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رسالة  الخارج  في  العمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
المؤسسات  عمان:  في  الخارجية  »السياسة  بعنوان  دكتوراه 
والممارسة«، قدمها الدكتور ماجد بن هالل بن علي الخليلي 

لجامعة فلوريدا الدولية، سنة 2005.
يذكر الباحث في ملخص دراسته أنَّ الهدف من هذه الرسالة 

هو توثيق وتحليل السياسة الخارجية
لسلطنة ُعمان من أوائل القرن العشرين إلى عام 2004. وينوه 
الباحث بأنه غالبًا ما يفترض أنَّ حقبة ما قبل 1970 ال تستحق 
اليوم.  العمانية  السياسة  عمل  طريقة  لفهم  شاماًل  تحقيقًا 
الخارجية  للسياسة  أجل فهم شامل  أنَّه من  الباحث  ويجادل 
لمشاركة  التاريخي  التحليل  فإنَّ حدود   ،1970 عام  لُعمان منذ 
عندما   ،1930 عام  إلى  ُتدفع  أن  يجب  والدولية  اإلقليمية  عمان 
كانت  والبالد  السلطة،  تيمور  بن  سعيد  السلطان  تولى 

مقسمة بما كان يعرف بـ«اتفاقية السيب« . 
ويؤكد الباحث أنَّ دراسته تضطلع بتحليل نقدي لتلك الفترة 
لتفنَد رواية سائدة وغير دقيقة إلى حد كبير ألحداث قبل عام 
هذا  وتستخدَم  الفترة،  لتلك  حقيقيا  تفسيرا  وتسرَد   ،1970
السرد ديباجًة التجاهات السياسة الخارجية الالحقة وُمبادراتها. 
الدراسات  في  ثغرات  ُتغطي  أطروحته  أنَّ  الباحث  ويضيف 
الناتجة عن عدم وجود أي مواد توثق سياسة مسقط الخارجية 

خالل الفترة من 1996 إلى 2004 أو تحللها. 
حديثًا  وتحليال  جديدة  معلومات  توفر  األطروحة  هذه  أنَّ  كما 
القوى  تنافس  ذلك  في  بما  المنطقة،  في  الدولية  للعالقات 
وبريطانيا،  المتحدة  الواليات  بين  المنافسة  خاصة  العظمى، 
ومواقف الدول الرئيسية الفاعلة مثل إيران والمملكة العربية 

السعودية والعراق.
ويؤكد الباحث أنَّ استخدام تحقيق تاريخي دقيق أمر ضروري 
جعل  فقد  وعليه،  األطروحة؛  لهذه  المركزية  القضية  لدعم 
اإلرشيفية  المواد  على  حصرًيا  يستند  منها  كبيًرا  قسمًا 
التي جمعها من مكتب السجالت العامة البريطانية، وجامعة 

أكسفورد، ومكتبة الكونجرس األمريكية. 
تضمن  وخاتمة؛  فصول  خمسة  من  الدراسة  هذه  تتكون 
الثاني  الفصل  وتناول  ومنهجيتها،  ُمقدمتها  األول  الفصل 
حكم  الثالث  الفصل  واستعرض  وتاريخها،  ُعمان  جغرافية 
سياسية  أحداث  من  صحبه  وما  تيمور  بن  سعيد  السلطان 
داخلية، وناقش الفصل الرابع السياسة الخارجية لعمان خالل 
هذه  األخير  الفصل  درس  بينما   ،1989 إلى   1970 من  الفترة 

السياسة خالل الفترة من 1990 إلى 2004. 
المأمون  »من  المهمة:  الدراسة  خاتمة هذه  الباحث في  يقول 
وما   2005 عام  من  لعمان  الخارجية  السياسة  أن  نفترض  أن 
عليها  كان  التي  لتلك  مماثلة  خصائص  ستعرض  بعده 
العقد السابق؛ أي التحالف الوثيق مع الواليات المتحدة والقوى 
بين  توازن  تحقيق  إلى  فيه  تسعى  الذي  الوقت  في  الغربية، 
الخصوص  وجه  وعلى  المنطقة.  في  الكبرى  اإلقليمية  القوى 
تصعيد  عدم  إلى  تسعى  زالت  وما  مسقط  سعت  إيران،  مع 
ُعمان  ستظل  العربية،  الجزيرة  شبه  وفي  المحتمل.  الصراع 
الخليج  لدول  التعاون  مجلس  منظومة  داخل  قويا  مدافعا 
المجلس.  قيادة  تحت  الكبير  العسكري  التوسع  عن  العربي 
العربية  للحركات  عرضة  األخرى  الخليج  دول  ستظل  وبينما 
إسقاطها،  أو  الدولة  تجاوز  إلى  تسعى  التي  اإلسالمية  أو 
الذي يتسم به الشعب  التميز  فإنَّ عمان ال تبدو ضعيفة؛ ألن 
العماني من حيث الوعي الديني والتاريخي يشكل عائقًا أمام 
النداءات والهويات السياسية العابرة للحدود أكانت قومية أم 

إسالمية«. 
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االقتصاد الديني في الهند

سريا آير
محمد السالمي *

لم يكن الدين هدفًا شائعًا للتحليل االقتصادي لذلك يعد مجاال جديدًا نسبيا. ومع ذلك، يمكن ألدوات االقتصاد أن تقدم رؤى 
عميقة حول كيفية تنافس المجموعات الدينية، ومن حيث تقديم الخدمات االجتماعية، والتواصل مع فئات المجتمع، وطبيعة 
األديان ومدى انتشارها. تضع سريا آير هذه األدوات الستخدامها في دراسة مبتكرة ومنهجية للهند، واحدة من أكثر الدول 
والتعليم  المساواة  النمو وعدم  يؤثر  آير كيف  الهند« تستكشف  الديني في  »االقتصاد  العالم. في كتاب  دينيًا في  تنوًعا 

والتكنولوجيا واالتجاهات االجتماعية على الجماعات الدينية.

حيث اأجرت اآير م�سًحا حلوايل 600 منظمة دينية يف 
�سبع واليات لتك�سف عن الطرق العديدة التي تتفاعل 
ب��ه��ا االأدي������ان م���ع ال��رف��اه��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة وال�����س��راع 
الهند  اقت�ساد  حترير  بعد  اأن��ه  واأو�سحت  ال�سيا�سي. 
يف عام 1991، زادت املنظمات الدينية ب�سكل كبري من 
الدولة.  تراجع  عن  عو�ض  مما  للخدمات،  تقدميها 
اأك��ر  الديني  العنف  اأن  اإىل  اأي�ساً  اآي��ر  بيانات  ت�سري 
وذلك  اأعلى،  االقت�سادي  النمو  يكون  عندما  �سيوعاً 
على ما يبدو الأن النمو يزيد من عدم امل�ساواة، والذي 
العداء  لت�سجيع  الطائفيون  ال�سيا�سيون  ي�ستغله  قد 
جتاه االأديان االأخرى. ومبا اأن عدم امل�ساواة يوؤدي اإىل 
اال�ستقطاب االجتماعي، ت�سبح العقائد الدينية اأكر 
بيانات  يف  باالأمل  مفعمة  اأمناًطا  هناك  لكن  تطرًفا. 
عام،  ب�سكل  الدينية،  املنظمات  تلعب  حيث  ا  اأي�سً اآي��ر 
واالقت�سادية يف  االجتماعية  التنمية  يف  اإيجابياً  دوراً 

الهند، وم�ساركة املراأة يف احلياة الدينية يف ازدياد. 
وغريها  الهند  عن  ليعلمنا  الكثري  لديه  الكتاب  هذا 
من املجتمعات التعددية يف العامل، وعن دور االقت�ساد 
ف�سريا  امل��ج��ت��م��ع��ات.  ديناميكيات  وب��ن��اء  االع��ت��ق��اد  يف 
جامعة  يف  كاثرين  �سانت  كلية  يف  حما�سرة  ه��ي  اآي��ر 
الديني  االقت�ساد  حول  اأعمالها  وتتمحور  كامربدج، 

والدميوغرافيا الدينية يف الهند. 
لكن  ن�سبياً،  جديد  فرعي  كحقل  الديني  االقت�ساد   
درا�سة الدين بحد ذاتها قدمية، فقد مت مناق�ستها يف 
الفل�سفة  �سيما  ال  االأخ��رى،  التخ�س�سات  العديد من 
والالهوت والتاريخ واالأنروبولوجيا وعلم االجتماع، 
واملعتقدات  الدين  لتقوله عن  الكثري  لديها  اإن  حيث 
التعاريف  تعترب  لالقت�ساديني،  بالن�سبة  الدينية. 

العديد  هناك  الريا�سية.  النمذجة  لعملية  اأ�سا�سية 
مو�سوعي  بع�سها  للدين.  املختلفة  التعريفات  م��ن 
وال���ب���ع�������ض االآخ�������ر وظ���ي���ف���ي، ل���ذل���ك ال ي���وج���د ب��ني 
اجلوهرية  التعاريف  للدين.  مقبول  تعريف  العلماء 
كنظام  اأو  كفل�سفة  ال��دي��ن  يف  التحقيق  تعني  للدين 
للمعتقدات، وا�ستخدام هذا يف حماولة لفهم العامل. 
على �سبيل املثال، يرى الفيل�سوف الهندي، �سرفيبايل 
التجربة  ع��ن  تعبري  »ه���و  ال��دي��ن  اأن  راداك��ري�����س��ن��ان، 
االجتماعي،  لتطوره  �سجل  وهو  ما،  الروحية جلن�ض 
وهو عن�سر اأ�سا�سي يف املجتمع الذي وجد فيه«. تركز 
التعريفات الوظيفية على ما يفعله الدين لالأ�سخا�ض 
اأو  اجتماعًيا  دعمهم  اأو  حياتهم  يف  دوره  حيث  م��ن 
للدين.  م�سهورة  تعريفات  هناك  بالطبع  و  نف�سًيا. 
والكتاب  الباحثون  توقع  ع�سر،  الثامن  ال��ق��رن  منذ 
من غاليليو وفولتري اإىل مارك توين انقرا�ض الدين 
كل  م��ع  خ��ا���ض.  ب�سكل  االأدي�����ان  بع�ض  اأو  ع���ام  ب�سكل 
با�ستمرار  الدين  ينمو  وال�سلبية،  االإيجابية  عواقبه، 
ال���دوام. وع��الوة على ذل��ك، منت الديانات التي  على 
كانت تعترب يف يوم من االأي��ام منقر�سة يف اأع��داد من 

اأتباعها واأهميتها العاملية. 
تنويع »منوذج  الهند على  الدينية يف  املنظمات  تعمل 
عملها« للحفاظ على والء اأتباعها واجتذاب املتعبدين 
اجلدد. للنظرية االقت�سادية الكثري لتقدمه يف درا�سة 
الدين املعا�سر واالأ�سواق الدينية يف البلدان النامية. 
للحفاظ  املبتكرة  باالأفكار  ال�سركات  حتلم  ما  غالباً 
�سيء، يف  كل  بعد  ج��دد.  وج��ذب عمالء  العمالء  على 
بيئة تناف�سية، من املهم اأن تربز من احل�سد للم�سي 
قدًما يف ال�سوق. االآن، اأظهر بحث جديد اأنَّ املنظمات 

كان  ال��واق��ع،  ج���داً. يف  ت��ك��ون خمتلفة  ق��د ال  الدينية 
العلماء مهتمني منذ زمن بعيد بكيفية تغري االأديان 
مب����رور ال���وق���ت م���ع ت��غ��ري امل��ج��ت��م��ع. م���ن امل��الح��ظ��ات 
ال�سائعة اأن االأديان تثبت املرونة والقدرة على التطور. 
ولكن ما الذي يحدد هذه القدرة على التكيف وكيف 
با�ستخدام  املوؤ�س�سات جلذب »عمالء« جدد؟.  تتناف�ض 
اأن���ه مع  البحث  اأظ��ه��ر  االق��ت�����س��ادي��ة،  النظريات  ه��ذه 
زيادة عدم امل�ساواة يف الدخل، يطلب الفقراء املزيد من 
توفر  الدينية  املنظمات  واأن  الدينية،  غري  اخلدمات 
الطلب يف  اال�ستجابة لهذا  هذه اخلدمات من خالل 

�سوق ديني تناف�سي.
ل��ي�����س��ت ال��ه��ن��د ف��ق��ط دول�����ة ت��ت��م��ي��ز ب��ت��ع��دد االأدي�������ان، 
على  فقط  يعتمد  ال  معني،  دي��ن  الأي  بالن�سبة  ولكن 
مثل  فوائد  على  ا  اأي�سً ولكن  املجموعة  اأيديولوجية 
الرعاية  وخدمات  الغذاء  وتوزيع  وال�سحة،  التعليم 

االأخرى.
تظهر  الكاتبة،  تقول  كما  التناف�سية،  البيئة  ه��ذه  يف 
االقت�سادية  اال�ستجابات  نف�ض  الدينية  اجل��م��اع��ات 
ال��ع��ق��الن��ي��ة م��ث��ل االأع����م����ال ال��ت��ج��اري��ة ل��ل��ت��غ��ريات يف 
التي  واالقت�سادية  واالإيكولوجية  ال�سيا�سية  البيئات 
تعمل فيها. و ت�سري نتائج امل�سح اأن االأديان تزيد ب�سكل 
كبري من توفريها للخدمات الدينية وغري الدينية. 
اأو  فمن ناحية، قد تقدم املنظمات تف�سريات للعقيدة 
ممار�سات جديدة متيزها عن املنظمات االأخرى. ومن 
هذه  مثل  حتقيق  ي�سعب  م��ا  غالباً  العملي،  املنظور 
النتائج  اإح��دى  كانت  اأخ��رى،  ناحية  التغيريات. ومن 
الرئي�سية للم�سروع هي التنويع امللحوظ يف اخلدمات 
غ���ري ال��دي��ن��ي��ة: ال��ت��ع��ل��ي��م ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر، 
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وامل��ع�����س��ك��رات ال�����س��ح��ي��ة، ودرو������ض اخل��ي��اط��ة، ودرو����ض 
للفقراء  امل�����س��اع��دات  ت��ق��دمي  و  الريا�سية،  التمارين 
مع  جنب  اإىل  جنبا  ال�سغرية  امل�����س��روع��ات  واإق���را����ض 
اأن العديد من االأن�سطة قد  اخلدمات الدينية. يبدو 
ن�ساأت ا�ستجابة ل�سد الفجوة يف الرعاية االجتماعية. 
ال�سحية مثل  الرعاية  برامج  ونتيجة لذلك، ظهرت 
املخدرات،  من  التاأهيل  اإع��ادة  وبرامج  بالدم،  التربع 
وخم���ي���م���ات ال��ت��ط��ع��ي��م، واال���س��ت��ج��اب��ة ل��الح��ت��ي��اج��ات 
غري  ال��ع��م��ل  و���س��ب��ك��ات  امل�����س��ن��ني،  دور  م��ث��ل  املجتمعية 
التعليم  اإىل  ُينظر  االأرملة.  رعاية  وبرامج  الر�سمية، 
اأن���ه جم��ال ميكن ت��ق��دمي اخل��دم��ات فيه،  ��ا على  اأي�����سً

باالإ�سافة اإىل التعليم احلكومي اأو بداًل منه.
وت�������س���ري اآي������ر اإىل اأن������ه ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن م��الح��ظ��ة 
املقدمة،  اأن��واع اخلدمات  االأدي��ان يف  االختالفات بني 
جن��د اأن امل��ج��م��وع��ات تعمل ان��ط��الق��اً م��ن ال��رغ��ب��ة يف 
فيها  تتوفر  التي  االأم��اك��ن  يف  وامل�ساعدة  اخل��ري  عمل 
ا�ستجابة  واأي�����س��اً  اأق���ل،  ب�سكل  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات 
ال  اآي��ر  توؤكدها  التي  االإيثارية  امليزة  ه��ذه  ملناف�سيها. 
االأحيان يف  اأن��ه يف كثري من  بها غالباً، حيث  ُيعرتف 
الفقرية،  البلدان  يف  والتنمية  الدين  حول  املناق�سات 
ومن ال�سائع ت�سليط ال�سوء على العديد من النتائج 
امل��ق��اب��ل، توؤكد  ال��دي��ن. يف  ي��ول��ده��ا  ق��د  ال��ت��ي  ال�سلبية 
العديد  يلعبه  ال��ذي  االإي��ج��اب��ي  ال���دور  ال��درا���س��ة على 
امل��ح��ل��ي��ة من  ال��دي��ن��ي��ة يف جمتمعاتها  امل��ن��ظ��م��ات  م��ن 
ال�سرورة  املال االجتماعي ومعاجلة  راأ�ض  بناء  خالل 

االقت�سادية يف الهند.
الهند يف خ�سم منو اقت�سادي وا�سح ومن املتوقع اأن 
تكون واح���دة م��ن االق��ت�����س��ادات ال��رائ��دة يف ال��ع��امل يف 
غ�سون ع�سر �سنوات، ولكن البالد تتميز اأي�سا بزيادة 
عدم امل�ساواة يف الدخل. وتعتقد الدكتورة اآير اأن هذا 
الدين  ومرونة  املبتكر  لل�سلوك  التف�سريات  اأح��د  هو 
امل�ساواة يجعل  اإن وجود عدم  اأنحاء البالد.  يف جميع 
توفري اخلدمات الدينية وغري الدينية اأكر من قبل 
املنظمات الدينية عن غريها من املوؤ�س�سات التطوعية.
رك����زت م��ع��ظ��م ال��ب��ح��وث يف االق��ت�����س��اد ال��دي��ن��ي على 
يدر�ض  ج��دي��دة،  بيانات  توافر  وم��ع  املتقدمة.  ال��دول 
زمنية  ف���رتات  يف  معينة  دي��ان��ات  االآن  االق��ت�����س��ادي��ون 
التجربة  هذه  من  ي�ستفيدون  كما  خمتلفة،  تاريخية 
املعا�سرة.  النامية  املجتمعات  يف  الدينية  ال�سبكات  يف 
ركزت هذه االأدبيات على ال�سراع وعلى التعاون الذي 
امل��وا���س��ي��ع  ب��ع�����ض  ال���دي���ن، ح��ي��ث مت مناق�سة  اأوج�����ده 

على  والنزاع  وال�سيا�سة  والتجارة  ب��االإره��اب،  املتعلقة 
بع�ض  ربطت  دينيا.  املقدمة  االجتماعية  اخل��دم��ات 
االأعمال النظرية الدين وال�سيا�سة على �سبيل املثال، 
كيف كان لدى ال�سا�سة حافز التخاذ موقف متطرف 
ب�ساأن ق�سايا قد حتظرها بع�ض االأديان مثل االإجها�ض 
االأ�سا�سيني  موؤيديهم  حث  اأج��ل  من  املثليني،  زواج  اأو 
ال�سوء  التجريبية  الدرا�سات  ت�سلط  الت�سويت.  على 
على االأهمية ال�سيا�سية للزعماء الدينيني. على �سبيل 
للزعماء  ال�سيا�سية  ال��ق��وة  ب��اأن  ال��ت��اري��خ  يقدم  امل��ث��ال، 
رك��ود  هناك  يكون  عندما  مهمة  تكون  ق��د  الدينيني 
اقت�سادي. وتقول الكاتبة اإنه خالل الفي�سانات التي 
النيل،  لنهر  الطبيعية  الفي�سان  اإىل م�ستويات  متيل 
ازدادت خم�س�سات الهياكل الدينية، مقارنة بالهياكل 
عر�سة  اأق��ل  الدينية  ال�سلطات  كانت  كما  العلمانية. 
لالإقالة  عر�سة  اأق��ل  الق�ساة  ك��ان  كما  لال�ستبدال. 
من قبل امللك اأو اال�ستقالة عندما كان في�سان النيل 
مرتفعا اأو منخف�سا ب�سكل غري طبيعي. ويرجع ذلك 
اإىل اأن في�سانات النيل زادت من امليل اإىل اال�سطرابات 
اأن ين�سق الزعيم الديني ثورة.  االجتماعية واإمكانية 
تعجل  االقت�سادية  االأزم����ات  اأن  اإىل  النتائج  ت��ذه��ب 
ميزان  تعطل  الأنها  االأوت��وق��راط��ي��ة  االأنظمة  بانهيار 

القوة ال�سيا�سية. 
ج��دول  ث��غ��رات يف  ع��دة  وج��ود  اإىل  الكاتبة  ت�سري  كما 
اأبحاث علم االقت�سادي الديني، كانت الفجوة  اأعمال 
االأوىل هي اأن اأبحاث االقت�ساد قد »ا�ستبعدت« جوهر 
الدين ومل تعط فكرة كافية ال�ستخدام مفاهيم دين 
اأو�سع يف مناذج ر�سمية . والفجوة الثانية هي اأن عدم 

اليقني الديني مل يتم حتليله ر�سمياً. والفجوة الثالثة 
تكوين  ع��ن  الكثري  يقولوا  مل  االقت�ساديني  اأن  ه��ي 
االأدي��ان.  جلميع  اأ�سا�سية  املعتقدات  اأن  رغم  العقيدة، 
اإذا كان التقدم املحرز على هذه  اأنه  وال يزال اجلدال 
اإىل  فقط  يحتاجون  ال  االقت�ساديني  ف��اإن  ال��ث��غ��رات، 
الرتكيز  من  مزيد  اإىل  يحتاجون  بل  اأف�سل،  من��اذج 
ب��داأه علماء االجتماع يف  الذي  التجريبي  العمل  على 
اأنه مت حتقيق تقدم يف التو�سل  اإال  اآير  الدين. توؤكد 
اإىل مناذج اأف�سل واختبارها جتريبًيا يف الدين. ولكن 

ال يزال الطريق طويال ل�سد هذه الثغرات. 
واالأهم من ذلك، اأن هناك املزيد من العمل الذي يجب 
القيام به، الأنه اإذا در�سنا تاريخ الب�سرية باأكمله، فقد 
�سوق  الدين منه على ح�ساب  ب�سبب  اأك��ر  اأنا�ض  مات 
اأن  يجب  وحدها  الب�سيطة  احلقيقة  وه��ذه  االأ�سهم. 
تربر اهتمام االقت�ساديني امل�ستمر يف درا�سة العواقب 
االجتماعية واالقت�سادية للدين. و�سواء اأحببنا ذلك 
هائلة عرب  ق��وة  ك��ان  ال��دي��ن  اأن  تبقى احلقيقة  اأم ال، 
التاريخ، يف جميع اأنحاء العامل، وما زال ميار�ض نفوذه. 
ت�سيطر  التي  امل��وارد  اإىل  وبالنظر  القرون،  مر  فعلى 
عليها االأديان و�سلطتها على االأفراد وعقولهم، يجب 
كبرية.  اقت�سادية  ع��واق��ب  هناك  تكون  اأن  نتوقع  اأن 
وبالطبع، فاإن االأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها لدرا�سة 
اأن��ه  كما  �سلة،  وذات  ودق��ي��ق��ة  علمية  �ستبقى  ال��دي��ن 
ا يف كيفية حتويل مثل هذه  يجب علينا اأن نفكر اأي�سً
عملية،  اقت�سادية  اأفكار  اأو  �سليم،  حد�ض  اإىل  النتائج 
اأو �سيا�سة اجتماعية ذات �سلة بالتيار احلايل، وت�سور 
عام حلالة ديانات العامل. وللم�سي قدًما، قد يحتاج 
االقت�ساد والدين اأن يكونا اأقرب بكثري مما قد يعتقد 
البع�ض. قدمت لنا �سريا اآير مناق�سة اإبداعية وغنية 
توفري  على  واآث��اره��ا  الهند  يف  الدينية  الثقافة  ح��ول 

اخلدمات االجتماعية والتنمية االقت�سادية. 
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الفلسفة اإلسالمية في صراع:

 من الرازي والفارابي إلى ابن مسكويه-تأليف جماعي

رضوان ضاوي *
جاء كتاب »الفلسفة اإلسالمية في صراع من الرازي والفارابي حتى ابن مسكويه )الجزء الثاني(« تتمة لمشروع علمي تعريفي 
للفلسفة اإلسالمية في المجال الثقافي األلماني. وكانت األسئلة المحورية والمشتركة التي طرحتها الدراسات المكّونة لهذا 
الباحثان  الكتاب هي: ما هي الفلسفة اإلسالمية؟ وهل يستطيع المسلمون المجادلة حول األسئلة الفلسفية؟ -لقد طرح 
األساس  هذا  وعلى  اإلسالمية«،  »الفلسفة  كتب  سلسلة  من  الثاني  الجزء  هوفمان«  فلفريد  و«مراد  مرتظى«  سمير  »محمد 
ضّم هذا الكتاب »الفلسفة اإلسالمية في صراع من الرازي والفارابي إلى ابن مسكويه )ج2(« خمس دراسات مطّولة لمجموعة 
من الباحثين في الدراسات اإلسالمية والفلسفة والفكر اإلسالميين في الجامعات األلمانية. حيث عالج أيضًا كل من »المهدي 

أصفهاني« و«بشرى ييسل« هذه الظاهرة عبر التاريخ اإلسالمي.

اأّما يف املقّدمة النقدية التي ت�سّدرت هذا الكتاب، فقد   
االإ�سالمي يف  الّدين  باأن  »اإ�سيفيت بوالت«  الباحث  كتب 
الغرب ال يرتبط عادة بتقليد املواجهة الفل�سفية واجلدل 
الفكري حيث ميكن تقليدياً اأن جند جمموعة من االآراء 
يف  وال��وج��ود  احل��ي��اة  اأ�سئلة  ع��ن  املت�ساربة  وال��ن��ق��ا���س��ات 

جماالت الثقافة االإ�سالمية.
 وج��اءت مقاالت الباحث حممد �سمري مرتظى، خا�سة 
حالة  لتدر�ض  البداية  يف  الدين«  ناقد  »ال���رازي،  مقاله 
الرازي، وهو فيل�سوف من القرن التا�سع والعا�سر. اإّن ما 
يجعل القارئ االأملاين منده�ساً بهذا اخل�سو�ض هو كون 
االإ�سالمية، وكان  االأو�ساط  باالإحلاد يف  الرازي معروفاً 
وروؤاه  االإ�سالمي  فكره  طّور  وعليه  الدين،  ينتقد  دائماً 
ومعرفته باهلل وبالعامل من خالل ن�ساطه الفل�سفي. هذا 
االأمر ي�سبب فعاًل ده�سة كبرية لدى الباحثني والقّراء 
اأن��ه مل يكن  ة لدى اجلمهور االأمل��اين ال��ذي يعتقد  خا�سّ
االإ�سالمي عن  العامل  الفال�سفة يف  ليعرّب  هناك جمال 
ة ما تعّلق بالقناعات  اآرائهم واأفكارهم بحّرية تاّمة، خا�سّ
التع�سب  اأن  وُيفرت�ض  االإ���س��الم��ي.  ال��ع��امل  يف  الدينية 
موّجه  اخلاطئ-  وت�سوّرهم  راأيهم  ح�سب   - االإ�سالمي 
�سّد كل اأمناط العي�ض االأخرى اأو روؤى العامل املخالفة. 

وكل هذا اأ�سبح يف هذا الكتاب مو�سع ت�ساوؤل ونقا�ض. 
الفارابي  ال��رازي وهو  �ستتم ُمعاجلة معا�سر   بعد ذلك 
يف  ال��ث��اين«  »املعلم  امل�سلمون  اأ�سماه  وق��د  ترك�ستان،  من 
ع�سره، فاملعلم االأول هو اأر�سطو. و�سمي الفارابى »املعلم 
ب�سبب  واالإط���الق  اأر�سطو  االأول  للمعلم  ن�سبة  ال��ث��اين« 

اهتمامه باملنطق الأّن الفارابي هو �سارح موؤلفات اأر�سطو 
املنطقية. 

 هنا، يك�سف املوؤلفان، من خالل مقال »الفارابي، املعلم 
التي  وعظمتها  اليونانية  الفل�سفة  اأهمية  عن  ال��ث��اين« 
�سراع  اإن��ه  االإ�سالمي.  العامل  يف  تقليدًيا  اأر�سطو  مثلها 
بني ال�سرق والغرب ما زال م�ستمًرا حتى اليوم. ففي هذا 
املوؤلف عمل الباحثون على اإبطال فكرة اأنَّ دين االإ�سالم 
ال مُيكن التوفيق بينه وبني العقل. وهذا الكتاب يوؤطر 
ال��ق��راء  م��ن  ك��ان��ت  ���س��واء  االآراء،  م��ن  متنوعة  جمموعة 
امل�سلمني اأو غري امل�سلمني. والفارابي هو اأبو ن�سر حممد 
بن حممد بن اأوزلج بن طرخان الفارابي، ولد عام 260 
با�سم  وا�ستهر  ترك�ستان  اإقليم  ف��ى  ف���اراب  يف  ه�����/874م 
الفارابي ن�سبة اإىل املدينة التي عا�ض فيها. يعود الف�سل 
تاأثر  الفيزياء.  علم  اإىل  ال��ف��راغ  مفهوم  اإدخ���ال  يف  اإل��ي��ه 
ر�سد. و�سع عدة م�سنفات،  واب��ن  �سيناء  ابن  به كل من 
العلوم  واأ���س��ن��اف  اأن���واع  فيه  ح�سر  كتاب  اأ�سهرها  وك��ان 
الفل�سفة،  در����ض  ال��ع��ل��وم.  اإح�����س��اء  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  ويحمل 
بن  يوحنا  امل�سيحي  الطبيب  يد  على  والطب  واملنطق، 
والريا�سيات  ال��ع��ل��وم  م���واد  درا���س��ة  على  عكف  ح��ي��الن. 
واالآداب والفل�سفة واللغات وعلى االأخ�ض الرتكية وهي 
لغته االأ�سلية بجانب معرفته للغات العربية والفار�سية 
واليونانية. كما در�ض العلوم الل�سانية العربية واملو�سيقى 

واحتل مكانة بارزة بني العلماء، واالأدباء، والفال�سفة. 
امل��ق��ارن��ة بني  �ست�ستمر  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ق��ل��ي��ل��ة  ال��ف�����س��ول   يف 
ال��ف��اراب��ي واأف���الط���ون م��ن خ���الل م��ق��ال ب��و���س��را يي�سل 

املو�سوم ب�»معار�سة الد�ستور من املجتمع عند اأفالطون 
م�سكويه  اب��ن  عند  ال�سعادة  وراء  وال�سعي  وال��ف��اراب��ي«، 
»اب��ن  بعنوان  مقال  اأ�سفهاين  امل��ه��دي  مقال  خ��الل  م��ن 
مرتظى  �سمري  حممد  وم��ق��ال  االأخ���الق���ي«.  م�سكويه- 
بعنوان »ابن م�سكويه وامليول نحو ال�سعادة«. هكذا ميكن 
القول اإنَّ املجلد الثاين يف �سل�سلة »الفل�سفة االإ�سالمية« 
�سابق  وق��ت  يف  الفل�سفي  الفكر  يف  روؤى  القارئ  مينح  ال 
��ا حت��ي��زات ال��ق��ارئ االأمل���اين  فح�سب، واإمن����ا ي��اأخ��ذ اأي�����سً

ة بعني االعتبار. وامل�سلم اخلا�سّ
يرى الفارابي اأنَّ ال�سعادة ال تكون باملنافع احل�سية ولذة 
والكمال  ال�سعادة  بها  ننال  التي  بالفل�سفة  بل  التملك، 
والف�سيلة الكلية الكربى، وال تتم الفل�سفة اإال بت�سغيل 
على  احلكيم  ال��ع��ارف  ي�ساعدان  اللذين  واملنطق  العقل 
ال�سواب من اخلطاأ. ومن  واإدراك  االأ�سياء  التمييز بني 
هنا، فالعقل هو ال�سبيل الوحيد لتحقيق ال�سعادة واإدراك 
الت�سور  غ��رار  على  اليقينية  احلكمة  وت��ذوق  الف�سيلة 
الفارابي  وي��ت��ج��اوز  لل�سعادة.  واالأر���س��ط��ي  االأف��الط��وين 
ال�سعادة  يقرن  ال��ذي  �سيناء  اب��ن  ط��رح  ال��ث��اين  املعلم  اأو 
على  واالت��ك��ال  الدنيا  �سواغل  وت��رك  بالتفرد  وال��ك��م��ال 
بربط  وذل���ك  ت��ع��اىل،  �سبحانه  مر�ساته  نيل  ق�سد  اهلل 
لتكون مدينة �ساحلة  املدينة وتفعيلها  بتدبري  ال�سعادة 
بال�سرع  واال���س��ت��ه��داء  واحل��ك��م��ة  العقل  ق��وام��ه��ا  فا�سلة 
الرباين. فقد تاأثر الفال�سفة بفل�سفة اأفالطون واأر�سطو 
االب��ت��ع��اد  الي��ح��ب��ذون  وك��ان��وا  واالج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سيا�سية 
ال�سلبي ع��ن امل�����س��ارك��ة يف ت��دب��ري امل��دي��ن��ة وامل�����س��اه��م��ة يف 



شوال 1439 هـ - يونيو 2018م

5

اإ�سالحها، وال�سيما اأنَّ املدينة يف حاجة ما�سة اإىل اأبنائها 
املثقفني لتنوير اأهلها.

 يهاجم اأحمد بن م�سكويه )320-421ه�( النا�ض الذين ال 
يرون ال�سعادة اإال يف متعة االأكل وحالوة ال�سراب واإ�سباع 
وال�سعادة  االأ�سمى  والكمال  العليا  فالف�سيلة  الغرائز، 
اإال  ت��ت��م  ب��ال��ع��ق��ل. وال�����س��ع��ادة ال  اإال  ت��ن��ال  احل��ق��ي��ق��ي��ة ال 
باالجتماع والتعاون وامل�ساركة يف بناء املجتمع بداًل من 
الذي  وبالتايل،  املنعزلة.  االأماكن  اإىل  والهروب  الفرار 
يتعارك داخل املدينة وي�ساهم يف تدبريها وبنائها اأف�سل 

من الذي يهرب بعيدا ليتقرب من اهلل.
الكتاب كل مقال على حدة  الباحثون يف هذا  اأحلق  لقد 
يف  ب��ه��ا  وا���س��ت��ع��ان��وا  ا�ستعملوها  م�����س��ادر  ببيليوغرافيا 
امل�سادر  ه��ذه  وتنوعت  امل��ط��ّول��ة.  ال��درا���س��ات  ه��ذه  كتابة 
ب��ني ك��ت��اب��ات ب��االإجن��ل��ي��زي��ة وك��ت��اب��ات ب��االأمل��ان��ي��ة واأخ���رى 
الفل�سفة  دور  اإىل  الدرا�سات  هذه  كل  وحتيل  بالعربية. 
املجال  يف  ا�ستقبالها  م��دى  وعلى  واأهميتها  االإ�سالمية 
باالأملانية.  الناطق  اأو  االإجنلو�ساك�سوين  �سواء  الغربي، 
مما يوؤكد فكرة هذا الكتاب التي اأجمع عليها امل�ساركون 
يف تاأليفه )وقبله اجلزء االأول من هذه ال�سل�سلة(، وهي 
يف  وموؤثر  للثقافات  عابر  فكر  االإ�سالمية  الفل�سفة  اأنَّ 
كّون  الفل�سفي  الفكر  ه��ذا  واأن  والعربي،  الغربي  الفكر 
واأن�ساأ جيال من املفكرين والعلماء ذوي التفكري النقدي 
املنفتح على الثقافات االأجنبية، وعلى التعددية الفكرية، 
اأعمال  اإىل  ا�ستندت  التي  العلمية  بال�سرامة  واملت�سبث 
اليوناين  الفكر  على  ا�ستغلوا  ال��ذي��ن  املفكرين  ه���وؤالء 
وقّدموه  وتدري�ساً  وترجمة  وحتقيًقا  درا�سة  واالإغريقي 
للعامل ليربهنوا على اأن الفكر االإ�سالمي اإذا حمل اأهله 

هّمه مل يعرف االنحطاط وال التخلف.
االإ�سالمي  العامل  كان  كيف  لتبيان  الكتاب  هذا  �ض  ُيكرَّ  
عند  اأث��ار  مما  وفال�سفته،  بعلمائه  م�سهوراً  ما  زم��ن  يف 
ال���غ���رب م���زي���داً م���ن احل�����س��د وال��ت��ع��ب��ري ع���ن االإع���ج���اب 
بال�سرق وال��غ��رب االإ���س��الم��ي. ولكن ه��ذا ك��ان منذ زمن 
اليوم عن  اأم��ا احلديث  الدرا�سة.  ه��ذه  تبني  كما  طويل 
في�سبه  الو�سيط  الع�سر  يف  الذهبية  وع�سوره  االإ�سالم 
اأحد يهتم بها. فعادًة ال يعرف  رواي��ة ق�س�ض خيالية ال 
الفكري  وال��ت��اري��خ  العظام  املفكرين  اأنف�سهم  امل�سلمون 
يلتزمون  ال  امل�سلمني  ه���وؤالء  ك��ون  للم�سلمني،  الذهبي 
ب��اأع��م��ال ه����وؤالء ال��ف��ال���س��ف��ة وامل��ف��ك��ري��ن ال��ذي��ن اأع��ط��وا 
الكثري لالإ�سالم وللم�سلمني. بالتايل يدين امل�ست�سرقون 
امل�سلمون بذلك ملفكريهم وال ين�سون هذا اأبداً. فقد كانوا 

يعملون بجهد على درا�سة خمطوطاتهم وحتريرها من 
وتكييفها  وترجمتها،  وتدري�سها  عليها  والتعليق  جديد 
م���ع ال��ف��ك��ر االإ����س���الم���ي م���ن خ���الل ال��ع��ظ��م��اء االإغ���ري���ق 
واليونان، وبهذا ي�سجل لهم قيامهم مبا اأ�سماه الباحثون 
يف هذا الكتاب ب�»االإنقاذ الفكري«. الأنه منذ القرن الثامن 
ع�سر هناك اعتقاد بوجود من اأراد جعل االأمة االإ�سالمية 
اإنه  املت�سددون  العلماء  قال  انحطاط حني  تعي�ض ع�سر 
بالقراآن وال�سنة وتف�سيل كل �سيء  التقيد احلريف  يلزم 
بعد ذلك ح�سب التف�سري االأح��ادي دون تقدمي جتديد. 
بالتايل ي�سبح التاريخ الفكري لالأّمة ف�ساًل من معرفة 
ت�سبب  العداء لالجتهاد، مما  بهذا  امل�سلمني  اأجيال من 
والركود،  الرتاجع  توا�سل  وهي  طويل  �سبات  يف  لالأمة 

بينما بقية العامل يتقدم فكرًيا وعلمًيا. 
 ي��ع��ل��ن م���وؤل���ف���و ه����ذه ال�����س��ل�����س��ل��ة ب������اأّن اجل���ي���ل اجل��دي��د 
الكندي  ع��ن  �سيئاً  ي��ع��رف��ون  ال  اأمل��ان��ي��ا  يف  امل�سلمني  م��ن 
وال��ف��اراب��ي واب��ن �سيناء وال��غ��زايل، وع��ن عمل الالهوت 
تاريخ  الذي له هدف واحد هو حمو كل  الربوت�ستانتي 
بها.  ويتباهى  االإ�سالمية  الو�سطى  القرون  مع  يتعامل 
الفكر  وحرية  التعددية  املرحلة،  ه��ذه  ف�سائل  من  الأن 
ال��دي��ن، وال��ر���س��اق��ة العقلية. وق��د ح���اول »م��راد  يف فهم 
هوفمان« يف كتابه ال�سغري ذي املحتوى ال�سخم بعنوان 
جديد  بجيل  التعريف  االإ���س��الم«  نحو  فل�سفي  »م�سلك 
يجعلون  امل�سلمني  وامل��ف��ك��ري��ن  ال�سباب  الفال�سفة  م��ن 
لهم.  مرجًعا  االإ�سالمية  الفل�سفة  من  يتخذون  الذين 
فال�سجاعة تكمن يف اكت�ساف تاريخ التفكري االإ�سالمي، 
�سواء كان هذا التفكري �سحيحا اأم خاطئا، لذلك، يجب 

اأملانيا قراءة  على القراء امل�سلمني - وغري امل�سلمني- يف 
هذه ال�سل�سلة، لي�ض من اأجل اال�ستهالك ب�سورة عمياء، 
بل من اأجل بناء تفكري نقدي وحتفيز على هذا التفكري. 

عندها فقط ت�سبح الفل�سفة متعة ال ت�سدق.
 ي��دخ��ل اإع�����داد ه���ذا ال��ك��ت��اب �سمن م�����س��روع م��ك��ون من 
ي�����س��ّم فال�سفة لهم  اأن  ي��ج��ب  اأج�����زاء. ك��ل ج���زء  ع�����س��رة 
االإمكانية  واإع��ط��اء  وم��ت��ع��ددة،  خمتلفة  وتوجهات  روؤى 
االأف��ك��ار  وه��ذه  ال���روؤى  ه��ذه  لتقدمي  ال�سباب  للباحثني 
الفل�سفية االإ�سالمية جلمهور عري�ض يف املجال الثقايف 
االأملاين. وهوؤالء الباحثون يعملون على م�ساعدة باحثني 
اآخرين يكتبون باللغة االأملانية، فاالأمر ال يتعلق مب�ساألة 
اأم ال. الأن ه��وؤالء الباحثني يف  اإذا ما كانت الكتب مهمة 
املعرفة  تقليد  عن  نهائي  ب�سكل  منقطعني  كانوا  اأملانيا 
والت�سوف.  واحلكمة  والفقه  ال��ك��الم  ع��ن  االإ���س��الم��ي��ة، 
بهذا ُيريد من�سق هذه ال�سل�سلة »حممد �سمري مرتظى« 
كتب  ع�سرة  يقدم  فيها  ومميزة  فعلية  م�ساهمة  تقدمي 
والتي ميكن  االإ�سالمية،  الفل�سفة  االأملانية عن  للمكتبة 
وغ��داً،  اليوم،  قراءتها  امل�سلمني  وغ��ري  امل�سلمني  للقراء 

ورمبا بعد مائة عام. اإنه »م�سروع تكوين«.
لكن  ال��ق��راء،  جمهور  اإذاً  ه��ذه  الكتب  �سل�سلة  ت�ستهدف 
»الأننا  االأوىل:  بالدرجة  امل�ستهدفة  الفئة  هم  امل�سلمني 
االإ�سالمية  الفكرية  التقاليد  انقطعنا هنا عن  اأملانيا  يف 
ت��غ��ذي��ه��ا التجمعات  وب��ه��ذا اأ���س��ب��ح ه���ذا ال��ف�����س��اء اأر����س���اً 
االإ�سالمية ذات االآيدولوجية امل�سيئة لالإ�سالم يف اأملانيا. 
واإح�سا�ساً  �سعوراً  اأخرى  للم�سلمني مرة  اأن نعطي  نريد 
واإدراكاً بتقاليدهم الفكرية العريقة. ولكن طبعاً ميكن 
الأي �سخ�ض اأن ي�سرتي الكتاب ويح�سل على تكوين ذاتي 

يف جمال الفل�سفة االإ�سالمية«.
-------------------------------------

صراع  في  اإلسالمية  الفلسفة  الكتاب: 
من الرازي والفارابي حتى ابن مسكويه
الـــمـــؤلـــف: مــجــمــوعــة مـــن الــمــؤلــفــيــن، 

تنسيق محمد سمير مرتظى.
اللغة: األلمانية

تــريــديــســيــون، هــامــبــورغ،  الــنــشــر:  دار 
ألمانيا، 2017.

عدد الصفحات: 120 صفحة.
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القيادة الشجاعة: إطالق العنان لثقة شخصيتك القوية 
واألصيلة للحصول على النتائج التي تحتاجها

كيمبرلي دافيس

اأف�سل قائد. هذا  اأن تطمح الأن تكون  تعمل يف عمل ما، باإمكانك 
الكتاب - القيادة ال�سجاعة: اإطالق العنان لثقة �سخ�سيتك القوية، 
يف  ي�ساعدك   - حتتاجها  التي  النتائج  على  للح�سول  واالأ�سيلة 
تكوين �سخ�سية �سامدة قوية ثابتة حتى ت�سل مبثابة قائد ناجح 
التي من  امل�ساكل وال�سعوبات  مكافح متميز قادر على حل جميع 

املمكن قد تواجهك يف حياتيك العلمية اأو العملية.
ال�سجاعة  بالقيادة  مرتبطة  ع��دي��دة  مفاهيم  �سمن  الكتاب  ه��ذا 
ل�سرح  ت�سعى  دافي�ض  كيمربيل  املوؤلفة  منها،  واح��دة  كل  ليناق�ض 
النجاح  اأ�سباب  اأه��م  اإن  بالقول  وتدعي  ال�سجاعة،  القيادة  مفهوم 
التي من  اإدارة املخاطر  ق��ادرة على  دائما هو كيفية بناء �سخ�سية 
هي  دافي�ض  و�سدتها.  قوتها  مبختلف  االإن�سان  حتتوي  اأن  املمكن 
التم�سك  اإىل  تدعو  االأ�سيلة،  القيادة  يف  واخلبرية  املهنية  املمثلة 
بكتابها هذا والذي يعد االأف�سل من بني الكتب االإثنى ع�سر فعالية 

للقراءة يف عام 2018م.
عندما ب���داأت اأق���راأ ه��ذا ال��ك��ت��اب، ت��ذك��رت م��رة اأخ���رى مقولة ملايا 
جهدك  ق�سارى  »اب��ذل  امل�سهورة  بعبارتها  �سرحت  عندما  اأجنيلو 
حتى تعرف ب�سكل اأف�سل، عندما تعرف اأف�سل، قم بعمل اأف�سل«. 
ملاذا كتبت كيمربيل ديفي�ض »القيادة ال�سجاعة«؟ ما هي توقعاتها 
املحتوى  اأّن  الرغم من  على  تقدمها؟  التي  ب���االأدوات  يتعلق  فيما 
اأّن����ه م��الئ��م مت��اًم��ا خ��ارج  اإال  التمثيل،  ع���امل  ت�����س��وي��ره يف  مّت  ق��د 
اخل���روج من  ت�ساعدنا على  اآل��ي��ة قوية  ه��ي  االأدوات  ه��ذه  امل�����س��رح، 
احلقيقية،  اأنف�سنا  ت��ق��دمي  م��ن  نتمكن  حتى  اخل��ا���س��ة،  طريقتنا 
القيادة  ت�ساعدنا يف  اإن��ه��ا  ن��واج��ه��ه؟!  اأي موقف  اإىل  اأك���رب،  وب��ق��وة 
احتياجات  فهم  على  ت�ساعدنا  فهي  والعر�ض،  واحل�سور  والنفوذ 
مواجهة  على  ق��ادري��ن  ي�سبحون  وع��ن��ده��ا  وع��م��الئ��ن��ا،  موظفينا 
املخاطر الكبرية، هذه االأدوات جتعلنا من املمكن اأن نكون حازمني 
والتغيري وكل حتديات  والتوتر،  ال�سعف، والغمو�ض،  يف مواجهة 
اإنها ت�ساعدنا  اأف�سل، ثم ت�سيف:»  احلياة، من اأجل حتقيق نتائج 

على فهم ال�سجاعة وارتباطها مبفهوم القيادة«. 
م��ن ال��وا���س��ح اأن دي��ف��ي�����ض ت��ت��ف��ق م��ع ب��ي��ك��ر ع��ل��ى اأن ال��ن��ا���ض يجب 
اأال ي�����س��ب��ح��وا ره���ائ���ن ل��ت��وق��ع��ات االآخ����ري����ن م��ن��ه��م، وم����ع اث��ن��ني 
م���ن ال���ت���ح���ذي���رات ال�����س��ق��راط��ي��ة يف اع���ت���ذار اأف����الط����ون: »اع����رف 
نف�سك«)نق�ست على واجهة معبد دلفي(، و»حياة غري مفحو�سة«اإن 

االأمر ي�ستحق ال�سجاعة لقبول من نكون، ومن نحن حقا، ويحتاج 
االأمر اإىل املزيد من ال�سجاعة، الحت�سان تلك احلقيقة ثم ال�سماح 

لها بتوجيه منونا ال�سخ�سي وتطورنا املهني واإخبارنا به.  
ما هي مهارات القيادة ال�سجاعة 

العمل،  اأ�سا�سها  خا�سية  هي  القيادة  اأن  النا�ض  من  الكثري  يعترب 
ولي�ض فقط  كل مكان حولنا،  القيادية يف  االأدوار  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
الأنهم  ق��ادة  ال��ق��ادة  ي�سبح  املثالية،  الناحية  من  العمل.  بيئات  يف 
با�ستخدام  اتباعها.  ي��ري��دون  النا�ض  والأن  بامل�سداقية،  يتمتعون 
ه��ذا ال��ت��ع��ري��ف، ي�سبح م��ن ال��وا���س��ح اأن امل��ه��ارات ال��ق��ي��ادي��ة ميكن 
املبادرة،  زم��ام  تاأخذ  اأن  فيها  منك  يطلب  حالة  اأي  على  تطبيقها 
القيادة  العائلية. ولكن  البيئات  املنزل ويف  مهنيا، واجتماعيا، ويف 
اأك��م��ل وج��ه حتى  تنجز على  اأن  التي الب��د  ه��ي  العمل،  يف حميط 
على  تقليديا  القيادة  اإىل  ينظر  وك��ان  عالية.  كفاءة  العامل  ينال 
ال��ت��ف��اع��الت بني  ب��ني االأ���س��خ��ا���ض تظهر يف  اأّن��ه��ا ظ��اه��رة متميزة 
القادة واملروؤو�سني. وتقرتح نظرية القيادة الواردة يف هذه املقالة 
القائد  ق��درة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعتمد  الفعال  القيادة  �سلوك  اأن 
على حل اأنواع امل�ساكل االجتماعية املعقدة التي تن�ساأ يف املنظمات، 
وتناق�ض املهارات التي جتعل هذا النوع من حل امل�ساكل االجتماعية 
املعقدة ممكنة، كما يتم النظر يف اخل�سائ�ض التفا�سلية واخلربات 
جنبا  املهارات  هذه  تطوير  على  توؤثر  اأن  املرجح  من  التي  املهنية 
اإىل جنب مع االآثار املرتتبة على هذه املالحظات لنظرية القيادة 

والتطور الوظيفي للقادة التنظيمية.
املهارات التي اأو�ست بها دافي�ض للقيادة ال�سجاعة:

ك�سف احلواجز اأمام ال�سجعان.
التوتر  يف  التحكم  كيفية  وتعلم  واالإح��ب��اط  ال�سخط  من  الهروب 

والقلق.
اال�ستعداد لالجتماعات واملحادثات عالية الرهانات.

لديك التاأثري الذي تريده.
حدد اجتاه حياتك املهنية.

التوا�سل بقوة.
ت�سعر مبزيد من الثقة وال�سجاعة والر�سا والهدف.

ا�سغط على الرغبة من االأ�سخا�ض الذين تقودهم للح�سول على 
النتائج التي حتتاجها.

قادة التاأثري على اأداء الفريق وحتقيق االأهداف:
تلبية  اأج��ل  م��ن  فريقك  الأع�ساء  القيادية  امل��ه��ارات  على  التاأثري 
املطالب التنظيمية، هو عن�سر معقد من ال�سورة العامة لتطوير 
القيادة، يكلف القادة بتوجيه اإجناز االأهداف التنظيمية بفعالية، 
الإنتاج  ال�سرورية  الفريق  اأع�ساء  مهارات  االعتبار  يف  االأخ��ذ  مع 
امل��وازن��ة ب��ني تنمية املواهب  امل��رغ��وب��ة، وال��رتك��ي��ز على  امل��خ��رج��ات 
حتقيق  م�سار  على  ال�سركة  �سي�سع  املوؤ�س�سية  االأه���داف  وحتقيق 
االأه��داف  حتقيق  نحو  الفريق  اأع�ساء  وحتفيز  االأداء،  يف  النجاح 
لي�ست مهمة �سغرية! ب�سكل اأ�سا�سي، يجب على القادة اأن يعك�سوا 

ال�سلوكيات التي تلهم وحتفز النا�ض على التغيري.
و�سرحت دافي�ض قائلة »على الرغم من اختالف عوامل التحفيز 
عرب املوؤ�س�سة، اإال اأن هناك العديد من ال�سفات القيادية امل�سرتكة 
على  توؤثر  التي  القيادية  ال�سفات  ت�سمل  الناجحني،  ال��ق��ادة  بني 
حتقيق االأه��داف، والقدرة على خلق روؤي��ة وا�سحة، والقدرة على 
فهم الثقافة التنظيمية، والقدرة على الرتكيز على تطوير االأداء، 

والقدرة على ت�سجيع االبتكار.
اجعل خطة للروؤية: 

لتحقيق  ب��االزده��ار  للمنظمة  ي�سمح  ال���ذي  االأ���س��ا���ض  ه��ي  ال��روؤي��ة 
لكل  اجتاهية  بو�سلة  التنظيمية  بالروؤية  الوعي  يوفر  ال��ه��دف. 
فاإن  القيادة،  م�ستوى  على  اعتمادا  ملتابعته.  املوؤ�س�سة  يف  م�ساهم 
هم  لل�سركة،  روؤي���ة  خلق  ع��ن  م�سوؤولني  غ��ري  ال��ق��ادة  م��ن  العديد 

م�سوؤولون عن تو�سيح الروؤية ل�:
حماذاة اأع�ساء الفريق ال�سرتاتيجيات الت�سغيل.

املرتبطة  ال�سركة  اأول���وي���ات  لتحقيق  ال��الزم��ة  اخل��ط��وات  ات��خ��اذ 
بالروؤية.  

على �سبيل املثال، قد ي�سارك القادة اأع�ساء الفريق يف االأن�سطة التي 
ترتبط بتحقيق االإيرادات والنمو واأهداف الثقافة التنظيمية، وقد 
يقوم اأع�ساء الفريق بع�سف طرق لتح�سني التفاعل بني االأق�سام 
التي ت�ستهدف الثقافة التنظيمية املح�سنة. ي�سمح هذا النوع من 
الن�ساط للفريق بالرتكيز على اإجناز املهام االإداري��ة التي ترتجم 

اإىل اأهداف ال�سركة وروؤيتها. 
نادي الثقافة:

فهم الثقافة التنظيمية هو مهارة حا�سمة للقادة بهدف التطوير. 

ولـيد العبري*
في حين أننا قد نعتقد أننا بحاجة إلى اتباع نوع من الوصفات الطبية للحصول على النتائج، فإنه كذلك ما يحصل عليه القادة من إعجاب 
وتميز يحصلون على أفضل النتائج المبهرة الفعالة. باإلضافة إلى ذلك، فإّن أكثر القادة مدعاة لإلعجاب هم أولئك الذين يتجرأون على 
أن تكون ذواتهم حقيقية، قوية وصامدة. الناس يريدون أن يقدموا أفضل ما لديهم، ولكن في عالم األعمال الذي يتميز بقدرته على 
المنافسة دائما ما يحصل على حظوظ تمكنه من إيجاد الكفاءة لمستوى عال من التميز، وكيف يمكنك التواصل مع اآلخرين بشكل 
أكثر أصالة لالستفادة من رغبتهم المراوغة؟ القيادة الشجاعة هي الدليل األساسي للقادة في عالمنا اليوم، والذي يتغير باستمرار، أينما 

تكون في رحلتك القيادية - مهما كنت طالبا، شابا، أو صغيرا أو كبيرا. 
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ت�سمل الثقافة قيم اأع�ساء الفريق واأهدافه ومواقفه وافرتا�ساته، 
ال��ق��ادة على  ق���درة  دورا يف  ال�سفات  ه��ذه  م��ن  واح���دة  ك��ل  وتلعب 
حتفيز االأف��راد والفرق لتحقيق روؤية املوؤ�س�سة. يجب على القائد 
التنظيمية  الثقافة  على  توؤثر  التي  العوامل  اإدارة  كيفية  معرفة 
موؤ�س�سة  لبناء  بفعالية،  الفريق  اأع�ساء  احتياجات  دعم  اأج��ل  من 
من االحرتام والتفاهم املتبادلني. يجب على القادة فهم االأمناط 
احل��ال��ة،  ه���ذه  ويف  امل��رغ��وب��ة،  ال��ث��ق��اف��ة  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  ال�سلوكية 
�سيوا�سل هو اأو هي اجلهود التي تبني الوحدة داخل املوؤ�س�سة، وقد 

ي�سمل ذلك امل�سابقات وبرامج التعرف على املوظفني. 
الذين  املنتق�سني  اإىل  االنتباه  اأي�سا  الناجحني  القادة  على  يجب 
قد يهددون الثقافة املثالية، لزيادة الوعي باملواقف واالفرتا�سات 
بتنفيذ  القادة  يقوم  قد  للخطر.  املوؤ�س�سي  االأداء  تعر�ض  قد  التي 
جمموعات الرتكيز اأو اال�ستطالعات لتحديد ما يحتاجه اأع�ساء 

الفريق خللق ثقافة حم�سنة.
التوا�سل  بحرية  املوظفون  يتمتع  حيث  ترحيبية  بيئة  اإن�ساء  اإن 
هذا  ويتيح  الفريق،  اأع�ساء  مع  املفتوح  التوا�سل  يعزز  القادة  مع 

التوا�سل املفتوح زيادة العمل واالإبداع.  
املدرب:

من  العاملة  ال��ق��وى  يحفزون  ال��ذي��ن  للقادة  اآخ���ر  اعتبار  وه��ن��اك 
على  االأداء. يجب  وت��ط��وي��ر  ال��ت��دري��ب  ه��و  ال��ن��ج��اح،  اأج���ل حتقيق 
حا�سمة  تعترب  التي  واالأداء  املراقبة  مناق�سات  يف  امل�ساركة  القائد 
املتكرر  االأداء  تقييم  يعد  امل��رغ��وب��ة.  ال�سلوكيات  اإظ��ه��ار  ل�سمان 
واملجاالت  الفريق  اأع�ساء  يو�سحها  التي  املهارات  لتحديد  و�سيلة 
التي تتطلب تركيزا اإ�سافيا، واإن تدريب القادة وتطويرهم يوفر 
ال�سركة وحتقيق  ا�سرتاتيجية  الفريق للم�ساهمة يف  اإطارا لع�سو 
االأهداف. على �سبيل املثال، قد ينظر القادة يف ا�سرتاتيجيات ذات 
اال�سرتاتيجيات  تت�سمن  وقد  االأداء،  على  التدريب  بنتيجة  �سلة 
املوظف،  اإجنازها من خالل  وكيفية  الهدف،  ق��رارات حول  اتخاذ 

ويعد ع�سو الفريق جزءا ال يتجزاأ من هذه املناق�سة. 
ذكرت دافي�ض يف كتابها كيف ميكن ملبادئ علم النف�ض االإيجابي اأن 
ال�سعادة يف مكان  اأعلى من  لتحقيق م�ستويات  دليل  تكون مبثابة 
العمل والنجاح يف نهاية املطاف؛ احلركة التي ت�سدد على حتديد 
»احلق« يف حياة عملنا، وتن�سح بالبناء على جوانب حياتنا العملية 
التي ت�ساعدنا على اكت�ساب القوة واالزده��ار، )التاأكيد على نقاط 

القوة لدينا، واالحتفال بالنجاحات(. 
 م�سطلح البطل HERO والذي يرتبط بالقيادة ال�سجاعة:    

موارده:
االأمل: اعتقاد يف القدرة على املثابرة نحو االأهداف واإيجاد طرق 

للو�سول اإليهم.
الكفاءة: الثقة التي ميكن للمرء اأن ي�سع بها اجلهود للتاأثري على 

النتائج.
املرونة: القدرة على االرتداد يف مواجهة ال�سدائد اأو الف�سل.
التفاوؤل: نظرة اإيجابية ب�سكل عام للعمل واإمكانات النجاح.

ما،  حد  اإىل  »معدية«  العمل  مكان  يف  االإيجابية  ت�سبح  اأن  ميكن 
املحتمل  ال��ت��اأث��ري  ا�ستك�ساف  ل��ن��ا  ينبغي  اأن���ه  ذل���ك  ع��ل��ى  وي��رتت��ب 
فريقهم،  اأع�ساء  على  به  املرتبطة  وال�سلوكيات  القائد  الإيجابية 
الديناميكية، وك�سفت عن  االأبحاث احلديثة هذه  ا�ستك�سفت  وقد 
ب�سكل  مرتبطا  يكون  اأن  ميكن  ال  للقائد  النف�سي  امل��ال  راأ����ض  اأن 
اأي�سا باأداء  كبري مب�ستويات راأ�ض املال النف�سي املتابع فح�سب، بل 

ت�سبح  اأن  ميكن  اأن���ه  النتائج:  ل��ه��ذه  التف�سريات  اأح���د  املتابعني. 
اإىل حد ما، من خالل عملية  االإيجابية يف مكان العمل »معدية« 
لباندورا )1977( )الذي  التقليدي  البحث  النمذجة، ومثال ذلك 
يفرت�ض التعلم االجتماعي من خالل مناذج يحتذى بها(. ميكن 
للقادة امل�ساعدة يف ت�سكيل مواقف و�سلوكيات املتابعني، من خالل 
النف�سية  امل��وارد  من  اأعلى  م�ستويات  تعك�ض  ا�سرتاتيجيات  عر�ض 
امل��رون��ة  تعك�ض  ال��ت��ي  ال�سلوكيات  امل��ث��ال،  �سبيل  )ع��ل��ى  الرئي�سية 

والتفاوؤل.(. 
االأمثلة  من  العديد  ت�سمن  اأن��ه  الكتاب  ه��ذا  يف  انتباهي  لفت  ما 
بيئة  خلق  يف  ت�ساهم  اأن  لها  ميكن  وكيف  الب�سرية،  ال��ك��وادر  على 
الداخلي واخلارجي  املجتمعي  املحيط  توؤثر على  كفاءة  ذات  عمل 
ك��ك��ل! اخل��ب��رية املهنية يف ف��ن ال��ق��ي��ادة داف��ي�����ض ت�����س��رح م��ن االآن 
على  فقط  لي�ض  القادة  ن�سجع  اأن  م�سلحتنا  من  يبدو  ف�ساعدا: 
تعزيز مواردهم النف�سية، بل اأي�سا التعبري عن االإيجابية وتقدمي 
ب��دوره  وه��ذا  موظفيهم،  م��ع  التوا�سل  عند  منوذجية  �سلوكيات 
ميكن اأن يعزز رفاهة مكان العمل وحتقيق النتائج القيمة. هوؤالء 
القادة الذين »يثبتون اإيجابيتهم«، قد يكون لديهم بالفعل القدرة 

على تغيري م�سمون مكان العمل ككل. 
بع�ض االآثار:

ب�سهولة  تقيم  اأن  للموؤ�س�سات  ميكن  والتطوير:  القائد  اختيار 
اأو  ���س��ي��ق��ودون  ال��ذي��ن  امل��ر���س��ح��ون  ميتلكها  ال��ت��ي  النف�سية  امل����وارد 
يديرون عمل االآخرين، وعالوة على ذلك، ميكن اأن ت�سمل فر�ض 
�سبيل  والتفاوؤل، على  )املرونة  امل��وارد  تنمية هذه  للقادة  التدريب 

املثال( والتعبري عن عقلية اإيجابية عند التفاعل مع فرقهم.
من  اأع��ل��ى  مب�ستويات  يتمتعون  ال��ذي��ن  ف��ال��ق��ادة  ال��ه��دف:  �سبط 
اأو حتديا  امل��وارد النف�سية )مثل االأم��ل( ي�سعون اأهدافا اأكر قوة 
- ويتمتعون بحما�سة كبرية لتحقيق هذه االأهداف - هوؤالء القادة 
الف�سل، يف  مع  والتعامل  ال�سدائد  مع  اأك��ر عر�سة لالنحناء  هم 

خطوة.
اإدارة امل�ساكل: ميكن اأن تكون ال�سلوكيات التي تعرب عن االإيجابية 
عند مواجهة امل�سكالت والعقبات ذات اأهمية حا�سمة. ومن املرجح 
اأن يطور القادة ذوو املوارد النف�سية القوية م�سارات بديلة ملواجهة 

هذه العقبات، وهي مهارة ميكن تعلمها من قبل االأتباع.

التغذية  ق��وة  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  ل��ل��ق��ادة  ميكن  واالأداء:  الفعل  ردود 
املرتدة لبناء امل��وارد الالزمة. اإن التوقف يف مالحظة االإجن��ازات، 
ميكن اأن يبني الثقة ويحافظ على الطاقة ويعزز الكفاءة الذاتية.

تطوير  يركز  اأن  ينبغي  ال  عاملية.  ف��وائ��د  ل��ه  النف�سي:  امل��ال  راأ����ض 
الراأ�سمال النف�سي داخل املوؤ�س�سات على القادة فقط بل على االأدوار 
امل�ستويات،  جميع  على  امل��وظ��ف��ون  يتمتع  املختلفة.  وامل�����س��ت��وي��ات 
وخا�سة اأولئك الذين يتعاملون مع العديد من املوظفني، بفر�سة 

العمل كنماذج اأدائية قوية.
االأك����ر مالحظة  ال��ظ��واه��ر  ال�سجاعة ه��ي واح����دة م��ن  »ال��ق��ي��ادة 
واالأقل تفهما على وجه االأر�ض« فبعد التاأكد من اأن اأ�سلوب القيادة 
يوؤثر على نتائج العمل، من املهم االآن درا�سة تاأثريها على اأداء عمل 
املوظف مبزيد من التف�سيل، ومناق�سة بع�ض العوامل التي ميكن 
اأن حتد من تاأثريها. ت�سري االأبحاث اإىل اأن فعالية اأ�سلوب القيادة 
العاملني( تختلف اختالفا كبريا  اأداء  التاأثري على  )قدرتها على 
الطوارئ حول  فاإن عددا من نظريات  وبالتايل،  الظروف،  ح�سب 
القيادة ت�سلط ال�سوء على اأن جناح القائد اأو اأ�سلوب القيادة يعتمد 
يقدمها  التي  وامل��ط��ال��ب  الفر�ض  وعلى  الظرفية،  ال��ع��وام��ل  على 
الو�سع. بهذه الطريقة، اأ�سلوب القيادة لي�ض م�ستقال عن ال�سياق؛ 
املوظف  عمل  اأداء  على  تاأثري  الإح��داث  الظروف  مع  تتفاعل  اإّنها 

والتحفيز. 
تكون  اأن  ميكن  ال  فيها:  للنظر  اأخ��رى  نقطة  اأ�سيف  اأن  اأفرت�ض 
اأن  هناك �سجاعة عندما يكون هناك غياب للخوف، كما ال ميكن 
التحدي هو  لل�سك.  يكون هناك غياب  اإمي��ان عندما  يكون هناك 
ا�ستدعاء ال�سجاعة على الرغم من اخلوف وا�ستدعاء االإميان على 
عرب  العظماء  القادة  جميع  على  هذا  وينطبق  ال�سك،  من  الرغم 
التاريخ. هرني فورد م�ستمر منذ �سنوات: »�سواء كنت تعتقد اأنك 
ت�ستطيع اأو تعتقد اأنك ال ت�ستطيع ذلك، فاأنت على حق« واأ�سيف 
على ذلك يف الواقع، التوقيت مهم للغاية يف حتديد منط القيادة 
الذي من املرجح اأن يوؤدي اإىل اأداء عمل اأف�سل. �ستوؤدي االأمناط 
املختلفة اإىل نتائج عمل خمتلفة اعتمادا على مقدار الوقت املتاح 
الإكمال املهمة، وبالتايل، فاإن اأ�سلوب القيادة الذي ي�سجع املوظفني 
على امل�ساركة يف �سنع القرار ميكن اأن يكون فعاال للغاية، ويوؤدي 
اإىل اأداء اأف�سل عندما يكون ال�سغط الزمني منخف�سا، ومع ذلك، 
اإذا كانت املهمة تتطلب اتخاذ قرار �سريع والوقت حمدود، فقد ال 
يكون هذا النهج فعاال، الأن اإ�سراك املوظفني يف اتخاذ القرارات اأمر 

ي�ستغرق وقتا طوياًل للغاية. 
-------------------------------------

اســـم الــكــتــاب: الــقــيــادة الــشــجــاعــة: إطــالق 
واألصيلة  القوية  شخصيتك  لثقة  العنان 

للحصول على النتائج التي تحتاجها.
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المؤلف: كيمبرلي دافيس.

اللغة: اإلنجليزية

*  كاتب عماني



شوال 1439 هـ - يونيو 2018م

8

تاريخ الهجرة الجزائرية إلى فرنسا

إيمانويل بالنشار
سعيد بوكرامي *

إيمانويل بالنشار، مؤرخ مرموق، وأكاديمي بارز، فهو صاحب دراسات عديدة رصينة ومثيرة تهتم بالعالقات الفرنسية الجزائرية 
وقضاياها، نتذكر كتابه “الشرطة الباريسية والجزائريين بين 1944 و1962 “)إصدارات النوفو موند( الذي كشف فيه عن قضايا 
مثيرة ومسكوت عنها تخص تعامل األجهزة األمنية مع المهاجرين الجزائريين تعامال فيه الكثير من التمييز واإلجحاف. ها هو 
يعود في كتابه الجديد إلى الموضوع نفسه، لكن هذه المرة سيقتفي موضوع تاريخ الهجرة الجزائرية النوعية، إلى فرنسا 
منذ بداية بداياتها وإلى اليوم. سنكتشف في هذا البحث الزخم بالمعلومات والوثائق والحقائق بأن المنفى الجزائري أقدم 
الجزائر، في ظل حكم  العاصمة  السادس عشر، هجرة مئات من مواطني  القرن  بكثير مما نعتقد. فقد عرفت فرنسا منذ 
اإلمبراطورية العثمانية، الذين كانوا يشتغلون في صناعة وترميم سفن المملكة الفرنسية، وقد استقر هؤالء المسلمون في 

المدن الفرنسية الكبرى، وكان يطلق عليهم آنذاك لقب “الشرقيون”.

اإن���ه ت��اري��خ ط��وي��ل م��ت��داخ��ل وم��ت�����س��اب��ك ب��ني ���س��اط��ئ��ي البحر 
االأب��ي�����ض امل��ت��و���س��ط، مي��ت��د ع��ل��ى م���دى ق��رن��ني م���ن ال��ه��ج��رة 
ظل  لقد  اال�ستعمار.  م��ن  �سنة  وث��الث��ني  مائة  على  ويتغذى 
اجل��زائ��ري��ون الأك���ر م��ن ث��الث��ني ع��ام��اً، اأول جم��م��وع��ة من 
للمنفى  وجهة  لديهم  تكن  ومل  فرن�سا.  يف  ت�ستقر  االأج��ان��ب 
حتى  وني�ض.  وتولون  مر�سيليا،  موانئ  �سوى  طويلة  ولفرتة 
دخول  تاأ�سرية  لديهم  األف منهم   400 اأكر من  هناك  اليوم، 
ل��ف��رن�����س��ا ك���ل ع����ام. وع��ل��ى اجل���ان���ب االآخ�����ر، ���س��ت��ظ��ل اجل��زائ��ر 

ال�سامت.  ال�سائع واجلرح  الفردو�ض  بالن�سبة للفرن�سيني 
ول��ه��ذا ال�����س��ب��ب جن��د اإمي��ان��وي��ل ب��الن�����س��ار ي��ت��ح��دث يف كتابه 
)ت���اري���خ ال��ه��ج��رة اجل���زائ���ري���ة اإىل ف��رن�����س��ا( ع���ن ال��ع��الق��ات 
العبء  ب�سبب  واجل��زائ��ر-  فرن�سا  ب��ني  وامل�سطربة  احل��رج��ة 
 .)1962-1954( بني  ما  احل��رب  ل�سنوات  اجل�سيم  التاريخي 
كما يعر�ض االأ�سباب احلقيقية التي تعود اإىل اإرث ا�ستعماري 
اال���س��ت��ع��م��ار وم��ا  م��ن  �سنة  وث��الث��ني  م��ائ��ة  ودم����وّي يتمثل يف 
يقرب من قرنني من الهجرة املتعددة االأ�سباب والروابط: يف 
البداية من فرن�سا اإىل اجلزائر، قبل اأن تت�ساعف املعابر من 
اليوم،  واإىل  الع�سرين  القرن  بداية  مع  فرن�سا  اإىل  اجلزائر 
الذين  االأج��ان��ب  م��ن  الرئي�سية  املجموعة  ه��م  اجل��زائ��ري��ون 
املهاجرين  من  اأجيااًل  اأن  من  الرغم  على  فرن�سا  يف  يعي�سون 
اإىل  القانون  الفرن�سية. وقد متيز هذا  اكت�سبت اجلن�سية  قد 
املتوا�سلة،  الهجرة  و�سيا�سات  اجلن�سية،  بقانون  كبري  ح��د 
الأ�سباب اجتماعية واقت�سادية و�سيا�سية. لكن البد من االأخذ 
اال�ستعماري،  بعد  ما  ثم  اال�ستعماري،  الو�سع  االعتبار  بعني 
الذي يتحكم يف نوعية هذه العالقات ونتائجها. وهذا ُيف�سر 
ترك  وق��د  واكبته.  التي  الن�سال  وح��رك��ات  البنيوي  التمييز 
مكانة رحبة للتاريخ االجتماعي ملمار�سات التنوع واالختالف 
)الديني والثقايف واملهني ...( يحاول الكاتب اأن يدر�ض تنوع 

الهجرة التي تختزل يف كثري من االأحيان اإىل �سور منطية اأو 
اإىل تاريخها ال�سيا�سي فقط.

األف   760 من  تتاألف  اجلزائرية  اجلالية  كانت   2013 عام  يف   
اأ���س��ول  م��ن  االأق���ل،  على  مهاجرة  مليون  م��ن  واأك���ر  مهاجر 
ج��زائ��ري��ة، وك���ان ه���ذا ال��ع��دد م��ن ال�����س��ك��ان يف ف��رن�����س��ا ي�سهد 
من  الهجرة  تدفقات  م��ن  دائ��م��ة  دينامية  قدمية  عقود  منذ 
اجلزائر  ومن  اال�ستعمار  �سنوات  خالل  اجلزائر  اإىل  فرن�سا 
اإىل ف��رن�����س��ا ب��ع��د اال���س��ت��ع��م��ار. ت��ع��ت��رب ال��ه��ج��رة اجل��زائ��ري��ة 
»فريدة« فيما يتعلق بالو�سع اال�ستعماري اخلا�ض باجلزائر، 
نف�ض  ويف  فرن�سا.  اإىل  الهجرة  تدفقات  م��ن  الكثري  وال��ع��دد 
الهجرة  )مقدمة  يف  املوؤلف  ي�سفها  هكذا  ”مثالية”  الوقت 
 1970-1950 ال�سنوات  يف  االأفريقية  القارة  من  اال�ستعمارية 
اأعمال  من  العديد  بالن�سار  اإميانويل  امل��وؤرخ  ناق�ض  وهنا   ،)
يف  الهجرة  بتاريخ  اهتموا  الذين  االجتماع  وعلماء  املوؤرخني 

فرن�سا.
ويف مقدمتها موؤلفات املوؤرخني )جيلربت مينييه( و)بنيامني 
االأكر  املوؤرخني  من  اجلديد  اجليل  اأبحاث  وكذلك  �ستورا(، 
من  مهما  جزءا  اأن  جند  لهذا  االجتماعي.  بالتاريخ  اهتماماً 
وي�سمل  االأل��ف��ي��ة،  ب��داي��ة  اإىل  ي��ع��ود  امل��ع��ت��م��دة  الببليوغرافيا 
م�����س��اه��م��ات ال��ع��دي��د م��ن اأط���روح���ات ال��دك��ت��وراه واأط���روح���ات 

اجلديدة. املاج�ستري 
بالن�سار  الباحث  يربز  للهجرة  االأخ��ري  التاأريخ  مع  ومتا�سيا 
الهجرة  اأن  وكيف  الهجرة،  ديناميات  يف  للدولة  الهام  ال��دور 
ال��دول��ة،  ومراقبة  اإ���س��راف  حت��ت  با�ستمرار  كانت  اجل��زائ��ري��ة 
احل��رب  خ��الل  امل��ه��اج��ر  ع��رف��ه  اأو  خ��ربه  بنف�سه  التحكم  ه��ذا 
اجلزائرية اأو من خالل التاريخ ال�سعبي اجلزائري. وعالقة 
ميكن  �سفهي،  تاريخ  بوجود  ا  اأي�سً املوؤلف  يعرتف  باملو�سوع 
اأي  الهجرة،  لهذه  ”ال�سعبي”  االجتماعي  بالتاأريخ  ت�سميته 

الطرقات  على  ن��دوب��ه��ا  امل��ط��روح��ة  اجل��ارح��ة  احل��ك��اي��ات  تلك 
»ُينظر  التي  اجلزائرية  للهجرة  باملخاطر  واملحفوفة  الوعرة 
اإليها من اأ�سفل« منّبهاً اإىل »قدرات الت�سرف الذكية« لهوؤالء 
و�سبه طبيعية لالندماج  �سيا�سية  روؤية  املهاجرين. يف مقابل 
يذّكر  ب���ه(،  ال��وف��اء  يتم  لكي  ف��ق��ط،  وق��ت  اإىل  يحتاج  )ال���ذي 
املوؤلف و�سمة عار التمييز الذي كان على اجلزائريني حتمله 
القانوين  الو�سع  التمييز يف حياتهم. يف  التاريخ:  طوال هذا 
)الف�سل 1(، التمييز يف الرتقيات داخل اجلي�ض )الف�سل 3(، 
يف جماالت العمل املتدنية )الف�سل 5(، يف حتقيق مّل ال�سمل 

االأ�سري اأو التوفر على ال�سكن الالئق )الف�سل 6(.
لع�سر  تكوين«  »�سفر  وكاأنه  التاريخ  هذا  اإىل  بالن�سار  ينظر 
اأن ُينري جوانب خفية من هذا التواجد  جديد: تاريخ ميكن 
م�ستمرة،  مناق�سات  ي�ستدعي  ال���ذي  فرن�سا،  يف  اجل��زائ��ري 
ح���وارا  امل��وؤل��ف  يعقد  ال�سبب  ول��ه��ذا  حقيقي.  ت��اري��خ  لكتابة 
الكتاب ويتم  املا�سي واحلا�سر. يبداأ منذ ُمقدمة  جدليا بني 
ا. لكن يبدو،  التذكري به يف نهاية كل ف�سل ويف اخلامتة اأي�سً
يف بع�ض االأحيان، هذا املرور من املا�سي اإىل احلا�سر �سريًعا 
وقد يكون الرتكيز على اال�ستمرارية قوّيا بع�ض ال�سيء. بيد 
اأن املوؤلف يتحيز اإىل الفرتة من 1914 اإىل 1974، ويركز غالًبا 
الو�سع  عن  نتائج  اإىل  للتو�سل  ب�سرعة  االأخرية  الفرتة  على 

املعا�سر.
يهتم  ت�سميم  على  مبنية  ف�سول،  �ستة  اإىل  الكتاب،  ينق�سم 
اأكر من تركيزه على الت�سل�سل الزمني. قد يكون  باملوا�سيع 
من ال�سعب العثور على املراحل الرئي�سية ل�سيا�سات الهجرة 
هذا  لكن  القارئ.  لدى  ماألوفة  تكون  اأن  املفرت�ض  من  التي 
ال��ت�����س��وي�����ض ال��زم��ن��ي ي��وؤك��د ع��ل��ى اال���س��ت��م��راري��ة ب��ني ال��ف��رتة 
الت�سكيك  اإىل  ويدعو  اال�ستعمار،  بعد  ما  اال�ستعمارية وفرتة 
م�سنفات  تقرتحه  ال��ذي  جدا  وال�سهل  االنتقائي  التاأريخ  يف 
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الهجرة. �سيا�سات  تاريخ 
اال�ستعماري لهذه  االأ�سل  اإىل  والثاين  االأول  الف�سلني  ي�سري 
املجتمعات  فو�سى  م��ن  من�ساأها  اأن  على  م��وؤك��دا  ال��ه��ج��رات، 
اإىل الهجرة  ب��االإ���س��اف��ة  ال��ن��اج��م��ة ع��ن اال���س��ت��ع��م��ار.  ال��ري��ف��ي��ة 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ف��اري��ن م��ن االح���ت���الل ال��ف��رن�����س��ي، وم���ن وب��ال 
اإىل  ودفعته  املحلي  املجتمع  بلبلت  التي  االأرا���س��ي  م�����س��ادرة 
ال���ك���ربى يف  امل����دن  اإىل  اأواًل  ال��ري��ف��ي،  ال���ن���زوح  ب���داي���ة ح��رك��ة 
االأول.  )الف�سل  اأوروب���ا.  اإىل  تدريجياً  تدفقت  ثم  اجل��زائ��ر، 
اجلزائريني  تعبئة  اإنَّ   .)1914 )قبل  اال�ستعمارية  الهجرة 
هذه  �سّرع  عمال،  اأو  كجنود  احلربي،  املجهود  يف  امل�ستعمرين 
العملية، واأنتج اأ�سكاال من التثاقف تتالءم مع اأ�ساليب احلياة 
عليه  ه��ي  مم��ا  وح�سية  االأق��ل  الهيمنة  وع��الق��ات  احل�سرية، 
امل�ستاأ�سلة  الهجرة  الثاين:  )الف�سل  اجلزائر  مقاطعات  يف 

�سنوات 1930-1910(.
)خالل  احلربي  املجهود  يف  االأ�سليني«  »ال�سكان  م�ساركة  اإن 
احلرب العاملية االأوىل( اأدى اأي�ساً اإىل تخفيف موؤقت لظروف 
فرتة  يف  وفرن�سا.  اجل��زائ��ر  مقاطعات  ب��ني  املهاجرين  عبور 
»الهجرة  ع��ن  اإح�سائيات  بالن�سار  يحدد  احل��رب��ني.  ب��ني  م��ا 
االأ�سليني يقدر  امل�سلمني  اإذا كان تواجد  االأوىل« اجلزائرية. 
هم  جزائري  األف  خم�سمائة  فاإن  مهاجر،  األف  مائة  بحوايل 
اإقامة واحدة يف فرن�سا. ومع ذلك،  االأقل،  الذين قاموا على 
فاإنَّ هذه الت�سهيالت كانت موؤطرة بقوة، حيث قررت الدولة 
الفرن�سية يف عام 1924 و�سع حد للتنقل احلر وفر�ست على 
اأن يقدم وثائق الهوية و�سهادة  اإىل فرن�سا  ال�سفر  الراغب يف 

التوظيف.
ويف   )1960-1930 فرن�سا،  يف  )امل�سلمون  الثالث  الف�سل  يف 
يتم   )1980-1920 ال�سيا�سيون،  )اجلزائريون  الرابع  الف�سل 
ح�سول  م��ع  ت��زام��ن��ت  ال��ت��ي  املف�سلية  ال��ف��رتة  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
فئة  عند  يتوقف  الثالث  الف�سل  اال�ستقالل.  على  اجل��زائ��ر 
»امل�����س��ل��م��ني« ك��ف��ئ��ة م��ن ال���دول���ة ي��ط��ل��ق عليها ا���س��م »ال�����س��ك��ان 
وه��ذا  امل�سلمني«  اجل��زائ��ر  »فرن�سيو  اأو  للجزائر  االأ�سليني« 
تاريخ  اإىل  وبالعودة  للمهاجرين.  عرقّي  ت�سنيف  على  ي��دل 
االإ�����س����الح االإ����س���الم���ي و���س��ل��ط��ت��ه ع��ل��ى ح���رك���ة اال���س��ت��ق��الل 
اجل���زائ���ري���ة، ف�����اإنَّ ب��الن�����س��ار ي�����س��ري اإىل ت��ع��ددي��ة امل��م��ار���س��ات 
يف  بقوة  الرا�سخة  باخلرافة  موؤمن  اإ���س��الم  بني  االإ�سالمية، 
املحافظ  االإ���س��الم  وب��ني  املهاجرين(،  اآن��ذاك )وب��ني  اجل��زائ��ر 
ال���ذي ت��ت��زع��م��ه ح��رك��ة ال��ف��ق��ه��اء يف ال��ث��الث��ي��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن 
امل��ا���س��ي. وب��االأخ�����ض، م��ن خ���الل االإ����س���ارة اإىل ف��ر���ض اإع���داد 
اجلي�ض  يف  للم�سلمني  الغذائية  امل��ح��ظ��ورات  حت��رتم  وج��ب��ات 
داخل  لل�سالة  قاعات  افتتاح  اأو  االأوىل،  العاملية  احل��رب  منذ 

ال�سركات وامل�سانع يف الع�سرينيات من القرن الع�سرين.
ال��ه��ج��رة يف  ه���ذه  ت�سيي�ض  ال���راب���ع ظ���اه���رة  ال��ف�����س��ل  ي��ت��ن��اول 
اإىل  بالن�سار  وي��ع��ود  اال�ستقالل.  اأج��ل  م��ن  بالن�سال  عالقة 
هيكلة  عملية  يف  فرن�سا  جزائريو  به  ق��ام  ال��ذي  الهام  ال��دور 

حركة اال�ستقالل اجلزائرية، �سواء عن طريق امل�ساحلات مع 
احلركات االأخرى املناه�سة لال�ستعمار، والتي كانت تتعار�ض 
فكرياً و�سيا�سًيا. وينبغي التاأكيد على اأن الدرا�سات التي توثق 

�سيا�سة الدولة اجلزائرية جتاه مهاجريها ما تزال قليلة.
 - اال�ستعمار  بعد  م��ا  ف��رتة  االأخ���ريان  الف�سالن  يتناول  كما 
على الرغم من اأن احلدود الزمنية غري وا�سحة وهي ت�سدد 
بالن�سار  عر�ض  وقد  اال�ستعمارية.  احلقبة  ا�ستمرارية  على 
وجهني اأ�سا�سيني للهجرة اجلزائرية هما: العامل اجلزائري 

املهاجر، والعائلة اجلزائرية.
العامل  ظ���روف  ع��ن��د  ب��الن�����س��ار  ي��ت��وق��ف  اخل��ام�����ض  الف�سل  يف 
اجل����زائ����ري. ب��ح��ي��ث مل ت��ك��ن ال��ه��ج��رة اجل���زائ���ري���ة، ب��خ��الف 
بن�ساط.  ال�سركات  اأو  الدولة  ت�سجعها  عمالية  غريها، هجرة 
بع�ض  يف  اجلزائرية  للمقاطعات  اخلا�ض  الو�سع  �سهل  وق��د 
االأوق����ات م��ن و���س��ول امل��ه��اج��ري��ن م��ن اجل��زائ��ر، ورغ���م ذل��ك، 
اإل��ي��ه ال�����س��ل��ط��ات ال��ف��رن�����س��ي��ة بقليل م��ن ال��ر���س��ا  ف��ق��د ن��ظ��رت 
من  التعامل  يف  �سعوبة  اأك���ر  جت��ده��ا  الأن��ه��ا  واال���س��ت��ح�����س��ان، 
مثيلتها من الهجرة االأوروبية. �سهد املهاجرون اجلزائريون 
معدالت بطالة كبرية يف اخلم�سينيات، قبل االإقالع ال�سناعي 
من  متكن  وال���ذي  امل��ا���س��ي  ال��ق��رن  م��ن  ال�ستينيات  يف  الكبري 
ا�ستيعاب هذه القوة العاملة وطالب يف فرتات بالزيادة منها. 
اإىل ت�سكيل كثلة  وهكذا انتهى االأمر باملهاجرين اجلزائريني 
هامة وقوة عمالية ال غنى عنها، �ساركت بدينامية يف الن�ساط 

الفرن�سي. النقابي 
تتعلق  ال�سبعينيات  يف  املهاجرين  العمال  اإ�سرابات  كانت  اإذا 
ينظر  ك��ان  فقد  ال��ع��ام��ة،  ال��ع��ّم��ال  مبطالب  االأوىل  ب��ال��درج��ة 
»�سراعات  اأنها  على  الثمانينيات  يف  احلكومة  قبل  من  اإليها 
ك��ان��وا  امل��ه��اج��ري��ن  اأن  ال�����س��ارخ��ة  ل��ك��ن احلقيقة  م��ه��اج��ري��ن«. 
اأج���وًرا،  اإي��الًم��ا واالأق���ل  ال��وظ��ائ��ف  اأك��ر  ُي�سّغلون حت��دي��ًدا يف 
مت  املهاجرين  العمال  من  واقعي  جمتمع  ن�ساأة  اإىل  اأدى  مما 

للتكيف  كمتغري  اال�ستعمار(  بعد  ما  )وخا�سة  معه  التعامل 
من  تاأثر  من  اأول  املهاجرون  فكان  االقت�سادية،  االأزم��ة  مع 
االقت�سادي.  العائد  �سيا�سات  التي فر�ستها  الت�سريح  عمليات 
اإث��ر  ��ا  اأي�����سً العمالية  االجتماعية  الفئة  ه��ذه  تهمي�ض  وب���داأ 
العمل  جم��االت  يف  بتوفري  النقابية  اجل��ه��ات  بع�ض  مطالبة 
مطلبا  ال�سلطات  اعتربته  م��ا  وه��ذا  لل�سالة.  الئ��ق��ة  ق��اع��ات 
�سعائريا من فئة »اخلطر االأخ�سر« )�ض 86(. يف حني كانت 
ق��د اقرتحتها  االإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  اأم��اك��ن مم��ار���س��ة   ،1920 يف 
ال�سركات امل�سّغلة، للحد من عملية انخراط العمال القادمني 

من اجلزائر يف النقابات. 
اأو ما يطلق  االأ�سرية  الهجرة  االأخري م�ساألة  الف�سل  يتناول   
معار�سة  نتائج  ليناق�ض  االأ���س��ري(  ال�سمل  مّل  )�سيا�سة  عليه 
هجرة العمالة اجلزائرية اإىل فرن�سا التي كان من املفرت�ض 
اأن ت�ستمر حتى عام 1974 لكن تعليق هجرة العمال »املوؤقت« 
االأ�سرية  الهجرة  ومعها  الفرن�سية،  احلكومة  ق��ررت��ه  ال��ذي 
يقارن   .1976 ع��ام  العائلي  التجّمع  مر�سوم  مع  ب��داأت  )التي 
ال��وج��ه��ني للهجرة اجل��زائ��ري��ة. و قبل  ب��ني ه��ذي��ن  ب��الن�����س��ار 
االأ�سرية  الهجرة  اإىل  النظر  مت  كيف  يذكر  ف��اإن��ه  ���س��يء،  ك��ل 
اجل��زائ��ري��ة ع��ل��ى ال����دوام ن��ظ��رة غ��ري م��رغ��وب فيها م��ن قبل 
اإيفيان  اتفاقيات  اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  الفرن�سية.  ال�سلطات 
�سهل  مما  خا�سا،  و�سعا  اجلزائريني  اأعطت  التي   1962 لعام 
لكن   ،1964 ع��ام  منذ  فرن�سا،  اإىل  �سفرهم  االأح��ي��ان  بع�ض  يف 
الدولة الفرن�سية �سعت دائما للحد من الهجرة العائلية من 
خالل و�سع اإجراء خا�ض باجلزائريني، يبدو يف الظاهر اأكر 

مرونة من اجلن�سيات االأخرى، لكنه يف الواقع اأكر ت�سددا.
ح��ول  ث��ري��ا  تركيبا  ب��الن�����س��ار  اإمي��ان��وي��ل  يعطينا  ال��ن��ه��اي��ة،  يف 
ت��اري��خ ه���ذه ال��ه��ج��رة ال��ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا يف ح��و���ض البحر 
على  ال�سوء  لت�سليط  ع��دي��دة،  ن��واح  م��ن  املتو�سط،  االأب��ي�����ض 
عن  معربا  احلالية  امللحة  ال�سيا�سية  النقا�سات  م��ن  الكثري 
التي  املهاجرين  جت��اه  املتناق�سة  فرن�سا  �سيا�سة  من  تخوفه 
ال حت�سن ظروفها بل تزيدها �سعوبة وتعقيدا، بحيث تواجه 
�سيرتتب  وما  االندماج  �سيا�سة  يف  ذريعا  ف�سال  اليوم  فرن�سا 

عن ذلك من توتر �سيا�سي واجتماعي. 
-------------------------------------
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تاريخ البروتستانتية

من لوثر إلى الحركة البنتكوستالية - جان بوبيرو

عزالدين عناية *

أوروبا.  الذي شهدته  الكبير  البروتستانتي  الخامسة لحدث اإلصالح  المئوية  الذكرى  الفائت حّلت  العام  في شهر أكتوبر من 
واحتفاء بالمناسبة ُأقيمت العديد من األنشطة والفعاليات، وُعقدت سلسلة من الملتقيات والندوات، كما صدرت جملة من 
الذي  الكتاب  المسيحي.  العالم  الدين والدنيا في أصقاع  األثر في  الحدث وما خّلفه من عميق  تناولت تداعيات  التي  األعمال 
نعرضه صدر باللغة اإليطالية ضمن سياق االحتفاء والتدّبر في ما جرى، وهو لمؤرخ وعالم اجتماع من مواليد 1941، تدور مجمل 

أبحاثه حول قضايا الالئكية والدين ومسألة األصولية المسيحية، حيث أصدر زهاء الثالثين مؤلَّفا في الشأن.

عاقبة اأكل اأموال النا�س بالباطل
ي���ت���وزع ك��ت��اب »ت���اري���خ ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي��ة« جل����ان ب���وب���ريو على 
كال�سيكية  الهوتية  ق�سايا  يعالج  حمور  اأ�سا�سيني:  حمورين 
ي�ستهّل  الربوت�ستانتية. حيث  راهنة يف  يتناول ق�سايا  وحمور 
االحتجاج  األهبت  التي  ال�����س��رارة  ع��ن  باحلديث  كتابه  امل��وؤل��ف 
و�سعوبا  دوال  ج��ّرت  ع��ارم��ة  فتنة  اإىل  م��ا حت��ّول  �سرعان  ال��ذي 
فجرت  التي  البوؤرة  الغفران«  »�سكوك  كانت  فقد  اأواره��ا.  اإىل 
والتالعب  النا�ض  التحّيل على  اأو�سح مقت  بعبارة  اأو  احلدث، 
مب�ساعرهم الدينية. فقد كان بيع �سكوك اخلال�ض املزعومة 
الكربى  الكاتدرائيات  ولت�سييد  املوؤمنني،  اأم��وال  نهب  بق�سد 
القدي�ض  كاتدرائية  منها  وال��ت��ي  اأوروب���ا  �ساحات  يف  املنت�سبة 
ب��ط��ر���ض يف روم����ا. مل ت��ك��ن االأم�����وال امل��ج��ّم��ع��ة ���س��دَق��ًة بهدف 
ب��االآخ��رة  للدنيا  مقاي�سة  ك��ان��ت  ب��ل  م��ق��ّد���س��ة،  م��ع��امل  ت�سييد 
ل��الإ���س��راع  ل��وث��ر  ح��ّث  م��ا  بال�سمائر.  خ�سي�ض  ت��الع��ب  �سمن 
ال�سهرية،  االحتجاجية  والت�سعني  اخلم�ض  اأطروحاته  باإعالن 
�سنة 1517، ورف�سه رف�سا باتا ذلك امل�سلك املخاتل يف الدين.

الهوتية  ث��ورة  اإىل  االحتجاج  حّولت  االأح���داث  جمريات  لكن 
اإىل  وجّرت  امل�سيحية،  الغيبيات  مفردات  �سائر  م�ّست  حقيقية، 
وانق�سامات  طاحنة  حروب  عنها  اندلعت  مهلكة  �سيا�سية  فتنة 
ت�سّمنت  البدئي  االإ�سالحي  املنظور  ففي  مرعبة.  اجتماعية 
متّثلت  بحتة،  دينيًة  دالل��ة  »الربوت�ستانتية/االحتجاج«  كلمة 
حق  با�سم  وموؤ�س�ساتها،  الكاثوليكية  الكني�سة  م�سلك  نقد  يف 
كّل م�سيحي يف االإدالء بدلوه لالإجابة بحرية عن كلمة الرب 
القد�ض.  للروح  االأ�سرار  �سهادة  االإميان وعرب  تلقاها عرب  كما 
ل��ك��ن م�����س��ارات االأح�����داث ج��ع��ل��ت م��ن ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي��ة واق��ع��ة 
م��رّك��ب��ة ارت��ب��ط��ت اأمي���ا ارت��ب��اط، وم��ن��ذ ال��ب��دء، ب��ق��وى �سيا�سية 
وبالتايل  روما.  هيمنة  من  لالنفكاك  رنت  متنّفذة  وباأطراف 
وال�سيا�سة. ليتحول  الدين  ُبعدا حركيا جمع بني  امل�سار  اتخذ 
دينيا  خ�ساما  غدا  ما  �سرعان  احتجاج،  اإىل  االإ�سالح  مطلب 
وفتنة �سيا�سية. فمنذ انعقاد »جممع فورم�ض« )اأبريل 1521م( 
البابا  من  االإميان  عروتْي  »نق�ض  العبارة  ب�سريح  لوثر  اأعلن 

واملْجمع...«. مّثل اإ�سرار الرجل على التم�سك بالكتاب املقد�ض 
وحده رف�سا جازما ملوؤ�س�سة كني�سة روما برّمتها. وكما خل�ض 
»يغدو  احل��ال  واق��ع  )1636-1711م(  بوالو  نيكوال�ض  ال�ساعر 
تلّخ�ض  ما  وهو  وح��ده«،  املقد�ض  الكتاب  رفع  كّلما  بابا  املحتّج 
»بالرب  وح��ده«،  املقد�ض  »بالكتاب  الثالث:  املقوالت  يف  الحقا 
التي  املقوالت  تلك  »بالنعمة وحدها ال غري«،  وحده ال غري«، 
مفهوم  اإ�سقاط  م�ستوى  لتبلغ  الو�ساطة،  اأ�سكال  كافة  األغت 
امل�سروط  اخل��ال���ض  ل��وث��ر  ع��ار���ض  فقد  ال��ب��اب��ا.  ع��ن  الع�سمة 
واعترب النعمة الربانية منحة ال ا�ستحقاقا، اإميانا باأّن الكائن 
دون  لينجو  ولطفه  الرب  حمبة  اإىل  ما�سة  حاجة  يف  الب�سري 
�سفيع اأو و�سيط. من هنا عرّب القبول ب�سكوك الغفران وبكافة 

مظاهر اخلال�ض عن تعطيل ملعطى اإلهي غيبي.
ب��ع��د اخل���و����ض يف ت��ل��ك ال��ق�����س��اي��ا ال���اله���وت���ي���ة ال���ت���ي ط��ب��ع��ت 
الربوت�ستانتية على مدى قرون، يحاول املوؤلف ت�سليط ال�سوء 
ع��ل��ى االأو����س���اع ال��اله��وت��ي��ة امل��ع��ا���س��رة ال��ت��ي ط���راأت م��ع موجة 
والبنتكو�ستالية  االأ�سولية.  التيارات  وحتفز  البنتكو�ستالية 
ت��ف��ّرٌع  ه��ي  ب�«اخلم�سينية«،  ال��ع��رب��ي  الل�سان  يف  ُت��رتَج��م  ال��ت��ي 
اأط����ّل يف منت�سف  اإف��ري��ق��ي��ة،  ب��روت�����س��ت��ان��ت��ي مب��الم��ح  م��ذه��ب��ي 
ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة. ب��ْي��د اأن اخل����الف بني 
يتمحور  املحَدثة  والبنتكو�ستالية  التاريخية  الربوت�ستانتية 
يتلّخ�ض  االأوىل،  فمع  وامل��وؤم��ن.  ال��رب  ب��ني  العالقة  �سكل  يف 
يطغى  الثانية  مع  حني  يف  املقد�ض؛  للن�ض  املبا�سر  التاأويل  يف 
هاج�ض التوا�سل املبا�سر للمرء مع االألوهية، بناء على جتربة 
ال��ق��د���ض. �سمن هذا  ال���روح  ب��ت��ن��ّزل  االإمي���ان  ق��وام��ه��ا  عاطفية 
ال�سياق امل�ستجّد، ي�سّلط املوؤلف ال�سوء على االأو�ساع يف القارة 

االأمريكية تبعا ملا ت�سهده من فوران ديني الفت.
يعود جان بوبريو بتبّدل االأو�ساع اإىل مطلع القرن الع�سرين، 
حني عقدت اأطراف يف الواليات املتحدة االأمريكية العزَم على 
يف  و���س��ع��ت  ال��ق��ارة،  ج��ن��وب  يف  الكاثوليكية  ال��و���س��اي��ة  حتجيم 
تقلي�ض هيمنة كني�سة روما. فقد اأبدِت الكنائ�ض الربوت�ستانتية 
املنطقة.  يف  الكاثوليكية  نظريتها  ملناف�سة  حما�سا  االأمريكية 

ام��ت��داداً  الربوت�ستانتية  اجل��م��اع��ات  ي��رى يف  ع���اٌم  ت��وج��ٌه  وه��و 
ل��ل��ي��ربال��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى دي���ن���ي واق���ت�������س���ادي. ���س��م��ن ه��ذا 
روزفيلت،  تيودور  االأمريكي  الرئي�ض  ت�سريح  ان��درج  ال�سياق 
متدد  اأم��ام  عقبة  ت�سّكل  الكاثوليكية  ب��اأّن   ،1912 العام  خ��الل 
ال�����س��ي��ا���س��ة االأم��ري��ك��ي��ة ج��ن��وب ال���ق���ارة. وه���ي يف ال���واق���ع روؤي���ة 
متّثل  الربوت�ستانتية  اأن  ت��رى  رائ��ج��ة  �سردية  م��ن  م�ستوحاة 
ال�����س��ن��د ال��ِق��ي��م��ي واالإي��دي��ول��وج��ي ل��ل��راأ���س��م��ال��ي��ة وال��ل��ي��ربال��ي��ة، 
وروح  الربوت�ستانتية  االأخ���الق  ب��ني  مفرَت�ض  ت��الزم  عمادها 
اأو�ساع  لت�ستمّر  الفيربية.  ال��ق��راءة  وف��ق  الراأ�سمايل،  املذهب 
والكني�سة  االأمريكية  الربوت�ستانتية  االأط���راف  بني  التدافع 
الراهنة.  احلقبة  م�سارف  اإىل  حا�سرة  االأوروبية  الكاثوليكية 
الربوت�ستانتية  َيعّد  هاتنغتون  �سامويل  االأمريكي  فالكاتب 
ع��ام��ال م��ه��ّم��ا واأ���س��ا���س��ي��ا يف م�����س��ار ال��ت��ط��ور، وع��ن�����س��را ف��اع��ال 
جوزيف  �سّرح  ذل��ك  مقابل  يف  االأمريكية؛  القوة  عنا�سر  من 
مراقبة  »جمل�ض  رئا�سة  توليه  اإّبان  الحًقا(،  )البابا  رات�سينغر 
العقيدة« )يف 13 مايو خالل العام 2004( »اإن الواليات املتحدة 
وهو  الالتينية،  اأمريكا  يف  الربوت�ستانتية  مت��ّدد  بقوة  تدعم 
الكنائ�ض  عمل  ج��راء  حا�سل  الكاثوليكية  تراجع  اأن  يعني  ما 
�سمان  على  قادرة  غري  الكاثوليكية  الكني�سة  اأن  بتعّلة  احلرة، 
نظام �سيا�سي اقت�سادي م�ستقّر وغري مفلحة يف تربية االأمم، 
يف وقت ُيعّد فيه منوذج الكنائ�ض الربوت�ستانتية احلّرة االأقدر 
على االإ�سهام يف عملية البناء الدميقراطي، مبا ي�ساهي ما هو 
جاٍر يف الواليات املتحدة«. لقد قاد تطوُر النِّحل الربوت�ستانتية 
اإدان��ة  اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة  رج���اَل  الالتينية  اأم��ري��ك��ا  يف 
منذ  �سبها  ل��ه  جن��د  ال  م��ا  وه��و  ح���ازم،  ب�سكل  الربوت�ستانتية 
الثاين  بول�ض  يوحنا  البابا  مهاجمة  حّد  اإىل  االإ�سالح،  فرتة 
»النَِّحل االإجنيلية« وو�سَف مرّوجيها ب�«الذئاب ال�سارية« على 

�سفحات »ميامي هريالد« بتاريخ 16 اأكتوبر 1992.
الكتاب،  م��وؤل��ف  ي��ربز  كما  الالتينية،  اأم��ري��ك��ا  �سهدت  �سحيح 
ح�سوَر طالئع املقيمني الربوت�ستانت منذ الن�سف الثاين من 
االإجنليز  التجار  من  اأغلبهم  ك��ان  حني  ع�سر،  التا�سع  القرن 
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العارمة  البنتكو�ستايل  التب�سري  موجة  ولكن  واالأم��ري��ك��ان؛ 
ت��ف��اق��م��ت م��ع ن���زوح ج��ح��اف��ل امل���زارع���ني ال��ف��ق��راء اإىل اأح��زم��ة 
ِق��ب��ل املب�ّسرين  امل���دن ال��ك��ربى، وم���ا ل��ق��وه م��ن اح��ت�����س��ان م��ن 
ب�سكل  البنتكو�ستايل  التمدد  ذلك  ترافق  فقد  الربوت�ستانت. 
القرن  �سبعينيات  اأواخ���ر  اجل��دي��دة  الليربالية  تطور  مع  ع��ام 
املرفوق  التجارية  ال�سوق  حترر  من  ذلك  �سحب  وما  املا�سي، 

الدينية. ال�سوق  بتحرر 
واالأم����ر ال��الف��ت يف ح��ّم��ى ال��ت��ن��اف�����ض ع��ل��ى امل��خ��ي��ال ال��دي��ن��ي يف 
م�سروعا  ال��دي��ن  م�سروع  يغدو  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة،  ال��ق��ارة  جنوب 
ما  وه��و  للمنطقة.  اجلوهرية  الق�سايا  ع��ن  بعيدا  م�ستوَرداً 
ي��ج��ل��و م��ن خ���الل ال�����س��راع اخل��ف��ي واجل��ل��ي ب��ني ال��ك��اث��ول��ي��ك 
واالإجن���ي���ل���ي���ني، ون��ق�����س��د ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة ذات ال�����س��ن��د ال��روم��ي 
املطاَلبة  لتغدو  االأمريكي.  ال�سند  ذات  واالإجنيلية  االأوروب���ي 
باحلريات الدينية والتعددية وحترير ال�سوق الدينية مطالب 
ير�سده  ال��ذي  التدافع  ه��ذا  عن  النظر  وب�سرف  بريئة.  غري 
وجه  ف���اإن  والربوت�ستانتية،  الكاثوليكية  ب��ني  ب��وب��ريو،  ج��ان 
الكاثوليكية  املكونات  يف  ينح�سر  ال  الديني  الالتينية  اأمريكا 
بل ثمة  واالإجنيلية فح�سب؛  البنتكو�ستالية  االن�سقاقات  اأو يف 
ال�ساحة،  على  ط��ف��وه  ت��راج��ع  واإن  عميق،  �سعبي  دي��ن��يٌّ  م��ك��ّوٌن 
التي  االعتقادات،  تلك  يف  التنظيمية  البنية  غياب  عن  ناجٌم 
وهيمنة  الكاثوليكية  اكت�ساح  منذ  الطم�ض  اإىل  تعّر�ست  طاملا 
»اُخرْج  االإجنيلي:  الن�ض  امل�ستوحى من  االأوغ�سطيني  التاأويل 
اإىل ال��ط��رق وال�����س��ي��اج��ات واأج���رب ال��ن��ا���ض ع��ل��ى ال��دخ��ول حتى 
ال�سكان  تعّر�ض  فقد   .)24-16 لوقا14:  )اإجنيل  بيتي«  ميتلئ 
)احل���رب  اجل���دي���دة«  »ال��ك��روت�����س��ات��ا  ي�سبه  م��ا  اإىل  االأ���س��ل��ي��ون 
ال�سليبية( هدفت اإىل »تعميم احل�سارة« و«ن�سر الدين احلق« 

املرحلة اال�ستعمارية. اإبان 
ال�سيا�سة الدين ووعثاء 

اأمريكا  يف  ال�ساغطة  واالجتماعية  ال�سيا�سية  االأو�ساع  �سّكلت 
ال��الت��ي��ن��ي��ة داف��ع��ا ق��وي��ا ل����ربوز ت��اأوي��ل��ي��ات ج��دي��دة يف ال��دي��ن، 
الدميقراطية  عامل  من  اال�ستفادة  حول  باالأ�سا�ض  متحورت 
اإذ  ال�سيا�سي.  اأو  الديني  �سكلها  يف  �سواء  بالتعددية،  والقبول 
الدميقراطية مغرية لالأديان يوما كما هو احلال يف  مل تكن 
االأك��رب  االإغ���راء  بالفعل  الدميقراطية  ُت�سكِّل  حيث  ال��راه��ن. 
ل��ل��ت��وج��ه��ات ال��دي��ن��ي��ة ب��ع��د ت��خ��ّوٍف ران يف اأو����س���اط امل��ت��دّي��ن��ني، 
بالتعددية  واإذا  الن�سبية،  اإىل  الدميقراطية  م���وؤدى  باعتبار 
وما تفِرزه من مناخ تناف�سي ت�سهم يف جتدد االأديان. فقد �ساد 
طويال اأن احلداثة جتّر حتما اإىل تراجع الدين وتقود �سوب 
اإىل ما كان منتَظرا، و�سهدنا  اأن ذلك مل يف�ِض  العْلمنة، غري 
وتطورها،  االأدي��ان  تناف�ض  هو  وما ح�سل  امل�ساحلة،  نوعا من 
ال�سبعينيات  كانت حقبة  العمومي.  الف�ساء  اإىل  الدين  وعودة 
اجليودينية  اخل��ارط��ة  م�����ّض  مِل��ا  اجلنوبية،  اأم��ري��ك��ا  يف  حا�سمة 
ففي  اأح��ي��ان��ا.  ومتناق�سة  متداخلة  اآث��اره��ا  اأت��ت  حت��والت  م��ن 
ال��وق��ت ال����ذي ك��ان��ت ف��ي��ه ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة م��ع اله��وت 
اإىل خيار  الفقراء مييلون  كان  الفقراء،  تتبّنى خيار  التحرير 
البنتكو�ستالية، وهو  الكنائ�ض  الربوت�ستانتية وي�سريون �سوب 
ما مل يكن خيارا �سيا�سيا �سرفا؛ بل خيارا دينيا اإميانيا بوجه 

عام.

والت�سعينيات،  الثمانينيات  مع  الديني  التناف�ض  حّدة  �ست�ستد 
تناغما  االأك��ر  الدينيَة  الروؤيَة  البنتكو�ستاليُة  اأم�ست  اأن  بعد 
م���ع ال��ل��ي��ربال��ي��ة اجل����دي����دة. ل��ي��ت��ع��ّزز ن���ف���وذ ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي��ة 
اجل����دي����دة ب�����ربوز ظ���اه���رة ال��ك��ن��ائ�����ض االإجن���ي���ل���ي���ة ال��ع��م��الق��ة 
بل  الديني،  بالوعظ  تكتفي  ال  التي   )megachurch(
وريا�سية  وتعليمية  تربوية  �ستى  اجتماعية  اأن�سطة  متار�ض 
و���س��ح��ي��ة. و���س��م��ن ه����ذا ال���ت���ط���ور احل���ا����س���ل غ��ال��ب��ا م���ا دع���َم 
حني  مر�سَّ اأو  للرئا�سة  معيَّنني  حني  مر�سَّ البنتكو�ستاليون 
وال��ب��ريو  وال���ربازي���ل  فينيزويال  يف  ح�سل  ك��م��ا  ل��ه��م،  م��وال��ني 
وغواتيماال وكولومبيا. كانت احلالة االأكر بروزا مع انتخاب 
األبارتو فوجيموري )Alberto Fujimori( يف البريو 
اجلرنال  حالة  وكذلك  بنتكو�ستاليا،  نائبا  وتعيينه   1991 �سنة 
اإفراين ريو�ض مونت )Efraín Ríos Montt( امل�سايع 
غواتيماال  يف  ال�سلطة  كر�سي  اعتلى  ال���ذي  للبنتكو�ستالية، 
ذات��ه ح��دث يف  االأم���ر   .1982 �سنة  ان��ق��الب ع�سكري  اأع��ق��اب  يف 
الربازيل مع ديلما رو�ساف )Dilma Rousseff(، يف 
التي  احلالة  تراجعا.  الكاثوليكية  االأح��زاب  فيه  �سهدت  وقت 
اأوردناها ب�ساأن البنتكو�ستاليني تن�سحب على الكاثوليك اأي�سا 
االإ�سرابات  اأن  ذلك  الدين ورمزيته،  من حيث توظيف عامل 
الكربى يف قطاع ال�سيارات التي �سهدها الربازيل يف منطقتي 
 ،)1980/1979( العامني  خالل  ب��رن��اردو،  و�ساو  اأن��دري  �سانتو 
من  دعماً  وج��دت  اأن  بعد  الكنائ�ض،  يف  ُتعقد  جتّمعاتها  كانت 

االأ�سقف كالوديو هوْم�ض.
يف  دينية  اأح��زاب  ت�سكيل  على  البنتكو�ستاليني  حر�ض  يكن  مل 
ال�سيا�سة«، بقدر ما كان يهدف  اإىل »م�سحنة  كولومبيا يهدف 
خالل  من  الكاثوليك،  امتيازات  ت�ساهي  امتيازات  انتزاع  اإىل 
التاأكيد على مبداأ احلرية الدينية، وهو ما حتقق بالفعل مع 
 )1997 )�سنة  اع��رتاٌف  ذل��ك  عن  نتج   .1991 كولومبيا  د�ستور 
ب��رتات��ي��ب ال�����زواج ال��دي��ن��ي ال����ذي ي��ع��ق��ده ال��ب��ن��ت��ك��و���س��ت��ال��ي��ون، 
بالرتدد  لكني�ستهم  املنتمني  الدين  لرجال  ال�سماح  عن  ف�سال 
�سعرت  التناف�سي  اجل��و  ه��ذا  يف  وامل�ست�سفيات.  ال�سجون  على 
�سّكلت  ما  بقدر  ولكن  نفوذها،  تراجع  بالغنب من  الكاثوليكية 

حافزا  غدت  اإليها  بالن�سبة  م�سكلة  والتعددية  الدميقراطية 
والتطور. للتجدد 

انبعاث هجني
جذرية  اجتماعية  حت��والت  اأم��ام  نف�سها  الربوت�ستانتية  جتد 
الفوز  اليوم  بو�سعها  فهل  احل��داث��ة،  بعد  ما  الئكية  يف  تتمثل 
�ساغطة  اأ�سولية  دعوات  بني  االجتماعية،  ال�ساحة  يف  مبوقع 
الثالث  امل��وؤمت��ر  ح��اول  ما  ذل��ك  مغالية؟  راأ�سمالية  واإك��راه��ات 
ت��اون  ك��ي��ب  االإجن��ي��ل��ي��ة يف  للكنائ�ض  ال��ت��اب��ع  ال��ع��امل��ي��ة  ل��الأجن��ل��ة 
بجنوب اإفريقيا، يف اأكتوبر 2010، االإجابة عنه بو�سفه مراجعًة 
فلئن  واخل��ارج.  الداخل  يف  التب�سري  ال�سرتاتيجيات  وتقييماً 
�سهدت اأو�ساع الربوت�ستانتية تطورا الفتا يف اإفريقيا واأمريكا 
ال��الت��ي��ن��ي��ة، ف��ه��ي ت�����س��ه��د ت��ق��دم��ا حم�����دودا يف ���س��ب��ه اجل��زي��رة 
الهندية بفعل الن�ساط املكثف للجمعيات الهندو�سية يف الذود 
التب�سري  ا�سرتاتيجيات  تك�ّسف  ومبوجب  الهندية  الهوية  عن 
امل��م��ي��ز للتب�سري  ال��ع��ن�����س��ر  ي��ب��ق��ى  ل��ك��ن  واأ���س��ال��ي��ب��ه.  االأج��ن��ب��ي 
ال��ربوت�����س��ت��ان��ت��ي يف ان��ط��الق��ه م��ن م���ب���ادرات خ��ا���س��ة وه��ادف��ة. 
التب�سريية  البعثات  اإن�ساء  يجري  ما  غالبا  اأن��ه  الكاتب  ي��ربز 
الربوت�ستانتية �سمن مبادرات اإجنيلية خا�سة، يتاأتى متويلها 

من متحّم�سني اأثرياء قادمني من قطاع الت�سنيع.
جديدة،  اأو���س��اع  ب��روز  مع  التحوالت  تلك  ت�سافرت  وق��د  ه��ذا 
اإىل  بالدولة  مرتبطة  ب�سوي�سرا  اللوثرية  الكني�سة  بقيت  فقد 
غاية العام 2000، لت�سلك عقب ذلك التاريخ انف�ساال متدرجا 
خالل  الرنويج  �سهدته  ال��ذي  نف�سه  الو�سع  وهو  الدولة،  عن 
الغال ويف  االنف�سال حا�سال يف بالد  كان  ما  واإذ   .2012 العام 
اململكة  يف  الربي�سبيتارية  الكني�سة  ت��زال  فال  اإيرلندا،  �سمال 

املتحدة ويف �سكوتالند كني�سة ر�سمية.
التطرق  خ��الل  من  املوؤلف  ه��ذا  بها  يخرج  التي  اخلال�سة  ما 
اأن  ال���ب���نّي  وب����ال����واق����ع؟  ب���ال���اله���وت  ���س��ل��ة  ذات  ق�����س��اي��ا  اإىل 
الربوت�ستانتية، وبوجه عام، قد فقدْت عرب القرون كثريا من 
ذلك الزخم االإمياين االأ�سيل، وحتديدا ذلك النف�ض العقالين 
يف ع��الق��ة ال���دي���ن ب����االإمي����ان، ل��ت��غ��رق جم����ددا يف اأ���س��ك��ال من 
الربوت�ستانتية.  يطبعان  باتا  الباطني،  واحلما�ض  التوليفية 
وت��ط��ورا،  مت��ددا  خاللهما  م��ن  الربوت�ستانية  رب��ح��ت  �سحيح 
االحتجاج  بات  فهل  االأ�سيلة،  �سماتها  من  كثريا  فقدت  ولكن 

يف حاجة اإىل احتجاج اأي�سا؟
------------------------------
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قبيلة دان.. اإليمان باآلخرة ومعاداة السامية في روسيا 

الحديثة لفيكتور شنيرلمان

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

األذهان حول  خامرت  التي  الوردية  واألحالم  العالمي،  السلم  حلول  الماضية حول  القريبة  الحقبة  في  التوقعات  على عكس 
سيادة روح التفاهم وتمكين ثقافة الحوار لحل القضايا البشرية، ها هي اإلنسانية تدخل القرن الحادي والعشرين بعدد أكبر 
من بيارق الحرب، وبشعارات للكراهية أشد وأعتى. وها هي الحدود بين الدول تضطرب وتتحصن باألسوار الشائكة واأللغام 
وتتمترس خلف الصواريخ الموجهة. وبعد انتهاء الحرب الباردة، وكضربة قدر مجهولة، يستبدل اإلنسان حلمه بنزع السالح إلى 
النزوع أكثر إليه وبضبط الجيوش ولجم القوة العسكرية إلى استحداث قدرات جديدة منها. وها نحن نشهد تراجعا مخيفا 
في ثقافة التسامح واالنفتاح بين الدول، وها نحن ننفتح على االنغالق القومي ونتسع في تضييق الحريات ونتقدم في تراجع 

الديموقراطية ونميل ميال خطيًرا إلى ثقافة المجتمعات المنغلقة.

ت���ب���دو احل���اج���ة م��ل��ح��ة اإىل درا����س���ة  ال���ظ���روف  يف ه����ذه 
خ�����س��ائ�����ض ُره�����اب االأج����ان����ب ك���اأح���د ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي 
بني  اأو  الواحد  املجتمع  يف  ال�سلمي  التعاي�ض  يواجهها 
املجتمعات املختلفة: فما هو حمتوى هذا الُرهاب؟ هل 
ويندرج  اليومية  احلياة  يف  عابرة  اأمزجة  على  يقت�سر 
ي�سدنا  اأن��ه  اأو  وتختفي  تظهر  حلظية  كلي�سات  �سمن 
وي�سبكنا باأفكار معقدة ومتاأ�سلة يف الوعي؟ يف اأي تربة 
يتعملق  التي  البيئة  هي  وم��ا  �سعبيته  تنمو  اجتماعية 
فيها؟ م��ا ال���ذي ي��غ��ذي ك��راه��ي��ة االأج��ان��ب ال��ي��وم وكيف 

تتعمق يف الوعي والوجدان اجلمعيني؟
اليوم هي نوع من كراهية االأجانب  ال�سامية  اإّن معاداة 
واأنواعها  اأ�سبابها  ُدر�ست  انت�سارا يف رو�سيا. وقد  االأكر 
ا�ستق�ساء جذورها  ومت  قليل،  نحو غري  على  وتاريخها 
واأ�سبابها �سمن خمتلف ال�سياقات التاريخية والثقافية. 
الرو�سي  املجتمع  الظاهرة يف  اأكر ما مييز هذه  ورمبا 
م��ق��درت��ه��ا غ���ري ال��ع��ادي��ة ع��ل��ى ال�����س��م��ود وال��ب��ق��اء ح��ّي��ة 
واالأو���س��اع  املختلفة  الظروف  مع  وتكّيفها  الزمن  عرب 
�ساخنة  اأ�سئلة  املتابع  ل��دى  يثري  ال��ذي  االأم��ر  املتغرية، 
فاإّن  تقليدي،  تاأويل  الأي  وا�ستباقا  الق�سية.  هذه  حول 
لدى  ال��ع��ادة  ج��رت  )كما  تناولها  ميكن  ال  امل�ساألة  ه��ذه 
الباحثني( من منطلق عن�سري اأو �سيا�سي اأو اجتماعي/ 
اقت�سادي فقط والقفز على الدوافع الدينية اأو دحرها 
اإىل اخللف باعتبارها دوافع تعود اإىل القرون الو�سطى 

وال م�سوغ لها يف عاملنا املعا�سر واملتطور.
فيكتور  ملوؤلفه  اأي��دي��ن��ا  ب��ني  ال��ذي  الكتاب  اإىل  بالن�سبة 
دينية  �سحوة  اإىل  م��وارب��ة،  ب��ال  ي�سري،  فهو  �سنريملان، 
مناخات  اإح��ي��اء  عملية  واإىل  املعا�سرة  رو���س��ي��ا  تعي�سها 
دي��ن��ي��ة مل��ع��اداة ال�����س��ام��ي��ة، ه���ذه امل���ع���اداة ال��ت��ي ت��ق��وم عند 

م�ستوحى  ع��ق��ائ��دي،  اأ���س��ا���ض  على  ال��رو���ض  االأرث��وذك�����ض 
الدجال  امل�سيح  ب��اأّن  يقول  القيامة  ي��وم  عن  ت�سور  من 
اأوج��ه  خمتلف  يف  تن�سط  ي��ه��ودي��ة  م��ف��رزة  م��ن  �سيخرج 
عالمة  �سوى  اليوم  الن�ساط  هذا  موؤ�سرات  وما  احلياة، 

دامغة على اقرتاب نهاية العامل.
لقد اكت�سبت ق�سة امل�سيح الدجال �سعبيتها يف رو�سيا يف 
الفرتة التي بداأ االهتمام بها يف الغرب يذوي ويتال�سى. 
التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  حتى  ال��ي��ه��ودي  املُ��ّرك��ب  ُي��ذك��ر  مل 
ومل  االأرثوذك�ض،  والالهوتيني  املوؤمنني  قبل  من  ع�سر 
العامل.  نهاية  نبوءات  يف  هامة  مكانة  اأي  اليهود  يحتل 
ول��ك��ن ك��ل ���س��يء ت��غ��ري وب�����س��ك��ل ق��اط��ع يف اأوائ����ل ال��ق��رن 
ال�سيا�سي  الو�سع  تفاقم  مع  بالتوازي  وذلك  الع�سرين، 
اليهود ب�سكل ملحوظ  واالجتماعي يف البالد وم�ساركة 
املوؤلف،  يالحظ  وكما  ذل��ك،  مع  الثورية.  االأح���داث  يف 
املف�سلية  االأح��داث  تلك  يف  اليهود  م�ساركة  كانت  فقد 
الأولئك  بالن�سبة  متاما  »طبيعية  الرو�سي  التاريخ  يف 
الذين تعر�سوا للتمييز يف رو�سيا القي�سرية على مدى 

عقود« )�ض 582(.
الت�سور  مدخل  اأن  اإىل  االإ���س��ارة  جتدر  ال�سياق  هذا  ويف 
»القاب�ض«  مفهوم  يف  يكمن  العامل  لنهاية  االأرثوذك�سي 
وب��دءا  ال��ك��ون(.  مبوازين  املا�سك  )اأو   Katechon
مهمة  ال��رو���ض  الكهنة  اأوك���ل  ع�سر  التا�سع  ال��ق��رن  م��ن 
ال��ق��اب�����ض ه���ذه ل���الإم���رباط���ور واأّم���ن���وه م��ق��ال��ي��د حفظ 
امل�سيح  ظهور  دون  واحليلولة  املجتمعي  وال�سلم  النظام 
ال���دج���ال. وق���د ب��ل��غ ق��ل��ق ال��ك��ن��ي�����س��ة اأ����س���ده ع��ن��د املقتلة 
بيد  وعائلته  ال��ث��اين  نيقوالي  ل��الإم��رباط��ور  الوح�سية 
ال�سلطة البول�سفية، وكان من بني امل�ساركني يف عمليات 
�سوغ هذا  وق��د  ي��ه��ودي��ة.  اأ���س��ول  م��ن  اأ�سخا�ض  االإع���دام 

امل�سيحية  يف  جمتمع  )وه��ي  املليارية  الأن�����س��ار  احل���ادث 
اأو  �سنة  األ��ف  خ��الل  العامل  بنهاية  قاطعا  اإميانا  يوؤمن 
ب���اأّن م��ا ج���رى لي�ض  ل��ه��م االع��ت��ق��اد  ���س��وغ  اأك���ر بقليل( 
القاب�ض  لت�سفية  عملية  واإمن��ا  �سيا�سي  اغتيال  جم��رد 
وبهذا  ال��دج��ال.  امل�سيح  اأم��ام  الطريق  متهيد  اأج��ل  من 
الدينية  العقيدة  بن�سيج  ال�سيا�سية  االأح���داث  ا�ستبكت 
وال��ت�����س��ور االأخ�������روي، وم��ن��ه ول����دت م���ع���اداة ال�����س��ام��ي��ة 

امل�ستمرة يف املجتمع الرو�سي حتى يوم النا�ض هذا.
مل�ساألة  ن�سية  حتليالت  و���س��ع  على  امل��وؤل��ف  يقت�سر  ال 
املواقف  بتق�سي  يكتفي  وال  رو�سيا،  يف  ال�سامية  معاداة 
ال�سلبية جتاه اليهود فيها، اإذ ترتكز مهمته على النظر 
اإىل معاداة ال�سامية من منظور اجتماعي �سامل وتقييم 

اخلطر احلقيقي لها يف راهن يومنا.
االأفكار  فحوى  تغري  كيفية  كتابه  يف  �سنريملان  يعر�ض 
اأ�سطورة  عرب الزمن �ساربا لذلك عدة اأمثلة من بينها 
اخلزر التي ظهرت يف رو�سيا وتكيفت مع م�سالح وغايات 
اجتماعية معينة وارتبطت بجماعات دينية بذاتها. كما 
للتطورات  وف��ق��ا  االأف��ك��ار  حت��ول  كيفية  الباحث  ي�سور 
ال�سيا�سية اجلارية، وكيف يتم التالعب ب�سور االأبطال 
التاريخيني، وقيا�سا لذلك فاإّن بع�ض النبوءات الواردة 
تقت�سر  وال  خمتلفة  تف�سريات  حتتمل  ال��روؤي��ا  �سفر  يف 
اأّن  هو  يحدث  ما  اأّن  بيد  ال�سامية،  معاداة  ق�سية  على 
باعتباره  االإجن��ي��ل  من  ال�ِسفر  ه��ذا  مع  يتعامل  املتلقي 
اإيديولوجي  منطلق  من  وذل��ك  ال�سامية  مل��ع��اداة  اإج��ازة 

متطرف خا�ض ال عالقة له بالدين.
االأف����ك����ار  ب��ع�����ض  ل��ت��ح��ل��ي��ل  م���دخ���ل���ه  يف  ف����امل����وؤل����ف،  اإذن 
ب��االأف��ك��ار  ذل��ك  ي��رب��ط  لل�سامية،  امل��ع��ادي��ة  وال��ت�����س��ورات 
اأحيانا  له  يحلو  كما  امليعاد.  بيوم  املتعلقة  والت�سورات 
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معاداة  لظاهرة  بحثه  يف  الرو�سي  ال�سياق  من  اخل��روج 
ال�����س��ام��ي��ة اإىل امل��ح��ي��ط ال��ع��امل��ي وم����ا ي��ت��ب��ل��ور م��ن��ه��ا يف 
ال��ع��ام��ة.  ال�سيا�سة  يف  وح��ت��ى  ب��ل  االج��ت��م��اع��ي  ال�����س��ل��وك 
اأ�سئلة حمورية  الكاتب عدة  ال�سدد نواجه مع  ويف هذا 
منها: كيف يفهم النا�ض يوم الدينونة وما هي ال�سورة 
بع�ض م�ساقات تطور  تف�سي  ملاذا  التي يحملونها عنه؟ 
اإحياء  يتم  مل��اذا  اأخ��روي��ة؟  اإىل خم��اوف  العامل احلديث 
القلق بقرب  اإىل جنب مع  االأرثوذك�سية يف رو�سيا جنبا 
ال��ع��امل  ن��ه��اي��ة  اق����رتاب  اأن  ال��ع��امل؟ ه��ل �سحيح  ن��ه��اي��ة 

ال�سامية؟ مقرون مبعاداة 
ملا يظنه واحدا من  الكاتب جزءا كبريا من كتابه  اأفرد 
الرو�ض  عند  العامل  نهاية  لفكرة  الرئي�سية  امل��وؤ���س��رات 
وه���ي ال��ع��ومل��ة واآث���اره���ا ع��ل��ى ال��ع��ق��ول واالأف����ك����ار. ي��ق��ول 
ال��ب��اح��ث: »اإن��ه��م )اأي ال��رو���ض امل��وؤم��ن��ني ب��ع��الم��ات ي��وم 
امل��ي��ع��اد( يخ�سون م��ن ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي ت��ِع��ُد ب��اإل��غ��اء ال��دول 
ال��ق��وم��ي��ة و���س��ي��ط��رة احل��ك��وم��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ال��ث��ق��اف��ات 
اأم��ا  ال��ف��رد.  على  املطلقة  ال�سيطرة  وب��ال��ت��ايل  العرقية 
االأ����س���واأ ع��ن��ده��م ف��ه��و خ��ل��ق دي��ان��ة واح����دة واق���ت���الع ما 
مقتنعون  وهم  امل�سيحية.  الديانة  كلها  وقبلها  عداها، 
مت�سارعة«  بوترية  ذل��ك  اإىل  يتجه  احلديث  العامل  اأّن 

)�ض 589(.
يف اأحد ف�سول الكتاب يحلل الباحث دور االإميان بنهاية 
التي  رو���س��ي��ا  ال��ع��دوان��ي��ة يف  الهجمات  ال��ع��امل يف ظ��ه��ور 
زادت  وال��ت��ي  اأنف�سهم  ال��دي��ن  رج��ال  بع�سها  يف  ا���س��رتك 
ف�سملت   2012 ع��ام  م��ن  ب��دءا  كبري  ب�سكل  وتريتها  م��ن 
واملهرجانات  الفنية  وامل��ع��ار���ض  امل��ت��اح��ف  على  هجمات 
امل��و���س��ي��ق��ي��ة وال���ع���رو����ض امل�����س��رح��ي��ة واالأف������الم. وي�����س��دد 
االأحيان  بع�ض  يف  يتلقى  الن�ساط  هذا  اأّن  على  الباحث 

الدعم من الكني�سة االأرثوذك�سية الرو�سية.
امل�سيحية  م�ساألة  على  الكاتب  ُي��ق��ِب��ُل  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
االأخ���روي���ات  ع��ل��م  ق�����س��م��ني:  اإىل  ويق�سمها  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
وبرغم  االإمربيايل.  االأخرويات  وعلم  لل�سامية  املعادي 
االجت��اه  اأن�سار  اأّن  اإال  االثنني  بني  امل�سرتكة  االأر�سية 
اليهودية  امليتافيزيقية  اإىل  ي��ن��ظ��رون  زال���وا  م��ا  االأول 
يعطي  الثاين  االجت��اه  اأّن  اأع��دائ��ه��م، يف حني  كعدو من 
اأه��م��ي��ة اأك�����رب ل��ف��ك��رة االإم����رباط����وري����ة وحت��ق��ي��ق م��ه��ام 
بديال  املقاربتان  ترى  ال  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  القاب�ض. 
مل��ا ي��ح��دث يف ال��ع��امل اإال ال��ع��ومل��ة االأرث��وذك�����س��ي��ة وذل��ك 
وال��روح��ي،  ال�سيا�سي  ال��رو���س��ي،  ال��ن��ظ��ام  اإق����رار  ب��ه��دف 
ب�سفته النظام االأ�سح واالأبقى للعاملني. يقول يف ذلك: 
العامل  يف  املظلومني  ع��ن  امل��داف��ع  ذل��ك  رو�سيا  تعد  »مل 
واإمّن�����ا دول����ة اف��رتا���س��ي��ة ت�����س��ع��ى اإىل ف��ر���ض ق��واع��ده��ا 
وبح�سب   .)485-484 )���ض  العامل«  بقية  على  اخلا�سة 
اأن�سار الراأي  اأن  االإح�ساءات التي اأجراها الباحث جند 
االأول يتواجدون بني كبار ال�سن الذين �سهدوا يف زمن 

العاملية،  ال�سهيونية  مكافحة  حملة  ال�سوفيتي  �سبابهم 
وال يزال االأمر يوؤثر عليهم وي�ساهم يف تاأطري نظرتهم 
ب�سكل حا�سم. اأّما اأن�سار االجتاه الثاين فيمثله ال�سباب 
التائقون لتلم�ض العظمة الرو�سية وروؤيتها وهي تغطي 
البيئة  هذه  ويف  والع�سكري.  الروحي  بجناحيها  العامل 
حرب  ن�سوب  اإمكانية  حول  النقا�ض  يطفو  االجتماعية 
احلجج  هذه  مثل  »متيط  الكاتب:  يقول  ثالثة.  عاملية 
اجلمهور  فيذهب  ن��ووي��ة،  ح��رب  ن�سوب  ع��ن  امل��ح��رم��ات 
اإىل التعود على الفكرة وتقبل مثل هذه احلرب التي ال 
يبدو اأن ثمة مفرا منها. ول�سنا بحاجة بعدئذ اإىل �سرح 

مدى اخلطورة التي يكتنفها هذا املنطق« )�ض 485(.
ويف ���س��ي��اق ح��دي��ث��ه ع���ن اال���س��خ��ات��ول��وج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة 
املوؤلف  يقارن  االأخ��روي��ات(  علم  هي  )االأ�سخاتولوجية 
عن  اأم��ث��ل��ة  وي��ع��ط��ي  االأم��ري��ك��ي��ة.  قرينتها  وب���ني  بينها 
عا�ض  حينما  ومنها  الرو�سية  اال�سخاتولوجية  احلالة 
رهط من املوؤمنني والُن�ّساك الرو�ض حالة انتظار وترقب 
وت���دب���روا طريقهم  ال���دج���ال  امل�����س��ي��ح  الق�����رتاب م��وع��د 
ل��ل��ه��روب م��ن ال��ع��امل واالن�����زواء يف اأدي����رة م��ن��ع��زل��ة من 
الرو�سية. بينما  اأ�سهرها ما هو موجود يف مدينة بينزا 
ال نعر )يف احلالة الرو�سية( على �سيء ي�سبه االنتحار 
تاون  جونز  حادثة  مثل  اأمريكا  يف  �ساع  الذي  اجلماعي 
ال�ساحة  خ��ل��ت  ك��م��ا  م�سيحي.  األ���ف  �سحيتها  راح  ال��ت��ي 
يف  اال�سخاتولوجي   اخل��ط��اب  ا�ستخدام  م��ن  الرو�سية 
احلال  هو  مثلما  ال�سينمائي  واالإن��ت��اج  االإع���الم  و�سائل 
من  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف  املتحدة  ال��والي��ات  يف 
املقاربة  ه��ذه  تقودنا  الباحث  وبح�سب  املا�سي.  القرن 
غالبية  عند  االإمي��اين  ال�سلوك  واقعية  من  التيقن  اإىل 

الرو�ض. االأرثوذك�ض 
وي�����س��ري امل���وؤل���ف اإىل اأن����ه ووف��ق��ا ال���س��ت��ط��الع��ات ال����راأي 
املوؤمنني  عدد  ارتفع  فقد   2010-1989 اأع��وام  بني  العام 

بقاء  م��ع  باملئة،   75-70 اإىل  باملئة   30 م��ن  االأرث��وذك�����ض 
معدل  عند  االإميانية  بالطقو�ض  يتقيدون  الذين  عدد 
يف  الطقو�سي  ال��ت��دي��ن  م��ن  بكثري  اأق���ل  وه���ذا  ب��امل��ئ��ة.   5
الواليات املتحدة. فهل نحت�سب هذا ان�سباطا للعاطفة 
بينهم  ال��ف��ج��وة  ات�����س��اع  وب��ال��ت��ايل  ال��رو���ض  عند  الدينية 
وبني معاداة ال�سامية؟ قد يبدو هذا حقيقيا من الوهلة 
واالإط��الل  االأم���ور،  راه��ن  يف  التمحي�ض  ولكن  االأوىل، 
ع��ل��ى امل�����س��ت��ق��ب��ل ان��ط��الق��ا مم��ا ي��ج��ري يف احل��ا���س��ر قد 
ال��رو���ض  اأّن  امل��وؤل��ف  ي��رى  اإذ  م��غ��اي��رة.  ���س��ورة  لنا  ير�سم 
يتوجب  حينما  ال�����س��ري��ع��ة  ال��ت��ع��ب��ئ��ة  ب��ق��اب��ل��ي��ة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
لقتل  اجلماعية  التوبة  يف  امل�ساركة  عملية  وم��ا  االأم��ر، 
ملمح  �سوى  الثاين  نيقوالي  االأخ��ري  الرو�سي  القي�سر 
الرو�سي يف  ال�سعب  االإميانية لدى  الطفرة  من مالمح 

بعينها. تاريخية  حلظات 
للراأي  ميكن  الباحث،  يالحظ  وكما  ذل��ك،  على  ع��الوة 
وه��ذا  فائقة،  ب�سرعة  اجت��اه��ه  يغري  اأن  ال��رو���س��ي  ال��ع��ام 
يف  تعمل  ال��ت��ي  ال�سامية  م��ع��اداة  مب�ساألة  اأي�����س��ا  يتعلق 
متالأ  واخل��راف��ة  لالإيديولوجيات  �سوق  اليوم  خدمتها 
ال��ف�����س��اء امل��ع��ل��وم��ات��ي ال��رو���س��ي مل ي��ك��ن ل��ه��ا وج����ود يف 
على  الكني�سة  ظلت  اإذا  اأّن���ه  �سنريملان  وي��وؤك��د  ال�سابق. 
الرو�سية  املدار�ض  يف  املقد�ض  التاريخ  تدري�ض  اإ�سرارها 
)وق����د ُق����رر ه���ذا االجت�����اه يف اإط�����ار االإ����س���الح���ات على 
م��ع��اداة  جت���دد  ن��ت��وق��ع  اأن  فعلينا  ال�����س��وف��ي��ت��ي(  التعليم 

ال�سامية م�سحوبة بعواقب ال ميكن التنبوؤ بها. 
ج���ان���ب اآخ�����ر م���ن اخل���ط���ورة ي��ك��م��ن يف اإب������دال ال�����س��ع��ار 
ال�سامن  ه��و  ال�سوفيتي  االحت���اد  ب���اأّن  ال��ق��ائ��ل  ال��ق��دمي 
بال�سيغة  اإب���دال���ه  ال��ت��دري��ج��ي،  ال��ت��ط��ور  وزع��ي��م  لل�سلم 
اآخر معقل  باعتبارها  رو�سيا  �سعار  ترفع  التي  اجلديدة 
وبتكري�ض  الدجال.  امل�سيح  لظهور  واملعرقلة  للم�سيحية 
وطبيعيا  رئي�سيا  هدفا  رو�سيا  �ست�سبح  ال�سعارات  هذه 
اأر�ض  خلق  احتمالية  من  يعزز  ما  ال�سيطانية،  للقوى 
خ�����س��ب��ة ل��ل��م�����س��اع��ر اجل��ن��ون��ي��ة ال��ت��ي جت��ت��اح ال��وط��ن��ي��ني 
املتطرفني ومتدهم ب�سور خمتلفة عن ُرهاب االأجانب، 

مبا يف ذلك مناه�سة ال�سامية والغرب.
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تشريح الفشل: أميركا تخسر كل حرب تبدأ بها

هارلن أولمن
محمد السماك *

من مكان عن الغرب بمبعد، انبثقت دعوة إيمانية وإمبراطورية امتدت من شبه الجزيرة اإليبيرية إلى الهند لكي تشمل اليوم 
القديم في عدة  للتاريخ  زائر  أستاذ  ـ وهو   )1936( بوفرسوك  وارن  غلين  الفريدة  الظاهرة  أثارت هذه  وقد  العالم.  قاطنة  ربع 
جامعات ومعاهد آخرها معهد الدراسات العليا ببرينستون )تقاعد منه عام )2006( ، ومؤلف حوالي 12 كتابًا و400 مقالة حول 
اليونان والرومان والشرق األدنى، وعضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم، والجمعية الفلسفية األمريكية، وحاصل على 
الدكتوراه الفخرية من جامعات ستراسبورغ وباريس وأثينا ـ إذ سعى في هذا كتابه »بوتقة اإلسالم« )2017( إلى تسليط الضوء 
على هذه الحقبة األغمض واألكثر دينامية في تاريخ اإلسالم ـ من منتصف القرن السادس الميالدي إلى عهد حكم عبد الملك 
بن مروان ـ مستكشفًا سر كيف استطاعت أرض يباب كشبه الجزيرة العربية أن تهيئ تربة خصبة لرسالة نبي اإلسالم، ولماذا 

انتشرت تلك الرسالة بمثل هذه السرعة. 

الع�سكريتاريا االأمريكية �سوؤااًل  يطرح كتاب جديد عن 
ا�سرتاتيجياً. ال�سوؤال هو: ملاذا تخ�سر الواليات املتحدة 

كل احلروب التي تبادر اإىل �سّنها؟
احلروب  هذه  بع�ض  اأومل��ن  هارلن  الكتاب  موؤلف  يحدد 

واأبرزها: اخلا�سرة 
احلرب الكورية )1950( امل�ستمرة حتى اليوم.

للقوات  م���ذّل  ب��ان�����س��ح��اب  ان��ت��ه��ت  ال��ت��ي   - فيتنام  ح���رب 
االأمريكية من �سايغون )عا�سمة فيتنام اجلنوبية(.

اخلالفات  تفجري  اإىل  اأدت  التي  الثانية  العراق  ح��رب 
املذهبية واإطالق حركة التطرف الديني االإرهابي.

عنا�سر  ب��ني  اإن  امل��وؤل��ف  ي��ق��ول  ال��ت��ي  اأفغان�ستان  ح��رب 
كانوا  ج��ن��وداً  ال��ي��وم،  فيها  املقاتلة  االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات 
احل��رب  ب���داأت  عندما  واح���داً  ع��ام��اً  العمر  م��ن  يبلغون 
هدف  كانت  التي  طالبان  حركة  اإّن  ث��م   ،2001 ع��ام  يف 
احل���رب االأم��ريك��ي��ة ه��ي ال��ي��وم اأق����وى مم��ا ك��ان��ت عليه 
من  ا�ستئ�سالها  حرب  املتحدة  الواليات  اأعلنت  عندما 
الدولة  م��ن  م�ساحات  على  ت�سيطر  وه��ي  اأفغان�ستان. 
اإّن  اأكر مما كانت ت�سيطر عليه يف اأي وقت م�سى. بل 
الو�سع  ت�سوية  ميكن  ال  باأنه  تعرتف  املتحدة  الواليات 
بحيث تتمكن من �سحب قواتها من دون التفاو�ض مع 
للتفاو�ض مرتفعة جداً  طالبان. ولكن �سروط طالبان 
احلرب  اإىل  نعود  و�سوف  ر�سمياً.  اإطالقها  يوؤخر  مما 
امل�ستمرة..  احل��رب  باعتبارها  بعد  فيما  اأفغان�ستان  يف 

اأي�ساً! وامل�ستمرة يف خ�سارتها 
ع��ن��وان ال��ك��ت��اب ه��و »ت�����س��ري��ح ال��ف�����س��ل: اأم��ريك��ا تخ�سر 
ب��ه��ا«. وه��و ���س��ادر ع��ن معهد البحرية  ت��ب��داأ  ك��ل ح��رب 

لل�سحافة )2017(.
يف م��ق��اب��ل ذل��ك ي�سجل امل��وؤل��ف م��الح��ظ��ة ه��ام��ة. وه��ي 

هي  تكون  ال  التي  احل��روب  تربح  املتحدة  ال��والي��ات  اأن 
ال��ك��وي��ت يف ع��ام  ال��ب��ادئ��ة يف �سنها. م��ث��ل ح���رب حت��ري��ر 

.1991
قادرة  العامل  دول��ة يف  توجد  اأّن��ه ال  املوؤلف على  ويوؤكد 
ربح  اأن  اإال  ع�سكرياً،  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  م��واج��ه��ة  على 

احلرب اأمر اآخر.
لي�ض  عنه،  االإج��اب��ة  ي��ح��اول  ث��م  ال�سبب،  ع��ن  ويت�ساءل 
الع�سكرية،  اال�سرتاتيجيات  يف  باحثاً  باعتباره  فقط 
ولكن باعتباره مقاتاًل �سابقاً خدم يف اجلي�ض االأمريكي 
الذي  الع�سكري  العمل  برنامج  را�سم  وه��و  فيتنام.  يف 
عام  يف  العراق  اجتياح  يف  االأمريكية  القوات  اعتمدته 
روب��رت  االأ���س��ب��ق  ال��دف��اع  ل��وزي��ر  م�ست�ساراً  وك��ان   ،2003

مكنمارا، ثم لوزير اخلارجية كولن باول.
املتحدة  الواليات  لف�سل  التالية  االأ�سباب  املوؤلف  يحدد 

رغم اأنها القوة الع�سكرية االأقوى يف العامل.
اأواًل: انتخاب روؤ�ساء للدولة غري اأْكَفاء.

اأخطاء ا�سرتاتيجية ب�سكل م�ستمر. ثانياً: ارتكاب 
وي���ق���دم ال��رئ��ي�����ض احل����ايل دون���ال���د ت���رام���ب م��ث��اًل على 
اإنه كلما كان الرئي�ض فاقداً للخربة كلما  ذلك، ويقول 
-وزارة  البنتاغون  يف  الع�سكريني  على  اعتماده  ازداد 
الدفاع- غري اأن البنتاغون لي�ض موؤهاًل التخاذ قرارات 
الذين  امل��دن��ي��ني  م��ه��ام  م��ن  ه��و  ذل��ك  اإن  ا�سرتاتيجية. 

انتخبوا ليكونوا روؤ�ساء على الع�سكريني.
من  نظريته.  �سحة  لتاأكيد  عديدة  اأمثلة  املوؤف  ويقدم 
االأ�سبق جون كندي على  الرئي�ض  االأمثلة، اعتماد  هذه 
حملة  ل�سّن  اإي���ه(  )���س��ي.اآي.  امل��خ��اب��رات  جهاز  ن�سيحة 
حملة  وك��ان��ت  ك��وب��ا.  على  اخل��ن��ازي��ر(  )خليج  ع�سكرية 

الع�سكرية. ال�سيا�سية وحتى  املقايي�ض  فا�سلة بكل 

ب��و���ض االب����ن ع��ل��ى ن�سيحة  ال��رئ��ي�����ض ج����ورج  واع��ت��م��اد 
البنتاغون الجتياح العراق، بحجة اأن ذلك �سوف يوؤدي 
النتيجة  وك��ان��ت  التطرف.  ح��رك��ات  ك��ل  ا�ستئ�سال  اإىل 

عك�ض ذلك متاماً.
ت�سفية  باإمكانية  اأوباما  باراك  ال�سابق  الرئي�ض  واإيهام 
املتحدة  بالواليات  فاإذا  عليها.  والق�ساء  حركة طالبان 
ال���ي���وم ت��ب��ح��ث يف ����س���روط ط���ال���ب���ان ل��ل��ت��ف��او���ض ع��ل��ى 

االن�سحاب.
ايزنهاور  داوي��ت  الرئي�سني  ذل��ك  من  املوؤلف  وي�ستثني 
ال���ذي ك���ان ق��ائ��د ال��ق��وات االأم��ريك��ي��ة يف اأوروب����ة اأث��ن��اء 
ال��ذي  -االأب-  ب��و���ض  وج���ورج  ال��ث��ان��ي��ة،  العاملية  احل���رب 
تبلغ  اأن  1991 قبل  العراق يف عام  اجتياح  اأوقف عملية 
قواته بغداد. وهو ما مل يفطن اإليه ابنه الرئي�ض جورج 

بو�ض يف عام 2003.
ال�سوء على  اأنه يلقي  الكتاب  اأهم ما يف هذا  ولعّل من 
ما  غالباً  االأمريكية  القوات  اأن  وهي  اأ�سا�سية؛  حقيقة 
االأو�ساع  تقاتله.. كما جتهل  الذي  العدو  ثقافة  جتهل 
القيادات  اإن  ويقول  جتتاحها.  التي  ال��دول  يف  املحلية 
باأن  االعتقاد  اأ�سا�ض  على  تت�سرف  ما  غالباً  االأمريكية 
ثمن  املتحدة  الواليات  دفعت  وقد  مثلها.  يفكر  العدو 

تلك االأخطاء غالياً جداً.
وي��ق��دم ف��ي��ت��ن��ام م��ث��اًل ل��ذل��ك. ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ك��ان 
الفيتناميون يقاتلون من اأجل حقهم يف تقرير امل�سري، 
ك��ان��ت ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ت��ق��ات��ل��ه��م اع��ت��ق��اداً م��ن��ه��ا ب��اأن 
حتى  اإ�سقاطه  يكفي  دومينو  حجر  جم��رد  ه��ي  فيتنام 

يتواىل �سقوط االأحجار ال�سيوعية االأخرى.
بطلب   2008 ع��ام  يف  و�سع  ا�ستخباراتي  تقرير  وي��ب��نّي 
املتحدة  الواليات  »اأن  بو�ض  االأ�سبق جورج  الرئي�ض  من 
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ال تخ�سر احلرب يف اأفغان�ستان ولكنها ال تك�سبها. وهذا 
اأمر لي�ض جيدا«.

التالية:  باالأ�سباب  احل��رب  ا�ستمرار  التقرير  وي��ح��دد 
وي�سيف  العن�سرية؛  واالنق�سامات  والف�ساد  االأفيون، 
م��اأوى  على  طالبان  ح�سول  وه��و  اآخ��ر  �سبباً  ذل��ك  اإىل 
حت�سل  باك�ستان  اأن  رغ��م  امل��ج��اورة،  الباك�ستان  يف  اآم��ن 
م���ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ع��ل��ى م�����س��اع��دات م��ال��ي��ة تبلغ 
مليار   1،3 )وحت��دي��داً  �سنوياً  ال���دوالرات  م��ن  امل��ل��ي��ارات 
دوالر يف العام( مل�ساعدتها على مطاردة قيادات طالبان 

ومكافحة �سبكات تهريب املخدرات وال�سالح.
حمل  من  وا�سنطن  تتمكن  مل  ملاذا  التقرير:  ويت�ساءل 
باك�ستان على تغيري �سيا�ستها طوال عهود: جورج بو�ض 

وباراك اأوباما، واالآن دونالد ترامب!
ويتجاوز التقرير ذلك اإىل طرح ال�سوؤال املبدئي، وهو: 
االأمريكية  امل�سالح  هي  وم��ا  اأفغان�ستان؟  يف  نحن  مل��اذا 
ال��ت��ي ت���ربر ت��ق��دمي ك���ل ه���ذه ال��ت�����س��ح��ي��ات يف االأن��ف�����ض 

واالأموال؟ وكيف ميكن و�سع حد للحرب؟
رئي�سيني  �سببني  ثمة  ب���اأن  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت��ع��رتف 
و�سع  هو  االأول  ال�سبب  احل��رب.  يف  التوّرط  ال�ستمرار 
ح���د ل��ل��ت��ه��دي��د ال�����ذي مي��ث��ل��ه ت��ن��ظ��ي��م ال���ق���اع���دة الأم���ن 
اأن  يوؤكد  التقرير  اأن  غري  املتحدة.  ال��والي��ات  ومل�سالح 
من  انتقلت  ك���وادره  ومعظم  التنظيم  ه��ذا  ق��ي��ادات  ك��ل 
ال�سبب  اأما   .2002 عام  منذ  الباك�ستان  اإىل  اأفغان�ستان 
الباك�ستاين.  النووي  االأمن  على  املحافظة  فهو  الثاين 
ذلك اأن باك�ستان دولة نووية، وميكن اأن ي�سل �سالحها 
طالبان.  مع  متحالفة  م�سوؤولة،  غري  اأي��د  اإىل  النووي 
النووية  االأ�سلحة  اأن  اأي�ساً  هنا  يوؤكد  التقرير  اأن  غري 
يخ�سى  التي  العنا�سر  وك��ذل��ك  باك�ستان،  يف  م��وج��ودة 
اأفغان�ستان  البقاء يف  اإليها. فلماذا  االأ�سلحة  تت�سرب  اأن 

وملاذا ا�ستمرار احلرب؟
ويذهب التقرير اإىل اأبعد من ذلك ليقول: اإن القاعدة 
ال��ت��ي ارتكبت  امل��ت��ح��دة، فهي  ك��ان��ت ه��ي ع��دو ال��والي��ات 
لي�ست  طالبان  حركة  ولكن   .2001 11�سبتمرب  جرمية 
القاعدة. القاعدة انتهت عملياً بقتل زعيمها وموؤ�س�سها 
فهم من  اأع�����س��اء حركة طالبان  اأم��ا  ب��ن الدن.  اأ���س��ام��ة 
وال  وال�سيا�سي،  القبلي  ن�سيجه  ومن  االأفغاين  ال�سعب 

ي�سكلون خطراً على الواليات املتحدة.
من اأجل ذلك حذر وزير الدفاع ال�سابق روبرت غيت�ض 
من اإنه ال ميكن ربح احلرب االأمريكية على طالبان اأو 
على االأقل ال ميكن ربحها على املدى الق�سري، كما اأنه 

ال ميكن ربحها بتكاليف حمدودة اأو معقولة.
فاأعلن  النظرية  اقتنتع بهذه  اأوباما  الرئي�ض  اأن  ويبدو 
االأم��ريك��ي��ة  ال��ق��وات  جميع  �سحب  ق���رار   2009 ع���ام  يف 
ال���ق���وات االأف��غ��ان��ي��ة املحلية  اأف��غ��ان�����س��ت��ان وت�����س��ل��ي��م  م��ن 

امل�سوؤوليات االأمنية كافة ابتداء من عام 2011.

مما  الباك�ستانية  الع�سكرية  امل��خ��اب��رات  ح��ذرت  يومها 
واأك�����دت ف�سلها  ���س��ي��ئ��ة احل�����س��اب��ات.  و���س��ف��ت��ه مب��غ��ام��رة 
نف�سه  اأوباما  الرئي�ض  اأن  م�سبقاً. وهذا ما حدث. حتى 
ا�سطر فيما بعد اإىل زيادة عدد القوات االأمريكية بداًل 

�سحبها. من 
اإن االإ���س��ك��ال��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��الق��ة ب��اك�����س��ت��ان ب��احل��رب 
االأف��غ��ان��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى اأم���ري���ن ه���ام���ني؛ االأم�����ر االأول 
ع�����س��ك��ري وه���و م��ن��ع ان��ت��ق��ال ال��ع��م��ل��ي��ات االإره��اب��ي��ة من 
عام  القاعدة يف  كما حدث مع  باك�ستان  اإىل  اأفغان�ستان 
اجلماعات  الباك�ستانية  القوات  تطارد  ولذلك   .2007
االأفغانية امل�سلحة املن�سوية حتت �سلطة حركة طالبان 

خا�سة يف املناطق ال�سمالية ال�سرقية من البالد.
قيام  م��ن  ال��ت��خ��وف  وه��و  ف�سيا�سي،  ال��ث��اين  االأم���ر  اأّم���ا 
موؤ�سرات  وثمة  باك�ستان.  اأفغاين �سد   - حتالف هندي 
ت��ع��زز هذا  ع��دي��دة  اأم��ن��ي��ة  وح��ت��ى  واق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�سية 

التخوف.
اأم������ام ت���داخ���ل ه����ذه ال���وق���ائ���ع ال�����س��ي��ا���س��ي��ة واالأم���ن���ي���ة 
املفجع..  االأ�سا�ض  باالأمر  الكتاب  يعرتف  وتعقيداتها، 

وهو ا�ستمرار �سقوط ال�سحايا من االأبرياء االأفغان.
وينقل عن تقرير لالأمم املتحدة يوؤكد اأنه يف عام 2017 
)يف االأ�سهر الت�سعة االأوىل من العام التي �سبقت �سدور 

الكتاب(، قتل 2640 اأفغانياً مدنياً، بينهم 700 طفل.
ولكن هذا الرقم املفجع عن عدد ال�سحايا مل يغري من 
بني  االأفغانية  االأر���ض  ف��وق  تتوا�سل  التي  االأمم  لعبة 
وكذلك  وال�سني،  الرو�سي  واالحت��اد  املتحدة  الواليات 

واإيران. الباك�ستان 
ولكنها  بالتعب.  ت�سعر  ب��داأت  املتحدة  الواليات  وحدها 
ت��ع��رف اأن تخليها ع��ن دوره���ا ل��ن ي��ك��ون ب��ال�����س��رورة يف 
مكا�سب  ت��ق��دمي  اإىل  �سيتحول  ب��ل  االأف��غ��ان..  م�سلحة 

جمانية خل�سومها يف لعبة االأمم.

وكان قد تزامن �سدور هذا الكتاب مع كتاب ثان يعالج 
الكتاب هو  ا�سم  بوابة فيتنام.  ذاته، ولكن من  املو�سوع 
»الطريق الذي مل ي�سلك : املاأ�ساة االأمريكية يف فيتنام 
 The Road Not Taken: The
American Tragedy in Vietnam

 Max ب��وت  ماك�ض  ن�سر  دار  ع��ن  ال�����س��ادر  )وال��ك��ت��اب 
Boat يف عام 2018، يقع يف 768 �سفحة(.

يك�سف املوؤلف النقاب عن اأن املحافظني اجلدد يف عهد 
»انت�سارية«  نظرية  اأطلقوا  االبن  بو�ض  جورج  الرئي�ض 
ت��ق��ول اإن���ه ك��ان ب��اإم��ك��ان ال��والي��ات امل��ت��ح��دة رب��ح احل��رب 
رقعة  تو�سيع  مل��ق��رتح��ات  ا�ستجابت  اأّن��ه��ا  ل��و  فيتنام  يف 
االآن على ربح احلرب يف  ق��ادرة  واأنها  احلرب يف حينه. 
ا�سرتاتيجية  اعتمدت  ما  اإذا  العراق(  )ويف  اأفغان�ستان 
تقوم  التي  االأ�س�ض  اأّم��ا  االإره���اب.  �سد  امل�سادة  احل��رب 
عليها هذه اال�سرتاتيجية فهي عدم االعتماد كلياً على 
النارية، والعمل يف الوقت ذاته على بناء الدولة  القوة 

)وفق املعايري وامل�سالح االأمريكية(.
وي��ق��ول امل��وؤل��ف اإّن م��ن ب��ني اأع�����س��اء ه��ذا ال��ف��ري��ق ك��ان 
ترامب  الرئي�ض  عينه  )ال���ذي  ما�سرت  م��اك  اجل���رنال 
اأ�سد  ب�سخ�سية  ا�ستبدله  ثم  القومي  لالأمن  م�ست�ساراً 

تطرفاً، هو جون بولتون(.
من  واح���داً  ال��ي��وم  يعترب  ال��ذي  الكتاب  اخت�سار  ميكن 
اأه����م ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ع��ال��ج م��و���س��وع ال���ق���وة ال��ع�����س��ك��ري��ة 
االأمريكية وماآالتها �سيا�سياً وع�سكرياً يف عبارة واحدة. 
التوازن بني  تعاين من عدم  املتحدة  الواليات  اأن  وهي 
القوة الع�سكرية املفرطة و�ساآلة املعرفة؛ من كثري من 

القوة.. وقلة التفكري !!
االأ���س��ب��ق ون�ستون  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  رئ��ي�����ض احل��ك��وم��ة  ك���ان 
يف  اإن��ه��ا  املتحدة  ال��والي��ات  ع��ن  متهكماً  ي��ق��ول  ت�سر�سل 
بعد  ولكن  ال�سحيح..  املوقف  تاأخذ  االأخرية  احل�سابات 

اأن تكون قد جّربت كل املواقف اخلاطئة.
------------------------------

اسم الكتاب: تشريح الفشل: أميركا تخسر 
كل حرب تبدأ بها

المؤلف: هارلن أولمن
اللغة: اإلنجليزية

 Naval Institute Press ــر:  ــاشـ ــنـ الـ
)2017 ,15 )November

* مفكر لبناني متخصص في دراسات 
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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"إساءة فهم العلم".. لبول ديكن

زينب الكلبانية *

فلسفة العلوم مثيرة لالهتمام، من األبحاث متعددة التخصصات، عند التقاطع بين العلوم واإلنسانيات؛ إذن ما الجيد الذي 
ا في البحث العلمي،  ُيمكن للفلسفة فعله للعلم؟ يجادل البروفيسور ميشيال ماسيمي بأن فلسفة العلوم تلعب دورًا أساسّيً
دي وديمقراطي. هذا ما يشيرإليه  ووظيفة اجتماعية رئيسة، وربما هي األساس في ذلك تخدم حاجات مجتمع متسامح وتعدُّ
الفالسفة والمجتمعات  العلم والفلسفة، ونال إعجاب  بول ديكن في كتابه المشهور، والذي حظي بقبول واسع في مجال 
المتحضرة، وأشار بول ديكن في كتابه الذي يعالج مسألة إساءة فهم العلم، وألوان الخطأ وأشكاله، ويظهر أهمية فلسفة 

العلوم باعتبارها صمام أمان ضد أخطاء وانزالقات العلم والعلماء.

ذات���ه ق�سة جاليليو،  ب��ح��د  دي��ك��ن وك���ان الف��ًت��ا  ب���ول  ذك���ره  م��ا 
باإ�سقاط  جاليليو  ق��ام  عندما  والفل�سفة،  العلم  على  واأث��ره��ا 
ق��رون من  بقلب  ق��ام  املائل،  بيزا  ب��رج  اأعلى  املدافع من  ك��رات 
جديد  مفهوم  بتاأ�سي�ض  ق��ام  ما  حلظة  ويف  العلمية،  العقيدة 
واملراقبة  الدقيق  التجريب  على  القائم  العلمي  لالأ�سلوب 
االنفتاح  ب��ني  م�ستمر  ل�سراع  االأ���س��ا���ض  و�سع  كما  ال�سارمة، 
�ست�ستمر  التي  املتمردة  الدين  وعقيدة  للعلم  احلرج  النقدي 

يف الع�سر احلديث اإىل يومنا هذا.

وتكمن امل�سكلة يف اأن جاليليو مل يخترب جتربته االأكر �سهرة 
اأي��ة جت��ارب على االإط��الق،  يف بيزا، يف الواقع ن��ادرا ما اأج��رى 
رعاية  على  جاليليو  وح�سل  علنا،  بعمله  الكني�سة  واحتفلت 
والأعماله.  له  ت�سجيعا  يعاي�سه  كان  الذي  واجلمهور  االأقوياء 
ب������داأت ���س��ع��وب��ات��ه ال��ك��ن�����س��ي��ة ف��ق��ط ع��ن��دم��ا اأط���ل���ق ال���زم���الء 
ولكن  االأكادميي،  مناف�سهم  �سمعة  لت�سويه  حملة  ال�ساخطون 
اأ�سطورته  اأن  تبني  اإذا  احلديث  العلم  عن  ه��ذا  يخربنا  م��اذا 

اخلا�سة لي�ست اأكر من دعاية �سيا�سية؟
يناق�ض كتاب »اإ�ساءة فهم العلم« بع�ض اأكر املفاهيم اخلاطئة 
�سيوًعا حول العلوم، ودورها امل�ستمر يف اخليال العام، باالعتماد 
على تاريخ وفل�سفة العلم فاإنه يتحدى االفرتا�سات الوا�سعة 
االن��ت�����س��ار، و���س��وء ال��ف��ه��م، م��ن اخل��ل��ق، وال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي اإىل 
ا�ستخدام االإح�ساء ودجمه مع مقتنيات الكمبيوتر، والنتيجة 
العلم  فل�سفة  يف  للجدل  املثرية  للق�سايا  جذابة  مقدمة  هي 

وطريقة جديدة للنظر يف دور العلم يف املجتمع.
هناك  تكن  مل  باأنه  ميت�سل�سون  األ��ربت  تنباأ  1894م،  العام  ويف 
اأمريكي  اأول  باأنه  يتذكر  واأن��ه  الفيزياء،  يف  ُتركت  اكت�سافات 
ي��ف��وز ب��ج��ائ��زة ن��وب��ل يف ه���ذا امل���ج���ال، واأن����ه مل ي��ك��ن ال��وح��ي��د 
�سيئا غري معتاد  ه��ذا  يكن  ال��واق��ع، مل  ذل��ك، يف  يعتقد  ال��ذي 
ل��وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ب��ني ال��ع��ل��م��اء يف ذل��ك ال��وق��ت، يف ال�����500 �سنة 
ال�سابقة، متَّ اإحراز تقدم مذهل يف كل مكان، لقد األهم العقول 
م��ث��ل ك��وب��رن��ي��ك��و���ض، وك��ب��ل��ر، وج��ال��ي��ل��ي��و، ون��ي��وت��ن، وف����اراداي، 
اأ�س�سا دقيقة  اأن لدينا  وماك�سويل ومناذج جديدة. وبدا فجاأة 

�سك  هناك  يكن  ومل  الطبيعة،  بقوانني  يتعلق  فيما  للغاية 
ح�ساباتنا  اأن  يبدو  ولكن  التقدم.  اإح��راز  يف  �سن�ستمر  اأننا  يف 
ونظرياتنا كانت دقيقة مبا يكفي لعدم حدوث �سيء جوهري، 
التنبوؤ.  ه��ذا  من  �سنوات  ع�سر  ح��وايل  بعد  �سيء  كل  تغري  ثم 
مقاالت  اأرب��ع  جمهول  �سوي�سري  رجل  ن�سر  1905م،  العام  ويف 
اأنها  اأ�سئلة مل ندرك  علمية موؤثرة على االإطالق، واأجاب عن 
كانت لدينا، وقدم العديد من االأ�سئلة اجلديدة. لقد �سوهت 
العلماء  ا�ستمر  ثم  والطاقة،  والكتلة  والزمان  للف�ساء  روؤيتنا 
�سيغت  التي  الثورية،  االأفكار  من  للعديد  االأ�سا�ض  توفري  يف 
اإذ مت زرع بذور النظرية الن�سبية  خالل ن�سف القرن التايل؛ 
الفيزيائيتان  الركيزتان  -وهما  الكمومية  وامليكانيكا  العامة 
احل��دي��ث��ت��ان- واأ���س��ب��ح��ت م��ن اأك���ر االأ���س��ي��اء ان��ت�����س��ارا يف ذل��ك 
فهمنا  بتحويل  اأين�ستاين  األ��ربت  قام  عام،  غ�سون  يف  الوقت. 

للكون! الكامل 
نظرية،  اأو  ب��ق��ان��ون  م��ا  �سيئا  �سنفنا  اإذا  ال��ت��ع��ري��ف،  وب��ح��ك��م 
احل��دود  ه��ذه  ت�سبح  اأن  ومب��ج��رد  ملعرفتنا،  ح���دودا  ف�سنحدد 
ال�سحيح،  هو  هذا  اأن  فينا  يتاأ�سل  وعندما  حياتنا،  من  جزءا 
اإىل  االأم���ر  بنا  ينتهي  كيف  ن��رى  اأن  ال�سعب  م��ن  لي�ض  ف��اإن��ه 

افرتا�ساتنا. ت�سييق 
اأن��ه يف  واأخ��ربت��ه��م  ع�سر،  ال�سابع  ال��ق��رن  م��ن  اأنا�سا  اأخ��ذت  اإذا 
املكان والزمان قابالن  يوم ما، �سنتمكن من الطريان، فذلك 
للتبادل ب�سكل اأ�سا�سي، واأن الهاتف اخللوي ي�ستطيع اأن يفعل 
قد  ي��ك��ون��وا  مل  ب��اأن��ه��م  كبري  اح��ت��م��ال  فهناك  فعله،  ميكنه  م��ا 

اأخذوك على حممل اجلد على االإطالق.
اأن����ه يف ك��ث��ري من  اإنَّ ج��م��ال وم��غ��زى امل��ع��رف��ة ال��ب�����س��ري��ة، ه��و 
االأحيان ال يكون من ال�سروري متاما اأن تكون مفيدة!! لهذا 
ال�سبب، اإذا جنح االأمر، فمن ال�سعب اأن نرى ملاذا وكيف ميكن 
اأين�ستاين  اأن يكون ذلك خطاأ. على �سبيل املثال، عندما و�سع 
من  الكثري  اأدان  العامة،  الن�سبية  لنظرية  النهائية  ال�سيغة 
اأكر دقة ملا كان يحدث يف الواقع،  عمل نيوتن، ور�سم �سورة 
ت���زال قابلة  ن��ي��وت��ن ال  اأن ق��وان��ني  ي��ع��ن��ي ذل���ك  وم���ع ذل���ك، ال 

لال�ستخدام اإىل حد كبري وذات �سلة مبعظم االأن�سطة.

اأق��ل  كوننا  طريق  ع��ن  احلقيقة  م��ن  نقرتب  ال��وق��ت،  ومب��رور 
قدرتنا  يف  متاماً  حق  على  اأب��داً  نكون  اأال  املحتمل  ومن  خطاأ، 
فر�سة  هناك  التعقيد،  م��ن  الكثري  هناك  ال��ع��امل.  فهم  على 
التطور يوما  وياأخذنا  العامة،  الن�سبية  اإىل نظرية  باأن ينظر 
العلم  اأعمال نيوتن.  االآن بع�ض  اأولية، كما نرى  اأنها  ما على 
دائما ما يكون خاطئا، والبد من تعيني احلدود ملا نعتقد اأننا 
وم��ن  امل�ستقبل.  ت��ق��دم  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ن  احل��د  كيفية  ه��و  ن��ع��رف��ه 
اجلدير توخي احلذر ب�ساأن كيفية تعريف احلقيقة ثم ن�سرها 

وفهمها.
بول ديكن والكثري من العلماء الفال�سفة و�سعوا نقطة مهمة 
جدا، والبد من اأخذها بعني االعتبار، وهي حدود املختربات، 
التي  الطريقة  اإنها  ق��وة!  هو  العلمي  املنهج  يف  اليقني  فعدم 

اأنف�سنا. بها  ن�سحح 
ومع ذلك، خارج هذه الفيزياء ال�سلبة والكيمياء، هذه القوة 
نف�سها هي اأي�سا الرذيلة! هذا هو احلال خا�سة عندما يتعلق 

االأمر باالقت�ساد وعلم النف�ض والعلوم ال�سلوكية.
احلكم  يتم  ال��ذي  ال�سلوك  مراقبة  اإىل  احل��ق��ول  ه��ذه  ومتيل 
عليه ذاتيا، وهذا يرتك جماال للكثري من االأخطاء الب�سرية. 
���س��ت��ان��ف��ورد ج��ون  اأ���س��ت��اذ يف ج��ام��ع��ة  ن�����س��ر  2005م،  ال��ع��ام  ويف 
االأبحاث  نتائج  معظم  يعترب  »مل��اذا  بعنوان  بحثا  يوانيدي�ض، 
حوايل  اأن  هو  اأظهرها،  التي  االأ�سياء  واأحد  خاطئة،  املن�سورة 
80 % من الدرا�سات ال�سغرية غري الع�سوائية، ثبت الحقا اأنها 

خاطئة«.
واأن  الفئة،  ه��ذه  �سمن  تقع  البحوث  معظم  اأن  اإىل  وبالنظر 
و���س��ائ��ل االإع����الم ت��ث��ري اأي درا����س���ة ت��ن��ت��ج ع��ن��وان��ا ج��ي��دا، وم��ن 
اأن����ه يف االآون����ة  اأن ه���ذه م�����س��ك��ل��ة! ويف ال���واق���ع  ال��وا���س��ح ج���دا 
االأخرية، انت�سرت اأزمة التكرار اإىل العديد من وجهات النظر 
الباحثني  اإنَّ  ح��ت��ى  ف��ي��ه��ا،  الت�سكيك  ي��ج��ري  ال��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة، 
واأحيانا حتى لو مل  لديهم م�ساحلهم اخلا�سة للبحث عنها، 
يفعلوا ذلك، فهناك العديد من املتغريات التي ميكن اأن توؤثر 
هي  مبفردها  واح��دة  درا�سة  اأن  لدرجة  اأخ��رى،  اأو  طريقة  يف 

مقيا�ض �سديد التعقيد، وقاعدة للنظر عليها.
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تعك�ض  ال  مغلقة،  اأنظمة  يف  التجارب  من  العديد  اإج��راء  يتم 
اأو اأنها تعتمد على مناذج خاطئة لظاهرة معقدة، وال  العامل، 
يزال الكثري من االأو�ساط االأكادميية، يقلل من �ساأن الكيفية 
التي توؤدي بها االختالفات الطفيفة يف الظروف االأولية اإىل 
ف��اإن  ال�سائع،  لالعتقاد  خالفا  النتائج.  يف  هائلة  ان��ح��راف��ات 

العلم له حدوده، ويجب اأن نكون على علم به.
ترغب  �سيء  كل  اأن  هو  ديكن،  ب��ول  كتاب  يف  انتباهي  لفت  ما 
جميع  ومعرفة  دقيقا  بحثا  عنه  البحث  م��ن  الب��د  مبعرفته 
بذاتك  درا�سة  اإج��راء  من  لتتمكن  املختلفة،  والنتائج  االأق��وال 
من  واح���دة  ه��ي  العلمية  الطريقة  اأن  وذك���ر  فيها،  والتعمق 
لقد  االإط���الق،  على  الب�سرية  اخرتعتها  التي  االأدوات  اأق��وى 
مبا�سر  وغ��ري  مبا�سر  ب�سكل  م�سوؤولة  الب�سرية  ال��روة  كانت 
عن توجيه التقدم الذي �سهدناه يف جمال التكنولوجيا، وقد 
حتى  اأخ��رى  ب�سرية  اآلية  اأي  من  اأك��ر  اأرواح  اإنقاذ  يف  جنحت 
ميكن  ك��ان  ق���درات  اأعطتنا  ذات���ي،  ت�سحيح  عملية  اإن��ه��ا  االآن، 
عقود  ب�سعة  قبل  العلمي  اخليال  اأفالم  من  ك�سيء  معاجلتها 
ميكن  ال  م�ستقبل  هو  اليوم  نعي�سه  ال��ذي  امل�ستقبل  اإنَّ  فقط، 

ت�سوره على مر التاريخ، لقد قطعنا �سوطا طويال!
فهمنا  بقدر  فقط  مفيدة  العلمية  الطريقة  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ال�سحيح،  النطاق  �سمن  تعامله  مل  اإذا  ���س��يء،  اأي  مثل  لها، 
على  ال�سروري  من  بالقيمة.  االحتفاظ  عن  يتوقف  فعندئٍذ 
تقريبي؛  تقدير  ع��ن  ع��ب��ارة  العلم  ب��اأن  االإق���رار  امل��ث��ال،  �سبيل 
�سحيحة  اأنها  نعتقد  التي  والنظريات  القوانني  من  فالعديد 
من  نقرتب  ال  نحن  امل�ستقبل.  يف  خاطئ  ب�سكل  اإثباتها  ميكن 
نهاية طريق االكت�ساف، وتبقى احلقيقة بعيدة املنال. واإ�سافة 
فاإن  االأ�سا�سية،  العلمية  امل��واد  قليل من  خ��ارج عدد  ذل��ك،  اإىل 
ترك  عدم  ال�سعب  ومن  ن�سبيا،  �سعيفة  االأبحاث  من  الكثري 
عن�سر التحيز الب�سري ينزلق اإىل مالحظاتنا يف علم النف�ض 
والعلوم ال�سلوكية. وعلينا اأي�سا اأن نكون حذرين حول كيفية 
جهودنا  وتوجيه  لدعم  العلم  ا�ستخدام  اإن  للنتائج،  تف�سرينا 
اإن��ه  االأه��م��ي��ة،  بالغ  اأم��ر  اأف�سل  ب�سكل  واأنف�سنا  ال��ع��امل  لفهم 
ال�سورة  اإىل  ننظر  اأن  املهم  من  ذل��ك،  وم��ع  لدينا،  ما  اأف�سل 
ومل���اذا،  كيف  عرفنا  اإذا  ول��ك��ن  بالفعل،  خ��ط��اأ  العلم  باأكملها، 

الكاملة. الإمكانياته  ا�ستخدامه  ميكننا 

التعلم من اأخطائنا 
اأن نتعلم من اأخطائنا حتى ال نخاطر بتكرارها، يجب  نحتاج 
وخ��ي��ارات  ق���رارات  باتخاذ  واالإح�سا�ض  احلكمة  تطوير  علينا 
ت��ع��ل��م��ت ح��ق��ا من  اإذا  اإال  ي��ت��ط��ور،  ج��ي��دة. احل��ك��م اجل��ي��د ل��ن 
يتطلب  النا�ض،  من  للكثري  بالن�سبة  احلظ،  ل�سوء  اأخطائك. 
خربات  الدر�ض.  لتعلم  اخلطاأ  نف�ض  من  التكرار  بع�ض  االأمر 
والدرو�ض،  العلم  تعلم  على  ت�ساعدنا  ما  هي  �سيئة،  اأو  جيدة 
يل�سق  ال�سيئ  احلكم  اأن  يبدو  باحلكم!  اأف�سل  �سعور  وت�سكيل 
نريد  ال  احلقيقة،  يف  الأننا  م�ستفاد،  كدر�ض  اأط��ول  لفرتة  بنا 
من  ك�سبها  ميكننا  التي  املعرفة  هي  فاحلكمة  ذل��ك،  نكرر  اأن 

ارتكاب االأخطاء.
اإذا كان لديك �سعوبة يف اتخاذ القرارات، اأو اإلقاء اللوم دائًما 
على نتائجك ال�سيئة على االآخرين، فهذا يعني اأنك مل تتعلم 

احل�سول  يف  ف�ست�ستمر  �سيء،  اأي  من  تتعلم  مل  اإذا  �سيء.  اأي 
على جتارب �سيئة من �ساأنها اأن جتعلك اأكر �سوءا يف اإ�سدار 

االأحكام، حتى تدرك ذلك، �سوف ت�ستمر يف املعاناة.

م�ساألة التجربة واخلطاأ
م��ع��ن��ى ال��ت��ج��رب��ة ون���ظ���ري���ة اخل���ط���اأ: ����س���رح ب����ول دي���ك���ن ه��ذه 
النظرية، وو�سل اإليها بعد عدد من التجارب. وفقا له، التعلم 
يحدث من خالل عملية التقريب والت�سحيح، يقوم ال�سخ�ض 
للفرد،  الر�سا  تعطي  ال  ال���ردود  وبع�ض  ال��ت��ج��ارب،  م��ن  بعدد 
التجارب، حتى يح�سل على  اإجراء مزيد من  ي�ستمر يف  لكنه 
اأ�سا�سية  ط��ري��ق��ة  ه��ي  واخل��ط��اأ  ال��ت��ج��رب��ة  م��ر���س��ي��ة.  ا�ستجابة 
ت�ستمر  ومتنوعة  متكررة  مبحاوالت  وتتميز  امل�سكالت،  حلل 
طريقة  اأي�سا  وه��ي  امل��ح��اول��ة،  تتوقف  حتى  اأو  ال��ن��ج��اح،  حتى 
احل�سول  اأو  والتوليف،  واالإ���س��الح،  امل�سكالت،  حلل  اإر�سادية 
توليدا  الطريقة  وت�سمى هذه  العلوم،  املعرفة، يف جمال  على 
واخ���ت���ب���ارا، يف اجل���رب االب���ت���دائ���ي، وع��ن��د ح���ل امل����ع����ادالت، هي 

»تخمني وحتقق«.
مي��ك��ن ال��ن��ظ��ر اإىل ه����ذا ال��ن��ه��ج ع��ل��ى اأن�����ه اأح�����د امل��ق��ارب��ت��ني 
االأ���س��ا���س��ي��ت��ني حل���ل امل�����س��ك��الت، م��ق��ارن��ة ب��ال��ن��ه��ج ب��ا���س��ت��خ��دام 
ال��ب�����س��رية وال��ن��ظ��ري��ة. وم��ع ذل���ك، ه��ن��اك ط��رق و�سيطة مثل 
امل��ع��روف  النهج  وه��و  الطريقة،  لتوجيه  النظرية  ا�ستخدام 

املوجهة.  التجريبية  با�سم 
العلم؟  دع��م  دون  مب��ف��رده��ا،  ت��ت��ط��ور  اأن  للفل�سفة  مي��ك��ن  ه��ل 
بع�ض  يعتقد  فل�سفة؟  ب���دون  »ال��ع��م��ل«  ال��ع��ل��م  ي�ستطيع  ه��ل 
على  الفل�سفة،  ع��ن  ب��ع��ي��داً  تقف  اأن  ميكن  ال��ع��ل��وم  اأن  ال��ن��ا���ض 
ُيفهم  ما  وغالبا  الفل�سفة،  فعليا  يتفادوا  اأن  يجب  العلماء  اأن 
هذا على اأنه نظريات غام�سة ال اأ�سا�ض لها، اإذا كان م�سطلح 
العلم  اأفاد  لقد  ال�سعيف.  التف�سري  هذا  مثل  يعطى  الفل�سفة 
بال  الفل�سفة  ت�ستمد  البع�ض.  بع�سهما  من  دائما  والفل�سفة 
لتعميمات  م��ادة  ج��دي��دة،  ق��وة  العلمية  االكت�سافات  م��ن  كلل 
ومنهجيتها،  روؤيتها  العامل  على  ت�سفي  العلوم  بينما  وا�سعة، 
االإر���س��ادي��ة  االأف��ك��ار  م��ن  العديد  العاملية.  م��ب��ادوؤه��ا  حيث  م��ن 

عنها  التعبري  مت  احلديث  العلم  اأ�سا�ض  يف  تكمن  التي  العامة 
واأح��د  الفل�سفي،  للفكر  االإدراك��ي��ة  ال��ق��وة  قبل  م��ن  م��رة  الأول 
ال��ذري��ة ل��الأ���س��ي��اء التي  االأم��ث��ل��ة ع��ل��ى ذل���ك، ه��و ف��ك��رة البنية 
حول  التخمينات  بع�ض  اإج���راء  مت  دميوقريط�ض.  عنها  عرب 
الفيل�سوف  قبل  من  القدمية  الع�سور  يف  الطبيعي  االنتقاء 
امل��ف��ك��ر الفرن�سي  ل��وك��ري��ت��ي��و���ض، ث��م يف وق���ت الح���ق م��ن ق��ب��ل 
اأ�سبح حقيقة علمية  ديرتوت؛ فقد توقع ب�سكل افرتا�سي ما 
الديكارتي،  املنعك�ض  اأي�سا  نتذكر  الزمان. قد  بعد قرنني من 
وفكرة الفيل�سوف حول حفظ احلركة يف الكون. على الطائرة 
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ع��ام��ة اأع���ط���ى ب���ول دي��ك��ن اأ���س�����ض امل���ب���داأ ال��ع��امل��ي 
معقدة  كجزيئات  جزيئات  وجود  فكرة  تطوير  ومت  للحتمية، 
تتكون من ذرات يف اأعمال الفيل�سوف الفرن�سي بيار غا�سندي، 
الفل�سفة  ورع���ت  ال��رو���س��ي،  ل��وم��ون��و���س��وف  ميخائيل  وك��ذل��ك 
واحليوانية،  النباتية  احلية  للكائنات  اخللوية  البنية  فر�سية 
وم��ب��داأ  للظواهر،  العاملي  واالت�����س��ال  التطور  ف��ك��رة  و�ساغت 
الوحدة املادية للعامل. لقد �ساغ لينني اأحد االأفكار االأ�سا�سية 
 - امل��ادة  ا�ستنفادة  ع��دم  مبداأ   - املعا�سرة  الطبيعية  العلوم  يف 

اأ�سا�ًسا منهجًيا ثابًتا.  التي يعتمد عليها العلماء باعتبارها 

اإفال�س العلم 
التا�سع  ال��ق��رن  نهاية  العلم« يف  »اإف��ال���ض  ح��ول  اجل��دل  ح��دث 
ع�����س��ر. ل��ق��د ك���ان ال��ن��ق��ا���ض ���س��اخ��ن��ا ب��ني ال��ع��ل��م��اء وال��ف��ال���س��ف��ة 
املختلفة،  العامة  وال�سخ�سيات  والروائيني  االأدبيني  والنقاد 
ال���ت���ي مت االإع������الن ع��ن��ه��ا ع��ل��ى ن���ط���اق وا����س���ع يف ال�����س��ح��اف��ة، 
اإن االأمر يتعلق يف البداية  واكت�سبت انتباه اجلمهور االأو�سع. 
العلم  بني  والعالقة  للعامل،  العلمية  النظرة  وح��دود  بنطاق 
انخرط  عندما  )خا�سة  الالحقة  املراحل  يف  ولكن  وال��دي��ن، 
للعلوم  املو�سوعية  فكرة  يركز على  كان  بوانكري(  فيها هرني 
والتقدم العلمي، يف الوقت نف�سه، وكان هناك نقا�ض اآخر حول 
وا�ستهدف  اأوروب���ا،  العلماء يف  ب��ني  امل��زع��وم  ال��ذري��ة«  »اإف��ال���ض 
بنية  نظرية حول  اإىل  اإ�سافة  للعامل،  علمي  كمنظور  الذميم 
واملعار�سة  املوؤيدة  الهامة  العديد من احلجج  امل��ادة. مت طرح 
املرتابطة  املناق�سات  ه��ذه  �سياق  يف  للعلم  الواقعي  للمفهوم 
مناذج  تقدمي  ومت  املت�سائم«  »التحري�ض  عليه  يطلق  ما  مثل 
اأن  على  دالل��ة  له  ومما  لها،  ا�ستجابة  البنيوية  الواقعية  من 
امل�ساركون  ا�ستاأنفه  قد  الثبات  اأ�سكال  وخمتلف  العلم  تاريخ 

من اأجل الدفاع عن املفهوم الواقعي للعلوم. 
---------------------

- الكتاب: »إساءة فهم العلم«.
- المؤلف: بول ديكن.

 ،Bloomsbury Publishing الناشر:   -
باإلنجليزية، 2018م.

عدد الصفحات: 224 صفحة.
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استعادة الفلسفة: بيان ثقافي تعددي

بريان فان نوردن

محمد الشيخ *

الثقافات«، وعن  المتعدد  »المجتمع  الثقافية«، وعن  التعددية  الثقافات«، وعن »جماليات  المتعددة  »المواطنة  قد سمعنا عن 
»الفلسفة  عن  الحديث  على  الدور  جاء  قد  وها   ... الثقافات«  المتعددة  »التربية  وعن  الثقافات«،  المتعددة  الليبرالية  »الدولة 
المتعددة الثقافات«. هذا الكتاب إدانة القتصار الجامعات الغربية على تدريس لون واحد من الفلسفة ـ هو الفلسفة الغربية 
بالذات ـ وسعي نحو »مقاربة تعددية ثقافية للفلسفة« تستوعب الفلسفات األخرى الصينية والهندية واإلسالمية والمسيحية 

واليهودية واألهلية ...

�سيء  اأ�سبه  تدوينة(  عن  )عبارة  راأي  مقالة  ثمة  كانت  البدء  يف 
تكون بالبيان كتبها املوؤلف بريان فان نوردن � وهو موؤلف ونا�سر 
من  ال�سينية  الفل�سفة  يف  كتابا  ع�سر  الأح��د  اأم��ري��ك��ي  وم��رتج��م 
 ،)2011( الكال�سيكية  ال�سينية  الفل�سفة  اإىل  م��دخ��ل  اأه��م��ه��ا: 
املتاأخرة )2014(، واأخريا: ا�ستعادة  قراءات يف الفل�سفة ال�سينية 
 � جارفيلد  ج��اي  وزميله   �  )2017( ثقايف  تعددي  بيان  الفل�سفة: 
اأه��م  م��ن  ال��ب��وذي��ة  الفل�سفة  يف  متخ�س�ض  اأم��ري��ك��ي  اأ���س��ت��اذ  وه��و 
البوذية  مل��اذا   ،)2016( والتبت  للهند  الفل�سفي  امل��رياث  اأعماله: 
الثقايف  امللحق  يف  ن�سر   �  )2015( الفل�سفة  اإىل  بالن�سبة  مهمة 
عنوان:  حتت   2016 ع��ام  من  مايو  ل�سهر  تاميز  نيويورك  ملجلة 
االأ�سياء  فلن�سم  التعددية.  ترغب يف  الفل�سفة ال  كانت  لو  »وماذا 
مُب�سمياتها«. يف النهاية كانت التدوينة دعوة �سريحة اإىل �سعب 
اأن ت�سمي نف�سها �سراحة: »�سعب  الفل�سفة املتمركزة على الغرب 
عن  التعبري  ع��ن  اآن��ه��ا  تتحرج  ف��ال  االأجن��ل��و-اأورب��ي��ة«،  الفل�سفة 
الطاغي  اللون  نامو�ض  خ��ارج  يقع  مبا  الق�سدي  اهتمامها  عدم 
نكاآ  اأن��ه��م��ا  امل��وؤل��ف��ان  اأح�����ض  وق��د  ال��غ��رب��ي��ة.  الفل�سفة  الفل�سفات: 
املتحدة  بالواليات  الفل�سفة  �ُسَعب  �سوفينية  يندمل:  ال  جرحا 

االأمريكية.
�سوف  ذاك  بيانهما  اأن  يعتقدان  يكونا  الفيل�سوفني مل  اأن  واحلق 
يثري كل تلك الزوبعة التي اأثارها. وكان اأ�سل املقالة/التدوينة/
الفل�سفة«  يف  »االأق��ل��ي��ات  مو�سوع  ح��ول  حما�سرة  نف�سها  البيان 
كانت قد ا�ست�سافتها جامعة بن�سلفانيا عام 2016. هذا مع تقدم 
الفل�سفة  اأه���ل  م��ن  ال��ع��دي��د  قاطعها  ك��ان  ال��ن��دوة  ه��ذه  اأن  العلم 
بالواليات املتحدة االأمريكية العتبارهم اأال جدوى من االإ�سغاء 
الطلبة،  ك��ان  ول��و  ح��ت��ى  ال��غ��رب��ي��ة،  غ��ري  الفل�سفات  اأ���س��وات  اإىل 
ولي�ض االأ�ساتذة، هم الذين تكفلوا بتنظيمها ل�سعورهم باحلاجة 
اأن  املحا�سرين  اأم���ل  وك���ان  الفل�سفات.  ه��ذه  على  االإط����الع  اإىل 
با�ستدماج  مقرراتها  مبراجعة  اأمريكا  يف  الفل�سفة  �ُسَعب  تفكر 
ال��رغ��م من  ع��ل��ى  وذل���ك  ب��راجم��ه��ا.  ال��غ��رب��ي��ة يف  الفل�سفات غ��ري 
�سعف  ال�سعب:  هذه  بها  تتحجج  فتئت  ما  التي  التحججات  كل 
غري  ال��ف��ل�����س��ف��ي  ال�����س��اأن  يف  متخ�س�سني  وج����ود  ع���دم  امل��ي��زان��ي��ة، 
الغربي، غياب املعرفة باللغات غري االأوربية، تزاحم املقررات ... 
والتحججات  التعلالت  هذه  كل  على  للرد  حماولة  الكتاب  وهذا 

والدعاوى. 
على اأن ما فوجئ به �ساحبا مقالة الراأي اإمنا هو حجم الهجوم 
»العن�سري« �سد دعوتهما اإىل فل�سفة متعددة الثقافات ال حتفل 

بالفل�سفة الغربية وحدها، واإمنا تنفتح على كل فل�سفات العامل. 
للفل�سفة خارج �سيق  لر�سم م�ستقبل  الكتاب حماولة  لذلك جاء 
لكل  ال��ع��داء  موجة  ع��ن  ومب��ع��زل  الغربية،  الفل�سفة  ب��رام��ج  اأف��ق 

فل�سفة غري غربية. 
نف�سها،  امل��ق��ال��ة  ���س��اأن  ���س��اأن��ه  ه��ذا،  كتابه  اأن  ال��ك��ت��اب  �ساحب  يقر 
اأماًل من  وذلك  تعمد وق�سد.  و«ا�ستفزازي« عن  »�سجايل«  كتاب 
�ساحبه يف اأن يثري الكتاب النقا�ض واأن يوقظ الوعي. وهو كتاب 
الفال�سفة  م��ن  االخت�سا�ض  اأه���ل  يخاطب  اأال  �ساحبه  ل��ه  اأراد 
وحدهم، واإمنا اأن يعنى مبخاطبة اجلمهور الوا�سع. وهو يطمح 
اإىل اأن ي�ساعد اأولئك الذين يريدون اأن يتعلموا اأكر حول ما هو 
خارج ما ي�سميه »ر�سوم � اأو قانون اأو نامو�ض � الفل�سفة االأجنلو-

اأمريكي«.
اإذن كتاب موؤذن باحلديث عن »الفل�سفة ذات التعدد الثقايف«  هو 
اأو »الفل�سفة املتعددة ثقافيا«، �سدا على ما يدعوه املوؤلف »�ُسعب 

الفل�سفة املتمركزة متركزا غربيا على الذات«. 
ترى  التي   � الغربية  املركزية  النزعة  دع��اوى  تعددت  اأنه  واحل��ال 
واحدة:  والدعوى   � االأمريكو-اأوربية  الفل�سفة  �سوى  فل�سفة  اأال 
ب��اأم��ري��ك��ا للتفل�سف،  ال��ه��ن��ود االأ���س��ل��ي��ني  اأه��ل��ي��ة  م��ن دع���وى ع��دم 
 � ال��ث��ق��ايف«  »ال��ت��ق��ومي  منطق  اإىل  باخل�سوع  ال��رج��ل��ني  ات��ه��ام  اإىل 
على  وفر�ست  االأمريكية  اجلامعات  اجتاحت  التي  النزعة  تلك 
لونا، وال  املختلف  »قل« و«ال تقل« )قل، مثال،  االأ�ساتذة منطق: 
الغربية  غري  للفل�سفات  قيمة  باأال  االدع��اء  فاإىل  االأ�سود(،  تقل: 

 ...
وقد اأثار مقدم الكتاب � جاي جارفيلد � حجتني )ِتِعلَّتني( لطاملا 
اإىل االقت�سار يف برامج الفل�سفة اجلامعية  تو�سل بهما الداعون 

باأمريكا على الفل�سفة الغربية دون �سواها: 
اأنه على الرغم من  واحدة لباحث ف�سل عدم ذكر ا�سمه مفادها 
بع�ض  على  توفر  قد  كونفو�سيو�ض  ال�سهري  ال�سيني  احلكيم  اأن 
اأب��دا  يفلحوا  مل  ال�سينيني  ف���اإن  »اجل��ي��دة«،  الفل�سفية  االأف��ك��ار 
اأب��دا  تاأ�س�ض  ما  ثمة  وم��ن  متنه؛  على  فل�سفية  حوا�سي  اإن��ت��اج  يف 
الدعوى  ه��ذه  اأم��ث��ال  على  وال��رد  ال�سني.  يف  حق  فل�سفي  تقليد 
ال�سينية  الفل�سفة  بتاريخ  اأ�سحابها  جهل  ع��ن  بالك�سف  ي��ك��ون 
اأن  فر�سنا  لو  العك�ض:  بافرتا�ض  كما  باحلوا�سي،  احلافل  الر 
باحثا �سينيا ذكر اأن الغرب اأنتج فيل�سوفا اأ�سيال � هو الفيل�سوف 
ه  االإغريقي هرقليط�ض � ومل ينتج الغرب حوله اأية حت�سية، ل�ُسفِّ
»ام��ت��ي��از  ي�سمى  ع��م��ا  ينبع  م��ا  ذا  ه��و  ��ل.  وُج��هِّ ال��ب��اح��ث  ه��ذا  راأي 

ت��رب��ى على  را���س��خ: م��ن  راأي اعتباطي  االأب��ي�����ض«. وه��و  االإن�����س��ان 
قيمة  ال  االأخ��رى  الن�سو�ض  حميط  اأن  يعتقد  االأورب��ي  التقليد 
واحدا  غريبا  ن�سا  باأكملها  �سرقية  مكتبة  عنده  ت�ساوي  فال  له، 

وال تكافئه. 
وال  بفيل�سوف،  وخ��رّي  حكيم  كل  »م��ا  متعلال:  اأحدهم  كتب  وق��د 
الفطرية  واالآراء  امل�سبقة  االأحكام  كل  بذلك  مكر�سا  له«،  ينبغي 
الغربية.  املركزية  العرقية  النزعة  التي متتح من  غري اخلمرية 
والذي عنده اأن الفل�سفة اإمنا ولدت يف جمهورية اأفالطون؛ ومن 
وامل�سري  وامل�سار  املن�ساأ  غربية   � الفل�سفة  كل   � الفل�سفة  كانت  ثمة 
� �سوى حكمة  اإن هي كانت   � وامل�سري. وما كانت فل�سفة االآخرين 
اأديرة ومعابد ال �سلة لها البتة بالفل�سفة مبعناها االأحق. و�سرب 
اأفالطون  لفل�سفة  اأحد  مّثل  هو  لئن  عيبه:  ون�سي  مثال  الرجل 
ملا عد  ال�سينية،  الفل�سفة  اإال  الكهف، عند من ال يعرف  باأمثولة 
اأمثوالته فل�سفة، واإمنا عده راوية  اأفالطون فيل�سوفا، وملا عدت 

ا�ض االأولني. خرافات، بل ومن الُق�سَّ
بالغرب �ُسعب متمركزة  الفل�سفة  �ُسعب  وثانية هي االأخرى، فاإن 
اأنها  الفل�سفة على  ت�سورت  وقد  يكون،  باأ�سد متركز  الغرب  على 
الفيل�سوف  ق��ال  كما  اأو  ال��واق��ع،  طبيعة  ح��ول  عقلي  ا�ستق�ساء 
يف  االأ�سياء  تتعالق  كيف  يف  بحث  هي  �سيلرز  ولفريد  االأمريكي 
احلكمية  »التقاليد  ال�سعب  هذه  تعترب  حني  يف  البني،  بينها  ما 
ال�سرقية« ممار�سات غري عقالنية لتفكري اأ�سطوري اأو �سيئا من 
كونفو�سيو�ض  ال�سيني  الفيل�سوف  يعترب  ثمة  ومن  القبيل.  هذا 
غري  امل��ث��ال،  �سبيل  ع��ل��ى  ���س��ان��دراك��ريت��ي،  التيبتي  وال��ف��ي��ل�����س��وف 
�ساحبي مذهبني فل�سفيني. وكما يقول املثل: »من اأراد اأن يقتل 
كلبه يتهمه بال�سعار«، فكذلك من يريد التخل�ض من الفل�سفات 
فينفي  بالالعقالنية،  يتهمها  واالأهلية  واالإفريقية  االآ�سيوية 
اعترب  منا  الواحد  اأن  لو  كما  وتنوع،  واختالف  متيز  كل  عنهما 

الطعام االإيطايل هو الطعام وال طعام �سواه. 
باأن  تبني  اأن  بعد  اأنه  الكتاب  يدافع عنها  التي  البديل  والدعوى 
اأبد الدهر  �سوا  معظم الفال�سفة املحرتفني مل يدُر�سوا ومل يدرِّ
ال��ف��ل�����س��ف��ات غ��ري ال��غ��رب��ي��ة، ومل ي��ث��م��ن��وا ج��ه��ود م��ن ي��ف��ع��ل ذل��ك، 
فل�سفي  برنامج  ب��اأي  و�سعوها  التي  ال��ربام��ج  يف  اهتموا  هم  وال 
اأن  والباحثة  املتفل�سفة  من  املن�سفني  �ساأن  من  فاإن  غربي،  غري 
عك�ض  على  و�سيجدونه،  الغربي،  غري  الفل�سفي  املنت  يف  يعتربوا 
فل�سفي  منت  والتفاتة،  التفاتة  األ��ف  ي�ستحق  متنا  �سائع،  هو  ما 
حقيقي، مبني بناء حجاجيا دقيقا ... اأكر من هذا، �سوف ينتبه 
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اإىل اأن العديد من الباحثني الذين عنوا باالأدبيات غري الغربية 
القيمة  القدر من  نف�ض  تقع على  اأنها  يوافقون على  خري عناية 
تطرحها  التي  عينها  الق�سايا  تطرح  واأنها  الغربية،  كالفل�سفة 
تقدم  واأن��ه��ا  مباينة،  منظورات  من  ك��ان  واإِْن  الغربية،  الفل�سفة 

حججا ومواقف خمتلفة. 
الفل�سفي الأم��ر  ال���رتاث  اأن جت��اه��ل ه���ذا  ذل���ك  ي��رتت��ب ع��ن  وم���ا 

واأخالقيا:  معيب معرفيا 
يف  واملنظورات  واملواقف  باحلجج  جهالة  يقت�سي  الأن��ه  معرفيا؛ 
م�سائل هامة، وهو يحد حتى من قيمة الفال�سفة الغربيني حني 

يقراأهم قراء غري غربيني. 
النفو�ض  من  متمكن  عن�سري  موقف  عن  ينم  الأن��ه  واأخ��الق��ي��ا؛ 
يتبنوه  م��ن  اأن  يعني  ال  وه���ذا  ح�سنة.  ن��ي��ة  ع��ل��ى  ي��دل  ال  را���س��خ، 
ه��م غ��ري عن�سريني  واإمن����ا  ع��ن�����س��ري��ني،  ي��ك��ون��وا  اأن  ي��ت��ق�����س��دون 

فرادى عن�سريون من حيث البنية. 
والهنود  والهند  واإفريقيا  اآ�سيا  فل�سفة  كل  اإ�سقاط  �ساأن  من  اإن 
احلمر من املقررات الدرا�سية واإهمالها يف البحث بتعلة اأنها اأقل 
عن  ينم  اأن  االأورب��ي��ة  الثقافة  داخ��ل  املنتجة  الفل�سفة  من  قيمة 
وبغاية  االأول.  باملحل  تكن مق�سودة  واإن مل  روؤى عن�سرية حتى 
الفل�سفات  ا�ستعادة  اإىل  امل��وؤل��ف  يدعو  ال��روؤي��ة  ه��ذه  عن  التجاوز 

غري الغربية � ومن ثمة كان عنوان الكتاب. 
يف  الغربية  غ��ري  الفل�سفات  ا���س��ت��دم��اج  اأنَّ  اإىل  االإ���س��ارة  م��ع  ه��ذا 
ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وذل���ك  م�ستع�سًيا،  ي��ب��ق��ى  اجل��ام��ع��ي��ة  ال��ربام��ج 
يف  االأدب(  وتاريخ  الفن  تاريخ  )�ساأن  اأخ��رى  مباحث  فيه  اأفلحت 
الكتاب  يحاول  ما  ه��ذا  ت��رى؟  يا  اال�ستثناء  ه��ذا  فِلم  ذل��ك.  فعل 
احلفر فيه. يدافع �ساحب الكتاب عن فكرة �سرورة جتاوز هذه 
املطاب. وهو يرى اأنه من ح�سن احلظ لي�ض من ال�سعب بالكلية 
واأن  جماعية  اإرادة  تتوفر  اأن  يكفي  العليل.  الو�سع  هذا  م��داواة 
ي��ب��ذل يف ذل��ك جم��ه��ود ج��م��اع��ي. وم��ن ه��ن��ا، ي��دع��و اإىل اأن ي��ب��داأ 
وج��رائ��ده  �ُسعبه  اإىل  بخا�سة  واالأم��ري��ك��ي��ون  ب��ع��ام��ة  ال��غ��رب��ي��ون 
ثغرات  وجود  ب�سبب  مالئمة،  غري  بح�سبانها  الفل�سفية  وتربيته 
ويف  داخلية  فكرية  حاجة  الثغرات  ه��ذه  م��لء  يف  ي��روا  واأن  فيها، 
اآم���را اأخ��الق��ي��ا. وال��ك��ت��اب، يف جم��م��ل��ه، ي��ح��اول اأن  نف�ض ال��وق��ت 
يعلمهم كيف يقبلوا على فعل ذلك بتهجني الفل�سفة الغربية مع 
للكتاب:  الفرعي  العنوان  جاء  هنا  ومن  الفل�سفات.  من  غريها 
�سعبة  اأه��م   50 بني  من  اأن��ه  املوؤلف  ويذكر  ثقايف«.  تعددي  »بيان 
فل�سفة يف اأمريكا، فاإن �ستة منها فقط تدر�ض الفل�سفة ال�سينية، 
االأمريكية  املتحدة  بالواليات  الفل�سفة  �سعب  كل  من  فقط  و�ستة 
�سمن  م�سنفتان  منهما  اثنتان  فقط  الهندية،  بالفل�سفة  تهتم 
ل�سكان  االأهلية  الفل�سفة  تدر�سان  اثنتان  وفقط  اخلم�سني،  الئحة 
منتظم  نحو  على  ت��در���ض  تقريبا  واح���دة  وال  االأ�سليني.  اأم��ري��ك��ا 
الفل�سفة االإفريقية. وحتى الفل�سفات املتاأثرة بالتقليد االإغريقي � 
القارية،  الفل�سفة  امل�سيحية،  الفل�سفة  االأفرو-اأمريكية،  الفل�سفات 
اليهودية،  الفل�سفة  االإ���س��الم��ي��ة،  الفل�سفة  الن�سائية،  الفل�سفة 
يف  اإال  اللهم  بها  االهتمام  يتم  ال   � االأمريكية  الالتينية  الفل�سفة 

ما ندر. 
�سه اإذن هذه اخلم�سون �سعبة فل�سفة  ويت�ساءل املوؤلف: ما الذي تدرِّ
م��ادة  فيها  جت��د  ق��د  منها  واح��دة  ك��ل  ويجيب:  باأمريكا؟  االأ�سهر 
موقوفة على درا�سة الفيل�سوف االإغريقي القدمي بارمنيد�ض، مع 
مبتورة،  ق�سيدة  هو  اإمن��ا  الفيل�سوف  ه��ذا  خلفه  ما  كل  اأن  العلم 

بينما ال تخاطر بتدري�ض متون اأخرى اأوفى واأوفر. 
وهكذا يظهر اأن �سيق اأفق �ُسعب الفل�سفة اأمر اإ�سكايل حقا: ملاذا، 
هي  وال�سني  االهتمام  هذا  ال�سينية  الفل�سفة  ت�ستحق  ال  مثال، 
تليد عريق،  فل�سفي  تراث  نا�سئة مبهرة،  اقت�سادية  ما هي: قوة 
ب��االأوىل  واأن   ... املاليني  االأتباع  من  له  كونف�سيو�سي  فيل�سوف 

ت�سمية هذه ال�سعب با�سم »�سعبة الفل�سفة االأوربية واالأمريكية«. 
وملن قد يحاجج باأن الفل�سفات غري االأوربية تدر�ض �سمن �سعب 
يجيب  الالتينية،  واالأمريكية  واالإفريقية  االآ�سيوية  الدرا�سات 
اإىل  وتتبع  نف�سها  باأمريكا  الفل�سفة  �ُسعب  حتل  ال  وملاذا  املوؤلف: 
من  الفيل�سوف  ويختار  االأورب��ي��ة؟  اأو  الغربية  ال��درا���س��ات  �ُسعب 
بني التِِّعاّلت التي يتعلل بها الراف�سون لتدري�ض غري الفل�سفات 
: االأوىل هي »تعلة اجلودة«. وتقول هذه  ِتِعلََّتنْيِ الغربية بالغرب 
الفل�سفات  م��ن  ج��ودة  اأق��ل  الغربية  غ��ري  الفل�سفات  ب��اأن  ال��ع��اذرة 
اأقل  العقالنية، فهي فل�سفات  الغربية. وتعترب اجلودة هنا �سنو 
الغربية.  الفل�سفة  بامتياز:  العقالنية  الفل�سفة  م��ن  عقالنية 
احلجة/ هذه  اأن�سار  من  البع�ض  يزعم  حني  اأنه  املوؤلف  وجواب 

املاحلة باأن الفل�سفات غري الغربية ما كانت بفل�سفات حقيقية، اأو 
اأنها على االأقل ما كانت هي بالفل�سفات اجليدة، فلي�ض ذلك اأبدا 
وبداعي  مظانها،  من  الفل�سفات  ه��ذه  خ��ربوا  كونهم  من  ب�سبب 
وا���س��ح��ا خ��م��ريا غري  راأي���ا  وك��ون��وا ح��ول��ه��ا  ك��ون��ه��م قتلوها بحثا 
ما  اإذ  الفل�سفات.  بهذه  اإىل جهالة منهم  ذلك  واإمنا مرد  فطري، 
دائرة  عن  ال�ساردة  الفل�سفات  هذه  على  يطلع  من  �ساأن  من  كان 
اأوال،  ه��ي،  فعال،  باأنها  يعرتف  اأن  منفتح  بعقل  الغربي  الطوق 

فل�سفات، واأنها بالفعل، ثانيا، فل�سفات هامة. 
والثانية هي »تعلة ماهوية ومتمركزة على العرق«. و�ساأن اأ�سحابها 
 � الكلمة  كانت  مل��ا  الفل�سفة:  )ن�سابة(  بجنيالوجيا  يتعللون  اأن��ه��م 
الفل�سفة � اإغريقية، فلن يكون بالتبع ال�سيء الذي حتيل اإليه � فعل 
التفل�سف � اإال اإغريقيا، وما عدا االإغريق ما كانوا يف الفل�سفة على 
وتثمري  �سون  يف  االأخ��رى  الفل�سفات  دور  ه��وؤالء  ن�سي  وق��د  �سيء. 
التقليد االإغريقي نف�سه. ولنا يف املثال الر�سدي خري �ساهد. كال، 
هي  كانت  وما  مغلقا،  ن�سقا  اأب��دا  الغربية  الفل�سفة  ر�سوم  كانت  ما 
الفل�سفة  اإمن��ا  واح��دة.  ج��اءت على جديلة  واح��د، وال  نامو�ض  على 
واأ�سد  تنوعا  اأك��ر  �سارت  ما  بقدر  احل��ق  اإىل  واأق��رب  اأغنى  اأم�ست 
تعددا. ويقوم املوؤلف بجولة حول ن�ساأة النزعة املركزية الغربية يف 

اأهم حلظاتها احلا�سمة:  الفل�سفة، فيقف عند 
ع�سر،  التا�سع  ال��ق��رن  اإب���ان  ال��غ��رب��ي��ني،  الفال�سفة  اح��ت��ك��اك  بعد 
حقة.  فل�سفة  باأنها  البداية  يف  اأقروا  الكونف�سيو�سية،  بالفل�سفة 
الذي   )1716-1646( اليبنتز  االأمل��اين  الفيل�سوف  فعله  ما  وه��ذا 
اأقر باأن ال�سينيني يتفوقون على الغربيني يف الفل�سفة العملية؛ 
للتطبيق  ���س��احل��ة  و���س��ي��ا���س��ي��ة  اأخ��الق��ي��ة  م��ب��ادئ  ���س��ي��اغ��ة  يف  اأي 

ا�ستعاد   1721 ع��ام  ويف  ع��وائ��ده��م.  ويف  ال��ف��ان��ني  الب�سر  ح��ي��اة  يف 
الفيل�سوف االأملاين كر�ستيان وولف )1679-1754( الفكرة عينها 
اأن  ذاك��را  العملية،  ال�سينيني  فل�سفة  ح��ول  له  �سهري  خطاب  يف 
اإىل  ا�ستناد  دون  ل��الأخ��الق  نظام  بناء  اإم��ك��ان  اأثبت  كونف�سيو�ض 
اأن  االأخ��الق ميكنها  اأن  وبرهن على  ديانة طبيعية،  اإىل  اأو  وحي 
ُتف�سل بالتمام عن االإميان بوجود الرب. وقد �سببت حما�سرته 
اإث��ره��ا من  وج��رد  زمنه،  املحافظة يف  االأو���س��اط  ه��ذه �سجة بني 

الكثري من وظائفه. 
االإيجابية؟ يح�سي  النظرة  الذي طراأ حتى تتغري هذه  ترى ما 
املوؤلف عاملني: اأوال؛ اعتبار االأو�ساط الفل�سفية الغربية مثالية 
اأعلى ما بلغته الفل�سفة  الفيل�سوف االأملاين كانط )1804-1724( 
اإل��ي��ه��ا، وق����راءة  ك��ل فل�سفة  ق��ي��ا���ض  ال���زم���ان؛ وب��ال��ت��ايل  يف ذل���ك 
انت�سار  ث��ان��ي��ا؛  امل���ب���داأ.  ه���ذا  ���س��وء  ع��ل��ى  ب��رم��ت��ه  الفل�سفة  ت��اري��خ 
من  العديد  واقتناع  »العرق«،  فكرة  على  القائمة  االأنرتبولوجيا 
العرق  خ��ارج  تبدع  اأن  ميكن  فل�سفة  ال  ب��اأن  االأوربيني  الفال�سفة 
ُدّب��ر، وما كان النا�ض يعتقدون  االأورب��ي. ف��اإذن، كان االأم��ر ق��رارا 
تولد  واإمن��ا  ن�ساأ عن حجج عاقلة  فيه يف ما تقدم. وهو قرار ما 
ك��ان��ط على  ذل���ك ح��ك��م  اع��ت��ب��ارات �سجالية. وال�����س��اه��د ع��ل��ى  ع��ن 
والهنود  ال�سينيني  اأن  واع��ت��ب��اره  اجل��م��ود،  �سعب  ب��اأن��ه��ا  ال�سني 
واالأفارقة وال�سكان االأ�سليني عاجزون بعجز َخْلقي عن التعاطي 
»ال  اجلغرافيا:  عن  كتابه  يف  القائل  هو  لي�ض  اأََو  الفل�سفة.  اإىل 
هيجل  قفا  ولقد  برمته«؟  ال�سرق  يف  الفل�سفة  عن  العثور  ميكن 
الفل�سفية  نظرتهما  اخ��ت��الف  رغ��م  ك��ان��ط،  اأث���ر   )1831-1770(
 :)1976-1889( هايدجر  عليه  األ��ح  ال��ذي  عينه  الت�سور  وه��و   .
 )2004-1930( دري��دا  �سدم  وق��د  بالطبع«.  اإغريقية  »الفل�سفة 
الفل�سفة  �سعب  م��ن  م�ستمعيه   2001 ع��ام  لل�سني  زي��ارت��ه  ع��ن��د 
واأن:  فكر«،  لل�سني  واإمنا  لل�سني،  فل�سفة  »ال  بالقول:  ال�سينية 
ابتداع  وه��ي  خا�سة،  لغة  خ��ا���ض،  ت��اري��خ  اإىل  مرتهنة  »الفل�سفة 

اإغريقي عتيق ... واإنها ل�سكل اأوربي خال�ض«. 
اأط���روح���ة ه���ذا ال��ك��ت��اب ال ت��ذه��ب اإىل ح��د ال��ق��ول ب��اأن  اأن  ع��ل��ى 
كل  واأن  فا�سدة،  اجلملة،  وج��ه  على  م��اأخ��وذة  الغربية،  الفل�سفة 
مانوية  لنزعة  املوؤلف  عند  وجود  االأخرى جيدة. فال  الفل�سفات 
من  الق�سد  اإمن���ا  امل��ط��ل��ق.  الت�ساد  وال�����س��ر  اخل��ري  بت�ساد  ت��ق��ول 
اأخرى. وهكذا، يختم �ساحب  بناء  ولي�ض  اإزالة احلواجز  الكتاب 
الوهج  يف  اأه��ده��د  اأن  يف  اأرغ��ب  اأي�سا  اأن��ا  بالقول:  كتابه  الكتاب 
مع  ج��ن��ب  اإىل  ج��ن��ب��ا  اأم�����س��ي  واأن  اأف���الط���ون،  لعبقرية  ال��ق��م��ري 
اأتبع  اأر�سطو على االأر�ض املقد�سة للوقيوم، لكنني اأتوق اأي�سا اأن 
القدمي  الكونف�سيو�سي  الفيل�سوف  والتعلم« مع  الت�ساوؤل  »طريق 
زهو ك�سي، واأن اأناق�ض »الطريق االأو�سط« الذي قال به بوذا. واأنا 
اأف�سل طريق  ه��و  م��ا  � على  واأن���ت  اأن��ا   � اأت��ف��ق  ل��ن  اأن��ن��ا  على يقني 
للعي�ض يف ت�سوري ويف ت�سورك. لكن دعنا نناق�ض هذا االأمر ... 

------------------------------------
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اقتصاد في خدمة المصلحة العامة

جيان تيارول
فاطمة ناصر *

الملفت في هذا الكتاب كثير بْدًءا بعنوانه الذي يجمع بين كلمتين يندر اجتماعهما )االقتصاد والمصلحة العامة(. فلطالما كان 
االقتصاديون يكتبون نظرياتهم وأوراقهم المحكمة بعيدًا عن عامة الناس. فاالقتصادي في الغالب هو مفكر يخاطب نخبة 
معينة  تملك المال غالبًا وتهتم كثيرًا بمستقبل هذا المال لهذا تحاول حمايته بمعرفة ما يقوله كبار االقتصاديين الذين 
يحاولون أن يكشفوا لهم وجه المستقبل ليأخذوا احتياطاتهم الالزمة أو لّيعدوا أموالهم لغزو األسواق الجديدة. وبحسب 
مؤلف الكتاب فإّن هذا الكتاب هو ليس محاضرة وال يحمل طابعًا تلقينيًا بل هو عرض االقتصاد من منظور شخص متخصص 

فيه وهو أداة لطرح األسئلة كما نفعل حيث نهم بتحضير بحث ما. 

 Jean Tirole موؤلف هذا الكتاب هو جيان تيارول
 .2014 الذي ح�سل على جائزة نوبل لالقت�ساد عام 
قد  الن�سر-  دار  م��ذك��ور يف موقع  ه��و  كما   - و  ال��ذي 
وجد نف�سه بعد ح�سوله على هذه اجلائزة ي�ستوقفه 
امل�����ارة ل��ي�����س��األ��وه ع���ن م�����س��ائ��ل اق��ت�����س��ادي��ة ت��الم�����ض 
النا�ض  عامة  من  االأ�سئلة  تلك  كانت  لقد  حياتهم. 
داف���ع���اً ق���وي���اً ل��ه��ذا امل��ف��ك��ر ال����ذي ك��ت��ب ه���ذا ال��ك��ت��اب 
م��ن��ط��ل��ق��اً م���ن م���ب���داأ امل�����س��وؤول��ي��ة االج��ت��م��اع��ي��ة نحو 
املختلفة  ت�ساوؤالتهم  يف  وم�ساركتهم  املجتمع  اأف��راد 
املناخي  التغري  ق�سية  من  بدءاً  امل�سرتكة  وهمومهم 
املطلوب  واملوازنة  الرقمية  والثورة  البطالة  وق�سية 
بها  املتعلقة  والقوانني  االأ�سواق احلرة  حتقيقها بني 
املتقدمة  الدول  ت�سغل  التي ال  الق�سايا  وغريها من 

فقط ولكنها باتت هموما عاملية.
ياأتي الكتاب يف 576 �سفحة. فهو كتاب كبري ود�سم، 
�سل�سة، وقد حاول موؤلفه �ساحب جائزة  لغته  ولكن 
ليحقق  االقت�سادية  واالأفكار  اللغة  يب�سط  اأن  نوبل 
وخلدمتهم.  للعامة  ليكون  الكتاب  ه��ذا  م��ن  هدفه 
ك��م��ا ي��زخ��ر ال��ك��ت��اب ب��ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ي��ان��ات امل��ق��ارن��ة 
خم�سة  اإىل  الكتاب  وينق�سم  املنظمة.  واالإح�����س��اءات 
اأ�سئلة  متعددة.  ف�سول  على  ب��اب  كل  يحتوي  اأب��واب 
ع���دة ي��ت��ن��اول��ه��ا ك���ل ف�����س��ل يف ه���ذا ال��ك��ت��اب وي��ج��ي��ب 
عليها. م��ث��ال: ه��ل حت��ب االق��ت�����س��اد؟ م��اه��ي ع��وائ��ق 
اأف�سل؟  االق��ت�����س��اد  جنعل  كيف  لالقت�ساد؟  فهمنا 
ماهي  املجتمعي؟  التناغم  ال�سوق  هيمنة  تهدد  هل 
احلدود االأخالقية لل�سوق والإخفاقاته؟ وغريها من 

االأ�سئلة.
ال��ث��اين:  وال��ب��اب  واملجتمع  االقت�ساد  االأول:  ال��ب��اب 

االقت�سادي. مهنة 
)االأول  ال��ب��اب��ني  ه��ذي��ن  اإّن  ال��ك��ت��اب  م���وؤل���ف  ي��ق��ول 
فاملخت�ض  ببع�سهما؛  ك��ث��رياً  م��رت��ب��ط��ان  وال���ث���اين( 

يف االق���ت�������س���اد م��ع��ن��ي ب���االإن�������س���ان وب�����االأرق�����ام ال��ت��ي 
عمل  يف  مهمة  الريا�سية  النظريات  حياته.  ت�سكل 
االق��ت�����س��ادي ل��درا���س��ة ح��ال��ة ال�����س��وق واأدائ�����ه ولكنها 
ل��ي�����س��ت ال��ن��ظ��ري��ة ال���وح���ي���دة ذات االأه���م���ي���ة. ه��ن��اك 
ن���ظ���ري���ات ك���ث���رية م���ن ع���ل���وم خم��ت��ل��ف��ة ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 
االق��ت�����س��ادي ل��درا���س��ة ال��و���س��ع ال��راه��ن ول���ق���راءة ما 
ق���د ي��ح�����س��ل يف امل�����س��ت��ق��ب��ل. م���ن وج����ه ن��ظ��ر م��وؤل��ف 
عظيمة  ب�اإمكانيات  تتمتعان  نظريتان  هناك  الكتاب 
 game اللعبة  نظرية  هما:  اليوم  اقت�ساد  لقراءة 
 information امل��ع��ل��وم��ات  ون��ظ��ري��ة    theory
اإح��داث  م��ن  متكنتا  النظريتان  فهاتان   .theory
ثورة معرفية يف فهم االقت�ساد خالل االأربعني �سنة 
امل��ا���س��ي��ة. وي��ع��رف��ن��ا ال��ك��ات��ب ع��ل��ى ن��ظ��ري��ة ظ��ه��رت يف 
اأواخر القرن التا�سع ع�سر وهي نظرية )االقت�سادي 
العاقلhomo economicus ( والتي تفرت�ض 
و�سيا�سيني  )م�����س��ت��ه��ل��ك��ني  م��ن  ال���ق���رار  اأ���س��ح��اب  اأن 
لتحقيق  ت�����س��ع��ى  ع��اق��ل��ة  ه���م جم��م��وع��ة  و����س���رك���ات( 
م�ساحلها ال�سخ�سية وهو ما يعرف بتحقيق الك�سب 

االقت�سادي.
الباب الثالث: االإطار املوؤ�س�سي لالقت�ساد 

يعاين  التي  امل�ساكل  الكاتب  يتناول  الف�سل  هذا  ويف 
واآليه  املجتمع  على  �سلباً  ت��وؤث��ر  وال��ت��ي  ال�سوق  منها 
ينبغي  والتي  للدولة  املنا�سبة  التدخل  وح��دود  ع�سه 
اأال تتعداها يف تنظيم العالقة بني ال�سوق واملجتمع. 
ويف هذا الف�سل يود الكاتب ت�سحيح فكرة ترتدد يف 
اأن حتل  الدولة ميكنها  اأن  وهي  العام كثرياً  ال�سياق 
حم��ل ال�����س��وق اأو ال��ع��ك�����ض. ف��ف��ي ال��واق��ع اأن ك��اًل من 
وال  البع�ض  لبع�سهما  مكمالن  هما  وال�سوق  الدولة 
منهما  فلكل  االآخ���ر،  دور  منهما  اأي  يلعب  اأن  ميكن 
اأدواره وم�سوؤولياته. فهذه الفكرة اأدت يف الكثري من 
يف  وتدخلها  م�سارها  عن  الدولة  حياد  اإىل  االأحيان 
الدولة  دور  تو�سيح  وبالتايل وجب  تعنيها  �سوؤون ال 

واإ�سالح املفاهيم ال�سائدة واملغلوطة. ومن اأبرز هذه 
دوره��ا  اأن  الكاتب  ي��رى  وال��ت��ي  ال��دول��ة  دور  املفاهيم 
انتهى  احلكومية  مبوؤ�س�ساتها  املواطنني  توظيف  يف 
دور  يف  املتمثل  احلقيقي  دوره��ا  تلعب  اأن  عليها  واأن 
وهو  اخلا�ض  القطاع  لن�ساطات  واملنظم(  )امل��راق��ب 
امل��ع��ن��ي ب��ت��وظ��ي��ف امل��واط��ن��ني وغ���ريه���ا م���ن االأم�����ور. 
ال��ق��وان��ني املنظمة  ف���دوره���ا احل��ق��ي��ق��ي ه��و ���س��ي��اغ��ة 
القطاع اخلا�ض من حتقيق  ف�سل  والتدخل يف حالة 
املناف�سة   ت��ك��ف��ل  ب��ي��ئ��ة  امل��ط��ل��وب م��ن��ه و���س��م��ان وج���ود 
ال�سريفة والعادلة وتوفري الفر�ض والتوزيع احلكيم 

لعوائد ال�سرائب والعوائد املالية االأخرى.
الكلي  لالقت�ساد  الكبرية  التحديات  الرابع:  الباب 

اإيكونومك�ض( )ماكرو 
مت  وق��د  املناخي(  )التغري  التحديات  ه��ذه  اأب��رز  من 
هما:  الكربونية  االن��ب��ع��اث��ات  لتقنني  فكرتني  ط��رح 
ف��ك��رة ف��ر���ض ���س��ري��ب��ة ت�����س��م��ى )���س��ري��ب��ة ال��ك��رب��ون( 
مدفوعة  ت�ساريح  منح  يف  تتمثل  االأخ���رى  والفكرة 
مل��م��ار���س��ة االأع���م���ال ال��ت��ي ت��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا ك��م��ي��ات ك��ب��رية 
م���ن االن���ب���ع���اث���ات ال���ك���رب���ون���ي���ة. وال ي��ع��ت��ق��د م��وؤل��ف 
معها  التعامل  مت  اإن  االأف��ك��ار  ه��ذه  ب��ج��دوى  الكتاب 
دون  اختياري  ب�سكل  احل��ايل  ال��وق��ت  يف  يح�سل  كما 
االأمل  الكثري من  الفكرتان حتمالن  فر�ض. فهاتان 
جميع  على  يفر�ض  اإلزامي  ب�سكل  تطبيقهما  مت  اإن 
االأطراف ذات العالقة. فما يعيق اأي تقدم يف تقليل 
الرتاخي وعدم  هو هذا  الكربونية حالياً  االنبعاثات 

اتخاذ قرار دويل ملزم.
ال�سناعية التحديات  الباب اخلام�ض: 

اإىل  حقبة  م��ن  لالقت�ساد  امل��ح��رك��ة  امل��ح��اور  تختلف 
يقوم  والع�سرين  احل���ادي  ال��ق��رن  فاقت�ساد  اأخ���رى. 
الثورة  واإحياء  واخل��دم��ات.  واملعلومات  املعرفة  على 
ت��زداد  حيث  ال�سهلة  باملهمة  لي�ض  ال��ي��وم  ال�سناعية 
امل��وؤ���س�����س��ات ال�سغرية  ال��ت��ح��دي��ات وم��ن��ه��ا ب��طء جن��اح 
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م��ن��ه��ا �سمن  اأي  دخ�����ول  ون�����درة  وق���ل���ة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
جم��م��وع��ة ال�����س��رك��ات ال��ك��ربى امل��ع��روف��ة. ف��م��ن بني 
296�سركة  منها  التي  العامل  يف  االأك��رب  �سركة   1000
بعد  تاأ�سي�سها  مت  ف��ق��ط  ���س��رك��ة   64 منها  اأم��ري��ك��ي��ة، 
والبالغ  الكربى  االأوروبية  ال�سركات  اأما   .1980 عام 
بعد  تاأ�سي�سها  مت  �سركات   9 فقط  هناك   175 عددها 
عام 1980! هذه االأرقام ال�سادمة متثل حتدياً هائاًل 
اإذن  فيها.  جديدة  دم��اء  وبث  ال�سناعات  اإحياء  اأم��ام 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  دع��م  ميكننا  كيف 
نعاملها معاملًة خا�سة؟ يف هذا يرى  اأن  وهل يجب 
ال�سغرية  للموؤ�س�سات  احلقيقية  امل�سكلة  اأن  الكاتب 
امل��ايل  التمويل  م��و���س��وع  يف  تنح�سر  ال  واملتو�سطة 
وه��و ي��ق��ول اإن امل��وؤ���س�����س��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة يف 
اأوروب������ا حت�����س��ل ع��ل��ى ال��ت��م��وي��ل م���ن ال���ب���ن���وك، لكن 
اأوروب���ا  م��ت��اح يف  فهو  ���س��يء  ك��ل  لي�ض  امل��ايل  التمويل 
النا�ض  املجتمعي من  والدعم  البنكية  القرو�ض  عرب 
املقابل  يف  ولكن  ال�سرائب.  من  اال�ستقطاع  واأنظمة 
ال�سركات الكبرية تناف�سها يف �سرف الكثري  اأن  جند 
من االأموال ملعرفة اأنواع امل�ساريع التي تقوم الدولة 
بدعمها، هذا النوع من �سخ االأموال يف �سبيل ك�سف 
ال�سغرية  امل��وؤ���س�����س��ات  ت�ستطيع  ال  حمتملة  ف��ر���ض 
احلقيقي  ال��دع��م  اأن  الكاتب  ي��رى  ول��ه��ذا  جم��ارات��ه. 
الذي حتتاجه املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة يتمثل 
ب�سكل اأ�سا�سي يف اإزالة العقبات التي ت�سعها احلكومة 

يف طريقهم، على �سبيل املثال:
-    تعريف املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة تبعاً لعدد 
العمال بها، فهي تلك املوؤ�س�سات التي ال يتجاوز عدد 
دول��ة.  كل  حت��دده  ما  ح�سب   50 اأو   20 اأو   10 عمالها 
وجناح  لنمو  اإع��اق��ة  ه��ذا  يف  اأّن  االقت�ساديون  وي��رى 
احلجم  م�سبقاً  لك  يحدد  كم  فذلك  املوؤ�س�سات،  هذه 
تبقى  قد  وبالتايل  تتجاوزه،  اأال  عليك  يجب  ال��ذي 
اأننا  م��ع  ل��الأب��د  ومتو�سطة  �سغرية  املوؤ�س�سات  تلك 
�سركات  امل��وؤ���س�����س��ات  ه��ذه  م��ن  ي��خ��رج  اأن  اإىل  بحاجة 
املوؤ�س�سات  اأّن الدعم املقدم لهذه  كربى جديدة. كما 
من قبل احلكومة اأدى اإىل تزايد عددها ب�سكل كبري 
ويرى  املحلية،  للعمالة  البطالة  يف  اأي�ساً  ازدي��اد  مع 
ي�ستنزف  االأم���ر  ل��ه��ذا  امل��ال��ي��ة  ال��ت��ب��ع��ات  اأّن  امل��ح��ل��ل��ون 

ن�سبة من اإجمايل الدخل القومي.
املتعلقة  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ق��وان��ني  يف  ال��ت��ع��ق��ي��دات      -
هذه  تعاقب  حيث  باالبتكار  املتعلقة  وتلك  بالعمال 
ال��ق��وان��ني ال�����س��رك��ات ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة ال��ت��ي ال 

متلك جلب اخلربات واملهارات املطلوبة. 
-    ال���ت���اأخ���ر يف ����س���داد امل���ب���ال���غ. م��ع��ان��اة امل��وؤ���س�����س��ات 
من  املالية  الدفعات  تاأخر  من  واملتو�سطة  ال�سغرية 
اخلا�ض  القطاع  و�سركات  احلكومية  املوؤ�س�سات  قبل 

الكربى.
مت�ض  التي  الق�سايا  م��ن  ع���دداً  الكتاب  يناق�ض  كما 

التقنية  ك��ال��ث��ورة  امل��ت��ق��دم��ة حت��دي��داً  ال��ب��ل��دان  واق���ع 
التقني لالقت�ساد، ون�سوء من�سات  والتحول  الهائلة 
جت���اري���ة ج���دي���دة ل��ع��ر���ض ال�����س��ل��ع ت���وف���ره���ا م��واق��ع 
وامل�سرتي  البائع  جتمع  التي  االجتماعي  التوا�سل 
بع�سهم.  مع  التفاعل  لهم  وتتيح  واح��د  �سقف  حتت 
اآخر  خياراً  التقنية  التجارية  املن�سات  اأّن  جند  وهنا 
اجت��اه  �سرا�ستها  ب��ع��دم  مت��ت��از  بيئة  وه��ي  للم�سرتي 
املناف�سة التجارية بل اإّن املناف�سة الكبرية �ساهمت يف 
و�سهولة  جاذبية  اأكر  لت�سبح  املن�سات  هذه  تطوير 
تنظيماً  تقل  ال  املن�سات  ه��ذه  اأّن  كما  للم�ستخدم. 
فيها  تنظم  حيث  اخلارجية  التجارية  القوانني  عن 
االأ���س��ع��ار ل�����س��م��ان ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك، ف��ع��ل��ى �سبيل 
االأغنية  لبيع  اأدن���ى  ح���داً  )اأب���ل(  متجر  ي�سع  امل��ث��ال 
اأعلى  ح��داً  ي�سع  بينما  �سنتاً   99 مبلغ  وه��و  ال��واح��دة 
اأّن  كما  دوالر.   9.99 مبلغ  وهو  الكامل  االألبوم  لبيع 
من  ال�سلع  واأ���س��ح��اب  التجار  متنع  املن�سات  معظم 
الدفع  ببطاقات  ال�سراء  عند  اإ�سافية  عمولة  فر�ض 
البنكية. كما اإّن هذه االأ�سواق تهتم باجلودة حلماية 
زب��ائ��ن��ه��ا وت���وظ���ف م���ن ي���راق���ب���ون ال��ت�����س��رف��ات غري 
االأخالقية من غ�ض وت�سليل يف البيع اأو ال�سراء، كما 
�سلعته حتى  البائع ثمن  تعطي  املن�سات ال  بع�ض  اأّن 
التاأكد من و�سول ال�سلعة للزبون ور�ساه عنها.  يتم 
فهذه اخلدمات رغم تاأ�سي�سها يف بيئة افرتا�سية اإال 
اإّنها ال تقل اأخالقية واأماناً عن ال�سوق التقليدي بل 

اأحياناً تكون اأكر �سفافية وم�سداقية منه.
اإىل  احلا�سلة  الهجرة  ملو�سوع  الكاتب  يتطرق  كما 
وباال  الكثريون  فيها  يرى  والتي  االأوروبية  البلدان 
ق��ادم��ا اإل��ي��ه��ا وي��ح��رم اأه���ل ال��ب��ل��د م��ن خ��ريات��ه��ا. ويف 
دجمهم  يتم  حني  املهاجرين  اأّن  الكاتب  يعتقد  هذا 
البلدان امل�سيفة �سوف ي�سكلون  بال�سكل ال�سحيح يف 

م�سدر قوة اقت�سادية كبرية لها.

الكاتب لزمالئه االقت�ساديني ن�سائح 
ال��ن�����س��ي��ح��ة  ب����اإ�����س����داء  ي���ب���خ���ل  ال  ال���ك���ات���ب  اأّن  ك���م���ا 
الوقوف  اإىل  يدعوهم  فهو  االقت�ساد  يف  للمخت�سني 
م��ع ب��الده��م يف اأوق����ات ال�����س��دة واالأزم�����ات وامل�����س��ارك��ة 
واالإدالء بالراأي واقرتاح احللول واخلطوات املنا�سبة 
اأهم  من  اأّن  كما  االقت�سادية.  االأزم��ات  من  للخروج 
ال����دول م�ستعدة  ال��وق��ت ه��و ج��ع��ل  اأدواره�����م يف ه���ذا 
تغريات  من  �ستحدثه  وما  القادمة  الرقمية  للثورة 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى )االج���ت���م���اع���ي/ االق���ت�������س���ادي(. كما 
نعي�سها  التي  التحديات  لكل  احللول  �سياغة  عليهم 
والفقر  واالحتكار  املناخي  والتغري  البطالة  كم�سكلة 
يكونوا  اأن  االقت�ساديني  على  كما  العدالة.  وانعدام 
اأك����ر ت��ق��ب��اًل ل��ل��ت��غ��ي��ري اأك����ر م���ن و���س��ع��ه��م احل���ايل 
�سيغلبهم  ال���ذي  ال��ق��ادم  ال��ت��ي��ار  فيه  ي��ق��اوم��ون  حيث 
يف ال��ن��ه��اي��ة وي��ه��در م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��د يف حم��اول��ة 
العلماء  التقاء  اأهمية  على  املوؤلف  ي�سدد  كما  �سده. 
العلماء  اأن  اليوم  حا�سل  هو  فما  م�سرتكة  نقاط  يف 
بينهم كمن  اختالف  نقاط  الإبراز  يكتبون  واملثقفني 
بينما  املوؤيدين لوجهات نظرهم،  يتناف�سون يف جمع 
اإنه يتفق مع  اأن نرى اأحداً منهم يظهر ليقول  يندر 
قول زميله. فهذا ال�ستات يجعل العامة يعتقدون اأّن 
اقت�سادي  كل  يطرحها  نظر  وجهة  جمرد  االقت�ساد 
التي  واحل��ق��ائ��ق  ال��ث��واب��ت  بع�ض  يحمل  علماً  ولي�ض 

العلماء. يجمع عليها غالبية 
واالأهم من كل هذا عليهم التوا�سع والظهور للنا�ض 
في�سيب  يجتهد  ق��د  ال��ذي  االإن�����س��ان  ال��ع��امل  مبظهر 
والتفاعل  التوا�سع  اأي�ساً. فبهذا  اأحياناً  وقد يخطئ 
مع النا�ض ميكننا حتقيق امل�سلحة العامة التي ترفع 

من �ساأننا و�ساأن جمتمعاتنا.
فقط  لي�ض  يقتنى  اأن  ي�ستحق  الكتاب  ه��ذا  اأّن  اأظ��ن 
الأّن موؤلفه حا�سل على جائزة نوبل لالقت�ساد ولكن 
الأّن هذا املوؤلف قرر اأن يب�سط النظريات االقت�سادية 
وي��ف�����س��ر االآل��ي��ة ال��ت��ي يعمل ب��ه��ا االق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي، 
ويجيب عن ت�ساوؤالت تخطر يف بال املواطن العادي. 
فهو بهذا مل ينزل من برج االأكادمييني العايل فقط 
ولكن ت�سعر به يقف بجانبك يفكر معك ب�سوٍت عال.

------------------------------------
المصلحة  لخدمة  اقــتــصــاديــات  الــكــتــاب:  اســم 
   Economics for the Common Good العامة

 Jean Tirole اسم المؤلف: جين تايرول
 Princeton University Press :دار النشر

سنة النشر: 2017 
عدد الصفحات: 576

* كاتبة ومترجمة عمانية
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آخر اإلصدارات في اللغة العبرية )أميرة سامي(

ــب ســيــاســّيــة فــي حــيــاة الــعــرب  ــكــتــاب: جــوان اســـم ال
مواطني إسرائيل

المؤلف: عزيز حيدر
الــنــشــر  ودار  لــيــر  فـــان  مــعــهــد  الــنــشــر  دار  الــنــاشــر: 

هكيبوتس هميؤحاد
سنة النشر: 2018

العبرية اللغة: 
عدد الصفحات: 249صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:

ــب ســيــاســّيــة فــي حــيــاة الــعــرب  ــاب “جــوان تــنــاول كــت
والعمل  الفكر  تطّور  إسرائيل” موضوعة  مواطني 
منذ  إسرائيل  مواطني  العرب  السياسّي في صفوف 
إقامة دولة إسرائيل وحتى يومنا هذا، وهي موضوعة 
لم تحظ حتى اآلن باهتمام بحثّي كاف. طّور العرب في 
اجتماعّية  خصوصية  السنين  امتداد  على  إسرائيل 
واتّضحت   ،1967 العام  حــرب  بعد  تبلورت  وسياسّية 
السنين، وهي تتمثل في األساس في  معالمها عبر 
لن  الفلسطينّية  للمشكلة  القومّي  الحّل  بأّن  اإلدراك 
هذا  إسرائيل.  دولة  مواطني  الفلسطينيين  يشمل 
التيارات السياسّية األساسّية في  أثر  الكتاب يتقّصى 
التي  التغيرات  وأثــر  إسرائيل،  في  العربّي  المجتمع 
التي  التحّوالت  طرأت على اصطفافاتهم على خلفّية 
طرأت على عالقة هذا المجتمع مع الدولة، والتطّورات 
في مسار الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، والتحوالت 
العالم  وفـــي  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  الــحــركــة  فــي 

العربي.
**********

اسم الكتاب: ألجل أمور صهيونية
المؤلف: إريك كارمون

الناشر: يديعوت سفاريم
سنة النشر: مايو 2018

العبرية اللغة: 
عدد الصفحات: 205 صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:

األساسية في دولة  المشاكل  الكتاب حول  يدور هذا 
وخصوصا  إلســرائــيــل،  التحتية  البنية  ديــمــقــراطــيــة 
والذي  الغربية،  الديمقراطية  بين  األساسي  الصراع 
سقف  تحت  األديان  مختلف  وإدراج  بالتعددية  يسمح 
يطمح  الوطني  األرثوذكسي  اإلصــدار  إن  حيث  واحــد، 
للديمقراطية  بديل  تقديم  إلــى  األحــيــان  بعض  فــي 

المقبولة في إسرائيل.
**********

اسم الكتاب: االنقالب ضد العولمة
المؤلف: نداف إيال

الناشر: يديعوت سفاريم
سنة النشر: مايو 2018

العبرية اللغة: 
عدد الصفحات: 408 صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:

األخبار  بقناة  األجنبية  األخبار  إيال، محرر  نداف  لنا  يقدم 
بـــدءا مــن أكبر  ــقــالب  الــعــاشــرة، رحــلــة بين خــنــادق االن
فوز  وهــو  األمريكي،  السياسي  التاريخ  في  المفاجآت 
اإلرهاب اإلسالمي  االنتخابات، وطريق  دونالد ترامب في 
ــأزمــة الــالجــئــيــن الــعــالــمــيــة، وحــتــى انــســحــاب  ومــــرورا ب
إلى  إيـــال  يشير  كما  األوروبــــي،  االتــحــاد  مــن  بريطانيا 

الجانب المظلم للعولمة.
********************

 في اللغة الفرنسية )سعيد بوكرامي(

مواجهة  في  وتركيا  العثمانية  اإلمبراطورية  الكتاب: 
الغرب

المؤلف: إديم إلديم
الناشر: منشورات فايارد وكوليج دوفرانس. فرنسا

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 64 صفحة

واجهت  عشر،  التاسع  الــقــرن  مــن  طويلة  فترة  خــالل 
بعد  يوما  تــزداد،  أوروبية  دوال  العثمانية  اإلمبراطورية 
يوم، قوة وتعجرفا، لهذا سارعت إلى تحديث هياكلها 
غير  وســيــاســي  اجتماعي  وضــع  لتدبير  منها  سعيا 
المتشبع  الحداثة،  هذه  تاريخ  متزايد.  بشكل  مستقر، 
السياسية  المؤثرات  من  والمتخلص  بالتغريب  كثيرا 
والمتمثلة  اآلن،  حتى  أرهقتها  التي  واإليديولوجية 
العثمانية  الكمالية،  القومية  المركزي،  االستشراق  في 
من  العديد  غمار  الــدراســة  هــذه  تخوض   ... اإلسالمية 
غير  تــزال  ال  معظمها   - الكبير  التنوع  ذات  المصادر 
الفترة  مستثمرة - سيثري التفكير النقدي حول هذه 

التي ال تتناسب أهميتها إال مع تعقيداتها.
المرحلة  لهذه  بتفوق  إلديم  أديم  المؤرخ  تصدى  وقد 
بالغرب  وتركيا  العثمانية  الدولة  عالقة  من  المعقدة 
المعطيات  من  بالكثير  حافاًل  كتابًا  القارئ  أعطى  ما 
وأبعادها  وتجلياتها  العالقة  هــذه  لنوعية  المحللة 
المؤرخين  أهــم  مــن  الــكــاتــب  يعتبر  الجيوسياسية. 
ــمــعــاصــريــن فــهــو يــــدرس فـــي جــامــعــات بــوازيــكــي  ال
وبيركلي وهارفارد وكولومبيا وكوليج دوفرانس، وهو 

مؤلف ألعمال أكاديمية تدرس التجارة في باد المشرق، 
وديناميات  العثماني،  والــبــنــك  الــجــنــائــزي،  والــنــقــش 
العشرين،  الــقــرن  مطلع  فــي  وإسطنبول  التغريب، 
اآلثار  علم  تاريخ  الفوتوغرافي،  التصوير  واالستشراق، 

واالنتقاء في اإلمبراطورية العثمانية.
**********

الكتاب: الغزو اإلسباني ألمريكا
المؤلف: جيرارد تشالياند

الناشر: منشورات فايارد. فرنسا
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 325 صفحة
يتمثل الحدث الرئيسي في تاريخ اكتشاف أمريكا، في 
الدراسة  هذه  والبيرو...في  وغواتيماال  المكسيك  غزو 
ينعكس  تشالياند،  جــيــرارد  األكاديمي  أنجزها  التي 
هذا التاريخ، كما على مرآة متعددة األوجه. ومن خالل 
واإلسبان  الناجين  للهنود  متقاطعة  مثيرة  قصص 
يعيد  ملحمية،  قصيدة  وبَنَفس  الــغــزاة،  والبرتغال 
وكارثة  المنتصرين  إستراتيجية  المتميز  الكتاب  هذا 
المهزومين، على ضوء الحساسية والمعرفة التاريخية 
 - ــغــزاة  ال عــن  تــصــوراتــنــا  جانبا  تركنا  إذا  الــمــعــاصــرة. 
األبطال الذين أصبحوا جالدين - فإننا سنندهش من 
سوى  بديل  لديهم  ليس  الذين  أولئك  وذكــاء  جــرأة 

الموت أو االنتصار.
األستاذ  تشالياند  جــيــرارد  الــمــؤرخ  هو  الكتاب  مؤلف 
وهو  وســنــغــافــورة.  وبيركلي  هــارفــارد  فــي  المحاضر 
مؤلف العديد من الكتب عن حرب العصابات، واإلرهاب 

اللذين درسهما ميدانيا في ثالث قارات.
**********

الكتاب: مسار مسيحي شرقي من بالد الرافدين 
المؤلف: إمانويل باتاك سيمان

الناشر: دار الرماتان
تاريخ النشر: 2018 

ــة ــ ــحـ ــ ــفـ ــ صـ  192 الــــــــــصــــــــــفــــــــــحــــــــــات:   عـــــــــــــــــدد 
يقدم المؤلف إيمانويل باتاك سيمان في كتابه “ مسار 
األشياء  رؤيته عن  الرافدين”  بالد  مسيحي شرقي من 
االنطلوجي  الوجود  وتشكل  باهتمامه،  تستأثر  التي 
عامة  لمحة  القارئ  مانحا  وحدودها،  وقيمها  لحضارتنا 
عن الموسيقى السريانية الطقوسية وعادات وتقاليد 
الحضارة  أساس  شكلت  والتي  النهرين،  بين  ما  بالد 
ودور  جلجامش،  أسطورة  كذلك  يستحضر  األوروبية. 
ــبــارز قــبــل قـــرون عــن حــضــوره في  ــمــرأة الــحــضــاري ال ال
أوروبا. يتذكر دور الفكر في فهم الكنيسة الشرقية، 
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الالتينية  مثيلتها  من  فترة طويلة  قبل  أنشئت  التي 
دون  والــصــيــن،  الهند  فــي  تغلغلها  عــن  وتفاصيل 
حصل  وثقافتها.  لغتها  الــشــعــوب  على  تــفــرض  أن 
ولد  الشرقي.  الكتاب  جائزة  على  مؤخرا  الكتاب  هذا 
في   1933 ديسمبر   25 فــي  سيمان  بــاتــاك  إيــمــانــويــل 
قرقوش أو باخديدا بشمال العراق، في عائلة سريانية 
العليا في الموصل، حصل  الدراسات  كاثوليكية. بعد 
على إجازة في الفلسفة، ثم دكتوراه في علم الالهوت. 
اللغة  يــدرس  حيث  بــاريــس  فــي   1967 عــام  منذ  يقيم 
الظواهر  ربــط  في  ويساهم  ــان.  األديـ وتــاريــخ  العربية 

الدينية بجذورها الحضارية وأسبابها التاريخية.
**********

الكتاب: داعش، أقوال الهاربين
المؤلف: توماس داندوا - فرانسوا غزافييه تريغان.

الناشر: دار غاليمار - فرنسا
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 192 صفحة
توماس  للباحثين  الفارين”  أقوال  “داعش،  كتاب  يعد 
في  مذهال  غوصا  تريغان  غزافييه  وفراتسوا  دانــدوا 
جوانب  عن  الكشف  حاول  اإلسالمية،  الدولة  آلة  قلب 
ــذه الــمــنــظــمــة مـــن خــالل  مــخــتــلــفــة ومــعــتــمــة عـــن هــ
من  وقاتلوا  خدموا  أن  بعد  الذين،  أولئك  تصريحات 
أجل هذه الدولة الوهمية، في مرحلة ما من حياتهم، 

فروا بجلودهم من موت محقق.
من  النادمين  الفارين  هــؤالء  حكايات  الكتاب  يسرد 
وقد  والــفــســاد.  ــب  واألكــاذي والــقــســوة  العنف  براثين 
يتثبت  مما  والندم،  بالمرارة  كلماتهم،غالبًا،  اتسمت 
األحوال كتلة  بأي حال من  اإلسالمية ليست  الدولة  أن 
الفيديو  أشــرطــة  قدمتها  كما  ومتماسكة،  مــوحــدة 

الدعائية.
حاول المؤلفان البحث عن تفسير موضوعي من خالل 
اإليديولوجية  الظاهرة  هذه  لفهم  إكلينيكي،  تحليل 
ومـــؤامـــرات  كــثــيــرة  ديــنــيــة  مــغــالــطــات  عــلــى  المبنية 
نسمع  لم  الذين  ألولئك  الكلمة  منح  لهذا  سياسية. 
من  خوفا  اآلن،  يختبئون،  ببساطة،  ألنهم  أبــدا،  بهم 
الكتاب  المتحدثون في  القضائية.  والمتابعة  المالحقة 
وأحكامهم،  الشخصية  انفعاالتهم  جانبًا  وضــعــوا 
ليرجحوا كفة االعتراف والبوح والكشف عن سديم آلة 
جهنمية. يقدم الكتاب صورة غير مسبوقة عن نظام 
الكتاب  هــذا  المجهولة.  وكواليسه  اإلرهــابــي  داعــش 
مضانه  ألن  العربية،  إلــى  الترجمة  يستحق  المتميز 
عن  العرب  يجهلها  التي  الحقائق  من  الكثير  تضيئ 

تنظيم داعش اإلرهابي.
********************

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية )محمد الشيخ(
 

إبستمولوجيا  الــخــالف:  عــن  التعبير  الــكــتــاب:  عــنــوان 
وأخالقيات إعالن الخالف إلى العموم

دار النشر وسنة الصدور: راوتليدج 2018
اسم المؤلف: تأليف جماعي

ملخص الكتاب: 
بأن  تقر  تعددية  الغربية مجتمعات  المجتمعات  تعتبر 
آراء  بأن  فقط  تقر  ال  وهي  أفرادها.  بين  حاضر  الخالف 
المواطنين المختلفة قابعة في ضمائرهم، بل تسمح 
لهم بإبداء اختالفهم إلى المجال العمومي. والسؤال 
ما  في  العمومي  الخالف  يؤثر  كيف  هنا:  يطرح  الــذي 
الباحثين  مــن  جمع  ائتلف  الــغــربــي؟  اإلنــســان  يعرفه 
بمختلف  الــســؤال  هـــذا  عــن  لــلــجــواب  المتخصصين 
محاور  ثالثة  إلى  الكتاب  قسم  وقد  وصيغه.  أشكاله 
والخالف  أخالقيا،  والــخــالف  معرفيا،  الــخــالف  أساسية: 
مسألة  الباحثون  تناول  المحاور  هذه  وفي  سياسيا. 
يكون  ومتى  النقاشي،  الخالف  وطبيعة  الخالف،  قيمة 
المخالف معرفيا إنسانا عاقال، ومتى يضطر إلى إعالن 
خالفه واعتراضه، وما عالقة الصمت والمقاومة بالخالف، 

ومتى يكون الخالف السياسي مبررا. 
**********

والحقيقة  )العدم  والفلسفة  العدمية  الكتاب:  عنوان 
والعالم(

المؤلف: جيديون بيكر
دار النشر وسنته: بالنسبوري أكاديميك، 2018.

ملخص الكتاب: 
الفترة  في  الحقيقة  أزمــة  مسألة  إلى  الكتاب  يتطرق 
الوجود  بأن  اإلحساس  من  عنها  ترتب  وما  المعاصرة، 
المؤلف  أي عدما. ويستقصي  بال معنى؛  فارغا  أضحى 
النتيجة.  هــذه  إلــى  الغربي  الفكر  انتهى  كيف  عــن 
إرادة  إلى  يسعون  الفالسفة  كان  البدء  في  أنه  فيجد 
العدمية؛  باب  فتح  إلى  ينتهون  بهم  فــإذا  الحقيقة، 
ودعــوى  نيتشه.  بتعبير  المحبوب  غير  الضيف  ذاك 
أزمة  هو:  ثالوث  بين  تالزما  ثمة  أن  األساسية  المؤلف 
على  وذلك  العالم”،  و”فقدان  الوجود،  وأزمة  الحقيقة، 
القديم  من  العدمي  الفكر  عنها  به  عبر  الــذي  النحو 
الحديث  ــى  إل بــولــس(  الــقــديــس  الكلبية،  )الــمــدرســة 
)نيتشه( وصوال إلى المعاصر )هايدجر، فوكو، أغمبن، 
باديو(. وبما أنه تبين أن العدمية مسألة صلة بالعالم 
تسببت فيها إرادة الحقيقة، فإن الجواب عن العدمية 
ال يمكن أن يكمن إال في اقتراح فهم جديد للحقيقة. 

********** 

عنوان الكتاب: ميتافيزيقا هيجل وفلسفته السياسة
المؤلف: كتاب جماعي

دار النشر وسنته: راوتليدج 2018

ملخص الكتاب: 
شهد العقدان األخيران انبعاثا في الدراسات الهيجلية. 
لكن تم تهميش البعد الميتافيزيقي في فكر هيجل، 
والسياسية.  االجتماعية  فلسفته  اعتبار  في  سيما  ال 
إعــادة  يمكن  ــه  أن الــدارســيــن  مــن  الــعــديــد  اعتقد  فقد 
التي  الميتافزيقا  عن  السياسية  هيجل  فلسفة  بناء 
مقالة   12 يضمن  الكتاب  وهــذا  بمعزل.  بها  يقول  كان 
تفحص في هذه الدعوى وتثبت الصلة بين فكر هيجل 
السياسي واالجتماعي وقناعاته الميتافيزيقية. فأفكاره 
العاقلية،  وعن  الحرية،  وعن  الكوني،  وعن  الخير،  عن 
األحق  بالفهم  تفهم  أن  يمكن  ال   ... الموضوعية  وعن 

اللهم إال بوصلها بمشروعه الميتافيزيقي. 
********************

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية )فاطمة بنت ناصر(

)الحياة  عــن  لألشياء  الغريب  الترتيب   : الكتاب  اســم 
واألحاسيس وصناعة الثقافات ( 

Antonio Damasio المؤلف: أنتونيو داماسيو 
عدد الصفحات: 336 

Pantheon  دار النشر: بانثيون 
سنة النشر : 2018

يتناول العالم المعروف في علم األعصاب وعلم النفس 
الشيق  الكتاب  هذا  في  داماسيو  أنتونيو  والفلسفة 
تشكيل  فــي  واالنــفــعــاالت  المشاعر  تلعبه  التي  الــدور 
ثقافية  خـــواص  مــن  نملكه  ــا  وم اْلـــَيـــْوم  عليه  نحن  مــا 
متمايزة. إن استعراض الدور الذي تلعبه هذه االنفعاالت 
تهميش  مــن  لحقها  لما  وذلــك  جــدًا  مثير  والــعــواطــف 
تلعبه  الذي  األساسي  الــدور  رغم  العلمية  الدراسة  في 
في تشكيل حياتنا. ولو تأملنا للحظة فقط عن بعض 
وتساءلنا  مثاًل  األدويــة  كوجود  حياتنا  في  المسلمات 
في  العلماء  صحى  هــل  تـــرى؟  يــا  اخــتــراعــهــا  تــم  كيف 
الواقع  في  ما؟  دواء  يخترعوا  أن  قــرروا  وقد  يوم  صباح 
ظهور  بعد  ما  داء  لعالج  لــدواء  للحاجة  تنبهوا  لقد  ال. 
المرض الذي ترافقه أحاسيس معينة لم يكن باإلمكان 
نوع  لعالج  الفعالة  التركيبة  على  للحصول  تجاهلها 
كانت هناك سلسلة  الدواء  فقبل  األمــراض.  معين من 
بالمرض. فمن  المصابون  أحاسيس محددة حملها  من 

اإلحساس كان البدء ومنه علينا أن نبدأ الفهم. 
**********

اسم الكتاب: العمل )في ألف عام مضت( 
Andrea Komlosy اسم المؤلف: أندريا كوملوسي

عدد الصفحات: 272
Verso :دار النشر
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إصدارات عالمية جديدة

سنة النشر: 2018 
في  بــه  مسلم  كجزء  العمل  يأخذ  منا  الكثير  لعل 
)العمل(  بمفهوم  يفكر  أخذ  إن  منا  والكثير  حياتنا 
بجدية يجد نفسه يفكر في الفرص الجديدة والعمل 
تطور  إن  المستقبل.  فــي  شـــأن  ــه  ل ســيــكــون  ــذي  الـ
فالمستقبل  بالماضي،  كبير  بشكل  مربوط  العمل 
جديدة.  بحلة  الماضي  صــور  مــن  شكل  ســوى  ليس 
وتبدل  العمل  تاريخ  باختصار  يستعرض  الكتاب  هذا 
جولة  في  ويأخذنا  المحيطة.  الظروف  باختالف  أحواله 
1500 م -  التاريخية ) 1250 م -  مجزئه عبر هذه الحقب 
المنافسة  تعد   .) اليوم  وحتى  1900م  1800م-   - 1700م 
بين األمم لتعمير بلدانها والنهوض باقتصادها حالة 
مستمرة  وهــي  الــبــدء  منذ  للبشرية  مــالزمــة  قديمة 
تخطف  المال  تملك  التي  البلدان  نــرى  الــَيــْوم.  حتى 
)مجازيًا( بإغراءاتها المالية أصحاب المهن والحرف من 
الماضي وتحديدًا في 1250م،  الفقيرة. أما في  البلدان 
الختطاف  فرسانها  ترسل  القوية  األمــم  بعض  كانت 
بالمعنى  )االختطاف  لديها  ليعملوا  المِهرة  العمال 

للكلمة(. الحقيقي 
كل هذه التحوالت المثيرة التي مر بها مفهوم العمل 
منذ أن بدأ كوسيلة من وسائل التكيف والبقاء حتى 
أصبح أشبه بترف كمالي للوجاهة االجتماعية واختالف 
األمم يستعرضها  بين  االقتصادية  المنافسة  أشكال 
في  مساهمة  إنــه  مؤلفته  تقول  الــذي  الكتاب،  هــذا 
المفاهيم  وفهم  يحاول صياغة  الذي  الحالي  النقاش 

الجديدة ألشكال العمل في المستقبل. 
********************

آخر اإلصدارات في اللغة المااليالمية
)فيالبوراتو عبد الكبير(

الطائفية  الطبقات  ونظام  الرأسمالية  الكتاب:  عنوان 
في المجتمع الهندي

 Venugopalan. K. A :الكاتب
 عدد الصفحات: 120، السنة: 2018، اللغة: مالياالم

تيروفاناناتابورام،   ،Chintha Publications الناشر: 
كيراال

ــكــتــاب: نــظــام الــطــبــقــات الــطــائــفــيــة في   مــلــخــص ال
التي  الطبقات  هــذه  معقد.  الهندوسي  المجتمع 
قائمة  تزال  ال  الهند  في  اآلريين  منذ وصول  تشكلت 
الى اآلن. وإزالتها صعب جدا ألنها تقسيمات أبدية من 
خلق اهلل كما يعتقدون. تحتل البراهمة منهم بأعلى 
ــه “بــراهــمــا” مــن فمه.  الــذيــن خلقهم اإلل درجـــة، وهــم 
والكهان  والملوك  الرهبان  الطائفة  هــذه  وتشمل 
ممن  “كــشــاتــريــيــا”  تسمى  فــئــة  وتليهم  والــقــضــاة. 
يحملون  الذين  الجنود  ذراعيه وهم  اإلله من  خلقهم 
في  منهم  والــثــالــث  المجتمع،  عــن  لــلــدفــاع  الــســالح 
خلقهم  الذين  التجار  وهم  “فيشيا”،  يسمى  الدرجة 
اإلله من فخذه. والطائفة بأدنى درجة تسمى “ شودرا” 
الذين خلقهم اإلله من رجليه وهم المنبوذون ال يجوز 
أعــاله،  المذكورة  الثالث  الطوائف  من  االقــتــراب  لهم 
أمامهم.  وقفوا  إذا  محددة  بمسافة  االلتزام  عليهم 
على خدمة  وعملهم مقصور  نجًسا.  ُيعتبرون  ألنهم 

ويمتهنون  ذكرهم.  سبق  الذين  الشريفة  الطوائف 
جانب  من  محاولة  والكتاب  والــقــذرة.  الحقيرة  المهن 
الكاتب لتحليل النظام الطائفي هذا من خالل منظور 
الصراع  طبيعة  على  الضوء  الكاتب  يلقي  ماركسي. 
في  العنصري  الطائفي  النظام  على  المبني  الطبقي 
عن  يكشف  أن  ويحاول  الهند  في  االقطاعية  الحقبة 
اإلقطاعيون  بها  قام  التي  االستغالل  من  صورة  أبشع 

بالتعاون مع الطبقة العليا من البراهمة والرهبان. 
**********

عنوان الكتاب: جنَب كل كنيسة مدرسة
الكاتب: أنطوني باتا بارامبيل

عدد الصفحات: 176، السنة: 2017، اللغة: ماالياالم
الناشر: آيين للنشر، آلوفا، كيراال

يكشف الكتاب عن الدور الريادي الذي لعب به المطران 
“بارندين باتشانيلي الذي عاش في القرن التاسع عشر 
الحديث  التعليم  نشر  في  كيراال  إلى  الروم  من  وقِدم 
الموجهة  الرعائية  لرسالته  وكان  كيراال،  أهالي  وسط 
مدرسة  لبناء  بها  ناشدهم  والــتــي  أبريشيته  ألبــنــاء 
والكتابة  القراءة  نشر  في  بالغ  أثر  كنيسة  كل  بجنب 
التعليم كان من  وسط جميع فئات مجتمع كيراال. ألن 
المجتمع.  في  العليا  الطبقات  يتجاوز  ال  محدودا  قبل 
التعليم  وســائــل  مــن  محرومين  كــانــوا  الــنــاس  وعــامــة 
حول  قيمة  بمعلومات  غنية  مــقــاالت  عشر  والتربية. 
التي  والتربية  التعليم  مجال  في  المطران  إسهامات 

ظلت مخفية عن أعين الناس حتى اآلن. 
**********

في  فاسدة  وتقاليد  محترمة  تقاليد  الكتاب:  عنوان 
كيراال.

الكاتب: أم. جي. شاشي بهوشان
عدد الصفحات: 174، السنة: 2017، اللغة: ماالياالم

الناشر: DC BOOKS، كوتايام، كيراال
ملخص الكتاب: رحلة حول تقاليد سادت ثم بادت في 
منذ  متنوعة  ثقافات  فيها  تتعايش  التي  كيراال  والية 
محترمة.  وتقاليد  فــاســدة  تقاليد  منها  بعيد،  زمــن 
وتنوعها  التقاليد  هــذه  حــول  بالقراء  الكاتب  يتجول 
في  والثقافية  الدينية  المجتمعات  بها  تلتزم  التي 

كيراال في الطعام واللباس واآلداب والضيافة وغيرها.
********************

آخر اإلصدارات باللغة اإليطالية
)عز الدين عناية(

الكتاب: نفوٌس أبّية.. األقليات في الشرق األوسط.
تأليف: كيارا زابا.

“باللغة  )مــيــالنــو(  سانتا  تــيــّرا  مــنــشــورات  الــنــاشــر: 
اإليطالية”.

سنة النشر: 2018.
عدد الصفحات: 240 ص.

الغربي  االنــشــغــال  موجة  ضمن  الــكــتــاب:  ملخص 
كتاب  صــدر  العربية  البالد  في  األقليات  بموضوع 
في  رحلة  هو  الكتاب  زابا.  كيارا  للباحثة  باإليطالية 
العالم  بها  يطفح  التي  األقليات  من  جملة  أوضــاع 
العربي، مثل األكراد والعلويين واليزيديين والدروز 
سياسي  جييو  مدخل  وهــو  واألقــبــاط،  والــمــوارنــة 
تفحص  إعـــادة  المؤلفة  تــحــاول  المنطقة.  ألوضـــاع 
تستعرض  كما  األقــلــيــات،  وواقـــع  األقلية  مفهوم 
هذه  بقاء  على  ساعدت  التي  والعوامل  األسباب 

الجماعات وحالت دون اندثارها أو ذوبانها.
**********

الكتاب: انتحار الثقافة الغربية.. هكذا يفوز اإلسالم 
الراديكالي.

تأليف: جوليو ميوتي.
ــنــداو )تـــوريـــنـــو( “بــالــلــغــة  ــي الــنــاشــر: مــنــشــورات ل

اإليطالية”.
سنة النشر: 2018.

عدد الصفحات: 228 ص.
ذرعــا  المتطرف  اليمين  يضيق  الــكــتــاب:  ملخص 
بمبرر  تارة  األوروبية،  الدول  عديد  في  بالمسلمين 
العصابي  الضيق  ذلــك  لكن  مــبــرر.  بــدون  وأخـــرى 
التي  العالمية  التحوالت  مع مجريات  غالبا  يتناقض 
والــتــقــارب. فهل  والــتــمــازج  الــتــواصــل  تملي  بــاتــت 
شوفينية  سياسات  إلى  التخويف  ذلك  سيتطور 
مقيتة في المستقبل أم هو مجرد نحيب وهذيان 
ما  ذلك  اليوم؟  عالم  مجريات  سير  يــدرك  لم  لمن 

يحاول هذا المؤلف اإلجابة عنه.


