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العمانيون في الخارج رسالة دكتوراه
من األطروحات التي أنجزها ُ
بعنوان «مشكالت النقل الحضري في منطقة مسقط» ،قدمها
الدكتور محمد بن عوض الرواس لجامعة سالفورد في بريطانيا
سنة .1993
إن اقتصاد ُعمان ،كان تقليديًا في
يقول الباحث في ملخص دراسته َّ
طابعه قبل تطوير قطاع النفط الذي أدى إلى التحوالت الهيكلية
الحالية .وقد مكن االزدهار االقتصادي الشعب من امتالك وسائل
نقل خاصة بهم؛ مما أدى إلى نمو سريع في عدد المركبات في
البلد ،خاصة في مسقط العاصمة .والخدمات األساسية المجانية
مثل الصحة ،والتعليم ،دون ضرائب ورسوم أدت إلى ارتفاع الدخل
المتاح .لذلك شهدت مسقط تغيرات سريعة متتالية في
المنزلي ُ
استخدام األراضي ،والتوسع في المناطق الحضرية ،واألسر التي
تملك سيارات متعددة.
وفي العقدين الماضيين زاد عدد سكان مسقط بشكل كبير،
وكان هذا النمو السكاني مصحو ًبا بتوسع كبير في حدودها
لتوفير المنازل وأماكن العمل وغيرها من المرافق ،كما أن
الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة حدت من األرض المسطحة
المتاحة للسكن والمحالت التجارية والمدارس ،وعناصر أخرى من
البنية التحتية .ونتج عن هذا التنافس على المكان ضيق األراضي
المخصصة لمواقف السيارات في المراكز الحيوية الكبرى؛ بل
أسفر ذلك عن نقص حاد في المواقف بشكل عام في المنطقة.
ورافق التوسع في منطقة مسقط تغييرات في العمالة ،والنمط
السكني .وأدى ذلك إلى زيادة كبيرة في العدد من المركبات
الفعالة
فإن الحاجة إلى خدمات النقل
والرحالت والتنقل .وعليهَّ ،
َّ
والمرافق أصبحت أكبر من أي وقت مضى .كما أن الخصائص
صعبت من توفير وسائل النقل الكافية .وتخطيط
الطوبوغرافية ّ
التنمية أهمل أهمية تنظيم األنشطة الحضرية بطريقة تجعل
الحاجة لحركة المركبات تتقلص إلى حد كبير .كما أدى ذلك إلى
انخفاض كثافة المناطق السكانية مع أنماط من الشوارع في
الغالب غير مصممة لخدمات النقل العام.
فإن الباحث هدف من هذه الدراسة إلى مناقشة مشكالت
وعليه َّ
تحديدا لإلجابة على األسئلة
النقل الحضري في مسقط وسعى
ً
اآلتية:
ما خصائص التنقل في مسقط؟
إلى أي مدى تؤدي الخصائص الطوبوغرافية الطبيعية إلى إعاقة
تطور شبكة الطرق فيها؟
كيف تخدم الشبكة القائمة احتياجات المنطقة؟
إلى أي مدى يمكنها أن تستوعب حركة المرور؟
هل الطرق الرئيسة المقترحة ستحل المشكالت الحالية لالزدحام
المستقبلية؟
المروري وتخفف من المشكالت ُ
ما أهم أسباب الحوادث المرورية؟
ما مدى توفر مواقف السيارات المناسبة في المراكز الحيوية
الرئيسة؟
ما دور حافالت شركة النقل الوطنية العمانية داخل نظام النقل
العام؟
أن منطقة مسقط تواجه مشكالت في االزدحام
ويؤكد الباحث َّ
المروري ،والحوادث ،وشدة الحاجة لمرافق وقوف السيارات ،وعدم
كفاية وسائل النقل العام .والوضع مع ّرض للتدهور بشكل حاد
المقبلة ،ما لم تتخذ إجراءات فعالة .ويرى أن
في السنوات القليلة ُ
هناك حاجة ماسة إلى دراسة يمكنها أن توفر حلوالً عملية فورية
وتقترح مبادئ توجيهية لسياسة تضمن توسيع نظام النقل
وتحسينَه لتلبية االحتياجات الناشئة عن النمو المستقبلي.
وقد سعى الباحث في هذه الدراسة إلى تحديد العوامل التي
تسهم في مشكالت المرور القائمة وتوفير معلومات مفيدة
ُيمكن أن تساعد مخططي حركة المرور وصناع القرار في فهم
طبيعة هذه المشكالت ،وإيجاد الحلول والمبادئ التوجيهية
للسياسة المستقبلية.

hilalalhajri@hotmail.com
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مستقبل البشرية :استصالح المريخ ،السفر عبر
الكواكب ،الخلود ومصير اإلنسان خارج كوكب األرض
بلقيس البيمانية *
ملحة بسبب التغ ّيرات المناخية
بعد آالف السنين من
توسع البشرية على كوكب األرض؛ أصبح الخروج من الكوكب ضرورة ّ
ّ
وطريقة استنزاف الموارد والكوارث الطبيعية والبشرية .وهنا يأتي دور العقل البشري في البحث عن حياة في الكواكب
األخرى وتهيئتها ،وتبرز من خاللها أهمية الخيال العلمي الذي يشق طريقه ليصبح حقيقة ،كأن نشهد تطو ًرا و ُرق ًّيا مذه ًلا
استخداما مذه ًلا لتقنية النانو والتقنية الحيوية في بناء مدن مهيئة وصالحة للعيش ،أو الوصول للنجوم
في الروبوتات ،أو
ً
القريبة باستخدام مركبات فضائية مجهرية تستخدم أشعة الليزر ،وأن البشرية ربما قد تنجح في تحقيق الخلود !!!
يتحدّث الكاتب يف املقدّمة عن الكارثة التي حلت قبل � 75ألف
�سنة وهي حادثة انفجار بركان «توبا» الكبري يف �إندوني�سيا
والذي يعترب �أكرب و�أعنف انفجار بركاين منذ ما يقارب 25
مليون �سنة م�ضت .خ ّلف الربكان خ�سائر كبرية ب�سبب ما تركه
من كميات �ضخمة من ال��رم��اد وال��دخ��ان والكتل ال�صخرية
وال��وح��ل والأو� �س��اخ التي غطت جميعها �آالف الأم�ي��ال التي
ب�سمك  30ق��دم! كما و�صل الدخان
و�صلت ماليزيا والهند ُ
ال�سام لقارة �إفريقيا تاركاً وراءه طريقاً مليئاً باملوتى والدمار
وموت النباتات واحلياة الربية .ونتيجة لهذا؛ تبقت كميات
قليلة جداً من الطعام ومات الأغلبية ب�سبب املجاعة.
ي�ش ّبه الكاتب كارثة توبا بال»بروفة» مل�سرحية رمبا �ستحدث
يف امل�ستقبل� ،أال وهي تعر�ض كوكب الأر�ض لكوارث �أكرث عنفاً
يعقبها خ�سائر ال ميكن تخ ّيلها! حيث ا�ستند يف توقعاته على
احلدث الذي وقعت �أحداثه عام 1992م؛ حيث اك ُت�شف كوكب
ج��دي��د ي ��دور ح��ول جن��م خ ��ارج نظامنا ال�شم�سي ،وك ��ان هذا
خ�براً مفرحاً للعلماء جلعلهم يفهمون الكون ب�شكل �أف�ضل
باكت�شافهم وجود جمرات غري جمرتنا .ولكن اخلرب املحزن
هو �أن ذلك الكوكب كان يدور حول جنم كان ناب�ضاً ثم ح�صل
انفجار ت�سبب مبوت كل �شي على وجه ذلك الكوكب ب�سبب
االنفجار امل��دم��ر للطاقة ال�ن��ووي��ة .الأم ��ر ال��ذي دف��ع امل�ؤلف
لتخيل جمموعة م��ن �سكان ذل��ك الكوكب يه ّمون مب�غ��ادرة
كوكبهم يف عدد هائل من �سفن الف�ضاء التي �ستنقلهم �إىل
جم��رة �أخ ��رى .فهل ي��ا ت��رى ن�ستطيع ال�ن�ج��اة م��ن ال�ك��وارث
امل�ستقبلية؟ وي��رى �أن علينا مغادرة كوكب الأر���ض لأن هذا
ب��ر�أي��ه -احل��ل الوحيد ل�ك��وارث نحن من ت�سبب بحدوثها؛كاالحتبا�س احل��راري واحل��روب احلديثة والأ�سلحة النووية
ووج ��ود �أم��را���ض تنتقل ب�سرعة ك�ب�يرة ك��الإي��دز والإي �ب��وال،
ف�ض ً
ال عن الزيادة الهائلة يف �أع��داد ال�سكان التي ت��ؤدي �إىل
ا�ستنزاف موارد الأر�ض .وهنا �شخ�ص ّيا �أختلف مع الكاتب يف
فكرته ،والتربير �أنّ جميع تلك الكوارث و�إن مل تكن قابلة
للحل نهائ ًيا؛ ولكن بالإمكان التخفيف والتقليل من �آثارها
على الب�شرية دون احلاجة لفر�ضية �ضرورة مغادرة كوكب
الأر�ض للنجاة من تلك الكوارث ،فاجلهود العاملية يف مكافحة
االحتبا�س احلراري والأمرا�ض وا�ضحة وملمو�سة ،والعلم يف
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والرقي.
مراحله الوا�سعة ملزيد من التقدّم
ّ
ّ
الف�صل الأول( :مغادرة كوكب الأر�ض) .يركز هذا الف�صل على
جهود ال�شركات واحلكومات يف اخلطوة الأوىل ملغادرة الأر�ض
وهي �إع��داد املركبات الف�ضائية لالنطالق .يذكر الكاتب يف
بداية الف�صل �أن �أول �شخ�ص ك ّر�س حياته ل�صناعة �أول مركبة
ف�ضائية ك��ان��ت تعمل ب��ال��وق��ود ُي��دع��ى روب ��رت غ� ��ودارد ،وهو
�أول �شخ�ص ف ّكر بال�سفر للف�ضاء واكت�شاف الكوكب الأحمر
(املريخ) حني ت�سلق �شجرة توت يف العام 1899م لي�أتيه هذا
الإلهام ،قوبل روبرت �آنذاك بال�سخرية من فكرة ال�سفر عرب
الف�ضاء والعي�ش فيه وف ًقا ملا نقلته �صحيفة نيويورك تاميز،
وبالرغم من �أنه در�س كتاب نيوتن «مبادئ الريا�ضيات» �إال
�أن النا�س �سخروا منه وقالوا �أن��ه ال يف ّرق بني مبد�أ الفعل
ورد الفعل ،ومل يعلموا �أنه وفقاً لهذا املبد�أ انطلق ال�صاروخ،
فالفعل يكمن يف خ��روج ال�غ��از امل�شتعل م��ن مكان واح��د من
ال�صاروخ ،بينما رد الفعل يكمن يف انطالق ال�صاروخ للأعلى.
تويف هذا العامل عام 1945م قبل �أن يقر�أ االعتذار الذي كتبه
حمررو �صحيفة النيويورك تاميز بعد هبوط املركبة «�أبولو»
بنجاح على �سطح القمر يف 1969م!
ه �ن��اك جم�م��وع��ة م ��ن ال�ع�ل�م��اء ال ��ذي ��ن ��س��اه�م��وا يف تطوير
ال�صواريخ ومتكينها من االنطالق ب�سرعة �أكرب لل�سفر عرب
الف�ضاء ،حيث ي�ؤمن علماء وكالة نا�سا ب�أنّ اكت�شاف القمر هو
ال�سبيل الكت�شاف املريخ ،لذلك ف�إن املَهمة القادمة هي جتهيز
مركبة لإج ��راء رح�ل��ة ج��وي��ة م��أه��ول��ة �إىل القمر يف 2020م
مبوا�صفات �أف�ضل من �سابقتها والتي كانت تهدف لتحقيق
غاية مقدرة الإن�سان على الو�صول ،ولكن الغاية الآن هي �أن
يق�ضي رواد الف�ضاء وقتاً �أط��ول الكت�شاف القمر واكت�شاف
الظروف التي قد يتعر�ض لها الإن�سان خارج كوكب الأر�ض،
وال �ت ��أ ّك��د م��ن م�ق��درت�ه��م ع�ل��ى زراع ��ة امل�ح��ا��ص�ي��ل با�ستخدام
احل��دائ��ق املائية ،ووج ��ود امل ��اء ،و�إن�ت��اج الأوك�سجني بوا�سطة
عدد من التفاعالت الكيميائية .وهذه املرة� ،سيتمكن الرواد
من ا�ستخدام الهواتف الذكية وا�ستخدام االنرتنت لأغرا�ض
التوا�صل مع عائالتهم ومع حمطة الف�ضاء الدولية ومتابعة
�آخر الأخبار ،كما �سيكون من �ضمن الطاقم جمموعة �أطباء
وروبوتات خم�ص�صة لإجراء عمليات جراحية يتحكم بعملها

ج ّراحون يف الأر�ض با�ستخدام التح ّكم عن بُعد متى ما دعت
احلاجة لها.
هنالك الكثري م��ن العقبات ال�ت��ي �ستواجهها امل��رك�ب��ة مثل
ال �ف�ترة ال�ت��ي حتتاجها ل�ل��و��ص��ول ،وامل���ش��اك��ل ال�ت��ي يتع ّر�ض
لها ر ّواد الف�ضاء مثل �ضمور الع�ضالت والإ�شعاعات وتلف
الع�صب الب�صري ،ولذلك ال يعترب ال�سفر �إىل الف�ضاء نزهة
و�إمن��ا خماطرة وحت��دي ،ولهذا تعمل نا�سا على �إيجاد حلول
لهذه امل�شاكل.
يف عام 2017م وبعد �أ�شهر من التفكري املكثف؛ ك�شفت وكالة
الف�ضاء «ن��ا��س��ا» و «ب��وي�ن��غ» ال�ن�ق��اب ع��ن خطة ال��و��ص��ول �إىل
امل��ري��خ ،م��ع اخل �ط��وات ال�لازم��ة لإر� �س��ال رواد الف�ضاء لهذا
ال�ك��وك��ب الأح �م ��ر .تق�ضي اخل�ط��ة ب ��إط�لاق امل��رك�ب��ة �أ� ��س �إل
�إ�س� /أوريون يف العام القادم 2019م ،ولن تكون م�أهولة برواد
الف�ضاء و�إمنا مهمتها �ستنح�صر على الدوران حول الكوكب،
وبعد �أرب��ع �سنوات �ستعود ه��ذه املركبة لتدور ح��ول الكوكب
ولكن هذه امل��رة �ستكون م�أهولة ب��رواد الف�ضاء ملهمة مدتها
ثالثة �أ�سابيع فقط ،ثم �ستبد�أ نا�سا يف بناء حمطة ف�ضاء
قمرية والتي �أطلقت عليها ا�سم «حمطة الف�ضاء ال�سحيق»
( )Deep Space Gatewayمهمتها ت��زوي��د رواد
الف�ضاء مبا يلزمهم قبل ال�سفر للمريخ �أو للكواكب الأخرى،
و�ستكون جاهزة بحلول عام 2026م .ثم ينتقل الكاتب للحديث
عن املركبة التي �سرت�سل الرواد �إىل املريخ والتي �أُطلق عليها
«م��رك�ب��ة ال�ن�ق��ل الف�ضائي ال�سحيق» (Deep Space
 )Transportوالتي �ستنطلق يف رحلتها التجريبية الأوىل
لتدور حول املريخ عام 2023م .ولكن �إل��ون ما�سك ،املهند�س
وامل�خ�ترع وامل��دي��ر التنفيذي ال��ذي �أ�س�س �أول �شركة لل�سفر
عرب الف�ضاء « »Space Xيجهّز حال ًيا مركبته الف�ضائية
«مركبة التنني الف�ضائية» لالنطالق �إىل كوكب املريخ عام
2022م ،بينما نا�سا تعترب ذلك ت�س ُّرعاً خ�صو�صاً �أن مركبته
�أ�صغر حجماً من مركبة النقل الف�ضائي ال�سحيق.
وف � ًق��ا خل�ط��ة ن��ا��س��ا ف ��إ ّن��ه ع�ن��دم��ا ت�صل امل��رك�ب��ة ل �ت��دور ح��ول
ك��وك��ب امل��ري��خ �ستهبط على �سطح ال�ك��وك��ب و��س�ي�ب��د�أ ال ��رواد
وال�ع�ل�م��اء ب ��إج��راء ال�ت�ج��ارب كالبحث ع��ن وج ��ود �آث ��ار للماء
واحل�ي��اة امليكروبية وو��ض��ع الأل ��واح ال�شم�سية لغر�ض �إنتاج
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الطاقة ،والتنقيب عن وجود اجلليد حتت الأر�ض الذي ميكن
ا�ستخدامه الح�ق�اً كم�صدر مهم مل��اء ال���ش��رب والأوك�سجني
للتنف�س والهيدروجني للطاقة .الكاتب هنا �سعيد ومتفائل
ج��داً -رغم �صعوبة املهمة -بنجاح هذه الرحلة التي �ستكون
�أول رح�ل��ة م��أه��ول��ة �إىل امل��ري��خ خ�ل�ال ال�ع�ق��دي��ن ال�ق��ادم�ين.
وبعدها �سيتوجب علينا التغلب على العقبة الثانية :ا�ست�صالح
املريخ لي�صبح وطننا اجلديد.
يعترب ط��ول ال�ي��وم يف ك��وك��ب امل��ري��خ ك�ط��ول ال�ي��وم يف كوكب
الأر� ��ض ،ف�ض ً
ال ع��ن �أن �سرعة دوران امل��ري��خ يف م ��داره حول
ال�شم�س هي نف�س �سرعة دوران الأر�ض ،ولكن جاذبية املريخ
تعادل  %40فقط من جاذبية كوكب الأر���ض مما يدفع رواد
الف�ضاء للتكيف حتت جاذبية �أق��ل من التي اع�ت��ادوا عليها.
�إ�ضافة �إىل التك ّيف للعي�ش حتت درجات حرارة منخف�ضة جداً
والتي قد ت�صل يف امل�ساء ملا يقارب ال 127درجة �سيليزية حتت
ال�صفر .لذا يتوجب عليهم النجاح يف �إنتاج الطاقة للح�صول
على اجل��و امل�لائ��م ل�ه��م ،كما �سيحتاج رواد الف�ضاء ملار�سة
الريا�ضة على املريخ حتى يقللوا من فر�صة �ضمور ع�ضالتهم
وعظامهم .ينتهي هذا الف�صل بذكر خطة العلماء امل�ستقبلية
للخروج �إىل ما وراء النظام ال�شم�سي وذلك بالتوقف يف �أقمار
امل�شرتي وزح��ل والتي يتو ّفر فيها امل��اء ،فيتم التوقف فيها
كمحطات قبل ال�سفر �إىل خارج املجرة!
الف�صل ال�ث��اين( :ال�سفر ع�بر ال�ك��واك��ب) .ر ّك��ز ه��ذا الف�صل
على ال ��دور ال��ذي �ستلعبه ال��روب��وت��ات يف عملية ال�سفر �إىل
الف�ضاء ،وا�ستخدام تقنيات تقنية النانو والذكاء اال�صطناعي
لتقليل التكلفة وتوفري املوارد يف املريخ� .ست�صنع احلوا�سيب
يف امل�ستقبل من تقنية النانو التي تعترب �أق��وى من الفوالذ
واملا�س مبائتي مرة و�أقل تكلفة من املواد الأخرى .كما �سيتم
ت�صنيع وا�ستخدام �آليون ذات حتكم ذاتي لأغرا�ض اكت�شاف
و�إعمار الكوكب ،حيث ميكنها �أن حتمل � ً
أغرا�ضا عديدة و�أوزا ًنا
ال ت�ستطيع النف�س الب�شرية حملها وبتكلفة �أقل وب�شكل �أ�سرع،
وحتى �إن تع ّر�ض �أح��ده��ا حل��ادث فيمكن ا�ستبداله بروبوت
�آخر ،ناهيك عن قدرتها على حت ّمل درجات عالية من احلرارة
والعي�ش يف درجات حرارة منخف�ضة للغاية ال ي�ستطيع رائد
الف�ضاء الب�شري العي�ش فيها.
� ّأم ��ا �أه�م�ي��ة ال��ذك��اء اال��ص�ط�ن��اع��ي ف�سيحتاج ل�ف�ترة طويلة
للتطوير والتح�سني من �أجل قيام الروبوتات مبهامها على
�أك �م��ل وج ��ه ،وي�ست�شهد مب�سابقة وك��ال��ة م���ش��اري��ع البحوث
امل �ت �ط ��ورة ال��دف��اع �ي��ة ( )DARPAوال �ت ��ي ط��رح�ت�ه��ا ع��ام
2013م لبناء �أف�ضل روب ��وت ي�ق��وم مبهمة جتميع النفايات
وتنظيف الركام الإ�شعاعي يف فوكو�شيما بعد الزلزال الذي
�ضرب اليابان عام  2011وت�سبب بت�سرب �إ�شعاعي من مفاعل
فوكو�شيما ،وللأ�سف مل ينجح كل املت�سابقني لأن روبوتاتهم
مل تقم باملهمة ،وات�ضح �أن الذكاء اال�صطناعي لي�س ً
�سهل،
وق��د ي�أخذ ت�صنيع الروبوتات امل��رج��وة ف�ترة طويلة .ينتقل
بعدها للحديث ع��ن روب��وت��ات ق ��ادرة على ا�ستن�ساخ نف�سها
وي�سميها ب�ـ ( )Self-Replicating Robotsوه��ذا
ت�ق��دم كبري ج ��داً �سيوفر ال��وق��ت واجل�ه��د يف �صنع روب��وت��ات
جديدة طبق الأ�صل من القدمية.
تن�ص نظرية الوعي بالزمكان (Space-time theory
ّ
 )of consciousnessعلى �أن النباتات واحليوانات

والآالت ميكن �أن ت�ك��ون م��د ِرك��ة ،ف��ال��زواح��ف م�ث� ً
لا مدركة
باملكان الذي تعي�ش فيه ولكن �إدراكها حم��دود .بينما �إدراك
الإن �� �س��ان �أك �ب�ر ب�ك�ث�ير ف�ل��دي��ه وع ��ي ب��ال��وق��ت ،ف�ن�ح��ن نعرف
معنى غداً ونعرف املا�ضي وامل�ستقبل وهذا ما ال تدركه هذه
الكائنات .ثم يقول �أنّ بالإمكان برجمة الروبوتات لأن ت�صبح
مدركة ملا حولها ،ولكن اخلطورة تكمن يف �أن الروبوتات قد
ت�شعر �أنها مهددة من الب�شر فيتنامى لديها الرغبة لقتل
الب�شرية ،وحلل هذه امل�شكلة يقرتح و�ضع رقاقة لإف�شال عمل
�إحدى هذه الروبوتات عند تطور �أفكار خطرية وقاتلة لديها.
ينتهي الف�صل ال�ث��اين ب��احل��دي��ث ع��ن ال�ك��واك��ب ال�ت��ي ت�شبه
الأر�ض .حيث ر�صد علماء الفلك كواكب ذات طبيعة �صخرية
ت�شبه الأر�ض وميكن للإن�سان العي�ش فيها ،حيث مت حتى الآن
اكت�شاف مائة مليار جنم يف جمرتنا بالإ�ضافة �إىل ع�شرين
مليار كوكب �شبيه بالأر�ض .ورمبا �سيتم اكت�شاف عدد �أكرب
من هذه الكواكب املوجودة يف جمرة درب التبانة.
رغم كل ما ذك��ره الكاتب �إال �أن اخل��روج من الكرة الأر�ضية
وال�ع�ي����ش يف ك��واك��ب �أخ� ��رى ل��ن ي�ح��ل م���ش��اك�ل�ن��ا ،و�إمن� ��ا بعد
ا�ستعمار كواكب �أخرى وبناء ح�ضارات جديدة هناك �سنواجه
بعد ماليني ال�سنني ما نواجهه يف كوكب الأر���ض من دمار
وكوارث وارتفاع يف درجات احلرارة وغريها ،وبالتايل �أرى �أن
فكرة اخلروج من الأر�ض ما هو �إال حال م�ؤقتا للأزمات التي
يعاين منها الإن�سان.
عنوان الف�صل الثالث( :احلياة يف الكون) .يتحدث هنا عن
اخل�ل��ود وم�صري الإن���س��ان خ ��ارج ك��وك��ب الأر�� ��ض ،وذل ��ك لأن
املركبات الف�ضائية حتتاج للعديد من ال�سنوات للو�صول �إىل
الكواكب البعيدة جداً ،ويجب �إيجاد طرق حلل هذه امل�شكلة.
وق��د ذك��ر هنا ق�صة الفيلم «عُمر �أدل�ي�ن» التي تعر�ضت فيه
�أدلني ل�صعقة كهربائية لتوقف �شيخوختها ف�أ�صبحت �شابة،
وكذلك فيلم « »2001حيث مت جتميد �أج�ساد رواد الف�ضاء
لدرجة ال�صفر �سيليزية يف حجريات يف املركبة املتجهة �إىل
ك��وك��ب امل���ش�تري ،فيتوقف من��وه��م وال ي�شيخون .ول�ك��ن هل
هذا ميكن �أن يحدث يف الواقع؟ وهل ميكن للتقدم العلمي
�أن يوقف ال�شيخوخة؟ ق��ام ع��دد م��ن العلماء بدرا�سة م��واد

كيميائية م�ضادة للتجمد ولكن كانت النتائج �سلبية لأن تلك
املواد قد ت�ؤدي �إىل الوفاة.
�إن �أح��د �أه��م الأح ��داث التي تو�صل �إليها علماء ال��دم��اغ هي
املقدرة على تخزين الذاكرة وتقليل �أعرا�ض مر�ض الزهامير،
حيث �سيحتاج رواد الف�ضاء ملعرفة معلومات وبيانات هائلة
عن الكوكب ال��ذي �سي�سافرون �إليه وطرائق ا�ستخدام �آالت
عديدة ،وهذا يتطلب منهم حفظ معلومات وتفا�صيل جمة،
ولهذا ميكن ب�سهولة ن�سخ تلك البيانات من �أدمغتهم بعد
ذل��ك ونقلها �إىل �أدم �غ��ة رواد الف�ضاء يف امل�ستقبل .بعدها
يتحدث ع��ن حلم الإن���س��ان يف ال�ط�يران كالطيور وكيف �أن��ه
�سيكون ب�إمكانه يف الف�ضاء حتقيق ذلك احللم وذلك بتطوير
احلقائب النفاثة التي اخرتعت يف احلرب العامل الثانية.
ختا ًما؛ مل ي�سبق �أن اكت�شف العلماء وجود حياة �أخرى تعي�ش
يف ك��وك��ب �آخ ��ر و�إمن� ��ا ه ��ذا ف�ق��ط م��ا ن ��راه يف �أف �ل�ام اخل�ي��ال
العلمي و�أف �ل�ام ال �ك��ارت��ون .ول��ذل��ك يجب �أن ن�ك��ون حذرين
من �أي خملوق قد جن��ده خ��ارج الأر� ��ض لأن تلك املخلوقات
ق��د تكون متقدمة عنا تكنولوجياً ودف��اع�ي�اً ،وق��د ح��ذر من
ذلك الفيزيائي الراحل �ستيفني هوكينغ .ويظنّ الكاتب �أنّ
الكائنات الف�ضائية ق��د تكون م�ساملة ولكن يجب �أن نكون
جاهزين فرمبا جندها عك�س ذلك.
مالحظاتي عن الكتاب:
هدف امل�ؤلف من كتابة هذا الكتاب هو �إعطاء فكرة تف�صيلية
عن حياة م�ستدامة خارج كوكب الأر�ض.
امل�ؤلف متفائل جداً ب�إمكانية الب�شر ال�سفر يف الف�ضاء والعي�ش
خارج كوكب الأر�ض -وهذا ما تعك�سه لغة الكتاب.
لغة الكتاب ب�سيطة ب�شكل ع��ام وممتعة ومليئة باملعلومات
(ككتبه ال�سابقة).
رتب الكاتب ف�صول الكتاب الثالثة ترتيباً زمنياً منذ مرحلة
مغادرة كوكب الأر�ض �إىل العي�ش خارجه.
كلما اكت�شف علماء الفلك جمرات وجنوم وكواكب وغريها؛
�أدركنا �أكرث كم نحن �صغار جداً مقارنة بهذا الكون العظيم،
و�أدركنا �أن الذي نعرفه عن الكون �أقل بكثري من الذي جنهله.
قد يكون هذا الكتاب دافعاً للقارئ لدرا�سة علم الفلك وعلم
الف�ضاء والفيزياء.
ذك��ر �أع� ��داداً كبرية م��ن الأف�ل�ام التي تتحدث ع��ن موا�ضيع
الكتاب وعن ال�سفر يف الف�ضاء وعن الف�ضائيني ،وهو ما ّ
يدل
على ا ّت�ساع خيال الكاتب وربط �أفكاره مبا ي�شاهده ويقر�ؤه.
------------------------------------عنوان الكتاب :م�ستقبل الب�شرية :ا�ست�صالح املريخ ،ال�سفر
عرب الكواكب ،اخللود وم�صري الإن�سان خارج الأر�ض
امل�ؤلف :ميت�شيو كاكو
النا�شر :دار بنجوين للن�شر (Penguin Random
)House UK
مكان الن�شر :اململكة املتحدة
لغة الكتاب :الإجنليزية
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«كيف تنتهي الديمقراطية؟!»..
لديفيد رونسيمان
ُم َّ
حمد السالمي *
«حكم الشعب» حضورا منذ أيام الديمقراطية األثينية منذ القرن الخامس قبل الميالد؛ حيث كان لجميع المواطنين
ْ
اكتسبت فكرة ُ
الذكور في أثينا حقوق سياسية متساوية ،وشاركوا في الديمقراطية المباشرة ،وعاشوا في القرارات التي اتخذوها بأنفسهم .أما
اليوم ،وفي ظل الديمقراطية المباشرة النادرة ،استُ بدلت في معظم البلدان بنسخة من الديمقراطية حيث ينتخب المواطنون ،الذكور
واإلناث ،ممثليهم الذين يحكمون نيابة عنهم .كما كان النهيار الشيوعية السوفييتية إنذار بربيع ديمقراطي جديد في البلدان التي
كانت تحت سيطرة موسكو .لكن الديمقراطية في أوروبا ازدهرت مع اقتراب القرن العشرين ،بينما الربيع العربي في القرن الجديد لم
يدم طوي ً
ال قبل أن يتم سحقه .كما أثارت األحداث األخيرة في الواليات المتحدة وعدد من الدول األوروبية والهند شكوكً ا خطيرة حول
ُ
تقدما .هذه األمثلة تخبرنا عن قوة وهشاشة الديمقراطية .في هذا الكتاب ،يغطي رونسيمان
صحة الديمقراطية حتى في أكثر الدول
ً
المواقف التي ربما نشأت في الواليات المتحدة والدول الديمقراطية األخرى التي قد تخلق فوضى في النظام الديمقراطي الذي نعرفه.
لكن ما الذي نفهمه بالضبط من قبل النظام الديمقراطي؟ يناقش رونسيمان في كتابه فضائل الديمقراطيات وأهمية حرية التعبير
واالنتخابات ،ويشير بأصبعه إلى شر المال والتالعب من قبل النخبة القالئل بالمال والتكنولوجيا ،ويشير إلى أنهما سالح التدمير .يمكن
لهذه األسلحة التالعب باألخبار واالنتخابات؛ حيث لديها القدرة على التصويت لنا على أساس معرفتها بأمورنا وما نحبه ،إضافة لترددنا
في ممارسة ذهننا الخاص .ديفيد رونسيمان هو أستاذ التاريخ والسياسة في جامعة كامبريدج ،وأيضًا رئيس قسم السياسة والعالقات
الدولية في نفس الجامعة .تتمحور مؤلفاته حول التعددية في األنظمة السياسية وأزمة الثقة في الديمقراطيات.

أ�سلوب كتابة رون�سيمان من الأ�شياء التي َ
حتظى
�إنَّ � َ
بالأعجاب؛ فالقوة والرباعة والأناقة التي ُييز بها
املفارقات واملخاطر التي تواجهها الدميقراطية جتعل
ُكتبه يف مقدمة الكتب احلديثة حول هذا املو�ضوع.
ولكن ما ال يقدمه هو احللول ،مع االعرتاف �صراحة
ب�أن لي�س لديه �أي منها �أي مبعنى ت�شخي�ص بال
عالج� .إنه يدر�س البدائل ويجدها حمقة .قد تبدو
التجربة ال�صينية مع الر�أ�سمالية اال�ستبدادية مغرية
لأولئك الذين يعتقدون �أن التو�سع االقت�صادي هو
كل ما يهم املجتمع ،ولكن هل ي�ستطيع منوذج بكني
القمعي البقاء على قيد احلياة يف اليوم الذي ال مفر
منه عندما يتباط�أ النمو؟ حكومة من قبل اخلرباء،
«الطبقة الأر�ستقراطية « ،دعا �إليها �أفالطون وما
زال يروج لها �أولئك الذين يعتربون املواطنني
�أغبياء للغاية بحيث ال ميكن الوثوق بهم يف اتخاذ
القرارات .ولكن ما يجهله الكثريون �أن «املثقفني»
يكونون هم �أي�ضاً عر�ضة الرتكاب �أخطاء فظيعة
مثل احل�شود .يبدو �أن رون�سيمان ينجذب �إىل فكرة
�أن التقدم التكنولوجي ميكن �أن يقدم �شك ً
ال من
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�أ�شكال «التحرر» .يرى الكاتب �أن الإنرتنت ،بعيداً
عن كونها �إك�سري امل�ساءلة وامل�شاركة الدميقراطية
التي تخيلها اليوتوبيون ذات يوم ،قد �سممت البئر.
ت�شجع الطوائف املعار�ضة نظريات امل�ؤامرة يف فقاقيع
ال�صدى املتناف�سة بد ًال من االنخراط يف نقا�ش
منطقي حول جمموعة متفق عليها من احلقائق.
�أ�صبحت الدميقراطية �أكرث �سمة للع�صر ،ويف الوقت
نف�سه �أ�صبحت بال �أ�سنان .تتعرث احلكومات يف
وجه االنهيار العنيف من قبل عمالقة التكنولوجيا
يف وادي ال�سليكون واملتفرجني الذين يخرجون
من الكرملني� .إن ال�سيا�سيني على املدى الق�صري
غري منا�سبني ملهمة معاجلة التهديدات الوجودية
للإن�سانية ،مثل تغري املناخ؛ لأن التفكري يف نهاية
العامل «هو �أكرث من �أن تعاجله الدميقراطية».
ويرى رون�سيمان �أن الدميقراطيات الغربية متر
ب�أزمة منت�صف العمر؛ حيث �إنَّ هناك جمتمعات
دميقراطية خمتلفة يف مراحل خمتلفة من حياتها.
لكن هناك �أدلة دامغة على �أن امل�ستقبل �سيكون
خمتل ًفا .الكتاب ،هو درا�سة لتدهور الدميقراطية

بعد جناحها يف قرن .ي�ستك�شف رون�سيمان العوامل
التي جتعل الأزمة احلالية تختلف عن تلك التي
واجهتها الدميقراطية عندما كانت �أ�صغر �سناً� .أو ًال:
ي�ؤكد �أن «العنف ال�سيا�سي لي�س كما كان للأجيال
ال�سابقة؛ �سواء من حيث احلجم �أو الطابع .الثاين
هو التغيري يف خطر الكارثة .ففي املا�ضي كانت
الكارثة ت�ؤدي �إىل �إحداث ت�أثري جماهريي �أي مبعنى
�أن على النا�س اتخاذ �إجراء للإنقاذ ،ف�إن الأثر الآن
هو «التق�شف» ،وهي حالة يبدو فيها كل �شيء عدمي
اجلدوى .ثال ًثا :جعلتنا ثورة تكنولوجيا املعلومات
نعتمد على االت�صاالت وتبادل املعلومات التي ال
ميكننا ال�سيطرة عليها �أو فهمها .بهذه االفرتا�ضات،
نظم رون�سيمان عمله حول ثالثة موا�ضيع تعر�ض
الدميقراطية للخطر :االنقالب ،والكارثة،
واال�ستيالء التكنولوجي .حيث ي�صف التحديات
التي تواجه الدميقراطيات اليوم ب�أنها مقنّعة ،ويرى
�أن التهديد املوجه �إليها لي�س من اخلارج ،ولكن
من التخريب واال�ستيالء على ال�سلطة يف الداخل
وهو �أمر مثري لالهتمام .وتتكاثر هذه ال�شعوبية
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يف املجتمعات الدميقراطية عندما تكون ظروف
ال�ضيق االقت�صادي والتغري التكنولوجي وتزايد عدم
امل�ساواة قائمة ،وعلى الرغم من �أن غياب احلرب من
بني هذه ال�شروط �أمر م�شكوك فيه .ففي املقابل ،ف�إن
اال�ستنزاف والنزاعات على م�ستوى منخف�ض تفعل
الدميقراطيات امل�صابة ،وقد �أظهرت الدميقراطيات
نزعة للذهاب وخو�ض احلروب يف اخلارج.
يتك َّون الكتاب من �أربعة حماور رئي�سية :االنقالب؛
والكارثة؛ واال�ستيالء التكنولوجي ،و»�شيء �أف�ضل؟».
يف املرحلة الأوىل ،ي�ستك�شف رون�سيمان �إمكانية
احل�صول على نوع من اال�ستحواذ احلكومي الر�سمي
من قبل م�صادر خارجية .حيث يجادل الكاتب ب�أن
دميقراطياتنا املعا�صرة تفتقر �إىل املكونات الأ�سا�سية
للأولوية :فمجتمعاتنا غنية جدا و�شبكاتها قدمية
يف ذلك .وهو ي�ستخدم مثال اليونان ،التي عانت
انقالبا ع�سكريا «حقيقيا» يف عام  ،1967ويتناق�ض مع
«االنقالب ال�صامت» بعد عدة �سنوات حيث «الرتويكا»
ل�صندوق النقد الدويل والبنك املركزي الأوروبي
واملفو�ضية الأوروبية �أثرت ب�شكل حا�سم يف ال�سيا�سة
املالية اليونانية يف اجتاه يتعار�ض متاما مع م�شاعر
ال�سكان اليونانيني ،مما يدل على �أن الظروف املتغرية
جتعل �أحداث عام  1967غري واردة تقريبا اليوم.
ويناق�ش الق�سم التايل «الكارثة!» الت�أثريات املحتملة
لتغري املناخ والنزاع النووي يف ت�سهيل التغيري
ال�سيا�سي اجلذري .بد ًال من ذلك ،يجادل رون�سيمان
ب�شكل مقنع ب�أن الت�أثري هو عك�س ذلك ،بد ًال من خلقه
كما هي احلال يف حالة املواجهة النووية الأخرية بني
الرئي�سني ترامب وكيم جونغ �أون ،وهو نوع من
التقاع�س املتقلب �أو املتعايل .يجادل رون�سيمان �أنه �إذا
وقعت كارثة حقيقية ،فلن يكون �إنقاذ الدميقراطية
على ر�أ�س جدول الأعمال .بعد �أن ناق�شنا فكرة �أن
العنف ال�سيا�سي يف �شكل انقالب �أو �سيطرة من نوع
ما من جهة� ،أو كارثة من ناحية �أخرى� ،سي�ؤدي �إىل
نهاية دميقراطياتنا املتذبذبة ،ينتقل رون�سيمان �إىل
ق�ضية التكنولوجيا ،وتهديداتها ال تعد وال حت�صى
للدميقراطية -ح�سب و�صفه .يقر الكاتب ب�أ َّن ال�سعي
للتنب�ؤ بامل�ستقبل �أمر �سخيف يف �ضوء جمموعة غري
حمدودة تقريباً من االحتماالت ،ت�شمل الروبوتات
والتقنية التي تتوقع تف�ضيالتنا دون ال�سعي �إىل
تو�سيع �آفاقنا �أو ت�شجيعنا على ت�شرب معلومات جديدة.
�أي�ضاً يف هذا الق�سم ،يظهر و�ضوح مثري للإعجاب يف
تنظيم الأق�سام الأ�سا�سية يف هذا الت�ضاري�س املعقدة

وامل�ستع�صية؛ كتب رون�سيمان �أن «احل�ضارة احلديثة
ميكن �أن تدمر نف�سها ب�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،عن
طريق ت�سميم نف�سها �أو �أنها ميكن �أن ت�سمح لنف�سها
ب�أن ت�صاب بال�شر» .تغري املناخ ،والذكاء اال�صطناعي
�أو التقدم التكنولوجي الذي ينتج عنه كارثة وا�سعة
النطاق �إذا ما وقعت التكنولوجيا حتت �سيطرة الأيدي
اخلط�أ .يف نهاية املطاف ،يقرتح �أن الدميقراطية قد
تنتهي يف �شكلها احلايل ،و�إذا حدث ذلك� ،ستكون
نتيجة امل�ؤ�س�سات مفرغة تعطي ال�شكل ولي�س حقيقة
الدميقراطية� .سوف تنجو الدميقراطية الأمريكية
من ترامب ،لكنها قد تفعل ذلك يف حالة تالفة ،ولن
يكون ترامب وحده الذي ت�سبب يف ذلك .بد ًال من
ذلك� ،سيكون الأمر بعيداً ب�سبب عدد من العوامل
املت�شابكة والطويلة الأمد التي تتجاوز �أي فرد ،بغ�ض
النظر عن تب�سيطها غري املحدود والالمباالة التامة
باملعايري والقيم الدميقراطية.
ويف اجلزء الأخري من كتابه ،ينادي الكاتب ب�أن على
الدميقراطية احلديثة �أن توفر الكرامة للنا�س،
مع توقع �أن ت�ؤخذ وجهات نظرهم على حممل
اجلد من قبل ال�سيا�سيني .ويقدم فوائد على املدى
الطويل .ولكن مع التغريات ال�سريعة التي حتدث
يف املجتمعات يف مراحل خمتلفة من التنمية ،ما
هي البدائل املوجودة يف الأنظمة الدميقراطية يف
القرن الع�شرين؟ يقدم امل�ؤلف ثالثة مناذج؛ �أولها:
اال�ستبداد الرباجماتي من النوع ال�صيني الذي يقدم
مزايا �شخ�صية تكفلها الدولة ،ولكن على ح�ساب
فر�ص التعبري عن الذات .وثانياً :ف�إن املدافعني عن
النظام االر�ستقراطي ،يجادلون ب�أن احلق يف امل�شاركة

يف �صنع القرار ال�سيا�سي يعتمد على ما �إذا كنت تعرف
ما تقوم به .النموذج يعار�ض مبا�شرة الدميقراطية
التي يتمتع فيها كل املواطنني بحقوق مت�ساوية.
ثال ًثا :املجتمعات التي تطرح التحرر بالتكنولوجيا.
ُن�شارك الكاتب يف الكثري من خماوفه ،لكنه يف
النهاية مل يقنعنا باال�شرتاك يف ي�أ�سه الأ�سا�سي.
فرغم كل عيوبها الوا�ضحة واملتعددة ،تتمتع
الدميقراطية ب�سجل �أف�ضل من �أي �شكل من �أ�شكال
احلكومة املتناف�سة يف احلفاظ على جمتمعات حرة
ومبتكرة و�سلمية ومزدهرة .نعم ،الدميقراطية
غالباً ما تكون فو�ضوية وغري �أخالقية وغري فعالة.
ونتفق �أحيانًا �أن الناخبني يعمدون �إىل متكني
احلكام املرعبني .نعم ،تبدو الدميقراطية متعبة يف
هذه اللحظة من تاريخها .يبدو �أن رون�سيمان يقبل
خا�صا بالدميقراطية .ولكن واحدة
ب�أن هناك �شي ًئا ًّ
من مزاياها الكبرية هي القدرة على اال�ستجواب
الذاتي والت�صحيح الذاتي ،الذي تفتقر �إليه �أنظمة
احلكم الأخرى �سواء كانوا طغيان الإمرباطوريات،
�أو العقائد� ،أو الكهنة .ميكن للدميقراطية �أن ت�سري
على نحو خاطئ ،لكنها تتمتع باملرونة لو�ضع نف�سها
على حق .وكما يعرتف رون�سيمان ف�إنَّ «ال�سيا�سة
الدميقراطية تفرت�ض �أنه ال توجد �إجابة ثابتة على
�أي �س�ؤال» ،وهذا «يحمينا من التعلق ب�أفكار �سيئة
حقا» .وكما قال توكوفيل�« :إن املزيد من احلرائق
تبد�أ يف الدميقراطية ،لكن املزيد من احلرائق يتم
�إخمادها � ً
أي�ضا».
مكتوب ب�شكل جيد ،وي�سري بخطى
هذا الكتاب
ٌ
مت�ساوية ،وميكن الو�صول �إليه ،وال ي�ستهدف فقط
الأكادمييني و�إمنا �أي�ضا العامة ،وقد حاز على
ا�ستح�سان اجلماهري .يو�صى به ب�شدة لكل من ي�سعى
لفهم توعكنا احلايل واملهتم بهذه امل�س�ألة عن كيفية
و�صول الدميقراطية �إىل ما هي عليه اليوم ،و�إىل
�أين قد تذهب!!
-------------------------------------
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فلسفة نهاية الفن عند هيجل ونيتشه ودانتو
لستيفن سنايدر
محمد الشيخ *
ثم يذكر مؤلف الكتاب اكتشافه
يجد الكتاب منطلقه من نبوءة هيجل الشهيرة التي أعلن فيها عن «نهاية الفن» قائال« :أَلَا وإن الفن قد صار في عداد الماضيّ »..
لكتاب الفيلسوف األمريكي آرثير دانتو« :الفن في زمن نهاية عهد الفن» الذي طرح فيه تصوره لنهاية الفن .وبعد مضي ثالثين سنة من التأمل في نبوءة
هيجل هذه الغريبة التي تحولت عند دانتو إلى واقع متحقق ،ها هو الفيلسوف اإلنجليزي ستيفن سنادير أستاذ فلسفة الجمال والفن والفلسفة السياسية
والقارية بجامعة الفاتح بإسطنبول يعرض علينا ثمرة تأمله الطويل في هذا الموضوع .ورغم أن حديث نيتشه عن «الفن» يدخل في سياق آخر غير سياق حديث
الفيلسوفين  -األلماني واألمريكي  -فإن المؤلف  -وهذا جديد أطروحته  -يرى أن أطروحة نيتشه تكمل تلك األطروحتين.
يبدأ الكتاب بدراسة الصلة بين الفلسفة والفن ،فيشير صاحبه إلى أن كثيرا من الفالسفة ،بدءا من أفالطون ،تناولوا بالفحص هذه الصلة .على أنه يذهب إلى بيت
القصيد حين يركز على ثالث نظريات في «الفن» ـ نظرية هيجل ونظرية نيتشه ونظرية دانتو .ويرى أن هذه النظريات في شأن «الفن» عريضة واسعة .فقد درس
هيجل األشكال الفنية للعمارة والنحت والرسم والموسيقا والشعر دراسة فلسفية .أما نيتشه ،فقد ركّ ز باألساس على الموسيقا ،وال سيما على الشكل الدرامي
لألوبرا التراجيدية ،على أن كتاباته امتدت لكي تشمل األدب ،وانتهى إلى فن عناية اإلنسان بذاته وتعهدها وتطويرها .وركزت نظريات دانتو على الفنون البصرية،
فكان أن أنشأت «فلسفة فن» مدارها على هذا المضمار .وقد ذكر الباحث أنه سوف يركز ،في الفصول الختامية من الكتاب ،على الفنون البصرية؛ ألنه يعرفها أكثر
من سائر الفنون.

هذا وقد َب َّو َب امل�ؤلف الكتاب �إىل خم�سة ف�صول:
الف�صل الأول :النقا�ش حول نهاية الفن؛
الف�صل الثاين :هيجل :نهاية الفن باعتبارها ٍّ
جتل للحق؛
الف�صل الثالث :القوة التحويلية للقدرة الإبداعية الب�شرية يف
وهم نيت�شه املنقذ؛
الف�صل الرابع :دانتو ونهاية الفن؛
الف�صل اخلام�س� :أ�سلوب امل�ستقبل.
النقا�ش حول «نهاية الفن»
يفتتح امل ��ؤل ��ف ال�ف���ص��ل الأول م��ن ك�ت��اب��ه ب��ال�ت��ذك�ير مبوقف
�أف�لاط��ون م��ن «ال �ف��ن» (ال �سيما منه ال���ش�ع��ر) ،ودع��وت��ه �إىل
طرد الفنانني خ��ارج مدينته املثالية ِب ِت ِع َّل ِة ا�ستبعاد خطرهم
عن النا�شئة .ويعار�ض امل�ؤلف هذه الدعوة بدفاع �أر�سطو عن
«ال�شعر» وعن قيمته للمدينة .وي�شري �إىل �أ ّنه بعد م�ضي �أزيد
من �ألفي عام ال زال مقام «الفن» مقاما م ُْ�ش َكال حتت �أنظار
النقد الفل�سفي الفاح�صة .وبا�ستثناء دعوة الرومان�سيني �إىل
الرفع من مقام العمل الفني ،ف�إنه خالل املائتي عام الأخرية
ظلت ف�ك��رة �أنّ ال�ف��ن ق��د بلغ منتهاه ت�ت�ردد ال �ت�ردد .ويعلن
�صاحب الكتاب �أن مهمة كتابه تتجلى يف فح�ص دعوى «نهاية
الفن» هذه ،التي بد�أت منذ القدمي ،من خالل ثالثة �إ�سهامات
فكرية :هيجل ونيت�شه ودانتو ،معلنا �أنه ال يدافع عن الفن �ضد
دعوى نهايته؛ فال حاجة تقوم �إىل ذلك .و�إمنا يريد �أن يف�سر
ا�ستدالل �أ�صحاب دعوى نهاية الفن� .إذ مهمة الكتاب الأوىل
تو�ضيح م��ا ال ��ذي يعنيه ك��ل فيل�سوف م��ن ه ��ؤالء الفال�سفة
الثالثة ـ الأملانيني والأمريكي ـ بدعوى «نهاية الفن».
وهكذا ،ف�إنه عند هيجل من �ش�أن «ال��روح» ـ وهو يق�صد بهذا
املفهوم الأ�سا�سي كل ما ينتجه الإن�سان من �إح�سا�سات جوانية
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(الروح الذاتي) ،ومنجزات مو�ضوعية [م�ؤ�س�سات اقت�صادية
واجتماعية و�سيا�سية» (ال��روح املو�ضوعي) ،وت�أمالت �إدراكية
«الفن» ووجدانية «الدين» وت�صورية �أو مفهومية «الفل�سفة»
(الروح املطلق) ـ �أن َت ْع ُب عامل املادة لكي ترقى �إىل �أعلى �شكل
منظم من �أ�شكال وعي الإن�سان بذاته وعيا مفهوميا «فل�سفيا».
وبالن�سبة �إىل نيت�شه ،ت�صري الإرادة ـ ال ال ��روح ـ ه��ي موطن
تغي العامل
الفاعلية ،وبا�ستطاعة �إرادة الإن�سان اال�ستقواء �أن ِّ
البئي�س من الداخل ،و�أن حتول الإن�سان �إىل �إن�سان �أعلى .ومن
�ش�أن الفن �أن يتوىل هذه املهمة؛ لأنه قادر على خلق املثال؛ �أي
على �صنع الوهم الذي ميكن الإن�سان من تطوير نف�سه.
وعند دانتو ،ف�إنه من �أمر الفن �أن يتغري عرب �إدراكه املو�ضوع
باعتباره �شيئا جديدا ،ومن �ش�أن املو�ضوع �أن يتحول التحول
اجل��ذري ما �أن يتم ت�أويله على �أن��ه ف��ن ،فيكون من �أم��ره �أن
ي�ستحيل �إىل فل�سفة.
وبالن�سبة �إىل هيجل ،ف ��إن نهاية الفن حت��دث متى ال يعود
العن�صر الن�شيط  -الروح  -قادرا على �أن يُت�صور عرب وا�سطة
الفن .وحتدث نهاية الفن ،عند دانتو ،ملا يعمد الفن �إىل ت�أمل
ذات ��ه و�إىل حت��دي��د ذات ��ه ب��ذات��ه� .آن� ��ذاك ي ��درك ال�ف��ن ماهيته
فينق�ضي عهد الفن.
هيجل :نهاية الفن بتج�سده يف احلق
يورد امل�ؤلف ن�صو�ص هيجل التي يوحي فيها هذا ب�أمر «نهاية
الفن» .لكنه يالحظ �أن هيجل ما ا�ستعمل يف يوم من الأي��ام
ع�ب��ارة «م��وت ال�ف��ن» ،و�أن ه��ذه ال�ع�ب��ارة �إمن��ا ارتبطت داللتها
با�سم تلميذ ت�صانيف هيجل ـ �آرث�ير دانتوـ وبعد م�ضي زمان
طويل على وف��اة �شيخه ،وحتى هو مل ي�ستخدم هذا التعبري
بحذافريه .وحتى �إن هو ا�ستعمل التعبري «نهاية الفن» ،ف�إن

هيجل نف�سه مل ي�ستخدمه ،بل حت��دث عن «الفن» من جهة
�أنه مل يعد يلبي حاجات «الروح» .وذلك بحيث �إن «الروح» بدت
وك�أنها جتاوزت قدرة التعبري التي توجد يف الفن .وي�ستق�صي
امل��ؤل��ف ه��ذه الفكرة ا�ستق�صاء يف خمتلف �أع�م��ال هيجل .ثم
يعر�ض «فل�سفة الفن» بعامة عند هيجل .وبعد ذل��ك يحدد
�سياقات حديث هيجل عن «الفن» ،ويقارن بني هذه الت�صورات
وت���ص��ورات كانط للجميل واجلليل والقبيح .ويف م��ا يخ�ص
الفكرة املحورية ،يرى امل�ؤلف �أن الفارق بني كانط ـ الذي َيعُدُّ
الفن غاية يف ذاته ـ وهيجل ـ الذي يرى يف الفن خدمة لغاية
�أخرى هي «ال��روح» ـ �أن عند هذا ما �أن تتجاوز «ال��روح» مهمة
الفن حتى ينتهي ه��ذا نهايته بعد �أن يكون قد �أدى مهمته،
بينما بالن�سبة �إىل كانط َلئِنْ كان ثمة من «نهاية للفن» ،فهي
�أال يعود ي�ؤدي مهمته يف ت�شذيب الثقافة وتهذيبها؛ ومن هنا
ميكن �أن يحدث موته .واخلال�صة التي ينتهي �إليها امل�ؤلف
�أن للعمل الفني ،عند هيجل ،مقاما وجوديا فريدا :هو تعبري
عن «الروح الكوين» �أو «الروح الكلي» ولي�س �إعرابا عن «الروح
ال�ف��ردي» .وهو �شاهد على تطور «ال��روح» تطورها ال��ذي تعد
فل�سفة هيجل برمتها وقوفا عليه بالنظر .وقد �أعلن الرجل �أن
�شكل الفن يف زمنه قد توقف عن �أن ميثل «الروح» ( ،)1829و�أن
«الروح» قد هجرت الفن و�صار يعرب عنها يف الدين ،بدءا ،ثم
يف الفل�سفة ،ختما .مبا يُظهر �سمو الفل�سفة على الفن.
قوة الإبداعية الب�شرية التحويلية يف وهم نيت�شه
املنقذ
ي �ب��د�أ ه ��ذا الف�صل م��ن ف���ص��ول ال�ك�ت��اب ب ��إج ��راء م�ق��ارن��ة بني
«فل�سفة ال �ف��ن» ع�ن��د ه�ي�ج��ل ون�ظ�يرت�ه��ا ل ��دى نيت�شه :جتد
املثالية الق�صوى لنظرية الفن عند هيجل �ضديدها يف ما
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�سماه امل ��ؤل��ف «فل�سفة نيت�شه الإ�ستيتيقية»� .إذ بينما يرى
هيجل يف «الفن» �شاهدا على مرحلة من مراحل تطور الروح،
يرى نيت�شه يف «الفن» �أداة لتحويل الواقع وتغيريه .وينكب
امل�ؤلف على فح�ص ت�صور نيت�شه للفن من حيث �إنه �إبداعية
�إن�سانية قمينة بتغيري الواقع .وي�ستق�صي تطور هذا الت�صور
عرب مراحل حياة نيت�شه املتعددة .ويخل�ص �إىل �أنه َلئِنْ كان
هيجل يرى �أن «نهاية الفن» حتدث ملا ال يعود الفن قادرا على
الإحاطة بالفكرة تعبريا ،وبالروح جت�سيدا؛ في�صري الفن �آنها
غ�ير ق��ادر على تلبية ح��اج��ات الب�شرية ،وي�ح��دث �أن تتجاوز
«الروح» الفن؛ ف�إن نيت�شه يرى ـ يف كتاباته الأوىل مثيل كتاب
ميالد الرتاجيديا ـ �أن من �ش�أن الفن �أن ميوت عندما ال يعود
يقدم عزاء قويا للب�شرية �ضد �آالم احلياة ،على نحو ما حدث
للرتاجيديا الإغريقية .لكن الب�شرية تبقى يف حاجة ـ ولو
مي�ؤو�س منها ـ �إىل الفن� .إمن��ا الفن «وه��م» ،لكنه وهم منقذ
للب�شر.
وينتقل امل��ؤل��ف �إىل ب�سط ال�ق��ول يف طبيعة ودالالت «الفن»
عرب �أعمال نيت�شه الأ�سا�سية :من كتاب «ميالد الرتاجيديا»
�إىل كتاب «�أفول الأ�صنام» مرورا مبرحلة نيت�شه الرومان�سية
ـ كتاب�« :إن�ساين مفرط يف �إن�سانيته» ـ وقد ا�ستح�ضر امل�ؤلف،
على ع��ادت��ه ،لكل فيل�سوف حم ��ا َورا .وحم ��ا َور نيت�شه هنا كان
هو �شوبنهاور ،كما ك��ان كانط هو حم��ا َور هيجل .وق��د انتهى
امل��ؤل��ف �إىل احل��دي��ث ع��ن �ضرب م��ن «ال�ف��ن» �أب ��دع فيه نيت�شه
غاية الإب ��داع هو «ف��ن ال ��ذات»؛ �أي فن قيادة الإن�سان لنف�سه
وتعهده لها وعنايته بها .مما حدا بنيت�شه �إىل �أن يجعل من
الفل�سفة ـ من حيث هي انهمام بالذات ـ ظاهرة جمالية ،ومما
دعاه �إىل التنب�ؤ بظهور «فال�سفة جدد» ال�ش�أن فيهم �أن مي�سوا
«فال�سفة فنانني» يبدعون قيما جديدة للب�شرية؛ مبا يجعل
من الفن ـ الذي ي�شجع على الإقبال على احلياة ـ �أمرا م�ضادا
للحقيقة ،حتى و�إن كان «وهما» ـ التي هي رمز املوت ـ «احلقيقة
ذميمة «وم��ن ثمة ،قاتلة» ،والوهم جميل «وم��ن ثمة ،حميي
ومنع�ش»».
ويتمثل التحول الذي حدث لنيت�شه يف �أنه عام  1872اعتقد �أن
الفن مبكنته �أن يُ�سوِّغ حياة جمالية ،لكن يف حتليله النهائي
انتهى �إىل االعتقاد ب�أن الفن ال ي�ستطيع ذلك ،لكن ميكنه ،على
الأقل� ،أن يجعل احلياة قابلة لكي ُت َتمل .فالوجود ،بح�سبانه
ظ��اه��رة جمالية ،ال زال ميكن حتمله� ،أم��ا حم��اول��ة ت�صحيح
العامل وهجر ال��وج��ود الواقعي �إىل مثال متوهَّم ،ف�إمنا هو
جرمية فكرية يف نظر نيت�شه .وعلى اجلملة ،حتى لو كانت
احلياة وهما ،فلنحياها مبلئها.
دانتو ونهاية الفن
خالل القرن الذي م�ضى على �إح�سا�س هيجل ب�أن على الفن �أن
يجد نهايته ،اعتقد الفيل�سوف الأمريكي املعا�صر �آرثري دانتو
�أن ذلك حدث ذات معر�ض للفنان الأمريكي �أندي وارول كان
قد �أقيم يف نهاية ربيع عام  1964يف «جالريي �ستيبل» الذي كان
يوجد مقره يف رقم  74من �شارع «�إي�ست» .لقد عر�ض وارول يف
هذا املعر�ض �صناديق كارتونية متنوعة ،مثل تلك التي ميكن
�أن ن��راه��ا مركونة يف خم ��ازن الأ� �س��واق ال�ك�برى ،وه��ي مليئة
بعلب امل ��واد املحفوظة «املعلبات» م��ن �أن�صاف ع�صري اخل��وخ

وع�صري طماطم وقنينات الكيت�شوب وعلب احلبوب والقطن
الطبي وغريها .وقد بدا له �أن من دون توفر بع�ض ال�شروط،
م��ا ك��ان ميكن اعتبار «علبة ب��ري��و» عمال فنيا؛ وم��ن هناك،
لكي يتم ذل��ك االعتبار ،ك��ان ينبغي العي�ش يف مناخ ت�صوري
معني ،وامل�ساهمة يف منطق احلجج التي كان يتم ت�شاطرها مع
الفنانني ومع الأ�شخا�ص الآخرين الذين كان يت�شكل «عامل
الفن» منهم .ولقد حدث �أن ن�شر هذه الأفكار يف مقال له حتت
عنوان «عامل الفن» بجريدة الفل�سفة يف �أكتوبر من عام .1964
وقد �أب��رز يف هذه املقالة �أن ثمة �صلة بني م�س�ألة معرفة «ما
هو الفن» وبع�ض العوامل «امل�ؤ�س�سية» يف املجتمع .ومن هذه
اجلهة من النظر ،ف�إن املقالة عدت �أ�صل ما �أم�سى يعرف اليوم
با�سم «النظرية امل�ؤ�س�سية للفن».
لكن ،بعد م�ضي �سنني ،ب��د�أ يلوح ل��ه يف الأف ��ق معطى دالل��ة
فل�سفية خمتلفة �شهد عليها ه��ذا املعر�ض من دون �أن ينتبه
�إل�ي�ه��ا امل ��ؤل ��ف يف ح�ي�ن��ه .ب ��داي ��ة�� ،ش�ع��ر �أن ��ه م��ع ع��ر���ض «علبة
ب��ري��و» مت �إب ��راز الطابع احلقيقي لل�س�ؤال الفل�سفي ال��دائ��ر
على «طبيعة الفن» .ويف �صلة وثيقة بهذا الأم��ر ،ومع تبنيه
لنظرية �شهرية كان قد قال بها هيجل ،بد�أ يدور يف خلده ب�أنه
مع �إج�لاء طبيعة الفن الفل�سفية احلقيقية ،يكون الفن قد
بلغ نهاية تاريخه؛ مبعنى �أن هذا العر�ض كانت يقدم ال�شهادة،
على نحو ماكر بع�ض املكر ،على ما �سماه «نهاية الفن».
و�إذن ،ينطلق دان�ت��و ،يف ت�أ�سي�سه ل��دع��واه «نهاية ال�ف��ن» ،مما
ي�سميه «احلال املحزن لعامل الفن» ،وك�أن الفن يف حداد ،وي�سعى
�إىل تف�سري ذلك .وتتكون �أطروحته من �شقني متكاملني :لقد
حدث �أن مات الفن ،وموت الفن هذا وقع بعد �أن حتول هو �إىل
فل�سفة .وال ينكر دانتو �أن يف احلديث عن «موت الفن» ن�صيب
من املبالغة .لكن �أن يكون فننا اليوم «فنا ما بعد تاريخي» بعد
�أن انتهى «ت��اري��خ الفن» ب��إع�لان م��وت «�صاحبه» ،فهذا عنده
ا�ستنتاج ما يفت�أ يت�أكد على مر الأي��ام .وينبهنا دانتو �إىل �أن
ثمة فارقا بني احلديث ـ وقد مات الفن ـ عن «م�ستقبل الفن» ـ
هذا �إذا ما كان هو من م�ستقبل للموتى ـ وعن «فن امل�ستقبل»:
كيف ميكن ت�صور وتقومي �أعمال الفن يف امل�ستقبل؟ وعنده �أنه

ميكن ت�صور دوام �إنتاج �أعمال فنية حتى بعد �أن يكون الفن قد
انتهى ،حتى و�إن تبني �أن ال م�ستقبل للفن.
�أ�سلوب امل�ستقبل
فقد حق الت�سا�ؤل الآن� :أين يعي�ش الفن؟ �أم هل انتهى حقا؟
واجل ��واب ع��ن ال���س��ؤال ال �ث��اين� :أك�ي��د ال .لكن ال�ف��ن م��ا مات
ميتته ،و�إمنا حتول هو حتوله .ف�إذن هل �أخط�أ الفال�سفة بهذه
النبوءة؟ واجلواب :لي�س بال�ضرورة .فهذا ،مثال ،هيجل الذي
تنب�أ مب��وت الفن ،وجدنا الفن ال مي��وت ميتة معهودة ،و� ّإن��ا
يتحول �إىل فن ت�صوري .وه��ذا نيت�شه ال��ذي دعا �إىل �أ�سطرة
احل �ي��اة ،حتققت ن�ب��وءت��ه يف �أن �ن��ا ك��دن��ا نعي�ش ال �ي��وم يف ع��امل
م�ؤ�سطر .على �أن امل�ؤلف يق�صر مناق�شته لدعوى الفال�سفة
الثالثة على دانتو بالأ�سا�س .والذي عنده �أن دانتو �إمنا قدم
مروية واح��دة �ضمن مرويات �أخ��رى عن تاريخ الفن .يدعي
دانتو �أن الفن حني يبلغ منتهاه ،ال يتبخر و�إمنا ي�ستحيل �إىل
فل�سفة :يتفل�سف الفن .وهو ما ال يوافقه عليه امل�ؤلف .فال
زال الفن يف حتول مل ينته :وهذا من �ش�أنه �أن يقودنا �إىل فهم
جديد مل�ؤ�س�سات الفن ولتغريات جمهوره .لكن كيف لدانتو �أن
يت�صور �أن الفن هو هو يف ت�صور ماهوي ،و�أن العامل هو الذي
تغري من ح��ول الفن؟ والبديل ال��ذي يقرتحه امل�ؤلف يوجد
يف ت�صورات م��ؤرخ الفن النم�ساوي �إرن�ست كومربيت�ش الذي
يبني كيف �أن ثمة �سريورة حتدث ،وعملية ذات منطق داخلي
خا�ص بها .كما �أن امل�ؤلف يجد البديل يف نظرية الفيل�سوف
الأمل ��اين يورغن هابرما�س لبناء ما ي�سميه «م��روي��ة بديلة».
فكما فعل دانتو ،الحظ هابرما�س �أن نهاية القرن الع�شرين
�شهدت على حتدي الكثري من �سمات احلداثة ،لكن بينما ر�أى
دانتو يف ذلك نهاية النزعة احلداثية يف الفن ،وجميء ع�صر
ما بعد التاريخ ،ف�إن هابرما�س ر�أى يف «ما بعد احلديث» ،الذي
يكافئ «ما بعد التاريخي» ثقافيا عند دانتو ،مبثابة نقد ذاتي
للنزعة احلداثية؛ م�ؤكدا على �أن قوى احلداثة ال زالت فاعلة.
ي�ستلهم امل�ؤلف هذه احلجة لكي يوظفها �ضد «نظرية نهاية
الفن» عند دانتو .والنتيجة :لقد تغري الفن ،بكل ت�أكيد ،لكن
الفن ال يزال «ي َْحدُث» بنف�س الطريقة التي كان يحدث بها من
ي �أ�سلوبه .كال؛ مل تتحول الفل�سفة �إىل فن،
قبل .على �أنه َغ َّ َ
ي .ومن �ش�أن الفن
وال حتول الفن �إىل فل�سفة .و�إمنا الفن َت َغ َّ َ
الذي ال يتغري �أن يكون مواتا.
------------------------------------الكتاب :فلسفة نهاية الفن عند هيجل
ونيتشه ودانتو.
المؤلف :ستيفن سنايدر.
اللغة :اإلنجليزية.
دار النشر :بالغريف ماكميالن ،سويسرا
عــدد الــفــصــول :خمسة فــصــول ،فضال عن
مقدمة وببليوغرافيا وكشاف باألعالم.
عدد الصفحات ٣١٢ :صفحة.
* أكاديمي مغربي
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علي الرواحي *

 21درسا للقرن الحادي والعشرين
ليوفال نوح هراري

مقدمة:
بعد كتابيه الشهيرين عن اإلنسان العاقل 2011م ،وعن مستقبل الجنس البشري 2015م ،يضع لنا نوح هراري  21درسا للقرن الحادي
والعشرين ،وهي سمات متعددة بطبيعة الحال ،ومتداخلة مع بعضها البعض ،حيث إنّها ترسم معالم الفترة القادمة من نواحي
مختلفة ،أصبحت تؤثر على اإلنسان ،وهو في ذلك ينطلق من أسئلة محددة ،مثل :ما الذي يحدث اآلن؟ وما هي الخيارات الكبيرة
بأن
والتحديات التي تواجه اإلنسان؟ ولماذا نهتم بذلك؟ وما هي األشياء التي ينبغي أن نعلمها ألطفالنا؟ وذلك إذا أخذنا في االعتبار ّ
التاريخ أو الكثير من األحداث الماضية قد ُقررت بعيدا عن اإلنسان المعاصر المنشغل إلى حد كبير بتربية أطفاله ،وإطعامهم ،وتأمين
أن هذا ال يعفي اإلنسان المعاصر من المسؤولية الملقاة على عاتقه.
مستقبلهم ،غير ّ

بالإ�ضافة لذلك جند �أنّ �أ�سئلة امل�ستقبل �أ�صبحت تعترب م�س�ألة
ترف ورفاهية ،وب�شكل خا�ص �إذا �أخذنا يف احل�سبان �أ ّنها مبثابة
ال���ص��ورة الكبرية غ�ير الوا�ضحة ،وال�ت��ي تختلف م��ن �شخ�ص
لآخر يف هذه الكرة الأر�ضية والبالغ عددهم  7مليارات ن�سمة
و�أك�ثر ،يف حني جند �أنّ الكثري من الأ�شخا�ص والأ�سر تعي�ش
�أو��ض��اع��ا م��زري��ة كما ه��و احل��ال ل��دى تلك الأ��س��ر والأم �ه��ات يف
مومباي والالتي يع�شن يف منازل ال�صفيح ويبحثن عن وجبة
طعام للأطفال� ،أو �أولئك ال�شبان الذين خاطروا بحياتهم يف
ق��وارب امل��وت بحثا عن �أر���ض �آمنة ،وفر�ص عمل .لذلك ت�أتي
الكثري من امل�سائل والق�ضايا ال�شائعة واملنت�شرة حاليا كق�ضايا
االحتبا�س احل ��راري والأزم ��ة الليربالية الدميقراطية خارج
ان�شغاالت الب�شر واهتماماتهم اليومية واملعي�شية املبا�شرة.
غ�ير �أ ّن ��ه يف املقابل ،يقول ه ��راري يف املقدمة ب ��أنّ ه��ذا العمل
ي�أتي �أو ُكتب ك�أجوبة على �أ�سئلة الكثري من الأ�شخا�ص مبا
فيهم القراء ،والباحثني ،وال�صحفيني ،والأ�ساتذة من خمتلف
التخ�ص�صات ح��ول مثل ه��ذه امل�سائل ،ال�ت��ي ال ميكن جتاهل
�أهميتها ،وراهنيتها ،و�شموليتها من حيث �ضرورة فهمها من
خمتلف اجل��وان��ب ،كما ه��و احل��ال يف بع�ض الأ�سئلة مثل :ما
هي داللة �صعود دونالد ترامب؟ وما الذي ميكننا فعله فيما
يتعلق بوباء الأخبار الكاذبة؟ وملاذا الليربالية الدميقراطية يف
�أزم��ة حرجة؟ وهل هناك حرب عاملية جديدة تلوح يف الأف��ق؟
وما هي احل�ضارة التي تهيمن م�ستقبال على العامل :الغرب،
ال�صني ،الإ�سالم؟ وهل من ال�ضروري �أن ُتبقي �أوروب��ا �أبوابها
مفتوحة �أم��ام املهاجرين؟ وغريها الكثري من الأ�سئلة التي
ال تنتهي يف هذا ال�سياق ،لذلك جند �أنّ هذا العمل ي�أخذ بُعدا
عامليا ،دون �إه�م��ال املنظور ال�شخ�صي يف هذ اجل��ان��ب ،وه��و ما
يعني �أن اجلمع بني اجلانب ال�شخ�صي ،واجلانب العام ال ميكن
�إهمال الت�أثري بينهما ،فعلى �سبيل املثال يف ق�ضية الإرهاب جند
�أن هناك ت�أثريا لل�سيا�سة العاملية يف الأفراد ،والت�أثري النف�سي
الداخلي عليهم ،وهو ما ينعك�س ب�شكل كبري يف الأفعال التي
ت�صدر عنهم.
ينق�سم هذا العمل خلم�سة �أق�سام ،كل ق�سم يعالج م�س�ألة تبدو
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م�ستقلة ومنف�صلة عن البقية ،يف حني �أننا �أمام خيط �ضمني،
ورفيع بينها جميعا ،فهذه الأق�سام اخلم�سة ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر
وجلي على الإن�سان ب�شكل عام ،حيث جند الف�صل الأول يتحدث
عن التحديات التكنولوجية وينق�سم �إىل عدة �أق�سام منها :خيبة
الأم��ل ،والعمل ،واحلرية ،وامل�ساواة .والف�صل الثاين يتحدث
عن التحديات ال�سيا�سية ،وينق�سم �إىل �أربعة �أق�سام :املجتمع،
واحل�ضارة ،والقومية ،والدين ،والهجرة .كما يتحدث الف�صل
الثالث عن الي�أ�س والأم��ل والإره��اب ،واحل��رب ،والر�ضا ،واهلل،
والعلمنة .بالإ�ضافة لذلك جند �أن الف�صل الرابع يتحدث عن
احلقيقة ،وينق�سم �إىل موا�ضيع كاجلهل ،والعدالة ،وم��ا بعد
احلقيقة ،واخليال العلمي� .أخ�يرا :يتحدث الف�صل اخلام�س
عن املرونة يف جوانب كالتعليم ،واملعنى ،والت�أمل.
يف ف�صل التحديات التكنولوجية ،جند �أن خيبة الأمل بنهاية
ال�ت��اري��خ م��ا زال ��ت معلقة� ،أو مل يتم ح�سمها ب�ع��د ،فالتفكري
الب�شري مر بق�ص�ص و�سرديات خمتلفة ،وهي لي�ست حقائق �أو
معادالت �أو �أرق��ام ،بقدر ما هي �سرديات ،ذلك �أنّ لكل �شخ�ص
�أو لكل جمموعة �أو �أمة متتلك ق�صتها اخلا�صة� ،أو �أ�سطورتها
التي متنحها معنى للحياة .غري �أ ّنه يف خالل القرن الع�شرين
ر�سمت �أو ح��ددت النخبة العاملية يف عوا�صم ال�ع��امل الكبرية
ثالث �سرديات كبرية� ،سعت من خالله ل�شرح الأحداث املا�ضية
من جهة� ،أو التنب�ؤ مبا يحدث يف امل�ستقبل ،وذلك من خالل:
ق�صة الفا�شية ،وق�صة ال�شيوعية ،وق�صة الليربالية .ففي �سياق
الق�صة �أو ال�سردية الأوىل جند �أنّ احل��رب العاملية الأوىل قد
ط��ردت �أو تخل�صت من الفا�شية ،يف حني �أ ّن��ه من العام 1940م
و�إىل نهاية الثمانينيات جند �أنّ العامل قد دخل يف حرب باردة
بني �سرديتني :الليربالية وال�شيوعية ،كان على �أثرها �أنّ تهاوت
ال�شيوعية ،و�سيطرت يف املقابل ال�سردية الليربالية ،وه��و ما
جعلها ت�ضع تف�سريات للما�ضي ،وت�ضع بالإ�ضافة لذلك دليال
للم�ستقبل ال ميكن اال�ستغناء عنه.
وفيما يتعلق بال�سردية الليربالية ف��إ ّن�ه��ا ت��ذه��ب �إىل �أ ّن ��ه يف
ال�سنوات املا�ضية عا�شت ال�شعوب حتت �أنظمة �سيا�سية ظاملة،
تلك التي �سمحت لل�شعوب بالقليل من احلقوق ،والقليل من

الفر�ص االقت�صادية واملعي�شية ،واحلريات ال�شخ�صية ال�ضئيلة،
الأم� ��ر ال ��ذي �أث ��ر ع�ل��ى تنقل وت� ��داول احل ��رك ��ات االجتماعية
وال�شخ�صية ،وتنقل الأف �ك��ار وال�سلع �إىل ح��د ك�ب�ير ،غ�ير �أنّ
ال�شعوب حاربت من �أجل احلرية ،و�شيئا ف�شيئا وجدت احلرية
لها مكانا بني ال�شعوب.
تقوم ق�صة جوهر الليربالية على �أطروحة مفادها �أنّ الأو�ضاع
التي يعي�شها الب�شر لي�ست على ما يرام ،و�أنّ هناك الكثري من
اجلوانب ال�صعبة واحلياتية التي ينبغي التغلب عليها .فالكثري
من �أجزاء املعمورة ت�سيطر عليها �أنظمة ا�ستبدادية ،كما جند
ال�ك�ث�ير م��ن الأ��ش�خ��ا���ص يف الأن�ظ�م��ة ال�ل�ي�برال�ي��ة يعي�شون يف
م�ستويات معي�شية فقرية ،وعنيفة ،وحمبطة .غري �أنّ الو�صفة
ل��ذل��ك م�ع��روف��ة م��ن ق�ب��ل ال�ل�ي�برال�ي��ة �أو ك�م��ا ت�ط��رح�ه��ا ،وه��ي
منح الأ�شخا�ص الكثري من احلرية ،وحماية حقوق الإن�سان
م��ن االن�ت�ه��اك��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ،وم�ن��ح الأ��ش�خ��ا���ص ح��ق الت�صويت
واالن �ت �خ��اب ،وت��أ��س�ي����س الأ� �س ��واق احل ��رة ليتم ّكن الأ��ش�خ��ا���ص،
والأف �ك��ار ،وال�سلع من التنقل وال�ت��داول بحرية �أك�بر من ذي
قبل .جند هذه الأطروحة ب�شكل جلي لدى جورج بو�ش ،وباراك
�أوباما ،وتب�شريهما بهذا النظام الذي بف�ضله �ستتمكن الدول
من العي�ش ب�سالم ،ورفاهية.
ما حدث يف ال�سنوات املا�ضية ب�شكل خمت�صر �أ ّنه يف العام 1938م،
كانت هناك ثالث �سرديات مت تقدميها للنظام العاملي ،يف حني
�أنّ يف العام 1968م� ،أ�صبح العامل �أمام ر�ؤيتني فقط ،ويف املقابل
ويف عام 2000م ،جند �أنّ هناك وجهة نظر واحدة ت�سيطر على
ال�ع��املّ � ،أم��ا حاليا فنحن �أم��ام ف�شل ذري��ع لكل وجهات النظر
املختلفة التي تقدم نف�سها كخال�ص لهذا ال�ع��امل ،مما يعني
�أننا �أمام عامل بدون وجهة �أو ر�ؤية للم�ستقبل واحلياة� ،إننا �أمام
خيبة �أمل عميقة.
تزايدت خيبات الأم��ل مع الليربالية وحتديدًا مع الثورتني:
ال �ت �ق �ن �ي��ة واحل� �ي ��وي ��ة ،وه � ��و م ��ا جت �� �س��د يف ج �ه ��ل ال �ن��اخ �ب�ين
وال�سيا�سيني على حد �سواء بتفا�صيلهما و�آثارهما وتبعاتهما.
ذلك �أنّ املهند�سني ،والتقنيني ،والفنيني ،ومن خلفهم �أ�صحاب
ر�ؤو�س الأموال هم الذين يجيدون ا�ستخدام هاتني التقنيتني
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ب�شكل فعال ،وهو ما انطبق �إىل حد كبري على اجلوانب املالية
واالقت�صادية يف هذا اجلانب.
تطرح ه��ذه ال�ت�ط��ورات التقنية الكثري م��ن الأ�سئلة املحورية
ح��ول احل��ري��ة (� ��ص ،)44حت��دي�دًا يف ع�صر البيانات ال�ضخمة
التي تراقب وتقوم ب��إع��داد التقارير عن كل �شيء تقريبا عن
طريق الكثري من الو�سائل ،ف ��إذا ك��ان ال�سردية الليربالية يف
ال�سابق وال�ت��ي تعتز بها املجتمعات الدميقراطية ه��ي حرية
االختيار ال�شخ�صي يف �أغلب الأ�شياء �إن مل يكن كلها ،بدءا من
امل�ج��ال ال�شخ�صي و��ص��وال �إىل االنتخابات العامة التي تقرر
امل���ص��ائ��ر ال�ف��ردي��ة واجل�م��اع�ي��ة ب�شكل م�ب��ا��ش��ر .جن��د يف بع�ض
التجارب التاريخية الأوروبية الهامة ،يف تلك املقابلة ال�شهري
مع مارجريت تات�شر يف عام 1987م ،والتي راهنت من خاللها
على �أهمية اخل�ي��ارات ال�شخ�ص ّية يف احلفاظ على املجتمعات
وال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه الكثري من الأح ��داث ،وه��ذا يقودنا
�إىل ح ��دث م�ه��م ق ��ام ب��ه الح�ق��ا دي�ف�ي��د ك ��ام�ي�رون ع�ن��دم��ا ق��رر
�إج��راء ا�ستفتاء �شعبي حول خروج اململكة املتحدة من االحتاد
الأوروب ��ي ،فهو مل ي�س�أل امللكة اليزابيث ،ومل ي�ستعن ب�أ�سقف
كانرتبريي� ،أو الأ�ساتذة يف كامربيدج �أو �أك�سفورد ،بل ذهب
لل�شعب ،وطرح عليهم ال�س�ؤال املهم وامل�صريي :ماذا ت�شعرون
حيال ذل��ك؟ وال���س��ؤال الآخ ��ر هنا ي��دور ح��ول ال�ف��رق ب�ين :ما
ر�أيك �أو ما هي وجهة نظرك؟ وماذا ت�شعر حيال هذا املو�ضوع
�أو ذاك؟ ،حيث �إنّ الأوىل تفرت�ض عقلنة املو�ضوع ،وتعليله،
والبحث عن الأ�سباب املختلفة ،يف حني �أنّ الثاين ي�شري مبا�شرة
�إىل االنطباع ،وامل�شاعر التي من املمكن التالعب بها م�ؤخرا -
ويف الواقع منذ قدمي الزمان -عن طريق الكثري من الو�سائل
التقنية ،والرقمية ،وغريها .يف حلظات اال�ستفتاء ذهب عامل
حمتجا حول
الأح �ي��اء ال�بري�ط��اين ال�شهري ري�ت���ش��ارد داوك �ن��ز
ً
وجاهته ،منطلقا من �أ ّنه  -مبا فيهم هو �شخ�صيا  -يفتقدون
للكثري من املعلومات والبيانات االقت�صادية وال�سيا�سية .يف هذا
ال�سياق ،تعتمد الدميقراطية ب�شكل كبري على امل�شاعر الب�شرية
التي تنعك�س يف الإرادة احلرة للأفراد ،والتي تعترب «م�صد ًرا
غري نهائي» لل�سيطرة ،حيث �إنّ بع�ض الأ�شخا�ص �أكرث ذكاء من
الآخ��ر ،يف حني �أنّ اجلميع مت�ساوون فيما بينهم .فامل�شاعر ال
تقود الناخبني فقط ،بل ت�شمل � ً
أي�ضا القادة ال�سيا�سيني ،وهذا
ات�ضح ب�شكل كبري يف ا�ستفتاء الربيك�ست.
يف الف�صل ال �ث��اين امل�ع�ن��ون ب��ال�ت�ح��دي��ات ال�سيا�سية (� ��ص،)85
يتحدث ه��راري عن طبيعة جمتمعات امل�ستقبل يف ظل هيمنة
ال�شركات الكربى التي تقبع يف وادي ال�سليكون الأمريكي ،وعن
احل�ضارات �أو احل�ضارة الوحيدة املهيمنة على الإنتاج الب�شري
ع��ن ط��ري��ق ه��ذه ال�شركات والتطبيقات الإل�ك�ترون�ي��ة ،ولي�س
فقط عن طريق اال�ستعمار الع�سكري القدمي ،كما يتحدث عن
القوميات املختلفة ال�صاعدة يف الكثري من بقاع العامل ،حيث
�إنّ هذه الإ�شكاليات امللحة حتتاج حللول جديدة ب�شكل عاجل.
ي�شري – هراري � -إىل خطاب مارك زوكربريغ م�ؤ�س�س و�صاحب
في�س ب ��وك ،يف ف�براي��ر 2016م ،وذل ��ك �إ ّب� ��ان دع��وت��ه لت�أ�سي�س
جمتمع عاملي؛ لأنّ هذه القوانني متوفرة يف موقع في�س بوك.
يف �شهر يونيو 2017م� ،أعاد زوكربريغ �شرح �سمات ومالمح تلك
الفكرة؛ فبعد اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالجتماعية التي تعم

العامل ،و�إدمان املخدرات املتف�شي ،والأنظمة ال�سيا�سية الفا�شية،
وغريها من الأعرا�ض� ،أ�صبح من ال�ضروري �إعادة بناء جمتمع
خم�ت�ل��ف ،ي�ت��م ف�ي��ه اخ �ت �ي��ار امل �ج �م��وع��ات ب �ن��اء ع�ل��ى ال�ع�م�ل�ي��ات
احل�سابية ،والتف�ضيالت ،وال���ش��روط املختلفة :ك��ال�ه��واي��ات،
وال ��رغ �ب ��ات ،وااله �ت �م��ام��ات ،وال � ��ذوق ،وغ�ي�ره ��ا .غ�ير �أنّ ه��ذه
اخلطب الرنانة واحلما�سية ما لبثت �أن ا�صطدمت بف�ضيحة
�شركة كامربيدج انالتيكا التي قامت ببيع بيانات ومعلومات
امل�شرتكني.
ولكن ال�س�ؤال هنا ،هل توجد ح�ضارة واحدة هي امل�سيطرة على
العامل �أم توجد ح�ضارات �أخرى مناف�سة لها؟
ي�ط��رح ه ��راري ه ��ذا ال �� �س ��ؤال �إحل��اق��ا ل�ل�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه
امل�ج�ت�م�ع��ات م��ن ج �ه��ة ،ول�ت�ل��ك ال ��دع ��وات ال �ت��ي �أط�ل�ق�ه��ا �أف ��راد
م�ؤثرون مثل زوكربريغ وغريهم ،معلنني عن رغبتهم يف خلق
جمتمعات جديدة ،خمتلفة عن املجتمعات ال�سابقة� ،أو خالية
من الكثري من امل�شاكل واالختالفات واخل�صو�صيات الثقافية،
غري �أ ّنه يف ظل ذلك جند �أن «�صراع احل�ضارات» حا�ضر بقوة،
وب�شكل كبري ،حيث يذهب يف هذا ال�سياق الكثري من اخلرباء،
والنقاد ،وال�سيا�سيني ،وحتى بع�ض املواطنني العاديني� ،إىل �أن
الأزمة ال�سورية ،و�صعود الدولة الإ�سالمية ،و�آثار الربيك�ست
على ا�ستقرار االحت��اد الأوروب ��ي� ،إمن��ا هي تعبري عن ال�صراع
ب�ين احل �� �ض��ارات� ،أو ب�ين «احل �� �ض��ارة ال�غ��رب�ي��ة» « ،واحل �� �ض��ارة
الإ�سالمية» ،ذلك �أنّ الغرب ي�سعى منذ فرتة طويلة �إىل فر�ض
منطه احل���ض��اري والقيمي مب��ا فيها الدميقراطية ،وحقوق
الإن�سان ،على الدول الإ�سالمية الأمر الذي �أدى �إىل ردود �أفعال
عنيفة ،بالإ�ضافة �إىل �سلوكيات الكثري من املهاجرين امل�سلمني
يف الغرب التي �أدت بدورها �إىل تغذية هذه الأفكار والت�صورات
فيما يتعلق بال�صراع بني احل�ضارات.
م��ن النقاط وال�ت���س��ا�ؤالت املهمة ال�ت��ي يطرحها العمل  -وما
�أكرثها -هي تلك املتعلقة بالأمل والي�أ�س من امل�ستقبل ،واخلوف
من الهجمات الإرهابية التي تق�ضي على الكثري من الأ�شخا�ص
يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل ،مب��ا فيها �أوروب ��ا ،وال�صني ،و�أمريكا،
وال �ع ��راق ،و�أف�غ��ان���س�ت��ان ،ون�ي�ج�يري��ا وغ�يره��ا .يف ح�ين �أن داء

ال�سكري يقتل الكثري من الأ�شخا�ص ورمبا ب�أ�ضعاف م�ضاعفة
للأعداد التي متوت من الهجمات الإرهابية .بالإ�ضافة لذلك
ف�إن تلوث الهواء قتل ما يقارب �سبعة ماليني ن�سمة .وال�س�ؤال
هنا :ملاذا نخاف من الإرهاب �أكرث من داء ال�سكري ،وملاذا ت�سقط
الكثري من احلكومات يف االنتخابات ب�سبب الهجمات الإرهابية
املتقطعة؟
ي�شري املعنى احلريف لكلمة �إرهاب �إىل تلك اال�سرتاتيجية التي
تهدف لتغيري الو�ضعية ال�سيا�سية ع��ن طريق ن�شر اخل��وف،
عو�ضا ع��ن الأ� �ض ��رار امل��ادي��ة ل�ه��ذه ال�ت�ف�ج�يرات .غ�ير �أن هذه
الو�ضعية ال تتغري ب�شكل م�ستمر ب�سبب العنف ،وهذا ما نتعلمه
ب�شكل جيد من املعارك واحل��روب يف املا�ضي ،فهي بالرغم من
م�آ�سيها الكثرية� ،إال �أنها من املمكن �أن ت�ؤثر علينا ب�شكل �أكرث
من الهجمات الإرهابية.
ب��ال��رغ��م م��ن ه��ذه الهجمات الإره��اب �ي��ة واحل ��روب ال�ت��ي ت��دور
بني الب�شر ،ف��إن القليل من التوا�ضع ي�صبح �ضروريا يف هذا
اجلانب ،فالإن�سان مل يعد مركز الكون ،فالكثري من الأ�شخا�ص
ويف الكثري من احل�ضارات يعتقدون ب�أن ثقافتهم هي «م�سمار
العجلة» يف التاريخ الب�شري ،وهذا ما حدث �سابقا يف احل�ضارة
الإغريقية ،حيث جند لديهم اعتقادا ب��أن التاريخ قد ب��د�أ مع
هومر ،و�سوفوكلي�س ،و�أفالطون ،وب�أن كل االخرتاعات الب�شرية
املهمة ،واحليوية ،قد ولدت يف �أثينا� ،أو ا�سربطه ،وغريها من
املدن الإغريقية .وهذا ما جنده �أي�ضا لدى ال�صينيني ،الذين
ي�ع�ت�ق��دون ب� ��أن احل �� �ض ��ارات الأخ � ��رى ق ��د ا�ستن�سخت الكثري
م��ن اخ�تراع��ات�ه��م و�إجن ��ازات �ه ��م ،ك�م��ا ينطبق ذل ��ك �أي���ض��ا على
احل�ضارة الهندية التي ترى ب�أنها اخرتعت �أي�ضا الطائرة قبل
احل�ضارتني ال�صينية والإغريقية .تنطبق ه��ذه الفكرة على
الكثري من الأمم واحل�ضارات الالحقة �أو ال�سابقة ،بدرجة �أو
ب�أخرى.
من اجلانب الآخ ��ر ،ف��إن ه��ذه ال��دع��وات ت�شري ول��و ب�شكل غري
�صريح �إىل ب��ذور عن�صرية ،فكل الأدي ��ان والقوميات الفاعلة
حاليا يف م�سرح التاريخ الب�شري ،مل تكن موجودة يف ال�سابق،
ذل��ك لأن الف�ضائل ،والأدب ،وال�ف��ن ،وال��روح��ان�ي��ة ،والإب ��داع،
وغ�يره��ا ،تعترب �إمكانيات �إن�سانية موفرة يف جينات اجلميع
بدون متييز� ،أو ا�صطفاء رباين.
ختاما ،يتحدث ه��ذا العمل ع��ن الكثري م��ن النقاط وامل�سائل
امللحة ،والتي تثري ت�سا�ؤالت متجددة يف عاملنا املعا�صر ،منها
ذلك املتعلق �أي�ضا و�إىل حد كبري بالإعالم و�صناعة احلقيقة،
والأخبار الكاذبة التي تنت�شر يف الآف��اق ب�سرعة الربق ،م�ؤثرة
بذلك يف االخ�ت�ي��ارات الب�شرية امل�صريية ،مب��ا فيها م�ستقبل
ال�شعوب والدول.
------------------------------------الكتاب 21 :درسا للقرن الحادي والعشرون
المؤلف :يوفال نوح هراري
الناشر2018 ,Jonathan Cape :
عدد الصفحات352 :
لغة الكتاب :اإلنجليزية
* كاتب ُعماني
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«الناس في الكهف» ..لرينيه تن بوس
سعيد الجريري *
ِّ
المفكر الهولندي رينيه تن بوس أستاذ الفلسفة في جامعة رادبود ،في نايميخن ،في
وأي كهف ،اللذان ُيع َنى بهما
أي ناسُّ ،
ُّ
كتابه الجديد «الناس في الكهف؟».
إنَّه يميل -عادةً -الستخدام االستعارة في التعبير عن أفكاره وعرض رؤاه الفلسفية ،في سياق ما يقترحه من آلية اشتغال
تضع األفكار األكاديمية في متناول جمهور واسع .ولعل المدخل إلى كتابه يقتضي إضاءة كهوف اللغة والتاريخ والفلسفة،
وهنا تشخص أسطورة كهف أفالطون ،في الباب السابع من كتاب “الجمهورية” ،التي ُيوظف الكاتب رمزيتها في تصوره الدائر
محتواه حول تعاملنا مع الحقائق ،وهو جزء من مشروعه الفكري الذي أنجز منه حتى اآلن ثالثة عشر كتابًا ،منها ما هو حول
العالقة بين البشر والحيوانات ،والكارثة البيئية التي تسمى اإلنسانية ،والبيروقراطية .ولعل من أبرز تلك الكتب :التفكير
تجول في اإلنثروبوسين ( .)2017وقد
االستراتيجي ( ،)1997الموضة واليوتوبيا في التفكير اإلداري ( ،)2000الحيوان العبقري (ّ ،)2007
ُأسبغَ عليه لقب “مفكر الوطن” ،لمدة عامين؛ اعتبارًا من أبريل  ،2017وهو لقب فخري له رمزيته في سياق االحتفاء الوطني
الهولندي بمنجزه العلمي.

ي�ت��أل��ف ال�ك�ت��اب م��ن ُم�ق��دم��ة ��ض��اف�ي��ة وث�لاث��ة ف�صول،
يعر�ض يف �أولها ملرجعية النظر �إىل النا�س ومعرفتهم
ال �ع��ا َ
مل م��ن ال�ب��داي��ات الأوىل �إىل ال�ط��رائ��ق املنهجية،
ويتم فيه التفكري بعناية يف �إع��ادة بناء الكهف بداللته
الأ�شمل .ويدير الثاين ح��ول العلماء وال�صحفيني �أو
نخبة املجتمع .فيما يخ�ص�ص ال�ث��ال��ث ل�ت��أم��ل النا�س
وب �ل��ورة خ�صائ�صهم امل��ائ��زة وف ��ق ت���ص��وره؛ باعتبارها
عالمات دالة يف منت الفلكلور الفل�سفي الذي يقرتحه.
ويبدو �أ َّن ت�أمالت الكتاب وحتليالته ت�ؤدي �إىل تف�سري
ال�ف�ج��وة ب�ين ال�ع�ل��م وامل�ج�ت�م��ع ،وجت���س�ير امل���س��اف��ة بني
الفل�سفة والنا�س .ولنا على خلفية التعبري اال�ستعاري
من �أفالطون �أن ن�ستح�ضر هنا نظرية الكهف التي هي
من �أ�شهر نظرياته الفل�سفية على مر التاريخ؛ �إذ �أ�س�س
نظرته اجلوهرية على �أن ما يراه النا�س �أو ما اعتادوا
�أن ي��روه ،قد ال يكون هو الواقع �أو احلقيقة عينها ،بل
ال يعدو كونه جمرد ظالل للحقيقة ،فاحلوا�س خادعة،
وال �سبيل �إىل الركون �إليها ،ب�أي حال من الأحوال.
ال �ن ��ا� ��س -ن ��ا� ��س ه� ��ذا ال �ك �ه ��ف الأف� �ل��اط� � ��وين -ل�ي���س��وا
متجان�سني ،وف��ق رينيه ت��ن ب��و���س ،فهم من��اذج عديدة
خمتلفة؛ فمنهم :الكهفي البدائي ،واملن�سي ،واحل�سي،
وامل�ط�م�ئ��ن ،وامل �خ ��دوع ،والأع �م ��ى ،وال�ي�ق��ظ ،وال��را��ض��ي،
وامل�ست�أن�س ،والتائه ،واملا�ضوي ،واملتخلف�...إلخ .على
�أن هناك� ،أي�ضاً ،الباحث عن املعنى ،والفا�شل ،واحلكيم،
وال �ن ��زق ،وال �ن��ائ��ي ،و� �ش��ارد ال��ذه��ن ،وال �ك ��ذاب ،وامل�م�ي��ز،
واملبت�سم وال�سعيد�...إلخ� .أي �أن النا�س معنى متعدد
ال�ت�ج�ل�ي��ات ،ف�ل�ا جم ��ال ،واحل� ��ال ه ��ذه ،ل�ل��زع��م ب��أن�ه��م
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عينة واح��دة ،وهو ما ي�شيع يف خطاب ال�سا�سة ور�ؤ�ساء
احلكومات مث ً
ال يف املواقف الر�سمية؛ �إذ ي�شريون �إىل
النا�س �أو ال�شعب ،بينما الواقع ال يحيل �إىل النا�س �أو
ال�شعب يف م�ن�ط��وق خ�ط��اب ذل ��ك ال�سيا�سي �أو رئي�س
احلكومة الذي ينوب عن ال�سكان �أو اجلميع ،يف بلده!
وما يثريه رينيه تن بو�س يف كتابه �س�ؤال قدمي جديد
ِ َّ
ما زال مُعلقاً :ملاذا يجب علينا اخل��روج من الكهف ،ما
دام يف الكهف �شعور بالراحة ،حتى بالأخبار املزيفة التي
مييل الكهفيون �إىل ت�صديقها ،بد ًال من قلق البحث عن
احلقيقة �أو رعبها؟ وهل يكون من الطبيعي اختيار �أو
تف�ضيل الكهف امل�شبوه على �ضوء الواقع البارد وفقاً
للفيل�سوف الأمل� ��اين ب�ي�تر ��س�ل��وت��ردي��ك :ن��ري��د جميعاً
العودة �إىل طم�أنينة الرحم؟
اجلهل �أ�صل ال�شر يف نظر الفال�سفة وغريهم؛ لذلك
ك��ان على النا�س �أن يعاجلوا ه��ذا الإ��ش�ك��ال ،ولأن�ه��م ال
ي �ع��رف��ون م �ع��رف � ًة ُف���ض�لَ��ى ،ف ��إن �ه��م ي�ح�ت�ف�ظ��ون بظالل
احلقيقة �أو الواقع .غري �أن احلقيقة رمبا هي �أن النا�س
قد ال يريدون �أي حقيقة على الإط�لاق -يقول رينيه
تن بو�س -ولي�ست هناك حقائق �أي�ضاً ،و� ْأن لي�س املراد
هو املعرفة التي يجب تعلمها؛ فاملعرفة التي ُتراد �إمنا
هي املعرفة الفطرية ،بحيث ال يكون للفال�سفة على
النا�س درجات ،فهو يريد �أن يكون فيل�سوف احلد الأدنى
الذي يفعل �أقل قدر ممكن من ذكائه .فلي�س على املرء
�أن يعرف ماهية ال�شم�س لال�ستمتاع بدفئها .فوفقاً
لهذه الفل�سفة قد يكون لدى النا�س �أ�سباب وجيهة لعدم
الإ�صغاء للعلماء مث ً
ال وال�صحفيني �أو �ص ّناع ال��ر�أي؛

وبالتايل عدم اخل�ضوع ملقوالتهم ووجهات نظرهم ،وما
يُ�صدِ رون عنه من منظور فكري �أو ثقايف� ..إنهم ي�ؤدون
وظيفة قدمية مموهة باجلدة.
لكن :هل يغدو التنوير ممكناً يف عامل ال يريد �أن يرى؟
��س��ؤال تعمق فيه رينيه ت��ن ب��و���س ،م�ستق�صياً كيفيات
العامل الذي ال يريد احلقائق كما هي ال كما تبدو له؛
فاحلقيقة املرة تبقى خارج الباب ،والكهف ملج�أ يهرب
�إل�ي��ه اخل��ائ�ف��ون ال��ذي��ن ك�ث�يراً م��ا ي�ضعون ر�ؤو��س�ه��م يف
الرمال عندما يتعلق الأم��ر باحلقائق ،فهُم ّ
يف�ضلون
البقاء يف كهوفهم ،ويخلقون �أ�شكا ًال جديدة للطم�أنينة
متكنهم -على الأقل -من احلفاظ على الواقع� ،أياً كانت
�صورته.
ويف �سياق �ضرورة الوهم الذي يحتاجه الإن�سان ويبحث
ع �ن��ه ،ال مي�ك��ن لأح ��د �أن ي�ستغني ع��ن الأوه� � ��ام ،لكن
�إذا ك��ان ال��وه��م ه��و ال�ق��اع��دة ف��ذاك م�ؤ�شر حينئذ على
�أن هناك خط�أ م��ا .فال�سيا�سيون ،م�ث� ً
لا ،ه��م ب�شر من
حلم ودم مثلهم كمثل غريهم من النا�س ،لكن عندما
يتم ترويجهم بال�صور على الدعائم الإعالنية� ،أو يف
احلمالت االنتخابية ،ي�صبحون �أكرب من حجم ذواتهم
احلقيقية.
ل�ي���س��ت ه �ن ��اك ح �ق��ائ��ق ب�ح���س��ب ن�ي�ت���ش��ه ،و�إمن � ��ا ه�ن��اك
تف�سريات ،وق ��راءة ال�ع��امل ال تعني �أن��ه ك�ت��اب ،لكن من
املفيد ر�ؤي�ت��ه كذلك -باعتباره كتاباً -فهذا قد يجعل
ال�ع��امل م��أل��وف�اً .و�إذ ال يوجد ح��ل فهو احل��ل الوحيد:
لي�س ال��دي��ن ول�ي����س ال�سيا�سة ول�ي����س ال�ع�ل��م ،ف��الأم��ل
ال��وح�ي��د ال ��ذي يبقى -ب�ح���س��ب الفيل�سوف الفرن�سي
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مي�شيل �سريي�س -هو �أن االعلم يتمثل حكمة ت�ساحمية
مل يعرفها ال��دي��ن وال�سيا�سة يف �سياقيهما العامني
وا�شتغاالتهما اجلوهرية.
لقد �أ�صبحتْ احلياة مُع َّقدة �إىل درج��ة �أن �أ ًّي��ا منا لن
يكون خبرياً يف جميع احلقول واملجاالت .فاحلقيقة ال
تعني �شيئاً على الإطالق يف احلركة االجتماعية مث ً
ال،
لكن ميكن تلخي�ص ر�سائل التنوير املظلم يف ثالثية
مت�صلة:
 �أن �أي ادعاء للحقيقة �سخيف ومتعجرف وخادع. �إذا كان هناك �أي معرفة باحلقيقة فهي -عاد ًة -لي�ستجيدة للنا�س؛ لأنها تن ّفرهم من الواقع.
 الوالء للنا�س �أكرث �أهمية من الوالء للحقيقة.ولعل من املفارقات �أن املدينة نف�سها هي كهف -مهما
تكن ذات تو�صيف م��وا ٍز �أو على النقي�ض منه -ف�سكان
املدينة� ،أي مدينة ،ال يعرفون ما يحدث خارج املدينة يف
العامل .ومنذ �أفالطون كان هناك ازدراء خفي للنا�س،
فهم كهفيون ال ميثلون �شيئاً على الإط �ل�اق فكر ًّيا؛
لأن �ه��م غ�ير ق��ادري��ن ع�ل��ى تف�سري احل�ق�ي�ق��ة ،وق ��د ك��ان
للكهف ت�أثري هائل ،على ثقافتنا الإن�سانية عامة ،ذو
فاعلية عميقة.
�إ َّن ك�ت��اب «ال �ن��ا���س يف ال�ك�ه��ف» خ�ط��اب ل�ل�ن��ا���س� ،أول�ئ��ك
الذين هم بقدر �شمولهم باللفظ يختلفون ويتعددون
يف الداللة والكيفية واملاهية �أي�ضاً ،ولعله لذلك حاول
رينيه تن بو�س �أن يبلور الفلكلور الفل�سفي ،يف منجزه
اجل��دي��د ،بجملة م��ن اخل�صائ�ص امل��ائ��زة للنا�س ،وفق
ت�صوره؛ من �أبرزها �أن:
 النا�س يحبون كهفهم. النا�س يهتفون �أو ي�صرخون عندما جت��ري الأم ��وربخري �أو ب�سوء.
 النا�س ي�شعرون بالن�سيان. النا�س يعي�شون يف الكهف ،لكنهم ال يحبون ذلك. النا�س ال يريدون ر�ؤية الأ�شياء. النا�س ال يرون درو�س النخبة مثرية لالهتمام. النا�س يحبون التقليد. النا�س يحتاجون �إىل تع ُّلم املعرفة. النا�س يرون احلياة يف الكهف ممتازة. النا�س ال يجوز لهم العي�ش يف كهف ،ولكن يف �أن��واعمن املنازل.
 النا�س عالقون يف الكهف. النا�س يف كهف �أفالطون ال يتذكرون �أي �شيء. النا�س َيخدعون و ُيخدعون. -النا�س ال يت�ساحمون مع الأفكار املعار�ضة.

 النا�س يتعر�ضون لالختبار. النا�س يقر�ؤون كل �شيء. النا�س لي�سوا جمانني وال يريدون الف�شل. النا�س يحافظون على ال��ذات ويعتمدون على احل�سال�سليم.
 النا�س الذين يكونون م�ستقلني يف العامل ال ُي�سهما�ستقاللهم يف احلفاظ على الذات.
 النا�س ال يعرفون ما �إذا كان باب الغرفة ُيفتح داخل ًّيا�أو خارج ًّيا.
 النا�س جميعهم يكذبون. النا�س يكونون يف بع�ض الأحيان حمبني للحقيقة. النا�س يختارون م�صاحلهم اخلا�صة. النا�س يحبون ترامب. النا�س ال ي�ستطيعون �إخفاء �ضحكهم. النا�س يف الكهف را�ضون و�سعداء.غري �أ َّن النا�س ال يحتاجون �إىل احلقيقة ليعي�شوا بر�ضا.
فاحلقيقة هي نوع من ال�سهول التي تقع يف مكان ما يف
مكان مرتفع ،ولكن ال ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة.
ويف �سياق ر�ؤيته التي ي�صدر عنها يف جممل م�شروعه
نجز ،يوجه رينيه تن بو�س قراءته النقدية
الفكري امل ُ َ
�إىل ت�صورات النخبة من علماء و�صحفيني ي�ستهدفون
ت���ش�ك�ي��ل وت��وج �ي��ه وع ��ي ال �ع ��ام ��ة ،ب��امل�ع�ن��ى ال ��وا� �س ��ع� ،أو
معرفتهم وفق م�شارب منهجية و�أيديولوجية معينة،
ف�ي�رى �أن ��ه �آن الأوان ل�ك��ي ت �غ��ادر الفل�سفة نخبويتها
وت�ق�ترب م��ن تكوينها ال�شعبي ،رمب��ا كمحاولة ملغادرة
كهف �أفالطون بعد �ألفي عام من الفل�سفة التي �أقامت
كما يرى جدراناً �سميكة يف الكهف نف�سه� ،أدت دور العزل
والإغواء بالظِ الل عن ر�ؤية احلقيقة كما هي و�أ�صواتها

ال �أ�صداءها التي تبدو بدي ً
ال عنها.
ولع َّل �أهمية ه��ذا الكتاب ت�أتي من ك��ون م�ؤلفه مفكراً
من داخل امل�ؤ�س�سة الأكادميية ،لكنه يقفز على جدارها
ال �ع ��ايل ،ل�ي�ق�ترب م ��ن ال �ن��ا���س مب ��ا ه ��م خ� ��ارج النخبة
التقليدية ،وه��ذه م��زي� ٌة ل��ه ومل�شروعه الفل�سفي ال��ذي
ي�شتغل عليه يف التفكري وامل �م��ار� �س��ة ،ب��اح�ث�اً وحم�ل� ً
لا
وناقداً لق�ضايا تاريخية و�آنية على متا�س مبا�شر من
م �ن �ج��زات ال�ل�ح�ظ��ة وحت ��والت �ه ��ا ،كمخت�ص يف فل�سفة
الإدارة التي رفدها ب�أبحاث و�أفكار �إ�سرتاتيجية ،رغم
ا�شتغالها على الآين وامل�ت�غ�ير ،ليقدم ب��ذل��ك من��وذج�اً
مثرياً للجدل عن امل�شتغل باحلقل الفل�سفي يف عاملنا
املعا�صر ،ال��ذي ي�ستطيع مد ج�سور بني الفل�سفة من
حيث ه��ي ،والق�ضايا االجتماعية ،ولكن دون تب�سيط
امل�س�ألة بال داع .ولعل كتابه هذا ميثل م�ساءلة فل�سفية
للمنجز الفل�سفي ع�بر ال �ت��اري��خ م�ن��ذ �أف�ل�اط ��ون �إىل
اللحظة الراهنة وحتدياتها ،ال �سيما ال�سيا�سية التي
�أنع�شت النزعات ال�شعبوية يف �أوروب��ا و�أمريكا ،ومل يعد
م��ن امل�ن�ط�ق��ي ب�ق��اء ال�ف�لا��س�ف��ة ع�ل��ى م�ق��اع��د معلقة يف
ف�ضاء تاريخي ،فيما ميُور العامل من حولهم بت�سا�ؤالت
جوهرية جتاوزت كهفيات الإجابات النخبوية التي تبدو
له ت�سويغية �أكرث من كونها تنويرية ،كما هي وظيفة
الفل�سفة احلقيقية.
ث�م��ة عِ �ب��ارة ُم�ك� َّث�ف��ة يختم ب�ه��ا ري�ن�ي��ه ت��ن ب��و���س كتابه،
ُ
كخال�صة موجزة لكل ما �أمعن النظر فيه والت�أمل...« :
بعد كل �شيء ،لي�س على النا�س �أن ي�أكلوا ما ُتعده النخبة
وتقدمه لهم» .وتلك هي ر�ؤيته التي ينطلق منها لإ�شاعة
الأفكار الأكادميية ،وجعلها مبذول ًة يف متناول اجلمهور
(النا�س)؛ حيث ال �سلطة للنخبة على ال�شعب مبزاعم
كهفية جديدة ،تنفي عن نف�سها كهفية م�ضمرة ،يقف
تن بو�س على م�ساف ٍة منها ناقداً جارحاً ،ورمبا م�ستفزاً
�أحياناً .فهل يبقى النا�س كما هم يف مت�صور الفلكلور
الفل�سفي؟ �أم هل يغادر الكهف ب�أفالطونيته العتيدة؟
��س��ؤاالن ما زاال معلقني يف ف�ضاء الت�أمل ،ريثما ينتج
امل�سار الفل�سفي �إجابات تعزز منطوقهما �أو تقو�ضه� ،أو
جتري عليه اقرتاحاتها املع َّمقة.
------------------------------------ الكتاب« :النا�س يف الكهف». امل�ؤلف :رينيه تن بو�س. النا�شرَ :بوم ـ �أم�سرتدام ،باللغة الهولندية2018 ،م. عدد ال�صفحات� 192 :صفحة.* كاتب عربي مقيم في هولندا
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غرامشي في العالم العربي
باتريسيا ماندوكي  -أليساندرا ماركي  -جوسيبي فاكا
عزالدين عناية *
وبالمقابل ثمة تباعد بين الثقافتين العربية واإليطالية .ليس المراد
تقارب حدودي بين العالم العربي في جناحه المغاربي وإيطاليا،
ثمة
ٌ
ُ
بتباعد الثقافتين اختالف الرؤى وتباين المفاهيم ،بل ندرة التواصل وق ّلة التثاقف سواء عبر الترجمة أو عبر اإللمام بالثقافة األخرى من كال
الجانبين .فال تتجاوز حصيلة الترجمات من الجانبين ،العربي واإليطالي ،األلف عمل في كافة المجاالت ،على مدى تاريخ اللغتين العربية
عدت في جامعة روما .فاالستشراق اإليطالي المعاصر المعني بالعالم العربي يشكو وهنًا ،حتى
واإليطالية،
بناء على دراسة إحصائية ُأ ّ
ً
أنه بالكاد يقدر على عرض الثقافة العربية ضمن رؤى واقعية وموضوعية ،داخل وسط غربي مشحون؛ وبالمثل ال ُيبالي العرب كثيرا بما
تنتجه إيطاليا ثقافيا رغم الثراء والتنوع في ذلك الوسط ،مع أن أقسام تدريس اللغة اإليطالية أضحت موجودة في جملة من الجامعات
ّ
الضفتين أحكام جاهزة وقوالب
العربيةَ ،ب ْيد أن كثيرا من مناهجها عقيم من حيث اإللمام بالزخم الثقافي في إيطاليا .لتنتشر على
تعمق الهوة بين العالمين.
مغرضة باتت ّ

ال �ك �ت ��اب احل � ��ايل ال � ��ذي ن �ع��ر� �ض��ه «غ ��رام �� �ش ��ي يف ال �ع��امل
العربي» هو حماولة متوا�ضعة للقطع مع ذلك ال�صمت
الثقايف ،احلائل دون التوا�صل العربي الإي�ط��ايل� ،سيما
على م�ستوى الأف�ك��ار واملفاهيم وال ��ر�ؤى .وه��و يتمحور
بالأ�سا�س ح��ول م��دى ح�ضور ط��روح��ات املفكر الإيطايل
�أن�ط��ون�ي��و غرام�شي ( )1937-1891ور�ؤاه ب�ين املث ّقفني
ال �ع ��رب� � .س ��واء م ��ن خ�ل�ال ت �ت � ّب��ع ا��س�ت�ي�ع��اب م �ق��والت��ه يف
ال��درا��س��ات والأب �ح��اث التي تناولت املفكر الإي�ط��ايل من
ِق�ب��ل ال�ك� ّت��اب ال �ع��رب� ،أو ك��ذل��ك بر�صد ت��رج�م��ات �أعماله
وم��ا خ ّلفته من �أث��ر .فال ّ
�شك �أن غرام�شي من بني ق ّلة
مم��ن نالهم ح��ظ ك�ب�ير ،درا��س� ًة
م��ن ال�ك� ّت��اب الإي�ط��ال�ي�ين ّ
ومتابع ًة ،يف الداخل واخل��ارج .ويف نطاق ر�صد االهتمام
بهذا املُفكر ،يورد �أجنيلو دور�سي يف كتاب حديث ال�صدور
بعنوان« :غرام�شيات .درا�سات حول �أنطونيو غرام�شي»
(� ،)2016أن غرام�شي هو واحد من بني  250كاتباً الأوفر
حظا يف العامل ق��راء ًة وترجم ًة ودرا��س� ًة .حيث ُكتب عنه
ن�ص ،يف �أربعني لغة ،مما ب ّو�أه ال�صدارة
�أكرث من ّ 20.000
رواجا يف اخلارج منذ
يف قائمة الك ّتاب الإيطاليني الأكرث ً
منت�صف القرن الفائت ،قبل دانتي �أليغيريي ،و�أومربتو
�إيكو ،و�ألربتو مورافيا ،وبيار باولو بازوليني و�آخرين.
ت��و ّز َع الكِتاب �إىل ق�سمني رئي�سيني ،ان�شغل الق�سم الأول
بتت ّبع ح�ضور غرام�شي يف الثقافة ال�ع��رب�ي��ة ،وق��د �أع � ّد
هذا الق�سم ثالثة من الباحثني اجلامعيني الإيطاليني
ي �ت �ع��اون جميعهم م��ع «م��ؤ��س���س��ة غ��رام���ش��ي» الإي�ط��ال�ي��ة
املعنية برتاث هذا املُفكر ،وهم جو�سيبي فاكا وباتري�سيا
م��ان��دوك��ي و�أل �ي �� �س��ان��درا م ��ارك ��ي؛ واه �ت � ّم ال�ق���س��م ال�ث��اين
ب�ترج�م��ة مقتطفات م��ن ال��درا� �س��ات والأب �ح ��اث العربية
ال�صادرة حول غرام�شي ،نذكر منها �أبحاثا للطاهر لبيب
وع�ل��ي ال�ك�ن��ز وع�ب��د ال �ق��ادر ال��زغ��ل وفي�صل دراج وح�سن
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ناظم ون��ادي��ا رم�سي�س ف��رح وف��ري��ال غ��زول ويا�سر منيف
و�آخ ��ري ��ن ،ت��وىل مراجعتها الأ��س�ت��اذ الفل�سطيني املُقيم
بروما و�سيم دهم�ش.
منذ مطلع كتاب «غرام�شي يف العامل العربي» ُطرح �س� ٌؤال
حموري مت ّث َل يف ملاذا احلديث عن غرام�شي؟ �أو حتديدا
ملاذا جرى ر�صد ح�ضور غرام�شي دون غريه من املث ّقفني
ربر معدّو الكتاب اجنذاب الك ّتاب العرب
الإيطاليني؟ وي ّ
�إىل مقوالت غرام�شي بعاملني �أ�سا�سيني:
ُ
ترافق ظهور فكر غرام�شي يف ال�ساحة الثقافية العربية
يف م�ط�ل��ع ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات ،م��ع ف�ت�رة ��ش�ه��دت ف�ي�ه��ا ال�ب�لاد
العربية حروبا مع �إ�سرائيل ومتلمالت جمتمعية عميقة،
مم��ا خلق ت��ذب��ذب��ا يف الأو� �س��اط الثقافية العربية و�أف ��رز
بح ًثا عن بدائل من خ��ارج القومية بوجهيها النا�صري
والبعثي و�أطروحاتهما اال�شرتاكية العقدية (�ص.)37 :
ثراء �أدوات غرام�شي املعرفية ب�ش�أن موا�ضيع مثل الهيمنة،
واخل�ضوع ،واملجتمع املدين ،والكتلة التاريخية ،واملثقف
ال�ع���ض��وي ،وامل�ث�ق��ف ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وامل�ث�ق��ف ال�ن�ي��و�أك��ادمي��ي،
وامل �ث �ق��ف اجل �م �ع��ي ،وح ��رب امل ��واق ��ع ،وال �ث ��ورة امل�ن�ق��و��ص��ة،
وال�ث��ورة ال�سلبية وم��ا �شابهها ،وه��ي مفاهيم غرام�شية
قريبة من ق�ضايا العامل العربي .وم��ن ه��ذا الباب جند
��ش�ب� ًه��ا ل�ل�م���س��ائ��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة امل �ط��روح��ة مع
غرام�شي ب�ش�أن الواقع الإيطايل يف مطلع القرن الفائت،
م��ع م��ا يعي�شه ال�ع��امل العربي يف ال��راه��ن املعا�صر .فقد
ك��ان م � ْز ُج غرام�شي بني الفعل امللتزم والتحليل الثقايف
عام ً
ورواجا� .إذ لدى
ال قوياً يف �إعطاء �أطروحاته جاذبية
ً
مالحمه ،على
هذا املفكر قدرة ،كما ير�سم �إدوارد �سعيد
َ
ا�ستخال�ص نظرة �شاملة ب�ش�أن مرحلة تاريخية حمددة،
ت�شبه بوج ٍه ما «جغرايف» ال�سيا�سة والثقافة.
اع�ت�م��د امل ��ؤ َّل ��ف الإي �ط ��ايل ع�ل��ى �أع �م ��ال م�ل� َت�ق�ي�ين �أُق�ي�م��ا

يف ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ،ان�ع�ق��د الأول يف ت��ون����س ب�ين ال��راب��ع
والع�شرين وال�ساد�س والع�شرين من �شهر فرباير �سنة
 .1989وق ��د ت��اب�ع��ت «م��ؤ��س���س��ة غ��رام���ش��ي» امل�ع�ن�ي��ة ب ��إرث
غرام�شي ال�سيا�سي وال�ث�ق��ايف الأن�شط َة حينها و�شاركت
فيها .تاله م�ؤمتر ثانٍ حول غرام�شي انعقد يف القاهرة
ب�ين ال��راب��ع والع�شرين وال���س��اد���س والع�شرين م��ن �شهر
نوفمرب من العام نف�سه ب�إ�شراف �أ�ستاذة الأدب الفرن�سي
�أمينة ر�شيد .كانت �أغلب مداخالت الأطراف امل�شاركة يف
امللتقيني املذكورين من م�صر وتون�س ،ودارت فيهما �أ�سئلة
حامت حول راهنية غرام�شي؟ مت ّيز عر�ض الكاتب في�صل
دراج يف اللقاء الثاين حينها بالإثارة واجلر�أة ،من خالل
اعتباره �أن مفهوم املث ّقف الع�ضوي باملفهوم الغرام�شي
ينطبق على «املثقف الديني» بو�صفه الأقرب والأقدر على
ولوج ن�سيج الثقافة ال�شعبية املهيمنة يف البلدان العربية،
مبا يفوق كثريا ما ميكن �أن ي�أتيه املثقف العربي الالئكي
�أو املتغ ّرب (�ص.)119 :
تر�صد باتري�سيا ماندوكي بدايات التع ّرف على غرام�شي
قائل ًة :كان لرتجمة كتاب «فكر غرام�شي ال�سيا�سي» لـجان
م ��ارك ب�ي��وت��ي م��ن الفرن�سية �سنة  ،1975وك��ذل��ك كتاب
«خمتارات من دفاتر ال�سجن» من الإجنليزية �إىل العربية
��س�ن��ة  ،1994وه ��و م ��ؤ ّل � ٌ�ف م��ن �إع� ��داد ك��وي�ن�تن ه��وائ�يري
وجوفري نويل �سميث الذي �سبق �أن �صدر �سنة  ،1971دو ٌر
كبري يف التعريف بغرام�شي ومب�ق��والت��ه ،مب��ا و ّف ��راه من
�إملاحة عامة عن هذا املف ّكر الإيطايل نظرا لق ّلة املل ّمني
ال �ع��رب باللغة الإي�ط��ال�ي��ة .ن�شري �أن عفيف ال ��رزاز ك��ان
ن�صا لغرام�شي من الإيطالية وهو م�ؤلف
�أ ّول من ترجم ّ
«املجال�س الع ّمالية» �صدر عن دار الطليعة �سنة  .1975يف
ال��واق��ع يعود الربنامج الأ ّول لرتجمة �أع�م��ال غرام�شي
�إىل العربية �إىل مطلع العام  1973ملا توىل فرانكو فريي
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مه ّمة ت�سيري «م�ؤ�س�سة غرام�شي» .حينها �أوكلت امل�ؤ�س�سة
الإيطالية للكاتب امل�صري الي�ساري �أنور عبدامللك ّ
تول
مهمة ترجمة «�أع�م��ال خمتارة لأنطونيو غرام�شي» من
الفرن�سية ،تع َتمد على ترجمة «دار غاليمار» الباري�سية
وبق�صد �أن ُتن�شر يف «دار الطليعة» اللبنانيةّ .
مت االتفاق
ي�ضم الأول منها �أعمال
حينها على ن�شر ثالثة �أج��زاءُّ :
غرام�شي قبل اعتقاله من طرف ال�سلطات الفا�شية ،مع
جت ّنب الكتابات املغ َرقة يف ال�ش�أن املح ّلي الإيطايل ،وي�ض ّم
خ�ص�ص لـ
ال� ّث��اين خم�ت��ارات م��ن «ال�ك��را��س��ات» ،وال�ث��ال��ث ُي َّ
«دفاتر ال�سجن» .وبوجه عام �شهدت تلك الفرتة تط ّورا
ل�ل�ت��وج�ه��ات اال� �ش�تراك �ي��ة يف �إي�ط��ال�ي��ا وحت�م���س��ا للق�ضية
الفل�سطينية ،وه ��و م��ا ج�ع��ل احل �م��ا���س ف�ي��ا��ض��ا ل�تروي��ج
مقوالت غرام�شي.
ت �ق��ول �أل �ي �� �س��ان��درا م��ارك��ي �إح� ��دى امل���س��اه�م��ات يف امل ��ؤ َّل��ف
اجلماعي «غرام�شي يف ال�ع��امل ال�ع��رب��ي»� ،إن �إجن ��از عمل
يتع ّلق ب��أث��ر غرام�شي يف املفكرين ال�ع��رب م��ا ك��ان عمال
ي �� �س�يرا ،مل ��ا ت�ط� ّل�ب��ه م ��ن م���س��ح وت��رج �م��ة يف الآن نف�سه،
لك ّنه كان عمال الزم��ا وعاجال .كما ت�شري ماركي �إىل �أن
املرتجمة عن غرام�شي ال تتجاوز ع��دد �أ�صابع
الأع�م��ال
َ
اليد مع ذل��ك ثمة انبهار مبقوالت الرجل .فمثال لي�س
هناك ترجمة كاملة حل� ّد اليوم لر�سائل غرام�شي .كما
بن�ص غرام�شي قد �أتى
تربز الباحثة �أن االت�صال املبكر ّ
غالبا مع ك ّتاب عرب يعي�شون يف املهجر �أو يقر�أون بلغة
�أجنبية (دائما عرب ن�صو�ص مرتجمة �إىل الإجنليزية)
كما ال�ش�أن م��ع امل�صري �أن ��ور عبدامللك (ت��ويف يف باري�س
)2012؛ وال�ف�ل���س�ط�ي�ن��ي ه���ش��ام ��ش��راب��ي (ت ��ويف يف ب�يروت
)2005؛ �أو ك��ذل��ك م ��ع امل �غ��رب��ي ع �ب ��داهلل ال �ع ��روي (م��ن
مواليد �أزمور/املغرب  .)1933وهم ك ّتاب مت�شابهو املالمح
من حيث الكلف بغرام�شي و�أطروحاته (�ص.)137 :
ل�ك��ن ت�ب�ق��ى م�لاح�ظ��ة ع��ن ال�ع�م��ل م�ت�م� ّث�ل��ة يف �أن ال�ك�ت��اب
يحتفي مب�ساهمة ك ّتاب عرب ير ّوجون ملقوالت غرام�شي
يف غياب التعريج على اال�ستيعاب النقدي لفكر غرام�شي.
مبا يطرح �س�ؤال ملاذا ينجذب كثري من الك ّتاب العرب �إىل
الكتابات الإي��دي��ول��وج�ي��ة وي�ف��وت��ون يف الكتابات العلمية
التي �صنعت التحوالت الثقافية الكربى يف الغرب؟ لقد
�أث�ب�ت��ت ال�سنني �أن ا�ستفادة الثقافة العربية م��ن الفكر
ال�غ��رب��ي بوجهيه العلمي وامل �ع��ريف �ضئيلة .وع�ل��ى �سبيل
الذكر لو تت ّبعنا الكتابات العربية التي هامت بغرام�شي
لن نعرث فيها على ن�ضج ورو ّية ،بل هناك تروي ٌج جما ّ
ين
مل �ق ��والت ال ��رج ��ل م ��ع غ �ي��اب ال�ت�ق�ي�ي��م احل�ق�ي�ق��ي لأف �ك ��اره
ور�ؤاه ،و�إال ما معنى �أن ت��روج الغرام�شية قبل ا�ستيعاب
مقوالت غرام�شي �أو الإملام بها ،فلي�س هناك ترجمات مبا
يكفي ،ولي�س هناك درا�سات عنه وافرة .لقد ر ّوج الأوائل
بانبهار وحلق بهم الأتباع بانقياد .وهو يف الواقع �سلوك

�شائع غالبا م��ا يتعامل ب��ه الكاتب العربي م��ع املفكرين
الغربيني .وال�صواب هو اخلروج من هذا التقدي�س ووزن
الأمور مبيزان العقل حتى نتفادى التهافت املعريف.
فعلى ما يعر�ضه كتاب «غرام�شي يف العامل العربي» يتميز
الك ّتاب العرب املختارون كنماذج يف هذا الكتاب باالتباع
والوالء ملقوالت غرام�شي ،وتغيب عنهم الر�ؤية النقدية،
�سيما �أن �أغلبهم من املثقفني الي�ساريني ال َع َقديني من
�أتباع الي�سار العربي (انظر جو�سيبي فاكا��� ،ص.)210 :
وتقريبا ك ّلهم ال يقر�أون بالإيطالية ،وجاء اطالعهم على
غرام�شي من خالل كتابات فرن�سية �أو �إجنليزية وغابت
ع�ن�ه��م م��راج �ع��ات م �ق��والت غ��رام���ش��ي امل �ت��وف��رة يف اللغة
الإيطالية .لع ّل ذلك ما حدا باملفكر الإيطايل نوربارتو
بوبيو ( ،)2004-1909للدعوة �إىل �إخ ��راج غرام�شي من
ح�ضن الي�سار وحت��ري��ره م��ن �سطوة التعامل القدا�سي
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى م��ا ت�ب� ّق��ى م��ن غ��رام���ش��ي ،ح�ي��ث مل تظهر
مراجعات جادة لفكره �سوى من خارج دائرة الأتباع ،على
غرار ما قام به الإيطاليان جو�سيبي تامبو ّرانو وفرانكو
لوبيبارو.
م ��ن ج��ان��ب �آخ � ��ر ،ن�لاح��ظ يف ال �ك �ت��اب��ات ال �ع��رب �ي��ة غ�ي��اب
التطرق لنظرة غرام�شي للدين� ،أو ح�شرها �ضمن منظور
ي�ساري غائم .لع ّل ما حال دون ذلك �أن نظرة غرام�شي قد
وردت متناثرة يف �آث��اره ،وقد عُنيت �أ�سا�سا بالكاثوليكية
ك�إيديولوج َيا وبالكني�سة كجهاز �إيديولوجي .فقد م ّثلت
امل���س�ي�ح�ي��ة ال�ب��دئ�ي��ة يف م�ن�ظ��ور غ��رام���ش��ي ح��رك � ًة ث��وري��ة
ً
ومنطا لتع ّقل العامل ،ثم حت ّولت مع كاثوليكية «الإ�صالح
امل���ض��اد» �إىل ح��اج��ز �أم ��ام التط ّلعات ال�ت�ق� ّدم�ي��ة .فلي�ست
ر�ؤي ��ة غرام�شي للم�سيحية واردة �ضمن ن�سق جم��رد ال
خمتبة
تاريخي ،على غ��رار ر�ؤي��ة قرينه مارك�س ،ولكن
َ
�ضمن �سياق َتط ّورِها اخلا�ص وبح�سب الن�سق التاريخي

ال�سو�سيولوجي� .صحيح �أن غرام�شي ينطلق من نقطة
ت�ضاد مع امليتافيزيقيا ،مع ذلك مل يجحد ما للدين من
دور يف التاريخ الب�شري .كما �أن غرام�شي يبدي انتقادات
�وج��ه �إىل من��ط ت��اري�خ��ي حم �دّد من
للكني�سة ،ول�ك� ّن��ه ي�ت� ّ
الكاثوليكية ،ومي� ّي��ز ب�ين ال�ت��د ّي��ن الفائ�ض م��ن امل�شاعر
وامل�ؤ�س�سة الدينية التي ت�سعى �إىل ا�ستغالل تلك امل�شاعر.
ع�ل��ى ال �ع �م��وم ث�م��ة م� ْث�لَ�ن��ة ل�غ��رام���ش��ي ح��ول�ت��ه �إىل وث ��ن،
الأم��ر ال��ذي حجب عن كثريين مواقفه اخلطرية جتاه
ال��دمي�ق��راط�ي��ة م �ث�لا .ف�ق��د ك�ت��ب غ��رام���ش��ي يف �صحيفة
«�أفانتي» ل�شهر فرباير « 1916الدميقراطية هي عدونا
ال �ل ��دود ،ال ��ذي ن���س�ت�ع� ّد م�ع��ه ل�ل�م�ن��ازل��ة ال ��دائ �م ��ة ...لأ َّن
الدميقراطية هي الأداة الرخوة يف العربة التي تخفف
م ��ن ث �ق��ل احل �م��ول��ة ع �ل��ى ال �ع �ج�لات ومت �ن ��ع ال �� �ص��دم��ات
ال�ت��ي ت�سبب االن �ق�لاب» ،ل��ذل��ك ال��دمي�ق��راط�ي��ة ه��ي زي� ٌ�ف
وم�صدر وَهْ ��م ،مف�ضال الليربالية لأنها برجوازية .ويف
م�ؤلف لأور�سيني بعنوان« :غرام�شي و ُت��ورات��ي» ،يخل�ص
الكاتب �إىل �أن غرام�شي ك��ان «مع ّلما ب��ارزا لبيداغوجيا
الالت�سامح يف ال�ق��رن امل��ا��ض��ي» حيث ذه��ب �إىل �أن��ه الأب
ال��روح��ي لتنظيم «الأل��وي��ة احل�م��راء» ،التنظيم املحظور
�إىل اليوم يف �إيطاليا.
خ�لال ال�سنة املنق�ضية ان�ع�ق��دت ب��ال�ت�ع��اون ب�ين «جامعة
جندوبة» التون�سية و»م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمبورغ» ن��دوة
بتون�س العا�صمة حتت عنوان «العودة �إىل غرام�شي» .منذ
�إط�لال��ة ح�ضور غرام�شي يف الأدب�ي��ات العربية م� ّر زهاء
الأرب�ع��ة عقود على اكت�شاف الرجل واخلطاب مل يتع ّقل
ُ
الكلف بغرام�شي يفتقر �إىل ا�ستيعاب
ومل ين�ضج ،فال زال
نقدي ملقوالته ،ذلك ما يرون على ال�ساحة.
يف منتهى هذا العر�ض ن�شري �إىل نقي�صة بارزة يف الكتاب.
ففي م��ؤ َّل��ف يطمح ليكون م�صدرا ومرجعا يف �إيطاليا
ع��ن ح�ضور غرام�شي يف الثقافة العربية ،ه�ن��اك غياب
جلر ٍد بالأعمال والدرا�سات واملقاالت والرتجمات العربية
امل�ع�ن�ي��ة ب�غ��رام���ش��ي� ،سيما وق ��د جت � ّن��د للعمل ف��ري��ق من
الباحثني واملرتجمني.
------------------------------------الكتاب :غرامشي في العالم العربي.
مؤلف جماعي من إعداد :باتريسيا ماندوكي
 أليساندرا ماركي  -جوسيبي فاكا.الــنــاشــر :إي ــل مولينو (بــولــونــيــا-إيــطــالــيــا)
«باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 337 :ص.
* أستاذ تونسي بجامعة روما
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«بالد خارج الحداثة :روسيا في القرن الحادي والعشرين»..
لفالديسالف إنوزيمتسيف
فيكتوريا زاريتوفسكايا *
تنبني الدراسة التي يطرحها العالم السياسي الروسي المعارض فالديسالف إنوزيمتسيف ،و َتتناول مكانة روسيا في عالم
ِ
القرن الحادي والعشرين ،على مفاهيم فلسفية مثل :القاعدة واالنحراف ،والحداثة والتقاليد ،واالنحدار والركود والتنمية.
تطور المكونات الفردية ألفراد المجتمع ،وإنما
ويفسر المؤلف هذا المفهوم األخير (التنمية) ال على أساس المستوى العالي من
ُّ
فإن هذا العامل الجوهري للتنمية غير واضح المعالم في روسيا
فعالة وتجاوبية بين الفرد والدولة ،ووفقا للمؤلف َّ
كمنهجية َّ
حتى اآلن.
ظم اجتماعية
لقد تم َّيزت العقود األخيرة في تاريخ البشرية -وفقا لرأي المؤلف -بإقرار فكرة خاطئة مفادها أنه ال وجود لنُ ٍ
مختلفة في هذا العالم ،كما يفترضه المنطق والعقل ،وإنما هناك معايير عامة تنطبق على الجميع وتتخللها حاالت انحراف
تزيد في خطورتها أو تقل .إن هذا النهج التنظيمي المزعوم أدى -بطبيعة الحال -إلى تبني نوع من االستيهام ،مفاده
أن معظم االنحرافات يمكن احتواؤها وتصحيحها ،ونتيجة لهذا الوهم العام برزت ظاهرة فريدة اتسم بها القرن الحادي
والعشرون دون سواه أال وهي الحروب باسم الديمقراطية.

ويف واق ��ع الأم ��ر ،و�إنْ ن�ح��ن ت��رك�ن��ا ه��ذا ال�ن�ه��ج من
التفكري جانبا ،وعدنا �إىل التاريخ القريب� ،سنجد
�أن ق �ي��ام ح ��روب ك �ه��ذه مل ت�ك��ن حم�ت�م�ل��ة ال��وق��وع.
فلن�أخذ م�ث��اال ت�شكل ال�ن�ظ��ام الفا�ش�ستي يف �أملانيا
الهتلرية يف الثلث الأول من القرن الع�شرين ،فقبل
�أن ت�شرع �أملانيا يف مواجهة العامل وغزو البلدان ،مل
يكن لأحد �أن يتخيل �أن يقوم االحتاد ال�سوفيتي �أو
الواليات املتحدة مبهاجمة �أملانيا ،ملجرد �أن نظامها
ال يوافق الدكتاتورية الربوليتارية ال�سوفيتية �أو
الربجوازية الدميقراطية الأمريكية ،و�أن النازية
ن �ظ��ام ي�ح�ي��د ع��ن ن�ه��ج ال�ب�ل��دي��ن ال�ك�ب�يري��ن وي�ج��ب
�إزالته!
أنَّ
ُي�ع��رب امل ��ؤل��ف ع��ن قلقه م��ن � ال�ب�ل��دان ال�ت��ي يتم
�إق���ص��ا�ؤه��ا ع��ن ال�ع��امل امل�ت�ق��دم ودف�ع�ه��ا �إىل التخوم
ال�ب�ع�ي��دة (م��ا زال ��ت مت�ث��ل ح�ت��ى الآن ب�ضعة ب�ل��دان
قليلة؛ منها :رو�سيا وفنزويال ،ورمب��ا ال�صني من
ب�ع��د) ،ومب�ج��رد �أن ت ��درك عزلتها وان �ط��واءه��ا ،لن
يكون �أمامها حينئذ �سوى الإميان بقدرها والتكيف
معه ،بل واالقتناع بنجاعة و�ضعها اجلديد .ي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن العامل غري النامي (نتيجة لعزلته
ع��ن ال�ع��امل ال�ن��ام��ي وامل�ت�ط��ور) �سيبد�أ تدريجيا يف
�إق �ن��اع نف�سه ب�ف��وائ��د ع��دم التنمية .وي ��رى امل��ؤل��ف
�أن الب�شرية ت�شهد حقبة زمنية حتكمها القطبية
الثنائية التي يقف على كِفة منها الرثاء والنجاح،
وعلى الكفة الأخرى الفقر والإخفاق ،و�أن �سريورة
هذه القطبية جتري ب�سرعة قيا�سية .وعن طبيعة
ال�صراع العاملي يف راهنيته احل�ضارية وما قد ينتج
عنه م�ستقبال ،يقول امل�ؤلف� :إننا نعي�ش �أ�سو�أ �أنواع
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الثنائية القطبية .الكل ي�سعى لإمالء قواعده على
غ�يره ،ومب��وج��ب ه��ذه ال ��روح� ،أ�صبح ال�ع��امل �ساحة
�صراع على امتالك ال�سلطة وانتزاع مكانة ا َ
حلكم
والقا�ضي� .أما ال�سيا�سات الداخلية للبلدان ،ف�أنيط
�أمرها �إىل ال�شعوبيني» (�ص.)12:
واحلال كذلك ،ف�إنَّ بلدا مثل رو�سيا� ،شقت طريقها
اخل��ا���ص طلية م�ئ��ات ال�سنني ،واحتلت �ش�أنا عامليا
ك�ب�يرا يف اجل��زء الأك�ب�ر م��ن ال�ق��رن الع�شرين ،بلد
مثله يعد مثاال ب��ارزا للبلدان التي ت��واج��ه حتديا
�شاقا على �صعيد الهوية الوجودية واحل�ضارية.
ال يوجد �شك �أنَّ الرو�س يعتربون بلدهم مميزا عن
غريه من البلدان ،كما ال يكل �أيديولوجيو الكرملني
الت�أكيد على خ�صو�صية رو�سيا التي ال مثيل لها؛
فما هي �إذن امليزات التي حتوزها رو�سيا دون غريها
م��ن ال �ب �ل��دان؟ ي ��ؤك��د ف�لادي���س�لاف �إينوزميت�سيف
على �أن بنية الدولة الرو�سية بنية طبيعية� ،إال �أن
عالقتها م��ع احل��داث��ة ه��و ال���ش��يء املميز واخل��ا���ص
ف �ي �ه��ا ،ف �ه ��ي� ،أي ال ��دول ��ة ال ��رو� �س �ي ��ة ،وع �ل ��ى م��دى
القرون املتعاقبة� ،إم��ا �أن تواجه م�صاعب خارجية
حتول بينها وبني التحديث يف بنيتها� ،أو �أنها تتعمد
تعطيل هذا التحديث من الداخل .يقول الكاتب يف
هذا ال�صدد« :من ال�صعوبة مبكان �إيجاد ولو جمال
واحد يف رو�سيا ميتلك خ�صو�صية تقدمية طبيعية
ويتميز �إيجابيا عما هو موجود يف الدول الأخرى.
�إن التاريخ املُ�سجل يف اخلم�س ع�شرة �سنة املا�ضية
التي مت فيها الق�ضاء على امل�ق��درات ال�صناعية يف
البلد ب��وت�يرة خميفة� ،إىل ج��ان��ب حم ��اوالت �إع��ادة
�صياغة الأيديولوجيا والنظرة الدينية ،كل ذلك

ي�شري ب�ج�لاء �إىل التقهقر اجل�ب�ري ع��ن احل��داث��ة
ووقوع رو�سيا يف حالة الال حتديث» (�ص.)4:
وي�ك���ش��ف ال �ب��اح��ث ع ��ن ُم �ف��ارق��ة ال ��دول ��ة ال��رو��س�ي��ة
ال�ق��دمي��ة/امل���س�ت��دام��ة وال �ق��وي��ة يف ظ��اه��ره��ا .وم��ن
خ�لال و�صفه لتفا�صيل حياة املجتمع واالقت�صاد
وال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول �ي ��ة ،ف ��إن ��ه ي��ر��س��م �أم��ام �ن��ا ل��وح��ة
ب��ان��ورام �ي��ة ل��رو� �س �ي��ا ،ح�ق�ي�ق�ي��ة و�إن ك��ان��ت ب ��أل ��وان
ك�ئ�ي�ب��ة .ي �ق��ول �إن��وزمي �ت �� �س �ي��ف« :ل �ق��د وىل ال��زم��ن
ال��ذي كانت فيه رو�سيا املت�أخرة تعمل ب�صدق على
اللحاق ب�أوروبا .اليوم ال تتخلف رو�سيا عن الركب
وح�سب ،ب��ل ترف�ض ك��ل فر�صة للتنمية .فمو�سكو
تتالعب مبوارد املجتمع وممتلكات املواطنني ،بينما
الأه��م لديها هو �أن تبقى م�صالح احلا�شية بعيدة
ع��ن ال �� �ض��رر .ه ��ذا الإج � ��راء غ�ير الأخ�ل�اق ��ي يجرد
البالد من م�ستقبلها ،و�إن كانت ال مت��وت ب�سببه»
(�ص.)11:
ال ي�ع��د ال�ت�ب��اي��ن ب�ين م�ستوى ال��دول��ة االق�ت���ص��ادي
وم� �ق ��درات� �ه ��ا امل ��ال� �ي ��ة ال� �ك� �ب �ي�رة وب� �ي��ن م �� �س �ت��واه��ا
االجتماعي املنخف�ض ا�ستثنا ًء يف التاريخ الب�شري،
ب��ل مي�ك��ن ال �ق��ول �إن ��ه ه��و ال �ق��اع��دة .ك�م��ا �أن ال ��دول
ال ي�ق�ي����ض ل�ه��ا دائ �م��ا ال �ل �ح��اق ب��ال��رك��ب احل���ض��اري
يف زم�ن�ه��ا وت�ع�ج��ز ع��ن جم� ��اراة غ�يره��ا م��ن ال ��دول
امل �ت �ق��دم��ة ،وث �م��ة � �ش��واه��د ك �ث�يرة يف ال �ت��اري��خ على
اجلمود الذي ي�ضرب ال��دول وي�صيبها ب�شلل ميتد
لع�شرات ومئات ال�سنني ،وقد �شهد التاريخ الرو�سي
مثل هذا املوات مرة �أو مرتني .ومع ذلك ،فاحلاالت
الأق � ��ل � �ش �ي��و ًع��ا ،وه� ��ذه ه ��ي ح ��ال رو� �س �ي��ا ال��راه �ن��ة
ح��رف�ي��ا ،ع�ن��دم��ا ي�خ�ت��ار امل�ج�ت�م��ع ب��وع��ي (�أو �أن ��ه ال
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مينع �سلطاته من القيام بذلك) طريق العودة �إىل
املا�ضي بحجة احلفاظ على قيمه ،ويجاهر �صراحة
ب��رف���ض��ه ل�ق�ي��م احل ��داث ��ة ،وه ��ي ال�ق�ي��م ذات �ه ��ا ال�ت��ي
اكت�سبها يف ف�ترات زمنية �سابقة .يقول الباحث:
«يف االقت�صاد ،قمنا بالتخلي عن نظام مفتوح ن�سبيا
مع العامل اخلارجي ،وجل�أنا �إىل االكتفاء الذاتي،
تركنا ما �أجنزناه يف اقت�صاد ال�سوق اخلا�صة لن�أخذ
بنظام �شركات ال��دول��ة وال�ب�ن��وك ،حتولنا م��ن بيئة
تناف�سية �إىل �أخ ��رى اح�ت�ك��اري��ة .ويف املجتمع ،ثمة
ان�ت�ع��ا���ش ل �ل��روح ال �ق��دمي��ة ،ف�ن�ك��اد ن�ل�ج��أ م�ع�ه��ا �إىل
بناء البيوت مبوجب التقاليد القدمية ،الكني�سة
تلتحم ب��ال��دول��ة ،وال��رق��اب��ة تعود ثانية ،و�إج ��راءات
تقييد حرية تبادل املعلومات يف تزايد م�ستمر .ويف
ال�سيا�سة ،مت تدمري امل�ؤ�س�سات الدميقراطية ب�شكل
كلي تقريبا ،فبعد �أن كان اختيار ر�ؤ�ساء البلديات
ي �ت��م ب ��االن �ت �خ ��اب ال �� �ش �ع �ب��ي ،ث ��م �أوك� � ��ل الأم� � ��ر �إىل
الربملانات املحلية� ،أ�صبح الآن عن طريق الرت�شيح
املبا�شر والتعيني� .أم��ا انتخابات املحافظني ،فقد
�ألغيت يف معظم املدن الكربى .النظام القَ�ضائي ال
ميتلك احلد الأدنى من اال�ستقاللية� .أ َّما ال�سلطات
التنفيذية ،فقد ا�ستعادت قوتها التي كانت تتمتع
بها قبل خم�سني عاما و�أكرث ..وبرغم هذا الرتدي
االقت�صادي وال�سيا�سي والفكري ،جتد �أن املجتمع
ال ي�ساوره اخلوف ،متاما كما لو �أنه فقد الإح�سا�س
بتاريخية الزمن و�أ�ضاع غريزة احلفاظ على الذات»
(�ص.)24-23:
يتت َّبع امل�ؤلف ال�سمات التي تتميز بها رو�سيا الراهنة
ع ��ن م�ع�ظ��م ال � ��دول احل ��دي �ث ��ة؛ وذل� ��ك ع �ل��ى �أ��س����س
�سيكولوجية وثقافية .ي�أتي يف مقدمة هذه ال�سمات
ال���ش�ع��ور ب��ال�ع�ظ�م��ة وال �ت �ف ��وق ،ه ��ذا ال���ش�ع��ور ال ��ذي
ي�ستمد م�سوغاته كلية من �سعة الأر�ض وم�ساحتها
ال�شا�سعة ،وذلك يف الوقت الذي ال يقرتن فيه النجاح
يف الزمن املعا�صر بحجم الأرا��ض��ي التابعة للبلد،
كما يندر ر�صد �أي ن��زوع ل��دى ال��دول �إىل التو�سع
اجلغرايف ،ناهيك -بعدئذ -عن �أن الدولة الرو�سية
لي�س مبقدورها ت�صريف �أكرث من ن�صف الأرا�ضي
التابعة لها .يقول فالدي�سالف �إنوزميت�سيف�« :إن
�أكرث ما يرعب ال�سا�سة (يف رو�سيا) لي�س فقدانهم
الزعامة االقت�صادية يف العامل ،وال املوارد الب�شرية
(يف ال�ب�لاد) ،و�إمن��ا فقدان املمتلكات ال�سابقة التي
كانت ذات ي��وم وم��ازال��ت ج��زءا من االم�براط��وري��ة»
(�ص .)54
ال���س�م��ة ال�ث��ان�ي��ة ال �ت��ي ي��ر��ص��ده��ا امل ��ؤل ��ف لتحديد
م�لام��ح �سيكيلوجية ال�سيا�سة ال��رو��س�ي��ة ،وال تقل
�أهمية ع��ن ال�سمة الأوىل ه��ي ت�شوه فكرة الدولة
نف�سها ،وقد خ�ص�ص الكاتب ف�صال يف كتابه ملناق�شة
ه��ذه امل���س��أل��ة .ي�ق��ول يف ذل��ك« :احل�ك��وم��ة يف رو�سيا

ه��ي نف�سها ال �ب�لاد .ل��ذل��ك مل ي�ح��دث ه�ن��ا ،ولأم��د
ط��وي��ل� ،أي ح��وار حقيقي ب�ين ال�سلطة واملجتمع؛
هذا املجتمع الذي مل يقي�ض له حتى الآن �صياغة
عري�ضة مطالبِه للحكومة من �أج��ل العي�ش معها
بقدر امل�ساواة» (�ص.)57:
وانطالقا من هذا ،ووفقا لر�أي الباحث ،ف�إن فكرة
احل�ك��وم��ة بنموذجها ال��رو��س��ي ظلت ق��ائ�م��ة ،ومنذ
الأزل ،على تكري�س ك��ل م�ق��درات ال�ب�لاد الب�شرية
وامل ��ادي ��ة م��ن �أج ��ل خ��دم��ة ال ��دول ��ة ول�ي����س ل�صالح
املجتمع ال��ذي عليه �أن ي�ضحي بحياته وم�ستقبله
�صيانة لهذه الفكرة/الظاهرة ،التي هي يف حقيقتها
ظاهرة هالمية وغري قابلة للتج�سيد احل��ي .لقد
جنحت الدولة يف �إق�صاء املجتمع عنها ،كما ال جتد
للدولة �أث��را يف احلياة االجتماعية للفرد .لذلك؛
فرو�سيا من البلدان القليلة التي ال ترتقي فيها
ق�ي�م��ة ال�ب���ش��ر مب ��رور ال ��وق ��ت ،ف�ن�ج��د �أن احل�ك��وم��ة
ك��ان��ت وراء ف �ق��دان امل��واط�ن�ين حلياتهن �أك�ث�ر مما
ح���ص��دت��ه احل� ��روب وال� �ك ��وارث (مي �ك��ن اال� �س �ت��دالل
ع�ل��ى ذل ��ك ب��ال�ق�م��ع اجل �م��اع��ي �إب� ��ان ح�ك��م القي�صر
�إيفان الرهيب و�ستالني وبطر�س الأكرب واحلروب
ال��داخ �ل �ي��ة ل� ل��أم ��راء ال ��رو� ��س واحل� � ��روب الأه �ل �ي��ة
وبطبيعة احلال املجاعة) .كما تزداد �أعداد الأفراد
الذين تتم �إدانتهم ومعاقبتهم عن جرائمهم �ضد
ال ��دول ��ة م��ن ق ��رن �إىل �آخ� ��ر ،وه ��ذا ع�ل��ى النقي�ض
متاما من الدول الأوروبية .كل هذا �أدى �إىل ظهور
عدد من الظواهر الأخرى التي من �أهمها ظاهرة
غياب الع�صرنة يف العالقة مع االقت�صاد ،ف�أ�صبح
العمل �أق��ل قيمة م��ن امل ��وارد ،و�أح�ي��ان��ا ال ت�ك��ون له
قيمة ال�ب�ت��ة� .إن نتيجة ه��ذا ال�ت��وج��ه ال��ذي يرتفع
فيه ��ش��أن ال��دول��ة على ح�ساب ال�ف��رد وف��وق �أكتافه
ت�ؤكد على الفر�ضية الرو�سية القائلة «الغاية تربر

الو�سيلة» ،وهذه الفر�ضية هي نف�سها القاعدة التي
يتم مبوجبها جتاهل الكفاء�آت يف املجتمع .وهكذا،
وعلى مر الع�صور ،مت ا�ستبدال الفاعلية بالكفاءة
يف رو�سيا .وعلى �إثره �أ�صبح معنى النجاح وجوهره
هو الو�صول للهدف ولي�س حل املع�ضالت الكامنة
واملحيطة مب�س�ألة ما .ويف التاريخ الرو�سي �شواهد
كثرية على ذل��ك ،ومنها بناء امل��دن اجل��دي��دة و�شق
الطرق و�إق��ام��ة املن�ش�آت ال�صناعية ،ولكن من غري
�أن تكون احلاجة �إليها وا�ضحة للعيان.
وفيما يتعلق مب�شاعر اجلماهري حيال الأو�ضاع يف
ال�ب�لاد ،ي�شري الباحث �إىل �سمة �أخ��رى من �سمات
املجتمع الرو�سي �أال وهي ال�شعور با�ستحالة حتقيق
الذات مع هيمنة البريقراطية ،وهو �شعور ي�ستحوذ
ع�ل��ى ج ��زء ال ي���س�ت�ه��ان ب ��ه م ��ن امل�ج�ت�م��ع ال��رو� �س��ي.
وب��ا��س�ت���ش�ع��اره��م ل �ل�ق��وة ال �ت��ي مت�ت�ل�ك�ه��ا ال���س�ل�ط��ات،
يقوم النا�س ب�إفراز حاجتهم لالحتجاج من خالل
ال �ت��وا� �ص��ل (مب ��ا ف�ي��ه ال �ت��وا� �ص��ل االف�ت�را� �ض ��ي) من
�أج ��ل رف ��ع م���س�ت��واه��م املعي�شي وحت�ق�ي��ق ذوات �ه��م يف
الأعمال التجارية وامل�ؤ�س�سات العامة غري امل�سي�سة
والأن���ش�ط��ة الرتفيهية املتنوعة .م��ن جهة �أخ��رى،
وع��ن ف��ردي��ة امل��واط��ن ال��رو��س��ي ب��امل�ق��ارن��ة م��ع ج��اره
الأوروبي يقول امل�ؤلف« :من ال�صعب لنا عند معاينة
احلقائق جتاهل فكرة �أن الرو�سي ميتلك فردانية
ت�ف��وق م��ا ميتلكه الأوروب� � ��ي ،ف�ه��م �أك�ث�ر ا��س�ت�ع��دادا
لالعتماد على قواهم الذاتية و�أك�ثر ج��ر�أة وحيلة»
(� ��ص .)86:يف الوقت نف�سه ال تهيمن االحتياجات
ملمار�سة الأن�شطة االجتماعية ،التي يتم �إدراج�ه��ا
ب���ش�ك��ل ط�ب�ي�ع��ي يف ق��ائ �م��ة الأول� ��وي� ��ات الأ� �س��ا� �س �ي��ة
مل��واط�ن��ي ال �ب �ل��دان امل�ت�ق��دم��ة ،ال تهيمن ع�ل��ى نظام
القيم الإن�سانية للرو�س ،وباملقابل ال يلتزم النا�س
يف رو��س�ي��ا ب��ال�ب�ح��ث ع��ن الأ� �س �ب��اب الرئي�سية لعدم
الر�ضا ال�شديد من حياتهم وال يتقيدون ب�صرامة
للق�ضاء عليها .يقول امل�ؤلف عن ذلك�« :إنه مظهر
من مظاهر الفهم الثابت تاريخيا من �أن الدولة يف
رو�سيا لي�ست خادما للمواطن ،وبالتايل ف�إن �أف�ضل
ما ميكن توقعه منها هو ع��دم تدخلها يف الف�ضاء
اخلا�ص للأفراد» (�ص.)88:
------------------------------------ الكتاب« :بــاد خــارج الحداثة ..روسيا فيالقرن الحادي والعشرين”.
 المؤلف :فالديسالف إنوزيمتسيف. الناشر :ألبينا بادليشير ،موسكو2018 ،م،باللغة الروسية.
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أوروبا والجغرافيون العرب في العصور الوسطى
جان شارل دوسين

سعيد بوكرامي *

كان الجغرافيون العرب في العصور الوسطى يلقبون أوروبا الشاسعة بـ»األرض الكبيرة» :ويقصدون بها الجغرافية الشاسعة
التي تتشكل من فسيفساء الشعوب المتح ّركة داخل مجال جغرافي يتشكل من «الجزء الغربي الممتد من أوراسيا بين جبال
األورال وجبال القوقاز وبحر قزوين من الشرق والمحيط األطلسي من الغرب والبحر األبيض المتوسط والبحر األسود
ومنطقة القوقاز من الجنوب والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال» .هذه األراضي الشاسعة والمبهمة ،لم يتوقف الجغرافيون
العرب أبدًا عن دراستها ووضع خرائطها .كيف نفهم إذن سر هذا االهتمام المتمثل في تصور جغرافي مميز ،لقارة غير معروفة
ومألوفة؟ سنجد الجواب الشافي وأجوبة أخرى في كتاب جان-شارل دوسين ،الذي يدعونا إلى سبر أغوار حقبة زمنية ضاربة جذورها
في المخطوطات والخرائط المنتمية إلى العصر الوسيط بحقبته الضبابية معتمدا على مجموعة من المصادر العزيزة المنال.
يتجسد إذن هذا الجهد األكاديمي المحمود في دراسته الهامة الصادرة مؤخرا تحت عنوان « أوروبا والجغرافيون العرب في العصور
الوسطى( :من القرن التاسع إلى الخامس عشر)« .األرض الكبيرة» شعبها ،وتصور الفضاء العرقي والسياسي».

يبد�أ جان �شارل دو�سني �أ�ستاذ الفل�سفة والتاريخ ال�شرقي
ببداية القرن التا�سع ،حينما كان اجلغرافيون العرب
ينظرون �إىل �أوروبا على �أنها جمموعة �ضبابية من ال�شعوب
ذات االنتماء امل�سيحي عموما ،لكنهم ما زالوا وثنيني
وبعيدين عن البحر الأبي�ض املتو�سط ،ومركز احل�ضارات،
يف حني تربز مدينتان من بني الأ�سطورة والواقع  ،وهما
روما وبيزنطة .هذه املجموعة الب�شرية تنتظم مع مرور
الوقت يف �سلطة الدولة وتنت�شر يف املدن ،التي و�صفها
اجلغرافيون ك�أماكن ح�ضرية ومراكز اقت�صادية تندرج
�ضمن �شبكة مرتابطة من الطرق ،والتي متتد �إىل الدول
الإ�سكندنافية والفوجلا .ولكن عندما تعر�ض هذه القوى
يف منطقة البحر الأبي�ض املتو�سط وتتعدى �إىل الأرا�ضي
الإ�سالمية ،ف�إنها متثل ت�صورا جيو �س ي ا�سيا .على هذا
النحو  ،يغطي الكتاب �ستة قرون من ا لأر�شيف اجلغرايف
الذي يظهر �أن «�أوروبا» مل يت�صورها اجلغرافيون العرب
كتلة واحدة ال ميكن جتزي�ؤها  ،بل على العك�س من ذلك
كانوا ينظرون �إليها على �أنها �أرخبي ل دميوغرايف متنوع
ومتحرك بال حدود.
رغم �أن الع�صور الو�سطى يف �أوروبا عرفت عند كثري من
امل�ؤرخني ب�أنها ع�صور مظلمة �إال �أنها كانت متوج بالدينامية
اجليو�سيا�سية ،التي تفتقت عنها عالقات متنافرة تارة
ومن�سجمة تارة �أخرى ومثرية يف �أوقات �أخرى .متظهرت
على مدى قرون على �شكل حروب وفتوحات وا�سرتدادات
ودبلوما�سية وحتالفات وجتارة وم�صاهرات وعمليات نقل
للعلوم واحلرف وال�صناعات .ولوال املدونات اجلغرافية
للرحالة العرب ملا عرفنا جتليات هذه العالقات بني
البلدان اال�سالمية و �أوروبا ومقدار ثرائها و�أهميتها.
يذكر الكاتب �أن الرحالة العرب �أطلقوا على �أوروبا (�أورفا)
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ن�سبة �إىل امل�صطلح املوروث عن الرتاث الإغريقي .ومن
بني الت�صورات التي �آمن بها اجلغرافيون العرب �أن العامل
ينق�سم اىل �أقاليم �سبعة ولهذا ال�سبب فهم ال يعتربون
�أوروبا وحدة متجان�سة بل بلدانا متباينة :بالد الروم
(البيزنطيون) ،بالد الفرجن (الفرانك) ،بالد ال�صقالبة
(ال�سالف) ،ولهذا كان اجلغرافيون العرب ينظرون �إىل
�أروبا يف تعددها وتنوعها .يذكر الكاتب �أن عمل �أندريه ميكل
ال�ضخم الذي �أجنزه يف �أواخر ال�سبعينيات� ،شكل حمطة
حا�سمة يف ا�ستجالء تاريخ الت�أريخ يف اجلغرافيا العربية
والإ�سالمية يف الع�صور الو�سطى وبروزها كحقل متجدد
ومتوا�صل .وهنا يعرتف جان�-شارل دو�سني ب�أن كتابه
جمرد لبنة �أخرى تن�ضاف �إىل احلقل التاريخي ويف هذا
املجال من البحث يقرتح درا�سة حتليلية للبناء التدريجي
ل�صورة �أوروبا يف امل�صادر اجلغرافية العربية ،بني القرن
التا�سع والقرن اخلام�س ع�شر .ويظهر � ّأن الدرا�سة هي
ا�ستك�شاف جديد ،ومفتون بتاريخ التفاعالت بني الكيانات
ال�سيا�سية والدينية يف العامل العربي والإ�سالمي والعامل
امل�سيحي خالل الع�صور الو�سطى.
حقق الكاتب جان �شارل دو�سني منجزه املتم ّيز عرب ع�شرة
ف�صول ،تقتفي التطورات الزمنية يف املدونات اجلغرافية
العربية .لهذا يدعونا الكاتب يف �سياقها �إىل �إعادة النظر
يف النتائج التي تو�صل �إليها امل�ست�شرقون يف القرنني
التا�سع ع�شر والقرن الع�شرين حول ت�صورات �أوروبا يف
هذه امل�صادر .وقد كانت الدرا�سات التي �أجنزت حتى الآن
حول هذا املو�ضوع تتعار�ض حول مكانة هذه «الأر�ض
الكبرية» ،بحكم الت�صور الرا�سخ يف ذهن اجلغرافيني
العرب ب�أنها مناطق متخلفة يف معظمها ،ويعتقد البع�ض
� ّأن اجلغرافيون امل�سلمني مل يكونوا مهتمني بدرا�ستها،

بقدر اهتمامهم بالقارة الآ�سيوية ،والبع�ض الآخر يدّعي
� ّأن �أوروبا كانت لها مكانة انتقائية يف هذه املدونات .ومن
هنا يقرتح امل�ؤلف تدقيقا كام ً
ال لهذه امل�صادر لإظهار
التعقيدات جميعها التي تخفيها هذه الن�صو�ص  ،وطبيعة
تباينها وكذلك تطور حمتواها وفقا للعوامل الداخلية
واخلارجية التي يجب �ضبطها حتى ال ن�ضيع فر�صة
فهم هذه الهيكلة التدريجية لأوروبا على �ضوء كتابة
اجلغرافيني العرب.
يف املقدمة ،يقرتح جان-ت�شارل دو�سني تعري ًفا للف�ضاءات
التي يختار معاجلتها ،مهتما بال�سياق اجلغرايف الوا�سع
لأوروبا بحيث يدمج الأرا�ضي التي تبد�أ من �شبه اجلزيرة
االيبريية �إىل �شواطئ البونتيك ،عرب اجلزر الربيطانية
والدول اال�سكندنافية .كما يت�ض ّمن الف�ضاء املدرو�س عددًا
ال يح�صى من ال�سكان لتقدمي تاريخ وظيفي ،وهذا ميثل
حتديا مرجعيا ومنهجيا �أمام امل�ؤلف ،لكنه يت�صدى له
بنجاح �إذ يقرتح جردا ببليوغرافيا يحتوي على �أعمال من
اثنتي ع�شرة لغة .وهذا يف�سر �ش�ساعة معرفته وتنوعها.
وبعد ا�ستعرا�ض ق�صري من طرف الكاتب على ظهور
التدوين اجلغرايف وتطوره التاريخي يف الع�صور الو�سطى،
ي�ستعر�ض الف�صل الأول تاريخ حدث التوا�صل احلربي
الأول بني العامل الإ�سالمي و�أوروبا ،ف�ض ً
ال عن كيفية نقل
املعرفة اجلغرافية القدمية يف املدونات العربية� .سنتعرف
يف هذا الف�صل  -ويف ف�صول �أخرى من الكتاب  -على
�أهمية املرياث اجلغرايف الهائل الذي اجنزه بطليمو�س،
الذي ا�ستفاد من معرفته عبداهلل حممد بن مو�سى
اخلوارزمي (املتويف يف  .)850ثم يتناول الكاتب يف الف�صلني
الثاين والثالث �صورة روما والق�سطنطينية يف الن�صو�ص
اجلغرافية العربية حتى القرن الثاين ع�شر .وغال ًبا ما كانت
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تتميز الأو�صاف باملبالغة ،وم�صدرها اهتمام اجلغرافيني
باجلانب العمراين الهائل للمدينتني .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
فقد عزز هذه ال�صورة �أي�ضا قرب الإمرباطورية البيزنطية
من بالد امل�سلمني وال�صراعات بني هذه الأخرية وامل�سلمني
خالل الع�صور الو�سطى التي �أ�صبحت فيه الق�سطنطينية
متثل م�صدر خطر حقيقي على الدول الإ�سالمية.
ويخ�ص�ص الكاتب الف�صل الرابع واخلام�س وال�ساد�س على
التوايل لأوروبا ال�شرقية و�أوروبا ال�شمالية و�أوروبا الغربية.
يف القرنني التا�سع والعا�شر ،ويظهر � ّأن امل�صادر حول �سكان
هذه املناطق هي �أكرث دقة ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر
ب�سرد الرحالت ،ويقدم الكاتب �أمثلة عن ابن ف�ضالن �أو
�إبراهيم بن يعقوب الطرطو�شي .وميكن �أن نت�أ�سف هنا
على �أن اال�ستنتاجات العامة والعنا�صر التحليلية التي
ا�ستعر�ضها الكاتب من امل�صادر ي�صعب احل�صول عليها
وتدقيقها ،نظرا لكمية التفا�صيل واملعلومات الكثرية.
وهذا يدل على �سعة اطالع ال ت�صدق للم�ؤلف الذي ي�أخذ يف
بع�ض الأحيان الأ�سبقية يف طرح املعلومات ،فيبقى القارئ
املهتم متلهفا للمزيد من املعارف التاريخية ،وانتظار ب�ضعة
�أ�سطر �إىل �أن ي�صل �إىل ا�ستنتاج �أو ملخ�ص لكل ف�صل من
الف�صول ،التي ت�سمح له بفهم تلك الرهانات والتحديات
اجليو�سيا�سية والدميوغرافية التي حتكمت يف التدوين
اجلغرايف.
وبعد �أن نتتبع امل�سار الذي �سلكه �إبراهيم بن يعقوب
الطرطو�سي خالل جولته يف �أوروبا الأثونية يف الن�صف
الثاين من القرن العا�شر ،يعكف امل�ؤلف يف الف�صل الثامن،
على ن�صو�ص من القرن الثاين ع�شر ،ويالحظ القارئ
بروز اخلطوط العري�ضة للخطاب اجلغرايف عن �أوروبا
 ،مكت�سبا التنوع والدقة .وهنا يح�ضر من الكتاب العرب
الأكرث �شهرة عند امل�ؤرخني الأوروبيني ،مثل الإدري�سي،
على وجه اخل�صو�ص ،واحلمريي وغريهما .يربهن
املحتوى الو�صفي للم�صادر �أنه كان ُينظر �إىل �أوروبا
على �أنها جماالت متداخلة ب�شبكة طرق كثيفة ،حمفوفة
مبناطق مدنية وخ�صبة� .أ ّما على امل�ستوى الديني،
فيحدد اجلغرافيون العرب ال�سكان الأوروبيني على �أنهم
م�سيحيني ،يف حني بقي معظم ه�ؤالء ال�سكان حتى القرن
العا�شر مرتبطني بالوثنية.
بعد ذلك خ�ص�ص الكاتب ف�صلني ملكانة روما
والق�سطنطينية يف امل�صادر حتى القرن الثاين ع�شر ،يعود
جان ت�شارل دو�سني �إىل العا�صمتني امل�سيحيتني وما و�صف
بهما يف الن�صو�ص الالحقة .نالحظ عندئذ � ّأن املعلومات
املتعلقة بروما تنف�صل تدريجيا عن الواقع ،وال ت�ستويف
معامله �أو تنزلق �إىل عامل اخليال ،بينما تظل الق�سطنطينية
مكا ًنا يجتذب اهتمام امل�ؤرخني الذين كانوا يتابعون
التطور العمراين للمدينة� .سيتغري اخلطاب اجلغرايف
كليا يف الع�صر اململوكي .بحيث كان لتكثيف العالقات
الدبلوما�سية والتجارية بني �أوروبا و�سفارة القاهرة ت�أثري

على ت�صورات اجلغرافيني لأوروبا ،والتي اكت�سبت الدقة
ويف الوقت نف�سه� ،أعادت الرتكيز على الكيانات ال�سيا�سية
املتناف�سة �أو املتحالفة معها ،التي تتمركز يف العوا�صم
فقط ،وتقدر ح�سب قوتها .ومع �سقوط الأندل�س �سيتوجه
التدوين اجلغرايف ،نحو مناطق هام�شية مثل �شواطئ
البحر الأ�سود ،يف هذه الفرتة �سيربز �شهاب الدين �أحمد بن
ف�ضل اهلل العمري (تويف عام  )1349وهو من �أهم الرحالة
يف ع�صره ويعد كتابه «م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار»
حتفة جغرافية .قام فيها بدرا�سة اجلغرافية ال�سيا�سية،
ودر�س تواريخ الأمم وعجائبها ،ودر�س الفلك ،وجتول
يف البالد من ال�شام �إىل احلجاز والأنا�ضول وغريها من
املناطق .كما حاول يف م�صنفه حتديث املعلومات ال�سابقة
وتثبيت معلومات جديدة مبنية على امل�شاهدات املبا�شرة،
كما يقدم ت�أمالت حول مفهوم اململكة  -مبعنى الدولة –
وحول الو�سائل الالزمة لت�سيريها ب�شكل �صحيح .و�أخرياً،
يدعم عمله اجلغرايف بخريطة جيو�سيا�سية للقوى ذات
النفوذ يف البحر الأبي�ض املتو�سط .هذه اجلانب الأخري
هو الأكرث �أهمية وبه ينهي الكاتب الف�صل الأخري ،حيث
يربز � ّأن اخلطاب اجلغرايف يف القرون املت�أخرة من الع�صر
الو�سيط �ستنزلق نحو م�س�ألة جت�سيد هذه الكيانات
ال�سيا�سية ،ويقلل من م�ساحة العمل و�صف عا�صمة �أو كيان
�سيادي ،وهكذا تختفي �أوروبا ال�شمالية والغربية ل�صالح
�شواطئ البحر الأبي�ض املتو�سط ،حيث املناف�سة ال�سيا�سية
واحلربية والتجارية والدبلوما�سية بني الكيانات ال�سيا�سية
يف جنوب �أوروبا والعامل الإ�سالمي حمتدمة و�أكرث �إثارة
النتباه اجلغرافيني العرب.
يقدم الكاتب خامتة رفيعة ت�سمح با�ستكمال قراءة هذا
الكتاب ب�أفكار وا�ضحة حول تطور اخلطاب اجلغرايف
العربي اال�سالمي حيث �سنخل�ص �إىل �أن الأعمال
اجلغرافية الأوىل ،كانت تركز على العرق اجلغرايف

لأوروبا ،هذه اجلغرافيا العرقية املتباينة تعار�ض �صورة
الأمة الإ�سالمية التي �ألغى فيها الإ�سالم هذه الهويات
العرقية .وقد �سمح االت�صال املبا�شر للرحالة مع ه�ؤالء
ال�سكان  -خا�صة يف �أوروبا ال�شرقية  -بتطوير املعارف.
رمبا ت�أتي امل�ساهمة الأكرث �إثارة لالهتمام يف هذه الت�صور
اجلغرايف اال�سالمي لأوروبا الغري متجان�سة� ،أنها يف الواقع
مت ت�صورها يف ف�ضائها امل�سيحي  -ب�صرف النظر عن
نفوذ االمرباطوريتني الكارولنجية والبيزنطية .فبعد
القرن الثاين ع�شر� ،ستتو�سع الأرا�ضي البحرية والربية،
لهذا �سيح�ضر الف�ضاء اجلغرايف بدقة ،وت�صبح الديانة
امل�سيحية �سمة لهذه اجلغرافيات ،التي تتج�سد ،من الآن
ف�صاعداً يف املدن و�صالحيات الدولة التي �أ�صبحت معاملها
�أكرث و�ضوحا .تعد الأ�سطر القليلة التي خ�ص�صها جان
�شارل دو�سني لتطور امل�صطلحات امل�ستخدمة لو�صف هذه
الأرا�ضي الأوروبية مثريا لالهتمام ب�شكل خا�ص ويعك�س
هذا الت�صور التدريجي للأرا�ضي الأوروبية يف �أذهان
اجلغرافيني.
ميكن القول �أن قراءة الكتاب ال تخلو من التعقيد لأن
املو�ضوع غني و�شا�سع وي�ستند فيه امل�ؤلف �إىل معرفة
مف�صلة ودقيقة عن تاريخ البحر الأبي�ض املتو�سط  ،
والعامل الالتيني ،والعامل الإ�سالمي يف الع�صور الو�سطى،
متنقال بني ما و�صفه الرحالة من عادات وتقاليد و�أعراف
وفنون و�أ�ساطري وديانات وحياة �سيا�سية وجتارية .وهو ما
�سمح للكاتب بالرجوع �إىل معلومات غنية ونادرة وردت يف
م�صادر عزيزة املنال ،لإجناز عمل ت�أريخي فذ .جند فيه
ت�أمال معمقا ،يف كثري من الأحيان ،يحيل على معلومات
جديدة ومفاجئة ،ت�ؤكد مت ّك َن الكاتب من م�صادره املعتمدة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يف خامتة كتابه ين�صح الكاتب الدار�سني
ب�ضرورة �إتقان العديد من اللغات القدمية ،ومن بينها
اللغة العربية ،لكي يتمكن الباحث من �سرب هذه الكنوز،
باملقارنة والتمحي�ص بني امل�صادر التاريخية واجلغرافية
الأ�صلية التي قدمت �صورة متباينة ومتنوعة وغريبة يف
بع�ض الأحيان عن �أوروبا من �شرقها �إىل �شمالها وغربها
ونزوال �إىل جنوبها ،والتي عك�ست ،يف بع�ض الأحيان ،ت�صورا
عربيا و�إ�سالميا ي�صعب فهمه �إذا مل ير ّد �إىل م�صادره
الأ�صلية و�سياقاته التاريخية والثقافية وال�سيا�سية.
-------------------------------------

عنوان الكتاب :أوروبا و الجغرافيون العرب في
العصور الوسطى من القرن التاسع إلى القرن
الخامس عشر.
المؤلف :جان شارل دوسين
دار النشر ، CNRS :باريس ،فرنسا
سنة النشر2018 :
عدد الصفحات 500:ص
اللغة :الفرنسية
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األسلحة الكونية
ليعقوب كاتز وأمير بوحبوط
أميرة سامي *
من األقمار الصناعية إلى أنظمة الدفاع الصاروخية ،من الطائرات بدون طيار إلى الحرب السيبرانية ،تقف إسرائيل على خط المواجهة
في ساحة المعركة الحديثة ،مسلحة بتكنولوجيا عسكرية متطورة .كيف فعلت ذلك؟ ما سر نجاحها الفريد؟ هذا هو السؤال
الكامن وراء هذا الكتاب« ،األسلحة الكونية» .هذا هو السؤال الذي يجيب عليه الكتاب مع الكثير من القصص حول التحديات
والحلول ،وخيبات األمل ،واالختراقات.
تم تطويرها وتشكيلها في أوقات مختلفة وتحت ظروف مختلفة .هذا كتاب عن الثقافة .ثقافة
هذا كتاب عن األسلحة التي َّ
إسرائيلية فريدة من الجرأة واالبتكار .ثقافة حولت إسرائيل إلى قوة عظمى عسكرية.

يعقوب كاتز ،رئي�س حترير �صحيفة جريوزاليم بو�ست،
كان ملدة ع�شر �سنوات املُرا�سل واملعلق الع�سكري لل�صحيفة.
يف عام  2012كان ً
زميل رفي ًعا يف مركز نيمان لالت�صاالت
يف جامعة هارفارد �صدر كتابه ال�سابق «�إ�سرائيل مُقابل
�إيران  -حرب الظل» و َّ
مت ن�شره من قبل دار ن�شر كينريت
يف عام .2011
�أمري بوحبوط مرا�سل ومعلق يف ال�ش�ؤون الع�سكرية
ً
مرا�سل للجي�ش
والأمنية يف �صحيفة «والال نيوز» ،وكان
يف معاريف ،وهو طالب دكتوراه يف اال�ستخبارات والإرهاب
يف جامعة بار �إيالن.
مل تكن نابل�س ُمرد مدينة فل�سطينية �أخرى .فخالل
االنتفا�ضة عام  ،2000التي عرفت با�سم االنتفا�ضة الثانية،
�أ�صبحت نابل�س موطن معظم املطلوبني من قبل �إ�سرائيل،
يف ذلك الوقت كان غانتز قائداً ل�شعبة يهودا وال�سامرة .قام
مقاتلون من اجلهاد الإ�سالمي وحما�س ب�إن�شاء خمتربات
ل�صنع القنابل ،ومقر رئي�سي يف جميع �أنحاء متاهة حجارة
الق�صبة واملدينة القدمية .كان حي «الق�صبة» ،الذي �أ�س�سه
الرومان ثم بناه املماليك والأتراك فيما بعد ،م�شهوراً
ب�شبكة �أنفاقه و�أماكن اختبائه ،وهو مكان منا�سب للأعمال
الفدائية.
بعد عملية الدرع الواقي (عملية الدرع
الواقي هي عملية قامت بها القوات الإ�سرائيلية يف �إطار
حماولة الق�ضاء على االنتفا�ضة الفل�سطينية الثانية،)،
غال ًبا ما مت �إر�سال جنود جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي ملداهمة
املدينة ،للبحث عن الفدائيني والقب�ض عليهم .لكن يف
بداية العقد ،ازدهرت نابل�س وكان م�ستوى العمليات
الفدائية �أقل من �أي وقت م�ضى ،وقلل جي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي بدرجة كبرية من اخرتاقه للمدينة.
بعد انتهاء االنتفا�ضة ،حاولت احلكومات الإ�سرائيلية
املُتعاقبة التفاو�ض على اتفاق �سالم مع الفل�سطينيني
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يف عام  ،2008واقرتح �إيهود �أوملرت اقرتاحاً للرئي�س
الفل�سطيني حممود عبا�س ،لكن مت رف�ضه .يف عام
 ،2009وافق رئي�س الوزراء الإ�سرائيلي بنيامني نتنياهو
على جتميد البناء يف امل�ستوطنات يف حماولة ال�ستئناف
حمادثات ال�سالم .كانت خطوة غري م�سبوقة ،وعلى الرغم
من �إعادة فتح املحادثات� ،إال �أنها ف�شلت يف التو�صل �إىل
اتفاق.
خالل زيارة غانتز� ،سجلت البور�صة الفل�سطينية ،التي
يوجد مقرها يف نابل�س ،م�ستويات قيا�سية يف الفرتة التي
عانت فيها الأ�سواق يف �أنحاء العامل العربي من انخفا�ض
الأ�سعار .ومن املتوقع �أن جترى جولة جديدة من حمادثات
ال�سالم قريباً.
لكن جولة غانتز يف ال�ضفة الغربية كان لها هدف �آخر
ويذكرامل�ؤلفان �أ َّنه « :قبل عدة �سنوات ،بد�أت املظاهرات
يف ال�شوارع يف تون�س ،ثم انت�شرت وخلقت ما يعرف با�سم
الربيع العربي .مت القب�ض على معمر القذايف و�أعدم يف
ليبيا ،ومت �إ�سقاط ح�سني مبارك يف م�صر ،ووا�صل ب�شار
الأ�سد ُماربة املتمردين يف �سوريا يف حرب �صاخبة
ودموية ومثرية للجدل من �ش�أنها �أن ترى �صعود الدولة
الإ�سالمية واجلهاد العاملي .ويف لبنان ،وا�صل حزب اهلل
جتميع الأ�سلحة املتطورة.
ويف الدوائر الأمنية يف �إ�سرائيل ،زادت املخاوف من انت�شار
عدم اال�ستقرار ،وقد �أراد غانتز الت�أكد من وجود هدوء يف
ال�ضفة الغربية �أم ال ،و�إذا مل يكن كذلك ،ف�إ َّن جي�ش الدفاع
الإ�سرائيلي �سيكون جاه ًزا.فعندما كان ال�شرق الأو�سط
يف خ�ضم ا�ضطرابات تاريخية كان القائد الأعلى للجي�ش
الإ�سرائيلي ُيريد الت�أكد من �أن جنوده م�ستعدون للحرب
�أم ال وقال غانتز« :على هذا امل�ستوى من عدم اليقني يف
املنطقة ،رمبا لن يكون لدينا مت�سع من الوقت لتلقي
حتذير يف املرة القادمة التي تطرق فيها احلرب على

الباب»« .لكننا �سنفوز لأ َّن جنودنا �سيكونون م�ستعدين،
و�سيكون لديهم �أف�ضل تكنولوجيا مل�ساعدتهم».
يف �سماء نابل�س ،راقب �ضباط اجلي�ش الإ�سرائيلي من دون
طيار عن كثب املدينة الفل�سطينية واجلنود الإ�سرائيليني
املتمركزين يف مكان قريب .ويف وقت �سابق من ذلك العام،
�أطلق جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي «برنامج �سكاي راي�سر»،
الذي قام بتجهيز كتائب يف املنطقة بخفيفة «مزروع �إفرن»،
�صنعتها �شركة «�إلبيت» ،وهي �شركة �أمنية �إ�سرائيلية رائدة.
من الأقمار ال�صناعية �إىل �أنظمة الدفاع ال�صاروخية
والطائرات بدون طيار� ،أ�صبحت �إ�سرائيل على اخلط
الأمامي للتكنولوجيا الع�سكرية اجلديدة املنت�شرة يف
�ساحة املعركة احلديثة.
يحكي هذا الكتاب ق�صة الطرق التي �أ�صبحت بها �إ�سرائيل
 وهي دولة �صغرية يبلغ عدد �سكانها ثمانية ماليني ن�سمة واحدة من �أهم القوى الع�سكرية الكربى يف العامل ،حيثتعمل على تطوير التكنولوجيا التي تغري طريقة خو�ض
احلروب يف جميع �أنحاء العامل.
لقد �أدى جناح �إ�سرائيل �إىل جناح عمالقة ال�صناعة
و�صانعي الأ�سلحة وحتى البلدان الأجنبية ترغب يف معرفة
هذا املزيج الفريد من االبتكار والأداء والتكنولوجيا .يتم
توقيع م�شاريع م�شرتكة بني ال�شركات الكبرية يف الواليات
املتحدة وفرن�سا وبريطانيا والهند ورو�سيا و�أ�سرتاليا،
و�شركات الأمن يف �إ�سرائيل وهي يف بع�ض الأحيان جزء
�صغري من حجم نظرياتها الأجنبية.
وفقاً لـ ( Jaynesهي �شركة �إعالنات متخ�ص�صة
يف النقل وال�ش�ؤون الع�سكرية) ،ن�شر التجارة الع�سكرية
الربيطانية� ،إ�سرائيل هي واحدة من �أكرب �ستة م�صدرين
للأ�سلحة يف العامل .متثل الأ�سلحة وحدها حوايل ٪10
من �إجمايل �صادرات �إ�سرائيل ،ومنذ عام  ،2007قامت
�إ�سرائيل بت�صدير �أ�سلحة تبلغ قيمتها حوايل  6.5مليار
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دوالر �سنوياً .ويف عام  ،2012قامت �شركاتها الألف يف
جمال الدفاع بو�ضع �سجل جديد وت�صدير �أ�سلحة بقيمة
 7.5مليار دوالر.
على الرغم من �صغر حجمها ،ت�ستثمر �إ�سرائيل �أكرث من
�أي بلد �آخر يف البحث والتطوير  -حوايل  ٪4.5من الناجت
املحلي الإجمايل  -وت�صنف قائمتها ك�أكرث دولة ابتكارية يف
العامل .يف حني �أن ا�ستثمار �إ�سرائيل يف البحث والتطوير
مثري للإعجاب يف حد ذاته ،ف�إ َّن حوايل  ٪30يذهب �إىل
منتجات ذات طبيعة ع�سكرية .ويف املقابل ،ف�إ َّن  ٪2فقط
من البحث والتطوير الأملاين و ٪ 17من البحث والتطوير
يف الواليات املتحدة هي ع�سكرية.
وكما كتب فريد زكريا ،الكاتب واملذيع يف �شبكة �سي �إن
�إن ،عن �إ�سرائيل�« :إن �أ�سلحتها �أكرث تطوراً ،و�أحياناً
�أقرب من تلك امل�ستخدمة من قبل خ�صومها .و�أن امليزة
التكنولوجية الإ�سرائيلية لها تداعيات عميقة على �ساحة
املعركة احلديثة «.
لكن ملاذا �إ�سرائيل؟ كيف فعلت ذلك؟ ما �سر جناحها؟ هذا
هو اللغز الذي �س ُيحاول هذا الكتاب �أن يح ّله من خالل
الق�ص�ص حول الطرق التي طورت بها �إ�سرائيل �سالحها
وتكتيكاتها الفريدة اخلا�صة بها.
غالباً ما تو�صف �إ�سرائيل ب�أ َّنها متناق�ضة لقد حاولت
حتقيق ال�سالم مع الفل�سطينيني منذ عقود ،لكنها ف�شلت
حتى الآن رغم جناحها يف حتقيق ال�سالم مع م�صر عام
 1979ومع الأردن يف عام  .1994ويذكر امل�ؤلفان على
الرغم من هذا �أن �أحد التف�سريات لنجاح �إ�سرائيل
االقت�صادي والع�سكري يتعلق بنمط التهديدات التي
تواجهها البالد ومعركتها امل�ستمرة من �أجل البقاء منذ
بدايتها .وبينما كانت الظروف �صعبة ف�إ َّن ال�ضغوط التي
واجهها الإ�سرائيليون يف البداية �أجربتهم على تطوير
املوارد احليوية مثل القدرة على االرجتال والتكيف مع
احلقائق املتغرية التي يحتاجون �إليها للبقاء .فعندما
كانت املوارد التي ميتلكها الإ�سرائيليون الذين هاجروا
�إىل الدولة اجلديدة ال تتعدى ر�أ�س املال الب�شري كان
على الإ�سرائيليني �أن ي�ستفيدوا �إىل �أق�صى حد من القليل
الذي لديهم وحتى اليوم يف �أماكن مثل �إيران ،تعزز الإبداع
مبعنى �آخر� ،إذا مل تكن �إ�سرائيل مبدعة يف تفكريها ،ف�إنها
بب�ساطة لن تبقى.
هذه معادلة ب�سيطة ،وكما قال حاييم �إي�شد ،الرجل الذي
طرح فكرة برنامج الأقمار ال�صناعية الإ�سرائيلي�« :إن ظل
املق�صلة ي�شحذ الفكر».ولكن هذا ميكن �أن يكون فقط
جزءا من اجلواب� .إ�سرائيل لي�ست الدولة الوحيدة يف
العامل التي تزدهر رغم ال�شدائد .كوريا اجلنوبية ،على
�سبيل املثال ،تواجه تهديدات �أمنية وطنية مماثلة ،ولديها
اقت�صاد ينمو ب�سرعة ،لكنه غري معرتف به يف ال�سوق
العاملية بف�ضل �صناعتها الدفاعية.
قال مارتن فان كريفيلد ،امل�ؤرخ الع�سكري ال�شهري« ،هذا

املزيج من عدم الر�سمية وعدم وجود الت�سل�سل الهرمي
هو �أكرب ميزة لإ�سرائيل على الدول الغربية الأخرى».
«�إ�سرائيل �صغرية ن�سبياً واجلميع يعرف اجلميع ،ومبا
�أ َّن اجلميع تقريباً يخدمون يف جي�ش الدفاع الإ�سرائيلي،
فمن ال�سهل جداً تقريب امل�سافة».وقد تظهر ثقافة غري
ر�سمية تفتقر �إىل الت�سل�سل الهرمي على ال�سطح على
�أنها تهدد قدرة بلد �أو منظمة على االنخراط يف التفكري
الإ�سرتاتيجي على املدى الطويل .لكن يف �إ�سرائيل هذا له
ت�أثري معاك�س� .إزالة احلواجز يخلق جوا ي�شجع وي�سهل
تبادل الأفكار احلرة .عندما ي�ستطيع ال�ضباط بدرجات
متفاوتة التحدث على م�ستوى العني والتحدث بحرية مع
بع�ضهم البع�ض ،فهذا هو بال�ضبط نوع املناق�شة الالزمة
لتعزيز الإبداع.
ما جعل برنامج تلبيوت فريدا هو تركيزه .بد ًال من تعلم
مهارة واحدة� ،سيح�صل امل�شاركون على تعليم متعدد
التخ�ص�صات وي�صبحون على دراية بكامل طيف القدرات
التكنولوجية للجي�ش الإ�سرائيلي .كانت الفكرة هي
تزويدهم باملهارات الالزمة لإيجاد حلول عرب احلدود
البريوقراطية والتغلب على القيود التكنولوجية .مل
مي�ض وقت طويل ولوحظ قبل �أن اخلطة كانت ناجحة.
بعد �سنوات قليلة من ت�أ�سي�سها ،وعقد رئي�س الوزراء
خا�صا ملجل�س الوزراء الأمني ملناق�شة اخلطة.
اجتما ًعا ً
بعد ذلك قرر رئي�س الوزراء �أن برنامج تلبيوت ينبغي
تخ�صي�صه جلميع الهيئات الأمنية للدولة ،مبا يف ذلك
ال�شرطة.
ق�ص�ص جناح كثرية ،ومعظمها تبقى �سرية .وقد طورت
�إحدى الطريقتني طريقة ميكن بها لل�صواريخ �أن تتحرك
ب�سرعة ع�شرة �أ�ضعاف �سرعتها العادية عن طريق نقلها
بالطاقة الكهربائية بد ًال من الكيماوي.
كانت �إ�سرائيل �أول دولة غربية حتارب الأ�سلحة الع�سكرية

ال�سوفيتية يف م�صر و�سوريا ،و�أول دولة حديثة تواجه
الإرهاب االنتحاري يف �شوارعها ،قبل �سنوات من لندن
ونيويورك ومدريد .ومن هجوم ع�سكري حمتمل على
�إيران �إىل مطاردة �إرهابية يف ال�ضفة الغربية من حني
لآخر ،تواجه �إ�سرائيل تهديدات �أكرث من معظم الدول
وتقوم با�ستمرار بتطوير تقنية ع�سكرية متقدمة للتعامل
مع التهديدات املختلفة ،كما يقولون يف هيئة الأركان
العامة.
لكن يف حني �أ َّن تطور �أ�سلحة �إ�سرائيل �أحدث ثورة يف
احلرب احلديثة ،بل يف ال�شرق الأو�سط ،التي رمبا تكون
�أكرث املناطق ا�ضطراباً يف العامل .ميكن لإ�سرائيل �أن
ترى حاجتها �إىل �أ�سلحة متطورة كرد على التهديدات
اخلارجية ،لكن هذه القدرة التكنولوجية املثرية للإعجاب
هي التي تغذي نف�س �سباق الت�سلح الذي حتاول منعه.
يف عام  ،2010على �سبيل املثال ،بد�أت �إ�سرائيل ،وفقاً
للمن�شورات الأجنبية ،واحدة من �أول الهجمات ال�سيربانية
املعروفة يف العامل .كان يطلق عليها �ستوك�سنت �أو �ستك�سنت
هي (دودة حا�سوب ت�صيب نظام الويندوز) كان فريو�س
الكمبيوتر فعا ًال �إىل حد �أنه قام بتدمري ما يقرب من 1000
جهاز طرد مركزي يف من�ش�أة تخ�صيب اليورانيوم الرئي�سية
يف �إيران ،ووفقاً لتقديرات خمتلفة ،فقد �أخر الربنامج
النووي للبالد ملا يقرب من عامني .لكن منذ ذلك احلني،
�أن�ش�أت �إيران وحدة �إنرتنت خا�صة بها با�ستثمار يزيد على
مليار دوالر �سنوياً لإن�شاء قدرات هجومية فعالة .ويبدو �أن
احلرب الإلكرتونية بالقوة الكاملة هي فقط م�س�ألة وقت.
بينما ينت�شر عدم اال�ستقرار يف جميع �أنحاء ال�شرق الأو�سط
والبلدان الأخرى يف جميع �أنحاء العامل ،وخا�صة يف �أوروبا،
التي تواجه تهديدات الإرهاب يف املناطق احل�ضرية من
الدول الإ�سالمية وغريها من اجلماعات الإرهابية وتزايد
الطلب على التكتيكات والتكنولوجيا املتطورة يف �إ�سرائيل.
�سي�ضيف هذا الكتاب طبقة �إىل هذه الق�صة .ال يتعلق
الأمر فقط بالتكنولوجيا التي جلبت الن�صر �إىل �إ�سرائيل
والنجاح يف �ساحة املعركة ولكن �سوف يركز � ً
أي�ضا على
ال�شعب الإ�سرائيلي والثقافة الفريدة التي مكنتهم من
هذا .هكذا يرى امل�ؤلفان �أهمية هذا الكتاب يف عامل
مليء بعدم اليقني واخلطر ،فهي ق�صة نحتاج جمي ًعا �إىل
االهتمام بها.
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«على هامش حياة جماعة آميش»..
إليه.بي .مهر علي
فيالبوراتو عبد الكبير *
رصيد من خدمات جليلة في مجال التدريس والصحافة واإلذاعة؛ حيث تقاعد أخي ًرا بصفته مديرا لمحطة «كوزيكود»
للكاتب مهر علي
ٌ
التابعة إلذاعة الهند العامة .وله مسرحيات حازت جوائز من إذاعة الهند ،قبل أن يعمل فيها رسميا .وهذا الكتاب دراسة اجتماعية
عن جماعة مسيحية في أمريكا تسمى «آميش» ،الذين يعيشون حياة بدائية بعيدين عن ِّ
كل المرافق والتسهيالت التي تُوفرها
التكنولوجيا الحديثة ،ال يستخدمون سيارة وال كهرباء وال ماكينات حتى ساعة اليد .ال يركب أحد منهم الطائرة ،إذا سافر أحد في
إخراجه من الجماعة ويتعرض للمقاطعة الشاملة ،جميع وسائل اإلعالم من التليفزيون والمذياع والحاسوب
حتما
الطيارة سيتم
ُ
ً
قضى
والهواتف ممنُ وعة عندهم ،جماعة دينية تعيش اليوم كأنها في منتصف القرن السابع عشر ُمتمسكة بتقاليد غريبةَ ،
مع أفرادها الكاتب فتر ًة في مناطقهم للتعرف عن كثب على أساليب حياتهم المغلقة .وهذه الطائفة المسيحية ُمنشقة من
تأسست طائفة آميش في العام 1693
المسيحيين الجدد الذين ُيعرفون باسم «أنابابستيت» التي نشأت في القرون الوسطىَّ .
على يد قس سويسري ُيسمى يعقوب أمان ،الذي توفي في العام  .1730وسميت الطائفة بـ»آميش» نسبة للكلمة األخيرة «أمان»
في اسم أبيهم الروحي يعقوب أمان.
يف البداية ،كانوا يعي�شون يف �سوي�سرا والألزا�س ()Alsace
الفرن�سي وجبال �أملانيا .مل تعرتف بهم الكاثوليك
والربوتو�ستانت من الفرق الرئي�سية امل�سيحية ،بل ا َّتهموهم
بالكفر والهرطقة؛ الأمر الذي جعلهم عُر�ضة لكثري من
من هيمن
املالحقة وامل�ضايقة حتى للحكم عليهم بالإعدام ِ َّ
على الديانة امل�سيحية يف تلك احلقبة؛ حيث ا�ضطروا لأن يلوذوا
بالفرار بدينهم من مناطقهم الأ�صلية �إىل �أمريكا وبالتحديد
�إىل بن�سلفانيا .اختاروا �أمريكا لأ َّن عدد �سكانها �آنذاك كان
�ضئيال جدا ،و�أنها كانت خالية ممن يُعادونهم يف معتقداتهم.
ويف بداية القرن املا�ضي ،كان عددهم خم�سة �آالف فقط ،ولكن
خالل ت�سع ع�شرة �سنة بلغوا �س ًّتا و�ستني �ألفا .وعند طلوع القرن
اجلديد� ،أ�صبحوا مائة �ألف و�ستة �آالف ن�سمة .وحني اكتمل
العقد الأول من القرن احلايل� ،أ�صبحوا زهاء مائتي وخم�سني
�ألفا .وبعد �ست �سنوات من هذا جتاوزوا ثالثمائة �ألف وثمانية
�آالف .وهم الآن مُو َّزعون على  22منطقة م�أهولة يف الواليات
املتحدة ويف والية �أونتاريوا يف كندا .تعي�ش �أقدم جماعة من
الآمي�ش يف حمافظة «النك�سرت» منطقة نائية زراعية يف الواليات
املتحدة ا�ستوطنها الآمي�شيون الأوائل يف الع�شرينيات من القرن
الثامن ع�شر ..الكثري منهم جل�أوا �إىل تلك املنطقة هربا من
اال�ضطهاد الديني يف �أوروبا.
يُعدُّ الآمي�ش عموما من امل�سيحيني� ،إال �أن انتماءهم الطائفي
مُتنازع فيه .ي�ضمهم امل�ؤرخون يف الطائفة الربوت�ستانتية
املحافظة ،ويف احلقيقة يتبع الآمي�ش نف�س العقائد امل�سيحية
وطريقة احلياة التي يتبعها امل�سيحيون الآخرون ،ي�ؤمنون بنف�س
املبادئ الأ�سا�سية امل�سيحية التي حتتوي الثالوث من الإله الواحد
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ال�شامل الأب واالبن وروح القد�س ،كما ي�ؤمنون ب�أن الإجنيل
كتاب مقد�س منزل من عند اهلل ،و�أن العباد جميعهم مُذنبون،
و�أن امل�سيح هو الطريق الوحيد لنجاتهم .لكنهم يختلفون عن
التيار الرئي�سي يف تفا�صيل هذه النقاط وت�أكيداتها .وتتم َّيز
هذه الطائفة بالت�شدد والغلو يف العقائد واملمار�سات الدينية.
مي
ولو �أن الآمي�ش تفرقت �إىل عدة فرق ،وغرق بع�ضهم يف ِّ
الزمان� ،إال �أ َّن الأغلبية منهم ظلت مُتبقية يف حيز الوجود،
خا�صة ما ي�سمى الآمي�شيني التابعني للنظام القدمي (Old
 ،)Order Amishوهم الآمي�ش احلقيقي املحافظ جدًّا
الذين يتم�سكون باملبادئ الآمي�شية دون �أي م�صاحلة ،راف�ضني
جميع التغريات التي تتطور على م�سرح احلياة .ويختلف عنهم
«الآمي�ش البي�شي» ( ،)Beachy Amishو«الآمي�ش �آندي
ويفار» ( ،)Andy Waever Amishو«الآمي�ش التابع
للنظام اجلديد» (.)New Order Amish
«لي�ست الطفرة هي الغنى ،ولكن طفرة ال�سالم هي الأ�سا�س
لغنى النف�س ،لي�ست الت�سهيالت بل القيم هي التي جتعل
احلياة ذات معنى» ..وبنقل هذا امل�أثور الآمي�شي يفتح الكاتب
باب حياة طائفة الآمي�ش املغلق ،ويغربل الأبي�ض والأ�سود منها
�أمام القراء .وملا و�صل حدود «النك�سرت» ،وجد ال�شم�س تغرب،
وجميع البيوت فيها مغطاة حتت العتمة ،ال يوجد �إال �ضوء
باهت يبث من ال�شمعات والفواني�س التي تولع بزيت الرتاب.
القرية كانت تكاد متيل �إىل �سبات عميق .فكيف يلتقي النا�س
يف تلك العتمة املكثفة؟ فا�ضطر لأن يتوىل على عقبيه �إىل
قلب مدينة «النك�سرت» .ال�ضجيج من حركة ال�سيارات وزحمة
النا�س ال تزال يف �أوجها حينئذ بدون نهاية .فوجد الفتة كبرية

مكتو ًبا عليها «�أغرا�ض �آمي�ش» .كان متجرا ُتباع فيه �أغرا�ض
م�صنوعة من قبل جماعة الآمي�ش بدون ا�ستخدام املكائن .حيث
�إن بيعها مبا�شرة و�سط املدينة ممنوع؛ ح�سب تقاليد الآمي�ش
كانت ُتعرِ�ض للبيع بوا�سطة الوكالء .ملا �س�أل الكاتب ال�شخ�ص
الذي كان يجل�س يف واجهة املتجر عن قرية الآمي�ش ،و�ضح
له �أن الآمي�شيني جميعهم رمبا قد ا�ستغرقوا يف النوم العميق
بعد �أن بذلوا جهدهم اجلهيد حتت �شم�س النهار ،و�أن �أف�ضل
الأوقات للقاء معهم هو يوم الأحد؛ لأن يوم الأحد يوم العطلة
لهم ال ي�شتغلون فيه ،حتى �إنهم ال يذهبون �إىل الدكاكني ل�شراء
الأغرا�ض ،وال تكون بينهم �أي �صفقات وال معامالت مالية بتاتا.
اللقاء مع ح�شودهم �سهل جدا يوم الأحد؛ حيث يجتمعون لأداء
الطقو�سات الدينية وامل�آدب اجلماعية يف مكان واحد .ف� َّأجل
الكاتب رحلته �إىل مناطق الآمي�ش �إىل يوم �آخر .فلما دخل حدود
قرية الآمي�ش ح�سب هذا االقرتاح ،اختلفت املناظر �أمامه؛ حيث
برزت له مزارع وا�سعة و�أنهار �صغرية وميادين مغطاة بالع�شب
ومراع عري�ضة و�أغنام و�أح�صنة وبيوت الفالحني ال�صغرية.
ر�أى لوحة مكتوبا عليها «قرية الآمي�ش احلقيقية» .تلك كانت
معر�ضا يُعطي الزوار �صورة عن �أ�سلوب حياة الآمي�ش .ا�شرتى
تذكرة الدخول مل�شاهدة ما يوجد داخل املعر�ض ،فوجد فيه
مناذج من بيوت الآمي�ش اخل�شبية ،وكل �شيء يتعلق بهم ،معظم
الأ�شياء م�صنوعة يدويًّا من اخل�شب .وخارج البيت ينتظر الزوار
«بيت الينبوع» -بيت �صغري يقع ب�أعلى مكان من غدير -يليه بيت
�آخر خا�ص لطبخ الأ�سماك واللحوم با�ستخدام الدخان ،وتقرب
منه ماكينة ت�شتغل بالرياح ومعمل حداد ،و�ساقية تروي املزارع
ومدر�سة بحجرة واحدة وهلم جرا .ولو مل تكن فيها هواتف
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ومراوح وكهرباء� ،إال �أن فيها ثالجات وغ�ساالت و�سخانات وفرن،
لكن كلها ت�شتغل �إما بالغاز �أو زيت الرتاب �أو احلطب �أو الفحم.
م�شاهدة النماذج يف «القرية» مل تر ِو غليل الكاتب .لأ َّن هدفه
مل يكن م�شاهدة مناذج جامدة �إمنا هو هنا مل�شاهدة مناذج حية.
وملا فرغ من التجول يف «القرية» تذكر قول الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق «كالفني كوليدج» ()Calvin Coolidge
«كل �شيء يف �أمريكا ذو طابع جتاري يدر الأرباح» .وخرج من
«القرية» ويف ر�أ�سه �شكوك �أثارها هذا القول� .ألي�ست الدوافع
وراء هذه «القرية» �أي�ضا الفكرة التجارية امللت�صقة بذهن
الأمريكان؟ لي�س هدفه م�شاهدة جمرد مناذج م�صطنعة من
حياة الآمي�ش ،بل امل�شاركة املبا�شرة يف جتارب حياتهم اليومية
والتعاي�ش معهم قدر اال�ستطاعة .فربزت �أمام عينيه حمطة
عربات جترها الأح�صنة ،فو ًرا ركب على �إحدى العربات يقودها
�آمي�شي ا�سمه «جون» .ا�ستقبله جون وهو يقول «فيلكوم فيلكوم»
( ،)Wilkum Wilkumهكذا يتلفظ الآمي�شيون كلمة
الرتحيب الإجنليزية ( ،)Welcomeيتحدث �أغلب
الآمي�ش ثالث لغات :لغة قريبة من الأملانية ت�سمى «بن�سيلفانية
دان�ش» ،وهي لغة ي�ستعملونها داخل منازلهم ،وال يتحدثون مع
�أقاربهم وزمالئهم �إال بهذه اللغة ،هي لغتهم الأم .ولغة �أخرى
قريبة �أي�ضا من الأملانية ت�سمى «هاي جريمان» ،وهي لغة
ي�ستعملونها يف �صلواتهم� .أما اللغة الثالثة ،فهي الإجنليزية،
وي�ستعملونها داخل مدار�سهم.
وبعد �أن ركب الكاتب عربة جون ،بد�أت حياة الآمي�ش تتفتح
على ل�سان جون الذي يقودها �إىل ثالث م�ستوطنات ،حتمل
�أ�سماء ظريفة وغريبة ،ويكتظ فيها الآمي�ش-الفردو�س
( ،)Paradiseو«طائرة على يد» ()Bird in Hand
و«اجلماع» ( ،)Intercourseكل ا�سم ينا�سب فكرة
الآمي�ش� .أال يعتقدون �أن حياتهم الب�سيطة هي حقيقة مبثابة
احلياة يف الفردو�س؟ �أولي�ست طائرة على يد �أف�ضل من طائرتني
يف ال�سماء ح�سب اعتقادهم؟ وللوهلة الأوىل يالحظ الكاتب زي
ال�سائق جون .ها هو ذا �آمي�شي منطي حي �أمام عينيه بلحية
طويلة و�شارب حملوق متاما ،ال �أزرار ملعطفه ،بل توجد عليه
ثقوب وحلقات فقط ،و�سرواله العري�ض الذي يطري يف الهواء
كطائرة ورقية لي�س له جيوب متاما مثل قمي�صه الأ�سود
الطويل بدون الك ّمني .وعلى ر�أ�سه قبعة م�صنوعة من الق�ش.
هذه هي مالب�س الآمي�شي .وللآمي�شيات �أي�ضا مالب�س خا�صة
يتميزن بها عن غريهن .البنات البالغات يلب�سن زيا تقليديا
حمافظا جدا ،ال يلب�سن �إال مالب�س ف�ضفا�ضة ذات �أكمام طويلة.
ثم �إنهن متحجبات ،وال ي�سمح لهن بق�ص �شعرهن ،ويجب
عليهن غطاء ر�ؤو�سهن جميع الأوقات .املتزوجات يلب�سن الغطاء
الأبي�ض بينما تلب�س غري املتزوجات الغطاء الأ�سود .ويف الأماكن
العامة واالحتفاالت يلب�سن الغطاء الأ�سود .حتى يف غرفة النوم
يغطني ر�ؤو�سهن ،وال يراها �أحد غري �أزواجهن .غطاء البطن
وال�صدر واجب .املجوهرات الذهبية والزينات ممنوعة .حتى
العرائ�س ال يلب�سن الذهب .ال ي�شرتي الآمي�ش املالب�س من
الأ�سواق .جميع املالب�س للأ�سرة تقوم بخياطتها الن�سوان داخل

البيت ما عدا املعطف اخلا�ص بالعرو�س تتم خياطته من قبل
اخلياط الآمي�شي.
ماذا عن موقف الآمي�ش من ال�سيا�سة؟ لي�س لهم موقف
حمدد من ال�سيا�سة .لأنهم ال ينتمون �إىل �أي حزب �سيا�سي،
وال ير�شحون �أنف�سهم يف االنتخابات ،وال يُدلون ب�أ�صواتهم �إال
يف االنتخابات البلدية؛ وذلك �أي�ضا فقط �إن كانت لهم ق�ضية
تخت�ص بهم .ال يهتمون بع�ضوية يف �أي �أندية �أو نقابات كما ال
يهتمون بت�أمني حياتهم؛ لأن الدنيا التي تتلألأ بُرهة ثم تزول
فج�أة كالربق مل تكن �أبدا �أكرب همهم ،ولأنهم ال يجمعون املال
وال يعددونه وال يكنزونه قناطري مقنطرة؛ لأن كنوزهم لي�ست
يف الأر�ض ،بل يف ال�سماء ح�سب ما ورد يف العهد اجلديد« :ال
تكنزوا لكم كنوزا على الأر�ض حيث يف�سد ال�سو�س وال�صد�أ؛
حيث ينقب ال�سارقون وي�سرقون ،بل اكنزوا لكم الكنوز يف
ال�سماء؛ حيث ال يف�سد �سو�س وال �صد�أ ،وحيث ال ينقب �سارق
وال ي�سرقون» .ال يقبلون �شيئا جمانا حتى من احلكومة ،ال
يق�صرون يف ا�ستيفاء ال�ضرائب ،ولكن وفقا للقوانني فقط
ال يحفظون بطاقات الت�أمني االجتماعي ،ال يتحاكمون �إىل
حماكم وال يخدمون يف اجلي�ش ،ال يوجد عندهم الطالق ،هكذا
تكون حياة الآمي�ش جمموعة من «الللآت» .الأمانة هي �شعار
الآمي�ش .يحكي جون حكاي َة �آمي�شي ٍة ذهبت ذات مرة �إىل «مال»
كبري ل�شراء حاجات ،وبعد �أن جمعت الأغرا�ض و�صلت �أمام
«الكونرت» وفتحت املحفظة .ففوجئت بعدم الفلو�س داخلها� ،إنها
قد ن�سيت �أن ت�أخذها ،ولكن حل�سن حظها كان دفرت ال�شيكات
موجودا ،ولكن املحا�سب على «الكونرت» �أبى �أن ي�ستلم ال�شيك،
فاجتهت �إىل كابينة املدير ،ف�س�ألها ما �إذا كانت لديها بطاقة
امل�ستهلكني اخلا�صة بذلك «املال»� ،أو بطاقة ائتمان� ،أو بطاقة
البنك� ،أو رخ�صة ال�سياقة .مل تكن لديها �أي منها .كيف توجد
لديها رخ�صة �سياقة وهي ممنوعة من ال�سياقة؟ و�أخريا �س�ألها
املدير :ماذا لديها �إذن؟ فردت عليه :الأمانة .فطلب منها �أن
ت�ساحمه وت�سلم ال�شيك.

ومن ميزاتهم � ً
أي�ضا �أنهم ال يبنون كنائ�س تخت�ص بهم؛ لأنهم
يعتقدون �أن الرب الإله ال ي�سكن يف كنائ�س �صنعتها �أيادي العباد،
ومبا �أ َّن الرب هو مالك ال�سماوات والأر�ض وما فيها جمي ًعا،
فال يحتاج �إىل كنائ�س يُعبد فيها ،فكل بيت �آمي�شي كني�سة..
يوم الأحد ،جميع الآمي�شيون يجتمعون يف �أحد بيوتهم لل�صالة
والأذكار والأدعية ،يوم يف بيت ويوم �آخر يف بيت �آخر مُناوبة .لي�س
للرهبان دور يف �إمامة �صالتهم ،بل يختارون من بينهم بالقرعة
من ي�ؤمهم يف ال�صالة ويخاطبهم بتعليمات دينية .لذلك؛ يجب
�أن يكون كل �آمي�شي مل ًّما ببع�ض التعليمات الدينية الأ�سا�سية؛
لأنه ال ي�ستطيع �أحد �أن يخر�ص م�سبقا على َمنْ تكون مهمة
الإمامة نتيجة القرعة .ولهم ق�ساو�سة و�شمام�سة ولكن لي�سوا
معينني من قبل �سلطات عُليا مثل الفاتيكان .وتعرف قوانني
الآمي�ش با�سم «�أوردنانغ» لكنها غري مكتوبة .ولديهم جمل�س
فتوى مك َّون من جمموعة م�شائخ من كبار ال�سن املتدينني يطلق
عليه «�أولد �أوردر».
و�أطفال الآمي�ش ال يذهبون اىل املدار�س العامة ،ويف العام 1972
مت �إ�صدار قانون يف الواليات املتحدة يُ�ستثنى الآمي�ش مبوجبه
من التعليم الإلزامي ،ولهم مدار�سهم اخلا�صة يتلقون فيها العلم
مبقررات حمدودة ،ال تدر�س فيها علوم التكنولوجيا وال الفنون
اجلميلة ،تدر�س فيها العلوم ال�ضرورية مثل احل�ساب ولغات
الآمي�ش الثالثة التي �سبق ذكرها .يُديرونها بغري �أي م�ساعدة من
احلكومة .وجدير بالذكر �أن هذه املدار�س لي�ست مدار�س دينية
مبعنى الكلمة ،يف احلقيقة ال يدر�س فيها الدين بتاتا ،بل تدر�س
فيها احلياة وما يحتاج �إليه يف احلياة؛ مثل :الزراعة وخ�صائ�ص
الرتاب للزراعة .وي�ستمر الأطفال يف التعليم حتى �سن الرابعة
ع�شرة فقط حيث ين�صرفون بعدها �إىل تعلم احلرف واملهن
والزراعة ،الزراعة هي العمود الفقري حلياة الآمي�ش ،وهم �أف�ضل
الفالحني لي�س يف �أمريكا فقط ،بل يف العامل �أجمع.
نقر�أ يف الكتاب � ً
أي�ضا تفا�صيل عن تقاليدهم املتعلقة بالزواج
واجلنازة واالحتفاالت ،وميزتها امل�شرتكة الب�ساطة ..الأ�سرة
ٌ
ح�صن ح�صني ،وعقيدتهم يف القيم الأ�سرية را�سخة
بالن�سبة لهم
اجلذور ،ال مييلون عنها قيد �أمنلة .ولنظرة جماعة الآمي�ش ُت�شابه
كبري بنظرة الغاندي �إىل احلياة يف كتابه «الهند امل�ستقلة»؛ حيث
ير�سم خريطة م�ستقبل الهند مبنية على االقت�صادية الزراعية
بعيدة عن ال�صناعات الكبرية املزودة بالتكنولوجيا احلديثة كما
ي�شري �إليه الناقد الأدبي حميي الدين كارا�شريي يف مقدمة
الكتاب ،وهذا ال يعني �أن حياة الآمي�ش خالية من العيوب ،وقد
�أ�شار الكاتب �إىل ال�سلطة الذكورية املهيمنة على حياتهم ،كما �أ�شار
�إىل املعاناة ال�صحية التي ُتعاين منها هذه اجلماعة؛ نتيجة عادات
زواجهم من الأقارب.

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

 الكتاب« :على هامش حياة جماعة آميش». المؤلف :مهر علي. الناشر )DC BOOKS( :كيراال ،باللغة المحليةالهندية2018 ،م.
 -عدد الصفحات 139 :صفحة.
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إصدارات عالمية جديدة
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آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية):

 الكتاب :المسيحيون وأسفار بني إسرائيل. إعداد :برونيتو َس ْلفاراني. الــنــاشــر :مــنــشــورات دوهــيــنــيــان (مــديــنــة بولونيا)“باللغة اإليطالية”.
 سنة النشر - .2018 :عدد الصفحات 128 :ص.نــص الــعــهــد الــقــديــم واح ــد والــورثــة اثــنــان ،يــهــودي
ُّ
المقدس .ذلك ما
ومسيحي ،فكالهما
ّ
يعده كتابه ُ
يحاول هذا المؤلف التطرق له من خالل توضيح كيف
يــقــرأ كــل مــن الــيــهــود والمسيحيين الــتــورا َة ضمن
هرمنوطيقيا مغايرة ومتناقضة أحيانًا ،والتي قد
تبدو للوهلة األولــى متماثلة .الكتاب يبرز التقارب
والتباعد في منهجية القراءة لدى أتباع الدينين وما
لذلك من أثر في العقائد والشرائع.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :الصراع العربي اإلسرائيلي من منظور الحركة االجتماعية اإليطالية (.)1973-1946 تأليف :ماركو فرانشيسكوني. الناشر :منشورات أوروبا (روما) «باللغة اإليطالية». سنة النشر - .2017 :عدد الصفحات 190 :ص.الحركة االجتماعية اإليطالية ()1946-1973
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية م ّثل الصراع العربي
اإلسرائيلي أحد المحاور المهمة المطروحة في الساحة
الدولية .فض ًال عن اندراج ذلك الصراع ضمن سياق الحرب
الــبــاردة .يحاول الكتاب رصــد المواقف اإليطالية ،سيما
عبر عرض
منها مواقف اليمين ،من قضية فلسطين ْ
مختلف السياسات واألطراف.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :الفوز بالتفاحة الذهبية. تأليف :ماسيمو فيليونه. الناشر :منشورات سولفانيللي (مدينة كياتي)“باللغة اإليطالية”.
 سنة النشر - .2018 :عدد الصفحات 359 :ص.المقدسة
عنوان الكتاب رمزي وفيه إلماح إلى المدينة ُ
رومـــا .يــحــاول الــمــؤلــف ماسيمو فيلونه وهــو مــؤرخ
استعراض مختلف مراحل عالقة الــدولــة العثمانية
بــبــابــوات روم ــا فــي السلم والــحــرب .الكتاب ُي ّ
غطي

22

الفترة الممتدة بين  1299وإلى غاية 1739م ،وهي فترة
حافلة باالجتياح واالجــتــيــاح المضاد والــحــرب والحرب
المضادة من الجانبين اإلسالمي والغربي.
** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية
(سعيد بوكرامي):

 الكتاب :الخروج من الفوضى المؤلف :جيل كيبيل الناشر :دار غاليمار .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات528 :صمــن أيــن ج ــاءت هــذه الــفــوضــى ،وهــل يمكن الــخــروج
منها نهائ ًيا بعد القضاء على مصادر اإلرهــاب؟ يضع
هــذا الكتاب األح ــداث العربية والدولية في سياقها
التاريخي .منذ حــرب  1973إلــى ارتــفــاع سعر البترول
وانــتــشــار الــجــهــاد .وم ــن خ ــال مــراحــلــه الــثــاث ومنذ
أفغانستان والقاعدة .ثم يقترح السرد األول والكامل
واالسترجاعي عــن الربيع العربي بــدءا بالتغيير في
تونس وانتهاء باألحداث الرهيبة في سوريا.
وأخيرًا ،فإنِّه يكشف خطوط التصدع والضغط الذي
تُمارسه موجات المهاجرين في منطقة البحر األبيض
ً
مسلطا الــضــوء على
الــمــتــوســط والــشــرق األوسـ ــط،
الــخــيــارات الحاسمة الــتــي اتــخــذهــا إيــمــانــويــل مــاكــرون
ودون ــال ــد تــرامــب وفــاديــمــيــر بــوتــيــن .وتــأثــيــرهــا على
الشعوب وق ــادة هــذه المنطقة  -وكــذلــك مواطني
أوروبــا .استفاد جيل كيبيل من خبرته الممتدة على
مدى أربعة عقود ،ومستعينا بمرجعية وخرائط جديدة
وغير معروفة .ومستندًا إلــى معرفة عميقة باللغة
العربية وخصائص العالم العربي السياسية والثقافية
والعقائدية.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :عوالم البحر األبيض المتوسط في العصورالوسطى
 المؤلف :جماعة من المؤلفين الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات256 :صيستعرض كــتــاب« :عــوالــم البحر األبــيــض المتوسط
في العصر الوسيط» تاريخ البحر األبيض المتوسط
في العصور الوسطى ،تلك المنطقة المشتركة بين
أفريقيا وآســيــا وأوروبــــا ،والــتــي تشكلت مــن مراحل
من التوسع أو االنكماش والتي تعبر أيضا عن فضاء
جيوسياسي مــن الخصائص الــحــضــاريــة المتجانسة
والغير متجانسة أيضا.
يتميز إذن هذا الفضاء الشاسع بالتنوع ،والتهجين،
والقدرة على االختراع المتجدد ،ولكن أيضا بالمصادمات

ورفــض االخــتــاف .أراد مؤلفو الكتاب تسليط الضوء
على التنوع الكبير في عوالم البحر األبيض المتوسط،
وبعيدا عن الفكرة الخيالية الجغرافية والبشرية في
العصور الوسطى ،التي يمكن حصرها في المعارضة
بين المسيحية واإلسالم.
وقد اختار مؤلفو الكتاب تقديم سلسلة من دراسات
الحالة المخصصة لموضوعات لم تناقش من قبل إال
لماما  ،مما سلط الضوء على القضايا التي تؤثر على
المجتمعات واألقاليم والمجاالت الثقافية .كما يقدم
الكتاب وثــائــق ،غير منشورة فــي كثير مــن األحــيــان،
ويسمح باستنتاجات موضوعية حول دراســات الحالة
من منظور واسع يضمن تماسكا شامال.
** *** *** *** *** ****

 الــكــتــاب :الــعــالــم اإلســامــي مــن الــجــذور إلــى القرنالحادي عشر
 المؤلف :فليب سيناك الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات272 :صإن دراســة العالم اإلسالمي ضرورية لفهم التوازنات
الكبيرة فــي العصور الــوســطــى ،ولــكــن أيــضــً إللقاء
الــضــوء عــلــى معرفتنا بــالــعــالــم الــعــربــي الــمــعــاصــر.
في الــواقــع ،ظهرت في بداية القرن السابع ،حضارة
جديدة ،قلبت بشكل كامل بنية العالم القديم لتلد
إمبراطورية هائلة تمتد من المحيط األطلسي إلى
المحيط الهندي.
وللتعامل مــع هــذا الــفــضــاء ،حيث ترتبط السياسة
والــديــن ارتــبـ ً
ـاطــا وثيقً ا ،فــإن هــذا التاريخ مــن العالم
اإلسالمي من بدايته إلى القرن الحادي عشر قد فضل
عمدًا مقاربة مبنية على األحداث الواقعة في السنوات
ما بين  950و ،1050وهــي فترة محورية حدثت خاللها
أحــداث مهمة تجلت في تغيرات حضارية في العالم
العربي واإلسالمي.
يتضمن الكتاب صورا ونسخا من مخطوطات وخرائط
ومقتطفات عديدة من النصوص تثري الكتاب وملفًا
من المالحق تقدم عناصر مختلفة مخصصة للتعليقات
موفرة للقارئ األدوات الالزمة لفهم الحضارة اإلسالمية.
** *** *** *** *** ****

 الكتاب :مقدمة لعلم اإلثنولوجيا المؤلف :جاك لومبارد الناشر :دار أرمان كوالن .فرنسا تاريخ النشر - 2018 :عدد الصفحات 256 :صهذه مقدمة لعلم اإلثنولوجيا (علم اإلنسان) ،تتناول
االتجاهات الرئيسية للفكر والكتاب والباحثين الذين
صنعوا تاريخ اإلثنولوجيا ،وكذلك األساليب والمفاهيم
األساسية التي تأسس عليها هذا العلم المثير للجدل.

إصدارات عالمية جديدة
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منذ نظرية التطور إلى نظرية االنتشار الثقافي إلى
البنيوية وم ــن ليفي شــتــراوس إل ــى الماركسيين
الجدد المنتسبين للمدرسة الفرنسية .تشمل هذه
البحوث  -المجاالت الرئيسية للبحوث اإلثنولوجية
 السياسة واالقتصاد والدين ،باإلضافة إلى األبحاثالتابعة لمدرسة اإلنثروبولوجيا الثقافية األميركية
واإلنثروبولوجيا االجتماعية البريطانية.
يفضل الكاتب مقاربة شاملة ومقارنة لهذه التيارات
الفكرية ،وتأثيراتها المتبادلة بين الــمــدارس ودور
«االستخدامات المنهجية» وبعض العلوم المجاورة.
الكتاب عبارة عن نصوص مرجعية أو متعمقة في
المفاهيم األســاســيــة ،بعضها عــام يهتم بالثقافة
وبــنــيــاتــهــا الــمــؤســســة والــبــعــض اآلخـــر خ ــاص يهتم
ببعض المجاالت المخصصة مثل طرائق حياة األفراد
والــجــمــاعــات ف ــي الــمــاضــي وال ــح ــاض ــر .مــثــل الــتــربــيــة
والتعليم ،والتحضر والسكان ،والتنمية وغيرها.
** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ)

 عنوان الكتاب :ممارسة النظرية السياسية (رورتيوالفكر القاري)
 المؤلف :كاليتون شين  -اللغة :اإلنجليزية دار النشر :مطابع جامعة كولومبيا البلد :الواليات المتحدة األمريكية سنة النشر2018 :يسعى هذا الكتاب إلى تقديم إجابة عن السؤال الذي
تطرحه أزمة األسس الفلسفية التي صاحبت نمو الفكر
السياسي في زمننا هذا :كيف نجد تسويغا لالدعاءات
الــتــي تــنــهــض عليها ال ــق ــرارات الــســيــاســيــة والــنــقــد
االجتماعي؟ كيف ندبر مسألة التعددية التي أضحت
تثير الكثير من اإلشكاالت؟ يستعين المؤلف بمتن
الفيلسوف األمريكي المعاصر ريتشارد رورتي (-1931
 ،)2007وال سيما منه كتاباته السياسية غير المعروفة
في جزء كبير منها للقارئ العربي وغير المترجمة إلى
لسان العرب ،لكي يبرز تدخالت الفيلسوف المنهجية
في الفكر السياسي ،مبرهنًا على أن اتــخــاذه لهذا
ـعــيــنــا يــعــود إل ــى مــقــدرتــه عــلــى مدنا
الــفــيــلــســوف ُمـ ِ
باألدوات التي تسمح لنا بطرح األسس الفلسفية ألهم
القضايا السياسية في عصرنا .ويقدم المؤلف مثاال
على صحة دعواه ببيان أن من شأن مفهوم «الفلسفة
من حيث هي سياسة ثقافية» أن يمدنا بمعين إلقامة
نماذج لنقد اجتماعي سياسي .ثم يجري المؤلف حوارا
خصبا بين فلسفة رورتــي والفلسفة القارية األوربية
المعاصرة ،ال سيما حول مسألة التعددية التي صارت
أم المسائل السياسية في الفكر الغربي المعاصر.
** *** *** *** *** ****

 عــنــوان الــكــتــاب :كــانــط (فــي الــشــر وخ ــداع النفسواإلصالح الخلقي)
 المؤلف :لورا بابيش اللغة :اإلنجليزية دار النشر :مطابع جامعة أوكسفورد سنة النشر2018 : البلد :إنجلترالطالما اهــتــم الفيلسوف األلــمــانــي إيمانويل كانط
( )1804-1724بمسألة «الشر» ،ال سيما في كتابه الذي
صار اليوم أهم كتاب مقروء من بين كتبه« :الدين في
حدود مجرد العقل» ( .)1793وقد ركز فيه على فكرة
أن الشر جذري في اإلنسان؛ أي أنه منغرس في الذات
البشرية ،متمكن منها غاية التمكن ،وأنــه متعلق
بمخادعة اإلنسان لنفسه .والحال أن هذا الشق الثاني
من أطروحة كانط حول «الشر» لم يهتم به الباحثون،
ومــن هنا تجد صاحبة الكتاب منطلقها للنظر في
فــكــرة «الــشــر» عــنــد كــانــط ،مــبــرزة دور ه ــذه الفكرة
فــي اإلص ــاح الخلقي عند فيلسوف كونيجسبورج.
وتــتــســاءل صاحبة الــكــتــاب :مــا الــذي تعنيه مخادعة
اإلنــســان لنفسه عــنــد كــانــط؟ وم ــا طبيعة صلتها
بالشر؟ ولماذا ينبغي أن تحل المعرفة بالنفس بديال
عن المخادعة للنفس؟ وتحلل المؤلفة أطروحة كانط
القائلة بــأن منشأ الشر إنما هــو عــن محبة اإلنسان
المبالغ فيها لنفسه ،وأن أمــر الشر أنــه متجذر غاية
التجذر في النفس البشرية .وتقف بالتحليل والتدليل
على أفكار كانط الخاصة بدور المؤسسات االجتماعية
والعالقات التفاعلية بين األف ــراد في تيسير عملية
مــعــرفــة اإلنــســان لــذاتــه ،بــالــبــدل مــن مــخــادعــة الــمــرء
لنفسه؛ تلك المعرفة الضرورية لقيام إصالح أخالقي.
** *** *** *** *** ****

 عنوان الكتاب :فيتجنشتاين (الدين واألخالق) المؤلف :كتاب جماعي تحت إشراف مايكل بيرلي اللغة :اإلنجليزية دار النشر :دار كونتينيوم سنة النشر2018 : البلد :إنجلترايعد الفيلسوف النمساوي لودفيغ فيتجنشتاين
( )1951-1989أكــبــر فــيــلــســوف مــعــاصــر حــظــي بأكبر
عدد من الكتابات والتعاليق على أعماله الفلسفية
والمنطقية ،على قلتها وقتورها .وأغرب ما فيه أنه ما
كتب إال كتابات نادرة جدا وقليلة الصفحات عن «األخالق»
و»الجماليات» و»الدين» و»االعتقاد» ُألِّفَ ت حولها مئات
الــكــتــب بمختلف الــلــغــات .لــقــد فــكــر فيتجنشتاين
كثيرا ،وكتب قليال ،فكان رجــا ُمـ ِـق ـ َّلا .حــاول مختلف
المتدخلين فــي هــذا الكتاب الجديد التركيز على
مبحثين مــن الــمــبــاحــث الــتــي تعلقت بــهــا كــتــابــات
فيتجنشتاين الــنــادرة :مبحث األخــاق ومبحث الدين.
ولم يكتف هؤالء الباحثون بتحليل عمل الفيلسوف
في هذين المضمارين ،وإنما واجهوا أنظاره بأفكار
أعظم المفكرين في هذا الميدان :من أقــرب تالمذة
الفيلسوف إلى أبعد الفالسفة عن روح فكره ،قديما
وحديثا .وقد تناول كل مبحث من المبحثين جملة
من الباحثين المتخصصين ،مركزين ال سيما على
موضوع يعود الفضل إلى فيتجنشتاين في افتتاح
القول الفلسفي فيه :موضوع اللغة الدينية.

** *** *** *** *** ****
آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

 اسم الكتاب :كل حدود إسرائيل المؤلف :شاؤل أريلى		
 الناشر :يديعوت سفاريم		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 442 :صفحةيتناول هذا الكتاب إنشاء إسرائيل ،حيث لم يتم حذف
موضوع الحدود من جدول أعمالها الوطني .وأن الصراع
بين اإلسرائيليين والفلسطينيين على األراضــي هو
أيضا صراع المجتمع اإلسرائيلي من أجل تحديد هويته
الجماعية ،والطريقة التي يرى بها نفسه ،وموقفه تجاه
الشعوب األخرى والعالم.
** *** *** *** *** ****

 اسم الكتاب :نهاية اليهودية في الدول اإلسالمية المؤلف :شموئيل تريغانو الناشر :الكرمل		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 275 :صفحةيقدم هــذا الكتاب قصة تدمير  11جماعة يهودية في
الــدول اإلسالمية ويتناول الجانب الخفي للقومية في
الــدول اإلسالمية ودوره في الــصــراع اليهودي العربي
فــي الــشــرق األوس ــط ،ففي مقابل  600،000الجــئ عربي
فــروا أو ُطــردوا من ديارهم بعد أن هاجمت سبع دول
عربية إسرائيل بتأسيسها عام  ،1948هناك  900،000الجئ
يــهــودي ُط ــردوا مــن ديــارهــم فــي  11دولــة إسالمية في
األربعينيات والخمسينيات.
** *** *** *** *** ****

 اسم الكتاب :المستقبل وفقا لبيريز المؤلف :أوري سافير  -الناشر :يديعوت سفاريم		
 سنة النشر :نوفمبر 2018 اللغة :العبرية  -عدد الصفحات 205 :صفحةشــمــعــون بــيــريــز ك ــان يعتقد اعــتــقــادا راس ــخً ــا ب ــأن إســرائــيــل
كــانــت قــويــة بــمــا يكفي لــبــدء وتنفيذ حــل الــدولــتــيــن إلنــقــاذ
ديمقراطيتها ،ورأى إسرائيل كثورة في الحياة اليهودية ورفض
قبول مصير الشعب اليهودي على أنه خاضع للعداء األبدي
ومعاداة السامية .وقد وضع بيريز إطار ومضمون لمبادرة من
شأنها دفــع الشرق األوســط نحو السالم هــذه المبادرة ،التي
صاغها بيريز بكل تفاصيلها ،تنشر ألول مرة في هذا الكتاب.

23

قريب ًا في األسواق..

ربيع األول 1440هـ  -نوفمبر 2018م

مجلة التفاهم

رؤية الميثاق ونظرية العقد االجتماعي
افتتاحية العدد :رؤية الميثاق ونظرية العقد االجتماعي
عبد الرحمن السالمي
المحاور

 الر�ؤية القراآنية خلقوق الإن�صان :من اخل�صو�صية اإىل الكونية  -حممد عايل اجلماين. مق�صد احلر ّية كفر ٍع للت�صور الكوين يف الإ�صالم  -طه حلميداين. امليثاق �العهد �العقد الجتماعي يف الفكر الإ�صالمي  -ر�صوان ال�صيد. حقوق الإن�صان من خالل املواثيق �البيانات الد�لية �الإ�صالمية  -حممد عبدالواحد الع�صري. الفال�صفة املعا�صر�ن �م�صاألة م�صتقبل الدين (النقا�ش بني فاتيمو �ر�تي منوذجاً)-حممد ال�صيخ. ت�ص ُّور فيتغن�صتاين لالعتقاد الديني :بني منطق العقل �منطق الإميان � -صعيد بنتاجر. الوحدة �التعدّد الثقايف بني املفهوم الإ�صالمي �املفهوم الغربي � -صامي عطا عبدالرحمن. تاأريخ الكالم � «تكليم» التاريخ  :مقاربة معرفية للفكر اخللد�ين  -احل�صان �صهيد. اإ�صكالية (ال�صيادة العليا يف الد�لة) بني الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي �الفكر ال�صيا�صي احلديث  -عبدالقويح�صان.
ّ
 -جدلية الأخالق �ال�صيا�صية يف بناء نظرية الد�لة عند عبداهلل العر�ي  -حممد بنيون�ش.

مدن وثقافات
 امل�صلمون يف بولندا :قراءة يف �صفحات من�ص ّية  -الأمنيعبداحلميد اأبو �صعدة.

اإلسالم والعالم
 -طريق احلرير ،طريق الف�صة  -بيرت فرنكوبان.

دراسات
 النبوة �الر�صالة :مقاربة يف املفهوم القراآين  -عبدالرحمن حللي. ال�صراع املذهبي �رهاناته يف �صرية الطربي  -حممد بكور. الت�صور القراآين للعي�ش الآمن بني الآدميني �تطبيقاته النبوية  -ر�صيد َكهُو�ش.ال�ص ْر َف ُة �اإعجاز القراآن الكرمي � -صامي عطا عبدالرحمن.
َّ -

وجهات نظر
 عالقة املنطق بعلم الكالم  -يو�صف مدراري. امل�صطلح يف علم الكالم  -حممد بنعمر. -حتولت �حتويالت الرتاث ال�صيا�صي العربي  :اأمنوذج ن�ش «اخلالفة»  -ر�صوان ال�صيد.

آفاق
 العلوم الإ�صالمية �ر�صالتها احل�صارية :اأمنوذج البري�ين �مكتبته  -عبداهلل بن حممد ال�صاملي. �صحايا حرية الفكر (جيوردانو بر�نو) منوذجاً  -اأمل مرب�ك عبداحلليم. -تراث �صعراء الر�صول �-صلى اهلل عليه ��صلم(-نظرة على امل�صادر)  -في�صل احلفيان.
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