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ُم َّ
حمد الشيخ *

الشرع اإلسالمي والقانون الدولي
الحل السلمي للنزاعات
إيميليا جيستينا باول

ث َّمة �سمة يرى بع�ض �أ�صحاب الت�أويليات �أنها ال بد من �أن تتوافر يف ذهنية الباحث �إزاء املو�ضوع الذي ُيقبل على درا�سته ـ هي �سمة «التعاطف» .هي �سمة ال تعني ،ب�أيِّ حال من
الأحوال ،معنى «التحيز» ،و�إمنا تفيد ،بالأوىل ،معنى «ال�شغف باملو�ضوع»� .أَ َو مل يتقدم لهيجل �أن قال« :ال �شيء عظيم ُيكن �أن ينجز من غري ما �شغف»؟ واحلق �أ َّن هذا «ال�شغف»
ما كان هو ما نق�ص الباحثة باول وهي تقبل على مو�ضوع درا�ستها ـ ال�شرع الإ�سالمي والقانون الدويل (.)2020
تذكر الباحثة ـ يف �صفحة ت�شكراتها ـ �أنها �شغلت نف�سها ،بل �شغفتها ،بالتفكري يف العالقة بني «التقليد ال�شرعي الإ�سالمي» و«القانون الدويل» منذ �أمد ،و�أ َّن وجهة نظرها ت�أثرت
ت�أثرا عميقا باملحادثات التي دارت بينها وبني زمالء لها و�أ�صدقاء و�أفراد من �أ�سرتها و�صانعي القرار وممار�سي ال�شرع تذكر منهم ما ينيف عن الع�شرين .لكن ما ي�سرتعي االهتمام
�أ َّنها ت�شكر �أ�سرتها البولندية ـ زوجا و�أبا و�أما وجدة ـ على ت�شجيعهم لها لل ُم�ضي يف البحث ومرافقة الوالد لها يف �أ�سفارها �إىل بلدان ال�شرق الأو�سط و�صربه على ح�ضور �إجرائها
مُقابالت مع من ت�سميهم �صناع القرار وال�سيا�سة والباحثني يف التقليد ال�شرعي الإ�سالمي  ...وت�شري بهذا ال�صدد �إىل �أ َّنها تنبهت ،من خالل لقاءاتها العديدة مع املمار�سني لل�شرع
ودار�سيه و�صناع ال�سيا�سة الدولية يف العامل الإ�سالمي� ،إىل كيف �أ َّنهم ي�شتكون من �أن «ال�شرع» �أ�سيء فهمه من لدن املُجتمع الدويل ،وما من م�سلم حاورته �إال و�أل َّح على �أهمية �أن
ُيفهم «ال�شرع» حق فهمه على امل�ستوى الدويل .وكلهم طرحوا م�شكلة الفارق بني حقيقة ال�شرع يف نف�سه وكيف ُيدركه املجتمع الدويل .وكان هذا من �أوكد الواجبات التي ح�ضتها
على ت�أليف هذا الكتاب.
زاوج�����ت امل���ؤل��ف��ة ب�ي�ن م��ق��ارب��ت�ين مل��و���ض��وع��ه��ا :امل��ق��ارب��ة الكمية
واملقاربة الكيفية .ع��ادت �إىل درا�سة البنيات القانونية حلوايل
ثالثني دولة �إ�سالمية من عام � 1945إىل عام  .2012و�أح�صت كل
خ�صائ�ص تلك البنيات املتغرية ،وا�ستق�صت التعالق بني «القانون
الدنيوي» و«القانون الديني» فيها .ولرمبا يكون هذا الكتاب �أول
«جامع» �ضم كل هذه املعارف وم�ضى �إىل ما هو �أعمق من جرد
ال�سمات املميزة .كما �أنها در�ست حوايل  172د�ستو ًرا و�أهم بنوده
عرب الزمان واملكان يف هذه الدول الثالثني ،واعية مبحدودية
املقاربة الكمية الإح�صائية ،تائقة �إىل ما هو �أعمق منها .ولذلك
�أرادت ملُقاربتها �أن تكون مقاربة بينية :بني ما ت�سميه «املعرفة
امل��ج��ردة» وم��ا ت��دع��وه «املعلومة الإح�����ص��ائ��ي��ة» ،ول��ذل��ك ع��ادة ما
�أكملت املعلومة باملقابلة واملعارف باللقاءات.
تعتقد امل�ؤلفة ،ح�سب ما �أتاح له اطالعها الوا�سع� ،أن هذا الكتاب
فح�صا اختبار ًيا ما �إذا كانت �أوجه الت�آلف
هو �أول عمل يفح�ص ً
و�أوجه التخالف بني «القانون الدويل» و«ال�شرع الإ�سالمي» تهم
يف �أم��ر ت�شكيل مواقف «دول ال�شرع» نحو هيئات تدبري النزاع
دولياً .وترى �أنه على م�ستوى درا�سات العالقات الدولية ،ثمة
نق�ص �شديد يف ال��درا���س��ات االخ��ت��ب��اري��ة ال��ت��ي ت��رك��ز على ر�ؤي��ة
الو�سط الإ���س�لام��ي لهيئات تدبري ال��ن��زاع؛ ف�ض ً
ال ع��ن طغيان
اجل��ان��ب ال��ن��ظ��ري ،ولي�س االخ��ت��ب��اري ،على ه��ذه ال��درا���س��ات �إِنْ
ُوج��دت ،وهي درا�سات و�صفية �أو معيارية ،يغيب عنها �س�ؤاالن:
�س�ؤال الكيفية (كيف؟) و�س�ؤال اللمية ِ َ
(ل؟) .ولهذا ت�ستعيد هذا
املفقود يف الدرا�سات لكي تطرح يف كتابها هذا �س�ؤايل« :كيف»
ي�ؤثر تنوع وت��ف��اوت ح�ضور ال�شرع الإ�سالمي ،يف �أنظمة «دول
ال�شرع» القانونية ،على ر�ؤى ه��ذه ال��دول لهيئات تدبري ف�ض
النزاع؟ ِ َ
و«ل» ي�ؤثر هذا الأمر ،يا ترى؟
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�إ�شكاالت الكتاب الأ�سا�سية
ت�شري امل���ؤل��ف��ة ،ب���دءا� ،إىل واق��ع��ة :وج��ود ت�سعة وع�شرين دول��ة
اليوم يف العامل ت�ستلهم قوانينها بهذا القدر �أو ذاك من ال�شرع
الإ�سالمي ،وذلك �سواء تعلق الأمر بقانون الأحوال ال�شخ�صية
�أو بالقانون املدين �أو بالقانون التجاري �أو بالقانون اجلنائي.
كما ي�شكل امل�سلمون �أزيد من ن�صف �سكانها ( 900مليون ن�سمة)،
وي�شكلون يف مواطنهم ( 900مليون ن�سمة) ويف مظاعنهم (700
مليون ن�سمة) ربع �سكان العامل (�إح�صاءات  .)2015ثم تطرح،
من وجهة نظر عملية ولي�س متعالِ ة ،الإ�شكاالت التي يعاجلها
الكتاب :كيف تنظر هذه الدول �إىل «القانون الدويل» و�إىل هيئات
حل النزاعات الدولية و�إحالل ال�سالم العاملي؟ هل تتجنب «دول
ال�شرع» هذه اللجوء �إىل املحاكم الدولية؟ وهل التقليد ال�شرعي
الإ�سالمي ال يتوافق مبدئياً مع القانون الدويل؟ وكيف ميكن
فهم وحتديد العالقة بني الو�سط الإ�سالمي والقانون الدويل
يف ما يخ�ص �سياق احلل ال�سلمي للنزاعات؟
تقر الباحثة ،بداية� ،أنه ال يوجد جواب موحد لدى هذه الدول
على هذه الإ�شكاالت ،و�أنها تختلف فيما بينها على هذا ال�صعيد،
بل �إن��ه حتى يف ما بينها البني توجد خالفات يف �أم��ر اللجوء
يف حل نزاعاتها الثنائية �إىل القانون الدويل؛ �إذ يف�ضل بع�ضها
املفاو�ضات الثنائية والو�ساطة الإقليمية ،بينما ي�ؤثر الآخ��ر
ال��ل��ج��وء �إىل هيئات التحكيم ال��دول��ي��ة .وه���ذا يلجئ الباحثة
�إىل الدفع ب�إ�شكالها قدماً بطرح �س�ؤال «مل��اذا» :ترى ،ملاذا ُتقبل
دول من هذه الطائفة من البداية على املحاكم الدولية بينما
تتحا�شاها �أخرى؟ وهل ميكن الو�صول �إىل «�أمنوذج» عام ينطبق
على �سلوكيات كل هذه الدول بهذا ال�ش�أن؟

تقر الباحثة ب�أ َّن النظر يف هذا الأمر �أدى بالعديد من الباحثني
الغربيني �إىل �إقامة ت�ضاد بني «التقليد ال�شرعي الإ�سالمي»
و«القانون ال��دويل»؛ بحيث و�ضعوا هذه الدول يف خانة واحدة
على �أن��ه��ا دول �إ�سالمية على نف�س ال��درج��ة .واحل���ال �أن هذه
امل��ث��ن��وي��ة احل����ادة ه��ي م��ا ت��ه��دف امل���ؤل��ف��ة �إىل م��راج��ع��ت��ه :يزعم
ه���ؤالء �أن ث َّمة ،من جهة« ،ال�شرع» ال��ذي يت�ضمن فهما مميزاً
ملعنى تدبري احلكم ـ ما �أ�صله ،وكيف ينبغي �أن يكون ـ وال��ذي
هو ،عند امل�سلمني� ،إرادة الرب الكاملة؛ علما ب�أ َّنه ال ي�صدر عن
كامل (اهلل) �سوى كامل (احلكم �أو التحكيم) .وثمة ،من جهة
�أخ��رى« ،القانون الدويل احلديث» الذي هو ،وعلى الرغم من
ارت��ب��اط��ه التاريخي بالفكر ال�شرعي امل�سيحي ،ق��ان��ون دنيوي
ي�سعى �إىل توفري حلول عادلة ودنيا داخل �إطار عقالين دنيوي.
وبناء عليه ،مت تقدمي �صورة اختزالية�ُ :ص ِّو َر الغرب على �أنه
و�ص ِّو َرت «دول ال�شرع» على �أنها
امل�ؤيد الأ�سا�سي للقانون الدويلُ ،
خطر على الدنيوية وعلى العقل القانوين .وقد ُو�ضعت هذه
ال��دول يف كفة واح��دة كما لو ما كانت هي توجد بينها بينونة،
و�إمنا يجمعها العداء للقانون الدويل؛ وال �سيما اجتاه املحاكم
الدولية .ولذلك �سرعان ما يتفاج�أ ه���ؤالء تفاج�ؤ «ارتيابية»
و«كلبية» كلما جل�أت «دول��ة �شرع» �إىل املحاكم الدولية؛ مع �أن
بع�ض «دول ال�شرع» تلج�أ �إىل املحاكم الدولية �أكرث مما تفعله
ال�صني ورو�سيا والأرجنتني وبولندا!
تهدف امل�ؤلفة �إىل مراجعة مثل هذه الأحكام .فال تنظر النظرة
الثنائية املانوية ،و�إمن��ا تنظر �إىل النظام ال�شرعي الإ�سالمي،
كما ميار�س على �أر���ض ال��واق��ع ،على �أن��ه يقوم على «امل��زج» بني
ال��ق��وان�ين الدنيوية وال��دي��ن��ي��ة .وه���ذا ه��و م��ا ي�شكل ر�ؤى هذه
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ال��دول يف تدبري النزاعات الدولية؛ مبا يجعل م�س�ألة ما �إذا
كان «ال�شرع الإ�سالمي» يتوافق مع «القانون ال��دويل» ،وما �إذا
كانت هذه العالقة لدى كل الدول م�ستقرة «م�س�ألة مفتوحة».
علما �أن ال�شعارات الداعية �إىل دولة ال�شريعة �شيء ،واملمار�سات
الواقعية �شيء �آخر .و�أن ال�شريعة من حيث هي «قانون ر�سمي»
هي غري ال�شريعة من حيث هي «رمز».
ويف �إط��ار ه��ذه النظرية االختبارية الواقعية ،ت��رى امل�ؤلفة �أن
ع��امل ال��ي��وم ي�شهد على �أن م��ن �أه���داف املجتمع ال���دويل احلل
ال�سلمي للنزاعات .ولهذا ثمة حاجة للدول غري الإ�سالمية
�إىل التعاون مع «دول ال�شرع» يف مروحة وا�سعة من املع�ضالت
الدولية :من التجارة �إىل م�سائل النزاع وال�سالم .وبغاية �أن
يكون احلوار بني الثقافتني مثمرا ،يحتاج الأمر �إىل فهم عميق
لل�شرع الإ�سالمي ـ مبا يف ذلك تنوعه وتطوره ـ و�أكرث من هذا،
ينبغي فهم وتفهم هذا «املزج» القائم داخل �أنظمة «دول ال�شرع»
القانونية بني القوانني الدنيوية والقوانني الدينية .و�أطروحة
امل�ؤلفة بهذا ال�صدد �أن طبيعة التوازن بني هذين القانونني هي
ما يف�سر تف�ضيالتها لطرائق تدبري النزاع الدويل.
وبغاية ت�سويغ �أطروحتها ،تدافع امل�ؤلفة عن فكرة �أن التقليد
ال�شرعي الإ���س�لام��ي م��ا ك��ان مبدئياً يف تناق�ض ج��وه��ري مع
القانون ال���دويل ،حتى و�إن �أق���ام الباحثون تعار�ضا م�صطنعا
بينهما ،و�إمنا ال�ضد هو ال�صحيح :كال النظامني ـ يف ديناميته
الداخلية ويف تطوره ـ يتقا�سم مع الآخر نقط ائتالف �أكرث مما
ي�صوره الباحثون .ثمة ثالث نقط ائتالف� :أ ـ القانون هو ما
�أن�ش�أه فقهاء القانون .ب ـ ح�ضور العرف .ج ـ الإمي��ان ب�ضرورة
ح��ك��م ال���ق���ان���ون .وث��م��ة ث�ل�اث ن��ق��ط اخ���ت�ل�اف� :أ ـ ال�����ص��ل��ة بني
القانون والدين .ب ـ م�صادر الت�شريع .ج ـ الرموز الدينية يف
قاعة املحاكم .وتر�سم الباحثة خطوط التما�س بني النظامني
بالتعاي�ش بال تنازع ،وجتد �أنه يوجد من �أل��وان االئتالف بني
النظامني �أكرث مما يوجد من �ألوان االختالف؛ ف�ضال عن �أن
كالهما متطور ،وهو تطور ي�سري نحو مزيد من التالقي ،بينما
الرتكيز على نقط االختالف �أمر مظلل .كما تدعو ،باملقابل،
�إىل انفتاح �أك�بر للقانون ال��دويل بحيث ي�ستدمج ال��ر�ؤى غري
الغربية ـ الإ�سالمية هنا ـ يف �إطار بعدها املقارن� ،سعيا �إىل مزيد
من االن�سجام الدويل.
مقدمات �أطروحة امل�ؤلفة:
نظرية احلل الإ�سالمي للنزاعات
كيف تنظر «دول ال�����ش��رع» �إىل ط��رائ��ق ت��دب�ير ال��ن��زاع؟ ه��ي ذي
امل�����س���أل��ة ال��ن��وات��ي��ة يف ه���ذا ال��ك��ت��اب .واجل�����واب :ال ت��وج��د نظرة
واحدة .فالأمر ح�سب طبيعة النظام القانوين لكل دولة دولة:
كيف تنتظم ال�صلة ب�ين ال��ق��وان�ين املدنية وال�شرائع الدينية
يف �أنظمة هذه ال��دول القانونية .وه��ذا يعني �أن��ه ما كانت هذه
الدول «�إ�سالمية» على نف�س اجلديلة .ثمة طرائق يف الإ�سالم
ق��دد .ولئن كان القدماء قالوا :الطرائق �إىل اهلل بعدد �أنف�س
اخلالئق ،ف�إن ل�سان حال امل�ؤلفة يقول :الطرائق �إىل الإ�سالم
بعدد دول ال�شرائع .وخمتلف طرائق تعالق القوانني الدينية
باملدنية هو ما يجعل مواقف هذه الدول من التحكيم الدويل
حلل النزاعات تتباين.

تنوع �شرائع «دول ال�شرع»
ما من «دولة �شرع» �إال و�ش�أنها �أن تتبنى �صلة فريدة بني القوانني
الدنيوية وال�شرائع الدينية يف تدبري �أم��وره��ا الداخلية .هذا
ف�ضال ع��ن �إرث��ه��ا ال�شرعي املختلف يف م��ا بينها ال��ب�ين� :شيعة
(جعفرية و�إ�سماعيلية وزيدية) و�سنة (حنفية ومالكية و�شافعية
وحنبلية) ،ف�ضال عن �إبا�ضية .وثمة تفاوت بني هذه الدول يف
مدى ا�ستدماج ال�شرع ـ مبختلف ت�أويالته ـ يف مروحة وا�سعة:
من جمرد «رمز» �إىل «تطبيق» �شامل �أو �شبه �شامل حد جعلها
من ال�شريعة د�ستورها (ال�سعودية� ،إي��ران) .وال وجود ل�شريعة
�إ�سالمية بل �شرائع .وهي تتعلق كلها بطريقة ت�أويلها ومزجها
يف نظام قانوين داخلي واحد� .إمنا ال�شريعة نظام قانوين حي
متطور قابل لأفهام عدة وميكنه �أن يندمج ـ �إىل حد معني ـ يف
البنى احلديثة لإيالة الدولة ،وما كانت هي تقليدا يجمد على
امل�سطور ،و�شريعة املا�ضي غري �شريعة احلا�ضر.
بناء على هاتني املقدمتني ،تعيد امل�ؤلفة �صياغة �إ�شكاالت الكتاب
البدئية ال�صياغة الأدق :ت��رى ،هل ي�ؤثر ميزان ال��ت��وازن بني
القانون الدنيوي والقانون الديني� ،ضمن قوانني دول ال�شرع،
على تف�ضيالت هذه الدول لهيئات حل �سلمي للنزاع بخا�صة؟
وما العوامل التي ميكن �أن تف�سر �أن بع�ض هذه ال��دول تختار
طرائق حل �سلمي متتح من القانون الدويل �ش�أن املحاكم الدولية
وحماكم التحكيم ،بينما تف�ضل �أخرى الو�ساطة وال�صلح؟ وهل
ميكن �أن ن�شدد على الفوارق بني «ال�شرع الإ�سالمي» و«القانون
ال����دويل» باعتبارها ق���ادرة على ع��زل ال��و���س��ط الإ���س�لام��ي عن
القانون الدويل وم�ؤ�س�ساته� ،أم بال�ضد ميكن التخفيف من تلك
التباينات؟
�أطروحة الكتاب جمملة
ث��م��ة ظ��ل م��ن ع���دم ال��ي��ق�ين ي��راف��ق ك��ل جل���وء �إىل ط���رف ثالث
للتحكيم ب�ين متنازعني .والأم���ر �أوىل باالنطباق على «دول
ال�����ش��رع» ال �سيما و�أن��ه��ا مل ت�ساهم يف �إن�����ش��اء ال��ق��ان��ون ال��دويل

وم�ؤ�س�ساته؛ ومن ثمة ال حظ لها يف �أن تدمج عنا�صر من ال�شرع
الإ�سالمي يف تدبري النزاع دوليا .ويلعب انعدام اليقني هذا دورا
كبريا يف توجيه اختيار دول ال�شرع بني الإمكانات املتاحة حلل
النزاعات .و�إذا ما عدنا �إىل التقليد ال�شرعي الإ�سالمي يف تدبري
النزاع ،جند �أنه يقوم على �أربع �سمات� :أ ـ منطق عدل موحد ال
ازدواجية فيه وال تعددية .ب ـ حل النزاع من غري مواجهة �أو
جمابهة .ج ـ االندماج/االلتزام اجلماعي يف �إط��ار طرف ثالث
حلل النزاع بني طرفني .د ـ ا�ستدماج مبادئ ال�شرع الأ�سا�سية يف
عملية حل النزاعات .وبدل املقاربة امل�ؤ�س�سية حلل النزاع على
الطريقة الغربية ،يلج�أ التقليد ال�شرعي الإ�سالمي �إىل ال�صلح
و�إىل احلوار بني املتنازعني .فيتم بذلك حل النزاع وديا ـ على نحو
�أعدل �شرعا و�أ�سمى خلقا ـ من غري جلوء �إىل ر�سميات امل�ؤ�س�سات
مثل املحاكم .لكن ،من بع�ض مفارقات هذا الأمن��وذج �أنه يعني
خيارات دول ال�شرع ،لكنه يف الوقت نف�سه يرفع من درجة الريبة
والتوج�س الذين تواجهانها يف حل النزاع .على �أن ح�ضور هذا
الأمن���وذج ال�شرعي يف تدبري اخل�لاف على امل�ستوى ال��دويل ال
يحظى بنف�س الأهمية لدى كل «دول ال�شرع» .وما تذهب �إليه
امل�ؤلفة بهذا ال�صدد هو �أن «دول ال�شرع» التي �أنظمتها القانونية
الداخلية عالية املن�سوب ال�شرعي هي التي ت�ؤيد �أكرث االحتكام
�إىل �آليات ال�شرع التقليدية يف نزاعاتها الدولية .ولذلك تنجذب
بالتلقاء �إىل الو�ساطة وال�صلح ،لكن «دول ال�شرع» ،التي تت�ضمن
�أنظمتها القانونية الداخلية من�سوبا �أقوى من القوانني املدنية،
ُتقبل ،بال�ضد ،على م�ؤ�س�سات التحكيم الدولية؛ بحيث ت�شكل
القوانني املدنية قنطرة طبيعية �إىل املحاكم الدولية وحماكم
التحكيم .وباجلملة ،ال يوجد �أمنوذج عام يحدد خيارات الو�سط
الإ�سالمي لطرائق دولية لتدبري ال��ن��زاع؛ �إذ ينجذب خمتلف
«دول ال�شرع» ،كل ح�سب خياره� ،إىل خمتلف طرق حل النزاعات
الدولية .والباعث احلا�سم هنا هو مدى التوازن بني القوانني
الدنيوية والقوانني الدينية داخل النظام القانوين الذي تتبناه
هذه الدول.
�أمران قد يثريان النظر يف هذا الكتاب� :أولهما؛ تنبيه امل�ؤلفة
�إىل �أ�صول «القانون/الفقه الدويل الإ�سالمي» يف ما كان يدعوه
القدماء ،يف لفظ كاد �أن يبيت اليوم ن�سيا من�سيا« ،ال�سري» .ومن
هنا �أهمية ن�شر كتاب ال�سري الكبري ملحمد بن احل�سن ال�شيباين
( 131ه ـ  )189الذي ميكن �أن يعد بحق من �أقدم ن�صو�ص الفقه
الدويل الإ�سالمي .وثانيهما؛ �أن نحت م�صطلح «دول ال�شرع»،
تفاديا مل�صطلح «ال���دول الإ�سالمية» ،قد يثري من الإ�شكاالت
�أكرث مما يحلها.
----------------------------------------------•الكتاب :الشرع اإلسالمي والقانون الدولي
•المؤلفة :إيميليا جوستينا باول
•تاريخ النشر2020 :
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ألف باء الثقافة العربية الفارسية في الغرب
جوسيبي كاسيني ووسيم دهمش

عزالدين عناية *

يندر ُج هذا الكتاب �ضمن الكتب الناجحة يف خماطبة القارئ الغربي ب�ش�أن م�ضامني احل�ضارة الإ�سالمية وق�ضاياها الكربى .ففي املكتبات الغربية ،مع ك ّل تو ّتر للعامل الإ�سالمي
مع العامل الغربي يف املجال ال�سيا�سي ،يتد ّفق ٌ
املوجهة لال�ستهالك ال�سريع ،يندر �أن جت َد بينها م�ؤ ّلفا ينحو منحى ر�صي ًنا ومو�ضوعيا يف معاجلة الق�ضايا الدينية
�سيل من الكتابات َّ
موجه �إىل القارئ الغربي ،اعتم َد فيه امل�ؤ ّلفان �أ�سلو ًبا جم َع بني خا�صية الإقناع العلمي وخا�صية
�أو ال�سيا�سية .الكتاب احلايل -الذي نعر�ضه -هو عبارة عن مدخلٍ للثقافة العربية َّ
ي�ضم الكتاب ف�صوال ،و�إمنا يـ�أتي مب ّوبا بنا ًء على ا�ستعرا�ض ق�ضايا مت�سل�سلة تقوم مقام الف�صول ،تن�ضوي حتتها مفاهيم يتح ّول �شرحها �إىل مقا َربات وق�ضايا
احل ْكي وال�شرح .فال ُّ
ونقا�شات تعالج م�سائل �إ�شكالية بني احل�ضارتني الإ�سالمية والغربية .فالكتاب ب�إيجاز هو َ
معالة لق�ضايا مثار �إ�شكال ،بني العقل الغربي والعقل الإ�سالمي ،يرمي امل�ؤلفان من
خاللها �إىل ت�سوية الالتفاهم احلا�صل.

يف م�سته ّل الكتاب ،جن��د ثالثة مفاهيم�« :أه���ل» و«�أم���ة»
ٌ
حديث لغوي متهيدي عن املفهوم الأ ّول
و«�إره���اب» .يرد
يعقبه ح��دي��ث ع��ن م��دل��ول الأه���ل وت��ط�� ّورات��ه يف الثقافة
ال��ع��رب��ي��ة وامل�����س��ائ��ل ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��دي��ن��ي��ة املتع ّلقة بذلك
وغ�يره��ا م��ن ال��ق�����ض��اي��ا .ل��ي�� ِل��ي ذل���ك ح��دي��ث ع��ن مفهوم
ال ّأم��ة ،وهي كلمة ذات حمولة دينية يف الت�صور الغربي،
يحاول الكتاب �أن يعطيها مدلولها ال�صائب ،كما ن�ش�أت
داخل الثقافة العربية دون ح�صر لها .ثم ينختم الف�صل
باحلديث عن مفهوم الإرهاب ،وهي كلمة متدا َولة بكرثة
يف الأدب��ي��ات الغربية يف العقود الأخ��ي�رة ،م�ب�ر ًزا الكتاب
الق�ضايا املرتبطة بهذه الكلمة ،وم�ستعر�ضا دالالتها يف
الت�صور الغربي والعربي والق�ضايا احل��اف��ة بها .وعلى
تهم الثقافة الفار�سية
الن�سق ذاته يتناول الكتاب ق�ضايا ُّ
املعا�صرة ،ليعالج م�سائل ذات �صلة بالواقع الإ�سالمي
الإي���راين ،وما ي�صحب ذلك من توترات مع الغرب ،هذا
عموما عن البناء الذي قام عليه فحوى الكتاب .وهو �إن
ً
ب�سيطا للوهلة الأوىل ،فهو مت�ش ّع ٌب وثريّ وعميق،
يبدو
نظ ًرا للمنهج ال��ذي ح��اول به امل�ؤلفان احلديث عن كافة
املفاهيم التي حتولت �إىل ق�ضايا �إ�شكالية.
في َم ّ
تتلخ�ص فكرة الكتاب؟ ..ح��او َل امل�ؤلفان اختيار ما
يناهز ال�ستني مفهو ًما مفتاح ًّيا يحمل ك�� ّل منها دالل��ة
قوية يف املخيال ال��غ��رب��ي ،وح���اوال �ضبط معانيها بعيدًا
ع��ن التالعب الإع�لام��ي وحتى الأك��ادمي��ي �أح��ي��ان��ا .فهي
مفاهيم ذات داللة مغلوطة �أحيانا و�أخ��رى مف َتعلة ،ق ّد َر
الكاتبان من خاللها �إدخال ت�صويب يف الداللة والتط ّرق
من خاللها �إىل موا�ضيع عادة ما هي رائجة يف الأو�ساط
الثقافية والإعالمية .فالكاتبان �أحدهما �إيطايل الأ�صل،
والآخر من �أ�صول عربية ّ
ق�ضى ما يزيد عن ن�صف قرن يف
�إيطاليا .امل�ؤلف جو�سيبي كا�سيني هو بالأ�سا�س دبلوما�سي
و�سيا�سي �إيطايل (من مواليد  ،)1941عمل يف العديد من
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البلدان العربية وع ُِّي �سفريا يف لبنان بني  1998و،2002
جم�لات و�صحف �إيطالية ومواقفه
تعاون با�ستمرار مع ّ
�إيجابية من العامل العربي ومن العامل الثالث ،وبفعل ما
تر�سخت لديه من دراية بالعامل العربي والإ�سالمي فهو
ّ
ي��درك حجم املغالطات امل�ست�شرية حول الطرفني .لي�س
الكاتب من الك ّتاب الأكادمييني �أو الباحثني املرموقني
مبدئي ومدافع عن عديد
ك�سيا�سي فهو
يف �إيطاليا ،و�إمنا
ّ
ّ
الق�ضايا لعامل اجلنوب .هذا وقد �أ�صد َر امل�ؤلف جو�سيبي
كا�سيني ثالثة م�ؤلفات �سيا�سية ،الأول بعنوان «�سنوات
االن����ح����دار ..ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة حل��ك��وم��ة برل�سكوين
 ،)2007( »2006-2001وال��ث��اين «ت�شريح ح��رب ..احلرب
الغبية يف العراق» ( ،)2013والثالث «�أمريكا على مفرتق
ط��رق» ( .)2015وهو متعاون ككاتب �صحفي مع العديد
ّ
واملجلت الإيطالية.
من ال�صحف
�أم����ا ال��ك��ات��ب و���س��ي��م ده��م�����ش (م���ن م��وال��ي��د دم�����ش��ق 1948
ْ
فل�سطينيي) ،فهو �أ�ستاذ اللغة والآداب العربية
لأبو ْين
يف ج��ام��ع��ت ْ��ي روم���ا و���س��ردي��ن��ي��ا ،وق���د ت��ق��اع��د م��ن��ذ �سنتني،
ولكن ال ي��زال يد ّر�س يف جامعة خا�صة يف روم��اّ .
�ص
تلخ َ
م�شروع دهم�ش بالأ�سا�س يف نقل الأدب العربي احلديث
واملعا�صر ،ال �سيما منه ال�شعر العربي �إىل الإيطالية ،وقد
��رج�� َم يف ال�ش�أن ل�شعراء ع��رب ك�ثر م��ن امل�شرق واملغرب
ت َ
ولفل�سطين ّيني باخل�صو�ص .ولكن �إىل جانب النقل من
العربية �أع��� َّد العديد م��ن الأب��ح��اث املن�شورة يف �إيطاليا
ْ
العربيتي .ي�ؤمن و�سيم
تناولت م�سائل اللغة والثقافة
مما �شابها من
دهم�ش � ّأن تنقية العالقات العربية الغربية ّ
ع�بر العمل الثقايف ،لذلك
خ ْل ٍط ال �سبيل �إىل بلوغه �إال ْ َ
ثمة �إمي��ان لديه بوحدة الثقافتني و�إن تباعدت ال��ر�ؤى،
فهناك ق�ضايا َ َ
وح ُد اجلميع .االنفتاح الإن�ساين
م�شتكة ُت ّ
ل��دى امل���ؤل��ف و�سيم دهم�ش جعله ال يف�صل ب�ين ق�ضايا
الإن�سان و�إ�شكالياته� ،أكان يف الغرب �أم يف ال�شرق ،ما دامت

تلك الق�ضايا عادلة ودميقراطية و�إن�سانية ومنحازة �إىل
اخليارات امل�شروعة .ن�شري �إىل �أ َّن و�سيم دهم�ش هو �إيطايل
من �أ�صول فل�سطينية� ،سبعيني هاجر �إىل �إيطاليا وهو مل
ّ
يتخط َبع ُد العقد الثاين من عمرهُ .يع ّد �أبرز وجه ثقايف
عربي يف �إيطاليا .وقد رفد املكتبة الإيطالية بجملة من
الأعمال املرتجمة من العربية ،ف�ضال عن بع�ض امل�ؤ ّلفات
البحثية .تقريبا ج�� ّل م�ؤلفات و�سيم دهم�ش من�شورة يف
«فل�سطيني
�إيطاليا نذكر منها :كتاب «ال�شعر يف املغرب»؛
ّ
وق�ص�ص �أخرى» ل�سمرية عزام؛ «دون كي�شوت يف اجلزائر»
لوا�سيني الأع���رج؛ «�أب��ي��ات من اجلليل» ل�سميح القا�سم؛
«حتت جنح الظالم» و«جمرد  2فقط» لإبراهيم ن�صراهلل؛
«البئر الأوىل» جل�برا �إب��راه��ي��م ج�ب�را�« ،أر����ض الربتقال
احل���زي���ن» ل��غ�����س��ان ك��ن��ف��اين وغ�ي�ره���ا م���ن الأع����م����ال .من
م�ؤلفات و�سيم« :درا�سات تطبيقية يف الدارجة الدم�شقية»
و«خرافات فل�سطينية» .ترجم �إىل العربية ثالثة �أعمال:
رواي��ة «موظف ع��ادي ج��دا» لفنت�شنزو ت�شريامي ،ورواي��ة
«ال��ث��م��ار املن�سية» لكري�ستيانو كافينا ،وك��ت��اب «احل�ضور
العربي الإ�سالمي يف املطبوعات الإيطالية» من �إ�صدارات
وزاراة الثقافة الإيطالية.
يط َغى على كتاب «�أل��ف باء الثقافة العربية الفار�سية يف
الغرب» الطابع الثقا ّيف احل�ضاري العام ،فهو ميزج التاريخ
القدمي باحلا�ضر الراهن ،وال�سيا�سة بالثقافة ،والدين
ب��ال��ق��ان��ون ،ن��اه��ي��ك ع��ن ال��ت��ع��ر���ض �إىل م�سائل ح�ضارية
يخاطب �شرائح متن ّوعة،
وق�ضايا لغوية .يحاول الكتاب �أن
َ
باعتماد احل��ك��ي وامل���ح���اورة والتحليل وال�����ش��رح ،معتمدًا
ال��و���ض��وح يف ع��ر���ض ال��ف��ك��رة واحل ّ��ج��ة العلمية امل��وث��ق��ة يف
دح�ض ال�شبهة .وبالفعل مو�ضوع الكتاب ري���ادي ،ورمبا
يندر العثور على كتاب بهذه ال�صياغة وبهذا الزخم ،يف
ح�سا�سة لعقلية غربية .يرتئي م�ؤ ّلفاه �أن
عر�ض م�سائل ّ
الإع�ل�ام قد �أ�سهم م�ساهمة فعالة يف ح��رف العديد من
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املفاهيم عن دالالتها ال�صائبة .فقد حاول الكاتبان ،وهما
عارفان بالعقلية الغربية جتاه الثقافة الإ�سالمية ،وجتاه
ال��ع��امل ال��ع��رب��ي� ،أن ي�س ّلطا ال�����ض��وء على عنا�صر مه ّمة
على �صلة باحلوار احل�ضاري ،والتفاهم الثقايف ،وبعيدا
ع��ن املغالطات� .إذ ثمة ان��ح��راف يف العديد م��ن املفاهيم
تر�س َخ بفعل امل�شاحنات وحال دون التثاقف العفوي .كما ال
ّ
يختار الكتاب نهج االنتقاد �أو الدح�ض ال�صارم للمقوالت
الغربية ب�ش�أن احل�ضارة الإ�سالمية و�شعوبها ،من خالل
ما يطبعها من تق ّول وزيف يف كثري من الأحيان ،بل ينهج
نهجا هادئا يف ت�صحيح الأخطاء ال�شائعة وعر�ض نقي�ضها
ً
ال�صائب .ي�سعى امل�ؤلفان خللق ج ّو من الألفة يف مناق�شة
امل�سائل ال�شائكة و�إن اختلفت وجهات النظر يف معاجلة
الأمور املطروحة.
ُي���ك���ن احل���دي���ث ع���ن م����ؤل���ف���ات �أخ������رى ان��ت��ه��ج��ت منهج
امل�صاحلة بني الثقافة الغربية والثقافة العربية ،لك ّنها
يف ال��غ��ال��ب الأع����� ّم ج���اءت ن��خ��ب��وي��ة �أو حم�����ص��ورة مبجال
��ع�ينٍ ،وه��و م��ا جعلها غ�ير م�سموعة �أو ف��ات��رة الت�أثري.
م َّ
و�أغلب تلك امل�ؤ ّلفات تناولت الق�ضايا ال�سيا�سية ،ولكن
ق َّل �أن تناو َل كتاب بهذا العمق وال�شمول امل�سائل الثقافية
الإ�شكالية وح���اول �إع���ادة عر�ضها .ويف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة،
ومب��وج��ب ال��ت��وت��ر احل��ا���ص��ل ب�ين ال�����ش��رق وال��غ��رب (ج��راء
موجة الإره���اب ،والإ�سالموفوبيا ،واحل��رك��ات املتط ّرفة،
وا�ستفحال احلركات العن�صرية ،ومتدّد ال�شعبوية) ظهرت
ك��ت��اب��ات ت��دع��و للتهدئة وتغليب ���ص��وت احلكمة والعقل
والتعاون من �أجل هدف �إن�ساين جامع ،ولكن يف جمملها
كانت كتابات م�ستعجلة ومل تذهب �إىل غ��ور الأ�شياء يف
ت�صحيح املفاهيم.
لع ّل ال�شيء املم ّيز للكتاب هو الفهم العميق للواقع الغربي
والإمل����ام ال��ر���ص�ين بالف�ضاءين ال��ع��رب��ي والإي�����راين ،على
م�ستوى ث��ق��ايف وت��اري��خ��ي و�سيا�سي .فالكاتب جو�سيبي
ك��ا���س��ي��ن��ي ه���و دب��ل��وم��ا���س��ي حم��ت�رم ،وع��ل��ى دراي�����ة عميقة
ال�سيا�سي ب�ين العاملني ،والكاتب و�سيم دهم�ش
بالتوتر
ّ
مث ّقف على �إمل��ام وا�سع بالثقافتني العربية والإيطالية،
وهو ما جعل من الكتاب وثيقة ر�صينة وعميقة .وبوجه
ع���ا ّم ح���اول امل���ؤل��ف��ان اع��ت��م��اد �أ���س��ل��وب احل��ك��ي ال�سل�س يف
عر�ض م�ؤ ّلفهما ،لكن ذلك احلكي كان م�ستندًا �إىل جدل
ا�ستبطنته الن�صو�ص ،عماده الرواية التاريخية والأحداث
املتنوعة ،لأجل بلوغ تعريف �أو تو�ضيح مفهوم ،مثار �إ�شكال
يف الذهنية الغربية.
ومبا � ّأن الكتاب يعالج بالأ�سا�س م�س�ألة الت�ص ّورات الغربية
جت��اه بع�ض الق�ضايا العربية والإ���س�لام��ي��ة ،فقد ح��او َل
م�ؤ ّلفاه اعتماد م�صادر غربية ،م�شفوعة �أحيانا َبراجع
عربية على �صلة باملو�ضوع .املَ��راجِ ��ع العربية والفار�سية

ون���ظ���را خل��ا���ص��ي��ة ال���ك���ت���اب ال���ت���ي ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه��ا امل�����س��ح��ة
التف�سريية� ،أَهم َل امل�ؤلفان اال�ستعانة بالر�سوم واجلداول
واخل��رائ��ط كو�سائل للإي�ضاح .وال نقدّر من جانبنا � ّأن
ما�سة �إىل ذلك .يبقى
هذه النوعية من الكتابات يف حاجة ّ
الكتاب مم ِت ًعا للقارئ الغربي ويغري باملتابعة ،وهو مدخل
ذكي ملن يزمع الغو�ص يف الثقافة العربية وي�سعى لر�ؤية
ّ
الكتاب جنح يف �إي�صال ر�ؤية
الأمور دون غ�شاوة� .أق�� ّد ُر � ّأن
َ
منفتحة عن الثقافة العربية ،وهو قادر باملثل على زحزحة
ال��ع��دي��د م��ن الأح��ك��ام امل�س َبقة ل��دى ال��ق��ارئ .كما �أعترب
الكتاب لبنة نحو �إ�صالح العالقات احل�ضارية ،الإ�سالمية
الغربية ،وم��ا حلقها من ا�ضطراب وجفاء بفعل �أح��داث
�سيا�سية وحمالت �إعالمية لطاملا نخرت ذلك التوا�صل.
وم���ع �أ َّن ال��ك��ت��اب ال ينحو منحى �أك��ادمي��ي��ا يف ال��ت���أل��ي��ف،
وال يلتزم التزاما �صارما بالتقاليد امل�ألوفة يف الكتابة،
ري وب�صرية ن��اف��ذة ،ممتدّة على
فهو يف�صح عن جهدٍ كب ٍ
م�ستوى ال��زم��ن وغ��ائ��رة على م�ستوى الإمل���ام ب��الأو���ض��اع
بني الثقافتني .وهو ما جعل الكتاب رحلة �ش ّيقة يف �أطوار
وا�ستدراجا ذك ًّيا للقارئ الغربي نحو
احل�ضارة الإ�سالمية
ً
ع���وامل الثقافة ال�شرقية ،ففيه غ��و���ص مم�� ِت��ع يف عديد
والتو�سع.
املجاالت مبا يغري باالطالع
ّ
ُيدرك كاتب العر�ض �أهمية هذه النوعية من امل�ؤ ّلفات يف
الغرب ،فهي نابعة من وعي عميق بالغرب وقادرة على �أن
تخاطب جمهو ًرا وا���س�� ًع��ا ،وه��ي م��ن �صنف الأع��م��ال التي
ورواجا .والكتاب على ب�ساطة مبناه الظاهري،
جتد �سما ًعا
ً
اِ�ستطاع �أن ي�ض ّم بني د ّفتيه ر�ؤى عميقة و�إ���ش��ارات ذكية،
يف منتهى الدقة والنباهة .وه��و جهد مثاب ٌر ينبني على
متابعة ور�صد للعقلية الإيطالية جتاه الثقافة العربية،
رغم خروجه ع ّما هو م�ألوف يف الت�أليف ،وتن ّوع مقارباته
التي مل تق َنع مبنهج حمدّد �أو جمال ّ
معي .ففي �إيطاليا
ُّ
تقل الكتابات التي تتناول ت�صحيح املقوالت املغلوطة ب�ش�أن
احل�ضارة الإ�سالمية� ،سيما املكتوبة من قبل �أبناء هذه
احل�ضارة املقيمني يف الغرب .ومن هذا الباب مي ّثل الكتاب
�إ�سهاما ق ّيما يف جمال ق َّل التطرق �إليه.

ال��ت��ي اُ���س��ت��دعِ ��ي��ت ع���ادة م��ا اقت�ضتها امل��وا���ض��ي��ع امل��ع َ
��ال��ة،
ولكن ا�ستدعا َء امل َ َراجع العربية والفار�سية ال يعني قبوال
مبحتوياتها ،و�إمن��ا ج��اء من ب��اب التدليل والتو�ضيح ال
غ�ي�ر .ت��ب��دو ن�سبة امل���راجِ ���ع ال��ع��رب��ي��ة م��ت��وا���ض��ع��ة ،ف��ق��د ّ
مت
التعويل على ما ُترجم �إىل الإيطالية �أو ما جاء يف اللغات
الغربية.
امللحة للتخ ّل�ص
ويبقى الهدف الرئي�س للكتاب هو الدعوة ّ
م��ن م��رك��زي��ة ال��ن��ظ��رة ال��غ��رب��ي��ة� .إذ ي��ب��دو ال��ك��ات��ب��ان على
دراي����ة عميقة ب�����س��وء ال��ف��ه��م احل��ا���ص��ل ب�ين احل�����ض��ارت�ين
العربية والغربية ،والعوامل التي �أن�ش�أت ذلك هي عوامل
متن ّوعة ،طو ًرا تاريخية وتارة مبوجب التق ّلبات ال�سيا�سية
امل��ت�لاح��ق��ة .ف��م��ن خ�ل�ال ال��ك��ت��اب ي��ح��اول امل���ؤ ّل��ف��ان تنقية
الأجواء بني �أبناء الثقافتني ،على �أمل �إر�ساء تثاقف هادئ
خال من �سوء الفهم .لي�س هناك انت�صار لهذا الطرف �أو
ذاك ،ب��ل هناك معاجلة ر�صينة للموا�ضيع تغلب عليها
م�سحة فكرية عمية وتتميز ب�أ�سلوب هزيل �أحيانا .وب�شكل
ع��ا ّم يغلب على لغة جو�سيبي كا�سيني الطابع ال�سيا�سي،
ويف ه��ذا ال��ك��ت��اب امل�����ش�ترك تق ّل�صت امل��ب��ا� َ��ش��رة ال�سيا�سية -----------------------------------------------
لرتكن للمحا َورة واملنا َق�شة فجاءت �سل�سة مقنعة .و�أما
• -الكتاب :ألف باء الثقافة العربية الفارسية
و�سيم دهم�ش ف�إيطاليته مبدِ عة ،يف هذا الكتاب ويف �سائر
في الغرب.
الأعمال العربية التي نقلها �إىل الإيطالية .فقد �أذعنت
• -المؤلف :جوسيبي كاسيني ووسيم
له الإيطالية كما مل تذعن لغريه ،وهو باحلقيقة ظاهرة
دهمش.
ل��غ��وي��ة م��ت��ف�� ّردة يف الإم�����س��اك بنا�صية اللغتني العربية
• -الناشر :منشورات إيجيا (ميالنو) ،باللغة
والإيطالية.
اإليطالية.2019 ،
فهر�سا وح��ي��دًا ،وه��و فهر�س امل�صادر
لقد ت�ض ّمن الكتاب
ً
• -عدد الصفحات 277 :صفحة.
واملراجع .وبو�صف الكتاب لي�س بح ًثا تاريخيا ،فلع ّل ذلك
م��ا جعله ي��ت��ج��اوز خا�صيات الكتابة العلمية ال�صارمة.
* أكاديمي تونسي مقيم بإيطاليا
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ما بعد الجائحة :رؤية جوانب الحياة ما بعد «كوفيد »19
تأليف جماعي

فينان نبيل *

تتط َّور خ�صائ�ص كل جيل ا�ستجاب ًة ملا يجري يف عامله؛ فاحلروب العاملية والك�ساد �شكلت جيال لديه ت�صميمم ومثابرة ،ا�ستغل فرتات ال�سالم الن�سبي لي�صنع التطور والتقدم،
ومازلنا نتعلم �إىل الآن �أ َّن احلاجة الإن�سانية لفهم الكوارث والتغلب عليها كانت دائما �أحد �أهم العوامل املحفزة للتغيري والتح�سني االجتماعيني .مل يعد هذا الوقت منا�سبا
للتخويف ،لكنه وقت التفكري العقالين ،وحماولة التنوير؛ فقد ات�ضح لنا �أننا ال منلك �سوى القليل من ال�سيطرة على عاملنا؛ فما زلنا ال ن�ستطيع �إيجاد حلول لأهم م�شكالتنا،
رغم التطور التكنولوجي ،فقد ا�ستطاع �أ�صغر املخلوقات فريو�س «كوفيد � »19أن ُيعر�ض العامل ب�أ�سره للخطر.
تتطور احل�����ض��ارات تدريجيا لتتجاوز ق��درت��ه��ا الأ�سا�سية
على ال��ب��ق��اء ،وت��ن��دف��ع ع��ن غ�ير ق�صد �إىل نقطة �أب��ع��د من
اال�ستدامة ،فت�صبح عُر�ضة لالنهيار ،وك���أن الطبيعة الأم
تذكرنا �أننا ل�سنا املتحكمني فيها ،ويحكم كل �إن�سان على
الأم���ر م��ن وجهة نظره اخلا�صة� ،إذا كنت �شخ�صا متدينا
در�سا �آخ��ر للإن�سانية ،و�إذا كنت ذا
رمب��ا تفكر �أن اهلل ُيع ِّلم ً
عقلية علمية �ستعتقد �أن ما نعلمه عن الكون لي�س �إال قطرة
مقارنة مبا يجب �أن نعرفه ،بينما �صاحب التفكري الفل�سفي
يبحث عن تف�سري عقلي عن كيفية الت�أقلم مع تلك اخلربة
الإن�سانية ،ويجب �أن نعلم �أن كلنا على �صواب يف الطريقة
التي نفكر بها ،ويجب �أن ننحي خالفاتنا جانبا لتحقيق
مزيد من التقدم وجناة جمتمعاتنا تعتمد على ذلك.
قدم م�ؤلفو هذا الكتاب ر�ؤيتهم حول العامل ما بعد كورونا
«كوفيد  ،»19كما قدموا ن�صائح خمل�صة يف �ضوء خرباتهم
املتنوعة ،ومعظمها ر�ؤى تبعث على التفا�ؤل ،واتفق جميعهم
على �أن العامل �سيتغري بعد اجلائحة.
ظل الوباء ينت�شر يف ظل خوف �أن يزداد الأمر �سوءا ،فخيم
ال�صمت على �أمم �صاخبة فج�أة ،و�أغلقت الأماكن العامة،
ومل ُي�سمح �إال للخدمات الأ�سا�سية ،فلم تعد الأم���ور كما
كانت ،وبات علينا �أن نعيد تدريب �أنف�سنا على كيفية غ�سل
الأي��دي ،و�أن ي�ساعدنا اخلوف من اجلراثيم على االهتمام
بالأمر ،فلقد قدم ال�صينيون يف ر�سالتهم �إىل النا�س �أمورا
حمددة للوقاية من الفريو�س «اغ�سلوا �أيديكم» ،و«حافظوا
على م�سافة �آمنة نظيفة» ،وه��ذا �أك�ثر �أم��ر �سيحدث فرقا
يف انت�شار الفريو�س واحل��د منه» ،بينما ينا�ضل العلم من
ناحية �أخ��رى لإيجاد لقاح �أو ع�لاج .ظهر الفزع الإن�ساين
يف االندفاع نحو ال�شراء لدرجة تفريغ رف��وف املتاجر ،كما
ل��و كنا نتجه نحو ح��رب ن��ووي��ة �أو كابو�س ك��وين ،فاخلوف
عاطفة �إن�سانية موجودة بالفعل حتى لو مل نعرتف بوجوده،
ويدفعنا �أن نعيد التفكري فيما يجب �أن نفعله.
�أ�صبح العمل من املنزل ال��ذي ك��ان يف املا�ضي حلما للكثري
�أمرا اعتياديا ،وبو�سعك �أن ترى عائلتك �أكرث ،وتقلل ن�سبة
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ال��ت��ل��وث واالح��ت��ب��ا���س احل�����راري .اف��ت��ق��د ال��ك��ث�ير م��ن النا�س
االت�صال الب�شري ،وال��ت��واج��د يف الأم��اك��ن العامة ،رغ��م �أن
هذه الأ�شياء تبدو �أك�ثر ب�ساطة ،ولكن جعلنا الوباء ندرك
�إن�سانيتنا و�ضعفنا ،وقد كنا نعتقد دائما �أننا �أقوياء مبا فيه
الكفاية� ،أو يف حماية بحيث �أننا لن منر�ض �أو �أن املوت بعيد
عنا� ،أ�صبح ل��دى ك��ل منا ال��وق��ت لتقييم نف�سه ،و�أن يفكر
يف ابتكار منط متغري حلياته ،و�أن نعيد التفكري يف طرق
املعي�شة� .أ�صبح احتواء التغيري �أمرا �ضروريا لتجاوز الأمر
كما فعلنا مع �أمور �أ�سو�أ.
تتال�شى حالة التذمر لدى اجلميع �إزاء عدم قدرتهم على
اخل���روج وم�شاهدة الريا�ضة �أو ال��ذه��اب ملمار�ستها عندما
ي�����ش��ع��رون �أن��ه��م ب��خ�ير ،يف ظ��ل الإ����ص���اب���ات ال��ت��ي ي�سمعون
عنها ،ور�ؤي��ت��ه��م مل��ن ي��ع��اين ه��و وعائلته ،وم��ن ه��م عالقون
خارج بالدهم وال ي�ستطيعون العودة� .سيقدر اجلميع تلك
اللحظات عند العودة مرة �أخرى للحياة التي اعتدنا عليها،
و�سنكون ب�شرا �أف�ضل مما كنا عليه.
ت������ؤدي ال����ك����وارث يف ك��ث�ير م���ن الأح����ي����ان �إىل خ�ي�ر ع��ظ��ي��م،
ك��م��ا احل���ال م��ع ك��ل �سحابة ق��امت��ة ،ه��ن��اك ج��ان��ب م�ضيء،
ففي حقبة زمنية معينة كانت هناك �أمم م��زده��رة ب�سبب
التجارة والأعمال ومتتعت باقت�صاد ديناميكي متحرك ،ثم
عمت ف�ترة من ال�شتاء الطويل ،وال�صيف املمطر ،فبد�أت
املحا�صيل تف�شل ،ويتقل�ص الطعام ،وت�ضررت التجارة ،مما
�أدى الرت��ف��اع الأ���س��ع��ار ،وان��ت�����ش��رت امل��ج��اع��ات ،ف�صار النا�س
ي�شدون �أحزمتهم ب�سبب قلة املال والطعام ،وانت�شر املر�ض
خالل �أيام دون �أن يعرف �أحد �سبب هذا املوت الذي غزا كل
بلدة وكل بيت يف غ�ضون �أيام قليلة ،حدث ذلك يف عام1347
يف �أورب������ا يف ال��ع�����ص��ور ال��و���س��ط��ى ،وع���رف���ت ه����ذه اجل��ائ��ح��ة
«ب��ال��ط��اع��ون ال��دب��ل��ي» ،ك��ان ال��وب��اء الأ���ش��د فتكا وت��دم�يرا يف
تاريخ الب�شرية ،ومل يفهم �أحد طرق انتقال العدوى ،ففي
ذل���ك ال��وق��ت ك��ان��ت معظم ال��ب��ي��وت حت��ت��وى ع��ل��ى ب��ال��وع��ات
مفتوحة ،والقطط والفئران تتجول بحرية يف ال�شوارع يف
مدن �أوربا يف ظل انت�شار �أكوام من الف�ضالت ،وغياب ثقافة

النظافة ال�شخ�صية .لقد كانت الرباغيث �أحد �أهم عوامل
ن�شر العدوى لع�شرات املاليني يف ال�شرق الأو�سط و�أوروب��ا،
وقليل ممن �أ�صيبوا ا�ستطاعوا عالج �أنف�سهم ،وبحلول عام
 1351كان الأ�سو�أ قد انتهى .كان لهذا الطاعون �أثر �شديد
وغري متوقع يف التاريخ ،وفقا ل��ر�أي امل���ؤرخ «جيم�س بورك»
( ،)1351-1347فبعد �أن عا�ش الأوربيون كارثة بيولوجية،
�أ�صبح لهم الريادة يف ذلك الع�صر ،ا�ستفاد من بقي على قيد
احلياة من ازدهارهم املفاجيء ،واجتهوا ل�شراء �سلع كمالية
واحتفوا باحلياة ،وظهر من��ط جديد للحياة واملالب�س يف
جميع �أن��ح��اء �أوروب���ا ،وانغم�س الأغنياء يف تطريز احلرير
ب��ال��ذه��ب وال��ف�����ض��ة ،وان��ت�����ش��ر ال�����ص��وف امل��خ��م��ل��ي للطبقة
الو�سطى ،وظهر رج��ل يجمع الأقم�شة البالية ،والعظام،
و�سمى برجل «العظام واخلِ��رق» .كانت هذه الأقم�شة تنقع
يف املياه ملدة يومني ،وتدق مبطارق ثالثية مو�صلة مبحرك
اكت�سب �أهمية بالغة �آنذاك ي�سمى «عجلة املاء» �أو ال�ساقية»،
ثم ت�شكل على �شكل �شبكة دقيقة تع�صر حتت �ضغط كبري،
وتتكون من عدد من الطبقات املت�شابهة وجتفف ،وكان ينتج
ع��ن ذل��ك ن��وع م��ن ال���ورق ي�سمى «ال��ل��ب��اد» .ظهرت الطباعة
الآلية على يد «يوهان جوتنربج»  1452يف ماينز ب�أملانيا ،ويف
خالل ع�شرين عاما كان هناك املئات من الطابعات املتنقلة
واملطابع يف جميع �أنحاء �أوربا ،و�شهدت الأر�ض التي دمرها
الطاعون ارتفاعا وازدهارا مل يحدث لها من قبل ،وانت�شرت
الكتب املطبوعة ،وبد�أ ع�صر االنه�ضة الأوروبية ،انت�شر حمو
الأم��ي��ة واملعرفة والعلوم ،لقد فتح انت�شار الكتب الطريق
لأكرب فرتات الفهم الب�شري وبد�أ ع�صر الإ�صالح والتنوير.
لعبت ال��ك��ول�يرا �أي�ضا دورا يف ال��ت��اري��خ حتى �أواخ���ر القرن
التا�سع ع�شر ،بعدما ظلت لغزا ي�سبب املوت ،ومل يفهم �أحد
�أن الف�ضالت الب�شرية ه��ي ال��ت��ي حتمل بكرتيا الكولريا
وت��ت�����س��رب م��ن امل���ج���اري �إىل ال�ت�رب���ة ،وت��ل��وث �شبكة امل��ي��اه،
ورف�ضت الأو�ساط الطبية يف الع�صر الفيكتوري �أن تعرتف
�أن امليكروبات غري مرئية هي ال�سبب يف انت�شار الوباء ،بل
�أ���ص��رت �أن ال��وب��اء ي�أتي من الأح��ي��اء الأك�ثر فقرا يف لندن،
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وك��ان��ت �سببا يف دع��م نظرية «ميا�سما» ال��ت��ي ت�سمى �أي�ضا
النظرية امليا�سمية ،وه��ي نظرية طبية عفا عليها الزمن،
نتجت ع��ن «ت��ق��ري��ر املحكمة ال��ي��ون��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة » وك��ان��ت
حتمل مر�سوما �أن الأوبئة �شكل من �أ�شكال الهواء الفا�سد،
وق���د ك��ان��ت ن��ظ��ري��ة مقبولة يف الأزم���ن���ة ال��ق��دمي��ة يف �أورب���ا
وال�صني .ويف النهاية ،ك�شف العلماء عن نظرية �أخرى حلت
حملها 1880م هي «نظرية املر�ض اجلرثومية» ،وقد �أعطت
�أولوية عليا لتنظيف املدن ،حيث اكت�شف «جون �سنو» الذي
عمل مع رج��ل دي��ن يدعى «ه�نري وايتهد» �أن �شبكات املياه
واملجاري يف لندن هي ال�سبب اجل��ذري يف الوباء ،و�أثبت �أن
�ضخ املجاري يت�سرب �إىل امل�ضخات العامة التي ت�ستخدمها
الأحياء الفقرية ،وعندما مت �إغ�لاق م�ضخة ال�شارع العام،
انخف�ضت وف��ي��ات ال��ك��ول�يرا �إىل ال�صفر تقريبا ،وم��ن ثم
�أ�شرف املهند�س «جوزيف بازليت» على بناء �شبكة جماري
فعالة يف لندن ،وحمطات معاجلة املياه يف باري�س ،كما ازدهر
«علم الأحياء املجهرية» ،وتطورت جهود «جوزيف ال�سرت»
يف اجل���راح���ات ال��ق��دمي��ة ،وازده�����رت ال��ك��ث�ير م��ن امل�ؤ�س�سات
العلمية ،وح�صر عدد الوفيات من الأمرا�ض املعدية ،وكانت
اجن��ل�ترا الفيكتورية ه��ي �أول م��ن ا�ستخدم الإح�صائيات
والدميوغرافيات لفهم وتعقب كيفية تطور املر�ض� .شهد
القرن التا�سع ع�شر �أول خطوة حقيقية يف جم��ال ال�صحة
العامة وال�صرف ال�صحي ،مما �أفاد الب�شرية وجعلها تزدهر
وتنمو رغم الأزمات البيولوجية الرهيبة التي تعر�ضت لها.
انت�شر «ف�يرو���س الإن��ف��ل��ون��زا» ب��ع��د ان��ت��ه��اء احل���رب العاملية
الكربى يف خريف  1918يف فرتة ق�صرية ،وكان �أكرث خطورة
م��ن الإنفلونزا املتعارف عليها يف ذل��ك ال��وق��ت م��ن ال�سنة،
وات�ضح �أن��ه ناجم ع��ن �ساللة قاتلة م��ن �إنفلونزا الطيور،
و�سميت «بالإنفلونزا الإ�سبانية»؛ لأن �إ�سبانيا كبلد حمايد
مل تفر�ض رقابة وقت احلرب على عك�س دول احللفاء ودول
املحور املركزية .ق�ضى هذا الوباء على ما ال يقل عن ُخم�س
�سكان الأر�����ض ،واق�ت�رح العلماء ال��ع�لاج على �أن���ه بكترييا،
وح��اول��وا تطوير اللقاحات دون ج��دوى ،و�سرعان ما دارت
الإنفلونزا الإ�سبانية ح��ول ال��ع��امل ،ثم اكت�سحت اجلائحة
�أمريكا ال�شمالية و�أوربا و�آ�سيا و�إفريقيا والربازيل وجنوب
املحيط ال��ه��ادي ،و�شعر معظم الب�شر ب��الآث��ار الفتاكة لهذا
ال��ف�يرو���س التنف�سي��� .س��اع��دت احل���رب ال��ك�برى يف انت�شار
ال��ف�يرو���س ���س��ري��ع��ا م��ن خ�ل�ال ان��ت��ق��ال اجل��ي��و���ش ع��ل��ى منت
ال�سفن ،وارتفعت م��ع��دالت ال��وف��اة ب�صورة غ�ير ع��ادي��ة بني
ال��ب��ال��غ�ين ال�����ش��ب��اب الأ���ص��ح��اء .ك��ان��ت �أول م��وج��ة يف م��واق��ع
ع�سكرية ،ث��م انتقلت ال��ع��دوى �إىل م��ا يقرب م��ن � 675أل��ف
ج��ن��دي ،وه��م ع�شرة �أ���ض��ع��اف م��ن م��ات��وا يف احل���رب العاملية
الأوىل ،وا�ستنزفت مرافق امل�ست�شفيات لأق�صى ح��د ،وكان
هناك نق�ص يف الأطباء ،ومت �إن�شاء «ال�صليب الأحمر» كلجنة
وطنية معنية بتعبئة جميع ال��ق��وى ملكافحة الإن��ف��ل��ون��زا،
و�أن�شئت م�ست�شفيات ال��ط��واريء يف جميع البلدان ،وعانت

م�ستقبلية ،فنحن ن��ح��ارب يف �صحراء جمهولة ،ومل يعد
العديد من الأ�شياء يف احلياة م�ستقرا كما كنا نظن ،لقد
�أُخذت االن�سانية ب�أ�سرها على حني غرة ومت خداعها ،ونحن
ال نريد �أن يحدث ذل��ك م��رة �أخ���رى .عندما تنق�شع الغمة
�سيتم اتخاذ تدابري من �أجل الت�أهب للجائحة التالية ،على
امل�ستوى ال��ف��ردي� ،سيبد�أ النا�س ال�شراء باجلملة ،و�سيتم
تخزين الب�ضائع غري القابلة للتلف� ،أما فيما يخ�ص املتاجر
فمن املرجح �أن يفر�ض القانون قيودا على عدد ال�سلع التي
ميكن ���ش��را�ؤه��ا خ�لال ف�ترة الأزم����ات ال���ك���وارث ،و�ستتكيف
الأع��م��ال التجارية م��ع ال��ع��امل اجل��دي��د ،وي��زي��د العمل عن
بعد ،و�ست�ضطر �شبكة االنرتنت لتعزيز قوتها حتى تتمكن
�أن تتواكب م��ع امل��ت��غ�يرات اجل��دي��دة خ�لال الأزم����ات ب�سبب
الن�شاط الإ�ضايف لالنرتنت.
ُيكن �أن تتكفل امل�ؤ�س�سات التجارية بو�ضع جمموعة ادخارية
كجزء من ا�ستحقاق املوظف لتغطية مرتبه ،واحتياجاته
الطبية �إذا �أجرب على البقاء يف املنزل وقت الكوارث ملواجهة
الوباء� ،أو يكون هناك �شكل من الت�أمني �ضد الكوارث �سيقوم
بها �أرباب العمل� ،سيكون احلفاظ على «التباعد االجتماعي»
�أم��را مه ًّما ،و�سيطبق انتظار خروج بع�ض العمالء لدخول
غريهم من املتاجر �أو املطاعم .هذا لي�س خياال علميا و�إمنا
هذا ما �سيخبئه امل�ستقبل ،كما �ستطالب احلكومات �أن يتلقى
املواطنون �شريحة بيانات حتتوي على تاريخ التطعيمات
املا�ضية واحلديثة ،ورغم �أن الكاتب يرف�ض هذه الأداة �إال
�إنه قد يحدث يف يوم من �أيام؛ فالنا�س على ا�ستعداد للتخلي
عن حقوقهم وحرياتهم يف �سبيل ال�شعور بالأمان والرفاهة،
�سواء �أكان حقيقيا �أو متوهما .و�إذا كنا نقول يف املا�ضي �إنه
من امل�ستحيل �أن حتدث هذه الأم��ور ،ف���إن ما ر�أيناه خالل
تلك اجلائحة �سيجعلنا نتوقع كل الأمور .هناك العديد من
امل��ج��االت الأخ���رى التي �ست�شهد تغيريا كبريا ،مبا يف ذلك
التعليم ،وال�صحة والرتفيه والنقل ،والتجمعات.
ومع ا�ستمرار هذه احل��رب ،ف�إن العامل بعد  2020لن يكون
�شبيها بالعامل قبلها� .إنها البداية ،وي�ؤكد الكتاب �أن العامل
بعد جائحة كورونا ال يتجه للنهاية بل يتجه �إىل التغيري
وهو �أمر حتمي ،ويجب �أن نكون على حذر؛ فامل�شاكل التي
يواجهها عاملنا خطرية ،وكلما �أ�سرعنا يف الت�صرف كان الأمر
�أف�ضل.

بع�ض املناطق من نق�ص حاد يف التمري�ض ،و�أثبتت الدرا�سات
�أن «التباعد االجتماعي» م��ن �أه��م �أ�سباب انح�سار ال��وب��اء،
ث��م ب��د�أ رف��ع القيود على التجمعات العامة بعد انخفا�ض
م��ع��دل ال��وف��ي��ات ،وظ��ل��ت تلك ال��ف��ك��رة �صحيحة بعد م��رور
قرن ملكافحة فريو�س كورونا .لقد ت�أ�س�س ما ي�سمى مفهوم
«املباعدة االجتماعية» وهو ما يعني �أن تبقى بعيدا عن �أي
�شخ�ص ما ال يقل عن �ستة �أق��دام ،فنحن مل نعد نت�صافح،
يف �أي منا�سبة ولو نادرة ،ميكننا �أن نغادر بيوتنا فقط ل�شراء
ال�ضرورات ،ولكن نعود �إىل البيت يتملكنا اخل��وف ،وميكن
لبع�ض الأ�شخا�ص ال�سماح بالعمل وال�سفر �إىل وظائفهم
ولكن مع بذل ق�صارى اجلهد لتجنب االحتكاك بالآخرين.
لقد بد�أت احلرب العاملية الثالثة ،لكن لأول مرة ال يحارب
الإن�سان �إن�سا ًنا �آخ��ر .البالد حتارب عدوا غري مرئي ،كيف
�ستنتهي تلك احلرب؟ وكم عدد الأرواح التي �ستزهق؟ ومن
�سينجو؟ وهل يت�أهب العامل للوباء التايل؟ وهل هناك �شك
يف جائحة قادمة؟ حيث ال عالج وال لقاح وال نهاية حمددة،
�إن ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا احل��ال��ي��ة «ك��وف��ي��د  »19ه��ي �آف���ة مميتة
وخميفة ،لكننا هذه املرة نعرف املزيد عن الفريو�سات وكيفية
احلد من انت�شارها .لقد �أجربت دول العامل �سكانها على �أن
يكملوا الإغالق الإجباري للمرة الأوىل يف التاريخ احلديث،
----------------------------------------------يف حم��اول��ة للحد م��ن ع��دد القتلى ،و�أ���ص��ب��ح �شعار «اب���ق يف
مكانك» هي الأك�ثر �شيوعا على م�ستوى العامل .ا�ضطرت •الكتاب :ما بعد الجائحة :رؤية جوانب
الحياة ما بعد كوفيد .19
�أغلب ال�شركات التجارية يف العديد من البالد �إىل �إغالق
�أبوابها وط��رد ماليني من العمالة ،وهبطت �سوق الأ�سهم •المؤلف :مجموعة من الباحثين.
املالية ،الأم��ر الذي كلف امل�ستثمرين تريلونات ال��دوالرات• ،الناشر :صنبراي بريس ،الواليات المتحدة،
ومل يت�ضح بعد الأثر طويل الأجل على االقت�صاد ،حتى مع
باإلنجليزية2020 ،م.
تنفيذ ال�ضوابط التحفيزية احلكومية املقرتحة.
نت�ساءل :كيف �سننجو من الأم��ر �إن كانت هناك جائحات
* كاتبة وباحثة مصرية
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محمد السماك *

الكوكب الفارغ
داريل بريكر وجون إيبيستون

ح َّذر «نادي روما» منذ ال�سبعينيات من القرن املا�ضي من �أ َّن الكرة الأر�ضية مع ّر�ضة خلطر االنفجار ال�سكاين .ونادي روما هو م�ؤ�س�سة دولية معنية مبراقبة تطورات
احلياة الإن�سانية واملخاطر التي تواجهها ،وتقدمي املقرتحات للمحافظة على �سالمة الإن�سان والبيئة واحلياة على الكرة الأر�ضية .وقد الحظ «النادي» يف درا�سة
�شهرية له �أنه مع ت�ضخم عدد �شعوب العامل نتيجة لتح�سن الرعايات ال�صحية والغذائية ،ف�إ َّن القلق على مدى قدرة الكرة الأر�ضية على حت ّمل �أعباء وتبعات هذا
الت�ضخم يت�ضخم با�ستمرار.

غري �أ َّن ال�صورة التي تقدمها الدرا�سات العلمية اليوم
ت�شري �إىل اجت��اه عك�سي لهذا التطور .فاخلطر مل
يعد من ج��راء ت�ضخّ م ال��ع��دد ،ولكن م�صدر اخلطر
هو «�شيخوخة» املجتمعات ،وتراجع ن�سبة ال��والدات.
والأمران معاً ،كما ي�شري الكتاب ،ي�شكالن م�صدر قلق
الإن�سانية على امل�ستقبل وامل�صري.
فقد حذر امل�ؤلفان من �أنه عندما تبد�أ عملية تراجع
عدد �سكان الكرة الأر�ضية ،والتي يقوالن يف درا�ستهما
املعمقة �أنها قد تبد�أ بعد ثالثة عقود من الآن ،ف�إ َّن
هذه العملية لن تتوقف �أبداً .
م��ن هنا ي�شكل ه��ذا ال��ك��ت��اب ج��ر���س �إن����ذار .والإن����ذار
ينطلق من القراءة اخلاطئة حلالة �أهل الأر�ض .فقد
ق�ضت هيئات علمية وم�ؤ�س�سات حكومية وجمعيات
�أه��ل��ي��ة� ،سنوات طويلة ت��در���س وحت��ذر م��ن االنفجار
ال�سكاين  .غري �أ َّن الأم��ر اليوم هو على العك�س من
ذل��ك متاماً ،كما ي�ؤكد امل�ؤلفان؛ فالإن�سانية تواجه
خطر االنفجار ال�سكاين.
وي��ب�ين امل����ؤل���ف���ان م�����ص��در اخل��ط��ر ب�����أن ال�����ش��ي��خ��وخ��ة
املرتفعة يف املجتمعات املتقدمة تعني ت��راج��ع ن�سبة
ال��ي��د ال��ع��ام��ل��ة .وه����ذا ب����دوره ي��ع��ن��ي ت��راج��ع الإن��ت��اج
وتراجع النمو االقت�صادي ،كما يعني ت�ضخم ديون
ال���دول وارت��ف��اع ن�سبة التزاماتها لتغطية النفقات
االجتماعية .ث��م �إن���ه يعني ات�����س��اع ه��وة الالم�ساواة
االجتماعية وما يرتتب عليها من انعكا�سات �سلبية
ومن ا�ضطرابات خطرية.
وي�ستند امل���ؤل��ف��ان يف درا���س��ت��ه��م��ا امل��ث�يرة للقلق على
�أبحاث علمية �أعلنت نتائجها يف عدد من دول العامل
يف �آ�سيا و�أوروبة والأمريكيتني ُ .
وتمع هذه الأبحاث
على �أن ن�سبة اخل�صوبة (الوالدة) ترتاجع مبعدالت
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مرتفعة وب�سرعة يعجز العلماء عن تف�سري �أ�سبابها؛
ففي الربازيل وال�صني مث ً
ال ،ف�إن ن�سبة الن�ساء الالتي
ق ّررن عدم الإجناب (ولي�س تقليله �أو ت�أخريه) ارتفعت
ب�شكل مذهل.
وي�ؤكد امل�ؤلفان يف كتابهما �أن ن�صف الن�ساء يف ال�صني
ق ّررن �سلوك هذا الطريق !!
�أما يف اليابان وكوريا اجلنوبية ف�إ َّن املر�أة هناك قررت
ت�أخري الإجن��اب �إىل ما بعد بلوغها الثالثينيات من
ال��ع��م��ر .وي����ؤك���دان �أي�����ض��اً �أن���ه حتى ل��دى الأم�يرك��ي��ات
امل��ت��ح��درات م��ن �أ���ص��ول �أم�يرك��ي��ة جنوبية ،ف����إ َّن ن�سبة
الإجناب لديهن تراجعت حتى عن ن�سبة الوفيات ،وهو
ما تواجهه الأمريكيات املتحدرات من �أ�صول �أوروبية
(بي�ضاء) �أي�ضاً.
ويف احل�سابات الأخرية ،يقول امل�ؤلفان �إن ن�سبة الوالدات
يف العامل ترتاجع ،و�إن هذا الرتاجع يت�صاعد ،بحيث
يبدو وك�أنه ال رجوع عنه  ..من هنا ال�س�ؤال� :إىل �أين؟
يحاول الكاتبان الإجابة على هذا ال�س�ؤال من خالل
�إلقاء املزيد من ال�ضوء على �أ�سباب امل�شكلة الراهنة
وال��ت��ي ت���زداد تفاقماً م��ع ال��وق��ت .كما ي��ح��اوالن �إلقاء
ال�����ض��وء ك��ذل��ك ع��ل��ى امل��ت�����س��ب��ب�ين يف وق��وع��ه��ا نتيجة
للقرارات اخلاطئة للنمو ال�سكاين .ومن الذين يوجه
الكاتبان االت��ه��ام �إل��ي��ه��م ،دائ���رة ال��درا���س��ات ال�سكانية
التابعة للأمم املتحدة .ويو�ضح الكاتبان ذلك بالقول:
�إن التقديرات الأخرية التي و�ضعتها هذه الدائرة عن
الواليات املتحدة الأمريكية تقول �إن ن�سبة اخل�صوبة
(ب�ي�ن ع��ام��ي  2015و  )2020ه��ي  1,9ط��ف��ل ل���دى كل
ام��ر�أة �أمريكية .غري �أن احلقيقة كما تبينها الوقائع
والإح�صاءات الر�سمية هي �أن الن�سبة ال تزيد على 1,8
طفل لكل امر�أة بني عام  2015و . 2018

وت�����ش�ير الأرق������ام الأول���ي���ة ع��ن ع���ام � 2019أن الن�سبة
ترتاجع حتى  1,7طفل لكل امر�أة.
وي�ؤكد امل�ؤلفان �أن هذا الأمر ال يتوقف على الواليات
املتحدة فقط ،ولذلك ف�إن الأرقام التي تقدمها الأمم
املتحدة هي �أرق��ام خاطئة �أي�ضاً بالن�سبة للعديد من
الدول الأخ��رى يف العامل ،مبا يف ذلك ال�صني والهند
والربازيل.
والنتيجة التي ي�ؤكد عليها امل�ؤلفان هي �أن الأرقام التي
ُت��ق��دَم با�سم الأمم املتحدة ال ميكن االعتماد عليها؛
فامل�ستقبل يحمل يف طياته خماطر �أك�بر ك��ث�يراً من
تلك التي ت�شري �إليها الأرق���ام الدولية .وع��دد �سكان
العامل نتيجة لذلك �سوف يكون �أقل مما تقوله الأمم
املتحدة ،والفرق لن يكون ب�ضعة ماليني  ..بل رمبا
ب�ضعة مليارات.
من هنا جاء عنوان الكتاب« :الكوكب الفارغ» .فال�صني
مث ً
ال التي يتوقع �أن يرتفع عدد �سكانها �إىل  1,44مليار
�إن�سان يف ع��ام � ،2029سوف تدخل بعد ذل��ك مرحلة
ال��ه��ب��وط ال���ذي ال ت��راج��ع ع��ن��ه ،كما ت���ؤك��د �أك��ادمي��ي��ة
العلوم االجتماعية ال�صينية ذاتها  .ففي ع��ام 2050
�سريتفع عدد ال�صينيني الذين تزيد �أعمارهم عن 65
عاماً �إىل  330مليوناً� .أي ما يعادل تقريباً عدد �سكان
ال��والي��ات املتحدة اليوم .وه��ذا يعترب امل�شكلة الأوىل
والأزم�����ة ال��ك�برى ال��ت��ي ق��د تنفجر يف وج���ه ال�صني
الغد!!
لقد ك��ان��ت ن�سبة ال����والدات يف ال�صني تبلغ  8باملائة
يف ع��ام  ،2016ولكنها هبطت �إىل  3,5باملائة يف العام
التايل ،وهي توا�صل هبوطها حتى اليوم.
وت�ؤكد ما ذهب �إليه امل�ؤلفان يف هذا الكتاب ،الأرق��ام
التالية :
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�إن  28ب��امل��ائ��ة ف��ق��ط م��ن ال��ي��اب��ان��ي�ين ���س��وف ي�شكلون
اليد العاملة يف عام  .2050وه��ذا يعني �أن  72باملائة
من �سكان اليابان �سوف يكونون متقاعدين يعي�شون
على تعوي�ضات نهاية اخل��دم��ة ،وال��رع��اي��ة ال�صحية
واالج��ت��م��اع��ي��ة ،مم��ا ي�شكل �أع��ب��اء تعجز ال��دول��ة عن
حت ّملها.
يف عام  2030ف�إن  20باملائة من الأمريكيني �سيبلغون
�سن التقاعد .وهذه الن�سبة تزيد على ن�سبة الوالدة.
وه��ي ظ��اه��رة �سلبية مل ي�سبق لها مثيل يف التاريخ
الأمريكي.
�إن ن�سبة الإجن���اب ل��دى امل���ر�أة الأم�يرك��ي��ة يف الوقت
احلا�ضر ال تتجاوز  1،7طفل .وهي يف تراجع �أي�ضاً.
ول��ك��ن ح��ت��ى ي�ستقيم ال��ن��م��و ال�����س��ك��اين ،ف�����إن ن�سبة
الإجناب يفرت�ض �أن ترتفع �إىل  2,1طفل لكل امر�أة.
�إال �أن ذلك يبدو م�ستحي ً
ال مبوجب الوقائع احلالية.
ت�شجيعاً لرفع ن�سبة الإجن���اب ،ق��ررت رو�سيا تقدمي
ح��واف��ز م��ال��ي��ة ومت��دي��د الإج�����ازات ل��ل��م��ر�أة احل��ام��ل.
وكذلك فعلت �سنغافورة حيث ن�سبة الإجن��اب هناك
تنخف�ض �إىل  1,16طفل لكل امر�أة.
ت��ت��وق��ع ال�����ص�ين �أن ت��رت��ف��ع ف��ات��ورة تعوي�ضات نهاية
اخلدمة يف عام � 2020إىل  130مليار دوالر .علماً ب�أ َّن
الدين العام يف الوقت احلا�ضر يبلغ ثالثة �أ�ضعاف
الناجت املحلي.
�إن �سبعة من كل ع�شر ن�ساء �أمهات �صينيات يعملن
يف امل�ؤ�س�سات وامل�صانع .وت�ساهم امل���ر�أة ال�صينية يف
 41باملائة من الإنتاج القومي ،رغم �أن ن�سبة الن�ساء
القادرات على الإجناب انخف�ضت  7ماليني امر�أة يف
عام  ،2018كما انخف�ضت ن�سبة ال�شابات منهن خم�سة
ماليني �شابة يف ذات الفرتة.
انخف�ضت ن�سبة الإجناب يف كوريا اجلنوبية �إىل 0,95
طفل لكل ام���ر�أة يف ال��ع��ام  .وحتى ي�ستقيم الو�ضع
يفرت�ض �أن ترتفع الن�سبة �إىل  2,1طفل لكل امر�أة .
�إال �أن ذلك يبدو م�ستحي ً
ال .
يبلغ ع��دد �سكان اليابان ال��ي��وم  127مليوناً ،ولكنه
�سوف ينخف�ض يف ع��ام � 2100إىل  83مليوناً فقط
نتيجة ال��ت��ف��اوت ب�ين ال��وف��ي��ات والإجن����اب  .ويف هذا
ال��ع��ام ���س��وف ترتفع ن�سبة اليابانيني ال��ذي��ن تزيد
�أعمارهم على  65عاماً �إىل ثلث عدد ال�سكان .
يبلغ ع���دد الأي����دي امل���ؤه��ل��ة للعمل يف ال�����ص�ين 900
مليون �شخ�ص ولكن عدد العاملني منهم و�صل �إىل
 780مليوناً .

�إىل ال��دول النامية .وتالياً حرمان ال��دول النامية
التي �سوف تعاين من ال�شيخوخة من اليد العاملة .
وت�شكل ال�صني ذات��ه��ا م��ث ً
�لا وا���ض��ح��اً .فال�صينيون
هاجروا �إىل الواليات املتحدة وكندا يف القرن التا�سع
ع�شر .وهم الذين عملوا على مد ال�سكك احلديدية
ال��ت��ي رب��ط��ت ���ش��رق ال��ب��ل��دي��ن ال��ك��ب�يري��ن بغربيهما.
وكانت هجرتهم لأ�سباب اقت�صادية� .أم��ا الآن ف�إن
ال�����ص�ين حت��ت��اج �إىل ك��ل ي��د ع��ام��ل��ة ل��دي��ه��ا .ب��ل �إن��ه��ا
ق��د تفتقر �إىل ه��ذه اليد العاملة يف امل�ستقبل غري
البعيد .وقد افتقرت �إليها اليابان اليوم التي قررت
رمب��ا لأول م��رة يف التاريخ فتح �أب��واب الهجرة رغم
ما ي�شكله ذلك من خطر على ن�سيجها االجتماعي
الدقيق جداً.
وهنا يحذر الكاتبان من �أنه �إذا فعلت الواليات املتحدة
ذل��ك �أي�ضاً وعلى نطاق وا�سع «ف�إنها تخ�سر �أ�س�س
العظمة التي قامت عليها» ،وال��ت��ي يرفع الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب �شعارها من جديد.
يبقى �إقرار احلقيقة الهامة التالية ،وهي �أن تغطية
النق�ص يف عدد ال�سكان املرتتب عن انخفا�ض معدالت
ال��والدة بفتح �أب��واب الهجرة ،يحمل يف طياته قنابل
اجتماعية �سريعة االنفجار .ال يبدو �أن املجتمعات
الدولية املختلفة مهي�أة ال�ستيعاب مثل هذا التغيري
�أو �أنها ق��ادرة على �سحب فتائل التفجري � .إن دول
ال��ع��امل ترتنح الآن حت��ت �ضربات ال�تراج��ع يف عدد
ال�سكان .وهي �ضربات موجعة اقت�صادياً واجتماعياً
 .ولكن عدم معاجلتها� ،أو معاجلتها بطريقة خاطئة
�سوف يوجه �ضربات �أ�شد وجعاً �إىل هذه الدول و�أكرث
�إيالماً.

بلغ عدد الوالدات يف ال�صني يف العام املا�ضي(،)2018
 15,23مليون طفل مقارنة مع  17,23مليوناً يف عام
 2017و  17،87مليوناً يف عام . 2016
ّ
تبي هذه الأرقام كيف �أ َّن امل�شكلة ال�سكانية يف العامل
لي�ست يف الت�ضخم ولكن يف التق ّزم .وحدها القارة
الأفريقية  -ومعها العامل العربي من املحيط �إىل
اخلليج -تخرج عن هذا ال�سياق .فالدرا�سات ت�شري
�إىل �أن القارة ال�سمراء �ستبقى اخلط الأمامي للدفاع
عن نظرية زيادة عدد �سكان الكرة الأر�ضية؛ ذلك �أ َّن
�آخر الدرا�سات ت�ؤكد �أن عدد الأفارقة �سوف ي�صل يف
عام � 2019إىل  9مليارات �إن�سان� .أي �أك�ثر من عدد
�سكان الكرة الأر�ضية اليوم مبليار ون�صف املليار!
ولعل هذا ما يف�سر الهجرة الأفريقية املت�صاعدة .
م��ن هنا ،يدعو امل���ؤل��ف��ان يف كتابهما العلمي املوثق -----------------------------------------------
�إىل �إع��ادة النظر يف مقاربة الق�ضية الدميوغرافية
•اسم الكتاب  :الكوكب الفارغ
العاملية من تو�صيف امل�شكلة على �أنها م�شكلة زيادة
•اسم المؤلف  :داريل بريكر Darrel Bricker
�إىل حقيقة امل�شكلة على �أنها نق�ص يف عدد ال�سكان،
• وجون إيبيستون John Ibbiston
وبالتايل �إع��ادة النظر يف املقرتحات ملعاجلة امل�شكلة
•اسم الناشر  :كراون Crown
ال�سكانية مبا يتالءم مع هذه احلقيقة .
وم��ن امل��ق�ترح��ات ال��ت��ي ك��ان��ت م��ت��داول��ة ،العمل على •عدد الصفحات 288 :
م�ساعدة املجتمعات امل��ت���أخ��رة على النمو والتطور •اللغة :اإلنجليزية
 .وق��د جنح تطبيق ه��ذه املقرتحات يف العديد من •تاريخ النشر 2019 :
دول العامل وخا�صة يف �آ�سيا وحتى يف بع�ض الدول
الأفريقية � .إال �أن هذا النجاح يعني من جهة �أخرى
* مفكر لبناني متخصص فـي دراسات
اال�ستغناء عن هجرة �شباب من هذه الدول الفقرية
العلوم والسياسة والفكر اإلسالمي
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سعيد بوكرامي *

روالن بارث فكر وحياة
ماتيو ميساجير

ُيعترب روالن بارث (�)1980-1915شخ�صية مركزية يف الفكر الفرن�سي ،والعاملي� .أثر وت�أثر بجميع التيارات الفكرية الرئي�سية يف القرن الع�شرين .وقد جعل من كتاباته وفكره
�صدى خال ًقا للفل�سفة وال�سيميولوجيا والبنيوية والنقد الثقايف ،فقد كان قبل كل �شيء م�ؤل ًفا منفردًا� ،إذ عمل على ُمار�سة املعرفة وتوليد الأفكار .بعد �أربعني عا ًما من وفاته،
ي�ستمر حا�ضرا بقوة ،لأنه ال ينتمي �إىل الفكر امليت املُحنط بل �إىل الفكر احلي واملتجدد الذي يراهن على امل�ستقبل :ولأنه ينتمي �إىل هذه الفئة النادرة من �أولئك الذين ي�صفهم
فوكو ب�أنهم «م�ؤ�س�سو احلفريات» ،ه�ؤالء الكتاب الذين يعطون الكتابة والتفكري ،بعداً ف�سيحاً يف �أعمالهم الفكرية ،يرتبط بامل�صادر ويجادلها ويولد منها �أفكارا فريدة .ولهذا يقدم
الكاتب ماثيو مي�ساجري يف كتابه اجلديد «روالن بارث» ال�صادر م�ؤخرا عن �سل�سة كو�سيج للقراء والباحثني املعا�صرين يف القرن احلادي والع�شرين �صورة م�ستعادة ومنقحة عن
روالن بارث ،بحيث جنده ُيخاطب �أعماله ب�شكل مبا�شر ،وا�ضعاً مفاهيمه يف �سياقها الثقايف وداخل ت�سل�سلها الزمني ،مع الرتكيز على ما يجعلها �ضرورية اليوم.

يف ه���ذا ال��ع��م��ل امل��م��ي��ز وامل��ث�ير ،ي��ع��ر���ض �أم��ام��ن��ا ماثيو
مي�ساجري بطريقة م�شهدية و�سل�سة م�سار روالن بارث
الفكري ومكانة �شخ�صيته املركزية يف الفكر الفرن�سي
يف القرن الع�شرين .يقول ماثيو �إن هذا الكاتب املتفرد
جدير ب���أن يكون بطل رواي��ة عظيمة ،فقد عرب روالن
ب��ارث ع�صره من جانب �إىل اجلانب الآخ���ر ،متجاو ًزا
امل��و���ض��ات وال��ت��ي��ارات واالجت��اه��ات (م��ن املارك�سية �إىل
البنيوية م��رورا باملغامرة ال�سيميولوجية التي �ساهم
يف ت��ط��وره��ا) .وبعد �أرب��ع�ين ع��ا ًم��ا م��ن وف��ات��ه ،ون�سيان
متعمد لأفكاره بدعوى توقف م�شروع بارث عن مواكبة
الع�صر و�أف���ك���اره� ،أ���ص��ب��ح م��رة �أخ���رى م��رج�� ًع��ا �أ�سا�س ًيا
ل��ل��ق��راءة وال��ك��ت��اب��ة وال��ت��ف��ك�ير ،ب��ح��ي��ث ع����ادت امل��ج�لات
العلمية �إىل االحتفال به وتخ�صي�ص الندوات ملناق�شة
فكره وعالقته باحلا�ضر .لهذا كان ومازال بارث ينتمي
�إىل �أولئك املفكرين املتجددين عرب خمتلف الع�صور.
يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ،يعيد م��اث��ي��و مي�ساجري ال��ن��ظ��ر �إىل
�شخ�صية «املفكر العظيم» وا�ستعادته من خالل املنظور
الزمني لعمله والتزاماته املعرفية واملقابالت التي بث
فيها فكره ون�شره ودم��ق��رط��ه ،لذلك ت���ؤك��د العنا�صر
جميعها وحتى يومنا ه��ذا ،على �أن روالن ب��ارث� ،أجنز
عمال فكريا متغري ال�شكل ،ومتجدد الفكر.
تقتفي مقدمة الكتاب ب�شكل مو�سع حياة روالن بارث
(�أو ب��الأح��رى ح��ي��وات��ه امل��ت��ع��ددة) ،املحفوفة ب��ال��درام��ا
امل��ت��ت��ال��ي��ة �إث����ر ف��ق��دان��ه ل��ل��أب يف وق���ت م��ب��ك��ر ،ث��م �أم��ه
ال��ت��ي ك���ان ق��ري��ب��اً ج���دًا م��ن��ه��ا .ان��ت��ق��ل ب���ارث م��ن ب��اي��ون
�إىل باري�س ،لهذا ن�ش�أ روالن ب��ارث ال�صغري وفق �إرادة
وال���دت���ه وت��ن��ق�لات��ه��ا .ب��ع��د �أن واف���ق���ت حم��ك��م��ة ب��اي��ون
للأيتام على �أن تتكفل الدولة بتعليمه ورعايته ،وا�صل
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تعليمه الالمع يف املدار�س الثانوية الباري�سية مونتني
ث��م لوي�س ل��وغ��ران ،على ال��رغ��م م��ن ه�شا�شة �صحته
ب�سبب �إ�صابته مب��ر���ض ال�سل� .سيهتم ب���ارث بامل�سرح
خ�صو�صا ب���أع��م��ال ج��ان جوري�س،
وال�سينما والأدب،
ً
ً
خططا لكتابة رواية» (�ص  .)4وبعد ح�صوله
«�سري�سم
على درجة البكالوريو�س� ،سرتف�ضه املدر�سة الثانوية
لأ�سباب �صحية ،مما �سي�ضيف «�إىل اجل��رح اجل�سدي،
ال�شعور بالإق�صاء» (�ص  .)5-4ت�سجل روالن بارث على
م�ض�ض يف جامعة ال�����س��ورب��ون يف �سلك الإج����ازة بغية
درا���س��ة الأع��م��ال الكال�سيكية ،وهنا �سيعرف «اكت�شافاً
عاطفياً للم�سرح» (�ص � ،)5إذ �أ�س�س رفقة �صديقه (جان
ِ ْف) جمموعة م�سرح ال�سوربون ال��ق��دمي التي تهدف
�إىل �إعطاء متثيالت �صادقة للذكاء ال�سيا�سي احلازم
املت�ضمن يف امل�سرحيات القدمية .لكن ع�شية احلرب
ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ا���س��ت��دع��ي للتجنيد ،وحل�����س��ن حظه
ا�ستبعد يف احل�ين ب�سبب ه�شا�شته ال��رئ��وي��ة ،فوا�صل
روالن ب���ارث ق��راءات��ه ودرا���س��ات��ه بالتناوب م��ع �إقامته
الطويلة يف امل�صحات املُعاجلة للأمرا�ض ال�صدرية ،يف
�إي�سري ثم يف �سوي�سرا .كان هذا الزمن الثابت وامل�سيج
باحل�ضور ال�سري لهاج�س املوت وكذلك هذه «العزلة
التي حتولت � ً
أي�ضا �إىل مكان النبعاث جديد ،ووعد ب�أن
ي�صبح :ب��ارث حا�ضرا عن قرب ي�صغي ويخترب ً
�شكل
من �أ�شكال املجتمع املحدود الذي �سيبقى بالن�سبة �إليه
منوذجا مثاليا للعالقات الإن�سانية .كما كانت �إقامته
املر�ضية فر�صة � ً
أي�ضا ليقر�أ كثريا «(�ص  .)6يف ال�سابعة
وال��ث�لاث�ين� ،سيفتح ل��ه ل���ق���ا�ؤه مب��وري�����س ن����ادو �أب����واب
�صحيفة «ك��وم��ب��ا» حيث �سين�شر يف ع��ام  1953مقالة
بعنوان «درجة ال�صفر يف الكتابة» ،والتي �ستن�شر يف كتاب

يف العام نف�سه �ضمن من�شورات �سوي ،وبذلك متكن من
الإف�صاح عن م�شروعه اجلنيني .وبعد �إعارات متتالية
للتدري�س يف املعهد الفرن�سي يف ب��وخ��ار���س��ت واملعهد
الفرن�سي بالإ�سكندرية ،بد�أ روالن بارث �أطروحة حول
تقنيات التاريخ عند مي�شليه .التقى �أجلريدا�س جوليان
غرميا�س يف م�صر ،و�أقنعه بتحويل �أطروحته �إىل بحث
معجمي ،وه��ذا يعني يف نظر ب��ارث القيام مبزيد من
ال��دق��ة والتدقيق «يف علم االج��ت��م��اع م��ن خ�لال اللغة
وت��ت��ب��ع �أي��دي��ول��وج��ي��ت��ه��ا يف ج��وه��ر ال��ك��ل��م��ات» (����ص .)8
�سيدافع ب��ارت عن فكرة االل��ت��زام من خ�لال ال�شكل يف
العديد من املقاالت التي ين�شرها.
يف غ�ضون ع�شر ���س��ن��وات ،كتب روالن ب���ارث �أك�ث�ر من
ت�سعني مقالة عن امل�سرح ،يعتربها ذات وظيفة مدنية،
كما �أن��ه��ا تقدم متثي ً
ال للحياة االجتماعية .وه��ذا ما
�شجعه على ال�شروع يف املغامرة ال�سيميولوجية بني
ُ��ي�ن م���دي��� ًرا ل��ل��درا���س��ات
ع��ام��ي  1960و 1962ع��ن��دم��ا ع ّ
يف امل��در���س��ة العليا ل��ل��درا���س��ات التطبيقية ال��ت��ي عمل
فيها ع��ل��ى درا���س��ة «ع��ل��م اج��ت��م��اع ال��ع�لام��ات وال��رم��وز
والتمثيالت» .ثم انتقل �إىل «�أنظمة الداللة املعا�صرة
(املالب�س ،الطعام ،ال�سكن) ،وركز كذلك على البالغة
ال��ق��دمي��ة ،وخ��ط��اب ال��ت��اري��خ ،م��ن خ�لال ن�ص لبالزاك
بعنوان �سارازين (�ص  .)11ويف «وف��اة امل�ؤلف» املن�شور
يف عام  ،1968يفرت�ض ب��ارت �أ َّن��ه عندما يتم ن�شر ن�ص
ما ،ف�إن وحدته تكمن يف وجهته ولي�س يف م�صدره�« :إن
القارئ هو ال��ذي ي�صنع معنى للن�ص ،ولي�س م�ؤلفه»
(�ص  .)13انتخب يف كوليج دو فران�س عام  1975لي�شغل
كر�سي «علم الأدب» ،وعانى من �أمل وف��اة والدته بعد
ذلك بعامني .يف نهاية فرباير � ،1980صدمته �شاحنة

شوال  1441هـ  -يونيو 2020

وهو يف طريقه �إىل كوليج دي فران�س وبعد ذلك بقليل
تويف يف  26مار�س .1980
يف الف�صل الثاين املكر�س لـ «املغامرة ال�سيميولوجية»
(�أخ��ذ العنوان من كتاب لبارت نف�سه) ،يو�ضح ماثيو
مي�ساجر بجالء كيف �أ�صبح حتليل العالمات يف احلياة
ً
متكامل.
برناجما علم ًيا
االجتماعية مع روالن بارث،
ً
ولي�س جمرد فر�صة للتنديد بالأ�ساطري البورجوازية
ال�صغرية .بالن�سبة لبارت تعادل ممار�سة ال�سيميولوجيا
تفكيك اخل��ي��ال اجلماعي املخفي يف الأ���ش��ي��اء الأك�ثر
تفاهة يف حياتنا اليومية ،والتي ن�ستهلكها ب�براءة يف
�شكل �سلع ثقافية .تعترب «ال�سيميولوجيا» يف كتابه
«�أ���س��اط�ير» امل��ن�����ش��ور ل���دى ���س��وي يف ع���ام  1957تتويج
لت�سا�ؤالته ال�سيميولوجية عن ال�صورة يف («�أيقونية
للأب بيري») وحول الإعالن («ال�سابونيد واملنظفات»)،
وحول الرتفيه («�سباق الدراجات الفرن�سي») ،وحول
ال�سينما («ال���روم���ان يف ال�سينما») ،وح���ول التقرير
الإخ��ب��اري وكذلك حول ع��ادات الطهي (�ص ،)34-33
اهتم ب��ارث بال�صورة بجميع �أ�شكالها م��ن حيث �أنه ا
انعكا�س للمجتمع الفرن�سي يف ال�ستينيات .ويعترب
ك��ت��اب (الأ���س��اط�ير) م��ن �أ�شهر الأع��م��ال ال��ت��ي و�ضعت
روالن بارث على ر�أ�س علوم ال�سيميولوجية عامليا .كما
�أنه يعد وا�ضع �أ�س�س ال�سيميائية التطبيقية .ويف كتابه
(نظام املو�ضة) الذي ن�شر عام  1967من طرف �سوي،
متيز روالن بارث بحد�س ذكي� :إذ �سرعان ما �سيدرك
�أن «املو�ضة هي جمموعة من ال�شروط امل�شفرة بعناية،
والتي ت�ستمد من احتياطي حمدود من العنا�صر التي
تخون دائماً ر�ؤية معينة للعامل واملجتمع» (�ص .)44
�أم����ا يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��ال��ث ،ف�����س��ي�برز م��اث��ي��و مي�ساجري
الوجه الآخ��ر ل��روالن بارث الناقد الأدب��ي الذي �أجنز
�أعماال فريدة وعديدة ،خالل ع�شر �سنوات من الكتابة
املكثفة وال��ن�����ش��اط ال��ت��ن��ظ�يري امل��ك��ر���س ل��درا���س��ات عن
را�سني والنقد واحلقيقة وغريها ،وا�ضعا �أ�س�سا ثورية
لطريقة جديدة جذريا لقراءة الأدب� ،أكرث ح�سا�سية
لتحديات ال�شكل والبنية من احلقيقة املزعومة يف
الأدب و«املفرت�ضة يف املنجز» من خالل الت�أكيد على
هذا الطابع املفتوح بال حدود للتف�سري ،يعتزم بارت
�أن يعيد الأدب �إىل �إمكانيته يف القول� :إن ما يدافع
عنه هو تعريف ج��ذري ملا وراء تاريخ الن�ص الأدب��ي»
(�ص .)49
ويف الف�صل ال��راب��ع ي�شري م���ؤل��ف ه��ذا الكتاب املحفز
ح��ق��ي��ق�� ًة ع��ل��ى �إع�������ادة ال��ن��ظ��ر يف م��ن��ج��ز روالن ب���ارث
ال�سيمولوجي والنقدي ومقاربته من زواي��ا متعددة

لروالن بارث ي�شكل �أكرث بكثري من �سرية ملفكر كبري
جتاوز ع�صره ولأن��ه خم�ص�ص �أي�ضاً لدرا�سة الأن�ساق
الفكرية والثقافية التي هيمنت طيلة عقدين ب��د ًءا
م��ن ال�ستينيات و���ص��و ًال �إىل ال�سبعينيات ،حينما برز
عمالقة حقيقيون �أم��ث��ال مي�شيل فوكو وج��اك دري��دا
وجريار جينيت وغريهم ممن حفروا ونب�شوا و�ش ّيدوا
على الأن��ق��ا���ض ف��ك��را ج��دي��دا يف ال��درا���س��ات الفل�سفية
والفكرية والأدب��ي��ة ،والتي �سميت بالتيار الفكري املا
بعد احلداثي .كما يعد الكتاب طريقة لإبراز احل�ضور
اخلالق لروالن بارث ك�إن�سان ومفكر جاء من الهام�ش
وا�شتغل على الهام�ش وم��ع ذل��ك �شغل الفكر العاملي
ب��ط��ري��ق��ة ال ت�����ص��دق ،م��ا ت���زال لغته ال��ن��ق��دي��ة تتدفق
اليوم يف �شرايني العلوم الإن�سانية والعلوم االجتماعية
واهبة �إياها دماء فكرية جديدة وحياة معرفية خ�صبة
متتزج فيها الأفكار واملفاهيم .يف الواقع يتيح لنا كتاب
ماثيو مي�ساجري فر�صة الكت�شاف بارت يف كل �أحواله
وجتلياته .وكذلك لن�سمع �صوت روالن بارث امل�ستعاد
وطريقته الفريدة يف فهم العامل و�صياغة برناجمه
البحثي على النحو ال��ت��ايل« :ال ت��وج��د ق���وة ،القليل
م��ن امل��ع��رف��ة ،القليل م��ن احلكمة ،و�أك�ب�ر ق��در ممكن
من الطعم» ويق�صد بالت�أكيد متعة االكت�شاف وجتاوز
االختالف.
�إن كتاب «روالن بارث» م�صمم لأولئك الذين يريدون
مقاربة موجزة لكل ما تعلموه بالفعل عن بارث ،لهذا
ق��د يجعل ال��ك��ت��اب ال��ق��ارئ ال���ذي ال ي��ع��رف فكر ب��ارث
و�أعماله يق�ضي �ساعات داخل غرفة مظلمة؛ مما قد
يح ّول القراءة �إىل عملية معقدة و�أك�ثر تعقيدًا ،لأ َّن
اخلطاب الأكادميي م�ساعد للجامعيني بينما هو عائق
للقراء والنا�س البعيدين عن هذه البيئة� .أعتقد �أن
الكتاب منا�سب جدًا للطلبة اجلامعيني الذين يعدون
�أطاريحهم ،ويرغبون يف زرع م�شاتل فكرية لتطوير
مناهجهم ومقاربتهم لكل ما ينتجه فكر الإن�سان.

ت��ع��ك�����س ت��ع��دد واخ���ت�ل�اف روالن ب����ارث ال����ذي �أع��ط��ى
دينامية وت��ط��و ًرا جديدًا للبحث الأك��ادمي��ي يف جمال
العلوم الإن�سانية يف ال�سبعينيات يف ب�لاده ويف �أروب��ا
عامة وباقي اجلامعات العاملية  :يتجلى ذلك يف ر�سمه
لأهداف درا�ساته بدقة وتطور موغل يف �أرا�ضي الذات،
وج��غ��راف��ي��ات ال��رح��ل��ة الإن�����س��ان��ي��ة جن��د ذل���ك يف كتابه
(�إم�ب�راط���وري���ة ال���ع�ل�ام���ات) ،ويف ال��ن�����ص��و���ص الأدب��ي��ة
امل�����س��ت��ع��ادة �أو املكت�شفة م��ع ك��ت��اب��ه (ل���ذة ال��ن�����ص)،و يف
ال�سرية الذاتية مع (روالن ب��ارث بقلم روالن ب��ارث)
ويف اجلوانب العاطفية (�شذرات من خطاب احلب).
�إذ تخلى ب��ارث عن �أع��م��ال مكونة من امل��ق��االت وتبنى
�شاعرية ال�شذرة الأكرث ذاتية وحرية.
ي�برز ماثيو مي�ساجري يف الف�صل اخلام�س والأخ�ير
بعنوان« :موت �أَ ْلفِي ْه وحياته اجلديدة» برباعة كبرية
ك��ي��ف ت��وج��ت ح��ي��اة وم�����س�يرة روالن ب����ارث ال��ف��ك��ري��ة
باختياره �أ�ستاذا يف كوليج دو فران�س .كما تت�ساوق هذه
ال��ف�ترة مت��ا ًم��ا م��ع ال��رغ��ب��ة العميقة يف ت��رك التعليم
وتوديع االلتزام اجلماعي والن�ضال الثقايف وا�ستنكار -----------------------------------------------
�أ�سطورة الكاتب .ي�شكل كتابه «الغرفة امل�ضيئة» ،الذي •الكتاب :روالن بارث
وح�سا�سا ورمز ًيا ،قدمه •المؤلف :ماتيو ميساجير
ُن�شر يف عام  ،1980تابوتا رائ ًعا
ً
هدية �إىل والدته التي اختفت قبل ب�ضع �سنوات ،بل •الناشر :سلسلة كوسيج ،باريس ،فرنسا
�أكرث من ذلك فهو ي�شكل الو�صية ال�سيمائية والفكرية •تاريخ النشر2019 :
لبارث نف�سه ،الذي تويف بالتحديد يف هذا العام :1980
•اللغة :اللغة الفرنسية
لذلك ف�إ َّن قرب الأم املتوفاة ال ينف�صل عن النزول نحو
•عدد الصفحات 228 :ص
املوت ،و�صوب جميع الأموات يف تعددهم» (�ص .)122
يف اخل���ت���ام ،ف������إ َّن ك��ت��اب م��اث��ي��و م��ي�����س��اج�ير املخ�ص�ص
* كاتب مغربي
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علي الرواحي *

ً
أيضا تاريخ آخر للفلسفة
يورغن هابرماس

يطرح الفيل�سوف الأملاين يورغن هابرما�س -والبالغ من ال ُعمر  90عاماً -يف هذا العمل -واملُك َّون من جزءين ،تاريخاً جديدا للفل�سفة الغربية؛ لذلك جند �أن العنوان يبد�أ بكلمة
�أي�ضا ،ويف ذلك �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن هذا العمل �إ�ضافة �إىل �أعمال غربية ،وغري غربية كذلك ،تناق�ش ،وت�ؤرخ مل�سار الفل�سفة الغربية ،وم�ساراتها ال�ضمنية ،وال�صريحة على حد
�سواء؛ حيث ينتمي هذا العمل �إىل ما ُيعرف بعلم �أن�ساب الفل�سفة الغربية ،املعني ب�شكل كبري بالأ�سماء ،وال�شخ�صيات ،والأفكار التي �ساهمت يف ظهور -ما �أ�صبح ُيعرف ح�سب
هابرما�س يف �أعمال ٍ �سابقة  -التفكري ما بعد امليتافيزيقي ...ينق�سم هذا العمل �إىل ق�سمني؛ يتناول اجلزء الأول ال�سناريوهات والأزمات املختلفة التي مرت بها الفل�سفة ،وحلظات
اال�ضمحالل يف القرن الع�شرين .كما يتطرق للو�ضع الديني يف الوقت احلا�ضر ،على اعتبار �أنه ميثل العقل املو�ضوعي .يف حني يتناول الحقاً م�سار التطور الغربي وادعاء العاملية
بعد الفكر امليتافيزيقي .كما يتطرق بعد ذلك لالخرتاق املعريف واالحتفاظ بالنواة املقد�سة ،وهو ما ُيعرج الحقاً على العالقة بني الأ�سطورة والطقو�س ،ليو�ضح معنى املقد�س،
مرورا بكيفية حتول املحور الديني (كما �سيتم تو�ضيحه الحقا) �إىل الوعي الديني ،و�صوال �إىل احلديث عن �أخالق التقدي�س وتفكيك التفكري الأ�سطوري.
مُتطرقا بعد ذلك �إىل الديانة اليهودية والتوحيد ،وفيما بعد
�إىل التعاليم واملمار�سات البوذية ،والكونفو�شو�سية والطاوية،
م���رورا بالفال�سفة الطبيعيني اليونانيني �إىل ���س��ق��راط ،و�إىل
نظرية �أفالطون حول الأفكار .يف الف�صول الالحقة من اجلزء
الأول ،يدخل هابرما�س �إىل امل�سيحية الأ�صلية وي�سوع والوعاظ،
وكل هذه التفا�صيل املختلفة ،لي�صل �إىل اللقاء الذي حدث بني
امل�سيحية والهلينية �إبان الإمرباطورية الرومانية .ويف منت�صف
الف�صل الأول يتحدث عن الكني�سة ،واملجتمع ،والدولة يف �أوروبا
امل�سيحية ،م��رورا بالتحديات التي واجهت ال�لاه��وت يف القرن
الثالث ع�شر ،متطرقا �إىل �إجابات الأكويني يف هذا ال�صدد ،كما
يتحدث عن التمايز الوظيفي الذي حدث بني القانون وال�سيا�سة
وال��ذي �أنتج �شكال جديدا من االندماج االجتماعي ،لينتقل يف
نهاية اجلزء الأول �إىل �سلطة الدولة لدى ميكيافيللي.
يف ح�ين ي��ب��د�أ الف�صل ال��ث��اين مب��ارت��ن ل��وث��ر ،وك�����س��ره ل��ل��ع��ادات
ال�سائدة يف تلك الفرتة ،وحتديدا العادات الدينية ،وتغيريه مل�سار
الالهوت ب�شكل كامل ،بعد ذلك ير�سم هابرما�س ويحدد امل�سار
الالهوتي واالجتماعي وال�سيا�سي للعقل احلديث انطالقا من
تفاعل التنمية العلمية مع �آليات التاريخ االجتماعي وهذا ي�أتي
يف �سياق قانون العقل احلديث.
ق�سمي الكتاب ،يت�ضح
مهما يكن الأمر ،ف�إنه ومن خالل عناوين
ْ
�أن هناك مزاوجة بني التاريخ الغربي العام وال�شامل من جهة،
وحلظات الفل�سفة الكربى واملحورية يف �أوروب��ا ،تلك اللحظات
التي �أ�سهمت لي�س يف ارت��ق��اء العامل الغربي ،بل وانعك�س ذلك
ب�شكل كبري وجوهري على بقية �أنحاء املعمورة.
ويتتبع هابرما�س ب�شكل تدريجي كيف انف�صلت الفل�سفة عن
التفكري الديني يف التاريخ ال��روم��اين والغربي ،حيث �أ�صبحت
الفل�سفة الحقا دن��ي��وي��ة ،مهتمة بالق�ضايا وامل�سائل اليومية.
كما �أن ه��ذا العمل يو�ضح ب�شكل حتليلي كبري ،تاريخ� ،أو ق�صة
انعكا�س هذه التغريات على موا�ضيع �أ�صبحت ح�سا�سة ،ومهمة
مثل احلرية امل�س�ؤولة للتوا�صل املجتمعي بني الذوات .من جهة
�أخرى ،يُظهر هذا العمل ماذا يعني ظهور� ،أو منو املعرفة العلمية
لنا نحن الب�شر ،مبا رافق ذلك من �آثار خمتلفة كظهور احلداثة
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امل ُعا�صرة ،والفردانية.
غري �أ َّنه وقبل ذلك ،يبد�أ هابرما�س هذا العمل بنقد ت�شخي�صي
حاد للم�شتغلني بالفل�سفة ،وب�شكل مواز لذلك للم�شتغلني ببقية
العلوم التي �أ�صبحت الآن ،متداخلة �إىل مرحلة تبدو فاقدة
للتخ�ص�صية ،واالخ��ت�لاف .حيث �إن بع�ض الفال�سفة ينظرون
لأنف�سهم على �أن��ه��م «عُ��م��ال» �أو ي��ق��دم��ون خ��دم��ات مفاهيمية،
وحتليلية ،لعلوم خمتلفة ،كعلم الأع�صاب ،وعلوم الوعي ،وذلك
ملا يرون من تنوع يف املعارف العاملية التي يجب اال�ستفادة منها،
غري �أن هذه امل�سارات تطرح حتديات كثرية على ت�شكيل العامل
الب�شري.
لذلك؛ ال ينبغي على الفال�سفة �أن يفقدوا ب�صريتهم حول ر�ؤية
«ال ُكلي» التي ي�ضعها هابرما�س بني قو�سني ،يف ظل الظروف
واالجت��اه��ات التي �أ�صبحت ال مفر منها ،حيث ينبغي امل�ساهمة
يف التو�ضيح العقالين لفهمنا لأنف�سنا وللعامل ،الذي ميثل �صلة
الو�صل املهمة لهذا التخ�ص�ص.
فمنذ ال�صفحات الأوىل ي��زي��ل ه��اب��رم��ا���س ال�����ش��ك� ،أو اللب�س،
عن �أن املق�صود من هذا العمل ي�سعى لتقدمي فهم كامل حول
معنى ووظيفة الفل�سفة يف هذا الع�صر متداخل االخت�صا�صات،
و���ش��رح معنى من��و ،وازده���ار املعرفة العلمية بالن�سبة للب�شرية
ب�شكل عام .فالفل�سفة �ستخون نف�سها ،و�صحتها� ،إذا ك�شفت عن
املرجعية ال�شاملة لتوجهاتنا ،بح�سب تعبري هابرما�س ،وهو
يف ذل��ك يلتقي مع كانط الفيل�سوف الأمل��اين ال��ذي �أ�شار �إىل �أن
الفل�سفة عليها تقوية النا�س يف «اال�ستخدام امل�ستقل» لعقلهم،
وت�شجيعهم ،باملعنى الذي طرحته النظرية النقدية املبكرة لدى
هوركهامير ،وروب��رت ماركوزه ،وعلى و�ضع هذه النظريات قيد
التطبيق .وهذا الدافع التنويري الفل�سفي يتغذى على مبادرات
ت��ب��دو غ�ير وا�ضحة ح��ول ا�ستخدام احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة امل�س�ؤولة
وال��ت��ي ح���اول الفال�سفة م��ن ك��ان��ط �إىل م��ارك�����س فتحها والتي
ُت�شكل اخل��ي��ط املُ�����ش�ترك يف ه��ذا ال��ع��م��ل .كما ي�سعى هابرما�س
من خالل هذا العمل ال�ضخم �إىل االحتجاج ،ورف�ض ،اجلانب
التحليلي للفل�سفة ،ال��ذي يعترب مُلتزما باملفاهيم والعمليات
النظرية للعلوم الطبيعية ،واال�سمية ،يف حني �أنه من خالل تتبع

تاريخ الفل�سفة الغربية ي�سعى هابرما�س لإعادة احلق الدائم يف
الفل�سفة ،انطالقا من كانط وطرح الأ�سئلة الكبرية ،والأ�سا�سية
علي �أن �أفعل؟
والتي تتمثل يف :ما الذي ميكنني معرفته؟ ماذا ّ
ماذا ميكنني �أن �أمتنى؟ وما هو الإن�سان؟
م���ن ه��ن��ا ،جن���د �أه��م��ي��ة م���ا �أ���س��م��اه ه��اب��رم��ا���س «امل���رج���ع ال��ذات��ي
ال���ت���اري���خ���ي» ل��ل��ف��ل�����س��ف��ة ،وال������ذي م���ن خ�ل�ال���ه ت�����ض��م��ن وح��ده��ا
«ا�ستقاللية حكمها» ب�شكل ي�سعى لإع��ادة بناء بدايات الفل�سفة
ال��غ��رب��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ميتافيزيقية ،وال��ت��ي ُت��ع��ت�بر مُتعلقة �إىل
ح��د كبري ب��ال��ر�ؤي��ة ال��دي��ن��ي��ة .فمنذ الأف�لاط��ون��ي��ة امل�سيحية يف
الإم�براط��وري��ة ال��روم��ان��ي��ةُ ،ح���ددت مهمة الفل�سفة باعتبارها
مُكملة لتطور العقائد الدينية ،وذلك من حيث �أنها (الفل�سفة)
حتتوي على خ�صائ�ص جوهرية دينية.
ويف خ�ضم ذلك ،وبالرغم من خطابه املوجه جتاه «املجتمعات ما
بعد العلمانية»� ،إال �أنه مييل جتاه املنظرين العلمانيني ،ولي�س
جتاه «املحافظني» يف ر�ؤية نحو عودة الدين يف املجتمعات .لكنه،
ال ي�شكك يف �أن الوعي الديني يحتوي على �إمكانيات ذات �صلة
�أخالقية من املعنى رمبا مل يتم ا�ستثمارها ب�شكل فل�سفي بعد.
وبالرغم من االدعاءات امل�ستمرة بوجود «احلقيقة الكلية»� ،إال �أنه
ال يجب على الفال�سفة ا�ستبعاد �أن امل�ضامني الدينية من املمكن
�أن جند بها تقاليد دينية تدعم احلرية ،والت�ضامن ،والعدالة،
وهو يف ذلك يريد �أن يُبقي باب احلوار بني اجلانبني مفتوحا.
فمنذ فرتة هيوم ،وبنتام ،من جهة ،وكانط� ،شلنغ ،وهيغل من
اجلهة الأخ����رى ،جن��د �أن التفكري م��ا بعد امليتافيزيقي �أ�صبح
�أم���ام م�سارين ،ح���دَّدا ال��ن��م��اذج التحليلية �أو الأن�����س��اق الفكرية
املتناف�سة للخطاب الفل�سفي حتى الوقت احلا�ضر؛ حيث ي�صر
هابرما�س على �أن هذه االختالفات ال ميكن فهمها ب�شكل كاف
يف ظل االنق�سامات ال�سيا�سية امل ُعا�صرة ،غري �أن امل��واءم��ة التي
حدثت بني العلوم الإن�سانية والعلوم االجتماعية كانت عالية
ج��دا ،وبح�سب �ألفاظ هيغل ف���إن هذا العقل املو�ضوعي �أث��ر �إىل
حد كبري على م�سار التفكري ب�شكل كامل ،وموقعه ،وهذا يعود
من اجلانب الآخ��ر ،بح�سب هابرما�س� ،إىل �سهولة انتقال هذه
النماذج التحليلية �أو الفكرية من فل�سفة املو�ضوع �إىل فل�سفة
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اللغة ،وه��و م��ا ات�ضح جليا يف عمله الكبري وامل�ؤ�س�س «نظرية
الفعل التوا�صلي».
ي�� َّت�����س��م ه��اب��رم��ا���س يف ه���ذا ال��ع��م��ل م��ث��ل معظم �أع��م��ال��ه ب��احل��ذر
ال�شديد؛ حيث ميز نف�سه وب�شكل مبكر ج��دا ع��ن «املهند�سني
امل��ع��م��اري�ين ل��ت��اري��خ احل��داث��ة امل��ت��ده��ور»� ،أول��ئ��ك ال��ذي��ن ظهروا
يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين ،مثل ك��ارل �شميدت ،ليو
�شرتاو�س ،هايدغر ،وغريهم ،الذين مل يتبنوا املفهوم احلقيقي
للفل�سفة من خالل العودة �إىل اليقني امليتافيزيقي ملا قبل الع�صر
احلديث .وعلى الرغم من �أن طريقة التفكري العلمانية اجلديدة
قد ظهرت يف الفل�سفة احلديثة ك�أثر من �آثار التعليم اجلديدة،
ف�إن العودة لكل هذه ال�سياقات التف�صيلية املختلفة يعترب مهما
ج��دا ،لفهم ه��ذا امل�سار املتب�صر ال��ذي يق�ضي ب���أن الفل�سفة يف
طريقها لتو�ضيح ال�����ص��ورة ال��ذات��ي��ة للمجتمع ب�شكل عقالين،
ت�ساهم �أي�ضا يف اندماجها ،ولي�س يف عزلتها� ،أو انف�صالها.
وبالعودة للزمن املحوري ح�سب ت�صنيف الفيل�سوف الأملاين كارل
يا�سربز(1969-1883م) ،يف كتابه �أ�صل الهدف التاريخي املن�شور
يف ع��ام 1949م ،ف����إن ه��ذه ال��ف�ترة ك��ان��ت م��ا قبل امل��ي�لاد ،والتي
ت�أ�س�ست فيها العقائد الدينية ،وال��ر�ؤى امليتافيزيقية ،والتي ما
زال��ت م�ؤثرة ،وحمورية حتى اليوم ،مثل الزراد�شتيه يف �إي��ران،
والكونفو�شو�سية والبوذية يف ال�صني ،والهندو�سية يف الهند،
وامليتافيزيقيا الوثنية يف اليونان .حيث �إنه -وح�سب هابرما�س
وبع�ض النقود التاريخية -ف�إنه يجب الأخ��ذ باحل�سبان نقاط
�أ�سا�سية مرتابطة ،وهي :ت�أثري اللفظ املقد�س ،وهي تلك الفرتة
التي اتخذت فيها الأدي���ان �شكل تعاليم عقائدية ،ت�شكلت على
�إثرها ح�ضارات ب�أكملها ،الأمر الذي يعني وجود وحدة للتف�سري
العاملي عن طريق طقو�س معينة ،نابعة من �أ�ساطري خمتلفة،
ما زالت مل يتم اخرتاقها �أو مل يتم حتليل جوانبها بعد ،حيث
توا�صلت هذه الأ�ساطري من خالل التنفيذ الطق�سي اجلماعي
لهذه املعتقدات من جهة ،ومن خالل ت�أثري الن�صو�ص املقد�سة
من اجلهة الأخرى ،تلك التي تركت ب�صماتها يف هذه احل�ضارات
العريقة ،والرثية .حيث يُعيد يا�سربز لتلك الفرتة املمتدة من
� 800إىل  300قبل امليالد ،ت�ش ّكل وجهات النظر الدينية العاملية،
وظ��ه��ور ه��ذه ال��دي��ان��ات ،التي كانت يف جانب م��ن جوانبها �ضد
التعددية ،كما هو احلال لدى الديانات الأورا�سية التي ظهرت يف
تلك الفرتة تقريبا .غري �أنه مع ظهور الع�صر احلجري احلديث
ح�سب الكثري من وجهات النظر التاريخية ،والأنرثوبولوجية
املختلفة ،ف���إن هناك الكثري م��ن الطقو�س ،واالع��ت��ق��ادات التي
ت���أث��رت م��ن ال��ف�ترة ال�����س��اب��ق��ة ،وال��ت��ي وا���ص��ل��ت ا�ستمراريتها يف
الع�صور الالحقة .يف حني �أن هناك الكثري من الآث��ار املختلفة
التي وجدت يف فرتات �سابقة لذلك ،كما هي احلال يف �أ�سرتاليا.
وم��ن املمكن القول ،بطريقة �أو ب���أخ��رى ،ب���أن ه��ذا العمل يعترب
خال�صة لعقود طويلة من اال�شتغال الفل�سفي وحتديدا لتاريخ
ظهور مفهوم التفكري ما بعد امليتافيزيقي يف �أعماله الأخ�يرة
من جهة ،ومفهوم العقل العمومي كما �صاغه الفيل�سوف الأملاين
كانط منذ فرتة طويلة من اجلهة الأخرى .كما يعترب من جهة
�أخ��رى مراجعة م ُعمقة ملا ميكن ت�سميته الت�أثري املُتبادل بني
الإمي��ان واملعرفة يف الفرتات الزمنية الطويلة �سابقا ،وه��ذا ال
ميكن فهمه ب�شكل جيد دون االلتفات �إىل الت�أثري اللغوي على

الإميان ،والعقائد ،واحلمولة املعرفية اجلوهرية التي تنعك�س
جراء ذلك على �أمناط الت�أويل املختلفة يف هذا ال�سياق ،مبا فيها
�أثر ذلك على ر�ؤية العامل ،والإن�سان على حد �سواء .من جهة
�أخ��رى ،يذهب يف هذا العمل �إىل ما وراء �أطروحاته ال�سابقة،
وذلك لتو�سعة تلك الأطروحات ،واملفاهيم ،مثل :عقلنة الإميان
بالتحاور والتوا�صل مع الأ�سباب واجلوانب العقلية.
ه��ذا احل���وار ب�ين اجل��ان��ب�ين املهمني يف احل��ي��اة الب�شرية ،بقي
لفرتات زمنية طويلة ،وب�شكل خا�ص يف مرحلة انت�صار التنوير،
مفقودا ،وت�شوبه الكثري من التوترات ،والقلق ،حيث مت �إق�صاء
�صوت الإمي����ان ،وال��ت�����ص��ورات الدينية ،م��ن الف�ضاء العمومي
ال��ذي يعترب هابرما�س املُنظر الأك�بر له يف الفرتات الزمنية
املا�ضية .لذلك جند �أنه تو�صل �إىل م�صطلح ت�أويلي ،وواقعي
حا�سم يف هذا ال�ش�أن ،ي�صف من خالله املجتمعات التي جتاوزت
ه��ذه القطيعة ال�سلبية ،والإق�����ص��ائ��ي��ة ،ب�ين ال��دي��ن والف�ضاء
العام� ،إىل و�صفها باملجتمعات ما بعد العلمانية؛ حيث �إن هذه
العالقة املت�صاحلة بينهما �أدت لتعميق وجود م�سارات متوازية
يف الدولة ،وغري م�ؤثرة ب�شكل �سلبي على امل�ؤ�س�سات التي ينبغي
�أن تبقى ح��ي��ادي��ة ،وغ�ير مُ تحيزه .كما �أن احل��داث��ة -ي�ضيف
هابرما�س يف الكثري من �أطروحاته املختلفة -عبارة عن منتج
ج��اء نتيجة لزيادة العقلنة ،وتعميق االختالف يف الكثري من
املناطق واملوا�ضع االجتماعية الفرعية ،وغري الرئي�سية ،والتي
�أ�صبحت ملمو�سة ،ووا�ضحة للعيان يف الوقت احلا�ضر ،مثل:
ف�صل الكن�سية عن الدولة ،والفن عن الأخالق .كما �أن التلفظ
الزائد باملقد�س واحلديث عنه ي�ساهم يف تفكيكه ،وتخفيف حدة
الأف��ك��ار الدينية وامليتافيزيقية ،حيث �أن��ه يف الفرتة الأخ�يرة
�أ�صبح الدين حليفا مُ رحبا به يف املجتمعات التي �سيطرت عليها
جوانب حمددة ،كاجلانب الطبيعي ،والتقني� ،أو �أمناط العقلنة
االقت�صادية وتر�شيد الإن��ف��اق .فالتفكري ما بعد امليتافيزيقي
مل يحارب الدين �أو الت�صورات الدينية بقوة ،وبعنف ،بل و�ضع
نف�سه يف �إطار منتج مثل الت�صورات امليتافيزيقية .فهذا النوع

من التفكري يقود يف الفرتة احلالية ،الزخم الكبري الذي تتمتع
به هذه الأعمال.
وم��ن امل��وا���ض��ي��ع املهمة ال��ت��ي ا���س��ت��ح��وذت على الأع��م��ال الأخ�ي�رة
لهابرما�س ،ومنها هذا العمل ،العالقة بني الأ�سطورة والطق�س،
وذلك يف �سياق احلديث والتفكري يف املعرفة والإميان ،ويف معنى
املقد�س �أي�ضا ،وعالقته باجلذور املقد�سة للفرتة املحورية �سابقة
ال��ذك��ر ،حيث ي��رى ب���أن ب�ين ال�سرديات الأ�سطورية والطقو�س
عالقة وثيقة تربط بينهما ،حتى و�إن كانتا مل تقعا يف نف�س
الفرتة الزمنية تقريبا .فهذه ال�سرديات زودتنا يف البدء مبفاتيح
لفهم هذه الطقو�س ،وبلغة معيارية خا�صة لهذا الفهم تطورت
مع مرور الزمن ،ومع تعدد ال�سياقات املختلفة التي يتم ت�أديتها
ف��ي��ه .ك��م��ا �أن��ه��ا زودت امل����ؤدي���ن ل��ه��ا ب��ع��دد ك��ب�ير م��ن ال��ت�����ص��ورات،
والتعابري املختلفة يف التعامل مع ظروف احلياة اليومية ،مثل:
�أمن��اط املو�سيقى ،والرق�ص ،والتعامل مع ال��ك��وارث الطبيعية،
واملجاعات ،والأوبئة� ،أو هجمات العدو .بالإ�ضافة لذلك ،تقوم
ه��ذه الطقو�س بوظائف حيوية ج��دا ،كتلبية الرغبة يف املطر،
�أو بعث الأم��ل ،وجتنب املجاعات ،واحل�صول على �صحة جيدة.
مهما يكن الأمر ،ف�إن هناك �س�ؤاال حا�سما يف هذا ال�سياق ،يطرحه
هابرما�س ،حول توازي تطور الطقو�س مع الأ�ساطري؟ �إذا �أخذنا
يف احل�سبان التطورات اللغوية التي حدثت يف التاريخ الب�شري،
مبا يرافق ذلك طرق التعبري ،والكتابة وغريها.
ويف النقطة الأخ�ي�رة املتعلقة بالعالقة ب�ين املعرفة والإمي���ان،
ينطلق هابرما�س م��ن ه��ي��وم وك��ان��ط ،وب�شكل خ��ا���ص بالرتكيز
على كانط ،وحتديدا بعد حما�ضرته حول نف�س املو�ضوع يف عام
2007م ،فهذا التاريخ يعني بكل ب�ساطة تاريخ العقل ،وم�ساره� ،أو
رمبا �أحد م�ساراته .حيث تعود هذه التحوالت التي طر�أت على
فل�سفة الدين  -ح�سب هابرما�س وبع�ض املفكرين الثيولوجيني
الأملان� -إىل الت�أويل الفردي للوعي الذاتي املعا�ش ،الذي ي�ستبطنه
امل�ؤمن منذ فرتات زمنية طويلة ،مقارنة مع التحوالت اجلذرية
التي ت���أت��ي ع��ن طريق الفتوحات العلمية ،و�أث��ره��ا على الوعي
الديني من جهة ،وال�سلوكيات التي ما زالت مت�شبثة بالقناعات
التي كونها الأفراد عرب ر�ؤيتهم للعامل ،دومنا حماولة التكيف،
واالن��خ��راط يف ال��واق��ع اجل��دي��د .ويف ه��ذا ال�سياق ،لكي يحافظ
العقل الديني على مرونته -يقول هابرما�س -من ال�ضروري �أن
يبقى م�ستعدا ليتعلم ،و�أن ينفتح على بقية الظواهر املختلفة،
وت�أويالتها اجلديدة يف العامل ،وه��ذا ينطبق ب�شكل م��واز �أي�ضا
على العقل العلمي احلديث ،الذي من ال�ضروري �أن يتعلم من
الفكر الديني �أي�ضا ،دون �أن يتخلى عن ا�ستقالليته.
----------------------------------------------•الكتاب« :أيضا تاريخ آخر للفلسفة».
•المؤلف :يورغن هابرماس.

•الناشر ،Suhrkamp :باأللمانية2019 ،م.

•عدد الصفحات 1700 :صفحة (على جزءين).
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كلمات من أجل الـ«نحن» الشاملة :نص صريح
في مسألة المسلم لمحمد سمير مرتضى

رضوان ضاوي *

جمتمع متنوع للــ«نحن»
جاء الكتاب اجلديد ملُحمد �سمري مرت�ضى بعنوان« :كلمات من �أجل «نحن» �شاملة :ن�ص �صريح يف «م�س�ألة امل�سلم» ،واختار مرت�ضى لكتابه مفهوم الـ«نحن» ،داللة على الهوية
املتعددة ،وعلى املزيج ّ
اخللق من الدرا�سات الإ�سالمية واالجتماعية والثقافية املقارنة والتجربة اليومية ،يعتمد عليها مرت�ضى لإبراز �صوت امل�سلمني يف �أملانيا .وقد يكون الكاتب
قد ا�ستلهم ق ّوة معار�ضته لل�صور النمطية وامل�سيئة للم�سلمني والالجئني من جتربته الفريدة واملهمة؛ فهو �أملاين يعي�ش ب�أ�صول وجذور م�سلمة حافظ عليها ومل يتن ّكر لها
بو�صفه �أملانيا م�سلما .وهو من �ضمن الأملان امل�سلمني الذين �ساهموا كثرياً وي�ساهمون يف تنمية هذه البالد ،باعتباره فاعال اجتماعيا ومثقفا م�ؤ ّثرا مثل الأملان متاماً.
ويخطط الباحث يف العلوم الإ�سالمية مرت�ضى لتعزيز هذه
الفكرة من خ�لال م�شروع بحثي مدته خم�سة �أع���وام تقوم به
م�ؤ�س�سة «فيلت �إتو�س» التي �أ�س�سها عامل الدين الكاثوليكي هانز
كونغ ،ويهدف لن�شر الفكرة ب�شكل �أكرب يف املجتمع الأملاين بهدف
التخل�ص من التوتر ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يهدد بتمزيق
املجتمعات امل�سلمة يف الوقت الراهن� ،سواء يف �أملانيا و�أوروب��ا �أو
يف ال��دول الإ�سالمية .وق��د مت حترير ه��ذا الكتاب ا�ستنادا �إىل
العديد من املقاالت املن�شورة ،وغري املن�شورة ،يف العقد الأخري،
و�أ�صل الفكرة م�شروع كتاب م�شرتك مع الأ�ستاذ مراد هوفمان،
يحتوي على م�ساهمات ذات ال�صلة اجتماعيا .وقد تدارك امل�ؤلف
تعرث امل�شروع ب�سبب وفاة هوفمان �سنة هذا الأمر ب�إدراج مقابلة
مهمة معه حتدث فيها عن �آرائه بخ�صو�ص و�ضعية امل�سلمني يف
�أوروب��ا عامة ،ويف �أملانيا خا�صة ،وق�ضايا االندماج والعن�صرية،
والتطور االجتماعي الذي �ساهم فيه امل�سلمون يف �أملانيا ،وحول
الإ�سالم وال�سيا�سة واحلرية الدينية.
وت�سعى هذه الدرا�سة �إىل ت�شجيع احلوار البناء ،من خالل تناول
ق�ضايا امل�ساجد وم�ؤمتر الإ�سالم وم�ساعي االندماجً ،
ف�ضل عن
الأحكام امل�سبقة جتاه الإ�سالم عند ال�سيا�سيني الأملان التي برزت
بو�ضوح بعد اع��ت��داءات احل��ادي ع�شر من �سبتمرب .ع�لاوة على
ذل��ك ي�شرح الكتاب كيف ومل���اذا يتولد عند امل�سلمني الأت���راك
انطال ًقا من الإق�صاء االجتماعي واالقت�صادي الذي يعي�شونه
�إح�سا�س بالكراهية يعرب عنها يف �شكل ارت��داء الرموز الدينية
والقيام ببع�ض الأعمال اال�ستفزازية.
كما يثري هذا الكتاب من جديد ق�ضية اجلدال القائم يف �أملانيا
ح��ول هويتها العلمانية وتقبلها ل�ل�إ���س�لام بو�صفه ج���زءًا من
املجتمع الأمل��اين ال��ذي يحاول املهاجرون االندماج فيه ،لك ّنهم
ي��واج��ه��ون بع�ض الأ����ص���وات ال��راف�����ض��ة .وك���ان وزي���ر الداخلية
الأمل��اين هور�ست زيهوفر ،قد �أعلن �أنّ «الإ���س�لام ال ينتمي �إىل
�أملانيا» ،بينما رف�ضت امل�ست�شارة مريكل هذه الت�صريحات ب�إعادة
ت�أكيدها على �أنّ الإ���س�لام ج��زء من �أملانيا ،مما �ساهم يف دعوة
الكثري من الفاعلني ال�سيا�سيني الأملان ورجال الدين امل�سيحيني
�إىل الت�سامح والتكافل والتعاي�ش يف جمتمع متما�سك ،ونبذ
مُعاداة ال�سامية ،و�إعطاء فر�صة لالجئني واملهاجرين وامل�سلمني
الأملان.
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وي��ق��دم لنا الكاتب �آراءه وجت��ارب��ه املُختلفة بخ�صو�ص ق�ضايا
االن����دم����اج وال����ع����داء ل��ل��م�����س��ل��م�ين ،ف��ه��و م���ن �أه����م الأ�����ص����وات يف
ال��ن��ق��ا���ش��ات ال���دائ���رة ح���ول ق�ضايا ال��ه��وي��ة والإ����س�ل�ام� ،سيا�سياً
و�أدب��ي��اً ،واجتماعياً .ويف ه��ذا الكتاب ،يحكي امل���ؤ ّل��ف عن �أملانيا
التي تعي�ش نقا�شات �ساخنة وه�ستريية ع��ن الإ���س�لام ،ويذ ّكر
يف كتابه ،ب�أن �أملانيا ظ ّلت لفرتة طويلة بلداً للم�سلمني :يوجد
اليوم �ستة ع�شر مليو ًنا من الذين ُن�س ّميهم «الأملان اجلدد» ،وهم
�أ�شخا�ص من �أ�صول �أجنبية وم�سلمة هاجروا �إىل �أملانيا �أو �أملان
اعتنقوا الإ�سالم ،واجلميع يحمل جواز �سفر �أملاين .ورمبا من
ح�سن احل��ظ �أن �أملانيا العلمانية تتكون اليوم من م�سيحيني
ويهود وم�سلمني وملحدين وغريهم ،لكن امل�ؤلف يقول �إنه من
البديهي �أن تثري لفظة الإ�سالم النقا�شات ،فقد كان للأجيال
ال�سابقة نقا�شاتهم يف امل�سيحية واليهودية �أي�ضاً ،مع اختالف
مهم اليوم ،وهو وجود خم�سة ماليني مواطن يعتنقون الإ�سالم
يف اجلمهورية االحت��ادي��ة ،يتقلدون منا�صب يف ك��ل الوظائف
احليوية يف �أمل��ان��ي��ا ،وي�شاركون يف النجاح االقت�صادي لأملانيا،
فيجعلون من البلد �أمة للم�سلمني �أي�ضاً ،ففي �أملانيا ال توجد
والي���ة خالية م��ن م�سجد ،وك��ل امل��واط��ن�ين امل�سلمني يقدمون
خدمات للبلد ويحمون �أملانيا بخدمتهم يف اجلي�ش وال�شرطة
واملطافئ ،وعلى �أملانيا �أن تفهم بو�ضوح ،ما الذي حقّقه كل الأملان
جمتمعني ،من م�سلمني وم�سيحيني ويهود وملحدين ،يف هذا
البلد منذ عقود.
يحاول الباحث مرت�ضى �أن يناق�ش معنى �أن يكون امل��رء �أملانياً
وو���ض��ع��ي��ة �أمل��ان��ي��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ن غ�يره��ا ،و���س��ب��ب ال��ت��ه��ي��ي��ج �ضد
امل�سلمني ،وكيف �أن��ه من املفيد التفكري يف مثل ه��ذه املوا�ضيع
وطرح ال�س�ؤال � ً
أي�ضا عن الهوية .لهذا ا�ستعر�ض امل�ؤلف يف كتابه
جوهر القانون الأمل��اين الأ�سا�سي ال��ذي جاء بعد معاناة كبرية
للأملان جراء حربني مدمرتني يف  1918و .1945ولهذا ال�سبب
جمتمع ال��ي��وم ه��و ب�لا ���ش��ك �أك�ث�ر ت��ع��ددي��ة ،ل��ك��ن ي��ت��م تهديده
بالت�شرذم �إىل جمتمعات فرعية ما مل يكن هناك خيط رابط
يوحده حول ق�ضاياه الراهنة .ويعتقد امل�ؤلف �أن نقطة انطالق
د�ستور �أملانيا هي جتربة الأملان امل�ؤملة مع اال�شرتاكية القومية،
فقد �سعى القانون الأ�سا�سي �إىل عدم تكرار هذه الفظائع ،ف�ضم
املجل�س ال�برمل��اين ال��ذي �صاغ الد�ستور م�سيحيون وملحدون

وي��ه��ود دمي��ق��راط��ي��ون وا���ش�تراك��ي��ون ول��ي�برال��ي��ون و�شيوعيون،
وك��ان��وا رغ��م وج��ود وجهات نظر ُمتلفة ،جمتمعني على �أمر
واح��د� :أال تتكرر  .1933وبنية اخلطاب التي ت�ستدعي الثقافة
ال��ي��ه��ودي��ة وامل�سيحية وت�شري �إىل اع��ت��ب��ار امل��واط��ن�ين امل�سلمني
ينتمون �إىل الإمي��ان اخلاطئ ،و�أن��ه ال مكان لهم يف هذا البلد،
بغ�ض النظر ع َّما �إذا كانوا �أملانا �أم ال ،يجعل امل�سلمني ي�شعرون
�أنهم من الدرجة الثانية ،ويدفعهم �إىل هام�ش املجتمع ،يف حني
�أن��ه من ال��واج��ب دفعهم �إىل خلق �شعور باالنتماء �إىل الدولة
الأملانية من خالل احلديث عن مفهوم الـ«نحن» ال��ذي ينتمي
امل�سلمون �إل��ي��ه .ورغ��م وج��ود ارت��ي��اب كبري ب�ش�أن تدبري �أوروب��ا
لهويتها وكيفية التعامل مع التعددية الدينية :كانت �أوروب��ا
دائ�� ًم��ا ق���ارة متعددة الثقافات والأدي�����ان ،وتعطي من��وذج��ا حيا
على �أنه ميكن للنا�س العي�ش يف �آن واحد مع الثقافات والأديان
والهويات واللغات املتنوعة ،و�إذا كانت امل�سيحية امل�ستوردة من
ال�شرق تنتمي �إىل �أوروب��ا واليهودية التي �أ�صلها �أي�ضاً ال�شرق،
ف��ل��م ال ينتمي الإ����س�ل�ام �أي�����ض��ا �إىل �أوروب�����ا؟ وك��ي��ف ن��ح��دد ه��ذا
االنتماء؟
بدون �شرق ال يوجد غرب
يجب �إ ًذا �أال تكون لدى النا�س ت�شنجات مع بع�ضهم البع�ض.
ف���ـ«�أيّ بلد هو ق��ويّ حني يُ�سهم فيه �س ّكانه بق ّوتهم» ،يت ّم فيه
ت�شجيع النا�س على التع ّرف على �أ�شكال خمتلفة من الثقافة
والفن وتبادل اخلربات ،وعليهم امل�ساهمة يف تنميتها .ففي هذا
امل�شرتك� ،أي يف هذه الـ«نحن» يخلق اجلميع معاً امل�ستقبل ،هنا
تكمن الق ّوة حني يت ّم خلق «م�شروع امل�شرتك؛ يعني ك ّل ما هو
تاريخي ،فالـ«نحن» تعلقت بامل�شرتك يف الأمن والرخاء وال�سالم
يف �أملانيا ويف �أوروب���ا م��ا بعد احل��رب العاملية الثانية .وي�ساهم
املهاجر يف تطوير ث��روة البلد ،وكثري من النا�س ذوي جتربة
يف الهجرة هم ج��زء من احلياة العامة ،وه��ذا يعني �أن مفتاح
الإدماج هو التكوين .ومن ي�ستفيد من التكوين ميكن �أن مينح
�شيئاً لأملانيا.
ال�س�ؤال عما �إذا كان الإ�سالم ينتمي �إىل �أوروب��ا ،هو تعبري عن
ال�صعوبة احلالية ال��ت��ي ت��واج��ه ال��غ��رب م��ع جمتمعه .فما دام
ال��غ��رب م�صم ًما على ادع���اء ماهوية العقل واحل��ري��ة ،ال ميكن
للإ�سالم �أن ي�ساهم يف �أملانيا �أو ينتمي �إليها ،فالغرب يدعي
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�أن �صورة الإ�سالم اخليالية هي �صورة للثقافة املعادية للغرب،
وهذا يعني �أن عمل و�إجن��ازات الفال�سفة والعلماء امل�سلمني قد
َّ
مت قربها يف �شريعة التعليم الغربية :و�إذ مل يكن هذا ممكنا،
فقد جل�أ الغرب �إىل تبديل الأ�سماء الإ�سالمية والعربية للعلماء
واملفكرين والفال�سفة وجعلها التينية :فمن يدخل اليوم �إىل
�صيدلية با�سم  Avicennaلن يعرف �أبداً �أن وراء هذا اال�سم
الفيل�سوف والطبيب العربي امل�سلم ابن �سينا ،ال��ذي تدين له
�أوروب���ا ب�صنع ال���دواء والأق��را���ص وك��ان��ت ق���راءة قانونه الطبي
عمال �إجبار ًيا يف التكوين الطبي الأوروب��ي حتى القرن ال�سابع
ع�شر .كما �أن هناك فر�ضية تقول �إن النه�ضة وال�شكل املبكر
للتنوير الأوروبي قد بد�أ مبا�شرة بوا�سطة الفل�سفة الإ�سالمية
وغ�ير مبا�شرة بوا�سطة امل���ؤ���س�����س��ات التعليمية الإ���س�لام��ي��ة يف
�أوروبا .وبف�ضل الفيل�سوف الفارابي و�ضع امل�سلمون العلم فوق
الالهوت ومهدوا الطريق للتنوير املبكر يف العامل الإ�سالمي،
ومت تدري�س فل�سفة ابن ر�شد يف اجلامعات الأوروبية يف باري�س
و�أوك�سفورد و�أ�صبحت �أفكاره من الأطروحات املركزية للتنوير
الأوروبي .فكيف ال ميكن �أن يعتقد الأوروبيون �أن تعريف كانط
للتنوير �إمن��ا هو �صدى لتنوير الغزايل بالنظر �إىل ما قدمه
الغزايل يف كتابه «مدخل ال�سلوك»؟ وقد اعترب الأملان احل�ضارة
الإ�سالمية الأك�ث�ر تقدما وث���راءً ،والأك�ث�ر تغلغال يف الثقافة
الأوروب��ي��ة يف الع�صور الو�سطى ،وقد ُوجِ ��دت نقو�ش قر�آنية يف
الكنائ�س ،ح�سب املتخ�ص�صة يف الإ�سالميات �آين م��اري �شيمل،
وحتى ر�سالة كانط اجلامعية ب��د�أت بالب�سملة .وبينما تتذكر
�شيمل الآثار العميقة للفل�سفة الإ�سالمية يف التاريخ الأوروبي،
ال بد �أن ننتبه �إىل �أن الهدف فيما بعد هو احلفاظ على �أدوات
ت�ساعد الأوروب��ي�ين يف درا�سة العدو ،دون التخلي عن متثالته
ب��و���ص��ف��ه ع����دوا ،يف ح�ين وح����دت ال�����ص��ورة ال��ع��دائ��ي��ة ل�ل�إ���س�لام
املثقفني اجلدد يف الغرب ،فتنكروا لإجنازات املفكرين امل�سلمني،
واعتربوهم جمرد ناقلني للرتاث اليوناين يف �أح�سن الأحوال.
«نحن» املتنوعة
مي��ر امل�سلمون ال��ي��وم ب��ف�ترات ع�صيبة� ،إذ ال تريد االع��ت��داءات
على امل�ساجد �أن تنتهي ،رغ��م ذل��ك �أملانيا اليوم هي بلد النا�س
املختلفني .للأ�سف يف �أملانيا يطالب الكثريون بهيمنة ثقافة
م�سيحية رائ���دة على �أي هوية يهودية �أو �إ�سالمية ،ب��دال من
حرية تنوع �سبل احلياة وبدال من الثقافة العلمانية يف القانون
الأ�سا�سي ،ذلك �أن اختزال النا�س يف انتمائهم الديني الذي مل
يعلنوا حتى عنه بعد �أو �إذا ما كانوا فعال متدينني يخترب حقيقة
مثلنا يف احلرية وتقرير امل�صري .وقد �سعى اجليل الثاين من
امل�سلمني �إىل م�ستقبل �أف�ضل له ولأطفاله من خ�لال التقدم
االجتماعي من خالل التعليم.
ويقدم الباحث تعريفا لالندماج على النحو التايل :االندماج
يعني جتديد ال��ذات من خ�لال قيام ال�شخ�ص با�ستيعاب �شيء
جديد .وهو �إذن �شيء يتم التفاو�ض عليه على قدر امل�ساواة من
قبل الطرفني على �أ�سا�س ما ال جدال فيه :القانون الأ�سا�سي.
�إن عمليات احلوار مل تكن يوما خالية من ال�صراع ،واملواطنون
امل�سلمون هم مواطنو �أملانيا ،وطاملا يتحدث احلوار ال�سيا�سي عن
امل�سلمني �سيبقى امل�سلمون هم الآخرين ،ويجب االنتباه �إىل �أنه

ال الكتاب املقد�س وال القر�آن له �أولوية يف �أملانيا ،بل الأولوية
للقانون الأ�سا�سي ال��ذي يقول �إن �أملانيا تعي�ش يف دميقراطية
علمانية ت��ع�ترف ب��ال�ثروة الأخ�لاق��ي��ة ل�ل�أدي��ان عن�صرا لبناء
الدميقراطية .وامل�سلمون جزء من هذا املجتمع فتكون املحا�سبة
لي�س على املعتقد ولكن على امل�شاركة امل�شرتكة يف العمل �ضمن
جم��ت��م��ع �إن�����س��اين ،ف��ك��ل الأمل�����ان م��ل��ح��دون وم�����س��ي��ح��ي��ون وي��ه��ود
وم�سلمون ينتمون �إىل ال��ـ «ن��ح��ن» واح����دة؛ «ن��ح��ن» امل�سلمون
جزء من هذا املجتمع� ،إنها نحن االجتماعية التي ينتمي �إليها
جميع الأمل��ان ،والتنوع يف �أملانيا يخلق توترا �سلبيا فقط عندما
ال تكون قد �شيدت ثقافة متنوعة ب ّناءة ولكن حيث يحدث ذلك
ف�إن املجتمع يتم �إثرا�ؤه بدوافع وحوافز جديدة تزيد من تعزيز
وتوحيد الدميقراطية يف �أملانيا .ولكن لأن النقا�ش ال يرتاوح
حدود الأنتم والنحن ،على الأملان كمواطنني التعامل مع امل�شاكل
احلقيقية يف ه��ذا البلد؛ فالتظلمات يف جمتمع �أملانيا ت�شكل
حتديا للجميع� :سواء للبي�ض �أو لل�سود �سواء �أكان �أ�صليا �أم ذا
خلفية مهاجرة� ،سواء م�سيحيا �أم م�سلما �أم ملحدا �أم يهوديا.
حمادثة بناءة عن الإ�سالم :مراد فلفريد هوفمان
كان م��راد فيلفريد هوفمان ( )2020 -1931دبلوما�سياً وكاتباً
�أملانياً .اعتنق هوفمان الإ�سالم عام  .1980وقام بت�أليف العديد
م��ن الكتب ع��ن الإ���س�لام ،وه��و �أح��د املوقعني يف «م��ب��ادرة كلمة
���س��واء» ،الر�سالة املفتوحة لعلماء امل�سلمني للقادة امل�سيحيني،
ت��دع��و �إىل ال�����س�لام وال��ت��ف��اه��م .ي��ذك��ر الأ���س��ت��اذ ه��وف��م��ان �أنّ من
�أ���س��ب��اب حت��ول��ه �إىل الإ����س�ل�ام ول��ع��ه ب��ال��ف��ن الإ���س�لام��ي ،ويعلق
هوفمان على �إثارة الكاتب للق�ضايا الراهنة يف �أملانيا ب�أ َّن الأملان
قد �شهدوا يف ال�سنوات الأخ�يرة موجة رف�ض للم�سلمني ،ومت
�إن�شاء منتديات على الإنرتنت لتعزيز التحري�ض �ضد امل�سلمني.
ميكن للمرء �أن يقول �إن القوالب النمطية املعادية لل�سامية
قد انتقلت ب�شكل متزايد �إىل امل�سلمني ،و�أن العن�صرية املعادية
للم�سلمني ال حتدث على هام�ش املجتمع ،ولكنها تنت�شر اليوم
يف و�سط املجتمع ككل .ويرى هوفمان �أن الأ�سباب معقدة جدا،

و�أن اللوم يقع على كال اجلانبني .فغالبية امل�سلمني يف �أملانيا هم
�أت���راك .ومعظمهم ما زال��وا غري م�ستعدين لالندماج ،وردود
فعل امل�سلمني على ه��ذه احلمالت العدائية طبيعية�« :أن��ت ال
تريدين ،ح�س ًنا� ،أنا ال �أحبك � ً
أي�ضا .تقول �أنا خمتلف ،ح�سنا� ،أنا
خمتلف» .ويثمن هوفمان عمل امل�ساجد ،فيقول �إن الأئمة فقط
هم القادرون على التغلب على خوف املُ�سلمني.
�أطروحات امل�ؤلف يف حرية الدين
يختم امل�ؤلف كتابه ب�إعداد جمموعة من التو�صيات يف مو�ضوع
حرية التدين ،فيقول �إن احلرية الدينية ت�شمل احلق يف اعتناق
ال��دي��ن ،واحل���ق يف التعبري ع��ن املعتقد م��ن خ�لال امل�لاب�����س �أو
ال���رم���وز .وي��ج��ب �أن تت�ضمن احل��ري��ة ال��دي��ن��ي��ة تقبل ال��دول��ة
التعددية للطوائف الدينية ،طاملا �أنها ت�ستند �إىل الد�ستور،
و�أن تعامل الدولة مع الأديان على قدم امل�ساواة ،ذلك �أن الدولة
التعددية ت�ساعد جميع املواطنني يف احل�صول على املزيد من
احلقوق وال�سالم واملزيد من احلرية ،و�أن املجتمع املتدين يعطي
جهات فاعلة مدنية ملتزمة �سيا�سياً بعامل �إن�ساين وعادل.
وع��ل��ى ع���ادة ال��ب��اح��ث مرت�ضى يف ت��ق��دمي��ه ل�����ش��ه��ادات مفكرين
متخ�ص�صني يف الق�ضايا التي يتناولها يف م�ؤلفاته ،و�إ�ضافة �إىل
�شهادة الأ�ستاذ مراد هوفمان ،يذكر الباحث �أن ال�صحفي هارالد
مارتن�شتان قد تناول بذكاء النقا�شات احلالية للإ�سالم يف مقالة
ل��ه يف جملة ت�سايت ،وكتب ب���أن جمموعة �أ�شخا�ص تعي�ش يف
�أملانيا ،تنتمي �إليها ،واجلميع ي�ساهم وي�شكل بطريقة �أو ب�أخرى
الثقافة .كما يدعو ال�صحفي �إىل جتنب العن�صر ّية التي كانت
من املحظورات يف �أملانيا ،وعلى املجتمع الأملاين اتباع ا�سرتاتيجية
خمتلفة من �أجل مواجهة املا�ضي ،وتلك الإ�سرتاتيجية مت ّثلت
ب�شكل ع��ام يف مبد�أ التع ّلم من �أخطاء املا�ضي؛ يف التعامل مع
امل�سلمني .ف�أملانيا تعي�ش على �أعتاب حت ّول كبري ،ويجب �أن ُتر�سم
الطريق اجل ّيدة للم�سلمني كي يتم ّكنوا من امل�ساهمة الف َّعالة مع
الأملان يف بناء الدولة الدميقراطية .وكان الباحث الأملاين امل�سلم
من �أ�صول �إيرانية نافيد كرماين ،قد تطرق يف كتابه بعنوان
«م���ن «ن���ح���ن»؟� :أمل��ان��ي��ا وم�����س��ل��م��وه��ا») (2009ق��د ع��� ّرف مفهوم
«نحن» ب�أن يفهم املرء ثقافيا اجلديد الذي ميكن للمواطنني
بنا�ؤه معاً ،ويتعلق الأمر � ً
أي�ضا بت�شييد جمتمع متعدد الثقافات،
يعرتف ب����أ َّن الإ���س�لام عن�صر م��ن «ن��ح��ن» .وه��و بهذا التعريف
يتفق مع �أطروحة م�ؤلف هذا الكتاب مو�ضوع هذه املراجعة.
----------------------------------------------•الكتاب :كلمات من أجل مفهوم الـ«نحن»
الشاملة :نص صريح في «مسألة المسلم».

•الكاتب :محمد سمير مرتضى

•دار النشر :تريديسيون ،أبريل 224 /2020
صفحة.

•اللغة :األلمانية.

* باحث في الدراسات الثقافية
المقارنة  -الرباط/المغرب
ُ
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أشجار سدرة المنتهى في حدود باكستان
رشيد الدين

فيرابوراتو عبد الكبير *

هناك عدد كبري من الكتب تتناول مو�ضوع تق�سيم الهند؛ مثل« :الهند تنق�سم»  India Dividedلرئي�س الهند الأ�سبق راجيندرا برا�ساد ،و«القطار �إىل باك�ستان» Train to
 Pakistanللكاتب ال�صحفي امل�شهور خو�شواند �سينج ،و«باك�ستان وتق�سيم الهند»  Pakistan or Partition of Indiaلأمبيدكار باين الد�ستور الهندي ،و«باجناب الدامية
 The Blodied Panjabال�شتياق �أحمد  ،و«ا�ستقالل يف منت�صف الليل»  Freedom at Midnightلدومانيك البري ،و«جناح والهند والتق�سيم» Jinnah, India
 and Partitionجلا�سوانت �سينج القيادي املن�شق من احلزب احلاكم احلايل يف الهند بي.جيه.بي .وثمة �أي�ضا روايات وق�ص�ص تدور حول �آالم تق�سيم الهند وكوارثه اجل�سيمة؛
مثل« :نهر النار» لقرة العني حيدر ،و«توبا تيك �سينج» ل�سعادة ح�سني ماندهو ،و«�أوالد ُولدوا يف منت�صف الليل»  Midnight Childrenل�سلمان ر�شدي .ولكن الكتاب الذي

نقوم بعر�ضه هنا يتميز عن هذه الكتب جميعا بنكهته اخلا�ص .وهو لي�س بكتاب يخو�ض تفا�صيل تاريخ تق�سيم البالد ،وال بكتاب يت�سم بتحليل �أكادميي ملا جرى يف الأيام اخلوايل
بعد ان�سحاب بريطانيا من بلد تعتربه درة تاجها .بل هو رحلة ،ولكن لونها لي�س لون رحلة ترفيهية ،بل لها لون حتقيقات �صحفية تت�سرب �إىل الزوايا اخلفية يف �أروقة ال�سيا�سة
الباك�ستانية والك�شمريية ،حتمل يف طياتها معلومات مفيدة جمة ،ال تتوافر عادة يف مكان �آخر بالن�سبة لقارئ هندي؛ لأن باك�ستان دولة بعيدة رغم قربها بالن�سبة للمواطنني الهنود.

وق��د جت���اوزت ق��ارة الهند �أك�ثر م��ن �سبعني �سنة بعد
تق�سيمها �إىل الهند وباك�ستان ،ولكن اجل���روح التي
�أ�صابت قلوب ال�شعبني الهندي والباك�ستاين مل ت�ضمد
حتى الآن .امل�سافة من دلهي �إىل الهور عرب الطائرة
ب�ضع دق��ائ��ق فقط؛ �إذ تقع مب�سافة  426كيلومرتا.
هما دولتان ت�شرتكان يف الت�شابه اجلغرايف واللغوي
والثقايف .اللغات الأردوي��ة والباجنابية وال�سندية هي
من اللغات الرائجة تتحدث بها عامة النا�س يف كال
ال��دول��ت�ين .ويف باك�ستان توجد �أم��اك��ن مقد�سة لدى
ال�سيخ يحجون �إليها كل �سنة .ولكن العالقات الثنائية
بينهما للأ�سف دائمة التوتر .بعيدا عن هذه التوتر
على ال�سطح احلكومي ،ين�سخ الكاتب م�شاعر احلب
واحلفاوة ال�سخية التي �أ�سرته خالل رحلته يف الهور
ومظفر �آب��اد وبي�شافار وكرا�شي ،كما ي�س ٍّلط ال�ضوء
على التطورات ال�سيا�سية داخ��ل باك�ستان .ومن هذه
احليثية ،ف�إنها لي�ست رحلة نزهة عادية لزيارة �أماكن
�سياحية ،ولكن رحلة �سيا�سية تعرب عن حاالت متر بها
باك�ستان.
ُم���ؤل��ف الكتاب ر�شيد الدين �إع�لام��ي مرهف احل�س،
وم��ع��روف بتحليالته لل�ش�ؤون ال�سيا�سية وت��ق��اري��ره
ال�����ص��ح��ف��ي��ة وب��ث��ه امل��ب��ا���ش��ر ع�ب�ر ال��ق��ن��وات م���ن ن��ق��اط
�ساخنة .ال ي�تردد يف �أن يغامر بخطوات جريئة �إىل
مناطق خطرة للح�صول على حقائق خلف كوالي�س
الأخبار .ال يعتمد على م�صادر ثانوية يف جمع الأخبار،
بل يف�ضل توفريها من امل�صادر الأ�صلية .جند لذلك
�شواهد عديدة يف هذا الكتاب� .إذا �شم خربا يف مكان
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ما ُي�سرع �إىل م�سرح احل��دث حتى يف منت�صف الليل
ولو كان املكان غريبا .يقتحم عمق الغابات الكثيفة يف
والي��ة ت�شاتي�سجر حيث يختفي امل��اووي��ون امل�سلحون،
وذلك لإجراء مقابلة مع قائدهم ،حاول �سائق �سيارة
الأج��رة التي ركبها �أن مينعه من تلك املغامرة ولكن
مل ين�سحب.
حني ك��ان يعمل مرا�سال يف عا�صمة الهند ل�صحيفة
«مادهيامام» ال�صادرة يف كرياال كانت القنوات الرئي�سة
يف ك�يراال تبث تقاريره ال�صحفية التي تغطي �أخبار
االنتخابات العامة؛ لأن تقاريره كانت دقيقة متزنة
وذات ل��ون ت��ن��ب���ؤي ت�صدقها يف �أح��اي�ين ك��ث�يرة نتائج
االنتخابات .وقد �سبق له �أن زار ك�شمري املحتل لتغطية
�أخبار الزلزال وانتهز تلك الفر�صة لإجراء لقاءات مع
«الإرهابيني» الذين يتدربون يف مع�سكرات باك�ستان
�ضد الهند نقر�أ تفا�صيلها يف هذا الكتاب .وبعد هذا،
وخالل فرتة عمله يف اجلريدة املذكورة ،حني اغتيلت
بينظري بوتو ،و�صلته ر�سالة هاتفية من رئي�س التحرير
حلجز تذكرة يف �أول طريان يتجه �إىل باك�ستان .فقبل
الت�أكد من توافر الت�أ�شرية من ال�سفارة الباك�ستانية
حجز التذكرة .ذلك اليوم مل يكن معه من املرافقني
يف ال�سفر �إىل باك�ستان �إال �إع�لام��ي�ين اث��ن�ين فقط،
وكانت �أحدهما «برقة دات» من قناة ان.دي.تي.يف� .أما
ال�صحفيون الآخ��رون ،فبالرغم من توافر الت�أ�شرية
مل يتمكنوا من ال�سفر يف تلك الطيارة لعدم توافر
ال��ت��ذك��رة .كانت مدينة كرات�شي حت�ترق تلك الأي���ام،
وكان العنف �سيد املوقف ووالية ال�سند كاملة خميمة

باخلوف .وكانت ال�شوارع تلتهب مبتظاهرين ينتمون
�إىل ح��زب بينظري ،ح��زب ال�شعب ،يف خمتلف املناطق
ويعربون عن غ�ضبهم بالتك�سري واحل��رق واالعتداء
على الأم�ل�اك العامة ،ومل يتجر�أ �أح��د للتوجه �إىل
مدينة «الركهانا» ،منطقة �إقامة �أ�سرة بوتو .املرا�سلون
الذين و�صلوا من دلهي مكثوا يف الهور �أو �إ�سالم �آباد
وح��اول��وا جمع الأخ��ب��ار م��ن ال�صحفيني املحليني يف
باك�ستان ومن مكاتب الإع�لام العامة احلكومية� .أما
ر�شيد الدين ،فلم يكتف باعتماد امل�صادر الثانوية هذه،
بل ح�سم �أمره للتوجه �إىل كرات�شي مب�ساعدة معارفه
يف باك�ستان ،ور�أى �أن مدينة كرات�شي ال تختلف عن
�أي مكان متوتر يف الهند ،و�أن اخلوف من باك�ستان هو
ال�سبب الأ�سا�سي الذي مينع رفقاءه من الذهاب �إليها.
«�إما �أنت جمنون �أو �أنك �سفيه»؛ كان هذا هو جتاوب
�أ���ص��دق��ائ��ه ال�����ص��ح��ف��ي�ين ال��ه��ن��ود ح�ي�ن ع���رف���وا ق���راره
للذهاب �إىل كرات�شي .ن��زل يف كرات�شي وتعامل مع
اجلمهور بك�شف هويته ك�صحفي من الهند .ومبا �أن
ال�سفر يف النهار �إىل «نوريدا» يف «الركهانا» حيث يوجد
«بيت بوتو» اختار با�ص الليل من كرات�شي �إىل �سوكار،
ومنها �إىل «ن���ودورا» .التقى مع غنوة بوتو اللبنانية
الأ�صل� ،أرملة مرت�ضى �شقيق بينظري ،وابنتها فاطمة
ب��وت��و ال�صحفية .وك���ان ج��ل همه اكت�شاف العنا�صر
اخلفية وراء م�ؤامرة اغتيال بينظري ،ليلقي ال�ضوء
ت��ف�����ص��ي�لا ع��ل��ى امل�����ش��اج��رات داخ����ل �أ����س���رة ب���وت���و ،لأن
مرت�ضى ك��ان �أي�ضا قد قتل من قبل ،وابنته فاطمة
تتهم يف كتابها «�أغ��اين ال��دم وال�سيف» Songs of
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� Blood and Swardأن �آ���ص��ف علي ���س��رداري
ه��و ال��ذي لعب وراء امل���ؤام��رة م��ع معرفة زوج��ت��ه عن
ذل����ك .وه��ن��ا ي��ن�����س��خ م���ا ك��ت��ب ال�����ص��ح��ف��ي ال�بري��ط��اين
وي��ل��ي��ام دارليمبيل ع��ن اغ��ت��ي��ال مرت�ضى ال���ذي يتهم
ب�شكل وا�ضح م�شاركة �شرطة بينظري حاكمة باك�ستان
�آنذك� .إال �أن بينظري قد نفت ذلك مت�سائلة �أن �أ�سرة
بوتو ماذا ت�ستفيد من اغتيال �أحد �أع�ضائها؟!! وكان
مرت�ضى يف املنفى بعد �إع��دام وال��ده ،و�سرداري الذي
يتحكم قب�ضته على ال�سلطة من وراء بينظري مل ير
طبعا عودة مرت�ضى �إىل �ساحة ال�سيا�سة بعني الر�ضا،
بل ر�آه تهديدا وا�ضحا �أمام م�ستقبل بينظري ال�سيا�سي
وبالتايل مل�صاحله الذاتية .هكذا عملت الأيادي اخلفية
ومت اغتيال مرت�ضى عند عودته �إىل البيت يف منت�صف
الليل بعد حملته االنتخابية.
�أ ًّي��ا كانت احلقيقة� ،أ�صبحت ق�ضية اغتيال مرت�ضى
مبهمة دون الك�شف ع��ن عنا�صرها اخل��ل��ف��ي��ة ،وك��ان
م�صري بينظري �أي�ضا نف�س م�صري �شقيقه .مل ت�شر
حتقيقات الأمم املتحدة �إال �إىل اخللل الأمني ،وكانت
هناك حماولة الغتيالها فور �أن و�صلت باك�ستان من
منفاها اخلارجي ،و�آنذك كان بيت اهلل حم�سود ،قائد
ح��رك��ة طالبان مي�ل�أ �صفحات اجل��رائ��د م َّتهما �أم��ام
�أعني اجلمهور ،غري �أن احللقات املقربة من بينظري
رف�ضت تلك التهمة من �أ�سا�سها� .أما بيت اهلل حم�سود
فقد �صرح عرب ر�سالة �أر�سلها عربهاتف متحرك �أن
بينظري مبثابة �أخ��ت ل��ه ،فلن يقتل التي تلقى منها
دعما كبريا ،وتبعه بيان تعزية من املولوي عمر ،ناطق
حركة طالبان املولوي عمر تعزية �شارك فيها حزن
�أ�سرة بوتو .وحركة طالبان مهما كانت متطرفة فمن
احلقيقة املعروفة �أن قتل الن�ساء والولدان لي�س من
�سجياتها.
ويعتقد الكاتب �أنه قد تكون عدة عنا�صر ذات م�صالح
خا�صة فيمن �شارك يف اغتيال بينظري ،وي�شك �أي�ضا
يف دور �سرداري يف هذه اجلرمية الب�شعة� .صحيح �أنه
قد ا�ستغل �سلطة زوجته يف �أ�سوء �صورة ،ولكن �أن يتهم
�أنه �سيذهب �إىل هذا احلد لي�س �إال �ضربا من اخليال.
يطلع وج��ه ال��ك��ات��ب ب�ين ال�سطور متعاطفا م��ع ابنة
ال�شرق هذه ،رمبا لأنها من اجلن�س الناعم ،وكذالك
ي��رى وال��ده��ا ذوالفقارعلي بوتو حاكما معتدال �إىل
حد ما يف تاريخ �سيا�سة باك�ستان بالن�سبة �إىل احلكام
الآخ��ري��ن .ويف ه��ذا التقييم �شيء م��ن املبالغة وكيل

م��ت��ى م��ا ُي��ن��ح ع���ط���ا�ؤه ع��ل��ى �أح����د ،ك��م��ا يكتب ر�شيد
الدين نف�سه يف هذا الكتاب .ما كانت اال�شرتاكية لهم
�إال هتافات ج��وف��اء .ور�أ�سمال �سيا�ستهم مهارتهم يف
ا�ست�صغار عقول ال�شعب الذي يعاين من ال�شح الذهني،
الظاهرة التي توجد عموما يف العامل الثالث .وحكاية
�أ���س��رة بوتو �إمن��ا هي م�أ�ساة كاملة �ساد على ف�ضائها
الت�شاجر والتنازع حول ال�سلطة.
مرت�ضى ابن بوتو الأك�بر كان يعتقد �أن��ه هو الوريث
احل��ق��ي��ق��ي ل��ب��وت��و امل��ق��ت��ول ،وب��ع��د �إع������دام ب��وت��و غ���ادر
باك�ستان وت��ن��ق��ل يف ع���دد م��ن ال����دول مب��ا فيها ليبيا
و�شكل خلية �سرية ت�سمى «ذو الفقار» لقلب احلكومة
الباك�ستانية ،وكان مقر اخللية �أفغان�ستان التي احتلتها
اجليو�ش ال�سوفياتية .حتت مظلة اخللية ،قام بعدد
من العمليات الإرهابية؛ ي�أتي يف مقدمتها اختطاف
طيارة باك�ستانية .وملا رجع �إىل باك�ستان بعد �أن عادت
�أو�ضاعها �إىل حالتها الطبيعية ،كان ف��راغ بوتو الأب
يف ح��زب ال�شعب قد �سدته بينظري ،و�أح��ك��م القب�ضة
عليه زوجها �سرداري من وراء الكوالي�س ،ومن هنا بد�أ
التنازع حول كر�سي ال�سلطة بني مرت�ضى و�سرداري؛
مما �أدى �أخريا �إىل اغتيال الأول حتت خطة لل�شرطة،
عمل وراءها الثاين كما ُيعتقد على نطاق وا�سع.
ومل ي��ك��ن م�����ص�ير ���ش��ق��ي��ق ب��ي��ن��ظ�ير ال���ث���اين ���ش��اه ن���واز
�أي�ضا خمتلفا عن ه��ذا؛ حيث �أغتيل �أي�ضا يف �إح��دى
�ضواحي باري�س يف ظ��روف غام�ضة .كانت له زوجة
ث��ان��ي��ة ت��زوج��ه��ا يف �أف��غ��ان�����س��ت��ان مم��ا �أدى مل�����ش��اك��ل مع
وال��دت��ه وزوج��ت��ه الأوىل .ح�ين ي��ق��وم ال��ك��ات��ب بتقييم
�سيا�سة �أ�سرة بوتو يغ�ض نظره عن هذه احلقائق� ،إال
�أن��ه ال يقلل م��ن �أهمية ه��ذا الكتاب ووزن���ه يف درا�سة
ال�ش�ؤون الباك�ستانية ،خا�صة عند ندرة كتب مثله يف
اللغة املاالياالمية ،وهو بال �شك مرجع موثوق وغني
مبعلومات نادرة ومتميز ب�أ�سلوب �ساحر و�آ�سر.

ج��زاف .ول��و ك��ان بوتو قد اع�ترف بنتائج االنتخابات
ال��ع��ام��ة ال��ت��ي ج��رت يف دي�سمرب  ،1970و�سمح حلزب
جميب الرحمن -ال��ذي ح�صل على الأغلبية املطلقة
من دوائر االقرتاع -بت�شكيل احلكومة ملا كانت باك�ستان
انق�سمت وال بنجالدي�ش قد �أتت يف حيز الوجود.
وكذلك� ..إنه من احلقائق املعروفة �أن ن�صر اهلل بابر
وزي��ر الداخلية يف حكومة بينظري ك��ان من امل�ؤيدين
لطالبان �أفغان�ستان ،كما �أ���ش��ار �إل��ي��ه روب���ارت كابالن
مرا�سل �أطالنتا ،وم��ن ال��دول املقدمة التي اعرتفت
ب��ح��ك��وم��ة ط��ال��ب��ان يف ال��ب��داي��ة ب��اك�����س��ت��ان والإم������ارات
املتحدة ،وم��ا ا�صطفت باك�ستان �ضد طالبان �إال بعد
�أن �شنت ال��والي��ات املتحدة الهجوم على �أفغان�ستان
للقب�ض على بن الدن .يقول ر�شيد الدين �إن �إع��دام
بوتو مت ب�شهادة الزور من قبل الع�سكر ،ولكن الق�ضية
كانت ق�ضية خا�صة �سيا�سية رفعتها �إىل املحكمة عائلة
كا�سوري يف اغتيال �أح��د �أقاربهم ،يعتقدون فيه دورا
لبوتو وح��زب��ه ،ومل تكن احل��ك��وم��ة الع�سكرية طرفا -----------------------
فيها ،ومل تكن املحاكمة كذلك يف حمكمة ع�سكرية •الكتاب :أشجار سدرة المنتهى في حدود
باكستان.
بل كانت يف حمكمة مدنية .ال دخل فيها ل�ضياء احلق
وال جلي�شه .ثم �إىل �أي حد كان بوتو و�أ�سرته ملتزمني •المؤلف :رشيد الدين.
ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة؟ �أي دمي��ق��راط��ي��ة ت��وج��د يف احلكم •الناشر :تيروفاناتابورامChintha ،
ال��وراث��ي؟ ك��ان بوتو الأب �أك�بر �إقطاعي يف الركهانا،
Publishers، 2019م ،بلغة ماالياالم.
ز ّوج ابنته بينظري ل�سرداري ابن برجوازي معروف يف •عدد الصفحات 304 :صفحات.
باك�ستان� ،سرداري ال��ذي ا�شتهر بلقب «�سيد ع�شر يف
املائة» ،لأنه كان له ح�صة  %10من كل م�شروع حكومي
مستعرب هندي
*
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سوق الفن في القرن الحادي والعشرين:
مساحة الفن التجريبية ..آنا أروتيونوفا

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

لقد �أم�سى م�صطلح «�سوق الفن» م�ألوفاً جدًا لأي �شخ�ص يهتم بالفن ولو من باب الف�ضول ،ومل ي ُعد بحاجة �إىل تف�سري وتب�سيط .مع ذلك ،وبعد
كل �شيء ،تظل الت�صورات حول �سوق الفن واحدة من املجاالت التي تثري اخلالف حولها� ،سواء بني الأ�شخا�ص املنخرطني فيه ب�شكل ُمبا�شر� ،أو
�أولئك الذين يت�أملونه من اخلارج .لذلك تظل الكتب واملن�شورات ،ككتاب �آنا �أروتونوفا اجلديد ،الذي ُي�ساعد على فهم كيفية تطور �سوق الفن ،وما
يت�ضمنه من مواقف فل�سفية و�أخالقية ،تظل ُمتطلبة ،ويف �صلب �أولويات املتلقي �صاحب ال�ش�أن واالهتمام.
يتناول هذا الكتاب التغيريات التي حدثت يف �سوق
ال��ف��ن ال��غ��رب��ي م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ق��د الأول م��ن ال��ق��رن
احل��ادي والع�شرين ،ولكن لي�س باعتباره �آلية لبيع
الأعمال الفنية ،و�إمنا كمجال يت�صادم فيه االقت�صاد
بالفل�سفة والفن وعلم االجتماع .غري ذلك فال مفر
من االع�ت�راف ب���أ َّن �سوق الفن ظاهرة تغري التجار
ال��ذي��ن ي��ف��ك��رون يف ال��رب��ح ،وي��ق��وم��ون بتحديد �سعر
القطع الفنية ،وير�سخون العالقة ب�ين ع��امل الفن
وعامل املال ،كما ي�ستحكم هذا ال�سوق ب�ألباب جامعي
ال��ت��ح��ف ال��ف��ن��ي��ة ،وي�����ش��ع��ل رغ��ب��ت��ه��م يف ����ش���راء �أع��م��ال
ال��ف��ن��ان�ين ،كما وي��دف��ع بالفنانني �إىل اخ�ت�راع طرق
بديلة للتفاعل مع ال�سوق ،وهذا ما بد�أنا نالحظه يف
العقود الأخرية.
ت�سلط الباحثة �أروتيونوفا ال�ضوء على امل�ستجدات
ال��ت��ي ط�����ر�أت ع��ل��ى ���س��وق ال��ف��ن م��ن��ذ ب���داي���ة الأل��ف��ي��ة
الثانية .فتذكر �أن هذا ال�سوق عرف قفزة نوعية يف
زي��ادة غري م�سبوقة يف حجم ت��داوالت��ه من الأعمال
ال��ف��ن��ي��ة .ف��خ�لال ال��ف�ترة امل�����ش��ار �إل��ي��ه��ا ،ب��ل��غ��ت ن�سبة
منو حجم ال�سوق ما يقارب من � ٪15سنو ًيا .وت�شدد
امل�ؤلفة على اجتاهني يف الفن ت�صفهما بالغريبني من
حيث ا�ستحواذهما على ح�صة الأ�سد يف �سوق الفن،
الأول ظهر يف الفرتة ما بعد احلرب العاملية الثانية،
والثاين ما ُينتج يف املرحلة الراهنة .وقد �شهد عاما
 2007و  2008ارتفاعا كبريا يف ح�صة مبيعات �أعمال
االن��ط��ب��اع��ي�ين ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون �إىل ال��ف�ترة الأوىل،
واحلداثيني املنتمني للفرتة الراهنة .فهناك مثال
متثال جيف كونز " "Balloon Dogال��ذي بيع
يف �صالة امل���زاد العاملية  Christie'sيف نيويورك
ُمقابل  58.4مليون دوالر� .أما �سمكة القر�ش لداميان
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هري�ست ،التي و�ضعت يف حاوية من امليثانال ،والتي
بد�أ بها الفنان �سل�سلة �أعماله مع احليوانات فقد بيعت
مببلغ  12مليون دوالر .وتعلق امل�ؤلفة على هذا ال�سياق
اجل��ن��وين يف ���س��وق ال��ف��ن ف��ت��ق��ول« :باخت�صار� ،أ�صبح
ه��ن��اك مناف�سون ج��دد لبيكا�سو وف���ان خ��وخ يف حلبة
امل���زادات العاملية� .إن��ه��م معا�صرونا ال��ذي��ن يوا�صلون
ال��ع��م��ل .ولكننا ن�صاب ب��ح�يرة حقيقية ح�ين نتذكر
الفقر الذي انتهى به فان خوخ والعديد من الفنانني
الآخرين الذين مل تتح لهم الفر�صة لتجربة النجاح
التجاري يف احلياة».
عالوة على هذا ،ت�ؤكد الباحثة على �أن مفهوم تاريخ
الفن ،بال�شكل ال��ذي �ألِفناه يف القرن الع�شرين ،قد
َّ
مت ت�شويهه ب�سبب تكري�س �أولوية النجاح التجاري.
ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن يكرر جوزيف كو�سوث،
�أب��رز مفكري الفن الت�صوري الغربي ،م��را ًرا وتكرا ًرا
�أنه التج�أ �إىل �أ�شكال فنية جديدة يف ال�ستينيات ،لأ َّن
اللوحة الفنية �أ�ضحت متورطة ب�شكل ال رجعة فيه يف
عالقات الأموال ال�سلعية ،وقد �شاهد ب�أم عينيه كيف
تتهاوى الأفكار الفنية الكربى لدى الفنان وتتحول
�إىل زخرفة ودي��ك��ور لبيوت ه��واة الفن من الأث��ري��اء،
�أي �إىل �شيء م��ادي َّ
مت اخ��ت��زال معناه �إىل ح��د كبري
واخت�صار قيمته �إىل جمرد �سلعة جلني الأرباح .يقول
جوزيف كو�سوث كما تنقل عنه �أورتيونوفا يف كتابها:
«تاريخ الفن هو تلك الق�صة التي ق��ام بها �أ�شخا�ص
�أث���روا يف تطور ال��ف��ن ،وه��و ج��ز ٌء م��ن ت��اري��خ الأف��ك��ار.
�أم��ا تاريخ الفن اجلديد فله ر�أي خمتلف متا ًما عن
القيمة ،وال ي�ستند يف �أحكامه �إىل الفكرة الكامنة وراء
العمل ،ولكن �إىل �سعره املادي ،فتظهر لنا �صورة قامتة
�إىل حد ما لعامل الفن احلديث ،حيث ي�ستحيل العمل

الفني �إىل بطاقة يف اليان�صيب ال��ث��ق��ايف ،وال يفهم
م�شرتي بطاقة اليان�صيب ما الذي ميتلكه بني يديه
حقاً �إال حينما يفوز .فنحن نعرف �أ�سماء كل ه�ؤالء
الفنانني الذين تباع �أعمالهم اليوم باملاليني ،لكننا ال
نفهم ملاذا ت�صل �إىل تلك الأ�سعار الباذخة» (�ص.)18 :
يهدف جزء كبري من الكتاب �إىل �إظهار الفوارق بني
���س��وق ال��ف��ن ،وال�����س��وق باملعنى امل��ت��ع��ارف عليه ،وذل��ك
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر اق��ت�����ص��ادي��ة و�أخ�ل�اق���ي���ة .فبالن�سبة
لغري املتخ�ص�صني يبدو �أ َّن ال�شيء نف�سه يحدث يف
�سوق الفن :هنا � ً
أي�ضا يتم تبادل الأموال ُمقابل �سلع
معينة .ومع ذل��ك ،ف���إ َّن تفا�صيل هذا «املنتج» بالذات
حتول �سوق الفن �إىل هيكل خمتلف متا ًما ،وال يخ�ضع
للقوانني االقت�صادية العادية.
ال ���ش��ك �أ َّن ك���ل ه���ذه امل���ي���زات يف ���س��وق ال��ف��ن جتعله
مو�ضوع اهتمام يف فروع املعرفة الأخ��رى .كما ت�شكل
أ�سا�سا
ديناميكيات �أ�سعار �أعمال الفنانني املعا�صرين � ً
للدرا�سات التحليلية املهنية لل�شركات املالية ،و�أ�صبح
ال�سلوك التجاري للفنانني مو�ضو ًعا للبحث من قبل
االقت�صاديني وعلماء الريا�ضيات ،كما ي�شكل اخلط
الفا�صل ب�ين ال�سعر والقيمة تربة خ�صبة للنقا�ش
النف�ساين والثقايف والفل�سفي.
وف��قً��ا ملنطق ال��ب��اح��ث��ة ف����إن تف�سري ج��اذب��ي��ة �أع��م��ال
ال��ف��ن��ان�ين امل��ع��ا���ص��ري��ن ال يكمن ف��ق��ط يف حقيقة �أن
معظم الأع��م��ال الفنية اجل��ي��دة للبارعني القدامى
�أو االنطباعيني بل وحتى العديد من فناين العقود
الأوىل مل��ا ب��ع��د احل���رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة ،ق��د تفرقت
منذ فرتة طويلة على املتاحف ،ف�أ�صبح من ال�صعب
طرحها يف ال�سوق� ،أو �أن تكلفتها باهظة للغاية بحيث
ال ي�ستطيع �سوى القليلني احل�صول على جمموعة
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كاملة منها� .إن جاذبية الفن املعا�صر تكمن يف مكان
�آخ��ر ،فامل�شرتون يف الوقت الراهن �أ�صغر �سناً بكثري
نهجا خمتل ًفا متا ًما
أنا�س يتبعون ً
من �سابقيهم ،وهم � ٌ
يف احل�صول على املعلومات وامل��ع��ارف احلياتية .لقد
حت���ول اه��ت��م��ام��ه��م م��ن ف��ن��ون امل��ا���ض��ي �إىل احل��ا���ض��ر،
وان�����ص��ب ت��رك��ي��زه��م ع��ل��ى ال��ف��ن��ان�ين ال���ذي���ن يعملون
هنا والآن ،وب��ه��ذا النهج ي�ستطيعون تلم�س ذواتهم
ك�شخ�صيات ن�شطة يف ال��ع��امل احل��دي��ث ،ناهيك عن
�أن �إمكانية التوا�صل ال�شخ�صي واملبا�شر مع الفنانني
�أم���ر مثري لالهتمام وال��ف�����ض��ول� ،إىل ج��ان��ب التمتع
بفر�صة �أن ي��ك��ون��وا مكت�شفني يف ع��امل ال��ف��ن حينما
يقدمون للعامل ا�سما فنيا جديدا ،ثم يتفرغون بعدها
للم�ضاربة ب�أعماله.
�إن هذا النوع من العالقة بني امل�شرتي والفنانُ ،ي�ؤثر
على الطرفني .فيتلب�س املُ�شرتي ،مدعوما ب�أمواله
ال��ط��ائ��ل��ة ،دور امل�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ���س��وق ال��ف��ن واملتحكم
بتوجهاته ،كما ينفعل الفنان ال���ذي يعمل يف هكذا
�سوق ،ويت�أثر ب�أمواجه ال�ضخمة؛ ثم الب��د بعد هذا
و�أن تت�أثر تظرتنا النقدية �إىل العمل الفني ،وتتموه
القيمة اجلمالية لللوحة بقيمتها املالية ،وي�صبح كل
ما هو غايل الثمن جمي ً
ال بال�ضرورة.
ثمة م��ي��زة �أخ���رى مهمة ل�سوق ال��ف��ن احل��دي��ث وهي
امل�سرية املُظ ّفرة للإنرتنت والتكنولوجيات الرقمية،
ومع �أنها ظاهرة حديثة ن�سب ًيا� ،إال �أنها تتطور بوترية
م��ت�����س��ارع��ة .ف��وف��قً��ا الق��ت�����ص��ادي��ات ال��ف��ن ،ال��ت��ي وردت
يف ال��ك��ت��اب ،بلغ حجم مبيعات الأع��م��ال الفنية عرب
الإنرتنت  2.5مليار ي��ورو .ويتوقع خرباء �أنه يف عام
 2020قد تتجاوز تعامالت �سوق الفنون على الإنرتنت
 10مليارات ي���ورو .وت�لاح��ظ الباحثة �أن �سوق «�أون
الي��ن» ينمو ويكر�س معادلة �آل��ي��ة بيع �أي عمل فني
ب���آل��ي��ة بيع غ�لاي��ة �إل��ك�ترون��ي��ة �أو مكن�سة كهربائية.
وتدعي �أ�سواق الفن على الإنرتنت مثل Amazon
� Fine Artأن اللوحة الفنية منتج عادي ،وبالتايل
ينتهكون �إح��دى القواعد غري املكتوبة والقائلة ب���أ َّن
الفن ال يت�ساوى بال�سلع العادية.
يف ف�صل الكتاب املعنون «حول العوملة» ت�ؤكد الباحثة
�أن م�س�ألة العوملة الثقافية �ستبقى �ش�أنا مفتوحا على
التكهنات والتحوالت .وتعرب امل�ؤلفة عن وجهة نظر
م��ف��اده��ا �أن ال��ع��ومل��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ال مت��ت��از مطلقا
بكثافة التبادل ،و�أن اخل�صائ�ص املن�سوبة �إليها ،مثل
االنفتاح على الثقافات بني بلدان العامل واال�ستعداد

م��ع��ه ح���ول م��ا ي��رت��دي��ه ،و�أي����ن يق�ضي �أوق����ات ف��راغ��ه
وا���ص��ط��ي��اف��ه .في�صبح ال��ف��ن��ان نف�سه ،ول��ي�����س عمله،
مو�ضوع نقا�ش .ويف الوقت نف�سه ،ت�صبح الو�سائل التي
ين�شيء بها الفنان عمله �أقل قيمة يف مقابل �شخ�صية
امل�ؤلف نف�سه التي تغطي على فنه.
وت�ضع امل�ؤلفة يف الف�صلني املعنونني بـ «الفن واملال»
و«�أع��داء �إىل الأب��د» ُن�صب �أعيننا ما ي�شبه م�سرحية
يقف فيها الفن ب�صفته ا�ستثمارا ،مبواجهة الفن
باعتباره و�سيلة ملقاومة اال�ستغالل ال��ت��ج��اري .ويف
�سياق ه��ذه امل��واج��ه��ة ال�ضرو�س تبحث امل���ؤل��ف��ة عن
�إج��اب��ة عن ���س���ؤال ف��ح��واه :مل��اذا ي�صعب حتديد �سعر
واقعي للفن وو�ضع املعادل النقدي املعقول للعمل؟
ف�ترى �أنَّ احل��ل مرتبط ب�شكل ال لب�س فيه مبجال
علم النف�س ،كما ويت�صل بالرتبية الأخالقية حيث
اجل�شع رذيلة ،وبالتعاليم الدينية حيث يكون خطيئة.
ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن تغدو الأوراق النقدية
م��و���ض��و ًع��ا �أث��ي�را ل���دى �أح���د رواد االجت����اه ال��دادئ��ي
وال�سوريايل يف الفن الت�شكيلي ،مار�سيل دو�شامب،
فك�أنه بذلك ي�سلط �ضوءا مبكرا على الطريق الذي
�سي�سلكه الفن وامل�صري الذي ينتظره ،كما �أنها ر�سالة
للفنانني للتمرد على هذا الو�ضع الذي يبخ�س الفن
قدره و ُيعلي من �ش�أن الربح املادي.
يف اخلتام ف�إنَّ تق�صي الكاتبة والباحثة الرو�سية �آنا
�آروتيونوفا يفتح �أمام القارئ �صفحة غنية بالتحليل
ال��ن��ظ��ري ،واحل��ق��ائ��ق ال��وث��ائ��ق��ي��ة ،وتفتح عينه على
�صناعة الفن يف يومنا الراهن .و�إن كان ثمة مثلبة
ت�ؤخذ على الكتاب ،فغياب اجلانب الب�صري ،حيث
قلل خ��ل�� ّوه م��ن ���ص��ور للوحات الفنية حم��ل البحث
تفاعل القارئ مع املو�ضوع ...تفاعال كامال ،خمتلف
الأبعاد.

للتكامل فيما بينها ،هو يف �أح�سن الأح���وال تكهنات
رومان�سية للغاية ،ويف �أ�سو�أ الأح��وال جمرد �أ�ساطري
وت��ره��ات .ت�ست�شهد الكاتبة بنتيجة درا���س��ة �أج��راه��ا
اخلبري االقت�صادي �آالن كيمان (���ص  )87-86التي
ت�شري �إىل �أن الهيكل الأ�سا�سي ل�سوق الفن مل يتغري
يف ال�سنوات الأخ��ي�رة��� ،س��وا ًء م��ن الناحية الكمية �أو
النوعية .وق��د �أظ��ه��رت درا���س��ت��ه �أن املبيعات العاملية
ت��رك��زت على �أرب��ع��ة ب��ل��دان فقط وذل���ك مب��ع��دل ٪ 87
وهي الواليات املتحدة ( )٪ 30واململكة املتحدة ()٪ 19
وفرن�سا ( )٪ 5وال�صني التي متثل  ٪ 33من املبيعات
العاملية .الـ  ٪ 13املتبقية هي ح�صة بقية العامل .تقول
الباحثة« :لقد قلب ظهور ال�صني يف هذه املجموعة
م��وازي��ن التوقعات للقوة ال�شرائية للأعمال الفنية
العاملية ،ومنذ تربع ال�صني على عر�ش �سوق الفن عام
 2007مل تغادره حتى يوم النا�س هذا» (�ص .)87
ويف الف�صل املعنون «عر�ض البزن�س» تو�ضح امل�ؤلفة -----------------------------------------------
كيفة حت��ول الفن �إىل �صناعة ت�ستعري بع�ض احليل •الكتاب :سوق الفن في القرن الحادي
من جمال الأعمال الرتفيهية .يف هذا الف�صل ت�ضع
والعشرين ...مساحة الفن التجريبية.
�آنا �أروتيونوفا الفن يف �سياق اجتماعي ثقايف ،فتقارب
•المؤلف :آنا أروتيونوفا.
ب�ين ���س��وق ال��ل��وح��ات الفنية وب�ين �أ���س��اب��ي��ع امل��و���ض��ة يف
•الناشر :المدرسة العليا لالقتصاد -
باري�س وميالنو .كما تعر�ض �أعمال الفنانني �أنف�سهم
موسكو2020/
يف بيوت الأزياء ،وم�شاركتهم يف و�ضع اخلطط ملوا�سم
•اللغة :الروسية.
املو�ضة .يف بع�ض الأحيان يجد الفنانون �أنف�سهم يف
بيوت جنوم البوب ،حيث ين ّمون ثقافة �أندية امل�شجعني •عدد الصفحات 232 :صفحة.
من حولهم .اليوم ميكن ر�ؤي��ة الفنان ب�شكل متزايد
* أكاديمية ومستعربة روسية
على �صفحات جم�لات املو�ضة ،حيث ي��دور احلديث
19
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أميرة سامي *

رحلة اإلنسانية
أوري كاتز وأوديد جالور

مل تتغري االأمناط التطورية للجن�ض الب�سري يف ُمعظم تاريخ الب�سرية ب�سكل كبري على مر ال�سنني وكانت الفجوات يف م�ستوى معي�سة الب�سر الذين يعي�سون
يف اأجزاء خمتلفة من العامل �سئيلة .لكن هذه االأمناط تغريت ب�سكل كبري يف القرون االأخرية .على امل�ستوى التاريخي ،يبدو اأ َّن اجلن�ض الب�سري قد �سهد
ريا وغري م�سبوق بني ع�سية و�سحاها يف نوعية حياته .ويختلف م�ستوى معي�سة االإن�سان الب�سري اليوم ب�سكل جذري عن م�ستوى معي�سة اأ�سالفه.
حت�س ًنا كب ً
ويرافق ارتفاع م�ستوى املعي�سة تغري اآخر فريد لالإن�سان وهو ظهور فجوات كبرية يف ثروة املجتمعات الب�سرية .يف اأوروبا الغربية و ُم�ستعمراتها يف اأمريكا
ال�سمالية واأ�سرتاليا ،بداأت م�ستويات املعي�سة يف وقت ُمبكر من القرن التا�سع ع�سر ،يف حني تاأخر هذا التغيري يف العديد من املناطق االأخرى حتى الن�سف
الثاين من القرن الع�سرين ،مما اأدى اإىل ت�سكيل فجوات كبرية يف الرثوة يف جميع اأنحاء العامل.
ال ُيـكــن مـقــارنــة اأي مــن الـتـغــريات الـتــي �سهدها اجلن�ض
الب�سري يف م�ستوى معي�سته عرب التاريخ بالثورة التي حدثت
على مدى املائتي �سنة املا�سية .حاول اأن تتخيل ً
رجال يقفز
باآلة زمنية من القد�ض يف فرتة امللك داود (حوايل األف �سنة
قبل امليالد) اإىل القد�ض يف الفرتة العثمانية يف نهاية القرن
الثامن ع�سر قفزة حــوايل  3000عــام� .س ُيعجب بالتاأكيد
بالزيادة الهائلة يف عدد �سكان املدينة ،والتقنيات التي مل
تكن مــوجــودة يف عهد امللك ديفيد مثل ال ـبــارود ،و�ساعات
البندول وحوافر اخليل ولكن على الرغم من اأ َّن القد�ض يف
القرن الثامن ع�سر كانت خمتلفة من نوا ٍح كثرية عن العهد
القدمي ،فاإن امل�سافر عرب الزمن �سوف يتكيف ب�سهولة مع
عامله اجلديد .و�سيتعر�ض لالأمرا�ض واالأخطار واملخاطر
الطبيعية املماثلة لتلك التي مر بها خالل عهد امللك داود.
فاملعرفة التي اكت�سبها خالل حياته �ستكون عدية الفائدة
تقري ًبا يف الـعــامل احلــديــث ،وامل ــزارع ــني اأقـلـيــة �سئيلة من
ال�سكان ،واأمرا�ض املا�سي القاتلة قد انقر�ست ،و�سوف ينظر
هذا ال�سخ�ض اإىل التكنولوجيا كاأنها �سحر ُيحيط بنا من
جميع اجلهات ،حيث كان منط حياة معظم الب�سر يف اأواخر
القرن الثامن ع�سر اأ�سبه بنمط حياة اأ�سالفهم قبل اآالف
ال�سنني من منط حياة اأحفادهم اليوم .اإ َّن م�ستوى املعي�سة
املرتفع الذي نتمتع به اليوم ،والتكنولوجيا احلديثة املتاحة
لنا ،تعك�ض التطور الهائل الــذي حدث على مدى القرنني
املا�سيني.
مــن ال�سعب اأن نتخيل الـيــوم الـعــامل ال ــذي انف�سلنا عنه
موؤخ ًرا .كان عاملًا مات فيه حــوايل خم�ض االأطفال الر�سع
ب�سبب نــزالت الــربد واملجاعة واالأمــرا�ــض املُختلفة قبل اأن
يبلغوا عا ًما واح ـدًا .عــامل توفيت فيه العديد من الن�ساء
اأثناء الــوالدة ،عامل ُيعاين فيه الكثريون من اآالم االأ�سنان
معظم حياتهم .عامل ي�ستحم فيه النا�ض مرة كل �سهرين.
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عامل ق�سى فيه الرجال والن�ساء واالأطفال �ساعات طويلة يف
نقل املياه اإىل منازلهم وت�سغيل اأنظمة التدفئة امللوثة وغري
الف َّعالة .عــامل �سيغرق يف ظــالم �سبه كامل بعد اأن اختفت
ال�سم�ض وراء االأفق ،حيث كانت االإ�ساءة املتاحة للب�سر قليلة
ومكلفة وحمدودة مقارنة بامل�سابيح الكهربائية التي ظهرت
فقط يف نهاية القرن التا�سع ع�سر .عامل يعي�ض فيه معظم
النا�ض يف مناطق ريفية نائية ،وال ُيار�سون الــزراعــة ،وال
يبتعدون عن م�سقط راأ�سهم ،وال يعرفون كيفية القراءة
والـكـتــابــة ،وي ـت ـغــذون عـلــى طـعــام �سيئ وغ ــري مـفـيــد .عــامل
ال تعني فيه «االأزمــة االقت�سادية» تق�سفا اأو �سد حــزام ،بل
جماعة جماعية ،يف �سوء ال�سعوبات واملاآ�سي التي واجهها
اأ�سالفنا ،فاإ َّن العديد من امل�ساكل التي ابتلينا بها اليوم تبدو
�سئيلة.
االفرتا�ض ال�سائع بني العديد من علماء التاريخ الب�سري
هو اأن ارتفاع م�ستوى معي�سة ال�سخ�ض كان عملية تدريجية،
بطيئة يف الـبــدايــة ،واكت�سب زخـ ًمــا مب ــرور الــوقــت .يعترب
التقدم التكنولوجي وم�ستويات املعي�سة املعا�سرة نتيجة
لهذه العملية التدريجية من التنمية ،لكنها �سورة خاطئة
للتاريخ الب�سري ،حني يعك�ض التقدم التكنولوجي املعا�سر
التطور التدريجي املت�سارع مع مرور الوقت ،ولكن بالن�سبة
ملعظم هذا التاريخ ،مل ُيرتجم هذا التقدم حت�سني م�ستويات
املعي�سة ،وكان االرتفاع يف م�ستويات املعي�سة ب�سبب ك�سر يف
االجتاهات التاريخية ،ولي�ض عملية ت�سارع تدريجي.
لقد ولــدنــا يف ع�سر ال ــرثاء واالرت ـف ــاع املـطــرد يف م�ستوى
املعي�سة ،وموؤخ ًرا فقط اكت�سبنا منظور الوقت الذي ي�سمح
لنا بفهم مدى ا�ستثنائية الع�سر الذي نعي�ض فيه مقارنة
بالع�سر ال�سابق .فيما يتعلق مب�ستوى املعي�سة لل�سخ�ض
ال ـعــادي ،فـ ـاإ َّن االأحـ ــداث االأخ ــرى الـتــي حــدثــت منذ تكوين
اجلن�ض الب�سري تت�ساءل ب�سبب التحوالت التي حدثت يف

االأجيال االأخرية يف الرثوة ووفيات االأطفال والعمر واملر�ض
والـتـعـلـيــم والـ�ـســالمــة ال�سخ�سية وال ـعــديــد مــن املقايي�ض
االأخــرى .هذا االجتياح الغام�ض مل�ستوى احلياة هو اللغز
االأول الذي تعامل معه هذا الكتاب.
اللغز الغام�ض مل ــاذا مل يتغري م�ستوى معي�سة ال�سخ�ض
خالل معظم تاريخ الب�سرية؛ وملــاذا بــداأت حماولته املثرية
قبل حوايل مائتي عام؟
يكن اأن يطلق على هذا اللغز «�سر ع�سا الهوكي» :ملاذا ال
يبدو تطور م�ستوى معي�سة املرء طوال تاريخ الب�سرية وكاأنه
تــدرج مع ارتفاع تدريجي ،بل هو مثل ع�سا هوكي طويلة،
غال ًبا ما تكون اأفقية ،وفقط يف نهاية االأمــر هناك اكت�ساح
مفاجئ؟
مت ال ـع ـثــور عـلــى اأول دل ـيــل حل ــل الـلـغــز يف ك ـتــابــات املفكر
الــربيـطــاين تــومــا�ــض مالتو�ض (بــاحــث �سكاين واقت�سادي
�سيا�سي اإجنليزي ،م�سهور بنظرياته املوؤثرة حول التكاثر
ال�سكاين) ،الذي و�سف يف نهاية القرن الثامن ع�سر االآلية
التي ا�ستحوذت على الب�سرية لبع�ض الوقت واالأعمار يف فخ
الفقر« وقد اأدى الفائ�ض من الغذاء النا�سئ عن االبتكارات
التكنولوجية مثل املحاريث االأكرث كفاءة اأو مطاحن الدقيق
اإىل زيــادة ثــروة ال�سكان موؤق ًتا ،مما �سمح بزيادة م�ستويات
املواليد وانخفا�ض معدل وفيات االأطفال؛ ولكن على املدى
الطويل ،اأدت الزيادة يف عدد ال�سكان اإىل اإعادة اأرغفة اخلبز
اإىل م�ستواها االأويل ،مما اأدى اإىل بقاء الب�سر فقراء كما
كانوا .لذلك ،يف فرتة تعرف االآن با�سم »ع�سر مالتو�سي«،
اأي طوال التاريخ الب�سري حتى التقدم الدراماتيكي ،ظهر
التقدم التكنولوجي يف املقام االأول يف عدد اأكرب من ال�سكان
واأكرث كثافة ،ولكن لي�ض حت�س ًنا طويل االأجل يف م�ستويات
املعي�سة ويتزايد عدد ال�سكان ،ولكن يبقى م�ستوى املعي�سة
الب�سري .يعتقد مالتو�ض اأن م�سيدة الفقر هذه التي ميزت
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التاريخ الب�سري دائ ًما� ،ستبقى اإىل االأبــد ،لكن املفارقة اأن
االآلية التي و�سفها مل تعد موجودة يف الوقت الذي كتب فيه
كتابه .فال نعلم كيف ك�سر اجلن�ض الب�سري م�سيدة الفقر
واخلروج من ع�سر مالتو�سي.
على الرغم من االأهمية احلا�سمة التي يكت�سبونها لفهم
فجوات الرثوة احلديثة ،حتى وقت قريب ،مل يتم معاجلة
عملية التنمية يف الع�سر املالتو�سي ومل يتم اخلــروج من
م�سيدة الفقر املالتو�سية ب�سكل �سحيح .مت ف�سل العديد
مــن الـعـلـمــاء عــن عملية التنمية يف الع�سر احلــديــث ويف
الع�سر املالتو�سي ،ولكن مل يتم القيام مبحاوالت �سرورية
ل�سد الع�سور املختلفة من خالل اإطار فكري موحد يتتبع
تطور املجتمع الب�سري من املبكر اإىل احلا�سر.
على مدى العقدين املا�سيني ،طور اأوديد غالور ،اأحد موؤلفي
هذا الكتاب ،بالتعاون مع زمالئه الباحثني ،نظرية النمو
املوحد ،التي تعمل كاإطار موحد يلقي ال�سوء على جذور
م�ستويات املعي�سة الدرامية وخلق التفاوت اأو عدم امل�ساواة يف
ثروة االأمم .ت�سري النظرية املوحدة ،والعديد من الدرا�سات
التي تلت ذلك ،اإىل اأن ب�سمات املا�سي البعيد ُحتيط بنا من
كل جانب ،مما ُيوؤثر على م�سري االأمم وال�سعوب .ي�سمح
لـنــا حتليل اأمن ــاط الـتـطــور الـتــاريـخــي بتمييز التغيريات
التدريجية يف خ�سائ�ض ال�سكان الب�سريني ،والتي �ساهمت
يف االنتقال من الركود اإىل النمو وتقدم االإن�سان اإىل العامل
احلديث.
يتناول اجلزء االأول من الكتاب العوامل التي دفعت عملية
تنمية املجتمع الب�سري من حقبة من الركود اإىل فرتة من
االزدهار والنمو امل�ستمر يف م�ستوى املعي�سة .تليها العمليات
التي اأدت اإىل اإزالة اجلن�ض الب�سري من فخ الفقر الذي ظل
فيه الب�سر حما�سرين ملئات االآالف من ال�سنني ،وتعر�سوا
لعجالت امل�سرية التي دفعت عملية التنمية عــرب التاريخ
الب�سري ،و�سارعت وتــرية التقدم التكنولوجي ،ويف نهاية
العملية ،خلقوا احلوافز لتغيري �سلوكي مهم وغام�ض اإىل
حــد مــا مكن مــن ت�سعيد م�ستوى معي�سة ال�سخ�ض ،وهو
التغيري الــديــوغــرايف .بــداأ هــذا التغيري ،الــذي انعك�ض يف
االنخفا�ض احلــاد يف معدالت املواليد والوفيات يف معظم
الدول الغربية قرب نهاية القرن التا�سع ع�سر ويف البلدان
الـنــامـيــة خ ــالل ال ـقــرن الـعـ�ـســريــن ،و�ـسـمـحــت التح�سينات
التكنولوجية برفاهية ال�سكان.
اإ َّن حــل الـلـغــز االأول ،وف ــك رم ــوز اأ� ـس ـبــاب مـ�ـسـيــدة الفقر
املالتو�سي والتحول الديوغرايف� ،سيتيح لنا التعامل مع
الـلـغــز ال ـثــاين ،وه ــو لـغــز ال ـث ـغــرات .مــا هــو مـ�ـســدر فـجــوات
الــرثوة بني دول العامل؟ ملــاذا ات�سعت هذه الفجوات ب�سكل
كبري خالل املائتي �سنة املا�سية؟
يف املا�سي ،مت تقدمي تف�سري ب�سيط على ما يبدو لغمو�ض
ال ـت ـفــاوت يف ال ـب ـلــدان االأكـ ــرث ث ـ ــراءً ،حـيــث يـتــم ا�ـسـتـخــدام

نتابع التطور التكنولوجي والديغرايف للجن�ض الب�سري،
مــع الــرتكـيــز على الـعــديــد مــن املـعــامل الرئي�سية يف تاريخ
الب�سرية ،وظهور االإن�سان العاقل من اأفريقيا ،واالنتقال
اإىل الــزراعــة خــالل ال ـثــورة النيوليتية وعملية التح�سر
والثورة ال�سناعية ،اإىل الع�سر احلديث .من خالل القيام
بذلك ،ك�سف املوؤلفان النقاب عن القوى التي دفعت التقدم
التكنولوجي على مر الع�سور ،وفح�ض كيف تركت االآلية
التي و�سفها توما�ض مالتو�ض م�ستوى املعي�سة ملعظم الب�سر
على حافة الــوجــود طــوال معظم تــاريــخ الب�سرية ،واأو�ـســح
كيف جنــح اجلن�ض الب�سري يف نهاية املـطــاف يف ك�سر فخ
الفقر و�سو ًال اإىل م�ستوى املعي�سة العايل الــذي يتمتع به
العديد من �سكان العامل اليوم.
يف اجلــزء الثاين من الكتاب ،ناق�ض املوؤلفان اأ�سل فجوات
ال ــرثوة بــني ال ــدول واخل ـطــوات املعاك�سة مــن احلا�سر اإىل
املــا�ـســي ،واأل ـقــى نـظــرة عـلــى اأهـمـيــة اخلـ�ـســائـ�ــض الثقافية
واملوؤ�س�سية وغــريهــا يف خلق فـجــوات ال ــرثوة املــوجــودة بني
دول العامل ،ودرا�سة العوامل التاريخية التي اأدت اإىل تكوين
هذه اخل�سائ�ض يف بع�ض املناطق وغريها ،يف فرتات معينة
ولي�ض يف غريها.
يتطلب ك�سر االأمن ــاط املــركــزيــة يف رحـلــة االإنـ�ـســانـيــة منذ
تـطــويــر االإن ـ� ـســان الـعــاقــل رب ــط اأجـ ــزاء الـلـغــز مــن الـتــاريــخ
الب�سري ب�سورة واحدة .اأجزاء اللغز التي لدينا بالفعل هي
منو ال�سكان ،وانت�ساره يف كل ركن من اأركان العامل منذ رحيل
هومو �سابين�ض من اأفريقيا ،وت�سريع التطور التكنولوجي،
والركود الذي ال ُيكن ت�سوره للعي�ض طوال معظم تاريخ
الب�سرية ،وانهيار هذا الركود يف القرون االأخرية ،والتحول
الديوغرايف احلداثة وت�سكيل فجوات الرثوة ال�سخمة بني
دول العامل على مدى املائتي �سنة املا�سية؛ يف حني اأن اجلزء
املفقود وال�سروري من اإكمال اللغز ،هو االآلية اخلفية وراء
هــذه االجتــاهــات املعقدة والــرتو�ــض التي تــدور ببطء حتت
ال�سطح ودفعت التاريخ الب�سري ،حتى قادت اجلن�ض الب�سري
اإىل اخرتاق فخ الفقر� .ستتيح لنا ال�سورة الكاملة حل لغز
الفجوة و�سر الفجوات ومناق�سة ال�سيا�سات التي قد حت�سن
رفاهية �سعوب العامل.

تكنولوجيا اأكرث تقد ًما وي�ستفيدون من عمال اأكرث تعليماً
وم�ستويات اأعلى من راأ�ــض املــال املــادي (االآالت وامل�سانع).
لكن هذا التف�سري قد اأعاد الغمو�ض خطوة اإىل الوراء ،فما
هو م�سدر الفجوات يف التكنولوجيا والتعليم وراأ�ــض املال
املادي ،وما الذي ينع الدول الفا�سلة من اإغالقها وتقليل
فجوات الــرثوة؟ بالنظر اإىل العائد املرتفع على اال�ستثمار
يف البلدان املتدهورة ،من املرجح اأن تكون املوؤ�س�سات الدولية
�سعيدة بتمويل اال�ستثمارات يف البنية التحتية وامل�سانع
واملوؤ�س�سات التعليمية يف هــذه الـبـلــدان .قــد يتعاون حكام
البلدان الفقرية االأقــل ا�ستنارة ،الأن التنمية االقت�سادية
قد متكنهم من البقاء ال�سيا�سي وزيادة عائدات ال�سرائب.
ومع ذلك ،ففي كثري من البلدان الفقرية ،ال ت�سهم وترية
التنمية االقت�سادية يف تقلي�ض الفجوات التي تف�سلها عن
البلدان املتقدمة.
يف العقود االأخرية ،كان حتقيق «االنفجار الكبري» يف فجوات
الــرثوة هو الهروب من فخ مالتو�ض الــذي حدث يف بع�ض
بـلــدان الـعــامل منذ ح ــوايل قــرنــني مــن الــزمــان ،ويف بلدان
اأخــرى فقط يف العقود االأخــرية .اخل�سائ�ض احلديثة مثل
----------------------------------------------راأ�ض املال املادي ،وامل�ستوى التعليمي ،وامل�ستوى التكنولوجي
اسم الكتاب :رحلة اإلنسانية
لي�ست �ـســوى اأع ــرا� ــض للمتغريات اجلـغــرافـيــة والثقافية
واملوؤ�س�سية وغريها من املتغريات التي اأدت ببلدان خمتلفة
اسم المؤلف :أوري كاتز ،وأوديد غالور
اإىل م�سارات تاريخية خمتلفة و�ساهمت يف التاريخ املختلف
الناشر :كينيريت زمورا دفير
للت�سعيد على م�ستوى املعي�سة وات�ساع الفجوات .لذلك ،من
سنة النشر :مارس 2020
اأجل تتبع االأ�سباب النهائية لفجوات الرثوة ،من ال�سروري
اللغة :العبرية
الرتاجع منذ زمن طويل.
بداأ الكتاب رحلته عند نقطة بداية االإن�سانية نف�سها ،وتطور
عدد الصفحات320 :
االإنـ�ـســان العاقل (االإنـ�ـســان الــذكــي) يف �ـســرق اإفريقيا منذ
* أكاديمية مصرية
ح ــوايل � 300000سنة .يف اجل ــزء االأول مــن الـكـتــاب� ،سوف
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آخر اإلصدارات باللغة الفرنسية (سعيد بوكرامي)
الكتاب :حساب اللغات.

الكتاب :االقتصاد النافع في األوقات
الصعبة.

المؤلف :جاك دريدا.

المؤلف :إستر دوفلو وأبهيجيت ف.
بانيرجي/جائزة نوبل في االقتصاد.

الناشر :دار سوي ،فرنسا2020 ،م.
عدد الصفحات 108 :صفحات.

الناشر :دار سوي ،فرنسا2020 ،م.

«ح�ساب الكلمات» ..ن�ص ملغز وجديد متا ًما ،ي�شري

عدد الصفحات 544 :صفحة.
أكادمييتي املعروفتني
ي�شكل الكتاب احلديث لل
ْ
�إ�سرت دوفلو و�أبهيجيت ف .بانريجي -احلا�صلتني
على جائزة نوبل يف االقت�صاد عام � 2019-أهمية ق�صوى؛ لأنه ي�سعى �إىل «املحافظة
على الأمل من خالل احلديث عن الأخطاء ،وملاذا وقعت ،و�أي�ضا لنجعل الأم��ور ت�سري يف
االجتاه ال�صحيح» .كما تقول م�ؤلفتاه .وكذلك ملواجهة الالم�ساواة املتفجرة والكوارث
ال�سيا�سية والكوارث البيئية التي تهدد جميع اجلهات ،يبني هذا العمل �أن الأوان مل يفت
بعد� .إذا كانت خيارات ال�سيا�سة العامة قد �أو�صلتنا �إىل ما نحن عليه ،فال يوجد �شيء مينع
الآخرين من القيام بذلك وبالتايل ي�صبح العامل اليوم متتالية من الأزمات نتيجة �سل�سلة
من الأخطاء .تتعقب هذه ال�صفحات الأدلة الزائفة حول الق�ضايا جميعها والتي تعترب
إحلاحا :الهجرة والتجارة احلرة والنمو وعدم امل�ساواة وتغري املناخ .كما تظهر
الأكرث � ً
بالدليل القاطع �أين ومتى ف�شل االقت�صاديون ،الذي �أعماهم الأيديولوجيون .لكن الكتاب
ال يكتفي بقلب الأفكار امل�سبقة فقط ،بل �إنه ي�ستجيب لإحلاح الأوقات الع�صيبة من خالل
تقدمي جمموعة من البدائل لل�سيا�سات احلالية .ميكن لالقت�صاد اجليد �أن يفعل الكثري.
وبناء على التجارب والبيانات املوثوقة،
ا�ستنادًا �إىل �أحدث التطورات يف جمال الأبحاث،
ً
وبذلك ي�صبح رافعة لبناء عامل �أكرث عدالة و�إن�سانية� .إ�سرت دوفلو و�أبهيجيت ف .بانريجي
باحثتان م�شهورتان عاملي ًا ،و�أ�ستاذتان لالقت�صاد يف معهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا (معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا) .وقد تكللت جهودهما بجائزة نوبل يف االقت�صاد.

الكتاب :صناعة التراث المكتوب.

�إىل حماولة جاك دريدا الأوىل لكتابة كتاب يف
عمودين .كان قد �أعلن عن ن�شره يف �أر�شيف دو
فريفول ( ،)1973لكنه مل ين�شر �أب ��دً ا خالل
ح��ي��اة امل ��ؤل��ف ،وحل�سن احل��ظ ع�ثر على ن�سخة
مطبوعة من هذا امل�شروع غري املكتمل لدريدا بعد وفاته� .إن ن�شر هذا الن�ص الأ�صلي
بعد وفاته ي�سلط ال�ضوء على خمترب طباعي حقيقي ،قبل كتابة �أحد �أ�شهر ن�صو�صه،
غالز ( .)1974ميار�س ديريدا جر�أة يف الكتابة �إذ يقطع ال�صفحة �إىل الن�صف من �أجل
�إعادة التفكري يف العالقة بني الفل�سفة والكتابة .وليوا�صل التفكري يف علوم اللغة يف
القرن الثامن ع�شر الذي بد�أه عام  1967بكتابه عن الغراماتولوجيا ،يقدم دريدا هنا
قراءة يف جزء مزدوج من فن الكتابة عند كوندياك .ولكن بعك�س ما قام به يف غالز،
ي�ضع دريدا عموده الأول عن الفيل�سوف (هيجل) يف مواجهة مع م�ؤلف �أدبي ل(جينيه)
ريا تقليد ًيا ومنهج ًيا
يف العمود الثاين� .إذا كان العمود املوجود على الي�سار يقدم تف�س ً
�إىل حد ما لفن الكتابة ،ف�إن العمود املوجود على اليمني يتجول بال توقف ،م�ضاعفا
ا�سطراداته نحو فرويد واملفكرين الآخرين ،بح ًثا عن متعة الكتابة التي تنفلت عادة
من الفل�سفة .وبالتايل ،نتمكن من قراءة كوندياك يف عمودين ،ولكن � ً
أي�ضا يف «منطني»
كما ي�شري العنوان الفرعي .يعترب هذا العمل فريدا من نوعه �ضمن املجموعة الدريدية
�إذ يقدم واحدا من �أجمل التجارب يف الكتابة التفكيكية.

المؤلف :فابيان هينريو.

الناشر :منشورا  l’enssibليون ،فرنسا2020 ،م.

عدد الصفحات 307 :صفحات.

ُي�شكل الرتاث رهانا ثقافيا و�سيا�سيا مزدوجا ..يعترب يف بع�ض الأحيان تراثا ماديا ينتقل ب�شكل طبيعي من املا�ضي وتتم املحفاظة عليه ،و�أحيا ًنا
�أخرى كقاعدة من القيم امل�ستخدمة لبناء املجتمع ،على جميع امل�ستويات الإقليمية� .إن كل ما يتعلق بالرتاث يف الف�ضاء االجتماعي يتنوع مع
ا�ستثناء عن القاعدة ،يف �أ�شكاله ويف م�ضامينه .من خالل تو�سيع مفاهيم الثقافة واملمار�سة واالنتقال،
مرور الوقت ،ف�إن «الرتاث املكتوب» لي�س
ً
لهذا قام الباحثون والباحثات يف هذا الكتاب النوعي بدرا�سات يف جماالت ثقافية جديدة ،وبالتايل عملوا على �سندات وقوالب من الر�سوم
والأيقونات ذات قيمة تراثية .بالإ�ضافة �إىل ا�شتغالهم على كنوز املخطوطات و�أر�شيف امل�ؤلفني واملعامل الأثرية العظيمة الأخرى يف تاريخ
الطباعة ،كانت هناك �أ�شياء حتريرية �أ�سا�سية؛ مثل :درا�سة الكتابات الربوت�ستانتية ،وال�صحافية الإقليمية ،والأدبية ال�شعبية (على �سبيل
املثال :منوذج املكتبة الزرقاء)� ،أدب الأطفال �أو الكتب املدر�سية .وبذلك انتقلت درا�سة الرتاث من املعامل البارزة �إىل تراث مادي مل يكن يثري
االهتمام ويتم ّيز بقيمته الثقافية والأنرثبولوجية .ي�شكل الكتاب �أهمية ق�صوى لأنه جمع عددا من الأكادمييني و�أمناء املكتبات من �إيطاليا �إىل
بلجيكا ،ومن راينالند �إىل �آكيتاين ،و� ً
أي�ضا من بيت الكاتب القروي �إىل اللوحات الرقمية العاملية ،لتو�ضيح كيف ي�ؤدي العمل العلمي والتقني �إىل
الت�أكيد ،من خالل م�ضاعفة القراءات ،على �أهمية الطابع الرتاثي للأعمال واملجموعات وحتى املن�ش�آت التي مل تكن يف ال�سابق ت�صنف تراثا
ماديا و�صارت اليوم ت�شكل �أهمية ثقافية وح�ضارية بالغة.
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آخر اإلصدارات الفلسفية في اللغة اإلنجليزية (محمد الشيخ)
الكتاب :مولد الناموس “القانون”.

الكتاب :الفكر حين يتم تصويره
فيلما.

المؤلف :طانوس زارطالوديس.

المؤلف :روبير بوفورد بيبين.

الناشر :مطابع جامعة إدنبره،
2020م.

الناشر :مطابع جامعة شيكاغو،
2020م.

قدميا َع َّربت العرب معنى «القانون» عن اليونانية

م��ن ع��وائ��ق ممار�سة الفل�سفة بالعامل العربي

 Nomosبلفظ «النامو�س» .ويبدو �أن اللفظ

حتويلها �إىل نقا�ش جديل عقيم ال ي�ستند �إىل علم

كان متداوال لدى �أو�ساط الن�صارى العرب حتى

وال �إىل فن ،وذلك حد ت�صيريها وك�أنها طاحونة

قبل جميء الإ�سالم ،كما نقل يف حديث ورقة بن

تطحن قرونا .هذا بينما من عالمات حيوية القول الفل�سفي يف الغرب ا�ستناد الفال�سفة

نوفل �إىل خديجة مبنا�سبة �أول عالمات بعثة نبي

�إىل ثقافة ع�صرهم العلمية والفنية من �أجل التفل�سف بحي الفل�سفة .وال�شاهد على

الإ�سالم« :يا خديجة ،لقد جاء النامو�س الأكرب الذي كان ي�أتي مو�سى ،و�إنه لنبي هذه

الو�ضع املبتئ�س لبع�ض �أمناط اخلطاب الفل�سفي املجرت يف العامل العربي �أنه يكاد مبحث

الأمة» .ثم غلب لفظ «القانون» على «النامو�س» ،فكان �أن نُ�سي الن�سيان يف خمتلف لغات

عظيم من مباحث الفل�سفة ـ فل�سفة ال�سينما �أو فل�سفة الفيلم ـ يغيب عن هذا الفكر.

العامل احلية .لكن ،ها هو باحث �شاب جمتهد مهتم بفل�سفة احلق وبالنظرية ال�سيا�سية،

ويف هذا الكتاب ،ينربي فيل�سوف �أمريكي عرف بكتاباته حول هيجل وكانط ونيت�شه،

حما�ضر يف عدة جامعات بربيطانية ،يطل علينا بكتاب فريد بديع يذكرنا فيه مبيالد

وبانفتاحه ال�شديد على فل�سفة ال�سينما ،للحديث عن «الفكر الذي مت ت�صويره فيلميا».
�أجل ،مل ُتعمل ال�صورة ـ كما هي يف الغالب عندنا ـ لال�ستهالك ال�سلبي ولال�ستمتاع العابر

هذا املفهوم يف الفكر ال�سيا�سي والفل�سفي الإغريقي القدمي .هذا وي�ستق�صي �صاحب
الكتاب «ن�سابة» هذا املفهوم لدى قدماء فال�سفة و�شعراء وكتاب امل�سرح من الإغريق

ولالنت�شاء العر�ضي ،و�إمنا لتدعونا �إىل الفكر .وهذا ما يحاول هذا الكتاب �أن يربهن

(هومريو�س ،هزيود�س ،هرقليط�س� ،أ�سخيليو�س� ،سوفوكل�س ،يوربيد�س� ،أفالطون.)...

عليه من خالل حتليل مناذج �أفالم متنوعة ،وبهاج�س تطبيقي ـ يف �ضرب من «الفل�سفة

وينقل ن�صو�صا من املظان القدمية يف �أ�صولها ويف ترجمتها الإجنليزية ،مربزا كيف مت

التطبيقية» �أو «الفل�سفة املط َّبقة»� .إنه يدعونا �إىل �أخذ ال�سينما م�أخذ اجلد ،ال بح�سبانها

ا�ستخدام هذا املفهوم يف �سياقاته .وهو ال يكتفي بذلك ،بل ينتقل بنا �إىل الفكر املعا�صر

«فنا» فح�سب ،و�إمنا باعتبارها �أي�ضا «فكرا»؛ �أي �أنه يربز كيف توفر هذه الو�سيلة �شكال

و�إىل ا�ستخداماته املتجددة لهذا املفهوم عند بع�ض كبار فال�سفة ع�صرنا (�أجامبني،

فريدا للتفكري يف ما معنى �أن تكون �إن�سانا.

فوكو ،هايدجر� ،شميت ،دولوز� ،أك�سيلو�س )...ويبادر �إىل �إعادة فح�ص ت�أويالتهم لهذا
املفهوم يف عمل �أكادميي جاد.

الكتاب :مقاالت ماري شيفرد عن إدراك الكون الخارجي.
المؤلف :ماري شيفرد وأنطونيو لولوردو.
الناشر :أكسفورد تواريخ الفلسفة الجديدة2020 ،م.
كثري هو الظلم الذي �أنزله م�ؤرخو الفل�سفة باملر�أة؛ �إذ تكاد كتبهم يف تاريخ الفل�سفة تخلو من الإ�شارة �إىل فيل�سوفات ن�سوة .وحني يحدث له�ؤالء
امل�ؤرخني الذكوريني �أن ي�شريوا �إىل الن�ساء الفال�سفة ،فب�إملاعة ،وال يقفون هم �أبدا على الن�ساء الفيل�سوفات .وك�أن املر�أة عندهم خلقت لكي ال
تتفل�سف ،وك�أن الفل�سفة �أن�ش�أت لكي ال تهتم بها املر�أة .لكن العقود الأخرية �شهدت ،ال �سيما مع ظهور «الفل�سفة الن�سائية» ،على بداية �إجالء هذا
الظلم .وهكذا ،عالوة على ت�أنيث الفل�سفة يف زماننا بظهور ع�شرات الفيل�سوفات الغربيات الالئي �أنهني احتكار الرجال للقول الفل�سفي ،وذلك
حتى يف جماالت كانت رجولية خال�صة �ش�أن فل�سفة الريا�ضيات وفل�سفة املنطق ،فقد �صار هناك اهتمام كبري بالفيل�سوفات يف احل�ضارة الغربية من
عهد الإغريق �إىل الع�صر احلديث .لكننا يف العامل العربي ،ال نزال نعجز عن �أن نذكر ولو فيل�سوفة واحدة ذكرت يف الرتاث .وهذا الكتاب الذي
بني �أيدينا جمع بني احل�سنيني :نف�ض هو الغبار يف تاريخ الفل�سفة احلديثة عن فيل�سوفة ال نكاد ن�سمع عنها �شيئا يف العامل العربي هي الفيل�سوفة
الربيطالنية ماري �شيفرد ( ،)1777-1847و�أبرز م�ساهمتها يف حقل يكاد يكون حكرا على الرجال :فل�سفة املعرفة وامليتافيزيقا؛ وذلك بتجميع
بع�ض �أهم �أعمالها :مقالة يف الفل�سفة الأكادميية �أو ال�شكية؛ ف�ضال عن متفرق مقاالت �أخرى يف عدة مو�ضوعات (يف املعرفة ،يف احلوا�س ،يف
الربهان الريا�ضي ،يف املعجزات ،يف العلل النهائية ،يف عدم مادية الذهن ،يف تعالق النف�س والبدن ،يف الب�صريات.)...
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مجلة التفاهم

عنوان العدد :الفرد والجماعة ومشكالت االختالل العالمي
عبدالرحمن السالمي

آفــــاق

المحــاور
اإلنسان والكون واالستخالف في القرآن الكريم نحو رؤية إسالميّة متوازنة
عبد المالك أشهبون
الر َُّؤى اليونانيّة للعالم ومنزلة اإلنسان
عبد الرزاق بلعقروز
اإلتيقي والسياسي في الفلسفة اليونانيّة
معز مديوني
حالة األزمة في العالم المعاصر وإلى أين يتّجه العالم واإلنسان؟
فتحي المسكيني
اإلنسان والعالم :تصوّرات الفالسفة المعاصرين (مارتن هايدغر ،غونتر
أندرز ،بيتر سلوتردايك)  -محمد الشيخ

المؤتلف اإلنساني ونقد سياسات الهويّة
طارق متري
إسهام الهوت األديان في بناء المؤتلف اإلنساني
عز الدين عناية
المؤتلف اإلنساني :رؤية كونيّة
محمد الشيخ
القيمة والحق وتداوليّة المؤتلف اإلنساني
رضوان السيد

ّ
التأزم :دراسة نقديّة
نظر يّات التنمية وأسباب
عبد السالم نوير
إشكاليّات الدِّين والعلمانيّة والدولة المعاصرة في ضوء جديد
ٍ
رضوان السيد
ّ
والشعبويّة :جدل الهبوط والصعود في قيم االنتماء في
ما بين الهويّة
العالم المعاصر  -أحمد زايد
الدولة ُ -
األمّ ة؛ قضاياها وتحوّالتها المعاصرة
محمد نور الدين أفاية

دراســات
ٌ
إرث فركيٌّ في مجال
المعرفة والتُّراث العلمي في اإلسالم ما قبل الحديث:
التقاطع بين التعليم والدِّين  -سيباستيان غونتر
مسألة العدالة عند الفارابي وأبي الوليد بن رشد :دور النفس في القول
الفلسفي العدْ ل  -يوسف بن عدي

وجهات نظر
ُ
ٌ
واألسس  -محمد المنتار
نظرة في المقوِّمات
مقد اإلغاثة في اإلسالم:
العلمانيّة :مخاض التاريخ ورؤى الحاضر والمستقبل  -برّاق زكر يّا

النصوص المنشورة تعبر عن وجهات نظر كتابها وال تعكس بالضرورة رأي مجلة التفاهم أو الجهة التي تصدر عنها
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مجلة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاكس +968 24605799 :

البريد اإللكتروني tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net :

