هذه المجلة

لمـد
تصـدر مجلـة أواصـر الفصليـة كمحاولـة جـادة
ّ
الجسـور بيـن الثقافـات واألفـكار المختلفـة ،مـن خلال
نشـر دراسـات سياسـية وفكريـة وثقافيـة متنوعـة،
الملحـة.
تسـ ّلط الضـوء علـى القضايـا
ّ
تلتـزم المجلـة بخـط تحريـري يرحـب بتعـدد اآلراء
واألفـكار .وسـيجد القـارئ بيـن صفحاتهـا أفـكا ًرا ال
ّ
ً
اتفاقـا معهـا،
يمثـل نشـرها بالضـرورة دعايـة لهـا أو
ّ
ً
مسـلكا للتعـرف إليهـا ومناقشـتها؛
يمثـل
بقـدر مـا
ذلـك أن مـن بيـن غايـات المجلـة التخفيـف مـن طغيـان
والتحيـزات بأنواعهـا لمصلحـة
المذهبيـات الفكريـة
ّ
نفعـا وإثـراء
الفهـم والتفاهـم .إن تعـدد الـرؤى أكثـر
ً
للمعرفـة مـن حشـد اآلراء المتوافقـة ،ونحـن بحاجـة
دومـا إلـى اإلصغـاء إلـى صـوت مـن نختلـف معه حتى
ً
نـرى العالـم بـكل أطيافـه.
تهتـم المجلـة إلـى جانـب مـا سـبق بترجمـة مـا تـراه
مهما ألداء رسـالتها من المقاالت والبحوث ،وتشـمل
ًّ
حيـزًا للتعريـف بعـدد مـن اإلصـدارات ذات الصلـة.
ّ
منبعـا مـن منابع الفكر والثقافة
أملنـا أن تكـون المجلـة
ً
والتفاهـم ،وأن ُيسـهم مـا تنشـره مـن مقـاالت وآراء
ّ
يخـف فيـه لغـط
ولقـاءات فـي افتتـاح مجـال فكـري،
التحيـز ،لترتفـع نبـرة المطارحـة الجـادة واللقـاء الب ّنـاء.
ّ

اآلراء الواردة في هذه المجلة ال ُتعبِّ ر بالضرورة عن توجهات تتبناها مجلة أواصر

رئيس التحرير
محمد األحمري
مدير التحرير
سلمان بونعمان
هيئة التحرير
امـــحـــمــــد جــــبــــرون
عبد الواحد العلمي
ســيــديـنـا ســاداتـي
ريـــاض المـســيبلــي
إبراهـــيــم الدويـــري
عنوان المراسالت
Association Awaser (Liens) Chemin des Vignes 2bis
Postcode: 1209 - Geneva - Switzerland
الموقع اإللكتروني
www.awaser.ws
البريد اإللكتروني
info@awaser.ws
الرقم الدولي
ISSN 2504-4281

المحتويات
6

ظاهرة التطبيع ،لماذا؟
محمد األحمري
المقدمة
بعد المصالحة :مجلس التعاون من الحكام إلى الشعوب
المؤلف
محمد الحسيني

19

ملف العدد--- :
ملف العدد :جائحة كورونا
عنوان
ً
مدخل إلعادة تشكيل المجتمعات
الوباء بوصفه
مؤلف
محمد يحيى حسني

-30

الوباء والتغيير في حياة المجتمعات :وجهة نظر علم اجتماعية

45

عبد الرحيم الدقون
انتقام البنغول؟ محادثة مع فرانسوا موتو وفريديريك كيك

59

ترجمة :الحسن مصباح

أبحاث ودراسات
تحوالت التراث الثقافي في مدينة تونس من القرن  19إلى اليوم:
ّ
الفرد واالستعمار والدولة
محمد البشير رازقي

81

العدد التاسع
()2021
الفكر اإلصالحي الديني اليهودي في التاريخ األوروبي الحديث:
102

أنموذجا
اليهودية اإلصالحية
ً
أحمد البهنسي
الحداثة المستحيلة :إشكاالت التطور االجتماعي والسياسي
في العالم اإلسالمي ما بعد االستعماري

137

معتز ممدوح

ترجمات
153

الصداقة والتضامن
هانز غيورغ غادامير

مراجعات
اإلسالم ضد الغرب :شكيب أرسالن والدعوة إلى القومية اإلسالمية 169
القومية العربية في القرن العشرين :من النصر إلى اليأس

175

دين الليبرالية

181
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محمد األحمري

األمـر غير املعتـاد إذا كثـر وانتشر سـمي ظاهرة ،وهلـذا تم إطالق هـذا العنوان على قرارات

التطبيـع الرسيعـة املتتابعـة مـع "الكيـان الصهيـوين" كما كان العـرب يسـمونه يف مـايض العهـد
واألوان؛ زمـن إعلام العـرب قبل االستسلام.

قضية فلسـطني كانت تسـتعمل مبرر هيمنة وضغط وابتزاز للشـعوب ،وحرماهنـا من ثرواهتا

وحريتهـا بحجـة أن كل احلقـوق موقفـة وكل يشء مسـخر ملعركـة املصري كام كان ينـاور بعضهم،

وأنـه مشـغول عـن حتقيق احلقوق بقضيـة القضايا وهي معركـة حترير فلسـطني واألرايض العربية
ومبررا ملنـع احليـاة
املحتلـة ،ثـم تبين أهنـا حكايـة عبثيـة ووسـيلة اغتصـاب حلقـوق الشـعوب
ً

الكريمـة اآلمنـة للنـاس .واليـوم يقلبـون ظهـر املجـن عىل الشـعوب ويشـهرون هبا وقـد أصبح

تقليـد الشـعوب خلطاهبـم القديـم جريمـة اجلرائـم ،فاخلطـاب اجلديـد خطـاب استسلام ،ومن
رفـض االستسلام والعبوديـة للمحتـل فإنه اليـوم إرهايب.

تتابعـت التطبيعـات يف زمـن متقـارب جـدًّ ا عبر إعالنـات فهمت بأهنـا تتم بأمر من الشـاب

الصهيـوين كوشـنر ،مستشـار الرئيـس األمريكـي دونالد ترامـب .وما كان خيفـي دوره ،بل جياهر
بسـوق حكومات العـرب بعنف نحو التقرب مـن اإلرهاب الصهيـوين ،وأعد الضغوط
ويفتخـر َ

واإلكراهـات وروج للنتائـج واحتفـل مع املستسـلمني إلرادته وإرادة قومه ،ووعـد الباقني الذين
6
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تأخـر إعالهنـم عـن التطبيـع أن تطبيعهـم حسـب وصفـه "حتمـي" ،وحـدد أسماء من سـيلتحق

بالتطبيـع الـذي وصفـه باحلتمـي .وقد متـت التطبيعـات األخرية عىل النحـو التايل:

تطبيـع اإلمـارات أعلن عنه الرئيـس ترامب يف  13أغسـطس/آب 2020م ،وتم توقيع االتفاق

يف واشـنطن يـوم  15سـبتمرب /أيلـول  .2020وتطبيـع البحريـن أعلـن عنـه ترامـب اجلمعـة 11

سـبتمرب /أيلـول  .2020وتـم اإلعالن عـن تطبيع السـودان يف  23أكتوبر /ترشيـن األول .2020

وتطبيـع املغـرب أعلـن عنـه ترامـب يـوم  10ديسـمرب/كانون األول  ،2020ووقـع االتفاق يف 22

ديسـمرب .وكان قـد سـبقت الباقين منظمـة التحرير الفلسـطينية وتنازلت عن كوهنـا منظمة حترير
إىل جمـرد سـلطة جزئيـة تقـدم اخلدمات األمنيـة عىل بعض مناطق فلسـطني ،بعد حمادثات أوسـلو

 ،1991ثـم توقيـع التطبيـع عـام  ،1993وطبعـت األردن عـام  ،1993ومـن قبلهـم مجي ًعـا صالـح
السـادات رئيـس مرص آنذاك عـام .1978

لقـد كانـت فكـرة التطبيـع مـع العـدو الصهيـوين يصنفهـا العـرب خيانة وليسـت فقـط عي ًبا

خمرجـا من العروبة واإلنسـانية،
مسـتهجنًا ،بـل إن احلكومـات العربيـة كانـت تعد خيانـة التطبيع ً
وعـداء لقضيتهـا التـي كانـت تقـول إهنـا األوىل ،ومـن أجـل ذلـك قاطعـت اجلامعـة العربيـة
السـادات ،ونقلـت مقـر اجلامعـة مـن القاهـرة إىل تونس عـام  ،1979وعينـوا أمينًا عا ًّمـا للجامعة
العربيـة تونسـ ًّيا ً
بـدل مـن مصري .وكان قـد جـرى عـرف بـأن يكـون األمين العـام مـن دولـة

املقـر ،فنصبـوا الشـاذيل القليبـي التونسي .ودارت األيـام حتـى عـادت اجلامعـة ملرص بعـد قبول

احلـكام العـرب بموقـف مرص ،وتقارهبـا مع الصهاينـة ،والنت قنـوات الباقين ،وأصبح األمني
العـام اليـوم أمحـد أبـو الغيـط ،صديـق تسـيفي ليفني رئيسـة الـوزراء السـابقة ووزيـرة اخلارجية

الصهيونيـة ،وهـو مـن آخـر األحيـاء من فريق السـادات الذيـن فاوضـوا الصهاينـة ،فهل حالت
حكـرا على أصدقـاء تـل أبيب مـن العرب؟
األحـوال إىل أن أصبـح منصـب األمين العـام
ً

ملاذا موجة التطبيع؟
قـد حيلـو لبعضهـم أن ينصـح بعـدم اعتراض موجـة التطبيـع اجلارفـة ،فمـن يقـف يف وجـه

معارضا لوجـه املعارضة حني ال تكون جمديـة ،لكن هذا
العاصفـة سـوف يرونـه مـن احلمقـى ،أو
ً
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القـول عـدوان على العقل والقلـب والضمير والتاريخ ،إن مل يكـن عدوانًا عىل جنس اإلنسـان،

فـإن كان الضمير والعقـل واإلنسـانية تعترض على جرائـم هتلـر ،فـإن هـذه كلهـا تشـهد بـأن
اجلرائـم يف فلسـطني ال تقـل شـناعة ،فهتلـر يف زمنه والصهاينـة يف زمنهم كل منهام مـارس اإلبادة

اجلامعيـة ،مـع فـارق يف العـدد ال ينكـر ،ولكـن بعـد سـنني قليلة عـاد اليهـودي إىل أملانيـا مكر ًما
أرضـا أخـرى ودولـة أخـرى لـه فيهـا حـق املواطنـة ،وعلى دول العـامل أن متنحه
ونـال فلسـطني ً

تكفريا عـن جرائم
فيما زعمهـا أرضـه القديمـة اجلديـدة مـن املـال والرعاية ما يزيـد عن حاجتـه
ً

النازيين األملـان .لكـن الفلسـطيني الذي تعـرض إلبادة أخـرى مل يعد الجئـوه إىل أرضهم ،بل مل
يـزل الفلسـطيني مطـار ًدا ويقتـل يوم ًّيـا ،وتنترش حـول العامل أدبيـات نكران وجـوده ،ويصاحب

هجـره ،وهلذا
اجلرائـم اليوميـة عمـل هائـل لنسـيان حقوقـه ،وإرصار على الغفـران ملـن قتلـه أو ّ

فــ"إن التـزام الصمـت أو اختـاذ موقـف الالمبـاالة أو االنصيـاع للسـلطة الباغيـة كلها أمـور تنم

عـن انعـدام احلـس األخالقـي" .1لـذا فـإن القـول واجـب واالعتراض على التطبيـع واجـب
دينـي وأخالقـي وإنسـاين ،واحترام لدمـاء الشـهداء ،ووفـاء حلقائق املـايض واحلـارض وصناعة

للمسـتقبل .وعلينـا أن نتسـاءل ملـاذا وصـل حـكام العـرب إىل هـذه احلـال املستسـلمة البائسـة،
والتسـاؤل حيمـل اإلجابـة يف الوقت نفسـه.

()1
لسـبب مهـم أنـه بعـد انتصـار الثـورة املضـادة املواليـة للمحتلين واملعاديـة لسـكان العـامل

العـريب واإلسلامي أصبحـت مواقف الشـعوب ال هتـم أحدً ا ،فقد متـت هزيمتها بحـكام تابعني

للصهيونيـة ولقـوى غربيـة اسـتعامرية سـاب ًقا ،وهبـذا حلـت اهلزيمـة الداخليـة بالشـعوب التـي
كانـت ثائـرة ملصلحـة التابعين للخـارج ،ومتكنـت اجليـوش مـن هزيمة شـعبها نفسـه.
()2
دائما باخلنوع الشـديد ملـا تـراه اإلدارة األمريكية ،بـد ًءا من كالم
متيـز موقـف احلـكام العـرب ً

السـادات حين قـال إن األوراق (أوراق الضغـط أو احلـل يف املنطقـة) مئـة يف املئة يف يـد أمريكا.2

وهـذا مالحـظ عبر خمتلـف احلكومـات العربيـة ،مـع أن أمريـكا لـن تقدم هلـم ًّ
حل ملشـكالهتم
األساسـية كالتدهـور االقتصـادي والتفـكك االجتامعي والتخلـف احلضاري.3
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()3
حاجـة احلـكام العـرب الشـخصية إىل الثنـاء واالعرتاف الذي يـرون أن اللوبيـات الصهيونية

فقـط هـي يمكنهـا أن هتبهـم مكانـة دوليـة واحرتا ًما عامل ًّيا وسـمعة .وقـد كان هذا هاجسـهم منذ

زمـن عرفـات والسـادات إىل املعارصيـن اجلوعـى لالعتراف العاملـي والسـمعة يف اخلـارج بعـد

قديم
أن دمـروا احلريـة واحليـاة السياسـية واالجتامعيـة يف الداخـل .ومـن نماذج اجلـوع للشـهرة ً
أن عرفـات قضى ليلـة طويلـة مـن ليايل احلـوار يطلـب مـن اإلرسائيليني أن يسـمحوا لـه بوضع

صورتـه على طوابـع فلسـطينية .4وكان الصهاينة قد "أصيبـوا بصدمة كبرية جاءت مـن أن القيادة
الفلسـطينية كانـت مـن التخـاذل والالمسـؤولية والالأخالقيـة ،بحيـث أذعنـت هلـذه املواقف"

5

الصهيونيـة ،فكيـف بمـن دخـل يف موجـة التطبيـع املجاين التـي جرت هـذه األيام.
()4

حكـم البيـت األبيـض دونالـد ترامـب خلال األربـع سـنوات الفائتـة ،وهو حاكـم متطرف

يف عنرصيتـه ويف تبعيتـه ل ّلـويب الصهيـوين ،حتـى إن ابنتـه هتـودت ال باعتـدال بـل بتطـرف ،تب ًعا

لزوجهـا تلميـذ نتـن ياهـو وصديـق عائلتـه ،وجعلـت هـي وزوجهـا اجلنـاح الذي يسـكنونه يف
البيـت األبيـض يسـبت دين ًّيـا كل يوم سـبت ،مراعـاة للديانـة اليهوديـة ،وهذا التنسـك اليهودي
يتـم ألول مـرة يف تاريـخ مقـر احلاكـم األمريكي.6
()5
تفـردت إيـران واملقاومـة الفلسـطينية يف غزة باملقاومـة عمل ًّيا .وأصبح عىل مـن يريد أن يواجه

متهم بالـوالء إليران.
إيـران أن يظهـر العبوديـة التامـة لإلرهـاب الصهيـوين ،وإال فإنـه سـيكون ً

وبما أن إيـران حتتـل عواصـم عربيـة عديـدة فقـد أصبحـت كراهيتهـا وكراهيـة هنجهـا عربـون

مـودة تقـدم للغـرب ،وكأنـه ال جريمـة للصهاينـة قائمـة ،وأن اجلريمـة أصبحـت هـي معاداهتا،
واسـتطاعوا بذلـك إحلـاق كراهيـة املقاومة بكراهيـة إيران.
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()6
احلاجـة املعلوماتيـة؛ فقد طـور الصهاينة من تقنياهتم املعلوماتيـة ،وأصبحوا يبيعون املعلومات

للحـكام العـرب يف مـا يتعلق بالتجسـس عىل شـعوهبم ،أو جتسـس احلـكام العـرب بعضهم عىل

بعـض ،ممـا مكنهـم من هيمنـة معلوماتية عىل احلكام وشـعوهبم وأرسارهم وتواصلهـم ،ويبيعون
هـذه املعلومـات جلميـع األطـراف ،ممـا أذل اجلميع هلم ،وجعلهـم أتبا ًعا مطيعني ،ثـم تطور األمر

مـن االختراق لالتصاالت بني احلكام العـرب املتخاصمني غال ًبا إىل اختراق اتصاالت املعارضة

يف أي مـكان ،وشـعر وقتهـا احلـكام العرب أنه ال حـول وال قوة يف مواجهة التطـور املعلومايت إال
التبعية واالسـتجابة ،وبذلوا أموال الشـعوب ملالحقة معاريض اسـتبدادهم.
()7
كبيرا يف عـدد مـن امللفـات ،منهـا العسـكري واالقتصـادي
مثلـت حـرب اليمـن انقال ًبـا
ً

والسـيايس ،فبعـد أن رفـض أوباما إعطـاء التحديثات العسـكرية للتحالف ضـد احلوثيني كان ال

بـد ملـن ليسـت لديه القـدرة وال التقنية من اللجـوء إىل الصهاينـة ،فقدموا التحديثـات املعلوماتية
اجلويـة بمقابـل مـايل وتبعيـة سياسـية .وحتـت حجـة مواجهـة إيـران زاد النفـوذ الصهيـوين على

خصـوم إيـران ،واسـتطاعت تـل أبيـب فـرض التبعية على املتخلفين تقن ًّيـا وعسـكر ًّيا والتظاهر
حوهلـم إىل دعـاة تطبيـع ومروجـي تبعية.
بحاميتهـم ،ممـا ّ
()8

غيـاب املرشوعيـة عـن احلـكام العـرب واسـتغالل عـدم مرشوعيـة حكمهـم؛ إذ أصبحـت

مرشوعيـة احلكـم تعنـي التبعيـة التامـة لإلرهـاب الصهيـوين ،وجعلـوا موضوع اسـتقرار احلكم

ألي حاكـم مرتب ًطـا بمـدى طاعته وتبعيته هلم ،وهذا حدث يف السـودان كآخر النماذج ،فقد التزم

الصهاينـة يف واشـنطن باسـتقرار احلكـم للعسـكر إن هم انسـاقوا هلم ،ووعد اللـويب الصهيوين يف

حكومـة ترامـب بإزالـة احلظـر االقتصـادي على السـودان بعد دفـع فديـة ثالثمئة مليـون دوالر
لضحايـا تفجير السـفارة األمريكيـة يف كينيا عام  ،1998ووعدوا العسـكر بإبقائهم يف السـلطة إن
هـم انسـاقوا للتطبيـع والوالء هلم ضـد الشـعب وقناعاته.
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()9
اسـتغالل األزمـات واخلالفـات العربيـة عىل احلـدود ومناطق النفـوذ؛ وأوضـح األمثلة وعد

ثـم ربط ما
املغـرب باالعتراف بالصحـراء الغربيـة بأهنـا مغربيـة كجـزء من ثمـن التطبيـع ،ومن ّ

تـراه الشـعوب أو احلكومـات حقـا هلا باخلضـوع لإلرهاب الصهيـوين والتودد لـه ،ومنع مواجهة

موجها إلخوة الشـعب وعمقـه وذويه.
طغيانـه يف أي مـكان ،حتـى ولـو كان إرهابـه
ً
()10

مواجهـة التوجهـات اإلسلامية؛ فقـد أصبح عربـون العبوديـة للتوجهـات الصهيونية إثبات

البعـد عـن اإلسلام وأهلـه .وقـد اسـتطاع الغـرب االسـتعامري ومراكـز النفـوذ أن يصنـع مـن

اإلسلام إرها ًبـا ورع ًبـا عامل ًّيـا ،وأصبـح اإلسلام هتمـة وجريمة ،ومراعـاة قيمـه ورشائعه يف أي

موقـف أو تعاطـف على أساسـه مـن ملحقـات اإلرهـاب ،ذلـك أن القوى اإلسلامية ،بما متثله

مـن روح األمـة ،أصبـح مـن املطلـوب قمعهـا وهدمهـا وإزالتهـا ،فقد حصل تشـويه وتشـويش

على اجلميـع ،وفسـدت املصطلحـات ،وأصبـح اإلسلام
تعييرا ألهلـه ،7مما أنشـأ خ ًّطـا مندف ًعا
ً

لصفـوف العـدو يواليـه وينتقم ويواجه اإلسلام بكل وسـيلة ،ويسـخر السياسـة العامليـة حلربه.
()11
وجـود املقاومـة الفلسـطينية ،خاصـة يف غـزة ،إسلامية؛ فـكان ال بـد مـن االحتيـال بتجنيـد

اخلـارج العـريب ضدهـا وحصارهـا وااللتفـاف عليهـا وتشـوهيها ،ولكوهنـا عقائدية فلـم يبق هلا

شـعوب تسـاند عقيدهتـا وهنجها ،وال أمـة تتعاطف عمل ًّيا معهـا إال بقلوب أسيرة خائفة ،ممنوعة

مـن أي نـوع مـن الدعـم املـادي ،بـل حتـى املعنوي الـذي أصبـح خمي ًفا ،فلـم تعد حتى املسـاجد

جتـرؤ على الدعـوة إىل املقهوريـن املأسـورين املحارصيـن فيهـا ،وأصبـح الثنـاء على املقاومـة
جريمـة ،ونفـذت حكومـات عربيـة تابعـة سياسـ ًّيا لإلرهـاب الصهيـوين محالت اعتقـال وحتقق

مـع املتربعين الذيـن مجعـوا أو أرسـلوا مسـاعدات من أي نـوع لفلسـطني ،بل تعرضوا للسـجن
ومصـادرة املـال بتهمـة دعـم اإلرهاب ،بناء على تكليف هلـذه احلكومات من حكومـة االحتالل

الصهيـوين ،بـل كان املعتقلـون حيقـق معهم حسـب مذكرات اهتـام ونصوص مرتمجة مرسـلة من
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الصهاينـة ،وكان املعتقلـون جيـدون األسماء تقـرأ عليهـم مرتمجـة عـن لغة أخـرى ،تفتقـد للعني
والصـاد والضـاد والظـاء ً
مثل.

()12
وقعـت املقاومـة يف أخطـاء أرضت بسـمعتها ،وأحيانًا أثارت غضب الشـعوب املسـلمة ،مثل

الثنـاء على إيـران أو الرتحـم على سـليامين الـذي قتلـه األمريـكان قـرب مطـار بغـداد ،فالعرب

مهندسـا للحرب عىل الشـعب السـوري ،ويرونـه حاكم العراق والشـام [لبنان وسـورية]
يرونـه
ً
وكـذا حاكـم اليمـن غير املعلـن عبر احلوثيين ،فلـم يقبـل املجتمـع العـريب واإلسلامي هـذا

املوقـف وذاك الثنـاء .صحيـح أن إيران سـاعدت املقاومة الفلسـطينية ،ولكن الثمـن الذي يدفعه
الفلسـطينيون أصبـح أغلى مما حيصلـون عليه.

()13
عـدم وجـود استراتيجية وطنيـة وال عربيـة وال إسلامية يف أغلب البلـدان العربيـة إال محاية

الـذات احلاكمـة واسـتمرارها وبقـاء تدفق املال وإخضاع الشـعب ،ممـا حول احلكومـات العربية

إىل حـال أشـبه بالسـلطة الفلسـطينية ،خاصـة زمـن حممـود عبـاس ،دورهـا هـو التنسـيق األمني
خلدمـة املحتـل ،ويدفـع الصهاينـة بعـض املـال جلنـود فلسـطينيني يقومـون بتأمين اإلرهـاب

الصهيـوين إلخضـاع الشـعب وقهـر املقاومة الفلسـطينية ،مـع حرمان كامل للشـعب من احلقوق
ً
فبـدل مـن أن يعمـل العـرب
وحرمـان احلكومـة مـن النفـوذ إال وظيفـة تأمين عـدو الشـعب.

على ختليـص الفلسـطينيني مـن التنسـيق األمنـي أصبـح هـذا العمل وظيفـة عممت على احلكام

التابعين وحكوماهتم.

()14
يطيـب للشـعوب واألحـزاب واجلامعـات أن حتتج على كل من ط ّبـع ،ويلومون اإلسلاميني

الذيـن يف احلكومـات كيـف قبلـوا باملشـاركة يف التطبيـع بينام أسـاس تكوينهم الفكـري وثقافتهم

مليئـة بالعمـل ضـد هـذه االهنيـارات والتوجهـات التـي هـي غايـة اهلزيمـة والتبعيـة ،وكيف ال

ضجيجا .وملـا جاءت حلظـة االختبار
يصمـدون ويقرنـون العمـل بالقـول الذي ملأوا به الدنيـا
ً
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احلقيقـي فـإذا هـم مبررون للتطبيـع كغريهـم ،حتـى حين يكونـون يف أقصى األرض وال خطر

مبـارش يمـس بالدهـم .أمـا الذيـن يصمـدون مـن اإلسلاميني أو يرصحـون بذلـك فإمـا أنـه ال

مشـاركة هلـم يف احلكـم ،فهـم يف املعارضة ويعارضـون دون قيمة فعلية ملوقفهـم ،رغم أن املوقف
النظـري ولـو بقـي نظر ًّيـا فإنـه مشـكور وفيـه حمافظة على القلـوب والعقـول من االختراق ،أما

الذيـن يف احلكـم ورفضـوا التطبيـع يف تونـس ،فهـل كان هـذا املوقـف هـو القناعـة الفعليـة كما
نراهـا ،أم خو ًفـا مـن الشـعب الـذي سيسـقطهم لو فعلـوا؟ أم ألهنـم بموقفهم هذا جيدون سـندً ا

مـن أحزاب أخـرى كاليسـار بمختلـف واجهاته؟

يعلـم اجلميـع أن هـذه احلكومـات فاقـدة ملرشوعيـة القـرار الوطنـي والشـعبي ،وهـي ختضع

لضغـوط اخلـارج وال تعطـي أي اعتبـار للداخـل إال مـكاء وتصديـة ،وقراراهتـا يف التطبيـع مل متر
بتصويـت عـام ال مـع وال ضـد ،وال تعرف مواقف اسـتقاللية حقيقـة حتى نلومها عليهـا ،فالعلة

يف القلـب وليسـت يف كالم اللسـان ،العلـة تكوينيـة وليسـت سياسـية عارضـة من هـذا النوع أو
ذاك ،فقـد قامـت هـذه الكيانـات على مرشوعيـة مـن اخلارج منحهـا من أقامهـا ويدبـر مواقفها،

وسـيبقى هـذا هـو احلـال حت يـأيت يوم يكون ألهـل هذه البلـدان دور يف تقرير مصريهم ورسـم

سياسـات أوطاهنـم ،كام تفعل الشـعوب التـي غلبتهم واسـتتبعتهم.

طريق االستقالل
رفـع الذيـن أرغمـوا العرب عىل االستسلام شـعار "السلام اإلبراهيمي" .وقبـل ذلك كانت

حمـاوالت الرئيـس األمريكـي كارتر يف أواخر السـبعينيات متلفعة بتدينه املسـيحي ،وسـمى كتابه
الـذي رسد فيه قصة استسلام السـادات لليهود ورشح فيه دوره فيام سماه السلام بـأن ذلك الدم
"دم إبراهيـم" ،8وأنـه هـو من وفر عىل أبنـاء إبراهيم "العـرب واليهود" االحرتاب وصـان الدماء.

ثـم جـاء زمـن رمز دينـي آخر أطلق عىل االستسلام والتطبيـع املعارص لق ًبـا دين ًّيـا إبراهيم ًّيا آخر،

أيضا .طريـف أن يتعامل
وهـو يشير بوضـوح إىل أن اليهـود هلم حـق األرض ،فهم أبنـاء إبراهيم ً
الغـرب الصليبـي والغـزو اليهـودي بالرمـوز الدينيـة العميقـة البعيـدة وجيرمون اإلسلام ،أو ما

يطلقـون عليـه "اإلسلام السـيايس" ويرونه أحـق باملحاربة وجينـدون أتباعهم حلربه ،ثم يلبسـون
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وطقوسـا دينيـة ،لذا فإن الديـن الذي يلعبون بـه وحيرفونه جيـب أن يكون عونًا
رمـوزا
ويل ّبسـون
ً
ً

عىل التحـرر من الغـزاة واملحتلني.

الظاهرة أساسـها مشـكلة تبعية وضعف ،فليسـت مشـكلة يسيرة يمكن جتاوزها بسهولة ،كام

أن قيـود التبعيـة التطبيعيـة حتمـل اسـتخذاء تا ًّمـا والتزا ًمـا بقيود فـوق طاقة احلكومـات اخلالص

منهـا ،ملـا هلـا مـن ملحقات رسيـة والتزامـات دوليـة ،جتعـل احلكومات حارسـة أمـن لإلرهاب

الصهيـوين ،وتفقدهـا السـيادة واملسـؤولية وحتـرم عليهـا العمـل ضد مظـامل الصهاينـة ،وتصنف
خصـوم اإلرهـاب الصهيـوين باإلرهاب ،وحتـرم عىل الفلسـطينيني حق املقاومة وهـم من دمرت
بالدهـم وصـودرت أراضيهـم ويتعرضـون للقتـل والسـجن والتهجير يوم ًّيـا ،ثـم جيعلـون من
احلـكام العـرب محـاة إلرهاهبم وأتبا ًعـا طيعني.

كتـب حممود حممد شـاكر قبل نحو سـبعني عا ًما هـذا القول" :إن احليــــاة ال تعاش باألوهام،

وإنما يعيشـها مـن أراد أن يعيـش بـاإلرادة الصادقـة ،وبالرأي الرصيـح ،وباهلدف البين ،وباحلق

الـذي ال يتجـزأ ،وباملشـقة التـي توهـن البـدن وتسـتهلك القـوى .فـإذا أردنا احليـاة فإنما حياتنا

أن نعـرف العـار الـذي ألبسـنا ذلـة االسـتعامر ،فلا ننام حتـى ننفض عنا الـذل ،فإعلان العداوة
لعدونـا الواحـد ،الـذي يتسـمى بأسماء كثيرة يف هـذه األقاليـم املرتاحبـة مـن ختـوم الصين إىل
حدود املغـرب األقىص".9

ذلـك كان رأي كاتـب حـر ،عـاش احلـزن بعد قوله هذا مخسين عا ًمـا ،وذاق مثل غيره مرارة

فقـدان املزيـد من األرض عام  1967ثم سـقوط العرض عام  ،1977ومل تزل خطابات االسـتقالل

ونـداءات التحـرر تتصاعـد مـن أحـرار كانوا لسـان أمتنا ذات يـوم واآلن هم يف عداد املشـبوهني
واملتطرفين واخلارجين على السـياق ألن االسـتعامر بلـغ مـداه يف كل يشء ،فكل نقد للمسـتعمر

متشـائم مـن هـذا فـإن لـكل هزيمـة هنايـة
خيانـة ،وكل اعتراض على إرهابـه إرهـاب ،ولسـت
ً

ولـكل تطـرف رد مثلـه ،ولـكل تراجـع عـودة ،ولـكل فكـرة هزمـت انتقام ،طـال هبـا الزمان أو

قصر ،مـا بقيـت هذه األمـة بقرآهنـا حية تنطـق لغته.

وإذا كان االسـتبداد وإهنـاك الشـعوب ومطـاردة مصاحلهـا وإقصاؤهـا عن قراراهتـا املصريية

ممـا ولـد ضعف احلـكام أمام اخلارج واسـتقواءهم بـه ضد الشـعوب ،وتأمني اخلارج لسـلطتهم،
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وكانـت التبعيـة التامـة هـي التي محلـت احلكام العـرب عىل االسـتخذاء واهلوان والسـقوط ،فإن

هـذه أمـة تتعـرض للتمـزق واهلوان مـن وقت آلخـر ،ولكنهـا تعلم أهنـا قادمة وموحـدة ورافعة

عـن هامتهـا مـرة أخـرى ،ومؤهلات القدرة هـذا الزمـان أعظم من مـايض األزمان.

خالصة
للتطبيـع أرضار وخماطـر ظهـر كثير منها ،وبعضهـا قادم ،من أمههـا جتنيد احلكومـات العربية

حلاميـة اإلرهـاب الصهيـوين ،ومطـاردة الفلسـطينيني املطالبين بأي حـق ،أو برفع الظلـم ،وذلك
مـا أشـار إليـه شارنسـكي وزيـر التجـارة والصناعـة اإلرسائيلي األسـبق ً
قائلا" :إن مهنـديس
أوسـلو جنـدوا يـارس عرفـات كوكيـل إلرسائيـل يف احلـرب ضـد اإلرهـاب ،ليـس فقـط ليقوم

باملهمـة نيابـة عنـا ،حسـب ذلـك التربير واملنطـق ،وإنام ألن بوسـعه القيـام باملهمة أفضـل منا".10
واستشـهد شارنسـكي على لسـان رابين بـأن عرفـات ليـس مقيـدً ا بمحكمـة عليـا وال تنظيامت

حقـوق إنسـان وال بمعارضـة الليرباليني ...وكان هدفهم من عرفات "قيام السـلطة بنسـف البنية
التحتية للمقاومة وشـل أي عنارص ومرافق وبؤر إلحيائها" .11وبام أن السـلطة فشـلت يف نسـف

املقاومـة يف غـزة ،ووجـدت املقاومـة وسـائل وحـدو ًدا ومغـارات هتـرب منها السلاح من حتت

األرض ومـن البحـر ،فقـد أصبحـت املهمـة عىل املحتـل اليوم أسـهل بإجبار احلـكام العرب عىل

خدمـة اإلرهـاب املحتـل ،وحصـار املقاومة وتدمير أي منفـذ أو متضامن أو مؤيد للفلسـطينيني

ضحايـا الصهيونية.

اهلجـوم الكاسـح عىل اإلسلام وتسـفيهه وتسـفيه مفاهيمـه وقضايـاه وأحكامـه ،وذلك كان

رئيسـا لـوزراء الصهيونية ،مع رشيكه
مـن السلاح الذي سـله اإلرهـايب العاملي بيجن ،الذي كان ً
الرئيـس أنـور السـادات ،رش ًطا لبقاء استسلام مرص هلـم ،فجمع السـادات آالف العلامء والدعاة
واملصلحين واألحـرار ،وبعضهـم كان من اليسـار والوطنيني ،يف السـجون القـذرة املهينة ليتمتع

بالعبوديـة ملـن كان حياربـه ،فق َلـب االنتصار استسلا ًما وهوانًا وتبعيـة دائمة .واملوقـف اليوم هو
نفسـه ،لكنهـا اليـوم حـرب شـاملة عىل اإلسلام يف كل مـكان ،وال يعلمـون أهنم يوقـدون نريان
االنتقـام مـن املستسـلمني .والـذي نتمنـاه أن حتافـظ هـذه الشـعوب عىل نفسـها من فتـن متزقها،
وأن متيـز عدوهـا مـن صديقهـا ،وال تسـتلم لعنـف جـارف حيث اإلرهـاب الصهيوين الشـعوب
15
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إليقـاده ليتمكـن بالفتـن الداخليـة من إطفـاء نار األمة وكبـح محيتها وتدمري بقية قواهـا .وإذا كان
استسلام السـادات سـبب قتله وانتشـار العنف زمنًا ،فال نسـتبعد أن االسـتعباد اجلامعي للحكام

وإدخاهلـم حظيرة "اإلرهـايب" خانعين مستسـلمني قد يسـبب مـا يريـد أن يظهر .وقـد جرب أن

هـدم الشـعوب باالحتراب هـو خير ما خيطـط له ،كام اسـتفاد العـدو من بقاء بشـار ومـن تعايل

الفتـن يف العـراق ،وقـام التابعـون املستسـلمون بتنفيـذ مـا قـام بـه السـادات ،وملأوا السـجون

باملعارضين ،ونفـذوا قـرارات الصهاينـة مرة أخرى بـكل حرفية.

وهلـذا االستسلام الواسـع وجـه اقتصـادي مرعـب ،فاليهـودي اجلشـع ،الـذي كتـب عنـه

شكسـبري مرسحيـة تاجـر البندقيـة ،مل ينـس ثقافتـه وال دوره ،وليس هذا منـا عداء عرق ًّيـا ولكنها

تتكـرر ،فلامذا رسقـة الفنـادق يف ديب ،بل والسـخريات الصهيونية منهم أنفسـهم
تربيـة سـيئة هلـم
ّ

مـن قومهم املتسترين بالسـياحة وهم يامرسـون رسقة كل مـا يمكنهم من الفنادق ،حتى اسـتعان
موظفـو فنـادق ديب بالرشطـة وفتحـت حقائـب النـزالء اليهود وأخرجـت منها ممتلـكات الفندق

التـي رسقوهـا ،وأحيانًـا سـلموها ملـا عرفـوا أن مصريهـم السـجون ،12ويتحـدث إعالمهم عن
دور يف نشر التدمير األخالقـي عرب ديب.

امتـص الكيـان الصهيـوين ميـاه فلسـطني وزرع هبـا األرض وأنشـأ احلقول وطـور الزراعة يف

األرايض الفلسـطينية ،ومل يبـق األمـر عنـد هـذا ،بـل هو اليـوم حيتل جيـوب العرب وأسـواقهم.

واألفظـع مـن ذلـك أنـه كلفهـم بإعـادة بناء سـكة حديـد احلجـاز ،لتحويل بلاد العرب أسـوا ًقا

لـه ،وماهلـا جتـارة لـه ،وبنوكـه مأوى ثـروة العـرب اخلائفني مـن نقمة شـعوهبم ،وحتويـل رجاهلا

ً
عمال ،وجيعـل مـن حكامها خد ًمـا برتبـة حاكم.13

اليقني أن فلسـطني سـوف تسـاهم يف حتريرنـا من اخلنوع للمسـتغلني ،وحترير قلوبنـا وعقولنا

بوجـود نماذج تقـاوم ولـو كانـت جمموعات صغيرة وحمـارصة .فحريـة املقاومة ،مهما تكن هذه
املقاومـة ،أقـوى مـن حيـاة مئـات املاليين املشـلولني ،فهـي التـي تقـدح احليـاة يف الضامئـر امليتة
اخلائفـة ،ولـن يقـاوم التطبيـع إال بإبقـاء شـعلة ولـو خافتـة ملقاومـة إرهـاب املحتـل ،وبقـاء كل

النصـوص والتاريـخ واألخبـار والوثائـق وسـجالت فظائـع املحتـل وإرهابه حية مشـهودة عىل
مـدار الوقـت ،وبقـاء كل صنـوف األدب والفكـر والتاريخ املقـاوم كلها تغري وحتـث عىل عودة
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الوطـن إىل أهلـه؛ ألن جريمـة اجلرائـم هـي خفـوت جـذوة املقاومـة ،ونسـيان جرائـم املحتـل،

وحـرف الشـعوب عـن غاياهتـا ،واسـتهالكها يف معـارك جانبيـة .إن احلفـاظ على الشـعارات
واملؤمتـرات واإلعلام والديـن سـوف يبقـي النـاس مرتبطين بأرضهـم وتارخيهم.

ثـم إن الصهاينـة الذيـن كانـت إيـران وتركيـا مرت ًعـا لعالقاهتم وجتارهتـم منذ تأسـيس كياهنم

إىل الثـورة اإليرانيـة ،ثـم مـا تعانيـه عالقاهتـم اليـوم مـع تركيـا بسـبب موقـف احلـزب احلاكـم،

دائما يف منطقـة ترفض فسـادهم وعنرصيتهم
أليـس هـذا
مـؤرشا عىل الشـقاء واملسـتقبل املرعب ً
ً
وإرهاهبـم؟ كان العـرب هـم األعـداء واألطـراف هـم األصدقـاء ،واليـوم يقلبون هـذه املعادلة،

ولكـن السياسـة يف منطقتنـا كتابـة على الرمـال بلا ضامن مـن أي نوع.

دعونـا نتخيـل أن هـذا القبـول الواسـع بالصهيونية سـيدة على حكومات العـرب ،أليس هذا

ينهـي اخللاف اخلارجـي مـع العـرب خاصـة املقاومين ،فيوقع اليهـود فيام حيـذرون منـه من أن

هنايـة الصراع مـع العرب هـي بداية الصراع والتدمري الداخلي ،ونتأمل عدم قدرهتم عىل حسـم
االنتخابـات منـذ عامين ويزيد؟ ثم إذا غرق اليهـود يف بحر حكومات العرب املضطربة الفاسـدة

سياسـ ًّيا واقتصاد ًّيـا ،ألـن يفسـدهم هذا اجلـو فيرتكون البنـى الديمقراطيـة واإلنسـانية واملحاكم

املسـتقلة اخلاصـة هبـم ،وخيـرج منهـم دكتاتوريون فاسـدون يقضون على متيزهم املوجـود اآلن؟

هـذا تسـاؤل ال يعـود بالنقض على يشء مما سـبق أعاله.

وقـد بلغـوا اليـوم مـن القـوة والنفـوذ أن أصبحـت احلكومـات العربيـة جمـرد تابعـة مطيعـة،

وأصبحـت تـل أبيـب عاصمة القـرار للحكومات العربية ،ومل تزل بحاجة إىل سـنني السـتقرارها

عاصمـة القـرار حلـكام العـرب قبـل أن تتهاوى مـن داخلها أو مـن خارجها بقوة قـوى إقليمية،
كإيـران وتركيـا ،أو بحيـاة تنبعث من اجلسـد العريب املشـلول اآلن باملفسـدين.
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بعد المصالحة :مجلس التعاون من
الحكام إلى الشعوب
محمد الحسيني

يشير تأسـيس "جملـس التعـاون لـدول اخلليـج" إىل أكثـر من روايـة ،أوالهـا الرواية الشـائعة

بأنـه تـم تأسيسـه بنـاء على رغبة خليجيـة ،وأن أمري الكويت أشـار بذلـك ،وكان الشـيخ زايد بن

هنيـان أول املسـتجيبني .وهنـاك قـول للسـلطان قابـوس يسرده على ضيوفـه بأنه سـبق أن اقرتح
إنشـاء املجلـس على حـكام اخلليج ،وليكون أشـمل مـن كونه منظومـة دفاعية .وبحسـب روايته

فإنـه عـرض الفكـرة عليهـم فلـم يسـتجيبوا إال بعـد عـام حين طلبـت منهـم بريطانيـا تأسيسـه
فأسسـوه .1الروايـة األخـرى تشير إىل املوقـف الغـريب ،وأن أمريـكا وبريطانيـا خافتا على النفط

والنفـوذ يف اخلليـج مـن ثـورة إيـران ،فأشـارتا على حـكام اخلليـج بنمط مـن الرابطة العسـكرية

والسياسـية بين حكوماهتـم ليقفـوا ضد املـد الثوري اإليـراين ،فأعلن عن تأسـيس املجلس يف أبو

ظبـي يـوم  21رجـب  1401هــ املوافـق  25مايو من عـام  ،1981وكان ذلك بسـبب حرب اخلليج
األوىل بين العـراق وإيـران .2وقبـل الذهـاب يف تفصيـل تاريـخ جملـس التعاون وحاله ،نشير إىل

دراسـة الدكتـور يوسـف خليفـة اليوسـف :جملـس التعـاون اخلليجـي يف مثلـث الوراثـة والنفـط

والقـوى األجنبيـة ،3التـي تعـدّ مـن أهم الدراسـات التي صـدرت شـارحة حال هـذا املجلس.

فالراجـح أن إنشـاء املجلـس كان بإرادة خارجيـة ،وكانت حكومات اخلليـج مرحبة بالفكرة،

أمـا الشـعوب فما كانـت حتتاج إال لتأكيـد هذا الرتابط العميـق املوجود عىل األرض ،بعد أن أنشـأ
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ً
وتواصل عائل ًّيـا ممتدًّ ا عرب
االسـتعامر الربيطـاين حكومـات حملية مزقـت بحدودها جمتم ًعا واحـدً ا
القرون.

كانـت اإلدارات املحليـة التـي قامـت على إرث تارخيـي أو بتأسـيس بريطـاين تفهـم وتـدرك

مـدى التواصـل هلـذا املجتمـع الواحـد ،خاصـة املناطـق املمتـدة على السـيف السـاحيل الغـريب
للخليـج ،وكان غالـب مشـاخيه يرتفعـون عـن إثـارة الفتن بين سـكانه ،أو يدركون هـذه احلقائق

فتتغلـب أوارص القربـى على نزعـات االنتقـام ورغبـات التنـازع ،فيختلفون ولكنهـم يتصاحلون

ً
عاجلا ،أو يصالـح بينهـم املسـتعمر الربيطـاين على مـدى يزيـد عن قـرن مـن الزمان.

يبلـغ عـدد سـكان جملس التعـاون اخلليجي مـا يزيد عن مخسين مليونًا ،منهم نحـو  28مليون

مواطنـون ،بإنتـاج حملي يقدر بــ  1.638تريليـون دوالر ،ومعـدل دخل يزيد عـن  34.000دوالر
للفرد ،بحسـب إحصـاء موقع املجلس عـام .20184

قـام املجلـس على أسـاس اجلغرافيـا اجلامعـة ،بالرغـم مـن أنـه كانـت تثـور مـن آن آلخـر

بعـض اخلالفـات التـي هـزت جملـس التعـاون عدة مـرات ،أبرزهـا اخللاف القطـري البحريني
على جزيـرة حـوار ،وحكمـت املحكمـة الدوليـة هبا للبحريـن عـام 2001؛ واخلالف الـذي كان

يثـور مـن وقـت آلخـر بين اإلمـارات وعمان ،واهتـام عمان لإلمـارات بالرتتيب النقلاب عىل
السـلطان قابـوس بـن سـعيد عـام 5 2011؛ وحادثـة اخلفوس بني السـعودية وقطر يف  30سـبتمرب

 1992والتـي انتهـت بقتـل ضابط سـعودي وجنديين قطريني ،ثـم تصاحلوا ،وانتهـت اخلالفات

لتعـود مـرة أخـرى بعـد اسـتغالل عدد مـن احلكومات لتنحية الشـيخ محد بـن خليفـة لوالده بأن
حاولـت عـدد مـن حكومـات اخلليج االنقلاب عىل الشـيخ محد يف قطـر إلعـادة األب للحكم،

عـام 1996م ،وكانـت تلـك املحاولـة االنقالبية كبيرة ،وكاد اهلجوم ينفذ ضد قطر لـوال إرادة اهلل
ثـم تسرب خبره يف اللحظـات األخرية.

بقـي هـذا املجلـس يقـوم ويطيـح من وقـت آلخر ولكـن مل جيرؤ أحـد عىل هدمـه إال بعد نرش

خبر ملفـق نسـب إىل أمير قطـر على موقـع وكالـة األنبـاء القطرية بعـد اختراق املوقع يـوم 27

شـعبان 1438هــ املوافـق  23مايـو 2017م .زعموا أنه قال" :إن إيـران متثل ً
ثقل إقليم ًّيا وإسلام ًّيا

ال يمكـن جتاهلـه ،وإنـه ليـس مـن احلكمة التصعيد مـع قوة كربى تضمـن اسـتقرار املنطقة" .ولو
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صـح هـذا القـول ملا اسـتوجب ما تبعه .ثم يف العـارش من رمضان 1438هـ ،املوافـق 2017 / 6 / 5

حين أعلنـت ثلاث حكومات هـي اإلمارات والسـعودية والبحريـن ،إضافة إىل مرص السـييس،
وبحـرا ،تم ذلك بعـد أيام مـن مؤمتر أقيـم يف الريـاض ( 21-20مايو
وبـرا
حصارهـا لقطـر ًّ
ً
جـوا ًّ

 )2017مجـع بين الرئيـس األمريكـي ترامب وحـكام هذه الدول .وتبين من الوقائـع الالحقة أن

قصـة الترصحيـات املكذوبـة واملبالغـة فيها والترصحيات امللفقة كانت مسـائل شـكلية لتنفيذ عمل
كبير ،وهـو غـزو قطـر وإسـقاط حكومتها ،كام رشح ذلـك الح ًقا الشـيخ صباح أمير الكويت.6

وقـد نشرت ترسيبـات تقول إن مهنـدس هذا احلصـار كان اليهودي كوشـنر  ،زوج بنت ترامب،

بسـبب فشـل صفقـة مالية مع قطر ،7ولسـبب مهم آخر هو التنسـيق الصهيـوين لتجنيد حكومات

املسـتبدين العـرب فيما عـرف بالثـورة املضـادة ،ضد الشـعوب ،جتن ًبـا ملخاطر وجـود حكومات

ديمقراطيـة يف املنطقـة تتمـرد على اهليمنـة االسـتعامرية .وقـد كان أهـم إنجـاز صهيـوين يف مرص
هـو إسـقاط ديمقراطيتهـا ومتليـك البلاد لعسـكر موالني ،وهبـذا يعيـد الصهاينة النفـوذ الفردي

للدكتاتوريين الذيـن تقـوم إرسائيـل بتأمينهـم وجتنيدهم ضد مصالح شـعوهبم ،وقمـع احلريات
العامـة ومنـع أي نمـو أو تطـور عىل أرضهم .ويضاف إىل ذلك أسـباب شـخصية لكوشـنر ،منها

رغبـة منـه يف االنتقـام لصفقـات عقاريـة رفـض جتار قطريـون إمتامها ،ولسـبب أهـم وهو وجود
قلـوب تغلي بالشـحناء على قطر لدورهـا يف تأييد الربيع العـريب والذي امتـد إىل تصاعد النزاع يف

ليبيـا؛ فقـد أيـدت قطر ثـوار ليبيا ضد الثـورة املضـادة املتمثلة يف قيـادة الضابط الليبـي األمريكي
اجلنسـية حفتر ،الـذي أيدتـه اإلمـارات والريـاض والقاهـرة ،منارصيـن حلركـة اسـتعادة النظام

القديـم الـذي سـقط يف ليبيـا وانتقا ًمـا من الشـعب الليبي الذي ثـار عىل القذايف ،ولرغبة السـييس
وأنصـاره يف اخلليـج بـأن تعـود ليبيا كمرص إىل حكم عسـكري يصطـف مع الثورة املضـادة لثورة

الشـعوب يف الربيع العريب.

فاجتمعـت إرادة الثـورة املضـادة مـع الرغبـة الصهيونية يف كبت الشـعوب وتدمير مصاحلها،

وتسـخري املنطقـة للإرادة الصهيونيـة التـي تكـره يف قطـر صوهتا اإلعالمـي الكاشـف للحقائق،

عبر قنـاة اجلزيـرة ،ومـا يتعلق باملسـألة الفلسـطينية ومنارصة قطر لفلسـطني خاصة غـزة .وانتقد
املحـارصون الح ًقـا عىل قطـر عدم اندماجهـا يف الصف املتطـرف املعادي للتوجهات اإلسلامية

والتحرريـة .كما إن قطـر ربطهـا بإيران حقل غاز مشترك ،إضافة إىل جوار أقـرب ،وربطها برتكيا
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دورا
موقـف مـن االنقالب العسـكري عـام  ،2016والذي انتشر وقتها أن إلرسائيـل واإلمارات ً
يف التحريـض والتخطيـط لـه ،والح ًقـا أعلنـت تركيا عن دور لإلمـارات فيه.

قدمـت دول احلصـار قائمـة مطالـب مكونـة مـن ثالثـة عشر بنـدً ا ،مـن أمههـا إغلاق قنـاة

اجلزيـرة ،وإهنـاء منـارصة املعارضـة الديمقراطيـة يف مصر ،وكأن هذه الشروط إلزام باملشـاركة

يف الثـورة املضـادة للشـعوب ،وجتنيـد لقطـر ضد كل ما هو إسلامي مـن غزة إىل ليبيـا ،وظهرت

هـذه الشروط بأهنـا هدم ملبـدأ السـيادة وحماولـة إجبار عىل تبنـي مواقـف خمالفة ملصالـح البالد.

كان احلصـار مقدمـة لغـزو عسـكري لقطر من احلكومـات األربع .وقد أعلن عن هذا الشـيخ

صبـاح األمحـد اجلابـر أمير الكويـت أثنـاء زيارتـه البيت األبيـض وحديثه مـع ترامـب يف املؤمتر

حريصـا على إعلان ذلـك رغـم كونـه وسـيط اإلصلاح .وقـد
الصحفـي ،وكان الشـيخ جابـر
ً

كانـت احلكومـات التـي حـارصت قطـر واسـتعدت لغزوهـا قـد أخفـت املخطط عـن الكويت
وعمان ملعرفتهـا أن هاتين الدولتين لـن توافقـا على الغـزو العسـكري ،وطمـع املحـارصون يف

انضمام الكويـت إىل الرباعيـة ،ولكـن الكويـت بإدارهتـا الواعية كانـت تعلم أن قطر لو سـقطت
فقـد تكـون هـي التاليـة .وهنـاك مـن اخللاف على النفـط وعىل متتـع الكويـت ببعـض احلريات

أيضـا ،ثم إن قطـر قد اسـتبقت خمطـط الغزو بمـدة قصرية ودعـت تركيا
مـا يغـري بغزوهـا هـي ً
إىل تعـاون عسـكري وإنشـاء قاعـدة عسـكرية على أرضهـا ،وصدقـت التوقعـات فقامـت تركيا

بإرسـال قـوات إىل قطـر بعـد اإلعلان عـن احلصـار مبـارشة ممـا ع ّثـر مشروع الغـزو .ومـع أن

للواليـات املتحـدة قاعـدة العديـد الكبيرة يف قطـر ،ولكن قطر ،بنـاء عىل جتربة حماولـة االنقالب
يف تركيـا قبـل ذلـك بعـام ،مل تكـن واثقـة باملوقـف األمريكـي ،إذ إن اجليـش األمريكـي يف قاعدة

أنجرليـك يف تركيـا قـدم خدمات للعسـكريني االنقالبيني على الديمقراطية الرتكية الذين فشـلوا
يف حماولتهـم االنقالبية.

األثر االجتامعي واالقتصادي
كان احلصـار جريمـة يف حـق الشـعوب يف اخلليـج ،فـكان من املؤسـف ً
مثل أن طفلـة عمرها

أقـل مـن عـام واحـد تؤخذ من أمهـا يف املطـار ألن األم قطريـة واألب إمـارايت ،أو هياجم أوباش
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النـاس املعتمريـن القطريين يف فنـادق مكـة ،وتعاقب حتـى اإلبل بالتكسير والتجويـع ،ونامذج

كثيرة ال حتصى مـن صناعـة الكراهيـة واألحقـاد .وجلـأ بعضهـم إىل اسـتعادة الصراع القبلي
والنفـخ فيـه ،واسـتعادة األنماط القبليـة القديمـة للـوالء ،وكأن هـؤالء الناس يعلنون عن فشـل

احلكومـات وانكشـاف رضرهـا على املجتمعـات؛ ذلـك أن اخلليـج جمتمـع واحـد متجانـس
ومتواصـل ،تارخي ًّيـا ،عائل ًّيـا وجتار ًّيـا وإدار ًّيا ،وكان من سـكان السـعودية ً
مثل ما يزيد عن مخسـة

عشر ألـف موظـف ورجل أعامل مقيـم يف قطر ،سـوى اإلماراتيين والبحرينيني وكـذا املرصيني
الذيـن كان يزيـد عددهـم عن ثالثمئة ألف عامـل وموظف وإداري ،إضافـة إىل البضائع وخمتلف
أنـواع التبـادل التجـاري والتعليمي .لألسـف مل تكن مصالح الشـعوب تعني شـي ًئا جتـاه هذه اهل ّبة

الفاشـلة ،وكان الرهـان أن احلصـار سـوف ُيسـقط حكومة قطـر يف أيام .لكن يبـدو أن من خطط

ً
جاهلا بالتحـوالت العامليـة الكبيرة ،ومل يـدرك العوملـة ومـا تعنيـه من
للحصـار وللحـرب كان
ِ
املحاص
تواصـل وتنافـس جتـاري كبير ،وأنـه بحصـار غريك إنما جتني عىل نفسـك ،وهبذا يدمـر
مسـتمرا لتجارته
رضرا
ًّ
مصاحله وحيرم نفسـه من سـوق نشـط يسـتهلك بضائعه ،ويصنع باحلصار ً

وسـمعته .ذكـرت جملـة اإلكونومسـت أن مشتريات القطريين من العقـارات يف ديب عـام 2016

جتـاوزت اخلمسـمئة مليـون دوالر ،8ومتتلك قطر للبرتول نسـبة تبلـغ ( )38.1%يف رشكة التكرير

العربيـة يف مصر التـي متتلـك بدورها نسـبة تبلـغ ( )66.6%يف الرشكة املرصية للتكريـر .9وكانت

قـد زادت االسـتثامرات القطريـة يف مصر على مخسـة مليـارات دوالر .10واسـتوردت قطـر عام

 2016مـا قيمتـه  19مليـار ريـال قطري من السـعودية واإلمارات والبحرين .11كل هذا االسـتثامر

ذهـب هبـاء وحتـول إىل دول أخـرى منهـا تركيـا وإيـران وعمان والكويـت وغريها .فالرأسمالية

ربطـت العـامل بطريقـة غير مسـبوقة ،وخـروج مـزود جتاري يعنـي تنافـس عشرات آخرين عىل
األسـواق التـي خرجـوا منهـا .وكان أن ضاعفـت تركيـا مـن اسـتثامراهتا مـع قطـر ،وزاد التبادل

التجـاري بين البلديـن يف عـام  2018بنسـبة  .54%12وافتتحـت تركيـا يف الدوحة مكت ًبا لتشـجيع

االسـتثامرات القطريـة على أراضيهـا عـام  ،2017فنجحـت يف جـذب  179رشكـة قطريـة تعمل

اليـوم يف السـوق الرتكـي الـذي وصلـت القيمـة اإلمجاليـة لالسـتثامرات القطرية فيـه إىل نحو 22

مليـار دوالر عـام  .13 2019ثـم تنامـى االسـتثامر والتعاون بشـكل أكرب بني الدولتين ،كام حتولت

الكثير من االسـتثامرات الشـعبية لرتكيا.
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أمـا جهـود حكومات اخلليـج يف إنفاق ثروات الشـعوب يف الدعاية املضـادة ،كل ضد اآلخر،

فهـذا ممـا يصعـب حصره أو إحصـاؤه ،إذ تدفقـت الثـروات على مراكـز الدراسـات ودكاكين

اللوبيـات يف أمريـكا وبريطانيـا وغريهـا بما ال سـابقة لـه يف التاريـخ .وهنـا فقط أنمـوذج لرشكة

دعايـة واحـدة ،فقـد "كشـفت وثائق كامبردج أناليتيـكا أن أبوظبي دفعت مبلـغ  333ألف دوالر
مقابـل شـن محلـة يف مواقـع التواصـل االجتامعـي لتشـويه سـمعة قطـر وربطهـا باإلرهـاب عام
 .14"2017وكـذا إعالنـات "سـابراك" يف بعـض التلفزيونـات األمريكيـة لرتويـج التهمة نفسـها،
وزادت متل ًقـا بقوهلـا إن قطـر تقـوم بتهديـد حلفـاء أمريـكا يف املنطقة.

أيضـا جتـارة قطر،
ومل تكـن اخلسـارة على جتـارة ومـوارد حكومـات احلصـار ،بـل تضررت ً

نحـوا مـن عرشيـن رحلة يف
خاصـة اخلطـوط القطريـة ،15التـي كانـت بعـض حمطاهتـا اخلليجيـة ً
اليـوم ،وكانـت وقتهـا اخلطـوط اجلوية القطريـة قد وصلت إىل أكثـر من مئة ومخسين حمطة جوية

حـول العامل.

تبين للمحارصيـن منـذ وقـت مبكـر فشـل اخلطـة ،فلا حـورصت قطـر عامل ًّيا وال سـقطت

حكومتهـا ،وحتـى آمـال بعضهم بإطالـة احلصار سـقطت .وكان أحدهم قد قـال لوزير اخلارجية
األمريكـي الـذي سـأهلم :إىل متـى احلصـار؟ فـكان رد أحدهم :إنه كحصـار أمريـكا لكوبا! تبني

حصارا للمحارصين أنفسـهم ومل حيقق
أخيرا للمحارصيـن أن هذا الفشـل الكبري للحصـار أنتج
ً
ً

شـي ًئا ،وكانـوا يتومهـون أن حكومـة قطـر سـتخضع وتقـع حتـت حصـار منهك ،كالـذي مورس
ضـد العـراق زمـن صدام حسين بين عامـي  1990و .2003لكن الزمـن غري الزمـن والناس غري
النـاس والظروف غير الظروف.

بعـد انكشـاف فشـل املحارصيـن يف حتقيق مطالبهم ،وخوفهـم مـن اإلدارة األمريكية اجلديدة

التـي قـد تقرسهـم علنًـا على إهنـاء احلصـار ،أراد كوشـنر وترامـب تسـجيل موقـف تارخيـي ال

حيسـب لغريهـم ،فأمـروا احلكومـات التـي فشـلت خطتهـا بإهنـاء املهزلـة .وتنقـل كوشـنر بين
الريـاض والدوحـة عـدة مرات لرتتيـب إعادة العالقـات بني الريـاض والدوحة ،وتـم األمر بني

الطرفين .ومل تتـم مفاوضـات مـع بقية املحارصيـن ،بل اعتربت قطـر أن الرياض التـي تتفاوض
معهـا مفوضـة أو ممثلـة للباقين ،وذلك سـ ّبب آال ًما سياسـية لن تنتهـي برسعة للذين تـم تغييبهم
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أو أسـقطوا مـن املشـهد ،كما سـقطت الشروط الثالثـة عشر التـي زعم بأنـه ال هنايـة لألزمة إال

مبررا للحصار .16وتـم عقد مؤمتر
بتنفيذهـا ،وجتاهـل املحـارصون أهم األسـباب الذي أعلنوها
ً

العلا بـإرشاف مـن كوشـنر يـوم  21مجـادى األوىل 1442هــ ،املوافـق  5ينايـر 2021م ،وتـم فيـه
إعلان إهنـاء احلصار.

تفسر حكومـات احلصـار تراجع موقفها ال إىل فشـلها الـذي حتقق وانكشـف ،ولكنها حتاول

أن تبرر وتنشر إعالم ًّيـا ،عبر كتاهبـا ومنصاهتـا ،أن سـبب الرتاجـع هـو قـدوم بايـدن الرئيـس
ثم ينهـي الطموحات
الديمقراطـي للبيـت األبيـض ،وأنـه سـوف يعيد االتفاق مـع إيران ،ومـن ّ

اإلرسائيليـة بإسـقاط النظـام هنـاك ،ويسـقط التشـدد اإلرسائيلي الـذي كان يسـتتبع حكومـات

احلصـار بدعـوى أنـه سيسـقط إيـران ،وخو ًفا مـن أن جيدد بايـدن وفريقـه الديمقراطـي االتفاق

مـع إيـران وتنتهـي حجـج املحارصيـن والتـي كان منهـا وجـود عالقات مـع إيران .وربما ينبش

علما أن االهتـام بعالقـات قطر بإيـران مل يكـن حقيق ًّيـا ،فأكرب رشيك
عـن قضايـا أخـرى مرعبـةً ،

جتـاري إليـران هـي اإلمـارات ،والعالقـات بينهام والزيـارات قبل وبعـد احلصار أكثـر من قطر،
واحلضـور اإليـراين يف اإلمـارات يف شـتى اجلوانب يفوق بلا مقارنة وجودهـم وجتارهتم يف قطر.

أخيرا متـت املصاحلـة ليس بسـبب مصالح الشـعوب وال انتهـاء اخلالفات ،بل كام نشر أحدهم:
ً

كرها يف إيـران".17
"املصاحلـة اخلليجيـة :ليـس ح ًّبـا يف قطر إنما ً

هشا؟
ملاذا سيبقى جملس التعاون ًّ
السـؤال رغـم أمهيتـه إال أن اإلجابـة واضحـة ،فهـو كأي مؤسسـة تقيمهـا حكومـات فردية،

يبقـى رهينًـا هلؤالء األفراد ومصاحلهم وتوجهاهتم وصداقاهتم وخصوماهتم .وهو نفسـه السـؤال

الـذي تـورده الشـعوب العربيـة على اجلامعة العربية املشـلولة مـن بدايتهـا إىل يومها ،يسـتعملها
ً
الغـزاة واملسـتعمرون متـى احتاجـوا إىل ذلـك ،وهيملوهنـا وتصبـح ناد ًيـا نمط ًّيـا ً
وفاشلا
ثقيلا

تسـتعرض فيـه خالفـات الفاشـلني وخصوماهتـم ،فلا قتلوهـا لرغبـة اخلـارج يف بقـاء رمزيتهـا
واسـتعامهلا حين احلاجـة ،وال أحيوها ألهنـا لن حتقق املصالـح الفردية للحكام ،ونشـاطها مرتبط

بحاجـات اخلـارج وحاجـات املسـتبدين ،ويف مـرات عديدة كانت تقـام هلا بدائل مؤقتـة لتمضية

حاجـة أو موقـف ،فهـي ناد للحـكام ،ومـا يتفرع عنهـا مثلها.
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وكذلـك جملـس التعـاون اخلليجـي ،فهـو جملـس للحـكام ،وإدارته ورئيسـه وموظفـوه جمرد
ً
وتنفيذا إلراداهتم ،فلم تنشـئه الشـعوب ،وليس
سـكرتارية لتنسـيق اللقاءات واحلفالت للحكام
هلـا فيـه أي دور ،حيـث ال يوجـد برملان خليجـي ،وال يوجـد للمجلس أي مؤسسـة منتخبة ،وال
أي صلـة يمكـن أن تتطـور مـن خاللـه أو عبره عالقـات الشـعوب ومصاحلهـا ،فهذه املؤسسـة
تـدار بمـزاج شـخيص للحـكام ،ويتحكـم فيهـا مزاجهـم وأهواؤهـم وتطبيـق إملاء اإلرادات
الدوليـة عليهـم .وسـيبقى املجلـس كذلـك مـا مل يصبح للشـعوب وجـود مؤثر يف القـرارات ،أو
تتقـدم بمطالبهـا لتطويـر هذه املؤسسـة ،ول ُيجبر املتنفذون عىل املسـامهة يف إصلاح واقعها ،وإال
بقيـت أو تطـورت باجتـاه كوهنـا أداة قمـع ومتزيـق وهتديـد ملصالح النـاس كام حدث عـام .2017
وليـس هنـاك لألسـف مـا يـدل على أي توجه جلعل هـذه املؤسسـة فعالة مفيـدة للنـاس من قبل
املتحكمين فيها.

وإن كان هنـاك مـن نجـاح سـابق جيـد يعود جزئ ًّيـا إىل املجلس فبسـبب بقية مـروءة وأعراف
عربيـة وعالقـات ومصالـح عامـة كانـت مؤثـرة يف جيـل سـابق وأذن هلـا بالتحـرك حتـت هـذه
املظلـة .وكان لـدى بعـض احلـكام املؤسسين مـن األعـراف العربية القديمـة ما جيعلهـم يقللون
مـن التدخـل يف خصوصيـات النـاس ويقـدرون أنفسـهم ووجـوه جمتمعهـم ،فقامـت مؤسسـة
مـريض عنهـا شـعب ًّيا ورسـم ًّيا ،ثـم إن ذلـك اجليل مـات ،وآلـت األمـور إىل أشـخاص مل يقدروا
قـدر النـاس وحاجة املجتمعات إىل مؤسسـات جامعة حتقـق مصاحلهم ،وحتركوا أحيانًا بمشـاعر
االنتقـام واآلنيـة وجتاهـل املواضعـات القبليـة وغيـاب احلكمـة ،وهـذا دمـر بقية التعـاون ونزل
مسـتوى اخلطـاب مـن اخلصومـة إىل الفجـور ،بـل إىل مسـتوى مـن التفاهـة والشـتائم واخلوض
جروحـا شـخصية واجتامعيـة وقبليـة تأبـى
يف األعـراض بما ال سـابقة لـه مـن التـدين ،وسـبب
ً
االندمـال قري ًبـا .ولنـا أمـل ال يـكل يف أن تتجـاوز منطقتنا هذا الفشـل واهلبـوط ،وترتقي ويرتفع
النافـذون فيهـا إىل مسـتوى مـن املسـؤولية ومسـتوى الشـعوب التي قهروهـا يف حرياهتـا ودينها
وأخالقهـا وأعرافهـا ،ونزلـوا هبـا ذاك النزول املشين.

أخريا منـذ أكثر من
إن املجلـس سـيبقى ضعي ًفـا
ً
معرضـا للهـزات وربما للتمـزق ،كام حصـل ً
ثلاث سـنوات ،مـا مل يكن هنـاك وضع قانوين شـعبي ملزم ،ومؤسسـات منتخبـة ،وركائز صلبة
تقلـل مـن تعرضه هلواجس األفراد وخالفاهتم الشـخصية إىل دور مؤسسـة حاميـة ملصالح الناس
يف املنطقة.
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ً
مدخلا لرصد التغيرات االجتامعية
ّاتـذت العديـد مـن الدراسـات موضوع انتشـار األوبئة

ً
فضلا عـن ظهـور أنماط خمصوصـة من املعرفـة حول
على مسـتوى العـادات والعالقـات ،هـذا

األوبئـة اصطلـح البعـض على تسـميتها قديما "كتـب ورسـائل ال ّطواعين" ،1وحدي ًثـا "األدب

أيضا النصـوص األدبيـة احلديثة التـي تناولت
الفقهـي واالجتامعـي حـول األوبئـة" .2كما تزخـر ً
فكـرة املعانـاة البرشيـة بكثير مـن املعلومـات والتصـورات واملعـارف حـول األوبئـة ،ويف هـذا
نصوصا
مؤخرا حول وبـاء كورونا كوفيـد 19
اسـتحضت بعـض األعامل التي ُأنجـزت
الصـدد
َ
ً
ً

مـن قبيـل :يوميـات عـام الوبـاء لدانييل ديفو ،واإلنسـان األخير ملاري شـييل ،وروايـة الطاعون
أللبير كامـو ،وغريها مـن األعامل التي جعلـت الوباء موضو ًعـا ً
قابل للمعاجلـة املعرفية يف حقل
اإلنسـانيات إىل جانـب املعاجلـات العلمية الطبيـة للوباء.3

وتتّجـه الدراسـات املعـارصة حـول الوباء ،يف حقل العلـوم االجتامعية والسياسـية ،صوب ما

نسـميه الدراسـات التقاطعيـة ،التي ال تتعامل مـع الوباء كوباء ،وإنّما تركز عىل تقاطعه
يمكـن أن ّ

مـع النظـام السـيايس واالجتامعـي القائـم ،ومن َث ّم تو ُّقـع التغريات التـي يمكـن أن ترتتّب عليه.
رجـح بعـض الباحثين أن وبـاء فيروس كورونـا املسـتجد "سـارس كـوف 2
ويف هـذا الصـدد ُي ّ

املسـبب ملـرض كوفيد "19سـيؤدي ،عىل سـبيل املثال ال احلصر ،إىل تآكل النظـام العاملي الليربايل

وعـودة التيـارات الفاشـية اليمينية يف أرجاء الكـرة األرضية.4
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إن ارتبـاط انتشـار األوبئـة واجلوائـح ،مـن جماعـات وغريهـا ،بإحـداث تغيرات اجتامعيـة

فقديما فت ََحت املجاعـات واألوبئـة الباب
أمـرا مفرو ًغـا منـه،5
ً
وثقافيـة واقتصاديـة يـكاد يكـون ً

أي تطور
أمـام انتفاضـات واضطرابـات سياسـية ،ويف أحايني أخرى تسـ ّببت يف "ختريـب رشوط ّ

6
ً
عاملا من عوامل تعطيل هنضـة بعض األمم
ثم كانت
أو تراكـم يف اخلبرات واملهـارات"  .ومـن ّ

عمـت فيهـا اجلوائـح واألوبئـة .وهـذا شـأن األزمـات الكربى بشـكل عام ،حيـث ترتتب
التـي ّ

دائما جمموعـة من العواقـب السياسـية واالقتصادية وحتـى الثقافية ،وإن كانـت املنعرجات
عنهـا ً
الكبيرة التـي عرفهـا عاملنـا املعـارص مل ترتبـط باجلوائـح الطبيعيـة بقـدر مـا ارتبطـت باجلوائـح

االقتصاديـة واحلـروب الكبيرة ،التـي ح ّفـزت ظهـور قوى عظمـى جديـدة وتيـارات راديكالية
شـوفينية قوميـة ويمينية وشـعبوية.7

نظرا إىل اختالف السـياق وتطور اإلمكانـات الطبية والتقدم
لألوبئـة املعـارصة خصوصيتهـا؛ ً

ثـم قـد يكـون مـن املبالغـة حديـث البعض
الطبـي بصـورة عامـة يف املجتمعـات احلديثـة ،ومـن ّ

أيضا صعود
اليـوم عـن "عـامل مـا بعـد كورونـا" وهناية العوملـة والرأسمالية ،إال أن ذلـك ال ينفـي ً
ثم ستُسـهم يف تشـكيل
بعـض الظواهـر اجلديـدة التـي قـد تصاحب البشر ً
ردحا من الزمن ،ومن ّ

أنماط جديـدة مـن العالقات واملسـلكيات والقيمّ .
ولعل مـا بات يصطلح عىل تسـميته بـ"التباعد
االجتامعـي" هـو ّبوابتُها الرئيسـية عىل صعيد احلياة االجتامعية اليوميـة .فبعض العالقات واألدوار
مؤهلـة للتغير والتبدل ،وقـد يكون هذا التغير ً
عامل من عوامل ترسـيخ قيم
والتوقعـات والقيـم ّ
خاصـة يف ظـل تركيـز الدعاية
الفردانيـة والفرديـة يف مقابـل قيـم اجلامعـة واجلامعيـة يف املجتمـعّ ،

الطبيـة وسـلطة األطبـاء على التباعـد وسلسـلة العمليـات الوقائيـة التـي تأخـذ طاب ًعـا اجتامع ًّيا،
وهـذه إحـدى الفرضيـات التـي ننطلق منها يف هـذه الورقة ،وسـنحاول قدر اإلمـكان إثباهتا عرب

جمموعـة من املـؤرشات والظواهر.

وباء كورونا :احلقائق والقطائع
حتـف بعمليـة البحـث يف موضـوع األوبئـة ،خاصـة وبـاء فيروس كورونـا املسـتجد "كوفيد
ّ

 ،"19عـدة إشـكاالت يتعلـق بعضهـا بتحديـد وحصر األعـداد ومـا إذا كان الوبـاء طبيع ًّيـا أم
مصنّ ًعـا ،وبعضهـا اآلخـر يتعلـق برهانـات الـدول واملؤسسـات والشركات املصنِّعـة لألدويـة
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واللقاحـات ،وبـرز ذلـك جل ًّيـا يف موضـوع الصراع "العلمـي" و"السـيايس" حول وبـاء كورونا

(كوفيـد  ،)19فمـع بدايـة انتشـار الوبـاء شـهد العـامل أمجـع تراشـق االهتامـات ما بين الواليات
املتحـدة والصين ،حيـث اهتـم الرئيـس األمريكـي دونالـد ترامـب الصين بشـكل رصيـح بعدم

الشـفافية فيما خيـص األرقـام الدقيقـة للمصابين وضحايـا الوباء داخلهـا ،وختطى تلـك املرحلة
إىل وصـف الوبـاء بالوبـاء الصينـي يف عدة تغريـدات له عىل موقـع التواصل االجتامعـي "تويرت"،

أخبارا مفادهـا ّ
أن "بعثـة" عسـكرية تابعة لـوزارة الدفاع
ُـروج
وبدورهـا بـدأت أوسـاط صينيـة ت ّ
ً

األمريكيـة زارت ووهـان -املدينـة التـي ظهر فيهـا الوباء ألول مـرة -ونرشت الوباء داخل سـوق
ً
فضلا عـن تكرر االهتامـات املتبادلة بشـأن حماولة االسـتيالء على اجلهود
املدينـة املركـزي ،هـذا

العلميـة ورسقتهـا فيما خيص تطويـر لقاح أو عالجـات لوباء فيروس كورونا املسـتجد .ووصل

األمـر ،يف مسـتوى نطـاق آخـر ،حـدّ اسـتيالء بعض الـدول ،ومن بينهـا دول عظمـى كبرية ،عىل
معـدّ ات طبيـة كانـت متوجهـة إىل دول أخـرى .وقد فتح ذلك الباب واسـ ًعا أمـام ظهور حتليالت

تتن ّبـأ بسـيطرة الفـوىض على النظـام العاملي من جديـد ،والعـودة إىل مربع ما قبل تسـويات احلرب

العامليـة الثانيـة ،وأمههـا مراعـاة القوانين الدوليـة ومؤسسـات التعـاون الـدويل التي ملأت فراغ

السـلطة خـارج حـدود الدول.8

مـع ّ
قديما
تعـذر املعرفـة الدقيقـة بإحصائيـات انتشـار األوبئـة وضحاياهـا ،كان الدارسـون
ً
يكتفـون بتعميمات مـن قبيـل مـا أورده ابـن خلـدون يف مقدمتـه حـول الطاعـون اجلـارف الذي

انتشر يف القـرن الثامـن اهلجـري" :هـذا إىل مـا نـزل بالعمـران رش ًقـا وغر ًبـا يف منتصـف هـذه
كثيرا من
املئـة الثامنـة مـن الطاعـون اجلـارف الـذي حت َّيـف األمـم ،وذهـب بأهل اجليـل وطوى ً

حماسـن العمـران وحماهـا ( )...وانتقـص عمـران األرض بانتقـاض البشر ،فخربـت األمصـار

لسـان الكون
واملصانـع ،و ُدرسـت السـبل واملعـامل ،وض ُعفت الدول والقبائـل (…)؛ وكأنام نادى
ُ
يف العـامل باخلمـول واالنقبـاض فبـادر باإلجابـة (…) ،وكأنـه َخلـق جديد ونشـأة مسـتأنَفة َ
وعال
حمـدَ ث" .9أو قـول آخـرُ " :دفـن مـا ال حيصى وال يعـد مـن املوتـى يف سـنة الطاعـون األسـود".10
إال أنّنـا اليـوم نتحـدّ ث عـن إحصائيـات شـبه دقيقـة ،وذلـك بفضل وجـود دولة مركزيـة متتلك

أجهـزة متخصصـة ،11وهلـا قـدرة غري مسـبوقة عىل الضبـط وحتديد القانـوين من غير القانوين،12

وللمعرفـة الدقيقـة باإلحصائيـات حـول األوبئـة دور كبري يف إمكانيـة دراسـتها واإلحاطة هبا،13
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ومعرفـة مـا إذا كانـت تشـكل ظاهـرة كُل ّيـة 14أم ال ،بمعنـى آخر شـموهلا وخت ّطيها حاجـز احلالة.

وبحسـب إحصائيـات من ّظمـة الصحـة العامليـة فقـد جتاوز عـدد املصابين بوباء فيروس كورونا
املسـتجد "كوفيـد  ،"19حلظـة كتابـة هـذه الورقـة ،أكثـر مـن  12.5مليـون مصا ًبـا ،وجتـاوز عـدد

الوفيـات  560ألـف وفـاة ،وعـدد حـاالت الشـفاء أكثر مـن  6.89مليـون حالة ،15وما تـزال هذه

األرقـام قابلـة بالتأكيـد للزيـادة 16يف ظـل موجـة تصاعـد الوبـاء يف األمريكتين وإفريقيا وبعض

ومؤخـرا الواليات املتحـدة األمريكية
أجـزاء آسـيا ،بعـد تراجعـه يف أوروبـا والصني منشـأ الوباء
ً

بشـكل نسـبي .وعلاوة على ذلك ما تـزال ترصحيـات منظمة الصحـة العاملية تتحـدّ ث عن كوننا
مل نبلـغ ذروة انتشـار الوبـاء بعد.17

املعمـم للوبـاء أدخـل جمموعـة مـن العـادات واملامرسـات اجلديـدة إىل حيـاة
هـذا االنتشـار ّ

الكممـات /حجـب الوجـه بما يعنيـه مـن حـد للتفاعل
املجتمعـات ،على غـرار ظاهـرة ارتـداء ّ
االجتامعـي ،واحلجـر املنـزيل لفترات طويلـة وما واكبه من مشـاكل ُأرسيـة ،والتباعـد االجتامعي

ومـا ُيصاحبـه مـن تبعات على البنية النفسـية والسـلوكية لألفراد ،واملشـاكل االقتصاديـة وتبعاهتا

املختلفـة اجتامع ًّيـا وسياسـ ًّياُ ،يضـاف إىل ذلك التعليلات املختلفة للوباء وأنماط التفكري واملعرفة

حوله.

ثـم يمكـن القـول ،يف ضوء املعطيـات اإلحصائيـة وجمموعـة الظواهر اجلديـدة ،إن وباء
مـن ّ

كورونـا املسـتجد يمثـل ظاهـرة كُليـة اخرتقـت خمتلـف الفضـاءات والـدول وتركـت بصمتهـا
ومسـت بعمـق نمـط عالقاتنا اإلنسـانية،
الواضحـة يف مشـهد احليـاة االجتامعيـة واالقتصاديـةّ ،

وهـذه هـي الشروط التـي يف ضوئهـا تصنّـف ظاهـرة مـا علم ًّيا بأهنـا ظاهـرة اجتامعيـة كلية.18

التباعد االجتامعي واالحتجاب االجتامعي
يثير مصطلـح "التباعـد االجتامعـي" هبـذه الرتمجـة لعبـارة " "Social distancingبعـض

اإلشـكاالت ،خاصـة على مسـتوى اللغـة العربيـة ،فالتباعـد حيتمـل معـاين غير حمايـدة بل هي

أقـرب إىل الفعـل "السـلبي" قيم ًّيـا وأخالق ًّيـا ،وبربـط هـذا التباعـد بعبـارة "اجتامعـي" تتك ّثـف

احلمولـة القيميـة للكلمـة أو التعبير ،ويتخطـى مدلوله الطبي املحايـد أخالق ًّيا واملتمثـل يف "اتباع
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جمموعـة مـن اإلجـراءات واالحتياطـات غري الدوائيـة للوقاية من العـدوى" إىل موقف اجتامعي؛

لذلـك ُيفضـل بعـض املتخصصين داخـل قطـاع الصحـة ممّـن يمتلكـون "حساسـية اجتامعيـة"

اسـتخدام عبـارات مـن قبيـل "التباعـد البـدين" و"التباعد اجلسـمي" و"املسـافة االجتامعية" .لكن

بغـض النظـر عن هـذا اجلدل حول مدى دقة اسـتخدام عبـارة "التباعد االجتامعـي" والتحفظات
ّ

حـول املصطلـح ،إال أنّـه ربما يكـون أنسـب تعبير للداللـة عىل املامرسـات التـي واكبـت عملية

التوقـي مـن الوبـاء ،مـن قبيـل :جتنب التـزاور والتصافـح باأليدي والتالمـس والعنـاق ،والتقنع
بالكاممـاتَ ،
وت ّول الشـارع ووسـائل النقل إىل مسـاحات مـن الفراغات ترتادهـا جمموعات من
املل ّثمين أو املقنّعين باألغطيـة البيضاء.

يف صلـب نقاشـات فلسـفة األخلاق يكتسي موضـوع اللمـس والتباعـد أمهية كبيرة تندرج

يف إطـار ثنائيـة الذاتيـة والغرييـة ،وهـي ثنائيـة تعتبر حجـر الرحـى تقري ًبـا يف موضـوع فلسـفة

األخلاق ،فإيامنويـل ليفنـاس ،على سـبيل املثـال ،يعـدّ املالمسـة "خبرة أخالقيـة متعاليـة ُترج
عالـما جديدً ا خـارج قوالب الذاتيـة ،حيث ينتـج عن تداخل
اجلسـد مـن أبعـاده احلسـية ،مو ّلد ًة
ً

األجسـاد بـروز الغرييـة يف أبعادهـا غير املتناهيـة" .19ولذلك حتتـل مقولة "اللمس" عنـد ليفناس

مكانـة مركزيـة ألهنـا ختـرج عن مقـوالت امليتافيزيقـا ،بخالف اسـتعارة اإلبصار عنـد أفالطون.
عبر عنـه باروخ إسـبينوزا من قبـل يف رسـالة الالهوت والسياسـة بقولـه" :إن اللمس
وذلـك مـا ّ

تقويضـا لألوهـام عىل عكـس اإلبصـار الذي هـو أكثر سـحرية".20
هـو أكثـر احلـواس
ً

يف سـياق وبـاء كورونـا (كوفيـد  )19اعتبر سلافوي جيجـك ،يف كتابـه األخير ،أن التباعد

االجتامعـي الـذي اعتُمـد للوقاية مـن كورونا أصبح أكثر وسـائل التضامن االجتامعـي فاعلية.21

املترسعـة" التـي اعتبرت التعـاون الـدويل
وجهـة نظـر جيجيـك تُعيـد النظـر يف الفرضيـة " ّ

أمـرا وار ًدا ،بفعل ما شـاهدناه من
مهـد ًدا باالضمحلال ،وعـودة انتشـار الفوىض للنظـام الدويل ً

ترصفـات أنانيـة متثلـت على الصعيد الدويل يف اعتراض بعض محوالت األدويـة يف عرض البحر
وتوجيههـا وجهـة غير وجهتهـاً ،
فضل عن ما شـاب سـوق األدوية املسـتعملة للوقايـة من وباء

كورنـا مـن احتـكار ومضاربـات .بينما متثلـت تلك الترصفـات األنانية على الصعيـد االجتامعي
الداخلي يف التسـابق إىل اقتنـاء بعـض املـواد الغذائية األساسـية واحتكارها.
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لكـن بعـد جتـاوز "مرحلـة الصدمـة مـن الوبـاء" ظهـرت مالمـح عـدة للتضامـن الـدويل

بعضـا على نحو غري مشروط .ويف
واالجتامعـي ،واكتشـف البشر شـي ًئا فشـي ًئا حاجـة بعضهـم ً
ٍ
سـمى فيام مضى الشـيوعية؛ ألن آليات
هـذا الصـدد توقـع جيجيك تشـكّل
شـكل جديد ملا كان ُي ّ
ثم جيب تنسـيق
السـوق لـن تكـون قـادرة يف نظـره على محاية البشر من الفـوىض واجلـوع ،ومن ّ
اإلنتـاج والتوزيـع مـن خـارج إحداثيـات نمط السـوق احلـر املفتوح.

قطيعة مع املعتاد
ُيم ّثـل الوبـاء حالـة اسـتثناء بـكل ما يف كلمة اسـتثناء مـن معنى وداللـة22؛ وذلـك ألنه يقلب

رأسـا على عقـب ،ففـي احليـاة االجتامعيـة العاديـة يرتبط
نظـام األدوار والتوقعـات يف املجتمـع ً
البشر بمجموعـة مـن األدوار ُتدّ د السـلوكيات املتوقعة مـن كل فرد جتاه اآلخريـن :أرسة ،أبناء،

أصدقـاء ،زمالء...إلـخ .ويبـذل اجلميـع جهودهم الحترام تلـك األدوار التي تتضمـن احلقوق
والتوقعـات وااللتزامـات ،فبـدون احرتامهـا "تتحـول احليـاة االجتامعية إىل سلسـلة من عمليات

سـوء التفاهـم" على حد عبـارة األنثروبولوجي املغريب حسـن رشـيق.23

يف حالـة االسـتثناء التـي قـد تكـون حالـة طـوارئ أو حالة انتشـار وبـاء فتّاك يتـم تعليق تلك

حيـزا مـن الزمن
التوقعـات فجـأة ،وهـو مـا يتسـبب يف حالـة إربـاك اجتامعـي ،يأخـذ املجتمـع ً

حتـى يعيـد التك ّيـف معهـا ويتجـاوز مرحلتهـا كزمـن انتقـايل وهـو زمـن "مليء بالتردد وسـوء
الفهـم وحتـى رفـض هـذه القواعـد اجلديـدة ،أو على األقـل التحايـل عليهـا" .24إال أن الدعاية

الطبيـة املسـتمرة حـول الوباء وآليـات التوقي منه جعلت معظـم أفراد املجتمع يتبعون إرشـادات
التباعـد االجتامعـي بتجنـب املصافحـة واملالمسـة البدنيـة ،وقـد قـاد ذلـك إىل ما ُيشـبه مواضعة

ثم حت ّقق هـدف رفع سـوء التفاهم عنـد التواصل
اجتامعيـة حـول آليـات التوقـي اجلديـدة ،ومـن ّ

بين أفـراد املجتمـع ،وهـذه يعنـي بعبارة أخـرى :سوسـيولوجيا إعادة ترسـيم شـبكة جديدة من
األدوار والتوقعـات وااللتزامـات؛ ألن العـودة إىل الوضـع الطبيعـي قبـل كورونـا مسـألة صعبة
ثـم على العـامل أن يتعلـم كيف يديـر أمـره يف وضعية
مهـا ،ومـن ّ
للغايـة ،بـل اعتربهـا جيجـك و ً

الطـوارئ الدائمـة ،التـي تـؤذن سياسـ ًّيا بحـدوث تغيري جوهـري يف مفهومنـا للسياسـة وطبيعة
الدولـة ،التـي ازدادت احتماالت حتوهلـا نحـو االسـتبداد بسـبب تطبيـع وضع حالـة الطوارئ.

35

العدد التاسع
()2021

مـن املتوقـع إذن أن تسـتمر الصعوبـات اخلاصـة بتعليـق القواعـد املعتـادة التـي كانـت حتى

وقـت قريـب معـامل اجتامعيـة ،مثـل التقـارب بين اجلامعـة يف املسـجد واملقهـى وأماكـن العمـل

واألسـواق ومقاعـد الدراسـة ،والتـزاور بني األقـارب واألصدقـاء ،وحتى عطلة هناية األسـبوع

التـي فقـدت معناهـا عنـد البعـض ،وبشـكل عـام مراجعـة الزمـن االجتامعـي وأسـاليب تدبريه
املعتادة.

وهـذا إن عنـى شـي ًئا مـن الناحيـة السوسـيولوجية فإنما يعنـي أن "القطائـع ال تنفـي قط ًعـا

االسـتمرارية ،وإال فـإن املجتمـع سـينهار".25

الكممات واحلد من إعامل الوجه يف التفاعل االجتامعي
ّ
اعتبر سلافوي جيجـك يف بداية انتشـار الوباء أن اسـتعامل عدد حمدود من الناس يف الشـارع

مرح ًبا بـه؛ ألهنا تؤ ّمـن إخفا ًء للشـخصية ُ
وت ّرر مـن الضغط
للكاممـات التـي ختفـي الوجـه أمـرا ّ

االجتامعـي ،لكـن مـاذا يعنـي أن ينخـرط جمتمـع بأكملـه يف عمليـة إخفـاء الوجـه مـن خلال

الكاممات؟

ومظهرا خارج ًّيا لإلنسـان إىل
جمرد كونه قسمات
ً
يتخ ّطـى الوجـه يف السوسـيولوجيا التفاعلية ّ

عب من خالهلا اإلنسـان عن نفسـه وذاته أمام
كونـه قيمـة اجتامعيـة ووسـيلة تفاعليـة مع اآلخـرُ ،ي ّ
ِ
ويعتبر إرفنـغ غوفامن ،رائد املدرسـة التفاعليةّ ،
اآلخريـن.26
أن ما من شـخص إال وهو "يعيش يف

عـامل مـن اللقـاءات االجتامعيـة ( )Social Encountersالتـي تُدخ ُلـه مع مشـاركني آخرين إما يف

وجهـا لوجـه وإ ّما بالتوسـط ،واإلنسـان يميـل يف كل متاس إىل إبـداء ما ُيدعى
ّ
متـاس (ً )Contact

عبر هبـا عن
يف بعـض األحيـان اخلـط ( )Lineوهـو نسـق مـن األفعـال اللفظيـة وغير اللفظيـة ُي ّ

رأيـه يف الوضـع ()Situation
ويعبر مـن خالل ذلك عـن تقويمه للمشـاركني (،)Participants
ّ
نفسـه .وبصرف النظـر عـن نيـة الشـخص يف أن يتّخـذ له خ ًّطـا أم ال ،فسـوف جيد
وال سـيام هـو ُ

أنّـه قـام بذلـك بالفعـل .وسـوف يفرتض املشـاركون اآلخـرون أنه اختـذ موق ًفـا بإرادتـه إىل هذا
احلـد أو ذاك مـا يضطـره ،إن أراد التعامـل مـع ارتكاسـهم حيالـه ،إىل أن يأخـذ يف احلسـبان مـا
ُيمكـن أن يكونـوا قد شـكّلوه من انطبـاع عنه" .27ومع ذلـك توجد بعض املجتمعـات ،خاصة يف
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يصـا إىل حجب مالمح
خص ً
منطقـة غـرب الصحـراء ،مثـل جمتمـع الطوارق ،يعمـد الذكور فيهـا ّ
وجوههـم عـن طريـق اللثـام ،ويندُ ر أن يـرى أحدهم وجه اآلخـر بصورة كاملة ،و ُيرجع دارسـو

األنثروبولوجيـا االجتامعيـة ملجتمعات غـرب الصحراء هذه الظاهرة إىل مبالغـة تلك املجتمعات

مكونـات اجلامعة بناء على العمـر واملكانة،
يف تقاليـد التبجيـل االجتامعـي ،ورسـم احلـدود بين ّ
وتـم هـذا التّحويـر االجتامعـي ملدلـول اللثـام بالرغم مـن كونه اسـتُعمل يف البداية لغـرض محاية
ّ

الوجـه مـن ريـاح الصحـراء اجلافـة شـبه الدائمـة ،إال أنه وبمـرور الزمـن طغت عىل لبـس اللثام
ٍ
معـان أخـرى جعلـت منـه ًّ
دال اجتامع ًّيا على جمموعة من املعايير االجتامعيـة واألخالقية.

لكـن بما أن حالـة الوبـاء غير م ّطردةّ ،
يتحول إىل ظاهـرة بنيوية يف
الكممات قـد ال ّ
فإن وضـع ّ

املجتمـع ،وإن كنـا نالحـظ ،كأنـاس عاديين ،يف املجتمـع حالـة من فتـور التفاعـل االجتامعي يف

الفضـاء العـام ،بسـبب التباعـد وحـرص األفراد عىل اختـاذ مسـافة اجتامعية من بعضهـم البعض
ِ
الصمت عىل
أثنـاء وجودهـم م ًعـا .وال يعـدم املالحظ لوسـائل النقل العمومـي حالة من طغيـان ّ
ُعززهـا القيـود املفروضة ،ويف مقدمتها احلفاظ عىل مسـافة متر إىل مرت ونصف
مجهـور الراكبين ،ت ّ

ً
حمتمل
مصدرا
بين الراكـب واآلخـر ،وحالة الشـك واخلوف التي جتعـل كال منهم يف نظر اآلخـر
ً

لنقـل الوبـاء .لكـن حالـة التباعـد هـذه ربما تكون حالـة اسـتثنائية خاصـة يف بعـض املجتمعات
التـي تتوفـر فيهـا البدائـل يف النقل ،وتسـتطيع الدولة فيها متابعـة احرتام قواعـد الوقاية املتواضع

عليهـا .فقـد لوحـظ يف بعـض املجتمعـات ،والـدول الفقيرة خاصة ،اسـتمرار تزاحـم الناس يف
ُفس عىل أهنـا ال مباالة
وسـائل النقـل العمومـي ويف األسـواق واألماكـن العامة ،وهي حالـة قد ت ّ

أو اتّبـاع غير واع ألسـلوب مناعـة القطيـع ،أو قـد تُعـدّ نو ًعا من التمـرد عىل وصايـة الدولة عىل

حريـة النـاس ،وإن كانـت حقيقـة الواقع تُشير إىل أن حالة الالمبـاالة تلك إنّام تعـود ،يف كثري من
وتنصلها من أدوارها االجتامعيـة جتاه املجتمع.
احلـاالت ،لوضـع الدولة وهشاشـتها االقتصاديـة ّ

كثيرا مـن الباحثني إىل طـرح أسـئلة تتعلـق بالتفاوتـات الطبقيـة وتأثريها
وقـد دفـع هـذا املعنـى ً

يف البيئـات التـي ّ
يتفشـى فيهـا املـرض ،إذ تسـود يف املجتمعـات ،التـي ختتـل فيها قواعـد العدالة
االجتامعية وتنترش فيها ظواهر الفسـاد والالمسـاواة ،ممارسـات تتسـم بالتح ّيز واإلقصاء ،تتسبب

يف حرمـان فئـات من السـكان ،خاصـة الفئات الفقرية ،مـن احلصول عىل الرعايـة الطبية ،28وتُعد
ً
مدخل أساسـ ًّيا مـن مداخل دراسـة الوباء يف العلـوم االجتامعية.
هـذه الظاهـرة
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تقودنـا نقطـة اسـتجابة النـاس للوبـاء إىل احلديـث ً
كوهنـا البرش
قليل حـول التمثلات التي ُي ّ

الصدف املثيرة للغرابة تعايش
حـول الوبـاء وأنماط التفكري التـي تتو ّلد زمـن األوبئة .ولع ّله مـن ّ

جمموعـة مـن التمثلات والتفسيرات املتناقضـة من حيـث املصدر :دينـي ،تقليـدي ،وضعي ،يف
زمـن يتّسـم بالعوملـة والتقـدم الطبي والعلمي ،فما يزال البشر يتعاملون مع الوباء مـن منطلقات

ً
تعليلا ما ورائ ًّيـا وأخالق ًّيـا ينطلق مـن ثنائيات من
متباينـة يف ظاهرهـا ،فمنهـم مـن ُيع ّلـل الوبـاء

قبيـل :العقوبـة واالبتلاء ،والطاعـة والعصيـان ،واخلير والشر .ويعتبر الدارسـون لألوبئـة أن
هـذا النمـط مـن التمثلات سـمة مميـزة للمجتمعـات اإلنسـانية على مـر التاريـخ ،ومـع أن هذا

النمـط مـن التفسير يرد الوبـاء إىل قوى غيبيـة إال أنّه ُي ّمل اإلنسـان يف األخري مسـؤولية اجلائحة

والوبـاء .29يف املقابـل ،يسـتند املنظـور الوضعـي يف متثـل الوباء إىل تفسير ما ّدي طبيعـي خيلو من

التعليلات األخالقيـة ،شـأن املنظـور العلماين بشـكل عـام .لكـ ّن اخلطـورة األساسـية يف تعليل

الوبـاء ليسـت ر ّده إىل عوامـل طبيعيـة أو مـا فـوق طبيعيـة ،وإنما تتم ّثـل يف الوصـم االجتامعـي
نظـرا إىل تقاليدهـم الغذائيـة
بالوبـاء .وقـد حـدث ذلـك يف البدايـة بربـط الوبـاء بالصينيين؛ ً

املختلفـة ،وسـاهم ذلـك يف تأجيـج مشـاعر العنرصيـة ضـد اآلسـيويني بصـورة كبيرة حتـى يف

املجتمعـات التـي توصـف بالعلامنيـة والتقـدم .ومل ُي ّفـف مـن وطـأة وحـدّ ة هذه املشـاعر بعض
الشيء إال النجـاح الـذي حققتـه الصني وعدة دول آسـيوية عىل غـرار كوريا اجلنوبيـة واليابان يف

جماهبـة الوبـاء والتصـدي له.

الدولة والوباء
راجـت مـع انتشـار وبـاء كورونـا (كوفيـد  )19مقولـة "عـودة الدولـة" على ألسـنة بعـض

الباحثين .والسـؤال املطـروح بشـكل جـدّ ي :هـل غابـت الدولة لتعـود؟ وكيف عـادت؟ ومنذ
متـى والدولـة يف حالـة غيـاب؟!

من وجهة نظرنا فإنه يمكن تعليل مقولة "عودة الدولة" بعاملني رئيسيني:
 -العامـل األول يتم ّثـل يف حالـة االسـتنفار واسـعة النطـاق التـي شـاهدها اجلميـع لألجهـزة
التابعـة للدولـة ،وبشـكل خـاص أجهزهتـا الطبيـة واألمنيـة واالقتصادية ،حيث بـدت الدولة
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كمنقـذ للسـوق وبديـل اقتصـادي اجته إليـه اجلميع ،مـع فقـدان اآلالف لوظائفهـم يف القطاع
ً
وفضل عـن ذلـك ّ
تدخلت
اخلـاص ،وعجـز العديـد مـن الشركات اخلاصـة عـن الصمـود.

الدولـة كمرجـع وحيـد للرعايـة الطبيـة ومتابعة حالـة الوبـاء ،وكان بيدها قرار فـرض احلظر
الـكيل أو اجلزئـي على األنشـطة احلياتيـة املختلفة...إلـخ ،هـذه اإلمكانات والتدخلات التي

ظهـرت م ًعـا يف وقـت وجيـز شـدّ ت انتباه البعـض إىل الدولـة ،التـي اجتهدت بعـض التقاليد
الليرباليـة على إظهارهـا بصفـة حـارس ليلي ال أقـل وال أكثـر ،بافتراض قـدرة السـوق عىل
إدارة ذاتـه بصـورة مسـتقلة عنهـا ،وتنظيـم املجتمـع ذات ًّيـا أو عرب هيئـات مدنية وسـيطة بعيدً ا

عن سـلطتها "الغاشـمة".

عـرف بعض املفكرين،
 -أمـا العامـل الثـاين فهو عىل صلـة بتقاليد نظريات نظـام الطوارئ ،فقد ّ
ومـن بينهـم كارل شـميت الدولـة انطال ًقـا مـن قدرهتـا على فـرض نظـام وحالـة الطـوارئ،
30
ثم،
وهـذا هـو السر يف إعجـاب النازيني بأفكار كارل شـميت ،حسـب عزمي بشـارة  .ومن ّ

فالرتويـج ملقولـة أو فرضيـة عـودة الدولة يف حالة الطـوارئ ال خيلو من رهانات سـلطوية تربر

قمـع الفـرد وقمـع احلريات السياسـية واملدنية بذريعة سـيادة الدولـة .كام يدّ عي هـذا املنظور،

وهـذا هـو األهـم ،أن "دولـة حالـة الطـوارئ" التـي تضـع يدهـا فـوق كل يشء أكثـر كفـاءة

مـن غريهـا ،واملقصـود هنـا الـدول الديمقراطيـة الليرباليـة ،يف مواجهـة اجلوائـح االقتصادية
والوبائيـة عىل حد سـواء.

وهـذا يقودنـا للحديـث عـن مقارنـة حدثـت على نطـاق واسـع بين الـدول ذات النظـام

أساسـا يف الصين ،والـدول ذات النظـام الديمقراطـي
"األوتوقراطـي غير الديمقراطـي" مم ّثلـة ً
الليبرايل ممثلـة يف الواليـات املتحـدة على صعيد جماهبـة الوباء ،حيـث كان من الواضـح أن الك ّفة

متيـل يف هـذه املقارنـة السـطحية ملصلحـة الصين يف مقابـل الواليـات املتحـدة التـي أخفقـت،
حسـب فوكويامـا ،بشـكل مريـع يف اسـتجابتها للوبـاء .31إال أن هـذه املقارنـة قـارصة وال تأخـذ

بعين االعتبـار احلاالت األخـرى خارج هذين النموذجين ،حيث أظهرت عـدة دول ديمقراطية
نجاعـة كبيرة يف مواجهـة اجلائحـة عىل غـرار أملانيـا يف أوروبا واليابـان وكوريا اجلنوبيـة يف بلدان

رشق آسـيا.
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ويف هذا السـياق ُيشـار أيضا إىل أن بعض األنظمة األوتوقراطية اسـتغلت وباء كورونا لتمنح

نفسـها صالحيـات طـوارئ واسـعة ،عىل غـرار املجـر والفلبين ،32مما ُيبعدهـا عـن الديمقراطية
أيضـا بأهنـا اسـتغ ّلت كورونـا للتّحكـم أكثـر يف الشـعب والت ّ
ّدخـل
أكثـر ،كما ُّاتمـت الصين ً

يف خصوصيـات أفـراد املجتمـع ،وهـو أمـر غير مسـتغرب يف األنظمـة السـلطوية ذات الطابـع
الشمويل.

كان جورجيـو أغامبين يف مقالـه "اخرتاع وبـاء" من أوائل من ن ّبهوا إىل ميـل الدول يف حاالت

الطـوارئ إىل إحـكام قبضتهـا على املجتمـع ،متّبعـة يف ذلـك جمموعة مـن اآلليات من بينهـا إثارة
اخلـوف مـن التقـارب واحلـث عىل االلتزام بمامرسـة التباعـد االجتامعي واحلفاظ عىل مسـافة بني

بعضنـا البعـض ،وهـذا األمر سـيؤدي ،حسـب أغامبين ،إىل إلغـاء الروابـط االجتامعيـة واندثار
التضامـن" ،وهـي حلقة مفرغة تسـتغلها الدولـة إلحكام قبضتها عىل الشـعب".33

خامتة
ممّـا سـبق يمكـن تأكيـد احلقيقة القائلـة إن الوباء ظاهـرة اجتامعيـة وثقافية بقدر مـا هو ظاهرة

أيضا؛ ألن
بيولوجيـة وطبيـة ،تتطلـب التفكري فيهـا وفق أفق إنسـاين واجتامعي بل وبأفق سـيايس ً
الفاعلين السياسـينيً ،
دول وأفـرا ًدا ومنظماتُ ،يع ّلقـون رهانـات خمتلفة عىل اجلائحة ،ويسـعون
مـن وراء التعامـل معهـا إىل حتقيـق أهـداف متباينـة ،وأحيانًـا تُسـتغل اجلائحة ،كام رأينـا ،لتحقيق
أغـراض سياسـية سـلطويةّ .
ولعل أحـد األهداف األساسـية للمعاجلـات النقدية املعرفيـة يتم ّثل
يف تعريـة هـذا النمـط من االسـتغالل السـلطوي للجوائح التـي هتدد املجتمعـات البرشية.

مـن معايشـتنا وبـاء كورونـا املسـتجد ،ومـن مراجعتنـا النقاشـات املختلفة حولـه ،يمكن أن

نسـتخلص بكثير من عـدم احلسـم واليقين النتائـج واخلالصـات التالية:

1.تتّجـه بعـض املامرسـات والعـادات يف حياتنـا اليومية إىل التغير يف اجتاه مزيد من ترسـيخ قيم
الفردانيـة االجتامعيـة ،وسـتعزز مـن ذلك املدة الطويلة نسـب ًّيا التـي ُيتو ّقـع أن يأخذها الوباء

املرجـح أن يبقـى الوبـاء مـدة أطـول بيننـا ،خاصـة مـع احتامل
قبـل هنايتـه ،فقـد بـات مـن ّ
تطـوره إىل أشـكال أخـرى خمتلفـة عن شـكله احلايل.
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2.ظـل النظـام الديمقراطـي موضـع شـك يف العديـد مـن الفترات ،وتوقـع كثيرون تراجعـه
بسـبب األزمـات االقتصاديـة العامليـة ومـا نجـم عنها مـن اضطرابـات سياسـية واجتامعية،
إال أن النظـام الديمقراطـي كان يثبـت يف كل مـرة أنـه مـرن لدرجـة امتصـاص التناقضـات
أيضا.
الداخليـة للديمقراطيـة الليرباليـة ،والتحديـات التـي تواجههـا مـن خارجهـا ً
3.تتوجـه األنظمـة األوتوقراطيـة إىل اسـتغالل حالـة الوباء لتثبيـت أركاهنا وقطـع الطريق أمام
أي إمكانيـة للتعديـل والتغيير ،وذلـك عبر جلـب املزيد مـن الصالحيات والسـلطات إىل
نطـاق الدولـة عىل حسـاب احلريـات السياسـية والفرديـة واالجتامعية.
4.سـيعزز الوبـاء فـرص التيـارات الشـعبوية واليمينيـة املحافظـة يف احلصـول على نقـاط قـوة
جديـدة يف مواجهـة سياسـات االنفتـاح ،كما ال ُيسـتبعد أن تتنامـى موجـة جديـدة مـن
العنرصيـة واملامرسـات التمييزيـة جتـاه األقليـات واملهاجريـن.

5.دول ًّيـا مـن املسـتبعد أن يتسـبب الوبـاء يف إحـداث تغيير جـذري يف النظـام الـدويل احلـايل،
بالرغـم مـن تداعياتـه االقتصاديـة الوخيمـة على النظـام الرأسمايل العاملـي الـذي تقـوده
خمرجا
الواليـات املتحـدة األمريكية ،وذلك لسـبب بسـيط وهـو الثـورة الرقمية التـي م ّثلت ً
تعرضـت هلا.
للعوملـة مـن التحديـات واألزمـات والصدمـات التـي ّ
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الوباء والتغيير في حياة المجتمعات:
وجهة نظر علم اجتماعية
*

عبد الرحيم الدقون

مالحظات متهيدية
تذكرنـا أحـداث كثيرة منـذ بدايـة األلفية الثالثـة بأننا نعيش مرحلـة انتقال مؤكـدة ،لكن نحو

مسـتقبل غير مؤكـد متا ًمـا .ليسـت جائحـة كورونـا التـي يعيشـها العـامل اليـوم فقط مـن يذكرنا

بذلـك ،بـل إن العـامل منـذ مـدة يعيـش على وقـع تسـارع يف حلظات أزمـة تنبـئ كلها بـأن التغيري

حاصـل ال حمالـة ،وأنـه أقـرب ممـا قد يتصـور الواثقون من فكـرة "هنايـة التاريخ" .لكن مـا ينبغي

التأكـد منـه والتأكيـد عليـه أننـا اليـوم نفتقـر إىل تصـور للعـامل نواجه بـه التغيري احلاصـل .يمكن

خطيرا ،وهنـاك أولويـة قصـوى تواجهنـا
القـول إن تصورنـا للعـامل كما هـو اآلن يواجـه حتد ًيـا
ً

لرتتيـب األفـكار وإعـادة فتـح النقـاش حـول تصورنا للعـامل األفضل ولفكـرة التقـدم .قد يقول

قائـل إنـه ال أحـد يملـك إجابـة واضحـة عـن املسـتقبل وهل هـو أفضل أم أسـوأ ،لكـن اإلجابة

عـن هـذا السـؤال تتأتـى فقط من خالل حتمـل مسـؤوليتنا جتاه هذا املسـتقبل ،كام تتأتـى فقط من
خلال تعميـق فهمنـا للطريقة التي يتشـكل هبـا العامل.
* باحث يف الفلسفة السياسية املعارصة ،املغرب.
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مل يعـد خاف ًيـا أن األوبئـة أثـرت يف تاريـخ البرشيـة .لكـن ما يبـدو خاف ًيـا هو اإلمهـال املتعمد

لتاريـخ األوبئـة ولذلك التأثري الذي متارسـه يف تاريخ اإلنسـان .ال نسـتحرض احلديث عن األوبئة
إال حين حدوثهـا ،وهـذا أمـر غريـب .ربما ألهنا تظهر عجز اإلنسـان عـن التحكـم يف تارخيه بله

تاريـخ العـامل .لكـن يف املقابـل ،تدفعنـا األوبئة عنـد حدوثها إىل إعـادة النظر يف قيمة األشـخاص
وقيمـة األشـياء وقيمـة أنفسـنا ،لكن ال نـدري إن كانت تدفعنا ً
فعلا إىل إحداث التغيري املنشـود.

التفكري يف التغيري
هنـاك عبـارة شـهرية تقـول إن التغيير أبـدي وال يشء يتغير يف نفـس الوقـت .أبـدأ هبـذه

فعلا إزاء حـدث ملغـز .وألننـا ً
العبـارة امللغـزة ألننـا ً
فعلا ال نسـتطيع تقديـم إجابة حمـددة حلل

هـذه املعضلـة .حتير وحتـرك هـذه العبـارة الباحثين يف جمـاالت شـتى ويف مقدمتهـم الباحثون يف
علـم االجتماع ،حتـى إنـه يمكـن القـول إهنـا عبـارة حمببة لدهيـم بالقـدر نفسـه الذي تثير بينهم
اخلالفـات واالنقسـامات .لقـد عـرف العـامل تغيرات كبيرة ال أحـد يمكنـه إنكارهـا .تغيرت

األنظمـة السياسـية من ملكيـات وإمرباطوريـات إىل دول أمم ،واألنظمة االقتصاديـة من اقتصاد

زراعـي بسـيط إىل اقتصـاد صناعـي مركـب ،ومن نظـام إقطاعي مقيت إىل نظام رأسمايل جشـع،
وحدثـت ثـورات علميـة وصناعيـة وتقنيـة هائلة حولـت حياة اإلنسـان إىل رفاه غير منقطع بعد

أن كان شـق ًّيا حمرو ًمـا .يف املقابـل أثبتـت األزمـة التـي يمر منها العـامل اليـوم أن ال يشء تغري .وباء

يصيـب العـامل فيحولـه من قرية صغرية إىل سـجن كبري .انقطعـت الوصائل واهنـارت التحالفات
وعـاد اإلنسـان إىل سـجاياه الطبيعية؛ فشـاهدنا إما أنانية متوحشـة أو غريية رحيمـة .عاد االهتامم
إىل مـا هـو أسـايس مثـل الغذاء والـدواء .ق ّلـت احلركة وانحصرت العالقات وانخفـض اإلنتاج

وارتفـع منسـوب احلـذر واالقتصـاد يف كل يشء .ما الفرق بني إنسـان اليوم وإنسـان القرن الرابع

عشر أو حتـى قـرون مـا قبـل امليلاد؟ أكثـر مـا أصابتـه كورونـا اليـوم هـو فكـرة التقـدم ذاهتا.
وأمسـى الوضـع وكأنـه ال يشء يتغير على اإلطالق.

كثريا مـن الرتيث؛ ألن دراسـة التغير االجتامعي تعدّ
لكـن مـع ذلـك ،ربما حتتاج منـا اإلجابة ً

مـن أخطـر القضايـا التـي تواجه املعرفـة البرشيـة عمو ًما والعلـوم االجتامعيـة حتديـدً ا .وإذا كان
علماء االجتماع يطمحـون باسـتمرار إىل دراسـة التغير االجتامعـي دراسـة علميـة دقيقـة ،فإهنم
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يصطدمـون بإشـكالية مزمنـة تتعلـق بمـدى قدرهتم على القيـام بدراسـات جتريبيـة (أمبرييقية)؛

وذلـك بالنظـر إىل بـطء حـدوث التغير ،مـن جهـة ،وصعوبـة حصر جمـاالت هـذا التغير ،من

جهـة أخـرى .لكننـي لـن أقحـم نفسي يف هـذه اإلشـكالية ،وسـأعمل ،يف املقابـل ،على حماولـة
تأمـل التغير االجتامعـي مـن منظـور فلسـفي ً
مبررا هلـا باعتبار أن
أول ،وهي املحاولـة التي جتد
ً

أساسـا نظر ًّيا لـكل حماولة فهـم جتريبية للتغري الـذي يمكن أن
التأمـل الفكـري يمكـن أن يشـكّل ً

يعيشـه اإلنسـان أو االجتماع البشري ،إن شـئنا الدقـة .ثـم العمل ثان ًيـا عىل حتليل بعـض مفاهيم

النظريـة االجتامعيـة املفسرة للتغيير االجتامعي؛ حتـى ال يكون هنـاك انفصال عـن الواقع الذي

كان مناسـبة خـويض يف هـذا املوضـوع ،واملناسـبة رشط كما يقولون.

وإذا تقـرر ذلـك ،فإننـي أجـد أن نقطـة االنطلاق األوىل ينبغـي أن تكـون مـن مفهـوم التغري

نفسـه .ذات يـوم ،قـال هرياقليطـس :ال أحد يسـبح يف النهر مرتني ،وألف أرسـطو كتابه الشـهري

الكـون والفسـاد ،الـذي ابتـدأه بتحديـد اهلـدف مـن أي دراسـة للتغير فقـال" :ألجـل أن ندرك
الكـون والفسـاد يف األشـياء التـي تتولـد وهتلـك يلزمنـا بالطبع ،كام هـو احلال يف البقيـة ،أن نقدر

أيضـا عنـد معاجلـة النمـو واالسـتحالة ما هـي كل واحدة
على حتديـد عللهـا ونسـبها .وسـننظر ً

مـن هاتين الظاهرتين ،ونبحـث مـا إذا كان طبـع الكـون وطبع االسـتحالة مهـا واحـدً ا بعينه أو

مهـا متميـزان باحلقيقـة كما مهـا متميـزان باالسـم الدال على كليهما" .1وأضـاف يف هنايـة الباب

الثالـث مـن الكتـاب نفسـه )...(" :ونكرر مـرة أخرى أنه ال يوجد كون وفسـاد مطلقان لألشـياء
باجتماع العنـارص وافرتاقهـا ،إنما يوجـدان فقـط متى يتغير يشء بكلـه عندما يأيت مـن يشء آخر

بعينـه" .2مل هتـدأ لوعـة الفالسـفة منـذ ذلـك احلين يف البحث عـن معاين التغير وأسـبابه ونتائجه

على اإلنسـان والعـامل وعلى العالقـة بينهما ،لكـن حلظـات التفكير يف هـذا املوضـوع اختلفـت

باختلاف املعطيـات واحليثيـات ،واختلاف وضـع اإلنسـان يف العامل.

مخا قو ًّيا مع عصر النهضة ومع احلداثـة بعد ذلك.
يف هـذا اإلطـار سـيأخذ التفكير يف
التغير ز ً
ّ

لقـد عنـت احلداثـة بالنسـبة إىل الغرب شـي ًئا واحدً ا :أن بإمكان اإلنسـان التحكـم يف مصريه؛ ألن

تأثيرا
بإمكانـه التحكـم يف العـامل .أصبـح بإمـكان اإلنسـان أن يؤثـر يف العـامل الـذي يعيـش فيـه
ً

حاسما باسـتخدام ملكاتـه وقدراتـه واسـتطاعته اخلـروج مـن حالة القصـور التي كانـت تعرتيه.
ً
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وعنـى ذلـك ،مـن بين مـا عنى ،ويف سـياق حديثنـا هنا ،أن بإمـكان اإلنسـان حتقيق التقـدم وبناء
املجتمـع العقلاين (الصالـح أو األفضـل) .مل يكن هذا االعتقاد الراسـخ ليتشـكل لـوال االعتقاد

يف أن املجتمعـات تشـكل بنيـات حمـددة ،وأن بإمـكان اإلنسـان فهـم الطـرق التي تعمـل هبا تلك

البنيـات .لذلـك تشـكلت العلـوم االجتامعية ووجدت هلـا مكانًا حمرت ًما جدًّ ا بين العلوم األخرى

يف فترات ازدهار الغـرب الثقايف.

خصوصا بفكرة التقـدم .بل أصبحت
ارتبـط فهـم احلداثـة للتغري عمو ًمـا وللتغري االجتامعـي
ً

تلـك الفكـرة املحـرك األول لـكل األبحـاث التـي تدخـل يف بـاب العلـوم االجتامعية ،وأمسـى

التقـدم بذلـك مراد ًفـا للتغير ،وأن التغير مسـتمر دو ًما وبشـكل تصاعـدي أو يف منحـى إجيايب.
التقـدم يعنـي التقـدم لألفضـل ،أي نحـو املجتمع العقالين .وقـد انبنى هذا التصور عىل مسـلامت

أربـع أوجزهـا فيام ييل:

دائما يبتغـي األفضـل؛ فاملجتمعـات مـرت مـن حالـة التوحـش إىل
1.التقـدم غائـي وهـو ً
حالـة التحضر ،ومـن حالـة اجلهـل إىل حالـة املعرفـة ...لنتذكـر قانون احلـاالت الثالث
ألوغسـت كونـت (مـن احلالـة الالهوتيـة إىل احلالـة امليتافيزيقيـة إىل احلالـة الوضعيـة).

2.التقـدم حتمـي؛ فهـو خيضع لقوانني مضبوطة شـأنه شـأن ظواهـر الكـون املختلفة .وهذا
يفسر اإلعجـاب الشـديد للعلـوم االجتامعية بنمـوذج العلـوم الطبيعية وتوقهـا إىل بلوغ
اليقينية التـي متيزها.3

3.التقـدم كـوين ()universel؛ فهو يفرتض أن يشـمل كل املجتمعات ولـو بدرجات خمتلفة
وبفترات زمنيـة متفاوتـة الطـول .وقـد ترتـب عـن هـذا التصـور أحيانًـا عنـف شـديد

مارسـته جمتمعـات يفترض أهنـا "متقدمـة" على جمتمعات أخـرى مل تتقـدم بعد.

تغير يكـون إجياب ًّيـا بالضرورة بحكـم
4.التقـدم تراكمـي؛ إذ يفترض أن مـا حيصـل مـن ّ
اسـتفادته مـن املـايض ،فالتقدم يعني بالضرورة االجتاه نحو األفضـل ،وأن أفضل العوامل

جيـا لرتاكم التجـارب البرشيـة وانتصاراهتـا املتالحقة.
هـو العـامل القائـم ألنه ُيعـدّ تتو ً
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لكـن خضـوع التقـدم هلـذه القوانين جيعـل فكـرة التقـدم ذاهتـا حمل شـك؛ ذلـك أننـا إذا كنا

نتحـدث عـن قوانين ثابتـة خيضع هلا تطـور املجتمعـات ،فإن املسـار يصبح مرسـو ًما سـل ًفا ،وال

قبيـل للحديـث عـن تغري اللهـم إال إذا كان هذا التغري اسـتثناء .هكذا أمسـت العلـوم االجتامعية

مطالبـة بالكشـف فقـط عما هـو ثابـت مـن خلال الكشـف عـن القوانين التـي حتكـم حيـاة

املجتمعـات ،والقيـام بمقارنـة بين مـا هـو حـال املجتمع وما هـو املجتمـع النموذج .فهـل معنى
هـذا أن ال يشء يتغير مـا دام كل يشء حمـددا سـل ًفا؟ حتتـاج فكرة التقـدم إلعادة نظـر عميقة ،مع
االبتعـاد قدر اإلمـكان عـن اليقينيـة والوثوقية.

النسق التارخيي بني التغري والثبات
أنتقـل اآلن إىل معاجلـة املوضـوع من الزاويـة الثانية .ولنبدأ من حيث ينبغـي البدء مرة أخرى.

أقصـد لنبـدأ بالتفكير يف معنـى املجتمـع الـذي جيـب أن نفهمـه لكي نفهـم طبيعة التغير فيه ،إن

كان هنـاك تغير .ورغـم أننـا قـد ال نكاد نجـد اتفا ًقا حـول املعنى الدقيـق ملفهوم املجتمـع ،فإنني
سـوف أكتفـي باملعنـى العـام لـه ،والـذي حيـدد املجتمع بأنـه كل مركب مـن عالقـات ومصالح

متبادلـة جتمـع بين مجاعة مـن البرش يف إطار زمنـي ومكاين حمددين نسـب ًّيا .وهو بذلـك يتألف من
خمتلـف املؤسسـات االقتصادية (السـوق) ،واملؤسسـات االجتامعية (املجتمع املـدين) ،إىل جانب
املؤسسـات السياسـية (الدولـة) ،والتـي تتفاعل فيام بينها باسـتمرار .وهبذا املعنى يشـكل املجتمع
نسـ ًقا تارخي ًّيـا؛ حيـث حييـل النسـق أو البنيـة إىل" :كل العمليـات واآلليـات التـي تعتمـد عليهـا

مؤسسـات املجتمـع املختلفـة للتحكـم يف الفعـل االجتامعـي أو تقييـده ،بحيـث تتحقـق املبادئ

الرئيسـية للنسـق قـدر اإلمـكان" .4يمكننا هنا اسـتحضار أدوار التنشـئة االجتامعية واملؤسسـات
ً
ً
ومتداخلا لتحقيـق تلـك املبـادئ
متضافـرا
عملا
الدينيـة واالقتصاديـة والثقافيـة ،التـي تعمـل
ً

وضامن اسـتمرارية وفعاليـة القواعد.

أساسـا على الثبـات وعدم التغير ،فإن نعتـه بالتارخيي جيعلنـا نلحق به
وإذا كان النسـق حييـل ً

إمكانيـة التغير؛ ذلـك أن كل نسـق مهما كان ثابتًا ال بد وله بدايـة يف الزمان واملكان ،مثلام سـوف

تكـون لـه هنايـة فيهما .نحـن يف هنايـة املطاف كائنـات تعيـش يف الزمن ،ومـا دام األمـر كذلك ال
بـد من وجـود بدايـة وهناية.
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لكـن مـا الـذي نقصده بالضبط بالنسـق التارخيـي؟ ال زلنـا يف حاجة إىل جـواب أدق؛ جواب

علمـي ربما .يمكـن تعريـف النسـق التارخيـي مـن وجهة نظـر علـم االجتامع بأنـه" :كيان يتسـم

بنـوع معين مـن تقسـيم العمل يف نطـاق بنى إنتاجيـة متكاملـة ومنظومة من املبادئ واملؤسسـات
التنظيميـة وعمـر زمنـي يمكـن حتديـده" .5وبنـاء عىل هـذا التعريف فإننا سـوف نتقـدم خطوة إىل
ً
سـؤال آخـر :كيف نحلل نسـ ًقا تارخي ًّيـا ،وندرك ً
فعلا إمكانية حـدوث التغري فيه
األمـام ونطـرح

أو هنايتـه ،مـع األخـذ بعين االعتبار هـذه املكونـات عىل حدة؟

بالعـودة إىل التعريـف نفسـه ،نالحـظ أن أي نسـق تارخيـي يتشـكل انطال ًقـا من تقسـيم معني

ثـم فإن علـم االجتامع مطالب ،فيما خيص هذه اجلزئيـة ،بالبحث يف طبيعة تقسـيم
للعمـل ،ومـن ّ
العمـل ذاك ،وأسـباب نشـوئه ومبررات اسـتمراره .مـن جهـة ثانية ،يقـوم النسـق التارخيي عىل

مؤسسـات تنظـم العالقـات داخله ،وتكون احلاجة هنا إذن إىل اكتشـاف وفهم املبـادئ التي تنظم

عمـل تلك املؤسسـات وتصـف أدوارهـا ووظائفها ،مثلام تصـف الفاعلني االجتامعيين املؤثرين
يف تلـك القواعـد أو املتأثريـن هبـا .ومـن جهـة ثالثـة ،وهـذا ما سـتهمنا مناقشـته فيام بعـد ،يكون

للنسـق التارخيـي ،بما هو تارخيي ،مسـار زمني حمـدد .لذلك نحتـاج إىل تبيان منحنى ذلك املسـار

مـن خلال تبيـان حلظة نشـوئه وحلظة اهنيـاره أو إمكانيـة اندثاره.6

فيما خيـص العنصر الثالـث ،أي عوامـل اهنيـار النسـق ،فـإن عـامل االجتماع فالرشـتاين ،ويف

سـياق مرشوعـه الفكـري لنقـد النظـام العاملـي احلديـث ،7كان قد حتـدث عن وجـود نوعني من

التغيرات يمكـن أن تلحـق باألنسـاق التارخيية .فهي إمـا أن تعيش تغيرات ذات طبيعة أو منحى

أو إيقـاع دائـري أو تغيرات ذات إيقـاع علماين .مـا الـذي يعنيـه كل نـوع من هذيـن النوعني من
اإليقاعات؟

فيما خيـص اإليقـاع الدائـري ،فإننـا نتحـدث عـن تغيرات تلحـق بالنسـق بشـكل متواصل،

قـادرا على التفاعـل معها واسـتيعاهبا ،بحيـث ال تؤثـر يف اسـتمراريته إال بالقدر
ويكـون النسـق
ً

التـي متكنـه مـن ضمان التأقلـم مـع التغيرات املتالحقـة .هناك أحـداث كثيرة تلحق باألنسـاق
التارخييـة تسـاهم يف إحـداث تغيرات طفيفـة أو لنقـل تغيرات غير جوهريـة أو جذرية.
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أمـا فيما خيـص اإليقـاع العلماين؛ فإننا نقصد بـه هنا تلـك األحداث التـي عنـد وقوعها ترتك

آثـارا غير هينـة يف النسـق ويف آليـات اشـتغاله .إهنـا أحـداث بإيقاعـات مرتفعـة كم ًّيـا ونوع ًّيـا،
ً

لذلـك فهـي تبتعـد عـن اإليقاع الدائـري وتبتعد ،بالتـايل ،عن املركـز خملفة ما يشـبه تصدعات يف
النسـق .وكلما ازدادت تلـك التصدعـات ازدادت قابلية النسـق التارخيـي لالهنيار.8

مـا الـذي يعنيـه هـذا فيام خيـص سـياق حديثنا عـن أزمـة كورونا التـي يعيشـها العـامل اليوم؟

لإلجابـة عـن هـذا التسـاؤل نحتـاج العـودة ً
أول إىل تلـك املالحظـات التمهيدية التـي جاءت يف
بدايـة هـذه الورقـة .لكـن قبـل ذلك لننتبـه إىل مالحظة أخـرى مهمـة :إن العامل اليوم يتشـكل من

نسـق تارخيـي مهيمـن وهـو النظـام الرأسمايل العاملـي .هـذه وجهـة نظر فالرشـتاين ،وقد سـخر

للدفـاع عـن هـذا التصـور جهـده الفكـري كلـه حتـى وفاتـه السـنة املاضية .العـامل اليـوم حمكوم
وموحـد ،وهـذا قـد يزيـد من شـدة مقاومـة النسـق للتغري مثلما قد يزيد من شـدة
موحـد
ِّ
بنسـق َّ
وطـأة االهنيـار والتغير إذا حـدث .لذلـك فـإن العـامل اليوم يواجـه مـن التحديات ما مل يسـبق له

أن واجهـه مـن قبـل ،ويف مقدمتهـا التحديـات البيئيـة ومـا ارتبـط هبـا اآلن مـن أزمـات صحية،
والتحديـات التقنيـة ومـا ارتبـط هبـا مـن أزمات أخالقيـة ،وطب ًعـا دون إغفـال التحديـات اجليو

سياسـية منـذ اهنيـار نظـام القطبيـة الثنائيـة ومـا ارتبـط هبـا من فـوىض عارمـة يف جمـال العالقات
الدولية.

نحـن ال نعـرف اليـوم مـا الـذي سـيحدث يف املسـتقبل القريب ً
فضل عـن البعيـد .ولكن مع

ذلـك نحـن اليـوم نـدرك جيـدً ا أن تتابـع األحـداث أدخـل هذا النسـق التارخيـي القائـم "مرحلة
تشـعب نسـقي" بحيـث تداخلـت إيقاعـات األحـداث بني مـا هو دائـري وما هو علماين ،بحيث
ً
أفعـال أو أحدا ًثـا صغيرة قـد حتـدث تغيرات مهمـة .والواقـع أن أزمـة كورونـا اليـوم تؤرش
إن

على أمهيـة وجهـة النظـر هـذه بوضوح تـام .لقـد أحدثت هـذه األزمة ً
كبيرا يف العامل عىل
رشخـا ً
كافـة املسـتويات ،ودفعـت اجلميـع دون اسـتثناء إىل إعـادة النظـر يف أولوياتـه وأهدافـه وقناعاته
وخمططاتـه .لكـن ذلـك ال يعنـي بحال أن هذه األزمة تشـكل احلركـة النهائية التي سـيطرأ بفعلها

التغير اجلـذري .ربما تكـون هـذه األزمة قد فعلـت اليشء الكثري إن هـي نبهتنا فقـط إىل أن التغري

حاصـل ال حمالـة ،ودفعتنـا إىل التفكير يف مثل هذه األسـئلة :هل سـيحل نسـق جديد حمل النسـق
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القائـم؟ مـا معـامل هـذا النسـق؟ ما مربرات نشـوئه؟ ومـا مدى إمكانيـة نجاحه؟ من سيسـاهم يف

أيضـا أم إنه سـيكون حمل ًّيا
تشـكله؟ وكيـف سـتكون تلـك املسـامهة؟ وهل سـيكون نسـ ًقا عامل ًّيـا ً

ثـم سـوف نتحـدث عن أنسـاق خمتلفة؟ هل سيسـتطيع النسـق القائم املقاومـة ويتمكن من
ومـن ّ

التأقلـم مـع التغيرات املتسـارعة؟ إهنا أسـئلة مقلقة ولكنهـا رضورية.

نحـن مـع ذلـك ال نملـك إجابـات هنائيـة عـن كيفيـة حـدوث التغري وال عـن موعـده ،لكننا

جيـب أن نكـون على علـم بأننا نمتلك خيـار املشـاركة يف صنع التغيير؛ ألن األمر يتعلـق يف هناية
املطـاف بفاعليتنـا كبشر يف هـذا العـامل .مـا جيـب أن نكـون واثقين منـه أننـا مطالبـون بفعـل ما
هـو صائـب لتحقيـق التغير نحـو األفضـل ،نحـو املجتمـع العقالين .نحـن يف حاجـة إىل احلفاظ

على فكـرة للتقـدم لكـن دون مصادرات مسـبقة ،ودون جعـل هذا التقـدم أسـطورة مثلام فعلت
احلداثة.

لكـن قبـل احلديـث عـن هـذه الفاعلية لنتوقف ً
قليلا عند ما يمكـن أن تفعلـه األوبئة يف صنع

التغيير .هـل سـنعدّ حلظـة كوفيد  19حلظـة تارخيية للتغيري؟ ملعاجلـة هذه النقطة نحتـاج إىل العودة
إىل خمتبر التاريـخ .التاريـخ وحده من يكشـف لنا بعـض حقائق العامل.

تاريخ األوبئة :تاريخ التغيري
قلـت يف البدايـة إن تاريـخ األوبئة تاريخ مهجور وال يتم اسـتحضاره إال عند حصول األوبئة.

وقـد يكـون هـذا حماولـة ال واعيـة من البشر لتنـايس يشء يذكرهم دو ًمـا بضعفهـم إزاء الطبيعة؛
الشيء الـذي قـد يشـوش على إيامهنـم بالتقـدم .لكـن تكفينـا هنـا بعـض اإلشـارات التارخييـة
التـي تؤكـد بوضـوح أن األوبئـة قـد تكـون من تلـك احلـركات ذات اإليقـاع العلماين ،الذي قد

يـؤدي إىل اهنيـار النسـق ونشـوء نسـق جديد حمله .حفلـت كتب التاريـخ بذكر الطاعون األسـود

الـذي رضب العـامل يف القـرن الرابـع عشر ميلادي ،وكيف سـاهم يف اهنيار النظـام اإلقطاعي يف

بريطانيـا ،ونشـوء الرأسمالية بفضـل حتريـر طاقـة عاملـة برشيـة هائلـة بعد نـزوح عـدد كبري من
الفالحين مـن القـرى نحـو املدن هر ًبا مـن الطاعون .ولكن كانـت هناك أرضية مسـاعدة لذلك؛

ألن املـدن األوربيـة آنـذاك كانـت يف بدايـة ازدهارهـا وحتوهلـا ،اليشء الـذي مكن من االسـتفادة
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مـن هـذا التغير الديمغـرايف .يف املقابـل ،سـوف يكـون هلـذا الوبـاء بعـد وصوله إىل املشرق آثار

معاكسـة متا ًمـا؛ ذلـك أن العـامل اإلسلامي آنـذاك كان يعيش حالـة ازدهار حضاري قـارب بلوغ
أوجـه ،وحلـول الطاعـون أدى إىل اهنيار البنيـة الديمغرافية؛ اليشء الـذي أدى بدوره إىل إضعاف

اإلمكانيـات االقتصاديـة للدولة بشـكل كبري.9

وقـد عبر ابـن خلـدون عن اآلثـار املريعـة التـي خلفتها تلـك اجلائحـة يف املنطقة آنـذاك خري

تعبير يف فقـرة خاصـة يقـول فيهـا )...(" :هـذا إىل مـا نـزل بالعمـران رش ًقـا وغر ًبـا يف منتصـف

كثريا
هـذه املئـة الثامنـة مـن الطاعـون اجلارف الـذي حتيف األمـم ،وذهب بأهـل اجليل ،وطـوى ً

مـن حماسـن العمـران ،وحماهـا وجـاء للـدول عىل حين هرمها وبلـوغ الغايـة من مداهـا ،فقلص
مـن ظالهلـا وفـل مـن حدهـا ،وأوهـن مـن سـلطاهنا ( )...وكأين باملشرق قـد نـزل بـه مثـل مـا
نـزل باملغـرب ،لكـن على نسـبته ومقـدار عمرانـه .وكأنام نادى لسـان الكـون يف العـامل باخلمول
واالنقبـاض فبـادر باإلجابـة .واهلل وارث األرض ومـن عليهـا".10

ومـن األمثلـة األخـرى التـي تبين أن لألوبئـة قدرة عىل تغيير مسـار التاريخ ،لكن هـذه املرة

كان لإلنسـان يف حدوثهـا يـد طـوىل ،نجـد وبـاء اجلـدري الـذي أصـاب السـكان األصليين يف
إفريقيـا (السـكان النوبيـون بمنطقـة دارفـور ،وسـكان جنـوب أفريقيـا) ،ويف القـارة األمريكية،

والـذي جلبـه إليهـم املسـتعمرون األوربيون وأودى أحيانًـا يف بعض املناطق بحياة مـا يناهز %90

مـن السـكان .11واألمثلـة على آثـار اجلوائـح يف حتريك التاريـخ أو تغيري مسـاره كثيرة ومثرية ال
يتسـع املجال هنـا للتفصيـل فيها.

جائحة كورونا وفرصة التغيري
ألقـت أزمـة كوفيـد  19إذن بظالهلـا على العـامل منـذ مطلـع سـنة  ،2020وهبـت معهـا ريـاح

أسـئلة التغيير يف كافـة املسـتويات ،وواجهـت جل املجتمعـات أوضا ًعا معقدة وعـاش الناس يف

كل مـكان حلظـات عصيبـة .لكـن الوضـع ال يتطلـب فقط جمـرد التفاعل السـلبي مع هـذا العدو
الصغير ،بـل يتطلـب البحـث عن حلـول واختـاذ مواقـف أخالقية وقـرارات شـجاعة .صحيح

أنـه ال وجـود إلجابـات جاهزة عن املسـتقبل ،لكـن من الواجـب تبني املوقـف األخالقي واختاذ
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القـرارات املناسـبة .حتتـاج جمتمعات العـامل اليوم (والعـامل الثالـث باألخص) السـتعادة املبادرة،

واختـاذ موقـف مـن وجودهـا ومسـتقبلها بدل تركـه يف يد واحدة يبـدو أهنا مل تعد قـادرة عىل فعل

عالـما أفضل.
الكثري للعـامل ليصبح
ً

أمـام جمتمعـات اجلنـوب فرصـة تارخييـة للخروج بعـد هذه األزمـة بأقل اخلسـائر ،بل بأفضل

النتائـج .نحـن يف حاجـة اليـوم إىل الوثوق يف إمكانيـة النهوض ألن اإليقاع اختلف ومل يعد سـبق
وضوحـا لالنطلاق .فقـط نحتـاج إىل
الشمال بذلـك السـبق الكبير ،وأصبـح املسـار اآلن أكثـر
ً
إعادة ترتيـب أمورنا.

احتياجا
أوىل القـرارات التـي أجدهـا ملحـة اآلن هـو القـرار الفكـري .نحن أشـد مـا نكـون
ً

للوعـي باللحظـة وبأهنـا تشـكل أف ًقـا للتجديـد .لكـن ما مالمـح الوعي الـذي تتطلبـه املرحلة -
مرحلـة حـدوث التغيير االجتامعي؟

إن الوعـي الـذي ينبغـي تشـكيله ال يتحمـل اآلن العنـف وال يقبـل اإلكراه سـواء يف مسـتوى

خاصا عىل شـعوب العامل بدعوى
األفـراد أو اجلامعـات .مل يعـد بإمـكان الغـرب أن يفرض وع ًيـا ًّ

األسـبقية احلضاريـة؛ فالتقـدم ،كما يتصـوره الغـرب وكما بينـا مالحمه أعلاه ،مل يعد له أسـاس.
خاصا عىل أفرادهـا بدعوى احلفاظ على املجتمع
ومل يعـد ً
أيضـا بإمـكان الـدول أن تفـرض وع ًيـا ًّ
وجتنـب االنقسـام .نحـن يف حاجة إىل التوافق ،والتوافق يأيت من النقـاش البناء وقبول االختالف.

خاصا عىل شـخص آخـر .فاخلالص فردي
ومل يعـد
أخيرا بإمـكان أي شـخص أن يفـرض وع ًيـا ًّ
ً
ً
أول ثـم بعـد ذلـك مجاعـي ،وكذلك هي املسـؤولية فردية ثـم مجاعية.

إن الوعـي اليـوم أصبـح يف حاجـة إىل اإلصغـاء إىل منطقه اخلـاص القائم عىل احلجـة واإلقناع

وأخالقيـات املناقشـة .وجيـب أن ينعكـس الوعـي اليـوم على العـامل ،إنه حيـس بالعامل مـن حوله

وهبمومـه وبقضايـاه .فهـو وعـي متعـد إىل اآلخـر وإىل العـامل .كام ينبغـي للوعي أن يقـع يف عمق
أي حماولـة للنهـوض بالتغيير؛ ألنه مطالـب باإلحاطة باملـايض واحلارض من أجل بناء املسـتقبل.

فالوعـي اليـوم مطالـب بتحديد األولويات لتفادي السـقوط يف أخطاء املـايض ،أو الوقوع ضحية
التحـوالت احلـادة والتقلبـات الرسيعة ذات اإليقاعـات العلامنية.
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معامل للمسامهة يف بناء التغيري وفهمه
حيتـاج العـامل العـريب واإلسلامي اليوم أكثر مـن أي وقت مضى إىل حتديد موقفـه واالنطالق

ً
مسـتقبل
يف حتريـك عجلـة التغيير ،وإال فإنـه لن تقـوم له قائمة؛ ألن مـا يمكن أن حيدث يف العامل
ال يمكـن التكهـن بعواقبـه .إمـا أن نكـون أو ال نكـون كما يقولـون .وإذا كان األمر كذلـك ،فإننا

يف حاجـة إىل تبين مالمـح املرحلـة اجلديـدة والتـي يمكـن أن تكون مرحلـة انطلاق يف العمران

متشـائم بصـدد النتائج التـي توصل إليهـا فيام خيص
مثلما تصـوره ابـن خلـدون .لقـد كان املفكر
ً

حيـاة ومـوت األنسـاق التارخييـة (التـي سماها هـو الـدول) ،ويعـاب عليـه أنـه وقـع يف دائريـة

ثـم ال تقـل خطـورة عن أفـكار التقـدم احلتمي وأسـطورة هنايـة التاريخ
حتيـل إىل العدميـة ومـن ّ

الفوكوياميـة .لكـن مـع ذلك تسـعفنا القـراءة املتمعنة للمقدمـة يف القول إن ابن خلـدون مل يدخر
جهـدً ا يف طـرح أفـكار تضمنت بعـض مقومات العمـران ومقاصده .بل إن تشـاؤمه كان عىل حد

تعبير غراميش تشـاؤم العقـل مصحو ًبا بتفـاؤل اإلرادة.

يمكـن يف هـذا الصدد اسـتحضار بعض املعامل الرئيسـية التي تشـكل ما يمكـن اعتباره مقاصد

للعمـران ،والتي أمجلهـا يف ما ييل:

 -يؤكد ابن خلدون أنه ال عمران مع الظلم؛ إذ إن الظلم مؤذن بخراب العمران.
 -ويؤكـــد مـــن جهـــة أخـــرى أنـــه ال عـــدل إال يف ظـــل قانـــون ومؤسســـات حتميـــه (ومـــا
امللـــك والعصبيـــة إال أدوات محايتـــه).

أخريا أنه ال عمران من دون أخالق.
 -كام يؤكد ً

وفيما هيـم هـذا املقصـد األخير فقـد عمـل ابـن خلدون على التمييـز الدقيـق بني مسـتويات

الوجـود البشري ،واعتبر أن الوجـود الطبيعي يقوم عىل مقتضى الغرض والشـهوة .أما الوجود
السـيايس فيقـوم على مقتضى النظـر العقيل يف مصالـح الدنيـا .وأما العمـران فيقوم على مقتىض

حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا بـه ،واهلـدف مـن ذلـك هتذيب الطبـاع وضبـط امللـك .ويف هذا
الرذائل
يقـول " :إذا تـأ ّذن اهلل بانقـراض امللـك من أ ّمـة محلهم عىل ارتـكاب املذمومات وانتحـال ّ
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السياسـ ّية منهم مجلـة وال تـزال يف انتقاص إىل أن خيـرج امللك
وسـلوك طرقهـا ،فتفقـد الفضائـل ّ

مـن أيدهيم ويتبـدّ ل به سـواهم".12

قـد نختلـف مـع ابن خلدون مـع هذا التصور يف مسـتويات خمتلفـة .لكن هيمنـي أن أتفق معه

اآلن يف املقصـد األخالقـي الـذي حتدث عنه .إن أزمة النسـق التارخيي املهيمـن اآلن أزمة أخالقية

ثـم فاحلـل ال يمكـن إال أن يكـون أخالق ًّيـا .وفيام خيـص جمتمعاتنا ،فـإن العودة
باألسـاس ،ومـن ّ

إىل مضمار صناعـة التاريـخ وإقامـة العمـران ال يمكن أن يكـون إال باالنتبـاه للمقصد األخالقي
إىل جانـب األخـذ بأسـباب التقـدم املادية .ال جمال اليـوم للحديث عن حياد أخالقـي إذا كان هذا

تعبيرا عـن ال مبـاالة أخالقية أو سياسـية جتاه الذات أو جتـاه العامل.
احليـاد
ً

مـن جهـة أخـرى فإننا مطالبـون بتحمل مسـؤولية وواجـب التغيير الرشـيد ملجتمعاتنا ،وال

يتأتـى ذلـك إال مـن خالل:

 -التوافـــق املجتمعـــي القائـــم عـــى وضـــوح الرؤيـــة واملشـــاركة الفاعلـــة لـــكل األطـــراف يف
النقـــاش العمومـــي حـــول املـــروع املجتمعـــي.

 -املعاجلة العاجلة الحتياجات املواطنني واعتبارها أولوية دائمة.
 -الشجاعة والشفافية يف مواجهة الصعوبات والتحديات.
 -النهوض باملعرفة والثقافة والفن.
 -االستفادة الواعية من التقنية.

إن أزمـة جائحـة كورونـا بقـدر ما كانـت أزمة خانقة ألقـت بظالهلا عىل معظم شـعوب العامل،

وطالـت آثارهـا كل اجلوانـب االقتصاديـة منهـا واالجتامعيـة ،إال أهنـا اعتبرت إىل جانـب ذلك
فرصـة تارخييـة لتغيير حقيقـي بالنسـبة إىل كل املجتمعـات ،خاصة تلـك التي كانـت يف اهلامش.

أمـا الـدول التـي كانـت يف املركـز فإهنا لـن تدخر جهـدً ا للحفاظ على موقعها ولو بأسـاليب غري
بعضـا مـن هـذه األسـاليب بوضوح سـافر) .لكن ذلـك ينبغـي أن يزيد
أخالقيـة (وقـد شـاهدنا ً

مـن إرصارنـا على رضورة تضافـر اجلهـود إلنجـاح التغيري نحـو العـامل األفضل الـذي ينبغي أن
نناضل مـن أجله.
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الهوامش
 1.1أرسـطوطاليس ،الكـون والفسـاد ،ترمجـة أمحد لطفي السـيد ،بيروت :الـدار القومية للطباعـة والنرش،
د .ت ،.ص .90-89
 2.2نفسه ،ص.104 .
 3.3مـن الالفـت للنظـر أنـه حتـى اليقينيـة التـي كانت تتباهـى هبا العلـوم الطبيعية أمسـت حمل شـك كبري
بعـد أزمـة كوفيـد  .19انظـر يف هـذا الصـدد احلـوار الالفت للفيلسـوف الفرنسي إدغار مـوران حول
جائحـة كورونا:
Edgar Morin: «Nous devons vivre avec l'incertitude» : https://bit.ly/36Ctmyk

 4.4يشـكل مفهـوم النسـق التارخيـي أحد املفاهيم األساسـية يف التحليـل الذي يقدمه عـامل االجتامع األملاين
إمانويـل فالرشـتاين ( )Immanuel Maurice Wallerstein( )2019-1930للمجتمـع .ويرتكز التحليل
الـذي أقدمـه يف هـذه الورقـة عىل هـذا املفهوم .انظـر :إمانويل فالرشـتاين ،هناية العامل كما نعرفه :نحو
علـم اجتامعـي للقـرن الواحـد والعرشيـن ،ترمجـة فايـز الصيـاغ ،مراجعـة هـاين تابـري ،املنامـة :هيئة
البحريـن للثقافـة واآلثـار ،2017 ،ص  227ومـا بعدها.
 5.5فالرشتاين ،املصدر السابق ،ص .238

 6.6املصدر نفسه ،ص .241

 7.7ناقـش فالرشـتاين) (Wallerstein, Immanuel M.أطروحـة النظـام العاملـي احلديـث بالتفصيـل يف
كتـب عـدة مـن أمهها:
Wallerstein, Immanuel M. Capitalist Agriculture and the Origins of the European
World-Economy in the Sixteenth Century. New York : Academic Press, 1974.

•

The Modern World-System, vol. II: Mercantilism and the Consolidation of the European
World-Economy, 1600-1750. New York: Academic Press, 1980.

•

The Modern World-System, vol. III: The Second Great Expansion of the Capitalist
World-Economy, 1730-1840's. San Diego : Academic Press, 1989.

•

Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge:
Cambridge University Press, 1991.

•

 8.8املصدر السابق ،ص .248

 9.9يف كتـاب مهـم صـدر سـنة  1977قـادت جمموعة مـن األبحاث عـامل األوبئـة األمريكـي ميكاييل والرت
دولـس ( )Michael Walter Dols ,1942 - 1989إىل اعتبـار أن أحـد أهـم أسـباب االهنيـار احلضـاري
57

العدد التاسع
)2021(

 من% 50-40 الـذي عرفـه العامل اإلسلامي (خاصـة يف مرص وسـوريا) كان فقدان هذه البلدان ما بين
: انظر يف هـذا الصدد.السـكان بسـبب طاعـون القرن الرابع عشر
Dols, Michael W. The Black Death in the Middle East. Princeton (N.J.: Princeton University
Press, 1977. p. 143-254.

:وهناك أيضا كتاب مهم يتحدث عن نفس احلدث
Green, Monica H, ed. Pandemic Disease in the Medieval World : Rethinking the Black
Death. Arc Humanities Press, 2015.

.63  ص،1984 ، الدار التونسية للنرش: تونس، حتقيق مجعة شيخة، املقدمة،عبد الرمحن بن خلدون1010
11. Samuel Totten and Robert K. Hetchcock (ed). Genocide Of Indigenous Peoples. Genocide : A
Critical Bibliographic Review, V8, New Jersey : Transaction Publishers, 2011, p. 195 ff.

.191  ص، مصدر سابق، املقدمة،ابن خلدون1212
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انتقام البنغول؟
*
محادثة مع فرانسوا موتو وفريديريك كيك
**

ترجمة :الحسن مصباح

تذكرنـا أزمـة الفيروس التاجي بشـكل حـاد أننا نعيـش بني كائنـات أخرى .يف هذه املناقشـة
املفتوحـة مـع الطبيـب البيطـري وعامل األوبئة فرانسـوا موتـو واألنثروبولوجـي فريديريك كيك،
نحـاول فهـم أسـباب الوباء وحتليل آثـاره يف عالقتنـا بالكائنات احليـة األخرى.
من هذه التأمالت ،قد تظهر إجابات حول أفضل طريقة لتفادي مثل هذه الظواهر.
أجـرى احلـوار معهما :بابتيسـت روجـر-الكان ،التاريـخ  1أبريل .2020
*  	 فرانسـوا موتـو ( :)François Moutouطبيـب بيطـري ،وعـامل األوبئـة ،ونائـب مديـر سـابق ملختبر
( )ANSESلصحـة احليـوان .وهـو مؤلف كتـاب انتقام قط الزباد املقنع سـنة La vengeance de( 2007
 ،)la civette masquéeوطبعـة جديـدة مـن كتابـه أوبئة وحيوانات وبرش سـنة Des épidémies,( 2015
 .)des animaux et des hommesفريديريـك ِكيـك ( :)Frédéric Keckمديـر أبحاث ( )CNRSومدير
خمتبر األنثروبولوجيـا االجتامعيـة ،ومؤلف كتاب حراس األوبئـة :صيادو الفريوسـات ومراقبو الطيور
على حـدود الصين .2020 ،نرش احلـوار يف موقـع ( )Le Grand Continentعىل الرابـطhttps://bit. :
ly/3qnrdOB

**  	 مرتجـم وأكاديمـي مغـريب ،مديـر األبحـاث يف مركـز الدراسـات والبحـوث اإلنسـانية واالجتامعيـة،
وجـدة املغرب.
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فرانســوا موتــو ،يف عــام  ،2007عنونــت أحــد كتبــك بـ"انتقــام قــط الزبــاد املقنــع"،
هــل يمكننــا احلديــث اليــوم عــن انتقــام آكل النمــل البنغــويل؟

فرانسوا موتو

مـن الواضـح أهنـا [أي كلمـة انتقـام] كلمة برشية وتأنسـنت متا ًمـا ،وال عالقة هلـا بوجهة نظر

الزبـاد أو البنغـول .لقـد كتبـت هذا الكتـاب بعد وقت قصري مـن وباء السـارس ،الذي حدث يف

 ،2003-2002عندما شـاركت يف برنامج بحث أورويب مع الصينيني ملدة ثالث سـنوات .احليوان
الـذي بـدا أنـه سـبب التلـوث البشري هـو الزباد املقنـع .بام أين كنـت قارئًـا ملجلة الطيار يف سـن

قصصا عـن العالقات
املراهقـة ،تذكـرت "مغامـرات اخلضـار للخيـار املقنـع" .ألن كتايب يـروي
ً

بين اإلنسـان واحليـوان مـن خالل مسـببات األمـراض ،وجـدت هـذه التورية الصغيرة .كانت

إشـارة إىل تارخيـي الشـخيص مع جملـة الطيار واالسـم الغريب هلـذا الزباد.

يف حالـة الفيروس التاجـي اجلديـد ،ال يمكـن حتـى اآلن التأكـد مـن أن البنغول هـو بالفعل

املصـدر الـذي ينقـل الفيروس ،والـذي ربام نشـأ يف األصل مـن اخلفافيش .ولكن مـن الصحيح

أن البنغـول يغطـي جمموعـة مـن ثامنيـة أنـواع -أربعـة يف أفريقيـا وأربعـة يف آسـيا -والتـي يتـم
صيدهـا على نطـاق واسـع ،وهـي موجهـة بشـكل رئيسي إىل السـوق الصينيـة لسـببني :غذائي

وثقـايف .وكما هـو احلـال يف كثري مـن األحيان مع اسـتهالك احليوانـات يف الصني ،يتـم اخللط بني
أيضا نحول حراشـيفه إىل مسـحوق ملا
هذيـن السـببني .يف حالـة البنغول ،نسـتهلك حلمـه ولكننا ً

يعتقـد مـن خصائصـه العالجية .وهـذا جيعل االجتار به ينم عـن جرأة كبرية لكـون الصني وقعت

مؤخرا ضبط
مجيـع االتفاقيـات الدوليـة حلامية األنواع املهـددة باالنقراض .عىل سـبيل املثال ،تـم
ً

واحـد وثالثين طنًّـا مـن احلراشـيف ،والتـي تعـادل أربعين ألـف بنغـول املصطـاد بطريقـة غري

قانونيـة (بمبلـغ يقدر بــ  90مليـون دوالر أمريكي).

على أي حـال ،يف مـارس  ،2019قامـت السـلطات الصينيـة بالتحفـظ على بنغـول آسـيوي،

اسـتعاده علماء الفريوسـات للبحـث عـن الفريوسـات التـي يمكـن العثـور عليها هنـاك .نرشوا
يف أكتوبـر  2019مجيـع الفريوسـات التـي حددوهـا ،وكان مـن بينها الفريوسـات التاجيـة القريبة
جـدًّ ا مـن تلـك التي تـم اكتشـافها ،ابتداء من ديسـمرب  ،2019يف األشـخاص الذين عربوا سـوق
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ووهـان الشـهري هـذا .هلـذا تـم احلديـث عـن البنغـول :هنـاك توافـق فيرويس بني الفريوسـات
املوجـودة عنـد البنغـول املـدروس ،بغـض النظـر عـن األزمـة احلاليـة ،واحلادثـة التي بـدأت يف
د يسمرب .

هـل هـذا يكفـي إلثبات أنـه احليوان الـذي عرب حاجز األنـواع؟ ربام .ولكن يف هذه األسـواق

هنـاك سـيناريوهات أخـرى ممكنـة .هنـاك أكوام مـن الصناديق حيتـوي كل منها على جمموعة من
احليوانـات مـن أنـواع خمتلفـة .ومـع ذلـك ،إذا أردنا اختبـار احتماالت انتقال الفيروس من نوع

حيـواين إىل آخـر أو مـن نـوع حيـواين إىل اإلنسـان ،فلن نفعل خلاف ذلك! لكن على الرغم من

هـذه الظـروف الفريوسـية املثيرة ،فقد عرفنـا منذ بداية القـرن احلادي والعرشيـن انفالت ترسب

نـادرا مـا
فريوسين فقـط :السـارس يف عـام  2002والسـارس  2يف عـام  .2019وبعبـارة أخـرىً ،

يتـم عبور/اختراق حاجـز األنـواع ،إذا أخذنـا بعني االعتبـار أطنـان احليوانات العابـرة التي يتم

التعامـل معها يف هذه األسـواق.

وبالرغـم مـن ذلـك ،حتـى لـو مل خيطـط البنغـول النتقامه ،فـإن األزمـة احلالية أفادتـه لكوهنا

خفضـت مـن اسـتهالكه عىل مـا يبدو.

فريديريك كِيك

يف حالـة الزبـاد املقنـع ،هنـاك أدلـة عىل انتقـال السـارس أكثر من انتقال السـارس  2بواسـطة

البنغـول؛ ألن أولئـك الذيـن قتلوا هـذا الثدييات الصغرية املسـتهلكة يف الطـب الصيني التقليدي

كانـوا أول حاملي السـارس .أكبر مفارقـة يف كل هـذا أن اسـتهالك هـذا احليـوان كان جيـب أن

احلمى ،وأنه بسـبب نـوع من التقليد ،بسـبب "الزباد املقنـع" بدأ البرش ارتـداء األقنعة
حيمـي ضـد ّ
بكثافة.

باإلضافـة إىل هـذه احلالـة املحـددة للغايـة من مرض السـارس ،هنـاك خطاب قـوي علم ًّيا يف

علـم بيئـة األمـراض املعدية الناشـئة والـذي يرقى إىل القول إن الطبيعة تنتقم بإرسـال فريوسـات
جديـدة إلينـا .الرجـل وراء هـذا اخلطـاب أمريكي فرنسي ،رينيه دوبـوس .العبارة التي نقتبسـها

دائما هـي بالضبـط "اهلجـوم املضـاد للطبيعـة" ،بعبـارة أخرى ،نسـتخدم األسـلحة ضـد الطبيعة
ً
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سلاحا ،ختلق
مثـل اللقاحـات واألدويـة املضـادة للفريوسـات ،ومع ذلـك ففي كل مـرة نخرتع
ً

سلاحا جديـدً ا .ظهـور فيروس اخلفافيـش هـو سلاح اخرتع من طـرف الطبيعـة للرد
الطبيعـة
ً

على إزالـة الغابـات .وأشـار دوبـوس ،املتخصـص يف بكترييـا الرتبـة ،على سـبيل املثـال ،إىل أن
املضـادات احليويـة التـي قتلـت  ٪90من البكترييـا والتي تـم توزيعها منذ اخلمسـينيات من القرن

املـايض ،دفعـت نحو بـروز بكترييـات جديدة أكثـر مقاومة.

يذكـرين عنـوان جملـة الطيـار عن "اخليـار املقنع" بمثـال آخر يعطـي فكرة عن حجم املشـكلة.

شـخصا يف
تـم اكتشـاف البكترييـا املقاومـة للمضـادات احليويـة يف عـام  ،2011والتـي قتلت 50
ً
أملانيـا تناولـوا رشائح اللحـم العضوية/الطبيعية .وقد وجد أن هذه البكترييـا املقاومة للمضادات
احليويـة تنتقـل عـن طريـق البـذور النابتـة مـن مصر .اهتـم األملـان ً
أول املزارعني اإلسـبان بنقل

البكترييـا مـن خلال اخليـار ،ممـا أجربهـم على تدمري عـدة أطنـان .عن طريـق اخلطأ  ...إرسـال

الفريوسـات أو البكترييـا عـن طريـق االنتقام من الطبيعـة ال يتم فقط من خلال احليوانات الربية

أيضـا مـن خلال احليوانات
وبالتـايل أكثـر إثـارة للقلـق -مثـل اخلفافيـش أو البنغـول ،ولكـن ًوالنباتـات التـي قد دجنها اإلنسـان.

هــل تــرى أي حــدود هلــذا اخلطــاب الشــمويل الــذي يتكون مــن اعتبــار الطبيعــة ككل
عضــوي يتفاعــل مــع أفعــال العامــل املــارق ،اإلنســان؟ أليــس هــذا عــودة إىل "فرضيــة
غايا" 1املثــرة للجدل؟

فرانسوا موتو

مـن الغريـب أن لـدي انطبا ًعـا بأننـا يف الغرب عىل األقـل اعتقدنا أننـا كنا متحرريـن متا ًما من

قواعـد الطبيعـة .هنـاك نـوع مـن الفخار بـأن يطلـق علينا اسـم اإلنسـان العاقل ،ونحـن نحتفظ
بصـورة عـامل حـي تصنـف مكوناتـه كأنـواع .نحـن نعلـم أهنـا تتطـور ،لكـن مفهومنـا للتنوع ال
حمكما للغايـة مـن نـوع إىل آخـر .أعتقـد أنه يف يـوم من األيـام جيـب أن نعيد النظـر يف فكرة
يـزال
ً

حاجـز األنـواع؛ ألن احلواجـز وضعت لكـي يتم جتاوزهـا .إذا اضطررنا إىل إجراء تشـبيه برشي،

حتم يف يـوم أو آخر .وقـد فقدنا فكرة
لقلـت إن مجيـع اجلـدران تسـقط يف النهايـة .احلواجـز تفتح ً
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التعايـش بين األنـواع يف الطبيعـة ،والتي ليسـت جيدة وال سـيئة .املشـكلة األخرى أننـا نفكر يف

الطبيعـة بمقاييـس زمنيـة قصرية للغاية .سـواء كانـت هذه تفويضـات انتخابية أو خطط مخسـية،
فـإن هـذه الفترات ال معنـى هلـا يف الطبيعـة :عمـر البكترييـا بضـع سـاعات ،وحيـاة الفيـل نحو
مخسين سـنة .لكـن كل هـذا يتعايـش .ومـع ذلـك ،فإننا نقـارب الزمن فقـط من خالل تقسـيمنا

البشري للوقـت اجلامعـي ،وأولئك الذيـن حيكموننا ،والذيـن يواجهون خماطـر طبيعية ،يفكرون
مثريا
وف ًقـا للزمـان الـذي ال عالقـة له باإليقاعـات الطبيعية .يمكـن أن يكون هذا التفاعـل الكيل ً

لالهتمام إذا سـمح لنـا باسـتخراج أنفسـنا مـن أغاللنـا التـي تركز عىل اإلنسـان ،ورؤية األشـياء
بطريقـة أكثـر واقعيـة والتفكير فيما يتعلـق باجليلني أو الثالثـة من األجيـال القادمة.
فريديريك كيك
ترتبـط بيئ ّيـات األمراض املعدية الناشـئة بالفكرة الشـاملة للنظم البيئية املسـتقرة التي يتسـبب

البشر يف حـدوث اضطـراب فيهـا .إزالـة الغابـات ،عىل سـبيل املثـال ،يعطل موطـن اخلفافيش.

الشـخصان العظيمان يف هـذا املجـال اخلـاص بالبيئـة مها رينيـه دوبـوس ،الذي كان لـه هنج حميل

للغايـة يف النظـام البيئـي ،وفرانـك ماكفرلين بورنـت ،الـذي تصورهـا بشـكل أكثـر غرابـة عىل
املسـتوى الوطني.

متثـل دوبـوس النظـم البيئيـة على أهنـا أرضيـات (مزدرعـات) باملعنـى الفرنسي ،أي الرتبـة

الغنيـة املتنوعـة التـي جيـب زراعتهـا لتجنـب إفقارها .عىل هـذا املسـتوى املحيل ،أطلـق دوبوس
صيغتـه الشـهرية" :فكـر عامل ًّيـا ،وتصرف حمل ًّيـا" .قـام برينـت ،وهـو أسترايل ،بتدريـب أولئـك

الذيـن بنـوا هونـج كونـج كحـارس لوبـاء اإلنفلونـزا .واعتبر أن النظـام البيئـي جيـب أن حيمي

نفسـه مـن الغـزوات ،باالعتماد عىل التجربة األسترالية يف إدخـال األنواع الغازيـة التي أزعجت
النظـام البيئـي إىل درجـة هتديده باالنقراض .هـذان املفهومان الشـموليان (األرض الغنية والنظام

البيئـي املغلـق) مهـا حمل شـكوك مـن قبل علـم البيئـة احلايل.

الفكـرة السـائدة اليـوم ،التـي تـم الرتويـج هلـا بشـكل خاص مـن قبل جاريـد دايمونـد ،هي

أن هنـاك تناو ًبـا بين مراحـل الثـورة واالسـتقرار يف تاريخ البرشية .يف هذا السـياق ،فـإن املرحلة

الثوريـة الرئيسـية األوىل هـي ثـورة العصر احلجري احلديـث ،التي أنتجـت تدجينًـا وتعاونًا بني
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البشر واحليوانـات األليفـة وعـد ًدا مـن امليكروبـات .طاعـون البقر ،عىل سـبيل املثـال ،انتقل إىل
البشر ،حيـث تطـور ليصبـح داء احلصبـة .يف املقابـل ،جلبـت لنـا عمليـة االسـتيطان وتدجين
الطبيعـة العديـد مـن الفوائـد .لقـد مررنـا بنفـس النـوع مـن الثورة منـذ السـبعينيات ،مـع تطور

الزراعـة الصناعيـة ،والذي انعكـس يف الزيادة اهلائلـة يف "إنتاج" احليوانات لالسـتهالك البرشي.
لقـد جعلـت ثـورة الثـروة احليوانيـة هـذه التدابير التـي كان يعتمدها اإلنسـان منذ ثـورة العرص
احلجـري احلديـث للسـيطرة على هـذه األمـراض التي تـأيت إلينا مـن احليوانـات متجاوزة.

كيــف تفهــم تكــرار هــذه األوبئــة احليوانيــة؟ هــل جيــب أن نغــر عالقتنــا باحليــوان
بشــكل جــذري لوقــف هــذا النــوع مــن الظاهــرة؟

فرانسوا موتو

غال ًبـا مـا نميـل إىل التفكير يف نطاقـات زمنية قصيرة ووف ًقا للحـاالت التي نتخيلها مسـتقرة

ودائمـة .غير أن هنـاك معلمـة واحدة تتغير باسـتمرار :الديموغرافيا البرشية .يتزايـد عدد البرش
بمقـدار مليـار شـخص كل  13عا ًمـا حتـى اآلن دون توقـف .هـؤالء الناس حيتاجون إىل مسـاحة

وعمـل؛ وسـيحتاجون إىل التبـادل والتحـرك .ولكـن قبـل كل يشء جيـب إطعامهـم .هـذا هـو
أحـد أسـباب تصنيـع دوائـر إنتـاج الغـذاء منـذ اخلمسـينيات بفضـل التقـدم التكنولوجـي املثري

لإلعجـاب .املشـكلة أن التقنيـة تتطـور بشـكل أرسع بكثري مـن البرش.

لذلـك ،كنـت أتعامـل مـع مزرعة لألبقـار كبيرة يف منطقة "كـوت دور" ،والتي كانـت حديثة

جـدًّ ا ولكـن حدثـت فيهـا نوبتـان مـن مرض السـل .يف مخـس سـنوات ،كان عىل املـريب أن يذبح

مرتين قطيعـه الـذي يزيـد عـن مئتـي رأس ...وخلال التحقيـق ملحاولـة فهـم أسـباب هـذه
احلـوادث ،أدركـت أن احلجـر امللعـق ،وهـو نـوع من الكتلـة املعدنية التـي كانـت احليوانات ،كام

يوحـي اسـمه ،تلعقـه ،كانـت منتشرة عىل األرض ،يف وسـط احلقـل .يف كل مـكان ،كانت أرض
وأيضـا جلميـع احليوانات املحليـة التي مرت هنـاك .ومما زاد
مداسـا ،لألبقـار بالطبـعً ،
[املزرعـة] ً

الطين بلـة ،أن األرض كانـت مغطـاة بروث داخـل دائرة نصف قطرهـا مرتين أو ثالثـة أمتار...
عندمـا أرشت إىل الب ّقـار أنـه مـن الضروري تعليـق هـذا احلجـر -وهـو أمـر متوقع عـادة -ألنه
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دائم ،مثـل والده وجده
يشـكل ،يف حالتـه هـذه،
خطـرا عىل حيواناتـه ،أجاب أنه كان يفعـل ذلك ً
ً

قبلـه .يف هـذه املزرعـة احلديثة للغاية ،ربام تسـببت هـذه التفاصيل الصغيرة يف كارثة .هذا يوضح
الفجـوة بين التقاليـد والتقـدم التكنولوجـي .ليـس لـدي أي يشء مسـبق ضـد التقاليـد ،ولكـن
اسـتمرار العـادات السـيئة يمكـن أن يثبـت أنـه كارثي ،خاصـة يف الغذاء ،ال سـيام مـع انتقالنا إىل
هذا النمـوذج الصناعـي اجلديد.

حالـة البنغـول مد ِّللـة للغايـة .يف بدايـة القـرن العرشين ،كان هنـاك ما يقرب مـن  430مليون

صينـي ،ومـن الواضـح أن ظروفهم املعيشـية آنذاك ال عالقة هلـا بام جيري اليـوم .يف ذلك الوقت،

كان البنغـول شـهوة خمصصـة ألقليـة صغيرة .ابتالعـه مل يكن له تأثير عىل الصحة .بعـد قرن من
النمـو السـكاين والتنميـة االقتصاديـة يف وقـت الحـق ،يمكـن أن يكون هلـذه العـادات التقليدية

عواقـب صحيـة كبيرة .لتوضيـح األمـر بطريقـة أخـرى ،فـإن تنـاول البنغول يف ظـروف صحية
مؤسـفة يف وقـت يسـافر فيـه مليـارات األشـخاص بالطائـرة كل عام يعـرض البرشيـة خلطر أكرب
بكثير ممـا كان عليه قبـل قرن.

فريديريك كيك
مـن الواضـح أن النمـو السـكاين مثير للقلق .لقد فهـم ليفي شتراوس ذلك ،والـذي قال يف

هنايـة حياتـه" :لقـد ولـدت يف عـامل مـن مليـار ونصف نسـمة .وسـأغادره يف الوقت الـذي يكون

لديـه سـتة" .ولكـن أعتقـد أن النمـو يف عـدد احليوانـات املحليـة أمـر مزعـج عىل األقـل .يف عام
 ،1997وقـت ظهـور أول حـاالت اإلصابـة بإنفلونـزا الطيـور ،قيـل إننـا مررنا يف الصين من 13

مليـون إىل  13مليـار دواجـن يتـم اسـتهالكها سـنو ًّيا منذ عـام  ،1968وهـو العام الذي شـهد فيه

آخـر جائحـة كبيرة لألنفلونـزا .وبينام ال يمكـن التحقق من الرقـم بالطبع ،لكنه يعطـي ترتي ًبا من

احلجـم أكثـر إثارة لالسـتغراب ،خلال املدة نفسـها التي اسـتقرت فيهـا الديموغرافيـا الصينية.
إن اإلفـراط يف اسـتهالك اللحـوم ،بشـكل رئيسي حلـم اخلنزيـر والدواجـن ،هـو نتيجـة للنمـو

االقتصـادي .يف الصين ،كما هـو احلـال يف أوروبـا منـذ هنايـة السـبعينيات ،من عالمـات الثروة

أن تتمكـن مـن أكل اللحـوم .مـا يبـدو لنـا اليـوم أنـه ممارسـات قديمة ،مثـل اسـتهالك البنغول،
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هـو يف الواقـع عالمـة متناقضـة للحداثـة :ما تم حجـزه لنخبة صغيرة ويف أيام العطلات أصبح

ممارسـة عادية أكثـر بكثري.

فرانسوا موتو

قـدّ ر منشـوران حديثـان الكتلـة احليويـة للثدييـات على األرض ،أي الـوزن اإلمجـايل املقـدر

للثدييـات .اليـوم ٪ 95 ،مـن الكتلـة احليويـة للثدييـات تتكـون مـن البشر وحيوانـات املزرعـة،

األبقـار واخلنازيـر واملاعـز واألغنـام والـكالب والقطـط ،ممـا يعنـي أنـه مـن الفيـل إىل الفـأر،
الثدييـات الربيـة تـزن (حرف ًّيـا) ال يشء تقري ًبـا .ويريـد بعـض النـاس اسـتئصال هـذه احليوانات

الربيـة ألهنـا حتمـل فريوسـات أو بكترييا خطرة عىل اإلنسـان .باملعدل الذي نسير عليه ،لن تنشـأ
املشـكلة بعـد اآلن .لكـن ال ختطـئ :هذا ال يعني أن الفريوسـات اجلديدة سـتتوقف عـن الظهور.

معظـم الفريوسـات والبكترييـا ليسـت من أصل حيواين ولكنهـا خمزنة يف النظـم البيئية للكوكب،
حتـت األهنـار اجلليديـة ،يف املحيطـات أو يف التنـدرا ،جممدة يف الرتبـة الصقيعية .مـا عواقب ذلك
بالنسـبة إىل اإلنسـان العاقل؟

ً
انطالقــا ممــا تقولــه ،ســيتعني عــى اإلنســان العاقــل التعــود عــى األوبئــة .هــل يعنــي
ـررا؟
هــذا ً
أيضــا أن احلجــر الصحــي ســيصبح شـ ً
ـيئا متكـ ً

فرانسوا موتو

جيـب على اإلنسـان أن يعتاد عىل فكـرة أنه ليس وحده .نتشـارك الكوكب مـع ماليني األنواع

وحتما يمكـن أن ينتهي بنـا األمر إىل
التـي نسيء التعامـل معهـا مبـارشة أو ندمـر النظـم البيئيـة،
ً

تعريضنـا للخطر.

فريديريك كيك

ال ،ال أعتقـد أنـه يمكنـك التعـود عىل احلجر الصحـي .هذا ال يمكن أن يصبح حالة مشتركة.

علاوة على ذلـك ،فاحلجـر الصحـي ليـس جـز ًءا مـن خطـط التأهـب لألوبئـةً .
بدل مـن ذلك،

جيـب أن تعتـاد على حقيقـة أن هنـاك إشـارات إنـذار جتبر احلكومـات على الـرد برسعـة كبيرة
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عنـد ظهـور الفيروس .أضـاع مسـؤولو ووهـان ثالثـة أسـابيع حماولين إسـكات أول املبلغين

عـن املخاطـر .كما فقـدت السـلطات األوروبيـة ثالثة أسـابيع عندمـا ظهرت أوىل احلـاالت غري
املسـتوردة يف إيطاليـا .يعـد احلجـر الصحـي إشـارة على الفشـل يف االسـتعداد لألوبئـة أكثـر من

مقياسـا عاد ًيـا للتأهب.
كونـه
ً

هــل هــذه األزمــة الصحيــة مســتمدة مــن األزمــة البيئيــة؟ هــل ســتجربنا عــى إعــادة
تقييــم مــا تغطيــه عــادة اإليكولوجيــا يف النقــاش العــام؟

فرانسوا موتو
أمتنـى ذلـك .يبـدو يل أن اإلشـارات التـي ال حرص هلـا ،يف مجيع املجاالت ،جتعلنـا نتخوف من

اهنيـار بيئـي .وهلـذا أجـد صعوبة يف احلديـث عن أزمة :لـدي انطباع بـأن الكلمة ال حتـدد بالفعل

مـا هـو على املحـك .عندمـا كنـت أعمـل ،كنـا نصـوغ نماذج السـيناريوهات املحتملـة للوبـاء
باسـتمرار .كانـت األزمـة تعنـي بحق ما مل نتصـوره .يف حالة االحتباس احلـراري ،ال أعرف ما إذا

كان بإمـكان أي شـخص أن جيـادل بجديـة أننـا مل نخطـط ألي يشء .لقد حذرنا العلماء من خطر
متزايـد لعقـود .املشـكلة أن البيئـة ليسـت على جدول األعمال حتـى اآلن .إن تـوازن القوى بني

أولئـك الذيـن لدهيـم مصلحة يف عدم التشـكيك يف نموذج التنمية لدينا والشـخصيات السياسـية
التـي تدافـع عـن حتول يف النمـوذج غري متـوازن للغاية .قال نيكـوال هيلـو ( )Nicolas Hulotإن
احلكومـة مل تفعـل شـي ًئا عىل اإلطلاق للدفاع عنه عندمـا أصبح هد ًفا ملجموعـات الضغط .وهذا
يتعلـق بوزير يف احلكومة الفرنسـية...

أيضـا أن اجلنـس البشري ال يريـد سماع هذا اخلطـاب .يف األسـاس ،ليس علـم البيئة
أعتقـد ً

سياسـة بـل خطا ًبـا يسـتند إىل احلجـج العلميـة ،والـذي هيـدف إىل وصـف تأثري جنسـنا البرشي

على بيئتـه وعلى األنـواع األخرى ،من حيـوان أو نبات ،التـي نتعايش معها .إن تسـييس البيئ ّيات
هـو فـخ ،كما أظهـر باتريـك تـورت بشـكل جيـد يف [كتابـه] ذكاء احلـدود .مـن خلال مقارنـة
البيئيـات بنظريـة التطـور ،يوضـح كيف أمكن لألخيرة أن تصبح ً
قائمــا بذاته ،بينام
جمـال علم ًّيا ً
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سـعت األحـزاب السياسـية املهيمنـة إىل أدجلـة البيئ ّيـات طوع ًّيـا من أجـل جعلها رأ ًيا بين اآلراء
األخرى واملشـاركة يف تشـويه سـمعتها.

فريديريك كيك

سـأميز الكارثـة البيئيـة عـن األزمـة الصحيـة .إن الكارثـة البيئيـة هي أنـه يف السـبعينيات من

القـرن املـايض ،حتـى عندمـا تلقينـا التنبيهـات األوىل حـول هـذه العواقـب للعصر الصناعـي
لظاهـرة االحتبـاس احلـراري وإزالة الغابـات ،فإن القـرارات التي كانت رضوريـة مل يتم أخذها،
وكان هنـاك نـوع مـن االندفاع املتهـور الذي تعد النيوليربالية نسـخته اإليديولوجية .إنه يشير إىل

هـذا التحريـر املجنـون الـذي أصبـح ريغـان وتاتشر رمزيـه .يف املقابل فـإن األزمـة الصحية هي

أنـه يف دولـة ذات أراض وسـكان مل يعـد مـن املمكـن ضمان الرعاية الصحيـة بالطريقـة العادية.
تنشـأ األزمـة عندمـا ال تسـتطيع الدولـة إدارة األمـور االسـتثنائية .ومـع ذلـك ،أعتقـد أن هـذه
األزمـة الصحيـة تعمـل كمعجـل للوعـي بالكارثة البيئيـة .ولذلك ،قـد يكون من املفيـد ربطهام؛

ألن الظواهـر األخـرى التـي تشير إىل الكارثـة املناخيـة -الصيـف احلـار ،واحلرائـق الضخمـة،
وذوبـان اجلليـد -تبـدو بعيـدة بالنسـبة إلينـا .نعتقـد أننـا نسـتطيع العيـش معهـا .فهـذه الكارثـة
املناخيـة ال تدفـع للتحـرك بما يكفي .مـن ناحية أخـرى ،فإن الفيروس املعدي للغايـة الذي يأيت

مـن اخلفافيـش وجيمدنـا ملـدة شـهرين ألنه يقتـل  ٪ 1من األشـخاص املصابني به هـو أمر جديد،

لدرجـة أنـه مـن املمكـن أن يكـون لديـه وظيفـة تعبئـة .أعتقـد أنـه سـتكون هنـاك آثار سياسـية
كبرية.

إذن هــل تعتقــد أن هــذه األشــهر مــن احلجــر الصحــي يمكــن أن تقنع مئــات املاليني
مــن النــاس بتغيري ســلوكهم؟

فريديريك كيك

أعتقـد أن عـد ًدا معينًـا مـن القـوى -بـد ًءا مـن مجاعـات الضغـط -التـي عارضـت أي تطور

سيسـتمع هلـا بشـكل أقـل؛ ألن هـذه األزمـة ،عىل وجه اخلصـوص ،اهنيـار اقتصـادي هائل بقدر

مـا هـي أزمـة صحيـة .اقتران االثنني هـو يشء يدعـو للتفكري فيـه .من املحتمـل أننـا ال نتجاوز،
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يف فرنسـا ،عـدد الوفيـات مـن املوجة احلـارة عـام  .2003والفـرق الرئييس بني عـام  2003واليوم

أننـا حال ًيـا أكثـر مـن مليـاري إنسـان حمصوريـن ،وأننا نواجـه احتامل حـدوث ركود عاملـي .بعد

ذلـك ،سـيكون مـن الصعـب التظاهر بأنه مل حيـدث يشء .ليسـت األزمة الصحيـة باملعنى الدقيق
للكلمـة هـي التي سـتغري األشـياء ولكـن العواقـب العامة هلا.

كيــف نفــر قــرار بعــض احلكومــات األوروبيــة بالتضحيــة بجــزء مــن ســكاهنا
باســم احلصانــة اجلامعيــة؟ عندمــا نعلــم أن الغالبيــة العظمــى مــن الوفيــات حتــدث
بــن الســكان األكــر سـ ًّـنا ،أال يمكننــا أن نــرى فيهــم إكــال عمليــة إبعــاد لكبــار الســن
ووفياهتــم ،التــي حددهــا فيليــب آريــس بشــكل خــاص؟

فرانسوا موتو

يف بعـض البلـدان ،كان هنـاك تقديـر سـخيف إىل حـد ما ،يرقـى إىل املجازفـة بالتضحية بجزء

مـن السـكان باسـم رضورة اقتصاديـة أعلى .بعـد هـذه األزمـة ،سـيكون علينا أن نسـأل أنفسـنا

كيـف ن ّظمنـا أنفسـنا حـول األرسة النوويـة .ال يمكنني احلكـم عليه من وجهة نظـر ثقافية ،ولكن
مـن وجهـة نظـر صحيـة ،يمكـن أن يكـون لالتصـال القديـم واملنتظم بني ثالثـة أو أربعـة أجيال

عواقـب مفيـدة .ونتيجـة لذلـك ،يمكننـا بنـاء حصانـة عائليـة مـن خلال تعريـض أجيـال أكثر
ولفترة أطول.

فريديريك كيك

إن حداثـة هـذا الفيروس التاجـي مقارنـة بالسـارس الـذي ،من جانبه ،قتل الشـباب بشـكل

رئيسي ،وهـو ربما مـا يفسر الذعـر العاملـي الذي تسـبب فيه على الفـور ،يف حين أن العديد من
األصـوات قللـت مـن خطـر الفريوس التاجي .هـل هو مرتبـط بالطبيعة اجليليـة هلذين املرضني؟

يف احلالـة األوروبيـة ،لقـد أذهلني بشـدة اختيـار السـويديني واهلولنديني واإلنجليـز (حتى وقت

تقديـرا ذا
قريـب) وهـو مـا يعنـي القـول إنـه جيـب السماح لكبـار السـن باملوت .إنـه ليس فقـط
ً
نزعـة إنتاجيـة يتمثـل يف تـرك فئـات ختتفـي مـن السـكان ذات قيمـة اقتصاديـة أقل .هنـاك ذلك
أيضـا أنه يمكننـا متييز اجلـذور األنثروبولوجية األعمق .لقد تأثرت بشـدة
بالطبـع ،لكننـي أعتقـد ً
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بقـراءة مـا كتبـه جـورج دوميزيل عن األسـاطري االسـكندنافية ،حيـث نجد يف كثري مـن األحيان
ً
شـيوخا ،عندمـا يصلون إىل سـن معينـة ،يعتزلون املجتمـع للذهاب للموت منفرديـن .إن اعتزال

املسـنني مـن املجتمـع هو يشء قامـت العديد من املجتمعـات بتدوينه ونجد صعوبـة يف متثله ،عىل

الرغـم مـن أن تنظيمنـا االجتامعي يشـجعنا اليوم عىل إرسـال كبار السـن بعيدً ا عنا يف مؤسسـات
خمصصـة ليتكفـل هبـم آخـرون ،مـع املخاطـر التـي نأخذهـا يف االعتبـار اآلن .إن حـدوث وبـاء
الفيروس التاجـي يف دار للمسـنني ،كما وقـع يف إيطاليـا مـن قبل ،له عواقـب وخيمة.

النظـرة األنثروبولوجيـة األخـرى التـي لدينـا هي تلـك التـي يف املجتمعات اآلسـيوية ،حيث

عبر كثيرون منهم عـن صدمتهم لقـرار حكومـات أوروبية معينـة بالتضحية بجزء من سـكاهنا.

يف الواقـع ،متـت ترمجـة النمـوذج الكونفوشـيويس بعنـوان روايـة الو يش" ،أربعـة أجيـال حتـت

سـقف واحـد" ،نمـوذج البناء املعماري الذي بررتـه الرغبة يف نقـل املعرفة والقصـص والتقاليد.
مـن املؤكـد أن حداثتنـا يف أوروبـا قـد فضلـت نمـوذج األرسة النوويـة على حسـاب األجيـال

السـابقة .نحـن بال شـك نقيـس النتيجـة اليوم.

تدرجييــا إىل جمتمــع
لالســتمرار يف مســألة تبعــات احلجــر الصحــي ،هــل ندخــل
ًّ

العزلــة االجتامعيــة وعــدم الثقــة؟ هــل ســنتعاىف مــن ذلــك؟

فرانسوا موتو

مـن الصعـب احلسـم .هـل سـيقول النـاس" :برسعـة ،فلنعـد إىل عاداتنـا" ،أو على العكـس:

"دعونـا نفكـر فيما حدث للتو وربما نتخيل طريقـة أخرى للعمـل"؟ يف املسـاعدة املتبادلة :قانون
متذكرا أنـه يف أوقـات الكارثة نرى أشـياء
الغـاب اآلخـر ،يلقـي بابلـو سيرفيني خطا ًبـا إجياب ًّيـا،
ً

بعضـا ،حتى عندمـا يفعلـون ال يتكلمون
مفاجئـة للغايـة تظهـر وأن النـاس يسـاعدون بعضهـم ً

بعضـا .عندمـا يقـع حـدث خطير ،يسـاعد
عـادة ،أهنـم يتخالطـون دون حتـى معرفـة بعضهـم ً

املصـاب ،ويمكـن أن يتطـور يشء غير متوقع .فيام يتعلـق باألزمة احلالية ،سـيكون
املعـاىف منهـم
َ

اخلـروج حلظـة مهمـة للغايـة .عندمـا ينتهـي هـذا ،هـل سـنخرج مجي ًعـا للقيـام بأعاملنـا أو تقبيل
جرياننـا؟ ال أعرف.
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أتذكـر اليـوم األخير مـن اإلرضاب يف مايو  ،1968اليوم الـذي أصبح فيـه كل يشء ممكنًا مرة

أخـرى .كانـت باريـس ممتلئة باملشـاة والسـيارات طـوال اليـوم ،وغـادر اجلميع يف الوقت نفسـه

ننـس
سيرا على األقـدام أو بالسـيارة .ثـم ،يف غضـون أيـام قليلـة ،اسـتأنف النـاس عاداهتـم .مل َ
ً
لكننـا التقطنـا احلجـارة ،وأعدنـا مـا سـقط ،ومـا إىل ذلك .ربما ما سـوف يغري املوازيـن هو كيف

سـتنتهي األزمـة .آمـل أن تسـتبق السـلطات ذلك بطريقة متامسـكة ومنسـقة ،لتوجيهـه يف أفضل
اجتـاه ممكـن للجميـع ،وجتنـب أن يتـوىل اجلميـع أعامهلـم الصغرية بنسـيان ما حـدث للتو.

فريديريك كيك

يف مايـو  ،1968رضبـت هونـج كونـج آخـر جائحة إنفلونـزا كبرية ،والذي كانت يف األسـاس

أزمـة سياسـية .يف الوقـت نفسـه ،كانـت املدينـة مقفلـة مـن قبـل اإلرضابـات التـي كان حيركها،
وف ًقـا للحكومـة الربيطانيـة ،احلـزب الشـيوعي الصيني مـن أجل إسـقاط املسـتعمرة الربيطانية.

اغتنمـت املسـتعمرة الربيطانيـة فرصـة هـذه األزمـة لبنـاء دولـة رفاهيـة هنـاك ،من خلال تعزيز

املستشـفيات وبنـاء مسـاكن اجتامعيـة لالجئين الذين عاشـوا حتى ذلك احلني يف ظـروف حمفوفة

باملخاطر.

خلال أزمـة السـارس يف عـام  ،2003توقفـت احلركـة يف هونـغ كونغ لعدة أشـهر ،بين يناير

ومايـو .اعتقـد البعـض أن هونغ كونغ سـتنهار نتيجة لوقف النشـاط االقتصـادي ،وأن االقتصاد
الليبرايل القائـم على حركـة األشـخاص والبضائـع ال يمكـن أن يتحمـل إغلاق سـتة أو سـبعة

أشـهر .حلسـن احلـظ ،توقـف الوبـاء يف مايو ،وأعلنـت منظمة الصحـة العاملية هونـغ كونغ خالية
مـن "السـارس" .ثـم انتعـش االقتصـاد برسعـة كبيرة .واألهـم مـن ذلـك ،ليـس االقتصـاد هو
أيضـا .يف  1يوليو  ،2003نظمـت تظاهرة يف
الـذي بـدأ مـرة أخرى فحسـب ،بل التعبري السـيايس ً

فيكتوريـا بـارك ضـد إرادة احلـزب املؤيـد لبكني إلصالح دسـتور هونـغ كونغ.

أرادت رجيينـا إيـب ،التـي مـا زالـت حتى اليـوم واحدة مـن الوجـوه الكبرية للحركـة املؤيدة

لبكين ،تعديـل بنـد حـول األمـن القومـي يف دسـتور هونـغ كونـغ ،عىل وجـه التحديـد للتعامل
مـع األوبئـة مثل السـارس .احتشـد السـكان :خـرج مليون شـخص إىل الشـوارع وكسـبوا عدم
تغيير املـادة  .3كان هـذا بمنزلة بداية االحتجاجات الكربى .يف السـابق ،كانـت التظاهرات ذات
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حجـم أصغـر ،مثـل تظاهـرة  4يونيو يف ذكرى مذبحـة تيانانمن يف عام  ،1989ولكـن من املظاهرة
الكبرى يف يوليـو  ،2003تضاعفـت التظاهـرات واسـعة النطـاق .أعتقـد أنه بعد فترة من احلجر

الصحـي الشـديد للغايـة هنـاك انتعاش اقتصـادي ،ولكنه نـوع من االضطراب السـيايس.

أرشت بحــق إىل أن
هــل يمكــن أن نكــون مســتعدين بشــكل أفضــل ملــا حيــدث؟ لقــد
َ

األزمــة هــي دائـ ًـا عالمــة عىل عــدم االســتعداد .مــاذا يمكن أن يكــون هذا االســتعداد
بالضبــط؟ كيــف كان جيــب أن نســتبق بشــكل أفضــل مــا حــدث يف أوروبا؟

فرانسوا موتو

مـن الصعـب القـول .الليلـة املاضيـة [ 22مـارس ،مالحظـة املحـرر] ،علمـت أن احلكومـة

طلبـت أقنعـة .ولكـن مل يكـن ينبغـي طلبهـا باألمـس ،كان جيب أن يكـون لدينا خمـزون منها .من

غير املفهـوم أنـه ال يـزال هنـاك صيادلـة وأطبـاء املدينة ليـس لدهيم أقنعـة .عالوة على ذلك ،يف
كبريا جـدًّ ا ،من الضروري مقارنة هـذا العدد
وبـاء مثـل هـذا الوبـاء حيث يكـون عدد احلـاالت ً

بشيء مـا .هـل جيـب أن نقارن املرىض باملوتـى أو بعامة السـكان؟ ومع ذلك ،فإننا ال نفرز سـوى
األفـراد الذيـن يعانـون مـن أشـكال رسيريـة متقدمـة مـن املرض؛ ألنـه ليـس لدينا مـا يكفي من

الكواشـف إلجـراء الفحـص الشـامل ،ممـا يعنـي أنه ليـس لدينـا أي فكرة عـن الكيفيـة التي يتم

هبـا انتقـال الفريوس.

يف هـذا الصـدد ،كان للسـارس ميـزة على كوفيـد  :19فقـط املـرىض الرسيريـون خيرجـون

ثم
الفيروس ،وفقـط مـن اليـوم الثـاين .لذلـك يمكننـا حتديـد احلـاالت الرسيريـة وعزهلا ومـن ّ
قطـع انتقـال العـدوى .نحـن نعلـم اآلن أن األفـراد عديمـي األعـراض يمكـن أن يفـرزوا هـذا
الفيروس اجلديـد ،وأن معظـم األطفـال يمكنهـم محلـه وإعادة توزيعـه دون إظهـار أي عالمات

رسيريـة .يف غيـاب الكواشـف ،فإنـه مـن خلال االختبار فقـط للمترضريـن رسير ًّيا ليـس لدينا
فكـرة عـن حقيقـة املـرض يف فرنسـا .كيـف يمكنـك إدارة املـرض إذا كنـت ال تعـرف مـن هـو

املريـض؟ تشير بعـض املناقشـات حول مصدر الكواشـف أو مكونـات االختبار التشـخييص إىل

أنـه ال يوجـد يف فرنسـا مـا يكفـي إلجراء اختبـارات فحص الفيروس عىل نطاق واسـع بام يكفي
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للحصـول على نتيجـة واقعيـة .يف الواقـع ،لقد كنـا متجاوزيـن منذ البدايـة .علمنـا أن ً
رجل من

منطقـة الـواز تـويف يف مستشـفى "بيتـي سـالبريتري" حيث تم تشـخيص حالتـه .طوال الفترة التي
دخـل فيهـا املستشـفى يف الـواز مل يكـن أحـد يعرف مـا لديه؛ ألنـه مل يتـم اختباره ،ومن ثم لسـوء
ً
احتفـال دين ًّيا أقيـم يف مولوز
أيضـا أن هناك
احلـظ أصـاب مجيـع مـن حوله بالعـدوى .نحن نعلم ً

ضـم مئـات األشـخاص املجهولين ،بما يف ذلك حاملي الفريوس .لذلك سـمحنا متا ًمـا بوصول
الفيروس عندمـا يبـدو أن أملانيـا ،على سـبيل املثال ،لدهيـا العديد مـن الكواشـف واالختبارات

ثـم فإنـه حيـدد حـاالت كورونـا يف مراحـل مبكـرة ،ممـا جيعـل مـن
يف وقـت أبكـر بكثير .ومـن ّ
املمكـن عـزل املـرىض وكسر سلسـلة انتقال املـرض يف وقـت مبكر جـدًّ ا .إذا كان مـن الصحيح

أن فرنسـا كانـت غير حمظوظـة ،تبقـى احلقيقـة أننا ،بـدون أقنعة أو كواشـف ،نشـن حر ًبـا بدون

أسـلحة اليوم.

فريديريك كيك
يف البدايـة ،اعتبرت أن استراتيجية االتصـال احلكوميـة جيدة جـدًّ ا ،وكذلـك إدارة العائدين

مـن ووهـان ،وأن املعلومـات املقدمة لوسـائل اإلعالم كانت واضحة وشـفافة إىل حد ما .شـعرنا

أنـه ال يوجـد يشء خمفـي وال يوجـد ارتبـاك علمي .من ناحية أخـرى ،صحيح أن هنـاك تباينًا بني

صياغـة معايير التحضير (فرنسـا متفوقـة يف هـذا املجـال) وتنفيذهـا .لكوين لسـت عـامل اجتامع
الصحـة ،ال يمكننـي قيـاس مـا يعبر عنـه هذا بشـأن إصلاح نظـام املستشـفى ،ولكن يبـدو من
السـخف عـدم رشاء أقنعـة كافيـة .وباملثـل ،فإن عـدم وجود غـرف إنعاش كافية ،على الرغم من

ً
صارخا يف اإلعـداد .لقد أعلنا
نقصا
أن الصينيين يبنوهنـا على نطاق واسـع منذ  15عا ًما ،يعكـس ً
احلـرب ،ولكـن مل يكن لدينا األسـلحة.

فرانسوا موتو
كنـا نتحـدث منـذ أسـبوع تقري ًبـا عـن تركيـب مستشـفى عسـكري يف موقـف للسـيارات يف

رسيـرا .ويف الوقـت نفسـه ،يف الصني ،تـم بناء مستشـفى
ميلـوز .نعلـم أنـه حيتـوي على ثالثين
ً
بألـف رسيـر يف غضـون عشرة أيام.
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فريديريك كيك
مع أنابيب عادم اهلواء ،وهو أمر بالغ األمهية يف هذا النوع من الرتكيب.

فرانسوا موتو
ليسـوا بنفـس املسـتوى .مـن الواضـح أننـا ال نلعـب يف نفـس امللعـب .حتـى هـذا الفريوس
التاجـي ،الـذي يتميـز بكونـه ينتقـل بشـكل جيـد عندما يكون الشـخص بـدون أعـراض ،مل يتم
تضمين تصنيـع ورشاء االختبـارات بشـكل كبير يف خطـط التأهـب للوبـاء رغم أن العـامل تغري.
اليـوم لدينـا أدوات فعالـة للغايـة ،حيـث اعتدنـا عىل أخـذ عينة ،ووضعهـا يف اسـتنبات اخلاليا،
ً
طويل.
واالنتظـار ملـدة ثالثـة أيـام ،ممـا جيعل االختبـارات مكلفـة للغايـة ويسـتغرق األمر وقتًـا

واليـوم لدينـا أدوات جينيـة ذات تسلسـل عـايل الكفـاءة وغير مكلفـة بكثير تسـمح لنـا بالقيام
بفحص واسـع.

فريديريك كيك
حالـة كوريـا اجلنوبيـة مثيرة لإلعجـاب للغاية .لقـد أمهلوا وختبطـوا ملدة شـهرين ،حتى هناية
فربايـر ،مـع هـذا التجمـع اإلنجييل الذي يشـبه جتمـع ميلوز .عـادت طائفة من ووهـان ورفضت
اخلضـوع لالختبـار؛ ممـا أدى إىل والدة بـؤرة كبيرة مـن احلاالت .شـهدت كوريـا اجلنوبية تفيش
فيروس كورونـا املسـبب ملتالزمـة الشرق األوسـط التنفسـية قبـل مخس سـنوات ،وقـد جعلها
موضـع سـخرية يف مجيـع أنحـاء العـامل مـع وصـول هـذا الفيروس إىل البالد من خالل شـخص
شـخصا .يف عـام  ،2020عندمـا
كان على اتصـال مـع مجـل ،والتـي أودت مـع ذلـك بحيـاة 35
ً

أدركـت حكومـة كوريـا اجلنوبيـة أهنا بصدد الفشـل ،قامت باالسـتثامر بشـكل كبير يف االختبار،
وقـد نجحـت يف ذلـك .إنه مثير لإلعجـاب للغاية.
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أال تعتقــد أن هنــاك ،يف بــطء رد فعــل الــدول األوروبيــة ،عالمــة عــى خلفيــة االزدراء
الثقــايف ألوروبــا يف مواجهــة آســيا ،ثــم ،يف داخــل أوروبــا ،مــن بلــدان الشــال مقابــل
دول اجلنــوب؟

فرانسوا موتو

أوافـق على هـذه القراءة .املشـكلة أن الفريوس ال يميـز .الفرق غري موجود ،إهنـا الفكرة التي

نصنعهـا عـن الفـرق هـي التي تفرض نفسـها يف هناية املطـاف .والفريوس يضعنـا مجي ًعا عىل نفس
املسـتوى ،وهـو أمر قد ال يكون سـي ًئا.

فريديريك كيك

مثـل كثرييـن ،يؤسـفني أن أرى أن أوروبـا ليسـت لدهيـا خطـة مشتركة للتأهـب للجائحـة.

منـذ مخسـينيات القـرن املـايض قمنا ببنـاء أوروبـا االقتصادية وأوروبـا للتحكم يف اهلجـرة ولكن

ليـس أوروبـا لألوبئـة أو الدفـاع .مـن ناحيـة أخـرى ،يمكـن للمرء أن يتسـاءل عن هـذه الفجوة
ثم بين الـدول االسـكندنافية أو األنجلو ساكسـونية التـي متارس
بين الشمال واجلنـوب ،ومـن ّ
الليرباليـة وهـي على اسـتعداد للتضحيـة بكبـار السـن للحفاظ على النشـاط ،والـدول الالتينية

على العكـس ركـزت أكثـر على إعـادة تأكيـد الدولـة ،واحلاجـة إىل تأديب سـاكنة مفترض فيها
التمـرد وعـدم االنضبـاط ،كل هـذا اخلطـاب األخالقي الـذي يفرضـه ماكرون وكونتـي والذي

لـه مـا يبرره إىل حـد مـا .حتـى لو كنـت أعتقـد أننا نعـاين من حالـة تبعثر كبيرة ،أعتقـد أنه جيب
كثريا.
أن نكـون حريصين على عـدم اإلسـاءة إىل أوروبـا ً

أيضـا جمـزأة .يف الواليـات املتحـدة ،ختتلـف ردود الفعـل
الواليـات املتحـدة والصين هـي ً

يف نيويـورك أو كاليفورنيـا أو الغـرب األوسـط .بين ترامـب وحاكـم كاليفورنيـا ال يوجـد يشء
ً
فضلا عـن رد فعل الشركات الكربى يف جمـال اإلنرتنـت ( ،)GAFAهنـاك العديد من
مشترك،

اجلهـات الفاعلـة مهـددة بالضيـاع .يف الصين ،جيـب أن نميـز وسـط الصين عام أسـميه حراس

األوبئـة ،أي هونـغ كونـغ وتايـوان وسـنغافورة ،التـي جيـب أن تضـاف إليهـا كوريـا اجلنوبيـة

اآلن .داخـل الصين ،نعـرف الوضـع يف هـويب ،حيـث تـم حجـز  50مليـون شـخص ،وحيـث
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أخطـأت السـلطات املحليـة بشـكل واضـح بقمعهـا املبلغني عـن املخاطر .لكـن باألمس علمت

عـن الوضـع يف مقاطعـة سيتشـوان ،التـي تقـع عىل حـدود هـويب وهي بنفـس احلجـم تقري ًبا .يف
سيتشـوان ،حمافظهـا اختصـايص طبـي يف الصحـة العامـة ،تـم اإلبلاغ عـن  500حالـة وثلاث

وفيـات .تشـتهر سيتشـوان تارخي ًّيـا باسـتجابتها الكبرية وقدرهتا على التعبئة .إهنا وطن دنغ شـياو

بينـغ والعديـد مـن اجلنـراالت يف جيـش مـاو تسي تونـغ .املقارنة بني سيتشـوان وهويب سـتكون

بالتأكيـد مفيـدة للغاية.

مــن هــم هــؤالء حــراس األوبئــة املشــهورون؟ هــل تعتقــد أننــا سنســتمع أكثــر
لألصــوات التــي تنبثــق مــن هــؤالء احلــراس بعــد انتهــاء هــذه األزمــة؟

فرانسوا موتو

مـن الصعـب القـول .لقـد عملـت مـع اآلخريـن يف الشـبكات احلارسـة يف احلياة الربيـة .كنا

نحـاول تتبـع وفيـات األحياء الربية عشـوائ ًّيا الكتشـاف الظواهر قبـل أن تصل إىل مسـافة بعيدة.

لقـد فعلنـا ذلـك ملـدة  20أو  30عا ًمـا دون نجاح كبير .يف املخطط احلايل ،ما زال ينظـر إىل املبلغني

عـن املخاطـر بريبـة .يف الصين على وجـه اخلصـوص ،إنـه مذهـل .يف إيـران ،سـيكون الوضـع
مشـا ًهبا .إذا كان لدينـا صـدى مكتـوم مفـرز فقـط ،ع ّلـق األطبـاء اإليرانيـون مـع ذلـك على مـا

جيـري يف بالدهـم ،ويبـدو أهنـم أعيـدوا إىل اجلـا ّدة .ال تبـدو إيـران شـفافة للغاية بشـأن وضعها.

كما أن الصين بلـد كبير للغايـة .لـذا فـإن اليقين الوحيـد أننا ال نعـرف كل مـا جيري هنـاك .إن
مـأزق نظـام حراسـة كبير غير مسـتهدف هـو أنك ،مـن حيث املبـدأ ،ال تعـرف أين أو مـا الذي

ً
شـامل ،وهو
تبحـث عنـه .يمكـن أن يصبـح رسي ًعـا للغاية مكل ًفـا للغاية إذا كنـت تريد أن تكون

أمـر غير ممكـن .كيـف جتد نظا ًمـا غري مكلف نسـب ًّيا ولكنه ذو صلـة؟ إنه تفكير رضوري ،وليس

لـدي اجلواب.

رأينـا قبـل عامين ظهـور فيروس أوسـوتو ،وهـو فيروس مفصليـات ( )arbovirusغير

معـروف ينتقـل عـن طريـق البعوض ،يشـبه الفيروس املعروف بشـكل أفضل ،فريوس ويسـت

مايـل (أو فيروس غـرب النيـل) الـذي يصيـب الطيـور املهاجرة بين إفريقيـا وأوروبـا ،وأحيانًا
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تتسـبب يف انتشـار األوبئـة بين البشر واخليـول يف رومانيـا أو فرنسـا أو إيطاليـا أو إسـبانيا .يف

الوقـت احلـايل ،احلـاالت قليلة .كان هنـاك وباء يف رومانيا ولكـن هذا ال يزال حمـدو ًدا يف أوروبا.
يف عـام  ،2018اختفـت الطيـور السـوداء (الشـحرور) مـن جـزء كبير مـن أوروبـا الغربية ،حتت

تأثير فيروس أوسـوتو هـذا .منـذ عام مل أر الطيـور السـوداء يف باريس ،حتى لو بـدأت يف العودة
هـذا الربيـع .ال بـد أنه وقـع يشء ما .خلال  30عا ًما من حيايت املهنية ،أنشـأنا ،غال ًبـا بعد األزمة،

شـبكات حارسـة توقفـت منـذ ذلـك احلين ألهنـا مل تعد هتـم أي شـخص ،وكانت باهظـة الثمن
عندمـا كان مـن الرضوري توفير املال.

لنأخـذ ً
مثـال خمتل ًفـا جـدًّ ا ،هنـاك الكثري مـن احلديث هذا العام عن سـحب اجلـراد يف أفريقيا،

خاصـة يف الصومـال وكينيـا وتنزانيـا .يف اخلمسـينيات والسـتينيات مـن القـرن املـايض ،أنشـأت
منظمـة األغذيـة والزراعـة مراقبـة اجلراد .قبـل التحليق ،يكون اجلـراد بر ًّيـا ،وال أجنحة لريقاهتا.

عنـد الرصـد ،يمكـن العثـور عليهـا ومعاجلتهـا يف وقـت مبكـر وبسـهولة بالطـرق الكيميائيـة،
يف منطقـة حمـددة حيـث يكـون اجلـراد على األرض .هنـاك عـدد قليـل جـدًّ ا مـن اآلثـار اجلانبية
السـلبية .ومـع ذلـك ،توقفنـا عـن املراقبـة ألهنـا باهظـة الثمـن ،يف مناطـق أصبحـت غير آمنـة،

وكثيرا مـا تنتـج مجيـع األزمـات الكبرى عن نقـص يف رصد
ونحـن اآلن نشـهد عـودة اجلـراد.
ً

املنبـع .يمكـن أن تكـون هـذه املراقبـة بسـيطة وخفيفة نسـب ًّيا ،ولكن جيـب القيام هبا ،على الرغم

مـن جانـب "صحـراء التتـار"[ 2معانـاة االنتظـار] .عليك أن جتـد التـوازن بني الرغبـة يف البحث

عـن كل يشء ،والـذي ال يمكنـك فعلـه أبـدً ا ألنه باهـظ الثمن للغايـة وأال تبحث عـن أي يشء.
جيـب أن نتوصـل إىل حـل وسـط يسـمح لنا بشـبكة دقيقة بام يكفي فيما يتعلق باملخاطـر التي نريد

أن نحمـي أنفسـنا منها.

فريديريك كيك

حـراس األوبئـة وسـأحاول تلخيص مـا أعنيه هبـذا املصطلح.
لقـد نشرت للتـو كتا ًبـا باسـم ّ
وهـذا على ثالثـة مسـتويات :أوالً ،هنـاك املسـتوى اإلقليمـي األماكـن التـي يوجـد فيهـا هتديد
بظهـور فريوسـات جديـدة .كانـت هونغ كونـغ بالنسـبة إىل أنفلونـزا الطيور والسـارس ،ولكنها
أيضـا تايـوان وسـنغافورة وكوريـا اجلنوبيـة و"ووهان" ،ألنه تـم بناء ووهـان كخفري لتوقع
اليـوم ً
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فريوسـات اخلفافيـش .هناك مسـتوى ٍ
ثان هو ترتيب أكثر عالقة بالشـبكات اخلافـرة التي وصفها
فرانسـوا ،وينطبـق هـذا على األطبـاء يف فرنسـا ،وكذلك على األطبـاء البيطريني يف البلـدان التي
توجـد هبـا مـزارع ال يتـم فيهـا تطعيـم الدواجـن .يف هونـغ كونـغ ،الدولـة الوحيدة التـي طبقت
هـذه التقنيـة ،تسـمى هذه الدواجـن غري املحصنـة ،والتي متـوت ً
أول يف وجود فيروس إنفلونزا
الطيـور" ،جنـود الدجـاج الصفرية" .هـذا هو اخلط األمامـي األول ضد فيروس حيتمل أن يكون
جائحـة .ثـم هنـاك مسـتوى ثالث ،مسـتوى اخلاليا احلارسـة يف الكائـن البرشي أو غير البرشي.
هـي أول مـن يذهـب إىل ا ُمل ِ
مـرض اللتقـاط معلوماته وإحضـاره إىل اخلاليـا املناعيـة الصحيحة،
والتـي سـتمتص الفيروس ً
بـدل مـن األخرية ممـا يـؤدي إىل تفاعل مناعـي التهـايب .يمكن خداع
ثـم ،إذا متكن الفريوس من جتاوز هذا املسـتوى األول مـن التنبيه،
هـذه احلـراس [اخلاليـا] .ومن ّ
فإنـه سـيثري حالـة مـن الذعـر املناعي ً
بـدل مـن امتصاصـه تدرجي ًّيا من قبل اجلسـم.

يقـودين هـذا إىل فرضيـة أن احلراسـة جيـب أال ختضـع ملعيـار اإلنـذار الصـواب أو اخلطـأ؛
خلاف ذلـك ،نحـن ال نفلـت مـن العقـاب .لقـد أظهـر عمـل فرانسـيس شـاتورينو (Francis
) ،Chateauraynaudوديدييـه تـورين  (Didier Tornyأن املبلغين عـن املخاطـر يـدورون
باسـتمرار حـول مسـألة اإلنـذار الصـواب أو اخلطـأ .كان هـذا هـو احلال ،عىل سـبيل املثـال ،مع
طبيـب اإلبلاغ عن املخالفات يل وينليانـغ ،املتهم بنرش أخبار كاذبة .معيار احلراسـة هو باألحرى
رد فعلهـا .فاحلقيقـة أهنـا تتقـدم برسعـة كبرية عىل اخلـط األمامي وهذا ما أسـميه مجال اإلشـارة.
جيـب على احلـارس إرسـال إشـارة واضحـة ومكلفة من أجـل احلصول على رد فعـل رسيع من
مجيـع الذيـن يراقبونـه .لتحليـل الوضع احلايل ،جيـب أن نفهم أن هناك منافسـة بين احلراس .نود
أن يكـون عـامل مـا بعـد الوبـاء عـامل تضامن ،ولكنـه يف الواقع عامل من املنافسـة الرشسـة .يشـارك
أيضـا يف رصاعـات القـوة االقتصاديـة والرمزية .كانـت هونغ كونغ احلـارس ألمراض
احلـراس ً
اجلهـاز التنفسي منـذ عـام  .1997هـذا ما أعطاهـا قوهتا االقتصاديـة .ومع ذلك ،فقـد فقدت هذه
القـوة على مدى السـنوات اخلمس أو السـت املاضية بسـبب قبضـة بكني .عىل سـبيل املثال ،أدى
خفـض ميزانيـة املـدارس الطبيـة يف هونـغ كونغ بنسـبة  ٪25بعـد احتجاجات عـام  2019إىل منع
هونـج كونـج مـن لعـب دور احلـارس يف جائحـة الفريوسـات التاجية ،وهـو الدور الـذي لعبته
أيضـا حالـة تنافسـية .لكـن جيـب أن نسـتمر يف
سـنغافورة وكوريـا اجلنوبيـة وتايـوان .لـذا فهـي ً
األمـل :مـا حيـدد اإلشـارة التحذيرية ليس فقـط ردة فعلها ،الـذي يدرجها يف املنطـق النيوليربايل،
بـل مجاهلـا ،الذي يدرجهـا باألحـرى يف منطق اشتراكي للفـوران اجلامعي.
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الهوامش
 1.1فرضيـة غايـا ( )Gaia Hypothesisطرحهـا عـامل البيولوجيـا الربيطـاين جيمس لفلوك ،ذهـب فيها "إىل
أن كل أنحـاء كوكـب األرض سـواء يف تلـك األجـزاء الصاحلـة أو غير الصاحلـة لإلقامـة والعيـش،
ً
ومتفاعلا بعضـه مع بعـض كام هو احلـال بالنسـبة إىل أي كائـن عضوي
تؤلـف نظا ًمـا واحـدً ا معقـدً ا
حـي لـه القـدرة على التحكـم يف نفسـه وتنظيـم عملياتـه واملحافظة على اسـتمراره يف احليـاة رغم ما
يواجهـه مـن أخطـار" ،راجـع :أمحد أبوزيـد" ،هل احليـاة تدمر نفسـها؟" ،جملـة العريب ،مـارس .2010
(املحرر)

 2.2يشري موتو هنا إىل رواية اإليطايل دينو بوتزايت صحراء التتار.
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تحوالت التراث الثقافي في مدينة
ّ
تونس من القرن  19إلى اليوم:
الفرد واالستعمار والدولة
*

محمد البشير رازقي

املقدمة
ّ
عـرف التراث الثقـايف بكونـه املصطلـح التـي يشـتمل على التراث املـادي والالمـادي،1
ُي ّ

والقاسـم املشترك بينهام هو "دراسـة كل ما يسـتخدمه االنسـان" .2ومنتجات الرتاث الثقايف هي

تطور املامرسـة واملهـارة التقنية ملجتمع ما
ترمجـة لتم ّثلات وذهنيـة الفاعلني االجتامع ّيني ،3ومدى ّ
4
التحـوالت التي
وتفهم وتت ّبع
ّ
تبين ّ
خلال فترة تارخي ّيـة حمددة  .نسـعى من خالل هـذا املقال إىل ّ

املتغيات عنـد تت ّبع
أ ّملـت بالتراث الثقـايف يف مدينـة تونـس بداية مـن القـرن  ،19مو ّظفني منهـج ّ
فاملتغير التابـع هو "
التحـوالت.
هـذه
املتغير الذي يرغب الباحث بتفسيره" ،5وهـو يف عملنا هنا
ّ
ّ
ّ

املتغي
التراث الثقـايف يف مدينـة تونـس مـن النصف الثـاين من القـرن  19إىل الفترة الراهنة .أ ّمـا " ّ
ّ
املتغير
أيضـا
املسـتقل"،
املتغير التابع،
السـبب املفترض يف تغييرات قيم
ويسـمى ً
ّ
ّ
ّ
ّ
املفسر ،فهو " ّ

ّ 6
باملتغير
املتغير التابـع قـد ُسـ ّبب أو تأ ّثر
حيـث يتو ّقـع أن يكـون
املتغي
ّ
ّ
املسـتقل"  .كام نسـتخدم " ّ

*
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ملتغيات مسـتق ّلة ليسـت هي املسـؤولة
ّ
الضابـط" مـن أجـل "تقليل خطر نسـب ّ
القوة التفسير ّية ّ

عـن االختالف املوجـود يف
املتغير التّابع".7
ّ

تبي عالقة املامرسـات الرتاث ّيـة بال ُبنـى والظرف ّيات التي
نسـعى ،إذن ،خلال هـذا البحـث إىل ّ

عايشـتها مدينة تونس ،ودور الفرد واجلامعة والسـلطة االسـتعامر ّية ومن بعدها دولة االسـتقالل

الثقـايف ب ُبعديه املـادي والالمادي.
يف تشـكيل ميـدان الرتاث
ّ

وحتوالت الرتاث الثقايف :نشأة مكانة الفرد
املتغيات املستق ّلة
ّ
ّ
بتغي
تغير الظرف ّيـات ،خاصة السياسـ ّية واالجتامع ّيـةّ ،
بين األسـتاذ عبـد احلميـد هن ّية عالقة ّ
ّ
مكانـة الفاعـل االجتامعـي مـن األخ إىل الرع ّيـة إىل املواطـن .فمـع متكّـن العثامنيين يف البلاد

خاصـة مـع بدايـة بـروز مفهـوم الدولـة
التونسـية ّ
حتـول الفاعـل املدينـي مـن "أخ" إىل "رع ّيـة"ّ ،
الرتاب ّيـة ،واهلاجـس الـذي صاحـب وجـود العثامنيني يف تونس مـن خالل حتييز اإلنسـان واملجال

خاصـة مـن خلال تقنيـة اجلباية ،مـع بقاء أهـل البادية ضمـن مفهـوم األخ .واملرحلـة الثانية مع
ّ
منتصـف القـرن  19وصلـت الدولـة الرتاب ّيـة يف تونـس إىل مرحلـة متقدّ مة ،ومع اشـتداد هاجس

الدولـة اجلبائـي أصبحـت مكانة الفاعل االجتامعي سـواء يف املدينـة أو البادية هـي مكانة الرع ّية.

واملرحلـة الثالثـة بـدأت خلال الفترة االسـتعامر ّية حيـث أصبـح الفـرد يعـرف كرع ّيـة للوجود

االسـتعامري وبدايـة بـروز مفهـوم املواطنـة ،أو مواطن حتـت السـيطرة ،أي ما بني أهيل ُمسـ ُت ْع َمر
ومواطـن وطنـي .واملرحلـة الرابعـة بـدأت مـع دولـة االسـتقالل حيـث بـرزت نخبـة سياسـية

مرتبطـة بتقنيـات احلكـم السـيايس .واملرحلـة اخلامسـة واألخيرة بـرزت مـع الثـورة التونسـية
فظهـرت مكانـة "الفـرد املواطـن" .8ومن هنا نالحـظ ّ
أن "بـروز وضع ّية الفرد حمفـوف بجملة من

الصعوبـات ...انطال ًقـا مـن تركيـز الدولة واسـتفادهتا مـن تعاون سـكّان املدن الذيـن وجدوا يف
ثمة تلاق ّبي يف مسـتوى املنافع
الدولـة ضا ّلتهـم لتحديـث البلاد وتطويـر االقتصـاد ،ذلـك أنّه ّ
واملصالـح بين الدولـة وسـكّان املـدن .9"...نسـتنتج إذن أنّـه بدايـة مـن الفترة االسـتعامرية برز

مت ّثـل جديـد للمكانـة االجتامعيـة للفاعـل مع بداية بـروز مفهـوم "املواطن" ،وهذه املكانة سـوف

ترتسـخ مـع دولـة االسـتقالل ،وسـوف تؤ ّثر بنشـأة الطبقـة الوسـطى يف تونس.
ّ
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وحتوالت الرتاث الثقايف يف مدينة تونس
بروز الطبقة الوسطى
ّ
ّ
مستقل/أسـايس سـاهم يف تغيير
كمغير
نضـع بـروز الطبقـة الوسـطى يف البلاد التونسـ ّية
ّ

املامرسـة الرتاث ّيـة للفاعلين االجتامع ّيين .فباملقارنـة مع فترة ما قبـل  ،1881والفرتة االسـتعامر ّية

تغيرت تقنيـات بنـاء املكانـة االجتامع ّية وتأسـيس شـبكة العالقـات .10فقبل
ودولـة االسـتقالل ّ

 1881كان مفهـوم النخبـة:

اﻟﺒﺎي
ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻄﺎﺑﻊ

اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺎر
اﳌﺤﻠﻴﻮن

أﻋﻮان
اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺘﺠﺎر
اﻷوروﺑﻴﻮن

رسم توضيحي رقم  :1يم ّثل عالقة النخبة املخزن ّية بشبكات النفوذ قبل النصف الثاين من القرن التاسع عرش

اﻟﺒﻼط

11

ﻗﻨﺎﺻﻞ
اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ

اﻟﻨﺨﺒﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ
اﳌﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

رسم توضيحي رقم  :2يم ّثل عالقة النخبة املخزن ّية بشبكات النفوذ بعد النصف الثاين من القرن التاسع عرش

12

نالحظ من الرسـمني أعاله تشـ ّعب شـبكات النفوذ وتداخلها يف البالد التونسـية قبل .1881

فقـد كان البلاط حمـور هـذه املنظومـة باالسـتعانة باألعيان املحليين والرمـوز الدين ّيـة (املفتني/

شـيخ اإلسلام ،)...هذا دون أن نغفل التجار األوروبيني والقناصل .لكن تشـ ّعب هذه الشـبكة
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يل" و"الرشيف"
يرسـخ وجـود عنـارص تُنافـس لتأخـذ مكاهنا ضمـن ثنايا هذه الشـبكة مثـل "الـو ّ
ّ

وابـن "العائلـة"( .انظر الرسـم التوضيحي .)1

ّ
لب هذه الشـبكة ورأسـها،
وظـل البلاط إىل حدود النصف األول من القرن التاسـع عرش هو ّ

تـأزم وضعيـة البلاد التونسـ ّية االقتصاديـة ،خاصـة مـع تراكـم الديـون األوروبيـة ،جعل
لكـن ّ
يوسـعون نفوذهـم على حسـاب نفـوذ القرص ،مـع حرصهم على تكريس آل ّيـة احلامية
القناصـل ّ
القنصليـة؛ حيـث اشـتملت على محاية عدة جتار وأعيـان حمليني ورجال دين كانوا يف السـابق حتت

13
عمود ّيـة ومتداخلة
نفـوذ البايليـك  ،وأصبحـت شـبكة النفـوذ شـبك ّية متمـدّ دة أفق ًّيا أكثر منهـا ّ

أيضـا فيما بينهـا ،ومل يبق الباي هـو رأس هذه الشـبكة ،فقد أصبح القنصل ينافسـه عىل هذه
أفق ًّيـا ً

ّ
املحلي وبدأ التنافس مع السـلطة املركز ّية يف حـدّ ذاهتا ،ويف
املكانـة .يف املقابـل ،متـدّ د أيضـا النفوذ
الطـرف اآلخـر متّنـت هذه الفئـة عالقاهتا باحلضـور األجنبي (الرسـم التوضيحـي  .)2إذن ،فقد

مـرت النخبـة االجتامع ّيـة وحتديدً ا فئة األرشاف والبلديـة بأزمة قبيل قيام النظام االسـتعامري...
" ّ

خاصـة التنظيمات االقتصاديـة والثقافية
تبين لنـا بامللمـوس أن اآلل ّيـات اجلديدة لنظـام احلكمّ ،
ّ

االسـتعامرية ،نالـت مـن مكانـة هذه النخبـة ومن جاههـا" .14بل بدأت حمـدّ دات مكانـة "النخبة"

صـف الطبقـة الوسـطى؛ فبعـد أن كانـت النخبـة دينيـة وسلالية ووالئيـة واقتصاد ّية،
تتغير إىل
ّ
ّ

أصبـح أعضـاء اإلطـارات 15يف اإلدارة يمكـن تعريفهـم كنخبـة ،وهذا املرشوع هـو مرشوع دولة
وإرهاصـات بـروز طبقة اجتامعيـة جديدة.16

نقـول ّ
إن شـبكة العالقـات ومـا تنتجـه من نفوذ رجعـت ثان ًيـا إىل متركزها يف مـكان واحد مع

بدايـة املرحلـة االسـتعامرية ،حيـث أصبحـت فرنسـا رأس هـذه الشـبكة واملتحكّـم فيهـا .ولكن
تغيرت تقنيـات بنـاء املكانـة،
مـع وصولنـا إىل الفترة االسـتعامر ّيةً ،
وأيضـا دولـة االسـتقاللّ ،

فقـد بـرزت ّأو ًل وضع ّيـة جديـدة للفاعـل االجتامعـي وبـدأت تتبلـور مـع الفترة االسـتعامرية

وترسـخت بعـد هـذه الفترة وهي وضع ّية "الفـرد" .ومن هنا بـرز مفهوم "النخبـة" بطريقة مغايرة
ّ

تطـور التعليـم 17واملركز ّية التي أصبحـت حتت ّلها الوظيفـة العموم ّية أو رجل
خاصـة مع ّ
للمايض؛ ّ
السياسـة والقيـادي احلـزيب والنقـايب ،مقارنـة ً
مثلا بالعامـل الفالحـي .18والفكـرة هنـا أنّـه ك ّلام

تغيت معها ممارسـات الفاعلين االجتامع ّيني عىل مسـتوى
تغيرت تقنيـات وآل ّيـات بنـاء املكانـة ّ
ّ
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التراث الثقـايف .فمثلاً ،أصبحـت البدلـة الرسـم ّية وربطـة العنـق متوافقـة مـع املكانـة اجلديدة
للنخبـة وهـي نخبـة إدار ّيـة ،ومل تعـد اجل ّبة والشاشـ ّية ُيعتنـى هبا إال يف املناسـبات .إذ ّ
لـكل مكانة

دائم ما ُيو ّظف لتأسـيس املكانة (سـواء مكانـة الفرد أو
اجتامع ّيـة تراثهـا الثقـايف ،فالتراث الثقايف ً

املؤسسـة أو الدولـة) وتأسـيس شـبكة العالقات.

نالحـظ ،إذنّ ،
أن حلظة االسـتعامر سـامهت يف إعادة توزيع شـبكة النفـوذ واملؤ ّثرين والفاعلني

وتعمقـت
فيهـا ،ونشـأة الطبقـة اإلدار ّيـة اجلديـدة التـي بـدأت تبرز خلال الفترة االسـتعامر ّية ّ

أكثـر مـع دولـة االسـتقالل ،فهـذه الطبقـة اإلداريـة سـامهت يف تأسـيس جمموعة من املامرسـات
مسـتقرة،
والعـادات التـي تتوافـق مـع مكانتهـا اجلديـدة ،حيـث أصبحـت تتمتّـع بأجرة شـهر ّية
ّ

وهـي طبقـة ناشـطة على مسـتوى املجتمـع املـدين ،مثـل العمـل النقـايب واجلمع ّيـايت ،مـع وعي

19
ثـمّ ،
فـإن الطبقـة الوسـطى ،خاصـة
بأمه ّيـة التعليـم يف الرت ّقـي االجتامعـي والوظيفـي  .ومـن ّ

مـن خلال فئـة "اإلطـارات" ،سـامهت يف صياغـة صـورة نموذج ّيـة للفعـل االجتامعـي للطبقـة

20
رسـخت نشـأة الطبقـة الوسـطى بـروز نظـام اإلجـارة و"شـموله ّ
لـكل القطاعـات
الوسـطى ّ .

االقتصاديـة العرص ّيـة اجلديـدة" .21كام أن نشـأة الطبقات اجلديـدة ُينتج عادات ثقافية وممارسـات

ّ
األقـل على مسـتوى العدد هـي الطبقة الوسـطى،
يوميـة جديـدة .والطبقـة التـي انتصرت على

وهـي الطبقـة األساسـية املنتجـة واملسـتهلكة كذلـك .كما ّ
أن بـروز طبقـة متع ّلمـة جديـدة أفـرز
تفكيرا ووع ًيـا جمتمع ًّيـا وسياسـ ًّيا جديـدً ا .22وقـد سـاهم دخـول املـرأة لسـوق الشـغل وارتفاع
ً

تغير جمموعة مـن املامرسـات الثقافية.23
نسـبة التعليـم لـدى املـرأة ،خاصـة بعـد االسـتقالل ،يف ّ

اسـتطاعت املـرأة التونسـية مـن خلال التعليـم والعمـل والقوانني التي سـنّتها الدولـة أن تقتحم
احل ّيـز العـام و"احلـراك املهني" والوظيفـة العموم ّية .24كام نالحـظ أن بداية بروز الطبقة الوسـطى

صاحبـه بدايـة هيمنـة نمـط العائلـة النوو ّيـة يف تونـس على حسـاب العائلـة املمتـدّ ة ،وبـدأ عدد
أفـراد العائلـة الواحـدة يتق ّلـص خاصة مـع تطبيق برامـج حتديد النسـل ،25فقد تق ّلـص ً
مثل عدد

الـوالدات يف تونـس مـن  206.046مولـود سـنة  1964إىل  186.000مولـود سـنة .26 1968

ومـن تقنيـات بنـاء املكانـة االجتامعيـة لـدى فئـة املو ّظفين واإلدارة ،مثـل حالـة الطاهـر

الصـايف( ،)1954 -1893أن املامرسـة النخبو ّيـة أصبحـت قائمة عىل إتقان اللغة الفرنسـ ّية والقيام
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بالعمـل السـيايس واألكاديمـي والثقـايف والصحـايف (الكتابـة يف الصحافـة وتأسـيس ُصحف)،
تأسسـت خلال الفترة االسـتعامر ّية) ،واالهتمام
واإلعالمـي (الظهـور مثلا يف اإلذاعـة التـي
ّ

مهم خلال الفرتة االسـتعامر ّية تسـاعدنا عىل فهم
بالشـأن العـام .27ونجـد سيرة فاعـل
اجتامعي ّ
ّ

عمر ،الـذي ُيعدّ "أفصـح نموذج عـن الربجواز ّية
ّ
حتـوالت تقنيـات بنـاء املكانـة وهو الطاهر بـن ّ
الزراع ّيـة التونسـية الناشـئة" .28فعلى عكـس ّ
فالحـي مـا قبـل  1881وأبنائهـم ،درس الطاهر بن

ثم
عمار يف معهـد كارنـو بتونـس وباملعهـد العلـوي وبالصادقيـة ،أي لديـه تكوين عـريب فرنيسّ ،
ّ
احلـر الدسـتوري القديم ،كما كان يملك أملاكًا فالحية
مـارس العمـل السـيايس ضمـن احلزب ّ

عديـدة وأرايض شاسـعة ،كام اشـتغل يف العمـل الصحفي وأدار جريـدة )(La Tunisie nouvelle

أسـس مجع ّيـة فالحيـة
سـنة  .1920وقـد كان يراهـن على "الفالحـة العرصيـة" وهـو " ّأول مـن ّ
عرص ّيـة" سـنة  ،1928كما كان يمارس عملـه الفالحـي بالتـوازي مـع النشـاط السـيايس ،و"هـو

الـذي أمضى اتّفاق ّيـة االسـتقالل الداخيل للبالد" .29نالحـظ إذن تقنيات بنـاء املكانة خالل الفرتة

كثيرا مقارنة بما قبلها.
تغيرت
االسـتعامرية ،وبعدهـا ّ
ً

وحتوالهتا عبر الزمـن ،فمن خالل
تغير تقنيات بنـاء املكانـة ّ
يفسر لنـا نمـوذج آخـر جت ّليـات ّ
ّ

نتبين سيرورة انتقـال أفرادها مـن مكانـة "العـامل" إىل مكانة "املث ّقـف"؛ حيث
عائلـة بـن عاشـور ّ

مهما لبنـاء املكانة للعائلـة لدى األجيـال اجلديدة
أصبـح "البعـد الثقـايف والبعـد السـيايس" حمدّ ًدا ً

باملقارنـة مـع آل بـن عاشـور مـا قبـل  .1881هنـا أصبـح التكويـن األكاديمـي اجلامعـي والعمل
اجلمع ّيـايت والنقـايب والسـيايس هذا املحـدد املهم للمكانـة .30فقد "خلقت عمل ّيـة الولوج للفضاء

العـام الكثير مـن الصعوبـات لنمـوذج الفقيـه والعـامل ،وذلـك للتناقـض الـذي يبرز عـادة بني
الفضـاء األصلي الـذي يم ّثلـه الفقيه والواقع الـذي ينتمي إليـه ،وهو تناقض طبيعـي عندما نقرنه

األول من القـرن العرشيـن إىل حدود السـبعينيات،
بسـياق تلـك املرحلـة .ونقصـد هنـا النصـف ّ
وهـي مرحلـة عرفـت حتـوالت كبرية عىل صعيد املشـهد العام ،خاصـة عىل صعيد األطـر الثقافية

املشـكّلة لـه" .31لـذاّ ،
حتوالت عىل مسـتوى الرتاث الثقايف
فإن هذه
التحـوالت الثقاف ّيـة صاحبتها ّ
ّ

للفاعلين االجتامع ّيين ،حيث ارتبطت ممارسـات الرتاث الثقايف بسيرورة بنـاء املكانة االجتامعية
للفاعلني.
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وهذه املامرسـات اجلديدة تد ّعمها سير وزراء البالد التونسـ ّية من سـنة  1881إىل سـنة ،1956

فقـد أصبحـت عـدّ ة عوامـل تتشـابك مـن أجـل تعيين الوزيـر .32فلـم تعـد الوجاهـة الدينية أو

النسـب و"املصاهـرة" أو العالقـة مـع البـاي وحدهـا تزكّـي الوزيـر ،بـل تزكّيـه "اخلبرة اإلدارية

والفنيـة" و"الوجاهـة االقتصاديـة واالجتامعيـة" و"الوجاهـة السياسـية" و"الوجاهـة الثقاف ّية".33

تتطـور خالل دولة االسـتقالل،
هـذه هـي املرتكـزات اجلديـدة للفاعـل االجتامعي والتي سـوف
ّ
مهمـة على مسـتوى الرتاث
أسسـت ملامرسـات ّ
وهـي مالمـح أساسـ ّية للطبقـة الوسـطى والتـي ّ

وأسسـت حلارضها منذ  1956وسـامهت يف التأثري على ما بعد تركيز
الثقـايفّ ،
حورت يف السـابقّ ،
دولـة االسـتقالل إىل اليوم.

مـن ناحية أخرى ،أشـار األسـتاذ كامل عمـران إىل أن املجتمع التونيس منـذ العرشينيات عرف

التحـول األول اجتامعـي انعكـس يف ظهـور الطبقة الوسـطى منـذ الثالثينيات
مهمـة" :
ّ
ّ
حتـوالت ّ
وهـي ذات وجهين .وجـه حضري متكـن مـن املـدن واسـتأثر بالثـروات الصناع ّيـة والتجار ّية،

ووجـه بـدوي ريفـي ملـك األرايض وم ّثـل برجواز ّيـة فالح ّيـة صغرية .مل تكـن برجواز ّيـة املدينة

التغير يف البنية االقتصاديـة من القاعدة
وكذلـك برجواز ّيـة الريف فاحشـة الثـراء ،إنّام انبثاق عن
ّ

القوة املاد ّية ،وكرس يف مسـتوى معياري
التقليديـة إىل الصناعيـة ...كرس يف مسـتوى امتالك مراكز ّ
كان ُي ْؤثِ ُـر البلد ّيـة على اآلفاق ّيين ،فانقلـب إىل التـوازن بـل إىل التعاضـد بينهما وهو مـا اتّضح يف
مسـتوى الزعامة السياسية.34"...

تغي تقنيات بنـاء املكانة من فترة ما قبل
معبة عـن ّ
ومـن خلال هـذه األفـكار نجد شـخص ّية ّ

تغير تقنيات بناء
 1881ومـا بعدهـا .فحسـن حسـني عبد الوهـاب يعدّ شـخص ّية نموذج ّيـة تُربز ّ

وهيتم
املكانـة .فقـد تل ّقى تكوينًا عرب ًيا إسلام ًّيا ،ويف الوقت نفسـه كان "مشـب ًعا بالفكـر الليربايل"،
ّ
وممارسـا للسياسـة خلال حياته اليوميـة .35وهذه
باللغـة العرب ّيـة ،ويتقـن متامـا اللغة الفرنسـ ّية،
ً
الشـخص ّية سـامهت يف تشـكيل تراث ثقايف هلذا الشـخص ،فقد "كان يلبس ،عكس العلامء الذين

يلبسـون العاممـة البيضـاء وعكس مو ّظفي الدولة الذين يلبسـون الكاليوش والشاشـية التونسـية

وعكـس البورجوازيـة الليرباليـة ،كان يلبـس الطربـوش املجيـدي الـذي دخـل البلاد مـع بداية
بأهـم تقنيات بنـاء املكانة يف
التنظيمات العثامنيـة" .36كام متدّ نا سيرة حسـن حسـني عبـد الوهاب
ّ
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تطورت وظيفة عبـد الوهاب من
الفترة االسـتعامر ّية ،وهـي االنضامم إىل اإلدارة الفرنسـية ،فقـد ّ

ً
وصـول إىل "وزير القلـم" .37وتقنيات
"مرتجـم بـاإلدارة العامـة للفالحـة والتجـارة" سـنة 1902

أخـرى سـامهت يف بنـاء مكانته وهـي العمل اجلمع ّيـايت والثقايف والنشر والتأليف باللغـة العربية

والفرنسـية ،وتأسـيس شـبكة عالقات أكاديم ّية ساعدته عىل املشـاركة يف ملتقيات علمية دول ّية.38

وسيرة هـذا الشـخص هـي التي سـتقود إىل الطبقـة التي ستراهن عليهـا دولة االسـتقالل وهي

تغي مع
الطبقـة الوسـطى ،أي طبقـة اإلداريين واملوظفني واجلامعيين وغريهم .والرتاث الثقـايف ّ
تغير الريـادة املجتمع ّيـة لـكل الطبقة .كما ّ
أن مصطلحي "مث ّقـف" و"ثقافة" أخذا بعـدً ا جديدً ا مع
ّ

هـذا اجليـل وسـامها يف بنـاء املكانـة االجتامعيـة ،39والثقافة هي من أبـرز ميزات الطبقة الوسـطى

سـواء كتالميـذ وطلبـة أو مو ّظفين ،أو مشترين ومطالعين للمنشـورات كالصحـف والكتـب.

بـارزا يف بنـاء املكانـة االجتامعيـة ال لألفـراد فقط
مها ً
فمـع ّ
تطـور التعليـم أصبحـت الثقافـة مسـا ً

بـل للعائلات ،خاصـة مـع الـدور الكبير الـذي أصبحـت تلعبـه املؤسسـة التعليميـة احلديثة يف
ختريـج اإلطـارات وتغيري التمثالت وتشـكيل نخب جديـدة .40كام أن الدولة الوطنية سـامهت يف

ترسـيخ نمـوذج جديـد للفاعـل االجتامعي املثايل ،حيث سـامهت يف إنشـاء طبقـة أعواهنا ونخبها
مؤسسـة "الوايل".41
املتوافقـة مـع
ّ
التوجـه اجلديـد لـ"الدولة الوطنيـة" مثل ّ

مهـم تشـابك مـع بدايـة والدة الطبقة الوسـطى ،هـذا العامل هو تقسـيم الزمن
وعامـل آخـر ّ

أساسـا ،إذ بـرز مع بدايـة الفرتة االسـتعامرية
خلال اليـوم ،فالطبقـة الوسـطى هـي طبقـة إدارية ً

يف البلاد التونسـية مصطلحـا "وقـت عـريب" ) (Temps arabeو"وقـت فرنسي" (Temps

يعبر عـن الوقـت اإلداري (املدرسـة /اإلدارة ،الراديـو،
) ،françaisفقـد كان الوقـت الفرنسي ّ

القطـار ،احلافلـة )...الـذي سيسـاهم يف إنتـاج -فيما بعـد -أعضـاء الطبقـة الوسـطى امللتزمين

بـ"التوقيـت الرسـمي" .أمـا "الوقـت العريب" فهـو وقت الصالة .42هـذا التحقيـب اجلديد للحياة

يرتسـخ مـع وصولنـا لدولة االسـتقالل ،وسـوف ينتج ممارسـات ثقافيـة جديدة
اليوميـة سـوف ّ

مثـل الغـذاء واللبـاس والرتفيـه خلال العطل.

تغيت
يتضـح ممـا أسـلفنا احلديث عنه أن تقنيـات بناء املكانـة االجتامع ّية منـذ  1860إىل اليوم ّ

إن ّ
بتغير الظرف ّيـات ،حيـث ّ
اخلاصة عىل مسـتوى التراث الثقايف.
لكل مكانة اجتامع ّية ممارسـاهتا
ّ
ّ
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مؤسسـة البـاي" إىل احلزب احلاكـم ،وأصبحت
فبعـد االسـتقالل ّ
حتـول بنـاء املكانة مـن وجاهة " ّ

مهما
أمـرا ًّ
املامرسـة السياسـية والنقاب ّيـة والتعليـم والنجـاح االقتصـادي والوظيفـة العموم ّيـة ً
ً
كاملا ملامرسـات الفاعلني
التغيرات املجتمع ّيـة ال تعنـي حتدي ًثـا
مـن أجـل بنـاء املكانـة .43هـذه
ّ
بين األسـتاذ أمحد خواجة تشـابك املامرسـات التقليدية مع املامرسـات احلديثة
االجتامع ّيين ،فقـد ّ
هلوة تفصل بني السـلوك
يف العائلـة التونسـية املعـارصة ،حيـث "ال وجـود يف الواقع ويف املامرسـة ّ
التقليـدي والسـلوك احلديـث ،فكالمهـا حيتـوي على عنـارص مـن جنـس النـوع املقابـل ،أي إن

يضم داخله بـؤرا حتديث ّية ،كام أن احلداثـة يف مفهومها ّ
املحل التونيس
التقليـدي يف سـياقه التونسي ّ

أيضـا مـا أثبتته األسـتاذة ليلى بلييل بأن
تبقـى مشـدودة إىل واقعهـا التقليـدي املألـوف" .44وهـذا ً

هنـاك فر ًقا شاسـ ًعا بني سـ ّن القوانني وبني ممارسـات الفاعلين االجتامعيني عىل مسـتوى العائلة،

فاملامرسـات التحديثيـة والتقليدية متشـابكة يف العائلة التونسـية.45

وحتوالت الرتاث الثقايف :املنافسة-املناسبة-األزمة
املتغيات املستق ّلة
ّ
ّ
التحـول التدرجيـي مـن
حتـوالت التراث الثقـايف :األوىل هـي
ّ
نالحـظ ظاهرتين صاحبتـا ّ

منتوجـات الطبيعـة إىل منتوجـات املصنـع ،والثانيـة هـي وعـي الفاعـل االجتامعي بأمه ّيـة الزمن

والرسعـة .يتشـابك هـذان العامالن مع بعضهام البعض ،فاسـتخدام منتوجات املعمل يسـاهم يف
ربـح الزمـن ،مثل األكالت الرسيعة أو الشـامبو أو األثاث املنزيل البالسـتيكي ...ولكن يف املقابل
املتغيات املسـتقلة التـي ذكرناهـا (األزمة/املناسبة/املنافسـة) ،فاألزمة ً
مثل-نالحـظ تشـابك ّ

والتحـول من
مـن خلال املـرض يمكـن أن جتبر الفاعـل االجتامعـي على جتاهـل عامل الزمـن
ّ

الطبيعـة إىل املصنـع فيتجنّـب األكالت اجلاهـزة والرسيعـة ،كما جيرب على اسـتخدام أواين املطبخ
أيضـا ّ
اخلزف ّيـة عـوض البالسـتيكية ،كما ّ
حتـث الفاعـل االجتامعـي على العـودة إىل
أن املناسـبة ً

"الطبيعـة" وجتاهـل عامـل الزمن؛ حيث نجـد االعتامد عىل األكالت الشـعب ّية واملالبـس التقليد ّية
أيضا من خلال املراهنـة عىل جـودة املنتوج.
التـي ُتـاك باليـد ،واملنافسـة أيضـا تؤ ّثـر هنـا ً

ّ
متغيات أخرى مسـتق ّلة
فاملتغي
املستقل/األسـايس ،وهو هنا الطبقة الوسـطى ،يتشـابك مع ّ
ّ

مثـل االنفتـاح احلضاري للبالد التونسـ ّية واألزمة واملنافسـة واملناسـبة .هذه العوامل سـامهت يف

ّ
وألن الوجود االسـتعامري
التحوالت التي شـملت املامرسـة الرتاث ّية يف تونس من  1860إىل اليوم.
ّ
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ًّ
مسـتقل
متغيا
رسـخ الوجـود األورويب يف البلاد التونسـ ّية ،فقـد سـاهم ّ
ّ
التنوع االثنـي ،بوصفه ّ ً
أيضـا تاب ًعـا يف الوقـت نفسـه ،يف إثـراء التراث الثقـايف يف احلـارضة تونس سـواء عىل مسـتوى
أو ً

املامرسـات الغذائيـة أو احلرفيـة أو اللبـاس وغيره .46ال يمكـن أن نفهـم التراث الثقـايف واملـواد
ا ُملنتجـة مـن قبـل الفاعـل االجتامعـي بـدون عزهلـا عـن حميطهـا الذي نشـأت فيـه .47فقد سـاهم
التنـوع الثقـايف واجلاليـات املختلفـة يف إثـراء ممارسـات احليـاة اليوميـة قبـل  1881وبعدها ،و"ال
ّ

أيضا عىل
تقتصر أمهيـة هـذه اجلاليات عىل دورها داخل املجتمع االسـتعامري فحسـب ،بل تبرز ً
صعيـد تأثرياهتـا إثـر احتكاكهـا بالتونسـيني ،وهي تأثيرات ال تـزال بصامهتا بـارزة يف معامر املدن
أيضـا باديـة يف نمط العيـش واللغة وأسـاليب
وهيـاكل املؤسسـات والنظـم اإلداريـة ،وال تـزال ً
ً
متغيرا أساسـ ًّيا آخر
عاملا
التفكير والسـلوك اليومـي للتونسي" .48كما أنـه ال يمكـن أن نغفـل
ً

مهما ،وهـو ممارسـات املثاقفـة مـن خلال البعثـات التعليميـة إىل أوروبـا واملعـارف التـي جيلبها
ًّ
التونسـيني عنـد عودهتـم ،وهـذه املعارف سـامهت يف إثراء التراث الثقايف .فقد بدأ عـدد البعثات

ونتبي بوضوح هذا
واسـتمرت تلك البعثات بعدهـا.50
العلميـة إىل أوروبـا يرتفـع قبل احلامية،49
ّ
ّ

الثـراء الثقـايف مـن خلال اللغـة ،حيث نجـد مصطلحـات متداولـة مثل "باكـو ّ
دخـان" أي علبة

سـجائر ،و( )Paccoهـي كلمـة إيطاليـة ،و"ب ُّبـوش" وهـو مـن أنـواع احللزونـات البحريـة وهي

مـن الكلمـة االسـبانية ) ،(Babosoوكلمـة "بيـدوم" أو الوعـاء البالسـتيكي املغلـق حلفـظ املاء،
وهـي مـن الكلمـة الفرنسـية ) ،(Bidonو"بريك ّيـة" أي قدّ احة مـن الكلمة الفرنسـية )،(Briquet

و"برويطـ ْه" وهـي عربـة تُدفع من اخللف لنقل السـلع وهـي من الكلمة الفرنسـية ).51 (Brouette
وكلمات حضار ّية أخـرى مثل "أمفيتياتـرو" ) ،(Amphithéâtreو"أوتيـل" ) (hotelو"البطارية"

) ،(Batterieو"التليفـون" إلخ.52

املهـم على مسـتوى املنهـج أن نـدرس التراث الثقـايف للبالد التونسـ ّية من خلال دمج
ومـن
ّ

األمـد الطويـل باألمـد القصير ،وهنـا حتضر أعمال فرنـان بـرودل  ،فلا يمكـن أن نفهـم األمد
الطويـل بطـول فهـم األمـد القصير الـذي يتخ ّللـه" ،إذ يوجـد يف صلـب األمـد الطويـل متّسـع
للحقـبّ .
إن التحكّـم يف موضـوع حيـوي فكـري ومـادي يف آن مثلما يمكـن للتاريـخ أن يكـون

يتطلـب يف تقديـري املـوج بين االسـتمرار واالنقطـاع ،وهـو مـا يو ّفـره األمـد الطويـل املقـرون

بالتحقيـب" .53نالحـظ إذن أمه ّيـة توظيـف تشـابك تقنيـات التحقيـب مـن أجـل فهـم الظاهـرة
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املدروسـة .ومـن املهـم هنا أن نضع الظرف ّيات والسـياقات التـي يعيش فيها الفـرد ضمن منظومة

تغير التراث الثقـايف عبر الزمـن ،حيـث "ال يغيـب عـن البـال أن السـياق االجتامعي حيـدّ د عىل
ّ
الـدوام طبيعـة السـلوك ّيات املحتملـة مـن هـذا الفـرد أو ذاك" .54وال يمكـن أن نفهـم املامرسـة

ً
مثلا -كانالثقافيـة ،مثـل الغـذاء ،مـن دون أن نضـع الظاهـرة يف سـياقاهتا ورهاناهتـا ،فامللـح

دائما مـا يثير النزاعـات واحلـروب والتحالفات.55
ً

خاصـة مـع رهـان فرنسـا على جعـل
تغير األذواق واالسـتعامرّ ،
ّ
نسـجل عالقـة مهمـة بين ّ

البلاد التونسـية سـو ًقا ملنتوجاهتـا .56ومنذ ما قبل  1881إىل مـا بعد احلامية الفرنسـية نجد جمموعة

والتجار
مهها القناصـل
ّ
مـن العوامـل وحوامـل التجديـد و"التأثيرات الثقافيـة والتقنية" ،ومـن أ ّ
وتغير األذواق،
واألط ّبـاء واحلرفيين األوروب ّيين .57كل هـذه العوامـل سـامهت يف نقـل املعرفة
ّ

للتنوع االثنـي يف البالد التونسـية خالل الفرتة االسـتعامرية.58
وسـاعد على اإلسـهام االجتامعي ّ
املتغيرة املستق ّلة/األساسـ ّية التي سـامهت يف تركيز
أهم العوامـل
ّ
كما يعـد عامـل األزمة مـن ّ

حمـورة .فقـد شـهد املجتمـع التونسي حالـة تفقير واسـعة
ممارسـات تراث ّيـة طريفـة وجديـدة أو ّ
خلال الفترة االسـتعامرية ،حيـث "أمجعـت املقاربـات التارخي ّيـة على ّ
أن الزمـن الكولونيـايل هو

زمـن ذروة التهميـش بفعـل حتطيـم التوازنـات االجتامع ّيـة واالقتصاد ّيـة التقليد ّيـة التي عصفت

التحـوالت
هبـا الرأسمال ّية" .59إذ سـامهت االنقطاعـات واألزمـات ،مثـل االسـتعامر ،يف نشـأة
ّ

للفاعـل االجتامعـي عىل مسـتوى املامرسـة والتمثـل .60وقد اشـتدّ الفقر واالحتياج خلال الفرتة

االسـتعامر ّية ،بـل نالحـظ تراتبيـة اجتامعيـة جديـدة ،حيـث أصبـح عـدد كبير مـن "األعيـان"

تغير املنظومـة االقتصاديـة للبلاد التونسـية ،حيث
واحلرفيـون والتجـار فقـراء معدمين بسـبب ّ

هـم االحتيـاج كل الرشائـح االجتامعيـة ،ومل يشـفع للبعـض وجاهتهـم ورشفهـم وال حسـبهم
" ّ

أساسـا إىل رهانـات الفاعلني االجتامعيني
التحـوالت
ونسـبهم".61
ّ
والتغيات عرب الزمن خاضعة ً
ّ
بـدون إمهـال الظـرف والبنيـة ،حيث ّ
والتغي مها مـن صلب حياة املجتمع بام يشـمل
التحـول
إن "
ّ
ّ

تغياتـه االقتصاديـة والسياسـية واالجتامعيـة" .62فالبلاد التونسـية شـهدت منذ منتصـف القرن
ّ
التحوالت
تغيرات اقتصاديـة وسياسـية أنتجت قيـام احلامية الفرنسـية ،و"رضبت هـذه
ّ
 19عـدة ّ

الرتكيبـة الطبقيـة يف ّ
مكوناتـه ،حيـث ح ّطمـت قاعـدة الثـروة الباياتيـة (أي البـاي وعائلته)
جـل ّ
91

العدد التاسع
()2021

التجـار والفالحني ...أ ّما يف فترة ما بني احلربني
مسـت األعيان من ّ
واململوكيـة (املامليـك) ...كما ّ

التغير االجتامعي ،إذ
العامليتين فقـد م ّثلـت أزمـة الثالثينيـات عالمـة فارقـة أخـرى يف سيرورة
ّ

ماسـا الفئات الوسـيطة من
عمـق الكسـاد التجـاري والغالء الفاحش أزمة املجتمع املسـتعمرًّ ...
ّ
الفالحين واحلرفيين" .63ووف ًقـا ملنري السـعيداين" ،يبـدو ...أن تلك السيرورة كانـت تتواتر عىل

وحتول مـن جهة ،وجدل ّية اسـتقبال واسـتعامر من جهة
وقـع جدل ّيـات مرتاكبـة هي جدل ّيـة ثبات ّ

األهم مـن بينها".64
ثانيـة وجدل ّيـة بنـاء اهلو ّيـة وتفكّكهـا من جهـة ثالثة وهـي اجلدل ّيـة
ّ

املتغي األسـايس "املناسـبة" ،حيث نالحـظ ّ
أن "األعياد تُبقي
ومـن ناحيـة أخـرى نالحظ أمه ّية ّ

65
أهـم العوامل التي سـامهت
مـا تَفقـده احليـاة اليوم ّيـة"  .ومـن هنا تُعـدّ األعياد واملناسـبات من ّ

ً
عامل
مهمـة للرتاث الثقـايف يف تونس .أ ّما املنافسـة ،كام أرشنـا ،فتعدّ
يف املحافظـة على متظهـرات ّ

مهما إلرسـاء نمـوذج معريف/ثقـايف ف ّعال ،إ ّما لتعويـض معارف قديمة أو حتويرهـا أو اإلبقاء عىل
ًّ
تـراث ثقـايف بسـبب فعال ّيته وحمافظتـه عىل اخلدمات التـي يقدّ مها للفاعلين االجتامع ّيني.

اخلامتة
يمكـن القـول ّ
إن احليـاة اليوم ّيـة ألهـل مدينـة تونـس ،مـن النصـف الثـاين من القـرن  19إىل

حتـوالت وممارسـات وابتـكارات إبداع ّيـة وطريفـة وواعيـة .فقد اسـتطاع
اليـوم ،تشـابكت مـع ّ
الفاعـل االجتامعـي أن ُيو ّظـف عنـارص املـوروث احلضاري والرتاكـم التارخيي واملوقـع اجلغرايف

متنوعـة ،تأ ّث ًـرا بمجموعـة مـن
املتم ّيـز للبلاد التونسـية مـن أجـل إنتـاج معـارف
وتصـورات ّ
ّ
تبي لنـا أمه ّية بروز
واملتغيرات املسـتق ّلة .فعلى مسـتوى أنـواع
ال ُبنيـات والظرف ّيـات
املتغيراتّ ،
ّ
ّ

حتـوالت الروابط
الطبقـة الوسـطى يف البلاد التونسـ ّية ومـا صاحبهـا مـن ممارسـات ثقاف ّيـة مثل ّ

ّ
متغيرات أخـرى ،سـامهت يف تغيير املامرسـات الرتاث ّية
مسـتقل ،إىل جانـب
كمغير
االجتامع ّيـة
ّ
ّ

66
املتغيات املسـتق ّلة نجـد االنفتاح احلضاري للبالد التونسـ ّية
للفاعلين االجتامع ّيين  .ومن هذه ّ

متغيات
املتغيات األساسـ ّية خت ّللتها ّ
وعامـل "األزمة" ورهان "املنافسـة" وعامل "املناسـبة" .هذه ّ
أخـرى ليـس بالضرورة أن يكـون منشـأها البلاد التونسـ ّية ،مثـل بـروز العوملـة ومـا تشـتمل

واملتغيرات املسـتق ّلة البـارزة تشـابكت مع
عليـه مـن تأثيرات اقتصاد ّيـة وثقاف ّيـة واجتامع ّيـة.67
ّ
متغيرات كامنـة ومتواريـة ال ّ
تقـل عنهـا أمه ّيـة ،ومـن هنا حاولنـا يف عملنـا عدم إغفـال "رسد ّية
ّ
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وتنـوع الفاعلين االجتامع ّيني وهم
املسـتقر واملتفاعل مـع احليـاة اليوميـة"،68
غير املتو ّقـع وغير
ّ
ّ
الفـرد واالسـتعامر الدولـة وتعـدّ د رهاناهتم.

متغير األزمـة ،69عايشـت مدينـة تونـس بدايـة مـن النصـف الثاين مـن القرن
فعلى مسـتوى
ّ

والتحـوالت االقتصادية والسياسـ ّية واالجتامع ّية
مهمـة من األزمـات واالنقطاعات
ّ
 19جمموعـة ّ

املتغيرات األساسـ ّية التـي سـامهت يف تركيز
أهـم
ّ
والثقاف ّيـة .ومـن هنـا نعـد عامـل األزمـة مـن ّ
متغير "املناسـبة" فإنّنـا الحظنا ّ
أن
حمـورة .أ ّمـا عىل مسـتوى
ممارسـات تراث ّيـة طريفـة وجديـدة أو ّ
ّ
"األعيـاد تُبقـي مـا تَفقده احلياة اليوم ّية" .70وضمن هذا اإلطار ُي ّبي هندريك سبروت (Hendrik

)ّ " Spruyt
تغي خارجي
املكونـة للنظـام مـن ّ
تغيرا يف الوحـدات ّ
املرجح أن حيدث فقط عقـب ّ
أن ّ

التغي إىل إعادة تشـكّل التحالفات السياسـية
واسـع ،أو إن شـئت فقـل :صدمـة بيئ ّية ،يـؤ ّدي هذا ّ

نظـرا إىل طبيعة النظـام الدويل
املؤسسـات سـتختفي على املـدى الطويـل ً
واالجتامعيـة ...بعـض ّ

تغي واسـع وطارئ يف الوسـط سـيختار الفاعلون إنشـاء مؤسسـات
التنافسـ ّية .وباختصار ،بعد ّ
تل ّبـي مصاحلهـم املاديـة ومنظوراهتـم اإليديولوج ّيـة .إال ّ
أن قابل ّية هذه املؤسسـات للبقـاء الح ًقا

ّ
مق ّيـدة بقدرهتـا التنافسـ ّية النسـب ّية" .71هنـا ُيعـدّ ً
املسـتقل الـذي ّأمل باملجتمـع التونيس،
املتغي
مثل ّ

تم إعـادة خلط أوراق املكانـة االجتامع ّية وتقنيات
تغيا خارج ًّيـا بامتياز؛ حيث ّ
وهـو االسـتعامرً ّ ،

بنائهـا وشـبكات النّفـوذ وإعـادة تشـكّل التحالفـات السياسـ ّية واالجتامع ّية ،وإدخال ممارسـات

ثقاف ّيـة جديدة نافسـت ممارسـات ثقافية موروثـة وقديمة.72
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Abdelhamid Bouraoui, « Les cadre en Tunisie d’après le recensement de 1966 », Revue
tunisienne des sciences sociales, N32- 33- 34- 35, C.E.R.E.S, Tunis, (1973), pp.83-101, p.8384

2121نـور الديـن الدقـي" ،املجتمـع واالقتصـاد" ،ضمـن :تونـس عبر التاريـخ :احلركـة الوطنيـة ودولـة
االسـتقالل( ،تونـس :مركـز الدراسـات والبحـوث االقتصاديـة واالجتامعيـة ،)2007 ،اجلـزء الثالـث،
صـص ،59 -45.ص47.
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 املجمع: (قرطـاج، تعريـب أمحـد عبـد السلام، املدرسـة الصادق ّيـة والصادق ّيـون،أمحـد عبـد السلام2222
.)63-93  (ص،)1994 ، بيـت احلكمـة:التونسي للعلـوم واآلداب والفنـون
23. Lamouria Taamallah, « Les femmes et l’emploi en Tunisie », In, Revue Tunisienne de sciences
sociales, C.E.R.E.S, Tunis, N70- 71, (1982), pp.143-166
24. Ahmed Khouaja, « Femmes tunisiennes, formes et mobilité et accès à la modernité », Revue
tunisienne de sciences sociales, C.E.R.E.S, Tunis, N132, (2006), pp.87-125, p.97- 109
25. Amor Daly, « Le programme de planning familial en Tunisie », In, Revue tunisienne de
sciences sociales : Actes du colloque de démographie maghrébine, N17- 17, C.E.R.E.S, Tunis,
(Juin-Septembre 1969), pp.307-320.
26. Jacques Vallin et Robert Lapham, « Place du planning familial dans l’évolution récente de la
natalité en Tunisie », In, Revue tunisienne de sciences sociales : Actes du colloque de démographie
maghrébine, N17- 17, C.E.R.E.S, Tunis, (Juin-Septembre 1969), pp.379- 413, p.381

املصـورة
تصـورات للعائلـة التقليد ّيـة والعائلـة احلديثـة مـن خلال القصـص
ّ
ّ " ، أمحـد خواجـة:وراجـع
 جم ّلـة عرفـان:لألطفـال
: تونس، كتاب مجاعـي، اهليـاكل العائل ّيـة واألدوار االجتامع ّية: ضمـن،"نموذجـا
ً
املعهـد األعلى للرتبيـة والتكويـن
 "جم ّلـة األحـوال،؛ أمحـد خواجـة52  ص،31-55  ص،1994 ،املسـتمر
ّ
،"تتغي املجتمعات اإلنسـان ّية باألحكام القضائ ّية
ّ الشـخص ّية يف تونس ما بعد االسـتقالل أو إىل
ّ أي مدى
 مركـز النشر: تونـس، أعمال مهـداة إىل حممـد اهلـادي الرشيـف:مـؤرخ وجتربـة تأرخي ّيـة
ّ  مسـار:ضمـن
.173 -172  ص،)159-176 (ص2008 ،اجلامعـي
27. Adel Ben Youssef, « L’Elite tunisienne francophile sous le protectorat français : Le cas
Tahar Essafi (1893- 1954) », In, Conflit, Elite et violence dans l’histoire, Textes réunis par :
Mohieddine Lagha, (Sousse : Faculté des lettres et des sciences humaines de Sousse, 2010),
pp.33-75; Patrick Abeasis, « Alexandre Fichet à Tunis : une vie, une œuvre (1881- 1967) »,
Les communautés méditerranéennes de Tunisie : Hommage au doyen Mohamed Hédi Cherif,
(Tunis : C.P.U/ Faculté des lettres, des arts et des humanités de Manouba : Laboratoire du
patrimoine,, 2006), pp.313-322.

 الكادحـون: االسـتعامر الرأسمايل والتشـكيالت االجتامعيـة مـا قبـل الرأسمالية،اهلـادي التيمومـي2828
 كلية العلوم/ صفاقـس: دار حممد عيل احلامي: تونـس،)1943 -1861( اخلمسـة يف األريـاف التونسـية
ّ
.162  ص، اجلـزء الثـاين،1999 ،اإلنسـانية واالجتامعيـة
163 -162.ص

،املرجع نفسه2929

، برسـبكتيف للنرش- دار آفاق: تونس، رحلة يف الفكـر العامل التونسي: آل بـن عاشـور،مليـاء العبيـدي3030
.300 -253 ص،2015
.344-350  ص،300. ص،املرجع نفسه3131
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3232منصـف بـاين ،الـوزارة والـوزراء يف تونـس خلال احلاميـة الفرنسـية ( ،)1956 -1881تونـس :املعهد
العـايل لتاريـخ احلركـة الوطنيـة ،2012 ،ص .299
3333املرجع نفسه ،ص .310-372

3434كمال عمـران" ،الزاويـة ظاهـرة ثقافيـة :قـراءة يف الثقافـة الدينيـة بتونـس مـن بدايـة القـرن  20إىل
بدايـة الثامنينـات" ،ضمـن :ظواهـر حضار ّيـة يف تونـس القـرن العرشيـن ،إرشاف عبد املجيـد الرشيف،
احلممي ،املجتمع
منشـورات كليـة اآلداب :منّوبة ،تونـس ،1996 ،ص  ،83-157ص 146؛ عبد ّ
الرزاق ّ
التونسي يف نظـر جم ّلـة إبلا ( ،)1957 -1937منشـورات معهـد اآلداب العرب ّيـة :إبال ،تونـس،1998 ،
ص .57
3535ج ّلـول ريـدان ،حسـن حسـني عبد الوهـاب ( ،)1968 -1883تونس :منشـورات نريفانـا ،2010 ،ص
.62 -48

3636املرجع نفسه ،ص .59

3737املرجع نفسه ،ص .307

3838املرجع نفسه ،ص .202-218

3939أمحـد خالـد ،مفهـوم الثقافـة ودورهـا يف البنـاء احلضـاري يف فكر حممد مـزايل :أو مدخل إىل السياسـة
الثقافيـة اجلديـدة بتونس ،السـويد :جامعـة غوتنبـورغ ،1985 ،ص .6-36
40. Mokhtar Ayachi, Ecoles et société en Tunisie (1930- 1958), (Tunis : C.E.R.E.S, Série Histoire
N11, 2003), p.369- 388+ p.430- 440.

4141عدنـان املنصر" ،مـن القايـد إىل الـوايل :الدولة الوطنيـة وجتديد النخبـة اإلدارية يف اجلهـات" ،ضمن:
احلبيـب بورقيبـة وإنشـاء الدولـة الوطنيـة :قـراءات علميـة للبورقيبيـة ،إعـداد وتقديـم عبـد اجلليـل
التميمـي ،تونـس :مؤسسـة التميمـي للبحـث العلمـي واملعلومـات ،2000 ،ص .197-219
42. Abdelwahab Bouhdiba, « Rythmes biologiques et temps sociaux en Islam », In, Mélanges au
professeur Dominique Chevallier, (Tunis : Académie Tunisienne des sciences, des lettres et des
arts Beit al-Hikma, 2006), pp.31-45, p.32.

4343األزهـر الصخـراوي" ،سيرة سـلوى بـاي الذات ّيـة :شـهادة عـن تأقلم سـليلة بايـات مع واقـع تونس
يف ّ
الكراسـات التونسـ ّية :سلسـلة العلوم اإلنسـان ّية واالجتامع ّيـة ،كل ّية العلوم
ظـل النظام اجلمهوري"ّ ،
اإلنسـان ّية واالجتامع ّيـة بتونـس ،تونـس ،العـدد  :2012( ،214-215طبـع  ،)2018ص .81-102

املصـورة لألطفال:
تصـورات للعائلـة التقليد ّيـة والعائلة احلديثة من خلال القصص
ّ
4444أمحـد خواجـةّ " ،
جم ّلـة عرفـان نموذجـا" ،ضمـن :اهليـاكل العائل ّيـة واألدوار االجتامع ّيـة ،كتـاب مجاعي ،تونـس :املعهد
املسـتمر :سلسـلة مراجع /سيراس للنشر ،1995 ،ص  ،31-55ص .37
األعلى للرتبيـة والتكويـن
ّ
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45. Leila Blili, « La famille modern: réalité ou mystification », In, Structures familiales et rôles
sociaux, Collectif, (Tunis: I.S.E.F.C, Cérès Edition, 1995), pp.71-80

4646عبـد الواحـد املكنـي" ،أهـايل اجلنـوب التونسي باحلـارضة خلال الفترة االسـتعامرية :اخلصائـص
واإلسـهامات" ،أعمال النـدوة الدوليـة الثانية عرش حول اجلنـوب التونيس من االحتالل إىل االسـتقالل

( ،)1956 -1881تنسـيق فيصـل الرشيـف ،تونـس :املعهد األعلى لتاريخ احلركة الوطنيـة ،2005 ،ص
.21-41

47. André Leroi-Gourhan, Evolution et technique : Milieu et technique, (Paris: Edition Albin
Michel, 1973), p.9-11

تنـوع املصطلحـات
4848كمال جرفـال" ،دراسـة التاريـخ االجتامعـي للسـكّان األوروب ّيين بتونـس بين ّ

والتسـميات املسـتعملة وتعـدّ د الكتابـات والقـراءات" ،ضمـن :حت ّيـة وفاء إىل األسـتاذ حسين رؤوف

محـزة ،مجـع ومتابعـة وتوطئـة عـادل بن يوسـف ،تونـس :كلية العلـوم اإلنسـانية واالجتامعيـة بتونس:
خمبر تاريـخ اقتصـاد املتوسـط وجمتمعاتـه ،2016 ،ص ،108- 99ص.104

4949عـادل بـن يوسـف" ،البعثـات العلمية التونسـية إىل أوروبا خالل القرن التاسـع عشر" ،روافد ،جامعة
منوبـة :املعهـد األعلى لتاريخ احلركة الوطن ّية ،العـدد  ،)2007( ،12ص. 11-41

5050عـادل بـن يوسـف ،النخبـة العرص ّيـة التونسـ ّية :طلبة اجلامعـات الفرنسـ ّية ( ،)1956 -1880سوسـة:
منشـورات كل ّيـة اآلداب والعلـوم االنسـان ّية /دار امليـزان للنشر.2006 ،

املتوسـط ،تنسـيق
5151ناجـي التبـاب" ،حـوار اللغات من خلال املصطلح البحري" ،ضمن :جمرة اآلثار يف
ّ
حممـد سـعد برغل ،املهد ّيـة :وزارة الثقافة واملحافظة عىل التراث ،2016 ،ص  ،65-82ص .76-77

السـنويس ،الرحلـة احلجاز ّيـة ،حتقيق عيل الشـنّويف ،تونـس :الرشكة التونسـ ّية للتوزيـع،1976 ،
5252حممـد ّ
األول ،ص .325-327
اجلـزء ّ

5353جـاك لوغـوف ،هـل جيـب ح ّقـا تقطيـع التاريـخ رشائـح؟ ،ترمجـة اهلـادي التيمومـي ،املنامـة :هيئـة
البحريـن للثقافـة واآلثـار ،2018 ،ص .138

5454جيروم كيغـان ،الثقافـات الثلاث :العلـوم الطبيعيـة واالجتامعيـة واإلنسـانيات يف القـرن احلـادي

والعرشيـن ،الكويت/مصر :املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب :سلسـلة عـامل املعرفـة /

املجلـس القومـي للرتمجـة ،العـدد  ،)2014 ،408ص.183

5555مـارك كريالنسـكي ،تاريـخ امللـح يف العـامل :االمرباطوريات ،املعتقـدات ،ثروات الشـعوب واالقتصاد

العاملـي ،الكويـت :املجلـس الوطنـي للثقافـة والفنـون واآلداب ،سلسـلة عـامل املعرفـة ،العـدد ،320

أكتوبـر  ،2005ص .157-216
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5656علي املحجـويب ،انتصـاب احلاميـة الفرنسـية بتونـس ،تعريـب عمـر بـن ضـو ،حليمـة قرقـوري ،عيل
املحجـويب ،تونـس :رساس للنشر ،1986 ،ص  ،26-30ص .37-38
5757منصـف التايـب" ،األمير والسـلطة :دراسـة يف الثقافة السياسـية للبايات احلسـينيني بتونـس (1705-

 ،)1881ضمـن :السـلطة وهاجـس الرشعيـة يف الثقافة اإلسلامية ،حياة عاممو وآخـرون ،صفاقس :دار
أمـل للنشر والتوزيـع ،2005 ،ص  ،109-145ص .135-138

58. Juliette Bessis, « Communautés méditerranéennes et cosmopolitisme tunisien dans la
première moitié du 20e siècle », Les communautés méditerranéennes de Tunisie : Hommage au
doyen Mohamed Hédi Cherif, (Tunis : C.P.U/ Faculté des lettres, des arts et des humanités de
Manouba : Laboratoire du patrimoine, 2006), pp.263-270

املهمشين بالبالد التونسـ ّية خالل الفرتة االسـتعامر ّية :مقاربة
5959عبـد الواحـد املكنـي" ،حول كتابة تاريخ ّ
منهج ّيـة وأنثروبولوج ّيـة" ،روافـد ،جامعـة منوبـة :املعهـد األعلى لتاريـخ احلركـة الوطن ّيـة ،العدد ،12
(( ،)2007ص  ،)43-67ص 43؛ موجـز تاريـخ احلركـة الوطن ّيـة التونسـ ّية ( ،)1964 -1881كتـاب
مجاعـي  ،تونـس :جامعـة منوبـة :املعهـد األعىل لتاريـخ احلركـة الوطن ّيـة ،2008 ،ص .76-77

60. Khalil Zamiti, L’impact colonial en Tunisie : ruptures modernistes et permanences intégristes,
Revue Tunisienne de sciences sociales, (Tunis : C.E.R.E.S, N72- 75, Actes du congrès
d’histoire : La colonisation dans le monde arabe (19e et 20e siècles), 1983), pp.227- 230.

الكـراي القسـنطيني ،االحتيـاج واملحتاجـون بتونـس العاصمـة يف فترة االسـتعامر الفرنسي (-1885
ّ 6161
 ،)1918تونـس :مركـز النشر اجلامعـي ،2000 ،ص .376

6262منير السـعيداين ،مقدّ مـات يف علم اجتامع اهلو ّيـة ،صفاقس :مكتبة عالء الدّ ين /كل ّيـة اآلداب والعلوم
اإلنسانية بصفاقس ،2005 ،ص .152
6363املرجع نفسه ،ص .154

6464املرجع نفسه ،ص .156

6565سـيدين و.سـينتز ،احللاوى والسـلطة :مكانـة السـكر يف التاريـخ احلديـث ،تونـس :مركز الدراسـات
والبحـوث االقتصاديـة واالجتامعيـة ،سلسـلة األنثروبولوجيا-االثنولوجيـا عـدد  ،2007 ،2ص .131

66. Ridha Ben Amor, Les formes élémentaires du lien social en Tunisie : d'entraide à la
reconnaissance, (Paris: L'Harmattan/IRMC, 2011), p.51-72+ p.225- 230

التطرفـات :القـرن العرشيـن الوجيـز ( ،)1991 -1914ترمجة فايـز الص ّياغ،
6767إيريـك هوبزبـاوم ،عصر
ّ
بيروت :املن ّظمة العرب ّيـة للرتمجـة ،2011 ،ص .507-600
6868جويل .س .جمدال ،الدولة واملجتمع ،...مرجع سابق ،ص .51
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بين عـامل االجتامع رشـيد جرمـوين ّ
التوجهات
أن جمموعة مـن العوامل ،مثـل "تأثري القيـم العومل ّيـة" و" ّ
ّ
الديمقراط ّيـة احلديثـة" و"ارتفـاع الرأسمال الثقـايف" ،خاصـة انتشـار التعليـم و"تراجع دور املؤسسـات
التحوالت عىل مسـتوى
التقليد ّيـة" مثـل الزوايا واملسـاجد واألرسة ،سـامهت يف تأسـيس جمموعـة من
ّ
التحـوالت إىل أربعة أنواع" .1 :قيم كانت سـائدة وما زالت سـائدة
وتتـوزع هـذه
املامرسـات الثقاف ّيـة،
ّ
ّ
موت قيـم قديمة
عوضـت قيم قديمـة"ْ " .3 ،
تغير"" .2 ،بـروز قيـم جديدة ّ
يف املجتمـع ولكـن شـكلها ّ
يتـم تعويضهـا بقيـم أخـرى جديـدة"" .4 ،ظهـور قيـم جديـدة مل تكن معروفـة" .انظر:
مـن دون أن ّ

رشـيد جرمـوين" ،القيـم اخللق ّيـة والدين ّية وإشـكال ّيات اإلطالق والنسـب ّية يف املجال العاملـي" ،التفاهم،
مسـقط ،العـدد ( ،64ربيـع ( ،)2019ص  ،)199-234ص .218-225
6969ضمن هذا املستوى و ّظف أالن تورين مصطلح "القطيعة" .انظر:

رشـيد جرمـوين" ،براديغما جديـدة لفهـم عـامل اليـوم" ،عمـران ،املركـز العـريب لألبحـاث ودراسـة
السياسـات ،الدوحـة ،العـدد ( ،4ربيـع  ،)2013ص  ،261-286ص .262-263

الصدمـة "Trauma
عبر عن مفهوم األزمـة بمجموعة مـن املصطلحات مثل " ّ
أ ّمـا رشـيد جرمـوين فقد ّ
أو "القلـق مـن املجهـول  "Uncertaintyأو "فقـدان االجتـاه  ."Disorientationانظـر:

رشيد جرموين" ،القيم اخللق ّية والدين ّية ،"...مرجع سابق،

ص232.

7070سـيدين و .سـينتز ،احللاوة والسـلطة :مكانـة السـكر يف التاريـخ احلديـث ،تونـس :مركز الدراسـات
والبحـوث االقتصاديـة واالجتامعيـة ،سلسـلة األنثروبولوجيا-االثنولوجيـا عـدد  ،2007 ،2ص .131

Yassine Karamti, Patrimoine, économie et altérite: Essai sur la muséologie des mémoires
entre deux rives, (Tunis/Paris : Museum national d’histoire naturelle- Pris/ Regroupement
Latrach du livre spécialisé, Tunis, 2009), p.211- 213 ; Dorra Mahfoudh, « Rites alimentaires,
rites matrimoniaux dans la société tunisiennes », In, (Tunis : Etudes culturelles : les pratiques
culturelles en méditerranée, Centre d’étude et de documentation pour le développement
culturel, 1991), pp.65- 79, p.65.

7171هندريك سربوت ،الدولة ذات السيادة ومنافسوها ،مرجع سابق ،ص .71

7272لطفـي عيسـى ،أخبـار التونسـيني ،...مرجـع سـابق ،ص 314؛ أشـواق عـوي ،اإلبداع الثقـايف يف بيئة
ُمسـتَعمرة :القيروان والـكاف نموذجـا ( ،)1956 -1881صفاقـس :دار حممـد عيل للنشر ،2019 ،ص
قايدا...ثم وزيرا ،مرجع سـابق ،الصفحـات-103 ،72 ،58-56 :
80-75؛ فتحـي العايـدي ،أن تكـون
ّ
 .225 ،211،215-169 ،165 ،104كما أكّـد جـورج بالندييـه )" (Georges Balandierعلى ّ
أن دينام ّيـة
ُغير بعمـق دينام ّيـة الدّ اخـل" .انظـر :رمحـة بورق ّيـة ،الدولة والسـلطة
اخلـارج تسـتطيع أن ُت ّ
ـول وأن ت ّ
واملجتمـع ،مرجـع سـابق ،ص ً ،117
نقلا عن:
Georges Balandier, Sens et Puissance, (Paris : P.U.F, 1971), p.39.
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الفكر اإلصالحي الديني اليهودي في
التاريخ األوروبي الحديث:
أنموذجا
اليهودية اإلصالحية
ً
*

أحمد البهنسي

امللخص
تعـد اليهوديـة اإلصالحيـة ( )Reform Judaismمـن أهـم وأبـرز احلـركات اإلصالحيـة

اليهوديـة التـي ظهـرت يف أوروبـا بالعصر احلديـث ،وحتديـدً ا يف القـرن الثامـن عشر امليلادي

يف أملانيـا ،فقـد دعـت إىل إدخـال عـدد من اإلصالحات على الترشيعـات والطقوس بـل العقائد
اليهوديـة ،وأعـادت صياغـة عـدد مـن املفاهيم والـرؤى الدينية اليهودية بشـكل يسـهم يف تطوير

حيـاة اليهـود بأوروبـا ،واسـتجابة ملتطلبـات التنويـر واحلداثة التـي اجتاحت أوروبـا خالل هذه

الفترة التارخيية.

يناقـش البحـث أسـباب ظهور هـذه احلركة الدينيـة اليهودية ،ومـن أمهها تزايد حالـة العلمنة

يف الغـرب وظهـور حركـة التنويـر اليهودية (اهلسـكاال) (ההשכלה) ،عالوة عىل رغبـة اليهود يف
التخلـص مـن مجود الفـرق الدينية اليهوديـة املتصوفة.

* باحث مرصي متخصص يف الديانة اليهودية وتاريخ األديان.
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كما يتنـاول البحـث جـذور الفكـر اإلصالحـي يف اليهوديـة وأسـبابه والعوامل التـي وقفت

مركـزا على تاريـخ اليهوديـة اإلصالحيـة وعوامـل تأثرهـا باإلسلام والنرصانية،
وراء ظهـوره،
ً

السـيام املذهـب الربوتسـتانتي يف النرصانية.

يتنـاول البحـث كذلـك النتائج التي ترتبت على ظهور الفكر اإلصالحـي يف اليهودية بالعرص

احلديـث يف أوروبـا ،ومـن أمههـا بـروز تيـار اليهوديـة األرثوذكسـية ()Orthodox Judaism

بوصفهـا ممثلـة عـن التيار التقليدي يف اليهودية أو معربة عن ما يمكن تسـميته الدين الرسـمي هبا.

املقدمة
تتسـم الديانـة اليهودية بصفـة "التارخيية" بمعنى خضوعها املسـتمر للتاريخ ومـن ثم "التغيري"

وفـق املتغيرات التارخييـة املختلفـة ،مما كان لـه أكرب األثر يف ظهـور فرق وحركات هيودية بشـكل

مسـتمر على مـر تاريخ هـذه الديانـة ،وهي الفـرق واحلـركات التي ارتبطـت فيام بينهـا بعالقات
خمتلفـة سـواء بشـكل إجيـايب أو سـلبي ،بل تطـورت معهـا جمموعة مـن العالقات املتشـابكة التي

تربـط هـذه الفـرق واجلامعـات اليهوديـة 1فيام بينها ،ونشـأت عنهـا جمموعة من األفـكار والرؤى
ثم شـخصية اليهودي.2
التـي أ ّثـرت يف ُهوية اجلامعـات اليهوديـة ومن ّ

مل تكـن هـذه الفـرق واحلـركات الدينيـة اليهوديـة يف معظمها تتصـف بالتشـدد أو املغاالة ،بل

متأثـرا إمـا بعوامـل داخلية ختـص الديانـة اليهودية
إن الكثير منهـا حـاول التجديـد واإلصلاح
ً

واجلمـود الـذي اعرتاهـا ،أو خارجيـة تتمثـل يف ظهـور ديانـات توحيديـة أخـرى (النرصانيـة،
ٍ
دائم
فسر أن تشـهد اليهودية ً
اإلسلام) ومـا طرحتـه مـن حتد للديانـة اليهوديـة وأتباعها ،وهو ما َّ
ظهـور حـركات وصفـت نفسـها باإلصالحيـة أو االحتجاجيـة حتى يومنـا هذا.
بطبيعـة احلـال ،أثـار ظهـور هـذه احلـركات اإلصالحيـة اليهودية السـيام يف العصر احلديث

أزمـة يف اليهوديـة ،وهـو مـا أدى إىل تعرضهـا لنقد بل وحرب شـديدة من قبل اليهوديـة التقليدية
املمثلـة يف اليهوديـة احلاخاميـة أو اليهوديـة األرثوذكسـية يف العصر احلديـث ،والتي تعد نفسـها

ً
ممثلا عـن الديانـة اليهوديـة التقليديـة /األصيلة ،وعن ما يمكن تسـميته الدين الرسـمي ،وهو ما

أدى إىل أن بعـض هـذه احلـركات فشـلت يف مهمتهـا ومل ُيكتب هلا االسـتمرار ،يف حني أن البعض
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تغييرا حقيق ًّيـا يف احليـاة الدينيـة للجامعـات اليهودية السـيام يف
اآلخـر اسـتمر وانتشر وأحـدث
ً
أوروبا بالعصر احلديث.

كان مـن أبـرز وأهم هذه احلـركات الدينية اليهوديـة اإلصالحية ،حركـة اليهودية اإلصالحية

(יהדות רפורמית) ( ،)Reform Judaismوالتـي ظهـرت يف العصر احلديـث (القـرن 18

امليلادي) يف ظـل ظـروف دينيـة واجتامعيـة وتارخييـة متر هبـا أوروبا ومتر هبـا الديانـة اليهودية يف

سماه البعض الثـورة الدينيـة داخـل اليهودية.
آن ،وأحدثـت مـا َّ

يتنـاول هـذا البحـث بالعـرض والتحليـل حركـة اليهوديـة اإلصالحيـة كواحـدة مـن أهـم

نماذج احلـركات والفـرق اإلصالحيـة التـي ظهـرت باليهوديـة يف أوروبـا بالعصر احلديـث،
ً
مؤصلا لتاريخ الفكر
مسـتعرضا تاريـخ وعوامـل ظهورها ،ومدى تأثرها بالنرصانية واإلسلام،
ً

مركزا عىل
اإلصالحـي يف اليهوديـة مـن حيـث أسـبابه وجـذوره والعوامل التـي أدت لظهـورهً ،

ذلـك الفكـر يف أوروبـا حتديـدً ا ،وذلـك على النحـو التايل:

أو ًال :الفكر اإلصالحي يف اليهودية :اجلذور واألسباب
شـهد تاريـخ الديانـة اليهوديـة ظهـور العديـد مـن الفـرق واحلـركات الدينيـة ،والتـي مـن

نظـرا إىل معارضتهـا
بينهـا فـرق وحـركات يمكـن تسـميتها "االحتجاجيـة" أو "اإلصالحيـة"؛ ً

اليهوديـة التقليدية (احلاخاميـة /التلموديـة) ( )Rabbinical (Talmudic) Judaismأو اليهودية
األرثوذكسـية ( ، )Orthodox Judaismبل وانشـقت عنها متا ًما ،وأدخلت الكثري من التعديالت

واإلصالحـات على العقائـد واملفاهيم والـرؤى والترشيعـات والطقوس ا ُملعتمدة لـدى اليهودية
التقليديـة ،حتـى صـارت هـذه احلـركات االحتجاجيـة أو اإلصالحية متثـل تيارات مسـتقلة عن

اليهوديـة التقليديـة /احلاخامية.

وقفـت عـدة عوامـل وظـروف وراء ظهور هـذه الفـرق واحلـركات ،كان يف مقدمتها اختالط
التاريـخ بالديـن يف الديانـة اليهوديـة ،ال سـيام أن العهـد القديم (املِ ْقـرا) ختتلط فيه املـادة التارخيية

بالدينيـة ،ويبـدو يف كثير من املواضع كام لـو كان كتا ًبا يؤرخ لتاريخ وحركـة اجلامعة اإلرسائيلية،3
علاوة على خضـوع الديانـة اليهودية لكثير من التأثيرات اخلارجية ،سـواء من ِقبـل حضارات
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وثنيـة مثـل املرصيـة القديمـة (الفرعونيـة) أو اآلشـورية أو البابليـة أو الرومانيـة أو اليونانيـة ،أو
حتـى مـن ِقبل ديانـات توحيديـة ظهرت الحقة هلـا (النرصانية ،اإلسلام).
كما كان لسـيطرة مـا ُعـرف بظاهـرة (דיאסבורה) "الشـتات" 4يف تاريـخ اليهـود أكبر األثـر

على أن تتطـور وتظهـر يف الديانـة اليهوديـة الكثير مـن الرشائـع والعقائـد املتأثرة وا ُملقتبسـة من

ديانـات وثقافـات وحضـارات أخـرى اختلطـت هبا اليهوديـة عىل مـر تارخيها؛ إذ تشـتت اليهود

إىل مجاعـات خمتلفـة تعيـش يف بلـدان متفرقـة حتـت ظروف سياسـية وثقافيـة واجتامعيـة خمتلفة.5
كما أدت ظاهـرة "الشـتات" إىل ظهـور العديد مـن الفرق واحلـركات الدينيـة اليهودية ،والتي

اختلفـت فيما بينهـا من حيـث املفاهيم والرؤى وظـروف البيئـة الثقافية والدينية والسياسـية التي
نشـأت فيهـا ،ومتايـزت فيما بينهـا مـن حيـث موقفهـا مـن التشـدّ د أو املرونـة ومن اإلصلاح أو

اإلبقـاء على الطابـع النمطـي والتقليـدي داخـل اليهودية ،بـل اختلفت فيما بينها حـول املصادر
األساسـية للديانـة اليهوديـة (العهـد القديـم "املِقـرا" ،والتلمود) ومـدى قدسـيتهام ،وحول عدد
مـن الرشائـع والطقوس.

كانـت فرقـة "السـامريني" 6أوىل الفـرق اليهوديـة التـي انشـقت عـن مـا ُيسـمى اليهوديـة

التقليديـة أو اليهوديـة اجلامهرييـة ،وهـي اليهوديـة التـي كانـت شـائعة بين عموم اليهـود آنذاك،

وحتديـدً ا بعـد انقسـام مملكة سـليامن إىل مملكتين :مملكة إرسائيل يف الشمال وعاصمتها السـامرة،

ومملكـة هيـوذا يف اجلنـوب وعاصمتهـا أورشـليم ،إال أن السـامريني ظلـوا فرقـة معزولـة وأقليـة
دينيـة بسـبب قـوة السـلطة الدينيـة املركزيـة املتمثلـة يف اهليكل ثـم السـنهدرين ،7لكن مـع القرن

الثـاين قبـل امليلاد خاضـت اليهوديـة أزمتهـا احلقيقيـة "األوىل" بسـبب املواجهـة مـع احلضـارة
جناحـا متطر ًفـا من
اهليلينيـة ،فظهـرت فـرق الصدوقيين ،8والفريسـيني ،9الذيـن كانـوا ُي َعـدون
ً

الفريسـيني ،ثـم األسـينيني.11 10

حققـت هـذه الفـرق ذيو ًعا ،وأ َّدت إىل انقسـام اليهودية ،وتسـببت يف إحـداث "األزمة األوىل

الكبرى" التـي واجهتهـا اليهوديـة يف تارخيهـا ،ولكـن معظـم هذه الفـرق اختفت لسـببني :أوهلام

انتهـاء العبـادة ال ُقربانيـة بعـد هدم اهليـكل ،وثانيهام :ظهـور النرصانيـة التي حلت أزمـة اليهودية
يف مواجهتهـا مـع احلضـارة اهليلينيـة؛ إذ طرحـت النرصانيـة رؤيـة جديـدة للعهد القديـم (املِقرا)
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تضـم اليهـود وغير اليهـود ،ويتحـرر اليهـود مـن نير التحريمات العديدة ومـن جفـاف العبادة
القربانيـة وشـكليتها؛ فقـد اسـتندت هـذه الرؤيـة إىل أفـكار يمكن وصفهـا بـ"العامليـة" واالبتعاد

عـن العنرصيـة ،فتـم التعامـل مع غير اليهود بشـكل إنسـاين وأكثر تسـاحمًا.12

أمـا أزمـة اليهوديـة الكبرى "الثانيـة" واألكثـر أمهيـة ،فكانـت حين جاهبـت الفكـر الدينـي

القرائين הקראײם" كنوع
اإلسلامي يف العصر الوسـيط ،وكان مـن أبرز نتائجهـا ظهور فرقـة " َّ

مـن رد الفعـل ،فرفضـت الرشيعـة الشـفوية (التلمود) ،واسـتعارت الكثري من العقائـد والرشائع
والطقـوس الدينية يف اإلسلام.13

كما جاهبـت اليهوديـة أزمتها الكبرى "الثالثة" خالل العصر احلديث (يف الغـرب) مع الثورة

مهشـت دور الدين يف حياة اإلنسـان .وقد
الرأسمالية /الصناعيـة التـي اجتاحـت أوروبـا ،والتي ّ
ظهـرت إرهــاصات األزمــة يف شــكل ثـورة "شـبتاي تسـفي"( 14שבתי צבי) على املؤسسـة

احلاخاميـة اليهوديـة ،إذ مل هياجـم التلمـود وحسـب وإنما أبطـل الرشيعة نفسـها ،وبعد أن أسـلم

هـو وأتباعـه الذيـن أصبحوا فيام بعـد ُيعرفون بالدونمـة ،15ظهر يعقوب فرانـك(16יעקב פרנק)

الـذي اعتنـق النرصانيـة هو وأتباعه وحـاول تطوير اليهودية من خالل أطـر نرصانية كاثوليكية.17
تفاقمـت أزمـة اليهوديـة واحتدمـت مـع الثـورة الفرنسـية ،حيـث إن الدولة القوميـة احلديثة

يف الغـرب ( أوروبـا حتديـدً ا) منحت اليهـود حقوقهم السياسـية ،وطلبت منهم االنتامء السـيايس

الكامـل ،األمـر الـذي كان يعنـي رضورة حتديـث اليهـود واليهودية ،وهو ما تسـبب يف أزمة أ َّدت

إىل تصدعـات جعلـت أتبـاع اليهوديـة احلاخاميـة /التقليدية أقلية صغيرة؛ إذ ظهـرت "اليهودية
اإلصالحيـة" ثـم "اليهوديـة املحافظـة" ثـم "اليهوديـة التجديديـة"؛ وهـي فـرق أعـادت تفسير

الرشيعـة اليهوديـة ،أو أمهلتهـا متا ًمـا ،أو عدَّ لتهـا وف ًقـا ملفاهيمهـا ووف ًقـا ملا يالئـم العرص احلديث
ومفاهيمه .18

يف ضـوء مـا سـبق ،يمكـن القـول إنـه كان هنـاك بعد ديني سـاهم يف تطـور اليهوديـة وظهور

فـرق وحـركات خمتلفـة هبا السـيام اإلصالحيـة منها ،وهـو ُبعدٌ لـه مسـتويان :األول "داخيل" أي

مـن داخـل اليهوديـة التـي أدى القصـور الدينـي يف بعـض مفاهيمهـا ورشائعهـا الدينيـة لظهـور

فـرق دينيـة خمتلفـة ،والثاين "خارجي" وهـو ظهور أديـان توحيدية (النرصانية ،اإلسلام) هددت
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نظـرا إىل مـا قدماه -خاصة اإلسلام -مـن مواقف نقديـة دينية
اهلُويـة اليهوديـة هتديـدً ا
خطيراً ،
ً

لليهوديـة أدى هبـا إىل إعـادة النظـر يف طبيعتهـا وجوهرها.19

كما يوجـد ُبعـد حضـاري وثقايف متثـل يف ظهـور ثـورات حضارية وثقافيـة السـيام يف أوروبا

خلال العصر احلديـث؛ حيث دفعت "الثـورة الصناعية" بعض قـادة الفكر مـن اليهود إلحداث

تغييرات متكـن اليهوديـة مـن مواجهة العصر بام حيمله مـن أفـكار ورؤى جديدة.20

ثانيا :الفكر اإلصالحي اليهودي يف أوروبا بالعرص احلديث
رغـم انتظـام اجلامعـات اليهوديـة يف أوروبـا داخـل جمتمعـات انعزاليـة كان أشـهرها "גטו

اجليتـو ،"21إال أهنـا مل تكـن -يف كثير مـن األحيان -بمعزل عـن حركات التنويـر واإلصالح التي

شـهدهتا أوروبـا خلال العصر احلديـث ،وهـو مـا تبدَّ ى بشـكل قـوي يف ظهـور حركـة التنوير
اليهوديـة (ההשכלה اهلسـكاال) بالتواكـب مـع ظهـور حـركات اإلصلاح والتنويـر األوروبيـة
خلال القرنين السـابع عرش والثامـن عرش امليالديين ،والتي دعـت -أي اهلسـكاال -إىل خروج
اليهـود مـن اجليتـو وإىل إحـداث إصالحـات كبيرة يف اليهودية ،بـل ويف احلياة اليهوديـة بأوروبا

عامة.

ً
شـكل
مـع ذلـك ،فإنـه على املسـتوى الدينـي حتديـدً ا مل يأخذ اإلصلاح اليهـودي يف أوروبا

إصالح ًّيـا بحتًـا أو متطر ًفـا يف منحـاه اإلصالحـي بـكل األحـوال ،بـل ظهـرت بعـض احلركات
والتيـارات الدينيـة اليهوديـة التـي نـادت باإلصلاح لكـن بشـكل معتـدل أو حمافـظ؛ إذ إن مـن

السمات املرتسـخة يف تاريـخ الفكـر الدينـي -عمو ًمـا -أنـه يرفـض يف العـادة صـوريت الغلـو أو

التشـدد حتـى لـو كان يف اإلصلاح ،ومـن ثـم حيـاول جتـاوز كلتيهما باصطنـاع مذاهب وسـطية
معتدلـة ومتوازنـة مرتكزهـا جتـاوز االسـتقطابات املذهبيـة احلـادة ،22وهو ما انعكـس عىل حركة
اإلصلاح الدينـي اليهـودي يف أوروبـا بالعصر احلديث.

شـهد القـرن الثامـن عشر امليلادي ومـا بعـده ظهـور ثالثـة تيـارات دينيـة متنافسـة يف حياة

اليهـود االجتامعيـة والفكريـة بأوروبـا ،األول "إصالحـي" ،وقـد ارتبـط ارتبا ًطا عضو ًّيـا بحركة
(ההשכלה اهلسـكااله) ،الثـاين " ُمتشـدد" ،جيسـد النزعـة نحو التمسـك الصارم بحرفيـة التعاليم
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اليهوديـة التوراتيـة القديمـة وشـعائرها اجلامـدة ،واحلفـاظ على انعزاليـة اليهـود ضمـن اجليتـو

بانتظـار املسـيح ا ُملخ ّلـص (המשיח) الـذي سـيقود اليهـود إىل أرض امليعـاد يف فلسـطني ،وقـد
نظـرا إىل انتشـاره الواسـع بين هيود غـرب أوروبـا ،و ُأطلق
ُسـمي االجتـاه األول "التيـار الغـريب" ً
نظـرا إىل انتشـاره الواسـع بين هيـود رشق أوروبا.23
على االجتـاه الثـاين اسـم "التيـار الرشقي" ً

أيضـا ،متثل يف وصول
كان ظهـور هذيـن االجتاهين نتـاج عامل دينـي داخل الديانـة اليهودية ً
اليهـود احلسـيديم (חסידײם) 24باليهوديـة يف أوروبـا إىل أقصى درجـات البِـدع واخلرافـات
والظالميـة ،وهـو مـا أدى إىل حالـة انحطاط دينـي كبري يف اليهوديـة ،ما دفع نحو ظهـور عدد من

احلـركات الدينيـة اليهوديـة اإلصالحية ،وعىل رأسـها اليهوديـة اإلصالحية ،لتخليـص اليهودية

مـن براثـن الفكـر الصـويف اليهـودي املتخلـف؛ ففـي الوقـت الذي كانـت تُسـيطر فيـه اليهودية
احلسـيدية (החסידות) على أفـكار وأرواح بل وأجسـاد هيود أوروبا ،خاصـة رشق القارة ،كانت

أوروبـا الغربيـة ختطـو نحـو نـور العلم وظهـور القوميات املسـتقلة ،ما دفـع عد ًدا من قـادة الفكر

اليهـودي إىل الثـورة والتمـرد واملناداة بتيـار اإلصالح.25

أمـا االجتـاه الثالـث فيمكـن وصفـه بـ"الوسـطي" ،والـذي قدَّ م نفسـه عىل إنـه إصالحي لكنه

كان حيـاول املوازنـة بني تياري التشـدد واإلصلاح ،وعربت عنه حركة اليهوديـة املحافظة יהדות

קונסרבטיבית ( ،)Conservative Judaismبزعامـة دينيـة مـن صموئيـل روفائيـل هيرش

(1888-1808م) الـذي أوجـس خيفـة مـن تطـرف اإلصالحيين ،وأن يقـود فكرهـم إىل ذوبـان

اليهوديـة وانصهارهـا يف ثقافـة الغـرب النصراين ،وفقداهنـا خلصوصياهتـا العقائديـة والتارخييـة
بتمثلهـا للعديـد مـن العوائـد الدينيـة للنرصانيـة ،بـل واعتناقها للفكـر النرصاين كام فعـل العديد

مـن اإلصالحيين ،والتطابـق الكيل مـع النرصانية.

خلَّـص هيرش معـامل مذهبـه فيما ُعرف بالرسـائل التسـع عشرة ،حـاول فيها وضـع مذهب

توفيقـي جامـع بين معطيـات فلسـفة األنـوار ونتائـج العلـم احلديـث ،مـن جهـة ،وبين تعاليم
اليهوديـة املتوارثـة ،مـن جهـة أخـرى ،وبين اإلقـرار بوجهـة النظـر الكُليـة للعـامل كما شـكلتها

الكشـوفات العلميـة احلديثـة مـن طـرف ،وبين االلتـزام باألحـكام الرشعيـة وقواعـد احللال

واحلـرام التـي متيـز اليهـودي وحتفـظ لـه وجـوده املعنـوي "باعتبـاره طريقـة يف احليـاة" من طرف
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آخـر ،فوصـف اليهـودي ومـا ينبغـي لـه من صفـات جامعة بقولـه" :إنـه -أي اليهودي -إنسـان

خيشـى اهلل ،وملتـزم بالوصايـا ،ومتأمـل يف آيـات اهلل يف عجائب خلقه ،ويعتبر بالتاريخ وأحداثه،
ّ
وشـخص هـذه املواقف
ومؤمتـن على رسـالته التـي هتـدف إىل اخللاص العـام للبرشيـة مجعاء".

ً
حلال وال تسـأل عـن
الوسـطية يف شـعارين جامعين ،مهـا" :التـوراة مـع قانـون األرض ،وكُل
العلة " .

وأكـد هيرش ،مـن منطـق املنهـج الوضعـي التارخيـي وجـوب التمييـز بين ما هـو جوهري

وثابـت وروحـي يف اليهوديـة بما حيفظ هلـا اسـتمرارها التارخيي املعنـوي :مؤكـدً ا "إمكانية حتديد

موقـع وسـطي بين اإلصلاح ورفضـه الرصيـح لنهـج احليـاة املتلقـاة ،واملحافظين ورفضهـم
الرصيـح املشـابه لنمـط التفكير اجلديد".

كما تبـدى املوقف "الوسـطي" لليهودية املحافظة كذلك يف مواقف زكريـا فرانكل )Zacharia

 (Franke26الـذي يعـد مـن قـادة هـذه احلركة الدينيـة اليهودية ،والـذي حاول بـدوره اجلمع بني

التراث اليهـودي التقليـدي الـذي يؤمن به األرثوذكس ويتشـددون يف التمسـك به وبين التنوير
األورويب الـذي سـار وراءه اإلصالحيـون ،إضافـة ملحاولتـه إدخـال بعـض اإلصالحـات على

شـكل العبـادات والطقـوس اليهوديـة بشـكل ال يتعـارض مـع روح الديانـة اليهوديـة ،وكذلك
حماولتـه التوسـط بني اإلصالحيين والتقليديين األرثوذكس مـن اليهود.27

شـارك فرانـكل يف أكثـر مـن جملـس ومؤمتـر لإلصالحيين ،كما شـارك كذلـك يف جمالـس

للحـوار بين الطوائـف اليهوديـة املختلفـة ،إال أنه مل ينجـح يف النهاية يف مهمته للتوسـط والتوفيق

بين اليهوديـة األرثوذكسـية واليهوديـة اإلصالحية ،وذلك بسـبب مـا اعتربه فرانـكل مغاالة كل

طـرف يف متسـكه بما يعتقد.28

يف ضـوء مـا سـبق ،يمكـن القـول إن اليهوديـة املحافظـة رغـم أهنا انطلقـت من نقطـة حماولة

التقريـب والتوفيـق أو أخـذ طريـق وسـط بين اليهوديـة اإلصالحيـة واليهوديـة التقليديـة/

األرثوذكسـية ،فإهنـا فشـلت يف هـذه املحـاوالت التقريبيـة والتوفيقيـة لكوهنـا كانـت أقـرب يف

املواقـف واآلراء إىل اليهوديـة األرثوذكسـية منهـا إىل اليهوديـة اإلصالحية ،وهو مـا بدا فيام حيظى
بـه املحافظـون يف إرسائيـل من رعاية ومسـاعدات بموافقـة ومباركة من اليهودية األرثوذكسـية

29
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نظـرا إىل اقتراب املواقف واآلراء بين كل من
التـي حتتكـر احليـاة الدينيـة اليهوديـة يف إرسائيـل؛ ً

اليهوديـة األرثوذكسـية واليهوديـة املحافظة.

يف هـذا الصـدد ،ال يمكـن إغفـال بعـض الظواهـر التـي نشـأت يف الديانـة اليهوديـة نتيجـة

هـذا الصراع بين التياريـن اإلصالحـي واملتشـدد يف أوروبـا خالل العصر احلديـث ،ولعل من

أبرزهـا ظهـور مصطلـح "اليهوديـة األرثوذكسـية" ،والـذي ظهـر للمـرة األوىل يف برلين بأملانيـا

عـام 1795م .إذ ظهـر كمصطلـح جديـد رغـم أنـه ال يعبر عـن جديـد يف الديانـة اليهوديـة؛ فهو

جمـرد تعبير عـن تيار ديني هيـودي تقليدي متشـدد حمافـظ باليهودية منـذ العرص الوسـيط تقري ًبا،

فهـو يشير إىل اليهـود الذيـن ظلـوا حمافظني على الرشائـع اليهوديـة التلموديـة وينتمـون إىل تيار

دينـي كان حيمـل اسـم اليهودية احلاخاميـة /التلمودية؛ إذ يمثـل أتباعه اليمني املتطرف املتمسـك

بالالهـوت اليهـودي واملفاهيم الرئيسـة للديانـة اليهودية والرتاث اليهودي السـيام الشـفوي منه
" التلمود " .30

كما أن هـذا املصطلـح ظهـر كتعبير كذلـك عـن "األصوليـة اليهوديـة"؛ إذ إن أهـم املعـاين

واملفاهيـم التـي حيملهـا املصطلـح هـو احلفـاظ على التقاليـد اليهوديـة 31التـي تقـوم على أربعة

أسـس رئيسـة ،وهـي اإليامن باملصدر اإلهلـي للتوراة ،واإليمان بأبدية الرشيعـة ،واإليامن بمجيء
املسـيح ا ُملخ ِّلـص (המשיח) ،واإليمان بإحيـاء املوتـى.32

وتعـد اليهوديـة األرثوذكسـية واحـدة مـن ثالثـة تيـارات رئيسـة يف الديانـة اليهوديـة حال ًيـا،

وهـي :األرثوذكسـية ،واملحافظـة ،واإلصالحيـة ،إذ ظهرت اليهودية األرثوذكسـية بشـكل قوي

كتيـار منفصـل منتصـف القـرن التاسـع عشر يف منتصـف أوروبـا عقـب ظهـور حركـة احلداثة
األوروبية .33

ُيشـار كذلـك إىل أن اليهوديـة األرثوذكسـية أطلق عليها اسـم "األرثوذكسـية اجلديـدة" ولربام

ذلـك لتمييزهـا عن األرثوذكسـية النرصانية ،إذ ظهـر هذا املصطلح ،أي "األرثوذكسـية اجلديدة"،

يف أملانيـا مـع تزايـد الصراع بين اليهوديـة التقليديـة احلاخاميـة واحلركـة اإلصالحية منـذ القرن

الثامـن عشر امليلادي .34وكان قـد أطلق عىل هيود أوروبـا الغربية مصطلـح "األرثوذكس اجلدد"

وهـم الذيـن يتقبلـون التغييرات األوروبيـة مـع حفاظهم عىل أصـول ومبـادئ الديانـة اليهودية
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للتمييـز بينهـم وبين األرثوذكـس يف رشق أوروبـا وحتديـدً ا يف روسـيا وبولندا الذيـن يتزمتون يف

التمسـك بالتقاليد اليهودية.35

وهـذه "األرثوذكسـية اجلديـدة" ليسـت يف حقيقة األمر شـي ًئا جديـدً ا عىل اليهودية؛ فقد سـبق

ظهورهـا بين هيـود العامل اإلسلامي ،وحتديدً ا يف األندلـس ،خالل العرص الوسـيط ،وقد ظهرت
نتيجـة اشتراك اليهود وانخراطهـم يف احلياة العامة اإلسلامية ،وهو ما اضطـر اليهودية التقليدية
ملجـاراة العصر وعدّ لـت من بعـض مبادئها حتت تأثير احلياة الثقافيـة اإلسلامية ،وكان من أهم
هـذه التعديلات اعتامدهـا العهد القديم "املِقـرا"
مصدرا وحيدً ا للترشيـع اليهودي.36
ً

ثالثًا :اليهودية اإلصالحية يف أوروبا :النشأة التارخيية وعوامل الظهور
يعـود تاريـخ نشـأة اليهوديـة اإلصالحيـة (יהדות רפורמית  )Reform Judaismإىل العقـد

كبيرا وواسـ ًعا يف
انتشـارا
الثـاين مـن القـرن التاسـع عشر امليلادي يف أملانيـا ،لكنهـا انتشرت
ً
ً
وسـط أوروبـا وغرهبـا ثـم يف الواليـات املتحـدة خلال النصـف الثـاين مـن القرن التاسـع عرش
امليلادي ،37وكان مـن روادهـا عـدد مـن الشـخصيات الفكرية اليهوديـة البـارزة يف أملانيا ورشق
ّ

ووسـط أوروبـا ،مـن أبرزهـم أبراهـام جاجيـر (1810م1874 -م) ،38وسـولومون فورمسـترش

( ،39)1889 - 1808وإرسائيـل يعقوبـزون."40(1828 -1786) 41

أمـا عـن أسـباب ظهور اليهود ّيـة اإلصالحية فهـي متعـدّ دة ،يمكن تلخيصهـا يف عدة عنارص

وهـي :ازديـاد معـدالت "العلمنـة" يف العـامل الغريب ويف أوسـاط اليهـود حتديدً ا ،وما بـدأ يدور يف

األوسـاط اليهوديـة مـن "شـكوك" حـول قدسـية وصحـة النص التـورايت ومـا به مـن تناقضات

يرفضهـا العقـل البشري ،42وهـو مـا تزامـن مـع فشـل اليهوديـة كنسـق دينـي يف التك ّيـف مـع

األوضـاع اجلديـدة التـي نشـأت يف املجتمـع الغـريب ابتـدا ًء مـن الثـورة التجاريـة وحتـى الثـورة

الصناعيـة وبعدهـا ،وكذلـك سـقوط اجليتو ،وما واكب ذلك مـن رقي العلم والثقافـة يف أوروبا،
وظهـور القوميـات املسـتقلة ،وتألق نظريات احلريـة الفردية وحقوق اإلنسـان ،عالوة عىل ظهور
هشـت دور القساوسـة والباباوات،
حركـة اإلصلاح الدينـي الربوتسـتانتية يف النرصانيـة التـي َ ّ
وجعلـت الكتـاب املقـدس
مطروحـا لـكل أحـد يفهمـه دون احلاجة إىل مـن ُيفرسه.43
ً
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ُيضـاف إىل األسـباب السـابقة سـبب آخر ،وهو وصـول اليهود احلسـيديم باليهودية إىل أقىص

درجـات البـدع واخلرافـات والظالميـة ،وهـو مـا أدى إىل حالة انحطـاط ديني كبير يف اليهودية،

مـا دفـع نحو ظهـور اليهوديـة اإلصالحية لتخليـص اليهودية مـن براثن الفكر الصـويف اليهودي
املتخلـف؛ ففـي الوقـت الـذي كانـت تسـيطر فيـه اليهوديـة احلسـيدية على أفـكار وأرواح بـل

وأجسـاد هيـود أوروبـا خاصـة رشق أوروبا ،كانـت أوروبا الغربيـة ختطو نحو نـور العلم وظهور

القوميـات املسـتقلة ،مـا دفـع عـد ًدا مـن قـادة الفكر اليهـودي إىل الثـورة والتمـرد واملنـاداة بتيار
اإلصالح .44

بالتواكـب مـع ذلـك بدأت تظهـر حركـة "اهلسـكاال"( 45التنويـر) اليهودية يف أوروبـا ،والتي

دعـت إىل خـروج اليهـودي من املجتمع االنعـزايل الذي يعيش بـه (اجليتو) والتحلل مـن التقاليد
ثـم كان كثري من قادة اليهودية اإلصالحية هم أنفسـهم من رواد حركة اهلسـكاال
اليهوديـة ،ومـن ّ

يف أوروبـا ،46بـل إن البعـض اعتبر أن اليهوديـة اإلصالحية انبثقت من داخل اهلسـكاال نفسـها؛
نظـرا إىل التشـابه فيما بينهما على مسـتوى املبـادئ واألهـداف ،فقد اختـذت احلركتـان االعرتاف
ً

ً
سـبيل من أجـل ختليص اليهوديـة واليهود
بالثقافـة العلامنيـة واالندمـاج باملجتمعـات األوروبية
مـن اجلمود الفكـري والدينـي واحلضاري.47

تأسسـت اليهوديـة اإلصالحيـة على أيـدي احلاخـام واألديـب اليهـودي الشـهري موشـيه

مندلسـون ( 48 1769-1729משה מנדלסון) الـذي كان يف نفـس الوقـت أحـد رواد اهلسـكاال،
فدعـا إىل إشـاعة العلـوم العرصيـة بين اليهود ،وكان شـعاره هو "االسـتجابة للعـادات وأعراف

املجتمـع العرصيـة ،مـع املحافظـة واإلخلاص لدين اآلبـاء".49

كما ارتبطت نشـأة اليهوديـة اإلصالحية بعلـم اليهوديـة ()Wissenschaft des Judentums

يف أملانيـا ،والـذي تأثـر بالنقـد الغـريب للكتـاب املقدس وقام عىل أكتاف نحو مخسين مـن املثقفني
اليهـود يف برلين عـام 1819م؛ إذ دعـوا إىل دراسـة اليهوديـة والتاريـخ واإلرث الثقـايف اليهـودي

بشـكل علمـي وموضوعـي ،وهو ما اسـتفادت منـه احلركة اإلصالحيـة التي رأت أن هـذا العلم
يثبـت دعوهتـا إىل إعـادة بلـورة الدين اليهودي مـن جديد ،بشـكل جيعله جياري الزمـان واملكان،
ثـم التخلـص مـن الرتاكمات التلموديـة ،وهو مبدأ اسـتفاد منه قـادة اإلصلاح يف مواجهة
ومـن ّ
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قـادة اليهوديـة احلاخاميـة /التقليديـة (األرثوذكسـية) الذيـن رأوا أن الوحي جـاء وانتهى أمره يف
العهد القديـم (املقرا).50

يقـول رأي آخـر إن اليهوديـة اإلصالحيـة ولـدت مـع الثورة الفرنسـية يف بداية القرن التاسـع

عشر امليلادي ،متأثـرة باحلر ّيـة التـي أعطاها نابليـون لليهـود وبالتغييرات السياسـ ّية والفكرية

التـي طـرأت على أوروبـا كلهـا يف أعقـاب الثـورة51؛ لذلك فـإن أحد أهـم أسـباب ظهورها هو

تذمـر عـدد كبير مـن اليهود مـن عـدم التحـاق اليهود ّيـة احلاخام ّيـة  -التقليد ّية (األرثوذكسـية)

بركـب عصر التنويـر والثـورة املعرفيـة التـي اجتاحـت أوروبا يف ذلـك الوقت.52

فقـد أعطـى ظهـور نابليـون وحركتـه الثورية دفعـة قويـة لليهـود اإلصالحيني للظهـور أكثر

كثيرا على ذلـك هبـدف كسـب ثقتهم لكـي يقفوا بجـواره ضد
بحركتهـم الدينيـة؛ إذ سـاعدهم ً
احلكومـة الفرنسـية؛ لـذا عقـد اجتماع املجلـس اليهـودي األعلي "הסנהדרין السـنهدرين" يف

1807م ،وأعلـن فيـه أن اليهـود أصبـح هلـم كيـان رسـمي داخـل الدولـة ،وأن الديانـة اليهوديـة

أصبحـت إحـدى الديانـات الرسـمية يف فرنسـا ،وأن مـن حـق املؤسسـات الدينيـة اليهوديـة أن

حتظـى برعايـة الدولـة ومحايتها.53

تنسـب بعـض اآلراء األخـرى تاريـخ نشـأة اليهوديـة اإلصالحيـة إىل فرتات تارخييـة أخرى،

وإىل قيـادات دينيـة وفكريـة هيوديـة أخـرى ،مـن أبرزها ذلـك الرأي الـذي يؤصل لظهـور التيار

اإلصالحـي اليهـودي على أيـدي جمموعـة مـن القـادة االجتامعيين لليهـود يف مدينـة موسـكو

الروسـية يف التسـعينيات مـن القـرن التاسـع عشر امليلادي ،وهـي املجموعـة التـي تكونت من
مخسـة أشـخاص مـن معتنقـي الفكـر الشـيوعي وأطلقـوا على أنفسـهم جمموعـة "السـاجدون

للشـيطان" ،لكـن هـذه اجلامعـة تـم مطاردهتـا من قبـل احلكومـة السـوفيتية ومل تنجـح دعوهتا.54
ويعـد هـذا الـرأي ضعي ًفا جدًّ ا؛ إذ إن هناك شـبه إمجاع بني الدارسين والباحثين للفرق الدينية

اليهوديـة احلديثـة واملعـارصة حول نسـبة احلركة اليهوديـة اإلصالحية إىل "مندلسـون" الذي ظهر

يف القـرن الثامـن عشر ،وأن هنـاك بعـض اخللـط بين الباحثين فقـط بين اليهوديـة اإلصالحية
واليهوديـة التقدميـة واليهوديـة الليربالية واليهوديـة التجديدية ،55وهي مصطلحات أو تسـميات

ليسـت ُمرتادفـة متا ًمـا؛ إذ ُيسـتخدم أحيانًـا مصطلـح "اليهوديـة الليرباليـة" لإلشـارة إىل اليهودية
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اإلصالحيـة التـي حاولـت أن حتتفـظ بشيء مـن الرتاث ،كام اسـتخدم املصطلح نفسـه لإلشـارة

إىل حركـة دينيـة ظهـرت يف إنجلترا عـام 1901م ،وكانـت متطرفـة يف حماوالهتـا اإلصالحية ،أما
مصطلـح "اليهوديـة التقدميـة" ،فهـو مصطلـح عام يشير إىل التيارات اإلصالحيـة كافة.56

بالنسـبة إىل اليهوديـة التجديديـة فهـي مذهـب ديني هيودي حديث يشـبه يف كثري مـن الوجوه

اليهوديـة املحافظـة ،أسسـها احلاخـام مردخـاي كابلان ،عـام 1922م ،يف الواليـات املتحدة عند
تأسـيس مجعية تطويـر اليهودية.57

يف هـذا الصـدد ،جتـدر اإلشـارة إىل أن اآلراء قـد اختلفت حـول طبيعة اليهوديـة اإلصالحية،

فقـد قدمهـا بعـض الباحثني على أهنا "حركة" دينيـة وذكر البعض أهنـا "تيار" دينـي معارص ويرى

آخـرون أهنـا فرقـة دينيـة معـارصة .إال أن الوصـف األدق هلـا أهنـا "حركـة" دينيـة؛ إذ إن معنـى
مصطلـح أو لفـظ "حركـة" يشير إىل "االجتـاه نحـو التغيري وإحـداث بعض التعديلات يف بعض

املفاهيـم الدينيـة لكـي تناسـب
تفكيرا أيديولوج ًّيا معينًـا" .58ومن الشروط الواجـب توفرها يف
ً

احلركـة أن يكـون هلـا برنامـج دينـي حمـدد تسـعى إىل تطبيقه ونشره بني أبنـاء املجتمـع ،وتتحدد
أهدافهـا يف جتديـد أخلاق العـامل ،والبحـث عـن مفهـوم جديـد للعـاملً ،
بـدل عـن إعـادة صنـع

النظـم .لذلـك نجد املوسـوعة العربيـة العامـة (האיצקלופדיה העברית כללית) تصف احلركة

اليهوديـة اإلصالحيـة بأهنـا (תנועת תקונים) حركـة إصالحـات ،59وهـو مـا يتفـق مـع أهداف
وطبيعـة اليهوديـة اإلصالحيـة مـن جانـب ،ويتفـق مـع وصفهـا بدقـة بأهنـا "حركة" مـن جانب
آخر.

أمـا عـن البيئـة الثقافيـة والدينيـة التي ظهـرت فيهـا اليهودية اإلصالحيـة ،فقد نشـأت يف بيئة

دينيـة هيود ّيـة اتسـمت بالصراع بين تياريـن داخـل اليهود ّيـة :األول هـو االجتاه اإلنسـاين الذي

نظرا إىل انتشـاره
تبنتـه اليهود ّيـة اإلصالحيـة ،وهـو االجتـاه أو التيار الذي ُسـمي باالجتـاه الغريب ً

بين هيـود غـرب أوروبا ،والثـاين هو االجتاه العنصري اخلاص باليهوديـة احلاخام ّيـة – التقليد ّية،
نظرا إىل انتشـاره األكبر بني هيـود رشق أوروبا.60
وهـو االجتـاه الـذي ُسـمي باالجتاه الرشقـي ً

وقـد واجهـت هـذه احلركـة منذ نشـأهتا بعـض االجتاهـات املضادة التي سـاعدت على "كبح

مجـاح" الغلـو يف عمليـة إصلاح اليهوديـة ،ووقـف عمليـات اإلصلاح بعيـدة املـدى ،وهـو ما
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أدى لظهـور مـا يمكـن تسـميته "االجتـاه املحافـظ يف اليهودية اإلصالحيـة" ،وذلك بسـبب أربعة

فضلوا يف الوقت
عوامـل ،وهـي :انضمام هيود رشق أوروبا حلركـة اليهودية اإلصالحية ،والذيـن ّ

نفسـه االحتفـاظ بالنسـق والصيغـة التقليديـة لليهوديـة؛ تعـرض اليهـود للمطـاردة واالضطهاد
خلال سـنوات الثالثينيـات مـن القرن املايض بسـبب حكـم النازي؛ تغير النمـوذج االجتامعي

األمريكـي مـن "بوتقـة الصهـر" إىل "التعدديـة اإلثنيـة" ،وهو ما أ ّثـر يف اليهوديـة اإلصالحية التي
انتشرت بشـدة يف الواليـات املتحـدة؛ تأثير الصهيونية وبعد ذلـك قيام دولة إرسائيـل ،وهو أهم

سـبب مـن بني هـذه األسـباب األربعة.61

كما اسـتفادت اليهوديـة اإلصالحيـة يف دعوهتـا إىل تطويـر الديـن وجماراتـه للزمـان واملكان،

مـن كتابـات كبـار املفكريـن اليهـود املتأثرين بالعقالنيـة األوروبيـة يف ذلك الوقت ،مثـل كتابات

احلاخـام صمويـل هولدهايـم 62الـذي كان يؤكد أن القانون وإن كان إهل ًّيا إال أن له السـلطة واحلق

فقـط طاملـا أن أوضـاع احليـاة التي جـاء ملعاجلتها مسـتمرة ،فإذا تغيرت األوضاع جيب أن ُينسـخ

القانـون وإن كان اإللـه صاحبـه و ُمرشعـه ،ويف هذا الصـدد يقول " :يف زمن التلمـود كان التلمود
هـو الصحيح ،ويف زمنـي أنا ،فأنـا الصحيح".63

رابعــا :عوامــل تأثــر اليهوديــة اإلصالحيــة بالفكــر الدينــي النــراين واإلســامي
ً

ومظاهــره

كما ذكرنـا مـن قبـل ،إن ظهور فـرق وحـركات يف اليهودية ،السـيام اإلصالحية منهـا ،كانت

أحـد أهـم دوافعـه ظهور ديانـات توحيديـة (النرصانية ،اإلسلام) طرحـت حتد ًيا قو ًّيـا لليهودية
ثم فإنـه مل يكن غري ًبـا أن تتأثر
السـيام بسـبب مـا قدمتـاه مـن نقد هلا وللجمـود الذي شـاهبا .ومن ّ

اليهوديـة اإلصالحيـة سـواء بالنرصانيـة أو اإلسلام مـن عـدة أوجـه وجوانـب ،وهو مـا يمكن
اسـتعراضه عىل النحـو التايل:
 .1التأثر بالنرصانية
ليـس أدل على تأثـر اليهود ّية اإلصالحيـة باملذهب الربوتسـتانتي يف النرصانية ،مـن ّ
أن الكثري

حتولـوا إىل هـذا املذهـب ،وعلى رأسـهم أبنـاء موشـيه
مـن قـادة وأتبـاع اليهود ّيـة اإلصالحيـة ّ
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مندلسـون مؤسـس اليهوديـة اإلصالحيـة نفسـه ،وكذلـك إدوارد غانـز ( )Eduard Gansأحـد
رواد اليهوديـة اإلصالحيـة يف أملانيـا ومؤسـس "رابطـة الثقافـة اليهوديـة وعلم اليهوديـة" ،والتي

تـم َح ّلهـا عـام 1824م بسـبب حتـول "غانـز" إىل النرصانيـة ،والـذي تبعـه فيما بعد عدد مـن كبار
األملـاين هاييني.64
اليهـودي
رواد اليهود ّيـة اإلصالحيـة مثـل الشـاعر
ّ
ّ

األكثـر مـن ذلـك ،أن ديفيـد فرايدالنـدر (1834-1706م) ( 65(David Freied Landerأحد

أبـرز تالمذة مندلسـون ،ذهب يف تأثره باملذهب الربوتسـتانتي النرصاين إىل حـدود متطرفة ،فقدم

التامسـا إىل السـلطات الكنسـ ّية الربوتسـتانتية بربلني يطلب فيه السماح له وألنصاره
عام 1799م
ً
أي عقيدة
ومريديه االشتراك يف مراسـيم الكنيسـة ،رشط أن ُيعفوا من القول بألوهية املسـيح ،أو ّ

تنـايف العقـل ،ومـن ممارسـة الطقـوس الدينيـة التـي هـي مـن لـوازم النرصانيـة ،وكان طبيع ًّيا أن
ترفـض الكنيسـة طلبه هذا الـذي تضمـن "ر ّدة مرشوطة عـن اليهود ّية".66

كما أن فرايدالنـدر هـو أحـد أهـم مؤسسي مـا سـمي "مدرسـة برلين احلـرة" عـام 1778م،

نموذجـا للمدارس العلامنيـة اليهودية،
التـي أسسـها بالتعـاون مع مندلسـون ،وأصبحت فيام بعد
ً

فقـد تـم تدريـس العلوم احلديثـة املختلفة فيهـا ،إضافة إىل تدريـس املنهج اليهـودي اإلصالحي،

علاوة على تدريـس كتـاب الصلاة اليهوديـة الـذي متـت ترمجته مـن العربيـة إىل األملانيـة ،وهو

مـا دفـع بعـض اآلراء العتبـار أن جمهـودات فرايدالنـدر اإلصالحيـة متاثل إصالحات مؤسـس
الربوتسـتانتية مارتـن لوثـر ،الـذي حـاول املواءمة بين علوم العصر وإصلاح النرصانية.67

بـرز تأثـر اليهوديـة اإلصالحية على املسـتوى "العقائـدي" بالربوتسـتانتية يف اعتماد اليهودية

اإلصالحيـة ملبـدأ "التأكيـد األصـويل الربوتسـتانتي للكتـاب املقـدس"Protestant Biblical( ،

)Affirmation-fundamentalism؛ إذ تتخـذ مـن الكتـاب املقـدس مرجعية وحيـدة ألفكارها

وعقائدهـا ورؤاهـا بعيـدً ا عـن أي تفسيرات أو موروثـات حاخام ّيـة متمثلـة يف التلمـود أو غرية

مـن الكتابـات الرتاثيـة الدينيـة اليهود ّية.68

أمـا على مسـتوى الترشيعـات وممارسـة الطقـوس الدينيـة ،فقـد وضـح تأثـر اليهود ّيـة

اإلصالحيـة بالربوتسـتانتية يف عـدة جوانـب ،كان مـن أبرزهـا ،عىل سـبيل املثـال ،منـع اليهود ّية
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اإلصالحيـة تغطيـة الـرأس أثناء الصلاة أو اسـتخدام متائم الصلاة "תיפילין تفيلين" ،متأثرين

يف ذلـك بالصلـوات الربوتسـتانتية.69

كان أول مـن نـادى بإلغـاء "متائـم الصلاة" مـن اإلصالحيني هو جاجيـر ذاته ،أحـد أهم رواد

اإلصالحيـة ،إذ اعتبر أهنـا حجـاب وثنـي ،وذلك رغـم أن هلا قدسـية يف الصلـوات اليهودية؛ إذ
يعتربوهنـا ِ
عاصمـة مـن اخلطايـا وجالبـة للحـظ ،وإذا وقعـت ينبغـي صيـام يوم كامـل وهي متثل

أيضـا إىل التخيل
طريقـة للوفـاء بالعهـد مـع الـرب .وبذلك يربز التأثـر بالربوتسـتانتية التي دعت ً
عـن أي طقـوس وثنيـة مصاحبـة للصلـوات .لدرجـة أهنـم منعـوا الصلاة بلغـة غير مفهومة يف
السيانيـة ،ودعـوا للصالة بلغـة البلد املفهومـة للمصلني.70
الكنائـس كالقبطيـة أو ُ

كما جتلى تأثري الربوتسـتانتية عىل اليهوديـة اإلصالحية يف إدخال بعض التعديالت عىل شـكل

الصلـوات واألدعيـة ،وال سـيام تلـك املتعلقة بإدخـال املوسـيقى إىل الكُنس اليهوديـة ومرافقاهتا

للصلـوات ،واسـتعامل شـكل الكُنس ووجود خطبـة عادية واألكل مع غري اليهـود ،ومل تكن هذه

اإلصالحـات ذات الطابـع الربوتسـتانتي نابعة من رغبـة اليهود اإلصالحيني إلرضـاء النرصانية
الربوتسـتانتية أو ّ
التشـبه هبـا أكثـر من أهنا كانت نابعة مـن رغبة اليهود اإلصالحيين يف أن يتمكن

اليهـودي مـن االندمـاج يف املجتمـع احلديـث الـذي يعيش به ،وأن تـؤدي هـذه اإلصالحات إىل
إنتـاج "هيـودي حديـث" ،ورغبة يف أن تكون اليهودية أكثر اسـتيعا ًبا ملتطلبـات العرص احلديث. 71

وضـح تأثير املذهـب الربوتسـتانتي على اليهوديـة اإلصالحية يف ظهـور ما سـمي "اليهودية

اإلصالحيـة الكالسـيكية" ،وهـو تيـار مـن تيـارات اليهوديـة اإلصالحيـة تطور يف أواخـر القرن

التاسـع عشر امليلادي ،فاليهـود األمريكيـون الذين كان معظمهـم ذوي خلفية هيوديـة أوروبية،
تأثـروا بالطقـوس والشـعائر واألفـكار الدينية جلرياهنم مـن النصارى الربوتسـتانت يف الواليات
نظـرا إىل أن معظمهـم كان مـن املهاجريـن مـن أوروبـا للواليـات املتحـدة ،ورغبـوا
املتحـدة؛ ً

نموذجـا أو نم ًطـا مـن أنماط اليهوديـة يامثـل الربوتسـتانتية يف أنامطهـا الشـعائرية
يف أن يطـوروا
ً
والطقوسية .72

متثلـت أهـم قواعـد هـذا النمـط يف تقليلـه مـن الطقـوس اليهوديـة السـيام املتعلقـة بالصالة،

إضافـة إىل تأكيـده فكـرة "الشـمولية" أو "الكونيـة" ،ويف الوقـت نفسـه تأكيـد فكـرة اخلصوصيـة
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واضحـا يف هذا النمـط ،فهو حيـاول تقديم نمط هيـودي يامثل
تناقضـا
اليهوديـة ،73وهـو مـا ُيبرز ً
ً

نفتحـا على اآلخـر ويف الوقـت نفسـه يتمسـك باألفـكار اخلصوصيـة
الربوتسـتانتية ويكـون ُم ً

العنرصيـة ،ويبـدو أن اهلـدف فقـط كان هـو حماولـة تقديـم هيوديـة مغايـرة أو مناهضـة لليهودية
التقليديـة يف الواليـات املتحـدة يف تلـك احلقبـة الزمنيـة.

يمكـن حتديـد التأثـر بالربوتسـتانتية يف هـذا النمـط اليهـودي اإلصالحـي يف أن أبـرز رواده

كان احلاخـام الكسـندر (حانـوخ هيـودا) كوهـوت )(Exander 'Chanoch Yehuda' Kohut

تعليم
)1894-1842م( ،وهـو حاخـام هيـودي جمـري كان قـد هاجـر إىل نيويـورك بعـد أن تلقـى ً
دين ًّيـا على أيـدي عدد مـن احلاخامـات اإلصالحيين يف أملانيا ،وبعدمـا وصل الواليـات املتحدة
القـت أفـكاره وعظاتـه الدينية التـي كان يلقيها اهتمام املجتمع اليهودي والصحافـة يف الواليات
املتحـدة ،بسـبب مـا تشـتمل عليـه مـن أبعـاد أخالقيـة ،وفلسـفة تدعـو إىل إخـراج اليهوديـة إىل

ومتأثـرا أكثر
حيـز العامليـة ،وهـو مـا جعلـه مـن املقربني مـن املحافـل الربوتسـتانتية يف نيويـورك
ً

فكـرا هيود ًّيـا إصالح ًّيـا
متأثـرا بقوة باملذهـب الربوتسـتانتي .74
ً
بأفكارهـم ،وبـدأ يبلـور ً

أكثـر مـا تبـدّ ى فيـه ذلك التأثير املتبادل بين النرصانيـة الربوتسـتانتية واليهوديـة اإلصالحية

هـو ظهـور مـا ُسـمي "اليهوديـة الربوتسـتانتية" ( ،)Protestant Judaismوهـي احلركـة الدينيـة

اليهوديـة التـي أصبـح أتباعهـا ُيسـمون ( ،)Judeo-Protestantوهم اليهود الذين نشـأوا يف بيئة

مشـبعة بالثقافـة النرصانيـة الربوتسـتانتية يف عـدد مـن املـدن األملانيـة ومـن أمههـا مدينـة فيتنربج
معقـل النرصانيـة الربوتسـتانتية (مدينـة مؤسسـها مارتـن لوثـر) ،ومدينة ديسـاو معقـل اليهودية
اإلصالحيـة (مدينة موشـيه مندلسـون -مؤسـس اليهوديـة اإلصالحية).75

أ ّدت املعاهـد الدينيـة األملانية النرصانية يف مدينة ديسـاو األملانية (معقل اليهودية اإلصالحية)،

حتديـدً ا ،دور ا ُملن ّظـر األول لفكـرة اليهودية-الربوتسـتانتية؛ إذ كان مـن امللتحقين هبـا الكثير من
اليهـود املتدينين الذيـن حاولـوا احلـث على اعتنـاق "رؤيـة توفيقيـة" بين اليهوديـة التقليديـة

والنرصانيـة الربوتسـتانتية التـي بـدأت تغـزو أملانيا خلال هذه احلقبـة التارخيية ،وسـاعدهم عىل

درس هبـا النظريـات الالهوتية الربوتسـتانتية.76
ذلـك أن هـذه املعاهـد كان ُي ّ
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ومؤسـس هـذا التيار الـذي يمكن تسـميته "اليهودي-الربوتسـتانتي" هو هريمـان كوهني،77

ُسـمى
ؤسـس مدرسـة فلسـفية ت َّ
وهـو فيلسـوف أملـاين هيـودي مـن أتبـاع الفيلسـوف كانـط ،و ُم ِّ

تعليما دين ًّيا حدي ًثـا ليصبح حاخا ًمـا ،ولكنه
مدرسـة ماربـورج للكانطيـة اجلديـدة .تل َّقى كوهين
ً
عـدل عـن رأيـه وحصل على الدكتـوراه وقـام بالتدريـس يف جامعـات أملانيا.78

كانـت مدينـة ماربـورج األملانيـة كذلـك مـن املـدن التـي شـهدت تنام ًيـا قو ًّيـا لذلـك التأثري

مـن النرصانيـة الربوتسـتانتية يف اليهوديـة اإلصالحيـة ،فقد تأسـس هبا أقـدم جامعة بروتسـتانتية
يف أملانيـا وذلـك عـام 1527م ،وهـي جامعـة ماربـورج ،وظهـر دور هـذه اجلامعـة بشـكل قـوي

خلال القـرن التاسـع عشر يف نرش املذهب الربوتسـتانتي سـواء بني النصـارى أو بين اليهود؛ إذ

ختـرج منهـا عـدد غير قليل مـن ُمنظري ودعـاة هذا املذهـب من األملان مـن أمثـال كارل بارت

79

ومارتن ريد.80

مت َّثـل إسـهام جامعـة ماربورج يف ظهور ما ُيسـمى اليهوديـة الربوتسـتانتية ،يف أن هذه اجلامعة

شـهدت ظهـور فكرين هيوديني معارصين لليهوديـة التقليدية /احلاخامية ،أوهلام ُسـمي باليهودية

النبويـة ( )Prophetic Judaismوهـو التيـار الفكـري الـذي اعتنـق األخذ برتاث األنبيـاء اليهود
وحسـب ،وتعـد اليهوديـة الليرباليـة 81التـي ظهـرت يف أوائـل القـرن العرشيـن امتـدا ًدا هلـذا

التيـار ،والثـاين هـو ظهـور مـا ُيعـرف بالكانطيـة اجلديـدة ( )Neo-Kantianismوهـو املذهـب
الفكـري الـذي تأثـر به اليهـود الذين طـوروا اليهوديـة -الربوتسـتانتية يف أملانيا مـن أمثال جاجير
ومندلسون .82

كانـت مـن أهـم عوامـل ظهـور وتطـور اليهودية-الربوتسـتانتية السـيام يف أوسـاط الطلبـة

اليهـود يف جامعـة ماربـوج هـو وجـود الباحـث الشـهري يف التـوراة يوليـوس فلهـاوزن ،83الذي

عمـل
مدرسـا يف هـذه اجلامعـة منـذ عـام  1885حتـى 1895؛ إذ أصبـح مـن العلامء الذيـن قدموا
ً
ومهما لنصـوص العهـد القديـم (املِ ْقـرا) طاعنًا يف قدسـيتها ،وهو مـا انجذب
نقـدً ا علم ًّيـا دقي ًقـا
ًّ
وشـجعهم مـن جانب آخر على اعتناق مذهب
إليـه كثير مـن الطلبة اليهـود يف ماربوج وغريها،
ّ
اليهودية-الربوتسـتانتية.84
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ُيشـار يف هـذا الصـدد كذلـك إىل بعـض اآلراء التـي حتدثـت عـن حـدوث تأثير عكسي بني

اليهوديـة والنرصانيـة الربوتسـتانتية؛ بمعنى أن األخرية هـي التي تأثرت باليهوديـة عامة وبالفكر
اإلصالحـي فيهـا خاصة ،وأن مارتن لوثر زعيم النرصانية الربوتسـتانتية مديـن بالكثري لليهودية،

مشيرة إىل أن العنـارص اليهوديـة واضحـة جدًّ ا يف فكر لوثر اإلصالحي ،والذي -أي لوثر -شـعر

بالغيرة مـن العنـارص "اإلصالحيـة" يف اليهودية ،وأنـه يف حماوالته التمرد عىل النظـام الكاثوليكي

الالهـويت يف النرصانيـة ،اسـتفاد يف ذلـك مـن بسـاطة العنارص املتعلقـة بالعقائـد اليهودية .وذلك
يف حماولـة منـه السـتعادة مركزيـة الكتاب املقـدس يف احليـاة النرصانية من جديد .السـيام أن لوثر

كان يعـرف العربيـة واطلع على الكتابات الدينيـة واألدبية اليهوديـة املكتوبة هبا.85

وف ًقـا هلـذه اآلراء ،فقـد وصـل تأثـر لوثـر باليهوديـة إىل درجـة اهتامـه بأنـه عمل على "هتويد
النرصانيـة" ،بـل ُأطلـق عليه لقـب "نصف هيودي" ،معتبرة أن لوثر حاول إدخـال بعض العنارص

اليهوديـة يف مذهبـه اجلديـد ،وذلك ملحاولـة ختليص النرصانية مـن عنارصها الوثنية التي شـابتها

على مـر التاريخ خاصـة فيام يتعلـق بالطقـوس والعبادات.86

أكـدت هـذه اآلراء أن لوثـر أدخـل بالفعـل بعـض العنـارص اليهوديـة ملذهبـه اجلديـد يف

حماولـة منـه لكسـب ود اليهـود يف أوروبـا ،خاصـة مـن ُعرفـوا باليهـود املتحولين الذيـن حتولوا
إىل النرصانيـة ،بـل إن لوثـر يف الفترة مـا بين عامـي  1521و  ، 1523بـدأ يناقش مع مجـوع اليهود

الذيـن يلتقيهـم مـا ُعـرف بـ"املشـكلة اليهوديـة" بوصفهـا واحـدة من املشـاكل التي يدافـع عنها،

طارحـا فكـرة أن يتحول الشـعب اليهودي بأكملـه إىل النرصانية ،وهي الفكـرة التي كان مصريها
ً
الفشل .87

 .2التأثر باإلسالم
تنطلـق فرضيـة تأثـر اليهوديـة اإلصالحية باإلسلام من تسـاؤل :هـل اسـتفاد رواد اليهودية

اإلصالحيـة ومؤسسـو علـم اليهوديـة مـن النقـد اإلسلامي لليهوديـة ،سـواء يف تطويـر علـم

اليهوديـة أو الدعـوة إىل مذهبهـم اإلصالحـي اجلديـد؟
واإلجابة عن هذا التساؤل تكمن يف عدة نقاط:
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1.أن األثـر اإلسلامي يف ظهـور مذاهـب وفـرق إصالحية سـواء يف النرصانيـة أو اليهودية كان
واضحـا جـدًّ ا السـيام على النرصانيـة الربوتسـتانتية ،88والتي تأثـرت اليهوديـة اإلصالحية
ً

نظـرا إىل عوامل تارخييـة ودينيـة وثقافية خمتلفة مـن أمهها ظهـور اليهودية
هبـا بشـكل قـوي؛ ً

اإلصالحيـة والنرصانيـة الربوتسـتانتية يف سـياق تارخيـي وجغـرايف واحـد (أملانيـا خلال
ثم فليـس بالبعيد أن يكـون هناك أثر
القرنين الثامـن عشر والتاسـع عرش امليالديين) ،ومن ّ

إسلامي يف اليهوديـة اإلصالحيـة تسرب أو انتقـل إليهـا مـن األثـر اإلسلامي يف املذهب

الربوتسـتانتي بالنرصانية.

2.أن بعـض قـادة اليهوديـة اإلصالحيـة ورواد علـم اليهوديـة كانـوا مـن املختصين يف األعامل
االسـترشاقية النقديـة حول اإلسلام يف الغـرب ،ومن أبـرز أمثلتهم احلاخـام أبراهام جاجير

صاحـب الكتـاب الشـهري الـذي حيمـل عنـوان مـاذا أخـذ حممـد مـن اليهوديـة؟ ،وكذلـك
املسـترشق اليهـودي اهلنغـاري الشـهري املختـص يف الدراسـات اإلسلامية أغناطيـوس

جولدتسـيهر ،89الـذي أسـس كل أبحاثه ودراسـاته عىل أسـس نقد أسـفار العهـد القديم.90
وال شـك أهنما وغريمهـا الكثير مـن قـادة اليهوديـة اإلصالحية كانـوا عىل اطلاع باملصادر

مبـارشا لليهوديـة ،وإمكانية اسـتفادهتم منها
اإلسلامية الدينيـة املختلفـة التـي وجهت نقدً ا
ً

سـواء لتطويـر علـم اليهوديـة أو لتدشين مذهـب إصالحـي جديد أمـر وارد.

منحـى إجياب ًّيـا جتـاه اإلسلام واعرتفـت بـه وبرتاثـه ،وذلك
3.أن اليهوديـة اإلصالحيـة نحـت ً
بشـكل ضمنـي يف إطـار اعرتافهما بـأن وثائـق األديـان األخـرى (اإلسلام ،والنرصانيـة)
أيضـا لكـن بشـكل أقـل مـن العهـد القديـم ،وكان هـذا االعتراف يف إطـار تطوير
مقدسـة ً

اليهوديـة اإلصالحيـة لعـدد مـن األفـكار االنفتاحيـة على كل التراث اإلنسـاين العاملـي،
شـجعت اإلصالحيين اليهود عىل
ثـم مـن املمكـن أن يكـون ذلك مـن العوامـل التي َّ
ومـن ّ

االطلاع على التراث اإلسلامي واالسـتفادة مـن نقـده لليهودية.

خامسا :اخلالصات والنتائج
ً
يف ضوء ما سبق ،يمكن اخلروج بعدة نقاط كنتائج لبحث وذلك عىل النحو التايل:
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 -أن الفكـــر اإلصالحـــي أمـــر متجـــذر تارخي ًّيـــا يف اليهوديـــة ويعـــود إىل عـــدة عوامـــل ســـواء
داخليـــة أو خارجيـــة ،مـــن أمههـــا ســـيطرة ظاهـــرة الشـــتات عـــى التاريـــخ اليهـــودي العـــام،
وكذلـــك ظهـــور ديانتـــن توحيديتـــن الحقتـــن لليهوديـــة ،ومهـــا النرصانيـــة واإلســـام،
طرحتـــا حتد ًيـــا حقيق ًّيـــا هلـــا وألتباعهـــا ،الســـيام بســـبب بـــا قدمتـــاه هاتـــن الديانتـــن

مـــن نقـــد لليهوديـــة ولالنحرافـــات التـــي شـــابت بعـــض عقائدهـــا وعـــدد مـــن طقوســـها
وشـــعائرها.

 -أنـــه رغـــم انعـــزال اجلامعـــات اليهوديـــة يف أوروبـــا فإهنـــم وقعـــوا حتـــت تأثـــر التطـــورات
احلضاريـــة والفكريـــة هبـــا ومـــن أمههـــا حـــركات التنويـــر ،ممـــا أدى لظهـــور فكـــر إصالحـــي

هيـــودي نـــادى بتطويـــر اليهوديـــة واحليـــاة االجتامعيـــة والفكريـــة لليهـــود بشـــكل عـــام.

 -أن الفكـــر اإلصالحـــي اليهـــودي يف أوروبـــا نشـــأ بالتزامـــن مـــع وجـــود تيـــارات دينيـــة
متشـــددة وأخـــرى وســـطية ،ونتـــج الـــراع بـــن هـــذه التيـــارات إىل تـــواري تأثـــر التيـــار
اإلصالحـــي وظهـــور اليهوديـــة املحافظـــة ،وكذلـــك تنامـــي قـــوة اليهوديـــة األرثوذكســـية

كتيـــار معـــر عـــن اليهوديـــة التقليديـــة.

 -أن اليهوديـــة اإلصالحيـــة يف أوروبـــا خرجـــت مـــن رحـــم تطـــورات تارخييـــة ودينيـــة
وفكريـــة وثقافيـــة شـــهدها الغـــرب إبـــان القرنـــن الســـابع عـــر والثامـــن عـــر امليالديـــن،

ومـــن أمههـــا الثـــورة الصناعيـــة ومـــا تبعهـــا مـــن ثـــورة فكريـــة تتمثـــل يف اعتـــاد العقـــل

مصـــدرا للمعرفـــة ،والتخلـــص مـــن اجلمـــود الـــذي أصـــاب النرصانيـــة خـــال القـــرون
ً

الوســـطى بســـبب حتكـــم الكنيســـة وتغـــول ســـلطة البابـــا ورجـــال الديـــن.

 -أن اجلمـــود الـــذي أصـــاب اليهوديـــة ،الســـيام عـــى أيـــدي حـــركات (احلســـيديم) اليهـــود،
كان أكـــر األســـباب الدينيـــة الداخليـــة التـــي دفعـــت لظهـــور اليهوديـــة اإلصالحيـــة ،التـــي
طـــورت مـــا يعـــرف بعلـــم اليهوديـــة ،والـــذي مثـــل ثـــورة معرفيـــة يف التعامـــل مـــع اليهوديـــة

يوجـــه هلـــا نقـــد شـــديد اعتـــا ًدا عـــى العلـــم واملعرفـــة.
ومصادرهـــا املقدســـة ،والتـــي بـــدأ َّ

انتشـــارا واســـ ًعا وبرسعـــة كبـــرة
 -أن اليهوديـــة اإلصالحيـــة يف الواليـــات املتحـــدة القـــت
ً
ليـــس بفضـــل املهاجريـــن اليهـــود األملـــان وحســـب ،ولكـــن بتأثـــر مـــن البيئـــة الدينيـــة
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والفكريـــة النرصانيـــة املنتـــرة يف الواليـــات املتحـــدة آنـــذاك ،والتـــي احتضنـــت اليهوديـــة

اإلصالحيـــة وأعطتهـــا فرصـــة أكـــر لالنتشـــار الواســـع والرسيـــع ،بفضـــل وجـــود

تيـــارات نرصانيـــة دينيـــة تتقـــارب فكر ًّيـــا مـــع أفـــكار اليهوديـــة اإلصالحيـــة .إضافـــة إىل

عـــدم وجـــود معارضـــة ال مـــن قبـــل اليهـــود (األرثوذكـــس) وال مـــن ســـلطات الدولـــة.

 -بـــروز أثـــر الديانتـــن التوحيديتـــن الالحقتـــن عـــى اليهوديـــة (النرصانيـــة واإلســـام) عـــى
النســـقني الترشيعـــي والفكـــري يف اليهوديـــة اإلصالحيـــة ،الســـيام املذهـــب الربوتســـتانتي
يف النرصانيـــة الـــذي أ ّدى الـــدور األكـــر يف تشـــكل اليهوديـــة اإلصالحيـــة.

 -أن تأثـــر النرصانيـــة يف اليهوديـــة اإلصالحيـــة متمثلـــة يف املذهـــب الربوتســـتانتي كان
واضحـــا جـــدًّ ا ،ســـواء عـــى مســـتوى األفـــكار أو حتـــى الترشيعـــات والطقـــوس .أمـــا
ً

تأثـــر اإلســـام فقـــد تبـــدى فيـــا قدمـــه مـــن أفـــكار نقديـــة للنرصانيـــة عامـــة.
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124

العدد التاسع
()2021

ثال ًثا :الرسائل العلمية
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الهوامش
 1.1اجلامعـات اليهوديـة :يعـد هـذا املصطلح مـن املصطلحات العلميـة ذات املوضوعية فيما يتعلق بوصف
ودراسـة ونقـد مـا يمكـن تسـميته "الظاهـرة اليهوديـة"؛ إذ إن اسـتعامل مصطلحـات مثل "اليهـود" أو
"الشـعب اليهـودي" ال تعكـس احلقيقـة املوضوعيـة حـول أن أعضـاء اجلامعـات اليهوديـة ظلـوا على
مـدار التاريـخ يف شـتات وتفـرق ومل جتمعهـم ُهويـة واحـدة ،أو تاريـخ واحـد ،وال حتـى نسـق ثقايف
وحضـاري واحـد ،بشـكل جيعـل مـن الصعـب إطلاق صفـة "شـعب" أو "مجاعـة واحـدة" عليهـم.
للمزيـد انظـر (عبد الوهاب املسيري ،موسـوعة اليهود واليهوديـة والصهيونية ،القاهـرة :دار الرشوق،
 ،1999املجلـد اخلامـس ،اجلـزء الثالـث ،البـاب الثـاين ،ص .)3

 2.2للمزيـد حـول ذلك ،انظر عىل سـبيل املثال :حممد خليفة حسـن ،احلركة الصهيونيـة :طبيعتها وعالقاهتا
بالتراث الدينـي اليهودي ،القاهرة :دار الثقافـة العربية ،2002 ،ص .65
 3.3حممد خليفة حسن ،تاريخ الديانة اليهودية ،القاهرة :بدون نارش ،1996 ،ص .15

 4.4דיאסבורה الشـتات( :باليونانيـة �( ،)διασποράدياسـبورا) ،مصطلـح أصلـه يونـاين لكـن اسـتعمله
اليهـود فيما بعـد ،ويطلـق على أماكن تواجد شـعوب مهاجـرة من أوطاهنـا يف مناطق خمتلفـة من العامل
ليصبحـوا مشـتتني فيهـا كمجموعـات متباعـدة ،ويتفاعلـون فيما بينهـم بمختلـف الوسـائل للتنسـيق
ملحاولـة العـودة إىل أوطاهنـم .انظر:
Barclay, John M. G., (ed.), Barclay, John M. G. Negotiating Diaspora: Jewish Strategies in the
Roman Empire. Sheffield: Continuum International Pub. Group, 2004. p. 232.

 5.5حممـد خليفـة حسـن ،تاريخ األديان :دراسـة وصفيـة مقارنة ،القاهـرة :دار الثقافة العربيـة ،2002 ،ص
.180-179

 6.6السـامريون :مـن أقـدم الفـرق الدينيـة اليهوديـة ،وهنـاك خلـط يف املصـادر اليهوديـة املختلفـة حـول
أصوهلـم الدينيـة والعرقيـة ،إال أهنم يعتربون أنفسـهم من أنقـى األجناس واألعـراق اليهودية؛ إذ ظلوا
حمافظين على نسـبهم اليهـودي حتـى بعد الغزو اآلشـوري لفلسـطني .وأبرز مـا خيتلفون فيـه عن بقية
اليهـود هـو إيامهنـم بالتـوراة فقـط ورفضهـم بقيـة أسـفار العهـد القديـم عدا سـفر يوشـع ،ورفضهم
كذلـك للتلمـود متا ًمـا( .انظـر :حممد خليفة حسـن ،تاريـخ الديانـة اليهودية ،مرجع سـابق ،ص -203
.)205
 7.7سـنهدرين ) :(SENHEDRINمصطلـح يونـاين األصـل وتـم عربنتـه فيكتـب (סינהדרין) ،ومعنـاه
"املحكمـة العليـا" وهـو املبحـث الرابع من قسـم املشـنا "נזיקין -األرضار" ،و ُيعالـج موضوع املحكمة
اليهوديـة العليـا وقواعدهـا ودسـتورها ،وهـذا البـاب مقسـم إىل أحد عرش فصلاً ،وكل فصـل ُيعالج
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حالـة مـن احلـاالت التي يمكـن للمحكمة العليا اليهوديـة أن تصدر حكمها فيهـا أو تتدخل ،للتفصيل
انظـرKrauss, Samuel. The Mishnah Treatise Sanhedrin. Leiden: Brill, 1909. pp. V – VI.:

حمصـورا يف الطبقة العليا
 8.8الصدوقيـون :طبقـة عليـا تتكون من أمراء أورشـليم ،واالنتامء إىل فرقتهم ظل
ً
مـن الكهنـة ويف الدوائـر العسـكرية واألرس اليهودية األرسـتقراطية ،ويعود بعض العلماء بأصوهلم إىل
معارصا للنبي سـليامن والـذي ورثت ذريته هـذا املنصب حتى عام
الكاهـن األعلى صـادق الـذي كان
ً
 162ق .م( .انظـر :حممـد خليفة حسـن ،تاريـخ الديانة اليهودية ،مرجع سـابق ،ص .)208

 9.9الفريسـيون :فرقـة هيوديـة تعنـي املنفصلـون أو املعتزلـون عـن اآلخريـن ألسـباب تتعلـق بالطهـارة
الطقوسـية ،وهـي مـن الفـرق الدينيـة السياسـية لليهـود خلال فرتة اهليـكل الثـاين التي تبنـت التعليم
الدينـي اليهـودي التقليـدي (انظـر :حممـد خليفـة حسـن ،املرجـع السـابق ،ص .)206

1010اآلسـينيون :فرقـة دينيـة هيوديـة عـارصت الفريسـيني والصدوقيين يف القرنين السـابقني قبـل امليلاد
رجح
وحتـى دمـار اهليـكل عـام  70م على يد الرومـان ،ورغم وجود غمـوض باالسـم إال أن البعض ّ
أن يكـون معنـاه األتقيـاء ،ومـن أهـم عقائدهـم االعتقاد يف خلـود الروح والثـواب والعقـاب( .انظر:
حممـد خليفـة حسـن ،املرجع السـابق ،ص .)209
1111عبـد الوهـاب حممـد اجلبـوري ،مقدمـة يف الفـرق الدينيـة اليهوديـة القديمـة واملعـارصة ،لنـدن :دار
الـوراق ،2008 ،ص .23

1212املرجع نفسه.
1313املرجع نفسه.

1414شـبتاي تسـيفي שבתי צבי (1676 -1626م) :هـو هيـودي مـن مواليـد مدينـة أزمير الرتكيـة ،ويعد
واحـدً ا مـن املسـيحيني الكذبـة األكثـر شـهرة وذيو ًعـا يف تاريـخ اجلامعـات اليهوديـة؛ إذ نتجـت عـن
دعوتـه فرقـة هيوديـة محلـت اسـمه (الشـبتائية) والتـي ظلـت موجـودة يف أوسـاط اجلامعـات اليهودية
لسـنوات طويلـة ،وكان إسلام شـبتاي هـو أكثر األحـداث املؤثـرة يف تاريخ حركته ،وتسـبب ذلك يف
أيضـا إىل أن يتحـول شـبتاي إىل نموذج
أن خيـرج الكثير مـن املؤمنين بـه عن حركتـه ،كما أدى ذلك ً
لصـورة اليهـودي املتدين السـيئ املرتد( .انظـر :יעקב ברנאי ,שבתאות – היבטים חברתיים ,מרכז
זלמן שזר ,ירושלים ،2000 :עמ ׳.)45
1515الدونمـة :لفظـة تركيـة ُأطلقـت عىل اتباع شـبتاي بن تسـفي الذين تظاهروا باإلسلام كما تظاهر هو،
وتعنـي املتحولـون مـن دينهـم أو املرتـدون عنـه ،إال أن الدونمة يعتربون أنفسـهم فرقـة هيودية خمتارة.
انظـر :جعفـر هـادي حسـن ،فرقـة الدونمة بين اليهودية واإلسلام ،بريوت :مؤسسـة الفجـر،1988 ،
ص .80-79
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1616יעקב פרנק يعقـوب فرنـك :هـو مؤسـس احلركـة الفرانكيـة ،وهـي حركـة تشـبه احلركـة الشـبتائية
لكـن هلـا طابـع وطقـوس جنسـية ،إال أنه كان من اليهـود الذين اتبعـوا مذهب هيـود الدونمة ،وحاول
تطويـر اليهوديـة وفـق نسـق نرصاين ،وقد اكتُشـف أمـر فرانك ومجاعتـه ،ف ُقبض عليه و ُأودع السـجن.
(انظـر :عبـد الوهـاب املسيري ،موسـوعة اليهـود ،...مرجـع سـابق ،املجلـد اخلامس ،اجلـزء الثالث،
الباب الثـاين ،ص .)232
1717ע״ע :יעקב ברנאי :עמ׳ .451

1818عبد الوهاب حممد اجلبوري ،مرجع سابق ،ص .24

1919حممد خليفة حسن ،احلركة الصهيونية طبيعتها وعالقاهتا ،...مرجع سابق ،ص .162

2020عبد الوهاب حممد اجلبوري ،املرجع السابق ،ص .27

2121اجليتـو גטו :هــو احلـي املقصـور عىل إحـدى األقليات الدينية أو القوميــة ،ولكن التســمية أصبحت
مرتبطــة بأحيـاء اليهـود يف أوروبـا فيام بعد .وللكلمـة معنيان :عام وخـاص ،بالنسـبة إىل املعنى العام؛
يشير إىل أي مـكان يعيـش فيـه فقراء اليهـود دون قرس من جانـب الدولة ،أو حي اليهود بشـكل عام،
فرض على اليهود أن يعيشـوا
أمـا اجليتـو باملعنـى اخلـاص الـذي أصبـح شـائ ًعا ،فيعني املـكان الـذي ُي َ
فيـه .انظـر :رشـاد الشـامي ،الشـخصية اإلرسائيليـة والـروح العدوانيـة ،الكويـت :املجلـس الوطنـي
للثقافـة والفنـون واآلداب ،1981 ،ص .58

2222عبد الوهاب حممد اجلبوري ،مرجع سابق .ص .25

2323عبد الوهاب حممد اجلبوري ،مرجع سابق .ص .26-25

2424חסידײם احلسـيديم :مصطلـح عبري يعنـي "االتقياء" ،وهي حركـة دينية اجتامعية أسسـها "إرسائيل
بعـل شـيم طـوف" 1761-1699م ،وسـاعدت على ظهورهـا ظـروف اليهـود يف رشق أوروبـا بالقـرن
الــ18م؛ حيـث وقـع اليهود حتت االضطهادات السياسـية والكنسـية ،فقد كانت الظـروف الداخلية يف
املجتمـع اليهودي سـيئة بعد فشـل حركة "شـبتاي" املسـيحانية ،وجلـأ إىل حركة "احلسـيديم" كل اليهود
الذيـن تأثـروا بفشـل احلـركات اليهوديـة املسـيحانية .انظر :جعفر هادي حسـن ،احلسـيديم :نشـأهتم،
تارخيهـم ،عقيدهتم ،دمشـق :الدار الشـامية للنشر والتوزيـع ،1994 ،ص .10-3
2525حسـن ظاظـا ،الفكـر الديني اإلرسائييل ،القاهـرة :معهد البحـوث والدراسـات العربية-جامعة الدول
العربية ،1971 ،ص .313

2626زكريـا فرانـكل) :(Zacharia Frankelعـامل دينـي هيـودي أملـاين .حـاول أن يمـزج القيـم اليهوديـة
تصور أنه جوهرهـا التقليدي وروحها
يطـور اليهودية دون إخالل بما َّ
التقليديـة باملعرفـة الغربيـة ،وأن ِّ
عبرت عـن نفسـها عبر التاريـخ ،وقد انسـحب من حركـة اليهوديـة اإلصالحيـة بعد
األساسـية كما َّ
خالفـه مـع جاجيـر مؤسـس اليهوديـة اإلصالحيـة ،وكان السـبب املبـارش النسـحابه هو عـدم موافقته
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على حـذف اإلشـارات إىل صهيـون ،وتغيير لغـة الصلاة من العربيـة إىل لغـة الوطن الـذي ُيعاش يف
كنفـه (األملانيـة يف حالتـه) .انظر :عبد الوهاب املسيري ،موسـوعة اليهود واليهودية ،...مرجع سـابق،
املجلـد اخلامـس ،اجلزء الثالـث ،الباب السـابع ،ص .45

2727حممد خليفة حسن ،الصهيونية ،...مرجع سابق ،ص .38
2828املرجع نفسه ،ص .39-38

2929בנימין לאו :ההלכה והלכה לאיבוד /היכרות עמ התנועה הקונסרבטיבית מתוך עיון בכתבי
"ועד ההלכה" דעות  ،6סיון תשנ״ט :،עמ׳ .16
3030حممد خليفة حسن ،تاريخ الديانة اليهودية ،مرجع سابق ،ص .222

3131عبـد الوهـاب املسيري ،موسـوعة اليهـود واليهوديـة والصهيونيـة ،مرجـع سـابق ،املجلـد اخلامـس،
اجلـزء الثالـث ،البـاب السـادس ،ص .132

3232אליעזר שביד ،היהדות האורדתוקסית ממדורנית לפוסט-מודרנית ،עיונים בתקומת ישראל،
הוצאת מסדה ،תל אביב  ،1995עמ׳ .5
3333שם ،עמ׳ .6

3434حممد خليفة حسن ،تاريخ الديانة اليهودية ،مرجع سابق ،ص .222

3535عبـد الوهـاب املسيري ،موسـوعة اليهـود ،...مرجـع سـابق ،املجلـد اخلامس ،اجلـزء الثالـث ،الباب
السـادس ،ص .132

3636حممد خليفة حسن ،تاريخ الديانة اليهودية ،مرجع سابق ،ص .222

3737מיכאל מאיר" :רפורמה " ،מאמר בהאנציקלופדיה העברית כללית יהודית וארץ ישראלית،
חברה להוצאת אנציקלופדיות ،כרך  ،31ירושלים .1974עמ׳.187

3838أبراهـام جاجيـر :مسـترشق أملـاين هيـودي1810( ،م1874-م) ،ولـد يف فرانكفـورت على هنـر املاين يف
سـنة  .1810رشع يف تعلـم العلـوم الدينيـة اليهوديـة على يـد أخيـه سـوملون جاجيـر .ثم أخـذ يف تعلم
اللغـة العربيـة واللغـة اليونانيـة أوالً يف هيدلبرج سـنة  ،1929ثـم يف جامعـة بـون ،ويف سـنة1832
را يف فيزبـادن ) (Wiesbadenفأخـذ يف إدخـال إصالحـات يف الصلـوات يف كنيسـة اليهـود،
صـار حب ً
وأصـدر جملـة بعنـوان املجلـة العلميـة ّللهـوت اليهـودي ،وكان يكتـب فيها عـن كبار علماء اليهودية
يف تلـك األيـام .ومن أشـهر مؤلفاته مـاذا أخذ حممد مـن اليهود ّيـة؟ Was hat Mohammed aus dem
? .Judenthume auf genommenانظـر :أمحـد حممـود هويـدي" ،الرد عىل شـبهات املسـترشق اليهودي
أبرهـام جاجيـر حـول قصص األنبيـاء يف القرآن الكريم" ،جملـة كلية اآلداب ،جامعـة القاهرة ،جملد ،60
عـدد  ،4أكتوبـر  ،2000ص .124-123
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3939فورمسـترش :حاخـام ومفكـر دينـي أملـاين هيودي ،وأحد قـادة حركـة اليهودية اإلصالحية .اشترك يف
املؤمتـرات احلاخاميـة املختلفـة التـي تناولت قضيـة اليهودية يف العصر احلديث ،وكتب عدة دراسـات
عـن فلسـفة الديـن ،و ُي َعـدُّ مؤلفـه ديانـة الفكـر ) (1841أهـم مؤلفاتـه التي يصف فيهـا اليهوديـة بأهنا
ليسـت ديانـة طبيعيـة (أي متمركـزة حـول الطبيعـة) وإنما ديانـة فكـر عامليـة تـرى أن اإللـه يتجـاوز
الطبيعـة ،وأنـه احلقيقـة املطلقـة ومصـدر القيـم( .انظـر :موقـع احلركـة اليهوديـة اإلصالحيـة على
اإلنرتنـت .)http://www.reformjudaism.org
4040إرسائيـل يعقوبـزون :هيـودي إصالحـي أملاين ،أسـس أول هيـكل (كنيس) هيودي لإلصلاح يف مدينة
"سيسـن برنزويـك" بجهـده اخلـاص ومـن مالـه ،وقـد جـرى يف هـذا اهليـكل وألول مـرة يف تاريـخ
اليهوديـة أداء الصلـوات والطقـوس الدينيـة وفـق صيـغ املسـيحية وتقاليدهـا الكنسـية ،وأول مناسـبة
يسـمى فيهـا املعبـد اليهـودي باهليـكل (انظر :موقـع جملـة اليهودية اإلصالحيـة عىل اإلنرتنـت http://
/reformjudaismmag.org

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/The_Origins_of_Reform_Judaism.
html.

عمان :دار عامر،
4141عرفـان عبـد احلميـد فتاح ،اليهوديـة :عرض تارخيي ،واحلـركات احلديثة يف اليهوديةّ ،
 ،2001ص .95

4242عبـد الوهـاب املسيري ،موسـوعة اليهـود ،...مرجـع سـابق ،املجلـد الرابـع ،اجلـزء الثـاين ،البـاب
العـارش ،ص .218

4343السابق نفسه.

4444حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلرسائييل ،مرجع سابق ،ص .313

4545اهلسـكاال (ההשכלה) :هـي كلمـة عربيـة معناهـا التنويـر أو االسـتنارة ،وهي تعرب عن تيـار اجتامعي
وفكـري وثقـايف ودينـي متفتـح اجتـاح اجلمـوع اليهوديـة بأوروبـا يف القـرن  18وامتـد للقـرن الـ.19
هـدف إلخـراج اليهـود مـن عزلتهم ،دون أن يفقـدوا هويتهم اليهوديـة ،كانت أهم ركائـز هذه احلركة
التخفيـف مـن سـلطة النظـم املوجـودة يف الدولـة( .انظـر :ראובן מיכאל ,לידת היהודי המודרני –
תולדות תנועת ההשכלה היהודית ,הוצאת הקיבוץ המאוחד ،2005,עמ׳.)89

4646حـول قـادة حركـة اهلسـكاال يمكنـك العـودة إىل :زيـن العابديـن حممـود أبـو خضرة ،تاريـخ األدب
العبري احلديـث ،القاهـرة :بـدون نـارش ،2000 ،ص .120-87
4747يوسـف عبيـد ،موسـوعة األديان السماوية والوضعية ،اجلـزء اخلامـس ،الديانة اليهودية ،بيروت :دار
الفكر العـريب ،بـدون تاريخ ،ص.90
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4848موشـيه مندلسـون ( :)1786-1726أديـب ومفكـر هيـوديُ ،ولـد بمدينـة دسـاو) (Desauبأملانيـا يف 6

سـبتمرب  ،1726ويعـد يف نظـر أغلـب اليهـود حتـى اليـوم هـو موسـى الثالث بعد موسـى النبـي عليه
السلام وبعـد موسـى بـن ميمـون "رمبـام" .وهـو ما يعنـي مكانتـه العليـا يف نظـر الكثري مـن اليهود،
وقـد حـث على الفصـل بين الكنيسـة والدولـة ،وأدان أى إكـراه ىف الديـن ،وهاجـم منتقـدً ا اليهـود
املحافظين (األرثوذكـس) .انظـرDahlstrom, Daniel, “Moses Mendelsosohn”, The Stanford :
.encyclopedia of Philosophy (fall 2008 edition).

49. Nahum N., Glatzer, "The beginnings of modern Jewish studies", in Altmann, Alexander,
Studies in Nineteenth-Century Jewish Intellectual History, Cambridge, MA: Harvard University
Press, 1964. pp. 27–45.

5050حسن ظاظا ،الفكر الديني اإلرسائييل ،مرجع سابق ،ص .51-50

51. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/The_Origins_of_Reform_Judaism.
html

5252حسن ظاظا ،مرجع سابق ،ص .306-305

5353هبـة إبراهيـم النـادي ،اليهوديـة اإلصالحية وموقفها من إرسائيـل والعرب واملسـلمني ،القاهرة :مكتبة
جزيـرة الورد ،2010 ،ص .46
54. Meyer, Michael. Response to Modernity: A History of the Reform Movement in Judaism. New
York: Oxford University Press, 1988, viii. p. 25.

5555للمزيـد حـول هـذه احلـركات انظـر :عبـد الوهاب املسيري ،موسـوعة اليهـود واليهوديـة ،...مرجع
سـابق ،ص .217-232

5656حممـود فتـوح حممـد سـعدات" ،اليهوديـة الليرباليـة واليهوديـة التقدميـة" ،موقـع املركـز اإلرسائيلي
للدراسـات الفلسـطينية (مـدار) 20 ،نوفمبر https://bit.ly/35T0elB :2014
5757املرجع نفسه.

5858حممد خليفة حسن ،تاريخ الديانة اليهودية ،مرجع سابق ،ص ,219

5959ע״ע :מיכאל מאיר :עמ׳.187

6060لطف اهلل حيدر" ،اليهودية اإلصالحية" ،جريدة البيان ،أبو ظبي ،2003 ،العدد .252
6161שם ::מיכאל מאיר :עמ׳.190

تعليم تقليد ًّيا،
6262صموئيـل هولدهايـم ) :(Samuel Holdheimأحـد زعماء اليهودية اإلصالحية .تل َّقـى ً
وتـرأس منـذ عـام  1847اجلامعـة اإلصالحيـة يف برلين .و ُي َعـدُّ من أشـد اإلصالحيين تطر ًفـا وثورية،
فقـد كان يؤمـن إيامنًـا عمي ًقـا بفكـرة التقـدم ،ولـذا فقـد طالـب بـأن تتكيـف اليهوديـة مـع األوضـاع
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اجلديـدة يف املجتمعـات الغربيـة احلديثـة بإدخال تغيريات أساسـية منهـا االحتفال بيوم السـبت يف يوم
األحـد ،وعـدم التمسـك باخلتـان ،وذلـك على اعتبـار أن اجلوانـب الشـعائرية انتهت بسـقوط اهليكل
والكومنولـث اليهـودي .انظر:
& Isidor Singer, Emil g. Hirsh. “Samuel Holdheim”. Jewish Encyclopedia. New York: Funk
Wagles Company. 1916. Vol 13. p 123.

6363عبد الفتاح حممد مايض ،الدين والسياسة يف إرسائيل ،القاهرة :مكتبة مدبويل ،1999 ،ص.437

6464هايينـي :)1856-1797( :شـاعر وناقـد وصحفـي أملـاين شـهري ويعـد مـن أهـم الشـعراء األملـان
الرومانسـيني .وتعـود شـهرته لتأليفـه الكثير مـن القصائـد يف صـورة أغـاين ،والتـي يف وقـت الحـق
اسـتعملها يف موسـيقاهم ملحنـون عظماء أمثـال روبـرت شـومان .انظـر :هاينريـش هاينـي ،يف تاريخ
الديـن والفلسـفة ،ترمجـة صلاح حاتـم ،القاهـرة :دار احلـوار للنشر والتوزيـع ،2012 ،ص .4

6565دافيـد فرايدالنـدر (1834-1706م) :زعيـم هيـودي إصالحـي ،مـن مواليـد أملانيـا ،وكان أول هيـودي
نظـرا إىل مكانتـه الكبرية بني اليهـود وغري اليهـود باملدينة،
ُينتخـب ملجلـس مدينـة برلين عـام 1809مً ،
مهتما جـدًّ ا بالفكـر اإلصالحـي اليهـودي ،ومن أبـرز التعديالت التي دعـا إليها ليندمـج اليهود
وكان
ًّ
يف روح العصر هـو دعوتـه التخلي عـن عقيـدة املسـيح املخلـص ،وكان يـرى أن املشـكلة اليهودية يف
رشق أوروبـا ال يمكـن حلهـا إال عـن طريـق التعديلات اإلصالحيـة لليهوديـة .انظـر :هبـة إبراهيـم
النـادي ،اليهوديـة اإلصالحيـة ،...مرجع سـابق ،ص .63-62

6666موقع احلركة اليهودية اإلصالحية عىل اإلنرتنت

http://www.reformjudaism.org

6767هبة إبراهيم النادي ،مرجع سابق ،ص .63

6868عرفـان عبـد احلميـد" ،الفكـر الدينـي املعـارص وحتديـات احلداثة" ،جملـة إسلامية املعرفة ،العـدد ،26
املعهـد العاملـي للفكـر اإلسلامي ،القاهـرة ،سـبتمرب  ،2012ص .25

6969املرجع نفسه.

70. Bainton, Roland. Here I Stand: a Life of Martin Luther. New York: Penguin, 1995. p. 223.

71. Solomon. B Freehof. “Reform Judaism in America”, The Jewish Quarterly Review, University
of Pennsylvania, Vol. 45, No. 4, Tercentenary Issue (Apr., 1955), pp. 350-362.
72. Dana Evan Kaplan. “Reform Judaism”. Encyclopedia Judaica, Second Edition 2007, Volume
17;PP168.
73. Ibid; P 168
74. Ibid; P 175
75. Ibid; P 190.
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76. David N. Myers, “Hermann Cohen and the Quest for Protestant Judaism”, The Leo Baeck
Institute Year Book, Volume 46, Issue 1, January 2001, (195–214). p. 202.

7777هريمـان كوهين ( :)1918-1842فيلسـوف هيـودي أملـاين ،متثلـت أهـم أفـكاره الفلسـفية الدينيـة يف
اعتبـاره وجـود تراد ًفـا بين النرصانيـة واليهوديـة ،وأهم أعاملـه الفكرية كانـت كتاب اليهوديـة أصدره
عـام 1780م ،اعتبر فيـه أن اندمـاج هيـود أملانيـا الكامـل يف جمتمعهم ال يعـد نو ًعا مـن ازدواج الوالء،
ً
تبـادل اختيار ًّيـا بين العقيـدة اليهودية واحلضـارة األملانيـة انظر :املصدر السـابق.
معتبرا أن ثمـة
ً
78. David N. Myers, op cit.

7979كارل بارث )1968-1886( (Karl Barthم) :عامل الهويت إنجييل سـويرسي اجلنسـية ،واسـع االطالع،
غزيـر اإلنتـاج ومـن أملـع الالهوتيين الربوتسـتانت يف القـرن العرشيـن .وضع أسـس العلـم املعروف
باسـم «الهـوت اجلـدل أو الهـوت الكلمـة» .نشـأ بـارث يف مرحلـة ازدهـار الفكـر اإلنجيلي احلـر،
وتأثـر بـآراء الوجوديين ،كما تأثروا هم بآرائه ،واقتبسـوا منهـا يف كتاباهتم .وهو أول مـن حاول حترير
الديـن مـن مضامين الفلسـفة ،ومتاهاهتا ،وعمـل عىل بلـورة الفكر اإلنجيلي التحـرري .إال أن بارث
بعـد تقدمـه يف املعرفـة عمـل على التخلـص مـن كل مـا علـق يف كتبـه وآرائه مـن أفـكار الوجوديني،
والالهوتيين األحـرار .انظر:
Torrance, Thomas F. Karl Barth, Biblical and Evangelical Theologian. Edinburgh: T & T
Clark, 1990.

8080مارتـن ريـد ) :)1857-1940( (Martin Radeعـامل الهـوت بروتسـتانتي مـن مواليـد فرانكفـورت.
تـم تعيينـه أسـتا ًذا لالهـوت يف جامعـة ماربـوج فيما بين أعـوام 1919-1921م ،ويعـد واحـدً ا مـن
أبـرز املمثلين الالهوتيين ملـا تعـرف بالربوتسـتانتية الثقافيـة (انظـرhttps://de.wikipedia.orwiki/ :
 .)Martin_RadeوراجـعDavid N. Myers, op cit. :

8181اليهوديـة الليرباليـة :حركـة هيوديـة إصالحيـة ظهـرت يف إنجلترا يف السـنوات األوىل مـن القـرن
العرشيـن .انطال ًقـا مـن أن اليهوديـة اإلصالحيـة مل تصـل بعمليـة اإلصلاح اليهوديـة إىل املسـتوى
املنطقـي واملطلـوب ،ومل تواجـه القضايـا احلقيقيـة ،وأن اليهوديـة البـد أن يدخـل عليهـا املزيـد مـن
اإلصالحـات حتـى ال تظـل عب ًئا عىل اليهـود .ونقطة انطالق اليهوديـة الليربالية هي "اإلنسـان" وليس
العهـد القديـم ،لذلـك جعلـت مـن حـق كل هيـودي دراسـة العقائـد والرشائـع اليهودية ومـن ثم أن
خيتـار منهـا مـا حيلـو لـه .راجـع :عبد الوهـاب املسيري ،موسـوعة اليهـود ،...مرجـع سـابق ،املجلد
اخلامـس ،اجلـزء الثالـث ،البـاب اخلامـس ،ص .123
82. David N. Myers, op cit..

8383فلهـاوزن :باحـث تـورايت ومسـترشق أملـاين ،وهو صاحـب الفرضيـة الوثائقية حـول مصـادر التوراة
األربعـة (اليهـوي ،اإللوهيمـي ،الكهنـويت ،التثنـوي) يف كتابـه الشـهري بعنـوان املقدمة النقديـة لتاريخ
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إرسائيـل ،واعتقـد فلهـاوزن بفكـرة النشـوء واالرتقـاء التـي بدأهـا داروين على املسـتوى البيولوجي
لإلنسـان ،فاعتنقهـا فكـرة أساسـية يف الفكـر الدينـي والتارخيـي وأخضـع الديـن والتاريـخ لعوامـل
النشـوء والتطـور نتيجـة تغري احليـاة وتطورها .طـور فلهاوزن النظريـة إىل أن فصل بني املؤسـس وبني
مـا قـام بتأسيسـه ،ففصـل بين النبـي والديانة التي جـاء هبا ،مطب ًقـا ذلك على الديانة اليهوديـة .انظر:
زاملـان شـازار ،تاريـخ نقـد العهـد القديم مـن أقدم العصـور حتى العصر احلديث ،ترمجـة أمحد حممود
هويـدي ،مراجعـة حممـد خليفـة حسـن ،القاهرة :املشروع القومـي للرتمجـة ،2000 ،ص .78
84. http://www.wikipedia.or.ke/index.php/Julius_Wellhausen
85. Louis Israel Newman. Jewish Influence On Christian Reform Movements. New York: Columbia
University Press, 1925. pp. 613-629.
86. Ibid
87. Ibid.

8888للمزيد من التوثيق ،انظر ً
مثل:

Wolf, C. Umhau. "Luther and Mohammedanism." The Muslim World 31.2 (1941): 161-177.

وحممـد أبـو زهـرة ،حمارضات يف النرصانيـة ،القاهرة :مطبعة املدين .1966 ،وأمني اخلويل ،صلة اإلسلام
بإصلاح املسـيحية ،القاهـرة :اهليئـة املرصيـة العامـة للكتـاب.1992 ،

8989أغناطيـوس جولدتسـيهر (איגנאץ (יצחק יהודה) גולדציהר) ( 1921- 1850م) :مسـترشق هيـودي
جمـري .يعـد مـن مؤسسي الدراسـات اإلسلامية احلديثـة يف أوروبـا .تلقـى تعليمـه يف جامعـات
بودابسـت ،برلين ،اليـدن بدعـم وزيـر الثقافة اهلنغـاري .أصبح جامع ًّيا يف بودابسـت يف عـام 1872م.
يف العـام التـايل وحتـت رعايـة احلكومـة اهلنغاريـة ،بـدأ رحلة عرب سـوريا وفلسـطني ومرص ،واسـتغل
الفرصـة حلضـور حمارضات املشـايخ املسـلمني يف مسـجد األزهر يف مدينـة القاهـرة .وكان أول هيودي
يف العـامل يصبـح أسـتا ًذا يف جامعـة بودابسـت (1894م) ،وممثـل احلكومـة اهلنجاريـة وأكاديميـه العلوم
يف مؤمتـرات دوليـة عديـدة ( .انظـر :שלמה גויטין ،פרסומים עברײם של יצחק יהודה אגנץ
גולדציהר :קרית ספר תל -אביב ،תש״ו.)252-251.

9090انظر :زاملان شازار ،مرجع سابق ،ص .190-187
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الحداثة المستحيلة:
إشكاالت التطور االجتماعي والسياسي في العالم
اإلسالمي ما بعد االستعماري
*

معتز ممدوح

مل يـأت حديـث الرئيـس الفرنسي إيامنويـل ماكـرون مطلـع شـهر أكتوبـر /ترشيـن األول

املـايض ،عـن كـون اإلسلام "يمـر بأزمـة يف مجيـع أنحـاء العـامل" ،كما زعـم دون سـياق .فهنـاك

سـياق معقـد مـن األحـداث منـذ مطلـع هـذا القـرن ،وحتديـدً ا بعـد أحـداث احلـادي عشر من
سـبتمرب /أيلـول 2001؛ وهـو سـياق تنامـي ظاهـرة رهـاب اإلسلام أوالـ"اإلسلاموفوبيا" وما

يسـمى "احلـرب على اإلرهاب" املتصل مع سـياق غـريب آخر أال وهـو صعود الشـعبوية واليمني
القومـي املتطـرف وتنامـي العـداء للمهاجريـن يف الغـرب.

منـذ بدايـة هـذا القرن تعـددت املطالبـات الغربية الرسـمية للحكومـات العربية واإلسلامية

يف هـذا اإلطـار بإعـادة النظـر يف املناهـج الرتبويـة والتعليميـة ،و طولـب مـن املسـلمني مراجعة

أحـكام القـرآن الكريـم ورشيعتهـم اإلسلامية يف قضايا مثل اجلهـاد وغريه ،وبلغـت التدخالت

على هـذا املسـتوى إىل حـد سـعي احلكومـة الفرنسـية إىل "إعادة هيكلة اإلسلام" ووضع أسـس

جديـدة لـ"إسلام فرنسي" ،كما رصح ماكـرون منذ عـام  2018يف حـوار مع صحيفـة (Journal

* باحث مرصي.
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 ،)du Dimancheيف إطـار جهـود متواصلـة إىل يومنـا هـذا يف مواجهـة مـا سماه "االنعزاليـة
ٍ
اإلسلامية" ،التـي تسـعى على حـد زعمـه إىل "إقامـة نظـام
مـواز" وإىل "إنـكار اجلمهورية".
يطـرح كل هـذا بـدوره التسـاؤل :هـل مشـكالت العنـف واهلجـرة غير الرشعيـة وتعسر

مسـارات التحديـث يف املجتمعـات اإلسلامية هـي نتاج لإلسلام ذاته ،كام يزعـم البعض؟ ومن
ثـم يصير هنـاك مغزى مـا لكل تلـك املشـاريع والدعوات واجلهـود الرائجـة حال ًيـا املنصبة عىل

نقـد التراث ،أم إن جـل هذه املشـكالت هي نتاج إلخفاقـات املرشوع التحديثـي للدولة الوطنية

يف العـامل العـريب واإلسلامي ويف الواقـع مـا بعـد االسـتعامري نفسـه؟ أو يف أزمات غربيـة حملية
متعـددة تعـوق اندمـاج املهاجرين املسـلمني يف جمتمعاهتـم اجلديدة؟

يف مقابـل أطروحـة "الدولـة املسـتحيلة" التـي قدمهـا وائـل حلاق يف كتابـه الشـهري املنشـور

بنفـس العنوان ،الذي يتناول اسـتحالة مفهوم "الدولة اإلسلامية" واملحتـوي عىل تناقض داخيل،

وفـق التعريفـات السـائدة ملـا متثلـه الدولـة احلديثة .ينعطـف هنا التنـاول ليصري حمـل النقاش عن

موضـع االسـتحالة ،ليـس يف حتقـق اإلسلام ومنظوماتـه القيميـة واملعرفيـة يف العـامل الراهن كام
تنـاول حلاق ،بل سـنناقش سيرورة التحديث نفسـه ،الذي أنتج لنـا الواقع الشـائه الذي نعيش
فيـه اآلن ،فهـذا الواقـع املنتـج لألزمـات هو نفسـه السـياق التارخيي والبنيـة االجتامعيـة التي يتم
خالهلـا إعادة قـراءة الرتاث.

إقليميا
"إسالميا"؟ إعادة إنتاج اهلويات
هل العامل اإلسالمي ما يزال
ًّ
ًّ
ال يمكـن الوصـول إىل درجـة معقولة من الفهم اجليد ألي من الظواهر االجتامعية والسياسـية

والثقافيـة التـي يعـاين منهـا العـامل اإلسلامي احلديث واملعـارص ،مثل قضيـة العنف السـيايس أو

مسـألة غيـاب احلكم الديمقراطـي ،دون إدراك حقيقـة خضوع معظم دول هـذه املنطقة ،والكثري
مـن بقـاع العـامل ،إىل نفـوذ وتأثير اإلمربياليـة األوروبيـة يف القرنين الثامن عرش والتاسـع عرش،
وهـو نفـوذ مسـتمر ومتـوارث على نحـو أدى إىل ظهـور حقل معـريف كامـل من الدراسـات هو

حقـل "دراسـات مـا بعـد الكولونياليـة" الـذي نشـأ تأ ّث ًـرا بأعمال مفكرين مثـل الفرنيس ميشـيل

فوكـو واإليطـايل أنطونيـو غرامشي ،باإلضافـة إىل مدرسـة فرانكفـورت وروادهـا مثـل  :فالتر
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بنيامين وثيـودور أدورنـو وماكس هوكرهايمر ،وأطروحـات هؤالء عن عالقـات القوة واهليمنة
والسـلطة وتأثريها يف تشـكل املعرفة.

يف كتابـه الفكـر القومـي والعـامل االسـتعامري :خطـاب اشـتقاقي ،يقـدم أسـتاذ السياسـة

واألنثروبولوجيـا اهلنـدي بارثـا تشترجي إحـدى أهـم األطروحـات ما بعـد الكولونياليـة .وقد

تشـكلت تلـك األطروحة باألسـاس من خالل دراسـته لتشـكل مفهوم القوميـة يف اهلند ،إذ يعزو
تشترجي نشـأة الدولـة القوميـة يف بلاده إىل تأثيرات االحتلال األورويب ،حيـث تنفصـل تلك

الدولـة عـن أي جـذر اجتامعـي حملي حقيقي ،وال متثل سـوى نسـخة باهتـة خمتزلة عـن الدولة يف
أوروبـا ،وصـارت عمل ًّيـا
اسـتمرارا للحضـور االسـتعامري حتى بعـد خروج االحتالل نفسـه.1
ً
يف هـذا السـياق يـرى تشترجي أن النزعـات الوطنيـة املناهضـة لالسـتعامر يف آسـيا وأفريقيـا

وقعـت يف تناقـض رئيسي ،عندمـا ظلـت حبيسـة للمفاهيـم األوروبيـة عـن الدولـة القوميـة،

وللخيـار بين نظريتين سياسـيتني غربيتين وحسـب أال ومهـا :النظريـة الليرباليـة واملاركسـية.
وقـد أدى هـذا االنتحـال ،بحسـب تشترجي ،إىل إيـذاء وهـدم خصوصيـة رؤيـة الشـعوب غري

الغربيـة للعـامل ،وإىل الوقـوع حتـت هيمنـة بنية السـلطة االسـتعامرية التـي أرادت الفـكاك منها يف
أول املطـاف.

مـن املهـم يف هـذا اإلطار كذلك الرجوع إىل أطروحات إدوارد سـعيد النقدية لـ"االسـترشاق"

الغـريب الـذي قامـت مؤسسـاته الثقافيـة واألكاديميـة بخلـق مفهـوم الرشق الـذي نعرفـه اليوم،
بعـد إعـادة إنتاجـه اجتامع ًّيـا وسياسـ ًّيا يف حدود دائـرة التبعيـة إلمرباطوريات الغرب ،فبحسـب
سـعيد اإلمربياليـة "إن هي إال تصديـر للهوية".2

يف أطروحتـه التـي قدمهـا جلامعـة بوسـطن لنيـل درجـة الدكتـوراه يف العلـوم السياسـية عام

 ،2004تنـاول الباحـث والشـاعر متيـم الربغوثـي احلركـة الوطنيـة املرصية يف النصـف األول من

القـرن العرشيـن ممثلـة يف حـزب الوفـد ،ورأى أن اإلطـار السـيايس الـذي حـاول ذلـك احلـزب
حتريـره مـن التبعيـة لألجنبـي ،هـو ذاتـه أداة مـن أدوات التبعية ،ويقصـد بذلك الـدول ،باملفهوم
الوطنـي أو القومـي ،التـي قامـت وفـق احلـدود التـي رسـمتها القـوى االسـتعامرية يف القرنين
التاسـع عشر والعرشين.
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حيـث صمـم االحتلال األورويب الدولـة الوطنيـة احلديثة يف العـامل العريب بحيـث تكون هي

نفسـها أداة احتلال ،فاقتصادهـا اقتصـاد تابـع ،وأمنهـا القومـي اجلغـرايف مكشـوف ،وعقيدهتـا
السياسـية التـي أسـهم االحتلال يف تشـكلها لكـي متنـح وجودهـا الرشعيـة تعـوق اندماجها يف

حميطهـا اإلقليمـي ،وتعيـق جمتمعها الداخلي من بناء جمتمع أهيل معاىف وسـليم ،3قـادر عىل تنظيم

شـؤون أفـراده بنفسـه بمعـزل عـن تلـك الدولـة ،التـي حتولـت إىل زنزانـة كبيرة وقيـد حديدي
يكبـل التنمية ويشـل قـدرات املجتمعـات العربية ،ويقيض على تطلعاهتا السياسـية واالجتامعية،
حتـى صـارت اليـوم اهلجـرة الرشعية أو غير الرشعية هي حلم األجيـال الناشـئة ،أي إن الفكاك
مـن تلـك الدولـة  /السـجن أصبـح هو النمـوذج املتجسـد ملفهوم النجـاة والنجـاح الفردي.

ال يرفـض هنـا الربغوثـي الدولـة  /األمـة يف العـامل العـريب ألهنا سـلعة أوروبية ،فأكثر السـلع

األوروبيـة ،حسـب قولـه ،سـلع نافعـة ومفيـدة جدًّ ا ،ولكـن تلـك الدولـة القومية احلديثـة التي

صدرهتـا لنـا أوروبـا ،وفرضـت على العامل الثالـث اسـتهالكها ،ختتلف عـن الدولـة احلديثة التي

خرجـت إىل حيـز الوجـود يف أوروبا من خالل تطور تارخيي طبيعي يعـود إىل :احلروب الصليبية،
واملـدن التجاريـة اإليطاليـة ،والصراع مـع الكنيسـة ،وتكـون الطبقـات التجاريـة والصناعيـة،

وظهـور القوميـات .4حيـث تعـاين الدولـة القوميـة احلديثـة لدينـا مـن عيـب خلقي مزمـن يمنع

تطورهـا ونموهـا ،فهـي ببسـاطة نشـأت عن طريق اإلكـراه والقسر دون عقد اجتامعي ودسـتور
ورشعيـة سياسـية حقيقيـة ،وال تعبر مؤسسـاهتا عـن تطـور قانـوين واجتامعـي طبيعـي ،ومن ثم
تشـكلت طبقـة احلكم فيها كوسـيط سـيايس بين االحتالل ومصاحلـه ،وبني السـكان املحليني ال
كممثلين حقيقيني للشـعب.

يبنـي الربغوثـي اإلطـار النظـري ألطروحتـه على املقـوالت األساسـية للدراسـات مـا بعـد

الكولونياليـة ،وينقلهـا مـن ميداهنـا الرئيسي -أي جمـال الثقافـة واهلويـة -إىل جمـال العالقـات
السياسـية ،ويذهـب الربغوثـي يف هـذا السـياق إىل أن الدولـة أو الوطـن الـذي يرسـم حـدوده
االحتلال ،يتعـرض لعمليـة إعـادة تعريـف سـيايس وثقـايف شـامل من قبـل االحتلال ،لضامن

بقائـه يف جمـال التبعيـة .هلـذا فـإن مصر احلديثـة التـي نعرفهـا اليـوم -كما يقـول -ليسـت مصر
األلفيـات اخلمـس أو السـبع ،بـل هـي مصر عمرهـا قـرن ونصـف مـن الزمـان ،ولـدت بعـد
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االكتشـافات األثريـة التـي بـدأت مع احلملة الفرنسـية ،ثم يف عهد حممد عيل باشـا ،وبعـد اتفاقية

لنـدن عـام .51840

بنـاء على مـا أرشنـا إليـه آن ًفـا مـن أطروحـات ،ربما يمكننـا أن نلمـح مقـدار اإلزاحـة التـي

دورا
جـرت يف اهلويـة املحليـة يف املنطقـة العربيـة واإلسلامية .صحيـح أن الديـن ما يزال يـؤ ّدي ً

كبيرا يف هـذه املنطقـة مـن العـامل مقارنـة بغريهـا ،إال أن البنيـة السياسـية واهلويـات القومية أعيد
ً
تشـكيلها بشـكل جـذري ،ونسـتطيع بـكل بسـاطة من خلال تاريـخ الفن والعمارة ،عنـد زيارة

متاحـف اآلثـار التارخييـة يف معظـم دول املنطقـة ،أن نفهـم مـن تقسـيم العصور التارخييـة للطرز
الفنيـة واملعامريـة أن العصر اإلسلامي -للمفارقـة -هـو عصر مضى ،بينما نعيـش اآلن ثقاف ًّيـا

وتارخي ًّيـا يف عصر آخـر ،انقطـع فيه ذلـك التواصل الوشـيج بيننا وبين املايض بعد ميلاد الدولة

القوميـة ،التـي مـا انفكـت دو ًمـا عـن البحـث عـن جتذير حملي هلويتهـا مـن التاريـخ األحفوري

القديـم لعصـور مـا قبل اإلسلام.

انفجار املرشق واهنياره املديد :حداثة سياسية غري منجزة
يف بحثـه عـن أسـباب االنحطاط يف منطقتنا يف األزمنة احلديثة ،يذهـب املفكر واملؤرخ اللبناين

جـورج قـرم يف كتابـه أوروبـا واملشرق العريب مـن البلقنة إىل اللبننـة :تاريخ حداثة غير منجزة إىل

أن أصـل األوضـاع القائمـة حال ًيا يف الرشق األوسـط يعـود إىل حدثني كبريين بالغـي األمهية ،أال

ومهـا :اهنيـار أكبر إمرباطوريتني متعـدديت القوميـات يف العاملني املسـيحي واإلسلامي ،ويقصد
زوال اإلمرباطوريـة النمسـاوية  -اهلنغاريـة متمثلـة يف البيـت امللكـي آلل هابسـبورغ ،وتفـكك
اإلمرباطوريـة العثامنيـة ،ومـا للحدثين مـن تبعات عىل شـبه جزيـرة البلقان وكل حـوض البحر

األبيض املتوسـط.6

كان نصيـب منطقتنـا ،يف هـذا السـياق التارخيـي ،أن تكـون فريسـة للمزامحـة الوحشـية بين

روسـيا وبريطانيا وفرنسـا ،وهي مزامحة زادت رضاوة بعد اهلجرات اليهودية الكبرية إىل األرايض
الفلسـطينية املحتلـة ،التـي حتولـت إىل عامل بالغ األمهية ،كما يقول قرم ،يف التشـنجات الضخمة
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التـي عرفهـا املشرق العـريب ،وتلـك اهلجـرات -بحسـبه -ثمـرة مبـارشة للتاريـخ األورويب من

خلال تقاطـع كل من الالسـامية والفكـرة القومية واإلبـادة اجلامعية.7

لفهـم تبعـات هـذا التشـظي الـذي عانـت و ال تـزال تعـاين منـه املنطقـة ،يطـرح قـرم مقارنة

ضمنيـة شـارحة توضح خطورة املشـكالت والرهانات التـي واجهت ،وال تـزال ،املنطقة العربية
والبلقـان منـذ هنايـة احلـرب العامليـة األوىل ،وتتمثـل هـذه املقارنـة الضمنيـة يف تسـاؤله" :مـاذا

سـيكون مصير سـائر شـعوب اهلنـد يف حـال انفـراط عقـد االحتـاد الذي جيمـع بينهـم يف الوقت
احلـارض؟" مل يكـن تفـكك اإلمرباطوريـة العثامنيـة حمـض ظاهـرة تارخييـة ذات عواقـب سياسـية

أيضـا تفـككًا ألنسـجة اجتامعيـة حيكت حلمتهـا عىل مر قـرون ،ظ ّلت
هائلـة وحسـب ،بـل كان ً

تتمـزق متز ًقـا مأسـاو ًّيا منـذ  200عـام يف املشرق العـريب ،على نحـو فتـح مجيـع رضوب املغامرة
للطموحين والظمآنين إىل السـلطة مثـل نابليـون بونابـرت وأقرانه.8

يـرى قـرم أن األنسـجة االجتامعيـة والثقافية لإلمرباطوريـة العثامنية كانت تضرب بجذورها

يف تاريـخ ممتـد آلالف السـنني ،حيـث كانت البنـى االجتامعية لتلـك اإلمرباطوريـة تتناضد فوق
البنـى االجتامعيـة لإلمرباطوريـات الكبرى متعـددة القوميـات يف العصر اهللينـي والرومـاين

نسـيجا يضـم هويات وثقافات متعددة سـحيقة القـدم ،تعرضت
والبيزنطـي اإلسلامي ،صائغة
ً

لالسـتئصال منـذ منتصـف القـرن التاسـع عرش حتت عجلـة التحديث السـيايس القومـي أحادي
اهلويـة على النمـط األورويب ،منـذ حـرب القـرم عـام  1856إىل احلـروب البلقانيـة وهتجير

األرمـن واليونـان مـن األناضـول على يـد القوميني األتراك ،وتشـكل األزمـة الكرديـة ،واقتالع
الفلسـطينيني مـن أراضيهم.9

مثـل أي تفـكك سـيايس كبري عىل هذا املسـتوى من احلجـم والنطاق ،أنتج تقسـيم املنطقة عن

آالم إنسـانية وفواجـع تنـد عـن الوصـف وكـوارث ال حرص هلـا ،كتهجري وقطع جـذور مجاعات
مسـتقرة على أرضهـا منـذ قـرون ،والذبـح على اهلويـة للمدنيين .وعندمـا ننظـر إىل الكيانـات
اإلقليميـة التـي تشـظت عـن هـذا الكيـان املتهـاوي ،وما جـرى هلا يف املـايض القريـب يف البلقان

(البوسـنة واهلرسـك وإقليـم كوسـوفو) وعراق صدام حسين ولبنـان (احلرب األهلية) وسـوريا
الراهنـة ،نسـتطيع أن نـرى بـأم أعيننـا -والسـيام يف املنطقـة العربيـة -اسـتمرار تلـك املتوالية من
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«االهنيـار املديـد» -بتعبير الكاتـب اللبنـاين حـازم صاغيـة -املسـتمر منذ هنايـة العقـد الثاين من
القـرن املنصرم ،متواصلـة حتـى اليوم بلا انقطاع.

يف كتـاب آخـر هـو انفجـار املرشق العـريب :من تأميم قنـاة السـويس إىل غزو العـراق -1956

أيضـا إىل أن األزمـة األكثـر حـدة التـي تواجـه املنطقـة العربيـة هي مشـكلة
 ،2006يذهـب قـرم ً
ٍ
مـرض للوجـود السـيايس الداخلي يف أي مـن
الرشعيـة الوجوديـة واإلخفـاق يف إجيـاد إطـار

أقطارهـا ،وهـي أزمـة حقيقيـة عميقة تـم إرجاء نقاشـها لعقود بسـبب سـنوات الغليـان الثوري
التحـرري املعـادي لالسـتعامر ،وتـم التغطيـة عليهـا خالل سـنوات الطفـرة النفطية وبعـد تفجر
الثـورة اإلسلامية وانـدالع حريب اخلليـج األوىل (العراقية  -اإليرانية) والثانيـة (حترير الكويت)،
ومل تسـتطع املجتمعـات العربيـة حتـى اليـوم أن تفلـت من هـذا الضيـاع املؤمل وذلـك االنحطاط

ذي الوتيرة املتسـارعة ،وجتـد اإلطـار السـيايس الـذي يكفـل هلـا هيكلة املنطقـة وبناءها سياسـ ًّيا

على نحـو يوفر التامسـك واالسـتقرار االجتامعي واالقتصـادي والقانوين الـذي يمكنها أن متيض
إىل عصر جديد.10

يف السـياق ذاته ،يشير الكاتب واملؤرخ األمريكي ديفيد فرومكني يف مؤلفه الشـهري سلام ما

بعـده سلام إىل أن الشرق األوسـط أصبـح عىل ما هو عليـه اليـوم؛ ألن بريطانيا وفرنسـا أخذت

على عاتقهـا أن تعيـد تشـكيله ،وكما حـدث يف كل مـكان آخـر احتلتـه يف العـامل مثـل أستراليا
ونيوزلنـدا وأفريقيـا وأمريـكا الشمالية ،أدت إعـادة التشـكيل هـذه إىل تدمير البنـى السياسـية

ألهـايل البلاد األصليين ،وتكويـن بنـى جديـدة ذات نمـط أورويب بموجـب قوانين أوروبيـة

ووف ًقـا ملفاهيـم أوروبيـة ،األمـر الـذي خلـق أزمـة بعيدة املـدى يف الرشق األوسـط.11

ويذهـب فرومكين إىل أنه إذا اسـتمر زخـم التحديات التي تواجه إقامـة حكومات عىل النمط

القومـي أورويب الطابـع يف الشرق األوسـط ،سـتجد املنطقة نفسـها يف وضع شـبيه بوضع أوروبا

يف القـرن اخلامـس امليلادي ،عندما تـرك اهنيار سـلطة اإلمرباطورية الرومانية الغربيـة رعاياها يف

خضـم أزمـة حضـارة فرضت عليهـم العمل من أجـل إجياد نظام سـيايس من صنعهـم .هنا تدلنا

التجربـة األوروبيـة على مـا قـد تكون عليـه أبعـاد أزمة حضاريـة /سياسـية ذات طبيعـة جذرية

كهـذه األزمـة .احتاجـت أوروبـا إىل  1500سـنة لكـي حتـل أزمـة هويتهـا االجتامعية والسياسـية
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بعـد زوال اإلمرباطوريـة الرومانيـة ،منهـا ألـف سـنة وحدهـا لكـي يسـتقر النظام السـيايس عىل

شـكل «الدولـة /األمـة» ،وقرابـة  500سـنة أخـرى لتقريـر مـن هـي األمـم التي متلـك احلق بأن
تشكل ً
دول.12

بحسب فرومكني ،تكمن أزمة الرشق األوسط املستمرة اليوم ،يف اإلجابة عن تساؤلني:
 -كيـــف تســـتطيع شـــعوب متنوعـــة إعـــادة جتميـــع نفســـها لتشـــكيل هويـــات سياســـية
جديـــدة "بعـــد اهنيـــار نظـــام امرباطـــوري طويـــل العهـــد اعتـــادت عليـــه؟".

 -والســـؤال اآلخـــر الـــذي يطـــرح نفســـه منـــذ القـــرن املـــايض وحتـــى اليـــوم :هـــل تقبـــل
شـــعوب املنطقـــة هبـــذه الصيغـــة التـــي وضعهـــا احللفـــاء املنتـــرون يف احلـــرب العامليـــة
رسا ،واكتشـــف العـــرب
األوىل مـــن خـــال اتفاقيـــة ســـايكس  -بيكـــو التـــي ُأبرمـــت ًّ
فحواهـــا فيـــا بعـــد13؟.

ربما حيمـل الربيـع العـريب اإلجابة ،فمنـذ اندالعه ونحن نلمـس مدى هتلهل النسـيج الوطني

ً
كاملا أو جزئ ًّيا
يف املنطقـة العربيـة ،والتـي صنعـت أنظمـة احلكـم فيهـا يف العقـود املاضيـة متاه ًيا

مـع مجاعـات طائفيـة أو فئويـة أو جهوية ،ومـن ثم صارت مسـألة اإلطاحة ببعـض تلك األنظمة

متـس بشـكل مبـارش قضيـة تعايش اجلامعـة الوطنية والسلام االجتامعـي برمته14؛ ما بـات يطرح
شـكوكًا عميقـة يف قـدرة عـدد من الدول يف املسـتقبل املنظور على احلفاظ عىل متاسـك جغرافيتها
السياسـية ،كسـوريا والعراق وليبيـا واليمن عىل سـبيل املثال.

العامل اإلسالمي يف معادلة املركز واألطراف الدولية
يف مقدمـة كتابـه اجلذور اإلسلامية للرأسمالية :مرص  ،1840 – 1760يقـول املؤرخ األمريكي

كثيرا بعد صـدور كتابه باللغـة االنجليزية عـام  1979وقراءتـه عىل نطاق
بيتر جـران إنـه يزعجه ً

واسـع ،أن مـن كتبـوا عـن مصر بعد هـذا التاريـخ مل يتخلوا عـن جعـل تاريخ  ،1798عـام جميء
احلملـة الفرنسـية إىل مصر ،كنقطـة بدايـة للتحديـث يف ذلـك البلد ،وجتـاوزوا الفرضيـات التي

تقـول إن مصر يف ذلـك الوقـت كانـت تتمتـع بثقافة حيـة ،وأنه كان مـن املمكن أن تنجز بنفسـها
سيرورة التحديـث اخلاصة هبا بنفسـها ،دون غـزو واحتالل.15
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ألـف جـران هـذا الكتـاب بعـد إقامتـه يف القاهـرة لعـدة سـنوات وحتديـدً ا بين عامـي 1968

و ،1973حيـث اصطـدم بواقـع مغاير عن تصوره املسـبق عن البالد ،من خلال الكتابات الغربية
التـي صورهتـا أمامـه أهنـا مملكـة لزراعـة القطن يتشـكل قوامها السـكاين مـن الفالحني باسـتثناء

نخبـة ضئيلـة يف املـدن ،بينما وجـد يف املقابل طبقة وسـطى كبرية يف خمتلف املدن املرصية تشـكلت
منـذ مـدة طويلـة ،وآثـار ومالمح حيـاة جتارية كانت مزدهـرة يف القاهـرة اململوكيـة والعثامنية.16

يدفعنـا حديـث جـران للتوقـف واملقارنـة التارخييـة بأثـر رجعي يف هذا السـياق بين ما جرى

خلال الثـورة الفرنسـية التي سـبقت محلـة بونابرت بـ  9سـنوات ،من انتصار للقـوى الربجوازية
التجاريـة والقـوى احلرفيـة التـي تطـورت إىل الصناعة على األرسـتقراطية اإلقطاعية الفرنسـية،

وبين مـا جـرى يف مصر -باملقابل -من انتصـار لألرسـتقراطية اإلقطاعيـة الرشكسـية والرتكية،

عبر سياسـات حممـد عيل باشـا ،على الربجوازية الصاعـدة التي مثلهـا حتالف األعيـان املرصيني

والطوائـف التجاريـة واحلرفيـة الذيـن أتـوا بـه هو نفسـه إىل احلكم من خلال الثورة ضـد الوايل
العثماين خورشـيد باشـا .نكتشـف أن ثمـة حداثـة جنينيـة كانـت قادمـة مـن البنـى والرتاكيـب
االجتامعيـة املحليـة واحلـراك الطبقي التارخيي اخلـاص باملرصيني ،أجهضها الح ًقـا مرشوع حممد

علي التحديثـي ذي النمـط الغـريب ،الـذي اعتمـد بوجه خـاص عىل اجليـش كقاطـرة للتحديث،
وعلى األجهـزة البريوقراطيـة التابعـة للدولـة كأداة للتنميـة وتعبئة املـوارد ،من خالل سياسـات
االحتـكار العام التـي انتهجها.

مل يكـن حممـد على باشـا هـو صانـع احلداثـة االجتامعيـة يف مصر ،بـل كان يف احلقيقـة هـو

مـن أجهـض ممكناهتـا الناشـئة ،يف مقابـل حتديثـه للدولـة التـي أهنـت بدورهـا وشـائج التضامن
والرتابـط األهلي الطبيعيـة واحليـة بني مجوع املرصيين ،وقضت على املجتمع املـدين ،واحتكرت

النشـاط االقتصـادي ليصبـح حممـد علي يف هـذا اإلطـار هـو مالـك األرض والتاجـر والصانـع
الوحيـد يف البلاد.

وعلى خلاف أوروبـا ،التي تشـكلت خالهلا الدولة /األمـة أو "الدولة القومية" بعد سيرورة

تارخييـة طويلـة ،وانخرطـت فيهـا الربجوازيـة الصاعـدة يف رصاع مـع طبقـة احلكـم اإلقطاعيـة،
انتهـت بانتصـار الربجوازية وسـيطرهتا على املجال االجتامعي والسـيايس ،تشـكل احليز الوطني
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للدولـة احلديثـة يف املشرق العـريب بشـكل مصطنـع ،مـن قبـل االحتلال الربيطـاين والفرنسي،
وأعيـد تشـكيل البنـى الطبقيـة يف هـذا السـياق ،مـن خالل تشـكل طبقة حمليـة تابعة لالسـتعامر،
ويطلـق على هـذه الطبقـة يف األدبيـات املاركسـية واليسـارية الطبقـة "الكومربادوريـة" .ومـن

النماذج الرصحيـة على هـذه الطبقة كبـار ملاك األرايض الزراعيـة يف مرص من منتجـي القطن يف

عهـد االحتلال الربيطـاين .وكان مـن مصلحة تلـك الطبقـة ،واالحتالل عىل حد سـواء ،احلفاظ

على أنماط إنتـاج حمىل معينـة تتواءم مـع حاجـة األسـواق العاملية.17

على الصعيـد االقتصـادي ،متوضعـت مصالـح تلـك النخبـة املحلية يف الوسـط بين مصلحة

سـكان البلاد وبين مصالـح القـوى االسـتعامرية ،واسـتفاد هـؤالء مـن هـذا الوضـع كوسـيط

جتـاري للمـواد اخلـام واليـد العاملـة الرخيصـة ،أو وكالء للسـلع يف األسـواق الداخليـة داخـل
البلـدان املسـتعمرة ،وقـد خلقـت هـذه املصالـح االقتصاديـة واالجتامعيـة مـن يمثلها سياسـ ًّيا،

وشـكلت اجلهـاز البريوقراطـي واألمنـي والعسـكري يف البلاد املسـتعمرة وف ًقـا ألولويات هذه
املصالـح ،على نحـو جعل مـن قضايا مثـل أمن اخلطـوط التجاريـة الدولية واملواطنين األجانب
هلـا األولويـة يف االعتبـار على املصالـح الداخليـة لتلك البلـدان.18

بحسـب نظريـة التبعيـة التـي طورهـا عـدد مـن املفكريـن والباحثين مثـل عـامل االجتماع

واالقتصـاد أندريـه غونـدر فرانـك واملفكـر االقتصادي املرصي سـمري أمني وآخريـن ،باإلضافة

إىل نظريـة املنظومـات العامليـة وإسـهامات عامل االجتماع األمريكي إيامنويل والرسـتني ،يمكن أن

ننظـر إىل املنطقـة بوصفهـا أحـد األطـراف يف معادلـة املركـز واألطـراف العاملية.

يـري أصحـاب هـذه النظريـة أن النظـام الرأسمايل الـدويل القائـم اليـوم على املسـتويني

االجتامعي-االقتصـادي ،نشـأ ً
أول يف أوروبـا خلال القـرن السـادس عرش ،ومن هنـاك امتد إىل

كل مناطـق العـامل األخـرى مـع مـرور الزمـن ،عبر االسـتغالل واالسـتحواذ عىل فائـض القيمة
املنتـج يف تلـك املناطـق .والسـتدامة هـذا النظـام ،ال بـد مـن احلفـاظ على صيغـة غير متكافئـة

تضمـن التطـور والرتاكـم الدائـم يف دول املركـز الرأسمايل ،وتكـرس يف الوقـت ذاتـه التخلـف
والتبعيـة يف األطـراف.19
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تعـد مجيـع املجتمعـات املعـارصة يف هـذا السـياق فيما عـدا بعـض اجليـوب اإلثنيـة الصغرية

منخرطـة ومسـتوعبة داخـل املنظومة العاملية .وبحسـب سـمري أمين ،ليس ثمة تشـكيل اجتامعي
معـارص يمكـن إدراكـه خارج هـذه املنظومـة .عالقات التبـادل غري املتكافئـة بني العـامل املتقدم/

املركـز واملتخلـف /األطـراف يف هـذا اإلطـار ،يمثلهـا لنـا التحليـل االقتصـادي االجتامعـي يف

صـورة حتويلات تدفقـات فائـض القيمـة يف اجتـاه واحـد ،مـن األطـراف إىل املركـز ،وتلك هي

لـب اإلشـكال يف قضيـة الرتاكم على الصعيد الـدويل.20

موسم اهلجرة إىل الشامل :من يتحمل مسؤولية الوضع الراهن؟
كان أبـرز االسـتحقاقات التـي كان على دول املركـز أن تتحملهـا جـراء هذا الوضـع الدويل،

الـذي أسـلفنا احلديـث عنـه ،هـو ضغط اهلجـرة الرشعية وغير الرشعيـة القادمة إليها مـن بلدان
األطـراف ،وهـو مـا القـى حاجـة حقيقيـة بالفعـل يف دول املركـز للمهاجريـن سـواء يف أمريـكا

الشمالية أو يف أوروبـا ،حيـث تواجـه جمتمعاهتـا التـي تعـاين مـن الشـيخوخة السـكانية حتدي ما

يسـميه خبراء الديموغرافيـا "معـدل الدعم املحتمل" ،وهـذا األخري هو عبارة عـن العبء ا ُمللقى

على عاتـق القـوى العاملـة الفعلية يف املجتمـع من اليافعني .وهنـا ،كلام زاد ذلـك املعدل ارتفعت
قـدرة املجتمـع على حتقيـق نمـو اقتصادي بسـبب توافـر اليـد العاملـة والعكس .ولذلـك ،فأمام
احلاجـة املسـتمرة إىل رفـع املخصصات املوجهـة للرعاية الصحيـة ألمراض الشـيخوخة ،ورعاية
املسـنني ،وزيـادة الضغـط عىل النظـم التقاعدية ،حتتاج أوروبـا باطراد إىل مزيد مـن العاملة القادمة

مـن جنوب املتوسـط ومـن رشق أوروبا.

اهلجـرة واسـعة النطـاق مـن دول الشرق واجلنـوب إذن هي مشـكلة أوروبيـة /غربية إىل حد

بعيـد ،سـواء نظرنـا إليهـا عىل الصعيد الدويل يف األسـباب التـي خلقتها ،أو على الصعيد الداخيل

للبلـدان األوروبيـة وحاجتهـا بالفعل إىل العاملة .على صعيد آخر ،عندما ننظـر إىل أزمة االندماج
التـي يعـاين منهـا املهاجرون املسـلمون وعائالهتم يف أوروبـا ،فمن املهم أن ننظـر إىل تلك القضية

يف ضوء فرضية اجتامعية موضوعية ال تتعلق باإلسلام واملسـلمني فحسـب ،أال وهي ما يسـمى

"قانـون هانسـن" ،وهـو املبـدأ الذي قدمـه املـؤرخ األمريكي ماركوس يل هانسـن ،الـذي يذهب
إىل أن اجليـل الثـاين مـن املهاجريـن ينجـح يف اسـتيعاب املعايير الثقافيـة للبلد املضيـف  ،بينام من
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ثم
املرجـح أن يعـود اجليـل الثالث مـن املهاجرين إىل تلـك الثقافة اخلاصة بجيـل أجدادهم ،ومن ّ
تأكيـد اختالفهـم عـن الثقافـة السـائدة ،ويتعزز هذا الشـغف بطبيعة احلـال عند إحجـام املجتمع
املضيـف عن احتضان هـؤالء املهاجرين كمواطنني متسـاوين.

يف هـذا السـياق ،عندمـا نتحـدث عـن ضواحـي للمهاجريـن بلا خدمـات اجتامعيـة ،أو

خدمـات رعايـة صحيـة مالئمـة ،وبلا وجـود للرشطـة ،كما هـو حـال الضواحي الفقيرة ذات

حيمـل ماكـرون وزرها عىل اجلالية املسـلمة،
األغلبيـة املسـلمة يف باريـس ،فـإن "االنعزاليـة" التي ّ

تتحمـل مسـئوليتها يف احلقيقـة "اجلمهوريـة" التـي انسـحبت من حياة هـؤالء ،كام يقـول الكاتب
الصحفـي الفرنسي آالن جريـش.21

خامتة
بعـد هـذه املقاربـة التـي قدمناهـا ،التـي اعتمدت على حتليـل تتعامد خاللـه البنيتـان الفوقية

والتحتيـة بمفهـوم التحليـل االقتصـادي واالجتامعي ،مـن خالل أدبيـات "ما بعـد الكولونيالية"

املعنيـة بتحليـل اخلطـاب السـيايس مـن جهـة ،ونظريـة التبعيـة املعنيـة بفهـم عالقـات اإلنتـاج

والرتاكـم الرأسمايل على املسـتوى الـدويل مـن جهـة أخـرى ،نخلـص إىل أن أزمـة التحديـث يف

العـامل اإلسلامي هـي أن احلداثـة دخلـت على هـذه املنطقة مـن العامل عىل وقـع طلقـات النريان
ورضبـات املدافـع ،وواقـع اإلذعـان اجلامعـي جلامعـات برشية ممتـدة عىل رقعـة جغرافية واسـعة

وقعـت يف قبضـة االحتلال .هـذه كانـت ظروف نشـأة الدولـة /األمـة أو الدولة القوميـة لدينا،
مـرورا بالتنوير
دون املـرور بالسيرورة التارخييـة التـي أنتجتهـا يف أوروبـا منـذ صلـح ويسـتفاليا
ً
ً
وصـول للثـورة الصناعية.

هـذه الدولـة التـي خرجـت مـن رحم تلـك الظـروف ،تقع على أطـراف نظـام دويل ،ترتاكم

خاللـه الثـروات خلال جمموعـة مـن دول املركـز ،التـي ال تسـمح ألي دولـة بسـهولة اخلـروج

مـن هـذا النظـام االحتـكاري العاملـي ،وإال فرضت عليهـا العقوبات ،أو فرضـت عليها احلروب
التجاريـة ،أو حـروب العملـة والتالعب يف سـعر رصف عملتهـا الوطنية من خلال املضاربات،
أو ينتهـي هبـا املطـاف بالغـزو واالحتلال العسـكري املبـارش كام جـرى يف العراق.
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يف ظـل هـذه املعطيـات ،ما هو شـكل التطـور االجتامعي املتوقع يف ظل تلـك الدولة قبل وبعد

خـروج املحتـل؟ هـل هـو حداثة األنـوار؟! جييب علينـا الواقع اليومـي يف الرشق األوسـط بلغة
احلقائـق البـاردة ،وبواقـع ذلـك النمو السـكاين املتزايـد يف جمتمعات فقـدت حكوماهتا السـيطرة

على دينامكيـة العمـران والقـدرة عىل تقديـم الرعايـة االجتامعيـة ،وتأدية أبسـط مهامها يف حفظ
السـلم األهلي ،ويف هجـرة اآلالف يف الـزوارق نحـو أوروبـا ،ويف تفجـر الثـورات واحلـروب

سيرا على األقدام نحـو دول اجلوار.
الطائفيـة ،وتدفـق الالجئين بمئـات اآلالف واملاليني ً

يبـدو هنـا البحـث عـن أصـل مشـاكلنا يف جملـدات الرتاث رضب مـن رضوب العبـث ،فهل

املتوقـع أمـام كل هـذه املالبسـات هـو حداثـة األنـوار؟ أم إننـا أمـام صيغـة مسـتحيلة للتطـور

االجتامعـي والسـيايس ،ال خمـرج منها سـوى تغيري الشروط املوضوعية ما بعد االسـتعامرية ،التي
خلقـت جمموعـة مـن الـدول الوطنيـة حمدودة السـيادة ،القـى العديد منهـا يف السـنوات األخرية

مصيره الطبيعـي يف سـوريا والعـراق وليبيا واليمـن ،وانتهى هبـا احلال لتتحـول إىل جمرد جمموعة

من الـ"دول الفاشـلة".

هـذا التغيير جيـب أن يـأيت مـن خلال عقـد اجتامعـي جديـد يف تلـك الـدول ،وهـذه مهمة

شـعوهبا التـي أخفقـت فيها آماهلـا حتى اآلن قبـل وبعد انـدالع الربيع العريب ،وحيتـاج كذلك إىل

وقـف تأثير التدخـل الـدويل الضـار يف املنطقـة ،حتـى تتـاح الفرصـة يو ًما مـا أمام دوهلـا لتكون

رشيـكا حمرت ًمـا يف النظـام الـدويل ،وهـو تأثير قديـم مل يترك حماولـة واحـدة حقيقـة لإلصلاح
ً
وصـول إىل ثورة مصـدق يف إيران
الدسـتوري منـذ ثـورة عـرايب يف مصر يف القرن التاسـع عرش،
يف مخسـينيات القـرن املـايض ،إال وتدخـل أصحابـه بـكل قـوة إلجهاضها.

إن مل حيـدث التغيير ستسـتمر مسيرة جمتمعـات املنطقـة تتجه نحـو مزيد من العنـف والبؤس

واملزيـد مـن فوائضه التي سـيلقيها البحر املتوسـط عىل شـواطئ أوروبا كل يوم ،وتنفجر شـظاياه

يف قلـب عواصمهـا ،لتتحمـل نصي ًبـا ولو يسير من أعباء أفعاهلـا وخطاياها التارخييـة التي مل تكفر
عنهـا يف املرشق.
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هانز غيورغ غادامير
**
ترجمة :يوسف أشلحي

ودروسـا أو كتابـات
كبيرا ،مـن الفالسـفة القدمـاء ،مل خي ّلـف تعاليـم
ً
ينـدر أن جتـد فيلسـو ًفا ً

حـول الصداقـة .أفـرد أرسـطو ،وهـو رأس العارفين يف هـذا املوضـوع ،يف رسـائله األخالقيـة
قسما أساسـ ًّيا ملفهـوم الصداقة .بينام كانـط ،وهو معلم الفكر الفلسـفي وقامـة من قاماته
الثلاث ً

الكبيرة ،مل حتـض عنـده الصداقـة يف حمارضتـه حـول األنثروبولوجيـا إال بصفحـة واحـدة .مـع

ذلـك ،تـراه أفصـح عـن حقيقة حتـث كل عقـل على التفكري ،وهـذه بياهنـا" :فالصديـق احلقيقي

يعـز وجـوده مثـل ما يعـز أن جتـد بجعة سـوداء".
ّ

إن قـول كانـط لدعـوة إىل إعامل التفكري يف الـدور الذي يمكن أن تلعبـه الصداقة يف جمتمعاتنا،

وكذلـك األمـر بخصـوص ضعف منسـوب التضامـن الطبيعي الذي بـات ينخر غالبيـة املجتمع
*  	 ورد هـذا املقـال الـذي تولينـا نقلـه ضمـن كتاب منشـور لغادامير سـنة  ،2000وهي السـنة التي كتب
فيهـا هـذا املقـال إىل جانـب مقـاالت عديـدة كُتبـت عىل امتـداد أربعـة عقـود ،تضمنها الكتـاب الذي
عنونـه غادامير بـ"مشـاريع تأويليـة" (.)Hermeneutische Entwürfe
Hans-Georg Gadamer, "Freundschaft und Solidarität", in: Hermeneutische Entwürfe,
Vorträge und Ausätze, Mohr Siebeck, Tübingen, 2000. (SS 56-65).
**
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راهنًـا .كما يستحسـن يف هـذا املضمار أن نسـتحرض إسـهام اإلغريـق .وربما يكون التوتـر الذي

أمرا حممو ًدا ،يسـعفنا عىل شـحذ تفكرينا وتوضيـح مهمتنا.
يطبـع مفهومـي الصداقـة والتضامـن ً
لقـد سـبق لـكارل ياسبرز ( ،)Karl Jaspersالـذي خ ّلفتُـه يف كـريس التدريـس بجامعـة

هايدلبرغ ،أن أشـار سـنة  1930إىل أن العصر الـذي نعيـش فيـه هو عرص املسـؤولية التـي تفتقد
دائما .وإنـه ألمـر مريـع أن نعايـن اليـوم وجـود مصحـات مل
إىل أي هويةْ .
يصـدُ ق هـذا األمـر ً

رقما .إن السـؤال الـذي جيـب أن نحمله،
يعـد فيهـا املريـض حيتفـظ باسـمه ،ماعـدا أنـه يمتلـك ً
يف الواقـع ،على حممـل اجلـد هـو :كيـف يمكـن أن تصـان األشـياء التـي أسـفرت عن مكاسـب

للسـعادة البرشيـة وتُرعـى ضمن أشـكال احلياة اجلديـدة للثـورة الصناعية وعواقبهـا؟ ال أخالني
أزعـم أين على قـدر كبير مـن احلكمـة حيـال املوضـوع .وإنما غـريض هـو إمعـان النظـر يف هذا
التحـول الـذي يطـال األشـياء ،ولربام لنـا أن نديل كذلـك ببعض األمثلـة التوضيحيـة 1التي تعني

على التفكير .ينطـوي موضـوع الصداقـة والتضامـن عىل حقيقـة مثرية ،بما ال خيطئ سماع املرء
التقـاط رنينها.

فالصداقـة ،هـي املفهوم الذي يشـمل عىل كل ما هو أثري وعزيز .اتسـمت كلمة فيليا ()Philia

لـدى اإلغريـق ،كما هـو حال كلمـة الصداقة يف اسـتعاملنا اللغوي هلـا ،بالغنى والتنـوع من حيث
االسـتخدام .فالصديـق احلقيقـي ،هـذه البجعـة السـوداء بلغـة كانـط ،تـكاد تكون ظاهـرة نادرة

بحق .ومـع ذلـك ،فـإن من شـأن اسـتخدام الكلمة ضمـن الغنى الـذي يطبع اللغة أن يسـفر عن
وفـرة لكـن بغير لـون .فاللغة املنطوقة هـي حتديدً ا وجـه التعبري احلقيقـي عن التجربة اإلنسـانية،

ومـن ثمـة فهـي تعبر عـن الوجـود الدائـم للفكـر البشري .إن كل جهدنـا اليـوم ،على خلاف

مـا كان عليـه األمـر يف قـرون خلـت ،كما هـو احلال على سـبيل املثال خلال القـرن 18م ،حيث
أيضـا القوالب الشـعرية ،ينصب عىل االهتامم
حصـل إشـاعة ثقافة الصداقـة احلقة ،والتي طبعت ً

بطبيعـة االسـتعامل الـذي خيصنـا ل ّلغـة والتفكري هبـا .تنبؤنا كلمـة الفعـل التضامني 2بوجـد توتّر

قائـم بين مفهومـي الصداقـة والتضامن .ومع ذلك فنحن على ب ّينة من النمـوذج املحتذى 3الذي

كانـت عليـه احليـاة اإلغريقيـة ،حينما يكـون املقـام مقـام الصداقـة ،كيـف أن تقاليدنا اإلنسـانية
مسـتوحاة بالكامـل مـن النماذج اإلغريقيـة .من تراه جيهـل الصداقـة التي كانت قائمـة بني أخيل
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( )Achillesوباتروكلـوس ( )Patroklosالتـي تسـتحوذ على اإلنياذة؟ والـكل يعلم بشـأن قصة

الديسـكوري األسـطورية لألخويـن كاسـتور ( )Castorوبولوكس ( ،)Polluxوالتـي توحي لنا

بالربـاط األبـدي بين األصدقاء يف عـامل اآلخرة.

غير أن هـذا األمـر ال يثنينـا عـن إبـداء السـؤال عـن الصداقـة احلقيقيـة وعن الصديـق احلق

يف عـامل هـو نفسـه عـامل املصالـح املشتركة والتنظيمات القـارة ،وهـو يف الوقت نفسـه عـامل يزخر
بتنـوع هائـل مـن حيـث النزاعـات والتوافقات .نحـن بدورنا نعيـش يف عرص من املسـؤولية التي

ال هويـة هلـا؛ ألنـه بفضـل املهـارة التنظيمية التـي امتلكنـا زمامها ،أصبحنـا نعيش عيـش الغرباء

يف العـامل .فمـن يكـون اجلار الـذي أقيـم بجواره؟

علينـا ،واحلـال على هـذا األمـر ،أن نسـأل أنفسـنا عما يقتضيـه التضامن ،وعما ينبغـي أن

يكـون عليـه ما يسـمى بالتضامـن املعلن عنـه .يكتنف كلمة "املعلـن عنه" هاهنا غمـوض مريب،

يسـتحق منـا كل تفكير .جيـب على املـرء ،على مـا يظهـر ،أن يفصح عـن يشء ينطـوي يف حقيقة
األمـر على التـزام بدهيـي .علينـا اإلقـرار بـأن حديـث كانـط الـذي ينطوي على نفحـة ريبية عن
البجعـة السـوداء كما كان يف حينـه مل يكن ً
قول عب ًثـا .4فالصديق احلقيقي ،ومـا جيعله أحرص عىل

نـادرا مـا وضـع حتت حمـك االختبار ضمـن بنية جمتمعاتنـا .مع ذلـك ،علينا أن
الوفـاء للصديـقً ،

نتبين إىل أي حـد نتشـارك مجي ًعـا يف الصداقـة والتضامـن ،وأنـه على عاتقنـا يقـع واجـب الدفاع
ّ

عـن هـذا التالحـم .5علينـا أن ندرك كيـف يفيض التجميـع 6يف صلـب جمتمعاتنا نحـو التضامن،

وهـو يضـع بذلـك على عاتقنـا تعهـدات جتـاه اآلخرين .وبعبـارة أخرى يمكـن القـول إن هناك

شـي ًئا مـا يناظـر الصداقـة ،ال يمكن للمرء إال أن يعيشـه مـن دون أن حيدده .لقد حـاول اإلغريق،
باعتبارهـم مـن يعـزى هلـم الفضل يف هـذه املفاهيـم املتداولـة ،خاصـة منهم سـقراط وأفالطون
وأرسـطو ،أن يضفـوا على مفهـوم الصداقـة القـوة التـي متيـزه والدقـة التـي ختصه .نطالـع لدى

ً
كاملا هبـذا اخلصـوص يف حمـاورة ليسـيس ( .)Lysisوهـي حمـاورة تـدور بني
حـوارا
أفالطـون
ً

سـقراط وبعـض الفتيـة يف مكان متـارس فيـه الرياضة ،واملسـمى اجليمنازيـوم (،)Gymnasium

شـعارا لـه ،كما ألفنـا أن يكون
حيـث تراهـم حماطين بمرشـدهيم وأصدقائهـم ومـن كان احلـب
ً
احلـال عليـه يف مثـل هـذا النظـام التعليمـي اإلغريقي .سـأل سـقراط هـؤالء الفتية ،مـا الصداقة
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إذن" :هـل أنتـم أصدقـاء جيـدون؟" ثـم سـأهلم مـن جديـد" :مـن األكبر منكـم سـنًّا؟"" ،ح ًّقا،

جتدنـا نتنـازع حـول األمـر" إنه لزمن مبـارك ،حيـث مل توجد حينئذ دائـرة األحـوال املدنية" .7من

منكما ينحـدر مـن أفضـل أرسة؟" كالمها يتألقان .ثم يسـأل " :مـن منكام األمجـل؟" فيعلو حميامها
ابتسـامة مشـوبة بخجل.

يعايـن املـرء كيـف يدور احلـوار هاهنا حول مـا تكون الصداقـة بالفعل ،وملاذا يوجد شـخص

مـا رفقـة صديـق جيد ،ومـن هـو الصديـق احلقيقـي .جيـب أن يـدرك املـرء بوضـوح أن هـؤالء
الفتيـة الذيـن اختذهـم سـقراط رشكاء لـه يف احلـوار ال يمكن أن تكـون هلم دراية حـول من يكون
الصديـق .كل مـا يعرفونـه هـو صداقة األطفـال .إهنا مسـابقة للتباهـي ،تتيح للصبيـة فيها فرصة

التفاخـر 8فيما بينهـم .إن مـا يقدم عليـه هؤالء الصبية هو تعبير عن اخلطـوة األوىل يف احلياة ،ففي

غمـرة حديثهـم مـع سـقراط ،تصحو رغبـة التفكري يف نفوسـهم .لكن هـل بمقدورهـم معرفة ما
هي الصداقـة بالفعل؟

فلا عجـب إذا كان سـؤال سـقراط األول مـداره حـول إذا مـا كانـت الصداقـة تسـتند على

حقيقـة مفادهـا أن الشـبيه جيتمـع مـع شـبيهه .هذه مسـألة يمكن للفتيـة أن يكونوا على ب ّينة منها،

مثلما أهنـا كذلـك عرضـة الهنيـار يف أي وقـت .رسعـان مـا يدركـون أن هذا غير صحيـح بتاتًا.
لربما العكـس هـو عين الصـواب :غال ًبـا مـا يقـع اختيـار الصديق يف سـياق وجـود التبايـن ،9ملا

ُيتيحـه للمـرء مـن فرصـة لكـي يكتشـف قيمـة مثيرة لإلعجـاب وحمبوبـة يف اآلخر .وربما هـو

بحـث عـن مثـال حيتـذى يف عامل ألفـوا [الفتية فيـه] أن ُيلقى هبم بين مطرقة وسـندان اخلري والرش
والقبيـح واجلميـل .العثـور على قدوة -ربام هـذا ما تتمنّاه نفـس املرء يف الصديـق ،ويف كل ما هو

عزيز وجيعـل منهـم أصدقاء.

سـيدرك مـع مـرور الوقـت أن حديثه مـع هؤالء الصبية مل يسـفر عـن أي إجابة فعليـة .ليقتنع

حمجـب وليـس بشيء
يف هنايـة املطـاف أن كل هـذه املحـاوالت مل تكلـل بالنجـاح .كأهنـا يشء ّ
يف املتنـاول .10والكلمـة اإلغريقيـة التـي يقرتحهـا سـقراط ،وهـي بالطبـع الكلمة التـي ال يمكن

للمـرء أن يعثـر عىل مقابل هلـا ،تدعى باألويكايـون ( ،)Oikeionبمعنى "املنـزل" 11و"املوطن".12
فتدبير املنـزل ( )Oikosكان بمنزلـة البنيـة األساسـية لالقتصـاد القديـم .فاالقتصـاد مـا هـو إال
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تدبير املنـزل .13وبدايـة املرحلـة الصناعيـة ،بقـدر مـا جـاز احلديـث عنهـا ،ال ختلـو من أسـاس

"اقتصـادي" .مـن املفترض يف هـذا الكلمـة ،التـي هي مألوفـة لنا مجي ًعـا إىل يومنا هـذا من خالل
مصطلـح االقتصـاد ،14أن جتعـل من املسـكن موضـع ثقـة للجميع .وهذا يعني أن املـرء ال يعرب

أيضـا أن كل مـن يبـدي إعجابـه جتاه اآلخـر فذلـك أمارة
عـن حبـه على نفـس السـواء ،وليـس ً
على أنـه على ب ّينـة من التبايـن والتوقير واحلب الذي خيـص هذا اآلخـر .ليس ثمـة يشء من هذا

البتـة .مـا حقيقـة األمـر إذن؟ ربما بمقدورنا ،كما فكّر أفالطون بـكل وضوح ،وكام أراد سـقراط

يف هنايـة املطـاف ،أن نتوجـه نحـو مـن هم أكرب سـنًّا .يف هذه األثناء يسـتأذن الصبيـة باالنرصاف.

توجب عىل سـقراط أن يتوجه جهة مـن هم أكرب
فلهـم مـن يصوهنـم ومـن يتـوىل تلقينهم .15هلـذا ّ

سـنًّا ،ربما لينصت إىل معـاين الصداقـة احلقيقية.

حـوارا مـع ألكبيـادس
لعـل أفالطـون قـد يتيـح الفرصـة ذات يـوم لسـقراط لكـي جيـري
ً

دورا
( .)Alkipiadesهـذا الـذي كان بجاملـه وعقلـه أشـهر مـن نـار عىل علم ،وهـو الـذي أ ّدى ً

مري ًبـا ومصري ًّيـا يف احلـرب التي درات رحاها بني إسبرطة وأثينا .يف حوزتنا حـوار كتبه أفالطون

يف كل األحـول ،وحتـى لـو مل يكـن هـو كاتبـه ،فقد يكـون يف مجيع األحـوال أحـد املعجبني الذي

زامنـه ،وهـو يسـتحق منا كـرم االهتمام ،أكثر مـن انشـغالنا بسـؤال "األصالة".16

وإن الـدور الـذي قـام بـه ألكبيـادس يف احلـرب البوليبونيزيـة ،يشـبه بعـض الشيء الوضـع

الـذي بحوزتنـا ،حينما طفـق يصـف لنـا حكايـة الفتـى اليافـع يف حديثه مـع سـقراط ،وكيف أن

صاغـرا لطموحـه .حينام
هـذا األخير حينما يلتقـي هبـذا الفتـى اليافع الـذي يغمـره الطموح خير
ً
يشرع يف حمادثتـه ،يبرز يف املقام األول صوت الفتـى الواقعي والطموح .ينطـق الفتى ألكبيادس،

أواه ،عـن مـاذا تتحـدث العدالـة والشـجاعة واجلـرأة إلـخ ،بلـه إن كل حديثهـا إنما هـو حديث
فـارغ املحتـوى .كل مـا هيم هـو الظفر بالسـلطة.

يسرتسـل سـقراط اآلن يف حديـث تعليمـي طويل ،وهـو الـذي أحـس بجاذبيـة هـذا الفتـى

أيضا يف العوائق التـي يمكن أن
اجلميـل والطمـوح للغايـة وصاحب مسـتقبل واعـد .لكنه ُيمـن ً

تنجـم عـن الطمـوح والسـعي نحو السـلطة .17هكذا يشرع سـقراط يف احلديث ،وهو يسـتدرج

حمـاوره على مهـل لكي يكون على ب ّينة مـن أن الصداقة والصداقـة احلقيقة تعارض متا ًمـا التناحر
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الـذي يسـتهدف السـلطة فقـط ،واالقتتال الـذي غرضه اكتسـاب النفـوذ وامتالك الثـورة ،وكل

حلما بالنسـبة إىل الشـاب ،كل هـذا ال يمكـن أن حيـل حمـل الصديـق
األشـياء التـي قـد تكـون ً
احلقيقـي والصداقـة احلقيقية.

لقـد عـول فالسـفة اإلغريـق على فراسـتهم لغايـة إظهـار األشـكال املختلفـة مـن الصداقـة

املوجـودة بالفعل .ولقـد رأينـا ،كما أسـلفنا اإلشـارة إىل هـذا األمـر ،كيـف وصفـت صداقـة

اعتزازا
األطفـال وص ًفـا مـن الروعة بما كان ،وصف حـرص عىل إظهار تنافـس كل واحد منهـم
ً

بنفسـه ،ورسـم اخلجـل الرقيـق الـذي يعلـو حمياهم .وهـو احلال الـذي يصدق كذلك على الفتى
اليافـع .إهنـا أول شـكل مـن أشـكال الصداقـة النامجـة عـن احلـب ،الـذي هتبـه احلياة لنـا .جتدها

قائمـة يف كل املجتمعـات حتـى يف تلـك التـي مل تبلـغ درجـة التنظيـم التـي بلغهـا اإلغريق .كيف
يمكـن لنـا يف هنايـة املطـاف ،بناء عىل الصداقـات املبنية عىل احلـب ،واعتام ًدا على الصداقات التي

ينسـجها املـرء املسـتقل الناضج الذي بلغ أشـدّ ه ،أن نطور صداقـة حقيقية ،صداقـة العمر كله.18
ينبغـي أن نكـون على وعـي تـام منـذ الشروع يف إمعـان التفكير يف الصداقـة بـأن األمـر ال

يتعلـق بمفهـوم جمـرد جـرى تفتيتـه إىل أنـواع فرعيـة خمتلفـة .وهـو األمر الـذي نعاينـه أول األمر

لـدى أرسـطو .فيجـري التمييـز بين الصداقـة التـي تقـوم على سـعادة شـهوانية حسـية ،أو عىل
لـذة يسـتطيبها األصدقـاء فيما بينهـم .أو التمييز الـذي يقوم عىل فائـدة أو ربح ،أو عىل ما نسـميه
موسـع .وكل
صداقـة عمـل أو صداقـة حزبيـة ،ومتى جرى اسـتخدام مفهـوم للصداقة عىل نحو ّ

ر عـن رضب مـن رضوب الصداقة.
تبين ،يعب ّ
هـذا ،على نحـو ما ّ

ثمـة إذن صداقـة حقيقيـة وكاملـة .الصداقـة الفعليـة .وأمـا مـن تكـون ومـاذا تعنـي هـذه

التـي تفيـد االرتبـاط ()Oikeion؟ (املسـكن) ،هـذا الـذي ال يمكـن للمـرء أن يقـول مـا هـو.
هـذا املصطلـح الـذي يطـرق مسـامعنا مجي ًعـا ،بنبرة قويـة وخفيـة ،حينما نتحـدث عـن املالذ

19

واملوطـن .20مـا يكـون إذن؟

ليس ثمة أي يشء يقتيض مني أن أصفه ،كأن أقول بالنسـبة إىل الذين يوجدون يف بفورتسـهايم

( 21)Pforzheimإن مدينتهـم هـي األمجـل وحميطهم هو األروع .كلنا يعلـم علم اليقني أن املوطن

أمـر عصي عـن كل تفكير .اليشء الـذي ال يمكـن لنا أن نقـول بصدده شـي ًئا ما هو :ملاذا تسـكن
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النفـس يف األعماق وملـاذا تربـط النـاس؟ فالوطـن واألصل يعبران عن التنشـئة ،22عـن نوع من

األرضيـة املشتركة ،وعـن رضب مـن التضامن مـن نوع حقيقـي ،ال حاجة للمـرء أن يفصح عنه

على نحـو تضامنـي .ال هيتـم املـرء وال يريد أن يعلم مـاذا جيري ح ًّقا داخـل اللعبة.

يقودنـا التفكير اإلغريقـي ،على الرغم مـن كونه أظهـر وفـرة يف كل مرافق حياتـه العمومية،

وتشـكّل اجلامعـات ،والرصاعـات ،واحلـروب األهليـة ،والنزعـات العدائيـة ،وتعزيـز النظـام

يتنـزل منزلـة املنـزل واملوطن ،ويف
رس هـذا الـذي ّ
الديمقراطـي يف كل مـرة ،نحـو التسـاؤل عـن ّ

هـذا التالحـم الـذي ال يمكـن أن نبـدي ً
قـول فيه :املتشـابه مع املتشـابه واملختلف مـع املختلف،

والبحـث عـن النمـوذج املحتـذى .فما هـو يف واقـع األمـر؟ إهنـا الفكـرة اجلليلـة التـي عرضهـا

أفالطـون ،وتلقفهـا فيما بعـد أرسـطو ،وغـدت موضـوع التفكري هـا هنا.

توجـد هنـا كلمـة ،قـد تلقـي يف نفـس املرء شـي ًئا مـن الـروع ،واإلغريـق أنفسـهم تنكّفوا عن

مسـاءلتها :ونعنـي بذلـك كلمـة ( )Philaitiaالتـي تـرادف "حب الـذات" .23عندمـا يتعلق األمر

بحـب الـذات ،فـإن األمـر يتعلـق بصـون حـب حقيقـي ورشط كل ربـاط ممكـن مـع اآلخريـن
وااللتـزام جهـة الذات.

أيضـا ببعـض احلديـث عـن التضامـن ،مـع أن هـذه الكلمـة مل
ال منـاص مـن أن نخـوض ً

تبين أمرها .مـا هو حـب الـذات ()Philautia
تسـتو حينئـذ ،ومل تكـن يف املتنـاول حتـى يسـهل ّ
على حقيقتـه؟ مل يكـن هلـذه الكلمـة بطبيعـة احلـال حينئـذ ،نفـس ما هـو عليه حـال عبـارة "إيثار
24
نتعـرف عليه من خلال الكوميديا
النفـس" عندنـا ،سـوى صدى سـيئ .وهو أمـر يمكن لنا أن ّ

أو عبر عـدد مـن الشـاهدات األخرى .يظهـر من كثرة رذائـل 25الناس املضحكـة والفظيعة ،أهنم

حصرا ،وليـس يف اآلخـر أو مـن أجل اآلخريـن .لقد جتـرأ أفالطون
كانـوا يفكـرون يف أنفسـهم
ً
وقـال ،حينما نطـق بلغة تسـع نفسـه وتسـعنا والعامل أمجـع :كال ،فحـب الذات احلقيقـي هو يشء

آخـر متا ًمـا .فهـو يعنـي ضمن مـا يعني لـزوم أن يكون املـرء متف ًقا مع ذاتـه دو ًمـا .وال يكون املرء
ً
وزميل يف
متف ًقـا مـع نفسـه حتـى يعتـزم أن يكـون صدي ًقا لآلخـر ،وحم ًّبا لـه ،وصدي ًقـا يف العمـل

املهنـة .يكـون املـرء يف مجيـع األحـوال غير متطابـق مـع نفسـه حينام يشـعر أنـه عائـق وغريب يف

عيشـه املشترك مع اآلخرين.
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األمـر الوحيـد الـذي هـو يف حكـم املؤكـد :أن املوطـن واملسـكن يعبران عـن موضـع احلياة

املشتركة .لكـن هـذا ال يعنـي أنـه لدينـا قناعات مشتركة ،هلذا السـبب بالذات ال نالمـس تواف ًقا

يف امليـول واملصالـح .فاألمـر ال يتعلـق بتاتًـا بما يعنيـه املـرء حينما يقـول ،ملـاذا هـو عزيـز مكين

لديـك؟ هـل ملجـرد أنـه يشـاطرين الكثير مـن األشـياء العزيزة على نفيس؟ هـل ألنه يشـبهني؟
كال ،فاألمـر ال يعنـي أن هنـاك إمجـاع .إن مثـل هـذه النماذج الكبيرة مـن نماذج الصداقـة التـي

عرفهـا اإلغريـق ،أشـبه يف دورهـا بالـدور اهلائـل الـذي كان للطغـاة القتلـة 26يف احليـاة العمومية

27
نعب
تلمـع وأخـرى حتـذر  ،وهو مـا يمكـن أن ّ
ألثينـا ،مـن خلال النصـب التذكاريـة ،وصـور ّ
أيضـا باألملانيـة يف حـق صداقـة الفتيـان ،على أهنا قلـب وروح .أو كما يقـول اإلغريق روح
عنـه ً

واحـدة (.)míá psychḕ

هـل هـذه الصداقـة احلقيقيـة؟ كال ،ليـس كذلك بعـد .إليكم األطروحـة اجلريئة :حيتـاج املرء

الصداقـة بـادئ األمـر مـع نفسـه .وهـذا أمـر ال حميـد عنـه ،حتـى يكـون ارتبـاط املرء مـع اآلخر
ومـن أجلـه ارتبا ًطـا حقيق ًّيا .وملعرفـة إىل أي حـد يقـف هـذا اإللـزام الـذي ذكرناه على بعد منه!

أود أن أمضي هبـذه اخلطـوة اجلليلـة التـي خطاهـا الفكـر اإلغريقـي فيما خيـص حـب الـذات

( )Philautiaقد ًمـا .وهـذا يعنـي ،ضمـن مـا يعنـي ،السـبيل الذي شـقه الفكر لنفسـه بعيـدً ا عن

التفكير يف العـامل بأشـمله ،ولكنـه يف الوقت نفسـه كافح من أجـل حريته اخلاصة وشـكل حياته،

كما فعـل اليونانيـون لنـا مجي ًعا من خلال األحـداث املصريية إبـان احلـروب الفارسـية .فأوروبا

هـي أوروبـا؛ ألن هـذا التضامـن الـذي ُخبر على نحـو حقيقي ضمـن احليـاة اإلغريقية أكسـبها

شـي ًئا متفـر ًدا يف مواجهـة الشرق .يكفـي أن يتذكـر املـرء مشـاهد الـوداع بين األب واالبـن ،كام
تشـهد على ذلـك املتاحف األثريـة يف القـرن الرابـع امليالدي.

نتبين وجهـة هـذه املسـألة إن نحـن واصلنـا التفكير مـن خلال هـذه
نحـن على وشـك أن ّ

وأيضـا عن
األفـكار .لقـد تسـاءلنا عـن املسـكن ( )Oíkosمـا يكـون ،ومـا هـو املسـكن الفعلي ً

مميـزا كامنًـا فيـه ،وهو ما يشـكل
الصداقـة الفعليـة مـا هـي .ال يمكـن للمـرء أن يدعـي أن شـي ًئا ً

مبعـث إعجابنـا بـه ،وهلـذا السـبب بالـذات نتخـذ منـه صدي ًقا .جيـب أن تشـغل الصداقـة ،التي
تنشـأ داخـل جمتمعاتنـا ،سـواء بين الرجـل واملـرأة واألب واالبـن ،ح ّيـز تفكرينـا بصفـة دائمة.
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جيـب علينـا كذلـك أن نعترف بـزواج الصداقـة ،28وبالصداقـة يف الـزواج ،بوصفهـا أحـد ّ
أجل
التجـارب التـي ختـص احليـاة البرشيـة ،وينصهـر االختلاف القائـم فيهـا يف صـورة العالقـة مع
اآلخـر ،واألخـرى ،واآلخريـن 29ليصير على شـاكلة تآلـف ،ويـؤول كذلـك إىل رضب مـن

التفاهـم املتبادل.

كل مـا فعلـه أفالطـون يف احلـوار الـذي مجعـه مـع ألكبيـادس هو إظهـاره يف صـورة إخفاق.

ال يفضي احلديـث مـع ألكبيـادس إىل نجـاح دائـم .يفصـح سـقراط يف هنايـة املطـاف عـن هـذا
التوجـس الـذي يبعـث عىل اخلوف ،وهـو كيف أصبح هـذا الفتى اليافـع مدفو ًعا بحب السـلطة

والطمـوح .لقـد أراد سـقراط ،عىل كل حال ،أن يرشـده إىل السـبيل الذي ال يغيـب عن كل قارئ
يوناين ،وهـو السـبيل الـذي مل يلتمسـه بعـدُ  .مـا هـو هـذا السـبيل؟ هنـاك حكايـة مأثـورة ُتكى

التعرف على أنفسـنا .الكل يعـرف القولة املأثـورة "اعرف
عـن سـقراط مفادهـا :جيـب أن نتعلـم ّ

نفسـك" ،30هـذا القـول املأثـور الـذي نُقـش على معبـد دلفني ،والـذي يثير أنظار النـاس يف كل

مـرة ،ليـس إال" :اعـرف نفسـك" .وهذا يعني اعرف أنك لسـت سـوى برش ،وليس أنـك ُوكّلت
مـن قبـل العنايـة اإلهليـة ،و ُأكرمـت بكاريزمـا دينية خاصـة ،تتكفل بامتيـازات هـذا وذاك يف ّ
حل

مـن كل االلتزامـات البرشية ،و َهتـب النصر والنجـاح ملـن تشـاء .ال يشء من هـذا كله.

بين أن قـول أرسـطو هـذا قـول يفيـد الصداقـة :تتوقـف معرفـة املـرء على اآلخـر ،ومعرفـة
ٌّ

أيضـا بمعنى أننـا خمتلفون
اآلخـر تتوقـف علينـا .ليـس فقـط بمعنـى :مـا هو عليـه [اآلخر] ،بـل ً

وحـق أن نقـول مـع درويـزن (" :31)Droysenأحبـك على نحـو مـا أنـت
عـن بعضنـا البعـض،
ّ
عليـه" .32باختصـار ،إنـه مثـال عىل الصداقـة احلقيقية .أطلق أرسـطو عىل الصداقة اسـم الفضيلة

( .)Aretēولكـن مـا الفضيلـة؟ الفضيلـة ،عىل نحو ما تفضـل فولفغانغ شـا ُدفالدت (Wolfgang

 33)Schadewaldtهـي "فعـل األفضـل" .34ماذا نعني بالفعل األفضـل؟ وهو ما يمكن أن نتصوره
إىل حـدّ مـا على أنـه عبارة عـن فعـل فائق .وهذا يعني الشيء الـذي ال يمكن للمـرء أن يتجاوزه

إىل أبعـد منـه .فلا أحـد يمتلـك شـي ًئا من هـذا القبيـل .وعليه فـإن العمـق احلقيقي هلـذه املعرفة

الذاتيـة تكمـن بالضبـط يف أن املـرء ال يتف ّطـن متا ًمـا بأنـه قـد يكون ممـن يوثرون احلب ألنفسـهم،

ولـو اعتقـد املـرء أنـه صديـق حقيقي آلخرين .لكـن حينام تكـون الوحـدة احلقة للمرء مع نفسـه
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رش ًطـا مسـب ًقا مـن رشوط وجـود الصديـق احلقيقي ،فمـن يكون الصديـق نفسـه إذن؟ وعىل أي
أسـاس يقـوم االنتامء أو االرتبـاط ()Oikeíon؟

صـورا خمتلفـة باختلاف التنوع الـذي يتمظهر مـن خالل صداقـة األطفال،
يتخـذ االرتبـاط
ً

وصداقـة احلـب ،وصداقـة الشـباب يف ريعـان عمرهـم ،35وصداقـة العمـل ،وكل ما يسـتتبع يف

هنايـة املطـاف قيـام اجلامعـة العائليـة بناء-واسـتغناء وكسـ ًبا .هـل هـذه عبـارة عـن أصنـاف من
املفهـوم الـكيل للحـب؟ ربما األمر غير ذلك .لقد فكـر اإلغريق هنـا يف فكرة حاسـمة :إهنا فكرة

وتنـزل منزلة مرموقة لدى أرسـطو،
التامثـل ،36والوحـدة املتامثلـة .انبثـق أول مـرة يف األكاديميـة ّ

واشـتهر بفضـل العقيـدة املسـيحية؛ ألهنـا جتعـل العالقـة بني املخلـوق واخلالـق قابلة للإدراك.
يتيـح التامثـل على الرغـم مـن كل يشء رب ًطـا مـا ال مثيـل لـه مـع يشء لـه مثيل .وهـذا مـا يعنـي

وجـود التامثـل يف كل يشء .يعلمنـا أن صداقـة الصغـار 37ليسـت فقـط هـذا الرهان الـذي حياول

قدرا مـن التعاون
مـن خاللـه كل واحـد أن يثبـت نفسـه أمـام اآلخر ،بـل إهنا تتضمـن -سـل ًفاً -

والتـآزر مـع بعضهـم البعـض ،وهـو األمـر الـذي ال ختلـو منـه أي لعبـة رهان .بقـدر مـا ،يتع ّلق
األمـر بصداقـة ذات بعـد تنافسي ،فإهنـا مـع ذلـك ال تصبح صداقـة حقـة إال حينام يبدأ يتشـكل
التآلـف يف احليـاة قاطبـة ،وهـو مـا مل ُيعهـد بعـد يف صداقـة األطفـال .يطبـع حيـاة املـرء اخلصـام

الرسيـع واملصاحلـة الرسيعـة ،على الرغـم من وجـود أوجه قواسـم مشتركة دو ًما.

لنصـل بعدهـا إىل صداقـة الفتيان ،38والتي يمكن أن ينجم منها يف هنايـة املطاف صداقة احلياة.

ربما ال تـزال صداقـة احليـاة نفسـها تفتقـد -حتـى اآلن -إىل يشء فعلي ،حقيقـي ،هنائـي ،كامل،
أيضـا يف املجاالت األخـرى .سـنديل بمثال بتعلـق بالصحة،
خير .هـذه هـي البنيـة التي نعرفهـا ً
ّ

وهـو املثـال الـذي قاله أرسـطو :هـذا الطعام ليـس صح ًّيـا ،أو لون هـذه البرشة ليـس صح ًّيا ،أو

مبهم
يف هنايـة املطـاف حتـى اإلنسـان نفسـه ال يتمتـع بصحة جيـدة .ما هذا؟ يبـدو األمر نو ًعـا ما ً
أن نجـد لـكل هـذا سـنده املرجعـي يف الصحـة .فـكل ما نعنيـه ،عندما نعنـي أنه "بصحـة جيدة"،
هـو أنـه ال أحـد يسـتطيع أن يقـول ما األسـاس الذي تقـوم عليه الصحـة يف الواقع .ليسـت القيم

املعياريـة سـوى أدوات اصطناعيـة مسـاعدة .تنفلـت الصحـة عـن كل مالحظة ،لكنهـا تبقى كام

هـي مع أشـياء أخرى.
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لقـد سـبق وأن تنبـه اإلغريـق إىل أن مفهـوم الوجود نفسـه ،بوصفه أحـد املفاهيـم امليتافيزيقية

األساسـية ،ال يمكـن للمـرء أن يتصـوره على رضب أعلى ،يوجـد متم ّي ًزا بنفسـه .يمكـن القول

إن الوجـود هـو الشيء الـذي يسـطع على نحـو ناصـع يف حلظة مـا ،مثل مـا يتراءى يف األقايص
البعيـدة ،أو على الـدوام أو على نحـو خالد ،شـبيه بلمحـة حلم.

والصداقـة احلقـة ،بلا ريـب ،هـي تلـك التـي تتيـح لكل واحـد أن يذكـر اآلخـر بطريقة من

الطـرق اخلاصـة ،أن جيـد سـبيله نحـو نمـوذج آيـة يف الكمال ،لعله قد يسـتقي منه قوتـه عىل نحو

باطنـي .دعونـا نـويل شـطر نظرنـا ولـو لربهنـة جهة حاجيـات خاصـة تعنينا .مـاذا يعنـي هذا يف

غامضا ،مـاذا يعني احلاجـة إىل وجود حشـود ُمعقلنـة ،والتي
جمتمـع مثـل جمتمعنـا الـذي أصبـح
ً

أصبحـت اإلحصائيـات الرهيبـة جـز ًءا مـن وجودهـا ،ومـن دوهنـا ال تقـوم لالقتصـاد الكـوين

نتعـرف عىل
قائمـة؟ أليـس ثمـة الكثير مـن األشـياء التـي تـم حجبهـا عنّـا ،لكي يتسـنى لنـا أن ّ
أنفسـنا فيهـا حـق املعرفة؟

يعبر املـرء عـن التضامـن من خلال يشء ما أو الشـعور بالتضامـن .حترضين يف هـذه اللحظة
ّ

األشـياء التـي يلمـع صداهـا يف جتربـة احليـاة التي مـررت هبا ،وأنـا عىل يقين أن كبار السـن بيننا
قـد عـارصوا نفـس األحـداث املامثلة .وأعنـي بذلـك ،كيـف أيقـظ القصـف بالقنابـل شـعور
ً
جمهـول متا ًمـا يف أواسـط العالقـات احليـاة
التضامـن .فجـأة يعـود اجلـار ،هـذا الـذي كان غري ًبـا

تعـم اجلميـع،
املدينيـة ،إىل ُحضـن احليـاة .هـذا هـو صنيـع حالـة الطـوارئ ،خاصـة تلـك التـي ُّ

بحيـث ختلـق إمكانيـات ال يمكـن تصورهـا مـن الشـعور بالتضامـن والعمـل التضامنـي .وعىل
هـذا احلـال مل يعـد األمـر كما توحي لنا كلمـة التضامن .مـاذا نعنـي بالفعل حينام نتحـدث يف هذا

املقـام عـن التضامـن؟ هلـذه العبـارة بطبيعـة احلال صلـة وثيقـة باملفـردة الالتينيـة (،)Solidium

التـي تعبر عما يفيـد االلتـزام بـأداء األجـرة .39وهـذا يعنـي أن األمـر يتعلـق بعـدم دفـع أمـوال
تعبر بالفعـل عن
مزيفـة سـدا ًدا لألجـر .ينبغـي أن تكـون األمـوال صلبـة ،إن أرادت الكلمـة أن ّ

االرتبـاط الراسـخ واملوثوق ،وباخلصـوص عندما ختتلف بنا سـبل احليـاة يف املصالح واألوضاع،
فيلتمـس كل واحـد سـبيله اخلـاص تـاركًا وراء ظهـره رفـاه اآلخريـن .ينتمـي مفهـوم التضامن

إذن إىل عـامل مبهـم مـن حيـث املعنـى .فالتضامـن الـذي يعبر عنـه املـرء طواعيـة أو حتـت طائلة
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إكـراه ،يعنـي يف كل األحـوال التزهـد عـن كل املصالـح اخلاصـة وعما تسـتأثر بـه النفـوس .يف
اجتاهـات فكريـة معينـة ،ينصرف املـرء عـن التضامـن يف بعض األحـوال ألجل أغـراض معينة.

وهـو يعايـن يف كل حين كيـف يتعاقـب األمـران يف جمتمعاتنـا ،تـارة عىل شـكل مز ّية وتـارة عىل

شـكل منقصة .وعندمـا أحتـدث عـن هـذا اإلهبـام ،فلسـت أحتـدث من دون سـبب معلـوم .تثري
الديمقراطيـة التمثيليـة التـي لدينـا يف نفوسـنا اليـوم خمـاوف كبيرة ،بما أن ناخبينـا يفتقـرون إىل

التضامـن .لدينـا مـا يكفـي مـن األسـباب التـي جتعلنا نقـر بأن مثـل هـذا التنظيم السـيايس جيب

أن جيعـل مـن نشر الوعـي بالتضامـن هد ًفـا له ،ويفرضـه كمطلـب فعلي .ولنتأمـل على سـبيل
املثـال حـال االنضبـاط احلـزيب الذي يصعـب احلفاظ عليـه يف بعـض اللحظات السياسـية ،حينام

يكـون للمـرء رأي خيتلـف متا ًمـا عـن آراء غالبيـة املنتمني إىل احلزب نفسـه .هذا هـو بالضبط مبدأ

الديمقراطيـة ،على نحـو مـا أرشت إليـه يف حـدود معينة ،ومع ذلك فـإن إمكانيـة العمل اجلامعي

تبقـى قائمـة .أو حينما يفكـر املـرء يف جـدوى االمتثـال ألنظمـة القوانني ،حينما يعايـن بوضوح
اإلخلال هبـا أمـام ناظريـه ،كما هـو احلـال بالنسـبة إىل حركة املـرور .جل مـا نصبوا إليـه يف هذا
املقـام هـو تأكيـد مـا جيـب أن نوليـه اهتاممنـا املشترك .حيب أن يكـون التضامـن احلقيقـي حمفو ًفا

بالوعـي إذا مـا أراد أن يلتمـس لـه سـبيل الفالح.

لنلتمـس يف السـلطة القضائيـة ً
دائم
مثـال ،فقـد تتعـرض هلجـوم منقطـع النظري ،وربما ليـس ً
ً
مفعـوال إلزام ًّيا يسري على اجلميع .وقـد اتضح
مـن دون وجـه حـق ،40مـع ذلـك فهـي متتلـك

لنـا هـذا األمـر يف إيطاليـا ،على سـبيل املثـال ،يف املـايض القريـب .جيـب أن نكـون على ب ّينـة من

أن التضامـن احلقيقـي متوقـف على األفـراد الذيـن أعربـوا عـن االلتـزام بـه والدفاع عنـه .عزلة

الطبقـة السياسـية ( )classe politicaتبقـى بحـد ذاهتـا معزولـة .لكي تتضح داللـة الكلمة ،جيب

أيضـا والء اجلنـود يف املجـال العسـكري ،حيـث األمـر يتطلب منـا يف حالة احلرب
أن نسـتحرض ً
إبـداء التضامـن مـن أجل احلياة واملـوت .ويف هذا املجال ُألغـي مفهوم األجـرة ( 41)der soldمن

42
أمرا ال غنـى عنها لتعايش الناس .نحن لسـنا
خلال "عملـة" التجنيـد  .تبقـى الصحبة بلا ريب ً

نتـاج تطـور أفضى إىل أن تكـون كل قراراتنـا مبنيـة على اسـتعداد غريزي ،كما هو احلال بالنسـبة
حتلـق بلا كلـل أثناء موسـم التزاوج ألجـل إحضـار الطعـام لصغارها .وبام أننا
إىل الطيـور التـي ّ
ً
أيضـا عرضـة أن نقـع يف االختيـار اخلطأ.
نحـن معشر البشر أكثـر
إعمال للخيـار ،فإننـا نكـون ً
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لقـد كان كل أملي هـو أن ألتمـس لكلمـة التضامـن العون مـن حكمة اللغـة ،وهلذا السـبب وقع
اختيـاري على املفهـوم اليونـاين للصداقـة ( ،)Philiaكرتمجـة "للتضامـن" ،وكنت على اعتقاد أن

ً
طويلا سـل ًفا ،وأن هلا ارتبا ًطـا وثي ًقا باملجتمـع اجلامهريي .مع أهنـا يف احلقيقة
هلـذه العبـارة تارخيًـا

هـي كلمـة جديـدة متا ًمـا ،مل يمـض عليهـا بالـكاد قـرن من الزمـان .وهذا هـو بالضبط مـا يضفي

عليهـا املزيـد مـن االلتبـاس وجيعلها موضع خلاف .يفيد التضامـن يف هذا املقام االلتزام بقسـط
مـن الصداقـة املحدودة ،شـأهنا شـأن مـا ينرصف عىل مـا عداها ،لكـن ذلك معقود على توظيف

كيل إلرادتنا احلسـنة.

وعليـه ،فنحـن مطالبـون أن نكـون على توافـق مـع ذواتنـا بقـدر ما يتعين علينـا أن نظل عىل

توافـق مـع اآلخريـن .فلا وجـود ألي قـوة يف الطبيعـة 43يمكنها أن تتـوىل األمر نيابة عنـا .يعزى
الفضـل يف معرفـة الـذات ومنّـة التعلـم إىل من هم قـدوة لنا.44
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الهوامش
1. -Illustrationen
2. -solidarisch
3. -Vorbildischkeit
4. -aus der Luft gegriffen war
5. -Untrennbarkeit
6. -Gruppierung
7. -Standesamt
8. -Überbieten
9. -Ungleiche
10. -nahe Liegt
11. -Häusliche
12. -Heimatlische
13. -Hauswirtschaft
14. -Ökonomie
15. -Peidotreiben
16. -Echtheit
17. -Machtwillen
18. -Die Lebensfreundschaft
19. -Heim
20. -Heimat

.مدينة أملانية2121
22. - Bildung
23. -Selbsliebe
24. -Eigenliebe
25. -Untugend
26. -Tyrannenmörder
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27. -Mahnbild
28. -Freundschaftsehe
29. -Das Andere des Anderen
30. -Erkenne ich selbst

 -3131يوهـان غوسـتاف برهنـارد درويـزن ( )Johann Gustav Bernhard Droysenمـؤرخ أملاين عاش يف
القرن 19م (.)1884-1808

 -3232وردت العبـارة التـي استشـهد هبـا غادامير ،وهـي العبـارة التـي صاغهـا الكاتـب األملـاين يوهـان
غوسـتاف درويـزن ( ،)Johann Gustav Droysenحرف ًّيـا على النحـو التايل" :جيـب أن تكون كام أنت
عليـه ،ألين هكـذا أحبـك" (.)So mußt du sein, denn so liebe ich dich
 -3333أديب وفيلولوجي أملاين معارص (.)1974-1900

34. -Bestheit
35. -Früher Jugend
36. -Analogie
37. -Die Knabenfreundschaft
38. -Die Jünglingsfreundschaft
39. -Sold
40. -Unrecht

4141راجـع كالم غادامير سـل ًفا عـن مفـردة (" )Solidiumالتـي تعبر عما يفيـد االلتـزام بـأداء األجـرة".
(املحرر)
42. -Soldatentum
43. - Naturkraft
44. - Vorbildern
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اإلسالم ضد الغرب :شكيب أرسالن
والدعوة إلى القومية اإلسالمية
المؤلف :وليام كليفالند
ترجمة :محمد هيثم نشواتي
الناشر :منتدى العالقات العربية والدولية-الدوحة
سنة النشر2017 :
عدد الصفحات368 :
عرض :رياض المسيبلي

تاريخ جيل
"هـذا الكتـاب هـو عـن اجليـل األخير مـن

العـرب العثامنيين الذيـن كبروا واشـتدت

أعوادهـم قبـل عـام  .]...[ 1914تلقـى أبنـاء

هـذا اجليـل تدريباهتـم وأسسـوا حياهتـم املهنيـة
وخططـوا ملسـتقبلهم يف عـامل اإلمرباطوريـة

العثامنيـة املتأخـرة ،وأرغمـوا بعـد عـام 1919

على إعـادة تأسـيس حياهتـم يف عـامل مل يكـن مـن
اختيارهـم"( 1ص .)29

هكـذا اسـتهل وليـام كليفالند كتابـه هذا عن

شـكيب أرسلان .أن يعيـش املـرء يف بـرزخ بين
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عاملين وعرصيـن خمتلفين متا ًمـا ،يودع عاملـه القديم وهو ال يعلـم عن مالمح العامل اجلديد سـوى
الغمـوض واملجهـول .كان هـذا حـال أبنـاء جيـل أرسلان ،وهكـذا كان حظهـم .ولـج العصر

مدج ًجـا باألفكار واألسـلحة
احلديـث ،يف القـرن التاسـع عشر ،على العـامل العريب واإلسلامي ّ

ً
أطالل
وألـوان مـن االحتلال ،ووجدت النخب نفسـها أمـام عاملني :عـامل قديم يتداعـى ليصبح

تسـتهل بالبـكاء عليهـا قصيـدة رثـاء طويلـة ،وعامل جديـد مل يكن مـن صنعها.

أصـدر وليـام كليفالنـد يف مطلـع السـبعينيات كتابـه املهم عن سـاطع احلرصي ،2وبعـد قرابة

مخسـة عشر عا ًمـا أصـدر كتابـه هـذا عـن شـكيب أرسلان .الفكـرة املشتركة يف الكتابين هـي

(القوميـة) ،بشـكلها العـرويب عنـد احلصري وغايتها اإلسلامية عند أرسلان.

وإذا كان االثنـان ،أرسلان واحلصري ،مـن اجليـل العثماين ،غير أن ردة فعلهما جتـاه اهنيـار

اخلالفـة العثامنيـة ،كما أشـار ألبرت حـوراين ،كانتـا عىل طـريف نقيـض .انتهى احلصري ليصبح

متسـك أرسلان بفكـرة "اجلامعـة اإلسلامية" التـي عرفهـا جيـل
من ّظـر القوميـة العربيـة ،بينما ّ
املدرسـة اإلصالحيـة حينها.3

الدفاع عن خالفة حمترضة
وجـد أرسلان نفسـه يف حقبـة تـودع فيهـا اخلالفـة العثامنيـة عاملهـا التـي حكمتـه ،وكان

االضطـراب هـو عنـوان تلـك املرحلـة ،تصاعـدت فيهـا أصـوات املعارضـة للحكـم العثامين يف

عـدة أماكـن ،والعـامل العـريب عىل وجه اخلصـوص ،وغـدت فيها سياسـات الـوالة العثامنيني ،يف

أماكـن كالشـام ً
مثلا ،حمفـزة ملزيد من حـركات الثورة عىل العثامنيين .كان مجال باشـا مثال الوايل

العثماين الـذي قـدم دمـاء العـرب قربانًا للحفـاظ عىل مـا كان يسـميه "الرابطة العثامنيـة" ،والقى

أرسلان حظـه السـيئ يف قربـه مـن هذا الـوايل الدمـوي .أصبحـت عالقة أرسلان بجامل باشـا
حمطـة مل ينسـها أحبابـه لـه ً
فضل عن خصومـه (ص  ،)92-91غير أن هذه العالقة صـورت أزمة

أرسلان وجيلـه أكثـر مـن كوهنـا جمرد مـادة تسرد يف كتـب التاريخ.

هـي أزمـة الدفـاع عـن عامل بـدأت مالحمه تتوارى وأفسـح مكانـه لعامل جديد خمتلـف ،ومأزق

التمسـك بـ"خالفـة" مل تعـد تسـعف املدافعين عنهـا بأسـباب اسـتمرارها .كانـت معضلـة جيل
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أرسلان هـي معضلـة اخلالفـة العثامنية نفسـها ،العمـى التام عن رؤيـة التغريات العاصفـة بالعامل
حينهـا ،واالصطـدام بقـوى أوروبيـة حثـت السير رسي ًعا للسـيطرة عىل العـامل ،قـوى مل تعد فيها
الرايـة الصليبيـة ،كما تتذكرهـا الذاكـرة املسـلمة ،ترفـرف فـوق رؤوس اجليـوش القادمـة مـن

الغـرب ،وأوروبـا مل تعـد أوروبـا احلقـب الصليبيـة ،فقد حرض الديـن يف الغـزو األورويب اجلديد
خمتل ًطـا مـع السياسـات اإلمربياليـة والتوسـع االقتصـادي ،وكانـت ألـوان االحتلال هـي هدية

عصر التنويـر األورويب للعـامل "املتخ ّلـف" خـارج أوروبـا "املتقدّ مة".

هكـذا عصفـت تلـك املرحلـة بمسيرة أرسلان ،ويف هنايـة احلـرب العامليـة األوىل وجد هذا

ً
مرتجلا بين ألـوان املنـايف ،ويف قلبـه هـم الدفاع عـن العامل اإلسلامي ضـد الغزاة
األمير نفسـه

اجلـدد .وبالرغـم أن كليفالنـد عنـون الفصـل الثالث مـن كتابه بـ"تبنّـي القضية العربيـة" ،غري أن

حارضا لدى الرجـل هو احلفاظ عىل الرابطة اإلسلامية،
حمطـات حيـاة أرسلان تؤكد أن مـا كان
ً
وتوحيـد جهـود املسـلمني أمـام القوى الغازيـة .مل تكـن ،إذن" ،القضية العربية" سـوى حماولة من

أرسلان إلنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه مـن هذا العـامل اإلسلامي الذي اسـتوىل على كافـة اهتامماته.

حـول أرسلان "مقر إقامتـه يف جنيـف إىل مركز للحركة اإلسلامية العامليـة" (ص .)38
ولذلـك ّ

متحركة"
"مؤسسة ...
ّ
يف تقديمـه كتـاب كليفالنـد ،يصـف الدكتـور حممـد األمحـري أرسلان بأنـه كان "مؤسسـة

عظيمـة متحركـة" (ص  .)10تتضـح هـذا الصـورة طـوال فصـول الكتـاب ،فكام تقاسـمته أنواع
األماكـن ،اجتهـت جهـوده كذلك إىل ألـوان متعددة من االهتاممـات :األدب والسياسـة والتاريخ
والنضـال ضـد املحتـل .مل يكـن أرسلان حبيـس الصفحـات ،بـل سـار بـه نضالـه مـن العـراق

والشـام واجلزيـرة العربيـة إىل املغـرب اإلسلامي الكبير ،وكانـت عالقاته بملـوك العرب مألى

بالرصاعـات حينًـا وبالوفـاق أحيانًـا أخرى.

كان يف الشمال اإلفريقـي "معلـم جيـل" ،كما عنـون كليفالنـد الفصـل اخلامـس مـن كتابـه،

وارتبـط بـه رمـوز حـركات مناهضة االحتلال أمثال مصـايل احلاج اجلزائـري واحلبيـب بورقيبة
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التونسي وحممـد املكـي النارصي املغـريب .لذا نقـل كليفالند عن لوتورنو قوله" :بسـبب شـكيب

أرسلان احتلـت املغـرب دائـرة الضـوء بوصفها قضيـة املسـلمني" (ص .)193

وصـل عـدد املقـاالت التي كان يكتبها أرسلان ملجلات خمتلفة يف العامل اإلسلامي مئة مقالة

سـنو ًّيا (ص  ،)42وصـدّ ر كت ًبا لعـدد من معارصيه ،مثل مصطفى صـادق الرافعي وغريه ،وكانت

تعليقاتـه على كتـاب حارض العـامل اإلسلامي للوثروب سـتودارد ً
مثـال ناص ًعا عىل سـعة ا ّطالع
األمير على التاريخ اإلسلامي .بعد انتهـاء احلرب العامليـة األوىل ،أخذ الرجل اخلمسـيني حينها

مهـوم أ ّمتـه وامتـدت جهـوده مـن مرشق العـامل اإلسلامي إىل مغربه .خـاض مغامرات سياسـية
ونضاليـة ،وآثـر حيـاة القلـق واملكافحة على أن خيلد إىل الدعـة والطمأنينة .عرفته مكـة وصنعاء،

وقبلهـا دمشـق والقاهـرة ،والصحـراء الليبيـة إىل طنجـة وتطوان .وحسـب تعبير كليفالند ،كان

أرسلان بعـد احلـرب العامليـة األوىل مثـل األفغـاين آخـر أيامه "جيوب العـامل اإلسلامي وأوروبا

فيسـتقطب مريديـن مسـتجدين ،وحيـذر وينبـه بعـض احلـكام العـرب إىل اخلطـر ،وينتـزع تعابري

القلـق مـن املسـؤولني الربيطانيني والفرنسـيني الذيـن يقتفون أثر جتوالـه" (ص .)149

خامتة
ّأرخ كليفالنـد حليـاة أرسلان مـن خلال قضايـاه التي تبنّاهـا ودافع عنهـا حتى آخـر حياته:

اجلامعـة اإلسلامية ،القضيـة العربية ،الصلة بحركات التحرر يف الشمال اإلفريقـي ،وكانت ميزة

الكتـاب هـي رجـوع كاتبـه إىل خمتلـف الوثائـق االسـتخباراتية عـن شـكيب أرسلان وحتركاته،

سـواء كانـت الربيطانيـة أو الفرنسـية أو اإليطاليـة .يتم ّيـز كليفالنـد يف كتاباته عامة باالسـتقصاء

املبهـر ،والتحليـل العميـق ،وكتابـه الشـهري عـن تاريـخ الشرق األوسـط احلديث ما يـزال حتى

مقـر ًرا يف أكثـر من جامعـة أمريكية.4
اليـوم ّ

مل ُ
خيـل هـذا الكتـاب ،اإلسلام ضد الغـرب ،من براعـة كتابات كليفالنـد وحتليالتـه التي بدا

ً
وعـادل .وإذا كان بعـض مـا كتـب عـن أرسلان مـن قبـل كتّـاب
أغلبهـا -يف الكتـاب -متّزنًـا

والدهان ،واف ًيـا عنه يف حياته الرشقيـة ،فإن كتاب كليفالنـد هذا أحاط
عـرب ،أمثـال الرشبـايص
ّ
بحيـاة أرسلان يف املهجـر ،مسـتعينًا بوثائـق وكتابـات عدة عن أرسلان بلغـات خمتلفة.
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كانـت حيـاة شـكيب أرسلان حافلة باألحـداث ،ملتزمـة بام اعتقـده الرجل مـن قضايا دافع
عنهـا وك ّلفتـه الكثير ،مـا جعـل أمير البيان يعيـش أكثر مـن حياة ،ويمـوت كذلك أكثـر من مرة

مـع كل قضيـة مـن قضايـا أ ّمتـه رأى إخفاقهـا .حـارب االسـتعامر بكل صـوره وأشـكاله ،وأراد

للفـرد املسـلم أن يتحـرر مـن أوهـام اهلزيمـة التي تسـللت إليه حتت أقنعة شـتى ،وعشـق العربية
وغـاص يف تاريـخ أ ّمتـه اإلسلامية ليكتـب تاريـخ ما مضى لصناعة مـا هو آت.
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القومية :غموض املفهوم
يـأيت كتـاب عضيد دويشـة القوميـة العربية يف

القـرن العرشيـن :مـن النصر إىل اليـأس ،الـذي
صـدر يف مسـتهل القـرن احلـادي والعرشيـن ،يف

حقبـة كانت فيها القوميـة العربية -كإيديولوجيا-

قـد فقـدت بريقهـا .لذلـك ،كان أمـام دويشـة

تاريـخ كامـل لنشـوء الفكـرة ومن ثـم انتصاراهتا
وانكسـاراهتا ،تاريـخ امتأل برمـوز القومية العربية

وقادهتـا ودوهلـا ،والرصاعـات والتناقضات التي

مل تنقطـع طـوال احلقبـة القومية.
*
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يبـدأ كتـاب دويشـة بنقـاش الفكرة القوميـة عىل وجه العمـوم ،وكذلك مفهـوم األمة الذي ال

يمكـن جتاهلـه عند احلديث عـن القومية ،برصف النظر عن التعاريـف املختلفة لكال املصطلحني.

يؤكـد الكاتـب يف مسـتهل الكتـاب ّ
أن "مـا يم ّيـز أمة عـن مجاعة عرقيـة أو أي جتمع آخـر جيب أن
يكـون رغبـة األمـة املسـتمدة مـن الذات يف حتقيق سـيادة سياسـية ضمن أرض معترف هبا" (ص

 .)12هـذا مدخـل حـرص عليـه املؤلـف لتأكيـد اهلدف السـيايس يف مفهـوم "األمة" عنـده؛ إذ إن
هـذا العنصر السـيايس كام يقـول هو " الركيـزة املؤسسـة لتعريف القوميـة العربية" يف دراسـته هلا

(ص  .)12غير أن هـذا السـبب ليـس وحـده لفهـم القوميـة العربيـة كما يراهـا املؤلـف؛ بـل هو
أيضـا حريـص عىل فصـل فكرة "العروبة" املرتكزة عىل أسـس ثقافيـة (اللغة ،التقاليـد ،األدب...
ً

الـخ) عـن فكـرة "القومية العربيـة" .فإذا كانت األوىل "تسـ ّلم باملرياث الثقايف" فـإن الثانية تصبغها
"هـذه الوحدانيـة الثقافيـة
بمكون إضـايف هو اإلدراك السـيايس" (ص  .)12خيلص املؤلف إذن إىل
ّ

مفتاحـا للقـارئ يف بقية فصـول الكتاب ،ومن
تعريـف حمـدد عنـده لألمـة؛ ليكون هـذا التعريف
ً
ثـم يصبـح تعريـف األمـة لدى الكاتـب " :تضامن برشي ،يؤمن أفـراده بأهنم يشـكلون ًّ
كل ثقاف ًّيا
ّ

محـا ،ويظهـر رغبة قوية يف االنفصال السـيايس والسـيادة" (ص .)16
متال ً

البدايات :تناقضات مل حتلها سوى اإليديولوجيا
كانـت أوضـاع اخلالفـة العثامنيـة يف هنايـة القـرن التاسـع عشر توحـي بسـقوطها يف الربـع

األول مـن القـرن العرشيـن .فالنزعـة القوميـة الطورانيـة التـي بدأت بين بعض مسـؤويل الدولة

العثامنيـة كانـت حتمـل ضمنًـا بـذرات القضاء عىل األسـس التـي قامت عليهـا اخلالفـة العثامنية،
أو ا ّدعتهـا أحيانًـا :رابطـة األمـة اإلسلامية .بـدأت بـوادر التحريـض السـيايس ضـد العثامنيين

على أيـدي أشـخاص أمثـال :مجـال الديـن األفغـاين ،وحممـد عبـده ،والكواكبي ،ورشـيد رضا.
وضوحـا يف اهلدف إىل االسـتقالل السـيايس للعرب عـن الرتك،
كانـت كتابـات الكواكبـي أشـد
ً
بينما مل تكـن هـذه النزعـة قائمـة عىل أسـاس قومـي عند األفغـاين وعبـده ورضا؛ إذ كانـت األمة
اإلسلامية والرابطـة التـي جتمعهـا هـي مرتكـز دعواهتم ،ومـع ذلك يؤكـد دويشـة أن الكواكبي
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"مل يكـن يدعـو إىل سـيادة عربيـة" (ص  .)25يف األخير كان اهلم اجلامع ألولئك الرموز -السـالفة

أسماؤهم -هـو إجيـاد تضامـن متني بني األمتين العربيـة والرتكيـة (ص .)25

لكـن اخلارطـة السـكانية للعامل العريب ال تقترص عىل املسـلمني فحسـب ،فاملسـيحيون العرب،

الذيـن بـرزت جهودهـم يف النهضـة األدبيـة العربية منذ القرن التاسـع عشر ،أرادوا جلهودهم أن

ُ
الظلال الدينيـة الدولـ َة العثامنيـة مـن تتابـع اهنياراهتا؛
تتـوج بدعـوة سياسـية كذلـك .مل تسـعف

فمظاهـر الفسـاد السـيايس واملظامل املتالحقـة عىل الشـعوب املحكومة من العثامنيين ،والدعوات
القوميـة واالسـتقاللية التـي بـدأت تظهـر يف أقاليـم الدولـة العثامنيـة سـارعت يف انتشـار املـد

القومـي خاصـة ،وانفرطـت بذلـك الرابطـة الدينية التي كانـت املرتكز اجلامع ملختلف الشـعوب
اخلاضعـة للحكـم العثماين .وفـوق ذلـك ،كانـت بعـض األقاليـم ،خاصـة يف العـامل العـريب ،قد

اقتطعهـا التنافـس االسـتعامري ،خاصـة بين بريطانيا وفرنسـا يف جهة ضـد اخلالفـة العثامنية التي
بدأت تلفـظ أنفاسـها األخرية.

ساطع احلرصي :تشكّ ل النظرية القومية
كانـت النظريـات القوميـة عنـد املفكريـن األوروبيين يف منتصـف القـرن التاسـع عشر قـد

متحـورت يف اجتاهين رئيسين" :فمن ناحية ،كان الفالسـفة اإلنكليز والفرنسـيون ال يسـتطيعون

تصـور األمـة مـن دون الزمتهـا السياسـية :الدولـة" (ص  .)47غير ّ
أن "املفهـوم اآلخـر لألمـة،
ّ

األملـاين يف اجلوهـر ،خمتلـف متا ًمـا .فحسـب هـذا التفكير مل تكـن األمـم تكوينـات سياسـية بـل
ثقافيـة" (ص .)47

و ّظـف سـاطع احلصري املفهـوم األملـاين يف تنظيره للقوميـة العربيـة؛ إذ كان يـرى أن وضـع

كثيرا وضـع الشـعب األملـاين الـذي تقاسـمته الدويلات املختلفة قبل
الشـعوب العربيـة يشـابه ً
سـنة ( 1871ص  .)57وألن التنظير القومـي ،سـواء عنـد احلصري أو غيره مـن بعـض من ّظري

القوميـة العربيـة ،كان ذا صلـة باملفهـوم األملـاين الـذي يعد الثقافـة جوهر األ ّمـة ،كان الرتكيز عىل
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النظـم التعليميـة االنطالقـة للرتبيـة القوميـة ونشر الوعـي هبـا يف العـامل العـريب .وعليـه ،أصبح

للتاريـخ واللغـة دورمهـا يف تشـكيل الوعـي القومـي العـريب؛ فالرومانسـية التي صبغـت املفهوم
األملـاين لألمـة ،الـذي تأثر به احلرصي وغيره ،كان ميداهنما التاريخ واللغة م ًعـا .هكذا أصبحت

اللغـة "أهـم رابـط روحـي جيمع الفـرد مع بقية اجلنـس البرشي؛ ألهنـا أداة التواصل بين األفراد،
إضافـة إىل كوهنـا وسـيلة التفكير" .أمـا التاريـخ ،فقـد كان احلصري يـرى "أن الشـعور القومي

يعتمـد على الذكريـات التارخييـة أكثـر مـن أي يشء آخـر .فاألفكار واحلقائـق ،املتصلـة بالتاريخ

تقـوم بـدور مهـم يف حيـاة األمـم ،وهلا تأثير كبري يف توجيـه احلـوادث التارخييـة" (ص .)59-58

ثورات وأنظمة يف الطريق القومي
يتابـع دويشـة يف كتابـه رصـد تطورات وحتـوالت القوميـة العربية من خلال دول قامت عىل

أسـاس هـذه الدعـوة ،أو ثـورات مجعـت ووجهت الشـعور القومـي العريب؛ دول مثـل مرص بعد
ثـورة يوليـو  ،1952وقضيـة ثورية مثل الثورة الفلسـطينية وامتداد النضال ضـد الكيان الصهيوين.
متيـزت الفصول السـبعة ،التي اسـتحوذت عىل معظم الكتاب ،بدراسـة رصدية واسـتقصائية

لتجـارب القوميـة العربيـة؛ سـواء كانـت أنظمـة أم حـركات على امتـداد العـامل العـريب .يتناول
دويشـة القوميـة العربيـة وإشـكاليات الوالءات املتعـددة ،البنيـة القبلية والطائفيـة يف املجتمعات
العربيـة ً
مثلا ،يف الفصـل الرابـع .ثم يرصد املد القومـي من الثورة الفلسـطينية إىل الثورة املرصية،

وبعدهـا ظهـور مصر العربيـة وبـروز شـخصية عبـد النـارص التـي دفعـت باالجتاهـات القومية

قد ًمـا أمـام التيـارات الفكرية األخـرى ،والثـورة العراقية ،عـام  ،1958وما تواىل بعدهـا إىل بداية
السـتينيات مـن وصـول القوميـة العربيـة إىل ذروهتـا ،ومـن ثـم االنحـدار الـذي شـهدته الفكرة

عبر أحـداث كانـت فاصلـة يف تاريـخ التيار القومي؛ مثل فشـل الوحـدة بني مرص وسـوريا ،وما
شـهدته العـراق مـن الصراع الشـيوعي-القومي الـذي انتهى بسـقوط نظـام عبد الكريم قاسـم
ووصـول عبـد السلام عارف إىل سـدة احلكم سـنة .1963
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خيتتـم دويشـة رصـده للقوميـة العربيـة يف القـرن العرشيـن بمرحلـة انحدارهـا التـي بـدأت

سـنة 1967؛ إذ شـهد عبـد النـارص ،نجـم الفكـرة ورمزها السـيايس ،هزيمتـه التـي أودت باهلالة
التـي أحاطـت بـه ،والرمزيـة املنقطعـة النظري لـدى اجلامهري العربية .أشـار دويشـة ،يف حديثه عن
بدايـات انحطـاط القوميـة العربيـة ،إشـارة الفتـة وذكيـة؛ إذ ربط اخلفـوت الذي أصـاب الفكرة

القوميـة يف منتصـف السـتينيات بسلسـلة خـروج املحتـل مـن الـدول العربيـة الذي بـدأ يف هناية
اخلمسـينيات :تونـس  ،1956املغـرب  ،1956موريتانيـا  ،1960اجلزائـر ...1962الـخ .أصبـح

االسـتعامر هـو "(اآلخـر) الـذي حتتـاج إليـه القومية العربيـة( ...اآلخـر) املناسـب" (ص .)241

"هناية القومية العربية"
ً
تلخيصا
فصلا حتت عنوان "هناية القوميـة العربية :ترشيح حتليلي" ،كان يف غالبه
عقـد دويشـة
ً

ملـا مضى مـن فصـول الكتـاب أكثـر مما حيملـه عنـوان الفصـل من ن َفـس حتليلي .وهذا يقـود إىل
احلكـم على الكتـاب بأكملـه؛ فالرصد والتتبـع التارخيي لفكـرة القوميـة العربية كانـت ميزة هذه

الدراسـة ،ولكـن غـاب يف الكتـاب التفكيـك الصـارم سـواء للقومية العربيـة كفكـرة أو متثالهتا
التـي عرفتهـا كأنظمـة وحركات .عىل سـبيل املثال ،يشير دويشـة إىل عـدم حرص رعـاة القومية

على إجيـاد مؤسسـات ديمقراطية فاعلة ،وإسـهام االجتاهات االسـتبدادية لدهيـم يف أفول القومية
تلبسـها؛ وهذا
العربيـة (ص  .)252ولكـن هـذه املالحظـة تصدق على أي نظام بـأي إيديولوجيا ّ

الفشـل املتـوايل للدولـة احلديثـة يف العـامل العـريب ،التي غابـت عنها غال ًبـا املالمـح اإليديولوجية

مؤخـرا ،دليـل على أن غياب املؤسسـات الديمقراطيـة يعني غيـاب الدولة احلقيقيـة .كان األوىل
ً

احلديـثً ،
مثلا ،عما حتمله فكـرة القومية العربيـة يف داخلها مـن عوامل اهنيارها ،والذي شـهدته

يف آخـر املطاف.

كما أن بعـض التحليلات متر على املؤلف دون أدنـى حماكمة؛ فاللهجات العامية تشـكل عنده

عقبـة مـن عقبـات الفكـرة القومية ،كام طرحـت يف العامل العـريب ،ومن ثم هدف الوحـدة العربية،
ويذهـب إىل أن اللهجـات هـذه حتـول دون التواصـل بين العـرب (ص  .)74-73ال يمكـن ،يف
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الواقـع ،إنـكار صعوبـة التواصـل بني الشـعوب العربية عنـد احلديـث باللهجة ،ولكن مـا ينبغي

االلتفـات إليـه هنـا هـو مـدى فهـم العـريب اليـوم للعربيـة الفصحـى .فواقـع أن العـريب األمـي،
ً
فضلا عـن املتعلـم ،كان يسـتمع خلطابـات القوميين وزعامئهم بالفصحـى ويتفاعل معهـا ،إ ّبان

احلقبـة القوميـة ،التـي كانـت أسـاس الكتـاب ،ال يسـعف الكاتب يف ما ذهـب إليه.

تبقـى أمهيـة الكتـاب يف اجلهـد االسـتقصائي الذي بذلـه املؤلف يف دراسـته للقوميـة العربية،

وكذلـك يف توقيـت إصـدار الكتـاب الـذي سـمح لصاحـب الدراسـة يف تناوهلـا كحقبـة طويلة

شـهدت بدايـات الفكـرة ومن ثم انتصاراهتا وانكسـاراهتا ،وليـس ثمة عائق أكرب مـن الكتابة عن

ظاهـرة أثنـاء وجودهـا؛ إذ جيـد املـرء نفسـه يف إحـدى اجلهتين :محاس ال يرى سـوى املحاسـن،
وخصومـة ال ترى سـوى الفشـل.
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مراجعة كتاب:

دين الليبرالية
المؤلف :سيسيل البورد
ترجمة :عبيدة عامر
الناشر :الشبكة العربية لألبحاث والنشر ،بيروت
سنة النشر2019 :
عدد الصفحات350 :
محمد اسموني

*

اإلشكالية واملنهج
هـل يمكـن لدولـة ليرباليـة أن تقيـم دينًـا

مع َّينًـا بقوانينهـا ومؤسسـاهتا؟ وملسـؤويل الدولـة
االلتجـاء للعقائـد الدينيـة لتربيـر القوانين؟
وعـرض الرموز الدينيـة لألغلبية يف املجال العام؟

منصـب كهنـة الكنيسـة
وهـل يمكـن أن ينحصر
ُ
يف الذكـور فحسـب؟ وللمشـاريع التجاريـة
الدينيـة أن حتجـب خدماهتا عـن املواطنني املثليني

واملتحولين واملتحرييـن جنسـ ًّيا؟ وهـل جيـب

إعفـاء الرافضين ملبـدأ اخلدمة العسـكرية لدوافع
* كاتب وباحث مغريب
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أخالقيـة ( )conscientious objectorsمـن القوانين العامـة؟ وهل جيب محايـة األقليات الدينية
مـن التمييـز كما هـي احلـال مـع األقليـات العرقيـة؟

تفصـح هـذه األسـئلة عـن الوعـاء اإلشـكايل الـذي راهنـت عليه سيسـيل البـورد  ،ملناقشـة

السـؤال املـؤرق املتصـل بالفصل بين الدين والدولـة يف األنظمـة الليرباليـة .وإذا كان كتاب دين

ً
حتصيلا ملسـار تأملي يف هـذه اإلشـكالية بارشتـه البـورد منـذ مـا يربـو عن
الليرباليـة يف اجلوهـر

العقديـن ،فـإن جـدة أطروحـة الكتاب تعد حصيلـة للمنهج احلجاجي الذي توسـلت بـه للدفاع

عـن الليرباليـة .فقـد جعلت مناقشـة األسـئلة املتقدمـة املرشوطة بالبحـث مبدأ يف قضيـة مركزية
تتصـل بموقـع الديـن يف النظريـة السياسـية الليربالية ،سـيام وأنـه مل ُين ّظر له بشـكل كاف .ومن ثم

كانـت احلاجـة ملحـة يف إمعـان النظـر يف كيفيـة ارتبـاط القوانني واملؤسسـات الليرباليـة باملظاهر
املتنوعـة للحيـاة الدينيـة ،يف أبعادهـا الرمزية واالجتامعيـة واألخالقية ،وذلك وفـق تصور يزاوج
بين تفسير الديـن ،وتفكيكـه ،قصـد إبـراز القيم املتعـددة التي حتققهـا جوانب حمـددة منه.

قضايا الكتاب
تتـوزع قضايـا الكتـاب ،باإلمجـال ،يف إشـكاالت مرتابطـة ،اقتىض املنهـج فصلها على النحو

اآليت:

 .1املساواتية الليربالية ونقد الدين

تقـوم نظريـة املسـاواتية الليرباليـة للدين والدولة عىل مبدأ أسـاس يعتبر أن الدين ال حيتاج إىل

ختصيـص يف الدولـة الليرباليـة ،خاصـة أهنـا تو ّفر ً
جمال مـن العدالـة يمكن ملواطن داخله ممارسـة

تصـور ملـا يـراه حيـاة خيرة .وتلتـزم الدولـة بنـاء عىل هـذه النظريـة بأمريـن اثنني ،أوهلما احرتام
الديـن ومحايتـه ،وثانيهما عـدم التأسـيس ألي ُمعتقد بصفة رسـمية .بيـد أن رجاحة هـذا التصور

أساسـا بالطابـع الفضفاض ملفهوم
تضمـر جوانـب مشوشـة ،تعفي مـن قبولـه يف الكلية .وتتصل ً
"اخلرييـة" ،الـذي جيعـل مـن العسير مقارنتـه بالدين يف املبـدأ .من ثـم رأت البورد احلاجة ماسـة

إىل مراجعـة املسـاواتية الليرباليـة ،وفـق تصور أكثـر تعقيدً ا ملاهيـة الدين ،يتجاوز التناظر البسـيط

واملبهـم ملفهـوم اخلري ،وفـق مقاربة تفكيكية اسـتلزمت خطوتين مرتابطتني:
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حتـدي الديـن النقـدي :يقصد بـه حماججة جممـوع االنتقـادات املوجهـة للتفريقـات الليربالية

للديـن والدولـة ،والتـي سـعت إىل إثبـات قصـور املنظـور الليبرايل يف جوهـره الرامـي إىل إقامة
أساسـا عن سـوء
حـدود مسـتحيلة بين الديـن والدولـة .وبينـت البـورد أن الدين النقدي ناجم ً

فهـم للمذهـب الليبرايل ،تتضـح معامله مـن جهة يف اخللط بين األصل والتربير ،سـيام وأن بعض
خصـوم هـذا املذهـب توسـلوا بالنقـد التارخيـي ،وجعلوا منـه نقدً ا فلسـف ًّيا لليربالية ،بـل نجدهم

قصروا النظـر باألسـاس على اسـتعادة التاريـخ املشـوه لليرباليـة ،واالدعاء أهنا مسـيحية املنشـأ
واملنزع .1

يت
يت الليبرا ّيل :حرصـت سيسـيل البـورد ،قبـل اسـتعراض جـواب مسـاوا ّ
اجلـواب املسـاوا ّ
لليرباليـة على صياغـة تعريـف جديد هلـذه النظريـة ،يعتربها مـن جهة مسـتقلة عن رؤيـة علامنية

شـاملة ،مـن حيـث إهنـا ال تقصي املؤمنين مـن مجهـور أنصارهـا املدافعين عنهـا ،وال حتمـي يف

الوقـت ذاتـه املعتقدات واملامرسـات بشـكل فريد من التعصـب والقمع والتمييـز (ص .)47ور ًّدا
على كل أشـكال النقـد املتقدمـة ،تذكّـر البـورد أن نظريـة املسـاواتية الليربالية ال تنظـر إىل الدين

خصوصـا أن كل املواطنين -بموجب تلك
بوصفـه مسـاحة مـن االهتامم اخلاص بشـكل فريـد،
ً
النظريـة -يسـتحقون احرتا ًمـا متسـاو ًيا بوصفهـم مواطنين ،مهما كان تصورهم املحـدد للخري،

سـواء أكان حيـاة مـن التأمـل الفكـري ،أم العبـادة التقيـة ،أم املتعـة االسـتهالكية .وملـا كان النقد

الربوتسـتانتي يؤاخـذ على املسـاواة الليرباليـة إعالءهـا مـن شـأن املعتقـد ،ومتتيعـه بكثير مـن
احلريـة ،مقابـل التأطير القسري للمامرسـات ،التـي تقـع تلقائ ًّيـا ضمن املصالـح املدنيـة للدولة

(حجـاب املسـلامت ً
تارا ليحظى
مثلا) ،فإن ال بـورد حتاجج بأن الديـن يف املبدأ جيب أن يكـون ُم ً
باالحترام (ص.)60

 .2املساواتية الليربالية ومعضلة اإلعفاءات

تسـتمد هـذه اإلشـكالية راهنيتهـا من حجم اإلعفـاءات املمنوحة عىل أسـاس ديني يف الدول

الليرباليـة ،مـن قبيـل تنظيامت الطعـام ،وقوانني اللباس ،واخلدمـة العسـكرية...وهو ما حي ّفز عىل

االسـتفهام :كيـف نبرر منح إعفـاءات خاصة من القوانين العامة مع احليادية واملسـاواة؟
وتقرتح البورد ثالث اسرتاتيجيات لتجاوز هذه املشكلة (ص :)90-63
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إذابة الدين :تشترط مبدأ توسـيع الدين إىل تصنيف شـامل يسـتوعب األذواق ،وااللتزامات،

واهلويـات ،واالعتقـادات ،واملنظـورات ...حيـث ال يقـاس عليهـا ،بـل يـذاب فيهـا .وبنـاء عىل
الفهـم يشـدد روالنـد دوركين على أنـه بـدل االشـتغال بامهيـة الديـن ُيسـتلزم العنايـة بعالقـة

احلكومـة ومواطنيهـا ...واحلـد مـن األسـباب التـي قـد تقدمهـا احلكومـات ألي قيد على حرية

املواطـن إطال ًقا.2

دمـج الديـن يف املجـال العـام :تقـوم هـذه االستراتيجية على قيـاس الديـن على تصنيفـات

مقارنـة تسـتحق بدورهـا اهتام ًما متسـاو ًيا ،وذلك بغية محايتـه .ويفرتض هذا األمـر متتيع املتدينني

بـ"حريـة متسـاوية وليسـت خاصـة" ،بالقـدر الـذي تعامـل فيـه االلتزامـات الدينيـة كجـزء من
طبقـة أوسـع مـن االلتزامـات واملشـاريع التـي هيتم هبـا النـاس ،سـواء أكانت دينيـة أم ال.3

وتتأسـس عىل رفض الضمير العلامين لإلعفـاءات ،انطال ًقا من فكـرة مؤ ّداها
تضييـق الديـن:
ّ

كثريا من األشـخاص
أننـا نملـك مصلحـة ذات درجـة أعلى باتباع إملاءات ضمرينا ،سـيام وأن ً

غير املتدينين يمكـن أن يعرتفـوا بقـوة الواجبات الضمريية ،يف سـياق ما يسـميه كل من تشـارلز
املؤسسـة للهويـة األخالقية".4
تايلور وجوسـلني ماكلـور "االعتقادات األخالقية ّ

 .3املساواتية الليربالية ومعضلة حيادية الدولة

تتصـل معضلـة حياديـة الدولـة بالفكـرة الليرباليـة القديمـة القائلـة إن عدم اعتراف الدولة

وتعب عن هـذه القناعـة ثالثة مبادئ
بديـن رسـمي جيـب تعميمهـا إىل حياديـة الدولة جتاه اخليرّ .

ً
شـكل مـن احلكومـة،
أسـاس ،تتمثـل أوهلـا يف "االسـتقاللية األخالقيـة" التـي تعـدّ الليرباليـة

تتمتـع فيـه القرارات السياسـية باسـتقالل عـن أي مفهوم حمدد للحيـاة اخلرية أو مـا يعطي القيمة

للحيـاة .غير أن هـذه القناعـة التـي دافـع عنهـا دوركين 5مـا تلبـث أن تبـث عـدم صالحيتهـا.
أمـا التحديـات التـي تواجـه املجتمعات املعـارصة من قبيـل زواج املثليين واإلجهـاض ...يبدو
التعـارض فيهـا جل ًّيـا بين احليادية الليرباليـة واألخالقيات الشـخصية .ويتصل ثاين هـذه املبادئ

أساسـا يف بعـض اإلجـراءات الليربالية يف جمال
بما يعـرف بـ"االنتقـاص املدين" ،والـذي يتمظهر ً

التعليـم والقضـاء ،والتـي جتعـل بعض املواطنني يشـعرون بمواطنـة ناقصة ألسـباب دينية بحتة.
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أساسـا عـن وصايـة الدولة
أمـا ثالـث هـذه املبـادئ ،فيتع ّلـق بـ"االختلاف اجلوهـري" ،الناجم ً
الليرباليـة عىل جمـال العدالـة (ص .)100

 .4تفكيك الدين :يف عدم اعرتاف الدولة به رسم ًّيا

تراهـن البـورد على تقديـم تفسير بديل للمسـاواتية ،يتجاوز نظيره التقليـدي الذي حيرص

على حياديـة الدولـة حيـال الديـن أو اخلير .وكان مـن مقتضيـات هـذه الغايـة تفكيـك مفهـوم
الديـن ،والبحـث يف أبعـاده املرتبطـة بفهـم الطبيعـة العلامنيـة للدولـة ،بالقـدر الـذي جيعـل مـن
العلامنيـة متطل ًبـا معيار ًّيـا أدنـى للرشعيـة الليربالية.

( )1-4الدولـة القابلـة للتربيـر :تتصل جـذور هذا النمـوذج باحلروب الدينيـة بأوروبا النامجة

عـن اإلصلاح الربوتسـتانتي ،حيـث ظهـرت العلامنيـة ًّ
حلا مناسـ ًبا لتأمين الرشعية السياسـية

قسـمها الصراع الدينـي ،وكانـت الليرباليـة مؤسسـة لرشعيـة الدولـة ،كما
يف املجتمعـات التـي ّ

ذهـب إىل ذلـك الفيلسـوف األخالقـي والسـيايس جـون رولـز .6بيـد أن هـذا االختيـار يعترب يف

اجلوهـر نو ًعـا مـن القهـر الدينـي املدعـوم مـن الدولـة ،التـي تعمـد إىل تربيـر القوانين املوجهـة

للعقـل اجلامعـي للعـوام .وهنا تسـقط الدولة العلامنيـة يف أخطاء متـس جوهر املسـاواة الليربالية،
خاصـة حينما تتلبس بسـلوك اإلكـراه الديني.

ينجـم هـذا النمـوذج عـن اخللـط السـامي بين الدولـة والشـوفينية
( )2-4الدولـة الشـاملة:
ُ
يمـس جوانب املواطنة املتسـاوية ،مـن حيث كونـه ينطلق مبد ًأ مـن اعتبار
الوطنيـة ،وهـو بذلـك
ّ

الديـن نو ًعـا مـن اهلوية غير املناسـبة نموذج ًّيا العرتاف الدولة ،سـيام يف سـياقات سياسـية باتت
فيهـا اهلويـات الثقافيـة (ومنها الدين) مسـببة للخالف اجتامع ًّيا ،كام هو احلـال يف اهلند أو إرسائيل

أو مصر املعـارصة .لذلـك عندمـا يتـم التفكير يف البعـد الثقـايف والرمـزي للعلامنية ،فـإن القيمة
املعياريـة املرتبطـة ليسـت فصـل الديـن عـن الدولة ،بل ً
بـدل من ذلـك :شـمولية كل اهلويات.

ً
هاجسـا
إشـكال ليربال ًّيـا تقليد ًّيا ،شـكل
( )3-4الدولـة املحـدودة :يسـتحرض هـذا النمـوذج
ً

أساسـا ملفكـري هـذا املذهـب مـن جـون لـوك إىل دوركين ،ويتمثـل يف مـدى التـزام الليرباليـة
ً
بمثاليـة احلريـة الشـخصية .واألهم االسـتفهام عن مدى سـلطة الدولـة وحدّ ها؟ وتظهـر راهنية
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هـذا اإلشـكال يف الطريقـة التـي ّ
تتدخل هبـا الدولة يف قضايـا متصلة باجلنـس ،والتعليم ،وقوانني

الطعـام ،واللبـاس ...وتعيـد هذه الوضعيـات إىل الواجهـة املقولة الضعيفة للخير الليربايل ،التي
تتناقـض كليـة مـع حريـة األفـراد يف تطويـر قدراهتم األخالقيـة ،بام يف ذلـك القدرة عىل تشـكيل
مفهومهـم اخلـاص للحياة اخليرة وتطويرها ومالحقتهـا (ص .)153

 .5سيادية الدولة وحرية تكوين اجلمعيات أو حرية التنظيم

مـن املحقـق أن سـيادة الدولـة تبقـى رش ًطـا مسـب ًقا للتسـويات القانونيـة حـول العدالـة ،بما

ً
سـؤال راهنًـا؛ ألن
يف ذلـك التنظيمات الدينيـة ،ومـع ذلـك يبقـى حـد االختصـاص القضائـي
اختصـاص الدولـة بالسـيادة املذكـورة ،دون غريها من املؤسسـات ،ال يعفيها مـن احرتام تكوين

اجلمعيـات ،أو حريـة التنظيـم كقيمـة ليرباليـة جوهريـة .وترفـض البـورد ،انطال ًقـا مـن هـذه
القناعـة ،أي نظريـة اختزاليـة لتكويـن اجلمعيـات ،وحتـدد يف املقابـل مصلحتني أسـاس ينبغي أن

يعتربمهـا تكويـن اجلمعيـات يف الـدول الليرباليـة ،ومهـا :مصلحة التامسـك ،ومصلحـة األهلية.

 .6تفكيك الدين يف حرية الدين :اإلعفاءات الفردية والعدالة الليربالية
يفـرض اسـتيعاب ومتثـل قضيـة اإلعفـاءات عـدم تفسير الديـن كواجب ضمريي ،بـل متثله

ً
شـكل مـن االلتـزام الثقـايف احلامـي للنزاهـة ،وا ُملعطـي ملعنـى متـت مقاومتـه يف الغالـب األعـم
مـن قبـل املنظريـن السياسـيني .وحجـة ذلـك أن التزامات اهلويـة احلاميـة للنزاهة ّ
بـروزا من
أقل
ً

التزامـات الواجـب ،سـيام وأن انتهـاك النزاهـة الناتـج مـن تقييـد على الثقافة أضعف مـن نظريه

الناجـم عـن إكـراه األفـراد على عـدم الترصف وفـق فكرهتم عـن الواجبـات الدينية .وملـا كانت
عدالـة الدولـة يف التحصيـل ال تعنـي أهنـا ملزمـة بضامن نجـاح مشـاريع احلياة ،فـإن وجودها يف
الواقـع مقصـور على تقديـم إطـار عمـل عـادل يتوافق على خطـط احليـاة املختلفـة واملتضاربة.

مـن هنـا تظهر احلاجة املاسـة إلعمال مبدأين إلقـرار عدالة اإلعفـاءات .يتمثـل األول يف ما نعتته
البـورد بـ"العـبء غير املتناسـب" ،والـذي يمنـح لـكل األفـراد إمكانيـة احلصـول على فرصـة

عادلـة ال تثقـل التزاماهتـم احلاميـة للنزاهـة بشـكل غير متناسـب .يف حين يسـتمد املبـدأ الثـاين
ختتـص بتكييفات
املتمثـل يف "انحيـاز األكثريـة" أمهيتـه مـن اعتبـار القاعـدة السياسـية-القانونية
ّ
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كثيرا مـن اإلعفـاءات املخصوصة باألقليـة يمكن
لألغلبيـة الدينيـة املصممـة هبـا .ومـن ثم فإن
ً
رر حتـت مبـدأ العـبء غري املتناسـب ،أو انحيـاز األكثريـة ،أوكليهما ( ص .)315
أن تب ّ
خامتة

لعـل مـن حسـنات تفكيك الدين ،الـذي بارشته البورد يف القسـم األعظم من هذه الدراسـة،

هـو أنـه أسـعف بإعادة بنـاء النظرية الليرباليـة ،والتخلص من املفاهيـم الضبابية املتصلـة بحيادية
الدولـة جتـاه اخلير ،وبـدا أن رجاحـة هـذا التحليـل ،الـذي بارشتـه ال بورد على مـدار كتاهبا ،ال

ينبغـي أن يسـقط مـن االعتبـار جوانب أخـرى متصلة باألسـس املادية التـي تقوم عليهـا النظرية
الليرباليـة؛ ذلـك أنـه إذا كان الفصـل بين الديـن والدولـة يف جوهره عقـدي املنزع ،فإنـه ينطوي

يف جوانـب أخـرى على أبعـاد مادية تعـد من األسـئلة املهمـة يف كل مقاربة ملوضـوع الليربالية.7
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شروط النشر في المجلة
()2021
ترحب املجلة بمشاركة الباحثين والكتاب املتخصصين واألكاديميين ،وتقبل للنشر
الدراسات واملقاالت والترجمات والتقارير واملراجعات وفق الشروط اآلتية:
تنشر املجلة البحوث العلمية واملقاالت الفكرية التي تلتزم باملنطلقات املتمثلة فيالعمق والجدة في التناول ،واحترام املنهجية العلمية واملوضوعية ،والتزام قواعد
البحث العلمي والنزاهة واملصداقية.
يشترط في البحث أن ال يزيد حجمه على  6000كلمة مع اإلحاالت والهوامش.ً
ً
إذا كان نوع املساهمة مراجعة أو عرضا لتقرير أو تقريرا عن ندوة علمية ،فإنحجم املساهمة ال يمكن أن يتجاوز  1500كلمة ،ويشترط في املراجعات أال
تم�ضي سنتان عن صدور الكتاب ،وفي الندوات والتقارير أال تتجاوز ستة أشهر.
ُ
أال يكون قد نشر أو قدم للنشر في أي مكان آخر أو سبقت ترجمته إلى لغةأخرى.
يتوصل الباحث مباشرة بعد املصادقة النهائية على مقاله برسالة من املجلة عبربريده اإللكتروني تخبره فيها بقرار النشر وتوقيته ،وال تتحمل املجلة تبرير سبب
رفض بعض املساهمات التي لم تنل تزكية بالنشر من هيئة التحكيم.
يخضع ترتيب املقاالت إلى تقدير هيئة التحرير وال يدخل فيها أي اعتبار ألهميةاملقالة.
ُ
تعرض البحوث والدراسات املقدمة للمجلة لهيئة التحكيم للنظر فيها ،وقديطلب من الباحث املقدم بعض املراجعات والتعديالت بناء على التوجيهات
العلمية لهيئة التحكيم.
ال تلتزم املجلة بإعادة إرسال البحوث التي استقبلتها سواء نشرت أم لم تنشر.يطلب من الباحث أن يقدم سيرة ذاتية علمية توضح مؤهالته العلمية وصفتهً
املهنية وأهم إصداراته السابقة ،وملخصا عن بحثه في حدود  100كلمة.
يتسلم الباحث مكافأة مالية عن مساهمته بحسب نوعها.بمجرد نشر البحث في املجلة يصير من حق املجلة إعادة نشر البحث أو ترجمتهً
منفصال أو ضمن مجموعة من البحوث من غير حاجة إلى أخذ إذن من صاحبه.
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