  فالنظر  وب�سكل خا�ص يف فرن�سا؛  )�ص:195( 

على ال�سخ�ص الذي ي�سرح باآرائه واأفكاره جتاهها.
ويف جانب التو�سعة، من ال�سروري احلديث -وح�سب النقا�سات 
التي رافقت هذه الأحداث- عن فك الرتباط اأو نزع ال�سرعية 
املفكر طالل  اأق��ام��ه  ال��ذي  النقا�ص  وال��ع��ن��ف، وه��و  ال��دي��ن  ب��ني 
اأ�سد؛ لأن مفهوم نزع ال�سرعية يعترب من املفاهيم املركزية يف 
من  ومت  حدثت،  التي  الآث��ار  من  الكثري  فهناك  ال�سياق؛  ه��ذا 
خاللها تنميط الأ�سخا�ص بناء عليها كما هي احلال يف اأحداث 

احلادي ع�سر من �سبتمرب وغريه.
وكخاتة لهذا الف�سل، جند اأن خطاب العنف الديني مبراحله 
الثالثة التي اأقامها الكاتب قد تفّوق على خطاب العلمنة بحد 
ذاته. ورمبا ال�سوؤال هنا: اأين �ساريل اإيبدو؟ واجلواب هو يف كل 
مكان، ويف الالمكان اأي�سا يف نف�ص الوقت، يف م�ساريع الإ�سكان، 
ال�سارع  ويف  امل�سجد،  يف  الإليزيه،  وق�سر  اجلمهورية،  و�ساحة 

على حدٍّ �سواء.
ويف نهاية هذا العمل، وعلى مدى �سفحاته وف�سوله واأبحاثه 
خمتلفة  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  ه��ن��اك  ب���اأنَّ  ال��ق��ول  ن�ستطيع  املختلفة، 
ب��الإره��اب؛  ال��دي��ن  عالقة  ح��ول  واح���د-  �سعيد  على  -ولي�ست 
ف��ال��ع��ام��ل الج��ت��م��اع��ي ل���الأف���راد ي��ع��ت��رب ع��ام��ال م��ُه��م��ا يف ه��ذا 
املجال، ول ميكن اعتبار الدين ال�سبب الرئي�سي لالإرهاب، كما 
نظريات  تقدمي  حاولت  خمتلفة  بحوثا  هناك  اأن  اأي�سا  جند 
باأنف�سهم  البع�ص  ي�سحي  ومل��اذا  العنيف،  الفعل  اأ�سباب  ح��ول 
املجموعة  مع  يعتنقها  التي  املقد�سة  قيمه  اأو  اأفكاره،  �سبيل  يف 
يقوم  الإرهابي  الفعل  فاإن  لذلك،  واإ�سافة  اإليها.  ينتمي  التي 
دون  واح��دة،  �سلة  يف  وو�سعها  والديانات  الأ�سخا�ص  بتنميط 
وعنا�سرهم  الأ�سخا�ص  بني  والتمايزات  لالختالفات  النظر 
النهاية  يعني يف  كالطبقة، واجلندر...وغريها؛ مما  املختلفة: 
اأننا اأمام مو�سوع �سائك ومعقد، ولي�ص بتلك ال�سهولة املتوقعة، 

اأو التي يتم تداولها يف و�سائل الإعالم املختلفة.
----------------------------

- الكتاب: »الدين والإرهاب«.
- املوؤلف: موؤلف جماعي.

.2017,Cambridge University Press :النا�سر -
عدد ال�سفحات: 267 �سفحة.

* باحث وكاتب عماين
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الرأسمالية بدون رأس المال: صعود االقتصاد 
غير الملموس

لجوناثان هاسكل وستيان ويستليك
محمد السالمي*

يف منت�شف القرن املا�شي اأطلق �شولو نظريته الثورية يف تف�شري النمو االقت�شادي وعلى اأثرها فاز بجائزة نوبل يف عام )1987(. تعتمد نظرية �شولو على 
ثلثة عنا�شر للإنتاج: القوى العاملة )labour(، وراأ�س املال )Capital( والذي ي�شمل االآالت واالأدوات وراأ�س املال، والعن�شر االأخري هو التكنولوجيا، 
واإمكانية  النظرية  هذه  على  باالعتماد  وامل�شاوة  االقت�شادي  التطور  حول  الدرا�شات  توالت  ذلك  ومنذ  االإنتاجية.  من  ملزيد  تقود  التي  املعرفة  به  ويق�شد 
تطويرها. يف بداية القرن احلادي والع�شرين حدثت ثورة هادئة حيث بداأت االقت�شادات املتقدمة الرئي�شية ت�شتثمر املزيد يف االأ�شول غري امللمو�شة، مثل 

الت�شميم، والعلمات التجارية، والبحث والتطوير، اأو الربجميات، من االأ�شول امللمو�شة، مثل االآالت واملباين واحلوا�شيب.

ب���دءا من  ال��ت��ج��اري��ة،  الأع���م���ال  اأن����واع  ل��ك��اف��ة  وبالن�سبة 
���س��رك��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و���س��رك��ات الأدوي�����ة اإىل امل��ق��اه��ي 
الأ���س��ول  ن�سر  على  ال��ق��درة  ف��اإن  الريا�سية،  وال�����س��الت 
امل�سدر  هو  يلم�سها  ول  يراها  اأن  للمرء  ميكن  ل  التي 
الرئي�سي للنجاح على املدى الطويل. ولكن هذه لي�ست 
جم���رد ق�����س��ة م��األ��وف��ة مل���ا ي�����س��م��ى الق��ت�����س��اد اجل��دي��د. 
امللمو�سة  غ��ري  ل��الأ���س��ول  امل��ت��زاي��دة  الأه��م��ي��ة  اأن  وت��ب��ني 
القت�سادية  ال��ت��غ��ريات  بع�ص  يف  دورا  اأي�����س��ا  لعبت  ق��د 
وي����رى ج��ون��اث��ان ها�سكل  امل��ا���س��ي.  ال��ع��ق��د  ال��ك��ب��رية يف 
راأ�ص  بدون  »الراأ�سمالية  كتاباهما  يف  وي�ستليك  و�ستيان 
غري  �سبب  هو  امللمو�ص  غري  ال�ستثمار  ارتفاع  اأن  املال« 
اإىل  القت�سادية  امل�����س��اواة  ع��دم  م��ن  للظواهر  م�ستحق 
من  عقدا  وي�ستليك  و  ها�سكل  يجمع  الإنتاجية.  رك��ود 
امللمو�ص  غ��ري  ال�ستثمار  قيا�ص  كيفية  ح��ول  الأب��ح��اث 
الذي  املبلغ  ويو�سح  القومية،  احل�سابات  على  وتاأثريه 
امللمو�سة،  غري  الأ���س��ول  يف  املختلفة  البلدان  ت�ستثمره 
وك���ي���ف ت��غ��ري ه����ذا م���ع م�����رور ال����وق����ت، وت��ق��ي��م اأح����دث 
اخل�سائ�ص  ي�ستك�سفون  وه��م  اجل��ان��ب.  ه��ذا  يف  الأف��ك��ار 
امللمو�ص،  غ��ري  لال�ستثمار  ال��ع��ادي��ة  غ��ري  الق��ت�����س��ادي��ة 
غري  غنيا  اقت�سادا  امليزات  هذه  جتعل  كيف  ويناق�سون 
قائم  اقت�ساد  ع��ن  ج��وه��ري��ا  اخ��ت��الف��ا  خمتلفا  ملمو�ص 
تختتم  امل��ال  راأ����ص  ب��دون  الراأ�سمالية  امللمو�سات.  على 
يكون  اأن  ميكن  ملا  حمتملة  �سيناريوهات  ثالثة  بتقدمي 
حتديد  خالل  ومن  ملمو�ص،  غري  عامل  م�ستقبل  عليه 
كيف ميكن للمديرين وامل�ستثمرين و�سانعي ال�سيا�سات 
ا�ستغالل خ�سائ�ص ع�سر غري ملمو�ص لتنمية اأعمالهم 
الكتاب هما جونثان  وحمافظهم واقت�ساداتهم. فموؤلفا 

بينما  كولج،  المربيال  يف  القت�ساد  اأ�ستاذ  هو  ها�سكل، 
�ستان وي�ستليك هو املدير التنفيذي للبحوث يف ني�ستا.

يطرح الكاتبان ق�سة �سركة �ستان�ستيد والتي تلك رابع 
اإ�سناد  مت  وعندما  بريطانيا،  يف  ازدحاما  املطارات  اأكرث 
وامل��ح��ا���س��ب��ني،  وامل��ه��ن��د���س��ني  للمحامني  التقييم  م��ه��م��ة 
الأمتعة،  واملحطة، ومعدات  املدرج،  ت�سعري  �سمل  والذي 
كانت هناك قيمة متفق عليها ملواقف ال�سيارات وحمطة 
احل���اف���الت وف���ن���دق امل���ط���ار، وم�����س��خ��ات ال���وق���ود حتت 
الأر�ص. بدا تقييم �ستان�ستيد م�سهدا جوهريا يف القرن 
الذي  ما  نف�سه.  املطار  هناك  ك��ان  والع�سرين.  احل��ادي 
العالية  الدولية  للحداثة  اأف�سل  �سعارا  يكون  اأن  ميكن 
من املطار؟ كانت هناك فرقة من املحا�سبني واملحامني، 
القطاعات.  خمتلف  م��ن  مكان  ك��ل  يف  العاملني  اأول��ئ��ك 
للعملية  القت�سادي  املنطق  هناك  كان  احلال  وبطبيعة 
كان  ي���ن(،  مليار   1.5( مقابل  البيع  مت   2013 ع��ام  ويف 
ال�سعر قريبا جدا مما قيمه املحا�سبون. لقرون، عندما 
اأراد النا�ص تقيم �سيء يجب اأن يكون لأمر م�ستحق مثل 
ولكن  والآلت.  التجارية،  والأعمال  وامل��زارع،  العقارات، 
التي ميكن  الأ�سياء  الأ�سول هي يف معظمها  اأن  الفكرة 
الأ�سياء  �سراء  اأو  بناء  يعني  ال�ستثمار  واأن  تلم�ص،  اأن 

املادية.
اأهمية  هذا  ويكت�سي  ال�ستثمار  حول  هام  ت�ساوؤل  يطرح 
التي  املركزية  املكانة  ب�سبب  لالقت�ساد  بالن�سبة  خا�سة 
ال�ستثمار  الق��ت�����س��ادي.  ال��ف��ك��ر  يف  ال���س��ت��ث��م��ار  يحتلها 
القوى  اإىل جنب مع  امل��ال، وجنبا  راأ���ص  يبني  ال��ذي  هو 
التي  الإنتاج  لقيا�ص  الأ�سا�سية  املدخالت  ي�سكل  العاملة 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اأن  القت�ساد؛ حيث  على  تعمل 

ه���و جم���م���وع ال��ق��ي��م��ة م���ن ال����س���ت���ه���الك وال���س��ت��ث��م��ار 
والإن����ف����اق احل��ك��وم��ي و����س���ايف ال�������س���ادرات؛ وم����ن ه��ذه 
الأرب���ع���ة، غ��ال��ب��ا م��ا ي��ك��ون ال���س��ت��ث��م��ار حم��رك الزده���ار 
وت�ستجيب  وتتدهور  الرتفاع  اإىل  تيل  لأنها  والركود، 
ال��ت��ج��اري��ة  والأع���م���ال  ال��ن��ق��دي��ة  لل�سيا�سة  اأك���رب  ب�����س��ك��ل 
ال��ن��اجت  ال���س��ت��ث��م��ار يف  ب��ال���س��ت��ه��الك. م�سطلح  م��ق��ارن��ة 
ويندرج  الربح،  الإجمايل هو حيث تظهر غرائز  املحلي 
تكمن  الذين  الإح�سائيون  قام  لذلك،  ونتيجة  الركود. 
مهمتهم يف حتقيق الدخل القومي بو�سع جهود طويلة 
ومتوا�سلة يف قيا�ص حجم ال�سركات التي ت�ستثمر، عاما 
تلو الآخر، الربع بعد الربع. ومنذ اخلم�سينيات، اأر�سلت 
الإح�����س��اء  مكتب  مثل  الوطنية  الإح�سائية  ال��وك��الت 
للتحليل  الأمريكي  واملكتب  املتحدة  اململكة  يف  الوطني 
لتحديد  ال�سركات  اإىل  منتظمة  ا�ستبيانات  القت�سادي 
درا���س��ات  اإج����راء  ي��ت��م  ت�ستثمرها.  ال��ت��ي  الأع��م��ال  ح��ج��م 
دورية لفهم املدة التي ت�ستغرقها اأ�سول معينة، وخا�سة 
اأجهزة  مثل  العالية  التقنية  ذات  لال�ستثمارات  بالن�سبة 
وحتى  ال��وق��ت.  م���رور  م��ع  حت�سنها  وم���دى  الكمبيوتر، 
وقت قريب جدا، كانت ال�ستثمارات التي اأجرتها مراكز 
امللمو�سة  الأ���س��ول  جميع  يف  هي  الوطنية  الإح�����س��اءات 
ال�ستثمار  بالطبع على  القت�ساد ل يعمل  فقط! ولكن 
امل��ث��ال،  �سبيل  على  �ستان�ستيد،  م��ط��ار  وح���ده.  امللمو�ص 
وال�ساحنات،  واملحطات  املدرجات  على  فقط  يحتوي  ل 
اأو  نراها  اأن  ال�سعب  من  كان  التي  الأ�سياء  اأي�سا  ولكن 
�سركات  مع  قيمة  اتفاقيات  املعقدة.  الربامج  نلم�سها: 
ال��ط��ريان وجت���ار ال��ت��ج��زئ��ة، وال���دراي���ة ال��داخ��ل��ي��ة. وق��د 
ا���س��ت��غ��رق��ت ك��ل ه���ذه الأم����ور وق��ت��اً وم����اًل ل��ل��ب��ن��اء، وك��ان 



ربيع األول 1439 هـ - ديسمبر 2017م

17

تكن  مل  ولكنها  امل��ط��ار،  ميتلكون  مل��ن  دائ��م��ة  قيمة  ل��ه��ا 
الأف��ك��ار والعالقات  ب��ل م��ن  امل��ادي��ة  الأ���س��ي��اء  تتاألف م��ن 
الجتماعية. يف لغة القت�ساديني، كانت غري ملمو�سة.

والفكرة القائلة باأن القت�ساد قد ياأتي اإىل العتماد على 
الأ�سياء التي كانت غري مادية. وقد بداأ امل�ستقبليون مثل 
بعد  ما  م�ستقبل  عن  احلديث  بيل  ودان��ي��ال  لإي��ه  األفني 
وال�سبعينيات  ال�ستينيات  يف  طويلة  فرتة  منذ  ال�سناعة 
الكمبيوتر  اأجهزة  قوة  اأ�سبحت  كما  املا�سي.  القرن  من 
واأ�سبحت  الت�سعينيات،  يف  و���س��وح��ا  اأك���رث  والإن���رتن���ت 
اأهمية  امل��ادي��ة ذات  ب���اأن الأ���س��ي��اء غ��ري  ال��ق��ائ��ل��ة  ال��ف��ك��رة 
متزايد.  نحو  على  وا�سع  نطاق  على  مقبولة  اقت�سادية 
حتدث علماء الجتماع عن جمتمع ال�سبكة واقت�ساد ما 
التفكري يف  الأعمال مديري  رج��ال  كما حث  ف��ورد،  بعد 
القت�ساديون  ب��داأ  املعرفة.  اقت�ساد  يف  الزده���ار  كيفية 
التي  يفكرون يف كيفية دمج البحث والتطوير والأفكار 
نتج عنها بع�ص مناذج النمو القت�سادي. للح�سول على 
علينا  ينبغي  ال�ستثمار،  الأنواع من  فكرة عما هي هذه 
ال�سوقية  القيمة  بلغت  مايكرو�سوفت.  �سركة  يف  النظر 
مليار   250 ح��وايل   2006 ع��ام  يف  مايكرو�سوفت  ل�سركة 
دولر اأمريكي. اإذا نظرمت اإىل ورقة توازن مايكرو�سوفت، 
 70 ب��ح��وايل  تقيمونها  ف��اإن��ك��م  اأ���س��ول��ه��ا،  ت�سجيل  ع��ن��د 
مليار دولر اأمريكي، منها 60 مليار دولر اأمريكي كانت 
نقدية واأدوات مالية خمتلفة. بلغت الأ�سول التقليدية 
للم�سنع واملعدات 3 مليار دولر فقط، اأي 4% من اأ�سول 
خالل  وم��ن  ال�سوقية.  قيمتها  من  و%1  مايكرو�سوفت 
ميكرو�سوفت  ك��ان��ت  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  امل��ح��ا���س��ب��ي��ة  الأ����س���ول 
معجزة حديثة. كانت هذه الراأ�سمالية بدون راأ�ص مال.
امللمو�ص  غري  القت�ساد  لختالف  اأي�سا  الكتاب  تطرق 
عن غريه. ل يوجد �سيء غري طبيعي بطبيعته اأو مثري 
لالهتمام من وجهة نظر اقت�سادية حول تغيري يف اأنواع 
الأ�سياء التي ت�ستثمرها ال�سركات فال�سيارات التي حلت 
حمل احل�سان والعربة، وحلت اأجهزة الكومبيوتر حمل 
ال�سركات  تقوم  دقة،  اأكرث  م�ستوى  وعلى  الكاتبة،  اآلت 
ب��اإع��ادة ت��دري��ب وتغيري م��زي��ج م��ن ال���س��ت��ث��م��ارات يف كل 
اأن هناك  ال��ك��ت��اب ه��ي  امل��رك��زي��ة يف ه��ذا  اإن حجج  وق���ت. 
امللمو�ص،  غ��ري  ال�ستثمار  ع��ن  ج��وه��ري��ا  خمتلفا  �سيئا 
امللمو�ص  غري  لال�ستثمار  امل�سطرد  التحرك  فهم  واإن 
التي  الرئي�سية  الق�سايا  بع�ص  فهم  على  �سي�ساعدنا 
ودور  امل�ساواة،  وع��دم  والنمو،  البتكار  اليوم:  تواجهنا 
هناك  اأن  الكاتبان  يرى  وال�سيا�سية.  الوطنية  امل�سالح 
اأول،  امللمو�سة.  غ��ري  الأ���س��ول  م��ع  كبريين  اخ��ت��الف��ني 
اأ�سباب  وهناك  جتاهلها.  يتم  القيا�ص  اتفاقيات  معظم 
ويحاول  اأه��م��ي��ة.  اأك��رث  اأ�سبحت  ول��ك��ن،  ل��ذل��ك،  وجيهة 

ال��ك��ت��اب ق��ي��ا���ص ال��راأ���س��م��ال��ي��ة ب���دون راأ�����ص امل����ال. ث��ان��ي��ا، 
غري  ل��الأ���س��ول  الأ�سا�سية  القت�سادية  اخل�سائ�ص  اإن 
يت�سرف  امللمو�ص  غري  الغني  القت�ساد  جتعل  امللمو�سة 
اأما يف جانب  اإىل اقت�ساد غني ملمو�ص.  ب�سكل ملحوظ 
ف��اإن��ه��ا ممكنة ولكنها  امل��ل��م��و���ص  امل���ال غ��ري  راأ����ص  ق��ي��ا���ص 
ولكن  والآلت  امل��ب��اين  تقييم  ن�ستطيع  ع���ادة  م��ع��ق��دة. 
ال�ستثمار يف حماولة ت�سغيل اأ�سرع للربامج، اأو حت�سني 
اأن  ميكنك  حيث  ���س��وق؛  ل��دي��ه  لي�ص  ال��ربن��ام��ج،  مظهر 
ترى القيمة اخلام لهذا امل�سعى. لذا فاإن حماولة قيا�ص 
الأ�سول املقرتنة بهذا ال�ستثمار هي مهمة �سعبة جدا، 
يف  اإل  بذلك،  القيام  ع��دم  املحا�سبون  يف�سل  ما  وع��ادة 
ظروف حمدودة عندما يكون الربنامج قد مت تطويره 
مالحظة  ميكن  ���س��وق  ه��ن��اك  ي��ك��ون  حتى  بنجاح  وبيعه 

فيه.  ال�سعر 
امللمو�سة.  غري  الأ�سول  خل�سائ�ص  الكتاب  تطرق  كما 
ح��ي��ث ي���رى ال��ك��ات��ب��ان اأن الأ����س���ول غ��ري امل��ل��م��و���س��ة لها، 
بالن�سبة  م��ت��ب��اي��ن��ة  اق��ت�����س��ادي��ة  خ�����س��ائ�����ص  جم��م��ل��ه��ا،  يف 
اأول،  تقليديا.  ���س��ائ��دا  ك��ان  ال��ذي  امللمو�ص  لال�ستثمار 
تكلفة  مي��ث��ل  اأن  اإىل  امل��ل��م��و���ص  غ���ري  ال���س��ت��ث��م��ار  مي��ي��ل 
غارقة. اإذا كان الن�ساط التجاري ي�سرتي اأ�سال ملمو�سا 
احتاج  اإذا  بيعه  عادة  ميكن  فاإنه  كتلة،  اأو  اآلية  اأداة  مثل 
مثل  هي  امللمو�سة  ال�ستثمارات  من  العديد  ذل��ك.  اإىل 
اإذا كنت قد �سبق لك اأن احت�سنت اإحدى جرارات  هذه. 
موقع  يف  مبا�سرة  �سراءها  ميكنك  العمالقة،  التعدين 
ي�سعب  امللمو�سة  غري  فالأ�سول  الإن��رتن��ت؛  على  م��زاد 
لل�سركة  بالن�سبة  حمددة  تكون  اأن  الأرج��ح  ومن  بيعها، 
ال��ت��ي ت�����س��ن��ع��ه��ا. ت�����س��ت��ث��م��ر ت��وي��وت��ا امل���الي���ني يف اأن��ظ��م��ة 
هذه  ف�سل  امل�ستحيل  �سيكون من  ولكن  الهزيل،  الإنتاج 

ورغم  ما.  بطريقة  وبيعها  م�سانعها  عن  ال�ستثمارات 
بيعها يف  اخ��رتاع ميكن  ب��راءات  البحوث يثري  اأن بع�ص 
اأن معظمها م�سمم خ�سي�سا لتلبية  اإل  بع�ص احلالت، 
الحتياجات اخلا�سة لالأعمال التي ت�ستثمر فيها، ومن 
حم��دودة  الفكرية  امللكية  اأ���س��واق  يجعل  ذل��ك  اأن  امل��وؤك��د 
امللمو�سة  غ��ري  لال�ستثمارات  الثانية  وال�سمة  للغاية. 
ب���راءات  ن��اح��ي��ة ا�ستعمال  ت��ول��د ت��داع��ي��ات م��ن  اأن��ه��ا  ه��ي 
الخ�����رتاع وت��ط��وي��ره��ا. واأخ������ريا، ت��ي��ل ال���س��ت��ث��م��ارات 
ي��ط��ل��ق عليه  م��ا  اأو  ال���ت���اآزر  اإىل حت��ق��ي��ق  امل��ل��م��و���س��ة  غ��ري 
فهي  ال��ب��ع�����ص:  بع�سها  م��ع  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ون 
ال�سحيحة.  املجموعات  يف  الأق��ل  على  معا،  قيمة  اأك��رث 
بروتوكول MP3، جنبا اإىل جنب مع القر�ص ال�سلب 
واتفاقيات الرتخي�ص لأبل مع ت�سميات قيا�سية ومهارة 
غالبا  ال�سراكات،  وه��ذه  ب��ود.  الي  ابتكار  مت  الت�سميم 
امللمو�سة  الأ���س��ول  اأن  كما  للتنبوؤ  قابلة  غ��ري  تكون  م��ا 
بني  اأو  التحميل،  وخ��زان  ال�ساحنة  بني  ت��اآزر  اأوج��ه  لها 
النطاق  نف�ص  على  عادة  لي�ست  ولكنها  واملوجه،  اخل��ادم 

الراديكايل وغري القابل للتنبوؤ به.
اأك��رث م��ن جمرد  اإن ارت��ف��اع الأ���س��ول غ��ري امللمو�سة ه��و 
ال�ستثمارات  ولأن  ال�ستثمار.  طبيعة  يف  ب�سيط  تغيري 
غري امللمو�سة، يف املتو�سط، تت�سرف ب�سكل ملمو�ص من 
يف  جديدا  مدخال  الكتاب  يفتح  امللمو�سة.  ال�ستثمارات 
فهم نظرية التطور القت�سادي، والتي جتاهلها العديد 
من القت�سادين بحجة تعقيد اآلية القيا�ص، فاأدجموها 
مع عن�سر التكنولوجيا )اأي بعد جمع عن�سري العمال 
عن�سر  حت��ت  اإدراج���ه  يتم  واملتبقي  امللمو�سة  والأ���س��ول 
والقراء  النقاد  ا�ستح�سان  لقى  الكتاب  التكنولوجيا(. 
ع��ل��ى ح���د ����س���واء، ومت ت�����س��ن��ي��ف��ه ���س��م��ن اأف�����س��ل ال��ك��ت��ب 
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تلحين القوة.. وغناء الحرية: عالقات علنية وخفية 
بين الموسيقى والسياسة في الغرب

أميرة سامي *
اإزراحي( اإىل ك�شف النقاب عن تعدد اأوجه االت�شاالت املفتوحة  ي�شعى موؤلفا كتاب »تلحني القوة.. وغناء احلرية« )وهما روت هكوهني-فينت�شوفر ويارون 
-العلنية منها واخلفّية- بني املو�شيقى وال�شيا�شة، كما تك�شفت وتطورت يف القرون االأخرية يف الغرب؛ حيث حتول احلوار بالتدريج اإىل مغامرة حما�شية اأدت 
اإىل اكت�شافات امل�شار امل�شرتك بني املو�شيقى وال�شيا�شة، والتي اأعطيت حما�شراتها يف عام 2000 باجلامعة العربية، وكانت املحطة التالية ثلث حما�شرات عامة 

يف معهد فان لري عام 2003.

وتلقى املوؤلفان ردود اأفعال اإيجابية و�سعا بها مفهوم الأ�سا�ص 
ب��ني ع��امل��ي اخل���ربة وامل��ع��رف��ة، ثم  ال���ذي  اجل��وه��ري للت�سابه 
عن  املو�سع  البحث  وبعد  الدرا�سة،  من  طويلة  عملية  ب��داأت 
وحتدًيا  تغيرًيا  �ست�سكل  التي  للمبادئ  والنظريات  املفاهيم 
لهما، اأجريت درا�سات منف�سلة يف هذه الفرتة الطويلة اأدت 
ا مل�ساهمة م�سرتكة لفهم الأحداث ال�سعبة وامل�سجعة يف  اأي�سً
العامل ال�سيا�سي والأحداث املثرية يف العامل املو�سيقي، وكان 
احلوار امل�ستمر مع الزمالء والأ�سدقاء والطالب، واأقوالهم 
وكتاباتهم له �سدى لي�ص اأقل ثراًء يف جميع ف�سول الكتاب، 
ال�سمو  م��ن  وا���س��ع��ة  م�ساحة  امل��و���س��ي��ق��ى  ق�سية  �سغلت  ف��ق��د 
ال���روح���ي ال����ذي غ��ر���ص ف��ي��ن��ا امل��ح��ب��ة ل�����س��وت ال���ف���ن، و���س��م��ح 
املتعمق  للفهم  ال�سرورية  الأ�سا�سيات  على  باحل�سول  لنا 
اأن الإمكانات  اآباوؤنا الطيبون والأبرياء،  لل�سرية، ولقد فهم 
ميكن  الإن�سان  وخيال  روح  لتحرير  املو�سيقى  يف  املتوا�سلة 
توظيفها اأحياًنا لتكون اأقل �سرًرا وخطورة بني جتارب رفع 
املو�سيقى  قوة  وبني  الأخالقية  لالمبالة  ال�سوت  م�ستوى 

ال�سلطة. وقوة 
الوجداين  الن�سيج  عن  النقاب  الكتاب  يك�سف  الأ�سا�ص،  ويف 
واجل���م���ايل ل��الأن��ظ��م��ة امل��ل��ك��ي��ة، وال��ق��وجم��ي��ة، وال�����س��م��ول��ي��ة، 
وال���ل���ي���ربال���ي���ة، وال���دمي���ق���راط���ي���ة، ك��م��ا ت��ت��ج�����س��د م���ن خ��الل 
ه���ذه ال��ع��الق��ات، وي��ت�����س��اءل ال��ك��ت��اب ع��ن امل��و���س��ي��ق��ى وم��ال��ه��ا 
الهيبة  م��ن  ه��ال��ة  ه��ي  ال��ت��ي  لل�سلطة  ال�سيا�سية  ب���الأروق���ة 
امللوك  اأن  وي��ب��دو  للحكام،  �ساخبة  وم�ساحنات  للمملوك، 
القوة  لتجميل  املو�سيقى  ي�سخرون  كيف  ع��رف��وا  واحل��ك��ام 
الت�سامن  ت�سجيع  يف  ا  اأي�سً مكانها  وج��دت  كما  وتعظيمها، 
امللكية  الدفن  طقو�ص  ويف  الثوريني،  �سفوف  يف  واحلما�ص 
املتوفى  احلاكم  �سرية  بتقدي�ص  املو�سيقى  قامت  والر�سمية، 
�سعبيتها  من  الرغم  وعلى  زاه��ر،  مب�ستقبل  الآم��ال  و�سخت 
ومل  احلقيقية  ال�سيا�سة  بتاريخ  ارتبطت  اأنها  اإل  الكبرية، 
تكن املو�سيقى، على الأقل يف الغرب، حتى لو رغبت يف ذلك 
كانت  ب��ل  لل�سلطة،  ال�سيا�سي  بالواقع  مبا�سر  ات�سال  على 
وتيل  وامل��خ��اط��ر،  بالتناق�سات  ومليئة  ح���ادة  ج��وه��ره��ا  يف 
بها  ت��رت��ب��ط  ع��ن��دم��ا  ح��ت��ى  ال�سيا�سة  ع��ن  نف�سها  ف�سل  اإىل 
طواعية اأو من البداية يف ال�سياقات الأيديولوجية القمعية 
)الكئيبة( اأو املخربة، لتتم تعبئتها خلدمة الأمة اأو الطبقة 

اأو الكني�سة حتى اإنها تبدو كملزمة )مرغمة( وفقا للخطاب 
اأو الق�سية امللحة.

��ا ال��ت��غ��ي��ريات.. ه��ذه  ال��ت��ج��رد، وامل��ت��ع��ة، وال�����س��م��ول��ي��ة، واأي�����سً
املختلفة،  فرتاتها  يف  الغربية  للمو�سيقى  الأرب���ع  ال�سفات 
امل�ستغرب  البع�ص جزئًيا، لذا من  تتناق�ص مع بع�سها  التي 
ال�سهادة  ظاهرًيا  تو�سح  البع�ص،  بع�سها  مع  دجمها  اأي�سا 
نف�سها،  ع��ن  تغني  كانت  رمب��ا  التي  للمو�سيقى،  ال�سيا�سية 
مدينة  )م��ان��ت��وف��ا،  مبانتوفا  اأورف��ي��و  اأي���ام  منذ  �سنعت  كما 
���س��م��ال اإي��ط��ال��ي��ا يف اإق��ل��ي��م ل��وم��ب��اردي��ا(، ل��ل��م��وؤل��ف الإي��ط��ايل 
كان  رمب��ا  اأو  ع�سر،  ال�سابع  ال��ق��رن  ب��داي��ة  يف  مونتيفريدي 
معاقبة  من  اإغفالها  لها  تنوا  الذين  اأولئك  اأراده  ما  ه��ذا 
هذه -ال�سيا�سة- التي كانت يف ظل قوى قوية مثل فورتونا 
ومنريفا )اآلهة العقل واحلكمة وربة جميع املهارات والفنون 
واحل����رف ال��ي��دوي��ة ع��ن��د ق���دم���اء ال����روم����ان(، وب�����س��ب��ب ه��ذه 
بال�ستباه  ادع��اءات  هناك  باملو�سيقى  ارتبطت  التي  ال�سفات 

وال�سعور بالذنب واخليانة والتحري�ص والالمبالة.
على  التغطية  م��ن  املو�سيقى  تكنت  القومية  ال��دول��ة  ويف 
ارتعاد الفرائ�ص من املوت باإيقاعات واأنا�سيد جلنود ي�سريون 
بخطى حثيثة وراء العلم نحو �ساحات الوغى، لكنها منحت 
والتمرد  امل���وت  م��ن  اخل���وف  مل�ساعر  ت��ع��ب��رًيا  ذات���ه  ال��وق��ت  يف 
امل��ن��اه�����ص ل��ل��ح��رب، ف��ك��ان��ت ح��ق��اًل لزده����ار ال��ي��وت��وب��ي��ا ح��ول 
الع�سر  من  الأ�سطورية  الذكريات  وتعبئة  املثايل،  املجتمع 
احلرية  اأح���الم  م�ساحة  راع���ت  كما  �سيعود،  ال���ذي  ال��ذه��ب��ي 
الع���رتاف  ت���رتدد يف  ل��ن  فال�سيا�سة  وال���س��ت��ق��رار؛  وال��ف��داء 
بل  املعركة،  روح  لإ�سعال  لي�ص فقط  للمو�سيقى  باأنها حتتاج 
روح  حتفز  اأن  ميكن  فاملو�سيقى  والإث����ارة؛  للتمجيد  ا  اأي�سً
الذي  واملجتمع  امل�سرتكة  للحياة  العليا  املثل  بني  املناف�سة 

يطمح اإىل امل�ساواة، لكنها حترتم العامل الداخلي للفرد.
املو�سيقى  اأن  امل��وؤل��ف��ان  يدعي  ال�ساعدة،  الليربالية  وب��روح 
جن��ح��ت يف ال��ع��دي��د م���ن امل�����رات يف جت�����س��ي��د دواخ�����ل ال��ف��رد 
وعزلته، لكنها منت يف الوقت ذاته جمالية احلوار الثنائي؛ 
ال�سعب«..  املو�سيقى لإ�سماع »�سوت  �سعت  الدميقراطية  ويف 
ا���س��ُت��خ��دم��ت امل��و���س��ي��ق��ى -وم����ا زال�����ت- ل���س��ط��ي��اد ال��زب��ائ��ن 
وامل�سرتين يف الثقافة الراأ�سمالية، اإحدى الظواهر املركزية 
الع�سر  قبل  ملا  رئي�سة  ب�سفة  الغرب  يف  املو�سيقى  تاريخ  يف 

احلديث »املمتدة بال�سياقات املعرو�سة اأمامنا، بني اأيام اأواخر 
وجدت  والتي  ع�سر،  ال�سابع  القرن  حتى  الو�سطى  الع�سور 
ا فيما بعد وهي ظاهرة الولية اأو الو�ساية اأو الرعاية؛  اأي�سً
التاريخي  ال�سياق  ويف  ولة،  اأو  لرعاة  املو�سيقى  حتتاج  حيث 
ت��ول��وا م�سوؤولية  ال��ذي��ن  الأوروب���ي���ون،  ال��رع��اة  امل��وث��ق يعرف 
القرن  اأواخ��ر  حتى  تقريًبا،  املو�سيقي  الن�ساط  ف��روع  جميع 
الثامن ع�سر على الأقل«، هذا اإىل جانب تعبريها عن �سرخة 
املقموعني يف اأحياء الفقر، ونظًرا حلرية املو�سيقى يف القرن 
املو�سيقى �سوت  »اأْن�َسَنت«  ال�سابع ع�سر، يف الأنظمة املختلفة 
التي  الأنثى  املقموعة و�سحية اخليانة، وكذلك �سوت  املراأة 
هل  لكن  الوعي،  وقيود  الجتماعية  القيود  لتحدي  ت�سعى 
التي تهدف  املو�سيقى  ال�سيا�سي ممكًنا من وجهة  النقد  كان 
لإلقاء اأذن رعاها؟ لقد اأظهرت فيما بعد روؤية الأركادييم اأو 
هذه  اأن  واأظهرت  رائع،  ب�سكل  تف�سريها  مت  التي  الأركاديان 
املو�سيقى تخريبية، وميكن اأن تدعم البديل ال�سيا�سي، كنوع 
خمتلف من النظام من وجهة نظر احلكام على �سبيل املثال: 
القرن  ب��داي��ة  امل��ق��دم��ة يف  الن�ساء يف  اأ���س��وات  اخ��رتق��ت  مل���اذا 
)بطريركيًّا(  اأبوًيا  كان  ال��ذي  النظام،  هذا  يف  ع�سر  ال�سابع 
ب�سكل وا�سح؟ وما اأ�سهمت فيه قوة الروح التي اأعطيت لهم 
يف عملية خلق لغة جديدة من الأ�سوات، ووجود التعبريات 
والعواطف التي مل تعرفها الأماكن ال�سخ�سية والعامة من 
الكتاب،  يف  تناولها  مت  التي  الق�سايا  اإح��دى  هي  هذه  قبل؟ 
وعلى اأي حال، فاإن ال�سلة بني املو�سيقى وال�سيا�سة هي اأكرث 
اإليها  الو�سول  وميكن  م�سموع(،  )اأو  مرئي  هو  مما  تعقيًدا 
جزئًيا فقط ب�سكل غري مبا�سر -اأما ال�سيء الوا�سح تاًما: 
املطلقة،  ال�سيادة  هزت  التي  املختلفة  التحرير  عمليات  هي 
م��ن ال��ق��رن ال��ث��ام��ن ع�����س��ر ف�����س��اع��ًدا، يف »ف��رن�����س��ا، رو���س��ي��ا، 
ال��وق��ت؛ حيث  ذل��ك  الأم���ور يف  وغ���ريت  اإي��ط��ال��ي��ا«،  اإ�سبانيا، 
تهمي�سهم،  مت  اأو  الأر�ستقراطيون  الرعاة  اأو  الو�ساة  اختفى 
الجتماعية  اخل��ري��ط��ة  وظ��ه��رت  النبيلة  اأ���س��ول��ه��م  وذه��ب��ت 
وديديروت،  رو�سو،  مثل  املفكرون  و�سفها  كما  وال�سيا�سية، 
مبادئ  على  و�سعت  والتي  وكونتي،  ومارك�ص،  وجيفر�سون، 
ال�سلطة  ملبداأ  الناقل  ال�سعب  �سيادة  مبداأ  اأب��رزه��ا:  اأخ��رى؛ 
بداأ  التحول،  ه��ذا  وب�سبب  اأ�سفل،  اإىل  اأعلى  من  ال�سيا�سية 
حتى  التقليدية  طقو�سها  م��ن  تدريجيًّا  املو�سيقى  اإط���الق 
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نالت احلرية املطلقة.
م��ا الآل���ي���ات امل��ت��ب��ادل��ة ل��ه��ذي��ن ال��ف��ن��ني امل���راوغ���ني -ال��ن��غ��م��ة 
واحلكم- التي تكن من ابتكار تنويعة وا�سعة من ت�سميمات 

الذات و�سخ�سية احلاكم وحكومته؟ 
التاريخية-  الأمثلة  العديد من  القراء -عرب  الكتاب  ويقود 
وتنبع  ال�����س��وؤال،  ه��ذا  املبدئية على  الإج��اب��ات  م��ن  ع��دد  نحو 
ج��م��ي��ع��ه��ا م���ن خ����الل اخل���وا����ص امل���ت���ف���ردة ل��ك��ل واح�����دة من 
يف  ت�سميمها  ج��رى  ك��م��ا  ال��ك��ت��اب،  يناق�سها  ال��ت��ي  ال��ظ��واه��ر 

املختلفة. الثقافية  ال�سياقات 
ل��ق��د ت��ن��وع��ت ف�����س��ول ال��ك��ت��اب، ال����ذي ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى مقدمة 
وهي  تقفيلة،  مبعنى  املو�سيقى(،  )يف  وك��ودا  ف�سول  وثالثة 
وكانت   ،CODA حل��ن  نهاية  يف  ت��اأت��ي  مو�سيقية  قطعة 
املقدمة حواًرا عن خيالت املو�سيقى واأوهام ال�سيا�سة وتناول 
الن�سجام  وع��دم  امللكية  ال�سيادة  بني  مقابلة  الأول  الف�سل 
وتاأ�سي�ص  الثاين حول ت�سميم  الف�سل  املو�سيقى(، وكان  )يف 
دار  بينما  والأف���راد،  للمجتمعات  مميزة  �سيا�سية  مو�سيقى 
وال�سيا�سية  املو�سيقية  احلوارات  تغيري  حول  الثالث  الف�سل 
من  الأخ��ري  اجل��زء  وك��ان  وامل�ساحلة،  والحتجاج  للتخريب 
الكتاب ي��دور ح��ول ك��ودا بني الأ���س��وات ال��واح��دة والأ���س��وات 

املتعددة عرب التلحني الإ�سرائيلي والأملاين.
وتتناول الف�سول الثالثة الرئي�سية، ثالثة اأنواع من ال�سلة 
تنبع  والتي  وال�سيا�سة،  املو�سيقى  بني  والأ�سا�سية  التاريخية 
والتغريات  امليدان،  من  لكل  الن�سبي  ال�ستقالل  من  جزئيا 
بالأعمار  اأ���س��ا���ًس��ا  يتعلق  الأول  ال��ن��وع  داخ��ل��ه��ا:  ح��دث��ت  ال��ت��ي 
اإر����س���اء ع��دم  اأو  ال��ت��ن��اف��ر  ت�����س��ع��ى اإىل ت��ط��ب��ي��ع  ال��ت��ي  امل��ل��ك��ي��ة 
الرئي�ص  الرتكيز  وين�سب  متناغمة،   هياكل  يف  الن�سجام 
الوئام  مفهوم  فيها  هيمن  التي  التاريخية،  اللحظة  على 
اإىل �سعفها  اأدى  ع��دي��دة؛ مم��ا  ل��ق��رون  ال��غ��رب  ال��ع��امل��ي على 
والأق��ل  واملختلطة،  اجلزئية،  الوئام  ملفاهيم  جم��اًل  واأف�سح 

هرمية، �سواء يف املو�سيقى اأو يف ال�سيا�سة.
وهكذا.. فاإن الكثري من النقا�ص مكر�ص لتو�سيح التحولت 
الأ����س���ا����ص ل�سعود  ���س��ك��ل��ت  ال��ت��ي  الأن��ط��ول��وج��ي��ة وامل��ع��رف��ي��ة 
املتناغمة  التوافقية  املفاهيم  لهذه  الأقي�سة  اأو  التناظرات 
خلفية  وعلى  بينهما،  العالقات  ويف  وال�سيا�سة  املو�سيقى  يف 
الأمن�����اط امل��ت��ن��اغ��م��ة اجل���دي���دة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ذل����ك، ن�سبت 
الأ�����س����وات ال���ف���ردي���ة يف ج���و ت��ع��ب��ريي ج���دي���د، ي����ربز ظ��ه��ور 
ات�سح  نف�سه،  الوقت  ويف  الهام�سية،  والطبقات  اجلماعات 
ب�����س��دة ا���س��ت��ب��ع��اد الأف�����راد واجل��م��اع��ات ال��ت��ي حت��ي��د ع��ن ه��ذه 
�سيا�سات  يف  املو�سيقى  م�ساهمة  ذل��ك  ع��ن  ف�ساًل  الأمن���اط، 
املو�سيقى، وحماولت  الآخر وت�سميمه يف  الهويات، وتثيل 
ال�سياقات  يف  ك��م��ا  اجل���دي���دة،  ال��ت��واف��ق��ي��ة  الأمن����اط  تطبيق 
ال�ستعمارية وما بعد ال�ستعمارية، ومت تعريف النوع الثاين 
»التمثيل داخل الت�سميم« يف هذه الرتكيبة كتج�سيد ور�سم 
متحرك مو�سيقي من اجلهات الفاعلة احلقيقية واخليالية 
يف ال�ساحة ال�سيا�سية، وهم امللك وال�سعب واجلي�ص والدولة، 
ا ال��ف��رد، وامل���راأة، والأج��ان��ب، والأق��ل��ي��ات -الأم��ر الذي  واأي�سً
النوع، كما  ه��ذا  اإىل حت��ٍد،  الأح��ي��ان  ب��دوره يف بع�ص  يتحول 
����س���رى، ه���و ���س��م��ة خ��ا���س��ة م���ن اأ���س��ك��ال احل��ك��م اجل��م��ه��وري 
ال�سيوعي، وعلى الرغم من اأنها ت�ستمد اأ�سولها من ال�سياق 
املناق�سة  ه��ذه  يف  مركزيا  ق�سًما  املوؤلفان  ويخ�س�ص  امللكي، 
مو�سيقى  اأو  حزين  م��ار���ص  اأو  جنائزي  )حل��ن  ن��وع  لتحليل 
وال��ت��خ��ري��ب��ي��ة يف خمتلف  امل��ه��ي��م��ن��ة  م�����س��اع��ي��ه��ا  ح��زي��ن��ة( يف 

فيعنى  الثالث  النوع  اأم��ا  وال�سيا�سية،  التاريخية  ال�سياقات 
التجلي وهو التحول الروحي ويركز على حلظات من ت�سغيل 
الثقافية  للهيمنة  بديل  نظام  خللق  حم��اول��ة  يف  املو�سيقى 
على  ي�سجع  اأو  الرمزي  و�سعه  ي�سهد  اأم��ر  هو  وال�سيا�سية، 
الأقل اجتاه التغيري يف الهيكل ال�سيا�سي القائم، ويف حلظة 
معينة �سيتحول النمط املو�سيقي اأو النوع والنظام ال�سيا�سي 
وهكذا  العملية،  ح��دوث  لأج��ل  خمتلف  اأو  جديد  كيان  اإىل 
والحتجاج  للتخريب  وال�سيا�سية  املو�سيقية  احلوارات  تن�ساأ 
وال�سرت�ساء، اإىل جانب مكافحة القمع والطاعة والعنف يف 

اأخرى. �سياقات دميقراطية و�سمولية و�سياقات 
الهياكل  يف  ال��ت��ن��اف��ر  -تطبيع  ال��ث��الث��ة  الأن����واع  ه��ذه  ت��ع��ادل 
الواقع  يف  والتحول-  الت�سميم  داخ��ل  والتمثيل  التوافقية، 
البالغة  جم��ال  يف  »امل���دارات«  اأو  الفكر«  من  »اأ�سكال  ثالثة 

وال�ستعارة. والكناية،  القيا�ص،  الكال�سيكي: 
للمو�سيقى  امل�سرتك  ال�سياق  يف  اخلطابة  اإىل  الإح��ال��ة  اإن 
املمار�سة  ماهية  واإمن��ا  ال�سدفة،  قبيل  من  لي�ص  وال�سيا�سة 
�سحيق  وق��ت  م��ن��ذ  الث��ن��ني  ات��خ��ذت  وال��ت��ي  م��ع��ه��ا،  تعاليمها 
طرًقا  اكت�سف  منهما  واح��د  كل  خ�سبة،  مرجعية  كم�ساحة 
�سلة  ه��ن��اك  اإن  ن��ق��ول  اأن  ن���ود  وت��ع��ب��ريه��ا،  كلماتها  لإث����راء 
اأث��ن��اء  الكال�سيكي  ال��ك��الم  ح��دث��ت يف  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ي��ريات  ب��ني 
احلديث  الع�سر  يف  والإق��ن��اع  الت�سال  اأمن��اط  اإىل  النتقال 
لل�سيا�سة  البالغية  اجل��وان��ب  يف  امل��وازي��ة  ال��ت��ط��ورات  وب��ني 
اخلطابات  �سياغة  وق��ب��ل  احل��دي��ث،  الع�سر  يف  واملو�سيقى 
اجلماهريي،  املو�سيقي  الإنتاج  تكنولوجيا  واإدراج  ال�سيا�سية 
يف  وال�سيا�سية  والأيديولوجية  اجلمالية  املعايري  توحيد  مت 
التطورات  هذه  وكانت  واملكانية،  الزمنية  ال�سياقات  خمتلف 
ت��ت��ط��اب��ق م���ع الجت����اه����ات ال��وا���س��ع��ة ل��ل��ت��ك��ام��ل الج��ت��م��اع��ي 
القومية  ال���دول  ب��ب��ن��اء  ثقافيا  ارت��ب��ط��ت  وال��ت��ي  وال��ت��دوي��ن، 

احلديثة. والدميقراطية 
يف  للخطابة  واأهميتها  ال�سيا�سة  يف  البالغة  ل��دور  ت�سورنا 
ال�سيا�سي«، وغالًبا ما  املجال يعرب عنه مفهوم »اخليال  هذا 
العادية وهو  ال�سور  املفهوم من  ن�ستخدمه ونحن نرى هذا 
كرابطة  تعريفه  يتم  ال��ذي  ال�سيا�سي،  اخل��ي��ال  مفهوم  م��ن 
خمتلفة لختالق الوهم وال�ستعارات والأفكار حول النظام 

وتنظيم  وت�سميم  الهدف  وقوة  املركز  لكت�ساب  الجتماعي 
ه��ذا  ف���اإن  ول��ذل��ك  ال�سيا�سي؛  ال�����س��ل��وك  واأمن����اط  م��وؤ���س�����س��ات 
النوع من اخليال ي�سكل اأنواًعا من الدميقراطية اجلماعية 
الوقت  يف  ال�سيا�سي  الجتماعي  النظام  وتعزز  تخلق  التي 
واأمناط  املوؤ�س�سات  وت�سكيل  وتوجيه  باإن�ساء  فيه  تقوم  الذي 
والدميقراطية،  امللكية،  جت�سدها،  التي  ال�سيا�سي  ال�سلوك 

والفا�سية هي اأنواع خمتلفة ومعقدة من هذا اخليال.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ب��الغ��ة ه���ذا اخل���ط���اب وال��ب��ن��ي��ة الأ���س��ا���س��ي��ة 
املنهجية الأ�سا�سية، ميكننا اأن نقول اإنها ت�ستند اإىل مفاهيم 
نظرية متقاربة، ظهرت على التوايل من الن�ساط ال�سيا�سي 
مفاهيمية  ثقافية  خلفية  على  ن�ساأ  وكالهما  واملو�سيقي، 
ا�ستمل  بحيث  الكتاب  ه��ذا  يف  النقا�ص  تكرر  وق��د  م�سرتكة، 
على اأمثلة كثرية من املو�سيقى كاأمثلة من الأوبرا، وهاليد، 
ال��وث��ائ��ق��ي..اإل��خ،  والفيلم  وال�سينما،  ال�سعبية،  واملو�سيقى 
و�سالتها  والإ�سرائيلية  والأمريكية  الأوروب��ي��ة  وال�سيا�سة 
ب��ال�����س��رق الأو����س���ط، وال��ت��ي تكننا ل��ي�����ص ف��ق��ط م��ن اإظ��ه��ار 
التف�سري  خالل  من  ا  اأي�سً ولكن  النظرية،  الأفكار  وتقدمي 
اأ���س��ئ��ل��ت��ن��ا وت��ع��م��ي��ق روؤي��ت��ن��ا، ومت  ال���ذي ي��ط��ال��ب��ون ب��ه ل�سحذ 
لقراءة  املختلفة  الأم��ث��ل��ة  جمع  خ��الل  م��ن  ال��ق��راءة  ت�سهيل 

املختلفة. باأبعاده  الن�ص 
اأ�سا�سي  ب�سكل  مبنية  الرتكيبة  هذه  يف  املو�سيقى  واأخ���رًيا.. 
ارتفاع  بدون  اأو  -مع  لغوية  غري  اأ�سواًتا  املت�سمنة  كالفنون 
ثقافة  يف  اجلمالية  القيمة  م��ن  منظمة  اأوراق  يف  حم���دد- 
اإج���راء  اأو  ���س��ورة  اأو  ن�ص  على  تعلق  عندما  وح��ت��ى  معينة، 
درام��ات��ي��ك��ي، ف���اإن وزن���ه امل��ح��دد، ك��م��ا ه��و م��ب��ني يف معايريه 
لفهم  امل��ع��رو���ص علينا  ال�����س��ي��اق  اأم���ر حم���وري يف  ال��ف��ري��دة، 
ال�سفحات  يف  ذل��ك،  وم��ع  ال�سيا�سية.  واآث���اره  ا�ستخداماته 
املعرو�سة علينا اأن نفهم اأحياًنا على نطاق اأو�سع، باعتبارها 
ال�سيء الذي ير�سي البعد ال�سوتي ككل يف املجتمع والثقافة، 
من  اأخ���رى  اأ���س��ك��ال  �سياغة  يف  متباينة  مثالية  يعد  وال���ذي 

الفن تطمح اإىل حالة اأو �ساأن اأو كيفية خا�سة بها.
اإن تناول م�سطلح »املو�سيقى«، لفرتة طويلة يف تاريخ الغرب 
ومنوذج  الكون  بنية  حول  تاأملية  ريا�سية  نظرية  اإىل  يعود 
احلال  بطبيعة  والتي  الإن�سان،  فعل  يف  املتنا�سبة  العالقات 
الف�سل  تكري�ص  وقد مت  املو�سيقية،  املمار�سة  على  اأثرها  لها 
امل��رح��ل��ة  ه���ذه  م��ن  لح���ق  وق���ت  يف  ال�سيا�سية  لآث����اره  الأول 
من  الكثري  الكتاب  من  ال��ق��ارئ  ي�ستمد  و�سوف  التاريخية، 

املو�سيقى. مل�سطلح  التف�سريات 
------------------------

ال��ق��وة، وغ��ن��اء احل��ري��ة: ع��الق��ات علنية  ال��ك��ت��اب: »تلحني   -
وخفية بني املو�سيقى وال�سيا�سة يف الغرب«.

- املوؤلف: روت َهكوهني-فينت�سوفر، ويارون اإزراحي.
الن�سر هكيبوت�ص  الن�سر معهد فان لري، ودار  دار  النا�سر:   -

هميوؤوحاد، 2017، باللغة العربية.
- عدد ال�سفحات: 275 �سفحة.

* اأكادميية م�شرية
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الحيــــاة السريــــــة لأللـــــوان 
كاسيا سانت كلير

سعيد الجريري*
حول  يثار  عما  اجتماعية،  ثقافية  روؤية  وفق  مف�شلة،  اإجابة  اأخرى  جهة  من  اأنه  كما  جهة،  من  االإن�شانية  للح�شارة  لونية  درا�شة  للألوان«  ال�شرية  »احلياة 
علقة االألوان بال�شيا�شة، والفن، واحلرب، واالأزياء، وهو مقاربة جديدة للألوان يف �شياقات تاريخية وثقافية، مبا يحفل به من حقائق مثرية، على متا�س مع 
حقول معرفية عديدة كالفيزياء، والكيمياء، واالأحياء، والتاريخ، والفلك، والفلكلور، وامليثولوجيا، وعلم النف�س، وعلم اللغة، واالأدب، وال�شيميائية، واالأزياء، 
والدين، قد حتفز من زاوية ما، على اإعادة النظر اإىل اللون لكي يكون هو نف�شه حتديدًا. ولعله لذلك حظي بطبعات عديدة يف االأ�شبانية، واالأملانية، وال�شينية، 
اأ�شهر من �شدوره يف طبعته االإجنليزية 2016. ولعل ت�شدير  والرو�شية، والرومانية، والهولندية التي ُطبع فيها �شبع طبعات خلل عام واحد، 2017، بعد 
الكتاب بعبارة »اإن العقول االأكرث نقاًء وعمقًا هي تلك التي حتب االألوان اأكرث« للموؤرخ والناقد الفني الرائد يف الع�شر الفيكتوري جون را�شكن، ميثل عتبة 
مفتاحية دالة بذاتها كفكرة تختزل موقفًا من االألوان عابرًا للتاريخ، ودالة اأي�شًا من حيث اإحالتها الذكية اإىل كتابه )حجارة البندقية(، عن فن الهند�شة 

املعمارية، اإذ تتفح�س كا�شيا �شانت كلري االألوان ب�شغف، باحثًة عن اأ�شرارها العميقة؛ لت�شع قارئها اإزاء اإح�شا�س جديد باللون كاأنه يراه اأول مرة.

)1( 
كل  ع�سرة ف�سول ميثل  على  ي��ت��وزع  الكتاب  م��ُن       
اأخرى  باألوان  متبوعة  وهي  اأ�سا�ص،  ل��وٌن  منها  ف�سل 
املقدمة فاإطاللة  اأما  مثرية، ثم ببليوغرافيا �ساملة. 
وا���س��ع��ة ع���ن ال���ل���ون وال�������س���وء، وك��ي��ف ن���رى الأل�����وان، 
تعاملهم  وطرائق   الع�سور،  عرب  الر�سامني  واأ�سباغ 
الإجابة  حماولة  ثم  اللونية،  اللغة  وث��راء  اللون،  مع 

عن مدى حتديد الكلمات اأّي الألوان نرى.
ال��ك��ت��اب  ل��ف�����س��ول  ال��ع�����س��ري  ال���ب���ن���اء  اأن        وي���ب���دو 
واأل�����وان�����ه، ي���وؤ����س���ر ق�����س��دي��ًة ت��غ��اي��ر ���س��ب��اع��ي��ة األ�����وان 
اإ���س��ح��ق نيوتن  ال��ط��ي��ف ال��ت��ي ا���س��ت��ق��رت م��ن��ذ اأن اأجن���ز 
الأحمر،  ع�سر:  ال�سابع  القرن  يف  التجريبية  اأبحاثه 
ال��ن��ي��ل��ي،  الأزرق،  الأخ�������س���ر،  الأ����س���ف���ر،  ال���ربت���ق���ايل، 
والبنف�سجي، فقد اقرتحت املوؤلفة ثالثة اأخرى هي: 
اأ�سا�سية.  األواناً  باعتبارها  والأ�سود،  البني،  الأبي�ص، 
منها  لكل  لونية  عوائل  الع�سرة  الأل��وان  تلك  وتثل 
اللونية   الأب��ي�����ص  فتفرعات  ع����دداً،  تختلف  ت��ف��رع��ات 
)النيلي(  وال���وردي   ،6 وال��ربت��ق��ايل   ،10 والأ���س��ف��ر   ،7
والأخ�سر   ،8 والأزرق   ،6 والبنف�سجي   ،7 والأحمر   ،7
اإىل  جمموعها  لي�سل  اأي�ساً،   8 والأ�سود   ،8 والبني   ،8
اأو  طرافة،  اأو  اأهمية،  ذات  حكاية  منها  لكل  لوناً،   75
بفناٍن  اأحياناً  املت�سل  �سياقها  يف  ما،  نحٍو  على  غرابة 
ما، اأو م�سّمم، اأو فكرة، اأو عادة اأو ظاهرة اجتماعية، 
اأو ثقافية، اأو �سيا�سية، اأو ح�سارية، اأو اإن�سانية عامة.

)2(
      اإن ل���الأل���وان اأه��م��ي��ة ك���ربى، ول غ��ن��ى ل��الإن�����س��ان 
عنها يف عالقته مبا يحيط به يف هذا الكون، من اأدق 
كلون  كانت  ح�سيًة  اأك��ربه��ا،  اإىل  ال�سغرية  التفا�سيل 
)املاركات(  اأوالعالمات  والعينني،  ال�سعر،  و  الب�سرة، 
اأو  اأم ذه��ن��ي��ة ك��امل��ع��اين وامل��ف��اه��ي��م  ال��ت��ج��اري��ة م���ث���اًل، 

ذلك  نرى  كيف  ولكن  ال�سعرية.  التخييلية  العالمات 
ال���ذي ن�سعر  ال��ل��ون  اإن  ن��ق��ول  اأن  ف��ع��اًل؟ وه���ل مي��ك��ن 
ب���ه ه���و ال���ل���ون ن��ف�����س��ه؟. ت�����س��ري امل��وؤل��ف��ة اإىل ال��ن��ق��ا���ص 
ح��ول  ع�سر  ال�����س��اب��ع  ال��ق��رن  م��ن��ذ  امل��ث��ار  امليتافيزيقي 
جمرد  هي  اأم  بالفعل،  م��وج��ودة  الأل���وان  كانت  اإذا  ما 
ظاهرة داخلية؟. ثم ت�ستدعي يف ال�سياق نف�سه اجلدل 
الذي اأثري موؤخراُ على �سبكة الإنرتنت 2015(( حول 
على  اأبي�ص  اأم  اأزرق  على  اأ�سود  الف�ساتني:  اأح��د  ل��ون 
امل�ساركني  اإج��اب��ات  ت�سارب  اأن  اإىل  لتخل�ص  ذه��ب��ي؟، 
اأ�سبحنا  وبف�سله  الغمو�ص،  م��ن  معيناً  م��دى  يبني 
اأدمغتنا،  يف  جتري  التي  املعاجلة  عملية  فجاأة  ن��درك 
املوؤلفة  اأن  غري  )لل�سر(،  العلمي  التف�سري  وحماولت 
4% من  اأكرث من  اأن  واإح��الت علمية،  باإ�سارات  توؤكد، 
جزئياً،  اأو  كلياً  الأل��وان  بعمى  م�سابون  العامل  �سكان 
وم��ن ال��وا���س��ح اأن���ه ع���ادًة م��ا ي��ك��ون وراث��ي��اً، وه��و اأك��رث 
���س��ي��وع��اً ب��ني ال���رج���ال )واح����د م��ن اث��ن��ي ع�����س��ر رج��اًل 
ت��ق��ري��ب��اً(  بينما ي��ق��ل ب��ني ال��ن�����س��اء )واح����دة م��ن بني 

مائتي امراأة(. 

)3(
 يف اإط���الل���ة م��وغ��ل��ة يف ال��ت��اري��خ حت��ي��ل امل��وؤل��ف��ة اإىل 
اأن  اإىل  ال��ذي ذهب  79م(   / الأك��رب )24/23  بلينيو�ص 
األ���وان فقط هي:  اأرب��ع��ة  ي�ستخدمون  ك��ان��وا  الإغ��ري��ق 
الأ����س���ود، والأب��ي�����ص، والأح���م���ر، والأ���س��ف��ر، غ��ري اأن��ه��ا 
القدماء  امل�سريون  اأن قوله مبالغ فيه، فحتى  ترجح 
جلعل  ط��ري��ق��ة  ق.م  يف2500  ب��ال��ف��ع��ل  ي��ع��رف��ون  ك��ان��وا 
الفنانني  اأن  ال�سحيح  لكن  زه��اًء.  اأك��رث  الأزرق  اللون 
ع���دداً حم���دوداً  ي�ستخدمون  ك��ان��وا  ع��م��وم��اً  ال��ق��دام��ى 
من  امل�سنوعة  اأو  الأر����ص،  من  امل��اأخ��وذة  الأ�سباغ  من 
عدداً  الب�سرية  عرفت  اإذ  واحل�سرات،  النباتات  بع�ص 

غري  والبني.  والأ�سفر  كالأحمر  الأر�ص  �سبغات  من 
الع�سر  ا�سُتخدم منذ وقت مبكر يف  الأ�سباغ  اأقدم  اأن 

احلجري الأول قبل 350،000 �سنه م�ست. 
احل�سول  عملية  ت�سارعت  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  ويف 
على مواد التلوين وجتميعها وتداولها، بف�سل الثورة 
الكيميائية  امل����واد  م��ن  ك��ث��ري  اأ���س��ب��ح  ث��م  ال�����س��ن��اع��ي��ة، 
ما  لكن  ال�سناعية.  للعمليات  الثانوية  املنتجات  من 
دور  لها  وك��ان  اخرتاعها  مت  التي  اأو  املتاحة  الأ�سباغ 

رئي�ص يف تاريخ الفن وتطوره؟ 
ل��ق��د ط����ّور ف��ن��ان��و ع�����س��ر ال��ن��ه�����س��ة وال��ع�����س��ر ال��ذه��ب��ي 
ب�سكل واقعي، ولكن مت  ال�سوء والظل  لت�سور  تقنيات 
اأن  �سواء من خالل حقيقة  حتديد لوحاتهم على حد 
لديهم متاحاً اأو�سع من الأ�سباغ. اإل اأن بع�ص الأعمال 
يف ذلك الوقت ظلت غري مكتملة اأو مل تتجاوز الر�سم 
ال��ك��ايف  امل���ال  ل��دي��ه  ي��ك��ن  مل  ال��ف��ن��ان  لأن  التخطيطي؛ 
لق��ت��ن��اء الأ���س��ب��اغ امل��ك��ل��ف��ة ال��الزم��ة لإك��م��ال ال��ل��وح��ة. 
ال��زاه��ي  الأزرق  األ��رتام��اري��ن  ك��ان  امل��ث��ال  �سبيل  فعلى 
ثميناً جداً، حتى اأن اأ�سحاب العمل اأنف�سهم ي�سرتونه، 
يرون  واأحياناً  الدفع،  ي�ستطيع  ل  الفنان  لأن  غالباً، 
�سرورة و�سع عقد يحدد كمية ال�سبغ الباهظ الثمن 
امل�ستخدم يف اللوحة، لكي ل يختار الفنان �سبغاً بدياًل 
يف  القدامى  الفنانون  عانى  ذاته  ال�سياق  ويف  اأرخ�ص. 
�سريع  اأو  مغ�سو�ص  هو  ما  فمنها  بالأ�سباغ،  عالقتهم 
معاناة  وه��ي  القما�ص،  مع  �سلبياً  التفاعل  اأو  التحول 
املعا�سر  للفنان  اأتيح  ما  باملقارنة مع  تخيلها  ل ميكن 
م��ن م���واد واإم��ك��ان��ي��ات وت��ق��ن��ي��ات، ام���ت���داداً مل��رح��ل��ة ما 
امل��وؤرخ  يقول   .1841 ع��ام  املعدين  الطالء  اخ��رتاع  بعد 
هذه  عن  معرباً  با�ستوريو  مايكل  املعا�سر  الفرن�سي 
اأن تقول تاريخ اللوحة، لكن تاريخ  اجلزئية: »ميكنك 
الألوان حكاية خمتلفة جداً، واأو�سع من ذلك بكثري«.
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)4(
املوؤلفة  توثق  الأل���وان  راه��ن  اإل��ي��ه  اآل  مل��ا      وكخلفية 
ال��ع��ل��م��اء وال��ف��ن��ان��ني وامل�سممني  ك��ث��ري م��ن  ب��ذل��ه  م��ا 
وتوزيعها  الأل����وان  لتعيني  مهمة  ج��ه��وداً  واللغويني 
الفنان  بذله  مبا  خ�سو�ساً،  تنوه،  لكنها  وت�سنيفها. 
الهولندي اأ. بوجرت يف نهاية القرن ال�سابع ع�سر من 
األف  اإذ  املعروفة  الأل��وان  جميع  للتقاط  وا�سع  جهد 
املائية  الأل���وان  خلط  ف��ن  ع��ن  �سفحة   800 م��ن  كتاباً 
جديدة  اأ�سكال  اإنتاج  وطريقة  لون،  كل  وا�ستخدامات 

من الألوان.
لكن الهتمام بالألوان يتجاوز كونها ظاهرة طبيعية 
جمردة، اإىل كونها م�ساألة ثقافية اأي�ساً. فلناأخذ، على 
�سبيل املثال، فكرة ت�سنيف الألوان اإىل دافئة واأخرى 
واإن  دافئان،  والأ�سفر  الأحمر  اإن  نقول  �سوف  ح��ارة. 
م��وج��وداً  يكن  مل  الت�سنيف  ه��ذا  اأن  اإل  ب��ارد.  الأزرق 
اإىل  ت�سري  الثامن ع�سر، فهناك دلئل  القرن  اإل منذ 
دافئاً،  لوناً  الو�سطى  ال��ق��رون  يف  ُيَعد  ك��ان  الأزرق  اأن 
الأل��وان  اإىل  الأل��وان كلها. فالنظر  اأك��رث دفئاً من  بل 
)اإب��داع��ي��ة  ذات���ي���ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ي��ك��ون  اأن  اإذاً،  ي��ن��ب��غ��ي، 
جلميع  دقيقاً  عاملياً  و�سَف  ل  اأْن  وبخا�سة  ثقافية(، 

الألوان املعروفة.
لقد كان الكتاب الكال�سيكيون الغربيون ينظرون اإىل 
اأو  التهريج،  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  اأو  كطريقة  الأل��وان 
ال�سلوك ال�ساذ اأو الطفويل. حتى اأن كاتباً كالأمريكي 
لي�ست  باأنها  ي�سفها   )1819-1891( ملفيل  هريمان 
الأ���س��ي��اء حقاً  م��ن  ���س��وى خ���داع خ��ف��ي، ولي�ست ج���زءاً 

ولكنها مو�سوعة من اخلارج. 
الوحيدة  اأو  الأوىل  ه��ي  ملفيل  نظر  وج��ه��ة  ولي�ست 
�سذاجة  الربوت�ستانت  اأظ��ه��ر  فقد  ال��ت�����س��ور،  ه��ذا  يف 
ع��ق��ل��ي��ة ب�����س��ك��ل رئ��ي�����ص م��ن خ���الل ل��وح��ة م��ن الأ���س��ود 
والأب���ي�������ص، واإزال�������ة الأل�������وان امل���رح���ة م��ث��ل الأح���م���ر، 
الكني�سة،  والأزرق عن جدران  والأ�سفر،  والربتقايل، 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  اخل��ا���س��ة.  خ��زائ��ن مالب�سهم  وم���ن 
ناعم  خ��ط  الإغ��ري��ق، يف  نظر  ارتفعت، يف  الأل���وان  اأن 
اأغ��م��ق قلياًل  ف��الأ���س��ف��ر  الأ����س���ود:  اإىل  الأب��ي�����ص  م��ن 
وكان  الأ�سود،  من  قلياًل  اأخ��ف  والأزرق  الأبي�ص،  من 
القرن  قبل  الو�سط. ومل تظهر  والأخ�سر يف  الأحمر 
ال�سابع ع�سر فكرة اأن الأحمر والأ�سفر والأزرق األوان 
ثانوية،  والأرج��واين  والربتقايل  والأخ�سر  اأ�سا�سية، 
ثم اأتت فكرة نيوتن عن اأن الأبي�ص والأ�سود لي�سا من 

اأ�سا�ساً.  الألوان 
)5(

الثقافية،  والقيمة  املعنى  اإنتاج  اإن لالألوان وظيفة يف 
ل��ل��ون، لدى  ر�سمية  وق��وان��ني  ق��واع��د  ُوج���دت  اأن  ح��د 
الإغريق والرومان، وهناك مثلها يف ال�سني واليابان، 
ث���م ظ��ه��رت وازده������رت يف اأورب�����ا يف م��ن��ت�����س��ف ال��ق��رن 
يف  احل��دي��ث.  الع�سر  يف  اإل  تخفف  ومل  ع�سر  ال��ث��اين 
مما  اب��ت��داًء  �سيء  كل  يحدد  والقوانني  القواعد  تلك 
ي��اأك��ل��ه ال��ن��ا���ص اإىل م��ا ي��رت��دون��ه م��ن م��الب�����ص وكيف 
نظاماً  يوفر  الذي  الأمر  منازلهم.  ويرتبون  يوؤثثون 
مي��ك��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ي��ه ب��و���س��وح ي��ج��ع��ل ال��ت��م��ي��ي��ز بني 
الفوارق   ، ثمَّ الطبقات الجتماعية جلياً، ويحدد، من 

الج��ت��م��اع��ي��ة. ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ك��ان ع��ل��ى امل��زارع��ني 
اأن��ه��م  ع��ل��ى  ي��دل  م��ا  ويلب�سوا  ي��اأك��ل��وا  اأن  اأوال��ري��ف��ي��ني 
�سدئة،  بنّية  مالب�سهم  فاألوان  اأوريفيون،  مزارعون 
وك��ذل��ك احل��رف��ي��ون وغ��ريه��م، ف��ال يتعدى ك��ل منهم 
حدوده الجتماعية، فيت�سبه بفئة اأو طبقة اجتماعية 
»خم���ت���ارة« ل��ه��ا الأل�����وان املُ�����س��رق��ة امل�����س��ب��ع��ة، ك��الأح��م��ر 
اأدت��ه  ال��ذي  املهم  ال��دور  يت�سح  وهنا  مثاًل.  القرمزي 
الدللت  اللغة الجتماعية، ف�ساًل عن  الألوان بهذه 
الرمزية لالألوان كما �ساد يف منت�سف القرن الع�سرين 
مثاًل من نظرة اإىل اأن الوردي باعتباره لوناً للفتيات 
والن�ساء، والأزرق لالأنثى الناعمة، م�ستوحى رمبا من 
كارتباط  اأو  العذراء،  مرمي  ب�سورة  املرتبطة  رمزيته 
الأب��ي�����ص م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ب���ال���رثاء وال�����س��ل��ط��ة، اأو 
اأو النقاء اجلن�سي  رمزيته للطهر الديني وال�سوفية، 
كدللة لون ف�ستان العرو�ص. ولكن ل انغالق للرمزية 
تو�سيع  وهناك  واحل���داد،  امل��وت  ل��ون  اأي�ساً  فالأبي�ص 

لالأثر حد العتقاد بوظيفته الأخالقية والروحية.
)6(

تت�ساءل  ن��راه��ا؟  األ���وان  اأّي  الكلمات  حت��دد  ه��ل  ول��ك��ن 
املوؤلفة م�سريًة اإىل الربيطاين وليام اإيوارث غال�ستون 
هناك  اأن  لح��ظ  م��ن  اأول  باعتباره   )1809  -  1898  (
القدمي.  اليوناين  الأدب  يف  الأل���وان  ب�سدد  م��ا  خطاأ 
لكنه  بهومريو�ص،  كبرياً  معجباً  غال�ستون  كان  فقد 
واجه خ�سائ�ص مربكة يف اأثناء ا�ستغاله على مناذجه، 
اإىل  ليخل�ص  ���س��ع��ره،  يف  الأل����وان  درا���س��ة  على  فانكب 
تواتر الألوان على النحو التايل: الأ�سود اأكرث �سيوعاً 
والأح��م��ر )13(  م��رة،  والأب��ي�����ص )100(  م��رة،   )170(
 ) 10 مرة، والأ�سفر والأخ�سر والأرج��واين )اأقل من 
مرات، والأزرق )مرة واحدة(!. فذهب غال�ستون اإىل 
الإغ��ري��ق  اأن  �سوى  ممكن  تعليل  م��ن  لذلك  لي�ص  اأن 
ك��ان  ال��واق��ع  يف  ل��ك��ن  الأل�����وان.  بعمى  ك��ان��وا م�سابني 
للنا�ص، منذ اآلف ال�سنني، القدرة على روؤية الألوان، 
اإذ  ال�سبب،  هو  الأل��وان  عمى  يكون  اأن  لميكن  لذلك 
كان يف اإمكانهم روؤية الألوان اجلميلة، لكنهم رمبا مل 

ي�سعروا بروعتها كما يبدو. 
اللغة  وع���امل  للفيل�سوف  اآخ���ر  ج��ه��داً  ه��ن��اك  اأن  ع��ل��ى 
يف  ب��ذل��ه   )1829  -  1870  ( جيجر  لزارو�����ص  الأمل����اين 
القراآن،  اإذ قراأ  الأخرى،  القدمية  اللغات  التحقيق يف 
ال�سينية  الق�س�ص  ودر�ص  بالعربية،  املقد�ص  والكتاب 
من  الفيدا  وت��ران��ي��م  الأي�سلندية  وامل��الح��م  القدمية 
ال��ه��ن��د، ف��الح��ظ اأن���ه���ا ك��ل��ه��ا حت��ت��وي ع��ل��ى الإ����س���ارات 
من  العديد  تركت  واأن��ه��ا  ال��ل��ون،  عن  نف�سها  الغريبة 
ح�سا�سية  ت��ط��ور  اأن  جيجر  ويعتقد  ب��ع��ي��داً.  الأل����وان 
من  منه  التحقق  ميكن  املختلفة  الأل��وان  الب�سرجتاه 
كلمات  م��ن  اللغات  جميع  ب���داأت  فقد  لغاتهم،  خ��الل 
ث��م ج��اء الأحمر  الأبي�ص والأ���س��ود،  ال��ن��ور وال��ظ��الم: 
فالأ�سفر، فالأخ�سر ثم الأزرق. وقد اأكد ما ذهب اإليه 
اأج��راه��ا  ال�ستينيات  اأواخ���ر  يف  مو�سعة  درا���س��ة  جيجر 
ك���ل م���ن الأن���رثوب���ول���وج���ي الأم���ري���ك���ي ب��رن��ت ب��رل��ني 
اأن فئات اللون  واللغوي الأمريكي بول كاي، ما يعني 
توؤثر  التي  واأنه مل تكن لدينا كلمة )اللون(  فطرية، 
اأُج��رَي يف  اأو�سع  لكن حتقيقاً  اللون.  لهذا  ت�سورنا  يف 
الثمانينيات اأظهر اأن هناك ا�ستثناءات كثرية، فبع�ص 
واأخرى  الطريقة،  بهذه  بال�سرورة  تتطور  اللغات مل 
)هيمبا(  مثل  خمتلفاً،  اآخ��َر  تق�سيماً  لالألوان  جعلت 
لغة قبيلة يف جنوب غرب اأفريقيا التي تق�سم الطيف 
اأو خ�سائ�ص املعجم اللوين كما يف  اأجزاء،  اإىل خم�سة 

الكورية والرو�سية مثاًل.
)7(

كتاب مميز يف  ه��و  م��ا  بقدر  ل��الأل��وان«  ال�سرية  »احل��ي��اة 
والت�ساوؤلت  باملعلومات،  ثرية  مادة  فهو  الأل��وان،  تاريخ 
باأطرافها ب�سال�سة متنقلة  املوؤلفة وحتيط  التي تثريها 
بني ما هو تاريخي وما هو ثقايف، اأو جمايل عرب الع�سور، 
ع��اب��رة ح��واج��ز ت��ع��دد ال��ل��غ��ات وال��ث��ق��اف��ات والجت���اه���ات 
الفنية، معنية مبا ميكن ت�سميته باألوان الهام�ص مبوازاة 
فيها  متعلقاً  كان  ما  الإن�سانية  احل�سارة  يف  املن  األوان 
بالأ�سياء اأو الإن�سان اأو الطبيعة وحتولت اإيقاع احلياة، 
وما يحف بها من اإ�سارات و�سواهد تاريخية و�سياقية اأو 
بني  يجمع  فهو  ومو�سات،  وع��ادات  ومعتقدات  خرافات 
اأن  اإىل  ذل��ك  م��رّد  ولعل  التعبري،  و�سال�سة  البحث  دق��ة 
ال�سحفي  ومهنية  الباحث  منهجية  بني  جتمع  املوؤلفة 
يف  �سغلتها  فكرة  وليد  كان  الكتاب  فم�سروع  وحرفيته، 
اأك�سفورد  جامعة  يف  املاج�ستري  اأطروحة  اإجنازها  اأثناء 
ثم  ع�سر،  الثامن  القرن  يف  التنكرية  الن�ساء  اأزي��اء  عن 
باللون  اهتمامها  وتطور  ال�سحفي  املجال  يف  ا�ستغالها 
الثقايف   عملها  يف  امل��ج��اورة  وح��ق��ول��ه  الأل����وان  وث��ي��م��ات��ه 

الإيكونومي�ست. للفنون جملة  كمحررة 
------------------------
الكتاب: احلياة ال�سرية لالألوان 
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منظمة التعاون اإلسالمي ألغنيشكا غيرينسكا
يوسف شحادة *

تقدم الباحثة اأغني�شكا غريين�شكا كتابها املميز، الذي يدور حول منظمة التعاون االإ�شلمي، ون�شاأتها، وبنيتها التنظيمية، واأهدافها، وظروف عملها ال�شعب يف 
اأوقات ع�شيبة تعي�شها معظم االأقطار امل�شلمة. وتاأتي اأهمية الكتاب من كونه اأول موؤلف، يف اأوروبا على االأقل، خ�ش�س باأكمله لهذه املنظمة، التي ا�شتدت حاجة 
امل�شلمني اإليها كلما تكاثرت عليهم املحن، حتى اأ�شبحت مق�شدا لهم وقت ال�شدائد. وهذا ما دعا املوؤلفة اإىل االإ�شارة، يف مقدمة كتابها، اإىل اأهمية هذه املنظمة 
ملا متثل من ثقل ب�شري ي�شم مليارا ون�شف املليار من �شكان املعمورة، جتمعهم كلمة واحدة، هي »االأمة« التي تعد اأحد مفاهيم احل�شارة االإ�شلمية املميزة. وتوؤكد 
اأن اأهمية هذه املنظمة اأي�شا تنبع من كونها اأكرب منظمة عاملية بعد هيئة االأمم املتحدة، اإذ ت�شم يف �شفوفها 57 دولة ع�شوا يف هيئاتها من اأربع قارات، عدا 

الدول املراقبة، التي مل تقبل ع�شويتها الكاملة الأنها غري م�شلمة.

وثبت  مالحق،  وع��دة  ف�سول،  خم�سة  من  الكتاب  يتاألف 
اأغ��ن��ي�����س��ك��ا غ��ريي��ن�����س��ك��ا ق�سايا  ف��ي��ه��ا  ت��ن��اق�����ص  ب��الأ���س��م��اء، 
الإ���س��الم��ي، وجم��ال  ال��ت��ع��اون  ن�����س��اأة منظمة  ع��ن  متنوعة 
ع��م��ل��ه��ا، ون�����س��اط��ات��ه��ا ال��ت��ي ت��رتك��ز ع��ل��ى م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق 
 ،1969 عام  املنظمة  تاأ�س�ست  وقد  الأول.  املقام  الأو�سط يف 
واحد  ب�سوت  امل�سلمة  الدول  جتمع  اأن  اأهدافها  من  وكان 
حول الق�سايا امل�سريية التي تقلق اأبناء الأمة الإ�سالمية. 
اإعادة  ان�سبت على  املنظمة  اأن م�ساعي  اإىل  املوؤلفة  وت�سري 
الواحد  املجتمع  واأبناء  الأمة  �سفوف  بني  الت�سامن  بناء 
تغيريات  ط���راأت   2011 ع��ام  يف  الوطنية.  ال���دول  ن��ظ��ام  يف 
اإىل  ا�سمها  وتغري  وطابعها،  املنظمة  �سخ�سية  يف  كبرية 
ومنذ  ت�سمى،  كانت  اأن  بعد  الإ�سالمي«،  التعاون  »منظمة 
املوؤلفة  تورد  الإ�سالمي«.  املوؤتر  ب�«منظمة  الن�ساأة،  فرتة 
»درا�سة  اأن  من  يقول  ما  م��وؤي��دة  خ��ان،  �سعد  من  اقتبا�سا 
ال���ع���امل الإ����س���الم���ي احل���دي���ث ل���ن ت��ك��ون ك��ام��ل��ة م���ن دون 
ب��دا هذا  واإن  الإ���س��الم��ي«.  ال��ت��ع��اون  فهم ظ��اه��رة منظمة 
م�سوغاتها  اأن  ري��ب  ف��ال  م��ا،  ح��د  اإىل  فيه  مبالغا  ال��ك��الم 
منطقية  اأي�����س��ا  ت��ب��دو  املنظمة  ه��ذه  ���س��اأن  عظمة  لتبيان 
املنظمة  ه��ذه  تبقى  وامل�����س��اع��ب  ال��ه��زائ��م  »رغ���م  ت��وؤك��د:  اإذ 
د  واملوحِّ العاملية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على  الوحيد  الالعب 
يف  غريين�سكا  ت�سعى   .)10 )�ص  الإ�سالمية«  الدول  لقادة 
باأهمية  تتمتع  متعددة،  اأ�سئلة  على  الإج��اب��ة  اإىل  كتابها 
ت�ساوؤلتها  ومنها:  البحثية،  امل��ادة  اأ�سا�ص  وت�سكل  ك��ربى، 
الوقائع  وع��ن  للمنظمة،  الر�سمي  القانوين  الو�سع  عن 
الظاهرات  وع��ن  اإن�سائها.  يف  للتفكري  اأ�سا�سا  كانت  التي 
منطلقا  ال��دي��ن��ي  ال��ع��ام��ل  تعتمد  لأن  ال�سبب  ك��ان��ت  ال��ت��ي 
عن  اأ�سئلة  وتثري  ون�ساطاتها.  عملها  يف  ذلك  وتاأثري  لها، 
املهام التي ت�سعى املنظمة اإىل حتقيقها، وكيف تتمكن من 
حتقيق اأهدافها املو�سوعة ن�سب عينيها منذ ن�ساأتها؟ وما 
حتاول  وكيف  طريقها،  يف  حائاًل  تقف  التي  العقبات  هي 
التعاون  منظمة  لعبته  الذي  ال��دور  ولعل  عليها؟  التغلب 
الإ�سالمي،  العامل  �سيا�سات  ومنها  العاملية،  ال�سيا�سة  يف 
ح��ف��زت ال��ك��ات��ب��ة ع��ل��ى ال��ت��ح��ق��ق م��ن ت�����س��ع��ب��ات ه���ذا ال���دور 
احلرجة،  الفرتات  ت�سع  جعلها  كبري  وجهد  مبو�سوعية، 
ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة يف م���راح���ل م���ن ت��اري��خ��ه��ا غري 
التي  التحديات  على  للوقوف  التحليل  مو�سع  الطويل، 
واجهتها، وعلى الأخ�ص، يف منطقة ال�سرق الأو�سط. وما 

يثري الهتمام اأن غريين�سكا ت�ست�سرف يف مباحثها الآفاق 
املنظمة، وخططها  التي ترخي ظاللها على م�سرية عمل 

البعيد. للم�ستقبل 
على  معتمدة  املوؤلفة،  تقدم  الكتاب  من  الأول  الف�سل  يف 
قانونيا  ع��ر���س��ا  والإدارة،  ال��ق��ان��ون  جم��ال  يف  تخ�س�سها 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��ر���س��م��ي  ال��ق��ان��وين  املنظمة  و���س��ع  ي��ح��دد 
ما  الو�سع  ذل��ك  لتفا�سيل  دقيقا  تقوميا  وتقدم  العاملي، 
وقانونية.  تاريخية  قيمة  ذات  مبعلومات  املبحث  ي��رثي 
املنظمة  ل��ن�����س��اأة  مب��ق��ارب��ات��ه  فيت�سم  ال��ث��اين،  الف�سل  اأم���ا 
الإ����س���الم���ي���ة، ف��ن��ج��د حت��ل��ي��ال ل���ل���ظ���روف ال���ت���ي ت��ظ��اف��رت 
اإىل  اأدت  التي  امل�سببات  على  لل�سوء  وت�سليطا  لإن�سائها، 
وحتديدا  ال�سعودية،  العربية  دور  املوؤلفة  وتربز  قيامها. 
ومبادرته  الع�سرين،  القرن  �ستينيات  يف  في�سل  امللك  دور 
جهود  توحد  قوية،  اإ�سالمية  رابطة  بناء  على  العمل  يف 
الدول الإ�سالمية خلدمة اأبنائها. وقد كان لهذه الرابطة 
للقد�ص  امل�سلمني  وخ�سارة   ،1967 عام  حرب  بعد  تقوم  اأن 
وبقية فل�سطني، فقد هياأت تلك النك�سة الرتبة ال�ساحلة 
الحتالل  تهديدات  ملواجهة  امل�سلمة،  الدول  بني  للتقارب 
خطره  ودرء  عقاله،  من  املنفلت  والتو�سعي  ال�ستيطاين، 
غريين�سكا،  ح�سب  ذل��ك،  ك��ل  الإ���س��الم��ي��ة.  املقد�سات  ع��ن 
وت��ع��دد  الإ���س��الم��ي.  امل���وؤت���ر  اإن�����س��اء منظمة  اإىل  اأف�����س��ى 
لتلك  امل��وؤ���س�����س��ة  ال����دول  اأ���س��م��اء  وتف�سيل  ب�����س��رح  ال��ك��ات��ب��ة 
وتلك  لح��ق��ا،  ع�سويتها  طلبت  التي  والأق��ط��ار  املنظمة، 
هنا  الإ���س��ارة  وجت��در  الع�سوية.  لنيل  طلبها  رف�ص  التي 
التي  التاريخية  الوقائع  ب�سرد  تكتفي  ل  الكاتبة  اأن  اإىل 
راف���ق���ت ظ��ه��ور امل��ن��ظ��م��ة، ب���ل ت�����س��ع حت��ل��ي��الت مل���ا ج���اء يف 
الن�ساأة. فتقبل على قراءة ما ن�سر  املتعلقة بهذه  الأدبيات 
يف �سفحات ال�سحف، ويف املن�سورات ال�سادرة عن املنظمة 
اأن  ال�����س��ائ��د  الع��ت��ق��اد  �سحة  غريين�سكا  وت��وؤك��د  نف�سها. 
امل�سجد  حرق  كان  التعاون  منظمة  لقيام  املبا�سر  ال�سبب 
 .1969 عام  اأغ�سط�ص   21 يف  ال�سريف  القد�ص  يف  الأق�سى 
وترى اأن هذه الواقعة هزت الأمة الإ�سالمية، زاعمة اأنها 
�سمحت بالتغلب على الفرقة والنق�سامات الإيديولوجية 
- ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ال��داخ��ل��ي��ة، و���س��ج��ع��ت ع��ل��ى ت��وح��ي��د ال��ب��الد 
امل�سلمة بفكرة بناء �سرح ذي بعد عاملي، ميكن له اأن ميثل 
اأمة امل�سلمني وق�ساياهم امللحة. بيد اأن الكاتبة ت�ستق�سي 
ج���ذور ال��ت��ع��اون الإ���س��الم��ي، وت���رى اأن��ه��ا تتد اإىل اأغ���وار 

ووفق  بعقود.  الأق�سى  حريق  قبل  ما  اإىل  ترجع  عميقة، 
ال��ت��ي �ساعدت  ال���ظ���روف،  ا���س��ت��ن��ت��اج��ات��ه��ا، ف���اإن يف م��ق��دم��ة 
ال��ع��وام��ل  ال��راب��ط��ة الإ���س��الم��ي��ة، ك��ان��ت  ت��ل��ك  ع��ل��ى ت�سكيل 
املنحى  ذات  اجل��دي��دة  ال��ت��ي��ارات  ون�����س��وء  اجليو�سيا�سية، 
التا�سع  القرن  نهاية  يف  �سادت  التي  ال�سيا�سي،  الفل�سفي 
ع�سر وبداية القرن الع�سرين، وتقاليد املجتمعات امل�سلمة، 
وموؤثرات العقيدة الإ�سالمية. اإىل جانب ذلك كله ت�سيف 
ذك��ره،  �سبق  عما  اأهمية  تقل  ل  اأخ��رى  عوامل  غريين�سكا 
راب��ط��ة  اإي��ج��اد  اإىل  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  ط��م��وح��ات  اأه��م��ه��ا 
القومية.  ال��وح��دة  مفهوم  غ���رار  على  م��وح��دة  اإ���س��الم��ي��ة 
وق���د ل��ع��ب م��ف��ه��وم��ا »ال���وح���دة الإ���س��الم��ي��ة« و«الأخ������وة«، 
اللذان يتجليان بكلمة »اأمة«، لعبا دورا عظيم الأهمية يف 
اإىل  الكاتبة  وتعود  الفكرة.  ا�ست�ساغة هذه  على  حتفيزهم 
الأف��غ��اين،  ال��دي��ن  كجمال  امل�سلمني،  الإ�سالحيني  ف��رتة 
وحم���م���د ر���س��ي��د ر����س���ا، وغ���ريه���م���ا مم���ن ن������ادوا ب��راب��ط��ة 
واح��دة.  بوتقة  يف  امل�سلمني  اأم��ة  جتمع  موحدة  اإ�سالمية 
طموحات  ب��ني  اأح��ي��ان��ا  تخلط  الكاتبة  اأن  ل��ل��ق��ارئ  وي��ب��دو 
اأو  )احلقيقية  امل�سرتكة  ال�سيا�سية  القيادة  اإىل  الزعماء 
ت�سعها  التي  اخلالفة  ومفهوم  ت�سميها(  كما   - الرمزية 
الذي ت�سري  املهم،  الأمر  اأن  بيد  مثيال لتلك الطموحات. 
ال�سعي  يف  اأ�سهمت  متعددة  عوامل  ذك��ر  هو  املوؤلفة،  اإليه 
ال�سيا�سي  الفكر  منجز  بتاأثري  ن�ساأت  وق��د  ال��وح��دة،  اإىل 
الظروف  ظل  يف  خما�سه  ك��ان  ال��ذي  احلديث  الإ�سالمي 
ال�سرق  يف  الكولينيالية،  بعد  ما  فرتة  يف  اجليو�سيا�سية، 
الأو�سط، واأفريقيا، وجنوب �سرق اآ�سيا. وجدير بالهتمام 
ال��ذي  بالظلم،  ال�سعور  اأن  ال�سائب  غريين�سكا  ا�ستنتاج 
الغربية،  الإمربيالية  هيمنة  نتيجة  البلدان  بهذه  حلق 
الذي  التقليدي  احلياة  منط  غربيا(  جعله  )اأي  وتغريب 
األ��ف��ه ���س��ك��ان��ه��ا، ج��ع��ال امل�����س��ل��م��ني ي�����س��ع��رون ب��اخل��ط��ر على 
ُيخ�س�ص  ب��ه��م.  اخل��ا���س��ة  والثقافية  ال�سيا�سية  هويتهم 
ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث ل���س��ت��ع��را���ص ب��ن��ي��ة امل��ن��ظ��م��ة ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة، 
ويف م��ق��دم��ة ذل���ك م��ق��ره��ا، وه��ي��ئ��ات��ه��ا امل��رج��ع��ي��ة، واأح��ك��ام 
و�سف  ع��ل��ى  ه��ن��ا  امل��وؤل��ف��ة  وت��رك��ز  �سفوفها.  يف  الع�سوية 
ناحية  التعاون من  بناء منظمة  التي حدثت يف  املتغريات 
طويل  بحديث  وتاأتي  واآلياته.  عملها  وبرنامج  تنظيمية، 
و�سفا  ت�سمل  كثرية  بتفا�سيل  حافل  املنظمة،  �سمات  عن 
وتتو�سع  واأه��داف��ه��ا.  وم��ب��ادئ��ه��ا،  ومنطلقاتها،  ل�سعارها، 
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وتغيري  املنظمة،  اإ�سالح  الكالم عن حماولت  الباحثة يف 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اإىل  م�����س��رية  التنظيمي  هيكلها 
منظمة  اإىل  الإ�سالمي  املوؤتر  منظمة  من  ا�سمها  تغيري 
م�ستفي�ص،  ب�سكل  الكاتبة  ت�ستعر�ص  الإ�سالمي.  التعاون 
ولكنه من�سق، ي�سري على هدى نهج علمي �سفاف ومتزن، 
ت�ستعر�ص معلومات قيمة عن مراكز املنظمة، ومعاهدها، 
جلنة  ومنها  املتعددة،  الثابتة  وجلانها  املتعاقبة،  وقممها 
القد�ص، وجلنة الثقافة والإعالم، وجلنة حقوق الإن�سان. 
وتذكره  اإل  هنا  �سيئا  غريين�سكا  ت��رتك  ل  احلقيقة،  ويف 
وت�سرحه باإ�سهاب، ليجد القارئ كل ما يبتغيه من معرفة 

عن هيكلية املنظمة، واإداراتها، وبرامج عملها.   
املنظمة  لعمل  حتليل  على  فيحتوي  ال��راب��ع،  الف�سل  اأم��ا 
اأن ن�ساطها  ب��ح��وث��ه��ا،  ب��ن��اء ع��ل��ى  ال��ك��ات��ب��ة،  ح��ي��ث لح��ظ��ت 
بدفاعها  ذل���ك  وجت��ل��ى  م��ن��ظ��م،  ب�سكل  وت��ريت��ه  زادت  ق��د 
بطبيعة  راأ�سها،  وعلى  املقد�سة،  الإ�سالمية  الأماكن  عن 
امل��ح��ت��ل��ة. وق��د  الإ���س��الم��ي��ة يف فل�سطني  احل���ال، الأوق����اف 
�ستى،  جم���الت  ي�سم  �سامال  دورا  تلعب  املنظمة  اأخ���ذت 
ن��واح��ي  م��ن  ن��اح��ي��ة  ك��ل  اأن ي�سل  ن��ط��اق عملها  ك���اد  ح��ت��ى 
م�ساريع  فللمنظمة  الإ���س��الم��ي��ة.  امل��ج��ت��م��ع��ات  يف  احل��ي��اة 
كثرية تقيمها، وبرامج فاعلة، وموؤترات تعقد با�ستمرار، 
وترتيبات قانونية تتعلق باأعمال كثرية يف جمال التجارة 
العاملية، وال�سريفة الإ�سالمية، وحماية البيئة، ومعاجلة 
بالتعليم،  واله��ت��م��ام  وال��ث��ق��اف��ة،  احل�����س��اري��ة  ال��ت��ه��دي��دات 
بالطرق  النزاعات  وحل  الإن�سانية،  امل�ساعدات  ووتقدمي 
ال�����س��ل��م��ي��ة، وحم���ارب���ة الإره������اب، وال���وق���وف ���س��د ان��ت�����س��ار 
والطفل،  امل���راأة  ح��ق��وق  وت��اأي��ي��د  ال�سامل،  ال��دم��ار  اأ�سلحة 
الكاتبة  الت�سامح، وتفعيل حوار احل�سارات. وتويل  ون�سر 
برنامج ال�سنوات الع�سر اهتماما خا�سا، وهو الذي انطلق 
لكنه  املنظمة،  عمل  من  مهما  ج��زءا  م�سكال   2005 عام  يف 
التغريات  ب�سبب  يكمل  ومل  الطريق،  منت�سف  يف  توقف 
هنا  جن��د  ذل��ك  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  بنيتها.  على  ط���راأت  ال��ت��ي 
من  ردحا  الإ�سالمية  الهيئات  بها  ان�سغلت  مل�سائل  عر�سا 
منظمة  منجزات  �ساردة  راأيها  املوؤلفة  فيها  تبدي  الزمن، 
التعاون، واإخفاقاتها يف حتقيق ما كانت ت�سبو اإليه. ومن 
الإن�سان،  حقوق  وحماية  الإره���اب،  حم��ارب��ة  ق�سية  ذل��ك 
وال����وق����وف يف وج����ه ال��ت��خ��وي��ف م���ن الإ�����س����الم، وح��م��اي��ة 
الأقليات امل�سلمة، وتكثيف العمل الإن�ساين، ودعم التطور 
يف  والعلمي  الجتماعي  والتقدم  والتعليم،  القت�سادي، 

البلدان الأع�ساء، وتبني احلل ال�سلمي للنزاعات. 
يف ال��ف�����س��ل اخل��ام�����ص ت��ت��ع��ر���ص ال��ك��ات��ب��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات التي 
ت��واج��ه��ه��ا امل��ن��ظ��م��ة يف ال�����س��رق الأو�����س����ط، وت��خ��ل�����ص اإىل 
تخ�س�ص  فراها  امل�سداقية،  من  كثري  فيها  ا�ستنتاجات 
�سائب  فعل  وهذا  الفل�سطينية،  للق�سية  كثرية  �سفحات 
وم�����س��وغ. ف��ال��ق��د���ص ك��ان��ت ال�����س��ب��ب امل��ب��ا���س��ر لإن�����س��اء ه��ذه 
اأن ت�سغل �سفحات كثرية  الرابطة الإ�سالمية، وحري بها 
ال�سرق  النزاعات  املوؤلفة  تناق�ص  الكتاب.  من مباحث هذا 
بالطرق  حللها  املنظمة  م�ساعي  ع��ل��ى  م��رك��زة  اأو���س��ط��ي��ة 
ال��دول  ب��ني  ال��داخ��ل��ي��ة  الأزم����ات  ع��ن  وت��ت��ح��دث  ال�سلمية. 
الأع�����س��اء، ويف ق��ل��ب ذل��ك ال�����س��راع��ات ال��ت��ي ن�����س��اأت داخ��ل 
بالربيع  �سمي  م��ا  ح��دوث  بعد  خا�سة  العربية،  الأق��ط��ار 
ال��ع��رب��ي. ث���م ت��ن��ت��ق��ل اإىل احل���دي���ث ع���ن اخل���الف���ات ال��ت��ي 
بني  الدموي  النزاع  من  بدءا  املنظمة،  اأع�ساء  بني  ن�ساأت 

 ،1970 ع���ام  يف  الفل�سطينية  ال��ت��ح��ري��ر  وم��ن��ظ��م��ة  الأردن 
 ،1988-1980 الإي��ران��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  احل���رب  ع��ل��ى  وت��ع��رج 
وتتناول   .1990 ع��ام  للكويت  العراقي  الغزو  بعدها  وم��ن 
الإ�سالمية  الأقطار  بني  النزاعات  ق�سية  اأي�سا،  بالبحث، 
ب�سكل  تتحدث  البند،  ه��ذا  وحت��ت  امل�سلمة،  غ��ري  وال���دول 
وال��غ��زو  اأف��غ��ان�����س��ت��ان،  يف  ال�سوفييتي  ال��ت��دخ��ل  ع��ن  رئي�ص 
اليوناين  الرتكي  والنزاع  واأفغان�ستان،  للعراق  الأمريكي 
ح���ول ق��رب���ص، وال�����س��راع ب��ني اأذرب��ي��ج��ان واأرم��ي��ن��ي��ا على 
م��رت��ف��ع��ات ق���رة ب���اغ )ن���اغ���ورين ك���ارب���اخ(. وث��م��ة ب��ح��ث له 
اأهمية كبرية يرتبط مب�ساألة الأزمات الداخلية يف الدول 
ال��ت��ي تقطنها ج��ال��ي��ات م�����س��ل��م��ة، وق��د  الإ���س��الم��ي��ة،  غ��ري 
تفاقمت حدتها يف الآونة الأخرية يف ميامنار، حيث يقتل 
ال�سراعات  الكاتبة هذه  وتعدد  الروهينغيا.  �سعب  وي�سرد 
البو�سنة والهر�سك،  اأزمات داخلية بدءا من  التي ت�سميها 
وانتهاء  وك�سمري،  وجمو  و�سرياليون  بال�سومال  م��رورا 
يف  املوؤلفة  تقع  اأن  للغرابة  املثري  الأم��ر  ولكن  مبيامنار. 
تناق�ص بنّي، اإذ ت�سع القد�ص اأي�سا حتت هذا البند، اأي ما 
يعني اأن �سكانها اأقلية م�سلمة يف بلد غري م�سلم، رغم اأنها 
الحتالل  واقعة حتت  اأنها منطقة  ذاتها  الفقرة  تذكر يف 

الإ�سرائيلي!        
منظمة  عاملية  ح��ول  م�ستفي�ص  نقا�ص  يف  الكاتبة  تدخل 
الباحثني  بع�ص  اأف��ك��ار  م�ستعر�سة  الإ���س��الم��ي  ال��ت��ع��اون 
الذين يعدونها منظمة اإقليمية، من وجهة نظر جغرافية، 
ولكنها تقر براأي اآخرين مثل: مينيك�ص، وفا�سيلكوف�سكي، 
فهي  عاملية،  منظمة  اأنها  على  ت�سنيفها  بوجوب  القائل 
اأنه ل وجود  كما  واح��دة،  بلدانها جغرافية  بتعدد  تتعدى 
تعرج  الإقليم.  ملفهوم  ال��دويل  النظام  يف  حم��دد  لتعريف 
املوؤلفة على مفهومي الأمة واخلالفة من منظور تاريخي 
م�ساألة  وت��ن��اق�����ص  امل�سلمني.  تفكري  يف  اأهميتهما  مبينة 
ال���وح���دة الإ���س��الم��ي��ة م��ق��اب��ل م��ف��ه��وم ال���وح���دة ال��ق��وم��ي��ة، 
وانق�سام العرب بني داعم وموؤيد لأحد هذين التوجهني. 
مييز  ما  اأن  اإليها،  تخل�ص  التي  ال�ستنتاجات،  يف  وتوؤكد 
النزاعات  الدوؤوب حلل  الإ�سالمي �سعيها  التعاون  منظمة 
من  كثري  يف  ف�سلت  اأنها  مع  ال�سلمية،  بالطرق  املختلفة 
يف  ذريعا  ف�سال  ف�سلت  اأنها  وترى  ذلك.  بتحقيق  الأحيان 

اخلالفات.  وح��ل  ال�سراعات،  للجم  و�ساطاتها  من  كثري 
وال���س��ت��ن��ت��اج امل��وف��ق ال����ذي ت�����س��ل اإل��ي��ه امل��وؤل��ف��ة ي��ف��ي��د اأن 
ال�سيا�سية،  واخل��الف��ات  التنظيمية،  الهيكلية  ن�سج  ع��دم 
على  ع�سية  ظلت  اأنها  مع  املنظمة،  عمل  �سلت  ما  كثريا 
املا�سية،  القليلة  اال�����س��ن��وات  ويف  الإق�����س��اء.  اأو  التهمي�ص 
وج���د ذل���ك ال��ث��ب��ات ان��ع��ك��ا���س��ا لإر����س���اء ع��الق��ات ال��ت��ع��اون، 
فهي،  ع��دي��دة.  واإقليمية  عاملية  منظمات  م��ع  وتقويتها، 
على حد زعم غريين�سكا، تبتعد عن كونها جمرد منتدى 
وت�سري  ال�سيا�سيني،  اأع�����س��ائ��ه  لأج��ن��دة  خا�سع  للنقا�ص، 
اأن تكون هيئة عاملية فاعلة وم�ستقلة، ت�سعى  بثقة باجتاه 
اأن  اأهدافها ومراميها املن�سودة. وترى املوؤلفة  اإىل حتقيق 
من  حتد  ملزمة،  ومبادئ  باأحكام  ي�سرت�سد  التوجه  ه��ذا 
ال�سيقة لأع�سائها. وبالرغم من هذه  ال�سيا�سية  امل�سالح 
ال�سمود،  على  املنظمة  بقدرة  الكاتبة  تبديها  التي  الثقة 
مثل  منطقة  يف  ال�سيا�سي  ال��واق��ع  ج��ربوت  تن�سى  ل  فهي 
املوؤثرين  الأع�����س��اء  م�سالح  ب��اأن  فتقر  الأو���س��ط،  ال�سرق 
منظمة  اأي��ة  اأن  وت��وؤك��د  املنظمة.  عمل  يف  ت��اأث��ريات  تلك 
ال�سيا�سي  التاأثري  عن  مناأى  يف  تكون  اأن  ميكن  ل  عاملية 
خالل  ا�ستطاعت  املنظمة  اأن  وت��زع��م  ال��ك��ب��ار.  لأع�سائها 
اخل�سوع  حالة  من  تخرج  اأن  املن�سرمة  الع�سر  ال�سنوات 
ملجموعة من الدول املهيمنة، اإىل م�ستوى املنظمة العاملية 
ذات النظام القانوين الذي يت�ساوى فيه الأع�ساء جميعا. 
اأن  م��وؤك��دة  كتابها  امل��وؤل��ف��ة  تنهي  املتفائلة  ال��ن��ربة  وب��ه��ذه 
اأن ينظر اإىل دور  هذه التطورات الإيجابية ت�سمح للعامل 
تقوم مبهامها يف  كي  ا�ستح�سان،  نظرة  امل�ستقبلي  املنظمة 

�سمان ال�سلم والأمن ببعديهما الإقليمي والعاملي. 
يقدم  كونه  بالهتمام  جدير  الكتاب  هذا  اإن  القول  ميكن 
�سديدة  ثرة، تطرح من خاللها موؤلفته ق�سايا  معلومات 
الأهمية م�ستقدمة ا�ستنتاجات قيمة يف جمملها، تفيد يف 
خالل  وم��ن  الإ���س��الم��ي.  التعاون  منظمة  عمل  اآلية  فهم 
الروؤى املطروحة، يلمح القارئ نظرة جديدة وجدية اإىل 
اأهمية معاجلة  يدرك مدى  املطروقة، جتعله  املو�سوعات 
اإليها،  ق�سايا تلك املنظمة الإ�سالمية التي ت�سد امل�سلمني 
ل  واأخ���رًيا  يعي�سونها.  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  اأح��ل��ك  يف  وخا�سة 
نوعه،  من  الأول  يعد  الكتاب  هذا  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد 
التعاون  منظمة  ب�سوؤون  يتعلق  ما  لكل  باأكمله  املخ�س�ص 
امل�سلمني وغريهم  الإ�سالمي، و�سجونها، ودورها يف حياة 

يف العامل. 

ن�ساأتها،   - الإ�سالمي  التعاون  منظمة  الكتاب:  عنوان 
�سماتها ون�ساطها يف منطقة ال�سرق الأو�سط
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