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هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه 
اْنِقطاع  مرض  لعالج  التعليمي  التدّخل  وجدوى  »كفاءة  بعنوان 
الَنَفِس االْنِسداِدّي أثناء النوم في عمان« قدمها الدكتور خميس 

بن عبد اهلل المزيني لجامعة جورج ماسون في أمريكا سنة 2017.
االْنِسداِدّي  الَنَفِس  اْنِقطاع  أن  دراسته  الباحث في ملخص  يذكر 
أثناء النوم هو اضطراب مزمن يسهم في حاالت بدنية ونفسية 
وله  والوفيات،  االعتالل  معدالت  ارتفاع  إلى  يؤدي  حيث  عديدة؛ 
لألفراد  الحياة  ونوعية  الصحية،  الرعاية  تكاليف  على  كبيرة  آثار 

المتضررين وأسرهم. 
وخاصة   - الصحية  الرعاية  خدمات  مقدمي  أن  الباحث  ويؤكد 
مثالي  موقع  في   - األولية  الصحية  الرعاية  مجال  في  الممرضات 
أثناء  االْنِسداِدّي  الَنَفِس  الْنِقطاع  الوخيمة  العواقب  من  للحد 
النوم إذا كانوا مؤهلين بالمعارف القائمة على األدلة حول عملية 
المرض والطرق المناسبة للفحص، والتثقيف الصحي، والتدخالت 

الوقائية.
اختبار  هو  الباحث،  يقول  كما  الدراسة،  هذه  غرض  فإن  وعليه، 
الفعالية األولية وجدوى تدخل التثقيف الصحي عبر اإلنترنت بين 
ممرضات الرعاية الصحية األولية في ُعمان ومعرفة مواقفهن تجاه 

اْنِقطاع الَنَفِس االْنِسداِدّي أثناء النوم.
تم تصميم هذه الدراسة لتقييم الكفاءة األولية وجدوى البرنامج 
أثناء  االْنِسداِدّي  الَنَفِس  اْنِقطاع  حول  اإلنترنت  عبر  التعليمي 
لمجموعة  إما  للمواضيع  العشوائي  التحديد  طريق  عن  النوم 
العالج أو مجموعة فحص االنتباه. في البداية، تم تقييم المعرفة 
والمواقف لكلتا المجموعتين عبرة استبانة معدة لهذا الغرض؛ 
األساسية  المعرفة  الختبار  خضع  أيضا  المجموعتين  وكلتا 
بالسكري من أجل ضبط المقارنة بين النتائج. وبشكل عشوائي، 
عرض على مجموعة التدخل فيلم من 15 دقيقة عنوانه »مقدمة 
موجزة للمرضات العمانيات حول مرض اْنِقطاع الَنَفِس االْنِسداِدّي 
أثناء النوم«، كما عرض على المجموعة الضابطة فيلم آخر من 15 
توفير  الباحث من ذلك  السكري. وكان قصد  دقيقة حول مرض 
البعدي؛  االختبار  إكمال  أجل  من  المجموعتين  لكلتا  المواضيع 
ولكن بسبب خطأ في البرمجة، لم تقدم المواضيع للمجموعتين 
النتائج  تصف  المحصلة  فإن  ولذلك،  المنشود.  النحو  على 
التدخل  وجدوى  األولية  الفعالية  لتقييم  واحدة،  مجموعة  من 
التثقيفي. كما تم جمع بيانات الجدوى من خالل مقابالت مباشرة 
ممرضات  على  يشرفون   الذين  التمريض  مشرفي  من  لعينة 
الرعاية الصحية األولية في المراكز الصحية في محافظة الباطنة 

في عمان.
ومنها  الممارسة:  على  المترتبة  اآلثار  من  بعضا  الباحث  ويذكر 
االْنِسداِدّي  الَنَفِس  اْنِقطاع  المعرفة حول  انخفاض مستويات  أن 
أثناء النوم لهذه العينة من ممرضات الرعاية الصحية األولية قد 
المعرضين  المرضى  التعرف على  إلى عدم قدرتهن على  يشير 
للخطر  المعرضين  المرضى  تقييم  أن  كما  المرض.  هذا  لخطر 
محدود.  أمر  لألطباء  الحاجة  حسب  الرجوع  أو  مناسب،  بشكل 
إدخال معلومات حول  النظر في  التمريض  لمدرسي  كما يمكن 
التمريض. ويمكن أن توفر  النوم في مناهج بكالوريا  اضطرابات 
النوم  اضطرابات  حول  مكثفة  برامج  المستمر  التعليم  برامج 
واْنِقطاع الَنَفِس االْنِسداِدّي أثناء النوم لرفع مستوى الوعي بين 

الممرضين الممارسين.
ختاما يخلص الباحث إلى أنه ينبغي على ممرضي الرعاية الصحية 
المخاطر  وتحديد  المرضى،  بتقييم  يقوموا  أن  عمان  في  األولية 
وفي  الممارسين.  من  غيرهم  أو  األطباء  إلى  والرجوع  الصحية، 
هذه العينة من ممرضات الرعاية الصحية األولية، فإن معرفتهن 
وانخفاض  محدودة؛  النوم  أثناء  االْنِسداِدّي  الَنَفِس  باْنِقطاع 
العالج  وخيارات  واألعراض،  والعوامل،  بالمخاطر  لديهن  المعرفة 
بشكل  المرضى  تحويل  ضمان  على  قدرتهن  من  يضعف  قد 

مناسب. 
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نحن وميكافيلي والديمقراطية

سبستيان رومان

اإ�شكال الكتاب
ي����دور ال��ك��ت��اب ع��ل��ى ال��ت��ف��ك��ر يف م�����ش��األ��ة ال�������ش���راع داخ����ل احل��ي��اة 
الدميقراطية  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  معرفة  بغاية  وذل���ك  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
االأ���ش��ي��ل��ة ال ت��ف��ر���ض - وي���ا ل��ل��م��ف��ارق��ة - ج��ع��ل ال�����ش��راع وال��ن��زاع 
وال��وف��اق  ال��ت��واوؤم  ب��دل  نف�شها،  ال�شيا�شية  احل��ي��اة  م��ب��داأ  واخل�شام 
هو:  املوؤلف  منه  ينطلق  ال��ذي  اال�شتنكاري  واالإ�شكال  واالن�شجام. 
اأمل يعد ال�شراع هو االأمر الذي ال تفكر فيه الدميقراطية اليوم 
� مبعنى »الالمفكر فيه«؟ واألي�ض اخلطر اليوم يكمن يف النظر اإىل 
كل خالف داخلي نظرة ارتياب، بل نظرة حترمي؛ وذلك با�شم خطر 

االنزالق نحو االن�شقاق يف املجتمع وبث الفرقة؟ 
لهذا ي�شتعيد املوؤلف مراث ميكافيلي � من خالل فكرتي »ال�شراع 
املدين« و«املتخيل االجتماعي« � يف اإطار تفكر عام حول مكانة كل 
من »التوافق« و«التخالف« يف الدميقراطية املعا�شرة. وهو يق�شر 
بحثه على ما يقع داخل املجتمعات املعا�شرة )ال�شيا�شة الداخلية(، 
)ال�شيا�شة اخلارجية(. وغر�شه من  البني  بينها  يقع  ولي�ض يف ما 
الت�شارعية يف احل��ي��اة  م�����ش��اءل��ة مبلغ درج���ة  ه��و  اإمن���ا  االأم����ر  ه���ذا 
االجتماعية وترجمتها يف ال�شيا�شة، وذلك من اأجل تدقيق �شروط 

اإمكان قيام ما ي�شميه »دميقراطية اأ�شيلة«. 
اأطروحة الكتاب

اأ���ش��ا���ش��ي��ة: ي�شكل مفهوما  اأط���روح���ة  ال��ك��ت��اب ع��ن  ي��داف��ع ���ش��اح��ب 

»ال�شراع املدين« و »املتخيل االجتماعي« زوجا من املفاهيم اأ�شا�شيا 
يف الفل�شفة ال�شيا�شية ي�شمح، من جهة، بفهم ال�شراع بني »الكبار« 
جهة  م��ن  ي��ق��رح،  كما  مكيافيلي؛  فكر  يف  منرا  فهما  و«ال�شعب« 
دميقراطية  قيام  اإم��ك��ان  �شروط  يف  للنظر  خ�شبا  حتيينا  اأخ���رى، 

يعدها »اأ�شيلة« و«حقة«. 
وعلى مدار ما يناهز اأربعمائة �شفحة يحاول املوؤلف اأن يدافع عن 
اأطروحته، مبوبا بحثه يف ثالثة اأبواب، ومف�شال ق�شايا كل باب يف 

ف�شول عدة: 
ورد الباب االأول من البحث حتت عنوان: ال�شراع املدين واملتخيل 
االجتماعي. وقد ف�شل املوؤلف القول يف هذا الباب يف اأربعة ف�شول، 
هي على التوايل: الف�شل االأول: ال�شيا�شة ونكران ال�شراع. الف�شل 
الثاين: ميكافيلي والتفاهم �شمن ال�شراع. الف�شل الثالث: املتخيل 
ال  �شخ�ض  ميكافيلي  هل  ال��راب��ع:  الف�شل  امليكافيلي.  االجتماعي 
اأمرين  على  دارت  الف�شول  اأن هذه  املالحظ  ومن  رفقته؟  حت�شن 
املدين«  »ال�شراع  اجلوهرية:  ميكافيلي  مفاهيم  ب�شط  اأ�شا�شيني: 
ال�شمعة  �شوء  �شد  ميكافيلي  عن  والدفاع  االجتماعي«.  و«املتخيل 

الذي ظل يرافق فكره. 
العمومي  الف�شاء  ع��ن��وان:  حت��ت  البحث  م��ن  ال��ث��اين  ال��ب��اب  وورد 
ف�شول:  ث��الث��ة  اإىل  تف�شل  وق��د  احل��دي��ث.  االجتماعي  واملتخيل 
لدى  االج��ت��م��اع��ي  واملتخيل  واالن�����ش��ج��ام  ال��ت��واف��ق  االأول:  الف�شل 

ه��اب��رم��ا���ض. ال��ف�����ش��ل ال���ث���اين: ال�����ش��راع يف ال��ت��ف��اه��م ويف اخل��الف 
الثالث:  الف�شل  ه��اب��رم��ا���ض(.  وي��ورغ��ن  هونيث  )اأك�����ش��ل  املتفاقم 
ومن  واالإيديولوجيا.  اجلديدة  والراأ�شمالية  االجتماعي  املتخيل 
الفل�شفي  التوجه  ملناق�شة  الباب  ه��ذا  خ�ش�ض  املوؤلف  اأن  املالحظ 
امل�شتند اإىل فكرة »التوافق«، ال �شيما عند اأ�شحاب النظرية النقدية 
اعرا�شاته  م��رزا  خالفاتهما،  عند  واقفا  هونيث(،  )هابرما�ض، 

على ما ذهبا اإليه. 
العمومي  الف�شاء  ال��ع��ن��وان:  العناوين  م��ن  الثالث  ال��ب��اب  وات��خ��ذ 
ب����دوره م��ن ث��الث��ة ف�����ش��ول. الف�شل االأول:  اخل����اليف. وق���د ت��ك��ون 
اليوطوبيا:  الثاين:  الف�شل  د�شرته.  العمومي اخلاليف:  الف�شاء 
اأخالقيات دميقراطية  اأجل  الثالث: من  الف�شل  مفهوم جوهري. 
خالفية. وقد دار هذا الف�شل برمته على مبداأ اخلالف االجتماعي: 
د�شتوريته واأخالقياته اأو عوائده يف احلياة االجتماعية وال�شيا�شية، 
العمومي  الف�شاء  ال�شائدة عن  الفل�شفية  الفكرة  على  وذلك �شدا 

باعتباره، باالأوىل، ف�شاء توافقيا ولي�ض ف�شاء خالفيا. 
حيثيات االأطروحة وتفا�شيلها

خ�شوبة  على  الرهنة  اإىل  الكتاب  من  االأول  الباب  �شعى  وه��ك��ذا، 
باال�شتناد  االجتماعي،  املدين/املتخيل  ال�شراع  املفاهيمي:  ال��زوج 
اإىل بحوث الباحثة الفرن�شية نيكول لورو )1943- 2003( �شاحبة 
امل��ب��اح��ث ال��ر���ش��ي��ن��ة ع��ن »احل����رب االأه��ل��ي��ة« االإغ��ري��ق��ي��ة )امل��دي��ن��ة 

محمد الشيخ *
أول ما ُيقصد بمفهوم »الديمقراطية«، اشتقاقا، مقدرة الشعب وانتصاره. وهذا تعريف ظاهره أنيق وباطنه عميق. كال؛ ما كانت الديمقراطية »مثاال« متعاليا 
ر على أّنها تدوم هي هي عبر مختلف العصور والحقب. وإّنما شأن الديمقراطية أّنها مورست ممارسات  فوق التاريخ، وال كانت هي »مقولة« أبدية يمكن أن ُتَتَصوَّ
متباينة، في عصور مختلفة؛ مما جعلها تتحدد في كل مرة تحددا متفردا وتتجدد التجدد؛ إذ ثمة تعبيرات تاريخية متنوعة عن الديمقراطية جعلتها تكتسي 

تمثالت متباينة في حقول سياقية مختلفة. 
واليوم، يحيا الغرب ومنذ أمد على الفكرة الديمقراطية، بحيث أمست الديمقراطية عنده بديهة ليس من شأنها أن ُتساَءل. هي إذن عنده أفضل األنظمة بعد 
سقوط الشيوعية وبعد تجربة الشمولية. ولَِئْن حق أّن الحياة السياسية ال زالت تشهد على خصومات مبادئ وصراعات أفكار، فإّن الديمقراطية صارت موضع 
إجماع، وما عادت هي اليوم في الغرب محل خالف. لكن مؤلف هذا الكتاب يرى أن من شأن غياب التساؤل حول الديمقراطية وعنها أن يترافق مع فقد المعنى 
الذي يجعل الديمقراطية اليوم تقع في موضع خطر. فال يكون شعب ما سيد مصيره ِإْن هو لم يتساءل حول شروط إمكان مقدرته ]=ديمقراطيته[، وِإْن هو لم 
يعد يتساءل حول المعنى والمضمون المعياري لفكرة »الديمقراطية«. وتكمن المشكلة اليوم، في نظر المؤلف، في إعادة إعطاء معنى للحياة الجماعية: كيف 

يمكن تصور الديمقراطية لجعلها تمرينا حقا وأصيال؟
يزعم صاحب هذا الكتاب أن الجواب عند هذا السؤال يقتضي منا األخذ بعين النظر أمرين أساسيين في المجتمعات الحديثة: »واقعة التعدد« و«ظاهرة التنازع«. 
فمن شأن المجتمع الحديث أنه »مجتمع متعدد«، ومن أمره أنه »مجتمع متنازع« متصارع. ويدعي المؤلف أنه لفهم هاتين السمتين تلزم العودة إلى تراث المفكر 
السياسي اإليطالي ميكافيلي )1469-1527( والنهل منه. فمن جهة، ميكافيلي هو منظر النزاع المدني والصراع االجتماعي بين »الكبار« ـ من »كبار القوم« ـ وبين 
»الشعب« ـ من »صغار القوم« ـ أي بين الراغبين في السيطرة )الكبار( والمصارعين للحفاظ على حريتهم )الصغار(. وهو األمر الذي يرى المؤلف أنه ال يزال يحكم 
المجتمعات إلى اليوم. ومن جهة أخرى، يرى ميكافيلي أن الصراع المدني بين الكبار والصغار ال يمكن فصله عن المتخيل االجتماعي؛ أي عن تمثالت وتصورات 
المتنازعين لهذا الواقع. فالواقع في ذاته ال وجود له، وإنما وجوده يكمن في تمثالت أهله؛ أي في مخيالهم االجتماعي. ذلك أن البشر ميالون بالطبع إلى الخيال 
وإلى تمثل الواقع عن »موضوعيته« بمعزل. وما كان المتخيل االجتماعي سوى البعد الرمزي للتمثل الذي يقيم به مجتمع ما هويته. وال انفصال في السياسة 

بين المجتمع وصورته أو تخيله. 
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ميكافيلي،  اأع��م��ال  م��ن  ب��دءا  �شيما  وال  و2005(،   1997 املن�شرخة: 
وال�شيا�شي  امل��دين  املجتمع  اأن  لفكرة  املوؤلف »حتيينا«  اق��رح  حيث 
على  اخل��الف ال  على  وناه�ض  التوافق،  على  التنازع ال  على  قائم 
الوئام. وقد ا�شتاأن�ض املوؤلف باأفكار الفيل�شوف الفرن�شي بول ريكور 
ب��دوره �شلة بني ال�شراع املدين  اأق��ام  )1913-2005( الذي كان قد 
االإيديولوجيا  نزاع بني  االجتماعي ترجم عنه يف �شورة  واملتخيل 
واليوطوبيا. وقد ا�شتلهم املوؤلف اجتهاداته احلديثة بغاية ت�شويغ 
مقاربة جديدة مليكافيلي وت�شوره لل�شراع املدين يف الدميقراطية 
اأن حدود  املعا�شرة، حمينا فكرته القدمية تلك وحمييا لها. على 
ريكور، يف راأي املوؤلف، تكمن يف اقراحه توافقا ت�شارعيا ال ي�شتلهم 
اأك��ر توافقية مما كان  اأن��ه  امليكافيلي بل يخالفه من حيث  الفكر 
يختزل  اأن  عنده  الت�شارع  يقبل  ال  ال��ذي  ميكافيلي  نظر  بلغه  قد 
خالفيا؛  توافقا  يبقى  فاإنه  التوافق،  ح��دث  اإن  وحتى  توافق،  اإىل 
ريكور حت��دد، يف نظر  اأعمال  لكن  التخالف.  �شكليا على  اتفاقا  اأي 
امل���وؤل���ف، اإط����ار امل��ت��خ��ي��ل االج��ت��م��اع��ي احل��دي��ث ال����ذي مي��ك��ن لفكر 
ُينظر  اأن  اأن ميكافيلي ميكن  اأن ي�شتاأنف بداأ منه. ذلك  ميكافيلي 
على  تتحقق  اأن  ميكن  اجتماعية  يوطوبيا  يف  فكر  بح�شبانه  اإليه 
خالف اليوطوبيات االأخرى التي ال توجد يف اأي مكان. واإن طابع 
ميكافيلي املعا�شر لكامن، ف�شال عن اعرافه بالتعدد االجتماعي 
ال���ذي ي��ق��وم وي��ت��ق��وم يف وج���ود ط��ب��ق��ات اج��ت��م��اع��ي��ة م��ت�����ش��ارع��ة، يف 
ارتيابه من االإيديولوجيا التوافقية التي قال بها الراث ال�شيا�شي 
الكال�شيكي؛ مما يعطي لفكر ميكافيلي بعدا يوطوبيا من غر اأن 

يف�شله عن الواقع االجتماعي. 
اأمن��وذج  اإج��راء مقارنة بني  الكتاب على  الثاين من  الباب  دار  وقد 
ال��ف�����ش��اء ال��ع��م��وم��ي اخل���اليف ال���ذي ي��ق��رح��ه امل��وؤل��ف وال��ت�����ش��ورات 
املعا�شرة للف�شاء العمومي الوفاقي التي يقرحها بع�ض فال�شفة 
بها  ق��ال  ال��ت��ي  التوافقية  ال��ن��زع��ة  امل��وؤل��ف  ي�شتح�شر  وه��ن��ا  ال��ي��وم. 
اأن عند هذا  ذل��ك   .) االأمل���اين هابرما�ض )1929-         الفيل�شوف 
املدر�شة  »املتخيل االجتماعي« عند  الفيل�شوف جند امتدادا لفكرة 
واإتيقا  وع��وائ��د  التوافق  �شاأن  ك��رى  م�شائل  يطرح  وه��و  النقدية، 
ت�شوره  ب��ني  امل��وؤل��ف  ي��ق��ارن  كما  املجتمع.  يف  واالن�����ش��ج��ام  النقا�ض 
وت�شور فيل�شوف االعراف االأملاين النقدي اأك�شيل هونيث )1949-           
( والفيل�شوف االألتو�شري الفرن�شي جاك ران�شير )1940-           (. 
ويدور الباب الثالث بدوره على مفهوم »الف�شاء العمومي اخلاليف«. 
وا�شتئناف  ا�شرجاع  اليوم  ميكن  كيف  عن  امل��وؤل��ف  يت�شاءل  وفيه 
يف  التفاهم  م�شاألة  امليكافيلي:  النموذج  يف  االأ�شا�شيتني  ال�شمتني 
 � � اأي البعد املوؤ�ش�شي وخارج املوؤ�ش�شي لل�شراع املدين  اإطار ال�شراع 
وم�شاألة العوائد االجتماعية اأو االأخالق االجتماعية املو�شوعية اأو 
ما كان قد ذكره العرب القدامى عن الفار�شية: »االآيني«؛ اأي اأخالق 
اجلماعة ولي�ض اأخالق الفرد. اإذ يرى املوؤلف اأن جعل ال�شراع مبداأ 
احلياة ال�شيا�شية � على نحو ما رامه ميكافيلي يف م�شروعه االأ�شيل 
� اإمنا يقت�شي اليوم التفكر يف ال�شروط املعا�شرة ملاأ�ش�شته والتفكر 
م�شاألة  على  الباب  ه��ذا  ي��دور  ولذلك  املماأ�ش�شة.  غر  تعابره  يف 
على  نف�شه  بالقدر  ي��دور  كما  واخل��الف،  والتنازع  ال�شراع  د�شرة 
املخيال االجتماعي وعلى اليوطوبيا التي تكمن اأهميتها يف املجادلة 
واق��راح بديل له. ومن هنا كانت  القائم  النظام  اأم��ر و�شرعية  يف 
 � الدميقراطية  اجلماعية  االأخ��الق   � االجتماعية  االأخ��الق  اأهمية 
التي ينبغي اأن تاأخذ بعني النظر اأن االأ�شل يف املجتمع الدميقراطي 
اإمنا هو اخلالف ولي�ض التوافق، واأن املطلوب هو التفاهم يف اإطار 

التنازع؛ اإذ ال تفاهم اإذا كنا قد افر�شنا التوافق اأ�شال. 
ويف اجل��م��ل��ة، غ��اي��ة ال��ك��ت��اب � وه��و م��ا يفتاأ امل��وؤل��ف ي��ذك��ر ب��ه طيلة 
� اقراح حتيني وع�شرنة لفكر ميكافيلي بدءا من  �شفحات كتابه 
»املتخيل  ومفهوم  امل��دين«  »ال�شراع  مفهوم  اأ�شا�شيني:  مفهومني 
االجتماعي«. وما يتغياه �شاحب الكتاب اإمنا هو بناء منوذج فل�شفي 
جديد يطلق عليه ا�شم »الف�شاء العمومي اخلاليف«. وهو م�شروع 
يوجهه مفكران: الفيل�شوف التاأويلي الفرن�شي بول ريكور وت�شوره 
الفرن�شي  ال�شيا�شي  والفيل�شوف  احل��دي��ث،  االجتماعي  للمتخيل 
كلود لوفور )1924- 2010( يف ت�شوره لوقف الت�شابك بني ال�شلطة 
واحلق واملعرفة. ولئن كان رفيق املوؤلف يف عمله هذا هو، بال مرية، 
�شك،  ب��ال  ه��و،  الكتاب  طيلة  راف��ق��ه  ال��ذي  خ�شمه  ف��اإن  ميكافيلي، 
التوافق.  اإىل  النزاعة  هابرما�ض  اأخالقيات  �شيما  وال  هابرما�ض؛ 
هابرما�ض،  يتمناه  كما  ينتهي،  اأال  الناجح  النقا�ض  ���ش��اأن  اأن  ذل��ك 
بال�شرورة اإىل التوافق، واإمنا اأمره اأن ينتهي اإىل التخالف، وبهذا 
توافقيا،  ف�شاء  بو�شمه  دوم��ا  العمومي  الف�شاء  ت�شور  ينبغي  ال 
... والبغية من هذا كله  بل ميكن ت�شوره بو�شفه ف�شاء تخالفيا 
التفاهم يف نطاق  اأن يعر عليها:  مليكافيلي  اأمكن  توليفة  اإح��داث 

الت�شارع. 
ذلك اأن م�شكلة املجتمعات الغربية احلديثة ما كانت، على التحقيق، 
الذي  اجلماهري  التوافق  التدقيق،  على  هي،  واإمن��ا  التعدد،  هي 
اأ���ش��ب��ح ي�شكل، يف ن��ظ��ر امل���وؤل���ف، م��ر���ض ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال���ذي من 
�شحية  الدميقراطية  اأم�شت  لقد  ال���دم.  بفقر  ي�شيبها  اأن  �شاأنه 
اأ�شحوا من فرط بداهتها ال ي�شت�شكلوها بل  بداهتها. والغربيون 
يعدوها اأف�شل ما هو ممكن، واأنه يكفي التو�شل اإىل التوافق حول 
اأن  مبادئ دميقراطية جميلة حتى تنطبق من تلقاء نف�شها. حتى 
اأن توجد من غر ما حاجة  الدميقراطية ميكن  اأن  البع�ض ظن 
اليوم،  �شارت  الدميقراطية  اأن  واحل��ال  التجديد.  جتديدها  اإىل 
يف امل��خ��ي��ال االج��ت��م��اع��ي امل��ع��ا���ش��ر، تتماهى م��ع ال��راأ���ش��م��ال��ي��ة وم��ع 
ال��زب��ن��اء-امل��واط��ن��ني  اأوالء من���وذج  وه��ا نحن  اال���ش��ت��ه��الك،  جمتمع 
�شبه  ب��ل  مب��ل��وك  ه��م  وم��ا  ملوكا  اأنف�شهم  يح�شبون  اأم�����ش��وا  ال���ذي 
تفردنت، من حمولتها  وقد  االإن�شان،  اأُفرغت حقوق  قد  وها  لهم. 
اأن  واحل���ال  ك�شبا.  ال  ووه��ب��ا  خموال  و���ش��ارت  الن�شالية  ال�شيا�شية 
الدميقراطية ال تتعلق بنموذج جاهز، واإمنا من �شاأنها اأن جتدد كل 

التجديد. وهنا يقرح املوؤلف، �شد حال اال�شرخاء والتواين الذي 
ا�شتقاه  الدميقراطية مبقتل، منوذج ف�شاء عمومي خاليف  اأ�شاب 
للخيال  يعطى  اأن  يجب   -1 مبداأين:  يف  ويتلخ�ض  مكيافيلي  من 
من  م��ا  اأن  فكرة  م��ن  ب��االن��ط��الق  وذل��ك  متعال،  مقام  االجتماعي 
اأن  واإمن��ا  املو�شوعي  الو�شف  ن�شفه  اأال  و�شاأننا  اإال  فيه  واق��ع نحيا 
ال�شيا�شية يف متخيل  اإدراج  بغاية  وذلك  التخيل،  بقدر من  نتمثله 
اأن  النظر  بعني  االأخ��ذ  �شرورة   -2 به.  وتتحدد  يحددها  اجتماعي 
امل��دين، وذلك بدل جتاوز هذا  ال�شراع  ال�شيا�شية هو  مبداأ احلياة 
االأمر التاأ�شي�شي نحو اأفق توافقي رخو. فالف�شاء ال�شيا�شي ف�شاء 
اأي بني  وال�شغار؛  الكبار  ن��زاع بني  دوم��ا جم��ال  و�شوف يظل  ك��ان 
ال�شخ�شيات التي ب�شبب من و�شعها االجتماعي ترغب يف ال�شيطرة 
�شخ�شية،  منافع  حتقيق  بغاية  ل�شاحلها  ال��ق��ان��ون  تو�شيل  يف  اأو 
وال�شعب ال�شغر اأو جممل االأفراد الذين ي�شارعون �شد �شيطرة 
الكبار للحفاظ على حريتهم، وذلك ما داموا غر قادرين بدورهم 

على فر�ض �شيطرتهم. 
على  اعتماد  املوؤلف،  عند  ثمة،  االجتماعي:  لل�شراع  بعدان  هناك 
نزعة د�شتورية كال�شيكية على امل�شتوى املبدئي )قادرة على �شمان 
اإق��ام��ة  ...(، وع��ل��ى  ال�شلط  ت��وزي��ع  اإم��راط��وري��ة احل��ق��وق، وع��ل��ى 
غرفتني برملانيتني، وعلى ت�شور دينامي للد�شتور اإذا ما نحن اأردنا 
للخر  متعار�شة  متثالت  بني  املواجهة  من  ال�شيا�شة  تتغذى  اأن 
الدميقراطية خالقة، مع  اأن يجعل  �شاأنه  ذا ما من  امل�شرك. هو 
االإي��دي��ول��وج��ي  ال��ط��اب��ع  ت��ن��ازع يف  لليوطوبيا حتى  اأول��وي��ة  اإع��ط��اء 
للنظام القائم. والبعد الثاين يتعلق بالعوائد االأخالقية اجلماعية 
االنق�شامات  اإخ��ف��اء  ميكن  ال  ال�����ش��راع  اإط���ار  يف  اإذ  الدميقراطية. 
االجتماعية، واإمنا ينبغي احلفاظ على اأخالق جماعية دميقراطية 
تتمثل � ويا للمفارقة � يف تعزيز التفاهم بالتخالف. ذلك اأن لل�شراع 
النا�ض  يهتم  لي�ض  ميكافيلي:  ل��دى  اإي��ج��اب��ي��ة  قيمة  االج��ت��م��اع��ي 
عوائدية  لتجربة  فر�شة  اإعطائهم  �شريطة  اإال  ال�شيا�شية  باحلياة 
خ��الف��ي��ة ولي�شت ت��واف��ق��ي��ة )���ش��د ه��اب��رم��ا���ض(، وت��ف��ي��د اأخ��الق��ي��ات 
التخالف تفاهما �شكليا بني االأفراد حول �شروط اإمكان تخالفهم.  

اأحيانا  ب�شمت  يت�شارع،  احلديثة  ال�شيا�شية  الفل�شفة  فجر  منذ 
اأحيانا اأخرى، تياران فكريان ينظران اإىل املجتمع واإىل  وب�شجيج 
ال�شيا�شة نظرة متعار�شة: ثمة من ال يرى يف املجتمع وال�شيا�شة اإال 
الت�شارع والنزاع والقوة )من مكيافيلي اإىل �شاحب الكتاب مرورا 
�شميت وغرهم كثر(، ومنهم من ال يرى  وك��ارل  بهوبز وهيجل 
اأرن��دت(، وبني  اإىل حنة  الوئام والوفاق )من رو�شو  اإال  يف املجتمع 
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تـــاريــخ العــــرب في كاالبــريـــا

أنطونيو ماوريسيو لوياكونو

عزالدين عناية *
يشكو البحث التاريخي المتعّلق بالفترة اإلسالمية في إيطاليا بوجه عام من حالة من غبن، متأتية باألساس من وهن التكوين اللغوي 
في اللسانين العربي واإليطالي من الجانبين، وهو ما مّثل ساترا وحائال بين الطرفين. لكن إيطاليا تبدو قد فطنت لهذا الَعَور بشكل 
يفوق ما عليه الحال من الجانب العربي، وتسعى جاهدة لتفادي هذا النقص، وذلك عْبر ما نشهده من تشجيع موجة االستعراب اإليطالي 
سيما في أوساط جيل الشباب الذي بدأ يشّق طريقه بإصرار في تعّلم العربية، سواء ضمن التكوين الجامعي أو خارجه، وهو ما لم يخل 

من مصاعب وأحكام مسبقة ترهق الدارس أحياًنا.

اإيطاليا يف  العرب يف  تاريخ  فبوجه عام غالبا ما ينح�شر 
امتداد  اأن  واحل��ال  �شقلية،  جزيرة  بحيز  كثرين  اأذه���ان 
احل�شور العربي اأو�شع من ذلك الت�شّور. فقد �شمل امتداُد 
وهو  اإيطاليا  اأقاليم  من  مهّما  اإقليًما  العربية  احل�شارة 
الواقعة بني  املنطقة اجلنوبية  ب�»كاالبريا«، وهي  املعروف 
جزيرة �شقلية ومنطقة باري. فبال�شعود قدًما نحو �شمال 
اإذ  ذل��ك احل�����ش��ور.  م��ن  م��ت��ف��ّردة  اإيطاليا ن�شادف جت��ارب 
للح�شارة  اأخرى  تاريخيًة  قاعدًة  بوليا  منطقة  احت�شنت 
االإ���ش��الم��ي��ة، م��ع م��ا ُي��ع��رف ل���دى امل���وؤرخ���ني االإي��ط��ال��ي��ني 
ب����»اإم���ارة ب�����اري«، ب��ق��ي��ادة خ��ل��ف��ون االأم���ازي���غ���ي. وق���د نالت 
الو�شيط  التاريخ  اأ�شتاذ  ِقبل  من  معتَرا  اهتماما  االإم��ارة 
عمال  ون�شر  اأب��ح��اث��ه،  يف   )2005-1928( مو�شكا  ج���وزوي 
مهّما يف ال�شاأن. مّت ذلك حوايل 847م، حتى واإن كان املفّرج 
بن �شالم، االأمر الثاين خالل الفرة الق�شرة بني 853م 
و856م، هو من وّطد دعائم االإم��ارة وطلب والية احلكم: 
التي كانت فيها  لي�ض من احلاكم االأغلبي، خالل الفرة 
بل مبا�شرة من  تون�ض،  االأغلبية يف  للدولة  تابعة  �شقلية 
اإب��ان ِعقدها  دار اخلالفة يف بغداد. الحقا �شهدت االإم��ارة 
االأخ���ر حت���وال، اأي اإىل ت��اري��خ 871م، وذل���ك م��ع ���ش��دوان، 
تعّلق  املنطقة.  ا�شتهدفت  التي  الكا�شحة  بغاراته  املعروف 
اإذ  واخلاطفة،  القليلة  االإ�شالمية  القالع  ب��اإح��دى  االأم��ر 
م�شتوطنات  اأق��ي��م��ت  ل�شقلية،  امل��وّف��ق  ال��ف��ت��ح  ع��ن  ف�شال 
فورميا  ويف  ال�شمال،  يف جهة  وغاريليانو  برانتو،  اأخ��رى 
وغايتا. ناهيك عن التاريخ اخلا�ض الإمارة لو�شرا، حيث 
اأغلبية  اإىل  اأقلية  م��ن  عقدين  ظ��رف  يف  امل�شلمون  حت��ّول 
على م�شتوى عدد ال�شكان، ولكن مل يتبّق للم�شجد الذي 
اأقيم اأي اأثر، واإن كان املركز الرئي�ض. الكتاب احلايل الذي 
من  موؤلف  هو  كاالبريا«،  يف  العرب  »تاريخ  عر�شه  نتوىّل 
اإيطايل  باحث  وهو  لوياكونو،  ماوري�شيو  اأنطونيو  اإع��داد 
عن  ف�شال  اإيطاليا،  تاريخ  من  الو�شيطة  باحلقبة  مهتّم 
كونه اأ�شيل منطقة كاالبريا وعلى دراية جيدة واإملام عميق 

بطبوغرافية املنطقة وتاريخها، ناهيك عن كونه خبرا يف 
ال�شوؤون االأثرية باجلهة. الكتاب احلايل متفّرد من حيث 
والتاريخي  واالأث����ري  احل�����ش��اري  اجل��ان��ب  على  اال�شتغال 
من  وه��و  اإيطاليا،  يف  العربي  ال��وج��ود  حقبة  يف  للمنطقة 
االأعمال املهّمة وال�شاملة يف ال�شاأن. حاول �شاحبه االإتيان 
على كافة مظاهر احل�شور العربي يف االإقليم، من االآثار 
مت�شاكني  لهجة  يف  املتخلدة  اللغوية  االأل��ف��اظ  اإىل  املادية 
الكتاب مرجًعا مهّما يف جمال من  اجلهة، وهو ما يجعل 

جماالت التو�شع احل�شاري االإ�شالمي.
جاء  حيث  رئي�شة،  اأق�شام  ثالثة  اإىل  بحَثه  الباحث  ق�ّشم 
للحديث عن كاالبريا  تاريخي  اإط��ار  االأول مبثابة  الق�شم 
وعن الفتح االإ�شالمي. تاله ق�شم ثان حتّدث فيه اأنطونيو 
كاالبريا  بها  التي مرت  االأط��وار  لوياكونو عن  ماوري�شيو 
ناهيك  االإ���ش��الم��ي،  الفتح  مع  ثم  البيزنطية  احلقبة  مع 
يف  احل��اك��م��ة  الكلبية  ل��الأ���ش��رة  وا���ش��ع  حيز  تخ�شي�ض  ع��ن 
اجلهة واإىل حني تراجع النفوذ العربي وجميء النورمان. 
الباحث على  رّك��ز فيه  الكتاب فقد  الثالث من  الق�شم  اأم��ا 
م�شتعر�شا  تنوّعها،  بيان  مع  للمنطقة  املادية  االآث��ار  جرد 
والهند�شية  العمرانية  املجاالت  �شتى  يف  العرب  خّلفه  ما 
الق�شم  ه��ذا  �شمن  حيزا  �ض  خ�شّ ثم  وال��زراع��ي��ة،  والفنية 
املحكية  اللهجة  يف  للعربية  البارز  احل�شور  عن  للحديث 

لكاالبريا.
التاريخ واالأ�شطورة

اأط����ّل احل�����ش��ور ال��ع��رب��ي يف ك��االب��ري��ا م��ن��ذ ال��ق��رن التا�شع 
للميالد، يف فرة كانت فيها املنطقة حتت �شلطان الدولة 
البيزنطية. ويرد يف اإحدى الروايات اأن اأول جميء للعرب 
اإىل املنطقة كان مع ظهور �شفينة عربية يف عر�ض البحر 
يوليو  م��ن  ع�شر  ال��راب��ع  يف  ذل��ك  ح�شل  ك��االب��ري��ا،  قبالة 
لل�ّشرا�ِشنة  تابعة  �شفينة  �شنة 650 ميالدية، حني اقربت 
)امل�شلمني( من �شاطئ تاوريانه. وقد ورد ذلك يف يوميات 
بطر�ض اأ�شقف املدينة، حيث اندلعت عا�شفة هوجاء فجاأة، 

بركة  بفعل  كانت  اأنَّها  للحدث  املتابعون  اإثرها  على  �شّرح 
من بركات القدي�ض �شان فانتينو العجوز.

لقد مّثلت غارات العرب على املنطقة تهديدا متكررا. ففي 
اأ�شطورة  العام 812م، تروي  اإىل  التي تعود  الغارات  اإحدى 
اأن القّدي�ض فاو�شتينو دي �شراكوزا، وقد عا�ض قبل خم�شة 
ق����رون واج�����رح م��ع��ج��زات، ق���د ظ��ه��ر ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ بني 
من  اأك��ر  يف  اخل�شم  �شفن  ليغرق  والعوا�شف  ال�شواعق 
�شنة  �شنة،  األ��ف  على  يزيد  ما  منذ  فعلي،  ب�شكل  منا�شبة. 
902م، حّقق اإبراهيم الثاين، بعد اأن اجتاز م�شيق م�ّشينا، 
خاطفاً،  كاالبريا  ريجيو  اإىل  دخوله  كان  واإن  حتى  ن�شراً 
اأثناء متابعة  اأ�شوار كو�شينزا،  اإثر ذلك خلف  تويّف على  اإذ 
غ��زوات��ه  يف  م��ق��ام  ل��ه  ي�شتقّر  اأن  دون  الع�شكرية،  حملته 
على الّر. الحقا، �شنة 950م، عال يف ريجيو كاالبريا اأول 
م�شجد، حتى واإن كان م�شجدا خاطفا، اإذ ا�شتمّر قائما مدة 
اأربع �شنوات. واأي�شاً �شنة 986م، كما دّون موؤّرخ عاي�ض تلك 
العرب  باأيدي  �شراكو  املقّد�شة  املدينة  »�شقطت  احلقبة: 
وعاثوا ف�شادا يف كاالبريا«. كما غامر بعد خم�شمائة �شنة 
قام  فقد  ب��رب��رو���ض،  خرالدين  امل��ع��روف  االأم���رال  اأي�شا 
باإنزاله يف ريجيو كاالبريا رفقة اثني ع�شر األفاً من رجاله، 
كانت من  اأ�شر،  االأل��ف  زه��اء  املدينة وحمل معه  وحا�شر 
تزّوجها  التي  املدينة،  حاكم  غايطاين،  دياغو  ابنة  بينهم 

الحقاً.
مظاهر  م��ن  مظهر  اأول  اأن  التاريخية  ال��وق��ائ��ع  وتك�شف 
احل�شور العربي يف كاالبريا كان بو�شاطة التجارة، ليتطّور 
مع مرور الوقت اإىل توغل يف الن�شيج االجتماعي. فقد كان 
بدا  نفعيا،  م�شلحيا  البدء  يف  كاالبريا  اإىل  العرب  مقدم 
ذلك جليا يف انت�شار التقنيات واملعارف اجلديدة التي م�ّشت 
جوانب اقت�شادية مثل الرّي واحِلرف واخلزف، مبا اأدخل 
هذا  واالإنتاجية.  االجتماعية  العوائد  على  جليا  حتويرا 
واإىل حدود الن�شف الثاين من القرن احلادي ع�شر، حني 
ُتعّد مبثابة احلد  املنطقة  كانت  كاالبريا،  النورمان  احتل 



ربيع الثاني 1440هـ - ديسمبر 2018م

5

االإ�شالمي، وبني  امل�شيحي واجلنوب  ال�شمال  الفا�شل بني 
كاالبريا  كانت  فقد  امل��غ��ارب��ي،  وال��غ��رب  البيزنطي  ال�شرق 
نقطة و�شل وف�شل بني عديد القوى النافذة يف املتو�شط.

يرد  كاالبريا  يف  ال��ع��رب  ح�شور  دواع���ي  تف�شرات  وب�شاأن 
وجد  )ب��ال��رم��و(،  بالرم  يف  العرب  تواجد  بعد  ال�شاأن،  يف 
حما�شرا  نف�شه  م(   840-834( نابويل  دي  اأن��دري��ا  ال��دوق 
 839-832( �شاردو  اللونغوباردي  االأم��ر  ق��وات  طرف  من 
على  منفذ  ع��ن  بحثا  برتينوبيا  مدينة  ه��اج��م  ال���ذي  م(، 
بعرب  اال�شتنجاد  ن��اب��ويل  قن�شل  ق���ّرر  ال��ري��ن��ي.  البحر 
اأبعدوا اخلطر  بالرمو الذين تدخلوا يف ال�شراع، وهكذا 

اللونغوباردي، ومن هناك بداأ التوغل العربي يف املنطقة.
اال�شت�شراق الداخلي واال�شت�شراق اخلارجي

الدرا�شات  يف  �شائدا  تقليدا  ثمة  اأن  اإىل  االأث��ن��اء  يف  ن�شر 
ان�شغل حتديدا  االإيطالية احلديثة واملعا�شرة،  التاريخية 
وتبّدل  اأ�شكاله  تغّر  متتّبعا  االإ�شالمي  العربي  باحل�شور 
اأبحاثه يف  اأاّل ينح�شر باجلنوب، بل كّثف  اأو�شاعه، حاول 
الو�شط  يف  واقعة  اأقاليم  اإىل  وامتّد  اإيطاليا  اأرج��اء  �شتى 
وال�����ش��م��ال، ح��ي��ث مل ي��ك��ن ذل���ك احل�����ش��ور ال��ع��رب��ي ن��ف��وذا 
ال�شائد  التقليد  وهذا  فح�شب.  �شيا�شيا  وت�شيرا  ع�شكريا 
يف الدرا�شات التاريخية ميكن اأن نطلق عليه »اال�شت�شراق 
ال���داخ���ل���ي«، وق���د ���ش��ه��د ت���ط���ورا ب��ّي��ن��ا ���ش��ي��م��ا يف ال��ع��ق��دي��ن 
االإ���ش��الم��ي��ة وما  ال��ف��رة  وت��رّك��ز اهتمامه يف  االأخ���ري���ن، 
برانكو،  ماركو  منهم  الباحثني  من  جمموعة  مع  بعدها 
ذلك  مقابل  يف  فانويل.  واأليك�شاندرو  فينييللو،  واأميديو 
ارتبط  خ��ارج��ي��ا«  »ا�شت�شراقا  جن��د  ال��داخ��ل��ي  اال�شت�شراق 
ب��ه��واج�����ض ال��ت��و���ش��ع اال���ش��ت��ع��م��اري وال��ت��ط��ل��ع اإىل اإن�����ش��اء 
اأب���رز اأع��الم��ه:  م�شتعمرات يف اإف��ري��ق��ا وال�����ش��رق، ك��ان م��ن 
التفرع  بهذا  املعنيني  اأب��رز   )1889-1806( اأم��اري  ميكيلي 
»تاريخ م�شلمي  املعروف  كتابه  �شيما من خالل  التاريخي 
اإذ   .2003 فلورن�شا  يف  عربية  ترجمة  يف  ال�شادر  �شقلية« 
االإيطايل  اال�شت�شراق  يف  ال�شيا�شة  لوثة  دب��ت  ما  �شرعان 
ان�شّم  ح��ي��ث  اال���ش��ت��ع��م��اري،  للتو�شع  ودل��ي��ال  عينا  وغ���دا 
اإىل »جل��ن��ة امل�شالح  اآب���اء اال���ش��ت�����ش��راق االإي��ط��ايل  ثلة م��ن 
 ،1914 �شنة  االإ���ش��الم��ي��ة«  ب��ال�����ش��وؤون  املكّلفة  اال�شتعمارية 
واإغنا�شيو  نللينو،  األفون�شو  وكارلو  ليونه غايطاين  منهم 
غوديي، وكونتي رو�شيني، ودافيد �شانتيالنا، وهذا االأخر 
هو تون�شي يهودي الديانة ُعنيِّ �شنة 1913 اأ�شتاذ الت�شريع 
فالفيو  ال��ب��اح��ث  اأورد  وق��د  روم���ا.  جامعة  يف  االإ���ش��الم��ي 
�شريكا يف بحث بعنوان: »كارلو األفون�شو نللينو وم�شروع 
احتالل ليبيا«، يف جملة »حوليات« التابعة اإىل كلية العلوم 
نللينو قد  امل�شت�شرق  اأن  �شنة 1983،  ال�شيا�شية يف كالياري 
�شارك يف جممل االجتماعات واللجان التي قّدمت امل�شورة 
ليبيا.  احتالل  اإبان  االإ�شالمية  الق�شايا  ب�شاأن  للم�شتعمر 
ما يك�شف عنه البحث االأثري احلايل يف كاالبريا اأن كثرا 

ُهّدمت  حيث  ت���وارت.  ق��د  العربية  العمرانية  امل��ع��امل  م��ن 
اإىل كنائ�ض، ت�شهد  اأو جرى حتويلها  امل�شاجد  العديد من 
التي  القدمية يف كاالبريا  البنايات  العديد من  على ذلك 
من  اأمثلة  وتنت�شر  جلية،  �شرقية  عمرانية  هند�شة  حتمل 
وكاتنزارو. كما  و�شكاليا وكو�شينزا  تروبيا  االأبنية يف  تلك 
حقبة  اإىل  تعود  التي  العبادة  ف�شاءات  م��ن  العديد  جن��د 
اأو  متاأتية  وزخ���ارف  معمارية  عنا�شر  تت�شّمن  النورمان 
م�شتوحاة من الثقافة االإ�شالمية. كما هو ال�شاأن يف كني�شة 
�شانتا  ا يف كني�شة  واأي�شً ماريا ديل باتر مبنطقة روزان��و، 
تري�شتي�ض.  جوفاين  �شان  وكني�شة  تريدينتي  داي  ماريا 
واأم����ا ال��ل��ق��ى االأث���ري���ة ال��ف��خ��اري��ة ال��ت��ي ت��ع��ود اإىل احلقبة 
اإن��ت��اج خزيف  اإم��ا من  العربية فهي وف��رة يف اجلهة، وه��ي 

حمّلي اأو م�شتوَردة من اأ�شقاع العامل االإ�شالمي.
االآثار الفيلولوجية

الباحث ف�شاًل مهّما  الباقية يخ�ش�ض  االآث��ار  ومن �شمن 
لالآثار اللغوية العربية يف لهجة كاالبريا املحلية الراهنة، 
وهو كّم لغوي ثري ومتنوع، مي�ّض عديد املجاالت العلمية 
وال��وزن  بالكيل  يتعلق  ففيما  واالقت�شادية.  واالجتماعية 
و»كافيزو«  )قنطار(،  »كنتارو«  منها:  ع��دة  م��ف��ردات  جند 
التي تعني  بالعربية، وجند »روطولو«  التي تعني )قفيز( 
)رط����ل(، و«ت��وم��ان��و« ال��ت��ي تعني )ث��م��ن��ة(. اأم���ا يف امل��ج��ال 
الزراعي وهند�شة الري فنجد وفرة هائلة يف امل�شطلحات 
منها »ف��ورا« التي تعني )ف��ورة( امل��اء، و«جابيا« التي تعني 
املخ�ش�ض  )امل���رق���د(  تعني  ال��ت��ي  و»م��رك��ات��و«  )اجل��اب��ي��ة( 
و«�شينا«  )امل���رج(،  تعني  التي  و»مرجيو«  واخل���دم،  للرعاة 
التي تعني )ال�شانية( و»زرفاتا« التي تعني )الزريبة(. اأما 
يف جمال علم النبات فنجد »كّروبا« التي تعني )اخلروب(، 
و»كوتوين« التي تعني )القطن(، و»جوجنوالنا« التي تعني 
حب )اجللجالن(، و«زاه��ارا« التي تعني )زه��ر( الرتقال 

و«زبيبو« التي تعني )الزبيب(.
»���ش��اب��اك��ا«  ال��ب��ح��ري��ة جن��د كلمة  ب��ال��ف��الح��ة  وف��ي��م��ا يتعلق 
و«���ش��اِب��ك��ا« ال��ت��ي تعني )ال�����ش��ب��ك��ة(. واأم���ا م��ا تعلق ب���اأدوات 
)ال��ب��الط(  تعني  ال��ت��ي  »ب��االت��ا«  كلمة  فنجد  اال�شتعمال 
االأر�شي، و«ب��اردا« التي تعني )الردعة(، و»بوطانا« التي 
اأحيانا »فوتانا« وتعني )البطانية(، و«كارافا« التي  ُتنَطق 
التي تعني )القّفة( و»فونداكو«  »الغّراف«، و«كوفا«  تعني 
اأي )الفندق( وتعني الدكان اأو املتجر، و«جاّرا« التي تعني 
)اجلرة(، و»هازانا« التي تعني )خزانة( و»جوبوين« التي 
تعني )اجلّبة( املغاربية، و»ماتافو« التي تعني )املعطف(، 
و»مطراهو« التي تعني )املطرح(، و«�شاطوري« التي تعني 
املغاربية،  )ال�شا�شية(  تعني  التي  و»�شا�شينة«  )ال�شاطور( 
باملهن  يتعلق  وف��ي��م��ا  )زم��ب��ي��ل(.  تعني  ال��ت��ي  و»زم��ب��ي��ل��ي« 
)ال�شقاء(.  اأي  و»�شكارو«  اأي )احلرائري(،  »ه��راري«  جند 
وك���ذل���ك اأ����ش���م���اء ح���ي���وان���ات م��ث��ل »ك���ن���زي���رو« ال��ت��ي تعني 
)اخلنزير(، و«جيورانا« وتعني )اجلرانة( ال�شفدعة. اأما 
األقاب العائالت فنجد على �شبيل املثال: »باريلال« اأي )بار 
اهلل(، و«فادلال« اأي )ف�شل اهلل(، و«مامون« اأي )ميمون(، 
)م����وىل(  اأي  و«م�������ويل«  )م���ظ���ف���ري(،  اأي  و«م�����داف�����ري« 
مثل  و�شيغا  تعابر  جن��د  كما  )نعيمي(.  اأي  و»ناييمي« 
و»جوفا«  )خ�شارة(،  اأي  و»ك�شارا«  )باطل(،  اأي  »مباطوال« 

اأي )جحا(، و»م�شكينو« اأي )م�شكني(.
حاولنا  ال��ذي  لوياكونو،  ماوري�شيو  اأنطونيو  كتاب  ي�شّد 
اأه��ّم حم��اوره باإيجاز، ثغرة مهمة يف البحث  االإتيان على 
اإي��ط��ال��ي��ا، �شيما ب��رك��ي��زه على  ال��ت��اري��خ��ي االإ���ش��الم��ي يف 
ف�شاء حمدد. فقد متيز الكتاب بالتق�شي والتوثيق يف ما 
املوؤلَّف وثيقة مهمة و�شرورية  اأورده، وهو ما يجعل من 
ف��رة احل�شور  املنطقة  ت��اري��خ  البحث يف  ي��روم  م��ن  لكل 
االإ���ش��الم��ي  ال����راث  اأن  اإىل  ن�شر  ول��ل��ذك��ر  االإ���ش��الم��ي. 
يف اإي��ط��ال��ي��ا م��ت��ن��وع ���ش��ي��م��ا يف جم���ال االآث������ار وال��ن��ق��ائ�����ض 
من  حثيثة  جم���ه���ودات  يتطلب  م��ا  وه���و  وامل��خ��ط��وط��ات، 
لكن  عنه،  ال�شتار  الإزاح��ة  واالإي��ط��ايل،  العربي  الطرفني، 
يبقى عائق االإيطالية، هذه اللغة املهَملة من ِقبل العرب، 
�شرط الزم  النقي�شة  فتجاوز هذه  امل��وؤث��رة،  العوائق  اأح��د 

لتذليل امل�شاعب ورفع الغ�شاوة.
-------------------------------------

الكتاب: تاريخ العرب في كاالبريا.
تأليف: أنطونيو ماوريسيو لوياكونو.

الناشر: منشورات شيتا ديل سولي )ريجيو 
كاالبريا-إيطاليا( »باللغة اإليطالية«.
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* أستاذ تونسي بجامعة روما
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»تباطؤ النمو«

.. لجيورجوس كاليس

محمد السالمي *

ظهر مصطلح »تراجع النمو« أو »تباطؤ النمو« في المدارس اإليكولوجية وغيرها من المدارس غير التقليدية في االقتصاد، كنقٍد 
القيام  إمكانية  معتبرا  واالستهالك،  اإلنتاج  من  الحد  خالل  من  االقتصادات  النكماش  ه  التوجُّ هذا  يدُعو  االقتصادي.  النمو  لفكرة 
بذلك دون التأثير على الرفاهية. ورغم ِقَدم هذه الفكرة، فقد أعطتها األدبيات الحديثة شكًلا جديًدا من خالل الجمع بين مختلف 
التخصصات.  بين  وتداخالتها  اإليكولوجيا  علم  حول  ومقترحاتها  األساسي  نقدها  صياغة  في  الفكرية  والمدارس  التخصصات 
والهدف من هذا الكتاب هو تلخيص عناصرها األساسية في شكل مختصر وموجز وبسيط. إنه ينطوي على انحسار جذري في 
مجال االقتصاد البيئي، إضافة إلى تحديد أفكاره الرئيسية، يستكشف ما قد يحتاجه االقتصاد لالنتقال إلى وضع يسمح له باالزدهار 
دون نمو. حيث يرى كاليس في كتابه »تباطؤ النمو« أنَّ النمو االقتصادي لم يعد مرغوبا فيه؛ فتكاليفه تفوق فوائده، ويدعو إلى 
تحول االقتصادات بحيث تنتج وتستهلك أقل، بشكل مختلف وأفضل. جيورجوس كاليس يشغل منصب أستاذ االقتصاد البيئي 

واإليكولوجيا السياسية في جامعة برشلونة.

ويف هذا الكتاب، الذي يتمحور يف �شتة ف�شول، يقدم 
لالأفكار  وموجًزا  وا�شًحا  دلياًل  كالي�ض  جيورجو�ض 
يحتاجه  قد  ما  وي�شتك�شف  النمو،  لنظرية  املركزية 
االزده���ار  م��ن  ميكنه  و�شع  اإىل  لالنتقال  االقت�شاد 
دون من���و. ي���در����ض ال��ك��ت��اب ك��ي��ف ت��ت��ح��دى امل��ف��اه��ي��م 
النمو  تراجع  نظرية  خالل  من  لالقت�شاد  ال�شائدة 
االأوج���ه  م��ت��ع��ددة  وك��ي��ف ت�شتمد احل��رك��ة م��ن �شبكة 
جديد  �شوء  الإل��ق��اء  التخ�ش�شات  ع��ر  االأف��ك��ار  م��ن 
االدع���اءات  مناق�شة  تتمُّ  االقت�شادية.  العملية  على 
االنتقادات  بع�ض  اإىل جانب  النمو  الأدبيات  املركزية 
الرئي�شية لها. �شواء كان ال�شخ�ض يوافق اأو ال يوافق 
على انتقاد النمو االقت�شادي، يو�شح كالي�ض كيف اأنه 
اأ�شئلة جوهرية حول طريقة عمل الراأ�شمالية  يثر 
الكتاب  يت�شمن  كما  جتاهلها.  بو�شعنا  يعد  مل  التي 
لالقت�شاد  خمتلٍف  فهٍم  اأ�ش�َض  ي�شع  كاماًل  ف�شاًل 
ب��ا���ش��ت��خ��دام روؤى وم��ف��اه��ي��م م���ن االأن��روب��ول��وج��ي��ا 
واأي�شاً  ون�شوية ومارك�شية،  اإيكولوجية  واقت�شاديات 
ال�شعبة  االأ�شئلة  بع�ض  اإىل  يتطرق  حيث  �شيا�شية. 
هناك؛ مثل: بناء فكرة االقت�شاد اأو نظرية القيمة. 
الإع���ادة  املفاهيم  ه��ذه  ي�شتخدم  ال��ث��ال��ث،  الف�شل  يف 
بعد  ثم  االقت�شادي.  النمو  ونتائج  اأ�شول  يف  النظر 
ذلك يف الف�شلني الرابع واخلام�ض يتحدث باإ�شهاب 

حول الراجع يف النمو االقت�شادي.
وُيو�شح كالي�ض يف كتابه ملاذا يعتقد اأن علينا االبتعاد 

عن احللول التكنوقراطية، والذي اقرحته العديد 
ال�شيا�شية.  احل���ل���ول  ح���ول  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  احل���رك���ات  م���ن 
الب�شر  اأن  االأ�شا�شية  الفر�شية  م��ع  كالي�ض  ويتفق 
منها،  ج��زء  لكنهم  الطبيعة،  ع��ن  منف�شلني  لي�شوا 
يرى  حيث  احللول؛  حيث  من  معهم  يختلف  ولكنه 
ملعاجلة  كو�شيلة  التقنية  احل��ل��ول  على  الركيز  اأن 
لهذا  ميكن  بعينها.  االإ�شكالية  هي  البيئية  امل�شاكل 
يتتبع  اأن  البيئيني  للحداثيني  التكنوقراطي  النهج 
امل�شتدامة  التنمية  خطاب  تاأطر  يف  ج��ذوره  جزئياً 
اجلميع  اأن  ال��ف��ك��رة  ت��ك��ون  ع��ن��دم��ا  الت�شعينيات،  يف 
متوافق  االقت�شادي  النمو  اأن  يعتر  وال���ذي  ف��ائ��ز، 
التكنولوجي.  التقدم  بف�شل  البيئية  اال�شتدامة  مع 
ب��ا���ش��ت��خ��دام  ال��ف��ك��رة،  ك��ال��ي�����ض بتفكيك ه���ذه  وي��ق��وم 
 ”Jevon’s Paradox“ جيفون�ض  نظرية 
اأنه كلما يزيد التقدم التكنولوجي، فاإن  والتي ترى 
كفاءة ا�شتخدام املورد تزيد؛ اأي مبعنى تقليل الكمية 
ال���الزم���ة الأي ا���ش��ت��خ��دام، وه����ذا ال����ذي ت����راه اأغ��ل��ب 
كانت  اإذا  امل��ث��ال،  �شبيل  على  والبيئيني.  احل��ك��وم��ات 
ت�شغيل  يف  يعملون  وال��ذي��ن  قطعة   100 تنتج  االآل���ة 
االآلة 5 عمال، ولكن بف�شل التقدم التكنولوجي، فاإن 
كفاءة االآلة تزداد اأي اأن اإنتاجها يكون اأكر، والذين 

يعملون يف ت�شغيل االآلة يف تناق�ض.
هذا  ا�شتهالك  معدل  اأن  الكثرون  يجهله  ما  ولكن 
عليه،  الطلب  زي���ادة  ب�شبب  يرتفع  امل���ورد  اأو  املنتج 

ال�شبب  ل�شرح  املطلق  الف�شل  اأدل��ة على  وعدم وجود 
ت��وؤدي  اأن��ه قد  كما ي��رى الكاتب. وال��واق��ع ي�شر اإىل 
اأك��ر.  بيئية  ت��اأث��رات  اإىل  التكنولوجية  ال��ت��ط��ورات 
ولكنه  واالإداري���ة،  التقنية  الكتاب عن احلجج  يبتعد 
ال�شيا�شية  االإيكولوجية  االأدوات  ا�شتخدام  يناق�ض 
الت��خ��اذ ق����رارات ح��ول م��ا يعيد ال��و���ش��ع االأم��ث��ل اإىل 
نكون  اأن  امل��ث��ال،  �شبيل  على  ال��دمي��ق��راط��ي.  ال��ع��امل 
البيئية  اإ�شراتيجياتنا  كانت  اإذا  ما  �شريحني حول 

متفقة مع قيمنا كمجتمع.
ال���دوام؛  البيئة وال��ن��م��و م��وج��ود على  ب��ني  ��راع  ال�����شِّ
يف  الت�شكيك  ميكن  ال  ال��ق��رار«،  ��اع  ��نَّ ل���«���شُ فبالن�شبة 
والت�شنيع  والبناء  واحلفر  فالتعدين  النمو:  قيمة 
يقف  املقابل،  ويف  االقت�شاد.  لتو�شيع  ���ش��روري  اأم��ر 
اأ�شحاب البيئة واملجتمعات املحلية �شد هذا التوجه 
ال�شائد  اخلطاب  �شعود  اأدى  اجلانب.  اأح��ادي  كونه 
اجل��ذري  ال��وع��د  حم��و  اإىل  امل�شتدامة  التنمية  ح��ول 
للبيئة. اإن فكرة اال�شتدامة التي انبثقت عن موؤمتر 
قمة االأر�ض عام 1992 قد عملت على حتييد ال�شراع 
بني البيئة والنمو وعدم ت�شيي�شه. ومنذ ذلك احلني، 
افر�شت املفاو�شات بني احلكومة وال�شركات ورجال 
والتكنولوجيات  االأ���ش��واق  اأن  الراغماتيني  البيئة 
النمو  ن��ف�����ش��ه  ال���وق���ت  ت��ع��زز يف  اأن  اجل���دي���دة مي��ك��ن 
االقت�شادي وحتمي النظم الطبيعية. لقد مت توجيه 
التح�شن  جم��ال  اإىل  كبر  ح��د  اإىل  البيئية  امل�شاكل 
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التقني.
وي��دع��و اأ���ش��ح��اب ن��ظ��ري��ة ال��ن��م��و اإىل »اخل�����روج من 
االق���ت�������ش���اد«، وه�����ي دع������وة ل��ل��ت��خ��ل��ي ع����ن ال��ت��ف��ك��ر 
لتطبيق  قابلة  ب��دائ��ل  وب��ن��اء  التقليدي  االقت�شادي 
الراأ�شمالية. ومع ذلك، فاإن اقراح مناذج اقت�شادية 
بديلة ال يكفي. يجب علينا اأي�شا اأن ن�شكك يف وجود 
جمال م�شتقل ي�شمى »االقت�شاد«؛ حيث يرى الكاتب 
واإمن��ا مت  لي�شت عملية طبيعية،  »ال�شوق احل��رة«  اأن 
كما  املتعمد.  احلكومي  التدخل  خ��الل  م��ن  ب��ن��اوؤه��ا 
موؤ�ش�شًيا  تغيًرا  االقت�شاد  ت�شيي�ض  اإع��ادة  �شيتطلب 
ميتنع  الدميقراطية.  ال�شيطرة  اإىل  ليعيده  �شعًبا 
م��وؤي��دو ف��ك االرت��ب��اط ع��ن تقدمي اأي خطة واح��دة 
لتحل حمل ال�شوق »احلرة« اليوم املتمثلة يف النمو. 
وهدفهم هو فتح م�شاحة مفاهيمية لتخيل وت�شجيع 
التي ت�شرك يف  املتنوعة  البديلة  امل�شتقبلية  العقود 
اأهداف تقلي�ض التدفقات املادية لالقت�شادات الرية 
ي��وؤدي  اأن  املحتمل  وم��ن  ومن�شفه،  ع��ادل��ة  بطريقة 
الناجت  انخفا�ض  اإىل  امل��ادي��ة  التدفقات  ه��ذه  خف�ض 
االنكما�ض  يعتر  ال  ذل���ك،  وم��ع  االإج���م���ايل.  املحلي 
ن�شتخدمها  التي  امل�شطلحات  وهي  للك�شاد،  مرادفاً 
ذل��ك،  م��ن  وب���داًل  النمو.  اقت�شاد  يف  ال�شلبي  للنمو 
التفكر يف تنظيم  اإع��ادة  النمو على  ينطوي تراجع 
امل��ج��ت��م��ع ال����ذي اأ����ش���ر اإل���ي���ه ب��ع��ب��ارات م��ث��ل احل���دود 

والرعاية.
وتت�شمن مقرحات النمو ب�شكل عام حدوًدا جماعية؛ 
اأو  الكربونية،  لالنبعاثات  الق�شوى  احل��دود  مثل: 
ُتفهم  للبنوك.   %100 بن�شبة  االحتياطي  متطلبات 
ه��ذه على اأن��ه��ا »ق��ي��ود ذات��ي��ة«. ع���الوة على ذل���ك، ال 
احلجم  ذات  االجتماعية  االأن��ظ��م��ة  يف  احلكم  ميكن 
املحدود والتعقيد اإال ب�شكل مبا�شر بداًل من النخب 
نيابة عن اجلماهر، كما  التي تعمل  التكنوقراطية 
اأن الوقود االأحفوري والطاقة النووية خطران لي�ض 
فقط ب�شبب تلوثهما، ولكن اأي�شاً الأن املجتمع الذي 
يعتمد على الطاقة ب�شكل مكثف والذي يعتمد على 
يديرها  متزايد  ب�شكل  معقدة  تكنولوجية  اأنظمة 
بنهاية  ���ش��ت��وؤدي  وال��ت��ك��ن��وق��راط،  ال��ب��روق��راط��ي��ون 
املطاف اإىل تفاوت يف امل�شاواة مع مرور الوقت وجعل 

التاأثر ال�شلبي على الدميقراطية.
القت�شاد  امل��م��ي��زة  ال�شمة  ال��رع��اي��ة  ت�شبح  اأن  مُي��ك��ن 
ع. ففي االقت�شاد  يعتمد على االإجناب، بداًل من التو�شُّ
ال��ف��وارق بني  احل��ايل، ال ي��زال عمل الرعاية يراعي 
اجلن�شني ويتم تقييمه باأقل من قيمته ويدفع نحو 

تراجع  »نظرية  ت�شتدعي  الر�شمي.  االقت�شاد  ظلم 
النمو« التوزيع املت�شاوي لعمل الرعاية واإعادة تركيز 
املجتمع ح��ول��ه؛ ف��االق��ت�����ش��اد ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��رع��اي��ة 
الذي  الب�شري هو  العمل  الأن  يتطلب عمالة مكثفة 
يعطيه قيمته. وبالتايل لديها القدرة على تعوي�ض 
اأك��ر  جمتمع  تعزيز  م��ع  ال��ي��وم  املت�شاعدة  البطالة 
اإن�شانية. كما تطرق الكاتب اإىل النفقات غر املنتجة 
للفائ�ض االجتماعي اأي كيفية تخ�شي�ض احل�شارات 
لفائ�شها، والنفقات التي تنفقها فوق ما هو �شروري 
لتلبية االحتياجات الب�شرية االأ�شا�شية؛ حيث اإنَّ هذا 
التوجه مينحها طابعها اجلماعي. خ�ش�ض امل�شريون 
فائ�شهم اإىل االأهرامات، واأوروبيو الع�شور الو�شطى 
مع  ال��ي��وم،  الراأ�شمالية  احل�شارة  يف  الكنائ�ض.  اإىل 
تراكم الفائ�ض وا�شتثماره الإحداث مزيد من النمو، 
لال�شتهالك.  خ�شخ�شة  اأعمال  اإىل  دي�شكن  يتحول 
ومب��ا اأن احل��د م��ن اال���ش��ت��ه��الك امل��ف��رط وح���ده من 
فاإن  واال�شتثمار،  االدخ��ار  من  املزيد  يغذي  اأن  �شاأنه 
جذري  ب�شكل  الفائ�ض  لتقلي�ض  تذهب  الدينامية 
ون�����ش��ره يف امل��ج��ت��م��ع ح��ي��ث يبتكر امل��واط��ن��ون ط��رًق��ا 
جديدة غر �شارة لتوزيعها، وطرقا ت�شاعد على بناء 

املعنى املجتمعي واجلماعي.
اإىل جمموعة  ه��ن��اك  ال��ت��ط��رق  اآخ����ر، مت  ���ش��ي��اق  ويف 
ك��ب��رة م��ن االأدل�����ة ال��ت��ي ت��و���ش��ح ك��ي��ف ي��ه��دد النمو 
النمو  ا���ش��ت��م��رار  اإن  واالج��ت��م��اع��ي.  البيئي  ال��رف��اه 
م�شاحة  لتجاوز  احتماال  اأك��ر  يجعلنا  االقت�شادي 
اأو  ال��ك��وك��ب  ال��ت��ي حت��دده��ا ح���دود  الت�شغيل االآم��ن��ة 
اأ�شعب  نقتات منها؛ مما يجعل احلياة  التي  البيئة 
للجميع. على الرغم من اأن »النمو االأخ�شر« اأ�شبح 

اأنه  اإال  عبارة عن كلمة طنني يف ال�شنوات االأخ��رة، 
كفاءة  تعزيز  على  تركيزها  اإن  متناق�شاً.  ي��زال  ال 
من  املتطلبات  فانخفا�ض  امل��ف��ارق��ة؛  يخلق  االن��ت��اج 
خ��الل  م��ن  التكاليف  ان��خ��ف��ا���ض  اإىل  ي����وؤدي  امل����وارد 
انتعا�ض  هناك  وي��ك��ون  والطلب،  العر�ض  منظومة 
الديناميكية  م��ن  ج��زء  وه���ذا  امل����وارد،  ا�شتهالك  يف 
االأ�شا�شية للراأ�شمالية: زيادة االإنتاجية حترر املوارد 
كما  النمو.  من  املزيد  لتوفر  ا�شتثمارها  يتم  التي 
اأن ا�شتمرار النمو االقت�شادي يف الدول الرية يثبت 
اأنه �شار بالرفاهية. وكما ناق�ض الكاتب، فاإن »�شوء« 
االزدحام واجلرمية وغر ذلك من االآثار اجلانبية 
غر املرغوب فيها، تزداد ب�شرعة اأو بن�شبة اأ�شرع من 
اإع��ادة  منو الناجت املحلي االإج��م��ايل. وم��ن هنا، ف��اإن 
يف  الرفاهية  ُيح�شن  ما  هي  النمو،  ولي�ض  التوزيع، 
الرغم من  ذل��ك، وعلى  ع��الوة على  الغنية.  ال��دول 
الواليات  يف  النا�ض  ف��اإن  الكبر،  االقت�شادي  النمو 
املتحدة ومعظم بلدان الغرب هم يف اأح�شن االأحوال 
اأك����ر ���ش��ع��ادة ب�����ش��ك��ل ه��ام�����ش��ي مم���ا ك���ان���وا ع��ل��ي��ه يف 
اخلم�شينيات. االأثرياء اأكر �شعادة من الفقراء، لكن 
الروة، يف املجموع، ال ترجم اإىل م�شتوى اأعلى من 
املقارنات  ا وتزداد  اأي�شً تزداد  التطلعات  ال�شعادة الأن 
مع م�شتويات املعي�شة االأعلى. ال ميكن للنمو اإطالة 
التوزيع  اإع���ادة  فقط  املو�شعية؛  ال�شلع  يف  الرغبة 

والقيم اجلديدة ميكنها فعل ذلك.
يظل هذا الكتاب م�شدراً قيِّماً للمهتمني باالقت�شاد 
ال��ب��ي��ئ��ي؛ ح��ي��ث يجمع ب��ني امل����ررات وال�����روؤى ح��ول 
ت��ب��اط��وؤ ال��ن��م��و يف رواي�����ة م��ت��م��ا���ش��ك��ة. وه����ي ت��ت��ن��اول 
الب�شري  املجتمع  يتعلم  مل  اإذا  امل��ت��ج��ددة:  الق�شية 
تقلي�ض ب�شمته املادية، فاإن العواقب �شتكون وخيمة، 
معاجلة  ميكن  كيف  ليجيب  كالي�ض  ياأتي  هنا  وم��ن 
املوجهة  االنتقادات  الكاتب مع  يتعامل  املهمة؟  هذه 
»لتباطوؤ النمو«، حيث كان وا�شًحا ب�شاأن احلاجة اإىل 

مزيد من العمل لتح�شني االت�شاق واجلدوى.
------------------------------

- الكتاب: »تباطؤ النمو«.
- المؤلف: جيورجوس كاليس.

 ،Columbia University Press ،الناشر -
باإلنجليزية - 2018م.

- عدد الصفحات: 176 صفحة.

* أكاديمي مغربي
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من لينين حتى بوتين: روسيا في الشرق األدنى واألوسط 

ألكسي فاسيلييف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *

بُحكم تجربته الطويلة في الشرق األوسط واألدنى، والتي كرس لها ستين عاما من حياته؛ وذلك مذ كان طالبا في معهد موسكو 
العربية  األقطار  من  العديد  بين  وتنقل  القاهرة،  جامعة  في  درس  حيث  العربية،  المنطقة  في  لخبرته  ونظرا  الدولية،  للعالقات 
ا بالشأن اإلفريقي، وأستاذا في األكاديمية الروسية  بصفته مراسال لجريدة البرافدا السوفيتية، ثمَّ أخيرا باعتباره ُمستعِربا وُمختّصً
ز من مصداقيتها لدى القارئ، وتضاعف من أهميتها ضمن المجال  للعلوم، فإنَّ الدراسات التي يقدمها ألكسي فاسيلييف تعزِّ
اثنتي عشرة لغة. ومن عناوين  إلى  ُترِجمت  التي  المقاالت  أربعين كتابا ومئات  األكاديمي نحو  الذي تعمل فيه. وفي رصيد هذا 
مؤلفاته: »الوهابية والدولة السعودية األولى«، و«تاريخ المملكة العربية السعودية«، و«إفريقيا وتحديات القرن الحادي والعشرين«، 

و«جسر عبر الفوسفور«، و«مصر والمصريون«.

بوتني..  لينني حتى  »من  اأيدينا  ال��ذي بني  الكتاب  ويعدُّ 
رو���ش��ي��ا يف ال�����ش��رق االأدن����ى واالأو����ش���ط« حم�شلة ج��دي��دة 
ال�شرق  منطقة  يف  وال��ب��ح��ث  ال��درا���ش��ة  م��ن  ق���رن  لن�شف 
ل احلياد يف مقارباته  االأدنى واالأو�شط، وهو تقييم يتو�شَّ
لقا�شايا هاتني املنطقتني من العامل، وال يتحيز ل�شيا�شات 
دولة بعينها، ومن بينها بلده رو�شيا التي تربطها عالقات 
نراه  بل  عموما،  بال�شرق  واإ�شراتيجية  كرى  وم�شالح 
يفند االأخطاء التي اعرت روؤي��ة مو�شكو يف التعامل مع 
ق�شايا تلكم املنطقتني، ويك�شف عن اخلطل الذي اأحاط 
بتوجهات بالده يف ر�شم اإ�شراتيجياتها جتاه ذلك العامل 
الفرة  الثالث.  ال��ع��امل  ت�شمية  عليه  اأط��ل��ق  لطاملا  ال��ذي 
ال��ث��ورة  ق��ائ��د  لينني  م��ن  ال��ك��ت��اب،  يغطيها  ال��ت��ي  الزمنية 
اإىل  ت�شل  لرو�شيا،  احلايل  الرئي�ض  بوتني  اإىل  البل�شفية 
ن��ح��و م��ائ��ة ع���ام، ت��ب��دل��ت فيها االأح�����وال وت��غ��رت طبيعة 
الرومن�شية  من  باملنطقة  رو�شيا  حكمت  التي  العالقات 
ي�شفها  ح�شبما   - ال�شارمة  الراجماتية  اإىل  التب�شرية 

املوؤلف.
ي��ن��ُظ��ر امل����وؤل����ف يف ك��ت��اب��ه اإىل ع��م��ل��ي��ة ���ش��ن��ع ال����ق����رار يف 
ال��ك��رمي��ل��ني ح���ول ق�����ش��اي��ا ال�����ش��رق االأو����ش���ط ع��ل��ى ���ش��وء 
ال�شوي�ض  باأزمة  تتعلق  قبل  من  معروفة  تكن  مل  حقائق 
عام 1956، واحلروب العربية-االإ�شرائيلية يف عامي 1967 
ال�شوفيتي  والتدخل   ،1991 ع��ام  اخلليح  وح��رب  و1973، 
اإ�شرائيل، اإىل جانب  اأفغان�شتان و�شيا�شة مو�شكو جتاه  يف 
اخلطوات الراجماتية التي تقود رو�شيا اجلديدة للحرب 
للعراق،  االأمريكي  االح��ت��الل  عن  ناهيك  االإره���اب،  �شد 

واأزمة الربيع العربي واالأزمة ال�شورية.
لقد و�شع املوؤلف نف�شه اأمام مهمة �شعبة وطموحة نوعا 
ما، معربا عن اأمله يف حتقيق جناح ولو جزئي يف خو�ض 
غمار منطقة معقدة وم�شتعلة، واإلقاء �شوء كا�شف جديد 
املنطقة؛  ح��ي��ال  مو�شكو  انتهجتها  ال��ت��ي  ال�شيا�شة  على 
الراهن.  الوقت  يف  اأو  الغارب  ال�شوفيتي  زمنها  يف  �شواء 
يجب  ال��ت��ي  املعطيات  م��ن  م�شتويني  اإىل  امل��وؤل��ف  وي�شر 
بال�شرق  الرو�شية  ال��ع��الق��ات  حتليل  عند  اإليهما  النظر 
وال�شيا�شي  االجتماعي  بالو�شع  يتعلق  اأولهما  االأو�شط؛ 
ال�شوؤون  وك���االت  تعمل  حيث  االأو���ش��ط،  لل�شرق  الواقعي 
ال�شيا�شية  بالهياكل  يتعلق  والثاين  الرو�شية،  اخلارجية 
دت ال�شيا�شة اخلارجية  البروقراطية ال�شوفيتية التي حدَّ
للبالد عر ت�شميم اأيديولوجي معني، وال يزال التعالق 

مع هذه الهياكل �شاريا حتى اليوم.
�شابقيه،  من  تاأثرا  اأق��ل  لكنه  ثالث،  م�شتوى  اأي�شا  ثمة 
ال�شيا�شة  اأو تنفيذ  �شاركت يف ر�شم  التي  بالكوادر  ويتعلق 
معرفة  من  الب�شري  ال��ك��ادر  يعري  ما  كل  مع  الرو�شية 
وج��ه��ل وح��م��اق��ة، وم���ا ي�����ش��ره م��ن م��ع��ت��ق��دات وحت��ي��زات 
وم�شالح، وما ي�شتويل عليه من �شجاعة وجنب، وبكل ما 
الذي  الرابع  امل�شتوى  اأخ��را  وهناك  اأوه���ام.  من  يتلب�شه 
اأي ح�شور  ال��درا���ش��ة؛  ه���ذه  ع��ل��ى  الطبيعي  اأث����ره  ي���رك 
التي  االأح��داث  �شاهد عيان على  ال��ذي كان  نف�شه  املوؤلف 

ي�شوقها يف كتابه، وم�شاركا يف بلورة بع�شها.
ذك��ري��ات��ه حني  م��ن  بقب�ض  اأف��ك��اره  رب��ط  فا�شيلييف  ي��ب��داأ 
ك���ان ي��ع��م��ل م��را���ش��ال جل���ري���دة ال���راف���دا ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة يف 

ُع���م���ان. وب������دءاً م���ن ت��ل��ك امل��رح��ل��ة امل��ب��ك��رة ل��ع��م��ل��ه ك��ان��ت 
االأ�شئلة وال�شكوك ت�شاوره عن ال�شرورة الفعلية لالحتاد 
كانت  ف��اإن  العربية.  اجل��زي��رة  ت��واج��ده يف  ال�شوفيتي من 
ال�شوفيتي مد  ك��ب��رة ك��االحت��اد  احل���ال حُت��ت��م على دول���ة 
اأرج��اء املعمورة، فما هو -اإذن- الو�شع  يدها اإىل خمتلف 
امل���ث���ايل ل��ل��ت��واج��د يف ج���زي���رة ال���ع���رب وال�����ش��رق االأو����ش���ط 
اإذا كان علّي  اأع��رف ما  برمته؟ يقول يف هذا ال�شياق: »ال 
اأعد  ب��ه. مل  و�شمعته وعلمت  راأيته  مِل��ا  اأح��زن  اأو  اأبتهج  اأن 
ع�شوا رومن�شيا يف الكوم�شمول )احتاد منظمات ال�شبيبة 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي��ة(، م�����ش��ت��ع��دا خل��دم��ة ق�شية ال��ن�����ش��ر ال��ق��ادم 
�شبابي.  يف  ُك��ن��ت  ك��م��ا  االأر���ش��ي��ة،  ال��ك��رة  ع��ل��ى  لل�شيوعية 
ُتقبل  مل��اذا  راأ�شي:  على  وال�شوداء  احل��ادة  االأ�شئلة  تتناوب 
الكوكب،  على  تخلفا  املناطق  اأك��ر  يف  ال�شيوعية  االأف��ك��ار 
مثل جمهورية الو�ض التي قمت بزيارتها موؤخرا بينما يف 
الدول املتقدمة كاملجر وت�شيكو�شلوفاكيا واأملانيا ال�شرقية 
ال��ذي  م��ا  ال��دب��اب��ات؟  بوا�شطة  ال�شيوعية  ف��ر���ض  فيجب 
ن��ري��ده م��ن ه��ذا امل��ك��ان وم��ن ال�����ش��رق االأو���ش��ط مبجمله؟ 
جمال  خلق  احل��اج��ة.  عن  يفي�ض  منه  لدينا  ما  النفط؟ 
اقت�شادي؟ لي�ض لدينا �شيء نتداوله معهم. بناء جمتمع 
ا�شراكي ومن ثم م�شاعدته ون�شرته؟ هل نربح اأم نخ�شر 
االحت��اد  اأوالء؟  »نحن«  هم  وم��ن  ال�شيوعية؟  انت�شار  من 
ال�شوفيتي؟ رو�شيا؟ نخبة احلزب؟ االإنتلجن�شيا الرو�شية؟ 
اأي رو�شيا بحاجة الأن  ال�«نحن«  اأج��ل، رمبا ال تكون هذه 
واالأمريكيون  الريطانيون  الع�شكريون  الطيارون  يقوم 
بالتحليق يف �شماء اجلزيرة العربية؛ ذلك الأنهم لو فعلوا 
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قنبلة  مبعية  اإلينا  الطران  على  قادرين  �شيكونون  ذلك 
ذرية.. ح�شنا، ولكن ماذا عن الباقي؟« )�ض:8(.

اأ�شاع  قد  ال�شوفيتي  االحت��اد  اأن  فا�شيلييف  األك�شي  ُيوؤكد 
منه  العربي. ويف حماولة  العامل  الكثر يف عالقاته مع 
من  ب�شل�شلة  ي�شت�شهد  ل��ذل��ك،  مو�شوعي  تقييم  ل��ط��رح 
رو���ض  و�شفراء  دبلوما�شيني  م��ع  اأج��راه��ا  التي  احل���وارات 
االأح���داث.  جم��ري��ات  على  اأيديهم  و�شعوا  مم��ن  �شابقني 
ان��غ��الق املجتمع  اأول��ئ��ك م��ت��ذك��را: »لقد ح��ال  اأح��د  يقول 
ال�����ش��وف��ي��ت��ي ب��ي��ن��ن��ا وب����ني ت��ط��وي��ر ال���ع���الق���ات م���ع ال��ع��امل 
تلقوا  ال��ع��رب  امل��واط��ن��ني  م��ن  االآالف  ع�����ش��رات  ال��ع��رب��ي. 
ف��ق��د عانى  ذل���ك  ال�����ش��وف��ي��ت��ي، وم���ع  تعليمهم يف االحت����اد 
االآالف من املهاجرين ال�شيا�شيني وغرهم من الوافدين 
اال���ش��ت��ق��رار يف  ع��ان��وا م��ن �شعوبة  العربية،  ال��ب��ل��دان  م��ن 
الثقايف  التوا�شل  �ض  يتمخَّ مل  كما  ال�شوفيتي.  االحت���اد 
العربي عن �شيء يذكر. ففي الوقت الذي لعب  الرو�شي 
اأطباء  بينهم:  -وم��ن  العربية  ال��دول  فيه مهاجرون من 
يف  كبرا  دورا  ودبلوما�شيون-  و�شيا�شيون  اأعمال  ورج��ال 
الواليات املتحدة، جندهم عندنا يعملون يف وكاالت االأنباء 
تقنيني يف جمال الرجمة والتدقيق اللغوي ولي�ض اأكر 
من ذلك. لقد عمل امل�شت�شرقون العرب جنبا اإىل جنب مع 
زمالئهم الغربيني يف اجلامعات االأمريكية والريطانية 
العلمية  االأعمال  ون�شر  باإعداد  يقومون  وكانوا  الكرى، 
على قدم امل�شاواة، بينما مل يخرج لدينا كتاٌب قّيم واحد 
يتّوج جمهودا م�شركا بني خبر رو�شي ونظره العربي، 

با�شتثناء القوامي�ض«.
ومن ف�شل يف الكتاب اإىل ف�شل اآخر، ُيتيح املوؤلف لقارئه 
ع خط العالقات التي ربطت االحتاد ال�شوفيتي، ومن  تتبُّ
تفكر  اأن  رغ��م  واالأو���ش��ط،  االأدن���ى  بال�شرق  رو�شيا،  بعده 
و�شلوك القيادة ال�شوفيتية كانا، ولفرة طويلة، م�شوبني 
ال�شيا�شة  اأول���ول���ي���ات  بتعكر  تكفلت  ت��ب�����ش��ري��ة  ب��اأف��ك��ار 
اجلمود  اأن  اإىل  اإ�شافة  العمل،  ع��ن  واإعاقتها  اخلارجية 
ال��ق��رار  �شنع  ع��ل��ى  �شغطا  �شكل  ال�شيوعية  ال��دع��اي��ة  يف 
التي هيمنت  االأج��واء  على  يدلل  مثال  اأف�شل  ال�شيا�شي. 
على طبيعة تلك العالقات ما جاء يف احلديث الذي اأجراه 
موؤلف الكتاب مع �شفر االحتاد ال�شوفيتي يف اجلمهورية 
العربية اليمنية اآنذاك اأوليج بري�شبكني. يقول ال�شفر: 
»لقد �شاعدناهم على خلق ال�شورة التي ت�شبهنا والهياكل 
خرائنا  من  كبرة  جمموعات  لهم  اأر�شلنا  لدينا.  التي 
نرف�شه  ما  بال�شبط  يفعلوا  اأن  بتعليمهم  قاموا  الذين 
االآن. وب�شكل ما نقلنا لهم اأفكارنا ومعها طريقة تفكرنا. 
باأن  �شعرت  ما  اإذا  اأو  اإليك،  باالإ�شاءة  اأحدهم  قام  ما  ف��اإذا 
عليك  ينبغي  ال  حينها  عليك،  بالهجوم  يفكر  م��ن  ثمة 

التفاو�ض مع اخل�شم، واإمنا بادر بت�شليح نف�شك وا�شتعد 
ل�شد الهجوم؛ االأمر الذي ُكنا نفعله باأنف�شنا دائما. فاإن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  قبل  من  تهديد  االأف��ق  يف  الح 
ب��ال��دب��اب��ات  ت��اأي��ي��ده��م  امل���ث���ال( ك��ن��ا ن�شتبق  ���ش��ب��ي��ل  )ع��ل��ى 
والطائرات بدل تقدمي امل�شورة لبدء املفاو�شات والتو�شل 
اإىل بع�ض ال��ت��ن��ازالت. وع��ل��ى ه��ذا االأ���ش��ا���ض، من��ت براعم 

ملغامرة خطرة وغر حم�شوبة« )�ض:205(.
اتخاذ  كيفية  املكا�شفة،  م��ن  كبر  وب��ق��در  امل��وؤل��ف،  ر  ي�شوِّ
القرارات على هام�ض ال�شلطة ال�شوفيتية وتقييم االأو�شاع 
»ج��اء  ذل��ك:  يف  يقول  عليها.  واحل��ك��م  العربي  ال�شرق  يف 
ال�شيا�شة اخلارجية واالقت�شاد  القرارات يف جمال  اتخاذ 
وال�شوؤون الداخلية االأخرى من ِقبل دائرة �شيقة جداً من 
النا�ض؛ وذلك من دون مناق�شة م�شتفي�شة وكافية، واأي�شا 
بها.  تقييمات موثوق  اإب��داء  اأو  الراهني  اإثبات  من غر 
القرارات.  اتخاذ  يف  ال�شائدة  هي  النوايا  تكون  ما  فغالبا 
ال�شرق  ف��اإن كل م�شاألة، مبا يف ذلك م�شاألة  ع��ام،  وب�شكل 
توافقيا بني ثالث جهات:  االأو�شط، يجري احل�شم فيها 
»كي. الدولة  اأمن  وجلنة  اخلارجية  ووزارة  الدفاع  وزارة 

جي.بي«.
اإنَّ النزوع الفطري للبقاء �شمن الهيكلية البروقراطية 
من  االأف��ع��ال  ومالم�شة  ال��راه��ن،  الو�شع  على  للحفاظ 
و�شلت  ق��د  االأف���ع���ال  االأل���ف���اظ حم��ل  واإح�����الل  �شطحها، 
يف ال��ن�����ش��ف ال���ث���اين م���ن ال�����ش��ب��ع��ي��ن��ي��ات اإىل ح���د اجل��ن��ون 
امل��ط��ل��ق. ي��ق��ول امل��وؤل��ف: »ظ��اه��ري��ا، ب��دا ك��ل ���ش��يء مبنظر 
الئق للجمهور. اإنك ت�شاهد برنامج »ال�شاعة« يف التلفزة 
وتقبل كل ما ُيعر�ض عليك، اأكان احلديث عن املفاو�شات 
االأردن��ي��ة.  ال�شوفيتية  اأو  اجلنوبية  اليمنية  ال�شوفيتية 
فكل ما يظهر على ال�شا�شة: الكرميلني، االأطقم املذهبة، 

القم�شان البي�شاء، البدالت الداكنة، كل �شيء يظهُر كما 
ال  اأن  اأح��ٌد  يعلُم  فبالكاد  وباملقابل  يكون.  اأن  عليه  ينبغي 
يجري  م��ن  م��ع  يعرفان  ك��ان��ا  ت�شرنينكو  وال  برجنيف 

التفاو�ض« )�ض:235(.
مل يكن بو�شع الكاتب التغا�شي عن حدث ال�شاعة يف ال�شرق 
ال�شورية  امل�شاألة  اأي  به،  املبا�شرة  رو�شيا  االأو�شط وعالقة 
من  خا�شا  ف�شال  لها  فخ�ش�ض  فيها،  الرو�شي  والتدخل 
بنف�شها  ت��ن��اأَ  ومل  االأ���ش��د  نظام  رو�شيا  دعمت  مل��اذا  كتابه. 
اأن��ه��ا قد  ع��ن اخل��و���ض يف منطقة متفجرة؟ ول��ك��ن، ومب��ا 
دفعت بقواتها اإىل �شوريا، فما هي اأهدافها احلقيقية من 
وراء هذا التدخل اخلطر؟ هذه عينة من االأ�شئلة التي 
ال�شورية؛  بامل�شاألة  املتعلق  الف�شل  يف  فا�شيلييف  ناق�شها 
حيث ي�شتعر�ض اخلطر الذي يتهدد رو�شيا من وراء هذا 
التدخل، بدءاً بالعبء املايل املكلف، مرورا بتعمق �شروط 
االإرهابي  العداء  من  موجة  بظهور  وانتهاء  التدخل  هذا 
املعادي لرو�شيا كردة فعل حمتملة. ويقف الكاتب يف هذا 
على  وامل��وازي��ن  ال�شوري  الو�شع  اأن  حقيقة  على  الف�شل 
اأر�ض الواقع ال تتيح الأي طرف اأن يرفع راية الن�شر؛ اإذ 
ال وجود ملعاير الن�شر يف واقع رجراج، ال يف �شوريا وال يف 

ال�شرق االأو�شط واالأدنى برمته.
وختاما، ي�شع الكتاب الذي بني اأيدينا ال�شيا�شة اخلارجية 
لالحتاد ال�شوفيتي ال�شابق، ورو�شيا التي خلفته، ي�شعها 
يف م���ي���زان ال��ت��ق��ي��ي��م ال���ن���ق���دي وي��ط��رح��ه��ا ع��ل��ى ط��اول��ة 
الت�شريح، معربا يف الوقت نف�شه عن الغمو�ض والتناق�ض 
اللذين اكتنفا تلكم ال�شيا�شة يف خما�شات غر قليلة من 
تاريخها. ويعلن الكاتب �شراحة اأن ال�شيا�شات اخلارجية 
االأدن���ى  ال�����ش��رق  جت��اه  املعا�شر  عاملنا  يف  امل��وؤث��رة  للبلدان 
االأمريكية،  اأو  الرو�شية،  ال�شيا�شة  كانت  �شواء  واالأو�شط؛ 
باحلدية،  اتَّ�شمت  فجميعها  ال�شينية،  اأو  االأوروب��ي��ة،  اأو 
الذي  التناغم  عن  وتخلت  املطامع،  بامل�شالح  وا�شتبدلت 
طريق  لت�شلك  االأدي��ان،  عليه  وحتث  احل�شارة  ت�شتجوبه 

ال�شدامات واالآالم التي تنتج عنها.
---------------------

روسيا  بوتين..  حتى  لينين  من  الكتاب:   -
في الشرق األدنى واألوسط.

- المؤلف: ألكسي فاسيلييف.
- الــنــاشــر: تــســنــتــربــولــيــغــراف، مــوســكــو، 

بالروسية، 2018م.
- عدد الصفحات: 670 صفحة.

أكاديمية ومستعربة روسية
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تركيا أردوغان والتحديات في الشرق األوسط

ألبرتو غاسباريتتو
فاتنة نوفل *

الكتاب هو نتيجة لبحث كان موضوعه محدًدا للغاية وهو السياسة الخارجية التركية. واالهتمام ُمنّصب على سنوات حكم حزب العدالة 
والتنمية، الذي ُيمكن اعتباره الفرع الحديث للحركة اإلسالمية التركية المسماة ) )Milli Gorus “وجهة النظر الوطنية” التي تأسست عام 

1969 من قبل نسمتين أربكان، رئيس الوزراء لعامي 1996-1997 ورئيس حزب )الرفاهية(.
الثاني 2002، بقيادة صاحب  الجمهوري في تشرين  الحزب  الممثلة في  الجمهورية  الفصائل  المنافسة ضد  االنتخابات في  الفوز في  إثر 
الَحد من نفوذ الجيش،  الداخلية، وقبل كل شيء  أنواع من اإلصالحات في السياسة  أردوغان، والذي قام بفرض  الكاريزما رجب طيب 
االتحاد  -إلرضاء  معتدل  إصالحي  خط  واعتماد   ،1923 عام  الحديثة  تركيا  تأسيس  منذ  الدستوري  السياسي  للنظام  الحقيقي  المحور 
األوروبي لالنضمام إليه دون تحفظات تم وصفها كالطموح الكبير للحزب- بالجمع بين قيم التقاليد الدينية لإلسالم التركي التي دفعت 

العلماء إلى تعريفه حزًبا إسالمًيا معتدًلا، وكذلك حزبا ليبراليا محافظا. 
أهمية  األكثر  البلدان  العالقات مع بعض  بمعنى  األوسط،  الشرق  الخارجية مع  السياسة  الجيوسياسي، وتحليل  ناحية موقعها  فمن 
الصلة،  القرار ذي  بمركز صنع  لتركيا وعالقاتها  الخارجية  للعالقات  الحاسمة  األحداث  التركيز على بعض  األوسط من خالل  الشرق  في 
ل عمدا وبوعي من ِقَبل  اكتسبت تركيا موقعا هاما في االستراتيجية السياسية، واالقتصادية والعسكرية، وهو العنصر الذي ُيستغَّ
صناع القرار. فتركيا تقع بالضبط عند تقاطع ثالث مناطق جيوسياسية: أوروبا، من خالل منطقة البلقان والتي سيطرت عليها لفترة أيام 
اإلمبراطورية العثمانية، والتي تتشارك معها بسلسلة من الصراعات والتوترات؛ والقوقاز، أي بعض الجمهوريات االشتراكية السوفيتية 

السابقة؛ والشرق األوسط، مهد العالم اإلسالمي، والتي هي جزء ثقافي منه.

من وجهة النظر املعتمدة لتحليل وتف�شر ال�شيا�شة ال�شرق 
اأو�شطية حلزب العدالة والتنمية، اأجريت الدرا�شة على َنهج 
�شتينيات  منذ  والتي  اخلارجية،  ال�شيا�شة  لتحليل  معريف 
ال��ق��رن امل��ا���ش��ي، ات��خ��ذت نهجها م��ن ت��ق��اط��ع االن�����ش��ب��اط 
العديد  ال��دول��ي��ة.  وال��ع��الق��ات  الداخلية  ال�شيا�شة  ب��ني  م��ا 
لفهم  املعرفية  املقاربة  اأدب��ي��ات  اأغنت  التي  امل�شاهمات  من 
للريطاين  درا�شة  بينها  من  الركية  اخلارجية  ال�شيا�شة 
تنظيماً  االأك��ر  النموذج  بتطوير  قام  ال��ذي  بري�شر  مايكل 
اخلارجية.  ال�شيا�شة  يف  القرارات  و�شياغة  توجهات  لفهم 
التنفيذي،  »ال��ب��ي��ئ��ة«:  عاملي  ب��ني  تفاعل  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و 
مالحظتها  ميكن  م��ادي��ة،  عوامل  ع�شرة  من  يتكون  ال��ذي 
النف�شي  الكمي؛ وذلك  للقيا�ض  قابلة  ما  اإىل حد  مبا�شرة، 
تاأثر  خ��الل  م��ن  للحكومة،  ال��ك��ف��اءة«  »اأه��ل��ي��ة  ع��ن  املنبثق 
فلرة هذه العوامل، ومن »�شور« فردية ل�شناع القرار، اأي 
للعامل من حولهم»عامل  التي لديهم  املعتقدات  جمموعة 
فكري«. التفاعل بني هذين الُبعدين ي�شمح للباحث الذي 
يطبق هذا النموذج احل�شول على �شورة دقيقة للمتغرات 
ال��ق��رار،  �شنع  عملية  يف  تتدخل  التي  امل�شتقلة  الرئي�شية 

والتي تعتر حا�شمة بنظر اأ�شحابها.
ا�شتخدام  ال���ق���رار، مت  �شانعي  ت�����ش��ورات  درا���ش��ة  اأج���ل  م��ن 
يف  مقاالت  عن  عبارة  وه��ي  االأول��ي��ة«،  ب�»امل�شادر  ي�شمى  ما 

ووث��ائ��ق  م��ق��اب��الت  م��ن  امل�شتقاة  والت�شريحات  ال�شحف، 
كان  ذل��ك،  وم��ع  للموؤ�ش�شة؛  الر�شمي  املوقع  على  م��وج��ودة 
االإملام  اأجل  الثانية«، من  ب�»امل�شادر  اإال�شهام  ال�شروري  من 
يتعلق  فيما  النظرية  الناحية  م��ن  اأف�شل  ب�شكل  بامل�شاألة 
بالبعد الداخلي للبيئة، واإعادة البناء التاريخي لالأحداث.

امليل  ب����اأن  االع��ت��ق��اد  اإىل  امل����رء  ق��د مي��ي��ل  االأوىل،  ل��ل��وه��ل��ة 
االإ�شالمي حلزب احلكومة ي�شكل الظروف املثالية لتح�شني 
ال��ع��الق��ات م��ع اجل����ران امل�����ش��ل��م��ني، وال���ذي���ن مت اإب��ع��اده��م 
تاريخيا وفق االجتاه العام الذي كان �شائدا خالل النظام 
االأق���ل،  على  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  ثمانينيات  حتى  اجل��م��ه��وري، 
الذين  كاأولئك  الباحثني،  العديد من  يجذب  ال�شوت  هذا 
على  االإ�شالمي  الطابع  غلبة  على  التاأكيد  حد  اإىل  ذهبوا 
ال�شيا�شة اخلارجية حلزب العدالة والتنمية. وتاأكيًدا على 
االختالف  ب��رز  طبيعية،  وكنتيجة  التف�شري،  اخل��ط  ه��ذا 
ذروت��ه يف  بلغ  وال��ذي  اإ�شرائيل،  مع  متزايد  ب�شكل  الوا�شح 
»مايف  حادثة  اإث��ر  على   2010 ع��ام  الثنائية  العالقات  اأزم��ة 
مرمرة« وقد طالبت تركيا يف حينه بثالثة �شروط الإعادة 
ال�شحايا  اأه��ايل  وتعوي�ض  الر�شمي،  االع��ت��ذار  العالقات: 

ورفع احل�شار عن قطاع غزة. 
الكتاب  ه��ذا  يف  درا�شتها  متت  التي  للظاهرة  اأف�شل  لفهم 
�شيتم التعر�ض لعدد من الق�شايا خالل العقد االأول حلكم 

هناك  الكاتب  نظر  وجهه  فمن  والتنمية.  ال��ع��دال��ة  ح��زب 
اأردوغ��ان  ث��الث �شخ�شيات هي االأك��ر نفوذا: رج��ب طيب 
عام  م��ن  للجمهورية  ورئي�شا   2003 ع��ام  للحكومة  رئي�شا 
 2007 ع���ام  ح��ت��ى  للخارجية  وزي����را  غ���ول  وع��ب��داهلل   ،2014
قبل اأن ي�شبح رئي�ًشا للدولة، واأحمد داوود اأوغلو م�شت�شار 
اأن ي�شبح  اأردوغ���ان ووزي��را للخارجية منذ عام 2009 قبل 
ل�شالح  »اإقالته«عام 2016  لتتم  للحكومة  رئي�شا  عام 2014 

بنايل يلدرمني وزير النقل يف حكومات �شابقة. 
ال�شابقة  املرحلة  يف  االأت��راك  القرار  �شانعي  موقف  درا�شة 
اأمريكي يف العراق يف ربيع عام  للتدخل الع�شكري االأجنلو 
االأق��ل:  على  ل�شببني  خا�ض  ب�شكل  لالهتمام  مثرة   2003
ت�شرين   3 يف  ج��رت  التي  ال�شيا�شية  االنتخابات  اأن  االأول: 
النزعة  ذي  والتنمية  العدالة  حزب  وح�شول   2002 الثاين 
االإ�شالمية املعتدلة بقيادة اأردوغان على اأغلبية 34.4% من 
االأ�شوات، ما مكنه من ت�شكيل حكومة ذات لون واحد تدير 
االأول  احلقيقي  االختبار  يعتر  وهذا  التنفيذية،  ال�شلطة 
لقدرات احلزب. الثاين: اإن احلرب �شد نظام �شدام خلقت 
تركيا  تربط  التي  اخلا�شة  العالقة  على  �شديدا  �شغطا 
ب��ال��والي��ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة )وال��ت��ي حتى ذل��ك احلني 
كانت من املوؤيدين الن�شمام تركيا لالحتاد االأوروبي( مما 
ال�شيا�شة  التوجه يف  �شياغة جديدة يف  نحو  يعتر خطوة 
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اخل��ارج��ي��ة ال��رك��ي��ة يف ال�����ش��ن��وات امل��ق��ب��ل��ة الإع�����ادة تقييم 
العالقات مع دول اجلوار االإقليمي الرئي�شية. هنا مل يتم 
جميع  مع  بل  العراقي  النظام  مع  العالقات  حالة  حتليل 
التحالف  الق�شية، من  هذه  الفاعلة يف  الرئي�شية  اجلهات 
اإىل ق�شية االأك����راد، وال��ع��الق��ات م��ع االحت��اد  م��ع وا�شنطن 
ال�شيا�شي  للنظام  الداخلية  العوامل  ع��بء  اإىل  االأوروب����ي 
الركي. لذلك وبالتحديد، فاإن القرار الذي مت حتليله هو 
التنازل لالأمريكي عن جزء من االأرا�شي الركية يف اجلزء 
اجلنوبي ال�شرقي للبالد املتاخمة لالأرا�شي العراقية للقيام 
ُفتحت  لقد  ���ش��دام.  نظام  �شد  موجهة  ع�شكرية  بعمليات 
التي قدمتها  الدوافع  الرغم من  البالد على  مناق�شات يف 
احلكومة، لكن املكان الذي يتم فيه اتخاذ القرار الر�شمي 
ه��و ال��رمل��ان. وه��ن��ا وب��اخ��ت�����ش��ار، وج��د االأت����راك اأن عليهم 
اخلارجية  ال�شيا�شة  متليها  ال��ت��ي  احل��اج��ات  ب��ني  التوفيق 
االقت�شادية.  الطبيعة  ذات  الداخلية  ال�شاحة  و���ش��رورات 
ومع ذلك، فعندما فهموا اأن احلرب �شت�شبح حتمية، يف اآذار 

2003، مت االتفاق على اإر�شال قوات تركية اإىل العراق.
هو  البداية  منذ  الركي  القرار  ل�شانعي  الر�شمي  املوقف 
عبارات  هناك  كانت  لقد  احل��رب.  حول  الإ�شرائيل  االنتقاد 
االإدان�����ة جت���اه ح��ك��وم��ة اإ���ش��رائ��ي��ل يف ال��ع��دي��د م��ن امل��واق��ف 
اأهمها احلرب على قطاع غزة يف 27 دي�شمر 2008 والذي 
االأمم  م��ن  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب�شحب ع�شوية  ت��رك��ي��ا  ف��ي��ه  ط��ال��ب��ت 
اعتبار منظمات حما�ض وحزب اهلل كم�شدر  املتحدة وعدم 
وفيما  بل جمرد حركات حترير وطني.  ال��دويل  لالإرهاب 
القول:  اإىل  معار�شوها  ذه��ب  فقد  داف��و���ض  بحادثة  يتعلق 
كان على اأردوغ��ان اأال يرك املن�شة بل اإجبار بري�ض على 
القيام بذلك بداًل منه، كذلك يرى املراقبون اأن وراء �شلوك 
وموافقة  الناخبني  اأ���ش��وات  لك�شب  خال�شة  نية  اأردوغ����ان 

حزبه يف �شوء االنتخابات املخطط لها يف اآذار 2009.
اأن��ه وب��ال��رغ��م م��ن تطورالعالقة  االإي����راين جن��د  امللف  ويف 
االق��ت�����ش��ادي��ة ب��ني اإي����ران وت��رك��ي��ا، يبقى ال��ب��ل��دان غرميني 
ال�شرق  يف  ال�شيا�شي  بالتاأثر  يتعلق  فيما  �شواء  اإقليميني، 
االأو�شط وكذلك فيما يتعلق بالهيمنة على اخلطاب الديني 
هو  كما  املنطقة.  االإ���ش��الم��ي��ة يف  احل��رك��ات  على  وال��ت��اأث��ر 
وا�شح من خالل االتفاق النووي مع اإيران، يف هذه املرحلة 
اال�شتخدام  على  لركيا  اإ�شراتيجي  توجيه  اإع���ادة  هناك 
ال�شيا�شي للق�شية الفل�شطينية ل�شحبها من رعاية اإيرانية 
ح�شرية، ما ينطوي على اتخاذ م�شافة بعيدة من اإ�شرائيل. 
دوًرا  والتنمية  العدالة  حل��زب  اخلارجية  ال�شيا�شة  تلعب 
م��ه��ًم��ا يف ال��و���ش��اط��ة ب��ني اإي����ران وال��غ��رب ب��ني ع��ام��ي 2009 
بعيدة  يجعلها  الذي  االأو�شط،  ال�شرق  ناحية  فمن  و2010، 
املتحدة  الواليات  اإ�شرائيل وبالتايل من  ب�شكل متزايد عن 
اأّن  الركي  القرار  اأ�شحاب  اإدراك  االأوروب���ي، مع  واالحت��اد 
فامل�شاألة  عنها؛  التخلي  وا�شنطن ال ميكنهم  مع  العالقات 
التقدم  اإي��ران من  الناتو هو منع  التي يت�شارك بها ع�شوا 

ال��ن��ووي.  ال�شالح  على  احل�شول  نحو  امل��زع��وم  م�شارها  يف 
�شوؤاله  وع��ن��د  اخل��ارج��ي��ة  لل�شيا�شة  ال�شابق  امل�شت�شار  لكن 
واأن��ه��ا  الركية  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة  ت��وج��ه  يف  التغر  ع��ن 
اأجاب  االأو���ش��ط،  ال�شرق  �شوؤون  يف  متزايد  ب�شكل  منخرطة 
اأوروب��ا، لكن الهيكل اجلديد للنظام  اأولوية تركيا تظل  اأن 
الدويل بعد انتهاء احلرب الباردة ي�شع تركيا اأمام حتديات 
ت�شتطيع  االأو�شط، حيث ال  ال�شرق  القوقاز ومن  تاأتي من 
الدولة اأال ت�شتجيب ب�شكل مبا�شر، متبنية �شيا�شة خارجية 

متعددة االأبعاد.
ل�شناع  الكفاءة«  »اأهلية  داخ��ل  االقت�شادي  العامل  اأهمية 
القرار الركي تظهر من جديد مع ن�شوب االأزمة ال�شورية؛ 
ف��ه��ن��اك ���ش��ع��وب��ة م��و���ش��وع��ي��ة م��رت��ب��ط��ة ب��ع��وام��ل داخ��ل��ي��ة 
التحديد  وج��ه  على  االأك���راد  كق�شية  متداخلة،  وخارجية 
تعتر  وال  احل���دود  تعر  وق�شايا  ديناميكيات  تثر  التي 
بال�شرورة تنتمي اإىل البيئة الداخلية، فاأنقرة تتمتع باأعلى 
درجة من ال�شرعية يف املنطقة، ومع الربيع العربي مت خلط 
املمار�شة  خط  اأنَّ  املعروف  وم��ن  جذرية.  بطريقة  االأوراق 
من قبل �شناع القرار يف االأ�شهر االأوىل من االأزمة واندفاع 
الدبلوما�شية  اجلهود  نحو  اأوغ��ل��و  داوود  واأح��م��د  اأردوغ���ان 
للحفاظ على الو�شع الراهن )وهو دعوة االأ�شد مرارا اإىل 
يطلبها  �شيا�شية  باإ�شالحات  القيام  على  وحثه  االع��ت��دال 
ال��ن��ظ��ام ب�شكل  ال��ك��ام��ن يف تغير  ي��وؤك��د اخل��ط��ر  ال�����ش��ع��ب( 
اأن  �شاأنه  من  �شراع  ن�شوء  من  واخل��وف  دم�شق  يف  مفاجئ 
وهي  اجل���ران،  مع  االقت�شادية  بالعالقات  ال�شرر  يلحق 
للتكامل  مهمة  عملية  اإىل  ال��وق��ت  م��رور  م��ع  و�شلت  التي 
التجارية  العالقات  من  والطاقة.  والتجاري  االقت�شادي، 
املكثفة مع دول اخلليج، والعالقات القوية على نحو متزايد 
اإقليم كرد�شتان العراق التي تعتر واحدة من  مع حكومة 
بتنويع  للبالد  ي�شمح  ما  املنطقة  يف  النفط  مناطق  اأغنى 
ورو�شيا  اإي���ران  على  االعتماد  ب��دال من  االإم����دادات  م�شادر 

االأمريكي  م��ع  التحالف  يف  ت��رى  فاإنها  ذل���ك،  وم��ع  ف��ق��ط. 
والذي تعر�ض لعدة هزات، ليعود بقوة ليحتل املكان االأول 
ت��اآك��ل تدريجي  ال��ق��رار، م��ع وج��ود  ل��دى �شناع  يف االأهمية 
احلدود،  على  ال�شالمة  اأن  واإدراكهم  االأ�شد،  مع  للعالقات 
والتي من املحتمل اأن تكون مهددة كنتجة لت�شاعد ال�شراع 
اإط��ارحلف الناتو؛  اإال يف  ال�شوري، والتي ال ميكن �شمانها 
ال���ردد،  م��ن  ف��رة  وب��ع��د  االأول  ت�شرين  يف  تركيا  لتذهب 
االأ�شد  لنظام  �شريحة  ومعار�شة  �شيا�شية،  قفزة  تبني  اإىل 
بالدعم الع�شكري للجي�ض ال�شوري احلر وا�شت�شافة موؤمتر 
املجل�ض الوطني ال�شوري الذي اأن�شئ حديًثا يف ال�شهر نف�شه 
يف  وال�شني  رو�شيا  �شغط  من  الرغم  على  اأرا�شيها،  على 
عن  ال�شادر  االقت�شادي  احل�شار  ودع��م  املعاك�ض،  االجت��اه 

االأمم املتحدة.
وم���ن ه��ن��ا ويف ���ش��وء ال��ت��ح��ل��ي��ل ال����ذي مت اإج�������راوؤه يف ه��ذا 
املا�شية  ال�شنوات  الداخلية خالل  العوامل  الكتاب، ما بني 
والتي هي اقت�شادية باالإجمال، والنمو االقت�شادي القوي 
العدالة  ح��زب  �شنوات حكومة  خ��الل  البالد  �شهدته  ال��ذي 
والتنمية، نتج عن ذلك اإمكانية حتويل نظرها اإىل ال�شرق 
لي�ض  اخلارجية  ال�شيا�شة  عن  بعيدا  ك��ان  وال��ذي  االأو���ش��ط 

فقط الأ�شباب اأمنية بل واقت�شادية كذلك.
القليل من روؤ�شاء الوزراء كان لهم تاأثر كبر على احلياة 
ال�شيا�شية الركية مثل اأردوغان. فقد مار�ض الهيمنة على 
الد�شتور  اأن  م��ع  لركيا،  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  ال�شيا�شة 
ال�شيا�شة  م�شوؤولية  فقط  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  مينح  ال��رك��ي 
اخلارجية. لذلك يرجح الباحثون اأن يف م�شتقبل الرئي�ض 
الد�شتوري الأداء وظائفه.  امليل للتغلب على احلد  الركي 
اأن ذهب اإىل دعم  على اجلانب اخلارجي، كان اخلط العام 
االأن��ظ��م��ة فيما يعرف  امل��ج��م��وع��ات يف االح��ت��ج��اج��ات ���ش��د 
ب«الربيع العربي«، وبخا�شة دعم جماعة االإخوان امل�شلمني 
يف م�شر و �شوريا. وبهذا انتقلت تركيا من �شيا�شة »امل�شاكل 
امل��ع��دوم��ة م���ع اجل������ران« اإىل »ال��ع��دي��د م���ن امل�����ش��اك��ل مع 

اجلران«.
-------------------------------------
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الحج في عصر اإلمبراطوريات: تاريٌخ أوروبيٌّ من الحج إلى مكة 

لوك شانتر

سعيد بوكرامي *
في عصر اإلمبراطوريات االستعمارية كان يتوافد على الحج إلى مكة المكرمة كل سنة ومنذ القرن السابع، آالف المسلمين 
يحافظ على  أّنه كان  إال  الحج  فيها  يتم  التي  الشاقة  الشروط  ورغم  الحجاز.  المقدستين في  المدينتين  المناسك في  ألداء 
المظهر الوحدوي المتميز في العالم اإلسالمي، لكن في المقابل يبدو الحج ألول وهلة أنه لم يحافظ إال على عالقات بعيدة 
ومضطربة مع أوروبا التي تتصرف في أماكن حجيجها الخاصة بها في روما أو بيت المقدس أو سانت جاك وكأنها تتعامل مع 

إحدى مقاطعاتها االستعمارية.

وم���ع ذل����ك، ويف ظ���ل ا���ش��ت��ع��م��ار ج���زء ك��ب��ر م���ن ال��ع��امل 
االإ�شالمي، فاإن القوى اال�شتعمارية االأوروبية، مببادرة 
اختيار  تبني  اإىل  االأح�����داث،  بحكم  م�شطرة  اأو  منها 
التدخل املتزايد يف عمليات تنظيم احلج اإىل مكة. خالل 
اأي م��ا ب��ني 1840 وب��داي��ة 1960 قامت  اأك���ر م��ن ق���رن، 
واإىل حد  واإيطاليا،  بريطانيا وفرن�شا وهولندا ورو�شيا 
على  م�شتاأجرة،  �شفن  ب��اإر���ش��ال  واإ�شبانيا،  النم�شا  اأق���ل، 
امل�شلمني.  احل��ج��اج  جنب  اإىل  وجنبا  موظفوها  متنها 

وكان هذا ي�شتدعي الكثر من االأعمال والوظائف.
امل�شتك�شفني  اأّن  ي��ت�����ش��ور  ك����ان  م���ن  ذل����ك،  ع���ن  ف�����ش��ال 
اأو  اأم��راء حلبيني،  االأوروب��ي��ني قد تنكروا يف �شخ�شيات 
االأحيان،  بع�ض  يف  بحياتهم  وخاطروا  اأفغانيني،  اأطباء 

الأجل ولوج االأماكن املقد�شة املحظورة على الكفار.
مو�شوليني،  بينيتو  اأو  ب��ري��ان  اأري�شتيد  اأن  نعلم  ال��ي��وم 
م��ث��ل ال�����ش��الط��ني امل��م��ال��ي��ك اأو اخل��ل��ف��اء ال��ع��ث��م��ان��ي��ني، 
ق��واف��ل احل���ج؟ ه��ذه  اه��ت��م��وا ب�شكل خ��ا���ض بتنظيم  ق��د 
الكتاب  ي�شعى هذا  ما  للحج هي  اال�شتعمارية«  »املرحلة 
تهتم  االإمراطوريات  كانت  عندما  تعقبها،  اإىل  ال�شّيق 
يف  ال��ن��ف��وذ  على  والتناف�ض  احل��ج  بنظافة  دق��ي��ق  ب�شكل 
الرحالت  الكثر من �شفن  االأحمر من توظيف  البحر 
البحرية اأو اجلنود احلجاج الذين كانوا يعملون عيونا 
بعيدة لر�شد اأو�شاع وحتوالت املنطقة اخلا�شعة للحكم 
ال��ع��ث��م��اين. ي��ق��ول ال��ك��ات��ب اإن ال��ق��وى اال���ش��ت��ع��م��اري��ة مل 
من  جاعلة  التج�ش�ض،  عن  الفرة،  تلك  خالل  تتوقف، 
احلج جماال ملواجهات موؤقتة اأو دائمة. اإّن جتاهل حدود 
امل�شاهمة  اإىل  اأنف�شهم  احلجاج  دفع  قد  االإمراطورية، 
يف خلق حج ا�شتعماري اأي اإىل عي�ض واقع رحالت عابرة 
ل��ل��ح��دود، مم��ا اأث���ار امل��خ��اوف يف ع���ودة االأوروب�����ي، وه��ذه 
الهواج�ض كانت تلقي دائما بظاللها على العالقات من 

وجود موؤامرات حتاك �شد الطرفني امل�شلم وامل�شيحي. 
وعلى مر ال�شنني، كانت اأوروب��ا تراقب حتول احلج اإىل 
ابتكار  اإىل  ت�شعى  تكن  مل  عندما  جماهرية،  ظ��اه��رة 
اأ���ش��ك��ال ج��دي��دة م��ن احل��ج��ي��ج، ق��ب��ل اأن ت��اأت��ي احلقيقة 
اال�شتعمارية الإنهاء اأحالم عظمة هذه »القوى امل�شلمة«.

اهتم، يف  نفهم كيف  اأن  كانتور  يقرح علينا كتاب لوك 
تدريجيا  االأوروبيون  والع�شرين،  ع�شر  التا�شع  القرنني 
كانوا  وكيف  املكرمة(،  مكة  اإىل  )احل��ج  احل��ج  مبمار�شة 
للحج. احلج فر�ض  ال�شكل احلايل  اإعطاء  م�شاركني يف 
مذكور يف القراآن الكرمي. يجب على امل�شلمني جميعهم 
ال���ق���ادري���ن ع��ل��ى ال��ق��ي��ام ب���ذل���ك، احل����ج م����رة واح�����دة يف 
حياتهم اإىل مكة املكرمة، خالل ال�شهر الثاين ع�شر من 
التقومي القمري. لطاملا كان احلج مركزياً للمجتمعات 
وقد  اقت�شادية.  اأو  �شيا�شية  الأ�شباب  �شواء  االإ�شالمية، 
كان ر�شميا يف القرن التا�شع ع�شر حتت احلكم العثماين 
منطقة  وثانيا  اخلليفة  اأي�شا  ك��ان  ال�شلطان  ل�شببني: 
احل��ج��از ك��ان��ت حت��ت و���ش��اي��ة اإ���ش��ط��ن��ب��ول. لكن »ال��ق��وى 
القوى  بتدخالت  تقبل  تكن  مل  الرئي�شية  االإ�شالمية« 
االأوروبية التي ترى فيها حماولة لفر�ض هيمنتها. ويف 
�شياق هذا ال�شراع والتناف�ض اأ�شبح احلج حمط اهتمام 
ال��ت��ي ك��ان��ت ت���ويل، فيما م�شى،  ال��ع��وا���ش��م االأوروب���ي���ة، 

اهتماما حمدودا بهذه املنطقة.
والبطيء  التدريجي  التواجد  االأول  الف�شل  ي�شتح�شر 
ك��ان��وا قد  ف���اإذا  ل��الأوروب��ي��ني يف �شبه اجل��زي��رة العربية. 
القرن  ع��رف��وا منطقة احل��ج��از منذ وق��ت ط��وي��ل، حتى 
التا�شع ع�شر، فاإن اهتمامهم باملنطقة كان �شعيفا ن�شبياً. 
وقد دفعت بعثة بونابرت اإىل م�شر وتنمية التجارة عر 
التمثيل  تثبيت  اإىل  االأوروب���ي���ة  ال��ق��وى  االأح��م��ر  البحر 
للحجاز.  الرئي�شي  امليناء  وه��و  ج��دة،  يف  الدبلوما�شي 

كان االأوروبيون، يف بداية القرن التا�شع ع�شر، ُيظهرون 
ا العالمات االأوىل لعدم الثقة جتاه احلج ويريدون  اأي�شً
و�شع اإطار له. ومع ذلك، فاإّن هذا الرتيب معقد ب�شبب 
للمحاوالت  ال��ع��داء  يظهرون  ك��ان��وا  املكيني  اأّن  حقيقة 
االأوروبية للدخول اإىل االأماكن املقد�شة واأّن العثمانيني 

يرددون يف ال�شماح لالأوروبيني بالتدخل يف احلج.
اللذين  ال�شببني  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  ال��ف�����ش��الن  ي��ت��ن��اول 
من  احل��ذر  اإىل  اال�شتعمارية  االإم��راط��وري��ات  يدفعان 
عليه:  ال�����ش��ي��ط��رة  يف  ال��رغ��ب��ة  نف�شه  ال��وق��ت  ويف  احل���ج 
هذين  جن��د  االإ���ش��الم��ي��ة.  والقومية  ال�شحية  الق�شية 
املو�شوعني يرددان كالزمة متناق�شة يف تقارير احلج 
املكرمة  مكة  بني  النقل  و�شائل  حت�شني  اإّن  االأوروب��ي��ة. 
وب��ق��ي��ة ال��ع��امل االإ���ش��الم��ي ي��زي��د ب�شكل م��ل��ح��وظ ع��دد 
هذه  �شنوياً.  املقد�شة  االأم��اك��ن  ي��زورون  الذين  احلجاج 
انت�شار  ت�شريع  على  تعمل  للحجيج  املتزايدة  التدفقات 
بع�ض االأمرا�ض الوبائية مثل الكولرا، التي ال تق�شي 
باقي  على  اأي�شا  ولكن  احل��ج��از  احل��ج��اج، فقط يف  على 
يقلق  ال��وب��ائ��ي  االنت�شار  ه��ذا  مثل  امل�شتعمرات.  �شكان 
املدن االأوروبية ويدفعها اإىل عقد العديد من املوؤمترات 
بطيء  تطبيقها  املقرحة  التدابر  اأّن  غ��ر  ال��دول��ي��ة. 
واحلجاج  للعثمانيني،  العديدة  التحفظات  ب�شبب  جداً، 
اأي�شا  االأوروب��ي��ون يخ�شون  االأوروب��ي��ة.  القوى  بع�ض  اأو 
االآون��ة،  ذو بعد متخّيل يف تلك  امل��رة  ه��ذه  ثانيا،  خطرا 
احلج.  اإليها  يدعو  التي  االإ�شالمية  الوحدة  يف  ويتمثل 
ومم��ا ي��ع��زز ه��ذا اخل���وف م��ن ال��وح��دة االإ���ش��الم��ي��ة التي 
ميكن اأن توؤدي اإىل ثورة يف االإمراطوريات االإ�شالمية، 
بريطانية،  م�شتعمرة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  الهند  يف  ح��دث  كما 
ويف  و1858   1857 ب��ني  م��ا  ال�شيبوي  ث��ورة  فيها  ووق��ع��ت 
اأوروبا بوا�شطة ال�شلطان العثماين عبد احلميد الثاين 
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)1879-1909(، الذي لعب بهذه الورقة ملحاولة تعطيل 
فقدان العثمانيني لنفوذهم على ال�شاحة الدولية.

يعي�ض  موؤقتة  زمنية  ف��رة  بالتاأكيد  ه��و  احل��ج  ك��ان  اإذا 
االإ�شالمي  )املجتمع  االأمة  بوحدة  �شعورا  فيها احلجاج 
وقت  اأي  يف  يتحول  مل  ال�شعور  ه��ذا  اأّن  يبدو  ال��ع��امل��ي(، 
اإىل مت���رد ح��ق��ي��ق��ي. ومل��واج��ه��ة وه���م ال��ت��ه��دي��د ال��ن��اج��م 
الدفاع عن  االأوروب��ي��ون  ح��اول  االإ�شالمية،  الوحدة  عن 

اأنف�شهم كقوى جديرة بحماية امل�شلمني.
يف الف�شل الرابع مييط الكاتب اللثام عن ال�شعوبة التي 
فقد  احلجاز؛  يف  وجودهم  لتاأكيد  االأوروب��ي��ون  واجهها 
كان احلظر املفرو�ض على غر امل�شلمني الذين يدخلون 
مكة وكذا امل�شاعر املعادية الأوروبا يدفع القنا�شل للبقاء 
ب��ع��ي��دا يف احل���ي االأوروب������ي يف ج����دة. ك��م��ا ك��ان��ت ت��واج��ه 
على  االأوروبية �شعوبة يف احلفاظ  القن�شليات  دواوي��ن 
املر�شحني  الدبلوما�شيني  الأّن  قن�شلي متوا�شل،  ن�شاط 
لهذه املنا�شب قليلون جدا وبع�شهم يعنّي حتت ظروف 
خا�شة و�شغوط ملحة، باالإ�شافة اإىل ذلك، فاإن التنظيم 
اأوال ب�شبب نق�ض  الفعلي للحج يعد خارج �شالحياتها، 
املوارد الب�شرية اأو املالية وثانيا الأن التنظيم هو يف املقام 
االأول من اخت�شا�ض �شرفاء مكة. هذه احلدود كلها مل 
متنع االأوروبيني من الرغبة يف التاأطر االداري، بكيفية 
اأكر اأو اأقل، للحجاج عند اأر�شفة النزول اإىل جدة، كما 
يذكر الكاتب يف الف�شل اخلام�ض. اإن االإجنليز، من اأجل 
للحجاج  ي�شمحون  الهند،  يف  امل�شلمني  اإغ�شاب  جتنب 
تنظيم  حاولوا  الفرن�شيون  و  اأنف�شهم،  بتنظيم  الهنود 
احلجاج املغاربيني بطريقة مبا�شرة. لكن هذا التنظيم 
لي�ض ثابتا جداً ما دام هذا اجلانب يق�شم مهام االإدارات 
املختلفة امل�شوؤولة عن املناطق االإ�شالمية. وبالتوازي مع 
الر�شمي على احلج،  املختلفة لالإ�شراف  املحاوالت  هذه 
بال�شوق  املختلفة  ال��ب��ح��ري��ة  ال�شحن  خ��ط��وط  اه��ت��م��ت 
وم��ا قد  اآالف احل��ج��اج  نقل  املتمثل يف  ال��ه��ام  ال��ت��ج��اري 

يحتاجونه من موارد وما �شتجلبه من اأموال.
ال�شراع  كان ميثله  فيتحدث عما  ال�شاد�ض،  الف�شل  اأّما 
الأن  اأواًل،  احل����ج.  ق�شية  يف  حت���ول  م��ن  االأول  ال��ع��امل��ي 
موا�شم  ع��دة  نظمت  والفرن�شية  االإجنليزية  الدولتني 
احلكومات  ت�شتاأجرها  التي  فال�شفن  مرموقة:  حجيج 
اإىل  امل�شلمني  حتمل  كانت  البحرية  ال��ق��وات  وترافقها 
احلجاز. هناك، ت�شتقبل ال�شلطات املكية احلجاج مبودة 
ا�شتعدادها  ع��ن  اال�شتعمارية  ال��ق��وى  تعر  كما  ك��ب��رة 
لتقدمي خدماتها املتعددة. وهنا بداأ العثمانيون يفقدون 
الذين كانوا  الها�شميني  ال�شيطرة على احلجاز ل�شالح 
امل�شاهمني الرئي�شيني يف االنتفا�شة العربية لعام 1916. 
العائلة  لهذه  املطاف  نهاية  يف  االنتفا�شة  �شمحت  وقد 

املكية باأن تطالب بلقب امللك. وهنا �شيخ�ش�ض االإجنليز 
دعًما كبرا للملك اجلديد بينما �شي�شتبعد الفرن�شيون 
عن �شاحب ال�شيادة الذي يطالب بت�شكيل احتاد عربي 
ح�شاب  على  ���ش��وري��ا،  اإىل  العربية  اجل��زي��رة  م��ن  عظيم 
امللكية  اأن  اإال  ولبنان.  �شوريا  يف  الفرن�شية  الطموحات 
التفوا  الذين  الوهابيني،  خ�شومها  �شتواجه  الها�شمية 
ح���ول اب���ن ���ش��ع��ود و����ش���ان���دوه ل��ت��اأ���ش��ي�����ض مم��ل��ك��ة ج��دي��دة 
نفوذه  االأخ��ر من فر�ض  7(. وقد متكن هذا  )الف�شل 

ب�شرعة على االأماكن املقد�شة يف عام 1925.
تركز الف�شول 8 و9 و10 على احلج خالل فرة ما بني 
احلربني. خالل الع�شرين �شنة التي تف�شل ال�شراعني 
املغاربيون  �شتعرف تطورات مهمة: فاحلجاج  العامليني، 
�شي�شبحون اأقل عددا، يف حني اأّن احلجاج املعوزين كانوا 
حجاج  بينما  ع�شر،  التا�شع  القرن  خ��الل  ج��داً  كثرين 
االأثرياء،  امل�شلمني  من  الغالب  يف  هم  الع�شرين  القرن 
كانوا ي�شتغلون احلج لزيارة ال�شرق االأو�شط. ي�شجع هذا 
التطور اأي�شاً القوى االأوروبية على تطوير تنظيم نوع 
االأوىل.  العاملية  امل��وروث من احل��رب  الراقي،  من احلج 
وكان على هوؤالء احلجاج املي�شورين اأن ميجدوا ويعظموا 
القوى اال�شتعمارية لدى ال�شلطات املكلفة باحلج. خالل 
فرة ما بني احلربني، يف هذه الفرة اأي�شا قامت اململكة 
ال�شعودية اأي�شاً بتحديث احلج حتديثا تدريجيا ودقيقا، 
وذلك باإدخال ال�شيارات لنقل احلجاج بني مكة واملدينة 

اأو بني جدة ومكة وتوفر اإقامة الئقة.
مت���ّي���ز ال���ن���زاع ال��ع��امل��ي ال���ث���اين ب��ت��ق��ل�����ض ع����دد احل��ج��اج 
)ال��ف�����ش��ل11(. وق���د ح��اول��ت ال��ق��وى االأوروب����ي����ة اإع����ادة 
االت�������ش���ال مب���م���ار����ش���ات احل�����رب ال��ع��ظ��م��ى وال���رح���الت 
نهاية  متثل  كثرا.  ذل��ك  يف  تنجح  مل  لكنها  الر�شمية، 
ال�شراع العاملي تغيرات جذرية يف العمليات التنظيمية 

التجارة  اتفاقية  زادت  و 13(. كما  للحج )الف�شالن 12 
يف  ال�شعودية  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ب��ني 
الذهب  ا�شتخراج  عمليات  م��ن  كبر  ب�شكل   1945 ع��ام 
االأ����ش���ود واالإي������رادات املتعلقة ب��ذل��ك. وم���ع دخ���ول ه��ذه 
بتحديث  ال�شعودية  اململكة  �شتبداأ  اجل��دي��دة،  االأم���وال 
البرول  جت��ارة  �شت�شمح  كما  املقد�شة.  واالأم��اك��ن  ج��دة 
واالإ�شالمي،  العربي  العامل  يف  التاأثر  �شيا�شة  بتطوير 
اأ�شبح  كما  اإفريقيا.  وغ��رب  اإفريقيا  �شمال  ذلك  يف  مبا 
بداأت  التي  اال�شتعمارية،  القوى  الحتجاج  و�شيلة  احلج 
تتخلى تدريجيا عن اأية حماولة لتاأطر هذا احلج الذي 

وا�شل االنفالت منها.
اأن املوؤلف مير ب�شرعة على بع�ض االأ�شئلة.  من املوؤ�شف 
ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال ، ك����ان م���ن امل��م��ك��ن ت��ق��دي��ر درا����ش���ة 
تف�شياًل  اأكر  درا�شة  اأو  القن�شلي  لل�شلك  بيزوغرافية 
ن��ق��ل احل��ج��اج. ميكن  امل�����ش��وؤول��ة ع��ن  ل�����ش��رك��ات ال�شحن 
التي  التحريرية  بع�ض اخليارات  اأخ��راً  اأن يجد  للمرء 
من املحتمل اأن تزعج القراء اجلدد على الثقافة العربية 
االإ�شالمية. هذه املالحظة ال�شغرة ال يجب اأن تخفي 
اأهمية الكتاب الذي بحث يف جوانب غر مطروقة كثرا 
ح��ول م��ا ميثله احل��ج االإم���راط���وري؛ الأّن م��ا يعر�شه 
ودبلوما�شية  واق��ت�����ش��ادي��ة  �شيا�شية  اأ�شئلة  م��ن  ال��ك��ت��اب 
االأوروب��ي��ون عن احلج  ع��ادة  ي�شاألها  التي  واأيديولوجية 
اأو مهتم. وجتدر  دار���ض  هو مبثابة منجم تاريخي لكل 
امل���وؤرخ جن��ح، رغ��م تعقيدات  اأّن  االإ���ش��ارة يف االأخ���ر اإىل 
املو�شوع وح�شا�شيته، يف اإنتاج درا�شة غنية وحمفزة على 
درا�شة مراحل اأخرى من فرات احلج. اإّن اقراح تاريخ 
ال��ع��دي��د من  العمل وم��ق��ارن��ة  اإىل  ي��دف��ع  اأوروب����ي للحج 
احلج  بعمليات  اال�شتعمارية  االإم��راط��وري��ات  ع��الق��ات 
درا�شة  تكون  اأن  ينبغي  لكن  للغاية.  واملتنوعة  املعقدة 
االإجنليزية  هي  اإمراطوريات  بخم�ض  مت�شلة  مقارنة 
والفرن�شية والرو�شية والهولندية واالإيطالية، والرجوع 
ويف  احلجازية.  امل�شادر  بع�ض  معاجلة  اإىل  بال�شرورة 
املت�شل  للتاريخ  الكتاب مثاال جيدا  النطاق، يعتر  هذا 

باحلج والعالقات الدولية.
-------------------------------------
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سلسلة الدراسات اإلباضية والعمانية:

 المجلدان الثالث والرابع

فاطمة بنت ناصر *
 المؤتمر األول في أوروبا لمناقشة اإلباضية حمل عنوان: »اإلباضية ودراساتها وسلطنة عمان«، حيث انقسمت فيه أوراق العمل 
إلى قسمين: األول: تاريخ اإلباضية؛ والذي يتناول تاريخ اإلباضية ودور الدراسات االستشراقية وأبرز رجاالت هذا المذهب باإلضافة 
إلى وجهة نظر اإلباضية في بعض القضايا الخالفية كصفات اهلل. كما تم استعراض كيف تكونت الهوية اإلباضية وتطورت 

شرائع اإلباضية على ضوء هذا التشكل.
والمتتبع للتاريخ اإلباضي، يجد أن بدايته تعود للنصف األول من الهجرة بعد حادثة الفتنة، ورفضهم التحكيم بين معاوية 
وعلي -كرم اهلل وجهه- وبعدها خرُجوا للبصرة، وتمت مالحقتهم، فتفرقت مجموعاتهم للشرق وللغرب. غير أن ُعمان تعتبر 

حاضرة اإلباضيين األكثر ازدهارًا، والتي أسهمت بفضل تراثها البحري في نشر اإلباضية في الساحل اإلفريقي.

ومن  للعراق،  و���ش��واًل  املدينة  يف  الن�شاأة  تلك  وم��ن 
 ،)Wilkinson( بعدها اإىل ُعمان التي ي�شفها
ب��ال��ب��ي�����ش��ة »ال���ت���ي اأت�����ت م���ن امل���دي���ن���ة، وف��ق�����ش��ت يف 
الرحلة  لهذه  وك��ان  ُع��م��ان«.  اإىل  وط���ارت  الب�شرة، 
من  وكغره  االإبا�شي.  الفكر  ت�شكيل  يف  كبر  دور 
االإب��ا���ش��ي �شغف  امل��ذه��ب  اأث���ار  امل��دار���ض االإ�شالمية، 
وقد  واالأم��ري��ك��ان.  االإجنليز  خا�شة  امل�شت�شرقني، 
اال�شت�شراق  علوم  بتطور  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  ت��ط��ورت 
البدء كانت هناك نظرة �شطحية  ب�شكل عام؛ ففي 
اخل���وارج  ف��رق  ك��اأح��د  بب�شاطة  االإب��ا���ش��ي��ني  �شنفت 
املت�شددة، غر اأن هذه الدرا�شات ما لبثت اأن تعمقت 
لتفهم الفكر االإبا�شي وتغر الكثر من تعاميمها 
ال�شابقة؛ وذلك باطالعهم على م�شادر جديدة مل 
من  ال�شادرة  كاملوؤلفات  البدايات  يف  عليها  يطلعوا 
زجنبار واجلزائر وُعمان الأقالم اأعالم هذا املذهب 

كنور الدين ال�شاملي وحممد يو�شف اأطفي�ض.
اأق�شى  م��ن  لالإبا�شية  اجل��غ��رايف  االم��ت��داد  ورغ���م 
املغرب العربي وحتى ُعمان، كان التوا�شل الفكري 
ح��ا���ش��راً غ��ر اأن اال���ش��ت��ع��م��ار ال��غ��رب��ي االإم��ري��ايل 
اأ���ش��ه��م ب�شكل ك��ب��ر يف ع���زل اأو����ش���ال ه���ذا امل��ذه��ب، 
امل��ذه��ب يف  اأت��ب��اع  تنبَّه  وق��د  عليه.  العزلة  وف��ر���ض 
لطباعة  وج��ود مطبعة  اإىل �شرورة  العربي  املغرب 
��وه��ا )امل��ط��ب��ع��ة ال��ب��ارون��ي��ة(  ال��ف��ك��ر االإب��ا���ش��ي و���ش��مُّ
ك���ان م��ق��ره��ا يف ال��ق��اه��رة. وم���ن امل�����ش��ائ��ل امل��ع��روف��ة 
واخل��الف��ي��ة ب��ني امل��ذه��ب االإب��ا���ش��ي وم��ذه��ب ال�شنة 

هناك  حيث  اهلل«؛  و�شفات  االإلهية  »ال��ذات  م�شاألة 
هذه  ح��ول  وال�شيعة  واملعتزلة  االإبا�شية  بني  ت��الٍق 

نة. امل�شاألة اأكر من ال�شُّ
هذا  وي��ت��ط��رق  االإب��ا���ش��ي��ة؛  حا�شر  ال��ث��اين:  الق�شم 
الق�شم اإىل الواقع االإبا�شي احلديث، واالأدوار التي 
النه�شة  منذ  ال��ُع��م��اين  احلا�شر  ت�شكيل  يف  لعبها 
امل��وؤل��ف��ات  تعر�شت  ك��ي��ف  ي�شتعر�ض  ك��م��ا  امل��ب��ارك��ة. 
االإبا�شية احلديثة مل�شاألة اخلوارج. وتعد )اخلوارج( 
موؤلفاتهم  ت���زال  وال  ل��الإب��ا���ش��ي��ني،  م��الِزم��ة  تهمة 
على  االإبا�شيون  ُي�شر  حيث  بالنفي؛  لها  تتعر�ض 
وهو  اخل��وارج  وبني  بينهم  فرقا جوهريا  اأنَّ هناك 
ا  فكريًّ للمخالفني  القتل  )اال�شتعرا�ض:  رف�شهم 
اأو ال��ق��ت��ل االأي���دي���ول���وج���ي(، ول���ع���لَّ اأب�����رز امل��وؤل��ف��ات 
التف�شيلية يف هذا ال�شاأن كتاب »اخلوارج واحلقيقة 
فند  ال��ذي  ال�شابعي،  �شليمان  بن  لنا�شر  الغائبة« 
اأن اخل���وارج ع��دة فرق،  ب��االأدل��ة  فيه التهم، واأث��ب��ت 
»املُ��ح��ّك��م��ة«  ت��اري��خ��اً  ُيطلق عليهم  ك��ان  واالإب��ا���ش��ي��ة 
و«احلرورية«. اأما اخلوارج، فقد كان يطلق لفًظا على 
فرق مت�شددة؛ منها: االأزارقة. هذا الكتاب �شدر يف 
كان  الثمانينيات  ومنت�شف  الت�شعينيات  ويف   ،1999
املناكفات  ب�شبب  كبراً  االإبا�شي  الفكري  الن�شاط 
على  انعك�شت  فعل  ردود  ه��ن��اك  فكانت  ال��وه��اب��ي��ة، 
وكتب  حما�شرات  من  الداخلي  االإبا�شي  الن�شاط 
اإبا�شية  اال�شتعانة مبوؤلفات غر  وكذلك  وغرها، 
نور  م��ن  »قب�ض  ال�شابوين  علي  ب��ن  حممد  ككتاب 

الدولة،  اأما  نة.  ال�شُّ اأب��رز علماء  اأحد  القراآن«، وهو 
فاإنها ترعى كافة االأطياف املذهبية، وتفر�ض على 
االأن�شطة  اتخاذ  االإبا�شية عدم  فيهم  اجلميع مبن 

ال�شرية واالإعالن عنها قبل ال�شروع بها.

قراءة  )اإع��ادة  االإبا�شي  الكالم  علم  الرابع:  املجلد 
امل�شادر وبحوث املتخ�ش�شني( 

التي  البحثية  االأوراق  معظم  املجلد  ه��ذا  ن  يت�شمَّ
مت يف موؤمتر علم الكالم االإبا�شي، والذي ُعقد  ُقدِّ
يف جامعة )Naples( االإيطالية يف العام 2012. 
اإىل تناول ق�شايا متنوعة وجوانب  املوؤمتر  وهدف 
خم��ت��ل��ف��ة ل��ع��ل��م ال���ك���الم االإب���ا����ش���ي، وم����ا زاد ث���راء 
د مناهج البحث والتق�شي.  البحوث املقدمة هو تعدُّ
وقد مت تق�شيم املجلد اإىل اأربعة اأق�شام؛ �شن�شتعر�ض 

اأهم ما جاء فيها:
1- حماولة تقييم املنظور التاريخي لالإبا�شية:

تتعلق  جوانب  الق�شم  هذا  يف  باحث  كل  ي�شتعر�ض 
االإبا�شية  ب��ني  التقاطع  م��ث��ل:  االإب��ا���ش��ي��ة؛  بتاريخ 
االإ�شالم  يف  االأوىل  احلركات  من  كونهما  واملعتزلة 
ال��ت��ي انتهكت م�����ش��ار امل��ع��ار���ش��ة امل��ع��ت��دل��ة وال��ت��اري��خ 
االإبا�شي. لعل اأهم ما جاء هنا هو التقارب الكبر 
بني الفرقتني؛ حيث اإنَّ كال منهما ن�شاأ يف الب�شرة 
يف الفرة االأموية، اإال اأن االإبا�شية باعتبارها فرقة 
راف�شة للتحكيم، فقد خرجت من رحم فرة اأقدم 
على  اخل���روج  جت��ي��زان  ق��د  الفرقتان  املعتزلة.  م��ن 
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ا�شتخدام  ينبذان  اأنهما  اإال  جائراً،  كان  اإن  احلاكم 
الفرق  من  وغرهم  املعتزلة  عك�ض  وعلى  العنف. 
ال��ت��ي ظ��ه��رت ون�����ش��رت اأف��ك��اره��ا ب�شكل ع��ل��ن��ي، ف��اإن 
ال�شرية،  على  اعتمدت  ن�شاأتها  ولظروف  االإبا�شية 
اإال اأن هذه ال�شرية زالت اأو )هكذا يظن( بعد تطور 
املذهب واكتمال تاأ�شي�شه يف القرن الثاين للهجرة، 
وحتولت فيها االإبا�شية من حركة �شرية اإىل فرقة 
كالمية ح�شب ما يراه الباحث ر�شوان ال�شيد مثاًل. 
وهناك من ال يتفق معه ويرى اأن االإبا�شية فرقة ال 
تعتمد على اإ�شهار اأفكارها على عك�ض املعتزلة الذين 

كانوا اأكر جهراً وعالنية.
ا على �شعيد تعامل االإبا�شية يف ُعمان مع املناخ  اأمَّ
االإ�شالمي ال�شيا�شي يف عهد االأمويني والعبا�شيني، 
وا يف حيادهم ورف�شهم للخلفاء، ولكن  فقد ا�شتمرُّ
دون مواجهة حربية. كما اأنهم مل ي�شاندوا اأية فرقة 
 Josef من اخلوارج. كانوا -ح�شب كالم الباحث
Van Ess- يريدون مزاولة جتارتهم والعي�ض 
ب�شالم؛ فحني تقاتل النا�ض يف الب�شرة �شد املن�شور 
الب�شرة  اأي طرف، بل هجروا  االإبا�شية  ي�شاند  مل 

وغادروها.

2- اإعادة قراءة امل�شادر االإبا�شية:
يف هذا الق�شم، ا�شتعرا�ض ودرا�شة لعدد من موؤلفات 
���ش��ي��وخ اإب��ا���ش��ي��ة ُع��م��ان وامل���غ���رب ال��ع��رب��ي؛ واأه��م��ه��ا 
ك��ت��اب اب��ن ���ش��الم االإب��ا���ش��ي، وك��ت��اب ال�����ش��رة جامع 
االإبا�شية من  املوؤلفات  اأم��ا  اأب��ي قحطان بن خالد. 
ال�شمال االإفريقي؛ فمنها كتاب »الدليل والرهان« 
للوارجالين، وكتاب »املوجز« الأبي عمار عبدالكايف، 
و«�شر م�شائخ جبل نفو�شه« للبغطوري... وغرها 

من املوؤلفات.

3- اخلطاب الكالمي لدى االإبا�شية:
اأهمها:  كالمية؛  م�شائل  ع��دة  الق�شم  ه��ذا  َت��َن��اول 
القراآن، ومفهوم  تعاطي االإبا�شية مع م�شاألة خلق 
بفهوم  اجلهاد  وعالقة  التكليف  وم�شاألة  اخلطيئة 
موقف  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ل��ل��خ��وارج(،  )ن�شبة  اخل��ارج��ي��ة 
االإب���ا����ش���ي���ة م���ن ال���ع���ب���ودي���ة واإل���غ���ائ���ه���ا وجت��رمي��ه��ا 
ما  اإىل  ا�شتند  اأن���ه  اإال  �شيق  بحث  وه���ذا  ال��الح��ق، 
نرى  امل�شتقبل  يف  ولعلنا  فقط،  اإطفي�ض  اب��ن  قاله 

درا�شة مماثلة ت�شتغل على الفكر االإبا�شي الُعماين 
بخ�شو�ض  اأم��ا  الق�شية.  ه��ذه  ح��ول  نظره  ووجهة 
دري��دي،  ُمعز  فيقول  واالختيار،  والقدرة  التكليف 
الثاين للهجرة مل  القرن  االإبا�شيني خا�شة يف  اإنَّ 
اأن  يعتقد  وه��و  امل�شائل،  ه��ذه  يف  بالتعمق  ين�شغلوا 
االإبا�شيني ركزوا ب�شكل كبر يف التاأكيد على قدرة 
اهلل الكلية، وتر�شيخ هذه الفكرة يف �شتى املجاالت، 
خ��ا���ش��ة يف حم���دودي���ة ح��ري��ة االإن�������ش���ان اأم�����ام ه��ذه 

القدرة.

4- علم الكالم االإبا�شي املعا�شر:
م�شاألة  من  االإبا�شية  موقف  ا�شتعرا�ض  متَّ  وفيه، 
روؤية اهلل، اإ�شافة ملو�شوع القيم االإبا�شية واالإ�شالم 

املعا�شر والفكر االإبا�شي املعا�شر يف �شمال اإفريقيا، 
يف  اأطفي�ض  يو�شف  حممد  ال�شيخ  فكر  واإ�شهامات 
خمطوطة  يف  وبحث  االإب��ا���ش��ي،  الكالم  علم  تطور 
غر من�شورة البن اأطفي�ض ت�شمى »مبحث الفرق«، 
ودور االإمام ال�شاملي يف علم الكالم، وبحث يف كتابه 

»م�شارق اأنوار العقول«.
-------------------------------------

)ُمؤتمر جامعة  اإلباضية  الثالث: عن  المجلد 
Aristotle - اليونان 2009(.

* كاتبة ومترجمة ُعمانية
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توحيد العالم: فقدان تعدد المعنى والتنوع

توماس باور
رضوان ضاوي *

    استقبل القراء والمتخصصون والنقاد في العالم الناطق باأللمانية والعالم العربي كتابات  المستعرب األلماني باور بكثير من 
االهتمام، بما في ذلك كتابه المهم »ثقافة االلتباس. تاريخ آخر لإلسالم« )2011(. في كتابه »توحيد العالم: عن فقدان تعدد المعنى 
واالختالف«، يعرض الكاتب تأمله النقدي الجديد في معاني الغموض وااللتباس، وكيف تم القضاء على الغموض بشكل متزايد 
وفنية  ودينية  وسياسية  اجتماعية  مجاالت  من  كثيرة  أمثلة  تناول  أطروحته،  األلماني  الباحث  يبرر  ولكي  األوروبية.  الحداثة  منذ 
متعددة. ويمكن اعتبار هذا الكتاب مدخاًل علميا إلى مسألة الغموض، ويستهدف بطريقة سلسلة وبسيطة شريحة واسعة من 

القراء بمختلف اهتماماتهم، كما يحتوي على معلومات تهم الباحثين المهتمين بالعلوم.

ي��ف��ت��ح ه���ذا ال��ك��ت��اب جم����ااًل م��ع��رف��ي��ا ل��ل��و���ش��ول اإىل ال��ب��ح��وث  اإذاً   
الثقافية والتنوع وي�شجع على حتمل  التعددية  احلالية يف جمال 
تعدد  فقدان  عن  العامل:  »توحيد  فكتاب  والتناق�شات،  الغمو�ض 
امل��ع��ن��ى وال��ت��ن��وع« يحفز ب��ال��ت��اأك��ي��د ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، وي��ع��د مبعرفة 
الدرا�شات  جم��ال  يف  الفتي  البحثي  املجال  لهذا  ومن�شفة  مميزة 
تزيل  اجل��دي��دة  توما�ض  واأط��روح��ة  االإن�شانية.  وال��ع��ل��وم  امل��ق��ارن��ة 
حتمل  على  وت�شاعد  التناق�شات،  م��ع  التعامل  على  قدرتنا  ع��دم 
فااللتبا�ض  بالظهور:  املتناق�شة  للم�شاعر  وال�شماح  التقلبات، 
والغمو�ض والتناق�ض يعني كيفية ا�شتع�شاء االأ�شياء واالأ�شخا�ض 
على الت�شنيف والو�شوح. فانطالقاً من الفهر�ض ميكن اأن ننتبه 
اإىل اأهمية موا�شيع هذا الكتاب واأهم الق�شايا التي يدر�شها، وهي 
ق�شايا وموا�شيع تنتمي اإىل جماالت خمتلفة من حيث غمو�شها 
اأو احلد من غمو�شها. هذا الفهر�ض يتيح اإمكانية اجلمع بني مواد 
ع�شر  عن  حديث  فهناك  ومتقاطعة:  م�شركة  وفكرية  معرفية 
التنوع والبحث فيه عن التفرد، وعن ثقافات الغمو�ض وااللتبا�ض، 
وعن االلتبا�ض يف االأديان بني االأ�شولية والالمباالة، وعن االأ�شالة 
اإ�شافة اإىل العديد من املوا�شيع ذات ال�شلة.  يف الفن واملو�شيقى، 
ويختتم هذا الكتاب مبلحق مع املراجع وامل�شادر وت�شنيف ق�شر 

لل�شرة الذاتية والعلمية للموؤلف. 
        يقول باور اإن ا�شتعمال مفهوم »االلتبا�ض« اأو »الغمو�ض« يف 
اللغة االأملانية نادر مقارنة مع ا�شتعماله يف الفرن�شية اأو االإجنليزية، 
فهي من الكلمات ال�شائعة يف هاتني اللغتني، لكن هذا ال يعني اأن 
امل�شطلح ميكن التخلي عنه يف االأملانية باعتباره مفهوماً يدل يف 
تفاعله مع الب�شر على كل ظواهر التعدد والالحتديد والغمو�ض. 
اإرادي��ا كما  اأي�شا  اإرادي��اً، لكنه يكون  ويكون االلتبا�ض يف الغالب ال 
يف االأدب الذي يعر فيه الكاتب عن �شور مليئة باملعاين املتعددة 
وبالغمو�ض وااللتبا�ض، اأو يف االتفاقيات ال�شيا�شية التي يعمد فيها 
ال�شا�شة اإىل اإبرام معاهدات ال حتيل على معنى موحد، وذلك من 

اأجل التو�شل اإىل مك�شب �شيا�شي ما.
      ي�شنف باور التفرد والدقة �شد احلرية الدينية، اأما الغمو�ض 
الذي يخفف -يف تقليد احلداثة االأوروبية- من ال�شرامة فيقدم 
املثال  �شبيل  على  االلتبا�ض.  مع  الت�شامح  من  ملزيد  فر�شة  دائًما 
من  كبر  ق��در  ه��ن��اك  الن�شاء  م��ن  االإ���ش��الم  مب��وق��ف  يتعلق  فيما 

اأن  كما  الع�شرين.  القرن  حتى  الغمو�ض  مع  والت�شامح  الغمو�ض 
هناك اعتقادا اأ�شا�شيا يف االإ�شالم باأن النا�ض ميكن اأن يف�شروا »كلمة 
اهلل« ب�شكل خمتلف، اإ�شافة اإىل الت�شامح املرتبط بقراءات خمتلفة 
، وهو ما يعر�ض عليه اليوم بع�ض القادة الدينيني بدهاء، وهذا 
امل�شيحية  الديانات  لكل من  بالن�شبة  اأن��ه  اإىل  ب��اور،  راج��ع، ح�شب 
واالإ�شالمية، ينح�شر التدين احلقيقي، ولكن يف الوقت نف�شه فاإن 
االأ�شولية ال�شارمة التي تتظاهر باأنها »احلقيقة« نف�شها يف ازدياد. 
باالإ�شافة اإىل التنوع البيولوجي واللغات واالأديان، يعتر توما�ض 
اإ�شكالية  ملعاجلة  ح��ّي��اً  من��وذج��اً  الت�شكيلي  وال��ف��ن  املو�شيقى  ب���اور 
واملو�شيقى  فالفن  الثقافية؛  والتعددية  العامل  وتوحيد  الغمو�ض 
م�شاحات  فتحت  التي  االإبداعية  املجاالت  اأك��ر  هما   - تقليديا   -
البيولوجي  التنوع  على  ينطبق  وم��ا  للغمو�ض.  ومم��ت��دة  وا�شعة 
عدد  انخفا�ض  وم��ع  لل�شعب،  الثقافية  االإجن�����ازات  على  وك��ذل��ك 
االأنواع احليوانية والنباتية ب�شكل ملحوظ يف العقود االأخرة، كان 
هناك انخفا�ض مماثل يف لغات النا�ض، حيث مت تهديد ثلث اللغات 

»باالنقرا�ض«. 
     كما يعك�ض هذا الكتاب اأي�شا احلالة الراهنة للمجتمع االأملاين، 
فاإذا كان ال�شيا�شيون قلقني من اأن يكونوا »اأ�شليني« بقدر االإمكان، 
فاإن هذا االأمر ال يرك جمااًل للعمل ال�شيا�شي الفعلي يف جمتمع 
دميقراطي، فالت�شييق على االحتماالت مرتبط ب�شرامة احلقيقة 
الراأ�شمايل.  املجتمع  يف  الب�شائع  براكم  عالقة  ولها  والو�شوح، 
يوؤكد باور اأن املجال احلقيقي للغمو�ض هو ال�شيا�شة. فهي جتمع 
بني العديد من الدوافع املتعار�شة التي ميكن اأن توحد يف الغالب 
تاآكل  يف  ي�شاهم  الغمو�ض«  حتمل  ع��ن  »االإح��ج��ام  اأن  رغ��م  بالقوة 

الدميقراطية.
من  خا�شاً  ك��ن��زاً  ب���اور  ي��رى  اأمل��ان��ي��ا ومدينة مون�شر حت��دي��داً،  يف 
اأي ما كان موجوداً يف القاهرة يف القرن اخلام�ض  التنوع الثقايف، 
ع�شر، وهو االأمر الطبيعي للعامل: اأ�شخا�ض من الديانات االأخرى، 
واالأ�شول االأخ��رى، يرتدون املالب�ض واالأزي��اء االأخ��رى، يتحدثون 
لغات خمتلفة، وهذا هو ال�شيء االأكر طبيعية، وهو ما ينطبق على 
معظم دول العامل. وحتى القرن الع�شرين كان لدى اأملانيا »العمال 
الثقايف،  بالتنوع  مليئة  فرانكفورت  مثل  مدن  فكانت  ال�شيوف«، 
مكان  اأي  وال يف  قبل،  تاريخها من  اأملانيا يف  تعرفه  تنوع مل  وه��و 

اآخر يف العامل. لكن هذا التنوع بداأ يف اإزعاج النا�ض فاأ�شبح التفاعل 
مع »الت�شامح مع االلتبا�ض« ي�شري من خالل هذه الدرا�شة على 
اأن  باور  وي�شيف  وال�شيا�شة.  والفن  الدين  مثل  املجاالت  خمتلف 
مفهوم االأ�شالة نف�شه - مبعنى »اأن يكون املرء نف�شه« - هو ر�شمي 
جدا وبالتايل فهو غام�ض متاما: »اإنه اأمر واعد للغاية الأنه ميكن 
وما  االإع��الم  و�شائل  وبخ�شو�ض  وخمتلفة«.  عديدة  بطرق  فهمه 
اأملانيا والعامل  التعدد يف  لنا من توافر مظاهر  اأن ت�شوره  حتاول 
ي�����ش��رح ب���اور اأن���ه ت��وج��د م��ئ��ات ال���رام���ج احل���واري���ة ع��ن االإ���ش��الم 
والالجئني، ولكن على حد علمه، مل يكن هناك مو�شوع واحد كان 
للراأ�شمالية؟«.  بدائل  اأية  توجد  املثال: هل  �شبيل  على  مو�شوعه 
ا عّما و�شفه ب� »المباالة« املجتمعات احلديثة يف  غر اأنه حتدث اأي�شً
وقت متاأخر: هل ميكن لهذا »الالمباالة« اأن توؤثر على التعددية، 
وبب�شاطة على الدعوة اإىل »التعددية« باعتبارها  اإجناًزا ح�شارًيا. 
 Nina Hagen هاجن  نينا  االإع���الم  يف  املتخ�ش�شة  تقول 
التنوع  ت�شاعد  بال�شرورة على  تدل  التلفزيون ال  برامج  تنوع  اإن 
قامت  البولي�شية  امل�شل�شالت  اأو  احلوارية  فالرامج  املحتوى:  يف 
الليل  اإىل منت�شف  الثقافية  الرامج  منذ 1978 بزحزحة توقيت 
اأو اإىل قناة منعزلة. ينطلق باور من معطى وجود مئات الرامج 
االإع��الم��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول م��و���ش��وع ال��ت��ن��وع ال��ث��ق��ايف وال��ه��وي��ات��ي، 
جمتمع  يف  اال�شتهالكية  املنتوجات  يف  الهائل  التنوع  مثل  متاماً 
كنا  اإذا  �شوؤاال مهما عما  باور يطرح  لكن  الراأ�شمايل.  اال�شتهالك 
فعاًل نعي�ض ع�شر التنوع يف زمن انقرا�ض اأنواع كثرة من النباتات 
والطيور؟ فاملتخ�ش�شون يف البيولوجيا يخ�شون من اأن كل خام�ض 
اأف��ق 2030، ويف  االن��ق��را���ض يف  اإىل  �شيعرف طريقه  م��ع��روف  ن��وع 
جمالية  خ�شارة  ه��ن��اك  اأ���ش��ل��ه.  اإىل  ���ش��يء  اأي  ي��رج��ع  ل��ن  الطبيعة 
بفقدان حيوانات األيفة لظروف طبيعية بيئية لها عالقة مبجال 
احليوانات  اأن���واع  على  احلفاظ  »جمعية  مثل  ومنظمات  العي�ض. 
اأن  كما  اخل��ط��ر.  ناقو�ض  ت��دق  امل��ه��ددة«  ال�شن  يف  الكبرة  االأليفة 
الطعام النباتي املفر�ض اأنه طبيعي اأ�شبح معدال جينيا. وح�شب 
البيولوجي  التنوع  تناق�ض  و2005   1970 ب��ني  فقط  املخت�شني، 
باور  ال�شبب ي�شرخ  املئة. لهذا  اإىل ح��وايل 27 يف  االأر���ض  لكوكبنا 
باأنه »ال ميكن اأن يكون ع�شرنا ع�شر تنّوع !«. واإذا كان ال يوجد يف 
الطبيعة تنوع، اأال ميكن اأن جند هذا التنوع عند الب�شر؟ وماذا عن 



ربيع الثاني 1440هـ - ديسمبر 2018م

17

الثقافة؟ واملجتمع املتعدد الثقافات؟
من  بقليل  النا�ض  بحديث  »�شدمته«  الكاتب  ي�شجل  اأي�شا  هنا 
التنوع؛ فقد اأقرت جمعية اللغات املهددة باأن ثلث ما يقارب 6500 
لغة ُمتحدث بها عامليا »�شتنقر�ض يف غ�شون العقد املقبل«، فاللغات 
واللهجات ما هي اإال لغات مهددة ح�شب ما اأعلنت عنه اجلمعية. 
فهي لي�شت فقط من خ�شائ�ض الثقافة االإن�شانية والفكر الب�شري، 
ب��ل اأي�����ش��ا ه��ي و���ش��ي��ل��ة ف����ه����م/اإدراك ال��ع��امل وال��ف��ع��ل االج��ت��م��اع��ي 
تظاهرة  وي��ج��ب-ب��و���ش��ف��ه��ا  ذات��ه��ا  يف  قيمة  وت��ق��دم  للمتحدثني، 

لالإبداع والتنوع للفكر االإن�شاين- املحافظة عليها وتوثيقها. 
ي��ذك��رن��ا ب���اور ب���اأن اأوروب����ا ك��ان��ت منذ ق���رون م��ن اجل��ه��ات املتعددة 
ت��ق��ع منعزلة ع��ل��ى ه��ام�����ض غربي  ال��ع��امل. واأوروب������ا  ال��ث��ق��اف��ات يف 
على اآ���ش��ي��ا ول��ه��ذا ن��زح اإل��ي��ه��ا القليل م��ن امل��ه��اج��ري��ن م��ق��ارن��ة مع 
اإث��ر  وع��ل��ى  ال��دي��ن��ي  التجان�ض  وب�شبب  االأو���ش��ط.  ال�����ش��رق  منطقة 
مل  الديني  االنغالق  من  مزيد  اإىل  اأوروب��ا  �شارت  التن�شر  نتائج 
اليهود فقد عانوا كثرا  اأم��ا  اأخ��رى.  اأي منطقة  يعرفه العامل يف 
يف اأوروبا، لكن بح�شور االإ�شالم ا�شرجع اليهود كرامتهم. وعلى 
اأ�شا�ض معطى ح�شور االإ�شالم يف اأوروبا قام الغرب بتنظيف اأوروبا 
يف  خا�شة  ع�شكريا،  ب��ذل��ك  ال��ق��ي��ام  م��ن  متكنهم  مب��ج��رد  ب�شرعة، 
القرن  امل�شيحي يف  التنوع  اإرها�شات  بداأت  امل�شلمة. وحني  اإ�شبانيا 
مقارنتها  ميكن  ال  التي  احل��روب  قامت  اأوروب���ا  يف  ع�شر  ال�شاد�ض 
باأي حال بحروب ال�شنة وال�شيعة يف العامل االإ�شالمي، الأن حروب 
وقبل  الب�شرية.  على  وت��دم��راً  فتكاً  اأ�شد  حروبا  كانت  امل�شيحية 
وعلى  العامل موّحدة ثقافياً  قارة يف  اأية  تكن  الع�شر احلديث مل 
اإعالن  يعني ترير طريقة  وه��ذا  اأوروب���ا،  م�شتوى حمتواها مثل 
االأمل���ان ع��ن تذمرهم م��ن ع���ادات االأك���ل وع���ادات اأخ���رى اجتماعية 
ودينية وثقافية جلبها »العمال ال�شيوف« معهم. وقد مثل هوؤالء 
اأماًل عند االأوروبيني يف حتويل املدن االأوروبية  العمال ال�شيوف 

اإىل مدن متعددة الثقافات.
        باملقابل يعلن توما�ض باور اأن التعدد الثقايف احلقيقي �شاد يف 
اأط��راف طرق التجارة الرابطة بني  الع�شر ما قبل احلديث على 
ففي  واأندوني�شيا.  ال�شني  اإىل  و�شوال  م�شر،  عر  اإفريقيا  غ��رب 
كل هذه املدن من مراك�ض عر القاهرة، تريز، مومباي، بوخارى 
ت�شييد  و�شيان )ال�شني( مت  )اأندوني�شيا(  ال�شالم  دار  اآت�شه  وحتى 
يلب�شون  النا�ض  وك��ان  املختلفة،  الديانات  من  للكثر  للعبادة  دور 
يف  ي�شمع  اأن  ي�شتطيع  امل���رء  ك��ان  كما  وم��ت��ن��وع��ة،  خمتلفة  ب��ط��رق 
ال�شوارع لغات متعددة، وكل هذا كان يبدو بديهيا وعاديا ومتوقعا 
اأ�شخا�شا  ن��رى  لندن  اأو  برلني  يف  ال��ي��وم  بينما  ل��ذات��ه.  ومفهوما 
يتحدثون ال�شواحلية اأو االأمازيغية اأو يلب�ض �شيخ العمامة، اأو ياأكل 
التنوع  ياأتي هذا  املقلية،  الدجاج  اأرج��ل  االأمل��ان يف مطاعم �شينية 
الثقايف لطرق احلرير يف  التنوع  الثقايف دون نكهة كنا جندها يف 
قبل  العثمانية  االإم��راط��وري��ة  يف  اأو  االإ�شالمي  وال��ع��امل  اإفريقيا 
احلرب العاملية االأوىل، الأن التنوع الثقايف الكال�شيكي القدمي يقدم 
ت�شفايج يف 1925 عن كل هذا يف  �شتيفان  اأعلن  االأ�شالة. وقد  لنا 
مقال له، حني كتب باأن العادات الفردية لل�شعوب تراجعت، والتنوع 
ال�شعوب  اأ�شبحت  وق��د  دولية.  اأ�شبحت  وال��ع��ادات  موحدا،  اأ�شبح 
تعي�ض ح�شب خطاطة مر�شومة: اإنها رمبا الظاهرة االأكر مهنية 
واأهمية يف ع�شرنا احلايل. ولهذا كله نتائج خطرة على الفردانية، 
فكل الب�شر تلب�ض نف�ض اللبا�ض، ولديها نف�ض االهتمامات. ويف كل 

مكان نالحظ توجها نحو القليل من التنوع، وتراجعاً عن التعدد. 
و���ش��اه��م��ت ال��ك��ث��ر م��ن االأ���ش��ب��اب يف ه���ذا ال��ت��وق��ف امل��ري��ب لثقافة 
االلتبا�ض، منها التمدن والتنقل والعوملة املمولة عر و�شائل النقل، 
الغذائية  امل��واد  ثكنات  واأقطاب  املناخي  التغر  امل�شنعة،  الطبيعة 

الكرى وب�شكل عام منط االقت�شاد الراأ�شمايل.
       هنا تاأتي دعوة توما�ض باور اإىل �شرورة وجود �شلوك حداثي 
جتاه تدمر التنوع، فرغم اأن االأمر تعلق يف اأملانيا بتعدد ثقايف �شل�ض 
اإال اأنه اأ�شبح من اأهم املوا�شيع يف النقا�شات ال�شيا�شية العامة ويف 
االإعالم. بالتايل ميكننا اأن نرى باأن هذا الكتاب ال ير�شم خرائط 
عدم  اأو  قابليتنا  م��دى  عن  بل  الغربية،  واأوروب���ا  اأملانيا  يف  للتنوع 
قابليتنا لتحمل التعدد الثقايف والتنوع يف كل متظهراته: تعاملنا 
العالقات  يف  التنوع  اأو  االإث��ن��ي  التنوع  مثل  اخل��ارج��ي  التعدد  م��ع 
احلياتية وتعاملنا مع »احلقائق املتنوعة واملتعددة لعامل ال ميكن 
اأن يكون اأبدا موحدا. الأنه بال�شبط هذا هو عاملنا، غر موحد، فيه 
النا�ض خمتلفون، يقبلون وي�شمحون بتعدد التف�شرات، يظهرون 
كما  متناق�شة  واأحا�شي�شهم  م��وح��دا،  معنى  يعطون  ال  غام�شني 

�شلوكاتهم، باخت�شار: العامل مليء بالغمو�ض وااللتبا�ض«.
 بخ�شو�ض حاالت االلتبا�ض التي حتيل على اأحداث عاملية، حتدث 
ب���اور يف كتابه ع��ن ث��الث��ة اأم��ث��ل��ة: يف ال��ب��داي��ة ت��ق��ول امل��ق��ارن��ة بني 
الواليات املتحدة واأملانيا اإنه يف اأمريكا يوجد القليل من الت�شامح 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  متيل  �شيا�شتها  ففي  االلتبا�ض،  اإزاء 
و�شوحا.  واأك���ر  واقعية  االأم���ور  جتعل  لكي  املبا�شر  التدخل  اإىل 
كما اأن الراأ�شمالية يف اأمريكا متيل اإىل التجذر. لكن باور يحذرنا 
للمجتمعات  من��وذج��اً  اأوروب���ا  واعتبار  املعطى  بهذا  االن��خ��داع  م��ن 
املعا�شرة التي تقدم لنا جزراً روحية للت�شامح ازاء االلتبا�ض. ويف 
املثال الديني ميكن اعتبار الكني�شة دليال جيدا على الت�شامح اإزاء 
ب�شرعة  اأ�شبحت  فقد  االأوروبية،  الغربية  املجتمعات  يف  االلتبا�ض 
مت�شاحمة مع االلتبا�ض. يقول ال�شحفي ماتيا�ض دروبين�شكي اإنه 
ال توجد اأية موؤ�ش�شة اأخرى فيها الكثر من التناق�شات والفروقات 
يكون لدى  اأن  لهذا ال يجب  الكاثوليكية،  الكني�شة  الثقافية مثل 
الكني�شة الكاثوليكية خوف من امل�شتقبل: الأنها تتحمل ال�شراعات 

عن التنوع والوحدة، التقليد واحلداثة. اإنها موؤ�ش�شة قوية.

       وكانت املجتمعات االإ�شالمية يف ال�شرق ت�شتقبل امل�شلمني يف 
املجتمع الفار�شي مت�شاحمة مع االلتبا�ض، وكانت ت�شتقبل املب�شرين 
االإم��راط��وري��ة  يف  كما  ف��ار���ض  يف  ي�شتقبلونهم  وبلطف،  ب��اح��رام 
العثمانية ومينحونهم جماالت وا�شعة للعمل كما مل يفعلها ق�ض 
اأن امل�شلمني ال ي�شمحون  اأوروب��ا. ومبا  اأخ��رى يف غرب  يف طوائف 
جماعة  امل�شيحيني  للمب�شرين  الرئي�شي  الهدف  كان  فقد  بالردة 

االأرمينيني الكبرة يف بالد فار�ض.
    اأما يف اإيطاليا يف ع�شر النه�شة فقد حدث تطور مهم واإيجابي 
يف ثقافة االلتبا�ض يف التاريخ االأوروبي مل حتدث اإال نادرا، فقد كان 
البابا مت�شاحما يف الفن والثقافة اإزاء الفن. وكان تيار االإ�شالح يف 
اأكر ت�شاحما مقارنة مع االإ�شالح الذي تزعمه كالفني يف  اأملانيا 
جينيف �شوي�شرا والذي قال اإن االإجنيل يف كل ق�شاياه حتمي وذو 
اأن  معنى واح��د وموحد ومرتبط ب�شكل كبر وغر حم��دود دون 

يتيح اأي جمال للتف�شر. 
    اهتم توما�ض باور يف هذا الكتاب بر�شانة من املفاهيم، خا�شة 
الك�شف  على  وال��ق��ادرة  والغمو�ض،  االلتبا�ض  بثقافة  املت�شلة  تلك 
والعلمية يف خمتلف  املنهجية  والقدرة  الفعالية  ذات  املفاهيم  عن 
وال  الكتاب.  مبو�شوع  عالقة  لها  التي  االأ�شيلة  العلمية  امليادين 
ثقافية  و�شياقات خمتلفة  ميادين  املفاهيم من  تلك  نقل  اأن  �شك 
ب��اور.   توما�ض  ل��دى  العلمية  املعرفة  اإن�شانية  على  ي��دل  متعددة 
والكاتب نف�شه ال يف�شح عن اأطروحته اإال يف ال�شفحة 36-37، اأي 
الكاتب  ب��اأن  ي��رر وجهة نظرنا  ما  وه��و  الثالث،  الف�شل  نهاية  يف 
املفاهيم  وه��ي  ال��ك��ت��اب.  ه��ذا  يف  للمفاهيم  ك��ب��رة  اأول��وي��ة  يعطي 
التي مكنت من تقدمي االأداة العلمية واأطرت هذا العمل منهجيا 
اأن ع�شرنا  وم��ف��اده��ا  ب���اور  داف���ع عنها  ال��ت��ي  االأط��روح��ة  وح�شرت 
االلتبا�ض  ثقافة  يقبل  ما  ن��ادرا  الت�شامح  قليل  ع�شر  هو  احل��ايل 

والغمو�ض. 
باأية  اإن من ق��در االإن�شان العي�ض مع االلتبا�ض. وال ميكن           
تقلي�ض  على  العمل  حم��اول��ة  العقالنية  وم��ن  ذل��ك.  جتنب  ح��ال 
على  العمل  دون  حيوياً  هام�شاً  يتيح  معقول  قيا�ض  اإىل  االلتبا�ض 
باومان  ت�شيجمونت  االجتماع  عامل  وح�شب  كليا.  اإلغائه  حماولة 
ي�شمح  التي  الوحيدة  ال��ق��وة  ب�شفته  لنا  يتمظهر  االلتبا�ض  ف��اإن 
و�شعها بتقلي�ض خماطر احلداثة، لكن علم النف�ض لديه راأي اآخر، 
الو�شعيات  جتنب  على  يعمل  بطبيعته  االإن�شان  اأن  هي  فامل�شكلة 
الغام�شة واملبهمة وغر املحددة واملت�شاربة واملتناق�شة وهو بهذا 

يعتر »غر مت�شامح مع االلتبا�ض«. 
-------------------------------------
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هذا؟«، شتوتغارت ألمانيا.

* مترجم وباحث مغربي
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بصمة: كيف للحمض النووي أن يحدد شخصيتنا؟ 

روبيرت بولمين

طالل اليزيدي *

ن من معرفة إذا ما األطفال حديثو الوالدة سيكونون ُعرضة لإلصابة باالكتئاب، والتوتر، أو انفصام الشخصية  قريًبا، سنتمكَّ
ُعرضة  وُيصبحون  القراءة،  ُصعوبات  من  سيعانون  أطفالنا  كان  إذا  ما  على  ف  التعرُّ من  ن  نتمكَّ سوف  حياتهم،  فترة  خالل 
التحديد  حول  تتمحور  حقيقة  الكتاب  رسالة  رة.  المتأخِّ حياتهم  فترة  في  بألزهايمر  لإلصابة  ضين  ُمعرَّ أو  المفرطة،  للسمنة 
دة لشخصيتنا  الجيني للشخصية »فالحمض الوراثي ليس كل االهتمام، بل هو جلُّ االهتمام فوق كل األشياء األخرى المحدِّ
ُمجتمعة، »فالوالدان الجيدان ُينجبان أطفاًلا جيدين؛ ألنَّهم جيدون على المستوى الجيني وليس الشخصي«، المؤثِّر الرئيسي 
الوراثي منقوص  الحمض  المؤثر الشخصي في تحديد شخصيتنا هو  أو أي حمض وراثي، بل  ُمؤثر  أي  في شخصيتنا ليس 

األكسجين الكروموسومي.
ُروبيرت بولمين يتوقع ذلك، في كتابه »بصمة«، ويجادل بأنَّ معرفتنا لمستقبل شخصية أبنائنا إذا ما كانوا ُعرضة لالكتئاب 
أو انفصام الشخصية من خالل تحليل مسبق للحمض النووي الوراثي DNA قبل الوالدة، سُيمكننا من التعامل والتخطيط 

بشكل أفضل لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

ى بالرعاية الطبيعية -من  بوملني اأو�شح اأن ما ُي�شمَّ
ال  الأبنائنا-  نوفرها  م�شجعة  وبيئة  منزلية  رعاية 
ُت���وؤث���ر ع��ل��ى من��و االأ���ش��خ��ا���ض ال��ذي��ن ُن��ح��ب. بوملني 
ا���ش��ت��ط��رد ب�����اأنَّ ال��رع��اي��ة امل��ن��زل��ي��ة، وك���ذل���ك البيئة 
اإذا  �شواء  اأطفالنا؛  ُم�شتقبل  على  ُتوؤثر  ال  املدر�شية 
كِئيبني،  اأو  �شعيدين  قا�شني،  اأو  طيِّبني  اأ�شبحوا 
اأنَّ  ح  ُيو�شِّ بوملني  النظرية  وبهذه  فقراء،  اأو  اأغنياء 
الفر�ض من  ُمت�شاوون يف  الن�شاأة  االأطفال يف فرة 
الفارق  لكنَّ  ما،  اإىل حدٍّ  ال�شخ�شي  التكوين  ناحية 
هو  وم�شتقبلنا  �شخ�شيتنا  د  ُي��ح��دِّ ال���ذي  ال��وح��ي��د 
والدينا،  م��ن  امل�شتورث  ال��وراث��ي  ال��ن��ووي  احلم�ض 
واأنَّ التكوين ال�شخ�شي خالل مراحل حياتنا خارج 

ر يف احلم�ض الوراثي. �شيطرتنا؛ الأنه ُم�شفَّ
ال�شخ�شية على م��دار 45 �شنة،  بوملني در���ض جينات 
وهو يعتر من الرائدين يف درا�شة التواِئم املتطابقة 
خمتلفة،  ع��وائ��ل  يف  النا�شئة  ال��وراث��ي  امل��ح��ت��وى  يف 
نف�ض  ن�شاأت يف  اأخ��رى  بتوائم  النتائج  تلك  وُي��َق��ارن 
التطابق  احلالتني  ك��ال  يف  اأنَّ  اأك��د  بوملني  العائلة. 
ي�شرك  ال��ت��ي   %99 اإال  لي�ض  ال��وراث��ي  امل��ح��ت��وى  يف 
بها كل الب�شر على كلٍّ حال. هذه الدرا�شات تطلَّبت 
واأ�شحابه  بوملني  التوائم.  واآالف  ال�شنوات  ع�شرات 
-فيما  والبيئة  للجينات  الن�شبي  التاأثر  فح�شوا 
تكوين  على  وال��رع��اي��ة-  اخللقية  بالطبيعة  ُيعرف 

ال�شخ�شية، وقد اأكدوا اأن اجلينات دائما تنت�شر.

امل�شتمرة  اجلينية  الثورة  مع  ظ  بتحفُّ كتب  بوملني 
التي بال �شك �شوف تغر من حياتنا وجمتمعاتنا. 
املجتمعات يجب اأن تكون واعية وحذرة من االإ�شاءة 
اإ�شافة  االآن،  حتى  اجلينية  البيانات  ا�شتعمال  يف 
اإىل ذلك التعط�ض للو�شول اإىل البيانات اجلينية 
ال�شخ�شية من اجلانب الرقمي املظلم للفي�شبوك 
وجوجل، كذلك �شركات التاأمني ال�شحي متعط�شة 
باأن  التفكر  كهذه.  معلومات  اإىل  للو�شول  اأي�شا 
التحكم  على  ق��ادرة  �شتكون  اجل��دي��دة  جمتمعاتنا 
نتائج  وق���وع  دون  ال�شخ�شية  اجلينية  بالبيانات 
و�شف  وب��ومل��ني  ب��ال��ت��ف��اوؤل،  م��ف��رط  تفكر  �شلبية 

نف�شه باملتفائل واملت�شائم يف هذا ال�شاأن.
ف  والتعرُّ �َشْل�َشلته  ت  متَّ الكامل  الب�شري  اجلينوم 
يف  ل��ه  املكونة  النيروجينية  القواعد  كامل  على 
للحم�ض  �شل�شلة  اأول  يعني  وذل���ك  2004؛  ال��ع��ام 
النووي الب�شري املحتوي على �شتة باليني قاعدة 
م��ا..  ل�شخ�ض   DNA ال��ن��ووي  للحم�ض  م��ك��ون��ة 
ذل���ك امل�����ش��روع ال�����ش��خ��م تطلب م��ئ��ات ال��ع��ل��م��اء يف 
جنيه  بليونني  من  اأك��ر  وكلفهم  عقد،  من  اأك��ر 
لب�شر  النووي  احلم�ض  �شل�شلة  اليوم  اإ�شرليني، 
ما ب�شكل كامل يتطلب حوايل اأقل من 1000 جنيه 
اإ�شرليني، هذه النه�شة يف التكنولوجيا �شاعدتنا 
على  ال��وراث��ي  حم�شنا  ت��اأث��ر  كيفية  معرفة  على 

�شخ�شيتنا، و�شيكولوجيتنا، و�شلوكنا.

ال���%1  يف  تتحدد  ل�شخ�شيتنا  ال��وراث��ي��ة  الب�شمة 
ق بني الب�شر،  من ال� DNA الذي يف االأ�شل ُيفرِّ
والتاأثر اجليني على �شخ�شيَّتنا يظهر من اآالف 
التغرات اجلينية الطفيفة على ِحم�شنا النووي، 
املعينة. هذا  اأو ع��دد من اجلينات  ب��دال من جني 
التغير يجعل كلَّ واح��د من  الكبر من  احلجم 
الب�شر فريدا جينياً. هذا التغر اجليني الطفيف 
 single( املفرد  النيوكليوتيدي  بالتغير  يعرف 
nucleotide(. لدينا حاليا معلومات قليلة عن 
كيفية تغير هذه التغرات االأحادية لل�شلوك يف 
اأدمغتنا، ولكن جميعها ت�شكل 50% من �شخ�شيتنا، 
ال��غ��ر  ال�شخ�شية  »االأح�������داث  ي�شكله  وال��ب��ق��ي��ة 
دائماً«،  تاأثراً  ترك  ال  التي  امل�شادفة  ممنهجة 
بيانات تغرات  ق��اِدُرون على حتليل  االآن  العلماء 
النيوكليوتيدات االأحادية SNPs املرتبطة ب�شفة 
بالنتيجة  ُت��ع��رف  نتيجة  اإىل  وال��و���ش��ول  معينة، 
اإىل  ت�شر   polygenic score البولوجينيه 
وانف�شام  والتوتر،  باالكتئاب،  اإ�شابتنا  اإمكانية 

ال�شخ�شية اأو البدانة.
البوجلينية  للنتيجة  التوقعية  ال��ق��وة  ح��ال��ي��ا.. 
حمُدودة نوعاً ما. النتيجة البولوجينية احلالية 
 %11 ن�شبتها  جينية  ت��غ��رات  ت��وق��ع  ع��ل��ى  ق����ادرة 
و%7  ل��ل��ذك��اء،  و%7  امل��در���ش��ي،  بالتفوق  مرتبطة 
مرتبطة  و%1  بال�شخ�شية،  النف�شام  للتعر�ض 
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لكن  املجتمع.  يف  ال�شخ�شية  ال��ت��غ��رات  مبعظم 
ب���زي���ادة ع���دد االأ���ش��خ��ا���ض وح��ج��م ال��ب��ي��ن��ات، ف��اإن 
البولوجينية �شتكون قادرة على حتديد  النتيجة 
بتحديد  املرتبطة  اجلينية  التغرات  من  ال���%50 
من  ال����%50  اأم��ا  ال��ن��ووي،  حم�شنا  يف  ال�شخ�شية 
ال�شخ�شية فيحددها  تكوين  املوؤثرة يف  التغرات 
االأح�������داث ال�����ش��خ�����ش��ي��ة غ���ر املُ��م��ن��ه��ج��ة، وال��ت��ي 
ا دائما  نتعر�ض لها يف حياتنا، لكنها ال ت�شكل تغرُّ

واإمنا حلظيًّا كما اأو�شح بوملني.
قيمة  ع��ن  تعر  بب�شاطة  البولوجينية  النتيجة 
من  �شخ�شية  ل�شفة  حتديدية  ولي�ض  تقديرية 
املحتمل اأن تتكون خالل املرحلة احلياتية؛ فعلى 
لالإ�شابة  البولوجينية  بوملني  ن�شبة  املثال  �شبيل 
بانف�شام ال�شخ�شية هي 85%، ون�شبته بالتفوق يف 
التح�شيل الدرا�شي هي 94%، وهي تبدو منا�شبة 

لروفي�شور يف كينج�ض كوليج بلندن.
بوملني يقرح ا�شتخدام التعليم ال�شخ�شي املمنهج 
حلم�شه  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  م���ا  ط��ف��ل  ب�شخ�شية  ل��ي��ل��ي��ق 
ما  �شخ�شية  م��ع  تعاملنا  اأن  وي��رج��ح  ال���وراث���ي، 
كما  م�شتقبال.  با�شطراب  ت�شاب  اأن  املمكن  من 
ذوي  االأط��ف��ال  م��ع  تعاملنا  مثل  ي��ك��ون  اأن  يجب 
االح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���ش��ة ك��ال��ت��وح��د، وب��ومل��ني يدعو 
اإىل االنتقال من مرحلة  النف�شيني  االإخ�شائيني 
ت�شخي�ض  اإىل  النف�شية  اال�شطرابات  ت�شخي�ض 
النتيجة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  ل��ل�����ش��خ�����ش��ي��ات  ت��دري��ج��ي 
البوجلينية؛ فِمن وجهة نظر بوملني كل االأطفال 
اأن نعرف  يحتاجون اإىل عناية خا�شة، فكيف لنا 
�شخ�شيتهم،  معرفة  دون  اخلا�شة  احتياجاتهم 
ما  م��ع��رف��ة  االأم����ر  يتطلب  �شخ�شيتهم  ومل��ع��رف��ة 

يخبوؤه حمتواهم الوراثي.
�شخ�شيتنا  ع��ل��ى  ال��رع��اي��ة  ل��ت��اأث��ر  بالن�شبة  اأم���ا 
متو�شط التاأثر على كل املجتمع ف�شيكون قريبا 
�شعيد احلظ  اأن���ت  ت��ك��ون  وق��د  ال�شفر،  م��ن  ا  ج���دًّ
ال�شئيلة  الن�شبة  تلك  تفعيل  من  �شيتمكن  الذي 
الرعاية.  لتوؤثر على �شخ�شية طفلك من خالل 
ال�شئيلة  الن�شبة  تلك  با�شتغالل  ين�شح  بوملني 
ي��رك��وا  اأن  االأط���ف���ال  بجعل  ين�شح  اأي�����ش��ا  لكنه 
لتكوين ال�شخ�شية امل�شفرة يف اأحما�شهم النووية 

وتركهم للتوجه للفر�ض املنا�شبة لهم جينيًّا.
مثلما ق���ال ب��ومل��ني: »ِج���ّن���يُّ اجل��ي��ن��وم خ���رج خ��ارج 
الفانو�ض، وحتى لو حاولنا ح�شوه بداخل الفانو�ض 
فلن نتمكن من ذلك«. التطور املت�شارع يف جمال 
للمجتمعات  جديدة  اآفاقا  فتح  الب�شري  اجلينوم 
احلقيقة  يف  بوملني  فكرة  لكن  امل��ج��االت،  �شتى  يف 
خا�شعة للتحديد اجليني فقط ب�شكل كبر دون 

االإ�شارة اإىل التاأثر البيئي على ال�شخ�شية. جملة 
ال�)nature( انتقدت ِكتابه، م�شرة اإىل اأن اأهمية 
الغذائية  واحل��م��ي��ة  امل��ن��زل��ي��ة،  وال��ب��ي��ئ��ة  التعليم، 
الدرا�شي  التح�شيل  على  جميعها  توؤثر  للطالب 
ب�شكل م��ب��ا���ش��ر ج����دا؛ ف��ال��ك��لُّ ي��ع��ل��م م���دى ت��اأث��ر 
ر الدم يف التاأثر الذهني، وكذلك ال�شدمات  �ُشكَّ
التعنيف  اأو  االأب��وي��ن  كفقدان  الطفولة  ف��رة  يف 
االأ�شري من االأبوين �شوف يرك بالتاأكيد جانبا 
بوملني  لكن  النا�شئ،  الطفل  �شخ�شية  يف  مظلما 
الن�شاأة  ف��ره  اأث��ن��اء  ال��ظ��روف  ه��ذه  ك��ل  يتجاهل 
املمنهجة  غ��ر  ال�شخ�شية  ب��االأح��داث  ويعترها 
ال  لكنها  الطفل،  حياة  يف  م�شادفة  حت��دث  التي 
نظرية  على  للرد  ب�شاطة  بكل  لكن  اأث���را.  ت��رك 
ب��ومل��ني، ان��ظ��ر اإىل جم��ت��م��ع��ات ال�����ش��ج��ون و���ش��وف 
تالحظ اأن معظمهم مل ين�شاأوا يف بيئة اجتماعية 

وتعليمية جيدة.
ر�شالته  تاأثر  قلَّل من مدى  يف احلقيقة، بوملني 
ومدى دعمها للحتمية واحلياه غر العادلة، فاإذا 
من  التعب  فلَم  اجلينات  يف  ح�شريا  املحتوم  كان 
املحاولة للو�شول لهدف معني اأو اكت�شاب مهارة 
معينة؟ يف احلقيقة بوملني �شادق يف اأنه كلما زادت 
ال��ع��دال��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ك��ان��ت ال��ت��غ��رات اجلينية 
�شبيل  فعلى  اأك��ر ظهورا؛  ال�شخ�شية  امل��وؤث��رة يف 
املثال العدالة االجتماعية بني اجلن�شني يف الدول 
اال���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة ���ش��م��ح��ت ب��ال��ع��دال��ة ب���ني ال��ذك��ور 
واالإناث يف جماالت العمل باالأخ�ض االأعمال التي 
اأن  اأي�شا  الوا�شح  من  لكن  بدنيا.  جهدا  تتطلب 
التاأثر االأ���ش��ري م��ن رع��اي��ة وغ��ره��ا ي��وؤث��ر على 
بل  فح�شب  االأ���ش��رة  لي�ض  النا�شئ.  الطفل  حياه 

حتى املجتمع من حوله يوؤثر على حياه الطفل، 
والتعنيف االأ�شري، وال�شدمات العاطفية للطفل 
اأث���را م��زم��ن��ا؛ ف�شخ�شيًّا  يف ف��رة ال��ن�����ش��اأة ت��رك 
اأختلف مع بوملني باأن هذه ال�شدمات توؤثر بتغير 
حلظي لي�ض له اأثر حتمي، بل هذه ال�شدمات قد 
منه  التخل�ض  يجب  وا���ش��ح  اأزيل  اأث���ر  لها  ي��ك��ون 
العي�ض ب�شالم بعد  وتخطيه ليتمكن الطفل من 

حادثه ما �شنيعة.
ا اأو�شح اأنَّ نظريته ال ت�شتخلق طبقة  بوملني اأي�شً
يتوارث  ال��ذك��اء  الأن  االأذك��ي��اء؛  الب�شر  معينة من 
�شينجبون  االأذك���ي���اء  اأن  اأي  50%؛  ن�شبته  فيما 
فمهما  ال��ذك��اء،  من  متو�شط  مب�شتوى  اأ�شخا�شا 
ال��ذك��اء �شيكون دائما  ت��وارث  ال�شخ�ض  ك��ان ذك��اء 
مت  ُكرِّ قد  كونك  ح��ال،  كل  على  متو�شط.  ب�شكل 
ف��ذل��ك جائزة  االع��ت��ي��ادي؛  امل�شتوى  ف��وق  ب��ذك��اء 
ا�شطفاًء  يف�شل  اأن���ه  يو�شح  ب��ومل��ني  ذات���ه.  بحد 
التي تتطلب  الذكاء للوظائف  طبقيًّا مبنيًّا على 
ق  مهارات عالية، وال يف�شل جُمتمعات طبقية ُتفرِّ
بني الناجحني واملخفقني؛ فالفارق بني احلالتني 
. ولعل بوملني قد بالغ يف تقدير دور اجلينات  جليٌّ
تكون  ق��د  بالفعل  لكنها  ال�شخ�شية،  حت��دي��د  يف 

دليال مهما لناق�ض م�شتقبلي ال ينتهي.
وختاما.. فاإنَّ كتاب »ب�شمة« قد يكون اإىل حدٍّ ما 
ملجتمعات  طريق  خارطة  مق�شودة  غر  بطريقة 
رجعية؛ اأفكار بوملني توفر وجهة نظر للمتوجهني 
لرك طرق واأ�شاليب تعليمية موثوقة لتح�شني 
م�شتوى التح�شيل االأكادميي للطالب املحرومني 
اج��ت��م��اع��ي��ا واق��ت�����ش��ادي��ا؛ ف��ف��ك��رة ب��ومل��ني لي�شت 
الطب  ب��ط��ري��ق��ة  م��ا  ط��ف��ل  �شخ�شية  حت��دي��د  اإال 
ال�شرعي، مبنية على نتائج خوارزمية بوجلينية. 
بناء  ال���والدة  منذ  �شتتحدد  االأط��ف��ال  �شخ�شيات 
ع��ل��ى ح��م�����ش��ه��م ال���ن���ووي ال����وراث����ي، وال��ت��وق��ع��ات 
اأي�شا،  �شتتحدد  االأطفال  ه��وؤالء  حلياة  والفر�ض 
قبل  االأول،  اليوم  �شتنفق من  والتجارب  وامل��وارد 
اأن يكون لهوؤالء االأطفال فر�شة لتبيان معدنهم. 

-------------------------------------
- الكتاب: بصمة.. كيف للحمض النووي أن 

يحدد شخصيتنا؟.
- المؤلف: روبيرت بولمين.
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تاريخ العالقة بين الذهن والجسد في القدامة المتأخرة 

 تأليف جماعي تحت إشراف آنا مرمدورو وصوفي كارثوايت

وليد العبري *

من األمور الُمعقدة التي تناولتها الفلسفة وال تزال، مسألة الصلة بين ذهننا وجسمنا، ويعد هذا الكتاب أول كتاب جامع في تناول 
هذه المسألة كما طرحت على عهد القدامة المتأخرة »العهد الهلينستي« الذي تثاقفت فيه الحضارتان اليونانية والرومانية. وهو كتاب 
يستكشف التصورات التي سادت عن الذهن وعن الجسد وعن أوجه التعالق بينهم، خالل تلك الحقبة، عارضا هذه التصرفات كما بدت 
عند الفالسفة الوسنيين والمسيحيين على حد سواء نومينيوس، دينيسوس المنحول، أوغسطينوس وغيرهم، وال سيما منها ما 
تعلق بالبعث والتجسد والتنسك. وقد نهضت جماعة من الباحثين بإيراد هؤالء المفكرين، في لسانها األصلي مع إشراف آنا مرمدورو 
التي تحمل منصب رئيس قسم الميتافيزيقيا في جامعة دورهام، وهي في نفس الوقت زميل أبحاث كلية كوربوس كريستي وعضو 
مشارك في كلّية الفلسفة في جامعة أكسفورد، وكذلك صوفي كارثوايت وهي مؤلفة األنثروبولوجيا اإلنسانية. ويعتبر هذا الكتاب 

مرجعا للطالب والعلماء والمفكرين عن العقلية المتأخرة، وتاريخ الدين والالهوت، وفلسفة العقل.

الفل�شفة  م�شاهد  ع��ن  ال��ك��ت��اب  حت���دث  االأوىل  ال��ف�����ش��ول  يف 
ال��ق��دمي��ة م��ن��ذ ب��داي��ت��ه��ا، وع���ن ال��ن��ه��ج ال��ت��اري��خ��ي للفل�شفة، 
احلا�شر؛  وقتنا  يف  الفل�شفة  م�شطلح  ا�شتخدام  �شوء  وع��ن 
الكلمة،  لفل�شفة  �شعبي  ا�شتخدام  هناك  اليومي  عاملنا  يف  اإذ 
اأي منطقة من جماالت  على  يطبق  الفل�شفة هي م�شطلح 
ال��ع��ام: ما  املوقف  ه��ذا  االأ�شئلة عن  احل��ي��اة، قد تعر بع�ض 
اأو  ال�شيارة؟  قيادة  يف  فل�شفتك  هي  ما  عملك؟  فل�شفة  هي 
فل�شفتك يف ا�شتخدام املال؟ اإذا �شاد �شوء اال�شتخدام ال�شعبي 
للكلمة، فيمكن للمرء اأن يعرف باأن اأي �شخ�ض يفكر بجدية 
واإذا فعلنا ذلك، فاإننا نتجاهل  اأي مو�شوع هو فيل�شوف،  يف 
قبول  مت  واإذا  الفل�شفة،  اأ�شول  اأو  االأكادميية،  التخ�ش�شات 
قبيل  وم��ن  فيل�شوفا.  اجلميع  ي�شبح  ال��ع��ام،  التعريف  ه��ذا 
املفارقة، اأّنه عندما يكون اجلميع فيل�شوفا، ت�شبح الفل�شفة 
بال معنى كتعريف، وب�شبب هذا الق�شور ي�شبح من الوا�شح 

اأن علينا اأن نبحث يف مكان اآخر عن تعريف للفل�شفة.
قال  اإذ  مهمة،  الفل�شفة  ف��اإّن  التنوع،  ه��ذا  من  الرغم  وعلى 
للب�شر،  منحت  االآل��ه��ة  من  هبة  هي  الفل�شفة  اإّن  اأف��الط��ون 
ع��ام  ب�شكل  التفكر  ع��ل��ى  االإن�����ش��ان  ق���درة  ه���ذا  يعك�ض  وق���د 
ذات���ه وداخ���ل���ه، ويعك�ض  ال��ع��امل، وب�شكل خ��ا���ض ح���ول  ح���ول 
اأفالطون  ح��ّذر  كما  نف�شك«،  »اع��رف  ال�شهر  �شقراط  بيان 
»اإّن  امل�شهورة  اإحدى عباراته  اإذ قال يف  الفل�شفة،  اإهمال  من 
احل��ي��وان��ات ال��ري��ة ج��اءت م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن مل يكن لهم 

ا�شتخدام للفل�شفة«.
وعند احلديث عن النهج التاريخي والتغلل فيه، يجب علينا 
واأف��الط��ون  �شقراط  وه��م  التاريخية،  ال�شخ�شيات  درا���ش��ة 
واأكوينيز  واأبلتينو�ض  وفيلو  وتالي�ض  واأوغ�شطني  واأر�شطو 
وك���ان���ط واإري��غ��ي��ن��ا وه���ي���وم وم��ارك�����ض وه��ي��ج��ي��ل واإن�����ش��ت��اي��ن 
ال��ذي  م��ا  لكن  ي��ع��ت��رون فال�شفة،  كلهم  ال��ك��ث��ر،  وغ��ره��م 
وجهات  م��ن  كثر  يف  ج��دا  متنوعون  الأّن��ه��م  معا؟  يجمعهم 

امل�شركة من  تكمن يف جمموعتهم  واح��دة  اإجابة  نظرهم؟ 
امل�شاكل واملخاوف؛ اإذ اهتم الكثرون مب�شاكل الكون، واأ�شله، 
وما هو يف طبيعته، وم�شاألة وجود االإن�شان، واخلر وال�شر، 

وال�شيا�شة، وموا�شيع اأخرى.
الهلن�شتي.  الع�شر  العقل يف  الكتاب عن نظريات  ثّم حتدث 
وق��ب��ل اخل��و���ض يف احل��دي��ث ع��ن ن��ظ��ري��ات ال��ع��ق��ل، �شنقوم 
من  ال��ق��ارئ  يتمكن  حتى  الهلن�شتي،  الع�شر  م��ا  بتو�شيح 
ع��ام،  ب�شكل  ال�شورة  وتت�شح  ببع�ض،  بع�شها  االأف��ك��ار  رب��ط 
اإن »الع�شر الهلن�شتي« ا�شطالح تاريخي اأطلق على الفرة 
الزمنية املمتدة من وفاة االإ�شكندر عام 323 ق.م. حتى قيام 
االإمراطورية الرومانية على يد اأوغ�شط�ض يف عام 30 ق.م. 
وقد �شمي بهذا اال�شم متييزاً له عن الفرة االإغريقية، وهي 
اجلديدة  احل�شارة  اأّن  اأ�شا�ض  وعلى  ال�شحيحة،  الهلينية 
منت�شبة اإىل هذه احل�شارة، اأو متاأثرة بها. ويختلف املوؤرخون 
يف حتديد معنى لفظة »هلن�شتي«، وان كان اجلميع يتفقون 
ح�شارة  على  ل��ل��دالل��ة  منا�شب  ع��ن��وان  الهلن�شتية  اأن  على 
الثقافة  فيها  كانت  التي  للميالد،  ال�شابقة  الثالثة  القرون 
االإغريقية ت�شود، اإ�شافة اإىل بالد اليونان، بالد احل�شارات 
القدمية، م�شر وفار�ض والرافدين واآ�شيا ال�شغرى و�شوريا 

وفل�شطني.
تعد نظرية العقل من الق�شايا الفل�شفية التي التزال مو�شوع 
اإ�شكال وت�شاوؤل حتى يف الفل�شفة املعا�شرة، وقد ظل مفهوم 
العقل يف مرحلة ما قبل اأر�شطو ملتب�شا، مل يرق اإىل م�شتوى 
التاأ�شي�ض النظري لفل�شفة العقل، االأمر الذي تاأتى على يد 
اأر�شطو وا�شع اأول نظرية يف العقل لتاريخ الفكر الفل�شفي؛ 
اإذ كان اأكر و�شوحا يف التمييز بني الت�شور االأبي�شتمولوجي 
للعقل االإن�شاين بو�شفه اأداة برهانية، والت�شور امليتافيزيقي 

واالأنطولوجي للعقل بو�شفه املبداأ االأ�شا�شي للموجودات.
بيد اأّن الدالالت املختلفة لنظرية العقل االأر�شطية هي من 

والنقا�ض  للجدل  مثارا  اأ�شبحت  بحيث  والغنى،  اخل�شوبة 
بني مف�شري امل�شائية اليونانية والعربية و�شراحها، وبتاأثر 

من اأر�شطو و�شراحه واالأفالطونية املحدثة.
الفكرية ودالالتها  اأ�شولها  العقل يف  وتاريخيا تعود نظرية 
العقل،  م��ن  نوعني  ب��ني  مّيز  ال��ذي  اأر���ش��ط��و،  اإىل  الفل�شفية 
ه��م��ا: »ال��ع��ق��ل ال��ع��م��ل��ي« و«ال��ع��ق��ل ال��ن��ظ��ري«، وت��ن��اول��ه��م��ا يف 
ثالثة موؤلفات خمتلفة من حيث امل�شمون، فقد خ�ض العقل 
العملي يف كتابه »االخالق النيقوماخية«، اأما العقل النظري 
فقد خ�شه يف »امليتافيزيقا« ويف كتاب النف�ض، وذلك الأن لكل 
وذلك  وغاياته،  مبادئه  النظري  والعقل  العملي  العقل  من 

بح�شب ناحيتي فعل العقل االإن�شاين.
ال�شخ�شية  االأفامي،  مومينيو�ض  عن  الكتاب  حتدث  كذلك 
امليالدي  القرن  االأخ��ر من  الن�شف  ا�شمه يف  ازده��ر  ال��ذي 
الفيثاغوريني  الفال�شفة  من  مومينيو�ض  وي�شنف  الثاين، 
الرغم  على  االأع��ل��ى،  معلمه  فيثاغورث  م��ن  وجعل  اجل���دد، 
كل  وا�شحة  تبدو  اأفالطون  عن  واقتبا�شاته  توجهه  اأن  من 
من  بع�شا  االأثرية  والبقايا  ال�شظايا  حفظت  وقد  الو�شوح، 
اأوريجانو�ض،  طريق  عن  لنا  قدمت  التي  العديدة  موؤلفاته 
ت���ي���ودوري���ت وخ��ا���ش��ة م���ن ق��ب��ل ي��وزي��ب��ي��و���ض، وم���ن خاللها 
 - الفيثاغورثية  الفل�شفية  طبيعته  على  ال��ت��ع��رف  اأمكننا 

االأفالطونية.
على الرغم من كون نومينيو�ض من الفيثاغورثيني اجلدد، 
اإىل  و�شوال  االأفالطونية  الفل�شفة  تتّبع  ك��ان  هدفه  اأّن  اإال 
مع  تعار�شهما  عدم  اإثبات  نف�شه  الوقت  الفيثاغورثية، ويف 
املعتقدات الدينية اليهودية واملجو�شية وامل�شرية. وكان ُجل 
والفيثاغورثية،  االأفالطونية  ا�شتعادة الفل�شفة  اهتمامه 
والتو�شط بني مذهبي �شقراط وفيثاغورث، وتطهرها من 

االآثار االأر�شطية والرواقية.
الكتاب  ه��ذا  التي حت��دث عنها  االأخ���رى  ال�شخ�شيات  وم��ن 
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اإذ خ�ش�ض م�شاحة كبرة للحديث عنه كما  هو اأفالطون، 
باقت�شاب  وحت��دث  االآخ��ري��ن،  الفال�شفة  لباقي  خ�ش�شها 
ع���ن ن��ظ��ري��ات��ه يف ال��ع��ق��ل وف��ل�����ش��ف��ة ال���وج���ود، ال��ت��ي اأث����ارت 
االآخ��ري��ن، وغرها من  الفال�شفة  وب��ني  بينه  وا�شعا  ج��دال 
النظريات االأخرى. كذلك خ�ش�ض الكتاب م�شاحة لكل من 
الفال�شفة نومينيو�ض، وديني�شو�ض املنحول، واأوغ�شطينو�ض 
وامبليكو�ض، واحلديث عن نظرياتهم، وطريقة تفكرهم، 

ونظرتهم للج�شد والروح.
ويعتره  بل  اجل�شد،  ويحتقر  ال��روح  اأف��الط��ون  ميجد  اإّن 
يعتمد  اأي  ح�شي  اأ�شا�شه  الأن  والت�شوي�ض،  العمى  م�شدر 
اأ�شا�ض  فاإنها  ال���روح  اأّم���ا  امل��ع��روف��ة.  اخلم�ض  احل��وا���ض  على 
فيل�شوفا  ت�شبح  »لكي  عقلي،  اأ�شا�شها  الأن  ال�شحيح  النظر 
بك  ينتهي  حتويال  نف�شك  على  متار�ض  اأن  ينبغي  حكيما 
اإىل االن�شطار اإىل ثنائية متنافرة تغلب فيها �شلطة الروح 
على اجل�شد«. ي�شيف اأفالطون »ينبغي التخل�ض من حمق 
اجل�شد، واإن انطواء النف�ض على ذاتها وبعدها عن اجل�شد 
اأفالطون عن  تكلم  هنا  التفل�شف على احلقيقة«،  هو  اإمنا 
النف�ض بدل الكالم عن اجل�شد! فهل، ترى، الروح بالن�شبة 
له هي النف�ض؟ نفهم ذلك من منطوق كالمه االأخر. هذا 
النهج  املندائية تنهج  الديانة  الكالم ذو مغزى خطر الأن 
م�شدر  الإن��ه��ا  ال����روح؛  وحتتقر  النف�ض  متجد  اإذ  املعاك�ض 
اهلل، من مليك  النف�ض هبة من  املندائي،  ال�شرور يف حياة 

النور احلي االأزيل ح�شب معتقداتهم .
اأف���الط���ون، م��ن اجل�شد  اأر���ش��ط��و، تلميذ  وم���ا ك���ان م��وق��ف 
ال�شاأن خالفا  ه��ذا  اإن��ه خالف معلمه يف  والنف�ض؟  وال��روح 
ك��ب��را وط����رح ف��ك��رة ج���دي���دة مل ي�����ش��ب��ق��ه اإل��ي��ه��ا اأح����د من 
اآل��ة  باعتباره  »ج�شد  يلي:  م��ا  ق��ال  واملفكرين.  الفال�شفة 
اعر�ض  تفكر«.  نف�شا  بو�شفها  وروح  النطق،  اأدوات  متلك 
الكثر من املفكرين والفال�شفة على كالم اأر�شطو طالي�ض 
واإمن��ا  للنطق فح�شب،  اآل���ة  االإن�����ش��ان  لي�ض ج�شد  ب���اأن  ه��ذا 
والتفكر  واللم�ض  وال�شم  والب�شر  ال�شمع  واأداة  مركز  هو 
ثم  الكثر.  وغرها  )ال��ذاك��رة(  احلافظة  والقوة  واخليال 
اآخ��ر هو  بالنف�ض، روح تفكر ولكن بجهاز  ال��روح  رب��ط  اإن��ه 
الفال�شفة  جميع  ه��ذه  باأطروحته  اأر�شطو  خالف  النف�ض! 
واالأديان كما �شرنى الحقا؛ اإذ نعرف جميعا اأن الدماغ هو 
مركز التفكر، ومكانه معروف حمدد يف راأ�ض االإن�شان، فما 
موقع ومكان النف�ض يف ج�شد الب�شر؟ واإذا كانت الروح تفكر 

بالنف�ض فما وظيفة الدماغ؟
ول��ل��دي��ان��ة امل��ن��دائ��ي��ة راأي اآخ���ر يف م��و���ش��وع ال���روح  يختلف 
جذريا عن باقي االأديان، وال �شيما الدين االإ�شالمي. يعتقد 
النف�ض  واأن  ونف�شا،  روحا  لالإن�شان  اأن  املندائيون  ال�شابئة 
التي فيها من �شنا وجالل موطنها  هي هبة اهلل لالإن�شان 
االأ�شلي، ونوره وكماله وجماله و�شالمه الإعانتها من �شرور 
االأر�ض ومغرياتها، تكون عر�شة للح�شاب. اأما الروح التي 
االإن�شان  ت��دف��ع  ال��ت��ي  فهي  نف�شه  م��ع  االإن�����ش��ان  ج�شد  حلت 
الأنها جمموعة من اخلاليا  واملخالفة،  والف�شاد  ال�شر  اإىل 
احلية والغرائز والعادات املختلفة التي حملت معها كل ما 
يف عامل الظالم من خبث ومكر وك��ذب و�شر وري��اء وف�شاد 
واإغراء باخلطيئة واملع�شية، هذه هي الروح املندائية ح�شب 
الدين  ال��روح يف  النقي�ض من  املندائية وهي على  العقيدة 

الدين  اأف��الط��ون قبل  ال���روح يف فل�شفة  االإ���ش��الم��ي، وم��ن 
ت�شورات  ح�شب  اأر�شطو  تلميذه  فل�شفة  يف  ثم  االإ�شالمي، 
ومعتقدات املت�شوفة املعروفة، هل يعتقد مت�شوفة االإ�شالم 
اأنهم، كامل�شيح، فيهم روح اهلل كال اأو جزءا؟ اإنهم كاأفالطون 

اأو �شديدي التاأثر بفل�شفته وموقفه من الروح.
وحتدث الكتاب كذلك عن الزهد يف امل�شيحية موؤكدا اأن بذور 
امل�شيحية  اأ�شول  يف  االنعزال  اأي  والرهبانية  الزهد  حياة  
االأوىل فالعهد اجلديد، مل تخل من االإ�شارات التي حت�ض 
واأن  ذل��ك،  ا�شتطاعوا  متى  للعبادة  االن�شراف  على  النا�ض 
يبتعدوا عن الن�شاء وعدم الزواج بهن، فلقد ورد يف اإجنيل 
متى } 12 :19 { :« ويوجد خ�شيان خ�شوا اأنف�شهم الأجل 

ملكوت ال�شموات، من ا�شتطاع اأن يقبل فليقبل«.
وجاء يف ر�شالة بول�ض الر�شول االأوىل اإىل اأهل كورنثو�ض: 
»واأما من جهة االأمور التي كتبتم عنها فح�شن للرجل اأن 
ال مي�ض امراأة«، واإذا كنا ن�شمع عن اأمثلة لبع�ض املخل�شني 
ال��ذي��ن اآث�����روا االن��ق��ط��اع ل��ل��ح��ي��اة ال��دي��ن��ي��ة يف اأوائ�����ل عهد 
امل�شيحية، فاإن هذا اللون من األوان احلياة الدينية مل ي�شبح 
اأمرا ما يف ال�شرق امل�شيحي قبل القرن الرابع }حيث اأنه يف 
امل�شيحية  الديانة  اأ�شبحت  ق�شطنطني  االإم��راط��ور  عهد 
القرن  الغرب قبل  ينت�شر يف  ديانة مرخ�شة{، يف حني مل 
اخلام�ض، ومل ي�شبح �شائعا قبل القرن ال�شاد�ض، ويفهم من 
هذا اأن حياة الزهد والرهبانية �شرقية االأ�شل، بل اأقوى اأثر 

تركه ال�شرق يف امل�شيحية.
ا�شطالح  اإىل  القدمية  والرهبنة  التزهد  عقيدة  وت�شتند 
ال��ذي ك��ان نقطة االن��ط��الق لكل حركات    Askesis ال���  
الرهبنة يف الكني�شة القدمية.واأ�شل »اال�شكيز�ض«، يف اللغة 
اليونانية ومعناه: ريا�شة اأو ممار�شة، فكان يعني يف االأ�شل 
تقت�شر هذه  وال  كمال معني،  اإىل  للو�شول  معينة  ريا�شة 
ت�شمل  بل  احلياة  ميادين  واح��د من  ميدان  على  الريا�شة 
اإىل  االإن�شان  اأن تو�شل  �شاأنها  التي من  كل ميادين احلياة 
درج���ة ال��ك��م��ال، واع��ت��ر اأه���م م��ي��دان لتحقيق ال��ك��م��ال هو 
القيام بتمارين ريا�شية بدنية جمردة وهو ما نعرفه اليوم 
اال�شكيز�ض  اكت�شب  ال��زم��ن  م��رور  م��ع  ولكن  »اتليتيكا«،  ب 

واإمن��ا  البدنية،  الريا�شية  التمارين  غر  اأخ��رى  مفاهيم 
االأوىل يف مدلول  املكانة  اح��ت��ل  وال���ذي  ال��روح��ي،  اجل��ان��ب 

ومفهوم اال�شطالح.
يبدو من خالل تلك االأفكار اّلتي حتدثنا عنها، اأننا واحد 
بدون انف�شال ج�شد وروح، علينا الركيز على هذه الفكرة، 
اليوناين  بالفكر  متاأثرا  فكرنا  يبقى  اأبينا،  اأم  �شئنا  الأّن��ه 
ال���ق���دمي: االإن�����ش��ان ك��ائ��ن م����زدوج ول��ي�����ض م��وح��دا )ج�شد 
به،  تاأثرنا  اَل���ذي  الغربي  الفكر  فكل  خ��ال��دة(.  وروح  ف��ان، 
ال��ق��دمي، علمنا هذا  اليوناين  بالفكر  ت��اأث��ر  ب���دوره  واَل���ذي 
الثقة  وال��روح، مع �شيء من عدم  »االنف�شال« بني اجل�شد 
اأو  فو�شى،  م�شدر  لكونه  له،  ال�شلبية  النظرة  اأو  باجل�شد، 
اأو  ف��ال��روح  للخطيئة،  م�شدرا  امل�شيحي  وبالفكر  �شعف، 
�شجنها كما  الذي هو  اأن تخرج من اجل�شد،  الَنف�ض عليها 
ال��ذي  اجل�����ش��د  ل��ه��ذا  �شجينة  تبقى  واإال  اأف���الط���ون،  ي��ق��ول 
يقودها للظلمات. بينما الفكر ال�شامي، فكر الكتاب املقد�ض 
بعيد كل البعد عن هذا املعتقد؛ ففي نظر الكتاب املقد�ض، 
اجل�شد لي�ض عن�شرا خارجيا ميكن للروح اال�شتعا�شة عنه، 

فاجل�شد هو جزء اأ�شا�شي وجوهري من كياننا االإن�شاين.
مرابطان  وال����روح  اجل�شد  اإن  ال��ق��ول:  ميكننا  هنا  وم��ن 
ال�شوت  ك��ارت��ب��اط  ال��وج��ود،  �شعيد  على  ببع�ض  بع�شهما 
واملعنى على �شعيد اللغة، فالروح ال يوجد اأبدا بدون ج�شد، 
واجل�شد بدون الروح ي�شبح جثة. كل ما هو متعلق بوجودنا 
االإن�شاين يعر عنه من خالل اجل�شد، كل �شيء مرموز له 
من خالل اجل�شد، حتى يف اأعمالنا االأكر روحية، اجل�شد 
يجعل  ولكنه  وح���دوده،  متطلباته،  علينا  ويفر�ض  حا�شر 
الذي ي�شلي،  الروح هو  اأي�شا. فلي�ض  االأعمال ممكنة  هذه 

بل االإن�شان بكلّيته هو الذي ي�شلي.
يقول املفكر الفرن�شي با�شكال: »من اأراد اأن يكون مالكا كان 
غبيا« فوحدتنا االإن�شانّية ه�شة، وم�شكوك بها، وعلينا دائما 
وبالرغم  املهمة،  هذه  عن  الَتخلي  ميكننا  وال  ن�شنعها،  اأن 
من كل التعقيدات التي مت�شنا، فمهمتنا هي اأن جنعل الروح 
يقود امل�شرة، وما هو م�شري يف هذا املو�شوع هو حتقيق 
ذاتنا، و�شخ�شيتنا، يف النهاية حتقيق منونا ال�شحيح. اإّنها 
مهمة اأو عمل ولكنها اأي�شا اختيار، اإذا مل نعمل ب�شر لكي 
يكون الروح فينا هو الذي يقودنا، ن�شت�شلم اآنذاك لنزواتنا 
مع كل ما حتمله من فو�شى. ميكننا اأن نذكر قول القدي�ض 
عمق  يف  حتى  روح��ان��ي��ني  ت�شبحوا  مل  »اإن  اأغ�شطينو�ض: 

اأج�شادكم، ت�شبحوا ج�شديني يف �شميم روحكم«.
-------------------------------------

الذهن  بين  الــعــالقــة  تــاريــخ  الــكــتــاب:  اســم 
والجسد في القدامة المتأخرة.

ــراف آنــا  ــ ــؤلـــف: تــألــيــف جــمــاعــي تــحــت إشـ الـ
مرمدورو وصوفي كارثوايت.

الناشر: منشورات جامعة كامبريدج
اللغة: اإلنجليزية.

السنة: 2018م.
الصفحات: 404 صفحة.

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية 

)سعيد بوكرامي(

الكتاب: حوارات مع يورغن هابرماس
وإيزابيل  كيرفيغان  فرانسوا  جان  المؤلف: 

أوبير
الناشر: منشورات CNRS  باريس. فرنسا

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 498 ص

الفرنسية. اللغة: 
هابرماس،  يورغن  األلماني  الفيلسوف  يعد 
فرانكفورت، بل أصبح  لمدرسة  األبرز  الممثل 
لــفــلــســفــتــهــا، لكن  الــكــالســيــكــي  ــف  ــمــؤل ال
وهي  والــتــعــدد،  بالتعقيد  تتميز  أعمالها 
تتألف من حوالي خمسين كتاًبا وألف مقال، 
مفهومة.  غير  وأحياًنا  معروفة  غير  زالــت  ما 
ــه، من  اهــتــمــامــات تــنــوع  إذن  نــفــهــم  كــيــف 
نظريات الفعل واللغة إلى األخالق والقانون؟ 
حاضًرا  دينامًيا،  مثقًفا  أيًضا  هابرماس  وكان 
فيه،  وفــاعــال  الــثــقــافــي  المشهد  فــي  بــقــوة 
في  ويشارك  الصحافة  إلى  بانتظام  يتحدث 
المناقشات العامة. كيف نربط هذه المواقف 

بعمله النظري الدقيق؟
ــرمــاس، جــاء  ــورغــن هــاب كــتــاب حــــوارات مــع ي
عن  شاملة  لمحة  قدم  دولــي،  مؤتمر  نتيجة 
كتاباته  بداية  من  الفكرية  هابرماس  رحلة 
والعمل  العام،  بالفضاء  واتصاال  آخرها،  إلى 
ــمــقــراطــيــة،  ــدي الـــتـــواصـــلـــي، والـــحـــداثـــة، وال
إلخ.  المعرفة،  ومصالح  الــذاتــي،  واالستقالل 
ضوء  على  ُتناقش  التي  القضايا  هي  هــذه 
ــع،  ــطــاق أوسـ فــلــســفــة هـــابـــرمـــاس. وعــلــى ن
فكري  لــتــيــار  جــديــد  تحيين  نفسه  الــكــتــاب 
تأثير  مثل:  ومصيرية  راهنة  مواضيع  ناقش 
فهم  يمكن  وكيف  المجتمع،  على  القانون 
بين  المعقدة  العالقة  أو  الرأسمالية،  أزمــات 
الحداثة واألديان. يتضمن هذا الكتاب نصين 
افتتاحًيا  ونًصا  للفيلسوف،  منشورين  غير 
أسئلة  على  يـــرّد  ختامًيا  ونــًصــا  ــا  ــ أوروب عــن 
لفسلفة  فهمنا  تــعــمــق  وحــرجــة  حــســاســة 

المهمة. هابرماس 

لمصر  واالجتماعي  االقتصادي  التاريخ  الكتاب: 
القديمة

المؤلف: برناديت مونو
الناشر: منشورات CNRS  باريس. فرنسا

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 488 ص

الفرنسية. اللغة: 
من  فــريــدة  مجموعة  القديمة  مصر  أهــدتــنــا 
والــقــانــونــيــة، وصلتنا  االقــتــصــاديــة  الــنــصــوص 
والعظام  والطين  والحجارة  الجدران  من خالل 
والعاج والمعادن، والجلد، والقماش، والخشب 
المصريات  البردي، فهي تسمح لعالم  أو ورق 
واكتشاف  الفرعونية  الحضارة  عن  بالكشف 

الحياة اليومية للمصريين القدماء.
من  العمل  يتألف  األول-  الــجــزء  هــذا  يقترح 
ــاء كــرونــولــوجــيــة  ــن ب ــادة  ــ إعـ مــجــلــديــن-  أوال 
في  الفرعونية  الدولة  نشأة  لفترة  استداللية 
السياسية  المبادئ  تشكل  الرابعة.  األلفية 
اإلطــار  الفترة  هــذه  خــالل  تطويرها  تــم  التي 
للنظر للسلطة  األيديولوجي لمفهوم ملفت 
ــك عــلــى مــدى  وتــعــبــيــراتــهــا عــبــر الــتــاريــخ وذلـ
إلى تحليل  الباحثة  آالف عام. ثم، تنتقل  ثالثة 
مفصل للوثائق المتعلقة بالملكية وتدبيرها 
واستخدام  وبيع  إدارة  تتناول  كما  للحكم، 
استعادة  مــن  تمكن  التي  الــزراعــيــة  األراضـــي 
والقانونية  االقتصادية  القواعد  تطوير  كيفية 
إعــادة  مانو  برناديت  تقدم  آنــئــذ.  المدهشة 
مصر  في  الكبرى  للنصوص  أساسي  تفسير 
القديمة، من الصور إلى الضريبة المحاسباتية 
من خالل الكتابات السياسية واألوامر الملكية 
ــوال  ــ ــمــراســيــم والـــمـــذكـــرات اإلداريــــــة، وأق وال
بين  والعقود  القضائية  والــقــرارات  العظماء 
األفراد والرسائل اإلدارية والشخصية، مع األخذ 
مرتبطان  والسياسة  الدين  أنَّ  االعتبار  بعين 

ارتباًطا وثيًقا في إنتاجها.

الكتاب: مهاجرون أم الجئون
المؤلف: كلير روديي

الناشر: منشورات الديكوفيرت. باريس. فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 96 ص
الفرنسية. اللغة: 

الــالجــئــيــن  ــن  ــرة مـ ــي ــداد كــب ــ ــ أع ــول  ــ إن وصـ
 ،2015 عام  من  بــدًءا  أوروبــا،  إلى  والمهاجرين 
فــضــاًل عــن الــعــديــد مــن الــوفــيــات فــي البحر 
ــيــض الــمــتــوســط   ، بــمــا فــي ذلـــك مــأســاة  األب
اإلعالم  ولها  ا تن التي  كــردي«  »إيــالن  الصغير 
بكثافة، وكانت مبعث تفاعل واستنكار من 
طــرف السكان األوروبــيــيــن. ومــع ذلــك، فقد 
انتشار  األولى،  االستقبال  مرحلة  تلي  كانت 
خــطــاب رســمــي لــمــواجــهــة أو حــتــى مــعــاداة 
مأساوية،  أوضــاع  في  القادمين  المهاجرين 
اليمين  مــن  ضغط  وتحت  تدريجيا  وهــكــذا 
ــئــك الــذيــن  الــمــتــطــرف األوروبـــــي، تــحــول، أول
وتشهد  أعــداء  إلــى  المهاجرين  يساعدون 
ــتــي تــعــرضــت لها  عــلــى ذلـــك الــهــجــمــات ال

سفينة أكاريوس اإلنسانية في عام 2018.
عدد  في  الكبير  االنخفاض  من  الرغم  على 
أن  إال  أوروبـــا،  إلــى  الشرعيين  غير  الوافدين 
هــؤالء  بين  ــتــردد  وال الــمــخــاوف  عــن  التعبير 
الذين دفعهم الوضع التراجيدي للمهاجرين 
أبوابهم  وفتح  معهم  اإلنساني  للتضامن 
لهم، إلى طرح العديد من األسئلة: ما الفرق 
عددهم  وكم  والمهاجرين؟  الالجئين  بين 
على  القدرة  وأوروبــا  لفرنسا  هل  الحقيقي؟ 
استيعاب هؤالء المهاجرين، في ضوء األزمة 
الحدود  تستخدم  لماذا  الحالية؟  االقتصادية 
ما هي ضريبة هذا  جــدوى؟  بــدون  إن كانت 
التضامن؟ ألن يكون من األفضل مساعدتهم 
اإلجابة  أجل  من  بلدانهم؟  في  البقاء  على 
الشرعية،  األسئلة  دون طابوهات على هذه 
االجتماعية  الباحثة  أعــدت  غيرها،  والكثير 
عن  المزعج  التوثيقي  كتابها  روديــي  كلير 
دون  سيبقى،  الــذي  والالجئين،  المهاجرين 
مضطربة  تاريخية  مرحلة  على  شاهدا  شك، 

ومؤلمة من تاريخ القرن الواحد والعشرين.
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الكتاب: الحقائق الخفية لحرب الجزائر.
المؤلف: جان سيفيا

الناشر: منشورات الديكوفيرت. باريس فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 416 ص  - اللغة: الفرنسية
ــر مـــن نــصــف قـــرن عــلــى اســتــقــالل  بــعــد أكــث
الجزائر، هل ُيمكن ألحد أن يروي بدون مواربة 
الــجــزائــر وفرنسا  بــيــن  الــمــريــرة  الــحــرب  تــاريــخ 
مائة  بعد  الجزائر  نهايتها أصبحت  والتي في 
دولة  الفرنسي  االستعمار  من  سنة  وثالثين 
االستعماري  الغزو  عن  الحديث  سيادة؟  ذات 
المختلفة  واألوضــاع  عشر،  التاسع  القرن  في 
والــصــراع  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي  لمجتمعات 
الــرهــيــب الـــذي أدمـــى الــجــزائــر وأحــيــانــً مدنه 
الكبرى من عام 1954 إلى عام 1962، كل هذه 
األهوال كانت عرضة لألفكار الجاهزة واألحكام 

المسبقة.
الفرنسي  المؤرخ  يواجه  الهام،  الكتاب  بهذا 
كما  الجزائر  فــي  الــحــرب  تــاريــخ  سيفيليا  جــان 
كانت عليه من  تمزق مأساوي لم يكن فيها 
أي طرف يحتكر البراءة أو الذنب، وحيث خسر 
كل من الفرنسيين والجزائريين أشياء كثيرة، 
عالقة  فإنَّها  أنكروها،  أو  تجاهلوها  لو  حتى 
الذاكرة  من  تدريجيً  حلحلتها  ويجب  اليوم 
اللغة  إلى  يترجم  أن  يستحق  كتاب  الجريحة. 
خاصة  الجزائري  القارئ  عليه  ليطلع  العربية، 

والقراء العرب بصفة عامة.
**** *** *** *** *** **

آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة 
اإلنجليزية )محمد الشيخ(.

فلسفة  عندي:  ُتَعدُّ  ال  األشياء  كل  العنوان: 
ماكس شتيرنر الفريدة

المؤلف: جاكوب بلومنفلد
]المملكة  )ونشستر  بوكس  زيرو  النشر:  دار 
المتحدة  ]الـــواليـــات  وواشــنــطــن  الــمــتــحــدة[ 

األمريكية[(
سنة النشر: 2018   - عدد الصفحات: 161.

األلماني  الفيلسوف  على  الكتاب  هــذا  مــدار 
شتيرنر  مــاكــس  و«الــمــلــعــون«  ــبــوذ«  ــمــن »ال
)1806-1856( الذي يكاد يكون مجهوال بالتمام 
في  وحتى  بل  العربي،  العالم  في  والكمال 
الغربي نفسه. ولذلك يستحق صدور  العالم 
يتناول   وهــو  ترحيب.  من  أكثر  الكتاب  هــذا 
 )1844( وتملكه«  »الفريد  كتاب  صاحب  فكر 
بل  الحديث،  للمجتمع  جذريا  نقدا  يعد  الذي 
ــا«  »أن بــاســم  وذلـــك  عــامــة،  بصفة  وللمجتمع 
تريد  وال  بنفسها  إال  تعترف  ال  ثائرة  متمردة 
في  بــمــا  ــان،  كـ مــن  كــائــنــا  أحـــد  يتملكها  أن 
جاكوب  يعيد  وأنـــاة  بــتــؤدة  المجتمع.  ــك  ذل
بلومنفلد هنا إعادة بناء فكر الرجل الذي أثر 
ـ أسلبا كان أم إيجابا ـ في العديد من مفكري 
ماركس  من  والعشرين،  عشر  التاسع  القرن 
الزمان، مرورا  ونيتشه إلى عتاة فوضوي هذا 
النزعة  وبأصحاب  غــودمــان  ــا  إمَّ بالفيلسوفة 
الــنــســائــيــة وبــالــســوريــالــيــيــن والــوجــوديــيــن، 
والدادائيين  والتحرريين  الفاشستيين  بله 
والعدميين ... كتاب يسبح ضد التيار األغلبي. 

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

المعلومة  ذاتـــه  الــمــجــهــولــة  اإللـــه  ــعــنــوان:  ال
البشر  فهم  عن  الرب  امتناع  مسألة  أفعاله: 
القرن  في  الثالثة  األقانيم  مناظرة  خالل  من 
وجريجوريوس  أوريجنس  بين  الميالدي  الرابع 

النيسي وبازليوس القيصري
ــف: تـــومـــاس ســتــيــبــيــن وكـــارولـــيـــنـــا  ــؤلـ ــمـ الـ

بونينسكا كونشانكزيك- 
دار النشر: بيتر النغ )برلين/ألمانيا(

سنة النشر: 2018
عدد الصفحات: 256.

هذا كتاب في فلسفة الالهوت يطرح السؤال 
أن  لإلنسان  ُيمكن  الذي  ما  التالي:  الجوهري 
المسألة  هذه  يتناول  وهو  اهلل؟  عن  يعلمه 
بعض  بين  جمعت  التي  المناظرة  خالل  من 
القرن  في  المسيحيين  الكالم  علماء  أشهر 
أنه  أونومينوس  أعلن  فقد  الميالدي.  الرابع 
الــرب  كنه  ـ  البشر  معشر  ـ  نعلم  أن  يمكن 

أننا  الكنيسة  أورثدوكسيو  أكد  بينما  وفعله، 
الخارجية،  اهلل  أفعال  سوى  نعلم  أن  يمكن  ال 
ــذي يبقى فــيــه كــنــه الــرب  هـــذا فــي الــوقــت الـ
أن  العلم  تقدم  مع  األبد. هذا  إلى  لنا  مجهوال 
المسألة سوف تطرح قرونا بعد ذلك في علم 
اإلسالم:  متكلمة  أشهر  بين  اإلسالمي  الكالم 
ومثبت  اهلل،  كنه  تبين  إلمكان  منكر  بين  ما 
مقطًعا  هنا  نــذكــر  أن  يكفي  تبينه.  إلمــكــان 
»وأمــا  الــقــونــوي:  عــلــى  فــيــه  يجيب  للطوسي 
قوله ]=القونوي[: »مع اتفاق جميع العقالء بأن 
حقيقته ]= حقيقة اهلل[ مجهولة«، فمن الواجب 
مشايخ  ألن  الــحــكــمــاء،  ــفــاق  ات »مـــع  يــقــول:  أن 
حقيقته  أن  يدعون  المتكلمين  من  المعتزلة 

تعالى معلومة للبشر كما هي«. 
**** *** *** *** *** **

العنوان: ابن خلدون: سيرة فكرية 
المؤلف: روبرت إروين

بــريــنــســتــون  جــامــعــة  مــنــشــورات  ــنــشــر:  ال دار 
]الواليات المتحدة األمريكية[

سنة النشر: 2018    - عدد الصفحات: 272.
يطلع علينا روبرت إروين )1946-      ( ـ وهو مؤرخ 
صاحب  مسلم،  بريطاني  وروائــي  ومستشرق 
المستشرقون  المعرفة:  أجل متعة  كتاب »من 
والصليبيين«  و«المماليك   ،)2006( وأعــداؤهــم« 
»ابن  بكتاب:  ـ   )2011( درويــش«  و«مذكرات   ،)2010(
خلدون: سيرة فكرية« )2018( يروي لنا فيه كيف 
أن ابن خلدون، الذي عاش في عالم دمره الموت 
األسود ]=الطاعون[، تولى العديد من المناصب  
شيخ  وصــار  المضطرب،  اإلســالمــي  العالم  في 
علم وقاضيا ومؤلفا. ويضع المؤلف كتابات ابن 
ـ في سياقها  المقدمة  ـ ال سيما منها  خلدون 
أنه  العام. ويالحظ  التاريخي والفكري اإلسالمي 
بسبب ألمعية الرجل وكونه رائية لماحة اعُتبر 
حتى.  حداثيا  ومفكرا  بل  ألوانــه،  سابقا  مفكرا 
هذه  فساد  مبينً  الــرأي  هذا  المؤلف  ويناقش 
الذي  والبديل  باالستشراق.  القراءة وصلة ذلك 
يراه المؤلف عن القراءة الخاطئة البن خلدون أن 
تقي مهووس  درويــش  ـ  وقته  ابن  كان  الرجل 
عاش  المستقبل  وبقراءة  المستورة  بالعلوم 

في عالم غريب مخالف لعالمنا!
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المحاور
- مقولة الدين الواحد في الفكر اإلسالمي - محمد المنتار.

- عالم الغيب وعالم الشهادة: قراءة في كتب المفكرين القدامى - محمد إدريس.

- العالقات بين األديان عن العامري والبيروني - منى أحمد أبو زيد.

- الديانات اإلبراهيمية من االختالف إلى االئتالف - رضوان السيد.

- معنى وحدة الدين وديانات التوحيد في تاريخ اإلنسانية - محسن الخوني.

- نظرية الديانات العالمية عن علماء الدين الغربيين - عز الدين عناية.

- وحدة الدين والقيم األخالقية العالمية - محسن العوني.

دراسات
- في تجديد الفقه اإلسالمي وأصوله: أهمية التنظير المقاصدي - محمد شهيد.

نحو أصول فقه متجدد: دراسة تطبيقية في محاوالت األصوليين )الشاطبي نموذجًا(
 بلخير عثمان.

- النزعة التوفيقية الدينية في مدرسة اإلسكندرية الفلسفية القديمة )أوريجين نموذجًا( 
مصطفى النشار.

وجهات نظر 
- التنسيقية والنقدية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر )المغرب نموذجًا( - سعيد 

بنسعيد العلوي.

التسامح في الفلسفة الغربية: قراءة سوسيولوجية في تفكيكية جاك دريدا - محمود 
أحمد عبداهلل.

- المفهوم الليبرالي للتعددية الثقافية - ياسر قنصوه.

آفاق 
- فالسفة اإلسالم وطريق الحرير - عبدالرحمن السالمي.

- أوروبا واإلسالم: مملكة الكاهن يوحنا )الحقيقة - األسطورة - المغزى( - حاتم الطحاوي.

- مدخل فقه الحياة لتأسيس منظومة الزواج - سوسن الشريف.

مدن وثقافات
الحياة الثقافية في بغداد في التراث العربي اإلسالمي:

عصر السيادة اإلسالمية - عمرو عبدالعزيز منير.

اإلسالم والعالم
- الالهوت المسيحي في ضوء اإلسالم - طوبيا سبيكر.

إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اإلِْسالُم

اإلسالم والرسالة العالميّة 
عبد الرحمن السالمي
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حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم


