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اإلنجليزي:  الشعر  في  بالعرب  المتصلة  الرائعة  القصائد  ِمن 
قصيدة »تالشي شبح الُحب« للفيلسوف والشاعر الرومانسي 
 Samuel Taylor Coleridge الشهير صمويل تايلر كولريدج
قبل   1833 سنة  القصيدة  هذه  كولريدج  كتب   .)1834-1772(
موته بسنة، وهي مرحلة عصيبة شهد فيها الشاعر انهيارا 
بأحالمه  الزمُن  قذف  قد  محطما  كان  ُمريعا؛  ونفسيا  جسديا 
في وجهه. وقصيدته التي عانيُت عناًء شديدا في ترجمتها، 
وكعادة  المحطمة.  والنفس  المنهار  الجسد  هذا  تعكُس 
هذه  تأتي  ل،  التخيُّ فيها  ُيفرط  التي  قصائده  في  كوليردج 
عربي  عجوز  ل  تخيُّ إلى  مستندة  الرمزية  الرومانسية  القصة 
ضرير تخلت عنه القافلة في الصحراء، ال أنيَس عنده سوى َحّية 
قرعاء تتشّمس قرب بئر مهجورة! وهكذا يستهل كوليردج 

قصيدته ليختمها بانعدام األمل والُحب.
عنها  عبر  التي  الدقيقة  للمعاني  الوصول  ُصعوبة  رغم 
هذه  في  بها  أتى  التي  المدهشة  الغريبة  والصور  كولريدج، 
القصيدة، فإني وجدت متعة في ترجمة شعر رومانسي يعود 
النص أشبه  التاسع عشر. كانت رحلتي مع  القرن  إلى بدايات 
وهو  الشوك،  من  إال  ُمْقِفر  سهل  في  يهيم  صوفي  برحلة 
يمشي عليه حافَي القدمين، متواجدا دون أن يشعر باأللم أو 

يرى الدماء!
العجوز؟ ال  العربي  أين استمد كوليردج في تخيله صورَة  من 
إجابة عندي سوى القول بتأثره الواضح بكتاب ألف ليلة وليلة 
الذي قرأه في صباه، وهو القارئ النِهم كما يقول كّتاُب سيرته.

»تالشي َشَبح الُحب«
كَضريٍر َعربيٍّ َهِرِم...

ْكُب في َقْفٍر َعِمي سار عنه الرَّ
ُقْرَب ِبْئٍر عاطٍل َتْحرُسها...

َحّيٌة َخْجلى بِجْلِد األْرقِم
وبرأٍس شائٍخ، ُيصغي ُسًدى...

أيَن َمْن ُيْؤِنُس لْيَل الَعَدِم؟
ما... فإذا العوُن- وَمْن غيُر السَّ

ُمْنِعًما؟- َيْغُمُر َوْجَه الُمظِلِم
هكذا كنُت، بِذْهٍن فارٍغ...

ذاَت يوٍم خانٍق ُمْضطِرِم
واِهًيا أْرُقُب َزْهًرا واِهًنا...

في ُكَوْيخي الصائِف المنهِدِم
أحتسي الباُبْنَج، هْل َمّر الَكَرى...

بعيوِن الخامِل الُمْستْسِلِم؟!
حين أحسسُت سكوًنا قاتال...

بفؤادي، في َمًدى ُمنَعِدِم
أْم ُتراها َغْشَيًة صادقًة...

يا ُمنى ُأْنسْي، وُروحي وَدَمي
إنما الُحبُّ كأْخٍت عاِنٍس...

َراِب الُمْبَهِم َتَتَزّيى للسَّ
إّنما الُحبُّ َكوْرٍد َمّيٍت...
َعَبَرْت فوق َثَراه َقَدمي!

ثم جاء الُحبُّ في ُحورّيٍة...
غادٍة هيفاَء مثِل القَلِم

َقّبلْته، لَْهَف َنْفسي لو َدَرى...
بَحَياٍة ُسِكَبْت في الَمْبِسِم!

يا أَمانيَّ استفيقي َعَبًثا...
كيف ُيحيي الُحبُّ َمْيَت الُحُلِم؟!
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»الشعب ضد الديمقراطية«
لياشا مونك

استنام المحللون السياسيون إلى وسادة من الريش حين أتى عليهم حين من الدهر حسبوا فيه أّن الديمقراطية الليبرالية أجود األنظمة السياسية، 
وخالوا أال خوف عليها في المستقبل وال هم يحزنون. ولكن، يجيبهم المفكر السياسي األمريكي الشاب ياشا مونك: وال كما حسبتم! إّنما الديمقراطية 
الليبرالية في خطر من أن تتفسخ، فنمسي إّما أمام ديمقراطية بال حريات، أو أمام حريات "ليبرالية" بال ديمقراطية. وها هم يستيقظون بعد أن تنبهوا إلى 
أّنهم كانوا يضعون رؤوسهم على وسادة من الدبابيس ... وينبه المؤلف إلى أّن على الغربيين أن يدركوا أنهم إن هم أرادوا أن يحفظوا ألنفسهم السلم 
واالزدهار والسيادة الشعبية والحريات الفردية، فإّنه يلزمهم اإلقرار بأّن هذا الزمان الذي يحيون عليه ما كان زمانا عاديا، وأن يقبلوا فكرة ضرورة بذل جهود 

جبارة للدفاع عن قيمهم الديمقراطية الليبرالية: الحرية ]الليبرالية[ والمساواة ]الديمقراطية[.  

�أّن  على  ي��دل  �لب�شر  ت��اري��خ  ب���اأّن  كتابه  مدخل  يف  �مل���ؤل��ف  يذكرنا 
جتارب �لأمم ت�شري ب�شرعات متباينة: بطيئة و�شريعة، و�أن زمننا 
�إمنا ه� زمن ي�شهد على تط�ر �شريع. بالأم�س فقط، كانت  هذ� 
بد�  وقد  �مل��دوي،  �نت�شارها  عنف��ن  يف  �لليرب�لية  �لدميقر�طية 
�ملناف�شة؛  �لأنظمة  كل  على  ومف�شلينها  عليها،  م��فقني  �لنا�س 
وذلك بح�شبانها �أف�شل �أنظمة �حلكم. وكان �لقت�شاد �آنها يف من� 
�عتقد  �أن  وك��ان  تتهاوى.  �لر�ديكالية  �لأح��ز�ب  وكانت  م�شطرد، 
علماء �ل�شيا�شة �أن �لدميقر�طية �شائرة �إىل نق�س تاأبيد نف�شها. ثم 
�مل��طنني  �نق�شاع وهم  �لزمان �شربته، و�شرعان ما حدث  �شرب 
و�إذ  كالفطر.  يتنا�شل�ن  �لي�م  �ل�شعب�ي�ن  هم  وها  �ل�شيا�شة،  عن 
�لأح��ز�ب،  بع�س  �مل�ش�تني عن قرفهم من  �لكثري من  �أعلن  كان 
�أغلبهم، قد  �أو من �حلك�مات، فها هم، يف  �ل�شيا�شة،  ومن رجال 
�لدميقر�طية  و�إن  نف�شها.  �لليرب�لية  �لدميقر�طية  من  تعب�� 
�أم��ارة د�لة على ذلك لهي �نتخاب  �أب��رز  �أزم��ة، و�إن  لت�شتفيق على 
دونالد تر�مب. وها ه� �لرجل، ولأول مرة يف رئا�شيات �ل�ليات 
�لد�شت�رية:  �ملبادئ  �أدنى  �ملتحدة �لأمريكية، ل يرتدد يف �حتقار 
ت��ك��ن ل�شاحله،  �إذ� مل  ن��ت��ائ��ج �لن��ت��خ��اب��ات  ب��رف�����س  ه��ا ه��� ي��ه��دد 
�لبلد  خ�ش�م  ويف�شل  �لأ�شا�شيني،  معار�شيه  �شجن  �إىل  ويدع� 
كان  م��ا  �أّن���ه  و�حل���ال  �لدميقر�طيني.  حلفائه  على  �ل�شلط�يني 
�ن��ت��خ��اب �ل��رج��ل م��ن �لأح�����د�ث �ل�����ش��اري��ة ب��ب��دع: ف��ه��ا ه��ي رو�شيا 
نف�شه،  �ل��قع  على  تعي�س  و�لنم�شا...  وهنغاريا  وب�لند�  وتركيا 
تعترب  دول  ب�شم�ل  تهدد  لأّن��ه��ا  حتى  تت�شع؛  تفتاأ  م��ا  و�لالئحة 
يظهر  و�إذن،   ... وه�لند�  و�أمل��ان��ي��ا  �ل�ش�يد  ت�شاحمية:  م�شتقرة 
للعيان.  بادية  �شعب�ية  بلحظة  منر  �أننا  �إنكار  �مل�شتحيل  من  �أّن��ه 
�إذ� كانت هذه �للحظة  و�مل�شاألة تكمن، عند �مل�ؤلف، يف حتديد ما 
بقاء  م�شاألة  �ش�ؤ�ل  ت�شع م��شع  بحيث  �إىل حقبة،  تتح�ل  �ش�ف 

�لدميقر�طية �لليرب�لية نف�شها.
ث��م ي��ع���د �مل���ؤل��ف �ل��ق��ه��ق��رى ل��ي��ذك��رن��ا ب��اأّن��ه ب��ع��د ���ش��ق���ط �لحت���اد 
�ل�ش�فياتي، �أ�شبحت �لدميقر�طية �لليرب�لية هي �لنظام �ملهيمن 
�لتجذر بحيث ل ميكن  �أّن��ه��ا متجذرة كل  ب��د�  �ل��ع��امل، وق��د  على 
�أوروبا �لغربية.  �أن جتتث، على �لأقل من �أمريكا �ل�شمالية ومن 
�أوربا  �أنها متكنت �لتمكن كله من �لبلد�ن �ل�شلط�ية يف  وقد بد� 
�آ�شيا  ع��رب  ب�شرعة  �نت�شرت  ث��م  �جلن�بية،  �أمريكا  ويف  �ل�شرقية 
و�إفريقيا. ويذكر �مل�ؤلف �أ�شباب �نت�شار �لدميقر�طية �لليرب�لية 

�ملتمثلة يف �أّنه ما كان ي�جد لها من بديل مت�شق. غارت �ل�شي�عية، 
وما كان للثي�قر�طية �لإ�شالمية باإير�ن من ن�شري، وكان من�ذج 
باأّن  �لعتقاد  �ل�شيني معزول. ومن هناك منا  �لدولة  ر�أ�شمالية 

�مل�شتقبل، كل �مل�شتقبل، �إمّنا ه� للدميقر�طية �لليرب�لية.
�لطرح،  ه��ذ�  زك��ت  �لتي  ف�ك�ياما  ب��اأط��روح��ة  �مل���ؤل��ف  يذكرنا  ث��م 
�أّن �لأطروحة  ومبختلف �لردود عليها و�لت�شكيكات فيها. ويذكر 
يتنباأ ف�ك�ياما  و�إن مل  لأّن��ه حتى  �مل�ؤثرة؛  بقيت، رغم ذلك، هي 
م��رتدد�  وظ��ل  لليرب�لية،  �لنهائي  بالنت�شار  �ل�شريح  �لتنب�ؤ 
يف ب��ع�����س ف���ق���ر�ت ك��ت��اب��ه، ف���اإّن���ه ظ��ن��ه��ا م�����ش��ت��ق��رة يف ب��ل��د�ن��ه��ا كل 
�مل�ؤرخ�ن زمننا هذ� حقبة »تعزيز  �ل�شتقر�ر؛ وذلك حتى ح�شب 
�ل�شع�ب م�شت�ى ر�ق من �لرث�ء  بل�غ  �لدميقر�طية« عن طريق 
�حلا�شمة  للم�ؤ�ش�شات  وحياد  حي�ي،  م��دين  وجمتمع  و�لرتبية، 
�شككت يف هذ�  �لأخ���رية  �لأح���د�ث  لكّن  �ل��ع��د�ل��ة..  ���ش��اأن م�ؤ�ش�شة 
�ل�شيناري� �ل�ديع، وها هي �شائرة �إىل حت�يله �إىل كاب��س مريع. 

وه�����ك�����ذ�، ف�����اإّن�����ه م���ن���ذ رب������ع ق������رن خ������ال، ك������ان �أغ����ل����ب م�����ط���ن���ي 
�لدميقر�طيات �لليرب�لية ر��شني كل �لر�شا عن حك�ماتهم، وقد 
�لي�م  بات��  لكّنهم  مل�ؤ�ش�شاتهم؛  �لتقدير  درج��ات  �أعلى  عربو� عن 
�أكرث �إحباطا من �أي وقت م�شى. ومنذ ربع قرن، كان �مل��طن�ن 
فخ�رين بالعي�س يف دميقر�طيات ليرب�لية، ويرف�ش�ن بتاًتا كل 
ي�شتيقظ�ن وقد  �لي�م  بديل مت�شّلط عن نظام حكمهم، وها هم 
كان  ق���رن،  رب��ع  وم��ن��ذ  للدميقر�طية.  م��ع��ادي��ة  منهم  ثلة  �أم�����ش��ت 
�أنف�شهم جممعني على ت�شاطر ق��عد  يجد �خل�ش�م �ل�شيا�شي�ن 
يخرق�ن  �لي�م  �ملر�شح�ن  هم  وها  �أ�شا�شية،  دميقر�طية  ومبادئ 
�ملعايري �لبتد�ئية للدميقر�طية �لليرب�لية، و�إّن ق�تهم يف �زدياد 

م�شطرد... 
�لليرب�لية- ويف   - �لأوىل  �لأطروحة  �لت�شكيك يف  �أولء  ها نحن 
لأم��د  �لعتقاد  مّت  وق��د  �لدميقر�طية-  معا  �لثانية  �لأط��روح��ة 
ط���ي��ل ب����اأّن �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة و�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة جملة م������ش���ل��ة. وه��ا 
بد�أ يحدث بني حماية �حلريات  �شرخ  ثّمة  تتفارقان:  �لي�م  هما 
من  وبالرغم  )�لدميقر�طية(.  �ل�شعبية  و�لإر�دة  )�لليرب�لية( 
�إذ ل ز�ل����  �إن��ك��ار ف��ك �ل��رت�ب��ط ه��ذ�؛  ذل��ك، ي�شتمر �لباحث�ن يف 
يعتقدون �أّنه حينما تلتقي �لليرب�لية و�لدميقر�طية، فال ميكن 
�أن يت�ّلد عن هذ� �للقاء �ش�ى مزجة م�شتقرة و�شليمة وُمّت�شقة. 
لكن �لي�م حيث قناعات �مل��طنني تف�شل �إما معاد�ة �لليرب�لية �أو 

�أزمة.  �ملزجة يف  معاد�ة �لدميقر�طية، فاإّن هذ� �لأمر ي�شع تلك 
�لنزعة  م��ن  �لعجيبة  �مل��زج��ة  تلك   � �لليرب�لية  فالدميقر�طية 
و�لتي   � »�لدميقر�طية«  �ل�شعبية  و�ل�شيادة  »�لليرب�لية«  �لفردية 
�أغ��ل��ب ح��ك���م��ات �أم��ري��ك��ا �ل�شمالية و�أورب����ا  م��ّي��زت ل��زم��ن ط���ي��ل 
�ل��غ��رب��ي��ة ت��رتن��ح �ل��ي���م ومت��ي��د. وب��ال��ب��دل ع��ن��ه��ا، ه��ا ن��ح��ن ن�شهد 
بال  دميقر�طيات  �أو  �لليرب�لية،  �شد  دميقر�طيات  ميالد  على 
بال  حريات  �أو  �لدميقر�طية،  �شد  ليرب�ليات  ب��دو  وعلى  حرية، 

دميقر�طية. 
وفا�شلة  ��شتثنائية  ف��رتة  يف  نحيا  �أم�شينا  �أن��ن��ا  على  �مل���ؤل��ف  يلح 
يف  وي��ح��اول،  جلل.  �حل��دث  �أّن  على  وينبه  وم�شريية.  وحا�شمة 
�أربع  يق�م على  �ل�شيا�شي  لع�شرنا  تاأويل عام  �ق��رت�ح  ه��ذ�،  كتابه 

ق�شايا:
�لتحلل  �إىل  ���ش��ائ��رة  �ل��غ��رب��ي��ة  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  �أّن  ع��ل��ى  �ل��ربه��ن��ة 
و�لتفكك �إىل خمتلف �أجز�ئها؛ مبا يت�ّلد عنه دميقر�طية معادية 
لليرب�لية، من جهة، وليرب�لية معادية للدميقر�طية، من جهة 

�أخرى. 
�أّن خيبة �لأمل �لعميقة جتاه �لنظام �ل�شيا�شي   يد�فع عن فكرة 

ت�شكل تهديد� حي�يا لبقاء �لدميقر�طية �لليرب�لية نف�شها. 
يف�شر ويعلل دو�عي هذه �لأزمة. 

يربز ما �لذي ينبغي �ملبادرة �إليه لإنقاذ ما ي�شتحق �أن ينقذ من 
�لنظام �لجتماعي و�ل�شيا�شي �لغربي �لذي بات مهدد�. 

تبعا لهذ�، يتب�ب �لكتاب �إىل ثالثة �أب��ب: باب �أول عقد لت�شخي�س 
�لأزمة، وباب ثاٍن ُخ�ش�س لتعليل �أ�شباب �لأزمة، وباب ثالث �أفرد 

ل��شف عالجات �لأزمة. 
الباب الأول

ي��ا ل��ه��ا م��ن م��ف��ارق��ة! وي���ا ل��ه م��ن ع���امل جم��ن���ن! �أك����د �ملعلق�ن 
و�خلرب�ء على �أّن �لإجنليز لن ي�ش�ت�� على �لربيك�شت، ومع ذلك 
و�أيقن��  �أبًد�، وفعلها!  ُينتخب  باأن تر�مب لن  فعل�ها! وطماأن�نا 
وها  وعا�شته!  تعزيزها،  ع��دم  خطر  ت��جه  لن  �لدميقر�طية  �أّن 
نحن �أولء ع�شر »عدم يقني جذري«. ول بد من مر�جعة كل ما 
�أََو ميكن �أن ُتزلزل �لدميقر�طيات؟ و�أميكن �أن يق�د  �فرت�شناه! 
�شع�د �ل�شعب�يات �إىل حتلل �لنظام �ل�شيا�شي �لغربي؟ لكي يت�شح 
»�لليرب�لية«  �لأ�شا�شيني:  �ملفه�مني  تعريف  م��ن  ب��د  ل  �لأم���ر، 
�شاأن  �لأ�شا�شية،  �لقيم  عن  �لدفاع  نزعة  مبعنى  هنا  م�شتخدمة 
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ح��ري��ة �ل��ت��ع��ب��ري وف�����ش��ل �ل�����ش��ل��ط �أو ح��م��اي��ة �حل���ق����ق �ل��ف��ردي��ة. 
منتخبة  م�ؤ�ش�شات  جملة  مبعنى  هنا  م�شتعملة  و»�لدميقر�طية« 
ترتجم عن �إر�دة �شعبية يف �ل�شيا�شة �لعم�مية. وما »�لدميقر�طية 
 - معا  ودمي��ق��ر�ط��ي  ل��ي��رب�يل   - �شيا�شي  نظام  �ش�ى  �لليرب�لية« 
يحمي �حلق�ق �لفردية ويرتجم عن �لإر�دة �ل�شعبية. وهذ� يعني 
�أّن »�لدميقر�طية �لليرب�لية« ميكن �أن تف�شد باأحد طريقني: من 
وذل��ك  لليرب�لية،  معادية  ت�شري  �أن  للدميقر�طية  ميكن  جهة، 
عندما يرغب ق�شم كبري من �ل�شعب يف �إخ�شاع �مل�ؤ�ش�شات �مل�شتقلة 
�أو تقلي�س حق�ق �لأقليات �لتي ل  �أه��ء �ل�شلطة �لتنفيذية  �إىل 
تعجبه ول يحتملها. ومن جهة �أخرى، ميكن لليرب�لية �أن مت�شي 
معادية للدميقر�طية رغم �لنتخابات �ملفت�حة و�ملنتظمة، وذلك 
عندما ينزع �لنظام �ل�شيا�شي �إىل حتقيق منافع للنخب بحيث ل 

تغدو �لنتخابات ترجمة عن �إر�دة �ل�شعب.
وي����رى �مل����ؤل���ف �أّن �ن���ف���ر�ط �ل��ع��ق��د ه����ذ� ب���ني »�ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة« 
بلد�ن  م��ن  �لكثري  يف  يحدث  �شار  م��ا  ب��ال��ذ�ت  ه���  و»�لليرب�لية« 
جملة  ب�شبب  بالليرب�لية  �لدميقر�طية  �رتبطت  لقد  �ل��ع��امل. 
ظ���روف تكن�ل�جية و�ق��ت�����ش��ادي��ة وث��ق��اف��ي��ة، وه���ا ه��� �ل��ي���م ه��ذ� 
�لر�بط ي�شعف ويتال�شى، بحيث �أ�شحت �لدميقر�طية �شائرة �إىل 
�لرتباط:  �أنظمة فك  �شكالن من  بد�أ يظهر  �لنهيار. ومن هنا 
حرية،  ب��ال  �لدميقر�طية  �أو  لليرب�لية،  �ملعادية  �لدميقر�طية 
و�لليرب�لية �ملعادية للدميقر�طية، �أو �حلرية بال دميقر�طية. و�إذ� 
كانت ل تز�ل هناك مناذج قليلة للدميقر�طية �لليرب�لية - كند� 
�لدميقر�طية  �لتكاثر: من�ذج  �إىل  �شائرة  �مل�شادة  �لنماذج  فاإّن   -
�ملعادية لليرب�لية على �شاكلة ب�لند�، ومن�ذج �لليرب�لية �ملعادية 

للدميقر�طية على �شاكلة �لحتاد �لأوروبي.
وتلك عالمة »نهاية ق�شة �لع�شق بني �مل��طنني و�لدميقر�طية«؛ 
�إذ بات يتاآكل �شيئا فخر �مل��طن باأّنه يعي�س يف دميقر�طية، و�أم�شت 
تزد�د �شيئا ف�شيئا م�شاحمته يف �أن يعي�س يف نظام ديكتات�ري، �أو 
على �لأقل ل يبايل. ولن ينقذنا �ل�شباب على هذ� �مل�شت�ى؛ لأّنهم 

�لأكرث نقد� �جتاه �لدميقر�طية.  
�آزر �مل����ط��ن���ن �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة �ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة ل ل�����ش����د عي�ن  ل��ق��د 
مبادئها، على خالف ما يعتقده �لكثري من �لباحثني، ولكن لأّنها 
�ل�شلم ومتالأ �جليب، وها هي ما عادت تفعل، وقد  كانت حتفظ 
دخلت يف »�أزم��ة �إجن��از«، فما ع��ادت ق��ادرة على خدمة م��طنيها؛ 
ولذلك ما عادت ت���ؤ�َزر. هي ذي �لأزم��ة �لتي ��شتغلتها �ل�شعب�ية 
�ملفتاح  �لعنا�شر  بع�س  تفكيك  �أج��ل  م��ن  �ل��ع��امل  ع��رب  �ل�شاعدة 

للنظام �لدميقر�طي �لليرب�يل. 
الباب الثاين

وهي يف عد�د �لثالثة: 
كانت �ل�شيطرة على و�شائل �لت�شال �جلماهريية حتد من �نت�شار 
و�لقيم  �ل�قائع  من  طائفة  �إق��ام��ة  يف  وت�شاهم  �ملتطرفة،  �لآر�ء 
�ملت�شاَطرة �ملت�شاَركة، وكانت تبطئ من �شرعة بث �لأخبار �لز�ئفة. 
�ليقظة  �أ���ش��ع��ف  �لجتماعية  و�ل�شبكات  �لأن��رتن��ت  �شع�د  لكن 
متطرفني  �شيا�شة  ورج��ال  حركات  ل�شالح  �لتقليدية  و�حلرمات 

كان�� �إىل حد ي�مها مهم�شني منب�ذين. 
�لدميقر�طي،  �ل�شتقر�ر  تاريخ  م��د�ر  على  �مل��طنني،  �أغلب  كان 
ي�شتفيدون من حت�شن �شريع يف م�شت�ى معي�شهم، وكان�� ينع�ش�ن 
�لأف�شل  نح�  وت�شري  ف��اأك��رث  �أك���رث  تتح�شن  �أن  يف  ك��ربى  �آم���ال 
ف��الأف�����ش��ل. وه��ا ه��م �مل����ط��ن���ن �ل��ي���م، يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ج��الت، 

�أك���رث يف  ي��ع��ان���ن  ول�����ش���ف  ت���دين م�شت�ى عي�شهم،  ي��ع��ان���ن م��ن 
�مل�شتقبل يف �شياق �أزمة ل يل�ح �أي �أفق لكي تنفرج. 

كانت قد �أر�شيت �أغلب �لدميقر�طيات �مل�شتقرة على �أ�شا�س �شاكنة 
متجان�شة �أو ذ�ت هيمنة جماعة �إثنية خم�ش��شة. وها هي �لي�م 
�إىل  �أدى  مما  وت�شكيك.  ت�شاوؤل  حمل  �أ�شحت  وقد  �لهيمنة  هذه 

ردود �أفعال �شعب�ية..
حدة.  على  �شبب  كل  بالتف�شيل  �لباب  ه��ذ�  ف�ش�ل  تناولت  وق��د 
و�لف�شل  �لجتماعية،  �ل�شبكات  على  �لأول  �لف�شل  د�ر  ول��ه��ذ� 
م�شاألة  على  �لثالث  و�لف�شل  �لق��ت�����ش��ادي،  �ل��رك���د  على  �ل��ث��اين 
ت��جهها  �لتي  �ل��ث��الث  �مل�شكالت  ه��ذه  م��ن  م�شكلة  وك��ل  �له�ية. 
�لدميقر�طيات �لغربية حتيل على حتد خطري وم�شتعجل. ويقر 
�مل�ؤلف باأّن �ل�شتجابة �إليها ثالثة �أمر م�شتحيل، ومع ذلك ميكن 
رهن  �لدميقر�طية  لأن م�شري  �مل�شتحيلة؛  �ملحاولة  بهذه  �لقيام 

بها.    
الباب الثالث

�لبني�ية«  »�لق�ى  ي�شميه  ما  �إل مب��جهة  �مل�ؤلف،  ل عالج، عند 
�ملد على  �ل�شعب�يني. وه� يطرح كيفية مقاومة هذ�  �لتي تدعم 

ثالث جبهات: 
كلمة  جتميع  يلزم  �لدميقر�طية،  �إنقاذ  �أج��ل  من  �لأول:  �لعالج 

�مل��طنني ح�ل روؤية م�شرتكة لالأمة.
�مل����ط��ن��ني يف م�شتقبل  �إىل  �إع���ادة �لأم���ل  �ل��ث��اين: ينبغي  �ل��ع��الج 

�قت�شادي و�عد. 
�ل���ع���الج �ل��ث��ال��ث: ي��ل��زم ج��ع��ل �مل����ط��ن��ني �أك����رث م��ق��اوم��ة لأل������ن 
�شبكات  ي�م على  كل  ي�شادف�نها  �لتي  �لكر�هية  و�أن����ع  �لأكاذيب 

�لت���شل �لجتماعية.
ت�شكل هذه �لتحديات �لثالثة و�ل�شتجابة �إليها ما ي�شميه �مل�ؤلف 
ترد  ولهذ�  �أف�شل«.  جمتمع  �أج��ل  ومن  �ل�شعب�ية  �شد  »معركتنا 

ف�ش�ل هذ� �لباب على �لنح� �لتايل: 
وطنية  �إىل  �إق�شائية  ق�مية  م��ن  �لق�مية  »ت��دج��ني«  ��شتيالف 
مت�ح�س  ن�شفه  ح��ي����ن  ���ش��اأن  �ل��ق���م��ي��ة  ���ش��اأن  �إذ  ����ش��ت��دم��اج��ي��ة: 
ون�شفه م�شتاأَلف. وطاملا ��شتئلفت هي ظلت نافعة ومرثية للحياة 
�لقي�د،  بك�شر  دوم��ا  تهدد  �جل��م���ح  كاحل�شان  لكنها  �جلماعية، 

وعندما يح�شل ذلك قد ت�شري مميتة. 
ترميم �لقت�شاد. يدع� �مل�ؤلف �إىل �شرورة تبني »مقاربة �شجاعة« 
عي�س  م�شت�ى  ل�شمان حت�شني  وذل��ك  �لقت�شاد،  لأك��رب حتديات 
من  حديثة  رعاية  دول��ة  لكنها  رعاية،  بدولة  وي�ؤمن  �مل��طنني. 
على  ت�شجع  و�أن  �مل��طنني  نف��س  يف  �لطماأنينة  تبعث  �أن  �شاأنها 

�ل�شتمر�ر. 
�إعادة �إحياء �لدين �ملدين. ويق�شد �مل�ؤلف بذلك تربية �مل��طنني 
و�شائل  �شلبيات  بع�س  م��جهة  على  لأق��د�ره��م  تن�يرية،  تربية 
�لت�شال �حلديثة. �إذ لئن كان بزوغ هذه �لتقنيات قد دفع بالنم� 
�لقت�شادي دفعة، وي�شر �لرت�بطات �لعابرة للحدود بني �لأفر�د، 
فاإّنه �شاهم �أي�شا يف ن�شر خطاب �لكر�هية وبث نظريات �مل�ؤ�مرة. �إذ 
�شاحب دمقرطة و�شائل �لت�شال تل�يث �ملعل�مات و�لأخبار. و�إّن 
�ل�شعب�ية لهي و�شائط �لت�شال  �لرئي�شية ل�شع�د  �لأ�شباب  �أحد 
�ملعا�شرة. ول �شبيل �إىل �لع�دة �إىل �لرقابة، ل ول �إىل ترك �حلبل 
على �لغارب، و�إمنا تلزم تربية �مل��طنني، ل �شيما �ل�شباب منهم. 

وهنا ينبغي �لتع�يل على �ملدر�شة و�جلامعة.
اخلامتة

خالد:  منها  و�ح��د  ل  لكن  فا�شدة،  �ل�شيا�شية  �لأنظمة  كل  تبدو 
ويدع�نا  �لرومانية.  �إىل �جلمه�رية  �لأثينية  �لدميقر�طية  من 
م�شت  �لتي  �ل�شبعة  فالعق�د  �لدر�س.  هذ�  نتاأمل  �أن  �إىل  �مل�ؤلف 
على �حلرب �لعاملية �لثانية وّفرت �لكثري من �ل�شلم و�لزدهار ل 
�شابق له. وعلى خالف �لأ���ش��الف، ف��اإّن �لأخ��الف ما كان لهم �أن 
�ملدنية؛  �لت�تر�ت  �ملجاعة ول  �لث�رة ول  ي��جه�� ل �حلرب ول 
مبا �أوحى �أن �لق�ل باأّن �لدميقر�طية ميكن �أن تختفي ي�ما، و�أن 
عهد� جديد� ميكن �أن يحمل يف طّياته �مل�ت و�جل�ع بدل �لت�شامح 
�لتاريخ مليء  لكن  �لعادية.  يتعار�س مع جتربتنا  و�ل��رث�ء، ق�ل 
ب��د من  �أن يتح�ل �حل���ال. ل  �إم��ك��ان  �إدر�ك  ب��اأف��ر�د عاجزين ع��ن 
�لدميقر�طية  تلك �حلقبة  تك�ن  فلرمبا  �إذن.  و�لح��رت�ز  �حلذر 
�شائرة   � و�لزده���ار  �ل�شلم  من  بقدر  �لتنعم  مت  حيث   � �لليرب�لية 
�إىل �أن تاأفل. وها و�قعنا �لي�م ي�شي باأننا �شرنا �أكرث فاأكرث �أمام 
�إىل  �شعت  �شعبية  �إر�د�ت  حك�مة  �أم��ام  حريات،  بال  دميقر�طيات 
جعل �ملجتمع �أقل ليرب�لية، و�إىل مهاجمة �حلريات �لفردية. و�إذ 
يق�ل �ملتفائل�ن: �ل�شعب�يات، ل حمالة، �آيلة �إىل زو�ل، فاإن �مل�ؤلف 
يحذر من �أن تاأتي �لأيام على �حلريات �لفردية. فال �أحد مبكنته 
�أن يعدنا بنهاية �شعيدة. ولهذ� �ل�شبب، ل بد من »�لكفاح من �أجل 
قناعاتنا« بغ�س �لنظر عن �لع��قب. ويختم بالق�ل: على �لرغم 
من �أن ثمرة عملنا تبقى �أمر� م�شك�كا فيه، فاإننا �ش�ف نفعل ما 

يلزم لكي ننقذ �لدميقر�طية �لليرب�لية. 
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»مدخل إلى األديان والعْولمة«
ألوغو ديّسي

َتَضع ظاهرُة العولمة األدياَن أمام مستجّدات متنّوعة، بفعل تقارب إلزامي بات مفروضا على الجميع؛ فهذا التقارب قد يدفع أحياًنا إلى مزيد من االنعزال في 
أوساط المؤمنين، وقد يحفز بالمثل على البحث عن ُسبٍل للتأقلم مع األوضاع الجديدة، واالنطالق في مراجعات بشأن التعايش في العالم الراهن. ال يتوقف 
األمُر عند ذلك الحد، بل قد تسِهم األوضاع الجديدة في تعزيز انفتاح األديان على المجاالت العلمية واالجتماعية والبيئية المستحَدثة، وقد باتت ُتَساِئل 
المؤمنين بإلحاح، بما يضع األديان أمام قضايا مستجدة مطروحة بفعل المسار العولمي المتدفق. تقريبا وبشكل إجمالي، هذا ما يتناوله كتاب أوغو ديسي 
»مدخل إلى األديان والعولمة«. نشير إلى أن المؤلَف باحث متخصص في قضايا الدين والعولمة، سبق له أن أصدر جملة من األبحاث في الشأن نذكر منها: 

»األديان اليابانية والعولمة« )2013(، "األديان اليابانية في مجتمع معْولم" )2017(.

يف ُم�شتهل كتابه -�لذي نت�ىل عر�شه- ي�ؤكد �أوغ� دي�شي 
�أن تر�شَخ �لُبعد �لعاملي يف �لثقافة ه� �شياق يع�د �إىل تاريخ 
بعيد، �شبقته مر�حل متهيد تع�د �إىل عه�د �شالفة؛ فلي�س 
�مل�شار، �شيما مع  ب��ارٍز يف ذلك  خافيا ما لالأديان من دوٍر 
»�لأديان �ملنادية باخلال�س«. ويبدو �لطابع �لعاملي متجليا 
يف �لإ�شالم ب�شكل و��شح، فقد �شهد هذ� �لدين �لإبر�هيمي 
�أ�شقاع  خمتلف  �إىل  �لبدئي  مكة  حيز  من  حثيثا  تط�ر� 
�لعامل يف ظرف وجيز، ومبا مل تعهده �أديان من �حلا�شنة 
مع  مت�شاِرع  تط�ٍر  من  ُي��الَح��ظ  فما  نف�شها.  �حل�شارية 
�شبًها  �ل��ي���م  ع��امل��ي، نر�شد  �لإ���ش��الم و�م��ت��د�ٍد على نطاق 
له مع �جلماعات �لدينية ذ�ت �ملنزع �مل�شيحي، على غر�ر 
»�لبنتك��شتاليني«، هذ� �ملذهب �لربوت�شتانتي ذي �ملالمح 
�لر�هن  �ل�قت  يف  �أتباعه  ع��دد  يناهز  و�ل��ذي  �لإفريقية، 
ن�شف �ملليار؛ وكذلك »�شه�د يه�ه« �لذين يناهز عددهم 
17 ملي�نا، و�أتباع م�رم�ن �لذين تبلغ �أعد�دهم قر�بة 15 
�ملتحدة،  �ل���لي��ات  خ��ارج  9 ماليني منهم  يعي�س  ملي�نا، 

وهي �أمثلة جلية للتدين �ملع�مَل.
ِ�لتقاء  ت��د�ع��ي��ات  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول  �لأول،  �مل��ح���ر  ��م��ن  و���شِ
�ل�شياق  ذل���ك �لل��ت��ق��اء، مب���ج��ب  �لأدي�����ان؛ ح��ي��ث يخلف 
�أول نقف على ظاهرة  �لع�ملي، ثالث حالت: يف م�شت�ى 
�ملكان  �حتكار  على  �ل�شائد  �لدين  ُي�شر  حيث  �ل�شتبعاد؛ 
ويف  و�ملناِف�س؛  �ل��فد  على  في�شيق  وم�ؤ�ش�شاتيا،  روؤي�يا 
م�شت�ى ثان َيقَبل �لديُن �لغالب �لعرت�َف بذلك �لقادم 
ب�شروط، وذلك �شمن �إطار يحدده وي�شبطه، وه� قب�ل 
م�شروط؛ ويف م�شت�ى ثالث، يقر �لدين �ل�شائد و�ل�شائع 
ب���الع���رت�ف �ل��ت��ام ب��ال��ت��ع��ددي��ة وب��ت�����ش��اوي �ل��ف��ر���س د�خ��ل 
ي���ز�ل ي�شق طريقه  �ل��ف�����ش��اء �لج��ت��م��اع��ي، وه���� خ��ي��ار ل 
ببطء. فعلى �شبيل �ملثال، ما �نفك له�ت �لأديان �مل�شيحي 

يف جدل د�خلي من حيث �لإقر�ر بندية �لآخر �أو رف�شه.
ويف ت��ل��ك �لأج�������ء ل يخفى م��ا ُت��ف��رزه �ل��ع���مل��ة م��ن �أث���ٍر 

ن�شبي يف �لنظر لالأديان؛ حيث ُيخيل للبع�س �أن �لأديان 
للحكم  تركن  �ختز�لية  نظرة  وهي  ومتماثلٌة،  مت�شاويٌة 
على �لأم�����ر ِوف���ق �ل��ظ��اه��ر، وه��� م��ا يتحدث عنه ج���رج 
�لثقة يف �لعتقاد�ت وتدين  بالت كامبل من تر�جع  فان 
�ل������ش���ح ل��ل��ه���ي��ة �ل��دي��ن��ي��ة �ل��ذ�ت��ي��ة م��رف���ق ب�����ش��يء من 
�ملجتمعات  ب��اأن  �لأم��ر  �ملعتقد�ت، مف�شر�  روؤي��ة  �خللط يف 
�لدينية،  �لعزلة  من  ن�ًعا  تعي�س  قريب  عهٍد  �إىل  كانت 
يقَنع فيها كل طرف مبا لديه، و�إذ� بها جتد نف�شها �أمام 
�ل�شرق  ع����مل  كانت  �ملثال  �شبيل  فعلى  مفرو�س.  تقاُرب 
�لأق�����ش��ى، و�إىل غ��اي��ة ع��ه���د ق��ري��ب��ة، م��ع��روف��ًة م��ن ِقبل 
ُفر�س  لهم  �أتيحت  ممن  �لد�ر�شني  �أو  �لرحالة  من  قلة 
�لع�ملة،  �شغ�ط  تز�يد  وم��ع  �ل��ع����مل،  تلك  مع  �لت���شل 
باتت تلك �لع��مل حا�شرة بالفعل يف �لأو�شاط �لأوروبية 
ونا�شطة ع��رب و���ش��ائ��ل �ل��ت�������ش��ل، وه��� من��ط ج��دي��د من 
�لتناف�س بات يز�حم �ملعتقد �لذ�تي. و�ل��قع �أن �حل�ش�ر 
تاأهيٍل كاف  �ملباغت لالأديان يف بع�س �ملجتمعات، وبدون 
�مل�ؤمنني،  �أو�شاط  يف  �لرتباك  من  ن�ًعا  خلف  قد  حْ�َله، 
نر�ه �أحيانا يف �لأحكام �ملت�شرعة جتاه �ملعتقد�ت �ملغايرة، 
فعلى  �لدينية.  �لأط���ر�ف  بع�س  من  �لف�بيا  �نت�شار  ويف 
�شبتمرب  م��ن  �أح���د�ث �حل���ادي ع�شر  �مل��ث��ال: خلفت  �شبيل 
ريبًة وت�ج�شا جتاه �مل�شلمني يف �لأو�شاط �لغربية، وه� ما 

�أ�شهم يف �نت�شار ظاهرة �لإ�شالم�ف�بيا.
فال �شك �أنَّ �لع�ملَة تدفع �أحيانا نح� �أج��ء من �لت�شدد، 
ت�شري بخالف ما ه� منتَظر، يف حال غياب روؤية و��شحة 
للدين �ملهيِمن جتاه �لأدي��ان �لأخ��رى، ل �شيما ملا يفتقد 
�شمن  َتنُتج  ج�هرية.  وخطة  منفتحة  روؤي��ة  �ملكان  دي��ن 
�إىل مربر  تفتقر  لالآخر  �لرف�س  �ل�شياق حالة من  ذلك 
بالدين  وعَيه  �ملهيِمن  �لديُن  مبقت�شاها  يت�ش�ر  و�قعي، 
ه��� �ل���ع��ي �مل��ع��رب ع��ن طبيعة �لأ���ش��ي��اء. وم��ا ن�شهده من 
�ل��قع  يف  لي�شا  �ملغاير،  �إز�ء  ت�شدد  ومن  لالآخر،  ��شتبعاد 

�ملهيِمن  �ل��دي��ن  ����ش��ت��ع��د�د  ع���دم  بفعل  ب��ل  �ل��ع���مل��ة؛  بفعل 
لل�شياق �جلديد �لذي بات يتحكم مب�شار�ت �لتدين على 

نطاق عاملي.
ِحر�ك  م�شاألتي  تناول  �لكاتب  يحاول  �لثاين،  �ملح�ر  ويف 
و�عتماد� على بحٍث  �لنا�شئة.  �لفكرية  �لأدي��ان و�حلركات 
�شادٍر عن »منظمة ِبُي� لالأبحاث« بعن��ن »حركة �لإميان« 
و�لع�ملة«  �لأدي���ان  �إىل  »مدخل  كتاب  ي�شتعيد   ،2012 �شنة 
ح�����ر�َك �لأدي������ان يف �ل��ت��اري��خ �ل���ر�ه���ن. �إذ مت�����س م���ج��ات 
�لهجرة جانبا مهما من �مل�شيحيني، تبلغ ن�شبته 49 باملئة 
من جمم�ع �حلر�ك �لديني �لعاملي �لعام، يِليهم �مل�شلم�ن 
باملئة،   5 ن�شبة  �لهندو�س  يح�ز  حني  يف  باملئة،   27 بن�شبة 
وت�شل ن�شبة حر�ك �لب�ذيني �إىل 3 باملئة، و�ليه�د 2 باملئة. 
لتبقى �لدول �لتي يِفد منها معظم �مل�شيحيني: �ملك�شيك 
ب���12 ملي�نا، ورو���ش��ي��ا ب���8 م��الي��ني، و�أوك��ر�ن��ي��ا مب��ا يقارب 
بلد�ن  �مل�شلمني، حت���ز  �مل��ه��اج��ري��ن  ح��ال  ويف  م��الي��ني.   5
�لأعلى  �لرقم  و�لعر�ق  و�ش�ريا  فل�شطني  �لعربي  �مل�شرق 
�لباك�شتان  م��ن  وك��ل  تقريبا،  ملي�نا  ع�شر  خم�شة  ب��زه��اء 
بلد؛  لكل  ماليني  ثالثة  من  باأكرث  و�لهند  وبنجالدي�س 
يف حني يبقى �أغلب �لب�ذيني قادمني من فيتنام و�ل�شني 
و�أوكر�نيا  رو�شيا  وتتقا�شم  بلد؛  لكل  �مللي�ن  يف�ق  بعدد 
ملي�نا من يه�د �خلزر. وفيما يخ�س ِقْبلة تلك �لتدفقات 
تبقى �أوروبا �ملق�شد �ملحبذ بن�شبة 38 باملئة، تليها �أمريكا 

�ل�شمالية بن�شبة 34 باملئة.
»�حل��رك��ات  ت��ط���ر  يخ�س  فيما  بيِّنا  �ل��ع���مل��ة  ت��اأث��رُي  يجل� 
�لن�ش�ية �لإميانية«، بعد �أن كانت تلك �حلركات ِحكًر� على 
�لنتقادي  �ملنزع  ذ�ت  �أو  �لعلمانية  �لجتماعية  �لت�جهات 
للم�روث �لديني. حيث ن�شهد �لي�م ظاهرَة تعزز �لن�شاط 
�مل�شتفِحلة جر�ء  �لعدوى  بفعل  وذلك  �لإمي��اين،  �لن�ش�ي 
�لع�ملة. فقد خا�شت �مل��ر�أة يف �لعق�د �لأخ��رية تناف�شا مع 
متثُل  �لأدي���ان  �أن  لتكت�شف  �لدينية،  �لأدو�ر  على  �لرجل 
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�أي�شا، و�أحيانا �شبيال للتحرر حني ُتق�شى من  مالذ� لها 
��شتطاعْت  بال�شلطتني �لقت�شادية و�ل�شيا�شية.  �لإم�شاك 
�خلا�شة  كاريزميتها  ُتط�ر  �أن  �لتح�ل  ه��ذ�  �شمن  �مل��ر�أة 
ب��الع��رت�ف  حت��َظ  مل  �لتي  �لدينية،  معارفها  ُتنمي  و�أن 
�ل��رم��زي لعديد  �لإن��ت��اج  �إث���ر�ء  �أ�شهمت يف  �ل��الئ��ق، و�لتي 
�لأدي�����ان ���ش��اب��ق��ا ولح���ق���ا. ي�����رد �أوغ����� دي�����ش��ي ���ش��م��ن ه��ذ� 
�ل�شياق �لت�شكيالت �لدينية �لن�ش�ية، ويعرج على �لتجارب 
�أتاحت للمر�أة فر�شة �لتعبري عن �ملقد�س  �ل�ش�فية �لتي 
من منظ�ر ن�ش�ي؛ �ش��ء كان ذلك يف �ليه�دية �أو �مل�شيحية 
�أو �لإ�شالم. فهناك ما ي�شبه �لعدوى ت�شت�شري بني �لن�شاء 
م��قع  �إىل  لل�شع�د  تهدف  �ملعا�شر،  �لتاريخ  يف  �ملتدينات 
خ�ش��شا  �ل��رج��ال،  على  ح��ك��ًر�  م�شى  فيما  كانت  و�أدو�ر 
تلك �لأدو�ر �لتي ي�شطلع فيها �لذك�ر بال�شلطة �لدينية 
ب�����ش��ك��ٍل ح�����ش��ري. ه���ذ� وق���د ���ش��ه��دت �ل��ن�����ش���ي��ة �لإمي��ان��ي��ة 
�إ�شناد �ملهام  تط�ر� يف �لأو�شاط �لربوت�شتانتية، حتى بات 
�إليه  تتطلع  ما  كذلك  �أو  �شائًعا،  كر�عية  للمر�أة  �لدينية 
ي�ش�د  �لكاث�ليكية  �لأو���ش��اط  ويف  �لأ�شقف.  مهمة  لت�يل 
�لقد��س.  و�إقامة  �لكهانة  مهمة  �لن�شاء  ت�يل  ح�ل  جدٌل 
ن�شري �شمن هذ� �ل�شياق �إىل �ملر�أة �حلاخامة د�خل بع�س 
�جل��م��اع��ات �ل��ي��ه���دي��ة �لإ���ش��الح��ي��ة يف �ل���لي��ات �ملتحدة، 
ناهيك عن بع�س �ملحاولت �ملحت�َشمة، يف �ل�ليات �ملتحدة 
للتقدم  �مل�شلمات  �لن�شاء  من  ثلة  مع  و�أوروب���ا،  و�أ�شرت�ليا 

لالإمامة يف �مل�شاجد.
وم���ن ج��ان��ب �آخ����ر، ي��ت��ط��رق �ل��ك��ت��اب �إىل �آث����ار �ل��ع���مل��ة يف 
ظاهرة �لتح�ل �لديني، �أكان بالتح�ل �إىل معتَقد جديد 
�أو ب���الرت���د�د ع��ن �ل��دي��ن �ل���ق���دمي. ف��ق��د �أ���ش��ه��م �ل��ت��ق��ارب 
ب��ني �لأدي����ان يف تعزيز �ل��رتح��ل م��ن دي��ن �إىل دي���ن، وه� 
ك��ان عامل  �لغربية.  �لأو���ش��اط  و����ش��َح �ملالمح يف  ما يبدو 
�أ�شكال  �أربعة  د  �لأنرثوب�ل�جيا ت�ما�س ك�ش�رد��س قد حدَّ
�ل��دع���ي،  �ل��ع��م��ل  �ل��دي��ن��ي��ة:  �ل��ر���ش��الت  رئي�شية لن��ت��ق��ال 
و�حل�����ر�ك، و�لإع������الم، و�ل��ه��ج��رة. وب��ف��ع��ل �ل��ت�������ش��ل بني 
�مل�شيحية و�لإ�شالم يف �ملجتمعات �لغربية، جر�ء �لهجرة، 
�أ�شا�شا  جتلت  منتَظرة  غري  ظ��هر  �لأو���ش��اع  تلك  ول��دت 
�إىل  �مل�شيحية  �لديانة  �أت��ب��اع  م��ن  �أع���د�د مهمة  �ه��ت��د�ء  يف 
تاَبع  �مل�شلمني.  �لناك�شني  يف�ق كثري� عدد  �لإ�شالم، مبا 
هذه �لظاهرة عامل �لجتماع �لإيطايل �شتيفان� �أَِليايف من 
�ملهتدون  �جل��دد..  »�مل�شلم�ن  بعن��ن:  مميز  بحٍث  خ��الل 
�ملهاجرين  ح�����ش���ر  �أث���ر  �إىل  ف��ي��ه  ت��ط��رق  �لإ����ش���الم«،  �إىل 
�مل�شلمني يف �ل��شط �لإيطايل. فقد �أ�شهم ذلك �حل�ش�ر، 
م��ن عر�قيل،  وم��ا يجابهه  م��ن م�شاعب  تتخلله  م��ا  رغ��م 
يف ظ��ل ع��دم �لع���رت�ف بدين �لإ���ش��الم �ملعتقد �ل��ث��اين يف 
معي�س  بنم�ذج  �لإي��ط��ايل  �لكاث�ليكي  �إم��د�د  يف  �إيطاليا، 
حي عن �لإ�شالم و�مل�شلمني. �لأم��ر ذ�ته يحدث يف جانب 
من  �إيطاليا  يف  يه�ه«  »�شه�د  ت��شع  يت���شل  حيث  �آخ��ر، 

و�ف��دة  دخيلة  ِنْحلة  نح�  �لكاث�ليك  �أل����ف  ج��ذب  خ��الل 
من �ل�ليات �ملتحدة، وذلك بفعل �لن�شاط �حلثيث لأفر�د 
هذ� �لتنظيم؛ حيث ل يت��ن�ن عن �إتيان �لتب�شري �ملنزيل 
بالرتدد على �مل�شاكن بيًتا بيًتا، و�إن كان يف غياب �لعرت�ف 

ب�»�شه�د يه�ه« على نطاق م�ؤ�ش�شاتي.
و�ق��ع  �لكاتب  يتناول  �ل��ك��ت��اب،  م��ن  �لأخ���ري  �لق�شِم  من  �شِ
�أن  ي��ب��دو  �إذ  ل��ل��م���ؤم��ن��ني.  �ل��ت���ح��د  وم�����ش��َت��ْ�ج��ب��ات  �لت�شتت 
ت��ف��اع��الت �ل��ع���مل��ة ق��د ط����رت �أ���ش��ال��ي��ب م��ب��ت��َك��رة �أي�����ش��ا يف 
�أن  �إ�شرت�تيجية �حل����ر. فقد تبنَي  ��شتيعاب �لآخر �شمن 
»ح��ر �لأدي��ان« ه� منهج ناجح يف تذليل ع��ئق �لتقارب، 
م�ؤ�ش�شاتيا  �لأق���ى  �لطرف  بيِد  فاعلة  و�شيلة  يبقى  لكن 
�لبد�يات  تع�د  وتاريخيا  �إليه.  ي�شب�  ما  لبل�غ  وتنظيميا 
�لأوىل لتجربة ح��ر �لأديان يف �لع�شر �حلديث �إىل �لعام 
�شيكاغ�.  ل���الأدي���ان يف  �ل��ع��امل��ي  �ل��ربمل��ان  �ن��ع��ق��اد  م��ع   1893
كانت �ملبادرة م�شيحية، ح�شرها لفيف من ممثلي �لأديان 
عليه  طغى  حينها  �ل�شائد  �حل�����ر  �شكل  �أن  غ��ري  �لعاملية، 
طابع �مل�ن�ل�غ �لذ�تي. ومع ذلك، د�شن ذلك �للقاء بد�ية 
ت���شل �مل�شيحية مع �أديان �لعامل. يف �أعقاب تلك �لتجربة 
�إدنربة باململكة �ملتحدة  ُعقد »م�ؤمتر �ملب�شرين �لعاملي« يف 
�شنة 1910، تاله م�ؤمتر �آخر يف مدينة �لقد�س �شنة 1928، 
�لفاتيكان  �لتم�شي يف جممع  �ت�شحت معامل ذلك  �أن  �إىل 
�ل��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة ع��ل��ي��ه يف  �ل���ث���اين، وه���� م��ا ع���ل��ت �لكني�شة 
�لت���شل مع �أديان �لعامل ب��شفه �لأ�شل�ب �لأمثل لرتويج 

�لر�شالة �مل�شيحية.
�لعامل- حتت  �لي�م -�شيما يف جن�ب  �لأدي��ان  �أتباع  ويبدو 
�أو�شاعهم  على  �أث��ر  لها من  وما  �لعاملية،  �لتح�لت  وط��اأة 
�لليرب�يل  �لطابع  يخفى  فال  و�لجتماعية.  �لقت�شادية 
�لطاغي للع�ملة، وهي يف �ل��قع ع�ملة لر�أ�س �ملال وللت��شع 
�لر�أ�شمايل. يجد �أتباع �لأديان من خمتلف �لتقاليد �لدينية 

�أنف�شهم د�خل �أو�شاع قاهرة على م�شت�ى �جتماعي، �لأمر 
�لذي دفع باملاليني من �أتباع �لأديان للهجرة و�لبحث عن 
�لأث��ر  يحظى  ل  و�لجتماعية.  �مل��ادي��ة  ظروفهم  حت�شني 
و�جتماعية،  �قت�شادية  ناحية  من  �شيما  للع�ملة،  �ل�شلبي 
�لتنبه  ك��ان  و�إن  �لأدي���ان،  ق��ادة  ِقبل  �ل��الزم من  بالهتمام 
لذلك و�لتحذير من تد�عياته قد بد�أ يل�ح؛ فهناك حديٌث 
للع�ملة،  �ل�شلبية  �لآث���ار  تلك  �لأدي���ان عن  �ن��ف��ر�د بني  عن 
�ل�شاأن يف  �لكاث�ليكية كما  �لكني�شة  �مل�شاألة يف  �أثريت  فقد 
�لباب�ية  �لر�شالة  ويف  �لإجن��ي��ل«  »ف��رح  �لر�ش�يل  �لإر���ش��اد 
�لعامة »كْن م�َشبحا« للبابا فرن�شي�س، يف حني يخفت �لأمر 
بني �شائر �أديان �لعامل �لأخرى. فلم ن�شهد تط�ر� لن�شاط 
جماعي بني ممثلي �لأديان لتد�ول �لآثار �ل�شلبية للع�ملة 
�ل��ذي  �لأم���ر  �جتماعية،  ناحية  م��ن  �شيما  �مل���ؤم��ن��ني  على 
يف  لالنخر�ط  �حلازمة  �لدينية  �ل�شخ�شيات  ببع�س  دفع 
�مل�شار�ت �خلاطئة  �لأدي��ان لنتقاد  �أُطر ن�شالية من خارج 
للع�ملة. بد� ذلك جليا يف م�شاركة رُجلْي �لدين �مل�شيحيني 
لي�ناردو ب�ف وفر�ي بيت� يف �أن�شطة »�ملنتدى �لجتماعي 
�لعاملي« �ملناه�س للع�ملة. ي�شجل �لكتاب �نتقاد� للم�ؤ�ش�شات 
�ملبا�شرة  �لآث��ار  م��جهة  يف  �نخر�طها  عدم  ب�شاأن  �لدينية 
وتف�شي  �ملدي�نية  وم�شاألة  �لبيئية  �لأزم���ة  مثل  للع�ملة، 
�لبطالة، وهي ق�شايا ع�ي�شة ت�ؤرق �مل�ؤمن، يف حني ل تز�ل 
تغيري  �إدخ��ال  عن  بعيدة  �لديني  بال�شاأن  �ملعنية  �مل�ؤ�ش�شات 
�لهاج�س  �لق�شايا �جلديدة، ليبقى  �أجندتها ل�شتيعاب  يف 
�لأُخ�����روي ه��� �ل��ط��اغ��ي ع��ل��ى ت�����ش���ر�ت��ه��ا وت��ظ��ل �لأو���ش��اع 
�لجتماعية حا�شرة ب�شكل ثان�ي. ومع �أن �ل�شياق �لع�ملي 
ن���ع م��ن �لإح�����ش��ا���س �جلمعي ب�حدة  ي��دف��ع نح�  �جل���اري 
ق�شايا �مل�ؤمنني، وه� ما ي�شجع على �لعمل لتذليل �لعقبات 
و�أخالقياتهم  ت�ش�ر�تهم  تهدد  �أو  �جلميع  تعرت�س  �لتي 
�شمن منظ�ر �أ�شمل، �إذ مل يعد �ل�شمري �لديني منح�شر� 

بف�شاء معني وبروؤية حمددة بل �شامال وعاما.
مُي��ث��ل ك��ت��اب »م��دخ��ل �إىل �لأدي����ان و�ل��ع��ْ�مل��ة« ج���ْرَد ح�شاٍب 
��ا ل���الأدي���ان م��ع ظ��اه��رة ع��امل��ي��ة ل ت����ز�ل ُت��ف�����ش��ح عن  م��ه��مًّ
�لتح�لت  عديد  �أم��ام  �مل�ؤلف  ي�شعنا  وتفاعالتها.  �آثارها 
�لتي ت�شائل �لأديان، و�لتي مل َيُعد فيها �لنظر �لاله�تي 
و�لفقهي و�لديني ُي�شَنع يف �إطار �شيق وُي�شَتهلك يف و�شط 

حمدود، بل بات خربة معرو�شة �أمام �لعامل.
-----------------------------------------------

- الكتاب: »مدخل إلى األديان والعْولمة«.
- المؤلف: أوغو ديسي.
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»أزمة المعتقدات«
لنيكوال جينولي وأندريه شاليفر

أبرز أحداث األزمة المالية األخيرة كان في انهيار بنك ليمان براذرز االستثماري في 2008. حيث إنَّه فاجأ الجميع تقريبًا؛ فقد فاجأ المستثمرين من حيث انخفاض 
مؤشر السوق، كما فاجأ كال من الُمتنبئين االقتصاديين في االحتياطي الفيدرالي والمؤسسات المالية األخرى التي توقعت استمرار نمو االقتصاد األمريكي 
قبل ستة أسابيع فقط من إفالس ليمان. وعلى عكس هذا التوقع، ذاب النظام المالي األمريكي تقريًبا بعد إفالس بنك ليمان، وانزلق االقتصاد إلى ركود 
عميق. قد حدث هذا على الرغم من الجهود الحكومية غير العادية والناجحة في النهاية في حفظ النظام المالي بعد ليمان.  ولكن السؤال األهم لماذا 
كانت أزمة ليمان مفاجأة؟ على الرغم من أن الحكومة سارعت إلنقاذ المؤسسات المالية األخرى من مصير ُمماثل بعد ليمان، إال أنها لم تستطع منع أعمق 
ركود في تاريخ ما بعد الحرب. أزمة المعتقدات أو االفتراضات تجعلنا نعيد النظر في األزمة المالية وطبيعة المخاطر االقتصادية. في هذا الكتاب الموثوق 
والشامل، يكشف كل من االقتصاديين نيكوال جينولي وأندريه شاليفر عن كيفية تشكيل معتقداتنا وافتراضاتنا حول األسواق المالية، حيث قاما بمتابعة 
قراءة األزمة بعناية عبر كشف ليمان براذرز واالنهيار الذي تال ذلك في النظام المالي األمريكي، ومن ثم تقديم أدلة جديدة توضح الدور المزعزع لالستقرار 

الذي تلعبه معتقدات مشتري المنازل والمستثمرين والمنظمين. باستخدام أحدث األبحاث في علم النفس واالقتصاد السلوكي.

ت�شرح  �ملعتقد�ت  لتك�ين  جديدة  نظرية  �لكتاب  يقدم 
وكيف  �لنا�س،  من  لكثري  �ملالية  �لأزم��ة  �شدمة  �شبب 
فنيك�ل  و�لقت�شادي.  �مل��ايل  �ل�شتقر�ر  ع��دم  ي�شتمر 
يف  ب�ك�ين  بجامعة  �ملالية  �لعل�م  �أ�شتاذ  ه�  جين�يل 
للعل�م  �أ���ش��ت��اذ�ً  فيعمل  �شاليفر  �أن��دري��ه  �أم��ا  �إيطاليا، 
�لقت�شادية بجامعة هارفارد. تتمثل نقطة �لنطالق 
�ملالية.  �لف��رت����ش��ات  وحتليل  تقييم  يف  �لكتاب  لهذ� 
�ل�����ش���ق  �مل�����ش��ارك��ني يف  ت���ق��ع��ات  ق��ي��ا���س  ي�شتتبع  ه���ذ� 
ه��ذه  ل��ك���ن  �ملنهجي  �لخ��ت��ب��ار  ��ا  و�أي�����شً مبا�شر  ب�شكل 
�لأخ��ط��اء  ن���ع  �أو ل، وحت��دي��د  �لف��رت����ش��ات عقالنية 
�مل�شروع  هذ�  �مل�شتثمرون.  يرتكبها  �لتي  وج��دت(  )�إن 
خالل  م��ن  متاحة  �مل�شح  بيانات  م��ن  ث��روة  لأنَّ  ممكن 
تقارير ت�قعات �مل�شتثمرين ومديري �ل�شركات و�لأ�شر 
و�ملتنبئني �ملحرتفني. تقدم هذه �لبيانات روؤى مهمة 
ح�ل ما �إذ� كان يف2008 ويف حلقات تاريخية �أخرى عن 
تقدير �مل�شتثمرين للمخاطر بناًء على ما قبل �لأزمة 
�أو بدًل من ذلك �لف�شل يف روؤية �ملتاعب �لقادمة. ب�شكل 
عام، ت�شاعد بيانات �مل�شح يف حتديد �لأمناط �ملعتادة يف 
�لفرت��شات خالل �لتقلبات �لقت�شادية، هناك حاجة 
لتط�ير نظريات �أف�شل ح�ل تك�ين �لت�قعات ودور�ت 
�لئتمان.  منهج �لكتاب ه� �متد�د طبيعي لبحث ط�يل 
�لأمد ح�ل جدول �أعمال يف �لتم�يل �ل�شل�كي. يخترب 
�لفرت��شات  عقالنية  �لتقليدي  �ل�شل�كي  �لتم�يل 
ب�شكل غري ُمبا�شر، من خالل �لنظر يف �إمكانية �لتنب�ؤ 
�أن تك�ن غري مت�قعة  بالعائد�ت. لأنَّ �لعائد�ت يجب 
يف �ل��غ��ال��ب ع��ن��د �لأ����ش�����ق �ل��ت��ي تت�شم ب��ال��ك��ف��اءة. هنا 

�لت�قعات  بيانات  ب��اأن  ويجادل  �لتالية  �خلط�ة  ناأخذ 
للتحقيق.  م��ب��ا���ش��ًر�  ه��دًف��ا  ت�شبح  �أن  ي��ج��ب  �لفعلية 
على  �ل�ش�ء  من  مزيًد�  �لبيانات  هذه  تلقي  �أن  ميكن 
�شل�ك  وعلى  تتاجر،  وكيف  �مل�شتثمرون  فيه  يفكر  ما 
�لفرت��شات ه� حم�ري  �لرتكيز على  �أي�شا.  �ل�ش�ق 
دور�ت  در��شة  مثل  �لعالية،  �ملالية  �لر�فعة  ح��الت  يف 
ت�ؤدي  �أن  �لت�قعات ميكن  �لتغيري�ت يف  �لئتمان، لأن 
�إىل حدوث ��شطر�بات هائلة يف �لنظام �ملايل، كما ر�أينا 

بعد �إفال�س ليمان.
�مل��ا���ش��ي��ة، هيمنت فر�شية  ع��اًم��ا  �لأرب��ع��ني  م���د�ر  على 
و�لتم�يل  �لكلي،  �لقت�شاد  على  �ملنطقية  �لت�قعات 
و�لأ�ش��ق �لفعالة. هذه �لنظريات �لتي متثل �إجناز�ت 
على  �لع�شرين،  �ل��ق��رن  �قت�شاديات  يف  مهمة  فكرية 
�عتبار �أن �لفعالني يف �لقت�شاد عقالني�ن �أو منطقي�ن، 
ب�شاأن  ت�قعاتهم  ي�شكل�ن  ف��اإن��ه��م  �ل��ن��ح���،  ه��ذ�  وع��ل��ى 
�لإح�شائية،  �لناحية  م��ن  مثالية  بطريقة  �مل�شتقبل 
نتيجة  ل��ه  �ل����ر�أي  ه��ذ�  �لق��ت�����ش��اد.  هيكل  �إىل  بالنظر 
و�حدة عميقة ح�شب �مل�ؤلفني، وهذ� يعني �أن �لت�قعات 
ميليها هيكل �لقت�شاد نف�شه، بحيث بيانات �مل�شح على 
و�شاخبة.  �حلاجة  ز�ئ��دة عن  معل�مات  �لت�قعات هي 
مثل  �ملنطقية،  �أو  �لعقالنية  �أن  ه�  �لنهج  هذ�  �شعف 
�أي فر�شية �أخرى، ل ميكن �عتماد�ها كمبد�أ. بدًل من 
ذلك، فاإن ت�شارلز مان�شكي، يرى �أنه ينبغي �أن تخ�شع 
�ل����ق��ع،  ه��ذه �لف��رت����ش��ات لخ��ت��ب��ار�ت جتريبية. يف 
تخربنا بيانات �لت�قعات ب�شيء �أعمق عرب �لكثري من 
بالأخطاء  �لتنب�ؤ  ميكن  حيث  �لقت�شادية،  �مل��ج��الت 

�لت�قعات  �مل��ح��رتف��ني.  �ملتنبئني  ب��ني  حتى  �مل��ت���ق��ع��ة، 
متفائلة للغاية يف �لأوقات �جليدة وكذلك ُمت�شائمة يف 
�لأوقات �ل�شيئة. وهذ� يتناق�س مع فر�شية �لت�قعات 
من  �مل��ث��ل��ى  �ل��ت���ق��ع��ات  �أنَّ  ع��ل��ى  تن�س  �ل��ت��ي  �ملنطقية، 
�ملعل�مات  ��شتخد�م جميع  ينبغي  �لإح�شائية  �لناحية 
�لتنب�ؤ  مُيكن  �لتي  �لأخ��ط��اء  جتنب  وبالتايل  �ملتاحة، 
بها. ومن هنا تف�شل �لنماذج �لقت�شادية �لقيا�شية يف 

ح�شاب �لت�قعات ب�شبب فج�ة كبرية يف �لتحليل.
�لتي  �لقت�شادية  �لنظريات  �أنَّ  �إىل  �لكتاب  ي�شري  كما 
�شاذجة  ه��ي  �ملنطقي  �لف��رت����س  �لتعميم  على  تبنى 
�إىل  يق�دنا  �لعملي، وهذ�  �لتطبيق  وغري منطقية يف 
نظرية  �إىل  �لفرت��شات  بيانات  حتليل  من  �لنتقال 
ح�شاب  بها  ميكننا  �ل��ت��ي  �ل��ت���ق��ع��ات  لت�شكيل  ج��دي��دة 
�حلقائق. يقدم �لكتاب و�حدة من ق��عد علم �لنف�س 
�ل��ت���ق��ع��ات  ت�شميتها  مي��ك��ن  و�ل��ت��ي  �ل��ت���ق��ع،  لت�شكيل 
و�أخذها  �لنظرية  �لت�شخي�شية؛ حيث مت تط�ير هذه 
م���ن �ل��ن��اح��ي��ة �ل��ن��ظ��ري��ة و�ل��ت��ج��ري��ب��ي��ة �إىل ع����دد من 
�لكلمة  لي�شت  �لنظرية  �أن  �شك  ل  �ملختلفة.  �ملجالت 
�أنه  �إىل  ت�شري  ولكنها  �لت�قعات،  منذجة  يف  �لأخ���رية 
ميكن للمرء �إحر�ز بع�س �لتقدم يف فهم و�قع �لأ�ش��ق 
�ملالية من خالل �لبتعاد عنها يف �جتاه و�قعي نف�شًيا. 
ف��اإّن تط�ير هذ� �لنم�ذج من �لت�قعات، يتم  ومن ثم 
�ل�شرت�شاد فيه باأربعة �عتبار�ت رئي�شية. �أول، �أن تك�ن 
نظرية �لفرت��شات معق�لة بي�ل�جيا ونف�شًيا، وعلى 
وجه �خل�ش��س على �أ�شا�س �أدلة على �حلكم �لب�شري 
�لتي مت �حل�ش�ل عليها يف �لبيانات �لتجريبية. ثانياً، 

محمد السالمي *
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�لذي  باملعنى  حمم�لة  �لفرت��شات  نظرية  تك�ن  �أن 
�قرتحه ماثي� ر�بني )2013(، و�لتي ت�ؤكد �أن �لنظرية 
�لنف�شية،  �ل��ت��ج��ارب  يف  �لأدل�����ة  ع��رب  تف�شر  �أن  ي��ج��ب 
و�لأح���ك���ام �لج��ت��م��اع��ي��ة ل���الأف���ر�د، و�لأ����ش�����ق �مل��ال��ي��ة، 
ورمبا �ملجالت �لأخرى. ثالًثا، �أن �لنظريًة تك�ن فيها 
�لفرت��شات تطلعية. قبل ث�رة �لفرت��شات �ملنطقية، 
�ع��ت��م��د �لق���ت�������ش���ادي����ن ع��ل��ى من�����اذج م���ن �ل��ت���ق��ع��ات 
يف  ميكانيكيا  �لقر�ر  �شانع�  �شاغها  و�لتي  �لتكيفية، 
��شتقر�ء �ملا�شي بدًل من �لرد على �لأخبار. وقد �نتقد 
حيث  بفعالية،  �لنماذج  ه��ذه   )1976( ل�كا�س  روب��رت 
�ملُ�شتقبل  ح�ل  �لأخبار  مع  يتفاعل�ن  �مل�شتثمرين  �إن 
كما  �لنف�س  علم  من  �لأدل���ة  �فرت��شاتهم.  ت�شكيل  يف 
تف�شريه  مُي��ك��ن  ل  �لب�شر  ���ش��ل���ك  �أن  ذل���ك  ع��ل��ى  ت���دل 
ميكانيكًيا. و�أخرًي�، �أن تك�ن نظرية تك�ين �لفرت��س 
�ملعتقد�ت.  على  �مل�شح  �أدلة  با�شتخد�م  لالختبار  قابلة 
�أن ت���ق��ع��ات �ل���ش��ت��ط��الع  �مل��ت���ف��رة �إىل  ت�����ش��ري �لأدل�����ة 
يق�م�ن  و�ملُديرين  �مل�شتثمرين  و�أن  �ش��شاء  لي�شت 
بالن�شبة  �ملعلنة.  قناعتهم  �لقر�ر�ت مت�شًيا مع  باتخاذ 
مل�ؤلفي �لكتاب، تعترب هذه �لقناعات عن�شًر� مهًما من 
�لقت�شادية  �لنماذج  حتتاج  �لتي  �لتجريبية  �لبيانات 
�إىل �شرحها مثل �أي مك�ن �آخر. يجب �أن يك�ن �لنم�ذج 

�لناجح لت�شكيل �لفرت��س كبد�ية لقيا�س �لقناعات.
يف ب��ق��ي��ة ه���ذ� �ل��ك��ت��اب، ي��ق���م �ل��ك��ات��ب��ان ب��ت��ط���ي��ر ه��ذه 
�لف�شل  يلخ�س  حيث  منهجية.  �أك��رث  ب�شكل  �لأف��ك��ار 
�لأول �حل��ق��ائ��ق �لأ���ش��ا���ش��ي��ة ح���ل �لأزم����ة �مل��ال��ي��ة لعام 
�حل��ق��ائ��ق  م���ن  �ل���ع���دي���د  �إىل  �لن���ت���ب���اه  وت��ل��ف��ت   2008
ملدة  �ل��ت��اأخ��ري  مثل  ���ش��رح،  �إىل  حت��ت��اج  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
و�إفال�س  �لإ�شكان  عن  �ل�شيئة  �لأخبار  بد�ية  بني  عام 
من  متن�عة  جمم�عة  ُي��ق��دم  �ل��ث��اين  �لف�شل  ليمان. 
�لأدلة، �ش��ء من �لدر��شات �ل�شتق�شائية �أو من خطب 
�لتي تلخ�س  �ل�شردية،  �ل�شيا�شات و�حل�شابات  مقرري 

�لفرت��شات خالل هذه �لفرتة. 
�أنَّ �ل���ش��ت��ق��ر�ء و�إه��م��ال  ر���ش��ال��ة م��ن ه���ذ� �لف�شل ه��ي 
�لذيل �لأي�شر)من �لت�زيع �لطبيعي للمتغري�ت(، كان 
لها وقع كبري يف تر�كم �لأزمات من �ل�شكن �إىل �لأزمة 
�ش�ؤ�لني:  لنا  ت��رتك  �لأوىل  �لثالثة  �لف�ش�ل  �ملالية. 
للمخاطر  �لعامة  �ملالمح  و�إه��م��ال  ��شتقر�ء  هل  �أوًل، 
يف �لفرت��شات هي حلقات �أخرى من تقلبات �ل�ش�ق؟ 
با�شتنتاج   2008-2007 م���ن  �مل���ف���ردة  �حل��ل��ق��ة  ت�����ش��م��ح 
ل���ذ� ف����اإن تقييم �لأخ���ط���اء يف �لف��رت����ش��ات  حم����دود، 
�أهميتها  لتقييم  �لأهمية  بالغ  �أم��ر  �أو���ش��ع  نطاق  على 

�لقناعات  ت�ش�يه  من���ذج  يق�م  ثانياً،  �مل��ايل.  لل�شعف 
�ف��رت����ش��ات ح���ل ظ���روف يف  ب��ع��دة  �لثالث  �لف�شل  يف 
هل  �ملخاطر.  و�إهمال  �ل�شتقر�ء  قناعات  تظهر  ظلها 
�شياقات  هذه �لفرت��شات و�قعية وقابلة للتطبيق يف 
�أخرى؟ هنا نرى �أهمية �لبدء مب�ؤ�ش�شات نف�شية �أكرث 

منهجية. 
يف �لف�شل �لر�بع، يحدد �لكتاب ثالث حقائق رئي�شية 
فيها  تتاح  �لتي  �حل���الت  يف  �أوًل،  �لتحليل.  يف  تعترب 
تك�ن  �لت�قعات،  نف�س  ح���ل  ُمتعددة  بيانات  م�شادر 
ت�قعات �ل�شتق�شاء مت�شقة للغاية عرب هذه �مل�شادر. 
ثانياً، �أن �مل�شتثمرين و�ملديرين عند �تخاذهم �لقر�ر�ت 
�لعديد  ثالًثا، يف  �ملُعلنة.  ت�قعاتهم  تتما�شى مع  فاإنِّها 
ت�شري  ��شتقاللية.  �ل�شتق�شاء  ت�قعات  �ملجالت،  من 
بالظروف  �لتنب�ؤ  �إمكانية  �إىل  �أهمية  �لأك��رث  �لدلئل 
�لقت�شادية وع��ئد �لأور�ق �ملالية من م�ؤ�شر�ت تباط�ؤ 
�ش�ق �لئتمان، مثل من� �لئتمان، وه��م�س �لئتمان، 

وح�شة �لدي�ن �ملحف�فة باملخاطر. 
 �لف�شل �خلام�س يتم عر�س �للب �ملركزي لهذ� �لكتاب، 
�مل�ؤلفان  ق��ام  �ل��ذي  و�ل��ذي ه� من���ذج لت�شكيل �لت�قع 
�لأ�ش�س  م��ن  �لت�قعات  من����ذج  ه��ذ�  يبني   . بتط�يره 
�بتد�ء من عمل و�شف من�ذج ر�شمي حت�ل  �لنف�شية، 
�مل�شتقبلية  للنتائج  �حلقيقية  �لحتمال  ت�زيعات  به 
يعر�س  �لت�شخي�شية.  �لناحية  من  �ملت�قعة  تلك  �إىل 
نتائج  ح�شاب  �لنم�ذج  لهذ�  ميكن  كيف  �لف�شل  ه��ذ� 
�لتجارب �ل�شهرية ولكن ب�شكل �أعم ي�شرح �لفرت��شات 
�مل�ش�هة مثل �ل�ش�ر �لنمطية يف �ملجالت �لجتماعية، 
عام  �أزم��ة  مر�حل  حل�شاب  �لنم�ذج  ه��ذ�  ي�شتخدم  ثم 

2008: �ل�فرة ح�ل من� �أ�شعار �مل�شاكن، وفرتة �لهدوء 
بعد  �لأ���ش����ق  و�نهيار  �ل�شيئة،  �لأخ��ب��ار  �أول  ب��دء  بعد 
ل��ي��م��ان. على عك�س �ل��ن��ظ��ري��ات �لأخ����رى، ف���اإنَّ من���ذج 
�لكتاب للت�قعات �لت�شخي�شية ل يح�شب نتائج �ل�ش�ق 
قناعات  يح�شب  ا  �أي�شً ولكن  �لفرتة  هذه  خالل  فقط 
بتجميع  �مل�ؤلفان  قام  �ل�شاد�س،  �لف�شل  يف  �مل�شاركني. 
�ل��ع��ن��ا���ش��ر �مل��خ��ت��ل��ف��ة م��ًع��ا م���ن خ����الل ت��ق��دمي من����ذج 
مع  �لئتمانية  ل��ل��دور�ت  ك��ام��ل  ديناميكي  �ق��ت�����ش��ادي 
ت�قعات ت�شخي�شية. يف �لنم�ذج على �شبيل �ملثال، ت�ؤدي 
�لأخبار �جليدة �إىل �لتفاوؤل �ملفرط للت�قعات و�لت��شع 
�خلتام  يف  �لق��ت�����ش��ادي.  و�لن�شاط  لالئتمان  �مل��ف��رط 
ياأمل �مل�ؤلفان من حتقيق عدة �أهد�ف من هذ� �لكتاب. 
�لأول ه� تقدمي �شرد جديد لالأزمة �ملالية لعام 2008 
�ملحا�شبة  ل��الف��رت����ش��ات يف  �إع��ط��اء دور م��رك��زي  ع��رب 
�ش��ء لفرت�ت �لن�شبية من �لهدوء و�لتذبذب �ل�شديد. 
ثانيا، �أن ت�قعات �مل�شح هي م�شدر �شالح ومفيد للغاية 
للبيانات للتحليل �لقت�شادي حيث ميكن ��شتخد�مها 
لختبار �لفر�شيات �لتقليدية �لفارغة، مثل �لت�قعات 
�ملنطقية. رمبا �لأهم من ذلك، ميكن ��شتخد�م بيانات 
للتقلبات  �لبديلة  �لنماذج  ومتييز  لختبار  �لت�قعات 

�لقت�شادية. 
�أف�شل  �ملعتقد�ت«، ه� من  »�أزم��ة  كتاب  ف��اإنَّ  ومن هنا 
�لأ�ش��ق  على  �لتعرف  �إىل  ي�شعى  �شخ�س  لأي  �لكتب 
جريئة  حم��اول��ة  �أول  ه��ي  ك�نها  �أو���ش��ع،  ب�شكل  �ملالية 
لت��شيع �أ�ش�س جمال �لت�قعات من خالل و�شعها على 
بالإ�شافة  للب�شر.  �لكامل  و�ل�شل�ك غري  �حلكم  ر�أ���س 
�إىل ذل����ك، ي������ش��ح �ل��ك��ت��اب ك��ي��ف �أن �أذك����ى �مل�����ش��ارك��ني 
�ملخاطر  يقّدرو� متاًما مدى  �ل�ش�ق مل  و�ملنظمني يف 
�ملالية  �لنظم  �إط��ارً� جديًد� لفهم  �لقت�شادية، وي�فر 

�حلالية. 
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»فلسفة العلم«
تأليف جماعي

يقدم هذا الكتاب الواسع والثاقب المنح الدراسية الحالية في الحقول الفرعية الهامة لفلسفة العلوم، ويتناول صورة صافية عن مبحث مهم من مباحث 
الفلسفة، وهو تجمع مساهمات مختارة بعناية في المجاالت األربعة، فلسفة الفيزياء، وفلسفة علوم الحياة، وفلسفة العلوم االجتماعية والقيم في العلوم، 
وأخيرا فلسفة الرياضيات والنمذجة الرسمية، ومن لدن فالسفة علوم متخصصين في مضمار فلسفات علومهم، كما أن هذا الكتاب يفتح نقاشا عميقا 
بين ثالوث: فلسفة العلوم الحقة، وفلسفة العلوم االجتماعية، وفالسفة العلوم اإلنسانية. وهذا الكتاب عبارة عن تدوين لما كان قد راج في مؤتمر الجمعية 

األلمانية لفلسفة العلم العريقة الشهيرة، الذي كان قد انعقد في 8-11 مارس من عام 2016.

يف م��ق��دم��ة �ل��ك��ت��اب و���ش��ع ع����دة ت�������ش���اأولت و�أه���م���ه���ا هل 
�أي�شا  وناق�س  �لعلمية؟  �ل��قعية  هناك حجج جيدة �شد 
ي��شح  �إذ  و�لع�شيان،  �ل��قعية  ب��ني  �جل��دل  خ�ش��شية 
�ل��ك��ت��اب ب����اأّن ه��ن��اك بع�س �ل��ُك��ت��اب �ل��ذي��ن ي��د�ف��ع���ن عن 
يتفق�ن  فل�شفية ل  �مل�شادة لالأفكار يف مناق�شة  �ملنا�شب 
حالة  ويف  �لعلمية،  �مل�����د  معاجلة  عند  يفعل�نه  م��ا  م��ع 
�أخرى، يت�شرف�ن ك��قعيني؛ �إذ �إنه ميكن حل هذ� �لت�تر 
تنتمي  �لتي  �ملختلفة  �خلطابات  بني  �لتمييز  خ��الل  من 
على  �عتماد�  �لفل�شفي  �لتطرف  من  ع��دة  م�شت�يات  �إىل 
م�شت�ى �لحرت�م، كما يتم منح �أو ت�قع بع�س �لفر�شيات 

�مل�شبقة.
من  �ملعجزة  مناق�شة �حلجة  �إىل  �لكتاب  ذلك  بعد  �نتقل 
�ملثال،  يف  �ملنحنى.  لرتكيب  ب�شيط  مثال  مناق�شة  خالل 
�لإ�شارة  �لتنب�ؤ بتعدد �ل�شتخد�مات �جلديدة دون  ميكن 
�أوجه  له  �ل��شع  لأن هذ�  �لرتكيب؛  �إىل حقيقة منحنى 
تت�شابه مع �حلالت �لعلمية �حلقيقية، فاإنه يلقي بظالل 
ناق�س  ذل��ك،  بعد  �ملعجزة.  �ل�شديد على حجة  �ل�شك  من 
عن�شرها  خ�ش��شا  �لنتقائية،  �ل��قعية  ��شرت�تيجية 

�لأ�شا�شي �لإ�شايف، وحجة �ل�شتمر�رية.
ه��ن��اك �إج���اب���ة ظ��اه��ري��ة م��ع��ق���ل��ة ع��ل��ى �ل��ت�����ش��اأول �ل���ذي 
حجج  هناك  كانت  �إذ�  عما  �مل��ق��ال،  مقدمة  يف  �أو�شحناه 
�إذ �أن  جيدة �شد �ل��قعية �لعلمية، �لتي هي بب�شاطة ل! 
م�شدر هذه �لإجابة ه� �شل�ك �لعلماء يف كل مكان، وب�شكل 
و�قعي�ن  ع��ادة  فهم  �لفيزياء؛  علماء  م��ن  حت��دي��د�  �أك��رث 
مبا�شرون عندما يتعلق �لأمر مبناق�شة �لنتائج �لعلمية. 
ما  وع���ادة  م��ت��ني،  بتعليم  �جل��ي��دون  �لفيزيائي�ن  يتمتع 
للنقد  وناقدين  و�أذكياء،  عقالنيني،  جمتهدين،  يك�ن�ن 
�لذ�تي، على �لأقل طاملا �أنهم يتحدث�ن عن �لعل�م، ولي�س 

بال�شرورة عندما يتحدث�ن عن �لعلم.
ويف �لف�شل �لثاين حتدث �لكتاب عن �جلاذبية �لكم�مية 
»ع��ق��ي��دة �ل��ت���ح��ي��د«. م��ن �مل��ف��ه���م ع���ادة �أن �ل�����ش��ع��ي ور�ء 
بالفرت��شات  مدف�عا  يك�ن  �لك��نتية  �جلاذبية  نظرية 

�أن  يف  ُي�شتبه  �ملنا�شبة.  للفيزياء  �خل��ارج��ي��ة  �لفل�شفية 
�إىل  ت�شتند  فيزياء �جل�شيمات  �شياق  �ملحددة يف  �ملقاربات 
�أو  �لتجريبية،  �لبيانات  من  �أكرث  ميتافيزيقية  مقدمات 

�حلجج �ملادية.
وُي�شتبه يف �أن �ملقاربات �ملحددة يف �شياق فيزياء �جل�شيمات 
ت�شتند �أ�شا�شا، على �شبيل �ملثال، �إىل �مليتافيزيقية بدل من 
�لبيانات �لتجريبية �أو �حلجج �ملادية. و��شتغالل �لقدر�ت 
�لبحث  ل�شتك�شاف  تكفي  ر����ش��خ��ة،  لنظرية  �لتف�شريية 
�ملالحظات  بع�س  ت�شتند  �لكمية.  �جل��اذب��ي��ة  نظرية  ع��ن 
�إىل نظريتني،  للكم �جلماهريي  �لأ�شا�شية  �لفيزياء  ح�ل 
�لنم�ذج �ملعياري للج�شيمات �لكهرومغناطي�شية، و�لتفاعل 
�ل�شعيف و�لق�ي للطبقات �لفرعية، �لذي يعالج �لتفاعل 
�لأ�شا�شي �لر�بع �أي �جلاذبية، من حيث �لأر�شية �مل�شرتكة 
�لنظرية  �إي���ج���اد  حت���دي���د�،  �أك���رث  ب�شكل  �أو  �لكال�شيكية، 
�لكمية للثقالة �لتي يفهم �أّنها �لتحدي �لرئي�شي لت�حيد 
�لفيزياء �ملعا�شرة. قد يك�ن �ملرء بب�شاطة مهتما مب�شائل 
�لأول  �أّن  ح��ني  يف  للن�شبية.  �لعامة  �لنظرية  �أو  �لت�شاق 
�إط��ار نظري  �آلية هيغز يف  �مل��ادة، وكذلك  ي�شف ج�شيمات 
كحقل كم�مي، ونظرية �ملجال �لأخري. وللت�فيق بني هذه 
�لأركان �لأ�شا�شية يف �إطار و�حد يك�شف �لنقاب عن كليتها، 
�لأوت����ار«،  »ن��ظ��ري��ة  ت�شملها  �شاملة  ث��ري��ة  نظرية  حتى  �أو 
�إىل  بال�شرورة  ت����ؤدي  ل  �مل�شاحلات  ه��ذه  تك�ن  م��ا  ك��ث��رًي� 
�شبيل  على  بالقان�ن.  �ل�شبيهة  �لرتباطات  من  كبري  ن�ع 
�أو  �أوىل، ميكن للمرء فقط حماولة دمج  �ملثال، كمحاولة 
جمع �مل��رد �لتقليدية و�لكال�شيكية من دون �أي تعديالت 
�لكال�شيكية،  �شبه  �لنظريات  ي�شمى  ما  لت�شكيل  �إ�شافية، 
ف��اإّن  �لكم  لنظرية  وفقا  �أن��ه  �لنظريات  ه��ذه  تقر  ح��ني  يف 

جمالت �ملادة هي نظرية كم�مية �أ�شا�شية.
كما حتدث �لكتاب عن  �ملفارقات على مد�ر �ل�شاعة ون�شبية 
نظرية  ع��ن   )1978-1891( لجن  ل���ي�����س  ودف����اع  �ل����ق���ت، 
�أن  �إظ��ه��ار  خ���الل  م��ن  �لفل�شفي،  �ل��ت��اأوي��ل  ���ش��د  �لن�شبية 
تناق�شا، ولكنها تتعار�س  �ملفارقة لي�شت  �لظاهرة  �ل�شاعة 

مع �لفطرة �ل�شليمة، وهي مبنية على �ش�ء فهم للنظرية. 
ت�شتك�شف �لدر��شة م�شرية ل�ي�س لجن �ل���شحة و�ملتط�رة 

يف �لنقا�س على مفارقة �ل�شاعة للمرة �لأوىل.
�إن �ل��ت��ن��اق�����س ع��ل��ى م��د�ر  ويف ك��ل��ت��ا �حل��ال��ت��ني، ق���ال لجن 
خ��الل  م��ن  ين�شاأ  لكنه  �ل��ن��ظ��ري��ة،  ه���ذه  يبطل  ل  �ل�����ش��اع��ة 
و�حدة �أو عدة �أخطاء خاطئة يف �لنظرية �لن�شبية، و�لنظر 
يف �ل�شاعات �لتي جمعت يف نف�س �ملرجع بالق�ش�ر �لذ�تي. 
وغالبا ما يزعم �أن �لن�شبية �خلا�شة قد حلت حمل �ملفه�م 
�لإطار  على  �عتماده  عند  �ملطلق  �لعاملي  لل�قت  �لتقليدي 
مفه�ما  لي�س  فه�  ذل��ك،  وم��ع  �مل��ك��اين.  و�مل��شع  �ملرجعي 
جديد� لل�قت، ولكنه �إطار مفه�م جديد للعالقات �ملكانية 
�لزمانية �لتي تنبثق من �لن�شبية �خلا�شة، �أي �أن حت�لت 
ل�رنتز حتافظ على �لفا�شل �لزماين، وهي مزيج جربي 

من �لفر�غ و�لزمان.
 �لفرت�ت �لزمنية عندما ينظر �إليها من �أي �إطار مرجعي 
�لثابت  �لزمني  �لفا�شل  ولي�س  �لذ�تي،  بالق�ش�ر  تت�شف 
�لزمني  �لتمدد  تاأثري  �أن  �أين�شتاين  لح��ظ  حدثني.  بني 
ب�شرعات  ت�شري  �لتي  �حلية  �لكائنات  على  �أي�شا  ينطبق 
عالية جد�. يجب �أن ن�شيف �أن ما ينطبق على هذه �ل�شاعة 
ينطبق  �مل���ادي،  �لتقدم  لكل  ب�شيط  كمثال  قدمناها  �لتي 

�أي�شا على �أي نظام فيزيائي �آخر مغلق.
كما حتدث �لكتاب عن �ل�كالة �حلي�ية و�إمكانيات �ل�كالء 
�إطار فل�شفة علم �لأحياء، مت �تخاذ  �أنه يف  �إذ  �ل�شناعيني، 
بي�ل�جي،  م�ؤ�ش�س  مفه�م  نح�  م���ؤخ��ر�  مب�شرة  خ��ط����ت 
ت�شف �ل�كالة باأّنها وكالة بي�ل�جية، و�أن �ل�شل�ك �لتكيفي 
�لب�شرية،  وغ��ري  �لب�شرية  للكائنات  ج���ه��ري  معيار  ه��� 

�لنا�شئة عن ��شتقاللها �لبي�ل�جي.
ويقيم �لكتاب نهج �ل�كالة �حلي�ية من خالل در��شة �لنقد 
�لروب�تات  م�شروع  �شد  م�ؤيديها  قبل  من  حديثا  �مل�جه 
�ل�كالة �حلي�ية  نهج  �ملد�فع�ن عن  �ّدعى  وقد  �ملتج�شدة، 
�أن �لروب�تات �ملج�شدة ل ميكن لأ�شباب �أ�شا�شية �أن تتاأهل 
بي�ل�جيا  ��شتقالل  حتقق  ل  لأنها  ��شطناعية؛  كع��مل 

وليد العبري *
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ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل. وع��ل��ى وج���ه �خل�����ش������س، مت �لدع�����اء ب���اأن 
�لروب�تات �ملتج�شدة تف�شل يف �أن تك�ن وكالء؛ لأن �ل�كالة 
�أن هذ� �لنقد ق�ي للغاية،  �أ�شا�شا تتطلب �لأي�س. �شاأزعم 
ويعتمد على �ل�شتدللت من �ل�كالة، كما ميكن �أن تك�ن 
رغم  مفاهيمية،  ول  جتريبية  لي�شت  �أن��ه��ا  بحيث  م��ربرة 
ك�نها قيما يف تقدمي �لف��رق �ملهمة بني �لع��مل �حلي�ية 

و�لروب�تات �ملتج�شدة �حلالية.
كما مت �تخاذ خط��ت مب�شرة م�ؤخر� نح� مفه�م م�ؤ�ش�شي 
بي�ل�جي لل�كالة، ويعتقد �لعديد من �لفال�شفة �أن مفتاح 
ب�كالة  �لع����رت�ف  ه���  �لب�شرية  لل�كالة  �ملنا�شب  �لفهم 
�ل����ك���الت �حل��ي���ي��ة،  �أن��ه��ا �شكل م��ت��ط���ر م��ن  ع��ل��ى  �لب�شر 

و�ل�كالة �لتي يق�م بها �لعامل�ن �حلي�ي�ن. 
ب�شكل  �لبي�ل�جيا  فل�شفة  يف  �جلديد  �لجت��اه  هذ�  يعتمد 
ح��ا���ش��م ع��ل��ى �مل�����ش��اع��ي �حل��دي��ث��ة )غ����ري �لخ���ت���ز�ل���ي���ة( يف 
لالأع�شاء  �شامل  فهم  على  للح�ش�ل  �لنظم،  بي�ل�جيا 
ك��ن��ظ��ام ف���ع���ال، ول ���ش��ي��م��ا ب�������ش���اأن م��ف��ه���م �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة 
�لبي�ل�جية، و�لذي يعتمد يف حد ذ�ته على �ملفه�م �لأقدم 
�ل�كالة �حلي�ية  �أن  �لدع��اء يف  ويتمثل  �لذ�تي(  )�لإن��ت��اج 
تن�شاأ من �ل�شتقاللية �لبي�ل�جية للكائنات �حلية، �أي من 
قدرة �لكائنات �حلية على �حلفاظ على نف�شها بن�شاط من 
خالل تفاعل م�شتمر مع �لبيئة بحيث تتكيف مع �لتغري�ت 

�لبيئية.
�لتكيفي  �ل�شل�ك  �أ�شكال  من  �شكل  هي  �حلي�ية  �ل�كالة 
�مل��رت��ك��ز ع��ل��ى �ل���ش��ت��ق��الل��ي��ة �ل��ب��ي���ل���ج��ي��ة، و�ع��ت��م��اد� على 
م�شت�ى تعقيد �ل�شتقاللية، تك�ن �أكرث �أو �أقل تط�ر�. �إن 
بي�ل�جية  وكالة  و�عتبارها  �لب�شرية  بال�كالة  �لع��رت�ف 
�آث��ار بعيدة �ملدى على فل�شفة �لعمل كحقل فرعي من  له 
جيد  ب�شكل  يعالج  �أن���ه  ذل���ك،  م��ن  و�لأه����م  �مليتافيزيقيا. 
بها  تتنا�شب  �أن  ميكن  �لتي  �لكيفية  ح���ل  �ل��ب��ارزة  �مل�شكلة 
ع��ن طريق ح�شاب هذه  �لطبيعي،  �ل��ع��امل  م��ع  �لإج����ر�ء�ت 
�لأم������ر م���ن م��ن��ظ���ر ب��ي���ل���ج��ي مت���ام���ا، وجت��ن��ب �لتحيز 
ب��د�أ  �لفيزياء.  نح�  �مل�جهة  �لعامة  للمناهج  �لإق�شائي 
لل�كالة  �لبي�ل�جية  �لطبيعة  باكت�شاف  �مليتافيزيقي�ن 
�لب�شرية، دون �لأخذ بعني �لعتبار �أي روؤى من بي�ل�جيا 
�لأنظمة وبدون ربط �أنف�شهم بالنقا�س �حلي�ي يف فل�شفة 
�لبي�ل�جيا ح�ل هذه �لنتائج و�لنماذج �لناجتة عنها من 

�ل�كالة �حلي�ية.
�أج��ل �لتغلب د�ئما  �أو�ن��ه من  �إّن ملء هذه �لثغرة قد فات 
�لنقا�س،  و�لكارت�نية يف  �ل�شمنية  �لأنرثوب��شنرتية  على 
�لتي  �أي�شا درو�س لفل�شفة علم �لأحياء  ومع ذلك، فهناك 
�أو  �لعامة  �لفل�شفية  �لع��ت��ب��ار�ت  من  ��شتخال�شها  ميكن 

�مليتافيزيقية ح�ل �ل�كالة.
حقائق  �أ�شل  عن  �لأخ���رية  ف�ش�له  يف  �لكتاب  حت��دث  كما 
�لن�ى و�لتف�شري �لعلمي، �إذ �إن �لند�ء �إىل �آليات يف �لتف�شري 

باخت�شار،  و�أن��ه  �ملعا�شرة،  �لعلم  فل�شفة  يف  �شائع  �لعلمي 
يف  يتمثل  م��ا  ل��ظ��اه��رة  تف�شري�  ب���اأن  �مليكانيكي�ن  ي��ج��ادل 
�لكتاب،  �إىل �لآلية �لتي جتلب �لظاهرة. ويف هذ�  �لإ�شارة 
يقدم حجة تتحدى عاملية �لتف�شري �لآيل - يف �لتف�شري�ت 
�إذ   - �ل��ن����ة  حقيقية  �لكائنات  خللية  �ملعا�شرة  للمالمح 
فاإن فكرة  وبالتايل  �ملتالزم،  باأ�شلها  �لأحياء  ينادي علماء 
�لتنا�شخ تلعب �لدور �لت��شيحي �لرئي�شي. ويد�فع �لكتاب 
بطبيعته،  ميكانيكي  غري  �لت��لد  باأن  �لقائلة  �لفكرة  عن 
للخلية  �ملعا�شرة  �ل�شمات  بع�س  ل�شرح  حم��اول��ة  �أي  و�أن 
حقيقية �لن��ة ب�شكل �آيل تبني �أنها غري كافية على �لأقل، 
و�أحيانا تف�شل يف معاجلة �ل�ش�ؤ�ل �ملطروح. و�أخري�، يقرتح 
عملي،  علمي  كقان�ن  فهما  �أف�شل  �لت��فقيات  تك�ن  �أن 
ويف  �ل��ع��ل��م��ي.  للتف�شري  �آيل  غ��ري  ب��دي��ل  وت��ق��دمي من�����ذج 
يك�ن  �أن  �ملفرت�س  من  �لكتاب،  ��شتعر�شه  �ل��ذي  �لنم�ذج 
م��ن جميع  �لأدن���ى  ه��� �حل��د  �لعلمية  �ل��ق����ن��ني  ��شتخد�م 
�لتف�شري�ت �لعلمية، لأن �لغر�س من �لتف�شري �لعلمي ه� 
جعل �لظ��هر مت�قعة. لذلك، فاإن هذ� �لنم�ذج من �شاأنه 
�أن ي�شاعد يف فهم علماء �لأحياء ملفه�م �لتكافل، وبالتايل 

يظهر �أنه �أف�شل، يف حالة �لفح�س، من �لبديل �لآيل.
�شائعا  �مليكانيكي  �حلديث  �أ�شبح  �لأخ���رية،  �ل�شن��ت  ويف 
�شرد  �خل�ش��س،  وج��ه  على  �لعلم.  فال�شفة  ب��ني  للغاية 
�لعلمي من  للتف�شري  �لتقليدي  �لنهج  �مليكانيكي  �حلديث 
�لتف�شري  �أن  �مل���ؤل��ف���ن  وي��دع��ي  �لعلمية.  �ل��ق����ن��ني  حيث 
�ملعنى،  بهذ�  �شببية  عملية  عن  �لبحث  من  يتك�ن  �لعلمي 
فاإن �حلركة �لآلية هي فقط �جلانب �لآخر لعملية �لنماذج 
خمتلف  رب��ط  خ��الل  م��ن  للتف�شري،  �لتقليدية  �ل�شببية 
�لكيانات و�لأن�شطة �لتي ت�شارك يف �لعملية، و�إن �لظاهرة 
�لتي يحاول �لكتاب �شرحها، تظهر بب�شاطة هذ� �لدعاء يف 

تناق�س مع �دعاء �ملد�فعني عن هذه �لنماذج.

يك�ن  ب��اأّن  طالب��  علماء  هناك  �أن  �لعلمي  �لتف�شري  وم��ن 
�أ�شا�س  على  مت�قعة  جلعلها  �ل��ظ��اه��رة  ل��ه��ذه  ���ش��رح  ه��ن��اك 
�لن��ت��ظ��ام غ��ري �ل��ع��ر���ش��ي. وع��ن��دم��ا ي��دع��ي علماء �لأح��ي��اء 
علماء  و�أن  �لظاهرة،  لهذه  �أك��رث  ت��شيح  هناك  يك�ن  �أن 
�أو �حل��ج��ج غري  �لطبيعة،  ق����ن��ني  لهم  ت���روق  �لأح��ي��اء ل 
تروق  بب�شاطة  �ملنطق، فهي  �آخر من  ن�ع  �أي  �أو  �ملنطقية، 
�لآليات ول تروق لهم، وبالتايل، فاإن �لتف�شري �لعلمي ه� 

على هذ� �لتف�شري �مليكانيكي.
ب�شروطه �خلا�شة،  �لدع��اء  ي�ؤكدون هذ�  �لكتاب،  ويف هذ� 
م���ن خ���الل ت��ق��دمي م��ث��ال م���ن �ل��ب��ي���ل���ج��ي��ة حت���دي���د�، �إذ 
�لن��ة، ويجادل�ن يف  �أ�شل �خللية حقيقية  يقدم�ن حالة 
تف�شري �ل�شمات �لبارزة للحالة �لكاذبة؛ �إذ �أنه �أكرث مالءمة 
�لت�قع  من���ذج  حيث  من  �لكاذبة،  �حل��الت  من  للتخل�س 
�لعام  �لنتظام  من  ن�عا  ن��شح  ولهذ�  �لعلمي.  للتف�شري 
يقدم�ن  عندما  يتحمل�نه  �لأحياء  علماء  �أن  يبدو  �ل��ذي 
ت��شيحات عن �أ�شل �خللية حقيقية �لن��ة، وي�شكل �أ�شا�شا 
�حلقائق  لبع�س  ك�شرح  يتخذونها  �لتي  �ملقرتحات  لن�ع 

�لتي يعتربونها خا�شة، وبحاجة �إىل تف�شري.
قدم �لكتاب �لعديد من �لنظريات �لدقيقة يف هذ� �ملجال، 
�لتي ي�شعب �شرحها يف هذ� �ملقال، �إذ حتتاج �إىل �ملزيد من 
�لإ�شهاب و�لت��شيح. ومن هذه �لنظريات، نظرية �لتكافل، 
�ل��ن����ة،  حقيقة  �خل��الي��ا  �أ���ش��ل  ل�شرح  �لكن�شي  و�ل��ن��م���ذج 

وغريها من �لنظريات �لأخرى.
»�لعلم« يقف يف هذ� �لكتاب فيما يتعلق باجلدل �لفل�شفي 
�لقائم حاليا ح�ل �لتجريب �ل�شتك�شايف، ويحاول تر�شيم 
ف��ك��رة »�ل���ش��ت��ك�����ش��اف« م���ن م��ف��ه���م »�ل����ش���ت���دلل«، �ل���ذي 
ك���ان م������ش���ع ج���دل ل��ف��رتة ط���ي��ل��ة ح����ل م��ك��ان �لتفكري 
�ل���ش��ت��دليل يف �ل��ع��ل���م. ع��ل��ى وج���ه �خل�����ش������س، ي��ق��ال �إن 
متكررة،  با�شرت�تيجيات  تتميز  �ل�شتك�شافية  �لبحث  بنية 
�أي�شا  �ل��ق���ل  وميكن  و�لتقييم،  للتحليل  قابلة  وكالهما 
و�لنظريات  �مل��ع��ادلت  يف  ما  ن�عا  متغلغل  �لكتاب  ه��ذ�  �أن 
غري  �لأ�شخا�س  على  ت�شعب  قد  �لتي  �لدقيقة،  �لعليمة 

�ملخت�شني بهذه �لعل�م.
-----------------------------------------------
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»من أجل بورديو«
لمارك جولي

ل ُرفقة دوركهايم وميشيل فوكو أقانيم الفكر الغربي  ُيعتبر بيير بورديو )1930-2002( أهم عالم اجتماع في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد شكَّ
ا  النقدي للمؤسسات المهيمنة وآليات اشتغالها ومحاولة اجتراح مفاهيم وطرق تحليل لتفكيكها وتغييرها. وقد القت نظريات بيير بورديو استقباال عالمّيً
لتها  مثَّ التي  والميدانية  المنهجية  واإلمكانيات  والطموح  لإلعجاب  المثير  بورديو  بيير  إلى طبيعة عمل  النجاح -بال شك-  ويرجع هذا  أكاديمية.  وحفاوة 
بالنسبة لعلوم اإلدارة. وبالفعل، فإن مشروع بورديو -الذي يهدف لتحليل ظواهر اإلنتاج، وإدانة منطق الهيمنة- سمح بتحديث اآلثار العنيفة في بعض 
األحيان التي تمارسها الهياكل االجتماعية على العمال. وباإلضافة إلى العالقات االقتصادية بين الطبقات االجتماعية، ُيؤكد أيًضا على أهمية األبعاد التاريخية 
والثقافية والرمزية. وعالوة على ذلك، فإنَّ مشروعه الفكري يبرز منذ األعمال األولى حول الجزائر )1958، 1963، 1964( ثم ينتقل إلى المنشورات التجريبية في 
العام 2000. وبعدها، المنشورات النظرية أو المنشورات النضالية في 2001، وفي خضم هذه األبحاث يحضر المنهج االجتماعي النقدي في كل أعماله التي 

وصلت إلى أكثر من ثالثين كتابا وحوالي أربعمائة مقال.. كان الهدف منها دائما الكشف عن آليات الهيمنة وتفكيكها.

ومع ذلك، فاإنَّ عمله ل يز�ل غري مفه�م ب�شكل جيد، 
م��ش�ع  منتظم  ب�شكل  يك�ن  حيث  فرن�شا؛  يف  خا�شة 
خالفات فكرية جادة �أو �أيدي�ل�جية. ولإعادة �لعتبار 
وتعميقها ح�ل هذ�  �لنقا�شات  وتن�ير  �لكامل،  ملنجزه 
�ملفكر �لفذ، يقدم مارك ج�يل يف كتابه �ل�شادر حديثا 
»من �أجل ب�ردي�« عامل ب�ردي� �لنظري و�ل�شجايل على 
ثالث مر�حل. يبنّي �أوًل كيف �أن ب�ردي� -ومنذ بد�ية 
�ل��شائل  نف�شه  منح  �لع�شرين-  �لقرن  من  �ل�شتينيات 
�ملنهجية و�لتجريبية لتاأ�شي�س �لتقليد �ل�ش��شي�ل�جي 
�لأوروبي نظريا مع �شمان ح�ش�ل علماء �لجتماع على 
روح علمية منا�شبة. ثم يف �ملرحلة �لثانية ينتقل �مل�ؤلف 
وعلى  ل���»ب���ردي���«.  �ملفاهيمي  �لإط���ار  ق���ة  تف�شري  �إىل 
�ش�ء �خل�شائ�س �لتاريخية و�ملعرفية يف علم �لجتماع 
ي�����ش��خ ب����ردي���� دم����اء ج��دي��دة يف �ل��ع��ل���م �لج��ت��م��اع��ي��ة 
جديدة  وم�شف�فة  �لعل�م«  »علم  منه  جاعال  بامتياز، 
لالإن�شانية. و�أخرًي� يف �ملرحلة �لثالثة، يدر�س �ملقاومة 
�لنظرية و�ل�شيا�شية �لتي �أثارها با�شتمر�ر نهج ب�ردي� 
م�شادر  �إىل  ي�شتند  �لعمل  ف��اإن  عليه،  وب��ن��اء  �لعلمي. 
�أ�شلية  مقدمة  نف�شه  �ل�قت  يف  ويقرتح  من�ش�رة  غري 
تنازل  ب�ردي� وحتليال ل  لبيري  �لجتماعية  للنظرية 
ف��ي��ه ل��ت��ط���ي��ر �ل��ع��ل���م �لج��ت��م��اع��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة منذ 

�لثمانينيات �إىل حلظة رحيل بيري ب�ردي�.
�لجتماع  لعلم  �شة  �ملخ�شَّ �لكتب  �إح�شاء  ن�شتطيع  ل 
�لكّتاب،  م��ن  ح��اول��ت  �ل��ت��ي  تلك  �أو  ب���ردي���،  بيري  عند 
�لجتماع  علم  من  م�قفه  حتديد  متفاوتة،  ب��درج��ات 
�لأم�س  بني  عامة  �لجتماعية  �لعل�م  جم��ال  �إط��ار  يف 

ن��ظ��ًر� جلديته،  ك��ت��اب م���ارك ج����يل،  و�ل��ي���م. ي�شتحق 
نتائجه  ل�شتنباط  �ل��ق��ر�ءة  و�إع���ادة  و�ملتابعة  �لهتمام 
�أن  خ�ش��شا  حقيقية،  علمية  در��شته  �أن  كما  �ملهمة. 
»لب�ردي�  من�شف  كتاب  م�شروع  در��شته  يعترب  �مل�ؤلف 
تر�شيخه« )���س:9(.  �ل��ذي ح��اول  ون���ع علم �لجتماع 
ولربهنة جتريبية تدعم هذ� �لت�ش�ر، ي�شرع ج�يل يف 
»��شتدعاء �ملبادئ و�لقيم �لأ�شا�شية ملهنة علم �لجتماع« 
)�����س:22(، ل��درج��ة �أن ع��ن����ن »م��ن �أج��ل ب���ردي���« كان 
ميكن �أن يك�ن، ح�شب ت�شريح ج�يل، بعن��ن »من �أجل 

علم �لجتماع«.
ل�����ش��رح جن���اح ب��ي��ري ب���ردي��� و�ل��ب��ن��ي���ي��ة �ل��ب��ط���ل��ي��ة مع 
»ب��ع�����س �ل��ن��خ��ب �ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل��ف��رن�����ش��ي��ة« )��������س:18(، 
�ل��ف��ك��ري��ة« )�����س:25(  »�مل�����ش��ادر  ي��ب��د�أ ج����يل بتحليل 
من  �أف��ك��ار�  يعتربها  �ل��ت��ي  ب���ردي���.  �ش��شي�ل�جيا  يف 
بح�شب  د�ئما  تتهيكل  �لتي  �لحتمالت  حقل  منظ�ر 
نظام فكري، من �لأ�ش�ل �ملعرفية �ملرت�بطة، �لنظرية 
ب���ردي��� وم��ن حيث  ل��دى  �لأب��ح��اث  و�لعملية لربنامج 
ظروف ظه�رها �لجتماعية. وتبد�أ من م��قف ب�ردي� 
�أو �لذين  �إىل جنب  و�أولئك �لذين تعاون معهم، جنبا 
يف  ج��ذوره��ا  يتتبع  ث��م  معار�شة.  جبهات  �شده  خلق�� 
يقرتح  منهم.  ك��ل  ور�ء  تكمن  �لتي  و�ل��ع��اد�ت  �مل����ق��ف 
ج���يل يف »ف��ه��م ب���ردي���« وه��� )ع��ن����ن �جل���زء �لأول( 
�ل���ذي ع��رث عليه يف  ب���ردي��� �ل�شخم،  �أر���ش��ي��ف  در����ش��ة 
م�ؤ�ش�شات خا�شة �أو عم�مية، وقد مكنت �شعة �لطالع 
�ملعريف �مل�ؤلَف من �إجناز حتليل �شم�يل لق�شايا �لفكر 

�لثقايف و�لعلمي يف فرن�شا ولفرتة ما بعد �حلرب.

ظه�ره  ظ��روف  ��شتيعاب  على  ب�ردي�  فهم  يقت�شر  ل 
�أك��رث  و���ش��ن��ك���ن  ��شتقباله.  ع��ل��ى ظ���روف  �أي�����ش��ا  ول��ك��ن 
حت��ف��ًظ��ا ه��ن��ا م��ن بع�س �أج����ز�ء حتليل ج����يل، مب��ا يف 
�أو �ل��ع��امل« �ل���ذي ي���ؤدي  ذل��ك فر�شية »ب���ؤ���س �مل���ق��ف 
ب�شكل  ننده�س  ب���ردي���.  مفاهيم  يف  �لت�شكيك  لبع�س 
خا�س من حتليله لن�شخة من �لنظرة �لعامة للتحليل 
�لذ�تي �لذي �أ�شار �إليه كل�د دوبار. وبالنظر �إىل �أن هذه 
�ل�شروح ل�»�خلا�س« �لذي يعترب متظهر� مز�جيا. ومن 
ب�ردي�  على  و�ملتكررة  �ملنهجية  �لهج�مات  هنا، جاءت 
وجماعته نظر� خل��شهم يف حقل �أخالقي )�س:93(. 
على  ل�شببني  �إ�شكاليا  ي��ب��دو  �مل���ج��ز  ج���يل  حتليل  �إن 
�لأقل؛ �أوًل: �إذ� كانت مادة �لبحث جتريبية، فاإن �آثارها 
��شتخال�س  م��ن  �ل��ب��اح��ث  يتمكن  لكي  وه��زي��ل��ة  قليلة 
�ل�شتنتاج �لتايل: كان دوبار ي�شعر بالغرية. ولكن من 
�مل�ؤ�شف �أي�شا �أن ج�يل، �لذي ي�شيد يف كتابه مب��ش�عية 
علم �لجتماع، ي�شتعري حججه ب�شاأن هذه �لنقطة من 
�إنَّ هذه  �لق�ل  �أ�شا�شا. وميكن  �لنف�شي  �لتحليل  �شجل 
�لكتاب، حل�شن �حلظ،  �لقليلة يف  �لأف��ك��ار  و�ح��دة من 

�لتي ل يقنع فيها ج�يل قارئه.
ويف �جل����زء �ل��ث��اين -وه����� ب��ع��ن����ن »ن��ق��د ق�����ارئ«، وه��� 
�ل��ك��ت��اب،  عليه  يعتمد  �ل���ذي  �مل��ح���ر  نف�شه  �ل���ق��ت  يف 
�لتي  �ملناق�شة  عن  �لإج��اب��ة  يف  �ملتمثلة  �أ�ش�له  ويحدد 
�حلقل،  مفه�م  ب�ردي�:  مفاهيم  ح�ل  فابياين  قادها 
�لثقايف،  �مل���ال  ر�أ����س  �ل��رم��زي،  �مل���ال  ر�أ����س  �لهابيتي�س، 
ر�أ�س �ملال �لجتماعي، مفه�م �لإ�شرت�تيجية، �لتمييز، 
�لعنف �ل��رم��زي، �لن��ع��ك��ا���س، �إع����ادة �لإن���ت���اج، �لأه��ل��ي��ة، 

سعيد بوكرامي *
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وهنا يذكر ج�يل بالتك�ين و�لفكر، �لنظري و�لعملي، 
ب���ردي��� عامل  م��ن بيري  �ل���ذي يجعل  نف�شه  �ل���ق��ت  يف 
�لدقيق  �لعمل  من  ج���يل  �نطلق  وق��د  ر�ئ���د�.  �جتماع 
و�ملنهجي لفابياين �لذي ��شتنبطه ج�يل -من قر�ء�ته، 
وحت��ق��ي��ق��ات��ه. ي��رج��ع ج����يل يف ك��ت��اب��ه �إىل �لل��ت��ز�م��ات 
�ملتعلقة بالكائن بقدر ما تتعلق بالتقليد �ملنهجي �لذي 
ينا�شب مثل هذ� �مل�شروع. �إنَّ �لقائمة �لتي ت�جه �إليها 
�لكتاب و�لأعمال �لتي جتنبها فابياين بعناية مذهلة، 
و�أكرث من ذلك، �إذ� كان �أحد يرغب، كما جاء يف كتاب 
ومفاهيمه.  للرجل  دق��ي��ق  حتليل  �إج���ر�ء  يف  ف��اب��ي��اين، 
�لكفاية: ح�ل ب�ردي�، كما ح�ل  »لن نكررها مبا فيه 
�أي �شخ�س �آخر، ميكننا �أن نق�ل �أ�شياء كثرية، وميكننا 
�أن نلقي بع�س �ل�ش�ء...كل ما ه� مطل�ب ه� �مل�شي 
قدما بطريقة منهجية، جلمع، وترتيب وت�شنيف �أكرب 
قدر ممكن من �ل�شهاد�ت و�ملعل�مات« )�س:113-112(. 
هذه �لطريقة هي �لتي ت�شمح جل�يل باإبر�ز باأن ب�ردي� 
مل يكن بني�يا ول بط�لياً، وذلك ميكن ��شتعادته من 
لب�ردي�:  بالن�شبة  ذل��ك،  على  ع��الوة  مفاهيمه.  �أ�شل 
فاحلقل ه� ثمرة جتريد لل��قع، و�أد�ة لنمذجة �لعامل، 
وحتى م�شاألة �ختفائه فهي خرقاء؛ فالطبيعية لي�شت 
دمج  �إىل  ت�شري  ولكنها  �لجتماعية،  للتن�شئة  م��ر�دًف��ا 
�أمناط �لتفكري و�لعمل وو�شعها م��شع �لتنفيذ، هذه 
�إل نتيجة ل�شلطات حمددة.  �لأمن��اط ل ميكن فهمها 
ومناق�شة  متكاملة  �جتماعية  نظرية  �إىل  ولل��ش�ل 
جادة ملا ي�شمى �نت�شار� �شامال ملفه�م ر�أ�س �ملال يتطلب 
وعلى  �لق�شية.  ه��ذه  ح���ل  �ملنجزة  بالبح�ث  �لت�شلح 
���ش���ء ع��م��ل ج����يل، م��ن �ل�������ش��ح �أن �ل��ن��ظ��ري��ة لي�شت 
ممار�شات  م��ع  ج��ديل  ب�شكل  تعمل  ك��ان��ت  �إذ�  منطقية 
�ل��ب��ح��ث. وه��ن��ا ي���ربز �جل���ان���ب �ل��ت��ج��ري��ب��ي ���ش��د ق���ارئ 
ف��اب��ي��اين ل��ي��ج��ع��ل ف��ح�����س �حل��ق��ائ��ق، وع��ل��م �لج��ت��م��اع 
كله �ل���ذي يلتزم ب��ه ج���يل ي��ق���م ب��اإج��ر�ء »ن��ق��د �لعقل 
بفهم  ي�شمح  �لعلم  ه��ذ�  ب��اأن  ��ر�  ُم��ذكِّ �ل�شك�ل�شتيكي«، 
�ملهنية  »�لأيدي�ل�جية  �أن  �إىل  ينبه  وبذلك  �لظ��هر؛ 

للمثقفني« ممن�عة على �لفال�شفة.
�ملعريف  �ل��شع  لدر��شة  �لأخ��ري  �جل��زَء  �مل�ؤلف  �س  خ�شَّ
ل��ع��ل��م �لج���ت���م���اع، وم���ن ذل���ك »�ل��ط��م���ح �لج��ت��م��اع��ي« 
لك�شف  خ�شي�شا  كر�شه  �ل��ذي  �لثالث(  �جل��زء  )عن��ن 
م�شروع  وت��ك��ر�ر�  م���ر�ر�  �تهمت  �ل��ت��ي  �لأ���ش��ب��اب  بع�س 
ب�ردي� �ل�ش��شي�ل�جي بالختز�لية. وهنا ي�شعى ج�يل 
لل�شر�ع  كحقل  �لجتماعية  بالعل�م  لالإم�شاك  جاهد� 
بني �لتاريخ و�لفل�شفة وعلم �لجتماع. يف هذ� �ملجال، 
م��ش�عيني  حليفني  و�لتاريخ  �لفل�شفة  �مل�ؤلف  يعترب 

يف �ملجال �لثقايف، لكنهما يتعار�شان مع علم �لجتماع، 
�لذي ه� �أقل حرية و�أكرث �نتقاد� للنظام �لجتماعي. 
�إن����ه �ل���ق���ادر ع��ل��ى ����ش��ت��ي��ع��اب وت��ف�����ش��ري ����ش���روط ب��ن��ائ��ه. 
ل��ل��ج��دل، يق�دنا  �مل��ث��رية  �مل��ن��ط��ق��ة  �إىل ه���ذه  و����ش��ت��ن��اد� 
ج�يل �إىل ت�شليط �ل�ش�ء مبهارة على بع�س تناق�شات 
»مهنة  ف��اإن  لفابياين،  بالن�شبة  خا�شة  �ملعريف.  �لنظام 
دورك��ه��امي �حلا�شر  ب���روح  �لج��ت��م��اع« مطب�عة  ع��امل 
با�شتمر�ر. و�أخري�، يناق�س ج�يل غائيات علم �لجتماع 
ويعتربها يف منتهى �لأيدي�ل�جية؛ وبالتايل فنتائجها 
��ا، وه���ي ت��ن��ت��م��ي يف �ل��غ��ال��ب �إىل '  ت��ك���ن ف��ق��رية ع��ل��م��يًّ
�لتي ميار�شها  �لعل�م �لجتماعية« )���س:281(  فل�شفة 
يبحث عن  �ل��ذي  كار�شينتي،  برون�  كل من  �لفال�شفة 

مركز مهيمن، لكنه يخفق يف حتقيق ذلك.
ولأنَّ ج�يل يجعل من كتاب فابياين عن ب�ردي� مر�آة 
�لعتبار  بعني  ي��اأخ��ذ  ف��اإن��ه  و�لنتائج،  لالأفكار  عاك�شة 
�شمحت  �لتي  و�مل�ؤ�ش�شية  �ملعرفية  �لنظرية،  �ملحدد�ت 
ل��ك��ت��اب ف��اب��ي��اين �أن ي��ج��د ����ش��ت��ق��ب��ال ج��ي��د� م��ن ط��رف 
على  برهن  كما  �لفرن�شية«،  �لثقافية  �لنخب  »بع�س 
دفعت  �لتي  لالأ�شباب  در��شته  وقد مكنت  ج���يل.  ذلك 
و�مل�شايقات،  بالنقد  ب���ردي���  ��شتهد�ف  �إىل  �لباحثني 
و�شرييل  وب��رن��ار له��ري  ب�لتان�شكي،  ل���ك  ط��رف  م��ن 
مي��ي���، ب����اول ف���ي���اي���ن... وغ���ريه���م ك��ث��ري. ورغ����م متيز 
باجلدية،  ومناق�شاتهم  در��شاتهم  يف  �لباحثني  ه���ؤلء 
لهجة  حمل�ها  ب���ردي���  لفكر  م��جهتهم  يف  �أن��ه��م  �إل 
�أن عامِل  �لأح��ي��ان. ويعترب ج���يل  هد�مة يف كثري من 
�لجتماع �ملاهر يف �لتفكيك �لدقيق لبيري ب�ردي� مثل 
�أحياًنا  فابياين، لن مينعه �شخطه من بع�س �لزمالء 

من �لعرت��س �مل��ش�عي على �نتقاد�تهم. وهنا ي�شرح 
�مل�ؤلف و�إن كان ب�شكل حمت�شم: بالن�شبة لب�ردي�، كما 
يق�ل، ما مييزه ه� »جانبه« �مللتزم ، وظه�ره ببيانات 

للر�أي �لعام  )312(.
ب��اأن��ه مت�شايق يف كثري من  ي�شعر  ج���يل  ك��ت��اب  ق���ارئ 
�لأحيان لأنه يخ��س بالفعل نقا�شا فكريا مت�تر� بني 
ولكن  �لط�عي.  �لنقد  �إىل  و�مليل  �لتمثيل  �أخالقيات 
مع ذلك، يبقى �لكتاب حقيقة حتليال �شادقا، ودقيقا، 
وم��ن��ت��ظ��م��ا، ت��دع��م��ه ت��ر���ش��ان��ة م���ن �مل��الح��ظ��ات �مل��ث��رية 
لالإعجاب. كتاب »من �أجل ب�ردي�« لي�س مقنعا فقط، 
�لر�شني  �لج��ت��م��اع  لعلم  خ��ا���س  ب�شكل  مفيد  ول��ك��ن��ه 
و�ملهينة  �ملهيمنة  �لجتماعية  �لظ��هر  مع  و�ملتفاعل 
متعددة  در����ش��ات  ج���يل  كتاب  ي�شتحق  لهذ�  لالإن�شان. 
بب�ردي�  �لكبري  فالهتمام  بكثري:  ذل��ك  من  �أك��رث  بل 
ي�شتهدف �ل�ش�ؤ�ل ب�شكل غري مبا�شر للقارئ عن معنى 
�ل��ب���ردي���ي  �ل�شي��شي�ل�جي  �لأر���ش��ي��ف  ه��ذ�  �مل���ري�ث، 
ي�����ش��اوم. ومن  ي��ه��ادن ول  �ل��ذي خلفه ع��امل �جتماع ل 
�ل���شح �أن �لقارئ �شينزعج من ح�ش�ر عدد كبري من 
�لنتقاد�ت و�لعرت��شات لدى جمم�عة من �لباحثني 
�أن  بها  ي�شتبه  �ل��ت��ي  �مل��ع��ار���ش��ة  ب���ردي���،  در����ش��ات  على 
م��قع  ط��رف  من  مكر�شة  �يدي�ل�جية  م��قف  تك�ن 
معار�شة مل��قف ب�ردي� وتاأثريها �لثقايف. ويف �ل�شياق 
عينه ي�شري ج�يل �أي�شا �إىل �أن فابياين قد �أدرك �لأمر 
و�شعية  �تخذ  ب���ردي���  �أن  ل���  �لع��ت��ب��ار:  بعني  وو�شعه 
وم�قفا جماعيا، و�بتعد عن �نتقاد �لنظريات �لكربى 
�نبثقت نظرياته  �أن كتاباته  �ملهيمنة، ثم ل�  و�لأنظمة 
من �إطار م�ؤ�ش�شي مهادن ومتكّيف مع �لنظام �ل�شائد ملا 

ت�جهت �إليه كل هذه �لنتقاد�ت.
كتاب ج�يل يقتحم كل ما يك�شف عن ذلك، لأنه يحدد 
ز�د  ما  لكن  ومنا�شريه،  معار�شيه  بني  ب�ردي�  م�قع 
حتليل ج�يل عمقا وثر�ء ما �عتمد عليه من �أفكار لعلماء 
�جتماع عا�شرو� ب�ردي� وو�كب�� منجزه ون�شاطه، مما 
مكن �مل�ؤلف من عقد مقارنات و��شتخال�س ��شتنتاجات 

تهم تط�ير �لعل�م �لجتماعية �لفرن�شية و�لعاملية.
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»عن اللياقة السياسية«
لخربن باكر  وخيرت يان خيلينج

اللياقة السياسية أو اللياقة األدبية في الخطاب السياسي مفهوٌم داّل على تجنب اللغة أو السلوكيات اللغوية التي يمكن اعتبارها مسيئة أو تمييزية ضد 
شة والسيما األقليات. ويشيع استعمال المفهوم في سياق النقاش حول قضايا تتسم عادة، بالحساسية  بعض الفئات المصنفة على أنها محرومة أو مهمَّ
كاإلسالم، والهجرة، وعبودية الماضي، و"Zwarte Piet" المساعد األسود للقديس سنتركالس في مهرجان Sinterklaas الذي يتم االحتفال به سنويًا، 
في كل من هولندا وبلجيكا، وفي بعض المستعمرات الهولندية السابقة. في هذا السياق المتصل بالمفاهيم اإلشكالية المثيرة للجدل يأتي كتاب "عن 
اللياقة السياسية" للهولنديَّين: خربن باكر"أستاذ الفلسفة بجامعة الهاي للعلوم التطبيقية والباحث في مجال األخالقيات والسالم" وخيرت يان خيلينغ 
"الباحث في الموسوعة القانونية بجامعة ليدن"، مقترحًا مقاربة تأملية حول هذه الظاهرة التي يبدو أنها تؤكد نفسها بشكل متزايد حاليًا، فيعرضان 
مفهومها فلسفيًا وتاريخيًا، ويتعمقان في مناقشة القضايا الحالية ذات الصلة، في أوروبا وأمريكا عامة، وهولندا خاصة. ويؤسس الباحثان مقاربتهما على 
أفكار الفيلسوفة األلمانية حنا أرندت في سياق الخلفية األخالقية لتطور المفهوم، ويَريان أن اللياقة السياسية -  باألحرى الصواب السياسي - ليست بريئة، 

فهي تهدد حرية التعبير، وتؤدي إلى الرقابة الذاتية، وقد تعرض السلم االجتماعي للخطر. 

يتاألف �لكتاب من �شتة ف�ش�ل رئي�شة، م�شب�قة بتقدمي 
كتبه �ل�شيا�شي و�لربملاين �له�لندي �ل�شابق ب�ري�س فان 
دير هام، ومتب�عة بكلمة ختامية للمحامي و�لفيل�ش�ف 
كليت�ر.  ب���ل  ليدن  بجامعة  �لقان�ن  و�أ�شتاذ  �له�لندي 
�للياقة  معنى  ي�شيء  مدخاًل  �لأول  �لف�شُل  ُجعل   وق��د 
�ل�شيا�شية، من حيث ه� مفه�م مثري للجدل، يف �ل��قع 
نظر  ي��ب��دو يف  وك��ي��ف  �لإن��رتن��ت،  �شبكة  وع��ل��ى  �ل�شيا�شي 
�ل��ث��اين م���د�ر�ً  ك��ان �لف�شل  م���ؤي��دي��ه وم��ع��ار���ش��ي��ه. فيما 
�ل�شيا�شية  �للياقة  ل�شي�ع  �خل�شبة  �لبيئة  �إىل  للنظر 
م��ش�ع  ول�شيما  و�لأم��ري��ك��ي،  �لأوروب����ي  �ل��شطني  يف 
على  �لثالث  �لف�شل  يف  �ل�ش�ُء  و�ُشلِّط  �له�ية.  �شيا�شة 
�ل�شيا�شية  �للياقة  �شتح��ذ  كيفية  مثارها  هناك  �شجة 
�ل�شيا�شية، من خالل  �لعل�م  يف  �له�لندي،  �جلدل  على 
ح�ل  و�لنقا�س  �ل�شعب�ي«،  و»�ل�ش��ب  �مل�شاكل،  »ت�شمية« 

�لإ�شالم وم�شاره، و�لتن�ع و�جلن�س. 
���َف بالف�شيحة  ُو����شِ �ل���ر�ب���ع ع��ل��ى م��ا  �ل��ف�����ش��ل  ������َز يف  وُركِّ
�لأخالقية للياقة �ل�شيا�شية، من زو�يا �ل�شدق و�لنز�هة 
�ل��ر�أي، و�لف�شيلة و�لأخ��الق،  �لتعبري عن  و�لقدرة على 
و�ل��ت��ن��اف�����س ب��ني �خل��ط��اب��ة �ل��ف��ارغ��ة و�حل��ق��ي��ق��ة �لعليا، 
�مل��ف��ت���ح،  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �ل�شيا�شية  و�ل��ل��ي��اق��ة  و�مل�����ش��د�ق��ي��ة 
�لف�شُل �خلام�س  �َس  �لتفكري �حلر. وُخ�شِّ �إىل  و�حلاجة 
تكيف  حيث  من  �ل�شيا�شية،  للياقة  �لجتماعية  ل��الآث��ار 
جمم�عة  يف  �ل�شائدة  و�لآر�ء  �ل��ع��ام  �ل�شل�ك  م��ع  �ل���ذ�ت 
ل��ه  من �شغ�ط، يف  تتعر�س  وم��ا  معينة بهدف قب�لها، 
�أو رهاب �لإ�شالم  �شياق �خل�ف من �لتهام بالعن�شرية، 
�ل��ت��ط��رف  �أو  �ل��ع��ل��م��ي��ة،  �أو �حل��ري��ة  »�لإ���ش��الم���ف���ب��ي��ا«، 
�ل��ث��ق��اف��ة  �ل���ذ�ت���ي���ة يف ث��الث��ي��ة  �ل���رق���اب���ة  �أو  و�لإره���������اب، 

�مل���ؤل��ف��ان يف ه��ذ� �لن�شق  و�جل��رمي��ة و�ل��ع��ن��ف. ومل يغفل 
للت�شامح  �أث����ر�ً  ب��اع��ت��ب��اره  �ليمني  �إىل  �لن��ح��ر�ف  �أي�����ش��اً 
�ل���دوّي   =( تدريجي  ��شتقطاب  م��ن  يتم  وم��ا  �لق�شري، 
�لأجانب  رهاب  تغذية  وكيف متت  �لأملانية(،  ك�ل�نيا  يف 
�أما  �ملنحازة.  �لإع��الم  و�شائل  دور  عن  ف�شاًل  بال�شمت، 
�لف�شل �ل�شاد�س ��خلتامي فه� خال�شة نتائج ما ت��شل 
�إل��ي��ه �ل��ب��اح��ث��ان، م��رف��ق��ة ب��ع��دد م��ن �ل��ت������ش��ي��ات �مل��ح��ددة 
�ل�شيا�شي بطريقة  �ل�ش��ب  �لرغبة يف  للتعامل مع هذه 
�للياقة  ح���ل  ق�شايا  �أي�شاً  �لف�شل  ويت�شمن  مفت�حة، 
�ل�شيا�شية �أ�ش�شا �لنظر �إليها على �أفكار حنا �أرندت ح�ل 
جانب  �إىل  �ل�شيا�شي،  �لأد�ء  وحت�شني  �لليرب�لية  �لقيم 

تقدمي حافز للتغيري �لجتماعي. 
    ي�شَخ�س مفه�م �للياقة �ل�شيا�شية يف �ملناق�شات �لعامة 
بني �لنخب �ل�شيا�شية و�مل��طن �لغا�شب �لذي قد يك�ن 
على �ش��ب �شيا�شي يف �لعديد من �مل��ش�عات �حل�شا�شة. 
من  للباحَثني،  وف��ق��اً  بالفعل؟  �مل��ف��ه���م  يعني  م���اذ�  لكن 
�أف�شل.  ب�شكل  �ل�شيا�شية  �للياقة  طبيعة  فهم  �ل�شروري 
ذلك �أن �ملعنى يتم حتريكه من خالل ق�شايا �لي�م، ولكن 
�أو���ش��ع،  ومنظ�ر  �أف�شل  ب�شكل  �لظاهرة  ه��ذه  ُفهمت  �إذ� 
فيمكن حتديد ما �إذ� كانت �للياقة �ل�شيا�شية متثل خطر�ً، 
بالفعل، على �لتفكري �حلر. ففي ما يتعلق بق�شايا مثل 
�ملتعدد �لثقافات و�لت�تر�ت  �لتطرف و�لهجرة و�ملجتمع 
�لأح��ي��ان  بع�س  يف  �جل��ام��ع��ات  ط��الب  ف���اإن  �لجتماعية، 
يجدون �شع�بة يف �لتعبري عن �أنف�شهم �شمن جمم�عة 
�إىل  �ل��ذي��ن ينتم�ن  �ل��ط��الب  ك��ب��رية. وه��ذ� ينطبق على 
ا على �لطالب �لذين هم على  �أقليات عرقية، ولكن �أي�شً
مع  يتعامل�ن  لأنهم  �لأخ���رية  �حلالة  يف  �ل��شط.  ميني 

�مل�ؤ�ش�شات  يف  مهيمنة  وتقدمية  وعلمانية  بي�شاء  رو�ي��ة 
�إذ�  ما  �إثبات  �أي�شاً،  �ل�شعب،  من  �أن��ه  ويبدو  �لتعليمية. 
كان �ملعلم�ن ي�شعرون باحلرية يف �لتعبري عن �آر�ئهم. �إن 

هناك خطاأً ما.
�ل�شيا�شي«  »�ل�ش��ب  كان  �ملا�شي  �لقرن  ت�شعينيات  يف     
معادًل خل�ف �مل�ش�ؤولني من �إحلاق �لأذى بالأقليات، �إل 
و»�شيا�شات  �ملتفجرة  �لتقدمية  �لأخ��الق  ب�شبب  �لآن  �أنه 
�له�ية« �لتي �نتقلت من �أمريكا فقد حت�لت ه�لند� من 
فيه  يبدو  ج���ٍّ  �إىل  لل�شلط�ية  مناه�شة  تقدمية  ثقافة 
�أرن��دت - وه�  �ل�شيا�شي، - حد و�شف حنا  تقلُّ�س �لفكر 
يعك�س تفكري �ملرء يف وجهات �لنظر �لأخرى، و»�لعقلية 
�مل������ش��ع��ة«، و�ل��ك��ث��ري م��ن �مل�����ش��ارك��ة �مل��ن��ظ���ري��ة، وب��ال��ت��ايل 

�ل��ش�ل �إىل حكم مدرو�س جيد�ً.
   وم���ن ج��ه��ة �أخ����رى ف����اإن ل��الإن��رتن��ت ت���اأث���ري�ً ك��ب��ري�ً يف 
�ملجتمع، �إذ يِعد بالكثري من �حلرية، و»�إمكانات �شيا�شية 
جمانية كبرية«، لكن،على �لعك�س، ففي �ملمار�شة �لعملية 
ه��ن��اك �مل���زي���د م���ن �ل�����ش��ي��ط��رة �ل�����ش��ل���ك��ي��ة، ف��ق��د �أ���ش��ب��ح 
و�دي  يف  �لر�أ�شمالية  �ل�شركات  ذوي  �أي��دي  يف  �لإن��رتن��ت 
�ل�شيليك�ن ب�شكل متز�يد، و ُهم يريدون بقاء �شيطرتهم 
على �ملحت�ى؛ لأنهم ل يريدون �أن يك�ن�� م�ش�ؤولني عن 
�ملعل�مات غري �ل�شحيحة �أو �لتحري�س على �لكر�هية �أو 
�نت�شار �لدعاية �لإرهابية. �إل �إن �لتعددية �ملطلقة لالآر�ء 
لي�س  ولكن  �لإنرتنت قد حتققت،  �شبكة  �ل�شيا�شية على 

بعد مبا يت��فق مع »عقلية �أرندت �مل��شعة«.
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي بتغيري وج��ه��ات نظر  �ل�����ش����ب      وي��رت��ب��ط 
مرتبط  �ل�شيا�شي  �ل�ش��ب  مع  ه�لند�  فتاريخ  �لقيمة، 
و�لتعددية  �لت�شامح  ح�ل  ن�شاأت  تقدمية،  باأيدي�ل�جية 
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�ل��شع  �ملثال، حمدد يف  �لثقافية، فالإ�شالم، على �شبيل 
�للغة  حظر  �إىل  �ملناق�شات  تهدف  ما  وغالباً  �له�لندي. 
يف  ف��ج���ة  يخلق  م��ا  �ل��ث��ق��ايف،  �لتعبري  �أ���ش��ك��ال  �أو  �مل�شيئة 
�لنقا�س ح�ل �لإ�شالم يف �لطريقة �لتي يفكر بها �لنا�س 
�شيا�شة  وت����ؤدي  �ملجتمع،  يف  تفكريهم  وطريقة  جتاهه، 
�له�ية، على �لطريقة �لأمريكية، �إىل �شد�م �أيدي�ل�جي 
بني حركة �لعد�لة �لجتماعية �لتي تريد �لتخل�س من 
�لتي  �ملتطابقة  و�ل�شتجابة  �لغربية،  �لأ�شلية  �خلطيئة 

تختار م�شاًر� حمافًظا جديًد�. 
�ل�ش��بية(  )�أو  �ل�شيا�شية  �للياقة  ع��ن  �حل��دي��ث  �إن     
َث��مَّ ل ميكن حتديده مب��ش�عية.  لي�س حم��اي��ًد�، وم��ن 
�لتمييز  وينبغي  �لتحديد،  فاإن هناك مبد�أين ي�شبطان 
بينهما: �لأول: �ل�ش��ب �ل�شيا�شي �لعقائدي �لذي يعني 
�أي  قناعة مقد�شة.  �أخالقيا وفق  �ملجتمع  �إر�دة ت�شحيح 
�أن �ملعنى �لعقائدي ل يقبل �مل�شاومة، فعلى �شبيل �ملثال، 
خاطئة.  لأنها  �ل�شتعمارية  �لتعبري�ت  مُتحى  �أن  يجب 
�إن�شاء حمرمات  �إىل  �ملفه�م  ي�شري  �لأم���ر،  يف مثل هذه 
�إن�����ش��ائ��ه��ا، جلعل  �إىل  �أح���ي���ان���اً،  �أو �ل����ش���ط���ر�ر،  ج���دي���دة، 
فه��ل�ش��ب  �لآخ���ر  �مل��ب��د�أ  �أم��ا  معن�ياً.  �أف�شل  �ملجتمع 
�لقطيع،  و�شل�ك  باخل�ف  �ملحف�ف  �ملطابق،  �ل�شيا�شي 
ح�شا�س.  وت��ٍر  مل�س  ي��ري��دون  ل  لأنهم  يتاأقلم�ن  فالنا�س 

وهذ� �شائع للغاية ولكن ي�شعب قيا�شه.
على  �ل�شيا�شية  �للياقة  م��ع  �جلماعية  �مل�شالح  وت��ك���ن 
�مل���ح���ك، وف���ًق���ا ل��ل��ب��اح��َث��ني، ف��ال��ه��دف م��ن��ه��ا ه���� �إ���ش��ك��ات 
�ل�������ر�أي »�خل�����اط�����ئ«. �إن���ه���ا يف �لأ����ش���ا����س �أي��دي���ل���ج��ي��ة 
�أع��������د�ء و���ش��ح��اي��ا.  �إىل  �ل����ع����امل   و�أخ����الق����ي����ة، وت��ق�����ش��م 
�ل��ه��دف منه ه�  ي��ك���ن  �ل��ت��ز�م��اً  �أ�شكالها  �أح���د  وت��ب��دو يف 
و�إ�شكات  �ل�شائد،  �لعتقاد  م��ع  �لنقدي(  )غ��ري  �لتكيف 
�لر�أي �خلاطئ، وتك�ن �للغة و�شيلته �ملثلى �إذ يق�ل �لنا�س 

ما يجب �أن يق�ل�ه، بدًل من �إبد�ء �آر�ئهم كما هي.  
ويرى �لباحثان �أن �خلجل و�ل�شع�ر بالذنب، يف ما يتعلق 
�أر�����س خ�شبة ملقاومة  �ل��ب��ي�����ش��اء، ه���  �ل��غ��رب��ي��ة  ب��ال��ه���ي��ة 
�لتقدمية  �لأخ�����الق  ع���ن  ف�����ش��اًل  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي،  �ل�����ش����ب 
�لبعيدة �ملدى للم�ؤ�ش�شة �ل�شيا�شية يف ما يتعلق ب� »ق�شية 
�لتعددية �لثقافية«. وحتت تاأثري �شيا�شات �له�ية، ي�شري 
معينة  ج����ن��ب  �إىل  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل  �ل�شيا�شي  �ل�����ش����ب 
�أو �لثقافية نف�شه.  ي�شكل فيها عدم �مل�شاو�ة �لجتماعية 
ويقتب�س �لباحثان من مقال �لفيل�ش�ف �لفرن�شي با�شكال 
بروكرن»طغيان �لت�بة، مقال عن �ملا�ش��شية �لأوروبية«: 
�ملثقفني،  �لعديد م��ن  �لأ���ش����أ«، وه��� ر�شالة  »�ل��غ��رب ه��� 
ت��ع��ب��ري�ً ع��ن ك��ر�ه��ي��ة ذ�ت��ي��ة ذ�ت �شفة ن��ف��اق��ي��ة. وي��ري��ان 
منا�شبة  غري  �ل����ح��دة  �لك�نية  �حلقيقة  فكرة  �أن  �أي�شاً 
لال�شتخد�م يف �ل�شيا�شة، فاحلقائق �لأبدية غري �لقابلة 
للتغيري لي�شت م�ج�دة يف �ملجال �لعام. وميكن �أن ي�ؤدي 

�حتكار �حلقيقة �ل��قعية �إىل قر�ءة »��شتبد�دية« لل�قائع، 
لكن �لقب�ل )غري �لناقد( باحلقائق �مل�ؤكدة بالفعل �أمر 
ا، وير�شح تده�ر�ً �شيا�شياً، كما حدث يف زمن  خطري �أي�شً
�لنازية، فالأفكار بحد ذ�تها لي�شت خطرة، و�إمنا �لقدرة 
يبدون  فاإنهم  لذلك  ونتيجة  للنا�س،  �ل�شعيفة  �لذهنية 
�لآر�ء  يحلل�ن  ول  �لأف��ك��ار  لهذه  ج��ًد�  �شعيفة  مقاومة 

�لتعددية �جتماعًيا. 
ل�شيء  وج���د  ل  �أن  مبالحظة  �لكتاب  �لباحثان  ويختتم 
�أكرث �أهمية من �لتفكري �لفردي: �لتفكري �حلر باعتباره 
لي�شت  �لتعبري  فحرية  �أخالقياً،  م�شتقيم  لعامل  �شرطاً 
ترخي�شاً للفرد ليق�ل �أي �شيء ي�شتلزم م�ش�ؤولية. لكنهما 
�أو  �ل�شليم  ل��ل��ذوق  كحماية  �لأج��ان��ب  كر�هية  يعار�شان 
حلماية �ملثالية �ل�شاحلة �شد �لأ�شخا�س غري �ملعق�لني، 
�أ�شكال  �ملطلقة، فكل  �لأكادميية  ويجادلن ح�ل �حلرية 
�لرقابة )�لذ�تية( يف و�شائل �لإعالم غري مرغ�بة ويجب 
�حلقائق  من  �ملحرمات  جعل  ع��دم  على  �حلر�س  ت�ّخي 
يقت�شي  �ل��ذي  �لأم��ر  �ملتغرية،  �ملطلقة وغري  �لأخالقية 
�أخالقاً ذ�ت مز�يا ن�عية معززة ثقافًيا. وما يزيد �لأمر 
تعقيًد� ه� حقيقة �أن �لتعامل هنا مع مفه�م متغري، فما 
ق��د ل يك�ن كذلك غ���د�ً، وم��ا كان  �ل��ي���م  �أن يقال  ميكن 
م�شيئاً بالأم�س ميكن �أن يك�ن لغة �شائعة ومقب�لة غد�ً.

�لكتاب مبجمله �شيحة عالية يطلقها خربن باكر وخريت 
�أي  من  �أك��رث  �ملفت�ح  �حل��ر  جمتمعهما  ملر�قبة  خيلينغ؛ 
للرقابة،  وقت م�شى. وه� جمتمع ل ي�جد فيه جمال 
�لتفكري  �أ�شا�شي يف  و�ج��ب  عاتق �جلميع  يقع على  حيث 
��ا حم��اول��ة  �ل��ن��اق��د، وح��ي��ث ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل �شخ�س �أي�����شً
�لنظر �إىل �مل��ش�ع من وجهة نظر خمتلفة، وحيث يجب 
وحيث  ودوره���ا،  مكانها  �أو�جل��ام��ع��ة  �ل�شيا�شة  تعرف  �أن 
�لتنكر �ملحرتم �شيئاً خمتلفاً متاماً، وحيث ينبغي  يك�ن 

ج �ملحرمات �لجتماعية باعتبارها حقائق مطلقة.  �أل ُتروَّ
لكن �أل يرتكب �لباحثان �خلطاأ نف�شه �إذ يعّد�ن �ل�ش��ب 
عندما  نف�شها  �لأخ���ط���اء  يف  ف��ي��ق��َع��ا  خ���ط���ر�ً،  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي 
ينتقد�ن �خلطاأ �ل�شيا�شي؟ �مل�شاألة جدلية، ويف جدليتها 
�أ�شا�شاً. لكن هل كل نقا�س  �ملثارة للجدل  تتجلى �لأفكار 
�أخالقي تعبرٌي عن �ل�ش��ب �ل�شيا�شي؟ و�إن تكن �للياقة 
�ل�شيا�شية هي �لد�ء ومن�ذج تر�مب �ل�شيا�شي ه� �لبل�شم، 
�أ مل  �لأ�ش��أ.  بال�شرورة، عما ه�  ي�شَخ�س،  ت�شاوؤل  فثمة 
ع�شر  �حل��ادي  بعد  �لآن،  �أ���ش����أ  �ل�شيا�شية  �للياقة  ت�شبح 
�لجتماع  وعامل  �ل�شيا�شي  و�غتيال  �شبتمرب)2001(  من 
للهجرة  �للدود  �لعدو   2002(( ف�رت�ين  بيم  �له�لندي 
�لذي  ثقافتنا«،  �أ�شلمة  »�شد  كتاب  م�ؤلف  ه�لند�،  �إىل 
كان يعد  من �أبرز �ل�شيا�شيني �ل�شعب�يني �ليمينيني؟ �أل 
عن  �لآن  �لأ�شياء  �أب�شع  ق�ل   - برت�مب  تيّمناً   - ميكنك 
�لأ�شرت�يل  يَر  َو مل  �أ  �ل�ش�د؟   �أو  �لالجئني  �أو  �مل�شلمني 
منفذ مذبحة �مل�شجَدين يف ني�زيالند� )مار�س2019( يف 
تر�مب رمز�ً له�ية �لبي�س، ولي�س جمرد زعيم �شيا�شي؟ 
يف جدلية �ملفه�م هنا ميكن فهم ما ت��شف به »�للياقة 
�ل�شيا�شي  �لنفاق  قبيل  من  منتقديها  ل��دى  �ل�شيا�شية« 
و�ل��ش�لية،  و�لن��ت��ه��ازي��ة  �لدمياغ�جية  ي��ج��اور  �ل���ذي 
�لفيل�ش�فة  بح�شب   - بال�شم�لية  و�شفه  فهم  كما ميكن 
كما  �لثقافية  �ملارك�شية  �أو   - كري�شتيفا  ج�ليا  �لبني�ية 
للقيم  مارك�شي  تق�ي�س  باأنها  �ملحافظني  بع�س  ي��رى 
�إىل  ي�شتدعي  �ملعار�شة  ملعاقبة  ن��ظ��ام  �أن��ه��ا  �أو  �لغربية، 
و�ملفكر  لل�شيا�شي  وف��ق��اً   - �لتفتي�س  حم��اك��م  �ل���ذ�ك���رة 
�لغرب«-  »م���ت  كتاب  م�ؤلف  ب�كانن  باتريك  �لأمريكي 
يقدم�ن  �ل�شيا�شية،  �للياقة  م��ع  �ت�شاقاً  فال�شيا�شي�ن، 
خطاباً ل يعرب عن حقيقة ت�جهاتهم �لفكرية، وينتق�ن 
�ل��ر�أي  م��ع  تتما�شى  فائقة،  بعناية  وكلماتهم  عبار�تهم 
عك�شه  �أو  �ل����ق��ع،  يف  يعتقدونه  ل  م��ا  وي��ق���ل���ن  �ل��ع��ام، 
�أح��ي��ان��اً. ل��ك��ن، ب��اخ��ت�����ش��ار، ه���ذ� ك��ت��اب ل��ك��ل م��ن ي��ري��د �أن 
يفهم �لأجند�ت �لأ�شا�شية و�خلطرية، وه� ب�شكل خا�س 

لأولئك �لذين يدع�ن �إىل مزيد من �للياقة �ل�شيا�شية.
-----------------------------------------------

الكتاب: عن اللياقة السياسية
المؤلفان: خربن باكر و خيرت يان خيلينج

لغة الكتاب: الهولندية
دار النشر: َبوم، أمستردام

سنة النشر: 2018
عدد الصفحات: 276 صفحة

* باحث زائر في معهد هيغنز
للتاريخ الهولندي



رجب 1440هـ - مارس 2019م

14

»سيناريوهات في الساحة اإلسرائيلية الفلسطينية«
ألودى ديكل وكوبى ميخال

المحتملة"  واالستجابات  الممكنة  اإلستراتيجية  التحديات  الفلسطينية:  اإلسرائيلية  الساحة  في  البحث  "سيناريوهات  كتاب  يأِتي 
إحراز  أال وهو عدم  السياسي،  الجمود  اإلسرائيلي-الفلسطيني، في سياق  الصراع  ُمحتملة في ساحة  لفحص ستة سيناريوهات 
تقدم في العملية السياسية نحو تسوية الدولتين، واآلثار والتهديدات والتحديات اإلستراتيجية؛ انطالقا من هذه السيناريوهات 
إلسرائيل؛ في محاولة لتقييم اآلثار والتحديات الُمحتملة التي يفرضها كلُّ سيناريو على التنفيذ المستقبلي للحل السياسي بين 

إسرائيل والفلسطينيين.

�لنح�  على  �أه��د�ف؛  ثالثة  �لدر��شة  هذه  ن  تت�شمَّ
�لتايل:

�لإ�شرت�تيجية  �لتحديات  1- ر�شم خر�ئط وحتليل 
وتناول  �لفل�شطيني،  �ل�شر�ع  �شاحة  يف  لإ�شر�ئيل 
بني  �مل����ج��ه��ة  ُت�شكل  حمتملة  ���ش��ي��ن��اري���ه��ات  �شتة 
يف  �ملحتملة  �لأ�شا�شية  و�لأو���ش��اع  لإ�شر�ئيل  بد�ئل 
�لإقليمية  �ل�شاحتني  وعلى  �لفل�شطينية  �ل�شاحة 

و�لدولية.
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة-�لأم��ن��ي��ة  �ل����ش���ت���ج���اب���ات  ف��ح�����س   -2

�لإ�شر�ئيلية لل�شيناري�هات و�آثارها.
معها  �لتعامل  وط��رق  �لتحديات  �أهمية  عر�س   -3

ح�ل جدوى حتقيق حل �لدولتني.
���ت ف��ي��ه��ا �شياغة  ��ن �مل�����ش��روع ِع����دة ور�����س متَّ ت�����ش��مَّ
منهجية �لبحث؛ مت �ختيار �ل�شيناري�هات �لتمثيلية 
�ملختلفة  �ل��ت��ه��دي��د�ت  تخطيط  مت  كما  لالختبار؛ 
وفح�س ��شتجابات �لأمن وفًقا لذلك. و�إ�شافة �إىل 
لدر��شة  �ملحاكاة  �لعديد من عمليات  �أجريت  ذلك، 
م فريق  �لآث�����ار �مل��رتت��ب��ة ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ن��اري���ه��ات، ق���دَّ
�لبحث نتائج �لتحليل و�لأفكار لفريق من �خلرب�ء 
يف  يعمل�ن  �لذين  �أولئك  ذلك  يف  مبا  �خلارجيني؛ 
نظام �لأمن �ل�شيا�شي للتعليق. كما مت عر�س روؤى 
لتلقي  �لفل�شطينيني،  �مل�شئ�لني  على  �لدر��شة  من 

ردود �لفعل ودر��شة جدوى �لتنفيذ.
زت �لدر��شة على عر�س �لتحديات �لإ�شرت�تيجية  ركَّ
خ�شائ�س  ويف  �ل�شيناري�هات  من  كلٍّ  يف  لإ�شر�ئيل 
�ل�شتجابة �لإ�شر�ئيلية �ملحتملة للتحديات. تعر�س 
�أجريت يف معهد  هذه �ل�ثيقة نتائج �لبح�ث �لتي 

در��شات �لأمن �لق�مي من �أجل فح�س �لتهديد�ت 
ت��جه  �لتي  و�لإ�شرت�تيجية  �لأمنية  و�لتحديات 
�ل�شيناري�هات  من  ب�شل�شلة  يتعلق  فيما  �إ�شر�ئيل 
�ملحتملة يف �شاحة �ل�شر�ع �لإ�شر�ئيلي-�لفل�شطيني. 
�ل�شتجابة  خ�شائ�س  عر�س  على  �ل��در����ش��ة  رك��زت 
�لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ت��ه��دي��د�ت 
�لعتبار  بعني  �لأخ��ذ  مع  �شيناري�،  كل  يف  �لكامنة 

حدود �ل�شتجابة و�لآثار �ملرتتبة عليها.
����ز �مل�����ش��روع ع��ل��ى حت��دي��د �ل��ت��ه��دي��د�ت �لأم��ن��ي��ة،  وركَّ
وحت��ل��ي��ل��ه��ا وع���ر����س �لآث������ار، يف ���ش��ت��ة ���ش��ي��ن��اري���ه��ات 
بحث  ي��ت��م  مل  �لفل�شطينية.  �ل�����ش��اح��ة  يف  خمتلفة 
�ل�شيا�شية،  �لرتتيبات  �أو  �لعمليات  تعزيز  �إمكانية 
ولكن مت حتليل �ل�شيناري�هات فقط عندما متَّ در��شة 
�ل�شروط  �ش�ء  يف  وتد�عياتها  و��شتقر�رها  جدو�ها 
على  �لفل�شطينية،  �ل�شاحة  يف  �ملختلفة  �لأ�شا�شية 

�ل�شاحة �لإقليمية ويف �ل�شاحة �لدولية.
وك���ان ف��ري��ق �ل��ب��ح��ث ع��ل��ى در�ي����ة ب��ال��دي��ن��ام��ي��ات بني 
�لأ�شا�شية،  و�حل��الت  �ل�شتة  �ل�شيناري�هات  من  كلِّ 
�إىل  �إ���ش��اف��ة  بينها،  فيما  �مل��ع��ق��دة  للعالقة  �إ���ش��اف��ة 
جدوى �ل�شيناري�هات و�لأو�شاع �لأ�شا�شية �ملحتملة 

�لأخرى.
كان من �مل�شتحيل �لإحاطة بهم جميًعا، وحتليل كل 
تط�ر ممكن. ومع ذلك، فاإنَّ �ل�شيناري�هات �لتي مت 
�لحتمالت،  من  و��شعة  جمم�عة  تعك�س  فح�شها 
و�شانعي  �لقارئ  على  �لعبء  �لكثري من  و�شع  دون 
�لقر�ر. وُت�ؤكد �لدر��شة �شحة بع�س �لأفكار �لتي مت 
�أخذها يف �لعتبار قبل �لبحث، �أو �إ�شعاف �أو دح�س 

�لأفكار �لأخرى، وت�شاعد على تط�ير روؤى جديدة 
قد تك�ن ذ�ت قيمة لتخاذ �لقر�ر يف �مل�شتقبل.

و�لتي  �لفل�شطينية،  لل�شلطة  �لأ�شا�شية  �ل�شروط 
ومتعاونة  عاملة  -�شلطة  �شيناري�هاتها  فح�س  مت 
�شلطة  لإ���ش��ر�ئ��ي��ل،  م��ع��ادي��ة  �شلطة  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل،  م��ع 
�لعمليات  من  تتط�ر  قد  وظيفي-  و�ختالل  فا�شلة 
��شتجابة  وذلك  �لفل�شطينية؛  �ل�شاحة  يف  �لد�خلية 
ل��ل��ع��الق��ة ب��ي��ن��ه��ا وب����ني �����ش���ر�ئ���ي���ل، وك���ذل���ك ت��اأث��ري 
�لعمليات �لإقليمية. يف ظل ظروف معينة، قد يك�ن 
�أ�شا�شي �آخر يك�ن فيه قطاع غزة كياًنا  هناك و�شع 
و�ل�شلطة  �لغربية  �ل�شفة  ع��ن  منف�شاًل  م�شتقاًل 
�لفل�شطينية. ل يتم ت�شمني هذ� �ل��شع �لأ�شا�شي يف 
حتليل �حل�شا�شية لل�شيناري�هات. وفيما يتعلق بغزة 
�لتحدي  �أعد كتابا ح�ل  �ملعهد  يف يناير 2018، فاإن 
�ملتمثل يف �لأزمة يف قطاع غزة و�شبل �لتعامل معها 
�لذي  �لتحدي،  لهذ�  ��شتجابة   - غ��زة  قطاع  )�أزم��ة 
بريتي،  بينيديتا  ديكل،  �أودي  ك�رت�س،  عنات  ح��رره 

معهد در��شات �لأمن �لق�مي، تل �أبيب، 2018(.
ويعتمُد �شيناري� قيام دولتني ل�شعبني على م�شاعدة 
�لفل�شطينية  لل�شلطة  �لرب�جماتية  �لعربية  �ل��دول 
يف  �لن��دم��اج  على  �إ�شر�ئيل  وق��درة  بفعالية،  للعمل 
�ل�شرق �لأو�شط، مع دمج م�شر و�لأردن ورمبا �لدول 
وكذلك  �لأم��ن��ي��ة،  �ل��رتت��ي��ب��ات  يف  �لأخ����رى  �لعربية 
�لفل�شطينية  �ل��دول��ة  �أو  �لكيان  مع  �لتعاون  تعزيز 
على حتقيق �لتز�ماتها �لأمنية. ميكن تطبيق و�قع 
يعتمد  ح��ي��ث  �ل��غ��رب��ي��ة؛  �ل�شفة  يف  �أوًل  �ل��دول��ت��ني 
�لتنفيذ يف غزة على �لظروف �ملتغرية و�لتحكم فيها.

أميرة سامي *
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... �إنَّ تد�بري فك �لرتباط �ملن�شقة �أو �مل�شتقلة، �ش�ف 
لإ�شر�ئيل  �مل�شالح �حلي�ية  على  متكن من �حلفاظ 
�إمكانية  يف ماأزق يف �لعملية �ل�شيا�شية، و�ش�ف تنفي 
�أو  وج���د  �شد  �لنق�س  حق  �لفل�شطينيني  ��شتخد�م 
��شتمر�ر �لعملية �ل�شيا�شية نف�شها و�إمكانية �لتده�ر 
بامل�شالح  �شي�شر  �ل���ذي  �ل�����ح���دة  �ل��دول��ة  و���ش��ع  يف 
�إجر�ء�ت �لف�شل  َت�شمح  �لإ�شر�ئيلية �حلي�ية. �ش�ف 
حل  �أج���ل  م��ن  �مل��ف��او���ش��ات  �إىل  ب��ال��ع���دة  �لإ�شر�ئيلية 
�ل��دول��ت��ني، ل��ك��ن م��ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى، ف��اإن��ه��ا تفر�س 
خماطر؛ لأنها قد ت�شر ب��شع �ل�شلطة �لفل�شطينية، 
�أن��ه��ا ت��ه��دف مل�������ش��ل��ة �لح��ت��الل  وق���د تف�شرها ع��ل��ى 
بطرق �أخرى. ميكن �أن يك�ن هذ� �ل�شيناري� مبثابة 
وبالتايل يجب  �لدولتني؛  �نتقالية نح� حل  مرحلة 
�لد�ئمة.  �لت�ش�ية  مبادئ  على  �لتاأكيد  مع  تاأطريه، 
�ش�ف تزد�د فر�س جناح �ل�شيناري� �إذ� كانت �ل�شلطة 
من  �حلالة،  هذه  ويف  وتعمل.  م�شتقرة  �لفل�شطينية 
و�ل�شفة  غزة  قطاع  بني  �لتمييز  على  �حلفاظ  �ملهم 
�لغربية حتى ل تق�ى حما�س وت�شمح لها بال�شيطرة 
على �ل�شفة �لغربية �إل يف حالة �مل�شاحلة �حلقيقية 
بني �جلانبني؛ مما ي�ؤدي لع�دة �ل�شلطة �لفل�شطينية 
�جلهاز  وتفكيك  غ��زة  قطاع  على  لل�شيطرة  �لكاملة 
�ل��ع�����ش��ك��ري حل��م��ا���س. و�إخ�������ش���اع �آل�����ي�����ات/�إدر�ج �أم���ن 

�ل�شلطة، حتت م�ش�ؤوليتها �لكاملة.
�شينتج عن �شيناري� �ل�شم �ل���شع �لنطاق، و�لذي من 
�شاأنه �أن يك�ن �أكرث �شم�ًل، يعني �لنتقال �لتدريجي 
�إمكانية حتقيق حل  �إىل و�ق��ع دول��ة و�ح��دة و�إحباط 

�لدولتني ل�شعبني.
نهايتني  يف  �ل�شيناري�هات  جميع  تتالقى  باخت�شار، 
حمتملتني-دولتني )�ل�شيادة �لفل�شطينية �لكاملة، �أو 
�ل�شيادة �لفل�شطينية �ملحدودة(، �أو دولة و�حدة )مع 
حق�ق  ب��دون  �أو  م��طنيها  جلميع  مت�شاوية  حق�ق 
م��ت�����ش��اوي��ة(. �إن ����ش��ت��م��ر�ر �ل������ش��ع �حل����ايل، وك��ذل��ك 
ل��قع  عالية  �حتمالية  يعني  �ل�شم،  �شيناري�هات 

دولة و�حدة، دون �إعالن ن��يا ودون ت��شيح �ملعاين.
و�ح��د،  �شيناري�  با�شتثناء  �ل�شيناري�هات  جميع  ويف 
�شلطة  وج���د  يف  حي�ية  م�شلحة  لإ�شر�ئيل  �شيك�ن 
معها  يعمل  وعاملة  وم�شتقرة  م�ش�ؤولة  فل�شطينية 
�شد  �ملتد�خلة  �مل�شالح  �أ�شا�س  على  �لأم��ن��ي  �لتعاون 
�لعنف، و�ش�ف ينظر �إىل تعزيز �خل�شائ�س �ل�شيا�شية 

لل�شلطة �لفل�شطينية على �أنه عامل تقييدي يف هذ� 
�ل�شدد.

�إ�شر�ئيل  ب��ني  �لت��ف��اق��ات  على  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  وتعلق 
�لعري�شة  �خل��ط���ط  تدعم  و�ل��ت��ي  و�لأردن،  وم�شر 
للرتتيبات )حتى ل� مل يكن �تفاقا د�ئما يف �ملرحلة 
�ململكة. ولدول  �لأردن، و��شتقر�ر  �لأوىل(، ويف حالة 
و�مل�شاهمة  �لأه��م��ي��ة  �لرب�جماتية  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق 
عن  �لفل�شطينية  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شاحة  لعزل  �ملمكنة 
�لتاأثري�ت �ل�شلبية و�مل�شاعدة يف بناء كيان فل�شطيني 
بني  �ملنظمة  �لتحركات  ت���ؤدي  �أن  �ملرجح  من  فاعل. 
�إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني، ولي�س بال�شرورة �إىل ت�ش�ية 
و�ل��دول  �إ�شر�ئيل  بني  �لعالقات  ت��شيع  �إىل  د�ئ��م��ة، 

�لعربية �لأخرى من �ملع�شكر �ل�شني �لرب�جماتي.
�لأم��ن  �لرئي�شة يف جم��ال  �ل�شبعة  �لأف��ك��ار  يلي  فيما 

و�مل�شتمدة من �لبحث �ملقدم يف هذه �لكتاب:
1- معظم �أن��ع �لتهديد�ت لأمن �إ�شر�ئيل م�ج�دة يف 

جميع �ل�شيناري�هات، ومبختلف م�شت��ياتها.
�إ�شر�ئيل بناء جمم�عة متن�عة من  2- مطل�ب من 
�ل�شيناري�هات  ملختلف  �حلل�ل  ت�فر  �لتي  �ل��ق��در�ت 
يتم  �أن  يجب  ذل���ك،  وم��ع  كفاءتها.  على  و�ملحافظة 
ت��ف��ع��ي��ل �ل����ق����در�ت مب��زي��ج خم��ت��ل��ف وك��ث��اف��ة ون��ط��اق 
خم��ت��ل��ف، �ع��ت��م��اًد� ع��ل��ى �ل�����ش��ي��ن��اري���ه��ات و�ل��ظ��روف 
�لأ����ش���ا����ش���ي���ة ودي��ن��ام��ي��ات��ه��ا وخ�����ش��ائ�����س ع��الق��ات��ه��ا 

�ملتد�خلة.
و�ل�شتقر�ر  للتح�شني  حقيقية  فر�شة  ت�جد  ل   -3
�أحد  �ل��شع �لأمني عندما يتم فر�س و�شع على  يف 

�لطرفني؛ لأن �ل�شتقر�ر �أو �لتح�شني م�شتحيل دون 
مر�عاة مل�شالح �لطرف �لآخر؛ لذلك لن يك�ن كافياً 
�ل�شعي �إىل و�شع نهاية مرغ�بة، بل متهيد �لطريق 
مل�شار يك�ن مقب�ًل )حتى ل� كان ذلك يف �شمت(، �إذ� 

مل يتفق عليه �لطرفان.
4- �إن رحيل �لرئي�س �لفل�شطيني حمم�د عبا�س عن 
�ل�شيا�شية �لفل�شطينية و��شتبد�له بزعيم ل  �ل�شاحة 
�أو  �لعنف،  �مل�شتمرة ل�شتخد�م  يتبنى مقاومة عبا�س 
�شر�عات  يف  و�نحد�ر  عليها  متفق  قيادة  وج���د  عدم 
�ل�شلطة  �ن��ه��ي��ار  �إىل  ي������ؤدي  �أن  مي��ك��ن  �ل�����ش��ي��ط��رة، 
�لفل�شطينية. ونتيجة لذلك، فاإن �لتهديد�ت �لأمنية 
ب�شكل كبري، وفر�س  ت��زد�د  �إ�شر�ئيل قد  ت��جه  �لتي 
�لرد �لع�شكري �لإ�شر�ئيلي �ل���شع على �إعادة �حتالل 

�ل�شفة �لغربية.
�ل�����ش��ل��ط��ة  �أد�ء  م�����ش��ت���ى  ب���ني  م��ق��اي�����ش��ة  ه���ن���اك   -5
حرية  ودرج��ة  �إ�شر�ئيل،  من  وم�قفها  �لفل�شطينية 
�لعمل يف �إ�شر�ئيل يف �أر��شي �ل�شلطة من �أجل �إحباط 

�لتهديد�ت �لأمنية.
�أن نرى وج���د حالة �شالم كعن�شر من  �ملهم  6- من 
عنا�شر �ملفه�م �لأمني ووع��ده، حتى �إذ� مل يكن من 

�ملمكن حتديد م�شاهمته �ملبا�شرة يف هذ� �ل�شياق.
وبالتايل  مثايل؛  حل  دون  ُم�شكلة  غزة  قطاع  �إن   -7
عنا�شر  �أو  حما�س  �شيطرة  �شيما  -ل  �ملنطقة  ف���اإن 
لأي  حمتملة  مف�شدة  تعترب  فيها-  �أخ��رى  متطرفة 
�تفاق.  نح�  و�لتقدم  �ل�شاحة  ��شتقر�ر  نح�  حت��رك 
�أجل تخفيف �لجتاهات �ل�شلبية يف قطاع غزة،  من 
�حلالة  لتح�شني  ودويل  �إقليمي  جلهد  حاجة  هناك 
تاأهيل  �إع��ادة  ي�شمى  )جهد  �لتحتية  و�لبنية  �ملدنية 

قطاع غزة(.
-----------------------------------------------

ــوهــات فـــي الــســاحــة  - الــكــتــاب: »ســيــنــاري
اإلســرائــيــلــيــة-الــفــلــســطــيــنــيــة: الــتــحــديــات 

اإلستراتيجية واالستجابات الممكنة«.
- المؤلف: أودى ديكل وكوبى ميخال.

- الناشر: معهد دراسات األمن القومي بتل 
أبيب، 2018، باللغة العبرية.

- عدد الصفحات: 76 صفحة.

* أكاديمية مصرية



رجب 1440هـ - مارس 2019م

16

»الطريق الطويل نحو الديمقراطية في الهند«
تأليف جماعي

يأتي هذا العمل الجماعي بمناسبة استعداد الهند لالنتخابات السابعة عشر والتي تحين في أبريل ومايو من عام 2019م، والتي تجري فيها انتخابات "لوك 
البيت التحتي أو السفلي للهند أو للمجلس المكون من غرفتين أو من مجلسين  سابها" باللغة الهندية أو بيت الشعب كما هو معروف؛ ألنه يعتبر 
تشريعيين، حيث تقام هذه االنتخابات على كل خمس سنوات. في هذا العمل والمكون من أربعة فصول و27 بحًثا، شارك فيه الكثير من الشخصيات 

المختلفة من حيث التوجهات والخلفيات الدينية والعرقية والوظيفية، مزوًدا بثالثة مالحق ال تقل أهمية عن فصول الكتاب وأبحاثه.

�لق��رت�ب من من�ذج  ن�شتطيع  �لعمل،  من خالل ف�ش�ل هذ� 
بلغ  حيث  �ل��ع��امل  يف  منتخبني  ن�شبة  �أك���رب  ميثل  دمي��ق��ر�ط��ي 
ناخب  يزيد عن 834 ملي�ن  ع��ام 2014م ما  �ملنتخبني يف  ع��دد 
على  بذلك  متف�قة  �لعامل  ناخبني يف  ن�شبة  �أك��رب  مما جعلها 
�ل�ليات �ملتحدة ودول �لحتاد �لأوروبي جمتمعة، �إذ� �أخذنا يف 
ي��شح  كما  ن�شمة،  مليار  يزيد عن  �ل�شكان  باأن عدد  �حل�شبان 
�ملحلية  �لهندية  �لثقافة  بني  �لكبري  �لتد�خل  �لعمل  ه��ذ�  لنا 
و�لق��نني �مل�شتجدة يف �حلياة �ل�شيا�شية ب�شكلٍ  عام، وما ر�فق 
ذلك من حتديثات هيكلية، وبني�ية ل ميكن جتاهلها �أو غ�س 
ا �لتجارب �لدميقر�طية �ملجاورة  �لنظر عنها. كما ي��شح �أي�شً
للهند و�لتي ��شتفادت من �لتجربة �لهندية يف هذ� �مل�شار كما 

ه� حال �لنيبال، وب�تان.
يف تقدمي هذ� �لعمل يكتب برناب خمرجي رئي�س �لهند �لثالث 
ع�شر، ووزير �ملالية �لهندي �ل�شابق وع�ش� �حلزب �حلاكم فيها 
�أ�ش�ل بنغالية، يكتب عن  �أول رئي�س هندي من  و�لذي يعترب 
هذه �لنتخابات و�أهميتها من حيث �أنها جعلت �ل�شعب �لهندي 
ميتلك �شيادة �جلمه�رية �لدميقر�طية و�لتي ت�شمن تقدمي 
�لعد�لة، و�حلرية، و�مل�شاو�ة جلميع �مل��طنني. فالدميقر�طية 
مقد�شة،  ثقة  ه��ي  ب��ل  هدية  لي�شت  باأنها   - خمرجي  يق�ل   -
فالد�شت�ر �لهندي يحت�ي على 395 مادة، يف حني �أن �ثني ع�شر 
كارتا«  »ماجنا  بل هي  قان�نية،  وثائق  �أو  �إد�ري��ة،  �أدو�ت  لي�شت 
 - فهي  للبالد.  و�لقت�شادي  �ل�شيا�شي  �لنتقال  على  ت�شاعد 
و�لكالم ملُخرجي -  مُتّثل �لأم��ل، و�لطم�ح ملا يزيد عن مليار 

ن�شمة يف �جلمه�رية �لهندية. 
يف مقدمة ه��ذ� �ل��ع��م��ل، ي��ق���ل ���س.و�ي.ق��ُر���ش��ي و�ل���ذي ي�شغل 
ت��شيفه  يف  ع�شر،  �ل�شابعة  �لهندية  �لنتخابات  جلنة  رئي�س 
للدميقر�طية �ل��قعية باأنها تلك �لتي جتعل �مل��طن يتحدث 
ب��ح��ري��ة دون خ�����ف، ف��ه��ي مت��ن��ح �مل����ط��ن��ني �حل���ق����ق �مل��دن��ي��ة 
و�ل�شيا�شية �لتي متكنهم من حما�شبة ناخبيهم، فهي رمبا ل 
لكنها  �مل��طنني  بني  و�لجتماعية  �لقت�شادية  �مل�شاو�ة  حتقق 
ت�شاعد على �لبدء يف �لعد�لة، و�مل�شاو�ة، وتعيني حك�مة جيدة. 
وقيادة  و�حل��ري��ة،  للعد�لة،  ج�هرية  تعترب  �لنتخابات  فهذه 
�لتنمية؛ فالنتخابات يف �لهند لي�شت جديدة بل تع�د �إىل عام 
ملا ميكن  �لأوىل  �لر�شمية  �ملحاولة غري  و�ل��ذي يعترب  1895م، 

م��طن  ك��ل  ب���اأن  �أعلنت  حيث  للد�شت�ر،  م�ش�دة  ب��اأن��ه  و�شفه 
يعي�س يف �لأر����ش��ي �لهندية له كل �حلق يف �تخاذ م�قف من 

�ش�ؤون �لبالد. 
يف �جلزء �لأول من هذ� �لعمل و�ملعن�ن باأفكار �أ�شا�شية )�س3(، 
يتحدث بهيخ� باريخ �ملنظر �ل�شيا�شي �لهندي �ل�شهري وع�ش� 
حيث  �لنتخابات،  جدلية  عن  �لربيطاين،  �ل��ل���رد�ت  جمل�س 
�أ�شا�شية:  مك�نات  ث��الث  لها  �لدميقر�طية  ب���اأن  ب��اري��خ  ي��رى 
�لنتخابات، و�لتد�ول �لعام، وحق �لتظاهر �أو �لتجمع. فاملك�ن 
ت�شتخدم  �أو  مُت��ار���س  �ل�شيا�شية  �ل�شلطة  �أن  �إىل  ي�شري  �لأول 
�ملك�ن  �أن  �ل�شلطة. يف حني  �ل�شعب  �لذين منحهم  عن طريق 
�لثاين ي�شري �إىل �أنها متار�س لغر�ٍس يخ�شع للنقا�س �لعام بني 
وجهات نظر خمتلفة. بينما �جلانب �لثالث يذهب �إىل �أن حق 
�ل�شلطة  ��شتخد�م  �ش�ء  �ملنيع �شد  �لعام ه� �حل�شن  �لتظاهر 
�ل�شيا�شية مبا ي�ؤدي �إىل �إهمال �لق�شايا �ل�طنية �لهامة. ففي 
�لعق�د �لقليلة �ملا�شية و�جه �لعامالن �لأولن تر�جًعا كبرًي�، 
فالنتخابات �لربملانية مل تكن تد�ولية كما كانت، فهي تلتقي 
�أنه يتم تعطيلها  �لغربية، كما  يف �ملدى �لق�شري مع نظريتها 
ف��اإن تنظيم  �لآخ��ر،  ب�شكل م�شتمر. يف �جلانب  �عتيادي  ب�شكل 
كثرًي�  ت��ط���رت  و�ل��ت��ي  �مل��ظ��اه��ر�ت  يف  و�ملتمثلة  �لعامة  �لإر�دة 
و��شتبد�لها  بالتاآكل،  لها  �شمح  مما  �ل�شتقالل  معاناة  خ��الل 
�إىل  قاد  وبتخطيط �شعيف، مما  من�شق،  ب�شكلٍ  عر�شي، غري 
�نفجار�ت غ�شبية؛ حيث بد� و��شحا �أنه مت �شر�وؤها يف معظم 
�لأوق��ات، �أو مت جتاهلها �أو قمعت ب�ح�شية يف معظم �لأوق��ات، 
بالعنف  متهمني  �أو  م��ت���رط��ني  �مل�����ش��ارك���ن  �أول��ئ��ك  ك��ان  حيث 
ذلك،  كل  نتيجة  ففي  فيه.  م�شك�ك  بتخطيط  �أو  بالزيف  �أو 
�أ�شبحت �لنتخابات �إىل حٍد كبري، هي �ملحرك �لأول و�لكبري 
ل��ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة، ف��ه��ي ب��ه��ذ� �مل��ع��ن��ى ق��د �ح��ت��ل��ت �حل��ي��ز �لأك���رب 
�لذين  �لأ�شخا�س  عن  �لأك��رب  �لعبء  وحملت  للدميقر�طية، 

يرغب�ن يف �شياغة وحتديد م�شريهم. 
�إىل �لن��ت��خ��اب��ات  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  ف������اإّن �خ����ت����ز�ل  �مل���ق���اب���ل،  يف 
�إىل  ي����ؤدي  �أن  �ملمكن  م��ن  بها  و�ل�حيد  �حل�شري  و�لن�شغال 
ع��قب خمتلفة؛ فال�شلطة �ل�شرعية تعترب يف هذه �حلالة باأن 
�ملخ�لني  �لأ�شخا�س  �أو  �ل�شخ�س  وب��اأن  �لنتخابات  م�شدرها 
�ملجتمع  م�ؤ�ش�شات  �ملنتخب�ن.  فقط  هم  �لنا�س  �إىل  للحديث 

�ملدين و�أن�شطة �ملنظمات غري �لربحية ل ميكنها �حلديث با�شم 
�مل��طنني لأنه مل يتم �نتخابها. وبهذ� �ملنطق فاإن حتى �ملهامتا 
�لنتخابات  تنف�شل  فعندما  وخمادًعا،  حمتال،  يعترب  غاندي 
فهي  و�مل�ؤ�ش�شات،  �لدميقر�طية  لل�شيا�شة  �ملعقدة  �لبنية  عن 
و�ل�شم�لية؛ ففي حني  �ل�شتبد�د  بديهُيا  يبدو  وب�شكٍل  ت�شاند 
�أّن �لنتخابات تعترب بهذ� �ملعنى عائقا، فاإّنها يف �ملقابل ميكن 
�لهندية.  �ل�شيا�شة  يف  ل��الأم��ام  دف��ع  ق���ة  لديها  ب���اأّن  �عتبارها 
�لنظام  �أ�شماء كثرية، وجمم�عات متن�عة يف  برزت  فبف�شلها 
�شع�ر  فربغم  و�ملهم�شني.  �لفقر�ء  خا�س  وب�شكٍل  �ل�شيا�شي، 
�ل�شلطة  ت��د�ول  يف  تاأثريها  وع��دم  �ملظاهر�ت  �لالمبالة جتاه 
�لعم�مية، فاإن �مل��طنني وجدو� �أن �شندوق �لت�ش�يت طريق 
�ل�شيا�شي؛ فعن طريق متكني جمه�ر  �شهل لل�شلطة و�لتاأثري 
�لناخبني من �لقيام بهذه �لعملية ت�شبح م�شدر �لق�ة �ل�حيد 
�ل��حد  �ل�ش�ت  ب�شكٍل جيد.  �مل��طنني منظمني  يك�ن  عندما 
ع��اج��ًز�، وه��� ما  �ملختلفة يبقى  �لأ���ش����ت  م��ن �شمن ماليني 
يجعل �لتنظيم �شرورًيا لتحقيق �لنتائج �ملرج�ة وم���شلة ثقة 

�مل��طنني يف �لنظام �ل�شيا�شي.
ولأجل ت��شيح ذلك، فاإّن �لع�دة �إىل �ملا�شي �لك�ل�نيايل للهند 
ت�شبح  و�ل�شيا�شة  �ل��ق��ان���ن  ب��ني  �ملتميزة  �ل��ع��الق��ة  ه��ذه  لفهم 
�شرورية جد�ً، فالنتخابات �ملحلية حدثت يف �شياقات ومناخات 
خمتلفة يف بد�ية �لقرن �لتا�شع ع�شر؛ فبد�ية �لقان�ن �ل�شامل 
لالنتخابات �لهندية يع�د �إىل �إ�شالحات �ل�شتعمار �لربيطاين 
�ل�شالحيات  بالرغم من  وذل��ك  ذل��ك،  بعد  وم��ا  ع��ام 1919م  يف 
يف  م��رك��زًي��ا  دور�  تلعب  �ب��ت��د�أت  و�ل��ت��ي  و�مل��ت�������ش��ع��ة،  �لب�شيطة 
تناق�شات،  يف  ول��دت  قد  �لبد�ية  ومنذ  �ل��ب��الد.  و�شيا�شة  �إد�رة 
فمن �جلهة �لأوىل ر�أت بريطانيا باأن �لنتخابات و�شيلة مهمة 
ويحكم�ن  �لق�ة  ميتلك�ن  �لذين  �ل��شطاء  غربلة  �أو  لتحريك 
قب�شتهم على �لبالد ب�شكٍل كامل من خاللها، كرجال �لدين، 
و�ل���ط�����ئ���ف، و�ل��ت��ق�����ش��ي��م��ات �لث��ن��ي��ة. ب��الإ���ش��اف��ة ل��ذل��ك ف���اإن 
حماية  و�شائل  م��ن  و�شيلة  �لن��ت��خ��اب��ات  ��شتخدمت  بريطانيا 
�لدولة و�ل�شيطرة عليها، وذلك من خالل �لبدء يف �إن�شاء هيكل 
ب��روؤي��ة  �لناخبني  ت��زوي��د  خ��الل��ه  م��ن  يتيح  للت�ش�يت  ق��ان���ين 
�لتي  �لروؤية  تلك  باعتبارها خياًر� فردًيا،  قان�نية لالنتخابات 

�أثرت على تاأ�شي�س تط�ر قان�ن �لنتخابات يف �لهند. 

علي الرواحي *
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فيما بعد عام 1947م، عادت �لنتخابات للكثري من �لعنا�شر 
و�للغة  و�ل��ع��رق،  و�لطائفة،  كالدين،  �ملختلفة،  و�لتمييز�ت 
وغ���ريه���ا م���ن �ل��ع��ن��ا���ش��ر �ل��ت��ي ح����ددت �ل��ك��ث��ري م���ن خ��ي��ار�ت 
دوًر�  �لقان�ن قد لعب  فاإن  �لناخبني وت�جهاتهم، ومع ذلك 
�ل��ه��ن��دي ع��ن ط��ري��ق ع��دم مت�شكه  ك��ب��رًي� يف ت��ط���ر �لد�شت�ر 
باأنها  �لكثريون  ر�أى  و�لتي  لالأ�شخا�س  �لقدمية  باخليار�ت 
متثل عائًقا يف هذ� �ملجال. ذلك �أن فكرة �حلرية ومتح�رها 
يف  �ل�شخ�شي  �خل��ي��ار  ف��ك��رة  �أّن  ك��م��ا  �ل�شخ�شية،  �حل��ي��اة  يف 
�لنتخابات �أ�شبحت حممية بحكم �لقان�ن، حيث �أ�شبحت يف 

مركز �ل�شيادة �ل�شعبية �لتي يجب �حلفاظ عليها.
ول��ك��ن م��ا �ل���ذي مييز �لن��ت��خ��اب��ات �ل��ه��ن��دي��ة؟ ب��ه��ذ� �ل�����ش���ؤ�ل 
جامعة  يف  �أك���ادمي���ي  وه����  مبحثه  ي����اد�ف  ي���ج��ن��در�  يفتتح 
�لتي  �لتحديات  �لإجابة عن  �شيا�شي، حم��اوًل  ونا�شط  دلهي 
�لتناف�س  ن��ظ��ام  ت��جهها ه��ذه �لن��ت��خ��اب��ات، م��ث��ل: ه��ل جن��ح 
و�حتياجات  ورغ��ب��ات  مطالبات،  ع��ن  �لتعبري  يف  �لنتخابي 
�ل�شعب �لهندي؟ لالإجابة عن هذ� �ل�ش�ؤ�ل ينبغي �لأخذ بعني 
جهة،  م��ن  و�ملعايري  �لأف��ك��ار  ب��ني  �لفا�شلة  �مل�شافة  �لعتبار 
�لأ���ش��ي��اء ومن  م��ن  �لكثري  �ل��ذي يتحكم يف  �لثقايف  و�ل����ق��ع 
ي�شمن  �لأخ��رى.  �جلهة  من  �لدميقر�طية  �لعملية  �شمنها 
�أهمها:  �مل��ح��دد�ت، من  �لثقايف جملة كبرية من  �ل��قع  هذ� 
�لأح���ز�ب  وطبيعة  �ل�شيا�شية،  �ل��ق��ي��اد�ت  وم�شت�يات  ن�عية 
�لعتقاد�ت  مقابل  يف  �حلزبية  �ملناف�شة  وطبيعة  �ل�شيا�شية، 
�لدميقر�طية  كانت  �إذ�  �ملختلفة.  و�لقيم  و�مل��قف  �ل�شعبية 
�ل��ذي  �حلكم  �شكل   - ي���اد�ف  بح�شب   - �ل�شياق  ه��ذ�  تعني يف 
ي�شرع عن طريق �ل�شعب يف �نتخابات تناف�شية من �لعرت�ف 
�لكامل باإمكانية خ�شارة �ل�شلطة يف هذه �لنتخابات �لعادية، 
���ش��روري��ة  �ملختلفة ت�شبح  �مل��ع��اي��ري  م��ن  �ل��ك��ث��ري  ه��ن��اك  ف����اإّن 
للحديث عنها، مثل: 1( �لنتخابات تك�ن تناف�شية مع وج�د 
للف�ز  عادلة  فر�شة  للمعار�شة   )2 فعلي.  مناف�س  من  �أك��رث 
�إلغاء �لتف�ي�س �لنتخابي من  و�لدعم �ل�شعبي.3( ل ميكن 
قبل �خلا�شر يف �لنتخابات، وكذلك ل ميكن فر�شها من قبل 
عن  �لنظر  بغ�س  منتم  ب�شكٍل  �لنتخابات  تعقد   )4 �لفائز. 

�أمنيات وطم�حات �شاحب �ل�شلطة. 
بهذ� �ملعنى فاإّن �لهند - ح�شب �لكاتب - تعترب دميقر�طية، 
�نتهاكها يف  �لتي مت  �ملعايري  �ملقابل هناك بع�س  �أنه يف  غري 
ه���ذه �لن��ت��خ��اب��ات، م��ن ذل���ك ت��ل��ك �ل��ف��رتة غ��ري �لد�شت�رية 
 - 1975م  �ل��ف��رتة  م��ن  غ��ان��دي  �ن��دي��ر�  �ل�شيا�شية  للزعيمة 
�أّن  كما  �ل�طنية.  �ل��ط����رئ  حالة  فيها  �أعلنت  و�لتي  1977م 
�جلانب �لثاين يتمثل يف عدد �ل�شكان �لكبري �لذي يعي�ش�ن 

يف م�شت�ى متدٍن من �حلياة و�خلدمات حلياة جيدة. 
و�ل���������ش�����ؤ�ل �مل���ف���اج���ئ ه���ن���ا: مل������اذ� ن���ت���ف���اج���اأ ب��ال��ت��ع��اي�����س ب��ني 
�لدميقر�طية و�لفقر �لكبري يف �لبالد؟ مبعنى �آخر؛ ملاذ� ل 
ع�ن �أو �لذين مت �نتخابهم �ل�شلطة يف حت�شني  ي�شتخدم �ملُ�شرِّ

�ل�شروط �ملعي�شية لناخبيهم؟ 
لالإجابة عن هذه �لأ�شئلة من �ل�شروري �لق�ل باأّن �لعالقة 
من  �أك��رث  ج��ًد�  معقدة  �لهند  يف  و�لدميقر�طية  �لفقر  ب��ني 
بقية �ملجتمعات �لأخرى، ففي �ملقام �لأول جند �أن �مل�ؤ�ش�شات 

و�لنظام  �ل��ربمل��اين،  �ل��ن��ظ��ام  م��ث��ل:  �لهند  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة يف 
�لد�شت�ر، ل تعترب ع��ئق فعلية  �لفيدر�يل، ومرونة تعديل 
لالإر�دة �ل�شعبية �لفعلية، لأنه ل ت�جد نقاط �عرت��س من 
�لجتماعية.  �ل��رع��اي��ة  �شيا�شة  �أم���ام  كعقبة  و�شعها  �ملمكن 
�أّن م�شت�ى �لنتهاكات قد تر�جع يف  عالوة على ذلك، جند 

�لفرت�ت �لأخرية مقارنة مع �ل�شابق.
و�ملعن�ن برحالت م�شاغبة  �لعمل  �لثاين من هذ�  �لق�شم  يف 
���ش��ارم��ا من  �إي���ال  تتطرق  ب��ع��ده��ا،  وم��ا  )�����س79(  �أو �شاخبة 
�ملتبادلة  �ل���درو����س  بع�س  �إىل  �لنيبالية  �لن��ت��خ��اب��ات  جل��ن��ة 
�أّن  �شارما  ت��رى  حيث  و�لهندية،  �لنيبالية  �لنتخابات  بني 
وغريها  وتاريخية  وثقافية،  دينية،  ك��ث��رية:  ع����م��ل  هناك 
جتعلهما ت�شرتكان فيها، وه� �لأمر �لذي �أثر على م�شت�ى، 
�إىل  �لتقارب يع�د  �أّن هذ�  �لبلدين. كما  وق�ة �لنتخابات يف 
�حلرية،  قيم  وجه  يف  تقف  �لتي  و�لع��ئق  �لتحديات  ت�شابه 
�أنتج هذ� �لتقارب بني دول �شرق  و�لنتخابات �لعادلة، حيث 
ملناطق  �لتعاونية  �جلمعية  منها:  خمتلفة،  م�ؤ�ش�شات  �آ�شيا 
�إد�رة  منتدى  منها  تاأ�ش�س  و�لتي  2010م  ع��ام  يف  �آ�شيا  �شرق 
�لنتخابات  جلنة  �شاركت  حيث  �آ���ش��ي��ا،  �شرق  يف  �لنتخابات 
�لنتخابات  م��ن  �لكثري  يف  م��ر�ق��ب  �أو  ك��م��ت��درب  �لنيبال  يف 
�أكرب �نتخابات يف �لعامل،  �مل�شاركة يف  �أت��اح لها  �لهندية، مما 
و�لفر�شة ملناق�شة �إ�شكاليات �لإ�شالح �ل�شيا�شي و�لتطبيقات 
ا  �أي�شً �لنيبال  ��شتفادت  كما  �ملجال،  هذ�  يف  و�ملمكنة  �جليدة 
وبن�شبة كبرية من معهد �لهند �لدويل للدميقر�طية و�إد�رة 
�لنتخابات، �لذي مّكنها من م�شاركة �ل�شيا�شيات �لعامة �إىل 

�لعمليات �لنتخابية و�لتنظيمية �لعتيادية.
�شارما  ت�شري  �لنتخابات،  يف  �لن�شاء  مب�شاركة  يتعلق  فيما 
 %3 بن�شبة  �ل��رج��ال  تتجاوز  �لنيبال  يف  �لن�شاء  ن�شبة  �أن  �إىل 
تقريًبا، يف حني �مل�شاركة يف �لنتخابات تذهب �إىل �أّن م�شاركة 
ع��دم ت�فر وعي  �إىل  ي�شري  �ل��رج��ال، وه��ذ�  م��ن  �أق��ل  �لن�شاء 
�شيا�شي كاف لدى �لن�شاء يف �لنيبال، وبالرغم من ذلك ين�س 
بحكم  �ل��ربمل��ان  يف  للن�شاء  مقاعد  تخ�شي�س  على  �لد�شت�ر 

�لقان�ن، مما �أتاح لبيدي ديفي بيند�ري �أن ت�شل �إىل رئا�شة 
�لنيبال يف عام 2015م، كما مت �إعادة �نتخابها يف �نتخابات عام 
2018م. وبح�شب �شارما فاإن �للجنة �لنتخابية تدرك جيد� ً 
�شرورة �أن تك�ن هناك ن�شبة من�ش��س عليها ملقاعد �ملر�أة يف 

�لنتخابات. 
�لهندية  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  جت��رب��ة  م��ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  تقت�شر  ل 
و�لتي  �شابًقا  ب�تان  مملكة  �إىل  ذلك  تعدت  بل  �لنيبال،  على 
تط�رت �إىل ملكية د�شت�رية يف عام 1999م، حيث ي��شح د��ش� 
يف  �لن��ت��خ��اب��ات  جلنة  رئي�س  من�شب  �شغل  و�ل���ذي  ك���ن��ز�جن 
من  �ل�شتفادة  مبحثه  يف  و2013م،  2008م،  عامي  بني  ب�تان 
�لتجربة �لهندية و�لتي �شاهمت يف تاأ�شي�س جلنة �لنتخابات، 
�ملجتمع  ثقافة  يتنا�شب مع  و�لت�شريعات مبا  �لق��نني  و�شن 
�شاهمت  كما  �ل�شياق.  ه��ذ�  يف  �ل�شيا�شية  �لتح�لت  وطبيعة 
ا يف جعل هذه �لنتخابات تت�شم بطابع حديث، من حيث  �أي�شً
�لأدو�ت �لتقنية �مل�شتخدمة و�لأنظمة �ملعم�ل بها، وذلك بعد 
�ب��ت��د�أت يف ع��ام 2006م وم��ا بعدها،  �ل��زي��ار�ت �ملتكررة و�ل��ت��ي 

و�لتي من خاللها دخلت يف ع�شر �شيا�شي جديد. 
يف �لق�شم �لثالث )���س153(، من هذ� �لعمل و�ملعن�ن بال�شعب 
�إىل  �ملناق�شات  تذهب  �لهندية،  �لدميقر�طية  جتاه  ومنظ�ره 
طبيعة �ملجتمع �ملدين يف �لهند من وجهة نظر �لناخبني، كما 
ي��شح �أي�شا �لدور �لذي لعبه �ملجتمع �ملدين يف هذه �لعملية 
ودور  �لعام  �لف�شاء  �لتي حلقت  و�لتط�ر�ت  منذ فرتة ط�يلة 

م�ؤ�ش�شات �ملجتمع �ملدين يف جناح هذه �لعملية.
�إىل نقطة حت���ل مهمة  �أخ���رى يتطرق ه��ذ� �جل��زء  م��ن جهة 
كافحت  �لتي  �لهندية  �مل���ر�أة  م�شار  وه���  �لنتخابات  م�شار  يف 
�أدو�ر فاعلة يف  �أد�ء  و�ش�تت برغبتها �لعميقة يف متكينها من 
م�شرية  بعد  1900م،  ع��ام  يف  �ب��ت��د�أت  و�لتي  �ل�شيا�شية  �ل�شاحة 
�لد�شت�ر على  �لق���رت�ع، حيث ن�س  �أج��ل �حل��ق يف  حافلة من 
ع��ام 1947م، وحتديد� ً يف عام  �لهند  ��شتقالل  ه��ذ� �حل��ق بعد 
1950م. غري �أّنه قبل ذلك كانت هناك حركات �جتماعية تهدف 
لهذ� �حلق كما ه� �حل��ال يف مدر��س عام 1921م وغريها من 
�نعك�س  �ل�شاأن، وه� ما  �حلركات �لجتماعية �لالحقة يف هذ� 
ن�شبة  جت���اوزت  حيث  2014م  ع��ام  �نتخابات  على  كبري  ب�شكٍل 

�لن�شاء �ملنتخبات ن�شبة �لرجال يف �لبالد.
يف خ��ت��ام ه���ذ� �ل��ع��م��ل، ت����ؤك���د �ل��ت��ج��رب��ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة ل��ل��ه��ن��د يف 
باأنها و�جهت  م�شريتها �لط�يلة و�حلافلة نح� �لدميقر�طية 
�لكثري من �لتحديات و�مل�شاعب، ويف �ملقابل فاإن لديها �لكثري 

من �لإجناز�ت �لد�خلية و�خلارجية.
-----------------------------------------------
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»الفلسفة اإلسالمية عبر القرون«
للكاتب  أ. ك. عبد المجيد

الدراسات في الفلسفة اإلسالمية نادرة جدا باللغة الماالياالمية. أتذكر كتابًا بحجم صغير يتناول مدرسة فكر المعتزلة كتبه األديب والناقد الراحل »فاكام 
عبد القادر« في خمسينات القرن الماضي، ويضاف إليه كتاب بعنوان »آفاق الفلسفات العالمية« الذي كتبه الُمفكر الماركسي »راهول سانسكرتيان« الراحل 
والذي قام بنقله »كاماران نايار« من اللغة الهندية إلى اللغة الماالياالمية في ستينيات القرن الماضي. دراسة »راهول سانسكراتيان« دراسة جادة وتحليل جيد 
عن الفلسفات العالمية من الفلسفة اليونانية والهندية القديمة إلى الفلسفة الغربية الحديثة، من فلسفة ماركس و«كانط« و«شوبان هوفر« و«نيتشيه« 
وغيرهم. من ضمن تحليل هذه الفلسفات يتناول أيًضا الفلسفة اإلسالمية والتيارات الفلسفية التي تنتمي إلى ابن عربي وابن سينا والرازي حتى إخوان 
الصفاء. أما كتاب عبد المجيد الذي نحن بصدد عرضه فميزته هي أنه يركز على الفلسفة اإلسالمية فقط بشتى وجوهها المتنوعة. ومن هذه الناحية فال 
غرو أن  يوصف هذا الكتاب كباكورة عمل جاد وجامع في دراسة الفلسفة اإلسالمية باللغة الماالياالمية. يحاول الكاتب من خاللها أن ُيلقي الضوء على دور 

الفلسفة اإلسالمية في تشكيل الحضارة اإلسالمية وتطوير العلوم المادية ونشر الثقافة اإلسالمية في أرجاء العالم.

�لتي  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لفل�شفة  م�����ش��ادر  �ل��ك��ت��اب  ي��ت��ن��اول 
�لعنا�شر  ومُي���ّي���ز  �ل��ف��ك��ري  غ���ذ�ءه���ا  م��ن��ه��ا  ����ش��ت��م��دت 
�لإ�شالمية وغري �لإ�شالمية �لتي �ختلطت يف طياتها 
ت�شكيل  �لعميق يف  �مل�شلمني  �لفال�شفة  ونف�ذ عمالقة 
ه�ؤلء  �شرية  خمت�شر  يحت�ي  كما  �لعاملية،  �حل�شارة 
�مل��ع��ارف. ل  �جل��ه��اب��ذة و�إجن��از�ت��ه��م �لقيمة يف حق�ل 
�شك يف �أن �لفل�شفة من تر�ث �مل�شلمني �لعظيم، ولكن 
هل يحق �أن ت��شف فل�شفة �إ�شالمية؟ وقد ُطِرح هذ� 
�لغز�يل  �لإم���ام  مثل  قدمًيا  وحديثاً.  قدمًيا  �ل�ش�ؤ�ل 
و�بن تيمية و�ل�ش�كاين، وحديثاً مثل �شيد قطب ومن 
تابعه من �لتيار �لإ�شالمي �حلركي و�لكتاب �ل�شلفيني. 
و�ختالط �لعنا�شر غري �لإ�شالمية باأفكار �لفال�شفة 
ي��رتدد  ول��ه��ذ�  ُتنفى.  ل  حقيقة  �مل�شلمني  و�ملتكلمني 
وقد جتر�أ  �لإ�شالم،  بعباءة  تلبي�شها  �لعلماء يف  بع�س 
�لبع�س باأن ي�شتهز�أو� من فخر �لدين �لر�زي بق�ل �إن 
»فل�شفة �لر�زي كلها �شفهة«، ويف تف�شري �لقر�آن �ملجيد 
�ملذهب  �أ�شحاب  �ل�ش�كاين من  لالإمام  �لقدير«  »فتح 
�لزيدي نر�ه ينتقد �لر�زي ب�شديد �للهجة هكذ�: »ما 
هذه باأول زلة من زلتك و�شقطة من �شقطاتك، وكم 
لها لديك من �أ�شباه ونظائر نب�س بها عرق فل�شفتك 
ورك�س بها �ل�شيطان �لذي �شار يتخبطك يف مباحث 
تف�شريك« )فتح �لقدير ج: 5 �س: 303(.�تهمه �شاحب 
ك�����ش��ف �ل��ظ��ن���ن �أن����ه م���الأ ت��ف�����ش��ريه ب���اأق�����ل �حل��ك��م��اء 
�لفال�شفة وخرج من �شيء �إىل �شيء حتى يتعجب فيه 
ا �إن �لإمام �لر�زي نف�شه قد تر�جع  �لقارئ. وقيل �أي�شً

عن منهجه �لفل�شفي يف �أو�خر �أيامه وعرّب عن ندمه 
�بن  له  ن�شبها  ق�شيدة  يف  �لكالم  علم  يف  خ��شه  على 
من  ن�شتفد  »ومل  فيها  يق�ل  �ل�شنة  منهاج  يف  تيمية 
وق��ال����«.  فيه  جمعنا  �أن  ���ش���ى  ع��م��رن��ا*  ط���ل  بحثنا 
�لنبالء  �أع��الم  �شري  كتابه  يف  �لذهبي  �لعالمة  ينقل 
�أن �لر�زي يف �أو�خر عمره قد قال »لقد تاأملت �لطرق 
علياًل  ت�شفي  ر�أيتها  فما  �لفل�شفية  و�ملناهج  �لكالمية 
ول تروي غلياًل ور�أيت �أقرب �لطرق طريقة �لقر�آن«. 
حميدة  طريقة  على  ت���يف  ��ه  ب��اأنَّ �لذهبي  عليه  ويعلق 
كاأن نتاجه �لعلمي ط��ل حياته كان على طريقة غري 
�لرت�جع  حكايات  �إليهم  تن�شب  �لذين  وم��ن  حميدة! 
ق��ال وه�  �أن��ه  ُرٍوي عنه  �لإم��ام �جل�يني حيث  و�لندم 

على �شرير م�ته »ها �أنا ذ� �أم�ت على عقيدة �أمي«.
�أما �شيد قطب فقد خالف يف كتابه »خ�شائ�س �لت�ش�ر 
�لإ����ش���الم���ي وم��ق���م��ات��ه« حم���اول���ة ���ش��ي��اغ��ة �ل��ت�����ش���ر 
�لإ�شالمي يف قالب فل�شفي، �متدت هذه �ملخالفة حتى 
كثري  ل��دى  �ملحب�ب  �لهندي  �لفيل�ش�ف  �ل�شاعر  �إىل 
حممد  �لدكت�ر  �لهندية  �ل��ق��ارة  يف  �لإ�شالميني  م��ن 
�إقبال �لذي ��شتعار على حد ق�له �لق��لب �لفل�شفية 
�ملعروفة عند »هيجل« من �لعقالنيني �ملثاليني وعند 
�لعقيدة  »�ل��شعيني �حل�ّشيني«.  »�أوج�شت ك�نت« من 
�لكين�نة  ت��خ��اط��ب  ق��ط��ب  ���ش��ي��د  ر�أي  يف  �لإ���ش��الم��ي��ة 
وطاقاتها  ج��نبها  بكل  �خلا�س  باأ�شل�بها  �لإن�شانية 
يف  وح��ده  »�لفكر«  تخاطب  ول  فيها.  �ملعرفة  ومنافذ 
�إذ  �آخ��ر،  �أ�شل�ب   فلها  �لفل�شفة  �أم��ا  �لب�شري،  �لكائن 

ك��ان ن�ع  ومل��ا  �ل��ع��ب��ارة.  �أن حت�شر �حلقيقة يف  حت��اول 
يف  تنح�شر  �أن  ي�شتحيل  لها  تت�شدى  �لتي  �حلقائق 
�أ�شا�شية من  �أن ج��نب  منط�ق �لعبارة - ف�شال على 
�ل��ذي  �مل��ج��ال  �أك���رب م��ن  ه��ذه �حلقائق ه��ي بطبيعتها 
يعمل فيه »�لفكر« �لب�شري - فاإن �لفل�شفة يف ق�ل �شيد 
و�جلفاف  و�لتخليط  �لتعقيد  �إىل  حتماً  تنتهي  قطب 

كلما حاولت �أن تتناول م�شائل �لعقيدة. 
ن��ح��ن ل ن�����ش��ك يف �إخ���ال����س حت��ل��ي��ل ه������ؤلء �ل��ع��ل��م��اء، 
�أننا يف  �إل  �أن لهذه �لآر�ء وزنها �إىل حد ما.  ونعرتف 
�لفال�شفة  دور  �أهمية  ننكر  �أن  ن�شتطيع  ل  ذ�ت��ه  �لآن 
نه�شة  حت��ق��ي��ق  ويف  �حل�������ش���ارة  ت���ق���دم  يف  �مل�����ش��ل��م��ني 
�لأم���ة يف �شتى �مل��ج��الت. وم��ا قيل ع��ن ت��ر�ج��ع بع�س 
كل  �أن  �إىل  ي�����ش��ريون  ج��دد  حمقق�ن  ثمة  �لفال�شفة 
�ملنث�ر�ت يف هذ� �ل�شاأن لي�شت من كتب �أو خمط�طات 
�لفال�شفة  م��ن  �جلهابذة  �أول��ئ��ك  �إىل  تنت�شب  �أ�شلية 
ثان�ية  م�����ش��ادر  م��ن  منق�لة  ه��ي  ب��ل  �حلقبة  تلك  يف 
�ملفكرين  �هتمام  و�لذهبي.  تيمية  �ب��ن  م�ؤلفات  مثل 
بالفل�شفة وعلم �لكالم يف �لع�شرين �لأم�ي و�لعبا�شي 
كان له ظروف خا�شة و�أ�شباب تاريخية كما ي�شري �إليها 
وتلك �حلقبة  �لإ���ش��الم«.  »فجر  كتابه  �أم��ني يف  �أحمد 
ن�شاأ  �لتي  �ل�شحر�ء  ف�شاء  ب�شاطة  عن  تختلف  كانت 
وت��رع��رع فيها �لإ���ش��الم. يف �أو�ئ���ل �ل��ق��رن �ل��ث��اين من 
يف  دخل  ممن  كان  �لإ�شالمية  �لفت�حات  �إث��ر  �لهجرة 
�لأخ��رى كثريون مل يتخل�ش��  �لديانات  �لإ�شالم من 
ثقافتها.  و�آث��ار  �لقدمية  �ش��ئب عقائدهم  متاما من 
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�لإ�شالم وروؤو�شهم ممل�ءة بالأفكار  وه���ؤلء دخل�� يف 
و�ملنطق  �لي�نانية  بالفل�شفة  ت�شلحت  �لتي  �لاله�تية 
�ل��ي���ن��اين. وف�����ش��اًل ع��ن ه���ذ� ك���ان يف ب���الط �ل��دول��ة 
�لأم����ي���ة م���ن ي�����ش��غ��ل���ن م��ن��ا���ش��ب ع��ل��ي��ا م���ن �أ���ش��ح��اب 
�ل��دي��ان��ات �لأخ�����رى. وه�����ؤلء كلهم ���ش��ارك���� يف �إث���ارة 
�ل�شك�ك ح�ل �لإ�شالم �لذي ميتاز بعقائده �لب�شيطة. 
وهذه �لظروف �خلا�شة هي �لتي دعت بع�س �لعباقرة 
يف تلك �حلقبة �أن يت�شلح�� بنف�س �ل�شالح �لذي يت�شلح 
نتاج  ك��ان  �لكالمية  �مل�شائل  ح���ل  �جل��دل  �ل��ع��دو.  بها 
هذه �لظروف، فانته�شت حركات مثل �لعتز�ل بقيادة 
و����ش��ل ب��ن ع��ط��اء وع��م��رو ب��ن عبيد وغ��ريه��م��ا دف��اًع��ا 
هجمات  ي���ردو�  �أن  وح��اول����  �لإ�شالمية  �لعقائد  ع��ن 
و�لزر�د�شتي�ن  و�لن�شارى  �ليه�د  �أث��ار  وما  �ملُلحدين 
�مل�شلمني  جمه�ر  كرههم  �لإ���ش��الم.  ح���ل  �شك�ك  من 
لأنهم خالف�� �أهل �حلديث يف كثري من �آر�ئهم فحمل 
عليهم �ملحدث�ن حمالت عنيفة م�جهني لهم �لتهمة 
باأنهم ح�ل�� �لعقيدة �لإ�شالمية �لب�شيطة �إىل عقيدة 
بخلق  �ل��ق���ل  يف  بالنا�س  نكل��  ومل��ا  عميقة،  فل�شفية 
دون  ب��اهلل  و�ملعت�شم  �لر�شيد  �مل��اأم���ن  �ل��ق��ر�آن يف عهد 
ر�أيهم  بتاأييد  �لكتفاء  يف  فل�شفية  �شرية  ي�شريو�  �أن 
ويجدر  �شدهم.  ه��ذه  ��ا���س  �ل��نَّ كر�هية  ز�دت  باحلجة 
�ملُعتزلة لي�ش�� ملحدين  �أن من قاد حركة  �لذكر هنا 
من  لي�س  �شاحل�ن،  تقاة  منهم  ك��ان  ب��ل  فا�شقني  ول 
بن  ف���شل  �ل��زن��دق��ة.  �إىل خندق  �لإن�����ش��اف ط��رده��م 
عطاء ت�شفه زوجته �أنَّه كان �إذ� جن �لليل �شف قدميه 
ُي�شلي ول�ح ودو�ة بجانبه فاإذ� مرت به �آية فيها حجة 
على خُمالف جل�س فكتبها ثم عاد �إىل �شالته. وُيقال 
�ملان�ية،  للرد على  م�شاألة  �ألف  فيه  كتاباً  �ألف  قد  �إنه 
�لقر�آن جلار  ُينكر قيمة تف�شري  �أن  �أحد  هل ي�شتطيع 
�هلل �لزخم�شري؟ و�شيد قطب ذ�ته قد �عرتف بقيمته 
�لأدبية يف كتابه »�لت�ش�ير �لفني يف �لقر�آن«.  ما كان�� 
يت�ىل  �أن  �أب��ى  من  فيهم  وك��ان  �ل�شلطة،  علماء  كلهم 
�ملنا�شب يف �حلك�مة، وقد حكى �بن قتيبة حكاية زهد 

عمرو بن عبيد. 
�لق�شم  ق�شمني،  �إىل  ُيق�ّشم  هنا  نعر�شه  �ل��ذي  �لكتاب 
�لأول يحت�ي �شتة ف�ش�ل عالوة على مقدمة �لكتاب. 
)1( ذك��ره��ا:  �ل��ت��ايل  �مل���شيع  �لف�ش�ل  تلك  تتناول 
�لفل�شفة �لإ�شالمية  �لفكر �لعربي قبل �لإ�شالم، )2( 
غري  �لعنا�شر  �آث����ار   )3( وحم��ت���ي��ات��ه��ا،  م�����ش��ادره��ا   -

�لكالم:  علم   )4( �لإ�شالمية،  �لفل�شفة  يف  �لإ�شالمية 
ويف  �لت�ش�ف.   )6( �ل�شيعة،   )5( خمتلفة،  م��ق��ارب��ات 
حماولة  �لكتاب  ه��ذ�  �إن  �مل�ؤلف  يق�ل  �لكتاب  مقدمة 
مت���شعة ملتابعة تط�ر �لفكر �لإ�شالمي بحيث يركز 
وي��ت��ن��اول  �لإ���ش��الم��ي��ة  �لفل�شفة  م��ن��اه��ج  ع��ل��ى  رئي�شيا 
�ل�ش�فية  و�ل��ط��رق  �ل��ك��الم  علم  م�شالك  �شمنها  م��ن 
�إ�شهامات  �مل�ؤلف  يبحث  �لثاين  �لق�شم  ويف  �ملختلفة. 
�لكندي وحممد  ي��شف  �أبي  �مل�شلمني مثل  �لفال�شفة 
ب��ن زك��ري��ا �ل����ر�زي و�أب����ي ن�شر �ل��ف��ار�ب��ي و�ب���ن �شينا 
�ل��غ��ز�يل  و�أب���ي ح��ام��د  �ل�شفا  و�إخ������ن  و�ب���ن م�شك�يه 
وع��م��ر �خل��ي��ام و�ب����ن م��اج��ة و�ب����ن ر���ش��د و�ب����ن طفيل 
و���ش��ه��اب �ل��دي��ن �ل�����ش��ه��روردي وف��خ��ر �ل��دي��ن �ل����ر�زي 
و�ب��ن عربي وج��الل �لدين �لرومي و�ب��ن تيمية و�بن 
�لدهل�ي.  �هلل  ويل  و�شاه  �ل�شرهندي  و�أحمد  خلدون 
�أفكار ه�ؤلء �لفال�شفة  �إىل عمق  ياأخذ �لكاتب �لقر�ء 
و�ملتكلمني ويلقي �ل�ش�ء على خمت�شر �شرية حياتهم. 
�لعباقرة  ه���ؤلء  �أفكار  �أعماق  �إىل  �لكاتب  ُيبحر  حني 
هي  كما  �جلليلة  �لعلمية  خدماتهم  ل��ل��ق��ر�ء  وي��ق��دم 
بدون �نتقاد وحتليل من جانبه وه� ل يحاول �أن يحكم 
ب��دل م��ن ذل��ك يفتح جم��ال �جل��دل  ب��ل  عليها بنف�شه 
�لذي جرى بني ه�ؤلء �لفال�شفة �أمام �لقارئ ويرتك 
له �حلكم يف هذ� �ل�شاأن، وكذلك عندما تعامل م��ش�ع 
بعيد� عن  باتخاذ م�قف حمايد حميد  �هتم  �ل�شيعة 
ز� على نقطات  ُمركِّ و�لطائفية  �لع�شبية  �لنزعات  كل 
د يف عقائد �ل�شنة و�ل�شيعة. ويف ف�شل ي�شرح فيه  �لت�حُّ
علم �لكالم يبدو �أن �لكاتب مل ين�شف حركة �خل��رج 

�إىل  يلتفت  �أن  دون  و�ح��دة  �شفحة  على  �قت�شر  حيث 
�لإبا�شية �إّل بذكر ��شمها بني �شط�ر فقط رغم �أنَّ لها 
ُعمان،  و�شلطنة  �ملغرب  يف  �لأق��ل  على  كثريين  �أتباعا 
�لفكرية ل وج�د  �ملد�ر�س  �ملعتزلة وغريها من  بينما 

لها على معم�ر �لأر�س يف �لع�شر �حلا�شر.
�لنب�ة و�لآخ���رة؟ يكرر  �ل��ر�زي منكر  �أب�بكر  ك��ان  هل 
بع�س  �ل���ر�زي  �إىل  �ل��ت��ي وجهها  �لتهمة  ه��ذه  �مل���ؤل��ف 
ذ�ته  �ل�قت  �ل��ب��ريوين، ويف  ريحان  �أب��ي  �لقدماء مثل 
نرى �لذهبي ي�شم ��شمه يف كتابه �شري �أعالم �لنبالء. 
�لتهمة  ه��ذه  �أنَّ  �إىل  ي�شريون  �ل��ر�زي  عن  و�ملد�فع�ن 
لي�س لها �أ�شا�س وهي ماأخ�ذة من خمط�طة من�ش�بة 
لأبي حامت �لر�زي �لإ�شماعيلي عن��نه »�أعالم �لنب�ة«. 
فال  م��ف��ق���دة،  �ملخط�طة  ه��ذه  م��ن  �لأوىل  �ل�شفحة 
�أب��� حامت.  ي��رد عليه  ك��ان  �ل��ذي  �ل�شخ�س  ��شم  ُيعرف 
�أنَّ  يق�ل ج�رج طر�بي�شي يف مقدمة هذ� �لكتاب »مع 
�شقطت  ق��د  �ملخط�طة  �لن�شخ  م��ن  �لأوىل  �ل�شفحة 
م�ؤلف  يت�شدى  �ل��ذي  �ل�شخ�س  ��شم  بالتايل  وغ��اب 
من  �أن  يف  لل�شك  د�ع��ي  ف��ال  عليه  للرد  �لنب�ة  �أع���الم 
«�مللحد» فال  كتابه  ف�ش�ل  �شائر  �أب��� حامت يف  ُي�شميه 
يجب �أن يك�ن ه� �أبابكر �لر�زي، يعني �أن ن�شبة كتاب 
»خمارق �لأنبياء« وغريه من م�ؤلفات تطعن بالأديان 
لأبي بكر �لر�زي يرجع للظن �أول و�أخري�«. �ملقتطفات 
كانت مللحد جمه�ل زعم  �لكتاب يف �حلقيقة  يف ذلك 
�لبع�س �أنه �أب�بكر �لر�زي. ثم �إن �أبا بكر �لر�زي كان 
له كتابان �لأول منهما با�شم »�إن للعبد خالقا« و�لكتاب 
وجدير  �ل��ت���ح��ي��د«.  يف  �لتنزيل  �أ���ش��ر�ر  با�شم  �ل��ث��اين 
ب��الأدي��ان  �ملتعلقة  �ل���ر�زي  كتب  جميع  �أن  هنا  بالذكر 
ذكرها  �قت�شابات  �إّل  �إل��ي��ن��ا  منها  ي�شل  ومل  م��ف��ق���دة 

منتقدوه. 
�أن يعد ه��ذ� �لكتاب  �أح��د يف  وعلى ك��ل ح��ال ل ي��رتدد 

�إ�شافة قيمة �إىل �ملكتبة �ملاليالمية.
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»النظرية االجتماعية: منظور نقدي«
لبريش بيربجلو

ُتعد النظرية االجتماعية مكونًا أساسيًا اعتمده علماء االجتماع لتحليل المجتمع والعالقات االجتماعية ودليال لفهم الواقع االجتماعي، 
ترجع أصول النظرية االجتماعية الحديثة إلى الفالسفة اليونانيين الكالسيكيين أرسطو وسقراط وأفالطون الذين كان لهم تأثير 
هام على األجيال الالحقة من المنظرين االجتماعيين منذ “عصر التنوير” وحتى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
طور المفكرون العظماء مثل “جان جاك روسو”- الذي ُيعد أحد أبرز منظري عصر التنوير- أفكارهم حول أسس األنماط العقالنية 
والتجريبية للفكر السائد في القرن السابع عشر، “ وولدت أفكارهم المتفردة في القرن الثامن عشر عن مفهوم المجتمع والعالقات 
البحث  الذين أحدثوا ثورة في دراسة الطبيعة ووضع معيار جديد في  العلمية للمفكرين،  االجتماعية من خالل دمج االكتشافات 

العلمي. مثل”إسحاق نيوتن.

�لفرتة،  ه��ذه  �لفكري يف  �مل��ن��اخ  �لفرن�شية  �ل��ث���رة  ع��ززت 
�حلياتية  �لظروف  بتح�شن  متز�يد  تفاوؤل  �إىل  �أدى  مما 
ع�شر  �ل��ث��ام��ن  �ل��ق��رن  ت��ط���ر�ت  �نعك�شت  كما  ل��الإن�����ش��ان، 
�لفكر  �جت��اه  �لتا�شع ع�شر على حت���ل يف  �لقرن  و�أو�ئ���ل 
�لج���ت���م���اع���ي، و�أن���ت���ج���ت ت���ي���ار� ج���دي���د� م���ن �مل��ن��ظ��ري��ن 
�لج��ت��م��اع��ي��ني م��ث��ل »دي��ف��ي��د ه��ي���م، و�إمي���ان����ي���ل ك��ان��ط، 
و�أدم�ند بريك، وج�رج ويلهلم، وفريدري�س هيجل« .�أدت 
بد�فع  رد فعل حُمافظ  �إىل ظه�ر  �ل��ث���رة  بعد  ما  ف��رتة 
يف  ظهر  �ل��شطى  �لقرون  يف  �لجتماعي  للنظام  �لع�دة 

نظرية »ل�ي�س دي ب�نالد، وج�زيف دي مي�شرتي«.
ظهر خطان فكريان �آخر�ن، �أحدهما يلتزم باحلفاظ على 
�لنظام �لقائم، و�لآخر يتخطى �ل��شع �لر�هن يف �جتاه 
�أطلق عليه  �عتنق ما  �مل�شاو�ة،  نظام �جتماعي قائم على 
�لط�باوية«. كما  »�ل�شرت�كية  بعد  فيما  »كارل مارك�س« 
�شيم�ن«،  �شان  و»دي  ك���ن��ت«  »ه��رني  تفكري  م��ن  يت�شح 
�لتا�شع  �ل��ق��رن  منت�شف  بحل�ل  �خل��ط��ان  ه��ذ�ن  تاأ�ش�س 
/�لرد�يكالية  �لليرب�لية  م�����ش��ار�ت  م��ع  بالتز�من  ع�شر 
�ملحافظة �لتي جاءت لتحدد معامل �لتقاليد �ملتناف�شة يف 

ت�شكيل �لنظرية �لجتماعية �حلديثة.
يف  ك��ب��ار  ملفكرين  م��ت��ط���رة  �جتماعية  ن��ظ��ري��ات  ظ��ه��رت 
�أو�خ��ر �لقرن �لتا�شع ع�شر و�أو�ئ��ل �لقرن �لع�شرين مثل 
و�لتي  مارك�س(  وك��ارل  فيرب،  وماك�س  دورك���امي،  )�أم��ي��ل 
ينظر �إليها معظم علماء �لجتماع على �أنها نقطة حت�ل 
رئي�شة يف �لنظرية �لجتماعية �لكال�شيكية. ط�ر ه�ؤلء 
�ملفكرون �لعمالقة �لثالثة �أنف�شهم يف ��شتجابة للتح�لت 
�لجتماعية �لعظيمة �لتي حدثت يف �لقرن �لثامن ع�شر 
�لآث��ار  فيها  �ت�شحت  �لتي  �لفرتة  وه��ي  ع�شر،  و�لتا�شع 

بجميع  �لر�أ�شمايل  �ملجتمع  يف  للحياة  �لكاملة  و�لنتائج 
�أبعادها �لجتماعية و�لقت�شادية و�ل�شيا�شية. 

 ت��������ش���ع »ك�������ارل م���ارك�������س« يف ت���ق���دمي حت��ل��ي��ل م���ق���ارن 
معايري  وو���ش��ع  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة،  �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة  للتناق�شات 
للنقا�س ح�ل طبيعة �ملجتمع و�لنظام �لجتماعي �لذي 
وجيتان�،  وف��ي��رب،  »دورك����امي،  بينهم  م��ن  �آخ���رون  تناوله 
فرويد«،وقد  ميد،،و�شيجم�ند  هربرت  وج�رج  وم��شكا، 
�أ����ش���ار »���ش��ت��ال��ني« يف م����ؤل���ف���ه- �لأي���دي����ل����ج���ي���ة وت��ط���ر 
�لنظرية �ل�ش��شي�ل�جية،- �إىل �أن عمل مارك�س ��شتحث 
ردود �أفعال تف�شر �جلدل �لذي ط�ر �لنظرية �لجتماعية 
عند كثري من �ملفكرين يف تلك �لفرتة، �أو على -على حد 
�إىل حد  �شكل  �شبح مارك�س  �حل��اد مع  »�جل��دل  تعبريه- 

كبري �شخ�شية علم �لجتماع �لغربي«.
ج�هرياً  خمتلفة  نظرية  م��ق��ارب��ات  ث��الث  �ل��ك��ات��ب  ق��دم 
����ش��ت��ن��اد� لتحليل  �مل��ع��ا���ش��رة  �ل��ن��ظ��ري��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة  يف 
�لتف�شري�ت �ملختلفة �لتي قدمها �ملنظرون �لجتماعي�ن 
�لكال�شيك�ن فيما يتعلق بطبيعة �ملجتمع، وه� ما �أطلق 
�لع�ش�ي،  �لنهج  وه��ي  �ل��ن��م��اذج،  ك���ه��ن«  »ت���م��ا���س  عليه 

و�لنهج �لفردي، و�لنهج �لتنظيمي.
در��شة  »دوركامي«على  تبناه  �لذي  �لع�ش�ي  �لنهج  ي�ؤكد 
ك��ائ��ن ح��ي يعمل كج�شم  �أن���ه«  �ل��ن��ظ��ام �لج��ت��م��اع��ي على 
�أج��ز�ئ��ه يف �حل��ف��اظ على  ت�شهم جميع  �لإن�����ش��ان«، حيث 
�لكائن �حلي ككل، وعلى هذ� فاإنِّه من �أجل �لأد�ء �ل�شل�س 
يف �مل��ج��ت��م��ع ي��ج��ب �أن ي��ع��م��ل ك��ل ج���زء م��ن��ه ع��ل��ى �ت�����ش��اق 

�ملجتمع و�ن�شجامه، وت��زنه، و�حلفاظ على ��شتقر�ره.
ت��ب��ن��ى »م��اك�����س ف��ي��رب« �مل��ن��ه��ج �ل���ف���ردي« ك��ت��ع��ب��ري ن��ظ��ري 
مبد�أ  على  و�مل�ؤ�ش�س  حديثا،  �لنا�شئ  �لر�أ�شمايل  للنظام 

�ملناف�شة، و�لقطاع �خلا�س، و�لت�شنيع، و�إعطاء �لأول�ية 
وهي  و�لفردية  �لجتماعية،  للتنمية  د�فعة  كق�ة  للفرد 
يركز  �لر�أ�شمايل �جلديد.  للمجتمع  �ملميزة  �خل�شائ�س 
ه���ذ� �ل��ن��ه��ج ع��ل��ى �ل��ف��رد ك���ح��دة لتحليل �مل��ج��ت��م��ع، مع 
�ل�شخ�شية،  مفه�م  مثل  مفاهيم  �أهمية  على  �لتاأكيد 
�أن »فيرب«  و�لذ�ت، و�لتحفيز، و�لتكيف، على �لرغم من 
مع  يتعامل�ن  �لنهج  ه��ذ�  �أن�����ش��ار  م��ن  �آخ��ري��ن  وقليلني 
�إل  و�لبريوقر�طية،  �ل�شلطة،  مثل  �أكرب  هيكلية  ظ��هر 
�أن �لعتماد �لأكرب لهذ� �لنهج كان على �لطبيعة �لب�شرية 
�لجتماعية  و�لعالقات  للمجتمع،  وحمرك  د�فعة  كق�ة 
�مل�شاكل  حتديد  يتم  حيث  �لأول،  �مل��ق��ام  يف  لديهم  ت��اأت��ي 
و�ش�ء  �لفردي،  �لنحر�ف  مثل  �ملجتمع  على  ت�ؤثر  �لتي 
�لتكيف، وغريها من �مل�شاكل �لتي ل مُيكن حلها �إل من 
خالل �لنجاح يف �إعادة �إدماج �لفرد يف �لنظام �لجتماعي 

�لقائم.
�ل���ذي ���ش��اغ��ه »ك����ارل م��ارك�����س«  �ل��ن��ه��ج �لتنظيمي  ي���ؤك��د 
�لعالقات  على  ويركز  �لجتماعي،  �لتنظيم  �أهمية  على 
و�لتح�ل  للتغري  حم��رك��ة  ك��ق���ة  �لطبقية  و�ل�����ش��ر�ع��ات 
�لج��ت��م��اع��ي، ه���ذ� �ل��ن��ه��ج ي�شلط �ل�����ش���ء ع��ل��ى »�ل��ع��م��ل« 
ب��اع��ت��ب��اره �أه����م م�����ش��ك��الت �مل��ج��ت��م��ع، وم��رك��زي��ة �ملجتمع 

�لر�أ�شمايل مما يف�شر ظه�ر �ل�شر�ع �لطبقى.
�لجتماعي  و�ل��ن��ظ��ام  �ملجتمع  طبيعة  �إىل  �ل��ن��ظ��ر  ي��ت��م   
يف ظ��ل �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة م��ن خ��الل �لأ���ش��ل���ب �ملهيمن على 
حتدد  و�لتي  �لجتماعية  �لعالقات  يحدد  �ل��ذي  �لإنتاج 
بدًل  �ملجتمع،  يف  �لأو�شع  �لجتماعية  �لعالقات  بدورها 
�لثقافة و�لأخ���الق، كماه� �حل��ال يف  �لفرد يف  من دم��ج 
�ملجتمع  يف  �ل��ف��رد  تكيف  �أو  �مل��ح��اف��ظ،  �لع�ش�ي  �مل���ق��ف 
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من خالل �لتحكم يف �لنحر�ف �ل�شخ�شي عن �لأعر�ف 
�لجتماعية، كما ه� �حلال يف �مل�قف �لفردي �لليرب�يل، 
على  ي��ق���م  �ملجتمع  �أن  ي��دع��ي  �مل��ارك�����ش��ي  �لتنظيم  ف���اإن 
�لجتماعية  للت�تر�ت  كم�شدر  �لطبقية«  �مل�شاو�ة  »عدم 
�لطبقية  �ل�شر�عات  ف��اإن  �ل�شتقر�ر،  ع��دم  عنه  ينتج  ما 
و�ل��ن�����ش��ال ه��ي تعبري ج��م��اع��ي ل���الأف���ر�د �مل��ت�����ش��رري��ن يف 
للمناهج  �ل�شيا�شية  �لآث��ار  �ملجتمع. )هنا( ميكن حتديد 
�لتاريخية  �شياقاتها  �إذ� ما و�شعناها يف  �لثالثة ب��ش�ح 
�ل�����ش��ح��ي��ح��ة، ح��ي��ث ت��ط���رت �مل���د�ر����س �ل��ف��ك��ري��ة �ل��ث��الث 
�لجتماعية،�لقت�شادية،  لالأو�شاع  مبا�شرة  كا�شتجابة 
ع�شر،  و�لتا�شع  �لثامن  �لقرنني  يف  �ملتغرية  و�ل�شيا�شية 
مثلت هذه �ملد�ر�س م�شالح �لطبقات �ملختلفة �لتي جاءت 
لتحديد �ل�شياق �لجتماعي يف �لفرتة �لأكرث �أهمية من 
�لتح�ل �لجتماعي �لتاريخي- �لنتقال من �لقطاع �إىل 
�لر�أ�شمالية وت�طيد �حلكم �لر�أ�شمايل يف �لقرن �لتا�شع 

ع�شر.
على  حمافظ  فعل  ك��رد  �لرجعي  )�ل��شعي(  �لنهج  ج��اء 
�لنظام  ع��ن  ودف��اع��ا  حديثا،  �لنا�شئ  �لر�أ�شمايل  �لنظام 
�لقطاعي �لقدمي، حيث كان �ملجتمع يعمل ح�ل �ملباديء 
�لثقافية �لتقليدية �لتي ر�شختها �لكني�شة، و�رتبط �لفرد 
بالقيم �لأخالقية لنظام �لع�ش�ر �ل��شطى، بينما لحظ 
ب��ني �شع�د  �رت��ب��اط��ا و����ش��ح��ا  �لع�ش�ي  �أن�����ش��ار �لجت���اه 
و�لن��ح��د�ر  �لأخ��الق��ي،  و�لنحطاط  �لر�أ�شمايل  �لنظام 
�لع�ش�ي  �لنهج  �أن�شار  ف�شعى  و�لأخ��الق��ي.  �لجتماعي، 
�أن يعمل�� ل�شالح �لتما�شك، و�لت�شامن �لجتماعي، على 
�لر�أ�شمايل  للنظام  دعما  �ل��ف��ردي  �لنهج  ق��دم  �لنقي�س، 
�ملجال  تف�شح  �لقدمية  �لتقاليد  كانت  حيث  �ملت�شاعد، 
على  �لقائم  �ل�ش�ق  �قت�شاد  لتحقيق  �ل��ف��رد  تقدم  �أم���ام 
�مللكية �خلا�شة ل��شائل �لإنتاج، �ملناف�شة، �لفردية، نظرت 
�ملدر�شة �لفردية �إىل �نح�شار �لنظام �لقدمي كخط�ة �إىل 
�لكني�شة،  عب�دية  م��ن  حرية  �لإن�����ش��ان،  حرية  يف  �لأم���ام 
على �حلياة  �شروطاً  �أخ��رى متلي  �أخالقية  �شلطة  �أي  �أو 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، وح��ري��ة ت��ر�ك��م ر�أ�����س �مل���ال �خل��ا���س وفقا 
لق��نني �ل�ش�ق، على هذ� د�فع �لنهج �لفردي عن م�شالح 
�لإقطاعيني  �لأر��شي  �أ�شحاب  �لر�أ�شمالية �شد  �لطبقة 

من جهة، و�لطبقة �لعاملة من جهة �أخرى.
للحريات  دعمه  رغ��م  �لتنظيمي،  �لنهج  �نتقد  و�أخ����ري�ً، 
�ل��ن��ظ��ام �جل���دي���د، تكدي�س  �ل��ت��ي حت��ق��ق��ت يف  �مل���ح���دودة 
�لرثو�ت �لتي حتققت يف ظل �لنظام �لجتماعي �جلديد 
�لقائم على ��شتغالل �لعمالة، �لتي �أعتقدت �أنها �شُت�شبح 
يف نهاية �ملطاف و�عية مل�شاحلها �لطبقية و�شتكافح من 
�مللكية �خلا�شة و�ل��رب��ح �خل��ا���س م��ن خالل  �إل��غ��اء  �أج��ل 
نظام  وتاأ�شي�س  �لر�أ�شمايل،  للمجتمع  �ل��ث���ري  �لتح�ل 

�جتماعي جديد قائم على �مل�شاو�ة مكانها.

قدم »دور كامي«، » فيرب«، ومارك�س ثالث ��شتجابات بديلة 
هذه  معامل  وو�شع��  وقتهم،  يف  �لأول���ي��ة  ذ�ت  للم�شائل 
�لأو�شع، لقد  �لنظري  �مل�شت�ى  �ملتناف�شة على  �لنظريات 
�لنظرية  تط�ير  يف  مركزيا  دور�  �لنظريات  ه��ذه  لعبت 
وينظر  و�أك����رث،  �مل��ا���ش��ي  �ل��ق��رن  م��دى  على  �لجتماعية 
�إليها ُمعظم علماء �لجتماع �لي�م على �أنَّها متثل �أف�شل 
عنا�شر �لنظرية �لجتماعية �لكال�شيكية، رغم �أن ه�ؤلء 
�ملتناف�شة يف علم �لجتماع  �لفكر  �لثالثة ح��ددو� معامل 
�ملعا�شر، �إل �أن هناك منظرون �آخرون قدم�� م�شاهمات 
مهمة لتط�ير �لنظرية �لجتماعية و�إن كان�� �أقل تاأثري� 
منهم«تالك�ت بار�ش�نز، ميت�ن، ميلز، فيلفريدو، باريت�،، 
�ملعايري  �شمن  ب�شماتهم  »و�شع��  جر�م�شي،  �أنط�ني� 

�لأو�شع للنظرية �لجتماعية �ملعا�شرة.
و�لن�شف  �لقرن  م��دى  على  �ملعرفة  م�شادر  تر�كم  �أدى 
�مل���ا����ش���ي���ني، و�ل����ت����ط�����ر�ت �ل���ت���ي ط������ر�أت ع��ل��ى �ل��ن��ظ��ري��ة 
�إىل ظه�ر مناهج متن�عة تنتج �لعديد من  �لجتماعية 
�لنظريات �ملركبة �جلديدة )على �شبيل �ملثال »�ملارك�شيني 
�جل��دد، و�ل��ف��رودي��ني �جل���دد«، كما نبتت م��د�ر���س فكرية 
ك��ام��ل��ة يف ظ��ل ذل���ك �ل��زخ��م �ل��ف��ك��ري، ع��ل��ى �شبيل �مل��ث��ال 
�لبني�ية،  و�ل�ظيفية  �ل��ن��ق��دي��ة،  ف��ر�ن��ك��ف���رت  »م��در���ش��ة 

و�لتفاعل �لرمزي، �لنظرية �لن�ش�ية.
ظ��ه��رت يف �لآون������ة �لأخ������رية �أ���ش��ال��ي��ب ت��ف��ك��ري »م����ا بعد 
�حلد�ثة«، و�لتي حتاول �شرح معامل �لنظام �لجتماعي« 
هذ�  �أخ��ت��ارو�  �لذين  �ملنظرين  �إن   ،« �لر�أ�شمالية  بعد  ملا 
�لجتاه �لأحدث يف �لتنظري �لجتماعي �لنقدي رف�ش�� 
حتليالت �لتيار�ت �ل�شائدة، و�ملارك�شية للمجتمع �ملعا�شر 
�لثقافية  حتليالتهم  يف  �أدخ���ل�����  ف��ق��د  ���ش����ء،  ح��د  ع��ل��ى 
ه���ؤلء  تعر�س  �حل��د�ث��ة«،  بعد  مل��ا  و�لتطبيق  »�لنظرية 
لن���ت���ق���اد�ت ق���ي��ة م���ن �أج����ل �ل���رتوي���ج ل��ف��ك��رة �أخ�����رى يف 

عن  نتج  �ل��ذي  �لت�شاوؤم  يف  �ملغرقة  �لجتماعية  �لنظرية 
�لعق�د  يف  �لعاملية  �لر�أ�شمالية  مركز  وت�����ش��اوؤل  ت��ر�ج��ع 
�لقرن  يف  �لف��ت��ت��اح  وع��ق���د  �لع�شرين  للقرن  �خلتامية 

�حلادي و�لع�شرين.
وَلد �لنقد �ملعا�شر لالأزمة �لر�أ�شمالية �لعاملية �ملعا�شرة 
جد�ًل حاد� بني �ملد�ر�س �لفكرية �لر�ئدة ود�خلها، و�أدت 
�لبديلة،  �لنظرية  �مل����ق��ف  م��ن  متن�عة  جمم�عة  �إىل 
�ل�شياق  ع��ن  �لجتماعية  �لنظرية  ف�شل  فيها  لمي��ك��ن 
�ملجتمع،هذه  يف  �ل�شائدة  �مل��ادي��ة  و�ل��ظ��روف  �لجتماعي 
�ل�����ش��روط غ��ال��ب��ا م��ا ت�����ؤدي �إىل جم��م���ع��ة م��ت��ن���ع��ة من 
نظرية  م����ق��ف  �إىل  تتط�ر  �لتي  �لفكرية  �ل�شتجابات 
خمتلفة حتاول معاجلة �لتح�لت �لجتماعية �لتي منر 

بها �لي�م .
ط�����ر �ل��ع��ل��م��اء ع��ل��ى م���ر �ل��ع�����ش���ر ن��ظ��ري��ات �ج��ت��م��اع��ي��ة 
لإر�شادهم من خالل عملية حتقيق �ملعرفة لفهم �ملجتمع، 
�لتي  و�لف��رت����ش��ات  و�لتحديات  �لجتماعية،  �لظ��هر 
ن��ظ��ري يف �لتحليل  ب��ه��م، �ع��ت��م��اد� ع��ل��ى م��ن��ه��ج  حت��ي��ط 
�لج��ت��م��اع��ي، وه���� م��ن��ه��ج ����ش���روري، وخ���ط����ة م��ه��م��ة يف 
و�لق�شايا  و�ل��ع��الق��ات،  للمجتمع  م�شتنري  فهم  حتقيق 

�لجتماعية �لتي طال �أمدها ح�ل �لعامل.
�لتفكك  للدر��شة،  حم�رية  م�شكالت  ع��دة  �لكتاب  ط��رح 
�جلانب  يف  )خا�شة  �لأخالقي  �لنظام  و�نهيار  �لأ���ش��ري، 
�لديني«، و�نحد�ر �لقيم �لثقافية �لتقليدية، حيث ُينظر 
�إىل �لثقافة و�لتقاليد و�لقيم �لجتماعية �لر��شخة كق�ة 
د�فعة �أ�شا�شية للحياة �لجتماعية، حتدد م�شدر ومنطق 
للمجتمع  �ملحافظ  �ملفه�م  �شمن  �لجتماعية  �لعالقات 
�أنه  على  �ملجتمع  �إىل  ينظر  حيث  �لجتماعي،  و�لنظام 

كيان �أكرب من �لأفر�د �لتي تك�نه.
يك�شف حتليل تر�ث �لنظرية �ل�ش��شي�ل�جية لي�س فقط 
ا طبيعة �لتط�ر �لذي  عن معنى �لنظرية، بل ي��شح �أي�شً
طر�أ على هذه �لنظريات منذ ن�شاأة علم �لجتماع و�أ�شبح 
كما  و�لأكادميية.  �لعلمية  �لأو�شاط  يف  �شرعية  له  علًما 
م�شم�نها  عن  �ل�ش��شي�ل�جية  �لنظرية  تط�ر  يك�شف 
�أج��ل��ه و�ل��ه��دف منها يف ت�جيه  �ل��ذي و�شعت م��ن  �ل��ع��ام 
�لبحث و�لباحثني لل�شعي لدر��شة �ل��قع وجمع �ملعل�مات 

�لالزمة ح�ل در��شة �ملعرفة �لإن�شانية. 
-----------------------------------------------

الكالسيكية  االجتماعية:  »النظرية  الكتاب: 
والمعاصرة: منظور نقدي«

 المؤلف: بريش بيربجلو
الناشر: روتليدج، نيويورك، 2018.

* كاتب ُعماني
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية

)سعيد بوكرامي(

الكتاب: كيف يمكن أن نكون متسامحين
المؤلف: كلود حبيب

الناشر: دار ديسكليه دو بروير
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 288 صفحة
الفرنسية. اللغة: 

ــى أن يــكــون  ــ ــمــعــاصــر إل ــم طـــمـــوح اإلنـــســـان ال رغــ
كلود  الفرنسية  الكاتبة  أن  إال  ومتعايشا  متسامحا 
ذلك  أن  حديثا  الــصــادر  كتابها  فــي  تعترف  حبيب 
الكاتبة  تقول  كثيرة.  والعــتــبــارات  التحقيق  صعب 
السابع  القرن  في  أفكاره  ظهرت  الذي  التسامح  إن 
أنه  درجــة  إلــى  مــركــزيــة،  الــيــوم فضيلة  يعد  عــشــر، 
ظروفه  لكن  الديمقراطية.  وبين  بينه  يخلط  بــدأ 
البروتستانتي  االنشقاق  لقد وضع  تغيرت:  العملية 
التعايش بين مختلف صيغ المسيحية على المحك. 
مــطــالــبــات  ــط  وسـ مختلفا  الــوضــع  أصــبــح  وبــذلــك 
بــالــحــقــوق الــشــخــصــيــة مـــن جــهــة، والـــهـــجـــرة، من 
هذه  وممارسة  المواضيع،  خلخل  مما  أخــرى،  جهة 
تنوعا  األكثر  االختالفات  تقبل  علينا  يجب  الفضيلة: 
والترحيب بالمعتقدات واألصول العرقية المختلفة.

يشير تحول بعض اآلراء في أوروبا والواليات المتحدة 
من  يتطلب  إنه  بعد.  يكتسب  لم  التسامح  أن  إلى 
الكراهية  على  للتغلب  مستمر  جهد  بذل  الجميع 
اإلجــرام  فــي  سببا  الكراهية  تصبح  أن  يمكن  إذ   ،
المعاصر  اإلنسان  على  يجب  والحروب.  والصراعات 
واألخالقية  السياسية  أحكامه  تغيير  في  يفكر  أن 
وفق  وإدانتهم  اآلخرين،  مع  حياته  طريق  ومراجعة 
بعض عاداتهم. التسامح ليس إلدامة االنتماء وإنما 
بواسطة  اإلنــســان  ــة  وإهــان إذالل  لمنع  ســعــي  هــو 

اإلنسان.

الكتاب: في العصر الرقمي، هل مازلنا بشرا؟
المؤلف: غيزالن لوجوندر ونافيري تافليان

الناشر: دار الرمتان
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 150 صفحة
الفرنسية اللغة: 

يتناول هذا الكتاب بطريقة أصيلة صعوبة العالقات 
العيش  قضايا  سيما  وال  المختلفة،  الثقافات  بين 
معا في السياق الحالي حيث الرقمي يوجد في كل 
الحظ  وقــد  ومتزايد.  كبير  الثقافي  والتنوع  مكان 
من  ليجيندر،  غيسلين  و  تافليان  نايري  المؤلفان 
أن ضعف  المثاقفة، كيف  مجال  في  خبرتهما  خالل 
الــروابــط االجــتــمــاعــيــة يــؤثــر عــلــى الــعــالقــات ويخلق 
إلــى صــراعــات تصل  ــؤدي  ت مــا  غالبا  التي  الــتــوتــرات 
فصول  تــقــدم  الــنــاس.  بين  الــتــواصــل  انقطاع  إلــى 
لحل  مبتكرة  حلوال  وتقترح  واقعية  مواقف  الكتاب 

الوضعيات الصعبة بين الثقافات.

الكتاب: اقتصاد الصناعة الثقافية
المؤلف: فليب شانتيبي و أالن ديبردير
الناشر: منشورات الديكوفيرت. فرنسا

تاريخ النشر: 2019
الفرنسية. اللغة: 

الرقمية”  “بــالــثــورة  الثقافية  الصناعات  مـــّرت  لقد 
بمراحل مهمة، وفي نهاية دورة “التدمير اإلبداعي” 
كل  على  كــان  حيث  جــديــد  اقتصاد  ــد  ول الــرقــمــي، 
كانت  ألنه  شيء!  أي  يتغير  ال  حتى  يتغير  أن  شيء 
هناك في نهاية المطاف تغييرات قليلة في إنشاء 
كما  “التقارب”  وعود  نفسها، وظلت  األعمال  وإنتاج 
هي دائمًا: كلمات مجوفة. لكن كل شيء تغير أيضا. 
يطلق  ما  يمثلون  الذين  الفاعلين،  من  جماعة  إن 
من  أكبر  السوقية  قيمتها  تزيد  التي  غافان،  عليه 
وخمسين  لمائة  التراكمي  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
جميع  توزيع  ضمان  طور  في  هي  العالم،  في  دولة 
الموزعون  الرقمي تقريًبا. فتحول  الثقافي  المحتوى 
عالميين.  موزعين  إلــى  اآلن  المحلي  صعيد  على 
البصري  والسمعي  والكتابة  الموسيقى  وتشمل 
شبكات  مــن  كلها  مصنوعة  واأللــعــاب  والسينما 
القوية  بالديناميات  مدفوعة  أنها  كما  وخوارزميات 
في  ذلــك  وكــل  الــذاتــي،  واإلنــتــاج  االجتماعي  لإلنتاج 
الكتاب  الجديد.  العام  لهذا  تنظيمي  نظام  غياب 
والهياكل  القوالب  يكشف  ألنه  األهمية،  غاية  في 
تــزداد  التي  الرقمية  الصناعة  هــذه  في  المتحكمة 
على  وتأثيرها  آفاقها  أحــد  يعلم  وال  وتغوال  تحوال 
البشر  عــيــش  ــمــاط  أن األصــلــيــة وال  الــثــقــافــة  ــمــاط  أن

مستقبال.

أجل  من  النضال  من  تاريخ  السوداء.  أمريكا  الكتاب: 
المساواة والعدالة )من القرن التاسع عشر إلى القرن 

الحادي والعشرين(
المؤلف: كارولين روالند-دياموند

الناشر: منشورات الديكوفيرت
تاريخ النشر: 2019

عدد الصفحات: 656 صفحة
الفرنسية اللغة: 

ومالكولم  كينغ،  لــوثــر  مــارتــن  األســمــاء  هــذه  تمثل 
نضاال  الجماعية،  الــذاكــرة  في  بــاركــس،  وروزا  إكــس، 
لألميركيين  طــويــال  واجــتــمــاعــيــا  وثــقــافــيــا  ســيــاســيــا 
السود من أجل المساواة والعدالة والكرامة. ما وراء 
الكتاب  يركز  والمتدفق  السلس  البيوغرافي  السرد 
وبموازاة  العظيمة،  البطولية  الشخصيات  هذه  على 
أصل  مــن  األمريكيين  نضال  الكتاب  يتتبع  معهم 
حركة  إلى   1865 عام  في  العبيد  تحرير  منذ  أفريقي، 
الجهات  مكانة  استعادة  مع  الــيــوم،  ماتر  اليــف  بــالك 
ولكنها  مجهولين  ومــمــثــالت  ممثلي  مــن  الفاعلة 

أساسية في هذه القصة غير المكتملة.
تقدم المؤلفة كارولين روالند-دياموند تحليًلا شاماًل 
باهر  نحو  على  وتصف   ، السوداء  المطالبة  لحركات 
العنصري  الــفــصــل  مــن  لــلــخــروج  الــطــويــل  الــطــريــق 
والنضاالت  السابق  الجنوبي  االستعباد  مرحلة  خالل 
لكنها  إليقافها.  السود  وضعها  التي  الراديكالية 
تحكي أيضًا قصة أقل شهرة وهي قصة “األبرتهايد 
اليومية  والتعبئة  والــغــرب  الشمال  في  األمريكي” 

لألميركيين األفارقة لتحسين ظروفهم المعيشية.

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
)محمد الشيخ(

الكتاب: العمل من الداخل )نزعة كواين الطبيعانية: 
طبيعتها وتطورها(
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المؤلف: ساندر فيرهايغ

دار النشر: مطابع جامعة أوكسفورد
لغة النشر: اإلنجليزية

سنة النشر: 2018
حدث، خالل العقود القليلة األخيرة، منعطف جذري 
العلم  بــيــن  للصلة  الــفــالســفــة  تــصــور  كيفية  فــي 
والفلسفة. وقد سمى بعض الباحثين هذا التحول، 
“المنعطف  باسم  اللساني”،  “المنعطف  غرار  على 
الفالسفة  مــن  كبير  عـــدد  عــمــد  إذ  الــطــبــيــعــانــي”. 
التحليليين إلى تبني ما أمسى يعرف اليوم باسم 
الطبيعانية”،  “الــمــقــاربــة  أو  الطبيعية”  “الــمــقــاربــة 
وذلك رغبة منهم في مسايرة البحوث العلمية في 
إلى  تحتكم  صارت  التي  البحوث  تلك  عدة؛  مجاالت 
طبيعة األشياء وإلى الوقائع الخام. وبينما كان أقام 
حاسمة  تفرقة  المتقدمون  التحليليون  الفالسفة 
بين العلم والفلسفة، على أساس أن العلم مبحث 
تجريبي شأنه فحص “الوقائع”، وأن الفلسفة مبحث 
ــمــعــانــي”؛ فــإن  تــأمــلــي نــظــري شــأنــه الــنــظــر فــي “ال
الفيلسوف األمريكي ويالد فن أونمان كواين )1908-

2000( عمد إلى رفض فيصل هذه التفرقة. 
الهولندي  الباحث  ـ  الكتاب  هــذا  مؤلف  عمل  وقــد 
بل  وافــيــة،  صـــورة  تقديم  على  ـ  فيرهايج  ســانــدر 
كواين،  عند  الطبيعانية  النزعة  أسس  عن  ضافية، 
بعضها  للفيلسوف  أعمال  إلى  ذلك  في  مستندا 
االهتداء  وصعب  مخطوطا  زال  ال  وبعضها  معروف 
وأوراقه  ومحاضراته  ومذكراته  رسائله  سيما  ال  إليه، 
إلى أرشيف كواين  المبثوثة، ضاربا بيده  وآراؤه غير 
الفيلسوف  طبيعانية  بــنــاء  ومــعــيــدا  الشخصي، 
حيث  من  أو  طبيعتها  حيث  من  ســواء  التحليلي 

تطورها. 

الكتاب: شلنج وفرويد واألسس الفلسفية للتحليل 
النفسي )االنتماء الغريب(
المؤلفة: تيريزا فينيشيل

دار النشر: راوتلدج
لغة النشر: اإلنجليزية

سنة النشر: 2018

ــامــة بــنــفــور فــرويــد  ــة ت ــ ــكــون عــلــى درايـ ــادة مـــا ن ــ ع
في  الــمــغــرق  الفلسفي  الــتــأمــل  مــن  المستحكم 
النفور  هــذا  أن  نعلم  ال  مــا  عـــادة  لكن  تجريديته، 
نصوص  مــع  لــفــرويــد  وخفية  ســريــة  صحبة  يخفي 
العديد من الفالسفة المتقدمين عليه. وقد أشارت 
أثر شوبنهاور ونيتشه في  إلى  العديد من األعمال 
نبهت  التي  األعمال  هي  قليلة  لكن  فرويد،  أعمال 
الفيلسوف  وبــيــن  بينه  األفــكــار  فــي  تــــواردات  إلــى 
استثنينا  نحن  مــا  إذا  إال  اللهم  شلنج؛  األلــمــانــي 

الالوعي  أساس  باسم:  الموسوم  فتيش  مات  عمل 
وها   .)2011( الحديثة(  النفس  ومولد  وفرويد  )شلنج 
فتح  تعيد  فينيشيل  تيريزا  األمريكية  الباحثة  هي 
األلماني شلنج )1775- 1854(  الفيلسوف  الحوار بين 
ـ وبين  الالوعي  ـ صاحب فلسفة األساطير وفلسفة 
جولة  عــبــر  ــك  وذلـ ــد،  ــروي ف الشهير  الــنــفــس  عــالــم 
الفيلسوف  بين  المشتركة  االهتمام  مجاالت  حول 
الغريب،  الميثولوجيا،  الجليل،  النفسي:  والمحلل 
الــحــريــة ... وفــي هــذه الــجــولــة تــبــرز الــبــاحــثــة األمــور 

الُمتشاَطرة بين الفلسفة والتحليل النفسي. 
الفلسفية  األســس  عــن  فينشيل  تيريزا  وتفحص 
لمفهوم الشعور وعن طبيعة الحرية البشرية، بدءا 
البشري،  الفعل  لطبيعة  وفهمه  شلنج  أعمال  من 
في  فرويد  ساعدت  الفيلسوف  تصورات  أن  وكيف 
عمله، ال سيما منها فكرة أولوية الالوعي واالستهواء 
سلوكا  المبدأين  هذين  جعل  وإمكان  شلنج،  عند 
عالجيا، كما فكرة التسامي أو التصعيد. وقد أوحى 
أن  يمكن  النفسي  التحليل  بأن عالج  للمؤلفة  ذلك 
التي  بمروياتها  واعتراف  للذات  تأويل  بمثابة  يعد 
المرويات  هــذه  ُتأخذ  أن  غير  من  لنفسها  ترويها 
على مأخذ الجد. وقد خلصت الباحثة إلى أن فرويد 
طور فكرة شلنج القائلة بأنه لكي نعرف الواقع حق 
نتعاطف،  أن  بل  نتفاعل،  أن  يلزمنا  فإنه  المعرفة، 

معه تفاعال حميميا بل تعاطفا أصيال. 

الكتاب: قراءة مكيافلي
المؤلف: جون ماك كورميك

دار النشر: منشورات جامعة برينستون
لغة النشر: اإلنجليزية

سنة النشر: 2018

أكان  مكيافيليا؟  نفسه  مكيافلي  كان  حد  أي  إلى 
الرجل داعية بال أخالق إلى الطغيان؟ أم كان نصيرا 
لطبيعة  محايدا  محلال  وأكـــان  ــالهــوادة؟  ب للحرية 
السلطة السياسية أم كان رجال وطنيا إيطاليا ورعا 
أم  الوثنية  للفضيلة  محييا  كان  وهل  ومتحمسا؟ 
هذا  يحاول  الحديثة؟  العدمية  عهد  مدشن  كــان 
الكتاب الخوض في هذه المسائل الشائكة الدائرة 
على تأويالت مكيافلي، وذلك من خالل إعادة قراءة 
أشهر أعماله ـ األمير، الخطابات، التواريخ الفلورنسية 
الــمــعــدودة  ـ  مكيافلي  كــتــابــات  أن  على  مبرهنا  ـ 
ــضــوت عــلــى نــزعــة ديــمــقــراطــيــة  فــضــائــحــيــة ـ قــد ان

شعبية. 
والفلسفة  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم  أســتــاذ  ويــشــدد 
جوامع  أن  على  كورميك  ماك  األمريكي  السياسية 
قوله  من  أحيانا،  المعروفة  غير  مكيافلي،  سياسة 
والمواطنين  النخب  بين  قوي  طبقي  صراع  بفائدة 

ومن  فاضلة،  ديمقراطية  جمهوريات  لبناء  العاديين 
واالقتصادية  السياسية  المساواة  ضرورة  إلى  ذهابه 
بضرورة  قوله  ومن  حقة،  مدنية  حرية  تحقيق  بغاية 
حكم  لممارسة  دينية  ومــجــازات  استعارات  توظيف 
شعبي فعلي، كل ذلك قد أشيء تأويله في القراءات 
أن  بكيف  ذلــك  على  المؤلف  ويستظهر  الــســائــدة. 
ـ  وبوكوك  وسكينر  وشتراوس  روسو  تأويالت  تلقي 
وهي أشهر تأويالت فكر مكيافلي السياسي ـ جعل 
في  المساواة  إلى  الدعوة  طابع  إلخفاء  تتآمر  النخبة 
عن  عبارة  الكتابة  وبالجملة،  وسياسته.  الرجل  فكر 
بالمؤلف  وكأني  مكيافلي،  لدارسي  مكيافلي  نقد 
قد بعث مكيافلي من قبره لكي يحاجج قراءه الذين 

اعتبرهم قراء مغرضين. 

الكتاب: بنيامين وأدونو وتجربة األدب
ماك كول  إشراف كوري  تحت  مؤلف جماعي  المؤلف: 

وناثان روس
دار النشر: راوتلدج

لغة النشر: اإلنجليزية
سنة النشر: 2018

ـ  أصيلة  بحوث  عن  عبارة  وهو  ـ  الكتاب  هذا  يتناول 
والتر  المتأدب  الفيلسوف  من  كل  ومراسالت  مقاالت 
ثــيــودور  الناقد  والفيلسوف   )1940-1892( بنيامين 
الــجــمــالــيــة،  الــنــظــريــة  صــاحــب   )1939-1903( ــو  ــ أدورنـ
هذين  أن  كيف  الكتاب  ويظهر  األدب.  حــول  ــك  وذل
الفيلسوفين الشهيرين في القرن العشرين ما كانا 
الكتابات،  بعض  األدب  في  كتبا  فيلسوفين  مجرد 
وإنما طورا فلسفتيهما عبر األدب وعن طريق مالقاته. 
القسم  يتناول  أقسام:  ثالثة  إلى  الكتاب  وينقسم 
من  كل  تفكير  األدب  بها  أغنى  التي  السبل  األول 
بنيامين وأدورنو، ويستكشف الموضوعات الجوهرية 
التقدم  نقد  الــمــحــاكــاة،  ـ  األدب  فــي  تفكيرهما  فــي 
عبر  وذلــك  ـ  واستعادتها  التجربة  فقدان  التاريخي، 
وبيكيت  بودلير  شأن  أدبــاء  مؤلفات  في  قراءاتهما 

وبروست. 
لبنيامين  مــقــاالت  أربــع  بين  الثاني  القسم  ويــؤلــف 
وأدونو في قراءاتهما لكافكا، والتي أسعفتهما في 

تطوير رد على الرأسمالية ونقد مميز لها. 
يعنيه  الذي  ما  على مسألة  فمداره  األخير،  القيم  أما 
ويتعلق  ــي.  أدب عمل  من  نقدي  استبصار  استفادة 
مسرحيين  ومؤلفين  لكتاب  بنيامين  بقراءات  األمر 
غرين  وجــولــيــان  فــالــتــزر  ــرت  ــ وروب بوخنر  جـــورج  مثل 
الذين عادة ما ُنظر إلى أعمالهم على أنها أعمال غير 

مهضومة وتآليف عسيرة عن األفهام. 
وبالجملة، يقدم الكتاب فحصا فريدا وظريفا ولطيفا 
منظار  عــبــر  ــــك  وذل كــبــيــريــن،  فيلسوفين  ألعــمــال 

تجاربهما المشتركة مع األدب. 
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