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ريجيس دوبريه ينصح يف كتابه األخري ابنه بأال يتبع مساره

«بيان اإلخفاق»... نصائح ذهبية ملراهق معاصر
دمية الشكر*

 املفكر الفرنسي الالمع 
ّ

ال يكف
ريجيس دوبريه عن اإلنتاج الفكري 
الــطــارح لألسئلة واملثير للنقاش 
واللصيق بعالم اليوم وتحوالته 
املتسارعة. تبدو أفكاره كأنها ذات 
معني ال ينضب، فهو غزير اإلنتاج، 
يــصــدر كــتــابــني عــلــى األقـــل فــي كل 
عام. وعند كل إصدار، يصير نجم 
أغلفة املجالت وصفحات الجرائد 
وضيف األثيرين املسموع واملرئي 
بال منازع في فرنسا التي ما زالت 
تفرد حيزًا ولو متناِقصًا للثقافة 
الــرصــيــنــة واملـــفـــيـــدة. وضــمــن هــذا 
املنظور فإن دوبريه يمثل «املثقف» 
بامتياز بتعبير إدوارد سعيد من 
حيث دوره في االشتباك املستمر 
مــــع واقــــــع مــجــتــمــعــه عـــبـــر أفـــكـــاره 
الحيوية وطــروحــاتــه التي تصب 

في املصلحة العامة.
ولـــــكـــــتـــــابـــــه األخـــــــيـــــــر «بـــــيـــــان 
اإلخــــفــــاق» (مـــنـــشـــورات غــالــيــمــار) 
مكانة شخصية إن جاز التعبير، 
فـــهـــو مـــكـــتـــوب عـــلـــى شـــكـــل رســـالـــة 
ومـــوّجـــه البــنــه املـــراهـــق أنــطــونــان 
البالغ من العمر ستة عشر عامًا، 
عــنــد لحظة مفصلية فــي حياته، 
حــيــث يـــكـــون الـــخـــيـــار أو الــتــوجــه 
الدراسي مهمًا في بلورة مستقبل 
املـــــــــرء وعــــمــــلــــه، فــــمــــا الـــنـــصـــيـــحـــة 
لــالخــتــيــار: بـــني الــفــلــســفــة واألدب 
الــرفــيــعــة، أو  الـــرمـــزيـــة  بقيمتهما 
عـــالـــم املـــــال واألعــــمــــال بــبــريــقــهــمــا 
النقدي، أو التكنولوجيا بسحرها 
وقوتها وإقناعها العلمي الواقعي، 
أو عالم السياسة النفعي املتقلب؟ 
وكيف يمكن ملن في عقده السابع 
وصاحب تجربة متنوعة وطويلة 
وغنية نصح وإقناع مراهق يعيش 
الــيــوم الرقمي؟ «عــمــرك ستة  عالم 
عـــشـــر عــــامــــًا، وأنــــــا فــــي الـــســـادســـة 
والسبعني. هاوية. أن يكون املرء 
الــالزم فهذا ال يعطي أبًا  أكبر من 
السلطة املطلوبة كــي يجعل ابنًا 

أنـــت تــســألــنــي عّما  يسمع كــالمــه. 
تفعل بحياتك، وأنــا أســأل نفسي 
عـــّمـــا فــعــلــتــه أنـــــا بـــحـــيـــاتـــي. تــريــد 
الــخــروج مــن الــطــفــولــة، وأنـــا أحلم 
بالرجوع إليها. فكيف أوّجهك في 

غابات الغد؟».
فـــي  مــــــــوجــــــــود ال  الـــــــــجـــــــــواب 
مــضــمــون الــكــتــاب فــحــســب طبعًا، 
ف بروح 

ّ
بل أيضًا في أسلوبه املغل

الــفــكــاهــة والــــظــــرف، والــبــعــيــد من 
األوهــــام، إذ ال يــتــردد دوبــريــه في 
 إنــه مثل «جد 

ً
أن يقول البنه مثال

بمثابة أب»، وأنــه لو أراد النجاح 
في حياته فعليه أال يتبع خصوصًا 
مسار أبيه «املتشيطن املشاكس، 
والكاتب الركيك الغث، والصحافي 
الرديء». فدوبريه ال يتردد في أخذ 
خيبات أمله و«إخفاقاته» بخفة، 
بــالــطــبــع عن  يــتــخــلــى  مـــن دون أن 
أســلــوبــه «اإلشـــــاري» فــي الكتابة، 
حيث تحيل الصفات املشتقة من 
أســـمـــاء عــلــم وأحـــــداث مــعــيــنــة إلــى 

أفكار معقدة وقوية وواقعية.
اســـــتـــــعـــــار دوبـــــــريـــــــه لـــكـــتـــابـــه 
عـــــنـــــوانـــــًا يـــســـتـــبـــطـــن عـــــالـــــم املــــــال 
م على 

ّ
واألعــمــال، مــن دون أن يعت

مــضــمــونــه الـــفـــكـــري والــشــخــصــي. 
«بــيــان اإلخـــفـــاق» يــعــنــي باللغة  فـــ
التجارية محصلة عمل تــاجــر أو 
شركة على شفير إشهار اإلفالس، 
وبــالــلــغــة االســتــعــاريــة الــتــي يبرع 
فــإنــه يعني تقريرًا  فيها دوبــريــه، 
شخصيًا عــن «إخـــفـــاق» التجربة 
الـــنـــاجـــم ال مــــن صـــــــواب خــــيــــارات 
املـــثـــقـــف بــــقــــدر مــــا هــــو نــــاجــــم مــن 
أثــــر الـــتـــحـــوالت الــكــبــرى فـــي عــالــم 
الرأسمالية املعوملة في حياة الفرد، 
الــصــورة والشبكة واألرقـــام  حيث 
والــتــســويــق اإلعـــالمـــي تــحــل محل 

الكلمة واألفكار.
الــــكــــتــــاب شـــخـــصـــي بــــقــــدر مــا 
هــو ســيــاســي، فــيــه يــعــيــد دوبــريــه 
تــــتــــبــــع أثــــــــر طــــريــــقــــه الـــســـيـــاســـي 
لــفــظ  ووراء  واآليــــــديــــــولــــــوجــــــي. 
«اإلخفاق» الظاهر، ثمة عمل رائع 

لنقل خالصة التجربة، إذ هو يكتب 
لــكــن بحساسية  مـــن دون عــاطــفــة 
عــالــيــة، كــاشــفــًا أوهـــامـــه الضائعة 
وأوهـــــام جــيــل بــأكــمــلــه فـــي الــوقــت 
نفسه، مــركــزًا على فــكــرة رئيسية 
تقول بأنه شاهد على نهاية حقبة، 
قلب 

ُ
عند تلك البرهة تمامًا حيث ت

الصفحة. فالبنية التحتية نفسها 
تغيرت، إذ إن االتصال الجماهيري 
والتأثير في املجتمع عبره، لم يعد 
يــمــّر مــن طــريــق الــكــتــب وتــقــريــرات 
الخبراء، ولم يعد ثمة منظور وال 

ت الصورة السريعة 
ّ
ذاكرة، فقد حل

 شيء 
ّ

تلو الصورة األسرع مكان كل
تــقــريــبــًا، وصــــار الــظــهــور املستمر 

غاية في حّد ذاته.
دوبـــريـــه الـــــذي عــمــل كــمــا هو 
معروف مستشارًا سياسيًا (١٩٨١ 
إّبـــان  - ١٩٨٥) فــي قــصــر اإللــيــزيــه 
حـــكـــم فـــرنـــســـوا مــــيــــتــــران، يــنــصــح 
ابـــنـــه بـــاالبـــتـــعـــاد عــــن الـــســـيـــاســـة، 
لــه األمــر بخالصة ال تخلو  مبينًا 
مــــن االســــتــــهــــزاء الــــذاتــــي لـــكـــن مــن 
الـــذات: «على  أيــة شفقة على  دون 

لـــو أردت االنـــخـــراط في  أي حــــال، 
مجال العلوم السياسية من أجل 
أن تركب سيارة (ليموزين) تابعة 
للحكومة ذات نوافذ بزجاج غامق، 
ر على نفسك إذن االمتحانات، 

ّ
وف

واألطــروحــات واالســتــدالل الدقيق 
الــتــفــكــيــر  لـــــك أن  املــــتــــنــــوع. أكــــــــرر 
املــنــطــقــي ال عـــالقـــة لـــه بـــاألمـــر في 
مجال نشاط غير عقالني تمامًا».

ويــفــّصــل األمـــــر مـــن تــجــربــتــه، 
حيث يسرد مصير كتب سياسية 
لــه منها «نــقــد األســلــحــة» (١٩٧٤)، 

وفـــيـــه نــقــد ذاتـــــي مــفــصــل ومــوثــق 
لنظرية بــؤرة الثوريني املتمردين 
الطليعيني التي عرضها في كتاب 
«ثورة في الثورة» (١٩٦٧)، وكتاب 
«الــــســــلــــطــــة واألحـــــــــــــالم» (١٩٨٣)، 
و«إمــــبــــراطــــوريــــات ضــــد أوروبـــــــا» 
(١٩٨٥)، حيث األول ينتقد الواقعية 
ـــس» 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة، والــــثــــانــــي «يـــنـــف

الــتــهــديــد الــســوفــيــاتــي الــشــمــولــي 
املبالغ في تقديره، آنذاك. ويالحظ 
أن أيــــًا مـــن تــلــك الــكــتــب لـــم يحمل 
ولـــــو تـــأثـــيـــرًا بــســيــطــًا لـــــدى الــفــئــة 
ـــق بـــظـــرف أن 

ّ
املـــوجـــهـــة لـــهـــا. ويـــعـــل

تلك الكتب لم تضف وال نغمة في 
أغنية الشيوعيني «الــغــد لنا أيها 
الــــرفــــاق». الــشــيــوعــيــون أنــفــســهــم، 
الفرنسيون منهم تــحــديــدًا، كانوا 
أيضًا موضوع كتاب/ رسالة عام 
١٩٧٨، نّبه فيها دوبريه إلى انسداد 
أفق الحزب. بظرف بالغ ومن دون 
مـــرارة يسرد ريجيس مصير تلك 
الكتب - الواقعية واملستشرفة حقًا 
- من اإلهمال حيث «النسخ الباقية 
مــنــهــا تــراكــمــت فـــي الــقــبــو، وحــتــى 

بائعو الكتب املستعملة يترددون 
بــالــوزن. املضحك في  فــي شرائها 
لــن أحصل على عائد  األمـــر، أنني 
مــن هــذه الكتب غير املباعة وغير 
 لــلــبــيــع. بــيــد أنــنــي 

ً
الــقــابــلــة أصـــــال

بعد قراءتها مّرة أخرى، أستطيع 
أن أرى راهنيتها، إذ لطاملا أكدت 

صَحتها األحداث».
وربـــمـــا كـــانـــت راهـــنـــيـــة كــتــابــة 
دوبــــريــــه (وقـــتـــهـــا فـــي نــهــايــة عقد 
الـــثـــمـــانـــيـــات مــــن الـــعـــقـــد املـــاضـــي) 
عــــن الـــهـــجـــمـــات غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة/ 
العمليات االنتحارية حيال قوى 
عظمى وضمن سياقها وما تفرضه 
من سيطرة كلية، من أقوى الدالئل 
عــــلــــى ضــــعــــف اهــــتــــمــــام أصــــحــــاب 
الــقــرار السياسي بكتابات املفكر: 
«لـــقـــد تـــحـــّدثـــت عـــن احـــتـــمـــال قــوي 
الــنــووي من  الـــردع  لاللتفاف على 
خالل (هجمات غير تقليدية) تحت 
سيطرة غير مــبــاشــرة مــن أي قوة 
عــظــمــى، وبــالــتــالــي فــمــن الــصــعــب 
التحايل عليها عبر الدبلوماسية، 
لـــيـــس مــنــطــقــنــا،  إذ إن مــنــطــقــهــا 
والسبب أنه بمجرد أن يصير املوت 
أمرًا مرغوبًا وتعويضيًا، فليس من 
أضـــرار غير مقبولة. كــان على بن 
الدن أن يدلي بهذا التأمل، لكن ال، 
الــقــول، بعد هــذه التنبؤات،  ـــق 

ّ
أدق

فـــــإن مـــجـــال تـــأثـــيـــري لــــم يــتــجــاوز 
جدران مكتبي».

فـــي  الــــــــظــــــــرف  يــــنــــقــــصــــه  وال 
االستنتاج إذ ينصح ابنه خصوصًا 
بــتــجــنــب أن تـــوكـــل إلـــيـــه الــســلــطــة 
كــتــابــة تــقــريــر، «ألن ثــمــة احــتــمــاًال 
يــــكــــون كــحــشــرجــة  بــــــأن   (٩/ ١٠)
املــوت املخصصة لتهدئة عطشنا 
لـــلـــشـــعـــور بــــاألهــــمــــيــــة». ويــلــخــص 
 بالقول: «أن ترغب في 

ً
 مماثال

ً
عمال

تمرير األفكار ضمن مهنة يتنازل 
 
ً
 أم آجال

ً
فيها منطق األفكار عاجال

لصالح منطق القوى، يبدو لي أمرًا 
مازوشيًا».

ومـــــقـــــابـــــل تــــلــــك الـــنـــصـــيـــحـــة/ 
الــــوصــــيــــة بــــاالبــــتــــعــــاد بــــقــــوة عــن 

الــــســــيــــاســــة، يـــمـــيـــل دوبــــــريــــــه إلـــى 
تفضيل خــيــارات أخـــرى، قــد تبدو 
متناقضة مــع معرفتنا بمسيرته 
الــفــكــريــة، إذ يــطــرب الخــتــيــار ابنه 
للعلوم الدقيقة، والبحث العلمي 
في التكنولوجيا، ألن الجهد الفكري 
املستثمر فيهما أكثر جدوى برأيه، 
من حيث املنفعة العامة. ويفصح 
«بــســاطــة الــعــلــمــاء»  عــن إعــجــابــه بـــ
وافتتانه بطبعهم الخاص في أال 

يبحثوا عن إثارة اإلعجاب.
وفي كالم آخر، ينتصر دوبريه 
للتقّدم العلمي مقابل عالم السياسة 
القائم على املصالح والقّوة. وليس 
في األمر مفاجأة حقًا، إذ إن الفكرة 
القوية التي كانت سائدة في فترة 
شبابه وصقلته كما صقلت غيره 
مــــن املـــفـــكـــريـــن والـــفـــالســـفـــة، قــالــت 
بــبــســاطــة إن الـــتـــقـــدم الــعــلــمــي هو 
األساس والسبيل لتقّدم املجتمع، 
لــكــن دوبـــريـــه اعـــتـــرف الحـــقـــًا بــأنــه 
تــم تضخيمه عــلــى حــســاب الــديــن 
الــــعــــائــــد بـــــقـــــوة فــــــي املـــجـــتـــمـــعـــات 
(العربية والغربية) كما الحظ في 
ت 

َّ
أكثر مــن كتاب لــه. مــع ذلــك، أطل

تلك الفكرة «الصحيحة» من ثنيات 
طــريــق الــوصــيــة الــجــمــيــلــة: التقدم 

العلمي مقابل دهاليز السياسة.
صحيح أن األدب هو الخاسر 
األكبر في جعبة النصائح تلك، لكن 
الــعــزاء فــي أســلــوب دوبــريــه الذكي 
املــــلــــيء بــــــاإلحــــــاالت واإلشـــــــــــارات، 
التي تبطن ثقافة واسعة وإدراكــًا 
حقيقيًا للحظة «نهاية عصر» التي 

نعيشها اليوم.
إن كتابًا/ وصية كهذا، يصبح 
نوعًا من املتعة الخالصة، وللقارئ 
أن يغبط أنطونان على ما يقول له 
أبوه دوبريه: «أتمنى لك أن تؤمن 
ــــراكــــم املـــعـــارف 

ُ
ت بـــشـــيء مـــــا، وأال 

فــحــســب... وحـــافـــظ عــلــى حصتك 
من النار. إنها الوقود الذي نحتاج 
إليه للخروج عن العادي املألوف، 

بكل ال مسؤولية».
* كاتبة سوريا

ريجيس دوبريه

روائيون وشعراء من أنحاء العالم 
في معرض «الشارقة الدولي للكتاب»

الشارقة: «الشرق األوسط»

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب 
في دورته الـ٣٧، التي تنطلق في ٣١ أكتوبر (تشرين 
األول) وتستمر لغاية ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨ في مركز «إكسبو» الشارقة، مجموعة من 
الــعــاملــيــني، ومنهم األميركي  ــاب والــروائــيــني 

ّ
الــكــت

آي جـــي فـــني مـــؤلـــف كــتــابــي «وســـيـــط الـــحـــريـــة»، 
و«سكاي جاك»، وكاتي فورد من اململكة املتحدة، 
واملــؤلــفــة الــبــريــطــانــيــة مـــن أصــــول مــصــريــة هــانــا 
فيلدينج، والبريطانية صــوفــي هــانــا، الشهيرة 
عاليًا بــروايــاتــهــا البوليسية، ومــؤلــفــة القصص 
الــفــكــاهــيــة وكــاتــبــة الــســيــنــاريــو لـــوريـــن بــيــوكــس 
مــن جنوب أفريقيا؛ واملــؤلــف وكــاتــب السيناريو 
واملخرج األميركي ترافيس هانتر، باإلضافة إلى 
أخيل شارما، الروائي الحائز جائزة دبلن الدولية 

األدبية.
ومن الشعراء، سيستضيف املعرض الشاعرة 
الكندية من أصول لبنانية نجوى ذبيان، وامتثال 

محمود من السودان. كذلك ستشارك في فعاليات 
املــعــرض، الــروائــيــة واإلعــالمــيــة ومــقــدمــة البرامج 
البريطانية جني وينهام، التي تمتلك في رصيدها 
ثـــالثـــة كـــتـــب إلـــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة مــــن املـــقـــاالت 

املنشورة في عدد من الصحف واملجالت.
وبــاإلضــافــة إلـــى هـــؤالء الــكــتــاب، يستضيف 
الـــعـــرض فـــي دورتــــــه لـــهـــذا الــــعــــام، عـــالـــم األحـــيـــاء 
البريطاني الحائز عددًا من الجوائز الدولية، بن 
جارود، الذي يقدم برنامجًا علميًا في هيئة اإلذاعة 
البريطانية (بــي بــي ســي) وُيــعــرف بنشاطه في 
مجال تعزيز فوائد القراءة لدى العلماء الشباب، 
أمــــا مـــن الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فــيــشــارك 
املحامي جيمس دبليو باركنسون، وهو متحدث 

وناشط ومناصر لقضية محو األمية.
وتــحــفــل الــــــدورة الــــــ٣٧ مـــن مــعــرض الــشــارقــة 
الــــدولــــي لــلــكــتــاب بـــبـــرنـــامـــج ثـــقـــافـــي يـــضـــم عــــددًا 
كبيرًا من الندوات الفكرية واألدبــيــة، والجلسات 
 
ً
الحوارية والنقاشية، واألمسيات الشعرية، فضال

عن حفالت تواقيع الكتب.

آي جي فني صوفي هانا

«الفكر والنهوض} العربي: تناقض الشكل واملضمون أفشل املشاريع النخبوية
لندن: «الشرق األوسط»

فــي كــتــابــه الــجــديــد الـــصـــادر في 
بــــيــــروت مـــــؤخـــــرًا، يــــحــــاول الـــبـــاحـــث 
األكــاديــمــي لــؤي صافي إثـــارة أسئلة 
تطرحها جهود اإلصالح العربية بعد 
الثقافية  قرنني عليها، حول األســس 
واالجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة ملــشــروعــهــا 
الـــنـــهـــضـــوي والـــتـــجـــديـــدي، والـــطـــرق 
املجتمعات  اتبعتها  الــتــي  املختلفة 
العربية، وقادت إلى نتائج تتناقض 
مع األهداف التي سعت إليها، في ظل 
واقع عربي يزداد تأزمًا وتفككًا، تحول 
مـــؤخـــرًا إلــــى أزمـــــة وجــــوديــــة تتعلق 

بهوية شعوب املنطقة ومصيرها.
فــاملــشــروع الــقــومــي، الـــذي قادته 
النخب العروبية في الشام والعراق 
إلــى مزيد من  ومصر وليبيا، انتهى 
الــتــمــزق والــتــنــاحــر بـــني قـــيـــادات تلك 
الدول بدًال من الوحدة والتعاون. كما 
جرب العرب مشروع املجتمع التقدمي، 

بشكليه االشتراكي والليبرالي، الذي 
عمل على اقــتــبــاس األنــظــمــة اإلداريـــة 
والتعليمية والصناعية من النموذج 
الغربي، ولكن املشروع انتهى بمزيد 
من التفاوت الطبقي وتقييد الحريات 
ضــمــن دولـــة أمــنــيــة بــامــتــيــاز. وجــرب 
العرب طريق الدولة الدينية، وانتهى 
املــــشــــروع كـــذلـــك إلــــى تــنــاقــضــات بني 
املظاهر الدينية واملمارسات البعيدة 

عن قيم اإلسالم ومبادئه.
ويـــرى املــؤلــف أن هــذه املشاريع 
حققت تطورًا بنيويًا في املجتمعات 
الـــتـــي احــتــضــنــتــهــا، «ولـــكـــنـــه تــطــور 
قـــام عــلــى تــغــيــيــر فـــي أشـــكـــال الــحــيــاة 
وأدواتها، دون تحقيق تغيير عميق 
فــي الــوعــي والــســلــوك والــثــقــافــة. ومن 
األمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلــــــك، أن املــجــتــمــعــات 
العربية جميعًا نجحت في اقتباس 
املــؤســســة التعليمية الحديثة، التي 
تــنــقــل آخــــر الـــتـــطـــورات املــعــرفــيــة في 
العلوم والــريــاضــيــات والفيزياء إلى 

الــعــدد الكبير من  الــطــالب، وينتشر 
املـــدارس والجامعات فــي مــدن وقــرى 
الــدول العربية، لكن اإلنسان العربي 
مـــا زال عـــاجـــزًا عـــن تــطــويــر املـــعـــارف 

بنفسه واملساهمة في النمو املعرفي 
والصناعي واإلنساني».

وبـــاملـــثـــل، نـــجـــد أن الـــعـــديـــد مــن 
الدول العربية تتبنى أحدث الدساتير 
والـــــــقـــــــوانـــــــني، وتــــعــــتــــمــــد صــــنــــاديــــق 
االنتخاب الختيار أعضاء املؤسسات 
الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، ولــكــنــهــا دول 
تــتــمــتــع بـــاملـــيـــزة الــشــكــلــيــة لــلــقــوانــني 
واملؤسسات الديمقراطية والشورية، 
في حني أن واقــع حالها يــدل على أن 
األفراد الذين يملكون الثروة والسلطة 
قادرين على تطويع هذه املؤسسات 
لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــح شــخــصــيــة، دون 
اعــــتــــراض الــغــالــبــيــة الــســكــانــيــة على 
الــتــي يرونها  االنــتــهــاكــات الحقوقية 

أمام أعينهم كل يوم.
ويرى صافي أن تحديد األنساق 
الفكرية وتمييز التناقضات النظرية 
وعــــالقــــتــــهــــا بـــالـــبـــنـــى االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــتـــحـــديـــات الــثــقــافــيــة الــتــاريــخــيــة، 
سيمكننا من تقديم تصور للخطوط 

الـــعـــريـــضـــة الــــتــــي يـــمـــكـــن اعـــتـــمـــادهـــا 
لتطوير مــشــروع حــضــاري ينبع من 
ضــمــيــر األمـــــة ووجــــدانــــهــــا، ويــســمــح 
لــهــا بــالــقــيــام بــالــنــهــضــة الــحــضــاريــة 
التي تعتمد على املحفزات النفسية 
والــروحــيــة واألخــالقــيــة الــذاتــيــة. وأن 
مالمح املــشــروع الحضاري املطلوب 
تـــشـــكـــل نـــســـقـــًا فــــكــــريــــًا مــــفــــتــــوحــــًا، ال 
مشروعًا يعتمد على اجتهاد فكري 
منفرد، وبالتالي هــو مــشــروع يبني 
عــلــى إنـــجـــازات املــاضــي، ويــدعــو إلــى 
عملية تراكم وتراكب فكري ومعرفي 
وفـــــق خــــطــــوط عـــريـــضـــة تــــهــــدف إلـــى 
تــــولــــيــــد الـــــزخـــــم الــــنــــظــــري املـــطـــلـــوب 
لتحريض الفعل الحضاري، وتوجيه 
الجهود نحو مجتمع حضاري يحقق 
لــإلنــســان حــريــتــه وكــرامــتــه، ويسمح 
بــــإخــــضــــاع املــــؤســــســــات املــجــتــمــعــيــة 
للقيم اإلنــســانــيــة الــعــلــيــا، قــيــم الــعــدل 
والحق والجمال، التي تشكل فحوى 

الرساالت السماوية.

«الفكر والنهوض» عن دار الفكر 
(بيروت - دبي) 

غاندي ودروسه البليغة لإلنسانية
لندن: «الشرق األوسط»

للكاتب البحريني عبد النبي 
الشعلة، صدر عن «الــدار العربية 
للعلوم - ناشرون»، كتاب «غاندي 
وقضايا العرب واملسلمني»، الواقع 
في ٢٥٨ صفحة من الحجم الكبير. 
ولــكــن مـــاذا يمكن أن يضيفه هذا 
الكتاب إلى الكتب التي ال تحصى 
عــن املــهــاتــمــا غــانــدي مــنــذ رحيله 
مـــنـــذ ســـبـــعـــة عــــقــــود، إلـــــى جــانــب 
مـــا كــتــبــه وســجــلــه هـــو عـــن نفسه 

وأفكاره من مجلدات؟
يــتــســاءل املـــؤلـــف، ويــجــيــب: 
«يمكن للجواب عن هــذا السؤال 
أن يمتد على أكثر من محور، من 

أهــمــهــا، مــن دون شـــك، حاجتنا 
اليوم، نحن بالذات، كشعوب أو 
كأمة عربية، أكثر من وقت مضى، 
وحاجة منطقتنا العربية، أكثر 
من أي منطقة أخــرى، إلى إيقاظ 
واستنهاض قيم ومبادئ املحبة 
والــتــســامــح والــتــعــايــش والــســالم 
التي نادى بها وطبقها املهاتما 
غــــانــــدي، وحــاجــتــنــا املــلــحــة إلــى 
الخروج من دوامة الفنت والتناحر 
واالقـــــتـــــتـــــال، وذلــــــــك بـــاســـتـــنـــفـــار 
املــدويــة التي أطلقها  الصرخات 
غـــانـــدي بــقــوة فـــي وجــــه الــتــشــدد 

والعنف واإلرهاب».
وبــخــصــوص مــوقــف غاندي 
من القضايا العربية، استعرض 

تـــأســـيـــس  فــــــي  املــــــؤلــــــف دوره 
وتــــرســــيــــخ عــــــالقــــــات الــــصــــداقــــة 
الــقــويــة الــتــي ال تـــزال قــائــمــة بني 

الهند والدول العربية. أما فيما 
الفلسطينية،  بالقضية  يتعلق 
فيقول الشعلة إن «غاندي أعلن 
بصراحة عــدم قبوله أو قناعته 
بــــأن الـــلـــه قـــد وعــــد الـــيـــهـــود قبل 
الــســنــني أن يعطيهم أرض  آالف 
فــلــســطــني»، كــمــا أدرك مــنــذ وقــت 
مــبــكــر أن «الــحــركــة الصهيونية 
قــد اختطفت العقيدة اليهودية 
وطــوعــتــهــا ألغـــــراض ســيــاســيــة، 
واســـتـــغـــلـــت مــحــنــة الـــيـــهـــود فــي 
أوروبا وتاجرت بأرواح املاليني 
مـــنـــهـــم الـــــذيـــــن ذهـــــبـــــوا ضــحــيــة 
محارق هتلر وأقبيته، واستغلوا 

ظروفهم وألهبوا عواطفهم».
وتــطــرق الــكــتــاب أيــضــًا، عبر 

فـــصـــولـــه الـــكـــثـــيـــرة، إلــــــى مــنــابــع 
وجذور التكوين الفكري لغاندي، 
ودراســـــتـــــه فــــي لــــنــــدن لــلــحــقــوق، 
ورحـــلـــتـــه إلـــــى جـــنـــوب أفــريــقــيــا، 
ومــوقــفــه، وهـــو الــهــنــدوســي، من 
بـــعـــض مـــعـــتـــقـــدات ومــــمــــارســــات 
الـــديـــانـــة الــهــنــدوســيــة، وقــبــل كل 
شــــيء إلــــى نــضــالــه الــطــويــل عبر 
انــتــهــاج أســلــوب الــالعــنــف، الــذي 
أثبت من خالله أن «اإلصالحات 
والـــــــتـــــــحـــــــوالت الــــــكــــــبــــــرى يـــمـــكـــن 
تحقيقها بــالــوســائــل السلمية». 
وهـــــذا هـــو الــــــدرس الــبــلــيــغ الـــذي 
حاول غاندي تعليمه لإلنسانية، 
وهــو الــهــدف األســـاس مــن تأليف 

هذا الكتاب.
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تـــأســـيـــس  فــــــي  املــــــؤلــــــف دوره 

يكتب دوبريه من دون عاطفة لكن بحساسية عالية كاشفًا أوهامه 
الضائعة وأوهام جيل بأكمله يف الوقت نفسه، مركزًا على فكرة 

رئيسية تقول إنه شاهد على نهاية حقبة

اس البحر اهلندي»
ّ
«ُري ترجمة عربية لـ

لندن: «الشرق األوسط»

عن املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، وضمن سلسلة 
«املـــعـــرفـــة»، صــــدر أخـــيـــرًا كــتــاب 
الــهــنــدي - عصر  «ُرّيــــاس البحر 
االستكشاف العثماني»، وهو من 
تأليف جانكارلو كازالي، أستاذ 
الـــتـــاريـــخ بــجــامــعــة مــيــنــيــســوتــا، 
وترجمة مصطفى قاسم. وضم 
الــــكــــتــــاب ســـبـــعـــة فـــــصـــــول. جـــاء 

بـــعـــنـــوان «ســلــيــم  الــفــصــل األول 
املـــالح ١٥١٢ - ١٥٢٠». والفصل 
الــثــانــي «إبــراهــيــم بــاشــا وعصر 
 .«١٥٣٦  -  ١٥٢٠ االســـــتـــــطـــــالع 
وتـــنـــاول الــفــصــل الــثــالــث «حــرب 
سليمان الخادم العاملية ١٥٣٦ - 
الرابع فكان  ١٥٤٦». أمــا الفصل 
عنوانه «رستم باشا في مواجهة 
الــهــنــدي ١٥٤٦ -  عصبة املحيط 
١٥٦١». وبحث الفصل الخامس 
في فترة محمد باشا صوكولو، 

الــســادس بعنوان  وجــاء الفصل 
«رجـــــل وخـــطـــة وقــــنــــاة». وكـــرس 
«مــوت  املــؤلــف الــفــصــل األخــيــر لـــ

السياسة».
وجــــــــــاء فــــــي كــــلــــمــــة املــــؤلــــف 

للقارئ العربي:
 
ً
«...كتبت هذا الكتاب أصال

ولـــيـــس فــــي ذهـــنـــي إال جــمــهــور 
القراء األوروبي واألميركي. لذلك 
كانت بغيتي األساسية هــي أن 
أسرد قصة التوسع العثماني في 

املحيط الهندي املسكوت عنها 
تمامًا. وابتغيت إلى جانب ذلك 
أتــحــدى مــا درج عليه الغرب  أن 
من النظر إلى عصر االستكشاف 

باعتباره تاريخهم».
أمـــــا املـــتـــرجـــم قـــاســـم فــكــتــب 
فــي تــقــديــمــه: «فـــي الــعــام ١٥١٧، 
غـــزا الــســلــطــان الــعــثــمــانــي سليم 
(الــــــعــــــابــــــس) مـــــصـــــر، مــــــا جــعــل 
إمـــبـــراطـــوريـــتـــه - لــلــمــرة األولــــى 
فـــــي تـــاريـــخـــهـــا - عـــلـــى اتـــصـــال 

مـــبـــاشـــر مــــع الــــعــــالــــم الـــتـــجـــاري 
الــهــنــدي للمرة األولــى  للمحيط 
فـــي تـــاريـــخـــهـــا. وخـــــالل الــعــقــود 
الـــتـــالـــيـــة أصــــبــــح الـــعـــثـــمـــانـــيـــون 
أكــثــر انــخــراطــا فــي شــــؤون هــذه 
املــنــطــقــة الــشــاســعــة الـــتـــي كــانــت 
مــــجــــهــــولــــة لــــهــــم فــــــي الــــســــابــــق، 
وشـــكـــلـــوا فــــي الـــنـــهـــايـــة تــحــديــا 
عسكريًا وآيدولوجيًا وتجاريًا 
لإلمبراطورية البرتغالية التي 
كــانــت مــنــافــســهــم الــرئــيــســي في 

الــســيــطــرة عــلــى الــطــرق الــتــجــارة 
املــربــحــة خــــالل آســيــا الــبــحــريــة. 
فــكــان غــزو مصر فاتحة (عصر 

االستكشاف العثماني)».
ويــــعــــد هــــــذا الــــكــــتــــاب، كــمــا 
املــــتــــرجــــم، أول روايــــــة  يـــضـــيـــف 
تــاريــخــيــة شــامــلــة لــذلــك الــصــراع 
على الهيمنة العاملية الذي غطى 
قرنا من الزمن، وامتد من شواطئ 
الــبــحــر األبـــيـــض املـــتـــوســـط إلــى 
مضيق ملقا، ومن خالل أفريقيا 

إلى سهول آسيا الوسطى. يقدم 
الـــكـــتـــاب صــــــورة غـــيـــر مــســبــوقــة 
لــــــالمــــــتــــــداد الــــــعــــــاملــــــي لــــلــــدولــــة 
العثمانية خالل القرن السادس 
عشر، وذلك من خالل سرد مثير 
لحياة سالطني وصدور أعظمني 
ووالة وجواسيس وُريــاس بحر 
ومـــرتـــزقـــة ونــــســــاء مــــن الــحــريــم 
الــســلــطــانــي أثـــــرت أفــعــالــهــم في 
عــصــر االســتــكــشــاف الــعــثــمــانــي، 
يــــتــــحــــدى الــــكــــتــــاب الــــســــرديــــات 

الــتــقــلــيــديــة لــلــهــيــمــنــة الــغــربــيــة، 
بـــــــأن «الـــعـــثـــمـــانـــيـــني  يـــــدافـــــع  إذ 
لــــم يـــكـــونـــوا مـــشـــاركـــني نــشــطــني 
فــــي عـــصـــر االســـتـــكـــشـــاف فــقــط، 
بــــل تـــفـــوقـــوا فــــي الـــنـــهـــايـــة عــلــى 
البرتغاليني في لعبة السياسة 
العاملية، مستفيدين في ذلك من 
القوة البحرية واملكانة الساللية 
والــــــــدربــــــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة لـــفـــرض 
سيادتهم اإلمبريالية على أنحاء 

املحيط الهندي».


