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ورقة «نختار احلياة» ورهان احلاضر:
معضلة املاضي والوالدة العسيرة لألنسنة
رازقي
مح ّمد البشير
ّ

«بــن ســيل مــن الشــائعات التــي رست كان مث ّــة شــائعات
الفرنــي يف بــروت ...مفادهــا أ ّن
ســمعها وأنكرهــا القنصــل
ّ
رشعــت ح ـراك املســيح ّيني وش ـ ّجعتهم عليــه»
قنصل ّيــة فرنســا ّ
املقــديس ،ص .)221
(أســامة
ّ

ـيحي يف «الــرق األوســط» محــور دراســات
مثّــل الوجــود املسـ ّ
أكادمي ّيــة عديــدة (ســليم هــاين منصــور .)2004 ،مل ت ُهمــل
الورقــة التــي نحــن يف صددهــا أه ّم ّيــة توظيــف العلــوم
ـيايس
اإلنســانيّة لفهــم «أوضــاع املســيحيني» وال الواقــع الجيوسـ ّ
(ورقــة «نختــار الحيــاة» ،فقــرة  .)2باملقابــل ،مل ت ُعـ ِ
ـط الورقــة
االهتــام الــكايف ملســألة «املعضلــة» التاريخ ّيــة التــي عــاىن منهــا
الــرق األوســط عموم ـاً منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر،
وهــذا مــا نحــاول طرحــه بشـ ّدة يف هــذا البحــث .ال ميكــن فهــم
أوضــاع املســيحيّني يف الــرق األوســط وتناولهــا اليــوم مــن دون
فهــم القــرن التاســع عــر .ونســعى يف هــذه الورقــة البحثيّــة
ـي امل ُم ّيــز لتعامــل
إىل املســاهمة يف تفكيــك «االنســداد» التاريخـ ّ
املجتمعــات العرب ّيــة مــع تن ّوعاتهــا الدين ّيــة واللغويّــة واإلثن ّيــة
والجندريّــة.

عانــت سياســات اإلصــاح مــن تناقضــات داخل ّيــة متثّلــت
الســيايس مــن ناحيــة،
يف انفتــاح وعــي األهــايل عــى الشــأن
ّ
وخــوف الطبقــات التقليديّــة مــن فقدانهــا لجــزء مــن مصالحهــا
ونفوذهــا مــن ناحيــة أخــرى .ولهــذا ،كان قمــع االنتفاضــة عــى
يــد فــؤاد باشــا «يرمــي إىل إخــراس الســكّان ...إبعــاد التابــع
عــن السياســة مـ ّر ًة وإىل األبــد وإعــادة ترســيخ مــا اخـ ُـرق مــن
خطــوط الرتاتب ّيــة بتخليــص معنــى أوروبّــا والتنظيــات مــن
ـديس ،ص )244؛ و«الج ّهــال الذين
ـعبي» (أســامة املقـ ّ
الفهــم الشـ ّ
ســيطروا عــى السياســة منــذ عهــد قريــب قــد أمكــن إســكاتهم
أخــرا ً ،وأ ّن رضبــاً مــن املدن ّيــة بــن النخــب قــد أمكنــت
اســتعادته ...وهكــذا أُعيــدت عقــارب الســاعة إىل الــوراء ...كان
عــى األهــايل أن يتعلّمــوا فتــح أعينهــم مــن جديــد عــى جبــل
لبنــان هــم فيــه عبيــ ٌد إلرادة الســلطان» (أســامة املقــديس،
ص  .)229ويُعتــر تو ّجــس األهــايل ،وخصوص ـاً املتنفّذيــن ،مــن
اإلصالحــات مــن أهـ ّم أســباب االضطرابــات التــي عرفتهــا بــاد
الشــام بــدءا ً بالســنة  ،1850وذلــك تأث ّـرا ً بالزعــاء «املتط ّرفــن
املعارضــن لإلصالحــات يف اســطنبول» ،إىل جانــب تخــ ّوف
السـكّان مـ ّـا ميكــن أن تُســفر عنــه اإلصالحــات مــن «منافســة
البضائــع األجنب ّيــة» ملــوارد رزقهــم .فقــد انخفــض عــدد األنــوال
القطن ّيــة يف مدينــة دمشــق مــن أربعــة آالف نــول يف أواخــر
أربعينــات القــرن التاســع عــر إىل  1666نــول يف أواخــر
الخمســينات ليصــل إىل  853نــوالً يف العــام ( 1860عبــد هللا
ح ّنــا.)2017 ،

التاريخي
هواجس املايض واالنسداد
ّ
شــهد الــرق إبّــان سـتّينات القــرن التاســع عرش تنافسـاً فرنسـاً
إنجليزيّــاً عثامنيّــاً رهيبــاً .فقــد تشــابكت ،يف هــذا املــكان،
سياســات اإلصــاح العثــا ّين والربامــج االســتعامريّة األوروب ّيــة
واألنشــطة التبشــريّة والرصاعــات الدبلوماســ ّية القنصل ّيــة،
إىل جانــب اإلســهام والرهانــات والرغبــات املحلّ ّيــة (أســامة
ـديس ،2005 ،ص .)260ضمــن هــذا اإلطــار ،وقعــت مذابــح
املقـ ّ
العــام  1860يف جبــل لبنــان ،واالضطرابــات يف حلــب حيــث
«رست يف صيــف عــام  1860رســائل مجهولــة املصــدر داخــل
متّحــد املســلمني يف املدينــة (حلــب) تدعــو الش ـ ّبان منهــم إىل
الثــورة عــى املســيح ّيني واالنقضــاض عليهــم بقيــادة مســلمي
دمشــق» (إدهــم إلــدم ،2004 ،ص  .)216وانتهــزت الدولــة
العثامنيّــة هــذه املذابــح «إلظهــار محاســن عدالــة اإلمرباطوريّــة
الحديثــة والتزامهــا اإلصالحــات واملســاواة بــن جميــع الرعايــا»
ـتغل القناصــل األوروب ّيــون
ـديس ،ص  .)262كــا اسـ ّ
(أســامة املقـ ّ
هــذه الفرصــة لرتكيــز نفوذهــم ،فمــن دونهــم «ال ميكــن تصـ ّور
ـديس ،ص  .)285ومــن
أي حــرب وتالي ـاً ّ
ّ
أي ســام» (أســامة املقـ ّ

قمنــا ،يف عمــل ســابق ،بدراســة تح ـ ّول التمثّــات الثقاف ّيــة يف
البــاد التونس ـيّة مــن القــرن التاســع عــر إىل اليــوم (محمــد
ـي ،)2021 ،حيــث تبـ ّـن لنــا الــدور املهـ ّم الــذي قــام
البشــر رازقـ ّ
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رازقي
مح ّمد البشير
ّ

ورقة «نختار الحياة» ورهان الحاضر :معضلة الماضي والوالدة العسيرة لألنسنة

العالقــة العضويّــة بــن مصالــح الفاعلــن السياسـ ّية ومامرســات
تؤســس لتجاهــل
أثننــة اللغــة والديــن .فاملنافــع السياســ ّية ّ
«املســاواة يف القيمــة األخالق ّيــة بــن ال ّنــاس» .كذلــك الحــظ
الباحــث تفاقــم «التناقضــات» االجتامع ّيــة بــدءا ً بالنصــف الثاين
مــن القــرن التاســع عــر «خالل فــرة مــا يُسـ ّمى بالتنظيامت»،
فقــد تشــابك التأســيس العثــا ّين لــِ «نظــام امللّــة» مــع بــروز
مبــدأ القوم ّيــة الخاضــع ملعايــر اللغــة والعــرق والجغرافيــا،
األمــر الــذي أ ّدى إىل «تســييس» املجتمعــات وترســيخ الطائف ّيــة
(كارســن فيالنــد ،)65 -42 ،2007 ،وذلــك مــن دون نســيان
اعتــاد أصحــاب املصالــح والنفــوذ عــى الصــور النمطيّــة
ـي ( ،)social stigmaحيــث
( )stereotypesوالوصــم االجتامعـ ّ
كل
يصبــح االختــاف عيبـاً والتنـ ّوع «كفـرا ً» و«فتنــة» .تتمحــور ّ
هــذه الرهانــات عــى املنفعــة السياسـ ّية واالقتصاديّــة ،وتحتــاج
هــذه املطامــع إىل رشعنــة وإىل حامــل إيديولوجــي يُســتحرض
لهــذا االختــاف.

بــه عــدد مــن املتغـ ّـرات ،وأه ّمهــا بــروز الطبقــة الوســطى يف
ـاري للبــاد التونسـ ّية وعامــل
البــاد التونسـ ّية ،واالنفتــاح الحضـ ّ
«األزمــة» ورهــان «املنافســة» وعامــل «املناســبة» .هــذه
املتغـ ّـرات األساسـ ّية تخلّلتهــا متغـ ّـرات أخــرى ليــس بالــرورة
أن يكــون منشــؤها البــاد التونس ـيّة ،مثــل بــروز العوملــة ومــا
تشــتمل عليــه مــن تأثــرات اقتصاديّــة وثقاف ّيــة واجتامع ّيــة.
كــا أوضــح عــامل االجتــاع رشــيد جرمــوين أ ّن مجموعــ ًة
مــن العوامــل ،مثــل «تأثــر الق َيــم العومل ّيــة» و«التو ّجهــات
الدميقراط ّيــة الحديثــة» و«ارتفــاع الرأســال الثقــا ّيف» ،وال سـ ّيام
املؤسســات التقليديّــة» مثــل
انتشــار التعليــم و«تراجــع دور ّ
الزوايــا واملســاجد واألرسة ،ســاهمت يف تأســيس مجموعــة مــن
التح ـ ّوالت عــى مســتوى املامرســات الثقاف ّيــة .وتتــوزّع هــذه
التحــ ّوالت إىل أربعــة أنــواع :أ ّوالً« :قيــم كانــت ســائد ًة ومــا
زالــت ســائد ًة يف املجتمــع ولكــن شــكلها تغـ ّـر» ،ثاني ـاً« :بــروز
قيــم جديــدة ع ّوضــت قيـاً قدميــة» ،ثالثـاً« :مــوت قيــم قدميــة
مــن دون أن يت ـ ّم تعويضهــا بقيــم أخــرى جديــدة»،
رابعــاً« :ظهــور قيــم جديــدة مل تكــن معروفــ ًة» (رشــيد
جرمــوين .)2019 ،فتغـ ّـر الظرف ّيــات وتحـ ّوالت رهانــات الفاعلــن
االجتامع ّيــن السياس ـ ّية واالقتصاديّــة والثقاف ّيــة يســاهم كلّهــا
يف املحافظــة عــى التمثّــات واملامرســات كــا هــي ،أو ت ُع ـ َّدل
املؤسســات الجديــدة» ،أو يجــري اخــراع مامرســات
«لتُالئــم ّ
مبتكــرة «ألغـراض جديــدة متامـاً» (أومــوت أوزكريميــل،2013 ، ،
ص ؟) .ولهــذا نالحــظ أن القاســم املشــرك بــن البــاد التونسـ ّية
متغــرا األزمــة واملنافســة .فقــد مثّــل
والــرق األوســط هــو
ّ
ـي (عثــا ّين وأوروبــا) والتنافــس عــى الهيمنــة
الوجــود األجنبـ ّ
ـايس ألزمــة الهويــة و«أثثنــة» السياســات وإعطائهــا
الســبب األسـ ّ
تعريفـاً دينيّـاً منــذ القــرن التاســع عــر .ولهــذا مثّلــت مســألة
«تســييس» اإلثنيــات واألديــان وأثثنــة السياســات وســيل ًة
واسـراتيجيا ناجعـ ًة إلعــادة اختــاق التمثّــات اإلثن ّيــة والدين ّية،
ولكــن بأطــاع سياس ـ ّية.
أكّــد جورج بالندييه (« )39 .p ,1971 ,Georges Balandierأ ّن
دينام ّيــة الخــارج تســتطيع أن تُحـ ّول وأن ت ُغـ ّـر بعمــق دينام ّيــة
بــن كارســن فيالنــد ()Carsten Wieland
ال ّداخــل» .وقــد ّ

مؤسســة
تضافــرت ،إذا ً ،منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر ّ
الدولــة القوم ّيــة ذات الســيادة مــع االســتعامر واملبــدأ
اطــوري للحكــم ذي الخلف ّيــة الدين ّيــة (العثامنيــة) عــى
اإلمرب
ّ
رشعنــة تقســيم س ـكّان املــرق اســتنادا ً إىل الديــن أو الطائفــة
أو العــرق ،أي متّــت مأسســة التقســيامت العرقيّــة والدينيّــة
وصــوالً إىل توظيفهــا يف الرصاعــات السياســ ّية والســعي إىل
حيــازة شــبكات املصالــح وال ّنفــوذ.

الحارض ورهاناتهُ :سبل األنسنة
مل ت ُخـ ِ
ـف الورقــة التــي نحــن يف صددهــا اهتاممهــا بتوظيــف
«التنـ ّوع» بوصفــه «منوذجـاً حضاريّـاً» (فقــرة  .)7كــا انتبهــت
إىل إمــكان توظيــف االختــاف لتأســيس سياســات «فـ ّرق تسـ ّد»
(فقــرة  .)8يف املقابــل ،نالحــظ أ ّن الورقــة قفــزت عــى مرحلــة
تأسيســ ّية لتوظيــف التنــ ّوع بشــكل خاطــئ ،أي منتصــف
القــرن التاســع عــر ،ومل تنتبــه إىل املتغـ ّـرات األساس ـ ّية التــي
ســاهمت يف تحويــل التن ـ ّوع مــن معطًــى إيجــا ٍّيب إىل معضلــة،
وهــي متغـ ّـرات أثثنــة السياســة وتســييس اإلثنيــات عــر بــروز
مؤسســة الدولــة القوميّــة ذات الســيادة (sovereign nation-
ّ
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ملؤسســة الدولــة ذات الســيادة ،وهــي
تسـ ّبب بــه فهــم خاطــئ ّ
ـوي يعتمــد عــى احتكار
مؤسســة تح ّولــت رسيعـاً إىل معطًــى أبـ ّ
ّ
املؤسســة ،أ ّوالً،
كامــل لـ ّ
ـكل ســلطة ورأي ومبــدأ .تحالفــت هــذه ّ
مــع االســتعامر أواخــر القــرن التاســع عــر ومــع مطلــع القــرن
العرشيــن ،ث ـ ّم تحالفــت مــع «االســتعامر الجديــد» (فقــرة ،)8
بعبــارة ورقــة «نختــار الحيــاة» ،أي العوملــة وتداعياتهــا.

 )stateاملتحالفــة مــع االســتعامر .هــذا مــا عـ ّـرت عنــه الورقــة
بعبــارة «الحداثــة املج َهضــة» (ص .)10وقــد انتبهــت الورقــة
إىل انعــكاس هــذه الرهانــات عــى الحــارض عــر بــروز متغـ ّـر
العوملــة واالســتعامر الجديــد حيــث متّــت إعــادة «إنتــاج
والتعصــب الدينــي (فقــرة .)8
العصبيّــات الطائفيّــة واملذهبيّــة»
ّ
انتبهنــا ،يف عمــل ســابق لنــا ،إىل العالقــة العضويّة بــن املفكّرين
ـي.)2020 ،
«املســيح ّيني» والنهضــة العرب ّية (محمد البشــر رازقـ ّ

ق ّدمــت الورقــة عــددا ً مــن الحلــول لتجــاوز هــذا االنســداد
ـي ،مثــل اســتخدام وســائل التواصــل الحديثــة مــن أجــل
التاريخـ ّ
«تكثيــف التواصــل االنســا ّين» (فقــرة  ،)17واملراهنــة عــى مبــدأ
«املواطنــة» وعنــر «الشــباب» (فقــرة  .)23-20وهنــا يكمــن
جــزء مهـ ّم مــن اإلضافــات التــي نــروم تقدميهــا يف هــذا العمــل.
هــل ميكــن أن نضيــف شــيئاً إىل ورقــة «نختــار الحيــاة»؟

وهــذا مــا ركّــزت عليــه الورقــة أيض ـاً ،إذ «اضطلــع املف ّكــرون
ريــادي يف النهضــة العربيّــة» (فقــرة .)13
املســيحيّون بــدور
ّ
ـادي
الحظنــا ،يف عملنــا ،أ ّن مســيح ّيي الــرق كان لهــم دور ريـ ّ
يف بــروز أه ـ ّم أســس الفكــر العلــا ّين يف العــامل العــر ّيب .وقــد
وبخاصــة
تبلــور هــذا الفكــر بفضــل انتشــار املطابــع واملــدارس،
ّ
محــوري يف نــر الثقافــة
الصحافــة ،التــي اضطلعــت بــدور
ّ
واملذاهــب الفكريّــة يف تلــك الفــرة التاريخ ّيــة ،وذلــك مــن دون
أن نغفــل الــدور امله ـ ّم الــذي قــام بــه مفهــوم «الرحلــة» ،وال
ســيّام تدوينهــا يف مــا بعــد ،يف نــر الفكــر الغــر ّيب .والــدور
الطاغــي الــذي مارســه مســيح ّيو الــرق يف هــذا اإلطــار يرجــع
أساسـاً إىل السياســة العثامن ّيــة التــي مل تكــن ،يف نظرهــم ،عادلـ ًة
ـي
مــع جميــع ســكان الســلطنة .مــن هنــا يــرز الســبب الرئيـ ّ
الــذي حــثّ املفكّريــن املســيح ّيني عــى الرتكيــز عــى مفهومــي
«األرض» و«اللغــة» ،لكونهــا أبــرز القواســم املشــركة التــي
تجمــع بــن كل ســكان العــامل العــر ّيب .هكــذا نشــأت مجموعــة
مــن املفاهيــم املعرفيّــة ،وأبرزهــا «العلامنيّــة» ،والتــي كان
الدينــي عــن الحيّــز العــا ّم
األســايس فصــل املجــال
هدفهــا
ّ
ّ
املشــرك بــن جميــع س ـكّان العــامل العــر ّيب.

يُعتــر التنـ ّوع الثقــا ّيف ،حســب منظّمــة األمــم املتّحــدة للرتبيــة
والعلــم والثقافــة ( ،)UNESCOرضور ًة حيويّــ ًة للجنــس
ـري ،باعتبــاره «تراثـاً مشــركاً لإلنســانية» (اإلعــان العاملــي
البـ ّ
بشــأن التنــوع الثقــايف :املوقــع االلكــروين لألمــم املتّحــدة .أنظــر
قامئــة املراجــع) .وال مينــع هــذا التنــ ّو ُع الثقــا ّيف الخصوصيّــ َة
الثقافيّــة ،هــذه الخصوصيّــة التــي ترتكــز عليهــا أيض ـاً الــذات
والجامعــة لصقــل تجربتهــا الذات ّيــة .إذا ً ،نجــد هنــا تقابــاً
بــن «األنويّــة» و«الغرييّــة» ،وبــن الخصوص ّيــة والكون ّيــة ،بــن
«األنا/نحــن» وبــن «هو/هي/هــم» .يتحــ ّدث حســن رشــيق
عــن أ ّن املحيــط السوســيو -ثقــا ّيف «هــو بالــرورة محيــط
مع ّقــد وغــر متجانــس .ونحــن ندركــه بُنيَ ـ ًة مــن االحتــاالت
أكــر مـ ّـا ندركــه نســقاً مــن الســات وخ ّزان ـاً أو جــدوالً مــن
الحلــول املختلفــة غــر املتجانســة ،بــل واملتناقضــة .فالطقــوس
واملعتقــدات واللباقــة والفقــه والقداســة والســوق والعائلــة
والسياســة هــي عــدد مــن الظرفيّــات املختلفــة ،بقــدر مــا هــي
متشــابكة يف الوقــت نفســه» (حســن رشــيق ،2018 ،ص .)369
ـدي ســونيل خيلنــاين ()Sunil Khilnani
كــا طــرح املف ّكــر الهنـ ّ
االجتامعي يف ظـ ّـل التن ّوع
إشــكال ّية املــرور بالهنــد إىل بـ ّر األمــان
ّ
و«الطبقــي» الــذي م ّيــز تاريــخ
والدينــي
واللغــوي
اإلثنــي
ّ
ّ
ّ
ّ
البلــد وحــارضه .الحـ ّـل الوحيــد ،حســب رأيــه ،هــو «الح ّريّــة»

ـيايس
أتقاســم الــرأي مــع الورقــة يف إشــارتها إىل أ ّن «املرشوع السـ ّ
املنبثــق مــن النهضــة مل يُ ِ
ــؤت مثــاره املرجــ ّوة» (فقــرة .)14
وهنــا تــرز إحــدى األفــكار املركزيّــة ملســاهمتنا .عــاىن الــرق
األوســط ،منــذ منتصــف القــرن التاســع عــر ،انســدادا ً تاريخيّـاً
13
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املراجع

و«الدميقراط ّيــة» ،حيــث ت ُحمــى األحــام واألمــوال واملواطنــة
والحـ ّـق يف االختــاف الهويّايت(ســونيل خيلنــاين ،2009 ،الخامتــة).

إدهــم إلــدم /دانيــال غوفــان /بــروس ماســرز ،املدينــة
العثامن ّيــة بــن الــرق والغــرب :حلــب ،إزمــر واســطنبول،
تعريــبُ :رىل ذبيــان ،مكتبــة العبيــكان ،الريــاض2004 ،
ـديس ،ثقافــة الطائف ّيــة :الطائفــة والتاريــخ والعنــف
أســامة املقـ ّ
يف لبنــان القــرن التاســع عــر تحــت الحكــم العثــا ّين ،ترجمة:
ثائــر ديــب ،دار اآلداب ،بــروت2005 ،
أومــوت أوزكريميــي ،نظريّــات القوم ّيــة :مقدّ مــة نقديّــة،
ترجمــة :معــن اإلمــام ،املركــز العــر ّيب لألبحــاث ودراســة
السياســات ،الدوحــة2013 ،
إيريــك هوبزبــاوم ،عــر التط ّرفــات :القــرن العرشيــن الوجيــز
( ،)1991 -1914ترجمــة :فايــز الص ّيــاغ ،املنظّمــة العرب ّيــة
للرتجمــة ،بــروت2011 ،
حســن رشــيق ،القريــب والبعيــد :قــرن مــن األنرثوبولوجيــا
باملغــرب ،املركــز الثقــايف للكتــاب2018 ،
رشــيد جرمــوين« ،القيــم الخلق ّيــة والدين ّيــة وإشــكال ّيات اإلطــاق
ـي» ،التفاهــم (مســقط)،2019 ،64 ،
والنســب ّية يف املجــال العاملـ ّ
ص 234-199
ـيحي يف القــدس خــال
رؤوف ســعد أبــو جابــر ،الوجــود املسـ ّ
القرنــن التاســع عــر والعرشيــن ،مركــز دراســات الوحــدة
العرب ّيــة ،بــروت2004 ،
ـيحي للسياســة الروس ـ ّية يف
ســليم هــاين منصــور ،البعــد املسـ ّ
املــرق العــر ّيب ،مركــز دراســات الوحــدة العرب ّيــة ،بــروت2021 ،
ســونيل خيلنــاين ،فكــرة الهنــد ،ترجمــة :مجيــب الرحــان،
الهنــدي /كلمــة ،أبــو ظبــي2009 ،
املركــز الثقــا ّيف
ّ
عبد هللا ح ّنا« ،الطائف ّية والطبق ّية والوطن ّية يف تاريخ

النظــري لثالث ّيــة جندر/طبقة/عــرق
ميكــن القــول إ ّن اإلطــار
ّ
يفتــح لنــا آفاق ـاً تفســريّ ًة مه ّم ـ ًة ،حتّــى إنّهــا رضوريّــة ،لفهــم
ظــل وجودنــا يف
وبخاصــة يف ّ
الظواهــر االجتامع ّيــة املعقّــدة،
ّ
«عــامل جديــد مل يتبلــور بعــد» (فقــرة  .)53والفرض ّيــة التــي
نطرحهــا كإضافــة إىل ورقــة «نختــار الحيــاة» هــي أه ّم ّيــة
ـدري مــن ناحيــة ،واالعتــاد
املراهنــة عــى مبــدأي النضــال الجنـ ّ
عــى أفــكار السياســات الخ ـراء مــن ناحيــة أخــرى .والحـ ّـق
أ ّن الورقــة أشــارت عرض ـاً إىل أه ّم ّيــة امل ُعطــى «اإليكولوجــي»
(فقــرة .)28-26

لك ّنهــا مل تتع ّمــق بالشــكل الــكايف يف فكــر «الخــر»
ـي الجديــد
ومرتكزاتــه اإلنســان ّية .يعتمــد العقــد االجتامعـ ّ
(ص  )31الــذي نحتــاج إىل وجــوده ،حســب رأينــا ،عــى
ـدري ،مــن
زاويتــي نظــر ال مندوحــة عنهــا .فالفكــر الجنـ ّ
جهــة ،ال يحيــل فقــط إىل عالقــة املــرأة بالرجــل ،بــل يُشـكّك
ي للــذوات البرشيّــة
يف ّ
كل تصنيــف تحقــري أو تفضيــ ّ
بالنظــر إىل معطــى الطبقــة والجنــدر والعــرق .هــذه الثالث ّية
ـي امل ُتبلــور يف أواســط القرن
التــي ّأسســت لالنســداد التاريخـ ّ
التاســع عــر ،كــا أرشنــا إليــه ســابقاً .مــن جهــة أخــرى ،إ ّن
فكــر «الخــر» والسياســات الخــراء ال تهتــ ّم بالطبيعــة
فقــط ،بــل تنظــر إىل اإلنســان باعتبــاره كائنــاً يحتــاج إىل
العنايــة ،وهــو معــ ّرض للهــاك بســبب رباع ّيــة الفقــر
والحــرب واملــرض والجهــل.
الجنــدري عضويّــاً
تتشــابك السياســات الخــراء مــع الفكــر
ّ
وبخاصــة
عــر نقــد ســلب ّيات الدولــة القوم ّيــة ذات الســيادة،
ّ
حلفائهــا اليــوم ،أي العوملــة وذراعهــا الرأســال ّية واالســتعامر
رة بالطبيعــة واالنســان .يف هــذا
الجديــد .وهــي ّ
مؤسســات ُمـ ّ
اإلطــار ،ميكــن أن نســتعيض عــن عبــارة «الدولــة القوميّــة ذات
الســيادة» بعبــارة «الدولــة املدن ّيــة» (فقــرة  )58أو مفهــوم
اإلنســان ّية (ص .)37

ســورية الحديــث واملعــارص» ،ضمــن :املســألة الطائف ّيــة
وصناعــة األقلّ ّيــات يف الوطــن العــر ّيب (مجموعــة مؤلّفــن)،
املركــز العــر ّيب لألبحــاث ودراســة السياســات ،الدوحة/بــروت،
 ،2017ص 798-747
كارســن فيالنــد ،الدولــة القوم ّيــة خالفــاً إلرادتهــا :تســييس
االتن ّيــات وأتتنــة السياســة .البوســنة ،الهنــد ،باكســتان،
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ّ
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ترجمــة :محمــد جديــد ،دار املــدى للثقافــة والنــر ،الع ـراق،
2007
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نافــذة عــى الحداثــة» ،مجلّــة ليكســوس ،املغــرب،2020 ،34 ،
ص69 -60
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