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ق�صائدهم  يف  العربية  الثقافة  اأثر  نلم�س  الذين  ال�صعراء  من 
 Richard Monckton )ريت�صارد مونكتون )لورد هاوتن
Milnes )1809-1885(. �صاعر واأديب و�صيا�صي اإجنليزي. ولد 
يف لندن، وتلقى تعليمه بكلية ترينيتي يف كامربيدج �صنة 1827. 
واأ�صبح  الر�صل«،  »نادي  ت�صمى  اأدبية  مبجموعة  التحق  وهناك 
يف  الوقت  بع�س  وق�صى  اخلارج  اإىل  �صافر  بها.  �صهريا  ع�صوا 
جامعة بون، ثم ذهب اإىل اإيطاليا واليونان، ون�صر يف عام 1834 
كتابا ي�صف رحالته. له ن�س رائع بعنوان »طفولة حممد« ي�صف 
فيه حادثة �صق �صدر الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم كما جاءت يف 
»مناقب  البخاري؛ حيث ورد يف كتاب  ال�صحاح مثل  بع�س كتب 
الأن�صار« رواية حلديث طويل عن اأحداث الإ�صراء واملعراج رواه 
»هدبة بن خالد« عن »همام بن يحيى« عن »قتادة« عن »اأن�س بن 
اأنَّ النبي حممد  مالك« عن مالك بن �صع�صعة، جاء يف مطلعه 
عليه ال�صالم حّدث اأ�صحابه عن ليلة اأُ�صري به، فقال: »بينما اأنا 
يف احلطيم، ورمبا قال يف احِلْجر م�صطجًعا؛ اإذ اأتاين اآت... ف�صق 
 ... اإىل �صعرته -،  اأ�صار من ثغرة نحره   - اإىل هذه  ما بني هذه 
فا�صتخرج قلبي، ثم اأتيُت بط�ْصٍت من ذهٍب مملوءة اإمياًنا، فغ�صل 
باألفاظ  الرواية  جاءت  وكذلك   .»... اأعيد  ثم  ح�صي،  ثم  قلبي، 

خمتلفة عن اأن�س بن مالك واأبي ذر الغفاري. 

طفولة حممد
لى ِمَن اخَلْيمِة الَغّراِء جاءْت به ِطْفال ** اإىل الَقفـِْر ترعاه ُمرّبَيٌة ُف�صْ

ْخِرها ليال  َج�ُصوٌر َحمْتها الُعْرُب ما خاف قلُبها  ** َغريًبا َحوْته الِبيُد من �صَ

اإىل اأْن راأْت َمْن جاء للطفِل َفْجاأًة ** َمالكنِي، فارتاعْت، َي�صوِناِنه ُنْبال 

عرى، �ُصهيٌل اإذا َهاّل ِثياُبهما بي�صاُء كال�ّصم�ِس اأ�ْصَرقْت ** ووجهاُهما ال�صِّ

اأْهال لها  يقوُل  �ِصْحًرا  بعْيَنْيِهما   ** راأْت  واإْن  اإليها  قد جاءا  موتنْيِ  �صَ

َجْذىَل  ِرّقًة  فاْحتوى  َمالٌك  َحَواه   ** يَعها  َر�صِ وؤوُم  الرَّ الأمُّ  ِمُل  َتْ كما 

َجّلى قلَبه  لكّنه    ، اأَلٌ ول   ** ْدَره  �صَ التِّبـِْر  ِمن  ب�صّكنٍي  و�َصّق 

والَعْقال اجِل�ْصَم  ياأكل  اٍل  ُع�صَ بداٍء   ** قلوَبنا  ُت�صيُب  ُدنيانا  فَغْمَرُة 

َوىّل قد  ال�ّصرُّ  به  ُنوًرا  قلِبه  على   ** قريُنه  بَّ  �صَ البي�صاِء  َيِده  وِمْن 

وهذا �ِصَفاٌء ُمْعِجٌز، اآَفُة الَفَتى **ت َل�َصْت به، والقلُب اأْبي�ُس ما اْعتاّل

املَْوىل ُيباِرُكه  ُجْرًحا  �صّمدا  وقد   ** ِلِظْئِره  اأ�ْصلََماه  اْهتماٍم  ِبِجدِّ 

ال  اأَتْت ** به قوَمها ل تعِرُف اخَلْتَم والأ�صْ على حاِجبْيه َقّباله، وقد 

ال ّمٍد ** ِمَن الإْثِم، وا�ْصت�صفاه ِمْن َخْلِقه َف�صْ كذلك َنّقى اهلُل قلَب حُمَ
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اهلل رب الجميع والناس كلهم عياله
أسقف آخن هاينريش موسينغهوف

ثمة الحوار بين األديان على طريقة علماء الكالم؛ أي على طريقة المناظرة. وثمة الحوار بين األديان على طريقة التعايش المشترك بين معتنقي مختلف 
األديان. لكن، ثمة حوارا بين األديان آخر، وهذه المرة يكون بالفن: حوار الكلمة الهادفة )أسقف آخن الكاثوليكي هاينريش موسينغهوف( والخط الجميل 
)الخطاط الباكستاني شهيد(. ولعل كتاب أسقف آخن الكاثوليكي قد شمل كل أنواع الحوار تلك. على أنه أحق شيء ينطبق عليه أن يندرج في الخانة 

الثالثة.

وكيف ل يكون الأمر كذلك، ول غرابة اأن تكون اأيقونة فنية قد 
اأهم  اأن  يبدو  اإذ  املطلوبة؛  الديني  اأ�صكال احلــوار  اأرخــت لأوائــل 
لقاء مثري بني الإ�صالم وامل�صيحية مت يف عام 1219 بدمياط بني 
الأ�صيزي وال�صلطان  القدي�س فران�صوا  ال�صهري  الإيطايل  الق�س 
احلمالت  خامتة  اإعـــالن  يريد  القدي�س  كــان  الأيــوبــي.  الكامل 
اأعزل، حيث دار  اإىل مع�صكر زعيم امل�صلمني  ال�صليبية وقد قدم 
حديث �صداقة حمرتم بينه وال�صلطان. وقد ر�صمت اأيقونة للقاء 
الرجلني )�صوي�صرا(. كما مت العثور على خمطوطة �صالة لهذا 
القراآن،  يف  املــذكــورة  احل�صنى  اهلل  اأ�صماء  فيها  ت�صر  القدي�س 
الكاثوليك يف ترتيل حمامد الرب.  وهي ل زالت ت�صتعمل عند 
وبهذا يكون القدي�س فران�صوا الأ�صيزي هو الراعي الأول للحوار 

بني الأديان.
فاحتة الكتاب:

تعبريا  الإ�صالمية  الثقافة  عــربت  اجلــمــال«:  يحب  جميل  »اهلل 
»جــمــال« خملوقاته يف مرويات  وعــن  »جــالل« اهلل  حما�صيا عن 
عدة. ثمة عادة اإ�صالمية يف عدم متثيل اهلل والأنبياء متثيال فنيا 
اأ�صكال للفن م�صتقلة. وذاك هو  اإىل تطوير  امل�صلمني  قد دفعت 
فن اخلط العربي الذي وعى به امل�صلمون وعيا رائعا يف جتربة 
الــرتاث  وقــد جتلى اهلل جماليا يف  املنحى.  الــقــراآن جمالية  مع 

الإ�صالمية عدة جتليات: 
اأـ جتلى يف جماليات ترتيل القراآن يف حياة امل�صلم اليومية. 

بـ  يخرب امل�صلمون جمالية الرب هذه امل�صاألة يف ال�صالة، ل �صيما 
منها �صالة اجلمعة. 

ج- األهم منع متثيل اهلل يف �صور اخليال امل�صلم باللجوء اإىل فن 
اخلط والتزويق، حيث بلغ امل�صلمون بهذين الفنني �صاأوا عظيما. 

قراءة يف فاتة القراآن:
وهو  »لتدبر«.  ي�صميه  ما  �صمن  للفاتة  قــراءتــه  املــوؤلــف  يــدرج 
تدبر يهدف اإىل اأمرين: اأن يطلع الن�صارى على جمال القراآن 
وعـــن عــمــقــه الـــروحـــيـــني، واأن يــفــتــح قــلــوب الــنــ�ــصــارى وقــلــوب 
اأف�صل لالعتقاد  امل�صلمني الذين يعي�صون بني ظهرانيهم لفهم 
يف اهلل. ثم ياأتي املوؤلف اإىل »احلمد هلل رب العاملني«، ويقابلها من 
اليهودية: »يا هذا، ل ت�صد اأحدا«. وهي �صهادة على اأن يف ذاتي 
وبه  �صي.  الــرب على كل  فاأحمد  نف�صي  اإىل  اأعــود  رغبة وطمعا، 
تبني الفاتة عن خلو�س املحبة هلل ... ومبا اأن اهلل رب العاملني، 
اأتــرك  واأل  الأبـــد،  واإىل  �صيئا  اأملك  اأن  يف  اأطمع  األ  يعني  فهذا 
لالآخرين فتيال ... »مالك يوم الدين«: يف هذا دعوة اإىل ال�صعور 

بامل�صوؤولية. ذلك اأن امل�صلمني وامل�صيحيني يت�صورون اليوم الآخر 
بح�صبانه يوم م�صاءلة وحما�صبة. ولي�س معنى هذا اأن علينا اأن 
على  نت�صجع  اأن  علينا  بال�صد  واإمنــا  احل�صاب،  يــوم  من  نرتعب 
العي�س تت مراقبة رب عادل وعلى رجاء  تمل م�صوؤولياتنا: 
عدالة اأخرية للجميع. تفيد »اإياك نعبد« اأننا ل�صنا »عبيدا« لأي 
باأن اهلل يفعل،  اأن نفهم  اأن نوؤمن معناه  كــان.و»اإيــاك ن�صتعني«: 
لكن اأن نعلم اأي�صا اأننا نفعل. لكن كيف تنتظم ال�صلة بني فعل 
اهلل وفعلنا؟ ما كان الأمر بق�صية ح�صابية: كم يفعل الرب وكم 
الرب  اأفــعــال  بني  تفاعل  تناغم:  ق�صية  هي  واإمنــا  نحن؟  نفعل 
واأفعال الب�صر. »اهدنا ال�صراط امل�صتقيم«: حني يتحدث القراآن 
عن »الهداية«، فاإنه يفعل ذلك با�صتعجال وبجدية؛ لأنه يتحدث 
اإىل من  الفيايف، ويحتاجون  التيه يف  اأنا�س خــربوا خماطر  اإىل 
ــه؟ »�ــصــراط  ــاراتـ يــهــديــهــم. لــكــن، مــا هــو هـــذا الــ�ــصــراط؟ مــا اأمـ
الذين اأنعمت عليهم غري املغ�صوب عليهم ول ال�صالني«: يف ظل 
خماطر ت�صحر اليوم، تطرح م�صاألة الهداية: ترى، اأين اأنا الآن؟ 

واإىل اأين اأريد اأن اأذهب؟ 
ويختم الأ�صقف بالقول: مبثل هذا التدبر ل�صورة الفاتة، ميكن 
للعديد اأن يت�صاءلوا: اأََو بعد هذا الذي قراأناه، ترى هل �صيتحول 
اأن  اأردت  اإمنــا  ل،  وجــوابــه:  الإ�ــصــالم؟  اإىل  الكاثوليكي  الأ�صقف 
والذي  القراآن  يف  املوجود  الروحي  ال�صلطان  اإىل  النتباه  األفت 

نحتاج اإليه يف زمننا هذا، واإىل اجلمال الذي يوجد يف القراآن. 
بني احلرب وال�صالم: تالقي الأديان والثقافات

الأ�صقف  ال�صالم، يرى  اأجــل  ال�صالة من  له مبنا�صبة  يف خطبة 
الــرب  نلتفت نحو  فــاإنــنــا  الــ�ــصــالم،  اأجـــل  مــن  ن�صلي  اأنــنــا عندما 
ـ واإمنــا الــرب هو  اأو ذاك  الواحد. وما كان الــرب رب هذا الدين 
الرب، هو رب كل ال�صعوب، يريد خال�س كل الب�صر، ويهتم بكل 
النا�س، ويحب كل العال. هو رب للنا�س اأجمعني، ونحن عياله. 
وهكذا، فاإنه عندما ي�صلي ممثلو كل الأديــان على هذه الأر�س 
للرب من اأجل ال�صالم، فاإنهم يفعلون ذلك وقد تبنوا ت�صورات 
خمتلفة عن الرب و�صلكوا طرقا قددا يف عبادته. فلي�س جتمعنا 
هذا يهدف اإىل �صهر كل الأديــان يف بوتقة واحــدة، واإمنا ي�صعى 

اإىل الحرتام املتبادل حول ما يجمع بيننا وما ي�صاقق. 

التحادث بني امل�صلمني وامل�صيحيني:
قــابــو�ــس يف  ال�صلطان  األــقــيــت بجامع  كــانــت قــد  هــذه حمــا�ــصــرة 
م�صقط عام 2011 بدعوة من وزارة الأوقاف وال�صوؤون الدينية. 

الــديــانــات  ممثلي  ا�صت�صافت  الــتــي  بكني�صته  الأ�ــصــقــف  ويــذكــر 
يذكر  كما  الــ�ــصــالم.  اأجـــل  مــن  الــ�ــصــالة  بغاية  العاملية  الــكــربى 
... وف�صال عن هذا، يذكر  �صابيل  اإك�س-ل  امل�صلمني يف  بتواجد 
التباعد،  على  قائمة  كانت  التي  الأديــان  ببقية  امل�صيحية  ب�صلة 
والتي حدث فيها منعطف بعد املجمع الفاتيكاين الثاين )1962-

اأن لل�صخ�س  1965( الــذي دعا اإىل احــرتام كل الأديــان، باعتبار 
احلق يف حرية الدين، واأن هذه احلرية تدخل يف �صلب كرامة 
الإن�صان. وقد بنيت قرارات املجل�س على مبداأ اأن �صعوب الب�صرية 
كلها اإمنا ت�صكل اأمة واحدة، واأن كل الب�صر يتوجهون اإىل الرب، 
واأنهم ينتظرون من الأديان اأن جتيبهم عن لغز الوجود الب�صري. 
ثم يخل�س املوؤلف، يف الق�صم الثاين من خطابه، اإىل ما ينتظره 
اأن احلوار  ذلك  امل�صلمون.  ينتظره  وما  احلــوار،  امل�صيحيون من 
عدة  ــال  اآمـ وللكاثوليكيني  والنــفــتــاح.  القناعة  يقت�صي  احلــق 
امل�صلمني لبع�س  املــتــزايــد، وتــفــهــم  الــتــفــاهــم  مــن هـــذا احلــــوار: 
املتبادل،  والت�صامح  اأ�صا�س من الحــرتام  امل�صيحيني على  عقائد 
والنت�صار على تديات التعاي�س العملي )م�صاألة بناء الكنائ�س 
بل�صان  اجلمعة  خطبة  مت�صي  واأن  بالغرب،  امل�صاجد  تبنى  كما 
الإ�صالمي،  العال  الدينية يف  الأقليات  واحــرتام  الإقــامــة(،  بلد 
ودعوة علماء الإ�صالم اإىل ن�صر ثقافة حمبة وتفاهم وعدم عنف، 
واأكرث من هذا: ثقافة احرتام متبادل. اأما ما ميكن اأن ينتظره 
وباأملانيا  بالغرب عامة  املبذولة  فاإنه رغم كل اجلهود  امل�صلمون، 
خا�صة لالنفتاح على فهم من�صف لالإ�صالم، فاإن الطريق ل زال 
يحتاج اإىل بذل جهد اأكرث يف تخ�صي�س م�صاهمات اأكرب للتعريف 

بالإ�صالم ...

كلنا عيال اإبراهيم:
يعر�س املوؤلف يف هذا البحث اإىل احل�صور الإ�صالمي يف اأملانيا. 
ويعود به اإىل اأوائل الأ�صرى امل�صلمني زمن احلرب �صد الجتياح 
العثماين جلبهة فيينا، كما تدل على ذلك نقو�س تعود اإىل عامي 
دفاتر  يف  الــــواردة  الــتــدويــنــات  بع�س  عــن  ف�صال  و1691،   1689
الكني�صة ويف احلوليات. ونعرث زمن بداية احلرب العاملية الأوىل 
وذلك  قوات احللفاء،  كانوا يح�صبون على  اأ�صرى م�صلمني  على 
يف  خ�صب  من  م�صجد  اأقيم   ،1915 عــام  ويف  برلني.  من  بالقرب 
اأملانيا. ويف ما بني  بــاأر�ــس  يقام  اأول م�صجد  وكــان  وويــ�ــصــدروف، 
ل  م�صلم،  ولجــئ  طالب   2000 اأثــر  نقتفي  العامليتني،  احلربني 
�صيما من الطائفة الأحمدية الذين بنوا م�صجد ويلمر�صدورف 

محمد الشيخ *
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عام 1924. وبعد احلرب العاملية الثانية، انت�صرت حركة الأحمدية 
الإدارة  تاأ�ص�صت   1958 عـــام  ويف  هــامــبــورج.  اإىل  بريطانيا  مــن 
الإيرانيون  اأ�ص�س  وقــد  مبيونيخ.  امل�صلمني  لالجئني  الروحية 
جمعيات  التجارية،  باملنظمات  ي�صتغلون  كانوا  الذين  امل�صلمون، 
ــان املــ�ــصــلــم بــهــامــبــورغ. وبــعــد ذلـــك اأ�ــصــ�ــس الــطــلــبــة الــعــرب  ــ الإميـ
القرن  مــن  ال�صتينات  ويف  اإ�ــصــالمــيــة.  مــراكــز  ومبيونيخ  بــاآخــن 
اأجانب،  عمال  عن  تبحث  الفيدرالية  اجلمهورية  كانت  املا�صي 
ويوغو�صالفيا  وتون�س  واملغرب  تركيا  مع  اتفاقات  اأبرمت  وقــد 

ال�صابقة، توقفت عام 1973. 
العالقة،  ب�صماء هذه  ا�صتبدت  التي  الغيوم  اللبيات  بع�س  و�صد 
يذكر املوؤلف بتبادل املعارف يف العلوم والفنون والآداب، وي�صري 
اإىل مثال الفيل�صوف القدي�س توما الأكويني الذي قدم الفل�صفة 
الإغريقية، ل �صيما فل�صفة اأر�صطو، اإىل الغرب عن طريق النهل 
من موؤلفات فال�صفة الإ�صالم؛ من اأمثال ابن �صينا وابن ر�صد ... 
خالل  اجلــديــدة  الكاثوليكي  الفكر  بجهود  الأ�ــصــقــف  يــذكــر  ثــم 
لــالإ�ــصــالم ولعــتــقــادات  اأفــ�ــصــل  املا�صية يف فهم  ــع  ــ الأرب الــعــقــود 
ويــده  الــثــاين  الفاتيكاين  املجمع  مبنعطف  ويــذكــر  امل�صلمني. 
ــداءات  عـ الــتــجــاوز عــن  اإىل  امل�صلمني، ودعــوتــه  ــاه  املـــمـــدودة اجتـ
يعرب  ثم  املتبادل.  التفاهم  رعى  يوحنا  البابا  اأن  وكيف  املا�صي، 
الأ�صقف عن اأمله يف اأن يقتدر الإ�صالم الأوربي على اإدخال فكرة 
الأمم  كل  ل�صالح  وذلــك  الإ�صالمي،  العال  اإىل  الإن�صان  حقوق 
وال�صعوب. وي�صري اإىل تقارب وجهات نظر امل�صلمني وامل�صيحيني 
م�صيحيني  ـ  كلنا  اأننا  ويذكر  احلــيــاة،  ب�صون  الأمــر  يتعلق  حني 
اأبــونــا يف الإميـــان برب  اإبــراهــيــم، وهــو  ـ عيال  وم�صلمني ويــهــودا 
واحد، واإميانه هو ما يوؤهلنا اإىل اإقامة عالقات �صلمية. ويذكر 
هنا بال�صالة من اأجل ال�صالم التي اأقيمت يف �صتنرب 2003 باآخن 

من لدن 5000 من زعماء الأديان. 
الت�سامح الديني: ر�ؤية لعامل جديد

حوا�سي على كتاب ال�سيخ عبد اهلل بن حممد ال�ساملي
يقدم الأ�صقف ال�صيخ عبد اهلل ال�صاملي اإىل قرائه، وي�صري اإىل اأنه 
لعال  روؤية  الديني:  »الت�صامح  زا تت عنوان:  كتابا حمفِّ كتب 
الأديــان يف احلوار  مل�صاهمة خمتلف  جديد« يعر�س فيه ت�صورا 
من  جــو  يف  جمعاء  الب�صرية  تتعاي�س  اأن  بغاية  البيني  الديني 
ال�صلم واحلرية والعدالة. وينبه على اأن ال�صيخ وزير لكل الأديان 
يف  الت�صامح  على  يقوم  جديد  لعال  روؤيــة  يطور  واأنــه  بلده،  يف 
الدين. ويذكر اأن كتاب ال�صيخ جملة من مباحث وخطب األقيت 
على مدى خم�س �صنوات، وقد نقلت اإىل خم�س لغات، وذلك من 
وكامربيدج  فالقاهرة  �صيكاغو  اإىل  �صابيل  بــاإكــ�ــس-ل  خطبته 
اأجــل  اأفــكــارا مــن  يــقــرتح  الكتاب  واأكــ�ــصــفــورد وم�صقط. ويف هــذا 
قيام اأخالقية كونية وتعاي�س اأف�صل للب�صرية يف جو من ال�صلم 

واحلرية والعدل. 
اأ ـ مرجعية الوزير يف دعوته اإىل الت�صامح: 

التقليد  لل�صيخ:  الدينية  املرجعية  اإىل  املــوؤلــف  ي�صري  بــدايــة؛ 
تعريفا موجزا  ويــعــرف  الإ�ــصــالمــيــة.  الــديــانــة  الإبــا�ــصــي �صمن 
ثم  عــمــان.  اأهــل  اإىل  النبي  ر�صالة  ويــذكــر  عــمــان،  يف  بالإبا�صية 
وال�صيعة  ال�صنة  مع  ب�صالم  وبتعاي�صهم  عمان  باإبا�صيي  يعرف 
ومع هندو�صيي الهند وامل�صيحيني واأهل امللل من لغات وجماعات 
مقتنع  م�صلم  حياة  يحيى  ال�صيخ  اأن  اإىل  وي�صري  اأخــرى.  ونحل 
وهو  واأهلها.  لعمان  واحل�صاري  التاريخي  للتقليد  وويف  بدينه 
التاريخي  التقليد  وعلى  الديني  الت�صامح  على  �صيا�صته  يبني 

لبلده وعلى املنحى الت�صاحمي الذي انتهجه �صلطان البالد. 
ب ـ عنا�صر روؤية اأعمق للحوار والتاآزر الديني: 

الديانات  اأتباع  على  يقرتح  ال�صاملي  ال�صيخ  اأن  الأ�صقف  يــرى 
اإىل رب  الدعوة  التي ت�صرتك يف  الديانات  تلك  ـ  الإبراهيمية 
ـ خا�صة  اأخالقية  ـ  اإىل ت�صكيل قوة معنوية  اأن يبادروا  ـ  واحد 
اأن هذه  الن�صف. ذلــك  اأكــرث من  الــذي ي�صكلون فيه  يف عاملنا 
الديانات التوحيدية تتقا�صم قيما موحدة وتت�صاطر معتقدات 
م�صرتكة ت�صلح لكي ت�صكل اأ�صا�س اأخالقية كونية ي�صجع عليها 
اإىل  اأنــه لي�س يدعو، كما قد ميــال  اأميــا ت�صجيع. على  ال�صيخ 
ــان يف ديــانــة واحـــدة، في�صبح  ظــن ذلــك، اإىل تنميط كــل الأديـ
ــا يـــرى اأن عــلــى التقاليد  كــل الــنــا�ــس عــلــى مــلــة واحــــدة، واإمنــ
التوحيدية الكربى اأن ت�صوغ اأهدافا اأخالقية وا�صرتاتيجيات 
الأزمــات  اإىل  وبالنظر  الب�صرية.  تعاي�س  خدمة  بغاية  قيمية 
احلالية، فاإن ال�صيخ يرى �صرورة ال�صعي اإىل معاجلة احلروب 
النا�صبة، وذلك بتبني ميثاق اأخالقي عاملي م�صرتك. ويعترب 
يف  متداولة  ة  خــريِّ لأفكار  ا�صتئناف  وكاأنه  اجلهد  هذا  املوؤلف 
مفكرين  لــدى  ونظرياتها  ال�صيخ  اأفــكــار  بــني  في�صل  الــعــال، 

دينيني غربيني. 
ال�صيخ عبد اهلل  الكالم يف خطب  ب�صط  اإىل  املوؤلف  ينتقل  ثم 
اإك�س-ل�صابيل  كاتدرائية  يف  األقيت  التي  تلك  �صواء  ال�صاملي، 
بغاية  وامل�صيحيني  امل�صلمني  بــني  ــوار  احلــ عــلــى  �صجع  حــيــث 
يف  للعي�س  قابلة  اأ�صا�صية  اأفــكــار  وبالتايل  �ــصــواء؛  كلمة  اإيــجــاد 
الدول  بني  التمايزات  على  موؤ�ص�س  م�صرتك  اأخالقي  موقف 
وال�صعوب والأنظمة الجتماعية والديانات؛ اأو ب�صيكاغو )28 
تقيق  وعــن  العقل  مهمة  عــن  ال�صيخ  تــدث  حيث  يــونــيــو( 
العدالة واخللق الطيب، وذلك بغاية تديد الأفكار الأ�صا�صية 
لالأ�ص�س  طبقا  وذلك  العدالة،  ومبادئ  العقل  ملبادئ  املطابقة 
الأخالقية؛ اأو يف القاهرة حيث حاول، يف حما�صرة 27 مار�س 
يف  اأو  الإ�صالمية؛  للثقافة  الإنــ�ــصــاين  الطابع  تديد   ،2007
جامعة كامربيدج )21 اأكتوبر 2009( حيث فح�س م�صاهمات 
الأديان الإبراهيمية يف املبادئ الأخالقية لإر�صاء عال جديد؛ 
اأو يف مركز الدرا�صات الإ�صالمية باأك�صفورد )26 يونيو 2011( 
والن�صارى  امل�صلمني  املا�صية بني  النزاعات  باأطوار  ذكر  حيث 

البحر  �صفتا  �صهدتها  التي  وباملعارك  ال�صليبية  وبــاحلــروب 
الأبــيــ�ــس املــتــو�ــصــط ومبــ�ــصــاعــي الــهــيــمــنــة الــتــي بــذلــت �صرقا 
وغربا، وت�صاءل معاليه عن الت�صرف العادل القائم على روؤية 
مفتوحة لعال جديد ي�صمل الب�صرية جمعاء بال تفرقة؛ اأو يف 
م�صقط )24 اأكتوبر 2013( حيث تدث عن تاأثري الديانة على 
القرارات الإ�صرتاتيجية، ل �صيما منها العاملية، وعن العالقات 
بني الدين والدولة، وعن بروز القومية والنظام العاملي، حيث 
وديانة  الوطنية  الدولة  بني  القائم  اخللط  على  معاليه  نبه 
الأديـــان تبقى قوة  اأن  الهيمني، وذكــر  الــدولــة، وعوملة اجلهد 
مهمة يف املعركة من اأجل تقيق املثل العليا. وقد ختمت هذه 
اخلطب، يف 23 �صتنرب 2014، مبحا�صرة الأكادميية الالتينية 
بحيث  الدينية؛  وال�صيا�صة  بها  املعرتف  القيم  حول  مب�صقط 
طرح الوزير روؤية ا�صرتاتيجية جيو-�صيا�صية م�صرتكة لل�صعي 

نحو امل�صتقبل. 
7- احلوار يقت�سي التبادل

هذا الف�صل عبارة عن تذكري بجهود البابا يوحنا بول�س الثاين 
من اأجل احلوار بني الإ�صالم وامل�صيحية، وذلك بالوقوف عند 
ويورد  مواربة.  دون  اأي�صا  والتخالفات  العقائد  بني  التاآلفات 
بالدار  ملعب  امل�صلم يف  املغربي  لل�صباب  البابا  بالن�س خطاب 
البي�صاء )20 اأكتوبر 1985(، كما يورد خطابه الكوين يف روما 
يــدور على جمريات احلــوار  5 مار�س 1999. وكــال اخلطابني 
الوقوف  اإىل  معا  يدعوان  وهما  ومقت�صياته،  البيني  الديني 
على ما يجمع بني امل�صلمني وامل�صيحيني دون املواربة على ما 

يفرق بينهما ومييز. 
على �سبيل اخلتم:

يف النهاية، يعلن املوؤلف عن الغاية مما ي�صميه »ُكَتيِّبي هذا«: 
بني  والعقليات،  ال�صعوب  بني  ال�صلم  روح  اإ�صاعة  يف  امل�صاهمة 
الــــدول الــفــقــرية واملــتــطــورة، بــني الأهــــايل واملــهــاجــريــن، بني 
و�صائر  الأديــان  بني  واملهنية،  القت�صادية  واجلماعات  الأ�صر 
وهو  والعلمانية.  الإيديولوجية  اجلماعات  بــني  املعتقدات، 
يريد اأن تختفي املخاوف والتوج�صات ـ التي عادة ما ت�صتعمل 
كاأ�صلحة فتنةـ  داخل املجتمع الأملاين بني اأهل البلد واجلماعات 
اأن نحيا  باأمنية  الأمــر عنده  يتعلق  الإ�صالمية.  الأ�صول  ذات 
حياة جماعية على نحو �صلمي ومت�صامح، قائم على التقدير 
والحرتام والت�صامن والتفاهم. ذلك اأنه عادة ما يجعل تنوع 
الثقافية  واخل�صو�صيات  العي�س  واأ�صاليب  وال�صلوكات  اللغات 

عملية التوا�صل معقدة. 
---------------------------------------------
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علم الثروة.. تكوين الفكر االقتصادي
جاك ميسترال

أصبحْت ُلغة االقتصاد لغًة مشتركًة ومتداولًة وضروريًة في عصرنا، وبدون مساعدة منها، سيكون العالم الحالي غير مفهوم. مثلما سيكون الكون غير 
مفهوم، بدون الفيزياء النيوتونية. لكن التعرف على تكوين الفكر االقتصادي غير متاح إال للمتخصصين في هذا المجال. ولسد هذا الفراغ، جاء كتاب جاك 
ميسترال ليكشف أوالً كيف نشأت الفكرة الجريئة لـ"علم الثروة"، وهذا جانب آخر غامض من أسرار علم االقتصاد. يستكشف ميسترال بدقة وعناية ووضوح 
التجاري والمالي عبر العصور. لكنَّ تاريخ الفكر االقتصادي  معرفي خطوطها المتصدعة، وأصولها الفكرية كأحد األنظمة التي أعطت مضموًنا للطموح 
ليس مجرد فضول فكري فقط، يؤدي لبحث وتأليف ونشر لمؤلف في هذا التخصص المعقد؛ ألنَّ االقتصاد الحديث ارتبط على مدار أربعة قرون ارتباًطا 
وثيًقا بالفلسفة السياسية، لمثل هؤالء العمالقة في االقتصاد؛ نذكر منهم على سبيل المثال ال الحصر: مونتكريشتين، سميث، ماركس، والراس، كينيز 

وفريدمان، وعلى المنوال نفسه نجد أيضا: هوبز، مونتسكيو، روسو، توكفيل، راولز أو حايك، الذين واكبوا اضطرابات العصر الحديث.

تــقــدم،  اأن  فــكــريــة حــاولــت  لــتــيــارات  ــوا  انــ�ــصــمُّ جميعهم 
للفكر  الــتــدريــجــي  للتكوين  معنى  قــــرون،  اأربــعــة  مــنــذ 
القـــتـــ�ـــصـــادي، ملــجــتــمــع الأفـــــــراد، �ـــصـــواء كـــانـــوا فــاعــلــني 
بني  تــوتــر  دائــًمــا  هــنــاك  كــان  �صيا�صيني.  اأو  اقت�صاديني 
ــيــا�ــصــي، ولـــكـــن يف ع�صر  املـــجـــالـــني القـــتـــ�ـــصـــادي والــ�ــص
التفكك،  فــاإن  الــيــوم،  فيه  نعي�س  الــذي  النيوليربالية، 
بيت  وهنا  الق�صوى.  مفارقاته  اإىل  التوتر  هــذا  يدفع 
مبتكرة  و�صيلة  الأيـــقـــوين  الــكــتــاب  هـــذا  لأنَّ  الق�صيد؛ 
املعا�صرة.  الفردية  ومع�صالت  ومفارقات  رموز  لك�صف 
العارم  ال�صعود  عنها  ك�صف  التي  البلبلة  مواجهة  ويف 
للفكر ال�صعبوي يف ال�صيا�صة والقت�صاد. وتتمثل مهمة 
الكينزي  الرهان  جتديد  يف  والع�صرين  احلــادي  القرن 
والتغلب على الطالق احلايل بني الو�صوح القت�صادي 

والإرادة ال�صيا�صية.
ـــا لــلــطــالب  ــيًّ ــصـ ــصـــا�ـ ــا اأ�ـ ــًعـ ــاب لـــيـــكـــون مـــرجـ ــتـ ــكـ ــم الـ ـ ــمِّ ـ ــصُ �ـ
اأي  واملتخ�ص�صني يف علم القت�صاد، كما هي احلال مع 
لغوي  و�صيط  عرب  اأو  بالفرن�صية  ناطًقا  �صواء  مواطن؛ 
يف  التفكري  طـــرق  اأفــ�ــصــل  ب�صكل  يفهم  اأن  يــريــد  ــر،  اآخــ
الداخلية  وال�صراعات  وتطورها  القت�صادية،  »العلوم« 
الــتــي تــعــربهــا. يــقــرتح مــوؤلــف الــكــتــاب جـــاك مي�صرتال 
الــذي  تــاريــخ الفكر القــتــ�ــصــادي  ــا عــن  بــانــورامــيًّ ا  عر�صً
القامت«،  »العلم  ال�صوء على  قّيمة لإلقاء  اأداة  اأنه  يثبت 
ومن  التخ�ص�س.  هــذا  ي�صمي  كارليل  توما�س  كــان  كما 
فاملوؤلف  نــوعــه،  مــن  الأول  لي�س  الكتاب  هــذا  اأنَّ  املــوؤكــد 
يوؤكد ا�صتفادته من موؤلفات عديدة يف هذا املجال، مبا يف 
ذلك خال�صات جوزيف �صومبيرت ومارك بلوجن، والتي 

كان ي�صتدعيها وي�صت�صهد بها ب�صكل متكرر.
ومــــع ذلــــك، يــعــِطــي الــكــتــاب اهــتــمــامــا كــبــريا للجانب 

نظره  وجــهــات  يعر�س  حينما  خ�صو�صا  البيداغوجي، 
وتـــيـــزه لــبــعــ�ــس املــــواقــــف، الــتــي تــخــتــلــف عـــن كــتــابــات 
ا  مهمًّ ممثال  مي�صرتال  جــاك  اأ�صبح  وبذلك؛  اأ�صالفه. 
علينا يف  والـــذي يقرتحه  القــتــ�ــصــادي  الفكر  تــاريــخ  يف 
اأر�س  ا ممار�س لالقت�صاد على  اأي�صً الكتاب، ولكنه  هذا 
»الــعــامــل متعدد  ملــفــهــوم  مــثــاًل جــيــًدا  الـــواقـــع، وي�صكل 
جامعي  واأ�ــصــتــاذ  البوليتكنيك،  اأ�صتاذ  فهو  الــوظــائــف«. 
ــا  ــدد مــن اجلــامــعــات، لــكــنــه اأيــ�ــصً لــعــلــم القــتــ�ــصــاد يف عـ
اأثناء  فابيو�س،  ولـــوران  روكـــار  مي�صيل  مكتب  يف  ع�صو 
توليهما مقاطعتهما على التوايل يف ماتينيون وبري�صي، 
الت�صعينيات  يف  اأك�صا  التاأمني  ل�صركة  التنفيذي  واملدير 
وما زال ع�صًوا وحملال اقت�صاديا يف عدد من املجال�س 
ــة لــعــدد مـــن الــ�ــصــركــات املـــعـــروفـــة. ونــ�ــصــري هنا  ــ ــ الإداريـ
الأمريكية  »الــثــورة  عــن  مــقــالتــه  اإىل  خــا�ــس-  -ب�صكل 
والتي ميكن  العمالت«،  وال�صلم بني  و»احلــرب  الثالثة« 
مهتم  لكل  و�صرورية  اأ�صا�صية  مرجعية  باأنها  ت�صنيفها 
ا قراءة هذه الوقائع  اأي�صً بعلم القت�صاد العاملي. ميكن 
ال�صرية  كنوع من  القت�صادي  الفكر  بتطورات  اخلا�صة 
الذاتية الفكرية ملي�صرتال؛ حيث ل يخفي املوؤلف اآراءه 
وميولته واإعجابه؛ بحيث يو�صح باإ�صهاب احلالت التي 

متت درا�صتها وعالقتها بتجربته القت�صادية.
لهذا  مف�صلة  مــراجــعــة  ــاز  اإجنـ امل�صتحيل  مــن  كــان  واإذا 
املدرو�صة،  النماذج  وكــرثة  مظانه  ت�صعب  بحكم  الكتاب، 
من  )�ــــس:447(  ومــظــانــه  حجمه  يثبط  اأن  ينبغي  فــال 
اأهمية  فــاإنَّ  ذلك،  ورغم  واملراجعة،  القراءة  على  عزمنا 
الكتاب تفر�س علينا مع ذلك تديد بنيته ومقا�صده. 
ي�صدد جاك مي�صرتال منذ البداية على طموحه املتمثل 
القت�صاد  بــني  العالقة  م�صاألة  على  ال�صوء  »اإلــقــاء  يف 

ــادي والــعــ�ــصــريــن«؛ انطالقا  والــ�ــصــيــا�ــصــة يف الــقــرن احلــ
القت�صادي  الفكر  من  قــرون  لأربعة  راجعة  تغذية  من 
امل�صطرب واملوؤ�ص�س للفكر القت�صادي الراهن )�س:20(. 
وبدءاً من مالحظة هذا التناق�س الذي يرى اأن الفكر 
القرارات من  ينال حظوة من قبل �صانعي  القت�صادي 
وا�صع،  نطاق  على  معروف  غري  لكنه  الأطـــراف،  جميع 
عن  انف�صاله  ب�صبب  باحتقار  اإليه  ينظر  من  هناك  بل 
الواقع، وخ�صوعه للم�صالح املهيمنة. ففي الف�صل الأول 
املوؤلف  يعود  للع�صر احلديث«،  بـ»ر�صم خارطة  واملعنون 
ويــربر  نف�صه  بالقت�صاد  املتعلقة  التعريفية  للق�صايا 
بالع�صور  ولي�س  بالع�صر احلديث،  �صرده  لبدء  اختياره 
الــقــدميــة، كما جنــد يف الــعــديــد مــن مــوؤلــفــات اأ�ــصــالفــه، 
القطائع  رحــم  من  خــرج  القت�صادي  »الفكر  اأن  بحجة 
الــتــي حــدثــت مــنــذ الــقــرن الــ�ــصــاد�ــس عــ�ــصــر« )�ــــس:33(. 
تعترب هذه القطائع مادية وعلمية اأكرث منها �صيا�صية. 
القطائع  هــذه  تفا�صيل  ل�صرح  مي�صرتال  ينربي  وهنا 
قبل التوقف عند مقاومة العقالنية القت�صادية؛ الأمر 
الـــذي يــقــوده اإىل ا�ــصــتــدعــاء دوركــهــامي والإ�ـــصـــرار على 
اأهمية التمييز بني ال�صجالت الثالثة لتعبئة القت�صاد 
التي لها اأهداف اأكرث مما هو خم�ص�س لها، فهي: اأداة 
العقائدي.  واملرجع  العلمي  وامل�صروع  القرار  خدمة  يف 
توجه  التي  الرئي�صية  الأطــروحــات  اأحــد  على  يوؤكد  ثم 
درا�صته للفكر القت�صادي وهي: حقيقة »وجود منطني 
قابل  غــري  ا  تناق�صً يعك�س  القــتــ�ــصــاد  يف  التفكري  مــن 
مو�صوعهما  ازدواجية  من  باأقل  التف�صري  يف  لالختزال 
مبجموعة  متثيله  ميكن  والـــذي  )�ــــس:82(،  امل�صرتك« 
من الأ�صواق التي قد متيل نحو التوازن اأو ل، اأو كدائرة 

م�صنوعة من العديد من التدفقات.
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بعد هذه العتبارات الأولية التي ل ِغنى عنها، تبداأ ق�صة 
مي�صرتال  جــاك  يبداأ  نف�صه.  القت�صادي  الفكر  تاريخ 
الـــذي ميــتــد مــن حــوايل  املركنتيلي  الــتــجــاري  بــالــتــيــار 
واآلــيــاتــه  معامله  ا�ــصــتــعــادة  على  عــازمــا   ،1750 اإىل   1600
جاهدا  ي�صعى  وهنا  الداخلي،  بتنوعه  با�صتمرار  مذكرا 
�صميث  اآدم  مييل  حيث  خاطًئا؛  مــاأزًقــا  لي�س  اأنــه  ليربز 
اأ�صا�صية  قطيعة  حلظة  ميثل  فهو  بــذلــك،  و�صفه  اإىل 
مع الفكر املدر�صي الذي كان ي�صيطر حتى ذلك احلني، 
القت�صادي  للفكر  احلقيقية  الــبــدايــة  ميثل  وبــالــتــايل 
اخلال�س. ويف الوقن نف�صه ي�صف جاك مي�صرتال بعناية 
وعمل  وال�صوق،  القوة  بني  العالقة  )حول  م�صاهماتهم 
ال�صرف الأجنبي اأو الحتكارات...(، يربز حيًزا اآخر يف 
تاريخه الفكري الذي يتمثل يف و�صع العنا�صر الفاعلة 
املوؤلف  بح�صب  وهي  مقولتها،  تليل  اأثناء  �صياقها  يف 
طريقة لتجاوز املعار�صة بني اجتاهني يف تاريخ الأفكار: 
املحتويات، والآخر تقليدي  اأحدهما تطوري يركز على 
يــركــز عــلــى عــكــ�ــس الأول عــلــى الـــظـــروف الجــتــمــاعــيــة 

لإنتاجها )�س:111-110(.
ويف  الكال�صيكية،  للمرجعيات  �س  مكرَّ الــتــايل  الف�صُل 
ريــكــاردو،  وديــفــيــد  �صميث  اآدم  مــوؤلــفــات  جنــد  مقدمتها 
للرواد  احلالية  الــروؤيــة  مــن  للخروج  باملنا�صبة  ويــدعــو 
على  ي�صر  اأنــه  كما  اجلــديــدة.  للكال�صيكية  املبا�صرين 
-مثل  قيمتها  من  التقليل  مت  التي  م�صاهماتهم  بع�س 
تــديــد املـــراحـــل املــخــتــلــفــة يف الــتــنــمــيــة القــتــ�ــصــاديــة- 
ويقدم بع�س التو�صيحات، ل �صيما حول »اليد اخلفية« 
ال�صهرية التي ل يرد ذكرها يف عمل اآدم �صميث اإل ثالث 
ذاتية  اأنها توقع لروؤية  اأ�صيء فهمها على  مــرات، والتي 
عن تنظيم الأ�صواق القت�صادية. اأما الف�صل الرابع فقد 
كر�صه للرعيل الأول من النقاد لهذا القت�صاد ال�صيا�صي 
مثل  الطوباويني.  ال�صرتاكيني  جمموعة  اأي  النا�صئ، 
املدر�صة التاريخية الأملانية واأخرياً كارل مارك�س، الذي 
اأهميته  يــربز  ذلــك  مع  لكنه  م�صائل عديدة،  ينتقده يف 

املف�صلية يف تكوين الفكر القت�صادي املعا�صر.
�س  مكرَّ وهو  ال�صوق«،  »ظهور  بعنوان  اخلام�س  الف�صل 
الــقــرن  �صبعينيات  يف  حــدثــت  الــتــي  الهام�صية  لــلــثــورة 
الــتــا�ــصــع عــ�ــصــر الــتــي وقــعــتــهــا ريــ�ــصــة جــيــفــونــز ومينجر 
للممار�صة  »العلمي«  الدعـــاء  ميالد  وميثل  ووالــرا�ــس، 
على  خا�س  ب�صكل  مي�صرتال  جــاك  يركز  القت�صادية. 
ــس( واأعــمــالــه؛ حــيــث يــعــر�ــس بالتف�صيل  ــرا�ـ حــيــاة )والـ
العام،  للتوازن  نظرية  بناء  اأجــل  من  الطويلة  م�صاعيه 
نــاهــيــك عــن قــنــاعــاتــه ال�ــصــرتاكــيــة. بــعــد هـــذا التغيري، 
مي�صرتال  جـــاك  يظهر  عــبــقــري«،  »حــد�ــس  عــن  املتفتق 

واأفكار  مببادرات  ومرتبطا  حد�صيا  القت�صاد  كان  كيف 
ال�صاد�س  الف�صل  ويف  للم�صتقبل.  م�صت�صرفني  مفكرين 
ي�صري  كــيــنــيــز-  �صخ�صية  عــلــى  بــالــطــبــع  يــركــز  ــذي  ــ -الـ
عك�س  على  الكلي،  القت�صاد  اأنــه ل يخرتع  اإىل  املوؤلف 
الثناء  عــن  يتوقف  ل  ذلــك  مــع  لكنه  ال�صائد،  العــتــقــاد 
ــه اأ�ــصــ�ــس املــنــهــج القــتــ�ــصــادي احلــديــث  ــ عــلــى كــيــنــيــز لأن
الندرة  اخلــيــارات يف حالة  ا�صتبدال منطق  »مــن خــالل 
مبنطق القرارات يف ظل عدم اليقني« )�س:329(. وبعد 
تلخي�س امل�صاهمات الرئي�صية يف نظريته العامة، يعكف 
جاك مي�صرتال على عر�س تو�صياته ال�صيا�صية والنظر 
فــيــمــا ميــكــن مــن تــعــديــل فــكــرة خــاطــئــة اأخــــرى جتعله 
م مناذج عن  الرفاهية. ثم يقدِّ مب�صرا ومتع�صبا لدولة 
خا�صة  التقليدية،  غــري  القــتــ�ــصــاديــة  الــتــيــارات  بع�س 
القت�صادي.  والتنظيم  ال�صبط  ومدر�صة  املوؤ�ص�صاتيني 
املــعــنــون عــنــوانــا وا�ــصــحــا »خــرافــة  ــري،  ويف الف�صل الأخــ
الليربالية  �صعود  ب�صرعة  ي�صرتجع  الفّعالة«.  الأ�صواق 
فـــان هــايــك«  اجلـــديـــدة، خــا�ــصــًة �صخ�صية »فــريــدريــ�ــس 
ث عن  الفريدة يف عال القت�صاد، ويف ال�صياق ذاته يتحدَّ
التيار النقدي الذي يقوده ميلتون فريدمان، خ�صو�صا 
املتعلقة  وافرتا�صاته  اجلديد«  الكال�صيكي  »القت�صاد 
ب�صرامة  املــوؤلــف  يواجهها  الــتــي  املنطقية،  بالتوقعات 
مواجها اتهاماته اإىل اأن هذا النموذج ل يوؤدي اإل لـ»�صكل 
اقت�صادّي عقيم، من �صاأنه اأن يرتك الفكر القت�صادي، 
القرن  الــذي نواجه فيه تديات  الوقت  دون �صالح، يف 
الت�صخي�س  ي�صمُل  )�ـــــس:408(.  والــعــ�ــصــريــن«  احلـــادي 
ا القت�صاد املايل ونهج الأ�صواق الفعالة. ومع ذلك،  اأي�صً
�صيكون من اخلطاأ اعتبار اأن هذا النهج امل�صيطر �صيكون 
مهيمنا على الدوام، كما يت�صح من قوة التيار الكينزي 

اجلديد، حتى لو اأكد املوؤلف على اأنه »ل يكفي اأن نكون 
كينيزًيني كي نخرج من اأزمة كبرية« )�س:450(، م�صريا 
اإىل الأزمة القت�صادية التي وقعت يف العام 2008. داعيا 
اإىل �صرورة نهج تطهري مايل متوا�صل، يتوقع ويتفادى 
انهيارا اقت�صاديا جديدا وحمتمال. اإنها و�صيلة لالإيحاء 
باأن تاريخ الفكر القت�صادي املدرو�س يف هذا الكتاب، هو 
ي�صتمر  اأن  يجب  للتحول«،  و»اأداة  للمجتمع«  »انعكا�س 
املفكرون يف كتابته وتليله وعر�س �صلبياته واإيجابياته.

اإىل روبرت بوير،  اآدم �صميث  مثل كل القت�صاديني من 
مرورا بجوزيف �صومبيرت، يعد جاك مي�صرتال ح�صا�صا 
خطى  على  �ــصــار  لقد  لالقت�صاد.  ال�صيا�صي  للتنظيم 
�صمن  القت�صاد  ت�صمني  قــراءة  م�صتعيدا  م.كينز  جون 
�صريا  مي�صرتال  يجد  ل  م�صتمر.  تطور  يف  راأ�صمالية 
النيوليربايل  التحليل  يف  الق�صور  بــاأوجــه  التذكري  يف 
الــقــائــم عــلــى فــر�ــصــيــة مــ�ــصــكــوك فــيــهــا حـــول عقالنية 
اأفــكــار لودفيج  الــوكــالء وكــفــاءة الأ�ــصــواق، دون اأن يعري 
فون مي�صي�س وتلميذه فريدري�س حايك، التاأثرَي الذي 
احلديث.  القت�صاد  عن  املدافعني  بع�س  اإيــاه  مينحهم 
ـــهـــان ملـــا ُيــ�ــصــمــى بالفكر  ــذان املـــوؤلـــفـــان املـــوجَّ ويــعــتــرب هــ
القــتــ�ــصــادي »الــنــمــ�ــصــاوي«، كــمــا ُيــعــتــربان اإ�ــصــافــة اإىل 
الأفــراد  فقط  لــه،  وجــود  ل  املجتمع  اأن  تات�صر،  ال�صيدة 
وعلى  ذلــك،  من  العك�س  على  احلقيقيون.  هم  وحدهم 
عك�س ميخائيل كينيز، �صاحب القت�صاد الكلي املب�صط 
على  مي�صرتال  يــوؤكــد  ال�صيا�صية،  الأو�ــصــاط  يف  الــرائــج 
اإىل  التي متدد  النقدية  لل�صيا�صة  ال�صارة  املالية  الآثــار 
الأبد الو�صفات الكينيزية، التي تعترب بانتظام �صرورية 

للحد من الأزمات.
ل الفكُر القت�صاديُّ �صد اإغراء ف�صل  ويف الأخري، ُيَنا�صِ
ذلك،  ومــع  ال�صيا�صية.  بيئته  عن  الــنــادرة  الو�صائل  علم 
يــجــب ك�صف طــريــقــة »بــنــاء الــفــكــر القــتــ�ــصــادي« الــذي 
ي�صبه  والــذي  املهم.  الكتاب  هــذا  مي�صرتال  له  خ�ص�س 
ودقته،  وتلويناته،  ت�صعبه  يف  بينيلوبي،  ن�صيج  بنائه  يف 

وجتدده امل�صتمر.
---------------------------------------------

الفكر  تــكــويــن  ــثــــروة..  ــ ال »عــلــم  ــاب:  ــكــت ال  -
االقتصادي«.

- المؤلف: جاك ميسترال.
باللغة  2019م،  فرنسا،  غاليمار،  دار  الناشر:   -

الفرنسية.
- عدد الصفحات: 447 صفحة.
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ال يعمل: أين ذهبت كل الوظائف الجيدة؟

منذ األزمة المالية في عام 2008، وصلت نسبة البطالة في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة إلى مستويات منخفضة على الرغم من أنَّ نسبة 
الرواتب لم ترتفع لدى العمال البريطانيين منذ عشر سنوات، كما أن القوة الشرائية لدى األميركيين هي نفسها التي كانوا يتمتعون بها منذ 
الثمانينات. هذا يقودنا لسؤال معظم االقتصاديين، الذين ينظرون للعمل كسلعة مثل أي شيء آخر، وحسب العرض والطلب ومع تحديد 

السعر أي )األجر(. يبدو من خالل البيانات أن الطلب على العمل قوي، لكن األجور لم تتزحزح!.

ــاع الأجــــــــــور، هــــل ميــكــن  ــ ــفـ ــ مــــاهــــو �ـــصـــبـــب عـــــدم ارتـ
العــتــمــاد عــلــى انــخــفــا�ــس نــ�ــصــبــة الــبــطــالــة كدليل 
لي�س كذلك. يف  الأمــر  العمل بخري؟  �صوق  اأن  على 
 David بالن�صفالور  ديفيد  يــحــاول  الــكــتــاب،  هــذا 
�صوق  حــول  �صاملة  �ــصــورة  ر�ــصــم   Blanchflower
لتاأثريه  يتطرق  كما  املجتمع.  على  وتاأثريه  العمل، 
والقلق  العقلية  وال�صحة  الجتماعي  الــرفــاه  على 
ا الجتاهات ال�صيا�صية الوا�صعة، ويحاول اإقامة  واأي�صً

روابط بينها جميًعا، با�صتخدام وفرة من البيانات. 
 كتاب »ل يعمل« هو كتاب �صريح حول كيف اأن ال�صباب 
والعمال الأقل مهارة هم من بني اأ�صواأ �صحايا نق�س 
»احلالة  به  ويق�صد   underemployed العمالة 
العمل يف  �ــصــوق  يف  الأ�ــصــخــا�ــس  فيها  ينخرط  الــتــي 
وظائف اأقل من دوام كامل اأو يف وظائف ل تتنا�صب 
فيما يتعلق باحتياجاتهم التدريبية اأو القت�صادية«، 
�صي�صتمر  وكــيــف  الــلــوم،  املــهــاجــرون  يتحمل  وكــيــف 
نتعامل  ما ل  الــذات  وتدمري  التعا�صة  وبــاء  انت�صار 
الناق�صة، ل تزال فوق م�صتويات ما  العمالة  معها. 
قبل الأزمــــة يف كــل مــن الــوليــات املــتــحــدة واململكة 
التوظيف  معدل  بني  املفقودة  احللقة  هي  املتحدة، 

ومتو�صط   الأجور كما يرى الكاتب.
الكاتب ديفيد بالن�صفالور هو اأ�صتاذ علوم القت�صاد 
بــجــامــعــة دارمتـــــوث، واأ�ــصــتــاذ غــري مــتــفــرغ بجامعة 
الوطني  املكتب  يف  مــ�ــصــارك  ث  ـ بــاحـ وهــو  �صتريلنغ، 
يف  خارجًيا  ع�صًوا  ــان  ك كما  القت�صادية.  للبحوث 
جلــنــة الــ�ــصــيــا�ــصــة الــنــقــديــة الــتــابــعــة لــبــنــك اإجنــلــرتا 
لتحديد اأ�صعار الفائدة من 2006 اإىل 2009. من اأبرز 

موؤلفاته كتاب »منحنى الأجور«. 

مق�صمة  ف�صاًل  ع�صر  اثني  اإىل  الكتاب  هــذا  ينق�صم 
يــاأتــي بعنوان  ــزاء. يف اجلـــزء الأول  ــ اأجـ عــلــى ثــالثــة 
»الك�صاد العظيم وامل�صاكل الكامنة«. بعد املقدمة، ويف 
الأ�صباب  املوؤلف  يناق�س  الكتاب  من  الثاين  الف�صل 
�صلًبا  توؤثر  اأنها  وكيف  �صيئة،  البطالة  جتعل  التي 

على الرفاهية املجتمعية.
اأمــــا يف الــفــ�ــصــلــني الــثــالــث والــــرابــــع يـــوؤكـــد املــوؤلــف 
الكبري.  الــركــود  منذ  �صعيًفا  كــان  ــور  الأجــ منــو  اأن 
انخف�صت  البطالة  مــعــدلت  اأن  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
املتحدة  اململكة  البلدان، مبا يف ذلك  العديد من  يف 
الأجــور ظل �صعيًفا.  اأن منو  اإل  املتحدة،  والوليات 
معدل  بني  »العالقة  اإن  بالن�صفالور  ديفيد  يقول 
مــوجــودة قبل فرتة  كــانــت  الــتــي  والأجــــور  البطالة 
قابلة  واأنــه على ما يبدو غري  الركود قد تطمت، 
الظاهرة  لهذه  الرئي�صي  ال�صتنتاج  لال�صرتجاع«. 
جًدا  �صعيًفا  كان  العمالة  على  الطلب  اأن  يف  يتمثل 
الــركــود وهــي فرتة  لأننا كنَّا يف املرحلة احلــادة من 
طــويــلــة مــن �صعف منــو عــلــى الــطــلــب. كــمــا يناق�س 
الكاتب اأي�صا عدم امل�صاواة، ل �صيما يف ارتفاع الرثوة 

وعدم امل�صاواة يف الدخل يف الوليات املتحدة.
الناق�صة العمالة  ق�صية  يناق�س  اخلام�س  الف�صل 
هي  الأ�صا�صية  الفكرة   .  underemployment
معدل  اأن  الــكــاتــب  يـــرى  عــمــيــقــة.  ولــكــنــهــا  ب�صيطة 
العمل.  �صوق  لركود  �صاماًل  مقيا�ًصا  لي�س  البطالة 
يرغبون  لكنهم  جزئي،  بــدوام  يعملون  عمال  هناك 
ــاك عـــمـــال يــعــمــلــون  ــنـ ــل. وهـ ــامـ يف الــعــمــل بــــــدوام كـ
العمل بعدد خمتلف من  بــدوام كامل، ويرغبون يف 
اأن بع�س العمال، على الرغم  ال�صاعات. الفكرة هي 

هنا،  ومــن  كامل.  ب�صكل  يعملون  ل  توظيفهم،  من 
على الرغم من انخفا�س معدلت البطالة، ل يزال 
الف�صل  يتناول  كما  العمل.  �صوق  يف  تباطوؤ  هناك 
العمالة  وجـــود  مــن  كــل  لتوثيق  التفا�صيل  بع�س 
الناق�صة، وتاأثريها على الأجور. ووفًقا ل�صتنتاجات 
فقط  تتمحور  ل  الناق�صة  الــعــمــالــة  فـــاإن  الــكــتــاب، 
ــور. يــاأخــذ املــوؤلــف احلــجــة خــطــوة اأخــرى  حــول الأجــ
اأن اعتماد العمالة الناق�صة  اإىل الأمــام، حيث يوؤكد 
هو  الأجــور  العمل ويف تديد  �صوق  لركود  كموؤ�صر 
املقابل،  يف  ل.  البطالة  موؤ�صر  اأن  حني  يف  الف�صل 
هذا  مــع  يختلفون  القت�صادين  مــن  الكثري  هــنــاك 
التف�صري؛ كون الثنني مرتبطني اإىل حد كبري. هذا 
اآثــار الأجــور اإىل واحد  اأنــه من ال�صعب ن�صب  يعني 

بدًل من الآخر.
اجلــــزء الـــثـــاين مـــن الــكــتــاب بـــعـــنـــوان: ال�ــصــتــجــابــة 
لالزمة. يف الف�صل ال�صاد�س ينتقد املوؤلف القت�صاد 
ــديــــث، ويــحــتــج بـــــاأن عــلــمــاء القــتــ�ــصــاد  الــكــلــي احلــ
على  كــثــرًيا  ركـــزوا  حيث  طريقهم،  �صلوا  قــد  الكلي 
الــنــظــريــات الــريــا�ــصــيــة والقــتــ�ــصــاديــة، ولــيــ�ــس مبا 
الف�صلني  اأما يف  البيانات.  الكفاية على تليل  فيه 
ــول الــرفــاة  الــثــامــن والــتــا�ــصــع يــتــمــحــور الــنــقــا�ــس حـ
الجــتــمــاعــي والجتــــاهــــات القــتــ�ــصــاديــة، و�ــصــعــود 
ال�صيا�صيني ال�صعوبيني وتركيزهم على الهجرة. يتم 
وت�صليط  املهاجرين  ت�صور  يف  املذهل  التباين  اإبــراز 
ي�صغلون  عــدًدا كبرًيا منهم  اأن هناك  ال�صوء عليهم 
ــا، ونــتــائــج الــبــحــوث  ــ ــورن وظــائــفــنــا ويــخــفــ�ــصــون اأجــ
مما  اأقــل  عددهم  اأنَّ  اإىل  ت�صري  باملهاجرين  املتعلقة 
يت�صور النا�س واأنه لي�س هناك دليل مقنع على اأنهم 

محمد السالمي *
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اأنهم يخف�صون الأجــور. هناك  اأو  ي�صغلون وظائفنا 
الآثــار  خمتلف  حــول  املفيدة  التفا�صيل  من  الكثري 
درا�صتها  متــت  التي  للهجرة  املحتملة  القت�صادية 
املــهــاجــريــن  تــاأثــري  بــتــعــمــق. ل يقت�صر الأمــــر عــلــى 
ذلك،  العك�س من  بل على  والأجـــور،  الوظائف  على 
يبدو اأن لديهم اإ�صهاما كبريا على الإيــرادات املالية 

والناجت املحلي الإجمايل للفرد. 
ويف الف�صل العا�صر، يكمل املوؤلف مو�صوع القت�صاد 
�صوتوا  الــذيــن  للناخبني  يتطرق  حيث  ال�صيا�صي؛ 
ــي  ــ ــ ــاد الأوروب ــ لــ�ــصــالــح خــــروج بــريــطــانــيــا مـــن التـ
�صناً  اأكــرب  اأنهم  حيث  تــرامــب،  ول�صالح  )بريك�صت( 
ويعانون من جودة  وباأجور منخف�صة  تعليماً  واأقــل 
اإهمالهم،  قد مت  اأنــه  وي�صعرون  اأقــل،  عامة  خدمات 
للهجرة،  املوؤيدة  الرئي�صية،  ال�صيا�صية  الأحــزاب  واأن 
زاد غ�صبهم من  وقـــد  مــ�ــصــاحلــهــم.  تــعــد متــثــل  ل 
يف  ويـــرون  الكبري.  للك�صاد  نتيجة  الــراهــن  الو�صع 
تف�صي  قد  ما  القومية  امليول  ودعم  ال�صعبوية  دعم 
ال�صعوبية  اأن �صعود  الكاتب  حلل م�صكالهم. يو�صح 
ــا بـــالـــتـــطـــورات يف اأ�ـــصـــواق  الــيــمــيــنــيــة كــــان مـــدفـــوًعـ
ال�صيا�صة  ت�صحيح  يف  النخب  ف�صل  وب�صبب  العمل 

القت�صادية.
اجلـــزء الــثــالــث والأخــــري مــن الــكــتــاب بــعــنــوان: مــاذا 
للتحديات  ال�صيا�صية  الآثـــار  يتناول  حيث  نعمل؟. 
ي�صري  توثيقها.  مت  التي  والجتماعية  القت�صادية 
الــعــمــالــة ومنــو  عــلــى  الــطــلــب  اأن �صعف  اإىل  املــوؤلــف 
ال�صعيف لالأجر هو ال�صبب الرئي�صي لكل ال�صتياء. 
�صانعي  على  يجب  فــاإنــه  الر�صا  لعامل  وللو�صول 
ال�صيا�صة اأن يح�صلوا على منو يف الأجور ي�صل اإىل 
ال�صيا�صيني  جــاذبــيــة  مــن  ويقلل   ،٪5 اإىل   4 حـــوايل 
ال�صعبويني. يقدم الف�صل الأخري تو�صيات �صيا�صية 
ــور  ــو الأجــ الــكــامــلــة ومنـ الــعــمــالــة  حمــــددة لتحقيق 
املرتفع. الزيادات يف اأ�صعار الفائدة من قبل جمل�س 
كــانــت حتى  اإجنــلــرتا  الــفــيــدرايل وبــنــك  الحتياطي 
الآن خاطئة كما يرى الكاتب، وكانت قائمة على عدم 
وجود بيانات !. يرى ديفيد بالن�صفالور اأنه يجب اأن 
تعود اأ�صعار الفائدة اإىل ال�صفر اأو تكون �صلبية حتى 
الإنــفــاق  زيـــادة  الأجـــور 4٪. كما يجب  يتجاوز منــو 
احلكومي على البنية التحتية. بالإ�صافة اإىل زيادة 
لتقليل  للهجرة  القت�صادية  الفوائد  حول  التعليم 

العبء  تخفيف  يجب  للمهاجرين.  املعادية  امل�صاعر 
وينبغي  املنخف�س.  الدخل  اأ�صحاب  على  ال�صريبي 
ال�صامل  الــدخــل  اأو  الــوظــائــف  �صمان  فــكــرة  درا�ــصــة 
جتريبي  كربنامج  وتنفيذها  الــدرا�ــصــة  مــن  مبزيد 
لختبار اإمكاناتها. يقول الكاتب يف اخلامتة »ل نكن 
نعرف اأين كنا، ول نعرف اإىل اأين نحن ذاهبون كما 

هو احلال الآن «.
ويف �صياق اآخر، غالًبا ما ي�صتجيب بع�س القت�صاديني 
م�صكلة  لي�صت  امل�صكلة  اإن  بالقول  الأجـــور  لق�صية 
العمالة الناق�صة، ولكن الإنتاجية منخف�صة. حيث 
يجب اأن يكون طلب ال�صركات على العمالة مرتبًطا 
اأعلى  العامل  اأجــور  بالإنتاجية، لأنه ل ميكنها دفع 
ــدة.  �ــصــاعــة واحـ ــذي ينتجه يف  الـ الإنـــتـــاج  مــن قيمة 
ولــهــذا فــقــد ظــلــت الإنــتــاجــيــة ثــابــتــة مــنــذ الأزمــــة، 
يتفهم  ــور.  الأجــ رفــع  مــن  ال�صركات  تتمكن  ل  لــذا 
ديفيد بالن�صفالور هذا الفرتا�س القائل باأن منو 
لنخفا�س  الأ�ــصــبــاب  اأحــد  هــو  املنخف�س  الإنتاجية 
ا اإىل اأن العالقة بني الأجور  الأجور. لكنه ي�صري اأي�صً
والإنتاجية معقدة. يف حني اأن اإنتاجية العمل ت�صع 
لل�صركات  لــلــعــمــال، ل ميــكــن  دفــعــه  ملــا ميــكــن  �صقًفا 
ينتجونه  مــا  اأكـــرث مــن قيمة  الــعــمــال  اأجـــور  تمل 
النظرية  تــقــرتح  اأقــــل.  اأجــــور  ــع  دفـ ميكنهم  ولــكــن 
القت�صادية ال�صائدة اأنه يف مثل هذه احلالة، اإما اأن 
يغادر العمال، اأو يفاو�س اتاد العمال من اأجل زيادة 
�صخ�س  اأن يجد  املفرت�س  ولكن كيف من  الأجـــور. 

ما وظيفة جديدة خالل فرتة الركود؟ كيف ميكن 
اأن يفعلوا ذلك عند فقدان وظائفهم ت�صمل فقدان 
التاأمني ال�صحي واملعا�صات التقاعدية، وتلقى احلد 
الــقــدرة على  وعــدم  العمل،  ا�صتحقاقات  الأدنـــى من 
دفع الإيجار اأو اإعالة اأ�صرهم؟ زيادة املرونة يف �صوق 
ا  اأي�صً الق�صايا. ميكن  اإىل تفاقم هذه  تــوؤدي  العمل 
املوؤلف،  الإنتاجية. كما ي�صري  الأجــور على  توؤثر  اأن 
فاإن العمال ذوي الأجور املنخف�صة لي�صوا مدفوعني 
ذات  الــوظــائــف  انت�صار  ميثل  اأكـــرب.  بجدية  للعمل 
م�صكلة  التقدم،  فر�س  قلة  مع  املنخف�صة،  الأجـــور 
الإنتاجية  حيث  املتحدة،  اململكة  مناطق  يف  خا�صة 

اأقل بكثري من مثيلتها يف لندن.
كما ت�صجع الأجور املنخف�صة ال�صركات على توظيف 
املـــزيـــد مـــن الــعــمــال بــــدًل مـــن ال�ــصــتــثــمــار يف الــيــد 
م�صتقبل  يبدو  كيف  الإنــتــاجــيــة.  وت�صني  العاملة 
املتحدة  اململكة  اأن  اإىل  ديفيد  ي�صري  العمل؟،  �صوق 
ــا قــد تــبــداأ يف  والــوليــات املتحدة واأجــــزاء مــن اأوروبــ
الظهور ب�صكل ي�صبه اليابان م�صتقبال، حيث فر�س 
اآبي يف بداية وليته  الياباين �صينزو  الــوزراء  رئي�س 
تتمثل  اأبينوميك�س،   Abenomics �صيا�صة  الثانية 
الــبــالد،  الــنــقــود يف  ــادة عــر�ــس  زيــ ال�صيا�صة يف  هـــذه 
جلعل  اإ�صالحات  و�صن  احلكومي،  الإنــفــاق  وتعزيز 

القت�صاد الياباين اأكرث تناف�صية وجتنب الركود. 
ال�صائدة  لالقت�صاديات  ممــتــاًزا  نــقــًدا  الــكــتــاب  يعد 
حيث يف�صر العديد من اأ�صواق العمل يف القت�صادات 
ــاب �ــصــيــكــون مـــو�ـــصـــع اهــتــمــام  ــتـ ــذا كـ ــ ــتـــقـــدمـــة. هـ املـ
اأنحاء  جميع  يف  ال�صيا�صات  ووا�صعي  القت�صاديني 
ــدًدا مــن الــعــيــوب العميقة يف  الــعــال كــونــه يــحــدد عـ

الراأ�صمالية احلديثة.
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عولمة الروحانية
فالديمير دوبرينكوف

للعولمة، من  األخالقية  بالمسائل  المتعلقة  القضايا  الروحانية" جملة من  الجديد "عولمة  الروسي فالديمير دوبرينكوف في عمله  الفيلسوف  يتقصى 
للعيان  بدأت تظهر  التي  العولمة  االقتصادي واألخالقي علي حد سواء، ومكونات  المجالين  المعولم في  المجتمع  أمام  التي تتشكل  القضايا  قبيل: 
التي بدأت تستهدف  التغريب، واألمركة، والعواقب  إلى جانب مسائل مثل  العالمية،  الثقافة  العولمة في  التي أحدثتها  اآلونة األخيرة، واالختالالت  في 
المجتمعات التي اعتنقت العولمة السيما فيما يتعلق بالجانب الروحاني كما هو الحال في روسيا. كما يتشعب المؤلف في رصد مؤثرات العولمة على 
واإلمبريالية  والتعددية  الثقافية  والصدمة  الثقافيين،  والتوسع  واالستيعاب  التثاقف  مثل  للعولمة  ومالمح  عالمات  تمثل  عدة  نقاط  أمام  ويقف  بالده 
الثقافية، والثقافات الفرعية للشباب، وحالة التعليم في مرحلة ما بعد انهيار االتحاد السوفيتي، واألرثوذكسية والمحافظة، واإلحياء الديني في روسيا 

المعاصرة وغيرها من المسائل.

»الــعــوملــة« ودخـــولـــه يف اخلــطــاب  مــنــذ ظــهــور م�صطلح 
تتوي  التي  الكتب  عدد  كانت  الت�صعينيات،  يف  العلمي 
ــة« مـــا زالـــــت قليلة  ــوملــ عــلــى عـــنـــاويـــن تــمــل كــلــمــة »عــ
العوملة  الراهن، فاإنَّ مو�صوع  الوقت  اأما يف  وحم�صورة، 
والنقا�س الذي تطرحه يقف مناف�ًصا لأي مو�صوع اآخر 
ما  وخـــالل  العاملية؛  والعلمية  الثقافية  ال�صاحة  على 
يــقــرب مــن ثــالثــني عــاًمــا، جــرت تغيريات هائلة تدد 
من خاللها م�صار املناق�صات العلمية وارت�صمت اجتاهات 
خمتلفة يف تطور املجتمع. وبدورها تولت العوملة من 
مفهوم  اإىل  الــظــرافــة  تفتقر  ل  علمية  فر�صية  جمــرد 
علمي وا�صع الإطار ومبحتوى �صديد ال�صبابية، ثم غدت 
مبقيا�س  وذلــك  عتيًقا،  ورمبــا  ماألوفاً  م�صطلحاً  لحقاً 
�صريع ومريع  ب�صكل  �صيء  الــذي يتطور فيه كل  الزمن 
يف  وهــو  قدمًيا  وي�صبح  بدايته،  مبجرد  دورتــه  وتكتمل 

ن�صاأته. 
الربوز  الراهنة يف  العوملة يف حلظتنا  تبعات  بــداأت  وقد 
وغري  املتوقعة  غري  مالحمها  عن  وك�صفت  جلي  ب�صكل 
املــرغــوب بــهــا  مثل الــتــفــاوت القــتــ�ــصــادي بــني البلدان 
والأمر  املالمح.  الكا�صح وغريها من  الثقافة  وت�صطيح 
اللغة  يف  ووظيفته  العوملة  م�صطلح  مو�صعة  يف  كذلك 
العلمية حيث راح يتبدل ويغري مكانه مع تبدل مواقف 
وتــغــري طــريــقــة تعاطيهم مــعــه؛ وكما  الــعــلــمــاء جتــاهــه 
يتجاوز  بـــداأ  الــعــوملــة  معار�صي  عــدد  ــاإن  فـ للعيان  يــبــدو 
حد  على  والنامية  املتقدمة  الـــدول  يف  مــوؤيــديــهــا،  عــدد 
الباحث  يعتقد  املــعــار�ــصــني  اأولــئــك  مثل  ومثله  �ــصــواء. 
الرو�صي فالدميري دوبرينكوف اأن: »العوملة اليوم لي�صت 
ا مادة لتقييم عميق  اأي�صً جمرد مو�صوًعا دارجــا، واإمنا 
باإمكانيات  املفرط  الإعجاب  زمن  م�صى  لقد  ل.  ومف�صّ

الفهم  وقت  وحان  الإنرتنت  وثقافة  احلديثة  التقنيات 
املعلومات  لــثــورة  وال�صلبية  الإيجابية  للجوانب  اجلــاد 
وال�صيا�صية  الجتماعية  العمليات  وتــوجــه  تبلور  التي 
للمجتمعات،  اليومية  احلياة  اإيــقــاع  وتــدد  البلدان  يف 
التي  العوملة،  اإن   (...( التاريخ برمته  كما وتدير م�صار 
اإىل  نــاٍم، ت�صبه  اإىل بلد  يجري توريدها من بلد متقدم 
وبالنتيجة  تنا�صبها،  تربة ل  زراعــة �صجرة يف  بعيد  حد 
فقد انت�صرت الرباعم القبيحة وجلبت لبالدنا )رو�صيا( 

م�صائب ل ح�صر لها«.
ينطلق فــالدميــري دوبــريــنــكــوف مــن املـــبـــداأ الــقــائــل اإن 
الـــغـــرب قـــد طــبــع الــعــوملــة مبــيــ�ــصــمــه وا�ــصــتــلــب احلـــق يف 
ال�صيق  للتغريب والأمركة  الإطــار  اإدارتها وو�صعها يف 
كو�صيلة  واتخاذها  اخلا�صة  لأهدافه  باإخ�صاعها  وذلــك 
ل�ــصــتــعــبــاد الــ�ــصــعــوب غـــري الــغــربــيــة قــاطــبــة مـــن خــالل 
تو�صح  ببيانات  في�صت�صهد  للوطنية،  العابرة  ال�صركات 
النطاق  على  امل�صاواة  عدم  مب�صاألة  مرتبطة  العوملة  اأن 
العاملي ذلك لأن الدول الفقرية ل ح�صة لها من فوائد 
اإذ  الــن،  بــنّي على ذلــك جتــارة  العاملية. مثال  الــتــجــارة 
يف  مبيًعا  الــزراعــيــة  املنتجات  اأكــرب  ثــاين  القهوة  تعترب 
فقط   ٪10 على  يح�صلون  املنتجني  لكن معظم  العال، 
الأكــرث  الـــدول  يف  امل�صتهلكون  يدفعه  الــذي  ال�صعر  مــن 
نتائج  لها  العوملة  اأن  املوؤلف على  ي�صدد  ازدهــاًرا. وهكذا 
غري وا�صحة اأو �صفافة واأنها تعمل ب�صكل اأ�صا�صي ل�صالح 
يخلق  الأجنبي  »ال�صتثمار  الغنية:  وال�صركات  الــدول 
فــاإن  وباملقابل  خمتلفة،  اأمــاكــن  يف  جــديــدة  عمل  فر�س 
يف  فــورا  تنخف�س  احلديثة  التقنيات  ــال  واإدخـ املناف�صة 
التقنيات،  هذه  تعمل  البلدان  بع�س  يف  اأخــرى.  مناطق 
اإىل جانب املعلوماتية، على ت�صهيل عمل الأفراد ونقلهم 

من مباين امل�صانع اإىل املنازل اخلا�صة واملريحة، ولكن 
الآخـــريـــن، يف بــلــدان الــعــال الــثــالــث، تــتــحــول املــعــدات 
اإىل  املتقدمة،  الـــدول  اإليهم  ت�صدرها  الــتــي  املعطوبة، 
ناطحات �صحاب من القمامة ال�صامة، متار�س دورها يف 
تدمر ال�صحة وتهديد حياة اآلف الأ�صخا�س يف اإفريقيا 

وحدها«.
ومن تقنيات القت�صاد يتحول الكاتب اإىل تقنيات هزمية 
والثقافية.  الأخالقية  امل�صانيد  من  وجتريدها  الــروح 
فبناًء على البيانات امل�صتقاة من الدرا�صات ال�صتق�صائية 
الجتماعية يتو�صل املوؤلف اإىل ا�صتنتاج مفاده اأن املجتمع 
ي�صري  الــذي  املجتمع  �صفات  تدريجياً  يكت�صب  الرو�صي 
على غري هدى ول يرتكز على هدف اأو ما ُيطلق عليه 
ا�صم: جمتمع الزحام. ويّذكر املوؤلف مبقولة البطريرك 
الرو�صي ال�صابق األيك�صي الثاين ذكر فيها اأن »هرم القيم 
يف املجتمع الرو�صي يتحدد بامل�صالح ال�صتهالكية، فمع 
)�س:  الروحية«  باحلقيقة  الالمبالة  تــزداد  ازديادهها 
»يتجلى  الــ�ــصــيــاق:  هـــذا  دوبــريــنــكــوف يف  ويــكــتــب   .)156
العليا،  الإن�صانية  املُثل  لنظام  العنيف  التدمري  يف  ذلك 
ب�صمريه  وال�صتخفاف  الإن�صان  حياة  قيمة  وانخفا�س 
ــك بــجــانــب انــتــ�ــصــار الأ�ــصــالــيــب  و�ــصــرفــه وكـــرامـــتـــه، وذلــ
التاريخ  واإنــكــار  ال�صخ�صية  احلــريــات  ل�صمان  العنيفة 
للفرد  والأخـــالقـــي  الــروحــي  الــعــال  يف  وت�صيق   )...(
التوجهات الإيجابية املهمة التي ت�صب يف �صالح املجتمع 
ال�صخ�صية  بــاملــ�ــصــالــح  زيــــادة الهــتــمــام  وذلــــك مبــقــابــل 
الفردية، كل ذلك مع ذوبان الوعي بالأهمية الجتماعية 
للعمل و�صمور ال�صعور بالواجب الجتماعي والأن�صطة 
الجتماعية وهذا مقارنة بالفرتة ال�صوفيتية. اقت�صاديا 
الرغبة  اإ�صباع  والقدرة على  املادية  الرفاهية  زاد جمال 

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
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ال�صتهالك  اإىل  بــالــنــزوع  يتعلق  ل  وهـــذا  ال�صخ�صية، 
والتميز  النخبوية  بلوغ  يف  الرغبة  كذلك  واإمنــا  وحــده 
عن املجتمع«)�س: 166(. ويقول يف مو�صع اآخر ولكن يف 
نف�س ال�صياق: »لذلك فلي�س من قبيل امل�صادفة اأن ي�صف 
مبنهجيته  ُيعرف  الذي  »هوف�صتيد«  الجتماعي  املوؤ�صر 
وم�صداقيته العاملية املجتمع الرو�صي باعتباره جمتمعا 
ال�صعور بالفردية، ون�صبة  املتو�صط من  باأقل من  يتمتع 
والتخطيط  فيه،  عالية  ال�صعب  عــن  ال�صلطة  ا�صتبعاد 
طويل الأجل فيه يدنو من ع�صرة باملئة وح�صب« )�س: 

.)320
احلــايل،  مظهرها  يف  العوملة  اأن  دوبرينكوف  ويالحظ 
الذي يتبلور �صمن النظام الراأ�صمايل العاملي، ل توحد 
ولكن،  فقط،  احلديثة  املعلومات  تقنيات  بف�صل  النا�س 
وكما يت�صح من خالل تليل اأكرث �صموًل، فهي تق�صمهم 
متاًما وت�صرهم يف فئات �صيقة من جمموعات مهنية 
اأن  فــرى  واقت�صادية.  عرقية  اأو  دينية  اأو  �صيا�صية  اأو 
م�صاعر الوحدة والعزلة متف�صية يف عال اليوم، وهي يف 
ا�صطراد ي�صاير تزايد اعتماد الأ�صخا�س على الإنرتنت 
وات�صاع م�صاحته يف حياتهم، اأو تزايد اأعداد اأولئك الذين 
بــالأفــكــار  ــرتاق وعــيــهــم  اخــ بــاحلــمــايــة مــن  ل يتمتعون 
ويوؤكد  واملتطرفة.  الإجرامية  والآراء  الزائفة  العلمية 
فقدت  الــنــا�ــس  مــن  العظمى  الغالبية  اأن  علي  الــبــاحــث 
القدرة على تقييم �صلوكها بطريقة نقدية وعلى جميع 

م�صتويات املجتمع.
على  الهيمنة  تــوزيــع  بــاإعــادة  بالعوملة  ربطه  جانب  اإىل 
يقرنها  الكاتب  فاإن  اجليو�صيا�صية،  الناحية  من  العال 
التحكم  على  وتناف�صهما  دينيني  نظامني  ب�صراع  ا  اأي�صً
مبعايري اخلري وال�صر وتديدها. يقول الكاتب مفندا 
تعامل الغرب مع رو�صيا: »اإنهم يبذلون ق�صارى جهدهم 
اإمرباطورية  اأنف�صنا  ت�صور  على  نتجراأ  فال  لإحباطنا 
القدمية،  رومـــا  ر�صختها  الــتــي  املــبــادئ  تــعــار�ــس روحــيــا 
ــــذي يتخذ  الـ لــلــغــرب،  الـــوعـــي اجلــمــعــي  اأي مــعــار�ــصــة 
ال�صعب  نحن  لنا،  ينبغي  ول  عاملية.  امرباطورية  �صكل 
قوية  كــدولــة  الآن  بعد  اأنف�صنا  نــرى  اأن  الأرثــوذكــ�ــصــي، 
عظيمة، امرباطورية مقد�صة، وريثة بيزنطة. يريدون 
وم�صريها  هام�صية،  �صعيفة،  دولـــة  تــكــون  اأن  لرو�صيا 
وي�صري  العاملية«.  لالإمرباطورية  اخل�صوع  هو  الأوحــد 
لرو�صيا  املناه�صة  الغربية  الــقــوة  اإن  اإىل  دوبــريــنــكــوف 
يف  يقول  الربوت�صتانتي،  الكالفيني  الفكر  على  ترتكز 
ذلك: »يوؤمن كالفني باأن اهلل يب�صط اأمام العال م�صري 
الآخــر  وبع�صها  باخلال�س  مــوعــود  فبع�صها  ال�صعوب، 
م�صريه اجلحيم. ول ميكن لأي عمل اإن�صاين اأن يغري اأو 

يوؤثر على القرار الإلهي. اأما عالئم النجاة واخلال�س 
ول يخفى يف  الدنيوية،  الأن�صطة  التفوق يف  فتكمن يف 
بنيل اخلــال�ــس«  املق�صود  هــو  الــغــرب  اأن  هــذا اخلــطــاب 

)�س: 177(.
الأديــــان  قــمــع  ملــ�ــصــاألــة  �ــصــغــريا  املــوؤلــف ف�صال  يخ�ص�س 
التي  الإ�صالمية  الديانة  ومنها  ال�صوفيتي،  الإتــاد  يف 
والعقيدية  الثقافية  حلياتها  اإجها�س  عملية  واجــهــت 
املا�صي.  الــقــرن  ع�صرينات  منت�صف  مــن  بــدايــة  وذلـــك 
اأكتوبر  �صهر  حتى  يعمل  كان  الر�صمية  للبيانات  فوفًقا 
الثورية،  ــداث  الأحــ مــن  هنيهة  قبل  اأي   1917 عــام  مــن 
ــي الإمـــرباطـــوريـــة  ــ ــص ــف مــ�ــصــجــد عــلــى اأرا�ــ ــ ثـــالثـــون األـ
الرو�صية، ويف الثالثينيات مت اإغالق وتدمري ما يقرب 
مــن اثــنــي ع�صر األـــف مــ�ــصــجــد، ومـــن املــحــتــجــزيــن لــدى 
ال�صلطات ل يعد �صبعة وثمانون باملئة اإىل منازلهم، ول 
يتمكن ما ي�صل من ت�صعني باملئة من الأئمة من ممار�صة 
عملهم. وخالل �صنوات حكم �صتالني مت تدمري النخبة 
الروحية الإ�صالمية باأكملها تقريًبا. ويف عام 1948 بقي 
التــاديــة  رو�ــصــيــا  جمهورية  يف  م�صجاًل  م�صجًدا   416
تقل�س   1968 عام  ويف  باأ�صرها،  ال�صوفياتية  ال�صرتاكية 

العدد اإىل 316 م�صجدا. 
للعوملة  متناق�صة  تبدو  اأخــرى  �صفة  املــوؤلــف  ويالحظ 
فاإن  التجريبية،  للمعطيات  فوفًقا  الأوىل.  الوهلة  منذ 
يــوؤدي  ل  العوملي  التبادل  يف  ما  لبلد  الكثيف  النــدمــاج 
ب�صكل حتمي اإىل تاآكل الهوية الدينية والثقافية وتراجع 
معوملة  دولــة  اأكــرث  املثال  �صبيل  على  فاإيرلندا  التدين. 
اأنها  على وجه الأر�ــس وذلك ح�صب موؤ�صر العوملة، كما 
العال  يف  الديناميكية  القت�صاديات  قائمة  راأ�ــس  على 
نف�صه،  الوقت  يف  ولكن،  القت�صادية.  اإجنازاتها  ب�صبب 

على  ثباتا  ال�صعوب  اأكــرث  مــن  الإيــرلــنــدي  ال�صعب  فــاإن 
يوؤدون  الإيرلنديني  املئة من  ثمانني يف  اإن  اإذ  ديانتهم، 
الطقو�س الدينية مقارنة باأربعني باملئة من الإيطاليني 
وثلث الإ�صبان. يعلق الكاتب على هذا قائال: »ل ُتظهر 
اجلماهري الهائلة التي تعي�س يف القرية العاملية وترتبط 
بال�صوق العاملي رغبة حقيقية يف تغيري انتمائهم الديني. 
مفاهيم  اإىل  نظرنا  اإذا  ا  متناق�صً املــوقــف  هــذا  ويــبــدو 
ال�صوق، مع ذلك فاإن كل �صيء �صيكون يف مكانه ال�صحيح 
من  فبدًل  الثقافية،  النظم  اإطــار  يف  بتحليله  قمنا  اإذا 
ظهور دين واحد ح�صب ال�صياق الطبيعي للعوملة، ها هو 
ي�صعى  حيث  ال�صتقاللية،  النزعة  على  �صاهد  الكوكب 
كل دين، اإىل الدفاع عن ا�صتقالله عن الأديان الأخرى، 
التع�صب  ظــاهــرة  اإىل  يحيلنا  ممــا  بــهــويــتــه،  ويتم�صك 

امللحوظ يف عاملنا الراهن«.
اإن الديانة امل�صيحية ت�صهد طفرات من التنوع يف املذاهب 
اأ�ــصــبــحــنــا مــعــهــا غــري قـــادريـــن عــلــى احــاطــتــهــا وفهمها 
بــالــكــامــل. يــقــول اكـــاتـــب: »ُتـــذّكـــر الــتــغــريات احلــديــثــة 
يف  حدثت  التي  بالعمليات  كثرية  نــواح  من  للم�صيحية 
اأوروبا يف القرن ال�صاد�س ع�صر. ففي عام األف وثمامنئة 
العال،  يف  م�صيحية  طائفة  خم�صمئة  نحو  هناك  كــان 
تزايد عددها على الدوام حتى و�صلت اليوم اإىل ما يربو 
نتيجة  امل�صتقبل  يف  عددها  و�صيزداد  األــف.  اأربعني  على 
والإفريقية  الإفريقية  امل�صتقلة،  بالكنائ�س  ي�صمى  ملــا 
الأمــريــكــيــة يف الـــوليـــات املــتــحــدة والإفـــــرو لتــيــنــيــة يف 
اأمريكا اجلنوبية وهي تت�صم غالًبا بطريقة غريبة جًدا 

لتف�صري الإجنيل املقد�س«.
اأخريا يخرج املوؤلف بخال�صة اأن ظروف العوملة بعواقبها 
ت�صكل  اأن  ميكنها  ل  الأخــالقــي  امل�صتوى  على  ال�صلبية 
اأيديولوجيا قومية جديدة لرو�صيا، ول ميكنها اأن تل 
وللدولة،  لل�صعب  املكونة  الأرثوذك�صية  العقيدة  حمل 
واأن  التع�صب  العقيدة بعيدة عن  اأن تظل هذه  �صريطة 
لل�صعوب  الأخـــرى  التقليدية  العقائد   وتــرتم  تنفتح 

الأ�صلية القاطنة يف رو�صيا.
---------------------------------------------

الكتاب: عولمة الروحانية.
المؤلف: فالديمير دوبرينكوف.
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عزلة البابا فرنسيس
ماركو بوليتي

يفتتح الخبير اإليطالي في الشأن الفاتيكاني ماركو بوليتي كتابه المعنون بـ"عزلة فرنسيس" بفصل يتمحور حول مفهوم األلوهية عند البابا فرنسيس 
)برغوليو(، بعيدا عن الصياغات الالهوتّية الجامدة، بشأن األلوهية. مستعرضا الكاتب محاوالت فرنسيس بناء معتقد حيوي منفتح، يرفض االنغالق السائد 
والمزمن في تصّورات الكنيسة الكاثوليكية. ثمة تشاركية َعَقدّية يوّد فرنسيس ترسيخها في أوساط الكاثوليك خصوصا. إذ يدرك الرجل أّن أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية مّمن ترّبوا داخل الكاتكيزم )أي التلقين الديني( قد تشّبعوا بما فيه الكفاية بأّن معنى "أبناء الرّب" في المدلول الكاثوليكي الصرف، يعني 
دين على الطريقة الكاثوليكية ال غير، وأن ما دونهم من أتباع المسيحيات األخرى على ضالل، دون أن نتطّرق إلى أتباع األديان األخرى من مسلمين  المعمَّ
وهندوس وبوذيين وكنفشيوسيين بوصفهم أكثر من ضالين، وممن ينبغي جلبهم إلى المسيحية بكافة الطرق. هذا المفهوم العقدي الضيق السائد 
في التصورات الكاثوليكية، والمتمرِكز حول مفهوم كريستولوجي لالعتقاد، يقلق البابا الحالي. ففي عصر االنفتاح والتواصل والتجاور الذي يعيشه عالمنا 
ما عاد االعتقاد على ذلك الّنحو الكاثوليكي الجامد مواكبا لتطورات التاريخ. يحاول فرنسيس إعادة بناء مفهوم االعتقاد في الضمير المسيحي الستيعاب 
التقاليد األخرى بعيدا عن الهيمنة المتجذرة في التصورات الغربية، بأّن الغرب على صواب وما دونه من حضارات أخرى على خطأ. ثمة رفض للّسكنى في 
العمارات الالهوتية الجاهزة من ِقبل البابا فرنسيس، كما يقول ماركو بوليتي. وتحوير زاوية الّنظر الَعَقدية لآلخر من ِقبل البابا ليست شيئا بسيطا أو هّينا، 

وهو ما يخلق عزلة َعَقدية لفرنسيس في بيته وداخل كنيسته.

الباب على م�صتوى  بهذا املدخل للحديث عن توجهات 
العتقاد، يحاول ماركو بوليتي ر�صم معال العزلة التي 
فقد  وخارجها.  الكني�صة  داخــل  فرن�صي�س  فيها  يعي�س 
اختار الرجل النفتاح العقدي على الأديان الأخرى دون 
الر�صويّل  اإر�صاده  اإ�صدار  منذ  دوارن،  اأو  لّف  اأو  مواربة 
 )Evangelii Gaudium( »الأّول »فرح الإجنيل
ما  يف  م�صامينه  يف  اأّكـــد  حيث   ،)2013 نوفمرب   24 )يف 
يتعّلق بامل�صلمني على »اأّن العالقات مع اأتباع الإ�صالم، يف 
هذا الع�صر، تكت�صي اأهمية كربى حل�صورهم يف �صل�صلة 
اإقــامــة  حّقهم  ومــن  م�صيحّي،  تقليد  ذات  الــبــلــدان  مــن 
�صعائرهم بحرية والعي�س يف كنف تلك املجتمعات باأمان. 
واأّن هوؤلء امل�صلمني على اإميان اإبراهيم، ويعبدون معنا 
يف  الّنا�س  يدين  الــذي  الّرحيم،  الّرحمن  الــواحــد،  اهلل 
تت�صّمن  رة  املطهَّ الإ�صالم  مرجعيات  واأن  الآخــر.  اليوم 
امل�صيحية؛ فامل�صيح ومرمي موّقران  جوانب من تعاليم 
ما  جملة  من  الر�صويل  الإر�صاد  ت�صّمن  لقد  جليالن«. 
ر�ّصخته  ملا  والتنّبه  للمراَجعة،  �صريحة  دعــوًة  ت�صّمن 
اأّن امل�صلمني مبثابة ُعّباد  امل�صاحنات الدينية يف الأذهان 
اأن  فرن�صي�س  حــاول  امل�صيحّيني.  لإلــه  مغاير  اآخــر  اإلــه 
مع  للتخاطب  يعيد  واأن  امل�صلِّلة  الدعاية  تلك  ي�صطب 
امل�صتخَدمة  الّلفظة  اأن  مرِبزا  و�صفاءه،  نقاءه  امل�صلمني 
من ِقبل امل�صيحيني العرب ومن ِقبل امل�صلمني على حّد 
�صواء، يف جمال العتقاد، هي ذاتها. وب�صكل عام يحاول 
فرن�صي�س، اأكان مع امل�صلمني اأو مع غريهم من التقاليد 
اإلــه  اإىل  كـــويّن ل  اإلـــه  اإىل  الــتــطــّرَق  الأخــــرى،  الدينية 

خ�صو�صي، فتلك اللغة الَعَقدّية هي القادرة على اإن�صاء 
وحدة جامعة بني الب�صرية جمعاء. لكّن فرن�صي�س كما 
ا�صتمّر  ثقيال  ا  عقديًّ اإرًثــا  يجابهه  بوليتي  ماركو  يبنّي 
رات�صينغر  الــبــابــا  الــراحــل  �صلفه  اإىل  وحــا�ــصــرا  فــاعــال 
اأّن ما عدا الكاثوليكية من  الذي ر�ّصخ يف عقول النا�س 
عقائد هي اأدنى مقاما واأبعد ما يكون عن ال�صواب. تلك 
دة يف العتقاد التي يحاول فرن�صي�س بناءها  الروؤية املجدِّ
يحرج  ما  وهــو  كبريا،  عددهم  زال  ل  معار�صني  خلقت 

البابا وي�صعه يف عزلة عقدية.
وكما يذكر ماركو بوليتي اأبدى البابا فرن�صي�س تعاطًفا 
والقادمني  اإيطاليا،  يف  املقيمني  املهاجرين  ق�صايا  مع 
اإليها، منذ اعتالئه ال�صدة البطر�صّية. بدا ذلك جليا يف 
زيارته التاريخية اإىل جزيرة ملبيدوزا ترّحما على اأرواح 
الأوىل  املحطة  رمَز  باتت  التي  املهاجرين،  الغرقى من 
املواقف  تلك  تلق  ل  اإيطاليا.  اإىل  القادمني  رحلة  يف 
�صالفيني.  ماتّيو  اليميني  الداخلية  وزيــر  من  ترحيبا 
ممّثل  اليميني،  احلــزب  من  امل�صّكلة  احلكومة  واتخذت 
رابطة ال�صمال ذات النزعة املعادية للمهاجرين، موقفا 
مناق�س  خط  يف  ي�صري  واعتربته  فرن�صي�س  البابا  من 
لل�صيا�صة احلكومية. منذ ذلك التاريخ بداأت الهوة تّت�صع 
بني احلكومة ذات التوجه اليميني وفرن�صي�س. ل يرق 
للحكومة ذات التوجه ال�صعبوّي التقارب الذي ي�صري فيه 
امل�صلمني.  املهاجرين  ومع  الإ�صالمي  العال  مع  البابا 
الداخلية  اأعلن وزير  اأن  التوتر  الأمــر م�صتوى من  بلغ 
ماتيو �صالفيني - فيما يعني القطيعة مع راأ�س حا�صرة 

الفاتيكان- يف جتمع لأن�صار حزبه يف �صهر �صبتمرب من 
العام 2016 »اإّن البابا الذي يجّله ويقّدره هو رات�صينغر 
من  املت�صّددة  ال�صابق  البابا  ملواقف  نظرا  فرن�صي�س«  ل 
الإ�صالم وامل�صلمني، واأّنه ل يعرتف بالبابا الذي ي�صّرع 
�صيا�صية  مواقف  امل�صلمني.  الأئمة  اإىل  الكني�صة  اأبــواب 
مت�صّددة تقف على نقي�س ما ي�صعى اإليه فرن�صي�س من 
تقارب  ومــن  الإ�ــصــالمــي  الــعــال  مــع  للعالقات  تطبيع 
تلك  �صاهمت  الحـــرتام.  اأ�صا�س  على  العاملني  بني  نــّدي 
ت�صييق  يف  الفاتيكان  حا�صرة  مع  ال�صيا�صية  التوترات 
العديد  لت�صوية  اندفاعه  وكبح  فرن�صي�س  على  اخلناق 
ال�صيا�صات  اأن  امللّفات مع الأديان الأخرى. والواقع  من 
ال�صعبوّية التي �صاعت يف اأوروبا خالل ال�صنوات الأخرية 
قد اأ�صحت خطرية على امل�صتوى البعيد، مِلا تخّلفه من 

توترات بني املكونات احل�صارية العاملية.
مكّونة  عنا�صر  مــن  بوليتي  مــاركــو  الكاتب  يــحــّدده  مــا 
لعزلة البابا فرن�صي�س يف الواقع الإيطايل، ي�صيف اإليها 
يقف  اإذ  العزلة.  لتلك  داعمة  يعتربها  اأخــرى  عنا�صر 
البابا على نقي�س جملة من خيارات ال�صيا�صة الأمريكية 
للرئي�س ترامب، �صواء يف اإفغان�صتان اأو فل�صطني اأو مع 
اإفغان�صتان،  يف  الأمريكية  الع�صكرية  فاخليارات  اإيــران. 
وامليل  لإ�صرائيل،  اأبــديــة  عا�صمة  القد�س  بـــاأّن  والــقــول 
كلها عنا�صر مقلقة  اإيــــران،  مــع  احلــربــّيــة  احلــلــول  اإىل 
اإىل جتّنب  الــفــاتــيــكــان  يــدعــو  اإذ  الــفــاتــيــكــان.  حلــا�ــصــرة 
اإىل  اخليار الع�صكري كحّل م�صريي لإفغان�صان ومييل 
الدماء  حلقن  والتفاو�صي  الدبلوما�صي  احلــّل  انتهاج 
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مــن اجلــانــبــني الإفــغــاين والأمــريــكــي، وقــد تــبــنّي ف�صل 
اخليار الع�صكري ك�صبيل لت�صوية الأمور؛ واأما ما تعّلق 
بال�صاأن الفل�صطيني فال زال الفاتيكان م�صّرا على حّل 
الدولتني واعتبار ت�صوية اخلالف حول مدينة القد�س 
يف تويلها اإىل مدينة م�صرَتكة لالأديان الثالثة خارج 
الإيــراين  امللّف  يخ�ّس  ما  واأّمـــا  الإ�صرائيلية؛  الهيمنة 
فالفاتيكان على غرار موقف املجموعة الأوروبية ي�صعى 
ح�صرية  اإىل  الإ�صالمية  اجلمهورية  �صّم  اإىل  جــاهــدا 
وعزلها  �صيطنتها  على  العمل  دون  ــدويل،  الــ املجتمع 
العنا�صر  تلك  كــّل  ذلــك.  يف  ترامب  �صيا�صة  ت�صعى  كما 
اخلالفية يف ال�صيا�صة اخلارجية بالن�صبة اإىل الفاتيكان 
الفاعل  الــتــاأثــري  خــارج  فرن�صي�س  جتعل  اأن  �صاأنها  مــن 
اأن يتمّتع به كزعيم ديني عاملي بو�صفه  الذي ُيفرَت�س 
فرن�صي�س  �صوت  يـــزداد  اإذ  الكاثوليكية.  الكني�صة  بابا 
بع�س  مــع  تــرامــب  �صنعه  الـــذي  احلــلــف  ب�صبب  خفوتا 
خيارات  يناق�س  والــذي  الدولية  ال�صيا�صة  يف  احللفاء 

حا�صرة الفاتيكان.
من جانب اآخر ودائما يف نطاق ر�صد عنا�صر تلك العزلة 
ق فرن�صي�س، يذكر ماركو بوليتي اأّن مع نهاية  التي ُتطوِّ
�صهر اأغ�صط�س من العام املا�صي مّر البابا بفرتة حرجة، 
انطلقت من داخل الكني�صة هذه املّرة وامتّدت تداعياتها 
اإىل اخلارج. متّثلت يف دعوة �صريحة من جمموعة من 
رجال الدين بقيادة الأ�صقف كارلو ماريا فيغانو بتنّحي 
انتهاكات  عــلــى  بالت�صرّت  اتــهــامــه  مبــوجــب  فرن�صي�س، 
والواقع  ماكريك.  تيودور  للكردينال  جن�صية  وف�صائح 
اأّن فرن�صي�س مبجّرد علمه بخرب تورط تيودور ماكريك 
يف ف�صائح جن�صية عمل على طرده من جمل�س الكرادلة 
الثقيل  التـــهـــام  ذلـــك  َمــّثــل  الــ�ــصــاأن.  وفــتــح تقيقا يف 
كارلو  �ــصــاغ  فقد  الــعــائــم،  اجلليد  جبل  قــّمــَة  بالت�صرّت 
ال اأورد فيه جردا بانحرافات  ماريا فيغانو تقريرا مف�صّ
واملــحــافــظ.  الــتــقــلــيــدي  الكني�صة  ــّط  خـ عــن  فرن�صي�س 
داخــل  مــوجــود  فرن�صي�س  مــن  المــتــعــا�ــس  اأّن  الــوا�ــصــح 
�صّد  �ــصــواء  اجلن�صية  فالنتهاكات  وخــارجــهــا،  الكني�صة 
القا�صرين، اأو ال�صلوكات اجلن�صية غري امل�صروعة لبع�س 
تــوؤرق الفاتيكان  الــديــن، هي من احلـــوادث التي  رجــال 
ت�صويتها  اأو  غــلــقــهــا  عـــن  يــعــجــز  الــ�ــصــاعــة  حـــّد  زال  ول 
اتهام فرن�صي�س  ب�صاأن  تعّلق  ما  واأّما  وت�صّعبها.  لكرثتها 
خا�صع  فهو  التقليدي  الكني�صة  خــّط  عــن  بــالنــحــراف 
اأّن التوجهات  اإىل  لــروؤى وتــاأويــالت، فهناك من يذهب 
فرن�صي�س  انتهجها  الــتــي  والإ�ــصــالحــيــة  الت�صحيحية 
امل�صالح  من  العديد  م�ّصت  قد  رومــا،  اإىل  مقدمه  منذ 
املت�صّررين  مــن  �صّقا  جعل  مــا  وهــو  الــفــاتــيــكــان،  داخـــل 
ال�ّصبل للحّد من اندفاع فرن�صي�س،  يبحث عن خمتلف 

الرجل  لإيقاف  والزائفة  ال�صائبة  التربيرات  بالتما�س 
عن م�صاره ودفعه للرتّيث وعدم املغامرة. ُي�صنَّف كارلو 
زالــوا  ما  الذين  فرن�صي�س  خ�صوم  �صمن  فيغانو  ماريا 
بندكتو�س  للبابا  املت�صّدد  الالهوتي  للخّط  حنني  على 
ال�صاد�س ع�صر )رات�صينغر(. ولذلك يف�ّصر ماركو بوليتي 
فرن�صي�س  البابا  يجد  اأن  واملــعــتــاد،  بالطبيعي  احلـــدث 
معار�صة من داخل اجلهاز املتحكم بحا�صرة الفاتيكان. 
فمختلف الأ�صاقفة والكرادلة الذين يتحّكمون مب�صري 
املوؤ�ص�صة الدينية قد ن�صاأوا وترّبوا يف ظّل عقلية لهوتية 
البابوين  فــرتة  مــدى  على  وذلـــك  حمــافــظــة،  دغمائية 
يوحّنا بول�س الثاين )ووجتيال( وخلفه رات�صينغر، ولذا 
الإ�صالحية  الــتــوجــهــات  معار�صة  امل�صتبَعد  مــن  لي�س 
للبابا فرن�صي�س. معتربا ماركو بوليتي انتفا�صة فيغانو 
هي عمٌل �صيا�صيٌّ داخل الكني�صة ول متّت للعمل الدينّي.
اإ�صالحية كربى،  باأحالم  فرن�صي�س  البابا  �صحيح جاء 
الرومانية«  »الــكــوريــا  على  تــويــرات  ــال  اإدخـ يف  متّثلت 
الدينّية(،  الفاتيكان  ب�صيا�صة  املتحكم  الرئي�س  )اجلهاز 
)اأي  »الإيـــور«  موؤ�ص�صة  على  هيكلية  واإجـــراء تــويــرات 
اإ�صالح اجلهاز املايل الكن�صي بعد تبنّي ما يعرتيه من 
)ل  الكن�صّية  الوظيفية  املهام  ومراجعة  وف�صاد(،  خــور 
اخلروج  بق�صد  والأدوار  بالتكوين  منها  تعّلق  ما  �صيما 
مــن الــبــريوقــراطــيــة الــديــنــيــة الــتــي بــاتــت تــرهــق كاهل 
الكني�صة وتعوق تقّدمها(. تلك املحاور اأ�صا�صية يف نظام 
ودربــة  وقـــدرة  جـــراأة  تتطّلب  الفاتيكان  حــا�ــصــرة  �ــصــرْي 
فعلى  جــدواهــا.  يتبني  حتى  التنفيذ  يف  �صرعة  وكذلك 
رات�صينغر  تــنــاول  منذ  �صنوات  ع�صر  مــّرت  املــثــال  �صبيل 
امل�صاألة  ُتطَرح  ل  الكني�صة،  يف  اجلن�صي  الف�صاد  ق�صايا 
يف  الأ�صاقفة  روؤ�صاء  قمة  انعقاد  اأثناء  �صوى  جاد  ب�صكل 
رومــا )21 فرباير 2019( �صارك فيها ما يربو عن 190 

الذي  اخُللقي  النزيف  ق�صايا  تناولت  دينية،  �صخ�صية 
ــل الــفــاتــيــكــان يف  يع�صف بــالــكــنــيــ�ــصــة. ثــمــة تــبــاطــوؤ داخــ
تفاقم  يزيد من  ما  وت�صويتها وهو  اجلــادة  امللفات  فتح 

الأو�صاع.
الــثــالــث عــ�ــصــر من  �ــصــنــوات مـــن تن�صيبه يف  �ــصــّت  بــعــد 
الــبــابــا فــرنــ�ــصــيــ�ــس كــثــريا يف  مـــار�ـــس 2013 ل يــتــقــّدم 
الـــذي جاء  َفــَقــَد احلــمــا�ــس  املــلــفــات، ورمبـــا  ت�صوية تلك 
امل�صتقيل.  البابا  تنّحي  اإثـــر  على  يتال�صى،  بـــداأ  اأو  بــه، 
يف هــذه الأو�ــصــاع ثمة من يطرح �صرورة عقد »جممع 
الثاين«  الفاتيكان  »جممع  غــرار  على  ثالث«  فاتيكايّن 
للكني�صة  اجلوهرية  الق�صايا  فيه  ُتطَرح   ،1965/1962
اليوم. ولكن يف ظّل هذا املطلب امللّح هناك من ي�صّكك 
احلايل،  الوقت  يف  والكرادلة،  الأ�صاقفة  جهاز  قــدرة  يف 
الطرح  ذلــك  ب�صاأن  والــرتّيــث  املهمة،  تلك  خو�س  على 
داخــل  لهــوتــيٌّ  تاريخيٌّ  ن�صٌج  يح�صل  حتى  والنــتــظــار 
الكني�صة. لعّل ذلك ما حدا بالبابا فرن�صي�س للت�صريح، 
امليالد  اأعــيــاد  ع�صية  الرومانية«  »الكوريا  جمل�س  اأمــام 
الفاتيكان  حا�صرة  داخل  باإ�صالحات  القيام  بــاأّن   ،2017
ي�صبه تنظيف متثال اأبو الهول امل�صري بفر�صاة اأ�صنان، 
الأجــهــزة  فتفكيك  وت�صّعبها،  العملية  ل�صعوبة  وذلـــك 
بالأمر  لي�س  جمــّددا  بنائها  واإعــادة  بالكني�صة  املتحكمة 

ر. الهني اأو ال�ّصهل كما قد ُيت�صوَّ
من  ثمة  الأبــعــاد،  متنوعة  فرن�صي�س  عزلة  تبدو  لذلك 
يطرح للخروج من هذا املــاأزق، اخت�صار طرق الإ�صالح 
وال�صعي  الــكــربى  الإ�ــصــالحــيــة  العملية  عــن  والتخلي 
داخــل  الدينية  احلــيــاة  َدَمــْقــرطــة  على  للرتكيز  اجلـــاد 
الكني�صة. باإعطاء كنائ�س الأطراف، اأي خمتلف املجال�س 
الأ�صقفية املنت�صرة حول العال، نوعا من ال�صلطة املحلّية 
يف تقرير م�صريها الدينّي، وعدم الرجوع يف اأّي �صغرية 
وكبرية اإىل حا�صرة الفاتيكان. اإذ تبدو مَرَكزة ال�صلطة 
الدينية التي �صعى البابوات ال�صابقون يف تر�صيخها قد 
اأم�صت وباًل على الكني�صة اليوم. البابا فرن�صي�س يدرك 
ال�صبيل  ولعّله  الكني�صة،  جتديد  يف  الطرح  ذلك  اأهمية 

الأي�صر والأق�صر لفّك العزلة التي يعانيها.
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األكاذيب التي تربطنا.. إعادة التفكير في الُهوية
كوامي إنتوني أبيا

والعالقات  االرتباطات  من  نهائي  ال  عدد  طريق  عن  وصياغتها  تهذيبها  يتم  أنفسنا  حول  فمشاعرنا  شخصيا؛  شأنا  ليست  أو  شخصية،  ليست  الُهوية 
عود الكبير الذي نالحظه في جميع التحليالت  المختلفة كالجنسية، والثقافة، والطبقة، والعرق، والدين... وغيرها من المحددات األخرى. فهي بالرغم من الصُّ
اإلخبارية الصحفية، واألعمال الفلسفية الرصينة، إال أن موضوع الُهوية يواصل صعوده وتصدره بشكٍل مستمر؛ وذلك من خالل األسئلة التي ُتطرح على 
األفراد في كل بقاع العالم من جهة، وصعود المد القومي من الجهة األخرى، وهو ما يعني ضرورة التفكير في الُهوية وارتباطاتها »الوهمية« المختلفة التي 
في الكثير من األحيان يعتبرها البعض -ومؤلف هذا العمل من ضمنهم- أنها أكاذيب تربط بين األفراد والقوميات وتؤسس للكثير من النتائج المختلفة.

الفل�صفي  بال�صتغال  املتعلق لي�س  النظري، وهو  ففي اجلانب 
ال�صعري  ــي:  ــداعــ الإبــ اإىل اجلــانــب  ــاً  اأيــ�ــص بــل وميــتــد  فــقــط، 
ُطــرح منذ منت�صف  الُهوية  �صوؤال  اأن  والــروائــي وغــريه، جند 
واملتعلقة  احلالية  ب�صيغته  ذلك  بعد  ورمبــا  الع�صرين،  القرن 
ــددات الــعــرقــيــة، والــطــبــقــيــة، والــلــونــيــة... ــحـ بــالــكــثــري مـــن املـ
تعود  التي  الإجنليزية  الروائية  الأعــمــال  بع�س  يف  وغــريهــا، 
املتزايدة،  الهجرة  اأو  العوملة،  تعرف  �صابقة، ل  زمنية  لفرتات 
حّفزت  التي  العوامل  تلك  اأو  العمل،  عــن  البحث  ظــروف  اأو 
جند  اآخــر،  نظري  جانب  ففي  والعميق.  الوعر،  ال�صوؤال  هــذا 
زت وجود هذا ال�صوؤال اأو انتعا�صه  اأن العلوم الجتماعية قد عزَّ
اإىل وجود الآخرين، اأو لالإجابة عن اأ�صئلتهم التي يتم تداولها 
»الُهوية« ح�صب  اأن لفظ  البع�س. غري  بع�صهم  وتناقلها بني 
اإل بعد احلرب العاملية الثانية  ال�صتخدام املعا�صر ل يتبلور 
يف اأعمال بع�س علماء التحليل النف�صي، والذي مت ا�صتخدامه 

مبعاٍن خمتلفة ح�صب ال�صياق املق�صود.
الُهوية يعني بدرجة كبرية  اإىل ذلك؛ فاحلديث عن  واإ�صافة 
والأفكار  التحيزات  من  كبري  وعــدد  الت�صنيفات  عن  احلديث 
اأو  مــنــه،  وعــي  ال�صخ�س دومنـــا  تــوؤطــر  بــدورهــا  الــتــي  امل�صبقة 
ذلك عن طريق  قبل  اأو  الأ�صماء  رغبة مق�صودة، فمن خالل 
�صحنة الأ�صخا�س ومالحمهم يتم هذا الت�صنيف وو�صعهم يف 
الت�صرف  بعيد �صرورة  اإىل حد  ُيحتم  وهذا  �صناديق جاهزة، 
بطريقة معينة، تتنا�صب اإىل حد كبري مع التاريخ الذي وجد 
نف�صه/نف�صها فيه دون اأي تدخل اأو القدرة على اإعادة �صياغة 

هذا امل�صار اأو ذاك.
وبهذا املعنى، فاإنَّ ال�صرَط الأ�صا�صيَّ والأويلَّ للُهوية يقوم على 
الآخــريــن  على  اجلزئية  اأو  الــفــرديــة  التفكري  طريقة  تعميم 
وال�صيميائي  الروحي  الإطــار  يقعون �صمن  اأو  ينتمون  الذين 
اجلندري  التعميم  على  كبري  حد  اإىل  ينطبق  وهــذا  ال�صابق، 
فبمجرد  وعـــي.  بـــدون  الن�صويات  مــن  الكثري  فيه  تقع  الـــذي 
احلـــديـــث عـــن الـــرجـــل فــاإنــهــم يــقــعــون يف منـــط فــكــري واحـــد 
ينبغي توجيه التهامات اأو املطالبات الن�صوية للح�صول على 
بني  الطبيعية  الفردية  الفروقات  عن  النظر  بغ�س  احلقوق، 

الأفراد.

اأي  الثاين للُهوية يقوم على اجلوهرانية  ال�صرط  اأنَّ  يف حني 
تلك ال�صفات التي ل تتغري حينما يتم احلديث عن الفروقات 
الفردية بني الرجل واملراأة مثال، اأو ح�صب اللون اأو الطبقة، اأو 
غريها من املحددات الأخرى التي تمل معها تاريخا ممتدا 
ل عالقة للفرد به، ورمبا يف الكثري من احلالت ل يتفق معه، 
تفا�صيله وبراجمه، وهو  الكثري من  بالر�صا عن  ي�صعر  اأو ل 
التي  اجلوهرية  والنظرة  احليوانات  اإىل  الأفـــراد  يتعدى  ما 
املُل�صقة  ال�صفات  تلك  اأو  تفرت�س،  الأ�ــصــود  كل  اأن  اإىل  تذهب 
القدرة  متتلك  ل  اأو  بها،  لها  حيلة  ل  التي  احليوانات  ببقية 

على تغيريها ب�صكل عام.
الــولدة،  ُمنذ حلظة  معينة،  لعقيدة  الختياري  النتماء غري 
تفتح  حلــظــات  اإىل  املـــدة،  طويلة  التقليدية  بالرتبية  مـــرورا 
الوعي وتغريه، يجعل الأفراد اأ�صرى حلقائق حمددة، ووقائع 
تــاأويــالت  الأحـــوال  اأح�صن  يف  اأو  بها،  لهم  عالقة  ل  تاريخية 
ما�صوية تلقي باآثارها على الأجيال الالحقة دومنا ا�صت�صارة 
الــطــقــو�ــس  مـــن  الــكــثــري  النــتــمــاء  هـــذا  ي�صتتبع  مــوافــقــة.  اأو 
امل�صاحبة له، وحفظ اأو تلقني الن�صو�س التي ت�صرح اأو توؤيد 
ممار�صات معينة، واملحرمات التي ل ينبغي انتهاكها اأو �صرورة 
جتنبها لتجنب اخلروج من ال�صياج الدوغمائي املغلق؛ ذلك اأن 
هذه لي�صت من �صروط الإميان فقط، بل اأي�صاً من ال�صروط 
الالزمة للبقاء �صمن طائفة اأو جماعة معينة، فهي ت�صتوجب 
الــطــاعــة واخلــ�ــصــوع وعــــدم الــنــقــا�ــس. فــالــطــقــو�ــس تــعــتــرب يف 
الكثري من الأحيان ل ميكن النفكاك منها، حيث يتم النظر 
وقيمها  اجلماعة  اإىل  للدخول  اإجبارية  بوابة  اأنها  على  اإليها 
ثقافة  اأو  ديــانــة  على  حكرا  لي�س  وهــذا  املختلفة،  وتقاليدها 
حمددة، بل هو جزء ل يتجزاأ من �صروط الُهوية، وحمدداتها 
ت�صتمد  الأحــيــان  من  الكثري  يف  الأفــكــار  اأن  ومبــا  ال�صرورية. 
جند  فاإننا  ال�صخ�صية،  التجربة  من  واأهميتها  م�صروعيتها 
املوؤلف هنا، يتحدث عن الكثري من العادات والتقاليد والقيود 
الدينية التي ُتخ�صع الإن�صان، وتقيده، بل وت�صعه �صمن اإطار 
الــعــاديــة، فهو  احلـــالت  اخلـــروج منه يف  ي�صتطيع  حمـــدد، ل 
واجلـــراأة  الــبــدين  ورمبـــا  النف�صي  اجلــهــد  مــن  الكثري  يتطلب 

لالن�صقاق واإعالن رف�س الطاعة.

الدين  عــن طريق  ُت�صاغ  ل  الُهوية  فـــاإنَّ  ــر،  الآخـ اجلــانــب  ويف 
ُت�صهم  بل  الأخــرى،  التحيزات  بع�س  بوا�صطة  اأو  العقيدة،  اأو 
الدولة يف �صياغتها اإىل حدٍّ كبري، فالقومية اأو النتماء ل�صعب 
من  الأخـــرى  هي  معينة  جمموعة  �صمن  الفرد  يوؤطر  معني 
ميكن  ل  اأو  عنها،  غنى  ل  التي  والتقاليد  والــعــادات  الــرمــوز 
القفز فوقها، فعندما يتحدث ال�صخ�س ب�صيغة اجلمع »نحن« 
فهي ل ت�صري اإىل عدد حم�صو�س ومرئي واأعداد قابلة للقيا�س 
التي  التاريخية  الأحـــداث  مــن  الكثري  معها  وجتــر  بــل  فقط، 
التالحم  ي�صبه  ما  املجموعة، وخلقت  توحيد هذه  اأ�صهمت يف 
غري املرئي بني جميع املتحدثني بهذه اللغة اأو تلك. وبالعودة 
اأ�صهمت وب�صكل  اأنها  للدولة، وتديدا الدولة احلديثة، جند 
الــقــفــز فوقها  الــتــي ينبغي  ــدران  ــ مــقــ�ــصــود يف خــلــق هـــذه اجلـ

وتو�صيعها يف ع�صر العوملة.
لالأفراد  املتوفرة  النظرة  لي�صت  ال�صياق،  هــذا  يف  املُهم  الأمــُر 
اأي�صا  بل  لهم،  تنتمي  التي  اجلماعة  جتــاه  اأو  اأنف�صهم،  جتــاه 
الذين ل  اأو نظرة  النظرة من اخلــارج،  اأهمية  وب�صكٍل ل يقل 
الكثري من  ينتمون للجماعة، وهو ما مّكن من احلديث عن 
الأحداث املاأ�صاوية كاجلرائم واملذابح يف بقاع العال املختلفة، 

ب�صبب وجود هذه النظرة من اخلارج لالأحداث.
-وب�صكل  املعا�صرة  الــتــجــارب  بع�س  ــاإنَّ  فـ ذلـــك،  على  وعـــالوة 
خا�س يف بع�س الــدول الأوروبــيــة- كما هي احلــال يف اإيطاليا 
واحلديث عن مفهوم الأمة الذي انتع�س يف الفرتات الزمنية 
ال�صابقة؛ حيث متَّ العزف على وتر الُهوية، وال�صفات اللغوية 
الذي  الأمــر  تلك؛  دون  الفئة  التي جتمع بني هذه  والعرقية 
يوؤ�ص�س تلك اللُحمة يف الن�صيج املجتمعي، والتي بدورها عبارة 
عــن �ــصــرديــة غــري واقــعــيــة، بــل هــي مثل الكثري مــن الــروابــط 
الأخرى، ت�صتند اإىل التلفيق، والتجميع، اأكرث من قيامها على 
اأ�ص�س واقعية، وفيزيائية من املمكن تلم�صها وتتبعها، وهو ما 
اأدى اإىل ن�صوء ما ي�صمى باخرتاع الأمم كما هي احلال ب�صكٍل 
�صنغافورة  يف  الُهوية  حالة  ففي  وغــانــا.  �صنغافورة  يف  وا�ــصــح 
فاإنها ت�صكل حالة معقدة، غري اأن مفهوم الأّمة يف غانا يبدو 
اأعــداد كبرية من امل�صلمني  من املمكن قيا�صه، وتتبعه، فهناك 
وامل�صيحيني والأديان التقليدية خارج هذا الإطار التوحيدي. 

علي الرواحي *
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به  تظى  الــذي  الكبري  اللغوي  د  التعدُّ فــاإنَّ  لذلك،  واإ�صافة 
 17 بواقع  املحلية  اللغات  بع�س  ا�صتخدام  يتم  بحيث  البالد؛ 
مليون �صخ�س من اأ�صل 28 مليون ن�صمة؛ وذلك للغة التيوي 
اأو اأكان، والتي تعترب لغة الأكرثية يف البالد، يف حني اأن بقية 
تناف�صها يف  ال�صعب،  اأفــراد  اللغات موزعة بن�صب خمتلفة بني 
وال�صفر  والدرا�صة  الأعمال  لغة  وهي  الإجنليزية  اللغة  ذلك 
البع�س يف ت�صمية  اأو كما يرغب  العال،  املعا�صرة يف  واحلياة 
الفرن�صية.  اللغة  مع  ال�صتعمار  لغة  باأنها  الإجنليزية  اللغة 
بالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن الكثري من الدول املجاورة لغانا مثل 
كينيا، اأوغندا، وتنزانيا تتحدث اللغة ال�صواحلية التي تظى 
اللغة  تعترب  والتي  اجلغرافية،  البقعة  هذه  يف  كبري  بانت�صار 

الأم للكثري من ال�صعوب يف تلك املنطقة.
وبهذا املعنى، ويف �صياق هذا احلديث، جند اأن الأمة ُتخرتع، بل 
ويتم اإعادة اخرتاعها يف الكثري من الأزمات واملواقف املختلفة، 
وذلك ملا تعنيه من فوائد ومكا�صب �صيا�صية للطبقة ال�صيا�صية 
يراه  ملا  وفقا  وذلــك  عــام،  ب�صكٍل  الدولة  ولبناء  ب�صكٍل حمــدد، 
ارن�صت رينان من اأن احلكايات والق�ص�س تعترب من العنا�صر 
عن  وا�صح  ب�صكٍل  ُتعرب  اإنَّها  حيث  الأمم؛  بناء  يف  ُت�صهم  التي 
رغبتها يف موا�صلة احلياة العامة، فعن طريقها يتم الرتابط، 
املختلفة،  واملعي�صية  احلياتية  واملــواقــف  اخلـــربات،  وتــ�ــصــارك 
كما اأنها جتعل ال�صمري »نحن« يعرب ب�صكٍل كبري عن حقيقة 

فعلية، واإن كانت لي�صت كذلك.
كما  اللون  ياأتي  للُهوية،  املـُـحــددة  ال�صابقة  للعوامل  واإ�صافة 
ا يف هذا ال�صياق؛ وذلك من  يذهب املوؤلف لي�صيف عن�صًرا مهمًّ
اأن  التي يوردها. غري  التجارب وال�صرديات  الكثري من  خالل 
املاُلحظ اأنَّ العرقية وارتباطها بلون معني يف ت�صاعد م�صتمر 
يف الآونة الأخرية، وهو ما مينح تعريف ال�صعب باأنه جمموعة 
من الأفــراد يتم تديدهم عن طريق اإرجاعهم جلد اأو �صلف 
م�صرتك بينهم، قد يكون متخياًل اأو واقعياً، منذ بداية التاريخ 
املكتوب لذلك ال�صعب، وجاهة كبرية يف هذا ال�صياق. فبالعودة 
اأنه ل  ال�صاأن جند  املهتمني بهذا  الأوروبيني  املفكرين  لبع�س 
يوجد اإجماع على هذه النقطة، حيث يوؤمن بع�صهم بنظرية 
اخللق الدينية، والتي تذهب اإىل اآدم وحواء وكل ما جاء بعدها 
الأخــرى،  دون  معينة  نظر  وجهة  تدعم  خمتلفة  روايـــات  من 
مبا فيها الطوفان البابلي. غري اأنه يف املقابل، جند اأن بع�س 
بني  التفريق  اإىل  ذهــب  لينبنتز  مثل  والفال�صفة  املفكرين 
اأن بع�س  اللغوي، كما جند  اعتمد على اجلانب  الأفــراد فقد 
النظريات تذهب اإىل اأن اأ�صا�س التفريق بني الب�صر يعتمد على 
ولي�صت  وال�صمات،  اللون  تــدد  فهي  اجلــغــرايف،  والبعد  املناخ 

متوارثة كما يذهب البع�س.
وجتدر الإ�صارة هنا، اإىل لفظة البيولوجيا، والتي اعتمد عليها 
الكثري من العلماء يف هذا ال�صياق، قد مت اخرتاعها يف العام 
1800م، يف اللغة الأملانية؛ ففي تلك الفرتة كان النقا�س حول 
طبيعة احلياة والتي اتخذت مكاناً لها �صمن التاريخ الطبيعي، 

دائراً حول الدور البيولوجي يف التق�صيم بني الب�صر.
واآثــار  انعكا�صات  من  تمله  مبا  الجتماعية  الطبقة  وتلعب 
تــدد  فــهــي  ــراد؛  ــ الأفــ ُهــويــة  ت�صكيل  يف  ــا  مــهــمًّ دوراً  خمتلفة 

الكثري  مــع  وتعاملهم  للحياة،  ونظرتهم  ــراد،  ــ الأفـ تــوجــهــات 
من الظروف احلياتية املختلفة. فالطبقة تعترب من الألوان 
الأربعة اأو التماوجات الأربعة يف العلوم الجتماعية التي تدد 
�صخي�صة الأفراد، وتوجهاتهم، ويف الكثري من الأحيان الأفعال 
التي يقومون بها. فمن املمكن للفرد يف هذا ال�صياق اأن ُيغري 
دينه، ويعتنق دينا جديدا، اأو يكون خارج هذه الأطر، كما اأنه 
من املمكن اأن يقوم بالكثري من علميات التجميل، واملحافظة 
على اجل�صد، غري اأنه من غري املمكن اأن يتخل�س من طفولته، 
اأن ولدتــه يف طبقة معينة  اأو جاذبة، ذلك  بائ�صة  كانت  مهما 
اليومية  التجارب  الكثري من  والنغما�س يف  الحتكاك،  تعني 
املختلفة، والدخول يف عالقات خمتلفة، ل ت�صبه بقية الطبقات 

اأو املجتمعات الأخرى.
اإىل  حتمي  �صبه  ب�صكٍل  للتطرق  الطبقة  عن  احلديث  يُقودنا 
لدى  درجــة كبرية وتــديــداً  اإىل  فهي  الثقافة؛  احلديث عن 
لأنَّ  الــعــوامــل؛  مــن  بالكثري  وتــتــاأثــر  تــوؤثــر  الجــتــمــاع،  علماء 
يف  احلــا�ــصــل  للخلط  احلـــال  هــي  كما  املــعــرفــة  لي�صت  الثقافة 
الرموز  تلك  اإىل  الثقافة  ت�صري  حيث  املجتمعات؛  من  الكثري 
من  الــفــرد  ي�صتبطنها  الــتــي  والتقاليد  والـــعـــادات  ــراف  ــ والأعـ
الفرد.  فيها  يعي�س  التي  للطبقة  ح�صيلة  هــي  التي  تربيته 
اختالف  وجــود  اإىل  كــثــرياً  يذهب  ال�صياق،  هــذا  يف  فاحلديث 
بــني الــ�ــصــلــوكــيــات والأخـــــالق ح�صب ثــقــافــة الــفــرد الــتــي جتد 
فعلى  الــعــادات.  تلك  منها  ي�صتمد  التي  الثقافة  يف  جــذورهــا 
مدى العقود املا�صية، قامت حروب باردة اأحياناً، وحروب نارية 
الأمد  املُزمن وطويل  التوتر  الأحيان بني هذا  الكثري من  يف 
يوؤثر على  ما  املختلفة لالأفراد، وهو  الثقافية  امل�صتويات  بني 
التعامل  وطريقة  واجلمالية،  الغذائية،  والأذواق  امل�صتويات 

الفردية.
ــذا الــعــمــل مبــقــطــع ُمــدهــ�ــس مــن ق�صيدة  ويــخــتــتــم املـــوؤلـــف هـ
ال�صهري  املــ�ــصــري  الــيــونــاين  الــ�ــصــاعــر  كــفــافــيــ�ــس  ق�صطنطني 
و�صول  اأن  اإىل  تــذهــب  والــتــي  الـــربابـــرة«،  بـــ»انــتــظــار  املعنونة 
الربابرة يعترب جزءا من احلل للكثري من امل�صكالت واملتاعب، 
وكما يف الق�صيدة التي تقبل الكثري من القراءات والتاأويالت 

املتعددة التي ت�صل اإىل ما ي�صبه ال�صراع بينها، جند اأن احلديث 
املختلفة.  وال�صروحات  الأقـــوال  من  الكثري  يقبل  الُهوية  عن 
يكمن يف  والــُهــويــة  الق�صيدة  بــني  املــ�ــصــرتك  الــقــا�ــصــم  اأن  غــري 
وجود تلك الأطر التي ُت�صجن فيها ال�صعوب، والأفكار امل�صبقة 
الأفــراد للكثري  ُت�صهم يف تهيئة  الأطــر(  املختلفة؛ فهي )هــذه 
تتنا�صب  ل  بدورها  تعترب  التي  وال�صيناريوهات  الأحــداث  من 
دائماً مع التحولت املختلفة. فمن الوهلة الأوىل تتقاذف اإىل 
الذهن الكثري من ال�صمات عندما يتم احلديث عن الربابرة، 
فمنها ما هو وح�صي، خارج الثقافة، وعنيف، ل يلتزم القوانني 
على  ت�صفي  التي  تلك  املختلفة،  احل�صارية  والــربوتــوكــولت 
الأفراد �صمة الثقافة والتح�صر. فعدم و�صول الربابرة اأحدث 
اجلميع  اأنَّ  ومنها  الق�صيدة-  -بح�صب  التغريات  من  الكثري 
ــداث  ــ يف الــقــ�ــصــيــدة عــلــى اأهـــبـــة ال�ــصــتــعــداد، ويف انــتــظــار الأحـ
انتظر لفرتة  اأو  الذي ينتظر  املاأ�صاوية، بدءا من المرباطور 
على  اأثــر  ما  وهــو  القوانني،  ل�صن  ال�صيوخ  جمل�س  مع  طويلة 
وجدوله  الإمرباطور  ا�صتيقاظ  توقيت  وعلى  القوانني،  و�صع 
اليومي، وهو ما ينطبُق على الكثري من الطبقات ال�صيا�صية يف 
جمتمع الق�صيدة التي كانت خمتبئة، وغري متاأهبة، ويف حالة 
مطبقة من ال�صكون والعماء. انتظار الربابرة وعدم و�صولهم 
بعد تاأكيد جنود احلدود اأوقف اخلطباء املفوهني عن اخلطب 
الع�صماء، واأعاد اجلميع اإىل بيوتهم وقد ا�صتبد بهم الغم وامللل، 
وبالتايل ل تعد احللول املرتقبة ممكنة احلدوث وعادت احلياة 
باإحداث  كفيٌل  و�صولهم  لأنَّ  ال�صابقة؛  ال�صاكنة  طبيعتها  اإىل 
املجتمع  عنا�صر  ا�صتنفار جميع  وعلى  احلياة،  على  التغيريات 
ول  �صاكنة  بقيت  التي  الُهوية  على  ينطبق  ما  وهو  املختلفة. 
لها،  بانعدام وجــود قطب مغاير  وذلــك  تغيري،  اأي  لها  يحدث 
اأو مهدد لها يف اأح�صن الأحوال؛ فالرببري بح�صب الت�صورات 
املتناقلة واملُعلبة قد يقلب حياة اأفراد املجتمع راأ�صاً على عقب، 
مغرياً بذلك خارطة القيم ال�صاكنة، حمتفظاً بالُهوية املوؤطرة، 
كما جند ذلك يف الواقع املعا�صر الذي يعترب مغايراً ملا �صبقه 
من املجتمعات؛ حيث جند ترا�صفاً كبرياً، وتعاي�صاً غري م�صبوق 
للهويات املختلفة يف الوقت الراهن؛ الأمر الذي يجعلنا ح�صب 
ب�صكل  الهويات  يف  التفكري  لإعــادة  ما�صة  بحاجة  الكاتب،  راأي 
ال�صعوب يف عال  العديد من  فيها  �ُصجنت  التي  والأطــر  عــام، 
التجارب  وتــنــوع  العمل،  �صياقات  واخــتــالف  باللغات،  مــزدحــم 
نهائية،  غري  هويات  بدورها  اأنتجت  التي  واملعي�صية،  احلياتية 

وغري مكتملة، قابلة للتحول يف اأي وقت.
---------------------------------------------

إعادة  تربطنا:  التي  "األكاذيب  الكتاب:   -
التفكير في الُهوية".

- المؤلف: كوامي إنتوني أبيا.
2018م،   ،Profile Books الــنــاشــر:   -

باإلنجليزية.
- عدد الصفحات: 256 صفحة.

* كاتب ُعماني
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األكل الجيني: علم السمنة والحقيقة حول الريجيم
يو جيليس

ة، هذا الكتاب المستخلص من قرابة العقدين من الزمن  منة ُمشكلة بسيطة وغير ُمهمَّ يعتبر الكثير من الناس حول العالم أنَّ السِّ
في مجال التغذية يهدف إلى تبيان العكس. وفي الحقيقة نعم، بالتأكيد يجب علينا األكل بطريقة ترشيدية، وأيضا يجب علينا أن 
نمارس بعض الحركة للحفاظ على الهيئة الصحية ألجسامنا، لكنَّ السؤال الحقيقي الذي يحاول الكاتب أن ُيجيبه في هذا الكتاب، هو: 
لماذا يأكل بعض األشخاص أكثر من اآلخرين؟ ولماذا يواجه بعض األشخاص صعوبة كبيرة في خسارة الوزن أكثر من أشخاص آخرين؟ 

ولماذا ثقافتنا توفر لنا اإلجابات السريعة غير المتخصصة والناقصة للتفسير العلمي من قبل ما يسمون بخبراء التغذية؟

م الكاتب يو بطريقة �صردية مو�صعة، وباأ�صلوب  ُيقدِّ
اإجابته عن مو�صوع معقد  فكاهي رائع يف حماولة 
اأن  التخمة« يو يجادل  جــدا، يف هذا كتابه »جينات 
والفوائد  الطعام،  ه�صم  وبيولوجيا  اجلينات  فهم 
على  للمقدرة  جدا  مهم  املتناول  للطعام  الغذائية 
�صحتنا  م�صتوى  وتــطــويــر  ال�صمنة  وبـــاء  جمابهة 
بطريقة فــعــالــة، هــذا الــكــتــاب يــطــرح اأفــكــارا رائــدة 
يف هـــذا املــجــال كــ�ــصــعــاع مــن �ــصــوء يف جمـــال مليء 

باملعلومات املغلوطة غري الدقيقة.
ي علمي من  فالكتاب يطرح دلئل مبنيَّة على تق�صِّ
ال�صتيعاب  و�صهلة  �صل�صة  بطريقه  خمت�س  عــال 
ب�صكل  يركز  الكتاب  هــذا  املتخ�ص�س.  غري  للقارئ 
اأ�صئلة: ملاذا بع�س النا�س ياأكلون ب�صراهة  عام على 
ومقدار اأكرب من اآخرين؟ وما ال�صبب الذي يجعل 
من اململكة املتحدة حيث يقطن الدكتور يو متلك 
الغربية؟ هذا لي�س  اأوروبــا  اأكرب مقا�س اخل�صر يف 
حول  كثرية  تفا�صيل  يتناول  ولكنه  حمية،  كتاب 
اأو ل  تعمل  قــد  ــاذا  وملـ مــن احلمية،  اأنـــواع خمتلفة 

تعمل بطريقة عملية وم�صيئة.
الكاتب جيلي�س يو خمت�س يف علوم اجلينات بخربة 
اأكـــرث مــن 20 عــامــا يف بــحــوث الــبــدانــة واجلــيــنــات 
وتكم العقل يف تناول الطعام، يو ح�صل على �صهادة 
�صاعدت  وبحوثه  كامربيدج  جامعة  من  الدكتوراه 
عــلــى الــكــ�ــصــف عــن مــ�ــصــارات وطــــرق تــكــم الــدمــاغ 
بتناول الطعام. بحوثه احلالية تركز ب�صكل عام على 
الدماغ يف تناول الطعام وكيفية  فهم كيفية تكم 
اختالف اآليه التحكم من �صخ�س اإىل اآخر، وكذلك 

تاأثري جيناتنا على عالقتنا مع الطعام واأ�صلوبنا يف 
الأمــرا�ــس  وحــدة  يف  موجود  يو  الدكتور  التغذية. 
املرتبطة بالتغذية واله�صم، ويعمل هنالك كباحث، 
كذلك يحمل زمالة من كلية ولف�صون حيث يعمل 
هناك كمدر�س اأي�صا. جيلي�س يو يعمل اأي�صا كمقدم 
وهو  الربيطانية،   BBC الـــ  لقناه  علمية  برامج 
ل يــحــب كــتــب احلــمــيــة الــغــذائــيــة ويــعــتــربهــا »اأنــهــا 
توؤمن اأجوبة �صريعة و�صهلة«، لكن العلم »ي�صتطيع 

الو�صول اإىل احلقيقة الفعلية من فوائد الطعام«.
ويرجح يو اأنَّ نظام احلياة احلديثة والبيئة الغذائية 
الوزن  اإنقا�س  اإىل  الوقت احلــايل وفــرت �صبيال  يف 
املاليني  املجتمع.  يواجهها  �صحية  مع�صلة  اأكــرب 
اأي وقــت  اأكـــرث مــن  الــوقــت احلـــايل  الب�صر يف  مــن 
م�صى يكرثون احلديث عن نظام الطعام ال�صحي 
واحلــمــيــة الــغــذائــيــة وكـــذلـــك املــنــتــجــات الــتــجــاريــة 
اخلا�صة باحلمية واإنقا�س الوزن مما جعلها قطاعا 

�صناعيا يقدر مباليني الدولرات.
يو ا�صتطرد يف بداية الكتاب ببع�س من الكت�صافات 
بعلوم  املتعلقة  العلمية  الــبــحــوث  مــن  امل�صت�صقاة 
اأنــه  املــثــال و�ــصــح  اجلــيــنــات والــتــخــمــة، فعلى �صبيل 
)الكلوري  الكالوري  من  �صبعة  ا�صتهالك  ومبجرد 
الطعام  من  امل�صتخل�صة  الطاقة  لقيا�س  وحدة  هي 
بزيادة  كافية  البيولوجي(  والأيــ�ــس  اله�صم  بعد 
الــــوزن اإىل 15 كــيــلــوجــرامــا خـــالل ثــالثــني عــامــا، 
ي�صعب  ال�صبب  ذلــك  لنف�س  اأنــه  بفكاهة  يــو  و�صح 
علينا معرفة مالمح الوجه لأ�صدقاء املدر�صة بعد 
لنلتقي  املــدر�ــصــة  انتهاء  بعد  ال�صنوات  اأبعدتنا  اأن 

ال�صباب. يو�صح يو احلقيقة  بهم م�صادفة يف عمر 
بــاأن وراثـــة الـــوزن هــي اإىل حــدٍّ مــا قريبة  املفاجئة 
اآلية توارث الطول. تدث يف كتابه عن �صعب  من 
البيمبا مــن �ــصــعــوب الــهــنــود احلــمــر املــتــاأ�ــصــلــني يف 
اأريزونا وجزر املحيط الهادي، الذين يعدون حاليا 
مــن اأثــقــل النا�س واأكــرثهــم وزنــا يف الــكــوكــب، فهم 
�صمينون لأن جيناتهم تطورت خالل مئات ال�صنوات 
ليتمكنوا من التكيف على قلة الطعام يف الأحــوال 
اإل  حياتهم  منــط  تغري  مــن  الــرغــم  على  القا�صية. 
الرغم من  اأن تركيبتهم اجلينية ل تتغري؛ فعلى 
اإل  الــعــ�ــصــور احلــديــثــة،  املعي�صة يف  اأ�ــصــلــوب  تــطــور 
اأنهم ما زالوا بدينني بع�س ال�صيء مقارنة بالب�صر 
البدانة  لنف�س جينات  وراثتهم  ب�صبب  العتياديني 
قله  خــطــورة  مــن  لتقيهم  اأ�صالفهم  احتواها  التي 
البيمبا مثال  القا�صية، ف�صعب  الظروف  الطعام يف 
ل�صتهالك  كب�صر  اهتمامنا  اأن  على  ووا�ــصــح  حــي 
يف  ت�صكلت  �صفة  احلقيقة  يف  هــي  للنجاة  الــطــعــام 
بع�س  فكون  اجليني،  التطور  من  ال�صنني  ماليني 
الأفراد اإىل حدٍّ ما فوق املعدل الطبيعي للبدانة هو 
بالفعل ردة فعل طبيعية تطورت خالل فرتة زمنية 

طويلة.
لي�صوا  الـــبـــدنـــاء  الأ�ــصــخــا�ــس  اأن  الــكــاتــب  ــو�ــصــح  ُي
يف  فهم  �صيئني،  اأو  ك�صالء  اأو  م�صتهلكني،  اأخالقيا 
اأزيل مع تركيبتهم البيولوجية  احلقيقة يف �صراع 
يف بــيــئــة غــذائــيــة تــغــريت بــطــريــقــة جــذريــة خــالل 
الــثــالثــني �ــصــنــة املــنــ�ــصــرمــة، فــهــو ل يــزعــم مــزعــم 
بع�س النا�صطني البدناء باأن البدانة �صيء ي�صتحق 

طالل اليزيدي *
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احلفاوة، فهو وا�صح جدا ب�صكل قطعي باأن البدانة 
كاأمرا�س  ال�صحية،  املخاطر  من  الكثري  ت�صتقطب 
الــقــلــب، والــ�ــصــكــري، والــ�ــصــرطــان، لــكــنــه حـــذر من 
ا�صتعجال احلكم على امل�صابني بالتخمة، ول يتوانا 
البي�س«  ال�صن  بـ»كبار  اأ�صماهم  من  على  احلكم  يف 
اإمرباطوريات من ماليني  بناء  الذين متكنوا من 
الــدولرات يف جمال التغذية املبنية على معلومات 
�صاحبة، فتناولها يف كتابه واحداً تلو الآخر. فهوؤلء 
ال�صخ�صيات يزعمون اأنهم ميتلكون حال لكل �صيء، 
حمية  يف  واملتمثلة  غذائية  حميات  مــن  فحلولهم 
الــربوتــني،  حمــتــوى  يف  العالية  واحلمية  الباليو، 
الغذائية  واحلمية  القمح،  مــن  اخلالية  واحلميه 
النباتية، والنظام الغذائي ال�صحي، كلها معلومات 
علمية  قــاعــة  اأي  لها  تــوجــد  ل  متال�صية  متفككة 
مبنية على معلومات م�صتق�صاة من بحوث علمية 
لي�س  احلميات  هــذه  بع�س  اأن  يو  و�صح  جتريبية. 
فقط مبنيا على قاعدة علمية خاطئة فح�صب، لكنه 
فكاتب  وحتمية،  جــادة  مبخاطر  يت�صبب  قد  اأي�صا 
معجزة الـ "ph" كتاب ين�سُّ على حمية غذائية 
 ph تعتمد على �صرب ماء مب�صتوى معتدل من الـ
باملعجزة  اأ�صبه  جديدا  غذائيا  منطا  يعر�س  الــذي 
لعالج ال�صرطان ل يحمل اأي �صهادة طبية وتعر�س 
للمحاكمة و�صجن يف الفرتة التي كان يو يكتب فيها 

هذا الكتاب.
ا من ارتفاع ما يعرف  ح الكاتب اأنه َقِلق جدًّ كما ُيو�صِّ
بالـ  orthodoxies اخلوف من الإ�صراف يف 
الأكل، امل�صابون بهذا الهو�س معنيون باأ�صلوب غاية 
هذا  طعامهم،  طبق  يف  يوجد  ما  حــول  التفاين  يف 
الهو�س بالفعل يقل�س ب�صكل كبري من تنوع الطعام 
املوجود يف احلمية، وعندما تك�صر قاعدة الأكل هذه 
املعتمدة على تقلي�س حجم احلمية تقود اإىل دائرة 
من الإحباط والكاآبة اأو ا�صطرابات اأخرى يف تناول 

الطعام.
و�صح يو اأن التكنولوجيا تلعب دورا كبريا مل�صاعدتنا 
على الن�صباط حلمية غذائية معينة للتمكن من 
�صوف  التكنولوجيا  الأقـــل  على  اأو  الـــوزن،  خ�صارة 
تلعب دورا بارزاً م�صتقبال؛ ففي جتربة اأخرى قام 
بها يو على نف�صه ثبت جهاز داخليًّا لقيا�س م�صتوى 
التي  الأجــهــزة  الــدم، متاما مثل تلك  اجللوكوز يف 
قبل  من  الــدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  لقيا�س  ت�صتخدم 

خالل  من  يو  ولحــظ  ال�صكري،  مبر�س  امل�صابني 
ــ�ـــس ملــجــمــوعــة مـــن الأطــعــمــة  جتــمــيــع بــيــانــات الأيـ
خمتلفة  بطريقة  يــتــجــاوب  ج�صمه  بـــاأن  املختلفة 
ن�صبًة اإىل الطعام املتناول، فعلى �صبيل املثال لحظ 
يو اأن الأرز الأبي�س يت�صبب يف زيادة حادة يف ن�صبة 
الأبي�س. كانت هذه  ال�صكر يف دمه مقارنة باخلبز 
اخلبز  اأن  بديهيا  توقع  لأنــه  ليو  �صادمة  معلومة 
يحتوي على ن�صبة عالية من ال�صكر مقارنة بالأرز، 
الــدم  يف  ال�صكر  م�صتوى  يف  احلـــادة  الــزيــادة  ب�صبب 
ــالأرز الأبــيــ�ــس كـــان �ــصــبــبــاً كفيال  عــنــد تــنــاول يــو لــ
اأن  يو  يتوقع  الأبي�س.  الأرز  تناول  عن  يو  لتوقف 
التكنولوجيا م�صتقبال �صوف يكون لها دور كبري يف 
التغذية ويف هيكلة حمية غذائية خا�صة لأ�صخا�س 
بعينهم؛ فعلى �صبيل املثال يتوقع يو اأنه من املمكن 
ــنـــاول الــطــعــام،  ــصـــورة قــبــل تـ مــ�ــصــتــقــبــال الــتــقــاط �ـ
ال�صطناعي  والــذكــاء  اخلــوارزمــيــات  وبــا�ــصــتــخــدام 
�صنتمكن من التعرف على تاأثري تلك الوجبة على 
يف  ال�صكر  وم�صتوى  قلبنا  دقــات  ومعدل  اأج�صامنا 
يتطلب  اأنــه  و�صح  يو  لكن  الوجبة،  تلك  بعد  الــدم 
الكثري والكثري من املعلومات الغذائية لنتمكن من 

الو�صول اإىل تلك املرحلة.
وثائقيا عن  فيلما  اأنتج  ا  اأي�صً ــه  اأنَّ كتابه  يو يف  ذكر 
 "clean eating" الغذاء ال�صحي النظيف
تطرق فيه اإىل اأن�صاف احلقائق من قبل الغذائيني 
اأ�ص�س  على  مبنية  غري  غذائية  حلميات  امل�صوقني 
علمية، فهذه احلقائق املغلوطة تلقى �صدى وا�صعاً 
قــبــل بع�س  الجــتــمــاعــي مــن  الــتــوا�ــصــل  �صبكات  يف 

ال�صخ�صيات املوؤثرة يف جمال التغذية. و�صح يو اأنه 
فتح �صفحة يف موقع الن�صتجرام قام من خاللها 
ذات يوم قام  والتغذية.  بالطعام  تتعلق  برفع �صور 
برفع �صورة لوجبة فطور تتوي على قطعة من 
 ٪10 يقارب  ما  ال�صورة خ�صر  تلك  ب�صبب  النقانق، 
من متابعني ب�صبب املعلومات املغلوطة التي تتجول 
النقانق  بــاأن  الجتماعي  التوا�صل  �صبكات  واقــع  يف 

من الوجبات غري ال�صحية متاما.
باإلقاء حما�صرات على  اأنَّ يو يقوم  ومن الطرائف 
طالب اجلامعة حايف القدمني مما ي�صاعد طالبه 
عال  يف  مميزا  يكون  اأن  يحاول  فهو  تــذكــره،  على 
معقد من العلوم، يو اأي�صا يجرب بع�صا من جتاربه 
على نف�صه اأي�صا، ففي برنامج وثائقي حديث قدمه 
يف قناة البث الربيطانية BBC بعنوان »ثق بي.. 
اأنا دكتور«، تدث يف كتابه اأنه خالل هذا الربنامج 
الــلــحــوم، فحدثت  مــن  غــذائــيــة خالية  بحمية  قــام 
 10 التغريات اجلذرية فقد تخل�س من  بع�س  ليو 
اأرطٍل فقط با�صتخدام هذه احلمية، كذلك م�صتوى 
الكول�صرتول يف الدم تناق�س ب�صكل كبري. يو يوؤمن 
بــاأنــه يجب على كــل اأحـــد اأن يــجــرب هــذا الــروتــني 
الغذائي ولو ملرة واحدة. وبناًء على هذه التجربة، 

قلل يو من معدل تناوله للحوم مبقدار الن�صف.
والطرائف  بالق�ص�س  املليء  ال�صيق  الكتاب  هذا  يف 
والتجارب العلمية، متكن يو من نقل �صورة حقيقية 
على  بناء  ال�صحية  واحلمية  الغذائية  الفوائد  عن 
قواعد علمية حقيقية م�صتقاة من علوم جتريبية 
املغلوطة.  الغذائية  املعلومات  دح�س  من  ليتمكن 
يختم يو كتابه بقوله »اإنه على ال�صخ�س اإذا ما اأراد 
اأن يخ�صر وزنه اأن يبحث عن حمية غذائية تالئم 
ج�صمه، كذلك يجب علينا عدم اخلوف من الطعام. 
يف  ن�صرف  ل  اأن  علينا  لكن  نحبه  اأن  علينا  يجب 
العلوم  بني  وا�صح  ج�صر  هو  الكتاب  هــذا  تناوله«. 

املعقدة واحلياة اليومية. �صوف يغري حياتك رمبا.
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التكنولوجيا واألخالق والسياسة.. تحديات جديدة
مجموعة مؤلفين

ب الحاسوُب واإلنترنت وربُط ماليين الحواسيب عبر العالم ببعضها -إضافة إلى الجواالت وآالت التصوير والمستشعرات ووسائل التواصل االجتماعي- في أكبر تغيير  تسبَّ
ا ال تتجاوز ثالثة عقود، وأدى إلى نشوء كّم ال يكاد يحصى من البرامج واألنظمة  ثقافي واجتماعي في تاريخ اإلنسانية الطويل. حدث هذا التغيير في فترة زمنية قصيرة نسبّيً
والتطبيقات الحاسوبية التي أصبحت تحّل محّل اإلنسان في مجاالت كثيرة. وتطورت تكنولوجيا اإلنساالت حتى كادت اإلنسالة -كلمة منحوتة من »إنسان« و«آلة« للداللة 
على الـ robot- تحل محل اإلنسان في كثير من واجباته العملية. وتطورت الشبكة العنكبية ذاتها إلى جيل جديد من االرتباط الشبكي يتيح التفاهم مباشرة بين األجهزة 
المرتبطة ببعضها البعض، بدالً من التفاهم الحالي بين اإلنسان والحاسوب والجوال عبر شبكة اإلنترنت العالمية. يوفر هذا التطور التكنولوجي المعلوماتي إمكانيات 

كبيرة لإلنسان، ويحتوي في الوقت نفسه على مخاطر جسيمة عليه.

واملــراكــز  الفال�صفة  بــال  ي�صغل  ال�صريع  التكنولوجي  الــتــطــور  هــذا  و�ــصــار 
ورجـــال   )Think Tanks( الــفــكــريــة  اخلــــربات  ومــوؤ�ــصــ�ــصــات  البحثية 
الــ�ــصــيــا�ــصــة. مــن هـــذه املــوؤ�ــصــ�ــصــات »جمــلــ�ــُس ال�ــصــتــقــامــة« الـــذي يــراقــب اأداء 
اأنتورب، عا�صمة اجلزء الناطق باللغة  املجل�س البلدي واملوظفني يف مدينة 
الهولندية يف بلجيكا، والذي عقد بتاريخ 12 يونيو 2019 موؤمتًرا يف مدينة 
اأنتورب بعنوان »التكنولوجيا والأخالق وال�صيا�صة.. تديات جديدة«، ن�صرت 
الأبحاث املقدمة فيه يف كتاب �صم بني دفتيه م�صاركات اأربعة ع�صر خبرًيا يف 

ق�صايا احلا�صوب والإنرتنت والأمن الرقمي وتكنولوجيا املعلومات.
يغت ف�صول الكتاب بعناية فائقة لأن الغر�س من املوؤمتر والكتاب كان لفت  �صِ
نظر املواطنني اإىل نتائج التطور التكنولوجي يف جمال احلا�صوب والتوا�صل 
عرب الإنرتنت على حريتهم ال�صخ�صية وعالقاتهم القت�صادية والجتماعية 
من جهة، وتقدمي املعلومة الراهنة وروؤية جديدة لل�صا�صة و�صناع القرار من 
احلالة  مــع  تتوافق  جــديــدة  قــوانــني  و�صن  القائمة  القوانني  مراجعة  اأجــل 
عند  يتوقف  لأنــه  وثيقة  الكتاب  اأخـــرى.  جهة  مــن  اجلــديــدة  التكنولوجية 
وبرامج  والإنرتنت  احلا�صوب  جمال  يف  ال�صريع  التكنولوجي  التطور  نتائج 
التوا�صل ب�صكل عام على املنظومة الثقافية والأخالقية لل�صعوب يف ظل عجز 
احلكومات واملوؤ�ص�صات الت�صريعية فيها على مواكبة هذا التطور التكنولوجي 
ال�صريع ت�صريًعا وتقنيًنا. فقانون اخل�صو�صية البلجيكي -على �صبيل املثال- 
يعاقب، �صاأنه يف ذلك �صاأن معظم قوانني العال املماثلة، على ن�صر معلومات 
ذات طابع خ�صو�صي عن �صخ�س اآخر. لكن مفهوم اخل�صو�صية تغري كثرًيا 
التوا�صل  بــرامــج  مــن  واأخــواتــهــمــا  و»الإنــ�ــصــتــجــرام«  »الفي�صبوك«  ع�صر  يف 
اخلا�صة  حياتهم  عن  كثرية  معلومات  فيها  النا�س  ين�صر  التي  الجتماعي 
وماأكلهم  ملب�صهم  وحتى  ال�صخ�صية  ومغامراتهم  العاطفية  وعالقاتهم 
الــتــي ل تــرتك جمــاًل  الــيــومــي، ويــعــززون ذلــك بال�صور والأفــــالم امل�صجلة 
للخيال؛ بحيث ل يعد هذا القانون ين�صجم مع التغريات التي طراأت على 

فهم النا�س للخ�صو�صية اليوم وعلى تعاطيهم احلايل لها.
التكنولوجيا والأخالق  العالقة بني  الكتاب مع بع�صها حول  تلتقي ف�صول 
الكتاب  ف�صول  تــوم  كبرية  حمــاور  اأربــعــة  يف  اختزالها  وميكن  وال�صيا�صة. 
الــعــروج عليها، عند  املــراجــعــة. واأتــوقــف، قبل  اأعــر�ــس لها يف هــذه  حــولــهــا، 
مقدمة حمافظ مدينة اأنتورب ورئي�س حزب )التحالف الفلمنكي اجلديد( 
اأكرب اأحزاب بلجيكا، الذي قدم للكتاب مبقدمة األقاها اأثناء افتتاحه املوؤمتر.

توقف حمافظ مدينة اأنتورب يف مقدمته عند مقولة الإمرباطور الروماين 
»َوِرثــُت  املــوت:  �صنة 14 ميالدية- وهو على فرا�س  اأغ�صط�س -تــويف  ال�صهري 
املــقــولــة، التي  َمــرَمــر«. »ت�صري هــذه  ــُت مدينًة مــن  ثــ َحــَجــر، وَورَّ مدينًة مــن 
ميدح اأول اإمرباطور روماين نف�صه فيها، اإىل اأهم اخرتاع يف الإمرباطورية 
اأو  اخَلَر�َصاَنة  اأي   ،  "opus caementicium الـ  الرومانية وهو 
الباطون، وهو مادة مكونة من الأ�صمنت والرمل واملاء بالإ�صافة اإىل ح�صى 

باأحجام خمتلفة. اأدى ا�صتعمال هذه املادة املطرد اإىل بناء مدن كبرية و�صعت 
متما�صكة  جمتمعات  يف  �صكانها  توحيد  وهــو  األ  كبري  تــدٍّ  ــام  اأمـ حكاَمها 
اأوربا القدمية،  واإدارتها بطريقة فعالة. »كانت روما هي الأمنــوذج الأول يف 
وكانت قرطبة الإ�صالمية«، اإبان حكم الأمويني »الأمنوذج الأوروبي الأول يف 
الع�صور الو�صطى«. واإذا كان بناء املدن يحتاج اإىل مواده وهي هنا اخَلَر�َصاَنة 
اأو الباطون، فاإن بناء املجتمعات وتنظيم العالقات بني املواطنني غري ممكن 
بدون و�صائل التوا�صل التي تطورت عرب التاريخ ببطء قبل اأن تعرف القفزة 
والآلت  والطائرات  وال�صيارات  املحركات  اخــرتاع  اإىل  و�صوًل  الأخــرى  تلو 
والهاتف. و»جاء اخرتاع احلا�صوب والإنرتنت ليحدث اأكرب تغيري يف العال؛ 
وتطورت الإنرتنت ذاتها اإىل جيل جديد: اإنرتنت الأ�صياء، التي �صارت تربط 
مليارات احلوا�صيب واجلوالت والكامريات وامل�صت�صعرات والإن�صالت واأدوات 
اإىل  التفاهم بينها دومنا حاجة  الذكاء ال�صطناعي ببع�صها بع�س«، وتتيح 
والأدوات كما هي  الأجــهــزة  مــا يتحكم يف هــذه  مــا يف مكان  وجــود م�صتعمل 
بقاء  ب�صرورة  منوًها  املحافظ  وختم  التقليدية.  الإنــرتنــت  يف  عليه  احلــال 

الإن�صان متحكًما يف هذا التطور يف جميع احلالت. 
تعالج الكاتبة ناتايل دوماري، الإطار يف »اتاد املدن والبلديات الفلمنكية«، 
ال�صائكة  »العالقة  عند  وتتوقف  والأخـــالق،  التكنولوجيا  ق�صية  بحثها  يف 
يف  املتزايدة  التطبيقات  اأن  وتــرى  اخل�صو�صية«،  وقانون  التكنولوجيا  بني 
بالتايل  وجتعل  بع�س  بع�صنا  مــع  توا�صلنا  عملية  »ت�صهل  الرقمي  الــعــال 
»اأو ق�صم كبري منها«  اأن هذه التطبيقات  حياتنا مريحة«. وعلى الرغم من 
عنا،  كثرية  معلومات  خاللها  من  نقدم  »فاإننا  وجمــاين،  ال�صتعمال  �صهل 
ب�صعور اأو بدون �صعور«. وت�صيف الكاتبة اأن جمانية هذه الربامج اأمر غري 
واقعي وغري �صحيح »لأننا ندفع ثمنها غالًيا ببياناتنا اخلا�صة وبالتحديد 
من خالل �صلوك ا�صتعمالنا لالإنرتنت، ومن خالل عالمات الإعجاب التي 
تديد  م�صاركة  ومــن  ردود  ن�صر  خــالل  ومــن  الأن�صطة،  بع�س  عند  ن�صعها 
العمالقة  الإنــرتنــت  �صركات  يجعل  ما  وهــذا  ــرى«.  اأخـ تطبيقات  مع  املوقع 
مثل جوجل وفي�صبوك واأمازون يعرفون الكثري عنا، »ال�صيء الذي يجعلهم 
ميلكون �صلطات كثرية« ميار�صونها علينا دومنا �صعور منا. ذلك اأن البيانات 
مــعــرفــة معطياتنا  مــن  اأ�ــصــحــابــهــا  »متــكــن  عــنــا  الأدوات  هـــذه  الــتــي جتمعها 
الدميوغرافية واهتماماتنا وخياراتنا ورغباتنا و�صلوك �صرائنا«. وهذا يجعل 
»اإن  اإلينا بطريقة فعالة. وت�صيف الكاتبة:  ال�صركات املنتجة توجه دعايتها 
البيانات ت�صاعد على تطوير خوارزميات للتحكم يف �صلوكنا عرب الإنرتنت؛ 
عند  الكاتبة  وتتوقف  اإلــيــهــم«.  بالن�صبة  جــًدا  ثمينة  بياناتنا  تعترب  لذلك 
يف  خطرها  يكمن  التي  اأناليتيا«،  »كامربيدج  الإجنليزية  ال�صركة  ف�صيحة 
التوا�صل  و�صائل  يف  واخل�صو�صية  التكنولوجيا  بــني  ال�صائكة  العالقة  اأن 
�صلوكنا  )معرفة  التجارية«  الأهــداف  على  تاأثريها  يقت�صر  »ل  الجتماعي 
الفكرانية  قناعاتنا  يف  التحكم  اإىل  يتجاوزه  »بــل  فــيــه(،  للتحكم  ال�صرائي 

دعاية  تقدمي  خــالل  من  النتخابي  �صلوكنا  يف  للتحكم  احلزبية  وخياراتنا 
�صيا�صية اأحادية لنا م�صفوعة باأخبار زائفة«.

وتختم الكاتبة ف�صلها املثري بالقول »اإن التكنولوجيا لي�صت حيادية ولي�صت 
رت  بدون ِقَيم«؛ لأننا اأمام ظاهرة »التكنولوجيا املقنعة«، وهي تكنولوجيا ُطوِّ
ويف  الإنـــرتنـــت-  -م�صتعمل  امل�صتعمل  �صلوك  يف  التحكم  بــهــدف  خ�صي�َصا 
التحول  هذا  تقود  قوية  »حكومة  التحدي  هذا  يتطلب  الفكرانية.  قناعاته 
الرقمي«، ولي�س حكومة ل مبالية نظًرا لنتيجة ذلك التحكم التكنولوجي يف 

العقول، عن ُبعد، على الأمن القومي للدول.
وتتوقف الكاتبة كارين دي كراكر اخلبرية يف تطبيق التكنولوجيا الرقمية 
من اأجل �صالمة املدن، عند البعد الأخالقي لتطبيق التكنولوجيا الرقمية 
م�صروع  م�صاركتها  يف  وقّيمت  ال�صكنية.  الأحــيــاء  م�صتوى  على  وا�صع  ب�صكل 
»املنطقة الذكية يف اأنتورب«، وهو م�صروع جتريبي واأمنــوذج ملا �صتكون عليه 
مدينة الغد، يقت�صر تطبيقه على حّي واحد من اأحياء مدينة اأنتورب »كما 
 Imec City( تن�ص�س الكاتبة. طورت هذا امل�صروع �صركة تمل ال�صم
ل�صم  حماكاة  وال�صم  الأ�صياء«.  ملدينة  اإميــك  »�صركة  اأو   )of Things
 )Internet of Things( وهـــو الإنـــرتنـــت،  مــن  اجلــديــد  اجلــيــل 
تكنولوجيا  تطبيق  فح�س  اإىل  امل�صروع  هــذا  »يهدف  الأ�ــصــيــاء«.  »اإنــرتنــت  اأو 
»اإنرتنت الأ�صياء » الرقمية التي جتعل املدينة تعمل ب�صكل اأف�صل من خالل 
معلومات  التكنولوجيا  هذه  »جتمع  الكاتبة:  وت�صيف  الكثرية«.  تطبيقاتها 
داخل  تنقلنا  بحركة  املتعلقة  املعلومات  منها  ذكية،  بطريقة  كثرية  وبيانات 
املدينة اأو بنوعية الهواء فيها، ثم ُتوظف هذه املعلومات والبيانات املجموعة 
بطريقة ذكية يف تطوير �صيا�صة بلدية مالئمة«. مثاًل: متنع مدينة اأنتورب 
دخول ال�صيارات اإليها التي تنبعث منها غازات نتيجة لالحرتاق يف املحرك 
بن�صبة اأكرث من الن�صب امل�صموح بها يف املعايري التي اأقرها التاد الأوروبي 
ــي  الأوروبــ املــعــيــار  مــن  ابــتــداء  )الآن:  الــتــلــوث  مــن  والبيئة  الــهــواء  حلماية 
»اإنرتنت  تكنولوجيا  تطبق  املخالفني،  وتغرمي  القانون  هــذا  ولتطبيق   .)4
الأ�صياء« من خالل ربط الكامريات وامل�صت�صعرات املركبة يف كل مكان داخل 
املف�صلة؛ بحيث  املدينة  املالكني وخريطة  وبيانات  ال�صيارات  ببيانات  املدينة 
ُي�صنع لكل �صيارة تدخل املدينة ملف رقمي يبني �صنة ت�صنيعها ونوع الوقود 
وجميع  مالكها  وا�ــصــم  بــه  امل�صموح  الــغــازات  انبعاث  ومعيار  فيها  امل�صتعمل 
عدد  ح�صاب  اأجــل  مــن  مماثل  رقمي  ــراء  اإجـ اتخذ  لقد  ال�صخ�صية.  بياناته 
املواطنني الذين يعربون ممرات امل�صاة عند ا�صتعال ال�صوء الأحمر. »يهدف 
عدد  معرفة  اإىل  �صوارع  خم�صة  تقاطع  عند  املتخذ  التجريبي  الإجــراء  هذا 
املخالفني والتوقيت الذي تكرث املخالفات فيه وبالتايل الأ�صباب الداعية اإىل 
املخالفات وهذا كله بهدف اإعادة النظر يف و�صعية ذلك التقاطع و�صن �صيا�صة 
مرور منا�صبة توؤدي اإىل التاأثري يف �صلوك امل�صاة« تكون مبثابة حل للم�صكلة 
القائمة باإزالة اأ�صبابها. ل تكمن امل�صكلة يف البحث عن حلول منا�صبة مل�صاكل 
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جميع  بيانات  ت�صجيل  يف  بــل  الأحــمــر،  ال�صوء  جتاهل  مثل:  واجـــب؛  حلها 
املارين عرب ارتباط جوالتهم، تلقائيًّا، بامل�صت�صعرات التي ترتبط بالكامريات 
والربامج والتطبيقات التي طورت من اأجل ذلك والتي ترتبط كلها ببع�صها 
من خالل تكنولوجيا »اإنرتنت الأ�صياء«. »وهذا يطرح اأ�صئلة م�صروعة تتعلق 
الذي هو من جهة �صروري  امل�صروع«  لهذا  الأخالقي  والبعد  باخل�صو�صية 
لتطوير اأداء املوؤ�ص�صات البلدية من خالل �صيا�صات مبنية على بيانات دقيقة 
اأهــم مكت�صباتهم يف  املواطنني يف واحــد من  اأخــرى مي�س  للغاية، ومن جهة 
ال�صخ�صية واحلفاظ على اخل�صو�صية وحمايتها  الع�صر احلديث: احلرية 

من ال�صتغالل.
احلماية  ل�صركة  التنفيذي  املدير  اآفــرمــات  فــان  بــول  جــان  الكاتب  ويتطرق 
G4S -فروع بلجيكا وفرن�صا ولوك�صمبورج واملغرب- يف درا�صته اإىل توظيف 
يف  ا  خ�صو�صً الأ�صياء«  و»اإنــرتنــت  عموًما  والإنــرتنــت  الرقمية  التكنولوجيا 
فح�صب،  الغرب  يف  احلكومات  �صالحية  من  تعد  ل  التي  الأمنية  الق�صايا 
 G4S بل ت�صرتك يف اإدارتها �صركات تنتمي اإىل القطاع اخلا�س مثل �صركة
جعل  اأجــل  -مــن  »يقوم  الإن�صان  بــاأن  التقرير  من  الكاتب  ينطلق  وغــريهــا. 
اأ�ــصــراره«.  بجميع  لها  يبوح  لأنــه  للتكنولوجيا  بال�صت�صالم  اأ�صهل-  حياته 
اأعلى  من  تتدحرج  عندما  الثلج  بكرة  الرقمي  التطور  هذا  الكاتب  ويقارن 
اأثناء  منحدر جبل ثلجّي، فتبداأ �صغرية ثم يزداد حجمها وثقلها وتاأثريها 
ال�صخ�صية،  وبياناتنا  مبعلوماتنا  الآخرين  �صاركنا  »كلما  يقول:  الدحرجة. 
تعودنا  وكلما  امل�صاركة؛  التي جننيها من هذه  الفوائد  ن�صبة  ت�صاءلت  كلما 
على ذلك، كلما تراجع تفظنا على هذا التطور«. وي�صيف: »لقد اأ�صبحت 
امل�صرّية  الطائرات  و�صارت  مكان،  كل  يف  من�صوبة  وامل�صت�صعرات  الكامريات 
ن�صاهد،  ماذا  بال�صبط  يعرف  التليفزيون  و�صار جهاز  فوقنا جميًعا،  تطري 
حياتنا،  اجلـــوالت  اأ�صبحت  لقد  ن�صاهد«.  الــوقــت  مــن  وكــم  ن�صاهد،  ومتى 
واأ�صبحنا نرّكب التطبيق تلو الآخر من اأجل تنظيم حياتنا وجعلها مريحة، 
»ولكن هذه التطبيقات اأ�صبحت تقودنا قوًدا وتتحكم يف حياتنا تكًما بحيث 
حان الوقت للتاأمل اأخالقًيا يف نتائج هذه التكنولوجيا الرقمية، التي تراقبنا 

عن كثب، علينا«.
ويتوقف الكاتب يف درا�صته عند مفهوم حق تقرير امل�صري ويدعو اإىل »ربطه 
الــدائــم مبــبــداأ حــريــة الإنــ�ــصــان الــفــرديــة الــتــي متكنه مــن التقرير وتديد 
وي�صتح�صر  املجتمع«.  يف  يعي�س  اأن  خاللها،  من  هــو،  يريد،  التي  الطريقة 
الفردية -اللذين ن�س عليهما  امل�صري ومبداأ احلرية  اأن حق تقرير  الكاتب 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�صان- اأ�صا�صان تفرعت عنهما جمموعة كبرية من 
احلقوق الأ�صا�صية. »واإذا كان مبداأ حرية الإن�صان الفردية يركز على حماية 
الفرد من تدخل احلكومات وال�صركات والأفراد الآخرين يف حياته، فاإن حق 
ال�صلطة  ميلك  واأنــه  را�صد  الإن�صان  بــاأن  التقرير  على  يركز  امل�صري  تقرير 
ملمار�صة حرياته«.  التي يراها منا�صبة  الطريقة  التقديرية بحيث يقرر هو 
التكنولوجيا  يجعل  اليوم  الواقع  لأن  كبرية  اأن هذه مع�صلة  الكاتب  ويرى 
هي التي تقرر بدًل من الإن�صان دون اأخذ موافقته يف ذلك. وهذا باٍد للعيان، 
لي�س يف الأمور احلياتية الب�صيطة ن�صبًيا مثل توظيف التكنولوجيا الرقمية 
وامل�صت�صعرات يف ادخار ا�صتهالك الطاقة )كادخار كهرباء الإنارة يف الأماكن 
ا.  اأي�صً امل�صريية  الق�صايا  اأحد( فح�صب، بل يف  التي ل مير منها  العمومية 
وقوع  عند  فعله  ينبغي  الــذي  ما  اآلية  بطريقة  ُتقاد  �صيارة  تقرر  كــاأن  مثاًل 
ا�صتعال  اأثناء  اثنني ممر م�صاة  �صخ�صني  تفاديه عند عبور  حــادث ل ميكن 
من  بـــدًل   « ال�صيارة  يف  املتحكمة  التكنولوجيا  تــقــرر  هــل  الأحــمــر.  الــ�ــصــوء 
تقرر  اآخــر: هل  بكالم  ت�صطدم؟  ال�صيارة، ومبن ل  ت�صطدم  « مبن  ال�صائق 
يبقى على  الثنني ميوت ومن منهما  ِمن  َمن  التكنولوجيا يف هذه احلالة 
هذا  تواكب  ل  الوطنية  القوانني  اإن  بالقول  الكاتب  ويختم  احلــيــاة؟!  قيد 
واخلا�صة  العامة  احلياة  يف  تغّوله  تراقب  ول  الهائل  التكنولوجي  التطور 
للنا�س. ويرى الكاتب اأن الإجراء الذي يقوم به مطورو الربامج احلا�صوبية 
والتطبيقات الرقمية امل�صتعملة يف اجلوالت -اأي طلب موافقة امل�صتعمل قبل 

لأنه  ناق�س وم�صلل؛  اإجــراء  تركيبها يف جواله-  اأو  على حا�صوبه  تن�صيبها 
الفردية  حريته  على  والتطبيقات  الربامج  تلك  نتائج  للم�صتعمل  ي�صرح  ل 
وحقه يف تقرير م�صريه. لذلك يقرتح ا�صتبداله باإجراء »املوافقة امل�صتنرية« 
التي قد  املخاطر  �صرح جميع  يقت�صي  والــذي  الطبي،  املجال  به يف  املعمول 
تنتج عن اإجراء عملية جراحية ما للمري�س؛ بحيُث يوافق هذا الأخري على 
اإجراء العملية اجلراحية عليه بناء على تلقيه جميع املعلومات املتعلقة بها. 
فيمار�س ال�صخ�س املري�س املعني بالأمر حقه يف تقرير م�صريه ويوافق، بناء 
اخل�صوع  يرف�س  اأو  للعملية،  خ�صوعه  على  م�صبًقا،  له  املقدمة  املعلومات 
لها على بينة من الأمــر. وي�صتنتج الكاتب باأنه »ل حق تقرير م�صري بدون 
الإنــ�ــصــان  ا�صتعمال  على  ذلــك  �صحب  اإىل  بــقــوة  ويــدعــو  م�صتنرية«  مــوافــقــة 
على  ت�صتع�صي  اأ�صبحت  التي  ملنتجاتها  وا�صتهالكه  الرقمية  للتكنولوجيا 

احل�صر والرتوي�س.
ــرر الــكــتــاب ديــــرك كــولــري املــديــر الــتــنــفــيــذي الأ�ــصــبــق ل�صركة  ويــتــاأمــل حمـ
اآند جون�صون، اإحدى كربيات �صركات الأدويــة يف العال، يف ف�صل  جون�صون 
فل�صفيًّا  التاأمل  واإن�صانيتها.  »التكنولوجيا  التايل:  العنوان  يحمل  مطول 
من  وينطلق  الإن�صانية.  واأبعاده  التكنولوجي  التطور  يف  ال�صجاع«،  عاملنا  يف 
الدينيني  وامل�صلحني  والفال�صفة  والعلماء  احلكماء  �صغل  الـــذي  الــ�ــصــوؤال 
عــرب الــقــرون، وهــو: »هــل الإنــ�ــصــان حــر؟« وهــل هــو خمــرّي اأ�ــصــاًل اأم م�صرّي؟ 
الإجــابــة على  بــاأن »مكتبات كبرية متــالأ يف كل ع�صر عند حماولة  وي�صيف 
ن�صنع  الذين  باأننا نحن  ي�صهد  »الواقع  باأن  الأبــدي«. وي�صيف  ال�صوؤال  هذا 
»التقدم  اأنَّ  ويــرى  ي�صنعنا«،   الــذي  هو  نف�صه-  الوقت  -يف  عاملنا  واأن  عاملنا 
عند  ويتوقف  احلــريــة  حــول  الفال�صفة  اأقـــوال  ي�صتعر�س  ثــم  اإلــهــيــة«.  اإرادة 
وهي  للحرية   )1677-1632( �صبينوزا  بــاروخ  الهولندي  الفيل�صوف  ت�صور 
اأو  الإلــه  »يتمتع فقط  الأ�صباب». يف هذا احلالة  با�صتقاللية عن  »الت�صرف 
الطبيعة باحلرية املطلقة لأن الإله يكون اأو الطبيعة تدث نتيجة ل�صببيته 
هو اأو �صببيتها هي«. وما عدا الإله اأو الطبيعة فهو م�صرّي وغري خمرّي! ثم 
ي�صتح�صر الكاتب العالقة ال�صائكة بني العقل والنقل يف الديانات ال�صماوية 
منها  لطرده  �صبًبا  اجلنة  ال�صحي« يف  اآدم غري  »ف�صول  ويــرى يف  ا  خ�صو�صً
ب�صبب ع�صيانه الأوامر الإلهية والقرتاب من »�صجرة املعرفة« التي ُحرمت 
املــعــريف.  الف�صول  ذلــك  على  جمــبــول  الإنــ�ــصــان  اأن  وي�صتنتج  عليه.  ثمرتها 
لذلك ن�صاأت الإ�صكالية بني النقل والعقل، »العقل« الذي كان امل�صلح الديني 
وب�صبب  ال�صيطان«!  »عــاهــرة  ي�صميه   )1546-1483( لوثر  مــارتــن  الأملـــاين 
التي  املحرمة-  الكتب  دليل  الكاثوليكية«  الكني�صة  »و�صعت  الإ�صكالية  هذه 
البدعة  اإىل حماربة  ال�صلفي  الإ�صالم  اأجلها يدعو  »ومن  �صنة 1966،  اأُلغيت 

وغلق اأبواب الجتهاد« ح�صب راأي الكاتب. ويف الوقت نف�صه يرى الكاتب اأن 
التطور التكنولوجي ال�صريع وحيلولة الآلة حمل الإن�صان يف �صياقات كثرية 
العالقة  تــوازن  اخللل يف  لأن  اأخالقي؛  وت�صريع  قانوين  اإىل �صبط  بحاجة 
مع العال يزداد ب�صرعة مقلقة. »لقد �صار ثمة خلل يف عالقتنا مع العال 
الكاتب  ويدلل  نحن.  ن�صنعه  اأن  من  بــدًل  ي�صنعنا«  الــذي  هو  اأ�صبح  بحيث 
ا يف جمال  على تغّول هذه الإ�صكالية يف جمال الذكاء ال�صطناعي، خ�صو�صً
توظيف »الإن�صالت« املتزايد يف العال. يقول: »ل نعلم اإىل اأين �صيقودنا هذا 
التوظيف، لكن الثابت قطًعا اأن نتائج ذلك على املجتمع �صوف تكون جذرية 
به«.  املتعلقة  الإن�صانية  والأن�صطة  العمل  قطاع  على  الأخ�س  على  التاأثري، 
فها هم علماء ومثقفون مثل �صتيفن هوكينج وغريه، و�صناعيون مثل بيل 
غيت وغريه، »يدعون اإىل فر�س �صرائب على الإن�صالت، واإىل اإعادة هيكلة 
ال�صمان الجتماعي بحيث ي�صري لكل اإن�صان يف هذا العال دخل خم�صو�س 
به«، بدون عمل لأن الإن�صالت �صتقوم بالعمل بدًل من الإن�صان. »لذلك �صار 
اأن  الكاتب  به«! ويرى  الذي تقوم  العمل  اأن تدفع �صرائب عن  لزاًما عليها 
لكن  التقليدي.  العمل  اإطــار  ال�صعادة خارج  »اأن يبحث عن  الإن�صان  مبقدور 
اأن يجد بدياًل  بــاأدوات تكنولوجية من دون  اأكرثيته  جمتمًعا ي�صتعا�س عن 
منا�صًبا لالأكرثية، جمتمع ل ميكن له اأن يبقى متما�صًكا، وماآله اإىل التفكك. 
ملا قد  اإنــذاًرا م�صبًقا  اإل  لي�صت  ال�صفراء يف فرن�صا  ال�صرت  احتجاجات  فهذه 
املــوازيــن يف العالقة بني الإن�صان والآلــة.  اإلــيــه« عند اختالل  تــوؤول الأمـــور 
ويختم الكاتب بالتوقف عند ما ا�صطلح على ت�صميته بـ»الذكاء ال�صطناعي 
اللطيف«، الذي يحاول الإجابة عن ال�صوؤال التايل: »ما هو ال�صلوك املثايل 
ُي�صهم يف تقدم  ي�صلكه كي  اأن  واأدواتــه  الذكاء ال�صطناعي  الــذي يجب على 
التعلم  ذاتية  اإن�صالة  ُنبقي  اأن  لنا  ميكن  »كيف  اأخــرى:  ب�صيغة  الإن�صانية«؟ 
والتطور تت ال�صيطرة«؟ ثم يختم الكاتب ف�صله هذا بالقول: »بانتظار ما 
قد ي�صفر النقا�س، الذي يهدف اإىل تقدمي اإجابة عن هذا ال�صوؤال ال�صائك، 
التي  الثالثة  اآ�صيموف�س  اإ�صحاق  قــوانــني  تبقى  القريب،  امل�صتقبل  يف  عنه 

و�صعها لتنظيم عمل الإن�صالت، �صارية املفعول، وهي:
- القانون الأول: ل يحق لالإن�صالة اأن ت�صيب الإن�صان اأثناء عملها ب�صوء، اأو 

اأن ت�صّبب له اإ�صابة اأثناء توقفها عن العمل.
بها  ياأمرها  التي  الأوامـــر  تنفذ  اأن  الإن�صالة  على  يجب  الــثــاين:  القانون   -

الإن�صان، اللهم اإل اإذا �صكلت تلك الأوامر انتهاًكا للقانون الأول.
- القانون الثالث: يجب على الإن�صالة اأن تمي وجودها بنف�صها ب�صرط األ 

تتعار�س هذه احلماية الذاتية لنف�صها مع القانون الأول والقانون الثاين.
الكتاب ُمهمٌّ للغاية، وقراءته واجبة على كل اإن�صان، واطالع فال�صفة الأخالق 
وامل�صلحني الدينيني والجتماعيني و�صناع القرار عليه واجب، لأنه موجه 

اإليهم جميًعا.
---------------------------------------------

ــالق  ــ ــتــكــنــولــوجــيــا واألخـ الـــكـــتـــاب: "ال  -
والسياسة.. تحديات جديدة".

المحرر:   - مؤلفين  مجموعة  المؤلف:   -
ديرك كولير.

باللغة  بلجيكا،  بوليتيا،  دار  الناشر:   -
الهولندية، 2019م.

- عدد الصفحات: 178 صفحة.

* أستاذ الترجمة في جامعة لوفان في بلجيكا

عضو "مجلس االستقامة" في مدينة أنتورب
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عملية اإلصالح االقتصادي في الصين
وو جينج ليان

من دولة عانت في الماضي من الحروب والتباينات والصراعات األيديولوجية، واقترن اسمها بالفقر والمجاعات، إلى بلد يضمُّ أكبر عدد من أصحاب المليارات 
الثاني  بـ«المعجزة«.. تلك هي الصين الحديثة التي أصبحت ال تتمتع باقتصاد هو  في العالم، وصار كل ما فيه من إنجازات على مختلف األصعدة يوصف 
في قوته عالميا بعد الواليات المتحدة منذ العام 2010 فحسب، بل غدت تمسك بكثير من خيوط االقتصاد العالمي. كل ذلك كان بفضل مسيرة »اإلصالح 
واالنفتاح« التي بدأتها الصين قبل أربعين عاما على يدي دينغ شياو بينج، السياسي والمنّظر الذي قاد جمهورية الصين الشعبية التي تحتفل بذكرى 

تأسيسها السبعين هذه السنة، وأسهمت في أن تتبوأ البالد مكانتها الحالية.

ويف كتاب »عملية الإ�صالح القت�صادي يف ال�صني« ال�صادر عن 
»دار الن�صر ملو�صوعة ال�صني« عام 2018، للموؤلف وو جينج ليان، 
ي�صتطلع  اأن  للقارئ  ميكن  ال�صينيني،  القت�صاد  علماء  اأبــرز 
اإجنازات ال�صنوات الأربعني املا�صية من عمر م�صرية الإ�صالح 
ب�صكل منهجي،  التي �صاحبتها  واجلــزر  املد  والنفتاح وعملية 
املخّطط،  والقت�صاد  املوّجه  القت�صاد  بني  التباينات  وكذلك 

وموجات التطّور اأو النكما�س لحقا على القت�صاد ال�صيني.
فــالــ�ــصــني بــعــد اأربـــعـــة عــقــود عــلــى اإطــــالق مــ�ــصــرية »الإ�ـــصـــالح 
القت�صادي  واكبه ت�صاعف  والنفتاح« حققت تول ملحوظا 
الوطني 33.5 مرة بني عامي 1978 و2017، لتزيد قيمته من 
367.9 مليار يوان اإىل 82.7 تريليون يوان م�صكال ن�صبة قدرها 
التجارة  منظمة  بيانات  وبح�صب  العاملي.  القت�صاد  من   ٪15
بقيمة  العال،  يف  لل�صلع  ر  م�صدِّ اأكــرب  ال�صني  تعترب  العاملية، 
16.4 تريليون يوان يف 2018، فيما كانت �صادراتها يف عام 1978 
اأكــرب  ثــاين  ال�صني  تعترب  كما  يـــوان.  مليون   16.8 تتجاوز  ل 
م�صتورد لل�صلع على م�صتوى العال، بقيمة 14.1 تريليون يوان 

يف 2018.
ويعد املوؤلف وو جينج ليان باحثا بارزا يف مركز بحوث التنمية 
ع�صو  كــذلــك  وهــو  ــوزراء(،  ــ الـ )جمل�س  الــدولــة  ملجل�س  التابع 
اللجنة الدائمة للمجل�س ال�صت�صاري ال�صيا�صي لل�صعب ال�صيني 
رئي�س  ونائب  لها،  التابعة  القت�صادية  اللجنة  رئي�س  ونائب 
جمل�س  يف  املعلومات  تكنولوجيا  خلــرباء  ال�صت�صارية  اللجنة 
الدولة، ونائب رئي�س اللجنة الأكادميية ملركز بحوث التنمية 
ملجل�س الدولة. ويتوىل رئا�صة ترير جملة »الإ�صالح« وجملة 
»املقارنة« وجملة »تعليقات هونغ فان« والتي تعنى بالدرا�صات 

القانونية والقت�صادية.
العديد من اجلوائز  ال�صهري  والقت�صادي  الكاتب  وقد ح�صد 
القت�صاد  يف  الوطنية  فانغ«  يه  »�صون  جائزة  منها  املرموقة 
العام  وحتى   1984 الــعــام  مــن  متتالية  مــرات  خلم�س  والعلوم 
1992، وجائزة »الإجنازات البارزة« جلمعية الإدارة الدولية يف 
العام 2003، وجائزة »الإ�صهام البارز« الوطنية لعلوم القت�صاد 
التي  العناوين  مــن  الــعــديــد  كتابة  لــه  �صبق  وقــد   .2005 لــعــام 

ال�صوق  »نظام  ب�صكل خا�س منها  القت�صادية  الأو�صاع  تتناول 
التناف�صي« و»الإ�صالح القت�صادي املعا�صر يف ال�صني« و»اختيار 
ال�صيني«  لالقت�صاد  جديد  و»توّجه  ال�صني«  يف  النمو  منــوذج 

وحققت جميعها مبيعات قيا�صية يف داخل ال�صني وخارجها.

انفتاح ال�سوق هو احلل
م�صرية  يف  وبــاحــثــا  و�ــصــاهــدا  م�صاركا  بو�صفه  املــوؤلــف،  ُيــرجــع 
بالده  اقت�صاد  منو  يف  الف�صل  ال�صيني،  القت�صادي  الإ�صالح 
اخلطوة  هــذه  بــاأن  ذلــك  معّلال  وتو�ّصعه«،  ال�صوق  »انفتاح  اإىل 
اجلــريــئــة منحت الــ�ــصــركــات واملــواطــنــني عــلــى الــ�ــصــواء فر�صة 
الإ�ــصــالح القــتــ�ــصــادي يف  ــار يف كتابه »عملية  واأ�ــص الخــتــيــار. 
ال�صني« اإىل اأنه على الرغم من اأنه ل تزال هناك قيود متمّثلة 
اليد  وتوفري  ال�صلع  ت�صعري  و�صلوك  الإنتاج  تنظيم  اأمنــاط  يف 
العاملة واأ�صلوب ا�صتهالك ال�صلع واخلدمات، اإل اأن املواطنني 
اأ�صبحت لديهم حّرية الختيار التي ل يكن ممكنا تخيلها قبل 

تنفيذ »الإ�صالح والنفتاح«.
ال�صوق  القائم على  التو�ّصع يف الختيار  اأن هذا  الكاتب  ويرى 
وراأ�ــس  العاملة  اليد  بني  الفّعال  للمزج  مواتية  ظروفا  اأوجــد 
اأطلق  وبالتايل  والتكنولوجيا يف وقت وف�صاء حمّددين؛  املال 

اإمكانات النمو القت�صادي يف ال�صني.
ــصـــالح  ــزا الــكــاتــب عــمــلــيــة تــعــمــيــق الإ�ـ ــذا املــنــطــلــق، عــ ومــــن هــ
ال�صوق  تو�ّصع  موا�صلة  اإىل  ال�صني  �صهدتها  التي  القت�صادي 
اأنه بح�صب  وذكر  التو�صع.  النطاق اجلغرايف ومدى  من حيث 
ال�صوق  انــفــتــاح  فـــاإن  املــخــّطــط،  لالقت�صاد  الــتــاريــخــي  ال�صياق 
وتو�ّصعه لي�صت »عملية خطية �صل�صة«. معتربا اأن تلك النظرة 
التي ترى اأن الإ�صالح والنفتاح يف ال�صني خياٌر �صيا�صي قائم 
باريتو،  فلفريدو  مبداأ  بح�صب  القت�صادية«  »العقالنية  على 
التي  القــتــ�ــصــادي  الإ�ــصــالح  لعملية  وجمــتــزاأ  مب�ّصط  و�ــصــٌف 
دفعت  التي  الأ�ــصــبــاب  اإىل  تتطّرق  ل  كونها  ال�صني،  �صهدتها 
ال�صني اإىل فتح ال�صوق »بحذر« يف ظل العبء التاريخي الثقيل 
من  الــعــديــد  اأ�ــصــبــاب  لتف�صر  وافــتــقــارهــا  املــخــّطــط،  لالقت�صاد 
القت�صاد  من  التحّول  م�صرية  خالل  والنعطافات  التحّولت 

املخّطط اإىل اقت�صاد ال�صوق، واإغفال اأخطار الركود والرتاجع 
التي واجهتها عملية الإ�ــصــالح والنــفــتــاح مــن وقــت لآخــر يف 

م�صريتها.

بديل منطقي
ال�صني  اأن  اإىل  م�صريا  النقطة  لتلك  �صرحه  الــكــاتــب  وتــابــع 
طــرحــت ونــّفــذت خــيــار الإ�ــصــالح القــتــ�ــصــادي الـــذي اعتربته 
الوقت،  ذلــك  يف  امل�صيطر  املخّطط  لالقت�صاد  منطقيا  بديال 
الت�صنيع  خطوط  لإفــال�ــس  التاريخي  لل�صياق  مقبول  وحــال 

التقليدية.
وا�صتك�صاف فر�س  بداأت جتربة  ال�صينية قد  وكانت احلكومة 
التي  القطاعات  يف  عليه  املقِدمة  القت�صادي  الإ�ــصــالح  جنــاح 
ــل �ــصــرامــة )مــثــل الـــزراعـــة  كــانــت �ــصــيــطــرة الـــدولـــة عــلــيــهــا اأقــ
واخلدمات العامة احل�صرية(، ويف املناطق املعزولة ن�صبيا )مثل 
اأما بالن�صبة للقطاع  املناطق القت�صادية اخلا�صة ال�صاحلية(. 
القت�صادي الذي متلكه الدولة، والذي يعد الهيكل الرئي�صي 
اإ�صالحه  قواعد  تــاأثــرت  فقد  املخّطط،  التقليدي  لالقت�صاد 

املبكرة بالنظرية ال�صرتاكية لأ�صواق اأوروبا ال�صرقية.
ــهـــدف املــتــمــّثــل يف تــ�ــصــني الــكــفــاءة  ويف مــ�ــصــعــى لــتــحــقــيــق الـ
احلوافز  واآليات  ال�صوق  اأ�صعار  موؤ�صرات  دمج  مت  القت�صادية 
الجتماعي  للنظام  الأ�صا�صي  الإطــار  حفاظ  مع  جزئي  ب�صكل 
النتيجة كانت  لــكــن  الــ�ــصــوفــيــتــي.  الــنــمــط  عــلــى  والقــتــ�ــصــادي 
التاأرجح بني فقد ال�صيطرة على الرقابة الداخلية للموؤ�ص�صات 
اململوكة للدولة وتعزيز �صيطرة الدولة عليها، ما اأظهر بو�صوح 
وا�صح  هــدف  لها  يكن  ل  ال�صني  يف  املــبــكــرة  الإ�ــصــالحــات  اأن 
جتاه ال�صوق، بل حاولت التخل�س من التحديات الناجتة عن 
»دولة  يف  املتمثلة  والأيديولوجية  اجلامد  املخّطط  القت�صاد 
قوية ت�صتطيع فعل اأي �صيء« من خالل تنفيذ بع�س التدابري 

القت�صادية املرنة واملمزوجة بالرباجماتية.
الأيديولوجية  يف  الرباجماتية  اإن  وقـــال  عــاد  الكاتب  اأن  اإل 
التوجيهية لالإ�صالح والنفتاح كانت »�صيفا ذا حّدين«، واأّثرت 
واأدائــه  ال�صيني  القت�صادي  الإ�صالح  م�صار  ب�صكل عميق على 
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عــلــى املـــدى الــبــعــيــد. فــمــن نــاحــيــة، جنــحــت الــ�ــصــني يف تخطي 
العقبات باإتباع مبداأ »عبور النهر بتح�ّص�س الأحجار«، و�صرعت 
يف امل�صي قدما على طريق تنمية اقت�صادية تتمّيز بـ»الإ�صالح 
التزايدي«، الذي حقق جناحا كبريا يف قطاع ال�صلع واخلدمات 
ال�صوق  املوّجهة نحو  للتنمية  ال�صني  احتياجات  العامة، وعّزز 

و�صيادة القانون.
ومن ناحية اأخرى، فاإنه ونظرا لالفتقار اإىل التفكري ال�صامل 
القت�صاد  لعيوب  اجلــذريــة  الأ�ــصــبــاب  حــول  الوا�صع  والإجــمــاع 
الفكر  عن  الناجت  املــوّحــد  القت�صادي  النموذج  فــاإن  املخّطط، 
الــدرجــة  عالية  �صيطرة  على  والــتــاأكــيــد  الــقــيــادي  القــتــ�ــصــادي 
لــلــدولــة عــلــى القــتــ�ــصــاد قــد نـــال دعــمــا �صمنيا وظــاهــرا على 
املوؤ�ص�صات  يف  الــدولــة  �صلطة  تّكم  وجعل  النظري،  امل�صتوى 
ارتــكــازا على  والــ�ــصــوق يتو�ّصع ب�صكل مــفــرط مــن وقــت لآخـــر 
الإ�ــصــالح  عملية  تعرت�س  التي  املــوؤقــتــة  وامل�صاكل  ال�صعوبات 
املوّجهة نحو ال�صوق، مثل تزايد الفجوة بني الأغنياء والفقراء 
وانت�صار الف�صاد، ما جلب مقاومة كبرية لالإ�صالح املوّجه نحو 
اأوائل القرن احلادي  ال�صوق و�صيادة القانون وب�صكل خا�س يف 
يف  الــراكــدة  الإ�صالحات  على  الأمــر  يقت�صر  فلم  والع�صرين. 
اأ�صواق الأرا�صي وروؤو�س الأموال وغريها، ولكن ت�صّكلت ظاهرة 
»تقّدم الدولة وتخلف ال�صعب« يف بع�س املوؤ�ص�صات ال�صناعية يف 

مواجهة الأو�صاع القت�صادية والجتماعية املتزايدة التعقيد.

العبور للم�ستقبل
ومع ذلك، كما يقول املثل ال�صيني القدمي »لي�س كل ما ظاهره 
�صيئ فــهــو �ـــصـــار«، فــقــد دفــعــت املــ�ــصــكــالت الــنــاجــمــة عــن ركــود 
الإ�ــصــالح هو  اأن تعميق  اإجــمــاع على  اإىل ت�صكيل  الإ�ــصــالحــات 
الوطني  املوؤمتر  دفع  مما  للم�صتقبل،  للعبور  الوحيد  ال�صبيل 
الثامن ع�صر للحزب ال�صيوعي ال�صيني يف عام 2012 اإىل اتخاذ 
الإ�ــصــالح  لتعميق  الفر�صة  »اغتنام  يف  متمثل  تاريخي  قــرار 
ال�صيا�صية  ال�صجاعة  من  اأكــرب  قدر  مع  الرئي�صية  املجالت  يف 

واحلكمة«.
ويف العام 2013، و�صعت اجلل�صة العامة الثالثة للجنة املركزية 
الــثــامــنــة عــ�ــصــرة لــلــحــزب الــ�ــصــيــوعــي الــ�ــصــيــنــي خــطــة رئي�صية 
وت�صميما على اأعلى م�صتوى وخريطة طريق لتعميق الإ�صالح 
ال�صامل، حيث اأكدت على تركيز القطاع القت�صادي على جعل 
ال�صوق تلعب دورا حا�صما يف تخ�صي�س املوارد لتعميق الإ�صالح 
القت�صادي. كما و�ّصعت الإ�صالح لي�صمل املجالني الجتماعي 
الجــتــمــاعــيــة«  الإدارة  نــظــام  »ابـــتـــكـــار  وحــــــّددت  والــ�ــصــيــا�ــصــي، 
ــدرة احلــوكــمــة الوطنية«  و»تــديــث نــظــام احلــكــم الــوطــنــي وقـ
و»ت�صريع اإ�صفاء الطابع املوؤ�ص�صي على ال�صيا�صة الدميقراطية 
الأمر  ال�صامل؛  الإ�صالح  لتعميق  كاأهداف عامة  ال�صرتاكية« 
يف  والتنمية  الإ�ــصــالح  م�صرية  يف  جــديــدة  �صفحة  فتح  الـــذي 

ال�صني.
ال�صني  يف  القت�صادي  الإ�صالح  عملية  فــاإن  املوؤلف،  وبح�صب 
ت�صري بو�صوح اإىل اأنه كلما اأ�صبح و�صع اقت�صاد ال�صوق توجيها 
ا�صتخدام  اأمــام  الباب  فتح  مع  القت�صادي  لالإ�صالح  واإر�ــصــادا 

املزيد من اآليات ال�صوق لتخ�صي�س املوارد، �صتكون جودة النمو 
البتكار  و�صيزدهر  اأفــ�ــصــل،  ال�صني  يف  و�صرعته  القــتــ�ــصــادي 
وريادة الأعمال يف القطاعات القت�صادية غري اململوكة للدولة، 
ما يوفر بيئة خارجية مريحة اأكرث لإ�صالح املوؤ�ص�صات اململوكة 

للدولة.
التحديات  ال�صني من معاجلة  تتمّكن  لكي  اأنــه  املوؤلف  ويــرى 
يــتــوجــب عليها  القــتــ�ــصــادي،  ــصـــالح  الإ�ـ تــواجــه عملية  الــتــي 
موا�صلة تعميق الإ�صالح ال�صامل املوّجه لل�صوق وتعزيز �صيادة 
وحكم القانون وزيــادة دور ال�صوق يف عملية تخ�صي�س املوارد، 
دون احلاجة اإىل تدخل مركزي من الدولة لكي تنظم عملية 

تن�صيق الإنتاج.
ولكن املوؤلف قال اإنه على الرغم من اإدراج هدف »جعل ال�صوق 
املــوارد « �صمن قائمة قرارات  تلعب دورا حا�صما يف تخ�صي�س 
الثامنة ع�صرة للحزب  املركزية  الثالثة للجنة  العامة  اجلل�صة 
ال�صوق  اقت�صاد  توّجه  بني  اأن اخلالف  اإل  ال�صيني،  ال�صيوعي 
قائما،  �صيظل  املــخــّطــط  القــتــ�ــصــادي  الــنــمــوذج  اإىل  والـــعـــودة 
مواجهة  ال�صني  يف  والنــفــتــاح  الإ�ــصــالح  م�صرية  و�صتوا�صل 
اأنـــه يف غــيــاب فهم وا�ــصــح واإملـــام  الــتــحــديــات الــهــائــلــة، م�صيفا 
الإ�ــصــالح  تعميق  اإىل  الطريق  فــاإن  التعقيدات،  هــذه  بجميع 
وقد  �صعبا  �صيكون  الــقــانــون  و�ــصــيــادة  لل�صوق  املــوّجــه  ال�صامل 

يتعر�س ملخاطر الف�صل.

الن�سق الناظم للكتاب
اأعـــوام-  الثالثة  قــرابــة  ــازه  اإجنـ تطلب  -الـــذي  الكتاب  يحتوي 
ر�صد  اإىل  اأفــ�ــصــت  ف�صال،  ع�صر  واثــنــي  ومــقــدمــة  مــدخــل  على 
حماور اهتمام جوهرية تدور اأفكارها حول احلقل القت�صادي 
واخلطوات الإ�صالحية التي قطعتها ال�صني، وعر�س خ�صائ�س 

ومميزات القت�صاد املوّجه وتليل تفريعاته ب�صكل منهجي.
درا�صته  تتحّدد يف  للكتاب  امل�صافة  املعرفية  القيمة  اأن  يف حني 
لق�صية م�صتمرة ومتوا�صلة؛ فاملوؤلف تناول الو�صع القت�صادي 

يف ال�صني وتاأثرياته بداية من العام 1978 وحتى 2018، فاتا 
الأول  الف�صالن  يناق�س  حيث  امل�صتقبلي؛  امل�صهد  القارئ  اأمــام 
ال�صيني  القت�صادي  الإ�ــصــالح  حتمية  الــتــوايل  على  والــثــاين 
والقيود التاريخية لختيار م�صاره املبّكر ارتكازا على اخللفيتني 

الجتماعية والقت�صادية.
»الإ�صالح  فكرة  اخلام�س  والرابع  الثالث  الف�صول  تقدم  فيما 
اأهــــداف الإ�ــصــالح  املــبــكــرة، وا�صتك�صاف  املــرحــلــة  الــتــزايــدي« يف 
الإ�ــصــالح  تنفيذ  ــرار  قــ وخــلــفــيــات  الــثــمــانــيــنــيــات،  منت�صف  يف 
القت�صادي ال�صامل يف الت�صعينيات، وكذلك تاأثري هذه القرارات 
بــاأ�ــصــره. لــريكــز الف�صالن  على الــو�ــصــع القــتــ�ــصــادي الــوطــنــي 
ال�صاد�س وال�صابع على الزخم الكبري للنمو القت�صادي ال�صيني 
من خالل مبداأ »اخلروج« والنفتاح على العال واإزالة احلواجز 
الداخلة، وخلق تدابري الإ�صالح املوّجه نحو ال�صوق، مبا يف ذلك 
�صخمة  �صوق  واإن�صاء  العاملية،  التجارة  منظمة  اإىل  الن�صمام 
ومتكاملة داخليا ودوليا ب�صكل متزايد اأمام ال�صركات ال�صينية، 
وتوفري  كبري  ب�صكل  املـــوارد  تخ�صي�س  يف  ال�صوق  دور  وتعزيز 
مطلع  يف  القت�صادية  ال�صني  بقوة  لالرتقاء  مالئمة  ظــروف 

القرن اجلاري.
املوؤ�ص�صي  الق�صور  والعا�صر  والتا�صع  الثامن  الف�صول  وك�صفت 
واملتمثلة  ال�صيني؛  القت�صاد  يف  القائمة  الرئي�صية  واملخاطر 
اإ�صالح املوؤ�ص�صات اململوكة  يف: امليل نحو القت�صاد املخّطط يف 
الدفع  وكذلك  للدولة،  اململوك  القت�صاد  وتخطيط  للدولة 
ل�صالح ال�صتثمار املفرط ب�صبب ت�صوهات اأ�صعار الأرا�صي وراأ�س 
وال�صعف  املحلية  واحلماية  ال�صوق  عوامل  من  وغريهما  املال 
القت�صادي الكلي. ويحلل املوؤلف يف الف�صل احلادي ع�صر تاأثري 
عيوب وت�صوهات النظام القت�صادي هذه على ال�صقني القت�صاد 

والجتماعي يف ال�صني.
اآفاق تعميق الإ�صالح  ويتناول الف�صل الأخري من هذا الكتاب 
التوجيه  اأيــديــولــوجــيــة  اأن  اإىل  ويــ�ــصــري  الــ�ــصــني،  يف  الــ�ــصــامــل 
القت�صادي واملبادرات ال�صيا�صية الرئي�صية منذ املوؤمتر الوطني 
اأ�صا�صا  و�صعت  قــد  ال�صيني  ال�صيوعي  للحزب  ع�صر  الــثــامــن 
دون  ال�صوق  نحو  املوّجهة  الإ�صالحات  من  ملزيد  قويا  �صيا�صيا 
خطة  تنفيذ  بــالإمــكــان  كــان  اإذا  ومــا  القائمة،  العقبات  اإغــفــال 
الإ�صالح احلالية ب�صكل ثابت اأم ل، كونها متّثل مفتاح التنمية 

ال�صل�صة وامل�صتدامة لل�صني.
-------------------------------------------

- الكتاب: »عملية اإلصالح االقتصادي في 
الصين«.

- المؤلف: وو جينج ليان.
الصين،  لموسوعة  النشر  دار  الناشر:   -

2018م، باللغة الصينية.
- عدد الصفحات: 404 صفحات.

* باحث ومترجم عربي مقيم في الصين
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مدينة المستقبل.. كيف نريد أن نعيش؟
روبيرت كالتنبرونر وبيتر ياكوبوفسكي

يتعلَّق موضوع الكتاب »مدينة المستقبل.. كيف نريد أن نعيش؟« بالمدينة الحديثة، وهو تأليف ثنائي لروبيرت كالتنبرونر وبيتر ياكوبوفسكي. 
وينبع اختيار هذا الكتاب للقراءة والعرض والمراجعة من ازدهار النصوص األدبية والنقدية واألنثربولوجية المكتوبة عن فضاء المدينة، ذلك أن 
هذا الكتاب يطرح إشكاليات الهوية واللغة، والتعدد الثقافي اللغوي، واالختالف، والحنين، والبعاد، والسفر، عبر التركيز على أهمية المدينة 
ما  في الحياة المعاصرة وفي زمن ما بعد الحداثة. وقد تتبع المؤلفان أوصافًا كاملة أو جزئية للمدينة بين فقرات وفصول هذا الكتاب؛ إذ قدَّ
تصوراتهما عنها للقارئ األلماني، معتمدين على معاينتهما الشخصية ومعرفتهما الخاصة بها، ومدعومين باطالعهما الواسع على أدب 

المدينة؛ ذلك أّن فصول الكتاب أجمعت على مدى األهمية الكبيرة التي يشكلها هذا االهتمام بين الثقافات.

جتدب  فاملدينة  دورا...  املدينة  فيها  تلعب  ل  حــيــاة  تــوجــد  »ل 
كل  على  فاملدينة  بلك�صن؛  كــارن  الكاتبة  ح�صب  الأفــكــار«،  اإليها 
دائما  املــدن  كانت  للمجتمع.  الـــزلزل  قيا�س  جهاز  ت�صبه  حــال 
بالتايل  املهمة،  القرارات  فيها  تتخذ  ومدناً  للتطورات  منطلقا 
املدينة. وتنفتح  القريب من  العال حول املجتمع  تدور م�صرية 
تلتقي  ف�صاءات  باعتبارها  للحداثة؛  خمتربات  باعتبارها  املدن 
فيها مراكز املجتمع، على القت�صاد، وال�صيا�صة، واحلق، والدين، 
اإذن  جتتمع  املــديــنــة  فــ�ــصــاءات  ففي  والــعــلــم.  والــفــن،  والتعليم، 
البنيات الجتماعية، والختالفات والروتني يف مكان واحد. كما 
اأن املدن هي ف�صاءات تفتح للمالحظ الذي ميتلك ح�صا�صية ما 

نظرة خا�صة على احلياة، حمرية و�صاعرية.
الــربــح واخلــ�ــصــارة يف  ملظاهر  الأوروبــيــة منــوذجــاً  املدينة  ومتثل 
مـــدن تــاريــخــيــة وعــاملــيــة مــثــل اأثــيــنــا، ورومــــا، ولــنــدن، وبــاريــ�ــس، 
ومدريد، ول�صبونة، وفيينا، ومو�صكو، ووار�صو والقد�س ال�صريفة، 
الغربي  العال  للكثري من مدن  الكاتبني  وبــراغ وحلب. وتعداد 
كتابهما  العربيتان( يف  ال�صريف وحلب  القد�س  اأي�صا  )و�صمنها 
اإمنا هو و�صيلة لتو�صيح م�صاألة اإدراك اأن احلياة يف املدن لي�صت 
مراكز  هــي  الــكــبــرية  فــاملــدن  خال�صا،  حمليا  اأو  مكانيا  م�صكال 
ــرية. لــقــد ارتــبــط »خــطــاب  ــ الــ�ــصــامــل يف الآونــــة الأخـ لالقت�صاد 
املــديــنــة« بــالــهــجــرة والــتــجــارة والــتــ�ــصــنــيــع، لــكــنــه ارتــبــط اأيــ�ــصــا 
باحلروب والنقالبات والأزمات العاملية. ووجود ماليني الب�صر 
على احلدود العاملية، �صاهم يف البلدان النامية يف ت�صريع التمدن 
اأكـــرث مــن خم�صة  اأن عــدد املـــدن الــكــبــرية و�ــصــل اإىل  اإىل درجـــة 
ماليني ن�صمة يف اإفريقيا واآ�صيا واأمريكا الالتينية ب�صكل درامي. 
جتد  تكاد  ل  املوؤلفني  نظر  يف  للتمدن  احلقيقية  الدراما  ولكن 
التي رفعت عاليا  العوملة  ارتباطات، بل يف  باأوروبا  التطورات  يف 
اأن  ذلــك  والعنف؛  والأمـــن  والفقر  الرفاهية  حياة  بني  الف�صل 
اأظهر  غربيني  مهند�صني  مب�صاعدة  »ال�صيني«  ال�صريع  التمدن 
والقاهرة  وجاكرتا  داكــار  يف  ممثال  الثالث  العال  فقر  بو�صوح 
واملباين  والغنى،  الفقر  ي�صطدم  حيث  بــاولــو:  �صاو  يف  وجزئيا 

الفخمة وال�صكن الع�صوائي.
املــدن يتجنبون احلديث عن هذا  �صكان هذه  اأن  املوؤلفان  ويــرى 
النماء الكبري للمدن وم�صاكل املدينة، بينما يتحدث املهند�صون 

ووا�صعو اخلرائط وال�صيا�صيون عن اجلاذبية ال�صاحرة لـ«نه�صة 
املــدن«. لكن املدن رغم تاأثريها الكبري على احلياة الجتماعية 
للنا�س ت�صطدم ديناميا بتحديات اقت�صادية عاملية، وبتغري املناخ 
وال�صتقطاب  الهجرة،  وتيارات  مبوجات  الدميغرايف،  والتحول 
الجــتــمــاعــي، وفــ�ــصــاءات الــتــجــارة املــالــيــة الــدقــيــقــة. رغـــم ذلــك 
القدرة  للمدينة هي  الأ�صا�صية  اأن اخلا�صية  املوؤلفان على  يوؤكد 
على احل�صور ويف نف�س الوقت الغياب: فكيف تتعامل املدن مع 
املوؤلفان  يالحظ  عليها؟  فعلها  رد  هو  وكيف  الدينامية؟  هــذه 
للواجبات  توزيع  ال�صيا�صية عرب  اجلهات  تتغري  الأعلى  اأنــه من 
املحلي،  ال�صكل  واإمكانيات  اخلدمات  تقدمي  موا�صفات  عرب  اأو 
للمواطنني  املت�صاعدة  النتظارات  مثال  ال�صفلى  القاعدة  ومن 
واملواطنات على �صوء امل�صاركة التي تغري ثقافة ال�صيا�صة املحلية. 
ح�صب  اجلديد  للم�صار  تديدا  اجلهتني  كال  ت�صمُّ  وبالنهاية 
القول املاأثور جلون فـ.كندي: »عندما نهمل مدننا، نعر�س الأمة 
للخطر«، واأي�صا قوله: »يكمن امل�صتقبل يف املدينة التي ل وجود 

لها على ما يبدو«.
عدة  لها  للمدينة-  ت�صورهما  -اأعني  املوؤلفني  مدن  اأن  ُنالحظ 
توا�صلي  ثــقــايف  لغر�س  الــغــالــب،  يف  اإيجابية  ــه  اأوجـ هــي  اأوجـــه: 
اأو  الغربية  للمدينة  ال�صلبي  الوجه  اإبـــراز  ولي�س  بــّنــاء،  اإيجابي 
يف  موتيفات/  ولزمــــات/  »اأفــكــار  كتابهما  يف  ال�صرقية.  املدينة 
الأدب العاملي« يكتب )هور�صت واجنريد دميريي�س( يف مو�صوع 
اأماكن  اإزاء  النا�س  حــرية  املدينة  فكرة  »تعك�س  ــي:  الآتـ املدينة 
يف  الأعــمــال،  بع�س  يف  املــديــنــة،  وتــرمــز  وموؤ�ص�صاتهم،  �صكناهم 

ت�صورات كثرية، حلالة الع�صو الذي يطور نف�صه«.
ــل املــخــطــط احلــ�ــصــري روبـــــرت كــالــتــنــربونــر واخلــبــري  ويــتــخــيَّ
باأن  الإن�صانية  امل�صتقبل  مدينة  جاكوبوف�صكي  بيرت  القت�صادي 
يقرتحا عدة اأفكار من اأجل تقيق م�صروعهما؛ ذلك اأنَّ ُمدننا 
ال�صيارات  مــن  خالية  تــكــون  حــني  جمـــددا  للحياة  قابلة  ت�صبح 
وخمتلطة ومقبولة اجتماعيًّا، وحيث تظل الإيجارات يف متناول 
اجلميع، وتخطيط املدينة الذي ميكن للمواطنني امل�صاركة فيه 
عرب الإنرتنت. والثقافة الرقمية تتوجه نحو اإر�صاء دعائم مدن 
متطور،  رقمية  برامج  بوا�صطة  العباد  �ــصــوؤون  فيها  تــدار  ذكية 
اآثار على الف�صاءات العمومية عرب  فللثقافة الرقمية اجلديدة 

املجتمعات والثقافات، غري اأن اأ�صكال هذه الآثار تختلف بح�صب 
ال�صياق. فالف�صاء العمومي العربي والإ�صالمي مهدد مع انهيار 
اإن  والــتــفــكــك.  العنف  مــن  ملــزيــد  التقليدي،  العمومي  الف�صاء 
املتعلق  التحدي  املجتمعات هو  تواجه هذه  التي  التحديات  اأهم 
املتنامية، مبا  الت�صلح  العمومية من مظاهر  الف�صاءات  باإخالء 
التفاعل  خــالل  مــن  تتطور  واحلــ�ــصــارات  واملجتمعات  املـــدن  اأن 
وتعر�صها  املجتمعات  لــهــذه  الثقافية  الــقــوانــني  بــني  امل�صتمر 
تبدو  اأن  ميكن  مــا  وهــذا  جــديــدة.  وخــارجــيــة  داخلية  لتحديات 
املتنامية،  الأوروبــيــة  املــدن  واأن  خا�صة  امل�صتقبل«،  »مدينة  عليه 
يجب اأن تتغلب على العديد من امل�صاكل. ي�صت�صهد املوؤلفان بكل 
اإ�صافة اإىل  �صرور بالكتابات الفل�صفية والتاريخية والجتماعية 
ا�صتعمال جتربتهما ومعرفتهما مبجال املدينة لكي ُيلقيا نظرًة 
لكتابهما؛  دافعة  قّوة  الكاتبان  خلق  هكذا  احلا�صر.  على  نقدية 
وال�صيا�صية  الجــتــمــاعــيــة  اجلـــديـــدة  املــديــنــة  مــعــامــلــة  فــنــاقــ�ــصــا 
لي�صت  الف�صاء،  اأي  املدينة،  اأن م�صاألة  للغريب، وف�صاءات، ذلك 
م�صاألة مكانية يف الدولة فح�صب، بل هي حيوية يف كيان الفرد 
يف  هــو  الــعــام  املــجــال  لتو�صيف  الدقيق  التعريف  اإن  الإنــ�ــصــاين. 
وت�صكل   ،)Öffentlichkeit( املــفــتــوح  املــجــال  احلقيقة 
على  -املهاجر  الفرد  اأن  ذلك  الثقايف،  اجل�صر  املدينة  يف  الُهوية 
�صبيل املثال- ل يريد اأن يبقى كياناً على هام�س احلياة، واملجتمع، 
ويريد بالنهاية احل�صول على نف�س احلقوق مثل الآخرين. اإىل 
قوّية  �ــصــّور  ن�صاأت  والــّروحــي،  النف�صي  التفاعل  هــذا  كــّل  جانب 
للثقافة الأجنبّية وبورتريهات للمدينة واأهّم القواعد والأ�ُص�س 
التي ميكنه ال�صتناد عليها يف رحلة الفرد مع الثقافات الأجنبية، 
من اأجل فهم حقيقي وواقعي لها؛ ولهذا يراقب املثقفون بقلق 
يف  الغريب  احتمال  على  احلديث  الع�صر  يف  الُقدرة  ذُبلت  كيف 
املدينة احلــديــثــة. ومــن هــنــا، جــاء طــرح املــوؤلــفــني ملجموعة من 
للمدن حماية  واأهــمــهــا: كيف ميكن  لــلــجــدل؛  املــثــرية  الأ�ــصــئــلــة 
الفردانية ويف الوقت نف�صه ال�صماح بتجارب م�صرتكة؟ اأي عمارة 
ميكن اأن تخلق اإح�صا�ًصا مب�صقط الراأ�س والبيت؟ كيف يتم اإن�صاء 
ت�صمني  يتم  كيف  الــبــقــاء؟  على  الــفــرد  ت�صجع  عــامــة  م�صاحات 
يــتــم تقيق  كــيــف  التخطيط احلــ�ــصــري؟  اخلــا�ــصــة يف  املــلــكــيــة 
تخيل  مت  فكيف  ال�صيارة؟  على  العتماد  دون  اليومية  احلركة 
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املوؤلفان يف هذا الكتاب؟ كيف  امل�صتقبل؟ وكيف ت�صورها  مدينة 
ال�صقق يف  اأن تظل  امل�صتقبل؟ وكيف ميكن  اأن تبدو مدن  ينبغي 
متناول اجلميع؟ وما الذي يجب اأن تبدو عليه خطط الأر�صية 
املرء حيال تلوث  اأو الطالب؟ ماذا يفعل  ال�صن  للعائالت وكبار 

الهواء وازدحام حركة املرور؟
يعرتي  ما  خا�صة  كيانهما  تزعج  بــداأت  اجلديدة  املدينة  اأ�صئلة 
ــادم والــ�ــصــو�ــصــاء والخــتــنــاقــات  ــعـ مــديــنــة الـــيـــوم مـــن �ــصــحــب الـ
كان  وقد  امل�صاة.  املتوقفة وممــرات  الدراجات  وم�صارات  املرورية 
امل�صاحات  اإىل  التح�صني  مــن  املــوؤلــفــني:  عــنــد  وا�ــصــحــا  اجلــــواب 
اأمثلة فردية لإظهار كيف ميكن  املوؤلفان  وي�صتخدم  اخل�صراء. 
اأن  على  وجاكوبوف�صكي  كالتينربونر  وي�صدد  تغيريات.  اإجـــراء 
و�صائل  وتطور  ال�صيارة  تــودع  اأن  يجب  للنا�س  ال�صديقة  املدينة 
النقل العام وتعطي الأولوية للم�صاة وراكبي الدراجات، واإن�صاء 
يتعني  بحيث  الرتــفــاع؛  بنف�س  التقاطعات  تعرب  التي  الأر�صفة 
امل�صاة.  ــوادث  حـ خمــاطــر  وتقليل  العتبة،  عــبــور  الــ�ــصــيــارات  على 
وبــالإ�ــصــافــة اإىل ذلـــك، هــنــاك حــاجــة مــا�ــصــة ل�ــصــتــعــادة امل�صاحة 
املبادرات  نق�س يف  اأنــه ل يوجد  ذلك  لل�صكان،  العامة  والأماكن 
التي تتطلب »احلق يف املدينة«؛ وت�صمل هذه احلدائق املجتمعية 
من  بدًل  معقولة  باأ�صعار  والإيجار  احل�صري،  التطوير  واإعــادة 
كيفية  هــو  دائــمــاً  فاملطلوب  الثمن.  باهظة  ال�صكنية  الــوحــدات 
التوفيق بني القت�صاد والإ�صكان، وكيفية احلفاظ على التعددية 
اأو  املـــاراثـــون  مثل  الأحـــــداث،  ثقافة  كــانــت  اإذا  مــا  اأو  الثقافية، 

املهرجانات العامة وال�صعبية، توؤدي اإىل �صعور جديد باملدينة.
وُيـــثـــري هــــذا الـــكـــتـــاب الإعــــجــــاب ويــقــنــع الـــبـــاحـــث عـــن املــديــنــة 
ال�صدد عن تقدمي منوذج  املوؤلفان يف هذا  وم�صكالتها، وميتنع 
للم�صتقبل،  الرقمي  الــوعــد  اإىل  الإ�ــصــارة  مــع  الذكية  للمدينة 
عن  يعربان  اإذ  الذكية«:  »املدينة  جتاه  ال�صكوك  بذلك  فيثريان 
اخلطوات  هــذه  تقيق  ميكن  كــان  اإذا  مــا  ب�صاأن  البالغ  قلقهما 
ال�صغرية التي توؤدي اإىل تعاي�س اجتماعي اأف�صل، واإىل ت�صامن 
واملواطنني.  الإدارة  بــني  ال�صل�س  التعاون  طريق  عــن  ح�صري، 
ويقدم املهند�س املعماري روبرت كالتنربونر واخلبري القت�صادي 
بيرت جاكوبوف�صكي روؤيتهما للحياة يف املدينة؛ حيث يقولن اإن 
عددا اأكرب من النا�س يعي�س يف املدن اأكرث من املناطق الريفية. 
ال�صوق.  واأماكن  اجلذب  اأماكن  وتتكاثر  تنمو  التي  املدن  وتظل 
»التح�صر  فرغم  الأحــيــان،  اأغــلــب  يف  خمتلفا  يكون  الأمـــر  لكن 
وبيرت  كالتنربونر  روبــرت  ي�صميه  كما  ال�صيني،  ال�صرعة«  عايل 
حيث  الثالث«؛  العال  يف  الفقر  »ب�صاتني  توجد  جاكوبوف�صكي، 
ت�صطدم الأحياء الفقرية والأحياء الفاخرة. ول �صك اأن ال�صرعة 
البلدان  بع�س  يف  جــديــدة،  و�ــصــواح  عوا�صم  ت�صييد  يف  املفرطة 
العربية، �صينقل التفكري ب�صاأن املجال العام وم�صتوياته الطبقية 
والــ�ــصــيــا�ــصــيــة... خــا�ــصــة مــع اأفــــول املــ�ــصــاحــات الــقــدميــة للمدن 
الكربى- واأن خلق مدن موازية جديدة بتخطيط ي�صيطر على 
مدننا  مــن  فالعديد  جــديــد.  �صيا�صي  خميال  ال�صيا�صية  اإدارتـــه 
القدمية التقليدية تواجه طفرات منو جديدة، وفًقا للموؤلفني: 
حمى  تثري  برلني،  اأو  ميونيخ،  اأو  كولونيا،  اأو  فرانكفورت،  »يف 
الــبــنــاء احلــالــيــة الـــروعـــة اجلــريــئــة يف الــعــديــد مــن املــقــاطــعــات 
جديدة  طبيعية  مناظر  هناك  الأثــنــاء.  هــذه  يف  ا�صتقرت  التي 

يتحدث  نف�صه  الوقت  يف  اجلاهزة.  ن�صف  واملنازل  البناء  ملواقع 
املدينة عن جاذبية اجلن�س ونه�صة  املخططون وال�صيا�صيون يف 
املدن«. ويجلب التح�صر معه ال�صراعات: ال�صقق اأ�صبحت نادرة 
ومكلفة، وبع�س قطاعات ال�صكان جُترب على اخلروج من اأحيائها 
وما  فر�صة،  اأي�صا  هو  التح�صر  اأخــرى،  ناحية  من  التقليدية. 

ميكن بناوؤه، ميكن اأي�صاً ت�صميمه.
اإذ  اأوروبــا؛  املوؤلفني باملدينة ح�صاري وتــّول يف ثقافة  واهتمام 
هما يقومان بنقد ذاتي ونقد لالآخر يف ذات الوقت. وقد حر�س 
الأوروبــيــة  للمدينة  احلــداثــي  للخطاب  التطّرق  على  املــوؤلــفــان 
والعاملية يف ن�صو�س بالأملانية، ويف جميع الأحول فاإن الكاتبني 
ــة وعميقة عن  ــ ــصـــارات داّل اإ�ـ قــد وّفــقــا اإىل حـــّد كــبــري يف تــقــدمي 
املعا�صر،  واملجتمع  باحلداثة  املدينة  وعالقة  الكتاب،  م�صمون 
باأوا�صر  التم�صك  اإىل  والدعوة  الثقافات  على  النفتاح  اإطــار  يف 
ال�صكان  مــدن  قطب  قــطــبــان:  ميثله  والـــذي  املــ�ــصــرتك،  العي�س 
الأ�صليني يتمثل يف برلني وفيينا واأثينا وباري�س وحلب والقد�س 
ومراك�س ومدن عاملية اأخرى، وقطب مدن املهاجرين والوافدين 

على هذه املدن العاملية.
واخلبري  كالتنربونر  روبــرت  املعماري  املهند�س  من  كــلُّ  ويعمل 
ــادي للبناء  ــ القــتــ�ــصــادي بــيــرت جــاكــوبــوفــ�ــصــكــي يف املــعــهــد التـ
قائمة  اأوًل  يقدمان  كتابهما،  يف  والإقليمي.  احل�صري  والبحث 
جرد �صاملة، ويحلالن العنا�صر احل�صرية: اإنها اأماكن ح�صرية 
دائماً  ال�صيارة  اأعــطــوا  النقل  خمططي  لكن  عالية،  جــودة  ذات 
اأولوياتهم، ويجب اأن تعمل البنية التحتية ب�صكل موثوق، وهذه 
هي حياة املدينة الناجحة: »يف الهند�صة احل�صرية، على الرغم 
حالت  التح�صر...  وراء  حا�صمة  دافعة  قوة  هناك  ال�صرية،  من 
الطاقة،  و�صبكات  الغاز  وفواني�س  للقنوات،  العر�صية  املقاطع 
كلمات  هذه  �صعاعية:  اأنظمة  وبناء  واملجاري،  ال�صخ،  وحمطات 

اأ�صا�صية - لي�س فقط يف التاريخ، ولكن اأي�صا مل�صتقبل املدينة«.
جاكوبوف�صكي  وبيرت  كالتنربونر  روبــرت  مه  قدَّ الــذي  التحليل 
والتخطيط  املعمارية  الهند�صة  التخ�ص�صات يف جمالت  متعدد 
املعماري.  التاريخ  جتربة  من  وي�صتفيد  والقت�صاد  احل�صري 

بــالــعــديــد مــن اخلــــرباء: عــلــمــاء الجــتــمــاع  املــوؤلــفــان  وي�صت�صهد 
النف�صيني  الــفــال�ــصــفــة واملــحــلــلــني  املـــــرور، وكــذلــك  وخمــطــطــي 
واملربني والكتاب؛ اأي كل النا�س الذين ميكن اأن ي�صهموا يف جناح 
يف  اجليدة  احلياة  تتاجه  عما  فكرة  يعطي  هــذا  املدينة.  حياة 
املدينة«، كما ُيظهر  امل�صاحات اخل�صراء يف  »الكثري من  املدينة: 
املوؤلفان التطورات التي تنطوي على م�صاكل؛ حيث يتم بالفعل 
جتربة احللول اجليدة. مثال على حركة الدراجات يف كوبنهاجن 
ال�صيارات  ينبه  لكي  العجلة  على  الدراجة  راكــب  ي�صغط  وكيف 
لــقــدومــه. بــهــذا يــقــدم الــكــتــاب نـــداء ملــزيــد مــن الــقــوة ال�صيا�صية 
والــتــخــطــيــط احلـــ�ـــصـــري: فـــال يــنــبــغــي اأن يــكــون املــ�ــصــتــثــمــرون 
وال�صركات العقارية وم�صغلو مراكز الت�صوق هم وحدهم الذين 
يقررون تطوير املدن، فاملدن تتاج اإىل م�صاحة عامة، والت�صويق 
وحده ل يجعل املدينة ت�صتحق العي�س. وقد متت ترجمة كتاب 
جــاء مبفهوم  والـــذي  الأملــانــيــة،  مــن  الثمانينيات  هــابــرمــا�ــس يف 
التي  امل�صاحة  تلك  تــطــور  هــابــرمــا�ــس  تتبع  وقــد  الــعــام.  املــجــال 
ون�صاأة  والأ�ــصــواق  املــدن  ومنــو  الراأ�صمالية  تــولت  مــع  ظهرت 
العامة؛  الق�صايا  ومناق�صة  املجتمعي  ــوار  احلـ تتيح  م�صاحات 
لذلك ُي�صري املوؤلفان اإىل اأنَّ احلياة العامة واحل�صرية هي �صيء 
تعد م�صاحة  -التي ل  الت�صوق  اأحــد مراكز  التنزه يف  اآخــر غري 
عامة، ولكنها ملك ل�صركة متتلك حقوق املنزل هناك: »هذا هو 
املكان الذي تظهر فيه بدائل الف�صاء العامة التي ت�صتبعد جميع 
املــرور،  وحركة  الطق�س  احل�صرية:  للحياة  ال�صلبية  اجلــوانــب 
ولكن اأي�صا بع�س الفئات ال�صكانية، لذلك هذه امل�صاحات ل تعد 
ملكا للجميع، ل ميكن ا�صتخدامها من قبل اجلميع؛ لأنه يف هذا 
اأن يكون هناك ذلك الذي مت التخطيط له  املفهوم الف�صاء هو 
هذا  املوؤلفان  ويعترب  جتارية«.  ق�صية  يف  اللغز  قطعة  باعتباره 
التطور خطرًيا لأن امل�صاحة العامة هي »العمود الفقري ملدننا«، 
اأن  بالفعل  الوا�صح  من  وياكوبوف�صكي.  كالتنربونر  يكتب  كما 
كيف  يفهم  اأن  يريد  ولكل من  ولهذا،  النمو،  �صت�صتمر يف  املــدن 
واملتب�صر  امل�صلي  الــكــتــاب  هــذا  بــقــراءة  يو�صى  املــديــنــة،  تتطور 
�صاق؛  عمل  احل�صري  فالتخطيط  امل�صتقبلية،  املدينة  بق�صايا 

وبالتايل فاإن مدينة امل�صتقبل م�صممة يف الوقت احلا�صر.
-------------------------------------------

- الكتاب: »مدينة المستقبل، كيف نريد 
أن نعيش؟«.

وبيتر  كالتنبرونر  روبــيــرت  المؤلفان:   -
ياكوبوفسكي.

باللغة  2018م،  ألمانيا،  أوفباو،  الناشر:   -
األلمانية.

- عدد الصفحات: 364 صفحة.

* أستاذ اللغة األلمانية - باحث في 

الدراسات الثقافية المقارنة
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إصدارات عالمية جديدة
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية

 )سعيد بوكرامي(

الكتاب: دوغول: فكرة عن فرنسا
المؤلف: جوليان جاكسون
الناشر: دار سوي . فرنسا.

تاريخ النشر: 2019
عدد الصفحات: 992ص

الفرنسية. اللغة: 
بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة جـــــًدا من 
جوليان  يستكشف  والــمــذكــرات،  المحفوظات 
جــول،  دو  شخصية  لغز  أبــعــاد  جميع  جاكسون 
ودون محاولة إعطائه انسجاما أو مديحا مفرًطا. 
لــم يــســبــق أن وصـــف أحـــد مــن قــبــل مــفــارقــاتــه 
وغـــمـــوضـــه ومـــوهـــبـــتـــه الــســيــاســيــة وشــغــفــه 
بالمستحيل،  وشعوره  وبراغماتيته  بالتكتيكات 
التي اتسمت بقدر كبير من الحدة والذكاء. هناك 
والفكاهة،  بــالــذكــاء،  مبهرة  ــرة،  وافـ اقتباسات 
يستعيد  بالمكر،  مفعمة  األحــيــان  بعض  وفــي 
تعليقات  أيــًضــا  ولــكــن  دوغـــول  كلمات  الكتاب 
من  عليه،  تعرفوا  الذين  أولئك  وجميع  تشرشل 
نظرا  استياءهم  أثار  الذين  أو  منه  ارتابوا  الذين 

لشخصيته االنتقامية، جحوده أو استفزازاته ...
بليغا في طريقة  درسا  يقدم جوليان جاكسون 
عديمة  تفاصيل  توجد  ال  الغيرية.  السيرة  كتابة 
الفائدة هنا وأي من عيوب كتابة السيرة الشائعة 
المرء  يضيع  حيث  التجارية،  العالمية  السير  في 
الملفقة،  والوقائع  والفضائح  اإلثارة  متاهات  بين 
المتوترة  جوليان  كتابة  إلى  السبب  يعود  ربما 
الحقيقة،  عن  الكشف  في  تهادن  ال  التي  دائًما 
والفكرية  السياسية  باألوضاع  دائما  والمرتبطة 
التي  الجيوسياسية  والتكوينات  واالجتماعية 

تضيء فعًلا مراحل حياة الجنيرال دوغول.
األسطورة  هــذه  قــراءة  جاكسون  جوليان  يعيد 
في  بفرنسا  وعالقتها  االستثنائية  السياسية 

بطريقة  يستعيدها  التي  الماضي،  أسئلة  ضوء 
حية وبشكل غير عادي، تلك التي تشغلنا اليوم 
وبالتحديد  ألوروبا،  االستعماري  التاريخ  وخاصة   -
أيضا  ولكن  بمستعمراتها،  وعالقتها  فرنسا 
مــؤســســات  اشــتــغــال  وآلـــيـــات  تشكيل  كيفية 

الخامسة.  الجمهورية 
المتخصصين  أبرز  من  جاكسون،  جوليان  يعتبر 
يعمل  العشرين،  الــقــرن  فــي  فرنسا  تــاريــخ  فــي 
ــاري كوين  حــالــيــا أســتــاذ الــتــاريــخ فــي جــامــعــة مـ
قائمة  ضمن  الجديد  كتابه  يوجد  لندن.  بجامعة 
بريطانيا،  في  العام  لهذا  مبيعا،  األكثر  الكتب 
كما توجت سيرته عن دوغول بجائزة دوف كوبير 

المرموقة.

الكتاب: فلسفة الهندسة المعمارية
المؤلف: لودجر شوارت

الناشر: دار الديكوفيرت. فرنسا.
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 576 ص
الفرنسية اللغة: 

تتبع  الــتــي  الكالسيكية  النظريات  عــن  بعيدا 
فيتروفيوس،  أو  أفالطون  إلــى  بالعودة  التاريخ 
سياسية  فلسفة  المبتكرة  المقالة  هذه  تقترح 
للهندسة   - فقط  رمــزيــة  أو  جمالية  وليست   -
الثورة  أن  أولية  وانطالقا من مالحظة  المعمارية. 
التي  والساحات  الشوارع  في  وقعت  الفرنسية 
بنيت قبل أقل من قرن من الزمان، وأن الجماهير 
هذه  تكن  لــم  إذا  تتجمع،  أن  يمكن  ال  الــثــوريــة 
األماكن العامة الجديدة موجودة سلفا. يتساءل 
ما  للديمقراطية:  المعمارية  الظروف  عن  الكاتب 
هي أنواع المساحات التي تجعل أنواعا معينة من 
األفعال أو األحداث ممكنة أو مستحيلة ؟ وحيث 
نتعلم أن مسار التاريخ يعتمد على بناء الفضاء 
...حيث درس ميشيل فوكو الهندسة المعمارية 

تحديد  شوارت  لودجر  يحاول  للسلطة،  كتقنية 
المساحات  تصورنا  إذا  التحرر.  حركات  في  دورها 
فإن  الجماعي،  للعمل  مسارح  أنها  على  العامة 
السؤال هو معرفة ما إذا كان مظهرها الخارجي 
والتجارب  بالحدث،  المدفوعة  بالتفاعالت  يسمح 
عامة  مساحة  أي  فإن  المعنى،  وبهذا  اإلبداعية. 
الكتاب  األساس. يطرح  أصيلة هي فوضوية في 
المرتبطة  والمثيرة  الجديدة  األسئلة  من  عــددا 
بــالــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة وخــلــفــيــاتــهــا الــفــكــريــة 

والسياسية.

الكتاب: اقتصاد التراث الثقافي
المؤلف: فرانسواز بنحمو

الناشر: دار ال ديكوفيرت. فرنسا.
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 128 ص
الفرنسية اللغة: 

الــثــقــافــي هــو مــوضــوع شــغــف جماعي،  الــتــراث 
استمر  فقد  فظيعة.  هجمات  هدف  أيًضا  ولكنه 
مــادي  غير  بعد  لــه  فأصبح  الــتــوســع،  فــي  مجاله 
االقتصادي  التحليل  يتيح  قيمته.  يحدد  ورمــزي 
وقياس  الــطــلــب،  مــحــددات  استكشاف  لــلــتــراث 
الجمهور، وتقييم  الحفظ والعرض على  تكاليف 
الخاصة  اآلثار  المقدمة ألصحاب  المساعدة  أهمية 
أبًدا  تختلف  ال  التمويل  أن طرق  المحمية. ويبين 

عن استراتيجيات المؤسسات الثقافية.
الفوائد  أهمية  ويناقش  الهام  الكتاب  هذا  يبرز 
وتحلل  الباحثة  تصف  إذ  لــلــتــراث.  االقــتــصــاديــة 
بين  ومــا  الــدولــي.  بعدها  فــي  الــتــراث  سياسات 
بــاالنــقــراض،  الــمــهــدد  ــراث  ــت وال المتبقي  ــتــراث  ال
بــســب االســتــعــمــال الــعــشــوائــي واإلهـــمـــال وآثـــار 
من  جــزءا  الــتــراث  يكون  أن  يجب  لهذا  الــحــروب. 
فال  الــراعــيــة.  للمؤسسات  االقــتــصــادي  االهــتــمــام 

ينبغي أن يكون مصدر ازدراء أو مبالغة.
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تعتبر فرانسواز بنحمو من بين أبرز المتخصصين 
ــاذة  الـــتـــراث، هـــي اآلن أســت فـــي عــلــم اقــتــصــاد 
كما  االقــتــصــاديــيــن.  ــرة  دائـ فــي  وعــضــو  جامعية 
وعملت  األجنبية.  الجامعات  من  عدد  في  تدرس 
اللوفر. وهي عضو في  إدارة متحف  في مجلس 
واإلحــصــاءات  الــدراســات  لقسم  العلمية  اللجنة 
وتترأس  الفرنسية.  الثقافة  بــوزارة  المستقبلية 
في  األخالقيات  ولجنة  للكتاب(،  الوطني  )المركز 
قناة  لبرامج  االستشارية  واللجنة  فرنسا  إذاعــة 
والكتب  المقاالت  للعديد من  أرتي. وهي مؤلفة 

والتقارير حول اقتصاديات الثقافة واإلعالم.
----------------------------------

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية 
)محمد الشيخ(

الفلسفة  فــي  والعقل  اإليــمــان  الــكــتــاب:  عــنــوان 
واليابانية القارية 

المؤلف: تاكيشي موريزاتو
الناشر: بلومسبوري أكاديميك

سنة النشر: 2019
ملخص الكتاب: 

المعاصرة  الفلسفية  األدبــيــات  في  العادة  جــرت 
الفلسفة  بين  والمقارنة  المقابلة  تتم  أن  على 
األنجلوسكسونية،  والفلسفة  جهة،  من  القارية، 
من جهة أخرى، وذلك في كل مباحث الفلسفة: 
لكن  األخــالق.  فلسفة  إلى  المعرفة  فلسفة  من 
اختياره  أمــريــن:  فــي  تكمن  الــكــتــاب  هــذا  مــيــزة 
ــقــاريــة  الــمــقــابــلــة والــمــقــارنــة بــيــن الــفــلــســفــة ال
والفلسفة اليابانية، وإيثاره أن تكون هذه المقارنة 
ـ  اليابانيين  التعريف به عند  في ميدان قلما تم 
وهو مجال فلسفة الدين. وهكذا، يواجه المؤلف 
غير  الوقت  نفس  وفــي  ـ  مهمين  وجهين  بين 
مــعــروفــيــن ـ مــن وجــــوه الــفــلــســفــة الــمــعــاصــرة: 
الفيلسوف الياباني تانابي هاجمي، الذي ينتمي 

إلـــى مــدرســة كــيــوتــو الــشــهــيــرة، والــفــيــلــســوف 
والثاني  بوذي  األول  ـ  ديسموند  وليام  اإليرلندي 
في  معا  تفكيرهما  شــأن  في  وذلــك  ـ  مسيحي 
إلى  بذلك  ساعيا  واإليــمــان؛  العقل  بين  الصلة 
إجراء المحاورة بين نصوص هذين الفيلسوفين 
مختلفين.  فلسفيين  تقليدين  إلى  المنتميين 
المعاصرة  المصادر  أهم  أحد  الكتاب  يجعل  مما 
في ما بات يعرف اليوم باسم الفلسفة المقارنة. 

عنوان الكتاب: المؤنس في فلسفة الشر
المؤلف: تأليف جماعي

دار النشر: راوتليدج
سنة النشر: 2009
ملخص الكتاب: 

عرف الفالسفة باهتمامهم بمسألة الخير أكثر 
لكن،  الشر.  مسألة  في  بنظرهم  عرفوا  مما 
“الشر”؟  مفهوم  بفهم  نهتم  أن  علينا  لماذا 
جـــواب الــمــســألــة بــمــثــابــة ســـؤال اســتــنــكــاري: 
امــتــالءه  امــتــأ  وقــد  الــيــوم  بعالمنا  نسمع  أال 
عن  الجائبات  تتحدث  أال  الشرور؟  من  بالكثير 
البشرية مهما  النفس  المستحكم في  الشر 
بلغت هي من تحضر ومن تقدم؟ يقدم هذا 
مفهوم  فهم  في  ضافية  مساهمة  الكتاب 
“الشر” وتجلياته في العالم المعاصر. ويتكون 
من 27 فصال لباحثين متخصصين في مسألة 
ــحــديــث. وهـــو مقسم  الــشــر فــي الــقــديــم وال
تاريخية  اســتــكــشــافــات   -1 ثــالثــة:  ــواب  ــ أب إلـــى 
حديثة  استكشافات   -2 الشر.  مفهوم  في 
وقضايا  الشر   -3 الشر.  مفهوم  في  دنيوية 
مقاربتين:  بين  الجمع  الكتاب  ويحاول  أخــرى. 
علم  فلسفة  ومقاربة  األخــالق  فلسفة  مقاربة 
وراء  ما  في  الشر  مسألة  يطرح  كما  النفس. 
األدب  فــي  أي  الفلسفي؛  االستقصاء  حــدود 

والسياسة والدين. 

الوسيطة  اليهودية  الفلسفة  الكتاب:  عنوان 
وأشكالها األدبية

المؤلف: تأليف جماعي
دار النشر: مطابع جامعة إنديانا

سنة النشر: 2019
ملخص الكتاب: 

ــه يــعــرض  ــذا الــكــتــاب الــجــمــاعــي أنـ مــن مــزايــا هـ
الفلسفة اليهودية في العصر الوسيط في إطار 
هذا  يركز  ال  هــذا،  مــن  أكثر  التاريخي.  سياقها 
الذي  البرهاني  االستداللي  الشكل  على  الكتاب 
اعتاد عليه الفالسفة اليهود اتباعا لسنة أرسطو، 
وإنما ينفتح على األشكال التعبيرية األخرى التي 
فلسفاتهم؛  الــيــهــود  الــفــالســفــة  وفــقــهــا  صـــاغ 
ذات  الرمزية  والقصص  واألمثوالت  األشعار  شأن 
المنحى الفلسفي. ويركز الكتاب على التعالقات 
الوسطويون  الــيــهــود  الفالسفة  أقــامــهــا  الــتــي 
للنص  تفسيري  وما هو  أدبي شكال  ما هو  بين 
وما هو صوفي  وما هو فلسفي محض  الديني 
بحت، مبرزا بذلك عناصر اإلبداع والجدة في هذه 
للنموذج  تابعة  اعتبرت  لطالما  التي  الفلسفة 
للنموذج  مــقــلــدة  ــدت  وعـ اإلغــريــقــي  الفلسفي 
أمر  الباحثون في  اإلسالمي. وقد نظر  الفلسفي 
طريقة صياغة االستدالالت عند الفالسفة اليهود 
الوسطويون، وفي أمر كيفية توظيف النصوص 
في  نظروا  كما  الفلسفية،  الفكرة  تخدم  حتى 
في  والحضارية  االجتماعية  الحيثيات  أثرت  كيف 

الكتابة الفلسفية اليهودية الوسيطة. 

إصدارات عالمية جديدة



محرم 1441هـ - سبتمبر 2019م

24

حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم

عنوان العدد: مناهج الصالح اإلنساني ومشكالت الفساد
عبد الرحمن السالمي

مدن وثقافات
- االرتحال والتسامح )القسطنطينية في أعين الرّحالة العرب(

   عبد اهلل إبراهيم

اإلسالم والعالم
راع على دراسات اإلسالم في أميركا  - الصِّ

    إعداد: رضوان السيد

المحــاور
- القرآن الكريم: في اإلصالح اإلنساني واالجتماعي - عبد المالك أشهبون

ة  - محمد المنتار  نَّ - الرساالت النبوّية بوصفها إصالحًا في ضوء الكتاب والسُّ

- الّسياسة والّسياسة الشرعّية في األزمنة الوسيطة - رضوان السيد

الح واإلصالح - محمد أحمد قنديل - مقولة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الصَّ

- إشكالّيات العالقة بين التقّدم العلمي والتقّدم اإلنساني - أحمد عبد الفتاح

- الفالسفة المعاصرون ودور الّدين في زمن ما بعد الحداثة - محمد الشيخ

- مقوالت ومقاييس النجاح واالزدهار في الدول المعاصرة - قراءة نقدية - رشيد الحاج صالح

- المدن بحسبانها مقاييس لالندماج في المجال - نتاليا زادنوفسكا

- الِقيم الخلقّية والدينّية وإشكالّيات اإلطالق والنسبّية في المجال العالمي - رشيد جرموني

- الرؤية التداولّية عند الفالسفة المعاصرين وكيفيات تجاوز الجمود الراهن - محمد أوبلوش

- المرجعيات السيميوطيقية واإلبستمولوجية واأليديولوجية لمفهوم الدولة الفاشلة
   مجدي الجزيري

دراســات
- التكامل المعرفي بين الفلسفة وعلم الكالم وعلم أصول الِفقه من خالل المفاهيم الرّحالة 

ة أنموذجًا( - بالل شيبوب )مفهوم الِعلَّ

ْظم بين عبد القاهر الجرجاني والحاكم الجشمي - خالد عمر الدسوقي - نظرية النَّ

وجهات نظر 
الرحمن  عبد   - العالمي  ْلم  السِّ َصون  في  المشتركة  والمسؤوليات  الّدينّية  المؤسسات   -

السالمي

- الثقافة بمنظور إسالمي مختلف - محمود الذوادي

آفــاق 
- التسامح وإرادة الشّك عند برتراند راسل - أحمد بوعود

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها.
مجلة التفاهم هاتف : 24644031 - 24644032 968+ ، فاكس : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : البريد اإللكتروني


