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الصومال ”...الدولة” التي ال ت ُحكَم؟

بقلم :أنيس عكرويت
مؤسس لجمعية تونس الفتاة
عضو ا
مهندس بيولوجي
باحث يف شؤون الجامعات الجهادية

”
املدافعون عن
هذا االنتشار
العسكري
األمرييك يعلالون
ذلك بتزايد
مستوى الخطر
الذي تشكلاه”
حركة الشباب

املجاهدين”
“
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

التاريخ :يوم الثالث من أكتوبر من األمرييك بيل كلينتون سحب القوات
العسكرية األمريكية من الصومال
سنة 0991
أقل من عام واحدا.
بعد ا
املكان :العاصمة الصومالية مقديشو
بعد مرور قرابة  01شهرا عىل قرار
يومها ُمنيت نخبة القوات الخاصة الرئيس األمرييك السابق دونالد
األمريكية”دلتا فورس” بهزمية غري ترامب بسحب  051جنديا من
متوقاعة بالنظر لكفاءتها القتالية الصومال ،أعاد الرئيس األمرييك
العالية .بعد تحديد الهدف (مبنى الحايل جو بايدن نرش  511جنديا
يُفرتض أن يكون جرنال الحرب وذلك تزامنا مع فوز املرشح حسن
بكريس الرئاسة يوم 05
املستهدف محمد فرح عيديد شيخ محمود
ا
مام
بداخله) ،نزلت مروحيات أمريكية ماي  1111وهو املدعوم أمريكيا ا
من طراز” بالك هوك” و”كوبرا” إىل ساهم يف اتخاذ قرار إعادة انتشار
علو منخفض ( قرابة  41قدم ) قصد القوات الخاصة األمريكية ،وذلك
تنفيذ إنزال ب اري وتحييد الهدف يف أمام الرئيس السابق محمد فرماجو
أقل زمن ممكن.
ا
الذي تُعترب أثيوبيا من أبرز داعميه.
لكن املهمة مل تكن بهذه السهولة،
فقد اتضح أن عيديد مل يكون
متواجدا باملكان (إخفاق استخبارايت)
وسقط عرشات الضحايا من املدنيني
الع ازل ج اراء القصف األمرييك
العنيف والذي تواصل حتى خالل
عملياات اإلجالء.

املتدخلني الخارجيني وبالتايل تضاد
مصالحها (تركيا ،إيران ،اإلمارات ،الواليات
املتحدة األمريكية ،أثيوبيا )...وهو ما
ساهم بشكل كبري يف تصاعد نفوذ حركة
مام
الشباب الصومالية املوالية للقاعدة ،ا
يعيد إىل األذهان تكرار تجربة طالبان
حني أعادت انتزاع الحكم مستغلة ضعف
الحكومات السابقة وتعويلها بشكل
مطلق عىل الدعم العسكري األمرييك.

يف هذا اإلطار ،ر احب الرئيس الصومايل
الجديد بقرار بايدن إعادة نرش مئات
الجنود األمريكيني ،ويبدو أناه يثق يف
نجاعة هذه القوات عىل قلة عددها أكرث
مام يثق يف الق اوات العسكرية التابعة
ا
لالتحاد االفريقي (قرابة  01111جندي)
وهو ما يطرح مجددا مسألة الوالءات
تاريخيا ،املشهد السيايس الصومايل ال الخارجية لـ”أمراء الحرب” الصوماليني..
عام حدث ويحدث يف
يختلف كثريا ا
املدافعون عن هذا االنتشار العسكري
أفغانستان.
األمرييك يعلالون ذلك بتزايد مستوى
شهدت الصومال خالل أواخر الخطر الذي تشكلاه” حركة الشباب
مثانينات وبداية تسعينات القرن املجاهدين” ال فقط عىل األمن الداخيل،
املايض حربا أهلية طاحنة أدات إىل بل عىل أمن القرن اإلفريقي وحتاى داخل
اإلطاحة بحكم القائد العسكري العمق األمرييك ،ففي سنة  1111ت ام
سياد بري املدعوم من االتحاد احباط عملية اختطاف طائرة وتحطمها
السوفيايت ،تفكاك الجيش وع امت يف عمل مامثل لهجامت الحادي عرش من
الفوىض يف مشهد شبيه بالرصاع بني سبتمرب الشهرية ،وقد تو ارط يف هذه
أمراء الحرب األفغان إثر انسحاب العمل اية صوماليون لهم صلة بحركة
القوات السوفياتية.
الشباب.

األمر مل يتوقف عند هذا الحدا ،فقد
سقطت مروحيتني أمريكيتني وقتل
 09جندياا (يف عمل اية ُسم ايت بسقوط
الصقر األسود) ،ت ام التنكيل بجثثهم
وسحلهم يف شوارع مقديشو يف
مشهد سيناميئ مخيف ،ينبئ بأ ان
الصومال لن تُحكَم أبدا!
منذ ذلك الوقت والصومال يعيش يذكر أ ان حركة الشباب كثفت مؤخرا من
حالة ال استقرار سيايس وأمني يف هجامتها مستفيدة من حالة الفوىض
فشلت “عملياة إحياء األمل” فشال
ظل غياب سلطة مركزية قوية وكرثة ورصاع مختلف القوى السياسية
ذريعا وع اجلت بقرار الرئيس
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الصومالية عىل الحكم ،متكئة كذلك عىل
ايرادات مالية ضخمة تقدار بأكرث من
 111مليون دوالر سنويا.
يف املقابل ،يجدر التذكري بأ ان اإلدارات
األمريكية السابقة قدامت دعام سخ ايا
عىل املستوى املايل والعسكري (تسليحا
وتدريبا) للحكومات األفغانية السابقة
وحافظت ملدة طويلة عىل عرشات آالف
الجنود بقواعدها العسكرية لكن كانت
النتيجة انهيار للجيش األفغاين يف ساعات
وتسلام طالبان للسلطة مجدادا ،ومن غري
املستبعد أن يحدث األمر ذاته يف
الصومال.
جيوسياسيا ،تبدو الواليات املتحدة
األمريكية مرغمة عىل تعزيز حضورها
بالصومال ومنطقة القرن اإلفريقي
عموما نظرا ألهمية املنطقة املجاورة
للمحيط الهندي إضافة إىل كونها نقطة
ربط مع الجزيرة العربية الغنية بالنفط
ووجود مضيق باب املندب الذي مت ار من
خالله البضائع واألسلحة وناقالت النفط
والغاز .كام ميثال تعزيز حضورها تصدياا
لالمتداد الصيني ـــ الرويس يف املنطقة.

فالصني هي أكرب رشيك تجاري
إلفريقيا ،وقد بلغت قيمة التجارة
املبارشة بني الطرفني يف  1109أكرث من
 111مليار دوالر ،وفقا لألرقام الصينية
الرسمية.
روسيا كذلك وعىل لسان بوتني تنوي
التح اول بشكل أكرب نحو آسيا وأفريقيا
يف مواجهة العقوبات الغربية
املفروضة عليها.
هنا تبدو األولويات األمريكية
(خصوصا بعد االنسحاب العسكري
من أفغانستان) مشتتة بني امللف
الرويس وكبح جامح التنني الصيني يف
رشق آسيا وخاصة يف بحر الصني
الجنويب .لذلك تعتقد اإلدارة
األمريكية الحالية يف رضورة التواجد
العسكري ولو بصفة عددية محدودة
كل املناطق التي تشهد حضورا
يف ا
أجنبيا منافسا.

عىل املستوى األمني ،ال يبدو أ ان
الوجود األمرييك سواء بصيغته الحالية
أو حتى مع رفع عدد القوات

”
العسكرية سيساهم يف بسط األمن
وفرض االستقرار وبالتايل من غري املر اجح
أن يتاجه البلد نحو التنمية وتحسني
رّبا يصب هذا
الظروف املعيشية .بل ا
األمر يف مصلحة حركة الشباب ملزيد
التجنيد وتكثيف الهجامت عىل القوات
األجنبية واملحلية املتعاونة معها تحت
إطار” التصداي للغزاة” خاصة وأ ان
الصوماليني عموما ال يحتفظون بذكريات
طيبة مع األمريكيني.
الصوملة ،األفغنة ،اليمننة ..تختلف
األماكن وتتشابه الوضع ايات ..كان شعورا
ويبدو أناه يتح اول شيئا فشيئا إىل قناعة
بأ ان هناك دول ال تُحكَم فعال..ولن
تُحكَم ..

تعتقد اإلدارة

األمريكية الحالية يف
رضورة التواجد
العسكري ولو بصفة
كل
عددية محدودة يف ا
املناطق التي تشهد
حضورا أجنبيا منافسا

“
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أكسيل هوينث :يف االعرتاف،
مسارات وأشكال (الجزء الثاين)
من بـاراديـغـم الـتـعـارف اىل ناجحة ألفراده.

باراديغم االعـرتاف ،هـونـيـث
مستحرضا هيجل

بقلم :إبراهيم خليفي
أستاذ فلسفة ومرتجم تونيس

”

يت ام عمل الفلسفة االجتامعية وفـق
التعريف السابق لها عىل مستويـني
يتعلق أ اولهام بالتشخيص والـوصـف
الظاهرايت وهو مستـوى إمـربيـقـي
ويخص املعـنـى
ينطلق من املعيش،
ا
السلبي لالعرتاف .ثم ثانيا تـحـديـد
أشكال الحياة الناجحة يف املجتـمـع،
معياري ،ويتـعـلاـق بـاملـعـنـى
وهو
ا
املوجب لالعرتاف الذي هو املفـهـوم
املؤسس ملا يسميه هونيـث أخـالق
االعرتاف.
املعنى السلبي لالعرتاف

املجتمع املريض هو
ذلك الذي يقع
االعتداء فيه عىل
الرشوط االجتامعية
لتحقاق الذات
الفردياة ّبا هي ذات
مستقلاة

“
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تجيب فلسفة هونيث يف املسـتـوى
األ اول عىل سؤال األشكال املشـ اوهـة
لالعرتاف ،ولكن تجدر اإلشارة قـبـل
ذلك إىل أمرين:
أوال أ ان املجتمع املريـض هـو ذلـك
الذي يقع االعتداء فيه عىل الرشوط
االجتامعية لتحقاق الذات الفردياة ّبا
هي ذات مستقلاة  .وينـطـلـق هـذا
التشخيص من فكرة أق ارها هـيـجـل
مفادها أ ان وعي الكـائـن الـبـرشـي
بذاته يتوقاف عىل تجربـة االعـرتاف
بها اجتامعيا .ثم ثانيا ،أن الـوصـف
الذي يـقـدامـه هـونـيـث الـخـاص
باملجتمعات الرأساملـيـة الـغـربـيـة
الراهنة التي تـنـاولـهـا هـابـرمـاس
بالدرس كذلك سابقا ،يعارض التو اجه
الذي ير اد جميع املسائل املـعـيـارياـة
املتعلاقة بالنـظـام االجـتـامعـي إىل
مشكل العدالة االجتامعية ،وكـذلـك
يؤكد عىل إمكان فشل املجتمع أيضا
عند عجزه عن ضامن رشوط حـيـاة

تتـ ام أفـعـال االزدراء أو االعـرتاف
السلبي يف عداة دوائر .يتبع هونيـث
يف تعداده الفيلسـوف هـيـجـل يف
نسق الحياة اإليتيق اية ومتـنـع هـذه
األفعال تحقق استقاللية الـذات يف
دائرة عالقة الفرد بالعائلة ،واملجتمع
والدولة ،ومـحـيـطـهـا الـتـنـشـئـة
االجتامعية داخل األرسة واملجـتـمـع
املدين والدولة التي متثل لدى هيجل
أرقى مستويات الحياة اإليـتـيـقـيـة.
فالدولة الليربالية الحـديـثـة نشـأت
عىل أساس منوذج تعاقـدي يـلـغـي
االختالفات الخصوصياة ،أو يـرتـقـي
بها إىل مستوى الوحدة التـألـيـفـيـة
لإلرادات الفـرديـة لـكـن شـهـدت
الفرتة الفاصلـة بـني عرصـهـيـجـل
والحقبة الراهنة يف الـعـامل الـغـريب
تطورات اجتامعية وسياسـ ايـة بـلـ
صداها إىل الفلسفة وميكـن اإلشـارة
إىل الطبق اية كظاهرة جعلت مـنـهـا
كتابات ماركـس مـرجـعـا أسـاسـيـا
لتشخيص أزمة الدولة الحديثة التـي
بدت قامئة عـىل هـيـمـنـة فـاقـدة
للمرشوعية واستغالل فـاحـش مـن
قبل بعض الفئات لبعضهم اآلخر.

إن أشكال سلب الحياة اإليتـيـقـيـة مـن
متييز عىل أساس اللـون أو الـجـنـس أو
املنحدر اإلثني لألفراد أو املعتقد ،تضعف
االندماج االجتامعي بـني املـجـمـوعـات
الخصوصياة .ولعل الشعـور بـالـقـهـر أو
يبني أن سلب االعـرتاف ظـاهـرة
االزدراء ا
مركابة ،وهي أزمة تتعلق بالهوياـة ،وهـي
وإن تعلاقت دوما باستـقـاللـيـة األفـراد،
فهي تنترش من املستوى الضيق لـوجـود
الفرد يف العائلة إىل وجوده يف املـجـتـمـع
ثم يف الدولة وأخريا يف العـامل .مـن هـنـا
انطلقت معاينة هونيث ملسألة االعـرتاف
يف طورها السلبي ،باعـتـبـارهـا نـقـيـض
أشكال االعرتاف الحقيقي والعامل الـذي
من خالله ولد الرصاع مقاومة لالحتقار.
يتحدد االعرتاف حسب هونيث عىل أنـه
فعل أخالقي متجذار يف العامل االجتـامعـي
بوصفه من األحـداث الـيـومـ ايـة ،وهـو
ينطلق من أربع مسلامت يعـتـقـد أنـهـا
تحوز اإلجامع:
 لفظ االعرتاف يـؤكاـد عـىل الـخـصـالاملوجبة للبرش ذواتا أو مجمـوعـات ولـه
عالقة بدالالت أخرى.
 االعرتاف هو خاصية فعل وليس مـجـردرمز ،وهو موقف معـيـاري مـن الـذات
املعرتف بها.

إضــافــة إىل ذلــك فــةن الــحــرمــة
الجسدية واألخـالقـيـة لـألـشـخـاص
تهدادها ظاهرة العنف وخاصة مـع
الجرمية املنظامة ،كام تطرح ظـاهـرة
االغتصاب والعنف ونـبـذ الـجـنـس
شكال سلبيا وتنكرا تـطـرح أشـكـال
مقاومته رصاعا من أجـل االعـرتاف
لتجد صداها يف الحركات النـسـوياـة
التي تطرح مشكل الكرامة الجسدية  -االعرتاف مفهوم نوعي يحتوي داخـلـه
والرشف سعيـا مـن أجـل مسـاواة عىل مفاهيم فرعية مثل الحب واالحرتام
الجنسني.

 أفعال االعرتاف ظاهرة متميازة يف العـاملوتعرب عن مـقـصـد
االجتامعي وجوهرياة ،ا
ويتجـىل يف أفـعـال
ا
مستقل تجاه اآلخر،
اللـغـة ويف الـحـركـات ويف اإلجـراءات
املؤسساتية التي تكون غايتها متجهـة إىل
وجود الشخـص اآلخـر أو املـجـمـوعـة
األخرى.
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”
ما يحتفظ به هونيث
من هيجل إمنا هو
القانوين والتـقـديـر االجـتـامعـي ،وهـي
مقاربات متنوعة اقتبسها مـن فـلـسـفـة
هيجل واشتغل عليها كأشـكـال االعـرتاف
منطلقا من الحب باعتبـاره أوىل مـالمـح
االعرتاف املتبادل.

يف اكـتـامل االعـرتاف أو االعـرتاف
املتبادل :ثالث مناذج.
تجدر اإلشارة يف البدء إىل أن ما يـحـتـفـظ
به هونيث من هيجل إمنـا هـو مرشـوع
تأسيس نظريـة اجـتـامعـيـة ذات قـوام
معياري ،وينخرط ضـمـن هـذا املرشـوع
االحتـفـاب بـأشـكـال االعـرتاف الـثـالث
باعتبارها لحظات من االعرتاف املـتـبـادل،
وباعتبار أنه لدى االعرتاف املتبادل يكمـل
االعرتاف بالذات عينها.
النموذج األول :االعرتاف والحب.
يشمل األمنـوذج األول لـالعـرتاف الـذي
وضع تحت راية الحب سلسلـة عـالقـات
العشق والصداقة والعائـلـة »مـقـتـضـيـا
روابطا وجدانية قوية بني عـدد مـحـدود
من األشخاص  .« 2ويعد هذا الشكل األول
مرتبة ما قبل حقوقية لالعرتاف حيث تقـر
الذوات فيام بينها تكافال يف حاجاتـهـا ّبـا
هي كائنات ذات احتياج.

يتم التـفـاعـل األول بـني الـذوات املتبادل بينهام.
انطالقا من عالقة الحب التي تكـون
يتحدد االعرتاف يف هذه املرحلة باعتباره
أوىل مراحل الفعل بينهـا فـالـحـب
متبادال من حيث الرابط الوجداين وفـق
وهو مفهوم قد انشغل به هـيـغـل
منوذج األم والطفل من جهة ،كام يحصل
كثريا يف مرحلة الرومانسية ،ويشكل
االعرتاف بالذات من جـهـة الـخـالفـات
لديه منوذجا للعالقات األولية عـىل
ضمن سريورة انـفـصـال الـطـفـل عـن
مستوى العالقات املثرية وعـالقـات
محيطه .خاصة عىل صعـيـد الـتـنـاضـج
الصداقة أو العائلة التي تـتـضـمـن
الذي ينتسب إليه الحب عند سن الرشد،
أوارص قوية بني عدد مـن األفـراد.
ويتعلق بالخروج مـن حـالـة االعـتـامد
وميثل معه املستوى األول لالعـرتاف
املطلق الذي يثريه رابط شـهـوي :سـواء
املتبادل بني هذه الذوات.
من خالل مثال األم والطفل ،أي إذا مـا
هــذا ويســتــنــد هــونــيــث يف كان عىل الطفل نفسه يف مـرحـلـة مـا
تحليله لهذا الرضب مـن االعـرتاف مواجهة غياب األم والتعويل عىل نفسـه،
إىل نتائج علم النفـس االجـتـامعـي أو يف مثال تجارب الحب يف سن الـرشـد
لدى عامل النفس اإلنجليزي دونـالـد التي من شأنها أن تواجه فـيـهـا الـذات
وينيكوت من خالل عالقة الـطـفـل لحظات الفراق.
بأمه وحاجته إىل األمومة خاصـة يف
أما عىل صعيد والصداقات بـاعـتـبـارهـا
األشهر األوىل ،ومييز هونيث عـمـل
تعزز الشعور باالنصهار يف مثال املحـبـني
وينيكوت الذي ذهب بعـيـدا عـن
واألصدقاء وفق تـعـرف كـل واحـد اىل
النظرية الـفـرويـديـة املـعـنـونـة”
االخر بالتشكيل النزوعي بالـقـوة الـتـي
بالرنجسية األولية” معتربا أن رعايـة
يغرسها الحب اإلباحي فتكون الرغبة يف
األمومة تبدو عىل أنها انبثاق لـكـل
االخر نفسها عامل التوحيد بني الطـرفـني
قوى الطفل وبـذلـك فـاألم متـثـل
باعتبارهام متحابني متبادلـني لـالعـرتاف
بالنسبة للطفل ''فعال بينذاتيا أوليا''
إذ عربها يحقق ذاته عـرب االعـرتاف

مرشوع تأسيس نظرية
اجتامعية ذات قوام
معياري

“
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منتجة عالمات مختلفة للشكـل مـا
قبل حقوقي لالعرتاف مـن قـبـيـل
االنصهار ،الرىض والثقة.
إن العائلة نفسها متثل شكال لتبـادل
الحب الذي من شأنـه أن يـكـمـل
صيغة االعرتاف عىل صعيد الـنـسـل
كام يجري ذلك وفـقـا لـلـنـمـوذج
العاطفي .يتم االعرتاف بالطفل ابنـا
للعائلة أو إبنة بنـقـل الـلـقـب أو
اختيار اإلسم ويتواصل ذلك حسـب
دميومة الفعلّ :بعنى أنـه مـثـلـام
اعرتف يب ،عىل مواصلة االعرتاف من
خالل النسل وفق عملية النقل تلـك
باالعرتاف إعطاء لـلـقـب الـعـائـلـة
ليكون سلسلة تحت راية االعرتاف.

”
إن االعرتاف وإن بدا
يف مرحلته األوىل
من حيث أنه
اعرتاف بالشخص،
من حيث ما هو
موجود ،يظل يف
مستوى دون
االعرتاف بالفعل كام
يعرب عن ذلك

تامينيو

“
حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

حر ،إمكان أن يكون نـقـيـض ذاتـه
عينها بالنظر إىل تحديد ما .غري أنـه
اعرتاف ما يزال صوريا تنقصه لحظة
االختالف .وإن هذه اللـحـظـة هـي
التي تستدعيها العالقة بني السيـادة
والعبودية ،وهي القوة األعـىل مـن
االعرتاف من قبل كـونـهـا فـعـلـيـة
والحال أن السابقة ال تعدو كـونـهـا
فكرية وصورية.« 0

عــىل رضورة تــوفــري رشوط الــحــريــة
املسؤولة للفرد وحاميتها بقوة الـقـانـون
كسبيل لتحقيق االعرتاف ،يكتفي ميد يف
البداية باعتامد منطـق الـقـانـون عـنـد
هيجل ال ببنيته ضمن عـالقـة االعـرتاف
املتبادل يف إطار العيش يف دولة القانـون.
حيث أنه يعترب أن هذا االعرتاف املـقـنـن
عند هيجل ال يكون مدركا بتفاصيله بـل
بعمومياته .كام أن الـحـق يف االعـرتاف
القانوين عنده يـتـحـدد ّبـدى االلـتـزام
باملتاح من القيم ال بالحق يف مناقشتـهـا،
ومن ثم االعرتاف وااللتزام بها .عىل ضـوء
هذه املقارنة يطرح هونيث سؤالني حـول
خصوصية املقاييس املعتـمـدة يف إقـرار
االعرتاف القانوين من منظور قانوين.

إن االعرتاف وإن بدا يف مـرحـلـتـه
األوىل مــن حــيــث أنــه اع ـرتاف
بالشخص ،من حيث ما هو موجـود،
يظـل يف مسـتـوى دون االعـرتاف
بالفعل كام يعرب عن ذلك تاميـنـيـو.
إذ أن االعرتاف يف معناه املـكـتـمـل
النمـوذج الـثـاين :االعـرتاف عـىل يبنى عىل عنرص االختالف الذي مـن يف مرحلة أوىل ،يسأل عن خاصـيـة هـذا
خالله تؤخذ الحقوق عىل مـحـمـل االعرتاف القانوين القادرة عىل جمـع كـل
الصعيد الحقوقي
األفراد املعنيني به ،عىل تـنـوعـهـم ،عـىل
الجد.
يعالج هونيث هذا املستوى الـثـاين
القبول بشكل واحـد ملـعـنـى الـحـريـة
لالعرتاف املتبادل بني الـذوات عـىل عىل الرغم مـن اخـتـالف أشـكـال
الفردية وكيف ميكن الحديث عن اعرتاف
الصعيد الحقوقي انطالقا من دراسة الحب كـمـصـدر لـنـيـل االعـرتاف
متبادل بني األفراد من منطلقات أخالقيـة
التبادل والعقد مـام يـفـتـح فضـاء املتبادل عىل أسس عـاطـفـيـة مـع
ضمن عالقة تحدد رشوطـهـا الـقـوانـني
للذوات للتعايش السلـمـي ضـمـن طبيعة باقي مصادر نـيـل االعـرتاف
واملســؤولــيــة كــانــتــقــال مــن اإلذالل
أفق أخالقي متبادل عرب ما تكتسـبـه كان قد و احد بينها السـعـي لـنـيـل
واالحتقار ،مرورا باالستنـكـار بـاعـتـبـاره
هذه الذوات ضمن الـتـجـربـة مـن االعرتاف فةنها ويف أطوارها ميكن أن
جوابا عىل االنتهاك يف سريورة لـتـوسـيـع
احرتام اجتامعي .فعىل خالف الحب تتحول إىل سالب للحياة اإليتيـقـيـة
دائرة الحقوق .من هنا سيف ارق هـونـيـث
كشكل أويل لالعرتاف املتبادل ،يـرى وتظل محكومة برضـورة الـحـفـاب
بني االعرتاف ذي املعايري القانونية الرصفة
هونيث يف العالقات ذات الـنـشـأة عىل العنرص الحقوقي باعتباره مركز
واالعرتاف القائم عىل مـعـايـري قـيـمـيـة
املقننة ما هو أهم ،فـاملـحـبـة وإن السلوك البرشـي يف الـعـالقـة بـني
اجتامعية ومن مثة يفتح املجـال لشـكـل
نجحت يف اإليفاء ّبتطلبات الحـريـة األفراد أو الجامعات.
ثالث من االعرتاف.
ذات طابع سوسـيـو-سـيـكـولـوجـي يشري هونيـث يف هـذا اإلطـار إىل
النموذج الثالث :التقدير االجتامعي
ضمن عالقة اجتامعية محددة ،فهي هيجل وميد اللذين رأيـا أن فـهـم
محدودة يف قـدرتـهـا عـىل تـأمـني املرء الصحيح لنفسه كصاحب حـق إذا كان االعرتاف القانوين حقا يتمتع بـه
رشوط الحرية كأهم أوجه التـعـبـري ال ميكن أن يتحقق إال عرب معـرفـتـه كل أفراد املجتمع الواحد عىل حد سـواء
عىل نيل االعرتاف فيام عدا ذلك من بالتزاماته الواجب احرتامـهـا تـجـاه فةن االعرتاف عىل أساس قيمة إجتامعـيـة
ساحات النزال حوله ،كالرصـاع مـن اآلخر-مؤكدا عـىل داللـة اإلحـرتام يحظى به ذاك الـذي ميـلـك مـؤهـالت
أجل إنرتاع الحق يف الرفاهة والعيش باعتباره من معاين االعرتاف ،-ضمـن خاصة وقدرات مميزة ينال عىل ضـوئـهـا
الكريم وحفظ الكرامة ضد أشـكـال العيش املشرتك وهـذا مـا يـجـعـل التقدير واإلعجاب من بـاقـي مـكـونـات
الجرم املتنوعة.
الفرد بدوره يـحـرص عـىل إظـهـار املجتمع .فهو بذلك عىل خالف االعـرتاف
يعلق جاك تامينيو » :لـذلـك فـةن نفسه عىل أنه جدير بهذا االعـرتاف عىل أساس القانون يف شكلـه الـحـديـث
االعرتاف بالفرد ّبا هو حي-كذا هـو فريد عىل االعرتاف بـالـتـبـادل مـام مينح األفراد اعـرتافـا مـتـنـوعـا بـتـنـوع
املؤهالت الفردية ،منطلقا يف ذلـك مـن
االعرتاف بـالشـخـص-هـو االعـرتاف يوسع الدائرة املعيارية للحقوق.
الخاص إىل العام ،عكس معايري االعـرتاف
بالغري ّبا هو مفهوم مطلق ،وجـود يف الوقت الذي أكد فيه هنا هيجـل
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القانوين الاتي تـنـطـلـق مـن الـعـام إىل
التفصيل.
إن التقدير االجتامعي يرتكز عىل االشرتاك
القيمي بوصفها أفقـا مـمـكـنـا لـتـنـوع
أكسيولوجي عىل نحو يجعل منه مفهومـا
متداخال مع وسائط القيم املشرتكة :إذ أن
»املفاهيم العالقة ّبـفـاهـيـم الـتـقـديـر
االجتامعي ،مثل الحظوة أو التـقـديـر ،ال
تفلت من التعدد األكسيولوجي الحـاصـل
عن تنوع الوسائط عينها«.3
قدميا ،كان يطلق عىل من توفرت فـيـهـم
املعايري القيمية االجتامعية لنيل االعـرتاف
صفة الرشفاء واليوم مينحون الوجاهـة أو
التبجيل االجـتـامعـي .كـام يـربز دور
االعرتاف عىل أساس املعـايـري الـقـيـمـيـة
االجتامعيـة كـمـكـون لـلـجـامعـات أو
املجتمعات ،حني تبدأ األفـراد يف تـداول
تلك القيمة أو القيم فيام بـيـنـهـا ،ومـع
إتساع دائرة ذلك زمانا ومـكـانـا تصـبـح
معربة عن مسلامت ثقافية عىل ضـوئـهـا
يحداد الفعل ذو الحظوة االجتامعية عـام
سواه .وهكذا يصبح الشعور بالـتـضـامـن،
املنبثق عن الـتـداول الـبـيـنـي لـلـقـيـم
االجتامعية ،املولد للتقدير املتبادل والقوة
املركزية يف تكوين الجامعات :عىل اعتبـار
أن الفعل محل التقدير ال يخدم صـاحـبـه
كفرد بل يخدم مصلحة الـجـامعـة الـتـي
اجتمع أفرادها عىل قـنـاعـات صـاحـب
الفعل ذاتها.
هكذا يصور االجتـامعـي مـنـزلـة الـفـرد
ليصبح جديرا باالعرتاف طـاملـا متـيـز يف
قدراته ومؤهالته ،وكلام زاد هذا التميز يف
التدرج ،كلام اقرتب الفاعـل مـن تـجـاوز
املتاح من تلك املعايري القيمية االجتامعية
ليصبح منتجا لهـا .وهـذا يـفـرز الحـقـا
مجتمعات وثقافات.
مع هذا التطور ،تتطور معايري تصـنـيـف
االعرتاف ،من التمتع بالترشيف كمكـافـأة
عىل الفعل إىل التقدير والتبجيل .وتـبـعـا
لهذا التحول النوعي ينتج تـحـول كـمـي
حني يتطور املنهج ،من منهـج فـردي إىل
نظام مجتمعي يتسم بدميومة الـتـجـديـد
القيمي وتحرض فيه الحظوة بـالـتـقـديـر
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االجتامعي كأهم أوجه الـتـضـامـن الهوامش
عىل هذا األساس.

خامتة
لعله من الرضوري القول عىل قـول
هونيث يف االعرتاف ،أنه يف الـبـدء
مثل مزيجا فريدا شكله فيلسـوفـنـا
عىل طريقته ،مراوحا بني العودة إىل
القدامى مـطـورا لـريـصـد أوضـاع
املعارصين .فلم يكن االعرتاف كـام
أصبح عليه مع أكسـيـل هـونـيـث
ليكتمل بالفعل دون الفحص فـيـه
ومساءلته والترصف فيـه وفـق مـا
تقـتـضـيـه أحـوال املـجـتـمـعـات
املعارصة .ولعله بالعودة اىل هيجـل
أساسا أعطى الداللة األوىل لالعرتاف
عىل أنه عرفان قـبـل الـخـوض يف
منــاذج االع ـرتاف كــام تصــورهــا
فيلسوف الروح وسواء تعلق األمـر
بـاالســتــحـضــارات يف املســألــة أو
التجديد فةن مطلب االعرتاف يظـل
معربا عن انتظار » ميكن اإليفاء بـه
فقط بوصفه اعرتافا متـبـادال.4« ...
وذلك يف األصل ما يدعو إىل النـظـر
يف مدى تجسده حسب ما تقتضيـه
قاعدة التبادل.

Axel Honneth, La lutte
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ما يحتفظ به هونيث
من هيجل إمنا هو
مرشوع تأسيس نظرية
اجتامعية ذات قوام
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يف رضورة االهتامم بعلم األديان
يف جامعاتنا التونسية

ترجمة :فهمي رمضاين
أستاذ مرباز يف التاريخ
عضو الهيئة املديرة لجمعية تونس الفتاة

”
ظهر علم األديان
كعلم مستقل
باملعنى الحديث

خالل القرن التاسع
عرش الذي مثل قرن
العلوم االنسانية
بامتياز وتبلور
كاختصاص يف
الجامعات الغربية

“
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تزايد االهتامم يف الـعـقـود األخـرية
بالظاهرة الدينية  -باعتبارها ظاهـرة
جديرة بالدراسة ملا لها من وشـائـج
عميقة تربطها باألبعاد االجتـامعـيـة
والثقافية للمجتمعات -وذلك مـنـذ
أحداث  00سبتمرب  1110وصـعـود
العنف الـديـنـي بشـتـى أشـكـالـه
وانحسار الفكر التنويري والـحـدا
وغياب القراءة التاريخية لألديان.

ولنئ القت األديان اهتـاممـا واسـعـا
من لدن الجامعات الغربيـة حـيـث
تم تخصيص مخابر بـحـث ومـراكـز
دراسات متنوعة ومجالت عـلـمـيـة
لدراسة األديان وتفكيـك الـظـاهـرة
الدينية وفهمها من خالل االسـتـنـاد
إىل مناهج حديثة ورائدة تنهل مـن
معني التقارب بني العلوم االنسانيـة،
فةن الجامـعـات الـعـربـيـة عـامـة
والتونسيـة خـاصـة مل تـعـر هـذا
االختصاص أدىن اهـتـامم إىل حـد
يومنا هذا ،حيث ال تـوجـد أقسـام
لدراسة األديان بجامعاتنا ،حـتاـى يف
كــلــيــات الــعــلــوم اإلنســانــيــة
واالجتامعية .وال ريب أن تـجـاهـل
مثل هذا االختصاص املهم وغـيـاب
إرادة واضحة ملـعـالـجـة الـظـاهـرة
الدينية ،يضعنا أمام أزمـات ديـنـيـة
دورية تعيشها مـجـتـمـعـاتـنـا كـل
عرشين سنة تقريبا ،هذا بـاإلضـافـة
إىل تخلف جامعاتنا الـتـي مل تـعـد
حاملة ملشاريع وال تحـركـهـا أحـالم

جديدة ،لذلك أصـبـحـت املـدرسـة
والجامعة تكون أجيـاال تـعـيـش يف
املايض وتنتج شـبـابـا يـنـزع نـحـو
تساؤالت تأصيلية.

وقد تطور علم األديان خصـوصـا خـالل
الربع الثالث من القـرن الـتـاسـع عـرش
حيث ابتعد عـن الـنـزعـة االعـتـقـاديـة
االيديولوجية املـعـيـاريـة الـتـي مـيـزت
العصور الوسطى نحو النزعة الـعـلـمـيـة
االبستمولوجية املخربية ،كام انفتح عـىل
بقية العلوم االنسانيـة الـقـريـبـة مـنـه
كالتاريخ والفلسفة وعلم االجتامع وعلـم
األســاطــري ،فــظــهــرت بــذلــك عــديــد
االختصاصات األخرى املتفرعة عن عـلـم
األديان مثل تاريخ األديان املقارن وعـلـم
اجتامع األديان واألنرثوبولوجيا الدينية.

ظهر علم األديان كـعـلـم مسـتـقـل
باملعنى الحديث خالل القرن التاسع
عرشـ الـذي مـثـل قــرن الـعـلــوم
االنسانية بامتياز وتبلور كاختـصـاص
يف الجامعات الغربية .ويعترب ماكـس
مولر مؤسس هـذا االخـتـصـاص يف
 .0161تزايدت فيام بـعـد األقسـام
املخصصة لهذا العلم يف الجـامـعـات
الغربية خاصة الفرنسية واألملـانـيـة ويكمن أهم إسهام ملاكس مولـر يف أنـه
واالنكليزية واألمريكية.
جعل تاريخ اللغة وعلمها (الفيلولوجيا أو
فقه اللغة) مدخال لدراسة األديان عـلـام
ويعترب علم األديـان أحـد الـعـلـوم
وتاريخا ومقارنة فحسب رأيه تعد اللـغـة
اإلنسانية املعنيـة بـدراسـة األديـان
األداة األوىل لفهـم األديـان وتـاريـخـهـا
دراسة علمية وفق مناهج الـبـحـث
وتطورها الحضـاري لـذلـك اعـتـقـد أن
التي وفرتـهـا الـعـلـوم االنسـانـيـة
اختالف األديـان مـتـأت مـن اخـتـالف
ومناهجها .وقد ظهر مصطلح عـلـم
اللغات.
األديان ألول مرة يف ترجمة لكـلـمـة
أملـــانـــيـــة وهـــي  religionsإىل جانب دراسات ماكس مولر أسهم كل
wissenschaftالتـي اسـتـعـمـلـهـا من رودولف أوتو الذي أنجـز أطـروحـة
املفكر ماكـس مـولـر سـنـة  0161حول فهم مارتن لوثر لـلـروح الـقـدس
عنوانا لكتابه ثم استعملها الفـرنـيس ومرسيا إلياد الذي كتب مـؤلـفـا ضـخـام
إميل بورنوف عامل األديان الفـرنيسـ .حول تاريخ األفكار واملعتقدات الديـنـيـة
وتكمن أكرب مسـاهـمـة ملـولـر يف يف اعتامد مناهج جديدة للبـحـث مـثـل
التأسيس املبكر لعلم األديـان فـهـو تاريخ األديان وعلم نفس األديان وعـلـم
أول مـن وضـع مصـطـلـح عـلـم اجتامع األديان.
األديان يف كتابه املدخل إىل عـلـم
وقد أصبح اليوم علم األديـان مـن أهـم
األديان .
االختصاصات التي لها من األهمية ّبكـان
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”
ال ريب أن عدم
اهتامم الدولة باملسألة
James Owen/Unsplash

يف الجامعات الغربـيـة ،فـيـكـون بـذلـك
الغرب قد قطع شوطـا بـعـيـدا يف هـذا
امليدان قلاب فيه التجارب الدينية لـلـبـرش
من أوجه مختلـفـة وزوايـا عـدة وصـا
بشــأنــهــا املــوســوعــات والــقــوامــيــس
واالحصاءات واملـؤلـفـات وخصـص لـهـا
أقسام الدراسـات ومـراكـز األبـحـاث يف
جامعاته ،يف مقابل ذلك ال يزال الـتـنـاول
العلمي للظواهر الدينية وللمقدس شـبـه
غائب بجامعاتنا ،إذ يستمر التعـامـل مـع
التجربة الدينية دون تـقـديـر لـعـمـقـهـا
وثرائها ويف إطار إمياين وّبقاربة ال تبتـعـد
كثريا عن أدب املـلـل والـنـحـل .لـذلـك
يتوجب عليـنـا الـيـوم إعـادة االعـتـبـار
للظاهرة الدينية ودراستها دراسة علـمـيـة
وأكادميية من أجل خلق أجيال متصالـحـة
مع عرصها ومنفتحـة عـىل كـل األديـان
والثقافات والحضارات .فـدراسـة األديـان
متكننا من االنتقال من املسلامت القدسية
اإلميانيـة الـتـي سـادت طـيـلـة عصـور
االنحطاط إىل الفحص العلمي والـدراسـة
األكادميية الرصينة التي تتطلع لـإلحـاطـة
بالتجربة الدينية لإلنسان ودراستها بـكـل
عقالنية وموضوعية.

األمر الذي ال ميكن تجاهله كـذلـك
هو أن أهمية علم األديان تكمن يف
كوننا ال ميكننـا فـهـم الـحـضـارات
والثقافات املعارصة وقيمهـا إال إذا
فهمنا األديان التي تنتـمـي إلـيـهـا،
لذلك فةن دراسـة األديـان دراسـة
منهجية مقارنة وموضوعية تسـاعـد
عىل اكـتـشـاف ذواتـنـا يف ضـوء
اكتشاف اآلخر.
تكثيفا للقول تعتـرب دراسـة عـلـم
األديان محاولة لـفـهـم الـظـاهـرة
الدينية داخل التاريخ والواقع وليس
ضمن اإلطار الالهويت واالعـتـقـادي
وذلك من أجـل إدراك أن األديـان
مرتابطة التواتر والتشكل ولها سياق
تاريخي يجب الـبـحـث عـنـه وأن
الدين يف النهاية ليـس إال ظـاهـرة
اجتامعية يفرضها وجود مـجـتـمـع
إنساين يف ظروف معينـة وتـتـطـور
وفق إطارات وحاجات اجتـامعـيـة.
واألهم من كل ذلك يف اعتقادنا هو
أن علم األديان يعمل عىل النظر إىل
كل األديان باحرتام وباعتبارها ثقافة
نوعية للمجتمعات البرشية كـانـت

لها األدوار الكـربى يف صـنـع ثـقـافـتـه
وحضارته عىل مدى التاريخ .لذلـك فـةن
علم األديان علم حيادي قدر اإلمكان إذ
ينبذ املواجهات اإليديولوجية والعقدية.
ما نستخلصه يف الـنـهـايـة هـو رضورة
االهتامم بعلم األديان اليـوم وتـأسـيـس
مراكز بحث متخـصـصـة يف الـدراسـات
الدينية أو ما يسـمـيـه األسـتـاذ فـوزي
البدوي البولتكنيك للدراسات الديـنـيـة
وذلك من أجل خلق تعـلـيـم حـديـث
متشبع بقيم االنفتاح والتسامح ويـنـبـذ
التعصب والعنف الديني ويبـتـعـد عـن
التساؤالت التأصيلية .وال ريب أن عـدم
اهتامم الدولة باملسألة الديـنـيـة وعـدم
التفكري يف حلها بـطـريـقـة راديـكـالـيـة
ستجعلنا عرضة ألزمات ديـنـيـة دوريـة
ولعل ما نعيشه اليوم يثبت صـحـة مـا
ذهبنا إليه.

الدينية وعدم التفكري
يف حلها بطريقة
راديكالية ستجعلنا
عرضة ألزمات دينية
دورية
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نقائض البيتلز:
يف التهاجي بني بول مكارتني وجون لينون
بقلم :حمزة عمر
رئيس جمعية تونس الفتاة

”
يف أوت  ،0900أصدر
بول مكارتني أغنيته
الكثري من الناس  .ولنئ
مل تحو األغنية إشارات
واضحة حول املقصود
منها ،فة ان سياقها العام
كان ال يدع مجاال ا
للشك
يف أناها مو اجهة إىل جون
لينونر

“
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النقائض لغة جمع نقيضة ،وهـي يف
الشعر القصيدة ينقض بها الشاعر ما
قاله شاعر آخر وعادة ما يكون ذلـك
ولـعـل
ا
عىل نفس الوزن والقـافـيـة.
أشهر أمثلة النقائض يف الرتاث العريب
تهاجي جرير والفرزدق الاذي استمـ ار
عقودا ،ومأل مئات الصفحات.

رصح
حوارا مع مجلاة رولين ستـون ا
فيه أ ان البيتلز أسطورة وهو مل يـعـد
يؤمن باألساطري زاعام أ ان هـيـمـنـة
مــكــارتــنــي كــانــت أهـ ام عــوامــل
االنفصال .يف املقابل ،كـانـت هـنـاك
رؤية شائعة مفادها أ ان يوكـو أونـو،
زوجة لينون الثانية ،هي من عكاـرت
صفو الفريق دافعة إيااه نحو مصـريه
املحتوم ،ومل يأل مكارتني جـهـدا يف
التعريض بالثنايئ ،حتاى أناه قام برشاء
صفحة كاملة يف إحدى الصحف نرش
فيها صورته مع زوجته ليـنـدا وهـام
يرتديان كامله ارجـني ومـلـفـوفـني يف
أكياس ،يف تعريض ّبصطلح Bagism
(املشتق من لفظ )Bagالاـذي ر اوج
له لينون وزوجته يف مـهـاجـمـتـهـام
للثقافة السطحية.

غري أ ان هذه النقائض مل تكن قـطـعـا
خصوصية ثقافية عربية ،إذ نجد لـهـا
نظائر يف عداة ثقافات وعداة عصـور.
وما ظاهرة الـكـال بـني مـؤداي
الراب يف فرتتنا الـحـالـيـة اإال مـثـال
معارص عىل ذلك ،ناهيك عن األمناط
املوسيقية األخرى كالـروك والـبـوب
وهام منطان كان البيتلـز مـن أبـرز
ممثليهام يف فرتة السـتاـيـنـات قـبـل
انفصال املجموعة ،واتاخاذ أعضـائـهـا
يف أوت  ،0900أصدر بول مكـارتـنـي
األربعة ملسارات منفصلة.
أغنيته الكثري مـن الـنـاس (Too
مل مي ار هذا االنفصال دون صعوبـات.
many people).ولــنئ مل تــحــو
لنئ كان بول مكارتني هو من أبـرزه
األغــنــيــة إشــارات واضــحــة حــول
إىل العلن عند إصدار ألبومه املنـفـرد
املقصود منها ،فة ان سياقها العام كـان
مكارتني يف أفريـل  ،0901فـقـد
ال يدع مجاال ا
للشك يف أناها مـو اجـهـة
كان حاصال بالفعل مـنـذ سـبـتـمـرب
إىل جون لينون .ميكن اعتبار كلـامت
 0969عندما أعلم جون لينون رفاقـه
األغنية يف مجملها تـعـدادا ألخـطـاء
ّبغادرته املجموعة .سـبـقـت ذلـك
لينون إذ تتك ارر عـبـارة كـان هـذا
مغادرة رينغو ستار يف  0961وجورج
خطأك األ اول ونجد قـرب الـنـهـايـة
هاريسون يف جانـفـي  0969وهـام
عبارة كان هذا خطـأك األخـري  .ال
وإن كانتا مغادرتني وقتيـتـني (إذ مل
ترجع هـذه األخـطـاء إىل شـخـص
تدوما أكرث من بضعة أياام) ،فـةناـهـام
امل ُخاطَب ،بـل إىل أولـئـك الاـذيـن
عربتا عن حجم التـوتاـر املـرتاكـم يف
ا
أحاطوا به محاولني الـحـصـول عـىل
املجموعة عىل م ار السنوات.
قطعة من الكعكة دافعني إيااه إىل
ولـعـل أوضـح
ا
تبع هذا االنفصـال رصاع مـريـر يف كرس متيمة حظاـه .
املحاكم ،إذ رفع مكارتني قضياة ضـد مقطع يشري إىل يوكو قوله الـكـثـري
رفاقه القدامى للترصيح ا
بحل البيتلـز من الجوعى يفـقـدون وزنـهـم  ،إذ
ـار
ـ
أث
ـا
ـ
م
بصـفـة قـانــونـيــة ،وهــو
رصحت للـصـحـافـة
يبدو أناها كانت ا
حفيظتهم ضداه مع تبادلهم للتـهـم أناها كانت بصدد اتاباع حمية غذائية.
حول املسؤول عـن االنـفـصـال .يف
ديسمرب  ،0901أجرى جون لـيـنـون

يختلط يف األغنية التأيس بالهـجـاء .فـفـي
الحقيقة ،يوحي مكارتني أناه يأىس لـحـال
صديقه السابق ويحاول نصحه يك ينـتـبـه
إىل ما يغرق فيه .كام أناه ينتـقـد مـيـولـه
نصب فـيـه الـزوجـان
الوعظية يف وقت ا
لينون نفسيهام كداعيتني للسالم العـاملـي.
اإال أ ان األغـنـيـة ال تـخـلـو مـن بـعـض
االضطراب ،فةن كان سياق االغنية م اوجهـا
إىل شخص بعينه ،فةناه ال يبدو أ ان الضمـري
يـبـرشـون
يف عبارة الكثري مـن الـنـاس
ا
باملامرسات ،ال تدعهم يخربونك ّبا تـريـد
أن تكون يعود عىل لينون ،بل عىل أفـراد
جمهوره .كام أ ان االنتـقـال إىل الـتـغـنـي
بالحب املعثور عليه يف العبارات الختامية
ا
ال يخلو من إبهام .فالشائع أ ان املقـصـودة
بذلك هي ليندا مكارتني (وهـي تشـارك
بول يف أداء هذه األغنية) ،ولكن ما معنى
اإلشارة إليها يف سـيـاق األغـنـيـة ،وكـأ ان
عالقتها ببول ع اوضت عالقته بلينون؟ قـد
يكون ذلك من باب املفاضلة بـني عـالقـة
كل منهام بزوجته.
ا
مهام يكن من أمر ،فـقـد لـقـيـت هـذه
األغنية عموما قبوال حسنا عند النقاـاد ،إذ
أشاد فنسنت برييز بينيتيز بتناسقها عـىل
نحو يذكار بأغنية مكارتني Maybe I’m
 ،amazedوصنافتها رولين ستون كثـالـث
أفضل أغانيه يف مرحلة ما بعد البيتلز.
مل يتأخار الر اد كثريا .بعد شـهـر تـقـريـبـا،
أصدر جون لينون اسطـوانـتـه تـخـ ايـل
)(Imagineالتي احتـوت عـىل أغـنـيـة
عنوانها كيف تـنـام؟ (How do you
sleep).مل يلجأ املغنـي اإلنـجـلـيـزي إىل
التعريض ،بل هاجم رفيقه السابق بشكـل
مبارش وحاد منتـقـدا ال فـقـط قـدراتـه
املوسيقية ،بل كذلك جوانب شخصياة مـن
حياته.
تبدأ األغنية بلغط يف الـخـلـفـيـة يـذكاـر
ببداية أغنية فرقة الرقيب بيرب للـقـلـوب
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الوحيدة وهي مفتتح األلبوم األيـقـونـة
الذاي يحمل نفس االسم والاـذي أصـدره
البيتلز سنة  .0960ويتأكاد هـذا الـرابـط
من خالل العبارة االفتتاحية إذن أخـذك
الرقيب بيرب عىل حني غ ارة  .يسخر لينـون
من هجوم مكارتني عليه الخطأ الوحيـد
الاذي ارتكبته كان يف رأسك ويرجعه إىل
(ولـعـل املـقـصـود
ا
املحيطني ّبكارتـنـي
تحديدا زوجته ليندا) الاذين يقولـون لـه
اناه كان ملكا  .ال يـرى لـيـنـون داعـيـا
لنجاح مكارتني سوى وسامته وهو ما لن
يدوم سوى عام أو اثنني  ،وذلـك رغـم
ضعفه املوسيقي الـفـادح يف نـظـره إذ
يخاطبه قائال الصوت الاذي تصدره هـو
ميوزاك [ّبعنى أناـه لـيـس مـوسـيـقـى
حقيقية] يف أذ اين ويضيف بـنـربة فـيـهـا
الكثري من التعايل كان يجب ان تتـعـلاـم
كل هذه السنوات  ،محيال بذلـك
شيئا يف ا
إىل دوره التاريخي كمؤسس لـلـبـيـتـلـز
و زعيم للفريق خصوصا يف السـنـوات
األوىل .كام يؤكاد بشـكـل تـهـكاـمـي أ ان
شائعة موت مكارتني (وكانت قـد رست
منذ  )0960هي صحيحة وكأناه كـفـناـان
انتهى متاما مع البيتلز.
يثبت لينون يف هذه األغنية براعته كأحد
أه ام كتااب األغاين يف جيله .إ ان عبارة مثل
اليشء الوحيد الاذي فعلته كـان أمـس،
وبعد أن رحلت ،لست سوى يـوم آخـر
التي تتض امن تالعبا مم ايزا باأللـفـاب بـني
أمس (وهو عنوان أغنية كتبها مكارتني
مع البيتلز يف أوجهم) و يوم آخر (أغنية
كتبها مكارتني منفردا منذ مداة قصـرية)،
لتكفي لوحدها لتنقض هجاء مكـارتـنـي.
أ اما من الناحية املوسيقية ،تتمياز األغنـيـة
بنسق بطيء عموما مييل إىل الرتابة عـىل
نحو يذكار بأغاين الريغـي ،مـع تصـاعـد
الفت للنغـامت مـع الـالزمـة .كـام أ ان
استعامل الكمـنـجـات أضـاف تـوشـيـة
موسيقية تخرج عن املعتاد من بسـاطـة
يف التوزيع يف معظم أغاين لينون ،ولعـلاـه
أراد أن يثبت تف اوقه املوسيقي من خـالل
مثل هذا االجتهاد ليكرس الـرؤيـة الـتـي
تجعل من مكارتني األعلم باملوسيقى يف
الفريق القديم.
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”
تتض امن األغنية كذلك
املصدرnawaat.org :

عزفا منفردا عىل
الغيتار أ امنه جورج
ولعل
هاريسون .ا
انضاممه إىل لينون يف
معركته ض اد رفيقهام
Paul McCartney/Twitter

تتض امن األغنية كذلك عزفـا مـنـفـردا
عىل الغيتار أ امنه جـورج هـاريسـون.
ولعل انضاممه إىل لينون يف معـركـتـه
ا
ض اد رفيقهام السابق ميـنـح األغـنـيـة
زخام أكرب .كان رينغو ستار هو العضو
الوحيد يف البيتلز الاذي مل يـدخـل يف
هذه املعركة ،ويبـدو أناـه حرضـ إىل
إحدى جلسات الـتـسـجـيـل وأبـدى
انزعاجه من حداة الكلامت.
لو شئنا أن نفاضـل بـني األغـنـيـتـني،
لجزمنا أ ان أغنية لينـون هـي األبـلـ
هجاء .ويف الحقيقة ،يثبت لينون أناـه
كلاام ُوخز بشكل شـخـ ـ ،يـتـدفاـق
إبداعا (وهو ما نلحظه مـع أغـنـيـات
كـ جوليا و الله و األم ) عىل الرغـم
من الطابع املبارش ملعظم الـكـلـامت.
بيد أناه ،وكام أشار بعض النقااد ،رغـم
متياز أغنيته موسيقيا ،فةناه ال ميكن أن
تُذكر اإال لحداة كـلـامتـهـا ،وهـو مـا
يجعلها قصرية العمر إىل حـ اد كـبـري،
حتاى أناه من غري املمكـن أن تـفـهـم
بعد زمانها .يف حني أ ان أغنية مكارتنـي

كان فيها من العمومية ما ميكانها من أن
تعيش بعد تلك الفرتة ،وذلك يـدخـل يف
باب إتقان الصنعة عند صاحبـهـا الاـذي
أعاد إصدارها يف نسخة آالتية يف 0900
يف ألبوم ثريلنغتون .
مل يتط اور التهاجي بعد ذلك ،ومل يتـحـ اول
فناانا البيتلز إىل نظريي الفرزدق وجـريـر.
عىل العكس من ذلك ،تراجع كالهام عن
املواجهة .يف أواخـر سـنـة  ،0900ويف
األلبوم األ اول ملجموعة وينـغـز  ،غـناـى
بول مكارتني صديقي الـعـزيـز الاـتـي
اعتربت ّبثابة عرض سالم .وفـيـام بـعـد،
قلال من أهمية بعض كلـامت أغـنـيـتـه
معتربا إيااها غري ضارة بامل ارة  ،بـل أناـه
حتاى ب ارأ يوكو من انفصال البيتلز .أ امـا
جون لينون ،فأكاد يف حـوار تـلـفـزي ا ان
مكارتني مل يشعر باإلساءة من أغـنـيـتـه،
وشداد عىل رضورة أن يقع التط ارق إليـهـا
فقط كعمل مـوسـيـقـي .ورسعـان مـا
طويت صفحة النقـائـض املـوسـيـقـيـة،
إحدى صفحات العالقة شديدة التعقـيـد
بني الثنايئ اللدود لينون/مكارتني.

السابق مينح األغنية
زخام أكرب

“
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الخرب عن مولد حبيب وتسميته وقومه
مام حدث سنة ميالده
ويشء ا
بقلم :حمزة عمر
رئيس جمعية تونس الفتاة

حر ررح رّ ر ر رحر ررح ر ر

كان ميالده يوم خميس ،ألربع عـرش
بقني من رمضان ،بقرية يقال لها عني
الهنيدة عىل مسرية سبعة أياـام مـن
ترشيش ،وهي بلد ذو نخيل وعـيـون
جارية يشتغل أغلب أهله بالـزراعـة
والتجارة.
والهنيديون عىل قلاة عددهـم ورقاـة
حالهم أهل عصبية ونـخـوة وبـأس
وشداة .وقد انتقل كثـري مـنـهـم إىل
ترشيش يف أعوام املسغبة فسـكـنـوا
الحي األخرض فغلبوا
حياا بها يقال له ا
عليه .وقد اشتغل معظمهم ّبـيـنـاء
املدينة مل اا كان بنو عكر يـحـكـمـون
البالد فسادوا يف العمل هنـاك ،عـىل
وأي شـأن.
شداته ،وأصبح لهم شـأن ا
فكانوا إذا غضبوا ألمـر مـن األمـور
وامتنعوا عن العمل أياـامـا ،تـعـطاـل
الشغل يف امليناء بالـجـمـلـة ،وذلـك
ألمرين :أ اولهام أ ان من األشغال مـا مل
يكن يقوم به غريهم ،وثانيهام أناه مل
يكن هناك من جامعة امليناء مـن ال
يخاف بطشهم ورسعة انتقامهم .فلم
يكن يت ام هناك أمر اإال إذا رضوا.
وكان أحدهم إذا خوصم يف أمـر يف
سوق املدينة فاشت اد عليه صـاحـبـه،
صاح :يا لعني الهنيدة! فيجتمع إلـيـه
من أهلها م امن يعرفه وال يعرفه مـن
ينرصه ظاملا أو مـظـلـومـا دون أن
يعرف عن سبب الخصـومـة شـيـئـا،
فيكرث الشجار وقد يُجرح بعض أهـل
السوق أو ينهب من متـاعـهـم يشء
فيضيقون بهم ذرعا .وقد حداثنا مـن
ال نتاهم أناه مل يكن هنـاك بـالسـوق
عســس ح ـتاــى كــرثت خصــومــات
الهنيديني بها فكاد السوق يتعطال يف
بعض األياام .فحينها وظاف صـاحـب
الرشطة من حرسه مـن يسـريون يف
السوق طول الوقت حتاى يضـبـطـوا
أموره وال يرتكوا شجارا يحتدم.
ومام يروى عن عصب اية الهنيديني أ ان
ا
أحدهم واسمه حامد أودع املخياـس،
وهو السجـن الاـذي بـنـاه بـطـرس
العكري بجوار باب املغرب ،يف ديـن

فاستخف بـه
وكان هزيال ال ق اوة له،
ا
املســاجــني وأكــرثوا يف مضــايــقــتــه
وظـل
والتعداي عليه حتاى كاد يهلك .ا
صابرا ينتظر الفرج حتاـى أتـاه مـن
حيث ال يحتسب .فقد كان جالسا يف
زاوية يأكل كرسة خـبـز مل اـا نشـب
شجار بني عمالقني أمـامـه ،فـظـهـر
أحدهام وكان يدعى مح امدا األسـود
شج رأسه
عىل اآلخر ظهورا بيانا حتاى ا
وأدمى شفته .ث ام نظر إلـيـه هـازئـا
وقال :خذها وأنا ابن عني الهـنـيـدة.
فام كان من حامد اإال أن أرسع إلـيـه
فق ابل رأسه وقالُ :جعلت فـداك ،أنـا
ابن بلدتك .فسأله عن أهله ونسبـه،
فانتسب فعرفه .فقام مح امد األسـود
يف السجن صـائـحـا :أال أ ان حـامـدا
صاحبي وابن ع امي فليعرف الجميـع
قدره .فلم يتع ارض إليه أحـد بسـوء
بعدها ،بل صار يشفاع عنـد األسـود
وتحمل إليه اللطائف والهدايا حـتاـى
فلام ه ام
جمع منها ما قىض به دينه .ا
ّبغادرة الحبس وداع صاحبـه قـائـال:
ا
كرثكم الله ،يا أهل عـني الـهـنـيـدة،
حتاى يف املخياس .فأرسلها مثال.
والهنيديون ،عىل بأسهم ،أبعد النـاس
عن الظرف وحسن الخطاب ،بل هم
أسوأ الناس جوابا.
واسمه يف أشهـر األقـوال :حـبـيـب،
وزعم بعضهم :خُبيب .وذاك بـعـيـد،
ال س ايام والعهد مل يطل به ومـازالـت
الناس تروي أخباره وال أظ ان ذلك اإال
الـنـسـار جـرى
من تصحيف بعض
ا
عىل أفواه بعض مـن مل تـبـلـغـهـم
أخباره عن طريق الرواية .ويكناى :أبا
الزهراء وكانت كنيته إليه أثرية .غـري
أناه كان يتكناى وقـت الـحـرب بـأيب
الحارث .ويروى يف تسميتـه أن قـد
أراد بعض أهله أن يس اميـه حـبـيـبـا
وبعضهم معاذا وبعضهم غـري ذلـك،
فاختلفوا .فقالت خـالـتـه :هـلـ امـوا
نكتب األسامء جمـيـعـا عـىل رقـاع
وننظر عىل أياها تقع يده .فـفـعـلـوا
وحملوها إليه يف مهده ،فوقعت يده

عىل الرقعة التي تحمل اسم حبيب .فقال
املأل :قد والله اختار .وكان بذلك يفتخر مل اا
أس ان ويقول :أنا من اخـرتت اسـمـي ،مل
يخرته يل أحد.
ويقال أناه مل اا ولد ،حمله جداه فطاف بـه
أرجاء القرية وهو يرتجز:
ولد فينا س ايد شمردل
أىت بع ازنا فلسنا نخذل
إ ان الغد الوضا اء فيه يؤمل
وكان مولده يف سنة شهباء يقال له سـنـة
يل،
الغارة  ،وذلك أ ان الـحـبـيـب بـن عـ ا
صاحب ترشيش ،وكان شيخا كبريا عركـتـه
السنون مىض عليه زهاء ثالثني سنة وهـو
مالك لرقاب أهلها ،كان قد أجار قوما مـن
شعب الج ابارين وأسكنهم مكانا بـجـنـوب
الحامم  ،فعدا عـلـيـهـم
املدينة يقال له
ا
جمع من بني إسحاق غدرا وغيلة ففتكـوا
بهم فتكا ذريعا وقتلوا معهم بعض رعـ ايـة
ابن عيل ،فغضـب لـذلـك ،ودعـا رسـول
قيرص ،وكان له صديقا ،فـقـال لـه ،وهـو
يرفع إصبعه يف وجهه مهدادا  :بـلـغـنـي
أناكم ماألتم بني إسحاق حتاى فعـلـوا مـا
فعلوه ،عىل ما تعلمون من يدي إلـيـكـم.
وايم الله لنئ مل تنتهوا ألخـرجـناـكـم فـال
يعود لكم بهذه البالد ذكر وبـعـثـت إىل
صاحب الراية الحمراء فحالفته عـلـيـكـم
ولننظر حينها أياكام غالب صاحبه .فبلغنـا
أ ان رسول قيرص كان يرتعد فـرقـا .وبـلـ
يل
األمر قيرص فأرسل إىل الحبيب بـن عـ ا
فاسرتضاه وبذل له من األموال والنفـائـس
حتاى ريض .ومل تكن لرتشيش أجناد تقيـهـا
سوى لطف الله .قال حبيب :قد أخربتنـي
أ امي أن كانت األرض تهتـ از ملـقـدم بـنـي
إسحاق حتاى ظُن الزلزال ،وأنا ابن أربـعـة
أشهر يومئذ.
أ اما أهله فهم بنو املختـار بـن حـمـدان،
وكان املختار س ايدا رشيفا مطاعا يف قريته.
النسابة ،فقال ابـن
وقد اختلف يف شأنهم ا
الكلبي :هم من نسل حمدان بن حمدون
ا
بن الحارث ،من صليبة بني تغلب مـلـوك
الشام .وقال ابن هشام :بل هم من بـنـي
عدي بن كعب رهط عمر بن الـخـطاـاب،
ا
فالله أعلم بحقيقة ذلك ،وإن كـان قـول
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الكلبي أرجح عندنا إذ مل تُـعـرف
ابن
ا
عدي بن كعب هجـرة إىل هـذه
لبني
ا
البالد اإال إن كان بـعـضـهـم قـدم دون
أهله مع أخالط من القرشيني ،وأكرثهـم
من بني هاشم ،فاستوطن بـهـا وتـز اوج
من أهلها فكرثوا بعدها.
وأبوه :هانئ بن ُمح امد بن عـمـرو بـن
املختار بن حمدان .كان من فرسان عني
ال ُهنيدة املذكورين وكان عىل ميرستـهـم
الشـامر ،وهـو يـوم لـهـم عـىل
يوم
ا
أجوارهم من قرية الرفيد .وسببـه عـني
ماء كانت بني البلدتني تنازعهـا الـقـوم،
واملاء هناك شحيح غال .فـركـب أهـل
عني ال ُهنيدة ،ورئيسهم عبد الحميد بـن
عثامن ال ُحسيني ،وركب أهـل الـرفـيـد،
ورئيسهم طارق بن الـلـيـث الـرقـمـي،
بالشامر واشت اد بينـهـم الـقـتـال
فالتقوا
ا
حتاى رأى هانئ بن مح امد ثغرة يف نظـام
والـتـف عـىل
الرفيدين ،فسار بـرجـالـه
ا
جيشهم من جهة الغرب وقطـع عـنـهـم
املدد القادم ،فوقعوا يف حيص بيص ،ومـا
السلم وظفر الـهـنـيـديـون
لبثوا أن ألقوا ا
وصار لهانئ بينهم أطيب الذكر .وكـانـت
سـت
تلك آخر املعارك بني البلدتني قبـل ا
سنوات من ميالد حبيب .والحرب بينهـام
قدمية ،ال يكاد يذكر مبـدأهـا أحـد مـن
القوم ،وانتهى األمر بصلح أبرمه شـيـور
الشامر آخر أرض عـني
القريتني عىل أ ان ا
الهنيدة وينتهي عند وادي امللح ،أ امـا مـا
يليه فهو من أرض الرفيد .واتافق الـقـوم
أن يكون بعضهم لبـعـض ظـهـريا مـتـى
حارب إحدى القريتني عـد او قـادم مـن
الخارج .وقد أبـرم هـذا الصـلـح بـدار
الطاهر بن عيل الرحيبي وكـان رشيـفـا
ـنـيـدي
مقداما يف البلدتني ،ذاك أ ان أباه ُه
ا
وأ امه رفيدياة .ولقابه الـبـعـض بـعـظـيـم
القريتني ،غري أناه كان يستعيذ من هـذه
التسمية.
وكان هانئ بن مح امد يقول الشعر ،غـري
مقال .وأكرث ما يُذكر عنـه أرجـاز
أناه كان ا
له وقت الحرب .فمن ذلـك قـولـه يـوم
الشامر:
ا
ولدت للحرب وللمعايل
فأبرشوا يف يومكم بالوبال
إناا إذا نقدم بالعـــوايل
تسقط رعبا قمم الجبــال
وكان صاحب خيل كثرية ،مل تعرف العرب
لها مثيال .جمع بـةسـطـبـل داره عرشـة
أفراس كانت فريـدة عرصـهـا .عـىل أ ان
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نسـابـة
أشهرها كان كحيـال ،ويـقـول ا
الخيل أناه من نسل داحس فرس قيس
بن زهري ،وهو أشهر مـن أن يـذكـر.
وكان فرسا أدهم ،وعىل عظم جثاته ،مل
يكن يلحق ،وقد دخل فيام ال يع اد من
السباقات ،ومل يخرس منها أحدا حـتـى
صار املثل يرضب فيه فيقـال أسـبـق
من كحيل .
وكانت أشهر سباقاته يف بـالد الـروم.
فقد كان هانئ كثري الـرتحـال هـنـاك
للتجارة .وصل يوما إىل سوق فرمانيـة،
فأرسج كحيـال قـرب أحـد أبـوابـهـا،
فاجتمع علـيـه الـنـاس يشـاهـدونـه
ويعجبون منه .وكان مـنـهـم شـخـص
فلام رأى افتتان الناس،
يقال له يوحنا ،ا
قال :ال يغرناكم ما ترون من مـظـهـره،
إن هو اإال حصان من بالد الـعـرب ،ال
يعرف اإال الشيح والقيصوم ،فـكـيـف
يباري خيولنا وهي تأكل من الـعـلـف
أحسنه ولها من السـاسـة أمـهـرهـم؟
فضحك هانئ وقال :ما ظننت أحدا يف
الدنيا ا
يشك يف فضـل خـيـولـنـا عـىل
خيول بقياة الخلق .وهـاهـو كـحـيـل
أمامك ،فأجـره مـع مـا شـئـت مـن
خيولكم ،ولننظر ألياها يكون السـبـق.
قال بطرس :فة ان يل فـرسـا يـقـال لـه
كاتب مل يُسبق قـطا .فـتـواعـدا عـىل
السباق بعد أسبوعني ،عىل أن يـكـون
للرابح جواد الخارس.
والتقى هانئ ويوحنا ّبيدان بضواحي
فرمانية وحرض السباق جمع عـظـيـم.
وكان كاتب جوادا أبـلـق مـن خـيـل
الصقالبة الاتي يرباونـهـا يف السـهـول
فـلـام انـطـلـق
الكربى غرب الـبـالد.
ا
ال َف َرسان ،بدا عىل كحـيـل تـثـاقـل مل
يُعهد منه ق اط حتاى وقف بعـد زمـان

قصري ،ذلك أ ان يوحنا كـان قـد احـتـال
فدس من وضع برشابه ما يثقله ويـخـدار
ا
أعضاءه .فأرسع هانئ إىل الحلبة لريى ما
شأنه .ومل اا شاهد حاله ،علم أ ان ذلـك مل
يكن اإال لدسيسة ،فغضب ومل يعـلـم مـا
العمل وكاتب قد تقدام تقداما بيانـا .غـري
أناه كان مع هانئ أخوه ُسـهـيـل ،وكـان
م امن ال يُبل شأوه يف أمـور الـخـيـل إذ
قىض شطرا من صباه وشبابـه مـع بـدو
ا
هوازن فأخذ عنهم ذلك .أشار سهيـل أن
يُطعم كحيل حباات قهوة مينية ممزوجـة
بالهال والزعرت ،فسارعوا يف ذلـك .فـقـام
كحيل وكأمنا ا أنشط من عـقـال ،فـأخـذ
يطوي األرض طـياـا .وكـان كـاتـب قـد
تجاوزه بنصف ميل ،فلحـقـه والسـبـاق
يوشك عىل النهاية ث ام سـبـقـه قـبـلـهـا
وكـرب مـن كـان
بخطوات .فهلال الناس ا
هناك من آل املختار وبقي يوحنا واجـام
وقد علت وجهه البغتة .ث ام أقـبـل عـىل
هانئ يفتدي كاتبا ،حتاى بل مائة ألـف
عـلـمـت
دينار ،اإال أ ان هانئا أىب وقال :قد
ُ
ما كان من احتيالك ،ولوال ذلك لوهـبـت
لك فرسك راضيا مرض ايا ،لـكـ انـي اآلن ال
يرضيني منك اإال أن تسلامنـي إياـاه كـام
تعاهدنا وكام شهد الشـهـود .فسـلاـمـه
يوحنا صاغرا .فقاد هانئ كاتبا إىل وسـط
واستل مدية فنـحـره ،وصـاح يف
ا
امليدان
فلام رأى يـوحـنـا
املأدبة.
وا
م
هل
ا
الناس :ا
ذلك خ ار مغشياا علـيـه ،ومل يـلـبـث اإال
بضعة أياام ث ام مات كمدا.
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