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فـي  العمانيون  الدار�سون  اأجنزها  التي  العلمية  الأطروحات  من 

الُعمانية«.  البحرية  »مبادئ  بعنوان  دكتوراه  اأطروحة  اخلارج، 

قدمها خمي�س بن �سامل اجلابري جلامعة اإك�سرت يف بريطانيا �سنة 

.2012

يذكر الباحث يف ملخ�س الدرا�سة اأنَّ الأهمية القت�سادية والأمنية 

للم�سالح البحرية وال�سيا�سية حول العامل قد تغريت مع تغري املناخ 

الأمني   الدويل، وكذلك تغريت اأهمية الطرق البحرية الآمنة تلبيًة 

للطلب العاملي. ويوؤكد الباحث اأّن عمان تعتمد ب�سورة متزايدة على 

البحر من اأجل التجارة البحرية وا�ستغالل املوارد البحرية، ولكن 

يف غياب �سيا�سة واإ�سرتاتيجية بحرية م�سرتكة ملواءمة م�ساحلها 

التجارية والبحرية، فاإنَّ مواردها البحرية �ستبقى ناق�سة. ويقول 

البحري  اأمنها  �سمان  هي  الرئي�سية  عمان  م�سلحة  نَّ  اإ الباحث 

الة؛  الوطني من خالل احلفاظ على قوات بحرية وقوى اأخرى فعَّ

حلماية مياهها وجتارتها البحرية. ومع ذلك، كما يزعم الباحث، 

�سيا�ساتها.  لدعم  ر�سمية  بحرية  مبادئ  اإىل  حتتاج  تزال  ل  فاإنها 

ا�ستخدام  على  عمان  �ستعني  البحرية  املبادئ  باأن  ادل  ج ي وعليه، 

قوتها البحرية وحماية م�ساحلها الوطنية.

 ونظًرا لغياب الوثائق الأر�سيفية حول هذا املو�سوع، اعتمد الباحث 

البحريني،  واملمار�سني  اخلرباء  مع  ال�سخ�سية  بالت  ا ق امل على 

الثانوية  وامل�سادر  الر�سمية  املن�سورات  من  وا�سعة  وعة  م جم وحلل 

املُتعلقة بال�سيا�سات واملبادئ البحرية، و�سلط ال�سوء على العالقة 

در�س  اأنه  كما  ُعمان،  يف  البحرية  والتجارة  القت�سادي  نمو  ل ا بني 

دور �سناعة النقل البحري يف عمان والأن�سطة املت�سلة بها، وقارن 

جتارب وخربات العديد من الدول التي و�سعت مبادئ بحرية لها. 

ويوؤكد الباحث اأنَّ حاجة عمان اإىل مبادئ بحرية حلماية م�ساحلها 

الوطنية و�سيادتها اأمر ُمِلّح، حيث ينبغي اأن توجد تن�سيقا وترابطا 

و�سيا�ساتها،  الع�سكرية،  واإ�سرتاتيجيتها  البحرية،  تها  و ق بني 

من  واحدة  بحرية  مبادئ  عرب  الدائمة  الت�سغيلية  ءاتها  ا ر واإج

�ساأنها اأن توفر اأ�سا�ًسا للتفاهم املتبادل بني وحدات قوات ال�سلطان 

ال�سيا�سات  و�سانعي  ال�سلة،  ذات  احلكومية  والوحدات   ، ة امل�سلح

الباحث يف  الت�سغيلية. يقرتح  راية  للكفاءة والدِّ الوطنية، و�سماناً 

تدوين  على  لالإ�سراف  اإدارية منف�سلة  هيئة  اإن�ساء  �سته  ا در نهاية 

املبادئ والإجراءات، وهذا ما يك�سب اأطروحته اأهمية خا�سة؛ اإذ اإنَّ 

�سياغة املبادئ البحرية �سي�سهم يف حماية م�سالح الدولة.

تنق�سم هذه الدرا�سة اإىل �سبعة ف�سول: يعر�س الف�سل الأول بع�س 

التفا�سيل املوجزة للدرا�سة حمدداً �سياقها واأهدافها ومنهجيتها. 

وي�سلط الف�سل الثاين ال�سوء على العالقة بني النمو القت�سادي 

والأن�سطة  البحري  النقل  �سناعة  دور  مناق�سا  رية  ح ب ل ا والتجارة 

التي تدعمها. ويناق�س الف�سل الثالث اأهمية موانئ عمان كم�سادر 

مل�ساحلها البحرية. اأما املوارد النفطية والغازية والأ�سماك البحرية 

يف عمان فتم درا�ستها يف الف�سل الرابع. والف�سل اخلام�س يدر�س 

الف�سل  ويناق�س  �سيادة عمان.  ال�سلطانية يف حماية  البحرية  دور 

جميع  ت�سمل  اأن  يفرت�س  التي  البحرية  املبادئ  ل  م ا و ع ال�ساد�س 

ال�سيا�سات املو�سوعة مبعزل عن بع�سها البع�س. وقد متَّ تلخي�س 

الذي  ال�سابع  الف�سل  يف  للدرا�سة  الرئي�سية  ات  ي �س و ت وال النتائج 

قدم ا�ستنتاجات حول دور املبادئ البحرية يف التنمية القت�سادية 

والأمن الوطني يف عمان. 
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موسوليني والمسلمون.. صفحات من تاريخ 
الفاشية واإلسالم جانكارلو مازوكا و جانماركو والش

عز الدين عناية *
جاء اعتالء الزعيم الفا�سي بنيتو مو�سوليني كر�سي ال�سلطة عام 1922 ثمرَة ت�سويات بني احلركة الفا�سية والقيادات ال�سيا�سية التقليدية املتنفذة يف اإيطاليا، 

فقد كانت �سمات الئتالف لنظام �سيا�سي يقوده مو�سوليني بارزة املعامل حتى نهاية عام 1925. ويف تف�سري الظاهرة الفا�سية التي اجتاحت اإيطاليا يف ذلك العهد، 

اعترب املوؤرُخ رين�سو دي ِفليت�سي الفا�سيَة تعبريا عن تطّلعات جارفة لـ«فئات اجتماعية متو�سطة« و«�سرائح بورجوازية �سغرية« على الأغلب، والتي ا�ستمّر �سعودها 

اإىل حني ت�سّكل طبقة اجتماعية وقوة جديدة يف املجتمع. ومواكبة لذلك التطّور �سعت الفا�سية كحركة، لو�سع يدها على الأو�ساع اجلديدة. ومن هذا الباب ميكن 

اعتبار الفا�سية حركة ثورية ارتبطت بحراك جماهريي داخل ن�سيج املجتمع وحتولته، ا�ستطاعت ال�ستيالء على الدولة وتوجيهها.

اأبعاد  ذات  وحركة  اإيديولوجيا  بو�سفها  الفا�سية  لكن 

فقد  الإيــطــايل،  بالف�ساء  حم�سورة  تكن  مل  قومية، 

الــعــرب  جتــاه  وتطلعاتها  ا�سرتاتيجياتها  لــهــا  كــانــت 

اأيــ�ــســا، واإن بــقــي هـــذا الــــدور خــافــيــا على  واملــ�ــســلــمــني 

م�ستوى الأبحاث نظرا لندرة الدرا�سات التاريخية يف 

الأول  الق�سم  املوؤّلفان يف  يتناوله  املجال، وهو ما  هذا 

خ�سو�سا  ال�سرق«.  و�سحر  »مو�سوليني  عنوان:  حتت 

واأّن ال�ست�سراق الإيطايل احلديث قد مّثل احلا�سنة 

الإيطالية  ال�ستعمارية  لل�سيا�سات  الداعمة  الثقافية 

الذي  الكتاب  يذكر  ما  فعلى  وامل�سلمني.  العرب  جتاه 

ــْيــه  ــلــمــون« ملــوؤلــَف نـــتـــوىل عــر�ــســه »مــو�ــســولــيــنــي واملــ�ــس

جانكارلو مازوكا وجامناركو وال�س، ان�سم ثّلة من اآباء 

ال�ست�سراق الإيطايل اإىل »جلنة امل�سالح ال�ستعمارية 

من  كــان   ،1914 �سنة  الإ�ــســالمــيــة«  بــالــ�ــســوؤون  املكّلفة 

بينهم ليونه غايطاين وكارلو األفون�سو نللينو ودافيد 

�ــســانــتــيــالنــه، الــيــهــودي الــديــانــة والــتــونــ�ــســي الأ�ــســل، 

يف  الإ�سالمي  الت�سريع  اأ�ستاذ   1913 �سنة  عــنيِّ  الــذي 

الكتاب،  م�ستهّل  يف  املوؤلفان  اأورد  وقــد  رومــا.  جامعة 

بــعــنــوان:  املــــوؤّرخ فــالفــيــو �سرتيكا يف بــحــث  نــقــال عــن 

يف  ليبيا«،  احتالل  وم�سروع  نللينو  األفون�سو  »كارلو 

يف  ال�سيا�سية  العلوم  لكلية  التابعة  »حوليات«  جملة 

�سارك  قد  نللينو  امل�ست�سرق  اأن   ،1983 �سنة  كالياري 

امل�سورة  قّدمت  التي  واللجان  الجتماعات  جممل  يف 

اإبان  الإ�سالمية  الق�سايا  ب�ساأن  الإيطايل  للم�ستعمر 

اإفريقيا  ال�ستعماري جتاه  نفوذها  مّد  ال�سلطات  عزم 

على غرار نظرياتها من الدول ال�ستعمارية.

وامل�سلمون« جانكارلو  »مو�سوليني  كتاب  ويعود موؤلِّفا 

مــازوكــا وجــامنــاركــو والــ�ــس باحلما�س اجلـــارف الــذي 

ا�ستوىل على الزعيم الفا�سي بنيتو مو�سوليني لل�سري 

�سيا�سات  ا�ستلهام  اإىل  واإفريقيا  العربية  البالد  �سوب 

يجّل  اأنه  فيها  زعم  التي  املراوغة يف م�سر،  نابوليون 

القراآن الكرمي واأنه ما جاء اإىل القاهرة اإل لتخلي�س 

ال�سهري  املماليك، وذلك يف خطابه  امل�سريني من �سّر 

1798؛ بــل يــذهــب الــكــاتــبــان يف  يف الــثــاين مــن يــولــيــو 

تخميناتهما اإىل اأن حما�س مو�سوليني ينبع بالأ�سا�س 

من فكرة الإن�سان الأرقى النيت�سوية التي تتالءم مع 

اإله قوي م�سيطر، وهو ما يتماثل مع اإله النبي حممد 

التاأويالت  )�سلى اهلل عليه و�سلم(. ومبناأى عن تلك 

ع�سر  التا�سع  الــقــرن  اأواخـــر  يف  اإيطاليا،  �سهدت  فقد 

لب�سط  ا�ستعماريا  الع�سرين، حتّفزا  القرن  ويف مطلع 

األبانيا  يف  القريبة،  الإ�سالمية  الأرا�سي  على  نفوذها 

ــود، ولــيــمــتــّد ذلـــك يف فــرتة  ــسـ والــبــو�ــســنــة واجلــبــل الأ�ـ

)�ــس:  اليمن  م�سارف  وحــتــى  اإفريقيا  �ــســوب  لحــقــة 

.)66

الــذي  الـــدور  اإىل  الــكــتــاب  ــفــا  مــوؤلِّ الأثــنــاء يتعر�س  يف 

اإغرائه  يف  رافانيللي،  ليدا  مو�سوليني،  خليلة  لعبته 

بــالــ�ــســري قــدمــا �ــســوب الـــعـــامل الــعــربــي يف �ــســيــا�ــســاتــه 

لأدبيات  نهمة  قارئة  املراأة  تلك  كانت  فقد  التو�سعية. 

ال�سرق وواقعة حتت تاأثري الدرا�سات ال�ست�سراقية يف 

ال�سحر  امل�سرق منبع  اأوروبــا، يف فرتة كان ميّثل فيها 

لدى كثري من الكّتاب. هذا النبهار الذي ت�سّرب اإىل 

يف  فعلي  ا�ستعماري  مــ�ــســروع  اإىل  حتـــّول  مو�سوليني 

كما  )مو�سوليني(،  فالدوت�سي  وللذكر  لحقة.  فرتة 

فلقبه  اإليه  بالن�سبة  طبيعيا  الأمــر  كان  الكتاب،  يورد 

ال�سفاف  الــلــنّي  القما�س  م�سمى  مــن  يتحّدر  العائلي 

الذي تعود اأ�سوله اإىل مدينة املو�سل العراقية.

�سمال  يف  النفوذ  والإجنــلــيــز  الفرن�سيني  تقا�سم  بعد 

املطّلة  الأوروبــيــة  اجلــارة  لإيطاليا،  يبق  مل  اإفريقيا، 

ــغــــرب، �ـــســـوى لــيــبــيــا بــعــد اأن بــخــ�ــســتــهــا  ــالد املــ عــلــى بــ

بنعتها  والإجنليزية،  الفرن�سية  ال�ستعمارية،  الروؤية 

بـــ«�ــســنــدوق الــــرمــــال«. لــكــن الــدعــايــة ال�ــســتــعــمــاريــة 

اخل�سيبة،  اجلــنــة  مبــثــابــة  ليبيا  �ــســورت  الإيــطــالــيــة 

اإيــطــالــيــا يف ذلـــك الــعــهــد،  وكــــان اآل �ــســافــويــا، حــكــام 

�سيقاي�سونهم  الــذيــن  الإجنــلــيــز  دعــم  على  يــراهــنــون 

هذه  �سمن  اأملانيا.  مع  التحالف  عن  لإبعادهم  بليبيا 

ال�ستعمارية  والوقائع  املغرية  ال�ست�سراقية  الأجواء 

الــدافــعــة، تــفــاقــم هــو�ــس الــقــومــيــني الإيــطــالــيــني بــاأن 

لإيطاليا احلديثة دورا مماثال لدور »روما القدمية« 

يف »حت�سري« �سعوب املنطقة.

»اإيطاليا  عنوان:  وحتت  الكتاب  من  الثاين  الق�سم  يف 

اإيطاليا  اأن  والتحفز نحو بالد املغرب«، يربز املوؤلفان 

كانت من بني البلدان الأوروبية التي تنظر اإىل اجلوار 

والتحّفز  ال�ّسره  بعني  اأ�سا�سا(  وليبيا  )تون�س  املغاربي 

احتلت  اأن  منذ  ولكن  و�سّمهما.  الفر�سة  لقتنا�س 

التي  فرن�سا، مبقت�سى معاهدة باردو )1881( تون�س، 

الفرن�سية  نظريتها  تفوق  اإيطالية  جالية  فيها  تقيم 

تون�س  على  ال�ستحواذ  يف  اإيطاليا  حلم  تبّخر  عــددا، 

يف  الإيطاليني  والع�سكريني  ال�سا�سة  اأنظار  وترّكزت 

�سْطر اإقليمْي طرابل�س وبرقة، الواقعني حتت �سلطان 

غاية  واإىل   1551 العام  منذ  العثمانية  الإمرباطورية 

احتالل طرابل�س �سنة 1911. فعلى مدى عقود �سابقة 

»ال�سفة  ي�سمى  مبــا  لــلــنــزول  جــاهــدة  اإيــطــالــيــا  �سعت 

لغزو  الع�سكرية  ال�ــســتــعــدادات  مــن  ــدءا  بـ الــرابــعــة«. 

الوفاق  اإر�ساء  غاية  واإىل   ،)1884( الإفريقية  البالد 

من  �سحبه  ومــا  النفوذ،  لتقا�سم   )1902( فرن�سا  مع 

اأثناءها  جرى  ا�ستعمارية،  حلملة  العام  الــراأي  تهيئة 

واأن  ع�سكرية«،  »نزهة  جمــرد  اأنــه  ليبيا  غــزو  ت�سوير 

احلـــرب.  تــكــالــيــف  �ستغطي  للبلد  الــوفــرية  الــــروات 

الــدور  بخ�س  على  ال�ستعمارية  الــدعــايــة  عملت  كما 

الــذي  الــعــبء  الــعــثــمــاين يف ليبيا وتــ�ــســويــره مبــثــابــة 

فقرا وجهال  ما خّلف  وهــو  ليبيا،  وطــاأتــه  تــرزح حتت 

منذ  اأنــه  تك�سف  التاريخية  الوقائع  اأن  غري  وتخّلفا، 

فرمانا  العثمانية  ال�سلطنة  اأ�ـــســـدرت   ،1878 الــعــام 

يوجب اإلزامية التعليم على كل �سكان الوليات. وبني 

مدر�سة  وعــ�ــســريــن  �سبع  بــنــاء  مّت  و1910   1900 �سنة 

�سلفا.  املوجودة  الكتاتيب  حتاذي  بطرابل�س،  ابتدائية 

مدار�س  وهي  الر�سديات،  �ُسيِّدت  العايل  امل�ستوى  ويف 

العليا  الع�سكرية  املــدار�ــس  بدخول  ت�سمح  حت�سريية 

وعلى  الإداريــني.  املوظفني  لتكوين  التقنية  واملعاهد 

خطى م�سابهة جرى تطوير ال�سحافة، ففي طرابل�س 

وحــدهــا ميــكــن اإحــ�ــســاء ثــمــاين �ــســحــف، بــني جــرائــد 

العربية والرتكية  اللغات:  واأ�سبوعية، يف �ستى  يومية 
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.)93 والإيطالية والعربية )�س: 

ِقبل  من  باإ�سرار  تبنيها  جــرى  الدعاية  �سيا�سة  لكن 

الــقــومــيــني الإيــطــالــيــني، وقـــد حــ�ــســرت اآثـــارهـــا بقوة 

اأنريكو  الإيــطــايل  وال�سيا�سي  الكاتب  ت�سريحات  يف 

بــاأرا�ــس  تنعم  ليبيا  اأن  عــلــى  اأ�ــســّر  الـــذي  كــوّراديــنــي، 

تكون  اأن  وميــكــن  وفـــرية،  منجمية  وثـــروات  خ�سيبة 

لال�ستغالل  مــ�ــســدرا  ولــيــ�ــس  ا�ستيطانية  م�ستعمرة 

ــاول دفــــــع الــــربجــــوازيــــة  ــ ــحـ ــ ــســـب. فـ ــ�ـ ــحـ ــف فـ ــ ــاطـ ــ اخلـ

فاحتالل  اخلــيــار.  ذلــك  يف  واحلكومة  والربوليتاريا 

معنوية،  اآثـــار  لــه  �ستكون  اإلــيــه،  بالن�سبة  طــرابــلــ�ــس، 

الأمــة  ي�ستنزف  الـــذي  الطبقي  »الــتــطــاحــن  و�سيغلق 

ــز اآخـــــر لـــلـــذهـــاب اإىل  ــافـ ــاع حـ ــسـ ــيــــة«. كـــمـــا �ـ ــالــ الإيــــطــ

بــــالد املـــغـــرب مــتــمــثــال يف نــــداء املـــا�ـــســـي، نــــداء رومـــا 

ــذي كــانــت تــونــ�ــس ولــيــبــيــا اإحـــدى  الإمــــرباطــــوري، الــ

جمالته الغنية بو�سفهما مطمورة روما )�س: 101(.

الراأي  وحت�سيد  ال�سيا�سي  ال�ستعداد  عن  ف�سال  لكن 

عملية.  بــدعــامــات  ذلــك  اقـــرتن  فــقــد  ال�سعبي،  الــعــام 

ليبيا، تركزت  اأن�سطة متنوعة يف  ُت�َسرِي  اإيطاليا  كانت 

بالأ�سا�س على جتميع املعلومات الع�سكرية، وعلى ن�سج 

ممن  خ�سو�سا  والقبائل،  الع�سائر  قــادة  مع  عالقات 

مثل  العثمانية،  بال�سلطنة  متينة  روابــط  تربطهم  ل 

ت�سّرٌب  بــداأ   1907 العام  من  وبــدءا  قرامنلي.  ح�سونة 

افتتح  اأن  بعد  رومــا«،  »بنك  به  تكّفل  فعلي  اقت�ساديٌّ 

فروعا ووكالت جتارية يف �سبع ع�سرة مدينة، ف�سال 

مطاحن  قوامها  هــامــة،  �سناعية  اأن�سطة  رعــايــة  عــن 

وحماجر،  للثلج،  وم�سانع  للزيت،  ومعا�سر  ع�سرية، 

و�سركات فالحية ومطابع.

»الآلــة  عــنــوان:  وحتــت  الكتاب  مــن  الثالث  الق�سم  يف 

الفرتة  يف  املــوؤلــفــان:  يــورد  الن�سيطة«،  ال�ستعمارية 

من  جملًة  وعقدت  للفا�سية  الأمــر  فيها  ا�ستتّب  التي 

بالتحالف  اأوجــهــا  بلغت  ــوار،  اجلـ دول  مــع  التــفــاقــات 

ال�ـــســـرتاتـــيـــجـــي مـــع الـــنـــازيـــة، مل تــقــتــ�ــســر �ــســيــا�ــســة 

ا�ستعمار  توطيد  على  العربي  العامل  مع  مو�سوليني 

والتطلع  واأثــيــوبــيــا  الــ�ــســومــال  �ــســوب  والــتــمــدد  ليبيا 

جلــعــل الــيــمــن -زمـــن الإمــــام يــحــيــى- حتــت احلــمــايــة 

الإيطالية فح�سب؛ بل حاول الزعيم الفا�سي ا�ستمالة 

الإ�سرائيلي  العربي  ال�سراع  حالة  وا�ستغالل  العرب 

للتقّرب  جــاهــدا  مو�سوليني  ف�سعى  فل�سطني،  ب�ساأن 

اإىل  ودعــاه  احل�سيني  اأمــني  احلــاج  القد�س  مفتي  من 

البدء  يف  حـــاول  كما   .1942 مــار�ــس  يف  ميالنو  ــارة  زيـ

اليهود  �سد  الــ�ــســادرة  العن�سرية  الــقــوانــني  توظيف 

تلك  متديد  عرب  وذلــك  �سفه،  اإىل  العرب  وا�ستمالة 

اأ�سكال  مــن  وغــريهــا  ليبيا،  اإىل  العن�سرية  القوانني 

مثل  العرب  جتاه  مو�سوليني  انتهجها  التي  املراوغة 

الإيــطــالــيــة  اجلن�سية  بــاكــتــ�ــســاب  للم�سلمني  �ــســمــاحــه 

اأن بع�س  املــطــلــق لإيــطــالــيــا. حــتــى  ــــولء  الـ �ــســريــطــة 

موؤلفا  يــورد  ما  وفق  العربية،  ال�سيا�سية  الت�سكيالت 

نظرت   ،)213 )�ـــس:  وامل�سلمون«  »مو�سوليني  كــتــاب 

اإعـــجـــاب واإكـــبـــار. حيث  الــفــا�ــســي نــظــرة  الــزعــيــم  اإىل 

العربية  الت�سكيالت  بع�س  ظــهــور  املــوؤلــفــان  يــر�ــســد 

مثل:  ملو�سوليني  الفا�سية  الإيديولوجيا  م�ستلهمًة 

والقم�سان  م�سر،  �سبان  وحــزب  اللبنانية،  الكتائب 

ك�سافة  وجمعية  م�سر،  يف  الــزرق  والقم�سان  اخل�سر 

مو�سوليني  ن�سجها  حاول  التي  فالعالقة  »اجلوالة«. 

على  بالأ�سا�س  قائمة  كانت  وامل�سلمني  الفا�سية  بني 

اأفكار وعلى م�سالح م�سرتكة.

ويف خطوة لفتة لل�سيا�سة الدعائية الإيطالية، جرى 

 1932 �سبتمرب  من  ال�ساد�س  يف  بــاري«  »راديــو  تد�سني 

ليتكّثف  اأو�ستا.  �سافويا  دي  اأميديو  الــدوق  قبل  من 

عرب  الــبــث  و1936   1934 بــني  ــة  املـــرتاوحـ الــفــرتة  يف 

الأثــــري املــوجــه نــحــو الــبــالد الــعــربــيــة، وذلـــك بــاإحلــاح 

مــن الــدوتــ�ــســي، بــو�ــســفــه اأحــــد املــتــمــر�ــســني بــالإعــالم 

توّليه  قبل  ال�سحفي  العمل  يف  ل�ستغاله  والــدعــايــة 

تعويل  اأميــا  الفا�سية  عّولت  حيث  �سيا�سية.  منا�سب 

عــلــى الــربوبــاغــنــدا مــن خــالل اإطـــالق بــرامــج عربية 

بهدف ك�سب العرب اإىل �سفها. وقد توىل مو�سوليني 

ال�سيا�سة  تلك  �سرح  املنا�سبات،  من  العديد  يف  بنف�سه، 

التي تقف على نقي�س ال�سيا�سة الربيطانية يف امل�سرق 

ــداف  ــام مــيــكــروفــون الإذاعـــــة قــائــال: اإن الأهــ مــن اأمــ

التاريخية لإيطاليا ت�ستهدف حتديدا اآ�سيا واإفريقيا، 

ا�ستعماري  بغزو  الأمــر  يتعلق  ول  وال�سرق،  اجلنوب 

بني  التعاون  اأ�سا�سه  طبيعي  امتداد  هو  بل  لالأرا�سي 

واإيطاليا مبقدورها فعل ذلك،  ال�سرق،  اإيطاليا واأمم 

الــدور  ذلــك  لها  يكفل  والــغــرب  ال�سرق  بــني  فموقعها 

)كلمة ملقاة يف الرابع من فرباير 1925(.

يتعر�س  الــكــتــاب  مـــن  والأخـــــري  ــرابـــع  الـ الــقــ�ــســم  ويف 

املوؤلفان اإىل زيارة مو�سوليني ليبيا. فقد حّفت بنزول 

من  ع�سر  الــثــاين  يف  طــربق  مبدينة  الفا�سي  الزعيم 

مــار�ــس 1937 هــالــة كــبــرية مــن الــبــهــرجــة، ا�ــســتــعــدادا 

لتقليده »�سيف الإ�سالم« يف حفل نّظمه وايل طرابل�س 

اأمـــام  مــو�ــســولــيــنــي  بــالــبــو. ويف خــطــاب  اإيــتــالــو  حينها 

مقت�سبة  بعبارات  توجه  الإيطاليني  رين  املعمِّ ح�سود 

»يعرف  قــائــال:  الأر�ــــس  اأ�ــســحــاب  الليبيني  لــالأهــايل 

ــه يف ظـــل الـــرايـــة الإيــطــالــيــة  الأهـــــايل املــ�ــســلــمــون، اأنــ

و�سرتاعى  والــرخــاء  الــ�ــســالم  �سيعّم  ــوان  الألــ ثالثية 

اأعـــــراف املــ�ــســلــمــني ول�ــســيــمــا ديــنــهــم ومــعــتــقــداتــهــم«. 

مو�سوليني  عرب  خيالة  ا�ستقبال  الكلمة  تلك  ليعقب 

قبل  من  الإ�ــســالم«  »�سيف  وت�سليمه  بــوغــارة  واحــة  يف 

اأ�ــســهــر  حينها  اجلــهــة،  اأعــيــان  اأحـــد  خربي�سة  يــو�ــســف 

جواد  �سهوة  ميتطي  وهــو  عاليا  ال�سيف  مو�سوليني 

على  طرابل�س  بعدها  ليدخل  الأمـــام!«.  »اإىل  �سادحا 

فيه  وعــد  الــذي  خطابه  األقى  ثم  اأي�سا،  جــواد  �سهوة 

اإميانويل  فيتوريو  امللك  اأن  وذكــر  بالرخاء  الليبيني 

هو من اأر�سله جمددا اإىل ليبيا، مذكرا الليبيني اأنهم 

�سامنة  اإيطاليا  واأن  الإ�ــســالم«  »�سيف  قّلدوه  من  هم 

مع  يتعاطف  واأنـــه  لــهــم،  وحــامــيــة  للم�سلمني  الــرفــاه 

امل�سلمني يف العامل باأ�سره ويحفظ العهود. ويف ال�سنة 

ت�سييد  مّت  خطابه،  مو�سوليني  األــقــى  حيث  املــوالــيــة، 

ــســـالم« الـــذي اأ�ــســهــره  نــ�ــســب تـــذكـــاري لـــه. »�ــســيــف الإ�ـ

1943 مـــع مــوجــة  مــو�ــســولــيــنــي يف لــيــبــيــا تــبــخــر �ــســنــة 

اليوم.  اإىل  جمهول  م�سريه  وبقي  الفا�سية،  مقاومة 

كان  تقّلده مو�سوليني  الذي  ال�سيف  اأن ذلك  والواقع 

�سيفا م�سّنعا يف مدينة فلوران�سا الإيطالية، وما كان 

الفا�سية  الــدعــايــة  اأن  غــري  الأهـــايل،  �سنع  مــن  �سيفا 

ال�ساكلة، وهو مياثل  تلك  الإخراج على  يكون  اأن  راأت 

حاميا  بنف�سه  نف�سه  تن�سيب  من  مو�سوليني  فعله  ما 

. للم�سلمني

بل  ال�سيا�سي،  التاأريخ  يف  الكتاب  يغرق  ل  عام  وبوجه 

العربي  الــعــامل  مــن  مو�سوليني  تــقــّرب  ربــط  يــحــاول 

الإمــكــان،  قــدر  موؤلفاه،  يحاول  كما  عــام،  اإطــار  �سمن 

اعــتــمــاَد املــراجــع يف مــا يــوردانــه مــن وقــائــع وروايـــات. 

ي�سفع املوؤلفان الروايات التاريخية بجملة من ال�سور 

املهمة، تبدو �سرورية يف هذا النوع من الكتابة، ف�سال 

عن فهر�س عام لالأعالم.

نبذة عن املوؤلفنْي:

اإيــطــايل من  جــانــكــارلــو مــازوكــا هــو �سحفي وبــاحــث 

اإيــطــالــيــة  �سحف  لــعــدة  مــديــرا  �سغل   ،1948 مــوالــيــد 

كما  جورنو«،  و«اإيــل  كارلينو«  ديل  ري�ستو  »اإيــل  منها: 

الراأ�سمالية  »رواد  منها:  الأبحاث  من  جمموعة  ن�سر 

 ،2000 1990، »�سادُة الإنرتنيت«  الإيطالية واأحفادها« 

»رفاق الدوت�سي« 2011.

التاريخ  اإيطايل وباحث يف  نا�سر  وال�س هو  جامناركو 

بــالــتــحــقــيــقــات  يــهــتــم   ،1949 مـــوالـــيـــد  مـــن  احلـــديـــث 

الوثائق. التاريخية وجتميع 

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

تاريخ  من  �سفحات  وامل�سلمون..  مو�سوليني  الكتاب: 

والإ�سالم. الفا�سية 

تاأليف: جانكارلو مازوكا و جامناركو وال�س.

»باللغة  الــنــا�ــســر: مــنــ�ــســورات مـــونـــدادوري )مــيــالنــو( 

الإيطالية«.

.2017 �سنة الن�سر: 

عدد ال�سفحات: 241 �س.

* اأ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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رومانسية االتحاد السوفيتي.. وطفولتنا الجميلة
لفيودر رازاكوف

أحمد الرحبي *
»الأف�سلية لالأطفال« - هذا واحد من اأعتى �سعارات الحتاد ال�سوفيتي واأعالها �ساأوا يف املحيط املجتمعي للدولة الغاربة. كانت الأقم�سة والالفتات تزهو بهاتني 

الكلمتني وتتزين بها القاعات وال�ساحات والأماكن العامة ومرافق رعاية الأطفال يف البالد قاطبة. كما ت�سمن هذا ال�سعار تقارير امل�سوؤولني يف الدولة وت�سدر 

خطبهم وكان ركنا اأ�سا�سيا يف معاملة الأطفال داخل الأ�سر. »الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة« - وهذه عبارة اأخرى خرجت من رحم الدولة ال�سوفيتية وحتولت اإىل 

نوع من الكلي�سات ل يفقده الزمن اأهميته وجاذبيته كما هو حا�سل يف رو�سيا احلديثة، حيث احلنني اإىل احلياة ال�سوفيتية يتك�سف اأحيانا كانك�ساف نافذة على 

فردو�ش مفقود. فما هي �سمات الطفولة ال�سوفيتية ال�سعيدة؟ لالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام ال�سحفي الرو�سي ال�سهري فيودر رازاكوف بر�سد مف�سل لكل املراحل 

العمرية للفرد ال�سوفيتي، منذ ازدياده يف م�ست�سفى الولدة وحتى ان�سمامه اإىل احلزب ال�سيوعي.

نــفــ�ــســه كمو�سوعة  الــعــمــل  يــقــدم  املــنــحــى  ومـــن هـــذا 

تفا�سيل  املوؤلف  فيه  جمع  اإذ  ال�سوفيتية  للطفولة 

مــن احلــيــاة املــاديــة والأخــالقــيــة والــروحــيــة للطفل 

�سيت�سنى  الكتاب،  مطالعة  خــالل  ومــن  ال�سوفيتي، 

وال�ستنتاج  ال�سوفيتي  الطفل  حياة  تقييم  للمتلقي 

اأّنها  اأم  الكتاب(  عنوان  ي�سري  )كما  جميلة  كانت  اإن 

غري ذلك. 

ا�ستثنائية  حقبة  اإىل  كتابه  عرب  املوؤلف  بنا  يف�سي 

من التاريخ الرو�سي احلديث ويغمرنا بذكريات عن 

الطفولة ال�سوفيتية، اأفراحها واأتراحها والتحديات 

الدولة  اتخذتها  التي  والإجــــراءات  واجهتها  التي 

جلــعــل الــطــفــولــة ظــاهــرة اجــتــمــاعــيــة خــا�ــســة، وهــي 

ال�سوفيتي.  الحتـــاد  بـــزوال  اأجلها  انق�سى  ظــاهــرة 

حازما  موقفا  الكاتب  يتخذ  الأوىل  �سطوره  ومنذ 

من التغري اجلذري الذي طراأ على رعاية الطفولة 

تعوز  التي  اجلوانب  اإىل  في�سري  الراهنة،  رو�سيا  يف 

وحقيقية  لزمـــة  حماية  لتوفري  احلــديــثــة  الــدولــة 

للطفل ل �سيما ما يتعلق باإقرار املعايري الأخالقية 

املــوجــبــة والــ�ــســامــنــة لــطــفــولــة �ــســحــيــة. يـــقـــول يف 

ــر مـــن عــ�ــســريــن عــامــا على  ــ مــقــدمــة الـــكـــتـــاب: »اأكـ

الإعـــالم  فيه  انــفــك  مــا  ال�سوفيتي  ــاد  الحتـ �سقوط 

الليربايل ي�سور النظام ال�سوفيتي باعتباره جرمية 

كربى يف حق الإن�سانية، معول على كثافة الدعائية 

يف التاأثري على الوعي اجلمعي لل�سعب. ولكن ات�سح 

اإىل  فا�ستنادا  متاما.  ذلك  عك�س  جاءت  النتيجة  اأن 

الأخـــرية  الــ�ــســنــوات  يف  اأجــريــت  لــلــراأي  ا�ستطالعات 

ــام الــقــوى الــلــيــربالــيــة هــذه  يف رو�ــســيــا ارتــ�ــســمــت اأمــ

ال�سورة الكئيبة: اإن اأف�سل حاكم رو�سي هو ليونيد 

-1964 اأعـــوام  بــني  ال�سوفيتي  )الــزعــيــم  بريجنيف 

1982(. وت�سري هذه النتيجة بو�سوح اإىل اأّن ال�سعب 

ل يرغب يف نظام ليربايل »جتديدي« ويف�سل عليه 

ال�سابق  ال�سوفيتي  الحتـــاد  واأن  املــحــافــظ،  الــنــظــام 

عند  �سلبية  م�ساعر  اأيــة  يثري  ل   - �سيء  كل  رغــم   -

ال�سواد الأعظم من النا�س » )�س 6(.

اكتنفت هــذه  مــفــارقــة غــريــبــة  اإىل  املــوؤلــف  ويــ�ــســري   

الإحـــ�ـــســـاءات الــ�ــســو�ــســيــولــوجــيــة، فــعــلــى الــرغــم من 

الفرتة الزمنية التي تف�سلنا عن الحتاد ال�سوفياتي 

النا�س  اأعــداد  وانخفا�س  26 عاما(  زوالــه  )مــّر على 

ب�سبب  احلقبة  تلك  عن  بذكرى  يحتفظون  الذين 

اأّن احلنني اإىل الزمن ال�سوفيتي ما برح  اإل  الوفاة، 

اأخرى.  تلو  �سنة  ويتاأجج  الرو�سي  املجتمع  يف  ينمو 

ال�سوفيتي  الــزمــن  بــعــودة  احلــاملــني  ن�سبة  اأن  وجنــد 

هذا؟  يحدث  فلماذا   %29 بلغ  قد  �سنوات  ع�سر  قبل 

النحو  على  اإجابته  ي�سيغ  ثم  ومن  الكاتب  يت�ساءل 

�سفوف  اإىل  ان�سمت  النا�س  مــن  فئة  ثمة  الــتــايل: 

الفئة  هي  وهــذه  املا�سي،  الزمن  لعودة  املتحم�سني 

الــتــي، وبــعــد اأن ذاقـــت طــعــم املــ�ــســرات الــراأ�ــســمــالــيــة، 

فقدت الثقة بها واأ�سبحت تتذكر املا�سي ال�سوفيتي 

بحب واعتزاز. الفئة الثانية هي فئة ال�سباب الذين 

نف�س  مفاجئ،  وب�سكل  ال�سوفيتي،  الحتــاد  يف  راأوا 

�سبعينيات  يف  ال�سوفيت  املراهقون  راآها  التي  اجلنة 

الأمريكي.  احللم  يف  جت�سدت  والتي  املا�سي  القرن 

ويبدي الكاتب ا�ستغرابه وده�سته من قطاع ال�سباب 

ـــاد الــ�ــســوفــيــتــي قــط اإذ  الــذيــن مل يــعــيــ�ــســوا يف الحتـ

ولدوا بعد انهياره بيد اأنهم ي�سمون بني جوانحهم 

اإليه. حنينا 

يت�سمن  ف�سال،  وع�سرين  اأربعة  اإىل  الكتاب  يتجزاأ   

كـــل مــنــهــا ظـــاهـــرة اجــتــمــاعــيــة مــعــيــنــة مـــن ظــواهــر 

الــطــفــولــة الــ�ــســوفــيــتــيــة. ومل تــكــن خـــواطـــر املــوؤلــف 

وذكرياته ال�سخ�سية مبناأى عن التوارد يف �سفحات 

الــتــي جمعها  الــتــعــلــيــقــات  اإىل جــنــب  جــنــبــا  الــكــتــاب 

رواد  مــن  خمتلفة  ل�سرائح  الإنــرتنــت  مــن  الــبــاحــث 

عنواين  من  نخبة  يلي  وفيما  العنكبوتية.  ال�سبكة 

ال�سوفيتية:  الفرتة  مــزاج  عن  تعرب  التي  الف�سول 

»مــرحــى لــلــمــدر�ــســة«، »ريــا�ــســة اأطــفــالــنــا«، »الــلــعــب«، 

»تــلــفــزيــون  فــلــمــيــة«،  ــســـرائـــط  »�ـ الأطـــــفـــــال«،  »اأدب 

الأطفال« ، »األذ بو�سة يف العامل« ، »م�سرح الطفل«، 

»ال�سريك«.  »�سينما طفولتنا«، 

والــ�ــســبــاب  لــالأطــفــال  الــ�ــســوفــيــتــيــة  ال�سينما  حـــازت   

مــ�ــســاحــة كــبــرية مــن الــكــتــاب، ول غـــرو يف ذلـــك، اإذ 

ــر قــدرة  ــدة مــن الــو�ــســائــل الأكــ تــعــد الــ�ــســيــنــمــا واحــ

وقد  اأو�ساله.  يف  الأفكار  وبث  املجتمع  توجيه  على 

الأطفال  لفئة  املوجهة  ال�سوفيتية  ال�سينما  �سهدت 

النظام  لــقــيــام  الأوىل  الــ�ــســنــوات  مــنــذ  كــبــرية  طــفــرة 

العام  يف  املنتجة  الأفــالم  عدد  بلغ  حيث  ال�سرتاكي 

اأواخــر  ويف  الأنـــواع.  خمتلفة  فيلما  ثالثني  الواحد 

�سنوات العهد ال�سوفيتي تقل�س العدد اإىل اأحد ع�سر 

فيلما مع جودة فنية وفكرية متدنية يف معظم هذه 

�سبب  »ثمة  الكاتب:  يقول  ال�سدد  وبهذا  الأفـــالم. 

مــقــنــع لــذلــك اإذ كــانــت الــبــالد تــخــطــو �ــســريــعــا نحو 

يهتم  ل  الــظــروف  هــذه  مثل  ويف  ال�سامل،  النهيار 

الــوقــت  ذلـــك  والــ�ــســبــاب. يف  الأطـــفـــال  ب�سينما  ــد  اأحـ

اأطفالنا  بانتظار  »ال�سعيد«  الــراأ�ــســمــايل  الــغــد  كــان 

كل  والنرتنت  هوليوود  فيه  تتوىل  حيث  ال�سوفيت 

املحلية  الأفـــالم  حمــل  وحتــل  التعليمية  الــوظــائــف 

لالأطفال، تلك الأفالم التي دمرها الدميقراطيون« 

)�س 270(.

ــذا الــفــ�ــســل ُيـــجـــري الــكــاتــب حتــلــيــال مــقــارنــا  ويف هـ

الحتــاد  يف  الأطــفــال  �سينما  دمغت  التي  للتحولت 

الأفــالم  احتوت  حني  الأوىل  مراحله  يف  ال�سوفيتي 

م�ساعر التفاوؤل وحب الوطن، ويف مراحله املتاأخرة 

وتراجع  ال�سينما  الوطنية يف هذه  روح  حيث خفتت 

دورهــــا الــتــعــلــيــمــي واكــتــنــفــت مــوا�ــســيــعــهــا الــرمــزيــة 
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والتجريدية.

املــوؤلــف  يــتــوقــف  ال�سوفيتية«  »احلــلــويــات  ف�سل  يف   

عند اإجنازات ال�سناعة الغذائية املحلية التي ُعرفت 

املــواد  مــن  وانــتــفــائــهــا  الــعــايل  ان�سباطها  مب�ستوى 

هذا  يف  الكاتب  ويتطّرق  الطبيعية.  وغري  نعة  املُ�سّ

�سيء  بـــاأي  النــدهــا�ــس  ظــاهــرة  اإىل  ال�سيق  الف�سل 

ال�سوفيتي  ــاد  املــتــاأخــرة مــن الحتـ الــفــرتة  غــربــي يف 

حيث بلغ مداها اأحيانا اإىل م�ستويات تفوق اخليال، 

الأجنبي  للمنتج  اخلــارجــي  املظهر  ا�ستطاع  وحيث 

واأكــر  بــل  ال�سوفيت،  امل�ستهلكني  اأدمــغــة  يبلبل  اأن 

الــنــا�ــس حـــوادث مــاأ�ــســاويــة جــراء  اإذ �سهد  مــن ذلــك 

حدث  كما  الأجنبية  الب�ساعة  اقتناء  على  التدافع 

من  العلكة  ُمنعت  طويلة  فلعقود  العلكة؛  واقعة  يف 

كمنتج  و�سنفت  ال�سوفيتي،  الحتــاد  يف  ال�ستهالك 

�ــســار �سحيا وغـــري لئـــق �ــســلــوكــيــا. يــقــول الــكــاتــب: 

»ظهرت عادة م�سغ العلكة اأول الأمر يف خريف عام 

1972 وذلك عقب اأول مباريات للهوكي بني الحتاد 

مبا�سرة  بثها  التي مت  الكندي  واملنتخب  ال�سوفياتي 

عــلــى الــتــلــفــزة. كــــان الــعــديــد مـــن لعــبــي املــنــتــخــب 

الكندي مي�سغون العلكة ما ر�سم �سورة بّراقة لدى 

مباريات  دفعت  لحق  وقت  ويف  ال�سوفيت.  ال�سبيبة 

الــهــوكــي مــع الــكــنــديــني احلــكــومــة الــ�ــســوفــيــتــيــة اإىل 

الر�سوخ لإنتاج العلكة فكانت البداية، ولكنها بداية 

الكندي  املنتخب  طاقم  اإىل  ان�سم  لقد  مــاأ�ــســاويــة. 

ممــثــلــون عــن �ــســركــات �ــســنــاعــة الــعــلــكــة حــيــث قــامــوا 

ع�سر  خم�سة  املنتخب  لعــبــي  مــن  لعـــب  كــل  مبــنــح 

يــوم  واأدرج  لــهــا،  لــلــرتويــج  العلكة  مــن  غــرامــا  كيلو 

املنتخب  اإقامة  برنامج  �سمن  جمانا  العلكة  توزيع 

)...( كان ذلك حدثا كبريا للمراهقني ال�سوفيت ملا 

كان للعلكة نف�سها من ت�سور غريب ومغر، فهرعوا 

اإىل مكان الفعالية هروع احلمام على اخلبز املنثور، 

ل�ستخدامه  احلـــدث  لت�سوير  الــكــنــديــون  وانـــربى 

)فيما يبدو( للدعاية �سد الحتاد ال�سوفيتي )...( 

اأما نتيجة الفعالية فكانت مروعة حيث تويف جراء 

ثالثة  بينهم  من  �سخ�سا  وع�سرون  واحــد  التدافع 

ع�سر دون عمر �ستة ع�سر عاما« )�س 215-211(.

يـــفـــرد املـــوؤلـــف مــ�ــســاحــة مـــن كــتــابــه لــعــمــل الــلــجــان 

الــعــامــة واملــوؤ�ــســ�ــســات الجــتــمــاعــيــة لــالأطــفــال الــتــي 

كــانــت مــتــوفــرة يف الــعــهــد الــ�ــســوفــيــتــي، مــ�ــســريا اإىل 

فقط  لي�س  واإر�ــســادهــم  الطلبة  لتوحيد  فعاليتها 

اإىل  لدفعهم  واإمنا  حم�س  اأيديولوجي  منطلق  من 

الفكرية  العطالة  وجتنيبهم  اجتماعيا  مفيد  عمل 

انتظمت  وقــد  اأخالقية.  �سرور  من  عنها  ينتج  ومــا 

منظمة  يف  ال�سوفيتية  وال�سبيبة  الأطــفــال  اأن�سطة 

كــ�ــســفــيــة يـــديـــرهـــا املــعــلــمــون والـــتـــالمـــذة وتــتــبــلــور 

خالل  تقام  وم�سابقات  اأن�سطة  �سل�سلة  يف  اأعمالها 

انت�سرت  حيث  اأي�سا؛  الإجــازات  ويف  الدرا�سي  العام 

التي  الأعــمــال  ومــن  للطلبة.  ال�سيفية  املــخــيــمــات 

الأغذية  بيوت  بناء  املخيمات:  يف  التالميذ  زاولها 

القابلة  املـــواد  وجــمــع  الــ�ــســاحــات  وتنظيف  للطيور 

ــكـــربى الــتــي  ــا الإجنــــــــازات الـ ــ ــر، اأمـ ــتـــدويـ لإعــــــادة الـ

منها  يــذكــر  الــ�ــســوفــيــتــي  الحتــــاد  كــ�ــســافــة  �سجلتها 

ــان مـــن اخلــــردة املــعــدنــيــة لــبــنــاء  ــنـ جــمــع اآلف الأطـ

مائة  نحو  وزراعــة  »ال�سداقة«  النفط  اأنابيب  خط 

اأرجاء البالد. كما حظيت  مليون �سجرة يف خمتلف 

الدولة  قبل  مــن  بالغ  باهتمام  ال�سيفية  املخيمات 

الأطفال فكانت  لتن�سئة  اأدوار حمورية  بها  واأنيطت 

مبثابة موؤ�س�سات �سحية وتعليمية متكاملة. وت�سري 

حيث  املخيمات  لهذه  الكبرية  ال�سعبية  اإىل  الأرقــام 

ال�سوفيتي  الرئي�س  عهد  يف  األفا  اأربعني  عددها  بلغ 

من  اأكر  �سنويا  ي�ستخدمها  وكان  برجنيف  ليونيد 

ت�سعة ماليني طفل.

يعر�س  واحلــا�ــســر  املا�سي  بــني  املــقــارنــة  �سبيل  ويف   

عاديني  مواطنني  وذكريات  اآراء  من  نخبة  الباحث 

انطوى  وما  ال�سوفيتي  املا�سي  اإىل  احلنني  ي�سدهم 

عليه من عدالة اجتماعية را�سخة مل تعد موجودة 

لقد   « اأحدهم:  يقول  الراهن.  الوقت  يف  )براأيهم( 

البحري.  �سيفا�ستوبول  م�سنع  يف  املخيم  هــذا  ُبني 

وكان باإمكان اأي طفل اأن يلتحق به �سواء كان طفال 

ملــديــر �ــســركــة اأو لــعــامــل نــظــافــة والــبــقــاء فــيــه طيلة 

التكلفة  ــا  اأمـ ذلـــك،  يف  رغـــب  اإذا  ال�سيفية  العطلة 

يــتــوافــدون  كــان الأطــفــال  فــكــانــت تقريبا جمــانــيــة. 

الحتــاد  انهيار  بعد  الأخـــرى.  املــدن  من  املخيم  اإىل 

الــ�ــســوفــيــتــي قـــام بــعــ�ــس الــنــافــذيــن بــاإعــالن اإفــال�ــس 

مرافقه  على  ال�ــســتــحــواذ  اأجـــل  مــن  وذلـــك  امل�سنع، 

الــرتفــيــهــيــة املــطــلــة عــلــى الــ�ــســاطــئ اجلـــنـــوبـــي من 

امل�سنع  ي�ستخدمها  كــان  والتي  القرم،  جزيرة  �سبه 

املخيم.  هــذا  بينها  ومــن  واأ�ــســرهــم  عــمــالــه  لــرتفــيــه 

لقد جنح الن�سور يف حتقيق غايتهم واأفل�سوا املخيم 

ال�ستجمام  تكلفة  تبلغ  الآن  ملكيته.  على  وا�ستولوا 

للطفل الواحد األفا وخم�سمائة يورو )...( وهذا ما 

.)77-76 ي�سمونه اقت�ساد ال�سوق« )�س 

 ل يــقــل بــوؤ�ــســا مــ�ــســري اأكــــرب خمــيــم لـــالأطـــفـــال يف 

الحتاد ال�سوفياتي: خميم »اآرتيك« الذي كان اأكر 

ال�سدد:  الكاتب يف هذا  اأجانب. يقول  اأطفال  رواده 

»بعد انهيار الحتاد ال�سوفياتي فقد »اآرتيك« جمده 

الإيديولوجي  املكون  رف�سوا  بدء  ذي  بادئ  ال�سابق. 

يف الــتــعــلــيــم واأحـــلـــوا مــكــانــه مـــا يــعــرف بــالــوظــيــفــة 

املــ�ــســتــوى املهني  الــتــوا�ــســلــيــة. ومـــع النــخــفــا�ــس يف 

العام  امل�ستوى  تدريجيا  انخف�س  املخيم،  مل�ست�ساري 

يف العمل الرتبوي. اليوم يقت�سر دور املر�سد واملربي 

ل  الرتفيهية  الأن�سطة  على  الأحــيــان  مــن  كثري  يف 

غري. )�س 86(.

 وفيما يتعلق بو�سع الريا�سة يف الحتاد ال�سوفيتي 

�سورة  املــوؤلــف  ير�سم  اجلــديــدة  برو�سيا  ومقارنتها 

التي  الــعــاملــيــة  ــازات  ــ الإجنـ عــدد  اإىل  ت�ستند  واقــعــيــة 

اإجنــازات  من  يقابلها  وما  ال�سابق  العهد  يف  حتققت 

الدولة  اهتمام  »بف�سل  ذلــك:  عن  يقول  احلا�سر. 

بــالــ�ــســبــاب والــريــا�ــســة كـــان الــهــوكــي الــ�ــســوفــيــتــي هو 

الأقوى يف العامل. اليوم ت�سع�سعت هذه القوة وهو 

ما يبدو على نتائج لعبينا يف ال�ساحة الدولية. ففي 

اأعقبت  التي  املا�سية  والع�سرين  الثالثة  ال�سنوات 

ميداليات  اأربـــع  اأحــرزنــا  ال�سوفيتي  الحتـــاد  انهيار 

ذهــبــيــة يف بــطــولــة الــعــامل لــلــهــوكــي ل غـــري. اأمـــا يف 

دون  من  نــزال  فال  ال�ستوية  الأوملبية  الألعاب  دورة 

اآذار/  1992 )...( ويف  العام  اأي ميدالية وذلك منذ 

يف  ينتظرنا  اآخـــر  ف�سل  كـــان   2014 عـــام  مــن  مــار�ــس 

املنزلية  الأوملبية  الألعاب  �سمن  وذلك  اللعبة،  هذه 

اأحــد  قـــال  حينها  )الــرو�ــســيــة(.  �سوت�سي  مــديــنــة  يف 

املدربني امل�سهورين: »علينا اأن نتعامل مع ما يحدث 

ل  فلالأ�سف  لالأطفال.  الريا�سية  املدار�س  بدءا من 

على  واإمنــا  املــواهــب  اأ�سا�س  على  فيها  الختيار  يتم 

يلعبون  الأطفال  اأولئك  الدفع.  الأ�سرة على  مقدرة 

نح�سل  التي  النتيجة  هــي  وهــذه  فريقنا،  يف  الــيــوم 

.)127 عليها« )�س 

التليد  باملا�سي  التغني  الكتاب  هذا  يتجاوز  ختاما   

واإح�ساء اإجنازاته فتتوارد على �سفحاته موجة من 

احلــديــث،  الــرو�ــســي  للمجتمع  الــالذعــة  النــتــقــادات 

ويدعو - ب�سريح العبارة - اإىل اإعادة التفكري املعمق 

كما  للم�ستقبل،  والروؤية  الأجيال  تربية  م�ساألة  يف 

الإيجابي  اجلانب  على  احلفاظ  اأهمية  على  يوؤكد 

مــن الــرتكــة الــ�ــســوفــيــتــيــة الــعــتــيــدة وعـــدم اإهـــدارهـــا 

مقابل حزمة من الأوهام.

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

طفولتنا  ال�سوفيتي..  الحتــاد  رومان�سية  الكتاب. 

اجلميلة. 

املوؤلف: فيودر رازاكوف. 

.2017 األغوريتم، مو�سكو  النا�سر: 

الرو�سية. اللغة: 

352 �سفحة. عدد ال�سفحات: 

كاتب عماين 

*  كاتب ُعماين
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الناس أواًل: قوة
مون جيه إن

د. محمود عبد الغفار *

اإىل عزل  اأدت  بالف�ساد  تهم  بعد  العام  مايو هذا  انتخابه يف  الذي مت  اإن«  »مون جيه  الكوري اجلنوبي  الرئي�ش  الكتاب �سورة  تت�سدر غالف 

الرئي�سة ال�سابقة »باك كون هيه« و�سجنها. بابت�سامته املعهودة، وبعادة الكوريني يف تغطية الأفواه احرتاًما وتاأدًبا عند ال�سحك، وبعبارة 

ماأخوذة من �سعاره يف النتخابات »النا�ش اأو ال�سعب اأوًل« ياأتي هذا الكتاب الذي يحمل العنوان الفرعي كذلك اإ�سارة اإىل حمتواه: »قوة مون 

جيه اإن«، فالكتاب جتميع لأهم الأفكار والعبارات التي األقاها الرئي�ش الكوري احلايل خالل تد�سينه حلملته النتخابية الأوىل عام 2012م، 

وهي ال�سنة التي �سهدت الطبعة الأوىل لهذا الكتاب، ويف �سهر يوليو حتديًدا. ونظًرا لالهتمام الكبري الذي لقاه من جانب القراء فقد ظهر 

يف طبعة جديدة لأمرين اأ�سا�سيني: الأول هو اأن ما قاله مون جيه اإن قبل �سنوات ينتظر النا�ش الذين كان يق�سدهم يف كالمه تنفيذه الآن. 

والثاين هو العودة للعبارات التي قالها وبيان قيمتها ودورها يف �سعبيته الكبرية التي مكنته من بلوغ كر�سي الرئا�سة يف مايو هذا العام. ويبقى 

العادية  الفئات  وبخا�سة  الكوريني  لكل  ا  حقيقيًّ رئي�ًسا  يكون  اأن  يريد  فهو  اأوًل«،  النا�ش  اأو  »ال�سعب  ال�سهرية:  العبارة  تلك  قاله  ما  اأهم  من 

الكادحة التي قد ل يلتفت اإليها كثري من رجال ال�سيا�سة.

فهو  ن�سره.  �سبب  بيان  على  الكتاب  ركزت مقدمة 

جتميع قد يحمل ُبعًدا توثيقيًّا لأهم ما قاله مون 

جيه اإن قبل بلوغ من�سب الرئا�سة، واأهم ما ذكره 

خـــالل قــيــامــه بــالــعــديــد مــن الأنــ�ــســطــة يف جمــال 

الإعالمية  املقابالت  يف  ا  اأي�سً قاله  وما  ال�سيا�سة، 

املختلفة ب�ساأن  تطلعاته نحو تاأ�سي�س كوريا جنوبية 

املعارف  من  كبري  خمــزون  من  م�ستفيًدا  جديدة 

ا  واخلربات العديدة التي اكت�سبها. كما ركزت اأي�سً

الك�سف  هــو  الكتاب  مــن  الــهــدف  اأن  التاأكيد  على 

بالرت�سح  قــــراره  اإن  جــيــه  مـــون  اتــخــاذ  �سبب  عــن 

وحقيقية  خــا�ــســة  قــنــاعــة  مــن  منطلًقا  لــلــرئــا�ــســة 

امل�ستويات  على  جذرية  تغيريات  اإجــراء  ب�سرورة 

بلده.  يف  والجتماعية  والقت�سادية  ال�سيا�سية 

بتف�سرياته  يتعلق  مــا  كــل  الكتاب  يت�سمن  ولــهــذا 

ــه املــتــعــلــقــة  ــراجمـ ملـــواقـــف مــعــيــنــة وطــمــوحــاتــه وبـ

بتحرير القت�ساد من اأي تبعية وباإحداث ثورة يف 

ت�سوره  وما  قاله  ما  والتوظيف.  التعليم  جمايل 

وتطلع اإليه كان �سبًبا يف اهتمام كبري حظي به من 

الكوري مما جعله يتلقى تعليقات متميزة  ال�سارع 

واملتابعني مقارنة بغريه من مر�سحي  القراء  من 

الرئا�سة اآنذاك. كما ر�سمت مقدمة الكتاب �سورة 

عــام  املــولــود  اإن  جــيــه  مــون  ل�سخ�سية  بــانــورامــيــة 

كلية احلقوق  نام، وخريج  1953م مبقاطعة جونغ 

جامعة جونغ هيه، كما عرفت بخلفياته واأن�سطته 

�سيا�سي  كنا�سط  العديدة  والجتماعية  ال�سيا�سية 

بو�سان.  مدنية  يف  الإنــ�ــســان  حقوق  عــن  وكمدافع 

مت اعتقاله يف اأحداث ثورة الثامن ع�سر من مايو 

باحلكم  اأطــاحــت  الــتــي  الــثــورة  تــلــك  1980م،  عـــام 

مدنية  دولة  مليالد  ومهدت  كوريا  يف  الدكتاتوري 

�سلمي ول  ب�سكل  فيها  ال�سلطة  تداول  يتم  حديثة 

نف�سه.  اإن  اأدل على ذلك مما حدث مع مون جيه 

ومت  ال�سابقة  الرئي�سة  �سد  ال�سعب  انتف�س  فقد 

اإراقة  اإدانتها و�سجنها وانتخاب رئي�س جديد دون 

دماء. اأنهى درا�سات خا�سة مبعهد بحوث وتدريب 

1982م وجـــاء يف املــركــز الــثــاين بني  الــقــ�ــســاة عــام 

الدار�سني لكن ما ورد يف �سحيفة حالته اجلنائية 

الق�ساء  وظيفة  تــويل  مــن  حرمه  اعتقاله  ب�ساأن 

ــن حــقــوق  ــا الــــدفــــاع عـ فـــاجتـــه لــلــمــحــامــاة مــتــولــيًّ

1990م  عــام  الــفــرتة حتى  تلك  الإنــ�ــســان. وخـــالل 

جي  دونــغ  جامعة  مثل  �سهرية  ق�سايا  عــدة  تــوىل 

وق�سايا اأخرى كانت متعلقة مبا جرى من اأحداث 

بالرئي�س  التقى  بو�سان  يف  عمله  خالل  كوريا.  يف 

ال�سابق »نو مو هيون« الذي كان حمافًظا للمدينة 

ــا  مــتــولــيًّ الأزرق  بــالــبــيــت  لــلــعــمــل  الــتــحــق  ــذاك.  ــ ــ اآن

املن�سب  املدنية. اعتذر عن ذلك  ال�سيا�سات  رئا�سة 

من  الأزرق  الــبــيــت  اإىل  عـــاد  ثــم  �سحية  لــظــروف 

جديد عام 2005م مع الرئي�س نو مو هيون ليتوىل 

ال�سكرتري  وليكون  املــدين  املجتمع  �ــســوؤون  رئا�سة 

الأول للرئي�س، كما عاد ملمار�سة ن�ساطه ال�سيا�سي 

الوطنية  النتخابات  بلجنة  بعد. كان ع�سًوا  فيما 

ملحافظة بو�سان يف دورة النتخاب رقم ت�سعة ع�سر، 

ليكون  انتخابه  مت  جــو«.  »مــني  حــزب  تــراأ�ــس  كما 

مايو  يف  اجلنوبية  لكوريا  ع�سر  التا�سع  الرئي�س 

لهذا  جممعة  مــقــولت  باخت�سار  الكتاب  2017م. 

ثالثة  اإىل  حمتواها  ح�سب  تق�سيمها  مت  الرئي�س 

التالية: اأهمها يف ال�سطور  اأق�سام �سن�ستعر�س 

الق�سم الأول حتت عنوان »م�ستقبل ال�سيا�سات«:

الأيــام  هذه  �سعوبة  جتــدون  ال�سباب  اأيها  »اأنتم   -

�ساأجعل  كثرًيا؟  تدر�سوا  اأن  اأعليكم  الدرا�سة؟  يف 

الــعــامل الـــذي تــعــيــ�ــســون فــيــه اأقـــل تــكــد�ــًســا بــاأعــبــاء 

املرهقة«. الدرا�سة 

تعي�س  الــنــا�ــس  »�ــســاأجــعــل  الــبــدايــة:  هــي  النهاية   -

تتعامل  الدولة  و�ساأجعل  به،  حلمت  الذي  العامل 

مع املواطن كاأولوية اأوىل قبل اأي �سيء اآخر. اإنها 

البداية الآن، حيث الدولة هي املركز الذي ميلكه 

النا�س؛ النا�س وحدهم ول اأحد غريهم.«

- ال�سبب وراء خو�س غمار ال�سيا�سة: »درجنا على 

روؤية ال�سيا�سة تدور يف حلقة مفرغة من النتقام 

ال�سيا�سية  والأحـــــزاب  ال�سيا�سيني  بــني  املــتــبــادل 

اأو  ــن قـــريـــب  بــالــطــبــع يف لــعــبــة ل عـــالقـــة لــهــا مـ

بــعــيــد بــعــامــة الــنــا�ــس وتــفــا�ــســيــل حــيــاتــهــم، بــل اإن 

تلك  يف  م�ستهلك  لوقود  يتحولون  العامة  هــوؤلء 

الدوائر«.

- اأعلن تر�سحي: »�سنت�سلق احلائط مًعا مت�سابكي 

اخلا�سة،  واحل�سانات  المتيازات  حائط  الأيدي؛ 
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حائط التمييز والتق�سيم لن�سقط كل هذا وجنتاز 

حائط النهزامية ونفتح باًبا جديًدا لعامل جديد 

مًعا!«.

»ال�سيا�سات  امل�ستقبل:  هي  اخلا�سة  ال�سيا�سات   -

اجلديدة نتاج لنظام جيد ولي�س بال�سرورة نتاًجا 

فيمكنها  احلكيمة  ال�سيا�سة  اأمــا  جيدين.  ل�سا�سة 

امل�ستقبل.« اأن ت�سنع 

يقول  فرعي  عنوان  وحتــت  ال�سيا�سة.  م�ستقبل   -

تـــاأتـــي مــقــولــة مهمة  الــعــ�ــســر«  ــرى روح  تـ »الـــعـــني 

لــلــرئــيــ�ــس مـــون جــيــه اإن: »لــقــد تــركــزت الـــروات 

ا من اأفراد جمتمعنا.  وحتقق النمو لعدد قليل جدًّ

اإىل  الآن  منق�سم  املجتمع  هــذا  اأن  كــثــريون  يــرى 

�سريحتني بن�سبة 1% اإىل 99%، وميكنني القول اإن 

 % 0.1 �ستكون  الن�سبة، وبف�سل جهودنا مًعا،  هذه 

اإىل 99.9 %.

حتقيق  »ميكن  ممكنة:  والتعاي�س  املــزج  �سيا�سة   -

فح�سب،  ال�سيا�سة  اإطــار  يف  لي�س  والتعاي�س  املــزج 

بل يف خلق حالة ثقافية عامة يكون فيها املجتمع 

كل  يف  والنــدمــاج  والتعاي�س  التجمع  على  ــادًرا  قـ

ــوال وحتـــت اأي ظـــروف ويف كــافــة املــجــالت.  ــ الأحـ

وفر�سها  ال�سيا�سة  فر�ستها  تناف�س  ثقافة  هناك 

وعلينا  احلــيــاة  جمـــالت  لكل  وانتقلت  القــتــ�ــســاد 

التناف�س  ل  ــاج  النـــدمـ نــحــو  نــتــجــاوزهــا  اأن  الآن 

التناحر«. والتعاي�س ل 

ملن  »اإنـــه  الــ�ــســراعــات:  على  والتغلب  الإقليمية   -

نعمل  ل  ال�سيا�سيني  نحن  باأننا  الت�سريح  املخجل 

وللمناطق  لأحزابنا  نعمل  ما  بقدر  اأوطاننا  لأجل 

النــتــخــابــات  اأ�ــســواتــهــم يف  ــا  اأفـــرادهـ الــتــي منحنا 

لن�سبح �سا�سة بعد ذلك. لقد �سوتوا لهذا املر�سح 

اأو ذاك لأنه ابن منطقتهم وهو اأمر يجعل الوطن 

با�ستمرار.« ا  مق�سمًّ

اأن  »يـــجـــب  الــقــ�ــســائــيــة:  ــات  ــقـ املـــالحـ اأهـــمـــيـــة   -  

كل  و�سع  ويجب  ــا،  وقــويًّ م�ستقاًل  الق�ساء  يبقى 

القيام  من  ومتكنه  نزيًها  جتعله  التي  ال�سوابط 

اأي  وبــدون  نف�سه  الأزرق  البيت  داخل  حتى  بعمله 

عوائق.«

كوريا  عالقات  على  »�ساأحافظ  رائــعــة:  �سيا�سة   -

الأمــريــكــيــة، ويف  املــتــحــدة  الــوليــات  اجلنوبية مــع 

اليابان  مع  ال�سائكة  امللفات  �ساأفتح  نف�سه  الوقت 

اأجتاهلها.« ولن 

اأمن  م�ستويات  توفري  »�ساأعمل على  اأمن قوي:   -

امل�ستويني  على  حتققها  يكفل  نــظــام  عــرب  رفيعة 

الداخلي واخلارجي.«

ــســـالم: »لـــقـــد و�ــســلــت  ــ�ـ - الــ�ــســمــال واجلـــنـــوب والـ

موؤخًرا  م�سدودة  لطرق  الكوريتني  بني  العالقات 

نحو حت�سينها من خالل  قدًما  اأن من�سي  وعلينا 

ــا  ــًوا اقــتــ�ــســاديًّ تـــعـــاون اقــتــ�ــســادي قـــوي يــحــقــق منــ

للبلدين.«

الق�سم الثاين حتت عنوان »امل�ستقبل القت�سادي«:

اقت�ساد  نحو  الطريق  »يف  القت�ساد:  م�ستقبل   -

حاجة  يف  نحن  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  دميقراطي 

املــتــ�ــســعــة عرب  الــتــنــافــ�ــســيــة  الــفــجــوة  تــقــريــب  اإىل 

ا�ستثناءات.  اقت�ساد يحقق الرفاهية للجميع دون 

تلك  تقلي�س  على  القادر  وحــده  هو  الطريق  هذا 

الفجوة بالعتماد على ا�ستثمار املال العام.«

بحجر  ع�سافري  وثالثة  الجتماعي  القت�ساد   -

لراء  ي�سعى  ل  اقت�ساد  ب�ساطة  بكل  »اإنــه  واحــد: 

مادي واإمنا ي�سع يف اأولوياته التعاون القت�سادي 

والجتماعي البناء. قد يبدو امل�سمى غريًبا بع�س 

على  الهدف  لكن  الجتماعي-  القت�ساد  ال�سيء- 

ــا  اأيـــة حـــال هــو حتــقــيــق الــتــعــاون املــثــمــر اقــتــ�ــســاديًّ

واجتماعيًّا«.

احلقيقي  الــتــحــدي  هــي  العلمية  التكنولوجيا   -

ــا اجلــنــوبــيــة اأن تــويل  لـــهـــذا الــبــلــد: »عـــلـــى كـــوريـ

بــالــعــامــلــني يف جمـــالت البحث  ــا  اهــتــمــاًمــا خــا�ــسًّ

العلمي وتقديرهم على امل�ستويات كافة.«

اأدنــى  هناك  »لي�س  حّية:  تظل  اأن  الــزراعــة  على   -

ظــروف  اأي  حتــت  الـــزراعـــة  عــن  للتخلي  احــتــمــال 

وبخا�سة زراعة ما نحتاج اإليه من املواد الغذائية.«

- اإدارة الأموال من منطلق اأ�سا�سي: »ل يجب على 

لعبة  اأو  �سبًبا  كانت  لو  كما  ُتــدار  اأن  مثاًل  البنوك 

هم  الــذيــن  النا�س  لإخ�ساع  ال�سيا�سيني  اأيــدي  يف 

احلقيقيون.« مالكها 

- »لي�س هناك ا�ستثناءات اأمام حت�سيل ال�سرائب، 

ولــيــ�ــس هـــنـــاك اأي تـــوجـــه لــلــتــخــلــي عـــن الــفــقــراء 

وتاأمني معي�ستهم يف م�ساكن ميتلكونها بالفعل.«

عنوان  حتــت  الكتاب  مــن  والأخـــري  الثالث  الق�سم 

املجتمع«: »م�ستقبل 

ــورة يف جمـــال الــتــوظــيــف: »تــ�ــســوري لــفــكــرة  - ثــ

وظــائــف  بخلق  لي�س  الــتــوظــيــف  الــثــورة يف جمــال 

ــا يف تــغــيــري املــفــهــوم نــفــ�ــســه. ف�سوف  جــديــدة واإمنــ

اأدنى  ب�سكل مقنع وبحد  بلدنا  الوظائف يف  تتغري 

والتاأمني  القانوين،  الأجــر  معايري:  ثالثة  نحو 

القيا�سي.« الجتماعي، ومعدل العمل 

ــس املــــال هو  ــ - مــقــيــا�ــس الــعــالقــة بــني الــعــمــل وراأ�ـ

تقوم  اأن  هــو  دائــًمــا  الــهــدف  »�سيكون  الأ�ــســخــا�ــس: 

ــوار والــتــفــاو�ــس يف اإطـــار  هـــذه الــعــالقــة عــلــى احلــ

القانون وحده.«

- حرية ال�سحافة: »�سيكون هناك توازن ملمو�س 

والإعــــالم.  لل�سحافة  ممنوحة  حقيقية  وحــريــة 

ت�سمن  اأن  واجباتها  من  ال�سلطة  اأو  احلكم  فقوة 

يرتقي  مبا  عام  ب�سكل  والإعــالم  ال�سحافة  حرية 

ال�سعب.« ي�ستحقه  الذي  للم�ستوى 

ت�سجيع  »مــــع  ورفـــاهـــيـــة:  رخــــاء  ـــا  اأيـــ�ـــسً املـــنـــزل   -

لن  للجميع  الــرفــاهــيــة  يــحــقــق  الــــذي  القــتــ�ــســاد 

نــتــغــافــل عـــن الهـــتـــمـــام بــتــقــنــني اأ�ـــســـعـــار مــعــقــولــة 

فاملنزل  امتالكها.  للنا�س  يت�سنى  حتى  للمنازل 

رفاهية.« ا  اأي�سً

- الــتــجــهــيــزات اخلــا�ــســة بــكــبــار الــ�ــســن: »ل ميكن 

�ساأحر�س  العمر.  يف  النا�س  تقدم  يوقف  اأن  لأحد 

على اأن ينعم كبار ال�سن بكل الرفاهية واأن ينالوا 

ا يف التوظيف. فالبلد الذي يعي�س فيه كبار  فر�سً

ال�سن �سعداء يكون بلًدا �سعيًدا.«

ا م�ستقبل: »�ستدخل املراأة اإىل املجتمع  - املراأة اأي�سً

من اأو�سع الأبواب عندما ل يكون عليها اأن تختار 

بني اأمرين ل ثالث لهما: البيت اأو العمل«!.

بال�سحة  اأطفالنا  يتمتع  »اأن  لــالأطــفــال:  وطــن   -

واأن يكربوا يف جو �سحي على كافة امل�ستويات هو 

للم�ستقبل.« ا�ستثمار  اأف�سل 

الأطفال  »تربية  التعليم:  يف  ا  اأي�سً اأوًل  النا�س   -

ــوؤولــيــة �ــســخــ�ــســيــة مــوكــلــة  وتــعــلــيــمــهــم لــيــ�ــس مــ�ــس

الــدولــة  م�سوؤولية  اإنــهــا  املــنــزل،  يف  الــوالــديــن  اإىل 

اأن  يف  ال�سبب  هو  هــذا  نف�سه.  الوقت  يف  واملجتمع 

الأطفال الذين يخ�سرون اأحد ال�سباقات يف حاجة 

اإىل الت�سجيع ليحلموا حلًما اأكرب!«

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

عنوان الكتاب: النا�س اأوًل؛ قوة

الكاتب: مون جيه اإن

النا�سر: بربل كاو

2017م �سنة الن�سر: طبعة ثانية 

352 عدد ال�سفحات: 

الكورية اللغة: 

* مدر�ش الأدب احلديث واملقارن بكلية 
الآداب- جامعة القاهرة
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من األرجنتين إلى المغرب: جولة واسعة في مناطق 

الحماية اإلسبانية والفرنسية لــ: أدريان باتروني

كلثوم بوطالب *
يطّل علينا معهد الدرا�سات الإ�سبانية الربتغالية التابع جلامعة حممد اخلام�ش بالرباط وجامعة حممد اخلام�ش بالرباط ومن�سورات جامعة رو�ساريو الوطنية، 

 ،Adrián Patroni(( بكتاب رحلي مهّم جدا، هو »من الأرجنتني اإىل املغرب، جولة وا�سعة يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية« للرّحالة اأدريان باتروين

اإىل املغرب مرورًا مبحطات عدة. تكمن  املوؤلف يف كتابه هذا نظرة فريدة وا�ستثنائية عن املغرب واملغاربة، ب�سفته رّحالة قادته رحلته من الأرجنتني  ويقدم 

ة من ال�ست�سراق الذي تنتفي عنه �سفة ال�ستعمارية  اأهمية هذه الرحلة يف اأن روؤية العامل فيه �سادرة عن �سحفي وباحث اأرجنتيني، ينتمي اإىل نوعية خا�سّ

كونه ا�ست�سراقًا مل يكن لدى رّواده اأطماع امربيالية يف املغرب، ويف اأن بلدانه الأ�سلية نف�سها كانت �سحية للهجمة ال�ستعمارية يف القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن 

الع�سرين، اإ�سافة اإىل اأن املوؤّلف هو رّحالة و�سائح عاملي. وكان هدف املوؤلف اأ�سا�سًا من ال�سفر اإىل املغرب هو و�سع مقارنات بني مناطق احلماية الفرن�سية والإ�سبانية 

يف املغرب، منا�سدا الرّحالة وال�سّياح من اأبناء وطنه التطلع لعي�ش هذه التجربة الفريدة.

كتاب »من الأرجنتني اإىل املغرب، جولة وا�سعة يف مناطق 

ــبــانــيــة والــفــرنــ�ــســيــة« يــجــمــع بـــني خــطــاب  احلــمــايــة الإ�ــس

الإثنوغرافية  الرحلية  التقارير  النظري وخطاب  البحث 

بهذا  وهو  املغرب،  يف  املختلفة  امليدانية  املمار�سة  وخطاب 

كما  للرحلة  ــروري  املــ الجتـــاه  ذلــك  عــن  فــقــط  يك�سف  ل 

ما  بقدر  املغرب-  اإىل  الأرجنتني  من   - العنوان  يو�سحه 

الثالثينيات من  مــغــرب فــرتة  فــريــدة عــن  �ــســورة  يــوؤلــف 

الع�سرين. القرن 

ر�سام  هو  الكتاب،  هــذا  موؤلف  باتروين  اأدريــان  والرّحالة 

العمالية  ال�سرتاكية  الأو�ساط  يف  �سارك  غنائي،  و�ساعر 

اأحــد  ويعد  ع�سر،  التا�سع  الــقــرن  مــن  الأخـــرية  العقود  يف 

موؤ�س�سي احلزب ال�سرتاكي العمايل يف الأرجنتني اآنذاك، 

من  تعترب  عــمــود  وكــاتــب  حمـــرراً  ب�سفته  كتاباته  وكــانــت 

تخلى   ،1905 �سنة  يف  والــالمــعــة.  املــتــمــيــزة  اأن�سطته  بــني 

ــاتـــروين عـــن الــعــمــل احلـــزبـــي وعــمــل بــعــدهــا يف  اأدريــــــان بـ

ب�سفته  الكتابة  يتابع  وكــان  للفالحة،  الوطنية  ــوزارة  الـ

املــجــال احلــزبــي  ابــتــعــاده عــن  وبــفــعــل  عــ�ــســكــريــا،  �سحفيا 

انــطــلــقــت كــتــابــاتــه عــن الــرحــلــة �ــســمــن مــ�ــســروع ثــقــايف يف 

يف  اأخــرى  لبنة  الن�س  هــذا  ويعترب  ال�سعوب؛  علم  جمــال 

هذا امل�سروع الذي تبنته املوؤ�س�سات العلمية، حول الرتاث 

اأخرى  موؤلفات  اأربــع  �سمن  لل�سعوب،  والثقايف  ال�سيا�سي 

اأوروبـــــا« )1905(،  اأ�ــســهــر يف  يف هـــذا املــجــال وهـــي: »�ــســتــة 

و«روعــــة  الأرجـــنـــتـــني« )1924(،  وو�ــســط  �ــســمــال  و«روائـــــع 

الأرجنتني«  الأرجنتني« )1928(، و«روائع بحريات  جنوب 

)1938(، وكتابه »من الأرجنتني اإىل املغرب، جولة وا�سعة 

يف مناطق احلماية الإ�سبانية والفرن�سية« )2016(.

حــظــيــت الـــروائـــع الــتــي تــزخــر بــهــا املـــدن الإ�ــســبــانــيــة مثل 

غرناطة واإ�سبيلية وقرطبة وغريها باإعجاب الكاتب اأثناء 

دافــعــاً  لــه  بالن�سبة  و�سكلت   ،1902 �سنة  لإ�سبانيا  زيــارتــه 

»الأنــدلــ�ــس-  ال�سالطني  اإمــرباطــوريــة  اإىل  برحلة  للقيام 

مدينة  بزيارة  قام  وبعدها  باخل�سو�س،  غرناطة  ومدينة 

مظاهر  على  حمافظة  مــازالــت  والــتــي  وتون�س  طرابل�س 

و�سفها  الــتــي  تون�س  مدينة  يف  وخــا�ــســة  امل�سلمني،  حــيــاة 

الكاتب باأنها اأكر املدن ت�سبعا باحل�سارة الإ�سالمية، ول 

زالت املدينة حتتفظ مبظاهر احلياة الإ�سالمية.

وجهته  الــكــاتــب  حــّدد  اإ�سبانيا  اإىل  رحلته  بعد  ومبا�سرة 

اأيقظت  حــوافــز  بعدة  ت�سّبع  اأن  بعد  املــغــرب،  وهــي  املقبلة 

بداخله هّمة ال�سفر اإىل املغرب دون تردد. فقد كانت حتدو 

املغرب.  النا�س يف  اأحوال  ملعرفة  ال�ستك�ساف  نزعة  املوؤلف 

اإىل  ال�سفر  �سجعته على  التي  الأخرى  ومن بني احلوافز 

ال�سينمائية  العر�س  قاعات  اإحــدى  يف  م�ساهدته  املغرب 

الفرن�سية  احلكومة  اإنــتــاج  مــن  ال�سحراء«  »�سقور  لفلم 

تــ�ــســلــط فــيــه هـــذه الأخـــــرية الــ�ــســوء عــلــى الــتــقــدم الـــذي 

اأحرزته يف منطقة احلماية الفرن�سية باملغرب. وكان هذا 

املــغــرب.  اإىل  ال�سفر  على  عــزمــه  مــن  ليزيد  كــافــيــاً  الفلم 

وجهة  املغرب  جعلت  التي  الأ�سباب  تعددت  فقد  وعموماً 

بني  الــتــوافــق  فــعــدم  الــرّحــالــة،  بع�س  عــنــد  مف�سلة  �سفر 

القرب اجلغرايف والبعد الثقايف بني املغرب واأوروبا يخفي 

وراءه موؤامرة بدرجات متفاوتة من التع�سب املعريف بني 

الرواة والكّتاب. ويف احلقيقة، ارتفع عدد الرّحالة الذين 

زاروا املغرب يف منت�سف القرن التا�سع ع�سر وبداية القرن 

واأملان،  وبريطانيون  فرن�سيون  رّحالة  واأغلبهم  الع�سرين، 

الأول  العقد  يف  الالحقة  الكتابات  وكانت  اإ�سبان،  ورّحالة 

اإىل  بانتمائها  الأول متيز اجلغرافيا اجلديدة  القرن  من 

احلماية الفرن�سية اأو الإ�سبانية يف املغرب.

وا�ــســعــة يف مناطق  املـــغـــرب، جــولــة  اإىل  الأرجــنــتــني  »مـــن 

احلــمــايــة الإ�ــســبــانــيــة والــفــرنــ�ــســيــة« كــتــاب يــعــّج بــاملــفــارقــات 

ال�سبب  ولهذا  متمّر�س.  رّحــالــة  اأنــامــل  دّونتها  ال�سرقية، 

زاويـــة  كــتــابــاتــه يف  يــرغــب يف ح�سر  الــكــاتــب مل  اأّن  يــبــدو 

ــان هــدفــه الــغــو�ــس يف اأعــمــاق  الــكــتــابــة الــرحــلــيــة، فــقــد كـ

بع�س  وكـــذا  املــغــرب،  يف  والإ�ــســبــانــيــة  الفرن�سية  احلــمــايــة 

بني  مقارنة  وبلورة  الدولية  طنجة  منطقة  خ�سو�سيات 

نظامي احلماية يف املغرب اآنذاك.

ت�سورات  خلق  على  قدرتها  يف  تتجلى  الو�سف  متعة  اإّن 

تباينت  لهذا  وجدلية،  دقيقة  لكنها  ب�سيطة  ا�ست�سراقية 

من  الــنــوع  لــهــذا  املهيكلة  وال�سمنية  املــ�ــســرتكــة  الــثــيــمــات 

تخلو  ل  التي  الق�سايا  من  جمموعة  بينها  من  الرحلة، 

والن�سائي،  الرجايل  والــزي  ال�سوق  كو�سف  الو�سف  من 

اخل�سائ�س  اإىل  اإ�ــســافــة  والـــديـــن  والــتــقــالــيــد  والـــعـــادات 

وغريها  -مورو-،  للمغربي  القدحية  للت�سمية  الظاهرية 

من الثيمات املوؤ�س�سة لهذا النوع من الكتابة.

م�ست�سرق  ي�سعها  اأن  ميكن  التي  املهمة  املــجــالت  هي  ما 

ــالـــة اأرجــنــتــيــنــي حتــت جمــهــر املــالحــظــة؟ وهـــل هــذه  ورّحـ

ــرق والـــغـــرب  ــسـ ــ�ـ ــن الـ املــــجــــالت تــعــطــي �ـــســـور دقـــيـــقـــة عــ

الإ�سالمي؟

ذالــــك مـــا يـــحـــاول الــكــاتــب مــعــاجلــتــه يف نــ�ــســه. فــالــكــتــاب 

ــة ومــــركــــزة حتــــــاول فــيــهــا  ــّولـ ــطـ ــن مـــقـــدمـــة مـ ــاألـــف مــ ــتـ يـ

 Sivia( مونيتينغرو  �سيلفيا  الأ�ــســتــاذة  املقدمة  حمــررة 

الـــرّحـــالـــة  كـــتـــاب  مــــــاّدة  تـــقـــدم  اأن   )Montenegro
قد  التي  ال�سيفرات  وبع�س  باتروين  اأدريــان  الأرجنتيني 

توجه القارئ لقراءته. اإ�سافة اإىل جمموعة من العناوين 

التي تبنّي م�سار رحلته يف املغرب واملناطق التي زارها.

الكتاب  هـــذا  فــ�ــســول  اأوزع  اأن  نــظــري ميــكــن  وجــهــة  ومـــن 

عــلــى ثــالثــة مــ�ــســتــويــات، الــ�ــســيء الـــذي تــو�ــســحــه عناوين 

2-وم�ستوى ثقايف  ا�ستعماري،  الكتاب؛1- م�ستوى  ف�سول 

3- وم�ستوى عقائدي ديني. اأنروبولوجي. 

الكاتب  خ�س�س  فقد  ال�ستعماري  للم�ستوى  الن�سبة  اأمــا 

والإ�سبانية«  الفرن�سية  »احلماية  بعنوان  الأول  الف�سل 

والــفــ�ــســل الـــثـــاين بــعــنــوان »طــنــجــة املــنــطــقــة الـــدولـــيـــة«. 

�سمت  التي  الفرن�سية،  احلماية  ف�سل  يف  الكاتب  ويقدم 

و�سفاً   1912 �سنة  مــن  ابــتــداء  باملغرب  الو�سطى  املناطق 

ال�سلطان  وخليفة  الــوزراء  واأدوار  املغربية  الإدارة  لنظام 

ووظائفهم ومدى �سالحيتها، ويوؤكد اأن ال�سلطان املغربي 

مولي يو�سف )اعتلى العر�س �سنة 1912( يف ظل احلماية 

ظل ذا �سيادة ا�سمية فقط، وقد متتع بنف�س احلقوق التي 

يتمتع بها يف رقعة احلماية الإ�سبانية، يف حني كان يكلف 

الوزراء وكتاب الدولة يف جممل الأحيان مبهمات خا�سة. 

مع  �سلطتها  لرت�سيخ  فرن�سية  اإدارة  فرن�سا  اأحدثت  وقد 

الحــتــفــاظ بــالأجــهــزة املــخــزنــيــة املــغــربــيــة، فــتــوزعــت بني 
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الفرن�سي  املقيم  وكــان  وحملية،  واإقليمية  مركزية  اإدارة 

ــغـــرب ميــثــل اجلــمــهــوريــة  املـ ــام يف  عــ اأول مــقــيــم  لــيــوطــي 

والع�سكرية  الإداريــة  امل�سالح  وي�سرّي  باملغرب،  الفرن�سية 

ويــ�ــســن الــقــوانــني ويــ�ــســادق عــلــيــهــا مبــ�ــســاعــدة كــاتــب عــام 

الذين  املديرين  اإىل  اإ�سافة  الإدارات،  جميع  على  ي�سرف 

املالية  كــوزارة  املهّمة  والــوزارات  املديريات  رئا�سة  يتولون 

املركزية فكان  الإدارة  اأما  والداخلية والتعليم والفالحة. 

على راأ�سها ال�سلطان وله دور �سكلي حيث يوقع الظهائر، 

ي�ساعده  �سيا�سية،  منها  اأكـــر  ديــنــيــة  �سلطة  لــه  اأّن  كــمــا 

�سنة  وبحلول  والأوقـــاف.  العدل  ووزارتــا  الأعظم  ال�سدر 

القرارات  تتخذ  مبا�سرة  اإدارة  اإىل  احلماية  حتولت   1925

متجاوزة الإدارة املغربية، عك�س ما كانت ت�سرح به �سلطات 

احلماية يف �سخ�س مقدمها العام ليوطئ اأن الإدارة متت 

العليا  ال�سلطة  وحتــت  البلد  واإدارة  وحكومة  مبوؤ�س�سات 

الب�سيط لفرن�سا. الإ�سراف  لل�سلطان وحتت 

الإداري مبــنــطــقــة احلــمــايــة  الــتــنــظــيــم  يــخــ�ــس  فــيــمــا  ــا  اأمــ

الإ�سبانية التي ت�سم جغرافّياً املنطقة ال�سمالية واملنطقة 

كما  بالزدواجية  متيزت  اأنها  الكاتب  ذكر  فقد  اجلنوبية، 

احلماية  مبنطقة  الفرن�سية  لالإدارات  بالن�سبة  ال�ساأن  هو 

املخزنية  والــــدار  ال�ــســتــعــمــاريــة  الإدارة  بــني  الــفــرنــ�ــســيــة، 

راأ�س  على  فكان  وحملياً.  مركزياً  �سكلية  كــاإدارة  املغربية 

الإدارة املــركــزيــة الإ�ــســبــانــيــة مــنــدوب �ــســاٍم ميــثــل الــدولــة 

وي�ستعني  الحــتــالل  منطقة  ي�سري  بــاملــغــرب  الإ�ــســبــانــيــة 

وقــد  نــيــابــات،  �سكل  الإداريــــة يف  الأجــهــزة  مــن  مبجموعة 

البوادي  يف  وعينت  املدن  يف  قنا�سل  حملياً  اإ�سبانيا  عينت 

ميثل  الــذي  ال�سلطان  دور  ويقت�سر  ع�سكريني.  �سباطاً 

كاإ�سدار  �سكلية  �سالحيات  على  املركزية  املغربية  الإدارة 

الظهائر، كما يتوىل اإدارة العدل والأوقاف.

وقد اأ�سار الكاتب يف ف�سل اأورده حتت ا�سم »طنجة املنطقة 

طنجة  بــاأن  فذكر  اآنـــذاك،  طنجة  و�سعية  اإىل  الــدولــيــة«، 

القرن  اأواخر  عند  �سارت  حيث  خا�سة،  و�سعية  لها  كانت 

الــثــامــن عــ�ــســر املـــيـــالدي عــا�ــســمــة املــغــرب الــدبــلــومــا�ــســيــة، 

وذلك  ال�سلطان  لنائب  ومقراً  لل�سفراء  معقاًل  وبالتايل 

بــه معظم  ــا وعــلــى م�سيق متــر  ــ اأوروبـ لــقــربــهــا مــن  نــظــراً 

الدويل  النظام  فر�س  مت  بعدها  الأوروبــيــة،  الــدول  �سفن 

 18 باري�س  اتفاقية  مبوجب  اأجهزته  وحــددت  طنجة  على 

دجنرب1923 بني فرن�سا واإ�سبانيا وبريطانيا واأملانيا. 

تــدويــل مدينة طنجة تكمن يف  اأبــعــاد  بـــاأّن  املــوؤّلــف  ويــرى 

طنجة،  مدينة  على  ل�سيادته  املــغــرب  فــقــدان  يف  الأ�ــســا�ــس 

فقد اأ�سبح الأجانب هم �سادة طنجة والقائمني عليها، اأما 

بعد  �سوريا  تواجدها  ظل  فقد  املغربية  للدولة  بالن�سبة 

ال�سلطاين  فاملندوب  بطنجة،  له  مندوباً  ال�سلطان  تعيني 

املغاربة  احــرتام  على  ويحر�س  املغربي،  ال�سلطان  ميثل 

لي�س  لكن  الت�سريعية  املجال�س  ويرتاأ�س  الــدويل  للنظام 

له حق الت�سويت. وي�سري الكاتب اإىل اأن املنطقة الدولية 

ول  حقيقية،  منها  اأكـــر  �ــســوريــة  ت�سريعية  هيئة  ت�سم 

يتم  ولكن  عــام  اقــرتاع  طريق  عن  اأع�سائها  انتخاب  يتم 

تتكون من  وهي  دبلوما�سيني  تعيينهم من طرف ممثلني 

اإنكلرتا  من  و3  فرن�سيني  و4  اإ�سبان   4 دبلوما�سيني  �ست 

وهولندي  واحد  وبلجيكي  اأ�سرتاليني  و3  اإيطاليا  من  و3 

وبرتغايل.

املدينة  ب�ساب من  التقى  الكاتب يف طنجة  تواجد  وخالل 

وتبادل معه اأطراف احلديث، فاأكد له هذا ال�ساب اأن امليزة 

طنجة  منطقة  تدويل  عملية  بها  امــتــازت  التي  الوحيدة 

اأن الدول التي تدخلت ب�سكل مبا�سر يف طنجة ان�سم  هي 

مع  فيها  ا�ستقروا  الذين  امل�سوؤولني  من  كبري  عدد  اإليها 

القت�سادي  املــجــال  على  انعك�س  الــذي  ال�سئ  عائالتهم، 

والفرن�سيني  الإ�ــســبــان  ومــنــهــم  الأجــانــب  وكـــان  اإيــجــابــيــاً، 

والإجنليز وغريهم، قد هيمنوا على الأن�سطة القت�سادية 

والبنكية  التجارية  ال�سركات  خــالل  من  طنجة  مبنطقة 

متعددة  امتيازات  من  ا�ستفادوا  وقــد  التهريب،  واأن�سطة 

وندرة  العقار  اأ�سعار  وانخفا�س  العمال  اأجور  �سعف  منها 

الر�سوم اجلمركية، ورغم ذلك فاإن العمال املغاربة �سكلوا 

اأغــلــبــيــة الــ�ــســكــان، وزاولـــــوا اأنــ�ــســطــة مــتــوا�ــســعــة كــخــدم يف 

البيوت وجتار حرفيني �سغار.

يخ�ّس  والــذي  التحليل  من  الثاين  امل�ستوى  وبخ�سو�س 

املجال  هــذا  حظي  فقد  والأنــروبــولــوجــي  الثقايف  املجال 

هذا  ف�سول  معظم  اأّن  اإذ  ــف،  املــوؤلَّ هــذا  يف  الأ�ــســد  بح�سة 

الكتاب خ�س�سها الكاتب لو�سف رحالته وزياراته ملختلف 

ــدن املــغــربــيــة، وكــمــا يــبــدو وبـــخـــالف الـــرّحـــالـــة الــذيــن  املــ

يقت�سرون على زيارة املدن ال�سلطانية واملركزية )طنجة، 

الرحالة  و�ــّســع  فقد  مــراكــ�ــس(،  الــربــاط،  مكنا�س،  فــا�ــس، 

ف�سملت عدة مدن مغربية  رقعة رحالته  باتروين  اأدريان 

مــن الــ�ــســمــال اإىل اجلــنــوب، وكــمــا ذكــرنــا �ــســابــقــاً فــقــد قــام 

الإ�سبانية  احلماية  عــّز  يف  برحلته  الأرجنتيني  الرحالة 

والــفــرنــ�ــســيــة، فــهــذا عــامــل اأ�ــســا�ــســي �ــســاعــد الــرّحــالــة على 

اأمــامــه  فتحت  اأنــهــا  اإىل  اإ�ــســافــة  بــاملــغــرب،  جولته  تو�سيع 

جماًل ثقافياً وا�سعاً واآمنا له، من ناحية املجال ال�سيا�سي 

عزم  فقد  الرحلة  هــذه  يف  الثقافة  ناحية  ومــن  والأمــنــي، 

نظرته عن  اأفــق  لتو�سيع  مــدن  عــدة  زيـــارة  على  الــرّحــالــة 

الــبــلــد ولــلــتــعــرف عــلــى الــتــنــوع الــثــقــايف. وكـــان الــكــاتــب قد 

خمتلف  عند  وعاداتها  املغربية  املــراأة  بعنوان  ف�ساًل  اأورد 

الطبقات الجتماعية، و�سفها بامراأة ل تختلط بالرجال 

ال�سم�س  غربت  اإذا  اإل  تخرج  ول  الأ�ــســواق  يف  مت�سي  ول 

تلك  وجهها،  عن  يك�سف  ل  حمت�سماً  لبا�ساً  ترتدي  وهــي 

هي املراأة املغربية يف الثالثينات.

مو�سوع  والــديــنــي  العقائدي  اجلــانــب  يف  الكاتب  وتــنــاول 

بعنوان  ف�سل  يف  مف�سل  ب�سكل  ال�سعبي  والتدّين  الدين 

»املــغــاربــة مــتــدّيــنــون ب�سكل مــفــرط«، ومــن خــالل عــنــوان 

املغاربة  جتاه  نظرته  اأو  الكاتب  راأي  جلّياً  يظهر  الف�سل 

فــيــمــا يــخــ�ــس اجلـــانـــب الــعــقــائــدي، فــهــم بــالــنــ�ــســبــة اإلــيــه 

متدينون اأكر من الالزم، لهذا جنده قد تطرق بتف�سيل 

ــاد الــديــنــيــة.  ــيـ لــهــذا املــو�ــســوع: الــو�ــســوء والــ�ــســالة والأعـ

وقـــد خــ�ــّس الــرّحــالــة - �ــســرياً عــلــى نــهــج مــن �ــســبــقــوه من 

بف�سل  رم�سان  �سهر  الغربيني-  والرّحالة  امل�ست�سرقني 

خا�س بعنوان »رم�سان وعيد الأ�سحى«.

واحلبكة  الذاتية،  ال�سرية  من  مزيج  هي  الرحلة  كتب  اإن 

الرّحالة  اعتمد  فقد  ولهذا  ال�سردي،  والو�سف  الروائية، 

الأرجنتيني اأدريان باتروين يف كتاباته بنية ال�سرد املعتادة 

هذا  ن�ست�سف  كتاباته  خالل  فمن  الو�سف،  على  القائمة 

خالله  من  ا�ستطاع  والذي  الرحلة،  يف  الأ�سا�سي  العن�سر 

اأن ير�سم لنا �سورة �سيا�سية واجتماعية ودينية عن املغرب 

للقارئ  توفر  الكتابات  وهذه  احلماية،  فرتة  يف  واملغاربة 

فــ�ــســاء فــكــريــاً هــامــاً ي�ست�سف مــن خــاللــه تــاريــخ و�ــســورة 

املـــغـــرب واملـــغـــاربـــة يف الــكــتــابــات ال�ــســتــ�ــســراقــيــة الــنــاطــقــة 

بالإ�سبانية.

مل يعتمد الرحالة على قراءة الكتب واملالحظة وامل�ساهدة 

فقط، بل كان يقوم بلقاءات ميدانية وحوارات مع النا�س 

عي�سهم،  واأمناط  وطبائعهم  عاداتهم  ومن  منهم  للتقرب 

بفعل  اللغة  مــع  م�سكل  لديه  يكن  مل  اأنــه  اإىل  بالإ�سافة 

ووجود  اإ�سبانيا  اجلغرايف من  والقرب  الإ�سبانية  احلماية 

ــبــان يف الــ�ــســمــال املــغــربــي �ــســاعــدتــه عــلــى الخــتــالط  الإ�ــس

ــراف احلــديــث مــعــهــم، فــهــو مل يكن  ــ بــالــنــا�ــس وتـــبـــادل اأطـ

الهولنديني  الرّحالة  بخالف  مرتجم  اإىل  ملحة  بحاجة 

اأو الأملان على �سبيل املثال.

الثقافية  الــروابــط  توثيق  يف  الكتاب  اأهمية  تكمن  وهــنــا 

املوؤلف  اإ�ــســدار  اإعـــادة  يف  وكــذا  البلدين،  بــني  والتاريخية 

الإ�سبانية  احلماية  مناطق  يف  وا�سعة  جلولة  يــوؤرخ  الــذي 

والفرن�سية، وهو يدخل يف اإطار جمموعة الطبعة امل�سرتكة 

التابع  الربتغالية  الدرا�سات  رو�ساريو ومعهد  بني جامعة 

جلــامــعــة حمــمــد اخلــامــ�ــس يف اإطــــار اتــفــاقــيــة �ــســمــحــت يف 

الأرجنتني  بــني  الثقافة  ج�سور  ببناء  الأخـــرية  ال�سنوات 

ــرى، فقد  ــ ــوامل الأخــ ــعـ واملـــغـــرب خــا�ــســة وبـــني املــغــرب والـ

امــتــدت جـــذور الــعــالقــات املــغــربــيــة-الإ�ــســبــانــيــة اإىل حقب 

احل�ساري  و  اجلــغــرايف  التقارب  بحكم  التاريخ  يف  غــابــرة 

اأ�سكاًل  البلدان  عرف  الزمن  امتداد  وعلى  البلدين،  بني 

هذا  ترجمة  يتم  اأن  وع�سى  الثقايف.  التفاعل  من  عديدة 

القرار  اأ�سحاب  بــه  يهتم  واأن  العربية  اللغة  اإىل  الكتاب 

باللغة  الــقــارئ  يتعرف  لكي  املغرب  يف  والــرتبــوي  الثقايف 

الأمريكو-لتينية  ال�ست�سراقية  الــ�ــســور  على  العربية 

الإ�سالمي؛  املغرب  عن  الأرجنتيني  الرحالة  �سّيدها  التي 

وبـــالـــتـــايل رمبــــا عـــن الــ�ــســرق الإ�ـــســـالمـــي يف الــكــثــري من 

اجلوانب امل�سرتكة بني امل�سرق واملغرب الإ�سالميني.

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

ا�سم الكتاب: »من الأرجنتني اإىل املغرب، جولة وا�سعة يف 

والفرن�سية«. الإ�سبانية  مناطق احلماية 

Adrián Patroni(( ا�سم الكاتب: اأدريان باتروين

التابع  الربتغالية  الإ�سبانية  الدرا�سات  معهد  الن�سر:  دار 

ــربـــاط وجـــامـــعـــة حمــمــد  ــالـ جلــامــعــة حمــمــد اخلـــامـــ�ـــس بـ

اخلام�س بالرباط ومن�سورات جامعة رو�ساريو الوطنية.

 )Rosario( رو�ـــســـاريـــو   ،2016 ومــكــانــه:  الــنــ�ــســر  �ــســنــة 

الأرجنتني.

لغة الكتاب: اللغة الإ�سبانية

*  باحثة يف الأدب املقارن/ الرباط، املغرب
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»إلى أين يتجه العالم؟«.. لباسكال المي 
ونيكول جنيسوتو

محمد الحداد *

»اإىل اأين يتجه العامل؟«.. هذا �سوؤال يطرحه حاليا اجلميع، من النخبة اأو من عامة النا�ش، والإجابة عنه تاأتي يف الغالب ُمت�سائمة، حتى يف 

البلدان الغنية واملتقدمة. من هنا، كانت املراهنة على جواب اإيجابي ومتفائل اأمرا مثريا يجلب النتباه، هذه على الأقل املراهنة التي اأقدم 

املعومل، ف�سال عن  العاملي  املحورية يف القت�ساد  املوؤ�س�سة  لهذه  اإن ت�سيريه  العاملية.  التجارة  ال�سابق ملنظمة  العام  املدير  با�سكال لمي  عليها 

خربته ال�سابقة؛ باعتباره اأحد املفو�سني يف اإدارة الحتاد الأوروبي، جتعله يف موقع خا�ش ومتميز لتقدمي وجهة نظر غري ماألوفة بل معار�سة 

لل�سعور ال�سائد؛ ا�ستنادا لأرقام ومعطيات كثرية تزخر بها م�ساهمته يف هذا الكتاب.

ا منظمة التجارة العاملية لبيان ن�سبة اندماج بلدان العامل يف العوملة،  ويزعم با�سكال لمي اأننا لو و�سعنا اأمامنا اخلارطة التي ت�سدرها �سنويًّ

وقارناها باخلارطة التي ت�سدرها �سنويا مفو�سية �سوؤون الالجئني التابعة ملنظمة الأمم املتحدة، وهي تر�سم مناطق العامل امل�سمولة مبوجات 

الهجرة املكثفة لأ�سباب اقت�سادية اأو مناخية اأو اأمنية، لراأينا تقاطعا وا�سحا بني املناطق الأقل اندماجا يف العوملة واملناطق الأكرث تعر�سا 

للهجرات اجلماعية. ي�ستنتج لمي من هذه املقارنة اأن العوملة لي�ست امل�سكل، بل غيابها هو الذي يحدث امل�ساكل التي تبعث فينا اليوم ال�سعور 

باخلوف من امل�ستقبل والت�ساوؤم حول و�سع العامل ووجهته.

اأو  احلــايل،  العامل  ن�ساأة  ملالب�سات  بالعودة  راأيــه  لمــي  ويعزر 

احلــرب  نهاية  مــع  عليه  اأطــلــق  كما  اجلــديــد،  الـــدويل  النظام 

احلرب  تلك  مــاآل  اأن  فيذكر  �سابقا.  العمالقني  بني  الــبــاردة 

مل حتــ�ــســم بــالــ�ــســيــا�ــســة، ومل تــ�ــســقــط املــنــظــومــة ال�ــســرتاكــيــة 

ــبــاب �ــســيــا�ــســيــة، واإمنــــا حــ�ــســمــت بــالقــتــ�ــســاد، فــلــم ينجح  لأ�ــس

القــتــ�ــســاد ال�ــســرتاكــي يف مــواجــهــة اقــتــ�ــســاد الــ�ــســوق، وخــرج 

العامل من رعب املواجهة النووية املدمرة بف�سل هذا النجاح 

القت�سادي. وعليه، فاإن عامل اليوم ينبغي اأن يراهن جمددا 

ــالل الــ�ــســالم  عــلــى اقــتــ�ــســاد الــ�ــســوق والــتــجــارة الــدولــيــة لإحــ

والأمن. اإن املناف�سة القت�سادية اإذا ح�سلت يف اإطار العوملة ل 

توؤدي للمواجهة مهما كانت �سراوتها، هكذا يوؤكد لمي بقوة، 

واقت�ساديو  الأنــوار  فال�سفة  ن�سرها  التي  النظرية  موا�سال 

امل�سهورة  العبارة  واختزلتها  الثامن ع�سر،  القرن  ال�سوق منذ 

راأيه،  يف  احلروب«.  تراجعت  التجارة  حلت  »حيثما  ملونت�سكيو 

اإمكانية لقيام �سراع خطري بني الوليات  اأية  ل توجد اليوم 

بينهما؛  ال�سارية  القت�سادية  املناف�سة  رغم  وال�سني  املتحدة 

لأنهما متكامالن اقت�ساديا؛ حيث ت�ستفيد ال�سني من الراء 

مبا  منتوجاتها،  وبــيــع  بب�سائعها  الأ�ــســواق  لــغــزو  الأمــريــكــي 

اإفال�س  اإىل  ويدفع  املتحدة،  للوليات  التجاري  العجز  يعمق 

�سنويا  تودع  باملقابل  لكنها  ال�سناعية،  العديد من موؤ�س�ساتها 

ــدولرات  ــ يف املــ�ــســارف الأمــريــكــيــة عــ�ــســرات املــلــيــارات مــن الـ

ماليا  ــوردا  مـ ميثل  مبــا  القــتــ�ــســادي،  جناحها  على  املــرتتــبــة 

العجز  عن  بالتعوي�س  لها  ي�سمح  املتحدة  للوليات  �سخما 

ال�سني،  على  املالية  و�سيا�ستها  عملتها  وفر�س  القت�سادي، 

وعــلــى الــعــامل كــلــه. عــلــى الــعــكــ�ــس، ميــكــن اأن تــنــدلــع يــومــا ما 

اأن  ذلك  يف  وال�سبب  ورو�سيا،  املتحدة  الوليات  بني  مواجهة 

اأو  املعومل،  العاملي  القت�ساد  يف  الندماج  �سعيف  بلد  رو�سيا 

مثل  القت�ساد،  هــذا  يف  اندماجا  منها  اأقــل  اأخــرى  بلدان  مع 

القت�سادية  امل�سالح  كانت  فكلما  اإيــران.  اأو  ال�سمالية  كوريا 

الأمن  ن�سبة  وقويت  ال�سراع  اإمكانات  خفت  ومت�سابكة  قوية 

العاملي  النظام  يف  فو�سى  اليوم  يبدو  ملا  واحلــل  وال�ستقرار. 

التجارة  ملنظمة  ال�سابق  العام  املدير  نظر  وجهة  من  يتمثل، 

والعوملة  ال�سوق  واقت�ساد  التجارة  جمال  تو�سيع  يف  العاملية، 

القت�سادية.

من  هائل  لكم  م�ستندا  الحــتــجــاج،  اإىل  لمــي  يتجه  وباملثل، 

الأكـــر  املــنــاطــق  اأن  اإىل  القــتــ�ــســاديــة،  واملــعــطــيــات  الأرقــــــام 

اندماجا يف العوملة والتجارة احلرة مل تغنم يف م�ستوى الأمن 

جمال  يف  اأيــ�ــســا  الــرهــان  ك�سبت  ــا  واإمنـ فح�سب،  وال�ــســتــقــرار 

 700 اأكر من  اأن  الأرقــام والإح�ساءات  تثبت  الفقر.  حماربة 

بني  املمتدة  الفرتة  اأثــنــاء  الفقر  من  خرجوا  �سخ�س  مليون 

واأن  بالعوملة،  عــادة  اإليها  ي�سار  التي  تلك  اأي  و2010،   1990

مــوازيــن الــقــوى الــعــاملــيــة خــالل هــذه الــفــرتة اأ�ــســبــحــت اأكــر 

ارتقت  فقد  الــبــاردة،  احلــرب  عهد  يف  عليه  كانت  ممــا  تكافوؤا 

اإىل  الثالث  العامل  �سمن  �سابقا  امل�سنفة  البلدان  من  العديد 

ح�ساب؛  األــف  لها  يح�سب  الــتــي  القت�سادية  الــقــوى  م�ساف 

ازدهار هذه  وبف�سل  اأخرى.  وبلدان  والربازيل  ال�سني  مثل: 

البلدان، تنامت الطبقة الو�سطى يف العامل ف�سملت 1.8 مليار 

�سنة  �سخ�س  مليار   3.2 اإىل  و�سرتتفع   ،2009 �سنة  �سخ�س 

عك�س  فعلى   .2030 �سنة  �سخ�س  مليار   4.9 اإىل  لت�سل   ،2020

الطبقة  الو�سع احلايل �سمور  ما يقال عادة، ل يرتتب على 

الو�سطى بل ت�ساعدها، واإن تراجعت هذه الطبقة يف املناطق 

يف  الطبقة  هــذه  تنامي  وميثل  العوملة.  يف  النــدمــاج  �سعيفة 

العامل  لقت�ساديات  ثمينة  فر�سة  اجلنوبية  واأمــريــكــا  اآ�سيا 

ي�سافرون  الــيــوم  ال�سينيون  اأ�ــســبــح  املــثــال،  �سبيل  على  كــلــه. 

اأكر   2010 �سنة  اأنفقوا  وقــد  الــعــامل،  بلدان  كل  يف  لل�سياحة 

وت�ساعف  ا�ستقبلتهم،  التي  البلدان  يف  دولر  مليار   50 من 

�سنة  اأربعة مرات بعد ذلك، فبلغ  اأكر من  الإنفاق  مبلغ هذا 

اإنه رقم هائل ت�ستفيد منه  220 مليار دولر.  اأكر من   2015

العامل  تطورات  فهمت  التي  البلدان  يف  ال�سياحية  ال�سناعات 

ووفرت لنف�سها �سبل ال�ستفادة منه.

حيئنئذ  الــنــا�ــس  ي�سعر  فــلــمــاذا  ال�سكل،  بــهــذا  الأمـــر  كــان  واإذا 

بالت�ساوؤم واخلوف عندما يطرح عليهم �سوؤال: اإىل اأين يتجه 

العامل؟

قـــد نــ�ــســتــخــرج مـــن حتــالــيــل بــ�ــســكــال لمــــي يف هــــذا الــكــتــاب 

عــدة اإجــابــات عــن هــذا الــ�ــســوؤال. اأولــهــا: اأن تــراجــع الفقر يف 

الطبقات  بني  الجتماعي  التفاوت  تنامي  مع  تزامن  العامل 

ــا جــعــل الــ�ــســعــور  »الــ�ــســعــبــيــة« والــطــبــقــات الأكـــــر ثـــــراء؛ مبـ

الفقر.  مــن  اخلـــروج  باأهمية  ال�سعور  على  يتغلب  بالتفاوت 

على  معرو�سة  العامل  م�ساكل  كل  جتعل  العوملة  اأن  وثانيها: 

النا�س  وعــي  على  ال�سيئة  الأو�ــســاع  فتطغى  اجلميع،  اأنــظــار 

اأكر مما تربز الأو�ساع املتح�سنة واملتطورة، فالراأي العام لن 

يعولون  الذين  العاديني  الأ�سخا�س  ماليني  بع�سرات  يهتم 

اأو  الالجئني  مــن  اآلف  بب�سعة  اهتمامه  بــقــدر  عــاديــة  اأ�ــســرا 

يوميا  الإعـــالم  و�سائل  تنقل  الــذيــن  املت�سردين  اأو  املعدمني 

يف  تتفاوت  العامل  مناطق  اأن  وثالثها:  ماأ�ساتهم.  عن  �سورا 

ال�ستفادة من النظام احلايل، والآ�سيويون اأكر تفاوؤل لأنهم 

الأكـــر ا�ــســتــفــادة، بينما املــنــاطــق الأكـــر تــ�ــســاوؤمــا هــي الأقــل 

ا�ستفادة، وهي اأ�سا�سا رو�سيا وال�سرق الأو�سط واإفريقيا جنوب 

ال�سحراء. ورابعها: غياب حكامة �سيا�سية للعوملة، ويقرتح يف 

اإن�ساء موؤ�س�سات عاملية لتوفري  التخل�س من وهم  املجال  هذا 

جمموعة  عليها  تقدم  مبادرات  على  واملراهنة  احلكامة،  هذه 
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اأن  اإىل  اأخـــرى  لـــدول  تت�سع  ثــم  معينة  ق�سية  يف  الـــدول  مــن 

التفاق  مع  ح�سل  كما  العامل،  دول  من  الأكــرب  العدد  ت�سمل 

العاملي حول املناخ الذي قادته فرن�سا.

مُيكن توجيه نقدْين رئي�سينْي اإىل هذا التحليل الذي يقدمه 

لمي. اأول: اإن م�ساألة التفاوت واحليف التي يعرتف اجلميع 

بحدتها اليوم �ستوا�سل الرتفاع؛ لأن النظام احلايل ل يوفر 

�سيا�سات  ت�سجيع  اإىل  فــالــدعــوات  معاجلتها،  �سبل  ذاتــه  مــن 

ال�سوؤال  لأن  طيبة؛  اأمـــاين  جمــرد  تظل  وتكافلية  ت�سامنية 

الأ�سا�سي يتعلق بتحديد اجلهة التي �ستتوىل عملية التعديل 

وتوفر التمويالت املنا�سبة لذلك. ل يوجد يف امل�ستوى العاملي 

هيئات مكلفة بالقيام بهكذا تعديل، ومبا اأن التجارة حرة فال 

الأقل  على  ال�سغط  لتخفيف  خمرجاتها  ترتيب  اإعادة  ميكن 

هذا  متار�س  كانت  التي  الوطنية  الــدول  اأمــا  منها.  ا�ستفادة 

من  جزءا  لأن  حاليا،  قدراتها  تقل�ست  فقد  ال�سابق  يف  الدور 

اخل�سخ�سة  �سيا�سات  نتيجة  منها  �سحب  قد  املالية  مواردها 

ــارج الــبــلــدان  ــع الــ�ــســرائــب خــ ــوال ودفــ ــ وتـــدويـــل روؤو�ـــــس الأمــ

ا�ست�سرت  خطورة  اأكــر  اأخــرى  مظاهر  عن  ف�سال  الأ�سلية، 

يف الفرتة الأخرية، مثل املالذات ال�سريبية وتفوق القت�ساد 

على  الوراثة  اإيــرادات  وتفوق  النتاجي  القت�ساد  على  املــايل 

على  قــادرة  الــدول  تعد  فلم  امل�ساربة،  ب�سبب  العمل  اإيـــرادات 

توفري امل�ساعدات الجتماعية وال�سحية ودعم املواد الأ�سا�سية 

مكا�سب  من  التخفي�س  اإىل  ت�سطر  ما  وغالبا  للمحتاجني، 

البلدان  يف  حتى  التقاعد  ومبالغ  ال�سحية  والتغطية  العمال 

الأقــل  كونها  اإىل  اأ�ــســار  التي  املناطق  اإن  ثانيا:  ثــراء.  الأكــر 

اندماجا يف العوملة هي املناطق التي ت�سم اأكرب خمزون عاملي 

يف الطاقة؛ فاإذا كان جزء من �سعف اندماجها يجد تف�سريا 

تطوير  دون  الــطــاقــة  ت�سدير  عــلــى  املــفــرط  اعــتــمــادهــا  يف  لــه 

جمالت اقت�سادية اأخرى، فهل ميكن التغافل عن جانب اآخر 

العاملية،  التجارة  نظام  الطاقة يف  و�سع  وهو  امل�ساألة،  مهم يف 

ثــروة  هــي  اأم  للتبادل  ب�ساعة  جمــرد  تعترب  اأن  ينبغي  وهــل 

تكون احلرب اخلفية  اأفال  اأ�سحابها؟ وعليه،  وطنية ميتلكها 

التي  للمناطق  القت�سادية  امل�ساكل  يف  �سببا  الــطــاقــة  حــول 

هذه  يف  ال�ستقرار  لعدم  اأي�سا  و�سببا  جهة،  من  اإليها  ي�سري 

املناطق التي تخ�سع با�ستمرار لالبتزاز ق�سد توفري الطاقة 

الأ�سعار؟  باأرخ�س 

ونيكول  لمي  با�سكال  بني  حمــاورة  �سكل  يف  الكتاب  جاء  لقد 

رئي�سة  الأمنية،  الدرا�سات  يف  املتخ�س�سة  الباحثة  غني�سوتو 

الدفاع.  يف  العليا  للدرا�سات  ــي  الأوروبـ املعهد  اأمــنــاء  جمل�س 

نظر  وجهة  من  العامل  و�سع  حتليل  ميكن  ل  اإليها،  بالن�سبة 

يف  ال�سيا�سي  العامل  بــل  لمــي،  يفعل  كما  بحتة،  اقت�سادية 

وجهة  الكتاب  هذا  يف  تعر�س  وهي  املرجح.  العامل  هو  راأيها 

املت�سائمة  اأي وجهة النظر  انت�سارا بني القراء،  النظر الأكر 

مبيعات  اأن  اإىل  ت�سري  فهي  وم�ستقبله.  الــعــامل  وجهة  حــول 

حاليا  لتبلغ  الأخــرية  ال�سنوات  يف  ترتفع  فتئت  ما  الأ�سلحة 

مبلغا �سبه خيايل )1600 مليار دولر(، ومل تعد توجد دولة 

عند  احلــا�ــســم  والــتــدخــل  الأو�ــســاع  �سبط  على  ــادرة  قـ عظمى 

الأقـــوى يف  البلد  املــتــحــدة تظل  الــوليــات  اأن  الأزمــــات. ومــع 

العاملي  الإنفاق  ن�سف  الأ�سلحة  على  اإنفاقها  وي�ساوي  العامل 

فاإنها  الــقــارات،  كل  على  موزعة  ع�سكرية  قاعدة   800 ومنلك 

ــادرة ول راغــبــة يف لــعــب دور �ــســرطــي الــعــامل. اأمــا  مل تــعــد قــ

ومل  الثانية،  العاملية  احلــرب  وريثة  فهي  الدولية  املوؤ�س�سات 

تعد تعك�س موازين القوى يف العامل؛ وبالتايل مل تعد قادرة 

من  التخفيف  جمــرد  اأو  م�ساراته  وتعديل  فيه  التحكم  على 

الأمريكان  عليها  ي�سيطر  الدولية  املالية  فاملوؤ�س�سات  اأزماته. 

اآ�سيا،  يف  اأ�سبح  العاملي  القت�ساد  مركز  اأن  رغم  والأوروبيون 

مثل  ومهمة  �ساعدة  لقوى  يت�سع  ل  الــدويل  الأمــن  وجمل�س 

الهند اأو الربازيل. ل يوجد حينئذ نظام �سيا�سي عاملي وا�سح 

املعامل ميكن اأن يوجه العوملة القت�سادية، ول ميكن الت�سليم 

العامل  يف  �سيفرز  ال�سوق  اقت�ساد  بــاأن  تقول  التي  بالنظرية 

دون  كربى  اقت�سادية  قوة  فال�سني  دميقراطية،  اأنظمة  كله 

اإىل  )ن�سبة  »البوتيني«  الت�سيري  ونظام  تكون دميقراطية،  اأن 

بلدانا  يغري  والفردانية  باحلزم  املتميز  الرو�سي(  الرئي�س 

كثرية يف العامل.

كل  ي�ستعر�س  املتعار�ستني  الــروؤيــتــني  هاتني  مــن  وانطالقا 

ــي ونــيــكــول غــنــيــ�ــســوتــو الــو�ــســع يف املــنــاطــق  مـــن بــا�ــســكــال لمـ

الهند،  ال�سني،  اأوروبـــا،  املتحدة،  )الــوليــات  العامل  يف  الأهــم 

اإفريقيا وال�سرق الأو�سط(  اأمريكا الالتينية،  رو�سيا، اليابان، 

الطاقة  )الـــالجـــوؤون،  مل�ستقبله  حتــديــدا  الأكـــر  والــرهــانــات 

املحيطات،  ال�سيربين،  الأمــن  الإرهـــاب،  املناخية،  والتغريات 

احلكامة، الأمن والدميقراطية(. ل يت�سع املجال هنا لعر�س 

من  امل�سائل،  هــذه  كــل  يف  املــتــحــاوريــن  بــني  الــريــة  النقا�سات 

منطلقني خمتلفني يعلي اأحدهما �ساأن ال�سيا�سة والثاين �ساأن 

القت�ساد، لكن ن�سري على �سبيل املثال اإىل بع�سها. يف ميدان 

الأو�ــســط  الــ�ــســرق  منطقة  اأن  على  اتــفــاق  �سبه  ثمة  الــطــاقــة، 

ورو�سيا �ستظل املخزون الرئي�س للطاقة يف العامل على مدى 

على  وحدها  وقطر  واإيــران  رو�سيا  وحتتوي  القادمة،  العقود 

ن�سف املخزون العاملي من الغاز، ويحتوي ال�سرق الأو�سط على 

فتتمثل  البديلة  الطاقات  اأما  النفط،  خمزون  من  باملائة   70

الرئي�س  الذي وعد  ال�سي�ست(  ال�سخري )غاز  الغاز  حاليا يف 

الأمـــريـــكـــي اجلـــديـــد دونـــالـــد تـــرامـــب بــتــ�ــســجــيــع ا�ــســتــخــراجــه 

الذاتي  الكتفاء  حتقيق  من  املتحدة  الــوليــات  ميكن  اأن  اإىل 

م�ستوى  يف  مكلفة  الطاقة  هــذه  لكن   ،2020 �سنة  الطاقة  يف 

اأي�سا  ثمة  ج�سيمة.  مناخية  اأ�ــســرار  اإىل  تـــوؤدي  وقــد  البيئة 

اإمكانية اكت�ساف كميات مهمة من النفط يف القطب ال�سمايل 

مرتبط  ا�ستغاللها  لكن  العاملية،  املــوارد  من  باملئة   13 بـ تقدر 

التي حتدث تقدما للمحيطات  الثلجية  الكتلة  اأي�سا برتاجع 

ــدن الــ�ــســاحــلــيــة. فــرغــم كل  والــبــحــار يــرتتــب عليه انــدثــار املـ

يف  ا�سرتاتيجية  منطقة  الأو�ــســط  الــ�ــســرق  �سيظل  يــقــال،  مــا 

اأ�سا�سيا  نفطه  و�سيظل  قادمة،  طويلة  لفرتة  الطاقة  جمال 

الوليات  ا�ستطاعت  لو  فحتى  العاملي،  القت�ساد  حتريك  يف 

املتحدة تخفي�س حاجتها اإليه، فاإن ال�سني التي متثل قاطرة 

�ستظل  وباملثل  عليه،  طلبها  �سيتزايد  حاليا  العاملي  القت�ساد 

مع  املعقدة  عالقاتها  رغم  الرو�سي  الغاز  اإىل  بحاجة  اأوروبــا 

نظام بوتني.

هو:  املــتــحــاوريــن؛  نظر  وجــهــات  حوله  تقاربت  اآخــر  مو�سوع 

نهاية الهيمنة الغربية على العامل، و�سرورة ال�ستفادة اليوم 

حكمة  عــن  والبحث  واحل�سارية  الثقافية  التجارب  كــل  مــن 

اأ�سبح  الثقايف  فالعامل  لإدارة عامل مت�سدع،  عاملية م�سرتكة 

مهما ويناف�س العاملني ال�سيا�سي والقت�سادي، والعديد من 

ل  العالقة  الــدولــيــة  امل�ساكل  اأو  مثال  النف�سالية  الــدعــوات 

فالتقارب  الثقافية.  خلفياتها  اإىل  بالعودة  اإل  فهمها  ميكن 

ــزء �ـــســـروري مــن اجلــهــد الــعــاملــي  ــوار بــني الــثــقــافــات جـ ــ واحلـ

اجلميع.  خــري  فيه  ملــا  الطاقات  وتوجيه  الحتقان  لتخفيف 

لكن ذلك لن مينع بروز اأ�سكال جديدة يف ال�سراع م�ستقبال. 

واجلــزر  املحيطات  على  ال�سيطرة  على  الــ�ــســراع  مثال  منها 

اليوم  مالحمه  نــرى  الــذي  اجلــديــد  ال�سكل  فهذا  ال�سغرية، 

املحيطات  اأهمية  اإىل  يعود  واليابان  ال�سني  بني  ال�سراع  يف 

وبالتايل  للدول  الإقليمية  املياه  حتديد  يف  م�ستقبال  واجلزر 

ا�ستغالل  او  التجارية  الــطــرق  على  هيمنتها  جمــال  تو�سيع 

�سراعات  اأي�سا  تــوؤجــج  لكنها  املحيطات،  يف  الطاقة  م�سادر 

ثقافية قدمية مثل ما يح�سل بني ال�سني واليابان.

الــ�ــســرق  كــمــا يف  الـــطـــاقـــة،  ــول  الـــ�ـــســـراعـــات حــ دارت  ــســــواء  و�ــ

اأو  اآ�سيا،  �سرق  يف  كما  واملحيطات،  اجلــزر  حــول  اأو  الأو�ــســط، 

ت�سظيا  ي�سهد  العامل  فاإن  ومتنوعة،  كثرية  اأخرى  لعتبارات 

ال�سراعات،  اإدارة  م�ستوى  يف  م�سبوق  غــري  وو�سعا  وا�سحا 

يــتــعــار�ــس مـــع مــ�ــســار تــوحــيــد وتــنــمــيــط القـــتـــ�ـــســـاد لــيــكــون 

اأهم  من  ولعل  للنقا�س.  قابلة  غري  لقواعد  وخا�سعا  معوملا 

الــعــاملــيــة مفهوم  الــتــجــارة  ملنظمة  الــ�ــســابــق  املــديــر  مــقــرتحــات 

من  جمموعات  مــبــادرة  اأي   )polylatéralisme(

تدريجيا  والعمل  امل�ساكل  من  ملجموعات  حلول  لطرح  الدول 

عن  بديلة  اآلــيــة  باعتبارها  بــهــا؛  الأخـــرى  الـــدول  اإقــنــاع  على 

حلول فردية مل تعد جمدية وموؤ�س�سات دولية مل تعد قادرة. 

مرموقة  خربة  ذو  �سخ�س  يقدمه  الذي  املتفائل  التحليل  اإن 

يف الــعــمــل الــــدويل ين�سط عــلــى الأقــــل الــنــزعــة نــحــو املــبــادرة 

�سبب  واحلــركــة  الفكر  ي�سيب  الــذي  ال�سلل  بــدل  والتجديد، 

اخلوف من امل�ستقبل. فهذا بع�س ما يغنمه القارئ يف الكتاب.

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

الكتاب: »اإىل اأين يتجه العامل؟«.

- املوؤلف: با�سكال لمي ونيكول غني�سوتو.

2017، باللغة  - النا�سر: باري�س، من�سورات اأوديل جاكوب، 

الفرن�سية.

* اأ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة 
لالأديان
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»الرد والدليل في نصرة الدين الذليل«.. ليهودا الالوي

فوزي البدوي *
هذا كتاب جديٌد، ي�سدر عن مركز جورن جولد�ستاين الدويل لدرا�سة الفكر اليهودي، املن�سوي حتت جامعة بن جريون يف النقب، يف ال�سل�سلة املو�سومة مبكتبة 

الفكر اليهودي، باإ�سراف الربوفي�سور حاييم كراي�سل، وهو ن�شٌّ يف غاية الأهمية، يجب اأن يهتم به العرب وامل�سلمون؛ لي�ش فقط لأنه جزء من تراثهم اليهودي 

الأندل�سي الذي كتب بالعربية، ولكن لأنه يك�سف عن وجه من وجوه العالقة التي قامت بني العرب واليهود وامل�سيحيني يف �سبه اجلزيرة الإيبريية يف جمال اجلدل 

الديني. وبالرغم من اأن الن�ش معروف منذ مدة طويلة ككثري من الن�سو�ش الرتاثية، اإل اأن الرتجمة التي قام بها مايكل �سفارتز جتعل منه ن�سا جديدا؛ فهو اإذن 

لي�ش بكتاب قدمي يعاد ن�سره، ول بطبعة حديثة لإ�سدار قدمي، بل هو كتاب جديد ملن يعرف اأهمية هذا الكتاب بالن�سبة للعالقات الإ�سالمية اليهودية، وهو ما 

�سنبينه يف هذا املقال.

وقد قدم له الربوفي�سور دانيال ل�سكر -وهو من الباحثني الإ�سرائيليني املعا�سرين، الذين تخ�س�سوا مب�سائل اجلدل اليهودي-امل�سيحي يف جامعة ابن جوريون 

يف �سحراء النقب، وع�سو جمعية الدرا�سات اليهودية العربية- وقد ان�سب اهتمامه على اجلدل اليهودي الداخلي بني اليهود الربانيني والقرائني، وبني اليهود 

وامل�سيحيني يف الف�ساء الإ�سالمي، وم�سائل اجلدل الإ�سالمي اليهودي عموما.

الفل�سفة  اأ�ــســتــاذ  فهو  �سفارتز،  مايكل  الربوفي�سور  اأمـــا 

ــذي ا�ــســتــهــر بــرتجــمــتــه لــكــتــاب الــربــي ابــن  الإ�ــســالمــيــة الـ

العربية،  اللغة  اإىل  احلائرين«  دللــة  »الأندل�س  ميمون 

عن  اأتــاي  ح�سني  املحقق  الرتكي  العربية  اإىل  ن�سره  وقد 

باأنقرة. كلية الإلهيات 

و«اخلزري« كتاب األفه من عرفه العرب با�سم اأبي احل�سن 

اأو  با،  ُمعرَّ لن�سره  الإعــداد  ب�سدد  كنا  كتاب  وهو  الــالوي، 

مــنــقــول اإىل اخلــط الــعــربــي، اعــتــمــادا عــلــى الــنــ�ــس الــذي 

الباحث  ذلك  اإىل  �سبقنا  ولكن  �سماي،  بن  حجاي  حققه 

عنها  كتب  وقــد  الطبعة،  هــذه  على  اعتمادا  ب�سري  منري 

تقييما  هل�سنكي  جامعة  من  �سحادة  ح�سيب  الربوفي�سور 

اأن ق�سينا فيه �سنني  اإليه، فعدلنا عن ذلك بعد  فلريجع 

عددا.

املعروف  الذليل«،  الدين  ن�سرة  يف  والدليل  »الرد  وكتاب 

اخت�سارا بـ«الكتاب اخلزري«، هو من كال�سيكيات الفل�سفة 

يهودي  حــرب  بــني  حـــوار  اإىل  ن�سبة  الو�سيطة،  الــيــهــوديــة 

بانت�ساب جزء من  تاريخيا  املعروفة  اخلزر  وكبري مملكة 

من  عندي  عما  �سئلت  قائال:  �ساأله  حينما  اإليها،  اليهود 

الحتجاج على خمالفينا واأهل الأديان، ثم على اخلوارج 

من  �سمعته  قــد  مــا  تــذكــرت  اجلــمــهــور،  يخالفون  الــذيــن 

دين  الداخل يف  كان عند ملك اخلزر  الذي  حجج احلرب 

كتاب  يف  وجــاء  �سهد،  ما  على  �سنة  اأربعمائة  منذ  اليهود 

اأنه تكرر عليه روؤيا كان مالكا يخاطبه، ويقول  التواريخ 

مر�ٍس،  غري  عملك  لكن  اهلل،  عند  مر�سية  نيتك  اإن  له 

اإنــه  ــزر، حــتــى  ــان يجتهد جـــدا يف الــتــعــبــد يف ديـــن اخلــ وكـ

�سافية  بنية  بنف�سه  والقرابني  الهيكل  خدمة  يخدم  كان 

خــالــ�ــســة. فــكــلــمــا اجــتــهــد يف تــلــك الأعـــمـــال جـــاء املـــالك 

مــر�ــٍس،  غــري  وعملك  مر�سية  نيتك  لــه  يــقــول  الليل  يف 

اآخــراً  وتهود  والنحل  الأديــان  عن  البحث  ذلك  له  ف�سبب 

اأقنعني  مــا  وكــان مــن حجج احلــرب  هــو وجمهور اخلـــزر. 

اأن اأثبت ذلك الحتجاج كما وقع  وطابق اعتقادي فراأيت 

והמשכילים יבינו )والفاهمون يفهمون(.
بني  معروفة  كانت  اخلزر  ملك  تهود  ق�سة  اأن  واحلقيقة 

يــهــود الأنــدلــ�ــس مــن خــالل املــرا�ــســالت بــني حــ�ــســداي بن 

�سربوط طبيب عبد الرحمان النا�سر مبلك اخلزر، ذلك 

م�ستقلة،  يهودية  مملكة  بوجود  ح�سداي  علم  عندما  اأنه 

اأن  بعد  معهم،  للتوا�سل  بالطها  مرا�سلة  على  حــر�ــس 

بالط  اإىل  ال�سقالبة  ملك  �سفريي  مــن  بوجودهم  علم 

اخلــزر  ملك  اإىل  ر�سالة  معهم  ح�سداي  واأر�ــســل  قرطبة. 

ي�سف فيها موقع الأندل�س وعالقاتها اخلارجية، و�ساأله 

و�سيا�ساتهم  واأ�سولهم  اخلــزر  حول  باملعلومات  ميده  اأن 

وقدراتهم الع�سكرية، وغري ذلك. غري اأن بع�س املوؤرخني 

مثل يت�سحاق باير �سككوا يف الر�سالة، وقالوا باأنها كتبت 

ابــن  اأعــمــال  مــن  لي�ست  واأنــهــا  الــ�ــســاد�ــس ع�سر  الــقــرن  يف 

حقيقية  اأ�ــســول  ذات  اأنها  �سفارتز  اعترب  واإن  �ــســربوط«. 

ــوؤرخ يف كــتــابــه عن  وذهـــب مــذهــبــا مــغــايــرا ملــذهــب هـــذه املــ

اإ�سبانيا امل�سيحية. تاريخ اليهود يف 

عر�س  مــقــالت،  وخم�سة  مقدمة  على  ي�ستمل  والــكــتــاب 

فيها موقف كل من امل�سيحي، ثم العامل امل�سلم، ثم احلرب 

الــيــهــودي الـــذي اعــتــقــدت الأبــحــاث الــالحــقــة اأنـــه احلــرب 

قول  الــرتتــيــب  يف  جميعا  عليهم  وقـــدم  �سنغري،  يو�سف 

وال�سفات،  اخللق  منها  عــديــدة  موا�سيع  يف  الفيل�سوف 

ومنها مثال قول الفيل�سوف هو �سفتي الر�سا والبغ�س: 

»لــيــ�ــس عــنــد اهلل ر�ــســا ول بــغــ�ــس. لأنـــه تــعــاىل مــنــزه عن 

نق�سان  عــلــى  يـــدل  الــغــر�ــس  لأن  والأغــــرا�ــــس.  الإرادات 

لـــه، ومــهــمــا مل يتم  كــمــال  املــغــر�ــس. واأن متـــام غــر�ــســه 

علم  عن  الفال�سفة  عند  منزه  هو  وكذلك  نق�سان.  فهو 

اجلــزئــيــات. لأنــهــا مــتــغــرية مــع الأحـــيـــان. ولــيــ�ــس يف علم 

يــــدري نيتك  اأن  فــ�ــســال عــن  يـــدريـــك،  فــهــو ل  تــغــري  اهلل 

واأعمالك، ف�سال عن اأن ي�سمع �سالتك ويرى حركاتك. 

نعم واإن قالت الفال�سفة اأنه خلقك فعلى املجاز، لأنه علة 

قبله«.  مــن  مق�سود  لأنــه  ل  خمــلــوق  كــل  خلقة  يف  العلل 

عن  له  مقال  يف  �سحادة  ح�سيب  يقول  كما  الوا�سح  ومن 

ال�ساعر  للموؤلف  الأ�سا�سي  الهدف  »اأن  العربية  الرتجمة 

والــطــبــيــب، احلـــرب اأبـــي احلــ�ــســن الــــالوي، هــو الـــرد على 

والإ�ــســالم  امل�سيحية  الأخــريــني،  ال�سماويتني  الديانتني 

ــوارج الــذيــن كتبوا عــادة  مــن جــهــة، وعــلــى الــقــرائــني، اخلـ

موؤلفاِتهم بالعربية وبحروف عربية من جهة ثانية«.

الكتاب  لي�س مــن  الــنــقــدي  الــعــر�ــس  هــذا  يهمنا يف  ومــا   

ــروف، وميــكــن الــعــثــور يف مــظــان  ــعـ يف احلــقــيــقــة، فــهــو مـ

الرتجمة  هذه  اأهمية  يهمنا  واإمنا  تفا�سيله،  على  كثرية 

ال�سابقة  املعروفة  العربية  بالرتجمات  مقارنة  اجلديدة، 

عــلــيــه، والــتــي نــعــتــقــد اأنــهــا قــد بــلــغــت بــهــذا الــنــ�ــس �ــســاأوا 

ميكن  اأكادميية  طبعة  اأف�سل  منازع  بدون  يجعلها  بعيدا 

الإ�سالمية  الدرا�سات  اإىل طالب  بالن�سبة  عليها  التعويل 

فرغ  الذي  الن�س  فهذا  املتخ�س�سني،  وجمهور  اليهودية 

�سنة  وفاته  قبل  �سفارتز  الدكتور  وحتقيقه  ترجمته  من 

متكننا  فــريــدة  مبقدمة  ل�سكر  دانــيــال  لــه  وقـــدم   ،2011

وفر�سة  ال�سابقة  الرتجمات  ملناق�سة  جيدة  فر�سة  مــن 

للوقوف على فرادة الرتجمة الأخرية.

املــهــم قــد قــام بها  ــر  اأول ترجمة عــربيــة لــهــذا الأثـ كــانــت 

يـــهـــودا بـــن طــبــون �ــســيــخ املــرتجــمــني الــيــهــود يف الــقــرون 

الو�سطي، وهو من عرف بهذا الأثر الأندل�سي بني يهود 

اأوروبا يف القرن الثاين ع�سر للميالد ونقل املناخ الفكري 

التي  العربية،  اللغة  اإىل  بالعربية  الأندل�سي  اليهودي 

ظلت قيد ال�ستعمال يف املمالك امل�سيحية. وقد كان لوقع 

املختار  ال�سعب  فــكــرة  عــن  والـــذود  اليهودية  عــن  الــدفــاع 

وحب �سهيون الذي تغنى به اأبو احل�سن الالوي يف كثري 

من اأ�سعاره التي جهلها امل�سلمون يف اأيامه لقلة معرفتهم 

وما  نف�سه  الــالوي  حياة  ل�سرية  اإ�سافة  العربية،  باللغة 

ــواب الــقــد�ــس ما  ــ روي مــن اأ�ــســطــورة ا�ــســتــ�ــســهــاده عــلــى اأبـ

تبقى  جعلها  متميزا  مكانا  الأوىل  الرتجمة  لهذه  جعل 

لقرون طويلة معتمد الأو�ساط اليهودية امل�ستغلة بتاريخ 
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اليهودية يف القرون الو�سطى �سرحا وتعليقا.

ــات الــيــهــوديــة يف الـــقـــرن الــتــا�ــســع  ــسـ ــدرا�ـ ومــــع ازدهــــــار الـ

اليهودي”  »عــلــم  بــا�ــســم  الــيــهــوديــة  عــلــم  بــفــعــل مــدر�ــســة 

Wissenschaft des Judentums  اأو 
الدرا�سة العلمية لليهودية وهو ما عرف بالعربية اآنذاك 

التي  اإ�ــســرائــيــل،  حكمة  اأو   « ي�سرائيل  »حــوخــمــات  بــا�ــســم 

�سنتي  بــني  املتنورة  ونخبهم  اليهود  مثقفي  بــني  ظهرت 

اأهدافهم  وف�سلوا  ع�سر،  التا�سع  القرن  من  و1820   1810

وهي  حالهم  ل�سان  اتخذوها  التي  املجلة  يف  كتبوه  فيما 

اآلــت  1822، وقــد  الــ�ــســادرة �سنة  الــيــهــوديــة«  »جمــلــة عــلــم 

الــيــهــوديــة« عــلــى نف�سها الــرجــوع  جــمــاعــة مــدر�ــســة »عــلــم 

بالدر�س  لــتــتــوله  وفل�سفة  واأدبـــا  لغة  الــيــهــودي  لــلــرتاث 

اأياد بي�ساء على  الرجوع  والتمحي�س والنقد، وكان لهذا 

مــن �سالت  كــان  ملــا  الإ�سالمية يف جــزء منها،  الــدرا�ــســات 

الكثري  اإن  والإ�سالم حتى  الو�سيط  اليهودي  التاريخ  بني 

احلديث  ال�ست�سراق  روؤو�ــس  كانوا  التيار  هذا  زعماء  من 

الن�س  بداأ الهتمام بن�س اخلزري فن�سر  ورعاته. وهكذا 

اأكــادميــيــا مــن قــبــل هــارتــفــيــغ هري�سفالد  نــ�ــســرا  الأ�ــســلــي 

البودليان  مكتبة  خمطوط  على  اعتمادا   )1934-1854(

الربيطانية وكان باللغة العرببية اأو بـ«العربية اليهودية« 

التي اأ�سرنا اليها اآنفا مع ن�س ابن طبون واأ�سلحها حتى 

ابــن  نــ�ــس  التغيري يف  مــع بع�س  الــعــرببــي  الــنــ�ــس  تــوافــق 

ع�سر  التي  الإ�سكالية  املوا�سع  كل  وتــرك  العربي  طبون 

عليه فهمها كما هي دون تغيري.

�سدى  طبون  ابن  لرتجمة  هري�سفالد  طبعة  لقيت  وقد 

كبريا حينما ا�ستعملها اأفراهام زيفروين واتخذها اأ�سا�سا 

الطبعات  من  الكثري  اعتمدت  وقد  للخزري  هو  لطبعته 

اعتمدتها دون غريها وقد  باأن  زيفروين  املعا�سرة طبعة 

اإليها يف  اأ�سار الباحث الفل�سطيني ال�سخنينى نبيل ب�سري 

للكتاب. العربية  الطبعة 

�سبي  دافــيــد  الباحثني  طبعة  غطت  اأن  لبثت  مــا  ولــكــن 

�سماي على طبعة هري�سفالد ومثلما  بن  بنعاط وحجاي 

ترجمة  هــو  طبون  ابــن  ن�س  »فــاإن  ل�سكر:  دانــيــال  يقول 

منهجه  فيها  يتبه  فهو  الهنات  بع�س  من  بالرغم  جيدة 

املــعــروف الــقــائــم عــلــى احلــفــاظ عــلــى الــرتتــيــب النحوي 

ما  العربي  الأ�سل  يف  ورد  كما  الكلمات  وترتيب  للجملة 

اأمكن ذلك بل ويرتجم اأحيانا الكلمة العربية مبا يرادفها 

يف اللغة العربية وهي من هذه الزاوية اأف�سل من الأ�سل 

منذ  دم�سق  يف  ن�سخت  التي  العرببية  اللغة  يف  املحفوظ 

الأ�ــســلــي، وميكن  الن�س  �ــســدور  بعد  �سنة   300 مــن  اأكــر 

الفل�سفة  يف  واملتخ�س�سني  املحرتفني  الطالب  اإن  القول 

بالعربية  الوثيقة  ال�سلة  ذوي  اأو  الو�سيطة،  اليهودية 

الو�سيطة، �سيجدون اأن هذه الرتجمة قد حققت اأهدافها 

يتقن  ل  من  اإىل  بالن�سبة  متوفرا  الن�س  هذا  جعلت  باأن 

غري  طبعة  ت�سل  »اأنها  اإىل  ينبه  ل�سكر  ولكن  العربية«، 

اأف�سل املخطوطات املتوفرة لهذه الرتجمة  معتمدة على 

وهي لي�ست اأف�سل مما يقدم اليوم للتعريف باأهمية فكر 

اأبي احل�سن الالوي«.

 1973 وهكذا.. ظهرت ترجمة د. يهودا بن �سموئيل �سنة 

بــاأنــهــا طــبــعــة م�سكولة،  حمــتــويــة عــلــى مــقــدمــة ومتــيــزت 

اإ�ــســافــة لحــتــوائــهــا عــلــى �ــســروح قــ�ــســرية وفــهــار�ــس وقــد 

ــال ل�ــســكــر: »بـــو�ـــســـوح لغتها  ــيـ ا�ــســتــهــرت كــمــا يــقــول دانـ

الــعــربيــة و�ــســهــولــة مــاأخــذهــا حــتــى تقبلها جــمــهــور قــراء 

ن�سرت  اأنها  هو  اأن عيبها  بالر�سا، غري  العربية احلديثة 

يف كــتــاب اجلـــيـــب، مـــع تــقــيــيــدات خمــتــ�ــســرة، فــحــقــقــت ل 

والباحثني  الطالب  عمدة  وظلت  جيدة،  مبيعات  حمالة 

والأكادمييني ردحا من الزمن«، لول عدم دقة الرتجمة 

اأبــي  اآراء  مــن  التهوين  اإىل  وميله  املــوا�ــســع،  مــن  كثري  يف 

اليهودي  ال�سعب  احل�سن الالوي »حول ما يعتربه فرادة 

من  باأكر  الواحدة  الكلمة  ترجم  ولذلك  وخ�سو�سيته؛ 

كيفية يف اأحيان كثرية مما جعل من ال�سعب -كما يقول 

ل�سكر- على قارئ الن�س فهم واإدراك هذه العبارات التي 

ال�سياق  خ�سو�سية  اإىل  النتباه  املتخ�س�سني  على  فوتت 

الإ�سالمي الذي كتبت فيه«.

يو�سف  الإ�سرائيليني  املحققني  عميد  طبعة  ظهرت  ثــم 

الن�سو�س  تــاريــخ  يف  املتخ�س�س  وهــو   ،1977 �سنة  كــافــح 

اليهودية يف احلقبة الإ�سالمية املعروفة بالع�سر الذهبي 

اإكراما  ن�سرها  من  حترج  اأن  بعد  اليهودية،  الأو�ساط  يف 

اأن يرتد لي�سنع بها يف نهاية املطاف، وكانت  لزميله قبل 

اأعــمــالــه  كــل  يف  عليه  درج  مــا  عــلــى  تــقــوم  طبعته  خا�سية 

اإىل  جنبا  والعربي،  العربي  الن�سني  مقابلة  من  تقريبا 

جنب يف �سفحة مزدوجة اأي فيما ميكن ت�سميته بالطبعة 

الإزائية Synoptique على غرار ما عرف يف بع�س 

املتخ�س�سني  مــن  الكثري  اأراء  وتتفق  الأنــاجــيــل  طبعات 

م�ستوى  يف  تــكــن  مل  الطبعة  »هـــذه  ــاأن  بـ ل�ــســكــر  بــ�ــســهــادة 

يف  بــداأ  اأنــه  مــن  بالرغم  اأخــرى  لن�سو�س  كافح  ترجمات 

مركاز  ي�سيفا  يف  طالبا  كان  عندما  اخلزري  ن�س  ترجمة 

هاراف )1947-1948(، حتت اإ�سراف الربي دافيد كوهني 

يف  كبواته  مــن  للخزري  ترجمته  فكانت   )1972-1887(

هذا املجال الذي برع فيه«.

تبدو  للخزري  اأخــرى  طبعة  قبل  مــن  ظهرت  قــد  وكــانــت 

يف  عــرف   ،1946 �سنة  �ــســايــالط  يت�سحاق  الــربــي  و�سعها 

الــيــهــوديــة يف  نــ�ــســو�ــس  الــبــحــثــيــة بتمكنه مــن  ــســـاط  الأو�ـ

على  ال�سري  الإمــكــان  قــدر  فيها  وحــاول  الو�سيط  الع�سر 

خطى ابــن طــبــون حــذو الــقــذة بــالــقــذة مــع نف�س اإميــاين 

بح�سب  اأكادميية  طبعة  تكون  اأن  بها  قعد  لفــت  ودعــوي 

املدققني.

ثــم ظــهــرت اأخــــريا تــرجــمــة د. مــايــكــل �ــســفــارتــز الأخـــرية 

دللــة  مــع  بـــداأه  الــذي  التحقيقي  خطه  نف�س  م�ستلهمة 

احلائرين لبن ميمون القرطبي فجمع كما يقول ل�سكر 

طرفني قلما ظفر بهما حمقق ومرتجم؛ هما: املقروئية 

عرفته  الــذي  اجلديد  للمعجم  املجال  ف�سح  مع  والــدقــة 

الكلمات  اإبـــراز  على  عمل  كما  احلــديــثــة،  الــعــربيــة  اللعة 

الوقت  ذات  العربية والعرببية يف  اللغتني  التي تظهر يف 

القارئ  يعلم  حتى  العري�س  البنط  ا�ستعمال  خــالل  من 

الباحث  ولي�س من عمل  الــالوي  يهودا  اأن هذا من عمل 

�سفارتز«.

املتخ�س�سني  ب�سهادة  اجلديدة  الرتجمة  اأفلحت هذه  وقد 

يف تدارك عرات من �سبقها من الرتجمات ووفقت يف بيان 

�سدة ارتباط ن�س اخلزري بال�سياق العربي الإ�سالمي من 

اعرتا�ساته  �سفارتز  بني  وقــد  والت�سورات  املفاهيم  جهة 

باأن  النقائ�س  هــذه  تــدارك  وحــاول  وهناتهم  �سابقيه  على 

و�سع فهر�سا للمفاهيم العربية كثرية الرتدد وبني ال�سياق 

يف  املفاهيم  هذه  �سرح  مع  مرة  كل  يف  فيه  ا�ستعملت  الذي 

على  ولفــت  الكتاب مع �سرب خا�س  به  ذيل  معجم خا�س 

اأن  املفيد  مــن  راأى  مــرة  كــل  يف  البيليوغرافية  ــالت  الإحــ

يزود بها القارئ. وكانت فعال عظيمة الفائدة ناهزت اأكر 

واآخــرون  ل�سكر  دانيال  قــال  ومثلما  �سفحة.  ثالثني  من 

زمن �سدور  اأعتقد  كنت  »لقد  عبارات جميلة:  عن حق يف 

عمله عن دللة احلائرين عن جامعة تل اأبيب �سنة 1997، 

لنف�سه  اأن يجد  ي�سعب  فاإنه قد  اأف�سليته  بالرغم من  اأنه 

مكانا بني الرتجمات العربية الأخرى ب�سبب مناخ الريبة 

عند القراء اليهود من الكتابات اجلامعية والإحالت غري 

اأف�سلها على  تكهناتي و�سار  �سفارتز كذب  ولكن  اليهودية 

فهي  ــزري،  اخلـ للكتاب  الرتجمة  هــذه  وكــذلــك  الإطـــالق، 

اليوم،  حتى  عربية  ترجمة  اأف�سل  تعترب  اأن  حقا  ت�ستحق 

ول ميكن ال�ستغناء عنها بتاتا«.

... اإن هذا الن�س مهم جدا للدار�سني العرب، وهو يك�سف 

اهتموا  قلما  الأندل�سي  تاريخهم  مــن  مهمة  مرحلة  عــن 

اأن يبذلوا اجلهد والوقت لي�سهموا يف  الأوان  اآن  بها، وقد 

حتقيقا  تاريخهم،  من  جــزءا  ي�سكل  الــذي  بهذا  التعريف 

تق�سري  بع�س  عن  يكفرون  بذلك  لعلهم  وترجمة،  ودر�سا 

ر�سالته  املــرارة يف  الأندل�سي بكثري من  ابن حزم  عربَّ عنه 

يف الرد على ابن النغريلة اليهودي.

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

- الكتاب: »الرد والدليل يف ن�سرة الدين الذليل«.

- املوؤلف: يهودا الالوي )اأبو احل�سن الالوي(.

- ترجمة: مايكل �سفارتز.

بالنقب بئر  بــن جــوريــون  الــنــا�ــســر: مــنــ�ــســورات جــامــعــة   -

.2017 ال�سبع، اأبريل 

* اأ�ستاذ الدرا�سات اليهودية بجامعة منوبة 
تون�ش
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حديث من دون أن يكون غربيا في أصول يابان 
اليوم .. بييرـ فرنسوا سويري

محمد الشيخ *
ملا زار �ساحب هذا الكتاب ـ بيري- فرن�سوا �سويري الأ�ستاذ الفرن�سي بجامعة جنيف ال�سوي�سرية حيث يدر�ش التاريخ الياباين، واملتخ�س�ش يف ال�ساأن الياباين الذي 

اأم�سى 15 �سنة من عمره باليابان مديرا للبيت الفرن�سي الياباين بطوكيو، و�ساحب كتب مهمة عن تاريخ اليابان الو�سيط واحلديث واملعا�سر ـ مدينة الدار البي�ساء 

ال�سهر املا�سي لكي يقدم كتابه ـ حديث من دون اأن يكون غربيا: يف اأ�سول يابان اليوم )2016( ـ  كان قد �ُسئل من لدن اجلمهور عما اإذا مل يكن عنوان كتابه هذا 

عنوانا م�ستفزا: كيف ميكن لبلد اأن يكون »حديثا« من غري اأن يكون »غربيا«؟ اأََو لي�ست »احلداثة« و«الغرب«، كما »التحديث« و«التغريب«، مفهومني مرتادفني؟ وكان 

جوابه اأن اليابان اإمنا »حتدثت« ومل »تتغرب«، واأن الت�سوية بني الأمرين خلط �سنيع، واأن مبتغاه من كتابه هذا كان هو اأن يرد على ما اعتربه »ا�ستفزازات« طلبته 

له، وحتى ا�ستفزازات اأغلب مفكري اأوربا الذين تعودوا على روؤية غري الأوربيني ي�ستلهمون الثقافة الأوربية، فال يرون اإل »اأوربا وبقية العامل«، ومل يتعودا على 

العك�ش؛ وذلك حني يتحدثون عن »تغريب« اليابان، تلقاء »حتديثه«؛ فكان اأن فكر املوؤلف يف ا�ستفزاز م�ساد: ثمة »حداثات متعددة«، ولي�ش حداثة واحدة. كال، ما 

كانت اليابان بدعا من الدول يف هذا، بل تعد هي مبثابة »م�ستل« لختبار احلداثة غري الغربية. وهي »مثال« تاريخي للتاأمل، ولي�ست بال�سرورة »اأمنوذجا« للحذية. 

التي  امل�سالك  هي  »ما  التايل:  الإ�سكال  الكتاب  هذا  يطرح 

الياباين والتي من خاللها ت�ساءل هذا  �سلكها فكر املجتمع 

وملاذا  كيف  حديثة؟  دولة  بناء  حقبة  خالل  ذاته  عن  الفكر 

ومتى ن�ساأت يف هذا البلد اأ�سكال احلداثة وممار�ساتها؟ ويف 

النهاية، ما احلداثة يا ترى؟ 

الغرب  مفكرو  تبناها  نظرية  لدح�س  الكتاب  هذا  قام  وقد 

�سواء. تقول هذه  اليابان على حد  وبع�س متنوري مفكري 

هي  بل  الأوحـــد،  »املــرجــع«  هي  الغربية  احلداثة  النظرية: 

التي جت�سد احلداثة يف جوهرها، وما »احلداثات الأخرى«، 

ــق اأمــرهــا، �سوى »خــيــارات فــا�ــســدة«. ويف اأمــر  اإذا مــا هــو ُحــقِّ

حداثة اليابان، كان التاأثري الغربي هو املحدد بال مدافعة. 

1850-1870 حا�سمة. ثمة  وقد عدت بهذا ال�سدد ع�سرينية 

كانت  البدء  يف  اليابان:  عن  »وهمية«  غربية  »مروية«  اإذن 

البنية، حمافظ  فيودايل  بعيدا،  منزويا  غافيا  بلدا  اليابان 

الــتــقــالــيــد؛ ثــم ملــا جـــاء الأوربـــيـــون حــدثــت الــ�ــســدمــة. كــان 

الأمريكيون هم الوا�سلون املوقظون الأوائل، وهم يعتقدون 

الدر�س  ا�ستوعبوا  واأنهم  جيدا،  اإليهم  اأ�سغوا  اليابانيني  اأن 

الغربي، واأنهم جنحوا يف النهاية لأنهم قلدوا الغرب. 

زكى  اليابان من  بع�س مفكري  الغربيون يف  وجد  اأن  وكان 

فوكوزاوا،  �ساأن  اليابان،  تنويريو  دعا  نعم،  هذه.  مرويتهم 

ــا اعـــتـــربوه »عـــبـــوديـــة املــجــتــمــع الــيــابــاين  اإىل اخلـــــروج ممـ

ح�سب  وذلــك  الفكري«،  »النعتاق  اإىل  الفكرية«  التقليدي 

عبارة �سهرية لهذا املفكر التنويري: »دعك يا هذا عن اآ�سيا، 

م بنا �سوب اأوربا«، مبا قد ي�سي بقبولهم مبداأ التحديث  ومَيِّ

كانت  الدعوة  بالقول: هذه  املوؤلف يجيب  لكن  التغريب.   =

اأول؛ كـــان الــقــ�ــســد مــنــهــا »مــواجــهــة«  بـــاأمـــريـــن:  ــــدودة  حمـ

هوؤلء  وثانيا؛  احلداثة.  يف  طريقهم  باتباع  واإِْن  الغربيني، 

�سوا ومل تتح لهم فر�سة حكم بالد اليابان،  التنويريون ُهمِّ

ـ هم  ـ وهم املحافظون بامتياز  امليجي  اإن خ�سومهم من  بل 

واإذ  بــال�ــســم.  ولي�س  احلقيقة  على  احلــكــم  مــار�ــســوا  الــذيــن 

تفكري  وطرائق  قيما  اأي  »معاين«؛  احلداثة  الأوائــل  اعترب 

غربية، �ساأن الفردانية واحلرانية، ينبغي الت�ساء بها، فقد 

رفعوا  ثمة  ومــن  ــالأوىل؛  ــ ب »اأواين«  احلــداثــة  الــثــواين  َعـــدَّ 

ي�سلكوا  مل  ولهذا  غربية«.  وتقنية  يابانية،  »روح  ال�سعار: 

التغريب، واإمنا �سلكوا طريق  اليابان طريق  هم يف حتديث 

من  من�سلني  ل  جديد،  من  واإبداعها  التقاليد  تاأويل  اإعــادة 

حمافظني  ول  التنويريني،  طريقة  على  بالكلية،  ربقتها 

عليها كل املحافظة، على طريقة اجلموديني. 

كما  الــيــابــانــيــة«  احلــداثــة  »مــرويــة  اأن  املــوؤلــف  يعترب  واإذن، 

مزيفة  اليابانيني  مــن  بهم  واملــتــاأثــرون  الغربيون  يــرويــهــا 

ــه لــئــن كــانــت الــيــابــان قـــد اأفــلــحــت يف  ــ ــرى اأن ومــ�ــســلــلــة. ويــ

اأ�سا�سية غري الأ�سباب املعهودة:  حداثتها، فذلك لأ�سباب 

بداأت احلداثة اليابانية قبل ذاك التاريخ الذي يتحدث عنه 

الغربيون؛ اأي قبل الن�سف الثاين من القرن الثامن ع�سر. 

اأو  للحداثة«،  املمهدة  »احلقبة  املوؤلف  ي�سميه  ما  كان هناك 

�سناعة  اإحــداث  يف  واملتمثلة  للت�سنيع«،  للممهدة  »احلقبة 

الــيــدويــة، ويف فالحة  املــهــارة  الــدقــة عالية  �ــســديــدة  قــرويــة 

اإىل بناء »جمتمع  اأدى  اإنتاجية، ويف زيادة لالإنتاج. وهو ما 

19. وهي  القرن  نهاية  ال�سناعية يف  الثورة  اقت�سادي« قبل 

كما  احلــداثــة،  حقبة  عــن  ف�سلها  حــال  بــاأي  ميكن  ل  حقبة 

التحديث  عملية  م�ست  فــقــد  الــغــربــيــون.  ذلــك  اإىل  ي�سعى 

والتقنية،  والثقافية  الجتماعية  احلياة  مناحي  كل  املبكرة 

 ،18 القرن  نهاية  الكتابة«  بروز »جمتمع  اإىل  اأف�ست  بحيث 

حتى �سهدت اليابان عام 1840 قبل و�سول الأمريكيني على 

كما  املتنقلة،  املكتبات  ظاهرة  وعلى  مدر�سة،  األف   20 وجود 

�سهدت على تكوين »جمتمع مديني وا�ستهالكي« قائم على 

الفرجة«،  »جمتمع  تــكــون  وعــلــى  و«الإعــــالن«،  »املــحــظــيــات« 

اللهم با�ستثناء الناحية ال�سيا�سية التي مل مي�س�سها تغيري. 

يف  �سابحة  كانت  اليابان  اأن  الغربيون  اعتقد  الداعي  ولهذا 

غفوتها. 

الف�سل يف ذلك  الياباين تطورا مذهال. وكان  الفكر  تطور 

ما  بقدر  مــزعــومــة،  �سمولية  »تــغــريــب«  عملية  اإىل  يعود  ل 

حتى  ال�سيني.  الكونف�سيو�سي  الفكر  تبني  اإىل  يــوؤول  كــان 

الياباين،  للفكر  »تغريب«  عن  نتحدث  اأن  لنا  كان  لئن  اإنــه 

فاإنه كان، على التدقيق، »ت�سيينا« ل »تغريبا«. وبناء عليه، 

بال�سني.  اإمنا حتدثت  اليابان  اأن  على  يوؤكد  املوؤلف  يني  ل 

اأول د�ستور ياباين كان  اأن  املوؤلف،  وال�ساهد على ذلك، عند 

كونف�سيو�سي الهوى، اأكر مما كان هو غربيه. 

عامي  مــن  بــدءا  امليجي،  ع�سر  امل�سمى  الإ�ــســالحــات  ع�سر 

معهودا  يكن  مل  عمومي«  »نقا�س  بــرز  حيث   ،1867-1868

من ذي قبل: ظهور »�سحافة راأي«، وت�سكيل »�سلطة رابعة«، 

وتكوين »راأي عام«. وكل ذلك  مل يكن م�ستوردا من اأوربا، بل 

اإثرها   .15 القرن  الأقل منذ  القدمية على  ال�سني  وجد يف 

مت اإخراج املجتمع الياباين من عهد املجتمع القطاعي اإىل 

العهد احلديث بف�سل �سنوات تطور نقا�س عمومي هيمنت 

عليه الطبقات الو�سطى، واأثر يف جمريات ال�ساأن ال�سيا�سي. 

فكان من ثمرة ذلك اأن مت و�سع د�ستور للبالد، وهو د�ستور 

تاريخ  يف  الأول  الد�ستور  كــان  فاإنه  �سلطويا  كــان  واإن  حتى 

تتخذ  غربية  غري  دولــة  اأول  اليابان  بذلك  وكانت  الــبــالد، 

لنف�سها د�ستورا. ثم كان ما كان من اإقامة اأول برملان ...

واحلــــق اأنــــه مل تــنــطــل »املـــرويـــة« الــتــي و�ــســعــهــا الــغــربــيــون 

اإىل حداثة  ال�سائدة  العاملية  النظرة  على  باليابان  للحداثة 

اليابانيني  املوؤرخني  على  انطلت  واإمنا  فح�سب،  اليابانيني 

اأنف�سهم ملدة جتاوزت القرن ون�سف القرن، فكانوا يفكرون 

اأنـــه تــاريــخ نق�س )مــا الـــذي نق�س  يف تــاريــخ الــيــابــان عــلــى 

اأ�سوة  احلــداثــة  ويحققوا  غربيني  مي�سوا  حتى  اليابانيني 

اأن  قبل  ترجموه  وقد  ـ  فيرب  ماك�س  تاأثري  وحتت  بالغرب؟ 

اأوربــا  يف  الأمــر  جنــح  ملــاذا  ت�ساءلوا:  ـ  الفرن�سيون  يرتجمه 

ومل ينجح ل يف ال�سني ول يف اليابان؟(، وعلى اأن احلداثة 

يابانيون  موؤرخون  برز  اأن  اإىل  عرجاء«،  »حداثة  اليابانية 

ــوؤرخ الــيــابــاين املــعــا�ــســر كــاتــو �ــســو اإيــ�ــســي ـ  جــدد اأ�ــســهــرهــم املــ

موؤرخون يعتربهم املوؤلف اأكر اإن�سافا ـ منذ حوايل عقدين 

من الزمن و�ساروا اإىل مراجعة هذه املروية. وكان اأول ما 

لفت انتباههم اأنه ل توجد عالقة »تقدم وتاأخر« بني حداثة 

هذه  بــاأن  القول  اإىل  ي�سار  حتى  اليابان  وحداثة  الغربيني 

اإمنا »حاكت« تلك، واإمنا يوجد »توازي« يف �سري احلداثتني 
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جنبا اإىل جانب. ف�سري اإىل ت�سور تاريخ التحديث الياباين 

على اأنه كان ذا اإيقاع »م�ساهي« و«موازي« لإيقاع التحديث 

ال�سوؤال:  اأن مت الكف عن طرح  اأثر ذلك  الغربي. وكان من 

ما الذي نق�س احلداثة اليابانية حتى ت�سري ال�سري احل�سن 

كيف  ذلك، عن  بال�سد من  الت�ساوؤل،  -الغربي-؟ وطفق يف 

بطريقتها  الــنــزوع-  الغربية  -غــري  اليابان  حداثة  جنحت 

تقدم  اأنها  على  احلــداثــة  تفهم  تعد  مل  اأن  فكان  اخلا�سة؟ 

يجعل  مما  وتراجع.  تقدم  حركة  اأنها  على  واإمنــا  مو�سول، 

اليابانية  احلداثة  من  جــزءا  اليابانية  احلداثة  انتكا�سات 

اأنها  نف�سها ولي�س اأمرا غريبا عنها. ومما يرفع عنها تهمة 

اإيروكاوا  املوؤرخ الياباين ال�سهري  حداثة »�سوهاء«. واإذا كان 

دايكي�سي قد افتتح كتابه عن اليابان عام 1970 بالقول: »كم 

اليابان اجلدد يردون  اليابان!« فاإنَّ موؤرخي  هو غريب بلد 

عليه اليوم: »كم كنت خمطئا يا اأيروكاوا! كال واألف كال ما 

كان اليابان بلدا غريبا، اإمنا اليابان بلد عاد!« 

اأخــرى«  اأن طــرح »مروية  وقــد قــادت هــذا الأمــر املوؤلف اإىل 

اأ�س�س  و�سع  مت   19 القرن  نهاية  يف  اأنــه  ترى  ال�ساأن  هذا  يف 

تــدخــل يف  اأنــهــا  بـــاأي وجــه  ينكر  الــتــي ل  اليابانية  احلــداثــة 

اليابانية:  الطريقة  على  لكن  الكونية،  احلداثة  م�سرتكات 

اأدب  اإن�ساء  اللغة،  توحيد  �سعب،  اختالق  بل  �سناعة،  خلق 

وطنية،  جغرافيا  اإن�ساء  وطني،  تاريخ  اإن�ساء  موحد،  وطني 

ذلك  كل  وقد حدث   ... اإمرباطورية  تقاليد  اختالق  اإعــادة 

اآنها يف  1880-1890 وباملوازاة مع ما كان يحدث  يف ع�سرية 

منا  وباجلملة،   ... �سبق  ول  ف�سل  ول  العامل،  بلدان  بقية 

اأن�ساأ خطابا  الذي  القومية،  الدرا�سات  تيار  تيار وطني، هو 

قوميا متمايزا عن ال�سني، وطرح ال�سوؤال: ما اأ�سل اليابان 

و�سول  قبل  اليابانيني  مباحث  ما  ال�سينيني؟  و�سول  قبل 

الغربيني؟ وملاذا تغريت اللغة اليابانية؟

اأكر من هذا، لئن كانت اأوربا هي عادة ما كان يقدم درو�سا 

لــلــيــابــان، ح�سب  �ــســاأن احلـــداثـــة، فـــاإن  اإىل بــقــيــة الــعــامل يف 

املوؤلف، األف در�س ودر�س يف احلداثة تقدمه اإىل اأوربا، لي�س 

عند  بــداأت  الإيكولوجي-  -الوعي  البيئية  النزعة  اأن  اأدنــاه 

اليابانيني حتى قبل اأن ت�سري نزوعا اأوربيا!  

فــقــد �ــســاغ الآن الــتــ�ــســاوؤل: تـــرى مـــا هـــي �ــســمــات احلــداثــة 

�سمات ثالث:  اليابانية  اأن للحداثة  املوؤلف  اليابانية؟ يرى 

متعددة،  بعنا�سر  مهجنة  َبْلَه  متنوعة،  اليابانية  احلداثة 

اليابانية  ريا�سة اجلودو  كما يف  اأحياناً  للت�سدير  قابلة  َبْلَه 

التي غزت العامل باأكمله ...

م�سرتكا  »نــحــوا  ي�سميه  مــا  ثمة  اأن  املــوؤلــف  ينكر  ل  اأخـــريا، 

اأهمها  ومن  »تنويعات«،  احلداثة  اأن  يرى  لكنه  للحداثة«، 

»تــنــويــعــة حــداثــة الـــيـــابـــان«. واحلــــال اأنــــه كـــان قــد �ــُســرع يف 

الت�سعينات.  نهاية  منذ  املتعددة«  »احلــداثــات  عن  احلديث 

الـــقـــول بــاحلــداثــات  انـــقـــدح عــنــهــا  الــتــي  والـــ�ـــســـرارة الأوىل 

املــتــعــددة اإمنـــا هــي نـــواة فــكــريــة تــقــول بــوجــود اأ�ــســكــال من 

الثقافية  املواريث  خمتلف  �سكلتها  خا�سة  ثقافية  احلداثة 

وال�سروط الجتماعية وال�سيا�سية. وهي اأ�سكال تختلف عن 

هذا  وكــل  موؤ�س�ساتها.  ويف  قيمها  نظام  يف  البع�س  بع�سها 

التحول خرج من معطف »املنعطف الثقايف« ... 

اإليهم  اأومــاأ  الذين  املتعددة«  »احلداثات  مفكرو  يكون  ومن 

بحيث  كــر  هــم  الوقفة؟  يقف عندهم  اأن  غــري  مــن  املــوؤلــف 

اأهــمــهــم اثــنــان: الــفــيــلــ�ــســوف الــكــنــدي  ي�سعب عــدهــم، لــكــن 

اليهودي  الجتماعي  واملفكر   )      -1931( تايلر  ت�سارلز 

تايلور  اأن  ذلــك   .)2010-1923( اآيــزنــ�ــســتــات  نــوح  �سمويل 

نق�س  مــن  تعاين  الــواحــدة  احلــداثــة  نظرية  اأن  اإىل  يذهب 

 1910 الــ�ــســنــوات  ــه يف  اأنــ كــيــف  نــفــهــم  اأن  اإذ ميــكــن  �ــســديــد: 

ــذاك فقط  كــان الــنــا�ــس يــفــكــرون عــلــى هــذا الــنــحــو؛ لأنـــه اآنــ

املجتمعات الغربية كانت قد حتدثت، وكان ثمة �سرب واحد 

مــن احلـــداثـــة. لــكــن الــيــوم ظــهــر اأن ثــمــة اأكـــر مــن منــوذج 

للحداثة، مبا يف ذلك يف الغرب نف�سه. وهي مناذج مرتبطة 

الثقافية  الــتــغــريات  لأن  وذلـــك  الــثــقــافــيــة،  الــنــمــاذج  بــتــعــدد 

لي�ست متناغمة. ويت�ساءل: هل الإخفاق يف حتقيق احلداثة 

يف  احلــداثــة  حتقيق  يف  الإخــفــاق  يعني  الغربي  النمط  على 

ذاتها؟ يرى تايلور اأن ظاهرة »احلداثات املتعددة« تدل على 

واحــد  معيار  تطبيق  واأن  مــفــردة،  واحــدة  حــداثــة  ا�ستحالة 

�سرب  اإىل  يقود  اأن  ميكن  الــعــامل  يف  املناطق  خمتلف  على 

اأخفق  قد  ما  بلدا  باأن  نقول  عندما  احلا�سل:  حت�سيل  من 

للحداثة  الغربي  النموذج  عــادة  نعترب  فاإننا  التحديث،  يف 

الغربي  النمط  باأن  القول  احلالة  هذه  ويف  للنجاح،  معيارا 

يف احلداثة غري ناجح ي�ساهي القول باأنه غري غربي. واإذا 

اآيزن�ستات:  املفكر الجتماعي  ال�سوؤال على  ما نحن طرحنا 

»اأهــنــاك يف نــظــركــم حــداثــة بــاملــفــرد اأم حــداثــات بــاجلــمــع؟« 

الرجل  ا�ستكى  لطاملا  التايل:  النحو  على  يكون  جوابه  فاإن 

مدققا،  للحداثة،  »الغربي«  للنموذج  املهيمن  الطابع  من 

ـــَكـــال«؛ لأنـــه  »ُمـــ�ـــسْ يــجــده  ــذي  الــ »الـــغـــربـــي«  مــعــنــى  اأّول، يف 

يعد  كــان  واإذا  واقــعــي.  معنى  هــو  ممــا  اأكــر  معنى«ُمتخيل« 

هــذا الــنــمــوذج »مــرجــعــا« يف احلــداثــة، فــاإنــه لي�س يف ذاتــه ل 

اإمنا  والذي عنده:  »متناغما«.  »ثابتا« ول منوذجا  منوذجا 

فالتغريب  متعددة.  ثقافية  برامج  لأنها  حداثات،  احلداثة 

ومناذج  �سواء.  لي�سا  واحلداثة   Westernization
الــوحــيــدة احلقة  لي�ست هــي احلـــداثـــات  الــغــربــيــة  احلــداثــة 

الأ�سيلة، رغم اأنها لعبت دور »ال�سابقة التاريخية« وت�ستمر 

احلداثات  واأول  لالآخرين.  الأ�سا�سية«  »املرجعية  كونها  يف 

املــتــعــددة عــنــده كــانــت »غــربــيــة« هــي حــداثــة الأمــريــكــيــتــني ـ 

اأبرز  وقد  ـ  الالتينية  واأمريكا  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

تــوكــفــيــل �ــســمــات الــنــمــوذج احلــداثــي الأمــريــكــي وبـــن كيف 

»حــداثــة«.  ي�سمه  مل  واإن  ـ  ــي  ــ الأوربـ الــنــمــوذج  عــن  يختلف 

واأمــريــكــا الــالتــيــنــيــة مل حتــظ بــ�ــســرف اأن يــحــلــل منــوذجــه 

احلــداثــي رجـــل مــثــل تــوكــفــيــل. وثـــاين احلـــداثـــات املــتــعــددة 

النماذج الآ�سيوية كما حتققت يف اليابان والهند والتايالند 

مثال ... 

املــتــعــددة«، عــنــده، على بع�س  هــذا وتــقــوم فكرة »احلــداثــات 

الفر�سيات حول »طبيعة احلداثة«: 

اأمرين:  احلداثة ح�سارة خمتلفة. واحل�سارة تعني، عنده، 

وتنظيم  ثقايف  )برنامج  خا�سة  وموؤ�س�سات  ثقافية  �سمات 

ــ�ــســي(. وهــــي حــ�ــســارة تــقــطــع مـــع تــطــور املــجــتــمــعــات  مــوؤ�ــس

القدمية. 

موؤ�س�سي،  وتنظيم  ثقافية  برامج  هي  التي  احل�سارة،  هذه 

بــداأت  مــا  �سرعان  ثــم  الــغــرب،  تبلورت يف  مــا  اأول  »تــبــلــورت« 

العاملية.  الأديان  بانت�سار  احلداثة  انت�سار  ويذكرنا  تت�سرق. 

الــبــلــدان املختلفة منــاذج  الــتــبــلــور يف  نــ�ــســاأت عــن هـــذا  وقـــد 

اأمــام  ن�سر  مل  اأن  فكان  دائــم،  حتــول  يف  وموؤ�س�سية  ثقافية 

حداثة ـ ح�سارة ـ منطية واإمنا اأمام حداثات تعددية. 

اأنه  �سويري  بيري-فران�سوا  اإليها  ينتهي  التي  واخلال�سة 

كــالَّ ما كــان الأوربــيــون هم الأو�سياء على احلــداثــة، واإمنــا 

اأ�سكال اأخرى للحداثة، واأن علينا تغيري �سلم الروؤية  هناك 

حتى ندرك هذا الأمر. 

الكتاب  تنبعث من هذا  التي  املن�سجمة  النغمة غري  اأن  على 

ــوؤلـــف الــتــ�ــســاوؤمــيــة لــلــحــداثــة، ل �ــســيــمــا منها  ــة املـ ــ هـــي روؤيـ

الغربية، حيث ينتهي اإىل تعريف احلداثة، يف نهاية املطاف، 

اإ�سارة  -يف  النا�س  اأكرب عدد من  قتل  على  املقدرة  اأنها  على 

منه اإىل نزوعها التقني احلربي-. وهو ي�ستنجد يف ذلك، يف 

مقدمة الكتاب، مبا ذكره �ساحب »كتاب ال�ساي«، حني قال: 

»لقد تعود الغربي على اعتبار اليابان بلدا متوح�سا طاملا مل 

ال�ساي-،  اإل فنون م�ساملة -كفن طقو�س حفل  به  تقام  تكن 

ممار�سة  يف  �سرع  اأن  ما  متح�سرا  بلدا  اليابان  اعترب  وقــد 

الكاتب  وهو  من�سوريا«.   وا�سع يف معركة  نطاق  على  القتل 

الياباين نف�سه الذي يختم هذه املالحظات بالت�ساوؤل: متى 

اإذن يفهم الغرب ال�سرق اأو ي�سعى اإىل فعل ذلك؟ 

اأن  علينا  ينبغي  ل  بــالــقــول:  كــتــابــه  يختم  املــوؤلــف  اأن  عــلــى 

جمرد  اأو  و�سلب،  فحم  اإح�ساءات  جمــرد  التحديث  نعترب 

تقدم نوعي يف م�ستوى العي�س، واإمنا هو يكمن، ف�سال عما 

ـ وهذا هو الأمر اجلوهري يف نظره ـ يف هذه املقدرة  تقدم  

لالأهداف  رف�س  ومتــرد:   ورف�س  نقد  تقليد  اإحــداث  على 

التي حتددها الدولة للمجتمع، ورف�س لالأمناط اجلديدة 

لــلــرقــابــة الجــتــمــاعــيــة، ورفـــ�ـــس لــالإيــديــولــوجــيــا الــقــويــة 

يقع  ولي�س  نقد احلداثة جزء من احلداثة  واإمنا  املهيمنة. 

ـ  اليابانية  احلــداثــة  تكمن  فلرمبا  اأدرانــــا،  ومــن  خــارجــهــا. 

اإ�ــســمــاع اخلــالفــات الــتــي مــا فتئت  اأ�ــســا�ــســا ـ يف قــدرتــهــا على 

تثريها؟ 
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في اإليمان والسياسة.. لحيدر جمال

فيكتوريا زاريتوفسكايا*
ا�سدر موؤخرا من اأكرب دور الن�سر يف مدينة �سانت بطر�سبورغ الرو�سية هذا الكتاب الذي ي�سم بني دفتيه �سل�سلة حما�سرات لواحد من ال�سخ�سيات البارزة يف 

رو�سيا احلديثة؛ رئي�ش اللجنة الإ�سالمية الرو�سية، الفيل�سوف واخلبري يف م�سائل الالهوت والفل�سفة وال�سيا�سة احلديثة حيدر جمال الذي تويف يف كانون 

اأردنا حتديد الأطر الفكرية التي طبعت  2016. وبهذا الكتاب يكون قد ختم عمله وو�سع �سهادته الأخرية حلياته الفكرية. واإذا  الأول/ دي�سمرب من عام 

جممل ا�ستغالته فيمكن الإ�سارة اإىل اجتاهني رئي�سني، اأولهما اجتاه مقاوم للنظام العاملي املفرو�ش من القوى الكربى واإغفال مفاهيم العدالة وامل�ساواة بني 

�سكان املعمورة والثاين يتعلق مبيول الكاتب الدينية التقدمية وحماولته �سياغة روؤية جتمع بني الفكر الي�ساري والدين الإ�سالمي، اأو بكلمة اأدق ا�ستخراج 

البعد الي�ساري من روح الإ�سالم.

ــالت  ــقــ املــ مــــن  ــعــــديــــد  الــ اإىل  ــتــــاب  ــكــ الــ يــ�ــســتــنــد 

املجتمع  حلياة  املُكر�سة  واملقابالت  واملحا�سرات 

املــعــا�ــســرة مثلما  الــ�ــســيــا�ــســة  الــرو�ــســي ومــ�ــســائــلــه 

ت�سري اإىل ذلك عناوين ف�سوله، وهي من قبيل: 

من  و«النتهاء  والــغــرب«،  ال�سرق  بني  »املواجهة 

فــكــرتــي الــيــ�ــســار والــيــمــني، و«مـــن الـــذي �سيحل 

و«ا�ستحالة  الهيمنة«،  دور  يف  الربوليتاريا  حمل 

الــعــودة اإىل الــ�ــســتــالــيــنــيــة«، و«الــ�ــســخــ�ــس الــعــادي 

اإىل جــانــب م�سائل  ــخ.  اإلـ الــتــقــدم«...  واأ�ــســطــورة 

اأخرى تتاأمل يف الإن�سان ومكانته يف العامل املادي 

والروحي وهو ما ت�سري اإليه ف�سول الكتاب التي 

جاءت حتت عناوين من بينها »هل للحرية مكان 

من  وغــريهــمــا  واملــجــتــمــع«  و«الأمل  عــاملــنــا؟«  يف 

العناوين.

موا�سيع  من  يبداأ  ت�ساعديا  خطا  الكتاب  ياأخذ 

وم�سائل ب�سيطة ومبذولة بني الأفراد ثم يرتقي 

تــدريــجــيــا اإىل مــ�ــســائــل اأكـــر تــعــقــيــدا وارتــبــاطــا 

ودينية  ثقافية  اأمثلة  بامليتافيزيقيا. ومن خالل 

والعاملي، وعرب  الرو�سي  التاريخ  ي�ستخل�سها من 

اإىل  التي غالبا ما تت�سم باحلدية وجتنح  اأفكاره 

مــنــاطــق غــري مــطــروقــة، يــجــتــذب حــيــدر جــمــال 

اإىل  قــنــوات  لــه  اإىل عــامل الإميــــان ويفتح  قــارئــه 

العميقة. اأغواره 

للعامل  امل�ستقبلية  روؤيــتــه  الكتاب  �ساحب  ي�سع 

املــ�ــســتــقــبــل،  ــذا  ــ هـ يف  ومـــ�ـــســـريهـــا  ــا  ــيـ ــسـ رو�ـ ودور 

كما  عــمــلــه.  مــن جمــمــل  لفــتــا  مــو�ــســعــا  ي�سعها 

التي  للق�سايا  كتابه  من  ف�سول  عــدة  يخ�س�س 

اكــتــ�ــســبــت اأهــمــّيــة خــا�ــســة يف املــجــتــمــع الــرو�ــســي 

على  رو�ــســيــا  دور  كتعزيز  الأخــــرية  الــ�ــســنــوات  يف 

جديد  مــن  حتــولــهــا  واحــتــمــال  الــعــاملــي  ال�سعيد 

الفكرة  النظام المرباطوري. وترتبط هذه  اإىل 

�ستالني«  »عبادة  ي�سمى  ما  بعودة  وثيقا  ارتباطا 

اأ�سبحت  الـــذي  الــ�ــســوفــيــتــي  الــزعــيــم  رو�ــســيــا،  يف 

ولأول  عهده،  يف  ال�سوفيتية  اأو  الرو�سية  الدولة 

مرة يف تاريخ البالد، �سريكا للغرب الكبري وندا 

على  الــقــ�ــســاء  حكمه  فـــرتة  يف  ومت  لـــه،  حقيقيا 

قوة  اإىل  زراعــي  بلد  من  رو�سيا  وحتولت  الأمية 

املوؤلف  اأن  لالهتمام  املثري  ومــن  عظمى.  نووية 

والــعــنــف  بــالــقــمــع  ال�ستالينية  ظــاهــرة  يــقــرن  ل 

»ثمة  يكتب:  فــراه  با�سمه  ارتبطا  طاملا  اللذين 

الظواهر  خمتلف  بــني  يخلطون  ممــن  كــثــريون 

ويــربــطــون بـــني الــ�ــســتــالــيــنــيــة وبـــني يـــد احلــاكــم 

الــبــاطــ�ــســة. اإلــيــكــم الأرجــنــتــني مــثــال، كـــان فيها 

حتقق  مل  الأرجنتني  ولكن  قــوي  ع�سكري  زعيم 

�ــســيــئــا مـــن الــنــجــاحــات الــتــي اأجنــــزت يف الــفــرتة 

فرانكو  وهاكم  ال�سوفيتية.  للدولة  ال�ستالينية 

بالرغم  امرباطورية  ين�سئ  مل  الذي  اإ�سبانيا  يف 

يــقــال عن  نف�سه  ال�سيء  وطــمــوحــاتــه.  قــوتــه  مــن 

الــزعــيــم الــربتــغــايل �ــســالزار الـــذي ظــلــت دولــتــه 

م�ستوى  تبلغ  اأن  ت�ستطع  ومل  الــبــوؤ�ــس  يف  ترفل 

اقت�ساديا«  املتو�سطة  الأوروبــيــة  البلدان  بع�س 

امرباطورية،  بنى  فقد  �ستالني  اأمــا   .)112 )�س 

وهي وفق تعريف حيدر جمال »حالة خا�سة جدا 

لدى  الكامنة  القوة  وا�ستثمار  التطور  جمال  يف 

لها  ال�سخ�س  حياة  من  �ساعة  كل  حيث  الأفـــراد 

واإهــدار  البطالة  معدل  وحيث  الــدولــة  يف  قيمة 

الوقت يقرتبان من ال�سفر، وبالتايل كان لطاقة 

الفرد والوقت قيمة كربى. كما ا�ستطاع �ستالني 

ال�سواد  وهــم  املجتمع،  من  الدنيا  الفئة  حتويل 

للدولة،  احلقيقية  والطينة  ال�سعب  من  الأعظم 

لــلــدولــة،  الأوىل  الـــقـــوة  اإىل  حتــويــلــهــا  ا�ــســتــطــاع 

الإمكانيات  وكانت  الــدولــة.  يف  �سيء  كل  هي  بل 

متاحة لكل فرد من اأفراد املجتمع للم�ساهمة يف 

املجالت.  جميع  يف  املنا�سب  وتويل  الدولة  بناء 

ــك، وهــنــا مــكــمــن الـــقـــوة الــفــعــلــي،  اأ�ـــســـف اإىل ذلــ

مل  املجتمع  اأفـــراد  لــدى  العمل  على  الإقـــدام  اأن 

ُيفر�س من الأعلى كعمل ق�سري واإمنا توّلد من 

رغبة داخلية واإحلاح �سمني. ففي اإجنلرتا، على 

الأر�س من  املثال، مت طرد الفالحني من  �سبيل 

اأجل حتويلهم اإىل عمال مبا عرف حينها بعملية 

اأو التطويق، بينما يف دولة �ستالني كان  الت�سييج 

 .)111-110 )�ــس  اجــتــمــاعــيــا«  منهاجا  التغيري 

الجتماعي  التاريخ  يف  احلالة  هذه  مثل  تكونت 

وال�سيا�سي الرو�سي اأول مرة يف عهد الأمرباطور 

بطر�س الأكرب الذي حكم البالد يف بداية القرن 

الثامن ع�سر واملرة الثانية كانت يف عهد �ستالني 

ومل تتكرر من بعد ذلك مطلقا. وفيما يرتدد اأن 

ثالثة  ولدة  ت�سهد  التاريخة  النه�سة  هذه  مثل 

يف الــوقــت الــراهــن، فـــاإن جــمــال ينفي مــثــل هــذا 

احلالة  هــذه  مثل  تــوطــني  »اإن  بــقــولــه:  الت�سور 

ــدرات خــا�ــســة. فــاأيــن هم  يــحــتــاج اإىل ظـــروف وقــ

وي�سعون  يحلمون  الــذيــن  املجتمع  ــراد  اأفـ الــيــوم 

ال�سفر؟  نقطة  من  ابــتــداء  العليا  املـــدارج  لبلوغ 

يقطنون  ممن  ال�ساحقة  الغالبية  اأو  اجلميع  اإن 

عن  كاذبة  فكرة  تلب�سهم  اليوم  الرو�سية  الأر�ــس 

احلياة  عــن  جــيــدة  فــكــرة  لديهم   )...( اأهميتهم 

ال�ــســتــهــالكــيــة الــعــاملــيــة، ولــكــنــهــم ل يــرغــبــون يف 

حمل الأداة و�سق القنوات يف البحار مثلما كانوا 

يــفــعــلــون يف الــعــهــد الــ�ــســوفــيــتــي. لــذلــك ل ميكن 

و�سعهم  مــن  لــلــخــروج  نوعية  قــفــزة  ي�سنعوا  اأن 
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احلايل. بالطبع باإمكان النا�س اأن يتوهموا اأنهم 

الآخرين  جعل  على  الــقــادرة  رو�سيا  اإىل  ينتمون 

يركعون اأمامها. ولكن هذا حم�س خيال. لذلك 

ال�سفر  مــن  تــكــون  اأن  يــجــب  الــنــوعــيــة  فــالــنــقــلــة 

بينما  البخار،  اإىل  اجلليد  حالة  ومن  املائة،  اإىل 

رخــوة«  طبيعة  اليوم  )الــرو�ــســي(  الــواقــع  طبيعة 

)�س 116(. 

ف�سول اأخرى من الكتاب كر�سها املوؤلف للم�سائل 

الظواهر  بني  املقارن  للتحليل  وخا�سة  الثقافية 

الغرب  بــني  خمتلف  ب�سكل  ا�ستيعابها  يتم  التي 

بلدا  باعتبارها  رو�سيا  املوؤلف  )ويّعرف  وال�سرق 

يتاأمل  واأورا�سيا«  »الأطل�سي  �سرقيا(. ففي ف�سل 

ال�سيا�سية  الدعاية  يف  الكذب  طبيعة  يف  الكاتب 

ملختلف الــقــارات. ووفــقــا ملــالحــظــات جــمــال فــاإن 

اإىل مرتبة  اأورا�ــســيــا  بــلــدان  »يــرتــقــي يف  الــكــذب 

احلياة.  اأر�ــس  يف  واملتفرعة  املتجذرة  الأ�سطورة 

بــلــدان مــا وراء املــحــيــط الأطــلــ�ــســي، ويف  ــا يف  اأمــ

الــكــذب  ُيــ�ــســتــخــدم  املــتــحــدة،  الـــوليـــات  طليعتها 

كاأداة موؤقتة ملعاجلة ق�سايا ملحة ويكون مبثابة 

اإن   )...( مـــن احلــقــيــقــة  يــحــجــب جــانــبــا  غـــالف 

ال�ساذجة،  الدعاية  نوع من  الأورا�سي هو  الكذب 

مــثــلــمــا حــــدث مـــع قــ�ــســة الــ�ــســلــب عـــلـــى �ــســبــيــل 

نف�سها  هــي  الق�سة  هــذه  تكن  مل  فلرمبا  املــثــال. 

خمتلقة  تكون  لرمبا  اأو  النا�س،  اإىل  و�سلت  كما 

النا�س  اأذهــان  برمتها، مع ذلك فهي مزروعة يف 

الدعاية  منتجات  اأمــا   )...( م�سمار  �سربة  مثل 

والأكــاذيــب،  احلــقــائــق  مــن  خليط  فهي  الغربية 

ولكن يتم اإعادة �سناعتها حتى تغدو ن�سخة طبق 

املثلى  الــ�ــســورة  لأن  ذلــك  احلقيقة،  مــن  الأ�ــســل 

النقاء  وتــدعــي  اخلليط  مــع  تت�سامح  ل  للغرب 

يتطرق  نف�سه  الــ�ــســيــاق  ويف   )75-74 )�ــس  دئــمــا 

عليه  تنطوي  الــذي  اخلـــداع  عملية  اإىل  الكاتب 

طريقة  على  اأمــثــلــة  في�سرب  الغربية  الــدعــايــة 

تر�سيمهم للتاريخ والأحداث العاملية، حيث يبدو 

التي هي  الوح�سية  الغرب يف مناأى عن  اأن  معها 

�سفة من �سفات الآخر غري الغربي. مثال لذلك 

يف  الرهيب  اإيفان  الرو�سي  القي�سر  �سورة  جند 

املخيال الغربي مغلفة بالرعب وم�سبعة بالدماء، 

اإيفان الرهيب ل تقا�س  اأن ق�سوة  بينما احلقيقة 

ومنهم هري  ودمويتهم  اأوروبــا  ملوك  بجربوت 

الثامن ملك اإجنلرتا وكارل التا�سع يف فرن�سا.   

   م�ساألة اأخرى اأحاطها املوؤلف باهتمامه تتمحور 

يف تناق�س تقاليد �سعوب العامل الثقافية املتعلقة 

ــس والــبــ�ــســر« واخــتــالف اأولــويــة  مبــو�ــســوع »الأر�ــ

ــر.  اإحــــدى هــاتــني الــظــاهــرتــني مـــن بــلــد اإىل اآخـ

اإىل  منق�سم  الب�سرية  »تاريخ  فــاإن  جلمال  ووفقا 

ي�سكله  مــا  الأول  لــالجتــاه  مثال  اجتــاهــني، خــري 

املجتمع  اأ�سا�س  هو  الدم  حيث  اليهودي،  التقليد 

الزمن،  اآفات  وهو احل�سن احل�سني يف مواجهة 

ــاملــــوازاة يــقــل يف هـــذا الجتــــاه العــتــمــاد على  وبــ

الوليات  جت�سده  الآخــر  الجتــاه  الإقامة.  مكان 

حمددة  م�ساحة  على  الدولة  ُتبنى  حيث  املتحدة 

طيف  اإىل  ينتمون  العمال  مــن  ح�سد  وب�سواعد 

متنوع من اجلماعات« )�س 152(. اإن اأمريكا من 

منظور حيدر جمال منطقة خالية اأ�سا�سا من اأي 

لتمتلئ  قابلية  لديها  وبالتايل  ب�سري،  حمتوى 

بني  يجمع  ثالث  مثال  وثمة  منه.  حمتوى  بــاأي 

تقدي�س املكان وتنزيه املحتوى األ وهو ال�سني.

   يف ف�سل من الكتاب بعنوان »ملاذا تعلو الأقاليم 

على الــ�ــســعــوب؟« يــحــاول املــوؤلــف حتــديــد اأي من 

الجتاهني الرئي�سيني �سابقي الذكر ينطبق على 

املناطق  اإىل  تنت�سب  رو�سيا  اأن  في�ستنتج  رو�سيا، 

التي ميثل لها املكان فكرة رمزية وباأنها ل تهتم 

اخلا�سة  حياتها  تعي�س  »اإنها  اإليها.  بالوافدين 

اأجل  من  ل�ستخدامهم  اإليها  يفد  من  وحتت�سن 

حتقيق فكرتها بنف�سها« )�س15(.

له ف�سال  الدين ففرد  املوؤلف مو�سوع  يهمل  مل 

وخرافة  ال�سارع  »رجــل  عــنــوان  حتــت  جــاء  خا�سا 

الــتــقــدم« نــاقــ�ــس فــيــه مــ�ــســاألــة اأزمـــة الــوعــي لــدى 

لل�سارع  جديدة  �سورة  ور�سم  احلديث  الإن�سان 

الرو�سي املعا�سر الذي يحتقر الجتهاد الروحي 

خوفا  ويعي�س  ال�ستهالكية  احلــيــاة  اإىل  ويــرنــو 

دائما من العقوبة ويع�سق مو�سيقى البوب، وفوق 

يتجزاأ من  اأنه جزء ل  ال�سك يف  يداخله  ذلك ل 

عجلة التقدم الب�سري. هذا هو الإن�سان الذي ل 

بدوره ل  الذي  تتعدى طموحاته حدود ج�سده، 

وباملقارنة  اليومية.  الــراحــة  �سوى  �سيئا  يبتغي 

الوراء  اإىل  الإن�سان، وبعودتنا مائة �سنة  مع هذا 

املــدن،  �سكان  مــن  ال�ساحقة  الغالبية  اأن  �سنجد 

حتت  ين�سوون  كانوا  الــريــف،  �سكان  عن  ناهيك 

الإيثار  تعنيه  فيما  تعني  التي  الدينية  عقيدتهم 

والبدن.  النف�س  ل�سبط  واجلاهزية  والت�سحية 

ويف رو�سيا كانت املُثل الأخالقية العليا �سائعة يف 

طبقة النبالء وكان ثمة منوذج اأخالقي يحتذى 

بـــه يف �ــســيــاغــة الـــعـــالقـــات الــعــامــة والـــويـــل ملن 

يتجاوزه، حيث العار يقف باملر�ساد. ويرى جمال 

اأن ال�سبب الرئي�سي لأزمة املواطن احلديث هذه 

اجتماعية،  موؤ�س�سة  اأ�سبح  اخلالق  »حتى  اأنــه  يف 

)�س  اجتماعية«  موؤ�س�سة  اإىل  حتولت  والطبيعة 

.)54

الكاتب  يتخذ  احلديث  للمجتمع  انتقاداته  ويف 

الفكر  اإحــيــاء  خالله  مــن  يتم  مرجعا  اللغة  مــن 

العاملي  املجتمع  لغة  »اإن  قتله. يقول يف ذلك:  اأو 

كـــاأداة  وظيفتها  عــن  ف�سيئا  �سيئا  تتخلى  الــيــوم 

تــفــكــري وتـــغـــدو و�ــســيــلــة مـــن و�ـــســـائـــل التــ�ــســال 

املرحلة  الت�سال، ويف  بعد  ملا  و�سيلة  ثم  وح�سب، 

الإ�سارات  من  جمموعة  اللغة  �ست�سبح  النهائية 

ــاج حــديــث مــتــمــا�ــســك اإذ  ــتـ غـــري الـــقـــادرة عــلــى اإنـ

 .)55 �ستغيب فيه قيمة املحتوى« )�س 

يف اخلـــتـــام يــعــتــقــد املــحــلــل الــ�ــســيــا�ــســي الــرو�ــســي 

جمال  حيدر  عرف  الــذي  كاغارليت�سكي  بوري�س 

جمال  تـــراث  اأن  يعتقد  لــه  �سديقا  وكـــان  جــيــدا 

ــراث مــثــري لــلــجــدل، وبـــــاأن �ــســاحــبــه  ــ الــفــكــري تـ

والجتماعية  الفكرية  احلياة  يف  برزت  �سخ�سية 

اأفكاره  تبدلت  »لقد  يكتب عنه قائال:  الرو�سية. 

التناق�س  اإىل حد  وتقلبت كثريا  ووجهات نظره 

غــامــ�ــســة يختلط  اآراء  عــن  يــعــرب  ــان  وكـ اأحــيــانــا. 

الكثري  ذلك فقد فعل  بالي�سار. مع  اليمني  فيها 

و�ــســارك  الي�سار  حــركــة  تطوير  عملية  اأجــل  مــن 

بذل جهدا  اأنه  والأهم  الي�سار«،  »جبهة  اإن�ساء  يف 

احلياة  يف  الدين  ودور  الإ�سالم  تف�سري  اإعــادة  يف 

املعا�سرة«.

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

الكتاب: يف الإميان وال�سيا�سة.

املوؤلف: حيدر جمال. 

.2017 النا�سر: دار بيتري للن�سر، �سانت بطر�سبورغ 

الرو�سية.  اللغة: 

400 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 

رو�سية *اأكادميية وم�ستعربة 
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العالم الجديد الغامض: نهاية العولمة، 
عودة التاريخ .. لستيفن كينغ

محمد السالمي *

كثريا ما ن�سمع عن م�سطلح »العوملة«، ويفهم عموما باأنه جعل العامل قرية �سغرية، ويتم ذلك عرب التكامل القت�سادي بني الدول من خالل تدفقات التجارة 

وروؤو�ش الأموال والبيانات والنا�ش عرب احلدود. وقد دفعت الوليات املتحدة وبلدان اأوروبا الغربية، مدفوعة بدمار حربني عامليتني، م�سروًعا لإقامة نظام 

اقت�سادي دويل واحلفاظ عليه ا�ستنادا اإىل املنافع امل�سرتكة لالنفتاح. وقد ا�ستطاع هذا امل�سروع اأن يحقق طفرة يف دخل الفرد العاملي منذ اخلم�سينيات، كما 

ا�ستطاع تخفيف اأزمة الفقر املدقع منذ اأوائل الت�سعينيات. ولكن هذا التوافق بني �سناع القرار الأمريكيني والأوروبيني يخترب مدى ا�ستجابته للتحديات املقبلة. 

يف مطلع عام 2017، كانت الأدلة ترتاكم وتثبت اأن عوملة القت�ساد العاملي، وعلى نطاق اأو�سع النظام الليربايل الدويل، يف تراجع طويل الأمد. حيث عانى 

الحتاد الأوروبي من اأزمة الالجئني التي اختربت التزام احلكومات بالنفتاح والتعاون، واأوجدت بع�ش الرغبة ال�سديدة يف حملة تهيمن عليها الهجرة والعودة 

اإىل ال�سيادة الوطنية، ف�سعود اأ�سخا�ش على ال�ساحة ال�سيا�سية مثل مارين لوبان وو�سولها اإىل اجلولة النهائية من النتخابات الرئا�سية الفرن�سية، وظهور 

رئي�ش الوزراء الهنغاري فيكتور اأوربان وت�سريحه بكل فخر بتحويل بلده اإىل »دميقراطية غري ليربالية« ترف�ش قبول الالجئني، يطرح العديد من الت�ساوؤلت. 

ومن جهة اأخرى عك�ست اململكة املتحدة عقودها الأربعة من الندماج ال�سيا�سي مع اأوروبا القارية و�سوتت ل�سالح خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي. والأكرث 

من ذلك اأن الوليات املتحدة قد انتخبت لتوها رئي�ًسا يبدو اأنه م�سمم على تدمري دور اأمريكا باعتبارها هيمنة جيو�سيا�سية ومر�ساة لالقت�ساد العاملي.

يقدم �ستيفن كينغ يف كتابه« العامل اجلديد الغام�س: 

رائــعــا حــول  الــتــاريــخ - ملخ�سا  الــعــوملــة، عـــودة  نــهــايــة 

ويقرتح  املرحلة،  هذه  اإىل  و�سلنا  وكيف  العوملة  تاريخ 

اأكرب  اأحــد  هو  فكينغ  حتــول.  نقطة  عند  نكون  قد  اأننا 

 ،»HSBC« بــنــك  يف  القـــتـــ�ـــســـاديـــني  املــ�ــســتــ�ــســاريــن 

�سحفيا.  يعمل  اأنــه  كما  الربيطاين،  العموم  وجمل�س 

القت�ساديني  مــن  العديد  راأى  الــزمــن،  مــن  عقد  قبل 

اأف�سل طريق  العوملة هي  اأن  وال�سحفيني  وال�سيا�سيني 

كينغ  يعتقد  للجميع.  القــتــ�ــســادي  الزدهـــار  لتحقيق 

من  الكثري  بثقة  اأ�ــســرت  قد  العاملية  املالية  الأزمــة  اأن 

من  املــزيــد  تــقــرتح  الــتــي  والنخب  املوؤ�س�سات  يف  النا�س 

امل�ساواة  العوملة بزيادة عدم  اُتهمت  العوملة. ويف الغرب، 

الدميقراطية  اأن  ويبدو  فيها.  املرغوب  غري  والهجرة 

اأنــحــاء  جميع  يف  تــرتاجــع  الغربية  والقيم  الليربالية 

الــعــامل. والــعــديــد مــن الــبــلــدان تــرتاجــع عــن احلــريــات 

�سهدنا  كما  احلرة.  وال�سحافة  والدميقراطية  املدنية 

واأردوغــان،  بوتني،  مثل:  الأوتوقراطيني  القادة  عــودة 

وال�سي�سي، ودوتريتي، على ح�سب و�سف الكاتب. 

يعتقد كينغ اأن انهيار العوملة قد يكون و�سيكا وي�ستحيل 

العاملي  التكامل القت�سادي  اأن  جتنبه. فبمجرد اعتبار 

ل مفر منه، فاإن ذلك يتوقف على الأفكار التي تتطلب 

التقدم  تقت�سر على  العوملة ل  »اإن  وقال:  وا�سعا.  دعما 

الــتــكــنــولــوجــي فــحــ�ــســب، بــل اأيــ�ــســا مــن خـــالل تطوير 

�سيا�ستنا،  ت�سكل  الــتــي  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الأفـــكـــار  اإزالــــة  اأو 

وعــاملــيــا«.  حمليا  املـــايل  نظامنا  وتــطــور  واقــتــ�ــســاداتــنــا 

التحتية  البنية  القائمة وتنهار  الأفكار  فعندما تقو�س 

تكنولوجيا  اأي  توفر  اأن  املحتمل  غري  فمن  املوؤ�س�سية، 

جديدة اليوم. اإن اأفكارنا وموؤ�س�ساتنا تتغري مع انتظام 

مقلق«.

الدويل  القت�سادي  نظامنا  اأن  اإىل  الكاتب  ي�سري  كما 

الع�سر  نــهــايــة  بنف�س  الــوفــاة  خلــطــر  مــعــر�ــس  احلـــايل 

الأخــــري لــلــعــوملــة غــري املــقــيــد الــــذي بــــداأ مــن منت�سف 

القرن التا�سع ع�سر حتى اندلع احلرب العاملية الأوىل. 

منوا  الع�سرين  القرن  اأوائل  يف  املعومل  القت�ساد  �سهد 

التنبوؤ  واإمكانية  املتحدة،  اململكة  قيادة  مكنته  ملحوظا 

وزادت  ال�سريع.  التكنولوجي  والتقدم  الذهب،  مبعيار 

 1896 8 مــلــيــارات دولر يف عـــام  الــعــاملــيــة مــن  الــتــجــارة 

وبلغت   ،1913 عـــام  يف  دولر  مــلــيــار   18 مــن  اأكـــر  اإىل 

ن�سبة  وارتفعت  دولر،  مليار   44 الدولية  ال�ستثمارات 

الهجرة ب�سكل ملحوظ. ومثلما حدث اليوم، راأى كثري 

املفتوحة  القت�سادات  اأن  الوقت  ذلك  يف  املراقبني  من 

احلال،  بطبيعة  املعومل،  النظام  وهذا  وحمــددة.  عادية 

كـــان يــقــوم عــلــى ممــار�ــســات ال�ــســتــعــمــار غـــري الــعــادلــة 

اأنها ت�سقط.  بطبيعتها، والتي ثبت 

اأن توؤدي التهديدات احلالية للعوملة  ويخ�سى كينغ من 

وال�سطراب.  وال�سراع  التفكك  من  اأخــرى  فــرتة  اإىل 

ويركز ب�سكل خا�س على عدم امل�ساواة املتزايد، والهجرة 

النقدية  وال�سيا�سة  املدمرة،  والتكنولوجيا  اجلماعية، 

املتحدة.  لــلــوليــات  الن�سبي  والنــخــفــا�ــس  التناف�سية، 

يف  مــلــحــة  �سيا�سية  كق�سية  ــاواة  املــ�ــس عـــدم  ظــهــر  وقـــد 

اأعقاب الركود الكبري. وتغلب ثروة العوملة ب�سكل كبري 

نحو اأعلى واحد يف املائة من اأ�سحاب الطبقة الو�سطى 

النا�سئة يف اآ�سيا. وحققت اأعلى ن�سبة مئوية يف الوليات 

املتحدة ب 41 % من اإجمايل الزيادة ال�سافية يف الروة 

اأن  كــمــا  املــا�ــســي،  الــقــرن  مــن  الثمانينيات  بــدايــة  مــنــذ 

زالــوا  مــا  الــذيــن  ال�سني،  املتو�سط   يف  الــدخــل  اأ�سحاب 

اأقل ثراء بكثري من الطبقات املتو�سطة يف القت�سادات 

اأكــر  الــفــرد احلقيقي  اأن دخــل  �ــســهــدوا  املــتــقــدمــة، قــد 

الــوقــت  ويف  و2008.   1988 عــامــي  بـــني  الــ�ــســعــف  مـــن 

نــفــ�ــســه، �ــســهــدت الــطــبــقــة الــو�ــســطــى الــدنــيــا يف الــبــلــدان 

الدخل  يف  حمدودا  اأو  �سغريا  منوا  ال�سناعية  الغربية 

الدميقراطيات  يف  هائال  ت�ساوؤما  خلق  مما  احلقيقي، 

مل�سح  ووفقا  املعوملة.  القت�سادات  عدالة  ب�ساأن  الغربية 

30% فقط من الأمريكيني و  بيو للمواقف العاملية فاإن 

23% من الربيطانيني و 13% من الفرن�سيني يعتقدون 

مــن والــديــه.  اأفــ�ــســل مــالــيــاً  الــقــادم �سيكون  اأن اجلــيــل 

وباملقارنة، يف ال�سني، هذا العدد هو %85.

التي  الكيفية  عــن  مقنعة  ق�سية  ــا  اأيــ�ــسً كينغ  ويــ�ــســع 

وال�سيا�سة  الــتــكــنــولــوجــي  الــتــقــدم  بــهــا  يــهــدد  اأن  ميــكــن 

للعوملة.  الأ�سا�سية  الــدوافــع  من  كانا  اللذان  النقدية، 

�سال�سل  لتدمري  ت�ستعد  والروبوتات  الئتمان  فنظام 

�ستحفز  العمل،  تكلفة  انخفا�س  ومع  العاملية.  التوريد 
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النقل  تكاليف  خف�س  على  متزايدة  ب�سورة  ال�سركات 

ــاج اإىل نــفــ�ــس الــبــلــد الـــذي  ــ ــت ــ عـــن طـــريـــق حتـــويـــل الإن

التدفقات  اأن  حــني  ويف  ال�سلع.  ا�ستهالك  فيه  يق�سد 

املرجح  من  واخلــدمــات  والبيانات  املــال  لــراأ�ــس  العاملية 

اأن  ميكن  الأمم  بني  الناجت  انخفا�س  فــاإن  ت�ستمر،  اأن 

و�سيا�سات  حمائية  اقت�ساديات  ظهور  ب�سهولة  ي�سهل 

اإىل ذلك، ويف غياب  اأكر عدائية. وبالإ�سافة  خارجية 

التن�سيق الدويل يف اأعقاب الركود الكبري، جلاأت الكثري 

اإىل  مــتــزايــد  ب�سكل  املــركــزيــة  وم�سارفها  الــبــلــدان  مــن 

البطالة  مثل  املحلية  امل�ساكل  حلل  النقدية  ال�سيا�سة 

اأنه يف ع�سرنا  والنمو وال�ستقرار املايل. ويخ�سى كينغ 

هــذا الجتــاه  ينتقل  اأن  النمو، ميكن  بــطء  احلــايل من 

اإن  اإىل فرتة »حروب عمل ل نهاية لها« حيث  ب�سهولة 

بع�سها  اإىل  القت�سادي  التكيف  عــبء  حتــول  البلدان 

البع�س.

اإن مــــدى الـــرتاجـــع القـــتـــ�ـــســـادي الــنــ�ــســبــي لــلــوليــات 

املتحدة هو مو�سوع نقا�س م�ستمر بني خرباء ال�سيا�سة 

اخلـــارجـــيـــة. يف الــ�ــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن املــا�ــســي، كــان 

الثمانينات،  ويف  الرئي�سي؛  املناف�س  ال�سوفيتي  الحتاد 

كــانــت الــيــابــان؛ اأمـــا الــيــوم فهي الــ�ــســني. ويــوؤكــد كينغ 

اأن حــ�ــســة الـــوليـــات املــتــحــدة واأوروبــــــا املــتــقــلــ�ــســة من 

والهند  ال�سني  �سعود  جــانــب  اإىل  الــعــاملــي،  القــتــ�ــســاد 

�ستخلق  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  يف  النا�سئة  والقــتــ�ــســادات 

امل�ستقبلي  ــاه  الجتـ حــول  مــتــزايــد  نحو  على  �ــســراعــات 

بــالــفــعــل يف  الــتــوتــر يتج�سد  الــــدويل. هـــذا  لــالقــتــ�ــســاد 

العوملة  عــن  بينغ  جــني  �سي  ال�سيني  الرئي�س  ت�سريح 

 ،2017 عــام  دافــو�ــس  يف  العاملي  القــتــ�ــســادي  املنتدى  يف 

قائال: »اإن امل�ساكل التي تثري القلق يف العامل ل تنجم 

عن العوملة ]...[ يجب األ نعود اإىل امليناء كلما واجهنا 

املعاك�س«. ولكن  ال�ساطئ  اإىل  اأبدا  اأو لن ن�سل  عا�سفة 

اإىل تعزيز امل�سالح  روؤيته للعوملة تهدف يف املقام الأول 

لتعزيز  ولي�س  لل�سني،  واجليو�سيا�سية  القت�سادية 

»حزام  �سيا�سة  متكن  املثال،  �سبيل  على  القائم.  النظام 

واحد وطريق واحد« ال�سني من تو�سيع نطاق و�سولها 

اإىل اأورا�ــســيــا وتــخــفــيــف الــ�ــســغــوط املــحــلــيــة يف الــوقــت 

نف�سه، يف حني اأن البنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية 

التحتية يتناف�س ب�سكل متزايد مع البنك الدويل.

وعلى ال�سعيد القت�سادي، كانت العوملة جيدة بالن�سبة 

ــد زادت مــ�ــســتــويــات  ــادات الــنــا�ــســئــة. وقـ ملــعــظــم القــتــ�ــس

العاملي.  املجتمع  اإىل  ان�سمت  التي  البلدان  يف  املعي�سة 

ازدادت  كما  حـــادا،  انخفا�سا  العاملي  الفقر  وانخف�س 

الــبــلــدان الــغــنــيــة ثــــراء. ويــعــتــقــد كــيــنــغ اأن الــعــوملــة قد 

اأفادت ب�سكل خا�س ال�سني والهند واأغنى 1% يف الدول 

غالبا  الغرب  يف  العاملة  والطبقات  فالفقراء  الغربية. 

ما فقدوا، وراأوا اأجورهم اآخذة يف الركود. وميكن الآن 

مكان  يف  الت�سنيع  وظــائــف  مــن  الــعــديــد  نــقــل  يــتــم  اأن 

داخل  امل�ساواة  عــدم  اإن  كينغ  ويقول  اأقــل.  بتكلفة  اآخــر 

مما  بال�ستبعاد،  ال�سعور  اإىل  اأدى  »قد  الغربية  الــدول 

اأدى اإىل انهيار الثقة بني النخبة وبقية ال�سعب«. وقد 

يـــوؤدي انــتــخــاب تــرامــب واإلــغــاء الــ�ــســراكــة عــرب املحيط 

الهادئ )اتفاقية جتارية مع اآ�سيا( اإىل عودة احلمائية. 

ح�سد  ولي�س  العاديني،  النا�س  من  العديد  اأ�سبح  لقد 

للعوملة  مناه�سة  �سعبية  ومــوجــة  م�سبوهني  دافــو�ــس، 

اجتاحت العامل يف العام املا�سي.

اأن الكاتب قلق ب�ساأن النخفا�س الن�سبي للوليات  كما 

الإجمايل  املحلي  الناجت  من  ن�سيبها  اأن  ومبا  املتحدة. 

العاملي ينخف�س   فقد اأثر على دورها القيادي. بعد عام 

1945، كانت اأمريكا رائدة يف جمال الهند�سة املعمارية 

دورا  لعبت  وقــد  الرئي�سي.  وراعيها  ة  العومل جمــال  ويف 

احلرب  بعد  الأوروبـــي  القت�ساد  بناء  اإعــادة  يف  حا�سما 

العاملية الثانية. واأن�ساأت اأول موؤ�س�سة مالية واقت�سادية 

ــدويل،  عــاملــيــة - �ــســنــدوق الــنــقــد الـــــدويل. والــبــنــك الــ

منظمة  ن  لآ ا اأ�سبحت  التي   ،»GAAT« وجمموعة 

�سكل  على  مالية  ت  ا م�ساعد وقدمت  العاملية.  التجارة 

خطة مــار�ــســال لإعـــادة اإعــمــار اأوروبــــا، وهـــذا مــا يعادل 

ك�سرطي  ت�سرفت  ما  وكثريا  اليوم.  دولر  بليون   130

املتحدة  الــوليــات  اأن  مــن  بالقلق  كينغ  وي�سعر  عــاملــي. 

ترامب  انتخاب  وي�سري  الــقــيــادي.  دورهـــا  عــن  تــرتاجــع 

من  متعبني  يكونون  قد  الأمريكيني  الناخبني  اأن  اإىل 

م�سوؤوليات البالد العاملية ويريدون اأن ي�سعوا »اأمريكا 

اأمــريــكــيــة رمبــا ل  رعــايــة  بـــدون  اأنـــه  اإىل  اأول«. وي�سري 

اأن  يوجد م�ستقبل للعوملة ذات النمط الغربي. ويعتقد 

�سلطة  تتحدى  الآن  وهــي  الفراغ  هــذا  مــالأ  قد  ال�سني 

ببناء موؤ�س�ساتها اخلا�سة  اأي�ساً  اآ�سيا، وتقوم  اأمريكا يف 

يف  لال�ستثمار  الآ�ــســيــوي  املــ�ــســرف   - وودز  بــريــتــون  يف 

كينغ  للتعاون.  �سنغهاي  ومنظمة  الأ�سا�سية  الهياكل 

التناف�س  ظهور  »عــودة  نرى  قد  اأننا  من  بالقلق  ي�سعر 

الإمرباطوري« بني الوليات املتحدة وال�سني ورو�سيا.

العوملة.  جوانب  من  رئي�سًيا  جانًبا  دائًما  الهجرة  كانت 

اإىل  اأوروبـــي  مليون   60 هاجر  ع�سر،  التا�سع  القرن  يف 

ثلث  كان   1910 عام  وبحلول  واأ�سرتاليا.  الأمريكيتني 

املــولــوديــن  �ــســكــان الأرجــنــتــني ونــيــوزيــلــنــدا تقريبا مــن 

اأنف�سهم،  املــهــاجــرون  يوؤ�س�س  اأن  ومبــجــرد  اخلـــارج.  يف 

اإلــيــهــم.  ي�سعون حــواجــز ملــنــع الآخــريــن مــن الــو�ــســول 

وقد ازداد م�ستوى الهجرة اإىل اأوروبا الغربية واأمريكا 

ال�سمالية زيادة كبرية يف ال�سنوات الأخرية. وقد ت�سبب 

الغرب،  �سيا�سي يف  الهجرة يف رد فعل  هذا النبعاث يف 

الــ�ــســواء. ويعتقد  اقــتــ�ــســاديــة وثــقــافــيــة عــلــى  لأ�ــســبــاب 

اأكرب بكثري  اأن يكون هناك تدفقا  املرجح  اأنه من  كينغ 

بــدايــة.  جمــرد  هــي  و�ــســوريــا  امل�ستقبل،  يف  للمهاجرين 

الغرب  اإىل  اللجوء  كثرية  بلدان  مواطنو  يلتم�س  وقد 

اأو  املــنــاخ،  تغري  وعــواقــب  الفا�سلة،  الـــدول  مــن  للهرب 

تعزيز فر�سهم القت�سادية. ومن املتوقع اأن ينمو عدد 

 35 �سكان اأفريقيا ب�سكل كبري. بلغ عدد �سكان نيجرييا 

تتوقع   2100 عام  وبحلول   .1950 عام  يف  ن�سمة  مليون 

مليون   730 اإىل  �سكانها  عــدد  ي�سل  اأن  املتحدة  الأمم 

البالد  يف  امل�سلمني  بني  احتكاك  بالفعل  هناك  ن�سمة. 

وهــذا  املحلية  واملجتمعات   )58%( وامل�سيحية   )41%(

يجعل احلرب الأهلية ممكنة. ويجادل كينغ باأن معظم 

ق�سية  بــ�ــســاأن  فعله  يجب  مــا  يــحــددوا  مل  ال�سيا�سيني 

الهجرة اأو كيفية ا�ستيعاب اأعداد كبرية من النا�س من 

املناطق الأكر فقًرا يف العامل. ومتيل النخب اإىل دعم 

التمرد.  يف  ــداأوا  بـ الــعــاديــني  الناخبني  ولــكــن  الــهــجــرة، 

�سعود دونالد ترامب وماري لوبان يف فرن�سا قد ي�سري 

اإىل نهج خمتلف.

نهاية  يف  للجدل  ومثرية  ت�ساوؤمية  نظرة  الكاتب  يقدم 

العوملة وما يعنيه الزدهار وال�سالم والنظام القت�سادي 

التحليل  بني  اجلمع  الكتاب  ا�ستطاع  والعوملة.  العاملي 

التاريخي مع ال�سوؤون الراهنة. ي�سور كينغ هذا العامل 

الذي حتكمه الدول املتناف�سة مع اأهداف مت�ساربة قد 

اأن  ميكن  وطنية  اأجندات  وراء  ال�سعي  اأن  وكيف  تبدو، 

اأن رف�س العوملة  يوؤدي اإىل �سباق نحو القاع. كما يرى 

والــعــودة اإىل »الكــتــفــاء الــذاتــي« �ــســيــوؤديــان اإىل الــنــزاع 

التاريخ  من  درو�ساً  وي�ستخدم  وال�سيا�سي،  القت�سادي 

اأ�سواأ النتائج املمكنة. اأف�سل الطرق لتجنب  لقيا�س 
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