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العمانيون  اأجنزها  التي  املُِهّمة  العلمية  الأطروحات  من 

يف  وتوظيُفها  َجَمُة  ْ »التَّ بعنوان  دكتوراه  ر�سالة  اخلارج،  يف 

ُعَمان«،  يف  تطبيقها  مع  تنظريّية،  ِدرا�سٌة  ْعر:  ال�سِّ تدري�س 

قدمها الدكتور خالد بن حممد البلو�سي جلامعة نوتينجهام 

يف بريطانيا، �سنة 2007.

يف  ْهِملْت 
ُ
اأ جمة  الّتْ اأنَّ  درا�سِته  �س  ُملخَّ يف  الباحُث  ُيوؤّكد 

من  فراًرا  اإل  ُمقنع،  �سبٍب  دون  الزمن،  من  َرْدًحا  التدري�س 

نداءاِت  ورغم  الّنْحوّية.  التَجمة  يف  املُتواَرثة  الطريقِة 

ال التَّعليم، فاإّن  بع�س الأكادمييني بتوظيِف التجمة يف َمَ

اإمكانّياِتها مل ُت�ستك�سْف بْعد. وُي�سري الباحث اإىل اأنَّ اأطروحَته 

واعتمادا  الإجنليزي.  ْعِر  ال�سِّ تدري�س  يف  التجمة  َدْوَر  َت�ْسِبُ 

الباحُث  ُيجادُل  والتجمة،  بالأدب  املت�سلة  النظريات  على 

ْعر، وُت�سّيُق  باأّن التجمَة ُتَخْلِخُل النظاَم اللغويَّ الفريَد لل�سِّ

ي�َسة  َخ�سِ ُتوؤثِّر يف  فاإنها  هنا  اأ�سا�سا؛ ومن  ٍد  دَّ حُمَ ًوا�سعا غرَي 

توجيِه  ِخالِل  من  اأنه  اأي�سا  ويرى  ْعر.  لل�سِّ التاأويلي  التبايِن 

الِب اإىل اأْوُجِه الق�سوِر يف التجمة، مُيكُن توعيُتهم  انتباِه الطُّ

عر. ولتو�سيِح النقا�س، قام الباحث بو�سِع بع�س  بِخطاب ال�سِّ

الق�سائد الإجنليزية مع ترجماِتها العربية للُمقارنة.

يف  التجمة  اإهماِل  مدى  الباحُث  در�س  ل،  الأوَّ اجلزء  يف 

اجلزء  ويف  والأدب،  اللغة  لتدري�س  الرئي�سِة  املناهِج  بع�س 

ِع  لَو�سْ والتجمة؛  بالأدب  املت�سلَة  النظرياِت  ناق�َس  الثاين، 

يف  والتطبيَق  النظريَة  باأّن  منه  واإمياناً  ُمقاَرن.  تربويٍّ  اإطاٍر 

على  اأحُدهما  يعتمَد  اأن  يجُب  بل  ينف�سالن،  ل  التبية  علم 

عن  الناجمِة  العملية  النتائج  ا�ستك�ساف  اإىل  �سعى  الآخر، 

توظيِف التجمة. وعليه، قام بتدري�س َم�َساٍق، يف ُعمان، حول 

م�ساميَنه  ا�ستعر�س  وقد  التجمة،  على  املُرتكزِة  الأ�سلوبّيِة 

ُحْزمًة  الباحُث  عر�س  الرابع،  اجلزء  يف  و  الثالث.  اجلزء  يف 

ه  من الأن�سطة القائمة على التجمة، والتي بناها على �َسْبِ

اأنه  كما  وتطبيقيًّا.  ا  تنظرييًّ للتجمة  التبوية  لالإمكانّياِت 

مقاَرنِة  مثَل  ُمتلفة  اأن�سطًة  اجلزء،  هذا  يف  ا،  اأي�سً اقتَح 

بتجماِت  اأو  املتعّددِة  بتجماِتها  الإجنليزية  باللغِة  ق�سيدٍة 

مُيكن  التجمة  اأنَّ  على  الباحث  اأّكد  واأخرًيا،  لها.  َنْثّية 

م�سكلة  جتاوِز  يف  وت�ساعَدنا  للتعّلم،  رائعًة  ُفَر�ساً  َر  ُتوفِّ اأن 

ال�ستخدام الآيل للغة الإجنليزية، وُت�سّحَح املفهوَم ال�سّيق لـ 

فيزي. »اللغة الأم«، وتكوَن مبَثابِة عاِمٍل َتْ

تعليقا  اأّنه  خالد  الدكتور  اأكد  اخلتامّيِة،  مالحظاته  ويف 

قد  التجمة  ار�سة  »ُمَ اأن  من  )هاوت(  اإليه  اأ�سار  ما  على 

رمّبا  ولهذا  ُمْقِنعة؛  اأ�سباٍب  دون  طويلة  لفتة  ب�سدة  ِدينْت 
ُ
اأ

اأنه  َذَكر )كوك(  املِْهنة«،  النظَر يف هذه  نعيَد  لأْن  الوقُت  حان 

»ونحن نقتُب من القْرِن اجلديد، من املاأمول اأن َتَتحّقَق هذه 

بوءُة بنه�سِة التجمِة يف تعليِم اللغة«. وعليه، اعتماًدا على  النُّ

ْعر والأدِب يف تدري�س اللغة  النظريات املّت�سلة بالتجمة وال�سِّ

َتعزيز  يف  هذه،  اأطروحُته،  ُت�ْسهَم  اأن  ياأمُل  فاإّنه  الإجنليزية، 

َدًرا َتْعليميًّا. ق�سية التجمة ب�سِفِتِها مَ�سْ

• »�لإ�سالح �لربوت�ستانتي يف �أوروبا«
• لوت�ِشيا فيليت�شي

• »�شجن الن�شوية«
• �شريين اأدلبي ال�شباعي

• »اأ�شرار فولغا بلغاريا«
• يوري �شوبرينينكو

• »مذكرات كا�شتوربا الغاندي ال�شرية«
• نيليما دامليا

• »اأ�شقف يف �شبه اجلزيرة العربية«
• باول هندر

• »�شلم اإىل ال�شماء«
• ميخائيل خازين و�شريغي �شيغلوف

• »املوجة الثالثة من االحتجاج«
• اإيلى فوده، واأوين وينكلر

• »اجلنة االآن: ق�شة اليوتوبيا االأمريكية«
•  كري�س جانينغ 

• »�شغار ي�شعب ال�شيطرة عليهم«
• اأوه اإن يونغ

• »العامل اجلديد«
• مار�شيل غو�شيه

• »اليورو ومعركة االأفكار«
• جمموعة موؤلفني
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اإلصالح البروتستانتي في أوروبا خالل القرن 
السادس عشر لوتِشيا فيليتشي

عز الدين عناية *
بحلول �شهر اأكتوبر من العام اجلاري تكون قد انق�شت خم�شة قرون على وجه التحديد منذ انطالق حركة االإ�شالح الربوت�شتانتي الهائلة يف اأكتوبر 1517م، وذلك 

عقب تعليق احتجاجات الراهب مارتن لوثر اخلم�شة والت�شعني على باب كاتدرائية ويتنبريغ. فقد خّلف ذلك احلدث �شدى وا�شعا يف االأو�شاط الَكَن�شّية ولدى 

ال�شرائح االجتماعية على حّد �شواء، وانعك�َس حتواًل جذريا يف القارة االأوروبية، امتّدت اآثاره اإىل كافة اأرجاء العامل الغربي. فما كان احتجاج لوثر اأمرًا دينيًا، 

ا، تخّللها بعٌد حداثيٌّ بارز، اأّثر يف م�شارات االإن�شان الغربي. مبا اأ�شفاه من  حم�شورا يف جوانب الهوتية م�شيحية فح�شب، بل كان ثورة »اإيتيقية اجتماعية« اأي�شً

موجة اإ�شالح الأو�شاع دينية مرتّدية، ومن حتوير جذري مل�شار اأوروبا، انعك�شت اأبعاده على جمريات التاريخ العاملي اأي�شًا. فعلى اإثر املوجة العارمة من االحتجاجات، 

ن�شاأت يف الغرب كنائ�س ودوٌل واأفكاٌر وقيم جديدة، غرّيت ب�شكل فاعل اإطار املجتمعات امل�شيحية املعهود، ود�ّشنت م�شارا جديدا باجتاه الع�شر احلديث. ما كان ذلك 

التحّول ي�شريا وال خاطًفا، بل جاء ع�شريا وطويال، تخّللته حروب ُمدّمرة وانتهاكات فظيعة وفنت متتالية، غري اأّن بو�شلة االإ�شالح ما حادت عن هدفها املن�شود، 

رغم العراقيل املتنوعة، لت�شرَي �شوب اإر�شاء احلرية وتر�شيخ الت�شامح وعْلَمنة الدولة واملجتمع. يحاول هذا املوؤلف اإعادة بناء تلك املخا�شات االإ�شالحية فكريا 

و�شيا�شّيا، مربزا االأوجه العقدية واالأيديولوجية التي �شكلت حا�شنة ذلك التحول، مع تقدمي اإطار عام و�شامل لالإ�شالح الربوت�شتانتي بكافة رجاالته وتياراته 

التي رافقت لوثر وكالفن وزوجنلي ومونتزر. كما ُيويل عناية للجانب االإيطايل يف امل�شاألة، رغم وقوف روما خ�شمًا عنيدا لالإ�شالح، مل تّدخر فيه الكني�شة ًجهدا 

الجتثاثه واالنحراف به، عمادها يف ذلك حملة مناه�شة، عرفت يف تاريخ الكني�شة بحركة »االإ�شالح امل�شاد«. اإذ �شحيح اأنَّ دولة الكني�شة حت�شر قوة نافذة يف 

الف�شاء االإيطايل، ولكن هيمنتها ت�شمل كافة اأوروبا الغربية تقريبًا، ليح�شر حرُب الكني�شة االأعظم مبثابة ملك امللوك االأر�شي.

الأو�ساط  يف  تنّفٍذ  عن  البابوية  بحث  اأن  واجللي 

القرن  اأواخــر  منذ  انطلق  وقــد  قــدمٌي،  ال�سيا�سية 

احلــــادي عــ�ــســر مــع اعــتــالء الــبــابــا غــريــغــوريــو�ــس 

ذلك  وتــدّعــم  1075م،  �سنة  بطر�س  �ــســدة  ال�سابع 

ــع اأحــــبــــار الــكــنــيــ�ــســة  ــقـــني مــ ــرنـــني الـــالحـ ــقـ يف الـ

ــع واإيـــنـــو�ـــســـنـــت الـــثـــالـــث  ــابـ ــسـ ــ�ـ غـــريـــغـــوريـــو�ـــس الـ

)ال�سلطة  ال�سيفني  بجمع  الــثــامــن،  وبــونــيــفــا�ــس 

اإذ  واحـــد.  غمد  يف  الــروحــيــة(  وال�سلطة  الزمنية 

اأبــرز  اأحــد  �ساغها  التي  ال�سياغة  لتلك  كانت  ما 

خال�س  ل   - القرطاجي  �سيبيان  الكني�سة  اآبــاء 

 extra Ecclesia nulla( الكني�سة«  خارج 

�سيا�سية  دللة  بل  فح�سب،  دينيٌة  دللٌة   )salus
بعمله  الأكــويــنــي  توما  منحه  عّما  ناهيك  اأيــ�ــســا، 

الــالهــوتــي املــحــوري »اخلــال�ــســة الــالهــوتــيــة« من 

دعامة  البابا  ك�َسبت 
َ
اأ روما،  لكني�سة  �سلبة  اأر�سية 

قوية.

ــذي نــعــر�ــســه هـــو مـــن تــاألــيــف لــوتــ�ــِســيــا  الــكــتــاب الــ

فــيــلــيــتــ�ــســي، اأ�ـــســـتـــاذة الـــتـــاريـــخ احلـــديـــث بــجــامــعــة 

اأن ن�سرت  لــهــا  �ــســبــق  الــتــي  الإيــطــالــيــة،  فــلــورنــ�ــســا 

العديد من الأبحاث حول الإ�سالح البوت�ستانتي 

وحـــــول مــ�ــســاألــة الــتــ�ــســامــح يف الـــقـــرن الــ�ــســاد�ــس 

واأفكار  الإ�ــســالح  »نــبــّوات  بينها:  من  نذكر  ع�سر. 

واإيطاليا«  كالفن  »جان  الديني« )2009(؛  الوفاق 

خــالل  اأوروبـــــا  يف  اجلــــذري  »الإ�ـــســـالح  )2010(؛ 

القرن ال�ساد�س ع�سر« )2012(.

ــســـام،  ــ�ـ اأقـ ــة  ــعــ ــ اأرب اإىل  الـــكـــاتـــبـــة مـــوؤلـــَفـــهـــا  ُتـــقـــ�ـــّســـم 

اإرهــا�ــســات  متلف  الأول  الق�سم  يف  م�ستعر�سًة 

البلدان  متلف  يف  دّبــت  التي  املبكرة،  الحتجاج 

والنــحــراف  الف�ساد  اأ�سكال  �سائر  �سّد  الأوروبــيــة 

»روما  عليها  ُمطلقًة  الكني�سة،  تنخر  التي  والزيغ 

بابل  القدمي  ال�سرق  مدينة  تــوزه  ملا  البابلية«، 

مدّن�سة  رمــزيــة  مــن  الغربي  امل�سيحي  املخيال  يف 

مقابل اأور�سليم املدينة املقّد�سة، وهو ت�سّوٌر قدمٌي 

عب  توظيفه  لوثر  حــاول  الــتــوراة،  من  م�ستوحى 

مع  ال�سراع  ا�ستفحال  اإبان  �ساغها  �سهرية  ر�سالة 

البابلية«  الكني�سة  »�ــســرور  بعنوان:  رومــا  كني�سة 

مـــدّوٌن  الأ�ــســل  يف  لــوثــر  ونــ�ــسُّ  )1520-1521م(. 

اخلطاب  حــدود  �ساحبه  فيه  تخّطى  بالالتينية، 

اإىل  وكهنة،  اإكلريو�س  من  الدين،  لرجال  املوجه 

الطق�سي  بــالإ�ــســالح  �سلة  على  ق�سايا  معاجلة 

من  تـــّور  طــروحــات  لــيــعــر�ــَس  الكني�سة  واأ�ـــســـرار 

مهام كني�سة روما برّمتها. وميّثل ا�ستغالل رمزية 

ــبــل الــدعــايــة الــبوتــ�ــســتــانــتــيــة  رومـــا-بـــابـــل مـــن ِق

اأ�سا�سيا يف ا�ستاتيجية الحتجاج. حموراً 

يف الــقــ�ــســم الـــثـــاين مـــن الــكــتــاب املــعــنــَون بـــ«لــوثــر 

يــلــوح جليا  الــكــنــيــ�ــســة«  بــنــاء  اإىل  الحــتــجــاج  مـــن 

ــســــالح، رغـــم اأنـــهـــا بــدت  مـــدى اتــ�ــســاع حــركــة الإ�ــ

يف  لوثر  دعــوة  �سرت  فقد  البدء.  يف  معزولة  �سبه 

م�سامينها  ِد  لتعدُّ الأملـــاين  املجتمع  �سرائح  كافة 

الــديــنــيــة واملــدنــيــة عــلــى حـــد �ـــســـواء. وكــمــا لقيت 

اأو�ساط الالئكيني ِبحّثها على الإ�سالح  حظوة يف 

الجتماعي، لقيت باملثل ترحيبا يف اأو�ساط طائفة 

من رجال الدين اأي�سا، من تطّلعوا اإىل الت�سيري 

اإذ  رومـــا.  يف  املــركــز  هيمنة  عــن  امل�ستقّل  الــروحــي 

الأمراء  لوثر هوى لدى  �سرعان ما وجدت دعوة 

الأملان من اأثقل كاهلهم الر�سوخ الق�سري لروما، 

للتحرر  فر�سة  اإليهم  بالن�سبة  الإ�ــســالح  ِليمّثل 

القت�سادي  العامل  �سّكل  حيث  واملايل.  ال�سيا�سي 

حينها  الأملــان  الأمــراء  ت�سجيع  يف  حا�سما  عن�سرا 

التحرر  دعــوات  ومّثلت  ومنا�سرته.  لوثر  ملــوالة 

من هيمنة البابا فر�سة �سانحة للدول والإمارات 

رومـــا،  كني�سة  ِو�ــســايــة  مــن  للتخل�س  ــة  ــيـ الأوروبـ

وباملثل اأمال واعدا لتحقيق ال�ستقالل والتخل�س 

والتحول  البالية  الإقــطــاعــي  النظام  هياكل  مــن 

اأ�سكال حديثة. باجتاه 

ــلـــي لـــلـــوثـــر مــع  فـــقـــد َوجــــــَد ذلــــك الـــتـــحـــالـــف اجلـ

ــســـدى يف  املــنــاهــ�ــســني الــ�ــســيــا�ــســيــني لــلــكــنــيــ�ــســة �ـ

امل�سيحية  الر�سالة  الأملانية و�سمّو  »الأمة  ر�سالته: 

املــ�ــســيــحــيــة«، وهـــي عــبــارة  بــاأو�ــســاع  الــرقــي  بق�سد 

الأملــان  والنبالء  والأمــراء  لالإمباطور  نــداء  عن 

مبا  الإ�سالح  ومــوالة  املدنية  �سلطاتهم  لت�سيخ 

يتجاوز الولء للكر�سي البابوي. وباملثل يف ر�سالة 

-1520( امل�سيحي«  حرية  »حــول  بعنوان:  اأخــرى 

احلرية  مل�ساألة  معاجلة  عن  عبارة  وهــي  1521م(، 

لــوثــر مالم�سة  دينية ومــدنــيــة، حـــاول  ــا  زوايـ مــن 

م�ساغل امل�سيحي الأوروبي احلقيقية من خاللها. 

لول  مــظــفــراً  جنــاًحــا  يحقق  اأن  للوثر  كــان  مــا  اإذ 

الأملان معه، فقد كان  تالف الالئكيني والأمراء 
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امل�ستوى  على  ا�ستقاللية  لت�سيخ  ي�سعى  كالهما 

والقت�سادي. وال�سيا�سي  الجتماعي 

ــرى نحو  ــ اأخـ ويف قــ�ــســم ثــالــث بــعــنــوان »مــ�ــســالــك 

اإىل  فيليت�سي  لوت�ِسيا  الكاتبة  تطّرقت  الإ�سالح« 

�سخ�سيات  �سملت  الــتــي  الإ�ــســالح،  حــركــة  تو�سع 

ترويج  يف  جديدة  و�سائل  بــروز  جانب  اإىل  كثرية 

ــا كـــانـــت مــــعــــهــــودة، مـــثـــل الــ�ــســحــافــة  الأفـــــكـــــار مــ

د�ّسنه  الــذي  امل�سار  ف�سح  جانب  فمن  والطباعة. 

يف  اأخــرى  اإ�سالحية  زعامات  اأمــام  الطريق  لوثر 

اأوروبا، بدا ذلك جليا مع جان كالفن يف �سوي�سرا، 

معه طورا مل  الإ�سالحي  العمل  �سهد  الذي  وهو 

يعهده رفاقه. فقد كان تاأثري كالفن على م�ستوى 

العامل  ــراف  اأطـ اإىل  ليمتّد لحــقــا  لفــتــا،  اأوروبـــي 

اجلـــديـــد. يف ذلـــك الــعــهــد كــانــت جــيــنــيــف، مدينة 

كــالــفــن الأثـــــــرية، مــعــقــاًل لــالجــئــني واملــغــتبــني 

والكّتاب وال�سيا�سيني من كافة اأ�سقاع اأوروبا، من 

واإجنــلــتا  واأ�سكتلندا  املنخف�سة  والــبــالد  فرن�سا 

املجر ومن  بوهيميا ومن  اأوروبــا ومن  �سرق  ومن 

بولونيا، ما �سنَح لدعوته بالرواج على نطاق وا�سع 

والــتــوا�ــســل مــع فــ�ــســاءات نــائــيــة مــا كــانــت متاحة 

وعلى خالف  اآخر،  ومن جانب  اآخرين.  مل�سلحني 

ــســــالح، تـــرّكـــز عــمــل زوجنــلــي  مــنــهــج لــوثــر يف الإ�ــ

اإدخــال  على  واألـــّح  الطق�سي  اجلانب  يف  بالأ�سا�س 

ال�سعائر والأ�سرار  تويرات جذرية على م�ستوى 

رجــالت  بني  التنوع  ذلــك  جعل  الكهانة.  واأنظمة 

وما  اأوروبــا،  يف  �ساملة  الحتجاج  حركة  الإ�سالح 

انــحــ�ــســرت بــالــ�ــســاأن الــديــنــي تـــديـــدا، مبـــا مــ�ــّس 

واملجال  الديني  واملجال  والزمن  العمل  مفاهيم 

املدين وامل�سائل اجلن�سية وغريها.

لتويج  اجلــديــدة  املــبــتــكــرات  توظيف  جــانــب  ويف 

ــســـالح، بـــدا ذلـــك حــا�ــســمــا وفــاعــال مع  ر�ــســالــة الإ�ـ

ــو مــن اأبــــرز املـــجـــالت الــتــي  ــال الــطــبــاعــة، وهـ مـ

حيث  رومــا.  يف  الكن�سية  الرقابة  عليها  ت�سّلطت 

مّثل فّن الطباعة النا�سئ م�سرح نزاع بني مرّوجيه 

املوكلني  الرقابة  ورجــالت  جانب،  من  وم�ستغّليه 

ــر. فقد كان  مــن ِقــبــل الإكــلــريو�ــس مــن جــانــب اآخـ

حا�سٌم  دوٌر  العهد  ذلك  يف  الطباعة  فّن  لتوظيف 

الــرواد.  بها  نــادى  التي  الإ�سالح  اأفكار  انت�سار  يف 

متحركة،  بحروف  الطباعة  ارتبطت  ما  و�سرعان 

بن�ساأة  البوت�ستانتي  الإ�ــســالح  انت�سار  وتــرافــق 

اإ�سفاء مراقبة. هيئات كن�سية حاولت 

مل تّدخر كني�سة روما جهدا يف حما�سرة الإ�سالح 

بل، رغم ما كان يعتمل بداخلها من َخَور  ب�ستى ال�سُّ

الرهبان  تكوين  كــان  فما  فــكــري،  وُجــمــود  معريف 

الديني عميقا اأو موؤثرا، اإذ كانت ت�سود يف اأو�ساط 

الكني�سة معرفة مدر�سية وعقدية جامدة بالدين 

وبالالهوت، لكن تلك املحدودية الدينية ترافقت 

منذ  وذلـــك  الكن�سي  الــرقــابــي  للجهاز  تــطــور  مــع 

ع�سر  الثاين  القرن  يف  التفتي�س  حماكم  تاأ�سي�س 

والدومينيكان  الفرن�سي�سكان  اأمــرهــا  تــوىل  التي 

ــات يف الــعــقــيــدة.  ــرافــ بـــدعـــوى حمـــا�ـــســـرة النــــحــ

الالهوتيني  اإعــــداد  يف  فعلي  تــراجــع  ح�سل  فــقــد 

الــنــا�ــســطــني يف الــكــنــيــ�ــســة وعــّو�ــســه جــهــاز رقــابــي 

كن  فما  الــراهــبــات،  من  املن�سويات  وحتى  مــوؤثــر، 

ي�سلكن طريق الرهبنة طوعا بل يف الغالب ق�سرا، 

ما كان مدعاة لنحرافات اأخالقية جلية يف تلك 

الفتة.

لمبت  فران�سوا  الأفينوين  كتب  1526م،  عام  يف 

اأن اهلل قد اأوحى بفّن الطباعة؛ بهدف ن�سر الفكر 

الإ�ـــســـالحـــي، كــمــا اأعــلــن لــوثــر ذاتــــه -الــــذي كــان 

اأن  اجلــديــدة-  التقنية  ا�ستخدام  ُيجيد  من  اأكــث 

»الطباعة اآخر واأعظم ِنعم اهلل؛ لأنه اأراد اأن ُيعّرف 

بها جوهر الدين احلق يف كل مكان، وحتى اأقا�سي 

اجلو  ذلك  يف  اللغات«.  جميع  يف  وين�سره  العامل، 

املتوتر كان ظهور ردة فعل من جانب كني�سة روما 

باعتباره  الــِكــتــاب  اإىل  نــظــرة  �ــســادت  حيث  حتمياً، 

خطراً، اأو مر�ساً معدياً، يجب احلّد من انت�ساره، 

خالل  الكني�سة،  و�سّكلت  ال�ّسبل،  ب�ستى  ومنعه  بل 

اأعوام قليلة، جهازاً رقابياً وا�سعاً ومركًبا امتد من 

واملثقفني،  التعليم  اإىل رجالت  واملروجني  الباعة 

ــان مــن املــزمــع اأن ميــتــد نــ�ــســاط الــرقــابــة وفــق  وكـ

وقد  باأكملها،  الأوروبــيــة  القارة  اإىل  له  ُخّطط  ما 

ينوي  بولي�سي،  رقابي،  تنظيم  لأي  منوذجاً  �سار 

اآثاراً  ترك  كما  امل�ستقبلي،  التفكري  على  �سيطرته 

بليغة على حياة الأفراد، وعلى عالقتهم بالواقع، 

ب�سكل  واملعرفة  العلوم،  تطور  وعلى  وال�سلطات، 

عام.

ــســــالح  ــوان: »الإ�ــ ــنــ يف الــقــ�ــســم الأخــــــري وتــــت عــ

عمق  فيليت�سي  لوت�ِسيا  الكاتبة  ُتــبز  اجلـــذري«، 

ــســــالح، عـــالوة  املــ�ــســامــني الــالهــوتــيــة لـــثـــورة الإ�ــ

واحلداثية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  الأبعاد  على 

الـــبوتـــ�ـــســـتـــانـــتـــيـــة  رفــــــع  اأن  ــنّي  ــبــ ــ ت ــة  ــافــ ــ ــس ــالإ�ــ ــ ب

 sola( »ــســعــاريْ »الــكــتــاب وحـــده هــاديــا ودلــيــال�

تــ�ــســل  غـــري  ل  و»بـــــالإميـــــان   )Scriptura
جــوهــريــني،  كمطلبني   )sola fide( الــنــجــاة« 

الو�ساية  مــ�ــســروعــيــة  ــا  رومـ كني�سة  ل�سلب  �سعياً 

عــلــى �ــســمــائــر الـــنـــا�ـــس، وبــغــر�ــس تــريــر الــديــن 

بدافع  الإ�ــســالح  ن�ساأ  فقد  البالية.  املفاهيم  مــن 

بناء  ولأجــــل  الــبــابــوي«  »الــطــغــيــان  مــن  التخل�س 

حرية امل�سيحي الروحية، فكان نعت حب الكني�سة 

مع  الإ�سالح  جدل  ويف  الدجال.  بامل�سيح  الأعظم 

»كني�سة  بــنــاء  هاج�س  ا�ستحوذ  الكني�سة  رجـــالت 

الرب احلقيقية« على لوثر. لكن ل يخفى ما لتلك 

املجتمعات  على  �سلبية  اآثـــار  مــن  الــعــارمــة  املــوجــة 

الأوروبية، فكان من نتائج الإ�سالح املبا�سرة ن�ساأة 

ما ُيعرف بـ«الأديان امل�سلَّحة« واملق�سود التوجهات 

التاأويلية امل�سيحية املت�ساربة واملت�سارعة، بالقول 

وبالفعل، وهو ما خّلف حروبا طاحنة على نطاق 

حتى  وع�سكرية،  �سيا�سية  تالفات  ور�ــّســخ  وا�ــســع 

ل�سراوته  احلديد«  »قــرن  العهد  ذلك  على  طلق 
ُ
اأ

وحّدته.

واجللي اأن الإ�سالح مل ين�ساأ من فراغ، بل �سبقته 

اإرها�سات متنوعة. وميكن احلديث عن الإ�سالح 

الذي  الهائل  النفجار  ي�سبه  مبا  البوت�ستانتي 

ع�سر  الــثــاين  الــقــرن  فمنذ  وا�ــســع.  احتقان  �سبقه 

ويف  فرن�سا  جنوب  يف  ر  يب�سِّ ليون  دي  فالدو  كــان 

الكتاب  وباإ�ساعة  الر�سويل  بالفقر  اإيطاليا  �سمال 

املقد�س يف اأو�ساط العامة. وبعد قرنني جاء جون 

انــتــقــادات  يــوجــه  ــان  وكـ  ،)1384-1330( ويــكــلــيــف 

�سارمة للكني�سة من منظور �سيا�سي. ولحقا كان 

ينحو  كوين  اإن�ساين  بطابع  م�سكونا  اإرازم  موقف 

الأديــان. مل تخل فيه دعوته من  للم�ساحلة بني 

ومبــا  اجلــديــدة  امل�سيحية  الــــروؤى  عــلــى  النــفــتــاح 

�سكلت  كما  الأخــرى.  الأديــان  على  انفتاحه  يفوق 

�ــســاعــقــة لالحتكار  �ــســربــة  الإنــ�ــســانــويــة  احلــركــة 

كرامة  على  ــاح  الإحلـ خــالل  مــن  الكن�سي  الثقايف 

والــعــودة  العقل  ب�سمو  واملــنــاداة  الب�سرية،  الـــذات 

التي  الفيلولوجيا،  وفرته  عما  ناهيك  لالأ�سول. 

مناه�سة  اأدوات  مــن  فـــال،  لــورنــ�ــســو  مــع  تــطــورت 

للدغمائية.

الــقــرون  مــتــجــذرة يف  �سخ�سية  هــو  لــوثــر  مــارتــن 

الع�سر  على  منفتحة  �سخ�سية  اأنه  بْيد  الو�سطى 

بــطــروحــاتــه قطيعة جــذريــة مع  ــل  اأدخـ احلــديــث. 

املدّونة امل�سيحية التي �سادت على مدى قرون، مبا 

�سّرعت  حيث  جــديــدة.  متمعية  طــروحــات  وّلـــد 

الحتجاجات اللوثرية من وترية التحولت داخل 

ويف  القت�ساد  يف  وباملثل  الكني�سة،  وداخــل  الــدول 

الثقافة، وهو ما غرّي وجه اأوروبا.

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

خالل  اأوروبا  يف  البوت�ستانتي  الإ�سالح  الكتاب: 

ال�ساد�س ع�سر. القرن 

فيليت�سي. لوت�ِسيا  تاأليف: 

النا�سر: كاروت�سي )روما( »باللغة الإيطالية«.

.2017 �سنة الن�سر: 

326�س. عدد ال�سفحات: 

* اأ�شتاذ تون�شي بجامعة روما
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أسقف في شبه الجزيرة العربية لباول هندر
رضوان ضاوي *

باللغة  حديثًا  ال�شادرة  القليلة  الكتب  من   ،Paul Hinder هندر  باول  ال�شوي�شري  للق�ّس  االإ�شالم«  مع  جتاربي  العربية،  اجلزيرة  �شبه  يف  »اأ�شقف  كتاب  يعترب 

�لأملانية والتي تتناول مبحث احلوار بني امل�شيحيني وامل�شلمني انطالقًا من م�شيحيي ال�شرق االأو�شط. وتكمن اأهّمية هذا الكتاب يف ك�شف املجهود احلواري الذي بذله 

االأ�شقف باول هندر لتعميق العالقات امل�شيحية االإ�شالمية ميدانّيا، يف حني اأّن معظم الدرا�شات االأخرى على اأهمّيتها قد ُعنيت باالأمور النظرية، وهذا ال يعني اأّن 

باول هندر مل ي�شتعن بجهود من �شبقه يف املجال لتدعيم وجهة نظره، ففي كتابه جنده قد اقتب�س من كتب مهّمة مثل كتاب الباحث امل�شلم خور�شيد حمند »االإ�شالم 

هو الرحمة«، وكتاب »م�شيحيون عرب، م�شيحيون يف �شبه اجلزيرة العربية« ملجموعة من املوؤلفني االأملان، وكتاب »حوار مع االإ�شالم« ل�شبريبر وغريها من الكتب.

الأملانية  الدرا�سات  من  مموعة  على  باول  ويحيل 

والغربية و�سف فيها موؤّلفوها العالقة بني الإ�سالم 

�ــســديــدة.  مناف�سة  يف  يــوجــدان  الــلــذيــن  وامل�سيحية 

ــر يف هـــذا الــكــتــاب بــتــجــاربــه الــذاتــيــة  ــ ويــتــعــلــق الأمـ

ــســـاف تنطبق  اأو�ـ ومــعــايــ�ــســاتــه الــتــي يــ�ــســفــهــا، وهـــي 

خ�سو�سا على منطقة �سبه اجلزيرة العربية.

هي  ــّددة  حمــ ق�سية  مــن  كــتــابــه  يف  الــبــاحــث  ينطلق 

احلوار املتبادل باعتباره اأحد الكلمات املفاتيح لعاملنا 

احلــديــث، فــاحلــوار بني الأديـــان مهم جــدا من اأجل 

ت�سييد عاملنا، فال ميكن بالتايل التخلي عنه. ويحيل 

بو�سوح  فران�سي�سكو  الــبــابــا  قــالــه  مــا  على  الــبــاحــث 

عــن احلـــوار مــع الإ�ــســالم والــعــامل الإ�ــســالمــي حني 

للدرا�سات  البابوي  املعهد  ندوة  امل�ساركني يف  خاطب 

اأف�سل  التكوين يبقى  باأّن  الإ�سالمية يف روما قائال 

ــل اأ�ـــســـكـــال الـــعـــنـــف، واملـــ�ـــســـتك بني  حــمــايــة �ــســد كـ

ويكفي  نح�سيه،  اأن  من  اأكب  وامل�سيحيني  امل�سلمني 

القول باأّن النبي اإبراهيم هو اأب الإ�سالم وامل�سيحية، 

وباأّن �سباأ مّت ذكرها يف القراآن ويف الإجنيل. رغم هذا 

اأ�سبح اليمن مقبة للم�سيحيني، فقبل ترير باول 

مب�ّسرات  اأربـــع  قتل  مّت   2015 نهاية  يف  هــذا  لكتابه 

وق�ّس يف عدن.  

احلـــوار بني  اأّن  اإىل  املــ�ــســمــار  هــذا  املــوؤّلــف يف  ي�سري 

واإىل  الــ�ــســب  اإىل  يــحــتــاج  واملــ�ــســيــحــيــني  املــ�ــســلــمــني 

اجلماعات  كل  مع  التفاعل  ن�ستطيع  حتى  التوا�سع 

اأن  ميكن  التي  الرجتــالــيــة  جتّنب  ويجب  الدينية، 

امل�سلمون  وي�سّكل  الفو�سى.  اإىل  وتقود  البالد  تدّمر 

ودون  ــس،  الأر�ـ �سكان  ن�سف  مــن  اأكــث  وامل�سيحيون 

�ــســالم اأو عـــدالـــة بـــني اأكــــب مــمــوعــتــني ديــنــيــتــني 

الـــعـــامل،  يف  مــعــنــى  ذو  �ـــســـالم  يــ�ــســنــع  اأن  ميــكــن  ل 

فم�ستقبل هذا العامل مرتبط بال�سالم بني امل�سلمني 

وامل�سيحيني. وبدون حوار بني امل�سلمني وامل�سيحيني 

لن يكون هناك تعاي�س بني الب�سرية. 

ــو الــنــائــب  ــاول هـــنـــدر هـ ــ ــف الــ�ــســويــ�ــســري بـ ــقـ ــسـ والأ�ـ

ــوب �ــســبــه  ــنــ ــــة جلــ ــّي ــولــ ــ ــس ــر�ــ ــــف يف الـــنـــيـــابـــة الــ ــّل ــكــ املــ

 Vicariatus الــعــربــيــة  بــالــالتــيــنــيــة  ــرة  ــزيـ اجلـ

من  اأكـــث  مــنــذ   )Apostolicus Arabiae
عــ�ــســر �ـــســـنـــوات، وهــــي الــنــيــابــة الــر�ــســولــيــة الــتــابــعــة 

مــركــزهــا  الــرومــانــيــة ويــقــع  للكني�سة الكاثوليكية 

وتغطي  املتحدة.  العربية  دولة الإمارات  يف  الإداري 

الالتينية  الطقو�س  لأتباع  الإقليمية  الولية  هذه 

التالية  البلدان  الرومانية  الكاثوليكية  الكني�سة  يف 

ــرة الــعــربــيــة واملــنــطــقــة املــحــيــطــة:  ــزيـ مــن �ــســبــه اجلـ

عمان، والإمارات العربية املتحدة، واليمن.

حقيقة  على  الــتــاأكــيــد  اإىل  الــكــتــاب  يــهــدف  ذلــك  اإىل 

الو�سع الذي يعي�س فيه امل�سيحيون يف �سبه اجلزيرة 

عمان  �سلطنة  يف  يــوجــد  اأنـــه  اإىل  في�سري  الــعــربــيــة، 

كنائ�س  بوجود  التعاون  مل�س  دول  باقي  عن  متّيز 

والهندو�س.  لل�سيخ  امل�سيحية ومعابد  الطوائف  لكّل 

هذه  يف  العبادة  حرية  امل�سيحية  اجلاليات  ومتار�س 

طائفة،  بكل  اخلــا�ــســة  الكنائ�س  خــالل  مــن  الــدولــة 

حلــوار  فعلياً  جت�سيداً  عمان  �سلطنة  عك�ست  وبــهــذا 

الأديــــــان وحـــريـــة الـــعـــبـــادات، وتــرجــمــت عــلــى اأر�ـــس 

ميار�س  عــام  وب�سكل  املــ�ــســتك.  العي�س  لغة  الــواقــع 

يف  �سعائرهم  التعاون  دول  يف  املقيمون  امل�سيحيون 

الكن�سية  املــجــمــعــات  داخـــل  وبــحــريــة  املـــيـــالد،  اأعـــيـــاد 

دول  حــكــومــات  معظم  وتــبعــت  حــديــثــاً  بنيت  الــتــي 

تظر  التي  ال�سعودية  با�ستثناء  باأرا�سيها،  املنطقة 

الكنائ�س  على  مينع  احلــال  وبطبيعة  الن�ساط.  هذا 

التب�سري. مار�سة حمالت 

باول  اأّن  اإىل  ن�سري  اأن  ينبغي  املنهجية  الناحية  من 

هندر قد �سّنف اأنواع احلوار املتبادل اإىل اأربعة اأنواع 

احلياة،  حــوار   .1 وهــي:  البع�س،  ببع�سها  مرتبطة 

املــ�ــســتكــة،  الــنــا�ــس يف جـــّو مــن احلــيــاة  وفــيــه يعي�س 

ــزن والـــفـــرح. 2. حـــوار  ويــتــ�ــســارك الــنــا�ــس فــيــه احلــ

امل�سيحيني  وغــري  امل�سيحيون  يعمل  وفيه  ال�سلوك، 

 .3 للب�سرية.  ال�سامل  والــتــحــرر  الــتــطــور  اأجـــل  مــن 

�سون يف  الديني، حيث يجتمع متخ�سّ التبادل  حوار 

وتعّلم  الديني  اإرثهم  تعميق  اأجل  الأديــان من  حوار 

التجربة  حــوار   .4 املــتــبــادلــة.  قيمهم  حماية  كيفية 

تقليدهم  يف  املــتــعــّمــقــون  يــتــقــا�ــســم  وفــيــه  الــديــنــيــة، 

هذه  وتــبــدو  وتــدّيــنــهــم.   الروحية  ثروتهم  الديني، 

التي  الأوجــه  جيدا  ت�سف  لكنها  تقنية،  التعريفات 

باول  ويقول  امل�سلمني.  املحاورين  لقاء  عليها  يجب 

يف  جتربته  خــالل  مــن  عنا�سر  بثالثة  ا�ستعان  اإنــه 

الديني،  الــتــبــادل  حــوار  وهــي:  امل�سلمني  مــع  حـــواره 

وحوار احلياة، وحوار التجربة الدينية وذلك خدمًة 

املتبادل. للفهم 

ــة  ــوؤلـــّف مــمــوعــة مــن الــتــجــارب اخلــا�ــسّ يــعــر�ــس املـ

اإّن احلــوارات  الأديــان، ويقول  مبو�سوع احلــوار بني 

التي جتري يف الدول الإ�سالمية ل يتّم فيها احتام 

مركز  يف  موؤمتر  يف  م�ساركته  فعقب  احلــوار،  اأ�س�س 

2007، وبــعــد خــتــام  �ــســنــة  ــة حلــــوار الأديــــــان  الـــدوحـ

يف  وقف  للقاعة  امل�ساركني  ومغادرة  الأوىل  اجلل�سة 

امل�سلمون  املوؤمترات طلبة اجلامعة  كل مارج قاعة 

الكرمي.   الــقــراآن  من  ن�سخاً  امل�ساركني  على  ووزعــوا 

اإذا ما  التب�سريي  الفعل  باول على هذا  ول يعت�س 

اأطراف احلوار، وحني  مّت تبادل الكتب املقّد�سة بني 

هو  هنا  املــهــّم  الــ�ــســوؤال  لكن  حـــًرا.  هــذا عر�سا  يكون 

بالن�سبة  العمل  بنف�س  نقوم  اأن  ميكننا  هل  التايل: 

لالإجنيل يف دول التعاون؟ واجلواب هو بالقطع ل. 

ع�سر  الثامن  بنديكت  البابا  تلقى  ال�سنة  نف�س  يف 

ون�سر  للحوار،  يدعونه  امل�سلمني  العلماء  ر�سالة من 

وقال  الدعوة  مب�سمون  ورّحــب  الر�سالة  الفاتيكان 

امل�سلمني.  مــع  وديــنــي  حقيقي  لنقا�س  م�ستعد  بــاأّنــه 

وهنا يحيل باأول على قناعة امل�سلمني باأّن القراآن هو 

بخ�سو�س  عميقاً  نقا�ساً  يقبلون  ل  فهم  اهلل،  كلمة 

اإّنـــه وحــي مــن اهلل، ويقول  لأّنــهــم يقولون  الــقــراآن، 

يــكــون من  الــتــاأويــل احلتمي  هــذا  مــع مثل  اإّن  بـــاول 

ل اإىل حوار بّناء وجّدي ول يوؤدي اإىل  ال�سعب التو�سّ

حوار تثاقفي وديني دون و�سع الإميان اخلا�س بني 

قو�سني، لأّن الختالف ل يعني العداء، وامل�سيحيون 

تربوي  واجب  لديهم  امل�سلمني  مثل  اأّنهم  مقتنعون 

اإن�سانية، دينية واأخالقية.  واأخالقي �سمن قيم 

يرى  كتابه  يف  يذكرها  التي  ال�ستنتاجات  مال  يف 

التي  العربية  املنطقة  يف  التدين  حرية  اأّن  املــوؤّلــف 
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فالكثري  امل�سلمني.  لغري  مكفولة  غري  عليها  ي�سرف 

�سعوبات  يــعــانــون  والــبــوذيــة  الهندو�سية  اأتــبــاع  مــن 

مـــع املــ�ــســلــمــني، اإذ بــيــنــمــا يــعــتــب املــ�ــســلــمــون الــيــهــود 

وامل�سيحيني اأهل كتاب، يختلف الأمر يف نظرهم اإىل 

اأن  اأحد امل�سلمني قد قال له: »ميكنني  هوؤلء، وكان 

اأو يهودّيا،  اأفهم اأّن الإن�سان ميكن اأن يكون م�سيحّياً 

اأو  هندو�سي  املـــرء  اأن  ا�ستوعب  اأن  ميكنني  ل  لكن 

بوذي. هذا اإميان �سال«.

املــمــلــكــة  اأكـــــث يف  �ــســعــب  الأمــــــر  اإّن  بـــــاول  ويـــقـــول 

العاملة  اليد  اإىل  ال�سعوديني  ال�سعودية، رغم حاجة 

اأكث  امل�سادر عن  بع�س  الأجنبية اخلبرية، وحديث 

املمار�سة  اأن  اإّل  اأجــنــبــي،  عــامــل  ثــالثــة مــاليــني  مــن 

العلنية للدين امل�سيحي حمظورة، ول توجد كنائ�س، 

اأ�سياء لها عالقة بها  اأو  اأّما امتالك رموز م�سيحية 

ثالث  وقبل  منوع.  فهو  بال�سليب  اأو  بالإجنيل  اأو 

املفتي  بن عبد اهلل  العزيز  ال�سيخ عبد  نادى  �سنوات 

الكنائ�س يف  بوجوب هدم جميع  ال�سعودية،  العام يف 

تخ�سع  اجلــزيــرة  اإّن  قائاًل  العربية،  اجلــزيــرة  �سبه 

يقول )ل يجتمع  الر�سول  واإّن  الإ�سالم فقط  لدين 

لو  مــاذا  بــاول:  ويت�ساءل  ديــنــان(.  العرب  جزيرة  يف 

عاملت اأوروبا امل�سلمني باملثل فهدمت م�ساجدهم يف 

اأمريكا واأوروبا؟ وي�سري باول اإىل حقيقة مهودات 

اأملــانــيــا و�ــســويــ�ــســرا اجلـــّبـــارة وبــتــعــاون مــ�ــســتــمــر مع 

مثل  على  الغ�سب  هــذا  مــاآلت  منع  على  ال�سعودية 

هذه الفتوى، لأّن املال يفوز على الإميان، واقت�ساديا 

كبرية  اقت�سادية  اإمكانية  ل�سوي�سرا  ال�سعودية  متنح 

ال�ساعات  ت�سّدر  ف�سوي�سرا  الكبري،  �سوقها  ب�سبب 

اأخرى  ناحية  ومن  ال�سيدلية،  واملنتوجات  والآلت 

تقّدم ال�سعودية �سروط ا�ستثمار مريحة جداً للدول 

الداخلية  الإ�ــســالحــات  ب�سبب  بــالأملــانــيــة،  الناطقة 

ــاً تعتب  الــعــمــيــقــة يف هـــذا الــبــلــد اخلــلــيــجــي. وحــالــّي

يف  ل�سوي�سرا  الــثــاين  الــتــجــاري  ال�سريك  ال�سعودية 

ال�سرق الأو�سط بعد الإمارات العربية. 

يف كّل الأحوال، وبخ�سو�س احلديث عن حرية الدين 

�سلطنة  يف  اأو  ــارات  الإمـ دولــة  يف  الأقــل  فعلى  املقّيدة، 

عمان مل تكن لدى باول اأية م�ساكل، فلم يتعر�س قط 

لهجوم اأو لعمل عدائي، وكان �سعوره باحلرية الدينية 

باللبا�س  التجّول  له  اأتاحا  الذين  البلدين  هذين  يف 

حتى  جــّداً،  كبرية  م�ساكل،  اأيــة  دون  امل�سيحي  الديني 

لبا�سه  لأن  ميازحونه  الأهــايل  من  الأ�سدقاء  اأ�سبح 

املحليون.  يلب�سها  التي  الكندورة  كثرياً  ي�سبه  الديني 

م�سيحية  رموز  و�سع  للم�سيحي  ميكن  الإمارات  ففي 

ي�ستحيل يف  الذي  الأمر  ال�سيارة دون م�ساكل وهو  يف 

ال�سعودية. العربية 

يرّكز باول هندر يف كتابه على ثالثة مفاهيم اأ�سا�سية 

امل�سيحي والــديــن الإ�ــســالمــي،  الــديــن  يف احلـــوار بــني 

ــي مــفــهــوم الهــتــمــام ومــفــهــوم الــرحــمــة ومــفــهــوم  وهـ

ل  بالطبع  هناك  يكون  لن  اهتمام  بــدون  الالمبالة. 

اأّن  املوؤّكد  من  فمثاًل  يومي.  حوار  ول  اأكادميي  حوار 

باأعيادهم، لكن  ر�سمياً  امل�سيحيني ل يطلبون اعتافاً 

اأي�سا  باول  يتمناه  الحتفال هو حق م�سروع. هذا ما 

بخ�سو�س  الأوروبــيــة  والــبــلــدان  و�سوي�سرا  اأملــانــيــا  يف 

والبوذية.  اليهودية  مثل  الدينية  املجموعات  اأعــيــاد 

Thurgau ذات  وقد عا�س باول يف منطقة تورغاو 

الأغلبية البوت�ستانتية، رغم ذلك كان يح�سل هوؤلء 

الكاثوليكية.  الأعــيــاد  اأثــنــاء  املــدر�ــســيــة  العطلة  على 

وهـــذه الــثــقــافــة تــقــابــلــهــا الــيــوم يف كــال املــنــطــقــتــني يف 

ال�سرق ويف الغرب ثقافة التخويف وثقافة التخوين. 

يف  اأخــرى  باأ�سوات  الــزّج  يف  كبريا  الأمــل  يبقى  ولكن 

احلوار بني الأديان والتبادل مع الثقافات بهدف منع 

والبتعاد  امل�ستك  العي�س  اإىل  والو�سول  ال�ستباكات 

عــن احــتــقــار حــريــة الــتــدّيــن. فــالأمــر متعلق بــاحلــوار 

التثاقفي، خا�سة احلوار الديني الذي يجب اأن يوؤدي 

اإىل احلد من التع�سب والت�سدد.

ــرى الــكــاتــب الأملـــــاين حمــمــد خــور�ــســيــد يف كــتــابــه  ويــ

»الإ�سالم هو الرحمة« اأّن اأهّم تيارات وتوجهات الّدين 

الــقــراآن  يف  جـــاءت  كــمــا  اهلل  �سفة  يف  تتجّلى  املــعــا�ــســر 

الرحم.  من  م�ستقة  العربية  فالكلمة  الرحمة،  وهي 

روحي  ومعنى  فزيولوجي  معنى  له  الرحمة  ومفهوم 

من  الب�سر  اهلل  خلق  فقد  الأمــومــي،  باحلب  مرتبط 

وجهود  والرحمة.  احلب  �سيادة  يف  منه  رغبة  رحمته 

يف  �سواء  اليومية  احلياة  يف  الرحمة«  »تقليد  تثبيت 

اأن تكون اإحدى النقط  اأو يف امل�سيحية ميكن  الإ�سالم 

وامل�سيحيني.  امل�سلمني  بني  احلياة  حــوار  يف  املركزية 

كري�ستوف  امل�سيحي  واملطران  خور�سيد  امل�سلم  ويوؤكد 

الــرحــمــة  اأنـــوثـــة  عــلــى   Schönborn �ــســونــبــورن 

من  جميلة  ربــط  نقطة  اإنــهــا  بـــالأم.  وربطها  الإلهية 

اأجل حوار م�ستمر و�سامل وفهم عميق للرحمة.  وهنا 

اأهّم م�سكلة لدى امل�سلمني - ح�سب  يتحّدث باول عن 

ا�ستيعاب  عليهم  ي�سعب  اأنه  يف  وتكمن  نظره-  وجهة 

اأ�سخا�س يوؤمنون بطريقة متلفة عنهم.  وجود 

وبخ�سو�س م�سكلة امل�سيحيني، فقد األّح باول يف بداية 

و�سائل  وعلى  الأوروبــيــني  على  مــطــرانــاً،  عمله  فــتة 

بل  ي�سّم احلداثة  التدّين ل  بــاأّن  الأوروبــيــة  الإعــالم 

وجهة  -ح�سب  نتعلم  اأن  »علينا  واأّنـــه  معها،  يتعاي�س 

الأوروبــي هو قمة تطور  التطّور  اعتبار  نظري- عدم 

ل  اجلميع.  فيها  ويرغب  اإليها  مييل  التي  الب�سرية 

اإىل مــثــل هــذه  يــجــب النــتــبــاه  لــكــن  اأ�ــســكــك يف قيمنا، 

جــراأة  بكل  لنا  ي�سمح  الــذي  الو�سع  يف  ونكون  الأمــور 

لي�س فقط العتاف بالتطورات يف الثقافات الأخرى 

ب�سكل  بالتطورات  العـــتاف  النقاط  بع�س  يف  اإمنــا 

اأف�سل ما هو عندنا«.

يقول باول اإن احلوار بني الديانتني مكن ويجب اأن 

يكون مكنا: »يجب على املرء اأن يالحظ باأن احلوار 

املتداخل يف الديانات هو طلب له طابع وقائي، هدفه 

هـــو تــ�ــســيــيــد عـــالقـــات جــيــدة مـــع الــنــا�ــس الـــذيـــن لهم 

انــتــمــاءات ديــنــيــة مــتــلــفــة، والــذيــن نــ�ــســاعــدهــم على 

العي�س يف �سالم وتوافق مع بع�سهم البع�س«.

يعني  الـــذي  وبــالهــتــمــام  بالت�سامح،  ــوار  احلـ يرتبط 

»احلـــ�ـــســـور واملـــ�ـــســـاركـــة، والخـــــتـــــالط«، هــــذا يــعــنــي 

الــذاتــي كما الهتمام  وبــالإميــان  بــاجلــذور  الهــتــمــام 

اهتمام  ودون  الآخـــريـــن،  عــنــد  وبــالــقــنــاعــات  بــالأ�ــســل 

يــتــم. وفــيــمــا يــخــ�ــس احلـــوار  اأن  ل ميــكــن لأي حـــوار 

»الــالمــبــالة«  هــو  فــاإن �سياع الهتمام  الآخــريــن،  مــع 

الت�سامح.  وبني  بينها  نخلط  الأحيان  بع�س  يف  التي 

غري  نكون  وحــني  الت�سّدد،  على  ت�ساعد  فالالمبالة 

»لقد  الذنب:  يف  م�ساركني  اأي�سا  نحن  نكون  مبالني، 

هي  بل  الكره،  هو  لي�س  احلب  عك�س  بــاأن  دائما  اآمنت 

اإمّنا  الغطر�سة،  هو  لي�س  الإميان  وعك�س  الالمبالة، 

هي الالمبالة، وعك�س الأمل لي�س هو ال�سك، بل هي 

ما،  عملّية  بداية  هي  لي�ست  والالمبالة  الالمبالة. 

اإمّنا هي نهاية العملية«.

يقارب  كــونــه  يف  الكتاب  لــهــذا  العلمية  القيمة  تكمن 

علمية  مــغــامــرة  �ساحبه  ويــخــو�ــس  فــريــداً  مــو�ــســوعــاً 

بني  ــوار  احلـ م�سالك  عــن  الك�سف  مبحاولته  جريئة 

املــ�ــســلــمــني واملــ�ــســيــحــيــني مــن خـــالل عــر�ــســه وتليله 

الإن�ساين  وامل�ستك  والثقافية  التاريخية  للعالقات 

وحـــاجـــات عــاملــنــا املــعــا�ــســر، وهـــي كــلــهــا عــوامــل جتعل 

ــــتام املــتــبــادل بــني متلف  الــعــيــ�ــس املــ�ــســتك والحــ

الديانات مطلباً كونّياً ل تخت�ّس به جماعة دينية دون 

ترجمة  ولعّل  جمعاء،  للب�سرية  ملك  هو  بل  غريها، 

اإىل اللغة العربية قد تكون م�سلكاً مهّما  لهذا الكتاب 

الفتة  هذه  يف  نحتاجها  التي  احلــوار  م�سالك  �سمن 

اأمتنا. الع�سيبة من تاريخ 

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

اأ�سقف يف �سبه اجلزيرة العربية، جتاربي مع  الكتاب: 

الإ�سالم.

الكاتب: باول هندر

لغة الكتاب: اللغة الأملانية.

بازل،  فرايبورغ،  هــردر،  دار  الن�سر:  و�سنة  الن�سر  دار 

.2016 فيينا، 

* مرتجم وباحث مغربي فـي الدرا�شات االأملانية
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صغاٌر يصعب السيطرة عليهم وآباٌء ال يكظمون الغيظ

أوه إْن يونغ

د. محمود عبد الغفار *
يف  يتحكمون  كيف  معرفة  اإىل  يحتاجون  الذين  واالأمهات  واالآباء  عليهم،  ال�شيطرة  ي�شعب  الذين  باالأطفال  تتعلق  احل�شا�شية  بالغة  اأموًرا  الكتاب  هذا  يتناول 

انفعاالتهم جتاه اأولئك االأطفال، وذلك يف �شياق اجتماعي داخل كوريا اجلنوبية يحث على �شرورة التعرف- ب�شكل علمي ممنهج- على الدوافع اأو االأ�شباب وراء 

قيام البالغني ببع�س الت�شرفات غري ال�شوية التي قد ت�شتوجب اأحياًنا العقاب القانوين الأنها تندرج يف م�شاف اجلرائم. تعود املوؤلفة اإىل الوراء، فتتوقف عند اأدق 

ُع اآباءهم واأمهاتهم للفح�س النف�شي؛ الأنهم م�شوؤولون بالدرجة االأوىل عن كل ما يكّون �شخ�شية هوؤالء ال�شغار  التفا�شيل املتعلقة بتن�شئة اأولئك ال�شغار، وُتخ�شِ

م�شتقباًل. ولذا فقد قدمت العديد من االأمثلة احلّية على كيفية التوا�شل ال�شحي ال�شليم بني االآباء واالأمهات وال�شغار؛ مركزة على كيفية اإدراك الوالدين �شرورة 

كبح جماح غ�شبهم وكظم غيظهم عندما يقوم اأطفالهم ب�شلوك غري طيب، فينطقون على الفور بعبارات غا�شبة جتاههم، مما يزيد االأمر تعقيًدا يف الوقت الذي 

ا بكل اإ�شارة ت�شدر  يظنون فيه اأن ال�شراخ واالأ�شوات العالية والكلمات القا�شية قد اأنهت امل�شكلة. يف هذا ال�شياق على هوؤالء االآباء واالأمهات اأن يولوا اهتماًما خا�شًّ

عن �شغارهم تتعلق باالإح�شا�س بعدم الراحة اأو القلق اأو اخلوف ولو جتاه اأ�شياء تبدو ب�شيطة.

طبيبة  وهـــي  يــونــغ«  اإْن  »اأوه  الــدكــتــورة  هــي  املــوؤلــفــة 

ــاريـــة يف الـــعـــديـــد مــــن الــــبامــــج  ــسـ ــ�ـ ــتـ ــسـ ــيــة وا�ـ نــفــ�ــس

اأ�سبح  الإعــالمــيــة يف كــوريــا اجلــنــوبــيــة مــثــل: »لــقــد 

دقيقة«.  ل�ستني  واأمهات  اآبــاء  و«  متلفني«  اأطفالنا 

البامج  تلك  نالت ثقة متابعي  اأّنها قد  يبدو  وفيما 

واأ�سا�سيًّا  مهًما  مرجًعا  وكتاباتها  مقولتها  فــغــدت 

يثق فيه الآباء والأمهات الكوريون. الدكتورة »اأوه اإْن 

يونغ« خريجة جامعة »يون �سيه« وفيها ح�سلت على 

الدكتوراه  درجــة  على  ح�سلت  ثم  املاج�ستري،  درجــة 

ــم مــوؤلــفــاتــهــا يف �سياق  اأهـ يف جــامــعــة »كـــوريـــا«. ومـــن 

قــلــقــة واأب غــري مــتــلــف«، و«  اأم   « الــ�ــســغــار:  تــربــيــة 

طفلها  تعّلم  اأن  تريد  التي  الأم  و«  الأطــفــال«،  توتر 

الــذيــن يح�سون  الآبـــاء والأمــهــات  اإىل  وتــالعــبــه«، و« 

الذين ميرون  اأولئك  اإىل  ب�سعوبة مع �سغارهم«، و« 

باأيام ع�سيبة«. وهي الآن اأ�ستاذة بجامعة »يون �سيه« 

ولها عيادة نف�سية �سهرية.

منها  كل  ينق�سم  اأبــواب  اأو  اأق�سام  اأربعة  الكتاب  ي�سم 

تدخل  افتتاحية  بــعــد  تــاأتــي  الــفــ�ــســول  مــن  عــدد  اإىل 

ال�سوؤال:  هــذا  بطرح  امل�سكلة  �سميم  يف  علمي  ب�سكل 

قدرتهم  يف  يت�سككون  الأيــام  هذه  النا�س  معظم  »هل 

بالغ�سب؟« ومن  الإح�سا�س  اأنف�سهم عند  على �سبط 

خرجت  املــوؤلــفــة  ا�ستعر�ستها  حــّيــة  درا�ـــســـات  خـــالل 

للدرا�سة-  الذين خ�سعوا  اأن معظم  بنتيجة فحواها 

وهي كذلك مثلهم- يفقدون القدرة على كظم الغيظ 

ولو  احل�سا�سة  الأمــــور  جتــاه  بهدوئهم  والحــتــفــاظ 

كانت يف حقيقة الأمر ب�سيطة، وهو اأمر ميكن و�سفه 

كل  توؤثر يف  �سلبية  لن�سر طاقة  توؤدي  التي  بالأنانية 

هنا-  اخلــطــورة  الــ�ــســغــار.  وبخا�سة  املــوقــف  اأطـــراف 

النف�سية-  ال�سحة  جلمعية  علمية  لــدرا�ــســات  طبًقا 

يعانون  كــوريــا  يف  الــبــالــغــني  مــن  بــاملــائــة  خم�سني  اأن 

واأّن  الغ�سب،  جماح  كبح  بكيفية  متعلقة  م�ساكل  من 

م�ساعدة  تلقوا  قد  فح�سب  بينهم  من  باملائة  ع�سرة 

ي�ستحق  فــالأمــر  وبــالــتــايل  و�سليمة.  ناجعة  نف�سية 

اجتماعية،  ظاهرة  ميثل  لأنه  باخلطورة  يو�سف  اأن 

والأمهات  لالآباء  الكتاب  اأهمية  تاأتي  ا  اأي�سً هنا  ومن 

اأخرى  عري�سة  ولقطاعات  اجلن�سني  من  والبالغني 

التمهيد ت�سع  ب�سكل عام. ويف ختام ذلك  القراء  من 

املوؤلفة ثالثة اأمور اأ�سا�سية على اجلميع األ ين�سوها، 

ا:  بل وتختم بها الكتاب اأي�سً

- لي�س من حق اأحد، حتى الآباء والأمهات، اأْن ي�سرب 

طفاًل اأو يوؤذيه بدنيًّا.

 - لــيــ�ــس مــن حــق اأحـــد اأن يــ�ــســب جـــام غــ�ــســبــه على 

الآخرين.

نغفل  األ  علينا  مثلنا  حقوق  ا  اأي�سً لهم  الآخـــرون   -

عنها ونحن نركز على حقوقنا.

بعبارات  تلفظت  »هل  عنوان  تت  الأول  الباب  ياأتي 

الف�سل  ويتناول  ا؟«  اأي�سً اليوم  اأمام �سغارك  غا�سبة 

�سعبة،  حًقا  التبية  مثل:  النقاط  بع�س  منه  الأول 

التــزان  فقدان  اليوم.  الغا�سبون  والأمــهــات  والآبــاء 

مــرات.  لعدة  الأمــر  تكرار  ثم  الــذات،  على  والتكيز 

الف�سل  يف  ال�سعوبة؟  بالغة  ال�سغار  تن�سئة  تعد  ملاذا 

لها!  حــدود  ل  التي  املدمرة  القوى   « بعنوان  الثاين 

املوؤلفة  تتناول  التبية«،  يخّرب  املفاجئ  فالغ�سب 

تطور  تزعج  الغ�سب  عــبــارات  مثل:  العنا�سر  بع�س 

العالقة  تف�سد  العبارات  تلك  ال�سغار.  عند  امل�ساعر 

بـــني الـــوالـــديـــن و�ــســغــارهــم، كــمــا اأنـــهـــا تــقــلــل فــر�ــس 

اأمــران  والحـــتام  النتظار  امل�سكالت.  على  التغلب 

الأ�سف  مع  لكن  التبية،  بخ�سو�س  الأهمية  بالغا 

الغ�سب.  عــبــارات  ت�سيعه  التبية  جهود  تنجزه  ما 

ملــاذا  الــتــالــيــة:  الــنــقــاط  فيغطي  الــثــالــث  الف�سل  اأمـــا 

مــن الــ�ــســعــب الــقــيــام بـــالأمـــور الــتــي نعلم يــقــيــًنــا اأنــه 

نحو  النا�س  يدفع  الــذي  املجتمع  بها؟  القيام  علينا 

يح�سون  الــذيــن  ال�سغار  الغ�سب.  بــعــبــارات  التلفظ 

الأمر  هذا  املقربني.  مل�ساعر  ما�سة  حاجة  يف  باحلزن 

يف  تظهر  تاأثرياته  لأن  واخلــطــورة  الأهمية  غاية  يف 

مراحل عمرية متاأخرة. فالأمهات الالئي مل يلقني 

الوالدين  م�ساعر  بــدفء  ي�سعرن  ومل  كافية  رعــايــة 

يفتقدن اإىل القدرة على منح احلب الكايف ل�سغارهن 

م�ستقباًل لأن م�ساكلهن يف مرحلة الطفولة ما زالت 

هي  تديًدا  النقطة  وهــذه  ُتــّل،  مل  داخلهن  عالقة 

النقطة  ــــا  اأّم املــهــم.  كتابها  املــوؤلــفــة  بــهــا  تختم  الــتــي 

ــاذا اأتــلــفــظ بــعــبــارات  الأخــــرية بــهــذا الــفــ�ــســل فــهــي »ملــ

الغ�سب جتاه اأولدي ب�سكل خا�س؟«

ياأتي الباب الثاين بعنوان » نحو طريقة للتعامل مع 

الأول  الف�سل  ال�سيطرة عليه«.  الذي ي�سعب  الطفل 

من هذا الباب بعنوان » ملاذا يفتقدون اإىل ال�سب؟«، 

لي�سوا  �سغاري  ملاذا  يلي:  ما  خالله  املوؤلفة  وتتناول 

اأنت  �سبورين؟ قل لهم »انتظروا« ثم انتظر لأجلهم 

حمــدودة  م�ساحات  لديهم  الأيــام  هــذه  �سغار  ا.  اأي�سً

م�ساعر  �سيفجر  الطاعة  على  اإكراههم  امل�ساعر.  من 

ــا. الــفــ�ــســل الــثــاين بــعــنــوان  احلــنــق داخــلــهــم يــوًمــا مـ

ي�ستمعون  ول  اخلــا�ــســة  طــريــقــتــهــم  عــلــى  »يــ�ــســرون 

يريد  مــا  التالية:  العنا�سر  ويت�سّمن  لــالآخــريــن«. 

بداخل  مــا  مقابل  يف  اأبنائهم  مــن  ــاء  الآبـ ي�سمعه  اأن 

حــدود  و�ــســع  هــو  الآن  نحتاجه  مــا  بالفعل.  اأبنائهم 

لالأ�سياء. ملاذا ت�ستمع اإيّل بطريقٍة �سيئة؟ اأنت تخ�سر 

املفاجئ  الــ�ــســغــار  مــع غ�سب  تــتــعــامــل  عــنــدمــا  حــتــًمــا 
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ارِم،  ا�سرب،  ادفــع،   - عنوانه  الثالث  الف�سل  باملثل. 

ويغطي  بعدوانية!«  ال�سغار  يت�سرف  عندما  اب�سق: 

هـــذا الــفــ�ــســل مــا يــلــي: هــنــاك غــ�ــســب مــكــتــوم يف قــاع 

فكرت  اأنــك  لو  بال�سوء  �ست�سعر  الــعــدواين.  الت�سرف 

القيام  يف  ال�سغار  يرغب  ل  عندما  النحو.  هذا  على 

هــو طفل  الــعــدواين  الطفل  »ل«.  لهم  قــل  مــا،  بعمٍل 

غــا�ــســب. ويــاأتــي الف�سل الــرابــع بــعــنــوان »عــنــدمــا ل 

وبغ�س  الــعــامــة،  الأمــاكــن  يف  كالمك  اإىل  ي�ستمعون 

ويغطي  لكم«.  روؤيتهم  اأو  الآخرين  انتباه  النظر عن 

الــنــقــاط الآتــيــة: اإحــ�ــســا�ــس الــوالــديــن بــاخلــزي جــراء 

عليك  �ــســغــارهــم.  على  ال�سيطرة  على  الــقــدرة  عــدم 

اأماكن  يف  به  القيام  عليهم  ينبغي  ل  مبا  تعرفهم  اأن 

مع  ويتعلموا.  لــريوا  الفر�سة  امنحهم  ثــم  معينة، 

اهــتــمــامــك الــ�ــســديــد بــــردود اأفـــعـــال جـــريانـــك عليك 

داخــل  بها  تتوا�سل  الــتــي  بالقواعد  كــذلــك  تهتم  اأن 

مــنــزلــك وتــ�ــســري بــهــا كــافــة الأمـــــور فــيــه. طــفــلــي له 

متلف  البيت  داخـــل  وجــه  �سخ�سيتان؛  اأو  وجــهــان 

ــا عــن وجــهــه خـــارج الــبــيــت. الــ�ــســراخ يف وجــوه  متــاًم

الف�سل  م�ساعرهم.  يجرح  العامة  بالأماكن  ال�سغار 

كلمات  على  يعقبون  ال�سغار   « عنوان  تت  اخلام�س 

تعقيب  يلي:  ما  حــول  ويــدور  با�ستمرار«.  الوالدين 

ــردوده النف�سي  الــ�ــســغــار عــلــى كـــالم الــوالــديــن لــه مــ

�سجعوهم  تــاأكــيــد.  بكل  الــوالــديــن  على  الطيب  غــري 

التحدث والتعبري عن م�ساعرهم. هذه �سرورة  على 

اإىل  حاجة  يف  تعقيب  اأي  �سخ�سيتهم.  لأجل  اأ�سا�سية 

ومــاذا  هــي؛  امل�سكلة  امل�سكلة.  لي�ست  هــذه  ُي�سمع.  اأن 

بعد؟ ملاذا يعقب �سغاري على كالمي اأنا فح�سب؟ اأما 

غري  الأ�ساليب  من  »الكثري  فعنوانه  الأخري  الف�سل 

ال�سغار  »اإذلل  الآتــيــة:  العنا�سر  ويغطي  املجدية«، 

كفيلة  ال�سبب  معرفة  الوالدين.  ن�سج  عدم  عن  ينم 

بتوجيه ال�سغري نحو التوقف عن هذا الفعل اأو ذاك. 

عادة هناك ثالث ق�س�س داخل الطفل الذي ي�سعب 

ال�سيطرة على غ�سبه. على الوالدين اأن يهتموا اأوًل 

اأربــع  الآخـــريـــن.  فــعــل  بــرد  فــيــه طفلهم ل  مبــا يفكر 

الــغــا�ــســب. كيف  الــطــفــل  ثـــورة  طــرق ذهــبــيــة لتهدئة 

غ�سبها  جــام  الأم  ت�سب  عندما  الأدب  مالمح  تبدو 

على البن؟

عن  »البحث  عــنــوان  تــت  الكتاب  مــن  الثالث  الــبــاب 

حــلــول لــلــمــواقــف الــتــي يــحــ�ــس فــيــهــا الــنــا�ــس بغ�سب 

منها  الأول  جــاء  فــ�ــســول،  �ستة  ويت�سمن  مــفــاجــئ«. 

بعنوان »عندما تكون الأم من�سغلة اأو م�سغولة يت�سرف 

ملــاذا  الــنــقــاط:  مــن  عـــدًدا  ويغطي  بتكا�سل.  الأطــفــال 

ال�سغار  اأ�سرع؟  نحو  على  الأمور  بهذه  ال�سغار  يقوم 

نفكر  اأن  اإىل  يحتاجون  فهم  ولذا  الب�ساطة،  غاية  يف 

نحوهم بب�ساطة ونعاملهم بب�ساطة. ل يتعلق الأمر، 

عنها،  للتخفيف  الأم  جانب  باتخاذ  لــالأب،  بالن�سبة 

يف  وتنميتها  �سغارهم  م�ساعر  بتهذيب  يتعلق  واإمنــا 

ال�سبورين.  غــري  الــوالــديــن  عــن  ال�سحيح.  الجتـــاه 

الأ�سياء  ينجزون  ل  عندما  �سغارنا  نتحمل  ل  ملــاذا 

ل  »عندما  بعنوان  الثاين  الف�سل  ياأتي  ثم  ب�سرعة؟ 

تهدئتهم غري مدية!«  تكون  ي�سربون:  ول  ياأكلون 

بجعلهم  الــوالــديــن  ا�ــســتــثــارة  حـــول:  الف�سل  ويـــدور 

ي�سعرون بالذنب. التناغم �سبيل مهم لأجل اأن تعي�س 

لأولدك. قد توؤدي رغبتك املبالغ فيها تغذية اأولدك 

اأنتم،  اإف�ساد �سخ�سياتهم. يف مثل تلك احلالت؛  اإىل 

الثالث  الف�سل  ــم.  ــ لأولدكـ امل�سكلة  واأمـــهـــات،  كــاآبــاء 

ــدور حـــول: اأول  «، ويـ ــحــبُّ ُي بــعــنــوان »لي�س هــنــاك مــا 

الــوالــديــن مــن حــيــث قــدرتــهــم على  ملــ�ــســتــوى  فح�س 

ــايـــة �ــســغــارهــم. الآبــــــاء والأمــــهــــات مـــن لــديــهــم  رعـ

تــوقــعــات مــبــالــغ فــيــهــا؛ غــالــًبــا مــا يــكــونــون قــد عــانــوا 

وذكــاء؟  بحكمة  تت�سرف  َمــن  لأجــل  �سعبة.  طفولة 

عندما يت�سرفون بذكاء ميكنك �ساعتها اأن تر�سدهم 

اإىل الطريق. الف�سل الرابع بعنوان » عندما تعلمون 

ويتناول  الإجـــابـــات«.  على  تــعــثون  فــاأنــتــم  �سغاركم 

هــذا الــفــ�ــســل: عــنــدمــا تــفــر�ــس نــظــاًمــا عــلــى �سغارك 

النظام.  فقد تغ�سب ومن ثم تكون عنيًفا عند خرق 

ا لطفل يف  اأمًّ اأو  اأًبا  منوذج حلب ال�سغار. كيف تكون 

اأ�سباب حمتملة  الياء. هناك  اإىل  الألف  الثالثة؛ من 

تتمنون.  كما  واأمــهــات  اآبـــاء  كونكم  يف  الإخــفــاق  وراء 

متعب!«  فــاأنــا  تناديني  »ل  بعنوان  اخلام�س  الف�سل 

بكلمات  ــاء  ــ الآب تلفظ  وراء  الأ�ــســبــاب  ــول:  حـ ويــــدور 

الغ�سب وهم مع �سغارهم. حالة الأمهات الالتي ل 

الأطفال  ينوح  يقومنها.  اأو  اأولدهــن  رغبات  يعدلن 

طــلــًبــا ملــ�ــســاعــدة الــوالــديــن عــنــد اإحــ�ــســا�ــســهــم بــفــقــدان 

الثقة يف قدرتهم على فعل �سيء ما. ال�سغار يبحثون 

اأّمــا  لــذواتــهــم.  بــاحــتام  يح�سون  ل  عندما  الأم  عــن 

فعنوانه  الــبــاب  هــذا  مــن  والأخـــري  ال�ساد�س  الف�سل 

ويغطي  النحو؟«  هــذا  على  الأطــفــال  يت�سرف  »ملـــاذا 

يفعل  ل  لكنه  الذكاء  �سديد  طفلي  الآتية:  العنا�سر 

يف  �سغارهم  تعليم  اأثناء  الوالدان  يغ�سب  �سيء!  اأي 

الوقت الذي يتنا�سى فيه هوؤلء ال�سغار اأّنهم اأطفال. 

يف  البطء  مبنتهى  يت�سرفون  الذين  ال�سغار  اأولئك 

اأن  اإىل و�سع حدود خا�سة. ك�سفدعة؛ عليك  حاجة 

تفكر يف ذلك الوقت عندما كنت فرخ �سفدٍع �سغري!

الباب الرابع والأخري من الكتاب بعنوان » �سغريي؛ 

البلوغ!«  �سن  يكون عدوانيًّا يف  اأن  تريده  تكن  اإن مل 

ويــ�ــســم هـــذا الـــبـــاب اأربـــعـــة فــ�ــســول؛ الــفــ�ــســل الأول 

»احلـــقـــائـــق الـــتـــي يــجــب اأن يــعــرفــهــا اأولـــئـــك الــذيــن 

اأحــٌد  يــكــون  لــن  يــلــي:  مــا  وي�سم  ب�سرعة«،  يغ�سبون 

لالآخرين  لي�س  فجاأة.  اجلميع  يغ�سب  عندما  اآمًنا 

اأي حق يف اإلقاء م�سكالتهم النف�سية التي مل يقوموا 

بحلها فــوق راأ�ــســي اأنــا. احــتام الــذات والــقــدرة على 

يف  »اأنــا  بعنوان  الثاين  الف�سل  للفح�س.  اإخ�ساعها 

هذا  ويتعلق  الغ�سب«.  �سريع  لأين  للتغيري  حــاجــة 

الإح�سا�س  بعدم  العــتاف  الآتية:  بالنقاط  الف�سل 

اأول  النـــفـــعـــالت  الــتــحــكــم يف  وبــ�ــســعــوبــة  بــــالأمــــان 

العامة يف مواقف  ال�سحيح. دونوا احلقائق  الطريق 

تذكروا  النفعال.  على  ال�سيطرة  على  الــقــدرة  عــدم 

وبــني  وبينكم  ا  بع�سً بع�سكم  وبـــني  بينكم  الــعــالقــة 

�سخ�س  نحو  املفاجئ  الغ�سب  بني  الفرق  اأطفالكم. 

غريب ونحو اأطفالنا يكمن يف اأهمية �سغارنا بالن�سبة 

لنا.  ل تلِق باللوم على اأحد حتى واإن غ�سب ب�سرعة. 

يظهران  ل  اللذان  »الوالدان  بعنوان  الثالث  الف�سل 

بعدد  الف�سل  ويتعلق هذا  اأطفالهما«.  اأمام  غ�سبهما 

من النقاط حول �سرورة تاأمل املواقف التي تبالغون 

مالحظة  واأهــمــيــة  الأم.  اأو  الأب  دور  لــعــب  يف  فيها 

الكثري  معرفة  وقيمة  ل�سغاركم،  متابعتكم  �سرعة 

املثال يجب  �سبيل  فعلى  املعلومات عن �سغاركم،  من 

اأحوال  للتفكري يف  يوميًّا  دقائق  ع�سر  ولو  تخ�سي�س 

الــفــرق بني  تعلموا  اأن  واأخـــرًيا عليكم  الأ�ــســرة  اأفـــراد 

ياأتي الف�سل  »النتظار« و«القدرة على التحمل«. ثم 

الرابع والأخري تت عنوان »كيف ترفع معدل �سبط 

النف�س عند طفل غري �سبور؟« ويتوقف هذا الف�سل 

عند عدد مهم من النقاط مثل؛ الرابطة اأو ال�سعرة 

ال�سديدة،  والق�سوة  فيه  املبالغ  احلنو  بني  الفا�سلة 

النظام  �سغاركم  تعلموا  اأن  عليكم  الثالثة  �سن  وعند 

وال�سبط، ل جتعلوا ل�سغاركم الأهمية الأوىل دائًما، 

اإنه  بل  اآخـــًرا،  ولي�س  واأخـــرًيا  الــذاتــي،  التعلم  وق�سة 

القدر  �سغاركم  امنحوا  جميًعا؛  وقبلها  الأمــور  اأهــم 

الكايف من املحبة.

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

واآباء  عليهم  ال�سيطرة  ي�سعب  �سغار  الكتاب:  عنوان 

ل يكظمون الغيظ

املوؤلف: اأوه اإن يونغ

344 �سفحة عدد �سفحات الكتاب: 

الكورية اللغة: 

2016م تاريخ الن�سر: مايو 

دار الن�سر:  كوريا دوت كوم

كلية  واملقارن،  احلديث  االأدب  )مدر�س   *
االآداب- جامعة القاهرة(



8

 رجب 1438 هـ - أبريل 2017م

أسرار فولغا بلغاريا.. ليوري سوبرونينكو
أحمد الرحبي *

   ))اإىل املدن ال�شغرية من اأجل التاريخ الكبري((   

  »ال اأعرف كيف وباأية و�شيلة بلغت الر�شالة املحمدية هذه االأرا�شي ال�شمالية، الق�شية والنائية« - هكذا ي�شف غليوم دي روبروك بع�شًا من م�شاهداته يف دولة 

فولغا بلغاريا التاريخية )وهي حاليا جزء من رو�شيا(. وغليوم هذا راهب فرن�شي�شكاين فلمنكي من القرن الثالث ع�شر، امتهن الرتحال مب�شلك تب�شريي وو�شع 

موؤلفات عديدة ُيعرف منها كتاب »رحلة اإىل البلدان ال�شرقية«.

تلك  املــ�ــســاهــد يف  انــعــكــا�ــس  نــتــخــيــل  اأن  ولــنــا 

ــســــالم يف عــيــون  الــ�ــســهــول الـــتـــي و�ــســلــهــا الإ�ــ

الـــرحـــالـــة الــغــربــيــني ونــفــو�ــســهــم. اإنـــنـــا نــرى 

املعمار الإ�سالمي املتمثل باجلوامع وامل�ساجد 

على  تقف  وهــي  واأقوا�سها  وقببها  مبناراتها 

�سك  ل  الو�سطى.  الرو�سية  ال�سهول  خلفية 

اأّن وقــع ذلــك كــان مــدهــ�ــًســا لــرحــالــة الــقــرون 

الــو�ــســطــى بـــل ومـــربـــًكـــا لــغــرائــزهــم الــديــنــيــة 

جانب  فــاإىل  وح�سب،  هذا  ولي�س  واجلمالية. 

ا  اأي�سً ثمة  بلغاريا،  لفولغا  الإ�سالمي  املظهر 

ال�سناعية  املحتفات  حيث  املدنية،  املناحي 

ــودة  ــ ــلــــد ذات اجلـ الـــفـــخـــار واجلــ تــنــتــج  ــي  ــتـ الـ

الــعــالــيــة، لــدرجــة اأن اجلــلــد حــني يــ�ــســار اإىل 

جـــودتـــه اآنـــــذاك يــو�ــســف بــاجلــلــد الــبــلــغــاري. 

زمانها  يف  املتطورة  الأ�سلحة  �سناعة  وحيث 

املوؤلفون  فكان  الآفــاق،  �سهرتها  اأطبقت  وقد 

وي�سهدون  ت�سانيفهم  يف  يــذكــرونــهــا  الــعــرب 

القوية  وبدرعهم  بالفرو�سية  البلغار  للجنود 

بلغاريا  فولغا  منعة  وعن  املكينة.  وذخريتهم 

الرو�سي  الأمري  اأن  التاريخ  يذكُر  احل�سارية 

الــبــلــغــار  فــ�ــســل  اأن  وبـــعـــد  الأول،  فـــالدميـــري 

نظم  الإ�ـــســـالم،  بــاعــتــنــاق  اإقــنــاعــه  يف  اأنف�سهم 

لإدراك  بــلــغــاريــا  فــولــغــا  اإىل  ع�سكرية  حــمــلــة 

اجلزية منها، ولكنه بعد اأن وقف على اأحوال 

لأهلها،  الثقايف  امل�ستوى  على  وتعّرف  البالد 

كف عن خطته وقال عبارته الدالة: »اإّن القوم 

تقت�س  اأن  ميكن  ل  الأحــذيــة  يرتدون  الذين 

عن  البحث  لنا  الأجــدى  ومن  اجلزية،  منهم 

الذين مل يخلعوا النعال اخل�سبية بعد«. بعد 

ذلــك، وكــمــا هــو مــعــروف، اتــفــق الــبــلــدان على 

بينهما. ال�سلم  توطيد 

الإ�سالم  حوا�سر  من  حا�سرة  �ساأو  كان  هكذا 

اإىل  يدري  ومن  العظيمة،  اأورا�سيا  اأ�سقاع  يف 

بلغاريا  فولغا  �ستبلغه  كانت  اآخــر  مرتقى  اأي 

حاملة  اآ�سيا  �سرق  من  هبت  التي  الريح  لول 

كل  طريقها  يف  اقتلعت  والــتــي  املــغــول  ــات  رايـ

ــة فــولــغــا بلغاريا  مــا �ــســواهــا؟ لــقــد كــانــت دولـ

وغر�ست  واجلغرافيا  التاريخ  بني  اآخــت  التي 

الفولغا  �سفاف  يف  الإ�سالمية  الثقافة  عروق 

اخل�سبة هي اأول من ت�سدى حلوافر »القبيلة 

ــكـــن مــدنــهــا  ــاع. ولـ ــقـ ــبـ الـــذهـــبـــيـــة« يف تـــلـــك الـ

الزحف  اأمــام  ال�سمود  على  تقو  مل  املح�سنة 

هدمت  التي  »بيلر«  العا�سمة  ومنها  املغويل 

1236 ومل يــتك  بــعــد حــ�ــســار عـــام  بــالــكــامــل 

املــغــول مــنــهــا �ــســوى ا�ــســمــهــا. وبــذلــك احلــدث 

ــرون الــو�ــســطــى  ــقـ اجلــ�ــســيــم فــقــدت اأوروبــــــا الـ

والــتــجــاريــة.  ال�سناعية  مــراكــزهــا  اأكـــب  اأحـــد 

بلغاريا  فولغا  ثقافة  حمى  الــذي  اأن  ويبقى 

مــن الـــزوال املــبم هــو نف�سه الــذي اأعــلــى من 

�ساأنهم فيما �سبق، اأي الإ�سالم، فاملغول، وبعد 

اعتنقوا  الــبــالد،  اجتياحهم  من  ق�سري  وقــت 

بلغاريا  فولغا  ح�سارة  فاندمت  الإ�ــســالم، 

فخرا  املغول  يتغنى  )كما  الذهبية  بالقبيلة 

�سمن  بعد  فيما  وجــودهــا  وا�ستمر  باأ�سلهم( 

مدينة قازان.

ــي الـــــرو�ـــــســـــي يــــــوري  ــفــ ــحــ ــ ــس ــ�ــ ــب والــ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ

ــســـات الــتــاريــخ  �ــســوبــرونــيــنــكــو، اخلــبــري يف درا�ـ

معهد  اأعـــالم  واأحـــد  اجلغرافيا  وعــلــم  املحلي 

اجلــغــرافــيــا يف اأكـــادميـــيـــة الــعــلــوم الــرو�ــســيــة، 

بلغاريا  فــولــغــا  لـــتاث  اجلــديــد  عمله  كــّر�ــس 

الــثــقــايف والــديــنــي املــجــهــول وغـــري املــدرو�ــس، 

ومـــن هــنــا جـــاء ا�ــســتــعــمــال كــلــمــة )اأ�ـــســـرار( يف 

عنوان الكتاب. وخالفا لندثار اجلزء الأكب 

املــاديــة،  بلغارية  الفولغا  ثقافة  �ــســواهــد  مــن 

اإىل دخوله  ا�ستنادا  الإ�سالم،  اأّن  الكاتب  يرى 

عن  نــتــج  ومــا  ال�سمالية،  املنطقة  اإىل  املــبــكــر 

ذلك من تاأثري وتغيري يف تاريخ املنطقة، كان 

ول يزال اأهم املكّونات التاثية لهذه الثقافة. 

العر�س  وبعد  اخلال�سة،  هــذه  مــن  انطالقا 

القدمية  بلغاريا  فولغا  دولة  لتاريخ  ال�سريع 

بــلــغــاريــا ما  »فــولــغــا  الــكــتــاب:  يف ف�سلني مــن 

الإ�ــســالم« ينطلق  بــداأ  الإ�ــســالم« و »كيف  قبل 

لفولغا  الإ�ــســالمــيــة  القيم  و�ــســف  يف  الــكــاتــب 

بلغاريا ووريثتها املعا�سرة مدينة قازان. 

ــدء يــنــقــل املـــوؤلـــف قــ�ــســة اعــتــنــاق  بــدايــة ذي بـ

املـــوؤرخ  عــن   922 عــام  الإ�ــســالم  بلغاريا  فولغا 

ــاأن اأحــد  الــفــولــغــي بــلــغــاري يــعــقــوب نــوجــمــا بــ

الــبــالد  تــلــك  اإىل  املــ�ــســلــمــني و�ـــســـل  الـــتـــجـــار 

قــادمــا مــن مــديــنــة بـــخـــارى. وكـــان الــرجــل - 

على   - اآنـــذاك  امل�سلمني  التجار  مــرى  على 

جــانــب مــن الــعــلــم ومـــاهـــرا يف فــنــون الــطــب. 

كانا  وزوجــتــه  بلغاريا  فولغا  ملك  اأّن  وحــدث 

طريحي الفرا�س وقد اأ�سيبا مبر�س ع�سال. 

الأدويـــة، تقدم  واأمــام عجز الأطــبــاء وبطالن 

املليكني  عالج  يف  مقدرته  عن  ليعلن  التاجر 

للملك  فكان  دينه،  يعتنقا  اأن  �سريطة  ولكن 

ولأن  اأراد.  ما  للتاجر  وكان  ال�سفاء  وقرينته 

الــنــا�ــس عــلــى ديـــن مــلــوكــهــم، دان اأهـــل الــبــالد 

قاطبة بدين حممد. 

براغماتية  اعتبارات  ح�سبانه  يف  املوؤلف  ي�سع 

في�سري  اخلــطــرية،  التاريخية  اخلطوة  لهذه 

دعم  اإىل  بحاجة  كانت  بلغاريا  فولغا  اأّن  اإىل 

ــة  ــوريـ ــاع امـــباطـ ــمــ حــقــيــقــي لــلــتــ�ــســدي لأطــ

دولــة  وكــانــت  لها.  واملــجــاورة  الوا�سعة  اخلــزر 

الوقت  ذلــك  يف  الوحيدة  العبا�سية  اخلــالفــة 

وهكذا  العون.  ذلك  تقدمي  التي مب�ستطاعها 

وبغداد  بلغاريا  فولغا  بني  العالقات  تو�ّسعت 

امل�ساعدات  عن  ف�سال  لها،  احلماية  و�سمنت 

الثامن،  الــقــرن  يف  حــروبــهــم  لتمويل  املــاديــة 

ومد  الــعــرب  مــع  التجارة  فــوائــد  عــن  وف�سال 

الــعــربــيــة  الأ�ــــســــواق  اإىل  خـــطـــوط جتـــارتـــهـــم 

بلغاريا جنبا  فولغا  فازدهرت جتارة  الكبرية، 

تلك  العبا�سيني يف  نفوذ  ازديــاد  اإىل جنب مع 

الأ�سقاع. مع ذلك، وخالفا لكل هذه امل�سالح 

الدنيوية، ي�سدد املوؤلف على مت�سك اأهل فولغا 

مل  وباأّنهم  بها  ر�سوا  التي  بعقيدتهم  بلغاريا 

عن  ف�سال  بها  يقاي�سوا  اأو  عنها  ينحرفوا 

اأّنهم عر�سوا على جارتهم الكبرية رو�سيا عام 

الأخرية  ولكن  اإ�سالمية  دولة  ت�سبح  اأن   986

اختارت امل�سيحية بعد ذلك ب�سنتني.

ي�سوق  بلغاريا،  فولغا  تــراث  عــن  حديثه  ويف 
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الكاتب اأمثلة كثرية عن ال�سلة الوثيقة التي 

العربي،  الــ�ــســرق  بثقافة  الـــتاث  هــذا  جتمع 

يلتزم  التي  والقيم  بــالــعــادات  تــديــدا  ويــنــّوه 

بــهــا �ــســكــان مــديــنــة قـــازان الــرو�ــســيــة يف وقتنا 

احلا�سر. هاك مثاًل على الن�سو�س الرثائية 

ــتـــي دونـــــت يف الـــقـــرنـــني الـــثـــالـــث والـــرابـــع  الـ

اعتزاز  اأي�سا  وهــاك  الــعــربــي،  بــاحلــرف  ع�سر 

ن�سخة  اأكــب  بطبع  ف�سرعوا  بــالــقــراآن  النا�س 

اإىل  اأبعادها  وامــتــدت  كلغ   800 وزنها  بلغ  لــه، 

ناهيك  عــر�ــســاً،  مــتيــن طــوًل ومــت ون�سف 

ــار  عـــن �ــســفــائــح الـــذهـــب والــفــ�ــســة والأحــــجــ

الـــكـــرميـــة الـــتـــي ا�ــســتــخــدمــت يف �ــســنــاعــتــهــا، 

لها  و�ــســيــد  اإيــطــالــيــا،  يف  �سناعتها  متــت  وقــد 

احــتــفــال   2012 عـــام  ــازان  ــ قـ مــبــنــى خــا�ــس يف 

هناك  الإ�سالم.  بلغاريا  فولغا  اعتناق  بيوبيل 

العربية  للغة  تدين  التي  املــدن  اأ�سماء  اأي�سا 

كــمــديــنــة »بــريــاخــيــمــوف« الــتــي اأ�ــســ�ــســهــا خــان 

فا�ستدها  اإبرهيم؛  يدعى  بلغاريا  فولغا  من 

بداية  ف�سارت  لفظته  اإىل  الــرو�ــســي  الل�سان 

»برياخيموف«  اإىل  �سارت  ثم  »اإبراهيموف« 

وهذا  منها،  وكاأّنها  الرو�سية  اللغة  يف  لت�سكن 

تنغر�س يف  الأجنبية حينما  املفردات  هو حال 

اللغات احلية. 

   يف فــ�ــســل »اجلــــوامــــع... الإ�ـــســـالم كــواجــهــة 

يتحدث  الكتاب  ف�سول  اأكــب  وهــو  للمدينة« 

الــكــاتــب عــن تــاريــخ املــعــمــار، ويــعــنّي اجلــوامــع 

ــة قــــــــازان الـــتـــتيـــة  ــنـ الأحــــــــد عـــ�ـــســـر يف مـــديـ

والفني  التاريخي  لتق�سيه  و�سواهد  كاأمثلة 

كــل جامع  اإنــ�ــســاء  عــن ظـــروف  هـــذا. يحدثنا 

ــل ازدهـــــــاره ومــتــوقــفــا  ــراحـ مــنــهــا، مــتــتــبــعــا مـ

ــه، كــمــا يــخــبنــا عن  عــنــد مــنــا�ــســبــات اإغــــالقــ

ــازات  ــ والإجنـ لــهــا  الــتــابــعــة  التعليمية  املــراكــز 

ــعـــدد اأ�ـــســـمـــاء الــنــا�ــســطــني  ــا ويـ ــهـ الـــتـــي اأحـــرزتـ

الإ�ـــســـالمـــيـــني يف املــنــطــقــة، خــا�ــســا بــالــذكــر 

�سيغابو  واملــتــ�ــســوف  وامل�ست�سرق  الفيل�سوف 

يـــبز    .)1889-1818( ــاين  ــارجــ مــ الــــديــــن 

الــكــاتــب خـــوا�ـــس كـــل جــامــع مــنــهــا، بــيــد اأنـــه 

يحمله  ملا  الأبي�س  اجلامع  اأمام  اأكث  يتمهل 

من خا�سية تتعلق بطرازه املعماري من جهة 

وبالزمن الذي �سيد فيه والرمزية التي اأريد 

له اأن يكت�سبها من جهة اأخرى. يقول الكاتب 

عــن هــذا اجلــامــع اجلميل والــبــارز فــوق ربــوة 

قــازان:  التتية  العا�سمة  قلب  مــن  عظيمة 

»يــ�ــســح لــنــا الــقــول اإن هــذا اجلــامــع قــد جمع 

وخا�سية  عموما  احلديث  الع�سر  خ�سائ�س 

من  الأول  للن�سف  الــديــنــي  الــتــتي  املــعــمــار 

اإّنــه  اخل�سو�س.  وجــه  على  الع�سرين  الــقــرن 

اجلامع وامل�سجد الوحيد الذي بني يف العهد 

قد  ال�سوفيتية  ال�سلطة  اأن  ومــع  ال�سوفيتي. 

ــان يف بــدايــة  انــتــهــجــت خــطــا مــعــار�ــســا لـــالأديـ

بيد  الأرثوذك�سية،  الكنائ�س  وهدمت  حكمها، 

الدينية  الأمــاكــن  حيال  بحذر  ت�سرفت  اأنها 

اأّن ذلك كان جزءا  لالأقليات القومية. ويبدو 

املتاخمة  املناطق  جلــذب  ا�ستاتيجيتها  مــن 

لمــباطــوريــتــهــا. �ــســيــد اجلــامــع بــني اأعــــوام 

األفية  يــوافــق  الـــذي  الــتــاريــخ   ،1924 و   1922

دخول الإ�سالم اإىل هذه الأر�س. وقد مت بناوؤه 

يدل  مــا  امل�سلمني،  مــن  املتبعني  اأمـــوال  مــن 

بني  املحليني.  لالأهايل  الديني  احلنني  على 

مدخله  على  مباأذنة  الأحمر  بالآجر  اجلامع 

ــابــــان، وميــثــل  ــوق �ــســفــة بـــحـــرية قــ الــــواقــــع فــ

ــودرن(،  ــ ــراًزا قــومــيــا حــديــثــا )مــ ــ مبــجــمــلــه طــ

مــتــطــوًرا عـــن الـــطـــراز املــعــمــاري الإ�ــســالمــي 

العربي  النموذج  فيه  يت�سافر  الــذي  القدمي 

 .)90 واملوريتاين للقرون الو�سطى« )�س 

بجمعه  بلغاريا«  فولغا  »اأ�ــســرار  كــتــاب  يتميز 

و�سبه  الـــنـــادرة  واملــ�ــســادر  الآراء  مــن  الــكــثــري 

املن�سية التي تدل على موقع فولغا بلغاريا يف 

الذي  الثقايف  وموروثها  الإن�سانية  احل�سارة 

ومن  الــيــوم.  التتية  قــازان  �سكان  بــه  يتمتع 

ــا املــوؤلــف مــا �سجله  ــوال الــتــي اأوردهــ بــني الأقــ

�سوليفيوف  �سريغي  الــرو�ــس  املــوؤرخــني  كبري 

»يف  يقول:  حيث  بلغاريا  فولغا  ثقافة  حق  يف 

ذلك الزمان، حني مل ي�سرع ال�ساليف الرو�سي 

الفولغي  كان  بعد،  امل�سيحية  كنائ�سه  بناء  يف 

بلغاري ي�ستمع اإىل القراآن على �سفاف نهري 

الفولغا وكاما« )�س 76(.

يتخذ املــوؤلــف مــوقــًفــا مــوؤيــًدا مــن اأطــروحــات 

املـــــــوؤرخ الــ�ــســوفــيــتــي مــيــخــائــيــل خـــوديـــاكـــوف 

الـــقـــائـــلـــة بـــــاأن تـــت قــــــازان كـــانـــوا يــتــمــتــعــون 

حا�سنة  اإىل  دخــولــهــم  قبل  مــتــطــورة  بثقافة 

اإن  بل  طويل،  بوقت  الرو�سية  الإمباطورية 

�سرًرا  بثقافتهم  اأحلقت  )التوي�س(  �سيا�سة 

املنهج  كارثية  على  الكاتب  وي�سدد  ملحوًظا. 

العلمي التاريخي يف هذا الجتاه حيث يقول: 

ال�سلطة  دعاية  �سحية  خودياكوف  وقع  »لقد 

التي اأعدمته بتهمة معاداة ال�سعب ال�سوفيتي، 

بعد ع�سرين عاما من  النظر يف تهمته  ليعاد 

العلمية  اأعماله  زالــت  ما  ذلك  ومع  اإعــدامــه. 

حيث  املكتبات،  رفــوف  عن  وُمبعدة  حمظورة 

التاريخي  العلم  مع  تتما�سى  ل  نظرياته  اإّن 

الر�سمي الذي مل يعرف وقتذاك األوانا �سوى 

الأبي�س والأ�سود« )�س 56(.

زاويــة  يف  كتابه  ح�سر  يف  الكاتب  يــرغــب  مل   

ثقافية تاريخية وحيدة )واإن بقي املنت مكر�سا 

لــهــذه الـــزاويـــة( فــاأخــذ يــ�ــســوق مــقــولتــه عن 

ال�ساأن ال�سيا�سي الذي بداأ يتفاعل مع الو�سع 

باملزاج  يتعلق  فيما  �سيما  ل  الــراهــن،  العاملي 

الفكر  اأّن  املــوؤلــف  ويعتقد  املــتــطــرف.  الديني 

القوقاز  يف  حم�سوًرا  يعد  مل  املت�سدد  الديني 

ومتح�سنا بجبالها اأذ اأخذ يت�سلل اإىل �سفاف 

اجلمهوريات  يف  مظاهر  لــه  ويتخذ  الفولغا 

امل�سلمة الواقعة على �سفافه، وباأّن ما يتوارد 

ــوادر  ــ ــن ب ــتــان وبــ�ــســكــرييــا مـ ــوم يف تــت�ــس ــيـ الـ

و�سط  اإىل  جيو�سيا�سية  قفزة  يّعد  متطرفة 

التب�سريية  احلــركــة  ي�سبه  مــا  هناك  رو�ــســيــا. 

بني اأو�ساط ال�سبيبة ودفعهم للت�سدد، وهوؤلء 

من طينة رقيقة قابلة للت�سكل. وهناك خطر 

املجتمعي.  وال�سلم  للتوازن  املدمر  الطائفية 

املتطرفة  الأفــكــار  �سلطة  من  الكاتب  وُيــحــّذر 

ير�سد  اأّنــه  كما  الأديــان،  على متمع متعدد 

يكن  مل  دينيا  منزعا  اتخذت  اإجرامية  وقائع 

له وجود يف جمهوريات نهر الفولغا الرو�سية.  

يف اخلتام، وبعد اأن التم�س الكاتب وال�سحفي 

»اأ�سرار  كتابه  يف  �سوبرينينكو  يوري  الرو�سي 

فولغا بلغاريا« نهجه اخلا�س لفك اأ�سرار تلك 

البالد العريقة، وبرغم ابتعاده عن مو�سوعه 

خامت  وا�ستبداله  ذاك،  اأو  املــقــدار  بهذا  العام 

الزاوية  تبقى  ال�سيا�سية،  بف�سو�س  التاريخ 

اأخل�س  التي  الكتاب،  واإ�ساءة يف  الأكث كرما 

بحما�سته  لها  واأح�سن  بعاطفته  الكاتب  لها 

ــمـــه خلــطــوط  ــسـ ــة، هــــي زاويــــــــة ر�ـ ــيـ ــفـ ــيـ ــاألـ ــتـ الـ

الفولغا  منطقة  يف  العربية  ال�سرقية  النفوذ 

بالآثار  والأ�سيل  البالغ  واهتمامه  الرو�سية، 

والقيم الإن�سانية الإ�سالمية يف تلك الأ�سقاع 

العظيمة.

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

اأ�سرار فولغا بلغاريا. الكتاب: 

�سوبرينينكو.  املوؤلف: يوري 

.2016 النا�سر: دار ن�سر »فيت�سي«/ مو�سكو 

الرو�سية.  اللغة: 

224 �سفحة. عدد ال�سفحات: 

*  كاتب ُعماين
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الموجة الثالثة من االحتجاج والثورة في الشرق األوسط

لـ “إيلى فوده” و”أوين وينكلر”

أميرة سامي *
يف دي�شمرب عام 2010 قام �شاب تون�شي يدعى حممد البوعزيزي باإحراق نف�شه احتجاجا على االأو�شاع املرتدية، ومنها انت�شار البطالة، وهذا العمل اأحدث �شجة 

ثورية يف اأنحاء الوطن العربي فاأدى اإىل �شقوط اأنظمة احلكم يف تون�س وليبيا وم�شر واليمن، كما انت�شرت االأفكار الثورية يف معظم البالد العربية وهذه االأحداث 

وكانت  االأوىل  العاملية  احلرب  خالل  العثمانية  االإمرباطورية  �شقوط  بعد  العربية  املنطقة  يف  ال�شحوة  من  الثالثة  املوجة  وتعترب  العربي،  الربيع  عليها  اأطلق 

االآمال معلقة يف تلك الدول على نيل حريتها وكانت النتائج خميبة لالآمال لديها، كذلك االأمر بعد الربيع العربي حيث ف�شلت الثورات يف اأهدافها، وعمت الفو�شى، 

وعدم اال�شتقرار يف تلك البالد، كما انت�شرت اجلماعات االإرهابية اجلهادية، وقد يختلف الو�شع يف تون�س؛ حيث ظهرت بع�س عالمات الدميقراطية لكن االأزمة 

االقت�شادية التي متر بها تهدد اال�شتقرار ال�شيا�شي، ويعترب هذا الكتاب اأول درا�شة تر�شد تلك اال�شطرابات التي حدثت خالل ثورات الربيع العربي.

موؤلفا الكتاب البوفي�سور אלי פודה اإيلي فودة وهو 

حما�سر  اأو�سطية،  وال�سرق  الإ�سالمية  اجلمعية  رئي�س 

يف الــدرا�ــســات الإ�ــســالمــيــة والــ�ــســرق الأو�ــســط يف اجلامعة 

الإ�ــســرائــيــلــي  »املــعــهــد  מיתווים  يف  وعــ�ــســو  الـــعـــبيـــة، 

بن�سر وترير ع�سرة  قام  الإقليمية«،  لل�سيا�سة اخلارجية 

كــتــب واأكــــث مــن �ــســبــعــني مــقــالــة حـــول الــ�ــســرق الأو�ــســط 

والبوفي�سور  العربية،  الإ�سرائيلية  والعالقات  احلديث 

تاريخ  وينكلر وهو حما�سر يف ق�سم  اأويــن  וינקלר  און 
ــام بــنــ�ــســر وتــريــر  ــســـط يف جــامــعــة حــيــفــا، قـ الــ�ــســرق الأو�ـ

ثمانية كتب وخم�سني مقالة يف مال التاريخ القت�سادي 

والدميغرايف يف ال�سرق الأو�سط.

قدما يف كتاب ”הגל השלישי: מחאה ומהפכה 

במזרח התיכון املوجة الثالثة من الحتجاج والثورة 
يف ال�سرق الأو�سط« الظواهر التي ج�سدت العامل العربي 

2010م فــ�ــســاعــدا، وكــانــت عــبــارة عن  مــنــذ ديــ�ــســمــب عـــام 

مموعة من اأحداث متنوعة ببع�س الأنظمة ال�ستبدادية 

كانت )نفعية اأو اأ�سولية( تتوافق ب�سورة وا�سعة يف الآراء 

)ال�سرر(  الإ�سابة  من  حم�سنة  لكونها  ال�ستقرار  على 

الأقل كان تديا خطريا، كما هو احلال  الداخلي، وعلى 

العامل  يف  القبيل  هــذا  مــن  �سيء  هناك  يكن  مل  الــ�ــســوري 

العربي يف املا�سي.

العربية  البلدان  يف  احلكم  اأنظمة  كل  يف  ذلك  حدث  وقد 

الـــتـــي وقـــعـــت بــ�ــســبــب النـــقـــالبـــات الــعــ�ــســكــريــة اأو اأ�ــســبــح 

الأفــراد  من  مموعات  بني  عنيفا  ال�سلطة  على  ال�سراع 

الع�سكريني، ومل يخطر على البال اأن يتم تغيري احلكومة 

بــطــريــقــة دميــقــراطــيــة، اأو ا�ــســتــجــابــة ملــظــاهــرات حــا�ــســدة 

تطالب باإزالة النظام القائم.

العمليات  اأنه عندما حدثت  اأهمية كبرية،  وهذا الأمر ذو 

الــقــرن  مــن  الت�سعينيات  يف  املـــدى  بــعــيــدة  الــدميــقــراطــيــة 

اأوروبا ال�سرقية والو�سطى، واأمريكا الالتينية،  املا�سي يف 

اأفــريــقــيــا جــنــوب الــ�ــســحــراء وجــنــوب �ــســرق اآ�ــســيــا، مل تكن 

اأي مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة قـــد �ــســهــدت عــمــلــيــات مــاثــلــة 

“מלמעלה من  مــدفــوعــة  الــدميــقــراطــيــة  كــانــت  حــيــث 

واحلركات  غوربات�سوف،  גורבצ’וב  نظام  مثل  اأعــلــى«، 

اأو  بولندا  يف  كانت  كما  الدميقراطية  اأجــل  من  ال�سعبية 

بني  ال�سائد  العــتــقــاد  الــوقــت  نف�س  يف  ت�سيكو�سلوفاكيا، 

العربي  العامل  اأّن  �سواء  حد  على  وال�سيا�سيني  الباحثني 

اإر�ــســاء  عمليات  فيها  تطبق  اأن  ينبغي  ول  مــتــلــف،  هــو 

كـــان خــطــاأ  الــنــهــج  هـــذا  اأّن  الآن  اتــ�ــســح  الــدميــقــراطــيــة، 

متلفا  كان  العربي«  الزمني  اجلــدول   « اأن  اإل  جوهريا؛ 

اإىل حد ما.

وعلى الرغم من ال�سعور باأن ال�سطرابات قد اأحاطت كل 

العامل العربي، وهذا الكالم غري �سحيح، فالثورات �سكلت 

تديا لل�سلطات وتغيري النظام يف بلدان قليلة فقط، من 

العربية  باللغة  الناطقة  الــبــلــدان  مــن  ع�سر  ثمانية  بــني 

القدمي« فقط يف  המשטר הישן نظام احلكم  انهار« 

اأربع دول، بينما نظام الأ�سد يف �سوريا ل يزالون يتقاتلون 

حتى كتابة هذه ال�سطور، وبنجاح كبري على حياته.

الأنــظــمــة الــتــي حــدثــت فيها الـــثـــورات كــانــت جــمــهــوريــات 

جــاءوا  الــذيــن  اجلي�س  �سباط  عليها  �سيطر  ا�ستبدادية 

تولوا  ذلــك  وبعد  الع�سكري،  النــقــالب  عب  ال�سلطة  اإىل 

احلــكــم، ومـــع ذلـــك مل تــكــن هــنــاك املــظــاهــرات احلــا�ــســدة 

)املغرب  التقليدية  احلاكمة  امللكية  الأنــظــمــة  مــن  اأي  يف 

)ما  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية  واململكة  والأردن 

ال�سكان،  غالبية  ال�سيعة  بني  التوتر  حيث  البحرين،  عدا 

للمظاهرات  الرئي�سي  ال�سبب  ال�سنية«  »املالكة  والأ�ــســرة 

ال�سغب(. واأعمال 

ن�سرح  اأن  امل�ستحيل  اأ�ــســبــاب هــذا الخــتــالف؟ مــن  مــا هــي 

ــبــاب قــابــلــة لــلــقــيــا�ــس الــكــمــي )الــو�ــســع املــــايل، الــنــاجت  اأ�ــس

القومي الإجمايل للفرد الواحد، وما اإىل ذلك(، فاململكة 

املغرب  لكن  حقا،  غنية  اخلليج  ودول  ال�سعودية  العربية 

بــدرجــة  هـــذا  تف�سري  وم�ستحيل  هــكــذا،  لي�ستا  والأردن 

يتم  املدنية  فاحلقوق  ما،  حد  اإىل  احلقوق(  )قمع  قمعية 

منعها يف اململكة العربية ال�سعودية واأكث بكثري من ذلك 

من قمع احلقوق يف م�سر اأيام مبارك، ويف تون�س اأيام زين 

العابدين بن علي حيث كانت حرية التعبري اأكث ما هو 

كائن عليه يف �سوريا، على �سبيل املثال.

بني  للفرق  اأخـــرى  تف�سريات  عــن  بحثا  هــنــاك  اأن  ات�سح 

اأو  بحكامها  واأطاحت  املظاهرات  فيها  وقعت  التي  الــدول 

هذه  فيها  تــدث  مل  التي  والــبــلــدان  الأنظمة  يف  الطعن 

اإىل  تفتقر  ال�ستبدادية  الع�سكرية  اجلمهوريات  الأمــور، 

مل  الحتجاجات  بــداأت  وعندما  ال�سرعية.  الأ�س�س  بع�س 

الغا�سمة،  القوة  على  فقط  تعتمد  اأن  ال�سلطات  ت�ستطع 

ولهذا مت القب�س على مبارك وبن علي والقذايف والأ�سد 

الوا�سعة  ال�سرعية  لديهم  لي�س  كحكام  املطاف  نهاية  يف 

على ال�سعب. واحلقيقة اأّن بع�سهم حاول اإن�ساء ال�ساللت 

الدين  �سعد  جعلت  التي  )الظاهرة  العهد  اأبــنــاءه  ليورث 

يق�سد  ג’ומלוכיה جملكية  مب�سمى  يدعوها  اإبراهيم 

و�سعه  جديد  واجلملكية تعبري  الوراثية  اجلمهورية  بها 

اجلمهورية  اجلمهوري اأو  النظام  يف  احلكم  توريث  حول 

امللكية لالإ�سارة اإىل عدم �سرعية هذه النظم.

من ناحية اأخرى تبني اأن الأنظمة امللكية التقليدية لالأ�سر 

جــذور  لــهــا  الــتــي  التقليدية  بال�سرعية  تتمتع  احلــاكــمــة 

والأردن  املــغــرب  املــالــكــة يف  الــعــائــالت  تعتب  ديــنــيــة، حيث 

الو�سي  ال�سعودية  العربية  واململكة  حممد  النبي  اأحفاد 

على الأماكن املقد�سة، والتظاهر �سد امللك الأردين يعني 

واحلكومة  ال�سيا�سة  و�سد  النبي،  �ساللة  �سد  التظاهر 

ورئي�س الوزراء، ولكن لي�س �سد امللك نف�سه، هذا ل يعني 

اإىل الأبـــد،  بــقــاء هــذه الأنــظــمــة امللكية عــلــى قــيــد احلــيــاة 

ملوجه  تتعر�س  الــدول  هذه  يجعل  مل  الــذي  ال�سبب  فكان 

ال�سيا�سية  الثقافة  يف  يرتكز  العربي  الربيع  احتجاجات 

كثريا  تختلف  التي  امللكية  لالأنظمة  ال�سرعية  والتقاليد 

ذلك  اإىل  ي�ساف  اأن  يجب  ال�ستبدادية،  اجلمهوريات  عن 

من  التخل�س  على  جــدا  ــادرة  قـ امللكية  الأنــظــمــة  هــذه  اأّن 

خالل  مــن  ب�سرعيتها  الإ�ــســرار  دون  لل�سلطة  املعار�سني 

اإىل  هذا  ويظهر  ال�ستبداد،  جمهوريات  من  ال�ستقطاب 

ي�ستثنى  ولكن  املغرب،  بــروزا يف  واأكــث  الأردن،  ما يف  حد 

اجلـــزائـــر مــن هـــذا الــتــ�ــســنــيــف فــهــي جــمــهــوريــة قــاعــدتــهــا 

خا�ست  وقــد  مــيــزة،  لها  الأ�سا�سية  والــبــيــانــات  ع�سكرية 

النتخابي  النت�سار  ب�سبب  دموية  اأهلية  حربا  اجلزائر 

الت�سعينيات. لالأحزاب الإ�سالمية يف 

جبهة  هــو  اجلــزائــر  يف  احلــاكــم  الع�سكري  املجل�س  فــكــان 

واحلــركــة  لال�ستعمار  املــعــاديــة  פל”ן  الــوطــنــي  التحرير 

بــهــالــة من  وتــتــمــتــع  اجلـــزائـــر،  ا�ــســتــقــالل  اإىل  اأدت  الــتــي 

رمز  واإمنــا  �سباط  طائفة  لي�ست  وهــي  الوطني  التحرير 
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والن�سر  الفرن�سي  ال�ستعمار  �سد  اجلزائرية  للمقاومة 

الوطني اجلزائري، واأخريا، اجلزائر قطاع النفط وا�سح 

اأنه واجهة لل�سلطة واأداة قوية يف �سكل العائدات النفطية 

تقق ال�ستقرار والقوة للحكم.

عــلــى املــ�ــســتــوى الــنــظــري قــ�ــســيــة الــ�ــســرعــيــة لــنــظــام معني 

الدقيق  الــتــعــريــف  تعيني  اأو  تــديــدهــا  ميــكــن  ل  مــعــقــدة 

�سواء من  املعرفة  لهذه  وفقا  ون�ساط  بوعي  يوؤ�س�س  الذي 

ل�سرعية  ال�ستئناف  خالل  من  اأو  التاأييد)الدعم(  خالل 

ميــكــن اأن تــنــ�ــســق بــ�ــســهــولــة تـــت �ــســغــط الأحــــــداث غري 

ومن  ال�ساحة  اإىل  جــدد  فاعلني  لــدخــول  ونــظــرا  املتوقعة 

الجتماعية  ال�سبكات  وتو�سعة  متديد  اأن  اأي�سا  الوا�سح 

يف  املكثفة  بالتغيريات  وي�سمح  التغيريات،  هذه  كل  يكثف 

التعديالت  هــذه  قطع  يتم  ل  الــزمــن،  مــن  ق�سرية  فــتة 

احلكام،  جانب  من  بقوة  لت�ستخدم  والإرادة  القدرات  من 

الأقــل  على  عنها  يتغا�سى  اأو  م�سروعة  تعتب  اأن  وميكن 

حال  اأي  على  و�سحاها،  ع�سية  بني  عنها  يتاجع  فرمبا 

ال�سطرابات  يف  رئي�سي  عامل  ال�سرعي  البعد  اأن  يبدو 

والتحولت احلا�سمة التي كانت يف العامل العربي، و�سوف 

يوا�سل لعب دور مهم يف التطورات امل�ستقبلية.

الــدرامــاتــيــكــيــة وال�سريعة يف  الــتــطــورات  اآخـــر مــن  جــانــب 

الآمــال  مــن  النتقال  اأو  الأمــل  خيبة  هــي  العربي  الــعــامل 

اأمــل عميقة من  اإىل خيبة  الــثــورات  بــدايــة  زرعــتــهــا  الــتــي 

التي  ــل  الأمـ اأجــــواء  ذكــر  الــيــوم  ال�سعب  تــطــويــرهــا، فمن 

امل�ستبدة  الأنظمة  انهارت  عندما   2011 عام  بداية  �سادت 

واحدة تلو الأخرى مثل اأحجار الدومينو، ويبدو اأن عهدا 

ويبني  باأكملها،  املنطقة  بتطويق  يبداأ  جديدا  دميقراطيا 

عليها لأول مرة يف التاريخ، ويعزز الأنظمة الدميقراطية.

»نــظــراً  الــعــربــي  الــربــيــع  הערבי  “האביב  م�سطلح 

من  م�ستوحاة  و�سياغته  تــاريــخــيــة،  عملية  اأنـــه  يــبــدو  ملــا 

بالطبع  تخلو  ومل  1848م،  عــام  الأوروبــيــة  ال�سعوب  ربيع 

والعامل  باملنطقة  ال�سيا�سية  اخلطابة  يف  �سواء  املقارنات 

اأوجــه  اإيــجــاد  اإىل  ت�سعى  الــتــي  الأكــادميــيــة،  والتحليالت 

يف  الدراماتيكية  التغيري  عمليات  يف  والــتــوازي  الت�سابه 

بني  اأو  الفرن�سية  الــثــورة  بــني  �ــســواء  ــي،  ــ الأوروبـ الــتــاريــخ 

الفتة  يف  ال�سرقية  اأوروبــا  يف  ال�سيوعية  الأنظمة  انهيار 

.1991-1989

ــل مع  ــ ــوات يف الأ�ـــســـا�ـــس مـــن مـــزج الأمـ تــنــبــع هـــذه اخلـــطـ

ع�سر  نتيجة  اأو  العاملية  النظرة  اأو  للفكر  التحتية  البنية 

احلتمية  التاريخ  يف  تــرى  والتي  التنوير«،  “הנאורות 
واأن  مكان  كل  يف  م�سابهة  الأر�ــس  ق�سرة  اأن  مبادئه  ومــن 

اإذا  حتى  واحــد  باجتاه  وا�سح  التاريخ  من  التحرر  م�سار 

املطاف،  نهاية  يف  يــاأتــي  �سوف  اأخــرى  اأو  منطقة  يف  اأبــطــاأ 

الأحــادي  الــراأي  وهــذا  ال�سيوعية  الأنظمة  تتفكك  عندما 

פוקוימה  פרנסיס  نظر  وجهة  هو  التاأثري  واملتعدد 

فــرانــ�ــســيــ�ــس فـــوكـــويـــامـــا الـــتـــي عـــب عــنــهــا يف كــتــابــه קץ 

ההיסטוריה نهاية التاريخ.
الــتــي حــدثــت يف مــيــدان  املـــظـــاهـــرات  اأّن  الــكــتــاب  يــو�ــســح 

التحرير و�سارك فيها ما يقرب من مليون ون�سف مليون 

م�سارك ما هي اإل مرد �سراب كبري لأن م�سر بلد �سا�سع 

تنا�سل  كانت  الأقلية  هذه  ولكن  مليون   90 من  اأكــث  بها 

الأ�سا�سية  املقاومة  وهــي  و�سوحا  اأكــث  �سياغة  اأجــل  من 

لــنــظــام مـــبـــارك، والــــذي كـــان الــقــا�ــســم املــ�ــســتك الــوحــيــد 

وهذه  �سواء،  حد  على  والإ�سالميني  العلمانيني  من  لكل 

اأثناء  امل�ستبدة  الأنظمة  ت�سقط  اأن  ا�ستطاعت  املجموعات 

املــظــاهــرات احلــا�ــســدة، وهـــذا مــا حـــدث بــالــفــعــل يف م�سر 

لن  والفعالة  املتما�سكة  الدميقراطية  اإقامة  لكن  وتون�س 

تاأخذ  مــا  غالبا  طويلة  عملية  فهي  ــدة  واحـ مــرة  يــحــدث 

املنظمات  ودعم  املوؤ�س�سات  اإن�ساء  اأجل  من  متعددة  �سنوات 

ال�سيا�سية. والأحزاب 

كان اأقوى منظمتني يف م�سر يف هذا التوقيت اجلي�س من 

الكتاب  ويذكر  اأخــرى  جهة  من  امل�سلمون  والإخــوان  جهة 

اإليها  ينظر  كان   » واحدة  يد  وال�سعب  »اجلي�س  اأن مقولة 

القمع  �سد  املــظــاهــرات  اأو  لالحتجاجات  دعــم  اأنــهــا  على 

دور  فهم  املــراقــبــني  مــن  العديد  يتمكن  ومل  الطغيان  اأو 

اإل  هاتني الهيئتني يف املجتمع امل�سري، فاجلي�س مل يكن 

اأ�سا�س النظام وتاريخيا كان اجلي�س امل�سري هو املعب عن 

اأوائل  اأيام »حممد على« يف  الهوية الوطنية امل�سرية منذ 

ويف  1973م،  حــرب  بعد  املــوؤكــد  ومــن  ع�سر،  التا�سع  القرن 

اأن �سعار » اجلي�س وال�سعب يد واحدة « تعب  هذا ال�سدد 

عن حقيقة عميقة منذ الأيام الأوىل للثورة، فكان وا�سحا 

على  عــالوة  املتظاهرين،  على  النار  يطلق  ل  اجلي�س  اأن 

عامال  جعلته  م�سر  على  الع�سكرية  الهيمنة  عقود  ذلــك 

امل�سري  فاإن اجلي�س  ولذلك  القت�سادي  املجال  رئي�سا يف 

ال�سيا�سي  الت�سامن  مــن  حمــوريــة  نقطة  �ــســوى  يكن  مل 

حيث جمع بني امل�سالح القت�سادية وال�سلطة ال�سيا�سية.

وينبغي الإ�سارة اإىل اأن مفهوم الدميقراطية عند جماعة 

�سيا�سة  يف  وانعك�س  واحــد  بعد  ذا  كــان  امل�سلمني  الإخـــوان 

اأن الدميقراطية  راأت  التي  مر�سي وت�سريحاته وجماعته 

باأغلبية  فــزنــا  لــقــد  الــ�ــســلــطــة«  اإىل  الــو�ــســول  فــقــط  تعني 

اإقامة  اإىل  ي�سعون  فكانوا  �سرعي«  به  نقوم  ما  كل  لذلك 

نظام من �ساأنه تكري�س احلكم ال�ستبدادي.

من  املع�سالت  هــذه  فهم  ميكن  الختالفات  هــذه  كل  مع 

ال�سرقية  اأوروبــا  يف  لالأنظمة  حدث  ما  اإىل  النظر  خالل 

الأنــظــمــة  هــذه  انــهــارت  فعندما  ال�سيوعية،  �ــســقــوط  بــعــد 

كانت نقطة انطالق تول دميقراطي ماثل.

العامل  التطورات يف  اأجل  التحليالت مهمة من  هذه 

املجتمع  مكونات  جميع  اأن  واحلقيقة  اليوم،  العربي 

م�سر  اأن  وال�سبب  �سعيفة  العربية  الــدول  يف  املــدين 

من  والثالثينيات  الع�سرينيات  يف  والــعــراق  و�سوريا 

القرن الع�سرين كانت ذات اأنظمة د�ستورية م�سللة.

البعيد  املــدى  على  العربي  الربيع  اأهمية  اأّن  ويبدو 

دول  يف  النظام  م�ستوى  على  الــواقــع  يف  نظرة  اإلــقــاء 

الــ�ــســرق الأو�ـــســـط بـــدل مــن تــغــيــري الــنــظــام، وقـــد مت 

ما  ملراقبة  الأو�سط  ال�سرق  يف  الدولة  نظام  ت�سميم 

احلــرب  بعد  والفرن�سي  البيطاين  ال�ستعمار  بعد 

التفكك  يــواجــه  الآن  الــنــظــام  وهـــذا  الأوىل،  العاملية 

يف كــل مــا كــان ي�سمى يف ذلــك الــوقــت »بـــالد الــ�ــســام« 

يف  والعراق  والأردن  ولبنان  �سوريا  يف  تاأ�س�ست  والتي 

من  النظام  هذا   )1916( بيكو  �سايك�س  اتفاقية  �سوء 

الأوروبــيــة  المبيالية  امل�سالح  يعك�س  التفاقيات 

اجلغرافيا  اأو  للتاريخ  اعتبار  اأي  دون  ر�سمت  الــتــي  

يعي�سون  الذين  لل�سكان  الديني  العرقي  التكوين  اأو 

ال�ستقالل  الــدول  هــذه  اكت�سبت  عندما  املنطقة،  يف 

ال�سيا�سي، كان من م�سلحة احلكام اأن يحددوا الو�سع 

الوحدة  اأيدولوجيا  �سعت  عندما  خ�سو�سا  الــراهــن 

التع�سفية،  بــيــكــو  �ــســايــكــ�ــس  حـــدود  لــتــجــاوز  الــعــربــيــة 

�سيتم  احلــدود  فتح  اإعـــادة  اأّن  للجميع  وا�سحا  وكــان 

פנדורה)�سندوق  תיבת  بــانــدورا  �سندوق  فتح 

بــانــدورا يف املــيــثــولــوجــيــا الإغـــريـــقـــيـــة، هـــو �ــســنــدوق 

الب�سرية  �سرور  كل  بوا�سطة باندورا يت�سمن  ُحمل 

مــن ج�سع، وغـــرور، وافـــتاء، وكــذب وح�سد، ووهــن، 

ووقاحة( لكن مل يهتم اأحد، وعندما هزت رياح الربيع 

يف  والبحث  احلــكــام  وو�ــســع  الــراهــن  الو�سع  العربي 

خريطة ال�سرق الأو�سط والنظام ال�سيا�سي الإقليمي 

يف  �سائدا  كــان  هــو  عما  متــامــا  متلفا  واقــعــا  �ستجد 

عربية  دولـــة  الــعــراق  تعد  مل  �ــســنــوات  فمنذ  املنطقة 

مــتــحــدة وتـــدهـــورت املــظــاهــرات يف �ــســوريــا اإىل حــرب 

وال�سودان  وليبيا  لبنان  يف  الأحداث  وتطورات  اأهلية 

واليمن وم�سر وظهر داع�س يف �سوريا والعراق.

الــطــابــع  ــل فــهــم  اأجـ ــر مــن  اآخـ بــعــدا  اأن ن�سيف  يــجــب 

العلمانية  م�ساألة  وهــو  املنطقة  يف  للتطورات  املعقد 

الــتــي تـــرى الــتــقــالــيــد الــ�ــســيــا�ــســيــة والــفــكــريــة للغرب 

مرتبطة  اأفكار  وهي  والتنوير  التعليم  علمانية  نتاج 

ال�سرق  لــواقــع  والليبالية  الدميقراطية  مبفاهيم 

البلدان  يف  فقط  لي�س  متلفة  �ــســورة  يف  الأو�ــســط 

املنطقة  يف  العربية  غــري  الــبــلــدان  يف  ولــكــن  العربية 

ــث مـــن قــرن  والإجــــــــراءات الــعــمــلــيــة الــعــلــمــانــيــة لأكــ

ال�ساه  فنظام  ال�ستبدادية  الأنظمة  مع  الزمان  من 

واأتــاتــورك يف تركيا، وزين  اإيــران )الأب والبـــن(،  يف 

ــارك يف مــ�ــســر،  ــبـ الــعــابــديــن بـــن عــلــى يف تــونــ�ــس، ومـ

�سوريا  الأ�ــســد يف  ونــظــام  الــعــراق،  و�ــســدام ح�سني يف 

اإىل فر�س الأنظمة العلمانية على  اأنظمة �سعت  كلها 

التقليدية. الدينية  املجتمعات 

-----------------------
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اليورو ومعركة األفكار
لماركوس برونيرمير وهارولد جيمس وجان بييرالنداو

محمد السالمي *
ا اإذا كان بو�شع االحتاد النقدي االأوروبي البقاء على قيد احلياة، وذلك نتيجة �شل�شلة من ال�شعوبات االقت�شادية التي واجهت  يت�شاءل املُراقبون الدوليون عمَّ

اليونان واأ�شبانيا واإيطاليا ودواًل اأخرى يف منطقة اليورو. ياأتي كتاب اليورو ومعركة االأفكار لُيبني اأنَّ امل�شكلة االأ�شا�شية مع اليورو تكمن يف االختالفات الفل�شفية 

بني البلدان املوؤ�ش�شة يف منطقة اليورو، وال �شيما بني اأملانيا وفرن�شا. حيث يناق�س املوؤلفون كيف اأنَّ امل�شاكل التي يواجهها اليورو دفعت دول االأع�شاء اإىل الرتكيز على 

اال�شتجابات الوطنية، ولي�س اجلماعية، القواعد ُمقابل ال�شلطة التقديرية، وامل�شوؤولية مقابل الت�شامن، والتخزين مقابل ال�شيولة، والتق�شف مقابل التحفيز. كما 

يظهر الكتاب كيف ميكن التوفيق بني هذه االختالفات ل�شمان بقاء اأوروبا. فالكتاب من تاأليف ماركو�س برونريمري »Markus K. Brunnermeier”، وهارولد 

جيم�س Harold” James”، وجان بيري النداو »Jean-Pierre Landau” . فماركو�س برونريمري هو اأ�شتاذ االقت�شاد يف جامعة برين�شتون ومدير مركز بنهامي 

واملدير  فرن�شا  لبنك  ال�شابق  النائب  هو  النداو  بيري  وجان  اجلامعة،  نف�س  يف  الدولية  وال�شوؤون  التاريخ  اأ�شتاذ  هو  جيم�س  هارولد  بينما  برين�شتون.  يف  للتمويل 

التنفيذي ل�شندوق النقد الدويل والبنك الدويل، وهو اأ�شتاذ م�شارك يف االقت�شاد والعلوم يف باري�س. 

ــة  ــيــ ــ ــان ــ الأمل ــد  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الـ اأنَّ  ــاب  ــتــ ــكــ الــ ــو  ــفــ ــوؤلــ مــ يــــــرى 

ــة بـــا�ـــســـم الـــلـــيـــبالـــيـــة املــرتــبــة  ــعــــروفــ الـــقـــدميـــة، واملــ

مـــوؤثـــرا  عـــامـــال  كـــانـــت   ،”Ordoliberalism”
حيث  كبري؛  �سيا�سي  تاأثري  لها  وكــان  اأملانيا  يف  بعمق 

اأن  وينبغي  عــام؛  ب�سكل  ت�ساغ  اأن  يجب  الــقــواعــد  اإن 

القوانني  هــذه  اإنــفــاذ  على  الــدولــة  ــراءات  اإجــ تقت�سر 

الــعــامــة مــثــل قــوانــني املــنــافــ�ــســة ومــكــافــحــة الحــتــكــار، 

خالفاً للناقد النم�ساوي فريدري�س هايك، الذي اأ�سر 

والقواعد.  للنظام  التلقائي  اخللق  على  فاأكث  اأكــث 

واأمــــا تــقــالــيــد عــ�ــســر مــا بــعــد احلــــرب فــاإنــهــا متــار�ــس 

وخا�سة  الأملـــان،  من  لكثري  جوهري  ب�سكل  بالتاأكيد 

ورمبا  الأملــاين  املركزي  البنك  يف  ال�سيا�سات  ل�سانعي 

املالية. كما متَّ متثيله ب�سكل وا�سح يف  اأي�ساً يف وزارة 

وغريها  فرانكفورت،  �سحيفة  يف  القت�ساد  �سفحات 

ــام 2009،  مــن الــ�ــســحــف الأملــانــيــة الـــكـــبى. فــمــنــذ عـ

ب�ساأن  قلقة  الكبرية  الأملــانــيــة  ال�سحف  هــذه  مــن  كــل 

اليورو.  اإنقاذ  تدابري  على  املتتبة  الأخالقية  الآثــار 

ال�سهرية  بعبارته  كينز  اأ�سماه  ما  متثل  التقاليد  هذه 

ال�سيا�سيني  التي جعلت  التدريجي لالأفكار«  »التعدي 

ــال املــوؤثــريــن »عــبــيــداً لــبــعــ�ــس القــتــ�ــســاديــني  ــرجـ والـ

اأن البنك املركزي  املنحدرين« على و�سف كينز، ومبا 

التاد  ت�سميم  يف  رئي�سية  م�ساهمة  له  كان  الأملــاين 

عن  يتكلمون  املعلقني  بع�س  فــاإن  الأوروبـــي،  النقدي 

اأوروبا«. »اإ�سفاء ال�سبغة ال�سرعية على 

على  ــاين  الأملـ القــتــ�ــســادي  الفكري  التقليد  يتمحور 

التكيز يف الأ�س�س القانونية والأخالقية وال�سيا�سية 

لــالأ�ــســواق احلـــرة والــتــي قــد تــقــود هــذه الــقــواعــد اإىل 

اأو تفاهمات م�ستاة. كما يتميز  اأو قوانني  معاهدات 

بت�سديد قوي على املُ�ساءلة بحيث اإّنها تتاج اإىل دفع 

ثمن الف�سل. واأي�ساً، ينبه هذا التقليد ملخاوف احتمال 

املالذ  مقر�س  اأن�سطة  عن  الناجم  الأخالقي  اخلطر 

حزمة  ب�سدة  ــان  الأملـ املــ�ــســوؤولــون  انتقد  حيث  الأخـــري 

ــايل الــتــي قــدمــهــا �ــســنــدوق الــنــقــد الـــدويل  الإنـــقـــاذ املـ

و1995،   1994 عــامــي  بــني  مــا  الــفــتة  يف  للمك�سيك 

وراأوا اأنَّ هذا الأمر ي�سجع بع�س الدول على ال�سلوك 

امل�ستقبلية.  الإنقاذ  عمليات  احتمالت  بزيادة  املتهور 

ال�سيا�سة  يف�سد  قد  الأخــري  املقر�س  عمل  من  القلق 

النقدية؛ لأن البنك املركزي يلتزم بالتعدد يف اإعطاء 

ــايل عــلــى ا�ــســتــقــرار  ــويــــة ل�ــســتــقــرار الــقــطــاع املــ الأولــ

باأن  الأملــاين  القت�سادي  التقليد  يــرى  كما  الأ�سعار. 

ال�سيا�سة  حلماية  �ــســارمــة  قــواعــد  اإىل  حــاجــة  هــنــاك 

النقدية من هيمنة ال�سيا�سة املالية، وذلك من خالل 

ال�سرائب،  زيــادة  دون  للنفقات  الدائم  امل�ستوى  رفــع 

حيث ميكن للحكومة اأن توؤثر على التدفقات احلالية 

وامل�ستقبلية للقاعدة النقدية، وبالتايل زيادة املخزون 

جتاه  �سارًما  نهًجا  تنتهج  فاأملانيا  وبــذلــك،  النقدي. 

الــذي  النهج  ــدة يف  رائـ اإنــهــا  ْيــن احلــكــومــي. حيث  الــدَّ

2009 الذي  اأوروبا، مع قانون عام  تقتحه الآن على 

يف   0.35 التـــادي  امل�ستوى  على  العجز  حــد  يفر�س 

يف   2016 واقــتاح  الإجــمــايل،  املحلي  الناجت  من  املئة 

يرى   .2020 عــام  بحلول  للدول  العجز  على  الق�ساء 

اأمــوال  النمو ل يتحقق عن طريق توفري  بــاأن  الأملــان 

واأن  هيكلية  بــاإ�ــســالحــات  ــا  واإمنــ اإ�ــســافــيــة،  مــــوارد  اأو 

م�ستقبلية. بفوائد  يكافاأ  التق�سف 

اأما التقليد الفرن�سي اجلديد فلم تكن جذوره عميقة 

العمليني  القــتــ�ــســاديــني  عــمــل  تــاأ�ــســل يف  بـــل  ــًدا،  ــ جـ

خدمة  نحو  موجهة  موؤ�س�سات  يف  تدريبهم  مت  الذين 

اإنــ�ــســاء فيلق اجلــ�ــســور والــطــرق يف عــام  الــدولــة، فــتــم 

1716. وكـــان الــقــ�ــســد الأ�ــســلــي مــن هـــذا الــفــيــلــق هو 

لكامل  الوطنية  الطرق  ل�سبكة  دقيقة  خرائط  عمل 

فرن�سا. وقد لحظ النقاد اأن املدار�س فخورة بجهلها 

احلــديــة  املنفعة  لتقليل  القــتــ�ــســاديــة  بــاملــبــادئ  الــتــام 

1946، مت و�سع  املال. يف عام  لراأ�س  الزمنية  والقيمة 

�سيما  )ول  الثقيلة  لل�سناعات  الأوىل  مونيت  خطة 

ال�ستثمار  خطط  يف  بــارز  ب�سكل  وظــهــرت  ال�سلب(، 

ب�سرعة  بالتزايد  مهوو�سة  احلكومة  وكانت  الوطنية. 

الإيــطــايل  الــتــحــدي  ودرء  الأملــــاين  ال�سلب  مــن  اأكـــب 

وقد  ال�سناعية.  اإ�ستاتيجيتها  يهدد  الــذي  اجلديد 

جان  فرن�سا  خلطة  الرئي�سي  املعماري  املهند�س  دعــا 

»ال�سيا�سة من  اإىل  بعد احلرب،  ما  مونيت يف مرحلة 

اأجل العظمة«، وراأى يف الواقع بع�س الآليات لتو�سيع 

الأوروبية  ال�سلب  �سناعة  على  الفرن�سية  ال�سيطرة 

اأعقاب  ملا بعد احلرب. ويف  باعتبارها مفتاًحا  القارية 

احلــــرب مــبــا�ــســرة، جـــرت مــنــاقــ�ــســة مــكــثــفــة لــلــتــاأمــيــم 

ال�سيا�سة  �سناع  يعتقد  حيث  الإنتاج.  لزيادة  كو�سيلة 

الك�ساد  جتنب  قد  ال�سوفياتي  التاد  اأنَّ  الفرن�سيون 

الكبري يف الثالثينات وفاز باحلرب ب�سبب التخطيط. 

اإثبات  على  مار�سال  خطة  مثل  مبادرات  �ساعدت  كما 

فــكــرة اأن الــتــخــطــيــط قـــد يــحــول الــهــيــكــل الــتــجــاري 

الأوروبي باأكمله. فتم اإن�ساء التاد الأوروبي للفحم 

القدمية  التقاليد  جوانب  وظلت  )اإك�سك(.  وال�سلب 

العملة  ا�ستقرار  باأن  القائلة  احلجة  واحد:  مال  يف 

هو هدف هام من اأهداف ال�سيا�سة العامة، واأن اعتماد 

وله  فيه،  مرغوب  دويل  ان�سباط  هو  الذهبي  املعيار 

نداء قوي.

القت�ساديني  معظم  ــاإنَّ  فـ اأملــانــيــا،  يف  احلـــال  هــو  كــمــا 

عن  كبري  حد  اإىل  ابتعدوا  قد  احلديثني  الفرن�سيني 

املخاوف التقليدية لكل من القت�ساديني الليباليني 

يف القرن التا�سع ع�سر وال�سيا�سة الفرن�سية يف مرحلة 

ــرب ومــرحــلــة الــتــخــطــيــط. والـــواقـــع اأن  مـــا بــعــد احلــ

يف  حا�سما  اإ�سهاما  قــدمــوا  الفرن�سيني  الأكــادميــيــني 

ذلك  على  يتتب  ومــا  الوقت  ات�ساق  ب�ساأن  الأدبــيــات 

وتوؤثر  �سحيح.  ب�سكل  القواعد  ل�سياغة  اأهمية  من 
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روؤى املا�سي على الطريقة التي ينظر بها الفرن�سيون 

اإىل القــتــ�ــســاد. حــيــث يــ�ــســكــو مــعــظــم القــتــ�ــســاديــني 

راأ�س  موؤلف  بيكيتي،  توما�س  فعل  كما   - الفرن�سيني 

باأن  والع�سرين  احلــادي  القرن  مبيعا يف  الأكــث  املــال 

العامل  يف  كبري  بــاحــتام  يحظون  ل  »القــتــ�ــســاديــني 

واملالية«.  ال�سيا�سية  النخب  اأو  والفكري  الأكــادميــي 

الليبالية اجلديدة.  الفرن�سيون  ال�سيا�سيون  وينتقد 

»اأوروبـــا  �ــســاركــوزي  نيكول�س  انــتــقــاد  يف  يظهر  وهـــذا 

اإن  مرارا  وقال  الكبرية«،  ال�سوق  �ساك�سونية،  الأجنلو 

مهمته هي تاأكيد قيم الإن�سانية الفرن�سية والأوروبية 

فــاإن  هنا  ومــن  الــــدويل.  القــتــ�ــســادي  للنظام  كبديل 

ورفع  القومية  النه�سة  اإىل  ينظر  الفرن�سي  التقليد 

ح�ساب  على  ولــوكــان  اأويل  ب�سكل  التناف�سية  الكفاءة 

القت�سادي. التنظري 

وميـــكـــن تــلــخــيــ�ــس الــتــقــلــيــد القـــتـــ�ـــســـادي الــفــرنــ�ــســي 

للعملية  تخ�سع  اأن  يــجــب  الــقــواعــد  اأن  يف  احلــديــث 

واأي�ساً،  ب�ساأنها.  التفاو�س  اإعــادة  وميكن  ال�سيا�سية 

تقييد  واأن  مــرنــة،  ا�ستجابة  الأزمــــات  اإدارة  تتطلب 

�سينظر  الــتــ�ــســرف والقـــتا�ـــس  حــريــة احلــكــومــة يف 

يجب  كما  للدميوقراطية.  م�سادة  عملية  اأنها  اإليها 

من  اأعم  اأهــداف  خلدمة  النقدية  ال�سيا�سة  ا�ستخدام 

الهتمام  مثل  )الت�سخم(،  الأ�سعار  ا�ستقرار  مــرد 

العظيم  الك�ساد  درو�ـــس  ت�سمل  القــتــ�ــســادي.  بالنمو 

اأن  ينبغي  الدولية  الخــتــاللت  مع  التكيف  اأن  مبداأ 

لديها  التي  البلدان  قيام  مع  متناظرة،  ب�سورة  يتم 

الفرن�سي  القــتــ�ــســادي  التقليد  يــرى  كــمــا  فــوائــ�ــس. 

املرجح  من  متعددة،  تــوازنــات  وجــود  اإمكانية  مع  اأنــه 

اإدامــة  اإىل  للحا�سر  �سار  غري  م�سار  اختيار  يــوؤدي  اأن 

عوائق النمو بدًل من اإزالتها.

وهذا التقليد يظهر جلياً حني وقعت اأملانيا �سد حزم 

املذاهب  �سد  فرن�سا  وقعت  املقابل  يف  الــيــورو،  اإنــقــاذ 

2010، وقع  التق�سف. ويف عام  �سيا�سات  الأملانية و�سد 

بيانا  الفرن�سيني  القــتــ�ــســاديــني  مــن   700 مــن  اأكـــث 

اقت�سادية  »ا�ستاتيجية  ب�ساأن  وا�سع  نطاق  على  ن�سر 

»ال�ستفزازات  يهاجمون  لأوروبــا،  بديلة«  واجتماعية 

الليبالية اجلديدة. الكاذبة« للعقيدة  القت�سادية 

الذي  القت�سادي  التفكري  اأبعاد  من  اآخــر  بعد  وثمة 

اختالفا  والفرن�سية  الأملانية  الفل�سفات  فيه  تختلف 

الدولية، ول  العالقات القت�سادية  األ وهو  ملحوظا 

احلــدود.  عب  املــال  راأ�ــس  بتدفقات  يتعلق  فيما  �سيما 

التي  املفاو�سات  خــالل  اخلــالفــات  هــذه  اندلعت  وقــد 

عام  يف  ما�ستيخت  معاهدة  على  الت�سديق  �سبقت 

اإىل  تــدعــو  الأملــانــيــة  القــتــ�ــســاديــة  فالفل�سفة   .1992

راأ�س  اأ�سواق  وفتح  العادلة،  واملناف�سة  احلرة  التجارة 

ــتـــبت الــ�ــســوابــط الــراأ�ــســمــالــيــة  املــــال الـــدولـــيـــة. واعـ

هذه  اأن  كما  ال�سيا�سي.  ال�سغط  اإىل  ودعــت  تع�سفية، 

يف  حـــرة  الــ�ــســرف  اأ�ــســعــار  تــكــون  اأن  تف�سل  الفل�سفة 

�سرورية  من�سقة  تــدخــالت  توجد  ل  حيث  التحرك، 

ــلـــي. وعــلــى  ــســـدمـــات القـــتـــ�ـــســـاد الـــكـ لــلــتــعــامــل مــــع �ـ

اأقــرب  الفرن�سية  الفل�سفة  فـــاإن  ذلـــك،  مــن  النقي�س 

بكثري اإىل املوقف الكينزي الأ�سلي والذي تطور كرد 

فــعــل عــلــى الــكــ�ــســاد الــكــبــري لأ�ــســعــار الــ�ــســرف الثابتة، 

متعدد  التكيف  وتعزيز  املــال،  راأ�ــس  تدفقات  ومراقبة 

البلدان  يف  الت�سخم  �سيا�سات  طريق  عــن  الأطـــراف 

الدويل،  الكلي  القت�ساد  ملثلث  نظرنا  فلو  الفائ�سة. 

�سعر  لها  يكون  اأن  دولــة  اأيــة  لقت�ساد  ميكن  ل  فــاإنــه 

ي�سمح  واأن  م�ستقلة،  نقدية  و�سيا�سة  ثــابــت،  �ــســرف 

حيث  نف�سه؛  الوقت  يف  بحرية  بالتدفق  املــال  لــراأ�ــس 

يجب اخــتــيــار اثــنــني مــن اأ�ــســل ثــالثــة. وهـــذا اخليار 

مع  التكيف  على  القت�ساد  قدرة  على  عميقة  اآثــار  له 

الفل�سفات  املعاك�سة. تختلف  الكلي  �سدمات القت�ساد 

جتاه  مواقفها  يف  ملحوظ  ب�سكل  والفرن�سية  الأملانية 

ا�ــســتــ�ــســواب تــدفــقــات روؤو�ــــس الأمـــــوال وكــيــف ينبغي 

عن  املرتبطة  تلك  وخــا�ــســة  املختلفة،  لــالقــتــ�ــســادات 

لل�سدمات  ت�ستجيب  اأن  الــ�ــســرف،  �سعر  اآلــيــة  طريق 

غــري املــتــمــاثــلــة. فـــالأملـــان اخـــتـــاروا جــانــب الــتــحــكــم يف 

اأ�سعار  الفرن�سيون  ف�سل  حني  يف  النقدية،  ال�سيا�سة 

ال�سرف الثابتة. ومن الناحية العملية، هناك درجات 

الثابت،  ال�سرف  �سعر  بنظام  اللــتــزام  مــن  متفاوتة 

ــس املـــال  ــ وبـــدرجـــات مــتــفــاوتــة مـــن النــفــتــاح عــلــى راأ�ـ

الذاتي  ال�ستقالل  مــن  متفاوتة  وبــدرجــات  الـــدويل، 

النقدية.  لل�سيا�سة 

1914(، ظــهــر مــعــيــار الــذهــب  مــا بــني عـــامـــي)1880- 

النقود  �سرف  مت  بحيث  ال�سرف  عملية  يف  كو�سيط 

دولة  اإىل  تويلة  ثم  ومــن  الذهب  معدن  هيئة  على 

امل�ستلمة  الدولة  عملة  هيئة  على  �سرفه  ليتم  اأخرى 

هذا  مــن  حمـــددة  قيمة  عملة  لكل  اإن  حيث  لــلــذهــب، 

ــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، اجــتــمــعــت كل  املــعــدن. بــعــد احلـ

وفرن�سا  وبريطانيا  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 

وغريها من الدول يف فندق بريتون وودز يف العا�سمة 

ملعيار  خالفا  العاملي  املايل  النظام  لتحديد  وا�سنطن 

با�سم  والتي عرفت  التفاقية  توقيع  وقد مت  الذهب، 

جميع  ربــط  هــي  التفاقية  بــنــود  اأهــم  وودز.  بريتون 

العمالت بــالــدولر الأمــريــكــي والــذي ل يــزال بــدوره 

بالدولر  تتفظ  الــدول  اإن  حيث  الذهب،  على  ثابتاً 

اأقرب  النظام  هذا  وكــان  الذهب.  من  بــدًل  الأمريكي 

لكن  الأملــاين.  الأعلى  املثل  من  اأكــث  الفرن�سيني  اإىل 

فرن�سا مل يعجبها اعتمادها على الدولر.

وقد �سمح نظام بريتون وودز باإعادة التنظيم يف بع�س 

اأي نظام  يــزال، كما هو احلــال يف  الأحــيــان، ولكنه ل 

التكيف.  مب�سكلة  الأفق  يف  يلوح  ال�سرف  ل�سعر  ثابت 

الالحقة  املراحل  يف  خا�س  ب�سكل  التوترات  وازدادت 

ال�ستينيات،  اأواخر  يف  خا�سة  وودز،  بريتون  نظام  من 

حيث عززت اأملانيا ب�سكل متزايد فوائ�س التجارة التي 

تكاليف  احتواء  عن  ف�سال  الإنتاجية  مكا�سب  تعك�س 

الأجور من خالل نهج تعاوين لتحديد الأجور. ولكن 

املركزي  البنك  قبل  من  قبول  تلَق  مل  ال�سيا�سة  هذه 

البديل  هــذا  وكــان  الت�سخم.   ب�سبب  وذالــك  الأملـــاين 

لأنه  الفرن�سية  ال�سيا�سية  للنخبة  اأي�ساً  جــذاب  غري 

النــتــخــابــات. ويف  عـــدم �سعبية  الــنــمــو ويــ�ــســمــن  قــيــد 

1971، انهار نظام بريتون وودز؛ فاإنه بب�ساطة  اأواخر 

التكيف.  مــع  للتعامل  مــوثــوقــة  طــريــقــة  يت�سمن  ل 

يتحرك  العاملي  ال�سرف  �سعر  نظام  بــداأ  ذلــك،  وبعد 

على  يعتمد  والــذي  الأملــاين  النموذج  من  جــدا  قريبا 

تدفقات راأ�س املال احلرة واأ�سعار ال�سرف العائمة. 

العملة  اإنــ�ــســاء  حـــول  تــاريــخــيــا  ت�سل�سال  الــكــتــاب  قـــدم 

التكامل  لتحقيق  الأوروبـــيـــة  الــبــلــدان  بــني  املــوحــدة 

املــجــتــمــعــي. فــلــو نــظــرنــا اإىل الــدولــتــني املــوؤ�ــســ�ــســتــني 

ــي )اأملــانــيــا وفــرنــ�ــســا(، فــاإن الفل�سفة  لــالتــاد الأوروبــ

القــتــ�ــســاديــة الأملــانــيــة تــعــتــب الـــ�ـــســـادرات الــ�ــســافــيــة 

مقيا�سا للقدرة التناف�سية واإ�سارة اإىل ال�سحة والقوة 

املرنة  ال�سرف  اأ�سعار  الأملان  يف�سل  كما  القت�سادية. 

ــس مـــال مــفــتــوحــة. يف  يف بــيــئــة دولــيــة ذات اأ�ـــســـواق راأ�ــ

الفرن�سية،  القت�سادية  للتقاليد  بالن�سبة  املــقــابــل، 

فاإن ال�سادرات املرتفعة جدا لي�ست دليال على القوة، 

واإمنا هي موؤ�سر على تطبيق مبداأ افقار اجلار مقابل 

الفرن�سية  الــتــقــالــيــد  تنظر  كــمــا  الــتــجــاريــة.  الــنــزعــة 

الـــدويل متعدد الأقــطــاب،  الــنــقــدي  الــنــظــام  يــكــون  اأن 

الإدارة  لل�سيا�سات  الفعال  التن�سيق  ي�سمل  اأن  وينبغي 

الن�سطة لتدفقات روؤو�س الأموال لتحقيق ال�ستقرار 

الثابتة  ال�سرف  اأ�سعار  ال�سرف.  اأ�سعار  تــركــات  يف 

فر�س  على  الـــدول  لــقــدرة  فيه  مــرغــوب  انعكا�س  هــي 

الن�سباط يف الأ�سواق الغري من�سبطة.

كــتــاب الــيــورو ومــعــركــة الأفــكــار هــو بــحــد ذاتـــه اإجنــاز 

تاريخ  اإىل  رحلة  يف  الكتاب  يقودنا  لالإعجاب.  مثري 

من الروؤى الأملانية والفرن�سية وكيف مت بناء التاد 

دقيقا  تليال  يقدم  الأوروبــي.  والنقدي  القت�سادي 

ــائــــزه. ومـــا يجعل  لـــالتـــاد املــ�ــســريف الأوروبـــــــي وركــ

الكتاب مثريا لالهتمام هو اأن موؤلفي الكتاب اأتوا من 

املفكرين  ا�ستح�سان  الكتاب  لقــى  متلفة.  خلفيات 

اأن  منه  ويتوقع  �سواء،  على حد  والقراء  القت�سادين 

يكون الكتاب القت�سادي الأول لهذا العام. 

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

ا�سم الكتاب:  اليورو ومعركة الأفكار

مــوؤلــفــو الــكــتــاب: مــاركــو�ــس بـــرونـــريمـــري، وهـــارولـــد 

جيم�س، وجان بيري لنداو.

Princeton University Press :النا�سر

2016 �سنة الن�سر: �سبتمب، 

الإجنليزية. اللغة: 

448 عدد ال�سفحات: 

*  كاتب ُعماين
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سجن النسوية: نحو فكر إسالمي مناهض 
لالستعمار لسيرين أدلبي

إغناثيو فيراندو *
ا�شتلهاما من التيارات الفكرية املناه�شة لال�شتعمار التي تطورت يف ال�شنوات االأخرية يف اأمريكا الالتينية على يد املُفكر البويرتوريكي رامون غرو�شفوغل واأمثاله، 

تقدم الكاتبة والنا�شطة االإ�شبانية ال�شورية االأ�شل �شريين اأدلبي ال�شباعي عمال مثريا للجدل تنتقد فيه كافة احلركات الن�شوية �شواء املنت�شرة منها يف العامل 

الغربي وتلك ال�شائعة يف العامل االإ�شالمي التي ال تخرج يف حقيقة االأمر، على حد قول �شريين اأدلبي ال�شباعي، عن كونها تقليًدا للنماذج الغربية، على اعتبار 

اأنها ال تزال حمبو�شة فيما ت�شميه املوؤلفة »�شجن الن�شوية«، اأي، اال�شتمرار يف اتباع النماذج والقوالب املعرفية واالإب�شتمولوجية التي فر�شها اال�شتعمار الغربي 

على اأنحاء وا�شعة من الكرة االأر�شية والتي ي�شعب على املجتمعات امل�شتعَمرة التَّحرر منها. واإجابة عن �شوؤال كيف مُيكن ك�شر القيود التي متنع املجتمعات العربية 

واالإ�شالمية من �شياغة حركة ن�شوية حقيقية وفكر اأ�شيل، تقرتح املوؤلفة تفكيك كل املنتجات الثقافية اال�شتعمارية والعودة اإىل مبادئ االإ�شالم املوحد االأ�شيل 

الذي ال يتناق�س مع روح الن�شوية وامل�شاواة بني اجلن�شني والذي يقدم منوذجا ومنطا حياتيا يوؤدي ال حمالة اإىل �شياغة فكر ال يعتمد على الهيمنة العاملية وعلى 

ا�شتغالل موارد وثروات الغري.  

ملـــاذا تــريــد امــــراأة تــرتــدي احلــجــاب الإ�ــســالمــي اإعـــداد 

اأطــروحــة الــدكــتــوراه؟ مــن هــذا الــ�ــســوؤال، الـــذي وجهه 

التحقت  حــيــنــمــا  املــوؤلــفــة  اإىل  اإ�ــســبــاين  جــامــعــي  اأ�ــســتــاذ 

 ،2006 امل�ستقلة عام  الدكتوراه يف جامعة مدريد  ب�سلك 

جهة  من  تكمن  ال�سوؤال  هذا  ففي  الكتاب.  هذا  ينطلق 

امــراأة  اإىل  الآخــر، يف هــذه احلالة  اإىل  الدونية  الــروؤيــة 

موؤهل  غــري  ومفيا  �سلبيا  كائنا  باعتبارها  حُمجبة، 

ثانية  جــهــة  ومــن  مــو�ــســوعــيــة،  علمية  بــدرا�ــســة  للقيام 

الثقافية  الناحية  من  الت�سلطي  املوقف  ال�سوؤال  يك�سف 

الـــذي يتحدث  الــغــربــي  الأبــيــ�ــس  الــرجــل  الـــذي يتخذه 

من على منب اخللفية العلمية الغربية الذي يفت�س 

وفر�س  مو�سوعية  علمية  بدرا�سات  للقيام  يوؤهله  اأن 

ــه ومنــاذجــه الــفــكــريــة عــلــى الــعــامل بــاأ�ــســره. ولي�س  اآرائــ

املــوؤلــفــة  الـــذي ت�سميه  الــعــام  لــالإطــار  انــعــكــا�ــس  اإل  هــذا 

»النظام العاملي احلديث امل�ستعِمر الراأ�سمايل العن�سري 

على  املتمحور  الع�سكري  الأبي�س  الأبـــوي  الإمــبيــايل 

ثنائي  اإىل خطاب  يرتكز  نظام  وامل�سيحية«، وهو  الغرب 

على  فيه  امل�سكوك  غري  الغرب  تفوق  فكرة  من  ينطلق 

ما �سواه من مناطق العامل )ثلثيه على وجه التقدير( 

ق�سمني  اإىل  املعمورة  يف  القاطنة  ال�سعوب  تق�سيم  مــع 

ــادي �سد  ــا هــو عــ مــتــنــاقــ�ــســني: الــغــرب �ــســد الآخــــر ومـ

مــا هــو غــري عــادي ومــا هــو متقدم �سد مــا هــو متخلف 

ومــا هــو دميــقــراطــي �ــســد مــا هــو غــري دميــقــراطــي ومــا 

هــو حــديــث �ــســد مــا هــو تقليدي ومـــا هــو تــقــدمــي �سد 

ال�ستعماري  املــنــظــور  هــذا  تــراجــعــي. فقد جنــح  هــو  مــا 

ما  ومتييز  العامل  وتعريف  درا�سة  يف  باحلق  التفرد  يف 

حمبذ،  وغــري  �سلبي  هــو  عما  وم�ستح�سن  اإيــجــابــي  هــو 

على  الغربية  غــري  واحلــ�ــســارات  الثقافات  اإىل  والنظر 

اأنــهــا يف حــاجــة اإىل الــتــقــدم بــاجتــاه حمــاكــاة الأ�ــســالــيــب 

لذلك  ونتيجة  الغربية.  الثقافة  يف  ال�سائدة  واملعايري 

الدونية  عــقــدة  باملتخلفة  امل�سماة  الــبــلــدان  يف  تكر�ست 

اإل  التقدم  اإىل  �سبيل  ل  اإنه  تقول  فكرة  فيها  وانت�سرت 

بالنعل  النعل  حــذو  الغربية  باحل�سارة  الحــتــذاء  عب 

الثقافات  كــل  خ�سو�سيات  اإهــمــال  مــن  ذلــك  يعني  مبــا 

الأخرى واإق�سائها. ي�ساف اإىل ذلك اأن معظم املفكرين 

اإىل  ينظرون  باتوا  املتقدمة  غري  البلدان  اإىل  املنتمني 

اأنف�سهم بعيون الغرب املهيمنة ويطبقون يف تليالتهم 

ودرا�ساتهم، دون وعي منهم يف بع�س الأحايني، املعايري 

ــة، وكــاأنــهــم تــولــوا اإىل كــائــنــات ل  ــيـ واملــنــاظــري الأوروبـ

وجود لها ول ا�ستقالل فكري لها مبا يتتب عن ذلك 

من اإنكار الذات غري الغربية وترميها من التعبري عن 

ت�سفه  الــذي  الإب�ستمولوجي  ال�سجن  هو  هــذا  نف�سها. 

املوؤلفة حيث ل �سوت ملن ل يتبع اخلطابات الغربية ول 

حرية ملن ل �سوت له.

تــقــوم املــوؤلــفــة يف الــبــابــني الــثــاين والــثــالــث مــن كتابها 

ا�ــســم  عــلــيــهــا  اأطــلــقــت  الــتــي  الــنــ�ــســويــة  بتحليل احلــركــة 

من  الثالث،  العامل  ون�سوية  ال�ستعمار  بعد  ما  ن�سوية 

بـــني مــ�ــســمــيــات اأخـــــرى. فــكــل هـــذه احلـــركـــات الــفــكــريــة 

والأمريكية  الأوروبــيــة  البي�ساء  الن�سوية  ب�سدة  تنتقد 

ال�ستعمارية  ال�ستاتيجيات  لتمديد  اآلية  باعتبارها 

الغرب،  بعيون  الأخــرى  الثقافات  يف  املــراأة  اإىل  والنظر 

مفاهيم  اإىل  ت�ستند  عليها  معرفية  اأمنــاط  تطبيق  مع 

الآخــر  با�سم  الكالم  حق  تتكر  التي  الغربية  الثقافة 

لي�س فــقــط يف مــال الــ�ــســوؤون الــنــ�ــســويــة، بــل اأيــ�ــســاً يف 

ال�سجن  هذا  واأمــام  والثقافية.  الفكرية  املجالت  بقية 

وللفكر  املعا�سرة  الإ�سالمية  للن�سوية  يوجد  ل  املعريف، 

الإ�سالمي املعا�سر على العموم مرج اإل عب مراجعة 

الفكري  التيار  اأن  اإل  ال�سخ�سي.  الكيان  بناء  واإعـــادة 

التحرر  ي�ستطع  مل  الأخــــرية  الــ�ــســنــوات  يف  الإ�ــســالمــي 

ا�ستعمارية  اآلية  التي هي  التقليد/ احلداثة  من ثنائية 

جتني�س  اإىل  الــعــامل  تثقيف  بــعــث  ذريــعــة  تــت  تــهــدف 

التنوع الجتماعي وال�سيا�سي والثقايف والإب�ستمولوجي 

والــلــغــوي يف الــعــامل عــب اإ�ــســكــات الــتــعــدد والخــتــالف. 

بع�س  الــرحــمــن يف  عبد  طــه  املفكر  عليه  اأكـــد  مــا  وهـــذا 

اأن تكون داخلية  اإن احلداثة ل بد  اأعماله حينما يقول 

اإل  الغري لي�ست  املعتمدة على  اإن احلداثة اخلارجية  اإذ 

العربي  الفكر  اأن  وخال�سته  اأخـــرى  حلــداثــة  حمــاكــاة 

اإىل مــرحــلــة هــذه احلــداثــة  بــعــد  والإ�ــســالمــي مل ي�سل 

اأمــا تــيــارات الإ�ــســالح الإ�ــســالمــي فبالرغم  الــداخــلــيــة. 

الهيمنة  تقاوم  اإ�سالمية  م�ساريع  اإن�ساء  اإىل  �سعيها  من 

الغربية، فاإنها مل تتمكن من التخل�س من الديناميكية 

اإىل  اأدى  الغربية، ما  الثقافية واحلداثية والليبالية 

تويل هذه التيارات اإىل تعبري عن فكر عربي اإ�سالمي 

التي  العربية  الأوطــان  دول  ن�سوء  يف  انعك�س  م�ستعَمر 

الراأ�سمالية  الأطــر  يف  وتنظيمها  هيكلتها  يف  انــدرجــت 

الأنظمة  به  الغربية مع كل ما قامت  التقنية  والعلمية 

خلدمة  واآلية  كو�سيلة  الإ�سالم  ا�ستخدام  من  ال�سائدة 

ال�سلطة.

التي خ�س�ستها  تلك  الكتاب هي  اأهم �سفحات  لعل من 

املوؤلفة ملناق�سة م�سطلح ومفهوم »الن�سوية الإ�سالمية«، 

يف  تناق�سا  الإيــرانــيــات  املفكرات  بع�س  اعتبتها  التي 

حد ذاته، ما اأدى اإىل اإثارة جدال حاد وطويل بني من 

يرون  من  وبني  الن�سوية  مع  متناق�سا  الإ�سالم  يعتب 

املوؤلفة  تذكر  اإ�سالمية.  ن�سوية  حركة  وجــود  اإمكانية 

من  فهناك  امل�سهد،  ت�سود  التي  ال�سطالحية  الفو�سى 

على  لــلــدللــة  الإ�ــســالمــيــة«  »الن�سوية  تعبري  ي�ستخدم 

املجتماعات  يف  املــوجــودة  العلمانية  الن�سوية  احلــركــات 
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الغربية  مثيالتها  منوال  على  ت�سري  والتي  الإ�سالمية 

اأخــرى  واأهــدافــهــا، وهــنــاك حــركــة  واآرائـــهـــا  يف مواقفها 

امل�ساواة  اأن  مفادها  فــكــرة  عــن  تــدافــع  لــالأوطــان  عــابــرة 

واأن  الإ�سالمية  الديانة  اأ�س�س  اأ�سا�س من  بني اجلن�سني 

الن�ساء.  حقوق  لت�سمن  جــاءت  الــكــرمي  الــقــراآن  ر�سالة 

امل�سهورات  العربيات  املفكرات  بع�س  هناك  اأن  �سحيح 

ترف�سان  اللتني  متزايل  وو�سيلة  ال�سعداوي  نوال  مثل 

ــســـاواة ل وجـــود  ــ�ـ املـ الإ�ـــســـالمـــيـــة لأن  الــنــ�ــســويــة  وجــــود 

كائنا  باعتبارها  ــراأة  املـ اإىل  تنظر  الــتــي  الأديـــان  يف  لها 

الإ�سالمية  الن�سوية  احلــركــات  معظم  اأن  غــري  دونــيــا. 

الإ�سالم  من  الــُرهــاب  �سد  مزدوجة  مكافحة  يف  تندرج 

العربي،  الأبـــوي  والنظام  جهة  من  الإ�سالموفوبيا  اأو 

عام  اأيــلــول  مــن  ع�سر  ــادي  احلـ اأحــــداث  بعد  وخ�سو�سا 

2001 وما تالها من عمليات اإرهابية متكررة يف متلف 

الإ�سالم  الرهاب من  اتخذ مار�سو  العامل. وقد  اأنحاء 

كنموذج  املحجبة«  امل�سلمة  ــراأة  »املـ �سميت  مــا  �سخ�سية 

والإ�سالمي،  الثالث  العامل  فكر  لتخلف  ومقموع  �سلبي 

ب�سفة  ال�سورة  هــذه  ن�سر  عب  الإعـــالم  و�سائل  وبـــداأت 

املجتمعات  ظــروف  تعدد  يب�سط  خطاب  ببناء  متكررة 

الإ�سالمية وحقائقها مع تقدمي الإ�سالم ككتلة اأحادية 

ــذا هـــو مـــا بـــرر مــ�ــســاريــع  ــراك فــيــه ول تـــنـــوع. وهــ ل حــ

على  اأفغان�ستان  يف  امل�سلمات  الن�ساء  و«اإنــقــاذ«  »ترير« 

املثال. �سبيل 

ت�ستعني  العربي،  الأبوي  النظام  مكافحة  يخ�س  وفيما 

التي  املرني�سي  فاطمة  املغربية  املفكرة  باأعمال  املوؤلفة 

تفرق يف كتابها »احلرمي يف الغرب« بني النظام الأبوي 

ــوي الــغــربــي، وتــوؤكــد  الــعــربــي الإ�ــســالمــي والــنــظــام الأبــ

وجود فرق بني �سور ومتثيل الن�ساء امل�سلمات يف املخيل 

الأمثلة  اأبرز  ومن  الغربي.  واملخيل  الإ�سالمي  العربي 

األف  بطلة  �سهرزاد،  �سخ�سية  ت�سوير  ذلك  على  الدالة 

ليلة وليلة، يف الر�سومات واملكتوبات الغربية التي متيل 

يف  والرومانتيكي،  والإروتيكي  ال�سلبي  دورها  اإبراز  اإىل 

املنظور  املهمة ل�سخ�سية �سهرزاد من  اأن اجلوانب  حني 

اإقناع  مــن  ومتكنها  التحريرية  قواتها  هــي  الإ�ــســالمــي 

املــلــك بــعــدم قــتــلــهــا وقــتــل الــنــ�ــســاء الأخـــريـــات مبح�س 

الذي  املرتفع  الثقايف  وم�ستواها  الالمتناهية  ق�س�سها 

املــرنــيــ�ــســي،  اأن  اإل  الـــرجـــل.  بــالــتــفــوق عــلــى  لــهــا  يــ�ــســمــح 

اأن  العتبار  بعني  تاأخذ  مل  اأدلــبــي،  �سريين  راأي  ح�سب 

ا�ستعماره من قبل  التقليدي مت  العربي  الأبوي  النظام 

النظام الأبوي الغربي من خالل ن�سر ال�سور النمطية 

يتقيد  اأن  يجب  مو�سوًعا  اعتبارها  تعك�س  التي  للمراأة 

ال�سورة لمراأة جميلة ونحيفة ترتدي  مبتطلبات هذه 

مالب�س املو�سة، اأي، ما ي�سمى بدكتاتورية القيا�س رقم 

�ساب،  للحفاظ على مظهر  وتبذل ق�سارى جهدها   ،38

اأي ما ي�سمى بدكتاتورية الزمان.

ــــري مـــن الــكــتــاب، تــقــدم املــوؤلــفــة بحثا  يف الــقــ�ــســم الأخـ

ــراأة يف  مــيــدانــيــا تــلــل فــيــه اأمــريــن متعلقني بــحــيــاة املــ

هو  الأول  الأمــر  حاليا(.  املوؤلفة  تقيم  )حيث  املــغــرب، 

الــعــمــل الــتــعــاوين مــن اأجـــل الــتــنــمــيــة الـــذي جتــريــه يف 

املغرب بع�س املنظمات غري احلكومية الإ�سبانية والذي 

اآخـــر مــن مــظــاهــر ال�ستعمار  املــوؤلــفــة مــظــهــرا  تــعــتــبه 

الإ�سبان  املتعاونني  اآراء  يف  ينعك�س  مــا  فهذا  الــغــربــي. 

ا�ستبيان  يف  الأ�سئلة  مــن  مموعة  عــن  اأجــابــوا  الــذيــن 

العمل  يف  العاملني  هــوؤلء  فاأغلب  املوؤلفة،  اأعدته  راأي 

الــتــعــاوين ل يــزالــون ميــار�ــســون نــوعــا مــن الــرهــاب من 

متيل  مغربية  جمعيات  مع  العمل  ويف�سلون  الإ�سالم 

اإىل العلمانية والي�سار ال�سيا�سي التقدمي يف حني اأنهم 

الأقــرب  اجلمعيات  جتــاه  كثرية  تفظات  عن  يعبون 

اإىل املواقف الإ�سالمية التقليدية. ونتيجة لذلك، فاإن 

الطابع  ذات  للجمعيات  املمنوحة  املالية  املخ�س�سات 

ت�سل  التي  تلك  مــن  بكثري  اأقــل  الوا�سح  الإ�ــســالمــي 

عليها اجلمعيات التي تتميز بطابع علماين اأو ي�ساري. 

منطية  واأفـــكـــار  خــاطــئ  فــهــم  اإىل  اإل  ذلـــك  يــعــود  ول 

عــن الإ�ـــســـالم ل تــاأخــذ بــعــني العــتــبــار تــعــدد الــتــيــارات 

والتوجهات الفكرية داخل الإ�سالم.

املــوؤلــفــة يف عملها  ــذي تــعــاجلــه  الــ الـــثـــاين  ــر  ــ ــا الأمـ اأمــ

ال�سادرة  الن�سوية  اخلطابات  فهو  املغرب،  يف  امليداين 

عن اأهم اجلمعيات الن�سوية العاملة يف البلد. اخلطاب 

الأول اخلا�سع للتحليل هو خطاب اجلمعيات الن�سوية 

الــتــي تتميز  الــ�ــســيــا�ــســي ال�ـــســـتاكـــي  لــلــتــيــار  الــتــابــعــة 

الن�سوية  للحركات  لذعة  وبانتقادات  ي�سارية  مبقاربة 

ــة. اخلـــطـــاب الـــثـــاين هـــو خـــطـــاب فــاطــمــة  ــيـ ــســـالمـ الإ�ـ

املجتمع  خــوف  مفهوم  حــول  يتمحور  الــذي  املرني�سي 

األ  اآخر  الإ�سالمي من الغرب وهو خوف يخفي خوفا 

باعتباره  رف�س احلجاب  الــذات، مع  اخلــوف من  وهــو 

�سريين  تنتقده  مــا  وهــذا  املــ�ــســاواة،  طــريــق  يف  تراجعا 

اأ�ــســوات  بهذا  ُت�سكت  املرني�سي  اأن  اإذ  ال�سباعي  اأدلــبــي 

الــنــ�ــســاء وتــرمــهــن مـــن الــتــعــبــري عـــن اأنــفــ�ــســهــن عب 

الرموز التي يختنها بكامل احلرية. اخلطاب الثالث 

فكرة  على  املعتمد  ال�ستقالل  حــزب  ن�ساء  خطاب  هو 

الوطن والتقليد املرتبط مببادئ الإ�سالم، وهو خطاب 

ذو  والتنمية وهو حزب  العدالة  ن�ساء حزب  قريب من 

واإن  الإ�سالم  مبادئ  على  اأي�سا  يعتمد  اإ�سالمي  طابع 

فيما  الغربي  اخلطاب  من  قريبة  م�سطلحاته  كانت 

يخ�س مــ�ــســاألــة حــقــوق الإنــ�ــســان والــنــوع الجــتــمــاعــي.

املرابط  اأ�ــســمــاء  النا�سطة  خطاب  هــو  الــتــايل  اخلــطــاب 

الــتــي تــقــتح اأيــ�ــســا الرتــكــاز اإىل الــروؤيــة الإ�ــســالمــيــة 

عملية  عــب  ولــكــن  للن�ساء  تــريــري  مــ�ــســروع  لــو�ــســع 

اأن  يعني  احلــداثــة مــا  مــع  الإ�ــســالم متا�سيا  تــديــث 

خطابها لي�س مناه�سا لال�ستعمار لأنها جتهل الطابع 

ال�ــســتــعــمــاري الــكــامــن يف مــفــهــوم احلـــداثـــة الــغــربــيــة. 

والإح�سان،  العدل  الأخري هو خطاب جمعية  اخلطاب 

اإ�سالمية متثلها حاليا نادية يا�سني ولها  وهي جمعية 

للتمويل  ول  لل�سرية  ل  للعنف،  ل  مــرتــكــزات:  ثالثة 

باأعمال رائعة بف�سل روؤية جتديدية  اخلارجي، وتقوم 

»الن�سوية  م�سطلح  اإىل  وتنظر  الإ�سالم  داخل  للمراأة 

الإ�سالمية« على اأن فيه اإطنابا اإذ اإن الدفاع عن حقوق 

ويعززها  ي�سملها  قيم  كلها  وكرامتها،  وحرياتها  املراأة 

الإ�سالم.

تاول  جــريء  كتاب  باأنه  الكتاب  هــذا  تو�سيف  ميكن 

تذهب  التي  ال�سائعة  الفكرة  على  الق�ساء  املوؤلفة  فيه 

غري  متناق�سان  مفهومان  والن�سوية  الإ�سالم  اأن  اإىل 

والآراء  النتقادات  من  الكثري  اأن  �سحيح  متطابقني. 

املعب عنها يف هذا الكتاب لها ما ي�سوغها، اإذ اأن العامل 

احلديث الذي ت�سوده العوملة وهيمنة املبادئ واملعايري 

نـــادرا  اإل  يــعــتف  ل  الــغــربــيــة  احلــ�ــســارة  مــن  املنبثقة 

الأمناط  عن  تختلف  اأخرى  ثقافية  اأمناطا  هناك  باأن 

الغربية ل يجب تهمي�سها واإهمالها. و�سحيح اأي�سا اأن 

وموقف  وال�ستعمار  للغرب  املوجهة  النتقادات  معظم 

املجتمع العاملي جتاه الإ�سالم وجتاه املراأة امل�سلمة هي 

ا�ستيعاب  بعد  الكتاب،  قارئ  اأن  و�سديدة. غري  م�سيبة 

النــتــقــادات الــتــي تــوجــهــهــا املــوؤلــفــة اإىل كــل الــتــيــارات 

ب�سيء  تو�سح  اأن  املوؤلفة  من  يتوقع  الأخــرى،  الفكرية 

من  للخروج  تقتحها  التي  الطريقة  التف�سيل  مــن 

مع  الن�سوية«،  »�سجن  من  والفرار  احلالية  الو�سعية 

ــذا الــفــكــر الإ�ــســالمــي  تــديــد كــيــف ميــكــن �ــســيــاغــة هـ

املناه�س لال�ستعمار الذي ت�سبو اإليه املوؤلفة. وهذا يف 

اأدلبي  �سريين  اإن  اإذ  الكتاب،  يوجد يف هذا  ما ل  راأينا 

ل  ــاه  الجتـ هــذا  يف  وجــيــزة  بــاإ�ــســارات  تكتفي  ال�سباعي 

تبني روؤيتها ومرتكزات فكرها بالقدر املطلوب.

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

مناه�س  اإ�سالمي  فكر  نحو  الن�سوية.  �سجن  العنوان: 

لال�ستعمار. 
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ُسّلم إلى السماء: أحاديث في السلطة والتّرقي 
والنخبة.. لميخائيل خازين وسيرغي شيغلوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
ث بلغته االأم((...  ))تكاد ال�شلطة، ومن فرط اعتياديتها ور�شوخها، اأن اأحدا ال ميح�شها التفكري، متامًا مثلما ال يفكر اأحد اأنَّه يتنف�س اأو اأنَّه يتحدَّ

بهذه اخلال�شة من كتاب »�ُشّلم اإىل ال�شماء« للكاتبني الرو�شيني ميخائيل خازين و�شريغي �شيغلوف ي�شعنا الوقوف على ثيمة الكتاب الذي بني اأيدينا. ورمبا ال يجد 

القارئ املعا�شر، من الوهلة االأوىل، حاجة ما�شة لال�شتفا�شة يف مو�شوع ال�شلطة، فهذه املُفردة بدرجة من ال�شيوع، ال �شيما يف املجاالت ال�شيا�شية واالجتماعية، ما 

يجعلها منقوعة يف اللغة نقوع الطحالب يف قاع املياه. 

 لذلك، والأجل اإثارة انتباه القارئ وجذب ف�شوله، كان ال بد من مادة تخرج عن املاألوف وتطرق دروبا جديدة يف حيا�س ال�شلطة. 

خازين  ميخائيل  الــرو�ــســي  القــتــ�ــســادي  يــوؤكــد   

الــرو�ــســي  الــرئــيــ�ــس  اإدارة  فـــتة يف  عــمــل  ــذي  الــ

بوري�س يلت�سني، والذي يتاأ�س اليوم ال�سندوق 

الــرو�ــســي لــلــبــحــوث القــتــ�ــســاديــة، ومــعــه املـــدون 

والـــكـــاتـــب �ــســريغــي �ــســيــغــلــوف اأنــهــمــا جنــحــا يف 

تقيق ذلك عب كتابهما امل�ستك هذا والواقع 

يف اأكث من �ستمائة �سفحة. 

لل�سلطة،  م�سامني  ثــالثــة  الــكــتــاب  لــنــا  ُيــبــدي   

النخب  وم�ستقبل  ال�سلطة  ت�ّسكل  كيفية  اأولــهــا 

ال�سلطة  بــني  الــفــارق  طبيعة  وثانيها  الــعــاملــيــة، 

املهنة،  �سّلم  يف  التقي  كيفية  واآخرها  والإدارة، 

اأو  �سركة  يف  متو�سط  بعامل  الأمـــر  تعلق  �ــســواء 

بقطب من اأقطاب النخبة العاملية.

النظريات  اأن ممل  و�سيغلوف  ويعتب خازين   

ال�سيا�سية والجتماعية عن ال�سلطة قد تبلورت 

العظام  والقادة  كامللوك  بذاتها  �سخ�سيات  حول 

ــوام  واأقـ اجتماعية  فــئــات  عــن  متخ�ست  اأنــهــا  اأو 

والقت�سادية  الجتماعية  القوانني  اأما  ونخب، 

للتاريخ،  حمركاً  باعتباره  ال�سخ�س  من  املُجردة 

ــا الــ�ــســلــطــة نــفــ�ــســهــا كــمــفــهــوم �ــســو�ــســيــوجلــي  ــ واأمـ

مبظاهر  ت�ستبدلها  النظريات  فاإنَّ  بحت،  علمي 

الكال�سيكي  العهد  يف  الــدولــة  كمظهر  خارجية 

الــعــ�ــســر احلــديــث ومظهر  الــنــخــبــة يف  ومــظــهــر 

حني  يف  احلداثة.  بعد  ما  متمع  يف  املوؤ�س�سات 

جديد  لتف�سري  تتعر�س  نظرية  الكاتبان  يقتح 

داخــل  املــنــافــ�ــســة  يف  متمثلة  الــ�ــســلــطــة،  لطبيعة 

اجلماعات احلاكمة، ومكانة العالقة الت�سل�سلية 

املُّنفذ  اإىل  ال�سيد  من  اجلماعات،  هــذه  نظام  يف 

وانــتــهــاًء بــاملــوالــني لــهــا. وتــ�ــســمــح هـــذه الــقــراءة 

ــة مــريــات  ــروؤيــ ــدة ملــفــهــوم الــ�ــســلــطــة بــ ــديــ اجلــ

الــتــاريــخ مــن زاويـــة متلفة، وهــي زاويـــة ترتب 

ا نح�سبه عبثيا ومبعثا يف خط مو�سوعي  ما كنُّ

ومنظم. 

اأما الآلية التي يتبناها الكاتبان يف العمل فهي   

متنًعا  و�سوحاً  كــان  )واإن  مبكان  الو�سوح  من 

اإذ  ويح�سد يف داخله �ستى الجتهادات واملعارف( 

اجل�سم  يف  املفهومة  الكتلة  تديد  على  تعتمد 

بكليته  اجل�سم  هــذا  اإخ�ساع  ثم  ومــن  الغام�س، 

لقانون تلك الكتلة. متاما كما لو اأننا اأمام لوحة 

ن�ستطيع  وحتى  الب�سر،  اأمامها  يزيغ  ف�سيف�ساء 

واحــدا  ت�سكيال  نلتقط  وفهمها،  اللوحة  قــراءة 

حينها  اإلــيــه،  الــنــظــر  يف  ون�ستغرق  الــلــوحــة  مــن 

اللوحة  ونــرى  الــنــظــام  ويــحــل  الفو�سى  تنجلي 

اأمامنا. كاملة 

عليك  ال�سهل  من  يظل  �سيء،  كل  وبعد  ولكن،   

اإن  ماثل،  �سيء  اأي  اأو  الف�سيف�ساء،  لوحة  روؤية 

والنظر م�سبقا، ويف  القراءة  كنت متلك مفاتيح 

حالتنا هنا، فاإن الكتابة عن ال�سلطة تكون اأي�سر 

اإن كان املرء على دراية بقوانينها وكيفية عملها 

من الداخل، وهو ما ينطبق على موؤلْفي الكتاب. 

جرى  ما  �سيغلوف   - خازين  فر�سية  تف�سر  ل   

اأو  الع�سرين  القرن  خــالل  املتحدة  الــوليــات  يف 

مـــا يــجــري يف رو�ــســيــا املــعــا�ــســرة وحــ�ــســب، فهي 

�ــســاحلــة لــال�ــســتــخــدام لأي فـــتة تــاريــخــيــة ويف 

الـــعـــامل، فــ�ــســال عــن �سالحيتها  كــل مــكــان مــن 

والجتماعية  القت�سادية  بال�سطرابات  للتنبوؤ 

ــا زالـــت  كــــالأزمــــات الأخــــــرية الـــتـــي عــ�ــســفــت ومــ

بالعامل. تع�سف 

 كثرًيا ما يرى املوؤلفان وراء الأزمات القت�سادية 

حــرًبــا قــائــمــة داخــــل جــمــاعــات الــ�ــســلــطــة ولي�س 

لأ�ــســبــاب مــالــيــة. هـــذه اجلــمــاعــات الــتــي تتوفر 

على عدد من الأفراد املتحدين لال�ستيالء على 

اأنــواعــهــا واملــرتــبــطــني بــني بع�سهم  ــوارد بــكــل  ــ امل

البع�س بعالقات الطاعة ال�سارمة. 

التاريخية  الأمثلة  من  جم  بعدد  الكتاب  يزخر   

الــتــي تــ�ــســتــعــر�ــس الــنــظــريــة الــتــطــبــيــقــيــة لعمل 

كان  1)كــيــف  الأمــثــلــة:  تلك  بــني  ومــن  ال�سلطة. 

الأمــريــكــي  املــخــتع  يــزيــح  اأن  ال�سلطة  لــقــانــون 

يف  منا�سبه  جميع  مــن  ويــجــرده  جــوبــز  �ستيف 

وراء  يــقــف  2)مــــن   .1984 ــام  عــ »اآبــــــل«  �ــســركــتــه 

نيكولي  ال�سر�س  الــرومــاين  الديكتاتور  اإعــدام 

الع�سكري  لــالنــقــالب  )كــيــف   3 ت�ساوت�سي�سكو. 

اجلــــرالت  مـــع  يـــبـــداأ  اأن   1958 ــام  عـ فــرنــ�ــســا  يف 

اأمر  لينتهي  الع�سكرية  اخلدمة  يف  املنخرطني 

كم  اخلــدمــة؟  عــن  ــارج  اخلـ ديــغــول  بيد  ال�سلطة 

البيزنطي  الإمـــباطـــور  تطلبها  الــ�ــســنــوات  مــن 

بــا�ــســل املـــقـــدوين لــيــتــدرج مـــن �ــســحــاذ عــلــى بــاب 

اأعـــلـــى هــــرم الــ�ــســلــطــة؟ مـــا هــي  الــكــنــيــ�ــســة اإىل 

ال�سلطة  رجــالت  اأبــرز  وهــو  �ستالني،  اهتمامات 

ح�سب املوؤرخني ال�سيا�سيني، غري قراءة وتن�سيق 

احلكومية؟.  الوثائق 

»ثالثة  عنوان:  حملت  التي  الكتاب  مقدمة  يف   

ــلــطــة« يــرفــ�ــس  ــ�ــس اأخــــطــــاء وثــــــالث حـــقـــائـــق لــل

التقليدية  الت�سورات  البداية،  ومنذ  الكاتبان، 

القارئ  »يظن  واإدارتــهــا.  الــدولــة  مكونات  حــول 

ال�سلطة  يعرف  اأنه  الليبالية  لل�سحافة  النِهم 

رئي�سهم  ينتخبون  املــواطــنــني  واأن  بتفا�سيلها 

الرئي�س  ُيــديــر  وبـــدوره  دميوقراطية،  بطريقة 

مـــوارد الــبــالد مــن اأجــل رفاهية املــواطــن. وبــاأنَّ 

ال�سلطة،  اأجــنــا�ــســهــم هــم مــ�ــســدر  بــتــعــدد  الــنــا�ــس 

طريق  عــن  فيتم  غــريه  عــن  �سخ�س  تقدمي  اأمــا 

الرئي�سية  املــهــمــة  واأن  الــ�ــســرعــيــة،  النــتــخــابــات 

لل�سلطة هي الهتمام باملواطن العادي وذلك عن 

لتويل  املنا�سب  احلكومي  الــكــادر  اختيار  طريق 

نفقاتها.  اأجـــور  الــدولــة  تتحمل  الــتــي  املنا�سب 

ولكن الواقع هو اأنَّ قارئنا الليبايل هذا يواجه 

الرئي�س  فمن�سب  املاكينة.  لهذه  متلفا  منطا 

فــرنــ�ــســا يتم  اأو  رو�ــســيــا  اأو  املــتــحــدة  الـــوليـــات  يف 

ذلك  وبعد  النخبة،  داخــل  ُم�سبق  باتفاق  توليه 
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من  اأفرادا  احل�سا�سة  املنا�سب  يف  الروؤ�ساء  ُيعنّي 

نواًبا  اأتباعهم  يختارون  بدورهم  وهم  احلا�سية 

امليزانية  اإنــفــاق  يتم  بــالــتــايل  لــهــم،  وم�ساعدين 

حــ�ــســب نــظــام الــعــ�ــســرية وحمــا�ــســ�ــســتــهــا، فــتــوزع 

املــ�ــســاريــع احلــكــومــيــة املــربــحــة عــلــى الــ�ــســركــات 

 .)8 املت�سلة بالنخبة وحدها« )�س 

الكتاب »ما ل يجوز قوله«   يف اجلزء الأول من 

يـــوؤكـــد املـــوؤلـــفـــان عــلــى اأن الــ�ــســلــطــة هـــي مــال 

ال�ــســتــغــال الأكـــث جــاذبــيــة لــالإنــ�ــســان، وهــي من 

الأكــث حفاًظا على نظم  الأخــرى  املجالت  بني 

الــعــمــل الــتــقــلــيــديــة كــالــعــ�ــســائــريــة واملــحــ�ــســوبــيــة 

ويتطلب  اجلــمــاعــي.  والت�سامن  ال�سر  وكتمان 

امل�ستمر،  املعلومات  تزييف  ال�سلطة،  يف  العمل 

ومبــ�ــســتــويــات عــالــيــة، وذلــــك لــتــ�ــســلــيــل كـــل من 

املنتمني  بع�س  ولت�سليل  بــل  اإلــيــهــا،  ينت�سب  ل 

لهذه  ونتيجة  ذلــك.  اإىل  احلاجة  دعت  اإن  اإليها 

املعلومات عن  اأن كل  الكاتبان  اخل�سائ�س، يجد 

ت�ستخدم  داخلية،  معلومات  اإل  هي  ما  ال�سلطة 

اإىل  تت�سلل  الــتــي  املعلومات  اأمــا  النخبة.  داخــل 

فتكاَفح  ال�سلطة،  نــظــام  يف  خلل  ب�سبب  اخلـــارج 

بقوة وتو�سم بالكذب والتدلي�س. 

ــثــــاين »اأقـــنـــعـــة الــ�ــســلــطــة« يــحــلــل   يف اجلـــــزء الــ

الــبــاحــثــان اأعـــمـــال ومــوؤلــفــات مــتــلــفــة تــنــاولــت 

الذاتية  ال�سري  اإىل كتب  ال�سلطة، كما يتطرقان 

ال�سعف  نــقــاط  ويــفــنــدون  ال�سيا�سيني،  لبع�س 

جوهر  لإخــفــاء  تتخللها  التي  واملــراوغــات  فيها، 

ال�سلطة. اإىل جانب ذلك، يذكر الكاتبان الأعمال 

ويو�سحان  ال�سلطة  عــن  املــحــظــورة  اأو  املن�سية 

الـــتـــي دفـــعـــت اإىل مــنــعــهــا. ومــــن بني  ــبـــاب  ــسـ الأ�ـ

ال�سلطة  املــاألــوف حــول  اخــتقــت  التي  الأعــمــال 

لأر�ــســطــو،  ال�سيا�سة  كــتــاب  املــوؤلــفــان  ي�ستعر�س 

واملقدمة لبن خلدون، وكتاب الأمري ملكيافيللي، 

النخبة،  على  خلطورتها  املن�سية  الأخرى  وكتبه 

وكــتــاب »لــويــاثــان« لــتــومــا�ــس هــوبــز، ومــقــالتــان 

عن احلكومة جلون لوك، وكتاب نظرية احلكم 

وهيكل  مو�سكا،  جلايطانو  البملانية  وال�سلطة 

والنخبة  هــانــت،  لفلويد  املجتمع  يف  ال�سلطة 

احلاكمة لرايت ميلز، وكتاب من يحكم؟ لروبرت 

واملراقبة  فوكو،  ملي�سيل  واملعاقبة  واملراقبة  دال، 

املوؤ�س�سات: مفهوم العتماد على  اخلارجية على 

�سالنت�سيك،  وجــارلــد  بفايفر  جليفري  املـــوارد 

املوؤ�س�سات  وكتاب  اآرنت،  حلنة  العنف  عن  وكتاب 

وكتاب  كويجلي،  لكارول  الإجنليزية  الأمريكية 

الإجــبــار، راأ�ــس املــال والــدول الأوروبــيــة لت�سارلز 

تــيــلــلــي، والــعــنــف والــقــوانــني الجــتــمــاعــيــة، وهــو 

نــورث وجــون  ُمــ�ــســتك ملوؤلفيه دوغــال�ــس  كــتــاب 

وولي�س وباري واينجا�ست.

ومــار�ــســات  عريقة  تقاليد  اإىل  املــوؤلــفــان  ي�سر   

املنعة  ل�سمان  النخبة  اإليها  تلجاأ  ا�ستاتيجية 

اختيار  اإىل  بها  الأمــر  فو�سل  ال�سلطة  دائــرة  يف 

ــاء واملــنــتــ�ــســبــني لــلــ�ــســلــطــة مــنــذ نــعــومــة  ــسـ ــ�ـ الأعـ

اأظــافــرهــم وتــاأهــيــلــهــم لــلــعــمــل املــ�ــســتــقــبــلــي. »اإن 

ت�سكيل �سورة العامل لدى املر�سحني للعبور اإىل 

الفكرة  ال�سلطة، وعلى الرغم من خيالية  دائرة 

النخبة.  اأو�ساط  يف  عليها  ومعتاد  واقع  اأنها  اإل 

التي حققت  للجماعات  التاريخية  الأمثلة  ومن 

كانوا  حيث  الي�سوعية،  الرهبنة  ذلك،  يف  جناحا 

ــاء جــمــاعــتــهــم منذ  يــعــمــلــون عــلــى تــكــويــن اأعــ�ــس

العامل  �سورة  تت�سكل  ُماثل  وب�سكل  الطفولة. 

والكليات  املــدار�ــس  يف  الإجنــلــيــزيــة  النخبة  عند 

املنتخبون  يــتــعــلــم  حــيــث  املـُـغــلــقــة  الأنــظــمــة  ذات 

)�س  واملناف�سة«  اخل�سوع  قوانني  امل�ستقبليون 
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حلبة  باعتباره  للتاريخ  مقاربتهما  خــالل  مــن   

�ـــســـراع لــلــنــخــب وجـــمـــاعـــات الــ�ــســلــطــة، يــجــادل 

الــبــاحــثــان الــرو�ــســيــان يف كــتــاب نــهــايــة الــتــاريــخ 

وهو  فــوكــويــامــا،  فران�سي�س  الأمــريــكــي  للكاتب 

احلــرب  انتهاء  اإثــر  موؤلفه  اأجنـــزه  الــذي  العمل 

على  الــعــاملــيــة  املــالــيــة  النخبة  وانــتــ�ــســار  الــبــاردة 

التــــاد الــ�ــســوفــيــتــي. يــكــتــبــان يف هـــذا الــ�ــســدد: 

ــاإّن الــتــاريــخ لــيــ�ــس عــر�ــســة  ــ ــره فـ ــ »يف حــقــيــقــة اأمـ

ق�سية  حلل  تاأتي  التي  والأفعال  قط.  لالنتهاء 

اأخرى.  ق�سايا  ت�ستحدث  ما  دائما  الق�سايا  من 

وهــــذا مـــا واجــهــتــه مـــوؤخـــرا الــنــخــبــة الــغــربــيــة. 

قاموا  ال�سوفيتي  التــاد  مع  ال�سني  فبت�سادم 

ال�سناعي  الــقــطــاع  مــنــظــومــة  اإىل  الأول  بــ�ــســم 

ال�سينية  املــالــيــة  الــنــخــبــة  واحــتــ�ــســنــوا  الــعــاملــي، 

اجلـــديـــدة الـــتـــي مت اخــتــبــارهــا غــربــيــا حــتــى يف 

ا�ستخدموا  وعندما  الدولية.  ال�سيا�سات  مال 

املت�سددين يف اأفغان�ستان �سد التاد ال�سوفيتي، 

الثورات  املداميك ل�ستعال  كانوا بذلك ي�سعون 

الإ�سالمية يف العديد من البلدان واأي�ساً لبلورة 

ال�سعيد  عــلــى  والــ�ــســيــعــيــة  الــ�ــســنــيــة  الــنــخــبــتــني، 

الــتــاريــخ  نــهــايــة  اأن  والــنــتــيــجــة   )...( الــ�ــســيــا�ــســي 

الغربية  النخبة  اأمــام  الق�سايا  تعدد  اإل  هي  ما 
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الراهنة  القت�سادية  الأزمــة  املوؤلفان  يوفر  مل   

ال�سلطوية  القت�سادية  بــالأزمــة  ينعتانها  التي 

اأمـــا   .1929 لــعــام  الــكــبــري  بــالــكــ�ــســاد  ويــقــارنــاهــا 

فرييانها  اليوم  اأزمــة  خلف  تقف  التي  الأ�سباب 

كل  قبل  تهتم  التي  نف�سها  النخبة  »طبيعة  يف: 

�سيء بازدهار اأعمال ُمثليها، ولذلك تعتب اأية 

لها  تهديًدا مبا�سًرا  القت�ساد  �سلبية يف  تغريات 

يهدف  ل  لذلك  ونتيجة  خارجيا.  عامال  ولي�س 

اإىل  بــل  اإىل حــل الأزمـــة مــن جــذورهــا  رد فعلها 

ال�سوفيتي  ــاد  التــ )ونــظــام  تــهــديــداتــهــا  اإزالــــة 

اإىل  يــوؤدي يف اخلامتة  بــارز على ذلــك( ما  مثال 

)�س  و�سوب«  حدب  كل  من  الت�سعيدات  ظهور 
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لإجناز  معتاد  غري  اأ�سلوب  على  املوؤلفان  اعتمد   

�سكل  ا�ستخدما  نظريتهما،  ولإثــبــات  عملهما، 

الأ�سلوب يف  ت�سبب هذا  واإن  القارئ.  احلوار مع 

زيادة حجم الكتاب، اإل اأنه - باملُقابل - �سّهل من 

وفر  كما  القارئ  لدى  ومتثلها  الأفكار  ا�ستيعاب 

والعاكف  املت�سكك  الــقــارئ  يالئم  �سرديا  منطا 

على قراءة الكتب التخ�س�سية. ومن جانب اآخر 

مل يغال املوؤلفان يف الدفاع عن اأفكارهما، فتكا 

ما  ويختار  فيها  يتحرك  القارئ،  اأمام  مندوحة 

كل  وبعد  املطاف،  نهاية  ويف  اأفكار.  من  يالئمه 

اأم  م�ستح�سنا  الكتاب  طرح  اأكــان  الأحــوال،  �سيء 

اأم عك�س  اأ�ساب هوى لدى القارئ  م�ستنكرا، قد 

ومكانة  الــعــامل  هيئة  يف  الــتــفــكــري  اأن  اإل  ذلـــك، 

�سك  ل  مــريــاتــه  ت�سيري  وكيفية  فيه  ــراد  الأفــ

�سيتخذ مياًل جديًدا عند القارئ. 

 وقد اأحدث البحث ردود اأفعال وا�سعة ومتفاوتة 

ومن  املخت�سني،  واخلــباء  املهتمني  القراء  بني 

بــني اأكــــث الــتــعــلــيــقــات الــتــي حــظــي بــهــا الــكــتــاب 

ــاره جــــــزءاً ثـــانـــيـــا مـــن اأطـــروحـــة  ــبـ ــتـ طـــرافـــة اعـ

مكيافيللي »الأمري« مع فارق اأن كتاب مكيافيللي 

واأمــراء  ملوك  من  فيها  ومــن  القمة  اإىل  موجه 

اأولئك  و�سيغلوف  خــازيــن  كتاب  يخاطب  بينما 

ال�ساعدين يف �سّلم ال�سلطة. 

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

ال�سلطة  يف  اأحاديث  ال�سماء..  اإىل  �سلم  الكتاب: 

والنخبة. والتقي 

املوؤلف: ميخائيل خازين و�سريغي �سيغلوف. 

2016 النا�سر: ريبول كال�سيك، مو�سكو 

الرو�سية.  اللغة: 

624 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 

* م�شتعربة واأكادميية رو�شية
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العالم الجديد
مارسيل غوشيه

محمد الشيخ *
ّح قول الفيل�شوف الفرن�شي هرني برج�شون باأّن ما ِمن مفكر، مهما كرثت اأنظاره وتعددت موؤلفاته، اإال ويدافع عن فكرة واحدة ووحيدة ما يفتاأ يعرب عنها  اإذا ما �شَ

يف خمتلف هذه التاآليف، وما يزال ينقحها التنقيح، حتى ت�شتقيم ا�شتقامتها االأخرية، فاإّنه ي�شح القول - بالتطبيق - اإّن ههنا مفكرا وفيل�شوفا �شيا�شيا فرن�شيا ما 

فتئ، منذ ما ينيف عن اأربعني �شنة، يدافع عن اأطروحة اأ�شا�شّية مفادها اأّن احلداثة تعني »حركة اخلروج )من( الديانة«. ولي�س يعني مار�شيل غو�شيه )1946 

-( بقوله اجلامع »احلداثة هي حركة اخلروج من الديانة« داللة اأّن »احلداثة هي حركة اخلروج )عن( الديانة«؛ مبعنى االإحلاد بالرب؛ اإذ »االإحلاد قدمي يف 

راأينا ذلك مع احلركة االإ�شالحية الربوت�شتانتية  املوؤمنني، كما  اإميان  ى  اأن قوَّ اأكرث من هذا، من �شاأن هذا اخلروج )من(  اأبو العالء املعري.  الب�شرية«، كما قال 

والكاثوليكية. فكان اإ�شالح الدين تقوية لالإميان، عند امل�شلحني واأتباعهم، ال مروقا من الديانة. واإمّنا تعني االأطروحة اأّن الديانة مل تعد تلعب، يف املجتمعات 

احلديثة، الدور املحوري الذي كانت تلعبه يف املجتمعات القدمية، فاخلروج )من( الديانة، ولي�س »عن« الديانة، يعني اخلروج من التنظيم الديني للعامل. ذلك اأّن 

املجتمعات القدمية كان مدار وجودها وحياته على الديانة؛ بحيث كانت الديانة حتدد فيها نوع ال�شلطة ال�شيا�شّية التي حتكم النا�س، ومنط العالقات االجتماعية 

التي جتمع بني النا�س، و�شكل التجّمعات الب�شرية التي توؤلف بني النا�س.. وكل هذا »اجلامع« مّت تفكيكه يف خالل خم�شة قرون من احلداثة. ويجد مار�شيل غو�شيه 

يف هذا التعريف للحداثة اأّنه »تعريف حّدي«، واأّنه »تعريف �شامل«؛ وذلك الأّن من �شاأن هذا التعريف اأن يف�شر كل الظواهر االأخرى املرافقة للحداثة - العقالنية، 

الفردانية، احلرية ... - كما من �شاأنه اأن ي�شمح بتعميم �شمويل ينتج معنى جلميع تفا�شيل هذه القرون اخلم�شة من احلداثة التي عا�شتها املجتمعات االأوربية 

والتحقت بها غريها من املجتمعات غري االأوربية. 

والتي  الرجل  اأطــروحــة  من  الأول  الأ�سا�سي  ال�سق  ذا  هو 

اأّن  هو  املكمل  الثاين  ال�سق  لكن  عليها،  اأفكاره  اأدار  لطاملا 

متمعات احلداثة - بعد اأن تررت من الديانة، واأم�ست 

الغيب  من  بدعم  ولي�س  بنف�سها  نف�سها  تكم  متمعات 

التي  احلرية  بهذه  تفعله  الذي  ما  َتْعِرف  عادت هي  ما   -

ك�سبتها: احلرية من اأجل ماذا؟ وما الذي ميكن اأن نفعله 

مع�سلة  ذي  هــي  منار�سها؟  اأن  لنا  وكيف  احلــريــة؟  بهذه 

�سار  املع�سلة  وبهذه  احلــريــة.  تقيق  بعد  ما  متمعات 

متمع اخلروج من الديانة اأ�سعب عامل ميكن ال�سيطرة 

عليه. 

ــال اأّنـــه ظــهــرت املــالمــح الأوىل لــهــذه الأطــروحــة يف  واحلـ

ـ   1985 عام  به  ا�ستهر  الــذي  املبكر  غو�سيه  مار�سيل  كتاب 

اأّنــه ما عاد  اإىل  والــذي ذهب فيه  ـ  العامل«  »انبطال �سحر 

اإىل  وقــيــادهــا  متمعاتهم  فهم  مفاتيح  ي�سلمون  الب�سر 

الــديــانــات هــي مــا ينظم حياة  الأديــــان، ومــا بقيت  اأربـــاب 

ــا ظــلــت هــي مــا ي�سكل  املـــكـــان، ومـ الـــزمـــان ويف  الــنــا�ــس يف 

عهد  انتهى  لقد  ال�سلطة.  ويدير  اجلماعية،  التجّمعات 

ا�ــســتــتــبــاع املــجــال الــبــ�ــســري اإىل الــتتــيــب الإلـــهـــي. واإمّنـــا 

اأي  و«مــتــحــررة«؛  »م�ستقلة«  الب�سرية  املجتمعات  اأم�ست 

بنو  �سار  وهكذا  مبعزل.  لها  الغيب  تدبري  عن  باتت  اأّنها 

الب�سر ل يرجعون يف تدبري اأمورهم اإىل مرجعية اأخرى، 

يف  حريتهم  ُيــعــمــلــون  واأمــ�ــســوا  الــعــقــل،  �سلطان  اإل  الــلــهــم 

الأربــاب. على  اإرادتهم ل وفق م�سيئة  العامل وفق  ت�سكيل 

اإذ  غــدارة،  الديني مل يختف هكذا فجاأة عن  التتيب  اأّن 

»النواة  قل  اأو  »املحدد اخلفي«  ذاك  دومــا  اخللفية  ظل يف 

ربقة  من  الن�سالل  كان  وما  الديانة.  هي  التي  ال�سرية« 

عائق  دون  من  املن�ساب  بالنهر  ول  الهني،  بــالأمــر  الدين 

وجه  ويف  عقبات،  النهائي  التحقق  تققه  فــدون  يــعــوق، 

اكتماله الكتمال الأخري مع�سالت. 

اأزيد من عقدين من الزمن على �سدور هذا  وبعد م�سي 

الــكــتــاب - الـــذي بــات يــعــد اأحـــد اأهـــم املــراجــع الــفــكــريــة يف 

فل�سفة ال�سيا�سة وفل�سفة الدين والفل�سفة الجتماعية يف 

زماننا هذا - طفق الباحث يطور هذا احلد�س اجلوهري 

تت  كتب  اأربعة  من  ل�سل�سلة  باإ�سداره  وذلــك  التطوير؛ 

الدميقراطية«:   ) ُبـــُدوُّ )�ــســعــود،  »بـــزوغ  اجلــامــع  الــعــنــوان 

 ،)2007( الليبالية«  »اأزمـــة   ،)2007( احلديثة«  »الــثــورة 

»عــلــى حمـــك الــتــوتــالــيــتــاريــات )الأنـــظـــمـــة الــكــلــيــانــيــة اأو 

ال�سمولية(« )2010(، »العامل اجلديد« )2017(. ويف هذه 

للمروية  تليله  ال�سيا�سة  فيل�سوف  يــوا�ــســل  الــربــاعــيــة 

املوؤ�س�سة للحداثة - اخلروج من الديانة - موؤرخا وحملال 

لهذا امل�سار املتعرج امل�سطرب املليء بالعوائق وبالأزمات. 

مبثابة  هــو  الــذي  ـ  احلديثة«  »الــثــورة  كتابه  ففي  وهــكــذا، 

الـــرجـــل عند  يــقــف  ـ  الــربــاعــيــة  اإىل الأوديـــ�ـــســـة  الــتــمــهــيــد 

املجتمعات  ا�ستقالل  ثــورة   - للحداثة  املوؤ�س�سة  اخللفية 

على  جــرت  التي   - الديانة  اإىل  ال�ستتباع  �سد  احلديثة 

�سيما  ول  م.   1900 اإىل  م   1500 مــن  قـــرون:  اأربــعــة  مــدى 

العامل  عليها  تــرتــب  الــتــي  الــثــالثــة  الــثــورة  مــكــونــات  على 

املــنــبــطــل الــ�ــســحــر: الــ�ــســيــا�ــســة واحلـــق والــتــاريــخ. ذلـــك اأن 

اأ�سالة الدميقراطية احلديثة تعود - يف نظره - اإىل تلك 

الكيمياء العجيبة التي حدثت بني هذه العنا�سر الثالثة، 

الذات احلاملة   - الذاتية احلقوقية  ببزوغ  �سمحت  والتي 

»الفرد«  مفهوم  فيها  تاأ�س�س  والتي   - ولواجبات  حلقوق 

ت�سجيع  اإىل  ذلك  وتــاأدى  »احلــق«،  اأ�سا�س من مفهوم  على 

اأن ال�سيغة الدينية امل�سيحية  ا�ستقالل الفرد بذاته. على 

يف  دورهــا  تلعب  تــزال  ل  كانت  الفرد  ل�ستقالل  امل�سجعة 

للفرد  احلقوقي  البعد  على  التكيز  عــن  اإنــه  ثــم  خــفــاء. 

اأزمة الدميقراطية احلديثة واملعا�سرة.  تخلَّقت 

ــة الــلــيــبالــيــة -  ــة - اأزمــ ــزء الــثــاين مــن الأوديــ�ــس ويف اجلـ

ح�سب  ت�سكل،  الــتــي   1914-1880 �ــســنــوات  الــبــاحــث  يحلل 

واأ�ــســبــاب  الع�سرين  الــقــرن  و»�ــســدى«  »م�سفوفة«  نــظــره، 

جناحاته واإخفاقاته. ففي الوقت الذي اأر�سيت فيه قواعد 

النظام  بني  البديع  بالتوليف  الليبالية،  الدميقراطية 

اإمنــا  بــرز  الـــذي  الــعــامل  فـــاإّن  الــعــام،  التمثيلي والقــــتاع 

الــذي كان - ويا  العامل الديني  املــوروث عن  َر الإطــار  َفجَّ

املكت�سبة،  احلريات  بناء  خفاء  يف  »دعــم«  قد   - للمفارقة! 

لــكــن تـــاأتـــي اأيــ�ــســا عـــن ذلـــك الــتــفــجــري نــ�ــســوء احلــمــاقــات 

دعم  عنه  تاأتى  الــذي  نف�سه  بالقدر  وذلــك  التوتاليتارية، 

وا�ستقرارها. وتلك هي  الليبالية  الدميقراطيات  تعميق 

 - الثالث  اجلــزء  يفح�سها  �سوف  التي  احلا�سمة  احلقبة 

على حمك التوتاليتاريات- .

واأمـــا اجلـــزء الــرابــع - الــعــامل اجلــديــد - فــ�ــســوف يكر�س 

لإعادة توجيه حياة املجتمعات الغربية، وذلك من اأوا�سط 

لنمو  الأزمة اجلديدة  اإىل  املا�سي  القرن  ال�سبعينيات من 

اليوم.  املجتمعات  هذه  فيها  تتخبط  التي  الدميقراطية 

والــ�ــســاأن الــغــريــب يف املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة - الــــذي يقف 

اأ�ــســحــت تــيــا على  اأّنــهــا  هــو   - بالتحليل  غــو�ــســيــه  عــنــده 

م�سيبة،  ذاتــهــا  بحد  وتلك   - العميق«  »القلق  مــن  �سرب 

كيف  حتى  تعرف  ل  اأنها  يتبني  حني  اأعظم  امل�سيبة  لكن 
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كان  ع�سر  التا�سع  القرن  نهاية  ففي  »القلق«.  هذا  ت�سمي 

اجلـــواب وا�ــســحــا: لــدى الــرجــعــي �سبب الــقــلــق هــو الــزيــغ 

ال�سيا�سي، وعند املارك�سي هو ال�ستغالل الراأ�سمايل الذي 

الف�ساد  القيام بالثورة، وعند عدو احلداثة: هو  ي�ستدعي 

و�سرامة  �سذاجة  الأوربــيــون  فقد  اليوم  لكن  الأخــالقــي. 

رجال القرن التا�سع ع�سر. ولهذه احليثية، يعلن مار�سيل 

ن�سمي  كيف  ندرك  ل  �سركاء،  كلنا  اأم�سينا  »لقد  غو�سيه: 

ما يزعج هذا العامل«. 

هــذا  مــرامــه يف  كــل  تلخ�س  بــعــبــارة  كــتــابــه  الــرجــل  يفتتح 

الكتاب: لقد غرينا - مع�سر الأوربيني - العامل، لكن هذا 

عنا  �سرَّ لقد  جــديــد.  مــن  العظمى  م�سكلتنا  فتح  التغيري 

مبجيء عامل متلف جذريا عن �سابقه، لكنه عامل حامل 

وما  ودعــنــاه؟  الــذي  الــعــامل  مــا  م�سبوقة.  غــري  ل�سعوبات 

وحيينا  الــقــدمي«،  »الــعــامل  ودعــنــا  الـــذي حييناه؟  الــعــامل 

ــال اأن »الــعــامل اجلــديــد«  مــيء »الــعــامل اجلــديــد«. واحلـ

تــعــبــري مــ�ــســتــهــلــك، لــكــن الــظــرفــيــة تــــبر اإعــــــادة اإحــيــائــه 

اجلديد«  »العامل  عبارة  هنا  ي�ستعمل  والباحث  وتيينه. 

»العامل  التاريخي.  مبعناها  واإمنــا  اجلــغــرايف،  مبعناها  ل 

القدمي« هو عامل التدين الأ�سلي، و«العامل اجلديد« هو 

عامل اخلروج من الديانة. وهو عامل ل يهم اأوربا وحدها، 

ــة - بــفــعــل عـــوادي  ــيـ بــل يــعــنــي حــتــى الــ�ــســعــوب غــري الأوربـ

ال�سطرابات  وما  باحلداثة.  تهتم  اأم�ست  التي   - العوملة 

التي تدث با�سم الدين اليوم - التطرف والإرهاب - اإل 

من  ب�سب  الديني  ال�سند  انهيار  عن  فعل  ردات  عن  عبارة 

الرجة التي اأحدثتها فيه احلداثة.

حا�سمة  جولة  يدركوا،  اأن  غري  من  الأوربيون،  قطع  لقد 

يف  واأم�سوا  الديانة،  من  بــاخلــروج  الأوىل  مغامرتهم  يف 

قرون  خم�سة  منذ  �سكلت  �سريورة  وفق  نهايته  اإىل  الأمــر 

من  خروجهم  الــيــوم  اأنــهــوا  بــاأن  وذلــك  اأودي�ستهم«؛  »روح 

بذلك.  �سعروا  وما  املجهول  نحو  قفزوا  الدينية.  البنينة 

اختفت ُبَنى ال�ستتباع اإىل الفوق، اإىل الغيب، اإىل الأرباب، 

ــى ال�ــســتــقــالل. وقـــد تــرتــبــت عــن هـــذه النقلة  ــَن ُب وتــقــوت 

ــة منــو«: ذلــك اأن تنامي اإمــكــانــات قــدرة  ــة. وهــي »اأزمـ اأزمـ

اأن مي�سي حرا، كان ثمنها تناق�س قدراته على  املرء على 

ا�ستعمال هذه احلرية نف�سها. لقد ُحكم على الأوربيني اأن 

النخراط  واإمنا  ير�سدهم.  نبا�س  ما  غري  من  يتقدموا 

لها قعر.  �سحيقة ل يدرك  انخراط يف هوات  يف احلداثة 

من  لنف�سها  تديدها  نحو  الب�سرية  الأوربــيــون  قــاد  واإذ 

كان  املقدمة  تواجدهم يف  فــاإن  »فـــوق«،  مــن  �سند  مــا  غــري 

املجتمعات من  فيه  تتخبط  الذي  للزيغ  كان  ما  ثمن:  له 

اآخر �سوى تبدد هذه النواة ال�سرية )الديانة( التي  منبع 

ذاتهم،  يف  يفكروا  اأن  و�سائل  مينحهم  ما  عــادة  هي  كانت 

واأن  اأمــرهــم،  يــريــدوا  واأن  اأنف�سهم،  دللـــة  يح�سلوا  واأن 

فها  ال�سند،  هذا  من  املجتمعات  هذه  ُحرمت  واإذ  يدبروه. 

هي جتنح من غري اأن تعلم ما هي ول اإىل اأي اجتاه ت�سري. 

النهائية من �سريورة  »املرحلة  واإنها لواقعة تت �سدمة 

اخلروج من الديانة«. 

اإىل  الكتاب م�س�س  كــل  هــذا؟  اإىل  قــاد حديثا  الــذي  مــا 

تليل هذا الأمر. واملنطلق هو ما حدث بعد ال�سبعينيات 

ظواهر:  ثــالث  حدثت  اأنــه  واجلـــواب  املا�سي.  القرن  من 

التاريخي،  التوجه  تعميق  القومية،  الدولة  �سكل  تطور 

للظرفية  املنظمة  العنا�سر  ذي  هي  احلق.  تفريد  تو�سيع 

ال�سبعينيات.  بعد  مــا  تــول  اأ�س�سها  التي  امل�سبوقة  غــري 

وهــي الــظــواهــر الــتــي عـــززت الــلــيــبالــيــة اجلــديــدة. وكما 

كانت قد �ساهمت من قبُل قوُة الدولة والإميان بخ�سوبة 

والقول  الفرد  �سيادة  فــاإن  ال�ستاكية،  تعزيز  يف  التاريخ 

ال�سيادة  ال�سيا�سي  ال�ساأن  و�سيادة  التاريخ  �سريورة  بنهاية 

لكن  بــعــد.  مــا  يف  الــلــيــبالــيــة  هيمنة  ــززوا  عـ قــد  ال�ساملة 

عليه  والــذي  ـ  احلقوق  �ساحب  الفرد  بانت�سار  لالنت�ساء 

الثمن  وهــذا  ثمن.  ـ  املنت�سرة  الليبالية  الأدلوجة  مــدار 

وانــعــتــاقــه  الــفــرد  ا�ــســتــقــالل  و�ــســائــل  تــكــثــري  اأن  يف  يتمثل 

اإليها. ففي  ي�سعى  اأنه  ُيفت�س  التي  الغايات  انعتام  قاَبله 

الوقت الذي ازدادت فيه اإمكانات ال�ستقالل الفتا�سية، 

بني  ت�سابه  ول  الواقعية.  ال�ستقالل  اإمكانات  فيه  �ساقت 

 - اليوم  واأزمــة  ـ  الكليانية  الأنظمة  ظهور  ـ  الأم�س  اأزمــة 

اأزمــــة الــدميــقــراطــيــة - اإذ اأزمــــة الأمــ�ــس منــت عــن حنني 

اأزمة  اأما  التي اختفت -  اإىل دعامة الديانة  املا�سي -  اإىل 

ل�ستبدال  ال�سابق  ال�سكل  هذا  مع  قطعت  فقد  احلا�سر، 

اإىل الأبد،  الديني بال�سيا�سي. لقد ولت الوحدة الروحية 

الدين  اإىل  ينظر  عــاد  ومــا  ال�سيا�سية،  الوحدة  وتر�سخت 

ــادت تــلــوح يف  بــديــال عــن الــ�ــســيــا�ــســة. اأكـــث مــن هـــذا، مــا عـ

فاعلة،  جلماهري  وجــود  من  عاد  ما  توتاليتاريات:  الأفــق 

ــرة. لقد  ــدة، ول لأحـــزاب مــوؤطِّ ول لإيــديــولــوجــيــات مــنِّ

�سار الأوربيون اليوم يف حمى من تهديدات عودة املا�سي 

اأمام  اأم�سوا  لكنهم  متقدميهم،  تهدد  كانت  التي  الديني 

اجلماعي من  ال�ساأن  اأ�سكال  تبخرت  لقد  اأخرى:  ماطر 

ر فيه وما ميكن اأن ُيعَتقد فيه. لكن  اأفق ما ميكن اأن ُيفكَّ

اأفق  لأي  التام  »الغياب  ثمن:  املخلِّ�س  التبخر  لهذا  كــان 

وغاب  ُمــداِهــم،  حا�سر  عن  امل�سافة  حفظ  غاب  تاريخي«. 

اإمكان ت�سور اأي م�ستقبل واعد، وما عاد التعويل اإل على 

النف�س حيث ما بقيت هناك اإ�سارات عن �سريورة تاريخية 

الــكــل يف  يــوطــوبــيــة، واجنـــرف  بــل وحــتــى متخيلة  مكنة، 

مهواة �سحيقة. اأدهى من هذا، �سار الكل يتح�س�س الأزمة، 

الــكــل يغو�س  الـــدرك. واأمــ�ــســى  اأن يــدركــهــا  لكن مــن غــري 

باأكمله يف حا�سر بال اأ�سئلة وبال انفتاحات. 

باملعا�سرين  اليوم  ي�ستبد  الــذي  القلق  اأ�سباب  اأحــد  ولعل 

انهيار البعد الأخالقي يف العالقات بني املواطنني ل�سالح 

تــ�ــســخــم الــبــعــد احلــقــوقــي: لــقــد اأمــ�ــســى كـــل تــعــامــل بني 

على  ل  والــواجــبــات،  احلــقــوق  على  مبنيا  اجلماعة  اأفـــراد 

وتــوارى  »الــعــدل«  �ساد  اأن  وكــان  و«ال�سجايا«،  »الف�سائل« 

نعي�س يف عامل حقوقي متطلب جدا،  واأم�سينا  »الف�سل«، 

مــا يــفــتــاأ املـــواطـــن فــيــه - وقـــد نــ�ــســي الـــدللـــة الأخــالقــيــة 

ملــواطــنــيــتــه وا�ــســتــحــ�ــســر فــقــط الـــدللـــة احلــقــوقــيــة لــهــا - 

ي�سرخ: حقوق، حقوقي.  

ت�ساوؤم، ويف مزيج غريب  كل  تفاوؤل وعن  كل  ومببعد عن 

اإميل حبيبي،  الفل�سطيني  اأن ن�سميه، تبعا للروائي  ميكن 

املتناق�س  النوع  هو  الإن�سان  اأّن  غو�سيه  يــرى  »تــ�ــســاوؤل«، 

اإلــيــه  بالن�سبة  ونقي�سه  الــ�ــســيء  مي�سي  بحيث  بــامــتــيــاز، 

هو  قــادر  الأف�سل،  على  قــادر  هو  فمثلما  معا،  �سحيحني 

الأمــر  هــذا  اأدرك  مــن  اأول  كــان  ولقد  اأي�سا.  الأ�ــســواأ  على 

الإن�سان«  تاأمل يف »اجتماعية  ملا  الأملاين كانط  الفيل�سوف 

تنا�سى  ولرمبا  اجتماعية«.  غري  »اجتماعية  اأّنها  وك�سف 

غو�سيه احلكاية ال�سرقية القدمية التي اأوردها الفيل�سوف 

والإن�سان كمثل حيوان  الإن�سان  »مثل  �سوبنهاور:  الأملاين 

ال�سياهم  ت�سامت  باردة،  ذات �سبيحة  اأّنه  ال�سيهم. يحكى 

بــاآلم  �سعرت  مــا  �سرعان  لكن  لــلــدفء،  طلبا  بع�سها  اإىل 

ابــتــعــدت عن  اأن  ــادة مــن وخـــزات مــ�ــســاوكــهــا، فــمــا لبثت  حـ

اأن  فكان  بالبد،  الإح�سا�س  عاودها  ما  و�سرعان  بع�سها. 

عاد  اأن  وكــان  جديد،  من  اللت�ساق  اإىل  غريزتها  دفعتها 

املــرار  املوقف  جتــرب  يومها  �سحابة  اأم�ست  وهكذا  الأمل، 

اأكــث  فلزمتها«.  الو�سط،  امل�سافة  اأدركـــت  اأن  اإىل  الــعــدة؛ 

بكر يف  بن  اهلل  عبد  اأبــي  احلكيم  تدبر  يعلم  هــذا، مل  من 

»النا�س  قــال:  ملــا  وتخالفهم  زمــانــه  يف  النا�س  تــاآلــف  �ــســاأن 

واإن  تناطحوا،  اجتمعوا  اإن  بالتيو�س:  يكونوا  �سيء  اأ�سبه 

ت�سايحوا«.  افتقوا 

تلك على وجه اجلملة هي معاطب زماننا بعد اأن خرجت 

ل  لكن  املعلوم.  خروجها  الديانة  من  الغربية  املجتمعات 

توجد اأية نزعة حنينية اإىل املا�سي عند مار�سيل غو�سيه. 

بعد اخلروج عنها.  الديانة  اإىل  العودة  اإىل  فال هو يدعو 

انبطال �سحر  العامل اجلديد بعد  بت�سحري  ول هو ينادي 

العامل القدمي. بل بالعك�س يقول بالذهاب باإبطال ال�سحر 

الذي مينحنا  نوع احلرية  تقدير  ويرتئي  اآخر مداه،  اإىل 

ل  للحرية  مار�سة  ذلــك  يف  ويجد  اإيــاه.  ال�سحر  انق�ساع 

�سابق لها يف تاريخ الب�سرية. 

وبــعــد، حــال املــحــدثــني اأ�ــســبــه �ــســيء يــكــون بــحــال الــبــحــارة 

الــبتــغــالــيــني يف بــدايــة عــهــد احلـــداثـــة، كــانــوا ل يــولــون 

»بحر  القدامى  العرب  يدعوه  كــان  ما  اإىل  وجههم  �سطر 

الأخري،  الــوداع  كاأنه  اأهلهم  يودعوا  اأن  بعد  اإل  الظلمات« 

وذلك بعد اأن اأ�سروا على الإقبال على مغامرة ا�ستهوتهم 

ي�سعرون  ل  نف�سه  الــوقــت  ويف  مــاآلــهــا،  يعرفون  ل  لكنهم 

بالندم على اإقبالهم على ما اأقبلوا عليه، فكذلك هو حال 

مغامرة احلداثة باخلروج من الديانة والنغمار يف عامل 

مهول..
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مذكرات كاستوربا الغاندي السرية
للكاتبة الهندية نيليما دالميا

ويالبوراتو عبد الكبير *
قبل ن�شف قرن تقريبا حني كنت طالبا يف املدر�شة االبتدائية كان لنا كتاب اإ�شايف بحجم �شغري للقراءة فقط خارج املنهج الدرا�شي واالمتحان. كان ذلك الكتاب 

�شرية حياة »كا�شتوربا الغاندي« زوجة »موهان دا�س كارم ت�شند الغاندي« �شاحب مبادئ الالعنف والقائد الكبري الذي كان يف مقدمة حركة ا�شتقالل بالدنا �شد 

اال�شتعمار الربيطاين، و�شورة كا�شتوربا االأم املتوترة يف الكتاب ال تزال جم�شدة يف ذهني ملا فوجئت بلقاء ابنها »هاري الل« يف اإحدى حمطات القطار وهي ترافق 

زوجها الغاندي يف �شفره للم�شاركة يف اجتماع يعقد مبنا�شبة مظاهرة احتجاجية �شد قوات اال�شتعمار الربيطاين. كان بني »هاري الل« ووالده الغاندي خالفات 

حادة. هاري الل مل ي�شتطع اأن يتفق مع مبادئ الغاندي التي يحاول فر�شها اإجبارا على جميع اأع�شاء اأ�شرته. مترد على �شلطة الغاندي االأبوية يف بيت الطاعة. 

اأراد ق�شا�شا من اأوامره ونواهيه وتعاليمه املرهقة التي يختنق بها داخل البيت، �شار ع�شيا للغاندي بل ترك الديانة الهندو�شية التي تنتمي لها اأ�شرة الغاندي 

وجتراأ العتناق االإ�شالم وبدل ا�شمه »عبد اهلل الغاندي«. كان الغاندي الوالد يدري اأن تبديل ديانة ولده مل يكن من �شميم قلبه بل م�شاغبة احتجاجية فقط، 

ولذلك حذر امل�شلمني يف حزب »رابطة امل�شلمني« بقيادة حممد على اجلناح، الذين احتفلوا بهذا احلدث بعقد حفالت ا�شتقبال البنه املتمرد؛ حذرهم اأن ال يقعوا 

يف فخه.. بني الزوج وابنه ظلت االأم ك�شمكة رماها البحر اإىل ال�شاطئ ترجتف بقلق بالغ. االأم على كل حال اأم روؤوم نحو ابنها. و»هاري الل« كان يحب والدته 

حبا جما ولو كان يكره والده، ولذا هرول اإىل املحطة الإلقاء نظر على والدته العزيزة حني عرف اأن القطار مير بتلك املحطة. وقف مب�شافة من �شباك القطار وهو 

يظل ينظر اإىل »كا�شتوربا« حيث تبادلت النظر اإليه �شامتة، اأّما الغاندي الوالد فلم يلتفت اإىل ابنه »ال�شال« رغم االإ�شارة من كا�شتوربا اإليه. اغرورقت عينا تلك 

االأم. حني قراأت هذا امل�شهد راأيت بحرا زاخرا يف اأعماق قلب كا�شتوربا املتوتر الذي يتذبذب بني ابنها احلبيب وزوجها املحرتم.

وقــراأت  لغاندي  قـــراأت  املــراهــقــة  مرحلة  جتــاوز  وبعد 

عنه كثريا. قراأت عدًدا من �سرية حياته، منها ما كتبه 

»بيارى لل« و«دي�ساي« وحفيده »راج موهان الغاندي« 

رو�سكني  تلك  ال�سرية  اإىل مكتبة  اأ�سافوا  الذين  ومن 

نــايــدو«  و»�ــســاروجــيــنــي   )Ruskin Bond( بــونــد 

 )Dominique Lapierre( لبـــري  و»دومــيــنــك 

 .)V. S. Naipaul( »و»خو�سوانت �سينغ« و«نايبول

كــتــب مــكــتــوبــة مـــن وجـــهـــات نــظــر مــتــلــفــة �ــســامــلــة 

انــتــقــاديــة. ولــكــن قــلــمــا ظــهــرت فــيــهــا �ـــســـورة زوجــتــه 

كــا�ــســتــوربــا، الــظــل الــــذي لزمــــه طـــول حــيــاتــه، املــــراأة 

والتي  املراهقة،  فتة  بذهني  الت�سقت  التي  املتوترة 

كتبا  ا  اأي�سً وقراأت  الزوجية،  حياتها  يف  كثريا  تملت 

ال�سخ�سية  عظمته  اأبـــرز  مــا  نف�سه  الــغــانــدي  كتبها 

منها  وكـــان  الــ�ــســارمــة،  ومــواقــفــه  ال�سامية  ومــبــادئــه 

اآخــر  ــواره. فمثال يف  اأطــ غــرابــة  بع�س  عــن  يك�سف  مــا 

نراه  اأولًدا  له زوجته  اأجنبت  اأن  بعد  الزوجية  حياته 

زوجته  بهجر  الــزوجــيــة  الــعــالقــات  عــن  بعيدا  يــنــزوي 

يكبت  اأن  حمـــاول  م�سجعها  يف  كــاملــعــلــقــة  كــا�ــســتــوربــا 

�سهواته اجلن�سية. ويف التاريخ عظماء كثريون ف�سلوا 

فهل  و�سقراط،  تول�ستوي  مثل  الزوجية  حياتهم  يف 

اإن�سان  وكــل  الزوجية؟  حياته  يف  را�سبا  الغاندي  كــان 

خاليا  العظيم  الغاندي  كــان  هــل  مــا.  ب�سعف  ملعون 

احلقيقي  »كا�ستوربا«  مكان  اأين  ال�سعف؟  نقاط  من 

يف حياة الغاندي؟ هل كانت تتمتع ب�سخ�سية قوية، اأم 

اأ�سئلة تدور  الغاندي؟  كانت مرد ظل تالزم زوجها 

يف خلدنا حني نقراأ عن الغاندي يف كتب كتبها رجال. 

ولكن  »كا�ستوربا«  عن  فيها  اأبحث  كنت  اأقراأها  وكلما 

مل يحالفني احلظ بها حتى الآن.

عناية  غرفة  يف  ق�سيت  حني  املا�سي  مار�س  �سهر  ويف 

القلب«  اأوعــيــة  »تــرقــيــع  عملية  بــعــد  املــركــزة  الــقــلــوب 

�سكل  يف  »كــا�ــســتــوربــا«  )Angioplasty ) زارتني 

عن  ــوه  وجـ بــعــدة  يختلف  هــنــديــة  كــاتــبــة  كتبته  كــتــاب 

الــكــتــب الــتــي كتبها رجـــال عــن الــغــانــدي »الــعــظــيــم«. 

ووجه  وجــهــان.  �سخ�س  لكل  وجهان  عملة  لكل  فكما 

جليا  يت�سح  الأبوية  بال�سلطة  املت�سم  الآخر  الغاندي 

بعنوان »مذكرات  اآدهار  دامليا  »نيليما  الكاتبة  يف كتاب 

ــد اأن  كــا�ــســتــوربــا الــ�ــســريــة«. مل يــكــن خــافــيــا عــلــى اأحــ

هذا  هل  اإذن  حياتها.  يف  مذكرات  تكتب  مل  كا�ستوربا 

مــا فقط.  اإىل حــد  ولــكــن  نــعــم  كــتــاب ق�سة خــيــالــيــة؟ 

تدور  تاريخية  حقائق  على  مبني  هو  كبري  حد  واإىل 

اجلهد  احلا�سمة.  احلقبة  تلك  عا�سوا  اأ�سخا�س  حول 

املعلومات  البحث عن  الكاتبة يف  بذلته  الذي  اجلهيد 

�سفحات  مــن  �سفحة  كــل  يف  ال�سم�س  و�ــســوح  وا�ــســح 

الكتاب. اإمّنا اختارت ن�سيجا خا�سا ل�سرد �سرية امراأة 

الُكّتاب الرجال. اأهملها 

الــكــاتــبــة نــيــلــيــمــا اآدهـــــار هـــي ابــنــة الــ�ــســنــاعــي الــكــبــري 

 2003 عــام  نــ�ــســرت يف  اأن  مــنــذ  داملــيــا الــراحــل.  اآر. ك. 

دامليا حياته  »اآر. ك.  بعنوان  والدها  الأول عن  كتابها 

وزمــانــه« متــكــنــت مــن ال�ــســتــيــالء عــلــى مــكــانــة خا�سة 

وقــرابــة  مبيعا.  الأكـــث  الكتب  مــوؤلــفــي  قائمة  يف  بها 

�سلتها بدامليا كابنة مل متنعها من الك�سف عن بع�س 

 2007 اجلـــوانـــب الــ�ــســريــة يف حــيــاة والـــدهـــا. ويف عـــام 

برواية مو�سومة  كتابتها  اإىل عامل  اآخرا  لونا  اأ�سافت 

وتو�سعت  جتدًدا  كتابتها  تنوعت  هكذا  املوت«  »جّتار  بـ 

ــدى الــكــلــيــات يف دلــهــي  ــ قـــاعـــدة قــرائــهــا، خــريــجــة اإحـ

بجامعة  التحقت  »ال�سخ�سية«  مو�سوع  يف  بتخ�س�س 

النف�س مفتاحا  �سيكولوجية، كان علم  دلهي كمدر�سة 

يف يدها للخو�س يف اأعماق نفو�س �سخ�سيات تاريخية 

�سخ�سية  تكت�سف  اأن  حاولت  اإّنها  نيليما  تقول  هامة، 

تــاريــخــيــة نــ�ــســويــة قــويــة فــلــم جتــد اإل كــا�ــســتــوبــا. هي 

احل�س  غيبوبة  من  اإخراجها  يجب  من�سية  �سخ�سية 

ببحث  قامت  الكتابة  تبداأ  اأن  قبل  الهندي.  اجلماعي 

ب�سرية  املتعلقة  املعلومات  جمع  يف  �سنتني  مــدة  طــال 

ب�سرية  تتعلق  التي  الوثائقية  امل�سادر  ولكن  املذكورة. 

نيليما  اأمام  تكن  نادرة جدا. فم  كانت  كا�ستوربا  حياة 

عا�سوا  الــذيــن  لــدى  املتوفرة  ال�سفوية  املعلومات  اإل 

ــان مــن اأهــم تــلــك  اأحــــداث احلــركــة ال�ــســتــقــاللــيــة. وكـ

»وحفيدتها«  كا�ستوربا  حفيد  الغاندي  اآرون  امل�سادر 

�سوناندا الغاندي. واعتمدت اأي�سا على كتاب الغاندي 

�سبق  الــذي  احلقيقة«  عن  البحث  يف  »جتــاربــي  نف�سه 

الــغــانــدي  اعـــتافـــات  اإّن  نيليما  تــقــول  اأعــــاله.  ذكـــره 

ت�سوير  كثريا يف  �ساعدتها  الكتاب  ذلك  ال�سريحة يف 

اأي  بـــدون  ال�سحيح  اإطـــارهـــا  يف  كــا�ــســتــوربــا  �سخ�سية 

�سيء  اأي  اأن  تعتقد  الغاندي  اأ�سرة  اإّن  وحيث  حجاب، 

يف  بــجــراأة  دفعها  ذنــب،  فيه  لي�س  �سري  وغــري  �سريح 
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الــكــ�ــســف عــن بــعــ�ــس الــبــواطــن مــن �ــســرية تــلــك املـــراأة 

مو�سوعها  كــان  ال�سيكولوجيا  اأّن  ومبــا  الأ�سطورية. 

هوايتها  مــن  كـــان  الــنــا�ــس  مــراقــبــة  واأّن  اجلــامــعــة  يف 

نف�سيات  تليل  اإىل  الــدخــول  طــريــق  كـــان  املــفــ�ــســلــة، 

جميع  اإّن  الكاتبة  تــقــول  جـــدا.  لها  �سهال  كا�ستوربا 

امل�سورة  والأ�سخا�س  والأحــداث  التاريخية  املعلومات 

كا�ستوربا  دخــلــْت  »ملــا  وحقيقية.  �سحيحة  الكتاب  يف 

قالب  يف  ت�سكلت  اأعماقها،  يف  اأنــا  ودخــلــُت  ميلتي  يف 

ورب  اأنـــا.«  �سئت  وكما  هــي  �ــســاءت  كما  الأبــعــاد  متعدد 

كانت  ملا  مذكراتها  كتبت  كا�ستوربا  اأن  لو  يقول  قائل 

»اإن كا�ستوربا التي تخ�سني ل  ال�ساكلة.  اإل على هذه 

اجلوفاء  امل�ساهري  بقاعة  لها  مقعدا  تجز  اأن  ترغب 

توؤن�سن زوجها  اأن  اإمّنــا تــاول  هــو حــال زوجــهــا،  كما 

منها  حرمها  التي  ال�سماء  مــن  قطعة  على  وت�سل 

الكاتبة  تــبر  هــكــذا  الــتــاريــخ«.  الــذيــن كتبوا  الــرجــال 

جعلتها  حــني  كا�ستوربا  ت�سوير  مــن  موقفها  نيليما 

ال�سرية. تكتب مذكراتها 

يبداأ الكتاب من م�سهد ترقد فيه كا�ستوربا على �سرير 

وحفلة  طفولتها  اإىل  رائــع  �سكل  يف  تتنقل  ثم  موتها 

حياتها  اإىل  ثــم  بالرومان�سية  املفعم  املبكر  زواجــهــا 

تزوجها  حــني  املرهقة.  واأمومتها  اخل�سنة  الزوجية 

كانت  فقط؛  �سنة  ع�سرة  ثــالث  عمرها  كــان  الغاندي 

كان  مــاذا  الــزمــان.  تلك  يف  الفا�سدة  التقاليد  �سحية 

كا�ستوربا  تكتب  ما  فلنقراأ  الغاندي؟  بيت  يف  مكانها 

يف مذكراتها:

ــدث مـــع مـــوهـــان دا�ـــس  ــ ــراأت اأن اأتـ ــ »تــلــك الــلــيــلــة جتـ

الــغــانــدي: اأنــــت مــنــدهــ�ــس مبــا حــ�ــســلــت مــن الــتبــيــة 

اإخوتك  اأي احتام نحو  الإجنليزية، ل يوجد عندك 

عّميك.  نحو  بواجباتك  اأذكــرك  اأن  يل  هل  وعائلتك، 

ح�ساب  يف  بــالــغــة  ديــونــا  الآن  عليهما  اأن  نــ�ــســيــَت  هــل 

تــكــالــيــفــك الــدرا�ــســيــة يف لـــنـــدن؟ وقـــد اأ�ــســبــحــا الآن 

حمب  اأنـــت  الآن؟  م�ساعدتهما  عليك  هــل  عــاطــلــني. 

اأن  اأريــد  ل  اأفهمك؟  دا�ــس كيف  لذاتك فقط. موهان 

الذي  الكالم  له  قلُت  �سبيلي.  خلي  بالتعليم.  اأمتتع 

كنُت  دا�ــس«  »موهان  لـ  بالن�سبة  اأقــولــه.......  اأن  اأردت 

كما  بها  يلعب  حيوية  األعوبة  يديه،  يف  األعوبة  مرد 

لي�ست  له  كجارية  حالتي  اإىل  �ساأعود  وبعدها  ي�ساء، 

لها اأي حرية فكر ول احتجاج. ذات �سباح كنت اأرافق 

»بــوتــلــي بــــاي« يف زيــارتــهــا املــعــتــادة اإىل املــعــبــد، ومــن 

اأ�ستاأذن لذلك من  ، وكنُت مل  داخلي ارتفعت قوة تدٍّ

اأن  حاولُت  فــتة،  منذ  ذلك  عن  توقفت  قد  الغاندي، 

علي.  املفرو�سة  املتغطر�سة  هيمنته  عن  نف�سي  اأدفــع 

انــفــجــر غــ�ــســبــا. كــانــت نتيجته  تــوقــعــُت،  طــبــعــا كــمــا 

بال  لكن  علّي.  املت�سددة  القيود  من  مزيدا  احلتمية 

ب�سهولة. ويف  له  كا�ستوربا ل تخ�سع  اأن  اأدرك  تاأخري 

النهاية ترك اإ�سراره وت�سالح معي وعادت الأمور اإىل 

الطبيعية.« حالتها 

ويف جنوب اإفريقيا خالل ن�سال الغاندي على �سيا�سة 

رغب  ال�سود  املواطنني  �سد  العرقية  البي�س  �سلطة 

القوانني  تلك  على  احتجاجا  بجنبه  زوجته  تقف  اأن 

ــرة الــتــي تــفــرق الــنــا�ــس بــنــاء عــلــى الـــلـــون كما  ــائـ اجلـ

يكن  »مل  الــ�ــســجــون.  يف  معه  مــرافــقــة  تــكــون  اأن  متنى 

ــا �ــســاغــيــة ملــا اأقــــول لـــه، كــل حمــاجــاتــي �ــســرب بها  اأذنــ

اأن تنه�س  عر�س احلائط، قائال يل: قد حان الوقت 

واأولدهــن،  تهينهن  التي  ال�سلطة  على  وتثور  الن�سوة 

واجهت  اإن  لالعتقال،  اأنف�سهن  يتعر�سن  اأن  وعليهن 

الــزنــدان  �سلطة  مــن  �سيئة  معاملة  اأي  كا�ستوربا  يــا 

مــت يف  فــاإن  املـــوت،  الطعام حتى  عــن  ت�سربي  اأن  لــك 

قدي�سة«.  كاآلهة  �ساأعبدك  ال�سجن  يف  الــظــروف  تلك 

وكان  اأمــامــه.  واجمة  تقف  اأن  اإل  ملجاأ  لها  يكن  فلم 

بــاأن  الــتــزم  اأولده.  تربية  يف  خا�سة  مــبــادئ  للغاندي 

املدار�س  اإىل  الذهاب  دون  البيت  داخــل  تربيتهم  تتم 

اأدى بــولــده الكبري  الــعــامــة، وهـــذا املــوقــف هــو الـــذي 

البيت يف  مــن  واخلـــروج  الــتــمــرد عليه  اإىل  هــاري لل 

بالنتائج  اإقــنــاع زوجــهــا  كــا�ــســتــوربــا  الــنــهــايــة. حــاولــت 

ــال من  ــمـ ــذا الإهـ الــوخــيــمــة الــتــي قـــد تــتتــب عــلــى هـ

ولكن  نحوه  غ�سبها  اأظهرت  حتى  اأولده  نحو  جانبه 

بدون جدوى. ونرى الغاندي نف�سه يعب عن �سمريه 

اأ�سدقائه  اأحــد  اإىل  كتبها  ر�سالة  بعد يف  فيما  املذنب 

اأعماقي  ويف  داخلي.  ي�سكن يف  �سر  اأي  اأدري  ل  هكذا: 

لأفــراحــي«.  بــه  لهم  طاقة  ل  مــا  النا�س  يكلف  وح�س 

املقيدة  ــا  اأولدهـ بــني  مــروح  بقلب  كا�ستوربا  عا�ست 

حريتهم تت �سلطة والدهم ال�ستبدادية.   

كــانــت لــلــغــانــدي عـــالقـــات مـــع رجــــال ونـــ�ـــســـوان، اأثـــار 

ديــوي«  »�ــســارال  مع  عالقاته  خا�سة  زوبــعــات،  بع�سها 

على  �ــســدال  اإدلء  نيليما  تـــاول  مل  تــالمــذتــه.  اأحـــد 

كلها  اأوردتها  بل  كا�ستوربا؛  مذكرات  يف  الوقائع  هذه 

وتف�سيل.  ب�سراحة 

ولدها  من  كوالدة  وموقفها  كا�ستوربا  دور  كان  مــاذا 

الغاندي. كتبت  والده  املن�سق عن  الكبري »هاري لل« 

عينيها؛  بعبات  مذكراتها  من  اجلزء  هذا  كا�ستوربا 

ثانية  ومــرة  تقروؤها.  التي  الرقيقة  القلوب  وتنك�سر 

كــا�ــســتــوربــا« بــعــد  بـــهـــاري لل يف »مــــذكــــرات  الــتــقــيــت 

كا�ستوربا  عن  كتاب  قــراءة  من  قــرن  ن�سف  من  اأكــث 

نف�س  الأم  وجـــدت  البــتــدائــيــة.  لــدرا�ــســتــنــا  املخ�س�س 

ل  الذين  القطبني  ووالـــده،  ولدها  بني  املتوترة  الأم 

متاما  مواقفه  يف  �سارما  كــان  ولــدهــا  اأبـــدا.  يلتقيان 

كــوالــده. نـــراه يــرفــ�ــس ا�ــســتــالم ر�ــســالــة بــا�ــســم »هــاري 

لل« من �ساعي البيد قائال اإن ا�سمه عبد اهلل لي�س 

هاري لل. حاولت كا�ستوربا قدر و�سعها احلفاظ على 

وجهت  امل�ستبد.  ووالـــده  املتمرد  ولــدهــا  بــني  الــتــوازن 

انحراف  يف  نف�سها  اتهمت  كما  الغاندي  نحو  التهمة 

م�سري ولدها. بالرغم من احتام كا�ستوربا ال�سديد 

لزوجها الغاندي والتزامها بالق�سايا التي رفعها، مل 

تتدد اأن ت�سف بع�س مواقفه يف �ساأن ابنه هاري لل 

باأنها همجية وظاملة. »كيف ي�ستطيع لوالد اأن يعامل 

ولده بهذا الفرط من التوح�س والعنف بينما ين�سط 

ال�سلمية ومبادئه  اآلف من اجلمهور بر�سالته  نفو�س 

يف  ولكن  مذكراتها  يف  كا�ستوربا  »ت�ساأل  الالعنفية؟ 

قدميه  تــت  تخ�سع  اأن  اإىل  ت�سطر  املــطــاف  نــهــايــة 

»راما«  الهند. فنجد م�سرحية  تقليدية يف  امراأة  كاأي 

وزجته املهملة »�سيتا« يف ملحمة »رامايانا« تتكرر مرة 

اأخرى يف لوحة اأ�سرة الغاندي.

ا�ستعمال  الطبيعي �سد  بالعالج  يقول  الغاندي  كان 

كــانــت  عــنــدمــا   1944 ــام  عــ ويف  احلـــديـــثـــة،  الأدويـــــــة 

ــاري لل اأن  كــا�ــســتــوربــا عــلــى �ــســريــر املـــوت حـــاول هــ

ــا ولــكــن  ــهـ اآلمـ لــتــ�ــســكــني  يــعــطــيــهــا دواء »بــيــنــ�ــســلــني« 

مثل  يف  �سارما  موقفه  كــان  بــه.  ي�سمح  مل  الغاندي 

هذه الأمور.   

وتتحدث  وتتنف�س  تعي�س  »كا�ستوربا  الكاتبة:  تقول 

كنت  لو  اأنــا  مثلي  متاما  ال�سفحات  هــذه  خــالل  من 

اجليل  من  واحــد  كل  معي  يت�سلل  اأن  اأرجــو  مكانها. 

واأن  املــكــان  هــذا  اإىل  الــعــامل  وبــاقــي  الهندي  النا�سئ 

الن�سوية  الــظــاهــرة  هـــذه  حــكــايــة  جــديــد  مــن  نعي�س 

وتبعث من  تتجاوز جميع احلدود  التي  الأ�سطورية 

جديد يف �سفحات مذكراتها.«

الغاندي  �سخ�سية  قامة  من  الكتاب  هــذا  يقلل  هل 

الهند؟  ا�ستقالل  حــركــة  تــاريــخ  يف  الــفــريــد  ومــكــانــه 

يعاين  اإنــ�ــســاين  �سعف  كــل  رغــم  الــغــانــدي  اأن  اأعتقد 

منه، �سيبقى عمالقا ونبا�سا يلقى ال�سوء على درب 

جيل امل�ستقبل يف الهند. ولأي اأحد اأن ينتقد موقفه 

اإىل  امل�سددة على عائلته، وتوله  القيود  من فر�س 

والتزامه  بكا�ستوربا  زواجــه  مــن  بالرغم  العزوبية 

لل�سناعات  وكراهيته  هــوادة،  بال  الطبيعي  بالعالج 

ترفعه  القيم  على  املبنية  �سيا�ساته  لكن  احلديثة، 

اإّن  اإىل مــقــام �ــســام بــال مــ�ــســاو لــه يف عــ�ــســرنــا هـــذا. 

الهند املعا�سرة املليئة بالكراهية الدينية والع�سبية 

العمياء تبحث عن غانديها من جديد.

-----------------------
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الجنة اآلن: قصة اليوتوبيا األميركية
لكريس جانينغ

محمد السماك *

يحاول الكتاب اأن يجيب على ال�شوؤال التايل: ما هو دور املُهاجرين االأوروبيني يف �شناعة ال�شخ�شية االأمريكية؟ وكيف اأثرت احلركات 

الطوباوية التي ا�شتحدثوها يف �شناعة هذه ال�شخ�شية وبلورتها؟

ولعلَّ من اأبرز القواعد التي اأكدها املوؤلف هي ف�شل احلركات الطوباوية التي اتخذت من »ال�شيوعية« اأ�شا�شًا لها، وجناح احلركات التي 

قامت على اأ�شا�س الدين.

 روى املوؤرخ االأمريكي كري�س جاننغ يف كتابه اجلديد كيف ولدت احلركات الطوباوية يف القرن التا�شع ع�شر ومطلع القرن الع�شرين 

املثايل. وهذا ما يف�شر عنوان  اإقامة املجتمع  اإن الهدف هو  امليالديني. وحدد هدفها امل�شرتك رغم تباين مقارباتها ومبادئها. وقال 

الكتاب: » اجلنة االآن: ق�شة الطوباوية االأمريكية«.

1800 عـــرف  عــــام  اإنـــــه مـــنـــذ  ــف  ــوؤلــ ــ امل ــقـــول  يـ

جماعة.  مائة  مــن  اأكــث  الأمــريكــي  املجتمع 

وقام  وال�سيوعية،  العلمانية  على  بع�سها  قام 

امل�سيحية الإجنيلية. بع�سها الآخر على 

ــامــــت عــلــى  ــي قــ ــتــ ــات الــ ــاعــ ــمــ مــــن اأبــــــــرز اجلــ

اأوًل  التي ظهرت  اأونيدا«   « الالدين، جماعة 

يف نيويورك.

م�ستكاً  �سيء  كل  جعلت  تعاليمها  ومبوجب 

بني اأبناء اجلماعة؛ الأمالك.. والن�ساء.

اأونيدا وهو  اأ�س�س هذه اجلماعة روبرت  وقد 

ــان ميــلــك طــاحــونــة  ــســـل بــريــطــاين كــ مـــن اأ�ـ

للقمح، قبل اأن يهاجر اإىل الوليات املتحدة. 

الأر�ــس يف  ا�ستى قطعة من   1825 ويف عام 

وم�سنعاً  مزرعة  عليها  واأقــام  اإنديانا،  ولية 

ومكتبة عامة، وحّولها اإىل موقع ل�ستقطاب 

يقدم  وكــان  واملثقفني.  والفنانني  املــزارعــني 

لهم اأدوات العمل والطعام ماناً.. وهو اأول 

من اأقام مدار�س ُمتلطة للبنات وال�سبيان، 

العلمية.  والأبــحــاث  الــدرا�ــســات  على  و�سجع 

كاملجتمع  بامتياز  راأ�سمايل  متمع  يف  ولكن 

خارج  وكاأنَّها  اجلماعة  هذه  بدت  الأمريكي، 

املـُـجــتــمــع اأو خـــارج �ــســيــاق احلــيــاة الــعــامــة، اإذ 

عا�ست الطوباوية ال�سيوعية التي �سرعان ما 

تبددت وزالت وكاأنها مل تكن. ولأن اجلماعة 

على  انق�سمت  فقد  والعقائد،  الآراء  متعددة 

نف�سها، وانفرط عقدها يف عام 1827.

ومــــن اجلـــمـــاعـــات الـــتـــي قـــامـــت عــلــى الــديــن 

اأو  ــزازون«  ــ ــهـ ــ الـ » جــمــاعــة  اأيـــ�ـــســـاً  املــ�ــســيــحــي 

�سلواتهم  يــوؤدون  كانوا  والذين  املرتع�سون، 

ــات  ــركــ ــاحلــ ــ ــة الــــــدراويــــــ�ــــــس ب ــقــ ــ ــري ــى طــ ــ ــل عــ

والهـــتـــزازات اجلــ�ــســديــة. وقـــد اأ�ــســ�ــســت هــذه 

بريطانيا  احلركة مهاجرة من مان�س�ست يف 

الكويكرز،  كني�سة  تتبع  وكانت  يل،  اآن  تدعى 

اأو  مــيــتــني..  اأطـــفـــاًل  اإل  تــنــجــب  ــهــا مل  اأنَّ اإل 

�سكلت  ولذلك  احلياة.  لهم  تكتب  مل  اأطفاًل 

جماعتها على اأ�سا�س ترمي اجلن�س ليوفروا 

ــراأة ُمــعــانــاة احلــمــل والإجنـــــاب. وقــد  ــ عــلــى امل

ثماين  يف  وانت�سرت  اجلماعة  هــذه  ازدهـــرت 

من  اأع�سائها  عن  ُعــرف  ملا  اأمريكية  وليــات 

ـــا�ـــس. وكــانــوا  ــعــامــل مـــع الـــنَّ ا�ــســتــقــامــة يف الــتَّ

»للذوبان  راق�سة  تعبدية  مرا�سم  ميار�سون 

يف الروح القد�س«!!

اأ�س�سها  جماعة  كذلك  اجلماعات  تلك  ومــن 

ــل فــرنــ�ــســي يـــدعـــى �ــســارل  ــسـ ــن اأ�ـ ُمـــهـــاجـــر مـ

ا�سمه. ويبدو  فورنييه، وقد حملت اجلماعة 

اأن  واملرح، حتى  للحياة  الرجل كان حمباً  اأن 

جماعته  تكوين  اأ�سا�س  �سكلت  املفاهيم  هــذه 

تلك  يف  الأ�ــســا�ــس  الــهــدف  وكـــان  وفل�سفتها. 

بحيث  النا�س من غرائزهم  الفل�سفة ترير 

ــد مــنــهــم، وخــا�ــســة الــنــ�ــســاء،  يــتــمــتــع كـــل واحــ

بحياة ملوؤها الفرح وال�سعادة احل�سية. 

اجلن�سية،  الــعــالقــات  »تــقــديــ�ــس«  دون  ومـــن 

اجلــيــدة هي  احلــيــاة  اإن  تــقــول  ر�سالته  كــانــت 

الكفاح والعمل  املريحة، ولي�ست حياة  احلياة 

�سابقة  فكرية  حــركــة  وهــي  والــتــعــب،  واجلـــد 

لفل�سفة »الوجودية« التي قال بها الفيل�سوف 

الفرن�سي �سارتر يف القرن الع�سرين.

ن�سبة  الإيكارو�سيون«،  »جماعة  كذلك  ومنها 

اإىل بــطــل الأ�ــســطــورة الــيــونــانــيــة اأيــكــارو�ــس. 

وتقول الأ�سطورة اإن اإيكارو�س هذا، هرب من 

الري�س  مــن  اأجنحة  بوا�سطة  كريت  جــزيــرة 

اأبوه قد ن�سحه باأل يطري يف  وال�سمع. وكان 

الن�سحية،  ي�سمع  مل  ولكنه  ال�سم�س.  �سوء 

فذاب ال�سمع و�سقط يف البحر. وكان موؤ�س�س 

هـــذه احلـــركـــة �ــســيــوعــي فــرنــ�ــســي هــاجــر اإىل 

الوليات املتحدة ويدعى اإتيان كابيه.

الــديــنــيــة  ــات  ــاعـ ــمـ اجلـ اأهـــــم  اأن  يف  �ــســك  ول 

ــا جنـــاحـــاً هـــي جــمــاعــة  الـــطـــوبـــاويـــة واأكــــثهــ

املــ�ــســتــمــرة بقوة  »املــ�ــســيــحــانــيــة الــ�ــســهــيــونــيــة« 
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حتى اليوم، والتي تّدعي اأنها ت�سم 70 مليون 

اأمـــريكـــي كـــان مــن بــيــنــهــم الــرئــيــ�ــس الأ�ــســبــق 

رونالد ريغان.

الالهوتي  الأب  �سكوفيلد،  �سايرو�س  ويعتب 

املتحدة.  الــوليــات  يف  امل�سيحية  لل�سهيونية 

وهو ي�ستمد تعاليمه من ق�س اإيرلندي يدعى 

اإجنــلــتا.  كني�سة  مــن  داربــــي  نــلــ�ــســون  جـــون 

بـــاأنَّ هلل  العــتــقــاد  التعاليم على  وتــقــوم هــذه 

بــرنــامــني و�ــســعــبــني يــتــعــامــل مــعــهــمــا، واأن 

واأنَّ  الأر�ـــس،  على  اهلل  هــي ملكة  اإ�ــســرائــيــل 

الكني�سة امل�سيحية هي ملكة اهلل يف ال�سماء.

1909 ن�سر �سكوفيلد »اإجنيله« الذي  يف العام 

طبعه  وتــولــت  املــعــتــقــدات  هـــذه  فــيــه  يفل�سف 

 Oxford University Press Of
.New York

)1935-1841م(  بالك�ستون  وليم  الق�س  كان 

فل�سطني،  اإىل  الــيــهــوديــة  الــعــودة  دعـــاة  ــرز  اأبـ

يف  ال�سيا�سي  ال�سغط  مــار�ــس  مــن  اأول  وكــان 

وت�سهيل  ت�سريع  اأجــل  من  املتحدة  الــوليــات 

ب�سر من خالل  اأول من  الــعــودة. وكــان  هــذه 

 »Jesus is Coming اآت  »املــ�ــســيــح  كــتــابــه 

الذي �سدر يف العام 1878م، وذلك من خالل 

الــيــهــود اإىل  ــودة  الـــربـــط بـــني عــ دعـــوتـــه اإىل 

فل�سطني وعودة امل�سيح اإىل الأر�س.

ــعـــام ذاتــــه الــــذي �ـــســـدر فــيــه الــكــتــاب،  ويف الـ

اأ�ــســ�ــس بــالكــ�ــســتــون مــنــظــمــة تــدعــى »الــبــعــثــة 

 Herbew اإ�ـــســـرائـــيـــل  ــل  ــ اأجـ ــن  مـ الـــعـــبيـــة 

» ول   Mission on Behalf of Israel
حتى  مهمتها  يف  م�ستمرة  املنظمة  هذه  تزال 

الي�سوعية  الزمالة   « هو  جديد  با�سم  اليوم 

 American Messianic الأمـــريكـــيـــة 

املــنــظــمــة  ــذه  هــ وتــعــتــب   ،«  Fellowship
 )Lobby( ال�سغط  جهاز  قلب  اليوم  حتى 

ال�سهيوين يف الوليات املتحدة.

اأمريكا،  اإىل  الأوىل من هجرتهم  املرحلة  يف 

ــوؤلء الإجنــيــلــيــون الــعــامل اجلــديــد  اعــتــب هــ

 ،New Canaan اجلــديــدة  كنعان  مبثابة 

بــريــطــانــيــا جــمــيــ�ــس الأول  ــتــــبوا مــلــك  واعــ

اجلــديــد،  فــرعــون  مبثابة  ا�سطهدهم  الــذي 

مبثابة  منها  هربوا  التي  اإجنلتا  واعــتــبوا 

مــ�ــســر، واعــتــبوا الــهــنــود احُلــمــر يف اأمــريكــا 

بني  مــن  املــفــقــودة  الع�سرة  الأ�ــســبــاط  مبثابة 

اإ�ـــســـرائـــيـــل، حــتــى اأنــــه عــنــدمــا تــاهــت اإحـــدى 

ــات الـــبوتـــ�ـــســـتـــنـــتـــيـــة مــــن طــائــفــة  ــاعــ ــمــ اجلــ

املــورمــون يف الــ�ــســحــراء الأمــريكــيــة قــبــل اأن 

�سبهت  فيها،  وت�ستقر  يوتاه  ولية  اإىل  ت�سل 

عــمــلــيــة الــتــيــه بــتــلــك الــتــي تــعــّر�ــس لــهــا بنو 

اأطلقت  ولذلك  �سيناء،  �سحراء  يف  اإ�سرائيل 

ــذه اجلــمــاعــة عــلــى نــهــر كـــولـــورادو ال�ــســم  هـ

التوراتي القدمي نهر با�سان.

على  امل�سيحية  ال�سيهونية  تــاأثــري  بلغ  وقــد 

الـــرواد الأوائــــل يف اأمــريكــا حـــداً اقـــتح معه 

الــرئــيــ�ــس جــيــفــر�ــســون اتـــخـــاذ رمـــز لأمــريكــا 

ميثل اأبناء اإ�سرائيل تظللهم غيمة يف النهار، 

وعـــمـــود مـــن نــــور يف الــلــيــل بــــدًل مـــن �ــســعــار 

�سفر  يت�سمنه  مــا  مــع  توافقاً  وذلــك  الن�سر، 

اخلروج.

ولــقــد نــ�ــســرت الــكــاتــبــة الأمـــريكـــيـــة غــريــ�ــس 

Grace halsell كتابني حول هذه  هال�سل 

»الــنــبــوءة  بــعــنــوان  الأول  الــكــتــاب  اجلــمــاعــة. 

 .»Prophecy and politics وال�سيا�سة 

ويف مقدمتها لهذا الكتاب تقول ليند�سي: 

» قراأت كتاب )اآخر اأعظم كرة اأر�سية( الذي 

على  ن�سخة وظل  مليون   18 بيع منه حوايل 

راأ�ـــــس لئـــحـــة الــكــتــب الأكـــــث مــبــيــعــاً خــالل 

اأي  مــن  اأكـــث  مــنــه  يــبــاع  وكـــان  ال�سبعينيات، 

هذا  يف  املُقد�س.  الكتاب  با�ستثناء  اآخــر  كتاب 

الكتاب ويف اأربعة كتب اأخرى، مبا فيها كتاب 

)العامل اجلديد(، يقول املوؤلف هول ليند�سي 

حرب  غمار  نخو�س  اأن  علينا  ق�سى  اهلل  »اإن 

نووية )هرميدون(«.

قراأوا  الذين  من  واحــداً  ريغان  رونالد  وكان 

ــر اأعــظــم كـــرة اأر�ــســيــة(، فــهــل هو  كــتــاب )اآخــ

اأن على  اأنَّ اهلل قد ق�سى  مثل لند�سي يوؤمن 

هذا اجليل بالتحديد الذي يعي�س يف الوقت 

احلا�سر اأن ُيدمر الكرة الأر�سية؟ وهل بداأنا 

اأنف�سنا؟ العك�سي للق�ساء على  العد  عملية 

ليبيا  اأ�سبحت   1986 عــام  من  ُمبكر  وقــت  يف 

الـــدويل الأول لــرونــالــد ريــغــان، فهل  الــعــدو 

يعود تف�سري ذلك اإىل نبوءة توراتية؟ ا�ستناداً 

ملجل�س  الــ�ــســابــق  الــرئــيــ�ــس  ميلز  جيم�س  اإىل 

كره  ريغان  فاإن  كاليفورنيا  ولية  يف  ال�سيوخ 

ليبيا لأّنه راأى اأّن ليبيا هي واحدة من اأعداء 

وبالتايل  النبوءات،  ذكرتهم  الذين  اإ�سرائيل 

فاإنَّها هي عدو هلل.

مــديــنــة  يف   1971 عــــام  يف  اأقـــيـــم  عــ�ــســاء  ويف 

�سكرمنتو يف كاليفورنيا )حيث كان ريغان يف 

ميلز،  جليم�س  تكرمياً  حاكماً(  الوقت  ذلــك 

بداأ ريغان فجاأة يتحدث اإىل ميلز الذي كان 

الإجنيلية  النبوءات  حول  جانبه  اإىل  يجل�س 

ال�سوفياتي  لالتاد  ُمقاتلتنا  حتمية  وحول 

)ياأجوج وماأجوج يف الكتاب املقد�س(. ويذكر 

اأغ�سط�س  �سهر  عـــدد  يف  احلــــادث  هـــذا  ميلز 

1985 من ملة �سان دييغو ويقول اإن ريغان 

38 من  الــفــ�ــســل  بــتــاأكــيــد جـــــازم: يف  اأخـــــبه 

اأر�ــس  اإنَّ  يقول  ن�س  هناك  حزقيال  اإ�سحاح 

ت�سنه  هــجــوم  اإىل  تتعر�س  �ــســوف  اإ�ــســرائــيــل 

باهلل،  توؤمن  ل  دول  اإىل  تابعة  جيو�س  عليها 

وتقول اإنَّ ليبيا �ستكون من بينهم. هل تفهم 

الآن  ليبيا  اأ�ــســبــحــت  لــقــد  ذلـــك؟  يعني  مـــاذا 

هــرمــيــدون  اأن  اإىل  مــوؤ�ــســر  وهـــذا  �سيوعية 

ببعيد. لي�س 

اإنَّ ال�سجالت ت�سري اإىل اأن ريغان وعلى مدى 

�سنوات عديدة اأطلق ت�سريحات ُماثلة ب�ساأن 

هــرمــيــدون  يف  �سيطانية  لــقــوى  مابهته 

نـــوويـــة. ويــقــول الــبــاحــثــان لري جــونــز من 

امل�سيحي  املــعــهــد  لنـــغ يف  وانــــدرو  نــيــويــورك 

درا�ساتهما  اإن  وا�سنطن  مدينة  يف  الإجنيلي 

تف�سرياً  املا�سي  يف  قِبل  ريغان  بــاأن  تقنعهما 

باأن هرميدون نووية  لنبوءة تقول  توراتياً 

ــر ل مُيـــكـــن جتــنــبــه واأنـــــه حــتــى عــام  ــ ــي اأمـ هـ

هذا  على  ا�ستمر  قد  ريغان  يكون  رمبا   1986

العــتــقــاد. اإن املــو�ــســوع ُمــثــري لــدرجــة اأنــنــي 

اأخ�س�س ف�ساًل خا�ساً عن ريغان واإميانه.

الرئي�سية  الــتــلــفــزيــون  حمــطــات  مــعــظــم  اإنَّ 

يف  ليند�سي  هــول  قاله  مــا  تعلم  الإجنليزية 

الأر�سية  الكرة  هــذه  اأن  وهــو  امل�سهورة  كتبه 

ــرة اأر�ــســيــة  ــر كـ �ــســوف تــ�ــســبــح يف حــيــاتــنــا اآخــ

اإنَّه  عظيمة. اإنَّ اهلل يعرف اأن ذلك �سيحدث، 

اهلل  ولكن  الأوىل،  البداية  منذ  ذلــك  يعرف 

الــذيــن  الب�سر  بــاليــني  عــن  مططه  اأخــفــى 

لند�سي  اإىل  وا�ستناداً  الآن  اأما  قبلنا،  عا�سوا 

لند�سي  اإىل  مططه  عــن  يك�سف  اهلل  فـــاإنَّ 

وجيمي  فولويل  جريي  مثل  الآخرين  واإىل 
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ُيب�سرون  الذين  روبرت�سون  وبات  �سواغارت 

هرميدون. بنظرية 

ــان عــنــد لــنــد�ــســي وفــولــويــل  ــ اإنَّ نــظــام الإميـ

و�ــســواغــارت وروبــرتــ�ــســون وعــنــد حـــوايل 40 

اأر�س  اأ�سويل، يتمركز حول  مليون اإجنيلي 

اإ�سرائيل  دولــة  وحــول  الإجنيلية،  �سهيون 

الــ�ــســهــيــونــيــة احلـــديـــثـــة الـــتـــي يــعــتــبونــهــا 

واحدة ونف�س ال�سيء«.

»يـــــد اهلل  ــه  ــوانــ ــنــ وعــ الــــثــــاين  الـــكـــتـــاب  ويف 

تــتــحــدث   ،«  Forcing God’s hand
الكاتبة عن مموعة من احلركات الدينية 

ــن هـــــذا الـــفـــكـــر الــديــنــي  الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت عــ

اأ�ــســا�ــســاً  املــتــ�ــســهــني والــتــي وردت  الإجنــيــلــي 

اأحد  عن  وتنقل  الأوروبيني.  املهاجرين  مع 

يف  املتخ�س�سني  الأمــريكــيــني  الإعــالمــيــني 

كراويل  دايل  الدينية  احلركات  �سوؤون هذه 

حوايل  املتحدة  الوليات  يف  »يوجد   : قوله 

برامج  معظمهم  يقدم  اأ�ــســويل  كاهن   800

عب األف حمطة راديو ومائة حمطة تلفزة 

هــوؤلء  مــن  ال�ساحقة  والأكــثيــة  م�سيحية 

من املوؤمنني بـ«احلتمية القَدرية«.

ــاإنَّ ُمــعــظــم املـُـبــ�ــســريــن الــذيــن  ــ بــاخــتــ�ــســار فـ

يرّوجون  الإذاعــات  من  النَّا�س  على  يطّلون 

لــعــقــيــدة �ــســكــوفــيــلــد. فــاحلــتــمــيــة الــقــدريــة 

جميع  مــن  باملائة   20 اإىل   15 بــني  مــا  متثل 

العن�سرية  لكني�سة  الــتــابــعــني  امل�سيحيني 

ــّدر  ــاإين اأقــ »بــنــتــوكــو�ــســتــال«. وبـــالإجـــمـــال فــ

تزايد  يف  وهم  مليوناً،  و30   25 بني  عددهم 

ُم�ستمر.

تقوم موؤ�س�سات كبرية ونافذة بتدري�س هذه 

العقيدة مبا فيها كلية الالهوت يف دال�س - 

حيث در�س هول ليند�سي- وموؤ�س�سة مودي 

الإجنيلية  والكلية  �سيكاغو،  يف  الإجنيلية 

الإجنــيــلــي يف لو�س  واملــعــهــد  فــيــالدلــفــيــا  يف 

اأجنلو�س، وحوايل 200 كلية ومعهد اآخر.

املـــعـــاهـــد  طـــــالب  عـــــدد  ــلـــغ  بـ  1998 عـــــام  يف 

الإجنيلية اأكث من مائة األف طالب تتاوح 

معاً  اأ�ساتذتهم  ومن  منهم  القدريني  ن�سبة 

ما بني 80 و90 باملائة.

ــوؤلء الــطــالب يــتــبــووؤن  وعــنــدمــا يــتــخــّرج هــ

كنائ�سهم  يف  ــرون  ويــبــ�ــّس كــهــنــوتــيــة  مـــراكـــز 

بعقيدة �سكوفيلد، اأو يدر�سونها يف مدار�سهم 

الإجنيلية اخلا�سة. فمن بني الأربعة اآلف 

املوؤمتر  يف  ي�ستكون  الذين  قدري  اإجنيلي 

الــ�ــســنــوي الــوطــنــي لــلــمــذيــعــني الــديــنــيــني، 

يوجد ثالثة اآلف على الأقل من القدريني 

الذين يتقبلون بثقة نظرية الكارثة املُقبلة، 

ولكنهم ل ُيعانون ولو للحظة واحدة ب�سبب 

ن�سوتهم الدينية املُبكرة ».

هال�سل:  املــوؤلــفــة  تــقــول  كتابها  خــامتــة  ويف 

»هوؤلء الذين يب�سرون بعقيدة هرميدون 

هم ل �ساميون، فجريي فولويل وغريه من 

لإ�سرائيل.  جــاحمــاً  حــبــاً  يــبــدون  الــقــدريــني 

حتى الإ�سرائيليني ل يعلنون ب�سراحة اأكث 

اأو  قيد  بال  اليهودية  للدولة  تاأييدهم  عن 

اأنَّ دعمهم لإ�سرائيل ل ينطلق  �سرط، غري 

�سابق  ا�سطهاد  ب�سبب  بــالــذنــب  �سعور  مــن 

تــعــاطــف مــع اليهود  اأو حــتــى مــن  ارتــكــبــوه، 

الذين عانوا خالل املحرقة -الهولوكو�ست- 

اأخرى وهي  قاعدة  ينطلق دعمهم من  اإمنا 

مكان«  »يف  اإ�سرائيل  تقوم  اأن  ُيريدون  اأنَّهم 

يف  امل�سيح  نـــزول  حمطة  املــكــان  هــذا  ليكون 

الثاين«. ميئه 

كتابْيها  يف  هال�سل  غري�س  املوؤلفة  وتلتقي 

كري�س  مع  اهلل«  و«يــد  وال�سيا�سة«  »النبوءة 

ــاب قــ�ــســة الــيــوتــوبــيــا  ــتـ ــوؤلــــف كـ جــانــيــنــغ مــ

الأمريكية يف اأن هذه احلركات بكل اأدبياتها 

الــديــنــيــة وفـــدت اإىل الــوليــات املــتــحــدة مع 

املُــهــاجــريــن الأوروبــــيــــني الأوائـــــــل، خــا�ــســة 

خالل فتة احلروب الدينية الأوروبية بني 

والإجنيليني. الكاثوليك 

ال�سهيونية  امل�سيحانية  احلــركــة  با�ستثناء 

حتى  انت�ساراً  والأو�سع  الأهــم  احلركة  وهي 

اأي من  اليوم يف الوليات املتحدة، مل تع�س 

ل  امتداداتها  ولكن  طوياًل.  احلركات  تلك 

اأبــرز  من  ولعل  الــيــوم.  حتى  م�ستمرة  تــزال 

بــداأت  املــراأة  ترير  حركة  اأنَّ  ذلــك  مظاهر 

الفرن�سي  املهاجر  من  وتديداً  هناك،  من 

اأي  »اإن  �ــســعــار  ــع  الــــذي رفـ نــفــ�ــســه  فــورنــيــيــه 

اأن يتح�سن ما مل تتح�سن  ُمتمع ل مُيكن 

1808 يقول :«  املــراأة«، وكتب يف عام  اأو�ساع 

اإن اأف�سل الدول هي تلك التي ت�سمح للمراأة 

بــاأكــب قــدر مــن احلــريــة«. يف ذلك  بالتمتع 

الــوقــت كــان هــذا الــقــول ثــوريــاً على تقاليد 

الدينية  مفاهيمه  وعلى  الأمريكي  املجتمع 

ــراأة عــنــده،  املــ اأن  اإل  املــحــافــظــة.  الإجنــيــلــيــة 

حريتها  ويف  الــرجــل،  مع  عالقتها  يف  كانت 

الطوباوية  يف  الأ�سا�س  الركن  ال�سخ�سية، 

املن�سودة !!

البحث  بـــداأت  املتحدة  الــوليــات  كــانــت  واإذا 

عــن الــطــوبــاويــة مــنــذ الــقــرن الــتــا�ــســع ع�سر 

الأوروبــيــني  املهاجرين  تطلعات  خــالل  من 

لــلــتــحــرر مــن الــقــيــود الــتــي عــانــوا مــنــهــا يف 

بــالدهــم، فـــاإن جــمــاعــات عــديــدة اأخـــرى من 

العامل اليوم، مبا يف ذلك العامل الإ�سالمي، 

تتو�سل  طــوبــاويــة  عــن  الأخــــرى  هــي  تبحث 

ــن الــقــيــود  ــتــــحــــرر مــ ــن اأحــــيــــانــــاً، والــ ــديــ الــ

عليها  تفر�س  التي  والفكرية  الجتماعية 

اأخرى. با�سم الدين اأحياناً 

فالطوباوية من حيث هي جت�سيد للُمجتمع 

اأو للمجتمع الأمثل، هي �سراب غري  املثايل 

قابل للتحقيق والإم�ساك، كما يوؤكد املوؤلف 

رئي�س  ل�سبب  وذلــك  نف�سه.  جانينغ  كري�س 

ــه ل يــوجــد اأ�ــســا�ــســاً متمع  واحــــد. وهـــو اأنـ

مثايل. وال�سعي وراءه هو �سعي وراء الفراغ، 

اأو الال�سيء. وهو ل ُيوؤدي اإىل الف�سل واإىل 

اأكــث  اإىل  يـــوؤدي  ولكنه  فقط،  الأمـــل  خيبة 

واإىل  ارتكاب جرائم جماعية  اإىل  من ذلك، 

اأثبت  ولقد  خطري.  ومعنوي  خلقي  انهيار 

اليوم  احلا�سر  وقائع  وتثبته  ذلك  التاريخ 

اأي�ساً.
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