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هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

لعامل  املجهولة«  »ُعمان  كتاب  ُعمان:  حول  الأجنبية  امل�صادر  من 

َدر يف لندن �صنة  الآثار والرحالة الأمريكي ويندل فيلب�س، وقد �صَ

1966م. 

رحلتهم  بداأوا  1958م،  العام  اأوائل  ويف  اأنَّه  فيلب�س  ويندل  ويذُكر 

ال�صلب  الأر�صي  املمر  من  طائرتهم  فاأقلعت  �صاللة،  من  اجلوية 

ال�صمال  اإىل  الَقرى طاروا  ِجبال  وبعد عبور  النارجيل،  اأ�صجار  بني 

اجلبال  ظهور  ومع  الرمال،  فوق  �صاعات،  ثالث  ملدة  ال�صرقي، 

املنازل  ذات  الرائعة،  اخل�صراء  »الواحات  لهم  بدت  البعيدة  العالية 

الأحوا�س  حول  عناقيد  �صكل  يف  جتمعت  التي  ال�صغرية،  الطينية 

د فيلب�س اأنهم حينما  ّرية، التي كانت تتالألأ كاملرايا«. ويوؤكِّ املائية الدُّ

كانوا ي�صتك�صفون اجلبل الأخ�صر، راأوا م�صاحة �صا�صعة من الأر�س 

املوح�صة اجلرداء، ذات الرتفاع الهائل، وهي مبثابة العمود الفقري 

الرداء  ذا  اجلبل  اأو  العظيم،  الأخ�صر  اجلبل  »اإنَّ  ويقول:  لُعمان. 

الذي  ال�صخر  لأن  ا؛  عاديًّ جباًل  لي�س  مبالغة،  بال  وهو  الأخ�صر، 

يتكون منه هذا اجلبل له لون اأخ�صر قامت كالربونز العتيق، واجلبل 

م�صاحات  على  متتد  واأ�صواك،  اأع�صاب  ذات  �صخرية  كتلة  نف�صه 

وا�صحة  م�صتوية  غري  �صخمة  قمة  راأ�صه  وعلى  ومتفرقة،  مت�صعة 

اأمام العني«. وي�صف اجلبل الأخ�صر باأنه غني باملناظر الرائعة من 

ال�صخور والقمم، التي قطعتها ع�صور جيولوجية منذ حقب بعيدة، 

وهناك م�صاحات وعرة مليئة باملقابر، و�صقوق عميقة غريبة ال�صكل، 

املليئة  ال�صيقة  الأودية  وهناك  العميقة.  ال�صيقة  اجليوب  ت�صبه 

كعذراء  و»هي  بالنباتات،  املغطاة  واجلدران  واجلداول،  بال�صاللت 

اأمطار  مبياه  تروى  النباتات  وهذه  ظهرها«،  على  �َصْعُرها  يتهدل 

ن معظم اأيام ال�صنة. ويعلق فيلب�س: »لقد  ال�صتاء الغزيرة التي تخزَّ

نفو�صنا  اأوجدت يف  وكانت جتربة  اجلبل،  فوق  بالطريان  ا�صتمتعنا 

كثرياً من الأحا�صي�س الرائعة ي�صعب على املرء ن�صيانها؛ فالطريان 

فوق اجلبل الأخ�صر يف ُعمان كان بحق اأعظم جتربة جبلية لنا«. 

م  تكرَّ وقد  م�صقط،  من  بالقرب  نزلت  الطائرة  اأن  فيلب�س  ويذكر 

عبداهلل  اأمني  حممد  الأ�صتاذ  باإر�صال  تيمور  بن  �صعيد  ال�صلطان 

م�صت�صار  ي�صحبه  وكان  لهم،  ال�صتقبال  مرا�صم  باإجراء  يقوم  لكي 

باأق�صى  ال�صلطان لل�صوؤون الدفاعية. وقد قادهم مندوب ال�صلطان 

�صرعة ممكنة عرب طريق املطار مبحاذاة �صاحل البحر، وبعد ثالثة 

النافذة  �صك،  بال   ، ُتَعدُّ باأنها  ويوؤكد  م�صقط،  مدينة  و�صلوا  اأميال 

الرئي�صية التي ُتطل منها ُعمان على العامل »وهذه النافذة منفتحة 

الأ�صوار  لخرتاق  منفذ  هناك  ولي�س  للداخل،  ولي�س  للخارج، 

ن املدينة«.  الطبيعية التي ُت�صِّ

�صاحل  اأنَّ  ويذكر  حار،  �صُ اإىل  وفريقه  فيلب�س  اجته  م�صقط  ومن 

اأحد  وهو  مياًل،   125 بطول  وميتد  ميناء،  به  لي�س  الباطنة 

ال�صتثناءات امللحوظة، »وي�صم ن�صف �صكان ُعمان«. ويقول اإن اأر�س 

وقد  الرمال اجلافة.  الباطنة خ�صراء خ�صبة، يحجبها غطاء من 

والأودية  العيون  نق�س  عن  املنطقة  هذه  يف  الكثرية  الآبار  عو�صت 

اجلارية الدائمة، وتزرع بها اأ�صجار النخيل بكرثة، وُيعتنى بها اعتناء 

وا�صحا. وي�صف فيلب�س �صحار باأنها »مدينة جميلة، وعدد �صكانها 

ويحتاج  كبري،  ارتفاع  على  املدينة  و�صور  قوية،  ومنازلها  �صخم، 

احل�صن الذي فيها اإىل اأكرث من 1700 رجل للدفاع عنه«.

• »اإ�سبانيا اهلل«
• اإغنا�سيو �سمربيرو

• »موت النقود«
• فالنتني كاتا�سونوف

ْين وال�سيطان« • »بني الدَّ
• اأدير ترينر

• »نحن امل�سيحيني والإ�سالم«
• يانو�ش كروليكوف�سكي

• »الفكر اليهودي فـي القرن الع�سرين«
• اأدريانو فابري�ش

• »�سنع فـي اأملانيا«
• ياغودا مارينيك

• »م�سار الف�سل املدين«
• كوبي ميخائيل، ويوئيل جوزان�سكى

• »كتابة الرئي�ش«
• كاجن وون جوك

• »بابا العلوم«
• جينو �سيكري وباتينا هورلن

• »الفل�سفة الإ�سالمية«
• اأنطوين روبرت بوث

• »م�سروعية التمرد«
• األك�سندر �سكيبري�سكيخ

ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع »             «                                                                      ربيع األول 1438 هـ - ديسمبر 2016م



2

 ربيع األول 1438 هـ - ديسمبر 2016م

“إسبانيا الله”.. إلغناسيو سمبريرو
إغناثيو فيراندو *

ُيعدُّ ح�سور امل�سلمني يف اإ�سبانيا من حيث عددهم املتزايد، ومن حيث اأهمية الدور الذي ي�سطلعون به يف كنف املجتمع الإ�سباين، ظاهرة لفتة لأنظار املفكرين 

اإ�سبانيا يف الوقت الراهن، و�ست�سهدها ل حمالة يف امل�ستقبل القريب، باجتاه التعدد الثقايف  واملعنيني، وموؤ�سرا على حركة التغريات الجتماعية التي ت�سهدها 

والديني، بعد اأن ظلت خالل عقود طويلة بلدا يتميز بالأحادية الثقافية والجتماعية والديانة الر�سمية الوحيدة ب�سبب انغالق النظام ال�سيا�سي الذي �ساد 

امل�سهد العام حتى اأواخر القرن الع�سرين. ويف هذا الكتاب، َي�ْسَعى املوؤلف ال�سحفي الإ�سباين املعروف اإغنا�سيو �سمربيرو، اإىل تقدمي �سورة �ساملة قدر امل�ستطاع عن 

اأو�ساع امل�سلمني احلالية يف اإ�سبانيا على خمتلف فئاتهم وطبقاتهم، مع حتليل مف�سل ل�ستى جوانب ح�سورهم يف اأر�ش كانت حتمل يف املا�سي ا�سم الأندل�ش.

لللقللد عللمللل امللللوؤللللف ملللدة طللويلللللة يف امللللغلللرب مللرا�للصللال 

ال�صيا�صية  مواقفها  يف  القريبة  »البايي�س«  جلريدة 

احلزب  يراأ�صه  الذي  الإ�صباين  ال�صيا�صي  الي�صار  من 

ال�للللصللللرتاكللللي. وبللفلل�للصللل خلللربتللله امللللرتاكلللملللة اأ�للصللبللح 

بللهللم يف  املللعللرتف  املتخ�ص�صني  اأبللللرز  مللن  �للصللمللربيللرو 

العالقات الإ�صبانية املغربية ويف ال�صوؤون الإ�صالمية، 

انللتللقللادات  مللن  تخلو  ل  الللتللي  مللقللالتلله  بع�س  اأنَّ  اإل 

ل�صيا�صة احلكومة املغربية وتتناول ب�صيء من اجلراأة 

بع�س الق�صايا »احل�صا�صة«، ت�صببت يف اإحداث قطيعة 

الأول  الوزير  2014 قام  �صنة  املغرب؛ ففي  بينه وبني 

ق�صائية  دعوى  برفع  كللريان،  بن  الإللله  عبد  املغربي، 

الللوطللنلليللة الإ�للصللبللانلليللة متهما  املللحللكللمللة  اأملللللام  �لللصلللده 

من  الإرهلللاب  على  بالتحري�س  الإ�للصللبللاين  ال�صحفي 

خالل ن�صر مقالة تتوي على مقطع فيديو من�صوب 

التابعة  الإعللالمللي  لللالإنللتللاج  الأنللدللل�للس  موؤ�ص�صة  اإىل 

ونتيجة  الإ�للصللالمللي.  املللغللرب  ببالد  القاعدة  لتنظيم 

مار�صتها  الللتللي  اللل�للصللديللدة  اللل�للصلليللا�للصلليللة  لللللل�للصللغللوطللات 

باإعفاء  »الللبللايلليلل�للس«  اإدارة  قللامللت  املللغللربلليللة،  احلللكللومللة 

�صمربيرو من من�صبه كمرا�صل لها يف املغرب.

بد  ل  ذاتلله،  بحد  الكتاب  مو�صوع  اإىل  التطرق  وقبل 

اأن ن�صري اإىل تناق�س �صارخ بني العنوان على الغالف 

وما حواه الكتاب بني دفتيه. كاأن املوؤلف مال اإىل روح 

الإثارة جللب انتباه القراء فاأعطى كتابه عنوانا لفتا 

هو »اإ�صبانيا اهلل«، واأتبعه بعنوان فرعي يقول باحلرف 

امل�صلمون بعد خم�صة قرون من  الواحد: »ها قد عاد 

»الريكونكي�صتا«  اأو  ال�للصللرتداد  )حللروب  الفتح  اإعللادة 

ن�صمة  الآن مليونا  بالإ�صبانية(، هم  كما يطلق عليها 

وعللددهللم ل يللزال يف ا�للصللطللراد«، مللع �للصللورة خريطة 

يللوؤدون  وهللم  امل�صلمني  من  زمللرة  داخلها  ويف  اإ�صبانيا 

اإىل  بالإ�صارة  املوؤلف  يق�صد  فماذا  جماعة.  ال�صالة 

الأندل�س  تن�صري  اإعادة  اأي،  »الريكونكي�صتا«،  مفهوم 

عرب تقدم اجليو�س امل�صيحية نحو اجلنوب، ما انتهى 

يف  الإ�للصللالم  معاقل  اآخللر  غللرنللاطللة،  على  بال�صتيالء 

امل�صيحية ويف  اعتناق  امل�صلمني على  واإجبار  الأندل�س 

الأخري طردهم من اجلزيرة الإيبريية؟ وملاذا يربط 

التاريخية وبني وجود عدد كبري  الأحللداث  بني هذه 

حاليا؟  الإ�صبانية  الأرا�للصللي  يف  امل�صلمني  من  ن�صبيا 

اإلقاء  عند  املطلع  غري  القارئ  بال  يف  يخطر  ما  اأول 

امل�صلمني  الذي ير�صم هوؤلء  الغالف  نظرة على هذا 

كللالللغللزاة اللللذيلللن يللنللتلل�للصللرون يف اأر�للللس اأخلللللرى، فللكللرة 

الأ�صيلة  الإ�صبانية  الهوية  على  واخلللطللر  التهديد 

اأن حمتوى الكتاب ل ي�صب يف اجتاه  املزعومة. غري 

عن  التعبري  ول  الللقللراء  عند  الإ�للصللالم  كراهية  ن�صر 

ُرهاب الإ�صالم على الإطالق اأو التم�صك مبا ي�صمى بل 

املحافظني  اأو�صاط  لدى  الأ�صيلة«  الإ�صبانية  »القيم 

�صتان  امل�صلمني«.  املهاجرين  »موجات  جتاه  الإ�صبان 

يف  امل�صلمني  اأو�صاع  ي�صف  الللذي  الكتاب  هذا  بني  ما 

الت�صبث  وبني  ما،  حد  اإىل  مو�صوعيا  و�صفا  اإ�صبانيا 

املللتلل�للصللدد عن  الللوطللنلليللة الإ�للصللبللانلليللة واللللدفلللاع  مبنطق 

»خطة  ت�صمية  عليه  يطلق  مللا  جتللاه  الغربية  القيم 

الغزو الإ�صالمي«؛ اإذ اإنَّ ما يقدمه لنا �صمربيرو اإمنا 

الإ�صالمية  اجلماعات  ف�صاءات  يف  مف�صلة  رحلة  هو 

من  تواجهه  فيما  ق  التعمُّ عرب  اإ�صبانيا،  يف  املوجودة 

ت�صكله من فر�س  وما  ناحية،  م�صاكل و�صعوبات من 

يحت�صنها  الللذي  الإ�صباين  املجتمع  لفائدة  وملليللزات 

من ناحية اأخرى. ولعل اأبرز تعبري ي�صتخدمه املوؤلف 

لتو�صيح روؤيته هو ما نقراأه يف املقدمة: »بالرغم من 

الإ�صالمية  اجلالية  منها  تعاين  التي  امل�صاكل  تعدد 

يف اإ�صبانيا، هناك مقولتان ثابتتان ل �صك فيهما ول 

والالجئني  املهاجرين  »اإن  اأولهما  اجلللدل:  تقبالن 

الوقت  ويف  تت�صنهم  الللتللي  الللبلللللدان  لإثلللراء  يللاأتللون 

وثانيهما  منها«،  يللفللرون  التي  الللبلللللدان  لإفللقللار  ذاتلله 

يف  ت�صلل  مهما  عمومها،  يف  ال�صلمية  الللهللجللرات  »اإن 

بالعنف،  واملللوؤمللنللني  املتطرفني  مللن  اأقللللليللة  �صفوفها 

اأبلللللدا قلليللم املللجللتللمللع املللحللتلل�للصللن ومل تللعللدل  مل تللغللري 

تعديال جذريا«. موؤ�ص�صاتها 

درا�للصللة  تللقللدمي  بللعللد  الأوىل،  اخلللملل�للصللة  الأبلللللواب  ويف 

منها  يللاأتللي  التي  الإ�صالمية  الللبلللللدان  تو�صح  دقيقة 

امللللهلللاجلللرون وكلللثلللافلللة امللل�للصلللللمللني يف كلللل املللحللافللظللات 

�صبل  مو�صوع  املللوؤلللف  يناق�س  الإ�صبانية،  والأقللاللليللم 

ما  الإ�للصللبللاين.  املجتمع  يف  امل�صلمني  جللاللليللة  انللدمللاج 

امل�صلمني )منهم  يواجهها عدد من  التي  امل�صاكل  هي 

الأ�صليون  الإ�للصللبللان  وحللتللى  الللقللدمللاء  ومنهم  اجللللدد 

1.88 مليون ن�صمة  الذين اعتنقوا الإ�صالم( يقدر يف 

�صكان  من  املائة  يف   4.06 ن�صبة  اأي،   ،2015 اأواخللر  يف 

امل�صكلة  تكمن  الر�صمية؟  الإح�صائيات  ح�صب  البلد، 

اأن ن�صبة كبرية من  املوؤلف، يف  الأوىل، على حد قول 

وهللي  اإ�للصللبللانلليللا  عللمللل يف  فللر�للس  يللجللدون  ل  امل�صلمني 

التي  الأ�صليني  الإ�صبان  عند  البطالة  ن�صبة  �صعف 

20% تللقللريللبللا،  ارتللفللعللت يف اللل�للصللنللوات الأخلللللرية حللتللى 

على  يبقون  الذين  ال�صريني  املهاجرين  عن  ناهيك 

دون  قللانللونلليللة  غللري  الإ�للصللبللانلليللة يف و�صعية  الأرا�لللصلللي 

اجلللهللود  ملللن  وبللالللرغللم  الإقلللاملللة.  اإذن  ودون  اأوراق 

واملحلية  الإقليمية  ال�صلطات  تبذلها  التي  الكبرية 

لتقدمي م�صاعدات مادية للم�صلمني ودورات تعليمية 

دخللول  علللللى  قللادريللن  يللكللونللوا  اأن  اأجلللل  مللن  وتكوينية 

�صوق العمل على قدم امل�صاواة مع املواطنني الإ�صبان، 

فللللاإن احلللقلليللقللة الللتللي ل ِمللللراء فلليللهللا هلللي اأن �للصللنللوات 

مللوؤخللرا  اإ�صبانيا  �صهدتها  الللتللي  القت�صادية  الأزملللة 

يعانون من  الذين  امل�صلمني  وا�صعة من  خلقت طبقة 

وقد  التقوقع،  اإىل  ومييلون  الجتماعي  التهمي�س 

ون�صر  ظللهللور  اإىل  الجتماعية  الللظللاهللرة  هللذه  تلللوؤدِّي 

الأفكار املتطرفة والتعاطف مع اجلماعات الإرهابية 

النللدمللاج يف  اأن  هللي  الللثللانلليللة  امل�صكلة  الإ�للصللالمللويللة. 

املجتمع الإ�صباين لي�س باأمر �صهل بالن�صبة للم�صلمني 

الللذيللن ل يلللريلللدون الللتللخلللللي عللن الللقلليللم والللطللقللو�للس 

واملمار�صات الإ�صالمية التي األفوها يف بلدان الأ�صل. 

دين  لديها  لي�س  علمانية  دولللة  اإ�صبانيا  اأنَّ  �صحيح 

كل  احلللرتام  الإ�للصللبللانلليللة  ال�صلطات  علللللى  واأن  ر�للصللمللي، 

الكاثوليكي  املذهب  اأن  اإل  الت�صاوي.  على  الديانات 

من  الأكلللرب  اجللللزء  مللن  ي�صتفيد  اللللذي  هللو  امل�صيحي 

للجمعيات  الدولة  متنحها  التي  الر�صمية  امل�صاعدات 

يكادون  ل  امل�صلمني  اأن  حني  يف  الدينية،  واملنظمات 

على  يتوفرون  ل  املثال  �صبيل  على  منها.  ي�صتفيدون 

قلة  با�صتثناء  ال�صالة،  فيها  يللوؤدون  منا�صبة  م�صاجد 

من  خارجي  بتمويل  اأن�صئت  التي  امل�صاجد  من  قليلة 

ا�صتعمال  اإىل  فلليلل�للصللطللرون  الللعللربللي،  اخلللللليللج  بلللللدان 

ت�صع  ال�صلطات  اإنَّ  اإذ  خا�صة؛  ومنازل  �صيقة  قاعات 
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كللثللرية متنعهم مللن بناء  اأمللامللهللم عللراقلليللل وحللواجللز 

امللل�للصللاجللد يف امللللدن والللقللرى الإ�للصللبللانلليللة. ولللعللل اأكللرب 

م�صكلة  اإ�صبانيا هي  يف  امل�صلمون  لها  يت�صدى  م�صكلة 

جمتمع  ح�صن  يف  الإ�صالمية  الهوية  على  احلفاظ 

غربي ابتعد يف العقود الأخرية عن مظهره امل�صيحي 

اأعني  اإخفاء م�صاعر النتماء الديني عن  القدمي مع 

التي  اجلماعية  الطقو�س  بع�س  )با�صتثناء  املجتمع 

التدين(،  اإىل  منها  والأعياد  الفلكلور  اإىل  اأقللرب  هي 

ول يللحللبللذ اإظلللهلللار اللللرملللوز الللديللنلليللة يف الللفلل�للصللاءات 

الللعللامللة. وملللن جتللللليللات هلللذه امللل�للصللكلللللة املللرتللبللطللة مبا 

ميكن اأن ن�صميه »�صراع الهوية« اجلدال احلاد الذي 

اأوروبلليللة  بلللللدان  �للصللاأن  ذلللك  يف  �صاأنها  اإ�صبانيا  يف  ن�صاأ 

واملوؤ�ص�صات  املدار�س  يف  احلجاب  ارتللداء  حول  اأخللرى 

الفتيات  بع�س  اإبللعللاد  مت  اأن  بعد  الإ�صبانية،  العامة 

امللل�للصلللللمللات املللحللجللبللات عللن مللدار�للس الللثللانللويللة يف عللدة 

للمدار�س  الداخلية  النظم  على  بناء  اإ�صبانية  مللدن 

قاعات  ح�صور  على  التالميذ  جترب  التي  الإ�صبانية 

حاد  نقا�س  وبعد  اأنلله  اإل  الللراأ�للس.  مك�صويف  التدري�س 

اختتم  التعليمية  املوؤ�ص�صات  ويف  الإعلللالم  و�صائل  يف 

داخليا  نظاما  اأنَّ  باعتبار  الأحيان؛  معظم  يف  اجلدل 

ل يجوز يف اأي حال من الأحوال اأن تعطى له الأولية 

اأمام مبداأ عام من�صو�س عليه يف الد�صتور الإ�صباين، 

اختيار  يف  ال�صخ�صية  واحلللريللة  العقيدة  حرية  وهللو 

قبول  اإعللادة  متت  لذلك  فنتيجة  واملظاهر؛  املالب�س 

فال  اجلللامللعللات،  اأمللا  املللدار�للس.  يف  املحجبات  الفتيات 

توجد فيها اأي م�صكلة بهذا اخل�صو�س اإذ اأن الطالب 

على  اإجللبللارهللم  يجوز  ل  اأحلللرار  وهللم  الرا�صدين  مللن 

ارتداء اأو عدم ارتداء اأي ملب�س.

امل�صلمني  املهاجرين  وتطلعات  طموحات  راأ�للس  وعلى 

اجلن�صية  على  احل�صول  اأولوياتهم  و�صلم  اإ�صبانيا  يف 

التمييز  ب�صبب  عليهم  ت�صتع�صي  الللتللي  الإ�للصللبللانلليللة 

املنحدرين  املهاجرين  مع  مقارنة  منه  يعانون  الذي 

ملللن اللللبلللللللدان اللللتلللي كلللانلللت يف اللل�للصللابللق ملل�للصللتللعللمللرات 

اإ�للصللبللانلليللة كللبلللللدان اأملللريلللكلللا الللالتلليللنلليللة والللفلليللللليللبللني 

يف  �صنتني  الإقللامللة  لهم  فيكفي  ال�صتوائية،  وغينيا 

اإ�صبانيا للح�صول على اجلن�صية، يف حني اأن امل�صلمني 

ل بللد لللهللم مللن املللكللوث يف الأرا�لللصلللي الإ�للصللبللانلليللة ملللدة 

منطقتي  من  الآتللني  للمغاربة  وحتى  �صنوات،  ع�صر 

ال�صابق  يف  كانتا  اللتني  املغربية  وال�صحراء  الريف 

يف  �للصللمللربيللرو  لللنللا  يللقلل�للس  اإ�للصللبللانلليللتللني.  م�صتعمرتني 

ي�صعون  الللذيللن  امل�صلمني  بع�س  حكاية  اللل�للصللدد  هللذا 

ولكنهم  الإ�صبانية  اجلن�صية  اكت�صاب  اإىل  جاهدين 

الإ�صبانية ل تطلب  ال�صلطات  اإنَّ  اإذ  بعد؛  يفلحوا  مل 

اأي�صا  تطلب  بل  فح�صب،  والعمل  الإقامة  اإذن  منهم 

اإثللبللات النلللدملللاج الجللتللمللاعللي والللثللقللايف واللللللغللوي يف 

لل�صلطات  ميكن  ذلللك،  من  واأهللم  الإ�صباين،  املجتمع 

رفلل�للس اجلللنلل�للصلليللة بلل�للصللكللل تللعلل�للصللفللي ا�للصللتللنللادا لللتللقللاريللر 

�صلوك  يف  ال�صبهات  جمللرد  اأو  الإ�للصللبللانلليللة  املللخللابللرات 

ذلللك،  وملللع  علللللنللي.  تللربيللر  اأي  دون  اجلن�صية  طللالللب 

اإىل  ت�صري  الإ�صبانية  الإح�صائيات  اأن  املللوؤلللف  يللوؤكللد 

البلدان  مللع  بها مقارنة  بللاأ�للس  ل  النللدمللاج  درجللة  اأن 

املللقلليللمللني يف  امللل�للصلللللمللني  اإنَّ  اإذ  الأخللللللرى؛  الأوروبلللليللللة 

ي�صكلون  الإ�صبانية  اجلن�صية  يحملون  الذين  اإ�صبانيا 

40% من جمموع امل�صلمني. ما يقارب الل

وملللن املللوا�للصلليللع اللل�للصللاخللنللة الللتللي ُيللنللاقلل�للصللهللا امللللوؤللللف: 

القريبة يف مواقفها من  املتطرفة  مو�صوع احلركات 

التنظيمات الإرهابية التي تاول النت�صار يف الغرب. 

اأروع  اللل�للصللدد  يللقللدم يف هلللذا  �للصللمللربيللرو  اأن  احلللقلليللقللة 

حول  معمق  بحث  نتائج  عر�س  مع  الكتاب،  �صفحات 

�صبه  معلومات  اإىل  ا�صتنادا  املتطرفة؛  احلركات  هذه 

واإىل  الإ�صبانية  الداخلية  وزارة  من  مقتب�صة  �صرية 

جولة من املقابالت والزيارات امليدانية يف املنطقتني 

الأكرب اأهمية يف هذا املجال؛ وهما: منطقة كتالونيا 

اإ�صبانيا  يف  امل�صلمني  مللن  عللدد  اأكلللرب  ا�صتقبلت  الللتللي 

و�للصللائللل  ت�صميهما  اللللللتللان  ومللللليللللليللة  �صبتة  ومللديللنللتللا 

»املللحللتلللللتللني«. فيقوم  بللاملللديللنللتللني  املللغللربلليللة  الإعلللللالم 

�صمربيرو على منوال ما كان قد فعله يف مقالت له 

التي  احللللوارات  ب�صرد  »البايي�س«  جللريللدة  يف  ن�صرت 

اأجراها مع جمموعة من امل�صلمني امل�صتبه مب�صاركتهم 

مقابالت  جللانللب  اإىل  بلللالإرهلللاب،  متعلقة  اأن�صطة  يف 

اأفللللراد اللل�للصللرطللة الوطنية  اأخلللرى اأغلللللبللهللا �للصللريللة مللع 

مقاربة  هللي  النتيجة  املللخللابللرات.  ورجلللال  الإ�صبانية 

كتالونيا،  يف  املتطرفة  احلللركللات  هللذه  لو�صع  جدية 

وللللللجللهللود الللتللي تللبللذلللهللا اأجلللهلللزة الأملللللن الإ�للصللبللانلليللة 

وبالن�صبة  وانت�صارها.  وللحد من ظهورها  ملالحقتها 

امل�صلمني  عدد  يقارب  اللتني  ومليلية،  �صبتة  ملدينتي 

اأهم  ُتعتربان  واللتني  ال�صكان،  اإجمايل  ن�صف  فيهما 

اإىل �صوريا من  املتوجهني  الإ�صبان  م�صدر للمقاتلني 

الإرهابية  والتنظيمات  »داع�س«  اإىل  الن�صمام  اأجللل 

مواقف  عن  مف�صلة  بدرا�صة  املوؤلف  فيقوم  الأخللرى، 

ال�صيا�صة  وعللن  امل�صلمني  جتللاه  ال�صيا�صية  الأحللللزاب 

وعن  الآن  حدِّ  اإىل  الإ�صبانية  ال�صلطات  اتبعتها  التي 

تللعللاين من  الللتللي  الللفللقللرية  امل�صلمة  الللعللائللالت  و�للصللع 

التطرف  دعللاة  ي�صتغلها  والتي  والتهمي�س  الإق�صاء 

امل�صاجد  رواد  يتلقاه  اللللذي  الللديللنللي  اخلللطللاب  وعلللن 

هناك؛ مما يعطي يف الأخري �صورة متكاملة لو�صعية 

يف غاية التعقيد يف منطقة ح�صا�صة جدا. ول بد من 

)وينجح  دائما  يحاول  �صمربيرو  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة 

يف الللعللمللوم( الإبلللقلللاء علللللى اللللتلللوازن والعلللتلللدال فيما 

يكتبه عن هذا املو�صوع ال�صاخن.

ومما يلفت اأنظار القراء يف هذا الكتاب هو اأن اإحدى 

امللللوؤللللف اإىل تللللليلللللهللا هي  امللل�للصللكللالت الللتللي يللتللطللرق 

اأنف�صهم  امل�صلمني  بني  ي�صتد  الللذي  الداخلي  الللنللزاع 

يتمكنوا  مل  اأنللهللم  �صمربيرو  فيالحظ  اإ�للصللبللانلليللا؛  يف 

فهم  موحد،  اتللاد  اأو  رابطة  يف  اأنف�صهم  تنظيم  من 

ومتناف�صتني  خمتلفتني  جماعتني  اإىل  منق�صمون 

مواقفهما  يف  متناق�صتني  الأحيان  اأغلب  يف  تكونان 

الإ�للصللالملليللة يف  واأقللوالللهللمللا، وهللمللا »اتلللاد اجلمعيات 

اللل�للصللوري  الطبيب  بللرئللا�للصللة   )UCIDE( اإ�للصللبللانلليللا« 

الدينية  للكيانات  الإ�صباين  و«التللاد  ططري،  رياج 

منري  املللغللربللي  بللرئللا�للصللة   ،)FEERI( الإ�لللصلللالمللليلللة 

من  متكنت  الإ�صبانية  احلكومة  اأن  �صحيح  بنجلون. 

الإ�صالمية  بل»املفو�صية  ت�صمى  موؤ�ص�صة  يف  توحيدها 

يف اإ�صبانيا«، ولكن هذه املوؤ�ص�صة ل تعمل يف احلقيقة؛ 

اإنَّ هناك تناف�صا قويا بني اجلماعتني املذكورتني،  اإذ 

ونتيجة لذلك ي�صعب على احلكومة الإ�صبانية اإيجاد 

�صوت موحد ميثل امل�صلمني يف اإ�صبانيا؛ مما اأدى اإىل 

عرقلة اجلهود الرامية اإىل النهو�س بو�صع امل�صلمني 

اإ�صبانيا. يف 

الكتاب متكن  هذا  موؤلف  باأنَّ  القول  مُيكن  وختاما.. 

مللن تللقللدمي �للصللورة مللو�للصللوعلليللة بللقللدر الإملللكلللان عن 

امل�صلمني يف اإ�صبانيا دون ال�صقوط يف الأفكار اجلاهزة 

املتطرفة  احلللركللات  تهديد  جتاهل  ودون  والنمطية 

ُرهللاب  ي�صودها  الللتللي  الإ�للصللبللان  للمحافظني  التابعة 

لتهمي�س  ت�صعى  والللتللي  )الإ�للصللالمللوفللوبلليللا(  الإ�للصللالم 

اإ�للصللبللانلليللا، ودون  اإىل  الللوافللديللن  امللل�للصلللللمللني  وتللعللنلليللف 

الناجمة عن ظهور وانت�صار احلركات  امل�صاكل  ن�صيان 

اإىل قلوب  املتطرفة الإ�صالموية التي تاول الت�صلل 

اإ�صبانيا.  يف  وكرامة  ب�صالم  يعي�صون  الذين  امل�صلمني 

�صورة معقدة، ل �صك يف ذلك، ُي�صهم املوؤلف باأقواله 

تو�صيحها  يف  وخللرائللطلله  واإحلل�للصللائلليللاتلله  وتللللليللالتلله 

بعيدا عن  الللعللادي،  الإ�للصللبللاين  الللقللارئ  مللن  وتقريبها 

النحياز اإىل طرف من الأطراف املنخرطة يف امل�صهد 

الجتماعي والثقايف والقت�صادي الإ�صباين احلايل.
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“الفكر اليهودي في القرن العشرين”.. ألدريانو فابريس

عز الدين عناية *
القدمية  الفرتة  طيلة  �ساد  مبا  مقارنة  وذلك  وللعامل؛  للذات  النظر  براديغمات  اإثرها  على  ت  تغريَّ جذرية،  لت  حتوُّ احلديثة  الفرتة  اإبان  اليهوديُّ  الفكُر  �َسِهد 

املو�سومة ب�سيطرة الروؤى التلمودية وهيمنة �سروحات الأحبار، اأو كذلك مبا �ساد على مدى الفرتة الكال�سيكية املتاأثرة باأجواء احل�سارة العربية الإ�سالمية، ل 

�سيما التاأثر باجلدل العقائدي واملذاهب الكالمية وبوادر ت�سكل روؤى »العتزال« اليهودي، التي بدت مالحمها مع ابن عزرا الغرناطي )ت:1167م( وال�ّسموءل بن 

يحيى املغربي )1130-1174م( ومو�سى بن ميمون )1135-1204م(، اإىل اأن تلّقفها باروخ �سبينوزا مع بداية التحول الفكري اليهودي احلديث خ�سو�سا يف كتابه 

»ر�سالة يف الالهوت وال�سيا�سة«. غري اأن ال�سرامة العقلية املبكرة ل�سبينوزا، يف زمن ما زال فيه الفكر اليهودي حمكوما بطابع املحاَفظة، كّلفه طردا من اجلماعة 

ال�سيفاردية بو�سفه خارجا عن املّلة. يف حني جاءت براديغمات النظر التي طبعت الفكر اليهودي احلديث متاأثرًة باأو�ساع العامل الأوروبي، وبق�سايا التنوير، وفكر 

احلداثة، واأجواء العلمنة والبحث عن اندماج يف املجتمعات احلديثة، وانعك�ست تلك املوؤثرات على روؤى املفكرين اليهود وعلى عالقتهم بالإرث الديني.

لللَرف علللللى اإعللللداده  لللف اجلللمللاعللي اللللذي اأ�لللصْ ويف امللللوؤلَّ

الأخللالقلليللة يف  الفل�صفة  اأ�للصللتللاذ  فللابللريلل�للس  اأدريلللانلللو 

املتنوعة  املوؤلفات  و�صاحب  الإيطالية  بيزا  جامعة 

حمللاولللٌة  املعا�صرين،  اليهود  الفال�صفة  �للِصللري  عللن 

للللر�لللصلللد هلللللذه اللللتلللحلللولت احللللديلللثلللة. يلل�للصللتللعللر�للس 

املحدثني،  اليهود  املفكرين  مللن  ح�صدا  امل�صاركون 

مملللن جللمللع بلليللنللهللم الللنللهللل ملللن مللرجللعلليللة تللراثلليللة 

باخل�صو�س(،  والقبالة  والتلمود  )التوراة  يهودية 

اأيلل�للصللا.  املتماثلة  تللاأمللالتللهللم  علللللى  انعك�س  مللا  وهلللو 

لكن ال�للصللرتاك والللتللمللاثللل امللل�للصللار اإللليلله بللني هللوؤلء 

املفكرين ل يعني اأحادية النظر، بل هناك »تعددية 

فكرية« وتنوع يف النظر بينهم. جند من بني هوؤلء 

مللارتللن بللوبللر، وفللرانللز روزنللفلليللغ، وفللالللرت بنيامني، 

وللليللو �للصللرتاو�للس، وحللنللة اأرنللللدت، وهللانلل�للس جللونللا�للس، 

ليفينا�س.  واإميللانللويللل  جانكلفيت�س،  وفللالدميللري 

القرن  اليهود يف  الفال�صفة  �صائر هوؤلء  فقد عا�س 

الللعلل�للصللريللن، اللللقلللرن اخللللاطلللف واللللرتاجللليلللدي، كما 

�س  ي�صمى، مِلا اأثقلته من اأحداث ج�صام. حيث ُيخ�صّ

لعر�س  الفال�صفة  هلللوؤلء  مللن  لكل  مبحثا  الكتاب 

الأو�للصللاط  العميق يف  وتللاأثللريهللا  اأطللروحللاتللهللم  اأهلللّم 

ق�صم  اإىل  اإ�للصللافللة  الللعللاملللي؛  الللفللكللر  ويف  اللليللهللوديللة 

من  اأخللرى  جمموعٌة  فيه  عاجلت  الكتاب  من  ثللان 

اليهودي  الفكر  �صغلت  حمورية  ق�صايا  امل�صاركني 

املللعللا�للصللر؛ مللثللل: قلل�للصلليللة الللعللقللالنلليللة، واخلللال�للس، 

وامللل�للصلليللحللانلليللة، واملللحللرقللة، والللعلللللمللانلليللة، والللتللاأويللل، 

بق�صميه يتطلع  الكتاب  واملعا�صرة.  الأ�صالة  وجدل 

اإىل عللر�للس �للصللامللل لأهللللّم قلل�للصللايللا الللفللكللر اللليللهللودي 

املعا�صر، انتدب لها امل�صرف جمموعة من الفال�صفة 

كانت  وممللن  املا�صي،  الللقللرن  اأحلللداث  عاي�صوا  ممللن 

اليهودي،  الفكر  تطوير  يف  معترَبة  اإ�صهامات  لهم 

�صغلت  التي  الق�صايا  لأهّم  مبراجعات  ذلك  واأردف 

اليهودي. العقل 

فال�صفة  ل�صائر  ال�صاغل  الللتللاأمللللليُّ  الللفللكللُر  ويتميَّز 

اليهود من احلقبة املعا�صرة بتقاطع ق�صايا الدين، 

اأو�للصللاع  امل�صتوحاة مللن تللراث �للصللارب يف الللقللدم، مللع 

فيه  �صهدت  زمللن  يف  واملتقلبة،  امل�صطربة  اللليللهللود 

اليهودية انعتاقا وتغرُبنا، تخّل�صت فيه تقريبا من 

الواقع  داخللل  نة  حمت�صَ وباتت  ال�صرقية،  �صماتها 

اأفكاره  معني  من  وتنهل  اإ�صكالياته  تعي�س  الغربي، 

التي بات يتقا�صمها جمٌع وا�صع من املفكرين.

ول �صك اأنَّ معدَّ الكتاب قد غفل عن مفكرين يهود 

اأرن�صت  مثل  املعا�صرة،  احلقبة  اإىل  انتموا  بارزين 

واأرن�صت  �صولم،  وجر�صوم  لويث،  وكللارل  كا�صريار، 

دريللدا، جللاء مو�صوع  واأنللدريلله نيهري، وجللاك  بلوخ، 

اأدريانو  بللرر  وقللد  منعدما.  اأو  باهتا  لديهم  الدين 

»الفكر  �صمن  الدمج  عملية  بللاأن  اختياره  فابري�س 

اليهودي يف القرن الع�صرين« ل يكفي فيها التحدر 

للللف، وعلللللى  ملللن اأروملللللة يللهللوديللة، بلللل يللقللتلل�للصللي املللللوؤلَّ

اإلهام  عامل  اليهودية  ت�صّكل  اأن  اخل�صو�س،  وجلله 

ال�صرط  وهللو  لتاأمالته  وحللافللزا  الكاتب  اأعللمللال  يف 

احلا�صم يف الختيار. ومن هذا الباب مت اإيثار كّتاب 

يف  قويا  عامال  اأ�صولهم  �صّكلت  ممن  غريهم،  دون 

على  الكتاب  هللوؤلء  تللوزع  وقللد  فكرهم.  يف  التاأثري 

ثالثة ف�صاءات: اأملانيا ع�صية اندلع احلرب العاملية 

الأوىل، واأمريكا على اإثر التحاق جموع وا�صعة من 

احلر  بالعامل  اليهود  والفنانني  والكّتاب  املفكرين 

بللعللد اجللتلليللازهللا حمنة  لللال�للصللطللهللاد، وفللرنلل�للصللا  درءا 

املثقفني  من  عدد  واختيار  الثانية  العاملية  احلللرب 

الإقامة والعي�س يف اأح�صانها.

مدى  عن  فابري�س  اأدريللانللو  الكتاب  معدُّ  ويت�صاءل 

اللليللهللودي«، ومللا دللللة  بللل«الللفللكللر  الللقللول  م�صروعية 

مغاير  يهودي  فكر  حقا  تواجد  وهل  املفهوم؟  هذا 

تللواجللد  اأخللللللرى؟ واإن  لأمنلللللاط فللكللريللة وفللللل�للصللفلليللة 

وما  املميزة؟  خا�صياته  هي  فما  يهودي  فكر  فعال 

الغربي  الفكر  مللع  وانف�صاله  ات�صاله  حلللدود  هللي 

فحوى  اأن  اإىل  وبب�صاطة  يللذهللب  اأنللله  غللري  عللامللة؟ 

الكتاب يتعلق مبجّرد تاأّمٍل �صيغ من ِقبل مفكرين 

الغربي  بالفكر  الت�صّبع  كللان  يللهللوديللة،  اأ�للصللول  مللن 

الرتاثية  واخللفية  اليهودي  بامل�صري  والن�صغال 

بّينا لديهم، وهم على غرار نظرائهم ممن ينتمون 

معّد  يحّبذ  اأخرى. ومل  وثقافية  دينية  تقاليد  اإىل 

»الفكر  اأو  اليهودي«  »الالهوت  نعت  اختيار  الكتاب 

للفلله، بللرغللم احللل�للصللور الللبللارز  الللديللنللي اللليللهللودي« ملللوؤلَّ

الق�صايا  يف  الفال�صفة  هللوؤلء  لللدى  الديني  للُبعد 

امللللعلللاجَللللة، خلل�للصلليللة اللللزيلللغ مبللقلل�للصللد اللللكلللتلللاب، كللون 

من  كالهما  ميتح  الديني«  »الفكر  اأو  »الللالهللوت« 

تقليد ديني حمدد، ويجدان مرجعيتهما التاأ�صيلية 

يف الللنلل�للس املللقللد�للس، يف حللني الللفللكللر اللليللهللودي، واإن 

وانفتاحا  تررا  اأكرث  يبدو  فهو  دينية،  روؤى  تبنى 

يف اإر�صاء عالقة جدلية مع ق�صايا الفكر واإكراهات 

عدم  ملللربرات  الللكللتللاب  �صاحب  ي�صرح  كما  الللواقللع. 

نهجا  بو�صفها  اليهودية«  »الفل�صفة  تعبري  اختيار 

تاأ�صيليا داخل التقليد اليهودي. فالبنّي اأن مفهوم 

مونك  �صلومون  ِقبل  من  �صيغ  اليهودية  الفل�صفة 

الللتللاأمللل  علللللى  الت�صمية  تلللللك  طلللللق 
َ
اأ وقلللد   ،)1859(

واعللتللمللاده  الللو�للصلليللطللة،  احلللقللبللة  املللتللبلللللِور يف  العقلي 

الن�س  وتاأويل  الوحي  لتف�صري  الإغريقية  الفل�صفة 

والنقل  العقل  بللني  عما  البحث  نطاق  يف  املقد�س، 

الفكر  التيار قدمي يف  اأن هذا  ات�صال. والواقع  من 

الفرتة  اإبللان  الإ�صكندري  فيلون  مع  بللرز  اليهودي، 

الللهلليلللللنلل�للصللتلليللة، وتلللطلللور لحللقللا ملللن ابلللن ملليللمللون يف 

احلقبة الأندل�صية، وهو ما بلغ ن�صجه مع �صبينوزا 

يف كتاب »الأخالق« )1677م(.

�صّكل البحث عن النعتاق �صاغال من �صواغل الفكر 

النظر لالنعتاق يف  توا�صل  املعا�صر. فقد  اليهودي 

اأبعاد �صوفية جتّلت  مطلع احلقبة احلديثة �صمن 

اأطروحة  ت�صّكل  باتت  التي  امل�صيحانية،  مفهوم  يف 

خال�س واعدة للفرد وللجماعة. هذا و�صهد احل�س 

امل�صيحاين تاأججا يف ملحمة �صبتاي زيفي )1665-

1667م(، وهي من املالحم الكربى التي هزت العامل 

اليهودي، ملا اختزنته من تهوميات ووعود مل تعرف 

فتورها �صوى باهتداء �صاحبها اإىل الإ�صالم.



 ربيع األول 1438 هـ - ديسمبر 2016م

5

وامللل�للصلليللحللانلليللة كللتللّيللار روؤيلللللوي �للصللّكلللللت يف مللدلللولللهللا 

اليهودي،  التاريخ  داخل  النعتاقي مراجعة عميقة 

اخللتلللللطللت فلليللهللا اللللنلللزعلللات الللبللاطللنلليللة بللالللتللاأمللالت 

الللفللكللريللة بللحللثللا علللن هلللويلللة جللامللعللة علللللى اأنللقللا�للس 

الوعد  مبثابة  اليهود  انعتاق  اُعترب  فقد  ال�صتات. 

ف�صاءات  الغربة  ف�صاءاُت  و�صارت  املرتقب،  الإلهي 

التحقق والتطور لهذا امل�صار. غدت فرن�صا احلديثة 

مبثابة  الإنلل�للصللان  حقوق  واإعلللالُن  املقد�صة،  الأر�لللَس 

الو�صايا الع�صر، والعامل اجلديد جت�صدا لأور�صليم 

جاء  بللل  عللر�للصللا،  النظر  ذلللك  ين�صاأ  مل  الللتللوراتلليللة. 

جراء تاأويالت وا�صتنباطات طورها حاخامات بحثا 

عن تالوؤم مع العامل اجلديد. يف البدء عار�صت جل 

والتاأ�صي�س  فل�صطني  يف  النبعاث  مزاعم  القراءات 

داود  بيت  �صاللة  من  يتحدر  م�صيا  بقيادة  ليهوذا 

النقية والطاهرة، باعتبارها خيارات وهمية تفتقد 

اإىل الواقعية.

ويف اأح�صان تلك احلركة امل�صكونة بنزعة طوباوية، 

)ال�صتنارة(،  الأفللكللالرونللغ  التنوير  حركة  ت�صكلت 

نللَحللْت �للصللوب تللاأمللالت واقللعلليللة، وهللي حللركللة تنوير 

تللعللاط عقالين  املللفللكللريللن بق�صد  قللادهللا جللمللٌع مللن 

احلداثة  نحو  اليهود  ول�صحِب  الديني  املللوروث  مع 

واإخللراجللهللم مللن حلليللز املللنللبللذ )الللغلليللتللو( اللللذي بللات 

الأكرب  فالغيتو  الأ�صوار.  غابت  واإن  عقولهم  ياأ�صر 

الذي نا�صل �صده الفكر العقالين اليهودي، خالل 

احلللقللبللة املللعللا�للصللرة، هللو الللغلليللتللو املللنللتلل�للصللب يف وعللي 

اليهودي وفكره. مّثل حينها ظهور »علم اليهودية« 

م�صعى   )_Vissenschaft Judentums_(

جادا من قبل حركة قراءة الرتاث لبناء وعي علمي 

اليهودية  تخلي�س  بق�صد  الديني،  اليهود  بتاريخ 

وما  الطاغيني،  والأ�للصللطللورة  الالمعقول  ثقل  مللن 

الللتللوا�للصللل مع  امللل�للصللار يف غلليللاب  ذللللك  كلللان ليتحقق 

املللنللزع الللتللنللويللري اللل�للصللائللد يف الللغللرب، اللل�للصللاعللي اإىل 

�للصللبللط كللافللة اإيللقللاعللات احللليللاة داخللللل اأطللللر عقلية 

عديد  لللدى  رغللبللة  نلحظ  حلليللث  علمية.  ومللعللايللري 

�صواء  والللللرتاث،  الللديللن  لللتللورخللة  اللليللهللود  املفكرين 

باعتماد منهج النقد التاريخي يف معاجلة املرويات، 

بُبعٍد عقلي، مبناأى  اإليها حمكوما  النظر  اأو بجعل 

عن كافة تربيرات الالمعقول.

للفلله »اأخللللالق الإرادة  هللرمللان كللوهللني يللقللول يف مللوؤلَّ

املح�س«: »يهوديتي يف عالقة ع�صوية مع قناعاتي 

العلمية.. مل اأوكل م�صار وعيي اليهودي اإىل غريزة 

اإىل  بالعك�س  بللل  مللا؛  �صاللة  اأو  مبعتقد  التماهي 

واإىل  يل،  تي�صر  ما  نطاق  يف  الفل�صفية،  ال�صرامة 

)�س:  ال�صبيل«  يل  اأنلللارا  لأنهما  التاريخي،  النقد 

.)72-71

فللقللد كللان اخلللال�للس اللليللهللودي يف مللدلللوللله البدئي 

�صاد  اأنه  بْيَد  باطني،  ومدلول  �صويف  مبنزع  م�صوبا 

هل  حمللوري:  �للصللوؤال  اأ�صا�صه  الفكر  يف  ق  معمَّ جللدل 

علللللى اللليللهللودي اأن يللتللدخللل يف الللتللاريللخ وُيلل�للصللهللم يف 

يف  خللال�للصلله  يتمركز  اأن  احللللال  تقت�صي  اأم  �صنعه 

اإىل متحور  ذلللك اجللللدل  الللبللدء خل�س  اللللروح؟ يف 

اأن اخلللال�للس  اأطلللر ثللالثللة:  للللللتللاريللخ �صمن  الللنللظللر 

عللامل  عللن  واأنلللله يتمخ�س  اإعلللجلللازي،  بلل�للصللكللل  يللاأتللي 

اأعللقللاب  يف  يللاأتللي  )املللخللّللل�للس(  امل�صيا  واأن  طلللوبلللاوي، 

اأبللوكللاللليللبلل�للس كللارثللي. لللكللن تلللللك الللقللنللاعللات ع�صفت 

يف  متثلت  الغربية،  ال�صاحة  �صهدتها  تللولت  بها 

الال�صامية، حيث  لليهود مع  العداء  احتدام موجة 

بلغ املقت الأوروبي مداه يف ما ُعرف باملحرقة. هذه 

�صيا�صية  روؤى  تطور  اإىل  دفعت  امل�صتجدة  املجريات 

املوعود،  اخلال�س  �صبيل  ال�صهيونية  يف  ترى  باتت 

واإن توا�صلت معار�صة ذلك مع تيارات اأورثوذك�صية 

راأت يف قيام دولة لليهود، يف غياب امل�صيا احلقيقي، 

هو �صرٌب من اخليانة والتنكر لليهودية.

وما كانت نداءات العودة اإىل �صهيون، »العام القادم 

لول  اليهود  اأو�صاط  يف  قبول  لتلقى  اأور�صليم«،  يف 

احلللاخللامللات،  مللن  كثري  قناعة  يف  انللقللالب  ح�صول 

كما  روحلليللا  ولي�س  �صيا�صيا  اخلللال�للس  يلللرون  بللاتللوا 

)ال�صهيونية  ال�صيا�صي  الوعي  تزاوج  عندها  �صلف. 

الدينية(  )ال�صهيونية  الديني  بالوعي  ال�صيا�صية( 

وا�للصللرتكللا مللعللا يف اللل�للصللري �للصللوب اأور�للصللللليللم. جللرى 

الللتللقللللليلل�للس ملللن غلللللللواء اخللللللالف امللل�للصللتللحللكللم بللني 

الللطللرفللني، املللتللديللن والللعلللللمللاين، بللاإر�للصللاء مللا ي�صبه 

الباب  هللذا  ومللن  الثنائي،  بني  الرباغماتي  ال�صلح 

كان البعد الديني حا�صرا يف ال�صهيونية حتى واإن 

مل ُتَتح له فر�صة القيادة.

بقي املنزع التاأويلي يف اليهودية حا�صرا اإىل حدود 

احلقبة املعا�صرة، حيث اأن جمعا وا�صعا من املثقفني 

اليهود ومع اإميانهم ب�صطوة املقولت الدينية، على 

اأرن�صت  مثل  عتاة،  مالحدة  اأو  بوبر،  مارتن  �صاكلة 

موّحدة  رومان�صية  رابطة  بينهم  جمعت  قد  بلوخ، 

يف  عارمة  رغبة  وتقا�صموا  الراأ�صمالية،  معاداة  يف 

ت�صييد جمتمع جديد، تتج�ّصد فيه مملكة الرب على 

الفيل�صوف  جند  واحلللريللة.  العدل  مملكة  الأر�لللس، 

داعما  مذهبا  يذهب  برديائيف  نيقولي  الرو�صي 

يلتقي فلليلله الللتللاأويللل الللديللنللي مللع الللعللامل الللراهللن، 

مرتئيا اأن الربوليتاريا يف مذهب كارل مارك�س هي 

رة  اإ�صرائيل اجلديدة، وهي �صعب اهلل املختار، املحرِّ

وامل�صيدة للمملكة الأر�صية املوعودة، وما ال�صيوعية 

حتى  اليهودي.  الألفي  للعهد  معْلَمن  �صكل  �صوى 

خفي  جتان�س  عن  يتحدث  لويف  ميكائيل  املفكر  اأن 

واليوطوبيا  اللليللهللوديللة  امل�صيحانية  بللني  وم�صمر 

نبوءته  تققت  وثيق  تالف  اإىل  اأدى  الفو�صوية، 

فوق اأر�س فل�صطني.

ير�صده  الللذي  اليهودي،  الفكر  يف  الكبري  التحول 

الكربى  ال�صيا�صية  الللتللطللورات  مللع  تد�ّصن  الكتاب، 

اأعللقللاب ت�صييق اخلللنللاق على  اأوروبلللا يف  الللتللي هللزت 

اليهود مع الال�صامية والتي بلغت مداها مع حدث 

ت�صاوؤلت  طللرح  اإىل  الأو�للصللاع  تلك  دفعت  املحرقة. 

التي  اللليللهللوديللة  الإنللتلللللجللنلل�للصلليللا  اأو�لللصلللاط  يف  عميقة 

والعلمانية.  والعقالنية  احلللداثللة  فكر  اإىل  ركنت 

من  املحرقة،  رمللز  »اأو�ص�صويتز«،  عن  احلديث  بللداأ 

اليهود ممن رحلوا عن  املثقفني  اأو�صاط  اأمريكا يف 

اأملانيا وتلقوا يف البداية حول مدر�صة فرانكفورت 

الجتماعية يف  لالأبحاث  �صكول  النيو  ثم لحقا يف 

جونا�س  وهان�س  اأرنللدت  حنة  كانت  فقد  نيويورك. 

وهربرت ماركيوز من الطالب املبا�صرين لهايدغر، 

بات  الللذي  احلديث  الأملللاين  للعقل  البارز  املهند�س 

النازية.  الآلللة  ومللوالة  للعقالنية  بالتنكر  متَهما 

ُطرحت ت�صاوؤلت كربى عن فحوى تلك املفاهيم يف 

اعترب  اليهود. فقد  املفرو�س على  الفرز  واقع  ظل 

اأدورنلللللو وهللركللهللاميللر مللعللتللقللل »اأو�للصلل�للصللويللتللز« لي�س 

للعقالنية  ت�صخم  ولللكللنلله  الللعللقللل  لنللحللدار  نللتللاجللا 

الأداتلللليللللة. وقلللد لللعللبللت حللنللة اأرنلللللدت دورا مللهللمللا يف 

يف  حللدث  مللا  �صوء  يف  الأملللانلليللة  العقالنية  حماكمة 

ما  ق�صية  اأثللار  من  اأوائللل  من  وكانت  »اأو�ص�صويتز«، 

جلللرى يف »ملل�للصللانللع املللللوت«، بللغللر�للس تللفللهللم املللجللزرة 

امل�صّنعة عقليا )�س:265(.

اللليللهللودي م�صاألة  الفكر  تللطللارح  اآخلللر،  جللانللب  ومللن 

 1984 عام  األقيت  حما�صرة  ففي  وال�صر.  الألوهية 

بعد  الألوهية  »مفهوم  عن  جونا�س  هان�س  ت�صاءل 

يهوه؟  �صمت  وعن  الدين  اأفللول  وعن  اأو�ص�صويتز«، 

لي�س  اأندر�س،  اأو  اأدورنللو  اإجابة  عن  مغايرة  اإجابته 

اإعللللادة تفكري يف  بللل  اللللرب،  لللوجللود  نللفللٌي  يف جعبته 

ل  فاملحرقة  القبالية.  امل�صادر  خالل  من  ح�صوره 

بللالأحللرى  بللل  الللرببللريللة،  يف  مفاجئا  �صقوطا  متثل 

هي اجلانب اخلفي، والنعطافة اجلدلية للحداثة.

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

- الكتاب: »الفكر اليهودي يف القرن الع�صرين«.

اأدريانو فابري�س. -املوؤلف: 

- النا�صر: كاروت�صي - روما، 2016.

- اللغة: الإيطالية.

- عدد ال�صفحات: 343 �صفحة.
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»بابا العلوم: أنريكو فيرمي ووالدة العصر النووي«.. 

لجينو سيكري وباتينا هورلن

د السماك * ُمحمَّ
نْت اأملانيا يف العهد النازي، وحتت قيادة اأدولف هتلر، من اإنتاج القنبلة النووية قبل الوليات املتحدة؟ اأيُّ عامل كان ميكن اأن يكون قائمًا اليوم؟.. يطرُح  ماذا لو متكَّ

هذا ال�سوؤال كتاٌب جديٌد عن اأ�سرار مرحلة الأبحاث الأولية التي �سبقت اإنتاج القنبلة الذرية يف الوليات املتحدة واإطالق اثنتني منها على مدينتني يف اليابان؛ هما 

نكازاجي وهريو�سيما؛ مما اأدى ل�ست�سالم اليابان، واإىل طي �سفحة احلرب العاملية الثانية يف املحيط البا�سيفكي.. ينطلُق هذا ال�سوؤال من ق�سة كانت جمهولة اإىل 

اأن ن�سر تفا�سيلها ووقعائعها الدكتور جينو �سيكري والدكتورة باتينا هورلن يف كتابهما اجلديد: »بابا العلوم: اأنريكو فريمي وولدة الع�سر النووي«.

لأنهما  الللكللتللاب؛  ُمللوؤلللفللْي  عللن  كلمة  مللن  اأوًل  بللد  ول 

�صيكري  فالدكتور  الق�صة..  من  جللزءاً  معاً  ي�صكالن 

الوليات  يف  بن�صلفانيا  جامعة  يف  العلوم  اأ�صتاذ  هو 

اأحلللد تللالمللذة  اإملليللللليللو �صيكري  املللتللحللدة. وكلللان عللّملله 

كان  انريكو فريمي عندما  الإيطايل  النووي  العامِل 

الأ�صلي،  اإيطاليا، موطنه  روما يف  يدّر�س يف جامعة 

موؤلفي  اأحد  يكون  وبذلك  اأمريكا؛  اإىل  قبل هجرته 

الللكللتللاب قلللد جللمللع اإىل جللانللب مللعلللللومللاتلله الللعلللللملليللة، 

واأهمية  نووي.  اكت�صاف  اأول  عن  التاريخية  الوقائع 

اأمريكيا،  اكت�صافاً  اأنه مل يكن  الكت�صاف  اأولوية هذا 

ول �صوفياتيا، ول اأملانيا. بل كان اكت�صافا اإيطاليا.

اأمللللا الللدكللتللورة بللتلليللنللا هلللورللللني؛ فللقللد كللانللت اأ�للصللتللاذة 

املتحدة، وعملت  الوليات  »بان« يف  العلوم يف جامعة 

طويال يف املدينة النووية الأمريكية ال�صرية يف لو�س 

األمو�س. ولذلك فاإنها عندما تكتب عن هذا املو�صوع 

اأجلللرى   ،1938 الللعللام  فللانللهللا تللعللرف ملللاذا تللقللول. ويف 

الللعللامِل الإيلللطلللايل فللريمللي مللع علللدد مللن م�صاعديه 

جتللربللة يف خمللتللرب اجلللامللعللة الللتللي كللان يللدّر�للس فيها 

العلوم يف العا�صمة الإيطالية روما. وح�صل ب�صببها 

الكت�صاف  اأهمية  وتللقللوم  للعلوم.  نوبل  جللائللزة  على 

حركة  تبطيء  خالل  من  الأ�صعة  اإنتاج  على  العلمي 

الللنلليللوتللرونللات يف الللللذرة. وهلللي اخلللطللوة اللل�للصللروريللة 

وزمللالءه  فريمي  اأن  غري  النووي.  للتفجري  الأوىل 

اعتقدوا -خطاأ- اأنَّ هذا الكت�صاف ي�صنع مواَد اأولية 

 .)92 )املادة  اليورانيوم  ذرات  اأكرب من  بعدد  جديدة 

العلمي، اقرتح  ُن�صرت وقائع هذا الكت�صاف  وعندما 

للرئي�س  املللوالللني  الإيطاليني  ال�صحفيني  من  عللدد 

على  مو�صوليني  ا�صم  يطلق  اأن  مو�صوليني  الفا�صي 

املكت�صفة. املادة اجلديدة 

غري اأنَّ فريمي مل يكن مهتما -ورمبا مل يكن ُيدرك- 

ولو  اجلللديللد.  لالكت�صاف  الهائل  التفجريي  الُبعد 

لنقلت  مو�صوليني،  به  علم  لو  وبالتايل  بذلك،  علم 

منذ  الذرية  القنبلة  �صناعة  عن  الأوللليللة  املعلومات 

الوقت  ذلللك  يف  هتلر  ولتمكن  اأملانيا،  اإىل   1935 عللام 

ملللن امللتللالكللهللا؛ الأملللللر الللللذي كلللان ميللكللن اأن يللغللريِّ 

جمرى التاريخ.

ما  اإىل  ي�صلوا  مل  الأملللان  العلماء  اأن  الكتاب  للد  ويللوؤكِّ

و�صل اإليه العامِل الإيطايل فريمي اإل بعد مرور اأربع 

كيف  الكتاب  ويروي  الأوان!  فوات  بعد  اأي  �صنوات.. 

املتحدة  الللوليللات  اإىل  الللهللجللرة  اإىل  فللريمللي  ا�صطر 

اكت�صف  حيث  �صيكاغو؛  جامعة  يف  العلوم  لتدري�س 

هناك اأهمية وخطورة ما تو�صل اإليه يف روما. ولكنه 

من  الإن�صانية  حمذرا  �صوته  رفع  التاريخ  ذلك  منذ 

يومها  �صالح.  اإىل  العلمي  الكت�صاف  ترجمة  اأهللوال 

قلللال عللبللارتلله امللل�للصللهللورة: »للليلل�للس للللللعلللللمللاء حلللّق على 

احلللق  اللللذرة  لعلماء  لي�س  اأنللله  مبعنى  املللخلللللوقللات«. 

)الب�صرية  املخلوقات  قتل  اإىل  يللوؤدي  �صالح  اإنتاج  يف 

وع�صوائي.  جماعي  ب�صكل  والنباتية(  واحللليللوانلليللة 

ولكنَّ الوليات املتحدة م�صت قدما يف اأبحاثها حتى 

يف  املك�صيك  �للصللحللراء  يف  وجربتها  القنبلة،  اأنللتللجللت 

العام 1945، بعد اأن وظفت الكت�صاف العلمي للعامِل 

الإيطايل الأ�صل يف برناجمها النووي.

وبلللعلللد اللللتلللاأكلللد ملللن جنللللاح الللتللجللربللة، ويف اللل�للصللاد�للس 

1945، األقت الوليات املتحدة  والتا�صع من اأغ�صط�س 

الأوىل  ا�صتهدفت  اللليللابللان.  على  نللوويللتللني  قنبلتني 

مللديللنللة هللريو�للصلليللمللا، وا�للصللتللهللدفللت الللثللانلليللة مللديللنللة 

األف  مائة  من  اأكللرث  مقتل  اإىل  ذلللك  اأدى  نكازاجي. 

يللابللاين يف هللذيللن اللليللومللني. وقللتللل الللتلللللوث الللنللووي 

اأما الرجل الذي قاد عملية  فيما بعد عددا مماثال. 

يف  مات  فقد  فريبي،  ويل�صون  توما�س  القنبلة  اإلقاء 

فرا�صه الوثري يف مار�س 2000 )اأي بعد 55 عاما( عن 

عمر ناهز الواحد والثمانني وهو قرير العني مرتاح 

ع�صكرية.  مهمة  يللوؤدي  كان  له،  بالن�صبة  ال�صمري.. 

الثانية.  العاملية  للحرب  املهمة و�صع حدا  واإن جناح 

ال�صوؤال  فللاإن  الإن�صانية،  للم�صوؤولية  بالن�صبة  ولكن 

امل�صوؤول؟.  اليوم هو: من  يزال يطرح حتى  الذي ل 

روزفلت  فرانكلني  الرئي�س  على  امل�صوؤولية  تقع  هل 

الذي اأطلق م�صروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية؟ 

اليهودي  الفيزيائي  العامِل  على  امل�صوؤولية  تقع  هل 

األلللللربت اآيللنلل�للصللتللايللن الللللذي اأقلللنلللع روزفلللللللت بللاإمللكللانلليللة 

على  امل�صوؤولية  تقع  هللل  القنبلة؟  اإنللتللاج  وبلل�للصللرورة 

اأوبنهيمر  روبللرت  الأ�للصللل-  -الأملللاين  النووي  العامِل 

اللللذي كلللان قللائللَد فللريللق الللعلللللمللاء يف لللو�للس اآلمللو�للس 

اأنتج القنبلة؟ هل تقع امل�صوؤولية على الرئي�س  الذي 

الأمريكي هاري ترومان الذي اأعطى الأمر باإ�صقاط 

الللقللنللبلللللتللني؟ كلللان اآيللنلل�للصللتللايللن يللهللوديللا اأملللانلليللا، وكللان 

القنبلة،  اإنتاج  يعملون على  الأملان  العلماء  اأن  يعرف 

واأنلللهلللم قلللد يللتللو�للصلللللون اإىل �للصللنللعللهللا. وبلللذللللك اأقللنللع 

وا�صتخدامها  اإنتاجها  با�صتعجال  روزفلللللت  الرئي�س 

اأمل  وكان  املتحدة.  الوليات  مل�صلحة  احلرب  حل�صم 

مدينة  على  الأوىل  القنبلة  تلقى  اأن  هو  اآين�صتاين 

اخلللوف  اأن  غللري  يابانية.  مدينة  على  ولي�س  اأملانية 

الأوروبلليللة  ال�صعوب  النووي  الإ�صعاع  ي�صيب  اأن  من 

الياباين  الللهللدف  اخللتلليللار  اإىل  اأدى  لأملللانلليللا  املتاخمة 

ال�صحايا  باأن يكون كل  كافية  تتوافر �صمانات  حيث 

وحدهم.  اليابانيني  من  املبا�صرين  وغري  املبا�صرين 

العا�صمة  الأمريكيون  اأمطر   1945 مار�س  �صهر  يف 

ياباين.  األللف   85 فقتل  بالقنابل،  طوكيو  اليابانية 

هريوهيتو  الإمللرباطللور  حكومة  الق�صف  هللذا  ل  حمَّ

لقيت 
ُ
اأ قبول البحث يف �صروط ال�صت�صالم. مع ذلك 

اأيام،  ثالثة  بعد  بالثانية  تبعت 
ُ
اأ ثم  الأوىل،  القنبلة 

ال�صت�صالم  اإىل  اليابان  ا�صطرت  ال�صاد�س  اليوم  ويف 

بال قيد اأو �صرط. مل يكن ا�صتخدام ال�صالح النووي 

�للصللروريللا حلللمللل اللليللابللان علللللى ال�للصللتلل�للصللالم. ولكنه 

يعزز  ملللذل،  ا�صت�صالم  قللبللول  على  حلملها  اأداة  كللان 

ال�صوفييتي  التفاو�صي مع التاد  الأمريكي  املوقف 

ال�صابق على اقت�صام تركة عامل ما بعد احلرب. ومل 

هدف  اللليللابللان  �صد  الللنللووي  ال�صالح  ا�صتخدام  يكن 

اآيللنلل�للصللتللايللن. كللان هللدفلله النللتللقللام مللن الأملللللان. ولقد 

النتائج  اأن اطلللللع علللللى  بللعللد  اأمللللله  اأعللللرب عللن خلليللبللة 

املروعة لقنبلة هريو�صيما بقوله: »لقد كان الأف�صل 

العمل  مللن  بللدل  اللل�للصللاعللات  ت�صليح  يف  عملت  لللو  يل 
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العامِل  اإليه  �صبقه  كان  ما  وهللذا  الفيزياء«.  علوم  يف 

الإيطايل فريمي، كما ينقل ذلك عنه موؤلفا الكتاب: 

»بابا العلوم« الدكتوران �صيكري وهورلني. 

باملهمة  فللريبللي  تللومللا�للس  اإىل  يللعللهللد  اأن  قللبللل  ولللكللن 

القنبلة  اأ�للصللقللط  اللللذي  الللفللريللق  بلللرتوؤ�لللس   »13 »رقلللم 

على  احلللرب  يف  -فللريبللي-  ا�صرتك  هريو�صيما،  على 

�صد  عملية  و�صتني  بثالث  وقللام  الأوروبلليللة  اجلبهة 

در�للصللدن  مدينة  خا�صة  بلل�للصللورة  منها  اأملللانلليللة؛  مللدن 

اأدى تفاهمه  اأنقا�س. وقد  اإىل  التي تّولت مبانيها 

معا  وجناحهما  تيبت�س  بللول  الع�صكري  الطيار  مللع 

اختيارهما  اإىل  املقررة  الأملانية  الأهللداف  اإ�صابة  يف 

للللللمللهللمللة علللللى هللريو�للصلليللمللا. اأخللل�لللصلللع اللللفلللريلللق اإىل 

الهادئ،  املحيط  تنيان يف  تدريبات مكثفة يف جزيرة 

واأجريت لعنا�صره )11 طيارا( فحو�صات وتليالت 

اإينولغاي،  بطائرة  النطالق  قبل  معمقة،  نف�صية 

الأمللريللكللي حتى  الللطللريان  �للصللالح  بها  الللتللي يحتفظ 

اإىل  توقف  دون  �صاعة   13 ا�صتغرقت  رحلة  يف  اليوم، 

تلك  على  ا�صما   13 رقم  اأطلق  لذلك  املنكود.  هدفها 

من  جديدة  مرحلة  اأمللام  العامل  و�صعت  التي  املهمة 

الالاإن�صانية.  العالقات 

ولكن قبل اأ�صابيع قليلة من ذكرى اإ�صقاط اأول قنبلة 

اليابان  يف  هريو�صيما  مدينة  على  اأمريكية  نللوويللة 

وزيللر  تلل�للصللاءل   )1945 اأغلل�للصللطلل�للس  مللن  اللل�للصللاد�للس  )يف 

الللدفللاع الأمللريللكللي الأ�للصللبللق روبلللرت مكنمارا -الللذي 

ُتويفِّ ُموؤخرا: هل انت�صار الوليات املتحدة يف احلرب 

يللللرّبر الللقلل�للصللف اللللنلللووي لللهللريو�للصلليللمللا ونللكللازاجللي؟. 

وذهب مكنمارا بطل احلرب الأمريكية يف فيتنام اإىل 

امل�صوؤولية  م�صاهمته يف  و�صف  عندما  ذلك  اأبعد من 

الع�صكرية عن الق�صف النووي باأنها »جرمية حرب«.

ف�صيلة  مللار�للس  اأن  اأمللريللكللي  دفلللاع  لللوزيللر  ي�صبق  مل 

النقد الذاتي كما فعل مكنمارا. فهو مل يقت�صر على 

اإلقاء القنبلتني على اليابان وعلى م�صوؤوليته  انتقاد 

انتقد  ولكنه  الللكللبللرية،  الإن�صانية  اجلللرميللة  تلك  يف 

م�صوؤولية  نف�صه  وحّمل  الفيتنام  على  احلرب  كذلك 

ملللا و�للصللفلله بللجللرميللة الللتلل�للصللجلليللع علللللى تلللللك احللللرب. 

الأمللريللكللي  الللتللوظلليللف  مللاأ�للصللاة  تنطلق  الأ�للصللا�للس،  ويف 

لللللل�للصللالح اللللنلللووي للليلل�للس فللقللط مللن مللبللداأ ا�للصللتللخللدام 

ا�صتخدامه  مللربرات  من  ولكن  املدمر،  ال�صالح  هللذا 

متتنع  اليوم  حتى  تزال  ل  املتحدة  فالوليات  اأي�صا. 

ال�صوؤال  عن  جتيب  التي  ال�صرية  الوثائق  ك�صف  عن 

اللليللابللان م�صتعدة  الللتللايل؛ وهلللو: هللل كللانللت  الللكللبللري 

هناك  كانت  وهللل  القنبلة؟  اإلللقللاء  قبل  لال�صت�صالم 

اليابان  حلمل  املتحدة  الوليات  اأمام  اأخرى  خيارات 

ويف  النووي؟.  لل�صالح  اللجوء  دون  ال�صت�صالم  على 

تقريرا  الأمريكية  الدفاع  وزارة  اأعللدت   ،1946 العام 

�صريا بعنوان: »جهود اليابان لإنهاء احلرب«.

باأنه   1995 اإل يف عام  الذي مل يذع  التقرير  اعرتف 

من املوؤكد اأن اليابان كانت على ا�صتعداد لال�صت�صالم 

نوفمرب  مللن  الأول  قبل  ورمبللا   ،1945 دي�صمرب  قبل 

عليها،  النوويتان  القنبلتان  ُتلَق  مل  ولو  حتى   1945

وحتى لو مل تدخل رو�صيا احلرب، وحتى لو مل تهدد 

الع�صكري«. بالجتياح 

تللرومللان  هلللاري  الأمللريللكللي  الرئي�س  اأ�للصللرَّ  مللللاذا  اإذن؛ 

ونللكللازاجللي؟  هريو�صيما  على  القنبلتني  اإلللقللاء  على 

لللالإجللابللة عللن هللذا اللل�للصللوؤال، ل بللد مللن الإ�للصللارة اإىل 

الرموز  حللّل  مللن  متّكنت  كانت  املتحدة  الللوليللات  اأن 

املراحل  اأثناء  باليابان  اخلا�صة  -ال�صيفرة-  ال�صّرية 

1945 ك�صفت واحدة  12 يوليو  الأخللرية للحرب، ويف 

ملللن تلللللك الللر�للصللائللل علللن قللللرار الإمللللرباطللللور نف�صه 

بللالللتللدخللل لإنللهللاء احللللرب. كللانللت اللليللابللان تللعللرف اأن 

وعد  �صتالني  جللوزف  اجلللرال  ال�صوفييتي  الرئي�س 

بدخول احلرب �صدها بعد ثالثة اأ�صهر من ا�صت�صالم 

ذلك  ح�صل  ولقد   .1945 مايو  من  الثامن  يف  اأملانيا 

بالفعل يف الثامن من اأغ�صط�س من ذلك العام. وكان 

ولللفللر�للس �صروط  ذلللك وحلللده كافيا لإنللهللاء احللللرب 

اأمام الدول الكربى الثالث  ال�صت�صالم على اليابان 

املتحدة  والللوليللات  ال�صوفييتي  والتلللاد  بريطانيا 

للرئي�س  كانت  اأنه  غري  اأملانيا.  ا�صت�صالم  بعد  خا�صة 

ترومان ح�صابات اأخرى. مل يكن ترومان يحتاج اإىل 

اأملانيا  هزمية  بعد  اليابان  لإخ�صاع  النووية  القنبلة 

ال�صوفييتي  التلللاد  لتخويف  اإللليللهللا  حللاجللتلله  بللقللدر 

 16 يف  للقنبلة  ناجحة  جتللربللة  اأول  جللرت  واإرهلللابللله. 

التايل كان ترومان جمتمعا  اليوم  1945. ويف  يوليو 

يف بوت�صدام مع �صتالني وت�صر�صل.

ويللللروي اللللللللورد األلللن بللللرووك رئلليلل�للس اأركللللان الللقللوات 

باللهجة  اأن ت�صر�صل فوجئ  الربيطانية يف مذكراته 

الأمريكي  للرئي�س  ال�صتعدائي  وبالت�صّرف  الفوقية 

الرئي�س  تللرومللان  ا�صتفز  فقد  �صتالني.  يللحللاور  وهللو 

ال�صوفييتي دون مرّبر وتوجه اإليه بطلبات م�صتحيلة، 

يف  الللتللحللول  هللذا  ت�صر�صل  يفهم  ومل  تعجيزية.  بللل 

التايل  اللليللوم  يف  اإل  لللرتومللان  التفاو�صي  الأ�للصلللللوب 

الأمريكية.  الللنللوويللة  التجربة  بنجاح  عللرف  عندما 

تك�صف الوثائق الأمريكية اأن وزير اخلارجية يف ذلك 

القنبلة  »بللاأن  ترومان  الرئي�س  اأبلغ  »برينز«  الوقت 

النووية �صت�صع الوليات املتحدة يف موقف تفاو�صي 

احلللرب«.  لإنللهللاء  �صروطها  اإملللالء  مللن  قللوي ميّكنها 

زيالرد«  »يل  الأمريكي  النووي  العامِل  يروي  كذلك 

ال�صخ�صي  »التاريخ  بعنوان  ن�صرها  التي  يف مذكراته 

بلله يف  اجللتللمللع  بللرينللز  الللوزيللر  اأنَّ  الللنللوويللة«،  للقنبلة 

برينز  يرث  مل  الجتماع  اأثناء  واأنلله  الأبي�س،  البيت 

اليابانية  امللللدن  �صد  القنبلة  ا�للصللتللخللدام  كللان  اإذا  مللا 

اأن  على  يللوؤكللد  كللان  ولكنه  احللللرب،  لك�صب  �للصللروريللا 

يجعل  �للصللوف  فعاليتها  واإظللهللار  للقنبلة  »امللتللالكللنللا 

اأوروبا«. وهكذا  اأكرث طواعية يف  التاد ال�صوفييتي 

كان.

جلللرى تللوظلليللف الإعلللللالم علللللى اأو�لللصلللع نللطللاق لإقللنللاع 

كان  القنبلة  ا�صتخدام  بللاأن  الأمللريللكللي  الللعللام  اللللراأي 

على  وّفللر  ذلك  واأن  احلللرب،  اإنهاء  لت�صريع  �صروريا 

يزال  ول  قتيل!!  مليون  من  اأكرث  املتحدة  الوليات 

معظم الراأي العام الأمريكي حتى اليوم موؤمنا بهذا 

ه. التوجُّ

هريو�صيما-نكازاجي  مللاأ�للصللاة  مللن  الللعللامل  تعلَّم  لقد 

ويتعلق  اإنلل�للصللاين؛  الأول:  الللدر�للس  كللبللريْيللن؛  در�للصللنْي 

النفجار  بها  ت�صبب  التي  الب�صرية  اخل�صائر  مبدى 

بني  اأو  وع�صكري،  مدين  بني  ق  يفرِّ ل  حيث  النووي 

اإن�صان وحيوان، اأو بني بناء و�صجر؛ فاملوجة النووية 

ت�صحق كل �صيء وتبيد كل حياة. اأما الدر�س الثاين، 

فهو اأن الردع النووي كان وهماً.

الللوقللت ليتعدى  للع منذ ذلللك  تللو�للصَّ الللنللووي  فللالللنللادي 

رو�صيا وفرن�صا وبريطانيا لي�صمل العديد من الدول 

�صمل  ولقد  والباك�صتان.  الهند  ذلك  يف  مبا  النامية 

اإ�صرائيل منذ عقود اأي�صا، حيث يقدر حجم تر�صانتها 

200 قللنللبلللللة. ول يلللزال الللنللادي  الللنللوويللة بللاأكللرث مللن 

القوة  اأن  اإىل  ي�صري  الذي  الأمللر  وعلنا؛  ا  �صرًّ يتو�صع 

كل  لقتل  كافية  النووي  النادي  لأع�صاء  التدمريية 

اإن�صان على �صطح الأر�س 15 مرة على الأقل!

العامل  النووية  الأب املجهول للقنبلة  ويبقى تذير 

موؤلفا  عنه  ينقل  اللللذي  فللريمللي،  اإنللريللكللو  الإيللطللايل 

ر  الللكللتللاب »بللابللا الللعلللللوم« روؤيللتلله اللل�للصللوداويللة الللتللي حللذَّ

حقا  اأنف�صهم  مينحوا  اأن  مللن  خاللها  مللن  العلماء 

اإلهيا يف قتل الب�صر.. غري اأنَّ تذيراته ذهبت �صدى، 

الهتلرية،  اأملانيا  اإىل  ت�صل  مل  علومه  اأنَّ  املهم  ومن 

واإل لكان العامل اليوم لي�س العامل الذي نعي�س فيه!

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

اأنللريللكللو فللريمللي وولدة  - الللكللتللاب: »بلللابلللا الللعلللللوم: 

النووي«. الع�صر 

- املوؤلف: جينو �صيكري وباتينا هورلن.

- النا�صر: هري هولت و�صركاه، 2016.

- اللغة: الإجنليزية.

315 �صفحة. - عدد ال�صفحات: 

* مفكر لبناين متخ�س�ش يف درا�سات العلوم 
الإ�سالمي والفكر  وال�سيا�سة 



8

 ربيع األول 1438 هـ - ديسمبر 2016م

ْين والشيطان«.. ألدير تيرنر »بين الدَّ
د السالمي * ُمحمَّ

متَّ ن�سُر العديد من الكتب حول اأ�سباب وتداعيات الأزمة املالية للعام 2008، ولكن ال�سوؤال الذي يجب اأن ُيطرح: هل نحن حقا بحاجة اإىل اآخر؟ ياأتي ترينر يف 

م ب�سدة. القوة  ا، لدينا الكثري من الديون، والنظام امل�سريف ينبغي اأن ُينظَّ ا لالأزمة: القطاع املايل كبري جدًّ ا ماألوفا جدًّ ْين وال�سيطان« لُيعِطي عر�سً كتابه »بني الدَّ

احلقيقية لترينر هو الطرح املبا�سر حلججه، والإيجاز الن�سبي يف كتاباته، على عك�ش العديد من املجلدات ما بعد الأزمة.. ومثل العديد من املنظمني والقت�ساديني، 

فاإنَّ ترييرن يحُلم بعامل �سيكون لالأو�سياء فيه ما يكفي من املعلومات يف الوقت احلقيقي ليتم تنبيهك باملخاطر. وهذا من �ساأنه اأن ُي�سهم يف توجيه �سفينة التمويل 

بعيدًا عن ال�سخور، والإبحار يف املياه الهادئة. يقول ترينر اإنَّ جوهر الأزمة كان يكُمن يف مبداأ دعه يعمل )laissez-faire(؛ لذلك يجب ال�سيطرة على النظام 

ْين. املايل حتى تتمكن البنوك من اإنتاج النوع ال�سحيح من الدَّ

اإنَّ خربة ترينر يف جمال الئتمان اأطلعته على 

وجتنب  معها،  التعامل  وكيفية  املهنة،  اأ�صرار 

الأفكار ال�صيئة التي قد توجهنا اإىل امل�صائب 

بنك  انهيار  فبعد  الديون.  مع  التعامل  عند 

لهيئة  رئي�صاً  تعيني ترينر  بللراذرز، مت  ليمان 

املللتللحللدة مللا بني  اململكة  املللاللليللة يف  اخلللدمللات 

»بني  الأخلللري  وكتابه  و2013م.   2008 عللامللي  

�صامال  ت�صورا  يعطينا  وال�صيطان«،  ْيللن  الللدَّ

لأزمللللة اللللديلللون واحللللللللول املللمللكللنللة لللهللا. يعد 

القت�صادية  الكتب  اأف�صل  مللن  الكتاب  هللذا 

املنتدى  ح�صب   2016 للعام  مبيعاً  واأكللرثهللا 

وبلومبريج. العاملي  القت�صادي 

ترينر  ي�صرح  كللتللابلله،  مللن  الأول  الف�صل  ويف 

الثقة  وتقييم  املللايل  النظام  يف  النمو  طفرة 

اأنَّ الأ�للصللواق هي يف  َيللَرى  قبل الأزملللة؛ حيث 

غري  تللكللون  اأن  ويحتمل  كاملة،  غللري  الللواقللع 

ناق�صة،  كونها  مللن  الللرغللم  وعلللللى  م�صتقرة، 

اأنه يحذر  اأنها قد تلعب دورا مفيدا. كما  اإل 

من الوهم باأنه ميكننا اأو يجب علينا املتابعة 

املطلق. للكمال  للو�صول 

للللز الللفلل�للصللل اللللثلللاين ملللن اللللكلللتلللاب علللللى  ويللللركِّ

املللحللرك الأ�للصللا�للصللي لللعللدم ال�للصللتللقللرار امللللايل؛ 

ما  وهللذا  املللفللرط لالئتمان.  اخللللللق  وهللو  األ 

تخلق  الظل  وبنوك  امل�صارف  اأن  كيف  يف�صر 

الئللتللمللان واملللللال، ومللا هللي الآثللللار الإيللجللابلليللة 

د ما  وال�صلبية النابعة من تلك القدرة. ويحدِّ

وذلك  النمو،  هذا  وراء  الكامنة  الأ�صباب  هي 

نتيجة كثافة الئتمان، و�صدة تراكم الديون، 

مللفللرطللة على  ديلللون  اإىل  بلللدوره  اأدى  واللللذي 

مدى ن�صف قرن من الزمان. وهذا ما يف�صر 

اأنه ل ميكننا اأن نرتك اأي كمية من القرو�س 

الف�صل  هذا  يف  الكاتب  ويختم  اأن�صئت.  التي 

الللبللديلللللة لنمو  املللحللتللملللللة  املللل�لللصلللادر  بللو�للصللف 

ما  �صنواجهه  الللذي  واخلطر  الكلي،  الطلب 

مل تكن هناك �صيا�صات جذرية لهذه امل�صكلة؛ 

حيث مُيكن اأن نعاين من ك�صاد عاملي اأو نق�س 

مزمن يف الطلب.

ر ترينر  ُيف�صِّ الكتاب،  الثالث من  الف�صل  ويف 

القت�صادية  التنمية  يف  الئللتللمللان  خلق  دور 

وتلللاأثلللري تللدفللقللات راأ�لللللس امللللللال اللللللدويل على 

البلدان  ا�صتخدمت  كيف  وي�صرح  القت�صاد. 

الللنللاملليللة الأكللللللرث جنلللاحلللا طلللريلللق الئللتللمللان 

د  ُيللحللدِّ اأنللله  كللمللا  الللنللمللو القللتلل�للصللادي،  لتعزيز 

اأي�صا الأخطار املحتملة يف �صلك هذا الجتاه. 

وال�صيا�صيني  القت�صاديني  اآراء  يطرح  كما 

حول اخليار الأمثل من جتزئة النظام املايل 

حيث  حدود؛  دون  التكامل  تقيق  اأو  العاملي 

هلللذه الللقلل�للصلليللة تللعللتللرب حللالللة خللا�للصللة ملنطقة 

ال�صيا�صي  ت�صميمها  يعيبها  الللتللي  الللليلللورو، 

للتعامل مع العواقب املرتتبة على القرو�س 

اخلللا�للصللة غللري امللل�للصللتللدامللة، واأيلل�للصللاً تللدفللقللات 

روؤو�للللس الأملللللوال. وبللذلللك، ل ميللكللن ملنطقة 

دون  اقللتلل�للصللاديللاً  اأن تللقللق جنلللاحلللا  الللليلللورو 

اإ�صالح جذري.

الكتاب،  من  واخلام�س  الرابع  الف�صلنْي  ويف 

الللتللي يجب  الللكللاتللب بع�س اخلللطللوات  يللطللرح 

ال�صيا�صات  على  املرتتبة  الآثار  حلل  اتخاذها 

ترينر  يطرح  الرابع  الف�صل  ففي  ال�صابقة؛ 

بللعلل�للس اللل�للصلليللا�للصللات اللللالزملللة لللبللنللاء اقللتلل�للصللاد 

امل�صتقبل،  يف  كثافة  اأقللل  الئتمان  فيه  يكون 

واحلد من خماطره. بينما يتناول يف اجلزء 

التي  الللديللون  مللن  الللهللروب  كيفية  اخلللاملل�للس 

وكيفية  املا�صية  ال�صيا�صة  الأخللطللاء  خلفتها 

معاجلة خماطر الركود العاملي.

للم�صاكل  املف�صل  بالتحليل  مللللليء  الللكللتللاب 

الللتللي ُيللعللاين منها الللنللظللام امللل�للصللريف احلللايل؛ 

املال  الكثري من  اإىل خلق  البنوك  ميل  حيث 

وو�صع  مفرطة.  بكميات  والديون  والئتمان 

مللعللظللم هلللذه الأمللللللوال يف اأ�لللصلللواق الللعللقللارات 

ال�صتثمار  متويل  من  بدل  املالية  والأ�صواق 

يف القللتلل�للصللاد احلللقلليللقللي. ويف �للصللملليللم عللدم 

املتقدمة،  القللتلل�للصللادات  امللللايل يف  ال�للصللتللقللرار 

تلللكلللُملللن امللل�للصللكلللللة يف اللللتلللفلللاعلللل بللللني عللر�للس 

الئللتللمللان امللل�للصللريف والللعللر�للس غللري امللللرن من 

ل  العقارات  �صعر  يف  )التغري  العقارات  قبل 

يوؤثر على العر�س(. فدائرة الئتمان واأ�صعار 

عدم  ق�صة  من  جللزء  جمللرد  لي�صت  العقارات 

املتقدمة،  القللتلل�للصللادات  امللللايل يف  ال�للصللتللقللرار 

اإنَّ  حيث  كلها.  الق�صة  من  مقربة  على  فهي 

كثافة  زيللادة  وراء  كامنة  دوافللع  ثالثة  هناك 

الئتمان؛ األ وهي: اأهمية العقارات، واخللل 

يف تلللوازن احللل�للصللاب اجللللاري الللعللاملللي، وزيلللادة 

علللدم امللل�للصللاواة. كللمللا اأن منللو الئللتللمللان قللد ل 

يدعم ا�صتثمار الراأ�س املال الإنتاجي.

كانت البنوك و�صطاً لنمو الئتمان يف القطاع 

امللللايل. ومللع ذللللك، فلللاإنَّ الللبللنللوك ل مُيللكللن اأن 

تالم وحدها على الأزمة؛ حيث اإنَّ البنوك ل 

املال  الأ�صر وتقر�س  الودائع من  تاأخذ فقط 

املللال،  تخلق  اأيلل�للصللاً  ولكنها  الأعللمللال،  لللرجللال 

الكاتب  اأنَّ  كما  ال�صرائية.  والقوة  والئتمان، 

يرى اأن اإدماننا على الديون اخلا�صة هو اأحد 

الديون  اإنَّ  حيث  املالية؛  الأزمللة  يف  الأ�صباب 

كللان جميع  لللو  تللكللون خللطللرة، حتى  اأن  ميكن 
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امللل�للصللرفلليللني علللللى ملل�للصللتللوى ملللن امللل�للصللداقلليللة 

قرو�س  كانت  لو  وحتى  واملهنية،  وامل�صوؤولية 

الأفراد ذات فائدة اجتماعية اأو اقت�صادية.

املنتجة مل  لللال�للصللتللثللمللارات  لله  املللوجَّ الئللتللمللان 

الللنللاجللحللة،  الللنللاملليللة  الللبلللللدان  يلللللعللب دورا يف 

تللواجلله  اأيلل�للصللا  الآن  النا�صئة  الأ�لللصلللواق  ولللكللن 

تلللديلللات كلللبلللرية. يف امللللا�لللصلللي، ا�للصللتللخللدمللت 

الئتمان  طللريللق  الناجحة  النامية  الللبلللللدان 

بلللللدل مللللن الللل�لللصلللوق احلللللللرة للللتلللعلللزيلللز تلللراكلللم 

نت  وت�صمَّ وقللد  واملللثللمللر،  ال�صريع  امللللال  راأ�لللس 

�للصلليللا�للصللاتللهللا اإ�لللصلللالح الأرا�للللصللللي، واللل�للصلليللا�للصللة 

اللل�للصللنللاعلليللة، وتلل�للصللني الللنللظللام امللللللايل. ففي 

ال�صناعة  لقطاع  متاحاً  الئتمان  كان  كوريا 

متاحا  ولي�س  ال�صادرات،  وقطاع  التحويلية، 

للتطوير العقاري وقطاع الواردات.

يلللطلللرح تلللرينلللر عللللدة نلللقلللاط يف كللتللابلله يللجللب 

اإعلللللادة الللنللظللر حللولللهللا؛ حلليللث اإنَّ اللللهلللدف ل 

املايل  النظام  جعَل  بب�صاطة  يكون  اأن  ميكن 

هناك  تكون  اأن  يجب  ولكن  ا�صتقرارا،  اأكللرث 

على  وتللاأثللريهللا  الئتمان  لكمية  فعالة  اإدارة 

الإ�صالح  يتطلب  حيث  احلقيقي؛  القت�صاد 

اأوًل:  �صائعة؛  مفاهيم  ثالثة  رف�س  الفعال 

ما  دائما  فيه  ال�صيولة  وزيللادة  ال�صوق  تكامل 

ثانياً:  التخ�صي�س.  اأو  التوزيع  يح�صن كفاءة 

ل�صمان  كللاف  وامل�صتقر  املنخف�س  الت�صخم 

ال�للصللتللقللرار املللايل والقللتلل�للصللادي. وثللالللثللاً: اإنَّ 

منو الئتمان اأمر حيوي للنمو القت�صادي.

رئي�صية  تغيريات  عللدة  هناك  تكون  اأن  يجب 

راأ�للس  يكون  اأن  ينبغي  حيث  املللايل؛  للتنظيم 

اأعلى  العقاري  الإقرا�س  لدعم  املطلوب  املال 

من امل�صتوى احلايل بكثري. كما يجب تقييد 

اللللديلللون قلل�للصللرية الأجللللل مللن خلللالل جتللزئللة 

املال  راأ�س  وا�صتخدام  الدولية،  املالية  النظم 

واأيلل�للصللاً،  الللدوريللة.  التقلبات  ملواجهة  كللعللازل 

نظام  اإن�صاء  عرب  ْيللن  الللدَّ جمود  على  التغلب 

اأكللرث ا�للصللتللقللرارا، وذلللك مللن خللالل ال�صندات 

احلكومية املرتبطة بالناجت املحلي الإجمايل. 

على رغم، وجود تيز يف ال�صوق احلرة نحو 

الإقرا�س  العقاري، هناك ما يربر  الإقرا�س 

لأهلللللداف اأخللللرى مللثللل الللتللنللملليللة امللل�للصللتللدامللة، 

ال�صركات ال�صغرية واملتو�صطة. ودعم 

تذهب  الديون،  الهروب من عبء  اأجل  ومن 

خلق  تقييد  بني  للموازنة  املتقدمة  البلدان 

خالل  من  الطلب  واإعلللادة  اخلا�س  الئتمان 

ميكن  واحلكومات  الأ�صواق  كل  النقود.  طبع 

ال�صيا�صة  تعك�س  اأن  يجب  لذلك  تف�صل؛  اأن 

اأكرث  ب�صوابط  اجلمع  بني  املثلى  امل�صتقبلية 

�صرامة يف خلق الئتمان اخلا�س مع ا�صتخدام 

من�صبط للنقود الورقية عند احلاجة.

فكرة  ترينر  اإليها  يدعو  التي  احللللللول  ومللن 

حللظللر الللبللنللوك ملللن خلللللق امللللللال. ولللكللنلله بعد 

اللللللدول خللق  اإىل حللاجللة  بللقللوة  يللدعللو  ذللللك 

�صواء  احلقيقي،  القت�صاد  يف  وتوزيعه  املللال 

مللن خللالل الإنللفللاق احلللكللومللي اأو املللدفللوعللات 

للمواطنني. املبا�صرة 

ْيلللللن والللل�لللصللليلللطلللان« يللنللاقلل�للس  كلللتلللاب »بلللللني اللللللدَّ

تللاريللخللا طللويللال مللن املللقللرتحللات لإزاللللة قللدرة 

الللبللنللوك علللللى خلللللق اللللنلللقلللود. فلللخلللالل فللرتة 

كبار  من  عللدد  دعللا   ،1930 يف  العظيم  الك�صاد 

ال�صيا�صة،  اإىل هذه  الأمريكيني  القت�صاديني 

حتى متَّ عر�صه على الرئي�س روزفلت كخطة 

عللادت  احلللني،  ذلللك  منذ  القت�صاد.  لإنللعللا�للس 

هذه الفكرة اإىل الظهور جمدداً من قبل عدد 

كبري من القت�صادين يف العامل، وكان اآخرها 

الللدويل  النقد  �صندوق  قبل  مللن  عمل  ورقللة 

»اإعادة النظر يف خطة �صيكاغو«.. يقول ترينر 

ياأتي: »حتى  املقرتحات ما  يف مناق�صته لهذه 

�صيكاغو  خطة  مللن  التطرف  نرف�س  كنا  لللو 

)القللللللرتاح الأ�للصلللللي ملللنللع الللبللنللوك ملللن خلق 

العتبار؛  بعني  ال�صتنتاج  اأخللذ  علينا  املللال(، 

حيث يجب علينا اإدارة وتقييد كمية الئتمان 

بنوك  اأو  امللل�للصللرفلليللة  الأنللظللمللة  خلقتها  الللتللي 

الظل«.

للرو القللتلل�للصللاد الللكلللللي اأن زيلللادة  ويللللرى مللنللظِّ

معرو�س النقود الورقية قد يوؤدي اإىل ت�صخم 

جلللاملللح، ولللكللن تللرينللر يلللرى يف كللتللابلله عك�س 

التي  الفو�صى  من  »هربا  يقول:  حيث  ذلك، 

نحتاج  ال�صابقة،  ال�صيا�صات  اأخللطللاء  خلفتها 

ومتللويللل  احلللكللومللي  الللديللن  لتغطية  اأحلليللانللا 

العجز املايل من اأموال البنك املركزي؛ حيث 

اإنَّ طباعة احلكومة للمال هي البديل املمكن 

تقنيا اإما لل�صيا�صة املالية اأو النقدية لتغطية 

الطلب الكلي على الرغم من اأن طبع النقود 

هو من »عمل ال�صيطان«.

املللال  تخلق  اأن  املللركللزيللة  الللبللنللوك  على  يجب 

لللالقللتلل�للصللاد احلللقلليللقللي؛ لللذلللك يلللرى الللكللاتللب 

حيث  امل�صكلة؛  لهذه  وا�صحا  حللال  هناك  اأن 

يقول: »مُيكننا اأن نحفز دائما الطلب ال�صكلي 

»الللطلللللب  اأي   )nominal Demand(

النقود  طباعة  طريق  عن  الت�صخم«  منزوع 

طللبللاعللة مفرطة،  هللنللاك  كللانللت  اإذا  الللورقلليللة: 

ولكن  �لللصلللارا.  ت�صخما  لللديللنللا  تللولللد  فلل�للصللوف 

فاإنها  فقط،  �صغرية  لكمية  طباعة  كانت  اإذا 

ويحتمل  فقط،  �صغرية  تاأثريات  تنتج  �صوف 

اأن تكون مرغوبة«.

يرغب  كل من  يدر�صه  اأن  ينبغي  الكتاب  هذا 

ال�صيا�صة  �صانعي  اأحللد  يفكر  كيف  معرفة  يف 

ْيلللن  ملللن ذوي اخللللللربة. فللكللتللاب »ملللا بلللني اللللدَّ

على  للح�صول  الللقللراء  ع  ُي�صجِّ وال�صيطان«، 

املللللال والللللديللللون ودورات  اأفلل�للصللل حللللول  فللهللم 

دقيقا  فهما  يوفر  لأنه  فقط  لي�س  الئتمان. 

لللكللثللري ملللن امللل�للصللاكللل الللنللاجللمللة علللن الللنللظللام 

الللنللقللدي احلللللايل، ولللكللنلله يللقللدم اأيلل�للصللا فهما 

ممللتللازا حلللول احللللللول املللحللتللملللللة وملللللاذا هللذه 

احللللللللول هلللي اخللللطلللوة املللنللطللقلليللة الللتللاللليللة يف 

حيث  املايل؛  ال�صتقرار  وزيادة  النمو  تقيق 

ر حللتللى نتمكن  يللتللطللوَّ اأن  الللنللظللام  يللجللب علللللى 

هذه  مثل  لتجنب  الأف�صل  نحو  ال�صعي  من 

امل�صتقبل. امل�صاكل يف 

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

ْيلللن واللل�للصلليللطللان: امللللال،  - الللكللتللاب: »بلللني اللللدَّ

والئتمان، واإ�صالح التمويل العاملي«.

- املوؤلف: اأدير ترينر.

.2015 - النا�صر: جامعة برن�صتون، 

- اللغة: الإجنليزية.

- عدد ال�صفحات: 320 �صفحة.

* كاتب ُعماين
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مسار الفشل المدني في المنطقة العربية

لكوبي ميخائيل ، ويوئيل جوزانسكى

أميرة سامي *
يقدم املوؤلفان كوبي ميخائيل ويوئيل جوزان�سكى يف هذا الكتاب »م�سار الف�سل املدين يف املنطقة العربية« �سورة عن الو�سع الإقليمي يف ال�سرق الأو�سط من خالل 

ظاهرة »الف�سل« املوجودة يف دول املنطقة العربية والتي اأدت اإىل حدوث الأزمة العربية ، وجتلت بو�سوح يف املنطقة العربية عقب ال�سطرابات والثورات العربية 

املنطقة  انت�سارها يف  واأحداث  الظاهرة  اأ�سباب وخ�سائ�ش هذه  الكتاب هو حماولة فهم  الغر�ش من هذا  العربية، فكان  البلدان  الأزمة يف  اإىل تفاقم  اأدت  التي 

العربية، وتقييم اآثارها واإ�سقاطاتها ملا لها من تاأثري مبا�سر على ال�سياق الإقليمي والدويل ب�سكل عام وال�سياق الإ�سرائيلي ب�سكل خا�ش.

التفكري  الللعللربلليللة هللو  اأن حللل الأزمللللة  املللوؤلللفللان  ويلللرى 

واأن  العربية،  للمنطقة  املنظم  اجليو�صيا�صي  املنطقي 

حمددة  �صالحية  ذات  تكون  اأن  لبد  املركزية  ال�صلطة 

وليبيا  اليمن  مثل  العربية  الللدول  فمعظم  ووا�للصللحللة، 

مع  متما�صكة  دول  �صكل  يف  مللوجللودة  تللعللد  مل  و�للصللوريللا 

حللكللومللة مللركللزيللة قلللللادرة علللللى ممللار�للصللة اللل�للصلليللادة؛ بل 

اأ�صبحت م�صرحا لأعمال العنف وال�صراع الدموي، لهذا 

يو�صح الكتاب اأن من اأهم اأ�صباب ف�صل ال�صلطة املركزية 

هلللو علللدم و�لللصلللوح اللللفلللرتة النللتللقللاللليللة لللللل�للصلللللطللة، وهلللذا 

والعنا�صر  اجلهاد  جماعات  على  ي�صر  الللذي  هو  الأمللر 

العربية  املللنللطللقللة  بلللالد  داخلللل  اإىل  الللتلل�للصلللللل  اخلللارجلليللة 

واإحداث الزعزعة ال�صيا�صية والع�صكرية، وح�صد الدعم 

منهجية  وتقوي�س  املركزية  ال�صلطة  ومعار�صة  املحلى 

للدولة. ال�صيا�صية  البنية 

الفا�صلة«  »الدولة  مو�صوع  حول  ُكتب  ما  اأن  واحلقيقة 

كما اأ�صماها املوؤلفان “מדינה כושלת” كثري ومتداول 

على امل�صتوى الأكادميي وال�صيا�صي يف الأو�صاط العلمية 

خا�صة  العربية،  واأي�صا  والأمريكية  الغربية  ال�صيا�صية 

بللعللد اأن اأ�للصللبللح الللتللداخللل بللني اخلللللارج واللللداخلللل اأملللرا 

داخل  يحدث  وما  احلاكمة  النظم  اأداء  واأ�صبح  حتميا، 

الدولة غري منف�صل بالتهديدات التي يواجهها كل من 

املجتمع الدويل والإقليمي.

ترجمة  وهللو  »الف�صل«  م�صطلح  املللذكللور  الكتاب  تناول 

حللرفلليللا  يللعللنللى  الللللذي  “הכישלון”  مللل�للصللطلللللح  حللرفلليللة 

الف�صل- الإخفاق - التعرث - ال�صعف- الوهن بجوانبه 

واملللوؤ�للصللرات  العربية  املنطقة  يف  ظللهللرت  الللتللي  املختلفة 

ركللزت  حيث  للظاهرة؛  امل�صببة  واجللللذور  عليه  الللدالللة 

املتخ�ص�صة  البحثية  واملوؤ�ص�صات  الدرا�صات  من  العديد 

امل�صتقبلية  الللتلل�للصللورات  وو�للصللع  املللعللرفللة  تللطللويللر  علللللى 

للم�صاهمة يف مواكبة امل�صتجدات يف هذا املجال، وجدير 

اأن الكتابات العربية قد تعاملت بقدر كبري من  بالذكر 

دخيال،  م�صطلحا  باعتباره  امل�صطلح  هللذا  مللع  احلللذر 

الللرتجللمللة  تللطللويللر  امللل�للصللاهللمللة يف  علللدم  اإىل  ذللللك  واأدى 

احلللرفلليللة  الللرتجللمللة  هلللذه  فللمللثللل  للم�صطلح  الللعللربلليللة 

الدولة  هيبة  مثل  مقد�صة  ثوابت  مبا�صر  ب�صكل  مت�س 

ومكانتها، بل وجودها من الأ�صا�س.

الأخلللرى  املت�صابهة  امل�صطلحات  املللوؤلللفللان  وا�صتعر�س 

املعربة عن الدول الفا�صلة ومنها:

فا�صلة،  دولللة   )Failed State(”כושלת “מדינה 
“מדינה שברירית” )Fragile State( دولة ه�صة، 
دولة   Collapsed State(( קורסת”  מדינה   “
منهارة ، “מדינה במשבר” ) Crisis State( دولة 

מדינתי”  “כישלון  اأزملللة  يف  دول  للخطر/  معر�صة 

بللالللدولللة(،  خللا�للس  ملللدين  (فلل�للصللل   )State Failing(

מקונפליקט כתוצאה  שברירית  “מדינה 
)دولللة   )“  )Fragile and Conflict-Affected

بال�صراعات( ه�صة متاأثرة 

ورغم اأن و�صف الدولة الفا�صلة با�صتخدام امل�صطلحات 

تكمن  واإمنلللا  املللوؤلللفللان،  ذكللر  كما  �صعبا  لي�س  املختلفة 

الللذي  والتحليل  املنهج  يف  قولهما  حللد  على  ال�صعوبة 

يجب اأن ُيقا�س به »ف�صل« الدولة ومدى �صرورة متييز 

ونتائج  الدولة  ف�صل  اإىل  اأدت  التي  والعوامل  الأ�صباب 

امل�صطلحات  ب�صبط  الهتمام  اأهمية  فاإن  العملية  هذه 

بالدرا�صة  امل�صطلح  هللذا  تللنللاول  عند  خا�صة  واملفاهيم 

م�صطلح  الفا�صلة«  »اللللدول  فم�صطلح  ملحة،  �للصللرورة 

اعتباطّي ومطلق ي�صمح بوجود حالة من التداخل بني 

املفاهيم الوا�صفة لنف�س الظاهرة مثل: الدول املق�صرة 

اأو الدول الواهنة اأو الدول غري الفاعلة وغريها.

ودرجاتها  الف�صل  م�صتويات  عن  رايلى  ديفيد  كتب  وقد 

اأي�صا على ال�صعوبات النظرية  املختلفة، و�صلط ال�صوء 

اأ�صباب الف�صل،  واملنهجية التي ت�صاعد على التمييز بني 

والللعللواقللب الللنللاجللمللة عللن وجلللود مللثللل هللذه الللللدول، اأمللا 

ديفيد  اإليه  ذهب  مما  اأبعد  اإىل  ذهب  فقد  كول  ت�صارلز 

الفا�صلة«  »الدولة  م�صطلح  تردد  اأن  يرى  حيث  رايلى؛ 

كبرية  جمموعة  على  عام  ب�صكل  وينطبق  جدا،  منت�صر 

»عاملية«  اأهمية  لها  الف�صل  �صمة  اأن  ويللرى  الللدول،  من 

»الللفلل�للصللل« علللللى مقايي�س  بللهللا ظللاهللرة  الللللدول  فللجللملليللع 

الف�صل ول يجوز اإطالقها على دولة دون الأخرى، هذا 

ب�صكل  ال�صامل  امل�صطلح  ا�للصللتللخللدام  اأن  اإىل  بللالإ�للصللافللة 

عام مانع ملا يعنيه؛ حيث يوؤدى اإىل تفرد كل حالة على 

حدة ، فثمة بع�س اخل�صو�صية يف كل حالة واإن اتفقت 

احلالت، وهذا ما جعل املجتمع الدويل يجد �صعوبة يف 

العثور على احللول املنا�صبة ملختلف الدول؛ فهي لي�صت 

ظللاهللرة  هللي  بللل  الللرتكلليللب،  ب�صيطة  ق�صية  اأو  م�صكلة 

تتعدد داخلها الق�صايا وامل�صكالت .

م�صطلح  ا�صتخدام  �صبب  املوؤلفان  ُيرجع  الكتاب  هذا  يف 

»الدولة الفا�صلة« اإىل �صببني رئي�صيني:

الأول: �صدة الآثار اجليو�صيا�صية يف �صياق دول املنطقة 

الإقليمية. العربية عقب ال�صطرابات 

وي�صمل  جدا  وا�صع  اله�صة  الللدول  م�صطلح  اأن  الثاين: 

درجللات  فيها  تختلف  التي  الللدول  من  كبرية  جمموعة 

اأن  كللمللا  جللللدا،  ومللنللخللفلل�للصللة  بللني منخف�صة  مللا  الللفلل�للصللل 

الللدول  اأيلل�للصللا  ت�صمل  قللد  ه�صة  بللاأنللهللا  امل�صنفة  الللبلللللدان 

يعد  قللد  الللهلل�للصللة  الللللدول  م�صطلح  اأن  ورغلللم  املللتللقللدمللة، 

يحجب  فاإنه  ال�صيا�صية  الناحية  من  �صحيحا  مفهوما 

اله�صة  امل�صكلة وتدياتها، فغالبا ما تعاين هذه الدول 

من اآثار ما بعد ال�صراعات مما يفقدها للموؤ�ص�صية على 

والقت�صادية. ال�صيا�صية  امل�صتويات 

الللفللرق بني  بلل�للصللرورة تو�صيح  الللكللتللاب  وطللالللب مللوؤلللفللا 

مفهومي »ف�صل الدولة« كدولة فاعلة و »ال�صلطة« التي 

القوانني  وتطبيق  الدولة  موؤ�ص�صات  عمل  جودة  تعك�س 

والأنلللظلللملللة واللل�للصللمللاح للللللدولللة يف ممللار�للصللة �للصلليللادتللهللا، 

واخلارجي،  الداخلي  الأمللن  وتوفري  �صلطتها،  وفر�س 

الأ�صا�صية  اخلللدمللات  توفري  على  الللدولللة  قللدرة  ومللدى 

اإىل  بالإ�صافة  هذا  ونظام،  واقت�صاد  و�صحة  تعليم  من 

وجود الدميقراطية كاأمر م�صروع نابع من ثقة ال�صعب 

ال�صلطة  مفهوم  لتحقيق  اأ�صا�صي  وك�صرط  واملوؤ�ص�صات 

املجتمعات. يف 

الدولة  �صيكون م�صطلح  املفهومني  التفريق بني  وبهذا 

الفا�صلة من اأكرث امل�صطلحات املرتبطة مبفهوم وظيفة 

ال�صلطة؛ فالدولة قائمة جتمع بني موؤ�صرات دالة على 

الوقت،  نف�س  يف  الوظيفة  على  دالة  وموؤ�صرات  الف�صل، 

ذلك التداخل الذي يجعل عملية القيا�س عملية معقدة 

ولكنها  مرتفع  م�صتوى  ذات  الللدولللة  تللكللون  فقد  جللدا؛ 

اخلدمات  ببع�س  الللوفللاء  ت�صتطيع  ل  نف�صه  الللوقللت  يف 

العامة الأ�صا�صية لأفراد املجتمع.

الدولة مينع  الف�صل يف  اأن  واأو�صح جوزان�صكى وكوليك 

التوا�صل يف حالتني:
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احلالة الأوىل: ازدياد الأزمة وتفاقمها. 

احلالة الثانية: انهيار الدولة.

ُتو�صف  وتفاقمها«  الأزملللة  »ازديلللاد  وهللي  الأوىل  احلللالللة 

بلللهلللا امللللوؤ�لللصللل�لللصلللات احللللكلللومللليلللة غللللري اللللللقلللللادرة علللللللى مللنللع 

الجتماعية  امل�صاواة  عدم  اإىل  وتوؤدى  الداخلية  الأزمللات 

الللدول  وهللذه  املواطنني،  بني  وال�صيا�صية  والقت�صادية 

تللعللانللى ملللن انللخللفللا�للس ملل�للصللتللويللات الللتللنللملليللة الللبلل�للصللريللة 

بالإ�صافة  �صعيفة،  فيها  ال�صلطة  وتكون  والجتماعية، 

احلكومة  قللدرة  مللن  تقلل  الداخلية  ال�صراعات  اأن  اإىل 

امللللركلللزيلللة علللللى تلللوفلللري اخلللللدمللللات الأ�للصللا�للصلليللة والأملللللن 

ولبنان،  الللعللراق،  اللللدول:  هللذه  اأمثلة  ومللن  للمواطنني. 

وغريها. وفل�صطني 

احلالة الثانية هي »النهيار«، وهي احلالة الأكرث تطرفا 

النهائية والأخرية  من �صعف الدولة، لأنها تعد املرحلة 

احلكومة  موؤ�ص�صات  تكون  الو�صع  هذا  مثل  ويف  لالأزمة، 

اللل�للصلليللطللرة ب�صكل فللعللال على  قللللادرة علللللى  املللركللزيللة غللري 

واخلدمات  الأمن  توفر  اأن  ت�صتطيع  ول  الدولة،  اأرا�صي 

اأو �صمان وجود ال�صروط الالزمة  الأ�صا�صية للمواطنني 

وفر�س  ال�صلطة  احتكار  خالل  من  وذلك  الدولة،  لقيام 

ومن  للغاية-  �صئيال  كللان  لللو  حتى   - والللنللظللام  الللقللانللون 

اأمثلة هذه الدول �صوريا وليبيا واليمن.

حمور  فهو  الفا�صلة  الللدول  مل�صاعدة  الللدويل  التدخل  اأما 

نقا�س وجدل على ال�صاحة الدولية اجلارية، وتاول هذه 

الدرا�صة نفي فكرة اأن التدخل اخلارجي يف �صوؤون الدول 

اأرا�صيها،  على  املطلقة  ال�صيادة  اأجللل  من  يكون  الواهنة 

من  املتحدة  الأمم  تنفقها  التي  الطائلة  املبالغ  اأن  ورغم 

على  ت�صل  مللا  فللنللادرا  الفا�صلة  اللللدول  بناء  اإعلللادة  اأجللل 

وذلك  ال�صالم،  عمليات  حفظ  اأجللل  من  واقعية  اإجنللازات 

الأجل؛  طويلة  �صرعية  يتطلب  الفا�صلة  الدولة  بناء  لأن 

ال�صرطة  مثل  الللدولللة  موؤ�ص�صات  بناء  من  تتمكن  بحيث 

ل�صمان  الوطني  والقت�صاد  وال�صحي  الق�صائي  والنظام 

احللتلليللاجللات  تلللللبللي  اأن  ت�صتطيع  اللللدوللللة  يللجللعللل  ملل�للصللتللوى 

تدخال  تتطلب  مللا  عللادة  التي  والأمللنلليللة  املحلية  ال�صكان 

الجتماعي  التوافق  تقيق  لأجللل  الد�صتور  �صياغة  يف 

وفى  النجاح،  يحالفها  مل  املحاولت  فمعظم  وال�صيا�صي، 

هذا احلني يجد املجتمع الدويل �صعوبة يف ت�صكيل خطة 

العاملية  القوى  تاأييد  وك�صب  التدخل  ب�صاأن  الآراء  توافق 

وجمل�س الأمن الدويل، وتكون النتيجة احلروب واملاآ�صي 

الللعللربلليللة وفللى  اللل�للصللاحللة  علللللى  الللتللي ن�صاهدها  الإنلل�للصللانلليللة 

مناطق متعددة بال�صرق الأو�صط ل نكاد نعرف عنها �صيئا 

على مدى قرون.

وهنا جند خلطا وا�صحا بني التعامل مع ظاهرة »الف�صل« 

ي�صتلزم  الذي  الإعمار«  »اإعللادة  مفهوم  وبني  وم�صتوياتها 

تن�صيقا بني وحدات املجتمع الدويل واملنظمات التنموية.

اأ�صباب ف�صل التدخل الدويل يف الدول الفا�صلة؛  اأما عن 

فللمللنللهللا اعللتللمللاد املللجللتللمللع اللللللدويل علللللى املللنللطللق الللغللربللي 

واأن  الفا�صلة،  الللدول  بناء  اإعللادة  يف  التقليدي  الليربايل 

يف  ال�صيا�صية  والثقافة  يتنا�صب  ل  الغربي  املنطق  هللذا 

مثلما  للنظام  ال�صتقرار  بتحقيق  ي�صمح  ول  الدول  هذه 

حلللدث يف اأفللغللانلل�للصللتللان وفللللل�للصللطللني. وعللنللد فللر�للس منطق 

الف�صل  تللكللون  �للصللوف  النتيجة  فلللاإن  الللغللربلليللة  ال�صيا�صية 

النظام. واإ�صقاط 

 ومن الأمثلة البارزة على ذلك موقف الوليات املتحدة 

امل�صلمني  الإخللوان  اإزالللة حكم  بعد  الأمريكية من م�صر 

يعك�س  الأملللر  هللذا  2013م،  عللام  يللونلليللو  يف  ال�صلطة  مللن 

املللتللحللدة الأمللريللكلليللة للثقافة  اللللوليلللات  �للصللوء فللهللم  لللنللا 

ال�صيا�صية يف م�صر وال�صرق الأو�صط، هذا بالإ�صافة اإىل 

املجتمع  يف  الللقللادة  بني  والعاملية  الإقليمية  التهديدات 

الدويل عقب التدخل يف ال�صومال عام 1993م وهجمات 

جعلت  الللتللي  الأحلللللداث  تلللللك  2011م،  علللام  �صبتمرب   11

الواهنة  الللدول  اأن  مفاده  با�صتنتاج  يللاأتللون  الأمريكيني 

تهدد م�صاحلها احليوية.

التدخل  حللالت  من  امل�صتفادة  الللدرو�للس  الكتاب  وير�صد 

الدويل لإعادة تاأهيل الدول الفا�صلة باأنها عملية معقدة 

ومعظمها مكلف للغاية، خا�صة يف ظل الرتفاع املتوا�صل 

دول  بللوجللود  علم  على  اأنهما  املللوؤلللفللان  ويللذكللر  لالأ�صعار، 

تريد  الفا�صلة  اللللدول  تاأهيل  اإعلللادة  يف  خللربة  ذات  غنية 

يف  الإيجابية  النتائج  ترى  اأن  ب�صرط  لكن  بنائها،  اإعللادة 

الرامية  الأكللرب من اجلهود  العدو  اأن  اإل  املطاف،  نهاية 

للهيئات  جلللدا  املللبللكللر  الللرحلليللل  هللو  الللتللاأهلليللل  اإعلللللادة  اإىل 

امل�صاعدات  وقللف  اإىل  يلللوؤدى  ممللا  تدعمها  التي  الدولية 

الدولية وف�صل اإعادة التاأهيل.

- اإن ظاهرة »الف�صل« لي�صت م�صكلة حملية فقط، بل هي 

اإقليمي ودويل لعدم ال�صتقرار يف املنطقة العربية،  تد 

ولها تاأثريها على املناطق القريبة والبعيدة منها، الأمر 

اللللذي ُيللظللهللر اأهللملليللة اإ�للصللراك جميع الأطللللراف الللدوللليللة 

والإقليمية يف مواجهة ف�صل الدول، �صواء يف الأهداف اأو 

الذي  املجتمعي  ال�صتقرار  ل�صمان  وذلك  ذاتها  العملية 

الأمني. �صيمهد لال�صتقرار 

- واأ�صارت اخلربات ال�صابقة يف جمال اإعادة تاأهيل الدول 

التي  للبالد  الإغللاثللة  م�صئويل  جتاهل  اأن  اإىل  الفا�صلة 

تريد احل�صول على امل�صاعدة هو �صبب امل�صاكل الأ�صا�صية 

الإغللاثللة خالل  اإىل ف�صل جللهللود  اأدى  الللبللدايللة، ممللا  مللن 

فرتة ق�صرية.

ويف حماولة للتغلب على �صعوبات هذه الظاهرة اعتمدت 

اأ�صباب ف�صل  الدرا�صة يف جمع مادتها العلمية على ر�صد 

املخابرات والأو�صاط الأكادميية يف التنبوؤ بال�صطرابات 

اإىل تقارير  اللل�للصللرق الأو�لللصلللط، واأ�لللصلللارت  الللتللي حللدثللت يف 

البحوث املتنوعة ال�صادرة عن هيئات اأمريكية ودولية يف 

نطاق  على  وتناولت  ال�صطرابات  �صبقت  التي  ال�صنوات 

وعدم  واحلكام  الف�صاد  وطغيان  والياأ�س  الإحباط  وا�صع 

اإىل  اأدى  مللا  القللتلل�للصللادي  الللو�للصللع  علللللى ت�صني  الللقللدرة 

ت�صاعد حركات املقاومة والحتجاج يف الدول العربية.

- اأما عن تقارير التنمية الب�صرية فقد اأو�صحت الو�صع 

ب�صاأن  لآخللر  اآن  مللن  وحلللذرت  العربية  اللللدول  احلللايل يف 

�صامري �صورة  �صمعون  وقد قدم  الأ�صا�صية،  امل�صاكل  اأبرز 

اأن هللنللاك خللرقللا ملنهجية  الللعللربللي، ذاكلللرا  للللللعللامل  قللامتللة 

حقوق الإن�صان، واأن الدول العربية تعاين من �صل�صلة من 

ال�صراعات  ب�صبب  املهمة  واملوؤ�ص�صية  الهيكلية  الإخفاقات 

الداخلية والفجوات الجتماعية العميقة دون اأي عالج، 

اأن  على  بالن�س  التقارير  هذه  يف  الللوارد  التحذير  وجللاء 

م�صاكل العامل العربي �صتزداد �صوءا اإذا مل يتم عالجها، 

ثمنه  �صيكون  العربية  الأنللظللمللة  نتائج  جتاهل  لأن  هللذا 

فادحا، وهو تفاقم عدم ال�صتقرار يف املنطقة العربية.

- كما اأ�صارت بع�س التقارير اإىل التغريات الدميوغرافية 

على  ا�صتملت  التي  العربي،  العامل  تواجه  التي  الكبرية 

مع  يرتفع  اأن  واملتوقع  ال�صريع،  ال�صكاين  النمو  تغريات 

ونق�س  احلللراري  الحتبا�س  ظاهرة  يف  البيئي  التدهور 

الأمللن  على  كبريا  تهديدا  ت�صكل  وكلها  والتلوث،  املياه 

القومي يف املنطقة العربية خا�صة مع موجات الالجئني 

القطاعات  يف  خا�صة  التمييزية،  وال�صيا�صات  املللتللزايللدة 

الأكللللللرث �للصللعللفللا يف املللجللتللمللع ملللثلللل اللللنللل�لللصلللاء والأطللللفللللال 

واملت�صردين.  والالجئني 

- ركلللزت الللدرا�للصللة علللللى ال�للصللطللرابللات الإقللللليللملليللة التي 

حدثت يف املنطقة العربية من منظور تاريخي، واأدت اإىل 

الدول  داخل  الف�صل من  وانتقال عوامل  ال�صتقرار  عدم 

التنظيمات  تهديدات  م�صتعر�صة  املللجللاورة،  الللدول  اإىل 

الأنظمة  اإ�صعاف  اإىل  ت�صعى  التي  الإرهللابلليللة  اجلهادية 

املناطق  يف  وتو�صعها  �صلطتها  فر�س  خالل  من  العربية 

اأماكن  املناطق  هللذه  لت�صبح  احلكم  �صيادة  عن  البعيدة 

املنظمات الإرهابية والإجرامية. لأن�صطة 

واأ�صار الكتاب اإىل حماولت خللق اأيديولوجيات خمتلفة 

اأ�صبحت  فللمللثللال:  الللعللربللي  الللعللامل  الللوطللنلليللة يف  للللللهللويللة 

الللفللرعللوين،  الإرث  علللللى  اللل�للصللوء  ت�صليط  تلللاول  م�صر 

حقا،  ينجح  مل  وهللذا  البابلي،  الإرث  على  العراق  بينما 

العروبة  بني  فيما  تتناف�س  الأيديولوجيات  اأخذت  حيث 

لالنق�صامات  عللالجللا  تللقللدم  ومل  والإ�لللصلللالم،  والللقللوملليللة 

التي  للت�صورات  اإىل تقدمي تليل  بالإ�صافة  الإقليمية، 

ت�صهدها ال�صاحة العربية وو�صع الأنظمة امللكية يف بع�س 

الدول العربية وال�صرق الأو�صط ل تقق ال�صتقرار.

اإن هلللذه الللدرا�للصللة مل تللركللز بللالللقللدر الللكللايف علللللى اللللدور 

الذي يوؤديه اإهمال املجتمع الدويل لتوتر العالقات بني 

القوى الإقليمية والدول املجاورة، مما يوؤدى اإىل تراكم 

عوامل الف�صل داخل دول املنطقة العربية.

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

- الكتاب: م�صار الف�صل املدين يف املنطقة العربية

- املوؤلف: كوبي ميخائيل، ويوئيل جوزان�صكى

- النا�صر: معهد درا�صات الأمن القومي يف تل اأبيب

- �صنة الن�صر: يوليو 2016

- اللغة: العربية

- عدد ال�صفحات: 150 �صفحة

*  اأكادميية م�سرية
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مشروعية التمرد في الثقافتين األوروبية والروسية... 

أللكسندر سكيبيرسكيخ

أحمد الرحبي *
على خلفية اجلدل امل�ستمر حول الهوية الرو�سية والتجاذب بني قطبيها الكبريين: الأوروبي والآ�سيوي، واأحقية اأيِّ منهما يف ال�ستئثار بالروح اجلامعة لهذا البلد 

ال�سا�سع ول�سعبه ُمتعدد القوميات، انبثقت الدرا�سات الثقافية التي ُتقارن ومتيز بني ظواهر احلياة املتجذرة يف الأر�ش الرو�سية وبني ظواهر احلياة الأوروبية، 

وهي درا�سات ما برحت تثري اهتمامًا حقيقيًا لدى املُتابعني والقّراء. �سمن هذا ال�سياق ياأتي كتاب »م�سروعية التمرد يف الثقافتني الأوروبية والرو�سية« للمحلل 

ال�سيا�سي الرو�سي والأ�ستاذ يف جامعة البحوث الوطنية »املدر�سة العليا لالقت�ساد« األك�سندر �سكيبري�سكيخ، حيث اختار لبحثه مو�سوعة التمرد: مقلبًا يف �سفاته 

ومتابعًا تطوراته ورا�سًدا �سور اأبطاله وحملًقا يف اآفاق حلوله وم�ستقرءا جمالياته وكا�سًفا بواطنه.    

   ينطلق الللبللاحللث الللرو�للصللي مللن العللتللقللاد بللاأنَّ 

لل�صيطرة،  املقابل  الآخلللر  الللوجلله  هللي  املللقللاومللة 

اجلللربي،  الحللتللواء  يعاك�س  طبيعي  تلليللار  وهللي 

كلللملللا اأنللللهللللا الللللظللللُل الللللللذي يللتلل�للصللكللل علللنلللد ولدة 

ل  ولللذلللك  �صلطتها.  بللامللتللداد  وميللتللد  اللللدوللللة 

يف  اإقامته  تتحدد  ول  بالزمنية  التَّمرد  يتقيد 

اأ�صكال  خُمتلف  بني  مّوَزعا  فنجده  اجلغرافية، 

املوؤلف  ويللوؤكللد  ن�صاأتها.  منذ  ال�صيا�صية  النظم 

لللللطللة  اللل�للصُّ يللقللع تلللت ظلللل  اإن  ملللا  الإنللل�لللصلللان،  اأنَّ 

ويلل�للصللتللبللك بللعللالئللقللهللا، حللتللى يللنللزع اإىل البللتللعللاد 

ما  ودائللمللاً  بللهللا،  املللعللقللود  عنها وجتلللاوز م�صريه 

التي  املحاولت  املقاومة. فربغم  يتم ذلك عرب 

التي  والتجارب  التاريخ،  عرب  ال�صلطة  بذلتها 

التي  الللدرو�للس  ومللع  عنفها،  لتقلي�س  اأجللرتللهللا 

قللوتللهللا وجللللم �صهوتها  الللتللخللفللف مللن  األللهللمللتللهللا 

رقعة  تو�صيع  اإىل  دفعتها  ثم  ومن  لال�صتيالء، 

ال�صراكة  واإر�صاء مبادئ  التوافق مع جمهورها، 

بالرغم  واإدارتللهللا،  ال�صيا�صية  العملية  بلورة  يف 

عزوفاً  ي�صهد  مل  التمرد  اأن  جند  ذلللك  كل  من 

ومل جتللف ملل�للصللادره، بللل العك�س مللن ذلللك، بات 

خمتلفة.  دروبلللاً  وي�صلك  جديدة  اأ�صكاًل  يتخذ 

للتمرد:  ال�صريورة  هللذه  مللربًرا  الباحث  يقول 

»اإن تعقد احلياة وتعقيد املوؤ�ص�صات الكثرية اأدى 

جتاه  اجلللربيللة  الإجللللراءات  على  الت�صديد  اإىل 

الإن�صان وال�صغط عليه من اأجل �صبطه«.

يف  ومكوناته  التمرد  اأ�ص�س  يف  الكاتب  يبحث     

اأ�للصللول  للاريللخ الأوروبللللي للليللقللارن بينها وبللني  الللتَّ

تتبعه  وعللللرب  اللللرو�لللصللليلللة.  الللثللقللافللة  يف  الللتللمللرد 

خالل  من  الأوروبية  ال�صيا�صية  احلالة  لتطور 

رهلللللط مللللن الللفللال�للصللفللة وامللل�للصلللللحللني وفللقللهللاء 

اللللقلللانلللون كلللاأر�لللصلللطلللو و�للصلليلل�للصللرون وملليللكللافلليلللللي 

وهلللوجلللو جلللروتللليلللو�لللس وتلللوملللا�لللس هلللوبلللز وجلللان 

قراءته  خالل  من  فوكو،  ومي�صيل  رو�صو  جاك 

اخلا�صية  اإىل  املوؤلف  يخل�س  املوؤ�ص�صني  لهوؤلء 

الأوروبلللليللللة اللللتلللي اأبلللرملللت الللعللقللد الجللتللمللاعللي 

و�لللصلللوابلللط ا�لللصلللتلللخلللدام اللل�للصلللللطللة، ويللفلل�للصللر لللنللا 

واأك�صبه  الللعللقللد  احللتللواهللا هلللذا  الللتللي  امللل�للصللامللني 

املجتمع،  يف  ال�صيا�صة  لت�صيري  الللالزمللة  الللقللوة 

اعرتاف من يف  اإىل  اأدى  توافقيا معقول  �صريا 

يف  واملللكللوث  القيادة  ل�صتالم  بتطوعه  ال�صلطة 

قمرتها، واعرتاف من يف ظل ال�صلطة بتطوعه 

لالإقامة خارج القمرة. ويالحظ �صكيبري�صكيخ 

فكرة  اأن   - املُحللني  مللن  غللريه  يللالحللظ  كما   -

بالعقالنية  تتحلى  الأوروبي  الجتماعي  العقد 

والعدالة والإن�صانية، ومع ذلك فاإنَّ الناظر اإىل 

النقالبات  حجم  ي�صتوقفه  الأوروبللي  التاريخ  

كوارثه  وي�صدمه حطام  الطاحنة  فيه وحروبه 

املنت�صرة.

املوؤلف  يربط  فيه،  تللاأويللل  ل  مبا�صر  وب�صكل     

املتحكمة  بالتقاليد  الأوروبللللي  الللتللمللرد  اأ�للصللبللاب 

بللالللوعللي، تلللللك الللتللقللاللليللد الللقللا�للصلليللة بلل�للصللرورة 

وال�صعي  املت�صاعدة  والتنمية  امل�صتمر  الإ�صالح 

احلللثلليللث لإمتلللللام ملللا نللقلل�للس ملللن الللنللظللام الللعللام 

وتلل�للصللويللب اأخللطللائلله. فللالللتللمللرد يف اأوروبلللللا اإمنللا 

حلياة  الأف�صل  الللظللروف  توفري  لأجللل  يتخلق 

بحث  )الللتللمللرد(  وهللو  لتح�صينها؛  اأو  املجتمع 

دائب عن الأفكار اجلديدة وعن الطرق الأجود 

الأفراد.  الع�صر وملعي�صة  ملعاي�صة 

   بلللامللللقلللابلللل، و�لللصلللعللليلللاً ملللنللله ملُلللقلللارنلللة اللل�للصلليللغللة 

يّرجح  الللرو�للصلليللة،  بن�صخته  للتمرد  الأوروبللليلللة 

على  ت�صتحوذ  التي  الكراهية  م�صاعر  الباحث 

املللتللمللرد الللرو�للصللي جتلللاه مللوؤ�للصلل�للصللات اللللدوللللة اأو 

والت�صدد  باحلدة  تت�صم  م�صاعر  وهي  ممثليها، 

اإذا  مدمرة  م�صاعر  وهي  املثالية؛  والراديكالية 

ما تررت وانطلقت، حيث متوت الرحمة تت 

حوافرها اجلاحمة.   

   يللتللو�للصللل امللللوؤللللف اإىل ا�للصللتللنللتللاج اأكللللرث جتلللرًدا 

مللل�للصللروعلليللة اللللتلللملللرد، فللري�للصللم لللله خللطللاً بلليللانلليللا 

مللتلل�للصللاعللدا، يلللكلللون فلليلله اخلللللط الأفلللقلللي لللقللوة 

الللتللمللرد نللاملليللاً مللن املللنللاطللق اللل�للصللرقلليللة للعامل 

)البلدان النامية( ومتفتحاً يف املناطق الغربية 

له )البلدان املتطورة(. واحلال كذلك يف املحور 

من  ي�صعد  بحيث  البياين  اخلط  لهذا  الراأ�صي 

عن  وف�صال  �صماله.  يف  ليزدهر  العامل  جنوب 

هذا ي�صري املوؤلف اإىل حمدودية وب�صاطة جهاز 

اللل�للصلللللطللة يف الللبلللللدان الللغللربلليللة يف حلللني جنللده 

اإجللراءات  ويتطلب  ال�صرقية  البلدان  يف  �صخما 

جللمللة وجمللاملليللع بلل�للصللريللة كلللبلللرية تللعللمللل لللرفللع 

اأركانه وتثبيته ك�صلطة مكينة ذات �صاأن مهيب. 

اأن الوجه املهيب لهذه ال�صلطة  ومع ذلك يبدو 

املن�صوين  الأفلللراد  فجي�س  نقي�صه؛  ي�صتبطن 

تت اإمرته ل اعتبار لهم خارج ال�صلطة ورمبا 

خ�صعوا يف داخلها لظروف �صعبة وبائ�صة. 

   يلل�للصلللللط اللللكلللتلللاب الللل�لللصلللوء علللللللى �للصللخلل�للصلليللة 

ال�صخ�صية  �صمات  بني  ال�صالت  عاقدا  املتمرد، 

ن�صاأت  الللذي  واملللكللان  الأم  ثقافتها  وخ�صو�صية 

بعبارة  للللللعللامل.  تلل�للصللوراتللهللا  ت�صكلت  حلليللث  فلليلله 

ل�صخ�صية  بللورتللريلله  البحث  لنا  ير�صم  اأخلللرى 

اأن  بعد  ال�صلطة  لنهيار  باعثاً  باعتباره  املتمرد 

كان �صحية لإهمالها. 

الأوروبللللي  التقليد  اأنَّ  علللللى  الللبللاحللث  ويللوؤكللد     

)الللكللال�للصلليللكللي( للل�للصلللللة اللللعلللالقلللة بلللني اللل�للصلليللد 

واخلادم تقوم على نظام تعاقدي معروف وقاّر. 

اأن يرتك اخلادم �صاحبه ويرتبط  ال�صهل  فمن 

الأوروبللليلللة  املللعللادلللة  يف  اخللللادم  اإن  اآخلللر.  ب�صيد 

يعرف ما عليه من واجبات وما له من حقوق، 

من  الإهلللانلللات  تمل  على  جملللرباً  لي�س  وبللاأنلله 

ليتحرك  احلللريللة  مللن  م�صاحة  وميللتلللللك  اأحلللد، 

ويناور فيها. اإن اأمام اخلادم الأوروبي الفر�صة 
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اأجل  وراءه من  �صيده  باب  وي�صفق  ي�صجر  لأن 

احللل�للصللول علللللى مللكللان اأفلل�للصللل. واحللللال كللذلللك، 

احلللرة.  املدينة  اأ�للصللوار  تميه  حر  مواطن  فهو 

وهو اأخرًيا خادم يوؤدي خدمته ولي�س عبًدا.    

   اأملللللللا �لللصلللنلللف اخلللللللللادم الللللرو�للللصللللي و�لللصلللورتللله 

ل  الللكللرامللة،  مللهللدور  �صخ�س  فهو  الكال�صيكية 

العقد  مكان  ويف  حقوقه.  وي�صون  يحميه  عقد 

الللللذي يللنللظللم الللعللالقللة بلللني اخللللللادم الأوروبلللللي 

الللرو�للصللي معقود  اخللللادم  فلللاإّن م�صري  و�للصلليللده، 

من  الللكللاتللب  ي�صتنتج  حمللللددة.  اأر�للللس  بللقللطللعللة 

اقت�صادياً  مقيًدا  كان  الرو�صي  اخلللادم  اأن  ذلك 

وبلللاللللتلللايل فللهللو فلللاقلللد للللللللقلللدرة علللللى الللتللفللكللري 

للمقارنة  عللنللده  جمللال  ل  والللواقللعللي؛  امل�صتقل 

عن  بعيًدا  اأخلللرى  حياة  ت�صور  باإمكانه  ولي�س 

من  منبوذ  وحيد،  �صخ�س  اإنه  �صيده.  اإقطاعية 

يكتب  ال�صلطة.  وجهاز  الجتماعي  النظام  قبل 

املعنون  الف�صل  يف  �صكيبريج�صكيخ  األك�صندر 

بللل »اخللللللادم املللاكللر والللعللبللد اللل�للصللامللت«:  »لللدى 

اإذا  التمرد  اإىل  �صميمي  ميل  رو�صيا  يف  الللفللرد 

اأخللرى  بللاأفللراد جمتمعات وثللقللافللات  قللارنللاه  مللا 

وم�صّية  خاطفة،  ب�صورة  التمرد  يحدث  حيث 

ال�صعور  يتنامى  رو�صيا  يف  الللكللوارث.  تخلف  ل 

على  ال�صعب  مقدرة  مع  بالتوازي  الر�صا  بعدم 

جغرافية  من  املتولد  ال�صرب  الطويل؛  ال�صرب 

الذي  اخلا�س  القت�صادي  النموذج  ومن  املكان 

نواحي  كللل  اإىل  ويت�صرب  الإنلل�للصللان  على  يخيم 

الذي يق�صيه  املديد  الوقت  اإن  اليومية.  حياته 

الإنلل�للصللان �للصللابللرا قللبللل اأن يللفلليلل�للس كللاأ�للصلله اإمنللا 

ال�صا�صعة.  وم�صافاتها  رو�صيا  حجم  على  يدلل 

ويبداأ  قوته  الرو�صي  ي�صت�صعر  اإن  وما  اأّنلله،  بيد 

باحلركة فاإّن �صيئا لن يقف اأمامه لبلوغ هدفه، 

و�صتذهب �صدى كل املحاولت لإقناعة بالعدول 

بعيد  املن�صود  هللدفلله  كللان  واإن  حتى  عللزملله  عللن 

املنال اأو م�صتحيال« )�س 47(.           

  يف ف�صل من الكتاب جاء تت عنوان: »الأمل 

كللتللجللربللة: اللل�للصللخلل�للصلليللة امللللتلللملللردة يف نلل�للصللو�للس 

امللللوؤللللف اإىل الللطللابللع  دو�للصللتللويللفلل�للصللكللي« يللحلليلللللنللا 

املللللللزدوج واللل�للصللكللوكللي للللللتللمللرد اللللرو�لللصلللي وذللللك 

اأعظم  مللن  لللواحللد  الللروائلليللة  امللللادة  اإىل  ا�صتناداً 

ولي�س  ع�صر.  التَّا�صع  القرن  يف  الرو�س  الكتاب 

يللتللنللاول  بللاحللث  الللبللاحللث - واأي  مللن  ملل�للصللتللغللربللاً 

مللللادة الللتللمللرد ملللن جللانللبللهللا اللل�للصلليللكلللللوجللي - اأن 

لال�صتفا�صة  دو�صتويف�صكي  بللاأعللمللال  ي�صتعني 

رو�صيا  )يف  التمرد  م�صاألة  ولت�صريح  بحثه  يف 

بلللاأقلللل تلللقلللديلللر(. جنلللد يف الللعللديللد ملللن اأبلللطلللال 

من  عظيم  ل�صواد  �صاطعة  مناذج  دو�صتويف�صكي 

الذليل،  الللفللرد  �صخ�صية  يف  واملتمثلة  ال�صعب 

اأمره واحلائر يف دنياه. �صخ�صيات  املغلوب على 

�صلبته  ما  عن  به  لت�صتعي�س  العنف  اإىل  متيل 

باآلم  يتلذذوا  اأن  ي�صرهم  واأبطال  احلياة.  منها 

الآخرين فهي تذكرهم باآلم ذاقوها ذات يوم... 

م�صاعر  لإبللداء  بعدئذ  م�صتعدون  فهم  ذلك  مع 

الندم والعرتاف بالعار الذي اقرتفوه. ال�صيء 

نف�صه يقال عن طبيعة املتمرد الرو�صي، فهو يف 

اآخر غري طريق  يب�صر طريقاً  ثورته ل  حلظة 

النتقام وتدمري ما كان �صبباً يف تعا�صته، وحني 

ثللائللرتلله، حينها  وتللهللداأ  مللن حوله  يعم اخللللراب 

لتبداأ  يلللداه  اقللرتفللت  مللا  يللعللي  اأن  ميكنه  فللقللط 

حماكمة الذات وتبكيت ال�صمري.                  

الباحث  يتفرغ  الكتاب  اأخللرى من  ف�صول     يف 

لللر�للصللد الللطللبلليللعللة املللجللازيللة لللظللاهللرة الللتللمللرد. 

ومبلللقلللاربلللة حللللاذقللللة بللللني الللطللبلليللعللة الللرو�للصلليللة 

والللطللبلليللعللة الأوروبلللليللللة تللتللولللد للللديللله اإ�لللصلللارات 

جمازية ت�صيء مرامي بحثه. من تلك املقاربات 

والعا�صمة،  الللريللف  وال�صيق،  ال�صعة  يلللللي:  مللا 

احل�صن  والأزقلللللة،  امللليللاديللن  والللبللحللر،  الياب�صة 

والق�صر، الليل والنهار، اله�صاب واجلبال.   

اجلانب  اإىل  القارئ  اهتمام  املوؤلف  ي�صرتعي     

اجلللمللايل للللللتللمللرد ويللخلل�للصلل�للس للله فلل�للصللال تت 

والكماليات  املو�صة  التمرد:  »جمالية  عنوان: 

يكتب  التلل�للصللال«.  وطللرق  الجتماعات  واأمللكللنللة 

ال�صخ�س  اأن  نكران  ميكن  »ل  ال�صياق:  هللذا  يف 

غريه.  عن  مييزه  ما  لديه  التمرد  على  القادر 

واإح�صا�صه  الهياج  حلالة  امل�صتمر  خ�صوعه  اإن 

بللفللردانلليللتلله يلللوؤثلللران بلل�للصللكللل ملللللحللوظ يف ذوقلله 

املادي.  العامل  من  املنتقاة  واختياراته  وعاداته 

الطبيعي  نهمه  تعك�س  فاقعة  مالب�صه  فللاألللوان 

وافتقاره لل�صبع وميله اإىل الف�صائحية واحلدة. 

)فللالدميللري  الأ�للصللفللر  مايكوف�صكي  قمي�س  اإن 

رو�صي  �صاعر  اأكللرب   1930  -1893 مايكوف�صكي 

ال�صطوع  من  بدرجة  كان  الع�صرين(  القرن  يف 

اأمللام  به  الظهور  من  منعه  اإىل  ال�صرطة  دفعت 

جمهوره. وفيما بعد �صيظهر يف خزانة مالب�صه 

بدلة وردية بحا�صية حريرية �صوداء و�صديرية 

خمملية حمراء و�صرتة بّراقة« )�س 159(.

   اإ�صارات اأخرى يوردها املوؤلف يف كتابه تالم�س 

يحيلنا  حيث  التمرد  لظواهر  الللرباين  اجلانب 

فنجد  الأللللوان  خمتلفة  احلديثة  الللثللورات  اإىل 

الثورة الربتقالية يف اأوكرانيا وثورة الزهور يف 

جورجيا وثورة املظالت يف هونغ كونغ وغريها 

ملللن الأحللللللللداث، كللمللا يلل�للصللع مللالحللظللاتلله حللول 

وطللرق  املللتللمللردون  فيها  يجتمع  الللتللي  الأمللكللنللة 

للجمهور.          خماطباتهم 

   اإىل جللانللب تللللليللالتلله لللظللاهللرة الللتللمللرد من 

واإ�صناداته  والقت�صادية  الجتماعية  جوانبها 

التاريخية والأدبية، ويف مواقع عديدة من كتابه، 

�صكيبري�صكيخ  األك�صندر  الرو�صي  الباحث  يعود 

وناقدا  جريئا  �صوءا  وي�صلط  بللالده  راهللن  اإىل 

باإجراءات  تقوم  اأنها  يرى  التي  ال�صلطات  على 

�صعبيتها،  بانخفا�س  ت�صعر  حينما  ارجتللاللليللة 

للللللللحلللوار ونللقللاط  ابلللتلللكلللار ملللراكلللز  اإىل  فللتللعللمللد 

يقول  عددها.  يف  مبالغ  اجلمهور  مع  للتوا�صل 

التي من  الهيئات اجلديدة  »اإن  ال�صاأن:  يف هذا 

بني  علللازل  ك�صتار  الللوقللوف  الأ�للصللا�للصلليللة  مهامها 

اللحظة  هلللذه  تللتللكللاثللر يف  واللل�للصللعللب  احلللكللومللة 

لال�صتغراب،  ومثري  مفرط  ب�صكل  التاريخية 

حول  الباحثني  لللدى  ال�صكوك  تللوّلللد  اأنللهللا  كما 

فعاليتها وفوائدها. يف كل حمافظة يتم افتتاح 

احلاكم  واحلزب  الرئي�س  با�صم  ا�صتقبال  دوائر 

�صكاوى  با�صتقبال  حمللمللوم  بعمل  تللقللوم  حلليللث 

املللواطللنللني واإعلللللداد الللتللقللاريللر حللولللهللا. اللل�للصلليء 

الدفاع عن حقوق  نف�صه ينطبق على موؤ�ص�صات 

النقاط  مللن  و�صواها  الطفل  وحللقللوق  الإنلل�للصللان 

ح�صر  ل  اأمثلة  تقدمي  وبللالإمللكللان  التفاعلية. 

لها يف هذا ال�صياق، بيد اأن اخلال�صة تتمحور يف 

ت�صويق العناية الدائمة للمواطنني، وعلى وجه 

اإىل  ال�للصللتللمللاع  الهيئات  هللذه  وظيفة  امللل�للصللاواة. 

بالوعود.  خواطرهم  وتهدئة  الأفلللراد  م�صاكل 

اإنهم بذلك ي�صرتون الوقت من املواطن مقابل 

منحه الأمل حلل م�صكلته، وحتى يحني موعد 

ال�صلطة  �للصللوؤال  يف  يفكر  ل  املللواطللن  فلللاإن  ذلللك 

عن  الللفللرد  يبعدون  وبللذلللك  مبا�صرة.  بطريقة 

فيه  ويللخللمللدون  الللعللدالللة  عللن  امل�صتقل  الللبللحللث 

جذوة التمرد« )�س 5-4(.  

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

- الللكللتللاب: ملل�للصللروعلليللة الللتللمللرد يف الللثللقللافللتللني 

والأوروبية. الرو�صية 

�صكيبري�صكيخ.  األك�صندر  املوؤلف:   -

- النا�صر: اإنفرا - اأم، مو�صكو 2016 

- اللغة: الرو�صية. 

- عدد ال�صفحات: 266

* كاتب ُعماين
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موت النقود: إلى أين يقود المالّيون العالم؟ 

لفالنتين كاتاسونوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
   يف كتابه الأخري »موت النقود« يوا�سل الأكادميي والباحث القت�سادي الرو�سي ال�سهري فالنتني كاتا�سونوف تنقيبه وحتليله لأحدث ظواهر واجتاهات الراأ�سمالية 

العاملية، وهو عمل بداأه مبوؤلفات �سابقة يذكر منها: »اأمريكا يف مواجهة رو�سيا«، »ديكتاتورية البنكقراطية اأو اجلرمية املنظمة يف العامل املايل«، »اأزمة احل�سارة 

الباحث من موؤلفه  ن�سدها  التي  الغاية  اإىل  الكتاب، ميكننا ال�ستدلل  العاملي«... وغريها من الأعمال. وباقتطاع مالحظات من مقدمة  املايل  »الهرم  النقدية«، 

اجلديد. نالحظه يقول: »لقد غدت �سرعة الزمن قيا�سية و�سعبة الإدراك قيا�ًسا بنهاية القرن املا�سي.

   يف هذا الكتاب ينبه الربوفي�صور كاتا�صونوف 

الللعللابللرة،  اللل�للصللركللات  اإىل �لللصلللرورة مللقللاومللة 

مللقللاومللة وطللنلليللة وبلل�للصللكللل فللللوري و�للصللاغللط، 

يحر�صه  الب�صرية،  �صيطوق  �صجن  ذلك  ودون 

مع�صكر  وهللو  الإللللكلللرتوين،  البنكي  املع�صكر 

القت�صادي  النعتاق  من  املللرء  يحرم  عتيد، 

نف�صها.  الإرادة  حللريللة  ومللن  بللل  وال�صيا�صي 

ويلللوؤكلللد الللبللاحللث اأن الللتللوقللف علللن الللتللعللامللل 

بللوادره تلوح يف الأفللق  بللداأت  الللذي  بالنقود - 

املجتمعات  تهيئة  اأجللل  اإجللراء من  اإمنللا هو   -

مللل�للصللري اللللعلللبلللوديلللة امللللالللليلللة. ويللعللطللي خلللرباء 

الأوراق النقدية والعملة املعدنية مدة زمنية 

الب�صرية  �صنوات حتى جتد  الع�صر  تتجاوز  ل 

البنوك  اأ�صلمت زمامها لرجالت  نف�صها وقد 

وحيتان املال. 

   يحاول املوؤلف اأن يجيب على اأ�صئلة عديدة 

تلليللط بللهللذه امللل�للصللاألللة: هلللل ميللكللن الإفللللالت 

هي  مللا  وكلليللف؟  املخيف  ال�صيناريو  هللذا  مللن 

حرًبا  اأمريكا  اأعلنت  ملللاذا  البديلة؟  العمالت 

لللغللوًيللا:  خللارج  �للصللور« ) وتعني  »اأوف  الللل  على 

ال�صريبية  املللللالذات  واقللتلل�للصللاديللا:  اللل�للصللاطللئ، 

العامل؟  اإنللقللاذ  ال�صني  باإمكان  هل  الآمللنللة(؟ 

ومن  اللل�للصللاأن؟  هللذا  فعله يف  رو�صيا  على  مللاذا 

الكاتب  ي�صتل  الكثيف  املعلوماتي  الغبار  بوؤرة 

حلللللوللله ويللبللنللي فللر�للصلليللاتلله ويللنلل�للصللئ قلللراءتللله 

التي  القت�صادية  الأحللداث  لأهللم  التحليلية 

الفارطة والتي �صتلقي  ال�صنة  عربت عاملنا يف 

املنظور.           بظاللها على م�صتقبلنا 

»اأوهلللام  عللنللوان:  ويللحللمللل  الأول  الف�صل  يف    

الكاتب  ير�صم  الللديللون«  تطفل  اأو  الرفاهية 

توزيع  جهة  من  العاملي  لالقت�صاد  بانوراما 

اللللرثوات وفللروقللات حجم الإنللتللاج الإجللمللايل 

العامل  تق�صيم  عادتنا  فمن  العامل.  دول  بني 

اقت�صادًيا  املللتللطللورة  الللبلللللدان  �صطرين:  اإىل 

النامية  والبلدان  الغني(  وال�صمال  )الغرب 

العاملية  الراأ�صمالية  مللركللز  عللن  بعيدة  وهللي 

م�صطلح  املللوؤلللف  وي�صع  الفقري(.  )اجلللنللوب 

»الللبلللللدان املللتللطللورة« �للصللمللن اآلللليلللات واأ�للصلللللحللة 

اأخرى،  اأو بعبارة  اللغوية،  الربجمة النف�صية 

غلل�للصلليللل اأدملللغلللة يلل�للصللتللهللدف اأوللللئلللك اللللذيلللن ل 

ميللتلللللكللون اخلللللربة ول يللتللحلللللون بللالللبلل�للصللرية 

اأما  للغرب.  الطفيلية  احلقيقة  تربهن  التي 

يف  املللوؤلللف  فيوجزها  الطفيلية  هللذه  فللحللوى 

وطويلة  الفائدة  متدنية  ال�صتدانة  عمليات 

لها.  كبرية  بلللوؤرة  الللغللرب  ُيعترب  التي  الأملللد، 

ويف هذا ال�صدد ل يخفي الكاتب ده�صته من 

مرتبة  يف  الللغللرب  ُتظهر  الللتللي  الإحلل�للصللائلليللات 

تت  تنوء  اأنَّها  حني  يف  الللرثاء  من  متقدمة 

و�صناعة  الإعللالم  لعبة  ولكنها  الديون،  ثقل 

الربوبوغاندا.    

   ل يقف كاتا�صونوف موقف الناقد الراديكايل 

لراأ�صمالية الغرب مبفرده، فثمة العديد ممن 

ورمبا  الأفكار،  ويقا�صمونه  روؤيته  ي�صاطرونه 

جللون  الللفللنلللللنللدي  اخلللبللري  طليعتهم  يف  يللاأتللي 

النقي�س  على  اأفللكللاًرا  يتبنى  الللذي  هيليفينج 

مللن اللللروايلللة الللراأ�للصللمللاللليللة الللغللربلليللة، ويللدّبللج 

هيليفينج  يقول  التحليلية.  مقالته  حولها 

للا العتقاد  اإحلللدى مللقللالتلله: »يللريللدون مللنِّ يف 

القت�صادي  النموذج  وبف�صل  الغرب،  يف  اأننا 

املللثللايل واملللحللفللز لللالبللتللكللار والللتللحللديللث، اإنللنللا 

اأنَّ  اإل  للا.  اأيلل�للصً مللثللايل  ب�صكل  ونللعلليلل�للس  نللعللمللل 

الغرب ومعها  اأرجاء  الواقعية يف كل  ال�صورة 

واليابان،  واأ�صرتاليا  وكندا  املتحدة  الوليات 

م�صتوى  انخفا�س  تفا�صيلها  كئيبة،  �للصللورة 

الللتلل�للصللنلليللع، وتللقللللل�للس الللل�لللصلللادرات، واللللتلللدين 

للبطالة  املُرعب  والنمو  امليزانيات،  الكبري يف 

املزمنة، و�صبح الفقر الذي تاول احلكومات 

 )...( الر�صمية  الإح�صائيات  بغطاء  اإخفاءه 

اأجنزته  الذي  الوحيد  احلقيقي  البتكار  اأما 

ابتكار  فيكمن يف  الأخري  العقد  اأوروبا خالل 

متعة  الديون، وهي  قب�س  املُتعة من  ت�ص�س 

- ولللالأ�للصللف - ل حلللظ لللهللا ملللن ال�للصللتللمللرار 

والدميومة«.

   الف�صل الثاين من الكتاب جاء تت عنوان: 

»راأ�صمالية الديون: تول مناف�صة ال�صوق اإىل 

حروب جتارية«، يناق�س فيه الباحث جمموعة 

املناف�صة  وطي�س  بتاأجج  املرتبطة  امل�صائل  من 

يف اللل�للصللوق الللعللامللليللة للللللبلل�للصللائللع واخللللدملللات. 

اأ�صباب هذه املناف�صة امل�صتعرة  ويربط الكاتب 

التقليدية  القت�صادية  العوملة  عملية  بنهاية 

واللللتلللي بللقلليللت ملل�للصللتللمللرة مللنللذ بلللدايلللة الللقللرن 

املللا�للصللي. يللكللتللب يف هلللذا اللل�للصلليللاق: »هلللا نحن 

ال�صيا�صية  الأمللريللكلليللة،  الللقللوة  تللراجللع  ن�صهد 

وتاول  العامل.  يف  والقت�صادية  والع�صكرية 

وا�صنطن تعوي�س ذلك عرب �صراكات خمتلفة 

فلليللمللا وراء املللحلليللطللني. يللذكللرنللا هلللذا بللبللدايللة 

اللللقلللرن الللعلل�للصللريللن وتللنللافلل�للس المللربيللاللليللات 

ملللن اأجلللللل ر�لللصلللم خللريللطللة خمللتلللللفللة للللللعللامل. 

قللد ت�صبب  الللتللنللافلل�للس  هلللذا  اأنَّ  املللعللروف  فللمللن 

وللل�للصللوء  الأوىل.  الللعللامللليللة  احللللرب  اإ�للصللعللال  يف 

بني  املاكر  الت�صابه  نتلم�س  نحن  ها  الطالع 

القرن  بللدايللة  بللاأحللداث  احلقبة  تلك  اأحلللداث 

راأي  وبح�صب   .)11 )�س  والع�صرين«  الواحد 

املوؤلف فاإّن مناف�صة اأ�صد �صراوة �صوف تن�صب 

امل�صروع  جللراء  اخلدمات  �صوق  يف  قريب  عما 

الأمريكي اجلديد املتعلق بالتفاقية الدولية 

اإىل  لللتللجللارة اخلللدمللات، وهللو ملل�للصللروع ي�صعى 

اخلدمية  املجالت  يف  الدولة  وظائف  اإناطة 

وغريها  وال�صاحة  والت�صالت،  )املوا�صالت، 

بلل�للصللركللات خللا�للصللة، مللا �صي�صع  امللللرافلللق(  مللن 

املواطن مبواجهة عمالقة البزن�س.       

   اجللللزء الللثللالللث مللن الللكللتللاب: »الحللتلليللاطللي 
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عظيم«  �صدام  عتبة  على  واأمريكا  الللفللدرايل 

ملللكلللر�لللس للللللللهلللزات اللللتلللي يلل�للصللهللدهللا الللنللظللام 

املتحدة.  الللوليللات  يف  الللفللدرايل  الحتياطي 

 1913 اإن�صائه عام  النظام، ومنذ  اأن هذا  نعلم 

العمليات  لإدارة  مركز  اأرفللع  لي�صبح  تم�س 

امللللالللليلللة واللل�للصلليللا�للصلليللة يف الللللوليللللات املللتللحللدة 

الكاتب  املعمورة. يرى  اأرجاء  وبالتايل يف كل 

اأن بللللوادر الللتللمللرد علللللى تلللللك املللوؤ�للصلل�للصللة بلللداأت 

تظهر يف غري مكان من العامل، وبات الدولر 

ملللنلللذوًرا  مبللواجللهللات وملللنلللازلت كللثللرية، من 

كللاللل�للصللني والللهللنللد  كللبللرية  بلللللدان  نلللزوع  بينها 

فيما  والت�صامن  ال�صتقاللية  اإىل  ورو�للصلليللا 

بينها يف مواجهة العملة اخل�صراء.

   يللحللتللوي الللفلل�للصللل الللرابللع مللن كللتللاب »مللوت 

الللنللقللود« علللللى تليل ملللا يلللدور يف بلللللد اأوربلللي 

كلمات  بح�صب  فيها  نحن  �صوي�صرا.  �صغري: 

ي�صتدعي  »بلللللد  داخلللل  كللاتللا�للصللونللوف  فالنتني 

تلل�للصللورات  اإىل جللانللب  الهلللتلللملللام والللفلل�للصللول 

�صغٍط  فتحت   .)13 )�لللس  املللاأ�للصللاويللة«  بللالللغللة 

ملللن احلللكللومللة الأملللريلللكللليلللة ا�للصللطللرت واحلللة 

الللبللنللوك هللللذه واللل�للصلللللة الآملللنلللة للللللمللدخللرات 

العمالء...  ح�صابات  �صرية  عن  التنازل  اإىل 

وفللقللدان بريقها الللذهللبللي. يف الللوقللت ذاتلله ل 

ال�صتفتاءات  �صيا�صة  مراقب  اأّي  على  يخفى 

امل�صائل  خمتلف  حللول  �صوي�صرا  يف  املنتظمة 

املوؤلف  ويللرى  املالية.  امل�صاألة  مقدمتها  ويف 

الألبي  البلد  هذا  يف  ال�صتفتاءات  ظاهرة  يف 

عن  يكتب  والتجارب.  لالختبارات  م�صمارا 

اإىل  الللراأي  ا�صتطالعات  »ت�صري  هللذه:  فكرته 

نظام  يرف�صون  ال�صوي�صريني  مللن  جللزءا  اأن 

اللللدخلللل الأ�لللصلللا�لللصلللي املللكللفللول )مللبلللللغ �للصللهللري 

�للصللروط( )...(  اأيللة  بللدون  يحق لكل مللواطللن 

ويف هللذا الللعللام جتلللاوز عللدد الللرافلل�للصللني لهذا 

يكون  ل  فكيف   )...( موؤيديه  اأعللداد  النظام 

ل�صيء  ل  كهذا؟.  مغٍر  نظام  على  اإجماع  ثمة 

اإل لأّنه متعلق بخطة النخبة العاملية لإف�صاد 

اخُللللللللق الإنللل�لللصلللاين. اإخللل�لللصلللاع اللللفلللرد لللغللوايللة 

الت�صيب  بعبادة  واإلللزاملله  الدائم  ال�صتهالك 

حني  القدمية  رومللا  لنتذكر   )...( والبطالة 

والت�صايل  الطعام  تقدم  الأر�صتقراطية  كانت 

للللللللجلللملللهلللور، وعللللنللللدمللللا كللللفللللوا علللنلللهلللم ذلللللك، 

مللدن  كللفللت  ثللم اخلللبللز،  الت�صلية ومللن  بللدايللة 

الإمللرباطللوريللة عللن الللوجللود. وبللعللد كللل هللذا 

الأ�صا�صي  الدخل  نظام  اإن  القول  ميكننا  هل 

يبدو  فيما  ملل�للصللروط؟  غللري  نللظللاٌم  امل�صمون، 

اأ�صحاب  وقرارات  باإرادة  للغاية  م�صروط  اأنه 

الأموال«. )�س 136-134(.        

   يف فلل�للصللل الللكللتللاب اخلللاملل�للس الللللذي يللدر�للس 

الللو�للصللع اللل�للصلليللنللي واملللعللنللون بللل«اللل�للصللني على 

حول  فر�صياته  الكاتب  ي�صوق  طرق«  مفرتق 

الللتللنللني الآ�للصلليللوي ويلل�للصللعلله يف طللريللق يفتقر 

وطويلة  وا�صحة  اقت�صادية  اإ�صرتاتيجية  اإىل 

توقظ  قللد  بللاأزمللة عميقة  ُيللنللذره  كما  الأملللد، 

موجة جديدة من الق�صايا املالية العاملية. 

امل�صمى:  اللل�للصللاد�للس  الللكللتللاب  يللنللاقلل�للس فلل�للصللل     

»تلل�للصللنللجللات �لللصلللنلللدوق الللنللقللد الللللللدويل قللبلليللل 

للوليات  الدولية  الهيئة  هذه  تبعية  املمات« 

املللتللحللدة الأمللريللكلليللة وارتللبللاطللهللا بلل�للصلليللا�للصللات 

اخلالفات  ي�صتنبط  املوؤلف  اأن  بيد  وا�صنطن. 

املتحدة  الللوليللات  ت�صع  الللتللي  والللتللنللاقلل�للصللات 

يف ملللواجلللهلللٍة ملللع بللقلليللة اللللللدول الأعللل�لللصلللاء يف 

الللل�لللصلللنلللدوق، وهللللي خلللالفلللات علللللى قللللدر مللن 

احلدية ما يعر�س ال�صندوق الدويل للزوال.

املالية  »الأزمللللة  اللل�للصللابللع:  الف�صل  ينطوي     

امللللوجلللة الللثللانلليللة« على  انللتللظللار  الللعللامللليللة: يف 

�لللصلللرح حللللاللللة عللللدم ال�لللصلللتلللقلللرار يف الأ�لللصلللواق 

الف�صل  هلللذا  الللبللاحللث يف  ويللتللطللرق  الللعللامللليللة. 

للنفط  امل�صدرة  للبلدان  النقدي  الو�صع  اإىل 

واأذربيجان(  ورو�صيا،  العربي،  اخلليج  )دول 

واللللتلللي هلللي، وفلللق تللنللبللوؤاتلله، تللقللع يف مللنللاطللق 

ال�للللصللللطللللراب. كلللملللا يلللوجللله اللللللللللوم للللوكلللالت 

الللذي  »اخلللبلليللث«  ودورهلللا  العاملية  الت�صنيف 

مقام  ويف  الأ�لللصلللواق.  اأرجللحللة  اإىل  فلليلله  تعمد 

»روبني  �صريبة  بتطبيق  الكاتب  يطالب  ثان 

الأ�صطوري  الإجنليزي  بالبطل  )تيمنا  هود« 

الذي ياأخذ غ�صبا من اأموال الأثرياء ليهبها 

اأربعني  قبل  فكرتها  ظهرت  والتي  الفقراء( 

عاًما بغية اقتطاع ق�صم من اأموال امل�صاربات 

الللعللامللليللة والللعللابللرة للللللحللدود، ولللكللن امللل�للصللارف 

وقوة نفوذها يف ال�صيا�صات الت�صريعية للدول 

حالت دون تقيق ذلك.      

بالنخبة  التايل  الف�صل  يف  الكاتب  ويهتم     

اأنها تف�صل العمل ال�صري  الرثية التي يزعم 

علللللى الللظللهللور للللللعلليللان ومللنللاطللق اللل�للصللوء. يف 

بللل »جللنللة بللال نللقللود«  الف�صل الللتللا�للصللع املللعللنللون 

يلل�للصللف لللنللا اللللكلللاتلللب اللللتلللحلللولت اللللتلللي متللور 

يف اأغللللوار الللراأ�للصللمللاللليللة الللعللامللليللة، ويلللللحللظ ما 

يللطللفللح ملللن تلللللك اللللتلللحلللولت علللللى اللل�للصللطللح 

تعاماللتها  لفوائد  البنوك  تخفي�س  ومنها 

و�صول اإىل اإلغائها التام. ي�صمي الباحث هذا 

بوادر  الأربللاح« ويرى فيه  »�صريالية  الإجللراء 

اأنها مظاهر  اإىل جانب  املتداولة  النقود  ملوت 

لقرتاب نهاية تاريخ الراأ�صمالية التقليدية.      

ي�صتعر�س  والأخلللللري  الللعللا�للصللر  الللفلل�للصللل  يف     

تبديها  التي  املعار�صة  اأوجه  الرو�صي  اخلبري 

وي�صتقرئ  العاملية  لالأوغار�صية  الدول  بع�س 

مبجمله  الب�صري  العمل  مراقبة  يف  خططها 

والتي  املتداولة  للعمالت  بديل  عن  وبحثها 

املللاللليللة  الللطللغللمللة  وجلللله  يف  فللاعلللللة  اأداة  تللعللد 

ال�صتحواذية.    �صهوتها  املتحكمة وكبح 

   يف اخلتام ي�صاطرنا الكاتب اأفكاره حول بلده 

العاملية،  الراأ�صمالية  نظام  يف  ومكانها  رو�صيا 

وي�صتدل اإىل طرق خروجها من اأزمتها املالية 

الللراهللنللة والللتللخللللل�للس مللن اخللتللنللاقللهللا النقدي 

الذي ما برح ي�صتفحل يف الآونة الأخرية. 

اأخلللللرًيا وجلللب الللتللنللويلله اإىل جمللمللوعللة من     

اللل�للصللمللات الللتللي ملليللزت هلللذا الللكللتللاب ومللنللهللا: 

القت�صاد،  علم  يف  املخت�صني  لغري  و�صوحه 

احللللللتللللللواوؤه علللللللى علللللدد وافللللللر مللللن الللللروابللللط 

الإللللكلللرتونللليلللة الللتللي تلللوؤكلللد علللللى ملل�للصللداقلليللة 

الللبلليللانللات الللللوادرة فلليلله. اأملللا اللل�للصلليللاغللة التي 

و�صعها الكاتب لتاأليفه وكيفية ربطه لالأفكار 

يف علللامل املللللال امللل�للصللطللرب، فللقللد جللللاءت على 

ولكنها  الأجلللزاء  خمتلفة  ف�صيف�صاء:  �صاكلة 

تن�صاب  نظرته  جعل  كما  البنيان.  جمتمعة 

من العلو الإ�صرتاتيجي للجغرافيا ال�صيا�صية 

والدين.  والأخللالق  والآيدولوجيا  وللتاريخ 

»موت  لكتاب  وال�صمني  الكلي  ال�صدى  واأمللا 

الللنللقللود« فللنللجللده يف عللبللارة الللزعلليللم الللكللوبللي 

فلليللديللل كللا�للصللرتو الللتللي ا�للصللتللهللل بللهللا الللكللاتللب 

موؤلفه: »الراأ�صمالية مثرية لال�صمئزاز وهي 

مكمن للحروب والنفاق والتناف�س«.

----------------------- 
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ُصنع في ألمانيا: ما الذي يعنيه أن تكون ألمانّيًا في ألمانيا؟

لياغودا مارينيك  

رضوان ضاوي *
ُتعّد الكاتبة ياغودا مارينيك من الأ�سوات اجلديدة التي ميكن اأن ُتقّدم لنا اآراءها وجتاربها املختلفة بخ�سو�ش ملف الهجرة واللجوء واملكان والغربة، فهي من اأهم 

الأ�سوات يف النقا�سات الدائرة حول املهاجرين: �سيا�سيًا واأدبيًا، واجتماعيًا. 

الهجرة وعن الندماج. والكاتبة وال�سحفية ياغودا مارينيك  نقا�سات �ساخنة وه�ستريية عن  الذي يعي�ش  اأملانيا  الهجرة  املوؤّلفة عن بلد  الكتاب، حتكي  يف هذا 

-املولودة يف اأملانيا من اأبوين كرواتيني- ُتذّكر يف كتابها، باأّن اأملانيا ظّلت لفرتة طويلة بلدًا للمهاجرين. يتحّدث املرء اليوم يف �سوء موجة الالجئني غري النهائية 

عامليًا وعن »ثقافة الرتحيب« الأملانية، فعلى الّرغم من اأّن الأو�ساط ال�سيا�سية والجتماعية يف اأملانيا كانت تنفي اأن اأملانيا هي فعال بلد م�ستقبل للمهاجرين اإّل اأّن 

املوؤّلفة تقول: يوجد اليوم �ستة ع�سر مليوًنا من الذين ُن�سّميهم »الأملان اجلدد«، وهم اأ�سخا�ش من اأ�سول اأجنبية هاجروا اإىل اأملانيا ولكنهم يحملون جواز �سفر اأملاين.

النقا�صات  اإىل  املللدّقللقللة  بللالللعللني  كتابها  يف  الللكللاتللبللة  تنظر 

اللل�للصللاخللنللة علللن الللهللجللرة واللللالجلللئلللني ملللن وجللهللة نللظللرهللا 

اخلللا�للصللة جلللللداً. والللليلللوم يلللرتاجلللع دور اأملللانلليللا كللمللا تللقللول 

لعقود  �صائدة  كللانللت  الللتللي  الرتحيب  ثقافة  لأّن  الكاتبة، 

وتريد  الإدمللاج.  هي�صترييا  ب�صبب  عليها  الق�صاء  مّت  فيها 

اأملللانلليللا  يف  النمطية  الأفلللكلللار  مللعللار�للصللة  بكتابها  مللاريللنلليللك 

وخمالفتها: »اإنه خطاب اخلوف والعداء، واأعتقد اأن اأملانيا 

يجب اأن تفهم بو�صوح، ما الذي حققناه جمتمعني يف هذا 

البع�س  كما يقرتح  اأن ل نخاف،  وعلينا  البلد منذ عقود، 

عقود  قبل  جللاءا  اللذين  بوالديها  مثاًل  وت�صرب  اللليللوم«. 

اأ�ّص�صوا  الذين  ال�صّيوف،  العّمال  من  ب�صفتهما  اأملانيا  اإىل 

الأملللاين  الجتماع  وعللامل  الكاتب  اأ�للصللار  وقللد  هنا.  عائالت 

اليوم وي�صتقرون  ياأتون  اأن »القوم  اإىل   Simmel زمييل 

ا«، ومل يعد«القوم ياأتون اليوم ويرحلون  لق�صاء الغد اأي�صً

يف الغد«.

ومل تغفل الكاتبة الإ�صارة اإىل حادثة العتداءات اجلن�صية 

كولونيا،  يف  ال�صنة  راأ�لللس  يف  فتيات  �صد  الللرجللال  لبع�س 

الأملانّية  الأملانية  للّنقا�صات  بالن�صبة  مف�صلّية  �صابقة  وهي 

الكاتبة-  نظر  وجهة  -ومن  واللجوء.  الهجرة  بخ�صو�س 

ال�صّيئة  ال�صتثناءات  بللني  مللن  ا�صتثناء  هللي  احلللادثللة  هللذه 

لنقا�صات معّينة وجب احلذر منها، فتقول: »يتحّدث املرء، 

مو�صوع  مللثللل  ال�صيئة،  ال�للصللتللثللنللاءات  عللن  فللقللط  اأملللانلليللا  يف 

ولكن  لأملانيا،  بالن�صبة  فر�صة  اإنها  والللهللجللرة...  الإدملللاج 

لي�س خطراً عليها.«

اأملانيا؟ جتيب املُوؤّلفة :«عندما  نع يف  ولكن ما املق�صود بل�صُ

اأتدث الآن عن كولونيا، واأتدث بدون متييز عن هوؤلء 

اأّنهم ولدوا  اأجد  اأبناء بلدان اجلنوب،  ال�صباب ذوي مظهر 

اللل�للصللبللاب �صمن  اأ�للصللبللح هللللوؤلء  اأملللللاين. فللجللاأة  بللجللواز �صفر 

ركللزت  فلماذا  فيها«،  لهم  يللد  ل  بللاأعللمللال،  تللقللوم  جمموعة 

بال�صبط؟  كولونيا  ق�صية  على  حملتها  يف  اإعللالم  و�صائل 

نللتللحللّدث هللنللا عللن كلليللفلليللة تللعللامللل و�للصللائللل الإعلللللالم معها، 

ا�صتعمال  ويللجللب احللللذر مللن  لأن اجلللرميللة هللي جللرميللة، 

اأ�صول مهاجرة،  اأ�صخا�س ذوي  اأجانب،  م�صطلحات، مثل: 

تثري  التي  املفاهيم  مللن  ذلللك  غللري  اإىل  منفّيني،  لجللئللني، 

�للصللوء الللفللهللم حلللني تللتللنللاولللهللا و�للصللائللل الإعللللللالم ملللن جهة 

خال�صة.  تري�صّية 

يلللتلللكلللون اللللكلللتلللاب اللللللذي بلللني اأيلللديلللنلللا ملللن جملللملللوعلللة مللن 

منا�صبات  ويف  خمتلفة  لأ�صباب  الكاتبة  حّررتها  اخلطابات 

عديدة. ولدت ياغودا مارينيك يف اأملانيا وتعمل اليوم كاتبة 

من  جلللاءا  لقد  اأملللانلليللني،  لي�صا  والللَديللهللا  ولللكللن  و�صحفية. 

اأ�صول  اإذاً مريونيك ذات  كرواتيا ب�صفتهما عّمال �صيوًفا، 

الهجرة  مو�صوع  وعن  املو�صوع،  هذا  عن  وتكتب  مهاجرة، 

التي  عائلتها،  حكاية  عن  هنا  الكاتبة  تتحدث  والإدملللاج. 

يوغو�صالفيا  اأي  ال�صرقيني  الأوروبيني  لكل  حكاية  متثل 

اأّي  الالجئني،  مللن  كثري  منها  جللاء  التي  احلللرب،  بعد  مللا 

من«العّمال ال�صيوف«. يتحدث املتناولون لق�صية الهجرة 

اأملانيا ب�صكل عام عن كينونة الأجنبي بو�صفها  واللجوء يف 

كينونة الو�صيع، اأو كينونة الطبقة الدنيا، وكينونة العمال 

وترف�صها  هم�صها،  يتم  كلمات  وهي  والأجانب،  ال�صيوف، 

الكاتبة وبالتايل ترف�س العبارة املتواترة باأنه »بعد �صنوات 

كثرية نعرف اأّن اخلرّيين من املهاجرين يوجدون يف كندا، 

وال�صّيئني يوجدون يف اأملانيا«.

للكينونة  مللغللايللرة  نللظللرة  للللللكللاتللبللة  اأن  جلللداً  الللوا�للصللح  مللن 

خمتلفة  اأملانيا  وهل  اأملانياً؟  تكون  اأن  معنى  فما  الأملانية، 

ا�صتلهمت الكاتبة قّوة معار�صتها لل�صور  عن غريها؟ لقد 

جتربتها  من  والالجئني  للمهاجرين  وامل�صيئة  النمطية 

الللفللريللدة واملللهللمللة: فللهللي اأملللانلليللة تللعلليلل�للس بللاأ�للصللول وجلللذور 

كرواتية حافظت عليها، ومل تتنّكر لها. 

تقول القاعدة املعروفة اإنه لكي يكون ال�صخ�س اأملانياً، يجب 

اأن يكون مولوداً يف اأملانيا. واملهاجرون الذين يعي�صون هنا 

منذ �صتني �صنة، �صاهموا كثريا يف تنمية هذه البالد، مثل 

اأكرث من  اآنذاك  تكن  التي مل  املوؤّلفة  تكتب  الأملان متاماً. 

ابنة عامل اأجنبّي يف نظر النا�س، اأي اأن و�صعها الجتماعّي 

اأجد �صدى  كان متدنيًّا جّدا، قائلة: »يف كينونتي الأملانية 

والللدّي، لقد  تعّلمته من  بينها ما  الأمللور، من  الكثري من 

هذا  اإىل  عائلتي  من  الكبرية  ال�ِصمات  من  الكثري  حملت 

البلد باعتباري فاعلة اجتماعية موؤّثرة«.  وتتحدث املوؤّلفة 

عن العن�صرّية فتقول: اإن العن�صرّية كانت من املحظورات 

من  خمتلفة  ا�صرتاتيجية  هناك  املجتمع  واتبع  اأملانيا،  يف 

ب�صكل  متّثلت  الإ�صرتاتيجية  وتلك  املا�صي،  مواجهة  اأجل 

اأ�صلوب  اأخطاء املا�صي؛ ومن هذا،  عام يف مبداأ التعّلم من 

عن  العمال  عللزف  حينما  املللهللاجللرة.  العمالة  مللع  التعامل 

َقِبل  مهمتهم،  انتهاء  بعد  الأ�صلّية  مواطنهم  اإىل  العودة 

دائمني،  �صيوًفا  باعتبارهم  م�ص�س  على  بوجودهم  الأملان 

وبقي الأمر على هذا احلال. 

وحلللتلللى بلللدايلللة اللللقلللرن الللللواحللللد والللعلل�للصللريللن زعللللم بللعلل�للس 

م�صتقِباًل  بلللللًدا  لي�صت  اأملللانلليللا  اأّن  الللبللارزيللن  ال�صيا�صيني 

للللللهللجللرة، علللللى اللللرغلللم ملللن كللونللهللا كللذلللك بللحللكللم الللواقللع 

املا�صي مل يكن مفهوم  القائم على مدى قرن م�صى. ويف 

اآباء هوؤلء املهاجرين على  الإدماج معروفاً، فقد مّت قبول 

تعي�س  واليوم  اأوطانهم.  اإىل  �صريجعون  اأنهم  فكرة  اأ�صا�س 

هنا،  بقوا  الذين  فالنا�س  كبري.  تللّول  اأعتاب  على  اأملانيا 

من  يتمّكنوا  لكي  اجلللّيللدة  الللطللريللق  لهم  ُتللر�للصللم  اأن  يجب 

مدح  مّت  وعللامللليللاً  فللّعللالللة.  م�صاركة  احللليللاة  الأمللللان  م�صاركة 

حّذرت  الكاتبة  لكن  الرتحيب،  ثقافة  على  و�صكرها  اأملانيا 

بخ�صو�س هذا الأمر: »يف الواقع لدينا هذا النطباع: يتّم 

يدخلون،  يرتكونهم  ثم  الباب،  عتبة  عند  ال�صيوف  تّية 

ال�صيوف  معاملة  تتّم  ول  الللردهللة.  يف  ي�صعونهم  لكنهم 

هكذا، ل�صيما اإذا كان التفاهم معهم ممكنا«. 

وتلللطلللرح امللللوؤللللفلللة اأ�للصللئلللللة مللهللمللة جللللداً بللخلل�للصللو�للس �للصلللللوك 

املهاجرين، من ِمثل: كيف يجب اأن يت�صّرف الأملاين؟ كيف 

املجتمع  بللاأن  الكاتبة  وجتيب  املهاجر؟  يت�صّرف  اأن  يجب 

مع  لقاء  وكللل  التحول«،  نحو  ي�صري  »جمتمع  هو  الأمللللاين 

ومع  اأملانياً.  اأم  مهاجراً  اأكللان  �صواء  النا�س،  يغرّي  الإن�صان 

ما،  جتربة  على  يح�صل  مللا،  خللربة  املللرء  يعي�س  اإن�صان  كل 

لدى  يكون  ل  اأن  اإًذا  يجب  جللديللدة.  حقيقة  على  يح�صل 

اأملانيا  تغرّيت  لقد  البع�س.   بع�صهم  مع  ت�صنجات  النا�س 

قوّي حني  بلد هو  »اأّي  بللاأّن  للقول  وهي يف طريقها  كثرّياً 

�صّكانه بقّوتهم«.  ُي�صهم فيه 
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ولهذا تدير الكاتبة مركًزا للقاء الثقايّف يف هايدلربغ يتّم 

من  خمتلفة  اأ�صكال  اإىل  التعّرف  على  النا�س  ت�صجيع  فيه 

وبللاأن  ومعاي�صتها،  اللقاء  خللربات  وتللبللادل  والللفللن  الثقافة 

لديهم  لكن  الأخلللرى،  الثقافة  خا�صة  اخللتللالفللات،  لديهم 

اأي�صاً نقاط م�صرتكة، نقطة اللتقاء هذه هي اأملانيا بلدهم 

اأي يف هذا  امل�صاهمة يف تنميتها. يف هذا امل�صرتك،  وعليهم 

الللل«نللحللن نخلق مللعللاً حلللظللة، واأملل�للصلليللة، وحمللادثللة«، يحدث 

القّوة حني  تكمن  اأملانيا« هنا  نع يف  �صُ  « الكاتبة  ت�صميه  ما 

يتّم خلق »م�صروع اأدبي« اأو«برنامج مناق�صات بني النا�س«. 

اإذ  تاريخي،  ما هو  كّل  يعني:  الكاتبة  لدى  امل�صرتك  وهذا 

بامل�صرتك  الأمر  تعّلق  الثانية  العاملية  بعد احلرب  ما  منذ 

يف الأمن والرخاء وال�صالم، يف اأملانيا ويف اأوروبا. 

 تطرقت الكاتبة كذلك لتخّوفات الأملان من وجود جمتمع 

احلديث  الأف�صل  من  اأنلله  املُوؤّلفة  وتعتقد  اأملانيا.  يف  مللواٍز 

عن وجود اأحياء كاملة منعزلة، يتوا�صل فيها النا�س بلغة 

وينعدم  الثقافة  طريق  عللن  متييزهم  يتم  حيث  الللوطللن، 

التعّددية  عن  احلديث  اإىل  يقود  وهذا  التفاعلي،  التبادل 

احللللديلللث علللن جمللتللمللعللات  اإذاً  اللل�للصللعللب  الللثللقللافلليللة. ومللللن 

منها  تعاين  التي  بامل�صكالت  الهتمام  يجب  لكن  موازية. 

هل  اجتماعية؟  باأ�صئلة  الأملللر  يتعلق  هللل  الأحلليللاء:  هللذه 

العادل  التوزيع  من  ي�صتفيدون  ل  باأ�صخا�س  الأمر  يتعلق 

ل  الللذيللن  اأم  الكفاية؟  فيه  مبللا  املجتمع  هللذا  يف  للللللرثوات 

ي�صتطيعون الدخول اإىل �صوق العمل؟

اأن يقوم به فعل  اأي�صا مبا ميكن  املوؤلفة موؤمنة  اأن  ويبدو 

تعّدد  تعزيز  هللو  مللا،  كللتللاب  يفعله  اأن  ميكن  فما  الللكللتللابللة. 

وبالتايل  للجدل،  مثرية  تكون  مللواقللف  وجلب  الأ�للصللوات 

اللل�للصللعللي نللحللو احلللللوار مللثللل تللنللاول احلللديللث اللل�للصلللللبللّي عن 

�صور  عن  والبحث  املخاوف  اإثللارة  ي�صتطيع  الذي  املجتمع 

اإحلللداث �صوء  اأجللل  عللدائللّيللة و�للصللور رخي�صة لللالأعللداء مللن 

الللفللهللم: »وعللنللدمللا اأقللللول جتللربللة/خللربة، مللن اللل�للصللعللب اأن 

نختلف، اأعرف الكثري من ق�ص�س النجاح، تدثت اأجنيال 

تطوير  يف  ي�صاهم  فاملهاجر  امل�صرتك،  املا�صي  عن  مريكل 

املهاجر  اأملللانلليللا«،  يف  نع  »�صُ ا�صمه  كتابي  لهذا  البلد،  ثللروة 

من  ملرئي  ناجحة.  جتارية  لعالمة  املرئي  غري  اجلللزء  هو 

عالمة جتارية ناجحة«.

تللللوؤدي الللهللجللرة اإىل تللطللعلليللم اأملللانلليللا الللتللي اأ�للصللبللحللت بلللللداً 

ماليني  البلد  هللذا  ا�صتقبل  فقد  املللهللاجللريللن.  ي�صتقطب 

لأن  قوّية  بفعالية  �صاركت  حركة  وهي  ال�صيوف،  العّمال 

تللرتللقللي اأملللانلليللا اإىل ملل�للصللاف اأكلللرث اللللدول الأوروبللليلللة رخللاء 

ورفلللاهللليلللة. لللكللن الللاّلجللئللني اللل�للصلليللا�للصللّيللني واللللفلللاّريلللن من 

ولكن  اإليهم،  تتاج  ال�ّصوق  لأن  لي�س  هنا  ياأتون  احلللروب 

الهجرة  تكون  اأن  اأف�صل. وميكن  يبحثون عن حياة  لأنهم 

املتابعة  مللن  فللالللهللروب  احللليللاة.  قلليللد  علللللى  للبقاء  و�صيلة 

الللعللوز والللفللقللر ت�صكل دوافلللع  والللرغللبللة يف اخلللال�للس مللن 

ي�صهل فهمها. كما اأّن املرء بحث عن فر�س منا�صبة للعمل 

لتوزيع  منطقية  نتيجة  هللي  والهجرة  اخللللارج.  يف  اجليد 

اخلللللريات بللطللريللقللة غللري علللادللللة. وتلل�للصللكللل الللهللجللرة اأيلل�للصللاً 

البلدان  من  والتعّلم  العامل  اأحللوال  على  لالطالع  �صبيال 

الأجنبية من خالل اكت�صاب جتارب مهمة.

اأملللانلليللا« يوحي  الللكللتللاب »�صنع يف  اأن عللنللوان        ويللبللدو يل 

توح�س  ظل  يف  والقت�صاد  الإدمللاج  بني  املوجودة  بالعالقة 

الراأ�صمالية. يتكون الكتاب من �صتة ف�صول، وهي عبارة عن 

الفرتة بني  الكاتبة يف منا�صبات عديدة يف  األقتها  خطابات 

2012 و2015: مبنا�صبة اليوم التح�صريّي لالأ�صبوع الثقايف 

 ،2013 لللالنللدمللاج  نللورنللربغ  نلللدوة  ويف   ،2012 نللورنللربغ  يف 

ويف اللليللوم الللدرا�للصللي حلللول املللفللاهلليللم اجلللديللدة يف جمتمع 

املهاجرين وال�صّناع اجلدد الأملان للميديا يف وزارة الهجرة 

عام  �صتوتغارت  يف  الثقافات  منتدى  ويف  والالجئني2013، 

الللوحللدة  للليللوم  الللذكللرى اخلللاملل�للصللة والللعلل�للصللريللن  2014، ويف 

الأملانية يف ال�صفارة الأملانية يف وا�صنطن 2015 .

اإن كونها �صفرية الثقافة، وكاتبة ومديرة  وتقول الكاتبة: 

ماهية  عن  الت�صاوؤل  لها  اأتللاح  هايدلربغ،  يف  الثقايف  املركز 

�صيا�صة الالجئني التي ت�صتحقها اأملانيا، ولهذا تدثت مع 

اأ�صخا�س كثريين يف اإطار نقا�صات الإدماج. هل هم اأجانب؟ 

اأم مهاجرون؟ اأم هم اأ�صخا�س ذوو اأ�صول مهاجرة؟ 

اأيللة  تللرتك  ول  باملفاهيم  كللثللرياً  تهتم  الكاتبة  اأّن  نالحظ 

مدخل  وتعترب  م�صطلح  يف  اأو  مفهوم  يف  للتدقيق  فر�صة 

املفاهيم مهّما جدا من اأجل فهم ثقافة الرتحيب وثقافة 

العرتاف، كما اأّنها تثّمن العمل الجتماعي امل�صرتك، فهي 

توؤمن مببداأ الوحدة يف التعدد. وكما تقول املوؤلفة: كثري 

احلياة  من  جزء  هم  الهجرة  يف  التجربة  ذوي  النا�س  من 

الللعللامللة: كللمللقللّدمللات الأخلللبلللار، والللكللاتللبللات، والللريللا�للصللّيللني، 

واللل�للصلليللا�للصللّيللني. فللهللل ميللكللن تللطللويللر الللعللمللل الجللتللمللاعللي 

امل�صرتك يف ظل هذا املناخ؟ هل ميكن اأن يواجه الأملان ذوو 

اجلنوب  بلدان  لأبناء  النمطية  الت�صورات  الأ�صود  ال�صعر 

الإعللالم  و�صائل  حمالت  ح�صب  الثقافة  فيه  تنعدم  التي 

املغر�صة؟

املعادية  الهجمات  موجة  اإزاء  ب�صدمة  الأملللان  اأ�صيب  لقد 

اخلوف  واندلع  قليلة،  �صنوات  قبل  اندلعت  التي  لالأجانب 

من  الللبللالد  اجتاحت  التي  الالجئني  مللوجللات  جللراء  اأي�صا 

يف  وقعت  التي  للمتطرفني  الإرهللابلليللة  والهجمات  ناحية، 

املدن الأوروبية الغربية من جهة اأخرى. وبعد الهجوم على 

�صحيفة �صاريل واعتداءات نوفمرب 2015 يف فرن�صا، ارتبط 

الإدملللاج  واأ�للصللبللح  الأملللن،  ب�صيا�صة  الإدمللللاج  �صيا�صة  نقا�س 

عام؛  راأي  وق�صية  املجتمع  مو�صوع  باعتباره  الأ�صياء  لللّب 

ولهذا تدعو الكاتبة اإىل الإ�صتفادة من اأخطاء املا�صي: فما 

اأملانيا  اإىل  جاء  املا�صي  يف  املا�صي؟  من  تعّلمه  ميكن  الللذي 

اأ�صخا�س كانت ال�صوق تتاج اإليهم، اإنهم العمال ال�صيوف، 

اإلينا من يحتاجه ال�صوق. اإنها ا�صرتاتيجية: ياأتي 

يف �صيف 2015 �صّيدت و�صائل الإعالم العاملية �صورة لأملانيا 

بلللللداً كللّللله اإنلل�للصللانللّيللة. ولللكللن درو�للًصللا يف الإدملللاج ل ميكن اأن 

املهاجرين  ماليني  باإدماج  اأملانيا  قامت  لقد  امل�صكلة.  تّل 

جعلت  �صيا�صة  وهي  اأملانيا.  �صرق  كل  واأدجمللت  واأحفادهم، 

الفريق  فريقني:  اإىل  ينق�صمان  واملجتمع  الإعللالم  و�صائل 

وللمهاجرين،  هللجللرة  بلللللد  لي�صت  اأملللانلليللا  اإّن  يللقللول  الأول 

الأجللانللب،  اأن  على  هلللوؤلء  عند  تللدل  ال�صعب  نحن  فعبارة 

والأجللللانللللب اللللذيلللن يللحللملللللون جلللللواز �للصللفللر اأمللللللاين للليلل�للصللوا 

الذين  املهاجرين  بني  فُيمّيز  الثاين  الفريق  اأّمللا  ال�صعب. 

الالجئني  من  اأملللاين  �صفر  جللواز  وميتلكون  جتني�صهم  مت 

املُعَدمني. وترى اأملانيا باأنها تواجه تنوّعاً، يف حني تت�صاءل 

الللدميللقللراطللي مع  املللجللتللمللع  تللعللامللل  الللكللاتللبللة حلللول كيفية 

امل�صادة  القوانني  بجدّية مع  ُيَتعامل  اأي حد  واإىل  اأقلّياته 

ي�صتفيد  ومن  التكوين.  هو  الإدمللاج  مفتاح  اإن  لالإق�صاء؟ 

الأمر  يتعلق  لأملانيا: ل  �صيئاً  اأن مينح  التكوين ميكن  من 

اإىل  الطفل  بللدخللول  بللل  الأملللانلليللة،  اللغة  بتعّلم  فقط  هنا 

العامل لكي ي�صبح واحًدا من هذا العامل املتعدد.  

تللرفلل�للس الللكللاتللبللة اجللللزم بلللاأّن كللل املللهللاجللريللن جلللاءوا بللدون 

الإجنللللليللزيللة يف  اللللللغللة  ملللادة  مللقللررات  اإذا فح�صنا  ثللقللافللة. 

ا�صتعماري  بللعللد  مللا  الأدب  يللدر�للصللون  اأّنللهللم  �صنجد  اأملللانلليللا، 

وكللتللابللات عللن ر�للصللدي �للصلللللمللان، وعللن الأ�للصللاطللري الهندية. 

الربيطانية  للعائالت  الهوياتية  ال�صراعات  عن  ويقراأون 

يعرفون  الربيطاين  الأدب  اإطالعهم على  املهاجرة، وعرب 

بع�س املعلومات عن املجتمع املتنوع يف بريطانيا، وهي كتب 

الربيطاين  يجعل  ممللا  م�صل�صالت  اأو  اأفلللالم  اإىل  تللولللت 

عن  �صيئا  يللقللروؤون  ل  ملللاذا  ولكن  املهاجرين.  مللع  يتواجه 

التلميذ  يعرفه  اللللذي  مللا  اأبللوابللهللم؟  على  املللوجللود  الللعللامل 

الثالثني  يف  الأمللللاين  املجتمع  يف  املللهللاجللريللن  عللن  الأمللللاين 

التي  القّيمة  الكبار والكتب  الكتاب  �صنة الأخرية؟ من هم 

ت�صتوطن روؤو�س وغرف هوؤلء التالميذ؟ 

املهنية  جتربتها  ا�صتثمار  على  عملت  الكاتبة  باأن  نالحظ 

اللليللوم  �صحيفة  يف  راأي  عللمللود  وكللاتللبللة  �صحفية  ب�صفتها 

ويف  املللوؤمتللرات،  يف  وخطاباتها،  وحما�صراتها،  الربلينية، 

واللجوء؛  الهجرة  جمال  يف  جتربتها  تثبيت  يف  الللنللدوات، 

نللفلل�للصلله: كتابها  املللو�للصللوع  تللنللاولللت فيها  الللتللي  ُكللتللبللهللا  فللمللن 

الأول »عقد زواج«، وجمموعتها الق�ص�صية »كتب رو�صية«، 

وروايتها »جمهول الأم«، اإ�صافة اإىل مقالتها يف ال�صحف، 

ونلليللويللورك  زيللغللرب  ا�للصللتللفللادت مللن تنقالتها يف  اأنللهللا  كللمللا 

موؤ�ص�صة  مللديللراً  وعملها  اليوم  ا�صتقرارها  ومللن  وبللرلللني، 

للمركز الثقايف يف هايدلربغ.

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

اأملللانلليللا يف  اأن تكون  مللاذا يعني  اأملللانلليللا:  الللكللتللاب: �صنع يف   -

اأملانيا؟

- املوؤلفة: ياغودا مارينيك 

املللانلليللا، الطبعة  - الللنللا�للصللر: هللوفللمللان وكللامللبلله، هللامللبللورغ، 

لأوىل، 2016 
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الفلسفة اإلسالمية وأخالقيات االعتقاد ألنطوني روبرت بوث

محمد الشيخ *
لعل »رقدة« اأهل الفل�سفة بالعامل العربي طيلة القرون املديدة التي �سبقت النه�سة احلديثة كانت اأ�سبه �سيء يكون برقدة اأهل الكهف. واإذ ا�ستفاقوا من رقدتهم 

ـ بفعل بالء العديد من امل�ست�سرقني يف حتقيق ون�سر الرتاث الفل�سفي العربي وتدري�سه باجلامعات العربية كما حدث يف م�سر منذ الع�سرينيات من القرن املا�سي ـ 

فقد وجدوا اأنف�سهم يف و�سع اأ�سبه ما يكون بو�سع الواحد من اأهل الكهف الذي اأراد اأن يقتني ما ي�سدوا به رمقهم بعملة ما عادت متداولة منذ اأمد. فكان ل بد من 

اأن »يجددوا« هذه الفل�سفة حتى ت�سري مقروءة يف زمن بينما رقدت فيه الفل�سفة الإ�سالمية رقدتها املعلومة ا�ستيقظت فيه الفل�سفة الغربية يقظتها املعروفة. 

على اأنهم جددوا يف مناهج درا�سة هذه الفل�سفة )تاأويلية ح�سن حنفي، مادية وجدلية ح�سني مروة والطيب تيزيني، بنيوية اجلابري التكوينية..(، وما جددوا ـ 

اللهم اإل يف ما ندر ـ يف »مو�سوعات« هذه الفل�سفة. فظلوا على الأغلب يجرتون املو�سوعات ذاتها التي ا�سُتهلكت: العقل والنقل، احلكمة وال�سريعة، نظرية الفي�ش، 

املدينة الفا�سلة، نظرية النف�ش.. بينما موا�سيع اأخرى ظلت »مهم�سة« يف هذه الفل�سفة: ال�سداقة، ال�سعادة، الفرح، احلزن، الع�سق، اللذة، املوت، النتحار.. 

الإ�للصللالملليللة  الفل�صفة  قلللراءة  يف  امللل�للصللاريللع  اأ�للصللحللاب  كلللان  وبينما 

قد  الللغللربلليللة  الفل�صفة  كللانللت  عينها،  املللوا�للصلليللع  حلللول  يللدنللدنللون 

طلللللعللت علللللى الللدنلليللا مبللبللاحللث فللللل�للصللفلليللة جلللديلللدة: الأنللطلللللوجلليللا 

اإب�صتمولوجيا  العتقاد،  اأخالقيات  املعرفة،  فل�صفة  الجتماعية، 

الوحي، اإب�صتمولوجيا اخلالف، اإب�صتمولوجيا ال�صهادة.. رافقتها 

مللوا�للصلليللع جلللديلللدة: العللتللقللاد، العلللللرتاف، اللللتلللذاوت، الللتلل�للصللاور، 

والتفكيك،  الللهللدم  الللتللحللللليللل،  م�صتحدثة:  ومللنللاهللج  الللتللوافللق.. 

اجلنيالوجيا..

وهذا الكتاب يدخل يف �صميم حركة جتديد النظر يف »موا�صيع« 

اأحد  يعالج  اأنه  ذلك  الكال�صيكية.  الإ�صالمية  العربية  الفل�صفة 

منذ  الللغللربللي  الفل�صفي  الللنللظللر  علللللى  ا�للصللتللجللدت  الللتللي  املللوا�للصلليللع 

اليوم.  اإىل  الع�صرين  القرن  وبللدايللة  ع�صر  التا�صع  القرن  نهاية 

يتعلق الأمر مبا �صار يعرف يف الأدبيات الغربية املعا�صرة با�صم 

مبحث  وهو  العتقاد«.  »اإب�صتمولوجيا  اأو  العتقاد«  »اأخالقيات 

يتاأ�ص�س  هل  ل  كان  اعتقاد  اأي  ل  »العتقاد«  م�صاألة  يف  النظر  يللروم 

غري  على  اأم  ل  لليللون  احُلللجِّ اأو  ون  الَبيِّنيُّ ل  بللديللة  »بينة  اأ�للصللا�للس  على 

ل  يناله  لطف  اأو  املعتقد  قلب  يف  يلقى  اإميلللان  على  واإمنلللا  اأ�صا�س 

َبيِِّنّيون.  الالَّ

اإللليلله الباحثة  وللل�للصللت تللرى الللبللاحللث اإل مللوافللقللا علللللى مللا ذهللبللت 

اإىل  الللعللرب  الفال�صفة  ترجمة  اأن  مللن  األربتيني  متللارا  الغربية 

بحيث  الللرتجللمللة«،  »فللقللر  �صمته  مللا  تللت  واقلللع  الغربية  اللللللغللات 

هذا  اأن  اإل  فل�صفتهم،  حمتويات  مللن  الكثري  مللن  هللم  فلللقلللروا« 
ُ
»اأ

الفل�صفة  مللن  النللطللالق  اأن  على  الللتللاأكلليللد  مللن  الللبللاحللث  ل مينع 

العربية  الفل�صفة  مللوا�للصلليللع  اإىل  الللنللظللر  يف  املللعللا�للصللرة  الللغللربلليللة 

الإ�صالمية ما كان من �صاأنه اأن »ُيفقر« هذه بقدر ما من اأمره اأن 

اإن الباحث يجد يف فل�صفة الفارابي يف  »ُيْغني« تلك الفل�صفة، بل 

العتقاد »اإثراء« للنقا�صات الفل�صفية الغربية املعا�صرة يف جمال 

العتقاد.  اأخالقيات 

اأنللطللوين روبلللرت بلللوث، وهللو بللاحللث يف جمال  ل  و�للصللاحللب البحث 

بجامعة  حاليا  يعمل  التطبيقية  والأخالقيات  الإب�صتمولوجيا 

العتقاد  م�صاألة  يخ�س  اعتقاد  من  ينطلق  بربيطانيال  �صي�صك�س 

الإ�للصللالملليللة هي  الفل�صفة  الأ�للصللا�للصلليللة يف  امللل�للصللاألللة  اأن  وهللو  هلللذه: 

اعتقاده؟  املرء  على  ينبغي  الذي  ما  العتقاد:  اأخالقيات  م�صاألة 

من  التحقق  ميكن  كيف  يعتقده؟  عما  امللللرء  خلللروج  �للصللروط  مللا 

كتابه  يب�صطها  التي  املجال  هللذا  يف  واأطروحته  النبوة؟  دعللاوى 

الإ�صالمية«  الفل�صفة  »قلب  يعتربهم  من  اأن  هي  الب�صط  غاية 

ما  امل�صتوى  هذا  على  يتبنون  ر�صد(  وابللن  �صينا  وابللن  )الفارابي 

احلجة«  مبعنى  للنللة  الللَبلليِّ مللن  »م�صتقة  للِنلليللة  الللَبلليِّ »الللنللزعللة  ي�صميه 

املعتدلة«، ومفادها اأنهم يرون اأن على الإن�صان اأن يعتقد العتقاد 

)ب( يف حالة ما اإذا كانت ثمة بيِّنة جيدة على ما يذهب اإليه من 

العتقاد )ب(. 

ف�صول:  ثالثة  اإىل  كتابه  يق�صم  هللذه،  اأطللروحللتلله  ب�صط  وبغاية 

النبوة  والنبوة،  اليقني  اعتقاد،  اأخالقيات  باعتبارها  الفل�صفة 

وال�صيا�صة.

اعتقاد اأخالقيات  باعتبارها  الفل�صفة 

الكتاب  نفتح  مللقللدمللة.  بللال  ُكللتللب  الللبللرتاء  كاخلطبة  كللتللاب  هلللذا 

ال�صكر.  وكلللللمللة  الللفللهللر�للصللت  بللعللد  ل  الأول  الللفلل�للصللل  علللللى  مللبللا�للصللرة 

امل�صلمني  الفال�صفة  اعتبار  اإىل  الباحث  اهتداء  الف�صل  وملخ�س 

الللكللبللار يف الللعلل�للصللور الللو�للصللطللى علللللى �للصللوء الللبللاحللثللني الللغللربلليللني 

مييز  الإطللار،  هذا  ويف  العتقاد.   اأخالقيات  �صاأن  يف  املعا�صرين 

بني  العللتللقللاد  اأ�للصللا�للس  م�صاألة  مللن  وموقفه  الإ�للصللالمللي  الفكر  يف 

يَّة«،  ثالثة مواقف: ما ي�صميه »النزعة الَبيِِّنيَّة« اأو »النزعة احُلجِّ

وهي التي تت�صدد يف م�صاألة اأن ل اعتقاد اإل وينبغي اأن يقوم على 

البينية«  للنزعة  امل�صادة  »النزعة  ي�صميه  وما  »حجة«،  اأو  »بيِّنة« 

بينة،  اأن يقوم على  ينبغي  لي�س يقوم ول  اأن العتقاد  التي ترى 

واإمنا هو اإلهام اأو هداية اأو عناية اأو لطف من اهلل. وهو يحاجج 

على اأن الفال�صفة امل�صلمني ما كانوا ل اأ�صحاب هذه، ول اأ�صحاب 

واأن هذه  املعتدلة«،  البينية  »النزعة  ي�صميه  ما  تبنوا  واإمنا  تلك، 

النظرة تتاج اإىل العتبار والتقدير يف النقا�س احلديث الدائر 

والنظرة  النظرة  هذه  بني  يقابل  وهو  العتقاد.  اأخالقيات  على 

هو  الذي  الإ�صالمي،  ال�صياق  يف  الأوحللد،  املناف�س  يعتربها  التي 

النزعة املعتدلة املعادية للنزعة البينية )الغزايل(. 

ويللعللود للليللذكللرنللا بلل�للصلليللاق كللالملله عللن اأخللالقلليللات العللتللقللاد، وهللو 

العتقاد«  »اأخالقيات  يطلق مفهوم  اإذ  الغربي،  الفل�صفي  ال�صياق 

من  فئتني  بللني  دار  اللللذي  النقا�س  على  ل  الغربية  الفل�صفة  يف  ل 

»تربير«  اأو  »تعليل«  اأو  »ت�صويغ«  مب�صاألة  يتعلق  ما  يف  الفال�صفة 

للليلللون« الللذيللن ل  للون« اأو »احُللللجِّ للِنلليُّ العللتللقللاد. الأوائلللللل هللم »الللَبلليِّ

هم  والللثللواين  معرفية،  علة  اأو  بينة  على  قللام  مللا  يف  اإل  يعتقون 

- َبيُِّنون« اأو »الال-حجيون« الذين ينكرون �صرورة احلجة.  »الالَّ

تلك احلجة  اأن  اعتقده  ما  على  للمرء حجة  تكون  اأن  يعني  فال 

الريا�صيات  عللامل  اإىل  الأول  املوقف  ين�صب  اعتقد.  ما  له  ت�صوغ 

القائل   )1879-1845( كليفورد  وليام  الربيطاين  والفيل�صوف 

�صخ�س  يعتقد  اأن  اأمر  يكن من  دوما ومهما  الغلط  »من  مببداأ: 

املوقف  اأمللا   .)1877( كافية«  غري  حجة  اإىل  ا�صتنادا  ما  اعتقادا 

)الفيل�صوف  الإميللانلليللة  التقوية  النزعتني  اإىل  فين�صب  الللثللاين 

والربجماتية   ))1855-1813( كللريكللجللارد  �للصللورن  الللدامنللاركللي 

 ،  ))1910-1842( جيم�س  وليام  الأمريكي  )الفيل�صوف  العملية 

وهما ت�صرتكان يف القول باأن العتقاد الديني ل ينبغي اأن ُيتعقل 

اإب�صتيمية، لأنه ما كان م�صاألة معرفة واإمنا هو  بعوامل معرفية 

»قفزة«  كريكجارد  عند  هو  بل  عملية،  م�صاألة  اأي  اإميللان،  م�صاألة 

للتعقل.  لي�صت  اإميانية 

على  اأي�صا  �صرى  قد  التق�صيم  هذا  كان  اإذا  ما  الباحث  ي�صتك�صف 

ما  بني  مييز  وهكذا  الديني.  العتقاد  اأمللر  يف  الإ�للصللالم  مفكري 

ي�صميه: 

ل  اأول فال�صفة العرب  اأن  »النزعة البينية الإ�صالمية«. وهو يرى 

مب�صاألة  ثمة  ومن  والعقل،  الإميان  مب�صاألة  معنيا  كان  ل  الكندي 

غ الإميان. وهذه امل�صاألة هي بطبيعة احلال امل�صاألة  ما الذي ُي�َصوِّ

الكندي  كتاب  من  مقتطفا  ويورد  العتقاد.  لأخالقيات  الهادية 

اإىل املعت�صم باهلل يف الفل�صفة الأوىل: »ينبغي لنا األ ن�صتحي من 

ا�صتح�صان احلق، واقتناء احلق من اأين اأتى، واإن اأتى من الأجنا�س 

احلق  بطالب  اأوىل  �صيء  ل  فاإنه  املباينة،  والأمم  عنا،  القا�صية 

م�صوغ  لنا من  بد  ل  الكندي  عند  اأنلله  منه  لي�صتنتج  احلللق«.  من 

اأنه  مبا  الإ�صالمي  العتقاد  واأن  دينية،  اعتقادات  لتبني  معريف 

حق، فاإنه ل يتناق�س مع العتقادات احلقة الأخرى لدى الأمم 

ما  �صرعان  الباحث  لكن  الفال�صفة.  اعتقادات  �صيما  ل  املباينة، 

يالحظ اأن هذا املوقف احلجي �صرعان ما يثري م�صاكل عوي�صة، 

ومنها اأنه يهمل طرح م�صاألة النبوة.

2- »النزعة البينية املعتدلة«:

اأن وجهات نظر الفارابي وابن �صينا وابن ر�صد يف   يرى الباحث 

م�صاألة العتقاد تتماثل على الرغم من تباين مواقفهم. ومفتاح 

فهم موقفهم ت�صور الفارابي ملفهوم »اليقني« املبني على مفهوم 

اإمنا  الأول  اليقني  اأن  الفارابي  الأر�صطي. حيث يرى  »الربهان« 

ملكة  عن  خمتلفة  تخيل  َملََكة  ُوهللبللوا  الذين  الأنبياء  يقني  هو 

بقية الب�صر، وهي امللكة التي تتيح لهم اإدراك املبادئ الأوىل؛ اأي 

ل  اأ  املجردة حد�صا. ولها وظيفتان:  ُتقدرهم على حد�س احلقائق 

الق�صايا  بني  ال�صلة  درك  من  متكنه  خطابية  مهارة  النبي  تهب 

تهب  ل  ب  بالثواين.  الأوائللل  وتف�صر  الب�صيطة  والق�صايا  املعقدة 

النبي مهارة عملية باإقداره على تقيق بع�س املبادئ يف الواقع، 

يف  النبي  جمع  ثمة  ومن  الأمثل.  ال�صيا�صي  القائد  منه   ُ وُت�َصريِّ

ذاته بني الكمالني النظري والعملي. على هذا الأ�صا�س ت�صكلت ما 

العتقاد.  اأخالقيات  يف  املعتدلة«  البينية  »النزعة  املوؤلف  ي�صميه 
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اأنه عند الفارابي الب�صر بو�صفهم كائنات ناق�صة منذورون  ذلك 

على  حقا  القادر  ال�صامية  بقواه  النبي  ووحللده  ِوية،  الرَّ فقد  اإىل 

اأن تكون له روية ل ت�صعف؛ وذلك لأنه، من جهة، ميلك اليقني 

املعرفة  للله وحلللده  اأخلللرى لأن  وملللن جللهللة  الللبلل�للصللر،  حلللول طبيعة 

املطلوبة لتدبري �صوؤون الأمة. وقد �صمى املوؤلف هذه النزعة باأنه 

ل الذين مبكنتهم درك  »بينية معتدلة«: »بينية« لأن دور الأنبياء 

اليقني ل هو العتقاد باأن )ب( حق لأنها بالفعل حق، مبا يعني اأن 

الأنبياء ل ميكنهم اأن ي�صدقوا ق�صية ما على اأنها حق ما مل تكن 

اأن هذا  كذلك. ومن ثمة، ل اعتقادات باطلة عند الأنبياء. غري 

املوقف غري بيني من جهة اأنه قد ياأتي على الب�صر العاديني غري 

الأنبياء اأن ي�صدقوا باأ�صياء من غري بينة. ومن هنا احلاجة اإىل 

هداية الأنبياء الب�صر. ومن ثمة كانت »البيِّنية« معتدلة. 

وابن  �صينا  ابن  الفارابي مبوقف كل من  الباحث موقف  ويقارن 

ر�صد، وهما معا ينتهيان �صاأنهما يف ذلك �صاأن �صلفهما اإىل القول 

اأمللر  يف  �صينا  وابللن  الللفللارابللي  بللني  الللفللارق  لكن  معتدلة.  ببينية 

معرفة  يح�صل  اأن  ميكنه  النبي  اأن  اإىل  يللذهللب  هللذا  اأن  الللنللبللوة 

على  اإل  تعمل  ل  الللنللبللوة  اأن  غللري  يللرى  ل  الأول  بينما  جللديللدة، 

اأ�صال.  ُيعطاها  الللذي  وامل�صوغ  العتقاد  مو�صوعات  فهم  ت�صيري 

ابن  به  قال  الللذي  القول اجلديد  هذا  ب�صدة  ر�صد  ابن  اأنكر  وقد 

ُتوؤولت بتاأويالت �صتى، ومنها  اأن فل�صفة ابن ر�صد  �صينا. واحلال 

التي  ديفيد�صن  وهللربللرت  لللرينللر  وراللللف  للليللو-�للصللرتاو�للس  تللاأويللل 

ل متقدما،  ل دهريا  اأن الرجل كان يذهب مذهبا دنيويا  اإىل  ذهب 

ر�صد  ابن  الفي�صل عند  الكلمة  اأن  اإىل  روزنتال  اإرفن  بينما ذهب 

اإىل  ليمان  اأوليفييه  العقل، هذا يف حني ذهب  لل�صرع على  تبقى 

ِكللنللديللة اإىل ابللن ر�للصللد: الللعللقللل والإميللللان طريقان  الللنللظللر نللظللرة 

الأول،  اللللراأي  اإىل  املللوؤلللف  ومييل  عينها.  احلقيقة  نحو  فللعللالن 

اأ�صبه �صيء تكون اإىل علم الطب  اأن الروية عند ابن ر�صد  فريى 

وتطبيقه يف الواقع اإذ يتطلب الأمر مهارة فائقة. والنبوة ت�صبه 

ما  لوحدها  اعُتربت  ما هي  اإذا  لكنها  )الروية(،  العملية  املعرفة 

)على  نظرية  معرفة  على  موؤ�ص�صة  لي�صت  اأنللهللا  مبللا  رويللة  كانت 

اإىل  اأن توؤدي  خالف علم الطب النظري(. ومن هناك، ل ميكن 

جنبا  تقف  النظري  العلم  اإىل  احلاجة  واإمنللا  ذاتها،  يف  ال�صعادة 

اإىل جنب مع احلاجة اإىل الوحي. يف اخلتم، ينتهي ابن ر�صد اإىل 

بيِّنية  الوجوه  بع�س  من  تخالف  كانت  واإن  حتى  معتدلة  بيِّنية 

ابن  اإىل  بالن�صبة  اأنه  الرجلني  والفارق اجلوهري بني  الفارابي. 

درجة  اأية  يبلغوا  اأن  الأنبياء(  العاديني )غري  للب�صر  ر�صد ميكن 

اإىل  بالن�صبة  بينما  الفل�صفة،  درا�صة  على  بالتعويل  املعرفة  من 

الفارابي وحدهم الأنبياء باإمكانهم بلوغ اليقني. 

اإىل  املن�صوب  املوقف  وهي  املعتدلة«:  للبيِّنية  امل�صادة  »النزعة   -3

بالبيِّنة  اأمر مرهون  العتقاد  اأن  تعتقد  اأنها ل  الأ�صعرية، بحكم 

واإمنا هو اأمر موكول اإىل اإرادة اهلل، فمن اأراد اهلل اأن يحمله على 

اعتقاد اعتقد فيه ولو اأعوزت املعتقد البيِّنة. على اأن املوؤلف يرى 

الذي يرى  الغزايل  اأخذت منحى معتدل مع  البيِّنية  اأن م�صادة 

فاإن  بيِّنة،  عن  اإل  �صيئا  نعتقد  األ  منا  طلب  اهلل  اأن  لو  حتى  اأنلله 

اإرادة اهلل. على  اإىل  علينا اعتقاد ما هو يف نهاية املطاف موكول 

ك�صبها  ميكن  واحللدة  معرفية  م�صاألة  ثمة  اأن  يعتقد  الغزايل  اأن 

لكن  حللقللا،  نبي  النبي  بللاأن  العللتللقللاد  هللي  الللوحللي  عللن  با�صتقالل 

العتقادات  كل  معايري  ت�صري  حتى  الإن�صان  فيها  يعتقد  اأن  ما 

املوؤلف هذا  باإرادة اهلل. ولهذا ي�صمي  النهاية  الأخرى حمددة يف 

املوقف »النزعة البيِّنية املعتدلة« التي توؤكد على اأن كل الق�صايا ل 

ما عدا واحدة ل ينبغي اأن ُيعتقد فيها باإرادة من اهلل ولي�س ببيِّنة. 

والنبوة اليقني 

يللعللود املللوؤلللف يف الللفلل�للصللل الللثللاين مللن كللتللابلله لللكللي يعمق الللروؤيللة 

اللل�للصللابللقللة. واأَجللللدُّ مللا يللطللرحلله هللنللا ملل�للصللاألللة عللالقللة العللتللقللاد مبا 

ي�صميه »اخلا�صة« من النا�س. وقد �صبق اأن اأكد على اأن الفال�صفة 

البينية املعتدلة« التي مفادها  امل�صلمني يتبنون ما دعاه »النزعة 

فاإن  الللدرايللة(،  اأو  املعرفة  )اأهللل  »اخلا�صة«  اإىل  بالن�صبة  عنده: 

على الإن�صان اأن يعتقد اأن )ب( حق اإذا كانت ثمة بينة جيدة على 

�صحة العتقاد بها. لكن الأمر ل ينطبق على »العامة« التي تاأتي 

عليها اأوقات تعتقد فيها ل عن بيِّنة واإمنا عن اأ�صباب عملية، مثل 

اأن يكون العتقاد حامال لها على تقيق �صعادتها، اأو على ال�صري 

على هدى ما ر�صمها له اهلل. وقد اأهل هذا الأمر الفال�صفة اإىل 

اأن يوؤديه:  النبي ول ميكن للفيل�صوف  الدور الذي يوؤديه  اإدراك 

الفكرة  هلللذه  اإىل  م�صريهم  يف  لللكللن  للللللعللامللة.  العملية  الللهللدايللة 

النحو  على  اختالفاتهم  طرح  املوؤلف  ويعيد  الفال�صفة.  اختلف 

جتميع  الكتاب  اأن  مبللا  ل  الأول  الف�صل  يف  طرحه  قللد  كللان  الللذي 

اإذ بينما يذهب الفارابي اإىل  ملقالت فقد اعتوره التكرار اأحيانا. 

اأن الأنبياء وحدهم ي�صكلون اخلا�صة، يذهب ابن ر�صد اإىل القول 

اإمنا الفال�صفة هم اخلا�صة، وينحل النقا�س حني يرى الفارابي 

�صينا  ابن  يذهب  بينما  هذا  فال�صفة.  بال�صرورة  هم  الأنبياء  اأن 

غري  معرفة  ثمة  اأن  يللرى  لكن  الفال�صفة،  هللم  اخلا�صة  اأن  اإىل 

ن�صيب  لالأنبياء  التي  الإ�صراقية  املعرفة  هي  الفل�صفية،  املعرفة 

اأن اخلالف  والغزايل، فريى  الفارابي  املوؤلف بني  ويقارن  فيها. 

يعتقد  الفارابي  خللالف  على  ل  اأ  اأمللريللن:  يف  كامن  الرجلني  بني 

الغزايل اأن اليقني �صيء متاأٍت للب�صر، ومن ثمة فهو اأقرب اإىل ابن 

ل لكن  �صينا وابن ر�صد منه اإىل الفارابي يف م�صاألة »اخلا�صة«. ب 

هنا يتوقف الغزايل عن اأن يعطي للعقل املكانة العليا، ومن ثمة 

وي�صتعر�س  الوحي.  على  العقل  تف�صيلهم  يف  الفال�صفة  يهاجم 

الفارابي، ويقف باخل�صو�س  املطلق عند  اليقني  �صرائط  الكاتب 

على ال�صرط ال�صاد�س الذي يذهب فيه الفارابي اإىل اأن احلقائق 

املطلقة قد تددت من لدن اهلل، ومن ثمة كانت �صرورية، حتى 

وفائدته  الللفللارابللي  اأهللملليللة  وتكمن  فللانلليللا.  ب�صرا  النبي  كللان  واإن 

بني  للتمييز  معيارا  و�صع  اأنلله  يف  اليوم  ال�صهادة  لإب�صتمولوجيا 

اأن يكون املَُميز بال�صرورة خبريا يف هذا  النبي واملتنبي من غري 

النبي  مهارات  بال�صتدلل فقط من خالل  واإمنا  نبيا،  اأو  الأمر 

اأ�صد  الللفللارابللي  ت�صور  اأن  وعللنللده  ودعللوتلله.  والعملية  اخلطابية 

اإثمارا من ت�صور ابن ر�صد لأّن ت�صور الفارابي ياأخذ بعني النظر 

ه�صا�صة الإن�صان و�صعفه. ومن ثمة يتوافق مع الطرح املعا�صر.

وال�صيا�صة النبوة 

الفل�صفية  الللنللظللرة  عللن  �صيا�صيا  يلللللزم  مللا  هللنللا  امللللوؤللللف  يفح�س 

الإ�صالمية التي جتمع بني القول ب�صعف بني الب�صر والت�صديق 

انتهى  قد  وكللان  املعتدلة.  البينية  النزعة  يف  والعتقاد  بالنبوة 

تراعي  غائية  نظرة  الللفللارابللي  نظرة  اأن  اإىل  ال�صابق  الف�صل  يف 

ملل�للصللاألللة الللكللمللال الللبلل�للصللري: مللا هللو حللق نللظللرا وعللمللال ينبغي اأن 

املللاأمللولللة، متاما  الللغللايللة  اللللذي هللو  الللكللمللال الب�صري  يللتللوافللق مللع 

ذكر  اأن  �صبق  واإذ  ال�صعادة.  تتحقق  به  والللذي  اأر�صطو،  عند  كما 

العادي،  الإن�صان  عند  وت�صعف  النبي  عند  تقوى  اخليال  قوة  اأن 

اأف�صل يقني ممكن،  واأنها هي ما ي�صمح لالأول ل فقط بتحقيق 

اأن  اأف�صل معرفة عملية ممكنة، فاإنه ي�صتنتج  اأي�صا بوهبه  واإمنا 

النبي اأعلم من غريه بكيف يحول املثال اإىل واقع متحقق. وذاك 

الفارابي  اأن  هنا  املللوؤلللف  ويذكر  العامة.  �صيا�صة  اإىل  املدخل  هو 

ال�صيا�صية  للفل�صفة  مهمة  كتابات  بتخ�صي�س  اأقرانه  على  امتاز 

وحده  النبي  اأن  الفارابي  يللراه  والللذي  تقليدا.  فقط  ل  اجتهادا 

املطلق:  اليقني  �للصللروط  مللن  ال�صاد�س  ال�صرط  فيه  يتحقق  مللن 

الأوىل.  العقلية  باملبادئ  �صامية ومعرفة  اجلمع بني ملكة خيال 

واملعرفة  للجمهور،  املعقدة  الأفكار  تف�صري  مهارات  يك�صبه  مما 

بكيفية تنزيل الأفكار املجردة على الواقع، والعلم بكيفية تقيق 

املللثللال يف الللدنلليللا. فللالأنللبلليللاء هللم اجلللامللعللون يف الللكللمللال الب�صري 

هو  النبي  كان  ثمة  ومن  العملي.  والكمال  النظري  الكمال  بني 

املثايل.  ال�صيا�صي  الزعيم 

بللللدوام حلليللاة، ل ول ميكنه  يللحلليللى  اأن  الللنللبللي ل ميللكللنلله  اأن  علللللى 

اأن يحكم كللل مللديللنللة. ذلللك هللو الللتللحللدي اللللذي حلللاول الللفللارابللي 

اجلواب عليه. وهو تد يجد بع�س مقارباته يف موقف الفارابي 

الأقللرب  املناحي  بع�س  مللن  ل  يعتربها  حيث  الدميقراطية،  مللن 

تتفظ  لأنها  وذلللك  لها،  امل�صادة  املللدن  يف  الفا�صلة  املدينة  اإىل 

اإىل  اأقلللرب  جتعلها  مبللا  فيها،  الف�صيلة  و«نللوابللت«  »بلللوؤر«  ببع�س 

»الليربالية« اليوم بل وحتى اإىل »النزعة الفو�صوية«!    

الفل�صفة  درا�صات  حقل  يف  جمللددا  اإل  الباحث  اأرى  ل�صت  ختاما، 

اإمللكللانللات امل�صاهمة  الللعللربلليللة الإ�للصللالملليللة ملللربزا ملللا تللمللللله مللن 

املعا�صرة  الللغللربلليللة  الفل�صفة  اأملل�للصللت  الللتللي  املللوا�للصلليللع  يف  اجلللللادة 

جللدد  لللقللد  حللللدودا.  الللتللجللديللد  لللهللذا  اأن  اأرى  اأين  غللري  تناق�صها. 

ل  اأخللالقلليللات العللتللقللاد  ل  املللطللروح  املللو�للصللوع  الللرجللل على م�صتوى 

لكني اأرى اأنه اأخفق يف التجديد على م�صتوى الأ�صماء الفل�صفية 

عر�س  ملَّللا  الكال�صيكية  �صديد  بقي  اإذ  تناولها.  التي  الإ�صالمية 

ر�صد(  ابللن  �صينا،  ابللن  الللفللارابللي،  )الللكللنللدي،  الإ�للصللالم  لفال�صفة 

بينما اأهللمللل اأ�للصللمللاء اأخلللرى اأجللد اأنللهللا اأقلللدر مللن هللذه على اإثللراء 

ال�صهادة«  و«اإب�صتمولوجيا  العللتللقللاد«  »اإب�صتمولوجيا  مباحث 

من  اأذكلللر  اخللللالف«  و«اإب�صتمولوجيا  الللوحللي«  و«اإب�صتمولوجيا 

اإ�صحاق واأبي احل�صن العامري ويحيى بن  اأ�صماء حنني بن  بينها 

التوحيدي  حيان  واأبي  املنطقي  ال�صج�صتاين  �صليمان  واأبي  عدي 

واأبلللي الللربكللات الللبللغللدادي وابللن كمونة واملللال �للصللدرا اللل�للصللريازي 

اإ�صهامات جليلة يف  وال�صيخ الداماد وال�صيخ املفيد.. فلكل هوؤلء 

اأخالقيات اخلالف كما حدثت من جهة  اأخالقيات العتقاد ويف 

بني فال�صفة الن�صارى واليهود وامل�صلمني، ومن جهة اأخرى بني 

و�صيعتهم.. الفال�صفة  �صنية 

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

- الكتاب: الفل�صفة الإ�صالمية واأخالقيات العتقاد

- املوؤلف: اأنطوين روبرت بوث

Palgrave Pivot دار الن�صر: بالغريف بيفوت -

- اللغة: الإجنليزية.

2016 اململكة املتحدة - �صنة ومكان ال�صدور: 

- عدد ال�صفحات: 100

* اأكادميي مغربي
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نحن المسيحيين واإلسالُم
 للبولندي يانوش كروليكوفسكي

يوسف شحادة *
»نحن،  كتابه،  ُيقدم  املتو�سط.  البحر  حو�ش  جانبي  على  والإ�سالم  امل�سيحية  بني  احل�ساري  التما�ش  نقطة  اإىل  كروليكوف�سكي،  يانو�ش  البولندي،  الق�ش  ي�سدنا 

امل�سيحيني، والإ�سالم«، على وقع موجات الالجئني، واملُهاجرين، القادمني من البالد العربية امل�سلمة، املنكوبة باحلروب، اإىل اأوروبا امل�سيحية املتوج�سة من خطر 

اأ�سلمتها. كروليكوف�سكي اأكادميي يف علوم الالهوت، بدرجة بروفي�سور، يف جامعة البابا يوحنا بول�ش الثاين يف كراكوف، وعميد فرعها يف مدينة تارنوف البولندية، 

و�ساحب موؤلفات ودرا�سات اأكادميية كثرية يف فل�سفة الأديان والالهوت. وقد عاجلت موؤلفات بولندية عديدة ق�سايا الإ�سالم، وموقف امل�سيحية الأوروبية منها، 

والدميقراطية.  الإ�سالم  بالدولة.  الدين  عالقة  الإ�سالم.  يف  املقد�سة  احلرب  »اجلهاد.  ومنها:  كو�ستيلنياك،  كري�ستوف  الق�ش  امل�ست�سرق  درا�سات  اأبرزها  ولعل 

)كراكوف  العا�سر«  اإىل  ال�سابع  القرن  من  الإ�سالمي  امل�سيحي  التثاقف  خلفية  على  الإ�سالمية  و«التقاليد   ،)2002 )كراكوف  الإ�سالمية«  البلدان  يف  امل�سيحيون 

2000(. وله كتاب باللغة الأملانية يف هذا امل�سمار عنوانه »امل�سيحية والإ�سالم. وجهات نظر،  2001(، امل�سيحية وع�سرون قرنًا يف الثقافة العربية« )كراكوف 

وم�سكالت احلوار« )كراكوف 2005(.

نبيهاً  طرحه،  يف  مو�صوعياً  كروليكوف�صكي  يانو�س  ييبدو 

ُيعري  املزعوم، فنجده ل  الإ�صالمي  ممح�صاً ظاهرة اخلطر 

اأكرث  امل�صكلة  اأّن  مدركاً  انتباه،  كبري  فيه  املبالغ  القلق  هذا 

يخ�ص�س  ال�صطحي.  التفكري  اأ�للصللحللاب  يلللرى  ممللا  تعقيدا 

من  تنطلق  الأهمية،  بالغة  لأمللور  ال�صبعة  درا�صته  ف�صول 

ترمم  اإن�صانية  ح�صارة  بناء  عمادها  متفائلة،  دينية  نظرة 

انك�صارات احل�صارات ال�صابقة، اأو جتاوزها يف اإر�صاء مفاهيم 

القلق من  وُيعالج م�صاألة  الت�صادم.  تن�صد احلوار ل  جديدة 

التاريخية  امل�صاألة  اإىل جذور  منه، فريجع  واخلللوف  الآخللر، 

ال�صطحي  الطرح  خلطورة  كبريا  اإدراكلللا  مبديا  والثقافية، 

فاتة  يف  يللوؤكللد  ال�صيا�صيني.  املحللني  بع�س  يتبناه  الللذي 

مركبة  امل�صكلة  »اإّن  فيقول:  وواعية،  �صحيحة  فكرة  الكتاب 

املا�صي.  يف  بعيًدا  متتد  عميقة  وجللذورهللا  التعقيد،  وبالغة 

فهي حم�صلة مل�صارات دينية، وروحانية، وثقافية، وح�صارية 

يظن  كما  الللفللارطللة،  القليلة  ال�صنوات  يف  تللبللداأ  مل  متعددة، 

األ  ي�صرح  جنللده  لذلك   .)8 )�للس  ال�صطحيون..«  املعلقون 

امل�صكلة، لكن رغم ذلك كله - ح�صب راأيه -  حل �صهال لهذه 

من  يعتمل  ما  يف  النظر  بوجوب  املن�صود  احلل  اإيجاد  ميكن 

اأحداث وجمريات ثقافية - دينية يف حو�س البحر املتو�صط، 

ميوج  ومبللا  خ�صائ�س،  مللن  تمل  مبللا  فهمها  اإىل  وال�صعي 

فيها من تيارات فكرية رئي�صة. 

كربى  اأهمية  املتو�صط  حو�س  منطقة  كروليكوف�صكي  يويل 

ح�صارية  قيمة  فيعطيها  بفرادتها،  القارئ  اإقناع  يف  راغباً 

العامل  اأ�للصللقللاع  بللني  مرموقة  مكانة  تتبواأ  جتعلها  عظمى، 

الفاعلة يف �صريورة التاريخ الب�صري. ويوؤكد اأنَّ هذه املنطقة 

مزلزل  حللدث  اأّي  واأن  م�صتمر،  ب�صكل  الللعللامل  مللركللز  كللانللت 

كانت  وقلللد  املللعللمللورة.  بللقللاع  �للصللائللر  اإىل  �للصللظللايللاه  ت�صل  فيها 

املنطقة،  الذي خلفته هذه  الأول  الرتاث  القدمية  الفل�صفة 

واأ�صابت �صهام تاأثريه اأطراف قارات الأر�س كلها. واإذ يعطي 

الأولوية،  الإغريقية  الكال�صيكية  الفل�صفة  كروليكوف�صكي 

حقيقي  تللاأثللري  اللليللوم  لللهللا  يللعللد  مل  الفل�صفة  هلللذه  اأّن  يعلن 

اأهميتها  فقدت  اأنها  يرى  ل  لكنه  الإن�صان.  حياة  يف  مبا�صر 

اهتمام  زالت ت�صتحوذ على  ب�صكل كامل، فهي ما  وتاأثرياتها 

التناول اجلديل  هذا  ورغم  العاملي.  الفكر  دوائر  ُمتجدد يف 

جمموعة  اآراء  اإىل  مياًل  املللوؤلللف  يبدي  القدمية،  للفل�صفة 

الفل�صفة  اإىل  الللعللودة  اأن  يف  املللربزيللن  الفال�صفة  مللن  كبرية 

املوجة  لك�صر  الأمللل  »تبث  بريقها،  خبو  ورغم  الكال�صيكية، 

امل�صتمر  بالتجاوب  تت�صاعد  والتي  تغمرنا،  التي  الرببرية 

وقد   .)6 )�س  لها«  نتيجة  كونهما  والفو�صى،  العدمية  مع 

»اللللربابلللرة«  املللقلل�للصللود مب�صطلح  املللعللنللى  يللبللدو احلللديللث عللن 

ملغما وغائما، مع اأن املوؤلف يدور حوله عدة مرات، يف زوايا 

خمتلفة من كتابه، حماول اإي�صاح كنه هذا امل�صطلح، ليقدم 

املفهوم  هللذا  �للصللرح  يف  �صبقه  مللن  اأفللكللار  مللن  ت�صتقي  مقاربة 

الف�صيلة.   - مواجهة  اأو   - مقابلة  يف  يكون  ما  غالبا  الللذي 

الف�صيلة«،  »بعد  كتاب  اأطللاريللح  مللن  كروليكوف�صكي  ويفيد 

ماكنتاير،  األ�صدير  الإ�صكتلندي  الفيل�صوف  الأخالق،  لعامل 

والالهوت.  الفل�صفة  تاريخ  يف  العديدة  موؤلفاته  اأحللد  وهللو 

اأمم  بناء  الكال�صيكية« يف  »التقاليد  اأهمية  وفيه حديث عن 

باأ�صكال حملية، ميكن فيها حفظ العادات، واحلياة الفكرية 

اأملللام ع�صر الللرببللريللة اجلللديللدة. ويلللرى، كما  والأخللالقلليللة، 

واأن  احللللللول،  علللللى  اأو�للصللكللت  الللرببللريللة  اأن  كروليكوف�صكي، 

فظاعات  وجه  يف  ال�صمود  من  متكنت  قد  الف�صيلة  تقاليد 

علل�للصللر الللظلللللمللات الللغللابللر. اإن اأملللل الللقلل�للصللاء علللللى الللربابللرة، 

بيد  مللتللني.  اأ�للصللا�للس  بللال  اأمللال  عللده  ميكن  ل  ماكنتاير،  عند 

راأي  معه  يتناغم  الللذي  الف�صيلة«،  »بعد  �صاحب  تعبري  اأن 

يقول:  حني  الللربابللرة  مباهية  ال�صك  يثري  كروليكوف�صكي، 

اإنهم  حللدودنللا،  املللرة ل يحت�صدون عند  هللذه  الللربابللرة  »لكن 

7(. ول مندوحة لنا  منذ فرتة يتولون ال�صلطة علينا« )�س 

من التذكري هنا مب�صطلح الربابرة، الذي اختلف معناه من 

زمن اإىل اآخر، ومن قوم اإىل قوم، فقد كان هذا امل�صمى يطلق 

والروماين،  اليوناين  الأر�للس ما عدا  اأمم  على كل فرد من 

�س،  فيقال يوناين وبربري. وترد هذه اللفظة يف الكتاب املُقدَّ

الذي  والتوّح�س  �صيًئا من معنى اخل�صونة  لكنها ل تت�صمن 

الق�صد  املفهوم يف وقتنا احلا�صر. ولعل  قد يت�صم بهما هذا 

كروليكوف�صكي  كتاب  يف  امل�صطلح  هللذا  ا�صتخدام  وراء  مللن 

باأيديهم  �صقطت  الذين  اجلرمانيني  الربابرة  اإىل  الإ�صارة 

الكني�صة  تللغللريات يف  مللن  ذلللك  رافلللق  ومللا  476م،  �صنة  روملللا 

الأوروبية. والعقائد 

ُي�صميها  ملللا  كللتللابلله  فلل�للصللول  ل  اأوَّ كللروللليللكللوفلل�للصللكللي  ُيللخلل�للصلل�للس 

اأنَّ  حيثية  مللن  منطلقاً  الللليلللوم«،  لللعللامل  الللروحلليللة  »احلللالللة 

الللعللامل قللد انللحللرف عللن حلل�للصللارة حللو�للس املللتللو�للصللط، واهللتللز 

مُتثلها  التي  الأخللالق  ف�صائل  عن  اأبعدته  تللولت  بتبعات 

هلللذه احللل�للصللارة. فللكللل مللا يلل�للصللوق للله اللليللوم بلل�للصللعللارات، مثل 

»العامل اجلديد«، و»الإن�صان اجلديد«، ل ميثل يف احلقيقة 

اأي بدائل للح�صارة املتو�صطية، واإمنا هو نتاج فكر فو�صوي، 

للله رجعي.  اأنَّ ُيللريللد نبذ كللل مللا هللو قللدمي، وو�صفه  ويلل�للصللاري، 

يف  اأوروبلللا،  يف  املنتك�صة  الروحية  احلللالللة  تليله  خ�صم  ويف 

التي  »املفتاحية«  امل�صكلة  اأنَّ  ُيبني  نعي�س،  التي  احلقبة  هذه 

ي�صعها الإ�صالم تتلخ�س يف كيفية النظر اإليه، بغ�س النَّظر 

اإنَّ  كروليكوف�صكي  يقول  اإيديولوجيا.  اأم  ديللانللة  كونه  عللن 

فيه،  لهوتية  فال  الإ�للصللالم،  يف  متقاربتان  امل�صاألتني  هاتني 

الت�صوف  اأملللا لهللوتلليللات  »�للصللرعلليللة«؛  ظللاهللرة حقوقية  وهللو 

فللهللي حلللا�لللصلللرة فللليللله، وللللكلللن بللطللابللع هللاملل�للصللي، وفللللق تعبري 

»الإ�صالم.  كتابه  يف  ريللزاردي،  جيو�صيبي  الإيطايل،  الباحث 

لديه  الإ�للصللالم  كللان  واإن   .)1994( والللتلل�للصللوف«  الللروحللانلليللة 

مثل هذه امل�صكالت - كما يلمح كروليكوف�صكي - فح�صارات 

قد  واللليللهللوديللة،  الهيلينية  مثل  الللقللدميللة،  املُتو�صط  حو�س 

وامل�صيحية  املللوؤثللرة،  اخلللالقللة  قللواهللا  بعيد  زمللن  منذ  فقدت 

اأنَّ  بلليللد  النللتللهللاء.  علللللى  اأو�للصللكللت  �صكلها احلللللايل،  للا، يف  اأيلل�للصً

�صتنف�س  فهي  امل�صيحية،  جتديد  اإمكانية  يف  يوؤمن  الكاتب 

الإ�صالم  مع  �صريًكا  لتكون  البائد،  املا�صي  غبار  وجهها  عن 

اجلديد يف ا�صتعادة الزخم احل�صاري حلو�س املُتو�صط.

يللجللري الللكللاتللب يف فلل�للصللول كللتللابلله الللالحللقللة تللللليللاًل جلللذور 
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والإغريقية- اليهودية،  احل�صارة  اإىل  تعود  التي  امل�صيحية 

اللللروملللانللليلللة، اللللللتللني انللتللهللتللا مبللجلليء امللل�للصلليللح، وملللا اأتللللى به 

اأنللقللا�للصللهللمللا. يللربز  مللن تعاليم لللبللنللاء حلل�للصللارة جللديللدة علللللى 

امل�صيحية، كنموذج ديني، عن مناذج  كروليكوف�صكي اختالف 

و�صجونها،  الكني�صة،  �للصللوؤون  يف  ويللبللحللث  اأخللللرى،  تقليدية 

اأخذت  الكني�صة  اأنَّ  التاريخية. وي�صرد  اأهم مفا�صلها  حمدًدا 

اإىل  )ن�صبة  الق�صطنطينية«  »امل�صيحية  مُب�صمى  ل  الأوَّ �صكلها 

306-337م(، حيث  الأول  الروماين ق�صطنطني  الإمرباطور 

ظل  ويف  منها.  جلللزًءا  واأ�صبحت  الللدولللة  موؤ�ص�صة  يف  دخلت 

وح�صوره  الو�صطى،  القرون  يف  الإ�صالم  ظهور  يعالج  ذلك 

الللقللوي يف جللنللوب املللتللو�للصللط و�للصللرقلله، وكلليللف اأ�للصللبللح اإحلللدى 

والإ�صالمية.  امل�صيحية  العامل، هما  اإمرباطوريتني تكمان 

اإمللرباطللوريللتللني:  اإىل  مللنللقلل�للصللمللة  كللانللت  امللل�للصلليللحلليللة  اأّن  بلليللد 

روما.  حا�صرتها  وغربية،  الق�صطنطينية،  مركزها  �صرقية، 

بعد  الغربية  للم�صيحية  مللهللددة  قللوة  الإ�للصللالم  اأ�صبح  وقللد 

فللتللح الأنللدللل�للس، والللتللغلللللغللل يف جللنللوب فللرنلل�للصللا. وبللبلل�للصللاطللة - 

الإمللرباطللوريللتللان  هللاتللان  عللدت   - كروليكوف�صكي  يقول  كما 

التَّ�صديد  وجرى  ونكبة،  فاجعة  الإ�صالم  وجود  امل�صيحيتان 

امل�صيحية  بللني  الللهللوة  قت  عمَّ الللتللي  املللتللطللرفللة،  الللفللروق  على 

ونتج عن  بينهما.  التَّقارب  نقاط  تاأكيد  بدًل من  والإ�صالم، 

ذلللك غللرابللة كللاملللللة مللتللبللادلللة بللني منلللوذج احللليللاة امل�صيحي، 

واملعارك،  املواجهات،  واأ�صبحت  الإ�صالمي،  احلياة  ومنللوذج 

ما  علللللى  الللهللدن  تخللتها  دائللللم،  ب�صكل  حللا�للصللرة  واحلللللروب، 

وقللد جعلت  قللط.  ال�صلم مل يحل  عللام، ولكن  األللف  يزيد عن 

الدولة العربية ب�صلطتيها الأموية والعبا�صية - كما ُي�صميها 

العديد  بنظر  اإ�صالمية«،  »بحرية  املتو�صط  البحر   - الكاتب 

من املُفكرين الفرجنة. ورغم هزمية امل�صلمني قرب بواتيه، 

العربية  الإمرباطورية  اأ�صبحت  اأوروبللا،  يف  تو�صعهم  ووقف 

يف  كللللليللاً  جللديللدة  حقيقة   - كروليكوف�صكي  ُي�صميها  كللمللا   -

كنتيجة  املللبللكللرة،  القرو�صطية  امل�صيحية  خلللربات  ملل�للصللتللودع 

للللللفللتللح الللديللنللي امللللحلللملللدي. وكللمللا يلللوؤكلللد اللللكلللاتلللب، مللعللتللمللدا 

هللذا  فلللاإّن  با�ص�صيني�س،  اإ�للصلليللدوريللو�للس  املللللوؤرخ  درا�للصللات  علللللى 

هي  جديدة  لفظة  ظهور  �صهد   - بواتيه   - بالتحديد  املكان 

الذين هزموا  �صارل مارتيل،  �صياق و�صف جند  »اأوروبي« يف 

كروليكوف�صكي  ويقر  ال�صهداء«.  »بللالط  معركة  يف  الللعللرب 

فائقة،  وب�صرعة  الإ�صالمية،  الإمرباطورية  تو�صع حدود  اأن 

اإىل  �صرًقا،  فار�س  من  وامتدادها  فقط،  واحد  جيل  عمر  يف 

تولت  اأحدثا  غرًبا،  اإفريقية  �صمال  واإىل  �صماًل،  بيزنطة 

اأف�صت اإىل ظهور منوذج حياتي جديد، كان له تاأثري  هائلة 

ق�صطنطني  القي�صر  باأفكار  ت�صبعت  التي  امل�صيحية  يف  قوي 

بريين  هري  املللوؤرخ  بطرح  الكاتب  ويحتج  واإمرباطوريته. 

حقيقة  الإ�لللصلللالم  بللللاأّن  يللقللر  حلليللث  اللل�للصللهللري،   )1862-1935(

احل�صارة  وافتتحت  الللقللدميللة،  احللل�للصللارة  اأغلقت  تاريخية، 

الطرح قد يكون غري دقيق  اأن هذا  القرو�صطية، لكنه يرى 

ملللن نللاحلليللة حملللدوديلللتللله، اإذ يلللاأخلللذ بللعللني العللتللبللار احلللجللج 

ويف  وح�صب.  القت�صادية  التفاعالت  ملليللدان  مللن  امل�صتقاة 

يللكللون مللقللبللوًل مللن منطلق  اأن  الللللراأي ميللكللن  اأنَّ هللذا  راأيلللله، 

تاريخي ح�صاري، واأن ميالد الإ�صالم ُيحدد مرحلة حا�صمة 

يف تاريخ امل�صيحية.

الللعللربللي  اللللتلللاأثلللري  انللحلل�للصللار  يللتللطللرق كللروللليللكللوفلل�للصللكللي اإىل 

اللللتلللي ع�صفت  الأزمللللللة احلللللللادة،  اإثلللللر  املللتللو�للصللط  يف حلللو�لللس 

امللليللالدي،  ع�صر  الثالث  الللقللرن  يف  العربية  بللالإمللرباطللوريللة 

وظلللهلللور اللللدوللللة الللُعللثللمللانلليللة الللقللويللة، ودورهلللللا احلللا�للصللم يف 

تولت حو�س املتو�صط يف الفرتة املمتدة من القرن الرابع 

العثمانيني  اأنَّ  ورغللم  امللليللالدي.  ع�صر  الثامن  وحتى  ع�صر، 

جيو�صهم  تلل�للصللل  ومل   ،1683 علللام  فيينا  اأربلللا�لللس  يف  هللزمللوا 

يف  امل�صيحية  الإمرباطورية  بقايا  على  ق�صوا  فقد  اإ�صبانيا، 

البلقان، مهددين  الأوروبي عرب  العمق  وتغلغلوا يف  ال�صرق، 

الإ�صالمي  التاأثري  م�صاألة  الكاتب  ويطرح  والبندقية.  فيينا 

ملتزما  مقارباته  ويبث  اإفريقية،  و�صمال  اأوروبللا،  يف  الكبري 

التاريخ  جمريات  قللراءة  اإىل  ينحى  تاريخي  تليلي  مبنهج 

منظور  من  لتاأثرياتها  �صامل  فهم  عن  معربا  مبو�صوعية، 

فيها  يطرح  التي  مقاربته  يف  جنللده  وهكذا  املعي�س.  الواقع 

حياة  لنموذج  نتيجة  اأنلله  على  الإ�صالمي،  احل�صور  م�صاألة 

مقرتح جنح يف جذب اأقوام كثرية اإليه، مثل �صكان اجلزيرة 

ال�صعوب  تعريب،  اأو  اأ�صلمة،  من  ونوميديا، ومتكن  العربية، 

اأيلل�للصللا - ح�صب  الأملللللر  يللخللل  الللتللي خلل�للصللعللت حلللكللملله. ومل 

بللالللقللوة،  هلللذا،  احللليللاة  منلللوذج  فللر�للس  مللن   - كروليكوف�صكي 

الكاتب  ويجد  داخل حدوده.  وقعت  التي  الفئات  بع�س  على 

فهما  وامل�صيحي،  الإ�صالمي  العي�س:  منوذجي  بني  ت�صابها 

الكلي،  املطلق،  الللواحللد،  بللاهلل  الإميلللان  مللبللداأ  مللن  ينطلقان 

احلياتي هو  النموذج  وهذا  ويجزي.  فيعاقب  يحا�صب  الذي 

ما  وعلى  الإغريقي-الروماين،  النموذج  نهاية  و�صع  الللذي 

عنا�صر  من  بع�صا  اأبقى   - كروليكوف�صكي  يظن  كما   - يبدو 

النموذج اليهودي على الأقل، على الرغم من اأنه، يف اأعماق 

اأركانه نهائيا. منطلقاته، كان مهياأ لتقوي�س 

بعد  العاملية  مركزيته  فقد  املتو�صط  حو�س  اأن  الكاتب  يرى 

وعا�صمتها  اإمللرباطللوريللتللهللا،  ال�صرقية  امل�صيحية  فللقللدت  اأن 

ال�صرقي،  ال�صمال  اإىل  فانتقلت  1453م،  عللام  الق�صطنطينية 

اأمريكا  اإىل  الغربية  امل�صيحية  انتقلت  وكذلك  مو�صكو.  اأي: 

بعد اكت�صافها يف نهاية القرن اخلام�س ع�صر، فاأ�صبح املحيط 

اجلديدة.  احل�صارة  يف  اجلديد«  املتو�صط  »البحر  الأطل�صي 

اأدت  �للصللبللب ملل�للصللكللالت كللبللرية  اإذن، هلللذا النللتللقللال احللل�للصللاري 

تللرك منللوذج احلياة  اأي  الأخللالق والإميلللان،  اإىل البتعاد عن 

امل�صيحي، وانت�صار الفو�صى والإحلاد يف قطبي هذه احل�صارة 

الللعللامللليللة املللعللا�للصللرة. يللقللدم كللروللليللكللوفلل�للصللكللي طللرحللا اإيللجللابلليللا 

بني  احلللوار  على  ويحث  اأنللواعلله،  ب�صتى  التطرف  فيه  يهاجم 

البلدان  اأن  ويوؤكد  والإ�صالمية.  امل�صيحية  العقيدتني  ممثلي 

بللداأت  العثمانية،  اخلللالفللة  انهيار  بعد  ن�صاأت  التي  العربية، 

تفر�س نف�صها موؤيدة بقوتيها القت�صادية والروحية. ويرى 

حو�س  يف  وجللذب  تلللوازن  نقطة  ميثل  اأن  ميكنه  الإ�للصللالم  اأن 

املللتللو�للصللط، وملللن خللالللله يف امللل�للصللهللد الللعللاملللي، ملل�للصللتللغللال قللوتلله 

الإ�صالم  باأن  الكاتب  يقر  الثقايف.  امل�صتوى  على  القت�صادية 

يتمرد  الأوروبللي  ال�صباب  بفعل ذلك حقيقة، فكثري من  يقوم 

على النحطاط الأخالقي والثقايف الغربي، ويقف اإىل جانب 

الروؤية الإ�صالمية. ويحث ال�صا�صة الأوروبيني على اأن يفكروا 

مليا ملاذا يتجاوب هوؤلء ال�صباب مع اأكرث التيارات الإ�صالمية 

ليقاتلوا  اللل�للصللالح  حلللمللل  اأحلليللانللا  بع�صهم  يلللللجللاأ  بللل  تللطللرفللا، 

بعيدين  ومللازالللوا  منق�صمون،  والعرب  الأوربلليللني  اإن  الغرب. 

من  كبري  فق�صم  بينهم.  متحفز  والعداء  بع�س،  عن  بع�صهم 

اأهللل الغرب يللرى اأن الإرهللاب هوية الإ�للصللالم، وهللذا نللاجت عن 

عالنية  ي�صرحون  الللذيللن  امل�صلمني،  مللن  كثري  اآراء  انت�صار 

بقبول الأعمال الإرهابية، بل والت�صجيع عليها اأحيانا. 

والإ�لللصلللالم«  امل�صيحيني،  »نللحللن،  �للصللاحللب  يللقللول  كللمللا   - بللد  ل 

- مللن ك�صر حاجز الللعللداء واخللللوف بللني الللعللرب والأوربلليللني، 

اإىل  والللتللطلللللع  تللاريللخللهللم،  وقللائللع  متحي�س  علللللى  وت�صجيعهم 

واقت�صادية،  �صيا�صية  منطلقات  من  لي�س  العامل،  يف  مهمتهم 

اإن  روحللاين.  ذات طابع  ثالثة  اإمرباطورية  اأجللل خلق  بل من 

تاريخية  بلحظة  متللران  والإ�للصللالملليللة  امل�صيحية  العقيدتني 

والهرطقة،  فالتطرف،  خطرية،  اأزمة  فيها  تعي�صان  حا�صمة، 

الأديللان  ت�صيب  بل  واحللد،  دين  على  حكرا  لي�صت  والطائفية، 

كما  الإ�صالم،  على  دخلت  وقد  الهدامة.  بتاأثرياتها  جميعها 

اإىل  تطمح  معادلت  عليه  فر�صت  جديدة  مفاهيم  امل�صيحية، 

والأفللكللار  القومية،  النزعة  ومنها  احلقيقي،  ن�صيجه  تغيري 

يف  خبيث  تاأثري  لها  التي  التكنولوجيا،  وقفزات  ال�صرتاكية، 

النا�س.  ذهنية 

يوؤكد كروليكوف�صكي اأن اخلروج من املاأزق احل�صاري ممكن، 

وعي  وت�صكيل  وامل�صيحيني،  امل�صلمني  بني  احلللوار  بو�صاطة 

الإن�صانية، لإقامة منوذج ح�صاري  الأخوة  يقوم على  جديد 

�صعوبة  ورغللم  والإ�صالمي.  امل�صيحي  املرياثني  على  يعتمد 

ت�صور تقيق هذا النموذج احل�صاري، الذي يبدو مثاليا ل 

اإقناع القارئ بتفاوؤل، ي�صميه  الكاتب  ميكن تقيقه، يحاول 

اأن  ليوؤكد  كتابه  مللن  الأخلللري  الف�صل  للله  ويللفللرد  بللالللواقللعللي، 

الدرا�صة  نهاية  يف  خيال.  �صطحات  ولي�صت  واقعية  اأفللكللاره 

بول�س  يوحنا  للبابا  خطابني  يت�صمن  ملحقا  الكاتب  ي�صع 

الثاين )اأولهما األقاه يف الدار البي�صاء اأمام ال�صباب املغربي 

بدم�صق  الأمللللوي  امللل�للصللجللد  �للصللاحللة  يف  وثللانلليللهللمللا   ،1985 علللام 

ع�صر  ال�صاد�س  بندكت  للبابا  خطابات  وثالثة   ،)2001 عللام 

)األقاها اأمام م�صلمني يف كولن باأملانيا، ولواندا، القد�س اأمام 

اجلامع العمري(. وهذه اخلطابات كلها تخدم فكرة احلوار 

اأفكار  والإ�صالم، ما يعزز م�صداقية  امل�صيحية  والتقارب بني 

موؤلف »نحن، امل�صيحيني، والإ�صالم«.

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

- عنوان الكتاب: نحن، امل�صيحيني، والإ�صالم
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كتابة الرئيس لكانج وون جوك

محمود عبد الغفار *
ملاذا اأ�سبح هذا الكتاب واحًدا من اأكرث الكتب مبيًعا يف الربع الأخري من عام 2016م يف كوريا اجلنوبية؟ وملاذا يعاد طبعه ويحتل هذه امل�ساحة من الأهمية بني 

القراء؟ اأهو جمرد كتاب عن »كتابة الرئي�ش«؟ اأهو �سرد ملواقف وحكايات �ساهد عيان خالل فرتة عمله يف الق�سر الرئا�سي، اأم اأّنه يحوي ما هو اأبعد من ذلك؟ اأ�سئلة 

كثرية تر�سم الإجابة عنها �سورة بانورامية لهذا الكتاب املهم بعنوان »كتابة الرئي�ش«.

تلل�للصللتللمللد قلليللمللة هللللذا اللللكلللتلللاب واأهلللمللليلللتللله يف 

امللللوؤللللف »كلللان وون  اأّن  بللعلل�للس جللوانللبللهللا مللن 

1962م مبللديللنللة جللوجن  جلللوك« املللولللود علللام 

جلللو بللجللنللوب كلللوريلللا، الللللذي در�للللس اللل�للصللوؤون 

�صيول  بجامعة  والدبلوما�صية  ال�صيا�صية 

كتابة  عن  م�صوؤوًل  �صكرترًيا  كان  الوطنية، 

ُخللطللب اثللنللني مللن اأهلللم روؤ�لللصلللاء كللوريللا منذ 

ثورة  بعد  الديكتاتوري  النتقال من احلكم 

يومنا  حتى  1980م  مايو  من  ع�صر  الثامن 

ثم  جللوجن«  دي  »كيم  الرئي�صان  وهما  هللذا؛ 

الرئي�س »نو مو هيون« اللذان مت انتخابهما 

ب�صكل دميقراطي متح�صر ومل ياأتيا للحكم 

القراء  اأ�صرار تعلق  اأحد  ال�صالح. رمبا  بقوة 

الكوريني بهذا الكتاب يكمن يف الأمانة التي 

تتعلق  مواقف  عر�س  من  املوؤلف  بها  انتقل 

التي  تلك  عليها؛  �صاهًدا  كان  التي  بالكتابة 

اآنذاك  اأثرت فيه ويف اجلمهور الذي تلقاها 

�صياقات  لنقل  اأو  كوالي�صها  يعرف  اأن  دون 

الآن،  ال�صياقات  هذه  ت�صريح  فبداأ  اإنتاجها. 

نوًعا  الو�صف  جمهر  تللت  املكتوب  وو�للصللع 

جمهور  على  جللديللدة  توعية  اأو  تثقيف  مللن 

رمبللللا مل يللكللن يللنلل�للصللغللل كلللثلللرًيا بللكلليللف قللال 

بهذا  اأتلللي  اأيلللن  ومللن  الللعللبللارة  هللذه  الرئي�س 

القللتللبللا�للس للليللدعللم اأفلللكلللاره؟ اإىل اآخلللر هللذه 

الت�صاوؤلت.

يللطللرح الللكللتللاب اأفللللكللللاًرا مللهللمللة حلللول »كلليللف 

نكتب؟« و »كيف نعرب عن اأفكارنا بو�صوح؟« 

�صرب  عرب  بديًعا  م�صلًكا  الكتاب  �صلك  وقد 

اأملللثلللللللة حللقلليللقلليللة يف ملللواقلللف كللللان �للصللاهللًدا 

عللارًمللا  �للصللوًقللا  اأثللللارت  مللنللهللا  جللللزًءا  اأو  عليها 

لزعيمني  بالفقد  و�للصللعللوًرا  الللكللوريللني  لللدى 

اأيقونتني من  الكوريون  عظيمني يعتربهما 

الرا�صخة  املتقدمة  املدنية  كللوريللا  اأيللقللونللات 

الللدميللقللراطلليللة وبللخللا�للصللة مللع انلللدلع �للصللرار 

طالت  بالف�صاد  باتهامات  الأخلللرية  الأزملللة 

والرئي�صة  بللل  الللبللالد  رئي�صة  مللن  املللقللربللني 

تللقللريللًبللا يف  الللربملللان  جللمللدهللا  الللتللي  نف�صها؛ 

الف�صل  حلني  اجلللاري  دي�صمرب  من  التا�صع 

املحكمة  عرب  اإليها  املوجهة  الف�صاد  تهم  يف 

ال�صوق واحلنني للنموذجني  الكورية. حالة 

اإىل ما متتعا به من �صدق  ال�صابقني ترجع 

واأمانة واإخال�س وما �صهدته البالد معهما 

امللل�للصللتللويللات.  كللل  علللللى  نللهلل�للصللة حقيقية  مللن 

فلللفلللارق كللبللري ورهللليلللب بلللني خلللريلللج واحللللدة 

واخت�صا�صي  الللكللوريللة  اجلللامللعللات  اأهلللم  مللن 

يف  علل�للصللًوا  يللكللون  الدبلوما�صية  اللل�للصللوؤون  يف 

خطب  كتابة  عن  وم�صوؤوًل  الرئا�صي  املكتب 

الرئي�صني ال�صابق ذكرهما؛ وهو موؤلف هذا 

الكتاب، ورئي�صة ت�صتعني بعرافني واأ�صدقاء 

عاديني جًدا يف اختيار ما تقوله يف املنا�صبات 

املختلفة. 

خيط  عللن  ال�صحفيات  اإحلللدى  ك�صفت  منذ 

واأّنللهللا  الللبللالد  برئي�صة  كللوريللة  �صيدة  يللربللط 

�للصللركللات كللربى  علللللى عللمللولت مللن  ح�صلت 

نللظللري تللقللدمي تلل�للصللهلليللالت لللتلللللك اللل�للصللركللات، 

ي�صدم  مبا  وتاأتي  يوم  كل  تتك�صف  والأخبار 

هذا  يف  الللبللالد.  رئي�صة  يف  الللكللوري  ال�صعب 

اللل�للصلليللاق بللللدا هللللذا اللللكلللتلللاب ملللقلللارنلللة- غري 

عملوا  روؤ�للصللاء  بللني  مفتعلة-  ول  مق�صودة 

لأجل كوريا واآخرين عملوا لأنف�صهم، وذلك 

عللامللني ومل  قبل  ُطللِبللع  قللد  كللان  الكتاب  لأّن 

تكن قد حدثت اأية اأزمات اآنذاك.

كلللللمللا عللر�للس الللكللتللاب فللكللرة حللللول عللنللا�للصللر 

الكتابة وكيف يتعرف القارئ على �صخ�صية 

القراء  انتقل  يكتبه،  ما  خللالل  من  الكاتب 

اللللكلللوريلللون لللعللقللد ملللقلللارنلللات بلللني زعلليللمللني 

خا�صة  و�صخ�صية  ومللعللرفللة  وعلللي  لللديللهللمللا 

ورئي�صة متوا�صعة الإمكانيات تاأخذ بن�صائح 

قراء الطالع يف اتخاذ قرارات رئا�صية. فقد 

اأهلللم ثالثة  اأّن  بللالللرتكلليللز علللللى  الللكللتللاب  بلللداأ 

)الروؤية،  هي:  الكتابة  عنها  تك�صف  عنا�صر 

والإميللللللان، واللل�للصللجللاعللة(. كللمللا بللني الللكللاتللب 

الكتابة  اأ�للصللرار  اأدق  علللللى  تللعللرف  اأنللله  للا  اأيلل�للصً

وال�صتماع  الللروؤيللة  عرب  العملية  بالتجربة 

املبا�صرين يف البيت الأزرق )الق�صر الرئا�صي 

الكتاب  لكن  �صنوات.  ثماين  خالل  الكوري( 

مل يتحول لنوع من �صرد املواقف واحلكايات 

وهي  الأ�صا�صية  بالفكرة  مهتم  الكاتب  لأّن 

تبيان اأ�صرار الكتابة وقدرتها يف الك�صف عن 

ميكن  ما  مللدى  وكذلك  �صاحبها  �صخ�صية 

ا  اأن تققه من تاأثري. ولعل هذا املزيج اأي�صً

من اأحد اأ�صباب تعلق القراء به.

ملللن الللتللقللنلليللات املللمللتللعللة يف عللر�للس الأفلللكلللار 

بها  يفتتح  التي  القتبا�صات  تلك  هو  كذلك 

احلللديللث عللن املللو�للصللوعللات. فللمللثللاًل يللقللول: 

�صعفاء!«  اأننا  ظننا  اإن  حتى  اأقللويللاء،  »نحن 

�صرنا  و�صدقناها  الفكرة  بهذه  ت�صبثنا  فلو 

على  الرتكيز  مع  بالفعل.  تدريجيًّا  اأقوياء 

كلماتنا  اأنَّ  وهلللو  اللللوقلللت  طلليلللللة  مللهللم  اأمللللر 

�صداها  مللن  ل  وتللاأثللريهللا  قيمتها  تكت�صب 

ولللكللن ملللن تللويلللللهللا ملللن حلليللز اللللقلللول اإىل 

اأنَّ  تعلم  اإّنلله  ا  اأي�صً يقول  والفعل.  التنفيذ 

تكتب  اأن  هو  والإقللنللاع  للتاأثري  و�صيلة  اأبلغ 

باأي�صر الطرق واأكرثها اإيجاًزا وتركيًزا«

التي تك�صف كذلك عن  املوؤثرة  املقولت  من 

فاملنزل  تللاأنللق«.  :«الكتابة  املللوؤلللف  �صخ�صية 

الذي ي�صيَّد باخل�صب مع اخل�صب وحده دون 

النابعة  والب�صاطة  للجمال  منوذٌج  م�صامري 

القدرة على تع�صيق القطع مع جاراتها  من 

الذي  اجلمال  يكمن  هنا  الجتاهات.  كل  يف 

يللخلللللد وهللنللا تللكللمللن اللل�للصللال�للصللة والللبلل�للصللاطللة 

�للصللعللبللة الللتللحللقللق لأّنللللهللللا تللللواجلللله اللل�للصللنللعللة 

بحكم  لللال�للصللتللمللرار  وامللللدفلللوعلللة  املللكللتلل�للصللبللة 

�صيء.  ككل  ا�صتهالكية  �صلعة  اإىل  تويلها 

و�صافًيا  ونقيًّا  طبيعيًّا  تكون  فللاأن  وبالتايل 

بليًغا  �صيكون  تقوله  ما  اأن  بال�صرورة  يعني 

املوؤلف على �صدق تلك  وموؤثًرا. وهنا يدلل 

املقولة مبثال بالغ الأهمية لدى الكوريني. 
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من  والعديد  العديد  قول  ميكن  اأنلله  فريى 

العبارات اخلالبة واجلمل الرنانة امل�صحونة 

وتللاأثللرييللة خا�صة حول  اإيللحللائلليللة  بللرتاكلليللب 

املتنازع  دو«  »دوك  جللزيللرة  يف  كللوريللا  اأحقية 

عليها مع اليابان ومع ذلك تظل اأبلغ عبارة 

جت�صد هذا املعنى هي اأق�صر واأب�صط واأو�صح 

يللقللال:« دوك دو هي  اأن  مُيللكللن  واأ�للصللللل�للس مللا 

اأر�صنا.«

ُيربر املوؤلف ذلك باأ�صلوبه الإقناعي الر�صيق 

وتزيد  وتنميق  ع  ت�صنُّ كلما حدث  اإنه  بقوله 

يف العبارات برزت احلاجة لل�صرح والتف�صري 

للللللتللاأويللل ح�صب الأهلللللواء مبا  املللجللال  وُفللتللح 

بينما  احلللقلليللقللة.  ل�صياع  اأحلليللاًنللا  يلللوؤدي  قللد 

الخلللتللل�لللصلللار والللل�لللصلللال�لللصلللة واللللو�لللصلللوح كلللللهللا 

الللفللهللم. وعللنللد هللذا  �للصللوء  �للصللمللانللات لتجنب 

احلد ي�صت�صهد مبقولة معربة ودالة للكاتب 

والللللروائللللي الللفللرنلل�للصللي اللل�للصللهللري »مللار�للصلليللل 

برو�صت« ت�صري اإىل اأن: »الكت�صاف احلقيقي 

بللل يف  اأر�لللس جللديللدة،  اإىل  الللذهللاب  لي�س يف 

الللنللظللر اإىل الأر�لللللس الللتللي تللقللف عللللليللهللا من 

زاوية خمتلفة وجديدة!«.

الكتاب  اإليها  ي�صري  التي  املهمة  الأمللور  من 

والقارئ.  الكاتب  بني  امل�صافة  م�صاألة  ا  اأي�صً

حيث يرى اأّن القرتاب من الكاتب اأو املتكلم 

ومعرفة ال�صياقات التي اأنتج فيها كتاباته اأو 

مقولته قد تدعم اأو تدفع القارئ اأو امل�صتمع 

اأ�صا�س  على  ل  نف�صها  النظر  وجهة  لتبني 

خرجت  التي  الطريقة  اأو  القول  اعتبارات 

املعلومات  اأ�للصللا�للس  على  واإمنلللا  الللعللبللارات  بها 

نتاأثر  اأننا  يعني  مبا  ال�صياق.  من  امل�صتمدة 

يف تللكللويللن وجللهللات نللظللرنللا مبللا نللعللرفلله من 

القائل  �صخ�صية  حللول  قللرب  عللن  معلومات 

من  لللنللوع  تدفعنا  قللد  الللتللي  املعلومات  وهللي 

تتغري  رمبللا  نظر  وجهة  لتبني  اأو  التعاطف 

كما  ال�صخ�س  ذلك  لغة  مع  تعاملنا  اأننا  لو 

لو كان غريًبا متاًما عنا. وبالتايل فاإذا اأردت 

اأن تفظ  ن راأًيا غري انفعايل عليك  اأن تكوِّ

ث. هلللذا لي�س  امللل�للصللافللة بلليللنللك وبلللني املللتللحللدِّ

ب�صكل  احللليللاة  بللل يف  الكتابة  فنون  يف  در�للًصللا 

عام ولهذا اكت�صب الكتاب قيمة كبرية لدى 

قللراأوا  الللذيللن  اأن  اأت�صور  الللكللوريللني.  الللقللراء 

اإىل هذه النقطة  الكتاب عندما و�صلوا  هذا 

كثرية  اأمللور  لعبت  كيف  الفور  على  تذكروا 

على  احلالية  الرئي�صة  قبول  يف  كبرًيا  دوًرا 

خلفية والدها الرئي�س الأ�صبق، وهي خلفية 

ت�صبه ال�صياق الذي يحذر منه موؤلف الكتاب 

خلفية  نللظللر.  وجللهللة  لتكوين  احلللاجللة  عند 

اأنها  رمبا راأى فيها البع�س تطميًنا باعتبار 

ولديها  �صيا�صية  بيئة  يف  وتللرعللرعللت  تللربللت 

امل�صوؤولية  خربات وجتارب خا�صة يف تمل 

مللهللمللا كللانللت الأعلللبلللاء ثللقلليلللللة ومللهللمللا كللانللت 

الكثري  اأن  كذلك  اأت�صور  متوترة.  الأجلللواء 

يف  اإللليللهللا  يلتفت  مل  وخطبها  عللبللاراتللهللا  مللن 

حينها كلغة لأنها كانت دائًما متلب�صة ب�صياق 

تاريخي ي�صري اإىل ما�صيها ال�صيا�صي املب�صر 

وهو الأمر الذي تغري متاًما عندما تك�صفت 

يف  املتوا�صعة  اإمكانياتها  عن  حقائق  بع�س 

اإىل احلد  القرار  واتخاذ  والتحدث  التفكري 

الللللذي انللتلل�للصللرت فلليلله بللو�للصللائللل املللوا�للصللالت 

واللل�للصللوارع ر�للصللوم كللاريللكللاتللوريللة لللراأ�للس تلك 

الللرئلليلل�للصللة مللفللتللوحللة ملللن نلل�للصللفللهللا الأعلللللللى 

افللات اأو قللارئللات  وجتللللل�للس فلليلله اإحللللدى الللعللرَّ

الطالع!

امل�صاألة الأخرى التي يلح الكاتب يف اإبرازها 

م�صاألة اتفاق الظاهر مع الباطن اأو الأقوال 

ملللع الأفلللعلللال. حلليللث يلللرى اأن اأبلللللللغ واأيلل�للصللر 

والتعبري  مللا  بحقيقة  الإقللنللاع  اإىل  الللطللرق 

اأن  ب�صدق يكون له �صدى وقابلية يكمن يف 

تتطابق اأقوال املتكلم مع اأفعاله وبخا�صة يف 

تت  اجلماهري  ت�صعهم  الذين  الأ�صخا�س 

منظارها لفرتة زمنية لي�صت بالق�صرية.

»ات�صال  عللنللوان  تللت  الكتاب  مقدمة  تللاأتللي 

من البيت الأزرق«- هو الق�صر الرئا�صي يف 

فيها  املللوؤلللف  وي�صتعر�س  اجلنوبية-  كوريا 

عدًدا من العنا�صر مثل:

- خمللللاوفلللله مللللن انلللفلللجلللار قللنللبلللللة الللكللتللابللة 

اخلارجة من املكتب الرئا�صي.

كتابته  ميكن  كللوري  تعبري  مع  اخلطاأ  ما   -

فهذا  ِمللني«.  »اإْن  النحو  هللذا  على  بالعربية 

التعبري كما يتناوله املوؤلف يظنه الكوريون 

للا بللاللل�للصلليللوعلليللة وبللالللتللايل  اجلللنللوبلليللون خللا�للصً

هو  حللال  كل  على  ال�صمالية.  بكوريا  ا  خا�صً

تعبري غري م�صتخدم يف كوريا اجلنوبية منذ 

ا�صتخدم  وبللعللدهللا  الللكللوريللتللني،  بللني  احللللرب 

يف  »ال�صعبية«  اجلمهورية  مبعنى  التعبري 

ال�صطر ال�صمايل من �صبه اجلزيرة الكورية. 

الكورية اجلنوبية وهو  الأحللزاب  اأكللرب  اأحللد 

»�صيه نو ري«، يعتمد يف احل�صول على تاأييد 

ال�صمال  اأّن  مللوؤداهللا  نظرية  على  منا�صريه 

�للصلليللهللاجللم اجللللنلللوب بللالأ�للصلللللحللة اللللنلللوويلللة، 

الرئي�صة  تبنتها  التي  ذاتها  النظرية  وهللي 

وبالتايل  هيه«،  كن  »بللاك  احلالية  الكورية 

نللظللر  وجللللهللللة  �لللصلللاحلللب  اأو  ملللعلللار�لللس  فلللكلللل 

يتم  النظرية  لهذه  راف�س  اأو حتى  خمتلفة 

وللدولة  للنظام  ا  معار�صً باعتباره  ت�صنيفه 

ملن  �صار  ذاتلله  مللني«  »اإن  تعبري  اأ�صبح  حتى 

يلل�للصللتللخللدملله يف اجللللنلللوب بللاعللتللبللاره مللدعللًمللا 

ال�صالم  عن  احلديث  اأّن  رغم  هذا  لل�صمال، 

الللكللوريللتللني ملل�للصللتللمللر طيلة  بلللني  والللللوحللللدة 

يتجاوز  ل  ب�صكل  يللبللدو  فيما  ولللكللن  الللوقللت 

ا�صتخدمت  لللقللد  فللحلل�للصللب.  الللكلللللمللات  جملللرد 

الللرئلليلل�للصللة احللللالللليلللة فلللكلللرة »اللللللوحلللللدة بللني 

ثم  النتخابية،  الدعاية  خالل  الكوريتني« 

تغري احلال مع الوقت واأ�صبح جمرد تعبري 

لل�صمال  تاأييدية  دللت  يحمل  »ال�صعبي« 

وا�صتقراراه.  اجلنوب  م�صلحة  ح�صاب  على 

»نو  الأ�صبق  الرئي�س  ا�صتخدم  اآخر  �صياق  يف 

اأو  ح�صا�صيات  دون  التعبري  ذلك  هيون«  مو 

الكوريني  اأن  �صوى  يعني  يكن  ومل  تخوين 

عن  النظر  بغ�س  و�صيظلون  الكوريون  هم 

م�صاألة الوجود يف ال�صمال اأو اجلنوب.

ثم ي�صتعر�س الكتاب الكثري من الأفكار عرب 

اأولها تت عنوان  تبداأ  عدد من احلكايات 

ال�صلطة  انتقال  فريق  مع  يوًما  خم�صون   «

مللو�للصللوعللات  بللهللا  ويللتللعلللللق  الأزرق.«  بللالللبلليللت 

ال�صكرتارية  رئي�س  عمل  طبيعة  على  ركزت 

الكوري  بالرئي�س  عالقته  طبيعة  وكللذلللك 

نف�صه. ويك�صف يف ذلك ال�صياق كيف اأن اأحد 

يتدرب  كان  معهما  خدم  اللذين  الرئي�صني 

اأو يللقللوللله ملللن خللطللب مع  علللللى ملللا يللكللتللبلله 

ال�صكرتري اخلا�س بتلك امل�صائل دون تاأفف. 

وقلللد �للصللردت تلللللك احلللكللايللة الللطللريللفللة تت 

املللوؤلللف  عللبللارة مللهللمللة وخللطللرية ركلللز عليها 

للكتابة  والأهللللم  الأوحللللد  »امللل�للصللدر  ملللللراًرا: 

للا  هلللو اللللللقلللللراءة!!«. ملللع ذلللللك امللللوقلللف اأيلل�للصً
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الرئي�س  �صكرتري  »علللللى  عللنللوان  تللت  حكى 

مكان  بللو�للصللوح  فيها  يكتب  ورقلللة  يللرتك  اأن 

لللثللواٍن  اإن حللدث وتلللرك مكتبه ولللو  وجلللوده 

ملللعلللدودة!« فللقللد حلللدث وذهلللب اإىل احلللمللام 

لق�صاء حاجته دون اأن يبلغ اأحًدا بذلك، ثم 

فخرج  فللوًرا،  له  الرئي�س  با�صتدعاء  فوجئ 

حكاية  هللذه  تبدو  قد  مللهللروًل.  احلمام  من 

ما.  بابت�صامة  الللقللارئ  معها  يتعامل  عادية 

لكني اأعتقد اأن القارئ الكوري لهذا الكتاب 

وقارنها  وتاأملها  احلكاية  تلك  اأمللام  توقف 

�صكرتري  كللان  فللاإن  اأخللرى خللطللرية.  بحادثة 

الرئي�س ل ينبغي عليه اأن يغادر مكتبه دون 

بالرئي�س  بالنا  فما  وجوده  مكان  اإىل  اإ�صارة 

اختفت  لللقللد  الع�صيبة؟  الأوقللللات  يف  نف�صه 

بعد  كاملة  �صاعات  ل�صبع  احلالية  الرئي�صة 

اإعالن خرب غرق ال�صفينة التي كان ي�صتقلها 

لقوا  وتلللللملليللذة  تلميذ  ثللالثللمللائللة  مللن  اأكلللرث 

حتفهم جميًعا. اأين كانت؟ اأين اختفت؟ اأمل 

بقية  بلحظة مثل  تتابع احلدث حلظة  تكن 

بع�س  تك�صفت  كثرية  اأ�صئلة  ال�صعب؟  اأفللراد 

يف  اأدت  والتي  الأخللرية  الأ�صابيع  اإجابتها يف 

النهاية اإىل ما اأ�صرنا اإليه يف البداية.

- نقاط اأخرى مهمة ي�صري اإليها املوؤلف:

األ  اإن كنت تكتب ما يقوله غريك، عليك   -

اأو غري  وا�للصللحللة  تللرتك جملة واحلللدة غللري 

مفهومة.

�صْع  اأهدافها،  كتابتك  تقق  اأْن  اأردَت  اإن   -

اأْن  تودُّ  ملا  مفتاحية  وكلمات  رئي�صة  عناوين 

تكتبه.

مو�صوع  اأو  مللادة  دون  كتابة  هللنللاك  لي�س   -

هذه  حللول  كا�صًفا  مثاًل  ي�صرب  ومللفللردات. 

اأيَّ  اأْن ت�صنَع  اإنك ل ت�صتطيع  الفكرة بقوله 

لطة اخل�صراء بلبِّي�صِة الأحذية.  نوٍع من ال�صَّ

ت�صلح  امل�صتخدمة  والأداة  �صيء  هنا  فاملادة 

اأنها  عن  ناهيَك  متاًما،  اآخللر  �صيء  من  ملللادة 

ا.  لغر�س اأو لوظيفة خمتلفة كليًة اأي�صً

- الللكللتللابللة اأ�للصللبلله بللاإقللامللة بللنللاء علللللى اأ�للصللا�للس 

وهيكل من مواد خا�صة ولأهداف حمددة.

تت  يللقللول  الثالثة  احلكاية  اأو  الف�صل  يف 

عللنللوان » لللو اأنللنللي قلللللُت اآ�للصللًفللا واعلللتلللذرُت ملا 

اأ�صبه  العبارة  هذه  وبَّللخللوين!«.  اأو  قا�صوين 

بللو�للصللع اللل�للصلليللاق اللللعلللام الللللذي �للصللهللد خلللروج 

احلالية  الللرئلليلل�للصللة  �للصللد  للتظاهر  املللاليللني 

اأو و�لللصلللع خللطللوط  كللبللرييللن  بلللني هلللالللللني 

فلل�للصللفللوريللة تللت كللل خللطللب الللرئلليلل�للصللة التي 

اأْن  الللغللا�للصللبللة دون  األللقللتللهللا علللللى اجلللمللاهللري 

وقعت  عما  ومبا�صًرا  وا�صًحا  اعللتللذاًرا  تقدم 

اإمكانية  اأخطاء. وبغ�س النظر عن  فيه من 

اجلملة  فاإن  عدمه  من  العتذار  هذا  قبول 

اأ�صبحت  التي كتبت يف �صياق خمتلف متاًما 

�صعبي  لللرفلل�للس  ا  فلللذًّ ا  تلخي�صً اأو  جتلل�للصلليللًدا 

العللتللذار  يللتللم  رئللا�للصلليللة مل  لأخلللطلللاء  �صلمي 

املوؤلف  يعر�س  كذلك  الف�صل  هذا  يف  عنها. 

لغًة  الكتابة  لتح�صني  طريقة  ع�صرة  ل�صبع 

واأ�صلوًبا.  وفكًرا 

يللتللنللاول  اللللرابلللعلللة  احللللكلللايلللة  اأو  الللفلل�للصللل  يف 

ال�صتقالل،  بيوم  التهنئة«  »خطاب  املللوؤلللف 

خامتة  اخللتللفللاء  يف  ال�صبب  عللن  يت�صاءل  ثللم 

ذللللك اخلللطللاب! ويللدلللل علللللى قلللوة اخلللطللاب 

من  بنموذج  وتركيزه  اإيجازه  من  امل�صتمدة 

جونغ«  ديلله  »كيم  للرئي�س  التقاعد  خطاب 

يف م�صقط راأ�صه. ويف الف�صل التايل يتناول 

»العن�صر املهيمن اأو الأهم يف اخلطاب« عرب 

ت�صهد  الللروؤ�للصللاء  فخطابات  حملللددة.  نللقللاط 

ولغة  الرئي�س  لغة  لغتني:  بللني  مللواجللهللات 

هو  املع�صلة  هلللذه  لللتللجللاوز  واحللللل  الللعللامللة، 

ال�صهولة والو�صوح ول �صيء غريهما!

�للَصللبللًحللا«،  ُكلللْن  بللل«  املللعللنللون  الللتللايل  يف الف�صل 

الكوري  الرئي�س  كتبها  بكلمة  املوؤلف  ي�صتله 

منها  لينطلق  »هلللدوء«.  ال�صاعة  حللزام  على 

اأن  لر�صالتك  اأردَت  اإن  اأّنلله  على  التاأكيد  اإىل 

ت�صل اإىل مبتغاها وتقق اأهدافها عليك اأن 

تهداأ.  اأن  ت�صمع عليك  ولكي  »ت�صمع« جيًدا، 

هذا  يف  قلياًل.  ي�صتمع  كثرًيا  يتحدث  فمن 

اإىل  النتباه  �للصللرورة  يتناول  ا  اأي�صً الف�صل 

الفارق الكبري بني نوع الر�صالة التي يقدمها 

يف  وامل�صجلة  واملللقللروءة،  املكتوبة،  الرئي�س؛ 

مقطع فيديو. فريى اأّن اخلطب النفعالية 

تنا�صبها ال�صور واحلركة التي تنقل امل�صاعر 

اخلطب  عك�س  على  اللغة،  مع  والأحا�صي�س 

امللللكلللتلللوبلللة اللللتلللي ل تلللملللل �لللصلللوى الللكلللللمللات 

فح�صب. 

يف الللفلل�للصللل اللللتلللايل يللنللاقلل�للس ملل�للصللاألللة بللالللغللة 

الروؤ�صاء  خطب  باختالط  تتعلق  اخلطورة 

بعبارات اإيديولوجية من قبيل »تنفيذ اإرادة 

بالديني  ال�صيا�صي  ربللط  يتم  حيث  اللللرب«. 

اأو مكا�صب �صيا�صية خا�صة.  لتحقيق اأهداف 

الكوريون موؤخًرا بقلق وتخوف  لقد تدث 

البالد  رئي�صة  تكون  رمبا  اأنلله  عن  �صديدين 

قللد نللظللرت اإىل غلللرق الللتللالملليللذ علللللى منت 

املركب من قبيل الفداء اأو الت�صحية باملعنى 

ال�صيا�صية  امل�صوؤولية  ح�صاب  على  الللديللنللي 

والجتماعية جتاه �صعبها وجتاه اأ�صر اأولئك 

التالميذ.

عللنللاويللن م�صوقة  وعلللرب  الللتللايل  الللفلل�للصللل  يف 

البيئة  مكنونات  مللن  �للصللوًرا  فيها  ي�صتخدم 

الللللكللللوريللللة ميلللهلللد للللللللربلللط بللللني امللللقلللدملللات 

كتابه  ويف  عللام  ب�صكل  املللكللتللوب  يف  والللنللتللائللج 

م�صتمدة  �صورة  عرب  خا�س  ب�صكل  تديًدا 

من النتقال من نظام التدفئة القدمي اإىل 

بالعودة  الف�صل  ويختم  احلللديللث.  الللنللظللام 

كلل�للصللرورة من  والللتللحللديللد  الللرتكلليللز  لنقطة 

ت�صبح  اإنها   « عنوان  تت  الكتابة  �صرورات 

وردًة، عندما يتم ت�صميتها بالوردة!«.

احلما�س  فللكللرة  يللتللنللاول  التا�صع  الف�صل  يف 

يعقب  اخلطب،  افتتاحيات  لكتابة  ال�صديد 

ذللللك احللللديلللث علللن خللطللابللات احللللب لأجلللل 

اللللكلللوريلللني. ويللخللتللم الللفلل�للصللل مبلللا يللجللب اأن 

ي�صع  اأن  يطمح  الللذي  ال�صخ�س  بلله  يتمتع 

تاج العر�س فوق راأ�صه وبخا�صة فيما يتعلق 

اأو الكتابة. يف النقطتني الأخريتني  بالقول 

يتحدث عن موقف حمدد  الف�صل  هذا  من 

حلللني ملللزق الللرئلليلل�للس كلليللم دي جللونللغ ورقلللًة 

وكيفية  ال�صلوك  قيمة  عن  ثم  ن�صفني،  اإىل 

دي  »كيم  الرئي�صني  بني  والللفللرق  التوا�صل 

العا�صر  الف�صل  يف  هيون«.  مو  و«نو  جونغ« 

ت�صرفه  وعللن  اأ�للصللرتلله  اإىل  يتحدث  والأخلللري 

بتلك الأ�صرة وت�صريفه لها.

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

- الكتاب: كتابة الرئي�س

- الكاتب: كاجن وون جوك

- النا�صر: ميدت�صي ميديا، كوريا اجلنوبية.

- اللغة: الكورية

* مدر�ش الأدب احلديث واملقارن، كلية 
الآداب - جامعة القاهرة

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها.
مجلة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+

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


