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رسالة  الخارج  في  العمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
التجارة  مقابل  األطراف  المتعددة  »التجارة  بعنوان  دكتوراه 
الدكتور  قدمها  عمان«،  في  العامة  السياسة  خيارات  الثنائية: 

خميس بن سيف الجابري لجامعة درم في بريطانيا سنة 2009.
يذكر الباحث في ملخص دراسته أن عمان أصبحت عضوا رسمًيا 
2000، وفي 19  العالمية في 9 نوفمبر سنة  التجارة  في منظمة 
المتحدة  الواليات  مع  الحرة  التجارة  اتفاقية  وقعت   ،1966 يناير 
األمريكية. وعليه، اتبعت عمان مسلكين مختلفين في التجارة؛ 
مسلك منظمة التجارة العالمية المتعدد األطراف القائم على 
القائم  الحرة  التجارة  التفاقية  الثنائي  والمسلك  التمييز،  عدم 
الباحث  التجارية مع شريك واحد. يؤكد  على أساس االمتيازات 
تواجه  التي  السياسة  خيارات  تقييم  إلى  تسعى  دراسته  أن 
التجارة العمانية في كل من المسلكين المذكورين، والتحقق 
واعتمد  لعمان.  مرونة  أكثر  ترتيبات  يوفر  الذي  النظام  من 
ثالث  استخدم  حيث  نوعية،  منهجية  على  الباحث  تقييم 
والمقابالت شبه  الرسمية،  الوثائق  البيانات؛  لجمع  بحثية  طرق 
وتحليل  البيانات  جمع  وبعد  التركيز.  ومجموعات  المنظمة، 
محتواها توصل الباحث إلى أن السلطنة بشكل واضح لديها 
العالمية  التجارة  منظمة  إطار  في  أفضل  سياسية  خيارات 
منظمة  ترتيبات  وأّن  الحرة  للتجارة  الثنائي  النهج  مع  مقارنة 

التجارة العالمية هي أكثر مرونة من االتفاقية األمريكية.
األول  الفصل  يتناول  الدراسة من تسعة فصول؛  تتكون هذه 
ويستعرض  ومنهجّيتها.  وافتراضاتها،  وأسئلتها  مقدمتها 
اتفاقيات  تكاثر  السابقة حول ظاهرة  الدراسات  الثاني  الفصل 
قسمين  إلى  الثالث  الفصل  وينقسم  التفضيلية.  التجارة 
التجارية للواليات  رئيسين؛ األول يستكشف طبيعة السياسة 
التجارة  اتفاقات  بظاهرة  يتعلق  فيما  األمريكية  المتحدة 
إلى  التعددية  من  السياسة  هذه  تغّيرت  وكيف  التفضيلية، 
بعض  الثاني  القسم  ويقدم  فصاعدا.   2001 عام  منذ  الثنائية 
 2007-1995 للفترة  العمانية  التجارية  األنشطة  عن  المعلومات 
المتحدة ليست شريكا مهما لتجارة  الواليات  أّن  التي كشفت 
اإلقليميين  التجاريين  الشركاء  من  الكثير  هناك  بل  عمان؛ 
مثل  المتحدة،  الواليات  من  عمان  في  أكبر  أهمية  يكتسبون 
السعودية،  العربية  والمملكة  المتحدة،  العربية  اإلمارات 
منهجية  الرابع  الفصل  ويحدد  والهند.  واليابان،  والصين، 
نوعية،  منهجية  واعتماد  ذلك  أسباب  شرح  خالل  من  البحث 
واصفا تصميم البحث كدراسة مقارنة استناًدا إلى حالة عمان، 
الفصول  أّما  للبحوث.  االستقرائية  االستراتيجية  وتوضيح 
الدراسة  نتائج  فتقدم  والثامن  والسابع،  والسادس،  الخامس، 
البيانات  تحليل  على  الخامس  الفصل  يركز  حيث  وتحليلها؛ 
التجارة  بمنظمة  المتعلقة  الرسمية  الوثائق  من  المجمعة 
العماني  واالقتصاد  والتجارة  الحرة،  التجارة  واتفاقية  العالمية، 
وقواعد  األسواق،  إلى  السلع  وصول  أبعاد؛  أربعة  خالل  من 

المنشأ، وتسوية المنازعات، والعمل. 
أبعاد  أربعة  عبر  البيانات  تحليل  السادس  الفصل  ويستأنف 
الحكومية،  والمشتريات  والمالبس،  المنسوجات  أخرى: 
السابع  الفصالن  واالستثمار.  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت 
المقابالت  من  المجمعة  البيانات  تحليل  على  يركزان  والثامن 
شبه المنظمة ومجموعات التركيز. أّما الفصل التاسع فيلخص 
كيفية  حول  التوصيات  بعض  ويقدم  الرئيسية  البحث  نتائج 
وال  العالمي،  االقتصاد  مع  تفاعلها  بتحسين  السلطنة  قيام 
سيما فيما يتعلق بعضوية منظمة التجارة العالمية. كما يقدم 
المتعلقة  المستقبلية  للبحوث  التوصيات  بعض  الفصل  هذا 

باالتفاقيات التجارية العمانية.
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التنوير اآلن: قضية العقل والعلم واإلنسانية والتقدم

لستيفن بينكر
فينان نبيل *

التنوير حركة سياسية، اجتماعية، ثقافية وفلسفة واسعة بدأت في أوروبا خالل القرن الثامن عشر، وتطورت في فرنسا واتسع 
مفهومها ليشمل كل فكرة تزيد تنوير العقول من ظالم الجهل والخرافة، من أشهر روادها )فولتيير، روسو، مونتيسكيو، 
ديدرو، هيوم(، وكانت مهمة التنويرين من المثقفين والفالسفة تشجيع الناس على إعمال العقل، وتحريره من خالل النقد، 

التحليل، النقاش، والجدل.

هاجم مفكرو ع�سر التن�ير �سلطة الكني�سة وم�ؤ�س�سات 
الدولة القائمة. �سهد القرن الثامن ع�سر اأي�ساً �سع�د 
االأفكار الفل�سفية التجريبية، وتطبيقها على االقت�ساد، 

وال�سيا�سة، كما كانت تطبق يف العل�م الطبيعية.
يرى » بينكر« اأن ع�سر التن�ير َمّثَل م�سدراً لكثري من 
االأفكار امللهمة له، رغم اأن بع�ض االأفكار كانت مالئمة 
عدم  اأث��ب��ت��ت  االأخ����رى  االأف��ك��ار  وبع�ض  للع�سر،  مت��ام��اً 
�سالحيتها فاختفت، فعلى �سبيل املثال كانت ال�سعادة يف 
القرن الثامن ع�سر تعني ما قاله »ج�ن اآدمز« ال�سعادة 
ال�سعادة ينبع من  » فال�سعي وراء  العامة واالجتماعية 
اجلي��ض   » اخلارجية  التهديدات  �سد  ال��دول��ة  ت��اأم��ن 
الغازية » والتهديدات الداخلية »الدمياغ�جين«، ومل 
والف��سى،  الطغيان،  ب��ل  ال�سعادة  م�ساد  احل��زن  يكن 
املعنى  ���س���ى  ن��ع��رف  ال  ال��ي���م  اأن��ن��ا  بينكر  ي���رى  بينما 

اخلا�ض لل�سعادة.
التقدم  اأن منكري  وي��رى  التقدم،  بفكرة  بينكر  ي�ؤمن   
لنا  ي�سببان  اللذين  والت�ساوؤم  التذمر  �س�ى  ال ميلك�ن 
»التقدم«  بينكر  ويعترب  ذات��ه.  بقاءنا  وي��ه��ددان  العجز 
قان�ن  فه� عنده مبثابة  للجدل،  املثرية  اأك��ر احلجج 

الطبيعة، ويقدمه بديال اأمثل لتف�سري التاريخ .
مثل  ك��ربى  عاملية  تهديدات  هناك  ب��اأن  بينكر  يعرتف 
الن�وية  واحل��روب  امل���ارد،  ون�س�ب  ال�سكانية،  »الزيادة 
وتغري املناخ، اإال اأنه يرى اأن هذه الق�سايا لي�ست نهاية 
العامل، ولكنها جمرد م�سكالت يتعن علينا حلها، كما 
اهتم  فقد  تفكرينا جتاهها،  تغيري طريقة  على  يحثنا 

بطريقة التفكري اأكر من الق�سية التي نفكر فيها.
التن�ير  ع�سر  ملبادئ  الرج�ع  اإىل  بدع�ة  كتابه  افتتح 
ح��ي��ث ك���ان امل��ن��ط��ق وال��ع��ل��م واالإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��د من 
ما  التن�ير  مبداأ  اأن  »بينكر«  ويثبت  العليا،  الف�سائل 

يزال ج�هر االإبداع الب�سري وم�سدرا لقيم اخلري. 
كتاب »التن�ير االآن« ه� االأحدث يف �سل�سلة ط�يلة من 
حماوالت ا�ستدعاء »التن�ير« للدفاع عن االإن�سانية �سد 
التهديدات التي تل�ح يف االأفق، ففي اأملانيا )1930( جلاأ 
اإليه الفيل�س�ف » كار�سري« حتى مينع ال�سع�د امل�س�ؤوم 

ا�ستدعى  ال��ب��اردة  احل���رب  وخ���الل  وال��ن��ازي��ة،  للفا�سية 
االأمريكي�ن ما اأطلق�ا عليه »ع�سر التن�ير االأمريكي« 
االحت��اد  امللحدة يف  اآم��ن يحميهم من اجلماعة  كمالذ 
ب�سياغة  التن�ير  ي�ستدعي  جيل  فكل   ،» ال�س�فييتي 
التن�ير  ي��ك��ن  »اإن مل  ف���ل��ت��ي��ري  ي��ق���ل  ف��ك��م��ا  ج���دي���دة، 

م�ج�دا ف�سيتعن علينا اخرتاعه«.
احل��ادي  القرن  بق�سايا  »التن�ير«  بربط  امل���ؤل��ف  اهتم 
والع�سرين التي مل تكن معروفة يف القرن الثامن ع�سر، 
اإنه يريد اأن ير�سم خطا ت�ساعديا الزدهار االإن�سان منذ 
مائتي عام حتى االآن. في�ؤكد بينكر اأن االأفكار ال�سلبية 
دائًما  يقلل�ن  النا�ض  التي جتعل  االأ�سباب  اأهم  هي من 

من قيمة التقدم الذي حترزه االإن�سانية 
و�سعيدة  ط���ي��ل��ة  ح��ي��اة  تعي�ض  ال��ي���م  ال��ع��امل  ف�����س��ع���ب 
يعتقد  فلماذا  امل��ا���س��ي،  م��ن  اأف�سل  ب�سحة  ويتمتع�ن 
ال��ك��ث��ريون اأن االأم�����ر ت���زداد ����س����ًءا؟.. اإن���ه ي��ق��دم روؤي��ة 
ناجت  وارت��ف��اع  االأع���م���ار،  مت��سط  ارت��ف��اع  ع��ن  متفائلة 
الدخل الق�مي وانخفا�ض معدل ال�فيات بن الر�سع 
وازدي��اد  واملجاعات،  الفقر  معدالت  وتراجع  واالأمهات، 
الذي ينطلق  الت�ساوؤل  به  االإنفاق االجتماعي، وي�ستبد 
اإث����ارة فلماذا  اأك���ر  اأ�سبحت  ب���اأنَّ احل��ي��اة  م��ن اع��ت��ق��اده 
القدر  ه��ذا  م��ع  يت�افق  مب��ا  بال�سعادة  النا�ض  الي�سعر 

الهائل من التقدم.
من  نتمكن  ك��ي  االأرق����ام  ا�ستخدام  اأهمية  اإىل  وي�سري   
متيز احلالة احلقيقية للعامل، وهذا مافعله )بينكر( يف 

كتابه »التن�ير االآن«.
منها:   حقائق  لعدة  واالأرق��ام  بالبيانات  ت��سل»بينكر« 
قبل  عليه  ك��ان  مما  م��رة  مبائة  اأغنى  اأ�سبح  العامل  اأن 
ث��روة  ف���اإنَّ  ال�سائد  االع��ت��ق��اد  عك�ض  وع��ل��ى  ع���ام،  مائتي 
العامل م�زعة ب�سكل اأكر ت�ساوًيا، م��سحا اأنَّ الفقراء 
منذ  مت�فرة  تكن  مل  بكماليات  يتمتع�ن  االأمريكين 
مائتن وخم�سن عاماً )مثل الكهرباء، وتكييف اله�اء، 
يف  اجل��ائ��ل��ن  ال��ب��اع��ة  اأنَّ  كما  امل��ل���ن��ة(،  والتليفزي�نات 
واأحدث  اأف�سل  نقالة  ه�اتف  يحمل�ن  ال�س�دان  جن�ب 
من الهاتف ال�سخم الذي تباهى به  »ج���ردون جيك�« 

ذلك الرجل الق�ي اخليايل يف »وول �سرتيت«عام 1987. 
ومنحت االأجهزة النا�ض مزيداً من اأوقات الفراغ، وباتت 
و�سائل  م��ن  رائ��ع��ة  جمم�عة  تقدم  الرتفيهية  امل���اق��ع 
»اآلة الغ�سيل« واإن  اأوقات الفراغ، فظه�ر  الرتفيه  مللء 
كان ال يبدو بال قيمة يف خمطط التقدم العمالق، اإال 
ال�قت  ت�فري  خ��الل  من  احلياة  ن�عية  َح�ّسن  قد  اأن��ه 
خا�سة للن�ساء مبا يقارب ن�سف ي�م كل اأ�سب�ع، ميكنهن 
فال�قت  ذوات���ه���ن،   تثقيف  اأو  ج��دي��د  عمل  يف  ق�����س��اوؤه 
امل�ستغرق يف الغ�سيل عام 1920 كان ي�ستغرق اأحد ع�سر 
�ساعة  اإىل  وتقل�ض  االأ�سب�ع  يف  ال�ساعة  ون�سف  �ساعة 

ون�سف عام 2014.
اإن ال��ت��ق��دم ال����ذي اأح������رزه ال���ع���امل يف م��ط��ل��ع االأل��ف��ي��ة 
لعملية  ا�ستمرار  اإن��ه  ال�سدفة،  وليد  يكن  مل  اجلديدة 
اأواخ��ر القرن  ب��داأ يف  مت اإطالقها وفق ن�سق من تن�ير 
ازده���ار  مقايي�ض  ك��ل  يف  حت�سناً  وح��ق��ق  ع�سر،  ال��ث��ام��ن 
االإن�سان، ليت�ا�سل يف القرن التايل، فاأدى تقدم الطب 
وارتفع   اأف�سل،  وب�سحة  اأط���ل  حياة  الب�سر  عي�ض  اإىل 
مت��سط   االأعمار اإىل )واحد و�سبعن عاًما( يف خمتلف 
العامل  يف   ) عاما  وثمانن  )واح��د  واإىل  امل،  ع ال اأنحاء 
املتقدم بعد اأن كان  من املت�قع اأن ي�سل اإىل الثالثن 
يف مطلع ع�سر التن�ير. وعندما بداأ التن�ير، كان ثلث 
االأطفال امل�ل�دين يف اأغنى اأجزاء العامل يت�ف�ن قبل 
بل�غهم �سن اخلام�سة، بينما الي�م ال مي�ت �س�ى %6 
من االأطفال يف اأفقر االأج��زاء على امتداد العامل. كما 
تراجع عدد �سحايا احلروب الأقل من ربع ماكان عليه 
يف الثمانينيات، واأقل من ن�سف عدد القتلى يف احلرب 

العاملية الثانية .
ارت��ف��ع م��ع��دل ال��ذك��اء يف اأغ��ل��ب اأن��ح��اء ال��ع��امل مبقدار 
الي�م  ال��ع��ادي  ال�سخ�ض  اأن  عني  ي ا  � � مم ة  ط نق ث��الث��ن 
ق��رن من  ل بن�سبة 98% قبل  �� س ف����� اأ اء  � � ذك� ي�سجل ن�سبة 
ال��زم��ان، ويعزو بينكر ذل��ك اإىل حت�سن ن�عية الغذاء، 
اد على  � م� � � ت � وت��ق��دمي ف��ر���ض التعليم للجن�سن، واالع�
التفكري التحليلي داخ���ل وخ����ارج ق��اع��ات ال��در���ض من 
خ���الل ث��ق��اف��ة تعتمد ع��ل��ى ���س��ا���س��ات ال��ع��ر���ض الرقمية 
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واالأدوات التحليلية )مثل جداول البيانات والتقارير(، 
والرم�ز الب�سرية، واملفاهيم االأكادميية، وهذا يجعلنا 
يجدر  وهنا  اأ�سالفنا.  م��ن  �سعفا  بثالثن  ذك���اًء  اأك��ر 
يف  ال�راثية  الع�امل  جتاهل  بينكر  اأن  اإىل  االإ�سارة  بنا 

الذكاء على الرغم من اأنه باحث يف علم النف�ض.
ازدادت االأنظمة الدمي�قراطية، فقبل قرنن كان واحد 
باملائة فقط من النا�ض يعي�س�ن يف اأنظمة دمي�قراطية، 
العاملة حمرومن  الرجال والن�ساء من الطبقة  وكان 
من الت�س�يت اآنذاك. اأما االآن فيعي�ض ثلثا ال�سع�ب يف 
ال��دول  ع��دد  ك��ان  ع��ام 1988  اأنظمة دمي�قراطية، ففي 
الي�م  بينما  دولة فقط،  واأربعن  الدميقراطية خم�سة 
اأ�سبحت مائة وثالث دولة تنتهج الدميقراطية، وحتى 
اأكر حرية مما  ال�سن، هي  الدول اال�ستبدادية، مثل 

كانت عليه يف ال�سابق.
االأقليات،  بن  امل�ساواة  قيم  يف  االعتقاد  ن�سبة  ارتفعت 
العامل  بلدان  كان لدى ن�سف  ببعيد،  لي�ض  فمنذ وقت 
امل��زي��د من  ف���اإّن  العرقية،  االأق��ل��ي��ات  ق���ان��ن متيز �سد 
البلدان لديها الي�م �سيا�سات ترف�ض ذلك التمييز، ويف 
مطلع القرن الع�سرين، كان باإمكان املراأة اأن ت�سّ�ت يف 
بلد  ك��ل  الت�س�يت يف  وال��ي���م ميكنها  واح��د فقط،  بلد 
امل�اقف جتاه  واأ�سبحت  فيه،  الت�س�يت  للرجال  ميكن 
وال  مطرد،  نح�  على  ت�ساحماً  اأك��ر  والن�ساء  االأقليات 

�سيما بن ال�سباب،  الذين يعدون ن�اة مل�ستقبل العامل.
كانت احلرب يف املا�سي هي احلالة الطبيعية، وال�سالم 
جم����رد ف����رتة  »ه���دن���ة« ب���ن احل������روب؛ ب��ي��ن��م��ا احل���رب 
اأقل من املا�سي، واحلروب  اأ�سبحت  الي�م بن البلدان 
وميكن  ال��ع��امل،   اأ���س��دا���ض  خم�سة  ع��ن  تغيب  الداخلية 
يف  �سن�ياً  يقتل�ن  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض  ن�سبة  اإن  ال��ق���ل 
ك��ان��ت عليه يف منت�سف  احل���روب تبلغ ح����ايل رب��ع م��ا 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، وه���ي ���س��د���ض م���ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف اأوائ����ل 
يف  عليه  كانت  مما  م��رة  ع�سر  �ستة  واأق��ل  ال�سبعينيات، 
يقدمها  التي  املعطيات  وبح�سب  اخلم�سينيات.  اأوائ���ل 
بينكر، �سهد العامل ثالثة وع�سرين حرباً يف عام 1988، 
األ��ف،  مائة  لكل  قتيال(   3.4( قتل  معدل  ع��ن  اأ�سفرت 
معدل  ت�سجل  (ح��رب��اً  ع�سر  ن�سهد)اثنتا  ال��ي���م  بينما 
ق��ت��ل ه��� )1.2ق��ت��ي��ال( ل��ك��ل م��ائ��ة األ����ف، وق��ب��ل تاأ�سي�ض 
االأمم املتحدة عام 1945، مل يكن لدى اأي م�ؤ�س�سة تلك 
ال�سلطة التي ت�ؤهلها ملنع البلدان من اندالع حرب فيما 
بينها، وعلى الرغم من وج�د ا�ستثناءات، اإال اإن التهديد 
ملنع  فعااًل  رادع���اً  يعد  الدولية  والتدخالت  بالعق�بات 
اندالع احلروب بن الدول .كما انخف�ض عدد االأ�سلحة 
الن�وية من 60 األفاً اإىل 10 اآالف و�سهد العامل يف تلك 
الفرتة 46 )�ستة واأربعن(  ت�سرباً نفطياً كبرياً، بينما 

�سهد العام 2016 خم�سة ح�ادث فقط. 
الفعل  ع��ل��ى  ق�����ادراً  ي����زال  م��ا  ال��ت��ن���ي��ر  اأن  بينكر  ي���رى 
وال�سلطة  والتقاليد  العقيدة  ع��ن  فع��ساً  وال��ت��اأث��ري، 
البحث  وم�ؤ�س�سات  واملناق�سة  العقل  ثمة  اأجدادنا،  عند 
عن احلقيقة التي حّلت حمل اخلرافات، والعلم حمل 

القبيلة  متجيد  من  الي�م  القيم  حتّ�لت  لقد  ال�سحر، 
اأو االإمي��ان، نح� البحث  اأو الطبقة  اأو العرق  اأو االأم��ة 
اأن��ح��اء  يف  االإن�����س��ان  ازده����ار  حتقيق  كيفية  ع��ن  العملي 

العامل.
ا���س��ت��خ��دم »ب��ي��ن��ك��ر«يف ك��ت��اب��ه اجل��دي��د»ال��ت��ن���ي��ر االآن« 
تاريخية  ���س���رة  وق���دم  بعينها،  ظ���اه��ر  تتبع  ط��ري��ق��ة 
لكيفية واأ�سباب حت�سن العامل، وقدم لنا كما هائاًل من 

املعل�مات بطريقة وا�سحة و�سهلة الفهم.
ت��سل بينكر اإىل عدة نتائج من بينها، اأنه كلما اأ�سبحت 
ت�جه  ف��اإن��ه��ا  تعليماً،  واأف�����س��ل  ث����راًء  اأك���ر  املجتمعات 
نظرها اإىل العامل باأ�سره، فمنذ بزوغ حركة الدفاع عن 
البيئة يف ال�سبعينيات، قل انبعاث املل�ثات يف العامل، مت 
احلد من اإزالة الغابات، تقل�ض ت�سرب النفط يف البحر، 

وزادت املحميات الطبيعية، ومت اإنقاذ طبقة االأوزون.
بينكر متفائل فيما يخ�ض الذكاء اال�سطناعي ويرف�ض 
متاماً فكرة اأن تطيح الروب�تات بالب�سر الذين �سنع�ها، 
وقد يكمن اخل�ف فيمن يتحكم يف الروب�تات فاإن كان 
اأن��ه يف مرحلة  اإال  لي�ض خميًفا  املرحلة  ه��ذه  االأم��ر يف 
به  ويتحكم�ن  اال�سطناعي  الذكاء  لديهم  من  فاإن  ما 

�سي�سكل�ن ق�سية هامة ت�سغل امل�ؤ�س�سات الدولية. 
بينكر«  »�ستيفن  االجتماعي  النف�ض  علم  اأ���س��ت��اذ  يقف 
باحث�ن  الغرب،  ي�س�قها  التي  الذرائع  كل  م�اجهة  يف 
ومينين�ن،  ي�ساري�ن  و�سيا�سي�ن  ونا�سط�ن  ومثقف�ن 
�س�ءا«،  ي��زداد  العامل  »اأن  ه�  واح��د  �سيء  على  يتفق�ن 
فالت�ساوؤم عند بينكر له مكان حمدود يتمثل يف تركيز 
الغريزة الب�سرية على امل�سكالت حتى يتم حلها غالباً. 
اأنه  على  العامل  تقدم  التي  ال�س�رة  الباحث   وي���اج��ه 
ب�س�رة  العميقة،  واالإخ��ف��اق��ات  االأزم�����ات  م��ن  �سل�سلة 
مظاهر  تراجع  ت�ؤكد  م�ؤ�سرات  ويقدم  متفائلة  اأخ��رى 
االأخ��الق��ي  واالن��ح��الل  اجل��رمي��ة  عاملنا مثل  ال�س�ء يف 

وم�ؤ�سرات االإرهاب.

لن  اإننا   » االآن«:  »التن�ير  كتاب  نهاية  يف  بينكر  يق�ل 
نحظى بعامل مثايل اأبدا و�سيك�ن االأمر خطرا ل� بحثنا 
عنه، لكن اإذا ا�ستمر تطبيق املعرفة فلن يك�ن هناك حد 
ازده���ار  لتعزيز  نحققها  اأن  ميكن  ال��ت��ي  ل��الإ���س��الح��ات 
االإن�سان. واملعرفة يف نظره هي اإحدى املنح التي قدمها 
اإميان�يل  خل�سها  التي  القيم  وهي  التن�ير،  ع�سر  لنا 
كانط بعبارة »جتراأ على املعرفة«، فه� يرى اأن تطبيق 
امل��ن��ط��ق ع��ل��ى امل�����س��ك��الت مي��ك��ن��ن��ا م���ن ح��ل��ه��ا واالن��ت��ق��ال 

مل�سكالت اأخرى. 
اإنه قد ي�سعب علينا كقراء ه�سم هذا الكم من التفاوؤل 
املادية  الناحية  ث��راًء من  اأكر  االآن  نك�ن  املبتهج، فقد 
لكننا ميكن اأن نك�ن اأقل �سعادة عندما نعرف اأن هناك 
اآخرين ميلك�ن اأكر، وقد يك�ن لدينا ح�ا�سيب خارقة 
بن اأيدينا، ولكنها ت�سببت يف وباء ال�حدة لدى ال�سباب، 
وعزلتهم عن جمتمعهم احلقيقي واالن�سراف اإىل عامل 
اأبعاده اأو مدى تاأثريه،  افرتا�سي الن�ستطيع اأن نعرف 
ال��ن���وي��ة واإن ق��ل ع��دده��ا ال ي���ج��د �سمان  واالأ���س��ل��ح��ة 
ال��دمي���ق��راط��ي��ة  اأن  ك��م��ا  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا.  ل��ع��دم  حقيقي 
ال�����س���ائ��ب، فنه��ض  ال��ك��ث��ري م���ن  ي�����س���ب��ه��ا  ال���ع���امل  يف 
بينكر  بفر�سية  يطعن  املتحدة  ال���الي��ات  يف  ال�سعب�ية 
وخمتلف  ترامب  فم�ؤيدو  الدمي�قراطية،  زي��ادة  ح�ل 
االأح��زاب اال�ستبدادية يف اأوروب��ا مييل�ن اإىل اأن املا�سي 
ب��ه��م، واأن  ال���ث���ق  ك��ان ذه��ب��ي��ا، واأن اخل���رباء ال ميكن 
الإث��راء  م���ؤام��رة  الليربالية  الدمي�قراطية  امل�ؤ�س�سات 
النخبة، بل ويريد بع�سهم هدم هذه امل�ؤ�س�سات والبدء 
من جديد، وهذا من �ساأنه اأن يقطع التقدم التدريجي 
املتحدة مل  االأمم  وج���د  اأن  كما   . بينكر  ي���ؤي��ده  ال��ذي 
مينع من انتهاك قراراتها اأحيانا بل وجتاهل وج�دها 
اأخ��رى يف فل�سطن والعراق و�س�ريا،  كما  اأحيانا  ذات��ه 
اأن التجارة والتكن�ل�جيا تن�سر اأفكارا جديدة مما يتيح 
اأك��ر ث��راًء، وال��دول الفقرية  اأن ت�سري  للبلدان الغنية 
اأن تلحق بركابها، ونحن بذلك ال ندع�  بالكاد حتاول 
الذي  احل��ذر  التفاوؤل  على  نحر�ض  ما  بقدر  للت�ساوؤم، 
له  والتكن�ل�جي  العلمي  التقدم  اأن  االعتبار  يف  ي�سع 
اأن ت��سع يف االعتبار،  اأخالقية واجتماعية يجب  اآث��ار 
اعتمده  ال���ذي  التقدم  ب���اأن  كبري  وع��ي  على  ن��ك���ن  واأن 
بينكر لتف�سري التاريخ اأخذ قدر ما اأعطى، وقد يجيب 
مبا  بال�سعادة  ال��ن��ا���ض  الي�سعر  مل���اذا  ت�����س��اوؤل��ه  على  ه��ذا 

يت�افق مع هذا القدر الهائل من التقدم.
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»الحكمة من المال«.. لباسكال بروكنر

ُمحمد السماك *
الحكمة  تتراجع  حيث  األهمية؛  حيث  من  يتقدم  المال  إن  هي:  واحدة؛  أساسية  عبارة  في  الكتاب  من  الحكمة  تتويج  يمكن 
كفضيلة.. بمعنى أنه كلما تراجعت الحكمة وتقلص دورها، تقدم المال في احتالل مواقع التأثير األولى. ويدعو المؤلف في 
ا إلى التعامل مع الثروة بالشكر واالمتنان. وفي الوقت ذاته تقّبل الحقيقة التالية:  دراسته الجامعية المعمقة فكرّيًا وفلسفّيً

وهي أن كل ما حصلنا عليه يمكن أن ُيسترجع منا أيضًا.
ويقدم المؤلف أمثلة على تضخم ثروات بعض األغنياء في العالم إلى ما يتجاوز القدرة على االستيعاب. فيذكر مثاًل أن بيل 
جيتس -الذي تقّدر ثروته بحوالي 43 مليار دوالر- تنفق مؤسسته سنويًا أربعة مليارات دوالر على األعمال الخيرية في الواليات 
المتحدة والعالم. وهو ما يعادل موازنة منظمة الصحة العالمية. ويذكر مثاًل آخر يصف فيه منزالً في نيويورك يملكه أحد األثرياء 
يتألف من 137 غرفة، إال أن هذا الثري ينام في غرفة واحدة وفي سرير واحد.. وُيفرد المؤلف صفحات يتحدث فيها عن تشجيع 
األغنياء،  المؤلف إن بعض  »العقيدة”. ويقول  بأنه أصبح جزءًا من  االقتصاد  أنه يصف  إلى حد  األمريكي  المجتمع  التملك في 

فاحشي الثراء، قرروا االنصراف إلى جمع المال ألنهم ال يعرفون أن يفعلوا أي شيء آخر.

لي�ض  الغنى  اإىل  الفقر  م��ن  ال��ت��ح���ل  اأن  وال���اق��ع 
كتاب  اإنه م�ساألة نظام حياة. ففي  �سخ�ض.  م�ساألة 
م�كري،  ج�يل  االأم��ري��ك��ي  للم�ؤرخ  النم�«  »ثقافة 
���س��در ع���ن ج��ام��ع��ة ب��رن�����س��ت���ن يف ال���ع���امل امل��ا���س��ي 
األ��ف ميالدية  ع��ام  اإن��ه يف  امل���ؤل��ف:  يق�ل   ،)2016(
اأق��ل قلياًل من  اأوروب����ة  ال��ف��رد يف  ث��روة  ك��ان حجم 
حجم ثروة الفرد يف الهند اأو ال�سن. ولكن يف عام 
واأ�سبحت  عقب،  على  راأ���س��اً  االأم����ر  انقلبت   1900
اأوروب������ا اأغ���ن���ى خ��م�����ض م����رات اأك�����ر. وت������اىل ه��ذا 
يف  الهند-  -وكذلك  ال�سن  دخلت  اأن  اإىل  التط�ر 
ال��ف��روق  امل���ؤل��ف  وي��ع��زو  ال�سناعة احل��دي��ث��ة.  ع��امل 
ال�����س��ا���س��ع��ة ال��ت��ي ك��ان��ت ق��ائ��م��ة اإىل ال��ث��ق��اف��ة ال��ت��ي 

تغريت ب�سكل اأ�سا�سي يف اأوروبة منذ العام 1500.
النح�  على  مت�ا�سلة،  التغيري  عملية  ت���زال  وال 

الذي يلقي كتاب » ثقافة املال« ال�س�ء عليه.
جديداً،  لي�ض  التملك  نح�  االإن�سان  ن��زوع  اأن  غري 
ف��ه��� م��رت��ب��ط بعمق ب��ال��ن��زع��ة االإن�����س��ان��ي��ة. وي��روي 
له  ممتع  ج��دي��د  ك��ت��اب  يف  �ستاينمتز  غ��ري��غ  امل����ؤرخ 
رجل  اأغ��ن��ى  ق�سة   )2016( املا�سي  ال��ع��ام  يف  ���س��در 
يدعى جاك�ب ف�غر،  العامل،  االإطالق عرفه  على 
و�س��سرت،  �سامي�ن  م�ؤ�س�سة  الكتاب  ه��ذا  ون�سرت 

وه� يقع يف 283 �سفحة.
امل�ؤلف  لنا  يقدم  الكتاب،  م��ن  االأوىل  الف�س�ل  يف 
اأنه يتحدر من  الق�سة على  �ستاينمتز بطل  جريج 
عائلة اأملانية ثرية كانت تعي�ض يف مدينة اأوك�سب�رج 
اأمل��ان��ي��ا. وك��ان��ت مت��ار���ض جت��ارة االأقم�سة  يف ج��ن���ب 
وت��دي��ر جم��م���ع��ة م��ن امل�����س��ارف. وه����ذا ي��ع��ن��ي اأن 
�ساحبنا ولد »ويف فمه ملعقة من ذهب«، كما تق�ل 
ق�سى  حتى  ط�يلة  حياة  وعا�ض  العربية..  اأمثالنا 

نحبه »على فرا�ض من ذهب« اأي�ساً.

��ا يف ح��د ذات����ه. ف��امل��ه��م ه�  ول��ك��ن ذل���ك ل��ي�����ض م��ه��مًّ
واملعامالت  االقت�سادية  املفاهيم  تغيري  يف  جناحه 
ت����زال قائمة  اأ���س�����س��اً ج��دي��دة ال  امل��ال��ي��ة، واإر����س���ائ���ه 

ومعتمدة حتى الي�م.
املالية- املغامرة  ب��داأ  جاك�ب  اأن  يخربنا  فامل�ؤلف 

كبرية  مالية  ق��رو���ض  بتقدمي  االأوىل  ال�سيا�سية 
اإىل االإمرباط�ر االأملاين فرديريك الثالث، رغم اأن 
اأبداً على  االإمرباط�ر كان يتمتع ب�سمعة ال ت�سجع 
ذل��ك، ذهب  وم��ع  ال��ق��رو���ض.  ه��ذه  املغامرة مبنحه 
ف�غر يف املغامرة اإىل مدى اأبعد عندما وا�سل منح 
الذي  االأول  مك�سيميليان  امللك  ابن  اإىل  القرو�ض 
اأن�ساأ االإمرباط�رية النم�ساوية الهنغارية. ومقابل 
الت�سهيالت  له  تقدم  الدولة  كانت  القرو�ض  هذه 
ذاته حتجب عن مناف�سيه يف  ال�قت  التي كانت يف 
بيد،  )ق��رو���س��اً(  ك��ان يعطي  وه��ك��ذا  امل��ايل.  ال�س�ق 
وي���اأخ���ذ ت�����س��ه��ي��الت مم��ن���ع��ة م��ن االآخ���ري���ن باليد 
ف�غر  ج��اك���ب  �ساحبنا  مت��ّك��ن  وب��ذل��ك؛  ال��ث��ان��ي��ة. 
املجر  واإنتاج  الف�سة  من  النم�سا  اإنتاج  احتكار  من 
امل���اد  ه��ذه  ل�سهر  م�سنعاً  واأن�����س��اأ  الق�سدير.  م��ن 

واالجتار بها على مدى االأ�س�اق االأوروبية.
االأ���س���اق. يف ذلك  تلك  �سيد  مل يكن ف�غر وح��ده 
يف  وامل��ال  التجارة  عا�سمة  البندقية  كانت  ال�قت 
اأوروبا. ولتجّنب املناف�سة، دخل يف �سراكة مع كبار 

والتجار. ال�سناعين  رجاالتها 
وقد وجد ه�ؤالء يف ان�سمامه اإليهم فر�سة �سانحة 
ال���س��ت��غ��الل اح���ت���ك���اره اإن���ت���اج ال��ف�����س��ة وال��ق�����س��دي��ر 
وت�����س���ي��ق��ه��م��ا، ف���ق���رروا ا���س��ت��ج��اب��ة جل�����س��ع��ه��م، رف��ع 
االأ�سعار من خالل تخفي�ض االإنتاج لريتفع الطلب 
ع��ل��ى ال��ع��ر���ض. غ��ري اأن ف���غ��ر ال���ذي ���س��ج��ع جت��ار 
�سرعان  العملية،  ه��ذه  يف  ال��ت���رط  على  البندقية 

ان�����س��ح��ب م��ن ه���ذا ال��رتت��ي��ب وا���س��ت��ق��ل بنف�سه  م��ا 
م��ع��ت��م��داً اأ���س��ل���ب��اً م��ع��اك�����س��اً ت��ف��ّرد ب���ه. وه���� اإغ���راق 
االأ���س��ع��ار  لتخفي�ض  اأدى  مم��ا  ب��االإن��ت��اج  االأ����س����اق 
اإىل  ب��دوره  اأدى  االأ�سعار  وتخفي�ض  كبري..  ب�سكل 
اإفال�ض ال�سركات املناف�سة له يف البندقية، وكذلك 

امل�سارف التي كانت تتعامل معها.
)����س���رك���اءه  م��ن��اف�����س��ي��ه  اأن  ف����غ���ر  اأدرك  وع���ن���دم���ا 
ال�����س��اب��ق��ن( ج��ث���ا ع��ل��ى رك��ب��ه��م م��ن ج����راء تبعات 
االإفال�ض، اأعاد فر�ض �سيطرته منفرداً على ال�س�ق 
االأ�سعار من جديد، وهيمن على  االأوروب��ي؛ فرفع 

وت�سعرياً. وت�س�يقاً  اإنتاجاً  االأ�س�اق، 
وك��ان��ت ت��ل��ك ال��ع��م��ل��ي��ة، ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ���س��ائ��ع��ة يف 
ن�عها  م��ن  االأوىل  ال���ي����م،  واالأع���م���ال  امل����ال  ع���امل 
قاعدة  اأر���س��ت  التي  العملية  وه��ي  ال���ق��ت.  ذل��ك  يف 
التي  التجارية  ال�سفقات  عمليات  يف  »امل�ساربات« 
من  ركناً  اأخالقيتها،  يف  الطعن  رغم  الي�م،  تعترب 

اأركان النظام االقت�سادي احلر.
خا�سة  ال�سرق،  مع  ت�ا�سلها  عرب  البندقية  كانت 
الت�ابل  جت��ارة  حتتكر  م�سر،  يف  اال�سكندرية  م��ع 
امل�ؤلف يف  اأوروب��ا. وقد متكن ف�غر -كما يذكر  يف 
مت�يل  طريق  عن  االحتكار  ه��ذا  ك�سر  من  كتابه- 
غرب  باجتاه  الربتغايل  البحري  الت��سع  م�سروع 
الربتغالي�ن  وقد جنح  االأق�سى.  وال�سرق  اإفريقيا 
يف الت��سع واالنت�سار، و�سيطروا على جتارة الت�ابل 
مما  ف�غر،  لهم  وف��ره  ال��ذي  التم�يل  ه��ذا  بف�سل 
وّجه �سربة قاتلة القت�ساد البندقية.. ومنح ف�غر 

م�سدراً جديداً لت�سخيم ثروته واحتكاراته.
ووفقاً ملا جاء يف الكتاب اأي�ساً، فاإن ف�غر الذي كان 
واالقت�سادية  املالية  -خا�سة  االأخبار  بتتبع  م�لعاً 
اأن�����س��اأ �سبكة خ��ا���س��ة م��ن امل��را���س��ل��ن ال��ذي��ن  م��ن��ه��ا- 
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تقارير  يف  وير�سل�نها  املعل�مات  يجمع�ن  ك��ان���ا 
تلك  وك���ان���ت  اأوغ�������س���ب����رغ.  يف  م��ك��ت��ب��ه  اإىل  دوري�����ة 
يك�ن  وبذلك  زبائنه.  على  وت���زع  تطبع  التقارير 

ف�غر اأول م�ؤ�س�ض ل�كالة اأخبار يف العامل.
ويف تلك املرحلة من التاريخ االأوروبي عام 1515م، 
مبا�سرة  ب�س�رة  معنية  الكاث�ليكية  الكني�سة  كانت 
الربى  حترك  وكانت  العامة.  احلياة  تفا�سيل  بكل 
ال��ف���ائ��د امل�����س��رف��ي��ة. وم���ع ذل���ك، ف���اإن ف���غ��ر ك��ان 
امل�سرف  يف  ال�سخ�سية  امل��ال��ي��ة  ال����دائ���ع  ي�ستثمر 
ال�����ذي ك����ان مي��ل��ك��ه ل��ت��م���ي��ل اأع���م���ال���ه ال��ت��ج��اري��ة 
الأ�سحاب  فائدة  يدفع  كان  ذلك  ومقابل  ال�ا�سعة. 

ال�دائع تبلغ خم�سة باملائة �سن�ياً.
اأمام الفاتيكان بتهمة  وعندما رفعت هذه الق�سية 
ان��ت��ه��اك ق��ان���ن ال��ت��ح��رمي، وظ���ف ف���غ��ر عالقاته 
لي�  البابا  مع  وحتى  الكني�سة  رج��ال  مع  ال�ا�سعة 
اإع���ادة  ع��ل��ى  واف���ق  ال��ب��اب��ا  اإن  ال��ع��ا���س��ر نف�سه. ح��ت��ى 
غري  من  يتحقق  الذي  »الربح  باأنه  الربى  تعريف 
خماطرة«.  غري  من  اأو  راأ�سمال  غري  من  اأو  عمل، 
ا�ستثمار  ب��دل  تقدم  فاإنها  امل�سرفية  الفائدة  اأم��ا 

الراأ�سمال.
االقت�ساد  اإن  �ستاينمرز:  ال��ك��ت��اب  م���ؤل��ف  وي��ق���ل 
احل��دي��ث ب����داأ ان��ط��الق��ت��ه م��ن��ذ ذل���ك ال����ق���ت«، اأي 
عليها  وال��ف���ائ��د  امل�سرفية  ال���دائ��ع  اعترب  عندما 

عماًل م�سروعاً.
وُي�حي عن�ان الكتاب باأنه ق�سة حياة رجل ثري، بل 
فاح�ض الراء. غري اأن ال�اقع غري ذلك. فالكتاب 
عرفت  التاريخ  من  مرحلة  ووقائع  اأح��داث  ي��روي 
اأوروب���ا؛  يف  واملالية  االقت�سادية  التح�الت  ب��داي��ة 
اعُتمدت  التي  للتنظيمات  ومنطلقاً  اأ�سا�ساً  وكانت 
ف��ي��م��ا ب��ع��د.. ك��م��ا ي��ل��ق��ي ال�����س���ء ع��ل��ى ال����دور غري 
على  املبا�سر  التاأثري  يف  التح�الت  لتلك  امل��ع��روف 
)الفاتيكان  الكاث�ليكية  الكني�سة  ب��ن  العالقات 

حتديداً( وقيام احلركة الربوت�ستنتية.
املغم�رة  ف�غر  ج��اك���ب  �سخ�سية  الكتاب  وي�سف 
ال  حيث  من  لعبت،  التي  ال�سخ�سية  باأنها  تاريخياً 
اأ�سا�سيًّا وحم�ريًّا يف حتقيق  دوراً  تدري،  وال  تريد 
ه���ذه ال��ت��ح���الت ال��ت��ي ا���س��ت��ح��دث��ت اأ���س�����س��اً وق���اع��د 
تق�م عليها املجتمعات االأوروبية حتى الي�م، والتي 
االأخ��رى  العاملية  املجتمعات  على  نف�سها  فر�ست 
التي تبنت اأو تاأثرت باالأفكار الدينية واالقت�سادية 

االأوروبية. واملالية 
ولعل اأكر ما يبعث على اال�ستغراب يف هذا الكتاب 
بالفاتيكان.  امل�ؤلف عن عالقة ف�غر  اأورده  ما  ه� 
الغفران«  »�سك�ك  ثقافة  كانت  ال�قت  ذل��ك  ففي 
منت�سرة على نطاق وا�سع. وكان امل�ؤمن�ن الب�سطاء 
من  م�ّقع  منها  �سك  على  احل�س�ل  اأن  يعتربون 
ح�ساب.  دون  ال�����س��م��اء  دخ����ل  ل��ه��م  ي�سمن  ال��ب��اب��ا، 

ول���ذل���ك ك���ان����ا ي����دخ����رون االأم��������ال ل�������س���راء ه��ذه 
ال�����س��ك���ك ال��ت��ي ك���ان ي�����س��دره��ا ال��ف��ات��ي��ك��ان وي���ّق��ع 

نف�سه. البابا  عليها 
لت�س�يق  »�سم�ساراً«  عمل  ف�غر  اأن  الكتاب  ويذكر 
ت��ع��اون عقده مع  ات��ف��اق  ه��ذه ال�سك�ك م��ن خ��الل 
ومب�جب  اأملانيا.  يف  ماينز  مدينة  اأ�ساقفة  رئي�ض 
االت��ف��اق ك��ان ف���غ��ر ورئ��ي�����ض االأ���س��اق��ف��ة يح�سالن 
على ن�سف ثمن ال�سك�ك التي يتمكنان من بيعها 
البابا  اإىل  ال��ث��اين  الن�سف  وي��ر���س��الن  للم�ؤمنن. 
البابا  اأن  اأي�ساً  الكتاب  ويذكر  الفاتيكان.  يف  لي� 
اأم�ال عائدات �سك�ك الغفران تلك يف بناء  وّظف 

كني�سة القدي�ض بطر�ض ) الفاتيكان الي�م(.
ف��اإن��ه  العملية  ل��ت��ل��ك  االآخ����ر واالأه����م  اأم���ا اجل��ان��ب 
1517 �سد  ع���ام  ل���ث��ر يف  م��ارت��ن  ث�����رة  ي��ت��م��ث��ل يف 
دفعه  م��ا  وه���  االإمي���اين.  التعبري  م��ن  الن�سق  ه��ذا 
حركة  اأطلقت  التي  ال�سهرية  ال�ثيقة  كتابة  اإىل 
االح���ت���ج���اج ال���دي���ن���ي -احل����رك����ة ال��ربوت�����س��ت��ن��ت��ي��ة- 

واملعروفة ب�ثيقة 95.
ف�غر  جاك�ب  املغم�ر،  الرجل  ه��ذا  يك�ن  وبذلك 
ن��ار االنق�سام داخ��ل  اأ���س��رم  م��ن حيث ال ي��ري��د، ق��د 
الكني�سة، وه� االنق�سام امل�ستمر حتى الي�م. اإ�سافة 
الق�اعد  ي���دري،  ال  م��ن حيث  اأر���س��ى  ق��د  ك�نه  اإىل 

املعتمدة يف النظام املايل االقت�سادي العاملي.
اأن ت�ؤلب اأعمال ف�غر عليه الكثريين  ا  كان طبيعيًّ
امل�ؤ�س�سات  اأ���س��ح��اب  م��ن  فقط  لي�ض  االأع����داء،  م��ن 
امل���ال���ي���ة وال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ي مت���ك���ن م����ن ���س��ح��ق��ه��ا 
الب�سطاء  الفالحن  من  حتى  ولكن  وتدمريها.. 
ب�ساطة  حتى  وا�ستغل  ودائ��ع��ه��م..  ا�ستثمر  ال��ذي��ن 
اإميانهم. وكان من بن ه�ؤالء راهب ي�ساري يدعى 
اإن اهلل  ت��ق���ل  ال���ذي رّوج رواي����ة  ت���م��ا���ض م���ن��ت��زر 
ف�غر  تعر�ض  ولقد  قتلة.  �سّر  ف�غر  يقتل  �س�ف 

ان��ه��ا ف�سلت  اإال  اغ��ت��ي��ال،  ل��ع��دة حم����اوالت  ب��ال��ف��ع��ل 
لدع�ات ولنب�ؤات م�نتزر، على  كلها، ومات خالفاً 

فرا�سه ال�ثري، كما يق�ل امل�ؤلف.
يف  امل���ؤل��ف  اإليها  ي�سري  التي  امل��ث��رية  امل�سادفة  اأم��ا 
ن��ه��اي��ة ال��ك��ت��اب، ف��ه��ي اأن����ه خ���الل احل����رب ال���ب���اردة 
�سرقي  �سطرين،  على  منق�سمة  اأملانيا  كانت  عندما 
)راأ���س��م��ايل(  وغ��رب��ي  ب��رل��ن،  )���س��ي���ع��ي( عا�سمته 
من  كل  يف  بريديان  طابعان  �سدر  ب���ن،  عا�سمته 
ميجد  االأول  ال��غ��رب��ي��ة.  وب��رل��ن  ال�سرقية  ب��رل��ن 
ك��ان �سد  اأن���ه  باعتبار  م���ن��ت��زر  ال��ي�����س��اري  ال��راه��ب 
الثاين  وميجد  الفقراء..  ا�ستغالل  و�سد  الكني�سة 
رج����ل االأع����م����ال ف����غ���ر ب��اع��ت��ب��اره وا����س���ع احل��ج��ر 

االأ�سا�ض لالقت�ساد الراأ�سمايل احلر!
من  اأق��ل  اأن  يف  الي�م  يتج�سد  املبداأ  هذا  اأن  ويبدو 
 90 من  اأك��ر  ميلك�ن  العامل  �سكان  من  باملائة   10
املال  على  الروات  تقت�سر  وال  الروة.  باملائة من 
والفنية  االأث���ري���ة  ال��ت��ح��ف  ت�سمل  ب��ل  وال��ع��ق��ارات، 
اآم��ن��ة، تت�ىل  اأج��ل حفظها يف م���اق��ع  اأي�����س��اً. وم��ن 
خمازن خا�سة يف عدد من املدن هذه املهمات بكلفة 
ترتاوح بن خم�سة اآالف و12 األفاً للغرفة ال�سغرية 
ارتفع  وحدها،  ل�ك�سمب�رغ  مدينة  ويف  ال�سنة.  يف 
عدد امل�دعن اإىل 200 األف يف عام 2013. ويف مركز 
قيمة  تبلغ  ال�س�ي�سرية،  جنيف  مدينة  يف  واح���د 
ال�دائع من التحف فقط مائة مليار دوالر، ح�سب 
 ( الربيطانية  »اإيك�ن�مي�ست«  جملة  اأوردت����ه  م��ا 

ن�فمرب-2013(.
رجل  اأغنى  باأنه  ف�غر  الكتاب  م�ؤلف  و�سف  ولقد 
رقم ح�ل حجم  اأي  يذكر  ولكنه مل  العامل،  عرفه 
مل  ف�غر  اأن  غري  املنق�لة.  وغ��ري  املنق�لة  ثروته 
كان  ذل��ك. فقد  يعتقد  ولعله مل يكن  ذل��ك،  يعرف 
ي���ردد ح��ت��ى وه��� ع��ل��ى ف��را���ض امل����ت اأن���ه »ي��ري��د اأن 
الي�م،  اأم��ا  اأك���رب«.  ث��روة  يجمع  حتى  اأك��ر  يعي�ض 
للعامل  ت��روي  )ف�رب�ض(  املتخ�س�سة  املجالت  ف��اإن 
ارتفاع وانخفا�ض اأرقام ثروات االآالف من اأ�سحاب 
املليارات يف العامل. حتى انت�سر االعتقاد باأن ه�ؤالء 
االأثرياء الذين ي�سكل�ن 1 باملائة من �سكان العامل 
ميلك�ن ثروات تعادل ما ميلكه 99 باملائة االآخرون!

----------------------
- الكتاب: »الحكمة من المال«.

- المؤلف: باسكال بروكنر.
- الناشر: جامعة هارفرد، 2017م.

- عدد الصفحات: 282 صفحة.

* مفكر لبناني متخصص في دراسات 
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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“قواعد بال حقوق”.. لتيم بارتلي

محمد السالمي *
البيئة في  العمل وتدهور  االستغالل في  الكشف عن أشكال مفجعة من  الدول في  والنشطاء من مختلف  اإلعالم  أسهم 

الصناعات العالمية؛ مما دفع العديد من كبار تجار التجزئة والعالمات التجارية إلى اعتماد معايير للعدالة واالستدامة.
ويدور هذا الكتاب حول فكرة أن الشركات العابرة للقارات ُيمكنها دفع هذه المعايير من خالل سالسل التوريد العالمية، أو 
وضع معايير أفضل للمصانع والغابات والمزارع. وبالنسبة للعديد من المفكرين والممارسين، يمكن أن يوفر هذا النوع من 
التي  أو  المتعسرة  أو  إقليمًيا  المتعسفة  القومية  الدول  للتنظيم من قبل  بدياًل  العالمية  المعايير  الخاص ووضع  التنظيم 
تعاني من العجز، مما يحسن البيئات وظروف العمل في جميع أنحاء العالم ويحمي حقوق العمال المستغلين. ولكن: هل 
ُيمكن للمقاييس الخاصة الطوعية أن تخلق في الواقع أشكاًلا ذات معنى من التنظيم؟ وهل يتم بالفعل تحويل الغابات 
أوامر  إعادة إصدار  العالمية  لألعراف  ُيمكن  الئقة؟ وهل  وأماكن عمل  إيكولوجية مستدامة  إلى نظم  العالم  والمصانع حول 
محلية؟.. ُيقدم هذا الكتاب إجابات جديدة مذهلة من خالل مقارنة التنظيم الخاص لألراضي والعمل في البلدان الديمقراطية 
واالستبدادية. ال يكتفي الكتاب بدراسة المعايير المستدامة ومعايير العمل في إندونيسيا والصين، وكيفية تنفيذ المعايير 

الدولية »على أرض الواقع« فحسب، بل يوضح أيضًا كيفية تقييدها وإعادة تشكيلها من قبل الحكم المحلي.

يك�سف كتاب »ق�اعد بال حق�ق« معامل وتناق�سات 
بارتلي،  ت��األ��ي��ف تيم  ال��ك��ت��اب م��ن  ف��ه��ذا  احل���ك��م��ة؛ 
وي�سغل حالياً اأ�ستاذ علم االجتماع بجامعة وا�سنطن 
يف ���س��ان��ت ل���ي�����ض. ك��م��ا ع��م��ل ���س��اب��ق��ا حم����رًرا ل��دى 
 ،)Regulation & Governance( جم��ل��ة 
برين�ست�ن،  ج��ام��ع��ة  زائ����ًرا يف  ب��اح��ًث��ا  ك���ان  واأي�����س��اً 
ل��ل��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، ومعهد  م��ا���س��ات�����س������س��ت�����ض  وم��ع��ه��د 

ماك�ض بالنك لدرا�سة املجتمعات.
ك��ت��اب��ة  م���ن  االأول  ال��ف�����س��ل  يف  ال��ك��ات��ب  وي��ت��ط��رق 
اأ���س��ه��م��ت ب�سكل  ال���دول���ي���ة، وك��ي��ف  امل��ع��اي��ري  ح�����ل 
ال��الاأخ��الق��ي��ة.  امل��م��ار���س��ات  م��ن  التخفيف  يف  كبري 
باإ�سهاب  الكاتب  فيتطرق  ال��ت��ايل،  الف�سل  يف  اأم��ا 
ح������ل م��������س����ع احل�����ك����م����ة. وال���ف�������س���ل ال���ث���ال���ث 
ال��غ��اب��ات يف  م��ع حالة ت�ساريح  »ال��ن��ق��اء واخل��ط��ر«، 
اإن��دون��ي�����س��ي��ا. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن جم��ال اإ���س��دار 
الإزال���ة  للت�سدي  اإن�����س��اوؤه  مت  ق��د  ال��غ��اب��ات  معايري 
القليل من  اأن  اإال  اآ���س��ي��ا،  ���س��رق  ال��غ��اب��ات يف ج��ن���ب 
الغابات يف اإندوني�سيا كانت معتمدة ملعايري جمل�ض 
التي كافحت يف كثري  الغابات. تلك  االإ�سراف على 
م��ن االأح���ي���ان الإ���س��الح مم��ار���س��ات ق��ط��ع االأ���س��ج��ار 
ي�ساأل  املجتمعات.  مع  املت�ترة  والعالقات  املدمرة 
هذا الف�سل: ملاذا كانت ت�ساريح الغابات متخلفة؟ 

وما هي اأن�اع االإ�سالحات التي مت اإجراوؤها؟
ك��م��ا ُي��ب��ن ال��ف�����س��ل ال���ت���ايل »ال���دول���ة ���س��ت��ع���د اإىل 
ال�سلط�ية«؛  ال�سن  يف  الغابات  ت�ساريح  ال���راء: 
ا اأ�����س����رع يف ���س��ه��ادات  ح��ي��ث ���س��ه��دت ال�����س��ن من������ًّ
املنظمن  ك��ان��ت ع��م��ل��ي��ات  ع��ن��دم��ا  ال���غ���اب���ات، ح��ت��ى 
اخل���ا����س���ن م���ق���ي���دة وم����ه����ددة م����ن ق���ب���ل ال���دول���ة 

ال�سينية. كان هذا ممكًنا ب�سبب ما اأ�سميه »املنطق 
حيث  اال�ستبدادية«،  االأماكن  يف  للت�سديق  املزدوج 
لكنها  اخلا�سن،  املنظمن  م�ساحة  الدولة  حت�سد 
���ا ال��ف������س��ى وال��ت��ن��اف�����ض ال����ذي ميكن  حت����رر اأي�������سً
ال��ف�����س��ل اخل��ام�����ض »حت��ت  اأم���ا  ال�����س��ه��ادة.  اأن يعيق 
العمل  ملعايري  العملية  املعاين  فيدر�ض  االمتثال«، 
وامل�����س���ؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل�����س��رك��ات يف ال�����س��ن. 
SA8000 ق��دم��ت يف ال��ب��داي��ة م���ج��ات يف  ���س��ه��ادة 
ال�سن من خالل اقرتاح ق�اعد �سارمة واحرتام 
ق�ي حلق�ق العمال. ولكن كما يبن هذا الف�سل، 
املعتمدة  امل�سانع  تثبت  ومل  �سعيفاً،  االإ�سراف  كان 
ا عن غريها. الف�سل  من SA8000 اختالفاً خا�سًّ
حيث  للنزاع«؛  مثرية  »رم�ز  عن�ان  حتت  ال�ساد�ض 
املكا�سب  هي  وما  اإندوني�سيا،  عن  الكاتب  يتحدث 
وينظر  ال��دول��ي��ة.  امل��ع��اي��ري  تطبيق  م��ن  وال��ع��رات 
اإدارة  الدولة: نح�  ت��سيط  »اإعادة  االأخري  الف�سل 
عابرة للحدود«؛ حيث يتطرق تيم ح�ل ال�سبل يف 

حت�سن تطبيق معايري العمل.
ُي��ط��رح ال��ك��ات��ب م��ث��اال ح����ل م����زارع خ�����س��ب ال�����س��اج 
اال�ستعمارية  ال�سلطات  اأن�����س��اأت��ه��ا  ال��ت��ي  ج���اوة،  يف 
ال���ه����ل���ن���دي���ة وال����ت����ي ا����س���ت����ل���ت ع���ل���ي���ه���ا ال����دول����ة 
لال�ستدامة  من�ذًجا  اأ�سبحت  وق��د  االإندوني�سية، 
قامت   ،1990 ع��ام  ففي  االجتماعية.  وامل�����س���ؤول��ي��ة 
�سركة Rainforest Alliance والتي تتخذ من 
جريئة  خط�ة  باتخاذ  لها،  مقراً  املتحدة  ال�اليات 
من  االأخ�����س��اب  ا���س��ت��رياد  يف  عليها  ال��ت�����س��دي��ق  ومت 
االأخ�ساب  قطع  من  ب��داًل  املتحدة،  ال���الي��ات  خ��ارج 
وح���رق ال��غ��اب��ات. ول��ك��ن م��ع ه���ذه اخل��ط���ة اأ���س��ب��ح 

ون�سطاء  واحلك�مة  القروين  ب��ن  ت�سادم  هناك 
وج���د  م��ن  ال��رغ��م  على  الغابات  ه��ذه  ح���ل  البيئة 
تطبيق  ي��ت��م  خمتلفة،  بيئة  يف  ال��دول��ي��ة.  امل��ع��اي��ري 
اأ�سكال مماثلة من التدقيق واالإ�سالح على معايري 
لالأحذية  العامل  يف  منتج  اأكرب  اأخذنا  فل�  العمل. 
ي�سنع   ،)Yue Yuen( ي���ي��ن  ي����ي  ال��ري��ا���س��ي��ة، 
مثل  ل�سركات  ا  �سن�يًّ االأح��ذي��ة  من  املالين  مئات 
ن��اي��ك، اأدي���دا����ض، وري��ب���ك...وغ��ريه��ا، ول��ك��ن م��اذا 
نطاق  وعلى  باملعايري.  واالل��ت��زام  العمل،  بيئة  عن 
و�سياقية  مهمة  نظرية  الكتاب  ه��ذا  يط�ر  اأو���س��ع، 
الدولية  للحدود  ال��ع��اب��رة  للح�كمة  وم��س�عية 
الق�اعد  واإخ��ف��اق��ات  اإجن���ازات  ت��سح  نظرية  -اأي 
م��ع احلكم  ب��ه��ا  تتقاطع  ال��ت��ي  وال��ط��رق  اخل��ا���س��ة، 
املختلفة.  ال�سناعات  مع  مالءمتها  ومدى  املحلي، 
يف  املبهمة  للنظرات  ب��دي��اًل  النظرية  ت���ف��ر  حيث 
درا�سات الع�ملة وعرب الق�ميات، وتقدم مقرتحات 
خ��ارج  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ح���ل  ل��الخ��ت��ب��ار  ق��اب��ل��ة 
ح�ل  النا�سئة  ال���روؤى  وتلخ�ض  الق�مية،  ال��دول��ة 
االأب��ح��اث  مثل  وا�ستدامتها.  ال�سركات  م�س�ؤولية 
النظرية  تعرتف  العاملية،  املعايري  »ترجمة«  ح�ل 
اإىل  نقلها  اأث��ن��اء  العاملية  املعايري  تغيري  يتم  ب��اأن��ه 
كيفية  حتديد  اإىل  ت�سعى  ولكنها  خمتلفة،  م�اقع 
عمل ذلك بال�سبط للق�اعد اخلا�سة. كما يت��ّسع 
ه����ذا ال��ك��ت��اب يف ن��ط��اق ال��ب��ح��ث ح�����ل امل�����س���ؤول��ي��ة 
االجتماعية لل�سركات واال�ستدامة ومعايري حق�ق 

االإن�سان.
الذي  الرقابة  هيكل  اإىل  اخلا�ض  التنظيم  وُي�سري 
�س�اء  الفاعلة غري احلك�مية،  فيه اجلهات  تعتمد 
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ك��ان��ت ���س��رك��ات رب��ح��ي��ة اأو م��ن��ظ��م��ات غ���ري رب��ح��ي��ة 
م��ا من  اإىل ح��د  االث��ن��ن -يف تطبيق  م��ن  اأو مزيج 
الق�اعد على م�رديها اأو عمالئها. ميكن اأن ي�سمى 
هذا التنظيم اخلا�ض عابرا للحدود اإذا كان اأي من 
هذه االأن�سطة يعمل عرب احلدود الدولية. وي�سمل 
التجزئة  جت��ار  فيها  ي�سع  ال��ت��ي  ال��رتت��ي��ب��ات  ذل��ك 
الت�ريد  ل�سال�سل  معايري  التجارية  وال��ع��الم��ات 
ب�سالمة  تتعلق  كانت  -�س�اء  بهم  اخلا�سة  العاملية 
ال��ع��م��ل، وك��ذل��ك  اأو ظ����روف  ا���س��ت��دام��ت��ه  اأو  امل��ن��ت��ج 
التي  بال�سركات  تعرتف  اأو  ت�سدق  التي  امل��ب��ادرات 
تلتزم مبجم�عة معينة من الق�اعد على افرتا�ض 
اأن هذا يحدث يف اأكر من بلد واحد. ويف االأ�سكال 
ال�����س��رك��ات  ت��ت��ع��اون  ال���ذات���ي،  للتنظيم  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ع��ادة  ل�سل�كها،  وم��راق��ب��ة  معايري  و���س��ع  اأج��ل  م��ن 
الق�ة  تكت�سب  التي  »الناعمة«  املعايري  خ��الل  من 
م��ن خ���الل امل��ن��اق�����س��ات غ��ري ال��ر���س��م��ي��ة وامل��ق��ارن��ات 
املنظمة وال�سع�ر املتزايد باأن هذه املنظمات تعي�ض 
التنظيمية  ال��ق���اع��د  اأم���ا  م��ت��ف��اه��م«.  »جم��ت��م��ع  يف 
اخل���ا����س���ة، ع��ل��ى ال��ن��ق��ي�����ض م���ن ذل����ك، ي��ق�����س��د بها 
كنتيجة-  -ورمب���ا  اأخ���رى  منظمات  على  التطبيق 
من  »ب���داًل  �سلبة  حم���ددة«  ق���اع��د  تك�ن  م��ا  غالباً 

العري�سة. الق�اعد 
والت�سعينيات  الثمانينيات  يف  املع�مل  االقت�ساد  اإنَّ 
اأ����س���ه���م ب�����س��ك��ل ك���ب���ري يف ت��������س���ي���ع ن���ط���اق وح��ج��م 
ان��ف��ج��ار  ك���ان ه��ن��اك  اأواًل:  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات اخل��ا���س��ة. 
االخ��ت��الف��ات  تن�سيق  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي  ل��ل��م��ع��اي��ري 
وامل�ا�سفات  وتقييم اجل�دة،  املحا�سبة،  الدولية يف 
ال��ف��ن��ي��ة، مب��ا يف ذل���ك ت��ل��ك ال�����س��ادرة ع��ن املنظمة 
ولدت  والتي   ISOمثل القيا�سي  للت�حيد  الدولية 
طلباً عامليا على املعايري، يف حن اأن قدرات الدوائر 
الدولية املتناف�سة هي التي حتدد معايريها عاملياً. 
واإ���س��اف��ة اإىل ذل����ك، األ��ه��م��ت م��ظ��اه��ر اال���س��ت��غ��الل 
امل�����س��اري��ع لتح�سن  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ب��ي��ئ��ة  وت���ده����ر 
ت��ك��ن هناك  ال��ع��امل��ي��ة. مل  ال�����س��ن��اع��ات  ال��ظ��روف يف 
�س�ى حفنة �سغرية يف منت�سف الت�سعينيات، حيث 
اآخ��ذة  العادلة  وال��ت��ج��ارة  الع�س�ية  �سهادات  كانت 
البيئية مثل  االإدارة  معاير  النم�، حيث ظهرت  يف 
العمل  يف  االأط��ف��ال  ا�ستغالل  وع��دم   ،14001  ISO

وغريها من املعايري.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ك��ات��ب يف احل���دي���ث ح����ل االأ����س����اق 
والدول واملجتمع املدين يف �سع�د التنظيم اخلا�ض 
بطرق  االل��ت��زام  ه��ذا  يظهر  حيث  للقارات.  العابر 
ب��احل��دود  امل��رت��ب��ط��ة  ق��ب��ل احل��ك���م��ات  متن�عة م��ن 
مت�سبثة.  تبدو  التي  الدولية  واملنظمات  االإقليمية 
لكن التقاء التغيريات يف االأ�س�اق واملجتمع املدين 
يق�م  حيث  ملح�ظ؛  حت���ل  اإىل  اأدى  ق��د  وال���دول 
و�سركاوؤها  التجارية  وال��ع��الم��ات  التجزئة  بائع� 

املنظمات  ومراقب�  احلك�مية  غ��ري  املنظمات  م��ن 
للدول،  االأح��ي��ان جم��ااًل  ب���اأدوار كانت يف كثري من 
الطبيعية  امل�����ارد  احل��ق���ق وح��م��اي��ة  ���س��م��ان  م��ث��ل 

ال�سالمة. و�سمان 
ت هيكلة العديد من ال�سناعات، واعتمدت  لقد تغريَّ
الكثري من ال�سركات العمالقة على م�سرية �سبكات 
امل�����س��ّن��ع���ن  م��ن  ال��ك��ث��ري  وت��خ��ل��ى  ال��ع��امل��ي��ة.  نتاج  االإ
م�سادر  على  لالعتماد  م�سانعهم  عن  التقليدي�ن 
االإح�سائيات  ت�سري  حيث  م�ستقلن،  م�ردين  من 
اأنحاء العامل  اأن ما يقارب خم�ض العمال يف جميع 
يعمل االآن يف �سبكات االإنتاج العاملية، اإما من خالل 
اأو »و�سيطة« للت�سدير. كما قامت  منتجات نهائية 
احلك�مات بتفريغ التنظيمات اإىل القطاع اخلا�ض 
االأفكار  يعك�ض جزئًيا  الذي  االأمر  بطرق خمتلفة، 
امل�ساكل  حل��ل  االأ����س����اق  ق���ة  ح���ل  الني�ليربالية 
االج��ت��م��اع��ي��ة. ف��ف��ي ال�����الي����ات امل��ت��ح��دة وامل��م��ل��ك��ة 
»اإع���ادة  اإىل  وب��ل��ري  كلينت�ن  اإدارت����ا  �سعت  امل��ت��ح��دة، 
اخ���رتاع احل��ك���م��ة« م��ن خ��الل ال��رتوي��ج للربامج 
ال��ت��ط���ع��ي��ة وال�������س���راك���ات م����ع ال���ق���ط���اع اخل���ا����ض 
ومن  لل�سركات.  االجتماعية  امل�س�ؤولية  ومبادرات 
ب���ن امل����ب����ادرات االأخ������رى، ع���ق���دوا جم��م���ع��ات من 
ال�����س��رك��ات وامل��ن��ظ��م��ات غ��ري احل��ك���م��ي��ة وال��ن��ق��اب��ات 

البتكار ق�اعد ال�سل�ك واأنظمة التدقيق.
االإ�سالحين  م��ن  ع��دد  اأ�سبح  ذل��ك،  اإىل  واإ���س��اف��ة 
وامل��ن��ظ��م��ات احلك�مية  احل��ك���م��ات  م��ن  حم��ب��ط��ن 
ال��دول��ي��ة، التي اع��ت��ربوه��ا اإم��ا غ��ري راغ��ب��ة اأو غري 
ق�����ادرة ع��ل��ى مت��ري��ر ق����اع���د ���س��ارم��ة ل��ل�����س��ن��اع��ات 
غري  املنظمات  كانت  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى  العاملية. 
احل��ك���م��ي��ة ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال���دول���ي���ة ت�����س��غ��ط م���ن اأج���ل 
م�ؤمتر  يف  للغابات  ملزمة  اتفاقية  اإىل  الت��سل 
 1992 ل��ع��ام  والتنمية  البيئة  ح���ل  امل��ت��ح��دة  االأمم 

»ق��م��ة االأر�����ض«. عندما وق��ع ه��ذا االق����رتاح، متت 
الدع�ة اإىل اإجراء حك�مي دويل من خالل املنظمة 
املنظمات  امل���داري���ة، وحت���ل��ت  ل��الأخ�����س��اب  ال��دول��ي��ة 
القطاع  اإىل  متزايد  ب�سكل  البيئية  احلك�مية  غري 
اخلا�ض. وهذا ينطبق ب�سكل خا�ض على ال�سندوق 
جمل�ض  تاأ�سي�ض  يف  �ساعد  ال��ذي  للطبيعة،  العاملي 
من���ذج  لن�سر  ا�ستمر  ث��م  ال��غ��اب��ات  ع��ل��ى  االإ����س���راف 
وباملثل،  االأخ����رى.  ال�سناعات  م��ن  ل��ع��دد  ال�سهادة 
العاملة يف جمال  املنظمات غري احلك�مية  اأ�سارت 
ح��ق���ق االإن�������س���ان اإىل اجل���ه����د ال��ف��ا���س��ل��ة الإ���س��اف��ة 
وقرار   ،)GAAT( اتفاقية  اإىل  اجتماعي«  »�سرط 
م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ج��ارة ال��ع��امل��ي��ة ب��ع��دم م��ع��اجل��ة ح��ق���ق 
ال���ع���م���ال، واف���ت���ق���ار م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ال���دول���ي���ة اإىل 
�سلطة االإنفاذ عندما جادلت باأن التنظيم اخلا�ض 
اإ�سايف يف تر�سانة  »�سالح  امل�ستهلك مبثابة  و�سغط 

االإن�سان«. حق�ق 
كبرية  م�سكلة  لدينا  اأن  بارتلي،  ي��رى  املقابل  ويف 
وا�سًعا  تغيرًيا  يتطلب  حيث  اجل��م��اع��ي،  العمل  يف 
اق��رتح��ت  اإذا  وال�����س��ل���ك.  امل��ع��ت��ق��دات  وم��ن�����س��ًق��ا يف 
حك�مة وطنية ت�سريعا جديدا يزيد من التكاليف، 
باالنتقال  وت��ه��دد  �ستحتج  املحلية  ال�سركات  ف���اإن 
خ�فا من تق�ي�ض املناف�سن االأجانب )بدون هذه 
املال  راأ�ض  ب�ساأن هروب  ثمة خماوف  االلتزامات(. 
اجلديدة.  للت�سريعات  ال�سيا�سي  الدعم  وا�ستنزاف 
والنا�سط�ن  اإذا كانت احلك�مات  عالوة على ذلك، 
ال يرون االأقران يتغريون، فقد ال يفكرون حتى يف 
االإ�سالح. وبدال من ذلك قد تتبع القطيع، وتقبل 
الرتتيبات القائمة على نح� يائ�ض. ومن ثم، فاإن 
من  حتد  املعيارية  واملفاهيم  الذاتية  االهتمامات 
الراهن  ال��سع  ع��ن  اجل��ان��ب  االأح���ادي  االن��ح��راف 

اخلا�ض. للتنظيم 
ويقدم هذا الكتاب م�ساهمة كبرية يف حتليل ف�سل 
الق�اعد اخلا�سة ب�ساأن اال�ستدامة ومعايري العمل 
حا�سمة  و�سيلة  وي�فر  العاملية.  االإنتاج  �سبكات  يف 
الدولة يف  »اإعادة تركيز«  للم�سي قدًما من خالل 
االإدارة العامة واخلا�سة حلق�ق االأرا�سي والعمالة 

يف االقت�ساد العاملي.
----------------------

- الكتاب: »قواعد بال حقوق: األرض، والعمل، 
لطة الخاصة في االقتصاد العالمي«. والسُّ

- المؤلف: تيم بارتلي.
 ،2018 أكسفورد،  جامعة  مطبعة  الناشر:   -

باإلنجليزية.
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»في الطبيعة البشرية«.. لروجر سكروتون

محمد الشيخ *
ألَّف أزيد من ثالثين كتابا في مختلف فروع الفلسفة: من فلسفة الجمال إلى فلسفة السياسة، مرورا بفلسفة الثقافة، وفلسفة 
نا ال نكاد نعرف عنه في العالم العربي إال كتابا واحدا ُترجم له هو كتاب »الجمال« )2017(؛ وذلك بما  االجتماع، وفلسفة الدين. لكنَّ
يشي عن هول »التأخر الترجمي« الذي نعاني منه اليوم، والذي كان قد نبه إليه عبدالرحمن بدوي منذ ثالثة عقود، حين أشار 
إلى أن عدد الكتب الفلسفية المنقولة إلى اللسان العربي ال يتجاوز عشرة بالمائة. فأي تفاوت ذاك الذي نعيشه! وأي استدراك 

تأخر هذا الذي ينتظرنا!
وهذا كتاب جديد من تأليف ذاك الفيلسوف الجمالي والسياسي والروائي والمؤلف األوبرالي اإلنجليزي المحافظ روجر سكروتون 
)1944-(. وهو عضو في األكاديمية البريطانية )منذ عام 2008(، وحائز على جائزة االستحقاق من جمهورية تشيكيا، وصاحب 
أزيد من ثالثين مؤلفا؛ أهمها: »الفن والخيال« )1974(، و»الرغبة الجنسية« )1986(، و»جماليات الموسيقى« )1997(، و»الفلسفة 
السياسية: دفاعا عن النزعة المحافظة« )2006(، و»معجم الفكر السياسي« )2007(، و»الجمال« )2010(، و»كنيستنا« )2012(، و»روح 

العالم...« )2014(.

مقدمة  من   )2017( الب�سرية«  الطبيعة  »يف  كتاب  ن  ويتك�َّ
الف�سل  الب�سري،  اجلن�ض  االأول:  )الف�سل  ف�س�ل  واأرب��ع��ة 
ال���ث���اين: ال���ع���الق���ات ال��ب�����س��ري��ة، ال��ف�����س��ل ال���ث���ال���ث: احل��ي��اة 
اخللقية، الف�سل الرابع: االإلزامات املقد�سة(؛ فيك�ن الكتاب 
»االأنرتب�ل�جيا  فل�سفية:  مباحث  اأربعة  على  دائ��را  بذلك 
وطبيعته(،  االإن�سان  معنى  يف  تنظر  التي  )وهي  الفل�سفية« 
و«االأن��ط���ل���ج��ي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة« )وه���ي ال��ت��ي ت��ع��ت��رب وج���د 
االإن�سان االجتماعي(، وفل�سفة االأخالق )وهي التي تنظر يف 
االإن�سان اخللقي(، وفل�سفة الدين )وهي التي تعترب مفه�م 
»امل���ق���د����ض«(. ه����ذا، ف�����س��ال ع��ن ك�����س��اف��ن: واح����د ب��االأ���س��م��اء 

املذك�رة يف منت الكتاب، وثان بامل��س�عات املطروقة فيه.
امل�ؤلف  و�سعها  التي  الق�سرية  املقدمة  ت�سمنت  وقد  ه��ذا.. 
ك��ل��م��ة ���س��ك��ر اإىل ال��ق��ي��م��ن ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ج��ي��م�����ض م��اد���س���ن 
حما�سرات  ح�سروا  من  جمه�ر  واإىل  برين�ست�ن،  بجامعة 
اأن��ه  اأط���رف م��ا ذك��ر يف ه��ذه املقدمة  امل���ؤل��ف )2013(. وم��ن 
�سحبته يف بع�ض حما�سراته جملة اأ�سئلة بع�سها اأجاب عنه 
يف كتابه »روح العامل« )2014(، وبع�سها �س�ف يظل ي�سحبه 

لرمبا اإىل رم�سه.
الف�سل االأول: اجلن�ض الب�سري

يريد من  ال��رد على من  الف�سل  ه��ذا  امل�ؤلف يف  ك��ان غر�ض 
علماء البي�ل�جيا وعلماء النف�ض واالجتماع الب�سري ارجاع 
لطبع  مييل  م��ن  وعلى  ح��ي���اين،  اأ���س��ا���ض  اإىل  الب�سر  �سل�ك 
متاأ�سل فيه اإىل اأن يختزل اإىل ما ه� بي�ل�جي كل ما يحتاج 
ابتغاء بناء نظرية ح�ل  اأن  امل�ؤلف  اإىل تف�سري. والذي يراه 
»طبيعة الب�سر« اإمنا يقت�سي مقاومة هذا املنزع البي�ل�جي. 
واملعا�سرة  احلديثة  الثقافة  يف  ال��ق���ي  امل��ن��زع  لهذا  وميثل 
التي  ال��ن���ع  نظرية   -1 �سائدتن:  بي�ل�جيتن  بنظريتن 
ووحيد  واحد  ن�ع  اإىل  احلية  االأجنا�ض  �سل�كات  كل  تختزل 
)داروين واأتباعه(، 2- ونظرية الهند�سة ال�راثية التي ترد 
واأن�ساره(.  )داوكينز  »اجلينات«  اأو  »امل�رثات«  اإىل  �سيء  كل 
ال�سل�ك  ل��سف  منا�سبتن  غ��ري  ع��ن��ده،  معا،  والنظريتان 
يف  تخطئان  الأنها  معا  تخفقان  وهما  لتف�سريه.  اأو  الب�سري 
ت�سفانه  ال��ذي  االإن�سان  اإذ  -االإن�����س��ان-  مق�س�دهما  تقدير 

لي�ض ه� االإن�سان على حقيقته.
تاأكيد- ن�سارك احلي�انات  اأننا -وبكل  امل�ؤلف على  واإذ ي�ؤكد 
حية  كائنات  واأن��ن��ا  �سل�كاتها،  بع�ض  ويف  �سماتها  بع�ض  يف 
باالأوىل، فاإنه يلح، باملقابل، على اأننا »اأ�سخا�ض« ذوو اأج�سام، 

االأخ��رى،  احلي�انات  فيها  ت�ساركنا  ال  معرفية  ق��درات  ولنا 
بال�عي  تتميز  وهي مقدرات متنحنا حياة وجدانية مباينة 

بالذات الذي ال متلكه اأي من الكائنات االأخر.
الكائنات  مع�سر  »نحن  اأننا  يف  كثريا  امل�ؤلف  يجادل  ال  اإذن، 
ال��ب�����س��ري��ة ك��ائ��ن��ات ح��ي��ة حم��ك���م��ة ب��ق���ان��ن ع��ل��م االأح���ي���اء«، 
ف��ف��ي حم��ي��ان��ا ويف مم��ات��ن��ا ن�����س��ه��د ع��ل��ى ����س���ريورات ح��ي���ي��ة، 
ت�سهد  ما  وه��ذا  احلي�انات.  باقي  مثل  متاما  ذلك  يف  مثلنا 
ذل��ك  وك��ل  ال���ج��دان��ي��ة.  حياتنا  ج���ان��ب  بع�ض  اأي�����س��ا  عليه 
اأج�سامنا.  اإىل  بالكثري  مدين�ن  باأننا  يذكرنا  اأن  �ساأنه  من 
الكثري  يف  تظل،  احلقيقة  هذه  اأن  فكرة  الكاتب  يناق�ض  وال 
عن  مروياتنا  يف  املن�سي  فهي  عنا.  حمج�بة  االأحاين،  من 
باحلب  ل��ذل��ك  امل���ؤل��ف  ومي��ث��ل  الب�سر.  مع�سر  نحن  اأنف�سنا 
القدامى  والفال�سفة  ال�سعراء  ف�سله  لطاملا  ال��ذي  العذري 
ع��ن اأ���س��ا���س��ه اجل�����س��م��ي. وي����ؤك���د، ب��امل��ق��اب��ل، اأن���ه ح��ت��ى بع�ض 
قيمة  �ساأن  لبي�ل�جيتنا؛  مدينة  تظل  »الراقية«  �سل�كاتنا 

ت�سحية االأم مثال.
بيننا  اأنط�ل�جيا  ف��ارق  ال  اأن  بالق�ل  يقبل  لي�ض  اأن��ه  على 
ك��ان��ت بع�ض  اإذا  ع��م��ا  ي��ت�����س��اءل  وه��ن��ا  ال��ك��ائ��ن��ات.  بقية  وب���ن 
���س��م��ات��ن��ا »ال��ع��ل��ي��ا« -ن��ظ��ري »االأخ�������الق« و«ال����ع���ي ب���ال���ذات« 
بيننا  »ه����ة«  تخلق  و«االن��ف��ع��االت«-  و«ال��ف��ن«  و«ال��رم��زي��ة« 
تف�سريا  م��ن��ا  تقت�سي  ب��ح��ي��ث  »ال���دن���ي���ا«؛  احل��ي���ان��ات  وب���ن 
»حي�ية«  ب���اآراء  ي�ستاأن�ض  وه��ن��ا  ل�سل�كياتنا.  اآخ���ر  ن���ع  م��ن 
ب�اال�ض  م��رورا  �سيلر،  جي�فري  اإىل  داروي���ن  م��ن  خمتلفة، 
بني عليها من نظريات  ي�ستعر�ض ما  وبينكر وغريهم، كما 
مارك�ض،  عند  »االإيدي�ل�جيا«  مثيل  الالوعي؛  بفكرة  تق�ل 
ويقف  ف�ك�...  عند  و«اخلطاب«  فرويد،  عند  و«الال�سع�ر« 
ال���ق��ف��ة ال��ط���ي��ل��ة ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة »اجل��ي��ن��ات وامل��ي��م��ات« عند 
االإحيائية  ال��ت�����س���رات  فيها  تلعب  ال��ذي  داوك��ي��ن��ز  ريت�سارد 
ذات  الب�سرية  الطبيعة  اأن نظريات  والذي عنده  بارزا.  دورا 
اإىل  تطمح  وال  »تف�سر«،  اأن  تعتزم  اإمنا  البي�ل�جي  االأ�سا�ض 
»ذات��ا«  باعتباره  االإن�سان  �ساأن  من  اأن  العلم  مع  »تفهم«.  اأن 
»م��س�عات«-  بح�سبانها  االأخ��رى  الكائنات  خالف  -وعلى 

ر«. اأن ُيفَهم« ولي�ض من اأمره اأن »ُيف�سَّ
وم���ا زال اجل����دل ق��ائ��م��ا ح����ل »ال��ط��ب��ي��ع��ة ال��ب�����س��ري��ة«: اإىل 
نظرية  امل����ؤل���ف  ي�ستح�سر  وه��ن��ا  ن��ح��ن؟  ننتمي  »ن�����ع«  اأي 
ال�س��سي�-بي�ل�جية  النزعة  �سد  كانط  االأملاين  الفيل�س�ف 
املعا�سرة: نحن -مع�سر الب�سر- »اأ�سخا�ض« اأحرار بالطبيعة، 

ونحن ذوو وعي مميَّز، ونحن كائنات عاقلة، ونحن مزودون 
عك�ض  على  وذل��ك  اخل��ل��ق��ي؛  بالقان�ن  ومرتبط�ن  بالعقل 
نظرية »اجلينة االأنانية« التي قال بها عامل االإحياء و�سل�ك 
اأننا جمرد  احلي�ان ريت�سارد داوكينز )1941-(، والتي ترى 
فيها  تتحكم  الب�سري«  »احل��ي���ان  جن�ض  اإىل  تنتمي  كائنات 
ثمة  اأن  كانط  عند  وال��ذي  التحكم.  كل  اجلينية  م�رثاتها 
ه�ة �سحيقة بيننا وبن الكائنات االأخرى، بينما عند علماء 
ال�سحيقة.  ال��ه���ة  مل��ث��ل ه���ذه  االإح��ي��ائ��ي ال وج����د  االج��ت��م��اع 
قدمي،  حي�اين  اأ�سلي  اأمن���ذج  اإىل  االإن�سان  يختزل�ن  فهم 
واأن احلقيقة  ك��ن��اه،  اإي��اه ه��� م��ا نحن  اأن م��ا نحن  وي��دع���ن 
ح�ل اجلن�ض الب�سري تنبئ عنها الن�سالة، واأن كل �سيء فينا 
ذو اأ�سا�ض بي�ل�جي؛ مبا يف ذلك ح�سنا اخللقي الذي لطاملا 

ازدهينا به وال نزال نفعل.
الكائنات  ن�ع  اإىل  ننتمي  اأننا  اأب��دا  الكتاب  �ساحب  ينكر  وال 
احلية، لكنه يريد اأن ياأخذ مباأخذ اجلد االقرتاح الذي يرى 
نظام  خالل  من  الب�سر-  مع�سر  -نحن  »ُنفَهم«  اأن  علينا  اأن 
ال�راثية،  الهند�سة  ب��ه  متدنا  ال��ذي  ذاك  غ��ري  اآخ��ر  تف�سري 
بالتنظيم  يتحدد  ال  الكائنات  م��ن  جن�ض  اإىل  ننتمي  واأن��ن��ا 
اإىل  ال�سعي  عنده،  امل�ستحيل،  فمن  الأع�سائه.  البي�ل�جي 
الكائن  ه��ذا  »ت��ط���ر«  با�ستك�ساف  الب�سري  ال�سخ�ض  »فهم« 
ا�ستك�ساف دالل��ة  ف��ك��اأمن��ا ح���اول  ذل��ك  احل���ي، وك��ل م��ن فعل 
واإننا  تاأليفها،  �سريورة  ر�سم  طريق  عن  لبته�فن  �سمف�نية 

حلقيقة اأكرب من اأن نك�ن جمرد �سريورة.
عدة،  اأمثلة  خ��الل  من  ه��ذا  طرحه  على  الفيل�س�ف  ويدلل 

اأ�سا�سين: يقف على اثنن منها 
اأخ���رى، عدا  ح��ي���ان��ات  اأن ال  ي��رى  اإذ  ال�سحك؛  اأول��ه��م��ا:   -
احلي�انات  �سحك  من  يبدو  وما  �ساحكة.  كائنات  االإن�سان، 
اإمن��ا  جن�سه.  م��ن  ولي�ض  ال�سحك  ي�سبه  ه���  اإمن���ا  االأخ���رى 
امل�ؤلف  وي�ستعر�ض  ت�سلية.  عن  جنم  ما  احلقيقي  ال�سحك 
يف  ف��روي��د،  كما  وبرج�س�ن،  و�س�بنهاور  ه�بز  م��ن  ك��ل  اآراء 
وعامل  الفيل�س�ف  اأما  مقنعة.  يجدها  فال  وعلله،  ال�سحك 
ف��اإن   ،)1985-1892( بلي�سرن  ه��ل��م���ت  االأمل�����اين  االج��ت��م��اع 
ال�سحك والبكاء هما ما ي�سكل، عنده، مفتاحا لفهم ال��سع 
على  يعيب  لكنه  الب�سر.  نحن  مييزاننا  ما  وهما  الب�سري، 
ال�سحك  اأن  ي��راه  ال��ذي  وال��ب��دي��ل  لغته.  ا�ستغالق  بلي�سرن 
نحن  بتهكمنا  ي�سي  اأنه  حيث  من  ب�سريتنا  على  يدل  ما  ه� 
كما  ن��اأت��ي��ه��ا،  ال��ت��ي  املتقنة  غ��ري  االأف��ع��ال  اأ���س��ك��ال  م��ن  الب�سر 
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البع�ض. تاأني�سنا ببع�سنا  ي�ؤدي وظيفة 
عامل  الب�سر-  -مع�سر  عاملنا  اأن  ذلك  امل�س�ؤولية؛  ثانيهما:   -
ع��امل حق�ق  اأن��ه  اأي ح��ي���ان، م��ن حيث  يختلف ع��ن حميط 
االأح��داث  بحيث  بذاتها،  واع��ي��ة  ذوات  ع��امل  فه�  وواج��ب��ات، 
تنق�سم اإىل ما ه� حر وما ه� غري حر، وما له دواع وما له 
اأ�سباب، وما يت�سبب فيه كائن واع وما ال. ومن ثمة، نت�سرف 
احل��ي���ان��ات:  وراء مملكة  م��ا  يقع يف  ت�سرفا  ال��ع��امل  ه��ذا  يف 
وال��دع��اء...  واالإل��ت��زام  االإدان���ة واحلقد واحل�سد واالإع��ج��اب 
اأفعال،  من  اأت���ه  عما  م�س�ؤول�ن  االآخ��ري��ن  اأن  يفرت�ض  مبا 
وواجبات  حق�ق  لها  واعية  ذوات��ا  باعتبارهم  اأفكارهم  وعن 

ونظرة واعية اإىل املا�سي وا�ست�سراف واع بامل�ستقبل.
ال��ب�����س��ري«  ب����ن »احل�����ي������ان  ال���ع���الق���ة  اإىل  ي��ع��ي��دن��ا  وه������ذا 
و«ال�������س���خ�������ض«، وه������ م�����س��ك��ل »ف��ل�����س��ف��ي« ول���ي�������ض م�����س��ك��ال 
»بي�ل�جيا«. اإذ علينا اأن »نفهم« ال�سخ�ض يف ما وراء اجل�سد 
الكائن  يف  »م��ت��ج��ذر«  اأن���ه  �سحيح  منبثقا،  ك��ي��ان��ا  ب��اع��ت��ب��اره 
ذاك  غ��ري  »اآخ����ر«  تف�سري  ن��ظ��ام  اإىل  ينتمي  لكنه  ال��ب�����س��ري، 
اأكر  االإن�سان  اإمن��ا  ا�ستك�سافه.  البي�ل�جيا  �ساأن  من  ال��ذي 
له�  »وجه«  ر�سم  اأن  مثلما  ل�سخ�ض،  واإنه  من جمرد ج�سد، 

اأكر من جمرد »طالء �سباغة«، واإنه »ملالمح«.
الب�سرية الثاين: العالقات  الف�سل 

االأم��ري��ك��ي  االأخ��الق��ي  الفيل�س�ف  ف��ك��رة  الف�سل  ه��ذا  ن����اة 
احلياة  اأن  اإىل  فيها  يذهب  التي   )-1946( داروال  �ستيفن 
واإمنا  االأول-  -ال�سخ�ض  باالأنا  فح�سب  ال  متعلقة  اخللقية 
نظر  وج��ه��ة  اأي  -ال��غ��ري-  ال��ث��اين«  »ال�سخ�ض  ن��ظ��ر  ب���ج��ه��ة 
اأننا  ذل��ك  االأغ��ي��ار.  نح�  م�جهة  ت�سرفه  دواع��ي  تك�ن  م��ن 
له  واأت���رك  ال��غ��ري،  ت�سرف  على  اأح��ك��م  »ن��ت��ح��اك��م«:  نفتاأ  م��ا 
مبعزل  ل�سل�ك  وج����د  ف��ال  ت�����س��ريف.  ع��ل��ى  يحكم  اأن  ح��ري��ة 
ع��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال����ذات وال���غ���ري، وك����اأن ���س��ل���ك ال����ذات يتم 
ال��ذي من  عن الغري مبناأى. وذاك ه� »احل���ار االأخ��الق��ي« 
خالله نعطي م�س�غات للغري ويعطينا تربيرات ل�سل�كه... 
مارتن  امل�ؤ�س�ض  اليه�دي  الفيل�س�ف  بكتاب  امل�ؤلف  ويذكرنا 
ب�بر )1878-1965( »اأنا واأنت« )1923(. لكنه يرى اأن بع�ض 
ال  مبهمة،  م�سَكلة  بقيت  االأم��ر  هذا  يف  الرجل  فكر  مناحي 
داروال  ق��ام  ول��ه��ذا  اخللقية،  ب��احل��ي��اة  منها  تعلق  م��ا  �سيما 
ال��ث��اين«،  ال�سخ�ض  ن��ظ��ر  »وج��ه��ة  ك��ت��اب��ه  يف  االأم���ر  بت��سيح 
من  النهائية  ق�تها  ت�ستمد  اخللقية  املعايري  ب��اأن  حمتجا 
احلي�ية  املفاهيم  واأن  الثاين-  -ال�سخ�ض  الغري  م�س�غات 
بالذنب  واالإح�سا�ض  واحلرية  -كامل�س�ؤولية  اخللقية  للحياة 
اأنا/اأنت  والل�م- ت�ستمد معناها، يف نهاية املطاف، من �سلة 
نظري  امل�ساعر،  ذلك  على  وق�ض  امل�س�غات.  تبادل  يتم  حيث 
من  هي  لي�ست  التي  والغ�سب،  والعرفان  والكراهية  احلقد 
اأي�سا  تالحظ  اأن  ميكن  التي  الب�سرية  اال�ستجابات  �سنف 
لدى احلي�انات، واإمنا هي طرائق تنبع عف�ا بن خمل�قات 
اإىل  واأن ترتجم  »اأن��ا«،  باللفظ  نف�سها  تعلم عن  اأن  مبكنتها 
بحرية  االإميان  يث�ي  امل�ساعر  قلب هذه  اإحا�سي�ض. ويف  لغة 
اإي���اه اإمن��ا ه��� م��ا نحن  الغري اجل���ه��ري��ة. ذل��ك اأن م��ا نحن 
بن  تق�م  ال�سالت  ف��اإن  ثمة  وم��ن  الغري؛  اإىل  بالنظر  اإي��اه 
فكرة ال�سخ�ض الب�سري، الذي ه� »ال�سخ�ض االأول« املرتبط 
العيار  الثاين«، على نح� ما يرتبط  »ال�سخ�ض  ب�جهة نظر 

مغناطي�سي. بحقل 
اإمنا ه� »منت�ج  »ال�سخ�ض االأول« -االأنا-  اأن  وهكذا يتبدى 
اإال يف �سلته باالأغيار، وال معرفة له  اجتماعي« ال وج�د له 
بذاته اإال يف هذه ال�سلة. وال�س�اهد على ذلك كثرية، ومنها 
حق  ت�ا�سل  ال  اإذ  )فيتجن�ستن(،  اللغة  �ساهد  باخل�س��ض 
من غري تخاطب، و�ساهد االعرتاف )هيجل(، اإذ ال ت�ا�سل 

حق من غري تعارف.
�����ض امل����ؤل���ف ل��ذل��ك اأم��ث��ل��ة م���ن جم���ال ال���ج��دان��ي��ات  وي��ل��ت��مَّ

بج�لة  ويق�م  واله�يات،  والفنيات  واالأه�ائيات  والرغبيات 
املجاالت؛ مميزا من  الدائرة على هذه  النظريات  اأهم  على 
وغريها  البي�ل�جية  »التف�سريية«  الت�س�رات  ب��ن  جديد 
ت�ستند  التي  النظريات  »الفهمية«، ومف�سال  الت�س�رات  من 
اأن  »التف�سري«. ذلك  اإىل  ت�ستند  التي  »الفهم« على تلك  اإىل 
من �ساأن العالقات بن الب�سر اأن »ُتفَهم«، وما كان من �ساأنها 

ر«. اأن »ُتف�سَّ
الف�سل الثالث: احلياة اخللقية

ينطلق هذا الف�سل من حقيقة اأن االأ�سخا�ض -بني الب�سر- 
ب��ال�����س���اب واخل��ط��اأ حتكم  ك��ائ��ن��ات خلقية واع��ي��ة  اإمن���ا ه��م 
والتلقاء.  باملقابل  عليها  ويحكم�ن  اخللق  يف  �سركائها  على 
اخللقية  للحياة  اعتبار  م��ن  وم��ا  »اأف����راد«،  االأ�سخا�ض  اإمن��ا 
ي��ق���م بن  ال���ذي  ال��ظ��اه��ر  ال��ت���ت��ر  م��ن  ي��ب��داأ  اأن  اإال وينبغي 
اأع�ساء  بح�سباننا  وانتمائنا  حرة  كائنات  باعتبارنا  طبيعتنا 

يف جماعات عليها يت�قف اإمكان اكتمالنا.
وي��ت�����س��دى ���س��ك��روت���ن ل��ل��زع��م ال��ق��ائ��ل ب���اأن »ال��ف��رد« اخ��رتاع 
الف�سلن  اإل���ي���ه يف  ان��ت��ه��ى  م���ا  ع��ل��ى  ف���ريى -ب���ن���اء  ح���دي���ث؛ 
ال�سرط  من  ج��زء  هي  اإمن��ا  »ال��ف��ردي��ة«  �سمة  اأن  ال�سابقن- 
وال�س�اهد  ب�سرا.  بالفعل  نك�ن  اأن  من  اأي  نف�سه؛  الب�سري 
على ذلك كثرية: منها ميل االأفراد اإىل التميز عن غريهم، 
اأخرى،  واعتبار كل حياة فردية مروية خم�س��سة ال ت�سبه 
تك�ن  وب��ه��ذا  ب��ال��ف��ردي��ات...  الثقافات  م��ن  العديد  واحتفاء 
باعتبارهم �سانعي حياتهم  االأفراد  تاأكيدا على  »الفردانية« 
العميقة«،  »الفردية  امل�ؤلف  يدع�ه  ما  هي  وتلك  وقيمتها. 
نتقا�سمها  لالإن�سان  ميتافيزيقي  ���س��رط  اأن��ه��ا  ي��رى  وال��ت��ي 
اأم  الفردي  للمذهب  اأكنا م�ساندين  الب�سر- حميعا،  -مع�سر 

معار�سن له. 
فاملجتمع  اأن��ان��ي���ن.  اأن��ن��ا  يعني  ال  ف��ردان��ي��ن  ك�ننا  اأن  على 
اأن  ذل��ك  قائمة.  له  تق�م  اأن  ميكن  ال  االأنانيات  على  املبني 
اكتمال الكائن الب�سري ال ميكن اأن يتم اإال بالتحاب والت�اد 
فرديته  امل���رء  ت��ط���ي��ر  غ��ري  م��ن  حت��اب  ال  ل��ك��ن  والت�سحية، 
ذكرها  التي  املدنية«  »الف�سائل  بك�سب  اأي  اجلماعية؛  نح� 

اأر�سط�.
اإلزامات مقد�سة الف�سل الرابع: 

والفل�سفة  ال�ج�د  فل�سفة  يف  ج�لة  ال�سابقة  الف�س�ل  كانت 
للفل�سفة  الف�سل  ه��ذا  امل���ؤل��ف  خ�س�ض  بينما  االجتماعية، 
عند  وق��ف  وق��د  ال��دي��ن.  وفل�سفة  احل��ق  وفل�سفة  ال�سيا�سية 

امل������س��ع امل�����س��رتك الأغ��ل��ب ف��ال���س��ف��ة اأم��ري��ك��ا ال��ي���م: ال��ق���ل 
ذلك  ويف  حق�قه.  اح��رتام  اإىل  وال��دع���ة  ال��ف��رد،  با�ستقالل 
ال�سيا�سي وقد  وللنظام  االأخالقي  للنظام  ت�س�ران جذريان 
اأو  اال�ستقالل،  ل�س�ن  اأداة  اأن��ه  على  النظام  ه��ذا  ت�س�ر  مت 
حتى لتق�مي التمييز بن االأفراد �سعيا اإىل حتقيق »العدالة 
االجتماعية«. وقد اأ�سند ه�ؤالء الفال�سفة م�قفهم هذا اإىل 
االختيار  ف��ك��رة  على  وب��ن���ه��ا  م�ساواتية،  دن��ي���ي��ة  م�س�غات 

احلر املجردة.
ويبدو اأن هذه امل�س�غات جذابة؛ وذلك مبا يظهر اأنها ت�س�غ 
ال�ساعي  امل�����س��رتك  ال�سيا�سي  وال��ن��ظ��ام  العم�مية  االأخ���الق 
واأ�سكال  متباينة  االعتقادات  من  الأل���ان  �سلمي  ت�اجد  اإىل 
واأ���س��ن��اف م��ن اخل��الف��ات عميقة.  م��ن االل��ت��زام��ات خمتلفة 
�سبه  امل�قف  هذا  اإىل  النقد  من  �سربن  ي�جه  امل�ؤلف  لكن 

امل�سرتك:
)راول�����ز  ال��ت��ع��اق��دي  االجت������اه  اإىل  ���ه  م����جَّ االأول  ال��ن��ق��د   -
يف  يخفق  امل�قف  ه��ذا  اأن  امل���ؤل��ف  ي��رى  بحيث  ومنا�سريه(، 
كائنات  بح�سباننا  الب�سر  نحن  و�سعنا  االعتبار  بعن  االأخذ 
و���س��الت��ن��ا  اأج�������س���ام،  يف  جم�����س��دة  ذوات  ن��ح��ن  اإذ  ع�����س���ي��ة. 
ي��ت������س��ط��ه��ا ح�����س���رن��ا اجل�����س��دي، وك���ل ع���اط��ف��ن��ا مرتبطة 
ب��ذل��ك: احل���ب ال�����س��ب��ق��ي، وح���ب االأط���ف���اء ل��الآب��اء وال��ع��ك�����ض، 
والتعلق بالبيت، واخل�ف من امل�ت ومن املعاناة، والتعاطف 
اأننا  كل هذا يفرت�ض  وفرحهم...  �سق�تهم  االآخرين يف  مع 
اأو ذهنية جمردة  كائنات عقلية  ل�سنا  واأننا  كائنات ع�س�ية، 

من�سلخة.
لي�ست  تلزمنا  التي  االإل��زام��ات  اأن  يف  يتمثل  الثاين  النقد   -
حريتنا  ت��ت�����س��م��ن��ه��ا  ال��ت��ي  ت��ل��ك  اإىل  ت��خ��ت��زل  اأن  مي��ك��ن  وال 
املتبادلة فح�سب. فنحن ال نحيا يف عامل فراغ، واإمنا ن�جد 
يف م�اقف م�سخ�سة. وعامل االإلزام واالإكراه اأو�سع من عامل 
نختارها  ال  ب��رواب��ط  مرتبط�ن  ون��ح��ن  مب��ق��دار.  االخ��ت��ي��ار 
اأبدا، وعاملنا يت�سمن قيما تتجاوز ما نقبله ون�افق عليه... 
وهي قيم ال جتد مكانا يف نظريات التعاقد الليربالية؛ �ساأن 
قيم »املقد�ض« و«اجلليل«، و«ال�سر« و«االفتداء«... فهي قيم 
به  ت���ؤم��ن  ال���ذي  ذاك  غ��ري  ال��ع��امل  اآخ���ر يف  ت�جها  تفرت�ض 

االأخالقية احلديثة. الفل�سفة 
ي�ستدعيان  حتدين  امل�ؤلف  يعتربه  ما  هما  النقدان  وهذان 
اال�ستجابة. وا�ستجابته تتمثل يف اعتبارنا ف�اعل اجتماعين 
ناأخذ  اأن  وعلينا  اأج�ساد،  يف  منغم�سن  جماعة  يف  منغر�سن 
نعترب  واأن  االأخ��الق��ي،  تفكرينا  يف  االأم��ر  ه��ذا  النظر  بعن 
كيف اأن حتى االإلزامات التي مل نخرتها اأمر ميكن ت�س�يغه، 
وكيف اأن جتارب »ال�سر« و«املقد�ض« ما تفتاأ ت�سائل وعينا مبا 
يهم يف احلياة. واإذا فهمنا هذا االأمر، اأمكننا اأن ندرك كيف 
لها.  مناف�سا  ولي�ض  اخللقية  للحياة  دع��ام��ة  ال��دي��ن  ي�سكل 
كتاب  �سكروت�ن يف  عليه  ركز  الذي  »التعايل«  بعد  وذاك ه� 
اآخر ه� »روح العامل« حن اعترب »املقد�ض« بعدا �سروريا يف 
اأن  معنى  من  الكثري  بفقد  م���ؤذن  فقده  واأن  االإن�سان،  حياة 

نك�ن ب�سرا، وم�س�ؤول عن جعل العامل عاملا بال روح.
----------------------
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برميل البارود العربّي 

 بحثًا عن الجذور العربّية للعنف اإلسالمّي .. ِلمارك هيرمان

سعيد الجريري *

الحرب والسالم في  العنف وجذوره، وجدل  تاريخ  الفلمنكي مارك هيرمان على  الثقافي والفيلمولوجي  الفيلسوف  يشتغل 
العالم، ضمن مشروعه الفكري الذي أنجز فيه نحو عشرين كتابًا في الثقافة والحضارة والسياسة والدين. ويأتي كتابه األخير 
»برميل البارود العربّي.. بحثًا عن الجذور العربّية للعنف اإلسالمّي« - 2017، في السياق نفسه بعد كتبه األخيرة »العنف الديني 
لدى اليهود والمسيحيين والمسلمين« - 2013، و»التراث األوروبي لنابليون« - 2014، و»الحرب والسالم في 2015« و»1000 عام من 
ق: لعنة إفريقيا السوداء« - 2016. وليس اشتغال هيرمان على التاريخ العربي واإلسالمي طارئًا، فقد أصدر عام 2005 كتابه  الرِّ
المسوم بـ»أيام شرقية.. ليالي عربية: السياسة والدين في تاريخ اإلسالم« مقاربًا فيه العالقة الحميمة بين الدين والسياسة في 

العالم العربي واإلسالمي منذ ظهور اإلسالم حتى العصر الراهن.

ي��ت��األ��ف ال��ك��ت��اب م���ن ث��م��ان��ي��ة ف�����س���ل ت�����س��م��ل ال��رتك��ة 
الق�مي  واحل��ل��م  ال��ع��رب��ي،  ال��ع��امل  و�سح�ة  العثمانية، 
ال��ع��رب��ي، وال�����س��دم��ات االإي��ران��ي��ة واالأف��غ��ان��ي��ة وع��الق��ة 
ال�س�فييتي  االحتاد  وتفكك  واإ�سالمياً،  عربياً  التجاذب 
وال��ت��م��دد االأم���ري���ك���ي يف امل��ن��ط��ق��ة، وحت������الت ال�����س��راع 
االإمريكي للحرب، ثم  وامل�سار  االإ�سرائيلي،  الفل�سطيني 
م�ّجهات ما ُعرف بالربيع العربي وتداعياته. وقد مّهد 
العربي  العامل  بنية  كتابه مبقدمة عن  امل�ؤلف لف�س�ل 
م���ن ح��ي��ث ه���� م��رك��ز ل���الإ����س���الم، ث���م خ��ت��م��ه بخال�سة 
باعتباره  ال��راه��ن  ال��ع��رب��ي  الت�سدع  بتجليات  اأح��اط��ت 

نتيجة منطقية للمقدمات املبح�ثة يف الكتاب.
ي��ث��ري ه���ريم���ان �����س�����ؤااًل ج���دل���ي���اً ع��م��ا ي�����س��م��ي��ه ال��ع��ن��ف 
االإ�سالمي، م�جهاً فر�سية بحثه نح� جذوره العربية، 
م��ن��ط��ل��ق��اً م��ن ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث ال 
م�ست�ى  على  و���س��راع��ات  ح��روب  م��ن  ت�سهده  مل��ا  مثيل 
م�ستعرة يف  يقل عن خم�سة حروب  ما ال  فثمة  العامل، 
كّل  ومازال  وال�س�مال،  وليبيا  واليمن  و�س�ريا  العراق 
االأهلية  احل��رب  ج��راح  من  يعاين  ولبنان  اجل��زائ��ر  من 
حرب  حالة  يف  واإ�سرائيل  فل�سطن  ت��زل  ومل  االأخ���رية، 
منذ 68 عاماً، فيما اأّدت حرب االأربعن �سنة يف ال�س�دان 

اإىل انف�سال اجلن�ب.
اأعلى  العربية  املنطقة  بت�سجيل  ت�جيهه  امل�ؤلف  وي�سّ�غ 
م�ست�ى يف العامل من حيث االرتباط مب�جة الهجمات 
اإىل )االإ�سالمين( على  تن�سب  التي عادًة ما  االإرهابية 
اأكر  التي ت�سم  املنطقة  املا�سية، يف هذه  العق�د  مدى 
�سحاياها  ومعظم  االإ���س��الم��ي،  ال��ع��امل  �سكان  رب��ع  م��ن 
يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ن��ف�����س��ه، م��ع��ل��اًل ذل���ك ب��ك���ن ج���ذور 
ال��ع��ن��ف لي�ست يف االإ����س���الم م��ن ح��ي��ث ه��� دي���ن، واإمن���ا 
يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ال���ذي مي��ي��ل اإىل ات��ه��ام االآخ���ر وف��ق 
نظرية امل�ؤامرة، يف حالة من حاالت الهَرب اإىل االأمام، 
يقاربه  ال��ذي  العنف  ج��ذور  �س�ؤال  م�اجهة  عن  ع��ساً 
ق�سرية  بجملة  ويكثفه  املثري،  الكتاب  هذا  يف  هريمان 

ح��رب«.  اأطفال  هي  االإرهابية  »املنظمات  اأن  ت��رى  دال��ة 
ويعزز وجهة نظره باأن التاريخ ميكن اأن ي�ساعد يف فهم 
هذه الظاهرة وتف�سريها، فيعمد اإىل تقدمي ملحة عامة 
املا�سية  االإ�سالمية  العربية  القرون  عن  لة  مف�سّ لكْن 
الثاين ع�سر،  اإىل  امليالدي  ال�سابع  القرن  وبخا�سة من 
كخلفية تاريخية، منّ�هاً بالع�سر الذهبي، وما متيز به 
والقاهرة  ودم�سق  بغداد  يف  وال�سيما  وامل�سلم�ن  العرب 
وال����ق����ريوان وق���رط���ب���ة م���ن ت���ق���دم يف ح���ق����ل ال��ث��ق��اف��ة 
كانت  عندما  مبعا�سريهم  مقارنًة  كبري  بفارق  والعل�م 
ذلك  اأن  غري  قرية.  جمرد   - املثال  �سبيل  على   - اأثينا 
بفاعلية  ت�قف  فقد  ي��ُدم،  مل  والعلمي  الثقايف  التقدم 
اأن  ك��اد  اإىل ح��د بعيد، حتى  ث��م تال�سى  امل��غ���يل،  ال��غ��زو 
يختفي، اإذ مل تكن احلقبة العثمانية حتى نهاية القرن 
احلقبة  تكن  ومل  ح��ال،  اأي  على  م�سيئة  ع�سر  التا�سع 
اال�ستعمارية الغربية اإال �سكاًل من اأ�سكال الغزو، ف�ساًل  
�سيا�سياً،  املنطقة  خرائط  غ��رّي  اه��ت��زاز  من  تالها  عما 
ال�سيا�سية  وو�سعها على مفرتق طرق مفخخ بامل�ساريع 

واالأنظمة احلاكمة العاجزة عن االإجناز غالباً.
ول��ئ��ن ك���ان ال��ت��اري��خ ال��ع��رب��ي االإ���س��الم��ي امل�����س��رتك من 
فاإن  املر�سحة الإحداث حالة جتان�ض حقيقية،  الروابط 
غالباً  اإذ  ه�ساً،  ك��ان  ال��راب��ط  ه��ذه  اأن  اأظ��ه��رت  ال���ق��ائ��ع 
قد  ال��ت��ي  امل��رّوع��ة  الُقطرية  الق�مية/  عليها  تعل�  م��ا 
�سكل  تتخذان  اإذ  اأهمية  والقبلية  الع�سائرية  تف�قها 
التاريخي  الرابط  جانب  واإىل  معا�سراً.  قناعاً  الدولة 
لكنه  دائماً،  حا�سراً  )االإ�سالمي(  الديني  الرابط  كان 
ف��ث��م��ة اجت��اه��ات  ال��ت��اأك��ي��د،  ع��ل��ى وج���ه  ي��ك��ن مهيمناً  مل 
ميكن  ال  ومذهبية  وق�مية،  عرقية،  خمتلفة:  ونزعات 
الروؤية  يف  ما  بدرجة  تتفق  قد  اأنها  اإال  بينها،  الت�فيق 
ت��ب��ّدى يف  ك��م��ا  ال��ع��دو اخل��ارج��ي  اإىل طبيعة  امل�����س��رتك��ة 
الراأ�سمايل  ثم  والربيطاين  الفرن�سي  اال�ستعمار  �سكل 
املتمثل  امل�سرتك  العربي  البيت  يكن  ومل  االأم��ري��ك��ي. 
للعرب،  حقيقياً  جامعاً  االآخ��ر  ه�  العربية  اجلامعة  يف 

فقد اأثبتت االأحداث والتح�الت يف املنطقة اأن اجلامعة 
دورها  يتعّد  ومل  التحديات،  اإزاء  عاجزة  ظلت  العربية 
م�ست�ى  اإىل  ت��رَق  ومل  الر�سمي،  الربوت�ك�يل  االإط��ار 
ي��غ��رّي م����ازي���ن ال��ق���ى وم�����اآالت االأح�����داث يف ال��ب��ل��دان 
على  خارجية  اأو  داخلية  لهّزات  تعر�ست  التي  العربية 
»ال��ك���م��ن���ل��ث«  ي��ك��ن  ال�����س��ي��اق نف�سه مل  ���س���اء، ويف  ح��د 
االإ����س���الم���ي م���ع���رباً ع���ن ت���ع���اون ح��ق��ي��ق��ي ب���ن ال����دول 

املن�س�ية فيه. االإ�سالمية 
اأح�����داث  امل���ائ���ة ال�����س��ن��ة امل��ا���س��ي��ة م���ن  اإّن م���ا ���س��ه��دت��ه 
وت���ط����رات مل ت�����ؤّد اإىل حت����ل ب��اجت��اه ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
تاآكلت  فقد  متاماً  العك�ض  على  بل   - هريمان  ي�ؤكد   -
ب��ق��در م��ا ه��ي م����ج����دة - يف معظم  ال��دمي��ق��راط��ي��ة - 
البلدان، وحت�لت اإىل ديكتات�ريات عنيفة اأو اأقل عنفاً. 
كثري  ويف  الداخل،  واجهت  الديكتات�رية  االأنظمة  هذه 
على  خارجياً  تدخاًل  اأو  دعماً  تلقى  كانت  االأحيان  من 
وقناعاتهم  ال��ن��ا���ض  تفكري  �سد  اأي��دي���ل���ج��ي��ة  خلفيات 
اأدى  ما  والثقافية،  والفكرية  ال�سيا�سية  واختياراتهم 
وا�سطهادها  اجل��م��اع��ات  اأو  ال��ف��ئ��ات  بع�ض  تعنيف  اإىل 
عرقي  تطهري  واال�سطهاد  التعنيف  ذل��ك  راف��ق  ���س���اء 
ي���ؤدي  ك��ان  ذل��ك كله  اأن  اإال  اأم ال.  اأ���س���اأ منه  م��ا ه���  اأو 
اأن��ظ��م��ة احل��ك��م يف تلك  امل��ط��اف اإىل م��ع��ادات  ن��ه��اي��ة  يف 
ال��ب��ل��دان، وم���ا ي��رتت��ب ع��ل��ى ت��ل��ك امل���ع���ادات م��ن ع���اق��ب 
على  �سلبية  و�سيا�سية  اق��ت�����س��ادي��ة  وت��ب��ع��ات  اجتماعية 
من  معينة  جمم�عات  فقدت  كلما  اإذ  املحلين،  ال�سكان 
�سارعت  �سالمتها،  اأو  معي�ستها  و�سبل  اأرا�سيها  ال�سكان 
العربية  املنطقة  يف  واال�ستقرار  االأم��ن  عن  البحث  اإىل 
املت�الية  ال��ن��زوح��ات  ف��ه��ذه  ال��غ��رب الح��ق��اً.  ث��م يف  اأواًل، 
اأو  للده�سة  يدع�  ال  مبا  تك�ن  مرحلة،  كل  ملجم�عات 
املثقلة  الراديكالية  االأفكار  لتاأثري  عر�سة  اال�ستغراب 
الك�كب  ه��ذا  اأن  اإذ  االنتقام.  بدافع  الكراهية  بخطاب 
رئي�ض،  ب�سكل  ُيذكي،  الداخلية  الت�ترات  من  املتفجر 
ع���ام��ل زع��زع��ة اال���س��ت��ق��رارع��رب ال��ت��ج��اذب ب��ن احل��ك��ام 
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)ال��ق��ب��ل��ي/ال��ع�����س��ائ��ري/ االج���ت���م���اع���ي  ال���ن���ف����ذ  وذوي 
 - تعبريه  بح�سب   - االإ�سالم   يك�ن  ما  وع��ادًة  املذهبي( 
ال�اقع  الإخفاء  الطبق  ف�ق  �سكبها  يتم  م�سّهية  �سل�سة 
املتمثل  اخلارجي  العامل  اإغفال  عدم  مع  احلقيقة،  اأو 
اأو  يف التاأثري اخلبيث للق�ى العظمى �س�اء من الغرب 
رو�سيا، ودعمهما الديكتات�رياِت العربيَة لتبقى املنطقة 
خمتلفة،  مب�سميات  جدد  راديكالين  ُت�ّلد  �سراع  ب�ؤرة 
الديكتات�ريات  تلك  م��ادام��ت  مفاجئ،  غ��ري  نح�  على 
لتنفيذ  ك����اأدوات  وتعمل  ال��ق���ى،  تلك  م�سالح  ت�سمن 

االأجندات بح�سب متطلبات كل مرحلة. 
احلقيقي  ال�����س��ب��ب  ه���  ل��ي�����ض  االإ����س���الم  اأْن  ف��ر���س��ي��ة  اإن 
واإمن��ا  فقط،  الغرب  لي�ض يف  االأخ��رية  االإره���اب  مل�جات 
مييل  ما  هي  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  خا�ض  ب�سكل 
اإل��ي��ه��ا ه���ريم���ان، ل��ك��ن��ه ي�����س��ع��ه��ا  ل��ل��م�����س��اءل��ة م���ن حيث 
العامل  فريجح  احلقيقي،  الفاعل  ه�ية  حتديد  اأهمية 
»العربي« على العامل »االإ�سالمي« جذراً للم�سكلة، لكن 
تاريخية  ثقافية  واإمنا مبقاربة  زاوية عرقية  لي�ض من 
تتجاوز فر�سية ك�ن ال�سراع الفل�سطيني - االإ�سرائيلي 

م�سدر امل�ساكل كلها يف املنطقة.
وي���ع���ر����ض امل������ؤل�����ف مل����الم����ح ع����الق����ة ال����ع����امل ال���ع���رب���ي 
اآٍن  يف  وغ��ريًة  كراهيًة  الغرب  مع  املزدوجة  واالإ�سالمي 
معاً، مقرتحاً اإجابة عن �س�ؤاله االإ�سكايل، تف�سر ظاهرة 
�ساحة  العربية  فاملنطقة  االإ�سالمي،  العربي  اال�ستياء 
كربى للعمليات االإرهابية، لكن الباعث عليها، كما ه� 
معلن، �سرب امل�سالح الغربية اأو من يديرونها بال�كالة 
ال�سحية،  تكن  واإن  الغرب  ه�  ب��االإره��اب  فاملعِنيُّ  عنه. 
ايزيدية/  �سيعية/  )�سنية/  م�سلمة  اأو  عربية  غالباً، 
الت�س�يغ  ُي��ع��ج��ز  ال  ح��ي��ث  ع��رب��ي��ة(،  م�سيحية  ك��ردي��ة/ 
ال��دي��ن��ي ت��ل��ك ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات واجل��م��اع��ات، يف ح��ن يعلل 
واجلماعات  التنظيمات  تلك  وج���د  وامل�سلم�ن  العرب 
من حيث هي باعتبارها �سنيعة غربية خلدمة اأجندات 
هريمان  لكن  املنطقة.  يف  واأذرع��ه��ا  العاملية  امل��خ��اب��رات 
الغربي  ال��ت��دخ��ل  ت��داع��ي��ات  ث��م  وم��ن  مفاعيل  يغفل  ال 
امل�ستقبلية،  �سيا�ساتها  ور�سم  املنطقة  �س�ؤون  يف  امل�ستمر 
الهيمنة  تعزيز  بق�سد  اأن���اع��ه��ا،  خمتلفة  ذرائ���ع  حت��ت 

ال�سيا�سي. والنف�ذ  االقت�سادية 
    ومما ُيعنى به هريمان اإعادة قراءة التاريخ وا�ستكناه 
�س�اء  وال�قائع  االأحداث  ل�سريورة  الداخلية  العالقات 
يف ما له �سلة بعالقة االأنا  باالآخر )اخلارجي( اأم االأنا 
يف  فيقارب  )الداخلي(،  اآخ��ره  مع  ال�سدية  عالقاته  يف 
حم��ّرك  ه��ي  مب��ا  ال�سيعة   - ال�سنة  ثنائية  ال�سياق  ه��ذا 
لتمرير  العظمى  ال��ق���ى  ت�ظفه  ال��ذي  لل�سراع  ديني 
واقت�سادياً،  ب�سرياً  املنطقة  وا�ستنزاف  معينة،  �سيا�سات 
عند  فيقف  العاملي،  ال�سالح  �س�ق  دوام��ة  يف  واإدخ��ال��ه��ا 
اخلليج،  يف  احل��را���س��ة  �سرطي  ال��غ��رب  ا�ستبدال  حلظة 
املا�سي  ال��ق��رن  م��ن  ال�سبعينيات  نهاية  �سهدت  عندما 
وث�رته  اخلميني  االإم��ام  وت�سعيد  اإي��ران  �ساه  اإ�سقاط 
االإ���س��الم��ي��ة امل��ت��ج��اوزة ح��دوده��ا ال��ُق��ط��ري��ة، وام���ت���داداً 
لذلك ن�س�ب احلرب االإيرانية - العراقية  ثم احتالل 
التي  ال�سامل  الدمار  اأ�سلحة  كذبة  اإىل  و�س�اًل  الك�يت 
نظام  الإ�سقاط  ذريعة  بلري  وت�ين  ب��ض  ج�رج  اتخذها 
���س��دام ح�����س��ن، واح���ت���الل ال���ع���راق وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه دم��ار 

�سامل وتهجري وت�ستيت، كالذي يحدث حالياً يف احلالة 
ن�سف  من  الأكر  وت�ستيت  وتهجري  دمار  من  ال�س�رية 
ع�سكرياً  االأ�سد  ب�سار  نظام  ب�تن  دعم  ظل  يف  ال�سكان 
الغربية من  امل�اقف  قراءة  ا�ستدعى  ما  وه�  و�سيا�سياً. 
ال�سراع الفل�سطيني - االإ�سرائيلي وتفاعالتها يف اإذكاء 
حالة ال�سراع ال�ج�دي، الإبقاء املنطقة �ساخنة باأزمات 

اأفَق �سيا�سياً لنهايتها. مرّكبة ال 
الفرن�سية  احل��رب  ه��ريم��ان  ي��ق��راأ  نف�سه  الن�سق  وع��ل��ى 
احل��روب من جمرات  رم��اد  يبقى حتت  وم��ا  اجلزائرية 
ما.  حلظة  يف  ري��ح،  اأي  ت�سعلها  ما  و�سرعان  تنطفئ،  ال 
ومب����ازاة ذل��ك يعيد ق��راءة م��ا تعر�ض ل��ه االأرم���ن من 
العثمانية  ال�����س��ل��ط��ات  ق��ب��ل  وت��ه��ج��ري م��ن  ق��ت��ل  اأح����داث 
ال��ك��ربى  ب��اجل��رمي��ة  ��ف  ُت������سَ ال��ت��ي   1915-1916 ع��ام��ي 
�سكاًل من  لل�قائع  وف��ق��اً  ه��ريم��ان  وي��راه��ا  ال��ك��ارث��ة،  اأو 
جدلياً  م���ق��ف��اً  ميثل  م���ازال  اجلماعية  االإب����ادة  اأ���س��ك��ال 

حتى االآن بن تركيا والغرب. 
اإىل م�سر  امل��ط��ب��ع��ة  اإدخ�����ال  ب��ت��ح���الت  امل����ؤل���ف  وي���ن����ه 
اإي��ج��اب��ي حلملة ن��اب��ل��ي���ن، ومن  وال��ع��امل ال��ع��رب��ي ك��اأث��ر 
ث��م اإره��ا���س��ات احل��ل��م ال��ق���م��ي ال��ع��رب��ي ال���ذي ب�����ّس��ر به 
ل تركيا  جمال عبدالنا�سر، وعلى ال�سفة االأخرى حت�ُّ
»احلديثة«،  العلمانية  الدولة  اإىل  التاريخي  اأت��ات���رك 
املنطقة. لكن دول  اأ�س�ض من�ذج خمتلف يف  الذي و�سع 
مل  املنطقة  يف  واالإ�سالمية  العربية  اال�ستعمار  بعد  ما 
ت��ق��دم ال��ن��ت��ائ��ج امل��اأم���ل��ة ال ع��ل��ى امل�����س��ت���ى االق��ت�����س��ادي 
هّز  ال��ذي  االأم��ر  الديني،  وال  الثقايف  وال  ال�سيا�سي  وال 
العربية،  »العلمانية«  ال��دول��ة  م�سروع  اإق��ام��ة  يف  الثقة 
احلل«  ه�  »االإ�سالم  جماعات  اأ�س�ات  ارتفاع  اإىل  واأدى 
بخلفيته ال�سيا�سية )ومن َثم اجلهادية(. ولي�ض غريباً، 
االإ�سالمية 1979  اإي��ران  اأن يحدث ذلك يف  يف ما يرى، 
يف  امل�سلمن  االإخ���ان  جماعة  اتخذته  ما  مع  بالتزامن 
النار يف  انت�سار  م�سر من نهج وم�سار، ثم ما تاله من 

اله�سيم يف اأنحاء عربية واإ�سالمية خمتلفة.
اأنتجت وما زالت تنتج  احلروب وال�سراعات يف املنطقة 
اأجيااًل ومراحل غري م�ستقرة متيل اإىل العنف، ما يعلل 

والتنظيمات  العنفية  للجماعات  ال�ا�سعة  التقبل  حالة 
االإرهابية، كتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ثم تنظيم 
)داع�ض(  وال�سام  العراق  يف  االإ�سالمية  اخلالفة  دول��ة 
�ستن  م��ن  اأم��ري��ك��ا  بقيادة  دويل  بتحالف  ُووِج���َه  ال��ذي 
دول عربية  ع�سر  بينها  يك�ن  اأن  يبدو غريباً  قد  دولة، 
احلقيقي  التحالف  يبدو  ال��ذي  ال���ق��ت  يف  واإ���س��الم��ي��ة، 
ب���ن ال������دول االإ����س���الم���ي���ة ���س��ئ��ي��اًل ج������داً، يف م���اج��ه��ة 
التحديات التي ت�اجهها على خمتلف االأ�سعدة، ومنها 
ق��راءة  ال��ق��راآين  الن�ض  ق���راءة  اإع���ادة  ع��دم قدرتها على 
م��ع��ا���س��رة واالت��ف��اق ع��ل��ى م��ا ه��� م��ن اأ���س��ل ال��دي��ن وم��ا 
مداخل  املتطرف�ن  يجد  ال  بحيث  فيه،  اأ�سيل  غري  ه� 

نظرية ت�س�غ عملياتهم االإرهابية با�سم الدين نف�سه.
من  ال�هابي  االجت��اه  به  حظي  ما  اإزاء  هريمان  ويقف 
دعم من قبل اململكة العربية ال�سع�دية يف جميع اأنحاء 
واأمريكا  اأوروب��ا  يف  العربي  وال�ستات  االإ�سالمي  العامل 
وغريهما، وما جنم عنه من ا�ستفحال خطاب الكراهية 
ال�عي  ال�سيطرة على  املتطرفة من  ومتكن اجلماعات 
وهابية  وج��ه��ة  وت�جيهه  ت�سكيله  وم�ؤ�س�سات  ال��دي��ن��ي 
العربي  العامل  يف  االجتماعي  ال�سالم  خلخلت  مت�سددة 
واالإ�سالمي و�سيطنت الغرب وكل ما ه� غربي باعتباره 
وما  االإمي��ان،   - الكفر  ثنائية  اإط��ار  يف  الرئي�ض،  العدو 
ي��ت��م��ا���ض م��ع��ه��ا م���ن ث��ن��ائ��ي��ات ك���ال����الء وال�������رباء. غري 
اأن  ال��دع��م ال يعني  ذل��ك  ا���س��ت��م��رار  اأّن  ي��رى  امل���ؤل��ف  اأن 
�ستك�ن هناك حرب اإ�سالمية مركزية، يف ظل ما يب�سر 
دامت  ما   - يق�ل  كما   - م�سيحي  �سالم  من  الغرب  به 
�ساحات القتال يف العامل كله والعربي واالإ�سالمي على 
ال�سالح  منتج�  عليها  ي�سيطر  زال  ما  اخل�س��ض  وجه 
اأجندات غري  وفق  ال�سراع  اجتاهات  وي�جه�ن  الغربي 
دينية  مالمح  ذات  اأقنعتها  تكن  واإن  باالأ�سا�ض،  دينية 

طائفية. 
ك��ت��اب «ب��رم��ي��ل ال���ب���ارود ال��ع��رب��ي .. ب��ح��ث��اً ع��ن اجل���ذور 
ال��ع��رب��ي��ة ل��ل��ع��ن��ف االإ����س���الم���ي« ه��� م��ا ط����َ�ى ب��ه م��ارك 
يف  ب���ف��ات��ه  ال��ف��ك��ري،  م�سروعه  �سفحات  اآخ��ر  ه��ريم��ان 
فكرية  جت��رب��ة  بعد   ،2018 امل��ا���س��ي  م��ار���ض  م��ن  ال�سابع 
مميزة، كان فيها ممن ال ينا�سب�ن االإ�سالم العداء، وال 
الغرب  يف  انت�سرت  التي  االإ�سالم�ف�بيا  �س�اظ  مت�سهم 
ك����ردة ف��ع��ل، ف��ق��د ك���ان م��ف��ن��داً ل��ك��ث��ري م��ن ال��ط��روح��ات 
امل��ت��ه��اف��ت��ة ح����ل االإ����س���الم وامل�����س��ل��م��ن، وال ي��ح��ج��م عن 
امل��ق��ارن��ة ب���ن ال���غ���زو اال���س��ت��ع��م��اري ال��غ��رب��ي و«اخل��ط��ر 
اإذا م��ا ق���رن  اأن��ه »لعب اأط��ف��ال«  اأن  االإ���س��الم��ي« ف��ريى 

باآثار الغزو اال�ستعماري قدمياً وحديثاً.
----------------------

عنوان الكتاب: برميل البارود العربي .. بحثًا 
عن الجذور العربية للعنف اإلسالمي 
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فوكو وبورديو ومسألة الليبرالية الجديدة

كريستيان الفال

سعيد بوكرامي *

وعالم  الفيلسوف ميشيل فوكو  العشرين، وهما  القرن  الثاني من  النصف  الفرنسيين في  المفكرين  أهم  اثنان من  اختار 
االجتماع بيير بورديو، أن يحفرا اسميهما عميقا في اللحظة التاريخية، التي مّرا بها وراهنا عليها، بمداد الفكر والتنوير، فكانا 
شعاعين فكريين قلقين ومقلقين. األول سطع نجمه في أواخر السبعينيات، والثاني مع بداية التسعينيات. ومن بين المفاهيم 
التي اهتما بتحليلها مفهوم: »الليبرالية الجديدة«. ورغم تباين خلفياتهما النظرية وأساليب بحثهما المتنافرة أحيانا، فقد 
تركا عمال رصينا ومفتوحا حول هذه القضية االقتصادية المثيرة، لهذا يعتبر كتاب الباحث السوسيولوجي كريستيان الفال: 
)فوكو وبورديو ومسألة الليبرالية الجديدة( الصادر في 2018، تحقيقا حقيقيا وأساسيا حول بحوثهما الفلسفية واالجتماعية 
وطريقتهما المختلفة والمتكاملة لتحديد ماهية الليبرالية الجديدة. تتمثل أهمية الكتاب في تقريب القارئ من أفكار مفكرين، 
تميزت ببعدها السياسي والتعليمي، وفي أصالتها المعرفية وتماسكها المنهجي لكل واحد منهما، دون أن ننسى نقاطهما 

المبهمة وحدودهما الملزمة. 

ال��ن��م��ط  ل��ف��ه��م  ����س���روري���ة  اأن حت��ل��ي��الت��ه��م��ا  ومب�����ا 
فقد  اجلديدة،  لليربالية  الراهنة  لل�سلطة  احلايل 
م��ا هي  ال�����س���ؤال:  فتح  اإع���ادة  الكتاب يف  ه��ذا  ي�ساعد 
خل��ض  اخرتاعها؟  يجب  التي  اجلديدة  ال�سيا�سة 
مل�اجهة  املركزية  والع�سرين  ال�احد  القرن  معركة 
االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي امل��ه��ي��م��ن؟ غ��ال��ًب��ا م��ا واج���ه ف�ك� 
االأول  كان  اإذا  الليربالية اجلديدة.  ق�سية  وب�ردي� 
جديًدا  �سكاًل  باعتبارها  اجلديدة  الليربالية  يعّرف 
�سيا�سات  اإر���س��اء  اإىل  يهدف  احلك�مي  التدخل  م��ن 
جمتمعية، فاإّن الثاين كان ي�سري بداًل من ذلك اإىل 
الدولة،  ان�سحاب  يف  تتمثل  اجلديدة  الليربالية  اأّن 
وت������س��ي��ع م��ن��ط��ق ال�����س���ق وال���ع����دة اإىل ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
يف ���س��ي��ا���س��ة ع���دم ال��ت��دخ��ل ال��ت��ي اأق��رت��ه��ا ال��ن��ظ��ري��ة 
اإىل  باالإ�سافة  اجل��دي��دة.  الكال�سيكية  االقت�سادية 
هذين  اأّن  اإىل  خ��ا���ض  ب�سكل  االإ����س���ارة  جت���در  ذل���ك، 
ه��ذا  ال�����س���ؤال.  ب��ه��ذا  اأب���دا  ي�ست�سهدان  ال  امل��ف��ك��ري��ن 
بعد  الف��ال،  كري�ستيان  كتبه  ال��ذي  اجلديد  الكتاب 
���س��ل�����س��ل��ة م���ن االأع���م���ال ح����ل ال��ق�����س��ي��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
يقدم  اأّنه  ويزعم  داردو،  بيار  مع  �سيما  ال  اجلديدة، 
نقاط  يف  التفكري  وحماولة  املفكرين  لهذين  قراءة 

تكاملهما.
 م�سروع الكتاب طم�ح وي�سري اإىل ن�ع من االنفتاح 
ع��ل��ى االأع���م���ال ال�����س��اب��ق��ة ل��ل��ك��ات��ب ح����ل ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
اجلديدة، مثل »العقل اجلديد للعامل«، الذي اعتمد 
ب�سكل ك��ب��ري ع��ل��ى م��رج��ع��ي��ات ف���ك���ي��ة. وم���ع ذل��ك، 
منهجية  نظرية  اإقامة  يدعي  ال  امل��س�ع  ه��ذا  ف��اإّن 
لليربالية اجلديدة: يعرتف الكاتب منذ ال�سفحات 
املقام  يف  تتميز  وب���ردي���  ف���ك���  اأع��م��ال  ب���اأّن  االأوىل 

باأي  �سروريا  لي�ض  وبالتايل  اكتمالها،  بعدم  االأول 
واملبالغة  التحليالت  »ت�سخيم«  االأ�سكال.  من  �سكل 

يف النتائج )�ض 9(.
ح�����س��ب ك��ري�����س��ت��ي��ان الف�����ال ف�����اإّن االخ���ت���الف���ات بن 
املقاربتن مل يكن مردها اإىل عدم ت�افق نظري بل 
الذي  ال�قت  ففي  خمتلف.  تاريخي  ل�سياق  نتيجة 
ال�سبعينيات،  منذ  اجلديدة  الليربالية  ف�ك�  عالج 
اأي م��ع ب��داي��ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة اجل���دي���دة، ف���اإن ب���ردي��� 
بلغ  عندما  الت�سعينيات،  يف  بحثه  م��س�ع  جعلها 
وهكذا  الن�سج.  مرحلة  احل��ك��ام��ة  م��ن  النمط  ه��ذا 
املزدوجة  الطبيعة  و�سفا  املفكرين  اأن  الف��ال  يذكر 
ل��ل��ي��ربال��ي��ة اجل���دي���دة، ����س����اء ك��ح��ك��ام��ة اأو ط��ري��ق��ة 
طريقة  ب��اأن��ه��ا  احل��ك��ام��ة  ه��ذه  ف���ك���  ي�سف  هيمنة. 
»ت�جيه ال�سل�كات« واإنتاجا لذاتية تتكيف مع بيئتها 
طريقة  ب��اأّن��ه��ا  ب���ردي���  ي�سفها  ح��ن  يف  التناف�سية، 
هيمنة متار�سها الطبقات العليا. الهدف من الكتاب 
ه���� »م��ع��رف��ة ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ف��ك��ري ع��ل��ى ن��ط��اق م����زدوج، 
وطريقة  احل�كمة  لتقنيات  وتف�سري  وك��ل��ي،  دق��ي��ق 
نظام  عنه  ينتج  مما  الفردية«  لل�سل�كات  »ت�جيهها 
امل�ست�ى  االآن وعلى  الي�م م�سيطرا  اأ�سبح  للهيمنة. 
العاملي« )�ض 20(. و من ثم، فاإّن هذا التعبري ه� ما 
اأكر  الإنتاج  املفكرين  بن  الربط  املمكن  من  يجعل 
�ساغها  التي  واالن��ت��ق��ادات  للتحليالت  تراكيب  من 
اجلديدة.  الليربالية  امل�ساألة  ح���ل  وب���ردي���  ف�ك� 
ب������س���ح،  ال��ك��ت��اب مبنية  اأط���روح���ة  ف����اإّن  وب��ال��ت��ايل، 
ل��ي�����ض ف��ق��ط م���ن اأج����ل و���س��ع ن��ظ��ري��ات ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
ب�سكل  ولكن  املفكرين،  كال  عند  امل�ج�دة  اجلديدة 
لهذه  احلايل  فهمنا  الإثراء  ت�افقها،  الإظهار  خا�ض 

العاملية. الظاهرة 
يتميز  ت��رك��ي��ب��ا،  ال��ك��ت��اب  م���ن  االأول  اجل�����زء  ي���ق���دم 
الليربالية  من  ف�ك�  م�قف  عن  والدقة،  بال��س�ح 
اجلديدة. ويحيل امل�ؤلف على كتابه »العقل اجلديد 
ال�سابقة  االأفكار  العديد من  اأّن  اإىل  للعامل« م�سريا 
حاول تط�يرها يف هذا الكتاب اجلديد، خا�سة ح�ل 
تعريف الليربالية اجلديدة كطريقة للتدخل احلّر، 
اأي التدّخل القان�ين واالجتماعي الذي يهدف اإىل 
�ستتكيف معه. قدم  التي  االأفراد  واإنتاج  ال�س�ق  بناء 
1979 حم��ا���س��رة  ع���ام  ف��ران�����ض  دو  ك���ل��ي��ج  ف���ك��� يف 
ع��ن م��ي��الد احل��ي��اة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. وع��ل��ى ال��رغ��م من 
لليربالية  خ�س�ض  البحث  اأن  اإال  امل�سلل،  العن�ان 
املحا�سرة  وتعد  اجلديدة.  والليربالية  االقت�سادية 
املناظرات  اإط���ار  يف  ت�سب  الأّن��ه��ا  ك��ربى  اأهمية  ذات 
امل��ع��ا���س��رة ال��ت��ي ت����اك���ب ال��ت��ح���الت االق��ت�����س��ادي��ة. 
)اأو  احلديث  فيها  ب��داأ  التي  اللحظة  يف  ج��اءت  فقد 
�سياق  يف  اجل��دي��دة،  الليربالية  ع��ن  ال��ك��الم(  اإع���ادة 
نا�سئن  �سيا�سين  قادة  وظه�ر  االقت�سادية  االأزم��ة 
م��ث��ل م��ارغ��ري��ت ت��ات�����س��ر اأو رون���ال���د ري���غ���ان. ُن�����س��رت 
التجارة  منظمة  ع�سر  يف   ،2004 ع��ام  يف  املحا�سرة 
اأ�سبحت  التي  اللحظة  ويف  الع�ملة،  وظه�ر  العاملية 
لت�سمية  ���س��ائ��ًع��ا  م������س���ع��ا  اجل���دي���دة  ال��ل��ي��ربال��ي��ة 
و�سيلة  قدم  ف�ك�  اأن  الفال  ويعتقد  العاملي.  النظام 
الليربالية اجلديدة ولي�ض طريقة ملقاومتها.  لفهم 
هذا ه� امل�قف يربز يف ت�س�ره للمجتمع الليربايل 
اجلديدة  الليربالية  اأّن  على  ي���ؤك��د  حيث  اجل��دي��د، 
اإىل  الفعال  »حت�يلها  بل  الدولة،  ان�سحاب  تعني  ال 
مبداأ  على  اأ�سا�سا  »املبنية  الكبرية  ال�سركة  من«  ن�ع 
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اأّن  اأي�سا  ي�ؤكد  ف��اإّن��ه  اأخ��رى،  ناحية  من  املناف�سة«. 
للكلمة  الدقيق  باملعنى  لي�ست  اجلديدة،  الليربالية 
عقالنية  هي  بل  اقت�سادية،  �سيا�سة  اأو  اإيدي�ل�جية 
- اأي ن����ع م��ن ال��دل��ي��ل ال��ع��م��ل��ي ل��ل��ح��ك��م يف ال��زم��ن 
املعا�سر- تتحكم على حد �س�اء يف »عمل احلكام« و 

اأنف�سهم«. املحك�من  »�سل�ك 
ت��ظ��ه��ر اجل����دة احل��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ذا اجل����زء امل��خ�����س�����ض 
ل��ف���ك��� ف��ي��م��ا ب��ع��د يف اع��ت��م��اد الف���ال ع��ل��ى امل���ؤل��ف��ات 
االأم��ر  ويتعلق  الفذ.  املفكر  لهذا  املكر�سة  احلديثة 
كانغيلهيم،  من  امل�ستمد  البيئة،  اأو  ال��سط  مبفه�م 
بتف�سري  ي�سمح  ال��ذي  اجل��دي��د،  الفكر  ي�سكل  ال��ذي 
»حك�مة  ب  ال�سبيهة  اجلديدة  الليربالية  احلكامة 
م��ن اأج����ل ال��ب��ي��ئ��ة/ال������س��ط« )���س��ف��ح��ة 66(، وال��ت��ي 
اأن  مت��ار���ض م��ن خ��الل هيكلة بيئة االآخ��ري��ن. ومب��ا 
تك�ن  كي  اأ�سا�سا  معدة  اجلديدة  الليربالية  البيئة 
البيئة  هذه  مع  للتكيف  االأف��راد  تدع�  فاإنها  �س�ًقا، 
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة. ي��رت��ك��ز امل��ن��ط��ق ال���ل���ي���ربايل اجل��دي��د 
مع  يت�افق  جلعله  االجتماعي  ال��ع��امل  ت��اأط��ري  على 
اإىل  ننتقل  ال������س��ط،  وع��رب  وم��ن احلك�مة  ال�����س���ق. 
�سناعة  ف��اإن  وبالتايل  ال�س�ق.  خالل  من  احلك�مة 
مفه�م  يجعل  ما  ه�  االقت�سادين  ال��رج��ال  واإن��ت��اج 
البيئة ممكن الت��سيح. ومن هنا ُيفهم منهج ف�ك� 
ب�سكل اأف�سل ومن خالله عمل الليربالية اجلديدة، 
م�ادها  تنتج  التي  املعايري  تك�ين  اإىل  ت�سعى  التي 
هيمنة  وف��ق  املتزايدين  امل�ستهلكن  على  املعرو�سة 

ال�س�ق وقدراته على اال�ستقطاب. 
ب���ردي���  ال��رف��ي��ع ج���دا، لفكر  ال��ب��ن��اء  اإع����ادة  م��ا وراء 
وف��ي�����ض امل��ن�����س���رات احل���دي���ث���ة، ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب��ن��ظ��ام 
املختلفة  املركزية  باملفاهيم  ومروراً  لديه،  التحليل 
اأو  اأو راأ����ض امل���ال،  اأو ال��ع��ادات  مثل احل��ق��ل، وال��رم��ز، 
لب�ردي�  كر�ست  التي  للحزب،  الرئي�سية  امل�سلحة 
والذي  اجلديدة«  الليربالية  »روح  االأ�سا�سي  وكتابه 
زاد ���س���ء ف��ه��م��ه ت��ع��ق��ي��دا ل��ف��ه��م م���ق��ف ه���ذا امل��ف��ك��ر، 
للنقاد  من���ذج  اأن��ه  على  اإليه  ينظر  ما  غالبا  وال��ذي 
امل��ن��اه�����س��ن ل��ل��ع���مل��ة وال��ل��ي��ربال��ي��ة اجل���دي���دة. ي��ربز 
االجتماع  ع��امل  مقاربة  اأن  كيف  الف��ال  كري�ستيان 
من  مهيمنة  اإي��دي���ل���ج��ي��ة  اإن���ت���اج  عملية  يف  ت��ف��ك��ر 
خالل حتليل التح�الت االجتماعية يف علم اجتماع 
ب�ردي�  اأن م�قف  نرى  اأن  النخب. من هنا، ميكننا 
ال ميكن اختزاله اإىل خطاب منطي ح�ل الليربالية 
ب��اأن��ه  الف���ال  ي�سفه  بفهم  يتميز  وال���ذي  اجل��دي��دة، 
مب�سط، وحتديث مل�قف واأفكار اآدم �سميث، وامتدادا 
االج��ت��م��اع��ي��ة جميعها  امل���ج���االت  يف  ال�����س���ق  مل��ن��ط��ق 
والبارز يف ان�سحاب الدولة من ال�س�ؤون االقت�سادية. 
ال��ذي يق�م  ال���دور  ب���ردي��� يفكر يف  اأن  يبن الف��ال 
ال��ع��م��ل ال��ع��م���م��ي يف ب��ن��اء االأ����س����اق. وي��ت�����س��ح على 
لالقت�ساد«  االجتماعية  »البنيات  يف  امل��ث��ال  �سبيل 
ال���اح��دة - ولي�ض جمرد  وم��ن خ��الل �س�ق االأ���س��رة 

اإذن  الدولة  ال�س�ق.  ل�سالح منطق  الدولة  ان�سحاب 
هي التي ت�سفي ال�سرعية على اخلطاب االقت�سادي 
رف���ق���ة اخل������رباء، وال���ه���ي���ئ���ات، وامل�������س����ؤول���ن رف��ي��ع��ي 
االإيدي�ل�جية  ا�ستمالتهم  الذين  اأنف�سهم  امل�ست�ى 
التحليل يف  لهذا  املح�ري  املك�سب  ويتمثل  ال�سائدة. 
العم�مي  البناء  فكرة  لديه  كانت  ب�ردي�  اأن  اإظهار 
اأفلتت  التي  املجاالت  اإىل  وامتداداته  ال�س�ق،  الأجل 
النقطة،  ه��ذه  ح���ل  والتعليم.  ال�سحة  مثل  م��ن��ه، 
يلتقي ب�ردي� بف�ك�. ويق�سد هنا الدولة االأوروبية 
الدولة  نح�  التح�ل  مراحل  من  مرحلة  تعد  التي 
الهيمنة  وف���ر����ض  امل��راق��ب��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��ع��امل��ي��ة 
امل��ح��ق��ق��ة ل����الأرب����اح يف االأ�����س�����اق امل��ال��ي��ة داع���ي���ا اإىل 
الت�سدي للفعل املدمر، الذي متار�سه هذه االأخرية 
النقابات الأجل  مب�ساعدة  املنظم  العمل  �س�ق  على 
�سئنا  الدفاع عنها. ف�س�اء  العامة، ثم  امل�سلحة  بناء 
االجتماعية  القيم  يهدد  العاملي  فاالعتقاد  اأبينا  اأم 
ل���الإن�������س���ان ال�����ذي ب����ات ي��ع��ي�����ض حت���ت رح���م���ة ال��ق��ي��م 
االقت�سادية اجلديدة املهددة. وهكذا فاإن الليربالية 
اأي  للدولة،  اليمنى«  »اليد  بتف�ق  تتميز  اجل��دي��دة 
ك��ب��ار امل�����س���ؤول��ن، مب��ا يف ذل���ك م��دب��ري احل�����س��اب��ات 
املالية الكربى، الذين ينظرون اإىل تر�سيد اخلدمة 
العامة، على نح� فيه خ�سارة »ليدهم الي�سرى«، اأي 
ال�سغار، وال�سيما يف قطاعات  امل�ظفن احلك�مين 
يبن  االج��ت��م��اع��ي��ة.  واخل���دم���ات  وال�����س��ح��ة  التعليم 
الفال اأن مقاربة ب�ردي� ال ميكن اختزالها يف الفكرة 
ال��دول��ة  ان�����س��ح��اب  م��ف��ه���م  النمطية اخل��ا���س��ة ح���ل 
اجلديدة.  لليربالية  االقت�سادية  الهجمة  ل�سالح 
خطابا  اجل��دي��د  الليربايل  اخل��ط��اب  ب���ردي���  يعترب 
ق���ي��ا ج���دا وم���ن ال�����س��ع��ب م���اج��ه��ت��ه، الأن����ه ميتلك 
عالقات الق�ى كلها التي تهيمن على العامل، والتي 
االقت�سادية  االخ��ت��ي��ارات  ت�جيه  يف  خا�سة  ت�ساهم 
الأول����ئ����ك ال���ذي���ن ي��ه��ي��م��ن���ن ع��ل��ى ه����ذه ال��ع��الق��ات 

االق��ت�����س��ادي��ة، وب���االإ����س���اف���ة ل��ه��ذه ال���ق����ة اخل��ا���س��ة 
هناك  االقت�سادية(  ع��الق��ات  )اأي  ال��ع��الق��ات  ب��ه��ذه 
اجلديد،  الليربايل  للخطاب  الرمزية  اأي�سا الق�ة 

الذي ي�سعى لهدم ممنهج لالأنظمة اجلماعية.
اإذا ك���ان���ت ال����ق����راءات ال���ت���ي اق��رتح��ه��ا الف����ال ح���ل 
وحمفزة،  غنية  لنا  تبدو  وب���ردي���  ف�ك�  املفكرين 
فاإّن خطة الكتاب، التي منحت جزًءا اإىل ف�ك� واآخر 
مل  ويتجادالن،  يتحاوران  جتعلهم  اأن  دون  لب�ردو، 
يف  منهجيهما  ع��ن  ح�سيلة  تقدمي  يف  مت��اًم��ا  تنجح 
نتائجهما  خال�سة  وال  اجلديدة  الليربالية  حتليل 
االجتماعية  واآث���اره���ا  االق��ت�����س��ادي��ة  مع�سلتها  ع��ن 
املمتدة. هناك نقطتان، تت�افقان ن�سبياً، تظهران يف 
على  وف�ك�  ب���ردو  بن  اتفاق  يف  وتتمثالن  النهاية 
االقت�سادي،  لالإن�سان  تاريخي  اإنتاج  وج���د  حقيقة 
هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، حقيقة اأن كالهما 
�سيا�سيا  »�سكال  تعد  اجل��دي��دة  الليربالية  اأّن  ي��رى 
لنقد  �سامل  تفكري  اإع��ادة  ويفر�ض  الي�سار  يتحدى 
ف�����اإّن ه��ات��ن  ذل����ك،  ال��ق��ائ��م« )252(. وم���ع  ال��ن��ظ��ام 
النقطتن غري كافيتن القرتاح قراءة م�سرتكة، اأو 

على االأقل مت�افقة لليربالية اجلديدة. 
اإ���س��اف��ي��ة من  ي��ت���ق��ع حت��ل��ي��الت  اأن  ل��ل��م��رء  مي��ك��ن 
امل�ؤلف، انطالقا من هذين اخلطابن، لياأخذ بعن 
املقدمتن،  النظريتن  بن  التقاطع  نقط  االعتبار 
منف�سلتان  كتلتان  اأنهما  على  للقارئ  تقدم  والتي 
يف  ف�ك�  ميل  رغ��م  لبع�سهما،  مكملتان  اأنهما  بيد 
���س��ن���ات��ه االأخ����رية اإىل ال��ف��ك��ر ال��ل��ي��ربايل، وم���ن ثم 
اأن الفال، الذي اقرتح اعتمادا  فمن الالفت للنظر 
لليربالية  �سامل  حتليل  اإن��ت��اج  وب����ردو  ف���ك���  على 
اجلديدة، التي تربط امل�ست�ى الكلي لتلك التقنيات 
الهيمنة.  اأجل  من  االقت�سادي  ونظامها  احلك�مية 
مل��س�عات  اجلزئي  امل�ست�ى  على  م�از  بتحليل  قام 
ال��ل��ي��ربال��ي��ة اجل���دي���دة، ل��ك��ن��ه مل ي��ط���ر ال��ت��ف��ك��ري يف 
كال  يف  بتف�سيل  ت��ق��دمي��ه��م��ا  ب��ع��د  امل���ق��ف��ن  ه��ذي��ن 
تاليا.  ب�ردي�  اأوال، ثم  املخ�س�سن لف�ك�  الق�سمن 
فقد كان من االأف�سل ل� و�سعها امل�ؤلف يف �سنافات 
فر�سة  ل��ل��ق��ارئ  �سيتيح  مم��ا  متعار�سة  اأو  متقابلة 
ق�����راءة ك��ت��اب م��ع��ريف وم��ن��ه��ج��ي ل��ف��ه��م ال��ل��ي��ربال��ي��ة 

اجلديدة وحتدياتها الراهنة.
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الحوار الديني في القرآن والتوراة 

لمحمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *

تخلو الكتابات األكاديمية من الحوار الّديني في المجال الّناطق باللغة األلمانّية، من إحاالت على قصص األنبياء في القرآن وفي 
الّتوراة. هذا في الوقت الذي كثيرًا ما تّتخذ قصص األنبياء في القرآن والّتوراة من الحوار موضوعًا أساسيًا لها. وعليه اخترت 
قراءة كتاب »آدم، إدريس، نوح، أيوب والحوار الديني في القرآن والتوراة » لـ: محمد سمير مرتضى الذي صدر سنة )2017( بهدف 

تحيين فهم اإلشكاالت الدينّية التي ظّل الباحث مرتضى يطرحها في جل كتاباته، وهي إشكاالت الحوار بين األديان.
وفي هذا الكتاب يقّدم المؤلّف محمد سمير مرتضى امتدادا لمشروع فلسفي أساسه في كتابيه »اإلسالم، مدخل فلسفي« 
و«الفلسفة الوجودية اإلسالمية، قراءة محمد إقبال نتشاويا«. فمن خالل الربط بين القرآن والّسنة، ثم فحص تأثير هذه الّرسالة 
الدينّية على الفرد والمجتمع، سيكون الهدف من هذا الكتاب هو إعادة التفكير من جديد في عالقة اهلل-اإلنسان من خالل 

قصص األنبياء: آدم، وإدريس، ونوح وأيوب كما وردت في القرآن والّتوراة. 

يلي:  كما  الكتاب  ه��ذا  اأه���داف  اأخل�����ّض  اأن  هنا ميكن  وم��ن 
ال��ّت���راة ويف  ب��اأم��ان��ة، كما وردت يف  االأن��ب��ي��اء  رواي��ة ق�س�ض 
ق�س�سا  باعتبارها  االأنبياء  ق�س�ض  مع  والّتعامل  ال��ق��راآن 
الر�سالة  ه��ذه  وقبل�ا  اإليهم  اهلل  اأوح��ى  الذين  الب�سر  عن 
الّطريقة  نتعلم منه  وتبليغها. فاالأنبياء يعتربون من�ذجاً 
ر�سالة  يحمل�ن  الأّن��ه��م  وال��ّت�����س��رف،  للّتعامل  ال�سحيحة 

تدع� اإىل التحّلي باالأخالق الفا�سلة.
معاجلة  من  الغر�ض  اأنَّ  ن�ستنتج  �سبق  ما  كل  خ��الل  من    
مبثيلتها  ومقارنتها  ال��ّت���راة  يف  االأنبياء  لق�س�ض  الكاتب 
يف ال���ق���راآن ال���ك���رمي، ه��� ال��ّت��ط��رق اإىل ال��ب��ع��د االإ���س��الم��ي 
واليه�دي من اأجل تق�ية فكرة اجلماعة االإبراهيمّية التي 
خالل  فمن  وامل�سيحي�ن.  واليه�د  امل�سلم�ن  اإليها  ينتمي 
امل�����س��رتك��ة، وامل��الح��ظ��ة  امل��ت��ب��ادل واالأخ����الق  ال��ف��ه��م  م�سلك 
االإ�سالمّية واليه�دّية لنف�ض الق�س�ض يح�سل القارئ على 
الفهم العميق والّتفكري باهتمام وبدّقة يف اجلذور الّدينّية 

امل�سرتكة. 
الرغبة يف وج�د ح�ار- ثقايف يه�دّي  والكتاب ينطلق من 
اأخ��الق  على  التن�سئة  على  الرتكيز  خ��الل  م��ن  اإ���س��الم��ّي، 
امل�����س���ؤول��ي��ة ب��ال��ّرغ��م م���ن اأن اأت���ب���اع ه��ات��ن ال��ّدي��ان��ت��ن ال 
�سبق من  االإمي��ان مبن  اإىل  القراآن  دعا  لها. وقد  ينتبه�ن 
االإ�سالمّية  الّديانتن  اإّن  امل�ؤلف  ويق�ل  واالأنبياء.  الّر�سل 
وال��ي��ه���دّي��ة ل��دي��ه��م��ا حت���ّد ك��ب��ري وه���� ال��ب��ح��ث ع��ن احل����ار 
اإن�سانّية  قناعات  من  بينهما  يربط  وما  بينهما،  امل�سرتك 
ع�سر  يف  ال�ّسالم  حتقيق  يف  بالّتايل  في�ساهمان  م�سرتكة، 
راعات بن الّديانات امل�ّحدة. ومن املهم جداً اأن ي�ستند  ال�سّ
امل�����س��ل��م���ن وال��ي��ه���د يف ���س��ل���ك��ه��م وف��ك��ره��م ع��ل��ى االأخ���الق 
يف  امل�سرتكة  الق�س�ض  يف  جن��ده��ا  ال��ت��ي  امل�سرتكة  وال��ق��ي��م 

الّت�راة والقراآن.
وترجع  االأن��ب��ي��اء.  اأول  االإ���س��الم  ويف  ال��ّت���راة  يف  اآدم  يعترب 
بدايات تاريخ االإميان يف الّديانات االإبراهيمّية باآدم. وق�سة 
يف  الّروايتان  وتت�سابه  املبّكرة.  الب�سرّية  الفرتة  متثل  اآدم 
رغم  الّتفا�سيل،  م��ن  الكثري  يف  ال��ك��رمي  وال��ق��راآن  ال��ّت���راة 

ح�سب  عندهم  م��ن  تفا�سيل  اأ���س��اف���ا  ال��ي��ه���د  االأح��ب��ار  اأّن 
امل��درا���ض.  ت�سّمى  وال��ّت��ك��م��ي��الت  ال��ّت��ف��ا���س��ري  وه���ذه  فهمهم، 
بالب�سر،  اهتمام كبري  واملالئكة  ويظهر يف احل�ار بن اهلل 
فقد كرم اهلل اآدم اأمامهم، وه� تكرمي لالإن�سان؛ فالكرامة 
و�سعه  اأو  اأ�سله  اأو  دينه  اأو  يهم جن�سه  وال  الب�سر  لكل  هي 
االجتماعي ح�سب مبداأ املفكر االإ�سالمي حممد اإقبال: »ال 

اأحد اأف�سل منك، لكن اأنت ل�ست اأف�سل من االآخرين«. 
ل��ق��د ب�����ّس��ر اهلل يف ال���ّت����راة ويف ال���ق���راآن ب��ك��رام��ة االإن�����س��ان 
بال�ج�د  مرتبطة  حتمّية  قيمة  اإّنها  واملحف�ظة.  امل�سانة 
مع  لالإن�سان  ال���ج���دي  الّربط  يف  تتجّذر  اإّنها  االإن�ساين. 
اهلل، ولها عالقة كبرية مع �سفات االإن�سان التي متّيزه عن 
باقي املخل�قات، وجتعله قادرا على قيامه بدوره باعتباره 

حمافظا على االأر�ض وخليفة اهلل عليها. 
     تكمن اأهمّية كتاب مرت�سى، يف اأّنه يقّدم قراءة جديدة 
الّن�س��ض  دور  عالقة  ح���ل  ال��ّراه��ن��ة  الّنقا�سات  �سياق  يف 
ق�س�ض  يف  ال��ع��امل  وروؤى  واالإ���س��الم��ّي��ة  اليه�دّية  الّدينّية 
االأن���ب���ي���اء. ف��ان��ط��الق��ا م���ن م���ب���داأ »اذه�����ب وت��ع��ّل��م« جتتمع 
عليها يف  نتعرف  ق�اعد م�سرتكة  على  واالإ�سالم  اليه�دّية 
ة اآدم التي تعّلمنا باأّن االإن�سان ال يحّق له فعل كّل �سيء  ق�سّ

يريده، ووظيفته هي: »احلفاظ على االأر�ض«. 
فق�سة اآدم هي ق�سة تعليمّية عن الّتجربة االأ�سلّية املبّكرة 
لالإن�سان وعالقته باهلل، واأّن لكّل فعل جزاء، وباأّن االإن�سان 
باول  الّدين  عامل  تف�سري  ح�سب  فعاله  م�س�ؤولّية  يتحّمل 
لالإن�سان  يحّق  "ال   :Paul Maibergerمايبريغر
قابل  ���س��يء  ك��ّل  ولي�ض  ب��ه،  القيام  ي��ري��د  ���س��يء  بكل  القيام 

للقيام به، م�سم�ح به«. 
ة اآدم يف القراآن الكرمي فقد ارتبط   اأّما و�سف ال�ّسر يف ق�سّ
اإبلي�ض، الذي يق�م بت�سّرفات و�سل�كات �سّريرة، كما  بخلق 
يعترب  اإبلي�ض  ك��ان  اإذا  عّما  )البالغي(  اهلل  ب�س�ؤال  ارتبط 
نف�سه االأف�سل، وج�اب اإبلي�ض باالإيجاب ي��سح خطر ال�ّسر 
الذي يتنافى مع الّتعاليم التي اأر�ساها القراآن الكرمي، كما 
ينظر  ومل  عليه.  اهلل  اأنعم  ما  على  وتكرّبه  اأنانّيته  يعك�ض 

اإىل مدى ارتباط خلق اآدم باهلل، لكنه نظر اإىل اأّن اهلل مّيزه 
عن بني اآدم عندما خلقه - من نار-. وهنا يتجّذر ال�ّسر يف 

الكربياء، ويف عدم االحرتام للكرامة االإن�سانّية.
امل�سلمن  ن��ح��ن  اأن دورن����ا  اإىل  ال��ك��ات��ب  اأ����س���ار            وق���د 
ون�سر  للب�سرّية  العداء  هذا  �سّد  ال�ق�ف  االأوىل  بالّدرجة 
اأ�سبح  فقد  الب�سرّية.  الكرامة  عن  الّرائعة  ال�حي  ر�سالة 
االختيار مبداأ احلياة اخلالقة وجزءا ينتمي اإىل وج�دنا. 
والقراآن  ال��ّت���راة  بن  اآدم  ة  ق�سّ اختالفات يف  وج���د  ورغ��م 
بينها:-  من  نذكر  الّت�افقات  من  جمم�عة  هناك  اأّن  اإاّل 
احلديث عن اخللق وال�ّس�ؤال عن ماهّية االإن�سان وعالقته 
باهلل، وبباقي الب�سر.-الت�راة كما القراآن لهما منذ البداية 
بكرامة  امل�سا�ض  -ع��دم  وال��ب�����س��رّي��ة.  الّت�حيد  ك���ين:  اأف��ق 
ب��امل�����س���ؤول��ّي��ة  ي�سعر  اأن  ي��ج��ب  ب���اهلل  م���ؤم��ن  االإن�����س��ان.-ك��ل 
االآخر  االإن�سان  وبال�اجب: وه� ما يفر�ض احرتام كرامة 
بكل م�س�ؤولّية؛  يتحّمل حريته  االإن�سان  واحلفاظ عليها.- 
يف فعل اخلري اأو ال�ّسر. -اأ�سا�ض ال�ّسر وجذوره هي الّتكرب، 
االأخ��ذ  مع  جتّنبها،  يجب  التي  واالأن��ان��ّي��ة  االآخ��ر،  واحتقار 
اأّن تقرير امل�سري وحتقق الّذات هي �سرعّية  بعن االعتبار 
ما دامت ال ت�ؤّدي اإىل خرق امل�س�ؤولّية. اإنها اأخالق م�سرتكة 

متّكن امل�سلمن واليه�د من بناء ج�سر يف حا�سرنا.
العنيف  ال�جه  اإخفاء  ميكنه  ال  االإن�سان  اإّن  الغزايل  يق�ل 
واخل��ل��ق��ي:  الّنف�سي  تك�ينه  م��ن  ج��زء  ف��ه���  �سخ�سّيته  يف 
وقد  كبحه«.  يتم  الّذاتي  بط  وال�سّ الرتبّية  ب�ا�سطة  »لكن 
للب�سر من خالل وعيده لالإن�سان  بعداوته  اإبلي�ض  اعرتف 
وت��ك��رّبه ح��ن رف�����ض ت��ك��رمي االإن�����س��ان، وواج���ه حم��ب��ة اهلل 
بالعنف والّتهديد. اإّنه خطر »االأنا« على الب�سر حن تعلن 

عن املع�سية والّتمّرد. 
اإبلي�ض ال تنبع من حمّبة اهلل بل من  ال��ّذات عند  اإذن فهم 
الّتمّيز والرّتفع على اخلالق  ال�ّسريرة والّطامعة يف  »اأناه« 
اأو من  الفّعال هلل  خ��الل اخل�س�ع  م��ن  اأّن��ه  علماً  واخل��ل��ق، 
على  »اأناه« فيح�سل  االإن�سان من  يحّد  ال�ّسالم  اإيجاد  اأجل 
عند  ال�سعرية  الّلغة  ح�سب  اأو  نف�سه  عن  الّدقيقة  املعرفة 



شعبان 1439 هـ - أبريل 2018م

15

يختبئ  /الأّن��ه  �سعب،  كفاح  ه�  ال�ّسيطان  قتل  »اإن  اإق��ب��ال: 
اأن جنعله م�سلما،/  االأف�سل ه�،  االأكر عمًقا./  القلب  يف 

ونقتله ب�سيف القراآن«)اإقبال 1977(. 
 اإّن ممار�سة العنف ت�سعر الفاعل باأّنه متحّرر من املراقبة 
ال���ّذات���ّي���ة وم���ن م��راج��ع��ة ال�����ّذات، ف��م��م��ار���س��ة ال��ع��ن��ف تعني 
ل��ه ال��ق���ة ال��ّذات��ّي��ة، واالن��ط��الق��ة ال���الحم���دودة ال��ت��ي جتد 
ذات��ي.  نقد  ب���دون  االأخ���رى  االأج�����س��ام  حتطيم  يف  تعبريها 
امل�سامل  اآدم  ابن  اأّن  مرت�سى  �سمري  حممد  الكاتب  ويعتقد 
هابيل كان ملّحاً يف اإقناع اأخيه املمار�ض للعنف باأّنه يظلمه. 
اإنها الّث�رة ال�سلمية الفّعالة �سّد العنف. فاالبن امل�سامل ال 
ي�سعره باخلجل.  اأن  واإمّنا غر�سه ه�  اأخيه،  يريد حتطيم 
ت�اجهه  التي  الكراهّية  مقابلة  امل�ؤمن  على  يت�ّجب  وعليه 
باحلب وفعل اخلري. ففي اليه�دية القاتل مل ير من قبل 
ي�ساأل فيه اهلل قابيل  الذي  قتياًل ميتاً. ولهذا كان احل�ار 
لقابيل عن  اهلل  ���س���ؤال  يف  اليه�دية،  ودائ��م��ا يف  اأخ��ي��ه.  عن 
اأخيه »اأين ه� اأخ�ك؟« دع�ة اإىل احل�ار لكي يعرتف القاتل 
بذنبه. لهذا ففي الّن�سخة االإجنيلّية مل يكن الرّتكيز على 
بالعنف،  قابيل  ت��ه��دي��دات  يقابل  مل  مل��اذا  وت��ربي��ره  هابيل 
واإمّنا كان الرّتكيز على احل�ار، وه� ما يعك�ض داللة ق�ّية 
اإن�سان  فال  �سال.  اإن�سان  ت�بة  لقب�ل  م�ستعّد  اهلل  اأن  على 
يبقى ل��الأب��د ح��ام��اًل جل��رمي��ة ق��اب��ي��ل. وج����اب ق��اب��ي��ل عن 
مقب�ل.  غري  حار�ض  اأن��ا  »ه��ل  ا�ستنكاري:  ب�س�ؤال  ال�س�ؤال 
ففي  البع�ض.  بع�سهم  على  احلفاظ  امل�ؤمنن  يف  ُيفرت�ض 
كّل الديانات: اليه�دّية، وامل�سيحّية، واالإ�سالم، هناك اتفاق 
م�����س��رتك ع��ل��ى ح��ّب اخل��ري ل��الآخ��ري��ن وه��� ���س��ل���ك واق��ع��ي 
وملم��ض. بناء على ذلك يك�ن ابن اآدم امل�سامل مثااًل يجب 
تثبيت  اأجل  وامل�سلم�ن، ك�اجب من  اليه�د،  به  اأن يحتذي 
الب�سر.  لكّل  من�ذج  فه�  والاّلعنف،  ال�ّسلم  وثقافة  عقيدة 

ة يتعّلم امل�ؤمن�ن احلكمة. وعليه يف هذه الق�سّ
اأت����ب����اع ال���ّدي���ان���ات  ن��ل��م�����ض يف  اأن  امل����ؤ����س���ف ح���ّق���اً  ل��ك��ن م���ن 
اإىل   اأدى  مّم��ا  احلكمة،  لهذه  وا�سًحا  تغييًبا  االإبراهيمّية 
ن�س�ب حروب دم�ّية بدال من البحث عن م�سالك جديدة 
اإع���ادة الّنظر  ��روري  ��راع��ات. لهذا ك��ان م��ن ال�����سّ حل��ل ال�����سّ
ن�ساأت  ال��ت��ي  االإل��ه��ّي��ة  احل��ك��م��ة  ب��ه��ذه  واالق���ت���داء  يف حياتنا 
قيمة  وه��ي  مقّد�سة،  االإن�����س��ان  فحياة  اآدم،  بني  ميالد  م��ع 
حياة  يحتقر  من  وك��ّل  واالإ���س��الم،  اليه�دّية  بن  م�سرتكة 
اإن�سان اآخر ال يت�سّرف فقط �سّد اهلل، بل يح�سر نف�سه يف 

قابيل.  تقليد 
 بناًء على ما تقّدم تنطلق ف�س�ل الكتاب من م�قف م�سبق 
بن  �سالم  ب��دون  االأمم  بن  �سالم  ي�جد  »ال  قاعدة  يتبنى 
االأدي���ان/ وال �سالم ب��ن االأدي���ان دون ح���ار ب��ن االأدي���ان/ 
االأدي���ان«.  يف  تاأ�سي�سّية  اأبحاث  دون  االأدي���ان  بن  ح���ار  وال 
وعليه يرى الكاتب حممد �سمري مرت�سى على اخل�س��ض 
اليه�د  بن  اأي  واالإ���س��الم،  اليه�دّية  بن  واحل���ار  البحث 
��ة دون ال��ّت��ط��رق  وامل�����س��ل��م��ن، ل��ه��م��ا اأه��م��ّي��ة ك��ب��رية وخ��ا���سّ

اأتباع الّديانتن.  راعات الّراهنة بن  ريح لل�سّ ال�سّ
ل��ه��ذا ي���رى ال��ك��ات��ب اأن����ه ي��ج��ب ع��ل��ي��ن��ا ال��ّت��خ��ل��ي ال��ي���م عن 
الرّتكيز الق�سري يف العالقات بن الديانات، وعلينا عر�ض 
االإ�سالمي  »احل���ار  وه���:   21 القرن  يف  احلقيقي  الّتحدي 
يك�ن يف هذا  اأن  ح���ار م�سامل ال ميكن  فبدون  اليه�دي«. 
ي��ت��ّم فيه احل����ار، ت�سمت  ال��ذي  امل��ك��ان  ���س��الم. الأّن  ال��ع��امل 
امل�سرتك،  البحث عن  يتّم فيه  الذي  واملكان  االأ�سلحة،  فيه 
ي�س�د فيه الهدوء، ومن يق�د ح�ارا ويظهر ق�ة و�سربا يف 
االآخ��ر. وعليه احل���ار ه�  ق��ادرا على فهم  اال�ستماع، يك�ن 

اإىل عامل ك�ين ي�سمن لنا  ناأتي  م�ؤ�ّس�سة من خالله وفيه 
على  العمل  ه�  االأ�سمى  واالأدي��ان هدفها  امل�سرتك،  العي�ض 

خلق عامل مثايل.
الفريدة بن  العالقة  اإىل احلديث عن  الكاتب  بنا  لينتقل 
اإليه. ففي الّديانة اليه�دّية يعّد  اهلل واإدري�ض وكيف رفعه 
اإدري�ض من�ذجا للمعرفة الرّبانّية والعطاء يف كّل االأزمنة. 
ح��ي��ث ي���رى ال��ي��ه���د يف اإدري�������ض م��ع��ّل��م��ا ل��ل��ب�����س��رّي��ة وك��ات��ب��ا 
اهلل  رغبة  مع  فريدة  بطريقة  من�سجما  وك��ان  للح�سارة. 
واإرادته. اإّن اأول واجب الإدري�ض يف الت�راة ه� تربية الّنا�ض 
ويف  احل�����س��ارة.  تن�ساأ  لكي  ال��اّلع��ن��ف،  وع��ل��ى  ال�����ّس��الم  على 
القراآن اإدري�ض ه� رجل �سالح، تعبريا عن ميزان واعتدال 
على  ي�سّع  امليزان  هذا  يحّققه.  اأن  لالإن�سان  ميكن  داخلّي، 

العامل اأجمع.
هذا  يحاول  التي  احلياة  ن�عّية  اإىل  »�سالح«  ا�سم  وي�سري 
النبي واالأنبياء كلهم اإىل �سع�بهم وهي ال�سالم،  كما جاء 
يف مزامري داوود: »اهتم باالأتقياء، وانظر اإىل ال�سادقن،/ 
فه�  اإدري�ض  ا�سم  اأّما  ال�ّسالم«.  رجل  بيد  ه�  امل�ستقبل  الأّن 
القراآن  وله يف  ويعّلم،  يتعّلم  الذي  ال�ّسخ�ض  اأّنه  يّدل على 
��ف��ات: م��ع��ّل��م��ا ل��ل��ب�����س��رّي��ة وم���ؤ���ّس�����س��ا  وال��ي��ه���دّي��ة ن��ف�����ض ال�����سّ
بالعمل  القيام  يف  ال�ّسع�ب  درب  ينري  ور���س���ال  للح�سارة 

الح. ال�سّ
االأ�سا�سي  امل�سكل  هي  الب�سري  العنف  اأعمال  اإّن       
امل�ؤلف  يكتب  املعنى  ه��ذا  ويف  االإن�����س��ان.  وج���د  يعيق  ال��ذي 
ترف�ض  اليه�دّية  اإّن   Rabbiner رابيرن  االإرثدوك�سي 
اإن�����س��ان يحمل  ك��ل  ال��الخ��ط��ي��ئ��ة.  واإىل  امل��ث��ال��ّي��ة  اإىل  امل��ي��ل 
الّت�راة.  ت�ؤكده  ما  ح�سب  ذات��ه  يف  عف  وال�سّ الق�ة  ج�انب 
لربها  مطيعة  �سخ�سّية  اأّن���ه  على  ن���ح��ا  ال���ّت����راة  وت�����س���ر 

وقريبة منه. 
الّت�راة،  تذكره  مل  ة  الق�سّ من  فرع  في�جد  القراآن  يف  اأّما 
ت��اأت��ي احلكمة وامل��ب��داأ  وه��� نهاية زوج��ة ن���ح واب��ن��ه: وه��ن��ا 
ح�سب  الّنا�ض  ويحا�سب  يحاكم  اهلل  ال��ق��راآن:  يف  االأ�سا�سي 

اأ�سلهم. اإميانهم وتق�اهم، ولي�ض ح�سب 
       مّرة اأخرى ي�ؤّكد الكاتب على اأّن القراآن كتاب تعليمي 
على  ف��اإن  �سبق  ما  على  تاأ�سي�سا  وك���ين.  وروح��ي  اأخ��الق��ي 
ب��اأدّل��ة عقالنّية  ب��اهلل  ب��االإمي��ان  االآخ��ري��ن  اأن يقنع  امل���ؤم��ن 

اهلل.  وظيفة  فهذه  االآخ��ري��ن،  على  قا�سيا  لي�ض  فاالإن�سان 
الباحث  بها  خ��رج  ال��ت��ي  النتائج  نثمن  اأن  لنا  ميكن  ب��ه��ذا 
اإىل  اأي�سا  تطرقه  خالل  من  ون���ح  اآدم  لق�سة  درا�سته  من 
بتجّنب  وعدا  تت�سّمن  ممار�سة  باعتباره  الّت�سامح  مفه�م 
دين  الأتباع  وحماية  التدّين  حرّية  على  وت�سجيعا  العنف، 
وه�  الغريبة.  القناعات  على  و�سربا  اال�سطهاد،  من  ما 

اعرتاف اإيجابي بالّت�س�رات االإميانّية االأخرى. 
وه��� م��ا مّت احل��دي��ث عنه يف امل���ؤمت��ر ال��ث��ال��ث ل��ل��ح���ار بن 
بط مع رابيرن  االأديان يف الّدوحة بقطر �سنة 2005، وبال�سّ
الذي حتّدث عن تغرّي اإبدال يف الّديانات االإبراهيمّية التي 
تعرتف باأّن: اهلل حتّدث اإىل كّل االأمم، وكّل اأمة لها م�سلكها 
كّل  معرفة  على  ق��ادر  ب�سر  هناك  ولي�ض  اهلل،  اإىل  اخلا�ض 
»اإن  احلقيقة:  من  �سذرات  �س�ى  منلك  ال  فكّلنا  احلقيقة، 

اهلل اأكرب من كل �سعرية دينّية �سغرية«.
         ويف ال�قت الذي نتحّدث فيه عن اأخطار ن�سر اأ�سلحة 
ال���ّدم���ار ال�����ّس��ام��ل، وف�����س��ل يف حت��ق��ي��ق ال�����ّس��رط االإن�����س��اين، 
م�اطن�ن  اأّن��ن��ا  على  ذوات��ن��ا  نفهم  اأن  اأّوال  علينا  يجب  ك��ان 
واليه�دّية  الك�كب،  هذا  م�س�ؤولّية  نتحّمل  كّلنا  عاملّي�ن. 
وامل�س�ؤولّية  الّذاتّية  امل�س�ؤولّية  اأخ��الق  يعّلماننا  واالإ�سالم 
ال��ع��امل��ّي��ة. واأخ����الق امل�����س���ؤول��ّي��ة ه���ذه ي��ت���ج��ب ع��ل��ى اليه�د 

اأن يحّقق�ها.  وامل�سلمن 
ك��م��ا ي��ع��ّد ال��ّت�����س��ام��ح ج���زءا ج���ه��ري��ا يف ال��ّدي��ان��ة ال��ي��ه���دّي��ة 
للّت�سامح،   جيدة  ت�سّ�رات  وج�د  اإىل  اإ�سافة  واالإ�سالمّية، 
تق�مان  ال  باأّنهما  تعرتفا  اأن  الّديانتن  على  يجب  ولكن 
بهذا دائما، ويت�ّجب عليهما جتاوز اأخطاء املا�سي والّت�جه 
الن�س��ض  رك���زت  ح��ن  يف  ب���االأم���ل.  م��ل��يء  م�ستقبل  ن��ح��� 
الدينية يف ق�سة اأي�ب على قيمة االأمل باعتبارها جزءا من 

ال�سابرين.  للم�ؤمنن  الب�سرية، وحتديا  الكين�نة 
التي  احل���ارّي��ة  على  ي��رّك��ز  الباحث  اأّن  ن�ستنتج  هنا          
جتمع امل�ؤمن باهلل، ويجب فهم حياة امل�ؤمن على اأّنها ح�ار 
متعّدد مع اهلل. وهذا احل���ار ي�جد يف احلياة على ثالثة 
م�ست�يات: ال�حي الذي ي�ؤثر يف تفكري االإن�سان، و اخللق 

اآية ربانّية، والتجربة املعا�سة.  باعتباره 
وع���ل���ي���ه، ف������اإّن ف�����س��ل االأّم�������ة يف حت��ق��ي��ق االآي������ة ال��ك��رمي��ة: 
يف  مت�ا�سل  ت��اري��خ��ي  ف�سل  ه���  و���س��ط��ا«،  اأّم���ة  »وجعلناكم 
العنف  عليه  يربهن  الي�م  وف�سلها  ال�ظيفة،  هذه  حتقيق 
اأن يختفي.  ي��ري��د  ال��ذي ال  ال�ّسر  االأم���ة، ه��ذا  ي��غ��زو  ال��ذي 
اأن تتحّقق دع�ات الكاتب اإىل احل�ار بن اليه�دّية  وع�سى 
واالإ�سالم، على االأقل يف املجال الّناطق بالّلغة االأملانية، يف 
االإ�سالمي  عاملنا  يف  الّنبيلة  ال�ظيفة  ه��ذه  تعميم  انتظار 

�سمن مراعاة التعددية. 
----------------------

والحوار  أيوب  نوح،  إدريس،  الكتاب:»آدم، 
الديني في القرآن والتوراة وللقرآن«
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في أصول العرب رحلة في آثار العربية السعودية

رومولو لوريتو

عزالدين عناية *

ليِفراني، وباولو ماتييه، وباولو بروساسكو، وأليساندرو دو  اإليطاليين، مثل ماريو  اآلثار والمؤرخين  العديد من علماء  يولي 
ميغري، البالَد العربية اهتماما خاصا في أبحاثهم. وقد ُأزيح الستار بفضل هؤالء وغيرهم عن سلسلة من الكشوفات، كما 
ُأنجزت في الغرض جملة من األبحاث، غّطت، بشكل خاص، العصور القديمة للمنطقة. البارز أن نزرا قليال من تلك األعمال قد 
وصل صداها إلى الثقافة العربية عبر لغات وسيطة، وفي غالب األحيان بقيت حبيسة اللغة اإليطالية، لندرة التراجمة من تلك 
اللغة في أوساط العرب. وهي من المفارقات التي تحّد من التواصل بين الثقافتين اإليطالية والعربية، رغم الجوار الجغرافي 

والتداخل التاريخي الذي يجمع الحضارتين.
الباحث اإليطالي رومولو لوريتو هو أحد تالمذة تلك المدرسة التاريخية التي يطبعها انشغال بالمنطقة العربية. وقد سبق له 
أن نشر ضمن منشورات جامعة »األورينتالي« في نابولي مؤلَّفا بعنوان: »الهندسة السكنية والقصور الملكية في جنوب شبه 
الجزيرة العربية خالل حقبة ما قبل اإلسالم )القرن السابع ق. م- القرن السادس م(« )336 صفحة(. كما أنه بصدد إصدار مؤلف 
جديد بعنوان »الهندسة المعمارية الدينية في جنوب شبه الجزيرة العربية«، ضمن منشورات الجامعة المذكورة. فضال عن 
مشاركات له في ملتقيات علمية، وصياغة جملة من التقارير األثرية عن شبه الجزيرة. وهو في الوقت الحالي المكلَّف بالبعثة 

األثرية اإليطالية في العربية السعودية.

ك��ت��اب��ه »يف اأ����س����ل ال���ع���رب« ال���ذي ن��ت���ىل ع��ر���س��ه ه��� من 
ح�ل  تتمح�ر  التي  االأث��ري��ة،  التاريخية  االأع��م��ال  �سنف 
ال�سع�دية،  للعربية  اهتمام  اإي���الء  م��ع  اجل��زي��رة  منطقة 
ح�سب  املنطقة  بقيت  فقد  القدمية.  الع�س�ر  اإّب��ان  وذل��ك 
ت��ق��دي��ر ال��ب��اح��ث مب��ن��اأى ع��ن ع��ل��م��اء االآث����ار ل��ع��دة اأ���س��ب��اب، 
القدمي.  املنطقة  بتاريخ  لالإحاطة  حماولة  ه�  والكتاب 
باحت  ما  خالل  من  لذلك  ح��سلة  الباحث  ي�س�غ  حيث 
به الك�س�فات االأثرية ُبعيد االنفتاح على البعثات االأثرية 
مبثابة  �ساحبه،  ي�رد  كما  الكتاب،  ياأتي  لذلك  االأجنبية. 
ال��ت��ت��ّم��ة مل��ا ���س��رع ف��ي��ه ع���امل االآث����ار االإي���ط���ايل األ��ي�����س��ان��درو 
يف  خ�س��سا  اليمن،  يف  اأبحاثه  ت��رّك��زت  ال��ذي  ميغري  دو 
املن�س�ر  اليمن«  اآثار  يف  رحلة  ال�سعيدة..  »العربية  كتابه: 

�سنة 1996.
ق مبنطقة اجلزيرة، �ساد حكٌم  وجراء تاأخر اال�ستغال املعمَّ
هام�سية،  املنطقة  اأّن  االآثار  علماء  بن  ال�سالف  يف  خاطٌئ 
الع�س�ر  يف  احل�ساري  واالإجن��از  املدينة  انتفاء  يعني  مبا 
القدمية، غري اأّن ذلك الراأي �سرعان ما تبّدد مع انطالق 
اأّن  بّينت  التي  االأث��ري��ة،  البعثات  وت��ع��دد  االأوىل  االأب��ح��اث 
�سياق  اأّن  الح  واإن  حتى  بالتط�رات.  حافٌل  املنطقة  تاريخ 
ر« ون�ساأة »املدينة« )1200 ق.م(، كالهما قد جاءا  »التح�سّ
)ال���رك��اء  اأوروك  يف  ح�سل  مب��ا  مقارنة  م��ت��اأّخ��ر،  زم��ن  يف 
»املدينة/ ن�ساأة  من  �سنة  األ��ف��ْي  م��رور  بعد  اأي  العراقية(، 

الدولة« يف اأوروك.
العربي  مفه�م  حتديد  الباحث  يحاول  كتابه  م�ستهّل  يف 

الت�سمية  ت�ّلدت  وكيف  االآ�س�رين،  منظ�ر  من  وداللته 
ب�سرية قاطنة يف اجلزيرة،  تاريخيا كداللة على جتمعات 
مفردة  اأوردت  ال�ساأن  يف  نقي�سة  اأقدم  على  ال�س�ء  م�سّلطا 
الثالث )854- �سلمن�سر  االآ�س�ري  امللك  اإىل  تع�د  العرب، 

ن�سٍر  ع��ن  ت��ت��ح��ّدُث  ال�����س���داء«  ب�«امل�سّلة  ُت��ع��رف  ق.م(   824
حت��ق��َق يف ال��ع��ام 835 ق��ب��ل امل���ي���الد. ك��م��ا ي��ح��اول ال��ب��اح��ث 
ا�ستنطاق املق�الت الت�راتية اأي�سا ب�ساأن الت�سمية، وكذلك 
يتمّعن  ثم  اجلزيرة،  جن�ب  ح�سارات  من  املتاأتية  امل�سادر 
املنطقة،  قاطني  ب�ساأن  وال��روم��ان  االإغ��ري��ق  اأورده  م��ا  يف 
�سليمان  ال��ن��ب��ي  م��ع  ال��ق��راآين  امل��ذك���ر  خ��ب��اي��ا  اإىل  لينتقل 
على  ل�ريت�  ل��دى  ق��رارا  نلحظ  ال  لكن  ال�سالم(.  )عليه 
اأو ترجيحا ب�ساأن م�سّمى العرب، بل تنقال بن  راأي معن 

االأقاويل. خمتلف 
اإزاحة  ينبغي  ب�«حقيقة  املعن�ن  الكتاب  من  االأول  الق�سم  يف 
الباحث  يتتّبع  حماور.  عدة  يت�سمن  ما  وه�  عنها«،  ال�ستار 
ال��ت�����س��ّك��ل امل��رف���ل���ج��ي ل�����س��ب��ه اجل���زي���رة ال��ع��رب��ي��ة، وي��ت��ن��اول 
عن  عبارة  وه�  املنطقة.  ب�ساأن  واملناخية  املادية  التف�سريات 
وم��ادي��ا.  ج��غ��راف��ي��ا  املنطقة  مبن�ساأ  يتعلق  مت��ه��ي��دي  م��دخ��ل 
وحتت عن�ان »من التنا�سي اإىل االكت�ساف جمددا« للمنطقة، 
مع  ح�سل  امل�ستجّد  احل�س�ر  ذل��ك  اأّن  اإىل  الباحث  ي��ذه��ب 
م�ست�ى  على  واأم��ا  و�سلم(،  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي 

علمي فمع االكت�سافات احلديثة واأُوىل البعثات العلمية.
التاريخ«،  ب�«ما قبل  الكتاب واملعن�ن  الثاين من  الق�سم  يف 
اإب��ان  املنطقة  يف  االأوىل  احل��ي��اة  مظاهر  ال��ب��اح��ث  ي��ت��ن��اول 

الع�سر احلجري، وه� ما يخ�س�ض له حم�را على حدة. 
ويف حم����ر اآخ���ر ي��ت��ن��اول ال��ع�����س��ر ال���ربون���زي وال��ت��ح���الت 

املناخية وبداية م�سار الت�سحر الذي حلق املنطقة.
امل���دن«.  اإىل  ال����اح���ات  »م���ن  ب���  امل��ع��ن���ن  ال��ث��ال��ث  الق�سم  يف 
املنطقة،  �سهدتها  التي  التح�سر  اأط����ار  الباحث  يتناول 
منذ مملكة مدين ومرورا مبدن حمطات الق�افل جن�ب 
اجلزيرة. ليخ�س�ض الف�سل الثالث اإىل البناء االجتماعي 
�ض اإىل اجَلمل وتدجينه،  وت�سكالته. يلي ذلك ف�سٌل ُخ�سّ
مقت�سب  بحديث  ذلك  ُيتبع  ثم  املنطقة،  تاريخ  يف  امل�ؤثر 

عن لغات املنطقة.
االألفية  يف  اجلزيرة  »ممالك  ب�  املعن�ن  الرابع  الق�سم  ويف 
امل��ن��ط��ق��ة  ال��ب��اح��ث ع���الق���ات  ت���ن���اول  امل���ي���الد«  االأوىل ق��ب��ل 
اإىل  ت��ط��ّرق يف حم���ر الح��ق  ث��م  والبابلين،  ب��االآ���س���ري��ن 
لتلي  االأن��ب��اط.  ث��م  اللخمين  اإىل  وانتقل  حليان  مملكة 
ذل���ك ح������س��ل��ة مل���ا ت������س��ل��ت اإل���ي���ه احل��ف��ري��ات االإي��ط��ال��ي��ة 

الفرن�سية يف منطقة دومة اجلندل.
رومانية  حمافظة  »م��ن  ب���  امل��ع��ن���ن  اخل��ام�����ض  الق�سم  ويف 
�سمال  يف  روم��ا  ح�س�ر  فيه  ير�سد  االإ���س��الم«.  ح��دث  اإىل 
كانت  م��ا  ال��رْوم��ن��ة  اأّن  اإىل  ال��ب��اح��ث  ليخل�ض  اجل���زي���رة، 
عميقة، وما كانت بالغة التاأثري يف جزيرة العرب عم�ما، 
يف  ���س���اء  هام�سيا  ال��روم��ان��ي��ة  الثقافة  ح�س�ر  ك��ان  حيث 

�سمال اجلزيرة اأو يف جن�بها.
ب� »جتارة  املعن�ن  الكتاب  واالأخ��ري من  ال�ساد�ض  الق�سم  يف 
الن�ساط  فيه  يتناول  ع��امل��ي«،  اقت�سادي  نظام  ال��ق���اف��ل.. 
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اآخ���ر خا�ض  اإىل حم���ر  ينتقل  ث��م  امل��ن��ط��ق��ة.  ال��ت��ج��اري يف 
املظاهر  تناول  عن  ف�سال  والت�حيد،  واالآل��ه��ة  باالإن�سان 

الفنية قبل االإ�سالم.
العنا�سر  نلمح  اأن  ميكن  البحث،  م�ستندات  يف  متعّنا  ل� 
فيه  االأول���ي��ة  ج��اءت  وبالتايل  اأث��ري،  البحث  اأّن  التالية: 
امل�ؤلفات.  تلتها  املكان  عن  على  امل�ج�دة  املادية  للم�سادر 
ما  ويف  وحري�سا،  مدققا  الباحث  كان  االأول  ال�سنف  ويف 
باللغات  م�ؤلفات  على  امل���ؤل��ف  اعتمد  فقد  بالثاين  تعّلق 
والفرن�سية  واالإيطالية  االإجنليزية  التالية:  االأوروب��ي��ة 
م��راج��ع  م���ن  اأورده  االأمل���ان���ي���ة. وم���ا  واأه���م���ل  امل������س���ع  يف 
فهي  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��زي��رة  م��ن  ع���رب، خ�س��سا  ل��ب��اح��ث��ن 
مدونة اأ�سا�سا باالإجنليزية. كما مل يعد الباحث يف م�ؤلفه 
من  حليانية  »ن��ق������ض  بالعربية  وح��ي��د  ع��ن���ان  اإىل  ���س���ى 
اهلل  دخيل  ح�سن  ب��ن  ح�سن  تاأليف  م��ن  ال��ع��ال«،  منطقة 
اأب� احل�سن، من من�س�رات وزارة املعارف ال�سع�دية 2002، 
الناحية  هذه  من  مرتجم.  ب�ا�سطة  ح�سل  ذلك  اأن  اأق��ّدر 
ث��م��ة ن��ق�����ٌض يف م�����س��ادر ال��ك��ت��اب وم��راج��ع��ه، ال��ق��دمي منها 
خباياها  وت��ب��ن  ال��ق��دمي��ة،  ال��ل��غ��ات  فا�ستقراء  واحل��دي��ث. 
امل��ادي��ة،  االآث���ار  تفّح�ض  ع��ن  ���س��اأن��ا  ي��ق��ّل  ال  الفيل�ل�جية، 
من  كثري  وم��ع  معه  مطم��سا  ن��راه  اجلانب  ه��ذا  اأّن  غري 
االآث���اري���ن ال��غ��رب��ي��ن امل��ع��ا���س��ري��ن ع��ن��د ت��ن��اول حما�سن 
حمدود  بالعربية  ل�ريت�  الباحث  فاإملام  القدمية.  اللغات 
معرفة  يتعدى  وال  الدنيا،  امل�ست�يات  ح��دود  يف  اأي  ج��دا، 
اأت�ساءل،  لذلك  الكلمات،  بع�ض  تهجي  اأو  املفردات  بع�ض 
لباحث  ك��ي��ف  ال��ك��ت��اب،  امل��ب��ذول يف  للجهد  اح��رتام��ي  م��ع 
بالعربية  اإمل��ام��ه  م��ع حم��دودي��ة  العربية  اآث��ار اجل��زي��رة  يف 
اأن  واحل��دي��ث،  منها  ال��ق��دمي  ولهجاتها،  املنطقة  وبلغات 
يغامر وي�سرع يف كتابة خال�سة تاريخية. فقد جعل نق�ُض 
ن بالعربية عن  االإملام بالعربية امل�ؤلَف يف قطيعة مع ما ُدوِّ
غريهما  ويف  و�س�ريا  العراق  ويف  القدمي.  املنطقة  تاريخ 
ن���ت  م��ن امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة م���ؤل��ف��ات م��ه��م��ة يف ال�����س��اأن، ُدوِّ
يتي�سر  االأجنبية، فكيف  اللغات  اإىل  ُترَتجم  بالعربية ومل 
بتاريخ  العلمي  االإمل��ام  اإّن  املنطقة؟  برتاث  ال�سائب  االإمل��ام 
املنطقة ال غنى فيه عن العربية؛ ولكن ذلك اأمٌر م�سك�ت 
عنه يف الدرا�سات الغربية التي تناولت ال�سرق عامة، مما 

اأوقع العديد يف اأخطاء فادحة.
يحاول  خمت�سرة،  واإط��الل��ة  ع��ام��ا  م��دخ��ال  الكتاب  يبقى 
ولي�ض  اجل��زي��رة،  �سبه  ت��اري��خ  ع��ن  ب�سطة  اإع��ط��اء  �ساحبه 
املنطقة يف  لتاريخ  و�ساملة  اأو قراءة متاأنية  بحثا مف�سال 
املنطقة  اأّن  من  متاأٍت  االأمر  اأّن  ونقّدر  القدمية.  الع�س�ر 
م�سحا  اأو  الكفاية  فيه  مبا  معّمقة  اأبحاثا  بعُد  ت�سهد  مل 
الرافدين  وادي  يف  امل��ج��اورة  املناطق  غ��رار  على  �سامال، 
مبا  االأث���ري،  البحث  م�ست�ى  على  اخل�سيب،  ال��ه��الل  اأو 

ي�سمح باإعداد روؤية �ساملة.
القدمية  الع�س�ر  يف  للغ��ض  حم��اول��ٌة  الكتاب  ذل��ك،  م��ع 
على  يقت�سر  مل  اأن��ه  اأي  و���س��ام��ل،  وا���س��ع  ب�سكل  للمنطقة 
ع�سر دون اآخر، اأو على حقل اأثري دون غريه. ولعل نقطة 
امل�ساحة  الأن  اأي�سا،  �سعفه  نقطة  هي  تلك  الكتاب  ف��رادة 
به  اأن يحيط  والع�س�ر متعددة، وه� ما ال ميكن  �سا�سعة 
باحث مبفرده يف بحث م�جز، اإن نظرنا اإىل حجم الكتاب 

و�سحيح  مقت�سب.  ب�سكل  امل�ا�سيع  اإىل  التطرق  وكيفية 
التي انفتحت  اأُجِنزت يف الفرتة  الدرا�سات  العديد من  اأّن 
مل  ولكنها  االأجنبية،  االأثرية  البعثات  على  املنطقة  فيها 
اق��ت�����س��رت على  ال��درا���س��ات  ف��ج��ّل  ���س��ام��ل،  م�����س��ٍح  اإىل  تنته 
حق�ل حمددة. وتبعا مِلا اأراده امل�ؤلف من كتابه »يف اأ�س�ل 
االأبحاث  تط�ر  اآخر  عن  عام  تقرير  مبثابة  فه�  العرب«، 
يف  املكّلف  ه���  ��ف  امل���ؤلِّ واأن  خ�س��سا  املنطقة،  يف  االأث��ري��ة 
العربية  يف  االإي��ط��ال��ي��ة  االأث��ري��ة  بالبعثة  احل���ايل  ال���ق��ت 
دو  األي�ساندرو  ال��راح��ل  اأ���س��ت��اذه  خلف  اأن  بعد  ال�سع�دية، 
�سادرة  متن�عة  درا���س��ات  ثمة  �سحيح  امل��ج��ال.  يف  ميغري 
ُف�����س��ح ل��ه��ا جم���ال التنقيب  ع��ن ال��ب��ع��ث��ات االأج��ن��ب��ي��ة ال��ت��ي 
نتائجها  ج��ّل  لكن  ال��ث��ال��ث��ة،  االأل��ف��ي��ة  مطلع  منذ  االأث���ري 
معينة  واح��ات  اأو  حم��ددة  بحق�ل  مرتبطة  درا�سات  كانت 

اأو م�سائل حم�س�رة.
ل�ريت�  روم�ل�  الباحث  به  �ساغ  ال��ذي  اللغ�ي  االأ�سل�ب 
كتابه وا�سح وب�سيط، وال يثقل على القارئ غري املخت�ض 
ال��ق��ارئ  ي�ست�سيغه  ف��ك��ت��اب��ه  ال���ق���دمي.  وال���ت���اري���خ  ب���االآث���ار 
املهتم  ال���ق���ارئ غ��ري  ي��ج��د  اأن  ال��غ��ال��ب  اإذ  اأي�����س��ا.  ال���ع���ادي 
بامل�ؤلفات االأثرية ثقال، يف هذا الكتاب ثمة ت�سل�سل وثمة 
ما  اإىل  حم���ر  وم��ن  اآخ��ر  اإىل  م��س�ع  م��ن  �سل�ض  انتقال 
العلمية،  الكتابة  ���س��روط  الباحث  راع��ى  وق��د  ه��ذا  يليه. 
�سفحة(.   39( معتربا  حيزا  الكتاب  فهار�ض  ح��ازت  فقد 
ت���زع��ت ب��ن ف��ه��ر���ض ع���ام ل��ل��م��راج��ع وامل�������س���ادر، وف��ه��ر���ض 
وفهر�ض  االآل��ه��ة،  باأ�سماء  وفهر�ض  النقائ�ض،  ملجم�عات 
ب��اأ���س��م��اء االأع���الم وال�����س��ع���ب وال��ق��ب��ائ��ل، وف��ه��ر���ض باأ�سماء 
الف�ت�غرافية  لل�س�ر  االأماكن واجلهات، ومراجع كذلك 
اأردف  ال��داخ��ل��ي��ة  امل��ع��ن���ن��ات  اإىل  واخل���رائ���ط. وب��االإ���س��اف��ة 
الكتاب  حا�سية  على  م���ج��زة  مبلخ�سات  م���ؤل��ف��ه  ال��ك��ات��ب 
كما  وال�سفحات.  الفقرات  فح�ى  على  االط��الع  لتي�سري 
وقد  �س�رة(   148( الكتاب  يف  الت��سيحية  ال�س�ر  تعددت 

غطت تقريبا كافة حماور الكتاب وخمتلف امل��س�عات.
وب�سكل عام، ال نقف على روؤية عميقة ب�ساأن تاريخ املنطقة 
من  االنطالق  بذلك  ونق�سد  روم�ل�،  كتاب  يف  املدرو�سة 

ب�ساأن  تف�سريات  ل�سياغة  االنتهاء  اإىل  املكت�َسفة  املعطيات 
اأّن ال��ب��اح��ث ه��� يف  اجل���زي���رة. ون��ع��ي��د ذل���ك اإىل ���س��ب��ب��ن: 
املت�فرة  املعل�مات  اأّن  والثاين  العلمي،  م�س�اره  م�ستهل 
�سئيلة  تزال  ال  الراهن،  التاريخ  يف  العربية  اجلزيرة  عن 
مقارنة مبنطقة الهالل اخل�سيب اأو وادي الرافدين، مبا 
ال ي�سمح بعر�ض قراءات معّمقة عن تاريخ املنطقة. ولعل 
ال�قت  يف  روم���ل���،  الباحث  عمل  ميّثلها  التي  االإ���س��اف��ة 
احل����ايل، يف ت���ف��ري خ��ال���س��ة ع��ام��ة ع��ن م��ا���س��ي اجل��زي��رة 
حد  الغربية  االأث��ري��ة  االأب��ح��اث  اإل��ي��ه  خل�ست  م��ا  بح�سب 

الراهن. التاريخ 
الكتاب.  يف  اأحيانا  خم��لٌّ  اإي��ج��اٌز  ثمة  ذل��ك،  اإىل  باالإ�سافة 
مفاهيم  اإىل  ع���دة  يقت�سي  ال��ع��رب«  اأ���س���ل  »يف  فالبحث 
االج��ت��م��اع امل��ح���ري��ة، ون��ق�����س��د م��ف��ه���م ال��ق��ري��ة وامل��دي��ن��ة 
والقبيلة وال�احة وال�س�ق واالأط�ار احل�سارية، واأي �سكل 
املنطقة،  الذي عرفته  التط�ر احل�سري،  اأ�سكال  اآخر من 
وه� ما كان غائبا. يف ال�اقع كنت اأنتظر خال�سًة تاريخيًة 
ت��ف��ي امل������س���ع ح��ق��ه، وت���ع���رّب ع���ن امل���خ���زون االج��ت��م��اع��ي، 
املبكرة،  اأ�سكاله  يف  امل�ؤ�س�ساتي  والبناء  العقدي،  والتط�ر 
التاريخ  اأمام عنا�سر متناثرة من  نف�سي  اأين وجدت  غري 
واخلال�سة  اجلامعة  ال�سياغة  اإىل  اأحيانا  تفتقر  القدمي 

العميقة.
اعتماده  يف  كال�سيكي  اأث���ريٌّ  ب��اح��ٌث  امل���ؤل��ف  ع���ام،  وب���ج��ه 
اعتمد يف  وخ��رب.  وك�سف  ق�ل  اأورد من  ما  كل  املراجع يف 
تاأليف كتابه، على م�ست�ى كرون�ل�جي، منهجا حتقيبيا، 
املنطقة  تاريخ  اأط���ار  االإمل��ام مبختلف  وح��اول من خالله 
كما  والكتاب  امل�سائل.  من  العديد  يف  اإيغال  دون  القدمي، 
وال��ق��دمي��ة  االأوىل  االأ����س����ل  يف  ب��ح��ٌث  ه���  ���س��اح��ب��ه  اأراده 
ال  ولكنها  ودّق���ة  ح���ذرا  امل�����س��األ��ة  تتطّلب  �سحيح  ل��ل��ع��رب. 
اأحيانا.  روم�ل�  الباحث  فعل  كما  اإيجازا مفرطا  تقت�سي 
م��ا ك��ّن��ا ن��ت��م��ن��اه اأن ي����يل امل����ؤل���ف ع��ن��اي��ة اأوف����ر اإىل ل��غ��ات 
اآنفا  اأ�سرنا  وكما  به.  نظفر  مل  ما  وه�  القدمية،  املنطقة 
املنطقة،  ت��راث  يف  اللغ�ي  التك�ين  �سعف  عن  ن��اجت  ذل��ك 
بلغات  حم��دودة  ودرايته  مقتدرا  اأثريا  باحثا  نت�س�ر  فال 

املنطقة املعمرة منها والبائدة.
ي��ب��ق��ى ال��ك��ت��اب م��دخ��ال م��ي�����ّس��را وم��ف��ي��دا ل��درا���س��ة ت��اري��خ 
البحث  ميّثل  ه��ن��ات،  م��ن  فيه  م��ا  وعلى  ال��ق��دمي.  املنطقة 
را مل��ا ي��ف��ي��ده م��ن اإخ���ب���ار ع��ّم��ا ت������س��ل��ت اإل��ي��ه  اإجن����ازا م���ق���دَّ
بالبعثة  م��ك��لَّ��ف��اً  غ���دا  ���س��اح��ب��ه  واأن  خ�����س������س��ا  االأب���ح���اث، 

االأثرية االإيطالية يف العربية ال�سع�دية.
----------------------

آثار  العرب.. رحلة في  الكتاب: في أصول 
العربية السعودية.

تأليف: رومولو لوريتو.
باللغة  )مــيــالنــو(  مـــونـــدادوري،  الــنــاشــر: 

اإليطالية.
سنة النشر: 2017.

عدد الصفحات: 298 ص.

* أستاذ تونسي بجامعة روما
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آخر اإلصدارات في اللغة اإلسبانبة: 
)كلثوم بوطالب(

عنوان الكتاب: لماذا اإلسالم؟ حياتي كامرأة 
أوروبية ومسلمة

المؤلف: أماندا فخيراس فيرنانذيث
البلد: إسبانيا

دار النشر: بينينسوال
السنة: 20فبراير 2018
عدد الصفحات: 2016

تــقــدم الــكــاتــبــة رســالــة عــن اإلســـالم وقيمه 
وتدافع من خاللها عن اإلسالم دون تعصب 
وتثير من خالله التحيزات التي يتعرض إليها 

المسلمون في الغرب.

عنوان الكتاب: األفالطونية والصوفية: قراءة 
صوفية لقصة أهل الكهف.

المؤلف: خوردي ديلكولوس كاستاس
البلد: إسبانيا

دار النشر: مانداال
السنة: 31 يناير2018
عدد الصفحات: 176

لألنماط  صوفية  قـــراءة  الكتاب  هــذا  يقدم 
والنماذج الواردة في قصة أهل الكهف.

******

آخر اإلصدارات في اللغة الصينية:
)لينغ وانغ(

التقليد  اإلسالمية:  الشرائع  الكتاب:  عنوان 
والتحديث

المؤلف: ما مينغشيأن
البلد: الصين

دار النشر: دار النشر التجاري
السنة: 2017-10  

عدد الصفحات: 152
ــع  ــشــرائ ــخــتــّص بـــدراســـة ال ــذا الــكــتــاب ي هــ
الباب  بــابــيــن،  مــن  يتكون  وهــو  اإلســالمــيــة، 
حيث  فــصــول  ثــمــانــيــة  عــلــى  يــحــتــوي  األول 
نشأة  العمودي  المستوى  من  يستعرض  
الممتد  التاريخ  خــالل  واتجاهاتها  الشريعة 
ل1400 سنة ونيف، ويحلل الظروف االجتماعية 
الحقب  مختلف  فــي  تــطــورهــا  فــي  الــمــؤثــرة 
الــتــاريــخــيــة وخــواصــهــا األســاســيــة والــعــالقــة 
الدول  نمو  وبين  بينها  والتفاعلية  الجدلية 
ويــفــســر شأنها  اإلســالمــيــة،  والــمــجــتــمــعــات 
تاريخيا؛  اإلسالمية  الدول  مسير  في  ودورها 
ــبــاب الــثــانــي يــضــم ثــمــانــيــة فــصــول حيث  ال
مسائل  عــدة  األفقي  المستوى  من  يعرض 
ويدرسها  الشريعة  تحديث  تخص  مهمة 
تطور  احتمال  إلى  يشير  ثم  من  حدة  على 
مما  العولمة  خلفية  في  مستقبال  الشريعة 

يوفر للقارئ قالبا لمعرفة الشريعة. 

المسلمين  شأن  في  دراسة  الكتاب:  عنوان 
في أوروبا

المؤلف: وانغ بو
البلد: الصين

دار النشر: دار نشر أحداث الساعة 

السنة: 2017-4 
عدد الصفحات: 100

أدخــــلــــت الــــــــدول األوربـــــيـــــة الــمــهــاجــريــن 
ــن الــعــالــم اإلســـالمـــي من  الــمــســلــمــيــن  مـ
الحرب  انطفاء  بعد  أرضها  بناء  إعــادة  أجــل 
ــي  األورب االتــحــاد  وضــع  ثــم  الثانية،  العالمية 
سياسات  من  سلسلة  األوربية  الدول  وكبار 
معايشة المهاجرين بموجب مبدأ المساواة  
المهاجرين  لحل مشكلة معايشة  بزعمهم 
المهاجرين  أن  مع  األوربية.  المجتمعات  في 
الحياة  فــي  االشـــتـــراك  حــاولــوا  المسلمين 
أن  إال  المهجر  في  والسياسية  االجتماعية 
لم  األوربية  المجتمعات  بعامة  مخالطتهم 
وبين  بينهم  للتفاوت  نتيجة   بسلس  تجر 
إلى  واقتصاديا  اجتماعيا  مكانة  األوربيين 
جانب الخالفات دينيا وثقافيا. وفي السنوات 
تنتشر  اإلســالمــيــة  التطرفية  بــدأت  األخــيــرة 
فــي حــدود أوربـــا إضــافــة إلــى أزمــة الالجئين 
في  المسلمين  شأن  جعل  مما  المسلمين 

أوربا أكثر تعقيدا.

ــكــتــاب: ســيــرة جــولــة فــي الــشــرق  عــنــوان ال
األوسط األكبر

المؤلف: تشانغ شينقانغ
البلد: الصين

قــوانــغــشــي  جــامــعــة  نــشــر  دار  ــنــشــر:  ال دار 
للمعلمين

السنة: 2017-2
عدد الصفحات: 428

ــاب: اســتــعــرض الــكــاتــب  ــكــت مــلــخــص عـــن ال
األكبر وحضارتها  األوسط  الشرق  تاريخ دول 
التاريخ  حيث  من  وبحث  فيها،  تجوله  أثناء 
التاريخية  العلل  الدولية  والسياسة  البشري 
الحروب  تتالي  إلــى  ــؤدي  ت التي  والواقعية 
في هذه المنطقة بما فيها الشرق األوسط 
ــاز، كــمــا تضمن  ــقـــوقـ إفــريــقــيــا والـ وشـــمـــال 
نظره  ووجــهــات  الكاتب  مالحظات  الكتاب 
تجاه التبادل بين مختلف الحضارات البشرية 

ونموها.

إصدارات عالمية جديدة
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عــنــوان الــكــتــاب: مــجــمــوعــة رســائــل الــنــدوة 
الدولية حول الوسطية اإلسالمية

المؤلف: وانغ زوأن، تشان قوانغيوان
البلد: الصين 

دار النشر: دار نشر الدين والحضارة
السنة: 2017-2

عدد الصفحات: 231
استضافت جمعية التبادل الديني والثقافي 

باالشتراك الصينية 
الدولية  الندوة  الصينية  اإلسالم  مع جمعية 
حول الوسطية اإلسالمية، التي انعقدت في 
مدينة اورومتشي بمقاطعة شينجيانغ يوم 
تدور  الندوة  هذه  وكانت   ،2016 عام  يوليو   20
معارضة  الوسطية  تبشير   « موضوع  حــول 
اإلسالم  أمام  الصارم  الواقع  تجاه  التطرفية« 
أماكن  في  العنيفة  اإلرهابية  والنشاطات 
الوسطية  فــكــرة  فــي  بحثت  حــيــث  الــعــالــم 
عقائد  جــانــب  مــن  عمقها  إلـــى  اإلســالمــيــة 
المفيدة  الخبرات  وعرضت  المقدس  الكتاب 

من مختلف الدول في مقاومة التطرفية. 

عنوان الكتاب: المختار من المواعظ الجديدة 
المبوبة

المؤلف: ما شيان وو، تيه مينغليانغ
البلد: الصين

دار النشر: دار نشر الدين والثقافة
السنة: 2017-2

عدد الصفحات: 358
بهانان  اإلســالم  جمعية  قبل  من  تأليفه  تم 
بتشانغجو،  اإلســالمــيــة  الــعــلــوم  ومــعــهــد 
بما  جانبا  العقائد من عشرين  فّسرت  حيث 

والخالصة  والعلم  والسالمة  الوطنية  فيها 
ــبــراءة  والــوســيــطــة والــرحــمــة والــتــضــامــن وال
ــم والــحــديــث  ــكــري ــرآن ال ــقـ مــقــتــبــســة مـــن الـ
ليكون  واألحكام  األعــالم  ومضيفة  الشريف 

الكتاب مفيدا في فهم العقائد.

آخر اإلصدارات في اللغة األلمانية: 
)رضوان ضاوي(

الكتاب: سلطان وشعب- عمان على طريق 
الديمقراطية؟

الكاتب: فريد شولتس 
دار النشر: هانس شيلر،  صفحة 96، 2018.

كــتــاب ثــنــائــي الــلــغــة ألــمــانــي-إنــجــلــيــزي مع 
في  السياسي  النظام  عــن  يتحدث  ملحق 
سلطنة عمان ودول الخليج )باللغة األلمانية 
الصور  من  ومجموعة  فقط(،وبيبليوغرافيا 
واألسود.  وقد  األبيض  باللون  الفوتوغرافية 
دول  على  الغرب  إلحاح  إلــى  الباحث  تطرق 
سياسية،  بــإصــالحــات  يــقــومــوا  بـــأن  الخليج 
وكان االستثناء هو سلطنة عمان باعتبارها 
أجــوبــة  وقــدمــت  المنطقة  هـــذه  مــن  جـــزءا 
الــديــمــقــراطــيــة. فبعد  إيــجــابــيــة فــي مــجــال 
البداية  منذ  سعى  قابوس  السلطان  تولي 
إلى  وإدخالها  التطور  إلى  البالد  قيادة  إلى 
عــادات  له  مجتمع  ظل  في  الحديث  العصر 
وتقاليد والتزامات قبلية، لكن بوعي وطني 

وقومي، وتعايش مميز.

مصر  العربية:  البلدان  مــع  تــجــارب  الكتاب: 
)2003(، المغرب )2012(، عمان )2018(.

الكاتب: كالوس متسيجر 
دار النشر: كندل ، 2018.

اســتــطــاع الــكــاتــب اكــتــســاب مــجــمــوعــة من 
التجارب من خالل رحلته السياحية مع سياح 
أجانب إلى البلدان العربية الثالث، كان أحدها 
أو  المغرب  العربي،  العالم  غرب  أقصى  في 
مصر،  هو  الثاني  والبلد  األقــصــى،  المغرب 
والمغرب  المشرق  بين  واصــل  جسر  وهــو 
عمان،  سلطنة  هو  الثالث  والبلد  اإلسالمي. 
وقد  العربي.  الخليج  في  النموذجي  البلد 
كانوا  الــمــغــاربــة  أن  الــكــاتــب-الــرحــالــة  الحــظ 
ــة في  ــل ــقــاف ــأمــيــن ال ــب ت ــ عـــدوانـــيـــيـــن ووجـ
أبــدوا  العمانيين  أنَّ  أعلن  لكنه  الــصــحــراء، 

تسامحا مدهشا ومشاعر ودية كبيرة.

العربي،  العالم  في  النزاعات  تحول  الكتاب: 
نجاح وساطات الملوك.
الكاتبة: كاترين فارفك

دار النشر: ،209 صفحة، 2017.
ــكــاتــب إلـــى الـــنـــزاعـــات الــعــربــيــة   يــتــطــرق ال
وفي  فيها  الــبــلــدان  هــذه  ودور  المسلحة 
ــو الــكــاتــب إلــى  اســتــثــبــات الــســلــم. ويـــدعـ
تسخير دور الوسيط من أجل فض النزاعات 
ثقافة  تراعي  بطريقة  والمستقبلية  الحالية 
وخصائص الشعوب. كما يركز على وساطة 
سلطنة عمان في صراع اليمن وهي وساطة 

نموذجية اقتضت التنويه.

الكتاب: مدخل إلى  قانون العقود واالقتصاد 
اإلسالمي.

الكاتب: نوربيرت أوبراور 
دار النشر: إرجون ، 248 صفحة،  2017.

ــكــاتــب والــبــاحــث فـــي االقــتــصــاد  ــتــنــاول ال ي
اإلسالمي قانون العقود المالية في اإلسالم، 

إصدارات عالمية جديدة
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وخصائصه. ويساهم هذا الكتاب في البحث 
األساسي في الدراسات اإلسالمية في العالم 
اإلسالمية،  العقود  قــانــون  حــول  الجرماني 
التي يتم  المهمة والفريدة  القضايا  ويدرس 
الدراسات  معظم  في  الغالب  في  إهمالها 
ويتمم  الــفــجــوات  بــذلــك  فيسد  الــســابــقــة. 

النقص في المصادر الرئيسية.

ــكــتــاب: الــتــنــويــر اإلســـالمـــي، الـــصـــراع بين  ال
اإليمان والعقل.

الكاتب: كريستوفر دي بليك.
دار النشر: فيشر، 2018.

يساعدنا هذا الكتاب على فهم العالقة بين 
عصر  بــدأ  فقد  والــحــداثــة.  اإلســالمــي  العالم 
التنوير اإلسالمي منذ زمن طويل، واآلن يقوم 
التي كانت  الغربية  النظرة  الكاتب بتفكيك 
العربي،  العالم  عن  راضية  مضى  وقت  في 
ففي مصر وإيران وتركيا كانت هناك حركة 
والديمقراطية  والــمــســاواة  للحرية  واســعــة 
العربي  العالم  تحديث  وتــم   .1800 عــام  بعد 
اإليــمــان  بين  الــصــراع  لكن  كــبــيــرة،  بسرعة 
والعقل والهوية اإلسالمية أمر جديد ووجهة 
نظر جديدة على اإلسالم الحديث.  بين أيدينا 
دراسة غنية بالمعلومات عن الصدامات بين 
والقاهرة  اسطنبول  في  والحداثة  اإلســالم 

وطهران على مدى المائتي عام الماضية.

الكتاب: االندماج، سجل لإلخفاق
الكاتب: حامد عبد الصمد

دار النشر: درومر ه. س، 272 صفحة، 2018.

ــب تــأثــر االقـــتـــصـــاد األوروبـــــي  ــكــات يــتــوقــع ال

ــمــانــي بــمــســألــة انــدمــاج الــالجــئــيــن في  واألل
اإلســالمــي  العالم  مــن  جـــاءوا  الــذيــن  ألمانيا 
ــة  فــي الــعــقــود األخـــيـــرة مــن تــركــيــا وســوري
ودول أخرى. يعالج الكاتب مسألة االنتماءات 
المسلمين،  الالجئين  صفوف  في  والــوالءات 
ــاج مــن طــرف  ومــســلــســل مــنــاهــضــة االنـــدمـ
ســواء،  حــد  عــلــى  ــيــن  ــي واألوروب المسلمين 
»مجتمعات  الكاتب  يسميه  ما  عنه  نتج  مما 
المجتمع  هــو  واحــد  مجتمع  داخــل  مــوازيــة« 

األلماني.
******

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية:
)فوزي البدوي(

)بعث  البعث  في  رسالتان  الكتاب:  عنوان 
الموتى(  

بن  دانان ويهودا  بن  الربي سعديا  المؤلف: 
زبارا

البلد: إسرائيل 
دار النشر: مطابع جامعة بار ايالن للنشر 

السنة: مارس 2018
عدد الصفحات: 308

المبعث  فــي   رسالتين  يجمع  الكتاب   هــذا 
األولى  بالضبط   الموتى   إحياء  أو  والنشور« 
المنشأ   األندلسي  زبـــارا    بن  يهودا  للربي  
14 م / 8 هـ  والثاني  للقاضي  والمفسر  ق 
بن  سعديا  األنــدلــســي   اليهودي  واللغوي 
في  وهــو  م   9  / م   15 ق  ــان  دانـ بــن  ميمون 
ذات الموضوع وتنبع أهمية الكتابة في هذا 
أنها  إلــى  بالنظر  اليهودية  فــي  الــمــوضــوع 
واألخــرويــات  البعث  قضية  أهملت  ما  كثيرا 
من  فقيرا  التوراتي  النص  يعتبر  إذ  عموما 
هــذه الــجــهــة  ولــذلــك اعــتــبــرت رســالــة نسر 
ــربــي مــوســى بــن مــيــمــون ذات  الــكــنــيــس ال
أهمية بالغة في سد هذا النقص في التراث 
أغلب  أن يكون  الوسيط وال غرابة  التلمودي 
في  نشأ  قد  الموضوع  في  النصوص  هــذه 
اليهود  فيه  واجــه  الــذي  األندلسي  الوسط 
جـــدال مهما مــن األوســــاط اإلســالمــيــة  وقــد 
الــدراســات  أســتــاذ  قورنفينكل  ايــلــي  تــولــى 

إصدارات عالمية جديدة
الفلسفية بجامعة بار ايالن  تحقيق النصين 

ونشرهما 

عنوان الكتاب: ال مكان لألحالم الصغيرة 
المؤلف: شمعون بيرس

البلد: إسرائيل 
دار النشر: مطابع يديعوت للنشر 

السنة: 2018
عدد الصفحات: 144

ــعــشــرون من  ــذا الــكــتــاب هــو الــكــتــاب ال هـ
تــركــهــا شمعون  الــتــي  الــمــؤلــفــات  مــجــمــوع 
وزراء  ورئيس  السابق  البالماخ  بيرس ضابط 
 1965 سنة  من  بدءا  دفاعها  ووزيــر  إسرائيل 
والسيرة  الــمــذكــرات  أدب  إلــى  ينتمي  وهــو 
الذاتية: سيرته الذاتية الرسمية التي تتحدث 
السياسية  حياته  االخيرة من  العشريات  عن 
الصعبة من جهة  المراحل  وفيه حديث عن 
العربية  بالدول  والعالقات  الداخلية  عالقاته 
الــخــصــوص  ــه  وجـ عــلــى  وبالفلسطينيين 
باإلضافة إلى ومضات ترجذاتية مع عدد من 
رأسهم  وعلى  اإلسرائيليين  السياسيين 

دافيد بن غريون 

عنوان الكتاب: دولة مهما كان الثمن: سيرة 
حياة دافيد ين غوريون  

المؤلف: توم سغيف
البلد: إسرائيل 

دار النشر: مطابع كيتر للنشر 
السنة: 2018

عدد الصفحات: 783 
هــذا الــكــتــاب هــو ســيــرة جــديــدة لمؤسس  
ــكــيــان اإلســرائــيــلــي  ومــعــلــن مـــا يسمى   ال
بــخــطــاب اســتــقــالل إســرائــيــل ومـــن عــرفــت 
الشخصية  الجهة  من  له  حد  ال  ــراء  ث حياته 
وهو  معقدة   شخصية  وهــو  والسياسية  
تزال  ال  جــدا  ــرارات خطيرة  ق عــرف عهده  من 
في  اليوم  إلــى  اإلسرائيلي  المجتمع  تمس 
وكذلك  وعلمانتيها   الدولة  يهودية  مجال 
اإلسرائيلي  العربي  الصراع  نواحي  مختلف 
اإلسرائيلي   العربي  والــصــراع  الفلسطيني 
الذين  اإلسرائيليين  الكتاب  كبار  أحد  بقلم 



شعبان 1439 هـ - أبريل 2018م

21

الشهير   الجدد   المؤرخين  تيار   إلــى  ينتمون 
اإلسرائيلية  هآرتس  صحيفة  كتاب  كبار  وأحد 
وصاحب  العربي   الــقــارئ  يهم  تفاصيل  وفيه 
القرار السياسي  االطالع عليها في إبانها كما 
يحتوي على مادة أرشيفية نادر ال توجد في أي 

كتاب آخر 
******

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية:
)محمد الشيخ(

ما  مبحث  في  الجامع  الكتاب  الكتاب:  عنوان 
وراء األخالق

مؤلف الكتاب: تأليف جماعي
الحقل  الكتاب على مستجدات هذا  مدار هذا 
النظر  مبحث  الفلسفة:  حــقــول  مــن  الخصب 
النظر  في  النظر  وإنما  مباشرة  األخــالق  في  ال 
األخالقية،  النظريات  وفي  نفسها،  األخالق  في 
مفاهيمها  وفـــي  وجـــودهـــا،  مــســوغــات  وفـــي 
األساسية. ويتكون الكتاب من مقدمة تتناول 
تفسير  إلى  وطموحاته  المبحث  هذا  طبيعة 
دائــر على  أول  ومــن قسم  األخــالق،  النظر في 
وقسم  األخــالق،  في  للبحث  األساسية  المحاور 
هذا  فــي  الرئيسية  بــاإلشــكــاالت  متعلق  ثــان 
المناهج  حول  متمحور  ثالث  وقسم  المضمار، 

المستخدمة في علم ما وراء األخالق. 
دار النشر وسنته: تايلور وفرانسيس 2018.

مسألة  الفلسفة:  مستقبل  الكتاب:  عــنــوان 
الفلسفي التقدم 

المؤلف: تأليف جماعي
ملخص الكتاب: يحاول الكتاب تشخيص وضع 
وذلك  أكاديميا،  تخصصا  بحسبانها  الفلسفة 
لدن  ومن  ومتقاطعة،  مختلفة  منظورات  من 
يتساءل  كما  متباينة،  اتجاهات  من  فالسفة 

لتطوير  وقــابــلــيــتــهــا  الــفــكــريــة  قــيــمــتــهــا  عـــن 
إلى  بالنظر  وذلـــك  المستقبل،  فــي  نفسها 
العالم،  المنطق،  ـ  تطرقها  التي  الموضوعات 
اإلشكاالت  وإلى  ـ  األخالقية  المسؤولية  الذهن، 
السياسية التي تطرحها: حقوق المرأة، التمييز 

ضد األقليات، الصحة العمومية  ... 
دار النشر وسنته: ويلي بالكويل، 2017.

في  العواطف  دور  عن  أرسطو:  الكتاب:  عنوان 
القانون والسياسة

المؤلف: كتاب جماعي
الــقــانــون  فــي  المتخصصين  مــن  جــمــع  ــأم  ــت ال
اإلغريقي  الفيلسوف  أعمال  لفحص  والسياسة 
مسألة  عــلــى  الــضــوء  تسليط  بــغــايــة  أرســطــو 
الصلة بين االنفعاالت والعدالة. ذلك أن من شأن 
االنفعاالت، وعلى عكس ما قد يظن، أن تكون 
هامة في ما يتعلق بالديمقراطية وباإلنصاف؛ إذ 
تفيد في تعزيز الحقوق، وفي الحجاج القضائي، 
الذي  الــدور  إهمال  يمكن  فال   ... التشريع  وفي 
تلعبه العواطف واألهواء واألحاسيس في هذه 
العمليات، وذلك حتى من لدن عتاة العقالنيين 
الذين يؤمنون أن ال مشروعية لألحاسيس في 

العمومي. الفضاء 
 Springer International وسنته:  النشر  دار 

.2018 Publishing
******

آخر اإلصدارات في الفرنسية:
)سعيد بوكرامي(

الكتاب: االسالم، ديانة فرنسية
المؤلف: حكيم القروي

الناشر: دار غاليمار. فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 304 ص

أن  فرنسية(  ديــانــة  )اإلســـالم،  كــتــاب:  يشير 
ألنه  ديــانــة فرنسية،  أصــبــح  الــيــوم   اإلســـالم 
أول دين يمارس في فرنسا. و ألن مسلمي 
فرنسا يمثلون ثالثة أرباع الفرنسيين. كما أن 
فرنسا يمكن أن تكون أرضا خصبة للتجديد 
ــــذي يــحــتــاجــه اإلســـالم  ــفــكــري ال الــديــنــي وال
بشدة. باإلضافة إلى ذلك  فالدين اإلسالمي 
يضرب   ، باسمه  ألن  فرنسية  مشكلة  أصبح 
رؤية  البعض فرض  أو يحاول  اإلرهاب فرنسا 

عالمية بديلة للمشروع الجمهوري.
ممارسات  القروي  حكيم  كتاب  يستكشف 
ــوكــات الــمــســلــمــيــن في  ومــعــتــقــدات وســل
للدراسة  الدقيق  االستغالل  بفضل   ، فرنسا 
معهد  أجــراهــا  التي  الكبرى  االستقصائية 
مونتيني في عام 2016. إنه يشرح استراتيجية 
نشر اإلسالموية وينبع من نجاحها. وأخيًرا ، 
المفكرين  تقود  التي  اآلليات  بتحليل  يقوم 
شراك  في  الوقوع  إلى  تدريجيًا  والمعلقين 
إلى  اإلســـالم  تقليص  وهــو  أال  اإلســالمــيــيــن: 
رؤيــة  فـــرض  فــي  اإلســالمــويــة حــتــى يستمر 

واحدة لإلسالم.
تم استكشافها   ، ، هناك طريقة  ومع ذلك 
تسمح  أن  ينبغي  والتي   ، الكتاب  هذا  في 
الجمهورية  فــي  مــكــانــه  يــجــد  بـــأن  لــإلســالم 
ينبثق  جديد  جيل  خــالل  مــن  هــدوء  بوفي 
للفرنسيين،  استيعابه  ثمرة   ، فشيئًا  شيئًا 
الجديد  الجيل  هــذا  إنــه  تأهيله.  ُيــعــاد  هنا 
التمرد  مكافحة  حركة  يقود  أن  يجب  الــذي 
الثقافي التي يحتاجها اإلسالم ، في فرنسا 

بالطبع ، ولكن أيًضا في العالم اإلسالمي.

الكتاب: تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا
المؤلف: إيمانويل بالنشار

دار النشر: الديكوفيرت. فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 128 ص

إلى  الجزائرية  الهجرة  )تاريخ  كتاب  يتحدث 
والمضطربة  الحرجة  العالقات  عن   فرنسا( 
بين فرنسا والجزائر » بسبب العبء التاريخي 
-1954( بين  مــا  الــحــرب  لسنوات  الجسيم 

إصدارات عالمية جديدة
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التي  الحقيقية  األسباب  يعرض  كما   .)1962
تعود إلى إرث استعماري ودموّي يتمثل في 
مائة وثالثين سنة من االستعمار وما يقرب 
من قرنين من الهجرة المتعددة األسباب و 
الروابط: في البداية من فرنسا إلى الجزائر، 
إلى  الجزائر  من  المعابر  تتضاعف  أن  قبل 
فــرنــســا مــع بــدايــة الــقــرن الــعــشــريــن وإلــى 
اليوم ، الجزائريون هم المجموعة الرئيسية 
فرنسا  فــي  يعيشون  الــذيــن  األجــانــب  مــن 
على الرغم من أن أجيال من المهاجرين قد 
تميز  وقــد  الفرنسية.  الجنسية  اكتسبت 
هذا القانون إلى حد كبير بقانون الجنسية 
ألسباب   ، المتواصلة  الهجرة  وسياسات   ،
البد  لكن  وسياسية.  واقتصادية  اجتماعية 
االستعماري  الــوضــع  االعــتــبــار  فــي  أخــذ  مــن 
يتحكم  الـــذي   ، االســتــعــمــاري  بعد  مــا  ثــم   ،
وهذا  ونتائجها.  العالقات  هذه  نوعية  في 
النضال  وحــركــات  البنيوي  التمييز  يفسر 
للتاريخ  رحبة   مكانة  ترك  مع  واكبته  التي 
االجــتــمــاعــي لــمــمــارســات الــتــنــوع واالخــتــالف 
يحاول   )... والمهني  والــثــقــافــي  )الــديــنــي 
الكاتب أن يدرس تنوع الهجرة التي تختزل 
أو  نمطية  صــور  إلــى  األحيان  من  كثير  في 

إلى تاريخها السياسي فقط.

الكتاب: مؤسسة العبودية. مقاربة عالمية
المؤلف: أالن تيستارت

الناشر دار غاليمار
تاريخ النشر 2018

عدد الصفحات: 384ص.

أالن  الشهير  االنــتــربــولــوجــيــا  عــالــم  يــؤكــد 
العبودية.  مؤسسة   ( كتابه  في  تيستارت 
لــتــعــريــف  ــود  ــ وجـ ال  أن  ــمــيــة(  ــال ع مـــقـــاربـــة 
وضــع  مــا  ألن  الــعــبــوديــة،  لمفهوم  حــاســم 

لألزمنة  وفًقا  كثيًرا  تغير  االســم   هذا  تحت 
اعتبروا  إليها  المنسوبين  لكن  واألمكنة. 
ومستبعدين  مهمشين  أشخاصا  دائــمــا  
مـــن الــمــديــنــة فـــي الــمــجــتــمــعــات الــقــديــمــة 
في  ــقــرابــة  ال مــن  كــذلــك  مستبعدين  و   ،
أيضا  ومستثنىين   ، النسب  مجتمعات 
هذا  الملكية.  المجتمعات  فــي  اإلرث  مــن 
التي  االجتماعية  العالقات  مــن  االستبعاد 
تعتبر أساسية من قبل المجتمع الذي يميز 
التراتبية  مــن  ــرى  األخـ األشــكــال  عــن  العبد 
العبودية تكمن مسألة  و تحت  االجتماعية. 
وجــود  مسألة  للمؤلف،  يثير  إذ  السلطة، 
صلة مباشرة بين العبودية وظهور الدولة، 
وجوه  أمام  العبيد،  باحتكار  تستأثر  التي  
الــســلــطــات الــمــتــنــافــســة جــمــيــعــهــا، وفــي 
ــة  . ومــن  مــقــدمــتــهــا الــســلــطــة االقــتــصــادي
بأن  تاريخيا،  الموثقة  المالحظة  جــاءت  هنا 
تراتبية  واألقــل  مركزية  األقــل  المجتمعات 
وحياة  ظلًما  األقــل  هي  المبدأ  حيث  من   ،

سيئة للعبودية، إن وجدت طبعا.

الكتاب: هل يمكننا تفادي أزمة مالية أخرى؟
المؤلف: ستيف كين

دار النشر: دار العالقات التي تحرر )ل.ك.ل(
تاريخ النشر: دجنبر 2017

عدد الصفحات: 160
أهــم  مــن  كــيــن  ستيف  االســتــرالــي  يعتبر 
واألساتذة  العالميين  االقتصاديين  الخبراء 
أستاذ  منصب  حاليا  »يشغل  الجامعيين 
بلندن«  كينغستون  جامعة  في  االقتصاد 
الذين كشفوا عيوب االقتصاد العالمي في 
كتابه البيست سيلر » التضليل االقتصادي« 
كبيرة.  وشهرة  واسعا  اهتماما  لقي  الــذي 
جديدا  كتابا  نشر  الماضية  الشهور  وخالل 

أزمــة  تــفــادي  يمكننا  )هــل  عــنــوان  تحت 
مالية أخرى؟(.  يتساءل فيه عن إمكانية 
حدوث أزمة اقتصادية مماثلة لتلك التي 
في  وتسببت   ،2009-2007 بين  ما  وقعت 
التاريخ؟  األسهم في  انهيار لسوق  أكبر 
الكتاب  هــذا  فــي  كين،  ستيف  يمنحنا 
الشيق والجريء، فرصة استثنائية لفهم 
يــزال  الــســائــد ال  االقــتــصــاد  ــمــاذا  كيف ول
اليوم على استشراف  مهددا وغير قادر 

أي نوع من الكوارث المالية. 

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية:
)عزالدين عناية(

عنوان الكتاب: هياكل الحداثة المتعّددة. 
األديان في زمن التعددية

المؤلف: بيتر لودفيغ بيرجر
دار النشر: ميمي

سنة النشر: 2018-بولونيا )إيطاليا(
عدد الصفحات: 192

ــي الـــديـــن في  ــ ــاط دارسـ ــ ســـاد فـــي أوسـ
الغرب على مدى عقود أن الحداثة تقود 
هذا  شايَع  وقــد  الدين،  أفــول  إلــى  يقينا 
الرأي أتباٌع كثر، في بلدان شّتى. غير أنه 
ُلوحظ في العقود األخيرة تسّرب الوهن 
التدّين  حالة  جــراء  األطــروحــة،  تلك  إلــى 
مجددا.  العمومي  المجال  تجتاح  التي 
التركيز  بــيــرجــر  مــؤلــف  ــحــاول  ي مــا  ذلـــك 
عليه. منطلقا من معاينة توالد الظواهر 
من  مناطق  عدة  في  وتطورها  الدينية 
أوروبا،  في  قليلة  استثناءات  مع  العالم، 
ما دعاه إلى طرح التعددية الدينية بديال 

العلمانية. للطروحات 

إصدارات عالمية جديدة
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الــحــرب..  الــكــتــاب: دار اإلســـــالم/دار  عــنــوان 
األوطان والشعوب والهويات

المؤلف: جوفانا كاالسو وجوليانو النشوني
دار النشر: بريل

سنة النشر: 2018- ليدا )هوالندا(
عدد الصفحات: 450

اإلنجليزية  باللغتين  صــادر  تاريخي  كتاب 
واإليطالية، يتناول مفهومْي دار الحرب ودار 
اإلسالم، وهو من إعداد مؤرخين إيطاليين 
في  اإلســالمــيــة  الــحــضــارة  بــتــاريــخ  يهتمان 
إلى  المؤلفان  يعود  الكالسيكية.  الحقبة 
تطور  لفهم  والفقه  التاريخ  كتب  أمهات 
عــن معالجة  فــضــال  الــمــفــهــومــيــن،  هــذيــن 
فيها  تــبــلــورت  الــتــي  الــحــضــاريــة  الخلفيات 

الرؤى لآلخر في التصور اإلسالمي.   

والسلفية..  السلفيون  الــكــتــاب:  عــنــوان 
الدين والسياسة في اإلسالم

المؤلف: ماركو دي دوناتو
دار النشر: السكوال

سنة النشر: 2018- بريتشا )إيطاليا(
عدد الصفحات: 112

السلفية من منظور  الكتاب ظاهرة  يعالج 
حجم  صغر  وعلى  تاريخي-سوسيولوجي. 
إلى مرجعية توثيقية  الكتاب فهو يستند 
مهمة. يحاول فيه صاحبه معالجة تطورات 

ال  اإلســالمــي  التاريخ  في  السلفية  مفهوم 
سيما ما بات يميزها في التاريخ الراهن.

******

آخر اإلصدارات في اللغة الهولندية: 
)سعيد الجريري(

ــالف  .. عــدم  ــتـ ــم االخـ ــاب: عــال ــكــت عـــنـــوان ال
المساواة االجتماعية من منظور أخالقي

المؤلف: نعومي إلليمرز
الناشر: مطبعة جامعة أمستردام

البلد: هولندا
سنة النشر: 2017

عدد الصفحات: 136
النتائج  ألحــدث  وفقًا  الكتاب،  هذا  يشتغل 
الــمــســاواة  عــدم  مــن  الــحــد  عــلــى  العلمية، 
االجــتــمــاعــيــة أو تــجــاهــل األبـــعـــاد األخــالقــيــة 
من  كثير  في  يعد  الذي   - المساواة  لعدم 
وتــوكــيــد   - شخصية  مــســؤولــيــة  األحـــيـــان 
الناس  فيها  يعيش  التي  الشبكات  أهمية 

ويعملون.

عنوان الكتاب: الروبوت، العمل والدخل
المؤلف: البروفيسور د. دكتور نيك دوبن

البلد: هولندا
دار النشر: بوكسكوت

السنة: 2018
عدد الصفحات:186

استخدام  ازدياد  إشكالية  الكتاب  يقارب 
الـــروبـــوتـــات، واالســتــيــالء عــلــى وظــائــف 
الناس من خالل آالت ذكية وخوفهم من 
من  إليه  سيؤدي  ومــا  الــروبــوت،  مجتمع 
بطالة طويلة األجل، في ظل عدم معرفة 
المسؤولين  من  وغيرهم  السياسيين 
عــن مــســار الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة مــاذا 
ويعلل  القادمة.  الــثــورة  بهذه  يفعلون 
هــذا الــكــتــاب لــمــاذا وكــيــف يجب إعــادة 

التفكير في نموذج األعمال البشرية.

عنوان الكتاب: اهلل في الفن المعاصر
المؤلف: مارسيل برنارد و ويسل ستوكر 

الناشر : بوكسكوت
عدد الصفحات: 292

سنة النشر: 2018
ــظــهــر الـــمـــؤلـــفـــان فـــي هــــذا الــكــتــاب  ُي
الــمــعــاصــر،  الــفــن  فـــي  مـــوجـــود  اهلل  أن 
ويـــقـــدمـــان أمــثــلــة مـــن الـــفـــن الــبــصــري 
األداء  وفن  واألفــالم  والموسيقى  واألدب 
مكاًنا  المعاصرة  الثقافة  تــبــدو  بحيث 

إلهية. لتمظهرات 

إصدارات عالمية جديدة
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المحاور
- القراآن الكرمي وم�ساهد االأمن بعد اخل�ف يف حياة االإن�سان - حممد املنتار.

- القراآن الكرمي والتاريخ االإن�ساين : مناهج املراجعة و�سنن اال�ستبدال - حممد النا�سري
- ما بعد اال�سطراب الديني: �سالمة الدين و�سالمة العامل- ر�س�ان ال�سيد.

- كيف حتدث االن�سقاقات يف االأديان - اإنزو بات�سي.
- االإ�سالح الديني الربوت�ستانتي..وطاأة خم�سمائة عام - جان ب�ل ويام.

ب�لتمان  رودولف  املعا�سرين: جتربة  والفال�سفة  املفكرين  اأعمال  بع�ض  الديني يف  االإ�سالح   -
وم�سروع نزع االأ�سطرة- ف�زي البدوي.

- االإ�سالح الديني يف اأعمال املعا�سرين- حممد احلداد.
- ب�ل كيندي: يف قيام االإمرباط�ريات وانهيارها - حممد ال�سيخ.

- �سبل اخلروج من مرحلة اال�سطراب العربي : االأبعاد الداخلية-علي الدين هالل.

دراسات
- اجلاحظ واأ�سحاب املعارف: مالحظات ح�ل املعرفة عند اجلاحظ - مهري �سعيدان.

- الفكر االعتزايل يف الغرب االإ�سالمي يف القرنن ال�سابع والثامن : درا�سة يف اال�ستقبال 
النقدي لكتاب )الك�ساف( للزخم�سري.

وجهات نظر 
- املعرفة اللغ�ية يف نظرية طا�سكربي زاده الت�سنيفية )التداخل والتكامل( - في�سل احلفيان.

- الدرا�سات اللغ�ية والبالغية املعا�سرة واأثرها يف حتقيق االجتهاد - زكريا ال�سرتي.

- تقنية و�سف املخط�طات » كتاب يحيى بن عدي يف الرد على ال�راق« من�ذجا - نادين عبا�ض.

آفاق 

- اآفاق امل�اطنة يف الفكر االإ�سالمي املعا�سر - ر�س�ان ال�سيد.
- احلرية يف االإ�سالم ومقا�سد ال�سريعة- عبدالرحمن ال�ساملي.

- »مفه�م اخلربة« بن االأ�سط�رة والدين - اأمل مربوك عبداحلليم.

مدن وثقافات

- االأبجدية يف الع�س�ر القدمية : ع�سام ال�سعيد.

اإلسالم والعالم
- اإعادة تخيل االأمة ) بيرت مانرافيل(.

ما بعد االضطراب الديني : المراجعات واآلفاق

افتتاحية العدد: السكينة بعد االضطراب : المراجعات واآلفاق 
عبد الرحمن السالمي
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