
جمادى اآلخرة 1440هـ - فبراير 2019م

1

هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

من �ل�سعر�ء �لأجانب �لذين يرتدَّد �سدى �لعرب يف ق�سائدهم فرن�سي�س وليام لودرديل �آدمز 
)1862-1893(، �ساعر ورو�ئي بريطاين، �أبوه عامل يف �لتاريخ �لطبيعي، و�أمه رو�ئية. هاجر 
�إىل �أ�سرت�ليا حيث ق�سى معظم حياته متفرغا للكتابة. كان غزيَر �لإنتاج رغم �أن �لعمر مل 
ميتد به �أكرث من و�حد وثالثني عاما؛ فقد �سدرت له ثالث رو�يات وجمموعة ق�س�سية، 
�إ�سافة لأعماله �ل�سعرية. �نطالقا من توجهاته �ل�سرت�كية، �هتمَّ فرن�سي�س �آدمز يف �أعماله 
بالطبقات �مل�سحوقة و�ل�سعوب �ملظلومة؛ لذلك حني ذهب �إىل �لإ�سكندرية هاجم �لحتالل 

�لإجنليزي مل�سر، و�ألَّف كتابا يف ذلك عنو�نه »م�سر �جلديدة«، ُن�ِسر بعد وفاته �سنة 1893. 
ويف معظم �أر��سي �لإمرب�طورية �لتي »ل تغيب عنها �ل�سم�س«، كانت هناك �حتجاجات د�ئمة 
�لدعاية  �لرغم من موجات  نف�سها، على  �لإجنليزي، بل حتى يف بريطانيا  �ل�ستعمار  �سد 
�لآخرين  �أر��سي  �حتالل  ي�ستنكرون  �لربيطانيني  من  كثري  كان  لالإمربيالية،  �ملوؤيدة 
�لإجنليز، عرب  �لأحيان م�ساعر متناق�سة بني �جلنود  نتج عن هذ� يف معظم  بالقوة، وقد 

عنها فرن�سي�س �آدمز يف ق�سيدته »�إجنلرت� يف م�سر«، نرتجم له هذه �لق�سيدة �ملهمة:

ُرَقاِت �ل�ّساِدَرْه ْم�ِس، ُغَباِر �لَقاِهَرْه...    ُمْرَهًقا بالطُّ ِمْن �َسَنا �ل�سَّ
َنْت...    َنْخلَها، َعبـْـِر �َسَمـاٍء �ساِفـَرْه ُزْرَقٍة �ســـافيٍة قـــــد َح�سَ

َعَبــَرْت ناِفذِتـــــي ُمْفــَعَمـــًة...    ِبــُبكـاها �أُْغِنَيــاٌت �سـاِحـــَرْه
�أْذَهلَتـْني ِمْن �ُسَباتــي َخـاِفـًقــا...    ما �أَُحْيالها �ملُ�ِسيقى �ل�ّساِهَرْه!

ـَت �َسَمــاٍء ُحــــّرٍة...    ُذْقُت ميالَد �ل�ّسِنني �لَباِهَرْه هـــاُهنا َتْ
و�أرى �لأْجنـاَد ُتخفي َدْمــَعها...    َهَمـٌج ذ�ُت ِحــَر�ٍب ماِكــَرْه

*****
ــُت ُطول...    ُثّم َوَقْفــُت، ناِظـــر� َمْذهـول لذ�؛ َقَفـــْزُت وَرَك�سْ

ُبول ُبول...    َحّتى �َسِمْعُت �لّناَي و�لطُّ َحّتى �َسِمْعُت �لّناَي و�لطُّ
ِخيــال ُبول...    ُمْرِجَفــة َهَو�َءهــا �لدَّ ْلتـــر� �َسَتـْقــَرُع �لطُّ �إجْنِ

ر� ْلرت�«...    �َسِمْعُت ناًيا �َساِرًيا ُمَزجْمِ ْلرت�، �إجْنِ ْلرت�، �إجْنِ »�إجِنِ
ْلرت�...    وَنْخِنُق �حُلّريــَّة �لتي َنرى! »َنْحُن ُهـَنا َن�َسِرُقُكْم لجْنِ
ْلرت�«!...    �َسِمْعُت َطْباًل �َسِر�ًسا وهاِدر� ْلرت�، �إجْنِ ْلرت�، �إجْنِ »�إجْنِ
!»� �ِسٍد ِبال �ْمرِتَ »َنْحُن َعَتاُد َمْن �َسطا وَغَدر�...    وغا�سِب ُم�ْسَتاأْ

*****
اِمَتْه...    بني َخْوٍف وُنفـــو�ٍس ثاِئــــَرْه فوًفا �سَ و�أتى �لُعْرُب �سُ

اِفـــَرْه َفتلَـــّقــاُهـــْم ِبَعـــْزٍف �أ�ِســـٍر...    قاِرُع �لّطْبِل وَربُّ �ل�سَّ
َتــ�ِســــد...    ل ُيَبايل باجُلمــــوِع �لكــاِثَرْه و�أَتاُهـْم َع�ْسَكــٌر ُمْ
�آِه يا َرّبــاُه َكــْم �أْحـَبــْبُتــُهْم...    �أْهــُل َباأْ�ٍس وُقلــــــوٍب قاِهَرْه!
ُتُهْم...    �أْهُل َوْهـــٍم وَعــقــــوٍل باِئـَرْه! �آِه يا َرّبــاُه َكـــْم �أْبَغ�سْ

ل�ْسُت �أْدري �أيَّ قلبيَّ َلُهـْم...    ِحنَي �أْب�َسْرُت �لُقَوى �ملُ�ْسَتْعِمَرْه
يف َنَهـــاٍر �أَْغَبــٍر ُمْكَتِئٍب...    ُمْنَهــٍك يف ُطُرقــاِت �لَقاِهـــَرْه

*****
ــا �أْم َهًوى َجِميال ا َمْعُلول...    �أَكـــاَن ُبْغ�سً ُهـــناَك ُحْلــــِمي َقْد َنَ
ُبـول ُبـول...    ِحنَي �َسِمْعُت �لنَّاَي و�لطُّ  ِحنَي �َسِمْعُت �لّناَي و�لطُّ

ِخــيــال ُبــول...    ُمْرِجَفــًة َهَو�َءها �لدَّ ْلـرت� �سَتـْقــَرُع �لطُّ �إجْنِ
»ُجُنوُدنا، ُجُنوُدنا، ُجُنوُدنا«!...    �َسِمْعُت نايـًا �َساِرًيا ُمَدْنِدنا

َجاُل ِنْعَم �ملُْقَتَنى؟!« ْلتــر� وَلـْنَدنا...    َتْفديهما �لرِّ »�أل َتـَرى �إجْنِ
»ُجُنوُدنا، ُجُنوُدنا، ُجُنوُدنا«!...    �َسِمْعُت َطْباًل �َسِر�ًسا و�أْرَعنا
»�أَد�ِئًما تكوُن َعْبـًد� ُمْذِعنا...    وقاِتال ل َتْرَحُم �ملُ�ْسَتاأِْمنا؟«

*****
لـْن �أَر�هــا �أَبـــًد� كاِلــَحـــًة...    ِبُعيــوٍن ُمْرَهَقـــاٍت �ساِجــَرْه

ــَبــًة...    َدّقِت �ل�ّساَعــُة، هــذي �لآِخَرْه فاملاليــنُي �أَتـْت غا�سِ
ْلرت� َح�ْسُبُكُم...    هـــذه �لّنـــاُر �أَتْتــُكـْم فاِئـــَرْه و�َس �جْنْ يا ُل�سُ

ــاُرها...    َج�َســـٌع طـاٍغ وَنْفــ�ٌس فاِجــَرْه نـَُبــالُء �جْنْلتـــر� ُتّ
ْلتــر� ...    حني َتْعوي يف َجِحيٍم هاِدَرْه! فَتـ�َســّدو� جُلنـوِد �جْنِ

*****
�أّو�ُه، لكــّني َعْرْفــُت �لِقــيــال...    هنــاَك مــات ثاِئـــٌر َمْقــتـول

ُبــول ـــْلـرت� �ستقـــرُع �لطُّ ُبــول...    �إجْنِ حني �َسِمْعُت �لّناَي و�لطُّ
ِخـــيال...    »ُجُنـوُدنا، ُجُنـوُدنا، ُجُنــوُدنا«! ُمْرِجــَفـــًة َهـو�َءها �لدَّ

ًــا ُمَدْنِدنا...    »قد حاَن �أْن ُتوِقَف ُحْمًقــا َبيِّنا �َسِمْعــُت ناًيـا �ساريـ
قد حــاَن �أْن متــوَت �أو ُتَهْيِمنا«...    »ُجُنــوُدنا، ُجُنــوُدنا، ُجُنـوُدنا«!

�َسِمْعــُت َطْباًل �َســِر�ًسا وُمْعـِلنا...
»قد حاَن �أْن َتْك�ِسَر َقْيًد� �أْرَعـنا...    قد حاَن �أْن تكوَن ُحّر� ُموؤِْمنا«!
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ميالد االعتقاد الحديث: اإليمان والحكم من 
العصور الوسطى إلى عصر التنوير.. إليثان شاغان

محمد الشيخ *
من اكتشافات المحدثين، التي ظلت خفية على الكثير من األقدمين، أن لكل شيء، كيفما كان شأنه، تاريًخا. ثمة من المفكرين من أرَّخ للحقيقة، 
وثمة منهم من أرخ للكذب، ومنهم من أرخ للضحك؛ بل منهم حتى من أرخ للجنون... واليوم، يلتحق بهم مؤرخ أمريكي إذ عني بالتأريخ »لالعتقاد«، 
ال سيما في داللته الدينية: االعتقاد الديني أو اإليمان. ففي أحدث إصداراته ـ »مولد االعتقاد الحديث« )2018( ـ  يستقصي المؤلف تاريخ االعتقاد في 
الغرب المسيحي من العصور الوسطى إلى عصر التنوير، كاشفًا للمرة األولى كيف نشأت مقولة متميزة لالعتقاد الحديث. ولم يركز المؤرخ على 
اس أو ما الذي يؤمنون به ـ وهو األمر الذي عني به عصر اإلصالح الديني ـ وإنما ركز على مسألة ما الذي يعتبره الناس »اعتقادا«.  ما الذي يعتقده النَّ
وكانت بغيته من الكتاب بيان كيف حدث إن غدا االعتقاد يحتل هذا الموقع التناقضي في العالم الحديث: صار المقولة األساسية التي بواسطتها 
نعبر عن أحكامنا عن العلم والمجتمع والمقدس، ولكن ذلك تمَّ على حساب االحتكار الذي كان الدين، طيلة عصور ما قبل الحداثة، يحتكر به هذا 

المفهوم. فلم يعد االعتقاد حكرا على الدين وحده، بل تعمم مفهوم »االعتقاد« تعممه المعروف اليوم.

�إ�سكال �لكتاب
ذ�ت يوم �أجرى �لأديب �لرو�سي �لكبري ليون تول�ستوي مقارنة غريبة 
بني �ملوؤرخني وفاقدي �ل�سمع، فوجد �أن كليهما  يجيب عن �أ�سئلة مل 
يطرحها �أحد. ول يخفي موؤلف هذ� �لكتاب �أنه �سعر باحلرج نف�سه ملا 
عزم على تاأليف كتابه. �إذ عادة ما كان �لنَّا�س ي�ساألونه عن �لعتقاد�ت 
�لدينية، لكن ل �أحد منهم �ساأله ذ�ت يوم عن تاريخ �لعتقاد نف�سه. 
��ستغر�ب ملا حدثهم عن م�سروعه.  �إليه نظرة  �إنَّ زمــالءه نظرو�  ثم 
لالعتقاد  تــاريــخ  و�سع  ر�م  �أنــه  على  �ملــوؤلــف  يــوؤكــد  �سديد،  وبتو��سع 
�حلديثة  �لع�سور  على  �خلــ�ــســو�ــس،  وجــه  على  ركـــز،  وقــد  �لــديــنــي. 
�ملُبكرة؟  �حلديثة  �لع�سور  على  �لرتكيز  تــرى  يا  ملــاذ�  لكن،  �ملُبكرة. 
�حلد�ثة  �أن  يعترب  كان  �لــذي  ر�ب  تيد  باأ�ستاذه  تاأثر�  ذلك  فعل  لقد 
�ملبكرة هي �ملرحلة �لأكرث �إثارة يف �لتاريخ �لأوربي، وذلك لأنها �سكلت 
�سكلت،  لقد  �حلا�سر.  �إىل  �ملا�سي  من  »�ملعريف«  �لإب�ستيمي  �ملنعطف 

بح�سب تعبري �ملوؤلف، »توًل يف �لع�سر« كان حا�سماً.  
دعوى �لكتاب

تاريخا.  لالعتقاد  �إن  نعم،  �لتايل:  بالت�سريح  كتابه  �ملوؤلف  ي�ستفتح 
ويــ�ــســرح مــعــنــى ذلـــك بــالــقــول: ذلـــك �أن مــفــهــوم »�لعـــتـــقـــاد« مفهوم 
يتغري عرب �لزمان. ويعرتف �ملوؤلف باأن عدد �ملوؤرخني �لذين در�سو� 
�لذي  ما  ـ  نف�سه  �ملفهوم  لكن  يح�سى،  ل  �لديني  �لعتقاد  م�سمون 
ـ بقي دومــاً على �لهام�س، حتى و�إن تاأمل  �أن نعتقد و�أن نوؤمن  يعني 
فيه �لفال�سفة ورجال �لالهوت. وذ�ك هو ما ي�سميه »مقاومة �ملفهوم 
للدر��سة �لتاريخية«. ويعترب �أن هذه �ملقاومة ما كانت حدثا عر�سيا. 
ذلك �أن �ملوؤرخني ر�سمو� لالعتقاد مفهوًما ثابتا، فكان �أن جعلوه بال 
تاريخا،  لالعتقاد  �أن  �جلوهرية  �ملوؤلف  �أطــروحــة  بينما  هــذ�  تاريخ. 
و�أنه مفهوم قد تغري. �إذ بني �لع�سور �لو�سطى وع�سر �لتنوير، �أعادت 
�لثور�ت �ملتتالية يف �ملعرفة �لدينية ت�سكيل ما �لذي يعنيه �لعتقاد/
ومنتجة  �لــقــدميــة،  �ليقينيات  تطليق  على  بــذلــك  عاملة  �لإميــــان، 

لف�ساء �لعتقاد �حلديث. 
�أكرث  �سهد عليه �لعتقاد،  �لــذي  �لتحول  �أنَّ  �ملوؤلف يرى  �أن  و�حلــال 
من بزوغ �لال-�عتقاد/ �لال-�إميان، هو �لذي دفع بالفكر �لغربي �إىل 

تقيق �حلد�ثة، و�أن �لت�سكيلة �لتي ترتبت عن هذه �لدفعة هي �لتي 
�أن �سكلت بدورها �سرط �لدين وو�سعه يف �لع�سر �لدنيوي  ما لبثت 

هذ� �لذي نحيا عليه. 
وهو  ـ  �لو�سيط  �لع�سر  تقليد  يف  �لعــتــقــاد/�لإميــان  يعني  كــان  لقد 
بــالأ�ــســا�ــس عباد  ـ  �لــزمــان مــديــدة  لــقــرون مــن  ��ستمر  �لـــذي  �لتقليد 
�لرب �ملتو��سعني �لذين ل مي�سون يف �لأر�س مرًحا و�لذين يقبلون 
ـ  �لدينية  �ملرجعية  من  يتلقفونها،  بل  ويتلقونها،  �لربانية  �حلقيقة 
ـ وما كان �لعتقاد �ساأن �جلبارين �ملتكربين �لذين مي�سون  �لكني�سة 
على  يحكمو�  �أن  مبكنتهم  �أن  يعتقدون  و�لــذيــن  مــرًحــا  ــس  �لأر�ــ يف 
يف  »�لعتقاد«،  مفهوم  كــان  ما  ثــم،  ومــن  بعقولهم.  �لغيبية  �حلقائق 
هذ� �لأنوذج �لتقليدي �لو�سطوي، يعني �حلكم �ملنطقي �مل�ستند �إىل 
�حلجة و�إىل �لربهان، بقدر ما كان يعني �لوثوق باأن كال من عقلنا 

وتربتنا على �ساللة.
�لقرن  »�لعتقاد/�لإميان« يف  �لتحول يف مفهوم  وقد حدثت بد�يات 
»�لعتقاد«  م�ساألة  من  جعلت  �لتي  �لتحولت  وهــي  ع�سر.  �ل�ساد�س 
�أن حركة  �إىل  يذهب  �ملوؤلف  لكن  �مل�سيحي.  �لغرب  عاجلة يف  م�ساألة 
كانت هي  مــا  �لــكــثــريون،  يعتقده  مــا  عك�س  وعلى  �لديني،  �لإ�ــســالح 
�إن مفهوم »�لعتقاد« �جلديد  �إذ  بال�سد؛  �لأمــر  و�إنــا  �أد�ة �حلد�ثة، 
ا  �أي�سً تطور باعتباره ردة فعل �سد ديانة لوثر وكالفن، مثلما تطور 
�سد جممع ترنت �مل�سكوين �لذي كان قد ��ستدعاه �لباب �لثالث �سد 
�لإ�ــســالح  حلركة  منطلقاً  و�سكل   ،1542 مايو   22 يــوم  لوثر  دعـــاوى 

�مل�سادة. 
ع�سور �لعتقاد

�ملــوؤلــف »ثــورتــني« حدثتا يف مفهوم »�لعــتــقــاد/�لإميــان« بعد  ير�سد 
�لع�سر �لو�سيط:  

�لأوىل متثلت يف �سرب من �حتكار خمتلف �لفرق �لدينية لالعتقاد/
�لإميان. ذلك �أن خمتلف �لطو�ئف �لدينية �مل�سيحية ـ �لربوت�ستانت 
يف  ع�سر،  �ل�ساد�س  �لــقــرن  يف  �ساهمت،  ـ  و�لتعميديني  و�لكاثوليك 
م�سروع م�سرتك جلعل �لعتقاد/�لإميان ق�سفا مت�سدد�. و�إذ و�جهت 
لالعتقاد  �حلــفــاظ  مــن  يئ�ست  و�إذ  م�سبوقة،  غــري  �سديدة  مناف�سة 

�لكنائ�س  عمدت  خا�سة،  »معرفية«  �إب�ستيمية  هالة  على  �مل�سيحي 
�ملتناف�سة �إىل �إعادة تعريف »�لعتقاد/�لإميان« بو�سمه و�سعا �متيازيا 
يف  يتوفر  ل  خم�سو�سا  مقاما  ته  وعدَّ �مل�سطفون،  به  يحظى  خا�سا 
عدد كبري من �لب�سر، بل يف غالبيتهم. وكانت هذه هي �لثورة �لأوىل 
جمعت  وتــدجــني  �إقــ�ــســاء  م�سروعا  �سكلت  وقــد  �لدينية،  �ملــعــرفــة  يف 
حولها جماعات �ملعتقدين/�ملوؤمنني �سد عامل �سار ُيدرك �لآن على 

�أنه عامل مثخن حد �لتخمة بعدم �لعتقاد/ �لكفر. 
»�لعــتــقــاد/�لإميــان« �سرعان مــا تولدت  �لــثــورة يف مفهوم  لكن هــذه 
عنها ثورة ثانية كانت مبثابة ردة فعل �ملن�سقني عن �لتاهني معا ـ 
�لإ�سالح �لديني و�لإ�سالح �مل�سادـ  ر�ف�سة منطقهما �ملت�سدد �لق�سف. 
ولهذ� فقدت هذه �حلركة �لإميان، عاك�سة بذلك �لتق�سيم �لذي كان 
قد حدث بني �لعتقاد �مل�سيحي و�لطريقة �لدنيوية يف �ملعرفة. كانت 
هذه هي �لثورة �لثانية �لتي �سهدت عليها �ملعرفة �لدينية. وهي �لتي 
�أدت �إىل ميالد �لعتقاد �حلديث. كما �أن هذه �لثورة، ح�سب ما يرى 
�ملوؤلف، ما كانت �أقل قيمة من �لثورة �لعلمية. ول غر�بة �أن تتعا�سد 

�لثورتان. 
�إ�سكاله �لأ�سا�س: فاإذن، ما هذ�  تاأ�سي�سا عليه، يت�ساءل �ملوؤلف طارحا 
يتطلب  بــات  و�لـــذي  �حلــديــث«  »�لعــتــقــاد  با�سم  ي�سمى  �أم�سى  �لــذي 
له؟ قد يجيب بع�سهم: ل حاجة لالعتقاد بتاريخ، �لعتقاد  تاأريخاً 
هو �لعتقاد، هكذ� كان وهو على ما كان عليه و�سيظل �إىل �لأبد هكذ�. 
ومن هنا، ل �سبيل �إىل �حلديث عن قدمي �عتقاد وعن حديثه ... وقد 
مييل �لبع�س، بال�سد من هذ�، �إىل �أنه حتى على فر�س �أن لالعتقاد 
تــاريــخــا، بــل وتــو�ريــخ، و�أن �لعــتــقــاد متعدد، فــاإنــه مــا كــان مــن �ساأن 
�لعتقاد �أن ي�ستقيم على ت�سور و�حد، حتى يف �لع�سر �حلديث؛ مات 
د�م �أن لكل جماعة �عتقادها وت�سورها لالعتقاد. ومن ثم، ي�ستحيل 

�حلديث عن مفهوم و�حد لالعتقاد �حلديث. 
عن  متيزه  وعن  �حلديث«  »�لعتقاد  معنى  عن  �حلديث  �فتتاحه  يف 
يكاد  ــه  �أنَّ �إىل  �ملوؤلف  ينبه  �لإ�سالحي،  و�لعتقاد  �لو�سيط  �لعتقاد 
ُيفيد  �إذ  �لأ�ــســد�د؛  �لألــفــاظ  »�لعــتــقــاد/�لإميــان« مــن  يكون مفهوم 
معنيني مت�سادين: يفيد، من جهة، معنى �ليقني �ملطلق، ويفيد من 
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جهة �أخرى معنى �لحتمال �ملبهم. فقد يفيد �لقناعة �لعقلية، وقد 
�أن ي�ستجيب  �أو فعل �جل�سد. وميكن لالعتقاد  �لقلب  ُيفيد ما يثري 
�إىل �لعقل، كما ميكنه �أن يتمرد على �لعقل. ولهذ� لئن �سئل �لنا�س: 
هل تعتقدون/توؤمنون باهلل؟ فاإنَّ �جلو�ب ينبغي �أن يكون: »وما هذ� 
�لذي تعنيه بالعتقاد؟« ففي �جلو�مع و�لبيع و�لكنائ�س يوقن �لنا�س 
باعتقادهم �لديني، لكن يف ميط دنيوي يجد �لنا�س منقلبهم بني 
�تخذت م�ساألة  فاإنه يف زمن �حلد�ثة  و�لإحلـــاد. وهكذ�،  �لــال-�أدريــة 
ا. فقد �سار �ل�سوؤ�ل، مثال، ممكنا بوفق �ل�سيغ  �لعتقاد لبو�ساً خا�سً
�أو هل تعتقد يف �لأ�سباح؟  �لتالية: هل توؤمن بالحتبا�س �حلــر�ري؟ 
وبالتايل، فاإنَّ هذه �لكلمة �لب�سيطة ـ �لعتقاد ـ �أم�ست تت�سمن معاين 
�لعتقاد يف  به من جن�س  �لإميــان  �أو  �هلل  �لعتقاد يف  متباينة. فهل 
�لحتبا�س �حلر�ري �أو �لإميان بالأ�سباح؟ هذ� يدفعنا �إىل �إعادة طرح 

�سوؤ�ل �لعتقاد. وهو ما ر�مه �ملوؤلف يف موؤلفه هذ�. 
�لع�سر  لــبــو�ــســا جـــديـــدة يف  �كــتــ�ــســى  �أن مــفــهــوم »�لعـــتـــقـــاد«  ــق  و�حلــ
�أو »�حلكم  �لــر�أي«  »�إبــد�ء  �أم�سى مفهوما مر�دفا ملفهوم  �إذ  �حلديث؛ 
عــلــى �ــســيء مــعــني«. ومـــن ثــمــة، �ــســار فــ�ــســاء للتعبري عــن ��ستقالل 
ــالأو�مـــر �لتي  ــذ�ت �لــتــي تــرتــئــي وتــكــم، �أكـــرث ممــا بــقــي يتعلق بـ �لــ
ومبا  �لت�سرف.  على  وتملها  بالفعل  وتلزمها  ــذ�ت  �لـ �إىل  ت�سدر 
»ما  �ل�سوؤ�ل:  فــاإن  للمجتمعات �حلديثة،  �أو �حلكم مهمان  �لــر�أي  �أن 
�أن  �لــذو�ت �حلرة  �سيادة  �لذي يعنيه �لعتقاد؟« �سوف ي�ستدعي من 
تقرر لذ�تها ما هو �عتقادها. ففي جمتمع �أفر�د م�ستقلني وجمتثني 
�لتقليد، فاإن �عتقاد�تنا هي �لتي تعلنا ننجد موقعنا يف  �أر�س  من 
ُنعَرف من خالل �عتقاد�تنا، و�عتقاد�تنا هي �لتي  �أي �سرنا  �لعامل؛ 
وم�سوتني  م�ستهلكني  باعتبارنا  هويتنا  وتــدد  بها  ُن�سَتعرف  �سرنا 
وم�ساركني طوعيني يف جمتمع مدين وخمتارين ... وذ�ك هو �عتقاد 
ما بعد �لأنو�ريني. وهو ما ي�سميه �ملوؤلف، ماأخوذ� على وجه �جلملة، 
للحكم  �أم�سى مر�دفا  �لعتقاد  �أن  »�لعتقاد �حلديث«؛ مبعنى  با�سم 
تعتقد،  �أو ل  تعتقد  باتت  �لــذو�ت �حلديثة  فــاإن  هنا،  ومــن  �خلا�س؛ 
توؤمن �أو ل توؤمن، بالقيا�س �إىل ت�سورها حول ما �إذ� كانت ق�سية ما 

ق�سية ذ�ت م�سد�قية. 
و�سمة �أخرى لالعتقاد �حلديث، هي �أنه و�إن �سار، مبدئيا، نابعا من 
�تباع هدي �لعقل، وذلك حتى و�إن هو حكم مبا ل يقت�سيه �لعقل ـ �أََو 
ل�سنا نتذكر قول با�سكال: للقلب �أ�سبابه �لتي ل يفهمها �لعقل؟ـ   ومن 
ـ نظام �لعقالنية مبعناها �ل�سيق  ثمة، ل ينم عن �تباع نظام خا�س 
�ملعرفية.  ـ بقدر ما ينم عن ف�ساء وجمال حيث تد�ر �ملجادلة  مثال 
يعتقدو�  �أل  لالعتقاد،  �حلديث  للمعنى  تبعا  �لنا�س،  �ساأن  �أن  ذلــك 
منطق  بوفق  يت�سرفون  ولكنهم  �لعتقاد،  وبنف�س  �لطريقة  بنف�س 
�أنهم �سارو� �أد�ة للدفاع عن حقهم يف  �إ�سد�ر �لأحكام. فالتو�فق بني 
�لنا�س هنا حادث حول �لف�ساء نف�سه: كل و�حد حر يف �أن يختلف مع 
�لأغيار، و�أن يعر�س ما يعتربه �أف�سل حجة، لكن ل �أحد ينكر منزلة 
�لآخرين من �لعتقاد وحقهم فيه، �أو يقول لهم باأن ذ�تيتهم ل ترقى 
�إىل م�ستوى �لعتقاد. مبعنى �أن فكرة �ل�سطفاء من �أجل �لعتقاد �أو 

�لإميان قد �نتهت. 
�ملفهوم  لت�سكل  عميقا  تاأريخا  �حلديث«  »�لعتقاد  كتاب  يعد  وهكذ�، 
ي�سمح  �لتنوير �سار هو من  �أن  �حلديث لالعتقاد. وهو يظهر كيف 
للدين بتجديد �دعاء�ته وما عاد �لأمر بالعك�س. وُيظهر �ملوؤلف كيف 
�أن �لعتقاد �حلديث بزغ يف �لقرن �ل�سابع ع�سر بح�سبانه نقد� للنزعة 
وتقييد�.  تديد�  منه  �أكرث  ترر�  وباعتباره  �لإق�سائية،  �لطائفية 
ـ ويــا ل�سخرية  �أحـــدث �لتع�سب قــدميــا، هــا هــو  �لــذي  فــذ�ك �ملفهوم 

�لأقد�ر ـ يقود حركة ترر �لإن�سان �حلديث: كل ح�سب �عتقاده. 
�حلد�ثة  يف  حا�سم  جديد  هو  ما  فــاإن  �لعتقاد،  تاريخ  منظور  ومــن 
�أن  يعلمون  كانو�  �لقدماء  �إذ حتى  ـ  �لأحــكــام  تعدد  قبول  كــان هو  ما 
�لــذي �سار  ــالأوىل �لف�ساء  بـ ـ ولكنه  نـــادر� مــا يح�سل  �أمــر  �لإجــمــاع 
ي�ستقبل تعدد �لأحكام �لتي ي�سدرها �لب�سر على �أنها ينبغي �أن ُتقبل 
بو�سمها �عتقاد�ت. وهكذ�، فاإن مقولة »�لعتقاد« نف�سها قد تطورت 
�لتعدد  يقبل  �لــذي  �جلديد  �لإب�ستمولوجي  �لف�ساء  من  �سرب  �إىل 
و�لتناف�س، بحيث �أن �لتعدد �لذي كان ميثل يف �لعتبار �لقدمي �أزمة 
�جلديد،  �لعتبار  بح�سب  يعني،  �سار  �لإميــان،  �أو  �لعتقاد  غياب  �أو 
�لذي تقوم فيه  �لف�ساء  �لعتقاد نف�سه. ففي �حلد�ثة، �لعتقاد هو 
كل �لدعاء�ت باعتبارها بد�ئل متقاي�سة مت�ساوية بدل ف�ساء كان فيه 
�دعاء و�حد ينت�سر على باقي �لدعــاء�ت. ومن ثمة، �أم�سى �لعتقاد 
�حلديث ميثل �سربا من �لنظام بدل �لفو�سى. ومبا �أن �لنا�س �أم�سو� 
باملنزلة  يقبلون  عموما،  �ــســارو�،  فاإنهم  خمتلفة،  باأ�سياء  يــوؤمــنــون 
�ملعرفية لعتقاد�ت كل �إن�سان �إن�سان بو�سمه �عتقاد� ينبغي �أن يحظى 
بالحرت�م حتى و�إن كان ل يعجبهم. وها هم باتو� يتجادلون حول ما 
غة وماأمونة وحقة �أو جيدة؛ هذ� بينما  �إذ� كانت �عتقاد�ت معينة م�سوَّ
�عتقاد�ت  �لنا�س  �دعــاء�ت  �عتبار  ينكرون  كانو�  �لقد�مى  �مل�سيحيون 
بــاملــرة. وهــذ� �لتغري ما كــان جمــرد تغري يف دللــة »�لعــتــقــاد«، و�إنــا 
هو �أمارة �أ�سا�سية على �سيادة �ل�سخ�س؛ مما تتولد عنه �سروط �إقامة 

�ل�سلم يف جمتمع متعدد. 
�أن مذهب  وما كان �لإ�سالح �لديني هو من د�سن هذ� �لتغري. ذلك 
�أمـــام �حلكم  �لعــتــقــاد  فتح  مــن  هــو  يكن  �لربوت�ستانتي مل  �لــتــاأويــل 
�خلا�س، و�إنا كان �أتى ببديل ت�سلطي مبني على �أ�سا�س من �أن �عتقاد 
ومن  �لكثرية.  �لفئة  �عتقاد  عــدم  يغلب  �أن  �ساأنه  من  �لقليلة  �لفئة 
هناك، فاإن حركتي �لإ�سالح و�لإ�سالح �مل�ساد �ساهمتا يف م�سروعني 
متو�زيني للتدجني �لديني؛ �إذ بينما �لكاثوليكية دجنت �ل�ساكنة على 
�لعتقاد �أو على �لإميان، دجنت �لربت�ستانتية جمهور غري �ملوؤمنني/
غري �ملعتقدين. وبالتايل، ما نبع �لعتقاد �حلديث من هذه �لطائفة 
على  فعل  ردة  باعتباره  هــذ�،  مــن  بال�سد  ن�ساأ،  و�إنـــا  تلك.  مــن  ول 

�لنظام �لق�سف �لقوي �للتني �أقامتاه. 
�سببا  وي�ستبعد  لالإعتقاد؟  تــاريــخ  ُيكتب  مل  ملــاذ�  �ملــوؤلــف:  ويت�ساءل 

�لبع�س  �دعــاه  ما  فهو  ي�ستبعده  ما  �أمــا  �أخـــرى.  �أ�سباب  وي�ستح�سر 
ي�سعر  مل  ولــذلــك  و«بــدهــيــا«  »طبيعيا«  مفهوما  يــبــدو  �لإعــتــقــاد  �أن 
�لباحثون باحلاجة �إىل تزويده بتاريخ. و�حلجة �مل�سادة هي �أن ثمة 
لها.  يـــوؤرخ  مــن  وجـــدت  ذلــك  ومــع  ـ  ـ �حلقيقة مثال  ت�سبهه  مفاهيم 
و�أما ما ي�ستح�سره من �أ�سباب، فاإن �أحدها يكمن يف �ملقام �لمتيازي 
�ملعرفية«،  »�مل�سكلة  �أنــه د�خــل  للدين، بحيث ل جــر�ءة عليه، وبحيث 
�أن من �ساأن �لتاأريخ  �أقد�س �لأقد��س. وثاين �لأ�سباب  يبقى �لعتقاد 
لالعتقاد/�لإميان �أن يتحدى م�ساألة ما ل ينقال وما ل يتزمن؛ ومن 

ثمة فاإنه يتحدى �لعقدية �لدينية. 
منهجية �لكتاب

ملفهوم  للتاأريخ  �ملــوؤلــف  ��ستعملها  �لتي  �ملنهجية  يف  نيز  �أن  ميكن   
»�لعتقاد«، ول �سيما ملقولة »�لعتقاد« �حلديثة، بني وجهني: �سلبي 

و�إيجابي. 
ونظر  عقيدة،  كتاب  ل  بحث  كتاب  �لكتاب  هــذ�  �ل�سلبية،  �جلهة  من 
كان  ما  وبالتايل  ديني؛  �عتقاد  ل  �لدين  �لعتقاد  يف  �إب�ستمولوجي 
كتابا يف �لعتقاد كما يعي�سه �أ�سحابه ويعانونه. ومن جهة �لإيجاب، 
�لنا�س،  عامة  لــدى  �لأ�سلي،  موطنه  خــارج  �لعتقاد  �لكتاب  يدر�س 
ولي�س بني  �لناظرة،  �لدينية  �ملفكرة وغري  �لدينية  �لنخبة  يف خلوة 
�أفناء �لنا�س. لكن ف�سله يكمن يف �أنه ينفلت من �دعاء �أن �لعتقاد هو 
م�سمون �لدين �لإيجابي، و�أنه حا�سر دوما يف كل فعل �أو �دعاء على 

�لت�ساوي لي�س من �ساأنه �أن ُي�ساءل �أو �أن ُي�ست�سكل. 
�ملوؤلف خريطة و��سعة من خم�سمائة �سنة �سماها خريطة  لقد ر�سم 
�لتغري  بــاأن  موؤمنا  �ملوغلة،  �لتفا�سيل  بع�س  عن  متجاوز�  �لعتقاد، 
يف مفهوم »�لعتقاد« ما حدث هكذ� فجاأة عن غد�رة، و�إنا كان �أمر� 
بطيئا وغري متكافئ. ثم �إنه ح�سر �ملو�سوع يف �مل�سيحية، ومل يتطرق 
�إىل �ليهودية �أو �لإ�سالم �لذين يعترب �أنهما لعبا دور� مهما يف �لغرب 
و�ساهما يف »�حلــد�ثــات«. لقد ركز على مو�سوع �لعتقاد يف �هلل ويف 
و�أملانيا وهولندة  بلد�ن بريطانيا وفرن�سا  �لأ�سا�سية، مغطيا  �لعقائد 

و�إ�سبانيا و�إيطاليا. 
�إليها �ملوؤلف من جولته �ملمتعة عرب  و�خلال�سة �ملفارقة �لتي �نتهى 
�لأزمنة و�لأمكنة هي �لتالية: على خالف ما ُيعتقد، فاإنه عو�س �أن 
�لأكــرب لكي يغزو  �نت�ساره  �نت�سر  ينح�سر �لعتقاد يف زمن �حلد�ثة، 
وبدل  مكان.  كل  يف  �لعتقاد  حل  لقد  �حلديثة.  �حلياة  مناحي  كل 
�لعامل،  عن  �لإميان/�لعتقاد  ف�سلت  قد  �حلد�ثة  دنيوية  تكون  �أن 
فاإنها، بال�سد، فتحت �لعتقاد على �لعامل كله، مررة بذلك مفهوم 

»�لعتقاد/�لإميان« من دللته �مل�سيحية �ملخ�سو�سة.    
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المسيحيون وأسفار بني إسرائيل
لبرونيّتو َسْلفاراني

ين عناية * عزالدِّ

يدور مدار هذا الكتاب حول موضوع ُمهمٍّ على صلة باألصول الدينية للمسيحية في عالقتها باليهودية وبإرث العهد القديم تحديًدا، 
ومن َثّم حول البناء الالهوتي للدين المسيحي، أال وهو كيف اشترك دينان توحيديان )اليهودية والمسيحية( في مرجع كتابّي واحد، 
وهو العهد القديم، وكيف اختلفِت القراءة وتباينِت الرؤية بينهما إلى حّد الفراق والتغاير، ورّبما شارفت في مراحل تاريخية مستوى من 
العداء المكشوف؟ فقد ساد على مدى عهود جفاء بين الدينين بلغ مستوى القطيعة؛ لكّن مع التحوالت الُمعاصرة وما شهدته العالقة 
من تطبيع بين الدينين، سيما في أعقاب مجمع الفاتيكان الثاني )1962-1965(، استلزم األمر نظرًا مستجّدا في الرؤى الالهوتية بقصد 

تنقيتها من الغلو واألخطاء، ومن كل ما يسيء للعالقة بين الطرفين.

لقد عرّبَ �لكاتب �ليهودي يعقوب نوزنر عن و�قع �لعالقة 
حد  يبلغ  تباعد  مــن  يلّفها  وعــّمــا  �لدينني،  بــني  �ل�سائكة 
�لتغاير، �سو�ء من ز�وية تاريخية �أو عقدية، قائاًل: ينبغي 
دينيتني  كمنظومتني  و�مل�سيحية«  »�لــيــهــوديــة  �إدر�كــهــمــا 
م�ستقّلتني كّليا، وبالتايل ل يجوز حتى �حلديث عن توّلد 
يف  �ملنظومتني،  كلتا  لأنَّ  �لــيــهــوديــة،  رحــم  مــن  �مل�سيحية 
م�ستوى �ملرحلة �لتكوينية )�لقرن �لثاين - �لقرن �لر�بع 
نتني من �أنا�س خمتلفني وتتحّدثان  �مليالديني(، كانتا مكوَّ
ُمغاير.  �إىل رهط  كل منهما  ويتوّجه  متباينة،  �أ�سياء  عن 
و�مل�سيحيني  �ليهود  تعترب  �لــتــي  �لــرت�ثــيــة  فــالــطــروحــات 
»�أقارب« من جانب ديني هي مبثابة �أ�سطورة، لأّن كليهما 
يقر�أ »�لعهد �لقدمي«، لكن لكّل قر�ءته وتاأويله وخلفيته. 
ورَد ذلك �سمن كتابه �ل�سادر بعنو�ن »�ليهود و�مل�سيحيون: 

�أ�سطورة �لرت�ث �مل�سرتك« )ميالنو، 2009(.
�لذي  �إ�سر�ئيل«  بني  و�أ�سفار  »�مل�سيحيون  �حلــايل  �لِكتاب 
ــه، و�لـــــذي تــّنــد لــتــاألــيــفــه جمــمــوعــة من  نـــتـــوىّل عــر�ــس
�لإيطاليني،  و�لالهوتيني  و�لأنرثوبولوجيني  �ملوؤرخني 
من  للم�سيحيني  موقف  وتو�سيح  خال�سة،  �إعطاء  حاول 
�لن�سو�س �لدينية �ليهودية �لتي ُتعّد م�سدر� ُملهًما من 
جماعي  ــف  مــوؤلَّ فالكتاب  �أي�ساً.  �مل�سيحي  �لدين  م�سادر 
�ــســهــر عــلــى �إعــــــد�ده بــرونــيــتــو �ـــســـْلـــفـــار�ين، وهـــو لهــوتــي 
كلية  يف  �حلــو�ر  ولهــوت  �لتب�سري  علم  و�أ�ستاذ  كاثوليكي 
ملعّد  �ــســدرت  �إيــطــالــيــا.  ب�سمال  لــالهــوت  رومــانــيــا  �إمييليا 
منها  �لديني  باملجال  متعلقة  �لأعــمــال  من  جملة  �لكتاب 
»لهوت �لأزمنة �ملرتابة« 2018، »�لعامل �لديني: �لأديان 
�إز�ء و�قع �لعوملة« 2012، »ملاذ� ينبغي �أن يح�سر �لدين يف 

�ملدر�سة؟« 2011 وغريها من �لأعمال.
بني  و�أ�ــســفــار  »�مل�سيحيون  كــتــاب  مــن  �لأول  �ملــبــحــث  جـــاء 
»�لكتاب  بعنو�ن:  �سْلفار�ين  برونيتو  �إعــد�د  من  �إ�سر�ئيل« 

فيه �ساحبه من فر�سية  �نطلق  �ثــنــان«.  و�لــَوَرثــة  و�حــٌد 
��ستحالة فْهِم �لعهد �جلديد بدون �لعهد �لقدمي، فالعالقة 
ــاب« ثنائية،  ــاب و�إيــ �لــر�بــطــة كما يــقــول: هــي عــالقــة »ذهـ
�لتي بني  و�لر�سائل  و�لأناجيل  و�حــد.  ولي�ست من طرف 
�أيدينا �ليوم و�لتي متّثل �ل�سند �لديني �لأقرب للم�سيحي 
عن �مل�سيح يت�ساءل عمقها، �أو بالأحرى يتال�سى مدلولها 
يف غياب ن�س »�لتنك« �أو »�لتاناخ« كما يرد بالعربية، وهي 
�لعهد  مــن  �لرئي�سة  �لأقــ�ــســام  مل�سّميات  �لأوىل  �لأحــــرف 
�أي  فـ»�لتاء« من كلمة تور�ة، وت�سمل �خلما�سّية،  �لقدمي. 
و�سفر  �لــالويــني،  و�سفر  �خلــروج،  و�سفر  �لتكوين،  )�سفر 
�لعدد، و�سفر �لتثنية �أو �ل�سرت�ع(. وحرف �لـ«نون« ن�سبة 
لالأنبياء، وتتكّون من جمموعة �أ�سفار �لأنبياء �ملتقّدمني 
و�إرميا  و�إ�سعياء  و�ملتاأّخرين: مثل ي�سوع و�سموئيل  منهم 
»�لــكــاف« فهو م�ستوحى  و�أمـــا حــرف  وعامو�س وعــوبــديــا. 
و�لأمــثــال  �ملــز�مــري  �أ�سفار  ي�سّم  وهــو  �لكتب،  ت�سمية  مــن 
�لتي  �لرئي�سة  �لثالثة  �لأق�سام  وهي  وغريها،  و�جلامعة 

تكّون �لكتاب �ملقّد�س �ليهودي.
ــّذره يف �لــو�ــســط �لـــيـــهـــودي مبــوجــب  ــ يــجــد �لإجنـــيـــل تــ
�جلغر�فيا �لر�سالية للم�سيح )ع(، فقد ورد يف �إجنيل متى 
)15: 24( »مل �أر�سل �إّل �إىل خر�ف بيت �إ�سر�ئيل �ل�سالة« 
مدينة  و�إىل  مت�سو�  ل  �أمم  طــرق  »�إىل  �آخــر  مو�سع  ويف 
لل�سامريني ل تدخلو�، بل �ذهبو� باحلرّي �إىل خر�ف بيت 
��ستهد�ف  �لو�قع  يف   .)7-5 )مــتــى10:  �ل�سالة«  �إ�سر�ئيل 
�مل�سيح �لر�سايل لليهود بر�سالته هو نابع لديه من ت�سديق 
مطلق باحلقيقة �لتور�تية، فالديانة �ليهودية هي مبثابة 
�ليقني �لثقايف. و�سمن هذ� �ل�سياق جاءت �ملفاهيم �لدينية 
�مل�سيحية �سو�ء ما تعّلق منها مبملكة �لرب، �أو بامل�سيا، �أو 

بالعهد، م�ستوحاة من �لت�سور�ت �ليهودية.
�لدينية  �لأ�ــســول  �أّن  �لأديـــان  �أنرثوبولوجيا  حه  ُتو�سّ ما 

�أ�سوًل موؤ�سَطرة، وهذ�  تكون  تكون عميقة وموغلة حني 
ما يجلو من �لهتد�ء �حلديث لتلك �لأ�سول مع �مل�سيحية 
»�لتائبة«، فكاأنها بعد عالقة �لنفي لالأ�سول �ليهودية تعود 
متلّهفة �إىل تلك �لأ�سول بحًثا عّما هو مفقود و�إمتاما ملا 
يعرتيها من نق�س. لكن يف ُمقابل هذ� �لتيار �ل�سائر نحو 
تيار ميّثله  ز�ل هناك  �ملعا�سرة ل  �مل�سيحية  د�خل  �لتهّود 
�للوفابريون، وهم �أتباع �ملون�سنيور مار�سيل لوفابر �ملن�سق 
وي�سّر  �لتهويد  يرف�س موجة  �لكاثوليكية،  �لكني�سة  عن 
عــلــى �حلــفــاظ عــلــى مــ�ــســافــة مــن �لــيــهــود �سمن تــاأويــلــيــة 
�للوفابريون  وللتو�سيح  �لــقــدمي.  �لعهد  فهم  يف  خا�سة 
�لفاتيكاين  �ملجمع  لــقــر�ر�ت  ر�فــ�ــس  لهــوتــي  ف�سيل  هــم 
ويعتربها فاقدة للقيمة �لدغمائية، ملا �تخذه �ملجمع من 
رف�س  فقد  �لالتينية.  و�للغة  �لليتورجيا  مت�ّس  مو�قف 
�للوفابريون مو�قف �لكني�سة ب�ساأن �لنفتاح على �لأديان 
�لأخرى، حتى ولو كان ذلك �لنفتاح بر�غماتًيا، لخرت�ق 
�لأديــــان، و�عــتــربو� ذلــك م�ّسا مــن مــبــد�أ »ل  �سعوب تلك 
خال�س خارج �لكني�سة«، مِلا يقّدرون ما يت�سّمنه من وقوف 

نّدي، مع �أديان، يعتربونها ز�ئفة ومنحرفة و�سالة.
ــر�ءة  ـــ«قـ ــو كــا�ــســتــلــلــوتــ�ــســي يف بــحــثــه �ملــعــنــون بـ ــريـ يــــربز �إيـ
�لتاريخية  �ملتابعة  �أن  �إ�سر�ئيل«  بني  �أ�سفار  يف  م�سيحية 
قد  )ع(  للم�سيح  �لــالحــقــة  �مل�سيحية  �لــ�ــســرديــة  لت�سّكل 
ــتــحــو�ذ عــلــى �لــنــ�ــّس �لـــيـــهـــودي، ومـــن َثـــّم  �عــتــمــدت �ل�ــس
ح�سلت قر�ءة م�ستجدة وروؤية مغايرة �أبعدتها عن �لفهم 
�لبدئية  �مل�سيحية  كانت  فما  لليهودية،  �لبدئي  �مل�سيحي 
�ملعبد  د�خــل ح�سن  ن�ساأت  بل  �ليهودية  م�ستقال عن  دينا 
كانت  �ليهودية. �سحيح  �لدينية  �لروؤية  ود�خــل  �ليهودي 
ــرى �لــ�ــســادوقــيــة  ــ �لــيــهــوديــة �لــفــّريــ�ــســيــة و�لأطـــيـــاف �لأخـ
�لدين،  يف  وجمــدفــا  مبتِدعا  �مل�سيح  تعترب  و�لنامو�سية، 
�ل�ستقالل  يــنــوي  كــان  مــا  �لــ�ــســالم(  )عليه  �مل�سيح  ولــكــن 
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بدعوة جديدة، كان ين�سد �إ�سالح �لبيت �لد�خلي �ليهودي 
وما طر�أ عليه من توير وتغيري، لكن دعوة �مل�سيح ذ�ته 
و�أن�سارها  �لرومانية  �ل�سلطة  مع  منته  عقب  تعّر�ست 
و�لت�سريد  �ملالحقة  زحمة  ويف  غلّو،  �إىل  �ملعبد  يهود  من 
�ُعــرُتف بها  �أن  �إىل  �أَمّل بامل�سيحية �لأوىل  و�ملطاردة �لذي 
ديانة من جملة �أديان �لإمرب�طورية عقب �إعالن ميالنو 
)�سنة 313 ميالدية( يف عهد �لإمرب�طور ق�سطنطني، ثم 
�لأول  ثيودو�سيو�س  �لإمــرب�طــور  عهد  يف  ر�سمية  كديانة 
م�سيحيات  �مل�سيح  ن�سر�نية  غــدت  ميالدية(،   380 )�سنة 
�أناجيل، مل ت�سل فيها حركة نقد  و�أ�سحى �إجنيل �مل�سيح 
�لكتاب �ملقد�س �إىل نتائج نهائية رغم �جلهود �ملبذولة منذ 

قرنني �أو �أكرث.
ينحو  �لكاثوليكية  �مل�سيحية  يف  متطّور  خــطٌّ  ثمة  �لــيــوم 
قــائــمــة على  مــ�ــســاحلــة  وهـــي  �لــيــهــوديــة،  مــع  للم�ساحلة 
وهو  �لــعــامل،  يف  �جلـــاري  �لــتــحــول  بفعل  �سيا�سية  دعــائــم 
ــدة �لــرت�ث  مــا �ــُســرع فيه منذ �لنــطــالق يف مــ�ــســروع »وحـ
رّحبت  �سحيح  �ملا�سي.  �سفحة  وطــّي  �مل�سيحي«  �ليهودي 
بهذه  �إ�ــســر�ئــيــل،  د�خـــل  �سيما منها  �لــيــهــوديــة،  �لأو�ـــســـاط 
�ملــ�ــســاحلــة »�لــ�ــســيــا�ــســيــة« مِلـــا لــهــا مــن �أثـــر بــر�غــمــاتــي على 
�لر�هن �ل�سيا�سي، ولكن تبقى �لأو�ساط �لدينية �ليهودية 
وجلة �أمام تلك �مل�ساحلة �لدينية. فاليهودية �لعقدية ل 
ز�لت ترى يف �مل�سيحية ج�سما غريبا مبناأى عن �لتوحيد 
�لدينني.  تقارب  �أمــام  جمة  عقبات  ي�سع  ما  وهــو  �لنقي، 
و�إن تاول �مل�سيحية �ملعا�سرة، مع �إ�سر�رها على مفاهيم 
�لتج�سد و�لتاأليه و�لتثليث، �أن ت�سر نف�سها �سمن �لعائلة 
�ل�سارمة،  �لتوحيدية  بدللتها  �حلنيفية  �لإبر�هيمية 
فالأمر يبقى ع�سري� �سمن �لت�سور �ليهودي و�لإ�سالمي 
و��سع  جانب  يف  �لثالثة  �لأديـــان  ت�سرتك  �سحيح  �أي�سا. 
من �لر�سيد �خُللقي وتتقا�سم كثري� من عنا�سر �ملخيال 
�مل�ستقبل  ذ�تـــهـــا يف  �لــتــحــديــات  تـــو�جـــه  ورمبــــا  �لـــديـــنـــي، 
�ملنظور؛ لكن يبقى �لتماهي �لعقدي متعّذر� ب�سبب �لروؤية 
و�لإ�ــســالم  �ليهودية  يجعل  ما  وهــو  �مل�سيحية،  �لثالوثية 

�أقرب على م�ستوى �ملفاهيم �لعقدية منه مع �مل�سيحية.
كانت �أبرز بدع م�سروع »وحدة �لرت�ث �ليهودي �مل�سيحي« 
يف �مل�سيحية �ملعا�سرة �لإ�سر�ر على تهويد �مل�سيح وتهويد 
�لدين  عرقنة  �إىل  تنزع  فّجة  عملّية  �سمن  �حلــو�ريــني، 
قبل  �ليهودية  �أن  وهو  هام  �أمــر  عن  و�لتغا�سي  �ليهودي، 
�لديانات  ك�سائر  ديانة  كانت  عرقية  �سمة  �إىل  تتحّول  �أن 
�سائعة  �لفل�سطينية،  �ملنطقة  عرفتها  �لتي  �لتوحيدية 
�لــرحــب ولي�س يف فل�سطني  �ملــجــال �لإبــر�هــيــمــي  يف ذلــك 
وحدها، بل بلغ متّددها �إىل �سمال �إفريقيا و�إىل �جلزيرة 
�لطابع  �إ�سفاء  وهــي  لل�سو�ب  �ملنافية  �مل�ساألة  �لعربية. 
�أن  عن  و�لتغا�سي  �مل�سيح،  فــرتة  �ليهودية،  على  �لعرقي 
�ليهودية يف من�سئها ويف متّددها طيلة عهود طويلة هي 
�مل�سيحية  �لقرون  �إىل  ميتّد  ما  وهو  عرًقا،  ولي�ست  ديانة 

�لأوىل. �إن �أهايل �ملنطقة �لفل�سطينية وما جاورها، ممن 
جّرتهم �أحد�ث �لتاريخ �إىل �لتحول �لَعَقدي من �ليهودية 
للتاريخ  �لعرقية  �لنظرة  �لإ�سالم، تبدو  �مل�سيحية ثم  �إىل 

وجلًة ومرتددًة من تو�سيف هوؤلء وتديد هوياتهم.
هويات  خلق  بق�سد  �ليهودي  �لدين  عرْقَنة  �بتُدعت  لقد 
ويتناق�س  �حلقيقة  يجايف  منهج  وهــو  �ل�سرق،  يف  وهمية 
�سحيح  �ملنطقة.  ملكونات  �ل�سائب  �لتاريخي  �لفهم  مــع 
�ليهودية؛ ولكّن هذ�  �لدينية  د�خل �حلا�سنة  �مل�سيح  ن�ساأ 
يلتقي  ما  هــذ�  لعّل  عــرق وهمي.  �إىل  ينتمي  �أنــه  يعني  ل 
»ما  �ل�سالم  عليه  �إبر�هيم  ب�ساأن  تعاىل  قوله  مع  بو�سوح 
كان �إبر�هيم يهوديا ول ن�سر�نيا ولكن كان حنيفا م�سلما 
ومــا كــان مــن �ملــ�ــســركــني« )�ــســورة �آل عــمــر�ن: �لآيـــة 66(، 
من حيث نفي �سفة �لعرقية على �لأنبياء و�لنفتاح بهم 
على �أفق �أرحب وهو �لت�سليم و�لنت�ساب للتوحيد يف �أجّل 

معانيه.
لــكــّن �لــتــمــّعــَن يف هـــذ� �لــتــمــ�ــّســي يف �لــتــعــامــل مــع �لــتــاريــخ 
�لفل�سطيني، وتبعاته مثل تهويد �مل�سيح، هو قر�ر موؤ�س�ساتي 
قبل �أن يكون نتاج بحث علمي، �سادر عن �سكرتارية وحدة 
�مل�سيحيني �لتابعة للكني�سة �لكاثوليكية بن�س »�مل�سيح هو 
يهودي و�إىل �لأبد« وذلك �سمن وثيقة »�ليهود و�ليهودية« 
�مل�سيح  تهويد  بلغ  وقــد  هــذ�  �أف1644-1636/9.   :9-1  ،3
�أوَجُه مع خال�سة �لبابا ر�ت�سينغر، يف �لإر�ساد �لر�سويل ما 
 .)Verbum Domini( »بعد �ل�سينود�س »كلمة �لرب
حاول كّل من بارتوليني دي �أجنيلي و�إيلينا ليا يف �ملبحث 
�ملــجــال، ولكن  �لنقاط يف هــذ�  �لإتــيــان على بع�س  �لثالث 

دون غو�س يف �لق�سايا �لكربى.
من جانب �آخر يربز كتاب »�مل�سيحيون و�أ�سفار بني �إ�سر�ئيل« 
�لن�س  وفــق  تت�سّمن  �لطرفني  بني  �لر�بطة  �لعالقة  �أن 
�لتور�تي:  �ملوروث  �لتو��سل مع  �أبعاد يف  �لإجنيلي ثالثة 
�لبعد �لأول يتّمثل يف �لإمتام، حيث �أن �مل�سيح عرْب م�سو�ره 

كان  �لإجنــيــل  عــرّب عنه مقوله يف  عــّمــا  �لــدعــوي، ف�سال 
�سائر� �سمن �سياق �لإمتام و�ل�سري على خطى �لأ�سالف، 
وهو م�سلك �سلكه كافة �أنبياء �لعائلة �لإبر�هيمية �إىل غاية 
و�لبعد  �ل�سابق؛  �لالحق  يزكي  �لنبي ممد )�س( حيث 
�مل�سيحية  �لر�سالة  �أن  وهــو  �لقطيعة،  يف  يتمّثل  �لــثــاين 
�ملغالية،  �ليهودية  �ل�سر�ئع  من  جملة  مع  جذريا  قطعت 
ومن هذ� �لباب �سّكلت قطيعة مع �ل�سابق؛ و�لبعد �لثالث 
�ليهودية  تخّطت  �مل�سيحية  �أن  وهــو  �لــتــجــاوز،  يف  يتمّثل 
للمقول  جديدة  تاأويلية  و�أن�ساأت  �مل�سائل،  من  �لعديد  يف 
من  �لتحول  �أبــرزهــا  ولعل  ترويجها،  يف  و�سعت  �لتور�تي 
يتجلى  ما  وهو  للعامل،  �لتوجه  �إىل  ر�أ�سا  لليهود  �لتوجه 
�مل�سيحي لال�ستحو�ذ  �لتاأويل  �سعي  �ل�سياق يف  �سمن هذ� 
على مفهوم �مل�سيحانية، ومن َثّم على �سخ�س �مل�سيا. فما 
بني  ليخّل�س  جميئه  ُينتظر  �لغيب  يف  ا  �سخ�سً �مل�سيا  عاد 
من  �لعديد  يف  �لقدمي  �لعهد  بذلك  ب�ّسر  كما  �إ�سر�ئيل، 
�لعامل  ليخّل�س  �مل�سيح  يف  متج�ّسد�  �أ�سحى  بل  �ملو��سع، 
وميالأ �لأر�س عدل ونور� »فال ترفع �أّمة على �أّمة �سيفا ول 
يتلقنون فنون �حلرب بعد« )ميخا4: 3(، �أو ما يرد يف �سفر 
�إ�سعياء »ويحدث يف �آخر �لأيام �أن جبل هيكل �لرب ي�سبح 
بني  ويحكم  �لأمم  فيق�سي بني  كل �جلبال...  �أ�سمى من 
ورماحهم  �سيوفهم ماريث  فيطبعون  �لكثرية،  �ل�سعوب 
�سيفا، ول يتدّربون على  �أمــة  �أمــة على  مناجل، ول ترفع 
�لعنا�سر  تلك  2-4(. متّثل  )�إ�سعياء2:  بعد«  فيما  �حلرب 
للم�سيحية  �لر�بطة  �لعالقة  جوهَر  �إليها  �مل�سار  �لثالثة 
باليهودية، وهي عنا�سر مورية يف فهم طبيعة �لعالقة 

بني �ليهودية وم�سيحية �مل�سيح.
�لكتاب يف منتهى �لأهمية من حيث معاجلة ق�سية دقيقة 
لكن  و�مل�سيحي،  �ليهودي  �لدينني  بني  بالعالقة  متعّلقة 
�ل�سيا�سي  �لإطــار  �إبــر�ز  ما يبقى خافتا ودون تعميق وهو 
�ملعا�سر �لذي ظهر فيه هذ� �لطرح �جلديد يف �مل�سيحية. 
�لأبــحــاث  �أو  ــادة،  ــ �جلـ �لــالهــوتــيــة  �لــدر��ــســات  دور  فلي�س 
�ملتعلقة بتاريخ �مل�سيحية و�ليهودية، بلوغ نتائج تتالءم مع 
خيار�ت �ملوؤ�س�سة �لدينية و�إنا عر�س �حلقائق مبناأى عن 

تلك �خليار�ت �ملتقّلبة.
-----------------------------

الكتاب: المسيحيون وأسفار بني إسرائيل.
تأليف: برونيّتو َسْلفاراني.

)بولونيا- ديــهــونــيــان  مــنــشــورات  الــنــاشــر: 
إيطاليا( »باللغة اإليطالية«.

سنة النشر: 2018.
عدد الصفحات: 128ص.

* أستاذ تونسي بجامعة روما
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المالذ األخير: األزمة العالمية
ومستقبل عمليات اإلنقاذ.. إلريك بوسنر

محمد السالمي *

لقد أثارت عمليات اإلنقاذ خالل األزمة المالية األخيرة غضب الجمهور. لقد شعروا بأنه من غير العادل السماح لألشخاص بالفشل. إذا 
قمنا بمكافأة الشركات التي تقوم باستثمارات غير مسؤولة ، فتكلف دافعي الضرائب مليارات الدوالرات ، ألن يشجعهم هذا على 
االستمرار في التصرف غير المسؤول ، وتمهيًدا لألزمات المستقبلية؟ هل  انتهكت الحكومة الفيدرالية القانون و األخالقيات إلنقاذ 
الشركات الفاشلة مثل بير ستيرنز  وشركة التأمين العمالقة AIG؟ وفقا الريك أ. بوسنر في كتابه »المالذ االخير«، فالجواب هو ال. 

حيث يرى أن انتهاك الحكومة الفيدرالية القانون بشكل متكرر في عمليات اإلنقاذ هو من أجل المصلحة العامة. 

�إىل  �ملفهوم تاه وول �سرتيت  �لتعاطف  �أدى غياب  لقد 
على مد�ر  قد حدثت  �لإنــقــاذ  �أن عمليات  حجب حقيقة 
�قت�ساد  �أي  يف  تنبها  ميكن  ول  �لقــتــ�ــســادي  �لــتــاريــخ 
�لو�قع جيدة. خالفا  وهي يف  �ل�سوق،  على  قائم  حديث 
لالعتقاد �ل�سائع، ل ميكن للنظام �ملايل �أن يعمل ب�سكل 
�لبنوك  لإنــقــاذ  م�ستعدة  �حلــكــومــة  تكن  مل  مــا  �سحيح 
و�لــ�ــســركــات �لأخــــــرى. خـــالل �لأزمـــــة �لأخـــــرية ، كــانــت 
مــدوًد�  كــان  �ل�سرر  ولكن   ، مدمرة  �لقانونية  �لقيود 
�نتهكت  �لقليلة  �ل�ــســتــثــنــاء�ت  بع�س  مــع  �لــوكــالت  لأن 
�أ�ساءت �لوكالت ��ستخد�م �سلطتها.  �لقانون. ومع ذلك، 
يقول بو�سرن �إنه �إذ� كانت �لإجر�ء�ت غري �لقانونية هي 
تغيري  علينا  فيجب  �لعامة،  �مل�سلحة  لتعزيز  تطلبه  ما 
�لقيام بذلك بطريقة متنع  �لقانون، ولكن يتعني علينا 
�أعقاب  يف  �سلطتها.  ��ستخد�م  �إ�ساءة  من  ا  �أي�سً �لوكالت 
�لأزمة، كان من �ملفرت�س �أن �لرتباك حول ما قامت به 
�لوكالت، كان يجب فعله، ومت �ل�سماح له بالقيام به، مما 
��ستجابتنا  يعيق  وقد  وو�قعي،  و��سح  تقييم  �إجــر�ء  منع 
لالأزمات �مل�ستقبلية. بعد �أخذ �لعرت��سات �ل�سائعة �لتي 
�أثارها �ليمني و�لي�سار ، يقول بو�سرن �إن عمليات �لإنقاذ 
ميكننا   ، �حلتمية  بــاأن  نعرتف  و�إذ  �ستحدث.  �مل�ستقبلية 
ويجب علينا �أن نتطلع �إىل �لأمام ونقيم خيار�ت �سيا�ستنا 
بو�سرن  �أ.  �إيــريــك  يعمل  �إلــيــهــا.  نــحــتــاج  �أن  قــبــل  بعناية 
�أ�ستاذ�ً للقانون بجامعة �سيكاغو، وهو موؤلف �أو �سارك يف 
تاأليف �لعديد من �لكتب ، مبا يف ذلك �لقانون و�ل�سعادة 

وخماطر �لنزعة �لقانونية �لعاملية.
�أوًل،  نــقــاط.  ثـــالث  �ملـــالذ �لأخــــري عــلــى  كــتــاب  يتمحور 
يجادل باأن �لكثري من �ل�ستجابة من جانب �لحتياطي 
�لعقاري  �لرهن  لأزمة  �لأمريكية  و�حلكومة  �لفيدر�يل 
�لأزمــات  �ستحتاج  ثانيًا،  قانونية.  غري  كانت   2008 لعام 
�سيولة  تــوفــري  �أو  �إنــقــاذ  عمليات  �إىل  حتًما  �مل�ستقبلية 

�ملــالذ �لأخــري. ثالًثا، ما زلنا ل نعرف  من ِقبل مقر�س 
كيف نقدم قر�س �ملالذ �لأخــري ب�سكل قانوين وفعال يف 

�لأزمات. 
يقول �لكاتب �إن عمليات �لإنقاذ �سيئة لأنها تولد خطًر� 
�ملتورطة من  �أنــهــا تمي �لأطـــر�ف  �أخــالقــًيــا يتمثل يف  
ح�ساب  على  وتاأتي  �ل�ستهتار  على  ي�سجع  مما  �ملخاطر، 
حيث  خاطًئا؛  �سيًئا  يفعلون  ل  �لــذيــن  �لعاديني  �لنا�س 
�سادق �لرئي�س �لأمريكي �أوباما على قانون دود فر�نك، 
و�لذي يوؤمل منه حماية �مل�ستهلك من ت�سرفات �لبنوك 
�خلـــطـــرة، وجلــعــل �لــنــظــام �أكـــرث �ــســفــافــيــة، حــيــث ي�سدد 
ــس، ويــحــد مــن �نــخــر�ط  ــر��ـ �لــقــانــون عــلــى مــعــايــري �لإقـ
�ل�سركات  �إنقاذ  �إن  �لأ�سهم.  �سوق  يف  �لتد�ول  يف  �لبنوك 
�لإنــقــاذ«  »خطة  كلمة  لكن  يــبــدو،  �أو هكذ�   ، �أمــر خاطئ 
�مل�سكلة.  تبد�أ  وهنا   ، خمتلفة  بطرق  �لنا�س  ي�ستخدمها 
�لبنوك  كذلك  و  �لفيدر�يل  �لحتياطي  جمل�س  ميتلك 
با�سم  معروفة  وظيفة  �لعامل  �أنــحــاء  جميع  يف  �ملركزية 
»مقر�س �ملالذ �لأخري«. لقد كان لالحتياطي �لفيدر�يل 
منه  و�لغر�س   1913 عــام  يف  �إن�سائه  منذ  �لوظيفة  هــذه 
قـــادرة  �لــغــري  �ملــالــيــة  للموؤ�س�سات  ــو�ل  ــ �لأمـ �إقـــر��ـــس  هــو 
و�لن�سحاب  �ملالية،  �لأزمــة  �أثناء  �لأمــو�ل  �قرت��س  على 

�ل�سامل لالئتمان، و�كتناز �لأمو�ل �لنقدية.
مار�س بنك �لحتياطي �لفيدر�يل وظيفته كمالذ �لأخري 
كما كان من �ملفرت�س، يف حني �أن �لأزمة مل تتخذ �سكل 
�أنها  �إل   ، �لعادية  �لتجارية  �لبنوك  عملية تقليدية على 
�متثلت للتعريف �لتقليدي لالأزمة �ملالية. �سحب �لنا�س 
تديرها  �لتي  �ملالية  �لكيانات  بع�س  مــن  �أوًل  �أمــو�لــهــم 
يف  �ملالية  و�ملــوؤ�ــســ�ــســات   ، �ل�ستثمارية  و�لــبــنــوك  �لبنوك 
�أ�سو�ق �ملال، ولكن هذه »بنوك �لظل« �أ�سبحت مهمة جًد� 
لالقت�ساد لدرجة �أن ف�سلها ت�سبب يف �لنهيار �لقت�سادي. 
��ستجاب  �ملالية،  لــالأزمــة  عــاديــة  �لغري  �لطبيعة  ب�سبب 

�لئتمان  �إتاحة  طريق  عن  �لفيدر�يل  �لحتياطي  بنك 
وقت لحق  �لأخــرى. يف  �ملوؤ�س�سات  للبنوك وغريها من 
خ�س�س �لكوجنر�س �أمو�ل �خلز�نة لتعزيز �لنظام �ملايل 
�لحتياطي  قــام  هل  �لأهــم  و�لــ�ــســوؤ�ل  �ملتحدة.  للوليات 
�أن  للقامو�س  وفــقــاً  �ملـــايل؟  �لنظام  »بــاإنــقــاذ«  �لــفــيــدر�يل 
�إىل  �ملاللية  �لم�ساعدة  �أحدهم  قدم  عندما  »حدث  �لإنقاذ 
�للتز�مات.  دفع  ت�ستطيع  �أو موؤ�س�سة عندما ل  �سخ�ــس 
لكن هذ� �لتعريف و��سع جد�. لنفرت�س �أنه لي�س لدي ما 
يكفي من �ملال لدفع فاتورة بطاقة �لئتمان بقيمة 1000 
دولر، لذلك �أذهب �إىل �لبنك �ملحلي و�أح�سل على قر�س 
بطاقة  فــاتــورة  ل�سد�د  �أ�ستخدمه  و�لـــذي  مــنــزل،  ل�سر�ء 
�لئتمان. ثم �سددت قر�س بيت �ملال على مدى �ل�سنو�ت 
�لقليلة �لقادمة. �لقر�س �مل�سريف موؤهل كـ »خطة �إنقاذ« 
�ملال لالبتعاد عن  تت تعريف �لقامو�س لأنه يوفر يل 
بي.  �لئتمان �خلا�سة  ديون بطاقات  �سد�د  �لتخلف من 
لكن ل يوجد �سيء خاطئ يف مثل هذ� �لقر�س. �لبنك ل 

يفعل يل معروفا؛ لأنه يفر�س �لفائدة لتحقيق �لربح.
هناك �لعديد من �خلرب�ء �لذين �نتقدو� عملية �لإنقاذ 
ــاأن بــنــك �لحــتــيــاطــي  ــ �حلــكــومــيــة، لأن �لـــــر�أي �لــقــائــل ب
�لفدر�يل ذهب �أبعد من �لالزم، �أو ت�سرف ب�سكل م�سكوك 
فيه �أثناء �لأزمة �ملالية، ميكن �أن يعزى �إىل �لعديد من 
�لتقليدية  �حلكمة  �إن  �أول،  لــالأزمــة.  �ل�ستجابة  �سمات 
بــ�ــســاأن مــقــر�ــس �ملـــالذ �لأخــــري هــي �أنـــه ينبغي �إقــر��ــســه 
�ملقابل  يف  �لأخــــرى.  �ملالية  للموؤ�س�سات  ولي�س  للبنوك 
�إىل  �سخمة  قرو�ساً  �لفيدر�يل  �لحتياطي  بنك  قــدم   ،
�ملوؤ�س�سات غري �مل�سرفية. ثانياً ، يعتقد �لعديد من �لنا�س 
�لنظام  يدعم  �أن  يجب  �لــفــيــدر�يل  �لحتياطي  بنك  �أن 
بنك  �نتهك  �ملحددة حيث  �ل�سركات  بدًل من  �ملايل ككل 
�لحتياطي �لفيدر�يل هذه �لقاعدة �أي�ساً، وقدم �لعديد 
من �لقرو�س �ملخ�س�سة ، مبا يف ذلك بنك �ل�ستثمار بري 
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�سترينز و �سركة �لتاأمني �لعمالقة AIG. ثالثاً ، خالل 
�لحتياطي  بنك  �أن  �ملعلقني  من  �لعديد  زعــم   ، �لأزمـــة 
ــدًل من  ــ �لـــفـــيـــدر�يل كـــان يــقــر�ــس �لــ�ــســركــات �ملــعــ�ــســرة ب
�ل�سركات غري �ل�سائلة �أي �لتي تفتقر لل�سيولة. ر�بعاً، �إن 
�إىل  �لفيدر�يل  �لهائل لأن�سطة بنك �لحتياطي  �حلجم 
جانب تلك �خلا�سة مبوؤ�س�سة �لتاأمني �لفيدر�لية ووز�رة 
�خلز�نة عندما قام �لكونغر�س باإعد�د �أمو�ل �لإنقاذ، مت 
زعم  و�أخـــري�ً،  �ل�سو�بق.  نطاق  خــارج  �حلكومة  رد  و�سع 
�لتي  �ل�سركات  �أنقذت  �حلكومة  �أن  �ملعلقني  من  �لعديد 
ــادل كــمــا �أنــهــا مهدت  ت�سرفت بــتــهــور. كـــان هـــذ� غــري عـ
�لأ�سو�ق  �إبــالغ  خالل  من  �مل�ستقبلية  لالأزمات  �لطريق 
�ل�سيئة.  �لقر�ر�ت  عو�قب  يتحملو�  لن  �مل�ستثمرين  بــاأن 
يــنــقــذون يف �مل�ستقبل، فــاإن  �ــســوف  بــاأنــهــم  �إدر�كـــهـــم  ومــع 
�مل�ستثمرين لديهم �ليوم كل حافز للمقامرة، ويتوقعون 
�إذ�  �خل�سائر  وتنب  �لأ�ــســو�ق  �رتفعت  �إذ�  �لأربـــاح  جني 

�نهارت. هذ� �حلافز �ل�سيئ يعرف باخلطر �لأخالقي.
يف حــني �أن �لــعــديــد مــن �لــ�ــســركــات تــ�ــســرفــت بــتــهــور يف 
تت�سرف  �ل�سركات  بع�س  كانت  وبالفعل  �لأول.  �ملعنى 
�سلوكها  �أن  �ملحتمل  غري  فمن  م�سروعة،  غري  بطريقة 
�ملتهور )�أو غري �لقانوين( ت�سبب يف �لأزمة �ملالية. رمبا 
ت�سبب �ل�سلوك �ملتهور يف ف�سل بع�س �أو حتى �لعديد من 
�ل�سركات؛ ولكن مل يكن هناك �أي �سبب لأحد �أن يعتقد 
�أن  ــة. ولــهــذ� �ل�سبب، مــن غــري �ملــرجــح  �أزمـ �أنــه �سي�سبب 
ت�سجع عمليات �لإنقاذ يف �لفرتة 2008-2009 �أي �سخ�س 
و�سف  ح�سب  عــلــى  �مل�ستقبل  يف  بــتــهــور  �لــتــ�ــســرف  عــلــى 
مفوفة  م�ستقات  �لــيــوم  تّمل  �لتي  �ل�سركة  �لكاتب. 
باملخاطر من �ملحتمل �أن تفل�س ما مل تكن �سركة كبرية 
ين�س  كما  �حلــكــومــة،  على  يعتمدون  وللحماية،  ــًد�.  جـ
�لكتاب لي�س هو  فــاإن تركيز هــذ�   ، �لــقــانــون. ومــع ذلــك 
�لنقا�س حول �ل�سيا�سة. �إنه مو�سوع �آخر مهَمل �إىل حد 
كبري ولكنه مهم بنف�س �لقدر: �سو�ء ت�سرفت �حلكومة 

ب�سكل قانوين �أم ل.
�إن عدم وجود تعاطف مع وول �سرتيت ، كما هو مفهوم 
ت�سرف  كيفية  حــول  �ملهمة  �لأ�سئلة  بع�س  حجب  قــد   ،
قانونية  عــدم  وترتبط  �لإنــقــاذ.  خطة  خــالل  �حلكومة 
تكون  �أن  ينبغي  ملا  �لأ�سا�سية  بامل�ساألة  �حلكومة  ت�سرف 
عليه �سيا�سة �لإنقاذ وما ينبغي �أن تكون عليه يف �لأزمات 
�لقانونية  �لإجــر�ء�ت غري  �أن  �إذ� كنا نعتقد  �مل�ستقبلية. 
�لـــتـــي �تــخــذتــهــا �حلـــكـــومـــة دعـــمـــت �ملــ�ــســلــحــة �لــعــامــة، 
�ملنظمون  يتعرف  حتى  �لــقــانــون  تغيري  �إىل  ف�سنحتاج 
على �مل�ستقبل وما هو متوقع منهم. �ت�سح �أن �لدعاوى 
�لكثري  تك�سف  خ�سرو�  �أو  �ملدعون  فاز  �سو�ء  �لق�سائية  
�سيا�سة  ت�سكيل  �لإنقاذ وكيف يجب  عن م�سكلة عمليات 
�لإنـــقـــاذ. تــتــمــحــور �لـــدعـــاوى �لــقــ�ــســائــيــة حـــول �سكلني 

وثيقني �ل�سلة. �لأول هو �أن �حلكومة ��ستغلت �لظروف 
�أن  �ملـــدعـــني. و�لثاين هــو  ملــ�ــســادرة ممــتــلــكــات  �لــطــارئــة 
�أ�سو�أ  عادلة  غري  ب�سورة  �ملدعني  مع  تعاملت  �حلكومة 
من �مل�ساهمني �أو غريهممن �أ�سحاب �لم�سلحة. ترتبط 
�لعادلة هي تلك  �ل�سروط  �رتباًطا وثيًقا لأن  �ملطالبات 
�لتي ل ت�ستغلها. خالل �لأزمة �ملالية، وجدت موؤ�س�سات 
�قــرت��ــس  على  قـــادرة  غــري  نف�سها  لها  ح�سر  ل  مالية 
�لأمــو�ل. كثريون غرقو� يف �لإفال�س، لكن �لعديد من 
�أن ُيطلب  �أمــو�ًل من �حلكومة دون  �لآخرين �قرت�سو� 
�أ�سعار  �أو حتى دفع  �لتنازل عن بع�س ممتلكاتهم  منهم 

فائدة كبرية. 
��ستفادت  �أوًل،  �لتعقيد�ت.  هنا يجب فهم عدد من  من 
�لطارئ  �حلكومي  �لإقــر��ــس  من  �ل�سركات  من  �لعديد 
تقوم  عندما  �حلــكــومــة.  مــن  تقرت�س  مل  عندما  حتى 
�حلــكــومــة »بـــاإنـــقـــاذ« �لــ�ــســركــة »�ــــس«، عــــادًة مــا يتخل�س 
مو  يتم  قد   ، �لــو�قــع  يف  ديونهم.  �سد�د  من  �لد�ئنون 
م�ساهمي »�س« ، كما حدث مع فاين وفريدي. ��ستفادت 
�لــعــديــد مــن �لــ�ــســركــات �لأخــــرى مــبــا�ــســرة مــن قــرو�ــس 
ودفعت  بالأ�سول  ت�سحي  مل  �ل�سركات  هــذه  �حلكومة. 
�حلــالــتــني،  كلتا  ويف  لــلــغــايــة.  منخف�سة  فــائــدة  �أ�ــســعــار 
�حتفظ �مل�ساهمون بح�س�سهم يف �لأ�سهم لأن �حلكومة 
�سركات  متكني  �أو  ديونها  دفــع  من  �سركتهم  مكنت  �إمــا 

�أخرى من �سد�د ديونها ل�سالح �سركتهم. 
ثانياً، يطرح �سوؤ�ل ملاذ� عاجلت �حلكومة �سركات معينة 
�أ�سو�أ »بطريقة غري عادلة« من غريها. �لنظريات كثرية. 
��ستثمرت  �لــ�ــســركــات  بع�س  �أن  هــي  �لــنــظــريــات  ــدى  �إحــ
مديريها  حنكة  ب�سبب  �ملت�سخمة  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة 
�لتنفيذيني �أو �لرو�بط بني هوؤلء �مل�سوؤولني �لتنفيذيني 
و�ملــ�ــســوؤولــني �حلــكــومــيــني. وهــنــاك فــكــرة ذ�ت �سلة هي 

مقارنة  مو�تية  معاملة  على  ح�سل  �سرتيت«  »وول  �أن 
بــالــ�ــســركــات يف �ملــو�قــع �لأخــــرى و�لــ�ــســنــاعــات �لأخــــرى. 
ويــقــول �ملــ�ــســاهــمــون يف �ملــجــمــوعــة �لأمــريــكــيــة �لــدولــيــة 
�لأمريكية  �ملجموعة  �أ�سهم  على  ��ستولت  �حلكومة  �إن 
�أن  ــرون  �آخــ �لــدولــيــة لتــخــاذ كب�س فـــد�ء منها. ويــزعــم 
�ل�سركات �لتي تعد �أكرب من �أن تف�سل قد ��ستفادت من 
�سخاء �حلكومة يف حني �أن �ل�سركات �ل�سغرية للغاية مل 

تقق ذلك.
يف حني �أن هذه �لتف�سري�ت تعك�س عنا�سر من �حلقيقة، 
�لهتمام.  على  ��ستحوذت  قــد  �أخـــرى  تف�سري�ت  �أن  �إل 
عمليات  مع  �إغفاله  يتم  ما  غالباً  ولكن  كبرية  م�سكلة 
�لقرو�ـــس  �لــ�ــســركــات ل ترغب يف قبول  �أن  �لإنــقــاذ هــو  
فاإنهم   ، ا طارئة  يقبلون قرو�سً �لطارئة. وحتى عندما 
�ل�سركات يف  �إقر��سه. ل ترغب  بــدًل من  �ملــال  يخزنون 
قبول قرو�س طارئة �إذ� ��ستطاعت تنبها لأنها تخ�سى 
�لقطيع  يف  �سعيف  كع�سو  بها  �ستفرد  �لــ�ــســوق  �أن  مــن 
�لقر�س  زو�لها.  ي�سرع من  ، مما  لها  �لإقر��س  وتوقف 
�لطارئ تبني �أنه �أمر بالإعد�م بدل من عملية �إمهال. ول 
تريد �ل�سركات �إقر��س �لأمو�ل �لتي ت�سل عليها لأنها 
تريد �أن يكون لديها ما يكفي من �لنقود يف حالة توقف 
ت�ستطيع  ل  م�سكلة:  هي  هذه  �إقر��سهم.  عن  �لد�ئنني 
�لتي  ــو�ل  �لأمــ �إعـــادة  على  �ملقرت�سني  �إجــبــار  �حلكومة 
للحكومة  كبرية  م�سكلة  هــذه  �حلكومة.  من  يتلقونها 
�أ�سو�ق �لئتمان حتى  �إعــادة �لثقة �إىل  لأنها ل ت�ستطيع 
�لإقر��س  يف  �لبنوك  مثل  �لتقليديون  �ملقر�سون  يبد�أ 

مرة �أخرى.
على �لرغم من �أن هناك �لكثري من  �لكتب �لتي تتحدث 
عــن  �لأزمــة ، فــاإن هــذ� �لكتاب و�حــد من �لقالئل �لتي 
ا �ل�سبل �لتي ميكننا  تلل �ل�سرعية ب�سكل �سارم، و�أي�سً
�إ�سالح �سلطات �حلكومة لتح�سني �سرعية وفعالية  بها 
�إد�رة �لأزمــات. كما يوؤكد على �لأهمية يف  قدر�تها على 
لإعــادة هيكلة  منا�سبة  قانونية  و  �سيا�سة  �أدو�ت  ت�سميم 

قانون �ملالذ �لأخري.
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ليف تولستوي في اإلبداع والحياة 
لنيكوالي شاخماغونوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

الضخمة ومن  األدبية  تركته  يراجعون  الكبير ليف تولستوي، وحين  الروسي  الكاتب  أعمال  الباحثون والنقاد  يناقش  عندما 
بينها على سبيل المثال ال الحصر رواية »الحرب والسالم« و »آنا كارينينا« و »القيامة«، فإنهم ال يكتفون بالمدخل األدبي وإنما 
تتعدد مداخلهم إلى عالمه الواسع وذلك بتعدد المشارب التي استقى منها هذا الكاتب وبتنوع األسس التي يقوم عليها 
أدبه. فمن بين الباحثين في حقل تولستوي، ثمة الفالسفة والمؤرخون وعلماء النفس والخبراء في النفسانية العائلية. ولو 
أردنا أن نستقرئ المناخ الذي كان تولستوي يعمل بموجبه، سنجده، وبينما هو يتهيأ لكتابة عمل ما، يدرس المواد التاريخية 
األرشيفية بعناية فائقة، وال تهدأ جوارحه قبل أن يصل إلى جوهر المسألة بوجهيها: النفسي والفلسفي، وذلك قبل أن يشرع 
بتحويلها إلى عمل فني. وقد تصادف تاريخيا أّن األدب الروسي الكالسيكي في القرن التاسع عشر، كما كان يالحظ العديد 
من الباحثين، حل محل الفلسفة. فلم تسلك الفلسفة الروسية في تلك الفترة طريقا إلى المراقي الفلسفية الصافية مثلما 
سلكتها الفلسفة األلمانية، ولكّنها انتشرت وتعممت من خالل الروائع األدبية في ذلك القرن الذهبي للثقافة الروسّية، حيث 

ظهرت لنا نماذج من هذا الشكل المجازي في مؤلفات تولستوي ودستوفيسكي وغوغول وغيرهم من الكتاب الروس.

يــكــر�ــس �لــكــاتــب �لــرو�ــســي نــيــكــولي �ــســاخــمــاغــونــوف، 
يكر�س  و�لتاريخية،  �لفنية  لل�سري  مبوؤلفاته  �ملعروف 
تول�ستوي يف كتابه �جلديد لي�س باعتباره �أديًبا كبرًي�، 
�لعائلي  �لنف�س  علم  يف  بارًعا  �أخ�سائًيا  ب�سفته  و�إّنــا 
فقيها  ومــوؤرًخــا  �لرو�سّية  �لقومية  يف  متجذًر�  وباحثا 
�لأعمال  بدر��سة  فقام  �لنابوليونية،  �حلــروب  لفرتة 
�لفنية لتول�ستوي ور�جع يومياته �لتي بد�أ كتبها وهو 
عام  وفاته  حتى  فيها  و��ستمر  ع�سر،  �لتا�سعة  عمر  يف 
تول�ستوي،  ملعا�سري  �أقــو�ل  �لكتاب  1910، كما ت�سّمن 
ف�ساغ من كل هذ� �ل�ستيت روؤية متما�سكة حول �لقيمة 

�لإبد�عية �لنف�سية و�لفل�سفية لهذ� �لكاتب �لعبقري.
ويرّكز �لكتاب يف �ملقام �لأول على موقف ليف تول�ستوي 
�لعائلية.  و�ل�سعادة  �لزوجية  �ملوؤ�س�س�سة  عن  �ملتناق�س 
ويدخل �ساخماغونوف �إىل هذ� �مل�سمار بطريقة قلما 
�لكتاب �لعظماء، حيث  �لباحثون يف �سري  �إليها  تطرق 
جرت �لعادة �أن ي�ستبعد �لباحث، وبدعوى عدم ت�سويه 
�سورة �لكاتب �ملبدع �أمام �لر�أي �لعام، ي�ستبعد �حلياة 
من  تفا�سيل  ويخفي  للمبدعني،  و�لعاطفية  �ل�سرية 
حياتهم �لزوجية؛ بينما يوؤكد نيكولي �ساخماغونوف 
على �أهمّية �لولوج �إىل هذه �لتفا�سيل وذلك من �أجل 
�ملبدع  �سخ�سية  لنا  ي�سيء  علمي  با�ستنتاج  �خلـــروج 
�أ�سمل.  ب�سكل  و�أدبـــه  فّنه  ل�ستيعاب  مد�ركنا  ويو�ّسع 

ومن ناحية �أخرى، وكما ي�سري �إىل ذلك �ساخماغونوف 
ي�سهد  مل  �لــذي  �لكاتب  �أن  بديهية،  م�ساألة  ويجدها 
بو�سعه  يكون  لن  �لعاطفية  حياته  يف  حــادة  منعطفات 
�لكتابة عن �حلب و�لغرية و�لع�سق و�لهجر. فلي�س من 
قبيل �ل�سدفة �أّن و�حد� من �أهم مبادئ �خللق �لأدبي 

هو �ن�سحاب �سفات �لكاتب على �سخ�سّيات عمله. 
ــدة مــــقــــولت عــرفــت  ــ ــقـــف مــــوؤلــــف �لـــكـــتـــاب عـــلـــى عـ ويـ
�ملـــر�أة، وهــو موقف  لتول�ستوي تعرب عن موقفه تــاه 
ــه. ومــن بني  ــر�أة يف �أدبــ مــرّي �إذ� مــا قـــورن مبــوقــع �ملــ
باعتبارها  ــر�أة  ــ �ملـ م�ساحبة  يف  »فــكــر  �ملـــقـــولت:  تــلــك 
�أن  �إزعــاج ل بد منه يف �حلياة �لعامة، وحــاول  م�سدر 
�آخــر: »ل يكفي  قــول  �مل�ستطاع«. ويف  قــدر  تبتعد عنها 
�أن ننع �ملــر�أة من قيادة �سوؤون �حلياة ولكن، وف�سال 
�أن نر�قبها لكي ل تدمرها«. فما هي  عن ذلك، يجب 
�لأ�سباب �لتي جعلت من كاتب ومفكر بوزن تول�ستوي 
يطلق مثل هذه �لأحكام عن �ملر�أة، �أي �لوجه �جلميل 
�لكاتب  بها هــذ�  مــّر  �لتي  �لأحـــد�ث  للب�سرية؟ ما هي 
�لــنــربة  ذ�ت  �ل�ــســتــنــتــاجــات  هـــذه  �إىل  و�أدت  �لــعــبــقــري 
لهذه  �لإجابة  على  �لعثور  �لباحث  يحاول  �ملتطرفة؟ 
�لت�ساوؤلت و�لعديد غريها فيما يتعلق باحلياة و�حلب 

يف نظر تول�ستوي وروؤيته �لأخالقية. 
�لــزو�ج  ثيمة  فــاإّن  كتابه  �ساخماغونوف يف  يثبت  وكما 

�أ�سيل  وركن  تول�ستوي  ليف  تاأمالت  �أ�سا�سية يف  ثيمة 
ومـــــوري يف مــعــظــم �أعـــمـــالـــه. كــمــا �أنــــه يــنــطــلــق من 
�لأفكار �ملتعلقة بال�سعادة �لأ�سرية وبالتالحم �لزوجي 
�ملثايل ل�سياغة �أعماله �لفنية ون�سج حبكته �لفل�سفية 
عن  بحثه  يف  عميقا  تول�ستوي  ذهــب  وقــد  �لتحليلية. 
وغريها  �سعيده  �لزيجات  بع�س  تعل  �لتي  �لأ�سباب 
�سقية. فرنى �أن مدخله �إىل كربى �أعماله �لرو�ئية �أي 
رو�ية »�آنا كارينينا« هو هذه �لعبارة: »جميع �لعائالت 
هي  �إنــا  �سعيدة  غــري  �أ�ــســرة  وكــل  مت�سابهة،  �ل�سعيدة 
�أن  �ملــالحــظ  ومــن  �خلــا�ــســة«  بطريقتها  �سعيدة  غــري 
تــولــ�ــســتــوي �أوىل �أهــمــيــة خــا�ــســة ملــو�ــســوعــة �لــــزو�ج يف 
�أفــكــاره  �خت�سار  وميكن  �لأخـــرية،  �لإبــد�عــيــة  �سنو�ته 
تلك يف هذ� �ملقطع: »ياأتي �لــزو�ج من ناحية �لأهمية 
رجعة  ل  و�لثــنــان  للموت،  تالية  مرتبة  يف  �لنف�سية 
فيهما. و�لــزو�ج، مثله مثل �ملوت، ي�سبح جمديا فقط 
حينما ل يكون ثمة مفر منه. و�إن كل موت متعمد �سر، 
كذلك هو �لزو�ج ل ي�سبح خري� �إن مت من دون حاجة 
ملحة وحقيقية �إليه، �أي حينما ُت�سد جميع �لطرق ول 

يتبقى �سوى �لطريق �ملوؤدي �إليه«. 
كان  تول�ستوي  ليف  �أن  حقيقة  �إىل  �لــبــاحــث  وي�سري 
�لذي  �لعلماين  �لنبالء  جمتمع  لنف�سية  لذعــا  ناقد� 
�لفئة  �لفرد يف هــذه  ر�أيــه عن  ولــد وعا�س فيه، و�ساغ 
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�لعام  �لــر�أي  �ساأنه يف  �إنه كلما عال  �لجتماعية بقوله 
�لتي  �لــفــكــرة  عــن  ــا  �أمـ نف�سه.  نظر  يف  قيمته  بخ�ست 
تبناها �ملجتمع للزو�ج، وباأنها �ل�سامن �لوحيد حلياة 
يلخ�سه  خمالفا  ر�أيــا  لتول�ستوي  فــاإن  �سعيدة،  �أ�سرية 
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  »�إن  �لــتــايل:  �لنحو  على  �لباحث 
ن�ساأت  �لنا�س  �أن  هو  �لأ�ــســر  منها  تعاين  �لتي  �مل�ساكل 
عــلــى فــكــرة �أن �لـــــزو�ج ميــنــح �لــ�ــســعــادة، وبـــاأنـــه �ملــوئــل 
دعمه  يتم  ذلــك  كــل  ــدة،  و�عــ جن�سية  حلــيــاة  �ل�سامن 
وتزكيته من قبل �ملقولت �لجتماعية �جلاهزة وعرب 
لي�س  �لـــزو�ج  �أن  ولــكــن �حلقيقة  نــقــروؤه،  �لـــذي  �لأدب 
و�ل�سبع  و�لعبودية  �ملعاناة  فثمة  باملطلق،  �سعادة  كله 
و�ل�سمئز�ز وجميع �أنو�ع �لعيوب �لروحية و�جل�سدية، 
وهناك �خلد�ع و�لك�سل و�لبخل و�لطمع وكل �لرذ�ئل 
وهي  فكيف  نف�سه،  يف  تملها  �ملــرء  على  ي�سعب  �لتي 
ونختمها  �لــرو�يــات  نقر�أ  �إننا  �آخــر؟  �سخ�س  من  تاأتي 
�حلكاية،  نقطع  بذلك  ونحن  و�لبطلة،  �لبطل  بــزو�ج 
�أمر  �لأ�سياء ولي�س خو�تيمها؛ هذ�  فالزو�ج هو بد�ية 
باإنهاء  نقوم  ثم  �سخ�س  لرحلة  بو�سفنا  �ل�سبه  �سديد 
بيد قطاع  �مل�سافر  �لتي يقع فيها  �للحظة  �لو�سف يف 

�لطرق«)�س: 276 - 278(. 
ــن �لأ�ــســئــلــة �لـــتـــي يــطــرحــهــا �لــكــاتــب يف مــوؤلــفــه،  ومــ
تول�ستوي  لــيــف  �لــكــاتــب  بــحــيــاة  مـــرة  كــل  يف  م�ستعينا 
كمثال لتحليله وكطريق ماهد لأطروحته، ثمة عملية 
�حلياة  وبــني  �لإبــد�عــي،  وعمله  �لكاتب  بــني  �لتقاطع 
�ليومية �مل�سجرة �لتي يعي�سها. يقول يف هذ� �ل�سدد: 
»من �ملهم لدى �لكّتاب �ملحنكني �أن يكون هناك فا�سل 
و�لكتابة  يعي�سونها  �لــتــي  �حلــيــاة  بــني  وتقني  نف�سي 
�أن  وما  �لكتاب،  �أن معظم  فنجد  عليها؛  يعملون  �لتي 
ينقطعون  حتى  ــد�ع  ــ و�لإبـ �لكتابة  عــامل  �إىل  يــدخــلــو� 
كان  و�إن  حتى  يعي�سونه،  �لـــذي  �لــو�قــعــي  �لــعــامل  عــن 
�لكتابة حلمة  لعامل  �أّن  �إل  �لعاملني،  بني  �نعكا�س  ثمة 
متفردة و�سياغة فنية لها منطقها �خلا�س. �أّما �لأمر 
معه  نــعــرف  نعد  مل  حيث  فمختلف،  تول�ستوي  لــدى 
�لإبــد�عــي،  عامله  ينتهي  و�أيــن  �لو�قعي  عامله  يبد�أ  �أيــن 
ومتد�خال  مايثا  و�قــعــا  متثل  �أ�ــســرتــه  �أّن  جنــد  كما 
ندر�س  حينما  فنحن  وبالتايل  �لــرو�ئــيــة،  كتاباته  مع 
�أعمال تول�ستوي ونوؤرخ لها نقوم كذلك بتاأريخ �حلياة 

�لعائلية لهذ� �لكاتب«. 
ومن �لأ�سد�ء �خلارجية �لتي تلقاها �لكاتب �لرو�سي 
ليف تول�ستوي و�أثرت عميقا يف جانب مهم من �إبد�عه، 
يذكر �لباحث ما ُيعرف يف رو�سيا بالظاهرة �لقوقازية 
يف �لأدب �لرو�سي؛ وقد خدم تول�ستوي يف �لع�سكرية يف 
جبال �لقوقاز وكتب عن تلك �لأنحاء فيما بعد. ومع 
�أّن خ�سم �حلروب �ملتو��سلة يف هذه �ملنطقة �جلنوبية 

و��سرت�تيجية،  �سيا�سية  منطلقات  من  ياأتي  لرو�سيا 
وفكرية  ثقافية  م�ستويات  �إىل  �متد  ح�سورها  �أّن  �إل 
من  �لكثري  �سربت  لطاملا  �لتي  �ملنطقة  فهذه  و�أدبــيــة، 
��ستحكمت  �لقوقازية،  �ل�سعوب  ودمــاء  �لرو�سي  �لــدم 
بــاأمــزجــة �لــعــديــد مــن مــ�ــســاهــري �لأدب �لــرو�ــســي ويف 
بو�سكني،  �ألك�سندر  �لكبري  رو�ــســيــا  �ساعر  مقدمتهم 
�لــذي  لريمنتوف  ميخائيل  ــر  �لآخـ �لكبري  و�ل�ساعر 
�لقوقازي  ما�سوك  �أحد منحد�ر�ت جبل  يف  دمه  �ُسفح 
�لباحث عن �حل�سور  �ملنطلق يعرب  �لر�ئع. ومن هذ� 
�لكثيف ملتعرجات �لتاريخ �ل�سيا�سي �لرو�سي يف �أعمال 
�لكتاب �لرو�س، وما رو�ية تول�ستوي »�حلرب و�ل�سالم« 
�سوى ذروة �إبد�عية �جتمع �لتاريخ و�لأدب و�ل�سيا�سة يف 

عمل فني بديع وخالد. 
�إىل جانب در��سته لتول�ستوي باعتباره خبرًي� يف �لعلم 
�لنف�ساين �لأ�سري، يطالعنا �لباحث على جانب فكري 
�أل وهو  �لرو�سية،  �لرو�ية  به عبقري  �آخر طاملا متتع 
�لتي  بر�هينه  �ساخماغونوف  فيقدم  �ل�سيا�سي،  �لفكر 
توؤكد على روؤيوية وتنبوؤية تول�ستوي �ل�سيا�سية و�لتي 
ي�سفها باملذهلة. ويف هذ� �ل�سياق ي�سري �لباحث �إىل �أن 
�ملبا�سر بال�سيا�سة �لد�خلية  تول�ستوي، وعرب �هتمامه 
�إىل �ملناطق  �لــتــي كــان يــقــوم بها  �لــرو�ــســيــة، وزيـــار�تـــه 
�ساعدته على  ر�كــم خــربة عظيمة  بــالده،  �ل�ساخنة يف 
يقول  �لبالد.  مل�ستقبل  �ملتوقعة  �ل�سيناريوهات  و�سع 
�ملوؤلف: »لقد كان تول�ستوي مقتنعا باأّن �لت�سّور �لوطني 
�حلقيقي لرو�سيا يتمحور يف فكرة �لتنظيم �لجتماعي 
منزوعا من �مللكية �لفردية لالأر�س. فال�سعب �لرو�سي 
لن  �لــقــادمــة  �لرو�سية  و�لــثــورة  ــس،  �لأر�ــ ُملكية  ُينكر 
)�س:  �لأر�ـــس«  متلك  �سد  و�إّنـــا  �لقي�سر  �سد  تكون 
307(. وهذ� بالفعل ما جاءت به �لثورة �لبل�سفية بعد 

وفاة تول�ستوي بربع قرن ونيف. كما جادل تول�ستوي 
يف مو�سوع �حلكم �لأ�سلح لرو�سيا، حيث يعتقد جازما 
�أن ت�سعني يف �ملئة من �ل�سعب �لرو�سي يوؤيدون �حلكم 
مقتنعون  فهم  �لد�ستوري،  �حلكم  ويعار�سون  �مللكي 
)و�ملق�سود  �لقنانة  قــانــون  �ألــغــى  �لـــذي  �لقي�سر  ــاأّن  بـ
�لأر�ــس  مينح  �أن  بيده  �لثاين(  �لك�سندر  �لقي�سر  هنا 
�أيــة �سمانة  توجد  و�لفالحني، يف حني ل  للمز�رعني 
�لدميوقر�طي  �لد�ستوري  ي�ستويل رجالت �حلكم  �أل 

على �لأر�س ومن عليها. 
ــر لــتــولــ�ــســتــوي وهــو  ويــ�ــســتــعــر�ــس �لــكــاتــب �أقــنــومــا �آخــ
رو�يــتــه  يف  تول�ستوي  �عــتــمــد  فــقــد  �ملـــــوؤرخ،  تول�ستوي 
�ملــركــزيــة �حلــــرب و�لــ�ــســالم عــلــى �إر�ــســيــف �ــســخــم من 
و�أثث   ،1812 عام  ملو�سكو  نابليون  حملة  حول  �لوثائق 
وقد  �سخ�سياتها.  ور�ــســم  رو�يــتــه  �أجــــو�ء  خاللها  مــن 
كانت خطة تول�ستوي لكتابة رو�يته �أن ي�سع �لثوريني 
�لنبالء �لذين كانو� يطمحون يف �إقامة نظام جمهوري 
من خالل �نقالبهم �لفا�سل يف عام 1825، �أن ي�سعهم 
وبعد  ولــكــّنــه،  �لعظيمة،  رو�يــتــه  يف  مــتــقــدم  مــوقــع  يف 
متعنه يف �لأحد�ث �لتاريخية �لتي �نبنت عليها رو�ية 
ذلك  ي�ستحقون  ل  �أّنــهــم  ��ستخل�س  و�ل�سالم،  �حلــرب 
وثمة  برمتها.  �لكتابية  خطته  فا�ستبدل  �لبتة،  �ملوقع 
�سوؤ�ل �آخر حرّي تول�ستوي وو�سع �أمامه عقبة يف عمله 
�لرو�ئي �لكبري هذ�، �أل وهو �سخ�سية نابليون نف�سه، 
و�أي �سفات حقة تت�سف بها هذه �ل�سخ�سية �لتاريخية، 
�إذ خل�س يف نهاية �ملطاف �أّنه رجل رث وج�سع ومري�س 

يبتهج مب�ساهد �لدم و�ملوت.
�ل�سخ�سيات  �أّن  �لــكــتــاب  هـــذ�  مــن  نخل�س  �خلــتــام  يف 
عادة  �سيا�سة،  �أو  �أدبية  �سخ�سيات  كانت  �سو�ء  �لبارزة، 
�لثقافة يف جمــالت  مــن  عـــاٍل  تــكــون على م�ستوى  مــا 
ليف  �لكبري  �لرو�سي  بالكاتب  يتعلق  وفيما  متعددة. 
تول�ستوي �لذي ُعرف كاأديب ورو�ئي جند �أن �لدر��سات 
�لتاريخية  و�لأعمال  و�لثقافية  و�لنف�سية  �لجتماعية 
�أعماله �لأدبية  �إثــارة و�أهمية من  �لتي و�سعها ل تقل 
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إماطة اللثام عن إفريقيا، أمكنة وممارسات االستكشافات 

في غرب إفريقيا )1780 - 1880(.. إليزابيل سورون
سعيد بوكرامي *

منذ بداية القرن الثامن عشر، أصبحت إفريقيا محط اهتمام المجتمعات األوروبية المتعلمة والدوائر العلمية التي وضعت على عاتقها 
مهمة إماطة اللثام عن أسرار هذه القارة القريبة جدا، لكنها رغم ذلك ما زالت مجهولة. ولكشف النقاب عن إفريقيا كان ينبغي إرسال 
البعثات لسبر مجاهلها، واإلشراف عن بعد على المجموعات العلمية لجمع المعلومات الجغرافية وملء الفراغات على مستوى الخرائط 
الجغرافية. كان غرب إفريقيا أول منطقة اجتازها المستكشفون األوروبيون مزودين بتعليمات علمية، لكن بعد قرن تقريًبا من البعثات 
الزعماء  على  بالكامل  يعتمدون  المسافرون  كان  الداخلية«،  »إفريقيا  في  واستعمار.  غزو  حمالت  إلى  تحولت  ما  سرعان  االستكشافية 
األفارقة الذين يملكون القدرة على فتح أو إغالق الطرق وتوفير المرشدين والمترجمين الذين يسهلون الرحالت. كما اعتمدوا على التجار 
جديدة  تجربة  في  يشارك  المستكشف  كان  الشاسعة،  المساحات  هذه  في  وللتنقل  والدخن.  المأوى  يوفرون  كانوا  الذين  المحليين 
الفضاءات  الملموسة مع  والتفاعالت  اليومية  الممارسات  المعرفة من خالل  تبنى  وثقافية، حيث  واجتماعية  بالكامل، جسدية ونفسية 
المأهولة والشاغرة. وبذلك يصبح االستكشاف احتكاكا مع مجموع األماكن التي تتكشف فيها هذه الممارسات من قبيل التواجد في 
مكتب الجغرافي، وقاعة االجتماعات لشركة متخصصة في الجغرافيا، وتحديد األفق الذي يوجه نظرة الرحالة، والطريق المخطط له مسبقا، 
والمسار الذي سيعبره فعليا، والمرور عبر ضفاف األنهار، واإلقامة في منزل أحد األعيان الذين يستقبلون الرحالة، والتشاور داخل الخيمة 
مع المرشد، وجمع العينات، والكتابة اليومية في دفتر المالحظات، ورسم الخريطة على الرمال أو على الورق .كل هذه الخبرات والتجارب 

تمكن المستكشف في رحالته من التعرف على اإلنسان و األمكنة واألشياء واحتماالت النجاح أو الفشل.

 تناولت �لباحثة و�ملوؤرخة �إيز�بيل �سورون �أكرث من ثالث 
وبريطانيون  فرن�سيون  رحــالــة  بها  قــام  رحــلــة،  و�أربــعــني 
�أفريقيا، وهي منطقة  و�أملــان بني 1780 و 1880 يف غرب 
من �لقارة ت�سم يف معظمها بلد�نا مطلة على خليج بنني 
)موريتانيا و�ل�سنغال و�ل�سود�ن �لفرن�سي )مايل حالياً(، 
وغينيا �لفرن�سية، و�ساحل �لعاج، وفولتا �لعليا )بوركينا 
فــا�ــســو حــالــيــاً(، ود�هـــومـــي )بــنــني حــالــيــا( و�لــنــيــجــر(. يف 
مقدمة �لكتاب، ت�سع �لكاتبة مو�سوع �مل�ستك�سفني �سمن 
�نطالقا  �لبحثية  وتقدم خيار�تها  �لتاأريخ �حلديث  علم 
و�لــ�ــســكــان  �مل�ستك�سفني  بــني  �لــتــفــاعــالت  يف  �لــنــظــر  مــن 
�لأ�سليني لأن �لتاريخ ي�سكل �أفًقا، وهدًفا، ي�سع �جلهات 
�لــفــاعــلــة �لــو�قــعــة عــلــى جــانــبــي هـــذ� �لــتــفــاعــل عــلــى قــدم 

�مل�ساو�ة �إن�سانيا و�جتماعيا.
تــنــقــ�ــســم فــ�ــســول �لــكــتــاب �إىل ثــــالث مـــر�حـــل: مــرحــلــة 
�ل�ستك�ساف ملنطقة غرب �إفريقيا، كم�سروع علمي �سينتهي 
�إىل مرحلة  تنتقل  ثم  ��ستعماري  �إىل م�سروع  �ملطاف  به 
�مل�ستك�سفون  دونــهــا  �لــتــي  و�ل�ــســرت�تــيــجــيــات  �ملــمــار�ــســات 
�لأوروبية  بلد�نهم  ��ستقبالهم يف  و�أخــري� تختم بطريقة 

وما �سابها من نقا�سات وجمادلت علمية و�سيا�سية.
�ملــوؤرخــة طــويــاًل على تــارب  و�نطالقا مــن ذلــك تعكف 
�أولئك �لذين قادو� هذه �حلمالت. مولية �أهمية ق�سوى 
تدرك  فهي  �مليد�نية.  �لتجارب  لهذه  �لتحليلي  للجانب 
من  و��ــســعــة  جمموعة  مــن  تت�سكل  �لــرحــالت  معظم  �أن 

�لف�ساء�ت،  مــن  �لعديد  د�خـــل  �لــتــي تــدث  �ملــمــار�ــســات، 
�لعلماء  مكتب  من  �لو�قع  يف  �ل�ستك�سافات  تبد�أ  بحيث 
�لذين يحددون �ملناطق �ملفرت�س ��ستك�سافها، فيعينونها 
د�خـــل �خلــر�ئــط مــن خــالل تــبــادل �ملــعــارف بــني �أع�ساء 
�سركات �جلغر�فيا �ملختلفة �لتي تقدر قيمة �لكت�سافات 

�لتي �ستتم بعني �ملكان.
عن  باحلديث  لنا  ي�سمح  �ــســورون  �إيــز�بــيــل  عمل  غنى  �إّن 
�ل�ستك�سافات من جانب »�لو�قع �لجتماعي« لأن �لكثري 
تتناولها  و�ملجهولة  �ل�سلة  ذ�ت  �ملختلفة  �ملو�سوعات  من 
مبا�سرة  يتقاطع  �لبعثات  هــذه  تليل  �أّن  كما  �لباحثة. 
وجمع  �لتنقل،  �أجــل  ومــن  للمعرفة.  �ملـــادي  �لتاريخ  مــع 
يعباأون يف  �مل�ستك�سفون  كان  و�ملعطيات،  �لبيانات  ن�سخ  �أو 
�لو�قع �لعديد من �لو�سائل �ملرتبطة بالتقنيات �لعلمية. 
�ملوؤ�س�سي  ا �لطابع  �أي�سً �إن تاريخ هذه �ل�ستك�سافات غرّي 
للعلوم. لهذ� �ل�سبب جرت �لعديد من �لرحالت برعاية 
�لأفريقية،  �جلمعية  تو�سيات  مثل  �لعلمية.  �جلمعيات 
�ملوجهة  و�لتعليمات   ،1738 يف  �نكلرت�  يف  تاأ�س�ست  �لتي 
للم�ستك�سفني عن طريق �جلمعيات �جلغر�فية يف باري�س 
عام  يف  )�أن�سئت  وبــرلــني   ،)1821 عــام  يف  تاأ�س�ست  )�لــتــي 
نوعا  �سمنت  �لــتــي   )1830 يف  )تــاأ�ــســ�ــســت  ولــنــدن   )1828
�أن ماأ�س�سة  �لــرحــالت. كما  �أثــنــاء  �ملــوحــدة  �ملــعــايــري  مــن 
�ملر��سالت  مــع  جنب  �إىل  جنبا  ت�سري  �أ�سبحت  �لتنقيب 
على  و�ملغامرين  �لر�أ�سماليني  �ل�سركاء  بني  �ل�سخ�سية 

�مل�ستك�سفة  �ملــو�قــع  و�لــهــدف منها �حل�سم يف  �ــســو�ء.  حــد 
من حيث �لفائدة �ملادية من عدمها. كانت هذه �حلمالت 
ــات �لــدولــيــة  ــالفـ �ل�ــســتــطــالعــيــة تــثــري �لــكــثــري مـــن �خلـ
�ل�ساحة  على  �لقوي  �حل�سور  ذ�ت  �لــدول  بني  خ�سو�سا 

�لدبلوما�سية. 
تــتــنــاول در��ــســة �إيــز�بــيــل �ــســورون �أيــ�ــســا بع�س �جلــو�نــب 
�مل�ستك�سفني  مــدونــات  من  �لعديد  يف  �لكامنة  �جلمالية 
�لــتــي �أغـــنـــت خــيــال مــوؤلــفــي رو�يــــــات �ملـــغـــامـــر�ت �لــذيــن 
��ستعارو� منها معطيات مهمة. ومع ذلك يهيمن مو�سوع 
و�حــد تقريبا د�خــل مظان �لكتاب وجنــده يف كل مرحلة 
من مر�حل تفكري �لكاتبة يف تاريخ �ل�ستك�سافات، يتعلق 
�لأمر بحديثها �مل�ستمر عن نظرية �ملعرفة وتق�سد �ملنطق 
�إجناز �خلر�ئط و�لطريقة �لتي  �لفكري �لذي مكن من 
نظرو� بها يف عني �ملكان �إىل �لف�ساء �لإفريقي، وما و�كب 
�سديدة  وخــالفــات  نقا�سات  من  �مل�ستك�سفة  �ملعرفة  هــذه 
حول تقييم �ملعرفة �ملرت�كمة من قبل �مل�ستك�سفني �لذين 
حددو� تعريفا معينا للجغر�فيا وممار�سة هذ� �لعلم. يف 
كتابها، تقدم �إيز�بيل �سورون �أي�سا �أطروحة قوية مفادها 
�أو�خــر  �إفريقيا بني  غــرب  ��ستك�ساف  �عتبار  �أنــه ل يجب 
�لفتتاحي  �لفعل  ع�سر  و�لــتــا�ــســع  ع�سر  �لــثــامــن  �لــقــرن 
ل�ــســتــعــمــار �لــ�ــســعــوب �لإفــريــقــيــة مــن قــبــل �لأوروبـــيـــني. 
�لنقي�س  على  تك�سف،  �ملوؤلفة  بها  �هتمت  �لتي  فالبعثات 
مــن ذلـــك، لأنــهــا »ت�سكل تــربــة مــن �لــلــقــاء �لإنــ�ــســاين، 
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يتحكم  �لــذي  �لثقايف  �لتفاعل  خالل  من  �أ�سا�ًسا  ت�سكلت 
�لآخــر«  على  �لتعرف  يف  و�لرغبة  �لعلمي  �لف�سول  فيه 

)�س .19( بني �مل�ستك�سفني و�ل�سكان �ملحليني.
تقول �إيز�بيل �سورون، �إن �لبقعة �لبي�ساء على �خلريطة 
�لــتــي متــثــل غـــرب �إفــريــقــيــا، هــي �لــتــي �أيــقــظــت نــوًعــا من 
�حلـــر�ك �ل�ستك�سايف نحو هــذ� �جلــزء مــن �لــقــارة. وكــاأن 
هذ� �لفر�غ �خلر�ئطي �أوحى باأن �لف�ساء �ملمثل هكذ� كان 
خاليا من �لعقبات جميعها، ومنفتحا على �إمكانية �لقيام 
�أن  �ملمكن  من  �ملوؤلفة،  تو��سل  حني،  يف  كلها.  بالرحالت 
لبيا�س يف �خلريطة« )�س.  »��سطناع  ذلك جمرد  يكون 
�لثامن  �لقرن  من  �لثاين  �لن�سف  يف  و�أن  خ�سو�سا   )46
ع�سر كانت ماتز�ل �خلر�ئط غري دقيقة وكان لبد » من 
�إعادة تديد �جلهات �ملعروفة وغري �ملعروفة« )�س 52(. 
�لأفريقية  �لــقــارة  خــر�ئــط  تتوي  كانت  طويلة،  لفرتة 
من  ومت�ساربة  خمتلفة  �سجالت  �إىل  تنتمي  بيانات  على 
عن  �جلغر�فية  �ملعلومات  تكن  فلم  �جلغر�فية.  �ملعرفة 
م�سار �ل�سو�حل دقيقة �أو �لإ�سارة لأ�سماء �لأماكن مددة 
بدقة و�سر�مة. على �سبيل �ملثال، �أظهر متثيل �حليو�نات 
�لربية نوًعا من �جلودة �أكرث من �ملعرفة �لطوبوغر�فية. 
�إنــ�ــســاء �جلــغــر�فــيــا �لإيــجــابــيــة، �لــتــي متثلها خر�ئط  مــع 
تعد  »مل   ،)1782-1697( د�نفيل  باتي�ست  جــان  �جلغر�يف 
م�ساألة متثيل مكان ما بح�سب ما يعرفه �ملرء عنه ولكن 
من خــالل موقعه �جلــغــر�يف، وبالتايل، يختفي كل ما ل 
�جلغر�فيا  تــطــور  �إن   .)48 ــس  »)�ـ بــدقــة  ميــكــن تــديــده 
�لقرنني  �جلــغــر�فــيــا يف مطلع  مــع  بــالــتــو�زي  �لــنــبــاتــيــة، 
�لنعكا�س  مــا  بطريقة  هــو  ع�سر،  و�لتا�سع  ع�سر  �لثامن 
�لتجريبي لهذه �لتطور�ت �خلر�ئطية. وهو �أي�سا، �ل�ساهد 
على ظهور »�سبكة جديدة من �لقر�ءة ل�سطح �لأر�س )�س 
233( مل يعد �مل�ستك�سفون ينظرون �إىل �لنباتات باعتبارها 
عنا�سر من جمموعات نباتية �سا�سعة يتم ت�سكيلها، ولكن 
كعالمات ت�سمح بو�سع �حلدود �جلغر�فية بدقة للم�ساحات 
حول  �ملتعاقبة  �لعلمية  �ملناق�سات  ا  �أي�سً تك�سف  �ملختلفة. 
عودة �مل�ستك�سفني عن �إجماعهم على عدة مبادئ نا�سئة عن 
»مرجع م�سرتك ير�سم معامل �لعلم �لطبيعي« )�س 288(. 
�أ�ساءت �خلالفات �لكثري من �جلو�نب  وعالوة على ذلك، 
كايلي،  رينيه  �لرحالة  مالحظات  مع  حــدث  كما  �مللتب�سة 
�لذي يعترب �أول �أوروبي يعود حيًّا يف عام 1828 من متبوكتو 
�ملغامر �لفرن�سي و�جــه عدة  �أن  يف مــايل، ودليل على ذلك 
تقيقات �عتمدت على �سجل �أخالقي ل تاأخذ يف �حل�سبان 
�لعتبار�ت �لجتماعية، �أكرث مما ت�ستند �إىل مبادئ �ملنطق 
�مل�سد�قية  من  �ملرحلة  لتلك  تليلهم  قلل  وقــد  �لعلمي. 
�ملمنوحة للخربة �مليد�نية مقارنة باملنجز�ت �لعلمية د�خل 

�ملكاتب �لدر��سية. 

�لذي  �لنهائي  �لت�سل�سل  هو  للمعرفة  �خلر�ئط«  »ر�سم  �إن 
يغلق بطريقة ما �لد�ئرة �لتحليلية �لتي ر�سمتها �ملوؤلفة يف 
�إىل حلظة ملئها(.  �لأبي�س يف �خلريطة...  در��ستها )من 
للتعريف  �ملــ�ــســروعــة  �ملــعــايــري  تثبيت  �لعملية  هـــذه  متــثــل 
�سبيل  �ل�سعي، على  مــن خــالل  �جلــغــر�فــيــني.  وممــار�ــســات 
ليوم  �لأر�ــس  على  �ملقدرة  �لأمكنة  م�سافات  لتمثيل  �ملثال، 
من �ل�سري، ويقوم �جلغر�فيون بنقل �لعديد من �ملعطيات. 
�إذ� كانت �سهادة �ل�سكان �لأ�سليني، �لتي جمعها �مل�ستك�سف 
بعناية، مفيدة للعلماء �لأوروبيني، فاإن ��ستخد�م خر�ئطهم 
باملعطيات  مليئة  لأنــهــا  لــيــ�ــس  و�رد.  غــري  ــر  �أمــ �خلــا�ــســة 
لأنهم ميثلون معرفة مرت�كمة، وم�سطنعة  بل  �خلاطئة، 

وم�ستغلة وفق طرق تفكري �أخرى.
�إذ� كانت �لدر��سة قد دفعت �ملوؤلفة �إىل م�ساعفة �ملالحظات 
�لتفكري وممار�سة �جلغر�فيا بني عامي 1780  حول طرق 
ا بتطوير فكرة مهمة تقول  و1880، فاإنها �سمحت لها �أي�سً
لي�ست  �لفرتة  هــذه  يف  �إفريقيا  غــرب  يف  �ل�ستك�سافات  �إن 
��ستعمار  بد�يات  متثل  ول  �لكولونيالية،  للهيمنة  مر�دفا 
هذ� �لف�ساء. لذلك تاأ�سف �لكاتبة للربط بني �ل�ستك�ساف 
و�ل�ستعمار �لذي عمل على جعل �لقرب �لزمني و�لتمكن 
من �لك�سف عن �لأ�سر�ر �جلغر�فية لهذه �ملنطقة �لإفريقية 
من  �لكولونيالية.  �حلــمــالت  �إىل  �أدى  �سببي  عــامــل  �إىل 
�لتحليل �لدقيق ملدونات �ملغامرين، يبدو �أن رحالتهم كانت 
تتخللها لقاء�ت وماور�ت ل يتمتعون فيها مبيزة �لتفوق. 
�للوج�ستيكية،  و�لتبعية  �للغة،  حاجز  �إىل  �ل�سبب  ويرجع 
و�لتقدم يف مناطق مت�سابكة بوجود �لعديد من �ملوؤ�س�سات 
�ل�سيا�سية »ت�سع �لرّحالة يف حالة من �لتفاعل مع �لأفر�د 
�أ�ساليب  يف  �لتفكري  على  �إجــبــاره  خــالل  من  �جلماعات  �أو 
تلك  »)218(. ومن بني  �لعالقة  د�خل هذه  باملثل  �ملعاملة 

و�لنخب  �مل�ستك�سفني  �لهد�يا بني  تبادل  �للحظات: حلظة 
ح�سب  ما  بطريقة  مفهر�سة  �لهد�يا  قيمة  كانت  �ملحلية. 
�لتقدير �ملتبادل لهيبة �لآخر وقيمته د�خل �لقبيلة، وتدد 

قيمتها من طرف فاعلني ��سرت�تيجيني.
�لأوروبــيــون  فيها  �جتمع  �لــتــي  �لــعــديــدة  �ملنا�سبات  خــالل 
�أن �جل�سد لعب دور� رمزيا حا�سما، لأنه  و�لأفارقة، يظهر 
بطريقة ما �أول و�سيلة ي�ستعملها �مل�ستك�سف، ماد�م �لتقدم 
�ملعرفة  ملر�كمة  �لأ�سا�سي  �ل�سرط  �لف�ساء هو  د�خل  �ملادي 
�أل  �لتفاعل:  عنا�سر  �أهــم  �أحــد  ا  �أي�سً ولكنه  �جلغر�فية. 
يوؤمنون  �مل�ستك�سفني  �أن  لب�سرتهم  �ملختلف  �لــلــون  يعني 
باآلهة �أخرى؟ هل عليهم بعد ذلك �إخفاء �إميانهم؟ لت�سهيل 
�لتقليدية  �ملــالبــ�ــس  ــد�ء  ــ �رتـ عليهم  يــجــب  هــل  تــقــدمــهــم؟ 
�ملحلية؟ �إىل �أي مدى تغري �لختالفات �لثقافية �لعالقات 
�سيماوؤهما  تكون  )�أ�سود/�أبي�س(،  خمتلفني  جن�سني  بني 
�أغلب  يف  متناق�سة  دللـــة  ذ�ت  وتليات  �ــســور  عــن  عــبــارة 

�لأحيان؟
بــهــذ� �لــكــتــاب �ملــمــيــز، تعمل �إيــز�بــيــل �ــســوريــن عــلــى �إبــطــال 
�أن  �إىل  �لكاتبة  تخل�س  �إذ  �ل�ستك�سافات؛  عــن  �لــرمــزيــة 
��ستحوذ  بروميثيانياً  بطاًل  لي�س  �لو�قع  يف  هو  �مل�ستك�سف 
حامل  �ملــغــو�ر  �ل�سابط  هــو  ول  ر�ئـــع،  ب�سكل  �إفريقيا  على 
�لإفريقية ولدة  �لقارة  �إىل  بو�سوله  يعلن  �لذي  �لر�سائل 

�لإمرب�طوريات.
مل يكن تناول �إيز�بيل �سورون �لأ�ستاذة �جلامعية يف مادة 
�عتباطيا  �ملو�سوع  لهذ�  ليل،  جامعة  يف  �ملعا�سر  �لتاريخ 
متخ�س�سة  فهي  �ل�سابقة،  لبحوثها  ��ستكمال  جــاء  بــل 
وتاريخ  �إفريقيا  وتــاريــخ  لال�ستعمار  �ملــقــارن  �لــتــاريــخ  يف 
�ملــعــرفــة. ركــــزت يف �أطـــروحـــتـــهـــا، �لــتــي د�فـــعـــت عــنــهــا يف 
�خلــر�ئــط،  �ل�ستك�سافات:  جغر�فية  عــلــى:   ،2003 عــام 
-1780 �أفريقيا،  غــرب  �لرحلة:  ون�سو�س  و�لت�ساري�س 
1880 تت �إ�سر�ف د�نيال نوردمان. كما تناولت �ملمار�سات 
�لهند  جزيرة  �سبه  و�سمال  �أفريقيا  غــرب  يف  �جلغر�فية 

�ل�سينية يف �لقرن �لتا�سع ع�سر.
-----------------------------
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غرب  في  االستكشافات  وممارسات  أمكنة 

إفريقيا )1780 - 1880(
المؤلفة: إيزابيل سورون

الناشر: منشورات جامعة السوربون. باريس 
1 فرنسا

سنة النشر: 2018
الصفحات: 382 ص

اللغة الفرنسية

* كاتب مغربي
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الصديق والعدو: التدهور، االنحطاط، والخالص 
ألرنون غرونبيرغ

يتاألف �لكتاب من ق�سمني رئي�سني، ُيحيطان ب�سوؤ�ٍل 
مف�سلة  �إجــابــة  باعتباره  �لكتاب  عليه  �نبنى  رئي�س 
يف  جديد،  من  وم�ساءلته  �ل�سوؤ�ل  ذلك  قــر�ءة  تعيد 
�سوء �لتحولت و�ملتغري�ت �لتي حدثت منذ �أن ُطرح 
�إذ �تخذ غرونبريغ �سوؤ�ل كارل  �أول مرة عام 1927، 
عدو؟  بال  �لإن�سان  يوجد  �أن  بالإمكان  هل  �سميث: 
ت�سكل  �لتي  �ملقرتحة  �لإجابة  تليه  جدلياً،  مدخاًل 

منت �لكتاب مت�سافرًة يف خم�سة مباحث: 
�لإن�سانية وحلفاوؤها 

�لعنف و�ملجتمع و�لتاريخ
ما هو �ل�سيا�سي؟ 

�لالهوت 
موت �لعدو 

كتابه  ول�سيما  �سميث،  لعمل  جــادة  مقاربة  �لكتاب   
»مــفــهــوم �لــ�ــســيــا�ــســي«، حــــاول فــيــهــا �ملـــوؤلـــف �سياغة 
�إجــابــات على �لــتــ�ــســاوؤلت �جلــوهــريــة �لــتــي طرحها 
�ساحب نظرية �لعدو يف �ل�سيا�سة، و�أحد �أهم فال�سفة 
�ل�سيا�سة �لأملان يف �لقرن �لع�سرين و�ملنظر �لقانوين 
على  �ل�سيا�سية  نظريته  تقوم  �لــذي  للجدل،  �ملثري 
�أ�سا�س �لتمييز بني �ل�سديق و�لعدو، باعتباره معيار�ً 
غرونبريغ  فــوقــف  »�ل�سيا�سي«،  تــديــد  يف  حا�سماً 
ما  مــورهــا:  لالهتمام،  مثرية  عديدة  �أ�سئلة  على 
�ل�سيا�سية؟ وهل  �لعد�وة  �لدولة؟ ما  �ل�سيا�سي؟ ما 

�حلرب نتيجة �لعد�وة؟ 

�لنظر فيه، يف مفهوم �سميث   مما يعيد غرونبريغ 
�ل�سيا�سي، مقولته �إن عاملاً بدون متييز بني �ل�سديق 
و�لعدو هو، بالنتيجة، عامل بال �سيا�سة، فاإنَّ �ملجتمع 
�أعــد�ء.  �إىل  بحق، يحتاج  لكي يكون جمتمعاً حيوياً 
�إذ  �لعاملي ميثل خطًر�،  �ملو�طن  �أنَّ  ثم،  ويــرى، من 
كيف ميكن لدولة ما )�أو كيان �سيا�سي( �لبقاء على 
�حلــرب يف  �سن  ر�غبة يف  كانت غري  �إذ�  �حلياة  قيد 

�أ�سو�أ �حلالت، �أو ل تعرف من هم �أعد�وؤها؟ 
�أن ينظر �إىل �لآخــر  �أكــرث مــن   هــل �لــغــرب علماين 
على �أنه عدو، يف �لوقت �لذي يرى فيه »�ملتطرفون 
ــدرك غــــرونــــربغ �أن  ــ ــدو�ً؟ يـ ــ ــ �لـــديـــنـــيـــون« �لــــغــــرَب عـ
�أعد�ء للتعرف على نف�سها،  �إىل  باملجتمعات بحاجة 
و�أنها تن�ساأ من خالل �لتذكري �مل�سرتك �أو �حلرمان 
ذلــك، يجد  �لرغم من  �لتاريخي. وعلى  �لعنف  من 
�أن ثنائية �سديق/عدو - بح�سب كارل �سميت- هي 
تعريف �سيا�سي. فالقوميون �لغربيون �أمثال دونالد 
�لأعد�ء  ت�سجيع  ي�ستطيعون  �أنهم  يعتقدون  تر�مب 
ولياتهم  �إىل  ت�سل  لن  �حلــرب  لأن  و�للعب معهم؛ 
 - �سقوطهم  لكن  حــال.  �أي  على  �ملــزدهــرة  ومدنهم 
يقول غرونبريغ - هو جزء من هذ� �لتناق�س، على 
�سوف  �أنهم  ن�ستبعد  �أن  ن�ستطيع  ل  �أننا  من  �لرغم 
يخلقه  مــا  �سياق  ويف  بــزو�لــهــم.  �لآخــريــن  يجرفون 
عن  د�ئــمــاً  �لت�ساوؤل  ينبغي  ــاآزق،  مـ مــن  �ل�سيا�سيون 
ماهية �لدولة و�ملجتمع، وكيف ند�فع عنهما، وما هي 

�حلرب،  هي  فهذه  �لعد�ء؟.  لهذ�  �لنهائية  �لنتيجة 
لذلك  ا.  �أي�سً طبيعي  �أمــر  وهــذ�  �سميت،  يقول  كما 
عليك �أن ت�ساأل نف�سك عن منتهى حدودك، حتى ل 
ت�سل �إىل هذ� �حلد. فاحلفاظ على �ل�سالم �لد�خلي 
هــو �لــــدور �لــرئــيــ�ــس لــلــدولــة، حــيــث مينعك مــن �أن 
ترى يف جري�نك عدّو�ً، و�أنت تاول توجيه مدفعك 
�لــيــوم؛ لأن  �ملحك  هــو على  وهــذ�  �إلــيــهــم.  �لر�سا�س 
بع�س �ل�سيا�سيني �لغربيني يخلقون �أعد�ء د�خليني، 
�أن  �ملثال. �لأمــر �لذي ميكن  كامل�سلمني، على �سبيل 
يوؤدي يف نهاية �ملطاف �إىل �لكثري من �ل�سطر�بات 

�لجتماعية يف �ملجتمعات �لغربية نف�سها.
�سبتمرب   11 بــــاأحــــد�ث  عـــالقـــة  لـــذلـــك  لــعــل  �إنـــــا   
للعامل  بالفعل،  خمتلفة،  �سورة  قدمت  �لتي   2001
و�لإن�سان، هي �سورة �خلوف و�لبحث عن �لأعــد�ء، 
�أو تويلهم �إىل عدو، �أوًل من قبل �بن لدن، ولحقاً 
�أن يكون  �لآخــريــن. ولكن ما مــدى �سحة  من قبل 
�أنني  يــخــربين  �أن  مبــجــرد  تلقائياً  عـــدّوي  �أحــدهــم 

عدوه؟ 
 يف �حلــقــيــقــة، هــنــاك �ــســبــب كــبــري لــلــتــفــاوؤل �لــيــوم، 
لكننا مل نعد نرى ذلك ب�سبب خوفنا و�نت�سار �سور 
بو�سائله  �لإعــالمــي  �لف�ساء  يف  هيمنتها  �أو  �لــعــدو 
�لأوقــات  �أ�ــســو�أ  يف  �لآن  نعي�س  �أننا  ففكرة   . �ملتعددة 
�أن  غرونبريغ  يعتقد  �إذ  حقيقية،  غري  بب�ساطة  هي 
�ل�سيا�سيني  ببع�س  و  بالهوية،  كبرية  عالقة  لهذ� 

سعيد الجريري *
افتعالها، في  أو  الحروب  للعالقات، واشتعال  الُمحركة  الثنائيات  أهم  واحدة من  الُمعاصر، بوصفها  السياسي  الفكر  العدو« في   - »الصديق  ثنائية   ُتشَخص 
سياق ما ُيعرف بصناعة العدو، وفق مفاهيم يشتغل عليها الساسة، بالتوازي مع ثنائية أخرى »نحن - هم« التي يذكي مفعولها اليمين المتطرف. ولعل كتاب 
»الصديق والعدو« للباحث أرنون غرونبيرغ - وهو واحد من أشهر الكتاب الهولنديين، سواء في الداخل أو في الخارج، وحائز على جوائز عديدة، وترجمت أعماله 
إلى أكثر من ست وعشرين لغة - يقدم ُمراجعة فكرية جادة للمفهوم بحسب السؤال المحوري الذي كّرسه المفكر السياسي األلماني كارل شميث )1888-1985( 

في كتابه«مفهوم السياسي«؟ 
 لكن أليس التاريخ البشري عبارة عن سلسلة من الكوارث التي ُنعطيها، بعد ذلك، معنى؟ وهل ُندرك »من نحن؟« من خالل ما حدث لنا من عبودية واضطهاد؟ 
وهل يؤدي ذلك إلى اإليذاء والعدوان؟ يرى غرونبيرغ ذلك بإلحاح، في كتابه المثير لالهتمام، منسجمًا مع كل من الفيلسوفين: األلماني والتر بنيامين، والفرنسي 
للحيلولة دون تدفق جرائم  السياسة -  إلى  اإليمان  الصفح - كمفهوم مهاجر من  الذاكرة متقدة، في سياق  أن تظل جرائم  يرياِن أهمية  اللذين  جاك دريدا 
الماضي. ولئن كان غرونبيرغ يعتقد ببساطة أال واقعية لفكرة أننا نعيش اآلن في أسوأ المراحل، فإن ذلك االعتقاد ال يزيح التساؤل عما إذا أصبحت الحضارة 
الغربية في حالة انحدار، بعد أن أدمن الغربّي االزدهار وبات يشعر بالقلق على الراحة والصحة والسعادة، فهو يتجنب أي شكل من أشكال الخطر الجسدي، 

وتتوافق قناعاته مع تفضيل الحوار على العنف.
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�لذين يلعبون لعبة خطرية يف �لو�سط �لجتماعي. 
وي�سيف �أنه »مل يعد بو�سعنا �أن نت�سور �أن �ستن�سب 
حرب، مرة �أخــرى، يف �أوروبــا، ولذلك مل نعد ندرك 
مع  �للعب  نحب  �ل�سبب  لــهــذ�  �ملحتملة.  �ملــخــاطــر 
قـــاذف �لــلــهــب، يف �ــســورة ماثلة ومــعــربة عــن غياب 
بريطانيا  خروج  �إىل  �إ�سارة  ويف  للم�سوؤولية«.  كامل 
ــي، يــقــول: قــد تت�ساءل عما �إذ�  مــن �لتـــاد �لأوروبــ
بريطانيا  يحبون  �إنهم  يقولون  �لذين  �أولــئــك  كــان 
عبارة  �إىل  م�سري�ً  بالدهم،  تدمري  على  يعملون  ل 
�أو�سكار و�يلد، ومرجحاً �أنه على حق عندما كتب �أن 

»كل �مرئ يقتل ما يحب«.
 و�إذ يرى كارل �سميت �أن �لوظيفة �لرئي�سة للدولة 
يت�سق  غرونبريغ  فــاإن  �أهلية.  حرب  ن�سوب  منع  هي 
ففي  �حلقيقة،  مــن  �لكثري  قوله  يف  �أن  فــريى  معه 
�للحظة �لتي يبد�أ فيها �لنا�س باإن�ساء جمموعات �سد 
بع�سهم بع�ساً، فُهم يقو�سون وظيفة »�لدولة«. و�إذ� 
قيل �إن لدى �لدولة �أعــد�ء د�خليني، كما يف خطاب 
�ليمني �ملتطرف، فاإّن هناك خبثاً يف قول كهذ�. و�أن 
مثالية،  �لآخــر لعتبار�ت  �سلوك  رف�س  تقدمي  يتم 
فذ�ك يكون مدمر�ً يف �لنهاية. ولأن بكل دولة حاجًة 
�لــعــدو، و�لــعــنــف، حيث ل ميكن تقيق  �إىل �ــســورة 
�ستظل ماثلة،  �لعدو  فاإن �سورة  �لعد�لة دون عنف، 
ولي�س من �سبيل منظور �إىل ��ستبعادها. لكن �لعتقاد 
�ل�سديق  �لفرق بني  �إل حول  �ل�سيا�سة ل تدور  باأن 
و�لعدو يعد �سكاًل من �أ�سكال �لعمى عن �لفرق بني 
�لدولة و�حلزب. لكن هناك ما ينبغي توكيده يف هذ� 
جمتمعنا  �أ�سبح  فقد   - غرونبريغ  يقول   - �ل�سياق 
�أكرث �سلماً، بحيث تبدو جمزرة كربى مثل �حلرب 
فال  �لــيــوم،  �إيّل  بالن�سبة  م�ستحيلة  �لأوىل  �لعاملية 
�أحد يرغب يف �إر�سال جيل كامل �إىل �ساحة �ملعركة. 
لكن من ناحية �أخرى، يجب على �لدولة �أن تتكر 
�لعنف. فالعنف �سروري يف بع�س �لأحيان، و�إل ملاذ� 
هو  �ملنطقي  �لــ�ــســوؤ�ل  �إنــا  �ملــقــاومــة؟  مقاتلي  نكرم 
�لدولة؟ فنحن  ت�ستخدمه  �أن  �لعنف ميكن  كم من 
ن�سلم باحتكارها �لعنَف خوفاً من وح�س �لثورة؛ لأن 
ذلك �سي�سع نهاية للفو�سى، لكن �لدولة نف�سها قد 
نحو  على  �ل�سوؤ�ل  �سياغة  ُتعاد  �إذن،  وح�ساً.  ت�سبح 
خمتلف: كم من �لعنف ميكن �أن نقبله من �لدولة؟ 
 لقد �ألقت هولند� �لعنف يف �ملحيط، ومل يعد باإمكان 
عن  خــارجــني  يكونو�  �أن  معنى  تخيل  �لهولنديني 
�لقانون �لذي يحظى باحرت�مهم. ولئن كان هناك، 
�أوًل«، فاإن  يف بلد�ن عديدة، من يرفع �سوت »بلدنا 

وفيها  حــقــيــقــي،  جمتمع  �إىل  يــحــتــاجــون  مــن  فيها 
�أي�ساً من لديهم ميول قبائلية. لذ� ينبغي �أن يوؤخذ 
ذلك على ممل �جلد، دون دعم �لتطرف �لقومي 
�ليميني. لكن �ل�سوؤ�ل هو كيف ميكنك �لتعامل مع 
ذلك، دون �لوقوع مثاًل يف �خلطاب �لفا�سي �لقدمي 

�لذي ين�س على �أن »هولند� للهولنديني«؟
 �إن من �جليِد �ل�سعَي �إىل �ل�سالم �لعاملي وروؤية كل 
�لنا�س كلهم كاإخوة �أو �أخو�ت، ولكن هل ن�ستطيع �أن 
نكون فعاًل بال عدو، ما د�م �لآخــرون يجّردون منا، 
�أن  �لأقــل  لنا يف  ينبغي  �أل  عـــدو�ً؟  نف�سه،  �لوقت  يف 
نختار �أعد�ءنا، لنكون يف �أق�سى �حلالت، م�ستعدين 
لنكون  م�سرتك  عــدو  �إىل  نحتاج  وهــل  ملحاربتهم؟ 
قادرين على ت�سكيل جمتمع متما�سك؟ �لأمر �لذي 
�أي�ساً،  و�سيطنته  �لعدو«  »�سناعة  مفهوم  ي�ستدعي 
�ل�سيا�سة، ل يوجد �سديق  وفق مقولة ت�سر�سل »يف 
د�ئــم، ول عدو د�ئــم، ولكن توجد م�سالح«، وناذج 
مفهوم  كتكري�س  ماثلة،  �لدولية  �ل�سيا�سة  يف  ذلــك 
�مل�سلحة بدياًل عن مفهوم �لأيديولوجيا �لذي كان 

�سائد�ً طو�ل مرحلة �حلرب �لباردة حتى 1989.
ز�ل  مــا  �لــعــد�ء  كــون  �لكاتب خ�سيته مــن   ل يخفي 
�إىل  يحتاج  فكل جمتمع  �حلا�سر،  �لوقت  يف  حتمياً 
�أعــــد�ء خــارجــيــني لــيــكــون جمتمعاً يــعــرف مــن هــو، 
�لــعــد�وة »حاجة  �أن  ومــاذ� يريد؟ لكن هــذ� ل يعني 
طبيعية« فهي - كما يقول - حاجة ثقافية، ف�ساًل 
عن �أنها نتيجة للمناف�سة �أي�ساً، وبالرغم من �أن كل 
�ملرير،  بالعد�ء  تنتهي  �أن  بال�سرورة  لي�س  مناف�سة 
�أن لكل مناف�سة، يف و�قع �لأمــر، �سمات عد�ئية.  �إل 
فهكذ� مثاًل يناف�س �لإخوة و�لأخو�ت بع�سهم بع�ساً 
يف حــب �آبــائــهــم، وحــيــث يــكــون �حلـــب، وحــيــث تكون 

تختلف  مهما  عــد�ء  هناك  يكون  ما  غالباً  �ملناف�سة، 
خلفياته ومتظهر�ته.

 وبقدرما يقارب غرونبريغ يف كتابه هذ� �سوؤ�ًل مهماً 
يف �أدبيات �لفكر �ل�سيا�سي �ملعا�سر- يعيد نف�سه بقوة 
�إجابة  يقدم  فاإنه   - �حلالية  �ل�ستقطابات  �إطــار  يف 
لالهتمام،  مــثــرية  فكرية  تـــارب  تت�سمن  مــو�زيــة 
وت�ستثري �أ�سئلة �سيا�سية جديرة، �ليوم، ببحث �أكرث 
�لعامل  فيها  �لتي ميور  �لر�هنة  �لق�سايا  �سموًل يف 
من  و�هــتــز�ز�ت مت�س كثري�ً  تناق�سات،  و  بتحولت، 
�ملتو��سع  و�لأفــكــار  و�مل�سّلمات  �ل�سيا�سية  �ليقينيات 
�أمــام ما  عليها، وتر�ّسح ما قد ي�سع تديات جدية 
�لإنــ�ــســاين يف  �لتحول  م�ستوى  على  �إجنـــازه  قــد مت 
يف  �لجتماعي  �لعقد  وُنــظــم  و�لــقــو�نــني  �لد�ساتري 
ف�ساء �لدميقر�طيات و�حلريات �لعامة، حيث يبدو 
»�لالهوت �ل�سيا�سي« ماولة لكت�ساب نظرة ثاقبة 
ــز�ب  و�لأحــ �ملجتمع  وي�سبح  �حلــد�ثــة،  طبيعة  �إىل 
مرتبطني  �لتمثيلية،  �لــدميــقــر�طــيــة  يف  و�لـــدولـــة، 
بــ�ــســكــل ل يــنــفــ�ــســم. وتــتــجــلــى �لــ�ــســلــطــة خمــفــفــة يف 
�سيا�سة ��ست�سارية ليرب�لية ناعمة، يغدو معها �لعنف 
و�لــعــد�ء جــزء�ً من ذكــريــات �أزمــنــة �حلــرب، يف حالة 
بقوله:  ي�سفها غرونبريغ  �لتي  �لتطور  من حالت 
و�ستنتج يف   ،) �لنباتيَّ �أنتجت ثقافتنا )�جلــز�َر  »لقد 
نهاية �ملطاف �حلرب �لالعنفية«. �لأمر �لذي ي�سع 
ت�سمد  �أ  حقيقي:  �ختبار  �إز�ء  �ملعا�سرة  �ملجتمعات 
مما  �سيء  مي�سها  �أم  �ملكت�سبة  �لإن�سانية  �لقيم  تلك 
يخطط له �ملناوئون، بدعاوى خمتلفة ت�ستغل على 
�ل�سدية،  �لثنائيات  وجــدلــيــة  �للحظة،  تناق�سات 
معمقة  قـــر�ء�ت  ت�ستوجب  �لتي  �لــهــويــات  وجــاذبــيــة 
مفهومياً،  تفكيكها  بق�سد  �أحــيــانــاً،  قـــر�ءة  ــادة  ــ �أو�إعـ
و��ستجالء مدد�ت �لتكتيكي و�ل�سرت�تيجي يف كل 
مرحلة من مر�حل تطور �لفكر �ل�سيا�سي يف �لعامل 

�ملعا�سر.
-----------------------------
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اقتالع العنصرية: كيف يمكن للناس البيض العمل
من أجل العدالة العرقية المنقحة.. لبول كيفل

وميكن �أن نقول �إّن تاريخ �لفكر �لغربي قد توقف وقفة هادئة 
جميع  يف  وذلــك  ومعناه،  �لب�سري  باجلن�س  �لتعلق  حيث  من 
دينية،  ودر��ــســات  وتــاريــخ  فل�سفة  مــن  �لغربية  �ملعرفة  حقول 
و�تخذ طريقا مغاير� بعد ن�سر د�رون لكتابه »�أ�سل �ملخلوقات« 

وقد كان ذلك يف عام 1856م.
�لــدخــول يف خبايا  قبل  �لـــور�ء  �إىل  ذ�كرتنا  ن�سرتجع  ودعــونــا 
�لكتاب �ملو�سوعية، وذلك بهدف تو�سيح �ل�سورة، ولكي نتمكن 
جميعا من ��ستنباط �لأفكار بطريقة و��سحة، ونفهم مقا�سد 
�أو تد�خل يف �لأفكار، وذلك عندما قال  �لكاتب بدون �سبابية 
فيليب كارتن: �إن �ل�سورة �لتي طبعت يف �أذهان �لأوربيني عن 
قام  �لتي  �لأوىل  �لرحلة  منذ  تتبلور  بــد�أت  و�سكانها،  �أفريقيا 
�أفريقيا، وكان ذلك يف  �سو�طئ غرب  �إىل  �لأبي�س  �لرجل  بها 
ب�سكل  �ل�سورة  هذه  تر�سبت  وقد  هذ�  ع�سر.  �خلام�س  �لقرن 
ثابت عندما بد�أت تارة �لرقيق يف �لقرن �ل�سابع ع�سر، وقد 
تبع ذلك ��ستغالل فكري وعقائدي و�قت�سادي مار�سه �لرجل 
�لأبي�س على مر �ل�سنني �إىل �ليوم بدون �نقطاع، وقد �أخذ هذ� 
�لعن�سرية  �أن  ذلك  من  ون�ستنتج  متعددة.  �أ�سكال  �ل�ستغالل 
و�إنــا هي مرت�كمة منذ قدمي  �للحظة؛  �أبــد� وليدة  مل تكن 

�لزمن، و�أي�سا تنوعت �أ�سكالها، ولكن مغز�ها و�حد.
�سافر،  ب�سكل  �ل�سطح  �إىل  تطفو  �لعن�سرية  هــذه  ومــرة جند   
وبا�ستمر�ر يكون كامنا تت م�سرح �حلياة، ويف �سمري �لرجل 
�لأبي�س. وعادة ما يكون �ملحرك �لفعلي لهذ� �ل�ستغالل، هو 
�لرجل �لأبي�س نف�سه، لذ� ظهرت �لتفرقة �لعن�سرية �ل�سافرة 
�لفرن�سي  �لفكرين  يف  وبــالأخــ�ــس  جميعه  �لــغــربــي  �لفكر  يف 
�ل�سبق  ق�سبة  له  �لربيطاين  �لفكر  لأن  ونظر�  و�لربيطاين. 
و�ل�ــســطــهــاد  �لعن�سري  �لتع�سب  هـــذ�  مــن  �لأ�ــســد  ون�سيب 
ــســـود و�أن �لــفــكــر �لأمــريــكــي هــو ولــيــده  �لــبــ�ــســري لــلــرجــل �لأ�ـ
�ل�سرعي، وهذ� ما حاول �لكاتب بول كيفل تو�سيحه يف كتابه 

�أي�سا، وما متخ�س عنه هذ� �لفكر يف جميع جمالته، وخا�سة 
�لفل�سفية و�لدينية و�لتاريخية و�لأنرثوبولوجية.

تقريبا كل �سخ�س �أ�سود يف �أمريكا قد عانى من عدم �لحرت�م 
على �أ�سا�س كونه �أ�سود، هناك عدد كبري، ولكن غري مدد من 
�ل�سود �لذين ي�سعرون بعدم �حرت�مهم ب�سكل كبري يف حياتهم 
�ليومية، وهم يعتربونه متييز� دقيقا و�سريحا. يعرف �لنا�س 
من  بقوة  عليها  �لتاأكيد  يتم  �لتي  �ليومية  �لعن�سرية  �ل�سود 
�ستاربك�س،  يف  �حلادثة  مثل  م�سهورة  عن�سرية  �أحــد�ث  خالل 
��ستدعاء  �أو  �ل�سود،  �ل�سرطة  �لأخــرية لرجال  �لقتل  �أو موجة 
�ل�سرطة على طالبة �سود�ء �أثناء �لقيلولة يف منطقة م�سرتكة 
يف جامعة ييل، وكل هذه �لأحد�ث حدثت يف �ل�سنو�ت �لقليلة 

�ملا�سية.
وتدث �لكتاب باأّنه يف مو�جهة هذه �حلقائق، يالحظ �ل�سود 
يف كل مكان ويديرون �أنف�سهم يف جمتمع يهيمن عليه �لبي�س 
ملجتمع  �لفريدة  �لقو�عد  ويتبادلون  ويتعلمون  كبري،  ب�سكل 
يهيمن عليه �لبي�س، وتتجلى فيه تعبري�ت �لعن�سرية �لبي�ساء 
�ملنتخب للوليات  �لرئي�س  ب�سكل متز�يد. ويف عام 2016، دعا 
�ملتحدة �آنذ�ك عالنية �إىل �لف�سل، و�لف�سل يكون على �أ�سا�س 
�لعرق و�لدين، ويف �لوقت نف�سه، ل تز�ل �لتفاوتات يف �لتعليم 
يف  �ل�سائدة،  هي  �لعمل  و�سوق  �ل�سحية  و�لرعاية  و�لإ�ــســكــان 
حني �أدى تز�يد �نعد�م �لأمن و�خلوف �إىل �نت�سار وباء فظيع، 
��ستطالعات  �أظــهــرت  ذلــك،  ومــع  �مللونني.  �لنا�س  وم�سايقة 
�لنا�س  �ملائة فقط من  �أن و�حــد� وثالثني يف  �لــر�أي �لأخــرية 
هي  �لعن�سرية  �أن  يــعــتــقــدون  �ملــتــحــدة  �لـــوليـــات  يف  �لــبــيــ�ــس، 
م�سكلة جمتمعية رئي�سية يف نف�س �لوقت، و�أنه �ستكون هناك 
�سر�عات  يف  و��سح  هو  كما  �جلانبني،  كال  من  قوية  مقاومة 

�ل�سعوب �لأ�سلية على �لأر�س، و�ل�سيادة وحركة حياة �ل�سود.
�لتي  �ملجتمع  مز�عم  عن  باحلديث  كيفل  بول  �لكاتب  وي�سر 

وجدها باملتناق�سة، حيث يزعم �لغرب �أي�سا �أنه جمتمع منفتح 
�لنتائج  هذه  ومثل  �لفر�س«،  بـ«تكافوؤ  ي�سمى  ما  �أو  ومتكافئ، 
�ليومية ترتك �ل�سود مو�سع �سكوك عميقة. عالوة على ذلك، 
�لعمل  عليهم  يجب  باأنه  عموما  مقتنعون  �ل�سود  �لنا�س  فــاإن 
وهذ�  �حلياة،  �لعمر يف  ن�سف  على  ب�سعوبة �حل�سول  مرتني 
�ل�سود على هذه  يوؤكد  هــوؤلء،  موؤ�سر خطري جــد�. ومــن بني 
منطلق  من  ويحاولون  تاأكيدها،  ويعيدون  �ملركزية  �لدرو�س 
�لو�جب، متريرها �إىل �لآخرين �لذين يهتمون بهم، وخا�سة 

لأولدهم.
�إ�سفاء  هــي  �لعن�سرية  �أّن  �لكتاب  هــذ�  يف  كيفل  بــول  يو�سح 
لون  على  �لــقــائــم  �لجــتــمــاعــي  �لظلم  على  �ملوؤ�س�سي  �لــطــابــع 
�لثقافية  و�لــفــو�رق  �لأخـــرى،  �لبدنية  و�خل�سائ�س  �لب�سرة، 
و�لدينية، و�أّن �لعن�سرية �لبي�ساء هي �لتوزيع غري �ملت�ساوي 
ل�سالح  �ملادية  و�ملو�د  و�لأر��سي،  و�لمتياز،  لل�سلطة،  و�لعادل 
هوؤلء �لنا�س ذوي �لب�سرة �لبي�ساء. وعلى �لرغم من �أّنه ميكن 
�أن ت�سبح �لأمور �أكرث ت�ساما وفهما، فاإّن �لعد�لة وحدها هي 
�لذي  �ل�سوؤ�ل  يبقى  ولكن  �لعن�سرية،  نار  �إخماد  �لتي ميكنها 
�سيحل  مــاذ�  �مل�ساو�ة  �لعد�لة يف  �نعد�م  كثري� يف حالة  يــرتدد 

بالب�سرية؟
�لعن�سرية وهو  �قتالع  كتاب  �آخر تدث عنه  وهناك منحدر 
�زدحام �ل�سجون بالرجال �ل�سود - بن�سبة كبرية جد� - مقارنة 
بالبي�س، ويرجع ذلك نتيجة ياأ�س �لرجل �لأ�سود من �لنظام 
من  و�ل�سادر  �لهد�م  �لأثــر  م�سدره  �لياأ�س  وهــذ�  بــه،  �ملحيط 
تربة  حديثه  معر�س  يف  �لكاتب  وي�سوق  �لأبــيــ�ــس.  �لــرجــل 
�أجر�ها على بع�س تالميذه من �لطالب �لبي�س حيث خريهم 
يف �أمرين: �أن يكون مع �لو�حد منهم خم�سمائة دولر فت�سلب 
دولر�ً  عــ�ــســرون  معه  تــكــون  �أن  �أو  �أبــيــ�ــس  رجــل  بو��سطة  منه 
ي�سلبو�  �أن  �خــتــارو�  وقــد  �أ�ــســود،  رجــل  بو��سطة  منه  فت�سلب 

زينب الكلبانية *
 يقدم هذا الكتاب إطارا لفهم العنصرية المؤسسية، ويقدم اقتراحات عملية وأدوات وأمثلة ونصائح حول الكيفية التي يمكن بها للبيض التدخل في المواقف 
الشخصية والتنظيمية، للعمل كحلفاء من أجل العدالة العرقية. هنا نجد ثروة من المعلومات حول مجموعات ثقافية محددة مثل المسلمين، واألشخاص ذوي 
القاعدة في  الكاتب بول كيفل هو أن  المختلط، واألميركيين األصليين، واليهود، والمهاجرين الجدد، واألمريكيين اآلسيويين، والالتينيين. وما يصفه  التراث 
هذه األيام لجعل القضايا العامة مسألة مشاعر شخصية، وفصل المعتقدات عن سياقها االجتماعي، والتركيز على المشاكل الفردية المستخلصة من القضايا 
الحقيقية للسلطة واالمتياز. ومن السياق التاريخي، صار من الممكن لمفاهيم سخيفة مثل “التمييز العكسي” أن تصبح موضوعا للمناقشة الجادة، وهذا ما 
جعل حتى هذه المحاوالت النصفية لخلق العدالة العرقية كإجراء إيجابي عرضة للهجوم. بول كيفل هو مؤلف حائز على جوائز عديدة ومدرب ومتحدث بارع، 
ولقد كان ناشطا في العدالة االجتماعية، ومعلما لمناهج متخصصة في العنصرية، ومعترفا به وطنيا ودوليا، وزعيما مبتكرا في مجال منع العنف ألكثر من 

أربعين عاما.
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بو��سطة �لرجل �لأبي�س، وهذ� �أي�سا موؤ�سر خطري �آخر.
كافية  بيانات  يعطي  كيفيل  بــول  �لكاتب  �أن  �لنتباه  يثري  ما 
�لتوظيف  يف  �لبي�ساء،  للعن�سرية  �مل�ستمرة  ــار  �لآثــ لإثــبــات 
على  �لرئي�سي  تركيزه  وين�سب  ــخ.  ...�إلـ و�لإ�ــســكــان،  و�لتعليم 
�لتحديات،  هــذه  وب�سبب  �ملوؤ�س�سية،  �لعن�سرية  ديناميكيات 
ي�سك �لعديد من �ل�سود يف دخول م�ساحات �لطبقة �لأخرى، 
ويـــــــرتددون يف �ل�ــســتــثــمــار يف عــالقــاتــهــم مـــع �لــبــيــ�ــس �لــتــي 
�إ�سكالية  �لــعــالقــات  هــذه  مثل  �إيــجــاد  �إن  �إذ  هــنــاك،  يجدونها 
للغاية، متيل �إىل فك �لرتباط مع �لنا�س �لبي�س يف �لأماكن 
�لعامة و�خلا�سة، مما يجعل هذه �لعالقات �سطحية �إىل حد 
ل  و�لبي�س،  �ل�سود  بــني  �ل�سارمة  �لــفــروق  �إىل  وبالنظر  مــا. 
يعرف �ل�سود �سوى �لقليل عن كيفية عي�س �لبي�س يف �لو�قع، 

و�لعك�س �سحيح.
يــقــوم كــيــفــيــل بــعــمــل جــيــد يف تــ�ــســلــيــط �لــ�ــســوء عــلــى �ملــ�ــســاكــل 
�خلطرية �لتي يجب مو�جهتها يف جمالت خمتلفة، مثل �لعمل 
�لإيجابي و�لعمل و�لتعليم و�ل�سرطة ونظام �لعد�لة �جلنائية، 
لنا  يقول  �ملــثــال،  �سبيل  وعلى  بال�سرطة،  �خلــا�ــس  �لق�سم  ويف 
�أكرث من ذلك  �أن تكون  »�إن �لإجابة لي�ست جمرد وعي، و�إنــا 
بالن�سبة لرجال �ل�سرطة، و�ل�سا�سة �لكبار ككل، ونحن بحاجة 
�إىل جعل �ل�سرطة خا�سعة للم�ساءلة �أمام �ملجتمع باأكمله، ويف 
ي�ستمر  �لذي  �لعن�سرية يف جمتمعنا  �إن تدي  نف�سه،  �لوقت 
نعلم  وكما  و�لظلم.  �لالم�ساو�ة  لإنفاذ  �ل�سرطة  ��ستخد�م  يف 
�ملتحدة بني  �لــوليــات  �لتي وقعت موؤخر� يف  �لأحـــد�ث  جميعا 
�جلانبني، و�أدت �إىل موت �لكثري من �لأبرياء وتخريب �ملر�فق 
�لعامة، كان �سببها رجال �ل�سرطة، �إذ قامو� بالعتد�ء بوح�سية 
كبرية على �أحد �ل�سود، وقتله يف نهاية �لأمر، دون مربر يذكر، 
وهو ما �أ�سعل فتيل �لغ�سب يف �أو�ساط جمتمعات �ل�سود، وهذ� 
ما حر�س عليه �لكاتب باأن يكون رجال �ل�سرطة تت م�ساءلة 
تهاونهم يف  لوحظ  �لذين  �ل�سا�سة فقط،  رجــال  دون  �ملجتمع، 

�تخاذ �لإجر�ء�ت �لالزمة حول هذ� �ملو�سوع. 
�إّن �لتعددية �لثقافية �ملناه�سة للعن�سرية ي�سدد عليها كيفيل 
مــن حــيــث �حلــاجــة �إىل تــــاوز �لــتــكــامــل و�لـــزيـــوت �لــرمــزيــة، 
و�ملمار�سات  �لقيم  بــاأّن  �ملعلن  غري  �ل�سائد  �لفرت��س  وتــدي 
»�لتــاه  متثل  و�مل�سيحية  و�لــذكــوريــة  �لبي�ساء  ــر�ء�ت  ــ و�لإجـ
�ل�سائد« للجميع. وهناك �أمر �آخر حول مفهوم �لقوة و�لمتياز، 
�إذ يعترب هو حجر �لز�وية  وهو �لتوزيع غري �ملتكافئ للرثوة، 

للعن�سرية. 
�أخـــرى يف ف�سوله �لأخـــرية للحديث  بــول كيفل مــرة  ويــرجــع 
�لأ�سخا�س  من  �لعديد  �أن  �إذ  �ملثرية،  �ل�ستك�سافات  بع�س  عن 
�لبي�س يقولون �إذ� �أردت �حل�سول على �لعديد من �لمتياز�ت 
�أكــرث يف  دققنا  ولو  �لبي�ساء،  �لب�سرة  ذوي  تكون من  �أن  يجب 
�لكبرية  �لفجوة  �ملطاف  نهاية  يف  يو�سح  فاإنه  �لت�سريح،  هذ� 
بني  �لتمييز  عن  �حلديث  عند  �حلــال  كذلك  �لطبقتني.  بني 
�لديانات و�ملعتقد�ت، �لكثري من �لنا�س تعاين يف هذ� �جلانب، 
خ�سو�سا �إذ� كان �سمن �أقلية ب�سيطة د�خل جمتمع ذي ديانة �أو 

معتقد �آخر، �لأمر �لذي يدعو �لكثري �إىل �لنعز�ل عن �ملجتمع 
�لق�سري  �لتمييز  �أو  �ل�سطهاد،  من  خوفا  فيه،  يعي�س  �لــذي 
مــن �لأفــــر�د �لآخـــريـــن، وهــو مــا تــدث عنه كيفيل يف كتابه، 
من  �لآخرين  نظر�ت  تغريت  وكيف  يهودي،  باأنه  �أعلن  عندما 
حوله، حتى �أ�سحاب �لب�سرة �لبي�ساء، ب�سبب تاريخ �ملجتمعات 

�لأوروبية و�لأمريكية �لطويل من �لتمييز �سد �ليهود.
ومت طرح �سوؤ�ل ذي مدلول كبري، �أ�ساب بع�س �لبي�س ب�سدمة 
�لعن�سرية؟  تربة  �لبي�س  �لنا�س  باإمكان  »هــل  وهــو  كــبــرية، 
مت  عندما  وخ�سو�سا  كثري�  �لبي�س  �سخط  �أثــار  �ل�سوؤ�ل  هــذ� 
��ستح�سان  ولــقــي  �لجــتــمــاعــي،  �لتو��سل  و�سائل  على  طــرحــه 
�لبع�س �لآخر �إذ �أو�سحو� باأنهم �سد �لعن�سرية و�لتمييز بني 
لديهم  بــاأّن  و�أو�سحو�  دياناتهم،  �أو  �ألو�نهم  حيث  من  �لب�سر 
وي�سعون  �لأخــرى،  �لديانات  من  وكذلك  �ل�سود،  من  �أ�سدقاء 
�لو�سائل  �لعديد من  �لعن�سرية، عن طريق  �إىل مكافحة هذه 
�أن ي�سعر بع�س �لقر�ء  �أّنه من �ملرجح  �ملتاحة. و�أو�سح �لكاتب 
بالتهرب من ��ستكمال قــر�ءة �لكتاب ملا يحتويه من حقائق ل 

تنا�سب رغباتهم وميولهم �تاه �لنوع �لآخر من �لب�سر. 
ــول �لــكــاتــب:  ــذ� �لــكــتــاب، قـ ــو�ل �لــتــي �ــســدتــنــي يف هـ ــ ــن �لأقــ ومـ
»بي�س«  باأّنهم  ليعرفو�  �جتماعيا  ت�سنيفهم  مّت  �أنــا�ــس  »نحن 
وقد  �لأبي�س،  تفوق  �لهوية متجذرة يف  �أّن هذه  نــدرك  ونحن 
�ملتحدة.  �لــوليــات  يف  �ل�سنني  ملــئــات  للقمع  كـــاأد�ة  ��ستخدمت 
ونحن ندرك �أي�سا �أّنه يف حني �أّنه لدينا �لعديد من �لمتياز�ت 
�لجتماعية و�لقت�سادية، ل توجد �أو متنح للطرف �لآخر من 
�لإن�سانية  وجــود  خــالل  من  باهظا  ثمنا  دفعنا  لقد  �لق�سية. 

�لتي نت�ساركها مع جميع �لنا�س«.
لفرتة طويلة، مل ي�سمع �لبي�س عن �لعن�سرية �إل يف �سياق ما 
ل يجب فعله، ولكن نادر�ً ما ي�سمع �لنا�س �لبي�س، يف �أي وقت، 
عن �لكيفية �لتي ميكنهم بها ��ستباق هذه �لق�سية، ومن خالل 
�أخذ قيادة �لأ�سخا�س �مللونني يف �حلو�ر �لأو�سع حول �لق�ساء 
وحتى  ثابتة،  خــطــو�ت  �تــخــاذ  للبي�س  ميكن  �لعن�سرية،  على 

�مل�ساو�ة  عــدم  �سد  �لكفاح  يف  حلفاء  ي�سبحو�  �أن  نحو  ب�سيطة 
�لعرقية.

�لعن�سرية  وقـــف  �ملــ�ــســاهــمــة يف  كــيــف ميــكــن  كــيــفــيــل  وخلــ�ــس 
�ملــقــحــمــة، و�أ�ـــســـاد بــ�ــســرورة �ل�ــســتــمــاع عــنــدمــا يــتــحــدث �لنا�س 
�أبي�س  �ليومية، عندما يتحدث �سخ�س  �لعن�سرية  �ل�سود عن 
بعناية  �لإ�سغاء  �إىل  ــرون  �لآخـ �لبي�س  مييل  �لعن�سرية،  عن 
�أن  يجب  خالله  ومــن  يو�فقون.  ل  كانو�  �إذ�  حتى  وبــاحــرت�م، 
�حلــو�ر�ت  هــذه  ي�سمعون  عندما  و�ملثقفون  �لعاقلون  يتحدث 
�أو مــاولــة تقليل خمــاطــرهــا عــلــى �جلــنــ�ــس �لآخـــر،  لــوقــفــهــا 
�مللونون  و�لنا�س  �ل�سود  يتكلم  �لأحــيــان، عندما  �أكــرث  ولكن يف 
�أو  �ل�ستنتاجات،  �إىل  �لقفز  هي  �لغريزة  فــاإن  �لعن�سرية،  عن 
�ملقاطعة، �أو �لت�سال بهم، �أو ��ستجو�ب ذكائهم، �أو �لبتعاد عن 

�ملحادثة متاما.
قدر  �لعن�سرية  عــن  �أنف�سنا  تثقيف  �ــســرورة  كيفيل  و�أ�ــســاف 
�مل�ستطاع قبل �أن تطلب من �لنا�س �ل�سود �مل�ساعدة، ومن �ملهم 
�ملناق�سات  �أثناء  �إىل �لأ�سخا�س ذوي �لألو�ن  �ل�ستماع و�لتاأين 
ب�سر لديهم  �أي�سا  �أنهم  نتذكر  �أن  لكن علينا  �لعن�سرية،  حول 
و�حتياطياتهم  �هتمامهم  ومدى  ومو�ردهم  وقتهم  على  قيود 
�لطاقة  لديهم  تــكــون  ل  قــد  �لأحـــيـــان،  بع�س  ويف  �لعاطفية، 
�لالزمة لتوعية �لبي�س بالعن�سرية لأنهم تدثو� عنها كثري� 
و�ل�ــســتــيــاء،  �لأمل،  �ملــزيــد مــن  �إىل  �أيــ�ــســا  يـــوؤدي  وقــد  بالفعل، 

و�حلزن من �لتعامل مع �لظلم.
�إّن زر�عة قدر �أعظم من �لكفاءة �لعرقية، وفح�س �لطرق �لتي 
نعمل بها بامتياز �أو بغري وعي على تفعيل متييزنا للبي�س قد 
�لــدوريــة  �جتماعاتنا  ت�سميم  ومت  مــريــح،  وغــري  �سعبا،  يكون 
�جلمعيات  وبع�س  �حلكومية،  �ملوؤ�س�سات  بع�س  بها  تقوم  �لتي 
�لبي�ساء  �لب�سرة  ذوي  �لنا�س  حل�سور  �لق�سية،  بهذه  �ملهتمة 
فقط، �إذ يعتقدون باأنهم �سيجدون �لنتائج و�حللول �ل�سحيحة 
و�سخ�سية  نقد�  �أكــرث  لإنــهــم  فقط،  هــم  تو�جدهم  طريق  عــن 
و�حلفر �لعميق يف �مل�سببات، ومل  يتم ت�سميم هذه �لجتماعات 
�لعن�سرية بحد  �لألــو�ن �لأخــرى، وهذه هي  لالأ�سخا�س ذوي 
ذ�تها؛ لإنه يجب �إ�سر�ك �ل�سود يف هذه �لجتماعات و�لت�ساور�ت 
و�لآخذ باآر�ئهم، �إذ �سي�سهل �حل�سول على حلول لتجنب تفاقم 
لو�سع  ميل  هناك  يكون  ما  غالبا  �أنــه  �لعن�سرية، وجنــد  هــذه 

عبء تثقيف �لنا�س �لبي�س على �أ�سخا�س ملونني يف �لغرفة.
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السلوك: بيولوجيا البشر في أفضل وأسوأ 
حاالتها.. لروبرت سابولسكي

علي الرواحي *
د في البحوث والمسارات  ُمنذ فترة طويلة والسلوك البشري يشكل لغزًا اختلفت اآلراء حول مصدره، ودوافعه، وربما هذا التعدُّ
البشرية المتداخلة بين مختلف العلوم بما فيها علم النفس، وعلم األعصاب، وعلم االقتصاد... وغيرها، تمنح هذا اللغز أهمية 
مختلفة وخاصة. يناقش هذا العمل لعالم األعصاب األمريكي الشهير روبرت سابولسكي مصدر السلوك البشري، وهو يتجه 
بشكٍل مباشر للبحث في أسباب العنف كما يصرح المؤلف في المقدمة؛ وذلك إلثبات رؤيته ونظريته التي تقوم على أن أسباب 

السلوك بشكٍل عام، والسلوك العنيف بشكٍل محدد مصدره األعصاب أو الجانب البيولوجي في اإلنسان، وليس شيئًا آخر. 
الجماعي،  الفردي،  الفعل  على  يركز  كما  والعدائي،  التنافسي  السلوك  للعنف،  البيولوجي  الدافع  العمل  هذا  يستكشف 
والدولتي أيضًا، ومتى يكون جيدا، أو سيًئا. إضافة لذلك، فهو يبحث في تلك الطرق التي يؤذي فيها الشخص اآلخر، أو عندما 
والتقمص،  والمراجعة،  واالنتماء،  التعاون،  حول  البيولوجيا  إياها  تعلمنا  التي  الدروس  على  أيضًا  يركز  كما  العكس.  يفعل 

واإليثار )ص:3(. 

ــوؤلــــف- مـــن �ــســر�كــة بـــني علم  ويــنــطــلــق �لــعــمــل -كـــمـــا يــ�ــســرح �ملــ
جميع  بــاأن  �لربمياتولوجيا،  �أو  �لعليا  �لــقــردة  وعلم  �لأعــ�ــســاب، 
�لأفعال �لتي ت�سدر عن �لإن�سان لها �لكثري من �لأ�سباب وخلفها 
و�لدقائق،  �لــثــو�ين،  �إىل  تعود  �أنــهــا  حيث  �لطبقات،  مــن  �لعديد 
�إىل �لقرون �لتي  و�ل�ساعات، و�لأيــام، و�لأ�سهر، و�ل�سنو�ت، وحتى 
�لأ�ــســول  �إىل  بــدورهــا  تــعــود  و�لــتــي  ذ�ك،  �أو  �ل�سلوك  هــذ�  �سبقت 
يف  �مللحمي  �لجتياح  فمنذ  �ل�سابقة.  �ل�سحيقة  �لأزمــنــة  و�نبثاق 
�لأزمنة �لعتيقة يت�ساءل �ملوؤلف عن كيفية تفاعل �أو تاأثر �أج�سادنا 
�حليوية مع �حلرب و�ل�سالم، و�لعد�لة و�لظلم، و�ل�سطهاد من 
�جلهة �لأخرى. وكيف تفاعل �لدماغ مع �ملتغري�ت �لثقافية على 
مر �ل�سنني. من �أجل ذلك يعود يف �لف�سول �لأول من هذ� �لعمل 
�أمام ت�سميم  �إىل �لثانية �لأوىل قبل حدوث �لفعل و�لتي ت�سعنا 
وعمل �لدماغ ب�سكل تف�سيلي ومبا�سر؛ وذلك من خالل �لطبقات 
�ل�سلوكيات  يف  توؤثر  �لتي  و�لأع�ساب  منها،  يتكون  �لتي  �ملختلفة 

�لب�سرية.
ويف �لثانية �لأوىل قبل حدوث �لفعل، يتطرق �سابول�سكي �إىل لوزة 
�لدماغ وق�سرته، وتديد�ً تلك �ملنطقة �أو �لف�س �حلويف �أو �لطريف 
�مل�سوؤول عن �لوظائف �لنفعالية يف �جل�سم كالتفاعل، و�لتحفيز، 
و�لتعليم، و�لذ�كرة وغريها من �لوظائف �ملختلفة؛ حيث تعترب 
�لــدمــاغــيــة وذلـــك من  �لــقــ�ــســرة  �لــتــقــاء بــني  هـــذه �ملنطقة نقطة 
�أهمية  على  �ملوؤلف  ويركز  �لع�سبية.  �لتو�سيالت  ماليني  خالل 
�أو كما يطلق عليها »�حُل�سني« فهي  �لق�سرة �لدماغية �لأمامية، 
وتنظيم  �لذ�كرة،  عمل  �أهمها:  ورمبــا  منها،  متعددة  مبهام  تقوم 
�ملعرفة، و�لتخطيط، و�سن �لقو�نني وغريها من �لوظائف يف هذ� 
�ملنطقة �حليوية  لهذه  ا  مهمًّ تعريفاً  �مل�سابه؛ حيث ي�سع  �ل�سياق 
و�حلــرجــة يف  �ل�سعبة  بــالأفــعــال  نقوم  �لــدمــاغ، فهي تعلنا  مــن 

�لوقت �ملنا�سب )�س:45(. ولأجل ذلك يو�سح �سابول�سكي عالقتها 
يو�سح  كما  �لدماغ،  يف  �ملختلفة  �لفرعية  �ملناطق  من  �لكثري  مع 
�لأمامية،  �لق�سرة  مع  �لدماغ  يف  �لفرعية  �ملناطق  عالقة  �أي�ساً 
وعالقتها �ملبا�سرة مع �لوعي؛ �إذ �إنه عن طريق هذه �ملنطقة يتم 
تنظيم �ملهام �ليومية؛ فعن طريقها ينتبه �ملرء لتفا�سيل �حلياة 
لكل  �لنتباه  يف  �أ�سا�سي  ب�سكٍل  ُت�سهم  �أنها  كما  �ملبا�سرة،  �ليومية 
�لأ�سياء �ملحيطة بالإن�سان من �جلمع، ولفت �لنتباه... وغريها 
�لأمامية  �لق�سرة  هــذه  فــاإنَّ  لذلك،  و�إ�سافة  �ليومية.  �ملهام  من 
�ل�سلوك  �حلــال يف  كما هي  �لجتماعي  �ل�سلوك  تنظيم  ُت�سهم يف 
�لفردي لل�سخ�س؛ فعن طريق مر�قبة �سلوك �لآخرين من �لب�سر 
�لتي  �لت�سرفات  �أو  �ملهار�ت  بع�س  �ملر�قب  يكت�سب  �حليو�نات  �أو 
وهــذ�  �لأخــطــاء،  لتفادي  مقارنة  عملية  يف  تدخل  �أن  �ساأنها  مــن 

يحدث يف �جلبهة �لأمامية �لتي تعترب من �أهم مناطق �لدماغ.
ب�سكٍل عام، جند �أن �لنظام �لع�سبي يدور حول �لت�سرفات �لب�سرية 
ثيمات  ثــالث  طريق  عن  تنتظم  فهي  ذلــك؛  غري  �أو  �لجتماعية 
�أو �لعدو�نية، ومركز �لإثــارة  �أو مــاور: مور �خلــوف، و�لعد�ء 
�مل�ساركات،  �أو  �ملــكــافــاآت،  مــور  ي�سمل  مبــا  �لدماغية  �لق�سرة  يف 
و�لتحفيز عن طريق �لدوبامني �لذي هو عبارة عن مادة كيميائية 
و�ل�سعادة،  �لتحفيز،  فيها  و�ل�سلوكيات مبا  �لأحا�سي�س  توؤثر على 

و�ملتعة، و�لإدمان �أي�ساً... وغريها من �لوظائف �ملرت�بطة.
يبد�أ  )�ــــس:81(،  �لثانية«  �لدقيقة  قبل  »مــا  �ملعنون  �لف�سل  ويف 
�أو  �سيء  ل  مــن  يــاأتــي  �سيء  »ل  وهــي  مهمة؛  مبقولة  �سابول�سكي 
مــن �لــعــدم؛ لأنــه ل يوجد دمــاغ مبثابة جــزيــرة مــعــزولــة«. فهذ� 
ما  مرت�بطة:  �أ�سئلة  �أربعة  طريق  عن  بالإجابة  ين�سغل  �لف�سل 
هي �ملحفز�ت �أو �ملنبهات �خلارجية �أو �حل�سا�سات �أو �لقنو�ت �لتي 
وهل  و�لت�سرفات؟  �لأفعال  من  معني  لعدد  ينتبه  �لدماغ  تعل 

�أو  �ملنبه  هو  وما  بك؟  �ملحيطة  �لبيئية  باملحفز�ت  علم  على  كنت 
�ملحفز �لذي يجعل �لدماغ ح�سا�ساً ب�سكٍل خا�س؟ و�أخري� ً، ما �لذي 

تقوله لنا هذه �لإجابات حول ت�سرفاتنا �ل�سيئة �أو �جليدة؟
من �ل�سروري يف هذ� �ل�سياق معرفة �أن �لكثري من �ملعلومات �لتي 
�أن  �أفعال؛ حيث من �ملمكن  �إىل  ت�سل �إىل �لدماغ تتحول ب�سرعة 
جند ذلك يف �أنو�ع خمتلفة من �لأنو�ع �حلية، غري �أن �لإ�سكالية �أن 
�لب�سر يجهلون كثري�ً بهذ� �خل�سو�س وذلك ب�سبب �أن �حليو�نات 
من �ملمكن �أن ت�سعر باأ�سياء ل ي�سعر بها �لب�سر، �أو باأ�سكال �سعورية 
�سلوك  من  �ل�ستفادة  يجعل  ما  وهــو  بوجودها.  �لب�سر  يعرف  ل 

�حليو�نات مهماً للغاية يف هذ� �ل�سياق.
ــنـــوع مـــن �لــتــوجــه �لــعــلــمــي، يــقــوم  وكــخــلــفــيــة تــاريــخــيــة لـــهـــذ� �لـ
يف  �لأخــالق  علم  عن  ق�سرية  تاريخية  نبذة  بتقدمي  �سابول�سكي 
ـــه جــاء كــردة فعل على �لنموذج �لأمــريــكــي لعلم  �إنَّ ــا؛ حيث  �أوروبــ
�أنها  جند  فال�سلوكية  �لع�سرين.  �لقرن  بد�ية  يف  وذلــك  �لنف�س؛ 
�أبحاث  بعد  وذلــك  )1878م-1958م(؛  و�ت�سون  جــون  مع  �سعدت 
هذ�  يهتم  )1904م-1990م(.  �سكيرن  ب.ف.  �لأمريكي  و�إجنـــاز�ت 
�لنوع من �لنظريات بتوحيد م�سادر �أناط �ل�سلوك لدى جميع 
�لكائنات، لأن �لكثري من �لأنو�ع �حلية متيل �إىل تكر�ر �لكثري من 
�أفعال �لآخرين و�سلوكياتهم، �أو عن طريق �سرط �إجر�ئي - وذلك 
ح�سب م�سطلحات �سكيرن- يقوم من خالله تعديل �ل�سلوك من 
خالل دعمه يف حالت معينة �أو ��سعافه يف حالٍت �أخرى. ويف كل 
�حلالت فاإن �ل�سلوك ياأتي كتنبيه �أو ��ستجابة لبع�س �ل�سلوكيات 
�ملمكن  مــن  �لنظرية،  هــذه  فبح�سب  �لبيئة.  تلك  يف  و�ملــحــفــز�ت 
�لقول باأن كل �سلوكيات �لكائنات �حلية تتو�فق مع هذه �لقاعدة، 
لأن كل �أنو�ع �لتجارب قد �أجريت على �لفئر�ن �أو �حلمام. فعلماء 
غري  �ل�سلوك،  يخ�س  فيما  مقني  طويلة  لفرتة  كانو�  �ل�سلوك 
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�سابول�سكي - كانو� خمطئني يف نقطة مهمة جد�ً،  �أنهم - يقول 
�لكائنات  يخ�س  ففيما  �ل�سلوكية.  �لقو�عد  يتبعون  ل  �أنهم  وهي 
�حلية كالقرد مثال ً، جند �أن �لقرد �أو �لفاأر �لر�سيع يلت�سق بالأم 
�ملعنفة �أو �مل�سيئة يف حقه، يف حني �أن ذلك ل يتو�فق مع �ل�سلوك 

�لب�سري.
�أوروبـــا كمقابل  ويف مقابل ذلــك، فــاإن علم �لأخـــالق قــد ظهر يف 
على  �مل�سيطر  و�لــعــاملــيــة  �لتوحيد  لهاج�س  ونقي�ساً  لل�سلوكية 
�سلوكيات �لكائنات �حلية؛ فنظرية علم �لأخالق توؤكد على وجود 
فعل  ردة  �أو  مــدد،  موقف  مــع  يتو�فق  كائن  لكل  مــدد  �سلوك 
�أخالقية مددة. فال�سوؤ�ل هنا: ما هو هدف هذ� �ل�سلوك؟ وما 
�لذي �أثاره؟ وهل مت �كت�ساب هذ� �ل�سلوك؟ وكيف تطور؟ وما هي 
قيمة تاأقلم هذ� �ل�سلوك مع �لبيئة �ملحيطة؟ حيث جند �أي�ساً �أن 
لفهم  �لفر��سة«  »�أثــر  بنظرية  ��ستعانو�  قد  �لباحثني  من  �لكثري 

هذه �ل�سلوكيات �ملختلفة.
عن  للحديث  �سابول�سكي  يعمد  �لنظريات  تلك  �ختبار  ولأجـــل 
�ملحفز�ت �ملثرية لل�سلوك لدى بع�س �لأنو�ع �حلية؛ ففي �لبد�ية 
ــارة �خلــوف،  �أ�ــســو�تــا لإثــ �أنــهــا ت�سدر  قــنــو�ت �سمعية، كما  هــنــاك 
ولإعالن �أ�سياء كثرية، ولإغو�ء بقية �لأنــو�ع. كذلك فاإن �لطيور 
تغني، و�لأيائل تهدر، و�لقرود تعوي، و�إن�سان �لغاب ي�سدر �أ�سو�تاً 

تو��سلية ذ�ت دللة م�سموعة على بعد �أميال.
عن  وبعيد�ً  باأن هناك  لنا  ُيوحي  �ل�سلوكيات  كل ذلك وغريه من 
�أو »�لــر�د�ر« وعيا وتلقينا ل�سعوريا لدى �لأنــو�ع �حلية؛  �ملر�قبة 
��سما  ينادي  �سماع �سوت  �أو  �ل�سكني،  م�سهد  روؤيــة  �ل�سهولة  فمن 
معينا، �أو يد تلم�س �جل�سد وتر�سل تنبيها للدماغ، غري �أن هناك 
�أطنانا من �ملحفز�ت �لال�سعورية ت�سعرنا قبل وقوع بع�س �لأحد�ث 
�مل�ستقاة من  �ملعلومات  تاأثري  فاإنَّ  لذلك،  و�إ�سافة  �ل�سلوكيات.  �أو 
�ملحفز�ت �لب�سرية على �لدماغ، ما ميكن ت�سميته بالتعرف على 

�لوجوه حيث �أنه ي�سل �إىل �سرعة 150 ملي يف �لثانية.
�لــالو�عــي  �لــتــاأثــري  وهــي  مهمة،  نقطة  �إىل  �سابول�سكي  وينقلنا 
تنقذ،  �أن  �ملــمــكــن  مــن  فــهــي  �لــقــوة.  متتلك  فالكلمات  للكلمات. 
وت�سفي، وترفع، وتدمر، وتقتل �أي�سا. ويورد �ملوؤلف مثاله �ملف�سل 
و�لذي كثري�ً ما يذكره يف ما�سر�ته، وهو حول مع�سلة �ل�سجناء 
وهي نظرية معروفة تدور حول مدى �لتعاون بني �ل�سجناء يف مدة 
دون  �إثبات وجهة نظر معينة  �إىل  �ملحقق  ي�سعى  �لتحقيق؛ حيث 
�متالكه �أدلة كافية على ذلك، وذلك عن طريق �لتحقيق �ملنف�سل 
للمتهمني. يف هذ� �ل�سياق، جند �أن �لكلمات ُتدث يف �لأ�سخا�س 
�لكثري من �لتاأثري �لالو�عي، �أو عن طريق هذه �ملع�سلة ل ميكن 
لكل طرف معرفة �أقو�ل �أو و�سف �لطرف �لآخر؛ فهي من �ملمكن 

�أن تنقذهم �أو تذهب بهم للمق�سلة.
يت�سم  فالعمل  �لتحليالت  من  �لنوع  بهذ�  �سابول�سكي  يكتفي  ل 
بالتعقيد و�لــتــعــدد؛ لــذلــك جنــد �أنـــه يــخــرج مــن مــيــط �لــفــرد 
هي  كما  �ل�سخ�س،  يف  �ملــوؤثــرة  �للحظات  �إىل  بنا  لي�سل  و�سلوكه، 
�حلال يف �لف�سل �ل�سابع و�لذي عنونه بالعودة �إىل �ل�سرير و�لعودة 
�إىل �لرحم؛ حيث ياأخذنا يف جولة �سياحية علمية يف تطور �لدماغ 
بناًء على �لفرتة �لعمرية لل�سخ�س من �لولدة ملدة عامني، ومن 

�لزمنية �لالحقة  �ملر�حل  �أعــو�م، وهكذ� يف كل  �سبعة  �إىل  عامني 
للفرد... هذ� �لتطور للدماغ متو�ٍز مع �لوعي وهناك �لعديد من 
مع  �لتطور  هــذ�  يرت�فق  كما  �ل�ساأن،  هــذ�  يف  �ملختلفة  �لنظريات 

�لآثار �لتي تلحق �لقيم جر�ء ذلك.
ويف �لف�سل �لعا�سر، ياأخذنا �ملوؤلف �إىل رحلة طويلة يتحدث من 
يف  جند  حيث  �لب�سري؛  لل�سلوك  �لتاريخي  �لتطور  عن  خاللها 
تو�رثها  يتم  �لبيولوجية  �ل�سفات  من  �لكثري  �أن  �لأوىل  �ملرحلة 
من قبل �جلينات، كما جند يف �ملرحلة �لثانية باأن �لطفرة و�إعادة 
بع�س  �لــ�ــســمــات، وثــالــثــاً  �خــتــالفــاً يف هــذه  تكوين �جلــيــنــات تنتج 
�لثالث  �ملر�حل  تتاأثر هذه  �أكــرث جاهزية.  ت�سبح  �ملتغري�ت  هذه 
طريق  عن  للبقاء،  تهدف  وهــي  �ملرت�بطة  �لعو�مل  من  بالعديد 
�لالحقة. ذلك  �إىل �جلينات  �لن�سخ �جلينية  �لإنتاج، ونقل  �إعــادة 
يت�سح يف  �لإنــتــاج وهــذ�  و�إعـــادة  �لبقاء  �أن هناك فرقا كبري� بني 
و�لتي  �ل�سفات،  هذه  لبع�س  �لعد�ئية  �ملظاهر  من  �لكثري  وجود 
عن طريقها يتز�يد �إعادة �إنتاج هذه �جلاهزية من �حلياة �لأوىل 
وترت�جع مع �متد�د �حلياة. وبهذ� �ملعنى، فال�سلوك يتم تديده 
�أو تهذيبه نتيجة لهذ� �لتطور �لتاريخي �لذي يبدو �سبه حتمي. 
هناك �لكرث من �لأطروحات يف هذ� �ل�ساأن؛ حيث جند �أن نظرية 
�لنتقاء �جلماعي مل تعد قادرة على �ل�سمود بح�سب �سابول�سكي؛ 
�لنقي�سة  �لنظرية  تعترب  و�لــتــي  �لــفــردي  �لنــتــقــاء  نظرية  لأنَّ 
�لــ�ــســلــوك، ففي  لتطور  جــيــد�ً  تــاأويــاًل  تــقــدم  �جلــمــاعــي  لالنتقاء 
�لنتقاء �جلماعي تعرب �لكثري من �لن�سخ جلني و�حد عن طريق 
زيادة �لإنتاج وت�سعيده. ويف هذ� �ل�سياق، ل ميكن �إغفال �أن هذ� 
�لنتقاء يحدث لالأقارب؛ فالُهويات �لثنائية �ملت�سابهة، �أو �لإخو�ن 
�أن  يعني  وهــذ�  كبرية،  حــدوٍد  �إىل  لديهم  �جلينات  ن�سبة  تت�سابه 
�أو ن�سهد  �أن تتناقل بني �لأقــارب  �لكثري من �ل�سفات من �ملمكن 

على تقارب �أو تكر�ر يف �لهويات.
�لأهمية،  بالغة  م�سائل  �لعمل  ُيعالج هذ�  �لالحقة،  �لف�سول  ويف 
بيولوجي  مــنــظــور  مــن  جميعها  تنطلق  ـــهـــا  �أنَّ غــري  و�لــتــ�ــســابــك، 
ــة؛ ففي  ــز�ويـ �لـ هـــذه  مــن  �لأ�ــســيــاء  كــل  لتف�سري  ي�سعى  وعــ�ــســبــي 

فل�سفية  �ستى،  يتم معاجلتها بطرق  �لتي  و�لُهم«  »�لنحن  م�ساألة 
و�جــتــمــاعــيــة ولــغــويــة وغـــريهـــا، جنـــد �أن �ــســابــولــ�ــســكــي يــقــدم لنا 
�سروحات معمقة، وتف�سري�ت ع�سبية لهذه �لظاهرة �لب�سرية؛ لأن 
ق�سرة �لدماغ تلعب دور�ً كبري�ً يف هذ� �ل�ساأن، فعن طريقها تتحدد 
�سابول�سكي  يوردها  متد�ولة  مقولت  وهناك  �لب�سرية،  �لأعــر�ق 
�أولئك �لذين يق�سمون  �إىل ق�سمني:  باأن جميع �لب�سر ينق�سمون 
بذلك.  يــقــومــون  ل  �لــذيــن  و�أولــئــك  ي�سنفونهم،  �أو  �لأ�ــســخــا�ــس 
لتق�سيم  تذهب  �لتي  �لب�سرية  �لطبيعة  فهم  ن�ستطيع  هنا،  ومن 
�فتتاحية  �أ�سئلة  ثمة  �ملحدد�ت.  من  �لكثري  على  بناًء  �لأ�سخا�س 
تقود هذ� �لف�سل، وهي �أ�سئلة طموحة، وبالغة �لأهمية، منها: هل 
هناك �أمل �أن تنهزم �أو ترت�جع �لع�سائرية �أو �خلوف من �لغرباء 
وت�سبح هوليود على �سبيل �ملثال ت�سور لنا باأن �لب�سر و�لغوريال 
هنا  �لتفريق  �ل�سروري  من  �سوياً؟  و�ملعي�سة  �خلبز  يتقا�سمون 
بني �مل�ساعر و�لنطباعات �ملتولدة عن �لآخرين، و�أناط �لتفكري 
�لوعي  طريق  عن  تاأطريها  يتم  �لعالقة  فهذه  �أي�سا.  تاههم 
يف  فالوعي  �لــوقــت؛  نف�س  يف  �لثقافة  عليه  تعمل  و�لـــذي  �ملتولد 
�لكثري من �حلالت يحتاج �أن يخلق �أعد�ء له، �أو �سفات خمتلفة 
عنه ليو��سل تبلوره، ويطور من �أد�وته. كما �أن بع�س �لت�سرفات 
�لفردية لبع�س �لأعر�ق و�لأ�سخا�س يتم تعميمها وجعلها تنطبق 

على جميع �ملنتمني لهذ� �لعرق �أو تلك �ل�سحنة.
كــيــف تـــدث وتــتــكــون �لــعــالقــات �لــعــمــوديــة �و �لــهــري�ركــيــة بني 
�لب�سر؟ وكيف ومتى يطيع �لبع�س �لآخر؟ ومتى يقاوم �ل�سخ�س 
�لأو�مر ويع�سي ما يقال له وي�ستقل بر�أيه؟ هذه �لأ�سئلة ل ميكن 
�إغفالها يف هذ� �لعمل؛ فهي ل�سيقة �إىل درجة كبرية، بالت�سنيف 
�أمــام خارطة  �أننا  و�لُهم، حيث جند  �لنحن  بني  �ل�سابق  �لب�سري 
معقدة، جدلية، مليئة بالأ�سئلة وعدم �لتفاق. فبع�س �لإجابات 
�لعن�سرية لهذه �لأ�سئلة حا�سرة وبقوة يف هذ� �لعمل، وهو يناق�س 
�قت�سادية  جــذور  له  �لت�سنيف  �أن  يف  تتلخ�س  تاريخية  �إ�سكالية 

و�جتماعية.
ق �سابول�سكي �إىل تلك �لنقاط �لأثرية  ويف ختام هذ� �لعمل، يتطرَّ
و�ملحرية لعلم �لنف�س وعلماء �ل�سلوك �لأو�ئل كالأخالق و�لقيم، 
و�حلرب و�ل�سالم، ونظام �لعد�لة و�لإجر�م و�لإر�دة �حلرة؛ حيث 
�إنَّ هذه �ملو��سيع �سكلت مو��سيع جدل، ونقا�س بني علماء �لنف�س 
و�لفيزياء يف �لعقود �ملا�سية، كما هي �حلال يف �ملناظرة �ل�سهرية 
من  �لكثري  هناك  �أن  وجنــد  و�ين�ستاين.  فــرويــد  �سيجموند  بــني 
�لأ�سخا�س ي�ستثارون مبجرد روؤيتهم لأعر�ق خمتلفة، �لأمر �لذي 

يوؤثر بدوره على �لرتكيبة �لع�سبية لالأفر�د، و�لنف�سية كذلك.
-----------------------------

في  البشر  بيولوجيا  »السلوك:  الكتاب:   -
أفضل وأسوأ حاالتها«.

- المؤلف: روبرت سابولسكي.
.2018 - VINTAGE Books :الناشر -

- عدد الصفحات: 800 صفحة.

* كاتب ُعماني
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»سلسلة الدراسات اإلباضية والعمانية«*.. 
لمجموعة مؤلفين

فاطمة بنت ناصر *

المجلد 5 بعنوان »الماء والمستوطنات القبلية في جنوب شرق الجزيرة العربية«
رغم عمومية العنوان في ظاهره، إال أنه يتناول الماء وعالقته بالتوزيعات السكانية القبلية في سلطنة ُعمان تحديدًا. 
 ،)J.C Wilkinson( المعروف  الباحث  المجال، ومؤلفه هو  النادرة والسبّاقة في هذا  الدراسات  البحث من  ويعدُّ هذا 
وهو غنيٌّ عن التعريف خاصة للشغوفين بالتاريخ العماني. وقد نشرت وزارة األوقاف والشؤون الدينية مشكورة هذه 
الدراسة في 2013، ضمن سلسلة الدراسات العمانية واإلباضية، وهي المجلد الخامس في هذه السلسلة، إال أنها إعادة 

نشر لمادة كتاب نشر في 1977. وهنا سنتناول أهم ما جاء في هذه الدراسة التي تتكون من 10 مداخل؛ هي:

1- �لإطار �ملكاين وو�سفه �جلغر�يف.
�ملـــائـــيـــة/  ــيـــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا  ــلـ ــبـ �جلـ ــق  ــاطــ ــنــ ــ �مل  -2

�لهيدرولوجية.
و�لتجمعات  �لــ�ــســحــر�ويــة  �لأر��ـــســـي  مقدمة   -3

�ل�سكانية �ملتاخمة لها.
4- �لطرق �لتقليدية للك�سف عن وجود �لتجمعات 

�ملائية.
5- تنظيم �لأفالج.

6- مزون.
7- تاأثري حكومة �لإمامة على �لنظام �لجتماعي 

و�لقت�سادي للمناطق �ل�سكانية.
8- �لتاأ�سي�س �لر�سمي للهيكل �لجتماعي.

9- توطني �لُرّحل.
10- �لتجمعات �ل�سكنية و�لتنظيم �لقبلي.

لعلَّ ثنائية �لبحر و�ل�سحر�ء وما متثله من ف�سل 
ــارج �ملــطــل عــلــى �لــبــحــر و�لـــد�خـــل �لــذي  بــني �خلــ
يــ�ــســرف عــلــى �لــ�ــســحــر�ء، هــو مــا مُيــيــز جغر�فية 
�لتوزيع  يف  ا  مهمًّ دور�ً  ولعب  كبري،  ب�سكل  عمان 
�لــ�ــســكــاين وتــ�ــســكــيــل طـــرق �لــعــيــ�ــس و�ملـــهـــن �لــتــي 
و�حــد  على  يركز  �لكتاب  �ملجتمع..  عليها  يقوم 
باجلبل  �ملرتبط  �جلانب  وهو  �لثنائية،  هذه  من 
وباحلدود �جلغر�فية لُعمان �لد�خل ولي�س حدود 
م�سقط. وكما نعلم، فاإنَّ هذ� �لتق�سيم كان قائماً 
�أ�سلوب  على  كبرية  تــاأثــري�ت  ولــه  �ل�سبعني،  قبل 
�ملنطقتني.  كلتا  يف  �لــقــائــم  و�لقــتــ�ــســاد  �حلــيــاة 

�لتجمعات  ت�سكيل  يف  كبري�ً  دور�ً  �ملناخ  لعب  كما 
�لأمــطــار  كــمــيــات  قــــر�ءة  خـــالل  فــمــن  �ل�سكانية؛ 
�لعام،  مــد�ر  على  �ملناطق  هــذه  يف  تت�ساقط  �لتي 
جند �أنها كميات متذبذبة وحتى يف �أف�سل مو��سم 
�سقوط �لأمطار كميات �لأمطار مركزية وت�سقط 
يف مناطق معينة. وهذ� يعود للطبيعية �جلبلية 
لهذه �ملناطق �لتي ت�سرف على حيزين خمتلفني 
ي�سرف  جــانــب  �لأول:  �جلــويــة؛  �لــتــاأثــري�ت  مــن 
على �ملحيط �لهندي ورياحه �ملو�سمية، و�لثاين: 
ي�سرف على �ل�سحر�ء �لعربية، وهذ� �لتباين �أثر 
�ملت�ساقط  �ملطر  وتوزيع  كميات  على  كبري  ب�سكل 
تعتمد  �لعذبة  و�ملــيــاه  �لــزر�عــة  �ملــنــاطــق.  تلك  يف 
ب�سكل �أ�سا�سي يف ُعمان على جماري ت�سريف �ملياه 
�لطبيعة  قــامــت  �لــتــي  �ملــمــر�ت  فــهــذه  �لطبيعية. 
بنحتها �سكلت مع �لزمن وديانا و�سو�قي طبيعية 
زر�عــة  مــو�قــع  لختيار  �لنا�س  و��ستغلها  للمياه 
�لطبيعي  �لــتــ�ــســريــف  هـــذ�  �أن  غــري  �ملــحــا�ــســيــل. 
للمياه ينعدم يف بع�س �ملناطق كمنطقة �لباطنة 
�لتي ل تتفظ �لأر�س ب�سيء من �لذي يت�ساقط 
�لبحر.  �ــســوب  مــتــجــهــاً  ــدر�ً  هــ يــذهــب  فيها وهـــو 
�لــري  نظم  وت�سني  �لعناية  �إن  �لكاتب  ويــقــول 
�ساعد يف �إنعا�س �لزر�عة، غري �أن هذه �لعناية ل 
تلبث كثري�ً حتى يتم تخريبها باحلروب �لأهلية 
�ليعاربة  دولـــة  عناية  بعد  ح�سل  كما  �لطاحنة 
ــرت كــل ذلــك  بــالــزر�عــة؛ حــيــث �أتـــت �حلـــرب ودمــ

�جلهد، وبعدها �أتت دولة �لبو�سعيد و�أولت عناية 
بها حتى �نهارت جمدد�ً يف منت�سف �لقرن �لتا�سع 
ع�سر. ويختم �لكاتب قوله �إنَّ ُعمان بحاجه ما�سة 
�ليوم -بال �سك- لإعادة ��ستثمار و�إحياء للقطاع 
�أو�ئــل  �لكاتب هــذ� يف  َكَتب  �لــزر�عــي )مالحظة: 
�أ�ساف يف خامتته �خلطر  �أنه  كما  �ل�سبعينيات(. 
ــذي �أحــدثــتــه مــركــزيــة  �ملــتــمــثــل يف �لــــالتــــو�زن �لــ
�ملو�طنني  وهجرة  م�سقط  يف  و�لتو�سع  �لتطوير 

�إليها وركود �لتطوير يف �ملناطق �لأخرى.

�ملــجــلــد 6 بـــعـــنـــو�ن »�لـــفـــقـــه �لإبـــا�ـــســـي: �أ�ــســولــه 
وتطور�ته وق�ساياه«

يتناول �ملجلد 6 �لعديد من �لق�سايا �لتي تتعلق 
�لدويل  �ملوؤمتر  ناق�سها  و�لتي  �لإبا�سي،  بالفقه 
للفقه �لإبا�سي �لذي ُعِقد يف كر�كوف �لبولندية 
�سفحة   25 مـــن  �أكــــرث  يف  يــقــع  وهـــو   .2013 عـــام 

ومق�سم �إىل 3 ف�سول؛ هي:
1- مــنــابــع �لــفــقــه �لإبـــا�ـــســـي و�أ�ـــســـولـــه ومــرحــلــة 

ت�سكله:
ويــتــكــون مــن عــدد مــن �لــبــحــوث؛ يــتــنــاول بعدها 
�أقـــو�ل  كــتــاب  �لــتــاريــخــيــة مــثــل  �ملــ�ــســادر  مناق�سة 
�أبي �ملوؤثر �ل�سلت بن خمي�س. وقد  قتادة و�سرية 
تناولها  �لــتــي  �لــقــ�ــســايــا  �لــبــحــوث  هـــذه  م�ست 
�آر�ء  و�أبــرز  معها  تعامله  وكيفيه  �لإبا�سي  �لفقه 
�أن  فنالحظ  بينها.  و�ملقارنة  �لإبا�سية  �لعلماء 
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تطور �لفقه �لإبا�سي وت�سكله �رتبط ب�سكل كبري 
ــور �لتي  ــ بـــاأحـــو�ل �لــنــا�ــس �ملــاديــة مــن زكـــاة و�لأمـ
ــر�د من  ــ ــو�ل وحــقــوق �لأفـ ــ تتعلق بــا�ــســتــالف �لأمـ
�لــقــنــو�ت �ملــائــيــة كــالأفــالج؛ كــل ذلــك و�أكـــرث كان 
حقوق  ل�سمان  �لإبا�سي  �لفقه  ت�سكل  يف  �أثــر  له 
دور�ً  لعب  �لفقه  �أن  كما  �لإمــامــة.  �لنا�س يف ظل 
يف تديد عالقة �لإمام بالأمة وو�جباته وحدت 
من �سلطته كي ل تكون مطلقة غا�سمة. كما لعب 
�لفقه دور� كبري� يف تنظيم �أمور �لوقف وت�سريف 
�أمو�له، وكانت �ل�سيا�سة توؤثر على طرق و�أوليات 
�سرف �لوقف. ومن �لأمثلة على ذلك كما حدث 
يف 1913، ونظر�ً ل�سح �ملو�رد �لالزمة، �أمر �ل�سيخ 
�لوقف  بجمع  �ل�ساملي  حميد  بن  عبد�هلل  �لعامل 
ــا عن  �خلـــا�ـــس بـــالـــقـــر�ءة عــلــى قـــرب �ملــتــوفــى. �أمــ
�لف�سل  فيعر�س هذ�  �لقدمية  �لإبا�سية  �مل�سادر 
�أقــــو�ل قــتــادة. هــذ�  ــة بخ�سو�س خمــطــوطــة  ورقـ
��ستخدمته بع�س فرق كالفرقة  �ملخطوط �لذي 
�لنكارية مل يكن �ساحبه �إبا�سياً. وهذ� �أمر مثري 
ويدل على تقبل هذه �لفرق ملا يو�فق �آر�ءهم، و�إن 
كان من م�سدره خمالفاً ملذهبهم. هذ� �ملخطوط 
رغم �أهميته ليعد من م�سادر �لإبا�سية يف عمان 
ول يف �ملغرب �إل �أنه خمطوط مهم مل ين�سر بعد.

2- �لتطور �ملذهبي و�جلغر�يف:
�لإبا�سي  للفقه  نــاذج  �لف�سل  هــذ�  وي�ستعر�س 
و�لثقافات  مبحيطه  وتــاأثــره  �إفريقيا،  �سمال  يف 
من حوله كعالقته بامل�سيحية و�ليهودية، وتاأثري 
�لإبا�سي  �لفقهي  �لن�س  على  �ليهودية  �ل�سر�ئع 
�سقلية  يف  �لإبا�سي  و�ملجتمع  �إفريقيا.  �سمال  يف 
�لإيــطــالــيــة حـــني �ــســادهــا �لإ�ـــســـالم �لــتــي دخلها 
�مل�سلمون عام 827 وهزمو� 1061. وجود �مل�سلمني 
بقيت جماعات  بل  ينتِه بهزميتهم  يف �سقلية مل 
من �مل�سلمني بها لأكرث من قرن ومنهم �لإبا�سية. 
كما يطلق هذ� �لف�سل �لتقاطع �ل�سيعي �لإبا�سي 
وبع�س �ملت�سابهات بني �ملذهبني يف �ل�سعائر. ويف 
�ل�سعر  يناق�س  �حلــجــري  هـــالل  لــلــدكــتــور  بــحــث 
�لديني  بالعرف  تقيده  وعـــدم  �لــقــدمي  �لعماين 
�لدقيق  و�لو�سف  �خلمر  كذكر  كثرية  حــالت  يف 
�لعلمي  وزنــهــم  لهم  �سعر�ء  قبل  مــن  للمحبوبة 
و�لديني كال�سيخ عبد�هلل بن علي �خلليلي وغريه، 

ولال�ستز�دة حول هذ� �ملو�سوع ميكن �لعودة �إىل 
كتاب »حد�ثة �لأ�سالف« للباحث نف�سه.

3- نظرة حول تطبيق �لفقه �لإبا�سي 
زمنية خمتلفة  ملر�حل  ق  �لتطرُّ يتم  �لباب،  يف هذ� 
�إىل  �إ�سافة  وتطبيقه،  �لإبا�سي  للفقه  فارقة  كانت 
�ملــجــالت �لــتــي تــعــر�ــس لــهــا هـــذ� �لــفــقــه كالقانون 
ــن �لأمــثــلــة  ــاه. ومــ ــ ــي ــ ــر�أة و�مل ــ ــ ــانــــون �ملـ �لـــبـــحـــري وقــ
�ملطروحة هنا: �لقرنان 19 و20 يف عمان، وتر�سيخ 
فقه نور �لدين �ل�ساملي ملبادئ �لتعاي�س و�لت�سامح. 
عمان  يف  �لعمارة  تــاأثــرت  وكيف  و12   11 و�لــقــرنــان 
ــم كــتــاب  ــ وعــمــلــيــات �لــبــنــاء بــالــفــقــه �لإبـــا�ـــســـي، و�أهـ
�ل�سرع  بــيــان  »مــو�ــســوعــة  هــو  �لأمــــر  لــهــذ�  يتعر�س 

�لكندي«،  �إبر�هيم  بن  ممد  عبد�هلل  �أبــي  لل�سيخ 
�مل�ساجد  بــنــاء  فــيــه يتمحور حـــول  ــر  ُذكـ و�أغــلــب مــا 
»�لق�سمة  بــاب  فيعد  �ملغرب  �إبا�سية  �أمــا  و�لأفـــالج. 
و�أ�سول �لأر�سني للفر�سطائي«، من �لكتب �ملهمة يف 
هذ� �ملو�سوع. كما يحتوي �لف�سل على �أور�ق مهمة 
�لطالق  لأمــور  �لفقهية  و�لنظرة  للمر�أة  تتعر�س 
�لــعــمــاين،  �ل�سخ�سية  ــو�ل  ــ �لأحـ قــانــون  و�خلــلــع يف 

�إ�سافة ملو�سوع وكالة �ملر�أة يف �لقانون �لعماين.
-----------------------------

* )المجلدان 6-5(.

* كاتبة ومترجمة ُعمانية
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لديها ضحكة أمها: الُقوى، واالنحرافات، 
وإمكانية الوراثة.. لكارل زيمر

طالل اليزيدي *

هذا الكتاب يقدم واجهة عميقة لما يتم توارثه بين األجيال، وقد تمكن سابقًا تشارلز داروين من لعب دور هام في 
نقل الوراثة إلى سؤال علمي، لكنه فشل في اإلجابة عن التساؤل الذي طرحه في األصل. علوم الجينات والوراثة ولدت 
في بدايات 1900 التي بدورها أجابت عن هذه التساؤالت التي وضعها داروين لمدة عقوٍد طويلة من الزمن، وقام الناس 
تدريجيا بترجمة أفكارهم القديمة عن التوارث إلى لغة الجينات، فتكنولوجيا دراسة الجينات أصبحت رخيصة إلى حد 
ما؛ ماليين من الناس طلبوا فحوصات جينية تمكنهم من التوصل إلى أفراد عائالتهم المفقودة أو إلى سلف بعيد 
وجد في فترة تاريخية قديمة أو إلى عرق معين من البشر. لكن زيمر في كتابه »هي تملك ضحكة أمها« يجادل أّن 
التوارث ليس فقط عما ُورِّث من الوالدين إلى األبناء، بل إّن التوارث يستمر أيضا في أجسامنا، حيث إّن األجسام تكونت 
في األصل من خلية واحدة انقسمت إلى ماليين الخاليا التي كونت الشكل النهائي ألجسامنا. دائما نقول إننا نرث 
جينات معينة من والدينا، لكننا أيضا نرث أشياء أخرى مهمة جدا في حياتنا، هذه األشياء تتنوع من الميكروبات إلى 
التكنولوجيا المستغلة لتبسيط وتيسير حياتنا. نحتاج إلى مفاهيم جديده لتحديد ماهية الوراثة بالفعل، ومن خالل 

كتاب كارل زيمر الجديد والمروي بطريقة فذة يعيد لنا مفهومنا حول الوراثة.

يعد كارل زمير �أحد �أ�سهر �ملدّونني و�ل�سحفيني يف 
جمال �لعلوم، وتتمحور مو�سوعاته حول �لتطور 
و�لطفيليات. وقد �ألف �لعديد من �لكتب وي�ساهم 
يف مقالت علمية يف من�سور�ت مثل نيويورك تاميز، 
يف  زميل  وهو  ودي�سكفر،  جيوغر�فيك  ونا�سيونال 
�لكتاب زمير  هــذ�  ييل. يف  كلية مور�س يف جامعة 
حل �ملاآزق �لأخالقية يف جمال �لبحوث �لبيولوجية 
�لطب  جمال  يف  �حلديثة  �لتكنلوجيا  من  �ملنبثقة 
ــس طويل  �حلـــيـــوي، وكــذلــك فــك عــقــدة �لفـــرت��ـ
�لأمــد حــول عمن نكون و ما ميكن �أن نــرره �إىل 
�لكتب  كاأكرث  �لكتاب  �سنف  �مل�ستقبلية.  �لأجــيــال 

مبيعاً يف موقع �آمازون ل�سهر يونيو لعام 2018. 
 وبعد �أن متكنا من معرفة �لقو�عد �لنيرتوجينية 
و�خلــــارطــــة �جلــيــنــيــة لــلــجــيــنــوم �لـــبـــ�ـــســـري، �لآن 
�لور�ثة  لكن  �أتينا،  �أيــن  من  نعرف  �أن  نريد  �أي�سا 
لي�ست جمرد نقل �ل�سفات �جلينية من �لو�لدين 
�أّن �لأمــهــات  بــل يــرى زميــر يف كتابه  �إىل �لأبــنــاء، 
�لعرقيات  و�أّن  �أولدهــا،  ت�ستقبل خاليا معينة من 
ــزء� مـــن �لـــعـــامل �لــطــبــيــعــي خـــارجـــة عن  لــيــ�ــســت جــ
بتقدم  �أي�سا  وكذلك  �لجتماعية،  تاربنا  نطاق 

تقطيع  �لآن  �لإمــكــان  فمن  �جلينية  �لتكنولوجيا 
و�أي�سا  نحب،  ل  �لتي  �لقطع  و��ستبد�ل  �جلينوم 
لها  لي�س  �لــبــ�ــســري  عــلــى �جلــيــنــوم  �ملــو�قــع  معظم 
�لبحثي  �لكتاب  هــذ�  ففي  مبا�سر،  ظاهري  تعبري 
كارل زمير بعناء ياأخذ نظرة مطولة حول ماهية 

�لور�ثة.
تاميز  �لنيويورك  ل�سحيفة  زميــر  لــكــارل  لقاء  يف 
�ــســرد �لــقــ�ــســة �لآتـــيـــة، لــلــديــا فــري�ــســايــلــد كــانــت يف 
عمر يناهز 27 عاما عندما �أ�سبحت حاملة بابنها 
تــكــون مقبولة  �أن  �أجـــل  �لــر�بــع يف عــام 2003. مــن 
�ملتحدة  بــالــوليــات  �لجتماعي  �ل�سمان  نظام  يف 
�أن  �سرعي  بدليل  تثبت  �أن  منها  يتطلب  �لقانون 
كاأم  �جتماعيا  بها  يرتبطون  فعليا  �لأولد  هــوؤلء 
وكـــذلـــك يــرتــبــطــون بــاأبــيــهــم جــيــمــي، لــذلــك لــديــا 
�أن  مــن  �لــرغــم  على   .DNA �لـــ  خ�سعت لختبار 
نتائج �لختبار توحي باأن جيمي كان �لأب لالأولد 
�لثالثة �إل �أّنه مل يكن هنالك �أي دليل ي�سري باأن 
لــديــا كــانــت و�لــدتــهــم، كــان ذلــك مبثابة �ل�سدمة 
للديا، حيث كانت تذكر بطريقة و��سحة ومميزة 
لولدتها لأبنائها �لثالثة!، حيث �لنتائج و�لدلئل 

لي�ست  باأّنها  ت�سري   DNA �لـــ  �ختبار  طريق  عن 
�أمهم �لفعلية. على �لرغم من �سهادة م�سوؤولني يف 
�ملحكمة على ولدة �ل�سيدة لديا لبنها �لر�بع، وتعد 
�لنادرة؛ حيث يف نهاية �ملطاف،  هذه من �حلــالت 
ــذت مـــن دمــهــا،  ــ �أخـ �لــتــي   DNAــاإّن عــيــنــات �لـ ــ فـ
للب�سمة  م�سابهة  تكن  مل  وجــلــدهــا  وع�سالتها، 
�لور�ثية لأبنائها، ولكن بغر�بة، فاإّن عينات �أخذت 
لنف�س  م�سابهة  كــانــت  �لــرحــم  كعنق  �أعــ�ــســاء  مــن 
�أحيان  يف  �أمهم  فكانت  لالأبناء،  �لور�ثية  �لب�سمة 
�أخرى بناء على م�سدر �لع�سو  �أحيان  وعمتهم يف 

. .DNAلذي �أخذت منه عينه �لـ�
يقول كارل زمير يف كتابه �لطويل �ملعمق يف در��سة 
تعقيد�ت �لور�ثة يف �لب�سر »�إننا ن�ست�سف من كلمات 
يف  وو��سحة  �سلبة  قو�نني  �أّنها  على  وعمة  كاأخت 
ــاء، لــكــن هـــذه �لــقــو�نــني لــيــ�ــســت �إل جمــرد  ــيــ �لأحــ
�لقو�نني  لهذه  �ملنا�سبة  �لظروف  فتحت  تخمني، 

�لبيولوجية لتتحطم«. 
ــر حــــالت  ــ ــارل زميـ ــ ــر كــ ــ ــرث ذكـ ــ ــك �أكــ ــ لــتــو�ــســيــح ذلـ
�أمثله  وكذلك  �لب�سر،  عند   chimera لـ  �أخــرى 
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م�ستعمرة  على  تتوي  �أع�ساء  ميتلكون  لأطــفــال 
�لعادة  يف  �آخــريــن،  لأ�سخا�س  تنتمي  �خلــاليــا  مــن 
زمير  �أ�ــســار  ذلــك،  على  عــالوة  و�أمهاتهم.  لآبائهم 
بــاأنــنــا ل نـــرث فــقــط �جلــيــنــات مــن و�لــديــنــا لكننا 
كذلك نرث �مليكروبات �مل�ستعمرة يف جوف جهازهم 
�له�سمي، �مليكروبات �مل�ساعدة له�سم �لطعام، وقد 
�أّكد على هذه �مليكروبات بو�سفه »�إننا ناأوي حديقة 
�أن  بالإمكان  �ملنظور  �أجو�فنا«. من هذ�  خا�سة يف 
نرى �أّن �لور�ثة ل تتبلور فقط يف �جلينات، لكّنها 
�لأخــرى،  �لبيولوجية  �لعنا�سر  بع�س  �إىل  تتعدى 
و�لثقافية، وكذلك تدد م�ستقبلنا، لكننا يف �لو�قع 

نب�سط هذه �لقوى �لتي ت�سكل ماهية �لور�ثة. 
كما تطرق �لكتاب حول نظرية ثيدور بورتر حول 
بالور�ثة مرتبط  بورتر  �إعجاب  �لور�ثة.  تعقيد�ت 
بــدر��ــســتــه �ملـــثـــرية لــلــدهــ�ــســة و�لــقــلــق يف �آن و�حـــد 
�لــتــو�رث عند  �لعقلية يف تعريف  �لأمــر��ــس  لــدور 
�لكثري من خرب�ء �جلينات  �أّن  �أو�سح  �لب�سر، وقد 
يوؤمنون باأّن مر�س �حلماقة �لذي �سادف �للجوء 
ــو�رث بطريقة  ــتـ يـ كـــان  ـــ20،  ــ ــ �ل و  ـــ19  ــ �لـ �لـــقـــرن  يف 
طريق  عــن  �إل  عليه  �لق�ساء  ميكن  ول  مبا�سرة، 
در��ــســات  يف  للجني.  �حلاملني  �لأ�سخا�س  تعقيم 
كعلم  �لور�ثة مل تظهر فقط  �أّن  �إىل  ي�سري  بورتر 
تخ�س  �هتمامات  من  �أو  �إح�ساء�ت  من  م�ستنبط 
د�رويــن  ت�سارلز  منها  ��ستمد  �لتي  كتلك  �لــزر�عــة 
نظرياته يف �لــور�ثــة. لكن در��ــســات بــورتــر تــاول 
�لفهم  ذلك  و��ستخد�م  �لعقلية  �لأمــر��ــس  تف�سري 
كاأد�ة ت�ساعدنا على فهم جمتمعنا، وتوؤكد �لب�ساطة 
فوق �حلقيقة، لكنها تهدد تلك �لدر��سات �لور�ثية 
�لأخرى، �لتي تهتم عادة بالبيولوجيا على ح�ساب 
بورتر  �ل�سياق.  على ح�ساب  و�لإح�ساء�ت  �لثقافة، 
د�ئما جزء� من  كانت   DNAو�لـ »�جلينات  يقول 
�لق�سة يف تف�سري �لور�ثة، ونادر� ما تكون م�ستقلة 

عن بع�س �لعو�مل �لأخرى«. 
ــة وعــلــوم  ــور�ثــ مـــــوروث �لــعــلــمــاء �لــ�ــســابــقــني يف �لــ
�جلــيــنــات كــان مطة قلق �أيــ�ــســا لــزميــر، فــهــوؤلء 
تنتقل  بيولوجية  هديه  �لــذكــاء  �أّن  �دعــو�  �لعلماء 
ــاء �إىل �لأبـــنـــاء، هـــوؤلء �لعلماء  ــ بــالــور�ثــة مــن �لآب
ــانـــو� خــائــفــني عــلــى مــ�ــســتــقــبــل �أمــريــكــا  نــفــ�ــســهــم كـ
�أّن هـــذه �لأنـــحـــاء كانت  ــو�  وبــريــطــانــيــا لأّنــهــم �دعــ
لي�سو�  باأنهم  و�سفوهم  مهاجرين  قبل  مــن  تــد�ر 
ــوؤلء �لعلماء  مــن �لــطــبــقــة �لــعــالــيــة يف �لـــذكـــاء، هــ
�ملهاجرين  لهوؤلء   IQلـ� نتائج  �إىل  ي�سريون  كــان 

د�خل  �ملكوث  �أطالو�  كلما  �أّنهم  متجاهلني حقيقة 
ز�دت  كمهاجرين  �حت�سنتهم  �لتي  �لأنــحــاء  هــذه 
عــالمــاتــهــم يف �خــتــبــار�ت �لـــذكـــاء. زميـــر يف كتابه 
�لعلماء  كان مقنعا بطريق حاذقة يف ف�سح هوؤلء 
بادعاء�تهم �سد �ملهاجرين، فمن وجهه نظر زمير 
�لــور�ثــة،  من  معينة  ن�سبة  به  بالفعل  �لــذكــاء  نعم 
لكن تو�رث �لذكاء ل يكون بطريقة مبا�سرة. زمير 
�ختبار  درجــة متو�سطة يف  »�إذ� ح�سلت على  يقول 
لي�سبحو�  �لأبــنــاء  يكرب  �أن  �ملمكن  فمن  �لــذكــاء، 
عبقريا،  كنت  �إذ�  ــه  »�أّن �إىل  �أ�سار  وكذلك  عباقرة«، 
قد  �أولدك  �أّن  ملعرفة  �حلــد  فيه  مبا  ذكيا  �ستكون 

ين�ساأون م�ستقبال مبعدل ذكاء �أقل منك«. 
خــذ �لــطــول عــلــى �سبيل �ملـــثـــال، فــالــطــول �أيــ�ــســا 
ور�ثـــــي، لــكــن فــكــرة �أن �لـــطـــول يــتــحــكــم بـــه جني 
و�حد �أو جينان فكرة �أ�سري �إليها باأّنها خاطئة حد 
�لدر��سة  �أّن  �إىل  كتابه  ي�سري يف  �ل�سحك، فزمير 
�أّنه على  �حلديثة يف �لور�ثة و�جلينات ت�سري �إىل 
�لأقل هناك 800 جني تدد طولنا كب�سر، كل جني 
منها يوؤثر بدرجة طفيفة على �أج�سادنا، ومبعنى 
�آخر ل يوجد هنالك جني و�حد �أو جمموعة من 

�جلينات تدد طولنا. 
�لنقطة �ملهمة هنا �أن كال من �لطول و�لذكاء بال 
�ل�سهلة  بالطريقة  لي�س  لكن  ُيــتــو�رثــان  �سك  �أي 
�أطــول و�أذكــى  �لب�سر يف �لوقت �حلــايل  و�ملبا�سرة، 
ــن. فعلى  ــزمـ ممـــا كـــانـــو� عــلــيــه قــبــل قــــرٍن مـــن �لـ
�أف�سل  يكونون  باملتو�سط  �لأطفال  �لعامل،  نطاق 
�آبــاوؤهــم. هذه  عليه  كــان  �لذكاء عما  �ختبار�ت  يف 
غر�ر  على  �سميت  فلني  بظاهره  تعرف  �لظاهرة 

طول  متو�سط  وكــذلــك  فــلــني،  جيم�س  مكت�سفها 
ــول عــمــا كـــان عليه �آبـــاوؤهـــم،  �لأطـــفـــال �أ�ــســبــح �أطــ
فجينات �لآباء و�لأبناء مت�سابهة وهذ� �لختالف 
لي�س ب�سبب �ختالف جيني، لكن �ل�سبب �لرئي�سي 
يف �حلقيقة هو �لأف�سلية يف نظام �لغذ�ء، و�مل�سكن، 

و�لتعليم وبع�س �لعو�مل �لبيئية و�لجتماعية. 
للغاية  للقر�ءة  قــابــاًل  تاريًخا  زميــر  كــارل  يخلق 
لال�ستخد�مات �جليدة و�ل�سيئة للور�ثة. �إنه يقدم 
نرًث� مقنًعا من�سوًجا من رحلة �لعلماء �جلينيني 
�لذين �أتو� بنا �إىل حافة �لهند�سة �لور�ثية. �لأمر 
خمتلف متاًما عما قد تتوقعه. لقد �أعطانا د�روين 
نظرية �أنيقة للتطور دون فهم �جلينات �لور�ثية، 
�لتخلق،  د�رويــن حول �سمولية  �أن تكهنات  وتبني 
كانت خاطئة ب�سكل مذهل. من �ملثري للقلق معرفة 
�أّن �لنظريات �لور�ثية كانت ت�ستخدم لعدة قرون 
و�لباحثني  �لجتماعية  و�لعلوم  �لعلماء  قبل  من 
وعلم  �لرقيقة  �لعن�سرية  لتربير  و�ل�سيا�سيني 
ت�سني �لن�سل �ملخيف. ونحن على و�سك �أن نكون 
زمير  �إّن  �لور�ثية.  �لهند�سة  يف  ثــورة  حافة  على 
��ستخد�م  ي�سيء  من  �إىل  �سارما  تذير�  يعطينا 

هذه �لقوة �جلديدة.
كونية،  حتمية  لي�ست  »�لــور�ثــة  زميــر  قــال  مثلما 
لــكــنــهــا عــمــلــيــة بــيــولــوجــيــة ظــهــرت مـــن مــكــونــات 
بيولوجية مت تعديلها �إىل مظاهر جديده«. لذلك 
ر�سالة زمير و��سحة يف كتابه، باأنه يجب علينا �أن 
هذه  لنا  خلقت  �لتي  �لطبيعة  بعجائب  ن�ستمتع 

�لعملية.
هـــذ� �لــكــتــاب و��ــســع �لــنــطــاق ومــفــتــوح للعني عن 
�لطريقة �لتي ت�سكل بها �لور�ثة جن�سنا؛ فهو يقدم 
جولة ر�ئعة من �لأ�سئلة �لكبرية و�لأفكار �لغريبة 
و�لإجنــاز�ت �ملبهرة للباحثني �لذين يبحثون عن 

تف�سري �ملري�ث و�لتالعب به وتغيريه.
-----------------------------

الُقوى،  أمها:  ضحكة  لديها  الكتاب:  اســم 
واالنحرافات، وإمكانية الوراثة

المؤلف: كارل زيمر
Dutton :الناشر 
اللغة: اإلنجليزية

تاريخ اإلصدار: 2018 
عدد الصفحات: 672 

* كاتب ُعماني
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إصدارات عالمية جديدة
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية

)سعيد بوكرامي(

الكتاب: »عصر اإلنتاجية«
المؤلف: سيرج أوديي

الناشر: منشورات الديكوفيرت - فرنسا
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 976 صفحة
الفرنسية اللغة: 

منذ أواخر القرن العشرين، وإشارات اإلنذار ال تنفك 
المتزايدة: ما زال  البيئية  تدق محذرة من األخطار 
السيطرة  يمكن  وال  يتزايد،  الــحــراري  االحتباس 
البيولوجي،  للتنوع  الكبير  الدمار  ويستمر  عليه. 
مــن خــالل إزالـــة الــغــابــات وانــتــشــار تــلــوث الــبــحــار...

يناضل  الحقيقية،  األخطار  هــذه  ولمواجهة  إلــخ. 
الــمــدافــعــون عــن الــقــضــيــة اإليــكــولــوجــيــة إلقــنــاع 
االقتصاديين  الــقــرار  صناع  وكذلك  المجتمعات، 
ــى تــغــيــيــر عــاجــل  ــ ــحــاجــة إل ــال ــيــن، ب ــاســي ــســي وال
للنموذج.. لماذا القوى السياسية، سواء اليمينية 
أو اليسارية، لم تستطع أو تريد مواجهة التحدي 

البيئي؟
لــه كتاب سيرج  الــذي يتصدى  الــســؤال  هــذا هــو 
مسبوقة  غير  جدارية  لوحة  يقدم  الــذي  أوديــيــر، 
الفلسفية واإليديولوجية والسياسية  الجذور  عن 
التاريخ  بين  الطرق  مفترق  على  الحالية.  لألزمة 
الثقافية  الجينيالوجيا  هــذه  تــدرس  والفلسفة، 
الـــذي تسّيد  والــســيــاســي  الــعــقــائــدي  الــمــنــطــق 
المواقف  الــزمــان،  من  القرنين  من  يقرب  ما  منذ 
وإنجازاتها  البيئة،  بمجال  المرتبطة  والــبــرامــج 

الناجحة والفاشلة كذلك.
ــزاء  ــن الــمــؤلــف بــخــاصــة الــســبــب، فــي أن أجـ ــبــيِّ ُي
اجتماعي  منطق  فيها  ســاد  العالم،  من  كثيرة 
اتجاه  في  يسير  وثقافي  وسياسي  واقتصادي 
سريع  تدمير  في  تسبب  الذي  اإلنتاجي،  النموذج 

للبيئة، ال مثيل له.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، ُيــثــيــر الـــمـــؤلـــف مــســألــة 
»الممكنات« التي لم تصل إلى نتائج أو لم تتحقق، 
بديلة،  طرق  اكتشاف  )إعــادة(  إلى  تدعونا  والتي 
والبيئي  االجتماعي  النقد  بين  للتوفيق  تسعى 
في  بيئية«  »مدينة  تحقيق  أفق  في  للرأسمالية 

المستقبل.

الكتاب: »التاريخ السري للرياضة«
المؤلف: فرانسوا طومازو

الناشر: منشورات الديكوفيرت - فرنسا
عدد الصفحات: 665 صفحة

تاريخ النشر: 2019
الفرنسية اللغة: 

ودموعهم  وابتسامتهم  بالفائزين  الرياضة  تحتفل 
المهزومين،  غالبا  ننسى  نحن  وثروتهم.  وأدائهم 
الــغــشــاشــيــن ورجـــــال الـــظـــل الـــذيـــن صــنــعــوا من 
الرياضية اقتصادا مستقال بذاته: يجمع بين الوكالء 
والممولين  األعــمــال  ورجــال  والمدربين  والمديرين 
والصحفيين والمراهنين والمتعاملين. خلف محمد 
علي، إيدي ميركس، وبيليه وفيدرر...وغيرهم، يعبر 
الرياضي كاشفا عن  التاريخ  الكتاب قرنين من  هذا 
تأثير كبير على تطور  التي كان لها  الخفية  أسراره 

الممارسة وصناعة الرياضة.
داسلر  هــورســت  تجربة  الكاتب  يستعرض  هكذا 
التسويق  ومــخــتــرع  ألديـــــداس،  الــســابــق  الــرئــيــس 
ــال والـــمـــال، الــــذي كــانــت  ــطـ الــريــاضــي وصـــانـــع األبـ
للرياضة  العظماء  القادة  أيضا  تصنع  إمبراطوريته 
)خوان  الدولية  األولمبية  اللجنة  ورؤســاء  العالمية، 
القدم  كــرة  أو  ــاخ(  ب تــومــاس  ســامــارانــش،  أنطونيو 
ــر(، وكـــذلـــك هـــؤالء  ــالتـ )جـــــواو هـــافـــاالنـــج وســيــب بـ
األطباء اإليطاليون الذين طوروا منذ عام 1950 علم 
ورياضة  عامة،  الرياضة  عالم  غــزا  الــذي  المنشطات 
التخصصات  من  والعديد  خاصة،  الــدراجــات  ركــوب 
األخرى، أو تجربة أفري بروندج رئيس اللجنة األولمبية 
مقاطعة  بحماسة  عارض  الذي   ،1972-1952 الدولية 
رافضا   )1936( ميونيخ  في  االولمبية  األلــعــاب  دورة 

الرياضة. تسييس 
واألخرى  المشهورة  العلنية  الشخصيات  هذه  ومن 
الغامضة،  ــردهــات  ال وفــي  الــمــكــاتــب،  فــي  المخبأة 
والتي أصبحت أيضا طي النسيان، بعضها يعيش 
السوسيولوجي  الباحث  لنا  استعاد  الــظــل،  فــي 

فرانسوا طومازو التاريخ السري للرياضة.

الكتاب: »المعلمون بين المهنة والهوية«
المؤلف: تأليف جماعي

الناشر: منشورات s.n.s فرنسا
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 80 صفحة
الفرنسية اللغة: 

الموضوع  هذا  التعليم«  »عالم  عن  الكتاب  ث  يتحدَّ
ــا.  ــا وســيــاســّيً الــمــتــداول مــنــذ عــقــود خــلــت اجــتــمــاعــّيً
ومعه يستمر الوهم بوحدة معينة لهذه المجموعة 
الضوء  التي تسلط  الدراسات  االجتماعية، على خالف 
عــلــى االخـــتـــالفـــات، وحــتــى عــلــى االنـــكـــســـارات الــتــي 
تقسمها. يمكن اعتبار »المدرسين« موظفي خدمات 
األمامية  الخطوط  على  يتموقعون  لكنهم  عــامــة 
مهنة  عن  ممثلين  أو  االجتماعية  القيم  عن  للدفاع 
الخدمة  موظفي  مثل  التغيير؛  في  مترددة  ليبرالية 
أو  عــادل  غير  بشكل  بمهامهم  المعترف  المدنية 
فإن  التعليم،  عالم  داخل  في  وحتى  مفرط.  بشكل 
واضحة  غير  معالمه  زالــت  ما  »االحــتــراف«  عن  الحديث 
المكانة  عن  الكتاب  يتساءل  عليها.  متوافق  وغير 
التعليمية؟  والمعارف  االنضباطية  للمعارف  الخاصة 
على الرغم من إنتاج العديد من المهارات المرجعية 
بـ«المعلم  اليوم  يعرف  ما  أن  إال  الكفاءات،  لصناعة 

الجيد« ليس واضح المعالم.
في  المعلم  مهنة  تقهقر  عن  الحديث  ُيمكن  هل 
بها  يعهد  الــتــي  التعليمية  الــرســالــة  تــطــور  ضـــوء 
دوره في  المعلم  فقد  المعلمين؟ هل  إلى  المجتمع 
أصبح  الــذي  الهائل  الرقمي  المعرفي  الصبيب  ظل 
أشكال  هل  العكس،  أو  المتعلمين؟  متناول  في 
المستجدات  وفــق  عمله  فــي  المعلم  تأهيل  إعــادة 
الــتــي مــن شــأنــهــا تــجــديــد المهنة  والــتــقــنــيــات هــي 

والعقد االجتماعي للمدرس؟
الــمــهــم عــبــارة عــن مــراجــعــة للمعرفة  الــكــتــاب  هـــذا 
بأمثلة  ويــتــنــاول  التعليم  عــالــم  حـــول  االجــتــمــاعــيــة 

ملموسة قضايا الهوية المهنية للمدرسين.

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
)عز الدين عناية(

الكتاب: »األديان والعولمة«
إعداد: أوغو ديّسي

باللغة   - ــا(  ــ ــ )روم كــاروتــشــي  مــنــشــورات  الــنــاشــر: 
اإليطالية‹.
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إصدارات عالمية جديدة
سنة النشر: 2019

عدد الصفحات: 131 صفحة

للعولمة  المتعددة  التأثير  أوجه  بين  الكتاب  يقارن 
الدينية  الحدود  انهيار  على  ج  يعرِّ كما  األديــان،  في 
ذلك  عن  الناتجة  التواصل  ظاهرة  بفعل  التقليدية 
التقارب، وما له من أثر على دائرة اإليمان؛ إذ تفرض 
برؤية  للعالم  النظر  األديـــان  على  الــتــحــوالت  هــذه 
المهمة  الــمــحــاور  بــيــن  ومـــن  متسامحة.  منفتحة 
المعالَجة في الكتاب نجد مقابلة بين دائرة المقدس 
من  عليه  يطغى  وما  العالمي  والنظام  عام  بوجه 
طابع رأسمالي. صحيح تعرض العولمة تحديات جمة 
والتفسخ،  الذوبان  من  الخشية  أبرزها  األديان  أمام 
مع  التأقلم  على  قـــدرة  ــــان  األدي يمنح  ــك  ذل ولــكــن 

األوضاع الجديدة.

الكتاب: »سوفياتستان.. رحلة في آسيا الوسطى«
إعداد: إريكا فاتالند

باللغة   - )البندقية(  مارسيليو  منشورات  الناشر: 
اإليطالية

سنة النشر: 2018.
عدد الصفحات: 544 صفحة

قــامــت به  ــارة عــن تحقيق شــامــل  عــب الــكــتــاب هــو 
التابعة  اإلسالمية  الدول  في  رحلة  عْبر  شابة  كاتبة 
أوضاع  بين  تقارن  رحلة  سابقا.  السوفييتي  لالتحاد 
فاتالند  إريــكــا  المؤلفة  تتابع  الــيــوم.  وواقــع  األمــس 
عديد األوجه المتقاربة والمتباعدة بين تلك البلدان 
ببعض.  بعضها  يربط  عّما  تركيز  مــع  المترامية، 
الكتاب رحلة شّيقة في مجتمعات ولغات وحضارات 
متنوعة يجمع بينها الدين على مستوى المعتقد.

*******************

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
)محمد الشيخ(

الكتاب: »التكنولوجيا: التاريخ النقدي لمفهوم«
المؤلف: إريك شاتزبيرغ

الناشر: مطابع جامعة شيكاغو - شيكاغو ولندن.
سنة النشر: 2018

الفلسفية  الــمــبــاحــث  مــن  الــتــكــنــولــوجــيــا  فلسفة 
به. وهذا  التعريف  إلى  يحتاج  الجديدة. وهو مبحث 
واقــعــة:  مــن  ينطلق  لــذلــك.  الفرصة  يتيح  الكتاب 
توجد التكنولوجيا في كل مكان، من أعمق الوهاد 
من  »التكنولوجيا«  مفهوم  لكن  الجبال.  قلل  إلى 
المفاهيم التي لطالما قلت العناية به. في الخطاب 
عادة  »التكنولوجيا«  اســم  يذكر  عندما  الشعبي، 
الخطاب  وفي  الرقمية،  اإلبداعات  بأحدث  يوحي  ما 
ما  لتعريف  أكبر  جهدا  الباحثون  يبذل  األكاديمي 
بين  يؤلفون  حين  وذلك  التكنولوجيا،  تعنيه  الذي 
شــيء:  كــل  على  تحتوي  الــتــي  الــتــعــاريــف  مختلف 
كتابه  في  الغناء.  صناعة  إلــى  الصلب  صناعة  من 
لنا  يفسر  لمفهوم«  النقدي  التاريخ  »التكنولوجيا: 
التكنولوجيا،  تعريف  يصعب  لماذا  شاتزبيرغ  إريك 
ثالث  البالغ  التكنولوجيا  عمر  في  بتنقيبه  وذلــك 
الباحثين  بين  الصلة  توتر  يخترقه  والذي  آالف سنة، 
والممارسين. إذ منذ عهد اإلغريق، حاول الدارسون 
فين الممارسات التكنولوجية  الزراية بالتقنيين، معرِّ
يرسمها  غــايــة  لتحقيق  وسيلة  مــجــرد  أنــهــا  على 
دومــا  التكنولوجيا  أهــل  سعى  بينما  هــذا  الغير، 
على  بالتشديد  وذلك  التهمة،  هذه  على  الرد  إلى 
استمر  وقد  عملهم.  واستحقاقية  وإبداعية  كرامة 
هذا التوتر من أرسطو إلى القرن التاسع عشر مرورا 
المعاني  برزت  العشرين  القرن  ببيكون. وفقط في 
الحديثة للتكنولوجيا: التكنولوجيا باعتبارها فنونا 
تطبيقيا،  علما  بوسمها  والتكنولوجيا  صناعية، 
المؤلف  تقنية. ويستقصي  بوصفها  والتكنولوجيا 
أيامنا  إلى  ظهورها  بدء  من  الثالثة  المعاني  هذه 
هذه، حيث أمسى الخطاب عن التكنولوجيا شائعا، 
مشتركا.  المعاني  هذه  بين  الخلط  بقي  وإن  حتى 
مفهوم  إلــى  باالستناد  فقط  أنــه  المؤلف  ويظهر 
االختيارات  نفهم  أن  يمكننا  للتكنولوجيا  إنساني 

اإلنسانية المعقدة المتجسدة في عالمنا الحديث.

الكتاب: »ما بعد السياسة وحدود الطبيعة«
المؤلف: أندي تشيري

الناشر: ساني بريس، نيويورك - باللغة اإلنجليزية
سنة النشر: 2019

جــديــدا.  فلسفيا  مــبــحــثــا  الــبــيــئــة«  »فــلــســفــة  تــعــد 
فرجينيا  بجامعة  السياسة  أستاذ  تشيري  ــدي  وأن
المواطنة  »جــعــل  كــتــاب:  وصــاحــب  التكنولوجية 
خضراء: التنمية المستدامة والدولة واإليديولوجيا«، 
البيئة  فلسفة  في  بكتاب  المرة  هذه  علينا  يطلع 

الطبيعة:  وحـــدود  السياسة  بعد  »مــا  عــنــوان  تحت 
الــنــظــريــة الــنــقــديــة والــمــرجــعــيــة األخــالقــيــة والــنــزعــة 
وهو  البيئة«.  في  اإلنــســان  تأثير  مجال  في  الجذرية 
يقدم لنا، في هذا الكتاب، نظرة استطالعية شاملة 
القرن  ستينيات  من  النقدية  النظرية  مشروع  حول 
الماضية  األجيال  لماذا  ويفحص  اليوم،  إلى  الماضي 
والمطالبة  الــراديــكــالــيــة  البيئية  الــنــزعــة  ذوي  مــن 
المعركة  في  فعالة  غير  كانت  االجتماعية  بالعدالة 
ثم  بشعا.  استغالال  البيئة  واســتــغــالل  الظلم  ضــد 
حماية  دعاة  من  جديدة  بموجة  التعريف  على  يعرج 
حركة  منذ  بــدأت  االجتماعي  الظلم  واجتثاث  البيئة 
عام  األمريكية  الرئاسة  وانتخابات  وول ستريت  وقفة 
أحد  عن  غنيا  عرضا  لنا  يقدم  ذلــك  خــالل  ومــن   .2016
الفيلسوف  النقدية  النظرية  في  المساهمين  أهم 
الحديثة  األلماني ثيودور أدورنو )1903-1969( واألعمال 
التي نذرت للربط بين أفكار أدورنو وما أمسى يعرف 
السياسية  الفلسفة  في  الجديدة  الواقعية  باسم 

السياسية.  والنظرية 

المظلم  الــوجــه  عــن  يكشف  العلم  الــشــر:  الــكــتــاب: 
لإلنسانية

المؤلف: جوليا شاو
الناشر: دابلداي كندا، باللغة اإلنجليزية

سنة النشر: 2019

الوجه  الكتاب تفتيش دقيق وكشف صارم عن  هذا 
البشري.  الذهن  وخبايا  أعماق  في  القابع  المظلم 
ذلك أن نصيبا من الشر يقبع في خفيات كل إنسان 
إنسان. وحتى إن ما كان كل واحد منا يقترف الشر، 
فإن من شأن كل واحد منا أن ينظر فيه ويتأمله. ما 
يفكر  لماذا  حول:  إياه  العلم  يعلمنا  أن  يمكن  الذي 
وما  فاسدا؟  سلوكا  ويسلكون  شيئا  تفكيرا  الناس 
سلوك  على  فعلنا  رد  أنفسنا  عن  إيــاه  يعلمنا  الــذي 
إلى  الكتاب،  هذا  في  شاو،  جوليا  تسعى  االنحراف؟ 
تقديم أجــوبــة عــن هــذه الــتــســاؤالت. وهــي أســتــاذة 
تتم  اإلجرام، وتحيا في وسط حيث  في سيكولوجيا 
الشرطة  وحيث  الفظاعات،  مرتكبي  أكبر  مــطــاردة 
ورجال القانون يرصدون خطر مرتكبي الفظاعات على 
المجتمع. وفي كتابها هذا عن الشر، تتوسل الباحثة 
إجابات  لنا  لتقدم  المضمار  هذا  في  البحوث  بأحدث 
سيئة  تصرفات  البشر  بنو  يتصرف  لماذا  سؤال:  عن 
الشريرة،  األفعال  نتفادى  أن  يمكن  وكيف  ومؤذية؟ 
على  األفعال  هــذا  تطفو  لكيف  أعمق  بفهم  وذلــك 
السطح؟ وما الذي يصنع منا أشرارا؟ وهي في ذلك 
وعلم  الدقيقة  العلوم  مباحث:  ثالثة  بين  تؤلف  كله 
المحرج، من  األسئلة  النفس والفلسفة، متنقلة بين 
إلى  هتلر؟«  صغير  أقتل  أن  لي  ينبغي  »هل  ســؤال: 

سؤال: »لماذا يا ترى أريد أن أقتل زوجتي؟«.
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