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�أف�سحت هذه �الفتتاحية لتلخي�ص �لر�سائل �لعلمية �لتي �أجنزها  يف �ل�سنة �ملا�سية 
�لعمانيون يف �جلامعات �لربيطانية و�الأمريكية. وبد�ية من هذ� �ل�سهر �ساأخ�س�ص 
هذ� �لعمود �ملوجز لبع�ص �لق�سايا �لنقدية يف �الأدب �لُعماين، و�ساأبد�أ مبفهوم �ل�سعر 

لدى �ل�ساعر و�لَعّلمة �لكبري نور �لدين �ل�ساملي رحمه �هلل.
و�لقو�يف( معرفاً  �لعرو�ص  فاحت  �ل�سايف على  )�ملنهل  كتابه  �ل�ساملي يف  �ل�سيخ  يقول 

�سعر �لعرب: 
»هو كلمهم �ملوزون. و�ل�سعر يف �للغة مبعنى �لعلم و�لفهم، ويف �لُعرف قال �خلليل: 
هو ما و�فق �أوز�ن �لعرب. وُرّد باأن مقت�ساه �أنه ال ُي�سّمى �ِسْعر� ما خرج عن �أوز�نهم، 
بل و�أن ال تكون �أوز�ن �لعرب نف�سها �سعر�؛ �إذ �ملو�فق لل�سيء غريه، فلو دخلت �أوز�ن 
�لعرب فيه لزم مغايرة �ل�سيء لنف�سه، وهو باطل. قلُت: �ملر�د باأوز�ن �لعرب �لهيئة 
�ملعروف  �ل�سعر  تعريف  فالغر�ص  ا،  و�أي�سً �ل�سعر،  نف�ص  باإز�ئها ال  �ل�سعُر  ُيقّدر  �لتي 
عند �لعرب، وهم ال ي�سمون ما عد� ذلك �سعر�، فل وجه للرد. وعرفه بع�سهم باأنَّه 
�لكلم �ملوزون �ملق�سود به �لوزن �ملُرتبط ملعنى وقافية. فخرج بالق�سد �إىل �لوزن ما 
وقع يف �لقر�آن و�حلديث من �آيات وكلمات موزونة، فاإنِّها مل يق�سد بها �لوزن، و�إمنا 
�أن  له« فل ي�سح  ينبغي  �ل�سعر وما  »وما علمناه  وقعت كذلك مو�فقة، قال تعاىل: 

ُيطلق عليه ��سم �ل�سعر.« 
ر�أيي، ال  لل�سعر، وهو ت�سور حذر يف  �أعطانا ت�سوره  �ل�ساملي قد  �ل�سيخ  وبهذ� يكون 
�ملوزون  »�لكلم  وهو  �لقدماء  عند  و�ملتكرر  لل�سعر،  �لتقليدي  �ملفهوم  على  يقت�سر 
�ملقفى«. �ل�سيخ �ل�ساملي هنا، يف هذ� �لتعريف ُي�سدد على �سرط �لق�سدية، فلي�ص كل 
كلم موزون يعد �سعًر�، و�إال فاإنَّ ذلك �سيقودنا �إىل �إ�سكال كبري �أ�سار �إليه �ل�سيخ يف 
تعريفه، وهو وقوع بع�ص �آيات �لقر�آن، �أو �الأحاديث يف كلم موزون، وال ميكن عدها 
بحال من �الأحو�ل �سعًر�؛ لقول �هلل تعاىل يف نبيه عليه �ل�سلم »وما علمناه �ل�سعر 

وما ينبغي له«. 
وهذ� يف �حلقيقة يدل على وعي �ل�ساملي بخ�سو�سية �ل�سعر، ليقول لنا �إنَّ �ل�سعر، كما 
ير�ه، لي�ص تعبري� عفويا، ولكنه ياأتي عن تفكري متاأنٍّ وخيال عميق. �إنه كما و�سفه 
د�ً ومل  ْعُر ق�سيد�ً؛ الأَن قائله جعله من باله َفَق�َسَد له َق�سْ �بن جني بقوله: »�سمي �ل�سِّ
َيْحَت�ِسه َح�ْسياً على ما خطر بباله وجرى على ل�سانه بل َروَّى فيه خاطره و�جتهد يف 

 .» ْبه �قت�ساباً فهو فعيل من �لق�سد وهو �الأَمُّ جتويده ومل يقَت�سِ
ويف مو�سع �آخر من كتاب )�ملنهل �ل�سايف( ُيحدد �ل�سيخ �ل�ساملي مفهومه لل�سعر من 
حيث مو�سوعاته فيقول مناق�ساً م�ساألة �لب�سملة يف �ل�سعر: »ال ُيقال �إن �ل�سعر ال يبد�أ 
فيه بالب�سملة؛ الأنها من �لقر�آن، ويجب تنزيه �لقر�آن عن ملب�سة �ل�سعر؛ الأنا نقول: 
�إنَّ �ل�سعر �لذي يجب فيه ذلك هو �ل�سعر �ملذموم �لذي ورد يف مدح غري �مل�ستحق �أو 

ذمه، �أو �أن�سئ يف معنى �لغزل و�لهزل و�لت�سبيب، ونحو ذلك من فنون �ل�سعر.« 
�سر�حة  �ل�ساملي  �ل�سيخ  مبوقف  لنا  يجزم  ال  الأنه  حمرّي؛  ن�ص  �حلقيقة  يف  وهذ� 
و�لهزل،  �لغزل،  وهي  �ملذموم،  �ل�سعر  من  وعدها  ذكرها  �لتي  �ل�سعر  �أغر��ص  من 
�لب�سملة  ذكرها يف معر�ص عدم جو�ز  �إمنا  الأنه  �مل�ستحق؛  لغري  و�ملديح  و�لت�سبيب، 

عليها، وال ي�سرح بتحرميها، �أو كر�هيته لها. 
نقول ذلك الأنَّ �ل�سيخ يف كتابه �لقيم »حتفة �الأعيان« نقل �أبياًتا غزلية من�سوبة ل�سعيد بن 
�الإمام �أحمد بن �سعيد، بل و�سفه باأنه »كان �أديبا لبيبا، معدود� من �أدباء ع�سره. كما �أن 
ا يف هذ� �لكتاب ق�سائد يف �لفخر لل�ساعر �سليمان بن �سليمان  �ل�سيخ �ل�ساملي نقل لنا �أي�سً
ف�ساحته  فيه عن  �أنباأ  �حلما�سي  �لغزيل  �لديو�ن  �ساحب  »هو  باأنه  عنه  وقال  �لنبهاين، 

و�أبان فيه عن بلغته«، بل �إنه �متدح ر�ئيته �لتي مطلعها:
�أللد�ر من �أكناف قّو فعرعر ** فخبت �لنقا، بطن �ل�سفا، فامل�سقِر

وو�سفها بقوله: » وله ر�ئية ذكر فيها مفاخر �أجد�ده تز�حم �ملعلقات �ل�سبع بلغة وتزيد 
عليها عذوبة ور�ساقة«.

وبهذ� �ملوقف �لنقدي �الأدبي �لثاقب لل�سيخ �ل�ساملي وموقفه من ديو�ن �سليمان بن �سليمان 
باملر�أة ومفاتنها على طريقة �جلاهليني  وت�سبيب  �سعره غزل  ديو�ن جل  �لنبهاين، وهو 
�ملعروفة عند  �ل�سعر  ا الأغر��ص  ر�ف�سً يكن  �ل�ساملي مل  �ل�سيخ  �إن  �لقول  �أ�ستطيع  �لعرب، 
�لعرب من فخر، وغزل، ومديح. و�أما ر�أيه �ل�سابق يف كتاب »�ملنهل �ل�سايف« فيمكن حمله 

على حترميه لذكر �لب�سملة على هذه �الأغر��ص، وهو موقف فقهي خا�ص بذلك.
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الهوية مطلب الكرامة وسياسة الضغن
فرانسيس فوكوياما

محمد الشيخ *

َمْن ذا الذي يذكر أنَّ المفكر األمريكي من أصل ياباني فرانسيس فوكوياما ـ صاحب األطروحة الشهيرة والُمثيرة للجدل حول »نهاية 
التاريخ« ـ أتى بالذكر، في أطروحته هذه، ومنذ أزيد من ربع قرن، على اسم الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب، وكان الرجل ال يزل 
آنذاك رجل أعمال طموح إلى تحقيق االعتراف بذاته وبعظمته المتنفجة؟ بل َمْن ذا الذي يذكر أنَّ فوكوياما كان قد جعل من دونالد 
ترامب حينها رمز الرغبة في حيازة االعتراف من داخل عالم سوق االقتصاد ال من سوق السياسة؟ إذا أنت لم تذكر ذلك، فما عليك إال 
كتاب  بقراءة  التصفحية هذه  قراءتك  النظر، فتصل  تستأنف  ثم  يضيع جهدك سدى؛  لن  فال شك  المذكور،  الكتاب  ُتعيد تصفح  أن 

فرانسيس فوكوياما الجديد هذا ـ الهوية: مطلب الكرامة وسياسة الضغن ]الحقد المبني على الحسد[ )2018(. 

وه���ا ه��و ه���ذ� �مل���وؤل���ف �ملُ��ث��ري ل��ل��ج��دل ي��ع��ود �ل��ي��وم ل��ك��ي ين�سم �إىل 
تر�مب  هاجمو�  �ل��ذي��ن  و�لفل�سفة  �ملُفكرين  م��ن  �لعديد  الئحة 
باأ�سد مهاجمة تكون. �أكرث من هذ�، ها هو ُيعلن، يف مقدمة كتابه 
�جلديد، �الإعلن �لغريب �لتايل: »ما كان لهذ� �لكتاب �أن ُيكتب لو 
ما كان دونالد تر�مب �نتخب رئي�ًسا للواليات �ملتحدة �الأمريكية يف 
يقر  �لتاريخ  بنهاية  �ملتنبئ  هو  وها   »!2016 عام  من  نوفمرب  �سهر 
�ل��رت��ب عن  م��ن  �سائر  ه��و  �النتخابات، ومب��ا  بنتيجة  ��ه فوجئ  ب��اأنَّ
�لعامل،  وعلى  �الأمريكية  �ملتحدة  �ل��والي��ات  على  عو�قب  من  ذل��ك 
وقد �سم هذ� �القر�ع �إىل �قر�ع ثاٍن مفاجئ بدوره هو �القر�ع 
�لربيطاين على �الن�سحاب من �الحتاد �الأوربي، لقد ناه�ص تر�مب 
»�ملوؤ�س�سة �لر�سمية«، بعد �أن تربم �لنا�ص مما ي�سميه فوكوياما »حكم 
�القر�ع« �لذي ي�سمح مل�سالح جماعات �ل�سغط باأن تعطل م�سالح 

�لنَّا�ص. 
مع�سلة  تر�مب  مع�سلة  �أنَّ  هو  فوكوياما  فر�ن�سي�ص  عند  و�ل��ذي 
مزدوجة: مع�سلة يف �سيا�سة �لرجل، ومع�سلة يف طبعه. من جهة، 
�أن ت�سر  �الأرج��ح  �لتي من  �لقومية  ة نزعة تر�مب �القت�سادية  ثمَّ
�أك���رث مم��ا تنفع �أول��ئ��ك �ل��ذي��ن ي��وؤي��دون��ه، وتف�سيل ت��ر�م��ب ط��ر�ز 
�ل�سيء  �لدميقر�طيني؛ وهو  �لقوي على حلفائه  �ل�سيا�سي  �لرجل 
�أخ��رى، ما كان من  �لعامل، ومن جهة  ��ستقر�ر  َيِعُد بزعزعة  �لذي 
للواليات  رئي�ساً  غليظ  فظ  كهذ�  �لطباع  �سيئ  رجل  ت�سور  �ملمكن 
�ملتحدة �الأمريكية، رجل يجد فوكوياما �أنه يفتقد �إىل ما ينبغي �أن 
و�لروية  و�مل�سد�قية  �لنز�هة   � �لعظيم  �ل�سيا�سي  �لزعيم  يف  يتوفر 
وخدمة �مل�سلحة �لعامة و�لبو�سلة �الأخلقية �ملوجهة � رجل �أم�سى 

�سحابة عمره يف �لدعاية لنف�سه دعاية فجة. 
�آخ��ذة  عاملية  نزعة  �إمن��ا ميثل  فوكوياما،  عند  ت��ر�م��ب،  �أنَّ  و�حل��ال 
�إىل  �ل�سعبويون  �لزعماء  وي�سعى  �ل�سعبوية.  �لقومية  �لتو�سع:  يف 
�إياهم �النتخابات �لدميقر�طية  �أك�سبتها  ��ستعمال �مل�سروعية �لتي 
�لكارزمائي  �لتو��سل  �سيا�سة  ينهجون  �سلطتهم، وهم  تعزيز  بغاية 
�أقو�ًما. وهم ال  منهم ويق�سون  »�لنَّا�ص« يقربون قوماً  �ملبا�سر مع 
يحبون �ملوؤ�س�سات، ويطمحون �إىل �إحد�ث �خللل يف مو�زين �لقوى 
�لتي حتد من �ل�سلطة �ل�سخ�سية يف دميقر�طية ليرب�لية: �ملحاكم، 

�ملتحزب،  غري  �الإد�ري  �جلهاز  �ملُ�ستقلة،  �الإع��لم  و�سائل  �لت�سريع، 
ويقدم مثاال عن ذلك ببوتني يف رو�سيا، و�أردوغان يف تركيا، و�أوربان 

يف هنغاريا، وكازين�سكي يف بولند�، ودوترتي يف �لفلبني. 
ن�سر  �إىل  �سعت  الأنظمة  كيف  هو:  فوكوياما  ُيحري  �ل��ذي  و�ل�سوؤ�ل 
لتنكفئ  �لقهقرى  ت��ع��ود  �أن  �ل��ع��امل  يف  �لليرب�لية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
�ن�سغااًل  ف��وك��وي��ام��ا  ين�سغل  وه��ك��ذ�  �سيقة؟  ق��وم��ي��ة  ع��ل��ى  ب��دوره��ا 
بتحليل ما كان �سماه �لباحث �ل�سيا�سي الري د�مين منذ �أزيد من 
ا �إذ� كان هذ�  عقد من �لزمن »تر�جع �لدميقر�طية«. ويت�ساءل عمَّ
�لر�جع �ل�سائد �ليوم �سوف يتحول �إىل �أزمة �ست�سكل منعطًفا نحو 
طر�ز �آخر من �لنظام �ل�سيا�سي؟ �أم �أنَّ �الأمر ال يعدو �أن يكون رجة 
ت�ستعيد  ما  �سرعان  ثم  �لبور�سة،  ت�سيب  �لتي  تلك  ت�سبه  خفيفة 

�لدميقر�طية عافيتها؟ 
�ملع�سلة،  �لكتاب منطلقه من تلك �حلادثة، ويغو�ص يف هذه  يجد 
ويف ما يبدو �أنه مر�جعة فوكوياما الأطروحته حول »نهاية �لتاريخ«، 
عام  �أو����س��ط  �لتاريخ؟«  »نهاية  بحثه  ن�سر  �أن  له  �سبق  باأنَّه  يذكرنا 
�لتاريخ وخامتة  »نهاية  كتاب  �إىل  ط��وره  �ل��ذي  �لبحث  وهو   ،1989
ه  �لب�سر«، و�لذي ن�سره عام 1992، و�أن �ل�سوؤ�ل �لذي لطاملا كان يوجَّ
�أطروحته؛ مبا يف  �أو ذ�ك قد فند  �إذ� كان هذ� �حل��دث  �إليه هو ما 

ذلك حدث �نتخاب تر�مب وموجة �نت�سار �ل�سعبوية. 
ا بنيت على �سوء فهم.  ويرد على ذلك باأنَّ معظم هذه �النتقاد�ت �إمنِّ
ذلك �أنه كان قد ��ستعمل لفظ »�لتاريخ« باملعنى �لهيجلي-�ملارك�سي؛ 
�أي مبعنى مروية تطور موؤ�س�سات �الإن�سان على �ملدى �لبعيد، و�لتي 
مُيكن �أن ت�سمى طور� »منو�« وطور� »حتديثا«. �أما كلمة »�لنهاية«، 
فما ��ستعملها قط مبعنى »نهاية �الأمر وختامه« و�إمنا مبعنى »ماآله« 
و«غايته« �أو »بغيته«. و�إذ� كان مارك�ص قد �أوحى باأنَّ غاية �لب�سرية 
�ل�سنف  من  فا�سلة  مدينة  �ساكلة  على  �خلتامي  حتققها  تتحقق 
�ل�سيوعي، فاإنَّ فوكوياما �نت�سر للن�سخة �لهيجلية �لتي تقول باأن 
�لتطور �أو �لنمو ينتهي �إىل دولة ليرب�لية مرتبطة باقت�ساد �ل�سوق 

� وهي �لن�سخة عن خامتة �لتاريخ �لتي بدت �أكرث م�سد�قية.
�أن   � �إق���ر�ر عجيب م��ن �ل��رج��ل  � وه��ذ�  �أنَّ ه��ذ� �الأم���ر ال يعني  على 
نظرته مل تتغري على مر �ل�سنني، وهو يدعونا �إىل �أن نلقي نظرة 

�أ�سل �لنظام �ل�سيا�سي )2011(  على كتابيه �للحقني الأطروحته: 
ُيعد�ن  �لذين   �  )2014( �ل�سيا�سي  و�النحطاط  �ل�سيا�سي  و�لنظام 
�لب�سر«. وعنده  �لتاريخ وخامتة  »نهاية  حماولة منه الإع��ادة كتابة 
�أن �لتعديلني �للذين حدثا هما: 1- �سعوبة تطوير دولة حديثة ال 
يطغى عليها �لطابع �ل�سخ�سي � �الأوتوقر�طي. 2- �إمكان �نحطاط 

دميقر�طية ليرب�لية حديثة �أو عودتها �إىل �خللف. 
ويرى فوكوياما �أن نقاده تنا�سو� �أمر�ً مهًما: لقد تنا�سو� �أن �ملقالة 
نهاية  يف  ��ستفهام  علمة  حتمل  كانت   � �الأط��روح��ة  �أ�سل   � �الأوىل 
عنو�نها � »نهاية �لتاريخ؟« � كما �أنهم مل يقر�أو� �لف�سول �خلتامية 
من كتاب »نهاية �لتاريخ وخامتة �لب�سر« �لذي ركز كثري� على فكرة 
�أنه  �ملو�سعني مًعا يذكرنا فوكوياما  نيت�سه. ويف  �إن�سان« عند  »�آخر 
تختفيا  �أن  تو�سكا  �لديانة  وال  �لقومية  ال  �أن��ه  على  �سدد  ق��د  ك��ان 
لي�ستا  وه��م��ا  �ل��ع��امل،  �سيا�سة  يف  فاعلتان  ق��وت��ان  �إن��ه��م��ا  حيث  م��ن 
نهائياً  �لغربية مل حتل  �لدميقر�طيات  الأن  ذل��ك،  و�سك فعل  على 
�ملتعط�ص  �لب�سرية  �لنف�ص  �أي ذلك �جلزء من  »�لتيمو�ص«؛  م�سكلة 
�إىل �العر�ف و�إىل �لكر�مة، وق�سميه: �لق�سم �لر�غب يف �الحر�م 
�أن يحوز  �ل��ر�غ��ب يف  و�لق�سم  �ل��ن��ا���ص،  بقية  م��ع  م�����س��او�ة  ك��اأ���س��ا���ص 

�الإن�سان �العر�ف باأنه �الأعظم و�الأقوى و�الأعلى. 
�حلديثة  �لدميقر�طيات  �أنَّ  �حل��ال  �الأول،  �لق�سم  يخ�ص  ما  ففي 
�ملت�ساوي،  �الح���ر�م  من  �أدن��ى  درج��ة  و��سعا  توفري�  وتوفر  تعد  �إذ 
�ملتج�سد يف �حلقوق �لفردية، و�سيادة �لقانون، و�حلق يف �لت�سويت، 
�ملمار�سة  يف  �لنا�ص،  يكون  �أن  ه��و  فيها  م�سمون  غ��ري  يعد  م��ا  ف���اإنَّ 
�لفعلية، قد نالو� �الحر�م على وجه �مل�ساو�ة، ال�سيما منهم �أع�ساء 
جماعات ذ�ت تاريخ من �لتهمي�ص. ُهَو ذ� ما ف�سلت �لدميقر�طيات 
ا: بلد�ن باأكملها ميكن  �لغربية يف حتقيقه، وهو ذ� منبع �لد�ء �أي�سً
قومية  نزعة  فتبدي  �مل�ستحق،  �الح���ر�م  تنال  ال  باأنها  ت�سعر  �أن 
�ملوؤمنون  �أن يحمل على فعل ذلك  ��ستعد�ئية عدو�نية. كما ميكن 
فاإن  ثمة،  وم��ن  عليهم،  �أنكر  قد  دينهم  �أن  ي�سعرون  قد  �ملتدينون 
قيادة  يف  ت�ستمر  �أن  ميكن  ب��االح��ر�م  �مل���رء  يحظى  �أن  يف  �لرغبة 
مطالب �العر�ف على �سبيل �مل�ساو�ة، و�لتي هي مطالب يبدو �أنه 

ال ميكن �إر�ساوؤها �الإر�ساء �لنهائي �لتام. 
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ويف ما يخ�ص �لق�سم �لثاين، فاإن �مل�سكلة �الأخرى هي م�سكلة �لرغبة 
�لدميقر�طيات  �أن  �إذ� حق  �أن��ه  ذل��ك  بعظمته،  للمرء  �الع��ر�ف  يف 
�ل�سنو�ت  �أق��ل يف  )بدرجة  و�الزده���ار  �ل�سلم  وف��رت  قد  �لليرب�لية 
�إن�سان  �الأخ��رية(، فاإن �ملجتمعات �لرثية �الآمنة �أم�ست جمال حياة 
�ملتع  �أوق��ات��ه��م يف  ي��زج��ون  �أن��ا���ص  �أم���ام  بتنا  �الأخ����ري، بحيث  نيت�سه 
�ال�ستهلكية، بل �سيء ميلأ �أفئدتهم، بل �عتقاد وال �سعوذة، كما 
ون من  يقول نيت�سه، ال �أهد�ف لهم وال ُمُثل ي�سعون �إليها �أو ُي�سحُّ
لن ير�سى   � �لتحقيق  لها على  �ساأن  � وال  �ساأنها  �أجلها. وحياة هذ� 
�ال�ستثناء:  �أن تزهر يف  �ال�ستعظام  �ساأن رغبة  �أح��د. ومن  �أي  عنها 
فاإذ� باملرء يريد �الإقد�م على خماطر�ت كربى، و�لدخول يف معارك 
هذ�  كل  الأنَّ  و��سعة؛  وفرقعات  �آث��ار  �إح���د�ث  عن  و�لبحث  �سخمة، 
�الآخرين.  �أعلى من  باأنها  للذ�ت  �الع��ر�ف  �إىل حت�سيل  به  ي��وؤدي 
�أثمرت هذه �لرغبة عن زعيم  �لتاريخ  �أط��و�ر  �أن��ه يف بع�ص  و�حل��ق 
�أحايني  �أو مانديل، لكن يف  �أو ت�سر�سل  بطل، على �ساكلة لينكولن 
�أخرى �أجنبت طغاة، �ساأن قي�سر �أو هتلر �أو ماو، قادو� جمتمعاتهم 
�إىل �لديكتاتورية و�إىل �لكارثة، و�حلال �أنه ما �أن توجد هذه �لنزعة 
كله،  �لتجاوز  جت��اوزه��ا  ميكن  ال  حتى  �ملجتمعات،  م��ن  جمتمع  يف 

و�إمنا ق�سارى ما ُيقدر عليها معها �أن يتم تقييدها وتلطيفها. 
ويذكرنا فوكوياما مرة �أخرى باأنَّ �مل�ساألة �لتي كان قد طرحها يف 
�لف�سل �الأخري من كتابه عن »نهاية �لتاريخ« متثلت يف �لت�ساوؤل عما 
باقت�ساد  �ملرتبط  �لليرب�لية �حلديث،  �لدميقر�طية  نظام  كان  �إذ� 
لهم  ُيعرف  �أن  يف  للر�غبني  وخم��ارج  منافذ  يوفر  �سوف  �ل�سوق، 
بذو�تهم وبتفوقهم، وكان قد �أ�سار يف عام 1992 باأنه ميكن القت�ساد 
�ل�سوق �أن يوفر ذلك، �إذ من �ساأن رجل �أعمال �أن ي�سري ثرياً ثر�ء 
�أ�سار،  فاح�ساً، و�أن ي�سارك يف �لوقت نف�سه يف �الزده��ار �لعام. وهنا 
عجيب  ف��ردي  لطموح  مثااًل  باعتباره  تر�مب  دونالد  �إىل  بالفعل، 
يرغب يف نيل �العر�ف وقد �رتبط بعامل �لتجارة و�الأعمال. وما 
�أدن��ى ظ��ن، بعد  ي���ر�وده حتى  ك��ان فوكوياما، وه��و يخط ما خطه، 
ه��ذ� لن ير�سى  �الأع��م��ال  �أنَّ رج��ل  �سنة، يف  م�سي خم�ص وع�سرين 
بالنجاح يف �الأعمال وبال�سهرة، و�إمنا �سوف يلج �إىل عامل �ل�سيا�سة، 
�أنَّ هذ�  �أن فوكوياما ال يرى  لبلده، على  بل و�سوف ينتخب رئي�ساً 
�حلدث يعار�ص �حلجة �لعامة �لتي د�فع عنها: �أجل لقد ُوجد دوًما 
�إىل  �ل��ذي ق��ادو� جمتمعاتهم   � � قي�سر وهتلر وب��ريون  مثل ه��وؤالء 
لكي  ه��وؤالء،  �ساأن  �أنَّ من  هو  هنا،  �أن جديد حتليله،  على  �لتهلكة، 
�لذين  �لنا�ص  �سغائن  ي�ستثمرو�  �أن  �الأم��ام،  �إىل  باأنف�سهم  يدفعو� 
ي�سعرون �أن �أمتهم �أو ديانتهم �أو طريقة عي�سهم مل يتم �حر�مها، 
وهنا يلتقي �لنزوع �إىل �أن يتم �العر�ف للمرء بتفوقه بنزوع �ملرء 

�إىل حيازة �حر�م �لغري. 
ويف هذ� �لكتاب يوؤوب فوكوياما �إىل �ملو��سيع �لتي كان قد ��ست�سكلها 
عام 1992: �لتيمو�ص، �العر�ف، �لكر�مة، �لهوية، �لهجرة، �لقومية، 
�لدين، �لثقافة، ويرى �أن �ملفهوم �لناظم ملعظم ما يجري يف عامل 
جماعة  �أو  معني  الإن�����س��ان  ُي��ع��رف  �أن  مطلب  ه��و  �ل��ي��وم  �ل�سيا�سة 
بهويته، وما كانت �لهوية هنا مق�سورة على �لهوية �ل�سيا�سية، كما 
�لبي�ساء، و�إمنا  �لقومية  �أو ما تثريه  متار�ص يف باحات �جلامعات، 
�أم�سى مطلب �لهوية ينت�سر لي�سمل ظو�هر �أو�سع، مثل بزوغ مو�سة 
�لقومية �لقدمية و�الإ�سلم �ل�سيا�سي ... ومعظم ما يبدو ظاهرياً 
�إمن��ا يجد ج���ذوره يف طلب  �أن��ه حم��رك وحم��ر���ص �قت�سادي،  على 

�لو�سائل  باعتماد  �إر���س��اوؤه  يتم  �أن  ثمة ال ميكن  وم��ن  �الع���ر�ف؛ 
�ل�سعبوية  و�قع  �أم��ام  نفهمه ونحن  �أن  ينبغي  ما  �القت�سادية. هذ� 
�ليوم. ويذكرنا فوكوياما باأنَّه ح�سب ما كان قد ذهب �إليه هيجل، 
فاإن ما قاد �لتاريخ �إمنا هو �ملعركة من �أجل �نتز�ع �العر�ف، وقد 
ذهب �لفيل�سوف �الأملاين �إىل �أن �حلل �لعقلين �لوحيد للرغبة يف 
�العر�ف هو �العر�ف �لكوين �ل�سامل، حيث يتم �العر�ف لكل 
�إن�سان �إن�سان بكر�مته، لكن هذ� �العر�ف �ل�سمويل �لكوين، �أم�ست 
�ليوم تتحد�ه �أ�سكال جزئية من �العر�ف مبينة على �الأمة و�لدين 
�أن��ا���ص يريدون  �أو طلب �الع���ر�ف من  و�ل��ن��وع،  و�لطائفة و�ل��ع��رق 
�لهوية، يف  �سيا�سة  ب��زوغ  ك��ان  ثمة،  وم��ن  بالتفوق،  لهم  يعرف  �أن 
�لتي  �لكربى  �لتهديد�ت  �أحد  �حلديثة،  �لليرب�لية  �لدميقر�طية 
تو�جهها هذه �لدميقر�طية، و�أطروحة فوكوياما �الأ�سا�سية يف هذ� 
�لكتاب �أنَّه ما مل َنُعد �إىل مزيد فهم كوين لكر�مة �الإن�سان، وبقينا 
مت�سبثني ب�سيا�سة �لهوية، فاإننا نحكم على �أنف�سنا باأن نبقى �سجناء 

نز�عات مو�سولة ال تفر و�سر�عات ال تكل. 
و�إذن، يحمل فوكوياما جزء� من �مل�سوؤولية يف ما حدث �إىل �ملبالغات 
�لتي طالت �سيا�سة �لهوية؛ �أي �إىل تلك �ل�سيا�سة �لد�ئرة على مطلب 
�أكرث مما يتعلق �الأم��ر مبطلب  �الأف��ر�د و�جلماعات بهويات ثابتة، 
�ل�سيا�سيني  �لفاعلني  �أن  وُيلحظ  �قت�سادية،   ، �جتماعية  منزلة 
�سيا�سة  ب��دل  �لهوية  �سيا�سة  ب��دو  يف  �ساهمو�  ق��د   � وميينا  ي�سار�   �
�لعد�لة �لتوزيعية. لقد �أم�سى �لي�سار يركز �أقل �سيء على �مل�ساو�ة 
�القت�سادية، باملعنى �لو��سع، و�أ�سبح، بالبدل من ذلك، ي�سدد �أكرث 
�لتي باتت تدرك  �سيء على م�سالح مروحة و��سعة من �جلماعات 
�إىل  �الجتماعية  �ملطالب  ��ستحالت  �أن  فكان  تهمي�سها،  قد متَّ  �أنها 
نف�سه  تعريف  يعيد  �ليمني  �أم�سى  بينما  ه��ذ�  هوياتية؛  مطالب 
بنزعة قومية، باحًثا عن حماية �لهويات �لقومية �لتقليدية، و�لتي 
غالباً ما يربطها �سر�حة بالعرق و�جلن�ص و�لدين، وتكمن م�سكلة 
�لي�سار �ملعا�سر يف تبنيه للأ�سكال �خلا�سة للهوية و�لتي �سار يختار 
�أن ُيلَتفت �إليها �أكرث من غريها، وذلك بدل �أن يتبنى �لي�سار مطالب 
�أ�سكال ت�سامن حول جتمعات كربى، غري هوياتية، �ساأن »�لطبقة 
�لعاملة، مثل، �أو �أولئك »�مل�ستغلني �قت�ساديا«. وها هو، بالبدل من 

ذلك، يركز على جماعات حم�سورة �أكرث فاأكرث، ومهم�سة بتهمي�ص 
خا�ص، وبالن�سبة �إىل بع�ص �لتقدميني، فاإن �سيا�سة �لهوية �سارت 
تلعب دور منتوج بديل رخي�ص �لثمن ينتجه كل فكر جدي ي�سعى 
ويحل  �لدميقر�طيات،  �أغلب  عّمر ثلثة عقود، يف  ن��زوع  قلب  �إىل 
�أنَّ هذ�  و�حلال  و�الجتماعية،  �القت�سادية  �لتمييز�ت  �أ�سكال  حمل 
�خلطاب يجد �سدى له يف خطاب �ليمني حول �ملو�طنني �ملن�سيني 
�أن �النغلق يف و�سع  وحول �لنخب �ملحتَقرة. وينبه فوكوياما �إىل 
�سيئاً على م�سكلة تزعزع  هوياتي منكم�ص على نف�سه ي�سكل جو�باً 
تلك  �ل��غ��رب��ي��ة،  �ل��ب��ل��د�ن  و�ل�سعبية يف  �ل��و���س��ط��ى  �ل��ط��ب��ق��ات  و���س��ع 
�لطبقات �لتي �أم�ست ت�سعر باأنها مهددة بفقد�ن موقعها � وهي �لتي 
لعبت دور� كبري� يف �نت�سار تر�مب �أو يف خروج بريطانيا من �الحتاد 
��ه يتمثل يف  �أم���ا �ل��ب��دي��ل �ل���ذي يقرحه ف��وك��وي��ام��ا، ف��اإنِّ �الأورب�����ي. 
�ال�ستعا�سة عن �سيا�سة �لهوية باإعادة تعريف �لهوية �لقومية على 
 � �ملو�طنة و�الندماج و�ل�سيا�سات �الجتماعية �لطموحة  �أ�سا�ص من 
�إىل »�سدفة  �نفتاًحا، وال ترتهن فقط  �أك��رث  للهوية  روؤي��ة  �إذن  هي 

�لوالدة«. 
كثرًي� ما رف�ص �لفل�سفة �لتنبوؤ، مف�سلني »نرث �لو�قع« على »�سجع 
�لكهان«: كان هيجل يرف�ص �أن يتنباأ بامل�ستقبل، وكان هايدجر يفعل 
�ل�سيء نف�سه. لكن هذ� ما منع هيجل من �أن يغمز �إىل نهاية �لفن 
وبلوغ �لتاريخ �لب�سري مد�ه، وما منع هايدجر � وهو �لذي تويف عام 
1976 و�لثورة �جلينية غري قائمة بعد � من �لقول باأنَّه �سوف ياأتي 
ينتهي   � �لت�سنيع  ع��زة  �أخذته  وق��د   � �لدهر  �الإن�سان حني من  على 
با�ستن�ساخ  �لنبوءة  ي�سبه  يكاد  فيما  بنف�سه،  نف�سه  ي�سنع  �أن  �إىل  به 
�لب�سر. هذ� ف�سًل عن نبوءة نيت�سه باالإن�سان �الأعلى وبالفل�سفة 
�جلدد و«بفلحة �الإن�سان« كما تفلح �لباقلء، على �أن هذ� و�أولئك 
فوكوياما  �أم���ا  تف�سل،  �أو  تتحقق  نبوء�تهم  ي���رو�  حتى  ع��ا���س��و�  م��ا 
فلرمبا كان من حظه �لعاثر �أنه عا�ص حتى بد�أ يرى ذلك، ولئن كان 
در��سي مو�سة فل�سفة جديدة«،  ق��ال: »يف كل مو�سم  دو ميزيل قد 
فلرمبا يحق لنا �أن نقول على �إثره: »يف كل عقد من �لزمن نبوءة 

جديدة«. 
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ورثة ماو: االقتصاد والمجتمع والسياسة في 
عهد الرئيس شي جين بينج.. إليغناسيو موزو

ين عناية * عزالدِّ

ُيَحاول ِكتاب »َوَرثة ماو« اإلجابَة عن سؤال محوري؛ وهو: َكيف نفهم نهضة الصين االقتصادية اليوم؟ حيث يسّلط الكتاب الضوء باألساس 
تاريخ  الثالثين سنة األخيرة من  إيغناسيو موزو  ع اإليطالي  المعاصر. وبوضوح ودقة، يتتبَّ تاريخ الصين  الثالثة األخيرة من  العقود  على 
نته من إصالحات اقتصادية جوهرية، وهي فترة ما بعد الزعيم ماو تسي تونج التي جعلت من الصين في عهد شي  الصين، وما تضمَّ
التناقصات على المستويين االجتماعي والسياسي. صحيح ما تعيشه الصين في  جين بينج قوة اقتصادية، وإن تخّللتها جملة من 
الوقت الحالي من نهضة، وما تشهده من تمّدد لنفوذها االقتصادي، يعودان إلى ما هو أبعد من تلك الفترة، ولكن المؤلف اإليطالي 
إيغناسيو موزو ُيحاول أن يسلِّط الضوء على فترة محورية وراء النهضة االقتصادية. وللذكر، مؤلّف الكتاب إيغناسيو موزو هو أستاذ 
االقتصاد السياسي في جامعة كافوسكاري في البندقية، وهو عضو الهيئة الُعليا للبنك المركزي اإليطالي، وأحد المنتسبين ألكاديمية 
لنشييه المرموقة في إيطاليا. ألَّف جملة من األعمال المتعّلقة باالقتصاد، ومن إصداراته في السنوات األخيرة »الصين المعاصرة« )2011(، 

ْين العمومي” )2012(. و«الدَّ

ف�سول،  �سّتة  �إىل  كتابه  م���وزو  �إيغنا�سيو  �الأ���س��ت��اذ  ُي����وّزع 
حو�سلة  مبثابة  بخامتة  وي�سفعها  مب��ق��دم��ة،  ي�ستهّلها 
و��ست�سر�ف. يحاول �لكاتب �أن ُيربز منذ م�ستهل كتابه �أن 
�لنه�سة �ل�سينية �حلالية ما كانت لتتحّقق لوال �خلم�ص 
ميَّزت  �لتي  �القت�سادية  �الإ�سلحات  من  �سنة  وثلثني 
�لف�سل  ع��اجل��ه  م��ا  ت���وجن، وه��و  ت�سي  م��او  م��ا بعد  حقبة 
�الأول من �لكتاب و�سعى يف �لتطرق �إىل تفا�سيله. يف حني 
�حل��ايل  �لرئي�ص  �سخ�سية  عند  �ل��ث��اين  �لف�سل  يتوّقف 
�أي�����س��ا من�سب  ي��ت��وىل  �ل���ذي  ���س��ن��ة(،  بينج )65  �سي ج��ني 
جني  �سي  ح�سور  يتناول  ثم  �ل�سيوعي.  �حل��زب  �سكرتري 
ف�سل  �ل�سيني،  �ملوؤ�س�ساتي  �ل�سيا�سي  �لنظام  د�خل  بينج 
عن م�ساعي �لرجل ملكافحة �لف�ساد، وال يغفل �لكتاب عن 
تو�سيح روؤيته �الأيديولوجية، مع متابعة دوره يف �حلزب 

وخا�سيات م�سروعه �جليو�سيا�سي.
�لتحوالت  �لكاتب  ُيعالج  �لكتاب،  �لثالث من  �لف�سل  ويف 
���س��ي ج��ني بينج،  �ل�����س��ني يف ع��ه��د  �ق��ت�����س��اد  �ل��ت��ي �سهدها 
ويحاول �أن ي�سلِّط �ل�سوء على �لظاهر و�خلفي يف م�سار 
�لتطور، من خلل عر�ص �لعلقة �لر�بطة بني مقت�سيات 
�سيا�سة �ل�سوق و�سيا�سة �لدولة د�خل �ل�سياق �ل�سيني. ويف 
�لرئي�ص  تو�جه  �لتي  �لتحديات  يناق�ص  �ل��ر�ب��ع،  �لف�سل 
�الخ��ت��لل يف  �إىل مظاهر  �ل��ت��ط��رق  م��ع  بينج،  ج��ني  �سي 
�لف�سل  �أما  و�لبيئي.  �الجتماعي  �مل�ستويني  على  �ل�سني 
�خل��ام�����ص، ف��ريك��ز يف حت��ل��ي��ل خم��اط��ر ع���دم �ال���س��ت��ق��ر�ر 
�إ�سلح  �سيما خماطر  ال  �ل�سيني،  �القت�ساد  تتهّدد  �لتي 
�أخ����ري -�لف�سل  ف�����س��ل  و�مل�����ايل. ويف  �ل��ب��ن��ك��ي  �ل��ن��ظ��ام��ني 
�ل�ساد�ص- ين�سغل �لكاتب بتقدمي نظرة �ساملة عن �لدور 

�ل�سيني على نطاق عاملي، كما يتوقف �إيغنا�سيو موزو عند 
وعود �لطرح �ل�سيني ب�ساأن طريق �حلرير �جلديد، كما 
يعالج هذ� �لف�سل �لثقل �ملتز�يد لل�ستثمار�ت يف �لعامل 
علقة  على  ذلك  و�أث��ر  �ل�سينية،  �لُعملة  عوملة  وم�ساعي 
ه��ذ�  يف  �مل���وؤّل���ف  يغفل  وال  �ل��ع��امل.  دول  مبختلف  �ل��ب��ل��د 
�آ�سيا  ب��دول  �ملتينة  �ل�سني  علقات  عن  �حلديث  �لف�سل 
وباخل�سو�ص طبيعة علقتها بالواليات �ملتحدة و�أوروبا.

حازمة  �إ�سلحات  نتاَج  �ل�سني  �قت�ساد  حت��ول  ج��اء  لقد 
)�أو�خ���ر  بينج  �سياو  دي��ن��غ  م��ع  �أوىل  مرحلة  يف  �نطلقت 
�ل�سبعينيات ومطلع �لثمانينيات(؛ وذلك عقب رحيل ماو. 
د�خل  حموريا  موقعا  بتوّليه  نافذ�  بينج  �سياو  دينغ  كان 
�ل��رج��ل، �سعد زه���او زيانغ  ن��ف��وذ  ن��ظ��ام �حل���زب. وبف�سل 
لتويل رئا�سة �حلكومة وعربه ��ستطاع �أن ميّرر �إ�سلحات 
بل  �ل�سناعة،  نحو  ر�أ�سا  تتوّجه  مل  جوهرية،  �قت�سادية 
��ستهدفت �لزر�عة يف مرحلة �أوىل، وهو ما �سمح بنوع من 
حرية �ل�سوق �ملر�َقبة من ِقبل �لدولة، وما خلق موؤ�س�سات 
مو�زية )موؤ�س�سات �ملدن و�لقرى( و�سملت قطاعات �أخرى 
�ل�سيني.  �الق��ت�����س��اد  ع��ل��ى  �أدخ��ل��ت ح��رك��ة مهمة  ق��ري��ب��ة، 
�الإ���س��لح��ات  م��ن ح��زم��ة  �لثانية  �ملرحلة  يف ح��ني ج���اءت 
�الألفية  ومطلع  �لثانية  �الألفية  )�أو�خ��ر  زميني  جان  مع 
�لثالثة(، و�سملت �إعادة تاأهيل �ملوؤ�س�سات �لرئي�سة للدولة، 
�لتي  �لفرة  وهي  �ل�سيني.  للقت�ساد  �الأ�سا�ص  �ملحرك 
�سهدت يف �لغرب �آماال بتحول �ل�سني �إىل �قت�ساد �ل�سوق، 
للغرب.  م��رَت��ه��ن  ن��ظ��ام  خلق  �إىل  �حلقيقة  يف  ه��دف  مب��ا 
هو  �لرئي�ص  مع  �الإ�سلحات  من  �لثالثة  �ملرحلة  وكانت 
كوكبة  ظهور  معه  تو��سل  �ل��ذي   ،)2012-2003( جينتاو 

وفاعلني  نا�سطني  غ��دو�  �ل�سينيني،  �الأع��م��ال  رج��ال  من 
يتنكرو� لهيمنة موؤ�س�سات  على نطاق عاملي، مع ذلك مل 

�لدولة على �لقطاعات �الإ�سر�تيجية.
ويف �ل���ت���اري���خ �ل����ر�ه����ن، ي��ح��وز �ق��ت�����س��اد �ل�����س��ني م��رت��ب��ة 
متقدمة على م�ستوى عاملي؛ حيث جند مائة �سركة من 
جملة خم�سمائة �سركة عاملية كربى هي �سركات �سينية، 
ناهيك عن تخطي �لناجت �ملحلي �الإجمايل لل�سني �لناجت 
�ل��دول  �سمن  �ل�سني  ت�سنيف  ي�سعب  و�إن  �الأم��ري��ك��ي، 
دون  �ل�سيني  للفرد  �ل��ق��وم��ي  �ل��ن��اجت  ي���ز�ل  ف��ل  �لغنية. 
�لفرد  ن��اجت  رب��ع  ي�ساوي  ما  وه��و  �لعاملي،  �ملعدل  م�ستوى 
و�القت�ساد  �ملجتمع  يو��سل  ه��ذ�  مع  تقريبا.  �الأمريكي 
�ل�سينيان �لتحول بن�سق مت�سارع، وب�سكل لي�ص له نظري 
يف تاريخ �القت�ساد �لعاملي �ل�سابق: فنحن �أمام م�سهد بلد 
يعي�ص تطور� مطرد� من حيث لعب دور نافذ على نطاق 
عاملي، وتتوىل زمام �أمره قيادة تت�سابه من عديد �الأوجه 
�لتاأثري  حيث  من  ت��وجن  ت�سي  مل��او  �لتاريخية  �لقيادة  مع 

و�لكاريزما و�ل�سلطة.
�أن عقود� من  �إيغنا�سيو م��وزو-  �أن نعي -كما يقول  ال بد 
�سّق م�سار ثوري  �إىل  �ملعاناة و�خل�سوع قد دفعت �ل�سني 
�الآخ��ري��ن.  �لعامليني  �ملناف�سني  كافة  ع��ن  ومتميز  �أ�سيل 
فانطلقا من �إ�سلحات د�نغ �سنة 1978، وبرغم خمتلف 
م�سار  �ل�سني  د�ّسنت  �حلا�سلة،  و�لتناق�سات  �مل�ساعب 
على  �نفتاح  معامل  خلله  من  ر�سمت  �قت�ساديا  حتديث 
�الأ�سو�ق �لعاملية، وخا�ست م�سار تطور علميا وتقنيا، وهي 
�ليوم جتابه مقت�سيات �لعوملة ب�سكل عملي دون �أن تهجر 
مّت  فقد  لها.  تتنكر  �أو  �ل��ث��ورة  عليها  قامت  �لتي  �مل��ب��ادئ 
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�لتو�جه خلل تلك �لرحلة مع م�ساعب جمة، يف بلد يُعّد 
�سكانه ُخم�ص �لب�سرية، وبحوزته �سبعة باملئة من �الأر��سي 
�أول��ي��ة  ومب���و�د  �ل��ع��امل،  م�ستوى  على  ل��ل��زر�ع��ة  �ل�ساحلة 
م�سار�  �لبلد  ي�سق  ذل��ك  م��ع  حم���دودة،  للطاقة  وم�سادر 

نحو �لتطور بُخطى ثابتة.
�أمر ُمهم يف خ�سم هذ�  �إىل  �لكاتب عن �الإ�سارة  ال يغفل 
�لتحليل، وهو �أنَّ �لتطور �ملت�سارع على م�ستوى �قت�سادي 
�ن��ف��ت��اح  ي�سحبه  وال  ���س��ي��ا���س��ي  ي�����س��ري مب�����و�ز�ة حت���ول  ال 
دميقر�طي، بل ي�سهد �لبلد ثباتا يف ذلك �جلانب، حيث ال 
و�لتوجيه  �لت�سيري  بزمام  �ل�سيوعي مي�سك  �حلزب  يز�ل 
جل����ّل �ل��ق��ط��اع��ات �حل���ي���وي���ة. �إذ ل��ط��امل��ا ذه����ب �مل��ح��ل��ل��ون 
�لتطور  �أنَّ  �إىل  �لغربيني منهم-  �سيما  �القت�ساديون -ال 
�لتنموي و�النخر�ط يف دورة �القت�ساد �لعاملي �سيدفعان 
�آجل �أم عاجل نحو حتّول ليرب�يل دميقر�طي على غر�ر 
�قت�ساد  ب��اأن  قناعة  �لت�سور  ذل��ك  �أْم��ل��ت  �لغربي.  �لنمط 
�سيا�سي  نظام  م��ع  ي��ت��لءم  ال  م�ستوياته  �أع��ل��ى  يف  �ل�سوق 
يز�ل  ال  فالبلد  �ل�سني.  يف  �ل�سائد  �ل�سكل  وهو  مركزي، 
منخرط  مليون  ثمانني  فيه  وجند  مهيمن،  حزب  رهني 
يف �حل�����زب �ل�����س��ي��وع��ي. ك��م��ا ت��ب��ق��ى �حل��ك��وم��ة و�جل��ي�����ص 
و�القت�ساد و�الإعلم و�إد�رة ت�سيري �ملحافظات و�قعة حتت 

رقابة �ملوؤ�س�سة �حلزبية.
�لقطاعات،  ك��اف��ة  يف  وح��ج��م��ه،  �ل��ت��ط��ور  ن�سق  �أذه���ل  لقد 
�أي�سا.  �حلليفة  �ل��دول  بل  �لغرمية فح�سب  �ل��دول  لي�ص 
بلوغ  بق�سد   »2025 »م�سروع  �ل�سني  �إر���س��اء  خ��لل  وم��ن 
م�����س��ت��وي��ات م���ن �ل��ت��ق��ن��ي��ة �مل��ت��ط��ورة ت�����س��اه��ي �مل�����س��ت��وي��ات 
يف  حثيثة  عمليات  من  تخو�سه  وم��ا  وتناف�سها،  �لغربية 
�لبحث �لعلمي الأجل بلوغ �لريادة يف �الأجهزة �حلا�سوبية 
ويف  و�لبيوتكنولوجيا،  �ال�سطناعي  �لذكاء  ويف  �لر�قية، 
�لعملقة  تلك �خلطى  �ملتقدمة، جلبت  �الت�ساالت  ُنظم 
�لواليات  وحتديد�  نف�سه،  �الآن  يف  وع��د�ءه  �لغرب  �نتباه 
�ملتحدة �الأمريكية، وهو ما ظهرت موؤ�ّسر�ته يف خطابات 
ما  ع��ادة  �إذ  بال�سني.  �ملعنية  وتغريد�ته  تر�مب  �لرئي�ص 
متعّللة  �ل�سنَي،  �لر�أ�سماليُة  �لغربيُة  �لتوجهات  تنتقد 
ف�سل عن  �الإن�سان،  وت��رّدي حقوق  �لدميقر�طية  بغياب 
يف  �جتماعي،  م�ستوى  على  �لد�خلي  �النحطاط  تهويل 
ما  وهو  �ل�سينية.  �لنه�سة  جاذبية  من  للتهوين  م�سعى 
ال يف�سح عن �سورة و�قعية ومو�سوعية للتحوالت �لتي 
�الأ�سبق  �الإي��ط��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�ص  يقول  �لبلد.  ي�سهدها 
مطلع  يف  مقاال  كتبُت  �القت�ساد:  و�أ�ستاذ  ب��رودي  رومانو 
�أنَّ  فيه  �سرحت  باأربعني«؛  »�لو�حدة  بعنو�ن  �لت�سعينيات 
�أجر �ساعة �لعمل وتكاليفها يف �إيطاليا �أعلى �أربعني مرة 
مما عليه �ساعة �لعمل يف �ل�سني. �الآن، لو �أعدُت �سياغة 
يك�سف  ما  وهو  بثلثة«،  ب�«�لو�حدة  لعنونته  �ملقال  ذلك 
�الجتماعي  �لن�سيج  د�خ���ل  �حلا�سل  �لتحول  حجم  ع��ن 
�ل�سيني، ومبا يف�سح عن م�سار حثيث يعي�سه �لبلد على 

م�ستوى ك�سب �حلقوق �الجتماعية �أي�سا. نحن �أمام بلد 
بد�أ ي�سحبه  �قت�سادي،  ي�سهد منو� مطرد� على م�ستوى 

باملثل تطور على م�ستوى �جتماعي.
�ل��ع��لق��ات  �إ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أنَّ  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ُي�����س��ري م��وؤل��ف 
من  ومتد�خلة،  و��سعة  �قت�سادي  م�ستوى  على  �ل�سينية 
بلد�ن  �لتي ت�سم  و�ح��د  ز�ئ��د  �ل�ستة ع�سر  بناء جمموعة 
�ل��دول  م��ع  �لعلقات  متتني  �إىل  و�سرقها،  �أوروب���ا  و�سط 
�أن  جميعها،  ب��ني  ي��رب��ط  نا�سجا  خيطا  لكن  �الإف��ري��ق��ي��ة. 
�مل�سلَّطة  �لهائلة  �ل�سغوطات  ورغ��م  قوتها  رغ��م  �ل�سني 
�أول ق���وة ال ت��ذه��ب للحرب  ع��ل��ي��ه��ا، ف��ه��ي ع��ل��ى م�����س��ت��وى 
وتتفاد�ها، وعلى م�ستوى ثان ال ت�سعى �إىل فر�ص منوذج 
�أي���دي���ول���وج���ي م��ع��ني يف �خل������ارج، م��ه��م��ا ب��ل��غ جن����اح ذل��ك 
�لنموذج يف �لد�خل، و�إمنا ت�سعى د�ئما لعر�ص توّغلها يف 
�لعامل عرب �لتعاون و�لبناء �مل�سرك؛ لذلك تعلن �ل�سني 
با�ستمر�ر �حر�مها ومر�عاتها �أمناط �حلكم �ل�سائدة يف 

�خلارج.
�ل�سني  يف  �الأوىل  �ل�����س��ي��ا���س��ة  �ل�سخ�سية  �ل��ك��ت��اب  ُي����ويل 
�لعام  فمنذ  خا�سا،  �هتماما  بينج-  جني  �سي  -�سخ�سية 
�إيغنا�سيو  يقول  �لقيادة.  مبقاليد  �لرجل  مي�سك   2012
موزو: ميكن �لقول وبكل تاأكيد �إن �لبلد مل يعرف زعيما 
موؤثر� بعد ماو ي�ساهي تاأثري �سي جني بينج، فمنذ �لعام 
2017 دخل جني بينج يف عهدة رئا�سية ثانية و�سهد �لقانون 
تنقيحات د�ستورية ميكن �أن ت�سمح له بعهدة ثالثة �أي مبا 
يتجاوز 2022. ويف م�ستهل عهدته �لثانية، يجد �سي جني 
بينج نف�سه �أمام حتّد كبري، يف �لوقت �لذي يتو��سل فيه 
يو�جه  ك��ان  و�إن  �لتحديث،  تر�ّسخ  وي��زد�د  �ل�سني  �سعود 
�ل��ب��ل��د �خ��ت��لال ال ي���ز�ل ح��ا���س��ر� يف �مل��ج��ال �الج��ت��م��اع��ي. 
ي�سود  �إ�سكالية،  �سخ�سية  بينج  جني  �سي  �الأم��ر  و�ق��ع  يف 
�ل�سلطوي  �لطابع  مبوجب  ل�سيا�ساته  �نتقاد  �ل��غ��رب  يف 
ر  يذكِّ ما  وه��و  »�الإم���رب�ط���وري«،  بالطابع  �مل�سوب  مل�ساره 

�لتا�سع  �لقرن  �أو�خر  �أباطرة  �ل�سني جمدد� مع  بانبعاث 
�ملذهلة.  �إجناز�ته  بفعل  �لرجل  �إذ ثمة خ�سية من  ع�سر؛ 
�لنمو  طريق  يف  �ل�سري  مرحلة  معه  �ل�سني  غ��ادرت  فقد 
�ملتطور،  �الق��ت�����س��اد  دع��ائ��م  تركيز  ط��ري��ق  يف  �ل�سري  �إىل 
يتو�ن  كما مل  �لتقنية،  �لقفزة  بلد  �ل�سني  ما جعل  وه��و 
�لرجل يف �إعطاء �ملبادرة �خلا�سة �سكل �آخر من �حل�سور 
و�لن�ساط؛ مبا َخلق �سريحة تفاخر مبا بلغته �ل�سني وما 
قطاعات  على  �لدولة  هيمنة  تو��سلت  و�إن  نحوه،  ت�سري 
تو�سيح طبيعة علقة  لكن يف  �الإ�سر�تيجية.  �القت�ساد 
�لدولة باملبادرة �خلا�سة �لن�سيطة، يقول �لكاتب: ينبغي 
�سمن  و�ل��دول��ة  �ل�سوق  ن��ظ��ام  ب��ني  �لعلقة  �إنَّ  ن��ق��ول  �أن 
�لو�قع �ل�سيني �حلايل تبقى غري و��سحة. ثمة �سرٌي يف 
�الأمريكي،  �لر�أ�سمايل  بال�سكل  لي�ص  ولكن  �لطريق،  هذ� 
ول��ك��ن وفق  �ل��ط��ري��ق،  ه��ذ�  �ل��دول��ة بخو�ص  فقد �سمحت 

�سو�بط �سينية.
ثمة من يقول مع �سي جني بينج �نتهت مرحلة �الإ�سلحات 
�القت�سادية �جلوهرية لي�سهد �لبلد عودة للأيديولوجيا 
�ملاوية. لكن يف خ�سم ذلك �ال�ست�سر�ف مل�ستقبل �ل�سني، 
ما  ولي�ص  �لقانون«،  »حكم  ُي�سّمى  ما  �ليوم  �لبلد  يعي�ص 
هناك  �أن  كما  �لدميقر�طي«.  ب�«�لنظام  �لغرب  يف  ُيعرف 
�سعيا مع �سي جني بينج لرويج �سورة لل�سني لي�ص كقوة 
�قت�سادية، بل كقوة تعاون وبناء م�سرك، وهو ما يغري 

بالفعل عديد �لدول.
تعي�سها  �لتي  �ملظاهر  عديد  �لكتاب  يثّمن  ع��ام،  وب��وج��ٍه 
�القت�سادي  �حل�سور  ب��ات  فقد  �أخ���رى.  وينتقد  �ل�سني 
يف  �أي  وب��االإي��ج��اب،  بال�سلب  �لعاملي  �أث���ره  ُيخ�سى  �ل��ق��وي 
حالة تز�يد �لنمو ويف حال تر�جعه، و�أن حالة �النكما�ص 
�أك���رث ���س��رر� على  �ل��ت��ي ق��د حت���دث، م��ظ��اه��ره��ا �ل�سلبية 
�القت�ساد �لعاملي. ليختتم موؤلف �لكتاب حديثه مبا ي�سبه 
�لغربي  و�لنموذج  �ل�سني  بني  �لتناف�ص  قائل:  �لنبوءة 
�إىل  و�أاّل ميتد  �قت�سادي،  مر�ّسح الأن يبقى على م�ستوى 
قطاعات �أخرى؛ ولكن �أوروبا �ملرتابة و�ملاأزومة ينبغي �أن 
جتد �ل�سكل �ملنا�سب خلو�ص �لتعاون مع �ل�سني، و�إن مل 

يحدث ذلك فاإن �لزحف �ل�سيني قادم ال حمالة.
-----------------------------

والمجتمع  االقتصاد  ــاو...  مـ »َوَرثـــة  الكتاب: 
جين  شــي  الــرئــيــس  عهد  فــي  والسياسة 

بينج”.
- تأليف: إيغناسيو موزو.

- الناشر: منشورات دونزيللي، روما، باللغة 
اإليطالية، 2018.

عدد الصفحات: 198 صفحة.

* أستاذ تونسي بجامعة روما



جمادى األولى 1440هـ - يناير 2019م

6

الرغبة الُمْطَلقة في النمو
دانيال كوهين

محمد السالمي *

بعد عقد من األزمة المالية في عام 2008، والركود الكبير الذي أعقب ذلك، يجري التشكيك في النمو االقتصادي كمبدأ وهدف في 
النظريات االقتصادية من زوايا عديدة. ففي الواليات المتحدة، لم يشهد ثمانون في المئة من السكان أي زيادة في القوة الشرائية 

على مدى الثالثين سنة الماضية، ولم يكن الوضع أفضل بكثير في أي مكان آخر. 

على  �ل�سوء  ت�سلط  �لنمو  يف  �ملُْطلَقة  �لرغبة  �إنَّ 
و�لتوتر�ت  �ل���رثوة،  من  �ملزيد  يف  �لرغبة  هاج�ص 
�لعاملية �لتي ن�ساأت نتيجة لذلك، ويف خ�سم �ملو�رد 
�لبيئة،  وت��ده��ور  �ل�سكان،  ع��دد  وزي���ادة  �مل��ح��دودة، 
�أ���س��ئ��ل��ة  ت��ط��رح �الآن  �ل�����س��ي��ا���س��ي��ة،  و�ال����س���ط���ر�ب���ات 
هناك  يكن  مل  حيث  �لنمو  طبيعة  ح��ول  عميقة 
�أه����د�ف �جتماعية وف��ردي��ة ج��دي��دة يف  ع��ن  بحث 
�القت�ساد�ت  ت�ستطيع  �ملقابل،  يف  �الأه��م��ي��ة،  غاية 
�ال����س���ت���م���ر�ري���ة يف �ل���ن���م���و، وم�����ن ه���ن���ا �أ���س��ب��ح��ت 
وظ��ي��ف��ة ���س��م��ول��ي��ة �ل��ن��م��و م��و���س��ع ج����دل ك��ب��ري. 
وب���داًل م��ن �ع��ت��م��اد من��و �ل��ن��اجت �ملحلي �الإج��م��ايل 
بع�ص  �ساغ  �الجتماعي،  �ل��رف��اه  لقيا�ص  كقاعدة 
�أه��د�ًف��ا  ك��وه��ني،  د�نييل  فيهم  مب��ا  �القت�ساديني، 
د�نيال  �لبارز  �القت�سادي  �خلبري  يقدم  خمتلفة. 
كوهني يف كتابه »�لرغبة �ملُْطلَقة يف �لنمو« جولة 
يف ت��اري��خ �ل��ن��م��و �الق��ت�����س��ادي، م��ن �الأي����ام �الأوىل 
�القت�ساد  يقوم  �حل��دي��ث.  �لع�سر  �إىل  للح�سارة 
»منخف�ص  �إن��ت��اج  من��وذج  باإن�ساء  �جلديد  �لرقمي 
يتوىل  �أن  �لنموذج  ه��ذ�  ي�ستطيع  حيث  �لتكلفة«، 
�ملهام �الأ�سا�سية بتكلفة منخف�سة، ويتمثل ذلك يف 
بد�أ  �لطبيعي  �لعامل  ��ستغلل  �أنَّ  كما  �لروبوتات، 
ياأتي بنتائج عك�سية. �لعمل �ل�ساق مل يعد ي�سمن 
على  باالعتماد  �ل��دخ��ل،  �أو  �الجتماعي  �الن��دم��اج 
يدر�ص  �لنف�ص،  وعلم  و�الأنرثوبولوجيا  �القت�ساد 
كوهني كيف مُيكن �لنظر يف م�ستقبل �أقل �عتماًد� 
على �لك�سب �ملادي، وكيف ميكن، يف ثقافة �ملناف�سة 
�أن تكون �لرغبات �لفردية  و�لتي نحن نعا�سرها، 
�أف�سل جتاه �حتياجات �أكرب للمجتمع. ومن هنا، 
ويف �لوقت �لذي �أ�سبحت فيه �لرغبة يف �حل�سول 

على ما مل نح�سل عليه هاج�ًسا، ت�ستك�سف �لرغبة 
�ملُْطلَقة يف �لنمو �لطرق �لتي قد نعيد �خر�عها، 
�لقدمي  �مل��ث��ل  �إىل  و�لع�سرين،  �حل���ادي  �ل��ق��رن  يف 

للتقدم �الجتماعي.
د�نيال كوهني هو مدير ق�سم �القت�ساد يف �ملدر�سة 
باري�ص  كلية  يف  موؤ�س�ص  وع�سو  باري�ص  يف  �لعليا 
م�ست�سار�ً  ���س��اب��ق��اً  ك��وه��ني  �سغل  ك��م��ا  ل��لق��ت�����س��اد، 
ل��ل��ب��ن��ك �ل�����دويل وحت���دي���د�ً يف )م���ب���ادرة �ل��ب��ل��د�ن 
�لفقرية �ملثقلة بالديون(، كما عمل �أي�ساً م�ست�سار� 
لبنك الز�رد يف �إعادة �لتفاو�ص حول ديون �ليونان 

و�الإكو�دور.
رئي�سية:  مفاهيم  ثلثة  حول  �لكتاب  �سياغة  مت 
و�لنمو  متاأ�سلة،  �إن�سانية  رغبة  باعتباره  �لنمو 
ك��ه��دف يف �ل��ن��ظ��ري��ات �الق��ت�����س��ادي��ة م��ن��ذ �حل��رب 
�إىل �سياغة من��وذج  ب��االإ���س��اف��ة  �ل��ث��ان��ي��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 
يق�سم  ك��وه��ني  ف���اإنَّ  ه��ن��ا،  وم��ن  للنمو،  م�ستقبلي 
�لكتاب �إىل ثلثة �أجز�ء. يف �جلزء �الأول، يناق�ص 
�ل��ك��ات��ب �أ����س���ول �ل��ن��م��و �الق��ت�����س��ادي م��ن��ذ ظ��ه��ور 
�حل�سارة يف �لهلل �خل�سيب �أي �ملنطقة �ملحيطة 
بنهري �لفر�ت ودجلة، ونهر �لنيل، وكذلك ناق�ص 
�لدميوغر�فية  و�لتغري�ت  �لعلمية  �لثورة  �لكاتب 
�ل�سريعة يف �لقرنني �لثامن ع�سر و�لتا�سع ع�سر. 
ث��ان��ي��اً، ي�����س��ع �ل��ك��ات��ب م��ف��ارق��ة »�ل���ث���ورة �لعلمية 
�أج��ه��زة �لكمبيوتر  �مل���وع���ودة م��ن ت��ط��ور  �ل��ث��ان��ي��ة« 
و�ل��ن��م��و �ل���ر�ك���د يف �ل���غ���رب يف �ل��ع��ق��ود �ل��ث��لث��ة 
�القت�سادي  �لنمو  م��ع  جنب  �إىل  جنباً  �الأخ����رية 
و�ل�سكاين �ل�سريع »للعامل �لثالث« منذ عام 1945. 
�أما يف �جلزء �لثالث، ي�سع �لكتاب منوذًجا و��سعاً 
وغري حمدد للنمو �مل�ستقبلي على �أ�سا�ص م�ستوى 

�إىل حل مفارقة  و�ل��ذي يهدف  و�ل�سعادة،  �ملعي�سة 
�ملذكورة  �الأق�سام  �أن  من  �لرغم  على  �إي�سرلني. 
ما  ون�����ادر�ً  �لبع�ص  بع�سها  ع��ن  منف�سلة  �أع����له 
يهدف  �ل��ك��ت��اب  �أن  �إال  �لبع�ص،  ببع�سها  ترتبط 
للنظريات  حمتملة  نتيجة  يف  �لتفكري  �إث���ارة  �إىل 
�الق���ت�������س���ادي���ة، ب�����داًل م���ن �ق������ر�ح من�����وذج ج��دي��د 

ومتما�سك متاًما.
�أ�سل  ك��وه��ني  ي��در���ص  كتابه،  م��ن  �الأول  �جل���زء  يف 
ما،  نوًعا  مت�ساربة  ولكن  مبتكرة  بطريقة  �لنمو 
حيث يربط �أ�سل �لنمو مع بد�ية �لزر�عة يف �أماكن 
جغر�فية متباعدة للغاية و�لتي حفزت على �إعادة 
�ل�سكان.  بتو�سع  �رتبط  و�ل��ذي  �ملجتمعات  هيكلة 
�الأمطار  تدعمها  �لتي  �ل��زر�ع��ة  من  �لتحول  �أدى 
وموقع  طبيعة  تغيري  يف  �لنهر  مب��ي��اه  �ل���ري  �إىل 
�ملجتمعات. ف�سيطرة �لقادة على فو�ئ�ص �لزر�عة، 
كان لها �الأثر يف بد�أ �لتخ�س�ص يف �لن�ساط و�لعمل 
يف �ل��ت��ط��ور. ه��ذ� �ل��ت��ط��ور �الج��ت��م��اع��ي ي���وؤدي �إىل 
�لتغيري �القت�سادي. كما �أن �نخفا�ص عدد �لعمال 
�لزر�عيني، يغرّي ميز�ن �لقوى بني ملك �الأر��سي 

و�لعمال.
مطلع  يف  فا�سلة  حلظة  حدثت  ل��ذل��ك،  ونتيجة   
�لتقنيات  ظهور  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  ع�سر  �ل�سابع  �ل��ق��رن 
�جلديدة  و�الآالت  �لبخار  حمرك  مثل  �لتحويلية 
لغزل �لقطن �لتي �أدت �إىل �لثورة �ل�سناعية. �لغرب 
�زدهر، وقد �ساعدت جتارة �الإمرب�طورية وتطوير 
�القت�سادي  �لنمو  قيادة  على  �أوروب���ا  يف  �الأ���س��و�ق 
�لدين  ��ستبد�ل  �لثورة يف  بد�أت  �لعاملي. ومن هنا 
�أخ��رى كتب كوهني  �مل��ادي، وبعبارة  �لتقدم  بفكرة 
�أن هذ� �أدى �إىل حركة »من �الأمل �الإلهي �إىل فكرة 
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�ملادي مر�دًفا للتقدم  �أ�سبح �لنمو  �لتقدم«؛ حيث 
ل��ل��دول و�الأف������ر�د. �إن ه���ذ� �الن�����س��ه��ار، ك��م��ا ي��وؤك��د 
ع�سرنا،  يف  �القت�سادي  �لتحدي  �إىل  �أدى  �ملوؤلف، 

حيث غريت �لتكنولوجيا �لرقمية طبيعة �لنمو.
�لكتاب  يف  للفكر  وحتفيز�  �ب��ت��ك��ار�  �الأك���رث  �جل��زء 
حجة  يقدم  �مل�ستقبل«،  »�مل�ستقبل،  ع��ن��و�ن  وحت��ت 
متما�سكة لنمو �سعيف يف �مل�ستقبل. بدًء� من ملحة 
عامة عن �لتقدم �لتكنولوجي �لقادم، و�لذي يقود 
�سحابة  ذل��ك، هناك  د�ئ��م، ومع  لنمو  �إمكانية  �إىل 
معلقة على هذه �جلنة، �أال وهي �لق�ساء �ملحتمل 
كوهني  ي��ج��ادل  �ملتو�سطة،  �لطبقة  وظ��ائ��ف  على 
�لعقد  دمر  �ل�سبعينات قد  �لر�كد منذ  �لنمو  ب��اأنَّ 
�الج��ت��م��اع��ي �ل��ق��ائ��م ب��ني �ل��ع��م��ال و�ل��ر�أ���س��م��ال��ي��ني 
�لوحيد  �حل��ل  ف��اإنَّ  �لتنوير. وهكذ�،  خ��لل ع�سر 
ه���و �إع������ادة ب��ن��اء »�ل��ع��ق��د �الج��ت��م��اع��ي �حل��ق��ي��ق��ي« 
و�إن�ساء نظام �قت�سادي ينمو وُيد�فع عن م�ستويات 
�لناجت  ولي�ص  و�ل�����س��ع��ادة،  �ل��ع��م��ال  ور���س��ا  �ملعي�سة 
�مل��ح��ل��ي �الإج����م����ايل و�ل�������رثوة. ول��ك��ن رغ����م �ت��ف��اق 
للحقيقة،  وجتاهله  �لنظري  �ملنطق  م��ع  ك��وه��ني 
�لطردية  �لعلقة  �إىل  ت�سري  �الإح�سائيات  �أنَّ  �إال 
�ل��زم��ن  م���رور  م��ع  و�ل��ب��ط��ال��ة.  �لتكنولوجيا  ب��ني 
يف  للتغري  ومو�كبة  تخ�س�ساً  �أك��رث  �الأف���ر�د  يكون 

�لقطاعات �القت�سادية. 
�ملناق�سات  م��ع  ي��ت��ز�م��ن  �ل��ث��ال��ث  �لق�سم  �أن  ورغ���م 
ُي��ع��اين من  �أن ه���ذ� �جل���زء ال ي���ز�ل  �إال  �حل��ال��ي��ة، 
�لعديد من �لهفو�ت �لتي تنبع من بد�ية �سعيفة 
ت��د�ع��ي��ات  ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع  يف حم��اول��ة غ��ري مقنعة 
�إنَّ  �ل��رف��اه��ي��ة.  على  �ل�سعيف  �الق��ت�����س��ادي  �لنمو 
�للنهائية هي  �لرغبة  �أهمية يف  �الأك��رث  �لق�سية 
عدم وجود خ�سو�سية عند عبور قرون من �لزمان 
و�ملكان دون و�سع �سياق ملئم لي�ص فقط للتكوين 
��ا للتغري�ت  �ل��ف��ك��ري ون�����س��ر �الأف���ك���ار، ول��ك��ن �أي�����سً
منذ  �لعامل  يف  و�لدولية  و�القت�سادية  �ل�سيا�سية 
�ل�����س��ي��اق، ميكن  ه��ذ�  ب���دون  ع�سر.  �ل�سابع  �ل��ق��رن 
�أنه  على  �القت�سادي  �لنمو  �إىل  ينظر  �أن  ب�سهولة 
ظ��اه��رة ق��دمي��ة �أك���رث م��ن ك��ون��ه �خ��ر�ًع��ا ج��دي��ًد� 
يدعمه �إن�ساء �الإح�ساء�ت كمجال علمي يف �لقرن 

�لع�سرين.
وقد �أ�سار �لكاتب �إىل �أننا يف خ�سم ثورة �سناعية 
و�لذكاء  �لكمبيوتر  بتكنولوجيا  مدفوعة  جديدة 
�قت�سادي.  �إىل منو  �لتي مل ترجم  �ال�سطناعي 
توقفت  �أو  �نخف�ست  ق��د  �الإن��ت��اج��ي��ة  �أن  والح���ظ 

منذ بد�ية �لثورة �لرقمية. ويف نف�ص �ل�سياق �أدى 
�إىل  و�الت�����س��ال  �ملعلومات  تكنولوجيا  يف  �لتطور 
و�ال�ستعانة  �ملهام  تعدد  عرب  �لعمل  تنظيم  �إع���ادة 
مب�����س��ادر خ��ارج��ي��ة ول��ك��ن مل ي��ك��ن ل���ه �أي ت��اأث��ري 
حقيقي على �لنمو، وقد �ساهم هذ� يف زي��ادة عدم 

�مل�ساو�ة.
ب���اأن���ه ال مُي��ك��ن حت��ق��ي��ق م�ستوى  ي���ج���ادل ك��وه��ني 
�ملجتمعات  حتويل  مت  �إذ�  �إال  �ل�سعادة  من  مقبول 
�ل�سعيف؛  �القت�سادي  �لنمو  م��ن  ت�سررت  �لتي 
�لتحول عميًقا  ه��ذ�  يكون  �أن  ���س��رورة  ي��رى  حيث 
�مل��ادي  �لتقدم  جت��اه  جديدة  مو�قف  يتطلب  الأن��ه 
ذل��ك،  على  وع���لوة  �لهرمي،  و�لت�سل�سل  و�لعمل 
تقرير  من  بيانات  على  �لرئي�سية  �حلجج  ت�ستند 
�ل�����س��ع��ادة �ل��ع��امل��ي ل���لأمم �مل��ت��ح��دة، �ل���ذي يحتوي 
ال�ستخل�ص  لل�سعادة  ن�سبي  قيا�ص  على  �العتماد 
قد  للرفاه،  �ملطلقة  �مل�ستويات  ح��ول  ��ستنتاجات 
�ل�سعادة،  �لفرن�سيون درجة منخف�سة من  ي�سجل 
نف�ص  ه��و  رفاههم  ب��اأن  �إقناعنا  �ل�سعب  م��ن  لكن 
�أمريكا  �أو  �أفريقيا  بلد�ن  معظم  يف  �لنا�ص  �سعور 
�لو�سطى و�لكاريبي حتى لو كانت درجات �ل�سعادة 
�ملتو�سطة هي نف�سها �أو ما �سابهها. يخل�ص كوهني 
ه��ذه  �إط����ار ج��دي��د خلف�ص  �إىل  ب��ح��اج��ة  �أن��ن��ا  �إىل 
�ل��ع��ق��دة، وم���ع ذل���ك، ف��ه��و ال ي��ح��اول ج��اه��د� بناء 
و�حدة، بل �إنه ينتقد �ملجتمع �الأمريكي و�لفرن�سي 
�ل��دمن��ارك من��وذًج��ا يحتذى  �ع��ت��ب��ار  ��ا  ويطلب م��نِّ
�لبع�ص  ببع�سهم  �لنا�ص  يثق  �ل��دمن��ارك  »يف  ب��ه. 
وموؤ�س�ساتهم، نحن بحاجة �إىل ��ستعادة �لت�سامن، 
�لعامل، و�تخاذ م�سار طويل، بطيء  �إحياء  و�إع��ادة 

وممتع يف رحلتنا عرب �حلياة« يف هذه �ل�سفحات 
�ملبهمة على طول هذه �خلطوط، هذ� هو جوهر 
ن�سيحته!. على �لرغم من هذه �النتقاد�ت، هناك 
�أن  يبدو  كوهني.  حجج  يف  �ملهمة  �حلقائق  بع�ص 
�الأ�سخا�ص  وكل  و�لفرن�سيني  �الأمريكيني  معظم 
تقهر  ال  رغبة  لديهم  �لعامل  يف  تقريباً  �الآخ��ري��ن 
للنمو �القت�سادي. و�لرغبات �للنهائية للأ�سياء 
�ستدمر  الأن��ه��ا  لي�ص  �سيئة.  بالتاأكيد  ه��ي  �مل��ادي��ة 
جيدة  �لبيئية  �جل���ودة  تبدو  فقد  �الأر����ص،  كوكب 
ب�سكل طبيعي؛ لذلك نحن »ن�سري« �لتح�سينات 
�لبيئية كلما �أ�سبحنا �أكرث ثر�ًء. كما �أنه لي�ص الأننا 
لن نكون قادرين على حتقيق منو �قت�سادي قوي 
�مل��ل��ي��ار�ت من  �إن حتفيز  �ل��ق��ادم��ة حيث  ل��لأج��ي��ال 
�لنا�ص على �خلروج باأفكار مثمرة رمبا يحقق هذ� 
ا. قد يكون كوهني على حق يف �أننا بحاجة �إىل  �أي�سً
�إط��اًر� للتعامل  �أن يكون  �إط��ار جديد، ولكن يجب 

مع �لوفرة، وهو �إطار عقلي يف �الأ�سا�ص.
مت تاأطري كتاب »�لرغبة �ملُْطلَقة يف �لنمو« ككتاب 
يتناول �لق�سايا �مللحة للقت�ساد و�لعامل �حلايل 
»ب��ال��ث��ورة  م��دف��وًع��ا  ن��ا���س��ئ،  رق��م��ي  �قت�ساد  ب�سبب 
ف��اإنَّ عمل كوهني  ل�سوء �حلظ،  �لثانية«.  �لعلمية 
�لطموحة  �أه���د�ف���ه  �ل��وع��د،  ه���ذ�  م��ن  �أق���ل بكثري 
�لزمنية  �ل�سياقات  ع��ن  يتغا�سى  جتعله  للغاية 
و�مل��ك��ان��ي��ة و�ل��ت��اري��خ��ي��ة �ل��ت��ي ظ��ه��رت ف��ي��ه��ا فكرة 
�ل��ن��م��و، ع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �ل��ن��ق��د و�حل��م��ا���ص �ل��ذي 
�آثاره �لكتاب، �سنف �لكتاب يف قائمتي �لفاينن�سال 
تاميز وبلومبريج بكونه �أف�سل �لكتب �القت�سادية، 
وما يوؤكده كوهني �أن �العتماد على �لناجت �ملحلي 
و�لتطور  �ل��رف��اه  م��دى  لقيا�ص  كمعيار  �الإج��م��ايل 
يوؤكدها  �الجتماعي قد يف�سي حلقيقة منقو�سة 

�لكثري من �القت�ساديني.
-----------------------------
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التالعب بالوعي.. لسيرغي كارا مورزا

فيكتوريا زاريتوفسكايا*

لطالما كانت خاصية الطبيعة البشرية وتناقضاتها محطَّ اهتمام العلماء والفالسفة عبر التاريخ؛ فها هو فيلسوف المثالية أفالطون 
ال إياه عن الحقيقة وضوئها  يقُف أمام هذه الخاصية وقفة المتسائل الحيران: لماذا يهفو اإلنسان إلى المسرح وظالله الخيالية، ُمفضِّ
الساطع؟.. يقول مؤلف كتاب »التالعب بالوعي« مستنبطا كالمه من فيلسوف اليونان: »في الكهف الذي ال يتسلل إليه النور يجلس 
البشر وهم مقيدون باألصفاد؛ لقد ظلوا زمنا طويال وهم يرفسون في أغاللهم. خلفهم ثمة نار تشتعل، وأمامهم حائط حجري، 
وفي مكان ما يختبئ مشعوذون ويقومون -كما هي الحال في مسرح الدمى- بتحريك أبطال من خشب تحاكي الناس والحيوانات 
والجماد. يتمُّ تحريك العرائس وترتفع أصداء األصوات والكلمات في جوف الكهف. أما الناس المقيدون، فمن العسير عليهم أن 
يلتفتوا إلى الوراء لرؤية النار )أي الحقيقة(، وال َيْسَمح لهم وضعهم سوى النظر أمامهم والتحديق في الظالل المنعكسة على 
الجدران،  التي تتموه على  الخارجي وما يجري تحت شمسه وهم على يقين من أن الظالل  العالم  جدران الكهف. لقد ضلوا عن 

والصدى الذي يتردد في الهواء، إنما هي العالم الحقيقي الممِثل لألشخاص واألشياء، وعلى هذه الحال إنما يعيشون« )ص:287(.

��ر �ل��رو���س��ي ل��ل��ع��ل��وم و�ل��ب��اح��ث  وب��ح�����س��ب ر�أي �مل��ن��ظِّ
كتابه  �لذي ت�سمنه  م��ورز�،  كار�  �ل�سيا�سي �سريغي 
�أفلطون  مثال  ف��اإنَّ  بالوعي«،  »�لتلعب  �جلديد 
مل يتج�سد على م��ر �الأزم��ن��ة وع��رب �الأم��ك��ن��ة بدقة 
�لنا�ص هذ�. فرب�أيه  د يف يوم  متناهية مثلما يتج�سَّ
ع��ل��ى عقول  �سيطر ج��ه��اٌز  �أن  ق��ب��ل  م��ن  ي��ح��دث  مل 
�لنا�ص وحب�ص وجد�نهم فيه مثلما يفعل �لتلفاز )�أو 
ما �سابهه( يف �الإن�سان �ملعا�سر؛ هذ� �الإن�سان �مل�ستعد 
عيناه هذ�  تفارق  �أن  هائل من غري  وقتا  ُيهدر  �أن 
�مل��وؤل��ف  ي��ق��ول  �لكهربائي.  �لكهف(  )�أو  �ل�سندوق 
�لطق�ص  ه��ذ�  مثل  �لتلفاز  »ُيهيِّئ  �ل�سياق:  ه��ذ�  يف 
�إنه ميتلك ظلال جيدة  �ملجتمع؛  �مل�سرحي الأف��ر�د 
�ل�سنع، فيبدو معها �لعامل �حلقيقي باهتا و�ساحبا 
و�أقل عافية بكثري من �ل�سور �لتي تعر�سها �ل�سا�سة. 
كما �أن �لفرد �ملقيد �أمام �لتلفاز منذ نعومة �أظفاره 
وي�سع  �حلقيقي،  �لعامل  �إىل  �خل��روج  يف  يرغب  ال 
ثقته �لكاملة يف �مل�سعوذين �لذين يتلعبون بحبال 
�لدمى )�أو �الأزر�ر( )�ص:287(. �إن كتاب »�لتلعب 
تلجاأ  �لتي  �ملعقدة  �لتكنولوجيا  يف  بحٌث  بالوعي« 
�إليها حكومات �لع�سر �جلديد )و�حلكومات �لغربية 
خا�سة(؛ من �أجل �ل�سيطرة و�لهيمنة على مقدر�ت 
�لعامل، وهو بحٌث يجمع بني �الأ�سلوب �لعلمي لفهم 
�لعامل، و�أ�س�ص علم �الإنرثوبولوجيا و�لفل�سفة وعلم 
عن  �أم��ا  و�ل��ق��ان��ون.  �ل�سيا�سة  وعقلنية  �الأخ����لق، 
�لكاتب-  -بح�سب  فهي  �إليها؛  �مل�سار  �لتكنولوجيا 

�أن �سعوب �لعامل  تكنولوجيا رفيعة ودقيقة لدرجة 
�سبيل  على  �لرو�سي  كاملجتمع  �لتقليدية،  بثقافاته 
�كت�ساف جوهرها  ق���ادرة على  غ��ري  م��از�ل��ت  �مل��ث��ال، 
وتقنياتها و�أهد�فها. و�الأهم من ذلك �أنَّ �ملجتمع يف 
بالوعي  �لتلعب  �أن  يعتقد  �لغربية  غري  �لثقافات 
�الإغ����ر�ء، وغايته  و�سيلته  م��ه��ني،  خ���د�ع  �إال  ه��و  م��ا 

�ل�سرقة، ولي�ص �أكرث من ذلك.
�مل��وؤ���س��ف روؤي���ة معظم �لنا�ص  �ل��ك��ات��ب: »م��ن  ي��ق��ول 
وهم غري مدركني �أنَّ خلف غطاء �لتلعب بالوعي 
يكمن �سلح فتاك يتم من خلله قيادة جمتمعات 
باأكملها، وتوجيهها �لوجهة �لتي ت�سر مب�ساحلها، 

قلبا وقالبا« )�ص:403(. 
ك��ت��اب��ه- على  م����ورز� -يف  ك���ار�  ���س��ريج��ي  يقت�سر  ال 
ب��ال��وع��ي؛  �ل��ك��ل��ي��ة الآل��ي��ة �ل��ت��لع��ب  �ل��ب��ن��ي��ة  تق�سي 
�أمثلة  يطرح  بل  وح�سب،  للهيمنة  تقنية  باعتبارها 
حية من �ملجتمعات �ملعا�سرة، وهي يف حالة مو�جهة 
مع هذه �الآلية. وبالن�سبة لرو�سيا، يلحظ �لباحث 
�إىل  بالبلد  �سيوؤدي  بالوعي  للتلعب  �سوخ  �لرُّ �أنَّ 
ط��ري��ق و�ح���د ال ث��اين ل��ه، �أال وه��و ط��ري��ق �لتغيري 
�لذي  �لتفكري  وطريقة  �لقومية  للثقافة  �جل��ذري 
نف�سها.  ب��ال��ل��غ��ة  �الإخ�����لل  �إىل  حم��ال��ة  ال  ���س��ي��وؤدي 
ويرى �لكاتب �أن تبنِّي نوع جديد من �ل�سلطة على 
�ملجتمع، �أو �لعك�ص، �أي حماية �لبنية �ملجتمعية من 
�لتلعب بوعيها، هو م�ساألة م�سريية وتاريخية قد 

تهدد وجود �أي �سعب من �ل�سعوب.

بالوعي  للتلعب  فاعلية  �الأك��رث  �لهجوم  كان  لقد 
يف رو���س��ي��ا -ك��م��ا ي��ذك��ر �مل���وؤل���ف- ه���و ت��ل��ك �حلملة 
�ل�سوفيتي.  �الحت��اد  �نهيار  عقب  تنظيمها  مت  �لتي 
 )1991-1989( فقط  عامني  غ�سون  ففي  وه��ك��ذ�، 
�إق��ن��اع  �إ����س���لح �ل�����س��وق م��ن  مت��ك��ن م���وؤي���دو �سيا�سة 
�لعمال باأن �خل�سخ�سة و�لبطالة �حلتمية تتو�فق 
مع م�ساحلهم. ويعد هذ� �إجناز� بارز� يف �لتلعب 
بالوعي بو��سطة �لتكنولوجيا، حيث مل يتلق �لعمال 
يف هذين �لعامني �أي نتيجة �إيجابية تقنعهم مبز�يا 
�خل�سخ�سة و�لبطالة، ومع ذلك �سلمو� ملا لها بدون 

مقاومة تذكر.
ويلفت �لباحث �النتباه �إىل حقيقة �أن يف �ملجتمعات 
�لتقليدية، مثل �ملجتمع �لرو�سي، ثمة نقاط �سعف 
تختلف عن �لثقافات �لغربية. يقول يف هذ� �ل�سدد: 
»يف �لغرب، ُيعد �نخفا�ص �الإنتاج بن�سبة و�حد يف �ملئة 
�أزمة حقيقية تنذر بتغري جذري يف �سلوك �الأفر�د، 
حتى و�إن مل يتاأثر �لفرد باالأزمة تاأثري� مبا�سر�، �إال 
�أن �خلوف يبقى خميما وماثل حتى زو�ل �خلطر. 
تكون  �له�سا�سة  ف��اإن  �لتقليدية،  �ملجتمعات  يف  �أم��ا 
من  ويكون  �لتقلبات،  مو�جهة  عند  �لغالبة  �ل�سمة 
و�سليمة.  علمية  دف��اع  خطوط  �إنتاج  عليه  �ل�سعب 
�لنظام  لينقلب  و�ل�سلطة  �حلياة  يف  �ل�سك  ويكفي 
�ل�سيا�سي ر�أ�سا على عقب )�ص:35(. ويذكر �ملوؤلف 
�ل��رو���س��ي توؤيد  �ل��ت��اري��خ  جمموعة م��ن �حل���االت يف 
وج��ه��ة ن��ظ��ره وم��ن��ه��ا م���ا �أدى الن��ق��لب��ات در�م��ي��ة 
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�ملجتمعات  �مل��وؤل��ف  وي�سبه  �ل��رو���س��ي��ة.  �ل�سطلة  يف 
�لتقليدية �لتي تعي�ص يف �لعامل �ملعا�سر مب�ستعمرة 
متكاملة،  للعيان  تبدو  و�لفطريات،  �لبكترييا  من 
ول��ك��ن مب��ج��رد �إط����لق ف��ريو���ص �إىل د�خ��ل��ه��ا تعلن 
�لثغر�ت عن نف�سها وتت�سح ه�سا�سة �ملجتمع، وذلك 
�ملتقدمة؛ حيث  �ل��دول  �ملدنية يف  �ملجتمعات  بعك�ص 
�أف���ر�د  �ل��ف��رد�ن��ي��ة �أم���ر ال �سك ف��ي��ه، وح��ي��ث يرتبط 
بال�سلطة، وحيث  �سفافة جتمعهم  �ملجتمع بخيوط 

تطفو �الأزمات على �ل�سطح مبجرد حدوثها.
لل�سعب  �لثقافية  �خل�سائ�ص  بع�ص  �ملوؤلف  د  ويحدِّ
��ن��ت��ه م���ن م��ق��اوم��ة �ل��ت��لع��ب ب��ال��وع��ي  �ل��رو���س��ي م��كَّ
�إع��ج��اب �خل��رب�ء  م��دى  �إىل  ي�سري  �جل��م��اع��ي. كما 
�ل��غ��رب��ي��ني ب��ق��درة �ملجتمع �ل��رو���س��ي ع��ل��ى �مل��ق��اوم��ة 
رغ���م �ل�����س��رب��ات �ل��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا يف �حل����رب �ل���ب���اردة. 
ُي�سري �لكاتب �إىل ذلك: »مل يدمر �الإفقار �جلماعي 
�ملجتمع ومل ي�سممه، بل كاد �أن ال يكون م�سدر �إزعاج 
للنا�ص. وخلفا للتوقعات، فاإن �ملجتمع مل يتفكك، 
ومعايري  مكتوبة  غ��ري  ل��ق��و�ن��ني  وف��ق��ا  باقيا  وظ��ل 

ثقافية خا�سة« )�ص:35(.
�لتاريخية،  ذ�كرته  يفقد  �لذي مل  �لرو�سي  فالفرد 
على �لرغم من �حلروب و�لكو�رث �لرهيبة، ال يعاين 
�ملوت  �أن م�ساألة  وم��ع  �مل��وت.  باطني من  من خ��وف 
�أف��ك��ار وم�ساعر  ب��ارز� يف  و�خل��ل���ص حتتلن مكاًنا 
كانت  �ملوت  فل�سفة  �أن  �إال  �الأرثوذك�سية،  �ل�سخ�سية 
وال تز�ل مطرزة بال�سعور �لغنائي و�حلب للأر�ص. 
�ل�سعبي  و�مل��وروث  �الأمثال  يف  �أبحرنا  نحن  ما  و�إذ� 
�لرو�سي، �سُن�سادف �لكثري من �ملقوالت �لتي ت�سور 
تلك  للحياة. من بني  ولي�ص كماحق  �مل��وت كمعادل 
�الأمثال نذكر: »ال تخف �ملوت �إذ� كنت تريد �حلياة« 
، »�ملوت ياأتي مرة و�حدة ال �أكرث، فِلم �خلوف منه«.

�لوجودي يلعب  حتى وقت قريب، مل يكن �خل��وف 
دوًر� مهًما يف ثقافة رو�سيا، فقد ركزت �الأرثوذك�سية 
ن�ساأت يف تربتها على م�ساألة �حلب؛  �لتي  و�لثقافة 
مم��ا �أع��ط��ى جم���ااًل للفكاك م��ن �خل���وف �ل��وج��ودي 
و�لتهيب �لع�سابي و�لتدمريي من �ملوت. ومع ذلك 
بالفكر  �مل�سبعني  �ملو�طنني  م��ن  �سريحة  ف��اإن  كله، 
�لع�سابي،  �خل���وف  �أ���س��اب��ه��م  �أن  وب��ع��د  �ل��ع��ق��لين، 
باأ�سرها،  �ل��ب��لد  يف  �مل��ع��ادل��ة  يقلبو�  �أن  ��ستطاعو� 
ت  وي��دخ��ل��وه��ا �إىل زم���ن ج��دي��د. وه��ك��ذ�، ف��ق��د ���س��وَّ
بوري�ص  ل�سالح   1996 �ل��ع��ام  يف  �ملثقفني  م��ن  ج��زء 
يلت�سني، �أول رئي�ص ليرب�يل يف رو�سيا. وقد تو�سل 
�الختيار  هذ�  دو�ف��ع  در�سو�  �لذين  �الجتماع  علماء 
�إىل ��ستنتاج؛ مفاده: �أن �خلوف من �سيطرة رئي�ص 
�حلكم  مقاليد  على  زي��وغ��ان��وف  �ل�سيوعي  �حل��زب 

�لليرب�يل؛  مناف�سه  الختيار  �لنا�ص  دفع  �لبلد،  يف 
وذل���ك رغ���م ع���دم وج���ود �سلة و����س��ح��ة ب��ني �لقمع 

�ل�ستاليني و�حلزب �ل�سيوعي للحتاد �لرو�سي.
�ص �لكاتب ف�سل م�ستقل من كتابه لتحليل  ويخ�سِّ
�لتلفاز،  م�ساهدة  ع��ن  يتمخ�ص  �لتفكري  م��ن  ن��وع 
�جلماعي«  �لتوحد  »م��ر���ص  باعتباره  �إل��ي��ه  م�سري� 
ك��ان  ف����اإذ�  �ل��وع��ي.  �ل��ت��لع��ب يف  �ل���ذي ينتج ب�سبب 
هدف �لتفكري �لو�قعي هو خلق �الأفكار �ل�سحيحة 
�لتوحد  تفكري  ه��دف  ف���اإن  �ل��و�ق��ع،  ع��ن  و�ل�سحية 
�جل��م��اع��ي ه��و خ��ل��ق �أف��ك��ار ممتعة وح��ج��ب �الأف��ك��ار 
�أو  �أي قنو�ت  �إىل  �لو�سول  ملنع  �ل�سارة؛ وذل��ك  غري 

معلومات حت�ص على م�ساءلة �لو�قع.
ويعر�ص �ملوؤلف م�ساألة �لتلعب بالوعي مب�ستو�ها 
�الأخلقي، ويذهب �إىل معرفة حالة �لفرد يف حلظة 
و�سعية  �إىل  �ملبا�سر  �الإك����ر�ه  و�سعية  م��ن  �نتقاله 
�لتي  �مل��دن��ي��ة  �ملجتمعات  ف��ف��ي  وع��ي��ه.  �ل��ت��لع��ب يف 
يكون  حربا  ي�سبه  مبا  �لتناف�ص  قو�عد  على  تعمل 
يف  �ملنخرطني  فئات  وتنق�سم  �لكل،  �سد  فيها  �لكل 
ه���ذه �حل���رب �إىل ث���لث ف��ئ��ات: ���س��دي��ق، و���س��ري��ك، 
وم��ن��اف�����ص. �أم���ا �ل��ف��رد �ل���ذي ي��ك��ون ه��دف��ا للتلعب 
بالوعي فيقع خارج هذ� �لت�سنيف. �إنه لي�ص �سديًقا 
ولي�ص �سريًكا ولي�ص مناف�ًسا، و�إمنا هو �سيء وح�سب. 
�الأيديولوجية  �لنظر عن  »بغ�ص  م��رز�:  كار�  يقول 
و�النتماء �ل�سيا�سي للفرد، فاإن �لتلعب بوعيه من 
قبل حكام م�ستنرييني لي�ص فقط م�سموحا به، لكنه 
يوؤدي كذلك �إىل نتيجة حميدة ويفتح �الأبو�ب �إىل 
�أن �النتقال  �لتقدم. ويعتقد �لعديد من �لفل�سفة 
باملجتمع  �لتحكم  �لعنف يف  و��ستخد�م  �الإك��ر�ه  من 
�إىل �آلية �لتلعب بالوعي �إمنا هو خطوة جبارة يف 

�لعنف  �أن  �لكثريون  ويوؤمن   )...( �لب�سرية  تطور 
للفرد من وقوعه يف قب�سة  �أق��ل تدمري�  �جل�سدي 

�لتكنولوجيا �لتي تتلعب بوعيه«.
ُي���ح���اول �ل��ب��اح��ث �أن ُي��ث��ب��ت م���ن خ���لل �الأم��ث��ل��ة 
�لتي  �ل�����س��ر�ب��ي لل�سوق �حل���رة  �ل��و�ق��ع  و�الأرق�����ام 
ت����روج ل��ه��ا و���س��ائ��ل �الإع������لم، ه���ذه �ل�����س��وق �لتي 
وفيها  عنها  ي�ساع  كما  �حلقيقة  يف  ح��رة  لي�ست 
�لكثري من �لقيود �ملعلنة و�خلفية. يقول �لكاتب 
�الحت��اد  �إب���ان  �لثقافية  �حل��ي��اة  ع��ن  مثاال  �ساربا 
�ل�سوفيتي: »مع حقيقة رخ�ص �الأ�سعار يف �الحتاد 
على  مفرو�سة  ق��ي��ود  ه��ن��اك  ك��ان��ت  �ل�سوفييتي، 
بع�ص  ويف  و�مل��ج��لت.  �ل�سحف  يف  �ال���س��ر�ك��ات 
باإجر�ء�ت  �لقيام  �مل��رء  على  يتحتم  كان  �الأحيان 
�ل�سعبية.  �ملن�سور�ت  بع�ص  يف  لل�سر�ك  كثرية 
للقمع  رم��ًز�  ه��ذ�  ك��ان  �ملثقفني،  لبع�ص  بالن�سبة 
�ال���س��ت��ب��د�دي ول��ل�����س��ل��ط��ة �ل��دك��ت��ات��وري��ة �ل��ت��ي ال 
�الأرق��ام  �أن  وتقيد �حلريات. مع  �ملعرفة  حتا�سر 
�الأدب��ي��ة« زمن  �مل�سركني يف »�جل��ري��دة  �إن  تقول 
�الحتاد �ل�سوفيتي جتاوز عددهم خم�سة مليني 
�ملن�سور�ت  من  �لكثري  ذلك  على  وق�ص  م�سرك، 
و�مل����ج����لت �الأدب����ي����ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�الج��ت��م��اع��ي��ة. 
وب��امل��ق��ارن��ة م��ع ه��ذ� �ل��ع��دد يف �ل��زم��ن �ل�سوفيتي 
ل����ه؛ ح��ي��ث �نفلتت  �ل���لح���ق  �ل���زم���ن  ب��ال��ع��دد يف 
كبري  ب�سكل  �نخف�ست  �لن�سبة  �أن  جن��د  �لقيود، 
ل�سالح  للمعرفة  كو�سيلة  �ل���ق���ر�ءة  وت��ر�ج��ع��ت 
�لو�سائل �لتكنولوجية �الأخرى )�ص:137-136(.

ويف �خلتام، يت�سح لنا �أن �لهدف �لرئي�سي للكتاب 
مل��و���س��وع  و�لتطبيقية  �لعلمية  �مل����ادة  �إب�����ر�ز  ه��و 
وو�سعها  بالوعي،  �لتلعب  م�ساألة  �أي  �لبحث، 
�أن  �ل��ق��ارئ؛ بحيث ميكن الأي �سخ�ص  ي��دي  بني 
يفكر يف �خليار �لذي ينا�سبه، ففي نهاية �ملطاف، 
حتى و�إن كان �لتيار جارفا، تبقى �مل�ساألة م�ساألة 
�ختيار فردي، وتدخل �سمن �أ�سلوب �حلياة �لذي 

يتخذه �الأفر�د وكيفية ترتيب معي�سهم �ليومي.
-----------------------------

- الكتاب: »التالعب بالوعي«.
- المؤلف: سيرغي كارا مورزا.
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الروسية.
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غواصة اإلسكندر: اإلنسان والبحر في 
العصور الوسطى - جماعة من الباحثين

سعيد بوكرامي *
يعتبر المجال البحري في العصور الوسطى عالما غامضا محفوفا بالخيال، واألساطير، مضطربا باألحداث المروعة والمجهولة، التي ال يعرف 
عنها القارئ المعاصر إال القليل. كما يشكل أيًضا مجاال مركزيا في الجغرافيا واالقتصاد في ذلك الوقت. بداية من رحالت الفايكينغ إلى 
االستكشافات البرتغالية، وصوال إلى مغامرات القراصنة ورحالت الحجاج إلى األراضي المقدسة، ومن ازدهار الموانئ اإليطالية أو الهانزية 
» األلمانية« إلى تجفيف المستنقعات الهولندية، في هذه الفترة وبهذه المعطيات المتغّيرة ظهر عالم جديد، بدأ فيه اإلنسان يتعلم 
تدريجيًا التعامل مع المحيطات والتعرف عليها عن قرب، مما سهل عليه استكشافها، واستغاللها، لكن سرعان ما تحول الفضول إلى 

رغبة في الهيمنة، فتحولت إلى مجال للصراعات التجارية والحربية.

ي��ع��د �ل��ب��ح��ث �ل����ذي ب���ني �أي���دي���ن���ا �مل���و����س���وم ب�����« غ��و����س��ة 
�الإ�سكندر: �الإن�سان و�لبحر يف �لع�سور �لو�سطى« غنيمة 
�ملعتمدة  و�لعميقة  �جل��ادة  �لبحوث  من  الأن��ه  معرفية، 
على �أحدث �الأبحاث، و�ملزودة باأمثلة ملمو�سة، وم�سادر 
من  و�سل�سة  ومب��ه��ارة  �ملوؤلفون  متكن  وبذلك  موثقة، 
��ست�سافتنا يف رحلة طويلة ومثرية، على �أمو�ج �لتاريخ 

�لبحري �مل�سطرب يف فرة �لع�سور �لو�سطى.
يدعونا �ملوؤلفون �إىل نقا�ص خمتلف للخطاب �لتاريخي 
على  ي�سفي طابعا دميقر�طيا  �ق��ر�ح عمل  من خلل 
ن���ادر� حتى ذل��ك �حلني  م��و���س��وع م���از�ل �لبحث ح��ول��ه 
�لع�سور  خ��لل  بالبحر  �الإن�سان  بعلقة  �الأم��ر  ويتعلق 
جند  لكننا  �أوروب���ا،  على  �أ�سا�سا  �لكتاب  يركز  �لو�سطى. 
نتيجة  �لكتاب  وي��اأت��ي  �الإ�سلمية،  �لبلد�ن  يف  توغلت 
فريدة  م��ب��ادرة  وه��ي  �لباحثني،  م��ن  جمموعة  مغامرة 
من نوعها. �ت�سمت عملية �لكتابة باجلدة و�الإبد�ع �إذ مل 
ي�سع �لباحثون �أ�سماءهم �إال يف نهاية �لكتاب، مف�سحني 
�أ�سبحت  بحيث  �جلماعي  �لبحثي  للعمل  �ملجال  بذلك 
ملوؤلف و�حد. كتب  �لف�سول من�سجمة ومتكاملة وكاأنها 
�إذن م�سان �لكتاب، دون �أن نعرف على وجه �لتحديد من 
تدخل يف �لكتابة وقام بتحرير كل جزء من �لكتاب؛ الأن 
�الأولوية كانت للعمل �جلماعي �لذي يهدف �إىل �إماطة 
�للثام عن جو�نب مهمة من �لتاريخ �لبحري يف �لع�سور 

�لو�سطى.
لي�ص �لكتاب بحثا فقط بل و�سيلة لن�سر مناهج �لبحث 
�ملكت�سبة، وهو نهج تطوعي من قبل �ملوؤلفني. وهذ� يربز 
يف ما و�سعوه من �مللحظات �ملرفو�سة يف نهاية �لكتاب، 
و�لتي ال ت�ستجيب حلاجة �لقارئ �ملحتملة �إىل �لدقة يف 
�ل��ذي ال  �ملتخ�س�ص  �ل��ق��ارئ غري  �إزع���اج  دون  �ملعطيات، 
�لعلمية.  �لبحرية  باملعد�ت  در�ية  بال�سرورة على  يكون 
متعة  متعتني:  حتقيق  م��ن  �ل��ق��ارئ  مينع  ال  ه��ذ�  لكن 

ملفا  جند  �لكتاب،  منت�سف  يف  �ل�سفر.  ومتعة  �ل��ق��ر�ءة 
مرجعية  ذ�ت  �مللونة  �لتو�سيحية  �لر�سوم  من  توثيقيا 
ت�سمح  و�سريعة  م��وج��زة  بتعليقات  وم�سحوبة  دقيقة 
كل  خامتة  ويف  و�ل�����س��ورة.  �لن�ص  ب��ني  بالربط  للقارئ 
ن�ص نعرث على خارطة تو�سيحية، وناأ�سف لعدم �لعثور 
على �ملزيد من مناذج �خلر�ئط بعد �أن ذكرت يف �ملقدمة.

�ال�ست�سهاد�ت  ب����اإدر�ج  �مل��وؤل��ف��ون  �هتم  �أخ���رى،  جهة  م��ن 
بانتظام، وبالتايل منح �لقارئ حق �لو�سول �إىل �مل�سادر 
�لن�سية، �لتي عر�ست يف �أبعاد معقولة وب�سكل منهجي، 
�أ�سطر، حتى ال تثبط عزمية  بني كل �سطرين وخم�سة 
غري �لقارئ غري �ملتخ�س�ص، يف حني تنفتح �لف�سول على 
�ملعا�سرين.  للكتاب  و�جلغر�فية  �لتاريخية  �لدر��سات 
�لعمل  �سيجد�ن يف هذ�  و�لعامل  �لف�سويل  فاإن  و�أخ��رًي� 
ملو��سلة  مرجعا  وع�سرين  مائة  م��ن  الأك��رث  بيوغر�فيا 
�لتق�سي باأربعة لغات عاملية ومنها �للغة �لعربية. بحيث 
جند �أهم �الأعلم �الإي�ستوغر�فيني يف �لع�سور �لو�سطى 
و�أل��ب��ان  لوبيك  )�ستيفان  مثل  �لبحثي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف 
وغريهم(  بيكار  وكري�ستوف  هوكي  كلود  وج��ان  غوتيي 
ل��ك��ن��ن��ا ن�����س��ت��غ��رب ع��ن��دم��ا ال جن���د ذك����ر� ل��ب��ع�����ص �لكتب 
و�لبحر«  �أوروب��ا   « موال  مي�سيل  كتاب  مثل  �لكل�سيكية 
�لذي  غيز�ر  فابري�ص  مثل  به  �ملهتمني  بع�ص  ذكر  رغم 
�ملتو�سط  �الأبي�ص  �لبحر  خ�س�ص كتابا هاما حول مياه 
ال  �لنق�ص  ه��ذ�  لكن  �لو�سيط.  �لع�سر  �إىل  �لقدمي  من 
و�مل�سادر  باملعلومات  ثرّي  هو  بل  �إطلقا،  �لكتاب  يعيب 

�لعزيزة �ملنال.
حيث  م��ن  متجان�سة  ف�سول  �ستة  �إىل  �ل��ك��ت��اب  ينق�سم 
على  �ل�سوء  ت�سلط  طويلة  مبقدمة  م�سبوقة  �حلجم، 
مدى تعقيد وثر�ء �ملو�سوع. يهتم �لف�سل �الأول بطريقة 
ت�سور �الإن�سان يف �لع�سر �لو�سيط للبحر. من خلل ملحة 
بحيث  �لبحري.  بالف�ساء  �ملتعلقة  �لتمثلت  تاريخ  عن 

كان مو�سوعا للخوف، يف �إ�سارة �إىل �لطوفان، �أو و�سيلة 
للإنقاذ مع مثال �خر�ق �لبحر �الأحمر خلل �لنزوح 
يف �لكتاب �ملقد�ص، وما يثريه �لبحر من ردود �لفعل، �أو 
ما ي�ستدعيه من �لف�سول، كما يت�سح من غلف �لكتاب 
�لذي يقدم �سورة �الإ�سكندر �لذي طلب ت�سييد غو��سة 
ل�سرب �أعماق �لبحر يف �لقرن �لثاين ع�سر. باالإ�سافة �إىل 
تنوع وتعقيد �لعو�طف �ملتعلقة بالعامل �لبحري، ُيظهر 
�إىل  �لو�سطى  �لع�سور  يف  �لنا�ص  ينظر  كيف  �مل��وؤل��ف��ون 
�ملتنوعة، من وحو�ص بحرية،  �لبحر ويتخيلون كائناته 
�أي�سا �لكائنات  وحوريات بحرية، وحيتان غريبة، ولكن 
�الأقل �إثارة للإعجاب، فاإنه من �ل�سعب �إح�ساء �الأنو�ع 
كلها، مما يجعل �أعماق �لبحر ف�ساء حمفوفا بالغمو�ص 
وجمهوال  بعيد�  عاملا  نف�سه  �الآن  يف  ويبدو  و�الأ�ساطري، 
�أي�سا  يعي�سون على �سفافه، وماألوفا  �لذين  �لنا�ص  عن 

مبا ي�ستطيعون جلبه من خري�ت بحرية.
بحيث  للإن�سان،  تفكري  مو�سوع  �لبحر  ز�ل  وم��ا  ك��ان   
يت�ساءل �ملوؤلفون عن خا�سية ملوحته و�سحره �ملتج�سد 
يف جزره و�أرخبيلته ذ�ت �جلغر�فية �ل�ساحرة و�خلر�فية 
�أف���ال���ون ب��� »ف�سائها  وخ�����س��و���س��ا �جل����زر �ل��ب��ع��ي��دة م��ث��ل 
باخت�سار،   .)45 )���ص.  �خلر�فية«  ومتثلتها  �ل�سحري 
بت�سور�ت  �لو�سطى  �لع�سور  يف  �لبحر  �إىل  ُينظر  ك��ان 

متناق�سة فهو خطري ومنقذ يف �الآن ذ�ته.
�ل��ف�����س��ل �ل��ث��اين ي��ت��ن��اول م��و���س��وع �ل��ب��ح��ر م��ن �جل��ان��ب 
�مل��لح��ة و�الب��ت��ك��ار�ت  �الأم����ر بعمليات  �مل�����ادي. وي��ت��ع��ل��ق 
�لتقنية خلل هذه �لفرة. كما ي�سلط �ملوؤلفون �ل�سوء 
�ال�سكندنافية  �ل��دول  لبحارة  �للغوية  �مل�ساهمات  على 
�سفنهم  على  يطلقونها  كانو�  �لتي  �الأ�سماء  بخ�سو�ص 
ولكن  �ليومية،  �للغة  يف  �الآن  ت�ستخدم  و�لتي  �لبحرية 
الأ�سولها  وفقا  �لقو�رب  تقدم  �سمالية.  �أ�سول  من  هي 
�لتنني  ب��ر�أ���ص  �ملجهزة  �للنغ�سكيب  مثل  �جل��غ��ر�ف��ي��ة، 
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�خلا�سة  �ل���دالالت  متعددة  �لر�سومات  ذ�ت  و�ل��رو���ص 
�ال�ستعماالت  ذ�ت  و�ل�سفن  �ل��ق��و�رب  �أو  �ل�سمال،  ببحر 
�ملتو�سط.  �الأب��ي�����ص  �ل��ب��ح��ر  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة،  �لع�سكرية 
�لقدرة  ت�سهيل  �ل�سناع  ح��اول  �لف�ساءين،  هذين  د�خ��ل 
على �ملناورة، لتمكني �مللحني من �لنجاح يف مهماتهم، 
�ملثبتة  �ل�سارمة،  للدفة  �لرئي�سي  �الخ��ر�ع  خلل  من 
ك��ان يف  �مل��لح��ة عمًل جتريبياً  ف��ن  �الأُ���ُس��ط. يظل  على 
يتوغل  ومل  �ل�سو�حل،  على  ملحة  عن  عبارة  �الأ�سا�ص 
�لقرن  يف  �مللحية  �خل��ر�ئ��ط  ظهور  حتى  �ملحيطات  يف 
�ل��ت��ي مكنت �مل��لح��ني م��ن �الإب��ح��ار بدقة  �ل��ث��ال��ث ع�سر 

عالية.
ك��ذل��ك �ه��ت��م �مل��وؤل��ف��ون ب��احل��ي��اة يف �ل��ب��ح��ر، �أي �حل��ي��اة 
جيد،  ب�سكل  للأ�سف،  توثق،  مل  �لتي  للبحارة،  �ليومية 
�ل��ت��ي وردت يف ع����دد من  ب��ا���س��ت��ث��ن��اء ح��ك��اي��ات �حل���ج���اج 
حيز�  ي��ورد  كما  بع�سها،  عن  �لكتاب  ويتحدث  �مل�سادر. 
للحديث عن طاقم �ل�سفن، �لذي يجب �أن يكون يف حالة 
من �الن�سباط �ل�سارم، ويتكون يف �لغالب من �لذكور. 
�أفر�د� من �ملتخ�س�سني:  �إىل �ملجندين، جند  باالإ�سافة 
�لنظام  �أم��ا  �إل��خ.  و�لنجارين،  و�حل��لق��ني،  �ملو�سيقيني، 
�ل��غ��ذ�ئ��ي ف��ه��و ب�سيط وي��ع��د �أ���س��ا���س��ا م��ن �مل��ن��ت��ج��ات غري 
�لقابلة للتلف نظر� لطول فرة �لرحلة. وياأتي �حلديث 
كل مكان من  �ملنت�سرة يف  �لبحر  ذلك عن خماطر  بعد 
)�الأمر��ص، وحتطم �ل�سفن( وتظهر �لوثائق �أن �لطابع 
�لديني يطغى على طقو�ص طو�قم �ل�سفن ويربز كذلك 
يف �الأ�سماء �ملرتبطة بالعقيدة �لتي تطلق على �ل�سفن. 
ويتوقف �ملوؤلفون عند ظاهرة �لعنف �ملتمثلة يف �لغار�ت 
��ستثنائي،  ب�سكل  �مل��ر�أة  فيها  �ساركت  �لتي  �لنورماندية، 
و�أعمال �لقر�سنة يف �لبحر �الأبي�ص �ملتو�سط مما جعل 
على  و�لنبلء  �لفقر�ء  من  لكل  للرث�ء،  م�سدر�  �لبحر 
ح��د ���س��و�ء، ك��م��ا ه��و �حل���ال م��ع ل��وي�����ص دي ال ت��رم��ويل، 

�أمري�ل الغويان يف نهاية �لقرن �خلام�ص ع�سر.
ي��ت��ط��رق �ل��ف�����س��ل �ل���ر�ب���ع �إىل �مل�����و�رد �ل��ب��ح��ري��ة، حيث 
ي�ستعر�ص �ملوؤلفون خمتلف �الأن�سطة و�لرثو�ت �مل�ستمدة 
�لو�سطى.  �لع�سور  يف  �الإن�����س��ان  ط��رف  م��ن  �لبحر  م��ن 
ويحتل �ل�سيد مكانة بارزة؛ فهو �سروري �أثناء �ل�سيام 
�أو �ل�سوم �لكبري، ويتم �لبحث عن �الأ�سماك بعد ذلك يف 
�ل�سيد �ل�ساحلي )على �سبيل �ملثال يف منطقة �لربوتان( 
ويف �ل�سيد على م�سافات بعيدة )حتى غالي�سيا(، بحيث 
نظمت �ملعار�ص �ل�سنوية منذ �لقرن �لثالث ع�سر، وهذ� 
�لبحري  �لنقل  �إىل تنظيم  �ل�سلطات �حل�سرية  ما دفع 
مل�سافات طويلة الأغر��ص �سحية، كما هو �حلال بالن�سبة 
ملنتجاته  �لبحر  ��ستغلل  يتم  ل��رو�ن يف عام 1422. كما 
�الأ�سود...  و�حلبار  و�للوؤلوؤ  �ملرجانية  �ل�سعاب  �لقيمة: 
�إلخ. باخت�سار كان �لبحر م�سدر طعام بالن�سبة ل�سكان 

�لع�سور �لو�سطى.
�لتغري  �ل�����س��اح��ل��ي��ة«  و�مل��ج��ت��م��ع��ات  »�مل���ر�ف���ئ  ي��ب��ني ف�سل 
و�مل��ن��اظ��ر  للمجتمعات  و�ل��ط��وب��وغ��ر�يف  �ل���دمي���وغ���ر�يف 
�لطبيعية �ملرتبطة بالبحر، و�لذي ينبثق من ��ستغلل 
كو�جهة  تعمل  �لتي  باملو�نئ،  �ملحيطة  �لبحرية  �مل��و�رد 
للمدن، ولهذ� �ل�سبب غالباً ما تقع عند م�سب �الأنهار، 
مثل رو�ن وهامبورغ، و�أحياًنا ما تتميز بقربها من �أحد 
�ملدينة ملتقى  نانت، مما يجعل  �جل�سور كما يف مدينة 
�إن�ساء  �مل��و�ن��ئ  �أن�سطة  ط��رق جت��اري��ة. وق��د �سهد �زده���ار 
مدن جديدة، مثل لوبيك وريغا يف �لقرن �لثاين ع�سر، 
وظهور مر�كز �سيا�سية وجتارية، مبا يف ذلك �لبندقية، 
�لتي تطورت جتارتها �لبحرية وعرفت �زدهار� ال مثيل 

له.
جنوى،  مدينة  مثال  �مل��وؤل��ف��ون  ي�سوق  �ل�سياق  ه��ذ�  ويف 
مع  �قت�سادية  طفرة  �لو�سطى  �لع�سور  يف  �سهدت  �لتي 
مطلع �لعام 1000، من خلل �لعدد �لكبري من �ملن�ساآت 
مما  �سا�سعة،  م�ساحات  �سغلت  �لتي  �لكبرية  �حل�سرية 
وبذلك  �لتخطيط.  ل��و�ئ��ح  �إ���س��د�ر  �إىل  �ل�سلطات  دف��ع 
للب�سائع،  عبور  ونقطة  �سروريا  معرب�  �مليناء  �أ�سحى 
�ملهاجرون من �سوب  ا نقطة عبور للإن�سان:  �أي�سً وهو 
ف�ساء�ت  يجعل  مم��ا  �حل��ج��اج،  م��ع  يحت�سدون  و�لتجار 
�أماكن للختلط �للغوي ورمبا �لعرقي. ولكن  �ملو�نئ 
�زد�دت  �ل�سكانية،  �لكثافة  تز�يدت  كلما  �لفرة  هذه  يف 
مثاال  �ملوؤلفون  ويقدم  �ل�سحي،  �لتلوث  من  �ل�سكاوى 
مبيناء عكا يف فل�سطني عام 1185. وجند يف �لكتاب �أي�سا 
�لبحري  �لن�ساط  �زده����ار  م��ع  ظ��ه��رت  �جتماعية  ف��ئ��ات 
غنى  ال  �سخ�سيات  وه��ي  و�مل�سرفيني،  �ل�سر�فني  مثل 
لتعاملهم مع  ع�����س��ر  �ل��ث��اين  �ل��ق��رن  ل��ل��ت��ج��ارة يف  ع��ن��ه��ا 
�ال�سارة  تتم  و�أخ��رًي�،  �ل�سرف.  و�سند�ت  �لبنوك  �أم��و�ل 

ب�سبب  �ل�ساحلي  �مل�سهد  يف  �لتدريجية  �لتعديلت  �إىل 
على  �أي�سا  �نعك�ص  مم��ا  ��ستغاله  ودينامية  ��ستغلله، 

حميطه �جلغر�يف. 
�ل��ب��ح��ر، بحيث  �ل��ف�����س��ل �الأخ����ري مب��و���س��وع ملكية  ي��ه��ت��م 
�ل�سر�ع  �نعك�ص  وق��د  �سائكة  م�ساألة  �مل��وؤل��ف��ون  يعتربها 
�لعنيفة،  �لبحرية  �ملعارك  من  كبري  عدد  يف  �مللكية  حول 
�ل��دول فر�ص  �لتي وقعت هنا وهناك. كما حاولت بع�ص 
ن��ظ��ام ج��ب��ائ��ّي ع��ل��ى �ل��ت��ج��ارة �ل��ب��ح��ري��ة، ل��ك��ن دون جن��اح 
كبري، ال �سيما ب�سبب تعقيد�ت �الخت�سا�سات �لق�سائية. 
�ل�سيا�سية  �لقوى  جميع  على  �ل�سعب  من  ك��ان  وك��ذل��ك، 
با�ستثناء  �لبحر،  يف  �لعلقات  لتنظيم  عام  ت�سريع  و�سع 
هو  كما  �لبحرية،  �مل��دن  بع�ص  بني  و�التفاقات  �مل�ساور�ت 

�حلال بني هامبورغ ولوبيك يف عام 1259.
يكون  �أن  �إىل  �لذي يطمح  �لكتاب،  باخت�سار، حافظ هذ� 
ذل��ك، الحظنا  �ل��ع��ام، على وع���وده. وم��ع  متاًحا للجمهور 
ورود بع�ص �مل�سطلحات �لتي مل تف�سر �أو تو�سع لها �إحاالت 
مرجعية وهذ� �الأمر غري مربر كما �أنه حجب بع�ص �ل�سيء 
�لو�سوح �ملنهجي للكتاب، على �لرغم من �لعناية �لدقيقة 
باأ�سلوب �لكتابة �لتاريخية، �لو��سحة و�ملتاحة للقر�ء غري 
ثلثة  توحيد  �أن  �خلتم  يف  �لقول  وميكننا  �ملتخ�س�سني. 
ع�سر باحثا يف خطة عمل بحثي �سعب و��ستثنائي �سمن 
م��و���س��وع و�ح���د ي��ع��د �إجن����از� �أك��ادمي��ي��ا مم��ي��ز�. وه���م على 
بو�سون،  فلوريان  �أالمينياك،  �أنطو�نيت  م��اري  �ل��ت��و�يل: 
فولكوني�ص،  ماك�سيم  بويدي�ص،  ي��و�أن  بري�ستاد،  توبيا�ص 
غوينا،  بولني  جيني�ست،  غريفو  فيفيان  غرنيي،  نيكوال 
كاترين كيكو�سي، �أن كوكب، ماري كري�ستني باين، ماركو 

روبيت�سي، وليز� �سان�سو.
�لعمل جماعي بل  باأن  �إطلقا  �لكتاب لن ي�سعر  �إن قارئ 
�أ�سا�سا  �ملرتبطة  ومو�سوعاته  �لكتاب  ف�سول  �سيخو�ص 
يقر�أ  وكاأنه  �لو�سيط  �لع�سر  يف  بالبحر  �الإن�سان  بعلقة 
كتابا �ألفه باحث و�حد. كما جتدر �الإ�سارة �إىل �أن �لكتاب 
در�ص منهجّي، يقتدي به كل منخرط يف �لبحث �جلماعي 

د�خل �ل�سعب و�ملخترب�ت و�لور�سات �لبحثية �الأكادميية.
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األطفال والعائالت في العصر الرقمي.. 
لمجموعة مؤلفين

لدى  �ل�سلبية  �الأفكار  بع�َص  هناك  �أنَّ  �لباحثون  �كت�سَف 
ول دون حتقيق �ال�ستفادة  �الآباء عن �لو�سائل �لرقمية حَتُ
�أن  �الأف���ك���ار  ت��ل��ك  �ل��ت��ع��ل��م، م��ن  �ل��ق�����س��وى منها يف عملية 
�ل���رو�ب���ط �ل��ع��ائ��ل��ي��ة ت��ت��م��زق و�ل���وق���ت ي��ت��ب��دد ع��ل��ى ح��اف��ة 
�سلبية  يف  تت�سبب  و�أن��ه��ا  �ل�سخ�سية،  �لرقمية  �ل�سا�سات 
�الأطفال، و�إهد�ر وقتهم، ويقت�سر دورها على تقدمي �ملتعة 

و�لت�سلية.
�الأ�سر  ل��دى  �لوعي  ن�سر  �إىل  �لكتاب  ه��ذ�  موؤلفو  وي�سعى 
�ل��و���س��ائ��ل  �ل�����س��ائ��دة ع��ن  �ل�سلبية  ت��ل��ك �الأف���ك���ار  مل��ج��اب��ه��ة 
ط��ر�أت  �لتي  بالتطور�ت  �الآب��اء  جهل  ومو�جهة  �لرقمية، 
�لكتاب  وي�سعى  �ملختلفة،  �لرقمية  �ملعرفة  و�سائل  على 
الإيجاد خرب�ت �إيجابية لديهم حول �لفائدة �لتي تقدمها 
�لتعلم،  م�����س��ادر  ت��ن��وع  منها  للجمهور،  �الإع����لم  و���س��ائ��ل 

وتقلي�ص �لتفاوت وعدم �لتكافوؤ يف فر�ص �لتعلم.
�لرئي�سة  �ل��و���س��ي��ل��ة �الج��ت��م��اع��ي��ة  ب���اأن���ه  �الإع�����لم  ف  ُي���ع���رَّ
للتو��سل م��ع �جل��م��اه��ري، ول��ه ِع���دة و���س��ائ��ل م��وؤث��رة على 
و�لتلفاز،  و�ل���ر�دي���و،  و�مل��ج��لت،  كال�سحف  و����س��ع  ن��ط��اق 
وحديثا �الإعلم �الإلكروين �لذي يعدُّ من و�سائل �الإعلم 
تكنولوجيا  م��ن  �ال���س��ت��ف��ادة  ع��ل��ى  تعتمد  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
�ملعلومات �الإلكرونية من خلل �سبكة �ملعلومات �لدولية 
)�النرنت(، و�أية و�سيلة �أخرى من �لو�سائل �لقائمة على 

�ملعلومات �لرقمية.
�أهمها  وم��ن  �ملجتمعات،  ب��ني  �الإع����لم  وظ��ائ��ف  وتختلف 
�ملعرفة  توفري  طريق  ع��ن  �الجتماعّية  �لتن�سئة  حتقيق 
ت��ع��زي��ز تفاعلهم مع  ُي�����س��ه��م يف  مّم���ا  ل���لأف���ر�د؛  �ملُ��ن��ا���س��ب��ة 
ذلك  وُي���وؤّدي  �لعاّمة،  �الأح���د�ث  يف  وم�ساركتهم  �ملجتمع، 
�إىل تطّور وعيهم �الجتماعّي، �إ�سافة للربية من خلل 

تعزيز �لتطّور �لعلمّي و�لثقايّف، ون�سر �ملعرفة.
بد�أ فريق �لعمل يف م�سروع هذ� �لكتاب عام 2013 »يف �سكل 
�لعائلية،  بالثقافة  تتعلق  �ل��ت��ي  �الأب��ح��اث  م��ن  جمموعة 

�الأ�سر  بها  ت�ستخدم  �لتي  و�ل��ط��رق  و�ملمار�سات،  و�لقيم، 
�أن تعزز  و�الأطفال و�سائل �الإعلم �لرقمية، وكيف ميكن 
�لتعلم و�لعلقات �الأ�سرية من منظور جديد دقيق قائم 
على �لتجريب يف �سياقات �جتماعية و�قت�سادية خمتلفة«.

م ف�سول �ل��ك��ت��اب در����س��ات ح��ال��ة و�أم��ث��ل��ة م��ن و�ق��ع  وت��ق��دِّ
ن��ط��اق و����س��ع،  �حل��ي��اة، وحت��ل��ي��لت وب��ي��ان��ات وم�سحا على 

و�أ�سفرت عما يلي:
�الأ���س��ر  ت�ساعد  و�الآب����اء  �الأب��ن��اء  ب��ني  �مل�����س��ارك��ة  �إنَّ  �أوال:   -
��ستبيان عرب  ففي  �أذك��ى،  ب�سكل  �لو�سائط  ��ستخد�م  على 
�الإنرنت مت �إجر�وؤه على �ألف وخم�سمائة و�سبع و�سبعني 
�أ�سرة، مع �لركيز على من لديهم �أبناء من �لفئة �لعمرية 
در��سات  ل�سبع  �إ�سافة  عاما،  ع�سر  �ثني  حتى  عامني  من 
�للتيني- �الأ���س��ل  �ل�����س��ود، وم��ن  م��ن  �أ���س��ر  ميد�نية على 

�الإ�سباين يف �أماكن جتمعهم بالواليات �ملتحدة �الأمريكية، 
حول كيفية ��ستخد�م �أبنائهم �لو�سائط �لتعليمية، ومدى 
تاأثريها عليهم. ومن خلل �لدر��سات، ظهر �ختلف يف 
�لناجتة عن  و�الأ���س��ر�ر  �ملنافع  ب�ساأن  �الأم��ور  �أولياء  روؤي��ة 
على  �ملنافع  بتفوق  منهم   %  51 ي�سعر  �إذ  �لتكنولوجيا؛ 
�لرب�مج  �لطفل  با�ستخد�م  �الأم��ر  يتعلق  عندما  �الأ�سر�ر 
��ستخد�م  عند  �ملحمول،  �لهاتف  عرب  �الأل��ع��اب  وممار�سة 
وت��ت�����س��اوى   ،%26 بن�سبة  �الج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�����س��ب��ك��ات  �ل��ط��ف��ل 
�أول��ي��اء �الأم����ور، وب�ساأن  �مل��ن��اف��ع و�الأ����س���ر�ر عند 31% م��ن 
م��ن خلل  للمعلومات  �ل��ط��لب  �مل��در���س��ة يف جمع  ت��اأث��ري 
�لتكنولوجيا وزيادة حت�سيلهم �لدر��سي وتعديل �سلوكهم، 

جاءت ن�سبة تفوق �ملنافع على �الأ�سر�ر بن�سبة %53.
�لعام  �أخ��رى متت يف  لدر��سات  �متد�د�  �لبحث  ويعدُّ هذ� 
�الإع��لم  و�سيلة  �آن��ذ�ك  يعد  وك��ان  »�لتلفاز«،  1970م ح��ول 
�لذين  �الأط��ف��ال  �أن  �ل��در����س��ات  �أث��ب��ت��ت تلك  �الأه����م؛ فقد 
مع  وتعليمية  ت��رب��وي��ة  الأغ���ر�����ص  �ل��ت��ل��ف��از  ي�����س��ت��خ��دم��ون 
ممن  فاعلية  �أك���رث  تعلمهم  ي��ك��ون  �الأ���س��رة  م��ن  �لبالغني 

و�سل  �لنتائج  ه��ذه  مثل  و�إىل  مب��ف��رده��م،  ي�ستخدمونه 
م�ستخدما  �لكتاب،  ه��ذ�  باحثي  »�أح��د  وبينويل  »�ستيفنز 
ت�ستخدم  �لتي  و�أخ��رى م�سممة للأ�سر  تلقائية،  »جتارب 
�أو  �ل��ب��ح��ث،  �أو  �ل��ل��ع��ب،  ���س��و�ًء يف  معا  �لرقمية  �ل��و���س��ائ��ط 
�لقر�ءة، وماذ� يقول �أفر�د �الأ�سرة لبع�سهم وهم ي�ساهدون 
�سبكة  يت�سفحون  �أو  �لرقمية،  �الألعاب  يلعبون  �أو  �لتلفاز 
�الن���رن���ت، م��ع �ل��رك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ت��ف��اع��لت �ل��ت��ي ت��ت��م بني 
�سركاء �لتعلم �أثناء تفاعلهم مع و�سائل �الإعلم وحولها، 
�أف����ر�د �الأ���س��رة،  وك��ي��ف ي��وؤث��ر �لتفاعل على �ل��ع��لق��ة ب��ني 
�الإع���لم  و�سائل  ب��ني  �مل�ساركة  �أن  �لبحث  نتائج  و�أث��ب��ت��ت 
حتافظ على ��ستمر�ر �لتو��سل بني �أفر�د �لعائلة لفر�ت 

زمنية �أطول.
تاأثري  لها  �لرقمية  �لو�سائط  �أن  �إىل  �لباحثون  ل  تو�سَّ
�إيجابي يف �لتعلم وتطوير منط �حلياة �إذ� مت ��ستخد�مها 
بو��سطة �الأ�سرة �سويا، فهي تدعم �رتباط �الأ�سرة، وتوؤدي 
�إىل �ال�ستفادة من �لتكنولوجيا ب�سكل مميز ومتكن �الأ�سر 
عن  تنتج  قد  و�لتي  �ملختلفة  �لتحديات  على  �لتغلب  من 

�ال�ستخد�م �ملنفرد للأبناء.
�ل��ث��ق��ايف و�الجتماعي  �ل��ت��ن��وع  ت��اأث��ري  �لبحث  ه��ذ�  وُي��وؤك��د 
و�القت�سادي يف �حل�سول على خدمات كافية فيما يخ�ص 
من   %76 �أن  �إىل  �ال�ستق�سائية  �الأبحاث  و�أ���س��ارت  �لتعلم، 
�ل�سكان كانو� من ذوي �الأ�سول �الإ�سبانية �لبالغني �لذين 
�ل�سود، و%85  ميلكون هو�تف خلوية، يف مقابل 97% من 
�أول��وي��ة  �أع��ط��ى  �لبحث  �أن  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر  �لبي�ص،  م��ن 
من  ومتنامية  ك��ب��رية  ن�سبة  ي�سكلون  الأن��ه��م  للتينيني 
�الأ�سر �لتي لديها �أبناء يف �سن �لتعليم �لثانوي يف �لواليات 

�ملتحدة.
- ثانيا: يركز �هتمام �لباحثني على تعزيز قيمة و�سائل 
�الإع���لم �لرقمية و�ل��و���س��ائ��ط �جل��دي��دة يف ح��ي��اة �الأ���س��ر، 
و�إ�سر�ك �الآباء يف �أ�ساليب �لتخطيط، و�هتمامهم باكت�ساب 

فينان نبيل *
ع الثقافي من وسائل اإلعالم«، على مشروع بحثي متكامل أجراه عدد من الباحثين في  يحتوى كتاب »األطفال والعائالت في العصر الرقمي.. التعلم سويا والتشبُّ
صه الستكشاف التفاعل الدينامي بين األطفال واألسر، واألقارب، والمعلمين في ظل الطفرة  مجال: التربية، والتكنولوجيا، وعلوم التعلم، واإلعالم -كلٌّ في تخصُّ
الرقمية الحديثة، وما لحقها من وسائل إعالم جديدة. ويبرز الكتاب مختلف الطرق التي توفر بها وسائل اإلعالم الرقمية منافذ جديدة للتعلم بشكل فردي، أو 
جماعي سواء في المنزل، أو المدرسة، والدور الذي تلعبه في إيجاد فرص تعليمية، ومدى تناسب هذا الدور مع حجم االستثمارات الوطنية، والمجتمعية، والفردية 
الضخمة في جميع أنواع األجهزة، والشبكات، والمحتوى الرقمي، فضال عن التكلفة األكبر التي يتم إنفاقها على التدريب والخبرة، وإعادة تشكيل البنية التحتية 

للمجتمع الستيعابها وتسخيرها للجمهور.



جمادى األولى 1440هـ - يناير 2019م

13

�لتعلم،  دع��م  يف  �الإمكانات  تلك  ��ستغلل  بكيفية  �لوعي 
�أن و�سائل �لتعلم �لرقمية حتقق �مل�ساو�ة بني  و��ستنتجو� 
�الأج���ي���ال يف �حل�����س��ول ع��ل��ى م�����س��ادر �مل��ع��رف��ة، ك��م��ا مُتكن 
�الأ�سر من ��ستك�ساف �الأخطاء و�إ�سلحها، وتعزيز �لتعلم 
�لتطبيقات  تعدد  ي���وؤدي  كما  �مل�سكلت،  ح��ل  على  �لقائم 
لتنوع خرب�ت �لتعلم وفقا ملجاالت �الهتمام لكل �ملتعلمني.
دت نتائج �الأبحاث �أن هذه �لتطبيقات تعزز �لتو��سل  و�أكَّ
بني �ملدر�سة و�ملنزل، كما تعزز �لتو��سل د�خل �الأ�سر نف�سها 
و�ملعلوماتية،  �لتكنولوجيا  و�سطاء  دور  �الأب��ن��اء  ف��ي��وؤدي 
بدور  �ل�سباب  ويقوم  �ملعلم،  دور  �أحيانا  �الآب��اء  يتخذ  وقد 
�لو�سيط �ملعلوماتي لو�لديهم، و�إيجاد طرق تلخ�ص لهم 
�ملعلومات �لكاملة من �أجل جتاوز �الأمية �لرقمية لديهم، 
تاأثري �الأخ��وة �سو�ًء ب�سكل مبا�سر  �لكتاب كيفية  كما قدم 
�ل��ت��اأث��ري�ت  وت��ك��ون  �ل�سغار،  �الأط��ف��ال  يف  مبا�سر  غ��ري  �أو 
�أ�سكال  �أدو�ر تدري�سية �سريحة، و�إدخال  �ملبا�سرة يف �سكل 
جديدة من �لتكنولوجيا، �أو غري مبا�سرة يف تاأثريهم على 
�خلا�سة  �لرقمي  �الإع���لم  و�سائل  ح��ول  �الآب���اء  معتقد�ت 
ب��االأط��ف��ال، وت�����س��ور�ت��ه��م مل��ه��ار�ت��ه��م �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة. ومل 
ب��دور �حلار�ص  �الإخ��وة فهم يقومون  �لباحثون دور  يغفل 
على �إخوتهم �ل�سغار، ورقباء على �ملحتوى �لرقمي �لذي 
�ملتطلبات  ومو�جهة  �الأحيان،  من  كثري  يف  له  يتعر�سون 
و�إح��د�ث  �هتماماتهم  ��ستك�ساف  يف  يحتاجونها  قد  �لتي 

�لتو��سل بني خرب�ت �لتعلم.
َيعني ذلك �أنَّ بع�ص �الآباء �لن�سطني قادرون على �لتعامل 
م��ع �ل��و���س��ائ��ط �جل���دي���دة و�ل��ب��ح��ث ع��ن م�����س��ادر �مل��ع��رف��ة، 
وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��ع�����ص �الآب�����اء ي�����س��ت��خ��دم��ون م��و�ق��ع 
على  للح�سول  في�سبوك-  -مثل:  �الجتماعي  �لتو��سل 
و�سائل  ك��اإح��دى  وي�ستخدمونها  وم�ساركتها،  �ملعلومات 
مع  مبا�سرة  تفاعلية  ف��ائ��دة  يقدم  مم��ا  �لعائلي  �لتفاعل 
�الأبناء، و�أثبتت �لدر��سات �أن �الآباء و�الأبناء يتعلمون �سويا 
و�ألعاب  )�لتلفاز،  �لو�سائط  وم�ساركة  �للعب  جل�سات  يف 

�لفيديو و�الألعاب �الإلكرونية... �إلخ(. 
مدى  �لتعلم  يف  �أي�سا  �لرقمي  �الإع���لم  و�سائل  وُت�ساعد 
�حل���ي���اة، ويف �أوق�����ات ك��ث��رية، وغ���ري م��ت��وق��ع��ة، ف��ه��ي تعني 
�أطفالهم،  لتعلم  د�عمة  بيئة  تهيئة  �ملنزل على  �ملربني يف 
�لو�سائل  و�مل��د�ر���ص  �الأكادميية  �لهيئات  يف  ت�ستخدم  كما 
�جل����دي����دة ل���دع���م �مل���ع���رف���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة وت�����س��ه��ي��ل �ل��ت��ع��ل��م 
�أن  ت��رى  الأ�سر  �ال�ستثناء�ت  بع�ص  وج��ود  مع  �الأك��ادمي��ي، 
باملحتوى  �ملتعلقة  �ملدر�سية  �مل��ه��ار�ت  تدعم  ال  �لو�سائط 
ق��ادرة يف  تكون  �الإع��لم ال  و�سائل  �أنَّ  �سعرو�  �ملعريف، كما 
�آن  �أن تكون تربوية وترفيهية يف  �الأحيان على  كثري من 

و�حد.
�لو�سائل  �أهمية  �لكتاب-  ه��ذ�  -خ��لل  �لباحثون  ��ح  و�أو���سَ
فالو�سائط قد  �الأق��ل حظا؛  �الأبناء  ��ستيعاب  �جلديدة يف 
تعو�سهم ما قد ينق�سهم من فر�ص �لتعلم د�خل �ملدر�سة، 

وتعطيهم �أمل يف �حل�سول على فر�ص �جتماعية �أف�سل.
ويوؤكد �لكتاب على �حلتمية �لتكنولوجية، وكيف �أ�سبحت 
�أهمية  يوؤكد  كما  �لب�سري،  لل�سلوك  ها  ُموجِّ �لتكنولوجيا 
�مل�ساركة  على  �لقائمة  �جل��دي��دة  �الجتماعية  �ل��ع��لق��ات 
كان  و�إن  �ل��رق��م��ي،  �الإع���لم  و�سائل  ع��رب  �سويا  �لتعلم  يف 
�لو�سائل؛  لهذه  �الأ���س��ر  ��ستخد�م  بكيفية  �لتنبوؤ  ي�سعب 
الأنه �أمر يتوقف على عدة عو�مل تتحكم يف طرق توظيف 
�الهتمامات،  قائمة  م��ث��ل:  �لتعلم؛  ل��دع��م  �لتكنولوجيا 
و�ملحتوى، و�مل�ساركة يف �للعب، فقد �سرح �أحد �الآباء كيف 
�جتاز هو و�بنه »ف�ساء�ت �لو�سائط �ملتعددة« يف ��ستخد�م 
�لكتب، و�لفيديوهات، و�ملكتبات عرب �الإنرنت. ومثال �آخر 
��ستفاد فيه �لو�لد�ن من تطبيقات �لرجمة للم�ساركة يف 
م�ساعدة �أبنائهم يف و�جباتهم �ملنزلية، وحت�سني مهار�تهم 
�ل��ل��غ��وي��ة �أي�����س��ا. ورغ����م ه���ذه �ل��ن��م��اذج �الإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي 
��ستطاعت دمج و�سائل �الإع��لم يف حياتها و�الإف��ادة منها، 
و�جهت عائلت �أخرى �سعوبة يف حتقيق ذلك، خا�سة يف 
بع�ص �الأ�سر ذ�ت �لدخل �ملنخف�ص ممن لي�ص لديهم وعي 
كاٍف باحل�سول على مز�يا �لو�سائط �لرقمية يف �لتعلم يف 
ال  الأنهم  مهم�سون  باأنهم  �الآب��اء  بع�ص  �سعر  فقد  �ملنزل؛ 
�أطفالهم على  �ملهار�ت �للزمة ملر�قبة ما يفعله  ميلكون 

�أجهزة �لكمبيوتر �ملحمول يف �ملنزل.
�لقارئ  ت��رك  جتريبية،  �أ�س�ص  على  �لكتاب  ه��ذ�  وي��ق��وم 
�لتكنولوجيا  ب��ني �خل���وف و�الأم�����ل، ح���ول ع���امل  �ل��ع��ادي 
�ل����ذي ي����زد�د ت��ع��ق��ي��د� ب�سكل م�����س��ت��م��ر، وع��م��ل �ل��ب��اح��ث��ون 
لهدف م�سرك يتمثل يف �إنتاج بحث قد يوجه �ملمار�سني 
يف  �لو�سائط  ومنتجي  �ل�سيا�سات  و�سانعي  �ملعلمني  من 
�لع�سر  يف  بالتعلم  �ملتعلقة  و�ل�سيا�سات  �لرب�مج  تطوير 
�لرقمي، تلك �لرب�مج �لتي ي�ستخدمها �الآباء يف �لتعليم، 
�الأطفال  ي�ستخدم  فيما  �أطفالهم،  بال  و�سغل  و�لرفيه، 
و�سائل �الإعلم للعب، و�لتعلم، و�الكت�ساف، و�لتعبري عن 

�أنف�سهم، وجتنب �مللل، ي�ستخدم كل �أع�ساء �الأ�سرة و�سائل 
و�ل��ر�ب��ط،  بينهم  فيما  و�لتن�سيق  ل��ل��ت��و����س��ل،  �الإع����لم 
و�لتكافل، بل حتى �النعز�ل و�لتحرر من بع�سهم �لبع�ص.
وت�ساعد  ك��ب��رية،  منفعة  ذ�ت  �ل��رق��م��ي��ة  �الإع����لم  و���س��ائ��ل 
�ملدر�سة  �لتعاون بني  �لنمطية، وحتفز  وقهر  �لتنوع  على 
�أك��رث  ف��ر���ص  وخ��ل��ق  �لتعلم،  عملية  يف  و�مل��ن��زل  و�ملجتمع 

تكافوؤ� يف بناء �خلرب�ت.
ن �ال�ستخد�م �ملعتدل للإنرنت، وتقليل مدة �لبقاء  وُيوؤمِّ
�لق�سوى  لل�ستفادة  فر�سة  �الإلكرونية،  �الأجهزة  �أم��ام 
�ألعاب  خ��لل  من  ذ�كرتهم  وتن�سيط  �الأط��ف��ال،  وق��ت  من 
�لذكاء و�لركيب وغريها، ف�سًل عن فر�ص ال حمدودة 
�ملحتوى  م��ن  وث���روة  �ملختلفة،  �مل��ه��ار�ت  و�كت�ساب  للتعلم 

�ملتنوع �لغني، ومنابر �لتعبري �حلر، وتبادل �خلرب�ت.
وختاما.. فاإنَّ هذ� �لكتاب »�الأطفال و�لعائلت يف �لع�سر 
�الإع��لم«،  و�سائل  من  �لثقايف  و�لت�سبع  �لتعلم  �لرقمي.. 
م در��سة عن �مل�ساركة بني �الأ�سر و�أطفالهم يف جمال  يقدِّ
�لبحث  �الأط��ف��ال خرب�تهم يف  ط��ور  فقد  �لرقمي،  �لتعلم 
وت�����س��م��ي��م �مل��ع��رف��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، و�أ���س��ب��ح��و� و���س��ط��اء 
�ملعلوماتية يف �أ�سرهم، وبات من �الأهمية �أن ي�سارك �الآباء 
الأبنائهم  دعما  ي�سكلو�  حتى  �الت�سال  و�سائل  يف  �أبناءهم 
قدم  فقد  حديثا.  �ملكت�سف  �لف�سائي  بالعامل  �مل�سحورين 
كثري  يف  �أع�ساوؤها  ك��ان  الأ�سر  �لق�س�ص  من  ع��دد�  �لكتاب 
من �الأحيان »وحيدين معا«، يقيمون يف منزل و�حد، وكل 
خلل  م��ن  �الإن��رن��ت  ي�ستخدم  منف�سلة  غرفة  يف  منهم 
�ل��رو�ب��ط  يهدد  ق��د  مم��ا  �لذكية؛  �لهو�تف  �أو  �حل��ا���س��وب، 
�الأ�سرية على �لرغم مما ميكن حت�سيله من معرفة، وما 
يتبادلونه من معلومات؛ لذ� كانت �مل�ساركة �أمر� �سروريا، 

وقيمة �جتماعية ُعليا.
يهدُف م�سروع �لبحث �إىل �إبر�ز �أهمية �لتفاعل �الإيجابي 
�لذي يحدث بني �لبالغني و�الأطفال، خا�سة يف ظل تز�يد 
عدد �الأجهزة يف �ملنزل �لو�حد، بدال من �ال�ست�سلم مل�سري 

جمتمع »وحيد رغم �جتماعه«.
-----------------------

العصر  في  والعائالت  »األطــفــال  الكتاب:   -
الرقمي: التعلم سويا والتشبع الثقافي من 

وسائل اإلعالم«.
- المؤلفون: اليزابيث جي، ولوري تاكوشي، 

وألين وارتيلال.
- الــنــاشــر: روتـــلـــيـــدج، الـــواليـــات الــمــتــحــدة 

االمريكية.
- تاريخ النشر: 2018م.

* كاتبة مصرية
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داروين في المدينة: التطور في الغابة الحضرية
مينو سخيلتهاوزن

سعيد الجريري *
هذا كتاب عن الطبيعة في المدينة، اشتغل فيه الباحث مينو سخيلتَهاوزن أستاذ علم األحياء التطوري في جامعة لَْيدن 
الهولندية، على كيفية تحكم التحضر في تطور الطبيعة والحيوانات، وكيفية تكيف الطبيعة مع البيئة الحضرية، منطلقًا 
عن  وتمايزها  وتكاثرها  األجيال،  عبر  وتطورها  وأخالفًا(  )أسالفًا  ة  الحيَّ الكائنات  بدراسة  ُيعنى  الذي  العلمي  مجاله  آليات  من 

بعضها بعضًا عبر الزمن

�ل��ت��ن��وع �لبيولوجي  ل�����س��خ��ي��ل��ت��ه��اوزن م��ن ع��م��ق يف در�����س���ة   ومِل����ا 
و�لتطور �لبيئي، فقد �سدرت كتبه و�أبحاثه �لعلمية يف ترجمات 
و�ليابانية،  و�ل��ي��ون��ان��ي��ة،  و�ل�سينية،  ك��االأمل��ان��ي��ة،  ع��دي��دة  بلغات 
و�ل��ف��رن�����س��ي��ة، و�الإي��ط��ال��ي��ة، و���س��در ك��ت��اب��ه )د�روي�����ن يف �ملدينة 
Darwin in de stad( باللغة �الإجنليزية يف كل من 
و�ليونانية،  �الأملانية  �إىل  ترجمتني  عن  عد�  و�أمريكا،  بريطانيا 
وخ��م�����ص ط��ب��ع��ات ب��ال��ه��ول��ن��دي��ة يف ع���ام و�ح����د، وق���د ح��ظ��ي جهد 
يان  جائزة  ه��ذ�  كتابه  فنال  رفيع،  علمي  بتقدير  �سخليتهاوزن 
فولكرز لعام 2018، باعتباره �أف�سل كتاب هولندي يف �لطبيعة. 
يف  تتفّرع  رئي�سة  ف�سول  �أرب��ع��ُة  تليِه  متهيٍد،  من  �لكتاب  يتاألف 
ثمانية ع�سر مبحثاً حاول �ملوؤلف �أن يقدم من خللها �ملفاهيم 
فقد  متخ�س�ص،  غري  عام  جلمهور  �ملعقدة  و�لبيئية  �لتطورية 
�ملدينة مدخًل  باإحاطة عن �ساحية  ��ستهل �سخيلتهاوزن كتابه 
�لف�سل  جعل  ث��م  و�ل��در����س��ة،  �لبحث  مو�سوع  ملقاربة  منهجياً 
�الأول عن حياة �ملدينة، حيث �الإن�سان �مل�سوؤول �الأول عن هند�سة 
�لنظام �لبيئي ب�سكل بهائي، و�لبيئة �ملُحيطة به يف مركز �ملدينة 
حيث �أهل �ملدينة و�ملناطق �حل�سرية �لذين يتعاي�سون مع �أنو�ع 
�لثاين  �لف�سل  يف  عر�ص  فيما  و�لنباتات،  �حليو�نات  من  �ستى 
�الأ�ساطري و�خلر�فات  ر�آها عن  �لتي  �ملدينة، و�حلقائق  م�ساهد 
ف��اأر  ب��ني  مثًل  مقارناً  كاحل�سر�ت،  �الأن���و�ع  بع�ص  ع��ن  �ل�سابقة 
حيث  �لكبرية  �ملدينة  على  ث��م  م��ن  معّرجاً  �مل��ن��زل،  وف���اأر  �لغابة 
�أن��و�ع  فيها  تتفاعل  جديدة  بيئة  مُتثل  �لتي  �ل�ساطعة  �الأ���س��و�ء 
خارج  �الأ�سلية  بيئتها  يف  ك��ان  �ل��ذي  �لنمط  عك�ص  على  معينة، 
�ملدينة، حيث �لعتمة �مللئمة لوجودها، وقدم يف �لف�سل �لثالث 
عر�ساً �سائقاً عن تروي�ص �لذ�ت، وجّو�يل �ملدينة، وكذ� �جلن�ص 
�لر�بع  �لف�سل  �أم��ا  وتكاثرها،  �الأن���و�ع  تطور  �سياق  يف  و�ملدينة، 
و�الأخري فقد خ�س�سه ل�«مدينة د�روين«، حيث يكون »�لتطور يف 
��ستغل عليها يف بلورة روؤيته  �آليات معينة  عامل مت�سابك«، وفق 

�لبحثية يف �لكتاب، ثم ختم �لف�سل ب�»ت�سميم تطوري«.
 يحتوي �لكتاب على قيمة علمية متثل �متد�د�ً منهجياً متطور�ً 
-1882( د�روي��ن  ت�سارلز  �لربيطاين  �لطبيعيات  عامل  لنظرية 

1809(، �لتي �سّمنها كتابه �ملوؤثر يف �لعلم �حلديث )�أ�سل �الأنو�ع 
ميثل  �ل���ذي   )  On the Origin of Species
�أث��ار- منذ �سدوره  و�لذي  �لتطوري،  �الأحياء  ركائز علم  �إحدى 
عام1859 وماز�ل - جداًل عظيماً يف �الأو�ساط �لعلمية و�لفل�سفية 
و�لدينية، حيث ظلت نظريته �لتطورية غري مقبولة حتى عام 
�لعلمي،  �لبحث  تطور  يف  رئي�ساً  دور�ً  بعدئٍذ،  �أدت،  لكنها   ،1940
و�الأع�ساب  كالور�ثة  �الأخ��رى  �لعلوم  مع  �ندماجها  بعد  خا�سة 
»�لبقاء  مفهوم  تطبيق  ومت  �إل��خ،   ... �لنف�ص  وعلم  و�لبيولوجيا 
للأ�سلح Survival of the fittest” - �لذي �بتكره 
�لفيل�سوف �الإجنليزي هريبريت �سبين�سر، و��ستعمله د�روين يف 
نظريته الإي�ساح عملية �النتخاب �لطبيعي - �إىل جانب مفاهيم 
�ل��ن��ظ��ري��ات �الجتماعية  �ل��ع��دي��د م��ن  �ل��ن��ظ��ري��ة �الأخ�����رى ع��ل��ى 
تتحّكم  �لتي  و�لتجارية  و�القت�سادية  و�ل�سيا�سية  و�لثقافية 

بال�سوق �ملايل للدول �لكربى، وغريها. 

 ولئن كان هناك �سوؤ�ل منطقي حول ما �إذ� كان للإن�سان تاأثري 
ف��اإنَّ  ه��و،  حيث  م��ن  �لتطور  وعلى  نف�سها،  �حل��ي��اة  على  حقيقي 
يف  �لبيئي  �لطبيعة  نظام  مهند�ص  هو  �الإن�سان  �أن  ي��رى  �ملوؤلف 
�سكله �لنهائي، مبيناً عمليات �لتطور يف �لظروف �لطبيعية �لتي 
�لكائنات  تتكيف  �مل��دن، وكيف  �سيما يف  �لتغري، وال  فيها  يحدث 
�لبيئية  �ل��ظ��روف  فهذه  �حل�سرية.  �لبيئة  م��ع  ب�سرعة  �حلية 
بيئة  �لبقاء يف  �أر�دت  �إذ� ما  �لتكيف  �إىل  �الأن��و�ع  �جلديدة تدفع 
�أن��و�ع �ملدينة تختلف، بع�ص �ل�سيء، عن �لكائنات  متغرية. لكن 
�ملوؤلف �سورة  يقدم  ولتبيان ذلك  �لطبيعية،  �لبيئة  �الأ�سلية يف 
�النتخاب  ر�ئعة من  �أمثلة  �لتطور من خلل  يعنيه  ملا  و��سحة 
وظائف  علم  �ل��ل��ون،  مثل:  خمتلفة،  خ�سائ�ص  على  �لطبيعي، 

�الأع�ساء، و�ل�سلوك.
 لكن ماذ� يحدث للطبيعة عندما ينت�سر �لتح�سر �أكرث فاأكرث؟ 
منطقًيا  �جتاًها  ت�سلك  �أن  للطبيعة  ميكن  ل�سخيلتهاوزن  وفقاً 
�لتطور  ياأخذ  لذلك،  ونتيجة  �ملدينة،  �جت��اه  هو  فقط،  و�ح���ًد� 
دور�ً جديد�ً بوترية �سريعة للغاية، على عك�ص �العتقاد �ل�سائد؛ 

�الأع�ساب  وتتطور  ج��ر�أًة،  �أك��رث  ت�سبح  مثًل،  �ملدينة،  فحيو�نات 
نوع  �إىل  تتطور  �أنها  �أي  جديدة.  نباتات  �إىل  �ل�سارع  يف  �ل�سارة 
جديد متاماً، �إذ يبد�أ ف�سل جديد يف تطور �حلياة على �الأر�ص، 
ي�سهد  و�إمن���ا  ف��ق��ط،  �لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  فيه  يختفي  ال  ف�سل 
حيو�نات ونباتات جديدة، بحيث يحدث �سكل من �أ�سكال �لتطور، 

مبعدل مذهل مل يكن يحلم به د�روين نف�سه.
 وتتعدل �سروط �لبقاء على قيد �حلياة يف �ملدن، فاملدينة يف نظر 
�سخيلتهاوزن لي�ست �أر�ساً بيولوجية، بل على �لعك�ص، فهي �أ�سبه 
ناب�ص باحلياة، حيث جتري جتارب تطورية خُمتلفة،  مبخترب 
�لتاأقلم.  �أح�سنت  �إذ�  �إال  �لبقاء،  �الأن��و�ع  جلميع  مُيكن  ال  بحيث 
 - بالفعل  موجودة  خا�سية  �متلك  هو  مبا   - �مل�سبق  فالتكيف 
�حل�سرية.  �ملناطق  يف  �لبقاء  على  ي�ساعد  رئي�ص،  حيويٌّ  �سرط 
و�إذ� ما جنت �الأنو�ع من خلل ذلك �لتاأقلم يف �ملدن، فُيمكن �أن 
ع�سو�ئّي  غري  متايز  هو  حيث  من  �لطبيعي،  �النتخاب  يحدث 
�ملدينة  حمام  يتطور  �ملثال:  �سبيل  فعلى  للّتطور،  رئي�سة  و�آلية 
�أكرث بعد �لتاأقلم، بالتكيف مع �لظروف �مللوثة، فب�سبب �لتلوث، 
يكون  �ملدينة،  حمام  ي�ستقبلها  �لتي  �لثقيلة  و�ملعادن  و�مل�سانع، 
ري�سه �أكرث دكنًة، مقارنًة باحلمام �لذي يعي�ص يف ظروف طبيعية 
�لد�كن على خليا حتتوي على  �لري�ص  �ملدينة، ويحتوي  خارج 
�أكرث  �لد�كن  �لري�ص  ف��اإن  لذلك،  ونتيجة  �مليلنني،  من  �ملزيد 
ملءمة حلمام �ملدينة، وهو يتطور �إىل حمام د�كن �أكرث مقاومة 
�أنو�عاً ور�ثية لكل من  �أن هناك  للمعادن �لثقيلة، مع ملحظة 
�لبيئة  يف  تغيري  هناك  يكون  فعندما  و�ل��د�ك��ن،  �لفاحت  �لري�ص 
موجودة  �مل��وؤ�ت��ي��ة  �جلينية  �ملتغري�ت  تكون  �أن  ميكن  �ملعي�سية، 

بالفعل يف �لنوع.
متكرر،  نحو  على  ذل��ك  بعد  �ستحدث  �مل��وؤ�ت��ي��ة  �مل��ت��غ��ري�ت  ه��ذه   
وهذ� ما ي�سمى ب�«�لتطور �لناعم« �لذي يرتبط غالباً بالتغري�ت 
�لطفيفة. ومن ناحية �أخرى، ميكن �أن يحدث �لتطور �حل�سري 
»�لتطور  عليها  ُيطلق  �لتي  وه��ي  جديدة،  طفر�ت  ب�سبب  �أي�ساً 
�ل�سعب«. وهذه �لطفر�ت هي تغري�ت يف �حلم�ص �لنووي تن�ساأ 
تغيري  �ل��ط��ف��ر�ت ميكنها  �أن  يعني  م��ا  ب��امل�����س��ادف��ة.  �جل��ي��ن��ات  يف 
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�جليني  فاالختلف  �أي�ساً.  ما  خا�سية  تتغري  بحيث  �جلينات، 
م��وؤك��د،  �أم���ر  وه���ذ�  �لبيئة،  �ل��ت��غ��ري�ت يف  م��ن  ين�ساأ حت��ت �سغط 
هذ�  ن�سوء  كيفية  تبني  ر�ئ��ع��ة  بطريقة  �سخيلتهاوزن  ي�سرحه 
�الختلف و��ستمر�ريته �أي�ساً، وكلما كانت تلك �خلا�سية �مل�سار 
هذه  لديهم  �لذين  للأفر�د  كان  �ملعي�سية،  للبيئة  موؤ�تية  �إليها 

�خلا�سية فر�سة �أكرب للبقاء.
على  �حل��ف��اظ ُ �لبيولوجي،  �ل��ت��ن��وع  على  للحفاظ  �مل��ه��م،  وم��ن   
�ملو�ئل �لطبيعية قدر �الإمكان، مع �إدر�ك �أهمية �لدور �الإن�ساين 
يف �لتطور �حل�سري، فالتطور- يقول �سخيلتهاوزن - ال ي�ستغرق 
وقتاً طويًل د�ئماً، فل يتعني عليك، لكي ترى �لتطور، �أن ت�سافر 
يف �الآفاق، �أو تنكّب على در��سة �حلفريات مثًل. فعملية �لتطور 
ق��ري��ب��ة ج����د�ً، ف��م��ع �مل���دن و�ل���ط���رق و�ل��ب��ن��ى �لتحتية �الأخ����رى، 
�أن���و�ع �لنباتات  �مل��و�ئ��ل الأك���رث  �إن�����س��اء جمموعة ك��ب��رية م��ن  يتم 
و�حليو�نات تنوًعا، �لتي ت�ستقر هناك ومن ثم تتكيف مع بيئاتها 
جينوم  يف  متاأ�سلة  �لتعديلت  ه��ذه  ت�سبح  وعندما  �جل��دي��دة. 

�حليو�نات ومن ثمَّ قابلة للور�ثة، يكون هناك تغيري تطوري.
�لبيولوجي  �لتنوع  �أن  �إىل  �ملوؤلف  ي�سري  �لتطوري  �ل�سياق  ويف   
يف �ملدن كبري ومتز�يد. فعلى �سبيل �ملثال: كان يوجد يف مدينة 
من  ن��وًع��ا   478 ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  نهاية  يف  �لت�سيكية،  ب��ل��زن 
�ل�ستينيات،  يف  نوعاً   595 �إىل  �رتفع  �ل��ذي  �لعدد  وهو  �لنباتات، 
حتى �سار 773 نوعاً �الآن. فهذه زياد�ت كبرية. ما يعني �أن �لتنوع 
من  كثري  يف  خارجها  منه  �أك��رب  �الآن  هو  �ملدينة  يف  �لبيولوجي 
�الأحيان، وهو ما يعززه �أي�ساً تدهور �الأنو�ع يف �ملناطق �لريفية.

�ل��ق��ارئ  ف�سول  يثري  �لعلمي  �جل��ه��د  ب��ه��ذ�  �سخيلتهاوزن  لعل   
�العتبار  ويعيد  ج��ه��ة،  م��ن  ���س��و�ء،  ح��د  على  و�ل��ع��ام  �ملتخ�س�ص 
يثبت  �إذ  وتطورها،  �الأن���و�ع  ن�سوء  عن  د�روي���ن  لنظرية  �لعلمي 
مع  مت�سقة  هي  و�إمن��ا  �الأم���د،  طويلة  لي�ست  �لتطور  عملية  �أن 
�أرب���اع  ث��لث��ة  �ستعي�ص  �مل�ستقبل،  ففي  �حل�����س��ري،  �مل��د  ت�ساعد 
�مل��زي��د من  �حل�����س��ري��ة  �ل��ب��ي��ئ��ة  و�ست�سغل  �مل��دي��ن��ة  �ل��ب�����س��ري��ة يف 
�الأر���ص  �سطح  بقية  من  كبري  ج��زء  �إىل  حاجة  وهناك  �مل�ساحة، 
في�ستنتج  �ملدينة.  �إىل  حينئذ؟  �لطبيعة  تذهب  فاأين  للزر�عة، 
ياأخذ  �مل��دي��ن��ة،  �إىل  �لطبيعة  ت��ذه��ب  عندما  �أن���ه  �سخيلتهاوزن 
�لتي  �ل��ت��ط��وري��ة  �ل��ت��ك��ي��ف��ات  وب��ف�����س��ل  منف�سلة.  دورة  �ل��ت��ط��ور 
�حل�سرية  و�لطبيعة  �ل��ن��ا���ص  ي�سبح  ف��ائ��ق��ة،  ب�����س��رع��ات  حت���دث 
�أف�سل، ويبد�أ ف�سل جديد يف تطور �حلياة  �أكرث متا�سًكا ب�سكٍل 
على �الأر���ص. ويف �سياق م��و�ٍز يختفي، ل�سوء �حلظ، �لكثري من 
�أن����و�ع ج��دي��دة من  باملقابل فهناك  ول��ك��ن  �ل��ب��ي��ول��وج��ي،  �ل��ت��ن��وع 
نحو  وعلى  �ملدينة.  يف  حتى  تزدهر  �لتي  و�لنباتات  �حليو�نات 
ميكن  �حل�سرية،  �لبيئة  على  حم��ددة  تعديلت  بف�سل  جزئي، 
�أحياًنا �لعثور على تعديلت يف �حلم�ص �لنووي. ولئن كان كتاب 
)�أ�سل �الأن���و�ع( ل�سارلز د�روي��ن �أح��د �الأع��م��ال �ملُ��وؤث��رة يف �لعلم 
و�أحد  �لطليعية،  �لفكرية  �حلد�ثة  �أ�س�ص  من  و�أ�سا�ساً  �حلديث، 
�ليوم،  �إىل  وم���از�ل يقبل عليه،  �ل��ت��ط��وري،  �الأح��ي��اء  رك��ائ��ز علم 
�لقر�ء �لباحثون ذوو �الخت�سا�ص و�لقر�ء غري �ملخت�سني، بعد 
عديدة،  ح��ق��واًل  �سملت  فل�سفية  نزعة  �إىل  نظريته  حتولت  �أن 

�أحد  منها علم �الأحياء �الجتماعي )�ل�سي�سيوبيولوجي( - وهو 
�لذي يعلل ظو�هر   - �ملثرية للجدل و�خل��لف  �لعلوم �حلديثة 
عديدة كالنزعات �لعدو�نية، وحب �لتملك لدى �لكائنات �حلية، 
�أ�سباب بيولوجية موروثة،  �إىل  �ملر�أة مثًل، فريجعها  و��سطهاد 
�إ�سافة  فاإنَّ كتاب »د�روي��ن يف �ملدينة- ملينو �سخيلتهاوزن، ميثل 
�ملنهجيات  ت��ط��ور  م��ن  نتائجها  ����س��ت��خ��ل���ص  يف  �أف�����ادت  ن��وع��ي��ة 
و�لعلوم �لتي تلت مرحلة د�روين، فبنت عليها ��ستغالها �لبحثي 
لتاريخ  �ملوثقة  باملعلومات  ثري  �ساملة  ب�سورة  �لكتاب  و�ملعريف. 
لعملية  دقيقاً  �لتطور �حل�سري �حلايل وحاالته، ويقدم و�سفاً 
تطور �الأنو�ع �ملختلفة، وما ي�ستتبع ذلك م�ستقبًل، وفق منهجية 
تف�سري  م��ن  تنطلق  ال  �الأي��دي��ول��وج��ي��ات،  م��ن  متخففة  علمية 
ميكانيكي ملبد�أ �لبقاء للأ�سلح، ولعل ما قدمه �سخيلتهاوزن من 
نتائج علمية بحتة، تفتح �آفاقاً يف جماالت علمية �أخرى جماورة 
�جل��دي��دة  �ل��ظ��و�ه��ر  تعليل  يف  و�لنف�سية  �الجتماعية  وال�سيما 
متَّ  م��ا  نحو  على  لي�ص  لكن  �مل��ه��ول،  �لتقني  بالتطور  �ملرتبطة 
مثًل يف نظرية �لذكاء �لطبيعي للحا�سوب، �إذ ُنظر �إىل �الإن�سان 
�آلياً مربجماً بالور�ثة �أو �الكت�ساب، مبعزل عن  باعتباره �إن�ساناً 

�لعو�مل �الجتماعية و�لنف�سية. 

 )د�روين يف �ملدينة( �لذي �سي�سدر �أي�ساً هذ� �لعام يف ترجمات 
�لديني  �لتعليل  منظور  م��ن  بحثه  مو�سوع  ي��ق��ارب  ال  ج��دي��دة، 
للظاهرة، كما هو موؤ�سل يف نظرية �خللق يف �لديانات �لثلث، 
عن  جوهرياً  وتختلف  علمي،  منهج  ذ�ت  �ملقاربة  يف  فاآلياتاته 
من  �لدينية  �ل��رو�ي��ات  بني  ما  على  �لديني  �لت�سور  منطلقات 

�ختلفات معينة.
-----------------------------
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صور من تقاليد ما قبل ستين سنة في مجتمع 
كيراال.. لشاشي بهوشان

فيالبوراتو عبدالكبير  *
نة الخامسة والعشرين من تأسيس مؤسسة أو حركة باسم اليوبيل الفضي، كما يحتفلون السنة  يحتفُل أهل الغرب السَّ
الخمسين والسنة الخامسة والسبعين باسم اليوبيل الذهبي والماسي على التوالي. وأهل الشرق أيضا قد غدوا يحذون 
حذو أهل الغرب في احتفاالت هذه اليوبيالت؛ حيث عّمت جميع البلدان بما فيها الهند. وتوجد أيضا بين الهنود -السيما بين 
أو منظمة؛  أو تأسيس مؤسسة  اإلنسان،  الهندوسية- احتفاالت بمناسبات اكتمال سنوات محددة من عمر  الديانة  أصحاب 
فمثال إذا بلغ عمر شخص أو مؤسسة أو منظمة ستين سنة، يتم احتفاله باسم »شاشتهي بورتي” )Shahthipurthy(، كما 
باللغة السانسكريتية  العمر تسعين سنة. تعني كلمة »شاشتهي«  إذا بلغ  )Navami(؛ وذلك  يتم احتفاله باسم »نفامي” 
ستين، وكلمة »نفاومي« معناها تسعون. وهذا التقليد باهتمام الستينية والتسعينية ال يزال سائدا في أوساط المجتمع 

الهندي، رغم انتشار احتفال اليوبيل الفضي والذهبي والماسي.
كانت والية كيراال قبل استقالل الهند من االستعمار البريطاني جزءا من والية مدراس -حاليا والية »آميل نادو(- وبعد االستقالل 
اللغة  التي يتكلم أهاليها  اللغات انفصلت والية كيراال  الواليات من جديد على أساس  لما قررت الحكومة الهندية تشكيل 

»الماالياالمية« من والية »مدراس« التي يتكلم أهاليها اللغة »التاميلية«. 

�لكتاب �لذي يتم عر�سه هنا وجد �لنور مبنا�سبة �ستينية ت�سكيل والية 
كري�ال. و�لكتاب مر�آة تنعك�ص فيها �سور من ملمح حياة �ملجتمع يف 
كري�ال من �لهندو�ص و�مل�سلمني و�مل�سيحيني قبل وما قبل �ستني �سنة. 
للجيل  خا�سة  و�سيقة،  مفيدة  فيه  �لكاتب  جمعها  �لتي  و�ملعلومات 
�جلديد و�لذي قد يبدو بع�سها غريبا عليه. يجد �لقارئ يف �سفحات 
�لكتاب تقاليد تتعلق مبنا�سبات حتتفل بها هذه �مللل �ملختلفة، منها 
عاد�ت �سادت ثم بادت، ومنها تقاليد نافعة ال تز�ل موجودة وتقاليد 
�مل�سلحون منهم، وتقاليد  �ملجتمع بف�سل جهوٍد بذَلها  �سارة تركها 
فا�سدة ال يز�ل يتم�سك بها �ملجتمع، رغم �أنها قد عَفى عليها �لدهر. 
بني  ما  ن�ساء  منع  �الآن:  حتى  �جلارية  �لفا�سدة  �لتقاليد  هذه  ومن 
�لعمر �لعا�سر و�لعمر �خلم�سني من دخول بع�ص �ملعابد �لهندو�سية.

وحني ُتكتب هذه �ل�سطور تكتظ �سو�رع كري�ال باحتجاجات �سديدة 
�أح���ز�ب  ق��ي��اد�ت  تقودها  �ل��ه��ن��دو���ص،  �لن�ساء  م��ن  كثري  فيها  ُي�����س��ارك 
و�جلبهة  �ل��ه��ن��دو���س��ي،  »ب��ي.ج��ي��ه.ب��ي«  ح��زب  م��ن  معار�سة  �سيا�سية 
تن�سمُّ  و�لتي  �لعلماين،  �ملوؤمتر  حزب  بقيادة  �ملتحدة  �لدميقر�طية 
�إل��ي��ه��ا ر�ب��ط��ة �مل�����س��ل��م��ني، وم���وؤمت���ر ك����ري�ال م��ن �الأح������ز�ب �مل�سلمني 
و�مل�سيحيني �ل�سيا�سية؛ وذلك �سد موقف �تخذته �حلكومة �لي�سارية 
لدخول  �لن�سوة  �سماح  من  �لعليا  �ملحكمة  ُحكم  على  بناًء  ك��ري�ال  يف 
��ا م��ئ��ات �الآالف من  �إل��ي��ه ���س��ن��ويًّ معبد »ج��ب��ل ���س��اب��ري«، �ل���ذي ي��ح��ج 
�لهندو�ص. و�لغريب يف �الأمر �أن ر�هول �لغاندي رئي�ص حزب �ملوؤمتر 
لعموم �لهند، و�لقياد�ت �لوطنية حلزب بي.جيه.بي �حلاكم، وحتى 
بع�ص �لقياد�ت �لدينية �لهندو�سية، كانو� ممن يوؤيدون حكم �ملحكمة 
�الأخ��رى يف كري�ال  �لهندو�سية  �ملعابد  �أن  و�الأغ��رب من ذلك  �لعليا، 

ت�سمح للفتيات بدخولها.
�إنَّ معبد �سابري هو �ال�ستثناء �لوحيد يف هذ� �ل�ساأن، و�ل�سبب يعود 

�إله  �أنَّ  وهو  بعد جيل،  يرثونه جيل  �لهندو�ص  العتقاد طريف بني 
�أع��زب، يكره �أن يرى فتيات يف �سن  �إله  »�أيابا« يف معبد جبل �سابري 
�حلي�ص، خوفا من �إثارتهن �سهوته �جلن�سية �مل�سغوطة. وو��سح �أنَّ 
ي�ستهدفون  �سيا�سي  ��ستغلل  على  مبنيٌّ  �ملعار�سة  �الأح��ز�ب  موقف 
�أ���س��و�ت �لناخبني يف �مل�ستقبل. وه��ذه �الأح���ز�ب ال  من خلله ج��ذب 
ا كانت نظريتها- ملتزمة بتنفيذ �حلكم  يخفى عليها �أن �حلكومة -�أيًّ
مت  نظَّ �الحتجاجات،  لهذه  ومقاومًة  �لعليا.  �ملحكمة  عن  �ل�سادر 
ببناء  �جل��دي��د  �ل��ع��ام  م��ن  يناير  �أول  يف  جماهريية  حملة  �حلكومة 
ت فيه زهاء خم�سمائة �ألف �مر�أة من  »جد�ر ن�سوي نه�سوي« ��سطفَّ
هذه  �أنَّ  ويبدو  بالعا�سمة.  جنوبها  �أق�سى  �إىل  ك��ري�ال  �سمال  �أق�سى 
�الحتجاجات �سيا�سية �أكرث منها دينية، رمبا تنخف�ُص درجة حر�رتها 
حني يرُبد �جلو �ل�سيا�سي؛ الأنَّ �الأحز�ب �ل�سيا�سية ال ت�ستطيع �إال �أن 
تعرف ب�سيادة �لقانون ما د�م هناك ُحكم �سادر عن �ملحكمة �لعليا. 
ا كانت �ملعابد �لهندو�سية حمظورة على طبقات منهم  ومن قبل �أي�سً
�لتقدميني  �مل�سلحني  �عت�سام  هنا  وُي��ذك��ر  ع�سر،  �لتا�سع  �لقرن  يف 
�لتاريخي �أمام »معبد �سيفا« مبنطقة »فايكوم« بقيادة �لغاندي وحزب 
نيا لدخول هذ� �ملعبد، و�مل�سي  �ملوؤمتر؛ لتوفري �حُلرية للطبقات �لدُّ
�الإ�سلحية  �إليه. وبف�سل جهود بذلتها �حلركات  �مل��وؤدي  �ل�سارع  يف 
بني �لهندو�ص، �أ�سدرت »�سيتوباي« ملكة »تر�فانكور« �آنذ�ك مر�سوما 
َي�سمح لهم بتلك �حلرية. ومن جهة �أخرى، فاإنَّ م�سلمي كري�ال نرى 
فيهم �أي�سا حتى �الآن من مينع �إماء �هلل من �مل�ساجد، خلفا للو�قع 

يف كثري من �لبلد�ن �الإ�سلمية.
ا ك��ان ر����س��َخ �جل���ذور يف جمتمع ك��ري�ال يف �لقرن  �أي�سً ون��ظ��ام �ل��رق 
�ل��ت��ا���س��ع ع�����س��ر. ووف���ق���ا ل��لإح�����س��ائ��ي��ة �ل��ت��ي ج���رت ع���ام 1835، ك��ان 
�آن  ك���ري�ال  �ل��ربي��ط��اين يف  �حل��اك��م  ي��ق��ول  كما  �لعبيد 159000  ع��دد 

 ،)Malabar Manual( ك��ت��اب��ه  يف  ل���وغ���ان«  »وي��ل��ي��ام  ذ�ك 
�لرق يف منطقة  �إلغاء نظام  وللملكة »الك�سيمي باي« دور مذكور يف 
وباريا  »كور�فا«  يتم حترير  غم من هذ� مل  بالرَّ ولكن  »تر�فانكور«. 
»وبواليا« من �لطبقات �لدنيا من هذ� �لنظام �خلبيث �إال بعد فرة. 
�لربيطانية  �حلكومة  عن  �ل�سادرة  �ل�سارمة  �لقو�نني  لعبْت  وق��د 
فيما بعد دور� فاعل يف �إلغاء نظام �لرق متاما يف كري�ال. وهكذ� مت 
�آن��ذ�ك يف »تر�فانكور« فقط و�لربع منهم  حترير عدد 136000 عبد 
»ب��ان��ام��ا« )�لعملة  �سنويا 163000  �ل��دول��ة  �إىل خ��ز�ن��ة  �أ���س��اف��و�  مم��ن 

�جلارية ذ�ك �لعهد يف »تر�فانكور«( كانو� يف ِملك �مللكة.
من  �مللل  جميع  مُيار�سها  �لتي  و�الأع���ر�ف  �لعاد�ت  �لكتاب  ن  ويت�سمَّ
�ل���زو�ج  مب��ر����س��ي��م  يتعلق  فيما  و�مل�����س��ل��م��ني  و�مل�سيحيني  �ل��ه��ن��دو���ص 
و�حلفلت �ملرتبطة بالوالدة و�الأعياد �لدينية، كما يت�سمن �الأطباق 
�لبائدة  �لتقاليد  من  وك��ان  �الأق���و�م.  ه��وؤالء  بني  �ملختلفة  �لغذ�ئية 
»عر�ص تلبي�ص �لقلدة«، وهذ� �لتقليد مرتبط بعقد �لزو�ج بني طبقة 
»�إيز�فا« يف �لهندو�ص. وهو عبارة عن عقد نكاح �أحد�ث من بنات دون 
كرمز  ذهبية  �سبائك  �لعر�سان  �أعناقهن  على  ي�سع  �لعا�سرة  �سن 
و��سع،  عري�ص  د�خ��ل  جماعيًّا  هذ�  �لقر�ن  عقد  يتم  عموًما،  للزو�ج. 
توطيد  مثل  �لعري�ص  جتهيز  م��ن  بكل  تتعلق  �أخ���رى  تقاليد  وث��م��ة 
�لزفاف«،  »ليلة  وحفلة  �لنارجيل  �سجرة  ب���اأور�ق  وتغطيته  �أعمدته 
و�إعد�د �ملاآدب �لتي متتد عدة �أيام ترتب عليها تكاليف بالغة. ويجب 
�أن يكون �الأزو�ج من بني �الأعمام �أو �الأخو�ل، وال غرو �أن يكونو� حتى 
�أنَّ  �لقر�ن ب�سكل فردي. و�لظريف  نادر� ما يتم عقد  عجائز منهم. 
حلياة  �سرعية  �سلحية  �أي  له  لي�ست  فقط،  �آينٌّ  ه��ذ�  �ل��ق��ر�ن  عقد 
زوجية يف �مل�ستقبل. لهذ�؛ �ل�سبب تقدم رجال م�سلحون مبن فيهم 
�لعادة  هذه  الإنهاء  ج��ورو«  نار�يانا  »�سري  مثل:  منهم  �لروحانيون؛ 
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�لتي دمرت �قت�ساد كثري من �الأ�سر.
�لديانة  ح�سب  بع�ص  عن  بع�سها  يختلف  وحفلته  �ل���زو�ج  تقاليد 
و�مل���ن���اط���ق و�ل��ف�����س��ائ��ل �مل����ول����ودة م���ن رح����م دي���ان���ة و�ح������دة، ط��ائ��ف��ة 
»نامبوتريي« يف �لهندو�ص كان ال يجوز لها تزويج �لفتيات من د�خل 
�لقبيلة �إال للأخ �لكبري، و�أما �إخوته �الآخرون فهم يختارون �إناًثا من 
�الأر�مل  �سرًعا.  �آباءهم  »نايار«، و�الأوالد منهن ال يرثون  �أ�سر طبقة 
يف �لهندو�ص مُينع عليهن �لزو�ج ح�سب تقاليدهم. وهذه �لتقاليد ال 
ُوُجود لها �الآن، وذلك بف�سل جهود �حلركة �الإ�سلحية »نامبوتريي 
و�إي.�إم.�إ�������ص  ب��اد  ب��اه��ات��ات��ريي  ب��ق��ي��ادة يف.ت���ي  �سابها«  �سك�سيما  ي��وغ��ا 
نامبوتريي باد و�أم.�آر باهاتاتريي... وغريهم يف �لقرن �ملا�سي. وكان 
تعدد �الأزو�ج �سائعا بني طائفة »نايار« وطو�ئف �أخرى من �لهندو�ص 
يظللن  معابد خا�سة حيث  �إىل  بنات  ن��ذر  ك��ان  كما  تلك �حلقبة،  يف 
فيما بعد فري�سة لل�ستغلل �جلن�سي، وهوؤالء �لبنات �للتي يتمتعن 
�ملعابد،  �آلهة تلك  مبهارة يف �لرق�ص و�ملو�سيقى كن يعتربن جو�ري 
ولكن يف �حلقيقة ُكن ُي�ستعملن الإطفاء �سهوة رهبان تلك �ملعابد، كما 
�لنظام  �إلغاء هذ�  و�الأث��ري��اء، وقد متَّ  �مللوك  �إىل ق�سور  ُيقّدمن  ُكن 
�لذي يعرف با�سم »نظام ديفا د��سي« بقر�ر �تخذه �ملجل�ص �لت�سريعي 
يف مدر��ص عام 1947. كانت �لدكتورة »موتو الك�سيمي ر�دي��ار« �لتي 
�نحدرت من �إحدى �أ�سر »ديغا د��سي«، و�لتي �أ�سبحت فيما بعد ع�سوة 
مت قر�َر ذ�ك �مل�سروع يف �ملجل�ص.  يف �ملجل�ص �لت�سريعي هي �لتي قدَّ
�إال  �الآن  �لغريبة  �لتقاليد  هذه  يقر�أ  �أن  �جلديد  �جليل  ي�ستطيع  ال 
�لتي  �حلفلة  �لدهر:  حماها  �لتي  �لفا�سدة  �لتقاليد  وم��ن  بخجل. 
كان �لهندو�ص يقومون بها مُبنا�سبة بلوغ بناتهم �سن �ملحي�ص. �الأ�سر 
�لرثية منهم كانت تتباهى بتبذير �أمو�ل كثرية يف هذه �حلفلة. ويف 
�لذكور،  �أطفالهم  ختان  مبنا�سبة  �أي�سا  �مل�سلمون  ك��ان  �آخ��ر،  جانب 
َيعقدون حفلت كبرية م�سحوبة باأنا�سيد مو�سيقية ُيغنيها مطربون 
و�جل���ري�ن،  �الأق���ارب  فيها  ي�سارك  ف��اخ��رة  م���اآدب  تتبعها  م�سهورون، 
وحني يرك �الأطفال من �الأ�سر �ملي�سورين فر��سهم ُيحدد يوم من 
�أيام �جلمعة ليخرجو� فيه �إىل �مل�سجد �جلامع �لقريب يف موكب وهم 
�ملزين  دور  �الأطباء  �أخذ  �أن  بعد  �الأفيال. ولكن  ُيحملون على ظهور 
و��سُتبدلت �ساحات �لبيوت مب�ست�سفيات، غابت هذه �لعادة �أي�سا من 
بيوت �مل�سلمني بل رجعة �الآن. كانت حفلت �لزو�ج بني �مل�سلمني يف 
�الأزمان �خلو�يل وفقا للتو�ريخ �لقمرية، عادًة تكون يف ليلة �جلمعة. 
�لعرو�ص يف موكب بهيج حتت مظلة ملونة  �إىل بيت  �لعري�ص  وُيقاد 
ب�سلو�ت  خمتلطة  و�أبيات  وباأنا�سيد  غ��از،  م�سابيح  �سوء  ويف  كبرية 
بر�ص ماء  ُي�ستقبل  �لعرو�ص  بيت  �إىل  �لعري�ص  ي�سل  �لنبي. وعندما 
�إبريق،  �لورد عليه، ويقوم �أ�سغر �إخوتها ب�سب ماء على قدميه من 
في�سع �لعري�ص د�خل �الإبريق ُجنيًها. ملا َتبّدل مكان حفل �لزو�ج من 
�ساحات �لبيوت �إىل قاعات �الحتفاالت يف �ملدن، غابت هذه �لتقاليد 

عن �ملنظر �لعام.
�آذ�ن  ثقب  مبنا�سبة  حفلت  بعقد  ون  يهتمُّ �مل�سلمون  ك��ان  وق��دمي��ا 
�الآن  تتم  �لعملية  �أخذت هذه  وملا  باالأقر�ط،  للب�سها  �ل�سغار  بناتهم 
هذه  ودَّع��و�  �ملجوهر�ت،  دكاكني  يف  حديثة  �آالت  با�ستخد�م  ب�سهولة 

�لعاد�ت بتاتا.
وهناك ُكتب �أخرى تلِقي �ل�سوء تف�سيل على �لتقاليد �لتي �سادت يف 

جمتمع كري�ال؛ مثل: كتاب »�سفحات �سود�ء من تاريخ كري�ال« للموؤرخ 
تاريخها  يف  و«ك��ري�ال   ،Ilamkulam Kunhan Pillai
 ،chattampi Swamikal �لهندو�سي  للم�سلح  �لقدمي« 
�لتي  �لفا�سدة  �لتقاليد  على  ي��رك��ز�ن  �لكتابني  هذين  مثل  �أنَّ  غري 
بهو�سان« هذ�  »�سا�سي  كتاب  و�أم��ا  �لهندو�ص فقط.  �سائدة بني  كانت 
�ملجتمع  �أو�ساط  يف  منت�سرة  كانت  �سيئة  ع��ادة   64 نقل  من  فبالرغم 
وذ�ت  نافعة  تقاليد  و�ف��رة عن  يتميز مبعلومات  �أن��ه  �إال  �لهندو�سي، 
�أق���و�م  ب��ني  �سائعة  و�أع��ر�ف��ا  ع���اد�ت  ن  يت�سمَّ كما  �جتماعية،  �أهمية 
�أخ��رى؛ مثل: �مل�سلمني و�مل�سيحيني، وكثري من �لفرق �ملتفرعة من 
متنوعة  طبخ  و�أ�ساليب  �أطباق  عن  معلومات  �إىل  �إ�سافة  �لهندو�ص، 
�ملختلفة،  �ملجتمع  �سر�ئح  �أو�ساط  يف  موجودة  كانت  وُحلي  وملب�ص 
بتقومي  ى  �مل�سمَّ ك��ري�ال  يف  �ملحلي  �لتقومي  ت��اري��َخ  �أي�سا  فيه  وجن��د 
»ك����وال« ن���ادر �ال���س��ت��ع��م��ال ح��ال��ي��ا، و�الأم���ث���ال �مل��رت��ب��ط��ة ب��ح��ي��اة ك��ري�ال 
�لزر�عية و�آد�بها �الجتماعية. على �سبيل �ملثال: نرى يف �لف�سل �الأول 
من �لكتاب ُجملة من �الآد�ب �لتي كانت تلتزم بها طبقة »نامبوتريي« 
يف �ل�سيافة. ي�ستقبلون �ل�سيف بكلِّ �حر�م؛ حيث يتم تلبية جميع 

�حتياجاته من �حلمام �إىل �لطعام.
�سر�يا مُيكن  ببناء  تهتم  �لعهد  ذلك  �ملحلية يف  �ل�سلطات  كانت  وقد 
للم�سافرين ��ستخد�مها �أثناء �لليايل لينامو� فيها جمانا. �أما معابد 
�لهندو�ص، فكان �أكرثها ملحقا مبطابخ يوزَّع منها �لطعام للم�ساكني، 
وعندما تغلق �أبو�ب هذه �ملعابد يف �آخر �لليل، ينادي �لر�هب باأعلى 
�سوته: »هل من جوعان حمروم من �لع�ساء؟«. كانت يف »تر�فانكور« 
تديرها  كانت  جميعها  مطعما،   12 »كو�سني«  يف  مثلما  مطعما،   33
�لديانات  بني  �لديني  �لت�سامح  وك��ان  جمانا.  �لطعام  وت��وزع  �لدولة 
توجد  ك��ث��رية،  مناطق  ويف  �حل��ق��ب��ة.  تلك  يف  �أخ���رى  م��ي��زة  �ملختلفة 
م�ساجد �مل�سلمني ومعابد �لهندو�ص جنبا �إىل جنب. �جلامع »بااليام« 
يف  جنب  �إىل  جنبا  يقومان  �ل��ل��ذ�ن  �لهندو�سي  »ج��ان��اب��ات��ي«  ومعبد 
عا�سمة �لوالية رمز لهذ� �لت�سامح. قام ببنائهما �مللك �لهندو�سي يف 

»تر�فانكور« الأد�ء �ل�سلو�ت جلنوده �مل�سلمني و�لهندو�ص.
وعلى خلفية �لتكالب بني �إخوة �ل�سنة و�ل�سيعة يف بع�ص بلد�ن �لعرب، 

يجدر �لذكر هنا �أن موكب �ل�سيعة يف �حتفال �سهر حمرم كان يقوده 
جندي من طبقة »نايار« �لهندو�سية وهو يرفع �ل�سيف و�لرمح.

وكانت من �إجناز�ت �مللوك �لهندو�ص م�ست�سفيات يتو�فر فيها �لعلج 
�ملو�سيقار  �مللك  بناه  �لذي  �مل�ست�سفى  بينها:  للم�ساكني؛ من  �ملجاين 
»تاييكاتوكار�«.  »تر�فانكور« يف منطقة  »�سو�تي تريونال« يف  �لكبري 
ح فيها جودهم وكرمهم،  ُيو�سِّ �مل�سلمني  �لكاتب بع�ص عاد�ت  ويذكر 
ال�سيما يف مو�سم رم�سان و�أيام �جلمعة. يهتمون يف هذه �الأيام �ملباركة 
مبد يدهم �ل�سخية نحو �لفقر�ء و�مل�ساكني. ويف �أيام �جلمعة �إذ� وجد 
�إىل بيته ويطعمه.  �أحدهم غريبا يف م�سجدهم �جلامع ياأخذه معه 
وقد خ�س�ص �لكاتب ف�سل الأمثال يتعلق بع�سها مبعتقد�ت �ملجتمع 
وبع�سها �الآخ���ر ب��و�ق��ع �حل��ي��اة �ليومية وب��اأع��م��ال زر�ع��ي��ة وجت��اري��ة. 
ومنها �أي�سا ما يت�ساوى باأمثال يف �للغة �لعربية؛ مثل: »�إذ� ز�د �سيء 

�سار �سد�« و »رب نافع �سار«.
و�إ�سهاماتهم يف ثقافة كري�ال«، ي�سرح  �مل�سلمني  وحتت عنو�ن »قدوم 
�الإ�سلمية  �لدعوة  �نت�سار  و�أ�سباب  كري�ال  يف  �الإ�سلم  تاريخ  �ملوؤلف 
�أن �لرعيل �الأول من دعاة  �أو�ساط �ملجتمعات يف ك��ري�ال. وُيعتقد  يف 
�الإ���س��لم يف ك��ري�ال كانو� جمموعة من جت��ار ج��اوؤو� من ح�سرموت 
�لتجارية  �ملعاملت  يف  و�الأم��ان��ة  ولل�سدق  دي��ن��ار.  بن  مالك  بقيادة 
�لدعوة  ن�سر  يف  مهم  دور  �الجتماعي  �لتعامل  يف  و�الأخ��وة  و�مل�ساو�ة 
�الإ���س��لم��ي��ة ب��ني ج��م��ي��ع ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د، خ��ا���س��ة بني 
خادمه  خلف  ُي�سلِّي  دينار  بن  مالك  ر�أو�  ملا  منهم.  �لدنيا  �لطبقات 
�نده�سو� منه؛ الأنهم مل ي�سبق لهم منظر م�ساو�ة مثل هذ� �ملنظر يف 
حياتهم. كان مالك بن دينار يطعم 40 م�سكينا كل يوم. وينقل �ملوؤلف 
»كاليكوت«  وملك  �مل�سلمني  بني  �لودية  �لعلقات  على  تدل  �سو�هد 
�لعربية  باللغة  �ملجاهدين«  »حتفة  كتاب  �إىل  وي�سري  »�ساموتريي«، 
�ل��ذي �أل��ف��ه �ل�سيخ زي��ن �ل��دي��ن �مل��خ��دوم �أح��د علماء ك��ري�ال �آن���ذ�ك، 
ُينا�سد فيه �ل�سيخ �مل�سلمني ليوؤيدو� ملكهم �لهندو�سي يف حربه �سد 
ع من ين�سم �إىل �أ�سطوله  جيو�ص �لربتغاليني. وكان هذ� �مللك ُي�سجِّ
قائد  ك��ان  �الإ����س���لم،  يعتنق  �أن  على  �ل�سمك  ���س��ي��ادي  م��ن  �ل��ب��ح��ري 
تاريخ  �لف�سل  ونقر�أ يف هذ�  »كوجني علي«.  ي�سمى  �أ�سطوله م�سلما 
وخ�سائ�ص �لطو�ئف �ملختلفة يف م�سلمي كري�ال مثل »مابيل و«البا« 
�ليوناين  �لطب  مثل  �إ�سهاماتهم  �أه��م  �إىل  ُي�سري  كما  رف��وت��ار«،  و» 

و�أكلتهم �خلا�سة و�حللويات �لتي تندر يف غريهم.
ك��ري�ال  بنية  يف  وم�ساركتهم  �مل�سيحيني  ب��ح��ظِّ  �ل��ك��ات��ب  يبخل  ومل 
يبلغ  �لذي  �لكتاب رغم حجمه  �إنَّ هذ�  �لقول:  �لثقافية.. وخل�سة 

مائتي �سفحة، ال ي�ستطيع لد�ر�ص ثقافة كري�ال �أن يعر�ص عنه.
-----------------------

ما قبل ستين  تقاليد  الكتاب: »صور من   -
سنة في مجتمع كيراال«

- المؤلف: شاشي بهوشان
كيراال،  كوتايام،   ،D. C. Books الناشر:   -

بلغة مالياالم، 2018م.
- عدد الصفحات: 174 صفحة.

* مستعرب هندي
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لماذا لم يوجد عصر إسالمي وسيط؟ إرث العصر 
القديم والشرق .. توماس باور

رضوان ضاوي *

 The Medieval Islamic Republik of Letters :« ُتعّد دراسة األستاذ محسن جاسم الموسوي المكتوبة باإلنجليزية بعنوان 
Arabic Knowledfe Construction« )جمهرة اآلداب في العصر اإلسالمي الوسيط( )2015( أهم ما ألف حديثًا حول مفهوم »عصر 
الوسيط اإلسالمي«، وقدم فيها الباحث صورة أخرى عن هذه المرحلة اإلسالمية الوسيطة، مغايرة لما كتبه المستشرقون الغربيون، 
وقد كتب األستاذ أحمد بوحسن قراءًة ومراجعة نقدية لهذا الكتاب موسومة بــــ »مراجعات نقدية لمفهوم عصر االنحطاط« )صدرت 
ضمن كتاب »تقاطعات التاريخ واألنثربولوجيا والدراسات األدبية أعمال مهداة إلى عبد األحد السبتي«، تنسيق عبد الرحمان المودن 
الباحث  الحديثة، نشر  األلمانية  الدراسات  2018(. وضمن  الرباط  والنشر،  للطبع  رقراق  أبي  دار  وأحمد بوحسن ولطفي بوشنتوف، 
األلماني سباستيان غونتر دراسة قيمة في مجّلة التفاهم )عدد 55-56، شتاء وربيع 2017م./ 1438 هـ. / ترجمة رضوان ضاوي( بعنوان 

»المدرسة بوصفها مؤسسة للتعليم في العصر اإلسالمي الوسيط«.

     وياأتي كتاب �لباحث �الأكادميي �الأمل��اين توما�ص باور �جلديد » ملاذ� 
�أهّم در��سة ظهرت موؤّخر�ً  �إ�سلمي و�سيط؟« باعتباره  مل يوجد ع�سر 
�لو�سيط«  �الإ���س��لم��ي  »�لع�سر  لفرة  �العتبار  تعيد  �الأمل��ان��ي��ة،  باللغة 
�ل��ف��رة،  تلك  و�سمت  �ل��ت��ي  و�حل�����س��اري��ة  �ملعرفية  �الإن��ت��اج��ات  وتن�سف 
وتو�سع �إدر�ك �لقارئ لهذ� �ملفهوم وجمموعة من �ملفاهيم �ملرتبطة به.

      و�إذ� كانت كل ه��ذه �ل��در����س��ات ت�سرك يف عن�سر �ل��دف��اع عن تلك 
�سفة  عنها  وتنفي  �الإ�سلمية  �حل�����س��ارة  ت��اري��خ  م��ن  �لطويلة  �ل��ف��رة 
�لباحث  كتاب  ف��اإن  �حل�ساري،  و�ل��ر�ج��ع  �ملعريف  و�لتقهقر  �لظلمية 
�الأملاين باور يتميز باأنه يف تناوله ملا ي�سمى بالع�سر �الإ�سلمي �لو�سيط، 
�لع�سر  ملفهوم  �لنقدية  و�ملر�جعة  �جل��اّد  �لتاريخي  �ل�سرد  بني  ويجمع 

�لو�سيط ومفهوم �لع�سر �الإ�سلمي �لو�سيط. 
     ول��ع��ل م��ا يثري يف در����س��ة ب���اور، ه��و وق��وف��ه عند �ل��ت��اأري��خ للع�سور 
باعتبارها تاأريخاً �أوروبيا، �أي �خر�عاً �أوروبّياً خا�سعاً للمركزية �لغربية 
ور�ئد�ً لع�سر �لتنوير �الأوروبي، على �أ�سا�ص �لتنمية و�لتطور و�لنه�سة. 
وتو�سف �لع�سور �لو�سطى �الأوروبية باأنها »�لع�سر �لو�سيط« �لذي عرب 
فيه �لغرب �مل�سيحي عن تفوقه و�سيطرته. فقد �أثار �هتمام �لباحث باور 
جميء �مل�ستعمر �الأوروبي �إىل �إفريقيا مقتنعاً �أال تاريخ وال ثقافة لهذه 
�ملنطقة. لكن باور يلفت �النتباه �إىل �أن هذه �لنظرة �الأوروبية للتاريخ 
تتجاهل حقيقة �أنه يف �إفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا ويف �سياقات �إيديولوجية 
�أخرى، ميكن �أن يكون تاريخ �لتقييمات خمتلفاً. وميكن حتديد ع�سر 
�ل�سيا�سية يف فرة  �الأح����د�ث  �أه���م  م��ن  ب��ذك��ر جمموعة  �ال���س��م��ح��لل 
فتح   1453 ع��ام  و�ل��ع��ث��م��اين(:  �ململوكي  )�لع�سرين  �لو�سيط  �لع�سر 
�آخر مملكة  �لعثمانيون �لق�سطنطينية، يف عام 1492 �سقطت غرناطة، 
�إ�سلمية يف �سبه �جلزيرة �الإيبريية. ويف عام 1501، �سيطر �ل�سفويون 
على �إير�ن، وبعد ذلك بفرة ق�سرية، ظهرت �الإمرب�طورية �ملغولية يف 
ويف  �ململوكية،  �الإمرب�طورية  �لعثمانيون  غز�   ،1517 عام  ويف  �ل�سرق. 
نف�ص �لعام ن�سر مارتن لوثر ر�سائله �ل� 95. بعد غزو غرناطة مت طرد 
�ل�سكان �ليهود و�مل�سلمني يف �سبه �جلزيرة �الأيبريية، وكان �سقوط بغد�د 
�سنة 1258، وغزو نابليون مل�سر يف 1798. ويف �ل�سرق، بعد فرة وجيزة 
�الإ�سلمي:  �لعامل  �إم��رب�ط��وري��ات يف  ث��لث  ع��ام 1500، مت توطيد  من 

�الإمرب�طورية �ملغولية يف �ل�سرق، و�لعثمانيون يف �لغرب، و�ل�سفويون. 
�أثر كل هذ� على �حلياة �ليومية، و�لفن و�لثقافة. لكن هذ� مل مينع من 
كون م�سطلح »�لع�سور �لو�سطى« ميكن �لتغلب على معياره �الأوروبي، 

ومنع ت�سديره باعتباره م�سطلحا م�سلًل يجب �ال�ستغناء عنه.
مبون�سر  و�ل��ع��رب��ي��ة  �الإ���س��لم��ي��ة  �ل���در�����س���ات  يف  �ل��ب��اح��ث  ك����ان  و�إذ� 
تاريخ مغاير  �اللتبا�ص،  »ثقافة  �ل�سابقني  كتابيه  �أطر  قد  باور  توما�ص 
و«  �جل��م��ل يف 2016(  د�ر  ع��ن  ح��ام��د قطب  ل��لإ���س��لم«)2011 وترجمه 
توحيد �لعامل: عن فقد�ن �لتعددية و�الختلف« )2018( مبجموعة من 
�ملفاهيم �الأ�سا�سية �لتي ��ستند عليها فيها، فقد عمل �أي�سا على تاأطري 
كتابه »هل يوجد ع�سر �إ�سلمي و�سيط« مبفاهيم جديدة، ور�جع فيها 
�الإ�سلمية«  �لو�سطى  »�لع�سور  مفهوم  مثل  �سائعة  �أو  قدمية  مفاهيم 
�الأوروب��ي، وهذ�  �لتق�سيم  ب�سكل م��ر�دف مع م�سطلح  ي�ستخدم  �لذي 
�أمر خطاأ وم�سلل. ووفقاً الأطروحة هذ� �لكتاب، فاإنه من غري �ملنا�سب 
�لغربية  �أوروب����ا  ت��ط��ور�ت  ب��ني  متمايزة  غ��ري  ثقافية  م��ق��ارن��ات  �إج����ر�ء 
و�لو�سطى من ناحية وتلك �ملوجودة يف غرب �آ�سيا من ناحية �أخرى يف 

�لع�سور �لو�سطى.
يحتوي �لكتاب على مقدمة وخم�سة ف�سول. يف �ملقدمة ي�سري �ملوؤلف �إىل 
�أ�سل فكرة هذ� �لكتاب، فقد �ألقى عر�ساً يف �أكادميية �لعلوم بر�ندنبورغ 
بربلني بتاريخ 4 فرب�ير 2014، تناول فيه مو�سوعا جوهريا: هل وجد 
فعًل ع�سر �إ�سلمي و�سيط؟ ثم بد� له تطوير �لفكرة لتن�سر على �سكل 
كتاب. يف �لف�سل �الأول، ي�ست�سهد �لكاتب ب�ستة حجج ليفكك بها م�سطلح 
ويف  �ملفهوم،  هذ�  �أ�سر�ر  بها  ويتجنب  �الإ�سلمية«  �لو�سطى  »�لع�سور 
�لتعر�ص  خلل  من  و�لغرب  �ل�سرق  بني  �ملوؤلف  يقارن  �لثاين  �لف�سل 
�لباحث  �ختارها  �لتي  �ملقارنة  عنا�سر  م��ن  عن�سر�  وع�سرين  ل�سبعة 
�ألفبائياً، من بني هذه �لعنا�سر جند: �حلمامات،  باور مرتبني ترتيبا 
و�لقر�ميد، و�الأعياد، و�ليهود، و�لنقود �لنحا�سية، و�سعر �لغزل، و�لطب، 
و�لعلوم �لطبيعية، و�لدين، و�لتمدن �حل�سري، و�لطرق، و�خلوف من 
�الأجانب. وقد ��ستعان �لباحث باور بهذه �لعنا�سر للمقارنة بني غرب 
�آ�سيا من ناحية �أخ��رى يف فرة ت�سمى  وو�سط �أوروب��ا من جهة، وغرب 
غ�سبا »�لع�سر �لو�سيط �ملبكر«. �أما �لف�سل �لثالث فيدور حول »�لبحث 

�لف�سل  بتناول  بينما  �جليدة،  �لتاأريخ  ملنهجية  �لكاملة«  �ل�سورة  عن 
و�ملزدهرة  �لتكوينية  �لفرة  �أنها  ُتعر�ص على  �لتي  �لفرة  �لر�بع هذه 
مركزة  وخل�سة  خامتة  �خلام�ص  �لف�سل  وي�سكل  �الإ�سلمية؛  للعلوم 

لهذ� �لكتاب. 
�أن��ه من �لدر��سات �جلديدة و�لقليلة  �أهمية هذ� �لكتاب يف         تكمن 
�النحطاط« �سمن وجهة  »ع�سر  �لنظر يف مفهوم  تعيد  �لتي  و�لنادرة 
من  �حلا�سمة  �لفرة  لهذه  �جلزيئية  �لنظرة  تلك  بكثري  تتجاوز  نظر 
تاريخ �مل�سلمني. فكان دور هذه �لدر��سة هو �لك�سف عن مر�جعة مغايرة 
للمنتج �لفكري و�حل�ساري لتلك �لفرة. تاأتي جّدة مو�سوع هذ� �لكتاب 
من خلل �أطروحة �لدكتور توما�ص باور يف �أن �الأدب �لعربي يف �لع�سر 
من  �الأعظم  �لق�سم  و�أن  جّدية،  ب�سورة  ُيدَر�ص  مل  و�ململوكي  �لعثماين 
خمطوطاته مل يحقق، و�أّن �إطلق �سفة »�النحطاط« على تلك �ملرحلة 
للثقافة  كبري�  ظلما  ي�سّكل  �لعربي  �الأدب  تاريخ  من  و�لغنّية  �لطويلة 
�لباحثني  مفهوم  تو�سيع  عن  �ملغايرة  �ل��ق��ر�ء�ت  ك�سفت  وق��د  �لعربّية. 
و�أح��م��د  غ��ون��ر،  �سيبا�ستيان  �مل��و���س��وي،  ب���اور، جا�سم  )ت��وم��ا���ص  �جل���دد 
�لتحقيب.  �سياق  يف  �النحطاط  يفهمون  جعلهم  ما  للتاريخ  بوح�سن( 
فقد كان �ل�سرد �لغالب على تقييم فكرة �النحطاط �سلبيا ر�ّسخ �سفة 
�لقوى  فيها  تتحكم  و�إيديولوجية  �سيا�سية  نظرية  وهي  �ال�سمحلل، 
و�الإتيان  �لعربية  �لثقافة  �نحطاط  حول  �لغربيون  فتباحث  �لغربية، 
�لعربية  �لثقافة  ملا قدمته  تقدير من�سف  و��سح وال  باأدلة دون تربير 
لكي يغطي على  ع��ذر�  لي�ص  �ل�سيا�سي  �جل��ان��ب  ولكن  �ل��وق��ت.  ذل��ك  يف 

�الإنتاجات �لفكرية و�الأدبية، كما يقول �الأ�ستاذ �أحمد بوح�سن.
���س��وب )1936  ف��ر�ن��ز  �ل��ن��م�����س��اوي  و�لفيل�سوف  �ل��له��وت��ي  وق���د حت���دث 
و�بن  ر�سد  �ب��ن  هما  �مل�سلمني  �ملفكرين  من  �ثنني  �أهمية  عن   )2016  -
ميمون، �بن ر�سد يف �حل��و�ر و�لت�سامح وتقبل �الآخ��ر، و�ب��ن ميمون يف 
ن�سر �لت�سامح و�حلو�ر يف �الأندل�ص. وجدير باالهتمام، �أن �لتطور بني 
�أوروبا و�ل�سرق خمتلف جد�ً وغالباً يف �الجتاهات �ملعاك�سة، فبد�ية حقبة 
�لقرون  �أي  و��سحة:  وهندوكو�ص  ط��ارق  جبل  بني  كله  للعامل  جديدة 
فيها  ت��ب��د�أ  �لتي  �مل�ساحة  ف��اإن  ذل��ك،  على  ع��لوة  �إفريقيا.  يف  �لذهبية 
هذ� �حلقبة �جلديدة تتو�سع �إىل �جلنوب، فيتم دمج �ملزيد و�ملزيد من 
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�ملناطق يف �أفريقيا يف �ل�سبكة �الإ�سلمية �القت�سادية و�لثقافية، و�لتي 
�آ�سيا �لو�سطى. يجادل  �أفريقيا �إىل �جلبال �لعالية يف  متتد من �سمال 
 ،François-Xavier Fauvelle فر�ن�سو� كز�فييه فوفيل
  “Das goldene Rhinozeros„ ك��ت��اب��ه  ق���دم  �ل����ذي 
 Afrika im„ �لو�سطى«  �لع�سور  يف  »�أفريقيا  ه��و  ث��ان��وي  بعنو�ن 
با�سم  ع��ادة  �إليها  ي�سار  �لتي  �ل��ق��رون،  �أن  مقتنًعا   ،  “Mittelalter
»�لع�سور �لو�سطى«، يتم توثيقها يف �إفريقيا، ولكن لي�ص باأي حال من 
�الأحو�ل ب�سفتها »قروناً« مظلمة، على �لعك�ص متاماً: »�لقرون �لذهبية 

- لي�ست مظلمة، بل من�سية«.
وكان �لباحث �الأملاين �سيبا�ستيان غونر قد كتب باأن �إن�ساء �سبكة و��سعة 
من �جلامعات يف فرة �زدهار �لتعليم، قد �أ�سهم يف �إ�سفاء �لطابع �ملهني 
يف  �الإ�سلمي  �لعامل  من  �ل�سرقية  �ملناطق  يف  �الإ�سلمي  �لتعليم  على 
�الإ�سلمي و�الأندل�ص.  �ملغرب  �أي�سا  بعد  �لو�سطى، ولكن فيما  �لع�سور 
وقد �أدت وظيفة هذه �ملوؤ�س�سات �إىل حتقيق م�ستوى معني من �لتعليم 
�ل���ع���ام يف �الإ����س���لم يف �ل���ق���رون �ل��و���س��ط��ى، ك��م��ا ط����ورت ه���ذه �مل���د�ر����ص 
للفقر�ء(  �ل�سكن  )توفري  �الجتماعية  و�لثقافية  �القت�سادية  �حلو�فز 
)جذب  و�لثقافية  �جلامعات(  فيها  تقع  �لتي  �ملدينة  )يف  و�القت�سادية 

علماء و�أ�ساتذة بارزين( و�لتاريخية )�أ�سرحة �ملانحني(.
ومنحطا  متخلفا  جامد�  باعتباره  �ل�سرق  عن  �الأوروب���ي  �لكلم  وج��د 
�سد�ه يف �ل�سرق �الأدنى، ووجد من �عتقد به. وقد توجه نظر �ملوؤرخني 
�الأوروبيني  ر�أي  �إىل �حلكم على ح�سارتهم �خلا�سة من خلل  �لعرب 
�ل��ذي��ن ي��رج��ع��ون ك��ل ت�سور ي��ت��و�ج��د يف �ل�����س��رق �الأدن����ى �إىل �الإ���س��لم، 
وتوجب يف �لعامل �لعربي د�ئما �ال�سر�ساد باالأفكار �لغربية حني ننظر 
�لقرن  منت�سف  �إىل  ع�سر  �لتا�سع  �ل��ق��رن  ومنذ  �لعربي.  �لتاريخ  �إىل 
�لع�سرين كان �لغرب يحارب �سد �الإ�سلم �ملنحط و�ملتقلب و�ملنحرف، 
وكانت حاالت من �سوء �لفهم تلك جندها عمليا يف كل عدد من �أعد�د 

�جلر�ئد �ليومية �الأملانية حتى يومنا هذ�.
ترى  �لتي  �لغربية  �لعد�ئية  �ل�سورة  �أن  ب��اور  �لباحث  يحزن  م��ا  لكن 
�أ�سباب كل �ل�سرور موجودة يف تاريخ �الإ�سلم تتطابق �إىل حد كبري مع 
م�ستمرة  عملية  باعتباره  �خلا�ص  لتاريخهم  و�مل�سلمني  �لعرب  كر�هية 
من �النحطاط و�لتدهور. ومن �للفت للنظر عند موؤلف هذ� �لكتاب 
�أنه لي�ص �الإ�سلم �لتقليدي من �لع�سور �لو�سطى، بل ممثلوه �حلاليون 
من يقود حربا �سد ح�سارتهم �خلا�سة متاأثرين يف ذلك بعلماء غربيني 
�أتباع  م��ن  و�مل�سلمني  �ل��ع��رب  �لباحثني  معظم  فاأ�سبح  وم�ست�سرقني. 

نظرية �لتخلف.
        ويتعجب توما�ص باور من �أن �لغرب �عتقد �أنه نتيجة حقبة �ألف عام 
من �النحطاط و�لت�سدد �لذي منع �لعامل �الإ�سلمي من �لتطور يجب 
�ل�سرق  يف  متد�ولة  �إيديولوجية  وف��ق  �لغرب  مب�ساعدة  عليه  �لتغلب 
موروثة عن �ال�ستعمار �الأوروبي مفادها �أن �لعامل �الإ�سلمي كان يعي�ص 
تاأخر وجمود. لذلك يرى  �لعا�سر و�حل��ادي ع�سر يف حالة  �لقرن  منذ 
�لكتاب،  هذ�  �أطروحة  عليها  ترتكز  �لتي  ه��ذه،  �لتخلف  نظرية  ممثلو 

عدم وجود �سبب لقر�ءة كتب هذه �حلقبة �أو �العتماد عليها.
لقد �أ�سبحت نظرية �جلمود و�لتخلف يف �ل�سرق �الأدنى مبثابة عقيدة 
يف �ل��ق��رن �ل��ت��ا���س��ع ع�����س��ر. وك��ان��ت �ل�����س��ورة �مل��ع��ت��ادة الن��ح��ط��اط �ل��ع��امل 
�الإ�سلمي �لتي يعتقد فيها كثري من �ملثقفني �لغربيني، بل كثري من 
�أن  ��ستطاعو�  �أن علماء ظلميني  و�إفريقيا  �الأدن��ى  �ل�سرق  �ملثقفني يف 
وبد�أ  فكر حر.  كل  �لت�سدد  �سطوة  �مل�سهد، فجمدو� حتت  على  يهيمنو� 
�نحطاط مثري ي�ستمر �ألف عام. وكان كل هذ� مربر� لل�ستعمار �لثقايف 

�أن  وه��ي  مهمة  فكرة  يثري  ب��اور  توما�ص  لكن  ع�سر.  �لتا�سع  �ل��ق��رن  يف 
�لرحالة و�ملوظفني �مل�سوؤولني عن �ل�سوؤون �ال�ستعمارية وعلماء �الأعر�ق 
�سككو� يف م�ساألة »�نحطاط تلك �لفرة«، فقد كان هناك ع�سر ذهبي يف 
�لقرنني �لثامن و�لتا�سع �لهجريني يف �لعامل �الإ�سلمي عندما ترجمت 
ن�سو�ص �لعلوم �ليونانية و�لفل�سفة �إىل �لعربية و�لتي ��ستطاع �لغرب 

�ال�ستفادة منها.
�الإ�سلمية«  �لو�سطى  »�لع�سور  مفهوم  باأن  باور  �لباحث  من  و�قتناعاً 
غري دقيق، ويوؤدي �إىل ��ستنتاجات خاطئة و�أحكام م�سبقة، كما �أنه يتم 
�ل�سلبية، وي�ساهم يف تغريب  �ل��دالالت  للت�سهري حامل كل  ��ستخد�مه 
�الإم��ربي��ايل، وال يقوم  �ل�سالح  �أج��ل  �الإ�سلمي، وهو يعمل من  �لعامل 
على �أي �أ�سا�ص و�قعي، كما �أنه يعرقل روؤية �حلدود �حلقيقية للع�سور، 
للدر��سة  و�سيلة  )�الأوروب����ي(  �لو�سطى«  »�لع�سور  مفهوم  �نتقاد  و�أن 
�لعلمية، ينطلق توما�ص باور من �ل�سوؤ�ل �ملحوري: هل هناك يف �ل�سرق 
�الأو�سط تطور مياثل بطريقة و��سحة �النتقال من �لع�سور �لو�سطى 
عن  �لتحدث  فريف�ص  �لغربية؟  �لرومانية  �الإم��رب�ط��وري��ة  مناطق  يف 
»�لقرون �لو�سطى« ب�سكل عام و«�لع�سور �لو�سطى �الإ�سلمية« على وجه 
�إىل  �أوروب��ا من �لع�سر �لقدمي  �أن �لتحول �لذي قاد  �خل�سو�ص؛ ذلك 
�لع�سور �لو�سطى، مل يتو�جد يف �ل�سرق، كما �أّن �ملعلومات �لتي يقدمها 
�ملوؤلف فيما يتعلق باللغة و�لتطور�ت �لقانونية و�خلطابة و�لفل�سفة يف 
ي�سفون  فالذين  للقارئ.  وروؤى  نو�فذ جديدة  تفتح  �لعربية  �لثقافات 
يقي�سونها  �أنهم  ذلك  كبري�،  خطئاً  يرتكبون  باالنحطاط  �حلقبة  هذه 
ب��ف��رة �لع�سر �ل��و���س��ي��ط يف �أوروب�����ا. ل��ق��د ع��رف��ت �مل��رح��ل��ة �الإ���س��لم��ي��ة 
وحديثاً،  قدمياً  �لباحثني  بني  متباينة  ودر����س��ات  مناق�سات  �لو�سيطة 
�لقرن  يف  �ملفهوم  هذ�  ��ستنبات  يف  كبري�ً  دور�ً  �مل�ست�سرقون  لعب  بينما 
�لتا�سع ع�سر. وهذ� ما يوؤكد عليه �الأ�ستاذ �أحمد بوح�سن و�الأ�ستاذ جا�سم 

�ملو�سوي، وتزكيه در��سة �الأ�ستاذ توما�ص باور �جلديدة.
لتاريخ  مفيد�ً  لي�ص  �لو�سطى  �لع�سور  مفهوم  �أّن  ب��اور  توما�ص  يثبت 
�ساملة  روؤية  و�إفريقيا، الأنه تنق�سه  �ل�سرق  لتاريخ منطقة  �أوروب��ا، وال 
للمنطقة. لهذ� نر�ه �سائر�ً �إىل مزيد من �نتقاد موؤرخي �الأدب �لعربي 
�لع�سر  يف  �لعربي-�الإ�سلمي  �الأدب  و�سفو�  الأنهم  �ملحدثني  وباحثيه 
�ململوكي و�لعثماين ب�«�النحطاط«، م�ستغربا �لدو�فع �لتي جعلت �الأمة 
وتنعته  �لثقايف  تاريخها  من  طويلة  لقرون  تتنّكر  �لعربية-�الإ�سلمية 

باالنحطاط، وموؤكد� على �أن للمفهوم �سياقا �إيديولوجيا و�سيا�سيا غري 
من�سف.

بني  �الأدن���ى  �ل�سرق  �آد�ب  �إن  بالقول  بقوله  �ل�سرق  �آد�ب  �مل��وؤل��ف  مي��دح 
و�لطابع  بالعرب  ثر�ء وغنى  �الإن�سانية  �آد�ب  �أكرث  و19 متثل   12 �لقرن 
للتدهور  تاريخا  باعتباره  �ل��رث�ء  �لغرب حذر من هذ�  لكن  �الإن�ساين. 
�مل�ست�سرقون  ��ستنكرها  فقد  �ال�ستعمار.  قبل  ما  فرة  يف  و�النحطاط 
و�عتربوها �إنتاجاً تافهاً، ذلك �أن �ل�سرق باعتباره ح�سارة هام�سية تعاين 
�ال�ستعماري.  �خلطاب  يف  �الأ�سا�سي  �ملو�سوع  هو  ك��ان  �النحطاط  من 
لقد عمل �مل�ست�سرقون على ن�سر فكرة �النحطاط للع�سور �الإ�سلمية 
فرف�سو�  �لفكرة  هذه  تبني  على  باأنف�سهم  �مل�سلمون  وعمل  �لو�سيطة، 
ن�سو�ص  جتميع  على  وعملو�  �لغربي  �لدعم  بذلك  وجلبو�  ما�سيهم، 

تدل يف ر�أيهم على �أنها علمة على �النحطاط و�لتدهور. 
�أن  باور برب�عة مفهوم ع�سر �النحطاط ويوؤكد على  يدح�ص توما�ص 
�لفكري.  �لثقايف  �الإجن��از  من  �سنة  �أل��ف  عمره  ك��ان  �الإ�سلمي،  �لعامل 
�ملبكر يف �لعلوم  �مل��وروث من �الإ���س��لم  �ل��ر�ث �لقدمي  فقد مت تطوير 
�ليوم  باور  توما�ص  يظهر  الحق.  وقت  يف  �الإن�سانية  و�لعلوم  �لطبيعية 
و�لعلوم  �ملدن  �الإ�سلمي مع  �لعامل  �لقدمية يف  عا�ست �حل�سارة  كيف 
�زده���ار�ً  تعي�ص  �ل�سرق  �لقدمية يف  �مل��دن  كانت  ق��رون  �مل��زده��رة. فلعدة 
�لكبرية.  �حلجرية  و�ملباين  و�مل�ساجد  و�لكنائ�ص  �حلمامات  مع  كبري� 
و�لبلغة  و�ل�سعر  �لعلوم  و��ستمرت  �لعلج  �الأطباء يف تقدمي  و��ستمر 
من  �ليومية  �حلياة  ففي  �لبلط:  وثقافة  �لنحا�سية،  �لنقود  و�سرب 
�مل�سرق، و�الإجناز�ت �لكل�سيكية �لتي مل تعرفها �أوروبا �لو�سطى. وكانت 
�لع�سر  تبعه  �سرعان ما  �لذي  �الإ�سلمي  �لعامل  موؤ�سر� على حتول يف 

�حلديث.
�إن  بالقول  �الإ�سلمية  �حل�����س��ارة  �لكتاب  ه��ذ�  يف  �لباحث  �أن�سف  لقد 
�أن حماور �حل�سارة  ح�سارة �لعرب قبل �الإ�سلم مل تكن بد�ئية، ذلك 
وعمل  �لعرب.  خ��ارج جزيرة  �مل��دن  يف  كان مقرها  �الإ�سلمية �جلديدة 
�الإ�سلمي  �لع�سر  �إن��ت��اج  تثمني  على  ب��اور  توما�ص  �الأمل���اين  �مل�ست�سرق 
�لو�سيط، وذكر �أ�سنافا كثرية من هذه �الإنتاجات: كتب �لرحلت )�بن 
بطوطة(، �الأغاين الأبي �لفرج �الأ�سفهاين، و�لتاأليف �ملعجمي، و�الأ�سعار 
يف  كثرية  و�إنتاجات  �لبو�سريي،  وق�سيدة  �لر�سول،  وم��دح  �ل�سوفية، 

�لعلوم �لطبيعية و�لطب و�ملعمار.
�ستعطي  �لكتاب  لهذ�  �لعربية  �للغة  �إىل  ترجمة  �أن  نعتقد  جهتنا  من 
»�لع�سر  �لنظر يف مفهوم  �إع��ادة  �أج��ل  �لعرب من  للباحثني  دفعة قوية 
�لباحث  �إجن���از  م��ن  �لغاية  ه��ي  ه��ذه  كانت  فقد  �لو�سيط«،  �الإ���س��لم��ي 

�الأملاين توما�ص باور لهذه �لدر��سة �لقّيمة.
-----------------------

الكتاب: لماذا لم يوجد عصر إسالمي وسيط؟ إرث 
العصر القديم والشرق.

المؤلف: توماس باور.
اللغة: األلمانية.

 C.H. Beck oHG الــنــشــر:   النشر/سنة  دار 
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اإلسالم - تشريح الخوف
أدريان شادكوفسكي

يوسف شحادة *

يقدم بروفيسور العلوم السياسية واألمنية، البولندي أدريان شادكوفسكي، كتابه الجديد »اإلسالم - تشريح الخوف« استكماال 
لما بدأه من مؤلفات عن الثقافة العربية اإلسالمية، وقضايا األمن واإلرهاب. يعالج الكتاب مسألة الصراع الثقافي والحضاري بين 
الغرب والمسلمين من خالل تحليل أسس اإلسالم ومقومات الثقافة العربية اإلسالمية. ويتناول أزمة الهجرة في أوروبا، والصدام 
الثقافي الذي يزعم أنه يتجلى في أمور عديدة، منها وضع المرأة، ومشكالت انصهار المهاجرين المسلمين في المجتمعات 
األوروبية، واشتداد حدة التطرف في جالياتهم، وعالقاتهم االجتماعية باألوروبيين، والبولنديين منهم على األخص. ومع أن ما 
ُكتب حول اإلسالم، والقضايا المتعلقة به، كثير ومتنوع، فما زال المفكرون البولنديون ينجذبون إلى هذا النوع من الكتابات 
ألسباب مختلفة، وكل له من وراء ذلك غايات محددة وأهداف معلنة، وغير معلنة. بيد أن خبرة شادكوفسكي في هذا المجال 
تجعل كتابه يبدو مهما ومفيدا للقارئ البولندي لما فيه من تحليل يلتزم الموضوعية في أغلب األحيان، فيسعى إلى إخراج 
صورة أكثر واقعية للثقافة، التي يحرص على تسميتها بالثقافة العربية اإلسالمية. وتتأتى خبرة المؤلف من وظيفته الحالية 
األمن  العالمي، وفي مقدمها  األمن  العلمية في مجال  إليها خبراته  البولندي، ُيضاف  الحدود  العام لحرس  للقائد  مستشارا 
وحماية الطيران المدني. ولعل كتبه الثمانية كانت ثمرة الخبرات المكتسبة التي دعمها بزياراته البحثية إلى بلدان الشرق 

األوسط، ومنها اليمن وُعمان واإلمارات العربية المتحدة وسوريا ولبنان واألردن وتركيا.

�ل�سد�م �حل�ساري بني  كتابه عن  �سادكوف�سكي يف مقدمة  يتحدث 
�لثقافتني �لعربية �الإ�سلمية و�لليرب�لية �لغربية، معرجا على �آر�ء 
�ساموئيل هنتنغتون - �ساحب كتاب »�سد�م �حل�سار�ت« �ل�سهري - 
حيث يرى �أّن �سد�م �حل�سار�ت يف �أزمة �لهجرة لي�ص �سد�م �الإ�سلم 
�أكرث  �سكل  هو  بل  �لكل�سيكي،  هنتنغتون  منظور  وف��ق  و�مل�سيحية 
�أ�سكال �ال�ستيلء على �لف�ساء �لليرب�يل للدميقر�طية  تقدما من 
و�حل���ري���ات و�ل��ت�����س��ام��ح و�ل��ت��ح��رر. وي��وؤك��د �مل��وؤل��ف �أّن ك��ت��اب��ه ي�سكل 
حماولة للإجابة عن �مل�ساألة �لبحثية �الأ�سا�سية �ملت�سمنة يف �ل�سوؤ�ل 
�مل�سلمني هي  �ملرتبطة مبوجة هجرة  �الأمنية  �ملخاوف  �لتايل: هل 
قا�سد�  منه؟«  ُيخاف  �سيء  ثمة  »هل  ويت�ساءل:  غة؟  م�سوَّ خم��اوف 
كان  و�إن  وثقافتها.  �الأوروب��ي��ة  �ملجتمعات  �أم��ن  على  �خل��وف  بذلك 
�إىل  ي�سري  فهو  �لت�ساوؤل،  ه��ذ�  على  مبا�سر  ب�سكل  يجيب  ال  �ملوؤلف 
�لقوة �لعظيمة للدين يف نفو�ص �ملوؤمنني به، حيث ي�سكل ذلك �لدين 
ي�ستدعي  ما  وه��ذ�  هوية.  �سر�ع  �لديني  �ل�سر�ع  فيغدو  هويتهم، 
للمهاجرين  �مل�ستقبلة  �ملجتمعات  �أب��ن��اء  ل��دى  �ملتعاظمة  �مل��خ��اوف 
دينية.  هوية  على  باالأ�سا�ص  مرتكزة  مغايرة  ثقافة  �إىل  �ملنتمني 
�لتعميم  �إىل  و�مليل  �مل�سبقة،  �الأف��ك��ار  هيمنة  �أّن  �إىل  �ملوؤلف  وي�سري 
وينطلق  �لغريب.  للآخر  �ل�سيئة  �ل�سورة  ي�سكلن  خاطئ،  ب�سكل 
�سادكوف�سكي من فر�سية �سحيحة �أ�سا�سها �أن جهل �الإن�سان بال�سيء 
دين  �أي  معرفة  ب��اأن  يقول  مقنعا  ��ستناجا  في�سوغ  يخافه،  جتعله 
�آخر، و�أية ثقافة �أخرى، تتطلب جهد� بالغا، وقبول �الختلف ميثل 
بحد ذ�ته حتديا يتطلب �أوال �النعتاق من �خلوف. وال يخفي �ملوؤلف 

مدى خطورة هذ� �لتحدي و�سدته.
ينق�سم �لكتاب �إىل �أربعة ف�سول، جند يف �أولها ملحة �ساملة عن تاريخ 

�الإ�سلم، حيث يتطرق �ملوؤلف �إىل حياة �لر�سول حممد )�سلى �هلل 
عليه و�سلم( منذ والدته يف عام �لفيل، م�ستذكر� ق�سة هجوم �إبرهة 
�لر�هب  �ل�سام ولقاءه  �إىل  �لنبي  �الأ�سرم على مكة. ثم ي�سرد رحلة 
بحرية، ونزول �لوحي وبد�يات �الإ�سلم، و�لظروف �لتي �سادت حياة 
و�الأن�سار  �ملهاجرين  بني  �لر�بطة  و�لعلقات  يرثب،  و�أه��ل  �ملكيني 
�أرك���ان  ت�سرح  مهمة  مباحث  على  �لف�سل  يحتوي  �مل��دي��ن��ة.  وي��ه��ود 
�الإ�سلم �خلم�سة، وكذلك �أركان �الإميان يف �ملفهوم �الإ�سلمي. يقدم 
�للغوي،  مبعناه  بالتعريف  بادئا  �لقر�آن  عن  �سامل  �سرحا  �لكاتب 
وظروف نزوله على حممد )�سلى �هلل عليه و�سلم( يف �أثناء تعبده 
�لكتاب  ك��ون��ه  �لعظمى،  �أهميته  لتبيني  �سعى  وق��د  ح���ر�ء.  غ��ار  يف 
تفا�سيل  كل  يف  تاأثريه  قوة  موؤكد�  �الإ�سلمية،  للمجتمعات  �مل�سري 
حياة �مل�سلمني، ال بل يف حياة �الأمم قاطبة. وجنده يعتمد على ما 
قدمه �أحد �أهم �مل�ست�سرقني �لبولنديني، مرجم معاين �لقر�آن �إىل 
�لبولندية - يو�سف بيلف�سكي م�سري� �إىل �أهمية �لفرقان: »نظرة 
�آخ��ر مل ميتلك عمليا  كتاب  �أي  �أن  لتثبت  تكفي  �لتاريخ  �سريعة يف 
�الإن�سانية ويف  �ملجتمعات  �لقر�آن يف  �متلكه  �لذي  �لتاأثري  مثل هذ� 
�لتاريخ  در��سة  �أن  هو  �سائب  ��ستنتاج  �إىل  وي�سل  �الإن�����س��ان«.  حياة 
�لقرون  �مل�سلمة على مدى  �لعاملي، وعلى �الأخ�ص تاريخ �ملجتمعات 
هذه  �ل��ق��ر�آن.  معرفة  دون  من  ممكنة  غري  �ل�سالفة  ع�سر  �الأرب��ع��ة 
د�خلي  بُبعد  يخت�ص  �لقر�آن  الأّن  وح�سب،  بتلوته  تكون  ال  �ملعرفة 
ال ميكن الأي حتليل �أدبي �أو فقهي �أن يظهره �إال بالغو�ص عميقا يف 
رموزه وتدبره. يويل �ملوؤلف �أمور �مل�سلمني �الأو�ئل و�أيامهم �هتماما 
كبري�، فل يغفل يف �سرده عن تفا�سيل كثرية، منها على �سبيل �ملثال 
بالتقومي  الحقا  �ُسمي  �إ�سلمي  تاأريخ  �إيجاد  على  �التفاق  مت  كيف 

�إن �سادكوف�سكي يقدم �سورة �ساملة و�فية  �لهجري. وميكن �لقول 
عن �لنبوة �ملحمدية، وبد�يات ت�سكل �الإ�سلم، وظهوره كقوة كبرية 
�ل��ع��رب. وق��د �عتمد على م�����س��ادر قيمة م��ن كتب  ب��لد  م��وؤث��رة يف 
ب�سكل  �لوقائع  بنقل  �ت�سمت  و�الأوروبيني  �لبولنديني  �مل�ست�سرقني 
�سورة  وت�سغل  �لر�سمية.  �الإ�سلمية  �ل��رو�ي��ات  عن  كثري�  يحيد  ال 
�لر�سول و�سخ�سيته مكانا مهما يف هذ� �لف�سل، مبا يف ذلك �حلديث 
حياة  وي��ن��اول  �ل�سرية.  كتب  يف  وردت  كما  و�أو���س��اف��ه  ملحمه  ع��ن 
�لنبي و�سنته، وزهده، ومكارم �أخلقه، وي�ستطرد متحدثا عن حب 
�مل�سلمني لر�سولهم، و�إجلله، و��ستعد�دهم للموت يف �سبيل ن�سرته، 
فهو ميثل �ملثل �الأعلى و�لقدوة �حل�سنى لهم. بيد �أّنه يقحم م�سكلة 
�لد�منارك  يف  ن�سرت  �لتي  للر�سول  �مل�سيئة  �لكاريكاتورية  �لر�سوم 
وفرن�سا، حماوال �إثبات �أن ردة فعل �مل�سلمني على �لت�سهري بر�سولهم 
على  �لدموي  �لهجوم  مثل  حم�سوبة  غري  �أعمال  �إىل  تدفعهم  قد 
�سحيفة �ساريل �إبدو �لفرن�سية. ال بد من �الإ�سارة هنا �أن �إقحام هذ� 
�ملو�سوع ال ي�ستقيم من ناحية منهجية، فالقفز �ملفاجئ من �حلديث 
عن حياة �لر�سول، وقيمه، و�إجلل �مل�سلمني له، �إىل وقائع حديثة 
نعي�سها �الآن يجعل �ملبحث غري من�سجم زمنيا، فكان �الأجدر باملوؤلف 

�أن يطرق هذ� �ملو�سوع يف ف�سل �آخر.
ت��ت��ن��اول �الأ���س��رة  ���س��دي��دة �الأه��م��ي��ة،  �ل��ث��اين مباحث  ي��ح��وي �لف�سل 
�لعربية �مل�سلمة �لتي ت�سكل نو�ة �ملجتمع، و�الأ�سا�ص �لذي ترتكز عليه 
�لعلقات �الجتماعية. فهي تقوم بوظائف متعددة ياأتي على ر�أ�سها 
��ستمر�رية �حلياة، وتربية �الأطفال و�لنا�سئة على �حلفاظ على قيم 
�ملجتمع ووتقاليده و�أعر�فه ومري�ثه �لثقايف. ي�سرح �لكاتب �الأ�س�ص 
بها عن  تتميز  �لتي  �مل�سلمة موؤكد� قيمها  �الأ�سرة  �لتي تقوم عليها 
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ح��دود  يتعدى  �ل���ذي  �لكبري  �لعائلي  �ل��ر�ب��ط  ناحية  م��ن  غ��ريه��ا 
�الأ�سرة �إىل منظومة �الأقارب، حيث يتقا�سم �أفر�دها �حلزن و�لفرح، 
�سمات  �إىل  �إيجابية  نظرة  وجند  و�ملحن.  �ل�سد�ئد  يف  ويتعا�سدون 
للكبري،  �ل�سغري  �ح��ر�م  منها  �مل�سلمة،  �لعائلة  بها  تتمتع  ح�سنة 
�أذنا �ساغية وحُترم قر�ر�تهم. ويلتفت �ملوؤلف  حيث تلقى كلمتهم 
�إىل نظام �لزو�ج �ل�سرعي ومو�سوع �ملحارم، ح�سب ما هو مف�سل يف 
�لقر�آن �لكرمي، لكنه ي�ستطرد ليطرق باب حقوق �ملر�أة وو�سعها يف 
�ملجتمع �مل�سلم. عادة ما تكون هذه �لق�سية مو�سوع جدل ونقا�سات 
مو�سعة يف �الأدبيات �الأوروبية �لتي غالبا ما ترى �أن حقوق �مل�سلمات 
ن��اق�����س��ة. وُي�����س��رب �مل��ث��ل ع��ل��ى ذل���ك يف م�����س��األ��ة ع���دم م�����س��او�ة �مل���ر�أة 
م�ساو  ب�سكل  ب�سهادتها،  �العتد�د  عدم  وق�سية  �مل��ري�ث،  يف  بالرجل 
للرجل، يف �ملحاكم. وهذ� ما ي�سري �إليه �لكاتب ب�سكل حمايد ناقل 
بع�ص �القتبا�سات من �ملفكرين �الأوروبيني، بيد �أنه يربز يف �ملقابل 
�ح��ر�م حقوقها،  �مل��ر�أة يف ح�سه على  �لكرمي من  �لر�سول  موقف 
�الجتماعي  و�سعها  جعل  ما  معاملة،  �أف�سل  ومعاملتها  و�سونها، 
متفوقا بح�سناته مما كان عليه قبل �الإ�سلم. يتناول �ملوؤلف بال�سرح 
م�ساألة �أخرى مهمة ملخ�سها �أن �حلديث عن و�سع �لذكر و�الأنثى 
يف �لثقافة �لعربية �الإ�سلمية يجب �أن ياأخذ باحل�سبان �لفروق بني 
�لرجل و�ملر�أة على �أ�سا�ص �لو�جبات. فللمر�أة وظائف ينبغي لها �أن 
تقوم بها، وهي تقليديا تخ�ص رعاية �الأطفال و�لقيام باأعمال �ملنزل، 
بينما يكون �لرجل م�سوؤوال عن توفري �ملال ولقمة �لعي�ص الأ�سرته. 
�الأط���ف���ال،  ت��رب��ي��ة  م�����س��األ��ة عملية  �ل��ك��ات��ب  ي��ط��رح  �آخ���ر  ويف مبحث 
وتدريبهم على �الإ�سلم، وهو بذلك يقدم و�سفا حقيقيا على تن�سئة 
��ستنتاج  �إىل  وي�سل  ه��د�ه.  على  و�ل�سري  دينهم  على حب  �الأط��ف��ال 
مو�سحا  �لربية،  يف  و�الأوروب��ي��ني  �مل�سلمني  بني  �لفرق  يبني  مهم 
�الأوىل من عمر  �ل�سنو�ت  ي��ب��دوؤون، منذ  �لغرب  �الآب��اء يف  �أغلب  �أن 
�أبنائهم، بتعليمهم �العتماد على �أنف�سهم و�ال�ستقللية، ويو�سونهم 
بالقيام باأعمال منزلية، ويرغبونهم يف �تخاذ �لقر�ر�ت. و�لغاية من 
ور�ء ذلك تدريبهم على عدم �العتماد على �الأهل ب�سكل كامل، وعدم 
�الأمهات،  �لعرب، وخا�سة  �الآب��اء  �لبلوغ. لكن  �لتبعية لهم بعد �سن 
�أن يخ�سع �الأطفال لهن، يف حماولة   » �ملوؤلف  يف�سلن » كما يقول 

لربطهم بهن عاطفيا.
ي�سع �ملوؤلف عنو�نا للف�سل �لثالث ي�سمل عنو�ن �لكتاب   
ت�سريح   - �ملُحاِرب  �ل�سيا�سي  »�الإ�سلم  �لتايل:  �لنحو  على  �لرئي�ص 
�إذن  فامل�سكلة  بالكثري،  ي��وح��ي  �ل��ع��ن��و�ن  ه��ذ�  �أن  �سك  ال  �خل����وف«. 
لي�ست باالإ�سلم كدين رباين، ولكن مبن يجعل منه حزبا �سيا�سيا، 
متطرفة  �أطاريح  �أو  دنيوية  مل�سالح  و«ُي�سّي�سها«  ن�سو�سه،  وي�ستغل 
�سادكوف�سكي  �أن  �ل��و����س��ح  وم��ن  �حل���رب.  �إىل  وجتنح  �خل��وف  تثري 
يدرك متاما فحوى ر�سالة �الإ�سلم �لقائمة على �لعدل و�العتد�ل، 
لذلك جنده ي�سع حتت ذلك �لعنو�ن ترجمة ملعاين جزء من �الآية 
�العتد�ء  عن  ينهى  �الإ���س��لم  �أن  على  ليدلل  �لبقرة  �سورة  من   190
َتْعَتُدو�...  َواَل  ُيَقاِتُلوَنُكْم  �لَِّذيَن   ِ �هللَّ �َسِبيِل  يِف  »َوَقاِتُلو�  و�لعدو�ن: 
»�للمعيارية  ب���  �ُسمي  م��ا  فيه  يحلل  قيما  مبح�ثا  �مل��وؤل��ف  يفرد   .«
�الجتماع �إميل  ع��امل  وح�سب  �لدينية،  وم�����س��ادره��ا  �الجتماعية« 
»�للمعيارية« يف حال �سعف  �مل�سطلح، تقوم  دورك��امي، و��سع هذ� 
�ملجتمع، و�نخفا�ص قدرته على �لتوجيه �الأخلقي الأفر�ده، فيغدو 
�لتز�مهم باملعايري �ملجتمعية حمدود�، وتت�سكل �لفو�سى. ولعل ما 
�سادكوف�سكي من خلل مفهوم »�للمعيارية« يتلخ�ص  �إليه  يرمي 
�لتي  �لبلد�ن  يف  �لثقايف  �الجتماعي  �ل�سد�م  �إ�ساءة جو�نب من  يف 

�الأو���س��اع  على  و�ل��وق��وف  �الإ���س��لم��ي،  �لتطرف  م��وج��ات  �جتاحتها 
�أن��ه يف حالة  ي��وؤك��د  �مل��ث��ال  �ل��ر�ه��ن��ة يف �سوريا و�ل��ع��ر�ق. على �سبيل 
»�للمعيارية« �حلا�سلة يف خ�سم �ل�سر�ع �مل�ستمر يف �سوريا ي�سبح 
حتقيق �حلاجات �الأدنى رتبة �أولية ق�سوى، وتر�جع �لقيم �لعليا 
�إىل �حل�سي�ص. يزعم �لكاتب �أن �ملو�قف �ملبطنة �لقوية �ملتاأتية من 
�سديدة  جمتمعية  �سر�عات  �إىل  تف�سي  �أن  ميكنها  �لديني  �لت�سدد 
هذه  وتتجلى  �الجتماعية.  للمعيارية  م�سدر�  وت�سبح  �خلطورة، 
�ملو�قف على هيئة �سلوك قائم يف علقات ممثلي �حل�سارة �لعربية 
ي�سرح  �لدينية.  بالرموز  يتعلق  مب��ا  �لغربي  و�ل��ع��امل  �الإ�سلمية 
�ملوؤلف �أن تف�سري �لقر�آن تف�سري� �سحيحا مهم جد� يف درء كثري من 
�لتاآويل �لتي قد تبتعد عن �ملعنى �ملق�سود. ويوؤكد �أن ترجمة �لقر�آن 
فهم  يتيح  م�ساعد  ن�ص  �أنها  على  معاملتها  ميكن  �أخ��رى  لغة  �إىل 
�آيات �لكتاب �حلكيم ومعانيها، لكنها ال تغني عن تدبر �لقر�آن بلغة 
�الإجنليزية  �لن�سخة  ذ�ك��ر�  كلمه  به  يوؤيد  مثل  وي�سرب  �ل�ساد. 
حيث  مب�سقط،  �الأك���رب  قابو�ص  �ل�سلطان  جامع  يف  �ل��ق��ر�آن  ملعاين 
 The يلي:  كما  �ل��ق��ر�آن  »معاين  كلمتي  مت�سمنا  �لعنو�ن  يظهر 
Meaning of the Glorios Qur’an. يبتعد 
�أحيانا، ليدخل يف تفا�سيل خمتلفة  عن �لبحث و�لتحليل �لنظري 
لينتقل  �مل�سلمة،  �ملجتمعات  بع�ص  �ل�سريعة يف  عن تطبيقات حدود 
ب��ع��ده��ا �إىل ن�����س��اط �جل��ه��ادي��ني و�أع��م��ال��ه��م �مل��ت��ط��رف��ة، و�الإره�����اب 
و�لعمليات �النتحارية، وحماوالتهم ت�سويغها من منطلقات دينية. 
في�سفها  �الإ���س��لم��ي��ة«،  »�ل��دول��ة  ب���  �سمي  مل��ا  خا�سا  مبحثا  وي��ف��رد 
�أنها  �إذ  متثلها،  �لتي  �لكبرية  �ملخاطر  �سارحا  �الإرهابية  باخللفة 
مل تقف عند حدود �سوريا و�لعر�ق، بل جاوزتها �إىل �أوروبا، وبولند� 

�لتي �ن�سم بع�ص من مو�طنيها ليقاتل يف �سفوف د�ع�ص. 
�سببها  �ل��ت��ي  �الأزم�����ة  لتحليل  �الأخ����ري  �ل��ف�����س��ل  �ل��ك��ت��اب  يخ�س�ص 
وهذ�  �الأمني«،  »�لت�سيي�ص  مفهوم  �أ�سا�ص  على  �أوروب��ا  يف  �ملهاجرون 
يف  ظهرت  وق��د  كوبنهاغن«.  »م��در���س��ة  ب���  �ُسمي  عما  ن�ساأ  �مل�سطلح 
تد�بري طارئة،  باتخاذ  ت�سمح  �سيا�سات متطرفة  �لدولية  �لعلقات 
�الأزم��ات.  على  للتغلب  �الأم��ن،  با�سم  ��ستثنائية،  و�سائل  و��ستخد�م 
وي��ب��ني �ل��ك��ات��ب �أن �ل��ن��ق��ا���س��ات �ل��ف��ك��ري��ة يف ب��ول��ن��د� و�أوروب������ا ح��ول 
منحى  �أخ��ذت  �الإ�سلمية  �لعربية  �لثقافة  �إىل  �ملنتمني  �ملهاجرين 

�ل��ت��خ��وف من  ب�سبب  �مل��ه��اج��ري��ن  ه����وؤالء  ب��رف�����ص  ع��ن��ه  ُع���رّب  �سلبيا 
ثقافتهم �لتي ت�سكل خطر� كبري� على �لثقافة �مل�سيحية �لبولندية، 
�لدر��سات  �أن  �سادكوف�سكي  يوؤكد  �لليرب�لية.  �أوروب���ا  ثقافة  وعلى 
مع  يقفون  �لبولنديني  معظم  �أن  و����س��ح  ب�سكل  �أظ��ه��رت  �لبحثية 
�أر��سيها  على  �للجئني  ��ستقبال  ترف�ص  �لتي  �حلالية  حكومتهم 
�الأوروب�����ي، وو�ف��ق��ت عليها  �ق��رح��ه��ا �الحت���اد  �ل��ت��ي  ح�سب �حل�سة 
�حلكومة �ل�سابقة. وي�سرح �ملوؤلف �أّن ��ستطلع ر�أي �لبولنديني )يف 
�أنهم  �أثبت  و�مل�سلمني،  �الإ�سلم  �إىل  عام 2015( بخ�سو�ص نظرتهم 
منق�سمون �إىل جمموعتني؛ �الأوىل ترى �أن �الإ�سلم يرتبط بالعنف 
�أن  ت��رى  ال  �لثانية  �ملجموعة  بينما  �الآخ���ر،  تقبل  وع��دم  و�الإره����اب 
�الإ�سلم مرتبط ب�سكل مبا�سر بالعنف، ون�سف هذه �ملجموعة يعتقد 
�الآخ��ر يف  �لن�سف  ب��االإره��اب، ويختلف  �مل�سلمني ينددون  �أن غالبية 
�لر�أي لكن �أكرثه يرى �أن �الإ�سلم ي�سكل تربة �ساحلة للإرهاب �أو 

�لتطرف.
�لثقافة  �أن  م��وؤك��د�  ��ستنتاجات  م��ن  �إل��ي��ه  تو�سل  م��ا  �مل��وؤل��ف  يجمل 
�لعربية �الإ�سلمية ال ميكن عدها وحدة مر��سة، وال ميكن �لنظر 
ما  يف  خمتلفة  �إ�سلمية  جماعات  فثمة  �الأ���س��ا���ص،  ه��ذ�  على  �إليها 
�الإ�سلمية  �لهوية  �سكل  حول  تت�سارع  �أحيانا،  متناحرة  بل  بينها، 
�مل�سلمني  �ملهاجرين  �إىل  ينظرون  �الأوروب��ي��ني  �أن  بيد  �حلقيقية. 
م��ت��م��اث��ل��ة، فيعاملوهم  و�ح����دة  كتلة  �أن��ه��م  ع��ل��ى  �إل��ي��ه��م  �ل��و�ف��دي��ن 
من  كبري�  ق�سما  �أن  �ملوؤلف  ويعتقد  ع��ام.  ب�سكل  للإ�سلم  كممثلني 
ترف�ص  لذلك  �مل�سلمني غري ممكن،  �ن�سهار  �أن  ي��رون  �الأوروب��ي��ني 
جمموعة من دول �أوروربا �لو�سطى، مثل: بولند� وهنغاريا و�لت�سيك 
من  �لوطنية  ثقافتها  حماية  مدعية  �للجئني  قبول  و�سلوفاكيا، 
�لثقافة �ملغايرة �لو�فدة. وما يوؤخذ على �ملوؤلف �أنه ي�ستخدم د�ئما 
» كما يفعل ر�ف�سو  �ملهاجرين بدال عن �للجئني  يف حدثيه كلمة 
�للجئني حتايل على �مل�سطلح �حلقيقي « وهو بذلك يتغافل عن 
�لفرق �لقانوين �لكبري بني �مل�سطلحني. لقد كان على �لدول �مل�سار 
�إليها �سابقا �لقبول با�ستقبال �للجئني، وحمايتهم ح�سب �لقو�نني 
�إ�سر�ر  وثمة  �سئيلة.  �ل��دول منهم  تلك  �أن ح�س�ص  علما  �لدولية، 
من �لكاتب على ��ستخد�م كلمة »�ن�سهار« بدل كلمة »�ندماج« �لتي 
عادة ما ُت�ستخدم يف قو�نني �للجوء، وغني عن �لقول �إن �ملعاهد�ت 
بل تكفل لهم �حلفاظ  �الن�سهار،  �لدولية ال تطلب من �للجئني 
على مري�ثهم �لثقايف. لكن رغم هذه �لهنات، ميكن �لقول �إن موؤلف 
�أطاريحه �سورة  يقدم يف  �أن  �إىل  �سعى  �خل��وف«  ت�سريح  »�الإ���س��لم« 
للإ�سلم �أ�سد مو�سوعية و�أكرث و�قعية، م�سدد� على �ملخاوف �لتي 
�لكبري �لذي  �للغط  ��ستد�د حدة  �سغلت بال �الأوروب��ي��ني من ج��ر�ء 

ر�فق م�ساألة �ل�سد�م �حل�ساري بني �ل�سرق و�لغرب.  
-----------------------
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الفرنسية. اللغة: 

إلى  نسمة  مليون  مــن  رومـــا  انتقلت  كيف 
ــكــاد ما  ــال ب ألـــف نــســمــة فــقــط أي  عــشــريــن 
الكولوسيوم؟ ماذا حدث  زاوية  يكفي لملء 
أصل  مــن  شخص  ألــف  ثالثمائة  مــات  عندما 
الدملي في  الطاعون  ألف بسبب  خمسمائة 

القسطنطينية؟
ــروي قــصــة ســقــوط  ــ لــم يــعــد بــوســعــنــا أن ن
البكتيريا  )الــمــنــاخ،  البيئة  أن  لــو  كما  رومـــا 
اإلمبراطورية  كانت  مستقرة.  ظلت  الميتة( 
التغيير:  المتأخرة تعيش لحظة حاسمة من 
الـــذي كان  األمــثــل،  الــرومــانــي  الــمــنــاخ  نهاية 
األبيض  البحر  لمنطقة  ونعمة  معتدال  مناخا 
الــمــتــوســط   بــأكــمــلــهــا. لــكــن تــغــيــر الــمــنــاخ 
مثل  ورالجراثيم،  ط ت فــي  ساهم  المفاجئ 
ــومــة الــطــاعــون  يــرســيــنــيــا بــيــســتــيــس، جــرث
شركاء  أيضا  كانوا  »الــرومــان  لكن  الدملي. 
التي ضمنت  األمراض  بيئة من  تأسيس  في 
ــت الــحــمــامــات الــعــامــة  ــانـ خـــســـارتـــهـــم«. وكـ
راكـــدة  الــمــجــاري  بــالــجــراثــيــم. وكــانــت  تغلي 
مكتظة  القمح  صوامع  وكانت  المدن.  تحت 
التي  التجارية  الطرق  سمحت  كما  بالفئران؛ 
األوبئة  بانتشار  بأكملها  اإلمبراطورية  تربط 
وبفعالية  هادريان  جدار  إلى  قزوين  بحر  من 
أوان  حان  لقد  لها.  مثيال  التاريخ  يشهد  لم 
االنهيار الشامل. وأمام هذه الكوارث، اعتقد 
قد  الــعــالــم  نهاية  أن  اإلمــبــراطــوريــة  ســكــان 
انتصرت  ــذات  ــال ب الــتــوقــيــت  حــانــت.فــي هـــذا 
األديان  على  واإلســالم،  المسيحية،  الديانتان 

الوثنية.

الكتاب: اقتصاد الدواء
المؤلف: فليب أبيكاسي ونتالي كوتيني

ــاريــس.  ــيــرت. ب ــكــوف ــنــاشــر: مــنــشــورات الدي ال
فرنسا.

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 128 ص

الفرنسية. اللغة: 

األدوية  لصناعة  العالمي  االقتصادي  الوزن  إن 
 - المبيعات  مــن  دوالر  تريليون  مــن  أكــثــر   -
رهانات  لكن  المالية.  األســـواق  شهية  يؤجج 
إنـــتـــاج الـــــــدواء تـــتـــجـــاوز بــكــثــيــر الــمــشــاكــل 
األمــل  يجلب  االبــتــكــار  الــمــعــتــادة.  الصناعية 
الوفيات.  تفادي  أو  الرفاه  تحسين  حيث  من 
أهم  من  العالج  إلى  والوصول  الكافي  اإلنتاج 
وكفاءة  سالمة  تعتبر  ؛  العامة  الصحة  قضايا 
مسؤولية  مــن  معقولة  بــأســعــار  المنتجات 
السلطات العمومية ومع ذلك، هل نعرف حقا 
اآلليات االقتصادية التي تستجيب بها شركات 

األدوية والسلطات العمومية لهذه القضايا؟
اإلنتاج  ظروف  تحليل  إلى  العمل  هذا  يهدف 
ومتطلبات  ــار،  ــعـ األسـ حــيــث  مـــن  والـــتـــوزيـــع، 
ــدواء.  ال وفعالية  الــوصــول  وسهولة  الــجــودة، 
كلهم  الفاعلين  باستراتيجيات  يهتم  كما 
متباعدة  بعضهم  مــصــالــح  بــدت  وإن  حــتــى 
من  تــوجــه  ــك  ذل مــع  فإنها  أحــيــانــا،  ومتباينة 
المتغير  اإلنــتــاج(  )نــمــوذج  عالمي  نظام  خــالل 

باستمرار والمنظم تنظيما معقدا. 

الكتاب: االنتحار الغريب ألوروبا
المؤلف: دوغالس موراي

الناشر: منشورات الرتيور. باريس. فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 544ص
الفرنسية. اللغة: 

يــســتــعــرض هـــذا الــكــتــاب الـــذي حــقــق أعلى 
بها  يمسك  وثــقــافــة  قـــارة  قصة  المبيعات، 
المواليد  معدالت  تراجع  في  المتمثل  االنتحار 
والكراهية  الثقة  وانعدام  الهائلة  والهجرة 
جعلت  وغيرها  الــعــوامــل  هــذه  كــل  الــذاتــيــة 
قادرين  وغير  أنفسهم  عن  غرباء  األوروبيين 
مروا  التي  العالمية  التغيرات  مقاومة  على 
يستشاروا  أن  دون  األحيان  أغلب  في  منها، 
تقرر  التي  الليبرالية هي  األنظمة  ألن  حولها، 
تحليل  مــجــرد  ليس  الكتاب  هــذا  مصيرها. 
بل  والــســيــاســيــة،  الــديــمــوغــرافــيــة  للحقائق 
بالتحديد تقرير مبهر على مدى عقود ويخص 
وصــل  الــتــي  األمــاكــن  وفـــي  بأكملها  الــقــارة 
مجتمعاتها،  داخل  وقبلوا  المهاجرون  إليها 
واألماكن أيضا التي وصولها ورفضوا داخلها. 
األبــحــاث  مــن  الــعــديــد  إلـــى  الــكــتــاب  يستند 
ــراز الــفــشــل الــمــأســاوي  ــ والــوثــائــق، بــهــدف إب
كارثة  من  بدءا  الثقافية،  للتعددية  والواضح 
التقصي  هــذا  مالمو.  وقــائــع  إلــى  المــبــيــدوزا 
برلين  في  المؤلف  به  قام  والعميق  الشامل 
اإليطالية  وباريس وروما وأسكندنافيا والجزر 

والبلقان في اليونان.
ينهي دوجالس موراي كتابه برؤيتين ألوروبا 
سترسمان  واللتين   ، المتوسط   المدى  على 
بحلول  األوروبية  ارة  ق لل محتملتين  صورتين 

عام 2040.

الكتاب: لغة وسائل اإلعالم 
المؤلف: إنجريد ريوكرو

الناشر: منشورات الرتيور. باريس. فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 520ص
الفرنسية. اللغة: 

عالم  فــي  اإلعــالم  وســائــل  لغة  كتاب  يتوغل 
صــنــاعــة الــخــبــر والــــرأي الـــعـــام، مــحــلــال طريق 
لــيــرددهــا  ــه،  زمــالئ صــيــغ  الصحفي  اســتــعــادة 
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إصدارات عالمية جديدة
بكلماتهم،  التفكير  دون  األخــرى،  تلو  المرة 
عن طريق التقليد األعمى، مستنسًخا العبارة 
محددا  حكما  تتضمن  التي  إنتاجها  وشروط 
يــأخــذ وجــهــات نظر  األحــــداث. وعــنــدمــا  على 
موضوعية واضحة اآلراء التي يمكن تحديدها 
بــوضــوح فــي وجــهــات نــظــر خــاصــة بــتــيــارات 
فكرية، فإنه يساعد على انتشار رأي مصنوع 
واالفتراضات  النمطية  والصور  التحامل  من 
التي تشكل أساس معتقدات مجتمعنا؛ ألنه 
النافذة  مثل  تعمل  الصحفي  لغة  كانت  إذا 
الحاضر،  خاللها  مــن  تظهر  التي  المشوهة 
فــإنــهــا أيــًضــا نــافــذة خــادعــة مــفــتــوحــة على 
الخطاب  تحليل  إن  والمستقبل.  الــمــاضــي 
تحيين  من  نوعا  مــا،  بطريقة  هــو،  الصحفي 
غير  شــيء  كــل  يبدو  حيث  مجتمعنا  لوعي 

منطقي.
الحالي  والــتــفــســخ  ــحــالل  االن لغته  وتــعــكــس 
للكلمة، ويعني، ما يجعل العالقات اإلنسانية 
التفكير  نــمــوذج  أيضا  يبلور  لكنه  ممكنة، 
ــي مــجــتــمــعــنــا: تــحــمــل كــلــمــة الــصــحــافــي  فـ
هــذا،  عصرنا  فــي  المسبقة  األحــكــام  جميع 
على  بــداهــات،  تعد  التي  الحقائق  هــذه  كل 
بالتقسيم  بدءا  أبدا،  إثباتها  عدم  من  الرغم 
والتسلسل  والــشــر،  الخير  بين  االعتباطي 
الهرمي األخالقي المفروض من طرف األنظمة 
التاريخ،  لمعنى  المسبقة  والرؤية  السياسية، 

الخ.
للخطاب  ــقــد  ون وتــحــلــيــل  ــد  رصـ الــكــتــاب  إن 

الصحفي من زوايا متعددة ومتجددة.
*** *** *** ***

آخر اإلصدارات باللغة اإلنجليزية
)محمد الشيخ(:

أكــســيــل هــونــيــث ونظرية  الــكــتــاب:  عــنــوان 
االعتراف النقدية

اســـم الــمــشــرف عــلــى نــشــر الــكــتــاب: فولكر 
شميتز

دار النشر: بالغريف ماكمالن
سنة النشر: 2019

لغة النشر: اإلنجليزية

ملخص الكتاب: 
ــتــرن اســـم مــديــنــة فــرانــكــفــورت األلــمــانــيــة  اق
ــمــدرســة فــلــســفــيــة عــتــيــدة هـــي »مــدرســة  ب
وذلــك  النقدية«،  »الــمــدرســة  أو  فرانكفورت« 
االجتماع  وعــلــمــاء  الفالسفة  مــن  أجــيــال  عبر 
الغربي.  المجتمع«  »نقد  في  تخصصوا  الــذي 
عن  أربعة  اليوم  األجيال  هــذه  عــدد  بلغ  وقــد 
أدورنـــو  مــن  المتسلسلة:  الــتــلــمــذة  طــريــق 
الرابع  الجيل  إلى  األول(  )الجيل  وهوركهايمر 
)آبــل  الثاني  بالجيل  مـــرورا  فــورســت(،  )رايــنــر 
وغيره(.  )هونيث  الثالث  والجيل  وهابرماس( 
أبرز  أحــد  على  الجماعي  الكتاب  هــذا  ويــدور 
ممثلي المدرسة النقدية الذي تميز بنظريته 
ـ الفيلسوف والباحث االجتماعي  في االعتراف 
أهمية  (. وتكمن       -1949( أكسيل هونيث 
النظرية،  بتوصيف  يكتفي  ال  أنه  في  الكتاب 
نظريات  بــإلــقــاء  أيــضــا  وإنــمــا  بتحليلها،  وال 
»نظرية  جانبين:  على  سيما  ال  عليها،  نقدية 
وما  االجتماعية«  الحرية  و«نظرية  االعــتــراف« 
نظرية  عن  التخلي  أجل  من  النقد  هذا  كان 
ضوء  على  وتحيينها  إثراؤها  وإنما  االعتراف، 

األزمة الحالية.

 
وتوماس  والخطابة  الفلسفة  الكتاب:  عنوان 

هوبز
اسم المشرف على الكتاب: تيموتي رايلر

دار النشر: أوكسفورد
سنة النشر: 2019

لغة النشر: اإلنجليزية

ملخص الكتاب: 
فــيــلــســوف   )1679  -1588( هـــوبـــز  ــاس  ــومـ تـ
إنجليزي شغل الناس حيا وميتا، لعنه الكثير 
في حياته بسبب واقعيته العنيدة ـ أََو ليس 
تاريخ  في  العبارات  أشهر  إحــدى  صاحب  هو 
ألخيه  ذئــب  »اإلنــســان  السياسية:  الفلسفة 
ما  بسب  مماته  في  لعنوه  كما  ـ  اإلنــســان«؟ 
المطلق.  الحكم  على  منه  دفــاعــا  اعــتــبــروه 
يدنس  وال  ب،  يطوِّ وال  يلعن  ال  الكتاب  وهــذا 
وال يقدس، بل يفحص ويدرس جانبا مهمشا 
]لفلسفة  الــمــدنــي  عــلــم هــوبــز  جــوانــب  مــن 
ــدالل  ــتـ ــيــن االسـ ــة ب ــصــل ــو ال ــســيــاســيــة[ هـ ال

ويراجع  عنده.  الخطبي  واالستدالل  الفلسفي 
الكتاب النظرة السائدة عن هوبز التي تذهب 
للفلسفة  »علمية«  تبنى نظرة  أن  أنه بعد  إلى 
ابتداء من سنوات الثالثينات من القرن السابع 
ومعها  اإلنسية  النزعة  تطليقا  طلق  عــشــر، 
والكتاب   ... الــقــول  وفــنــون  والــبــالغــة  الخطابة 
تلطيف لهذه النظرة المشتركة بالتركيز على 
ومترجما  خاصا  مدرسا  اإلنسية  هوبز  سنوات 
لألعمال الكالسيكية، بل وتابعا ألرسطو واضع 
على  تأكيد  الكتاب  وبالجملة،  الخطابة.  علم 
الفلسفة  في  والبالغي  الخطابي  البعد  حضور 
السياسية من خالل الحجاج الخطبي أو البالغي. 

عنوان الكتاب: سقراط في الكهف
اسم المشرفين على الكتاب: بول. ج. ديدوش 

وميخائيل. ب. هاردينغ
دار النشر: بالغريف ماكمالن

سنة النشر: 2019
لغة النشر: اإلنجليزية

ملخص الكتاب: 
ــرة في  ــيـ مـــوضـــوعـــة »الـــكـــهـــف« مـــوضـــوعـــة أثـ
الــفــلــســفــة: مــنــذ كــهــف أفـــالطـــون إلـــى كهف 
الفيلسوفين  بحديث  ــرورا  مـ فيتجنشتاين، 
األلمانيين فريدريش نيتشه وهانس بلومنبرغ 
أرنــدت  حنة  األمريكية  األلمانية  والفيلسوفة 
االحتباس  وعــن  فلسفته  وعــن  »الكهف«  عن 
ـ  الكتاب  وهــذا  منه.  االنفالت  إمكان  وعــن  فيه 
ـ مساهمة  الشيء  المضلل بعض  العنوان  ذو 
في استجالء أمر الكهف عند أفالطون؛ بمعنى 
هذا  وأوجه  سقراط  حضور  لدواعي  استرار  أنه 
ـ فــي كتابات  ــبــدي  وال مــنــه  الــخــفــي  ـ  الــحــضــور 
في  سقراط  صورة  في  تحقيق  فهو  أفالطون. 
لم يكتب  الذي  ـ سقراط هذا  أفالطون  كتابات 
ـ  التقييد  ـ  الكتابة  شــأن  من  أن  بتعلة  شيئا، 
أن  بدل  وذلــك  تحنطها،  وأن  الفكرة  تجمد  أن 
... من  الــفــكــرة حية فــي حـــوار مــوصــول  تــتــرك 
هــو ســقــراط أفـــالطـــون؟ ومـــن هــم مــحــاوروه؟ 
الحوار معهم؟ وما هي  إجراء  وما هي دواعي 
محاور هذه الحوارات؟ لإلجابة عن هذه األسئلة 
ــرى تــضــافــرت جــهــود الــعــديــد من  وأســئــلــة أخـ
الجماعي  الكتاب  تأليف هذا  المتخصصين في 

الضافي والشافي. 
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المحاور
- مقولة الدين الواحد في الفكر اإلسالمي - محمد المنتار.

- عالم الغيب وعالم الشهادة: قراءة في كتب المفكرين القدامى - محمد إدريس.

- العالقات بين األديان عن العامري والبيروني - منى أحمد أبو زيد.

- الديانات اإلبراهيمية من االختالف إلى االئتالف - رضوان السيد.

- معنى وحدة الدين وديانات التوحيد في تاريخ اإلنسانية - محسن الخوني.

- نظرية الديانات العالمية عن علماء الدين الغربيين - عز الدين عناية.

- وحدة الدين والقيم األخالقية العالمية - محسن العوني.

دراسات
- في تجديد الفقه اإلسالمي وأصوله: أهمية التنظير المقاصدي - محمد شهيد.

نحو أصول فقه متجدد: دراسة تطبيقية في محاوالت األصوليين )الشاطبي نموذجًا(
 بلخير عثمان.

- النزعة التوفيقية الدينية في مدرسة اإلسكندرية الفلسفية القديمة )أوريجين نموذجًا( 
مصطفى النشار.

وجهات نظر 
- التنسيقية والنقدية في الفكر الفلسفي العربي المعاصر )المغرب نموذجًا( - سعيد 

بنسعيد العلوي.

التسامح في الفلسفة الغربية: قراءة سوسيولوجية في تفكيكية جاك دريدا - محمود 
أحمد عبداهلل.

- المفهوم الليبرالي للتعددية الثقافية - ياسر قنصوه.

آفاق 
- فالسفة اإلسالم وطريق الحرير - عبدالرحمن السالمي.

- أوروبا واإلسالم: مملكة الكاهن يوحنا )الحقيقة - األسطورة - المغزى( - حاتم الطحاوي.

- مدخل فقه الحياة لتأسيس منظومة الزواج - سوسن الشريف.

مدن وثقافات
الحياة الثقافية في بغداد في التراث العربي اإلسالمي:

عصر السيادة اإلسالمية - عمرو عبدالعزيز منير.

اإلسالم والعالم
- الالهوت المسيحي في ضوء اإلسالم - طوبيا سبيكر.

إِنَّ الدِّيَن ِعنَد اللَِّه اإلِْسالُم

اإلسالم والرسالة العالميّة 
عبد الرحمن السالمي

الن�صو�س املن�صورة تعرب عن وجهات نظر كتابها وال تعك�س بال�صرورة راأي جملة التفاهم اأو اجلهة التي ت�صدر عنها.
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حاليًا في األسواق..

                    مجلة التفاهم


