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نرتجم له هذه الن�صو�ص املختارة:
اأ�صطورة عربية

»ال�صابَّة:
» اإىل اأين تذهبني اأيتها احلمامة 

البي�صاء ؟
عرب الهواء الذي يلعب بجناحيك

ويحملك باأق�صى �صرعة
بعيدا، بعيدا، بعيدا! «

»احَلَمامة:
»اأذهب اإىل حيث يبقى حبيبي معي
خلَف الغيوم، بعيدا، بعيدا، بعيدا! «

»ال�ّصابة: 
»اأيتها احَلَمامة البي�صاء، من اأين 

ُعدِت؟
جناحاِك مهي�صاِن

وعلّي منهما ا�صتطارْت
قطراٌت من الدم «.

»احَلَماَمة:
ني يف  »جئُت للموِت حيث كان ُيِحبُّ

الأّيام اخَلَوايل؛
ني الآن!« لأنه مل َيُعْد ُيِحبُّ

اأغاين هوجن كوجن
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عند مر�صى ميناء هذه اجلزيرة،
البوابَة ال�صينية،

ا�صتلقينا، حيث كانت املدينُة البحريُة 
م�صاطَب حتَت مرتفعاٍت مك�صّوٍة 

رة. باخُل�صْ
�ُصفٌن، وبواخُر، ومراكُب �صراعية، 

واأعالٌم و�صعوٌب عديدة،
وبّحارٌة �صّتى،

�صفٌن �صراعيٌة �صينية، وقوارُب، وكلُّ 
ح�صوِد ال�صرِق املبتهجة،
مما �صاهدُت وعرفت.

وحني وقفُت، باأ�صواٍت مفاجئٍة ُحلوٍة 
رّنانِة

على ن�صيٍم َمِرح،
دّقْت اأجرا�ُص الكني�صِة، معلنًة

ال�صالَم الداخلي.
اأيتها الأجرا�ُص الإجنليزية، ارتفعْت 

مو�صيقاِك اأو انخف�صت،
لن اأهّلَل لك،

رغَم اأنها تاأتيني ُحلوًة حزينًة، ُتذكِّرين
َبا العزيزة. باأياِم ال�صِّ

لذلك، اأيتها الأجرا�ُص الإجنليزية - 
الِت مبتوٌر ومهرتئ، اآخُر ال�صِّ

وقد تركُت الأر�َص والعقيدَة اإىل 
الأبد -

فدّقي ول تتوقفي!
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هناَك الكثرُي يف هذه املدينِة البحرية 
مل اأ�صادْفه من قبل،

ولكن �صيئان ماألوفاِن عندي
من زمن بعيد.

رِة ال�صتوائيِة اجلميلة، يف اخُل�صْ
يف ال�صوارِع، انظْر

املبايَن الإجنليزيَة الب�صعة
والرجَل الإجنليزيَّ الوح�صي!

-3
اأِقُف واأ�صاهُد اجلنوَد

ي�صريون �صعودا وهبوطا،
على ملعِب الكريكيت الأخ�صِر اجلديد

خارَج املدينة.
اأقُف، واأ�صاهُد، واأت�صاءل

متى، يف الأر�ِص الإجنليزية،
هذا اجلنديُّ البائ�ُص املعتوُه

�صيتعلم ويفهم؟
اأن الزولو، والبويرينّي، والعرَب،

ِرما َب�ِصعا كلهم يقاتلونه ُمْ
 ليكونوا اأحرارا،

رجال ون�صاء واأطفال.
يف الهند واأيرلندا
اإنه اأوقَف النا�َص؛
لي�صرَق اأمواَلهم

النبيُل الإجنليزيُّ الل�ص.
ماذا اأعطوه؟

جلعِله خائًنا لواجِبه،
واإجباِره على ُظلِم اأخيه؟

لي�ص اإل مالب�َص العبد وروَحه!
اأيها الفقرُي الأحمُق، تومي اأتكينز،
كم ذابٍل اأنَت، فلتفهْم، يف ذلك اليوم
حني تقُف بعيون متلهفٍة واأ�صناٍن 

م�صدودة،
لتقول:

»هذه اإجنلرتا حبيبتنا الغالية،
ها قْدَر ا�صتطاعتي، و�صوف اأحررُّ

من كل تاجٍر فا�صد،
ونبيٍل غ�صا�ص!«
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اآدمز )1893-1862(  من ال�صعراء الذين ورد ذكر العرب يف ق�صائدهم فرن�صي�ص وليام لودرديل 
اأبوه  بريطاين،  روائي  و  �صاعر   Francis William Lauderdale Adams
عامل يف التاريخ الطبيعي، واأمه روائية. هاجر اإىل اأ�صرتاليا، حيث ق�صى معظم حياته متفرغا 
للكتابة. كان غزير الإنتاج رغم اأن العمر مل ميتد به اأكرث من واحد وثالثني عاما؛ فقد �صدر 
توجهاته  من  انطالقا  ال�صعرية.  اأعماله  اإىل  اإ�صافة  ق�ص�صية  ومموعة  روايات  ثالث  له 
ولذلك  املظلومة؛  وال�صعوب  امل�صحوقة  بالطبقات  اأعماله  يف  اآدمز  فرن�صي�ص  اهتم  ال�صرتاكية، 
حني ذهب اإىل الإ�صكندرية هاجم الحتالل الإجنليزي مل�صر، واألف كتابا يف ذلك عنوانه »م�صر 

اجلديدة«، ن�صر بعد وفاته �صنة 1893.         
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ترامب والفلسفة السياسية: الزعامة والقيادة 
والطغيان.. مؤلف جماعي

هذا كتاب ألفته طائفة من الباحثين في الفلسفة ُيمكن أن نطلق عليهم اسم »جماعة األرأيتيين«. و»األرأيتيون« قوم يقوم منطق تفكيرهم على آلية 
لجأ  أن  بالواقع. لكن، منذ  لها  االفتراضات ال صلة  أن تفكيرهم عش من  بتعلة  الماضي،  القوم مذمومين في  أن... ولقد كان هؤالء  لو  أرأيَت  االفتراض: 
إينشتاين إلى االستعانة بالتجارب الذهنية -االفتراضية- في بناء نظرية النسبية، اكتسب التفكير االفتراضي احتراما كبيرا، ال في العلوم الحقة وحدها 
وأرسطو  أفالطون  أن  )افترض(  َهْب  التالي:  االفتراضي  الطرح  بناء منهجيا على  أيدينا  بين  الذي  الكتاب  بني  أيضا. وهكذا  اإلنسانية  العلوم  وإنما في 
والفارابي ومكيافلي وروسو وغيرهم كثير من الفالسفة حشروا في زماننا هذا، ماذا عساهم أن يقولوا عن الرئيس األمريكي الخامس واألربعين دونالد 

ترامب؟ أنكى من هذا، هب بالعكس أن آلة الزمن طوحت بهذا الرئيس إلى زمن هؤالء الفالسفة، ترى كيف كانوا سينظرون إليه؟

امل���ب���ادرة ب��اجل��واب ع��ن ه���ذا ال�����ص��وؤال الأراأي���ت���ي ه��ي م��و���ص��وع ه��ذا 
يقوله فال�صفة  اأن  ما ميكن  تخيل  رحلة ممتعة يف  وهو  الكتاب. 
النا�ص  اأمريكا  روؤ�صاء  اأح��د  ي�صغل  مل  رئي�ص  عن  الكبار  ال�صيا�صة 
لرئي�ص  يكتب  ولرمبا مل  ه��و.  فعل  اأك��رث مما  باأجمعه  العامل  يف 
وليات متحدة اأن ُيكتب عنه، مبا�صرة بعد توليه احلكم، هذا الكم 
الهائل من الكتب: ما بني من ينب�ص يف »ف�صائحه«، ومن يحلل 
اأنه  واحل��ال  و»حرميه«..  »حا�صيته«  اأ�صرار  يذيع  ومن  »�صيا�صته«، 
 ، ُعدَّ اأن يديل فال�صفة ج��ادون بدلوهم يف رئي�ص  ُيت�صور  مل يكن 

بال مدافعة، الأعبث يف تاريخ البالد.
الفال�صفة جديتهم  ي���رتك  اأن  ُي��ت�����ص��ور  ي��ك��ن  ه���ذا، مل  م��ن  اأك���رث 
من  الإك��ث��ار  اإذ  وب��ه؛  معه  ويت�صلوا  اأمريكي  وبرئي�ص  مع  ليعبثوا 
نتذكر  »�صعبوي«.  رئي�ص  اإل مع  الت�صلي  اجلدية ممل، ول ميكن 
الإمرباطور  مع  جوته  الكبري  الأمل��اين  الكاتب  لقاء  ال�صدد  بهذا 
املاأ�صاة احلديثة  نابليون، وقول هذا له: كال؛ ما عادت  الفرن�صي 
واإمن��ا  الإغ��ري��ق،  الكتاب  فعله  ك��ان  ما  توؤلف، على نحو  م�صرحية 
اأم�صت ال�صيا�صة اليوم هي املاأ�صاة التي يوؤلفها رجال �صبهم القدر 
على النا�ص. لكن، لرمبا ما عادت املاأ�صاة اليوم ممكنة يف ال�صيا�صة، 

بل لرمبا تكون ال�صيا�صة �صائرة اإىل النقالب اإىل ملهاة.
الفل�صفية  امل���ق���الت  ب��ني دف��ت��ي��ه ط��ائ��ف��ة م��ن  ال��ك��ت��اب  يجمع ه���ذا 
يف  النا�صران،  اعتربه  ما  وهو  رئي�صا.  ترامب  انتخاب  بعد  دبجت 
ت�صديرهما للكتاب، مبثابة »حتد ج�صيم«: اأن تهتم الفل�صفة برجل 
الفل�صفة، واإمنا كتاباه املف�صالن، ح�صب ت�صريحه  ل يهتم بكتب 
بنف�صه، اثنان: التوراة وفن التفاو�ص. ينطلق الكتاب مما ي�صميه 
»الرتامبية« � ن�صبة اإىل ترامب � وهي ممار�صة �صيا�صية تبحث لها 
ال�صاندريال، يف  بحذاء  الأم��ري  فعل  ومثلما  نظرية مالئمة،  عن 
النظرية  ح��ذاء  يقي�صوا  اأن  الباحثون  يحاول  املعروفة،  احلدوثة 
ال�صيا�صة على ِرجل ترامب: اأي نظرية فل�صفية �صيا�صية تعرب عن 

ممار�صته ال�صيا�صية على نحو اأدق؟ 
ال��ق��دمي  ال�صيا�صي  ال��ف��ك��ر  اأب�����واب:  ث��الث��ة  ال��ك��ت��اب يف  ت��ب��وي��ب  مت 
منه  �صيما  )ل  والليربايل  احلديث  ال�صيا�صي  والفكر  والو�صيط، 
ق��ارة  اإىل  )ن�صبة  ال��ق��اري  ال�صيا�صي  والفكر  الأجنلو�صك�صوين(، 
اأن ميتح  الكتاب لنف�صه  الناطقة بغري الإجنليزية(. ويريد  اأورب��ا 

املنظور الأوربي والأمريكي وال�صرق  من تقاليد فكرية متنوعة: 
ال��زع��ام��ة عند  وم����داره على من��ط مم��ار���ص��ة  وال�صيني.  اأو���ص��ط��ي 
حما�صن  عن  الرجل  يبدي  حد  اأي  واإىل  و�صلبا،  اإيجابا  ت��رام��ب، 
وم�صاوئ اإما رجل الدولة واإما الطاغية؛ علما اأن منقلب التفكري 

ال�صيا�صي على النظر يف هذين الأمرين.
ومن املبادئ املنهجية الرا�صخة يف العلوم الإن�صانية املبداأ التاريخي 
القائل باأن من �صاأن الالحق اأن ينري ال�صابق، لكن يبدو اأن م�صروع 
هذا الكتاب قائم على ال�صد: من �صاأن ال�صابق اأن ينري الالحق؛ 
اإذ ي�صعى الكتاب اإىل اأن يك�صب معنى لل�صيا�صة املعا�صرة من خالل 
املا�صني.  ال�صيا�صيني  املفكرين  م��ن  ال��ع��دي��د  اأع��م��ال  اإىل  ال��ع��ودة 
الفل�صفة  تاريخ  فهم  على  يعيننا  ترامب  جعل  ب��دل  فاإنه  وهكذا، 
ال�صيا�صية تفهم ترامب. وبهذا ي�صعى  ال�صيا�صية، بجعل الفل�صفة 
اأوىل، على  اأن يجعلنا نقراأ جناح ترامب النتخابي، يف وهلة  اإىل 
وكالمه  واأر�صطو  ال�صوف�صطائيني،  مع  ونقا�صه  اأف��الط��ون  �صوء 
ال�صفالة،  وذك���ره  وتوقيديد�ص  والغوغائية،  الدمياغوجية  ع��ن 
وال�صغري  القوي  الثالثة:  الرجال  مثال  واإث��ارت��ه  وكونف�صيو�ص 
وال���ودي���ع، وال��ف��اراب��ي وح��دي��ث��ه ع��ن املجتمع امل��ف��ت��وح )ب���اب الفكر 
ال�صيا�صي القدمي والو�صيط(. ويف وهلة ثانية، نقراأ واقعة ترامب 
و�صك�صبري وكالمه عن  الإيالة،  على �صوء مكيافلي وحديثه عن 
احلاكم ال�صيء، ورو�صو واإثارته مو�صوع الرجال الثالثة: الوغد 
والوطني والن�صقاقي، وعلى �صوء النزعة الد�صتورية الأمريكية 
احل��دي��ث(. ويف  الأورب���ي  الفكر  )ب��اب  لينكولن  اإىل  من هاملتون 
وهلة ثالثة نقراأ ظاهرة ترامب على �صوء الفل�صفة القارية: على 
والر�صالية  والقيمة  الكارزمائية  عن  وحديثه  فيرب  ماك�ص  �صوء 
العامي،  احل�����ص  ع��ن  وك��الم��ه  غرام�صي  ���ص��وء  وع��ل��ى  ال�صيا�صية، 
اأن  واأخري على �صوء كارل �صميت ومقولة: »اأنا وحدي مبقدرتي 
اأجد احللول« وفكرة ال�صيادة والوطنية. وميكن جتميع الظواهر 
�صوء  على  تف�صريها  ميكن  والتي  ب��رتام��ب،  املتعلقة  ال�صيا�صية، 
الفل�صفة ال�صيا�صية، يف مفاهيم ثالثة: مفهوم »الطبع«، ومفهوم 
ترامب  ع��ن خطابة  ي�صي  »اخل��ط��اب��ة«؛ مب��ا  ومفهوم  »ال��زع��ام��ة«، 
ودمياغوجيته، من جهة، وعن طبعه وكيف يوؤثر ذلك يف املوؤ�ص�صات 

الدميقراطية، من جهة اأخرى.

)1(
اأن يلتقي برتامب، ما  املا�صي  اأف��الط��ون ق��در له يف  اأن  اأراأي���ت لو 

الذي ع�صاه اأن يقوله عنه؟
ال���ذي ع��ن��د اأف���الط���ون، اأن ت��رام��ب ق��د ي��ك��ون مي��ث��ل ال���ف���ارق بني 
الفيل�صوف وال�صوف�صطائي: لئن كان �صاأن الفيل�صوف اأن ي�صعى اإىل 
ك�صف احلقيقة، فاإن ال�صوف�صطائي ل يهتم باحلقيقة واإمنا يعنى 
ال�صتغالل  وبا�صتغاللهم  يريده،  ال��ذي  التوجيه  النا�ص  بتوجيه 
اأن ترامب من  حتى مي�صي رجال ثريا وم�صهورا وقويا. واحل��ال 
واإِْن  ال�صوف�صطائيني، ل تهمه احلقيقة،  ال�صنف من احلكام  هذا 
هو اهتم بها اهتم بها اهتمام الطاغية: احلقيقة هي ما يراه هو. 
ت�صري  احلقيقة  بجعله  وذل��ك  الواقع،  بديال عن  ين�صئ  اأن  �صاأنه 

هي اإرادته لل�صلطة. 
)2(

اأراأيت لو التقى ترامب باأر�صطو يف الزمن القدمي، ماذا ع�صى هذا 
اأن يقول عنه؟

ال�����ذي يعنيه  ي��ف��ه��م م���ا  ال��ف��ي��ل�����ص��وف  اإىل ج��ع��ل  اأر����ص���ط���و  ���ص��ع��ى 
الدمياغوجي: ما طبيعة حكمه؟ وكيف يتم انتخابه؟ وقد وجد اأن 
الطغيان يبداأ عندما تنحط الدميقراطية اإىل دمياغوجية. وحال 
ترامب، ح�صب ما تذهب اإليه ل�صلي روبني ناطقة بل�صان اأر�صطو، 
ي�صتجيب اإىل هذه املوا�صفات التي و�صعها اأر�صطو للدمياغوجي: 
يق�صم النا�ص اإىل اأ�صدقاء واأعداء، وي�صعى اإىل الإفراط يف قراراته 

بدل العتدال، واإىل الت�صرع عو�ص الروية.
)3(

التقى يف حياته برتامب، ما الذي كان  اأن كزينوفان�ص  اأراأي��ت لو 
�صيقول عنه؟

ك���ارا، جن��د كزينوفان�ص وق��د ر�صم ���ص��ورا لثالث  اأ���ص��وك  يف بحث 
تتج�صد  لكي  قابلة  وهريو  ومينون  غلوكون  �صيا�صية:  �صخ�صيات 
اأوجهها. غلوكون  املعا�صرة مبختلف  ال�صيا�صية  فيها ال�صخ�صيات 
لكنه طموح مبا ل مزيد عنه، وهو  اأق�صى ح��د،  اإىل  رج��ل جاهل 
اأن يحكم، بينما مينون طماع  فاقد لأدن��ى فكرة عن كيف ينبغي 
حري�ص ج�صع، يف حني ل ير�صى هريو على حياته املعي�صة، رغم 
اأعلى مراتب ال�صلطة. ويف كل هذه احلالت يظهر موؤلف  بلوغه 

محمد الشيخ *
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ترامب ل  بينما  العتدال،  النا�ص  يعلم  �صقراط  كان  املقالة كيف 
ميكن اأن يقال عنه اإنه اأفاد در�صا من �صقراط. ويف اخلتام يوحي 
املوؤلف باأن اجلهل واجل�صع والإفراط جتعل الإن�صان غري منا�صب 

لتويل احلكم، وكل هذه ال�صور جتعل قناع ترامب ي�صقط.
)4(

هذا  �صينظر  كان  كيف  بكونف�صيو�ص،  التقى  ترامب  اأن  لو  اأراأي��ت 
اإليه؟

ما الذي كان ميكن اأن يفكر فيه كونف�صيو�ص لو اأن ترامب عا�ص 
يف زمانه؟ يرى جورج دون اأن اجلواب عن هذا ال�صوؤال اأمر �صديد 
اأن  ال���ذي ميكنه  ���ص��ق��ني: م��ا  ال��ت��ع��ق��ي��د. وه���و ج���واب يت�صكل م��ن 
يتحمله فيه؟ وما الذي ل؟ من جهة، كال الرجلني يتقا�صم مع 
غريه النزعة املحافظة بح�صبانها جزءا من تكوينهما ال�صخ�صي؛ 
اأو يعي�ص يف زمن يعده زمنا فا�صدا، ويحن اإىل  لأن كليهما عا�ص 
العي�ص يف زمن يعده زمنا عظيما. ومن جهة ثانية، على خالف 
اأج��ل  م��ن  »التهذيب«  ي�صميه  م��ا  على  كونف�صيو�ص  يركز  ت��رام��ب 
عند  اأ�صا�صي  اأم��ر  التثقيف  اإذ  الطبيعية؛  الإن�����ص��ان  حالة  جت��اوز 
اأمثال  ال�صينيني من  الفال�صفة  كونف�صيو�ص وعند تالمذته من 
»تكوين  عن  كونف�صيو�ص  حديث  ثمة  ومن  وك�صونزي،  مانتغت�صو 
�صروريا  تكوينا  بح�صبانه   � عدي  بن  يحيى  بلغة   � التام«  الإن�صان 
كونف�صيو�ص  نظر  لو  باأنه  الباحث  يوحي  وبهذا  ال�صيا�صة.  لرجل 
اإىل ترامب ملا عده اإن�صانا تاما، واإمنا اعتربه اإن�صانا ناق�صا؛ ولعده 
يعرف  ال��ذي  »الرجل  دارلينغتون:  اللورد  وايلد  اأو�صكار  عد  كما 

ثمن كل �صيء، ولكنه ل يعرف قيمة اأي �صيء«.
)5(

�صيقول  ك��ان  م��اذا  الفارابي �صادف يف زمنه ترامب،  اأن  لو  اأراأي���ت 
عنه؟

املفتوح« يدعونا كري�صتوف  واملجتمع  والفارابي  »ترامب  يف بحث 
كوملو اإىل اإجراء جتربة ذهنية نتخيل من خاللها ما الذي ميكن 
النظام  اأن��ظ��اره  على  عر�ص  هو  لئن  الفارابي  فيه  فكر  يكون  اأن 
ي�صدم من  �صوف  اأول؛  بخا�صة؟  ترامب  ونظام  بعامة  الأمريكي 
نظام حكم مت فيه الف�صل بني الكني�صة والدولة، بحيث اأم�صى لكل 
واحد منهما مال تاأثريه اخلا�ص، كما �صي�صدم من كون حرية 
حاكم  بني  الفارابي  ميز  ثانيا؛  بالد�صتور.  مكفولة  باتت  الكالم 
يهتدي بالفل�صفة، واآخر ل يهتدي اإل بالتجربة. ويف هذه احلالة، 
الفل�صفة.  اإىل  احلاكم  حاجة  يعو�صا  اأن  وال��ده��اء  للروية  ميكن 
اأن  اإذ يوحي �صاحب املقالة  اأن ترامب من النوع الثاين.  واحل��ال 
الذين  ال�صيا�صة  رج��ال  من  ال��ف��اراب��ي،  منظور  من  يبدو،  ترامب 
روية  لكن  الكايف،  الدهاء  لأن��ه ميلك  الفل�صفة؛  اإىل  ل يحتاجون 
الرجل ل تدفعه اإىل الدفاع عن غايات كونية )اإن�صانية( واإمنا عن 

غايات خا�صة )قومية(.
)6(

اأراأيت لو اأن مكيافلي ا�صتقبل ترامب، ما الذي كان �صيقول عنه؟
والتدبري احلديث  املكيافلية  »ال�صيا�صة  بيبان مقالة  كتب غالدن 
وبزوغ ترامب«. ويرى فيها اأن اجلامع بني مكيافلي وترامب اإمنا 
التدبري احلديث ما عاد  اأن  »التدبري«؛ لكنه يالحظ  هو مفهوم 
اإىل  اأم�صى تدبريا جتاريا. ومن هنا ينظر  واإمن��ا  �صيا�صيا  تدبريا 
ترامب وكاأنه اأمري مكيافلي معا�صر، متحالف مع »العامة« �صد 

هي  ها  ت��رام��ب،  فمع  التدبري.  اأه��ل  �صد  منتف�ص  اأي  »النخبة«؛ 
اأمريكا تعود اإىل عامل مكيافلي حيث املزاجان ال�صيا�صيان � العامة 

وال�صفوة � عادا اإىل الت�صادم من جديد. 
)7(

اأراأيت لو اأن ترامب التقى برو�صو، كيف كان هذا �صيعتربه؟
الوغد   � رو���ص��وي��ة  �صنافة  الف�صل  ه��ذا  ك��ات��ب  ا�صتلهام  على  ب��ن��اء 
)ال��غ��وغ��ائ��ي امل��ه��رج(، وال��وط��ن��ي، والن�����ص��ق��اق��ي � ي��ط��رح ال�����ص��وؤال: 
ال�صيا�صي  ال�صلطان  اإىل  ي�صعى  اأن��اين  غوغائي  رج��ل  ترامب  هل 
نبيه  �صيا�صة  اأم هو رجل  )الغوغائي(؟  �صخ�صي  اأج��ل غر�ص  من 
اأم هو  )ال��وط��ن��ي(؟  ع��ن وط��ن��ه  ال��دف��اع  بغاية  ي�صتعمل اخل��ط��اب��ة 
اأجندته  فر�ص  بغاية  اجلماهري  ي�صتغل  داهية  دمياغوجي  رج��ل 
جوزيف  ال��ب��ح��ث،  �صاحب  وح�صب  )ان�����ص��ق��اق��ي(؟  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 
ريزرت، لو عر�ص ترامب على رو�صو لوجد اأنه ل ميكن اأن ي�صري 
الف�صيلة  ولفقدانه  التجربة  اإىل  لف��ت��ق��اده  وذل��ك  رئي�صا؛  اأب���دا 
التوا�صل  ور���ص��ائ��ل  ال��واق��ع  لتلفزيون  م��رة  لثمرة  واإن���ه  امل��دن��ي��ة. 
املدنية  والف�صيلة  امل��دن��ي��ة  التجربة  »اأف����ول  ورم���ز  اجل��م��اه��ريي��ة 
لدى اجلمهور«. على اأن رو�صو، اإن كان له اأن يتعاطف مع الرجل، 
فقد يتعاطف مع نزعته الإقليمية غري الكونية، ومع ذلك �صوف 

يرف�ص تبنيه »للمال والتجارة«.
)8(

اأراأيت لو اأن ترامب التقى مباك�ص فيرب، كيف كان، يا ترى، �صوف 
ينظر اإليه؟

من منظور فيربي يتو�صل مفهوم »الكاريزما« لفهم ال�صلطة، يبدو 
الكاريزما  مثلت  قد   ،2016 انتخابات  يف  كلينتون،  كانت  لئن  اأن��ه 
امل��وؤ���ص�����ص��ات��ي��ة وه���ي يف اأزم��ت��ه��ا، ف���اإن ت��رام��ب ق��د م��ث��ل ال��ك��اري��زم��ا 
الكثري  فقد  التي  النيوليربالية  حتديه  يف  �صيما  ل  ال�صخ�صية، 
املوؤ�ص�صة  كاريزما  ترامب:  �صد  كلينتون  فيها.  الثقة  النا�ص  من 
مثلت  كلينتون  هزمية  اأن  عن  يني  مما  ال�صخ�ص؛  كاريزما  �صد 
هزمية نزعة قومية مدنية اأمريكية قائمة على احلرية والفردية 
بعد  ما  وامل�صاواة  ال�صعبية  والدميقراطية  الجتماعية  والعدالة 

العرقية، وهي القيم التي �صكك فيها ترامب.

)9(
اأراأيت لو اأن كارل �صميث نظر اإىل ترامب، ما الذي ع�صاه اأن يقول 

عنه؟
ال�صيا�صي  امل��ف��ك��ر  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  حم��م��د  في�صل  ال��ب��اح��ث  ف�����ص��ل 
اأن كنه  ال��ذي ك��ان قد �صدد على  والقانوين الأمل��اين ك��ارل �صميث 
ال�صيا�صة اإمنا يكمن يف التفرقة بني ال�صديق والعدو. فهال اأمكن 
تطبيق هذا املعيار على اأنظار ترامب وت�صرفاته، ل �صيما على منع 
اأمريكا؟ ح�صب املوؤلف،  اإىل  دخول بع�ص رعايا الدول الإ�صالمية 
اإليها  اأوكل  اإدارة ترامب كل مالمح الدكتاتورية التي  تتج�صد يف 
اأمر البالد والعباد باأن تتخذ القرارات احلا�صمة يف حال ال�صتثناء. 
وه��ذا ي��وؤه��ل الرئي�ص لكي ي���داري حكم ال��ق��ان��ون. لكن امل��وؤل��ف ل 
يدين هنا ترامب، واإمنا يجد اأنه حني يت�صرف ت�صرف ديكتاتور، 
فاإنه ي�صتفيد من تقليد د�صتوري اأمريكي عريق يتناغم مع فكرة 
اإليه الت�صرف يف حال الإ�صتثناء على طريقة  الديكتاتور املوكول 
ما ذهب اإليه �صميث. اأكرث من هذا، منذ اأن حتدث هاملتون عن 
�صلطة تنفيذية »ن�صيطة« �صجع ذلك الرئا�صة على ادعاء حقها من 
العدو. وينهي في�صل حممد  القوة �صد  جانب واحد يف ممار�صة 
مقاله بنربة ت�صاوؤمية: اإِِن ترامب اإل متهيد ملا �صياأتي، وما �صياأتي 
العزمية  ال�صيادة  لها  اأن  التي تدعي  الرجعية  القوى  انت�صار  هو 

القرارية خلري ال�صعب وم�صلحته.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اإمي����ان ن��ا���ص��ري ال��ك��ت��اب ب�����ص��رورة ر���ص��م ���ص��ورة 
متوازنة لرتامب بني املنت�صر له واملنت�صر �صده -ال�صيء الذي مل 
يتحقق- فاإنهما يريان اأن من واجب الباحثني، بو�صمهم باحثني 
زعامة  م��ن  امل��وق��ف  تو�صيح  ال��ع��ام،  بال�صاأن  مهتمني  وم��واط��ن��ني 
القدمي،  ال�صيا�صي  الفكر  ك��ان  لئن  ف��اإن��ه  نظرهما،  ويف  ت��رام��ب. 
الذي يركز على الف�صيلة، قد �صور الطغيان بح�صبانه دالة على 
وما  احل��دي��ث  ال�صيا�صي  الفكر  ف��اإن  ل�صاحبه،  الطغياين  الطبع 
بعد احلديث مييل اإىل التاأكيد على اأن نزوع الطاغية اإىل فر�ص 
وبناء  ال��ع��ام��ة.  للم�صلحة  م�صاد  اأم���ر  ه��و  اإمن���ا  �صيا�صية  اأه���داف 
واأنه  معا،  باملعنيني  روح طاغية  ترامب ميلك  باأن  يوؤمنان  عليه، 
الوجهني  الوغد والن�صقاقي والوطني، بني  اأر�صومة  يتاأرجح، يف 
الأول والثاين. ويتجلى وجه الطاغية فيه يف اأمرين: �صخ�ص عبد 
ودمياغوجي  نف�صه،  جماح  كبح  على  ق��ادر  غري  وج�صعه  ل�صهواته 

يذهب بعيدا يف حتقيق �صهواته اإىل ال�صهرة والرثوة وال�صلطة.
وبعد، اأراأيت لو اأن حالة ترامب عر�صت على اأبي حيان التوحيدي؟ 
ر�صالته  يف  قال  كما   � والقول  اإليه  بالإ�صارة  اآنها  اكتفى  لكان  اإذن 
عن ال�صداقة وال�صديق � »وحب اجلاه، وحب الرئا�صة، وحب املال 

مهالك اخللق اأجمعني«!.
--------------------------------

السياسية:  والفلسفة  »تــرامــب  الــكــتــاب:   -
الزعامة والقيادة والطغيان«

أنجيل  المؤلف: كتاب جماعي تحت إشراف   -
جاراميلو توريز ومارك بنيامين سيبل

- الناشر: بالغريف ماكميالن، اإلنجليزية، 2018م
- عدد الصفحات: 328 صفحة
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تاريخ موجز لالقتصاد في القرن العشرين
فليب شالمان

مع بداية القرن العشرين، ستبدأ "العولمة" ديناميتها االقتصادية والثقافية والسياسية، وقد تميزت منذ بدايتها بحرية كاملة تقريًبا لحركة البشر والسلع 
ورأس المال. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين، أي في العام 2001، كان انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية يرمز إلى عصر جديد من العولمة، ربما 
أكثر محدودية وبالقدر نفسه من الهشاشة. بين هذين الزمنين، شهد العالم حروًبا وأزمات، محاوالت لالنغالق المتشدد أو االنفتاح العارم في لعبة شد 
وجذب تزعمها المعسكر االشتراكي، والمعسكر الرأسمالي ولكن عرفت أيضا، هذه الفترة تقدًما كبيًرا وتحديا كبيرا لمعالجة الصدمة الديموغرافية في 
النصف الثاني من القرن. من عولمة إلى أخرى، تاريخ اقتصادي لهذا القرن العشرين المديد وهو قبل كل شيء تاريخ بحث، لم يكتمل قط، عن تحقيق 

التوازن بين النمو والعدالة االجتماعية.
ُيشبه كتاب المؤرخ واالقتصادي فليب شالمان دروس ريموند آرون الثمانية عشر عن المجتمع الصناعي، خاصة في بعده البيداغوجي/التعليمي؛ ألن كتاب 
شالمان عبارة عن دروس جامعية وهي بالتحديد عشرون درًسا عن التاريخ االقتصادي للقرن العشرين. كانت موجهة إلى طالب شهادة البكالوريوس في 
االقتصاد واإلدارة والرياضيات في جامعة باريس دوفين. لكن الكاتب فضل أن يستهدف القارئ عموما في القرن الحادي والعشرين" )ص:6) يقترح لهذا 
الالزمة لكل طالب  المعرفية  تاريخيا ال غنى عنه، ألنه ال يهمل المعطيات  الغرض معرفة مختصرة وخالية من الهوامش والمراجع، ليصبح الكتاب موجزا 

وباحث وقارئ شغوف بمعرفة تطورات مفصلية انبثقت من االقتصاد وانعكست على البنيات االجتماعية األخرى.

ويقدم هذا التاريخ القت�صادي املوجز، املنتظم يف ع�صرين 
در�ًصا، تركيبا زمنًيا ب�صكل اأ�صا�صي ميتد من عام 1913 اإىل 
عام 2018. كما ي�صري العنوان الفرعي للكتاب، يتجول املرء 
خالل هاته العقود بني عوملة واأخرى. هذه الدورة الدرا�صية 
املقرتحة عن العوملة يحددها الكتاب يف العنا�صر الرئي�صية 
كلها،  البلدان  فيها  ت�صرتك  التي  الظاهرة  لهذه  الثالثة 
اأن  التقني، على الرغم من  التقدم  انفتاح الأ�صواق،  وهي: 
الهجرة،  بظاهرة  كبريا  ت��اأث��را  تاأثرتا  الظاهرتني  هاتني 
اإعادة  على  املنعك�صة  ونتائجه  للعمل،  ال��دويل  التق�صيم  ثم 

التوزيع ودور ال�صركات متعددة اجلن�صيات واملجال املايل.
اأن  ميكن  ما  عر�ص  اإىل  الكتاب  ف�صول  يف  املوؤلف  وينتقل 
يتناول  التاريخ القت�صادي،  القارئ من كتاب عن  يتوقعه 
ال��ف��رتة التي  امل���دي���د، بحيث ي��ج��ول يف  ال��ع�����ص��ري��ن  ال��ق��رن 
العظمى،  احل���رب   ،1913 ع���ام  م��ن  ب���دءا  معاجلتها،  مت��ت 
على  الفعل  وردود   ،1929 واأزم��ة  ال�صاخبة،  والع�صرينيات 
ه���ذه الأزم������ة، ظ��ه��ور »ال��ي��وت��وب��ي��ا ال�����ص��ي��وع��ي��ة«، واحل���رب 
والعقود  احل���رب،  بعد  م��ا  ف��رتة  وب��داي��ات  الثانية،  العاملية 
»الوهم  وانت�صار  اأوروب��ا،  فيها  بنيت  التي  املجيدة،  الثالثة 
التي   1974 واأزم��ة  الثالث،  العامل  دول  وولدة  ال�صيوعي«، 
وق��ع��ت يف ال��ع��امل ال��ث��ال��ث، وال���رك���ود الق��ت�����ص��ادي ل��ل��دول 
الغربية يف 1980، وانتعا�ص هذه البلدان والثورة ال�صناعية 
القت�صادية  املناف�صة  ع��امل  اإىل  ال�صني  ودخ���ول  الثالثة، 
الرهن  اأزم��ة  النا�صئة وال��واع��دة، ثم تفجر  البلدان  وب��روز 
العقاري وما ترتب عنها من نتائج �صلبية واأخريا العامل يف 

عام 2018 واآفاقه املنتظرة.

م��ن 260 �صفحة  اأك��رث  كتاب يحتوي على  ق���راءة  ومُي��ك��ن 
نريده؛  ال��ذي  وبالرتتيب  ك��ب��رية،  �صعوبة  ودون  ب�صرعة 
ونالحظ  ال�صلع،  اأ���ص��واق  يف  متخ�ص�ص  امل��وؤل��ف  لأن  نظًرا 
اأن متابعته للتطورات تتميز بالدقة واخل�صوبة املعرفية، 
اأن  با�صتمرار  القارئ  ي�صعر  مهمة.  م�صاهمة  ي�صكل  وه��ذا 
�صاملان يف حالة تاأهب دائم واأحياًنا تكون مالحظاته لذعة 
ومنددة، كما هو احلال عندما يذكر »علماء القيا�ص الذين 
)�ص:  اتفق«  وكيفما  �صيء  اأي  تقول  معادلتهم  يجعلون 
لتو�صيح مالحظات عديدة  15(. ومع ذلك، هناك حاجة 

مبجرد النتهاء من القراءة.
ويف البداية، مييل املوؤلف يف بع�ص الأحيان اإىل ا�صتخدام 
ال�����ص��ي��غ ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ت��ب��دو م��ب��ال��غ��ا ف��ي��ه��ا. وه��ك��ذا ميكن 
»ن��ه��اي��ة  اإىل  ت�����ص��ري  ال��ع��ظ��م��ى  ب��داي��ة احل����رب  اأن  ن��ق��راأ  اأن 
�صاركوا يف  و�صتني مليون رجل  ال�صتهتار مب�صري خم�صة 
املجيدة هي  �صنة  الثالثني  واأن  ال�صراع« )���ص: 36(،  هذا 
ال�صتثنائية« )�ص:  الفرتة  »تلك  الغربي  للعامل  بالن�صبة 
الع�صرين هو »ع�صر  القرن  الأخ��ري من  العقد  واأن   ،)122
)�ص:  املتقدمة  للبلدان  بالن�صبة  القت�صادية«  ال�صعادة 
292(: عندئذ يت�صاءل القارئ عما اإذا كانت بع�ص ال�صعوب 
التو�صيف  هذا  خالل  اأهملت  قد  املهمة  الظواهر  وبع�ص 
اإذ  حقيقي؛  تخوفه  اأن  للقارئ  ي��ربز  و�صريعا  التاريخي، 
املوؤلف  يكتب  عندما  ال�صابعة  ال�صفحة  يف  بالفعل  يظهر 
اأح��داث بارزة بني  اأنه بالن�صبة للموؤرخ، »ل تكاد توجد اأي 
عامي 1880 و1913«. وهذا قفز متعمد على مموعة من 

الأحداث القت�صادية املهمة.

بعد هذه الهفوات الأوىل، يوجه املوؤلف القارئ اإىل نقا�ص 
ب�����ص��اأن بع�ص الأح�����داث والإث���ب���ات���ات. ع��ل��ى �صبيل  ن��ق��دي 
الرايخ  بداية  يف  البطالة  بانخفا�ص  يتعلق  فيما  املثال، 
الثالث )الف�صل 6(، مل يذكر املوؤلف بع�ص احللول التي 
ا�صتخدمتها ال�صلطات يف ذلك الوقت مثل تقييد عر�ص 
اإح�صائيات  اإىل  دق��ي��ق  ب�صكل  ينظر  مل  اأن���ه  كما  ال��ع��م��ل، 

البطالة اأو فعالية الأ�صاليب امل�صتخدمة للتقليل منها.
وبالنظر هذه املرة اإىل »بقية العامل« )التي �صميت فيما 
بعد »العامل الثالث«( من اأواخر القرن التا�صع ع�صر اإىل 
ل  »عندما  �صاملان:  فيليب  كتب  الع�صرين،  القرن  اأوائ��ل 
ال�صيا�صية  للهيمنة  يخ�صع  فاإنه  مبا�صر  ب�صكل  ي�صتعمر 
والقت�صادية. هذا العامل »العامل الثالث« مل يدخل فعال 
املوؤرخون  بنّي  وقد  القت�صادي«)33-32(.  كوكبنا  تاريخ 
ذلك، اأمثال كينيث بومريانز الذي اأظهر كيف ا�صتطاعت 
اإجنلرتا اأن حترر نف�صها من القيود الطبيعية، بخ�صو�ص 
م�صتعمراتها  اأرا�صي  با�صتغالل  وذلك  الفحم،  ا�صتخدام 
م�صاهمة كبرية يف منوها  اأ�صهم  العامل اجلديد، مما  يف 

ال�صريع.
ولهذه الفرتة، ُيخ�ص�ص فيليب �صاملان �صتة ف�صول. قام 
اأوًل بت�صخي�ص الو�صع العاملي يف عام 1913، حيث ربطه 
من  جتعل  ال��ت��ي  الأرق����ام  بع�ص  م��درج��ا  العوملة  مبفهوم 
نذكر  الوقت.  ذلك  احلديثة يف  التغيريات  قيا�ص  املمكن 
األ��ف   350 م��ن  ان��ت��ق��ل  احل��دي��دي��ة  ال�صكك  خ��ط  اأن  منها 
عام  يف  كيلومرت  األ���ف   750 اإىل   ،1880 ع��ام  يف  كيلومرت 
لندن  كانت  عام 1920. حينذاك  اإىل مليون يف  ثم   1900

سعيد بوكرامي *
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ما تزال ت�صيطر على العامل بحيث ت�صتثمر ثلث الرثوة 
الربيطانية يف اخلارج. ثم يكر�ص املوؤلف ف�صاًل للحرب 
وُمركب جًدا.  وا�صح  الأوىل وعواقبها، يف ف�صل  العاملية 
قوة  تاأكيد  املا�صي  القرن  من  الع�صرينيات  �صهدت  لقد 
الوليات املتحدة وخري مثال على ذلك قطاع ال�صيارات. 
القت�صادي  الك�صاد  ح��ال��ة  اأي�صا  �صاملان  فيليب  يتناول 
الكبري من خالل التذكري باأن » اأزمة البور�صة، اأ�صبحت 
زل���زل �صرح  م��ا  وه���ذا  ع���ام 1930  ب��داي��ة  م��ن��ذ  م�صرفية 
م��ن خالل  الأزم����ة  ك��ل��ي��ا«. ميكن قيا�ص حجم  الئ��ت��م��ان 
املتحدة، مل ميثل  الوليات  الإج��م��ايل. يف  املحلي  الناجت 
يقتب�ص  وهنا   1929 بالعام  مقارنة   %69 �صوى   1933 عام 
ال��ذي  اإري���ك هوب�صباون  امل���وؤرخ الربيطاين  ك��الم  امل��وؤل��ف 
القت�صادية  الليربالية  دم��ر  العظيم  الك�صاد  »اإن  ق��ال: 
طوال ن�صف قرن«. �صيناق�ص املوؤلف الأجوبة عن الأزمة 
اأن  ���ص��امل��ان ع��ل��ى  ال��ت��ايل وه��ن��ا ي�����ص��ر فيليب  ال��ف�����ص��ل  يف 
اأكرث منه  ال�صفقة اجلديدة كانت قبل كل �صيء »موقًفا 
التح�صن  م��ن  ال��رغ��م  على  فح�صب«.  متما�صكة  �صيا�صة 
القت�صادي، اإل اأن اأزمة العطالة فر�صت ج�صامتها بحيث 
احل��رب  ع�صية  العمل  ع��ن  عاطل  مليون   9.4 هناك  ك��ان 
اأن  فنعرف  الفرن�صي،  اجلانب  على  اأم��ا  الثانية.  العاملية 
اأم��دا. مل ين�ص املوؤلف  اأك��رث ليونة واأط��ول  الأزم��ة كانت 
ب��اأن��ه يف ع���ام 1913، قدمت  ال�����ص��ي��وع��ي« م��ذك��را  »ال��ع��امل 
قدم  وهكذا  »نامية«  دول��ة  اأنها  على  املوؤ�صرات  كل  رو�صيا 
لكنه  الإيجابية،  القت�صادية اجلديدة  �صيا�صتها  ح�صيلة 
يف ال�صياق ذاته ي�صري اإىل ف�صل الحتاد ال�صوفياتي يف اأن 

يكون منوذجا اقت�صاديا.
وي��ق��دم فيليب ���ص��امل��ان ع��ر���ص��ا ���ص��ام��ال ع��ن اق��ت�����ص��ادي��ات 
القوى  على  يعمل  نظام  عمل  طريقة  ملناق�صة  احل���رب، 
النتائج  ق���راءة  ميكن  الع��ت��ق��ال.  مع�صكرات  يف  العاملة 
القت�صادية للحرب مرة اأخرى من خالل الناجت املحلي 
بعام  مقارنة   1944 ع��ام  يف  لفرن�صا  بالن�صبة  الإج��م��ايل: 
العديد  اإن�����ص��اء  م��ع  حا�صمة  احل���رب  نتائج  ك��ان��ت   .1938
اليوم.  اإىل  نعي�صها  زلنا  ما  التي  واملبادئ  املوؤ�ص�صات  من 
اإن��ه ع�صر دول��ة التعا�صد وتقوية الدولة ب�صكل ع��ام. ثم 
ي��ت��ن��اول »ال��ث��الث��ني ع��ام��ا امل��ج��ي��دة« م��ن خ��الل التذكري، 
ب��ال��ع��دد الكبري  امل��رج��ع��ي��ة،  ب��ع�����ص الأرق������ام  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
كما  بنجاح.  اختبارها  ومت  اخرتعت  التي  لالخرتاعات 
يعرج على الإن��ت��اج ال��زراع��ي ال��ذي ع��رف من��وا مبعدلت 
مثرية لالإعجاب. وهنا توقف فيليب �صاملان عند النموذج 
النموذج  ه��ي  فرن�صا  »ك��ان��ت  عنه:  ق��ال  بحيث  الفرن�صي 
يهتم  ع�صر  احل���ادي  الف�صل  ال���ذي جن���ح!«. يف  ال��وح��ي��د 
بعملية بناء اأوروبا ونتائج توقيع معاهدة روما؛ ليخل�ص 

 %28 بلغت  العاملي  الإجمايل  املحلي  الناجت  ن�صبة  اأن  اإىل 
يف عام 1995، وبذلك كان الحتاد الأوروبي اأكرب اقت�صاد 
على  املوؤلف  يعرج  كما  املتحدة.  ال��ولي��ات  قبل  العامل  يف 
اختار  وق��د   ،1945 ع��ام  �صبقت  ال��ت��ي  ال�صيوعية  يوتوبيا 
الفرتة  لو�صف  الق��ت�����ص��ادي«  »ال��وه��م  م�صطلح  امل��وؤل��ف 
 20 الع�صكرية  امليزانية  بلغت  اإذ   .1970 عام  حتى  املمتدة 
ال�صوفياتي.  ل��الحت��اد  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  م��ن   %
ال�صرقية، م�صدًدا  اأوروب��ا  الو�صع يف  ا  اأي�صً املوؤلف  يناق�ص 
تنوًعا«.  اأكرث  امل�صارات  »اأ�صبحت  بعد عام 1958  اأنه  على 
�صاملان  فيليب  ي�صري  الثالث«،  العامل  »ولدة  وبخ�صو�ص 
اإىل اأهمية ال�صدمة الدميوغرافية التي اأعاقت منو هذه 
اقت�صادية، مما  البحث عن مناذج  البلدان، وتخبطها يف 

انعك�ص على مقايي�ص منوها.
لالأربعني  م�صح  م��ن  �صتمكننا  التالية  ال�صتة  الف�صول 
�صنة املا�صية. وخاللها ي�صر املوؤلف على التحول الكبري 
الذي عرفته فرتة ال�صبعينيات، ويظهر يف ال�صيطرة على 
النفط، بحيث »غريت القوة مع�صكرها«، كما يقول فيليب 
تزايد  م��اأزق  يعي�ص  يزال  الثالث، فال  العامل  اأما  �صاملان. 
الع�صرين.  القرن  نهاية  م�صارف  على  وهو  حتى  الديون 
ث���م ي��ت��ح��دث امل���وؤل���ف ع���ن »حت�����ول ك��ب��ري يف ال�����ص��ي��ا���ص��ات 
القت�صادية« ويرمز اإليه غالًبا يف عامل القت�صاد ب »اأولد 
الثالث  العامل  مفهوم  بتفتت  الف�صل  وينتهي  �صيكاغو« 
وعدم جدواه؛ لأنه بالن�صبة للموؤلف، هناك بلدان حتتوي 
يكون تدبريها  ما  م��واد خام مهمة غالباً  من جهة على 
�صيئا بل كارثيا يف بع�ص احلالت، وهناك من جهة اأخرى 
بلدان نامية �صابقا مل يتحرك منوها وبداأت ترتاجع على 
م�صتويات عديدة. اأما على �صعيد الدول الغربية، ي�صري 

اأفكار قوية، هي جتديد  اإىل �صرورة تذكر ثالث  املوؤلف 
املختلطة  الق��ت�����ص��ادات  واأزم����ة  القت�صادية  الليربالية 

واختفاء البديل ال�صيوعي.
ثورة  اأن��ه  على  غالبا  قدم  اقت�صادي  انتعا�ص  اأي�صا  هناك 
الأن�صب  ي��ب��دو  ل  امل�صطلح  اأن  ح��ني  يف  ثالثة.  �صناعية 
بع�ص  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ي�صلط  اأن���ه  اإل  ل��ل��م��وؤل��ف،  بالن�صبة 
جديد  ع�صر  نحو  التحول  تظهر  التي  ال��ب��ارزة  النقاط 
ي��ت��م��ي��ز ب��احل�����ص��ور ال��ه��ائ��ل ل���ص��ت��خ��دام��ات ال��ك��م��ب��ي��وت��ر 
وال���ربام���ج وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات. يف ع���ام 1983 ك���ان ه��ن��اك 13 
مليون جهاز فقط يف العامل، ثم �صار اأكرث من 60 مليون 
اإىل  بعد ذلك  املوؤلف  ينتقل  الت�صعينيات.  بداية  جهاز يف 
الرجوع  �صاملان  فيليب  ويختار  النا�صئة،  وال��دول  ال�صني 
فكرنا يف  اإذا  ال�����ص��ني«  »ع���ودة  ع��ن  للحديث  ال����وراء،  اإىل 
ال��وزن ال��ذي احتلته خالل ثالثة ق��رون. كما ي�صري اإىل 
الأهمية القت�صادية البالغة التي لعبها النموذج ال�صيني 
املثال،  �صبيل  على  يذكر،  كما  العوملة.  ظاهرة  انت�صار  يف 
الرهان ال�صيني ال�صعب كي حتافظ على م�صتوى النمو 
ع�صرين  ل�صتيعاب  ال��الزم��ة  ال��وظ��ائ��ف  لتوفري  ال��ك��ايف، 
اإىل املدن الكربى كل عام.  مليون مهاجر ريفي ي�صلون 
يركز الف�صل قبل الأخري على اأزمة عام 2008 حيث كان 
النخفا�ص يف الناجت املحلي الإجمايل حاًدا يف العديد من 
البلدان، لكن املوؤلف اختار بدًل من ذلك التاأكيد على اأن 
ذكرى هذه الأزم��ة �صتتال�صى �صيًئا ف�صيًئا كما حدث مع 
ع�صرات الأزمات التي اأ�صابت نهاية القرن التا�صع ع�صر. 
يحاول الف�صل الأخري ا�صتخال�ص بع�ص وجهات النظر، 
واملمار�صات املعقدة دائًما: لقد تراجع الفقر املدقع، لكن 

تبقى مظاهر عدم امل�صاواة مذهلة ويف كل اأنحاء العامل.
ب�صهولة  امل��ه��م  البيداغوجي  الكتاب  ه��ذا  ق���راءة  وتت�صم 
ومتعة، كما يقدم مقاربة بانورامية ناجحة جدا، يعطي 
عاملنا  لفهم  مهمة  مفاتيح  ���ص��امل��ان  فيليب  خاللها  م��ن 
ا�صتغالها  ونظم  العوملة  اآل��ي��ات  يف  والتفكري  القت�صادي 

وحماولة توقع الأزمات القت�صادية قبل حدوثها.
---------------------------------------------

- الكتاب: »تاريخ موجز لالقتصاد في القرن 
أخرى  إلــى  عولمة  من  المديد:  العشرين 

»)2018-1913(
- المؤلف: فليب شالمان

بــاريــس،  ــوران،  ــ ب الــنــاشــر: دار فــرانــســوا   -
فرنسا، 2019، باللغة الفرنسية
- عدد الصفحات: 272 صفحة

* كاتب مغربي
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الناس، والسلطة، واألرباح
جوزيف ستيجليتز

منذ أن اعتلى دونالد ترامب كرسي الرئاسة األمريكية تولد لدى أغلبنا شعور بأن االقتصاد األمريكي والحكومة يميالن نحو األعمال التجارية 
الكبرى وقد أظهرتها المؤشرات االقتصادية باإليجاب، ولكن في مكان ما فقدت أمريكا طريقها. تتحكم مجموعات اللوبي خلف الكواليس في 

تنظيم االقتصاد وتطويره ألغراضها الخاصة؛ والصفقات التجارية قد تتطور ويكون ضحيتها العمال. 

ب��اأن  تخاطر  الدميقراطية  اأّن  ال��ق��ول  ميكن  اإج��م��اًل، 
ت�صبح اأكرث من مرد م�صابقة مزيفة بني القلة. هذه 
ال�صورة القامتة للوليات املتحدة ر�صمها القت�صادي 
هذا  يف  نوبل.  جائزة  على  احلائز  �صتيجليتز  جوزيف 
تنقذ  اأن  منها  ي��اأم��ل  تقدمية  اأج��ن��دة  ي�صع  ال��ك��ت��اب، 
يو�صح  وكما  و�صفه.  ح�صب  نف�صها  م��ن  الراأ�صمالية 
جوزيف �صتيجليتز يف كتابه اجلديد »النا�ص، وال�صلطة، 
والأرب��اح«، فاإن الو�صع �صيء للغاية. لقد �صيطر عدد 
باأكملها،  القت�صاد  قطاعات  على  ال�صركات  من  قليل 
مما �صاهم يف زيادة عدم امل�صاواة والبطء يف النمو. هذه 
هي الطريقة التي مكنت ال�صركات من كتابة لوائحها 
اخلا�صة، وقد ا�صتطاعت �صركات التكنولوجيا من جمع 
الربحية،  لأهدافهم  وتر�صيخها  ال�صخ�صية  البيانات 
وق���د ت��ف��او���ص��ت احل��ك��وم��ة الأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى �صفقات 
جتارية تف�صل يف متثيل امل�صالح الف�صلى للعمال. لقد 
حقق الكثريون ثرواتهم من خالل ا�صتغالل الآخرين 
ب�صيء ما،  القيام  واإذا مل يتم  ال��رثوة.  ب��دًل من خلق 
�صوًءا وتزيد  الأم��ور  تزيد  التقنيات اجلديدة قد  فاإن 

من عدم امل�صاواة والبطالة.
وكما اأ�صار الكاتب لي�ص فقط القت�صاد هو الذي ف�صل، 
القت�صادية  الفجوة  اأدت  فقد  �صيا�صاتنا.  ا  اأي�صً ولكن 
امل�صادر  �صتيجليتز  يحدد  �صيا�صي.  انق�صام  اإىل  لدينا 
املعي�صة،  م�صتويات  يف  وال���زي���ادات  ل��ل��رثوة  احلقيقية 
والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  يف  وال��ت��ق��دم  التعلم  على  ب��ن��اًء 
الق�صاء  اأن العتداء على  اإنه يظهر  القانون.  و�صيادة 
ذاتها  املوؤ�ص�صات  يقو�ص  الإع��الم  وو�صائل  واجلامعات 
الأمريكية  القت�صادية  القوة  اأ�صا�ص  كانت  طاملا  التي 

ودميقراطيتها.
جوزيف �صتيجليتز خبري اقت�صادي حائز على جائزة 

الأك���رث مبيًعا  الكتب  ن��وب��ل، وه��و م��وؤل��ف للعديد م��ن 
من �صمنها اإجناح العوملة، وال�صتقرار مع النمو، واإىل 
اأين ال�صرتاكية؟ وغريها من الكتب. كما كان رئي�ًصا 
الرئي�ص  عهد  يف  الق��ت�����ص��ادي��ني  امل�صت�صارين  ملجل�ص 
كلينتون، وكبري القت�صاديني يف البنك الدويل، وقد 
�صنفته التامي من املوؤثرين ال� 100، ويعمل الآن اأ�صتاذا 
يف جامعة كولومبيا وهو كبري القت�صاديني يف معهد 

روزفلت.
اجت��اه��ات  اأرب��ع��ة  ال��ك��ت��اب  م��ن  الأول  الن�صف  ي��ت��ن��اول 
يعتقد املوؤلف اأنها قادت الوليات املتحدة اىل اقت�صاد 
كئيب متمثل يف القوة الحتكارية، و�صوء اإدارة العوملة، 
التي  اجلديدة  والتكنولوجيات  امل��ايل  التنظيم  و�صوء 
تتيح مزيًدا من ال�صتغالل والتالعب النف�صي. اأما يف 
به بعد  القيام  الكاتب ما يجب  الثاين فيحدد  اجل��زء 

ذلك.
من بني الدول الكبرية والغنية، تظل الوليات املتحدة 
امل��وؤ���ص��رات  ولزال����ت  التكنولوجي،  ال��ت��ق��دم  طليعة  يف 
منذ  العرو�ص  اأف�صل  م��ن  واح���دة  تقدم  القت�صادية 
الأزمة املالية يف عام 2008. يف املقابل، فاإن القت�صادات 
الأعلى  وامل�صتويات  الأق���وى،  التنظيم  ذات  الأوروب��ي��ة 
الأكرث عدوانية جتاه  التدخل احلكومي، والنهج  من 
ال�صابق.  يف  كانت  كما  حالها  على  تكن  مل  الح��ت��ك��ار، 
الوطني  املكتب  م��وؤخ��راً  اأ�صدرها  ورق��ة عمل  اأظ��ه��رت 
ج����وردون وح�صن  روب����رت  م��ن  الق��ت�����ص��ادي��ة  للبحوث 
الن�صف  يف  لأوروب�����ا  ال�����ص��ري��ع  ال��ن��م��و  معظم  اأن  �صيد 
الأرج����ح من  الع�صرين ج��اء على  ال��ق��رن  ال��ث��اين م��ن 
اللحاق بالوليات املتحدة. وعلى مدى العقود القليلة 
املا�صية، �صهدت اأوروبا الغربية نف�ص التباطوؤ، يف نف�ص 
حني  يف  املتحدة.  الوليات  مثل  بال�صبط،  ال�صناعات 

اأن اأمريكا ل تتفوق يف النمو، فاإنها تفعل ذلك يف حالة 
عدم امل�صاواة، ويوؤكد �صتيجليتز اأنه قد ينظر الكثريون 
يف اأوروبا بح�صد اإىل ثروات اأمريكا وديناميتها؛ اإل اأن 
امل�صاواة.  وع��دم  الجتماعي  منوذجها  ي��ري��دون  القلة 
اأغ��ن��ى م��ن فرن�صا، لكن من  اأم��ري��ك��ا  ف���اإن  ع���ام،  ب�صكل 
املرجح اأن يتمتع الرجل الفرن�صي النموذجي مب�صتوى 
ب��ل ويجب  امل��ت��ح��دة،  ل��ل��ولي��ات  اأع��ل��ى. ميكن  معي�صي 
ال��ف��ق��راء،  ملواطنيها  اأف�����ص��ل  ه��و  م��ا  تفعل  اأن  عليها، 
الأمريكيني  معظم  ت�صاعد  اأن  تدخل  ل��دول��ة  وميكن 
اإىل  يعيدنا  الطريق، ولكن هذا وح��ده لن  على طول 

»الع�صر الذهبي للراأ�صمالية«.
اإن ت�صخي�ص �صتيجليتز ملا يعانيه القت�صاد الأمريكي 
�صيكون له حلقة ماألوفة لكل من تابع هذه النقا�صات. 
ميلكون  م��ن  ل�صالح  اللعبة  ق��واع��د  تكدي�ص  مت  لقد 
اإىل زي���ادة عدم  اأدى ذل��ك  �صد م��ن ل مي��ل��ك��ون. وق��د 
ال�صوقية  ال��ق��وة  تركيز  وزي���ادة  القت�صادية  امل�����ص��اواة 
ب��ني ال�����ص��رك��ات ال���رائ���دة يف ك��ل ق��ط��اع، مم��ا اأدى اإىل 
اإب��ط��اء من��و الإن��ت��اج��ي��ة على ن��ط��اق وا���ص��ع. ت��ق��وم هذه 
ال�����ص��رك��ات والأف�����راد الأث���ري���اء بتحويل ث��روات��ه��م اإىل 
�صلطة �صيا�صية، مما يراجع القواعد لرت�صيخ مكانتهم 
التخفي�صات ال�صريبية  اإنهم يدافعون عن  القمة.  يف 
واإلغاء ال�صوابط التنظيمية لكل �صيء با�صتثناء حقوق 
املوؤ�ص�صات  على  يعتمد  �صخ�ص  اأي  الفكرية.  امللكية 
العمالية  النقابات  اأو  العام  التعليم  مثل  التعوي�صية، 

اأو �صبكات الأمان الجتماعي، يخ�صر!
باعتباره  القت�صادي  النمو  تباطوؤ  اإىل  الكاتب  ي�صري 
اأح���د اإخ��ف��اق��ات ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة. وي��ذك��ر اأن 
 1947 ب��ني  م��ا  ال�صنوي  الأم��ري��ك��ي  القت�صادي  النمو 
اإىل 1980قد تباطاأ من 3.7 % اإىل 2.7 % ما بعد 1980. 

محمد السالمي *
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املحلي  الناجت  من  الفرد  ن�صيب  اأن  اأي�صا،  واملالحظ 
عامليا.  الأوىل  املرتبة  يف  لي�ص  الأم��ري��ك��ي  الإج��م��ايل 
الأمريكية  املركزية  ال�صتخبارات  وكالة  ذك��رت  حيث 
اأنه بناًء على ن�صيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي 
ال��ولي��ات  ال�صرائية، حتتل  ال��ق��وة  ت��ع��ادل  اأ���ص��ا���ص  على 

املتحدة املرتبة 19 يف العامل.
للراأ�صمالية  الأخ��رى  القت�صادية  الإخفاقات  ت�صمل 
الأمريكية الف�صل يف التعامل ب�صكل جيد مع النتقال 
من القت�صاد الت�صنيعي اإىل اقت�صاد قطاع اخلدمات، 
ب�صكل �صحيح  العوملة  واإدارة  املايل،  القطاع  وتروي�ص 
لعدم  ال�صتجابة  ذل���ك،  م��ن  والأه���م  عواقبها،  وف��ه��م 
امل�صاواة املتزايد. ما هي اأ�صباب هذه الإخفاقات؟ ي�صعر 
ب��دًءا من  »ال�صتغالل«،  الأ�صباب هي  اأهم  باأن  الكاتب 
زي��ادة  تو�صح  بيانات  �صتيجليتز  وي��ق��دم  ال�����ص��وق،  ق��وة 
التي  املحدودة  نراها يف اخليارات  اإننا  الرتكيز، حيث 
نواجهها للتلفزيون الكيبلي اأو الإنرتنت اأو اخلدمات 
الهاتفية. متتلك ثالث �صركات ح�صة �صوقية تبلغ 89 
باملائة يف  ال�صبكات الجتماعية، و87  باملائة يف مواقع 
متاجر حت�صني املنازل، وما اإىل ذلك. بالإ�صافة، ت�صبب 
التمويل يف م�صاكل خطرية فالتمويل كان حمورًيا يف 
خلق �صائقة اقت�صادية واجتماعية و�صيا�صية يف الوقت 

احلايل.
ي��ق��دم ال��ك��ات��ب ب��ي��اًن��ا وا���ص��ع ال��ن��ط��اق ح���ول اإخ��ف��اق��ات 
الراأ�صمالية الأمريكية، ويقدم مموعة من ال�صيا�صات 
يو�صي  امل��ث��ال،  �صبيل  على  الإخ��ف��اق��ات.  تلك  ملعاجلة 
فوز  �صبب  اإن  القائل  ال���راأي  ن�صتبعد  ب��اأن  �صتيجليتز 
انت�صار  يتمثل يف  ال��ب��اردة،  باحلرب  املتحدة  ال��ولي��ات 
براأ�صمالية  واملتمثل  الأم��ري��ك��ي  الق��ت�����ص��ادي  النظام 
ت��ك��ن راأ�صمالية  ب��اأن��ه مل  ال�����ص��وق احل���رة ف��ه��و ي��ج��ادل 
ال�صيوعية  ولكن  تفوقها،  اأثبتت  التي  احل��رة  ال�صوق 
هي التي ف�صلت. والأكرث اإثارة للده�صة هو اأن اقت�صاد 
ال�صوق »ال�صرتاكي ال�صيني ذي اخل�صائ�ص ال�صينية« 
قد وفر روؤية بديلة وديناميكية ويخل�ص اإىل حاجتنا 

لدفن غطر�صتنا ب�صاأن نظامنا القت�صادي.
اإىل العالج. يف �صلب  الت�صخي�ص  الكتاب يتجاوز  هذا 
ال��راأي  اإن  ال��دول��ة.  تدخل  تعزيز  يف  �صتيجليتز  خطة 
هو  احل���ل،  ولي�صت  امل�صكلة  ه��ي  احل��ك��وم��ة  اإن  ال��ق��ائ��ل 
العديد  ف��اإن  ذل��ك،  العك�ص من  بب�صاطة خمطئ. على 
م���ن م�����ص��اك��ل م��ت��م��ع��ن��ا، اإن مل ي��ك��ن م��ع��ظ��م��ه��ا، من 

جت����اوزات ال��ت��ل��وث اإىل ع���دم ال���ص��ت��ق��رار امل���ايل وع��دم 
الأ�صواق.  بوا�صطة  اإن�صاوؤها  مت  القت�صادية،  امل�صاواة 
الإ�صالحات، مبا  الكاتب مموعة كاملة من  يقرتح 
مثل  العامة  املنافع  يف  الكبرية  ال�صتثمارات  ذل��ك  يف 
لل�صركات،  �صرامة  اأكرث  وتنظيم  الأ�صا�صية،  البحوث 

وتدابري حلماية حق العمال.
ه��ن��اك ���ص��ت��ة ت��غ��ي��ريات حم����ددة حت��ف��ز دع����وة ال��ك��ات��ب 
اإىل ال�صتثمار يف  ملزيد من تدخل احلكومة: احلاجة 
املناخ  تغري  ومكافحة  للتح�صر،  والتخطيط  املعرفة، 
ال��ع��امل��ي؛ وال��ت��ع��ام��ل م��ع الق��ت�����ص��اد امل��ت��زاي��د التعقيد، 
على  العوملة.  واإدارة  القت�صادي؛  التغيري  ومعاجلة 
الأخ���رية  ال��ع��ق��ود  يف  امل�صكلة  اأن  ي��ذك��ر  امل��ث��ال،  �صبيل 
العاملة  ال��ق��وى  ت��وج��د م�صاركة ج��ي��دة يف  اأن���ه ل  ه��ي 
يقرتح  العمل،  يف  للم�صاركة  وبالن�صبة  الإنتاجية.  اأو 
املزيد من »ال�صيا�صات ال�صديقة لالأ�صرة« مثل »�صيا�صة 

اأف�صل لالإجازة العائلية«.

لديها  »الح���ت���ك���ارات  ف���اإن  ل��الإن��ت��اج��ي��ة،  بالن�صبة  اأم���ا 
ال�صوق«  فاإن »كبح قوة  اأقل لالبتكار«، وبالتايل  حافز 
�صيا�صة  �صتيجليتز  يناق�ص  الأع��م��ال.  جزء من ج��دول 
م��ك��اف��ح��ة الح��ت��ك��ار ال��ت��ي ت�����ص��ت��ه��دف الح���ت���ك���ارات يف 
ال�صماح  نريد  اأننا ل  اإىل  الإ�صارة  نقاط. وجت��در  عدة 
من  املناف�صة«  »باإحباط  تركز  اأن  العمالقة  لل�صركات 
اأن  خالل عمليات ال�صتحواذ. يف هذا ال�صياق، يقرتح 
ويطلب  اأك���رب  بعناية  الفي�صبوك  يف  احلكومة  تنظر 

منها جتريد نف�صها من الن�صتجرام والوات�ص اأب.
الكاتب  ي�صت�صهد  امل�صاواة،  عدم  باإ�صالح  يتعلق  وفيما 
الأدنى لالأجور و�صريبة الدخل  ب�صيا�صات مثل احلد 
الدخل  ل���ذوي  ن�صبية  �صريبة  »اأي  الأع��ل��ى  املكت�صب 
اأ�صا�صًيا بدياًل  املرتفع«، كما تن�صئ احلكومة برناًما 
املعا�صات  اأو  ال�صحي  التاأمني  مثل  منتجات  لتوفري 
املطاف،  نهاية  يف  العقارية.  القرو�ص  اأو  التقاعدية 
والتعلم  »املعرفة  يف  ال�صتثمار  اأن  �صتيجليتز  يعتقد 
امل�صدر  ه��و  والتكنولوجيا«  ال��ع��ل��وم  يف  ال��ت��ق��دم  ودع���م 
اإيجابية  يختتم مالحظة  اإنه  البلد.  احلقيقي لرثوة 
لإن��ق��اذ  ب��ع��د  الأوان  ي��ف��ت  »مل  اأن���ه  اإىل  خل�صت  ن����ادرة 

الراأ�صمالية من نف�صها«.
لري���ب اأن��ن��ا ن��واج��ه حت��دي��ات عاملية م��ن ال��ه��ج��رة اإىل 
تغيريا  تتطلب  التحديات  ه��ذه  وغ��ريه��ا.  املناخ  تغري 
اأنه فات الأوان  جذريا يف متمعنا. قد يرى البع�ص 
ال�صيا�صات  م��ع  ول��ك��ن  ال��ك��ارث��ة،  ه��ذه  لتجنب  بالفعل 
ن���اأم���ل يف اح���ت���واء الأ����ص���رار  اأن  ال�����ص��ح��ي��ح��ة مي��ك��ن��ن��ا 
الوليات  حتويل  يف  لي�صت  النقطة  امل�صار.  وت�صحيح 
�صتيجليتز  يعرف  الرنويج.  اأو  الدمنارك  اإىل  املتحدة 
اأنه لن ينجح هذا التوجه اأبًدا. يف هذا الكتاب، ي�صري 
الكاتب اأنه غالباً ما تكون احللول القت�صادية وا�صحة 
متاًما. وما نحتاجه اإىل ا�صتغالل فوائد الأ�صواق اأثناء 
تروي�ص جتاوزاتها، والتاأكد من اأن الأ�صواق تعمل من 
اأجلنا. اإذا احت�صد عدد كاف من املواطنني وراء اأجندة 
الأوان  يفت  الكتاب، فرمبا مل  املبينة يف هذا  التغيري 
لإن�صاء راأ�صمالية تقدمية من �صاأنها اإعادة بناء ازدهار 
م�صرتك. فهذا الكتاب ت�صخي�ص مل�صاكلنا ولكن الأهم 
من ذلك اأنه يقرتح حاًل: الراأ�صمالية التقدمية. حل 

يتكيف مع اأمريكا وثقافتها وتقاليدها.
---------------------------------------------
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حروب غير موثوق بها 
ياكوف كادمي

ة، ولكنه لم يتهرب من مواجهتها، فمن  فضاًل عن روح المغامرة التي تحلى بها، فقد واجه مؤلف هذا الكتاب )ياكوف كادمي( على الدوام تحديات جمَّ
االنخراط  في معارك يائسة وفي حروب غير موثوق بجدواها ونتائجها، كصراعه مع النظام البيروقراطي الشيوعي من أجل الهجرة من االتحاد السوفييتي 
إلى إسرائيل، أو مشاركته في حرب "يوم القيامة" التي ذهب ياكوف كادمي إليها منضمًا إلى كتيبة إيهود باراك )رئيس الوزراء اإلسرائيلي في المستقبل( 
السوفيتي  لالتحاد  الحديدي  للستار  اختراقه  نجاح  ياكوف كادمي عند  يتوقف طموح  لم  "ناتيف".  األكثر سرية  اإلسرائيلية  المخابرات  العمل الحقًا في  أو 
وفراره إلى إسرائيل، حيث كان من اليهود األوائل الذين هاجروا من روسيا إلى إسرائيل، بل واصل طريقه المهني وصعد درجاته حتى أصبح رئيسا لشعبة 
المؤسسة  تغييرا جذريا في سياسة هذه  أنه حقق  إسرائيل( فضاًل عن  إلى  اليهود  انتقال  تنظيم  نوعها، مهمتها  فريدة من  )وهي شعبة  "ناتيف"  الـ 

اإلسرائيلية. وبفضل جهود كادمي تم إخراج عدد هائل من اليهود من االتحاد السوفياتي في أوائل التسعينيات القرن الماضي.

ير�صم هذا الكتاب الذي �صدر حديثا يف مو�صكو باللغة 
الرو�صية م�صهدا بانوراميا يغطي فرتة تاريخية حا�صمة 
ال�����ص��وء على  ك��م��ا ي�صلط  اإ���ص��رائ��ي��ل.  ل��ل��ي��ه��ود ول���دول���ة 
تقدير  ك��ان  ال��ذي   ال�صوفيتي  النظام  مقاومة  حيثيات 
�صرامته، مثلما ي�صري الكاتب، تقديرا مبالغا فيه �صواء 
)اأي  نف�صه  ال��وق��ت  وه���و يف  ال��غ��رب.  اأو يف  اإ���ص��رائ��ي��ل  يف 
هياكل  يف  الإدارات  بني  لل�صراع  نقدي  حتليل  الكتاب( 
التي  الع�صكرية  قيادتها  واأخ��ط��اء  الإ�صرائيلية،  الدولة 
الإ�صرائيلي.  للجي�ص  م��ربرة  غري  خ�صائر  عن  اأ�صفرت 
حلالت  و�صفا  الكتاب  لنا  يقدم  وذاك  ه��ذا  جانب  واإىل 
اإ�صرائيل،  يف  ال�صوفييت  اليهود  �صد  اخلطرية  التمييز 
والدعوة اإىل اإ�صالحات من �صاأنها اأن تخرج البالد من 

الأزمة النظامية التي وقعت فيها اليوم. 
   ويوجه كادمي يف كتابه نقدا حادا ل هوادة فيها للجي�ص 
الإ�صرائيلي واملوؤ�ص�صات الإ�صرائيلية ونخب ال�صلطة، من 
الكاتب  باأفكار  مقرون  نقد  وه��و  الي�صار،  وم��ن  اليمني 
حول خمتلف الأحداث يف احلياة الع�صكرية وال�صيا�صية 
»الوافد  نظر  بوجهة  معزز  نقد  اأي�صا  وه��و  لإ�صرائيل، 
اجلديد« الذي بذل كل ما بو�صعه للعثور على مكانته يف 

»البالد اجلديدة«. 
اليهودية  امل�صاألة  لتاريخ  كاملة  �صورة  املوؤلف  يعر�ص    
قبل  وح��ت��ى  اأن���ه،  امل��ع��روف  ال�صوفيتي. فمن  الحت���اد  يف 
اليهودية  امل�����ص��األ��ة  ت�صكل  مل  ال��ث��ان��ي��ة،  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب 
ق�����ص��ي��ة ت�����ص��ت��ح��ق الل���ت���ف���ات اإل���ي���ه���ا م���ن ق��ب��ل ال��ق��ي��ادة 
لينني،  ال�صرتاكية  الثورة  زعيم  راأى  حيث  ال�صوفيتية، 
ومن بعده �صتالني، حاًل طبيعًيا لها يكمن يف ال�صتيعاب 
التدريجي لليهود يف املجتمع الرو�صي وال�صوفيتي. كانت 
املنظمات واحلركات املتطرفة هي وحدها التي تعر�صت 

ل��ال���ص��ط��ه��اد، وق���د ك���ان ال���ب���ادئ يف ال��ت��ن��ك��ي��ل ب��احل��رك��ة 
اأنف�صهم،  ال�صوفييت  اليهود  من  وت�صفيتها  ال�صهيونية 
وبعد  ولكن،  البل�صفي.  احل��زب  يف  الأع�صاء  بهم  ونعني 
اأ�صبحت الوليات املتحدة  احلرب العاملية الثانية، حني 
)ح�صب  ال�صوفيتي  لالحتاد  والأخ��ط��ر  الرئي�صي  العدو 
نظرة �صتالني لالأمور( وحني غدت اأمريكا اأكرب واأقوى 
متمع يهودي يف العامل، حينها فقط اأثار وجود اليهود 
فاأغلق  ال�صوفيته،  الدولة  يف  النوازع  خمتلف  رو�صيا  يف 
الطريق اأمام اليهود للخروج اإىل دولة اإ�صرائيل النا�صئة 

ومت عزلهم داخل ال�صتار احلديدي.  
   ل ي��ق��ت�����ص��ر ي���اك���وف ك���ادم���ي ع��ل��ى و���ص��ع حت��ل��ي��ل ع��ام 
للم�صاألة اليهودية يف الحتاد ال�صوفييتي، فيورد يف كتابه 
وقائع موؤثرة وتفا�صيل جانبية ولكنها غاية يف الرمزية 
وتدلل على منط من الأفكار كان يف طور ن�صوئه اآنذاك، 
يقول يف هذه ال�صدد: «يف ريغا )عا�صمة لتفيا( تراأ�ص 
كان  العربية.  لدرا�صة  �صنايدر مموعة طلبة  جوزيف 
ا، واإىل جانب تدري�صه اللغة لطلبته، كان  �صنايدر قنا�صً
عندما  لهم:  ويقول  ال�صالح  ا�صتخدام  طريقة  يلقنهم 
نرحل اإىل بالدنا يجب اأن نكون مهزين مبعرفة اللغة 
�صنايدر  اعتقال  مت  وق��د  كذلك.  النار  اإط��الق  وبكيفية 
التخطيط  مت���اًم���ا:  عجيبة  بتهمة  ���ص��ي��ن��اء  حملة  ب��ع��د 
يف   )...( النا�صر  عبد  جمال  امل�صري  الرئي�ص  لغتيال 
ببناء  ريغا  ال�صفن يف  بناء  اأح��وا���ص  قامت  ال��وق��ت  ذل��ك 
غوا�صات لالأ�صطول امل�صري، وزار نا�صر عا�صمة لتفيا 
اجلميع  انده�ص  وقد  ال�صوفيتي.  لالحتاد  زيارته  اأثناء 
من التهام الذي اخرتعه املحقق ل�صنايدر، لكن �صنايدر 
اع���رتف يل ب��ع��د ���ص��ن��وات اإ���ص��رائ��ي��ل ق��ائ��اًل: ا���ص��ح��ك ما 
�صاء لك ال�صحك ولكنني فكرت حًقا يف اغتيال نا�صر« 

)����ص: 50(. واحل����ال ك��ذل��ك ف����اإنَّ ح��دث��ا ك��ح��رب الأي���ام 
اأن  اأن يغيب عن كتاب مثل ه��ذا، فنجد  ال�صتة ل ميكن 
املوؤلف يتحدث عنها ولكن من وجهة نظر ترى احلرب 
وتقدرها مبنظار التاأثري على ن�صال اليهود يف الهجرة 
يف  الإ�صرائيلي  اجلي�ص  ظهور  اأن  فيكتب  اإ�صرائيل.  اإىل 
مرتفعات اجلولن خلق انطباعاً باأن الهجوم الإ�صرائيلي 
على دم�صق و�صقوط النظام املوايل لل�صوفيت يف �صوريا 
كان حمتمال، وهو ما دفع الحتاد ال�صوفيتي اإىل قطع 
توقف  وبالتايل  اإ�صرائيل،  مع  الدبلوما�صية  العالقات 
ب���داأ لتوه  ال���ذي ك��ان ق��د  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإىل  ت��ي��ار املهاجرين 
هذا  ف��اإن  كادمي  يوؤكد  ومثلما  ديناميكيته.  اكت�صاب  يف 
عند  الكامنة  ال��دواف��ع  اإيقاظ  عنه  نتج  الدقيق  الو�صع 
اليهود وحفزهم لبذل مهود م�صاعف لهجرة اليهود 
ال�صياق:  اإ�صرائيل. يقول الكاتب يف هذا  اإىل  ال�صوفييت 
«ه��ن��اك ج��ان��ب اآخ���ر م��ن ح���رب الأي����ام ال�صتة وه���و اأن��ه��ا 
العامل.  يهود  اهتمام  مركز  يف  اأخ��رًيا  اإ�صرائيل  و�صعت 
قوة  ا�صتثمار  عملية  ب���داأت  احل���رب  ه��ذه  ت��اأث��ري  فتحت 
اإ�صرائيل،  ون�صاط ال�صعب اليهودي حول العامل ل�صالح 
ب�صاأن  اليهودية  املنظمات  انتهت اخلالفات بني  واأخ��رياً 
اإعادة توطني اليهود يف اإ�صرائيل )...( وقد األهب انت�صار 
اإ�صرائيل يف احلرب اإلهام اليهود واأدى اإىل منو الت�صامن 
ال��وط��ن��ي م��ع��ه��م يف ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، مب��ا يف ذل��ك 
اأكرث  اإج���راءات  اتخاذ  من  �صّرع  ما  ال�صوفيتي،  الحت��اد 

ح�صما با�صم اإ�صرائيل« )�ص:51(. 
»ناتيف«  موظفي  ف���اإن  الكاتب  م��وؤل��ف  ن��ظ��رة  وبح�صب   
كانوا قا�صرين عن فهم  الإ�صرائيلية  املخابرات  ودوائ��ر 
جوهر العالقات بني الحتاد ال�صوفيتي والدول العربية 
ب�صكل كامل، وكان الراأي ال�صائد يف اإ�صرائيل اأن الك�صف 
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اإىل  ال�صوفيتي  الحت��اد  اليهود من  تفا�صيل هجرة  عن 
بخ�صية  ه��ذا  راأي��ه��ا  معزية  مقبول،  غ��ري  اأم��ر  اإ�صرائيل 
اأن  ل��و  العربية  ال���دول  �صغوط  م��ن  ال�صوفيتي  الحت���اد 
العالقات  �صيعر�ص  ال���ذي  الأم���ر  انت�صرت،  التفا�صيل 
ال�صوفيتية العربية للخطر. ولكن، وكما ي�صري كادمي، 
بالحتفاظ  قط  تطالب  مل  ال�صوفيتية  ال�صلطات  ف��اإن 
بالتقارير املتعلقة برحيل اليهود من الحتاد ال�صوفيتي 
اإ�صرائيل يف طي الكتمان. يقول الكاتب مفندا هذا  اإىل 
ال��رغ��م م��ن ك��ل الدع����اءات التي ابتدعها  ال���راأي: »على 
ممثلو الدول العربية وعربوا عنها يف خمتلف املنا�صبات، 
فاإن رحيل اليهود من الحتاد ال�صوفيتي، وهم يح�صبون 
بعدة مئات يف ال�صنة، يقابلهم مليون �صخ�ص جاءوا من 

الدول العربية نف�صها« )�ص: 60(.
عمل  التي  ال�صعبة  يف  العمل  طريقة  ك��ادم��ي  ويحلل     
املختلفة  النماذج  فيها  ل�صنوات عديدة، كما يقارن بني 
بالد  خمتلف  من  قادمني  اإ�صرائيل  اإىل  اليهود  لهجرة 
طابع  ذا  كان  ال�صوفيتي  النهج  اأن  اإىل  ويخل�ص  العامل، 
موظفو  ح��اول  امل��ث��ال  �صبيل  فعلى  وا���ص��ح.  اأيديولوجي 
النموذج  اتخاذ  اجلائز  من  ك��ان  اإذا  ما  معرفة  »ناتيف« 
الروماين ل�صمان حترير اليهود وخروجهم من القب�صة 
ال�صوفيت  البلدين،  ك��ال  ففي  ال�صوفيتية.  احل��دي��دي��ة 
ورومانيا، كان النظام ال�صيوعي على الطراز ال�صوفيتي 
اليهود من رومانيا مت مقابل  اأن رحيل  اإل  ال�صائد،  هو 
ر�صوم حددتها ال�صلطات الرومانية كتعريفة لكل يهودي 
وعمره  الأ�صري  وو�صعه  العلمية  ل�صهاداته  وفًقا  وذلك 
وما اإىل ذلك. وكما يذكر املوؤلف فاإن ردة فعل امل�صوؤولني 
للغاية، وبنربة ملوؤها  »قا�صية و�صعبة  ال�صوفيت كانت: 
نحن  اإ�صرائيل:  طلب  على  اأج��اب��وا  والحتقار  الزدراء 

ل�صنا رومانيني ول نتاجر بالب�صر« )�ص: 61(. 
�صخ�صًيا  قدمها  التي  امل�صاهمة  عند  املوؤلف  ويتوقف     
اأقرها،  التي  الإج����راءات  فمن  »ناتيف«،  عمل  لتح�صني 
ت��وف��ري احل��م��اي��ة ل��ل��ي��ه��ود يف ب���الد امل�����ص��در م���ن بط�ص 
ال�صلطات، بل ومرافقتهم يف حالة وجود احتمال لوقوع 
يف  �صاهم  اأن��ه  عن  ف�صال  املحلية،  ال�صلطات  مع  ت�صادم 
الحت��اد  منعهم  ال��ذي��ن  لليهود  اجلن�صية  منح  م�صروع 

ال�صوفيتي من ال�صفر اإىل اإ�صرائيل.
   خالفاً عن ذلك ينتقد كادمي �صيا�صات اإ�صرائيل فيما 
بطرحه  هذه  فكرته  عن  ويعرب  مواطنيها  باأمن  يتعلق 
ال�صوؤال التايل والإجابة عليه: »ما هو هذا ال�صيء الذي 
مبوهبة  ح��ًق��ا  تتميز  اإ���ص��رائ��ي��ل  دول���ة  اإن  ال��ث��اأر؟  ن�صميه 
اآخر  �صيء  الق�صا�ص  عن  نعرفه  ما  اإن  ال��ف��ارغ.  الكالم 
جمالية  اأك���رث  ي��ب��دو  الق�صا�ص  اإن  ال��ث��اأر.  ع��ن  يختلف 

تقد�ص  بربرية  وح�صية  قبائل  اإىل  ننتمي  فهل  وثقافة. 
عادات الثاأر الدموية؟ رمبا نعتقد اأننا نقوم بالثاأر ولكن 
األي�ص الثاأر يف جوهره هو الثاأر  بطريقة ثقافية! ولكن 
يتقيدون  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص  اإن  لبو�صه؟  تبدلت  مهما 
بعادة الثاأر يتم تقدميهم اإىل العدالة، ولكن عندما ُتقدم 
الدولة على ممار�صة نف�ص هذه العادة فاإن هذه �صيا�صة 
�صرعية وعادلة. لقد مت تقلي�ص وجتفيف هذه ال�صيا�صة 
وح�����ص��ره��ا ع��ل��ى ال��غ��رائ��ز احل��ي��وان��ي��ة ال��ب��دائ��ي��ة ال��ت��ي ل 
دولة  اأن  يبدو  املتح�صرة، ولكن  املجتمعات  لها يف  مكان 
الدموي  ال��ع��داء  مبمار�صة  الحتفاظ  تف�صل  اإ�صرائيل 
كل  من  وبالرغم  ولكن،  الإره���اب،  ملنع  كو�صيلة  القبلي 
اإن   )...( �صيئا  اأن��ه��م مل يحققوا  اإل  ح��دث  ال��ذي  ال��ث��اأر 
هذه العادة املتمثلة يف رد الفعل الغريزي تكمن بعمق يف 
طبيعة املجتمع الإ�صرائيلي ذاته ويف مكوناته الع�صكرية 

وال�صيا�صية وهي موجودة حتى اليوم«.
 )�ص: 456-455(.

   يقوم املوؤلف، وبعد اأن �صهد الآلف من حالت الإذلل 
والإيذاء وال�صتغالل والعن�صرية والتمييز �صد اليهود 
ال�صوفيتي يف طرح  اإ�صرائيل من الحت��اد  اإىل  القادمني 
املجتمعية  الت�صكيلة  عمق  يف  ت�صرب  ح�صا�صة  اأ�صئلة 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة، وم���ن ب��ني م��ا ذك����ره م��ن اأ���ص��ئ��ل��ة: 1( ما 
الذي يحدد العالقات الأكرث تعقيًدا بني اأولئك الذين 
ال�صابق  ال�صوفيتي  الحت����اد  م��ن  اإ���ص��رائ��ي��ل  اإىل  ج����اءوا 
البلد  يف  بهم  التقوا  الذين  الإ�صرائيليني  اأولئك  وب��ني 
اإ�صرائيل  اإىل  القادمون اجلدد  ينظر  2( كيف  اجلديد؟ 
والإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني، وك��ي��ف ك��ان رد فعل ال��واف��دي��ن اجل��دد 
على ال�صتقبال الذي مل يتوقعوه؟ 3( كيف �صتبدو دولة 

اإليها من الحتاد  اأت��وا  اليهود الذين  اإ�صرائيل من غري 
ويجيب  اأنقا�صها؟  على  ن�صاأت  التي  وال��دول  ال�صوفيتي 
بن�صبة  اأق��ل  اإ�صرائيل  اقت�صاد  �صيكون  ال�صوؤال:  هذا  عن 
25% اإن مل يكن اأقل من ذلك. و�صنبقى من غري �صناعة 
 .%20 بن�صبة  ج��ن��ودن��ا  ع��دد  و�صينق�ص  التقنية.  عالية 
نحو  على  وال��دمي��وغ��رايف  ال�صيا�صي  نظامنا  �صيختلف 
كلي، وبعدها �صنطرح ال�صوؤال التايل: هل �صيكون لهذه 
الدولة ال�صعيفة نف�ص القدرة على مواجهة ال�صعوبات 
التي تت�صكل اأمام اإ�صرائيل اليوم؟ لقد و�صل هذا املليون 
من اليهود ال�صوفيت اإىل اإ�صرائيل عن طريق ال�صدفة، 
اإ�صرائيل. ولكن  اإىل  بالد غري  باإمكانهم الرحيل  وكان 
اإ�صرائيل يف  لوقعت  املليون  هذا  بدون  اإنه  يقول  الواقع 
واحدة من اأخطر اأزماتها يف تاريخها. بعبارة اأخرى فقد 
اأزمة خطرية لكننا مل  الت�صعينيات على �صفا  كنا ع�صية 
ندرك ذلك على الإطالق والف�صل يعود اإىل هذا املليون.
   يف الف�صل الأخ��ري يدق كادمي ناقو�ص اخلطر وينبه 
اأزم����ة نظامية يف  ب��اأخ��ط��ر  اإ���ص��رائ��ي��ل مت��ر  اأن دول���ة  اإىل  
ت��اري��خ��ه��ا. وم��ث��ل��م��ا ي�����ص��ري ف����اإن ال�����ص��ع��ب ال��ي��ه��ودي فقد 
دول��ت��ه ث���الث م����رات ع��ل��ى م��ر ال��ت��اري��خ: ���ص��ق��ط مرتني 
وُدمرت مملكة يهوذا يف املرة الثالثة. يقول الكاتب: »ها 
م��ام اجلولة الرابعة، ويف راأي��ي اإنها  هي دولة اإ�صرائيل اأ
اجلولة الأخرية. لن يكون ثمة املزيد من اجلولت. لقد 
متكن موظفونا عرب ال�صتفادة من التطورات الدولية 
والإقليمية من اإع��ادة اإن�صاء دولتهم وذل��ك على الرغم 
التاريخي. لكن  الفر�ص وخالفا للمنطق  من �صعوبة 
ات�صح اأن �صمان وجود الدولة ل يكفي حلمايتها )...( اإن 
الأحداث املثبتة يف هذا الكتاب هي انعكا�ص جزئي لهذه 
الأزمة. واإذا مل ُتقِدم دولة اإ�صرائيل على اإ�صالحات عامة 
وجوهرية وجذرية لهياكل الدولة واأنظمتها يف غ�صون 
ال�صنوات املقبلة فمن غري املرجح اأن ت�صتمر الدولة حتى 
منت�صف القرن احلادي والع�صرين، اأي بحلول قرن على 
اإن�صائها، ولن يكون و�صول اأكرث من مليون يهودي اآخر 

اإىل اإ�صرائيل �صوى تاأجيل النهاية«. )�ص: 463(
--------------------------------------------

الكتاب: حروب غير موثوق بها.
المؤلف: ياكوف كادمي.

باللغة  موسكو   2018 إيكسيمو/  الناشر: 
الروسية. 

عدد الصفحات: 480 صفحة

* أكاديمية ومستعربة روسية
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المعجزة االقتصادية الروسية: لماذا لم تحدث؟
سيرجي أليكساشنكو

يعرف مؤلف "المعجزة االقتصادية الروسية. لماذا لم تحدث؟" سيرجي اليكساشنكو بكونه أول من طرح فكرة المنظومة االقتصادية لروسيا الجديدة ولذا 
يهتم الباحثون برأيه كخبير ويقومون بتحليل أفكاره حول مختلف جوانب الوضع االقتصادي في روسيا الحديثة. ويعرض المؤلف في هذا الكتاب صورة 

تفصيلية لالقتصاد الروسي ويتناول كافة التحوالت واألحداث والتغيرات التي طرأت على الحياة االقتصادية والسياسية.
ويعد الكتاب الذي بين أيدينا بمثابة أطلس تشريحي للدولة الروسية يحاول المؤلف أن يمنحنا من خالله تشخيصا تفصيليا وإن كان ال يهدئ من روع القارئ 
حيال مستقبل االقتصاد الروسي. كما يطرح الدواء لعالج المرض ويؤكد أن الفرصة ما زالت قائمة لإلبقاء على األعضاء السليمة في الجسم االقتصادي 

الروسي دون ضرر.

تبدو  ب��وت��ني  الرئي�ص  عهد  يف  رو���ص��ي��ا  اأن  امل��وؤل��ف  وي���رى 
و�صائل  تبدو فقط يف  واأنها  الفهم  ككائن غام�ص �صعب 
الإعالم بلدا منفتحا وا�صحا يف �صيا�صاته. ويرى الكاتب 
اأنه يف رو�صيا القت�صاد لي�ص اقت�صادا باملعنى املفهوم ول 
واق��ع  يف  حتكم  ل  الرو�صية  فاحلكومة  ق�صاء،  الق�صاء 
الأمر وو�صائل الإعالم ل تقوم بدورها الأ�صا�صي يف تغذية 
كاذبة  �صورة  تقدمي  يف  باملبالغة  تقوم  ما  بقدر  العقول 

وفيها الكثري من جتميل الو�صع.
ويقرتح املوؤلف يف البداية التفكري بتمعن يف امل�صكلة ومن 
جميع  م��ع  امل�صاركة  ث��م  دواء  م��ر���ص  لكل  اأن  معرفة  ث��ّم 
بناء م�صتقبل رو�صيا بحكمة، ويوؤكد  املعنية يف  الأط��راف 
اأن هناك جيال يكرب الآن يعي�ص يف بيئة قوامها الأ�صا�صي 
احلرية واملعرفة ولديه القدرة على اكت�صاب اأي معرفة اأو 
الفرتا�صي؛ ومن  اأو  الواقعي  العامل  �صواء من  معلومة 
احل��ال.  يف  اأخ��رى  م��رة  ون�صرها  وت�صديرها  حتليلها  ثم 
هذا هو اجليل اجلديد، اأّما القدمي فو�صعه لي�ص ميوؤو�صا 
منه متاما بل هو قادر اأي�صا على اكت�صاب املعرفة الالزمة 
ونقلها لالآخرين. ويوؤكد املوؤلف على حقيقة عدم اإمكانية 
لي�ص  العظيم  ال�صني  �صور  واأن  التنقل  من  املعرفة  منع 
مبقدوره اأن يعزل ال�صني عن حميطها ول اأي �صور اآخر 
يف العامل. كما اأّن رو�صيا لي�ص مبقدورها اأن تناأى بنف�صها 

عما يحدث يف العامل.
ويف معر�ص حديثه عن روؤيته للو�صع القت�صادي الرو�صي 
يف الفرتة بني عامي 2014-2018 يرى املوؤلف اأن رو�صيا يف 
�صيا�صاتها القت�صادية قد ح�صمت اأمرها با�صتمرار بوتني 
ف��اإّن القت�صاد  راأ���ص احلكومة حتى عام 2024 ول��ذا  على 
الرو�صي �صيتطور باأ�صلوب الدفع الذاتي دون اأية تغريات 
راديكالية. ويف الوقت نف�صه �صتظهر عوامل اأخرى جديدة 

غري موؤثرة على تطور القت�صاد ككل.

ووف���ق���ا ل��ه��ذه ال����روؤي����ة، ف���اإن���ه وح��ت��ى ع���ام 2025 ميكن 
اإل  اأن ت�صعف الدولة  للم�صكالت القت�صادية يف رو�صيا 
اأنها لن توؤدي باأي حال اإىل انهيارها لعدد من الأ�صباب 
اأهمها اأن كل اقت�صاد هو مبثابة ج�صم ثابت را�صخ ولي�ص 
بفعل  ينمو  ال��رو���ص��ي  والقت�صاد  خلخلته.  ال�صهل  م��ن 
عوامل مبدئية تتمثل يف غلبة ن�صبة ت�صدير املواد اخلام 
يف حجم القت�صاد ككل 85% اأما ال�صبب الثاين فيتمثل 
يف تبعية القت�صاد الرو�صي لأ�صعار النفط العاملية واأنه 
ورغم ذلك فال يبدو يف الأفق القريب حدوث انخفا�ص 
احل��ايل.  م�صتواها  ع��ن  العاملية  النفط  لأ���ص��ع��ار  �صديد 
ف�صال عن ذلك هناك توقعات موؤكدة باأن حجم الإنتاج 
النفط  رب��ع  اأن  حتى  م�صتمر  من��و  يف  الرو�صي  النفطي 
الرو�صي �صيتم اإنتاجه من حقول جديدة يف عام 2025م.

تدهور  الرو�صية يف  الأقاليم  ك��ون و�صع  ورغ��م  اأّن��ه  كما 
اأغلبها  يف  تعتمد  وم��وارده��ا  دخولها  اأن  ب�صبب  م�صتمر 
على ال�صرائب املحلية �صواء على الأرباح اأو الدخول اإل 
الو�صع  على  بال�صلب  توؤثر  اأن  ميكن  ل  ذل��ك  رغ��م  اأنها 
العام لالقت�صاد الرو�صي اأو التاأثري على حجم ال�صرائب 
يتفاعل  اأن  امل�صتبعد  م��ن  اأن����ه  ك��م��ا  امل��ح�����ص��ل��ة.  ال��ع��ام��ة 
اأو ا�صتياء مع تنامي معدلت  املواطنون الرو�ص بغ�صب 
الت�صخم حيث مل ي�صهد لهم بذلك خالل ع�صرين عاما 
لن  الدميغرافية  امل�صكلة  ف��اإن  ذل��ك  عن  ف�صال  م�صت. 
توؤثر على احلكومة. رمبا  اأو  اقت�صادي  اأي خطر  متثل 
�صتبطئ من معدلت منو قطاعات التكنولوجيا املتقدمة 

بع�ص ال�صيء ولكن لن يتعدى الأمر حدود ذلك.
مل�صتقبل  اأخ������رى  ل�����ص��ي��ن��اري��وه��ات  امل���وؤل���ف  ي��ع��ر���ص  ث���م 
النظام  عن  الن��ع��زال  اختياره  منها  الرو�صي  القت�صاد 
الق���ت�������ص���ادي ال���ع���امل���ي غ���ري اأن�����ه وح�����ص��ب راأي������ه ميكن 
ح��دوث  اإىل  ت���وؤدي  اأن  ال�صلبية  القت�صادية  للتحولت 

حتولت �صيا�صية خالل الفرتة املذكورة يف حال حدوث 
تقلبات موؤثرة.

الرو�صية  القت�صادية  املوؤ�صرات  بع�ص  املوؤلف  ي��ورد  ثم 
بيانية  بر�صومات  مدعومة   2017-2015 الأع��وام  خالل 
ت��ظ��ه��ر م����دى ر����ص���وخ اأو ت���ذب���ذب م���وؤ����ص���رات الق��ت�����ص��اد 
الرو�صي وارتباط ذلك باأ�صعار النفط العاملية وعن منو 
وموؤ�صرات  والتجزئة  اجلملة  جتاره  حجم  انخفا�ص  اأو 
خالل  النفط  اأ�صعار  موؤ�صر  وك��ذا  الرو�صي  الروبل  ق��وة 

الفرتة بني عامي 2018-2011.
بتناول  وي��ق��وم  الت�صخم  م�صكلة  اإىل  ال��ك��ات��ب  وي�����ص��ري 
جوانبها بالتف�صيل ويخل�ص اإىل اأن وترية منو معدلت 
م�صتمر  ارت��ف��اع  يف  ولكنها  كثريا  تباطاأت  ق��د  الت�صخم 
ويرجع ذلك اإىل تاأثري العقوبات الدولية املفرو�صة على 

رو�صيا.
ث���م ي��ع��ر���ص امل����وؤل����ف ل��ل��ت��ه��دي��دات ال���واق���ع���ي���ة ل��الأم��ن 
الق��ت�����ص��ادي ال��رو���ص��ي، وي��ذك��ر اأن ال��رئ��ي�����ص ب��وت��ني قد 
حتى  ال��رو���ص��ي  الق��ت�����ص��ادي  الأم���ن  ا�صرتاتيجية  ���ص��اغ 
اإل  ب��ن��دا   25 م��ن  اأك���رث  الوثيقة  ه��ذه  وتت�صمن   .2030
هذه  على  التغلب  كيفية  ودق���ة  ب��ج��الء  تو�صح  ل  اأن��ه��ا 
وللتغلب  املنطلق  ه��ذا  من  املوؤلف  ويقرتح  التهديدات. 
رفع  ه��دف  بتحقيق  ال��ب��دء  التحديات  ه��ذه  ك��ام��ل  على 
مب�صكلة  الكاتب  يذكر  وهنا  ال�صكان.  معي�صة  م�صتوى 
مال  يف  الرو�صي  القت�صاد  تخلف  يف  تتمثل  حقيقية 
ال�صابق  ال�صوفيتي  الحت��اد  ل  اإن��ه  ويقول  التكنولوجيا 
الذكاء  يف  الريادة  حتقيق  ما  يوما  ا�صتطاعا  رو�صيا  ول 
يتعجلون  الأجانب ل  امل�صتثمرين  اأّن  ال�صناعي م�صيفا 
يف �صخ اأموالهم يف مال اقت�صام التقنيات اخلا�صة بهم 
مع رو�صيا ويرجعون ال�صبب يف ذلك اإىل امل�صكلة الرو�صية 
على  دولية  اقت�صادية  عقوبات  فر�ص  واإىل  الأوكرانية 

محمد نصر الجبالي *
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رو�صيا وهو ما اأدى اإىل تعاظم املخاطر ال�صيا�صية وتباطوؤ 
ال�صتثمارات الغربية يف رو�صيا.

الرئي�ص  اق��رتح��ه��ا  ال��ت��ي  اإىل احل��ل��ول  ال��ك��ات��ب  ينتقل  ث��م 
التي  املبادئ  اإىل  وي�صري  القت�صادي  برنامه  يف  بوتني 
يتم�صك بها الرئي�ص الرو�صي يف كل �صيا�صاته القت�صادية 
والأ���ص��ع��ار  ال�صوق  باقت�صاد  التم�صك  يف  تتلخ�ص  وال��ت��ي 
احل���رة وع���دم ال��وث��وق يف ح��واف��ز ال�����ص��وق والع��ت��م��اد على 
برامج وا�صرتاتيجيات اخلطط احلكومية. كما ل يف�صل 
بوتني اتخاذ اإجراءات ا�صتباقية عندما يبدو ذلك �صروريا 
ي�صجع  كما  الق��ت�����ص��اد.  يف  امل�صتقبلية  ال��ت��ه��دي��دات  بفعل 
بوتني على العتماد على ال�صركات احلكومية والوثوق بها 
ال�صركات احلكومية  اإ�صالحات يف  اإجراء  واأحيانا يرف�ص 
مثلما فعل مع غاز بروم ورف�ص حتويلها اإىل �صركة ربحية 
الكاتب  راأي  ح�صب  بوتني  الرئي�ص  يثق  ل  كما  طبيعية. 
بالقطاع اخلا�ص، ويوؤمن باأنه من املمكن عزل القت�صاد 
الرو�صي من جانب واحد واأن الدولة ميكنها وقف التعاون 
مع العامل املحيط عندما ترى ذلك �صروريا. ومن املبادئ 
بقدرة  اإميانه  اأي�صا  بوتني  عنها  يتنازل  ل  والتي  الثابتة 
املجمع ال�صناعي الع�صكري الذي يعتربه م�صدرا للتقدم 
فيها  القت�صادية  للتنمية  وقاطرة  الرو�صي  التكنولوجي 
كما يدعو دائما اإىل الهيكلة ال�صارمة لالقت�صاد مبا يكبح 

كباح الت�صخم ويقل�ص الدين احلكومي.
املفرو�صة  العقوبات  ع��ن  احل��دي��ث  اإىل  امل��وؤل��ف  ينتقل  ث��م 
على رو�صيا وما اإذا كان ممن املمكن التعاي�ص معها اأم ل. 
يوؤكد اأنه ميكن التعامل معها وعقد اتفاقات خمتلفة مع 
كون�صورتيوم دوليه ت�صم �صركات كربى عاملية واأورد مثال 
على ذلك توقيع اتفاقيه منح الدولة الأوىل بالرعاية يف 

التبادل التجاري مع الحتاد الأوروبي.
وي��ت��ح��دث امل���وؤل���ف ب�����ص��ك��ل ع��ل��م��ي واأك����ادمي����ي ع���ن ال��ن��ظ��ام 
الرجوع  اأن  ي��رى  حيث  رو�صيا  يف  التقاعد  ونظام  البنكي 
يكون  رمب��ا  الرو�صية  البنوك  اإدارة  يف  القدمية  لل�صيا�صة 
احلل املنا�صب و يتحدث عن الأخطاء التي ترتكب حاليا 
قبل  م��ن  الكبرية  وال�صيطرة  الأم����وال  ه��در  يف  واملتمثلة 
احلكومة على البنوك وتاأثري الأزمات املالية التي عا�صتها 

رو�صيا على البنوك.
اإىل  املوؤلف  التقاعد تطرق  ويف معر�ص حديثه عن نظام 
الطريقة الأمثل لإدارة الأ�صول احلكومية ويرى اأنه من 
الرو�صي عن حت�صيل  التقاعد  توقف �صندوق  ال�صروري 
الأم�����وال م��ن امل��وظ��ف��ني ب��ل ي��ج��ب ع��ل��ي��ه اأن ي��ت��ح��ول اإىل 
اأي�صا  ميكنه  م��وارده  تنمية  بهدف  لالأ�صول  ك��فء  مدير 
عقد اتفاقيات مع �صناديق ال�صتثمار املختلفة اأو البنوك 

ومينحها جزءا من اأ�صوله لإدارتها.

ك���م���ا ي��ن�����ص��ح امل����وؤل����ف ب���ال���ت���وق���ف ع����ن اف���ت���ت���اح ال��ب��ن��وك 
ال�صتثمارية. والعمل على توفري مناخ ا�صتثماري جاذب 
املحور،  هذا  م�صكلة يف  تعاين من  رو�صيا  اأّن  يرى  حيث 
يف  الدولة  تغول  اأولهما  مهمني  بعاملني  ذلك  ويرتبط 
جميع  يف  الكرملني  وت��دخ��ل  القت�صاد  على  ال�صيطرة 
الرو�صية  ال�صركات  بني  توقع  التي  الكربى  ال�صفقات 

ونظرياتها الأجنبية.
اأما العامل الثاين فيتمثل يف العزلة املتزايدة لالقت�صاد 
الرو�صي عن ال�صوق العاملي وهو الأمر الذي يعد نتيجة 

لل�صيا�صة اخلارجية الرو�صية.
وينتقد الكاتب عدم وجود اأهداف وا�صحة لدى رو�صيا يف 
عمليات الإقرا�ص. كما يرى اأن معدلت منح القرو�ص يف 
العامل كله يف انخفا�ص م�صتمر نظرا ل�صعوبة ا�صرتداد 
الدائنة.  ال���دول  ل��دى  ال�صغط  اأدوات  وغ��ي��اب  الأم����وال 
اأن يتم ولكن من خالل جمعيات  اأن ذلك ميكن  وي��رى 
�صداقة اأو بنك مينح القرو�ص على غرار �صندوق النقد 
والبنك  الأمريكية  املتحدة  للوليات  بالن�صبة  ال��دويل 
بالن�صبة  الأ�صا�صية  البنية  يف  لال�صتثمارات  الآ���ص��ي��وي 
ل�صني. ويقرتح اأن متنح رو�صيا قرو�صها لالأخرين من 
خالل بنك الحتاد الأورا�صي. وي�صف الكاتب ال�صيا�صة 
الرو�صية يف الإقرا�ص بال�صفافة واأنها قل�صت كثريا من 

حجم عمليات الإقرا�ص اخلارجية. 
الأخ��رى ميكن  للدول  القرو�ص  اأن منح  الكاتب  وي��رى 
اأداة مقبولة ت�صتفيد منها ال�صيا�صة اخلارجية  اأن يكون 
يتم  ولكي  ولكن  الرو�صي.  القت�صاد  وتدعم  الرو�صية 
ال�صيا�صة  تكون  اأن  يجب  القرو�ص  ه��ذه  فعالية  تقييم 
اخلارجية وظروف منح هذه القرو�ص مفهومة و�صفافة.

املوعد  وهو  يقلق اجلميع  الذي  ال�صوؤال  املوؤلف  ويطرح 
ل  اأن��ه  اإىل  ويخل�ص  الرو�صي  القت�صاد  لنهيار  املتوقع 
ذل���ك، ول ميكن  وا���ص��ح حل���دوث  �صيناريو  و���ص��ع  ميكن 
الثالثة  الأع����وام  اأو  العامني  خ��الل  �صيحدث  م��ا  توقع 
ال��ق��ادم��ة، وي��رج��ع ذل��ك ل��ك��ون رو�صيا ق��د ف��وت��ت فر�صة 
ال�����ص��خ��ري ويف طريقها  ال��ن��ف��ط  ث����ورة  ال���ص��ت��ف��ادة م��ن 
لتفويت فر�صة ال�صتفادة من القفزات التي حتققت يف 

مال التكنولوجيا البيولوجية و�صناعة ال�صيارات.
بنمو  حاليا  يتمتع  الرو�صي  القت�صاد  اأن  الكاتب  ويرى 
لال�صتقرار  ذلك  ويرجع  نف�صه  الوقت  يف  وثابت  بطيء 
الرو�ص  معي�صة  م�صتوى  ارتفاع  اإىل  ويخل�ص  ال�صيا�صي 
التهديد  اأن  وي��رى  م�صت  �صنوات  بع�صر  مقارنة  اليوم 
ال��وح��ي��د ح��ال��ي��ا ي��ت��م��ث��ل يف ال��ع��ق��وب��ات امل��ف��رو���ص��ة على 
التكنولوجيا  ت�صدير  بوقف  يتعلق  ما  وخا�صة  رو�صيا 
اجلديدة اإىل رو�صيا اإل اأنه يرى يف الوقت نف�صه اأن ذلك 
التاأثري �صيكون بطيئا و�صيوؤدي فقط اإىل تخلف رو�صيا 

تكنولوجيا عن الدول املتقدمة لب�صع خطوات. 
اندلعت منذ  التي  القرم  اأزم��ة  اأن  الكاتب  واأخ��ريا يرى 
خم�ص �صنوات �صيكون لها تاأثري بالإيجاب وال�صلب على 
 2014 اأح���داث  اإىل  بالتاريخ  ويعود  الرو�صي.  القت�صاد 
عندما قررت رو�صيا �صم �صبه اجلزيرة اإىل رو�صيا. ويرى 
الكاتب اأن الثمار الإيجابية لهذا القرار اأقل من ال�صلبية. 
ويتمثل الأثر الإيجابي بالتاأكيد يف تو�صع م�صاحة رو�صيا 
وزيادة عدد �صكانها يف ظل اأزمتها الدميغرافية غري اأن 
املوازنة الرو�صية �صتتحمل تكاليف �صخمة اإ�صافية بلغت 
اأدى قرار  املا�صي 900 مليار روبل رو�صي. وقد  العام  يف 
اإىل ح��دوث رك��ود اقت�صادي ن�صبي حيث بلغ  القرم  �صم 
معدل النمو ال�صنوي يف ال�صنوات اخلم�ص الأخ��رية اإىل 
واحتلت   %19 العاملي  املتو�صط  بلغ  % فقط يف حني   2.5
اأن���ه انخف�صت دخ��ول  ك��م��ا  ع��امل��ي��ا.  امل��رت��ب��ة 173  رو���ص��ي��ا 
املواطنني الرو�ص مبعدل 11% وحتى اأكرث املتفائلني ل 
رو�صيا  التي حتتاجها  الزمنية  بالفرتة  التنبوؤ  ي�صتطيع 

للعودة اإىل معدلت ما قبل �صم القرم.
--------------------------------------------

الروسية:  االقتصادية  المعجزة  الكتاب: 
لماذا لم تحدث؟

المؤلف: سيرجي اليكساشنكو
الناشر: دار نشر "آست"، موسكو 2019

اللغة: الروسية
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دانتي واإلسالم: سماوات األنوار
ماسيمو كامبانيني

تلوح عالقة متينة بين العمل اإلبداعي للّشاعر اإليطالي دانتي أليغييري )1265-1321م( في "الكوميديا اإللهية" والتراث اإلسالمي ال تخفى عن عين الدارس 
الموضوعي، وال سيما في التشّرب لفلسفة التصّور اإلسالمي من حيث بناء الكوسمولوجيا الدانتية. فال شّك أّن ثّمة هاجًسا في الفلسفة الغربية بمحاولة 
"الّتناسي" للُبعد اإلسالمي من الجذور التكوينية للفكر الغربي الحديث، كما يسّميه المفكر اإليطالي المعاصر ماسيمو كامبانيني. وهو نكراٌن لطالما 
ُمورس وحاولت العديد من األطراف الدينية والسياسية ترسيخه، منذ انطالق الحمالت الصليبية وتأثيرها القوي في انبناء جدار نفسي بين الحضارتين. 
عمل العديد من الكّتاب على تعميق هّوة الفصل بين كّل ما يمّت للحضارة العربية اإلسالمية بما له صلة بالحضارة الغربية. ويبرز التمايز جلّيا بين الشرق 
والغرب مع ذلك الموقف الجائر ِلفرانشيسكو بيتراركا في قولته الشهيرة: "أمقت ذلك الّنسب إلى العرب" في "الرسالة الثانية إلى دوندي" التي ظهرت 
خالل القرن السادس عشر في ِكتاب الرسائل "سينيلي"، وهو محاولٌة للتمّلص من الروابط التاريخية بين الحضارتين، أكان ذلك مع التجربة األندلسية أو مع 

التجربة الصقّلية.

يف ذلك املناخ املحكوم بالتمايز بني احل�صارتني ظهر دانتي 
باحل�صور  يعبق  ثقايف  و�صط  يف  ترّبى  اأّن��ه  مع  األيغيريي، 
الفل�صفي والعلمي للح�صارة الإ�صالمية، والذي مل يقّر به 
ب�صكل �صريح دائما. فهو كما نعرف قد اأ�صدر حكما قا�صيا 
يف موؤّلف »الكوميديا الإلهية« �صّد الإ�صالم. فلي�ص خفّيا 
ه ما يطلق عليه  اأن تعلو يف مدينة الآثام املو�صوفة يف ن�صّ
)اجلحيم:  »اجل��وام��ع«  اأي  الع�صر،  ذلك  بلغة  »امل�صكيتي« 
ال����راأَي  م��اِي��ل��ي��ه  م��ع  دان��ت��ي  يتقا�صم   .)72-70 ال��ث��ام��ن، 
م�صيحية،  هرطقة  كونه  عن  يزيد  ل  الإ�صالم  اأّن  ال�صائَع 
ولذلك ِاّتخذ موقفا جاحدا من امل�صطفى )عليه ال�صالة 
)ك��ّرم اهلل وجهه( على وجه  الإم���ام علي  وم��ن  وال�صالم( 
العربي  املرتجم  حتا�صاها  التي  الفقرات  وهي  التحديد، 
وت��غ��اف��ل ع���ن اإي�����راده�����ا، م���ع اأّن���ه���ا ن�����ص��و���ص ت��ك�����ص��ف عن 
وال���واردة يف  باأ�صرها  ال�صريح من ح�صارة  الرجل  موقف 

)اجلحيم/ الثامن والع�صرون، 33-30(.
تبدو امل�صاألة التي حكمت املوقف الغربي من دين الإ�صالم 
كاآخر ومغاير حا�صمة، فهو مّما ينبغي مواجهته اإىل حّد 
ال�صعي لجتثاثه، وهو ما �صاد على مدى القرون الو�صطى 
ب��ق��ّوة يف احلمالت  ذل��ك  احل��دي��ث. جتّلى  الع�صر  ومطلع 
ن�صج  امل�صيحي  الغرب  املتالحقة، ويف حماولت  ال�صليبية 
القوى  املغول حل�صِد  الآ�صياوية، مثل  القوى  عالقات مع 
الإ�صالم،  ح�صارة  وهو  األ  املفرَت�ص  امل�صرتك  العدو  �صّد 
حه ب�صكل جلّي وموثق الكاتب واملفكر ما�صيمو  ذلك ما يو�صّ
العداء  تعّمق   .)9-8 )���ص:  كتابه  مطلع  منذ  كامبانيني 
للح�صارة الإ�صالمية اأثناء احلمالت ال�صليبية، وبدا جلّيا 
برنارد  القّدي�ص  التي حاول  للقتل  الدينية  التربيرات  يف 
من كلريفو )Bernardo di Clairvaux( الداعي 
يكون ذلك  ترويجها، حني  الثانية  ال�صليبية  اإىل احلملة 

امل�صيح حني  اأّن جنَد  امل�صيح: »ل مندوحة يف  با�صم  الفعل 
ل  ال��ب��ال،  مرتاحي  يخو�صونها  ال���رّب  ح���روَب  يخو�صون 
يخ�صون يف ذلك اقرتاف اخلطيئة حني يقتلون اأعداءهم 
اأو يزهقون اأرواحهم. فلي�ص القتل يف �صبيل امل�صيح جرما 
اأو جنحة بل مدعاة للمجد. وبالفعل يف كلتا احلالتني اإّما 
العدّو،  الذي يقبل طوًعا مبوت  امل�صيح  املرء بر�صى  يفوز 
اأّن  ُد على  اأو بامل�صيح الذي بذل حياته عزاء للمقاتل. اأ�صدِّ
مقاِتل امل�صيح يقتل مرتاح البال واإن ق�صى نحبه فرباحة 
تعّددت  الوحيدة، فقد  الدينية  الفتوى  تلك  لي�صت  اأكرب« 
نوعا من  ق��رون حتى خلَقت  ال�صبيهة على مدى  املواقف 

امل�صاَحنة املزمنة واملتجّذرة.
بعد تو�صيحه لتلك الأجواء التي حتّكمت باملخيال الغربي 
من  كامبانيني  ما�صيمو  ي��ح��اول  الإ���ص��الم،  ح�صارة  جت��اه 
بني  احلا�صل  الفكري  التوا�صل  نوعية  اإب��راز  اآخ��ر  جانب 
اجلانبني.  على  املخّيم  الديني  التوّتر  رغ��م  احل�صارتني 
املعارف«  انتقال  وامل��رتج��م��ون..  »الرتجمات  عنوان  حتت 
ي�صّلط ال�����ص��وء ع��ل��ى ح��رك��ة ال��رتج��م��ة م��ن ال��ع��رب��ي��ة اإىل 
الالتينية، وهي حلقة حمورية يف توارث املعرفة الكونية. 
فقد كان العرب يف الفرتة الو�صيطة القائمني على حفظ 
اأو  معارف  من  اأنتجوه  ما  عرْب  �صواء  الإن�صانية،  الذاكرة 
الع�صور  كانت  لقد  الإغريق.  اإنتاجات  نقلوه من  ما  عرْب 
ال��و���ص��ط��ى، امل��غ��َرق��ة يف الن���غ���الق يف ال���غ���رب، ه��ي ع�صور 
التطّور والنفتاح املعرفيني بالن�صبة اإىل العرب، ما جعل 
احلوا�صر العلمية الإ�صالمية ِقبلة لطاّلب العلم من �صّتى 
الأق��وام والأدي���ان. جربرت دي اأوري��ل��الك، ال��ذي غدا بابا 
الكني�صة الكاثوليكية خالل الفرتة )999-1003م( واّتخذ 
���ص��ّدة بطر�ص  اع��ت��الء  ت����رّدد ق��ب��ل  ال��ث��اين،  ا���ص��م �صلف�صرت 
على  امل��ع��ارف  وتلّقى  الأن��دل�����ص،  يف  العلماء  مال�ص  على 

ذلك  يف  امل�صلمون  ك��ان  ما  م�صلمني.  وفال�صفة  علماء  يد 
ارتادوا  اإن  الأخ��رى  الديانات  باأتباع  العهد ي�صيقون ذرعا 
حلقات العلم، بل حمّل ترحيب. فقد كان العرب يفخرون 
كان   وغ��ريه��م.  الكتاب  اأه��ل  ب��ه  يغمرون  ال��ذي  بالت�صامح 
الكاتب بيار ري�صيه قد اأّلف كتابا مهّما حول البابا املذكور 
بعنوان »جربرت دي اأوريلالك.. بابا العام الألف« ُن�صر يف 
البابا  باري�ص )1987(، توّقف فيه عند رحلة  فايار يف  دار 

لتلّقي املعارف يف الأندل�ص بالتف�صيل.
يف تقييمه حلركة الرتجمة الغربية اإّبان الفرتة الو�صيطة 
وكثقافة،  كدين  الإ�صالم  معرفة  كانت  كامبانيني:  يقول 
اإىل العمق، كما كانت  وبعيدا عن الأحكام امل�صَبقة، تفتقر 
حم�صورة بنخبة قليلة. يذكر حادثًة معرّبة يف ال�صاأن حول 
مدى الإملام بالعربية يف الأو�صاط العلمية الغربية قائال: 
اإىل حدود منت�صف القرن الثاين ع�صر امليالدي كان ملك 
فرن�صا لوي�ص التا�صع، الذي قاد احلملة ال�صليبية ال�صابعة 
مقام  اإىل  لح��ق��ا  الكني�صة  رف��ع��ت��ه  ث��م  ت��ون�����ص،  يف  وه��ل��ك 
القّدي�ص، وكذلك البابا كليمنت الرابع، يجدان �صعوبة يف 
العثور على مرتجم قدير بو�صعه القراءة والرتجمة من 
العربية والفار�صية. فما كانت الدرا�صة للموروث العربي 
ب�صكل عام بدافع ال�صغف املعريف دائما. حني ترجم روبرت 
دي كيتون القراآن باإيعاز من الراهب بطر�ص املبّجل )تويّف 
ال��ق��راآن  م�صامني  معرفة  ال��ه��دف  ك��ان  م��ا  1156م(،  �صنة 
ال�ّصرا�ِصنة« على حّد زعمه.  بل دح�ص »هرطقات  الكرمي 
ب  فقد كان املوقف من دين الإ�صالم بالغ الت�صّدد والتع�صّ
ذلك مل  الكني�صة، مع  �صلطان  الواقعة حتت  الأو�صاط  يف 
تلك  تخّطي  ح��اول��ت  جريئة  عنا�صر  م��ن  ال�صاحة  ت��خ��ُل 
امل��غ��ال��ي��ة والإق�����رار بعبقرية ح�����ص��ارة الإ���ص��الم،  الأح���ك���ام 
ال��دي��ن، ل �صيما يف  م��ع احتفاظهم مبوقف ع��دائ��ي جت��اه 

عزالدين عناية *
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الأول، كونت  ال�صيا�صية يف �صقلية فرتة روجر  الأو�صاط 
اإب���ان حكم ال��ن��ورم��ان؛ وك��ذل��ك م��ع الإم��رباط��ور  �صقلية، 
اأن اجلغرايف الإدري�صي قد �صغل  فريدريك الثاين. نذكر 

�صنوات يف بالط روجر الثاين م�صت�صارا.
باحلركة  دراي���ة  على  ك��ان  األيغيريي  دان��ت��ي  اأّن  ���ص��ّك  ول 
الثاين، حتى  فريدريك  الإمرباطور  اإّب��ان حكم  الثقافية 
فريدريك  ح��از  فقد  �صقلية.  اأر����ص  ق��دم��اه  تطاأ  مل  واإن 
ال���ث���اين ت��ق��دي��را يف ك��ت��اب »امل����اأدب����ة« ل��دان��ت��ي، ل��ك��ّن ذل��ك 
التقدير �صهد تراجعا يف »الكوميديا الإلهية«، حيث ُح�ِصر 

فريدريك الثاين يف اجلحيم مع الهراطقة.
الإ���ص��الم  م��ن  موقفه  ب�صاأن  دان��ت��ي  ل�صخ�ص  تقييمه  ويف 
ل  ع�����ص��ره،  اإىل  ينتمي  ك��رج��ل  كامبانيني:  ي��ق��ول  ك��دي��ن 
الإ�صالم  اإيجابي من  له موقف  يكون  اأن  دانتي  ي�صتطيع 
دانتي  اليهودية. فقد ظهر  ذلك من  غ��رار  وعلى  كدين، 
دانتي  ع��الق��ة  واأّم����ا  الكني�صة.  ع���داء  فيه  خ��ّي��م  ع�صر  يف 
بالفل�صفة الإ�صالمية، وبالثقافة العربية بوجه عام، فهي 
كامبانيني  ينفي  ل  اإذ  الأ�صئلة.  عديد  ط��رح  اإىل  مدعاة 
الإ�صالمية،  بالفل�صفة  مهّمة  دراي���ة  على  ك��ان  دان��ت��ي  اأّن 
من  ذل��ك  يتجّلى  كما  ال�صحيحة،  الإ�صالمية  وبالعلوم 
خالل موؤّلفاته الثالثة الأ�صا�صية: »املاأدبة« و»الكوميديا 
املعرفية  احل�صيلة  تلك  ل��ه  ت��اأّت��ت  و»امل��م��ل��ك��ة«.  الإل��ه��ي��ة« 
بفعل الرتّدد على الأو�صاط اجلامعية يف مدينتْي بولونيا 
���ح ك��ذل��ك اأث���ن���اء رح��ل��ت��ه اإىل ب��اري�����ص.  وف��ل��ورن�����ص��ا، وُي���رجَّ
جاء  الإ�صالمية  الفل�صفة  يف  لدانتي  البارز  التعّمق  لكّن 
وابن  والفارابي  �صينا  ابن  على  الّط��الع  ج��ّراء  بالأ�صا�ص 
يذهب  امل�صلمني.  ال��ف��ل��ك  ع��ل��م��اء  م��ن  وع��ل��ى جملة  ر���ص��د 
ال��ك��رمي  ب���ال���ق���راآن  الإمل�����ام  اأّن  اإىل  ك��ام��ب��ان��ي��ن��ي  م��ا���ص��ي��م��و 
وبالعلوم الدينية الإ�صالمية، مثل الفقه وال�صرية وعلوم 
ال��ق��راآن، ك��ان حم��دودا مع دانتي، وه��و ما خّلف خلًطا يف 
الهزيلة من  تلك احل�صيلة  اأحكاما م�صَبقة.  ور�ّصخ  ذهنه 
ناحية دينية هي نتاج نفور عام مّيَز الكّتاب امل�صيحيني يف 
املتاأّتية  العلمية  باملعارف  انبهروا  واإن  الو�صيط،  الع�صر 
من احل�صارة الإ�صالمية �صيما يف مالت الطّب والفلك 
والزركلي  �صينا  اب��ن  مع  خ�صو�صا  والكيمياء،  واحل�صاب 
واخل����وارزم����ي وج���اب���ر. ف��ه��ن��اك ح��ك��ٌم رائ����ج يف الأو����ص���اط 
زائف،  الإ�صالم  دين  اأّن  كامبانيني،  كما يخل�ص  الدينية، 
من  اأعمق  امل�صاألة  ولعّل  بالدرا�صة.  جدير  غري  وبالتايل 
التدري�ص  مراكز  على  الَكَن�صية  الرقابة  كانت  فقد  ذل��ك، 
التعّرف  اأو  الإ�صالمية  العلوم  عر�ص  تبيح  ل  الغرب  يف 
امل��ع��ارف  تلك  بتناول  نف�صه  حت��ّدث��ه  م��ن  ك��ّل  ك��ان  عليها. 
القت�صار  كان  هنا  الهرطقة، من  لتهمة  الدينية عر�صًة 
الإ�صالمية  العلوم  تدري�ص  على  الأوروب��ي��ة  اجلامعات  يف 

ال�صحيحة وا�صتبعاد كّل ما ميّت ب�صلة لالإ�صالم كدين.

الإلهية«  »الكوميديا  يف  ال��واردة  ال�صذرات  اأّن  البنّي  ومن 
املتعّلقة بالدين الإ�صالمي، والتي تقف موقفا �صلبّيا من 
رجالت الإ�صالم املبّكر دون تربير مقنع يف ذلك، هي نتاج 
اعتبار الإ�صالم دينا من�صّقا عن امل�صيحية، وهو ما يك�صف 
الأو���ص��اط  يف  ال�صائعة  الإيديولوجية  الرقابة  عمق  ع��ن 
»الكوميديا  يف  ر���ص��د  اب���ن  ن���ال  ذل���ك  ب��خ��الف  امل�صيحية. 
»ال��ربزخ«  يف  مو�صعا  له  �صمنت  معترَبة  حفاوًة  الإلهية« 
بني عظماء الب�صرية. انبنى ذلك لدى دانتي على متييز 
بني ما هو ديني بحت وما هو علمي وعقلي ح�صب نظرته.
دانتي  اّط���الع  اأّن  راأي���ه  يف  كامبانيني  ما�صيمو  ن��واف��ق  ل 
على القراآن الكرمي كان حمدودا، اأو �صبه منعدم، والبناء 
دانتي  اأّن  عن  ح  ُيف�صِ الإلهية  للكوميديا  الكو�صمولوجي 
اأك��ان كما  ك��ان على دراي��ة بّينة بق�صة الإ���ص��راء وامل��ع��راج، 
وردت يف الن�ّص القراآين اأو كما ُرِويت يف الأحاديث النبوية 
ويف املدّونات التاريخية. فقد �صهدت الفرتة رواج ترجمة 
برتجمة  امل�صيحي  ال��غ��رب  يف  للق�صريي  امل��ع��راج«  »ك��ت��اب 
اأمره  ق�صتالة  العا�صر ملك  األفون�ص  اإىل  )ُين�َصب  لتينية 
يف  امل��ع��راج«  »ك��ت��اب  واأََث����ر  1264م(،  �صنة  الكتاب  برتجمة 
بنّي  �صبٌه  فهناك  ن��ك��ران��ه،  ميكن  ل  مم��ا  دان��ت��ي  كوميديا 
على م�صتوى ال�صكل وال�صياغة. اإذ ل ينبغي اأن نغفل عن 
الَكَن�صية الهائلة عرب الرقابة والتفتي�ص مع  ال�صغوطات 
اأّي كاتب عمومي يف ذلك الع�صر. وكان دانتي حذرا عند 
ال�صدد،  ه��ذا  ب�صلة. يف  الإ�صالمي  للدين  اإي��راد ما مي��ّت 
د  مي��ك��ن الّط����الع ع��ل��ى ال��ب��ح��ث ال��ق��ّي��م ح���ول ع��م��ق تر�صّ
الكني�صة لكّل من حتّدثه نف�صه بن�صر فكر مغاير يخالف 
وج��ه��ة ن��ظ��ره��ا يف ال��ك��ت��اب ال�����ص��ادر ع��ن »م�����ص��روع كلمة« 
من  وه��و  املمنوعة«  »الكتب  بعنوان  العربية  ب���الإم���ارات 

تاأليف املوؤّرخ الإيطايل ماريو اإنفليزي.

ما  وهو  كامبانيني  كتاب  ُيلّخ�ص م�صامني  الذي  ال�صوؤال 
دانتي  منه  ا�صتقى  الذي  التاريخي  امل�صدر  اإ�صقاط  معنى 
ن�ص الكوميديا، اأو لنقل البناء الكو�صمولوجي للكوميديا 
ب�صكل اأدّق؟ ثمة نزوع يف القراءة الإيطالية لإ�صفاء طابع 
العمدة  الرجل  غ��دا  وق��د  �صيما  دانتي،  ن�ّص  ال��ف��رادة على 
الإيطالية.  الّلغوية  الهوية  عليه  انبنت  ال��ذي  والأ�صا�ص 
تفكيك الأ�صطورة الدانتية هو م�صٌّ وانتهاك لتلك القدا�صة 
ال��ك��ّت��اب الإيطاليني  امل��ح��اف��ظ. وق��ّل��ة م��ن  امل��وق��ف  بح�صب 
مّمن جتراأوا، مثل ما�صيمو كامبانيني، على اإعادة اكت�صاف 
بناء  ورواف��ده يف  الإحاطة مب�صادره  اأي من حيث  دانتي، 
ا  م�صًّ تعني  ل  لدانتي  كامبانيني  مقاربة  اأّن  ن�صري  ه.  ن�صّ
اإب��داع��ه، ب��ل بخالف ذلك  اأو حّطا م��ن  ال��رج��ل  م��ن قيمة 
ثّمة اإجالٌل وتقديٌر، واإمّنا ال�صيء الذي اأراد اأن ي�صل اإليه 
الرجل وهو ما يتلّخ�ص يف الت�صاوؤل التايل: ماذا �صيتبّقى 
من دانتي بعد نزع الأ�ْصَطَرة عنه؟ وذلك بعد ك�صف الأبعاد 
امل�صتوحاة من فل�صفة الفارابي واآراء ابن �صينا وابن ر�صد 
واجل��وه��ري��ة  العميقة  الأب��ع��اد  ن��ك��ران  ففي  باخل�صو�ص. 
لن�ّص دانتي، وهو ما يعني »التغافل« عن املخزون الفل�صفي 
ه، هو نزوع لف�صل الرتباط الوثيق  القوي احلا�صر يف ن�صّ
اإّب��ان  �صيما  الغربية  واحل�صارة  الإ�صالمية  احل�صارة  بني 
فرتة النتقال من القرون الو�صطى اإىل الع�صور احلديثة.
هناك نقطة مهّمة يحو�صل بها املوؤّلف كتابه، وهي نابعة 
من اإملام كامبانيني املهّم بالفل�صفة الإ�صالمية جعلته يتنّبه 
اإىل م�صادر دانتي واإىل امل�صكوت عنه يف موؤلفاته. يف حديثه 
لي�ص  ي��ق��ول:  دان��ت��ي  ل��دى  الثالوثية  الَعَقدية  ال���روح  ع��ن 
اأن يفعل  اإثباتات »منطقية«، كما حاول  الأمر مبنّيا على 
ذلك القدي�ص توما الأكويني، بل يقوم على اأ�صا�ص اإميايّن 
اأو على اأ�صا�ص احلقيقة املمالة من ِقبل الكني�صة، وهو ما 
والع�صرين  ال��راب��ع  الكانتو  يف  الكوميديا  ن�ّص  يف  يتجّلى 
بخ�صو�ص اجلنة. من جانب اآخر يقول كامبانيني: جرى 
اله��ت��م��ام بالعالقة ال��راب��ط��ة ب��ني »ال��ك��وم��ي��دي��ا الإل��ه��ي��ة« 
دانتي،  موؤّلفات  خمتلف  اأّن  والواقع  الإ�صالمي،  وال��رتاث 

مثل »اململكة« و»املاأدبة«، تر�صح بهذا التاأّثر الوا�صح.
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لماذا يعتنق الشباب األلماني اإلسالم؟ 
المسلمون الجدد.. لسوزانه كايزر

الكتاب والقضية
الصحفية  كايزر  الجدد«لسوزانه  المسلمون  اإلسالم؟  األلماني  الشباب  يعتنق  بـ«لماذا  موسومًا  كتابًا  مؤخرًا   Promedia برومديا  النمساوي  الناشر  أصدر 
والكاتبة من برلين، المتخصصة في الدراسات الرومانية واإلسالمية والعربية، وتهتم بالسياسة واألدب العربي- اإلسالمي، كما تكتب عن الشرق األوسط 
zenith. وهي أيًضا مستشارة البرلمان في السياسة  وشمال إفريقيا وعن اإلسالم في ألمانيا للكثير من الصحف مثل دي تسايت والمجلة المتخصصة 
أنَّ عدد  إلى اإلسالم، ذلك  المتحول دينيًا  األلماني  الشباب  ُمقابالت موضوعها  أربع  الكتاب من  العربية واإلسالم. ويتألف هذا  للدول  واالقتصاد والمجتمع 
الذين تركوا حياتهم السابقة واعتنقوا اإلسالم، لم يجدوا من يهتم كثيرا بهم. وفي الحقيقة ال توجد أرقام موثوقة، ناهيك عن إجراء مسح محترم لعدد 
المسلمين في ألمانيا بشكل عام. أّما االهتمام األلماني المتزايد بهذه الفئة اليوم فيأتي في مقدمة انشغاالت المؤلفة. فكيف توصلت الباحثة إلى فكرة 
تأليف كتاب عن المتحولين إلى اإلسالم؟ وما الذي يجعل من السيرة الذاتية لهؤالء الشباب مهمًة للقارئ والباحث؟ ما الذي يجذب الشباب األلماني عمومًا 

إلى اإلسالم؟ توجد أسباب شخصية أم أن التحول عند هذه النماذج في الكتاب لها عالقة بنقد المجتمع، أي بالبحث عن نماذج بديلة للعيش المشترك؟ 

ال�صباب وبحثهم  ه��وؤلء  كتابها ق�ص�ص حياة  الباحثة يف  تناولت 
عن البدائل والنماذج الجتماعية، و�صرحت �صبب تفهمها لقرار 
التحول اإىل الإ�صالم. وميثل هذا الكتاب درا�صة اجتماعية عميقة 
»كلي�صيه«،  �صفة  من  الباحثة  فيها  تتخل�ص  لالهتمام،  ومثرية 
التي تن�ص على اأن جميع املتحولني اإىل الإ�صالم هم �صخ�صيات 
غري م�صتقرة با�صتمرار. ويتعلق الأمر بالأملان الذين مل يكتفوا 
حياة  ويف  الروحي،  النهج  يف  توغلوا  بل  الإ�صالم،  باعتناق  فقط 
العربية،  باللغة  ال�صلوات  ك��ل  يقيمون  فهم  وال�����ص��الم،  ال��ت��اأم��ل 
قليلة.  ا�صتثناءات  مع  العربية  اللغة  يف  م�صتواهم  يظهر  حيث 
قراءاتهم  م��ن  انطالقاً  تكونت  فقد  الإ�صالمية  معرفتهم  اأم��ا 
وح��وارات��ه��م م��ع الآخ���ري���ن. وق��ب��ل ���ص��ن��وات، خ�����ص��و���ص��اً ب��ع��د ع��ام 
العراق  يف  املت�صددين  امل�صلمني  �صرية  يف  التاأليف  ازده��ر   ،2011
الأ�صولية،  احلركات  اإىل  ان�صموا  الذين  واأفغان�صتان،  و�صوريا 
املتحولني،  امل�صلمني  ع��ن  الق�ص�ص  ه��ذه  م��ن  الكثري  وحت��دث��ت 
اهتمام  وك��ان هناك  الإ���ص��الم،  اعتنقوا  الذين  ال�صباب  الأمل��ان  اأي 
جداً  �صيئة  متثالت  ن�صر  اإىل  اأدى  مما  باملو�صوع،  كبري  اإعالمي 
عن املتحولني باملجمل من وجهة نظر الباحثة. بالن�صبة للباحثة 
اأ�صخا�ص  الذين تعرفهم هم  الإ�صالم  اإىل  املتحولني  فاإن  كايزر، 
عاديون جدا، وانطباعها كان باأّن الأملان يعاجلون ق�صية الإ�صالم 
و�صم  وم���ن منطلق  ال��ت�����ص��دد  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن  دائ��م��اً  وامل�صلمني 
الإ�صالم بالرجعية والإرهاب، مما قاد الباحثة اإىل اإعطاء الكلمة 
اأي ملتحولني عاديني جداً،  يف كتابها لأ�صوات جديدة وخمتلفة، 
لكي ي�صاهموا يف ت�صحيح تلك التمثالت التي ي�صج بها الإعالم 
وقد  الإ���ص��الم.  اإىل  واملتحولني  امل�صلمني  الأمل���اين-الأوروب���ي عن 
رقيباً  ب�صفته  الكتاب  ه��ذا  الإ���ص��الم يف  اإىل  التحول  ج��اء مفهوم 
وموجها للبحث عن معنى للحياة، وعن معنى للذات والعي�ص يف 
�صالم مع الذات ومع الآخرين. ورغم اأهمية ال�صدفة عند بع�ص 
املتحولني، اإل اأن اأغلبهم يبحث عن املعنى الدقيق وعن العمق. 
الدين،  والتعاون يف  املعنى  الكثريون  الكتاب: »يجد  جاء يف هذا 
حياة يومية جيدة التنظيم. اإنهم يلجوؤون اإىل الإ�صالم ملُ�صاعدة 

لأنهم  اأو  الأغلبية  متمع  من  غ�صبهم  ب�صبب  ولي�ص  اأنف�صهم، 
قد مت اإغراوؤهم. هناك اأ�صباب وجيهة لقرارهم، مُيكن فهمها يف 

ال�صرية الذاتية لهم«)28(.
دوافع اعتناق الإ�سالم

الكتاب عامل  التحليل، يظهر عند قراءة  يف م�صتوى جديد من 
اإىل  التحول  عملية  يف  اأ�صا�صيا  عاماًل  باعتباره  املهنية«  »احلياة 
دورا  ال��ب��دائ��ل  ع��ن  البحث  يلعب  الفتيات.  بع�ص  عند  الإ���ص��الم 
مهما عند املتحاورات يف هذا الكتاب، فقد طورت �صكل اإ�صالمهن 
املجتمع  يف  اجلديدة  الليربالية  �صد  م�صتقبل  م�صروع  باعتباره 
املعا�صر، الذي عانني فيه كثريا، فقد تركن جميعاً حياة فا�صلة 
وراءه����ن ووق��ف��ن ال��ي��وم ���ص��د ال���ص��ت��غ��الل امل��ه��ن��ي، و���ص��د امل��ادي��ة، 
واأي�صا �صد احلب ح�صب القيم الليربالية اجلديدة. كذا ينتقدن 
الطابع ال�صتهالكي للعالقات، ومن الأمثلة التي ذكرت للموؤلفة 
م�صاألة »تغيري �صريك احلياة« للوالدين. وهناك اأ�صخا�ص حققت 
معهم الكاتبة قد حققوا لأنف�صهم جناحا مهنيا باهراً، فال�صابة 
Ben كان حماميا، وكالهما  Ele كانت مديرة، و«ب��ني«  »اإيله« 
اإيله،  �صيء يف حياة  واجتماعي مهم. تغري كل  يف من�صب مهني 
فارتدت احلجاب، وتخل�صت من وظيفتها وانف�صلت عن زوجها، 
وكانت تربي ابنها وحدها، وعاطلة عن العمل، فوجدت يف التحول 
املختلف حلياتها  املعنى  ذلك  وهو  للنجاح،  الإ�صالم حتقيقاً  اإىل 
جمع  يف  الرغبة  لديهما  تعد  مل  وخمتلفة.  جديدة  قيم  ح�صب 
اأي�صاً  ولهذا  �صيء ذي معنى،  وك��ان كل هدفها هو حتقيق  امل��ال، 
ا�صتغل بني مع ال�صباب يف مال »احلوار بني الديانات« يف اأملانيا. 
الذاتية لإيل وفريد وبن وماراأيك هي  »ال�صري  الكتاب:  نقراأ يف 
�صواًء  باملعنى القت�صادي فقط.  اإن مل يكن  الف�صل،  ق�ص�ص عن 
اأكانت خمدرات اأو اإخفاقات يف املدر�صة اأو عائالت حُمطمة، فقد 
بالف�صل الدائم. كانوا يتجولون بال هدف لفرتة  �صعروا جميعاً 
ي�صتطيعون  �صيطرة على حياتهم ول  لديهم  ولي�ص  الوقت،  من 

حتمل ال�صغوط الجتماعية بطريقة اأو باأخرى«)121(.
ول��ك��ن ه��ل ك���ان ه���ذا اخل����روج م��ن امل��ن��ط��ق ال��ن��ي��ب��ول��ي��ب��ريايل من 

امل��ق��اب��الت �صهاًل ون��اج��ح��ا؟- م��ن هذه  امل�����ص��ارك��ني يف  وج��ه��ة نظر 
اإىل الإ�صالم كان لديهم نقط  باأن املتحولني الأمل��ان  النماذج نرى 
عك�ص  على  ج��ذري،  ب�صكل  حياتهم  تغيري  اأبرزها  كثرية  م�صرتكة 
يتعلق مب�صلمني متطرفني،  الأم��ر  اأنَّ  على  الإع���الم  له  ي��روج  ما 
اأخذت  عادية  الإ�صالم  اإىل  الأمل��ان  املتحولني  ه��وؤلء  اأن حياة  ذلك 
فقد  اإث����ارة،  واأق���ل  خمتلفة  رادي��ك��ال��ي��ة  طبيعة  اجل��دي��دة  حياتهم 
متحررين  مفتوح،  ت�صل�صل  خ��الل  من  ذواتهم  تطوير  يف  جنحوا 
يف م�صار خمتلف مع دين جديد يحقق لهم معنى جديداً وحياة 
لكنها  لإيله،  بالن�صبة  �صهال  اأم��را  البطالة  تكن  اأك��رث حت��رراً. مل 
ال�صالة  وت�صلي  باكًرا  ت�صتيقظ  اأن  البدائل:  الإ���ص��الم  يف  وج��دت 
ملمو�صاً.  ب��ن��اًء  حلياتها  تبني  يجعلها  الفجر،  يف  ليومها  الأوىل 
اإحدى امل�صاركات يف اللقاءات التي عقدتها املحررة للكتاب كاي�صر، 
الدين  تختار  جعلتها  التي  لها  بالن�صبة  التحول  اأ�صباب  اإن  تقول 
من  جعله  ما  العمومية،  املناق�صات  يف  ُي�صمع  يكن  مل  �صوتها  اأن 

الأ�صباب ال�صو�صيولوجية والنف�صية للتحول. 
حاجز  تك�صر  كايزر  الباحثة  عر�صتها  التي  النماذج  هذه  اأنَّ  يبدو 
ف��ه��وؤلء  الإ����ص���الم،  اإىل  امل��ت��ح��ول  الأمل����اين  ال�����ص��ب��اب  ع��ن  الكلي�صيه 
يعي�صون دي��ن��ه��م ب��ح��ي��وي��ة، ف��ه��م م��ت��ح��ول��ون ب�����ص��ط��اء، وي��ط��رح��ون 
اأ�صئلة من قبيل: ما هي القواعد التي اأتبعها؟ كيف اأنظم يومي؟ 
يت�صوجب على  اأم��ور  وه��ذه  اأتبعه؟-  اأن  ال��ذي يجب  امل�صار  ما هو 
والن�صباط.  احلما�صة  الإرادة،  م��ن  بكثري  بناءها  املتحول  امل��رء 
ال�صائد  الباحثة بناء ج�صر بني القرار الديني والتيار  اأرادت  فقد 
ت��اأخ��ذ وج��ه��ة نظر غ��ري دينية  اأن  ال�صبب ح��اول��ت  ل��ه��ذا  ال��وا���ص��ع، 
وعلمانية. ففي هذا الكتاب حاولت الكاتبة األ ت�صيء فهم ماريك 
املحبة لل�صلفية، التي ت�صعر اأن ما تفعله هو ال�صحيح، واأن الكثري 
من الأمور لي�صت من ال�صالم ال�صحيح. فانطلقت من اأطروحة 
اأ�صا�صية مفادها اأن التحويل ي�صاعد يف ال�صيطرة على م�صار احلياة، 
اأي اأنه يعو�ص �صيئاً ما، وهناك العديد من الق�ص�ص التي مل تدرج 
يف الكتاب تدعم تلك الفر�صية. اأرادت الكاتبة اأن تثبت اأن تطرف 
الأ�صخا�ص  على  رك��زت  ال�صبب  لهذا  تلقائيا،  يكن  مل  املتحولني 

رضوان ضاوي *



ذو القعدة 1440هـ - يوليو 2019م

15

ال��ذي��ن واج��ه��وا ���ص��ع��وب��ات، ف��ال��دي��ن مل ي��ك��ن ج���زءا م��ن امل�صكلة، 
لو�صف  »متطرف«  امل�صطلح  وا�صتخدام  احل��ل،  م��ن  ج��زءا  ولكن 
ال�صائع؛  املفهوم  ع��ن  خمتلف  مبعنى  ج��اء  الكتاب  يف  املتحاورين 
للكاتبة لأنهم قرروا يف  بالن�صبة  النا�ص »متطرفني«  يكون هوؤلء 
اأنه �صجاع  مرحلة ما تغيري حياتهم جذرًيا. قرار تعتقد الباحثة 
للغاية من اأجل حياة خمتلفة جذرًيا عن ذي قبل. وهذا بال�صبط 
عالقات  يف  ن�����ص��اأت  ف��م��اري��ك  ال�صيطرة.  حت��ت  حياتهم  يجعل  م��ا 
مع  دائمة،  اإقامة  مكان  يف  تكن  ومل  ن�صبًيا،  م�صتقرة  غري  اأ�صرية 
نف�ص الأ�صخا�ص يف العائلة، وفقدت والدتها يف �صن ال�صابعة ع�صر 
عاًما، ومررت بالكثري من العالقات غري امل�صتقرة يف احلياة، وهذا 
الأم��ن واملنزل.  ال�صارم يوفر لها ب�صكل خا�ص  الدين  ال�صكل من 
من ناحية اأخرى، يعي�ص ال�صباب الأملان بب�صاطة يف عامل تعددي، 
حيث يجب عليهم دائًما اتخاذ القرارات، ومواجهة ما ل نهاية له 
التي متنحهم  الوا�صحة  البو�صلة  والإ�صالم هو  من الحتمالت، 

ال�صتقرار والقواعد التي ترتب وتهيكل حياتهم وتوجهها.

ق�سايا اأخرى
اأن الدين يجذب الن�صاء، لأنها تتيح  اأطروحات الكتاب،  اأهم  من 
اأو���ص��اع حياة  اإىل  اإ���ص��ارة ملمو�صة  الن�����ص��ب��اط. وه���ذه  ل��ل��رج��ال 
اأنف�صهن من  ال��ن�����ص��اء مت��ك��ني  م��ن  للعديد  امل��غ��ري  وم���ن  امل�����راأة. 
بالتوقف  اأزواج���ه���ن  اإق��ن��اع  يف  ينجحن  ال��دي��ن��ي��ة، فهن  ال��ق��واع��د 
منظمة.  حياة  والعي�ص  الأط��ف��ال،  ورعاية  والعمل،  ال�صرب،  عن 
من  نف�صها  لتحرير  و�صيلة  لكنها  ج��دا  كال�صيكية  ���ص��ورة  ه��ذه 
املعا�صرة.  احل��ي��اة  يف  امل����راأة  تعرفها  ال��ت��ي  املتناق�صة  ال��ت��وق��ع��ات 
حتقيق  الأمل��اين  وال�صباب  ال�صابات  من  للكثري  يحقق  والإ���ص��الم 
املتخل�صة  والفردانية  امل�صتقلة  ال�صخ�صية  عن  والتعبري  ال��ذات 
من قيود احلياة اليومية التي تفر�صها النيوليربالية اجلديدة 
يف  م�صلماً  تكون  »اأن  الف�صل  يتناول  لهذا  ال��غ��رب،  ويف  اأملانيا  يف 
الآليات  من  للهروب  املتحولني  حماولة  النيوليربايل«  العامل 
القت�صادي  للنجاح  بدياًل  الدين  في�صبح  اجلديدة  الليربالية 
ومن  اأخالقيا.  اقت�صاداً  باعتبارها  بالتقوى  ويرتبط  ال�صائع، 
وما  احلجاب،  م�صاألة  كتابها  يف  الباحثة  اأثارتها  التي  الق�صايا 
رغم  الأملانية  اجلامعات  باملو�صوع يف  اخلا�صة  املوؤمترات  تقدمه 
اأن الدرا�صات الإ�صالمية اليوم ُتعرف يف اأملانيا باأنها توفر �صورة 
احلجاب  اأن  الباحثة  تكتب  ل��ه��ذا  الإ����ص���الم،  ع��ن  ج���ًدا  متمايزة 
كذلك  الن�صاء  وتلب�ص  الن�صاء.  لبع�ص  للمقاومة  رمز  اأي�صا  هو 
مالب�ص ف�صفا�صة، وكذا احلجاب لتغطية روؤو�صهن، وهن ي�صعرن 
باأنهن ا�صتعدن اأنوثتهن مع الإ�صالم، ويوؤكدن اأنهن مل يتعر�صن 
مل�صايقات  تعر�صت  من  فهناك  املدر�صة  يف  اأم��ا  م�صايقات،  لأي��ة 
اأن  الأمل��اين هي  ال�صائدة يف املجتمع  الفكرة  ب�صبب احلجاب، لأن 

الإ�صالم دين املتع�صبني.
يف م��رح��ل��ة لح���ق���ة م���ن ال��ك��ت��اب اه��ت��م��ت ال��ب��اح��ث��ة ب������ردود فعل 
تتفاعل  فكيف  الإ�صالم.  اإىل  التحول  يقررون  الذين  الأ�صخا�ص 
اإيجابية  فعل  ردود  هناك  كانت  وه��ل  ال��ق��رار؟  ه��ذا  مع  العائالت 
الباحثة هي  ب��ني حم���اوري  الأك���رث تطرفاً  ��ا؟ كانت احل��ال��ة  اأي�����صً
الذي كان يهودًيا  الإب��ن  بالكامل مع  الأ�صرة قطعت الت�صال  اأن 
من قبل، لقد ولد يهودًيا، لكنه كرب ملحداً. قالت له والدته ذات 
اأن ت�صبح  اأ�صواأ �صيء ميكنك القيام به بالن�صبة يل هو  »اإن  مرة: 
حاخاًما«. مل تكن تعلم حينها اأن ابنها بني ميكن اأن ي�صبح م�صلماً 

منذ اأكرث من ع�صر �صنوات. كما �صتكون بيئة فريد حيدر، الذي 
الفعل  رد  على  مثاًل  بربلني،  امل�صاجد  خمتلف  يف  داعية  اأ�صبح 
الإيجابي. لقد اأر�صله والداه اإىل املنفى يف م�صر فات�صل عن غري 
التي  الأ�صرة  م�صلما.كانت  اعتربوه  امل�صريني  لأن  بالدين  ق�صد 
كان يعي�ص فيها تدعوه دائًما اإىل ال�صالة، ومل يرغب يف التمرد 
على الدعوة. لقد كان يف م�صر ملدة خم�ص �صنوات، وعندما عاد، 
م�صاكل  من  ا  اأي�صً تخل�ص  لكنه  م�صر،  يف  تعلمه  ملا  ا  خمل�صً ك��ان 
امل��خ��درات ومنذ ذل��ك احل��ني عا�ص حياة كرمية يف عيون والديه 
��ا م��ن وج��ه��ة نظر  ك���اإم���ام، ج��ع��ل ال��دي��ن م��ه��ن��ة، وال��ت��ي ه��ي اأي�����صً
الوالدين ق�صة جناح. بالتايل عندما يخرب ال�صاب الأملاين عائلته 
بتحوله اإىل الإ�صالم هناك من توافق، وميكن اأن يت�صايق بع�ص 
اإىل ترك عمله واإن�صاء م�صروع  ال�صاب  العائلة، وقد يلجاأ  اأع�صاء 
املدر�صة  وبخ�صو�ص  اجلديد.  الروحي  و�صعه  ينا�صب  به  خا�ص 
ي��ب��داأ النا�ص يف  فقد ق��ررت م��اري��ك ع��دم و�صع احل��ج��اب حتى ل 
احلديث عنها، وانتظرت حتى اعالن حتولها للجمهور. لكن كيف 
ميكن للمعلم اأن يتحاور مع طالب متحول اإىل الإ�صالم يف اأملانيا؟ 
الطالب  اأراد  اإذا  ما  �صيء هو  واأه��م  بنتيجة،  النقا�ص  ياأتي  قد ل 
احلديث عن التحول ومناق�صته. على املعلم النتباه لأمور عديدة 
منها اأن يعرف اأن املتحول يحتاج موقفاً تقديرياً غري �صلبي، ثم 
اأو من  معرفة مدى تعامل ال�صخ�ص مع الدين من جانب ديني 
جانب معريف، وهل يحدث فرًقا فيما اإذا كان املتحولون يهتمون 
اإذا  ما  اأو  فيه،  طريًقا  يجدوا  اأن  ويريدون  اجلديد  بالدين  حًقا 
كان الأمر يتعلق بالعادة - املالب�ص والإمياءات الورعة والقواعد- 
الأ�صئلة  يف  امل�صاركة  يريد  ل  املتحول  الطالب  ك��ان  واإذا  فقط. 
املتعلقة باملحتوى، ينبغي على املعلم املتحاور اأن ي�صعى للح�صول 
على مقابلة مكثفة ورمبا على نقاط ات�صال احرتافية. ومن املهم 
والتحول،  الإ���ص��الم  مو�صوع  م��ع  بلباقة  يتعاملوا  اأن  للمعلمني 

فالتفاهم والنفتاح مهمان يف مثل هذه الظروف. 
على �سبيل اخلتام

لهذا ميكن النظر اإىل حدود هذه الدرا�صة الجتماعية ال�صغرية 
لل�صيدة التي تت�صمن اجلوانب الثقافية يف النقا�ص، وتعمق مرة 
التي بني  الأ�صا�صية. فالدرا�صة  املناق�صات الأنرثوبولوجية  اأخرى 

اإغناء  اأيدينا هي درا�صة اجتماعية مليئة بالأ�صئلة مما ي�صاهم يف 
عن�صرا  الج��ت��م��اع  علم  وي��ع��د  ال��ظ��اه��رة.  ح��ول  النقا�ص  وتعميق 
اأ�صا�صيا يف هذا العمل، واملنظور الجتماعي-العلمي والنف�صي حول 
الدين اإ�صهاما ناجحا يف النقا�ص حول الإ�صالم، من اأجل زيادة فهم 
التنوع الإ�صالمي يف املجتمع. وبالتايل ُين�صب اإىل املوؤلفة حقيقة 
اأن مو�صوع هذا الكتاب بالكاد مت التحقيق فيه جتريبًيا حتى الآن. 
وميكن اأن ت�صاعد موؤلفة هذا الكتاب يف ا�صتك�صاف الإ�صالم الأملاين 
الزمن  من  عقدين  فطوال  املعقد.  املو�صوع  ه��ذا  على  بانفتاحها 
تقريباً، �صيطر الإ�صالم على العناوين الرئي�صية يف الإعالم الأملاين، 
لهذا عملت الباحثة �صوزان على الإجابة عن اأ�صئلة كثرية يف هذا 
الكتاب من بينها: من هم هوؤلء ال�صباب الذين اعتنقوا الإ�صالم؟ 
دور  هو  ما  مفهومة؟  غري  جديدة  حياة  على  يجربهم  ال��ذي  ما 
الأ�صا�صي هو  التحول؟ وكان غر�صها  الليربالية اجلديدة يف هذا 
عاديون  اأ�صخا�ص  الإ�صالم هم  اعتنقوا  الذين  امل�صلمني  اأن  اإظهار 
لديهم اأ�صباب عقالنية تعلل قراراتهم، وت�صحيح ال�صورة امل�صو�صة 
اأح���داث احل���ادي ع�صر م��ن �صبتمرب.  اأمل��ان��ي��ا منذ  ع��ن الإ���ص��الم يف 
ق�ص�ص  اأرب��ع  بوا�صطة  اأنها  اإل  م�صلمة،  لي�صت  الكاتبة  اأن  ورغ��م 
ذاتية لأ�صخا�ص حتولوا اإىل الإ�صالم يف اأملانيا، اقرتبت كثريا من 
هذا الدين، لقد كان حتديا مثريا لالهتمام بالن�صبة لها، لأنه كان 
عليها تغيري وجهة نظرها لفهم حقيقة ما الذي يحرك النا�ص يف 
اأملانيا ليتحولوا اإىل الإ�صالم. ويظل الإ�صالم جزًء من اأملانيا، لكن 
اأحد،  ي�صمعه  ل  الإ�صالم يظل خافتاً  اإىل  الأمل��ان  املتحولني  �صوت 
فهوؤلء ال�صباب الأملان مل يكربوا يف الإ�صالم، لكنهم قرروا بوعي 
وعقالنية تامة حتولهم اإىل هذا الدين، وهجر قيم متمعاتهم، 
وقد قدمت �صو�صان كايزر يف كتابها مناذج كثرية ملثل هوؤلء الذين 
�صلكوا هذا امل�صار، وذكرت مموعة من الدوافع التي تختلف من 
هذا  مثل  تف�صر  ال��ت��ي  ال��ت��ج��ارب  تختلف  وب��ال��ت��ايل  لآخ���ر  �صخ�ص 
تلك  ت�صحيح  الكتاب هو  الأ�صا�صي من هذا  الهدف  وكان  القرار. 
من  �صوتها  واإ�صماع  واإن�صافها  الفئة  ه��ذه  عن  امل�صو�صة  النظرة 
طرف �صحفية اأملانية خربت دهاليز الإعالم واملوؤ�ص�صات ال�صيا�صية 
املوا�صيع  ه��ذه  ملثل  عمومية  نقا�صات  حتت�صن  ال��ت��ي  والثقافية 
للمعتنقني لالإ�صالم نظرة  فالأملان ينظرون  الهامة.  الجتماعية 
ال�صالم،  الإ�صالم هو  الكثريون،  قا�صية، والإ�صالم لي�ص كما يظن 
كما يقول بع�ص املتحاورين يف هذا الكتاب. ويوؤكد معتنقو الإ�صالم 
ذلك  يكن  مل  لكن  والأم���ل،  الطماأنينة  لهم  جلب  الدين  ه��ذا  اأن 
الر�صا  ع��دم  واجهوا  ه��وؤلء  ج��ّل  اإن  قليلة.  ا�صتثناءات  مع  �صهاًل، 
اأن  لهم  ي�صرحوا  اأن  عليهم  وك��ان  عائالتهم،  ط��رف  من  والقبول 
الإ�صالم ل ميت ب�صلة لل�صلفيني واجلهاديني، املرتبطني بالعنف 

والتف�صري احلريف ملعاين القراآن الكرمي. 
--------------------------------------------

األلــمــانــي  الــشــبــاب  يعتنق  »لـــمـــاذا  الــكــتــاب: 
اإلسالم؟ المسلمون الجدد«.
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عودة الشعبوّيات: أوضاع العالم 2019
لمجموعة باحثين بإشراف: برتران بادي ودومينيك فيدال

لقد غدا مصطلح »شعبوية« شائعًا وحاضرًا بقّوة في الساحات السياسية، كما في كتابات الصحافيين والباحثين. ومع هذا، توجد صعوبة في تعريفه وتأويله، وبما يفضي 
في بعض األحيان إلى مقارنات ملتبسة، حسب التقديم الذي أعّده المشرفان على هذا الكتاب: برتران بادي األستاذ الجامعي في المعهد العالي للعلوم السياسية في 

باريس؛ ودومينيك فيدال الصحافي والمؤّرخ، والمختص في المسائل الدولية.
ويتساءل بادي، في معرض تحليله لمواقف وأوضاع شعبوّية »بالقوة«: ما هو الشيء الُمشترك بين حركة النارودنيكيين )narodniki( التي كانت تطوف في األرياف الروسية 
 general( »منذ العام 1874، وبين األنصار األميركيين المناصرين لحزب الشعب األميركي الذي تأّسس في العام 1890، وما الذي يجمعهم بأنصار »الجنرال الشجاع بوالنجيه
Boulanger( الذين زلزلوا بدايات الجمهورية الثالثة الفرنسية؛ ثم ما هو الجامع بعد ذلك الذي يجمعها بتلك الجموع التي تبعت بيريون )Perion( أو هتفت لعبد الناصر، 
أو تلك التي ترتوي اليوم من غضبات الفيليبيني دوتيري )Duterete( ويغمرها االنشراح وهي تقرأ تغريدات )Tweets( دونالد ترامب )Donald Trump( أو الخطب أو 

التقريعات المعادية لألجانب، التي تكثر منها عائلة لوبين )Lepen( في فرنسا، أو فيكتور أوربان )Victor Orban( في هنغاريا، أو قادة »حزب البديل من أجل ألمانيا«؟
ويجيب بادي: ثّمة هنا أكثر من دينامية مشتركة أو من جامع انتماء إلى مدرسة فكرية؛ إذ إننا نكتشف وجود تماثل في الموقف وتشابه في الوضع، فالشعبوية هي 
التي تنبع من باثولوجيا النظم السياسية  سياسية بأكثر مّما هي إيديولوجية؛ فهي تتكّون حول ممارسات متقاربة متضافرة تولّدت في جو من األوضاع المتشابهة 

الحديثة، أو على األقل تلك المتعرضة لتحديات الحداثة.

تكوين ال�سعبوية
يف الق�صم الأول من الكتاب، وعنوانه )التكوين(، يحّلل عدد من اخلرباء 
وهو  هريميه،  غ��ي  ي��ب��داأ  حيث  لل�صعبوية،  خمتلفة  اأب��ع��اداً  والأخ�صائيني 
اأ�صتاذ يف علم ال�صيا�صة، ب�صرح ظروف ن�صاأة ال�صعبوية كظاهرة، مع ظهور 
ال�صعبويني الرو�ص يف ما بني العام 1850 اأو العام 1880؛ والذي تاله ظهور 
البولجنيني الفرن�صيني، فحزب ال�صعب الأمريكي يف الفرتة املمتدة بني 

العامني 1880 و1890.
اإذ  اآيديولوجيا،  لديهم  تكن  مل  اإن��ه  هريميه  يقول  النارودنيكيني،  ح��ول 
مل يكن لديهم �صوى قاعدة �صلوك: العمل مع ال�صعب ومن اأجل ال�صعب، 
ف�صعب  الفاّلحني.  يد  يكون على  الرو�صية  الأر���ص  باأن خال�ص  والقتناع 
املدن  اأف�صدت  التي  الغربية  القيم  بعدوى  بنظرهم  ُي�صب  مل  الفالحني 
الرو�صية مثلما اأف�صدت الدولة القي�صرية، من هنا كان حتويلهم للجماعة 
اأو اأمثولة، بحيث اإنهم كانوا  القروية )l’obchtchina( اإىل مثٍل اأعلى 
اأن يكون على قاعدة من  األف باء البعث القومي، الذي ينبغي  يعتربونها 

�صبكة من التعاونيات.
ثانياً  خ��ط��اً  افتتحت  فهي   ،1880 نهاية  يف  ج���اءت  ال��ت��ي  ال��ب��ولجن��ي��ة  اأم���ا 
لل�صعبوية، ج�ّصده زعيمها اجلرنال جورج بولجنيه؛ وكان حمّل ولدتها 
وحّيز ظهورها هو فرن�صا التي كانت يومذاك بلداً نامياً، اأي متحقق النمو، 
را�صخة  تكن  مل  لكنها  برملانية،  دميقراطية  وفيه  احلقبة،  تلك  مبعايري 

الأ�ص�ص بعد.
انتقال  ���ص��اه��د ع��ل��ى  ك��ان��ت مب��ث��اب��ة  ال��ب��ولجن��ي��ة  اأنَّ  اإىل  وي�����ص��ري ه��ريم��ي��ه 
دور  الراديكايل، يف ظل  القومي  اليمني  اإىل  املثايل  الي�صار  ال�صعبوية من 
جوهري للجرنال ذي ال�صرية الع�صكرية املرموقة، جورج بولجنيه، والذي 
امتلك موهبة جلهة اخلطابات الوطنية؛ كما مل يكن يعوزه الزهو ول كان 
يناير   - الثاين  كانون  للحرب، يف  وزي��راً  اأ�صبح  وقد  اإىل اخليالء.  يفتقد 

من العام 1886.
ال��ع��ام 1892، وب��ع��د �صنة م��ن م���وت اجل����رنال ب��ولجن��ي��ه، ط����راأت حقبة  يف 
انفردت  فاإنها  �صمالية،  اأمريكية  كانت  ولأنها  لل�صعبوية.  موؤ�ّص�صة  ثالثة 
ال�صعب«  فاإن »حزب  ذلك،  التنظيم عرب حزب. وفوق  اأي  تنظيمها،  بنمط 
ب��اأن ولدت��ه جنمت عن احتجاج  الأم��ريك��ي متّيز عن الإط��اري��ن ال�صابقني 
وعّمال   )grangers( الغرب  م��زارع��ي  �صغار  عنه  ع��رّب  حقيقي،  �صعبي 
والن�صاء  امل�صيحيون،  وال�صرتاكيون  امل�صكر،  ال�صراب  خطر  وُدع��اة  املناجم، 

ذوات الأو�صاع املتوا�صعة، وبع�ص �صرائح العامة.
الفا�سية

عن )الفا�صية، اأ�صطورية احلقد و�صيا�صته(، يتحدث زئيف �صترينيل، وهو 
اأ�صتاذ فخري - كر�صي ليون بلوم - يف جامعة القد�ص العربية، فيقول »اإن 
الع�صرين  القرن  كارثة  يتناول  ل  تاأّمل  هو  فيها  والتفكري  الفا�صّية  تعّقل 

الأوروبية فح�صب، بل يطاول ثقافة زماننا نحن«.

هو  ما  ال��ذي  ذاك  اأي  الثالث«،  »الطريق  الفا�صية،  طريق  الكاتب  وي�صّمي 
بطريق الي�صار، اأي لي�ص بالطريق املارك�صية ول الطريق املتمرك�صة، ول هو 
طريق اليمني، اأي طريق املحافظة والبورجوازية؛ واإمنا هو ذلك ال�صبيل 
الذي يريد تغيري العامل والقيام بثورة اأخالقية ومعنوية وروحية، ويريد 
ت�صيري الأّمة بو�صيلة الأ�صاطري تاركاً البنيات القت�صادية كما هي من دون 

اأن مُت�ّص.
فامل�صاألة مل تعد م�صاألة هزمية الربجوازية، واإمنا تعبئتها وحت�صيدها يف 
خدمة الأمة، وتدمري القيم العقلية لليربالية، وذلك عرب اإخ�صاعها للقيم 

القومية.
ثقافية،  ثورة  نوع جديد:  ثورة من  الفا�صية هي  اأنَّ  »�صترينيل«  وي�صتنتج 
اأخالقية، �صيا�صية، ولي�صت اجتماعية، واإن اأ�صا�ص الفكر الفا�صي هو اإعطاء 

الأولوية لل�صاأن ال�صيا�صي.
ونه�صة،  وح��دة  واأ���ص��ط��وري��ة  �صيا�صية،  اأ�صطورية  الفا�صية  ت�صّكل  وعليه، 
ومتّثل �صعياً مبعنى ما، اأو بحثاً عن »�صيا�صة منزوعة الت�صّي�ص« اأو »مّردة 
من ال�صيا�صة«. فالأمر عند الفا�صيني مل يكن م�صاألة ا�صمئزاز من املجتمع 
الربجوازي فح�صب، ول خيبة اأمل يف العقالنية التي ل تزال ت�صع نف�صها 
دون  م��ن  �صيا�صة  اأم���ر  واإمن���ا  الفرن�صي،  الأن����وار  اأو م���ّرة ع�صر  م���دار  يف 

نزاعات؛ وبالتايل بال مواجهات ول ت�صوية.
ال�سعبوية املائعة

حول )ال�صعبوية املائعة يف الدميقراطيات الغربية(، يقول رافاييل ليوجيه، 
الباحث يف علم الجتماع، والأ�صتاذ يف معهد العلوم ال�صيا�صية، اإن ال�صعبوية 
املُجتمعات  ومت�ص   ،2008 العام  منذ  الإجمايل  امل�صتوى  على  تتنامى  التي 
�صعبوية  ه��ي  ال�صمالية،  واأم��ريك��ا  اأوروب����ا  مت�ّص  كما  املتقدمة  ال�صناعية 
يف  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  لها  مثيالت  من  لها  انت�صر  عّما  كثرياً  تختلف 
الوليات املتحدة ويف فرن�صا ورو�صيا، بف�صل النقالبات الكربى ال�صناعية 

واملالية والجتماعية املرتبطة بالثورة ال�صناعية.
العاملية  احل���رب  بعد  ت��اأك��دت  ال��ت��ي  تلك  ع��ن  ال�صعبوية  ه��ذه  ب��ه  تتميز  م��ا 
ويف  الالتينية،  اأمريكا  ويف  م�صر،  يف  الثالث،  العامل  يف  وبخا�صة  الثانية، 
اأفريقيا، ويف ال�صرق الأو�صط خالل ن�صالت النعتاق والتحرر القت�صادية 

والثقافية وال�صيا�صية، املعادية للراأ�صمالية وال�صتعمار.
حركة »اخلم�س جنوم«

وي��ق��ّدم ال��ك��ات��ب اأمن����وذج ح��رك��ة »اخل��م�����ص جن����وم«، ال��ت��ي ت�����ص��ّدر زع��م��اوؤه��ا 
للم�صتمع  اأح��ي��ان��اً  يخيل  حيث  اإيطاليا،  يف  العامة   2018 ال��ع��ام  انتخابات 
الراعدة يف �صنة 1930 وهو  اأنه ي�صمع نربات مو�صوليني  خلطابات ه��وؤلء 
يدعو اإىل العودة اإىل الأماد الإيطالية، ويب�ّصر بال�صراع �صّد �صلطة املال 

و�صد التفاوتات الجتماعية.
فال�صعبوية هي بادئاً ق�صية اأ�صلوب: اأ�صلوب زعيم اأو زعماء عدة كاريزماتيني 

حتملهم قريحة فّيا�صة تلتقي ال�صيق والقنوط وتالقي القلق اجلماعي.

وي�����ص��ي��ف ال��ك��ات��ب: دف��ع��ت ح��رك��ة »اخل��م�����ص جن����وم« ال��ت��اأرج��ح ب��ني البعد 
الهجرة، و�صد  ب�صرا�صة �صد  اإىل ذروت��ه: فهي  التقدمي  التقليدي والبعد 
النخب القائمة، وتدافع عن حقوق املثليني واملتحولني جن�صياً. اإن الأولوية 
التي ُتعطى لالنفعال على العقالنية، وحتى تقدميه اأحياناً على م�صالح 
الأهايل امللمو�صة، هي ثابتة من الثوابت لدى ال�صعبويات، وهي تتيح انبثاق 

�صخ�صيات ذات خ�صائ�ص كاريزماتية حتلم باللتقاء املبا�صر مع ال�صعب.
ويرى ليوجيه اأن ال�صعبوية الراهنة )يف اأوروبا خ�صو�صاً( �صاءت اأن تكون 
الأمم  منظمة  مثل  ال��دول��ي��ة،  وللموؤ�ص�صات  الأوروب�����ي  ل��الحت��اد  م��ع��ادي��ة 
اأزماتها الرمزية  اأزم��ة من  اأخطر  اأوروب��ا تعي�ص حالياً  اأن  املتحدة. واحلق 

يف تاريخها. فهي كانت �ُصّرة العامل، لكنها مل تعد اليوم �صوى جزء منها.
اأ�صاب  الهوية  بفقدان  ال�صعور  اأن  على  ترامب  دونالد  انت�صار  برهن  وقد 
الوليات املتحدة نف�صها اإ�صابة مبا�صرة. فال�صعار الذي غلب على انتخابات 
باأنَّ الوليات املتحدة فقدت ت�صّدرها وتفّوقها. »فلنعد  العام 2016 يوحي 
تت�صف  لرتامب  النعزالية  ال�صيا�صة  ف��اإن  وهكذا  ثانية«؛  عظيمة  اأمريكا 
الإن�صان  ح��ق��وق  ع��ن  ال��دف��اع  على  املبني  ال���دويل  النظام  م��ن  بالن�صحاب 
من  بالن�صحاب  الأم��ريك��ي  احل���ذر  انعك�ص  كما  ال��دمي��ق��راط��ي��ة؛  وحماية 
مل�ص حقوق الإن�صان التابع لالأمم املتحدة، ويف اإبداء الريبة اإزاء كربيات 
الدميقراطيات مثل اململكة املتحدة وفرن�صا واإيطاليا والحتاد الأوروبي؛ 

بل واإزاء حلف �صمال الأطل�صي )الناتو(.
البعد القت�سادي لل�سعبوية 

يف البعد القت�صادي لل�صعبوية، يتناول دومينيك بليهون، الباحث يف املركز 
 ،)CNRS( العلمي  للبحث  الوطني  املركز  باري�ص،  ل�صمال  القت�صادي 
اإن  ويقول  التق�صف«.  ول�صيا�صات  القت�صادية  ل��الأزم��ة  الوبيلة  »املفاعيل 
العلوم الجتماعية وت�صتنطقهم. كما  الباحثني يف  ال�صعبوية باتت ت�صائل 
ال�صعبويات،  ل�صعود  تف�صري  عنا�صر  تقدمي  يتيح  القت�صادي  التحليل  اأن 

مع اأن اأ�صباب هذا ال�صعود لي�صت اقت�صادية حم�صة.
وثمة عامالن رئي�صان مرتابطان يف هذا الإطار: العوملة القت�صادية واملالية 
والجتماعية  القت�صادية  والأزم��ة  ال�صعوب؛  ل�صيادة  تهديداً  ُتعترب  التي 

التي تتحمل الطبقات املتو�صطة اأو ال�صعبية اآثارها ومفاعيلها ال�صلبية.
�صد  احل��ج��ج  م��ن  منطني  ال�صعبوي  اخل��ط��اب  يعتمد  ال��ب��اح��ث:  وي�صيف 
على  قدرتها  وقّل�صت  ال��دول  �صيادة  انتهكت  اأوىل  جهة  من  فهي  العوملة. 
وهي  الوطنيني.  ال�صكان  توؤاتي  واجتماعية  اقت�صادية  �صيا�صات  ممار�صة 
من جهة ثانية اأّدت اإىل ترّدي الأو�صاع احلياتية لأغلبية الأهايل، ول تفيد 
�صوى اأقلّية ذات امتيازات: هي النخب، غري اأن الدول ل تزال، على الرغم 
مّما منيت به من �صعف، الفاعل الرئي�ص للعوملة، واحلكومات الوطنية هي 
التي اتخذت املبادرة اإزاء الأزمة العاملية التي ن�صبت يف العام 2008، بو�صع 
�صيا�صات اإنقاذ للم�صارف التي تواجه �صعوبات، ودعم الن�صاط القت�صادي.

اإن انت�صار دونالد ترامب النتخابي يف ت�صرين الثاين )نوفمرب( 2016 يف 
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الوليات املتحدة يتف�ّصر يف جانب كبري منه بكونه نتيجة اقرتاع الأهايل 
الذين يعانون املناف�صة الدولية، وبخا�صة �صكان »حزام ال�صداأ«، الواقع يف 
منطقة �صمال �صرق الوليات املتحدة التي اجتاحتها مناف�صة البلدان التي 

ُيطلق عليه ا�صم ال�صاعدة، واأّولها ال�صني.
ل للخطابات  املف�صّ املرمى  »الأورو«  الأوروب��ي ومنطقة  ي�صّكل الحتاد  كما 
ال���دول  خ�����ص��ارة  م��ع��ه  يحمل  الأوروب�����ي  ال��ب��ن��اء  لأن  الأوروب���ي���ة،  ال�صعبوية 
لل�صيادة، وذلك مل�صلحة موؤ�ص�صات ما - فوق قومية )مثل جلنة  الأع�صاء 
امل�صرف املركزي الأوروبي BCE...(. والأيديولوجيا النيوليربالية، التي 
لل�صعبويني  متاماً  موؤاتية  حججاً  تقّدم  الأوروب���ي،  البناء  يف  م�صمرة  هي 
اإىل  التي تهدف  الإرادوي��ة  العامة  ال�صيا�صات  بالتخلي عن  ينّددون  الذين 

مواجهة العوملة.
القت�صادية  الأزم����ات  اأن  والق��ت�����ص��ادي��ني  امل��وؤّرخ��ني  اأغلبية  ي��رى  وع��ل��ي��ه، 
والجتماعية ت�صّكل ال�صبب الأ�صا�صي ل�صعود ال�صعبويات، ذلك اأنها حتمل 
املكّونة  الهوّية  معامل  وت�صع  والتفاوتات،  والظلم  واحليف  البطالة  معها 
للرباط الجتماعي )الأمة، ال�صلطة، الأمن( مو�صع اإعادة نظر؛  وهذا ما 

حدث مع اأزمات الراأ�صمالية، كاأزمة 1929، واأزمة 2008.
ِعلم اجتماع ال�سعبوية 

عن )ِعلم اجتماع ال�صعبوية(، يتحدث فران�صوا دوبيه، اأ�صتاذ ِعلم الجتماع 
العلوم  يف  العليا  الدرا�صات  معهد  يف  الدرا�صات  ومدير  ب��وردو،  جامعة  يف 
�صعب  ���ص��ّم��اه  مل��ا  خ��ا���ص  ت�صنيف  م��ن  منطلقاً   ،)Ehess( الج��ت��م��اع��ي��ة 
اخلطاب ال�صعبوي، والذي يتاأرجح بني ثالث دللت خمتلطة. على الرغم 

من اختالفاتها: �صعب الطبقة، �صعب الأّمة، وال�صعب ال�صّيد.
حني  لل�صعبوية،  الأي��دي��ول��وج��ي  التما�صك  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث  وي��وؤك��د 
اإىل  اأم��ره��ا  وت�صّلم  الأم��ة   - ال�صعب  وتنا�صد  الطبقة   - ال�صعب  ت�صت�صرخ 
ال�صعب ال�صّيد. وهناك نقطة م�صرتكة بني املخيالت ال�صعبية كافة، وهي 
»املجتمع«  كلمة  تعنيه  وما  ويتحلل  ويتفكك  يت�صعث  املجتمع  باأن  ال�صعور 
هنا هو قيام دولة ق��ادرة على الفعل والت�صرف، وتقوم بدمج �صلٍب را�صخ 

لأّمة واقت�صادها.
يف  )اليمينية(  الوطنية  اجلبهة  ناخبي  لأمن����وذج  ال��ب��اح��ث  يعر�ص  وه��ن��ا 
القوى  من  عّمالية  واأك��رث  �صعبية  اأك��رث  كناخنب  ظهروا  وال��ذي��ن  فرن�صا، 
ال��ع��ام 2017  ان��ت��خ��اب��ات  ال����دورة الأوىل م��ن  ن��ت��ائ��ج  ك��م��ا ك�صفت  الأخ�����رى، 
ملارين  امل�صتخدمني  م��ن  و%32  ال��ع��ّم��ال،  م��ن   %37 اق��رتع  فقد  الرئا�صية؛ 
لوبان )Marine lepen(، التي جاءت يف الطليعة لدى املقرتعني من 
الأقل  ول��دى  املحدود،  الدخل  ذوي  واملقرتعني من  الآفلة،  املهن  اأ�صحاب 

حيازة لل�صهادات الدرا�صية.
بروز القومية ال�سعبوية املفاجئ 

حول )بروز القومية ال�صعبوية املفاجئ(، يف اأوروبا حتديداً، يتحدث با�صكال 
بريينو، اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف معهد العلوم ال�صيا�صية يف باري�ص، حيث 
ك�صفت انتخابات �صهر اأيار )مايو( الأوروبية وجود دينامية اأحزاب �صعبوية 

قومية، وتنتمي اأحياناً، ويف العديد من البلدان، اإىل اأق�صى اليمني.
وب�صرف النظر عن املراجع العقائدية املتباينة املتنافرة، وال�صبابية حيناً 
وامل�صّو�صة حيناً اآخر، وعلى الرغم من امل�صارات ال�صيا�صية املتنوعة، فاإن هذه 
مركزي  حزب  وت�صغيل  عمل  هو  الت�صغيل  من  ب�صرب  ف  تت�صّ التنظيمات 
واقع حتت �صلطة روؤ�صاء كاريزماتيني اإىل هذا احلّد اأو ذاك، ويلجاأ جلوًءا 
املركزية  املو�صوعات  بع�ص  واإىل  ال�صعبوية،  الدمياغوجية  اإىل  متكرراً 

املتواترة.
تداعي  املتوّلدة عن  والقلق  واحل��رج  ال�صيق  وج��وه  اأن  اإىل  الكاتب  ويلفت 
كتائب  الأوروبية  القومية  ال�صعبوية  اإىل  حمل  قد  ال�صناعية  الراأ�صمالية 
من الناخبني ال�صعبيني الذين جاوؤوا ي�صندون القّوات النتخابية املتحدرة 
العّمال  املقاولني،  �صغار  التجار،  )احلرفّيون،  ال�صغرية  البورجوازية  من 

امل�صتقّلون(.
والعن�صر البارز من عنا�صر اأزمة احلداثة التي تغّذي دينامية القوميني 

ال�صعبويني، هو ال�صيق والوهن الدميقراطي، ح�صب تعبري برينو.
بالغمو�ص من حيث  الأوروبيني مو�صومون  ال�صعبويني  القوميني  اأن  كما 
اإنهم »�صاهد على توّجه م�صاّد لل�صيا�صة معاٍد لها، اأو على توّجه ل �صيا�صي، 

اأو �صيا�صي منحول، يرتبط بالتزام قومي اأو ذاتوي«.
اإن اأوروبا والهجرة والعوملة ل تتوقف عن معاودة تن�صيط اخل�صية من فقد 

اجلوهر القومي.
ال�سعبوية الإ�سرائيلية

)ال�صعبوية  وب��ع��ن��وان  الفرن�صي،  وامل�����وؤّرخ  ال�صحايف  ف��ي��دال،  دومينيك   -
بنيامني  بني  يقارن  الب���ن(،  نتنياهو  اإىل  جابوتن�صكي  من  الإ�صرائيلية: 

نتنياهو الذي قاد اإ�صرائيل على مدى اأربع وليات، وبني زئيف جابوتن�صكي 
الذي قاد مموعات ارتكبت مذابح يف فل�صطني )مموعة الدفاع الذاتي(، 
القوانني  اإىل  الغربية  ال�صفة  يف  ال�صّم  منعطف  من  الأول  انتقل  وحيث 
اأقامها مع  التي  التحالفات  اإىل  اإ�صرائيل، و�صوًل  التي تخنق احلرّيات يف 

�صعبويات اأق�صى اليمني يف اأوروبا.
لإ�صرائيل(  وزراء  رئي�ص  )اأول  غوريون  بن  اأن  حّد  اإىل  الأم��ر  و�صل  ولقد 
اأطلق على جابوتن�صكي ا�صم »فالدميري هتلر« و�صّمى النازيني »ت�صحيحيني 
مع  جت�ّصد  )لل�صهيونية(  وال�صيا�صي  الأيديولوجي  التقارب  وه��ذا  اأمل��ان«. 

الفا�صيني بخا�صة.
ومن ثم يعر�ص الباحث ل�صعود التيار ال�صهيوين اليميني، الليكود، والذي 
ا�صتيطان  حركة  واأط��ل��ق  التمييز،  م��ن  ال�صرقيني  اليهود  ا�صتياء  ا�صتغل 
احلرب  وحالة  ���ص��ارون(،  واأري��ي��ل  بيغن  مناحيم  عهد  )يف  و�صاملة  مكثفة 
ويتفادى  بال�صلطة  الإم�صاك  يف  لي�صتمر  اإ�صرائيل،  تعي�صها  التي  الدائمة 
اإ�صرائيل،  القائمة يف  وال�صروخ الجتماعية  الداخلية  والتوترات  النزاعات 
والتي حتتل املرتبة الثالثة بني بلدان منظمة التعاون والتنمية القت�صادية 

)OCDE( يف ميدان الفقر.
ويخل�ص الباحث اإىل اأن احل�صور الكّلي للمواجهة مع الفل�صطينيني، ومع 
العامل العربي حتى ال�صنوات الأخرية - هو ما ي�صّكل خ�صي�صة ال�صعبوية 

الإ�صرائيلية.
�سعبوية بوتني

ال�صرقية  واحل�صارات  للغات  القومي  املعهد  يف  الأ�صتاذ  رادفانيي،  جان   -
يف باري�ص، وبعنوان )فالدميري بوتني اأو التعبئة الوطنية(، يحّلل م�صرية 
ال�صعبوي  املوقع  دفعته نحو هذا  التي  والعوامل  بوتني،  الرو�صي  الرئي�ص 
املتني، كما ك�صفت نتائج الدورة الأوىل من النتخابات الرئا�صية الرو�صية يف 
18 اآذار )مار�ص( 2018، وح�صوله على ن�صبة 76.6% من الأ�صوات املقرتعة.

ومن هذه العوامل، �صم رو�صيا للقرم يف العام 2014، و�صموده اأمام موجات 
العقوبات الغربية التي تلت، ودوره اجلديد يف الأزمة ال�صورية، والذي اأكد 

عودة رو�صيا اإىل احللبة الدولية، وغريها.
وتقوده  قادته  ال��ذي  املتوا�صل  الثابت  الدعائي  العمل  جتاهل  ميكن  ول 
اأو  تعبئة  يف  بوتني  جنح  وق��د  ال�صياق.  ه��ذا  يف  رو�صيا  يف  الرئا�صية  الإدارة 
حت�صيد اأكرب اإجماع ممكن حول مقرتحات احلكم. وهو ل يرتدد من اأجل 
البالغة  واملرجعيات  والإح���الت  امل��ف��ردات  اإىل مروحة من  اللجوء  ه��ذا يف 

الت�صاع واملتكيفة مع قطاعات وا�صعة من املجتمع.
كما اأن اللجوء اإىل القيم الوطنية هو عن�صر اأ�صا�صي يف اخلطاب البوتيني، 
قلب  يف  نف�صيهما  مو�صكو  وبطريركية  الأرثوذك�صية  الكني�صة  جتد  وحيث 
فها الباحث ب�»احلملة ال�صليبية  هذه العودة اإىل القيم الوطنية، والتي و�صّ

املحافظة«.
ويف اخلال�صة، فاإن كثريا من نداءات دونالد ترامب )جعل اأمريكا عظيمة 
مدداً( يقارب خطابات فالدميري بوتني يف العمق. لكن اإحدى اخل�صائ�ص 
الرئي�صة لل�صعبوية على الطريقة الرو�صية، هي اأن امل�صاألة فيها هي م�صاألة 

نظام براغماتي يتكّيف بح�صب الأو�صاع والأحوال، كما يختم الباحث.
ال�سعبوية يف اأفريقيا

- اأمزات بوكاري - يابارا، املوؤّرخ، وبعنوان )ظالل »ربيع اأفريقي«(، يطرح 
�صوؤاًل حول التجليات الرئي�صة لل�صعبوية يف اأفريقيا ما - دون ال�صحراء، يف 
ظل »ربيع اأفريقي« لبع�ص �صعوب هذه البالد، والذي جت�ّصد يف متمعات 
مدنية ومنظمات غري حكومية، وحركات اجتماعية تزداد توا�صاًل بف�صل 
التكنولوجيات اجلديدة، للتنديد بتجاوزات ومبمار�صات احلوكمة ال�صيئة 

يف تلك الدول.
كما �صاع مو�صوع ال�صيادة الأفريقية وذاع العام 2011، عندما تدخلت فرن�صا 
مفهوم  اإىل  اأ�صيف  فقد  ال��ع��اج.  �صاطئ  انتخابات  اأع��ق��ب  ال���ذي  ال��ن��زاع  يف 
وطني  خطاب  الإثنيات،  متعّددي  �صكاناً  يق�صم  الذي  ال�صعبوي  »العاجية« 
الفرن�صي  )الرئي�ص  �صاركوزي  نيكول  لفرن�صا كجواب على تدخالت  معاٍد 

حينذاك( مل�صلحة احل�صن واتارا.
الغربية  الهيمنة  ال�صعبوية  اخلطابات  تهاجم  حني  اأنه  الباحث  ويالحظ 
تنّدد  ف��اإن��ه��ا  »ال��الم��ت��غ��رب��ن��ة«،  اأو  التقليدية  اأف��ري��ق��ي��ا  خ��ط��اب��ات  م�صتعيدة 
بال�صيا�صات الإمربيالية التي تنتهي عرب امل�صكونية اجلامعة التي تّدعيها 
ب��دًل من  بالقوة  التق�صيم  اإىل   - لذاتها  تزعمها  التي  الكونية  اأو  لنف�صها، 

اجلمع باحلوار.
وق���د ات��خ��ذ اخل���ط���اب الأف���ري���ق���ي امل���ع���ادي ل��الإم��ربي��ال��ي��ة ل��ه��ج��ة �صعبوية 
ومعادية للعوملة، يف ظل بروز حركات مواطنية تنتظم يف مواجهة �صعبوية 
الوحدة  ال�صيادوية،  القومية،  املقاومة:  اأيديولوجيات  م�صتلهمة  النخب، 
�صعبياً  بعداً  احلركات  لهذه  الجتماعية  ال�صبكات  تقّدم  فيما  الأفريقية.. 
وعابراً للقوميات، ومبا يتيح ملجموعات ال�صتات اأي�صاً باأن ُتدِخل الرهانات 

الأفريقية اإىل حلبة الراأي العام الغربي.
الفيليبني

 ،)CERI( الدولية  الأب��ح��اث  مركز  يف  الفخري  الباحث  كامرو،  دافيد   -
ب��داي��ة مقاله: ه��ل كان  اأم��ث��ول��ة(، يت�صاءل يف  وب��ع��ن��وان )دوت��ريت��ي، ح��ال��ة 
)مايو(  اأي���ار  يف  الفيليبني  جلمهورية  رئي�صاً  دوت��ريت��ي  رودري��غ��و  انتخاب 
2016، عالمة على قطيعة يف التاريخ الفو�صوي لتلك اجلمهورية الفتية 

التي احتفلت يف العام ذاته بعيدها ال�صبعني؟
قّوة  تقييم دوتريتي على �صوء حركتني كبريتني:  ينبغي  ويقول كامرو: 
اأ�صقطت، يف �صباط )فرباير( 1986،  التي   ،people power1 ال�صعب 
 people( 2 ال�صعب ق���ّوة  ث��م  م��ارك��و���ص؛  ف��ردي��ن��ان��د  ال��دي��ك��ت��ات��ور  ن��ظ��ام 
بالرئي�ص  الإط��اح��ة  اإىل   2001 )اأب��ري��ل(  ني�صان  يف  اأّدت  التي   ،)power2
جوزيف ا�صرتدادا وتوقيفه. غري اأن هاتني احلركتني مل تكونا، على الرغم 
اأن  من ال�صم الذي حتمالنه، حركتني �صعبيتني ول �صعبويتني. فالواقع 
ال�صعب كان يقوم بدور املمّثل امل�صرحي يف حركتني كانتا مبثابة ائتالف بني 
الكن�صة الكاثوليكية ومموعة الإ�صالحيني من �صّباط اجلي�ص، ومعهما 
النخبة  اأي   )Makati business club( ل��الأع��م��ال  م��اك��ات��ي  ن���ادي 

الليربالية من اأ�صحاب العمل.
و»النخبة   - دوت��ريت��ي  ي�صتخدمها  و���ص��ائ��ل  اأرب���ع  ال��ب��اح��ث  ي��ع��ّدد  واأخ�����رياً، 
ال��ث��اأري��ة« ال��ت��ي ت��وؤي��ده ث����اأراً وان��ت��ق��ام��اً - م��ن اأج���ل ت��ع��زي��ز ال��ن��ظ��ام احل��ايل 

وتدعيمه، ولل�صري بالفيليبني نحو نظام اأكرث �صلطوية.
وعناوين هذه الو�صائل هي:

*»تفجري« كل معار�صة حمتملة.
*ا�صتيعاب املعار�صة داخل الدولة.

*التحكم بو�صائل الإعالم حلماية النظام والدعاية له.
الوطنية  الوحدة  الإرهاب لتعزيز  *ا�صتغالل �صياق احلرب )العاملية( �صد 

امللتفة حول �صخ�ص الرئي�ص.
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ما الذي حدث في القرن العشرين؟
بيتر سلوتردايك

من الواضح أننا ال نستطيع التوقف عن االستفادة وتعلم الكثير من الدروس التاريخية والفكرية من القرن العشرين، وهذا يتضح بشكٍل كبير في عدد 
األعمال والكتب في هذا الشأن، غير أن الفيلسوف األلماني الشهير بيتر سلوتردايك صاحب الكثير من المؤلفات في حقول مختلفة: فلسفية، وسياسية، 
التاريخية  بالكثير من األحداث والمآسي  القرن حافل  المختلفة؛ فهذا  القرن وأحداثه  له خارطة مختلفة في تتبع مسار هذا  وجمالية، واجتماعية وغيرها، 
كالحروب، واألزمات االقتصادية، وصعود وانحسار الديمقراطية بشكل دراماتيكي، وصعود األنظمة الشمولية وغيرها الكثير. غير أن سلوتردايك يذهب في 
نفس اتجاه الفيلسوف الفرنسي اآلن باديو في مفهوم الشغف بالواقع، من حيث أن العنصر البارز والهام لهذا القرن هو االتجاه لموضعة الحقيقة والواقع 

كما هي اآلن، وذلك من خالل النزوع الكبير نحو االستهالك والمواد التكنولوجية المتزايدة. 

القرن  خارطة  تتوزع  ف�صال،   12 من  املكون  العمل  ه��ذا  يف 
تبدو  ق��د  �صتى،  موا�صيع  اإىل  �صلوتردايك  ل��دى  الع�صرين 
غري  الأوىل،  ال��وه��ل��ة  م��ن  بينها  ع��الق��ة  ل  اأو  م�صتتة  اأن��ه��ا 
جندها  حيث  م��رتاب��ط��ة.  يجعلها  ناظما  خيًطا  ه��ن��اك  اأن 
نهاية  مقولة  وتعليق  ال�صيا�صي  هايدغر  وجه  بني  متوزعة 
التاريخ، وتاأويل جاك دريدا لالأحالم من جهة، واإىل عالقة 
توا�صال  بو�صفها  اجل��دي��دة  واحل��داث��ة  الإيطالية  ال��رواي��ة 
وعالقتها  البحرية  بالعوملة  الهتمام  اإىل  النه�صة،  لع�صر 
بالبيئة من اجلهة الأخ��رى، وغريها الكثري من اخلطوط 

العري�صة.
ح��ق��ب��ة  ع����ن  ����ص���ل���وت���رداي���ك  ي���ت���ح���دث  الأول  ال���ف�������ص���ل  يف 
اجليولوجيا  علماء  حولها  اختلف  وال��ت��ي  الن��رثوب��و���ص��ني 
كثريا، وحول وجاهة التق�صيم، و�صالحيته العلمية، وتاأثري 
اأعاد  2000م  العام  ففي  الكون،  الإن�صان يف  ذلك على مكانة 
عامل الكيمياء الهولندي بول كروتزن واحلائز على جائزة 
نوبل يف هذا املجال يف عام 1995م، اأعاد اإحياء فكرة �صرورة 
ت�صمية هذه احلقبة بالنرثوبو�صني وذلك بعد اقرتاح الق�ص 
الإيطايل اأنطونيو �صتوباين يف عام 1873م، والذي ي�صري اإىل 
تاأثري الفعل الب�صري على الطبيعة ب�صكل ٍ اأكرب من ال�صابق، 
خا�صة يف العقود الأخرية مبا ي�صتتبع ذلك من التاأثري على 
الع�صر  لهذا  الزمنية  الفرتة  مقرتحات  ت�صري  حيث  املناخ، 
كما  �صنه،   15000 اإىل   12000 ال��زراع��ي��ة  ال��ث��ورة  ب��داي��ة  م��ن 
بكل  العاقل  الإن�صان  ظهور  اإىل  احلقبة  هذه  تبعات  تذهب 
ما تعنيه من اإمكانيات كثرية تقوم على الإنتاج، وا�صتخدام 
املوارد الطبيعية من جهة، وتدمري هذه الإمكانيات املتوفرة 
يف �صبيل ال�صيطرة وزي��ادة ال�صتهالك من اجلهة الأخرى، 
مع  للتعامل  ج��دي��دة  �صيا�صة  اإن�����ص��اء  ذل��ك  ا�صتوجب  حيث 
املوارد  للكلمة، وذلك للحفاظ على  الوا�صع  باملعنى  الأر���ص 

الب�صرية لالأجيال القادمة.
ب��الإ���ص��اف��ة ل��ذل��ك ي��ط��رح ���ص��ل��وت��رداي��ك ����ص���وؤال مهما ح��ول 
الإ�صكاليات الكثرية امل�صاحبة لعملية الرتوي�ص اأو التدجني 

الب�صري عن طريق اجلانب الثقايف، ففي هذا اجلانب تو�صل 
علماء النرثوبولوجيا اإىل الإمكانية الكبرية التي ميتلكها 
لو�صفها  ت�صتخدم  وال��ت��ي  ال��ت��اأق��ل��م،  على  وق��درت��ه  الإن�����ص��ان 
الكثري م��ن امل��ف��ردات ك��ال��رتوي�����ص، وال��ت��دج��ني، وال��رتب��ي��ة، 
لكبح  عام  ب�صكلٍ   الإن�صان  اخرتعها  حيث  وغريها،  وامليول 
اأن  ذل��ك  الطبيعي.  الب�صري  والخ��ت��الف  الفردانية  جماح 
وجدت   - �صلوتردايك  يقول  كما   - املختلفة  العمليات  هذه 
لدى اأفالطون والتي �صعى من خاللها عن طريق التعليم 
الأكادميي الذي اتبعه اإىل تربية رجل الدولة اأو تن�صئة رجال 
ال�صيا�صة، وهذا يتطلب للخروج من حالة الطبيعة الأ�صلية 
التي يعي�صها الإن�صان �صرورة النتقال اإىل احُلكم العقالين 
والأخذ باحل�صبان الكثري من املحددات الثقافية والإن�صانية 
املختلفة. فالتعليم وال�صيا�صة هما اجلانبان الأكرب والأبرز 
لهذا التدجني والرتوي�ص، فهما ُيعربان عن اجلزء الكبري 
م��ن ���ص��رورة الل��ت��زام ال��ذات��ي دومن��ا احل��اج��ة ل��وج��ود رقيب 
كما  اأو  خلفها،  ويقف  الفردية،  الت�صرفات  يراقب  قائد  اأو 
اخلا�صة  طبيعتنا  لت��ب��اع  ح��اج��ة  ل  ال��ق��دمي:  التعبري  ه��و 
اإىل  اأفالطون ب�صكلٍ  رئي�صي  بنا. ت�صتند هذه النظرة لدى 
نظرية الرعوية ال�صيا�صية، اأو الرعوية امليتافيزيقية، والتي 
الب�صرية  الت�صرفات  كل  وو�صع  التدجني  يتم  خاللها  من 

بهدف عقلنتها واإنتاج ما ُعرف لحقا بالإن�صان العاقل. 
العودة  ت�صتوجب  التدجني، ثمة مرحلة  ولكن قبل مرحلة 
اإليها ل�صرورتها واأهميتها الكبرية يف هذا ال�صاأن، حيث جند 
العمل - قد حتقق  ه��ذا  الع�صرين - مو�صوع  القرن  اأّن��ه يف 
اإجناز مهم يف تعريف ال�صرط الإن�صاين اأو الو�صع الإن�صاين 
تبداأ على  بل  التطور،  به من نظرية  البدء  ال��ذي ل ميكن 
الأرجح من التالقي بني ال�صرط الطبيعي والفعل الب�صري، 
املحفز على  ال�صبب  بال�صرورة  تكن  الأرج��ح مل  والتي على 
ال��ب��ق��اء وال���ص��ت��م��راري��ة، ف��ال��ق��درة ع��ل��ى ال��ت��ع��ل��م وت��زاي��ده��ا 
الجتماعية  الناحية  م��ن  بينهم  فيما  يرتبطون  جعلتهم 
و�صفه  ميكن  ما  اأو  احليوية  اجلماليات  طريق  عن  وذل��ك 

بطب التجميل، اأو العناية بالإن�صان وكل ما يت�صل به.
العوملة  جتاهل  ميكن  ل  الب�صري  التاريخ  ع��ن  احل��دي��ث  يف 
بكل تعقيداتها، ومتوجاتها املختلفة، فاإذا كانت بدايتها من 
فاإّنها اتخذت م�صارات خمتلفة  البحري والتجاري  اجلانب 
واملناخ  بالبيئة  املتعلق  اأو  الأي��ك��ول��وج��ي  اجل��ان��ب  اإىل  ت�صل 
للجانب  ال��ع��ودة  ففي  الب�صري،  اجل��ان��ب  ذل��ك على  وت��اأث��ري 
ال�صطالحي ملفردة العوملة جند اأنها - وح�صب �صلوتردايك 
والأم��ري��ك��ي  الأ���ص��ل  الأمل����اين  الق��ت�����ص��ادي  با�صم  - م�صجلة 
مقالة  يف  وذل��ك  )1925م-2006م(  ليفيت  ثيودرو  اجلن�صية 
ل��ه يف م��ل��ة ه���ارف���ارد ب��زن�����ص ري��ف��ي��و يف ع���ام 1983م، حيث 
حت��دث عن عوملة الأ���ص��واق، الأم��ر ال��ذي جعل ه��ذه املفردة 
و  الأخبار  ون�صرات  ال�صحفية  والتحليالت  املراجع،  جتتاح 
املفردة  ه��ذه  ت�صري  الكثري.  وغريها  الأكادميية  الدرا�صات 
حتولت  ح��دوث  اإىل  م�صطلح  مبثابة  لحقا  اأ�صبحت  التي 
الأ���ص��واق  م�صتوى  على  لي�ص  العاملية  العالقات  يف  ج��ذري��ة 
فقط، بل على امل�صتويات الإن�صانية اأي�صا. يعود هذا التحول 
بن�صبة كبرية منه وب�صكل ٍ خا�ص يف هذه الفرتة الزمنية اإىل 
تزايد و�صائل التوا�صل الرقمي بني الب�صر اأو ذلك التحالف 
الوثيق بني العلوم الرقمية والعلوم احلا�صوبية، مما انعك�ص 
على الأن�صطة امل�صاحبة لذلك، مبا فيه التقارب والتداخل 
ال�صابق  ففي  والأف�����راد.  احل�����ص��ارات  ب��ني  الكبري  وال��ت��اأث��ري 
كان التوا�صل كما هو معلوم يت�صم بالبطء ال�صديد وب�صكل 
نفهم  ولكي  الثقايف.  والتبادل  بامل�صافات  يتعلق  فيما  خا�ص 
اأو نقرتب من جوهر العوملة وتاأثرياتها املختلفة ينبغي األ 
ننبهر باأثر الثورة الرقمية و�صطحها الالمع. فمن منظور 
الأنظمة والإج��راءات جند اأن البطء م��ازال كبريا، يف حني 
اأنه من الناحية التاريخية جند اأن التحولت املت�صارعة لها 
يقت�صر  ل  فالعوملة  وال��واق��ع��ي��ة،  ال�صحة  م��ن  كبري  ن�صيب 

تفاعلها على الأ�صواق والعامل الرقمي. 
وا�صعة  م�صاحة  على  الإره����اب  ي�صتحوذ  ذل��ك  على  ع���الوة 
�صلوتردايك  بح�صب  الب�صرية  فاحل�صارة  ال��ع��م��ل،  ه��ذا  يف 

علي الرواحي *
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بني  ال�����ص��راع  جدلية  م��ن  م�صتمر  ب�صكلٍ   �صماتها  تكت�صب 
التذكر والن�صيان، فالتذكر يف الكثري من احلالت يقوم على 
العودة للما�صي، حيث ت�صيطر عليه رغبة العودة لالأحداث 
ال�صابقة عن طريق ت�صكيل قطع كثرية، و�صور خمتلفة عن 
تلك الفرتات التي ت�صاهم يف اإيقاظ الوعي املعا�صر، وربطه 
بالأحداث القدمية. غري اأن هذه املوازنة بني املا�صي الذي 
يقبع يف الن�صو�ص والذاكرة واحلنني اإليها، قد اأحدثت نقلة 
تنتمي  ل  التي  ال�صلوكيات  من  الكثري  لعودة  كبرية  نوعية 
ال�صلوكيات  وانت�صار  تزايد  اأن  للع�صر احلا�صر. حيث جند 
قد  املا�صية  واملتخيالت  ال�صور  م��ن  للكثري  ال�صتهالكية 
وانت�صارها  النيوليربالية  العقيدة  �صيطرة  ب�صبب  انتع�ص 
�صعف  اإىل  ال��ث��اين  امل��ق��ام  يف  اأي�صا  ه��ذا  ي�صري  كما  الظافر. 
الذي  وتراجعها  بل  املختلفة،  وتقاليدها  الي�صارية  الثقافة 
من املمكن اأن يوؤدي اإىل الغرق يف اخلوف، الأمر الذي يزيد 
اللجوء  يف  ال��رغ��ب��ة  وي�����ص��اع��ف  ال�صتهالكية  ال��ث��ق��اف��ة  م��ن 
ب��ك��ل م��ا تعنيه م��ن ه��ل��ع وع����دم ال��رغ��ب��ة  ال��راأ���ص��م��ال��ي��ة  اإىل 
اأع��را���ص  اإىل  ال�صياق  ه��ذا  يف  اخل���وف  ي�صري  ال��ت��ج��دي��د.  يف 
ال�صيا�صية  بالنظرة  يلتزم  مل  تقدمي،  غ��ري  حم��اف��ظ،  قلق 
الربيطاين  امل���وؤرخ  و�صفه  ال���ذي  الع�صر  ف��ه��ذا  التقدمية. 
�صداه  يجد  التطرف،  ع�صر  باأنه  هوبزباوم  اأري��ك  ال�صهري 
الديني،  التطرف  املختلفة، منها  ال�صلوكيات  الكثري من  يف 

وتطرف الذاكرة بالعودة للرموز املختلفة.
ت��ن��ت�����ص��ر يف ه���ذا ال��ع��م��ل ال��ك��ث��ري م���ن امل��رج��ع��ي��ات امل��ت�����ص��ادة 
الأ�صا�صي  ال�صبب  وباأنها  ال��ذاك��رة  انتعا�ص  اإىل  تذهب  التي 
اأن هذا الع�صر عن  اأن بع�صها ي�صري اإىل  للتطرف، يف حني 
اأحداثه �صاهم يف انبثاق وت�صكل الإن�صان  طريق الكثري من 
احل��دي��ث وال��ع�����ص��ر احل��دي��ث ب�صكٍل م���واز ل��ذل��ك. م��ن اأه��م 
الفيل�صوف  كتاب  على  �صلوتردايك  اعتماد  املرجعيات  ه��ذه 
القرن  كتابه  املختلفة يف  باديو يف حتليالته  الآن  الفرن�صي 
ا�صتنطاق  اإىل  باديو  ي�صعى  2007م، حيث  ع��ام  �صدر  وال��ذي 
اأحداثه ولي�ص عن طريق الأيديولوجيات املختلفة، بل عن 

طريق الأفعال التي انت�صرت فيه، ومت طبعه بطابعها. 
يف اجل���ان���ب ال��ف��ل�����ص��ف��ي ل��ه��ذا ال��ع��م��ل، ي��ت��ط��رق امل���وؤل���ف اإىل 
الفيل�صوف الفرن�صي جاك دريدا والذي ي�صفه باأنه فيل�صوف 
ل��الأح��الم،  دري���دا  تف�صري  �صياق  يف  وذل��ك  امل�صكونة،  القلعة 
حيث جند اأن الت�صور القدمي للفيل�صوف كان موازيا للموت، 
والذي اأثر بدوره على التقاليد الأوروبية القدمية ما قبل 
املعا�صرة، اأو تلك التي ا�صتمدها الكثري من الفال�صفة لحقا 
مرورا  �صلوتردايك،  ح�صب  الفل�صفة  موؤ�ص�ص  اأفالطون  من 
بهايدغر الذي نحت م�صطلح الدزاين الذي ي�صري اإىل ذلك 
الفرد الذي ي�صعى اإىل موته اخلا�ص به، اأو تلك املقولة التي 
هذه  اأن  جن��د  حيث  امل���وت،  يت�صمن  ال��وج��ود  اأن  اإىل  تذهب 
العامليتني  احلربني  باأجواء  تاأثرت  قد  والت�صورات  الأفكار 

كما يذهب اإىل ذلك �صلوتردايك. 

يف مقابل ذلك، فاإن دريدا الذي يعترب فيل�صوف الإ�صقاطات 
اأطياف مارك�ص، وال��ذي حتدث  الطيفية كما يف كتابه عن 
املتعارف  اأو  الأ�صلي  النموذج  عن  بعيدا  حياته  نهاية  عن 
عليه، وذلك يف �صياق مقابلته يف عام 2004م، قبل اأ�صهر من 
باأنه مل  وفاته الفعلية، حني اعرتف الفيل�صوف الفرن�صي 
يتعلم كيف يتقبل املوت، وباأنه ل يزال منيعا ملعرفته عندما 
فيما  املديدة  الفل�صفية  ط��وال حياته  يتعلم  فهو مل  ياأتي، 
يتعلق مبو�صوع املوت حتديدا. فهو بهذه الطريقة يعرت�ص 
للفل�صفة،  واملعا�صر  الكال�صيكي  الفل�صفي  ال��ت��اري��خ  على 
نف�ص  ويف  له،  املختلفة  الوجودية  الأبعاد  بذلك  متجاهال 
الوقت مل يتفق مع الكثري من الفال�صفة الذين اأ�صاروا اإىل 
اأي درج��ة بفهم اأو ب��دون فهم، باإميان اأو ب��دون اإمي��ان، قد 
ورثوا تقاليد فل�صفية عميقة من اأفالطون، هيجل وحتى 

هايدغر، الذين حتدثوا عن جتاربهم الوجودية. 
الكثري  ب�صكلٍ  كبري  اأن��ه عار�ص  دري��دا جند  اإىل  فبالعودة 
من احلكم املا�صية عن طريق تنظرياته املختلفة، وب�صكل 
اأو  واحل���زن  احل���داد  ب��ني  امليتافيزيقية  تفرقته  ٍ حم��دد يف 
حا�صرة  ك��ان��ت  الأخ����رية  ه��ذه  لأن  املالنخوليا،  او  ال��ك��اآب��ة 
وب���ك���رثة يف الأع���م���ال ال��ف��ل�����ص��ف��ي��ة ال��ق��دمي��ة وال���ت���ي ت�صري 
امل��زاج  جتعل  �صوداوية  نف�صية  حالة  اأو  نف�صي  اكتئاب  اإىل 
ُربطت  ال�صابق  يف  اأن��ه��ا  كما  ونكو�صيا،  كئيبا  ال�صخ�صي 
بالعبقرية والإبداع، حيث توجت هذه التنظريات يف ن�صه 
اتخذ  وال���ذي  ع��ام 2001م،  ُن�صر  وال���ذي  احل���داد«  »عمل يف 
من املقولة الفرويدية م�صارا موجها له. ولأجل فهم هذه 
العالقة الفل�صفية املعقدة واملنت�صرة يف ن�صو�ص الفال�صفة 
الأم��ري��ك��ي  الفيل�صوف  ك��ت��اب  اإىل  ���ص��ل��وت��رداي��ك  ب��ن��ا  ي��ع��ود 
مع  كبري  ب�صكٍل  يتقاطع  ال���ذي  عمله  يف  رورت���ي  ريت�صارد 
مع  للتعامل  �صخ�صية  ا�صرتاتيجية  ط���ورا  حيث  دري����دا، 
القلعة الأوروبية امل�صكونة وذلك من خالل ر�صالة لرورتي 

األ وهو  دردي��دا  بنف�ص مر�ص  اإ�صابته  يك�صف من خاللها 
اأ�صاف يف هذه الر�صالة وب�صكل  �صرطان البنكريا�ص، حيث 
ب�صبب  املر�ص  بهذا  اأ�صيب  باأنه  اعتقدت  ابنته  باأن  �صاخر   ٍ

قراءته الكبرية لهايدغر.
يف جانب اآخر من هذا العمل يتطرق �صلوتردايك لق�صية 
املختلفة،  الفل�صفية  النقا�صات  من  الكثري  اأث��ارت  جدالية، 
هايدغر  الأمل����اين  للفيل�صوف  ال��ك��ب��ري  احل�����ص��ور  اإن  ح��ي��ث 
على  ع��ادي��ا  م���رورا  مي��ر  اأن  ميكن  ل  الع�صرين  ال��ق��رن  يف 
الفل�صفي، ورمبا م�صاألة  امل�صتغلني يف احلقل  اأو  الفال�صفة 
نهاية التاريخ التي ابتداأت مع هيغل وا�صتوؤنفت لحقا مع 
وب�صكلٍ  خا�ص ما ح��دث يف  اإ���ص��ايف،  هايدغر حتتاج لقول 
الأ�صتاذ  حياة  لأح���داث  املختلفة  وال��ت��اأوي��الت  1933م،  ع��ام 
حيث  ال�صياقات،  م��ن  الكثري  يف  هايدغر  على  يطلق  كما 
الفال�صفة  من  للكثري  �صروري  �صبه  عنه  احلديث  اأ�صبح 
امل��ع��ا���ص��ري��ن. ف��ف��ي احل��دي��ث ع��ن »�صيا�صة ه��اي��دغ��ر« وه��و 
عنوان اأحد ف�صول هذا العمل، يورد �صلوتردايك اعرتا�صه 
على امل�صطلح لأنه ي�صري اإىل ع�صر ما بعد احلرب العاملية 
تاريخ  الأح��داث ودرا�صة  بالكثري من  وال��ذي طبع  الأوىل، 

العقليات التي ت�صري اإىل نهاية الواقع اأو تراجعه. 
متداخل  ت��اري��خ  ثمة  ال��ت��اري��خ  نهاية  مبقولة  يتعلق  فيما 
ومتماوج يف هذا ال�صياق، فمن دو�صتويف�صكي اإىل كوجيف 
ال�صارح الأكرب لهيغل، مرورا بهايدغر، ثمة حاجة ملعاودة 
ال��ت��ف��ك��ري يف ه����ذا امل���و����ص���وع م���ن ح��ي��ث م��ف��اه��ي��م م��رك��زي��ة 
ك���ال���ق���راءة احل��رف��ي��ة ل��ل��م��ف��ه��وم، وال��ت��ف��ري��ق ب���ني ال��ن��ه��اي��ة 
»ما  مفهوم  اأن  جند  حيث  القادمة،  امل�صتقبلية  والأه���داف 
بعد التاريخ« يحمل بني طياته ُبعدا ثيولوجيا يرى اأن ثمة 
قوى تتدخل يف التاريخ فجاأة ودون تقدمي م�صبق. يف حني 
متابعة  اإىل  تذهب  امل�صطلح  لهذا  الدنيوية  الرتجمة  اأن 
ا�صتعارة  يف  النبع  اإىل  الو�صول  اأو  النهاية  حتى  الح��داث 

�صرورية يف هذا ال�صياق. 
من  الكثري  اإىل  �صلوتردايك  يتطرق  العمل،  ه��ذا  نهاية  يف 
هو  كما  اجتماعي  �صيا�صي  ه��و  م��ا  منها  ال��راه��ن��ة،  الق�صايا 
الذي  املقد�ص  الن�ص  باأنه  ي�صفه  حيث  الد�صتور،  يف  احل��ال 
ي��ع��رب ع��ن ال��ع��ق��د الج��ت��م��اع��ي، و���ص��ي��ادة ال���دول���ة، بحيث اأن 
التفاق على ن�صو�صه، ومواده، اأو تغيريها ي�صتوجب جهدا 

كبريا، واأغلبية �صرورية.
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الحاسة الثامنة
محمد شميم

الفكرية  للكتب ساعده على تشكيل حياته  العشق  أن  الكاتب من خاللها كيف  المواضيع. يشرح  رحلة فكرية شيقة ومفيدة على مطية كتب متنوعة  الكتاب  هذا 
وتصحيح وجهة نظره إلى الحياة. ولكن الالفت فيه أنه ليس بسيرة حياته بمعنى الكلمة. وخالل هذه الرحلة نلتقي عددا من الفالسفة واألدباء كما نشاهد أفالما عالمية 
ونعيش لحظات في فضاء تغمره إيقاعات موسيقى. يبحث الكاتب عن أجوبة ألسئلة تصدر من داخله خالل تجواله الفكري هذا واللقاء مع المفكرين. نقرأ فيه تحليالت 
دقيقة عن النظريات األناركية والوجودية والعقالنية والماركسية والفلسفات الدينية، ويستعرض تاريخ المعارك الفكرية والعنصرية ليغربل من بين تلك األفكار الرؤية 

اإلنسانية الخالصة.
كيف نقرأ الكتب ونتعامل معها؟ لماذا نقرأ الكتب؟ نجد في هذا الكتاب اإلجابة لهذا السؤال. ويعترف الكاتب بأنه قد تكون لهذا السؤال إجابات أخرى. ولكن المهم 

هي األسئلة. ويحكي رأي الفيلسوف سقراط الذي يؤكد على نسبية اإلجابات ألي سؤال ُيطَرح.

الناقد يف  الأدي��ب  الكتاب -نقال عن  الف�صول من  اأح��د  ويف 
مثال  الكاتب  ي�صرب  ناير«-  كري�صنان  »اأم.  »ماليالم«  لغة 
اأ�صدقائكم يف  اأح��دا من  ت��زورون  النموذجية. حني  للقراءة 
بيته يقدم لكم كوبا من ال�صاي. ولكن بع�ص النا�ص ي�صتغرق 
يف احلديث مع املُ�صيف وهو يتجاهل ال�صاي اأو يتظاهر بعدم 
باأن  لآخ��ر  حني  من  امل�صيف  ��ره  ُي��ذكِّ واإن  ال�صاي.  يف  رغبته 
ال�صاي �صيربد ل يهتم به. واأخريا قد يحت�صي ال�صاي البارد. 
اإي��اه  ت��ن��اول��ه  ف��ور  ال�صاخن  ال�����ص��اي  ي�صرب  الآخ���ر  والبع�ص 
والفئة  لل�صخرية.  عر�صة  وي�صبح  و�صفته  ل�صانه  فيحرتق 
حمادثته  خ��الل  با�صتمتاعه  قليال  قليال  ير�صفه  الثالثة 
احلالة  اأي�صا حالها مثل هذه  والقراءة  البيت.  مع �صاحب 
اإياه  اأن تتجاهل كتابا تاركا  يف راأي »كري�صنان ناير. ميكنك 
لتربد �صخونته ومن ثم تقراأه يف جل�صة واحدة دون اأن تفهم 
باأخذ  ج��ادة  ق��راءة  قراءته  كما ميكنك  �صيئا من م�صمونه، 
وق��ت ك��اف لتفهم م�صمونه ج��ي��دا. وه���ذا الأخ���ري م��ن نوع 

القراءة هي القراءة املفيدة.
م����اذا يق�صد امل���وؤل���ف ب��ع��ن��وان ال��ك��ت��اب »حل��ا���ص��ة ال��ث��ام��ن��ة«؟ 
واللم�ص  والب�صر  ال�صمع  وه��ي  معروفة.  اخلم�ص  احلوا�ص 
والتذوق وال�صم. تلك اأدوات ي�صتعملها الإن�صان للتفاعل مع 
ما حوله. ومبا اأن الإن�صان لي�ص خملوقا من عنا�صر مادية 
�صاد�صة.  حا�صة  اخلم�ص  احلوا�ص  ه��ذه  ف��وق  نفرت�ص  بحتة 
ي�صميها الكاتب النف�ص. فما احلا�صة ال�صابعة والثامنة؟ جند 
 « بعنوان  الكتاب  من  الأخ��ري  الف�صل  يف  عنهما  التفا�صيل 
التغلب على ال�صهوات«. يرتئي الكاتب اأن احلوا�ص ل تقت�صر 
ا�صتنتاجه  اإليه من  ل  َتو�صّ ال�صتة بل تتجاوزها. وهي ما  يف 
اأفكار  اإن  من قراءة بع�ص مالحظات الإمام الغزايل. يقول 
الإم�����ام الإ���ص��الح��ي��ة ن��اجت��ة م��ن حم��اول��ت��ه ل��درا���ص��ة نف�ص 
الإن�صان  �صهوات  ترى  ل  الأفكار  وه��ذه  عمقها.  يف  الإن�صان 
الإ���ص��الم.  ن��ظ��رة  نف�ص  وه��ي  ذليلة.  ول  �صخيفة  اجل�صدية 
يعرتف الإ�صالم بوجود العامل املادي ويحرتم غرائز الإن�صان 
اأخالق  ونظام  روحانية.  اأفكار  من  يتبنى  ما  مع  اجل�صدية 
الإ�صالم ل يقوم على اإعدام ال�صهوات النف�صية بل يقوم على 

حني  يف  احل�صارة  وتنهدم  الأخ���الق  تنهار  اإمن��ا  اإ�صالحها. 
احلرمان من معرفة غرائز النف�ص الإن�صانية حق معرفتها. 
احلياة.  اأه��داف  لتحقيق  طبيعية  ق��وى  والغرائز  ال�صهوات 
الإن�صان  بنى  بدونها.  التقدم  اإح���راز  الإن�����ص��ان  ي�صتطيع  ل 
ح�صارته على قواعد غرائزه النف�صية. نقراأ يف علم النف�ص 
 .)Libidinal energy( اللبية«  »الطاقة  عن  اجلديد 
وهذا امل�صطلح قد ا�صتعمله الإمام الغزايل قبل قرون، وذلك 
يف عبارة »القوة ال�صهوانية«. فكرة الزهد مبنية على اأ�صا�ص 
اأن الطريق اإىل تغلب ال�صهوات اإعدامها. وهي فكرة ل بقاء 
لها. وي�صري اإىل مثال لبطالن هذه الفكرة من ق�صة حياة 
»ماها  ملحمة  يف  ذكرها  ورد  التي  »فيبهاندهاكان«  الزاهد 
»اإري�صيا  ابنه  اأن  »فيبهانداهاكا«  اعتقد  الهندية.  بهاراتا« 
�صرينغان« نتيجة ذنب من جانبه؛ فاتخذ قرارا باأن ل يتكرر 
هذا اخلطاأ من جانب ابنه فقام برتتيبات �صارمة لرتبيته 
الع�صق  ولكن  الن�صوان.  ن��ون  ع��ن  بعيدا  غابة  اأع��م��اق  داخ��ل 
�صرينغان« يف �صورة عاهرة  »اري�صيا  اإىل �صدر  الطريق  �صق 
ا�صمها »في�صايل«. انهارت اأمامها جميع الواقيات التي رتبها 
الوالد حلماية ابنه. ا�صطر »فيبهاندهاكان« لأن يقف واجما 
وال�صهوة  امل���راأة  ع��رف  ال���ذي  �صرينغان«  »اإري�����ص��ي��ا  ارحت���ل  ملّ��ا 
احلياة  زمام  تنقل  املادية  الفكرة  املوم�صة.  تلك  بيد  مم�صكا 
اإىل يد ال�صهوات بينما حتاول الروحانية البحتة ا�صتئ�صال 
لأنهما  القراآن؛  نظر  ال�صهوات. كالهما مرفو�صان يف  تلك 
اأب���واب  يفتح  الأول  داخ��ل��ه.  يف  منقب�صا  الإن�����ص��ان  يجعالن 
اللذات اأمام الإن�صان على م�صاريعها بال قيد ول حد بينما 
الثاين مينعه من جميع اللتزامات نحو متمعه. وي�صري 
الكاتب اإىل اأن اأبا الب�صر اآدم ملا اأراد اهلل خلقه مل يرتكه وحده 
يف اجلنة بل جعل له زوج��ة. عا�ص اآدم يف اجلنة وهو يح�ص 

ريحة زوجته.
وحقل  اجل�صد  حقل  حقلني:  اإىل  حوا�صنا  امل��وؤل��ف  ويق�ّصم 
ال�صعور. اجل�صد �صورة وال�صعور فكرة. اللذة حا�صة الل�صان، 
وال�صوت  الب�صر،  حا�صة  وال�صورة  الأن��ف،  حا�صة  والريحة 
حا�صة الأذن، واللم�ص حا�صة الب�صرة، هذه احلوا�ص اخلم�ص 

املتبقية  الثالث  اأما احلوا�ص  تعد حوا�ص اجل�صد.  التي  هي 
ه��ي ال��ن��ف�����ص وال��ع��ق��ل وال�����ص��ع��ور. ويف ع��ب��ارة اأخ����رى الفكر 
قواعد  على  يقوم  املعرفة  وكمال  والتجارب.  والإح�صا�صات 

هذه احلوا�ص جميعا.
ويقول اإنَّ الكتب هي التي ت�صاعد على تو�صيع اإطار الفطرة 
ال��ت��ي ف��ط��ر اهلل عليها ال��ن��ا���ص؛ لأن��ه��ا جت��ع��ل امل��ن��ط��ق را���ص��خ 
اجل���ذور. واملنطق ه��و م��ن ق��واع��د الإمي���ان على ح��د قوله. 
ويوؤكد باأنه يوؤمن باهلل لآن الكفر م�صتحيل. ولكن طفولته 
حمدودا  تعليمه  كان  حيث  الديني  الوعي  عن  بعيدة  كانت 
داخل املدار�ص العامة احلكومية ا�صتثناءا من التقليد الرائج 
اأولدهم يف املدار�ص الدينية ليتعلموا  بني امل�صلمني باإحلاق 
يف  ال��درو���ص  ح�ص�ص  ب��داأ  قبل  �صباحية  ف��رتة  يف  الدينيات 
املدار�ص احلكومية، كان مولعا باملطالعة يف مرحلة درا�صته 
الفكرة  عليه  ا�صتحوذت  امل��راه��ق��ة  مرحلة  ويف  الب��ت��دائ��ي��ة. 
العقالنية الإحلادية نتيجة لطبيعة قراءته املعادية للدين. 
عتبة  مبثابة  ك��ان  ال�صك  ولكن  ال�صكوك.  مرحلة  كانت  هي 
لته من �صكوك  الإميان. ويعرتف باأن القراءة هي ذاتها و�صّ
ال��ب��ح��ار ال��زاخ��ر اإىل ب��ر اأم���ان الإمي����ان ال��ه��ادئ. ك��ان��ت هذه 
القراءة جزءا من بحثه عن وج��وده. خالل هذا البحث مر 
وج��ان  ودو�صتوي�صكي  كامو  واأل��ب��ري  كافكا  ف��ران��ز  كتب  على 
بول �صارتر التي تتناول اجلانب الداخّليَّ والوجوديَّ للنف�ص 
الب�صرية. مل يكن اهتمامه باجلانب الإبداعي لتلك الكتب 
. الإن�صان هو احليوان  بل كان بجانبها الفل�ص�صفيِّ الوجوديِّ
الوحيد الذي ي�صعر بوجوده. لذا، يرى �صارتر اأن »الأنا« له 
لتجديد  ملعون  وه��و  خ��ل��ود.  لالإن�صان  لي�ص  ذات��ي��ة.  اأهمية 
امل�صرحية  على خ�صبة  املطروحني  املمثلني  ذات��ه. نحن مثل 
دون اأن نعلم احلوار. �صارتر يرى حرية الإن�صان لعنة عليه. 
ال��ذي  الإن�����ص��ان  اأع��م��ال��ه. ولكن  ل��ه م��ن م�صوؤولية  ل منا�ص 
اخلنازير  منزلة  اإىل  �صلوكه  انحطاط  بعد  »التقدم«  اأح��رز 

ل م�صوؤولية اأخطائه على جده اآدم. ُيحمِّ
الأوىل  امل��رح��ل��ة  م��راح��ل؛ يف  ث��الث  ك��ام��و فكانت حلياته  اأم���ا 
له  ال���ذي  ال��وح��ي��د  امل��ب��داأ  معنى.  لها  لي�ص  عبثا  احل��ي��اة  راأى 
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و  Stranger.املوت ن��ظ��ره  يف  ه��و  حقيقّي  ووج����ود  معنى 
ذل��ك. ويف  دليل على  Outsider وغريهما من كتبه خري 
العبثية  النظرية  اأن  يعرف  حني  ثائرا  ن��راه  الثانية  املرحلة 
اإىل �صيئ. التحدي الناجت من هذه احلالة يتحول  له  ل ُتو�صِّ
فيه  تنعك�ص  »ط��اع��ون«  وكتابه  باحلياة.  ال�صتمتاع  اإىل  دع��وة 
الثالثة  واملرحلة  معنى.  للحياة  تعطي  قيم  اإىل  تتجه  فكرة 
م��ن ح��ي��ات��ه ه��ي ال���ع���ودة اإىل ذات����ه. ويف ن��ه��اي��ة ه���ذه امل��راح��ل 
ق���ارن جو�صتني  وق��د  ت��ع��اىل.  اإىل كنف اهلل  ف��ج��اأة  ن���راه يقفز 
غاردر)Jostein Gaarder( هذه املراحل يف كتابه »عامل 
�صويف« )Sophie`s World( مع جتارب »را�صكولينكوف« 
وهنا  ل�»دو�صوفي�صكي.  والعقاب«  »اجل��رمي��ة  رواي��ة  يف  البطل 
يذهب الكاتب اإىل ما ورد يف القراآن من ثالث مراحل للنف�ص 
الإن�صانية« النف�ص الأمارة )بال�صوء( والنف�ص اللوامة والنف�ص 
 Self املطمئنة، ويقول اإن كلمة النف�ص هنا توؤخذ بعنى كلمة
مثل  القراآنية  امل�صطلحات  ب��اأن  ��دا  م��وؤكِّ الإجنليزية  اللغة  يف 
الكلمات يف  وال��روح ل تطابق مغزى ما ورد من تلك  النف�ص 

.)Idealistic Philosophy( الفل�صفة املثالية
اأي�صا قراءُته  ويف رحلة الكاتب بحثا عن �صر الوجود، تتناول 
�صل�صلة  مثل  املارك�صية  النظرية  حول  مو�صكو  يف  �صادرة  كتبا 
واأبجديات  اجلدلية  املادية  واأبجديات  ال�صرتاكية  اأبجديات 
املارك�صية - اللينينية بالإ�صافة اىل �صرية حياة كارل مارك�ص 
واأجنلز التي كتبها »اأندريه �صتيبانوف«. بحيث اأن املوؤلف ابن 
»بروليتاريا« كان له ميول اإىل ال�صيوعية يف عنفوان �صبابه. قراأ 
 A Contributionو On Religion الفرتة  يف هذه 
 to the Critique of Hegel’s philosophy
 Onو لأجنلز   Anti Dhuringو ملارك�ص   of Rights
contradiction ملاو ت�صي تونغ، ويقول اإن نظرية مارك�ص 
دقيقة ووا�صحة، واإن من ميزة املارك�صية اأنها ا�صتطاعت تقييم 
الأدي��ان وانتقادها مع الع��رتاف بف�صيلتها واأهمية دورها يف 

التاريخ.
»الثورة والتغيري« جند حتليالت ملحوظة  ويف مقال بعنوان 
كلمة  وه���ي   .)Anarchism( ال��ف��و���ص��وي��ة  الفل�صفة  ع��ن 
و ب��دون  معناه   Anarchia، an يوناين  اأ�صل  من  م�صتقة 
قائد  ب����دون  ح��ال��ة  ي��ع��ن��ي  ح��اك��م  اأو  ق��ائ��د  م��ع��ن��اه   Archos
ال��ن��ظ��ام. فجميع  امل��ف��ك��رون �صد  ال��ف��و���ص��وي��ون ه��م  اأو ح��اك��م. 
املتمردين وراف�صي التقاليد القائمة واخلارجني على النظام 
والفال�صفة  الأن��ب��ي��اء  فيهم  ُيعد  املعنى  ه��ذا  ويف  فو�صويون. 
ديفيد  كان هيرني  وغاندي.  وتول�ص�صتوي  مارك�ص  فيهم  مبا 
با�صم  تعرف تظريته  اإمن��ا  ا�صتلهام غاندي.  ت��ورو من م�صدر 
 .)Pacifist Anarchism( ال���ه���ادئ���ة«  »ال��ف��و���ص��وي��ة 
ت��ورو ع�صوا يف  الالنعف. كان  ملبداأ غاندي  امل�صدر  ت��ورو كان 
 )Transcendentalism( املتعالية«  »الفل�صفة  حركة 
ال��رائ��ج��ة يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ال�����ص��رق��ي��ة. وه���م ك��ان��وا ممن 
هذه  اأن  ول��و  الأ�صلية.  والطبيعة  الإن�����ص��ان  بطيبة  يعتقدون 

احلركة تاأثرت باملبادئ الدينية كانت �صديدة املعادية لالأديان 
ه��ذه  اأم���ث���ال  اأن  زع��م��وا  امل��وؤ���ص�����ص��ات��ي��ة.  ال�صيا�صية  والأح������زاب 
املوؤ�ص�صات ُتلّوث براءة الإن�صان الطبيعية. اعتقدوا اأن ال�صخ�ص 
ذات��ه يكون ذا خلق ك��رمي؛ لأن كل  ما دام ح��را ومعتمدا على 
اإن�صان رباين يف داخله. واحلرية عن�صر ُيو�ّصع هذا اجلزء من 
الربانية. اأما املوؤ�ص�صات الدينية وال�صيا�صية فاإنها تعرقل هذه 
مذهب  ل�صالح  موقفا  املتعالية  الفل�صفة  تتخذ  هنا  احلرية. 
اإىل  ت��ت��ح��ول  ل  ولكنها   ،)Individualism(الفردانية
مذهب فرداين ليبارايل يرف�ص القيم الدينية ذاتها. كان من 
اأهم كتب تورو، اأحد رواد حركة حماية البيئة واملعادي ال�صديد 
للرق، كتاب »عن الع�صيان املدين«. حركة املقاطعة الربيطانية 
لغاندي تنتمي لهذا الكتاب. تورو كان م�صدر ا�صتلهام لكل من 
الكاتب  نظر  اأي�صا يف  الأنبياء  وتول�صتوي.  كينغ  لوثر  مارتن 
اإمن��ا  يقول  ال�صائدة.  والتقاليد  القائمة  اأنكرواالنظم  مم��ن 
وو�صعوا   )Power( ال�صلطة  رف�صوا  اأن  احلقيقة  يف  فعلوا 
م�صوؤولون.  النا�ص  كل  الإ���ص��الم  نظر  ويف  امل�صوؤولية.  مكانها 
الكاتب  ي�صميهم  القائم  النظام  الأنبياء  رف�ص  اأ�صا�ص  وعلى 
فو�صويني؛ لأنه اإىل حدما هو نف�ص وجهة نظر الفو�صويني. 
ان�صباط  الفوري بدون  الفردانية والإنقالب  الأناركية  ولكن 
التغيري  قائلي  كانوا  الأنبياء. وهم  واإم��ارة غري مقبول لدى 
مملكة  َمثل  »اإن  امل�صيح  ق��ول  هنا  امل��وؤل��ف  وينقل  التدريجي. 
يتحقق  اأي�صا  والتغيري  تدريجيا«.  تنبت  �صم�صم  كبذور  الرب 

تدريجيا مثل البذور.
وم���ن ال��ك��ت��ب ال��ت��ي م��ر عليها خ���الل بحثه ع��ن ���ص��ر ال��وج��ود 
»ال��ف��ل�����ص��ف��ة ال���ه���ن���دي���ة« ل��ل��ك��ات��ب ال���ي�������ص���اري »دي����ف����ي ب��ر���ص��اد 
الهندي  للفيل�صوف  الهندو�صية«  و»الفل�صفة  ت�صاتوبادهيايا« 
الكبري ورئي�ص الدولة الأ�صبق اأ�ص. »رادهاكري�صنان و«مذهب 
بوذا ل� د. اأمبيدكار �صاحب الد�صتور الهندي وقائد املنبوذين 
من  الإ�صالم  يكت�صف  واأخ��ريا  الفل�صفية.  الكتب  من  وغريها 

بيغوفيت�ص  ع��زت  علي  اليوغو�صاليف  املفكر  كتب  م��ن  جديد 
الإيراين  والعبقري  امل��ودودي  الأعلى  اأبي  الباك�صتاين  واملفكر 
د. علي �صريعتي. حني كان يرى املادية اجلدلية نظرية �صليمة 
ي�صل اإليه كتاب »الإ�صالم بني ال�صرق والغرب« ل� بيغوفيت�ص. 
والفكرة الرئي�صة التي قدمها بيغوفيت�ص يف هذا الكتاب »قطبية 
قوة  وهي   .)Bipolarity of Islam(»الثنائية الإ�صالم 
ترتكز على  الإ�صالم  النقي�صني. خ�صو�صية  لتوليف  الإ�صالم 
و�صطيته وطبيعته اجلدلية. ويقول ومبا اأن التناق�ص حقيقة 
فاإن الب�صرية عن العالئق الثنائية هذه يف الإ�صالم اإمنا ت�صري 
هذه  الفال�صفة  ع��ال��ج  ���ص��ق��راط،  منذ  فل�صفته.  �صمولية  اإىل 
الثنائية بطرق خمتلفة. وجند يف الفل�صفة خمتلف اجلدليات 
واجلدلية  الكارتي�صية  واجلدلية  ال�صقراطية  اجلدلية  مثل 
الهيجيلية كما جند ال�صور البدائية منها يف روؤية كنفو�صيو�ص 
ومواعيظ بوذا. املادية اجلدلية ملارك�ص هي الطبعة احلديثة 
منها. وقد قال بيغوفيت�ص اإن نظرته اإىل الإ�صالم لي�صت على 
اأن��ه روؤي��ة عاملية. ويف راأي��ه هناك  اأن��ه تعليمات دينية، بل على 
« وجهة نظر مادية ووجهة  العامل  ث��الث وجهات نظر جت��اه 
بيغويت�ص  ويقدم  اإ�صالمية.  نظر  ووجهة  رهبانية  دينية  نظر 
الإن�صان النا�صئ من نظرية الرتقاء لداروين والإن�صان الذي 
�صوره الفنان مايكل اجنلو على جدران كني�صة »�صي�صتني« يف 
الفاتيكان مثالني لهاتني النظرتني وي�صع و�صطهما الإ�صالم، 
اأي�صا مع ا�صتيعاب كل من داروي��ن ومايكل اجنلو. ويف  وذلك 
اأن  بيغوفيت�ص  اأ�صار  الإ�صالمي«،  »الإع��الن  بعنوان  اآخ��ر  كتاب 
احلداثيون  هما  الإ���ص��الم  اإ���ص��الح  اأم���ام  الكبريتني  العقبتني 
املنده�صون بالثقافة الغربية والعلماء التقليديني. احلداثيون 
رف�صوا نظام قيم الدين كاملة. اأما العلماء املحافظون فرتكوا 

لب الدين متم�صكني بق�صره الأجوف.
»تفهيم  امل��وؤل��ف  بو�صلة حياة  غ��ريت  التي  الكتب  روائ��ع  وم��ن 
امل��ودودي و» دين �صد  القراآن« و»اخلالفة وامللوكية« لالأ�صتاذ 
الدين« و»مقالت يف العلم الجتماعي« للدكتور علي �صريعتي. 
وقد قام مف�صال بتحليالت �صيقة عن اأفكار هذين العمالقني 
التي  بالكتب  عالقة  ذات  عاملية  اأف���الم  على  ���ص��وءا  األ��ق��ى  كما 
تقول  كما  امل�صاحة.  لذكرها  ت�صمح  ل  ولكن  مراجعتها،  متت 
األ��ف  ي��ق��راأ  م��ن  اآر.اآر: يعي�ص  اأع��م��ال ج��ورج  اأح��د  �صخ�صية يف 
حياة قبل موته، يف حني يعي�ص من ل يقراأ حياة واحدة فقط. 
ي�صهد  الكتاب  وه��ذا  اأي�صا.  الكاتب  على  املقولة  ه��ذه  تنطبق 

باطالعه الوا�صع على وافر من كتب متنوعة واأفالم عاملية.
--------------------------------

- الكتاب: الحاسة الثامنة
- المؤلف: محمد شميم

نيالمبور،   Pendulum Books الناشر:   -
كيراال، 2018، باللغة مالياالم

- عدد الصفحات: 94 صفحة

* مستعرب هندي
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية 

سعيد بوكرامي

- الكتاب: لماذا األخوة؟ 
- المؤلف: إدغار موران

- الناشر: دار أكت سود. فرنسا، بالفرنسية، 2019.
- عدد الصفحات: 64 صفحة

مكملة  المبادئ  هــذه  واإلخـــاء..  والمساواة  الحرية 
البعض  بعضها  مع  تتكامل  ال  لكنها  لبعضها، 
إلى  تميل  االقــتــصــاديــة،  خــاصــة  فالحرية،  تلقائيا، 
ــمــســاواة مسا  تــدمــيــر الــمــســاواة، ويــعــد فـــرض ال
بالحرية. وبالتالي فإن المشكلة هي معرفة كيفية 
الحرية  تضمن  قوانين  سن  يمكننا  بينها.  الجمع 
األخــوة  فــرض  يمكننا  ال  لكن  المساواة،  تفرض  أو 
بموجب القانون. ال يمكن أن تأتي بأمر من الجهات 
الــعــلــيــا، يــجــب أن يــصــدر مــبــدأ األخـــوة عــن إرادتـــك 
الحرية  بــيــن  ونــوفــق  نجمع  أن  يــجــب  الــشــخــصــيــة. 
تنازالت  تقديم  إلى  ذلك  أدى  ولو  حتى  والمساواة، 

بين هذين المصطلحين، إلثارة أو إيقاظ األخوة.
الذي أصبحنا في أمس  الوقت  المفارقات في  ومن 
الحاجة إلى األخوة اإلنسانية أن نرى معالم االنغالق 
االعتراف  لكن  مكان.  كل  في  والتنافر  والتشدد 
هو  اختالفاتها  واحــتــرام  المشتركة  بإنسانيتنا 
األسس الذي يمكن على أساسه تطوير األخوة بين 
البشر جميعهم، بغية مواجهة مصيرنا المشترك 
من  نوع  في  ربما  المشتركة.  الحياتية  ومغامرتنا 
الواحات، حيث أماكن االقتصاد التضامني، النظيفة 
أماكن  واألرواح،  الــحــيــوات  تسميم  مــن  والــخــالــيــة 
للعيش  أماكن  نتخيل  أن  يمكننا  أفضل،  لحياة 
تكون  أن  يمكن  الــبــذور،  هــذه  وإخــاء.  تضامن  في 
لذلك،  واألخـــوة.  الشخصي  الــوفــاء  لحضارة  بــدايــة 
وتطوير  لحماية  جهودنا  قــصــارى  نــبــذل  أن  يجب 
أخرى،  لحياة  جــزًرا  نخلق  أن  يجب  الــواحــات.  أخويات 
ستستمر  األشياء  ألن  الجزر  هذه  مضاعفة  وعلينا 
للقيم  الواحات جزًرا مقاومة  التراجع وستكون  في 
ونقطة  إيجابية،  إمكانات  ستصبح  أو  االنسانية، 
على  تساعد  شيوعا  أكثر  انسانية  أخــوة  انطالق 

اصالح حضارتنا المهددة باألفول. 
كــتــاب عــالــم االجــتــمــاع والــفــيــلــســوف إدغـــار مـــوران 
)98عاما( رسالة أخالقية وفكرية قاسية بتحذيراتها 
مفعمة  لكنها  الوشيكة،  ووتهديداتها  الوجيهة 
أيضا، باألمل المشروط، ال بد من العودة إلى قيمنا 
ومبادئنا اإلنسانية السامية، إذا أردنا إنقاذ حضارتنا 

في هذا الحاضر وذلك المستقبل.

- الكتاب: حياتنا لها معنى
- المؤلف: برتران فيرجلي

- الناشر: دار ألبان ميشيل، بالفرنسية، 2019
عدد الصفحات: 336 صفحة

التأملي  الكتاب  هذا  في  فيرجلي،  برتران  يتناول 
المهم واألصيل، موضوعا رئيسيا مرتبطا بوجودنا: 
هذا  على  المجتمع  يجيب  ال  حياتنا؟  معنى  هو  ما 
السؤال ألنه ال يرى أن هناك رغبة في النمو األخالقي 
والروحي، أهم من االستهالك المادي والسباق من 
البشرية  الكائنات  الحياة. ألن  البقاء على قيد  أجل 
المستحيل  ومن  وروحها  وعقلها  بقلبها  تتحرك 
معنى.  بــدون  حياة  يعيش  أن  لإلنسان  بالنسبة 
إلينا إليــجــاد حــل لهذه  ــور  األمـ زمـــام  يــعــود  لــذلــك، 
المسألة الحاسمة داخلًيا من خالل البحث عن اتجاه 
خالل  من  فيرجيلي،  برتران  سيساعدنا  لوجودنا. 
العصور  من  الفالسفة،  معظم  أفكار  داخــل  رحلة 
القديمة إلى يومنا هذا، ولكن أيًضا بالنزول عميقا 
ليثبت  والصوفيين...  والشعراء  الُكّتاب  كنوز  إلى 
فقط  تخضع  الكون،  في  خلقت  كائنات  لسنا  أننا 
على  الكتاب  يحتوي  والــضــرورة.  الصدفة  لقطبي 
ومناقشات  تــاريــًخــا  تخترق  وروحــيــة  فكرية  طــاقــة 
البشري بكل تنوعه  التفكير  التي أسست  لألفكار 

ومشاربه.

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

- الكتاب: اإلمبراطورية الجديدة
- المؤلف: برونو لومير

- الناشر: دار غاليمار، فرنسا، 2019
- عدد الصفحات: 112 صفحة

برونو  للمفكر  الجديدة  اإلمبراطورية  كتاب  يطرح 
ال  وهــو  أوروبـــا.  اختفاء  إمكانية  عن  فرضية  لومير 
المشروع السياسي.  المشتركة بل  يقصد السوق 
ــقــوى االنــفــصــالــيــة قــويــة عــلــى اإلطـــالق  ــم تــكــن ال ل
الداخلية  التوترات   :1957 لعام  رومــا  معاهدة  منذ 
آخذة في  األوروبــي  االتحاد  في  األعضاء  الدول  بين 
المتحدة مغادرة  المملكة  قررت  الظهور، في حين 
االتحاد. لكن قبل كل شيء، تفرض المواجهة بين 
على  تتصارعان  اللتين  والصين،  المتحدة  الواليات 
خياًرا  المالية،  والقوى  التكنولوجيا  على  السيطرة 

جذرًيا بين أوروبا ذات السيادة وأوروبا الخاضعة.
قارة  أيضا.  قوتها  لتأكيد  ــا  ألوروب الوقت  حــان  لقد 
ــا، وبـــحـــدود حــقــيــقــيــة، وقـــوة  غــنــيــة بــتــنــوع دولـــهـ
أنها  كما  الصناعي،  االبتكار  تفضل  تكنولوجية، 
قادرة على خلق فرص عمل وتدريب مئات الماليين 
قــوة في  ــا  أوروبـ تكون  أن  يمكن  األوروبــيــيــن.  مــن 
االقتصادية  مصالحها  عــن  تــدافــع  الــســالم،  خدمة 
فهي  مؤسساتها  عن  تدافع  وكما  والعسكرية، 

تدافع أيضا عن مواطنيها.
السياسي  مشروعها  تحدد  أن  أوروبــا  على  يجب 
والعشرين  ــحــادي  ال الــقــرن  فــي  نفسها  وتــفــرض 
األسوأ،  ألوروبــا  يتوقع  كتاب  جديدة.  كإمبراطورية 
من  ــا  ــ أوروب غــيــرت  إذا  بــاألفــضــل  يتنبأ  أيــضــا  لكنه 

الحالية. سياستها 
--------------------------------

آخر اإلصدارات الفلسفية باللغة اإلنجليزية 
محمد الشيخ

- الكتاب: ما العرق؟.. أربع رؤى فلسفية
- المؤلف: تأليف جماعي

- الناشر: جامعة أوكسفورد، 2019

ــات تــحــظــى  ــيـ ــرقـ ــعـ ــعــــرق والـ ــ ــأ مـــســـألـــة ال ــفــت ــا ت مــ
بـــالـــمـــنـــاقـــشـــات الـــســـيـــاســـيـــة واإليـــديـــولـــوجـــيـــة 
عن  اليوم  يتحدثون  العديد  أن  ذلك  واالجتماعية. 
التمييز العرقي وعن سياسة العرق وعن العالقات 
االنــدمــاج  وعــن  العرقي  العنف  وعــن  األعـــراق  بين 
الذي  ما  تــرى  أوال:  نتساءل،  دعنا  لكن،  الــعــرقــي... 
موضوع  هو  أم  اجتماعي  بناء  أهو  العرق؟  يكونه 
عليه  تقادم  مفهوم  ترى،  يا  هو،  وهل  بيولوجي؟ 
الزمان وأصابه بالخرف، أم يمكن الحديث عنه اليوم 
حديث البيولوجيا والوراثة وأنواع أخرى من البحوث 
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الجارية؟ وقبل هذا وذاك: هل العرق أمر واقع؟ في 
ومنظري  الفالسفة  من  أربعة  يعمد  الكتاب،  هذا 
الــعــرق إلــى الــتــجــادل حــول أفــضــل اإلجــابــات التي 
مطبقين  التساؤالت،  هذه  عن  نقدمها  أن  يمكن 
العدالة  ومــبــادئ  فلسفية  نظر  وســائــل  ذلــك  فــي 
البيولوجيا  اكتشافات  فحص  أجل  من  االجتماعية 
من  واحد  وكل  الصدد.  بهذا  االجتماعية  والعلوم 
الفيلسوفة  تدافع  وبحججه:  بتصوره  يدلي  هؤالء 
العرق  أن  فكرة  عــن  هاسالنغر  سالي  األمريكية 
الفيلسوف  ويــدافــع  اجتماعية-سياسية.  حقيقة 
ليس  العرق  أن  فكرة  عن  جيفرز  شيك  األمريكي 
أيضا وبدرجة  أمرا سياسيا مقضيا، وإنما هو  فقط 
أساسية شأن ثقافي. ويستقصي فيلسوف العلم 
سبنسر  كايشاون  األمريكي  والعرق  والبيولوجيا 
بيولوجية.  حقيقة  العرق  فكرة  كانت  إذا  ما  فكرة 
كما أن الفيلسوف األمريكي جوشوا غالسغو يفند 
إن كان هو  أنه حتى  العرق حقيقة، ويرى  أن  فكرة 
بالحقيقة  وال  االجتماعية  بالحقيقة  فما هو  حقيقة، 
يقدم  الفالسفة  البيولوجية. وكل واحد من هؤالء 
اعتراضات  عن  ويجيب  عنها  ويدافع  نظره  وجهة 

اآلخرين في حوار شيق وحي ومثمر.

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

عن  يعرفوه  أن  الفالسفة  يلزم  الــذي  ما  الكتاب:   -
الحقيقة 

- المؤلف: فريد ستاوتالند
- الناشر: دو غريتر، 2019

العالم  هذا كتاب جمع عن فيلسوف مجهول في 
رأي  له  أذيــع  وال  مفرد  كتاب  له  يترجم  لم  العربي 
األمريكي من أصل  بالفيلسوف  األمر  يتعلق  واحد. 
فيلسوف  وهو   .)2011 )ت  ستاوتالند  فريد  نرويجي 
ــوه فــلــســفــة الفعل  مــعــاصــر يــعــد وجــهــا مــن وجــ
جماع  ضم  تم  الكتاب  هــذا  وفــي  اللغة.  وفلسفة 
واللغة  الحقيقة  مواضيع  فــي  األســاســيــة  مقاالته 
الكتاب،  هــذا  يــوفــر  ثمة  ومــن  والــذهــن.  والــفــعــل 
على  االطالع  يريد  لمن  تالمذته،  الذي جمعه بعض 
التي  الفلسفية  اإلشــكــاالت  ألهــم  مفتاحا  أفــكــاره، 
شبه  يــزال  ال  الــذي  الفلسفي  عمله  في  بها  عني 
ــواره العميق  الــيــوم، وذلـــك فــي حــ إلـــى  مــجــهــول 
منهم  سيما  ال  العصر؛  فالسفة  أهــم  مع  والمثمر 
لودفيغ فيتجنشتاين ودونالد دافيدسون، محاوراه 
المفضالن، كما يقدم هذا الكتاب صورة ضافية عن 

أهم قضايا الفلسفة التحليلية المعاصرة.

فلسفة  فــي  الــيــوم  الــدائــرة  النقاشات  الــكــتــاب:   -
الدين

- المؤلف: تأليف جماعي بتنسيق بول درابر 
- الناشر: راوتليدج، 2019

هذا كتاب في فلسفة الدين. وفلسفة الدين فحص 
ومعتقداته.  ومبادئه  الــديــن  مفاهيم  فــي  نقدي 
أنــه مــحــافــظ، وهي  الــديــن فــي  وهــي تختلف عــن 
وتقليده  سلطته  عن  الدين  تستفسر  راديكالية 
إشكاالت  الدين  فلسفة  تثير  ثمة  ومن  وعقيدته. 
والكتاب  وعــوالــمــه.  الــديــن  مساءلة  فــي  أساسية 
عالمنا  فــي  الــديــن  أمــر  فــي  النظر  يريد  مــن  ضالة 
الدين  اليوم. وقد حررته طائفة دولية من فالسفة 
حول معنى الدين واهلل والمطلق والحقيقة األخرى 
فكيف؟  كان  وإن  يتقدم؟  الدين  هل  النهائية:  أو 
التحقق؟  ممكنة  فــكــرة  ــرويـــة  األخـ الــحــيــاة  وهـــل 
حياة  ثمة  وهل  البشر؟  بسعادة  الرب  يعنى  وهل 
الربوبية  مذهبي  تجاوز  يمكن  وهل  الموت؟  بعد 
ممكنة  بدائل  من  ثمة  وهل  معا؟  المادي  واإللحاد 
لهما؟ يفتتح الكتاب ببسط رؤية شاملة عن حقول 
جماع  بمثابة  يعد  بفصل  ويختتم  الدين،  فلسفة 

القضايا المطروحة في الكتاب برمته.
--------------------------------

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية 
عز الدين عناية

- الكتاب: اإلسالم الرأسمالي
- المؤلف: إميليانو لورانسي.

- الناشر: منشورات مانيفستو ليبري )روما(، 2019
- عدد الصفحات: 111 صفحة

الرأسمالية  مظاهر  على  الضوء  الكتاب  يسّلط 
مؤلّفه  ويعتبر  اإلسالمي.  العربي  السياق  ضمن 
التواصل،  اجتماع  لورانسي، أستاذ علم  إميليانو 
أن  استطاعت  اإلسالمية  السياسية  ظم  النُّ أن 
الرأسمالي،  النظام  مع  متآلفة  مجتمعات  تبني 
في  أو  لالقتصاد  الــكــبــرى  التوجهات  فــي  أكـــان 
بالخصوص  الكاتب  يحّلل  العامة.  الحياة  مظاهر 
ــحــاصــل ضــمــن تــجــربــة الــعــربــيــة  هـــذا الـــتـــزاوج ال
السياسية  الخيارات  ذلك  متناوال في  السعودية، 
للرأسمالية  أنموذجا  للبلد بوصفها  واالقتصادية 

اإلسالمية وفق رأي المؤلف.

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

- الكتاب: عزلة البابا فرنسيس
- المؤلف: ماركو بوليتي

- الناشر: منشورات التيرسا )باري-إيطاليا(، 2019
عدد الصفحات: 237 صفحة

كبار  مــن  بوليتي  مــاركــو  الــكــتــاب  ــف  مــؤلِّ ــّد  ــَع ُي
الــمــتــخــّصــصــيــن فـــي الـــشـــأن الــفــاتــيــكــانــي. في 
المستِعرة  الــحــرب  بوليتي  يــرصــد  هــذا  مــؤلّــفــه 
البابا فرنسيس وصرفه  لتركيع  الفاتيكان  داخل 
عقب  أتــى  التي  الكبرى  اإلصالحية  الخيارات  عن 
وإتمامها.  لخوضها  راتسينغر  المستقيل  خلفه 
ــجــنــوب، جــراء  ــا ال ــاب هــل ســيــلــحــق فــرنــســيــس، ب
راتسينغر  بسلفه  بالكنيسة  المتحكم  اللوبي 
ويستقيل، أمام حّدة التدافع في الوسط الديني 
الفاتيكاني؟ ذلك ما يحاول بوليتي توضيحه في 

هذا الكتاب القّيم.
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