ملحق ت�صدره وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية بالتعاون مع «

»			

�شعبان  1436هـ  -مايو  2015م

ال�صفحة الأوىل...
د.هالل احلجري

•الآثار العلمية
•ال�شيخ العالمة �إبراهيم العربي

•�سيميائيات التوا�صل الإ�شاري امل�صاحب للكالم
•عائ�شة الدرمكية

•ملاذا يهم اليمن؟
•هيلني الكرن

•الأمن الإقليمي يف منطقة اخلليج
•�أحمد اجلمري

•انتقام اجلغرافيا
•روبرت كابالن

•�إي�ضاح نظم ال�سلوك
•نا�صر اخلرو�صي

•الدين يف الدميقراطية
•مار�سيل غو�شيه

•الفكه يف ق�ص�ص كرامات ال�صوفية
•�أ�سماء خوالدية

•الأمــة امل�ستغـــنى عنهـــا
•ويل ن�صر

م��ن غ�ير امل��ج��دي ه��ن��ا ح�صر جميع ال�����ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ت��واج��ه
املرتجم للعمل الإب��داع��ي ،فقد تكفلت بذلك الكتب املتخ�ص�صة
يف الرتجمة ،و لكني �س�أحتدث من واقع جتربتي املتوا�ضعة عن
بع�ض هذه ال�صعوبات .حني قمت برتجمة بع�ض الأ�شعار املتعلقة
بعُمان و�صحراء الربع اخل��ايل من الأدب الإجن��ل��ي��زي ،ات�ضحت
يل �صعوبة االعتماد على القوامي�س العربية ،فـ”املنجد” لي�س
م��ن��ج��دًا ،و “املورد” ي��خ��ذل��ك �أح��ي��ا ًن��ا ،فت�ضطر �إىل االج��ت��ه��اد
يف ال�ترج��م��ة م�ستعينا ب��ال��ق��وام��ي�����س الإجن��ل��ي��زي��ة م��ث��ل ق��ام��و���س
 ،Oxford English Dictionaryوه��ي عملية �شاقة
لأنها تتطلب ح��ذرًا �شديدًا يف اال�شتقاق والنحت اللغويني ،بل
�أ�ستطيع �أن �أقول �إ ّنها خلق جديد للغة جديدة .ي�ضاف �إىل هذه
املع�ضلة� ،أ ّن القوامي�س العربية ق��د ت�سعف امل�ترج��م يف ترجمة
الكتب غ�ير الأدب��ي��ة ،ول��ك��ن لغتها ج��د هزيلة يف ترجمة الأدب،
خ��ا���ص��ة ال�����ش��ع��ر؛ ف��امل��ع��اين ال��ت��ي تقدمها ل��ل��م��ف��ردات الإجن��ل��ي��زي��ة
ركيكة يف الغالب ،و ال ت�ستند �إىل ال�تراث الأدب��ي العربي ،الذي
يعترب م�صدرًا �أ�سا�سيا متتاح لغة ال�شعر منه .وقد يكون “املورد”
�أف�ضل من بقيّة القوامي�س العربية يف هذا ال�ش�أن ،و لكن ي�صيبه
ما �أ�صابها من خذالن �أحيا ًنا.
ترجمة اال�ستعارات من �أ�شق ال�صعوبات التي تواجه املرتجم
للن�صو�ص الأدب���ي���ة؛ �إذ ال ي��وج��د ل��دي��ن��ا يف ال��ق��وام��ي�����س العربية
ق���ام���و����س م��ت��خ�����ص�����ص يف �إي���ج���اد ا����س���ت���ع���ارات مم��اث��ل��ة �أو ق��ري��ب��ة
م��ن اال���س��ت��ع��ارات الأج��ن��ب�� ّي��ة .وع��ل��ي��ه ي�صبح الأم����ر اج��ت��ه��ادًا من
املرتجمني ،والذين مل يتعمقوا يف الأدب العربي القدمي منهم
يخفقون غالبًا يف التعامل مع ا�ستعارات الآداب الأجنبية.
ومن ال�صعوبات � ً
أي�ضا يف الرتجمة الأدبية �أ ّن معظم الن�صو�ص
الكال�سيكية يف اللغة الإجنليزية ت�ستخدم كلمات مهجورة� ،أو �أ ّنها
مرقونة بحروف غري م�ستخدمة اليوم ،بل ت�صبح هذه الن�صو�ص
�أح���ي���ان���ا ���ش��ي��ف��رة حت���ت���اج �إىل ح����ل؛ ف��ا���س��ت��خ��دام ال�����ض��م��ائ��ر مثل
( )Thee, Thou, Thyالتي ترد يف الن�صو�ص الإجنليزية
القدمية بكرثة مل تعد ت�ستخدم اليوم �إال ن���ادرًا .كما �أ ّن بع�ض
الكلمات مثل  Hathب��دال م��ن � ،Hasأو  Yeب��دال م��ن The
ترد كثريًا يف ن�صو�ص الأدب الإجنليزي خالل القرون ال�ساد�س
ع�شر وال�سابع ع�شر والثامن ع�شر .ولهذا ف���إ ّن عملية الرتجمة
لن�صو�ص الأدب الإجنليزي القدمي بالغة ال�صعوبة ،ويدركها من
يكابدها.
ومع ذلك ،هناك �إح�سا�س ما ينتابني بعد الرتجمة ،ال �أ�سميه
“ر�ضا” ،ولك ّنه �شيء ي�شبه الفرح الذي ينتاب ال�شاعر فور انتهائه
من كتابة ن�صّ ه .ترجمة ق�صيدة� ،أو ق�صة� ،أو رواية� ،أو م�سرحية،
�أو رحلة �أدبية ،عمل ممتع ال يقل عن �إبداعها يف لغة ما .ومل تعد
الرتجمة تعد عمال ثانويًا كما ينظر �إليها يف ال�سابق ،فاملرتجم
لي�س كزارع العنب ،يح�صده ويكون النبيذ لغريه!
hilalalhajri@hotmail.com
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«الآثـــار العلميـــة» لل�شيــخ �إبراهيـــم الـعـبــــ
محُ َّمد احل�ضرمي
َب ْعد مرور  40عاما على وفاة ال�شيخ العالمة �إبراهيم بن �سعيد العربي ،فقيه وقا�ض و�شاعر (1395-1314هـ1975-1896/م) ،واملفتي العام ال�سابق
لل�سلطنة� ،صدرتْ له وعنه هذا العام  3كتب ،بني ندوة �أقيمت يف النادي الثقايف عام 2013م ،ن�شرت مطبوعة يف كتاب هذا العام ،وبني كتاب حققه �أحد
الباحثني العمانيني وهو كتاب «تب�صرة املُع َتبرَ ين يف تاريخ العَبرْ يني» ،و�آثار عِ لمية �صدرت عن مركز الدرا�سات العمانية بجامعة ال�سلطان قابو�س،
وهو �أمر الفت؛ �إذ بقي ال�شيخ جمهوال طوال �أربعة عقود ما�ضية� ،إال ما علق يف �أذهان من عرفه من النا�س ،وما ُيبث له من حلقات وبرامج �إذاعية،
كان ال�شيخ قد �سجلها لإذاعة �سلطنة عُمان .و َر ْغم �أن الأربعني عاما التي تف�صلنا عن وفاته �إىل اليوم لي�ست قليلة� ،إال �أنه مبجرد �صدور هذه الأعمال،
وبالأخ�ص «الآثار العلمية» التي نحن ب�صدد عر�ضها ،وك�أمنا بعث ال�شيخ حيا من جديد ،وعاد �إبراهيم العربي للحياة مبا خلفه من �آثار علمية ،يتوزع
بني نرث ونظم ،وخطب ومقاالت ،و�أحاديث �إذاعية ومراجعات ،وتوثيقات وتراجم� ،أ�شرف عليها الدكتور علي بن هالل العربي ،الذي ا�ضطلع مبهمة
ال�صارمي ،و�سليمان بن �سيف الكندي ،وحممد بن �سعيد ال�شعيلي.
اجلمع والرتتيب والتعليق ،تعاون معه كل من :جمعة بن نا�صر َّ
تت�ألف الآثار العلمية من ثمانية �أجزاء� ،ضمتها �أربعة
جملدات ،مبا ي�شكل مو�سوعة متكاملة ،يتناول الأول:
ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة للمفتي ال���راح���ل ،و���ش��ع��ره ،ور���س��ائ��ل��ه
ووث���ائ���ق و���ص��ور ���ض��وئ��ي��ة ع��ن��ه ،ال��ت��ق��ط��ت ل��ه يف ح��ي��ات��ه،
و�أث��ن��اء �أداء مهامه الوظيفية .ويتناول ال��ث��اين فتاواه
ال��ن�ثري��ة ،و�أج��وب��ت��ه امل��ط��ول��ة ،واع�ترا���ض��ات��ه ومراجعاته
وتعليقاته ال��ت��ي كتبها على بع�ض امل�سائل العلمية يف
اجلوانب الفقهية ،بح�سب تراتبية امل�سائل يف كتب الفقه
الإ�سالمي .ويتناول الثالث فتاواه النظمية ،مبا ي�شكل
دي��وان��ا ك��ام�لا لل�شيخ ،ويظهر فيها الأ���س��م��اء ال�شعرية
التي طارحته وعددهم � 36سائال ،تعك�س تلك املنظومات
اهتمامات ال�شعراء يف تلك ال��ف�ترة بامل�سائل الفقهية،
وا�ستفتائهم له نظما ،وخ�ص�ص املجلد الرابع خلطبه
ومقاالته ،كما �ضم «ر�سالة يف بلدان ُعمان ونواحيها»،
و�شرح لالمية العالمة ال�شاعر �أحمد ابن الن�ضر (ق:
6هـ12/م) املعروفة بالمية الوالية والرباءة ،ومطلعها:
(�آم��ن��ت ب��اهلل ال��وه��وب املف�ضل ..ال��واح��د ال��ف��رد القدمي
الأول) ،ك��م��ا ���ض��م مت��ه��ي��دا ل��ك��ت��اب «�إ���س��ع��اف الأع���ي���ان يف
�أن�����س��اب �أه����ل ُع���م���ان» ،ل��ل�����ش��ي��خ امل������ؤرخ ���س��امل ب���ن ح��م��ود
ال�سيابي (ت1993 :م) ،و���س��ج��ل رح��ل��ت��ه يف ال��ه��ن��د التي
ق��ام بها ب�صحبة ول��ده عبدالعزيز ع��ام 1949م ،وبع�ض
الرتاجم التي كتبها ال�شيخ الراحل عن ال�شيخني �أبي
���س��ع��ي��د ال��ك��دم��ي (ق4 :ه������ـ10/م) ون����ور ال��دي��ن ال�����س��امل��ي
(ت1914 :م) ،وينتهي املجلد بكتاب «تب�صرة املعتربين
يف ت��اري��خ ال��ع�بري�ين» ،وه��و ال��ك��ت��اب ال��وح��ي��د ال���ذي �ألفه
ال�شيخ يف ن�سب القبيلة التي ينتمي �إليها ،كا�شفا عن
�أهم العلماء العربيني ومرا�سالتهم وعالقاتهم ب�شيوخ
القبائل...وغريهم.
ه��ذه الآث���ار املتكاملة ،ت�شكل م��ا تبقى م��ن احل�صيلة
العلمية لل�شيخ ال��ع�بري ،وب��ان��ورام��ا احل��ي��اة الثقافية
التي �أنتجها خالل حياته ،وفيها نب�ضه وح�سه الأدبي،
وم�����ش��اع��ره ووال�ؤه وان��ت��م��اءات��ه ،ك��م��ا مي��ك��ن ا�ست�شفاف
�أح�لام��ه و�آم��ال��ه ،وب��اع��ت��ب��اره فقيها ومفتيا فهو ين�شد
اال�ستقرار وال�سعادة للجميع.
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ويف اخل��ط��ب ال��ت��ي �سجلت ع��ن��ه ،ه��ن��اك خطب خا�صة يك�شف عن عالقاته القوية بكبار ال�شخ�صيات ال ُعمانية
ب���ي���وم اجل���م���ع���ة ،و�أخ�������رى خ��ا���ص��ة ب��ال��ع��ي��دي��ن «ال��ف��ط��ر وال�شعراء والأدب��اء والوجهاء و�شيوخ القبائل وغريهم،
والأ�����ض����ح����ى» ،و�أخ������رى ق��ال��ه��ا يف م��ن��ا���س��ب��ات خم��ت��ل��ف��ة ،وتبلغ  120ر�سالة ووثيقة.
كاخلطبة التي �ألقاها بني يدي جاللة ال�سلطان قابو�س
ر�سالة في جغرافيا عُ مان
املعظم -حفظه اهلل -يف يوم ت�سليم الراية ل�شرطة ُعمان
وت��ع ُّ��د ه���ذه ال��ر���س��ال��ة وث��ي��ق��ة ج��غ��راف��ي��ة م��ه��م��ة ،لأن��ه��ا
ال�سلطانية ،وخطبة قالها ت�أبينا للعالمة ال�شيخ ماجد
بن خمي�س العربي (ت1972 :م) ،ويف �أحاديثه الإذاعية ت�����س��ل��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى اجل���غ���راف���ي���ا ال��� ُع���م���ان���ي���ة ،وامل����دن
امل�سجلة ي�سلط ال�ضوء على الآداب والقيم واحل�ضارة امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ا ،وال��ت�����س��م��ي��ات ال��ت��ي مل ت��ع��د ت��ذك��ر ال��ي��وم،
يف الإ�����س��ل�ام ،واحل�����ث ع��ل��ى ال��ع��ل��م وال��ب��ر ب��ال��وال��دي��ن ،ح��ي��ث ان��ق��ر���ض��ت وا���س��ت��ب��دل��ت ب���أ���س��م��اء ج���دي���دة ،كتبها
ومكانة املر�أة يف الإ�سالم ،وحتذيره من ال�شيوعية وذكر ال�شيخ �إبراهيم العربي يف رحلته �إىل جمهورية م�صر
م�ضارها ،وق َّدم تف�سريا ل�سورة الع�صر ،وواكبت �أحاديثه العربية ع��ام 1394ه���ـ1974 /م ،بطلب من ال�شيخ �سامل
الإذاعية كثري من املنا�سبات الدينية ،كالإ�سراء واملعراج بن حمد احلارثي (ت2006 :م) ،وال��ذي ب��دوره �أحلقها
بكتابه «العقود الف�ضية يف الأ�صول الإبا�ضية» ،ويف هذه
و�شهر رم�ضان واحلج.
ول��ق��د �أف���رد الباحثون بجمع الآث���ار العلمية لل�شيخ الوثيقة يق�سم ُعمان تق�سيما جغرافيا �إىل عدة �أق�سام
َجر ،والرمال ،واجلوف ،والظاهرة،
�إبراهيم العربي م�ساحة وا�سعة يف اجل��زء الأول منها ،وهي :الباطنة ،واحل َ
تطرقت �إىل والدته يف «البيت العايل» مبدينة احلمراء ،واجل���و ،واحل���دان ،والأودي����ة ،ويف ك��ل م��ن ه��ذه الأق�سام
ال�سابع من رجب عام 1314م ،املوافق  11دي�سمرب 1896م ،حوزة كبرية من البلدان؛ فالباطنة كما يراها ال�شيخ يف
�����س�يرة ن��ق��ر�أ ا���س��م ال�شيخ بالكامل ون�سبه ،فهو ذلك الوقت ،هي القرى املحاذية لبلدان اخلليج العربي،
وم��ن ال ِّ
�إبراهيم بن �سعيد بن حم�سن بن زهران العربي ،ن�سبه من ال�سيب وحتى «خطمة مالحة» غربا.
َ��ج��ر ،وه��ي ما ارتفع عن الباطنة جنوبا ،وقرب
واحل َ
ميتد �إىل عمران بن را�شد بن عمر ،اجلد الأكرب لأ�سرة
�أوالد عمران التي ينتمي �إليها ال�شيخ� ،أم��ه م��وزة بنت م��ن اجل��ب��ال ،وي�سمى احلجر ن�سبة �إىل حجر اجلبال،
حميد بن عبداهلل العربية� ،أ�صلها من قرية العراقي و�أكرث بلدان ُعمان حجرية ،وتقع يف هذا الق�سم ،وي�شمل
بوالية عربي ،در�س يف احلمراء على يد العالمة ماجد هذا الق�سم بلدان م�سقط ،وامتدادا �إىل طيوي وقلهات
ب��ن خمي�س ال��ع�بري ،ث��م التحق مب��در���س��ة �شيخ البيان و�صور.
�أم���ا ال���رم���ال ،ف��م��ا انف�صل ع��ن اجل��ب��ال م��ن الناحية
ال�شاعر حممد ب��ن �شيخان ال�ساملي يف ال��ر���س��ت��اق (ت:
1927م) ،تعلم على يديه علم العرو�ض والبالغة و�سائر اجلنوبية ،و�أكرث �سكانها من البدو ،وهذا الق�سم وا�سع
ال�صحاري واملفازات ،يت�صل بالربع اخلايل غربا ،وحدود
فنون العربية.
وتك�شف الر�سائل القليلة التي ح�صل عليها الباحث ظفار جنوبا.
وي��ذك��ر ال�شيخ �أن بع�ض ب��ل��دان احل��ج��ر �أط��ل��ق عليها
ال�����ش��ي��خ ع��ل��ي ب���ن ه��ل�ال ال���ع�ب�ري ع���ن ع�ل�اق���ات ال�����ش��ي��خ
الوا�سعة ،وهي ر�سائل قليلة بالنظر �إىل تركة الر�سائل ال ُعمانيون بال�شرقية ،وه��ي من بلدان العوامر وحتى
التي �ضاعت ،ومل يجد لها �أثرا ،لقد �ضاع الكثري منها حدود بدية ،فيما يطلق على بلدان العوابي ووادي بني
ب�سبب الإهمال وعدم اجلمع والتوثيق ،وانتقال ال�شيخ خرو�ص والر�ستاق بالغربية ،و�أطلق على �سمائل لقب
يف ال�سكنى من مدينة �إىل �أخ��رى ،فقد كانت حياته يف «الفيحاء» ،لأنها فواحة بروائح الثمار والأزهار ،و�أطلق
ت��رح��ال داخ���ل ال��وط��ن وخ���ارج���ه ،وم���ا ب��ق��ي م��ن ر���س��ائ��ل على �إزكي لقب «جرنان».
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ـــــــــــري ..بني النتاج الفقهي والأدبي والتاريخي
تب�صرة المعتبرين

�أما «اجلوف» ففي حوزتها الكثري من البلدان ،وهي
ن��زوى وم��ا ج��اوره��ا من بلدان واجلبل الأخ�ضر وبهال
احل���م���راء ،وت�����س��م��ى ح����وزة كُ����� َدم ،ت��ق��ع ���ش��م��ال ب��ه�لا �إىل
مرتفعات اجلبل الأخ�ضر.
وي�����ض��م ق�����س��م ال��ظ��اه��رة ع�ب�ري وال�����س��ل��ي��ف وال��ع��راق��ي
ومقنيات ،وما جاورها من بلدان ،وكانت ت�سمى �سابقا
�أر�ض ال�سر� ،أما «�أر�ض اجلو» فهي الربميي وما جاورها
من بلدان ،ويذهب ال�شيخ �أنه يغلط كثري من العمانيني
في�سمى الربميي توام ،فيما توام هي �صحار.
كما كانت الر�ستاق وال��ع��واب��ي ت�سمى قدميا «�سوين
ال���ق���دمي���ة» ،ب���ا����س���م اجل���ب���ل امل���ط���ل ع���ل���ى ال���ع���واب���ي ،ث��م
ان�صرفت الت�سمية �إىل ال��ع��واب��ي ف��ق��ط ،وي��ذك��ر ال�شيخ
�أن ُدمى هي ال�سيب ،ويظهر يف مذكرته م�صطلح مدن
ِ
«احل َّدان» ،وهي البلدان الواقعة يف الأودية اجلبلية مما
يلي الباطنة ،من اخلابورة �إىل �صحم ،وتنتهي مذكرته
باحلديث عن بع�ض �أ�شهر الأودية يف ُعمان.

الرحلة �إلى الهند
ويف واحدة من مناذج النرث العماين احلديث يف �أدب
الرحالت ،يقدم ال�شيخ �إبراهيم العربي و�صفا لرحلته
�إىل الهند ،وهي الرحلة الثانية من بني خم�س رحالت
ق��ام بها خ��ارج ال��وط��ن� ،أح���داث الرحلة يف ع��ام 1948م،
مبعية ال�سلطان �سعيد ب��ن تيمور ب��ن في�صل (حكم:
1390 – 1350هـ1970 – 1932 /م) ،وا�ستغرقت ما يقرب
من �شهرين ،على ظهر ال�سفينة «دوارقة»،
انطلقت الرحلة من ميناء م�سقط �صباح يوم اجلمعة،
� 24صفر 1369ه������ـ1948/10/20-م ،وع��ادت �إىل م�سقط
���ص��ب��اح اجل��م��ع��ة ��� 24ص��ف��ر 1369ه��������������ـ1948/12/25-م؛
حيث و���ص��ف ال��رح��ل��ة منذ خ��روج��ه م��ن ب��ل��ده احل��م��راء
�إىل م�سقط ،وانطالق ال�سفينة ال�سلطانية من ميناء
م�سقط �إىل مومبي ،مرورا مبيناء كرات�شي بباك�ستان،
وو���ص��ف��ه التف�صيلي ملدينة ممبي و�صفا دق��ي��ق��ا ،ي�ؤكد
�إعجابه بها ،وتفاعله مع ما �شاهده فيها ،من معطيات
للح�ضارة ال��ع�����ص��ري��ة ،ك��ال�����س��ي��ارات ب���أن��واع��ه��ا وال��ف��ن��ادق
امل�����ش��ي��دة ب��ال��ط��راز احل��دي��ث ،وامل�����ص��ع��د ال��ك��ه��رب��ائ��ي �إىل
ال��ط��واب��ق امل��ت��ع��ددة ،وال���ق���ط���ارات واحل���اف�ل�ات م��ت��ع��ددة
الطوابق.
وي�صف يف رحلته مقام ال�سلطان تيمور ب��ن في�صل
ُ
امل��ق��ي��م يف مم��ب��ي ،وف���ن���دق ت���اج حم���ل ال����ذي ي��زي��د ع��دد
غرفه ع��ن  450غ��رف��ة ،و�أن��اب��ي��ب امل��ي��اه داخ��ل ك��ل غرفة،
كما ي�صف مقر �إقامته يف فندق لندن هوتيل ،يف �شارع
«جرانت رود» ،املتفرع عن �شارع «بالهوز».
وزار ال�شيخ العربي ثالث قرى وهي باندرة ومهيم
وب�سني ،تقع باندرة على �ساحل البحر ،وفيها م�سجد
ف�سيح ،ويف مهيم بيوت عالية ووا�سعة ،وركب القطار �إىل
بلدة ب�سني ،وهي بلدة زراعية ،يزرع فيها املوز ،والأرز.
و ُيذكر �أن��ه يف رحلته ه��ذه ا�ست�ضافه �شخ�ص عماين
ا�سمه عبدالغني بن نور بن حممد امليمني ،وي�صف �أي�ضا
�أنه يف قرية ب�سني ح�صن �أثري هائل مل ير ال�شيخ مثله
من قبل ،و�أ�شار له امليمني ب�أن العمانيني ا�ستولوا على
هذا احل�صن يف زمن الدولة اليعربية ،وال تزال �أخبار
العمانيني متداولة ومتناقلة منذ ذلك العهد ال�سالف،

ويف هذا �إ�شارة �إىل �أن جزءا من تاريخنا العماين ُعرِ َف
يف ه��ذه املُ��دن الهندية املن�سية ،واحلاجة ت�ستدعي �إىل
ب��اح��ث�ين م��ث��اب��ري��ن ي�����زورون ه���ذه ال���ق���رى ،ال��ت��ي وق��ع��ت
حتت ال�سيادة العمانية �آن��ذاك الوقت ،وتتبع �أخبارهم
و�آثارهم وما �شيدوه فيها من عمران و�آثار.
ووث���ق ال�شيخ ال��ع�بري �أث��ن��اء �إق��ام��ت��ه مب��دي��ن��ة مببي،
بع�ض االلتقاطات التي �صادفها ،و�شوارع مببي ،وبيوتها
العالية ،وم�ساجدها الكبرية التي تتو�سطها بحرية ماء
للو�ضوء واالغت�سال ،وفيها جامع كبري ي�سمى «جامع
ال��ق�����ص��اب» ،وال��ط��ري��ف ك��م��ا ي��ذك��ر ال�����ش��ي��خ ال���ع�ب�ري يف
مذكرته� ،أن��ه �صعد �إح��دى م���آذن اجلامع العالية ،وهي
امل��ئ��ذن��ة ال�شمالية م��ن م�سجد ال��ق�����ص��اب ،وح�سب عدد
درج��ات��ه��ا ف��وج��ده��ا ت��زي��د ع��ن م��ائ��ة درج���ة ،وم��ن هناك
�شاهد امل��دي��ن��ة م��ن ك��ل ج��ه��ة .ووث���ق ال�شيخ ال��ع�بري يف
مببي حديثا مع احلاج �أحمد بن حممد ال�شبيلي ،وهو
مالزم لل�سلطان تيمور بن في�صل بن تركي البو�سعيدي
(ح���ك���م1350-1331 :ه�����������ـ1932-1913 /م) ،وم���ن���دوب
حكومة ال�سلطنة يف مببي ،حيث ذكر له �أن عدد امل�ساجد
يف مب��ب��ي  150م�����س��ج��دا .وي�����س��رد يف رح��ل��ت��ه م�شاهدته
لل�سينما ،ن�ست�شف منه دخوله �إح��دى قاعات العر�ض،
ي��ق��ول يف و���ص��ف��ه( :ولأه����ل ه���ذه ال��ب�لاد اع��ت��ن��اء عظيم
بال�سينما ليال ونهارا ،ويف الليل �أك�ثر ،وال يكاد يوجد
�شارع من �شوارعها �أو حملة من حمالتها �إال وفيها بيت
�أو �أك�ثر لل�سينما ،ذات الأف�لام الوا�ضحة ،وهي ناطقة
ي��رى م�شاهدها العجب ال��ع��ج��اب ،وك��ي��ف ي�صرفون يف
ال��دخ��ول �إليها م�صاريف ك��ث�يرة ،تزيد وتنق�ص ح�سب
مو�ضع وقوف الناظر ،فكلما بعد موقفه عن مو�ضعها
درجة ،زاد عليه امل�صرف؛ لأن �إمكان النظر �إليها يزداد
بالبعد ،فكلما َب ُع َد �صفه منها� ،صلح نظره �إليها ،ما مل
يخرج عن حجرتها) ،وهذا الو�صف لقاعة ال�سينما هو
الأول لدى امل�شاهد العماين.

و ُيعد كتاب «تب�صرة املعتربين يف تاريخ العربيني»،
الكتاب الوحيد املكتمل يف الت�أليف التاريخي والقبلي
لل�شيخ �إبراهيم العربي� ،ضمته الآث��ار العلمية لل�شيخ
يف اجل��زء الثامن والأخ�ي�ر م��ن املجلد ال��راب��ع ،وجت��در
الإ����ش���ارة �إىل �أن ه��ذه ال��ك��ت��اب ���ص��در حمققا ه��ذا ال��ع��ام
�أي�ضا ،عن ذاكرة ُعمان ،حققه حممد بن عامر بن �سيف
العي�سري.
وم����ن ال��ه��وام�����ش ال���ت���ي ذ َّي�����ل ب��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون الآث�����ار
ال��ع��ل��م��ي��ة لل�شيخ ال���ع�ب�ري ،ن��ق��ر�أ �أن����ه ت��وج��د م��ن ك��ت��اب
التب�صرة ن�سختان خمطوطتان� ،إح��داه��ا بخط �سعيد
ب��ن ع��ب��داهلل ب��ن حممد ال��دغ��اري ،مت ترقينها ويوجد
منها ن�سخة يف مكتبة وقف احلمراء الأهلية ،وهي التي
اعتمدها الباحثون كن�سخة �أ�سا�س� ،أما الأخرى فبخط
�سيف بن �ساعد ال��زك��واين ،توجد منها ن�سخة م�صورة
مبكتبة املخطوطات بوزارة الرتاث والثقافة� ،أما �أ�صل
املخطوطتني ف�لا يعرف لهما مكان حتى زم��ن �إع��داد
الآثار.
وبح�سب الباحث العي�سري ،ف�إن كتاب التب�صرة يعد
�أمنوذجا فريدا من بني امل�ؤلفات التاريخية العمانية،
يف تناول مو�ضوع حمدد بالإطار القبلي واملكاين ،وهو
ما ال نكاد جنده من بني قالئل تلك امل�ؤلفات با�ستثناء
بع�ض ر�سائل الأن�ساب التي ال تتعر�ض �إال للن�سب دون
غريه �إال ما ندر ،وترجم للعديد من الأعالم العمانية
يف الفقه والأدب وال�سيا�سة ،ب��داء م��ن ال��ق��رن احل��ادي
ع�شر وحتى ع�صر امل�ؤلف.
امل��ده�����ش يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ف���رادت���ه ال��ب��ح��ث��ي��ة ،وم��ادت��ه
العلمية� ،أنه ا�ستطاع �أن يوثق مرحلة مهمة من مراحل
الإب����داع الإن�����س��اين لقبيلة ال��ع�بري�ين ،معليا م��ن ���ش���أن
�إبداعهم النرثي والنظمي ،يف ر�سائلهم وق�صائدهم،
ودوره�����م ال��ث��ق��ايف وال�����س��ي��ا���س��ي واالج��ت��م��اع��ي ،مب���ا يعد
مرجعا مهما وف��ري��دا ،ولعله املرجع الوحيد يف تاريخ
ب��ع�����ض ال�����ش��خ�����ص��ي��ات الأدب����ي����ة وال��ف��ك��ري��ة وال���زع���ام���ات
االجتماعية ،ومن كان له منهم دور �سيا�سي �سابق.
وجت����در الإ�����ش����ارة �إىل �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب �أل���ف���ه ال�شيخ
ال��ع�بري بطلب م��ن امل����ؤرخ حممد ب��ن ع��ب��داهلل ال�ساملي
(ت1985 :م)� ،صاحب كتاب «نه�ضة الأع��ي��ان» ،ما ي�شي
�أن لل�شيخ ال�ساملي دورا كبريا يف �إث���ارة حافز الت�أليف
والت�سجيل والتوثيق لل�شيخ العربي.
واخل�لا���ص��ة �أن م��و���س��وع��ة «الآث�����ار ال��ع��ل��م��ي��ة» لل�شيخ
�إبراهيم بن �سعيد العربي ،جمعت بني النتاج الفقهي
والتاريخي والأدب���ي ،فهي مزيج من كل ه��ذه امل�شارب،
لأن �صاحبها ثري العطاء ومتعدد املواهب.
------العنوان« :الآث��ار العلمية» ل�سماحة ال�شيخ العالمة
�إبراهيم بن �سعيد العربي.
ج��م��ع وت��رت��ي��ب وت��ع��ل��ي��ق :د.ع��ل��ي ب��ن ه�ل�ال ال��ع�بري،
وجمعة بن نا�صر ال�صارمي ،وحممد بن �سعيد ال�شبلي.
النا�شر :مركز الدرا�سات العمانية ،جامعة ال�سلطان
قابو�س ،م�سقط� ،سلطنة ُعمان.
�سنة الن�شر2015 :م.
fuyodh2@yahoo.com
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الأمـــن الإقليمي فــــــي منــــــ
د.يو�سف البلو�شي
يع���د ه���ذا الكت���اب م���ن الكتب القليل���ة النادرة التي تتناول واحدة من �أهم ق�ضاي���ا ال�ساعة في منطقة الخليج� ،أال وهي ق�ضية الأم���ن الإقليمي ،وال تكمن �أهمية
الكت���اب ف���ي تن���اول هذه الق�ضية فح�سب ،بل في تحديد مرتكزات المفهوم العماني في الق�ضايا المتعلقة بالتعاون والوحدة الخليجية وانتها ًء بمو�ضوع “االتحاد
الخليج���ي” ،ذل���ك �أن الكت���اب يعك�س خال�صة ر�ؤية م�ؤلفه الدبلوما�سي العمان���ي �أحمد الجمري .م�ؤلف الكتاب هو �أحمد بن خمي�س بن �سالم الجمري من مواليد
ع���ام  1970بوالي���ة جع�ل�ان بن���ي بوعل���ي ب�سلطن���ة ُعم���ان .وه���و – ولظ���روف عُمان في تل���ك الحقبة – ممن تلق���وا تعليمهم ف���ي المهجر ،حيث در����س االبتدائية في
الع���راق ،والإعدادي���ة ف���ي دولة الإم���ارات ،والثانوية في دولة قطر .وتخرَج في الجامعة الأردنية بالمملكة الأردني���ة الها�شمية وح�صل على درجة البكالوريو�س في
العل���وم ال�سيا�سي���ة والإدارة العام���ة ع���ام 1983م .التحق الجم���ري بال�سلك الدبلوما�سي بوزارة الخارجية العمانية ،وعمل في بعث���ات ال�سلطنة في كل من دولة قطر
والمملك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة والإمارات العربية المتحدة وباك�ستان� .شارك في العديد من االجتماعات والم�ؤتمرات الدولية والإقليمية والإ�سالمية ،وله اهتمام
خا�ص بق�ضايا منطقة الخليج ،وقد عا�صر الأحداث والتطورات التي �شهدتها المنطقة وكتب العديد من البحوث والدرا�سات غير المن�شورة في مجاالت �سيا�سية
واقت�صادية في ال�ش�أن الخليجي ،بالإ�ضافة �إلى تقديم بع�ض المحا�ضرات على ال�صعيد المحلي.
وي��ع��د ه���ذا ال��ك��ت��اب خ�لا���ص��ة ت���أم�لات��ه ال��ف��ك��ري��ة ور���ص��ده
امل��ت��وا���ص��ل ل�ل��أح���داث وال��ت��ط��ورات ال��ت��ي م���رت ب��ه��ا منطقة
اخل��ل��ي��ج وم����ا ح��ول��ه��ا ع��ل��ى م����دى �أك��ث�ر م���ن ث�لاث��ة ع��ق��ود.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الكتاب ميثل ر�ؤي���ة امل���ؤل��ف وت�أمالته
ال�شخ�صية �إال �أنّه يعك�س يف مواطن كثرية الر�أي امل�ؤ�س�ساتي
للدبلوما�س ّية العمانية والأ���س�����س واملنطلقات التي تنطلق
��وم��ا ف��ك��ر ًي��ا ل��ت��ف�����س�ير الأح�����داث
م��ن��ه��ا وي��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه��ا م��ف��ه ً
ويتنب�أ بتوابعها امل�ستقبلية .ويف اع��ت��ق��ادي ه��ذا م��ا يعطي
الكتاب �أهمية بالغة� ،إذ �أنّ الكثري من الق�ضايا والأح��داث
والتطورات احلرجة التي مرت بها املنطقة و�شغلت ال��ر�أي
العام مل يكن يقابلها تف�سري ٍ
كاف على النطاق اجلماهريي.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ف��ه��م ال�����ش��ارع ال��ع��م��اين – وع��ل��ى م��دى
ال��ع��ق��ود الأرب��ع��ة  -ل�سالمة امل��وق��ف ال��ر���س��م��ي ال��ع��م��اين من
الت�شنّجات والتوترات؛ لكن ظل اجلمهور متعط�شاً للمزيد
م��ن ال��ت��ف�����س�يرات وال��ت��ح��ل��ي�لات ال��ت��ي ت��ب�ين ���ص�لاب��ة امل��وق��ف
العماين الدبلوما�سي جتاه الكثري من الق�ضايا الراهنة ذات
اجلدل الوا�سع يف منطقة اخلليج ،ال �سيما الق�ضايا املتعلقة
بتعزيز ال��وح��دة اخلليج ّية .و�أع��ت��ق��د �أنّ قيمة ه��ذا الكتاب
تتعزز من خالل �أطروحته الفكرية لر�صد وحتليل الق�ضايا
املتعلقة ب���أم��ن منطقة اخل��ل��ي��ج ،ح��ي��ث �إنّ ه��ذه الأط��روح��ة
التي يجادل بها هذا الكتاب تمُ كّن القارئ من فهم وتف�سري
الكثري من الق�ضايا املرتبطة مبنطقة اخلليج وما حولها
�سواء احلالية �أو امل�ستقبلية .وقيا�ساً عليها تتيح للقارئ فهم
موقف ال��دول اخلليج ّية امل�شاركة �ضمن حتالف ما ي�سمى
“بعا�صفة احلزم” وتلك التي امتنعت من امل�شاركة فيها،
وهي الق�ض ّية املهيمنة حال ًيا على �ش�ؤون ال�ساعة يف املنطقة
والتي حدثت بعد �صدور هذا الكتاب بحوايل ثالث �سنوات.
ت���دور �أط���روح���ة ال��ك��ت��اب ح���ول ���ض��رورة �أن ت��ت�����ص��دى دول
اخلليج العربية �إىل حماية �أمنها الإقليمي باالعتماد الذاتي
دون احل��اج��ة �إىل الع��ب�ين م��ن دول اجل����وار �أو م��ن ال���دول
ال�صديقة العظمى .وتنطلق ه��ذه الأط��روح��ة م��ن الفكرة
الأ�سا�س ّية التي قام عليها م�شروع جمل�س التعاون اخلليجي
منذ الت�أ�سي�س وال��ت��ي �أعلنت يف �أول قمة للمجل�س يف عام
 .1981حيث �أكّد �إعالن الت�أ�سي�س يف �أبوظبي �أن دول جمل�س
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التعاون وبح�سب جوارها اجلغرايف ترغب يف �أن تنهي حالة
“فراغ القوة والرثوة التي لي�س لها �أ�صحاب” من خالل
دورهم اجلماعي .وقد كان هذا الإعالن ردة فعل دول جمل�س
ال��ت��ع��اون جت��اه ت�صاعد وت�ي�رة احل���رب ال��ع��راق��ي��ة الإي��ران��ي��ة
واحتماالت ات�ساعها يف �أي وق��ت ،وج��راء توافد الأ�ساطيل
البحرية الأمريكية والغربية التي كانت قد �أ�صبحت قبالة
مياهها الإقليمية .وقد بدا وا�ضحا �أنّ دول جمل�س التعاون
ت��وج��ه ر���س��ال��ة �إىل ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة وال��ق��وى
الغربية م�ضمونها �أنّها ل�سيت بحاجة �إىل تدخل وحماية
�أجنبية لرثوتها النفطية ،و�أنّ �أمن اخلليج م�س�ؤولية دوله.
بيد �أنّ الأح����داث وال��ت��ط��ورات امل��ح��وري��ة ال��ت��ي �شهدتها
املنطقة الحقاً – وبح�سب امل�ؤلف  -غريت جمرى التاريخ
احل���دي���ث وق��ل��ب��ت من���ط ال���ع�ل�اق���ات ال���دول���ي���ة ر�أ�����س����اً على
عقب .ويربط امل�ؤلف هذه التغيريات مع بع�ض املعطيات
ال�سيا�سية التاريخية منذ العام 1978م م���روراً بت�أ�سي�س
جمل�س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وان��ت��ه��ا ًء ب��ع��ام 2003م .متثل
يف خ��روج م�صر من ال�صف العربي �إث��ر توقيعها اتفاقية
���س�لام م��ن��ف��ردة م��ع �إ���س��رائ��ي��ل ،وغ���زو االحت����اد ال�سوفيتي
لأفغان�ستان ،ث�� ّم هزميته على يد املقاومة الأفغانية ،ثم
انهياره وتفككه ،وانتهاء ما ك��ان يعرف باحلرب الباردة
ب�ين املع�سكرين ال�����ش��ي��وع��ي وال��ر�أ���س��م��ايل ،وان��ه��ي��ار نظام
ال�شاه يف �إي���ران وق��ي��ام ال��ث��ورة اال�سالمية فيها ،ون�شوب
احل��رب العراقية الإيرانية ،و�إق��دام العراق على احتالل
الكويت ،وهزمية العراق �أمام الواليات املتحدة وحلفائها
الإقليميني والدوليني ،ووقوعه حتت احل�صار االقت�صادي
اخل��ان��ق ،و�أخ��ي�راً وق��وع��ه يف ب��راث��ن االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي
يف م��ار���س  .2003ح��ي��ث ي��ج��ادل امل����ؤل���ف �أنّ ه���ذه احلقبة
الزمنية وما �شهدته من �أحداث دراماتيكية غيرّ ت جميع
فر�ضيات ومعطيات منظومة الأمن الإقليمي يف منطقة
اخلليج ،حيث فر�ضت واق��ع��اً م��ف��اده �أنّ الأم���ن الإقليمي
وم�ستقبله يف منطقة اخلليج �أ�صبح مرهوناً بالنتائج التي
قد ي�سفر عنها “�صراع الهيمنة الإقليمية” يف املنطقة
القائم حالياً بني الواليات املتحدة امل�ستندة على حمركات
الدوافع االقت�صادية وال�سيا�سية ،و�إيران املعتمدة على املد

الطائفي يف دول اخلليج وبع�ض ال���دول العربية حت��اول
ا�ستغالله ل�صاحلها .وي���ؤك��د امل���ؤل��ف �أنّ ه��ذه التجاذبات
والتنافرات ال�سيا�سية احلا�صلة بني االجت��اه�ين و�ضعت
دول جمل�س التعاون حم�شورة بني الطرفني الأق��وى يف
معادلة توازنات القوى يف املنطقة ،بعد �أن فقدت الثقة يف
اال�ستناد �إىل عمقها العربي يف �أعقاب ال��ع��دوان العراقي
على الكويت ،وف�شل “�إعالن دم�شق” ال��ذي جمعها مع
�سوريا وم�صر عام  .1992وي�ؤيد الباحث اخلال�صة التي
�أج��م��ع عليها الكثري م��ن املفكرين وال�سيا�سيني على �أنّ
املع�ضلة الرئي�سة ال��ت��ي ت��واج��ه دول جمل�س ال��ت��ع��اون يف
ه��ذا الإط���ار تتمثل يف ع��دم الإدراك امل��ت��ق��ارب واملتجان�س
يف ر�ؤي��ة املخاطر والتهديدات املحيطة مبنطقة اخلليج،
كما �أنّ الوجود الع�سكري الأمريكي و�أطروحاته ملنظومات
الأم��ن الإقليمي (القائمة على تعزيز الوجود الع�سكري
الأمريكي) �أ�سهمت يف تعطيل وجود �أي دور حقيقي لدول
املجل�س يف تعزيز �أمن املنطقة .وبنا ًء على هذه املعطيات
ي��ح��اول ه���ذا ال��ك��ت��اب �أن ي��ج��ي��ب ع��ل��ى ال�����س���ؤال اجل��وه��ري
“كيف ميكن �أن يكون الأمن الإقليمي يف منطقة اخلليج
م�س�ؤولية دولة؟” وبا�ستخدام املنهج الو�صفي وب�أ�سلوب
حت��ل��ي��ل امل���ح���ت���وى ال���وث���ائ���ق���ي ،وت���ك���وي���ن ال�����س��ي��ن��اري��وه��ات
املو�ضوعية املعتدلة؛ يت�صدى هذا الكتاب ملهمة الإجابة
عن هذا ال�س�ؤال الكبري ،وميهد بت�سل�سل منطقي ووا�ضح
و�صريح لبناء �إط���ار ف��ك��ري ملنظومة الأم���ن الإقليمي يف
منطقة اخل��ل��ي��ج .ومي�����ض��ي يف رح��ل��ت��ه ال��ف��ك��ري��ة ه��ذه عرب
ف�صول الكتاب ال�ستة.
ح��ي��ث يناق�ش امل���ؤل��ف يف متهيد ال��ك��ت��اب جم��م��وع��ة من
امل��ف��اه��ي��م الأ���س��ا���س��ي��ة امل��ك��ون��ة ل��ل��م��ف��ه��وم ال�����ش��ام��ل ل�ل�أم��ن
الإق��ل��ي��م��ي ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،م��ن��ه��ا م��ف��ه��وم الأم�����ن الإق��ل��ي��م��ي،
وم��ف��ه��وم الأم����ن ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ت��ع��اون ،وم��ف��ه��وم الأم���ن
ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال���ع�ل�اق���ات م��ت��ع��ددة
الأط������راف .وي���ج���ادل امل����ؤل���ف �أنّ �أول م���ب���ادرة ل��ل��ب��ح��ث يف
�إيجاد منظومة حمددة للأمن الإقليمي اخلليجي لدول
املنطقة يف الإطار اجلماعي من �سلطنة ُعمان عام 1976م
من خ�لال الدعوة التي وجهتها ال�سلطنة ل��دول اخلليج
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ـــطقة اخلليـــج ..وم�س�ؤولية ُدو ِلــه
ال��ع��رب��ي��ة للتن�سيق ب�����ش���أن الأم����ن الإق��ل��ي��م��ي يف املنطقة
و���س�لام��ة امل�لاح��ة ال��ب��ح��ري��ة يف م�ضيق ه��رم��ز .وي�سهب
امل�ؤلف يف تبيان �أ�س�س موقف �سلطنة ُعمان جتاه ق�ضية
التعاون اخلليجي امل�شرتك ،وقاعدة العالقات اخلليجية-
اخلليجية واخلليجية-العربية واخلليجية-الإيرانية،
الهادف �إىل �إقامة توازنات �أمن ّية و�سيا�سية جتنب �إحداث
التوترات وفتح الذرائع للتدخل الأجنبي يف املنطقة .كما
يخل�ص امل�ؤلف يف بناء مفهومه الفكري للأمن الإقليمي
�إىل ���ض��رورة �أن ت��ب��ادر دول اخلليج العربية بتبني عدد
من اخلطوات العملية لبناء الثقة فيما بينها ،واالتفاق
ع��ل��ى ب���روت���وك���ول ي��ق�����ض��ي ب��ح��م��اي��ة مم����رات امل�ل�اح���ة عرب
م��ي��اه اخل��ل��ي��ج ،وت��ط��وي��ر ال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي وال��ن��ق��دي
فيما بينها ،وموا�صلة الإ���ص�لاح ال�سيا�سي واالقت�صادي
والإداري ،وا���س��ت��ك��م��ال ب��ن��اء ال��ق��وات امل�سلحة اخلليجية،
وتطوير قوة درع اجلزيرة ،وتبني ا�سرتاتيج ّية ع�سكرية
م�شرتكة ل��ردع كافة التحديات املختلفة ،واال�ستمرار يف
م�ساعي تقريب وجهات النظر بني �ضفتي اخلليج ،وبني
�إي���ران وال��ق��وى ال��دول��ي��ة فيما يخ�ص ال�برن��ام��ج ال��ن��ووي
الإيراين ،ودعم اال�ستقرار وتوطيد الأمن يف العراق.
ولتحقيق امل��ف��ه��وم ال��ف��ك��ري ل�ل�أم��ن الإق��ل��ي��م��ي ملنطقة
اخلليج؛ يجري امل�ؤلف ت�شخي�صاً دقيقاً للو�ضع الراهن
وج������ذوره ال��ت��اري��خ��ي��ة وي�����س��ت�����ش��رف �آف�����اق امل�����س��ت��ق��ب��ل من
خ�لال حتليل امل��ح��ت��وى ال��وث��ائ��ق��ي .حيث ي��ت��ن��اول الكتاب
يف الف�صل الأول امل��ح��ور اخلليجي-اخلليجي ،م��ن حيث
العالقات ب�ين دول اخلليج العربية يف مرحلتي م��ا قبل
وما بعد قيام جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .كما
ي�ستعر�ض �أبرز مالمح م�سرية التعاون بني هذه الدول يف
خمتلف املجاالت ،مع الرتكيز على جمال التعاون الأمني
والع�سكري .وي�شرح ب�شيء من املو�ضوعية الأ�سباب التي
حالت دون التمكّن من الو�صول �إىل ر�ؤي��ة م�شرتكة بني
الدول الأع�ضاء ملفهوم التعاون الأمني امل�شرتك .ويخل�ص
الف�صل �إىل �أنّ عدم قدرة دول املجل�س على حماية نف�سها
لي�س م��رده �ضعف ق��درات��ه��ا ال��ذات��ي��ة ،و�إمن���ا غ��ي��اب وح��دة
“الإرادة ال�سيا�سية” احلقيقية بني هذه الدول يف مواجهة
التهديدات اخلارج ّية املحتملة ،وا�ستمرار اعتمادها على
مبد�أ “�إدارة الأزمة” ولي�س حلها �أو منع حدوثها� ،إ�ضافة
�إىل االرتكان �إىل الوجود الع�سكري الأمريكي يف املنطقة،
ب��ع��د خ����روج ال���ع���راق م���ن ه����ذه امل���ع���ادل���ة وت���زاي���د ال��ن��ف��وذ
الإي��راين يف املنطقة ،الأم��ر الذي �أ�سهم ب�شكل مبا�شر يف
حالة عدم اال�ستقرار الأمني يف منطقة اخلليج .ومبا �أنّ
الدور الأمريكي يف منطقة اخلليج مرتبط با�سرتاتيجية
معنية بامل�صالح الأمريكية ،وحيث �إنّ الرتتيبات الأمنية
الأمريكية يف املنطقة قد تكون لها �أثمانها وتعقيداتها
التي ال ميكن ال�سيطرة عليها؛ ف�إنّ الكتاب يت�ساءل كيف
ميكن ل���دول جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي �أن ت��ك��ون طرفًا
فاعال وم�ؤث ًرا يف ترتيبات الأم��ن الإقليمية يف منطقتها
دون �أن تخ�سر احلليف الأمريكي �أو اجلار الإيراين .هذا
الت�سا�ؤل يتم نقا�شه يف الف�صل الثاين من ه��ذا الكتاب.
حيث ي�ستعر�ض ال�سيا�سات الأم��ري��ك��ي��ة يف املنطقة منذ
العام 1978م وحتى العام  ،2010وتفاعالت العالقة بني

ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ودول جمل�س ال��ت��ع��اون ل���دول اخلليج
العربية يف ظل الأحداث والتطورات التي �شهدتها املنطقة
يف �شكل ما ُيعرف باملحور الأمريكي-اخلليجي .ويجادل
امل�ؤلف ب�أنّ هذا املحور يربط قوتني غري متكافئتني ،تبدو
�إحداهما قوة عظمى مهيمنة على القوة الأخرى وحامية
لها يف نف�س الوقت .ورغم حاجة الثانية حلماية الأوىل؛
�إال �أ ّن��ه��ا ت�شعر �أنّ ه��ذه احلماية باتت باهظة التكاليف،
وعائقة �أمام ا�ستقاللية قرارها ال�سيا�سي .وي�ؤكد الف�صل
ال���ث���اين م���ن ه���ذا ال��ك��ت��اب �أنّ ال�����س��ي��ا���س��ات الأم��ري��ك��ي��ة يف
التعاطي مع الأح��داث والتطورات التي �شهدتها منطقة
اخلليج منذ االن�سحاب الربيطاين يف عام 1970م قد مرت
ب�أربع مراحل رئي�سة :مرحلة اعتماد احلليف الإقليمي؛
مرحلة االقرتاب الع�سكري من املنطقة؛ مرحلة التواجد
الع�سكري الأمريكي يف املنطقة؛ ومرحلة تر�سيخ التواجد
الع�سكري يف املنطقة وم��ا حولها ،وه��ي املرحلة الراهنة
القائمة – بح�سب امل�ؤلف – على �أ�سا�سني رئي�سيني هما:
ا�ستمرار ت��دف��ق النفط ب���أرخ�����ص الأ���س��ع��ار ،و���ض��م��ان �أم��ن
�إ�سرائيل وتفوقها يف املنطقة.
وي����ت����ن����اول ال���ف�������ص�ل�ان ال���ث���ال���ث وال�����راب�����ع امل���ح���وري���ن
الأمريكي -العراقي والأمريكي -الإيراين على التوايل.
وفيهما تتم مناق�شة الكيفية التي تعاملت بها الواليات
املتحدة الأمريكية مع كل من العراق و�إيران منذ ن�شوب
احل��رب العراقية الإيرانية وحتى اليوم ،من منطلق �أنّ
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية تبدو مقتنعة ب���أن احلفاظ
على م�صاحلها و�أه��داف��ه��ا يف املنطقة ي��ق��وم على �أ�سا�س
تر�سيخ وجودها الع�سكري يف الأوىل �إىل �أجل غري م�سمى،
وحم���ا����ص���رة ال��ث��ان��ي��ة وع��زل��ه��ا ع���ن حم��ي��ط��ه��ا الإق��ل��ي��م��ي
وال����دويل م��ا دام���ت تتمانع ع��ن االن�����ض��واء جم���دداً حتت
العباءة الأمريكية .ويجادل امل�ؤلف يف �أن الو�ضع الراهن
ال���ذي ف��ر���ض��ه االح��ت�لال الأم��ري��ك��ي ل��ل��ع��راق يف املنطقة،
و�صراع النفوذ القائم اليوم بني الواليات املتحدة و�إيران
لإدارة �ش�ؤون العراق املحكوم بنظام املحا�ص�صة الطائفية؛
ف����إن �أم���ن منطقة اخل��ل��ي��ج وا���س��ت��ق��راره��ا �أ���ص��ب��ح م��ره��ون��اً
مب�ستقبل العالقات الأمريكية-الإيرانية ب�شكل �أو ب�آخر.

ويتناول الف�صل اخلام�س املحور اخلليجي -الإقليمي،
الذي يناق�ش التفاعالت التي جرت يف عالقات دول جمل�س
التعاون بكل من �إيران والعراق خالل الفرتة املمتدة من
 1978لغاية 2003م ،باعتبارهما قوتني كبريتني م�ؤثرتني
يف م�س�ألة الأم��ن الإقليمي يف منطقة اخلليج .بالإ�ضافة
�إىل ا�ستعرا�ض طبيعة العالقات اخلليجية -العربية لفهم
املعطيات التي جعلت دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية تفقد الثقة يف اال�ستناد �إىل حميطها العربي،
وان��ع��ك��ا���س ك��ل ذل���ك ع��ل��ى امل���ح���اوالت واجل��ه��ود اجلماعية
والأح���ادي���ة ال��ت��ي ب��ذل��ت يف �سبيل ب��ل��ورة مفهوم م�شرتك
لأمن �إقليمي فاعل يف منطقة اخلليج.
وي�ستخل�ص الكتاب يف ف�صله ال�ساد�س والأخري املح�صلة
النهائية ملكونات الف�صول اخلم�سة ومباحثها املختلفة،
وذلك متهيداً لطرح الفكرة الرئي�سة يف �أطروحة الكتاب
واملتمثلة يف حماولة الإجابة عن ال�س�ؤال اجلوهري :كيف
يكون الأمن الإقليمي يف منطقة اخلليج م�س�ؤولية دوله؟
وي��ج��ادل امل���ؤل��ف �أنّ ذل��ك ممكن من خ�لال تطبيق ر�ؤيته
يف م��ف��ه��وم الأم����ن الإق��ل��ي��م��ي ملنطقة اخل��ل��ي��ج م��ن خ�لال
حمورين :ترتيب البيت من الداخل ،والتحرك ال�سيا�سي
من �أجل امل�شاركة الإقليمية الفاعلة.
وكما ذكرت �آنفاً ف���إنّ هذا الكتاب يقدم ق��راءة حتليلية
�شاملة ملفهوم الأم��ن الإقليمي يف منطقة اخلليج ،وهو
ثري كذلك باملناق�شات املتداخلة التي تتيح فه ًما �أ�شمل
ووا�س ًعا باملتغريات احلادثة يف املنطقة من �أوق��ات مبكرة
�إىل حني الوقت الراهن ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ي�ؤ�س�س لفهم
را���س��خ للكثري م��ن الق�ضايا ال��ت��ي ب��دت مبهمة بالن�سبة
للمتلقي غري املتخ�ص�ص يف فنون ال�سيا�سة ودهاليزها،
والأه��م �أنّ الكتاب يقدم ق��راءة ثرية من فكر دبلوما�سي
عماين يعك�س يف مواطن عديدة ويف�سر املوقف العماين
جتاه الكثري من هذه الق�ضايا ال�شائكة املتعلقة بالأمن
الإقليمي يف منطقة اخلليج .كما �أنّ الكتاب يتم ّيز بلغة
بحث ّية �سل�سة وم�تراب��ط��ة الأف��ك��ار رغ��م ال��ت��ك��رار يف �سرد
وتو�ضيح بع�ض احليثيات املتعلقة مبحاور الكتاب .بيد
�أنّ الكتاب ركّ��ز ك��ث�يراً يف م�صادره على امل�صادر العربية
وال��درا���س��ات اال�سرتاتيجية والإع�لام�� ّي��ة ،يف حني قلل –
ويكاد �أغفل يف بع�ض الف�صول – قراءة املواقف من خالل
امل�صادر الأجنبية املتخ�ص�صة .حيث مل تكن نتائج بحوث
مراكز الدرا�سات الإ�سرتاتيجية ومراكز درا�سات اخلليج
يف اجل��ام��ع��ات الأوروب���ي���ة والأم��ري��ك��ي��ة وم���راك���ز درا���س��ات
ال�شرق الأو�سط حا�ضرة بقوة ،رغم �أنّها من �أن�شط املراكز
ال��ت��ي ت��ن��اول��ت ق�ضايا منطقة اخلليج و�أم��ن��ه وم�ستقبله
بكثري من التف�صيل والتحليل� .إال �أنّ ه��ذا ال يقلل من
�أهم ّية الكتاب ب�أي حال من الأحوال ،و�إنني �أدعو بقوة �إىل
قراءة هذا الكتاب ال�شائق.
........................
العنوان  :الأمن الإقليمي يف منطقة اخلليج
ت�أليف� :أحمد اجلمري.
�سنة الن�شر.2012 :
النا�شر :مطابع النه�ضة.
yousif23@gmail.com
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الــــــــــدين فــــــــ

عبد اهلل العليان

ال تزال ق�ضية الدين والديمقراطية ت�شغل الكثير من المُفكرين والباحثين والكتاب في الوقت الراهن بعد بروز ما �أ�سموه بـ «الظاهرة الدينية» في
العالم كله ،وااللتبا�س القائم الذي يُ�صاحب م�س�ألة الدين والعلمانية والديمقراطية ،وهل يتطلب ذلك �أن يكون الدين علمانيًا في ظل الديمقراطية؟
�أو ه����ل يمك����ن �أن تت��ل�اءم الديمقراطية م����ع الدين من دون علمانية؟� .صحي����ح �أ ّن الديمقراطية تمثل بحق �إ�شكالية ولي�ست مج����رد م�شكلة ب�سيطة يُمكن
حله����ا ع����ن طري����ق ا�ستي����راد تكنولوجيا الديمقراطي����ة بم�ضمونها القيمي والعقائ����دي ،وفي �ضوء انحيازه����ا الم�صلحي التقليدي الليبرال����ي والر�أ�سمالي
والإمبريال����ي ،دون ف����رز لما ه����و من الديمقراطية بال�ضرورة ،و�إنما يجب ت�أ�صيل الديمقراطية وت�أ�سي�سها ف����ي الحياة الثقافية والتوجهات االجتماعية،
بع����د �ضبطه����ا بثواب����ت المجتم����ع وت�أ�سي�سه����ا عل����ى القي����م الإيجابي����ة والم�صال����ح الم�شروعة ،وذل����ك من �أجل توطي����ن الديمقراطي����ة و�إقرارها ف����ي الحياة
ال�سيا�سية ،وحمايتها ب�إطار �أخالقي يجعل ممار�ستها نابعة من ال�ضمير وخا�ضعة لمحا�سبة «النف�س اللوامة» (ال�ضمير) ومح�صنة بتنظيمات المجتمع
وقيم����ه وهادف����ة لتحقي����ق م�صالح����ه� .إ ّن الديمقراطي����ة تحتاج �إلى وقت ف����ي ن�ضوج الوع����ي ب�أهمية الممار�س����ة الديمقراطية كي ال تتحول �إل����ى فو�ضى �أو
تقف����ز �إل����ى ح����رق مراحل قد ت�أت����ي بانعكا�سات �سلبية على المجتمع وتطوره وا�ستقراره ،وهذا القول يرى �أنّه م����ردود عليه ويمكن رده لأن «ن�ضج ال�شعب»
للديمقراطية ال يُمكن �أن يتحقق �إال من خالل ممار�سة الديمقراطية ،تماماً مثلما �أن الطفل ال يتعلم الم�شي �إال من خالل ممار�سة الم�شي نف�سه.
�إن اال�ستئثار بال�سلطة مهما ح�سنت النوايا ،ونادراً ما تكون كذلك ،ال
يمُ كن �أن ي���ؤدي �إىل «ن�ضج ال�شعب» ،بل بالعك�س � :إن اال�ستئثار بال�سلطة
ي�ؤدي دائماً �إىل خنق �إمكانيات التفتح والن�ضج يف الفرد واجلماعة� .أ�ضف
�إىل ذلك �أن امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية والثقافية التي ترزح حتت
وط�أتها الأق��ط��ار العربية ال يمُ كن الت�سرت عليها وال قمع الإح�سا�س بها
ومعاناتها باال�ستبداد� .إ ّن امل�شاركة ال�شعبية يف �إطار دميقراطي �سليم هي
وحدها ال��ق��ادرة على جتنيد الطاقات والإمكانيات كافة للعمل من �أجل
التغلب على امل�شاكل وال�صعوبات يف جو من امل�س�ؤولية وحتمل ما يلزم من
�أعباء.
وهذا االعتقاد �صائب �إىل حدٍ كبري ،فاملمار�سة الرتاكمية للدميقراطية
ال�سليمة هي ال�ضمان من �أية تعرثات جانبية ،وهي التي �ستك�سب املجتمع
اخل�ب�رات وال�تراك��م امل��ع��ريف ل�ل�أ���س�����س ال�صحيحة ل��ل��ح��راك ال��دمي��ق��راط��ي
ال�سلمي يف الوطن العربي .ومن هذه املنطلقات ف�إ ّن امل�شاركة ب�أيّ و�سيلة
م��ن و���س��ائ��ل التعبري تعترب جم���ا ًال ح��ي��وي��اً يف ال��ت���أث�ير ،حيث �إ ّن ال�سلوك
الفردي يتبادل الت�أثري مع ال�سلوك اجلماعي ،وقد يوجه �أحدهما الآخر
تبعاً لعوامل وظروف متعددة .ويف الأحوال كلها يُراد للم�شاركة �أن تكون
فعّالة )  Effectiveوالتي ميكن �أن جتد لها حتقيقاً يف عملية اتخاذ
ال��ق��رارات االجتماعية ع�بر فر�ص متكافئة يف التعبري ع��ن االخ��ت��ي��ارات.
وه��ك��ذا ف���إن امل�شاركة ،م��ع �أن��ه��ا تت�ضمن �إ���ش��راك��اً للمواطن �إال �أن��ه��ا تت�سع
لت�شكل منظوراً �أو منهجاً يف تهيئة الأفراد للتعامل مع احلا�ضر ومواجهة
اح��ت��م��االت امل�ستقبل ب��ك��ف��اءة ،وه���ذا امل��ن��ظ��ور ي���ؤل��ف م��ا يطلق عليه منهاج
العملية ( )Approach Processالذي يقوم على متكني املواطن
من فهم امل�شكالت و�أ�سبابها ،و�إ�شراكهم يف التعامل مع تلك امل�شكالت التي
يح�سون بها ،والتعامل مع طرائق حلها حيث ي�شكل ه��ذا اجلهد �أ�سلوباً
منهجياً يعد الأخ��ذ به ركيزة لتنظيم املجتمع وطريقاً لتقدمه .كما �أ ّن
امل�����ش��ارك��ة وال��ت��ع��ام��ل يف الق�ضايا ال��ع��ام��ة ـ خا�صة جم���االت الدميقراطية
وغريها من امل��ج��االت كالت�صويت واالن�سحاب واالق�ت�راع ـ جتعل الأف��راد
يقتنعون ب�أ ّن لهم حقوقاً ولهم �آراءهم ،ودورهم يف �إدارة احلياة يف املجتمع،
لهذا يتم الربط بني امل�شاركة والعملية الدميقراطية� .إذ يدخل الكثري
من املفكرين مو�ضوع الدميقراطية �ضمن مبد�أ امل�شاركة ،ذل��ك �أنها ،يف
بعدها ال�سيا�سي ،تت�ضح ب�أجلى ال�صور يف التعددية ال�سيا�سية والفكرية،
حيث يت�ضح يف امل�شهد ال�سيا�سي ت��وزي��ع الأدوار يف �إدارة وتنظيم احلياة
ال�سيا�سية ،وتتوفر احلرية يف القيام بامل�س�ؤوليات مبا فيها حرية التعبري،
وعدم التمييز على �أيّ من الأ�س�س العقائدية �أو الطائفية �أو الع�شائرية
�.إن التمعن يف �أح��وال العرب �إزاء التحوالت الكبرية يف العامل يف�صح عن
�أن مكانة العرب ترتاجع با�ستمرار� ،إذ �إ ّن كل حتول كبري يتبني فيه ذلك
الرتاجع ،وبهذا تزداد الفجوة بني واقع العرب وواقع التغريات الكبرية،
وال يبدو الوطن العربي م�شاركاً يف ما يجري من حوله �إال بحدود.
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التغّير المفاجئ
ف��ف��ي ال���ك���ت���اب ال�������ص���ادر ع���ن امل��ن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل��ل�ترج��م��ة (ال����دي����ن يف
الدميقراطية) يناق�ش امل����ؤرخ والفيل�سوف الفرن�سي( م��ار �سيل غو�شيه)
ه��ذه الق�ضية با�ستفا�ضة من منطلق دور الدين املتعاظم يف ع��امل اليوم،
ويرى غو�شيه �أن ما ن�شاهده اليوم من خالل التحوّل وما وراء التحوّل يف
العالقة بني الدولة والدين ،وبني اجلمهورية والديانات ،هو حتوّل ي�صيب
الدميقراطية برمّتها ،و�أيّ حتوّل ـ �أنه تغري مفاجئ يف اجتاهها.
نرى هنا ال�صعوبة يف �إطالق ت�سمية منا�سبة على هذا الهجني .فكلمة
«�إيديولوجيا « تنجح يف ت�أكيد الفرادة احلا�سمة لإعادة التوجيه الدنيوي
املعا�صر ،وال��ذي يت�أرجح خ��ارج ع�صر الآلهة  .لكنها غري منا�سبة لأ ّنها ال
ت���ؤدي معنى �إع��ادة ال�ضخ املحتمل ملجموع العقائد املتعلقة بالعامل الآخر
يف �إط���ار نظرية االم��ت��داد ال��ت��اري��خ��ي ،وه��و حمتمل ،ولكنه لي�س �ضرورياً
بتاتاً� :إذ �إ ّن هناك �أيديولوجيات ال ت�شتمل على �أخرويات .و�إذا كان مفهوم
«ال��دي��ن العلماين» يت�ضمن ه��ذا البعد ،ف���إن له ال�سيئة املقابلة ،وه��ي �أنه
ينزع �إىل حجب خ�صو�صية منط من التفكري ال ي�ستعني بالدين �إال على
م�ض�ض ،وذلك ب�إدارة ظهره له يف اجلزء الأكرث تعار�ضاً معه .وهذا املفهوم
يقود ب�سهولة �إىل فك العالقة ال�صميمية �أو التحالف املخالف للطبيعة
القائم بني الع�صر والدين ،والذي ي�شكل روح هذه الظاهرة  .فـ «الديانات
العلمانية» لي�ست مثل الديانات الأخ��رى ،بل هي �أدي��ان ال تريد �أن تكون
مثيالتها وال ينبغي لها ذلك ،وامل�س�ألة كلها تنح�صر يف �أن ن�أخذ يف احل�سبان،
وبالت�ساوي ،كال اجلانبني اللذين تتوزع بينهما هذه الديانات العلمانية.
لقد انتهت املرحلة االنتقالية التي تنتمي �إليها� .إن تقدم الزمن هو
الذي جعل منها اتفاقات غري ثابتة .فنحن نعي�ش بال�ضبط نهاية التاريخ
الذي انتهى – هذا التاريخ الذي يُنظر �إليه على �أنه انتهى .لقد �أ�صبح من
امل�ستحيل بالن�سبة �إلينا �أن ندرك امل�ستقبل تبعًا حلل �إجمايل ت�صاحلي يُقدم
�إلينا املخرج النهائي وي�شرع يف الوقت نف�سه الباب على م�صراعيه �أم��ام
حقبة يعي�ش فيها ال ّنا�س �أبهى ح��االت وعيهم لذاتهم .لي�س ب�سبب حكمة
تفوق حكمة �أجدادنا ،و�إمنا ب�سبب الن�ضج �أو العُمق يف �شعورنا بالتاريخ.
ويُقدم غو�شيه ،التناق�ض يف ال�سياق الفرن�سي �صورة � ّأخ��اذ ًة عنه.وودت
اال�ستفادة من ذلك.هكذا� ،أو�صلني البحث ـ كما يقول ـ يف م�س�ألة العلمنة
�إىل حتليل التحوّل االجتماعي وال�سيا�سي الذي نبحر يف مياهه .ووجدت
يف ذل��ك �سبي ًال مل �أك��ن �أ�شك منذ البداية يف غ��زارة م��ادت��ه ،ق��ادين �إىل ما
يبدو يل �أ ّنه مركز انت�شار العلمنة ،وكذلك م�صدر املع�ضالت التي تغرقنا
فيها� .إن املنظار امل�شوه للخ�صو�صية الفرن�سية ،الذي يقع بني ال�ضياع الذي
يفر�ض علينا �أن نراه و�إعادة الت�أ�سي�س التي تدفع �إىل الأمل بها ،هو �أي�ضاً
ركيزة مهمة مل�ساءلة م�ستقبل الدميقراطية و�إ�شكاليته.
هناك �أوروب���ا العلمانية ،يف ب��ل��دان كاثوليكية تتميز باملذهب ال��واح��د،

حيث مل يتح للحقل العام املتحرر من نفوذ الكن�سية الرومانية �أن يظهر
�إال ع�بر ت��دخ��ل �إرادي ،ب��ل ت��دخ��ل ج��راح��ي م��ن ق��ب��ل ال�سلطة ال�سيا�سية.
وعلى �ضوء هذه التنازعية ،يقوم الت�أكيد على ف�صل الكني�سة عن الدولة،
واحلقل ال�سيا�سي عن احلقل االجتماعي ،والعام عن اخلا�ص ،وكلها �أجزاء
تطمح �إىل اتخاذ موقع لها ب�شكل مرتابط ومتزامن .ومن اجلهة الأخرى،
هناك �أوروب���ا الدنيوية ،يف �أر���ض بروت�ستانتية ،رج��ح فيها �إدراج الكنائ�س
الوطنية ب�صورة م�ستمرة يف احلقل العامّ ،وذلك بف�ضل القطيعة مع روما
�.إننا ن�شهد بالأحرى ،يف مثل هذه احلالة ،حتو ًال متزامناً للدين وملختلف
جماالت الن�شاط اجلماعي.وهنا ،حتدث االنق�سامات بني التقليد واحلداثة
مت�شابهاً يف الكنائ�س ويف الدولة عو�ضاً عن �أن تخلق ال�شقاق بينهما.

العلمنة الفرن�سية
فالكنائ�س مل تعد فعلياً تتمتع بال�سلطة يف حتديد الإمي���ان ،وال نقول يف
فر�ض �أرك���ان العقيدة ،وذل��ك حتى يف نظر �أول��ئ��ك ال��ذي��ن ال ي��زال��ون يعتربون
�أنف�سهم �أتباعها املخل�صني .وهي �أقل �ش�أناً من ذلك بكثري يف ما يتعلق بتحديد
اخل���ي���ارات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة �أو ���ض��ب��ط الأخ��ل��اق .وه���ذا ي��ع��ن��ي �أن ال��ت��غ��ي�ير مل يكتف
بالظهور مبظهر عدم االرتباط �أو عدم الإميان ،بل �إ ّنه بلغ �صميم الظاهرة يف
�شكلها امل��وروث لي�شمل �أي�ضاً �شروط ا�ستقامة املعتقد .لقد �أدخل هذا التغيري
الفردانية يف املعتقد وال�شخ�صانية يف الإح�سا�س ،حتى داخل الأنظمة القائمة
على التقاليد ،ولدى الأتباع اخلا�ضعني لها.
�إ ّن العلمنة يف فرن�سا كما يُ�شري غو�شيه ،تعود �إىل زمن بعيد جداً.وال ميكن
فهم م�سريتها ،ورهاناتها ،و�أ�شكالها ،فهماً واقعياً �إال عندما نعيد لها عمقها
التاريخي .ولكي نلخ�ص امل�س�ألة بجملة �أ�سا�سية نقول �إن تاريخ العلمنة يف هذا
البلد يرتبط ارتباطاً حميماً بتاريخ الدولة ،باعتبارها �أحد املحركني الرئي�سني
مل�سار اخلروج من ال ّدين .كان ذلك ،بال �شك ،موجوداً ب�شكل عام ويف كل مكان،
ولكنه ،يف فرن�سا ،كان على درجة عالية لي�س لها نظري يف �أيّ مكان �آخر .
يكمن ال��ره��ان ه��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��و���ص��ل �إىل ح�صر التف�سري ال��ك��ام��ل حلركة
«الإ���ص�لاح» وتداعياته يف بع�ض اجلمل� ،أو بكلمات �أخ��رى تف�سري اجل��ذور
الدينية واالن��ح��راف الديني للحداثة انطالقاً من «الإ���ص�لاح» .باخت�صار،
كانت هناك نزعة عامة �إىل املبالغة يف تقدير معنى «الثورة الدينية» التي
ح�صلت يف الن�صف الأول من القرن ال�ساد�س ع�شر – وهي االن�شقاق اللوثري
والكلفاين – باملقارنة مع «ال��ث��ورة ال�سيا�سية» التي هي �أ�سا�س تطورها يف
مو�ضع �آخ��ر يف الن�صف الأول من القرن ال�سابع ع�شر ،وهي ث��ورة �سيا�سية
تواكبها بالت�سل�سل التاريخي «ثورة علمية» ،ثورة الفيزياء الغاليلية� .إنها
ال��ث��ورة ال�سيا�سية ل�ب�روز «ال���دول���ة» يف مفهومها ح��ت��ى ،ال��ث��ورة ال��ت��ي �سبق
�أن كانت فرن�سا مركزها الأ�سا�س ب�سبب ال��ذي ال رجعة عنه وال��ذي �سببه
االن�شقاق العظيم الناجت من حروب الدين.

�شعبان  1436هـ  -مايو  2015م

ـــــي الدميقراطيـــة
ا�ستقاللية الدولة

كان هناك نزعة �إىل املبالغة يف تقدير �أهمية اال�ستقاللية ال�شخ�صية
للم�ؤمن يف عالقته مع اهلل من منظور جذور احلداثة الفردانية ،بالن�سبة
�إىل ال�سيادية الدينية ملبد�أ التنظيم اجلماعي الذي يتج�سد يف الدولة –
تلك الدولة القاب�ضة على مفهومها ،الدولة ال�سيدة ،دولة امللك «�صاحب
احل���ق الإل���ه���ي» ،ال��دول��ة ال��ت��ي ت��ف��ر���ض نف�سها يف فرن�سا ع��ل��ى �أ ّن��ه��ا دول��ة
امل�صلحة العليا ال�صانعة لل�سالم.
ونق�صد بـ»احلكم املطلق» كما يرى غو�شيه ،يف هذه املنا�سبة ،لزوم و�ضع
ال�سلطة امل�شرتكة (وبالتايل كيفية �إدراك هذه ال�سلطة) يف موقع يبلغ من
ال�سُّ مو ما يجعله متمكناً من �إخ�ضاع املقد�سات له .يف هذا النطاق – ويف
هذا النطاق بالذات – ت�صبح ال�سلطة امل�شرتكة قادرة على ت�أدية ر�سالتها
يف �صنع ال�سالم .وه��ك��ذا ،يعطي العامل ال�سيا�سي اال�ستقاللية الذاتية
التي تكون �سمة احلداثة حتت �شعار �إخ�ضاع العامل الديني (دينياً)  .وهو
�إخ�ضاع يجب الإ�شارة �إىل �أ ّنه كان �شرطاً �أولياً ملراعاة امل�شاعر وال�ضمائر:
فانطالقاً منه ميكن للت�سامح �أن يرفع �إىل م�صاف «امل��ب��د�أ» (وه���ذا ما
�سيتحقق يف نهاية القرن ال�سابع ع�شر ،عند بايل وعند لوك).
ومع ما يطرحه غو�شيه من انحياز للعلمانية الفرن�سية� ،إال �أ ّنه يعتقد
م��ن امل��ده�����ش يف ه��ذه احلقبة ت��واج��د اخل���روج م��ن ال��دي��ن م��ع ال��ع��ودة �إىل
اكت�شافه .وي�تراف��ق الأم���ران �سوية يف �سريهما .من جهة،هناك املجهود
ال��ت��ن��ظ�يري الأ���ش��د ج����ر�أ ًة ومنطقية م��ن �أج���ل ال��غ��و���ص ح��ت��ى ال��ن��ه��اي��ة يف
اكت�شاف التاريخانية ـ ه��ذه التاريخانية التي تعد م�����س��اراً تتكون عربه
الب�شرية ذات��ي��اً ،وتعي نف�سها بنف�سها .وم��ن جهة ثانية ،هناك ،يف و�سط
هذا املجهود ،ومن اجلانب الديني ،انبعاث معنى يحدد من اخلارج �سلوك
الب�شر ،ويحدد خ�صو�صاً فكرة االجتماع النهائي بني الب�شري والإلهي،
وفكرة توجيه هذا التاريخ الذي ن�صنع فيه �أنف�سنا مبواجهة �أنف�سنا ،نحو
حل كل متناق�ضات العلم املطلق و�سلمه الأزيل.
�إ ّن الظاهرة الدينية كما ي��رى غو�شيه ،ت�صل �إلينا ،يف الأ���س��ا���س ،من
اخل��ارج ،حتى ول��و كانت ت�ؤثر فينا مبا�شرة عن طريق ممثليها املقيمني
على �أر�ضنا ،وعلى الرغم من الورع الديني الذي نالحظه هنا �أو هناك،
لي�س لدينا يف �أوروبا الربوت�ستانتية� ،أو يف �أوروبا الكاثوليكية� ،أو يف �أوروبا
الأرثوذك�سية ،ما ي�شبه من قريب �أو من بعيد احلمى الكبرية التي حترك
حوا�ضر العامل الثالث� ،أو حتى الأ�صولية الإجنيلية التي تكر�س جهدها
للدين يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية� .إن حتليل تلك اليقظات يقودنا
بعيداً عن مو�ضوعنا.
لقد ح�صل تطور مماثل على ال�ساحة ال�سيا�سية الغربية� .إذ �شهدت
هذه املرحلة دخول الدميقراطية يف حيز ما ال ميكن اجل��دال فيه ،وهذا
يبدو �شيئاً رائعاً للغاية �إذا انتبهنا �إىل �أ ّن هذا الإ�سكات للمعار�ضات �سار
يف و�سط رك��ود االقت�صاد ،ويف خ�ضم تغيريات عنيفة كفيلة ب�إثارة القلق
والرف�ض .لقد نبهت الأزم��ة املالية عام � 1929إىل احتدام خطر الأنظمة
التوتاليتارية ورف�ضها الكبري للنظام البورجوازي .وابتدا ًء من عام ،1973
يتزامن التعرث يف النمو مع املنعطف التاريخي املتمثل يف تفكك الفكر
الثوري ويف تبني �أ�شكال النظام التمثيلي وقواعده .ولكن ،يف الوقت ذاته
ال��ذي مت فيه تكري�س الدميقراطية نف�سها .فقد �سار تفكيكها على قدم
امل�ساواة مع �إعادة حتديد مبادئها و�أولوياتها.

�سلبية معاداة الدين
لي�س هناك من �شيء �أحادي ال�سبيل �أو خطي متتابع يف هذه امل�سارات.
لقد ر�أي��ن��ا ـ كما يقول غو�شيه ـ من خ�لال التاريخ �أو الفن� ،إن خ�صومة
الدين ت�سهم يف �إع��ادة �إحياء العامل الديني .ومن املحتمل جداً �أن نكون
الآن ن�شاهد الأديان وهي ت�ساعد يف والدة عامل هو نقي�ض العامل الديني.
ومهما تكن احلالة احلقيقية لهذه االنبعاثات ،ف���إن الإح�سا�س بها قوي
جداً ال �سيما �أ ّنها تباغت فريقاً علمانياً يبحث عن هويته ،وتعيد �إليه يف
الوقت نف�سه �سبباً ظاهرياً لوجوده (مع وجود عدو حمدد) .هناك ن�ضوب
مماثل للم�صادر الفكرية والروحية للعلمنة املنا�ضلة وهو ال يقل �أهمية
ع��ن��ه .ويكفي �أن ن��ع��دد ن��ق��اط االرت��ك��از ال��ت��ي ك��ان��ت العلمنة متتلكها ع��ادة
لنتبني مقدار ال�ضعف الذي ي�صيبها « :العلوم» -ومن خاللها « العقل»،

«التقدم» « -الأم��ة»« ،اجلمهورية»� -أي الوطنية واملواطنية  « -الأخالق»
 .هل يوجد حاجة �إىل تف�صيل العوامل التي ت�ضافرت ،منذ فرتة طويلة
ولأ�سباب عديدة ،يف �سبيل خلع هذه املفاهيم عن عر�شها؟ هناك حتول يف
الفكرة التي تكونت لدينا عن املعرفة ونتائجها – �إن العقالنية املمنهجة
واملنفتحة متاماً للعلوم املعا�صرة ال تعدنا �إطالقاً بالدخول �إىل «الع�صر
الإيجابي»� ،أر�ض امليعاد املزعومة .نحن اليوم نعي�ش يف زمن �آخر .والأمر
احلرج الذي نعي�شه هو نتيجة الذهاب بالف�صل بني احلقل املدين واحلقل
ال�سيا�سي حتى النهاية ،ما �أدى �إىل هدم الرتاتبية القائمة بينهما.
ذل��ك �أ ّن التعرف �إىل ال�شيء يختلف ع��ن العلم ب��ه كما ي��ق��ول ،وجعل
ال�شيء مرئياً يختلف عن جعله مفهوماً ،واختيار املمثل ال يعني �إعطاء
القدرة على توجيه الفكر ،هناك �شيء من الوهم يف هذه املحاولة الحتواء
الذات عن طريق ر�سم �صورة عنها .هذا هو التناق�ض الكبري الذي يعي�ش
فيه هذا املجتمع القائم على الإعالن املعمم :فاجلهد املبذول فيه جلعل
الذات مرئياً يف كل نواحيه يف�ضي �إىل تعمية جماعية غريبة .ومل ي�سبق
بتاتاً �أن كانت املعلومات مطروحة بهذه الوفرة ،وال كانت فر�ص الكالم
متاحة بهذا ال�شكل لـ «التجمعات على الهوية» على اختالف �أنواعها .لي�س
هناك �شيء ال ميكن �أن ينبغي عدم �إب��رازه .ومع ذلك ،كلما تقدم تنظيم
ال�شفافية هذا ،ازداد ال�شعور بكثافة العمل امل�شرتك .ون�صل هنا �إىل هذا
التناق�ض الأ�صلي ملجتمع يعرف نف�سه ب�شكل ال ي�ضاهي يف التفا�صيل،
ولكنه ال يفهم نف�سه يف الإجمال .فهو �إذ يرغب يف احل�صول على �صورة
�صادقة عن نف�سه .و�إذ يرغب يف �إعطاء جممل مكوناته حقها ،ف�إ ّنه ي�صل
�إىل ع��دم �إدراك نف�سه .وه��و ،با�سم الدميقراطيةُ ،ي��دي��ر ظهره لل�شرط
الأ�سمى للدميقراطية ،وهو �أنه عليه �أن يحكم نف�سه بنف�سه.
ل��ذل��ك ،ب���إم��ك��ان��ن��ا امل��ج��ازف��ة �أي�����ض��اً ب��ال��ق��ول �إن��ن��ا ���س�نرى ي��وم��اً ،م�سرية
الدميقراطية وه��ي تذهب باجتاه �آخ��ر � .إن��ه ي��وم من ال�صعب التنب�ؤ به،
ولكنه مع ذلك يوم حمدد �سلفاً يف حال الدميقراطية كما تنت�شر اليوم
من جديد .فمنطقها النظامي التماثلي ي�سمح منذ الآن ب��ر�ؤي��ة مركز
التناق�ض ال��ذي �سيتم من حوله ك�سر احللقة .يف حلظة معينة� ،سيعيد
مثال احلكم الذاتي �إىل دائرة االهتمام يف �صيغة ركائز ال غنى عنها ،هذه
الأبعاد للحياة اجلماعية والوحدة امل�شرتكة التي �أهملتها تطلعات ال�ساعة
احلا�ضرة .و�سوف تتكون ه��ذه الأب��ع��اد يف �أ�شكال ج��دي��دة ،بينما �سيتبنى
مثال احلكم الذاتي لغة جديدة .
�إ ّن هذا التحرك نحو �إعادة ال�شرعية ال يعني فقط الأفراد باعتبارهم
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م�����س���ؤول�ين ع��ن التفكري واالجت����اه ال�سليم� .إ ّن���ه ي��ط��ال �أي���ً��ض��ا ال��دي��ان��ات،
والأخالقيات ،والفل�سفات القائمة – �أي بالواقع ،جممل العقائد القادرة،
ل�سبب �أو لآخ���ر ،على ح��ل م�س�ألة ال�صالح امل�����ش�ترك ال��ت��ي مل يعد بتاتاً
مب��ق��دور ال�سيا�سة ت���أم�ين ح��ل ج��وه��ري لها  .يجب العمل وف��ق املعطيات
املتوفرة .هكذا ح�صلت �إعادة الت�أهيل املوروثة و�سط املجتمع املدين.
ويعلق د� /شفيق حم�سن مرتجم كتاب غو�شيه ،فيقول� :إ ّن �إ�شكالية
العالقة ب�ين ال�سيا�سة وال��دي��ن لي�ست ج��دي��دة يف الفكر ال�سيا�سي .فهي
تواكبه منذ ن�شوء الفل�سفة يف مهدها ال��ي��ون��اين ،وال��ت��ي مت��ح��ورت حول
حمورين :الدين والأيدلوجيا .فالدين ،ب�صفته القاعدة الأعمق للتفكري
ولتحديد ال�سلوك� ،ش ّكل منذ ن�شوء التقاليد اليهودية ـ امل�سيحية حمدداً
�شرعياً ورئي�سياً لل�سلطة والعالقات الناجمة عنها� .أما الأيديولوجيات
فقد عوّ�ضت املرجعية الدينية يف املجتمعات الغربية منذ ع�صر التنوير،
�إذ �أزاح��ت �سلطة الكني�سة؛ وك ّر�ست مفاهيم العلمانية ومعيار التمثيل
واالن��ت��خ��ابّ � .إن حت��ق��ي��ق ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��غ��رب مل ي��ت��م م��ن دون
�إجن��از ا�ستقالل ال�سيا�سة عن الدين و�إع�لاء �ش�أنها ب�صفتها بدي ً
ال
منه .كما �أن ان�صهار الأدي��ان يف الدميقراطية مل يتم من دون �أن
يح�صل حت��وّل �ضمني يف حم��ت��وى العقيدة« .يف ح�ين �أن امل�سلمني
ي�سعون �إىل �أ�سلمة احلداثة بد ًال من ال�سعي �إىل حتديث الإ�سالم»،
بح�سب تعبري �صموئيل هانتنغتون ،فالإ�سالم على ما يبدو ،وكما
الحظ الفيل�سوف الأمل��اين هيغل ،ي�ش ّكل بنظر امل�سلمني ،حتى الآن
على الأقل « ،الإطار الذي ي�ستقر فيه نهائياً توازن �أ�صالة الروح يف
ال�شرق وحتقيق �أق�صى ما ميكن �أن يدركه العقل ال�شرقي.
وباملقابل ف�أيّ انهيار ال يمُ كن �أن يكون نهائياً ـ كما يقول ـ وذلك
عن طريق اللجوء �إىل ممار�سة التعوي�ض� ،أي �إع��ادة التوازن الذي
ما انفك يحدث با�ستمرار ل�صالح الرتاث� .إن �سيا�سة �إعادة التوازن
ت�ش ّكل �أهم عن�صر من عنا�صر الثقافة الإ�سالمية التي تلج�أ �إىل نتاج
ما زال يت�ضخم .وهو نتاج املرجعيات التقليدية التي تلج�أ �إليه كلما
واجهتها معطيات جديدة .فامل�س�ألة املطروحة ،بالأم�س كما اليوم،
ال تتناول رف�ض التجديد �أو جتنبه بل جعله ممكناً باللجوء �إىل
ممار�سة التعوي�ض� ،أي جمابهة الغرب بحداثة خا�صة بالإ�سالم عن
طريق �إحياء مبادئ الإ�سالم وجعلها مبادئ حداثة».
�إذن ق�ضية الدين والدميوقراطية واحلداثة والعلمانية ق�ضايا
�إ�شكاليات ق��ائ��م��ة ،وت��رج��ع �إىل �أي��دي��ول��وج��ي��ات الأمم واحل�����ض��ارات،
لكنها ال ت�ستن�سخ هكذا ،و�إمنا ترجع �إىل املواريث الفكرية لكل �شعب
من ال�شعوب وح�سب مرجعيتها ،وتراكم قيمها ،وهي التي ميكن �أن
جتعلها �أكرث ر�سوخا وجتذراً من اال�ستن�ساخ من ح�ضارات وثقافات
�أخرى.
***
وال��واق��ع �أن النظرة �إىل ال��دي��ن يف ال��ر�ؤي��ة الغربية ،تنطلق من
ق�ضية ال�����ص��راع ب�ين دع���اة الإ����ص�ل�اح ال��دي��ن��ي وب�ي�ن الكني�سة قبل
عزل الق�ساو�سة عن ال�ش�أن العام ،ولذلك ف��� ّإن الباحثني واملفكرين
وحتى الفال�سفة ،ينظرون لكل الأديان بنف�س نظرتهم للكني�سة يف
الغرب التي حاربت العلم ،واالخرتاع والتطور ،حيث بد�أت الفل�سفة
الو�ضعية يف �أوروب����ا بتبني العلمانية يف ال��ق��رن ال�سابع ع�شر وما
بعده ،وتفاوتت يف طرحها لهذه الفكرة ودرجة بعدها عن الكني�سة
والدين تبعاً للفل�سفة التي تطرح نهجها ومفاهيمها جتاه معطيات
وا���س��ت��ج��اب��ات املجتمع الأوروب����ي ال���ذي ���ص��دم يف ا�ضطهاد الكني�سة
وق�سوة ردود فعلها على العلوم وامل��خ�ترع��ات ،لكن ه��ذا مل يقع يف
ال��دي��ن الإ���س�لام��ي ،فلم ي��ح��ارب الإ���س�لام ال��ع��ل��م ،ومل يقف يف وجه
التطور واالخرتاع ،واملدنية يف ن�صو�صه ومفاهيمه العامة.
...............................................
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�سيميــــــائيـــــــات التــــــــــوا�صــــــــــــل

محمود الرَّحبي
تكمُن �أهمية كتاب «�س ��يميائيات التوا�ص ��ل الإ�شاري الم�صاحب للكالم-درا�سة في مدونة الإمام م�س ��لم» ،للدكتورة عائ�شة الدرمكية ،في �أنه
ي�سلط ال�ضوء على ن�ص ديني ولكن بر�ؤية جديدة ،ال تقف عند حدود التعريف التعليمي المبا�شر� ،إنما ت�ستغرق ك�شف ممكنات الن�ص ،وا�ستكناه
غناه الداللي ،والك�شف عما يكتنفه هذا المتن العريق من ثراء وتعدد .حيث عمدت الباحثة �إلى ح�صر ما تحتويه مدونة الإمام م�سلم من عالمات
�إ�ش ��ارية بتنوعها وتبويبها ومغازيها الوظيفية الم�س ��اندة للقول؛ حيث ان�ص ��بَّ البحثُ وتمحو َر حول التوا�صل الإ�شاري غير الل�ساني في الأحاديث
النبوية؛ وذلك عبر ان�ش ��غال بحثي وت�أمل طويل للعالمات الإ�ش ��ارية والنظر مليا لمعرفة ما تكتنفه من دالالت ت�شكل فعال ع�ضويا ال غنى عنه في
تحديد المعنى .كما تعك�س هذه الدرا�س ��ة �أهمية التوا�ص ��ل غير الل�س ��اني الذي ال يقل �أهمية عن التوا�ص ��ل والتعبير الل�س ��اني؛ وذلك عبر ت�سليط
ال�ضوء على درا�سة عنا�صر التوا�صل غير ل�ساني و�أنماطه و�أنواعه؛ في الوقت الذي ال نجد فيه -خا�صة في بلدان ال�شرق الأو�سط� -إال القليل جدا
من الدرا�سات المعنية بالبحث في التوا�صل غير ل�ساني؛ لت�أتي هذه الدرا�سة التي قامت بها الباحثة د.عائ�شة الدرمكية ك�إ�ضافة نوعية مهمة في
هذا الم�ضمار (فمجال درا�سة ال�سيميائية جديد بالن�سبة للدول العربية ،ال �سيما في الم�شرق ،على الرغم من �أن �أن�ساق ال�سيميائيات الموجودة
حولنا والتي �أ�س ��هم و�أبدع الإن�س ��ان في �إيجادها لغاية وق�ص ��دية معينة� ،إال �أنَّ الدرا�سة فيها قليلة وب�سيطة؛ لذا حبذا لو يتوجه الباحثون �إلى مثل
هذه الدرا�سات لإثراء المكتبة اللغوية بها و�إظهار �أهمية مثل هذه الأن�ساق والأنماط في الممار�سات الثقافية).
وت�ستهل الباحثة كتابها بتقدمي ن��ظ��ري مو�سع ح��ول علم
العالمات ون�ش�أته وت��ط��وره و�أه���م �أع�لام��ه؛ حيث ت�ضعنا �أم��ام
منت مرجعي مو�سع ودقيق يعك�س اجلهد النظري الذي قامت
ب��ه الكاتبة و�سعت �إىل توثيقه :ت��ق��ول يف ا�ستهالل درا�ستها:
«اللغة و�سيلة للتعبري عن الأفكار والقيم والثقافات ،وهي ن�سق
من العالمات التي ميكن ا�ستخدامها للتوا�صل بني متحاورين
يف موقف توا�صلي معني؛ وعليه ف���إ َّن اللغة هي الو�سيلة املثلى
للتوا�صل بني النا�س ،غري �أنها لي�ست الو�سيلة الوحيدة» .وهو
املنطلق ال��ذي ر�صفته الباحثة للدخول �إىل ال��ع��امل الباطني
والداليل لعلم العالمات؛ وذلك عرب �أبواب الكتاب التطبيقية
املعتمدة جلها ل�ل�إ���ش��ارات امل�صاحبة للقول يف �أح��ادي��ث النبي
ال��ك��رمي ���-ص��ل��ى اهلل عليه و���س��ل��م -وال����واردة يف م��دون��ة �صحيح
م�سلم« :وذلك لأن الأحاديث النبوية رويت م�صحوبة ب�إ�شارات
ال��ر���س��ول ال��ك��رمي ب���أ���ص��اب��ع �أو ب���أح��د �أع�����ض��اء ج�����س��ده ،وم��ا تلك
ال��رواي��ات �إال حلكمة و�أهمية يف ال��دالل��ة على املعنى ،وحتقيق
ال��ت��وا���ص��ل ال��ل�����س��اين واالج��ت��م��اع��ي ليتحقق ب��ذل��ك م���راده عليه
ال�صالة وال�سالم».
ولأن العالمة امل�صاحبة للقول هي انعكا�س للدور الع�ضوي
الذي تلعبه اجلملة يف جانبها التو�صيلي؛ كون هذه العالمات
مل ت���أت من ف��راغ �أو ج��اءت ف�ضلة على القول وتزيينا ل��ه� ،إمنا
هي عاك�س �ضروري و�أ�سا�سي لدقة املعنى( :ويبدو وك���أن هذه
العالمات تتوالد وتتكاثر بفعل �ضرورة داخلية تتجاوب -فيما
يظهر -مع �ضرورة نابعة من نظامنا العقلي).
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لذلك؛ ي�أتي التوا�صل غري الل�ساين ليع�ضد وي�سند التوا�صل
ال��ل�����س��اين ،وذل���ك ع�بر �إمي����اءات وح��رك��ات اجل�����س��د وه��ي ح��رك��ات
و�إ����ش���ارات وع�لام��ات مت اكت�سابها ع�بر ال�سنني و�شكلت قاعدة
منطية -ال ���ش��ع��وري��ة -يف ح��ي��اة املجتمعات؛ وذل���ك لأن حياتنا
ب�أ�سرها حم�صورة داخل �شبكة من العالمات ت�شكلنا �إىل الدرجة
التي جتعل �إلغاء عالمة يخل بتوازن املجتمع والفرد معا :
� -1إ َّن ال��ت��وا���ص��ل غ�ير ال��ل�����س��اين ي�����س��اع��د ع��ل��ى حت��دي��د بنية
التوا�صل ،فهو منمط كالتوا�صل الل�ساين؛ فال�سالم بالقول
ي��وازي��ه من��ط ال�����س�لام ب���الأي���دي �أو ت�لام�����س ب���الأن���وف يف بع�ض
الثقافات ،والتعبري بالكلمات املنطوقة يوازيه التعبري ب�إ�شارات
اجل�����س��د كالتعبري ع��ن ال��ف��رح واحل���زن واال���س��ت��ي��اء وال��ب��ه��ج��ة...
وغ�يره��ا م��ن امل�شاعر الإن�سانية ،ب��ل حتى التعبري ع��ن الزمان
واملكان والإح�صاء وغريها من الأم��ور االجتماعية التي ت�ؤدي
�إىل توا�صل مع الآخر ،ت�ستطيع الإ�شارات �أن ت�ؤديها.
و�إن كان علم العالمات حديثا ن�سبيا� ،إال �أن العالمة كواقع لها
تاريخها الطويل املرتبط بتاريخ الب�شر على هذه الأر���ض ،كما
�أن لها كذلك تاريخها من الت�أثري احلركي الذي يكتنف معاين
ولغة تو�صيلية ميكن م��ن خاللها تف�سري الكثري م��ن ال��ن��وازع
النف�سية والإن�ثروب��ول��وج��ي��ة وال��ت��اري��خ��ي��ة وال��ل��غ��وي��ة للثقافات
الب�شرية عرب الع�صور ،ونتيجة لهذا النوع من الأبحاث ميكن
الك�شف ع��ن اخلفايا الوظيفية لهذه الإ���ش��ارات التي مل ت�أخذ
حيزها من االعتناء واالهتمام �إال يف نهاية القرن التا�سع ع�شر
عند العاملني بور�س و�سو�سري ،ويف القرن الع�شرين عند العديد

من علماء اللغة ك��روالن ب��ارت و�شارل بايل وروم��ان جاكب�سون
وجوليا كري�ستيفا ،وكلود ليفي �شرتاو�س و�آخرين ،رغم كونها
ال تقل �أهمية ب���أي ح��ال م��ن الأح���وال ع��ن اللغة املنطوقة ،بل
حتتل مكانة ال�����ص��دارة وال�سبق م��ن حيث الن�شاط التوا�صلي
وال��ت��داويل الب�شري( :والإن�����س��ان يف الع�صور الأوىل قبل ن�ش�أة
اللغات الل�سانية ا�ستخدم كل ما �أمكنه من و�سائل لنقل الر�سائل
اللغوية �إىل املتلقني؛ �إذ ا�ستعمل الإ���ش��ارات ال�صوتية و�إ�شعال
ال��ن��ار وال��دخ��ان وت��ع��ب�يرات ال��وج��ه ودق���ات ال��ط��ب��ول ،وم��ن ه��ذه
القنوات ما اختفى مع الوقت والتطور احل�ضاري ،ومنها ما ال
يزال ميثل لغة مهمة ت�ساير اللغة الل�سانية ،من ذلك تعبريات
الوجه واجل�سم ،لأنها متثل جانبا مهما من جوانب التوا�صل
غري الل�ساين� ..إ َّن اللغة املنطوقة بو�صفها ن�شاطا عاما تتجاوز
يف كيانها حدود الل�سان الذي ال يعترب �إال و�سيلة �ضمن و�سائل
�أخ��رى ال تقل �أهمية من مثل الإ���ش��ارات ،والطقو�س ،والرموز،
ولن يكون الإمكان -واحلالة هذه -ق�صر التوا�صل على الل�سان
وحده).
كما ي�ؤكد البحث يف علم العالمات �أ َّن العالمة غري م�ستقلة
من حيث الت�أثري و�إي�صال املعنى ،وكذلك هي غري م�ستقلة يف
البحث ع��ن ال��ت���أوي��ل ال���داليل ال���ذي يتلقاه ال�سامع �أو متلقي
الر�سالة ،بل هي م�صاحبه والزمة �ضرورية للغة والكالم ،لذلك
احتاجت مع الوقت �إىل �أن يكون لها قامو�س تقعيدي يف�صلها
ويحدد �أهدافها ومراميها.
وتنهي الكاتبة ا�شتغالها ال��ن��ظ��ري باخللو�ص �إىل �أن حقل
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مقــــال

الإ�شــــــــــــاري امل�صاحـــــــب للكــــــــالم
ال��ع�لام��ات ورم�����وزه ،ه��و ج���زء �أ���س��ا���س��ي م��ن ال�����س��ل��وك ال��ب�����ش��ري
�ضمن �أج��زاء �سلوكية وذهنية ال منا�ص منها وال حميد عنها:
(الإن�������س���ان ي��ع��ي�����ش داخ����ل ع����امل رم�����زي ،ي��ت��ب��ادل ف��ي��ه الأ���ش��ي��اء
وال��ك��ل��م��ات وال�����س��ل��وك ا���س��ت��ن��ادا �إىل ت�����ص��ورات رم��زي��ة ،ذل���ك لأن
الإن�����س��ان يلج ال��ع��امل اخل��ارج��ي وه��و م�سلح بالو�سائط املتعددة
التي متثلها اللغة والدين والأ�سطورة واخلرافة ،وهي جميعا
�أ�شكال �إدراك��ي��ة يتو�سم م��ن خاللها وبها الإن�����س��ان للولوج �إىل
عامله وعامل الأ�شياء من حوله).
البُعد الداللي للإ�شارة ال�صامتة
تفر ُد الكاتبة كذلك جانبا مهما للتعريف بالإ�شارات داخل
بنيتها االجتماعية والفنية ،كلغة الإ�شارة التي عند ال�صم واللغة
الدرامية يف امل�سرح مثال ..وتقول الكاتبة يف تعريفها للغة ال�صم
والبكم�“ :إن هناك �شكال �صامتا من اللغة ،وهو �شكل طبيعي
متاما لأولئك الذين يتعلمونه وي�سمى لغة الإ���ش��ارة وميار�س
ب�إ�شارات اليد و�إمياءات اجلزء الأعلى من اجل�سم والوجه ،فقد
اخرتعت جماعات ال�صم يف �أنحاء العامل لغات �إ�شارة يتوا�صلون
بها وع��ن طريقها م��ع بع�ضهم ال��ب��ع�����ض ...ولغتهم ال تقت�صر
ع��ل��ى ح��رك��ات ال��ي��دي��ن ،و�إمن����ا ت��دخ��ل �ضمنها ح��رك��ات العينني
وق�سمات الوجه وحتركات اجل�سم والكتفني والفم ،وكثريا ما
تدل الإ�شارات غري اليدوية على معان ووظائف نحوية وداللية
�أو�ضح مما ت�ؤديه حركات اليدين فقط).
وع���ن الإ����ش���ارات يف امل�����س��رح ،ت��ق��ول ال��ك��ات��ب��ة“ :تعد احل��رك��ة
التعبريية بالوجه من عنا�صر الدراما اجلمالية ،ف���إىل جانب
احل��دث والأداء واملو�سيقى والغناء هناك احل��رك��ة التعبريية؛
والتعبري بالوجه؛ وذلك �أن طريقة العر�ض يف الدراما لي�ست
حم�����ص��ورة يف ال��ل��غ��ة وح���ده���ا ،ولأن���ه���ا ح����دث ف��ي��زي��ق��ي ي����ؤدي���ه
ممثلون �أحياء ،ف�إ َّن حلركات املمثل وتعبريات وجهه �أن احلدث
(� )Actionأو احل��ال��ة ( )Stateال��ت��ي ي��وح��ي بها احل��وار
وتعززهما ،وميكن لها �أي�ضا �أن ت�ضاد الن�ص الأدب��ي وتخالفه؛
حتى تلك الأحداث التي ال يحددها امل�ؤلف حقيقة ...لذلك البد
م��ن التوظيف التعبريي ل�ل�إ���ش��ارات يف ال��درام��ا ،على �أن تكون
ملت�صقة ب�شكل حميم ببنية الن�ص الداللية العميقة وب�سياقه
املوقفي الكلي ،و�أال تكون جمرد �إ�شارات زائدة لي�ست ذات فائدة
�أو ال ت�ضيف جديدا على امل�ستوى ال��داليل العميق� ،إذ تتطلب
هذه الإ�شارات �إتقانا كالذي يتطلبه الواقع املرئي للم�سرحية.

الوجنتني والعني ،وهي �إ�شارات يعرف بها الغ�ضب� .إىل جانب
�إ���ش��ارة الإع��را���ض وال��ت��ي وردت يف حت��وي��ل ال��وج��ه م��ن جهة �إىل
�أخرى .والإقبال والتي ترد خا�صة بالوجه يف مثل�( :أقبل علينا
ب��وج��ه��ه) ،و�إ���ش��ارات الغ�ضب ال��ت��ي تتجمع يف ال��وج��ه م��ن مثل:
(غ�ضب حتى بان الغ�ضب يف وجهه) .وهناك �إ�شارة البهت من
مثل (فبهتنا ونحن يف ال�صالة).
وهناك كذلك الإ�شارة بالفم كال�ضحك حتى تبدو النواجذ،
وال�ضحك حتى الإلقاء �إىل الأر���ض ،واالبت�سام .وهناك كذلك
الإ�شارة بالعني كالنظر العام والنظر الأفقي والنظر العمودي
والنظر امل���زدوج يف اجت��اه�ين �أو �إىل �شيئني يف ال��وق��ت ذات��ه من
مثل“ :فنظر النبي ميينا وي�سارا” ،والنظر الثنائي من مثل:
“نظر �إليها وهي تنظر �إليه” ،والغمز وهو الإ�شارة بالعني �أو
احلاجب �أو اجلفن من مثل “فغمزين فقب�ضت رجلي”.
والإ�شارة باجل�سد مثل اجللو�س ،واال�ستواء يف اجللو�س وهي
�إ���ش��ارات ت��دل على ال��ت��ب��دل وال��ت��ح��ول م��ن ح��ال �إىل �آخ���ر ح�سب
املوقف ،فقد يكون الباث متمددا �أو متكئا ثم ي�ستوي جال�سا،
وهذه الإ�شارات يف الغالب ت�أتي دون تو�ضيح من الباث من مثل
(فا�ستوى جال�سا ث��م ق���ال) ،وه��ن��اك اجللو�س بعد اال�ضطجاع
الإ�شارات في مدونة “�صحيح م�سلم”
والإق���ب���ال والإدب����ار واال���س��ت��دارة وال��وق��وف وال�����س��ج��ود والتقلب
ْ
لقد
ر�صدت الكاتبة ع��ددا من الإ���ش��ارات ،وقامت بتق�سيمها واجل����ذب وال��ق��ب�����ض وال�ت�راج���ع وال��ت���أخ��ر وال�����س��ج��ود وال���رك���وع.
ْ
والتدليل عليها ،وبتف�سريها وحتديد وظيفتها الع�ضوية؛ ومن وكذلك الإ�شارة باليد ،وقد وردت كونها قناة �إ�شارية مفردة ،ما
�أه��م ه��ذه الإ���ش��ارات :الإ���ش��ارات بالوجه ،وال��ذي يت�سم باحمرار بني ظاهر اليد وباطنها والكف والإ�شارة باليد اليمنى والإ�شارة

نحو اجتاه معني ،وو�ضع الكتف على الفخذ ،وو�ضع اليد على
الر�أ�س وو�ضع الكف يف ال�صدر وم�سح اخلدين باليد ،وامل�سح على
اجلفنني .وهناك �إ�شارة الأمر ،و�إ�شارة التقليل و�إ�شارة الإقبال،
و�إ�شارة الأم��ر ب�إمتام من مثل( :ف�أ�شار �إليهم ر�سول اهلل بيده
�أن �أمت��وا ال�صالة) وهناك كذلك الإ���ش��ارة بالأ�صابع ،والإ�شارة
بالقدم ،والإ�شارة بالأذن والإ�شارة �إىل ال�صدر واحللق�...إلخ.
 الإ�شارة كوظيفة ع�ضوية يت�شوه وينحرف املعنى بدونها:ت��ورد الكاتبة العديد م��ن الأمثلة املهمة ،وال��ت��ي فيها تربز
الأهمية الأ�سا�سية للإ�شارة كونها ت�شكل دورا �أ�سا�سيا يف تو�صيل
امل��ع��ن��ى امل��ح��دد؛ وم���ن �أم��ث��ل��ت��ه��ا :الإ����ش���ارة ب��رف��ع ال���ر�أ����س ك��م��ا يف
احلديث ال�شريف التايل“ :وحدثنا �إ�سحاق بن �إبراهيم� .أخربنا
جرير بن من�صور ،عن �أبي وائل ،عن �أبي مو�سى الأ�شعري� ،أ َّن
رجال �س�أل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن القتال يف �سبيل
اهلل عز وجل؟ فقال :الرجل يقاتل غ�ضبا ويقاتل حمية .قال:
فرفع ر�أ�سه �إليه -وما رفع ر�أ�سه �إليه �إال �أنه كان قائما -فقال:
من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو يف �سبيل اهلل”.
وتف�سر الكاتبة ه��ذه الإ���ش��ارة �-إ���ش��ارة رف��ع ال��ر�أ���س امل�صاحبة
لقول النبي ال��ك��رمي -بقولها�“ :إن ح��دوث العالمة الإ�شارية
يف املوقع الذي ميثل �إطارها الزماين له غاية من الأهمية من
ناحية وجود وحتقق الر�سالة التي �ست�أتي بعده ،فلو �أجاب الباث
بقوله“ :من ق��ات��ل لتكون كلمة اهلل ه��ي العليا فهو يف �سبيل
اهلل” ،دون �أن ي�شري ولو ب�إ�شارة ب�سيطة ،ف�إ َّن املتلقي �سي�ؤول هذا
ال��رد ب�أنه رد تت�ساوى فيه عنا�صر ال�سياق املقايل التي ذكرها
يف ر�سالته الل�سانية ،مبعنى قد يت�ساوى الذي يقاتل حمية �أو
غ�ضبا م��ع م��ن يقاتل لتكون كلمة اهلل ه��ي العليا ،وعليه ف���إن
الت�أويل �سوف يلتب�س عليه ،وقد ينتهي �إىل ت�أويل نهائي غري
مراد”؛ فكانت الإ���ش��ارة بذلك �ضرورية لتحديد املعنى امل��راد
حتديدا دقيقا .وي�شكل كتاب “�سيميائيات التوا�صل الإ�شاري
امل�����ص��اح��ب ل��ل��ك�لام-درا���س��ة يف م��دون��ة الإم����ام م�سلم”� ،إ���ض��اف��ة
عمانية حلقل ال��درا���س��ات الإن�سانية ،تتعدَّد �أهميتها يف كونها
انفتاحا على احلقول النظرية اجلديدة يف العامل ،وكذلك يف
جانبها الإجرائي كونها توظف املناهج احلديثة يف درا�سة املنت
العربي ال��ق��دمي الرا�سخ يف ال��ذاك��رة وال�شعور اجلمعي ،وذل��ك
بغية ك�شف ما تكتنفه هذه الن�صو�ص العريقة من ثراء وتعدد.
...................
العنوان� :سيميائيـات التـوا�صل الإ�شـاري امل�صاحـب للك ــالم
(درا�سة يف مدونة �صحيح م�سلم) امل�ؤلف عائ�شة الدرمكية

mmrh2006@yahoo.com
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«انتقام اجلغرافيا» :ماذا تنبئنا اخلريطة ال�سيا�سيــ

ر�ضوان ال�سيد

يبد�أ الم�ؤلف روبرت كابالن -وهو كبير محللي الجغرافيا ال�سيا�سية في م�ؤ�س�سة �ستراتفورد  Stratfordالأمريكية -كتابه بمقدمة؛ يتحدَّث
فيه ��ا ع ��ن زيارته لإقليم كرد�س ��تان في العراق عام  ،1986وكيف وج ��د �أن الجبال -التي كان يلج� ��أ �إليها المتمردون الأكراد �ض ��د حكم الرئي�س
العراقي �آنذاك �ص ��دام ح�س ��ين -كانت ت�ش ��كل ملج�أً لهم وكانت ت�ض ��ع حد ًا طبيعي ًا ل�سلطة �ص ��دام؛ فالجبال هي قوة قديمة تحمي غالب ًا �ساكنيها
وثقافاتهم من الأيديولوجيات الحديثة ال�شر�سة التي كانت غالب ًا ما تغزو الأرا�ضي الم�سطحة ،كما منحت الجبال مالذ ًا �آمن ًا للثوار المارك�سيين
ولمهربي المخدرات في مناطقهم .وي�ست�ش ��هد الكاتب بمقولة الإنتروبولوجي الأمريكي جيم�س �س ��كوت الذي كتب �أن �سكان الجبال قد عرفوا على
مدى �ألفيتين ب�أنهم الجئون �أو فارون من ظلم الحكام الذين يطبقون �سيا�ساتهم في الوديان وال�سهول.
ففي العراقِّ ،
يو�ضح امل�ؤلف كيف �أنَّ جبال العراق قامت دوما
باحلد من �سلطة الرئي�س العراقي ال�سابق �صدام ح�سني ،الذي
ح��اول دوم���اً �أن ي��ق��اوم تلك العقبة بكل الإج����راءات التع�سفية
التي ي�ستطيعها ..فقد َغ ِ�ض َب �صدام يف فرتة ثمانينيات القرن
املا�ضي ب�سبب احلرية التي منحتها اجلبال للأكراد عرب التاريخ
وال��ق��رون؛ فقام �صدام بهجوم �شامل على الأك���راد العراقيني
ُعرف بحملة الأنفال وراح �ضحيتها مئة �ألف مدين .وبالرغم
من �أن �صدام ا�ستطاع �أن يثبت �أن اجلغرافيا ال ت�ستطيع منع
ال�سلطات متاماً من تغيري م�صري الب�شر� ،إال �أنَّ تلك اجلبال
كانت ال�سبب الأ�سا�س لتلك امل�أ�ساة ،وب�سبب تلك اجلبال ابتعدت
منطقة كرد�ستان عن الدولة العراقية �إىل حد بعيد.
وعلى غرار جبال الكربات -وهي �سل�سة جبال متتد يف �أوروبا
الو�سطى وال�شرقية ب�شكل قو�س بطول  1500كم؛ مما يجعلها
�أط��ول �سل�سلة جبلية يف �أوروب���ا -ف���إن احل��دود بني �أفغان�ستان
وباك�ستان لها ق�صة ودرو���س �أخ��رى .تلك اجلبال التي و�صفها
الربيطانيون ب�أنها «احلدود ال�شمالية الغربية”؛ فهي مل تكن
حدوداً باملعنى املفهوم على مدى التاريخ ،كما قال الربوفي�سور
�سوغاتا بو�سي م��ن جامعة ه��ارف��ارد ،ولكنها قلب �سل�سلة من
اجلبال الهندية-الفار�سية ،واجلبال الهندية-الإ�سالمية ،وهي
ال ع�ضوياً
ال�سبب الذي من �أجله �شكلت �أفغان�ستان وباك�ستان ك ً
ي�ساهم يف عدم ترابطهما اجلغرايف كدولتني منف�صلتني.
وللجبال ق�صة �أخرى يف �أوروب��ا؛ فقد كتب امل�ؤرخ غولو مان
كيف �أن الأملان عا�شوا دائماً داخل �سجن كبري �شكلته اجلغرافيا.
ثم �أرادوا التحرر منه من خالل احتاللهم قلب �أوروبا ما بني
ال�شمال وبحر البلطيق وجبال الألب .ولكن بالن�سبة لهم كان
ال�شمال حمدداً باجلبال واجلنوب باملياه ،فكان املهرب الوحيد
لهم ه��و االجت���اه �إىل ال�����ش��رق وال��غ��رب؛ حيث ال ت��وج��د عوائق
جغرافية.
ث َّم يتحدَّث كابالن عن احلدود اال�صطناعية ،ويذكر جدار
وق�سم برلني و�أملانيا
برلني ال��ذي �أقيم خ�لال احل��رب ال��ب��اردة ّ
�إىل �شرقية وغربية بعد احل��رب العاملية الثانية .وي�شري �إىل
�سقوط اجلدار �آم ً
ال يف تكرار ذلك يف كوريا بني كوريا ال�شمالية
واجلنوبية ..معترباً �أنَّ قوى الثقافة واجلغرافيا �ستنت�صر يف
وق��ت م��ا ،و�أنَّ احل��دود التي �صنعها الإن�سان ال تعادل احل��دود
الطبيعية وهي تكون ه�شة غالباً.
وي��ق��ول ك��اب�لان �إنَّ تغطيته ال�صحافية خ�لال ثالثة عقود
قد �أقنعته ب�ضرورة �إدراك �أهمية الزمان واملكان التي �ضاعت
يف خ�ضم ع�صور ال��ط��ائ��رات وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي �أت��اح��ت للنخبة
ال�سفر واجتياز املحيطات وال��ق��ارات يف �ساعات واحل��دي��ث عما
�أ�سماه الكاتب املتميز يف �صحيفة “نيويورك تاميز” توما�س
فريدمان“ ،العامل امل�سطح” .و�سي�سعى الكاتب يف كتابه �إىل
الرد على القائلني ب�أنَّه مل تعد هناك �أهمية للجغرافيا يف ع�صر
العوملة؛ من خ�لال عر�ضه ملا ح�صل يف التاريخ وما
�سيح�صل يف �أورا�سيا ،من �أوروب��ا �إىل ال�صني ،مبا
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يف ذلك يف ال�شرق الأو�سط الكبري و�شبه القارة الهندية؛ وذلك
لتبيان ما �ضاع منَّا يف ر�ؤيتنا للواقع الطبيعي املادي ،واكت�شاف
ك��ي��ف ���ض��اع م��ن��ا ،وا���س��ت��ع��ادت��ه م��ن خ�ل�ال �إب��ط��اء ���س��رع��ة ال�سفر
وامل�لاح��ظ��ة و���س��ع��ة م��ع��رف��ة ال��ع��ل��م��اء .ه���ذا ه��و ه���دف ال��رح��ل��ة-
الكتاب.
ويقول امل�ؤلف �إنَّ اجلغرافيا كلمة يونانية معناها اجلوهري
ه���و “و�صف الأر�ض” وق����د ك���ان���ت دوم������اً م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ق��در
وم��و���ص��وم��ة ب����أن التفكري ج��غ��راف��ي��اً يعني احل��د م��ن اخل��ي��ارات
الإن�سانية .وي�ضيف ب���أن��ه ال ينبغي �أن ت��ك��ون جغرافياً ق��دري��اً
حتى تدرك الأهمية احليوية للجغرافيا .فكلما كنا م�شغولني
ب��الأح��داث اجل��اري��ة ،اهتممنا بالنا�س وخياراتهم ،ولكن كلما
ن��ظ��رن��ا �إىل ال���ق���رون ال��ت��ي خ��ل��ت� ،أدرك���ن���ا ال�����دور ال����ذي لعبته
اجلغرافيا.
و َي َرى امل�ؤلف �أنَّه بقدر ما �أظهرت عمليات احلراك ال�سيا�سي
يف ال���دول العربية �ضد اال���س��ت��ب��داد ه��زمي��ة اجل��غ��راف��ي��ا بف�ضل
االت�������ص���االت اجل���دي���دة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل���دي���دة م���ن ق��ن��وات
ف�ضائية ومواقع توا�صل اجتماعي ،ف�إنَّها ب َّينت �أنَّ لكل دولة
من هذه الدول خا�صيتها املرتبطة بتاريخها وجغرافيتها ،من
تون�س �إىل م�صر فاليمن والبحرين.

الربيع العربي والجغرافيا
مت���� ُّر م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��رق الأو�����س����ط ح��ال��ي��اً م���ن امل���غ���رب وح��ت��ى
�أفغان�ستان؛ يف �أزمة فيما يتعلق بالعالقة مع ال�سلطة املركزية.
فقد �أ�صبحت النظم القدمية امل�ستبدة غري م�ستقرة ،يف الوقت
الذي ال يزال الطريق نحو الدميقراطية غري م�ستقيم .ويرى
كابالن �أن��ه يف املرحلة الأوىل من تلك اال�ضطرابات العظيمة
ظ��ه��رتْ ه��زمي��ة اجل��غ��راف��ي��ا �أم����ام ق���وة ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا االت�����ص��االت
احلديثة .فقد خلقت التكنولوجيا احلديثة املتمثلة يف القنوات
الف�ضائية وال�شبكات االجتماعية ومواقع الإن�ترن��ت جمتمعاً
واحداً من املعار�ضني عرب العامل العربي؛ وهكذا وجد نوع من
التكتل االجتماعي �ضد الأو���ض��اع ال�سيا�سية يف ك��ل م��ن م�صر
واليمن وتون�س والبحرين ،ولكن مع ا�ستمرار التمرد� ،أ�صبح
من الوا�ضح �أن كل دول��ة قامت بو�ضع ت�صورها هي لثورتها،
والذي ت�أثر بتاريخها وجغرافيتها العميقة .فكلما تعرفنا على
تاريخ وجغرافية �أي من دول ال�شرق الأو�سط ،قلت ده�شتنا من
تطور الأحداث فيها.
وي���ق���ول ك���اب�ل�ان �إن�����ه ق���د ي���ك���ون م���ن ال�����ص��دف��ة ج���زئ���ي���اً �أن
ال��ث��ورة ب��د�أت يف تون�س .لكن اخل��رائ��ط القدمية تظهر متركز
م�ستوطنات يف املنطقة التي توجد فيها تون�س ال��ي��وم� ،ش ّيدت
بجوار م�ساحة �شا�سعة خالية �إىل حد ما والتي متثل اجلزائر
وليبيا ال��ي��وم .وب�سبب وج��وده��ا عند �سواحل البحر املتو�سط
وب��ال��ق��رب م��ن �صقلية ،ف����إن ت��ون�����س �أ���ص��ب��ح��ت ال��ق��ل��ب ال�سكاين
يف منطقة �شمال �أفريقيا ،لي�س فقط خ�لال ع�صر قرطاجة
وال��روم��ان��ي�ين ،ول��ك��ن �أي�����ض��اً ع�بر ع�صور البيزنطيني وال��ع��رب

والأت��راك .وفى حني كانت كل من اجلزائر غرباً وليبيا �شرقاً
جمرد م�ساحة جغرافية ذات تعبريات غام�ضة ،ف�إن تون�س كانت
دوماً مركزاً حل�ضارات قدمية� .أما بالن�سبة لليبيا ،فقد كانت
املنطقة الغربية منها والتي فيها طرابل�س ،تتجه عرب التاريخ
نحو تون�س ،بينما اجتهت منطقتها ال�شرقية ،ب��ن��غ��ازي ،نحو
م�صر .لذلك فقد كانت املنطقة الأقرب �إىل قرطاجة (تون�س)
طوال �ألفي عام ،تتمتع مب�ستوى عالٍ من التنمية؛ لأنَّ العمران
بد�أ يف تون�س قبل �ألفي عام ،بينما كانت الهوية البدوية التي
ق��ال عنها اب��ن خ��ل��دون �إن��ه��ا ك��ان��ت متنع اال���س��ت��ق��رار ال�سيا�سي،
ُت�ضعف التنمية يف املنطقة ال�شرقية.
ويف العام  202قبل امليالد ،عندما انت�صر اجلرنال الروماين
�سكيبيو على هانيبال بالقرب من تون�س ،قام بحفر خندق حدد
نهاية الأرا�ضي املتمدنة .هذا اخلط ال يزال حتى اليوم قائماً
يف ال�شرق الأو�سط ،وهو ال يزال وا�ضحاً يف بع�ض املناطق فهو
مير من طربق على ال�ساحل �شمال غربي تون�س �إىل اجلنوب
ث��م ي��ت��ج��ه �إىل ال�����ش��رق ن��ح��و ���ص��ف��اق�����س ،وه���ي م��ي��ن��اء �آخ���ر على
املتو�سط� .أم��ا املناطق التي تقع خلف هذا الطريق فلم ت�شهد
�آث���اراً رومانية وه��ي ال��ي��وم الأك�ثر ف��ق��راً والأق���ل ت��ط��وراً ،وفيها
�أع��ل��ى ن�سبة م��ن البطالة� .أم��ا مدينة �سيدي ب��وزي��د التي ب��د�أ
منها التمرد يف تون�س يف دي�سمرب ع��ام  ،2010فهي تقع خلف
خط �سكيبيو مبا�شرة.
ويقول كابالن �إن��ه يحاول هنا �أن يو�ضح البيئة التاريخية
واجلغرافية ل�ل�أح��داث التي وقعت م���ؤخ��راً؛ فقد ب��د�أ التمرد
العربي من �أجل الدميقراطية يف املجتمع الذي اعترب تاريخياً
�أك�ث�ر املجتمعات العربية ت��ق��دم��اً ،و�أك�ثره��ا ق��رب��اً م��ن �أوروب���ا؛
ولكن �أي�ضاً بد�أ التمرد ب�شكل خا�ص يف هذا اجلزء من البالد
الذي ظل منذ التاريخ القدمي مهم ً
ال وعانى كثرياً من نتائج
���س��وء التنمية .ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات ميكنها �أن ت�ضيف ع��م��ق��اً على
ما ح��دث يف املناطق الأخ���رى� :سواء أ�ك��ان ذل��ك يف م�صر ،دولة
�أخ���رى ���ش��ه��دت ح�����ض��ارات ق��دمي��ة وت��اري��خ��ا ط��وي�لا ع��رف��ت فيه
ن��ظ��ام ال���دول���ة؛ �أو ال��ي��م��ن ال��ت��ي تعترب ال��ق��ل��ب ال�����س��ك��اين ل�شبة
اجلزيرة العربية ،والتي ظلت حتاول توحيد �أرا�ضيها ،ولكنها
كانت دوم��ا ت�صطدم بطوبوغرافية جبلية ممتدة عملت على
�إ���ض��ع��اف احل��ك��وم��ة امل��رك��زي��ة وب��ال��ت��ايل ع���ززت ال��ن��ظ��ام القبلي
واجلماعات االنف�صالية؛ �أو كذلك الأم��ر بالن�سبة �إىل �سوريا،
ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر خ��ارط��ت��ه��ا االن��ق�����س��ام��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ال��ه��وي��ات
ال��ع��رق��ي��ة وال��ط��ائ��ف��ي��ة؛ ف��اجل��غ��راف��ي��ا ت�شهد ب����أن م�صر وتون�س
هما متما�سكتان طبيعياً بينما ليبيا واليمن و�سوريا هي �أقل
متا�سكاً .وهو ما تطلب من حكامها �أ�شكا ًال معتدلة ن�سبياً من
النظام اال�ستبدادي للحفاظ على وحدة كل من م�صر وتون�س،
بينما تطلب الأم��ر �أنواعاً متطرفة من احلكم اال�ستبدادي يف
كل من ليبيا و�سوريا.
�أما اليمن ،فكان �صعباً حكمه على الدوام .فكما �أ�سماه العاملان
الأوروبيان �آرن�ست غلرن وروبرت مونتانيون باملجتمع «املجز�أ»
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ــــة عن ال�رصاعات املقبلة يف العامل واملعركة مع القدر؟
�أو«املق�سم» ،هو زبدة طبيعة ال�شرق الأو�سط التي ترتاوح بني
اجلبال وال�صحراء .فاليمن با�شتماله على املركزية والفو�ضى
م��ع��اً ،ي�ستنزف احل��ي��اة منها ،وب�سبب ه�شا�شته ف�شل يف �إن�شاء
م�ؤ�س�سات م�ستدمية .فالقبائل فيه قوية واحلكومة �ضعيفة
ن�سبياً مبا يجعل قيام �أنظمة ليربالية �صعباً.
وي���ق���ول ك���اب�ل�ان �إن����ه ب��ي��ن��م��ا ت��ت��وا���ص��ل ال���ث���ورات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
واال���ض��ط��راب��ات وي��ب��دو ال��ع��امل وك����أن���ه خ���ارج ال�����س��ي��ط��رة ،وم��ع
ت�صاعد الت�سا�ؤالت حول كيف ميكن للواليات املتحدة وحلفائها
ال���رد ع��ل��ى ت��ل��ك الأو����ض���اع ،ف����إن اجل��غ��راف��ي��ا مت��ن��ح و�سيلة على
الأقل لكي نفهم �شيئاً مما حدث .فعلينا �أن ننظر يف اخلرائط
ال��ق��دمي��ة ،ون��ق��ر�أ حت��ل��ي�لات م��ن خ�ب�راء اجل��غ��راف��ي��ة وعلمائها
القدامى الذين عا�شوا يف الع�صور ال�سابقة ،ميكننا �أن نرى
م�ستقبل هذا الكون يف القرن احلادي والع�شرين .فبالرغم من
التطور التكنولوجي الذي �ألغى احلدود بني الدول ،وحتى لو
�أمكننا يف هذا الع�صر ،القرن احلادي والع�شرين� ،إر�سال �أقمار
ا�صطناعية �إىل النظام ال�شم�سي -بينما ال ترى الأ�سواق املالية
والف�ضاء االل��ك�تروين ح��دوداً -ف���إنَّ هندو كو�ش ،وه��ي �سل�سلة
جبال يف �أفغان�ستان و�شمال غرب باك�ستان ،ال تزال تعترب عائقاً
هائ ً
ال.
�إذاً ،ي�أتي كتاب “انتقام اجلغرافيا” على نحو ما يذهب �إليه
النقاد الأمريكيون ،مبثابة مذكرة دف��اع �ضد منطق العوملة،
الذي يت�صور �أن العامل يف طريقه �إىل �أن ي�صبح كياناً واحداً �أو
�إطاراً موحداً وجمردا من �أوجه التمايز القومي �أو الوطني �أو
الثقايف .والكتاب ي�ؤكد على �أن عوامل اجلغرافيا التي ت�شمل
املوقع الربي �أو البحري ،ت�ضم كذلك عنا�صر املناخ وما يتبعها
من �أن�شطة الري والزراعة �أو التعامل مع �شجريات الإ�ستب�س
�أو �أ���ش��ج��ار ال��غ��اب��ات بكل انعكا�سات ه��ذه العنا�صر اجلغرافية
ع��ل��ى ع�لاق��ات ال���دول و�أي�����ض��اً ع��ل��ى �سلوكيات ال��ب�����ش��ر .م��ن هنا
يثني جيم�س ه��وج ،امل�ست�شار يف جمل�س ال��ع�لاق��ات اخلارجية
يف ال��والي��ات املتحدة ،على امل�ؤلف �أن��ه ا�ستخدم منهج الرتكيز
على اجل��غ��راف��ي��ا ،ولي�س على ال��ت��اري��خ على نحو م��ا درج عليه
املحللون ال�سيا�سيون لكي يو�ضح كيف �أن اجلغرافيا �أدت �إىل
�صياغة وت�شكيل مالمح العامل الراهن الذي نعي�ش فيه بقدر
ما �سوف ت�ؤدي �إىل �صياغة معامل امل�ستقبل .ومل ِ
يكتف كابالن
ب��الإح��ال��ة �إىل امل��راج��ع �أو �إىل الكتب وال��درا���س��ات الت�أ�سي�سية
بكل �أهميتها املو�ضوعية ،و�إمن��ا ج��اء كتابه حم�صلة  30عاماً
من البحث العلمي ومن ال�سفر املتوا�صل يف حماولة منهجية
ملتابعة املنجزات الب�شرية والنزاعات التي اندلعت بني الكيانات
املختلفة عرب اختالف الع�صور ،وه��و ما ز ّود الكتاب مبنظور
مبتكر يف ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ت��ح�� ّوالت اجل��ذري��ة يف ع��امل��ن��ا .ال��ذي��ن
يجهلون �أو يتجاهلون التاريخ جديرون ب���أن يكرروا �أخطاءه،
وباملقيا�س نف�سه فالذين ين�سون �أو يتنا�سون اجلغرافيا لن
يتخل�صوا قط من ت�أثريها .فاجلغرافيا ال �سبيل �إىل تغيري
معاملها لأنها يف التحليل الأخري متثل عن�صراً ثابتاً .لكنها مل
َ
حتظ بحقها من الدرا�سات والكتابات كما نال التاريخ ،برغم
�أه��م��ي��ت��ه��ا واح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ت�����ض��اري�����س وط��وب��وغ��راف��ي��ا و�أمن���اط
مناخية.
هذا هو بال�ضبط املحور الأ�سا�سي الذي تدور عليه طروحات
هذا الكتاب الذي ت�صدر قائمة �أكرث الإ�صدارات مبيعاً يف العام
 .2012يبد�أ روب��رت كابالن بالدر�س واال�ستعرا�ض الفكري ملا
�سبق يف جم��ال اجلغرافيا ،ويتحول �إىل ا�ست�شراف امل�ستقبل
ال��ق��ري��ب ث��م ي��ن��ت��ق��ل �إىل ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى م��ا ي��ن��ت��ظ��ر �أم��ري��ك��ا يف
امل�ستقبل.

�أبواب الكتاب
ويت�ألف الكتاب من ثالثة �أبواب رئي�سة؛ الباب الأول بعنوان
“�أ�صحاب الر�ؤى” م��ن املفكرين ال��ذي��ن �شغفوا باجلغرافيا

در���س��اً وك��ت��اب��ة وب��ح��ث��اً وحت��ل��ي ً
�لا .ال��ب��اب الأول :ي�ضم ثمانية
ف�صول؛ الف�صل الأول وعنوانه“ :من البو�سنة �إىل بغداد”.
يرى كابالن �أنه ال�ستعادة معنى اجلغرافيا يجب �أو ًال حتديد
اللحظة يف التاريخ احلديث التي فقدنا فيها هذا املعنى ب�شكل
عميق وتف�سري كيف �أ ّثر ذلك على فهمنا للعامل .وي�شري �إىل �أن
ذلك الفقدان كان تدريجياً ،ولكن اللحظة الأكرث حدة يف هذه
اخل�سارة لأهمية اجلغرافيا كانت مبا�شرة بعد انهيار ج��دار
ب��رل�ين .ويعترب ال��ك��ات��ب �أن تقوي�ض ح���دود ا�صطناعية كهذا
اجل��دار ك��ان ينبغي �أن يزيد تقديرنا للجغرافيا ولت�ضاري�س
اخلريطة .لكن انهيار جدار برلني جعلنا فاقدي الب�صر حيال
امل��ع��وق��ات اجل��غ��راف��ي��ة ال��ت��ي ال ت���زال تق�سمنا وت��ن��ت��ظ��رن��ا .فقد
اعتقدنا �أن جميع االنق�سامات الب�شرية ميكن التغلب عليها،
و�أن الدميقراطية �ستغزو �إفريقيا وال�شرق الأو�سط ب�سهولة
كما فعلت يف �أوروب��ا ال�شرقية ،و�أن العوملة هي �إدارة �أخالقية
ل��ل��ت��اري��خ ون��ظ��ام ل�ل�أم��ن ال����دويل �أك��ث�ر مم��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه ح��ق��اً
كمرحلة من التطور االقت�صادي والثقايف.
وي��ع��ر���ض امل����ؤل���ف ن��ظ��ري��ات �أه����م م��ف��ك��ري ع��ل��م اجل��غ��راف��ي��ا
ال�سيا�سية (اجليوبوليتيكا) يف زماننا ،ويف مقدمتهم هالفورد
ماكيندر� ،أرن��ول��د توينبي ،وه���اردي ماكنيل ،ومو�ضحاً كيف
ج��اءت �أف��ك��ار ه��ذه ال�صفوة م��ن العلماء لتو�ضح بجالء مدى
ت�أثري حقائق اجلغرافيا على وقائع التاريخ .وحر�ص كابالن
على تفنيد علمي مل�صطلح وظاهرة العوملة .وبرغم ما �سبق �إليه
علماء كثريون من تفنيد فكرة حت ّول العامل حتت �شعار العوملة
�إىل كيان واحد �أو موحد وكان يف مقدمتهم املفكرون الكنديون
ال��ذي��ن ك��ان م��ن ث��م��رات جهودهم تلك ال��درا���س��ة احلافلة التي
حملت عنوان “انهيار العوملة و�إع��ادة اخ�تراع العامل”� ،إال �أن
ك��اب�لان ي�ضيف �أن ال��ع��ومل��ة ال تعني تنا�سي �أو جت��اه��ل حقائق
اجل��غ��راف��ي��ا م��ن ح��ي��ث م�����س��اح��ات ال����دول وت��ك��وي��ن��ات الطبيعة
وحقيقة ك��ون ال��دول��ة �ساحلية �أو مغلقة مبعنى حم�صورة يف
كتلة الياب�سة بغري �سواحل ،ف�ض ً
ال عن حقائق خطوط الطول
والعر�ض التي حتدد بداهة منط الطق�س وطبائع املناخ وهو ما
ينعك�س بدوره على �أ�ساليب الك�سب وعوامل الإنتاج بل وطبائع
و�سلوكيات الب�شر يف بع�ض الأحيان.
ويتتبع امل���ؤل��ف ت��اري��خ البقع ال�ساخنة يف ال��ع��امل م��ن خالل
درا���س��ة مناخها وت�ضاري�سها الطبيعية وق��رب��ه��ا م��ن املناطق
املحا�صرة الأخ��رى ،ثم يطبق الدرو�س امل�ستفادة على الأزمات
احل��ال��ي��ة يف �أوروب����ا ورو���س��ـ��ـ��ي��ا وال�����ص�ين و���ش��ب��ه ال��ق��ارة الهندية
وتركيا و�إيران وال�شرق الأو�سط ،ويخل�ص �إىل تف�سري �شمويل
ل��دورة ال�صراع املقبلة يف جميع �أنحاء �أورا�سيا .يقول كابالن
�إن اجلغرافيا ت�سلط ال�ضوء على البيئات املختلفة التي جتعل
الب�شر غري مت�ساوين بدرجة كبرية ،ومتفرقني ب�أ�شكال عدة ما
ي�ؤدي �إىل ن�شوب ال�صراع .ومع ذلك ،يرى امل�ؤلف �أن اجلغرافيا
ع��ام��ل “ا�سرت�شاد” ول��ي�����س��ت ع��ام��ل “حتديد” ،وه���ي ره��ن
لت�صرفات ال��دول وحمفز لها يف الوقت نف�سه .ف�أملانيا ،مث ً
ال
تعد �إح��دى القوى يف قارة �أوروب��ا التي تواجه ال�شرق والغرب
دون وج��ود �سال�سل جبلية حتميها؛ م��ا يولد ظ��واه��ر ثقافية
ت�تراوح ما بني النزعة الع�سكرية والنزعة ال�سلمية للتعامل
م��ع موقعها اخل��ط��ر� .أم��ا بريطانيا ،فهي ج��زي��رة �آم��ن��ة داخ��ل
حدودها ويحميها البحر من �أعدائها الربيني ،مما مكّنها من
�إر���س��اء نظام دميقراطي وال�سماح باحلريات ال�شخ�صية قبل
جريانها بزمن طويل .وال�صني �أه��م اقت�صادياً من الربازيل
ب�سبب موقعها اجلغرايف؛ فالربازيل التي ت�شرف على ممرات
بحرية رئي�ســية ،والتي تقع يف منطقة معتدلة ذات مناخ خال
من الأمرا�ض وباعث على الن�شاط بدرجة �أكرب؛ يف حني تطل
ال�صني على غرب املحيط الهادئ ،ومتتد �أرا�ضيها و�صو ًال �إىل
�آ�سيا الو�سطى الغنية باملوارد الهيدروكربونية.
ويف الف�صل ال��ث��اين امل��ع��ن��ون “انتقام اجلغرافيا” ،ي��در���س

امل�ؤلف مو�ضوع العراق وال�صراع بني النظام يف بغداد والأكراد
يف ال�شمال؛ حيث ح��اول ���ص��دام �إخ�ضاع املتمردين الأك���راد يف
اجلبال ،و�صو ًال �إىل غزو الكويت عام  1990وحرب اخلليج عام
 1991والتي قامت بتحرير الكويت وهزمية قوات �صدام ون�شوء
منطقة حظر جوي يف �شمال العراق منحت الأكراد حكماً ذاتياً
�آمناً ..ويرى كابالن أ�نَّه يف تلك الفرتة يف حرب حترير الكويت
كما يف حرب البو�سنة بعد �أربع �سنوات� ،شكلت احلرب اجلوية
�أ�سا�س النجاح يف ح��روب �أمريكا والغرب يف العراق والبو�سنة
والحقاً كو�سوفو .فالتفوق التكنولوجي وال�سيطرة اجلوية قد
�ضمن الن�صر يف ال�صحراء حيث ال متطر وجتاوز عقدة اجلبال
يف احلروب الأخرى.
يقول كابالن �إن��ه ك��ان م���ؤي��داً لغزو ال��ع��راق ع��ام  2003وكان
�ضمن املجموعة التي ح�ضت الرئي�س ج��ورج بو�ش االب��ن على
التخل�ص من �صدام ح�سني ،مت�أثراً بالقوة الأمريكية ال�صاعدة
وجناحها يف حرب البلقان واعتباره �صدام ح�سني �أكرث �إجراماً
من الرئي�س ال�صربي ميلو�سوفيت�ش ،واعتقاده بت�شكيل �أ�سلحة
الدمار ال�شامل املزعومة لدى العراق تهديداً ،ومعاينته لظلم
�صدام وجرائمه حني كان مرا�س ً
ال يف العراق يف الثمانينيات.
ل��ك��نَّ واق���ع احل���رب يف ال��ع��راق ���-س��واء العمليات ���ض��د ق��وات
االحتالل الأمريكي� ،أو ال�صراع الطائفي ال�سني ال�شيعي -قد
دفعتْ املحللني والباحثني الأمريكيني �إىل التفكري بواقعية،
وبينهم امل�ؤلف .فقد �أظهرت احلرب يف العراق ويف �أفغان�ستان �أن
احلديث عن هزمية اجلغرافيا وانت�صار التكنولوجيا والعوملة
وه���م .ف��ف��ي ال��وق��ائ��ع الع�سكرية ت�ب�رز �أه��م��ي��ة اجل��غ��راف��ي��ا بكل
تفا�صيلها ،ومبا تعنيه احلرب من �ضرورات لوج�ستية تق�ضي
بنقل مئات الآالف م��ن اجل��ن��ود وامل��ع��دات م��ن ق��ارة �إىل �أخ��رى
عرب املحيطات� .إن��ه واق��ع اجلغرافيا التي ك��ان امل���ؤل��ف �شاهداً
عليها يف �إح���دى رح�لات��ه ال��ت��ي راف��ق فيها ال��ق��وات الأمريكية
على منت بارجة نقلت �آالف اجلنود واملعدات والتجهيزات من
الواليات املتحدة �إىل العراق.
وكان كابالن من غالة املتحم�سني يف حقبة بو�ش االبن لغزو
ال��ع��راق .لكنه يذهب ،يف �إط��ار نزعة �أق��رب �إىل النقد الذاتي،
�إىل تخطئة ال�سا�سة الأم��ري��ك��ي�ين ال��ذي��ن ع��م��دوا يف حقبة ما
ب��ع��د احل����رب ال���ب���اردة �إىل جت��اه��ل ح��ق��ائ��ق اجل��غ��راف��ي��ا ،ب��رغ��م
كونها حقائق دام��غ��ة وث��اب��ت��ة بكل املقايي�س ب��ل �إن���ه ي��ع��زو �إىل
هذا التجاهل للجغرافيا حقيقة الف�شل الذي الحق �أمريكا يف
عملية غزو العراق بكل ما تكبدته من خ�سائر وتكاليف.

اهتمام ب�ساحة �أورا�سيا
خ�ص�ص ك��اب�لان ف�����ص��و ًال يف كتابه ل��درا���س��ة الكتلة القارية
َّ
الوا�صلة بني �أوروب��ا و�آ�سيا (�أورا�سيا كما ي�سمونها)؛ فلم يكن
للم�ؤلف بحكم ت��ع��دد اهتماماته �أن يتجاهل منطقة ال�شرق
الأو���س��ط والبحر الأب��ي�����ض املتو�سط .ويف ه��ذا ال�سياق يتوقع
ك��اب�لان -وم��ن منظور ج��غ��رايف يف الأ���س��ا���س� -أن تعود منطقة
البحر الأب��ي�����ض املتو�سط��� ،س��واء م��ن �شرقها ال�����س��وري �أو من
جنوبها العربي الوا�صل من م�صر �إىل موريتانيا لكي ت�صبح
ك��م��ا ي��ع�ّب�رّ ك���اب�ل�ان -ه��م��زة ال��و���ص��ل ال��ت��ي ت��رب��ط ب�ين جنوبي
�أوروبا و�شمايل �أفريقيا ،على نحو ما كانت عليه هذه املنطقة
املتو�سطية يف زم��ن ال��ع��امل ال��ق��دمي ،وم��ن ث��م تتحول املنطقة
امل��ذك��ورة يف ت�ص ّوره م��ن كونها يف م��راح��ل �سبقت (م��ن القرن
الع�شرين) حداً فا�ص ً
ال بني مناطق �شمال �أفريقيا (وطابعها
العربي الإ�سالمي) وبني القوى الإمربيالية (فرن�سا �إيطاليا
�إ�سبانيا �إجن��ل�ترا� ...إل��خ) التي طاملا تعاملت مع تلك الأقطار
املتو�سطية بو�صفها ك��ي��ان��ات كولونيالية خا�ضعة على م��دار
عقود لل�سيطرة والنفوذ اال�ستعماري.
ويف ه���ذا امل�����ض��م��ار ،ت��ق��ول ال�بروف��ي�����س��ور �آن م��اري
���س��ل��وت��ر �أ���س��ت��اذة ع��ل��م ال�����س��ي��ا���س��ة وال�����ش���ؤون ال��دول��ي��ة
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يف جامعة برن�ستون وم��دي��رة التخطيط ال�سيا�سي يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة خ�ل�ال ال��ف�ترة � :2011-2009إنَّ ه��ذا
معناه �أن �أر���ض الزيتون وال��ك��روم (البحر املتو�سط يف �شماله
و�شرقه وجنوبه) من �ش�أنها �أن تعود لت�صبح من جديد جماعة
اقت�صادية وثقافية قد ت�ستمد قدراتها من وجود احتياطيات
هائلة من النفط والغاز الطبيعي الكامن حتت �سطح �شمايل
و�شرقي البحر الأبي�ض املتو�سط.
وي�ستعر�ض ك��اب�لان �آراء املفكرين يف القرنني ال��ـ 19وال��ـ20
مثل ه��ال��ف��ورد م��اك��ي��ن��در ،ال���ذي ق��ال يف ال��ع��ام  1904مبحورية
اجلغرافيا يف التاريخ وج��ادل �أن ال�سيطرة على �أورا�سيا حتدد
م�����ص�ير الإم��ب�راط����وري����ات� .أم����ا الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ان امل��ع��ا���ص��ران
�ألفريد ثاير م��اه��ان ونيكوال�س �سبايكمان فقد ف�ضال القوة
البحرية على القوة ال�بري��ة ،لكنهما ال ي��زاالن ي�صفان تاريخ
ال��ع��امل م��ن حيث ال�صدام الأب���دي ب�ين �إ�سبارطة مقابل �أثينا
يف اليونان القدمية ،وبني البندقية عا�صمة التجارة القدمية
مقابل برو�سيا (�أملانيا اليوم) .و�إن كان �سبايكمان ينحاز �إىل
نظرية هارتالند ماكيندر بالرتكيز على املكانة الأه��م ملوقع
�أورا���س��ي��ا �أو �أوروب��ا�-آ���س��ي��ا وامل��ح��ي��ط ال��ه��ن��دي-امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ
(.)Rimlands
ويخل�ص ك��اب�لان �إىل �أن معظم م��ا اق�ترح��ه ه����ؤالء الكتاب
يبدو غري �صحيح �سيا�سياً بعد �أن جت��اوزه الزمن ،فقد كانت
ويف القارة الآ�سيوية ،ظهرتْ ال�صني لتكون هي قلب القارة
تلك املقوالت ت�صلح ل�صراعات املا�ضي .يقدم كابالن حتليله
اجليو� -سيا�سي �أي الرابط بني عالقة اجلغرافيا وال�سيا�سة الآ���س��ي��وي��ة ،ال��ت��ي ا�ستطاعت �أن ت��وف��ر ال��غ��ذاء لقاطنيها ،من
لعدد من مناطق العامل .وهو يرى -على �سبيل املثال� -أن هناك خ�لال ح�صولها على م��وارد الطاقة وامل��ع��ادن م��ن دول قمعية
�أمثلة تهزم احلكمة التقليدية يف �أهمية مناطق على ح�ساب م��ث��ل ب��ورم��ا ،و�إي����ران وزمي��ب��اب��وي؛ ل��ت��دخ��ل يف ���ص��راع �أخ�لاق��ي
مناطق �أخ��رى .فمنطقة البحر الأبي�ض املتو�سط �سوف تعود مع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية .وامتدت ال�صراعات الإثنية
م��رة �أخ��رى لت�صبح راب��ط��اً بني جنوب �أوروب���ا و�شمال �أفريقيا لتطول الهند على خ��ط��وط عرقية �أو دي��ن��ي��ة .ودخ��ل��ت الهند
كما فعلت يف العامل القدمي ،ب��د ًال من اال�ستمرار يف �أن تكون يف �صراعات دامية مع باك�ستان املتاخمة ،لعبت فيها الدولة
اخلط الفا�صل بني القوى اال�ستعمارية ال�سابقة وم�ستعمراتها الأفغانية دوراً من خالل حدودها التي ال �سيطرة عليها.
ويقول امل�ؤلف �إن ال�صني تتمتع ب�ساحلها وقربها من املياه
ال�سابقة بفعل وج���ود احتياطيات هائلة م��ن ال��غ��از الطبيعي
وال��ن��ف��ط حت��ت �شمال و���ش��رق البحر الأب��ي�����ض املتو�سط يف قاع ولكنها تواجه بيئة �أكرث عدائية يف البحر ،و�إن مل تكن ال�صني
مهتمة بن�شر �أيديولوجية معينة؛ فهي معنية ب�ضمان بقائها
البحر.
ومن��وه��ا االقت�صادي فقط ،و���س��وف ت�برم اتفاقات وت��ه��دد دو ًال
خارطة مطالع القرن الـ21
�أخرى مبا يتفق مع م�صاحلها� .إن القوة االقت�صادية ال�صينية
ال��ب��اب ال��ث��اين ي��ح��م��ل ع��ن��وان «�أول خ��ارط��ة مل��ط��ال��ع ال��ق��رن -م�صحوبة بقوة ع�سكرية� -ست�ؤدي �إىل �إيجاد درجة من التوتر
الواحد والع�شرين» .يف ف�صل بعنوان «جغرافية االنق�سامات املحوري يف ال�سنوات املقبلة.
ومي�ضي كابالن يف حتليل عالقات ال��دول املحورية يف �آ�سيا
الأوروب���ي���ة» .وي���رى ك��اب�لان �أنَّ حجم ال�سكان واالق��ت�����ص��ادي��ات
الهائلة لالحتاد الأوروب��ي ،على الرغم من التوقعات القامتة بالذات باحلقائق اجلغرافية ال�سائدة يف تلك الدول .ويحاول �أن
يف كلتا احل��ال��ت�ين� ،سوف تبقيه واح���داً م��ن امل��ح��اور الرئي�سية ي�ستقي درو�ساً م�ستفادة؛ منها مثال� :أن غلبة طبيعة اال�ستب�س
الكربى يف العامل و�إن التحول من بروك�سل �إىل برلني كمركز �أو �أر�ض احل�شائ�ش وال�شجريات يف الرقعة الآ�سيوية من رو�سيا
بكل ق�سوة مناخها ك��ان��ت ع��ام ً
�لا �أ�ضفى ن��زع��ة اخل�شونة على
للثقل بالن�سبة لل�سيا�سة الأوروبية �ستكون له �آثار عاملية.
وينتقل كابالن من �أوروب��ا �إىل ال�شرق ،فيحكم على �صعود �سكانها ل��درج��ة �أن جنمت ب�ين �صفوفهم �أج��ي��ال م��ن ال��رج��ال
رو�سيا حت��ت ق��ي��ادة القيا�صرة اجل��دد ب�شكل �سلبي ،فيقول �إن امل��ط��ب��وع�ين ع��ل��ى ال��ق�����س��وة �إىل درج���ة ال��ت��دم�ير .امل��ن��ه��ج نف�سه
ف�لادمي�ير ب��وت�ين ودمي�ت�ري ميدفيديف ال ميلكان �أي �أف��ك��ار يطبقه امل�ؤلف على مناطق �أخرى من خارطة عاملنا وخا�صة يف
للنه�ضة وال �أيديولوجية ،و�أن الواقع ي�شري �إىل �أنهما ميتلكان �ضوء تطبيقه لعوامل حمورية يف هذا الن�سق اجلغرايف وي�أتي
���ام�ل�ا واح�����داً يف ���ص��احل��ه��م��ا ه���و اجل��غ��راف��ي��ا ف��ق��ط .وه����ذا ال يف مقدمتها درجة احلرارة (�أو الربودة) وتواتر �أنواء الطق�س
ع ً
يكفي و�أن تلك اجلغرافيا نف�سها ه��ي م�صدر عالقة متوترة وم�����س��اح��ات الأر�����ض ال��ت��ي ي��ن��ال��ه��ا ه���ذا ال�����ش��ع��ب �أو ت��ل��ك الأم���ة،
ب�شكل دائ��م ب�ين رو�سيا وال�صني حتى يف ظ��ل ال��ت��زام م�شرتك وبالذات احليز القابل للزراعة و�إنتاج الغذاء الالزم ال�ستمرار
للحكومتني اال�ستبداديتني بب�سط ال�سيادة و�أمور �أخرى تدفع احلياة  ،مع ما يت�صل بذلك من موارد الطاقة وتوافر الرثوة
املعدنية.
النظامني ال�سيا�سيني ال�شموليني للتعاون معاً.
ويقول امل�ؤلف �إنَّ ال��دول غري ال�ساحلية عموماً �أك�ثر فقراً
رو�سيا وال�صين
و�أق���ل �أم��ن��اً م��ق��ارن��ة ب��ال��دول ذات احل���دود الطبيعية؛ مم��ا قد
�أم��ا رو�سيا -وه��ي القوة ال��ب��ارزة يف ال��ع��امل -فهي دول��ة غري يدفعها �إىل انتهاج �سيا�سات هجومية وتو�سعية من �أجل ت�أمني
�آمنة ،حيث تخلو من احلدود الطبيعية ،وموانئها الرئي�سـية يف مناطق عازلة �أو حدود م�صطنعة .وقد تكون اجلغرافيا �ساعدت
بحر ال�شمال يغلقها اجلليد طوال �أ�شهر عدة من العام .لذلك على �إيجاد الطغيان والبريوقراطية يف بالد ما بني النهرين،
كانت رو�سيا دائماً دولة تو�سعية بهدف ت�أمني نف�سها وحماية يف املا�ضي واحلا�ضر ،لكنها �أتاحت ازده��ار احل�ضارة يف م�صر
جمالها احليوي .فخوف رو�سيا من الأعداء جعلها تندفع �إىل القدمية .فقد منحت ال�صحارى م�صر حدوداً وا�ضحة املعامل
�أوروبا الو�سطى وال�شرقية ،واعرت�ضت �سبيل فرن�سا يف القرن ي�سهل ال��دف��اع ع��ن��ه��ا .وم��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،دف��ع��ت الت�ضاري�س
التا�سع ع�شر و�أملانيا يف القرن الع�شرين ،و�إىل �أفغان�ستان بحثاً اجلبلية يف ال��ي��ون��ان القدمية ب��اجت��اه �إق��ام��ة وح���دات �سيا�سية
ع��ن منفذ �إىل امل��ي��اه الدافئة يف املحيط الهندي و�إىل ال�شرق ���ص��غ�يرة ت��رب��ط��ه��ا ل��غ��ة م�����ش�ترك��ة ،م��ا ���ش��ج��ع ع��ل��ى �إق���ام���ة نظام
الأق�����ص��ى الع�ترا���ض �سبيل ال�����ص�ين؛ وق���د ت��ع��ود ه���ذه ال��ن��زع��ة دميقراطي بدائي قائم على امل�ساواة والتمثيل .ونعمت �أوروبا
أرا�ض خ�صبة ومناخ معتدل وموانئ طبيعية كثرية
الغربية ب� ٍ
التو�سعية مرة �أخرى.

12

وممرات مائية �صاحلة للماحلة ،وهي عوامل دعمت جمتمعة
التنمية االقت�صادية والتكنولوجية والتطوير احل�ضري.

الجغرافيا وال�صراع الدولي
واع���ت���م���دت ال���ن���ظ���ري���ات ال���ك�ب�رى ال���واق���ع���ي���ة وال��ل��ي�برال��ي��ة،
والنظريات الفرعية التي تندرج حتت مظلتهما يف تف�سرياتها،
على اف�ترا���ض مبدئي م��ف��اده حم��وري��ة ال�����ص��راع يف العالقات
الب�شرية ،و�أن ما تقدمه هذه النظريات يعمل يف اجتاه ال�سيطرة
على العوامل التي تف�ضي �إىل ال�صراع �أو ت�ؤججه� .إن ال�سيا�سات
املكانية لي�ست باجلديدة يف نظريات العالقات الدولية .فقد
كانت اجلغرافيا �أحد مقدرات قوة الدولة داخلياً وخارجياً ،وهو
ما جعل �إمكانية ب�سط ال�سيطرة والتو�سع املكانيني على �أقاليم
الدول املتاخمة هي �إحدى دالالت قوة الدولة ،و�إال ملا تو�سعت
الإمرباطوريتان اليونانية والرومانية خارج حدودهما ،ورمبا
خ��ارج الإط��ار ال��ق��اري لهما ،والإم�براط��وري��ة العثمانية لي�ست
ا�ستثناء عن القاعدة.
و�إذا كان تو�سع الدولة و�ضمها لأقاليم �أخرى �إحدى عالمات
قوتها ،ف���إن فقدانها ل�ل�أح��ي��زة املكانية اخلا�ضعة ل�سيطرتها
دليل على �ضعف هذه الدولة .ولي�س �أدل على ذلك من التفكك
التدريجي ل��دول االحت��اد ال�سوفييتي وانتهاء احل��رب الباردة.
ومل ت��ك��ن ال��ف�ترة ال��ت��ال��ي��ة ع��ل��ى ان��ت��ه��اء احل���رب ال���ب���اردة �سوى
مرحلة من االفرتا�ضات اجلزافية وامل�سلمات املتتالية ،تغ ّلفها
م�سحة �أكادميية �شديدة املراوغة يف �ألفاظها.
وع��ل��ي �سبيل امل��ث��ال :ر�أي ال��ك��ث�يرون �أن ال��ت��دخ��ل لأغ��را���ض
�إن�����س��ان��ي��ة م���ا ه���و �إال ارت�������داد ع���ن ك���ل م���ا ه���و “واقعي” �أو
“براجماتي” للحد م��ن ال�����ص��راع ال����دويل ،واحل��ف��اظ على
ا�ستقرار النظام ال��دويل ال��ذي تهيمن عليه ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية �آنذاك .وباملخالفة ،كان من دواعي الفخر �أن يعلن
ال�����س��ي��ا���س��ي ع��ن ك��ون��ه ل��ي�برال��ي��اً دول���ي���اً ي��ن��ادي ب��ت��وظ��ي��ف الأداة
الع�سكرية الأمريكية لوقف الإب���ادة اجلماعية يف البلقان �أو
يوغو�سالفيا.
لقد اعتقد الغرب �أن �إفريقيا �-أك�ثر ق��ارات العامل حتم ً
ال
لأع��ب��اء احل����دود امل�صطنعة ال��ت��ي و���ض��ع��ه��ا امل�ستعمر ال��غ��رب��ي،
و�أفقرها على الإط�لاق� -سوف ت�شهد ث��ورة دميقراطية يف كل
بقاعها .ال يزال هناك مت�سع من الوقت -يف ر�أي كابالن� -أمام
ال��ق��ارة ال�����س��م��راء لت�ستوعب جم��ري��ات الأح����داث احل��ا���ص��ل��ة يف
الفرتة الزمنية املمتدة منذ �سقوط جدار برلني ،وحتى �أحداث
احلادي ع�شر من �سبتمرب  2001ودالالتها.

ما بعد الحرب الباردة
مل ي��ب��د�أ ال��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي مل��ا ب��ع��د احل���رب ال���ب���اردة ب�سقوط
االحت���اد ال�سوفييتي ،ب��ل ميكن ال��ت���أري��خ ل��ه ب�صحوة “�أوروبا
الو�سطى”؛ ذل���ك امل�صطلح ال���ذي �صكه ال��ب��اح��ث يف جامعة
�أوك�����س��ف��ورد ت��ي��م��وث��ي �آ������ش ،ل��ت��م��ي��ي��ز ت��ل��ك ال�����دول ع���ن ال�����ش��رق
ال�سوفييتي �سيا�سياً وثقافياً .لقد حت�� ّول م�صطلح “ �أوروب��ا
الو�سطى” م���ن م�����ص��ط��ل��ح ج���ام���ع ل��ك��ل ال��ث��ق��اف��ات ال��ف��رع��ي��ة
ويق�سم
امل��ت��ع��اي�����ش��ة يف ظ��ل اال���ش�تراك��ي��ة �إىل م�صطلح ي��ف�� ّرق
ّ
ال�شعوب ،عقب اندالع ال�صراعات الإثنية يف يوغو�سالفيا .لقد
ك��ان �آ���ش ي��رى �أن �سقوط ج��دار برلني يجب �أال يقت�صر �أث��ره
على ال��دول الأوروب��ي��ة �أو الغربية فح�سب ،بل يجب �أن ميتد
ذلك �إىل العامل ب�أ�سره.
وق����د ك���ان���ت ه����ذه ال���ن���ظ���رة ال��ك��وزم��وب��ول��ي��ت��ان��ي��ة ه���ي �أح���د
م�ستلزمات ان��ط�لاق الليربالية ال��دول��ي��ة ،واجت��اه املحافظني
اجل��دد ،فال عجب �أن ي�صبح �آ�ش وبول وولفويتز من م�ؤيدي
التدخل الأم��ري��ك��ي يف البلقان والبو�سنة وال��ع��راق .وام��ت��داداً
لهذا اخلط التحليلي ،ف�إنه ميكن القول �إن اله ّبة الأمريكية
للتدخل يف البو�سنة وكو�سوفو مل تكن �إال ام��ت��داداً ل�صحوة
�أوروب������ا ال��و���س��ط��ى .وال����ش���ك يف �أن �أط���روح���ة ه��ال��ف��ورد ج��ون
ماكيندر التي تذهب �إىل �أن لكل منطقة جغرافية قلباً هي
الأ���س��ا���س الفكري ال��ذي انطلق منه �آ���ش يف تف�سريه ملحورية
�صراعات �أوروبا الو�سطى.

مقــــال
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�إيران وتركيا
ويف ال��ع��ام  ،1979مل ت��ت��م��ك��ن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ن ال���ذود
ع��ن حليفها الإي����راين ،ومت��ت الإط��اح��ة بنظام ال�����ش��اه ،وقامت
اجلمهورية الإ�سالمية يف �إيران .وتقدم �إيران نف�سها على �أنها
قوة �إقليمية �صاعدة ،وهي الأخ��رى ال ت��زال متثل حتدياً �أمام
الإرادة الأمريكية منذ �أن عكفت على برناجمها النووي.
و�أخ���ي���راً ..ه��ن��اك الإم�ب�راط���وري���ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ك�� َّون��ت
م��ن ام���ت���دادات ج��غ��راف��ي��ة ل�ل�إم�براط��وري��ة خ���ارج ح���دود ال��ق��ارة
الآ�سيوية؛ حتى �شملت �أقاليمها م�صر وال�سودان يف �إفريقيا.
وعندما ب��د�أت الإم�براط��وري��ة العثمانية تفقد �سيطرتها على
الأق��ال��ي��م املختلفة ،ف��تَّ ذل��ك يف ع�����ض��ده��ا ،وان��ت��ه��ى الأم���ر �إىل
ظهور الدولة الرتكية التي -على النقي�ض من �إي��ران� -أعلنت
عن �سقوط الدولة الدينية يف مقابل ظهور الدولة الوطنية
العلمانية علي يد كمال �أتاتورك.
وي���رى ك��اب�لان �أنَّ �إي����ران وت��رك��ي��ا ه��م��ا ال��دول��ت��ان امل�سلمتان
الوحيدتان اللتان وجدتا لفرتات طويلة وتنعمان باحتمال �أن
توا�صل كل واح��دة اال�ستقرار ،و�أقامتا �إمرباطوريتني ال تزال
ت�أثرياتهما الثقافية يف ال�شرق الأو���س��ط .وميكن لكلٍ منهما
�ضبط القوة الأخرى( .و�سوف تكون جميع الدول العربية على
الأرجح تابعة لإحداهما يف امل�ستقبل؛ �إن مل تنجح يف ت�شكيل تكتل
بقياد ٍة �إ�سرتاتيجية) .ويبدو من املحتمل �أن ال�شرق الأو�سط
الكبري �سيت�أثر ب�شكل حا�سم بتطور �إي���ران ال�سيا�سي نف�سه،
�سلباً �أو �إيجاباً .ولكن جاذبية �إيران ال�شيعية لبع�ض ال�سكان يف
لبنان ،والبحرين ،والعراق ،مل متتد �إىل �آ�سيا الو�سطى .كما �أن
�إيران احلالية ت�سيطر يف الغالب با�ستخدام اخلوف والرتهيب،
وكالهما يحد من نفوذها وينذر بال�سقوط.

م�صير �أمريكا

الباب الثالث والأخري يحمل عنوان “م�صري �أمريكا” وهو
ي�ضم ف��� ً
��ص�لا واح����داً؛ فبعد ا���س��ت��ع��را���ض دورة ال�����ص��راع��ات من
منظور جغرايف يعيد للأذهان ما قدمه كل من �ألفريد ماهان
ح���ول ال��ق��وة ال��ب��ح��ري��ة ،وم��اك��ي��ن��در ح���ول ن��ظ��ري��ة ق��ل��ب ال��ع��امل،
ونيكوال�س �سبيكمان عن املناطق الداخلية التي تقع بني قلب
العامل وهوام�ش القوة البحرية ،يت�ساءل امل�ؤلف حول مناطق
ال�����ص��راع امل�ستقبلية .ي��ق��ول ك��اب�لان �إن �أم��ري��ك��ا ت��واج��ه ث�لاث
مع�ضالت جيو�سيا�سية �أ�سا�سية متمثلة يف الفو�ضى التي ت�سم
ال�����ش��رق الأو����س���ط ،وال�����ص�ين ك��ق��وة عظمى ���ص��اع��دة وط��م��وح��ة؛
ودولة املك�سيك امل�ضطربة يف اجلنوب .وي�ضيف �أنه بينما يركز
الأمريكيون والربيطانيون على العوملة ،ف���إن �سحر القومية
والقوة الع�سكرية يتنامى يف �أورا�سيا ،و�أنه يجب �أن يتم التعامل
م��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي متثلها ال�����ص�ين واملك�سيك ب��ك��ف��اءة عالية
خمافة التورط يف �صراع ع�سكري �آخر.
وي��ت��وق��ع امل����ؤل���ف �أن ت���دخ���ل �أم���ري���ك���ا يف ن�����زاع ي�����ص��ف��ه ب���أن��ه
“�أخالقي” ب�صورة �أو ب�أخرى مع ال�صني ،ملاذا؟ لأن ال�صني يف
ت�صور كابالن -ال ت�ستطيع �أن تطعم �سوى ن�سبة  23يف املئة من
�سكانها ومن واقع رقعة من الأر�ض ال تزيد م�ساحتها املزروعة
على  7يف املئة ،وهو ما يدفع ال�صني بال�ضرورة �إىل �أن تلتم�س
م���وارد و�إم��ك��ان��ات م��ن خ���ارج ح��دوده��ا ،ف����إذا بها ت�ستمد م��وارد
الطاقة واملعادن والغذاء من نظم وح�شية للحكم يف �أقطار من
قبيل بورما �أو زميبابوي �أو ال�سودان �أو غريها ،وه��و ما يزج
بها يف ذلك النزاع الأخالقي مع الواليات املتحدة ،التي ي�ؤكد
كابالن �أنه بات من واجبها الرتكيز يف �سيا�ساتها اخلارجية ،ال
على ال�شرق الأو�سط وعلى ال�صراعات املندلعة يف مواقع مثل
�أفغان�ستان� ،أو باك�ستان �أو العراق ،كما �أن على �أمريكا يف ر�أيه �أن
تتطلع �إىل حيث حدودها يف اجلنوب �إىل ما يدور �أ�سا�ساً يف ربوع
املك�سيك التي ي�صفها ب�أنها بلد �أ�صبح على حافة اخلطر؛ حيث
يو�شك �أن ي�صبح دول��ة �شبه فا�شلة ب�سبب ما يقع على �أر�ضه
من م�صادمات بل وجمازر على يد ع�صابات (كارتالت) جتارة
وتهريب املخدرات.
� ...إنَّ �أمريكا اجلنوبية هي ال��ق��ارة املن�سية ،التي ميكن �أن
تكون هي البقعة التالية لل�صراع .رمبا من الأف�ضل للواليات

املتحدة الأمريكية �أن تهتم بالدول املتاخمة لها ،قبل �أن تهتم
مبا هو وراء البحار ،و�أن تقدم ا�سرتاتيجية متكاملة للتعاون
مع دول اجلوار “اجلنوب الأمريكي” .يف هذا ال�صدد تالحظ
�آن م���اري �سلوتر �أن ال��ك��ت��اب يتميز بتوجيه امل���ؤل��ف اهتمامه
الأم��ري��ك��ي م��ن ال�شمال �إىل اجل��ن��وب ،مبعنى م��ن ك��ن��دا �شما ًال
�إىل املك�سيك جنوباً ،وهو يدعو وا�شنطن �إىل اتباع هذا الن�سق
وذلك النهج الطويل خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ،بد ًال من
�أن تتح َّرك �أمريكا بالعر�ض �إىل حيث �أولت اهتماماتها �شرقاً
�إىل �أوروبا و�آ�سيا ،ومن �ضمنها بالطبع ال�شرق الأو�سط والبحر
املتو�سط والقارة الأفريقية ب�شكل ع��ام .لكن �سلوتر يف نقدها
التحليلي لهذا الكتاب ال تلبث �أن ت�ؤكد �أنه فيما يت�صور كابالن
�أن ثمة مناف�سة ت�شهدها الفرتة املقبلة بحيث متتد من املحيط
الأط��ل�����س��ي غ��رب��اً �إىل امل��ح��ي��ط ال��ه��ادئ يف �أق�����ص��ى ال�����ش��رق ،ف���إن
العامل �سي�صبح بحاجة من ثم �إىل عن�صر توازن .واملق�صود هو
�أنه فيما قد ت�ؤدي اجلغرافيا ،ات�ساقاً �أو انتقاماً �إىل كيان من
نوعية “�أورا�سيا الع�ضوية املوحدة”؛ فالأمر يومئذ يقت�ضي
كفة للتوازن تتمثل بدورها يف كيان يو�صف على النحو التايل:
�أمريكا ال�شمالية الع�ضوية واملوحدة ،بحيث ت�ضم ك ً
ال من كندا
والواليات املتحدة وثم املك�سيك.

العالم العربي
وي�صفُ امل���ؤل��ف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ب�أنها امل��ك��ان ال��ذي
تتقاطع عنده �أوروب��ا ورو�سيا و�آ�سيا و�إفريقيا ،وب�أنها املنطقة
التي ميكن �أن ت�شكل دولة �أو جمموعة دول ذات هياكل حتالفية
عالية التنظيم ،على غ��رار حلف الناتو �أو االحت��اد الأوروب���ي.
ويرى �أنها مع َّر�ضة للخطر �أكرث من غريها؛ نظراً خللوها من
الغابات ووجود م�ساحات وا�سعة من ال�صحارى املفتوحة؛ مما
ُي�سهِّل تعر�ضها للغزو واال�ضطرابات والثورات.
وع��ن و�ضع العامل العربي املعا�صر -خا�صة بعد انتفا�ضات
ال��دمي��ق��راط��ي��ة -ي��رج��ع ك��اب�لان �إىل م��ا كتبه املفكر الفرن�سي
ال�شهري فرنان بروديل من �أن احلدود احلقيقية لأوروبا لي�ست
هي البحر الأبي�ض املتو�سط ،ولكن احلدود اجلنوبية احلقيقية
ه��ي ال�صحراء ال��ك�برى ،و�أن �شمال �أفريقيا ك��ان ينظر �إليها
تاريخياً من �آالف ال�سنني �أنه يتم دجمها يف �أوروب��ا ،ولكنها يف
العقود الأخرية مل تكن كذلك .ويرى كابالن �أنه مع الإطاحة
بالأنظمة اال�ستبدادية يف �شمال �إفريقيا ،وبرغم �أنها عملية
بطيئة وتدريجية ،و�أحيانا عنيفة ،قد تتاح فر�صة الدمج مرة
�أخ��رى يف �أوروب��ا .ويقول على �سبيل املثال .بد أ� الربيع العربي
يف تون�س البلد الأكرث �أوروبية من كافة الدول العربية ،فقط
ثماين �ساعات عن طريق العبارة البطيئة ال�سرعة من �صقلية.
 ...نظرة كابالن لل�شرق الأو�سط ت�ستحق التوقف؛ فهو يرى
�أنَّ هناك حالة م��ن ال�تراج��ع للدولة املهيمنة ..والهرمية يف
القيادة تتداعى على �شتى امل�ستويات .ويف املقابل ،تزداد امل�ساواة
ب���روزاً يف ال�سيا�سة اجل��غ��راف��ي��ة .فلم تعد الهيمنة الأمريكية
قوية مثل ال�سابق .ويف دول مثل م�صر� ،سوريا ،ليبيا ،العراق،
ت��ون�����س...وغ�يره��ا ،مل ت��ع��د ال��ق��وى ال��داخ��ل��ي��ة تخ�ضع للنظام
امل���رك���زي .ك��ذل��ك مل ت��ع��د دول م��ث��ل ت��رك��ي��ا وامل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية وب��اك�����س��ت��ان ،ت��دع��م ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب��ال��ق��در ال��ذي
كانت عليه امل�ساندة يف املا�ضي ،وهو ما يزيد من �ضعف الهيمنة
الأم��ري��ك��ي��ة ،فيما ب��د�أ االحت���اد الأوروب����ي ي�ضعف �أي�����ض��اً كمبد�أ
تنظيمي �سيا�سي ،ودول���ة احل���زب ال��واح��د يف ال�صني تتعر�ض
ل�ضغوط متزايدة .ويقول كابالن �إنه برغم ما �سبق ،ال يجب
اخللط م��ا ب�ين الفو�ضى والدميقراطية يف ال�شرق الأو���س��ط؛
فالدميقراطية نظام هرمي غ�ير مت�سا ٍو -على ح��د تعبريه-
مع �أنه يحدد من خالل �أ�صوات الناخبني .وما نراه يف ال�شرق
الأو�سط ال ميكن �أن يكون دميقراطية لأنه ال يحتوي علي �أي
تراتب هرمي جديد نا�ضج مبا فيه الكفاية وم��ا ن��راه بالفعل
يف دول كثرية من ال�شرق الأو���س��ط ما هو �إال تراجع ال�سلطة
امل��رك��زي��ة م��ع غ��ي��اب �أي ه��رم��ي��ة ج��دي��دة حت��ل حم��ل��ه��ا .ويطلق
كابالن حت��ذي��راً من �أن��ه ما مل تتمكن بع�ض ال��ق��وى ( ،مع �أن
ال��ظ��روف احل��ال��ي��ة غ�ير م��وات��ي��ة) ،م��ن �إع���ادة �إر���س��اء الهرمية؛
�سواء كانت الهيمنة الأمريكية التي تب�سط �سلطتها عاملياً �أو

منظمة دولية تن�شط �إقليمياً� ،أو مث ً
ال اجلي�ش امل�صري يب�سط
�سلطته داخ��ل��ي��اً؛ فعلينا توقع تداعيات �سلبية م��ن التقلبات؛
وبالتايل مزيد من الفو�ضى ،مبا يثري مزيداً من القلق؛ لأن
احل�ضارة ترف�ض الفو�ضى ،فالأو�ضاع تنهار دون النظام ودون
الهرمية التي يتحدث عنها.
ويجادل كابالن ب�أنَّ العامل �سي�شهد وحدة ع�ضوية يف �أورا�سيا
يف م��واج��ه��ة ال���وح���دة ال��ع�����ض��وي��ة ب�ين ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ودول
�أمريكا ال�شمالية باعتبارها عملية توازن بني الكتلتني.
هذه اجلولة اجلغرافية للم�ؤلف يف العامل تعتمد على مفهوم
�ساد يف القرن التا�سع ع�شر ،ما يعرف بخريطة التمثيل املكاين
للمجموعات الب�شرية ،وهو ال يعني جمرد التمثيل للأقاليم
امل��ادي��ة ،ول��ك��ن ه��ن��اك دور للت�ضاري�س اجل��غ��راف��ي��ة؛ ف��ه��و ي��رى
العامل خريط ًة حتددها القمم احل��ادة والوديان ال�ضيقة التي
حتب�س ال�سكان وال�سهول املفتوحة ،وامل��م��رات املائية الوا�سعة
ال��ت��ي ت�سمح ل��ه��م ب��ال��ت��ح��رك �أو متنعهم .وت���أك��ي��د امل���ؤل��ف على
املجموعات الب�شرية ي���ؤدي مبا�شرة �إىل تبنيه منهج الواقعية
يف ال�سيا�سة اخلارجية؛ حيث يفرت�ض كابالن �أن الب�شرية هي
يف جوهرها منق�سمة ولي�ست مت�صلة ،وت��ع��زز نظرته اجليو-
�سيا�سية التي تعتمد على ثالثية اخل��وف وامل�صلحة الذاتية
وال�شرف باعتبارها دوافع الإن�سان الأ�سا�سية.
 ...لقد �شهد عاملنا تغيريات جغرافية كثرية عرب تاريخه،
و���ش��ه��د ���ص��ع��و َد و���س��ق َ
��وط ن��ظ��م دي��ك��ت��ات��وري��ة ع��دي��دة؛ مم��ا ي���ؤك��د
دوم��اً على ه�شا�شة تلك النظم .ولكن يقول كابالن �إن ال�شيء
الوحيد امل�ستقر والباقي هو و�ضع ال�شعوب على اخلريطة؛ لذا
ففي زمن اال�ضطرابات ف�إن ال�شيء الوحيد املهم هو اخلرائط؛
فعندما تتحرك الأر����ض ال�سيا�سية بعنف م��ن حت��ت �أق��دام��ن��ا،
تظل اخلريطة ،حتى ول��و مل تكن م���ؤك��دة ،هي نقطة البداية
لتحديد منطق تاريخي ح��ول ما ميكن �أن ي�أتي به امل�ستقبل.
قد تكون اجلغرافيا هي التي حتدد �شخ�صية �شعب ما ،وت�شكل
املجتمع ال��ذي يعي�ش فيها؛ ولكن اجلغرافيا ميكنها �أي�ضاً �أن
ت�شكل التاريخ وم�صائر ال�شعوب .بل وميكن بدرا�سة اجلغرافيا
�أن نفهم احلروب التي �ستقع يف امل�ستقبل ،وكيف ميكن الت�صدي
ل��ه��ا .ه��ذا م��ا �أراد روب���رت ك��اب�لان �أن يثبته يف ك��ت��اب��ه “انتقام
اجلغرافيا” ،وال���ذي ق��ام فيه برحلة ع�بر ال��ت��اري��خ ليعود �إىل
احلا�ضر يف حماولة لفهم امل�ستقبل.

تعريف بالم�ؤلف
يحمل الكاتب ال�صحفي الأم��ري��ك��ي روب���رت د.ك��اب�لان لقب
املرا�سل القومي وكبري املحررين يف جملة “�أتالنتك منثلي”
ال�شهرية .ن�ش�أ يف ن��ي��وي��ورك ،وب��رغ��م خربته الع�سكرية وعلى
الرغم من ت�صنيفه �ضمن الف�صيل الأكرث حمافظة يف م�ضمار
ال�سيا�سة الأمريكية املعا�صرة� ،إال �أنه ب�شهادة ناقديه ا�ستطاع
�أن ي��خ��رج م���ن ع���ب���اءة امل��ح��اف��ظ�ين اجل�����دد ،ف��ل��م ي��ع��د ي��وا���ص��ل
الدعوة �إىل تدخل �أمريكا يف ق�ضايا ال�شرق الأو���س��ط .وبحكم
مهنته ال�صحفية فقد عمد �إىل القيام ب��ج��والت ا�ستطالعية
ورح�لات بحثية ،خ�صو�صاً يف رب��وع ال�شرق الأو���س��ط واليونان
والبلقان وو�سط �أوروبا ويف جنوب �شرقي �آ�سيا ،خا�صة يف �شبه
القارة الهندية ،وه��و ما ينعك�س على ف�صول وط��روح��ات كتبه
التي كتبها عرب �سنوات مهنته �صحافياً وباحثاً وكاتباً و�أ�ستاذاً
حم��ا���ض��راً يف اجل��ام��ع��ات الأم��ري��ك��ي��ة .وم���ن ه���ذه ال��ك��ت��ب ال��ت��ي
�أ�صدرها منذ الت�سعينيات�“ :أ�شباح البلقان” ال�صادر عام ،1993
وقد ا�ستعانت به �إدارة الرئي�س بيل كلينتون يف تعاملها مع �أزمة
البلقان و�صراعات ما بعد تفكك دول��ة يوغو�سالفيا ال�سابقة،
�إ�ضافة �إىل كتابه املهم “امل�ستعربون” ال��ذي قدم فيه عر�ضاً
وحتلي ً
ال لتجربة �أمريكا يف ال�شرق الأو�سط العربي امل�سلم من
خالل مبعوثيها من �سفراء ومر ّبني وباحثني ومفكرين .ويعد
كتاب كابالن “مون�سون” دلي ً
ال م�ستجداً فيما يتعلق مب�سارات
وم�آالت الأو�ضاع يف �شبه القارة الهندية ومنطقة جنوب �شرقي
�آ�سيا ب�شكل عام.
...................
العنوان :انتقام اجلغرافيا
امل�ؤلف :روبرت كابالن
radwan@hotmail.com
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عو�ض اللويهي

ال َف َكـهُ يف ق�صـ�ص كرامـات ال�صــــــ

لق���د بقي���ت الكثي���ر م���ن المناط���ق في الأدب ال�صوفي ف���ي من�أى عن عي���ون و�أقالم الباحثين لفت���رة طويلة ويرجع زكي مب���ارك في كتابه
(الت�ص���وف الإ�سالم���ي في الأدب والأخالق/ج � ،2ص� ”113س��� ّر �إهمال الأدب ال�صوفي �إلى �أنّ ال�صوفية قد انحازوا جانبًا عن �صحبة الأدباء،
���ال �شغلهم عن الأدب الذي ت�سابقوا فيه ،مجال الت�شبي���ب والو�صف والحما�سة والعتاب .ولو
و�أنّ الأدب���اء ق���د �أقبل���وا على ال�صور الح�سية �إقب اً
�أمعن نقاد الأدب والبالغة في �أدب ال�صوفية ،لأخذوا منه �شواهد في الت�شبيهات والمجازات ،ولر�أوا فيه كلمات متخيرة ت�صلح نماذج لإ�صابة
المعن���ى والغر����ض” .فلربم���ا يك���ون زكي مبارك قد ك�ش���ف عن جانب من الجوانب العدي���دة التي تحتاج �إلى مزيد م���ن الدرا�سات التي تعيد
النظ���ر �إل���ى التراث ال�صوفي م���ن زوايا نظرغير تقليدية .ومن هذه الدرا�سات كتاب الباحثة التون�سي���ة �أ�سماء خوالدية والمو�سوم بـ (ال َف َك ُه
ال�صوفي���ة بين التقدي�س والتحميق) ال�صادر حديثًا بالتعاون بين من�ش���ورات دار الأمان بالرباط ومن�شورات االختالف
ف���ي ق�ص����ص كرامات ّ
الجزائرية ومن�شورات �ضفاف .جاء الكتاب مكونًا من مقدمة و�أربعة �أبواب.
يف مقدمتها للكتاب ت�ؤكد الباحثة �أنّ ق�صة الكرامة
تنتمي �إىل ق��ط��اع وا���س��ع م��ن الإن��ت��اج ال��ث��ق��ايف العربي
الذي ظل مهم�شً ا ومغي ًبا عن دائرة االهتمام والبحث،
�إذ ق�� ّل��ت فيه امل�صنفات امل�ستقلة ع��دا م��ا ك��ان جتمي ًعا
حم�ضا يف �سياق تراجم وطبقات ولعل ذلك مو�صول
ً
ب��ه��ي��م��ن��ة الأف����ق ال�����ش��ع��ري ن��ظ�� ًم��ا ون���ق��� ًدا يف ح�ي�ن ب��دت
الق�ص�ص ال�صوفية مغمورة ،وال ريب يف �أن البحث يف
هذا النوع من الن�صو�ص املهم�شة يفتح �أمامنا �آفاقاً
ج��دي��دة للتفكري يف ال���ذات العربية وخمتلف بنياتها
ال��ذه��ن��ي��ة وال��ف��ك��ري��ة .و�إن ال���ك���رام���ة مب���ا ه���ي ول��ي��دة
جتربة �إميانية كتومة وخا�صة بدت حمملة مبختلف
ريا ما تدق عن
�أنواع الأحا�سي�س واالنفعاالت التي كث ً
الو�صف وتنفتح على موروثات �سردية كثرية وهذا ما
ُيف�سر �س ّر بقاء الكثري من التجارب يف ن�سيج املتخيل
العربي� .ص .13
وتُعد هذه الدرا�سة هي الأوىل من نوعها والتي تدر�س
الفكه يف الكرامة م�سرودة �صوفية حيث �إنّ الدرا�سات
ال�سابقة ال تعطي �إال �إ�شارات خاطفة �إىل م�ضامني ن�ص
الكرامة دون التنبه �إىل اجلانب التفكيهي فيه ويرجع
ال�سبب يف ذلك بح�سب الباحثة �إىل �أنّ �أولئك الباحثني
ما كان ي�شدهم �إىل ن�صو�ص الكرامات هو وجه خا�ص
“املعنى”و “الداللة” باعتبارهما م��ن ال��ث��واب��ت دون
التنبه مطلقاً �إىل روح الفكه يف الكرامة ق�ص ًة م�سرودةً،
وذلك ما دفع الباحثة �إىل انتقاء زاوية مغايرة تروم فهم
مقا�صد الكرامة و�أهدافها من حيث وقعها يف متقبليها.
�أما املدونة التي قامت الباحثة بدرا�ستها فقد تكونت
من الكتب الآتية:
�أبو القا�سم الق�شريي (456هـ) :الر�سالة الق�شريية.
�أب���و ي��ع��ق��وب ي��و���س��ف ب��ن يحيى ال��� ّت���ا َديل (ع���رف بابن
ال���زي���ات) (ت 617ه�����ـ) :ال��ت�����ش��وف �إىل رج����ال ال��ت�����ص��وف
و�أخبار �أبي العبا�س ال�سبتي.
�أبو ن�صر ال�سراج الطو�سي :اللّمع.
�أب��و ال�برك��ات عبد الرحمن اجل��ام��ي :نفحات الأن�س
من ح�ضرات القد�س.
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�أم����ا امل��ن��ه��ج ال����ذي ات��ب��ع��ت��ه ال��ب��اح��ث��ة ف��ق��د ���س��ع��ت �إىل
ا�ستثمار ما يف املناهج احلديثة املتعددة من معطيات
و�آل��ي��ات �سهلت عليها ال��ط��ري��ق للدنو م��ن روح الفكه
والتفكيه ،فمن املناهج امل�ستخدمة يف الكتاب الآليات
والإج�����راءات يف م��ق��ارب��ة الن�صو�ص وب�سط منطوقها
وذل����ك مل���ا ي��وف��ران��ه ل��ل��در���س ال��ب��ن��ي��وي وال�����س��ي��م��ي��ائ��ي،
و�أفادت الباحثة كذلك مبا توفره نظرية التقبل والتي
تهتم بالقارئ �أميا اهتمام وتركز تركيزًا �شدي ًدا عليه
بو�صفه ذات��ا واعية متلك دروا �إيجابياً وفعا ً
ال خالل
عملية ا���س��ت��ن��ط��اق ال��ن�����ص و���ص��ي��اغ��ة �آف���اق���ه ،ك��م��ا متت
اال�ستعانة بالدرا�سات الغربية يف نظرية ال�سرد واملنهج
البنيوي ومنهج التحليل النف�سي واالج��ت��م��اع��ي مع
العناية بطبيعة احلال باجلانب اللغوي.
ح��م��ل ال��ب��اب الأول م��ن ال��ك��ت��اب ع��ن��وان “يف ماهية
الكرامة ال�صوفية” وقد عالج هذا الباب التعريفات
اخلا�صة بالكرامة كما وردت يف اللغة والقر�آن الكرمي
وعند املت�صوفة ،كما متت مناق�شة العالقة بني املعجزة
والكرامة وال�سحر والتفريق بني هذه الأنواع الثالثة
و�إزال���ة م��ا بينها م��ن لب�س ،ث��م بعد ذل��ك �أت��ى النقا�ش
�إىل العالقة القائمة بني الويل والكرامة ومدى كون
الكرامة عالمة ت�أييد للويل �أو �أنها عملية ا�ستدراج
ومدى ظروف حتقق الكرامة وحدوثها للويل ولغري
ال����ويل ،ث��م ب��ع��د ذل���ك دار ال��ن��ق��ا���ش ح���ول م���دى حتقق
اخل�����وارق ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ك��رام��ات و����ش���روط حت��ق��ق��ه��ا ثم
ُيختتم ه���ذا ال��ب��اب بامل�شكل ال��ت���أوي��ل��ي املتعلق بق�صة
الكرامة وتخل�ص الباحثة يف ه��ذا الباب �إىل �أن��ه عند
تدبر ن�صو�ص الكرامات من حيث �أدبيتها جند �أنها
“على تداخل وا�ضح مع �أ�ساليب الق�ص القدمي من
مثل ال�سري واخل��راف��ات والأ�ساطري من �ش�أنها �إقحام
املتقبلني يف ع���وامل تخيلية ث��ري��ة ان�صاغت م��ن قبل
ب��ع��وامل تخيلية �أي���ً��ض��ا ،وبالتايل �صرنا ب�ين تخيلني:
تخيل الراوي وتخيل املتق ّبل القارئ ،ومن هنا حتدي ًدا
ت��ت��ف��رع �إ����ش���ك���االت ج��م��ة يف ق�����راءة ق�����ص�����ص ال��ك��رام��ات
وت���أوي��ل��ه��ا ،على اخ��ت�لاف موا�ضيعها ،فتتمحور حول

ق�ضيتني م��رك��زي��ت�ين :تتعلق الأوىل بطبيعة املعنى
وط��ب��ي��ع��ة ن�����ص ال���ك���رام���ة ،وت��ت��ع��ل��ق ال��ث��ان��ي��ة مب�����س���أل��ة
فهمه و�إدراك����ه وت���أوي��ل��ه ،وم��ن ث��م ب�إ�شكالية الذاتية
واملو�ضوعية �سواء حتقق معناه �أو مو�ضوعه اجلمايل،
ال���س��ي��م��ا �أنّ ل��ل��ك��ث�ير م���ن ال���ك���رم���ات وج�����ودا متحققا
وملمو�سا ،وبالتايل ميكن للذات �أن تدركها كما هي
دون �أن تكون انعكا�سا لأفعال الفهم �أو نتيجة لها� .ص
.54
�سعت الباحثة يف الباب الثاين والذي يحمل عنوان
“الكرامة ق�صة م�سرودة” �إىل ربط �أو و�ضع ق�ص�ص
الكرامات �ضمن �سياق الأدب العربي وحتدي ًدا ال�سردي
منه .كما �أن الرتاث ال�صويف بحد ذاته يحمل مالمح
ال�ت�راث ال�شعبي ال�شفهي وذل���ك ع�بر خمتلف فنون
النرث ال�صويف التي ا�شتهرت وازده���رت منذ القرون
ال��ث�لاث��ة الأوىل م��ن م��ن��اج��اة وح��ك��م وم���واع���ظ ك��ان��ت
م��ت��ب��ادل��ة ب�ين ال�����ش��ي��وخ وم��ري��دي��ه��م وخ��واط��ر امل��ن��اج��اة
وال��ت�����ض��رع وح��ك��اي��ات اخل����وارق وال��ك��رام��ات والأخ���ب���ار
ال�صوفية و�أل���وان التعبري عن امل��ع��ارف الربانية ،هذا
كما �أنّ امل�����س��رودة ال�صوفية ق��د �شهدت ع��دة حت��والت
م��ن��ذ ال���ق���رن الأول ال��ه��ج��ري ح��ي��ث ك��ان��ت ع��ل��ى �شكل
م��واع��ظ وح��ك��م ث��م ت��رق��ت يف ال��ق��رن ال��ث��اين الهجري
�إىل ق�ص�ص حت��اك��ي �أخ�ل�اق املجتمع غ�ير �أ ّن��ه��ا �أخ��ذت
بعدا فل�سفيا وتنوعا يف �أ�شكال التعبري وال�صور الفنية
وذل��ك م��ا جتلى يف ال��ق��رن الثالث الهجري ح�ين �أراد
املت�صوفة ترجمة �أذواقهم يف احلب الإلهي ويف القرن
الرابع الهجري ت�أثر الت�صوف بعلم الكالم وبالنظر
الفل�سفي واجلدل املنطقي فلم تعد �أحوال املت�صوفني
وم��ق��ام��ات��ه��م ه���ي ه��اج�����س��ه الأول���� .ص  .65ث���م ت��ع��رج
الباحثة يف هذا الباب للحديث عن ال��دور ال��ذي لعبه
الرواة يف نقل ق�ص�ص الكرامات و�أمناط هذه الق�ص�ص
املتمثل يف النمط ال�شفهي والنمط امل���دون (املنقول
ع�بر رواة) وال��ن��م��ط ال��ك��ت��اب��ي وه���و من��ط ق��ل��ي��ل حيث
يتمثل يف التجارب التي وثقها �أ�صحابها كما جند ذلك
عند احلالج وابن عربي .ومع وجود هذه الأمناط �إال

ـــــــوفية بني الـتقـدي�س والتحميـق
�أنّ العالقة بني النمط امل��دون وال�شفهي بقية قائمة
بل ملتب�سة حيث تلونت ،ومنبع هذا التلون هو �سرود
ال�سمار .ثم ميتد احلديث يف هذا الباب �إىل جماليات
الق�ص يف ق�ص�ص الكرامات وتتمثل ه��ذه اجلماليات
ّ
يف اخليال واحلبكة واحلكاية ثم ينتهي الباب بتناول
الكرامة كحدث فني متفجر من حيث �إنّ الفعل الذي
ي�أتيه الويل هو � ّأ�س ق�صة الكرامة؛ ف�إنَّ الو�صول �إليه
را م��ا يبدو مرتّبا ومتنامياً ،بحيث تكون �أج��زاء
ك��ث�ي ً
احل��دث مت�صلة يف�ضي بع�ضها �إىل بع�ض فتنتهي يف
�أث��ر كلي ،وال��ذي ت�سميه الباحثة بـ(احلدث املتفجر)
حيث تتجلى فيه القوة اخلارقة والنافذة والتي ترج
خطية الأحداث وتكون باعثة على �صناعة الفكه�.ص
102
“�آليات الفكه والتفكيه يف ق�صة الكرامة” هو
عنوان الباب الثالث يف الكتاب ،ففي هذا الباب الذي
جند فيه التعريف بالفكه وداللته الفل�سفية والفكه
يف القر�آن ،ثم ينتقل احلديث بعد ذلك لتجليات الفكه
يف ال���زي���ادات ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ال��ق�����ص��ا���ص يف م��روي��ات��ه��م
وجمال�سهم ،ث��م ي��ع��رج ه��ذا ال��ب��اب على �آل��ي��ات الفكه
مت
م���ن ت��ع��ج��ي��ب و�إغ������راب وم��ب��ال��غ��ة و���س��خ��ري��ة ،ك��م��ا ّ
التطرق كذلك �إىل وجوه الفكه والتي تتمثل يف فكه
الأع��م��ال وفكه الأح���وال وفكه الأق���وال .ويف اجلزئية
اخلام�سة من ه��ذا الباب تطرقت الباحثة �إىل موقع
املتق ّبل[القارئ] يف ق�����ص�����ص ك���رام���ات ال�����ص��وف��ي��ة
و�أخ��ي�را مت��ت م��ن��اق�����ش��ة ال��ع�لاق��ة ب�ين ق�����ص��ة ال��ك��رام��ة
وال��ن��ادرة� .إن الفكه بح�سب الباحثة فن ال يجيده �إال
ال��ق�لائ��ل م��ن ال��ق�����ص��ا���ص وامل��ري��دي��ن ُ ،ي���ع ّ���دون – عن
ريا ق�ص�ص ًيا يتو�سل
ق�صد �أو ع��ن ح��د���س -الفكه تعب ً
لطائف امل��ع��اين ودق��ائ��ق التعابري و���ص��ن��وف الأخ��ي��ل��ة،
باللمح دون الإط��ال��ة ،وبالتلميح دون الت�صريح ،و�إذا
خ��ل��ت امل�����س��رودة ال�����ص��وف��ي��ة م��ن بع�ض ه���ذه العنا�صر
ب�� ُه��ت فكهها ون��ق�����ص ذي��وع��ه��ا وع��ي��ب ���س��ارده��ا فتعجز
حينها عن الو�صول �إىل نفو�س النا�س وقلوبهم .ثم �إن
الكرامة �أثناء مرورها برواة كرث تطر�أ عليها تغيريات
جمة تقدي�سا �أو حتميقا بح�سب �سل�سلة ال�سند التي
مرت بها ،وحينها تبهت جدتها فت�ستوجب قا�صا بارعا
لت�صنيعها وت�شبيبها� .ص .130
يف الباب الرابع والأخري من الكتاب تناق�ش الباحثة
���ص��ورة ال���و ّ
يل ب�ين التقدي�س والتحميق ح��ي��ث ت���ؤك��د
على ال��دور ال��ذي يلعبه ال���رواة يف ر�سم ���ص��ورة ال��ويل
ع�بر ال��دف��ق ال��غ��زي��ر ال���ذي ح��ف��ل��ت ب��ه ك��ت��ب ال�تراج��م
والطبقات عن ال�صوفية الذين مييلون يف العادة �إىل
ك��ت��م ال��ك��رام��ات و�إخ��ف��ائ��ه��ا ع��ن غ�يره��م وه���ذا م��ا دف��ع
ال���رواة والق�صا�صني �إىل التطفل على ه��ذه العوامل
العجيبة واحل��ي��وات ال�����س��ري��ة ال��ت��ي ك��ث�يرا م��ا غلفتها
ال���رم���وز ال��ط��ل�����س��م��ي��ة ب��ح��ج��اب ك��ث��ي��ف م��ن الإل���غ���از بل
التعمية ���ص  .201ك��م��ا جن��د �أ���س��م��اء خ��وال��دي��ة ت���ؤك��د
هنا على خطورة قراءة ق�ص�ص الكرامات مبرجعيات
“علمية” �أو “دينية” �أو “�أيدلوجية” حتذرا من
�إمكانية ت�شويهها عند التعامل معها مبرجعية خارجة
ع��ن��ه��ا و�إغ���ف���ال م��رج��ع��ي��ت��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي نح�سبها

ق�����ص��دي��ة ب��الأ���س��ا���س تقدي�سا �أو حت��م��ي��ق��ا /حتبيبا �أو
ت���ن���ف�ي�را ،املُ���ح���دد ال��ف��ي�����ص��ل درج�����ة ال��ت��ق��دي�����س��ي فيها
وتنا�سبه تنا�سبا عك�سيا مع ما هو طبيعي م�ألوف� ،آنئذ
ي�صبح بالإمكان �أن نفهم مل��اذا تتباين الآراء يف تق ّبل
�صورة الو ّ
يل يف ق�ص�ص الكرامات ،فيبدو على وجهني
�أحدهما الهوتي وثانيهما نا�سوتي.
فعرب الباب الرابع تتم ق��راءة �صورة الو ّ
يل
م���ن اجل���ان���ب�ي�ن ال��ت��ق��دي�����س��ي وال��ت��ح��م��ي��ق��ي .وي��ق�����ص��د
باجلانب التقدي�سي ال�صفة �أو الهالة القد�سية التي
ي�����ض��ي��ف��ه��ا جم���م���وع امل��ت��ق��ب��ل�ين ل��ل��ك��رام��ة ع��ل��ى ت��ع��اق��ب
الأزمنة بحيث يرتفع مقام الويل من م�ستواه الب�شري
�إىل م�ستوى �أع��ل��ى وي��ع��ود �سبب االع��ت��ق��اد يف قد�سية
حدث الكرامة �إىل االعتقاد ب�أن الإن�سان حينما ت�صفو
نف�سه من ال�شوائب وال��ك��دورات تن�صقل روح��ه �أك�ثر،
ويكون أ�ق��در على �إتيان اخل��وارق لأ ّن��ه ازداد قر ًبا من
روحه املالئكي وازاد بداهة بع ًدا عن نا�سوتيته ،فبهذه
ال�����ص��ورة ي��غ��دو ال���ويل يف منطقة ي�صعب الت�شكيك
فيها ،وذل��ك �إب��ع��ا ًدا له من امل�سا�س من قبل امل�شككني
املحمقني .يف ح�ين جن��د �أنَّ ره ً��ط��ا �آخ��ر م��ن املتقبلني
ي�ضفون على الكرامة مفهوما و�إجنازًا معنى احلمق،
فينزاحون بالفعل عن منبته الالهوتي امل��زع��وم �إىل
منبت نا�سوتي ماكر هيهات �أن يحجبه واهم؛ وبالتايل
امل�س
يتم التو�سع يف نقده والت�شكيك فيه متهي ًدا �إىل ّ
من �صورة ال��و ّ
يل وتبديد هالة القدا�سة التي رافقته
وعطلت نقده� .ص .203
ث��م ت��ق��دم الباحثة يف ه��ذا ال��ب��اب من���اذج على �صور
التقدي�س التي ت�صور الويل بطال خارقا ممثلة بذلك
على ���ص��ور اخل���رق ال��ت��ي تتمثل يف اجل�ل�اء الب�صري،
ال���ر�ؤي���ة ال��ت��ن��ب���ؤي��ة ،ال��ت��ح��ري��ك ال��ن��ف�����س��ي ،ا�ستح�ضار
الأ�شياء ،التنب�ؤ بامل�ستقبل ،التخاطر،الإبراء الروحي،
�إيجاد املعدوم ،وتختم هذه ال�صور التقدي�سية بالو ّ
يل
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املحمدي الذي متثل يف احلالج �أو ما ي�سمى بالإن�سان
الكامل .فيما يخ�ص اجلانب التحميقي جند الباحثة
خوالدية حتاول ربط التحميق الذي طال الق�صا�ص
الذين هم كانوا رواة الكرامات بالتوتر الذي وقع بني
الفقهاء وموقفهم امل�شهور م��ع املت�صوفة مم��ا �أوق��ع
ق�ص�ص ال��ك��رام��ات يف م��ن��زل��ق التحميق وال���ذي تبعه
كذلك حتميق م�ضاد من قبل املت�صوفة اجتاه الفقهاء.
ويف خامتة هذا الف�صل جند الباحثة تخل�ص �إىل �أنّ
ق�صة الكرامة هي منتج ثقايف �أتى كمزيج من كرامات
وكتابات �سابقة و�إع���ادة �إن��ت��اج لها وجتميع ملفرداتها،
ولذلك ف���إنَّ وظيفة القارئ املتمر�س ال تقت�صر على
التقدي�س والتحميق والتفكيه �أو التحميق ،بل تتعدى
ذل���ك �إىل االن��ف��ت��اح ع��ل��ى الق�صة وف�ضائها ال���داليل.
وال �شك �أنّ تعدد القراءات وال��دالالت يزيد من ثراء
ال��ق�����ص��ة ووق��ع��ه��ا يف ال��ن��ف��و���س ،وي��ع��م��ق وع���ي ال��ق��ارئ
بخباياها الكامنة ،ويحقق لذة اال�ستك�شاف ،غري �أنَّ
ذل��ك كله ينبغي �أال يحجب عنّا دور ال�سياق الثقايف
واالج��ت��م��اع��ي ال����ذي ن�����ش���أت ق�����ص��ة ال��ك��رام��ة يف فلكه
وغذاها وغذته� .ص .251
�إن عم ً
ال بحثياً كهذا ال �شك �أ ّن��ه ي�ستحق التقدير
لكونه ي��ح��اول درا���س��ة حقل م���ازال بحاجة �إىل �إع��ادة
النظر فيه و�إىل معاجلة جوانبه التي مازالت خافية
ع��ل��ى ك��ث�ير م��ن امل��ه��ت��م�ين ب��ح��ق��ل ال��ت�����ص��وف ف��م��ا بالنا
بالقارئ ال��ع��ادي� .إن امل��دون��ة التي اختارتها الباحثة
ج��اءت من بيئات خمتلفة وهو ما يعني االختالف يف
البيئات احلا�ضنة للمت�صوفة هذا من جانب ،ثم �إنّه
��ض��ح��ا يف جم��ال ال��ف�ترات
م��ن ج��ان��ب جن��د ال��ت��ف��اوت وا� ً
ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ال��ت��ي ت��ع��ود �إل��ي��ه��ا ن�صو�ص ه��ذه
املدونة .فمدونة كهذه ال �شك �أنّها �ست�شكل عائقا يف
الو�صول �إىل نتائج وخال�صات متما�سكة.
ك��ذل��ك جن��د �أنَّ ق�ضية ال��ت��ح��ول م��ن ال�شفاهي �إىل
الكتابي من الق�ضايا ال�شائكة يف الرتاث العربي وهذا
مبحث م�ستقل بحد ذاته وي�ستحق �أن يتعمق يف درا�سته
وخ�صو�صا يف اجلانب الذي يتعلق باجلانب ال�صويف.
كما �أ ّن���ه م��ن غ�ير املمكن حت��دي��د اللحظة وال��ظ��روف
املو�ضوعية النف�صال وا�ستقالل ق�ص�ص الكرامات عن
ال�تراث ال�سردي ال�شعبي يف �إط��اره الأو���س��ع والأ�شمل
وه��ذه ال�صعوبة ت�ستدعي �صعوبة �أخ��رى وه��ي �إثبات
ا�ستقاللية ق�ص�ص الكرامة من حيث البنية عن بقية
ال�سرد احلكائي ال�شعبي العربي ،ولعل هذه الدرا�سة
ت�شكل بادرة لتو�سيع البحث يف هذا اجلانب اخل�صب.
.............................
عنوان الكتاب :ال َف َك ُه يف ق�ص�ص كرامات ال�صوفية
بني التقدي�س والتحميق.
امل�ؤلف� :أ�سماء خوالدية.
�سنة الن�شر2015 :م
النا�شرون :من�شورات �ض.فاف – بريوت بالتعاون
م��ع دار الأم����ان –الرباط وم��ن�����ش��ورات االخ��ت�لاف –
اجلزائر.
نوع القطع :القطع الكبري .
عدد ال�صفحات.277 :
awadh_mohd@hotmail.com
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هيثم مزاحم
الكت���اب ه���و مجموع���ة �أوراق ق ِّدم���ت �إلى م�ؤتم���ر نظَّ مه معهد الدرا�س���ات ال�شرقية والإفريقية بجامعة لن���دن ( ،)SOASوالجمعي���ة اليمنية البريطانية،
بالتع���اون م���ع معه���د لندن لل�شرق الأو�سط في يناير  .2013و�ض َّم الم�ؤتمر خب���راء و�أكاديميين ،وكان الم�ؤتمر الأكاديمي الأول عن اليمن منذ  20عاماً .وتقول
المح���ررة هيلي���ن الكن���ر -في مقدمته���ا للكتاب� -إن اليمن ي�شترك مع تون�س وم�ص���ر وليبيا ،في التخلّ�ص من حاكم حكم لفت���رة طويلة؛ وذلك كنتيجة رئي�سة
لالنتفا�ض���ات ال�شعبي���ة “الربي���ع العرب���ي” في  .2011لكن ف���ي حالة اليمن كانت العملية �سلمية ن�سبياً نتجت عنها مرحلة انتقالية قد ت�ؤدي �إلى تحوّل �سيا�سي
عمي���ق .ف����إذا نجحـ���ت ه ــذه العمــلية بـرغـم التحديــات الكثيــرة التي تواجه اليمن ،ق���د تكون مثا ًال قيّماً في منطقة في خ�ضم ا�ضطراب �سيا�سي واجتماعي� .أما
نتائج الف�شل ،ف�ستكون حرجة لي�س على اليمن والجزيرة العربية فقط ،بل وفق الحدود الإقليمية والجيو�سيا�سية؛ وذلك نظراً لأهمية اليمن الإ�ستراتيجية
التي �إذا جمعت مع عدد �سكانه الكبير والفقير ومواردها الطبيعية المحدودة� ،ستجعلها دولة معرّ�ضة ب�شكل خطر لفو�ضى داخلية وتدخل خارجي.
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 الف�صل الأول :ال�سيا�سة والأمن:يت�ض َّمن اجل��زء الأول من الكتاب امل�سائل الداخلية واخلارجية
وهو حتت عنوان “ال�سيا�سة والأمن”؛ حيث قدمت �شايال كارابيكو
درا���س��ة بعنوان “اليمن ب�ين ال��ث��ورة ومواجهة الإرهاب” مناق�شة
فعالة ح��ول طبيعة النظام االنتقايل وعالقاته الوثيقة بالعبني
خارجيني �سواء يف �شبه اجل��زي��رة العربية �أو خ��ارج نطاقها؛ فمن
خ�لال ر�ؤي��ت��ه��ا ل�ل�أح��داث يف اليمن حت��دت ك��اراب��ي��ك��و معظم الآراء
يف ه��ذا املو�ضوع �إذ قدمت ر�ؤي��ة �إيجابية يف حتليالتها ح��ول عمق
التغيريات الداخلية و�سلوك الالعبني اخل��ارج��ي�ين .ه��ذا الف�صل
يقارب مو�ضوعني خمتلفني �أحدهما عما يطمح �إليه اليمنيون من
عدالة اجتماعية وحكم �أف�ضل والآخ��ر ح��ول العمليات الأمريكية
وال�سعودية يف �إط��ار ما ي�س ّمى “احلرب على الإرهاب” .وبالتايل
ف���إن م��ب��ادرة جمل�س ال��ت��ع��اون اخلليجي يف اليمن يف �إط���ار م�ؤمتر
احلوار الوطني ت�شمل ترتيب الأو�ضاع الداخلية وملف احلرب على
الإره���اب .فمن منظور ال�سيا�سات الداخلية ي�أتي احل��وار الوطني
كنتيجة ل��ت��ح��رك��ات اجل��ي��ل اجل��دي��د م��ن ���ش��ب��اب احل����راك ال�سلمي
و�أي�ضاً كتطبيق للموروث اليمني الذي طاملا كان يعتمد على احلوار
كو�سيلة حلل الأزم��ات من خ�لال مفاو�ضات على نطاق وا�سع بني
ممثلني من خمتلف الوجهات ال�سيا�سية.
�أما يف �إطار احلرب على الإرهاب ف�إن املبادرة اخلليجية وكذلك
رعاة احلوار من النخبة ال�سيا�سية ميكن �أن يُنظر �إليهم على �أنهم
حم��ك��وم��ون ب��امل��ل��ف الأم��ن��ي �أو ح��ت��ى مب�����ش��اري��ع الهيمنة م��ن جانب
الواليات املتحدة الأمريكية وحلفائها بريطانيا وال�سعودية .وت�صف
�شايال كارابيكو كيف ب��د�أت الثورة ال�شبابية ال�شعبية ال�سلمية يف
اليمن حيث كان من الالفت �سلمية هذه التحركات التي اتخذت
�أ�شكا ًال ع��دة؛ حيث �شاركت الن�ساء وو�ضع رج��ال القبائل �سالحهم
جانباً .فبعد ثالثة عقود من الف�ساد وع��دم �أهلية النظام احلاكم
وال��ع��ن��ف وال��ري��ب��ة يف اجل��م��ه��وري��ة اليمنية ،ات��خ��ذت امل��ب��ادرة نخبة
اجليل اجلديد الذين مل يعرفوا �أي �شكل �آخر من احلكم .وقد ع ّمت
الثورة كل الأرا���ض��ي اليمنية ب��دءاً من احل��دود مع ال�سعودية حتى
املحيط الهندي ،ومن البحر الأحمر حتى الربع اخلايل ،مراهنني
على احلراك املدين العام .فهم مل يحتلوا ال�شوارع وامليادين فقط،
بل ا�ستطاعوا �أي�ضاً �أن ي�شغلوا الف�ضاء الإلكرتوين ،فواجهوا الثورة
امل�ضادة واملدافعني عن �إبقاء احلال على ما هي عليه.
لذلك؛ ف�إن جتربة احلوار الوطني ت�ستحق �أن ينظر �إليها على
�أنها مبادرة مينية قائمة على �أ�س�س �أ�صيلة وفاعلة ،وكذلك ك�سبيل
نحو التفاو�ض ح��ول عقد اجتماعي جديد بني املناطق والأح��زاب
و�أ�صحاب امل�صالح يف نظام �سيا�سي تعددي وال مركزي .ويف الوقت
ذاته ،ف�إ َّن مبادرة جمل�س التعاون اخلليجي يجب �أن ُتفهم على �أنها
م�سعى من قبل ح ّكام حمافظني ،يخ�شون على اال�ستقرار ،ويقومون
با�ستجابة جزئية للمطالب ال�شعبية من خالل امل�شاركة يف اختيار
النخبة ال�سيا�سية الرئي�سية يف عملية التغيري ال�سيا�سي و�إع��ادة

ترتيب الأم��ن .فمبادرة جمل�س التعاون اخلليجي وم�ؤمتر احلوار
الوطني ،كالهما يُعطي فر�صة لتجنب ال�صراع امل�سلح والتقليل من
اتخاذه �أولوية .ففي �أف�ضل الأحوال ميكن للمفاو�ضات بني خمتلف
الأط��ي��اف اليمنية والأط����راف اخل��ارج��ي��ة املعنية بالو�ضع اليمني
�أن ت�ضع ح��داً لتمرد احلوثيني ومت��ن��ع ت��ك��رار احل��رب الأه��ل��ي��ة مع
اجلنوب يف العام  2014والتي ا�شتعلت عام  ،1994ورمبا �أي�ضاً ميكن
لهذه املفاو�ضات �أن ت�ؤدي �إىل الق�ضاء على وجود ن�شطاء القاعدة
من اليمنيني والأجانب داخ��ل البالد ،وبالتايل ب�شي ٍء من احلظ،
ت�ستطيع �إزالة احلاجة املت�ص ّورة للأمريكيني ومعهم ال�سعوديون يف
القيام ب�ضرباتٍ جوي ٍة يف اليمن.
تعترب ثورة اليمن كمثال �إيجابي للثورات التي ح�صلت يف العديد
من البلدان العربية مقارنة مبا ح�صل يف �سوريا من �إراق��ة دماء
وما ح�صل يف م�صر من �إ�سقاط حكم ح�سني مبارك ب�شكل عر�ضي،
وامل��ث��ال املخزي لتغيري النظام يف ال��ع��راق حتت تهديد ال��غ��زو .فرد
فعل اليمن وا�ستجالبها ملوروثها التاريخي املتعلق باحلوار ك�سبيل
لف�ض اخلالفات هو نقطة حتت�سب لليمن .كما �أنه يجب االعرتاف
بالدور الذي قامت به الدول املجاورة وكذلك القوى الغربية من
ت�سهيل للحوار الوطني حيث �إن��ه قد ي���ؤدي �إىل نتائج جيدة وقد
مينع كوارث حمتملة.
ف�����إذا ق���در ال��ن��ج��اح مل��ب��ادرة جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي واحل���وار
ال��وط��ن��ي ف�سوف حت��ت��اج �إىل �إ���ض��ف��اء امل��زي��د م��ن ال��ط��اب��ع االح�ت�رايف
على ال��ق��وات الع�سكرية والأم��ن��ي��ة يف اليمن حت��ت ق��ي��ادات جديدة
مهمتها حماية ال��والي��ات املتحدة ودول جمل�س التعاون اخلليجي
من تهديد تنظيم القاعدة .تعرتف اجلهات الدولية املانحة ب�أن
اليمن ي��واج��ه حت��دي��ات خميفة م��ن الناحية الإن�����س��ان��ي��ة والبيئية
واالجتماعية والقانونية وال�سيا�سية والتي حتتاج �إىل معاجلة �إذا
ما �أُري��د حتقيق احلد الأدن��ى من الأم��ن .وتتابع ع�شرات الوكاالت
الإمنائية م�شاريع يف املجاالت امل��ذك��ورة...وغ�يره��ا� ،إال �أن الإنفاق
ع��ل��ى الأم�����ن ،مب��ا ف��ي��ه الإن���ف���اق يف امل��ج��ال ال��ع�����س��ك��ري وامل�����س��اع��دات
الأمنية ،ي�أتي يف طليعة االهتمامات من حيث احلاجة �إىل الدعم،
مقارن ًة بالأ�شكال الأخرى من امل�ساعدات اخلارجية .وذلك لأن ك ً
ال
من طريف العنا�صر اخلارجية الفاعلة الأك�ثر نفوذاً يعترب اليمن
�ساح ًة للحرب الدولية على الإره���اب .وه��ذه النفقات الباهظة ال
ت��ف��ي ب��ح��اج��ة م�لاي�ين اليمنيني ل��ل��ع��ون االق��ت�����ص��ادي ،ومبطالبات
“�شباب الثورة ال�سلمية” بنزع ال�سالح واهتمام منظمات حقوق
الإن�سان بق�ضايا الإعدام خارج نطاق الق�ضاء .بل على العك�س� ،أدت
العمليات والتدخل الع�سكري� ،إ�ضافة �إىل نقل ال�سالح �إىل �إث��ارة
انعدام الثقة ب�شكل وا�سع يف نوايا الأمريكيني ونفور بع�ض من �أكرث
الن�شطاء ال�سيا�سيني تعبرياً يف ال��دول��ة� ،إىل درج��ة اعتبار مبادرة
جمل�س التعاون م�شروعاً وقائياً هبة يهدف �إىل اال�ستقرار ،بد ًال من
�أن يكون م�شروعاً يهدف �إىل عدالة اجتماعية ،فهذا امل�شروع يحمل
خماطر التقليل من �ش�أن التطلعات �إىل الدميقراطية.

 الف�صل ال��ث��اين :ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي وال��ع�لاق��ات اليمنية املدنيةالع�سكرية:
ً
قدَّم الباحث �آدم �سايتز حتليال عن “الربيع العربي والعالقات
اليمنية املدنية-الع�سكرية” ،ركز على طبيعة ودور القوات امل�سلحة
مظهراً �أن حكم الرئي�س ال�سابق علي ع��ب��داهلل �صالح ك��ان قائماً
ع��ل��ى �إ���ض��ع��اف القبيلة ودع���م ال��ق��وات امل�سلحة وح�����ص��ر ق��اع��دت��ه يف
دائرة ع�شريته املحيطة به .يبد�أ الف�صل بتو�ضيح �أن هناك ثغرات
وفر�ضيات م�ضللة يف درا�سة العالقة املدنية الع�سكرية يف اليمن
والتكوين القبلي للجي�ش ،ودوره يف نظام قائم على املح�سوبية،
وكذلك دور اجلي�ش يف عملية الوحدة بني ال�شمال واجلنوب �أوائل
ت�سعينيات ال��ق��رن الع�شرين .ث��م يبحث يف ث�لاث جم��االت تخللت
النظام القبلي حلكم �صالح وعالقته باجلي�ش بدءاً من عام :2001
االقت�صاد املُ�ستنزف والإ�صالح الع�سكري ،وت�أثري الهيمنة الغربية
وبالأخ�ص من جانب الواليات املتحدة الأمريكية ،و�أخ�يراً م�س�ألة
خالفة احلكم .تداخل املجاالت الثالثة �أ�سهم يف التحول الذي طر�أ
على العالقة املدنية الع�سكرية ،كنتيجة للتكوين القبلي للجي�ش
ودوره املركزي يف �سيا�سة اليمن القائمة على املح�سوبيات؛ �إذ �إ َّن رد
فعل اجلي�ش على التظاهرات املناوئة للنظام احلاكم عام  2011هو
انعكا�س لهذا الأمر.
فالعديد م��ن الأع��م��ال ال��ت��ي راق��ب��ت ال��ث��ورة اليمنية ع��ام 2011
ت�����ص��ف ع�لاق��ة اجل��ي�����ش ب��ن��ظ��ام ���ص��ال��ح ب���أن��ه��ا تتميز ب��ال�براي��ت��وري��ة
 ،PRAETORIANISMومعناها ال�سيطرة على جمتمع
بالقوة �أو اخلداع ،فاجلي�ش كان على ا�ستعداد ب�أن يتم تكليفه بدو ٍر
ما حلفظ النظام الداخلي نيابة عن النظام احل��اك��م .وق��د قامت
هذه التحليالت على �أ�سا�س الدور الذي لعبه اجلي�ش يف املح�سوبيات
التي �أن�ش�أها النظام وقدرته على احتواء القبائل من خالل �ض ّمها
يف �صفوف اجلي�ش ،من خالل منحهم مراكز عالية داخ��ل القوات
امل�����س��ل��ح��ة .ف��ع��ن��دم��ا �أخ����ذ ن��ظ��ام ���ص��ال��ح ال��ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ح�����س��وب��ي��ة يف
التطور� ،أدى التدهور يف بنية امل���وروث االجتماعي والإداري �إىل
�إ�ضعاف دعم قاعدته ب�شكل متزايد حيث �إن ق�سماً الفتاً من عنا�صر
�ضباط القوات امل�سلحة هم من ع�شريته .وهكذا من خالل �شبكات
املح�سوبية داخ��ل اجلي�ش ا�ستطاعت ال�شخ�صيات القبلية �أن تعزز
نفوذها يف م�ستقبل اليمن ال�سيا�سي.
� ...إ َّن االنت�صار ال�ساحق الذي حققه �صالح على اجلنوب وقدرته
على اح��ت��واء القبائل يف ال�شمال مَ�� ّك��ن��ا ال��ن��ظ��ام م��ن اال���س��ت��م��رار يف
تعزيز قواته من خالل اجلي�ش مع �أقل قدر من الأخطار �سواء من
الناحية ال�سيا�سية �أو من ناحية رد ع�سكري.
ه���ذه ال��ن��زع��ة اال���س��ت��ب��ع��ادي��ة ا���س��ت��م��رت ط���وال ت�سعينيات ال��ق��رن
امل��ا���ض��ي و�أي�����ض��اً خ�ل�ال ال�����س��ن��وات الأوىل ل�ل�أل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة؛ حيث
تزايد ا�ستخدام �صالح للتهديدات املفرو�ضة من قبل االنف�صاليني
اجلنوبيني ،والقاعدة واحلوثيني كحجة التخاذ �إج��راءات �صارمة
�ضد املعار�ضة ال�سلمية والعنا�صر املطالبة ب��الإ���ص�لاح يف اليمن
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ــــجتمع يف مرحلة انتقالية
و�أي�����ض��اً التحديات املحتملة داخ��ل احلكومة واجلي�ش .ولكن ي�أتي
تطور معار�ضة النظام نتيج ًة لتزايد الأعباء االقت�صادية ،والتعويل
املتزايد من قبل نظام �صالح على مبد�أ “فرق ت�سد” والتحوالت
يف ع�لاق��ت��ه م���ع ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .و���ض��ع ال��ن��ظ��ام جم��م��وع�� ًة من
ال�ضغوطات التي �أ ّث��رت على دينامية العالقة املدنية الع�سكرية يف
�أواخر الت�سعينيات و�أوائل الألفية الثانية وقد تزامنت هذه العوامل
مع تق ّل�ص يف عائدات النفط ومن��و املعار�ضة ال�سيا�سية ل�سيا�سات
النظام االحتكارية وقد اتخذ النظام احلاكم عدة �إج��راءات �إداري��ة
منها �إجبار بع�ض الع�سكريني واملدنيني على التقاعد املبكر وكان
بينهم �شخ�صيات م��ن مواطنيه وحلفائه اجلنوبيني .ويف فرباير
� ،2001أج���رت دول��ة اليمن �أوىل انتخاباتها املحلية بالتزامن مع
ا�ستفتاء د�ستوري حول متديد فرتة الرئا�سة من � 4إىل � 6سنوات وقد
اتبع هذا الإجراء تعيني عبد القادر باجمال رئي�ساً للوزراء وهو ال
يتمتع ب�شعبية ولكنه الأكرث مرونة من جهة العمل داخل نظام قائم
على املح�سوبية .ويف مايو  2001قام جمل�س الدفاع الوطني ب�إلغاء
اخلدمة الع�سكرية الإلزامية متذرعاً ب�أن هذا الإجراء ي�أتي يف �إطار
ت�سوية النزاعات احلدودية العالقة .ولكن كل هذه التدابري ال�سابقة
الذكر و�ضعت يف �إطار �سعي �صالح لتعزيز نفوذه وحماية نظامه من
انقالب ع�سكري .وقد تزامن �إع�لان �إبطال اخلدمة الإلزامية مع
انخفا�ض يف عوائد ال��ب�ترول وعقد من االنعزالية وت��زاي��د املعاناة
االقت�صادية فن�ش�أت املعار�ضة املحلية �ضد �صالح وتطورت كنتيجة
ملا �سبق ذكره من الإجراءات .ويُعد اجلي�ش اليمني ثاين �أكرب جي�ش
يف �شبه اجلزيرة العربية وبلغت ميزانيته حوايل  %40من ميزانية
احلكومة اليمنية ع��ام  .2006وق��د احتل ه��ذا املعدل املركز ال�سابع
ع��امل��ي��اً .ول��ك��ن يف املقلب الآخ���ر ت��ب��دو ال�����ص��ورة �أك�ثر �إح��ب��اط��اً؛ �إذ �إ َّن
جزءاً الفتاً من املوازنة يذهب لدعم �شبكات املح�سوبية ورواتب ما
ي�سمى بـ»اجلنود الأ�شباح» الذين يتم دفع رواتبهم من قبل نخبة
القوات امل�سلحة والذين بدورهم يقومون ببيع معدات اجلي�ش يف
ال�سوق ال�سوداء .و�أمام هذا الواقع ن�ش�أت حتركات �ضد النظام على
�شكل اعت�صامات �أ�سبوعية �أخذت بالنمو حتى بلغت مداها يف ثورة
� .2011أما فيما يتعلق بنفوذ الواليات املتحدة الأمريكية والرعاية
اخلارجية ،فقد قام �صالح عقب �أحداث � 9سبتمرب  2011با�ستغالل
الأموال املخ�ص�صة للحرب على الإرهاب و�أن�ش�أ وحدات خا�صة خارج
نطاق هيكلية القيادة ،كما �أنه �أقام وحدات تتلقى الأوامر من �أفراد
ع�شريته املقربني .وقد �أدى هذا الأمر �إىل تهمي�ش القاعدة الداعمة
له ،من بينهم عدد من ال�شخ�صيات الفاعلة يف القوات امل�سلحة .ويف
نف�س الوقت قام �صالح با�ستخدام الهبات املخ�ص�صة للحرب على
الإرهاب وا�ستغل الرعاية الأمريكية ملعاجلة ما يواجهه من حتديات
على امل�ستوى الداخلي من �أزم��ات اقت�صادية و�سيا�سية ،و�أي�ضاً من
�أج���ل ات��ب��اع �سيا�سات �أك�ث�ر ح��زم��اً ل�ضمان �سيطرته ع��ل��ى مو�ضوع
اخلالفة الرئا�سية.
 الف�صل الثالث :املجتمع اليمني يف دائرة ال�ضوء:قدمت كاثرين هين�سي يف درا�ستها �صورة خمتلفة تركز ب�شكل
فائق على التح ّوالت االجتماعية الناجتة عن ث��ورات 2011؛ حيث
قامت بدرا�سة كل النهج التعليمي املدعوم من قبل املم ّولني وبع�ض
ال��ع��رو���ض الإب��داع��ي��ة احل�� ّي��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ون�شطت خ�لال ال�سنتني
ال�سابقتني ،الفت ًة �إىل ا�ستمرار امل�س�ؤولني وغري امل�س�ؤولني يف لعب
دور الرقابة على الأعمال الفنية .يبينّ هذا الف�صل م�سار العديد
من �أن��واع العرو�ضات الفنية يف اليمن قبل وخالل وبعد تظاهرات
 ،2011م��ت��ف ّ��ح�����ص��اً اال���س��ت��م��رار ال�لاف��ت للعمل امل�����س��رح��ي والأف��ل�ام
كمجاالت للتعبري ال��ذات��ي والنقد االجتماعي ال�سيا�سي ،م�شدداً
على �أنه يف الفرتة التي �سبقت الثورة اليمنية عام  2011قدم امل�سرح
اليمني �أح���د �أق���وى ال��ع��رو���ض ت��ع��ب�يراً ع��ن االم��ت��ع��ا���ض م��ن الو�ضع
االجتماعي  -ال�سيا�سي وكانت تهدف �إىل ن�شر الوعي واحلث على
التغيري.
ويف ع��ام��ي  2009وُ 2010ق��دم��ت ال��ع��دي��د م��ن ال��ع��رو���ض الفنية

امل�سرحية والغنائية التي �سبقت “الربيع العربي” اليمني ،وقد
تناولت الأو���ض��اع االقت�صادية واالجتماعية املزرية وكانت م�ؤ�شراً
على ا�ستياء وا�سع النطاق من الو�ضع ال�سيا�سي االجتماعي والواقع
االقت�صادي امل��ر� .أم��ا خ�لال ال��ع��ام  2011فقد �شهد امل�سرح اليمني
اجتاهني �شاملني ،الأول مت ّثل يف تغيرّ ٍ ط��ر�أ على �شكل وم�ضمون
الروايات امل�سرحية حيث �أعطيت الأولوية �إىل �إي�صال املوقف من
الق�ضايا ال�سيا�سية-االجتماعية يتم اختيارها على ح�ساب املحتويات
الفنية والأدبية لأي �إنتاج فني؛ حيث �شهد هذا العام زيادة يف الإنتاج
الفني يف جماالت الدراما التعليمية والتي ي�صطلح عليها يف بع�ض
الأحيان بـ»امل�سرح احلقوقي»� ،أو م�سرح حقوق الإن�سان حيث يتناول
م�سائل مثل ال��زواج املب ّكر ،العنف الأ���س��ري ،حمنة �أطفال ال�شوارع
وهل َّم ج��را .والإن��ت��اج الفني يح�صل على دع��م احلكومة من خالل
وزارة الثقافة .ولكن هذا الدعم قد ي�أتي م�شروطاً وهذا ما ح�صل
بالفعل م��ع بع�ض م�ؤ�س�سات الإن��ت��اج الفني حيث كانت تتلقى من
ال���وزارة قائم ًة بال�شروط والبيانات مطالبة ت�ضمينها يف العمل
الفني .وكنتيجة لهذه التجارب غالباً ما تبحث تلك امل�ؤ�س�سات عن
دع��م م��ادي من م�ؤ�س�سات خارجية كاملراكز الثقافية �أو ال�سفارات
الفرن�سية والهولندية والأملانية والأمريكية؛ حيث جميعها رعت
�إنتاجات م�سرحية يف اليمن منذ عام  .2009ولكن هذا الأمر �أي�ضاً
يحتوي على خم��اط��ر؛ �إذ �إن االعتقاد ال�سائد ب�ين م��ن يعملون يف
جمال امل�سرح� ،سواء كان �صحيحاً �أم خاطئاً ،ينطوي على �أن هذه
امل�ؤ�س�سات الأجنبية غالباً ما تقوم بتمويل �إنتاجات درامية تقوم
ب�شكل علني بالرتويج ملوقف تقدمي حول ق�ضية اجتماعية وا�ضحة
ومنفردة� .شهد العام  2012من �ضمن �أمور �أخرى ،مناف�سة يف جمال
امل�سرح ب�ين منظمة الفر�ص املتكافئة وم�ؤ�س�سة �شركاء امل�ستقبل
للتنمية وقدمت �أعمال يف جم��ال امل�سرح احلقوقي تتعلق بق�ضايا
�سيا�سية اجتماعية انتهت بالتنب�ؤ بخط م�ؤامرة وم�سرحيات �أخرى
�صوبت تركيزها على زواج الأط��ف��ال بينما ت��ن��اول��ت �أع��م��ال �أخ��رى
احلالة املزرية التي و�صلت �إليها الرعاية ال�صحية اليمنية ،فيما
تناولت �أعمال ثالثة م�شاكل املخدرات واجلرائم بني ال�شباب ،وهناك
�أع��م��ال ع�ّبررّ ت عن واق��ع املح�سوبية يف عملية التوظيف .و�أخ�ي�راً..
عر�ض الف�صل الثالث للعوائق والتحديات التي تواجه الإنتاج الفني
يف اليمن م��ن تقنية �إىل م��ادي��ة �إىل بنية �أ�سا�سية وخ�ب�راء يف هذا
املجال؛ حيث هناك حاجة �إىل تدريب يف خمتلف جماالت الو�سائل
الإعالمية .وينتهي الف�صل ب�س�ؤال حول كيفية حت ّرر العمل الفني

مقــــال

يف اليمن ،خا�صة بعد الثورة غري املكتملة ،من العقبات ال�سيا�سية
واالجتماعية التي ت�سيطر على هذا املجال.
 الف�صل الرابع :ال�شباب وال�سيا�سة امل�ؤ�س�سية والإ�سالميون يفالثورة اليمنية:
يقول ل��وران بونفوي يف درا�سته �إن ال��ث��ورة اليمنية مل تتعر�ض
للقر�صنة؛ حيث �إن الأح��زاب املوجودة كانت نا�شطة منذ اللحظات
الأوىل و�إن ت��وازن القوى احل��ايل هو انعكا�س دقيق لتوازن القوى
ال�سيا�سية .وي�س ّلط هذا الف�صل ال�ضوء على حقيقة �أن �أولئك الذين
ي�شاركون يف احلركة هم ج��زء من طيف وا�سع يذهب �إىل ما وراء
املجموعة ال��ت��ي و�صفت بحركة ال�شباب .ف��ال��ث��ورة يف ال��ي��م��ن -كما
يف �سائر ال���دول العربية  -ال��ت��ي �شهدت ث���ورات ه��ي لي�ست ملكية
ح�صرية لل�شباب �أو من �إبداعهم ،بل جاءت تتويجاً لعمليات تعبئة
معقدة �ضمن �سياقات خمتلفة؛ �إذ �إن ال�شباب هم جمموع ٌة جديد ٌة
ب��رزت حديثاً وكانت غائب ًة عن ال�ساحة ال�سيا�سية قبل ع��ام 2011
ويف الأ�سا�س كانت متمايز ًة عن أ�ح���زاب املعار�ضة �أو عن احلركات
ال�شعبية ال�سابقة .ف��الأح��داث الأخ�يرة ال ميكن تب�سيطها يف �إطار
�أنها جمرد مناورة �أو قر�صنة من قبل العبني �أو �أطراف تقليديني،
فهي ثورة �ضد الأو�ضاع االقت�صادية املزرية و�ضد ممار�سات النظام
احل��اك��م وت���ده���ور ن��ظ��ام��ه ال�����س��ي��ا���س��ي كنتيجة ل��ت��ح��دي��ات �سيا�سية
تقودها حركات معار�ضة ومتمردة ،تتنوع مطالبها بني االنف�صايل
وال�سيا�سي والديني ،ومنها من رف��ع ال�سالح �ضد النظام ،و�أي�ضاً
كنتيجة «للحراك اجلنوبي» ال��ذي ين�شط يف جنوب اليمن يطالب
باالنف�صال و�إع���ادة قيام دول��ة اليمن اجلنوبي -جمهورية اليمن
الدميقراطية ال�شعبية -التي �أعلنت الوحدة مع اليمن ال�شمايل
مطلع ت�سعينيات القرن املا�ضي .واحل��راك عبارة عن تكتل يجمع
ق����وى وف�����ص��ائ��ل ج��ن��وب��ي��ة .وق����د ظ��ه��ر احل�����راك اجل��ن��وب��ي ك��ح��رك��ة
احتجاجية معار�ضة لنظام الرئي�س �صالح ،قبل �أن يتطور خالل
ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث امل��ا���ض��ي��ة م��ن ح��رك��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ���ض��د التهمي�ش
والإق�صاء -ال��ذي ي�شكو منه اجلنوبيون� -إىل حركة مت��رد مدنية
متعاظمة ،لي�س فقط �ضد حكم �صالح و�إمن��ا �أي�ضا �ضد ا�ستمرار
الوحدة بني �شطريْ اليمن .ويف ال�شمال ،تواجه ال�سلطات اليمنية
معار�ضة م�سلحة وقوية من احلوثيني ،وهم حركة �شيعية من �أتباع
امل��ذه��ب ال��زي��دي تن�شط �أ�سا�ساً يف حمافظة �صعدة .وبعد انطالق
الثورة احلالية يف اليمن� ،أعلن احلوثيون �أنهم �سين�ضمون �إليها،
بالإ�ضافة �إىل �أزم��ات اقت�صادية واجتماعية متفاقمة حتديداً منذ
منت�صف عام .2000
وق��د انتهتْ االحتجاجات ال�شعبية يف اليمن بانتخاب عبد ربه
من�صور ه���ادي رئي�ساً للبالد يف ف�براي��ر  .2012وع��ل��ى ال��رغ��م من
التقدم امللحوظ �إال �أن الو�ضع بقي متوتراً .فالعديد من املجموعات
ال ت��زال تعبرّ ع��ن ع��دم ر�ضاها حتى �أن بع�ضهم ق��د قاطع م�ؤمتر
احل���وار ال��وط��ن��ي وال���ذي افتتح يف م��ار���س  2013ك��ج��زء م��ن م��ب��ادرة
خليجية .وبالتايل ،ف�إن ال�ش�أن اليمني يتطلب االنتظار وقتاً طوي ً
ال
حتى يتبني للمح ّللني واملراقبني للو�ضع يف اليمن الإجن��ازات التي
حققتها الثورة اليمنية.
 ...العملية الثورية يف اليمن هي �أكرث تنوعاً مما كان مت�صوراً
من قبل البع�ض مبا فيهم الالعبون �أنف�سهم وال ميكن ح�صرها
يف ال�شعارات الليربالية املن ّزهة والتي تلقاها الغربيون ب�شيء من
احل��م��ا���س��ة؛ ف��ال��ت��ط��ورات ع��ل��ى ال�����س��اح��ة اليمنية ه��ي ت��ذ ّك��ر بالتنوع
املوجود داخل املجتمع اليمني؛ وبالتايل ف�إن فئة ال�شباب ما هي �إال
فئة متداخلة مع جمموعات �أخرى فاعلة يف املجتمع اليمني ،على
الرغم من � ّأن ال�شباب كانوا لعبوا دوراً مهماً يف تظهري الثورة� ،إال
�أننا ال ميكن �أن نعتربهم ب���أي �شكل من الأ�شكال �أنهم هم �صانعو
هذه الثورة �أو �أن لهم �أحقية يف ملكيتها.
 الف�صل اخلام�س :حرب �صعدة غري النظامية:ميكن للإنرثوبولوجيا االجتماعية �أن ت�س ّلط بع�ض ال�ضوء على
التفاعالت التي ح�صلت عندما واجهت م�ؤ�س�سات احلكومة حقائق
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داخلية خا�صة فيما يتعلق بالعالقة ب�ين ال��دول��ة والقبيلة خالل
النزاع مع احلوثيني.
اال�ستعانة اجلزئية للحكومة مب�صادر خارجية من �أجل احتواء
احلوثيني عن طريق ا�ستخدام امليلي�شيات ميكن �أن يو�ضع يف �إطار
�إرها�صات عقد من ا�سرتاتيجيات نظام الرئي�س �صالح ال�سيا�سي يف
�صعدة ،والذي مت ّيز برعاية حملية من قبل نخبة القبيلة ترافقت
مع ا�ستبعادهم ب�شكل متزامن من املراتب العليا يف ال�سلطة.
هذه الإ�سرتاتيجية خ ّلفت زخماً يف احل��رب وع��دم اال�ستقرار يف
املنطقة خ�لال ح��روب �صعدة .ه��ذا الأم���ر ك��ان بالت�أكيد مق�صوداً
من قبل النظام ال�سابق يف ذلك الوقت حيث �إن الأخري � ّأ�س�س لهذه
اال�سرتاتيجية القائمة على �إنتاج الأزمات من �أجل �ضمان بقائه.
وم���ع ب��داي��ة ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي يف ال��ي��م��ن ،ف��ق��د ال��ن��ظ��ام �سيطرته
على التطورات ال��دائ��رة يف �صعدة؛ لأن��ه ك��ان من�شغ ً
ال ب�شكل كبري
ب��ا���س��ت��م��راره يف ال�سلطة ،ف�����ص�� ّوب ت��رك��ي��زه وق��درات��ه القتالية على
املدينة وبع�ض املدن الكربى ،بينما اجلي�ش كان يعاين من خالفات
داخلية .فقد �أدى فقدان ال�سيطرة املفاجئ من قبل النظام على
املناطق املحيطة ،والذي �أثار البغ�ضاء جتاه النظام من قبل حلفائه
من القبيلة واجلي�ش� ،إىل انقالب حلفائه �ضده ،مما �أ�سهم ب�شكل
كبري يف متكني احل��وث��ي�ين .فاحلوثيون ه��م الآن ق��وة يعتد بها يف
ال�ساحة الداخلية وهم يعملون باجتاه �إعادة تنظيم �سيا�سي ،فكري
وطائفي يف �صعدة واملناطق املجاورة لها.
ً
هذه الر�ؤية ل�صعدة قد تكون �أكرث و�ضوحا من خالل مقارنات
م��ع مالحظات �أب��دي��ت يف �أم��اك��ن �أخ����رى�.إن ظ��اه��رة م��ن ه��ذا النوع
جتد لها رواب��ط يف �سيا�سات �أخ��رى �ضمن اليمن ،على �سبيل املثال
الأج��زاء اجلنوبية من البالد؛ حيث �أول��ت احلكومة مهمة احتواء
تنظيم القاعدة �إىل امليلي�شيات املحلية .و�شهدت مناطق نزاعات
�أخرى حمايات �شبه ع�سكرية مثل العراق ،وال�صومال ،و�أفغان�ستان،
وليبيا ،و�سوريا ،ومايل ،بع�ضها كان يعتمد على القبيلة.
 الف�صل ال�ساد�س :دور اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية يف�صنع هوية جنوبية:
يقول الباحث نويل بروهاين يف درا�سته �إن اجلمهورية ال�شعبية
الدميقراطية اليمنية �أعطت �شك ً
ال لهوية اليمن اجلنوبي والتي
ظهرت يف القومية اليمنية �أوائل فرتة ما قبل اال�ستقالل .فبالن�سبة
مل��ع��ظ��م ج��م��اه�ير “احلراك” ت��ع��ت�بر جت��رب��ة وذاك�����رة اجل��م��ه��وري��ة
ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ذات �أهمية ورمزية عالية .ولدى
البع�ض تعترب اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ال تزال
قائمة وهم يطالبون �أن تتم املفاو�ضات حول م�ستقبل اليمن على
�شكل حمادثات بني زعماء ال�شمال واجلنوب .لي�س جميع اجلنوبيني
ي�سعون �إىل �إعادة �إن�شاء اجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية
التي عيوبها كما �إجنازاتها ال تزال حمل اع�تراف ،ولكن معظمهم
ي��ري��د ا�ستقالل ج��ن��وب اليمن �أو على الأق���ل يطالب بحق حتقيق
امل�صري.
�أم��ا الآخ���رون ك���أم��ث��ال احل��زب اال���ش�تراك��ي اليمني وال��ع��دي��د من
ال��ي��م��ن��ي�ين م��ن ال��ذي��ن ي��ن��ت��م��ون �إىل �أح�����زاب �أخ����رى �أو ي��ع��م��ل��ون يف
موحدةٍ ،ولكن �ضمن
م�ؤ�س�سات الدولة فهم يريدون البقاء يف دول ٍة َّ
نظام فدرايل مينح �شك ً
ال �سيا�سياً لهوية جنوبية متم ّيزة .والبع�ض
القليل يطالب ب�شكل �آخر من الفيدرالية والتي ت�سمح مبنح باقي
ال��ه��وي��ات املحلية ���ش��ك ً
�لا م��ن �أ���ش��ك��ال التعبري ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال يف
ح�ضرموت .قد يكون ّ
مت تعزيز هوية اليمن اجلنوبي على خلفية
الطريقة التي اتبعها نظام �صالح يف التعامل معها� .أحد م�ستخدمي
“التويرت» كتب على ح�سابه يقول« :قبل الوحدة ك ّنا �شعباً واحداً
يف دولتني ،ولكن بعد الوحدة �أ�صبحنا �شعبني يف دولة واحدة» .قد
يعرت�ض معظم اليمنيني على ه��ذا الأم��ر ،ولكنه قد يو�ضح حجم
ال��ت��ح��دي ال���ذي ينتظر ه����ؤالء ال��ذي��ن ي��ح��اول��ون و���ض��ع �شكل جديد
للحكم يف اليمن.
 الف�صل ال�سابع :البطالة يف جنوب اليمن والبحث عن دولةوظائف:
ت�س ّلط الباحثة �سوزان داهل غرين يف درا�ستها ال�ضوء على كيف
�أن ال�شباب يعترب �أن الدولة هي امل�س�ؤولة عن التوظيف وخلق فر�ص
عمل .ولكن عندما يحدث �أن تفل�س الدولة يكون اخليار الوحيد
املتاح �أن ي�ستبدل النظام ب�آخر يكون عاد ًال وي�ستطيع �أن ي�ساهم يف

توزيع ال�ثروة القومية ب�شفافية .دون الت�شكيك يف فكرة �أن على
الدولة �أن ت�ستخدم كل �شخ�ص يحمل �شهادة ،يطالب ال�شباب بنظام
�أكرث عد ًال حيث ال تعتمد عملية التوظيف على وا�سطة من �أي �أحد
�أو حتى الوالء حلزب النظام احلاكم ولكن على الكفاءة .ومن املمكن
�أن تكون ه��ذه الدولة مفل�سة كالدولة احلالية ولكنها على الأق��ل
ينظر �إليها كدولة عادلة .فجيل ال�شباب اجلديد ي�ؤمنون بالنظام،
وه��م ينتقدون الو�ضع احل��ايل حيث مت التعامل معهم ب�شكل غري
عادل .ولكنهم ا�ستمروا بالإميان مببد�أ �أن الدولة هي التي ت�ؤمن
فر�ص العمل.
فالعديد من ال�شباب -ذك��وراً و�إن��اث��اً -يقعون �ضحايا �شعور من
ال�لام��ب��االة ،فال�صبية يهيمون يف ال�����ش��وارع �أو يقتلون ال��وق��ت عرب
غ��رف الأل��ع��اب االل��ك�ترون��ي��ة �أو يف مقاهي االن�ترن��ت� .أم��ا الفتيات
فيحاربن امللل عن طريق الدرد�شة �أو م�شاهدة الأف�لام يف املنزل.
وبع�ض ال�صبية يذهبون �إىل امل�سجد ،حيث يتم جتنيدهم للذهاب
بال رجعة �إىل العراق �أو �سوريا .ولكن هناك من ال�شباب من مل يقع
�ضحية امللل ،ويف ربيع  2011توقفوا عن انتظار فر�ص العمل من
الدولة وحتركوا لكي ي�صنعوا امل�ستقبل ب�أيديهم.
 الف�صل الثامن :مل��اذا ال تلقى م�س�ألة ن��درة املياه العناية التيت�ستحقها؟
ّ
تلخ�ص ال��ب��اح��ث��ة هيلني الك�ن�ر يف ه���ذا الف�صل ت��ط��وي��ر ق�ضايا
ال�سيا�سة املائية وم�سائل احلكم منذ الوحدة عام  1990يف �إطار منو
�سريع لل�سكان وتفاقم نق�ص املياه ،مع �أهمية ا�ستخدام املياه يف حقل
ال��زراع��ة وحقيقة �أن  %70من �سكان البالد ال ي��زال��ون يعي�شون يف
مناطق ريفية .هذا التحليل ينحاز ب�شدة �إىل الو�ضع يف الأري��اف،
ولكنه �أي�ضاً يتناول �إم��داد املناطق احل�ضرية باملياه .ويبحث هذا
الف�صل يف دور الدولة وم�ؤ�س�ساتها يف مو�ضوع �إدارة م�صادر املياه.
حتى زمن لي�س بالبعيد ،ا�ستخدمت املجتمعات الريفية يف جميع
�أن��ح��اء ال��ب�لاد امل��ي��اه م��ن �أرب��ع��ة م�صادر رئي�سية� ،سقوط الأم��ط��ار،
الينابيع والآب���ار ال�ضحلة املنقورة يف الأر���ض اجلوفية ،واجلريان
ال�سطحي بالغمر ،وبع�ض ح�صاد مياه الأمطار.
ومنذ �سبعينيات القرن الع�شرين ،ك��ان هناك حت�� ّول نحو زي��ادة
االع��ت��م��اد ع��ل��ى الآب����ار ال�����ض��ح��ل��ة وال��ع��م��ي��ق��ة .يف ال��ق��رن ال�����س��اب��ق مت
تطوير �أن��ظ��م��ة ال��ري الفي�ضي ع�بر �إن�����ش��اء هياكل م��راق��ب��ة وا�سعة
النطاق يتم ت�شغيلها عرب م�ؤ�س�سات حكومية .وقد ورثت جمهورية
اليمن نظامني خمتلفتني لإدارة املياه .جمهورية اليمن ال�شعبية
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ك���ان ي��ت��م �إدارة ا���س��ت��خ��راج امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة م��ن قبل
الدولة وكانت كل معدات احلفر حتديداً حتت رقابة تنظيم الدولة.
ا�ستخراج املياه على نطاق وا�سع كان يتم من خالل م�شاريع زراعية
ومعظمها كانت حت�صل على متويل م��ن اخل���ارج (البنك ال��دويل،
ال�صندوق ال��ع��رب��ي ل�ل�إمن��اء االق��ت�����ص��ادي واالج��ت��م��اع��ي� ،أو االحت��اد
ال�����س��وف��ي��ت��ي) .وع��ل��ى النقي�ض م��ن ذل��ك يف زم��ن ج��م��ه��وري��ة اليمن
العربية (ال�شمالية) منذ �أوائل ال�سبعينيات ف�صاعداً ،كانت من�صات
احل��ف��ر متتلكها ج��ه��ات خا�صة وك��ان��ت امل��راق��ب��ة فقط م��ن الناحية
املالية .وك��ان من ي�ستطيع �أن يتحمل ع��بء ا�ستئجار من�صة حفر
يفعل ذل��ك دون ت��ردد .يف �أواخ���ر ال�سبعينيات ويف الثمانينيات من
القرن املا�ضي ،م ّكنت التحويالت املالية للعاملني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �صغار الفالحني والفقراء من اال�ستثمار يف الآبار
و�سع فر�ص احل�صول على مياه ال��ري خ��ارج نطاق
العميقة ،وه��ذا ّ
جمموعة �صغرية م��ن الأث��ري��اء ال��ذي��ن ميتلكون �أرا���ض��ي �شا�سعة.
�إم���داد الأري���اف باملياه يف ك�لا اجلمهوريتني ،اجلمهورية العربية
اليمنية واجلمهورية ال�شعبية الدميقراطية اليمنية ،كانت �إمّ��ا
ثانوية اال�ستخدام من �أنظمة الري �أم من �آبار �ضيقة النطاق وينابيع
مياه ت��دار ب�شكل تقليدي من قبل �أ�صحاب الأرا���ض��ي �أو جماعات.
وهكذا ف�إن الفرق الرئي�سي بني النظامني هو �أن �أحدهما حت ّكم يف
ا�ستخراج املياه من الأر�ض اجلوفية والآخر مل يفعل .وال�ستك�شاف
حتديات ندرة املياه واجلهود الرامية �إىل تطوير هيكلية �إدارة مياه
وطنية تناول هذا الف�صل م�س�ألة توافر البيانات وتبع ذلك و�صف
موجز ملختلف مراحل اال�سرتاتيجية املائية للدولة خالل العقدين
الفائتني وال��ت��ي مت��ح��ورت ح��ول امل�ؤ�س�سات الرئي�سية التي �أن�ش�أت
الهيئة الوطنية للموارد املائية التي ت�أ�س�ست عام  1995وقانون املياه
عام .2002

 الف�صل التا�سع :حل النزاعات ب�ش�أن املياه:ي��ق��ول ج�يره��ارد ليت�شتنتالر يف درا���س��ت��ه �إن �أه���ايل ق��ري��ة هجرة
املنت�صر يف حمافظة ع��م��ران �شمال اليمن يت�أقلمون ب�شكل يدعو
�إىل الإعجاب مع �شح املياه اجلوفية .فوفقاً للم�صطلح االجتماعي،
ف�إن �أه��ايل هذه القرية يحتفظون بقدرة قوية على التك ّيف والتي
ميكن تعريفها ب�أنها تعبئة املوارد االجتماعية املتاحة ملعاجلة م�س�ألة
�ش ّح امل��وارد الطبيعية .ومي ّيز علماء االجتماع حالياً ب�شكل وا�ضح
وب��ال��درج��ة الأوىل ب�ين م��ا ي�صطلح عليه ب��ن��درة امل�صادر الطبيعية
وبالدرجة الثانية بني ع��دم القدرة على التك ّيف .يقال �إن القدرة
على التك ّيف هي التي حتدد النتائج النهائية �أكرث من م�س�ألة ندرة
امل�صادر الطبيعية .ويف القرى واملناطق الفرعية؛ حيث تت�شارك
اجلماعات �صالت وقيماً اجتماعية ،ت�شتمل وثيقة «امل��رق��وم» على
�أحكام مهمة لتنظيم عملية توزيع املوارد املائية .فيجتمع ممثلون
ع��ن الأ����س���ر والأح������زاب وي��ن��اق�����ش��ون ال��ق�����ض��اي��ا امل��ط��روح��ة .ع����اد ًة ما
يكونون ذكوراً ولكنّ هذا ال يعني � ّأن �صوت الن�ساء لي�س م�سموعاً�.إن
عملية التفاو�ض واملداوالت ميكن �أن تتطلب العديد من اللقاءات.
�أم���ا الن�ساءفيقمن ب���إر���س��ال �آرائ��ه��ن وخ��ي��ارات��ه��ن ع�بر �أزواج��ه��ن �أو
�أقربائهن.
فاملرقوم هي وثيقة تفاهم فكل الأط��راف املت�ضررة يتفاو�ضون
فيما بينهم حتى ي�صلوا �إىل قرار بالإجماع؛ فهذه الوثيقة تعترب
يف غاية من ال�شفافية لأن �أ�صحاب ال�ش�أن جميعاً ي�شاركون يف عملية
التفاو�ض وهم على �أ ّ
مت الإدراك ب�أنهم �سوف ي�صلون �إىل نتيجة يف
�آخر املطاف.
ويف ح��ال��ة ق��ري��ة ه��ج��رة املنت�صر ،تن�ص ال��وث��ي��ق��ة ع��ل��ى تفا�صيل
ع���دي���دة م���ن ال��ع��ق��د االج��ت��م��اع��ي ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ت�����ش��ت��م��ل على
الغرامات ،وحجم احلاويات ،وتوزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات.
 الف�صل العا�شر :النزاعات على الأرا�ضي يف اليمن:ي��ق��ول ال��ب��اح��ث جين�س ك��ام��ب��ي��ك يف درا���س��ت��ه �إن ال��ن��زاع��ات على
الأرا�ضي يف اليمن هي نزاعات تت�صف بالتعقيد والعنف ،وهي بحاجة
�إىل �أن تعالج لأنها تعوق النمو يف البالد؛ فغالبية هذه الق�ضايا يتم
رفعها �إىل املحاكم اليمنية �أو يتم التفاو�ض ب�ش�أنها يف �إطار القوانني
العرفية اليمنية وت�س ّمى بـ»التحكيم القانوين» .فكالهما له نقاط
�ضعفه وهناك قدرة حمدودة على �إجراء تعديالت لتح�سني �أداء هذه
القوانني يف املدى املنظور.ت�سوية املنازعات �أو التحكيم هي تدابري
�أثبتت جدواها يف توفري الوقت وخف�ض التكاليف ولديها القدرة
على ت�ضمني كل من القانون العريف والقانون الو�ضعي احلديث
موقفاً من النزاعات املتعلقة ب��الأرا���ض��ي .كما �أن �إ���ص��دار القوانني
و�إن�����ش��اء م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة وم�صممة حل��ل ال��ن��زاع��ات املتعلقة
بالأرا�ضي ميكن �أن تعزز البيئة القانونية .وهناك حاجة �إىل �إجراء
تقييم دقيق من جت��ارب ال��دول الأخ���رى وم��ن مناق�شات ت�سرت�شد
ب����آراء ع��دد م��ت��وازن م��ن �شخ�صيات يعملون يف امل��ج��االت ال�سيا�سية
واحلكومية والقانونية ،ف�ض ً
ال عن اال�سرت�شاد ب���آراء علماء الدين
وممثلي املنظمات غري احلكومية واجلهات الدولية الواهبة .وهذا
يف �سبيل اال�ستفادة من الأداء اجليد يف هذا املجال.
 الف�صل احل��ادي ع�شر :دور ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة يفاالقت�صاد اليمني:
كتب الباحث قي�س الإري���اين يف درا�سته �إن امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة يف اليمن متثل غالبية الأعمال التجارية .وا�ستطاعت
ه���ذه ال�����ش��رك��ات �أن ت��ن��م��و ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ب��ي��ئ��ة غ�ي�ر امل�لائ��م��ة
واالقت�صاد الذي يعاين من الركود وارتفاع ن�سبة الت�ضخم ونق�ص
يف عدد العمال ذوي املهارات ومدخول غري م�ستقر من اال�ستثمار
وب��ن��ي��ة �أ���س��ا���س��ي��ة ف��ق�يرة؛ ف��امل���ؤ���س�����س��ات ال�����ص��غ�يرة وامل��ت��و���س��ط��ة �أ�صبح
ثاين �أه��م قطاع لت�أمني العمل والتوظيف وهي �أك�بر جهة ت�ساهم
يف خلق فر�ص عمل ج��دي��دة وه��ي م�ساهم رئي�سي يف �إع���ادة توزيع
الدخل وال�سالم االجتماعي .ومع تزايد االهتمام بتوظيف ال�شباب،
ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة �أن تلعب دوراً مهماً يف خلق
فر�ص عمل جديدة لل�شباب .على م َّر ال�سنني ،مل تكن اليمن قادرة
على جذب ا�ستثمارات �أجنبية وا�سعة خارج نطاق اال�ستثمار يف قطاع
النفط والغاز لأ�سباب ت�شمل الو�ضع ال�سيا�سي غري امل�ستقر .وهذا
الأم���ر م��ن غ�ير امل��رج��ح �أن يتغري يف امل�ستقبل املنظور ،ول��ن تنجح
امل�شاريع التنموية القائمة على �أ�سا�س ا�ستثمارات وا�سعة؛ فيجب
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على حكومة اليمن �أن تويل عناية �أكرث لقطاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرى
واملتو�سطة .فبالإ�ضافة �إىل ت�أمينها ا�ستحقاقات ق�صرية ومتو�سطة
الأجل ،قد ت�ؤ�س�س هذه ال�شركات ال�صغرى واملتو�سطة مل�شاريع �أكرب
يف امل�ستقبل .ويجب على حكومة اليمن �أن ترتجم �إ�سرتاتيجياتها
و�سيا�ساتها �إىل برامج ملمو�سة .فمن حيث ال�سيا�سة ،يجب على
احلكومة �أن تدعم هذه امل�ؤ�س�سات ك���أدوات رئي�سية يف عملية النمو
االق��ت�����ص��ادي وت��زوي��ده��ا ب��احل��واف��ز وال��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����س�ين خ��دم��ات
البنية الأ�سا�سية .ويجب على احلكومة �أن تع ّد ت�شريعات خا�صة
لتحديد امل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة ودوره��ا يف االقت�صاد و�أن
ت�ؤ�س�س هيئة خا�صة لها تعنى بالأبحاث عن هذا القطاع وحاجاته.
وه��ذا �أي�ضاً ي�شمل خلق رواب��ط م��ع ال�سوق وت���أم�ين ال��دع��م لبع�ض
ال�صناعات التي عندها �إمكانية النجاح .كما يجب العمل على ابتداع
ال��ت��داب�ير ال�لازم��ة مل�ساعدة امل���ؤ���س�����س��ات ال�صغرى واملتو�سطة على
م�ستوى ال�شركة من خالل ت�أمني امل�ساعدة الفنية وبناء القدرات
من �أجل حت�سني �سبل الإدارة ،وكذلك لتلبية حاجات ال�سوق ب�شكل
�أف�ضل ،وحثها على تنويع عرو�ضات املنتج� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام
التكنولوجيا ب�شكل �أف�ضل.
 الف�صل الثاين ع�شر :حتديات النظام ال�صحي يف اليمن:تناول الباحث عادل عولقي يف هذا الف�صل بحث وحتليل الو�ضع
احلايل للخدمات ال�صحية يف اليمن؛ �إذ �إن لل�صحة ت�أثرياً مبا�شراً
على الإنتاج القومي واالزدهار .وقد اعتمد هذا البحث ب�شكل وا�سع
على املعلومات املن�شورة ومقابالت مع �أحد ع�شر مواطناً مينياً وعلى
املالحظة ال�شخ�صية وجتربة النظام ال�صحي يف اليمن .ويخل�ص
الف�صل �إىل �أن احلكومة يجب �أن تقوم بتغيري �سيا�ساتها ومقاربتها
جتاه هذا امللف ويقدم اقرتاحات تتعلق ب�إ�صالح اخلدمات ال�صحية
بحيث تكون فاعلة يف خدمة امل��واط��ن اليمني .وم��ن امل�شاكل التي
ت��واج��ه قطاع اخل��دم��ات ال�صحية يف اليمن �أن معظم اليمنيني ال
ي�ستطيعون حتمل �أعباء العناية ال�صحية اخلا�صة؛ �إذ �إن  %30من
املبالغ املخ�ص�صة لهذا القطاع ي�ستفيد منها عدد قليل من املر�ضى
حيث يذهبون لتلقي العالج يف اخل��ارج ،وه��م ع��ادة ما يكونون من
العائالت املي�سورة مادياً .وانخفا�ض متويل قطاع اال�ست�شفاء العام
ق��د ي���ؤدي �إىل انت�شار الأم��را���ض ال�صحية املزمنة و�إىل م��زي��دٍ من
التدهور االقت�صادي .كما �أن الرواتب ال�ضعيفة للعاملني يف هذا
امل��ج��ال م��ن �أط��ب��اء ومم��ر���ض�ين ت��دف��ع��ه��م �إىل ال��ب��ح��ث ع��ن مداخيل
�أف�ضل يف القطاع اخلا�ص .ومبدئياً ،ب�إمكان القطاع العام للرعاية
ال�صحية يف اليمن -بل ويجب عليه� -أن يغطي جميع ال�سكان ب�شكل
مت�سا ٍو فهو يعاين من توزيع جائر للخدمات؛ �إذ �إن  %20من املناطق
الريفية يف اليمن ت�ستفيد م��ن اخل��دم��ات الطبية يف مقابل %80
ممن ي�ستفيدون من هذه اخلدمات يف املناطق احل�ضرية.فمعظم
املراكز وامل�ست�شفيات ال�صحية التابعة �سواء للقطاع العام �أو للقطاع
اخلا�ص ت�صب اهتمامها يف خدمة امل��دن الكربى تاركة ح��وايل 16
مليون ن�سمة (�أي ما يعادل  %70من جمموع ال�سكان) مع �صعوبة
يف الو�صول �إىل خدمة الرعاية ال�صحية احلديثة فاملناطق الريفية
ت��ع��اين م��ن ت��وزي��ع غ�ير متكافئ ل��ل��خ��دم��ات ال�صحية م��ن ال��درج��ة
الثانية والثالثة� .إن م�ست�شفيات القطاع احلكومي يف �أنحاء البالد
تعاين من نق�ص يف العاملني يف املجال الطبي والقيادة ال�سريرية.
و�إ���ض��اف��ة �إىل حم���دودي���ة ال��ت��غ��ط��ي��ة ال�����ص��ح��ي��ة و�إل���ق���اء ال��ن��ف��اي��ات يف
ال�شوارع وعلى ال�شواطئ ،مما ي�ؤدي �إىل انت�شار الأمرا�ض والأوبئة،
هناك نق�ص يف عدد الكادر الطبي حيث بلغ عدد الأطباء عام 2011
بني � 6،469إىل  7،629طبيباً .والعديد من الأطباء امل�ؤهلني والكوادر
الفنية الطبية ينتظرون وقتاً طوي ً
ال لكي يتم تعيينهم من قبل
احلكومة ويف ظل هذا االنتظار ف���إن بع�ض الن�ساء الأطباء يذهنب
للخدمة يف ال�صيدليات مم��ا ق��د يعر�ضهن �إىل ف��ق��دان مهاراتهن
الطبية .ويف �أواخ��ر الت�سعينيات من القرن الع�شرين ،جرت م�سا ٍع
عدة من �أجل احلد من الفقر من بينها على �سبيل املثال تعاون قام
بني البنك الدويل ومنظمة ال�صحة العاملية ووزارة الرتبية اليمنية
للق�ضاء على البلهار�سيا وبد�أت احلملة من مدار�س الأطفال .ولكن
النزاع ال�سيا�سي وغياب برنامج عناية �صحية متكامل على م�ستوى
املدار�س ح ّد من ت�أثري الأه��داف الإمنائية للألفية الثالثة .و�أدى
النزاع احلايل القائم يف اليمن �إىل تدخل عدد من املنظمات املحلية
وغري املحلية التي تعنى بال�صحة� ،إ�ضافة �إىل امل�ساعدات الإن�سانية

واالعتماد املتبادل على تلك املنظمات غري احلكومية ،وهذه �إ�شارة
�إىل ق�صور �أداء احلكومة فيما يتعلق باجلوانب احليوية لل�صحة يف
اليمن� .أما القطاع اخلا�ص ،فيمنح رواتب للكادر الطبي �أعلى خم�س
م��رات م��ن روات���ب ال��دول��ة ال��ت��ي ظلت ثابتة .وه��ذا الأم���ر �أ ّث���ر على
ه�ؤالء الذين ال ي�ستطيعون حتمل م�صاريف امل�ست�شفيات اخلا�صة.
وقد مت انتقاد القطاع اخلا�ص على �أنه غري منظم وعادة ما ميتنع
عن تزويد وزارة ال�صحة مبا ميتلكه من �إح�صاءات .بينما يواجه
اليمن حت��دي��ات ك�برى يف ق��ط��اع ال�صحة م��ن ال��ن��واح��ي ال�سيا�سية
واجليو-اجتماعية واالقت�صادية ،على احلكومة �أن تعيد النظر يف
�سيا�ستها القائمة على املركزية من خ�لال اتباع وتنفيذ �سيا�سات
�شفافة ووا�ضحة ت�ضع املواطنني يف �صلب اهتماماتها اخلدماتية،
كما يجب تعزيز هذه الآليات لتحقيق التغيري املن�شود .لذلك؛ ف�إن
احلكومة �أي�ضاً مطالبة ب�أن ُتن�شئ م�ؤ�س�سة �أكادميية تعنى بتخريج
باحثني مهرة وتعمل على ت�شجيع ودع��م الأب��ح��اث العالية اجل��ودة
م��ن �أج��ل حت�سني �صحة الإن�����س��ان وت��ع��ري��ف ال��ع��ام��ة ب��ه��ذه الأب��ح��اث
وتوعيتهم وحت�سني الو�ضع االقت�صادي.
 الف�صل الثالث ع�شر :و�ضع الن�ساء الإجنابي:كتبت الباحثة كري�ستينا هلمي�ش ،تقول يف در�ساتها �إن امل�ساعي
املحلية والدولية الهادفة �إىل الو�صول لنتائج �أف�ضل فيما يتعلق
بال�صحة الإجنابية ل��دى امل��ر�أة اليمنية ع��اد ًة ما تركز على وجوب
تو�سيع اخلدمات الطبية املتاحة يف هذا املجال.
ويهدف هذا الف�صل �إىل تبيان �أن هناك حاجة �إىل �إعادة النظر
يف هذه النظرة ال�ض ّيقة؛ �إذ �أن و�ضع املر�أة اخلا�ص والقانوين داخل
العائلة ال ميكن ف�صله عن مناق�شة م�س�ألة �صحة امل��ر�أة الإجنابية
لأن حقوق املر�أة وحقها يف اختيار م�صريها وم�ستقبلها وفقاً ملا مت
و�ضعه يف امل�ؤمتر العاملي لل�سكان والتنمية يف الأمم املتحدة يف �إطار
احلقوق الأ�سا�سية للمر�أة .لذلك ف���إن مقاربة ال�صحة الإجنابية
بكاف لأن
لدى املر�أة فقط من ناحية توافر اخلدمات الطبية لي�س ٍ
التغيري املن�شود وال��ذي يحقق نتائج م�ستدامة والفتة ال يكون �إال
ع�بر النظر يف ت���أث�ير ال��ع��وام��ل االجتماعية والثقافية على �صحة
امل����ر�أة الإجن��اب��ي��ة .وال�سيا�سة ال��ف��اع��ل��ة يف ه��ذه امل�����س���أل��ة حت��ت��اج �إىل
التعمق يف فهم التعقيدات وال�ضغوطات واملوانع التي ت�ؤثر يف �صحة
املر�أة الإجنابية.
والأه��م من ذل��ك ،ينبغي �إب��داء التزام وا�ضح لالعرتاف بحقوق
املر�أة يف االختيار مع احرتام وحماية هذه احلقوق.
 الف�صل الرابع ع�شر :ديناميات الهجرة املعا�صرة يف اليمن:ت��ق��ول ال��ب��اح��ث��ة ه��ي��ل�ين ث��ي��ول��ي��ت يف درا���س��ت��ه��ا �إن ال��ي��م��ن �أ�س�ست
ج��زءاً من منوها االقت�صادي على الإب��ق��اء على عالقات هجرة مع
جريانها .فاملجتمع واالقت�صاد اليمني يت�صالن ب�شكل وثيق ب�شبكة
تنقل �إقليمية ودول��ي��ة مت�صلة ب��الأف��راد والأف��ك��ار والب�ضائع وقد
مثلت الهجرة عام ً
ال م�ؤ ّثراً يف االقت�صاد واال�ستقرار املادي للدولة.
 ...تنقل ال�سكان ،والهجرة اليمنية باجتاه اخلليج ،والهجرة من
�شبة القارة الهندية و�أفريقيا هي كلها جزء من منوذج طويل الأمد
حلركات �إقليمية ودولية.كما ر�أينا لقد عانت اليمن من �ضغوطات
متزايدة من م�صادر متعددة على م ّر الت�سعينيات والألفية الثالثة
ح��ي��ث �أ���س��ه��م��ت يف ت��ق��ل��ي�����ص ت��دف��ق ال��ن��ازح�ين م���ن ال��ي��م��ن و�إل��ي��ه��ا.
وكانت النتيجة �أن �أ ّث��ر هذا الأم��ر على االقت�صاد اليمني والتوازن
ال�سيا�سي .ويف هذا ال�صدد ،ف�إن فقدان ودائع احل��واالت املالية �إثر
ال��ع��ودة امل��ف��اج��ئ��ة للمغرتبني م��ن اخل��ل��ي��ج ع��ام  1990يعك�س حجم
اعتماد االقت�صاد اليمني على الهجرة.
وهناك م�س�ألتان بارزتان يف هذا املجال:
�أو ًال :ال���وزن االق��ت�����ص��ادي وال�سيا�سي لل�شتات اليمني وامل��ك��ان��ة
املركزية التي يحتلها هذا ال�شتات كم�صدر متنازع عليه من قبل كل
من احلكومة واملعار�ضة.
ث��ان��ي��اً :تنفيذ ال��ل��ج��وء وال�����س��ي��ا���س��ات امل��ت��ك��ام��ل��ة وا���س��ت��خ��دام ه��ذه
ال�سيا�سات كورقة م�ساومة يف ال�ساحة الدولية .وعلى الرغم من
�أهمية هذه امل�س�ألة ،ف�إنها غابت عن الأجندة ال�سيا�سية حيث غالباً
ما ت�شغل هذه الأجندة م�سائل تتعلق بالنزاعات الداخلية وم�سائل
التنمية.
� ...إ َّن تدهور الو�ضع ال�سيا�سي يف اليمن منذ عام � 2004أدى �إىل
خلق جو من ع��دم اال�ستقرار ،وبالتايل �إىل تزايد �شبكات الهجرة

مقــــال

وف��ت��ح ط��رق امل��ن��ف��ى �إىل اخل����ارج .وكنتيجة ل��ه��ذا الأم����ر ،ف����إن �إدارة
��وج��ه ه��ي �سيا�سة ط��غ��ت على
ت��دف��ق امل��ه��اج��ري��ن بطريقة الأم����ن امل ّ
اللجوء اليمني وعلى �سيا�سات الهجرة خالل العقدين املا�ضيني.
وقد ف�شلت هذه اال�سرتاتيجية ب�شكل كبري حتت ت�أثري نفوذ الدول
امل��ج��اورة وغ�يره��ا م��ن ال�����ض��غ��وط��ات .وينبغي التمييز ب�ين �شبكات
الهجرة الإج��رام��ي��ة وال�شبكات ال�سيا�سية ف���الأوىل تتم ّيز بالقيام
ب�أعمال تهريب و�إرهاب و�إثارة النزاعات ،والأخرى تطالب باللجوء.
وق��د اتخذت ق��وى غربية على عاتقها ت�أمني نقاط عبور حدودية
بحرية وبرية تزامنت مع نفوذ ع�سكري يف املنطقة مولية قلي ً
ال
من االهتمام باملخاوف املحلية يف الوقت ال��ذي ارتفعت فيه �أثمان
و�أخطار االغرتاب �سواء من النازحني �أومن الباحثني عن اللجوء.
مع تفكك الدولة اليمنية ،ومتدد العنف يف منطقتي البحر الأحمر
وخليج عدن وتزايد الأعباء االقت�صادية واال�ستغاثة البيئية ،يبدو
�أن ال��ه��ج��رة اجل��م��اه�يري��ة بفعل النكبات ال��ط��ارئ��ة يف طريقها �إىل
اال�شتداد يف كل من اليمن والقرن الإفريقي.
 الف�صل اخلام�س ع�شر :العمالة والهجرة بني اليمن والقرنالإفريقي:
تتحدث الباحثة مارينا دو ريغت يف هذا الف�صل عن تاريخ النزوح
بني �إثيوبيا واليمن وما واجهه من التواءات وانعطافات؛ فالتغيرّ ات
ال�سيا�سية واالقت�صادية الآت��ي��ة م��ن جانب البحر الأح��م��ر وخليج
عدن ح ّولت اجلانب الآخ��ر �إىل حالة من اال�ستقبال �أو الإر�سال يف
دينامية تكت�سب �أب��ع��اد جن�سانية .ففي �أواخ��ر القرن التا�سع ع�شر
و�أوائ���ل القرن الع�شرين هاجر رج��ال اليمن �إىل القرن الأفريقي
منجذبني �إىل ال��ف��ر���ص االق��ت�����ص��ادي��ة امل��وج��ودة ه��ن��اك ،وع���ادوا �إىل
بالدهم يف ال�ستينيات وال�سبعينيات بفعل الأج��واء ال�سيا�سية غري
املنا�سبة يف ال��ب��ل��دان امل�ضيفة .ث��م بعد ذل��ك يف حقبة الت�سعينيات
و�أع�����وام الأل��ف��ي��ة ال��ث��ال��ث��ة �أ���ص��ب��ح��ت ال��ي��م��ن ت�ست�ضيف الآالف من
الالجئني العمال القادمني م��ن ال�صومال و�إثيوبيا ،حيث هاجر
الن�ساء والرجال �إىل اليمن طلباً للعمل يف املنازل .وهذا النوع من
العمل قد جذب حتديداً الن�ساء من اجلن�سية الإثيوبية .وقد �أ ّثرت
التحوالت ال�سيا�سية يف اليمن منذ عام  2011على تدفق الهجرة من
�سجل انخفا�ض
القرن الإفريقي �إىل اليمن من نوا ٍح خمتلفة .بينما ّ
يف هجرة الإناث للعمل يف اليمن بفعل الأو�ضاع ال�سيا�سية والأزمة
االقت�صادية�ُ ،س ّجل يف املقلب الآخر ارتفاع يف نزوح الذكور �إىل اليمن
كنتيجة ل�ضعف ال�سيطرة على النقاط احلدودية.
 الف�صل ال�ساد�س ع�شر� :صعود اجلالية اليمنية يف ال�صني:ك��ت��ب ال��ب��اح��ث ال�����ص��ي��ن��ي ه���و واي ي��ي��ب يف ه���ذا ال��ف�����ص��ل درا���س��ة
ا�ستك�شافية للجالية اليمنية التي تعمل يف التجارة م��ع ال�صني؛
�إذ �إنها تعترب من �أكرث املجتمعات العربية رياد ًة يف ال�صني .يرتكز
املجتمع اليمني يف ال�����ص�ين يف م��دي��ن��ة غوانغت�شو ج��ن��وب��ي ال�صني
وهي مدينة تعرف ب�أنها �أهم �سوق لل�سلع الأ�سا�سية ومدينة “ييو»
يف م��ق��اط��ع��ة ج��ي��ج��ي��ان��غ .ف��ك�لا امل��دي��ن��ت�ين �أ���ص��ب��ح��ت��ا م���رك���زاً وب��واب��ة
للمجتمعات العربية والأفريقية للقيام ب�أعمال جت��اري��ة .وي�شرح
هذا الف�صل كيف �أن ال�صداقة طويلة الأمد بني اليمن وال�صني،مبا
يف ذل��ك امل�ساهمة امل�ستمرة يف جم��ايل البنية الأ���س��ا���س��ي��ة وب��رام��ج
امل�����س��اع��دات يف امل��ج��ال االج��ت��م��اع��ي ،ق��د �أ�سهما يف ت�سهيل التواجد
ال�صيني القوي يف اليمن منذ اخلم�سينيات .هذه ال�صداقة خلقت
�أي�ضاً قاعدة جلذب نخبة من ال�شباب اليمني �إىل ال�صني منذ �أن
انتهجت �سيا�سة الباب املفتوح يف الثمانينات .ويتحدث هذا الف�صل
عن تنامي املجتمع اليمني يف ال�صني ودوره املهم يف تعريف التجار
العرب على ال�صناعات ال�صينية يف العمل التجاري اجلديد ،طريق
احلرير .كما ناق�ش الف�صل �أي�ضاً ت�صورات اليمن لنموذج التنمية يف
ال�صني� ،إ�ضافة �إىل التحديات امل�ستقبلية التي من املرجح �أن تواجه
ال�شتات اليمني يف ال�صني.
...........................
العنوان :ملاذا يهم اليمن؟
جمموعة م�ؤلفني
حترير :هيلني الكرن
النا�شر - )SOAS( :لندن 2014 -

19

مقــــال

�شعبان  1436هـ  -مايو  2015م

مــــــا بني الثابت واملتحــــــول ..مراجعــــــــة فـــــــي «�إي�ضـــ
عبد اهلل الحجري
توطئة�« :إي�ضاح نظم ال�سلوك...مخطوط عماني ،اعتنى به الأ�ستاذ الدكتور وليد محمود خال�ص رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها في كلية
الآداب والعلوم االجتماعية بجامعة ال�س ��لطان قابو�س �س ��ابقا ،وهو ثمرة درا�سة وتحقيق ا�س ��تمرت قرابة ع�شر �سنوات؛ ليظهر للقارئ العربي
بطبعة فاخرة في �سبعمائة وع�شرين �صفحة� ،أ�صدرتها و�أ�شرفت على �إخراجها هيئة �أبو ظبي للثقافة والتراث في عام 2011م.
تكم ��ن �أهم ّي ��ة هذا الكتاب التراثي فيما يحمله من ت�ص ��ور نظري ح ��ول التجربة العمانية ذات النزعة الت�ص ��وفيّة التي ما زالت �إ�ش ��كاليّة
�إ�ص ��طالحها تطغ ��ى على خطاب اتجاهين متباينين في �س ��احة النقد الثقافي العمان ��ي :اتجاه ينظر �إلى هذه التجربة ب�أنّها تجربة �س ��لوكيّة،
واتجاه يراها تجربة ت�صوفيّة.
ريا� ،إال �أننا جند يف �شرح
وبالرغم من �أنّ هذا ال�سياق ال يهمنا كث ً
ال�شيخ نا�صر بن جاعد اخلرو�صي لتائيتي ابن الفار�ض ال�صغرى
والكربى امل�سمى�( :إي�ضاح نظم ال�سلوك )...ت�صو ًرا وا�ضح املعامل؛
فمع ح�ضور م�صطلح (ال�سلوك) القوي يف عنوانه؛ �إال �أن��ه ي�ؤكد
يف املقابل �أنّ املق�صود به �سلوك الت�صوف ،ولي�س �سلوك ال�شريعة
الظاهري املتمثل يف التزهد والتعبد ب�أحكام ال�شرع الظاهر ،كما
يحاول بع�ض الدار�سني ح�صر التجربة العمانية يف نطاقه ،ف�إن
ر�أي��ن��ا القول ب���أن ه��ذه التجربة جتربة �سلوكية؛ فنقول� :إن كان
يق�صد به ال�سلوك ال�صويف؛ فال م�شاحة يف امل�صطلح؛ فال�سلوك
م��رح��ل��ة م��ن م��راح��ل ال��و���ص��ول �إىل درج����ات ال��ق��رب ال��ت��ي ينالها
ال�صويف ،ومل يكن (ال�سالك) يوما (وا�صال) �إىل هذه املرحلة �إال
بعد انتفاء �سلوك �سريه ،وو�صوله �إىل مقامات ال�صفاء الروحي.
وهذا ما �أ�شار �إليه ال�شيخ نا�صر يف بيانه لأ�سباب ت�سميته لكتابه،
�إذ يقول:
«و�سم ّيته :كتاب �إي�ضاح نظم ال�سلوك �إىل ح�ضرات ملك امللوك،
وامل���راد بجمع احل�����ض��رات اح�ت�را ًزا ع��ن ال��وق��وف ع��ن ال�سري دائ ًما
بال�سلوك من ح�ضرة �إىل ح�ضرة �أعلى و�أقرب؛ لأن ذلك من �شرط
�سلوك �صدق املحبة ،و�صحة الت�صوف”(.)1
كانت تلك عتبة �أوىل حاولنا خاللها تقدمي ما يحمله عنوان
هذا الكتاب من دالالت خا�صة ال بد من معرفتها قبل الولوج فيما
ن�صبو �إىل حتقيقه من هذه املراجعة.
�إنّ الهدف الأ�سا�سي من هذه املراجعة هو اكتناه قناة �أ�سا�س ّية
من قنوات ات�صال التجربة الإبا�ض ّية العمان ّية بالتجربة الإبداع ّية
ال�صوف ّية ب�شقيها الفل�سفي والأدبي؛ �إذ مثل هذا الكتاب يف ت�صوري
قناة من قنوات تلقي اخلطاب ال�صويف وت�أويله و�إعادة �إنتاجه.
لقد اختلفت قنوات تلقي اخلطاب ال�صويف يف التجربة العمانية
وت��ع��ددت م�شاربها؛ م��ا ب�ين ق��ن��وات �أدب��ي��ة ،و�أخ���رى نرثية نقدية،
وثالثة فل�سف ّية ،ورابعة علم ّية تتجاذبها علوم الدين وعلم الأ�سرار
وال��ف��ل��ك وال���ط���ب ،وك��ل��ه��ا ك��ان��ت ح��ري�����ص��ة ع��ل��ى �إث���ب���ات خ�صو�صية
الت�ص ّوف الذي و�صل �إليها ،معتقدة ما يتنا�سب مع توجهاتها منه،
وم�ضيفة �إليه ما ين�سجم مع فكرها ،ومبدعة فيه من جمرباتها
وجت���ارب ت��راث��ه��ا العلمي ال��زاخ��ر؛ مو�ضحة ل��ل��ق��ارئ ال��ع��رب��ي �أنها
لي�ست جتربة ط��ارئ��ة يف ه��ذا ال��ف��ن؛ ب��ل ه��ي جتربة مت�صلة ب���إرث
فكري متنوع ومتجدد يف الوقت ذاته.
من املعلوم �أن العلوم الدينية تنق�سم �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سية،
ال ي��ك��اد ت�صنيف العلماء ي��خ��رج ع��ن دائ���رة �أف�لاك��ه��ا ،وه��ي علوم:
(ال�شريعة) ،و(الطريقة) ،و(احلقيقة) ،هذه العلوم يلخ�ص دوائر
اخت�صا�صها �أحد املت�صوفة يف قوله“ :ال�شريعة تكليف الظواهر،
واحلقيقة �شهود احل��ق يف جتليات املظاهر .فال�شريعة �أن تعبده
وال��ط��ري��ق��ة �أن تق�صده ،واحلقيقة �أن ت�شهده”( .)2والطريقة
واحلقيقة هي قبلة املت�صوفة وقطب رحاهم الذي يدورون حوله،
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لأن��ه��ا بب�ساطة تعنى ب�سبل املحبة وو���س��ائ��ل التجرد م��ن حظوظ
الدنيا و�أ�شباحها الزائلة ،منتقلة �إىل مقامات ذوقية من القرب،
وفتوحات من لدن اهلل؛ فتنال من التمكني والك�شف ما عز على
غريها .وقد �أكد ال�شيخ نا�صر �أن �شرحه هذا هو ت�صنيف يف علم
الطريقة واحلقيقة؛ وقد عزا ال�سبب يف الكتابة لهذا ال�شرح �إىل ما
حلق بهذه العلوم من غمو�ض وقلة بيان من قبل املت�صدين ل�شرح
نرث هذه الفنون ونظمها ال�شعري ،فكانت بذلك �أمنع مطلبا من
علوم ال�شريعة الظاهرة ،مبينا بعد ذلك مبا�شرة �أن “�أقوى و�أج ّل
و�أ�شرف
نظم عرفناه يف هذا العلم نظم ال�شيخ العارف �أبي حف�ص عمر
بن ال�شيخ �أبي احل�سن( ،)3(”)...وهو بذلك يقدم نوعا من �أنواع
الكتابة ال�صوفية التي يلم�س فيها عمق وا�ستفا�ضة يف التناول
وخ��ا���ص��ة م��ا تعلق منها ب��احل��ب الإل��ه��ي املتحقق يف احل��ب مبعناه
الظاهري عند �أهل ال�شريعة ،واحلب مبعناه احلقيقي كما يفهمه
ال�شيخ ويفهمه املت�صوفة.
م��ن ذل���ك تق�سيمه للمخل�صني يف ح��ب اهلل �إىل �أق�����س��ام ع��دة،
م��ف�����ص�لا ف��ي��ه��م احل���دي���ث مب���ا ال ي���دع جم���اال ل��ل�����ش��ك ب�����أن ن��ظ��ري��ة
(ال�سلوك ال��ع��م��اين) – كما يحلو لبع�ض الباحثني ت�سميتها –
يراها �أقطابها من العمانيني وعلى ر�أ�سهم ال�شيخ نا�صر ت�ؤمن
مبعطيات ال�سلوك العملي الذي يغذيه ال�سلوك ال�صويف العرفاين،
ولي�س �سلوكا ال ي�ؤمن �إال بظاهر ال�شريعة .وللربهنة على ما �سبق
يكفي �أن يطلع القارئ على �شرح ال�شيخ للبيت الأول من التائية
الكربى الذي يقول فيه ابن الفار�ض:
�سقتني حميا احلب راحة مقلتي وك�أ�سي حميا من عن احل�سن
جلت
�إذ ينطلق ال�شيخ يف �شرح ه��ذا البيت من خم�س مقدمات ،هي
امل��ن��ه��اج ال��ق��ومي ال���ذي ي��ج��ب �أن ي�سري عليه ال�����س��ال��ك .ويق�سم يف
امل��ق��دم��ة الثالثة �أق�����س��ام املخل�صني هلل �إىل �أرب��ع��ة �أق�����س��ام :الأول:
�إخال�ص �أهل الورع بال�شريعة ( ،)...وه�ؤالء لي�س لهم قوة حمبة
وال ق��وة ح�ضور بامل�شاهدة ،وه��م على ق�سمني :ق�سم �أنكر املحبة
من اهلل تعاىل للعبد ،وحمبة العبد لر ّبه ،وقال� :إن ت�أويل قوله:
{يحبهم ويحبونه} (الآي����ة :54ال��ن�����س��اء)؛ �أي يحبهم بالتوفيق
والثواب ،ويحبونه ب�أداء الطاعة ال غري ،ومل يفهموا معنى حمبة
اهلل لعبده وال حمبة العبد لربه ،ول��و كانت لهم ل�� ّذة يف املناجاة
ل�شاهدوا ما ّ
يدل على تال�شي حجتهم ،وي�شدد ال�شيخ على �سذاجة
هذه الفئة قائال( :ولع َّلهم ظنّوا �أ َّن حمبة اهلل للعبد ال ميكن �إال
�أن يكون على �شبه حم ّبة البعل لأهله� ،أو لولده فيكون �صحيحاً
ي�صح وال يجوز( .)...وحمبة اهلل تعاىل هي حم ّبته
ما ظنّه �أ ّنه ال ّ
للكمال احلقيقي .).والق�سم الآخ��ر م��ن �أه��ل ال�شريعة الظاهرة
(ق�سم مل ينكروا املحبة ولك َّنهم يف �شغل عنها) .والق�سم الثاين
م��ن املخل�صني ك��م��ا ي��راه��م ال�شيخ ه��م �أه���ل امل��ح��ب��ة( ،ال�سالكون

ط��رق امل�شاهدة ،ف�شهدوا ال�شهود �أو ًال ثم �شهدوا بها امل�شهود.).
والق�سم الثالث�( :شهدوا امل�شهود �أو ًال ،وعرفوا به ال�شهود �آخ��راً
وهم املرادون) ،والق�سم الرابع�( :شهدوا امل�شهود �أو ًال ،وما �أرادوا �أن
يرجعوا �إىل ال�شهود ،وقال يف ذلك ال�شيخ العارف القطب الرباين
�أبو نبهان)(.)4
�إن مقاربة بني هذا ال�شرح الذي قدمه ال�شيخ نا�صر وما قدم من
�شروح لتائيتي ابن الفار�ض مدعاة لأن نعد هذا ال�شرح املو�سوعي
�صن ًوا مل��ا ق��دم م��ن ���ش��روح؛ فهو م�شاكل ،و�أح��ي��ان��ا خمالف ل�شروح
التائيتني التي �أنتجتها مدار�س الت�صوف املتمثلة يف �شروح �أكابر
علمائها ،ك�شرح الفرغاين (ت699:هـ) ،و�شرح الكا�شاين(ت730:هـ)،
و�شرح النابل�سي (ت1143 :هـ) ،وغريها من �شروح ال �أكاد �أ�شك يف
اطالع ال�شيخ على �أكرثها ،وهذا ما �أكد عليه ال�شيخ نف�سه م�شريا
�إىل اطالعه على �شرح بع�ض من تالمذة تلميذ الناظم؛ وو�صفه
ً
غمو�ضا من معاين
ب�أنه �شرح “�سماويّ �أغم�ض معاين �شرحه �أ�ش ّد
النظم و�أبعد على الفهم ب�أ�ضعاف م�ضاعفة ف�صار ك�أ َّنه ال فائدة
فيه �إ ّال للعارف ملعاين النظم”( .)5و�أغلب الظن �أن �إ�شارته هذه
�إحالة �إىل �أول �شارح لق�صيدة (التائية الكربى) ،وهو الفرغاين
ال���ذي ت���ؤك��د امل�����ص��ادر �أن���ه تلمي ُذ تلميذِ اب��ن ال��ف��ار���ض ،ب��ل وذه��ب
بع�ضهم �إىل �أنه كان معا�صرا لل�شاعر ،على حد زعم عبد اخلالق
حممود يف حتقيقه ودرا�سته للتائية و�شروحها(.)6
ويف �سياق مقاربة �شرح ال�شيخ بال�شروح ال�سابقة ،جتدر الإ�شارة
�إىل �أن �شرح ال�شيخ كان ا�ستثنائيا يف تناوله ملو�ضوع التائيتني؛ فقد
اعترب الق�صيدتني كيانا مو�ضوعيا واح���دا؛ �إذ ي�شري يف مقدمة
�شرحه �إىل �أن نقطة البدء يف نظم ال�سلوك عند ابن الفار�ض مل
تبد�أ مبنازله العلية يف مطلع تائيته الكربى:
�سقتني حميا احلب راحة مقلتي .........................
بل كانت بداية �سريه من نزول الواردات الإلهية عليه يف املنازل
ال��دون��ي��ة (الأق����ل ارت��ق��اء م��ن ال��ع��ل��ي��ة) ،وه���ي م��ن ق��ول��ه يف مطلع
التائية ال�صغرى:
نعم بال�صبا قلبي �صبا لأحبتي فيا حبذا ذاك ال�شذى حني هبت
وي����ؤك���د ال��دك��ت��ور ول��ي��د خ��ال�����ص� :أن اب���ت���داء ال�����ش��رح بالتمهيد
بال�صغرى هو �أم��ر جديد مل جنده عند �شراح �شعر ابن الفار�ض
(.)7
وا�ستدراكا لت�صريح ال�شيخ �أن ال�شروح التي �سبقته كانت -على
ح��د ت��ع��ب�يره���( -س��م��اوي��ة) غ��ام�����ض��ة يف م��ادت��ه��ا؛ ف���إن��ن��ي �أق����ول� :إن
املقيا�س هنا يعتمد العلم بال�شيء؛ فمادة �شرح ال�شيخ نف�سها لي�ست
بريئة من الإيغال يف علم الكالم ،ناهيك عن ما جاء فيها من لغة
فل�سفية �صوفية ،و�إن بدا
ل��ن��ا �أن����ه ي����رى يف ���ش��رح��ه ت��ي�����س�يرا ل��ف��ه��م غ��وام�����ض ال��ق�����ص��ي��دة
ال�صوفية ،ون�سبية هذه الأحكام دائما تعتمد قاعدة( :احلكم على
ال�شيء فرع ت�صوره).
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مقــــال

ـــــــــــاح نظـــــــم ال�ســـلـوك �إىل حـ�رضات ملك املـــلــوك»
وان��ط�لاق��ا م���ن خ�����ص��و���ص��ي��ة اخل���ط���اب امل���وج���ه ،ف��ال�����ش��ي��خ ي���ؤك��د
ب���أن تي�سري ال�شرح لطالبه ي���أخ��ذ يف احل�سبان اخل�لاف العقدي
والفكري بني مدر�سة الت�صوف واملدر�سة الإبا�ضية ،وذلك يف قوله:
ُ
“والعارف ملعاين النظم غري حمتاج �إىل ال�شرح ف�سهّلته ب�ألفاظ
قريبة ،ومل �أرد �أن �أورد معانيه التي �أورده��ا للخالف الذي بيننا
وبينهم”()8؛ لذلك يلج�أ ال�شيخ �إىل ت�أويل متوافق مع معتقده،
فيقول« :فاخرتعت لها معاين ظاهرة ب ّينة موافقة لال�ستقامة؛
لأ َّن النظم يحتملها يف الت�أويل”( ،)9ويف هذا الكالم تبني للمنهج
التعليمي ال��ذي ي�سلكه ال�شيخ ،م�ضيفا قيمة جديدة �إىل �شرحه،
هذه القيمة تتبلور من خالل تتبع املنهجية التي �سلكها يف �شرحه
م��ن ج��ه��ة ،ون��وع��ي��ة ال��ت���أوي��ل الن�صي امل��م��ن��ه��ج ،وف��ق �أ���س�����س عقدية
خا�صة بال�شارح من جهة �أخرى ،وهذه اخل�صو�صية الفكرية التي
يتبناها ال�شارح جتعل املنتج الت�أويلي منتجا تتنازعه مرجعيتان:
املرجعية ال�صوفية (املن�ش�أ) ،واملرجعية الذاتية (الأيديولوجية)،
وه��ذا لوحده مو�ضوع غاية يف الأهمية لدار�س خطاب الت�صوف
العماين.
�إن املنهجية التعليمية ال��ت��ي يعالج بها ال�شيخ ن�صه ،مدعاة
للت�أمل فعال؛ ف�ألفاظ التنبيه لطالب فهم الأبيات ،مثل (:ففهم)
�أو (�إذا كنت ذا فهم ق���وي) ،بالإ�ضافة �إىل العنوانات املخ�ص�صة
للبيانات التي يجمل فيها ر�أي��ه ومعتقده  -بعد نهاية الف�صول-
ت��ق��دم ل��ل��ق��ارئ ت�����ص��ورا م��ف��اده� :إن ه���دف ال�����ش��رح يف امل��ق��ام الأول،
تعليمي موجه لطالب �سلوك ت�صويف �إبا�ضي خ��الٍ من ت�صورات
ال�صوفية العقدية املخالفة ،وه��ذا الأم��ر يفتح علينا بابا وا�سعا
يتعذر الإحاطة به ،وما يهمنا بيانه للقارئ يف هذا املقام �أن هذه
ممنهج وا ٍع يف تلك
ال�صورة من الت�صوف املمح�ص تظهر ب�شكلٍ
ٍ
التجارب ال�شعرية التي �أنتجتها العبقرية ال�شعرية املتتلمذة على
يد ال�شيخ نا�صر ،و�أخ�ص بالذكر جتربة كل من املحقق اخلليلي
وجتربة �أب��ي م�سلم البهالين ،فلم تحَ ِ ��د ه��ذه التجارب عن توجه
الت�صوف ال��ذي تبنته (امل��در���س��ة اجل��اع��دي��ة) املن�سوبة �إىل ال�شيخ
جاعد بن خمي�س اخلرو�صي...
وحتى ن�ستبني قيمة ه��ذا ال�شرح التعليمية��� -س��واء �أك��ان ذلك
على م�ستوى القراءات الت�أويلية �أم على م�ستوى الت�أليف ال�شعري
لأقطاب هذه املدر�سة � -أ�ضع �أم��ام القارئ �شرحا قدم فيه ال�شيخ
جملة م��ن التنبيهات ل��ط��ال��ب ع��ل��م ال��ط��ري��ق��ة ،ه��ذا ال��ن�����ص يجلي
الكيفية التي �أع��اد فيها ال�شيخ ق��راءة �أب��ي��ات اب��ن الفار�ض ب�صفة
عامة ،ومنبها يف الوقت ذاته بتنبيهات علمية دقيقة ملريدي علم
الطريقة .ومع �أن هذه التنبيهات قد تبدو طارئة وباترة يف بع�ض
الأحيان لل�شرح �إال �أنها تبني لنا حر�ص ال�شيخ على �أ�س�س معتقده
التنزيهي.
ُ
البيان املقدم بعد ا�ستكمال �شرح
من ذلك -على �سبيل املثال-
ال��ب��ي��ت رق���م  )269(:وق���د ع���زز ال�شيخ يف ه���ذا ال��ب��ي��ان ر�أي���ه ببيت
�شعري قاله وال��ده ،م�شريا بعد ذلك يف هذا املعنى �إىل بيت قاله
ابن الفار�ض لي�س من التائية؛ حماوال بذلك ت�أكيد مذهب الر�ؤية
ال�صوفية امل��ن��زه ال��ذي ي���ؤم��ن ب��ه ،فظهرت م��ن خ�لال ذل��ك ق��راءة
ت�أويلية م�ستندة �إىل املرجعية املذهبية التي ينتمي �إليها ال�شيخ؛
وه��ذا ما يفهم من قوله( :بيان يف معنى ر�ؤي��ة ال��ب��ارئ يف الدنيا
والآخرة).
وه��ذه هي ر�ؤي��ة اهلل تعاىل ال غري ف���إنّ اهلل ال ُت��رى ذات��ه ،ولكن
يُرى بال�صفات ،وهذه الر�ؤية يف الآخرة هي التي يرى �أهل املحبة
بها ربهم دائ�� ًم��ا ال ي��زول عنهم ،وامل���راد بها ق��وة احل�ضور م��ع اهلل
ت��ع��اىل ،وامل�شاهدة ل��ه بال�صفات ،ال ب��ال��ذات ،وق��د ق��ال ال�شيخ �أب��و
نبهان:
ّ
فاندك يف نورها �سهبا
جت ّلى ظهوراً بال�صفات لقلبه �إىل طورها،
وقال بع�ضهم بالر�ؤية ،ودانوا بر�ؤية الذات ،وهو الذي ال ي�ص ّح،
نبي وال
وال يح ّل القول ب��ه ،ف إ��� َّن ال��ذات ال ي��راه��ا ،وال يعرفها ،ال ّ
َملَك ،وذلك من املحال ،)...( ،والقول املحكم يف توحيد اهلل تعاىل
�أ ّن���ه يوجد كما و�صف ب��ه نف�سه بقوله( :ال ت��درك��ه الأب�����ص��ار،)...

وذلك يف الدنيا والآخرة.)...(،
ف�إن قلت :فما معنى قول ابن الفار�ض:
و�إذا �س�ألتك �أن �أراك حقيقة فا�سمح وال جتعل جوابي (لن ترى)
هل يحتمل له وجه حقّ ؟ ف�أقول� :إ ّنه يحتمل �أن يكون �أراد ر�ؤية
غري الذات ،و�إمنا �أراد ر�ؤية حتقيق وجوب الذات ،وحتقيق ال�صفات
هلل تعاىل التي هي �صفاته ،و� ّأما حتقيق �صفاته فكذلك هيهات �أن
يراها ،و�أما حتقيق وجوب ماله من ال�صفات فهو احلق الذي الب ّد
و�أن يتحققه ك ّل متع ّبد ،وباحلقيقة �إ َّن �إدراك العجز عن الإدراك
هو الإدراك ،ف�إذا عرف اهلل حق املعرفة فقد ر�آه حقيقة()...
وقوله :فا�سمح وال جتعل جوابي لن ت��رى� ،أي و�إذا �س�ألتك �أن
تك�شف مني حجب الغفلة عن معرفتك ،واحل�ضور يف ذك��رك فال
جتعل جوابي (لن ترى)� ،أي ال �أعينك على زوال الغفلة
منك� ،أي ال تكلني على نف�سي ،فر�ؤية الباري بحقيقة الر�ؤية هو
حتقيق معرفته باحلق ،ال ر�ؤية الذات فافهم”(.)10
�إذن يت�ضح �أن (�أف���ق ال��ت��وق��ع) يف �شرح ال�شيخ مل يكن متوقعا
بالن�سبة ل��ل��ق��ارئ الآخ����ر امل��خ��ال��ف ،بينما ه��و �أف���ق م��ت��وق��ع مل��واف��ق
معتقده؛ وه��ذا يقودنا �إىل حقيقة م��ف��اده��ا� :أن ه��ذا الن�ص جاء
خم�صو�صا لطالب بعينهم ،ويتم التعاطي فيه مع دالالت �أبيات
اب���ن ال��ف��ار���ض وف���ق خ�����ص��ائ�����ص م��رج��ع��ي��ات ال��ت��ف��ك�ير ل���دى ه����ؤالء
الطالب ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن اخلطاب جاء يف م�ستويات ت�سهيلية
– على ح�سب ك�لام ال�شيخ – �أي �أن الق�صد منه تلقني فائدة
تعليمية؛ فمن هم امل�ستهدفون؟!
هذا ال�س�ؤال ينبه �إىل �أن تقدمي هذا امل�ستوى من اخلطاب ،كان
دافعه قلق من �سوء فهم مرتتب من خطاب تائية اب��ن الفار�ض
ال�شعري املوغل يف �صوفيته؛ وعليه فال�شيخ مهتم بتقدمي ت�أويل
م��ت��ن��ا���س��ب م��ع م��ع��ت��ق��ده ،ل��ي��م��ث��ل ب��دي�ًلااً ل�����ش��رح ال��ف��رغ��اين امل��ع��ق��د،
واملح�شو بالأفكار املتحفظ عليها يف الو�سط الإبا�ضي ،فكان الهدف
منه حتويل اهتمام (املريدين) الإبا�ضيني �إىل �شرح مغربل من
حماذير العقائد الأخرى؛ �إذن هناك طائفة كبرية من (املريدين)
ت�ستحق هذا العمل ال�ضخم ،ويبدو �أن �شهرة الق�صيدة وانت�شارها
يف الأو����س���اط العمانية ول���دت م�����س���ؤول��ي��ة ع��ن��د ال��ع��ل��م��اء امل��ت���أث��ري��ن
بالفكر ال�صويف وقتئذ ،وهذا قد ال يكون �سب ًبا مه ًما لو�ضع �شرح
�صويف �إبا�ضي يتنا�سب مع ط�لاب ه��ذه املدر�سة العمانية ،بيد �أن
و���ض�� َع م��رج��ع �إب��ا���ض��ي ل��ط�لاب ه��ذه امل��ع��ارف م�ب�ر ٌر يف ح��ال��ة وج��ود
فئة كبرية م��ن املهتمني وال��دار���س�ين ل�ل��أدب ال�صويف وف��ك��ره ،ويف
ر�أيي – بالرغم من عدم وجود ما ي�ؤكد ذلك  -رمبا كانت م�سحة
الت�صوف يف الفكر الإبا�ضي منت�شرة قبل هذه الفرتة بزمن طويل،

�إال �أنها كانت متار�س حتت دثار من ال�سرية والكتمان ،وهذا ما ولد
احلاجة �إىل هذا النوع من الكتابة يف الو�سط التعليمي العماين
�آنذاك...
�إن ما يلفت االنتباه يف (بيان) ال�شيخ ال�سابق �أي�ضا ،ذلك البعد
التقريبي بني مذاهب الرجال و�آرائ��ه��م العقدية؛ فت�أويل ال�شيخ
لبيت ابن الفار�ض ال�صريح يف لغة الر�ؤية العينية – ظاهريا -له
عنده ر�أي موافق ل��ر�أي معتقده يف م�س�ألة تنزيه اهلل عن الر�ؤية
العينية والقلبية؛ فالإبا�ضية ي�ؤمنون بر�ؤية حتقق وجوب الذات؛
وه��ي حتقق معرفة اهلل وي���ؤم��ن��ون ب��ر�ؤي��ة �أث��ر �صفة الأل��وه��ي��ة يف
مظاهر خلقه �سبحانه؛ فاهلل خالق ،م�صور ،قدير ،عليم ،بارئ...،
وكل ما يظهر من مظاهر اخللق ما هو �إال جتليات لأفعال �صفاته،
ول��ل��ع��ارف�ين ب���اهلل مت��ك��ي��ن��ات تك�شف ل��ه��م م�����ش��اه��دة م��ظ��اه��ر �أف��ع��ال
�صفات اخلالق �سبحانه؛ وبذلك جند �أن ال�شيخ نا�صر يلتم�س البن
الفار�ض ت�أويال يحتمل �أن يكون هو
املراد؛ فابن الفار�ض يف ميزان ال�شيخ �سليم من معتقد القائلني
بالر�ؤية العينية على �أق��ل تقدير ،وم��ا ذل��ك �إال �سمو يف التما�س
العذر للرجال ،وح�سن ظن يف عقيدتهم قل نظريه!
وغاية القول� :إن هذا الكتاب املو�سوعي يحوي يف طياته توجها
نظريا مدرو�سا لرتاث الت�صوف الإ�سالمي؛ ا�ستطاع ال�شيخ نا�صر
من خالله تقدمي �آراء اجتهادية يف ع��دد من ق�ضاياه الفل�سفية
ال�����ش��ائ��ك��ة ،م��ث��ل :احلقيقة امل��ح��م��دي��ة ،واحل���ب الإل��ه��ي ،والإن�����س��ان
الكامل ،ووح��دة ال�شهود ،والتجلي ،وال��ر�ؤي��ة؛ �ساعيا يف ذل��ك �إىل
حتقيق درج��ة من التوافق مع منطلقات العقل اجلمعي ملذهبه؛
بهدف فتح �آفاق املعارف ال�صوفية �أمام مريديها من الإبا�ضية ،ويف
ذلك ت�أكيد على ثقافة املرونة واالنفتاح التي متتعت به ال�ساحة
الثقافية العمانية ب�صفة عامة وميادين التعليم الديني ب�صفة
خا�صة؛ نافيا بقوة ما يحاول �أن يل�صقه كثري من الدار�سني حول
انغالق الفكر العماين وعدم قبوله لثقافة الآخر(.)11
�إن مراجعة عابرة لهذا املنتج الكبري ال ميكن �أن توفيه حقه،
ولكن �أح�سب �أن��ه��ا �سلطت ال�ضوء على بع�ض متعلقاته؛ لت�سهم
ب�شكل مبا�شر ،وغري مبا�شر يف فتح نوافذ بحثية ،ميكن من خاللها
�أن تقد َم لل�ساحة الثقافية العمانية درا�سات جادة ،متكننا من فهم
�أبعاد ثقافة هذه التجربة العمانية ،وخا�صة ما يتعلق بتحليل لغة
خطابها ،وفهم دالالت �ألفاظ معجمها ،وما ذلك بعزيز على من
يتمتع بكفاءات الباحثني املخل�صني لرتاث �أوطانهم...
�إي�ضاح نظم ال�سلوك �إىل ح�ضرات ملك امللوك ،نا�صر بن جاعد
اخلرو�صي ،حتقيق :وليد حممود خال�ص .دار الكتب الوطنية� ،أبو
ظبي2011 ،م� ،ص.304
املراجع
معراج الت�شوف �إىل حقائق الت�صوف� ،أحمد بن عجينة ،حتقيق:
عبد املجيد خيايل .مركز الرتاث الثقايف املغربي ،الدار البي�ضاء،
�ص .71
�إي�ضاح نظم ال�سلوك� ،ص.58
�إي�ضاح نظم ال�سلوك� ،ص.152-151
امل�صدر نف�سه ،وال�صفحة نف�سها.
تائية ابن الفار�ض الكربى و�شروحها يف العربية ،حتقيق :عبد
اخلالق حممود� ،ص 40و�ص.94
ينظر :مقدمة حمقق �إي�ضاح نظم ال�سلوك��� ،ص ،34وحا�شية
الكتاب� ،ص.61
�إي�ضاح نظم ال�سلوك� ،ص.60
�إي�ضاح نظم ال�سلوك� ،ص.60
�إي�ضاح نظم ال�سلوك� ،ص.331-328
ينظر :جتربة الت�صوف يف ال�شعر العماين ،عبداهلل احلجري،
(درا����س���ة م��اج�����س��ت�ير غ�ير م��ن�����ش��ورة) ،ج��ام��ع��ة ال�����س��ل��ط��ان ق��اب��و���س،
2013م� ،ص.321
abdullah.alhajri2@moe.com
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الأمـــــــــة امل�ستغـــــــنى عنهــــــــــــــــا :تــــــــ
�أحمد الزعبي
يقول الباحث الأمريكي ويل ن�صر �إ َّن كتابه ال�صادر م�ؤخراً (،)2013
واملعنون «الأمة امل�ستغنى عنها :تراجع ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية»،
ي��روي ق�صة �سنتني من العمل يف �إدارة ب��اراك �أوب��ام��ا على حل ق�ضايا
ال�شرق الأو�سط الكبري ،وهو يهدف من وراء ن�شر الكتاب -الذي تردد
ك��ث�يراً يف ت���أل��ي��ف��ه� -إىل ت�سليط ال�����ض��وء على كيفية �صناعة ال�سيا�سة
اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ع��ه��د ال��رئ��ي�����س �أوب���ام���ا و���ش��رح نتائجها على
ال�شرق الأو�سط الكبري وعلى الأمريكيني �أي�ضاً .وي�ضيف ب�أن الكتاب
يروي ثالث ق�ص�ص :الق�صة الأوىل هي ق�صة �إدارة جعلت �صعباً جداً
على خرباء �سيا�ستها اخلارجية �سماعها؛ فالكتاب يروي كيف كان كل
من وزي��رة اخلارجية هيالري كلينتون واملمثل الأمريكي اخلا�ص يف
باك�ستان و�أفغان�ستان ريت�شارد ه��ول�بروك -وه��م��ا �شخ�صان موهوبان
ومتفانيان -يقاتالن من �أج��ل �إ�سماع �صوتيهما يف امل��ب��ادرات الكبرية
لل�سيا�سة اخلارجية.
ل��ك��ن ال�����س��ف�ير ال����راح����ل ه����ول��ب�روك -ال������ذي ك����ان ويل ن�����ص��ر ك��ب�ير
م�ست�شاريه ب�ين ع��ام��ي  2009و -2011مل ينجح ال��ب��ت��ة ،بينما جنحت
هيالري يف معركتها ،وح�صل ذلك عندما بدا وا�ضحاً �أخ�يراً �أ َّن البيت
الأبي�ض ق��د ا�ستحوذ على �صناعة ال�سيا�سة اخلارجية كلها ،واعتمد
ب�شكل كبري على الوكاالت الع�سكرية واال�ستخباراتية لتوجيه قراراته.
وهي قرارات مل تكن -ولن تكون� -أبداً بدي ً
ال عن الدبلوما�سية املت�أناة
وطويلة املدى التي تتمتع باحرتام احللفاء ودعمهم عندما حتتاج ذلك.
مبعنى �آخ��ر ،عندما ب��دت الأم��ور �أنها تتجه لالنهيار جل���أت الإدارة
�أخرياً �إىل هيالري كلينتون ،لأنهم عرفوا �أنها ال�شخ�ص الوحيد الذي
ميكنه �إنقاذ الو�ضع ،وقد فعلت ذلك مرات ومرات.
يقول ن�صر �إ َّن��ه يمُ كن املحاججة يف معظم الإدارات الأمريكية ب�أ َّن
هناك عدم توازن ال ميكن جتنبه بني املركب الع�سكري اال�ستخباراتي،
مبا يوفره من حترك �سريع وديناميكي ،وبقدرته على جذب الإعالم،
بينما م�ؤ�س�سة ال�سيا�سة اخلارجية تتمتع بنمط متثاقل وبطيء من
العمل .لكن �إدارة �أوباما �سوّقت لنف�سها ب�أنها خمتلفة و�أنها �ستعمل على
ت�صحيح �سيا�ساتها يف ال�شرق الأو�سط و�إ�صالح ال�ضرر ال��ذي �أحدثته
�إدارة ج���ورج ب��و���ش االب���ن ب��اع��ت��م��اده��ا ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��زي��ف��ة ورغبتها
باحللول الع�سكرية مل�شكالت نادراً ما فهمتها؛ فاملر�شح �أوباما قد �أعلن
خالل حملته االنتخابية الأوىل �أنه �سي�شرك العامل امل�سلم ولي�س فقط
تهديده مبهاجمته ،و�أن��ه �سيعمل على تغيري موقف الواليات املتحدة
يف املنطقة ،و�أنه �سيظهر القيادة يف اال�ستماع ولي�س فقط يف احلديث.
و�أو���ض��ح ن�صر �أن��ه �آم��ن ب���أن قيام القيادة الأمريكية ببناء عالقات
�سيا�سية واقت�صادية ،متجذرة يف م�ؤ�س�سات دولية و�إقليمية� ،سيجلب
اال�ستقرار �إىل منطقة فو�ضاوية ،و�أن ذل��ك ما كانت تفتقده املنطقة
و�أنه لهذا ال�سبب ان�ضم �إىل الإدارة الأمريكية.
ويعترب ن�صر �أن ع��دم ال��ت��وازن يف ال��ت���أث�ير ب�ين امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وم���ؤ���س�����س��ة ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة ك���ان ���س��ب��ب��اً ك��اف��ي��اً ل��ل��ق��ل��ق ،ل��ك��ن ع��ادة
الرئي�س �أوباما يف تركيز ق��رارات ال�سيا�سة اخلارجية يف �أي��دي ع�صبة
م��ن م�ست�شاري البيت الأب��ي�����ض غ�ير ذوي خ�برة ال��ذي��ن ك��ان جمالهم
ال�سيا�سة كانت م�شو�شة فع ً
ال .فكان الهم الأ�سا�س له�ؤالء امل�ست�شارين
كيف �سيكون وق��ع �أي عمل يف ال�شرق الأو���س��ط �أو �أفغان�ستان يف �أخبار
امل�ساء يف و�سائل الإعالم الأمريكية ،وكيف ميكن ا�ستثمارها يف املعركة
االنتخابية �ضد اجلمهوريني .وي�شري �إىل �أن امتداح ال�سيا�سة اخلارجية
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لإدارة �أوباما خالل مو�سم انتخابات عام  2012مل يكن ب�سبب �إجنازاتها
يف �أفغان�ستان �أو ال�����ش��رق الأو���س��ط ب��ق��در م��ا ك��ان ب�سبب �إع���ادة ت�شكيل
ال�سيا�سات الأمريكية يف ه��ذه املنطقة للتك ّيف مع امل��خ��اوف ال�سيا�سة
احلزبية بطريقة ما كان ميكن تخ ّيلها قبل عقود.
�أم���ا الق�صة الثانية ال��ت��ي ي��روي��ه��ا ن�صر يف ك��ت��اب��ه ،ف��ه��ي :كيف كان
يُطلب منهم يف وزارة اخلارجية الذهاب لت�سويق اقرتاحات غري ذكية
ب�شكل مذهل حللفاء وا�شنطن يف املنطقة .فالكثريون من الأمريكيني
يحفظون يف ر�ؤو�سهم �صورة لقادة ال�شرق الأو�سط ك�سفاحني ع�سكريني
و�سيا�سيني فا�سدين ،ومت�آمرين �ضيقي الأف��ق� ،أو عمالء �أمريكيني.
يقول ن�صر �إن��ه ال ري��ب بوجود بع�ض ال�شخ�صيات التي تنطبق عليها
هذه ال�صفات يف ال�شرق الأو�سط كما يف �أماكن �أخرى ،لكن قادة ال�شرق
الأو����س���ط ق��د ط����وروا خ�ل�ال ال�����س��ن��وات ال����ـ 11امل��ا���ض��ي��ة فهمهم للنتائج
املحتملة للأفعال الأمريكية على بالدهم.فهم يخ�شون قوتنا الع�سكرية
لأننا ن�ستعملها ب�شكل متهور وال ميلكون القدرة على مواجهتها ،لكنهم
مل يعودوا يرغبون يف اجللو�س يف امل�ؤخرة والنك�س بر�ؤو�سهم للموافقة
على خطط نقرتحها وحتتاج تعاونهم ،خطط يعلمون ب�أنها لن تنجح
وتهدد بالدهم ،خطط يعلمون ب�أننا �سنتخلى عنها عندما يحني وقت
احل�سم ،و�أننا �سنرتكهم يتعاملون مع الفو�ضى التي حتدثها.
يحاول ن�صر يف هذا الكتاب و�صف بع�ض هذه املفاو�ضات بالتف�صيل،
ب��داي��ة م��ع رئي�سه ري��ت�����ش��ارد ه��ول�بروك والح��ق��اً م��ع ه��ي�لاري كلينتون،
وكذلك ما �سمعه وعرفه من زعماء عامليني وحمرتفني يف ال�سيا�سة
اخلارجية .يقول �إن على اجلمهور الأمريكي �أن يفهم �أنه عندما ال تقنع
خططك الكربى ملنطقةال�شرق الأو�سط الكبري �أح��داً غ�يرك ،ال تقنع
�أ���ص��دق��اءك وال “�أعدقاءك” وال املتعاونني معك ،وبالت�أكيد ال تقنع
�أعداءك ،ف�إنه قد حان الوقت لطرح الأ�سئلة ال�صعبة.
�أم��ا الق�صة الثالثة ،والتي هي رمبا الأك�ثر �أهمية التي يريد ن�صر
�إخبارها ،هي ق�صة الثمن الذي �ستدفعه الواليات املتحدة ب�سبب ف�شلها
يف �إدراك �أن التناف�س اجل��ي��و – �سيا�سي املقبل م��ع ال�صني ل��ن يكون
فقط على م�سرح منطقة املحيط ال��ه��ادئ ،ب��ل �إن �أق�����س��ام��اً مهمة من
هذا التناف�س �سيجري يف ال�شرق الأو�سط ،و�أن علينا التح�ضريللتبارز
ونتائجه العاملية .ويعترب ن�صر �أن ال�شعب الأم��ري��ك��ي ال��ذي تعب من
احلرب يرحب بكالم عن الرحيل الأمريكي عن ال�شرق الأو�سط ،لي�س
فقط �إخراج اجلنود ولكن �إغالق املتجر كله .ويرى �أن �أوباما قد و�صم
خروجنا من ال�شرق الأو�سط ب�أنه انقالب يف ال�سيا�سة اخلاجية ،وهو
لن يحررنا فقط من عبء م�شكالت املنطقة ،ولكنه �سيمنحنا احلرية
التي نحتاجها ملوا�صلة مبادرات �أكرث �إحلاحاً تخ�ص الهموم اجلوهرية
للأمن القومي.
يرى ن�صر �أنه بعد اخلروج الأمريكي من املنطقة �ستملأ هذا الفراغ
قوى خارجية حلفظ النظام يف املنطقة و�إال �ستغرق يف الفو�ضى وعدم
اال�ستقرار ،م�شرياً �إىل �أن ال�صني �سرتغب يف لعب دور القوة العظمى
يف املنطقة وهي تتهي�أ لذلك .فبينما تتجه الواليات املتحدة �شرقاً ،ف�إن
ال�صني تتجه غرباً ،عرب تنمية عالقات اقت�صادية ودبلوما�سية قوية
م��ع ال��ع��امل العربي ،باك�ستان� ،إي���ران ،وتركيا .فالقادة ال�صينيون قد
�أطربوا باك�ستان بت�أكيدات ب�أن العالقات ال�صينية – الباك�ستانية هي
“�أعلى من اجلبال� ،أعمق من املحيطات� ،أقوى من الفوالذ ،و�أحلى من
الع�سل».
وي�����س���أل ن�����ص��ر ه��ل ���س��ت��ك��ون �أم��ري��ك��ا م��رت��اح��ة ب�ت�رك ال�����ص�ين جت��ذب
ال�����ش��رق الأو���س��ط �إىل دائ���رة ت���أث�يره��ا ،وال�����س��م��اح لها مبعاجلة م�س�ألة

تنظيم القاعدة �أو طموحات إ�ي��ران النووية� ،أو حماولة حل ال�صراع
العربي – الإ�سرائيلي؟ يقول الباحث ب�أن الإجابة هي بالت�أكيد :كال.
فال�شرق الأو�سط �سي�صبح جمدداً منطقة للتناف�س العظيم حيث تلعب
ال�صني اليوم دور االحتاد ال�سوفياتي .ويلوم الباحث �إدارة �أوباما ب�أنها
كانت لديها فر�صة يف ال�سنوات الأربع يف والية �أوباما الأوىل(– 2009
 )2012لبناء م�ؤ�س�سات �إقليمية اقت�صادية و�سيا�سية وع�سكرية مل�ساعدة
منطقة ال�شرق الأو�سط يف حل العديد من م�شكالتها وجعلها تعتمد
على نف�سها ،من دون تقدمي املزيد من اجلنود الأمريكيني والأم��وال
الأم��ري��ك��ي��ة .فقد ك��ان ب���إم��ك��ان الإدارة تقلي�ص تهديد “القاعدة” �أو
ت��ع��زي��ز ال��دف��ع ب��اجت��اه ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،و�إي���ج���اد ط��ري��ق��ة جل��ل��ب �إي���ران
�إىل احل��ظ�يرة ،وتخفيف ت���أث�ير ال�صني يف املنطقة ،وت��وف�ير احل��ي��وات
والأم��وال التي �أنفقت على اندفاعة �أخرى ال يزال م�شكوكاً بجدواها.
ويخل�ص ن�صر �إىل �أن��ه بعد تقوية ال�صني ملوقعها يف ال�شرق الأو�سط،
�سيجد الأمريكيون �أنف�سهم على �أعقابهم يحاولون اللحاق بالركب،
حيث ال ميلكون املال ال�ضروري لذلك �أو عليهم ا�ستدانته من ال�صني
نف�سها .لكن الوقت لي�س مت�أخراً ك��ث�يراً ،وال ي��زال بالإمكان التعامل
مع م�شكالت املنطقة قبل �أن ت�صبح �أزمات كبرية ،مو�ضحاً �أن هذا هو
�سبب ت�أليفه لهذا الكتاب .ففي حني و�صف الرئي�س الأمريكي ال�سابق
بيل كلينتون بالده ب�أنها “�أمريكا التي ال ميكن اال�ستغناء عنها” ،جاء
عنوان كتاب ويل ن�صر لي�صفها ب�أنها “ميكن اال�ستغناء عنها” .ثم ف�سر
هذا الر�أي يف العنوان الفرعي للكتاب الذي يحمل عبارة تقول برتاجع
ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة.ويعزو امل�ؤلف هذا الرتاجع �إىل ما
عاي�شه بنف�سه �أيام كان يعمل خبرياً يف وزارة اخلارجية �إىل ال�صراعات
وامل��ن��اف�����س��ات اخل��ف��ي��ة ،وم����ؤام���رات امل��وظ��ف�ين ال�����ص��غ�يرة ب�ين جمموعة
“الدائرة ال�ضيقة” املحيطة يف البيت الرئا�سي الأبي�ض بالرئي�س
باراك �أوباما وبني جمموعة اخلرباء واملوظفني املخ�ضرمني يف وزارة
اخلارجية الأمريكية ،وقد بلغ من �أمر هذه املناف�سات ال�صراعات احلد
الذي جعل ال�سيدة هيالري كلينتون� ،إذ كانت يف من�صب وزير اخلارجية
تعمد �إىل زي��ارات للمقر الرئا�سي و�إىل مقابالت واجتماعات مبا�شرة
مع رئي�س الدولة متخطية بذلك �سائر معاوين الرئي�س وم�ساعديه،
وك��ان��ت ت�سمي ه��ذا ال�سلوك ب���أن��ه �أ���ش��ب��ه بعبور “�سور ب��رل�ين» .وي��رى
امل�ؤلف يف ف�صول الكتاب �أن دور “�أمريكا” على امل�سرح ال�سيا�سي العاملي
يف حال من االنح�سار ول�صالح غرمي �أو مناف�س جديد هو “ال�صني”
التي ي�صف الكتاب حتركها الراهن وامل�ستقبلي ب�أنه يتجه غرباً �أي من
ال�صني �إىل ال�شرق الأو�سط فيما يرى �أن حركة “�أمريكا” تتجه -على
العك�س� -إىل جهة “ال�شرق”؛ حيث تلتم�س وا�شنطن لنف�سها دوراً
مهماً يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا واملحيط الهادئ.
بني الرئا�سة ووزارة اخلارجية
وي��ذه��ب ال��ك��ات��ب �إىل �أن ال��ب��ي��ت الأب��ي�����ض ظ�� َّل يف ال�����س��ن��وات القليلة
املا�ضية يتعامل م��ع ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة م��ن خ�لال م��وق��ف م��ب��ا ِل��غ يف
احليطة ومتباعد عن ا�ستالم زمام املبادرة ،و�أحياناً كان منطقاً �أقرب
�إىل ع��دم التعاطي �أ�سا�ساً مع �أخطر الق�ضايا التي ظلت تتفاعل على
�ساحة العالقات الدولية وهو ما �أف�ضى كما يت�صور م�ؤلف الكتاب �إىل
تراجع عام يف نفوذ �أمريكا خارج حدودها.
وي��ع��زو امل���ؤل��ف ه��ذه ال�سلبية التي �أ���ص��اب��ت �سيا�سات �أم��ري��ك��ا �إىل ما
عاي�شه وق���ام ب��ر���ص��ده �شخ�صياً م��ن ظ��اه��رة �سلبية ب��دوره��ا ك��ان��ت قد
ف��ر���ض��ت وج��وده��ا يف �أروق����ة ال��ع��ا���ص��م��ة “وا�شنطن” .وال��ظ��اه��رة ه��ي:
�صراعات القوة �أو ال�سلطة.
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مقــــال

ــــراجــــع ال�سيا�ســــــــة اخلارجيــــــة الأمريكيـــــــة
ه��ي �صراعات كانت ت��دور ،ومعظمها وراء الكوالي�س ب�ين الأع��وان
ال�سيا�سيني العاملني يف البيت الرئا�سي وبني الدبلوما�سيني املحرتفني
املوظفني يف اخلارجية الأمريكية .وزاد من ح��دة ه��ذه ال�صراعات ما
�سبق ال��رئ��ي�����س �شخ�صياً �إىل �إع�لان��ه ع��ن��دم��ا و���ص��ف ال��ن��زاع امل�سلح يف
“�أفغان�ستان” قائ ً
ال� :إنها حرب ال�ضرورة.
ونظرا لأن��ه ك��ان �صراع موظفني مهما كانت رتبهم الكبرية ،فقد
�شهد ال�����ص��راع �سلوكيات �صغرية يف بع�ض الأح��ي��ان ،منها م��ا عاي�شه
امل���ؤل��ف م��ث ً
�لا ح�ين ع��م��د م��وظ��ف��و اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة �إىل ا�ستبعاد
امل��ب��ع��وث ال��رئ��ا���س��ي ال�سفري ه���ول�ب�روك ،وم��ع��ه امل���ؤل��ف م�ست�شاره ويل
ن�صر من م�شاهدة وحتليل امل�ؤمترات التي كانت تتم بوا�سطة فيديو
بني الرئي�س �أوباما يف وا�شنطن والرئي�س الأفغاين حامد قر�ضاي يف
كابول ،وهو ما �أدى �إىل تقوي�ض مكانة مبعوث “�أوباما” ال�شخ�صي
بني �صفوف ال�سا�سة يف “�أفغان�ستان».
وكانت امل�س�ألة يف نظر ن�صر �أقرب �إىل �صراعات على ال�سلطة والنفوذ
داخ��ل �إدارة �أوباما وخا�صة خالل ال�سنوات الأرب��ع من واليته الأوىل.
وزاد من حدة هذه ال�صراعات �أن كان طرفها من البيت الأبي�ض ممث ً
ال
يف املجموعة� ،أو فلنقل الع�صبة املتحلقة من حول الرئي�س ،فيما كان
�أفرادها من �صفوف �أع�ضاء حملته االنتخابية ممن كانوا ي�شعرون بنوع
من الف�ضل يف �إدخاله �إىل البيت الأبي�ض ومن ثم كان �شعورهم ب�أن
لهم حقا يف التمتع بقدر �أكرب من هذه ال�سلطة والنفوذ حتى لو كان
على ح�ساب م�س�ؤويل اخلارجية املحنكني ودبلوما�سييها املحرتفني.
ومن هنا ،يتابع امل�ؤلف جهود الوزيرة هيالري كلينتون عندما كانت
تعمد �إىل لقاء مبا�شر جتريه مع �أوب��ام��ا ملناق�شة �صريحة وم�س�ؤولة
لهذه الق�ضية �أو تلك من ق�ضايا ال�ش�ؤون اخلارجية ،وينقل الكتاب
عن هيالري قو ًال كان م�أثوراً هو� :أنا عاقدة العزم على اجتياز “�سور
برلني” (مبعني احل�صار املفرو�ض من حول الرئي�س).
ونالحظ �أي�ضاً من ف�صول الكتاب �أ َّن امل�ؤلف يطل على واقع الدور
الأمريكي على ال�ساحة الدولية من منظور التطورات التي ما برحت
ت��ط��ر�أ على ه��ذه ال�����س��اح��ة� :صحيح �أن �أم��ري��ك��ا نعِمت منذ ت�سعينيات
القرن املا�ضي ب��دور القطب الواحد بعد اختفاء اخل�صم ال�سوفييتي،
بيد �أن الأ���ص��ح �أن ثمة خِ �صماً �أو ن��داّ �أو غ��رمي��اَ (�س ّمه م��ا �شئت) ب��د�أ
يتخذ طريقه �إىل م�سرح الأحداث الدولية ،ويحمل هذا اخل�صم ا�سماً
معروفاً هو :ال�صني.
ال�صني ودورها امل�ستقبلي
�إذا كانت اجلغرافيا ذات �صوت م�ؤثر وم�سموع ،فامل�ؤلف يت�أمل خارطة
املنطقة الوا�صلة عرب �شبه القارة الهندية �إىل جنوب �شرقي �آ�سيا ومن
ثم ال�شرق الأق�صى ويقول� :إن الفرق لي�س بعيداً بني بكني عا�صمة
ال�صني و�إ�سالم �آباد عا�صمة باك�ستان ،ال يف�صل بني العا�صمتني �سوى
م�سافة  2400ميل ،وهي امل�سافة التي تف�صل بني مدينتني داخل �أمريكا
ذاتها وهما نيويورك ولو�س �أجنلي�س ،بل �إن منطقتي باك�ستان وال�صني
تبدوان �أقرب من نواح �شتي ،و�أكرث مما نت�صور .لقد �أ�صبح من املهم
ج��داً االع�تراف بال�صني بو�صفها قوة اقت�صادية وع�سكرية يُعتد بها،
عندما تتدار�س الإدارة الأمريكية م�ستقبل منطقة ال�شرق الأو�سط؛
حيث ي��رى امل���ؤل��ف �أ َّن املنطقة امل��ذك��ورة من �ش�أنها �أن ت�شكل «حم��وراً»
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى �آ���س��ي��ا م�ستقب ً
ال ،وه��و م��ا ينبغي �أن ُي��دخ��ل��ه يف احل�سبان
وا�ضعو ال�سيا�سة و�صانعو القرار يف الواليات املتحدة .يف ال�سياق نف�سه،
ي�ستطرد ن�صر مو�ضحاً �أن امل�صالح احليوية لأمريكا يف ال�شرق الأو�سط
مل تعد مق�صورة على جمرد موارد الطاقة ،وال االهتمام بها مق�صور

على م��ا ت�شهده املنطقة م��ن حالة ا���ض��ط��راب �أو ت��ذب��ذب �سيا�سي ،ويف
هذا مي�ضي ن�صر قائ ً
ال� :إن مناف�سات القوة والنفوذ مع ال�صني �سوف
ت�شكل عام ً
ال حمورياً يف هذا اخل�صو�ص ،ومن ق�صور النظر �أن �أمريكا
مل تنجح يف التعامل مع “ال�صني”،على �أ�سا�س ن��وع من ال�شراكة �أو
التفاعل،على �صعيد ال�شرق الأو���س��ط ،ويرجع ذلك �إىل ف�شل �صانعي
ال�سيا�سة الأمريكية بالتكهن باملوقع الذي تخطط ال�صني كي ت�شغله
يف ال�شرق الأو�سط .نالحظ مع امل�ؤلف �أن �أمريكا م�صممة على االجتاه
�شرقاً ك��ي تو�سع اهتمامها وت��رك��ز وج��وده��ا بحيث ميتد �إىل املنطقة
الواقعة بني جنوب �شرق �آ�سيا وحتى �شواطئ املحيط ال��ه��ادئ .بينما
ال�صني ،على النقي�ض من ذل��ك ،م�صممة على االجت��اه غرباً ف���إذا بها
تعمل بكل جهد كي متتد عرب �أ�صقاع �أفغان�ستان وباك�ستان �إىل �أن ت�صل
عند م�شارف منطقة ال�شرق الأو���س��ط بكل م��ا حتفل ب��ه م��ن م�صالح
وثروات وب ََ�شر و�أ�سواق.
احلرفة ال�ضائعة
يف هذا ال�سياق ي�أخذ امل�ؤلف على �أع�ضاء الدائرة ال�ضيقة املحيطة
بالرئي�س �أوب��ام��ا م��ن �أع���وان وم�ساعدين وم�ست�شارين �أن��ه��م ينظرون
�إىل الدبلوما�سية على �أنها «حرفة �ضائعة» .وهو يف�سر هذا الو�صف
مو�ضحاً �أن هذه الدائرة ال�ضيقة تويل معظم اهتمامها �إىل ما ي�صدر
بالذات عن م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة الر�سمية ،من ا�ستخبارات ودوائر
ك�سب الب�شر والتوا�صل
ع�سكرية ،بد ًال من �أن توجه االهتمام ذاته�،إىل ْ
م��ع امل��دن��ي�ين م��ن �أج���ل ال��ت��و���ص��ل يف ب��ل��د م��ث��ل �أف��غ��ان�����س��ت��ان �إىل ح��ل��ول
�سيا�سية.
ثم ي�صل الكاتب يف و�صفه الحتدام التناف�س بني جمموعة “البيت
الأبي�ض” ممن ميكن و�صفهم ب�أنهم “حواريو �أوباما و�أقرب خل�صائه”
وب�ين خ�براء ال�سيا�سة اخلارجية وخم�ضرمي الدبلوما�سية يف وزارة
اخل��ارج��ي��ة فيقول �إن وقائعها ومالب�ساتها كانت �أق���رب �إىل “م�سرح
العبث” وهو ما �أف�ضى ،يف ر�أي امل�ؤلف� ،إىل الف�شل الذي مُنيت به مهمة
املبعوث الرئا�سي هولربوك �إىل باك�ستان و�أفغان�ستان ،مهمة “�أفباك”

كما كانوا يعرفونها يف معجم ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية.
وي�س�أل ن�صر عن نتائج ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يف ال�سنوات
الأخرية :ملاذا ،على الرغم من قوتنا العظمى واملحتملة ،ت�أثرينا �آخذ
يف التناق�ص .اجلواب يكمن يف كيفية ممار�سة قوتنا وكيف نرى دورنا
يف ال��ع��امل .يف �صياغة ه��ذه الإج��اب��ة ،يذهب ن�صر �إىل م��ا وراء ق�ضية
�أفغان�ستان وباك�ستان يف حماولة لإعادة الت�أ�سي�س لل�سيا�سة اخلارجية
الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط.
ويقول ن�صر“ :لقد تخلينا عن العراق و�أفغان�ستان وتركناهما بال
ا�ستقرار ،ودفعنا باك�ستان بعيداً ،وق��د زعزعنا ا�ستقرار �إي��ران ولي�س
“الأ�سلحة النووية” ،وخ��ذل��ن��ا ب��ل��دان ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ،ومت��ك��ن��ا من
التفريط �أي�ضاً باحللفاء اال�ستبداديني يف اخلليج” العربي.
ويريد ن�صر من الواليات املتحدة بذل املزيد يف ما يعتربه “املنطقة
الوحيدة الأك�ثر �أهمية يف العامل” ،فعليها ب��ذل املزيد من اجلهد يف
ال��ع��راق ،وب��ذل املزيد من اجلهد يف �أفغان�ستان ،وينبغي فعل �أك�ثر يف
�سوريا ،البحرين ،م�صر ،واخلليج .ن�صر ال يتبع منطق تدخل املحافظني
اجل��دد �أو الليربالية التي دفعت امل��غ��ام��رات الع�سكرية الأمريكية يف
الآونة الأخرية .لكن حجته ترتكز على الواقعية الكال�سيكية ومفادها
�أن ال�صني قوة عظمى �ستتحدى الواليات املتحدة ،و�إن ال�شرق الأو�سط
�سيكون يف و�سط هذا ال�صدام عندما يحدث ذلك».
كما يدعو ن�صر الواليات املتحدة �إىل �سيا�سة واقعية كقوة عظمى
مناف�سة مع ال�صني باعتبارها “حجر الأ�سا�س” التي ينبغي �أن ت�شكل
اال�سرتاتيجية الكربى الواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط .وهو يرى
�أن العوامل امل�ؤهلة الن�سحاب القوات الأمريكية من املنطقة خمزية؛
وهي :طغيان ال�سيا�سة الداخلية يف الواليات املتحدة ،واختالل وظيفي
نتيجة تقوقع العاملني يف الإدارة ،ويف كثري من الأحيان ت�أثري امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف ال�سيا�سة اخلارجية للواليات املتحدة».
وي���و����ض���ح ن�����ص��ر ال�����ص��ل��ة ب�ي�ن ه���ذي���ن اخل���ط�ي�ن م���ن ال���ف���ك���ر :ب���دون
القيادة -املعرتف بها على نطاق وا�سع -ف���إن االحتكاكات بني نظامنا
الدميقراطي والرتاكمات املتزايدة للبريوقراطية الثقيلة حتبط �إنتاج
�سيا�سات عقالنية يف ك��ل م��رة .ن�صر واث��ق م��ن �أن��ه �إذا �أمريكا غ��ادرت
املنطقة؛ فال�صني ���س��وف جتتاحه املمار�سة ن��ف��وذه��ا .لكن التحديات
كثرية :فاملنطقة لديها الكثري من النا�س وعدد قليل جداً من املوارد”.
نق�ص املاء والغذاء ،ونق�ص اخلدمات والوظائف ،وغياب الأمن ،بينما
ارتفاع ن�سبة ال�شباب ما يزيد ال�ضغوط وي�ؤجج ال�سخط.
ويقول ن�صر �إ َّن �سيا�سة �أمريكا يف �أفغان�ستان تعرثت ب�سبب تركيز
الإدارة اهتمامها على ال�سيا�سة الداخلية ،ودعم اجلمهور لأي مغامرة
يف اخل��ارج؛ فقيادة البنتاجون تركز على احل��ل الع�سكري فقط لهذه
امل�شكلة ،وزارة اخلارجية(هيالري كلينتون وهولربوك) مت تهمي�شها
وهي غري قادرة على و�ضع الدبلوما�سية يف مكانها ال�صحيح .دبلوما�سية
امل�صاحلة مع حركة طالبان هي الطريق للخروج من امل�ستنقع ،يف ر�أي
ن�صر .وزارة الدفاع الأمريكية على وجه اخل�صو�ص ترى �أن احلوار مع
طالبان “هو �شكل من �أ�شكال اال�ست�سالم للإرهاب”؛ مما ي��دل على
التنافر املعريف اخلطري الذي ابتلي به التفكري الع�سكري الأمريكي.
يف حني �أن امل�ؤ�س�سة توا�صل والءه��ا ملبادئ مكافحة التمرد ال�سيا�سي
�إىل حد كبري من خالل �شكل من �أ�شكال احلرب ،وال ميكن التخلي عن
عقلية اال�ست�سالم غري امل�شروط من املا�ضي ،وال ميكن حتديد ر�ؤي��ة
ملكافحة الإرهاب تعتمد على ر�ؤى جهات �أخرى �أكرث تنوعاً.
كما ف�شلت ال��والي��ات امل��ت��ح��دة يف �إدارة فعالة لعالقتها الإقليمية
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كحالة كباك�ستان ،و�إن وجدت تنازالت يف ت�ضييق اخلناق على مقاتلي
طالبان (وحتى �أ�سامة بن الدن) الذين كانوا يتمتعون بحماية اجلي�ش
ال��ب��اك�����س��ت��اين .ال ت��ق�� ّو���ض ه��ذه اخل��ي��ارات ال�سيا�سية �أه����داف ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف �أفغان�ستان واال���س��ت��ق��رار الإقليمي فح�سب ،ب��ل ه��ي ت�سمح
لل�صني بك�سب النفوذ على ح�ساب ال��والي��ات املتحدة .يقلق ن�صر من
يتو�سع يف نهاية املطاف يف جميع �أنحاء املنطقة
�أن هذا الت�أثري �سوف َّ
مللء الفراغ بعد االن�سحاب الأمريكي الو�شيك من �أفغان�ستان وتراجع
مواجهة لهيب انت�شار الربيع العربي.
 ...تعاين الواليات املتحدة اليوم عن طريق الدين العام من الك�ساد
العظيم و�أ�شباح احل��روب يف العراق و�أفغان�ستان .حلفا�ؤها الأوروبيون
يواجهون الأزمة االقت�صادية امل�ستمرة .لي�س هناك رغبة تذكر ملزيد من
التدخل من جانب �أمريكا ،حتى لو كانت عرب الدبلوما�سية واالقت�صاد
فقط .يجادل ن�صر ب�أن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية يجب �أن ت�ستيعد
الدبلوما�سية مكانها ال�صحيح وال��ك��ف ع��ن حم��اول��ة ح��ل ك��ل م�شكلة
بالقوة الع�سكرية .ويعترب �أنه كان من �ش�أن االن�سحاب التدريجي من
العراق وعدم الغياب عن الت�سويات ال�سيا�سية يف البحرين و�سوريا منع
جذوة الطائفية من ا�ستعار نريانها يف املنطقة.
ال ميكننا �أن نتجاهل �إمكانية املواجهة املقبلة مع ال�صني؛ ولهذا
ال�سبب بالذات يجب �أن نكون حذرين يف مدى عمق تورطنا يف م�ستنقع
ال�شرق الأو�سط .يعيد ن�صر التذكري بفيتنام ،م�شرياً �إىل �أن االعتقاد يف
القدرة على الإقناع بالإكراه �أدى �إىل ف�شل اخليال ،وعلى نطاق وا�سع
بني جميع �أع�ضاء فريق الرئي�س جون�سون.
خال�صة
يقول ن�صر -يف خال�صة كتابه� -إن ثمة جد ًال كبرياً هذه الأيام حول
ما �إذا كانت �أمريكا يف حالة ان��ح��دار .ف��ه���ؤالء الذين ي��ح��ذرون من �أن
�أيامنا الأف�ضل �صارت من املا�ضي يعزون انقالب احلظ(خ�سارة موقع
القوة العظمى وخ�سارة الهيمنة االقت�صادية وفقدان موقع القيادة التي
ال مناف�س لها يف العامل) �إىل م�شكالت اقت�صادية يف الداخل وعدم تفرد
�أمريكا بكونها القطب الوحيد يف العامل؛ حيث توجد ال�صني وزمال�ؤها
يف جمموعة الربيك�س (الربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني) وهي جمموعة
طاحمني بالو�صول �إىل موقع قوة عظمى .يق ّر ن�صر بوجود م�شكالت
اقت�صادية يف �أمريكا ،لكنها ال تزال االقت�صاد الأكرب يف العامل واجلي�ش
الأقوى ،وفكرة �أن الأ�سواق النا�شئة �ستزيح �أمريكا من ال�ساحة العاملية
هي حتى الآن �أكرث خيا ًال وبعيدة عن الواقع .ويرى ن�صر �أن الواليات
املتحدة ال ت��زال لديها جميع مكوّنات القيادة العاملية ،و�أن��ن��ا نتحدث
بالت�أكيد عن م��دى حر�صنا على موقعنا يف ال��ع��امل.ال يعتقد ن�صر �أن
�أمريكا يف حالة انحدار .بل هو يقول �إنه بد ًال من ال�س�ؤال :ملاذا ننحدر؟
يجب �أن يكون ال�س�ؤال :برغم قوتنا و�إمكاناتنا ال�ساحقة ،ملاذا ينخف�ض
ت�أثرينا؟ اجل��واب يف ر�أي��ه يرتبط يف كيفية ممار�سة القوة وكيف نرى
دورن���ا يف ال��ع��امل .وه��و يعترب �أن��ه �إذا ر�أي��ن��ا القيادة العاملية تنزلق من
قب�ضتنا ،فذلك لي�س مرده �إىل الركود االقت�صادي الذي �أ�صاب بالدنا
خالل ال�سنوات الأربع املا�ضية ،بل ب�سبب كوننا غري واثقني ومرتددين
ب�ش�أن دورنا يف العامل .فخالل العقد املا�ضي� ،أ�ضرت مقاربتنا الع�سكرية
لل�سيا�سة اخلارجية ب�سمعتنا ،والآن التقلب يف كيفية حتقيق م�صاحلنا
قد قو�ضت م�صداقية قيادتنا .فانتقلنا من القيادة يف كل مكان خالل
العقد املا�ضي �إىل قيادة ال �شيء اليوم ،يف خامتة مفاجئة لغزونا الطويل
الأمد يف ال�شرق الأو�سط.ويرى ن�صر �أن على �أمريكا عدم القبول بهذه

النتيجة ،فالقيادة الأمريكية ال تزال �ضرورية ال�ستقرار النظام العاملي
و�سالمة االقت�صاد العاملي ،تو�سع التجارة والنمو واالزدهار امل�ستمرين
للدول .فال توجد قوة يف العامل قادرة على لعب دور �أمريكا يف ال�ساحة
العاملية �أو ترغب يف احللول مكانها .فالعامل الذي بنته �أمريكا ال يزال
يحتاجها لقيادته ،فهي تبقى القوة املحورية العاملية .لكن العامل تغري
وهو ي�ستمر يف التغيرّ  ،ويجب على القيادة الأمريكية التغيرّ  .فقيادتنا
يف امل��ا���ض��ي ال��ق��ري��ب م��ن خ�ل�ال ق��وت��ن��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة ك��ان��ت مكلفة وغ�ير
مثمرة .وك��ان��ت جتربة القيادة الأمريكية يف ال�شرق الأو���س��ط خا�صة
خالل العقد املا�ضي كارثية� .إنه الوقت للتفكري ب�شكل خمتلف وعودة
الدبلوما�سية والإ�شراك االقت�صادي �إىل موقعهما ال�صحيحني.ولهذا
ال�سبب ،ينا�شد ن�صر الواليات املتحدة لقيادة ال�شرق الأو�سط للخروج
م��ن امل�ستنقع� .إن��ه يريد �أن ي��رى خطة مار�شال للمنطقة ،على غ��رار
اخلطة االقت�صادية التي �ضخت �شرايني احلياة يف �أوروب��ا بعد احلرب
العاملية الثانية واحل���رب ال��ب��اردة ،على ال��ت��وايل .باخت�صار ،يجب �أن
تفعل �أمريكا �شيئاً .فالعامل العربي الذي �شهد الربيع العربي يحتاج
�إىل م�ساعدة من اخلارج من �أجل التنمية االقت�صادية ملواجهة امل�آ�سي
االجتماعية والركود االقت�صادي وال�سخط ال�سيا�سي ال�شعبي .فال�شرق
الأو����س���ط ي�شهد حت���و ًال ت��اري��خ��ي��اً ،ف��ه��ن��اك ���ص��ع��ود ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي
وان��ف��ج��ار للطائفية ،وان��ه��ي��ار ل��ت��وازن��ات ال��ق��وى الإق��ل��ي��م��ي��ة ،وال��ن��ق��اط
امل�����ش��ت��ع��ل��ة يف ل��ب��ن��ان ،ال���ع���راق��� ،س��وري��ا ،وال��ب��ح��ري��ن ت��ه��دد ب��ح��ري��ق على
م�ستوى �إقليمي .فالتغيري ال�سابق بهذا القدر جرى عام  1979عندما
�ألهمت ال��ث��ورة الإيرانية الراديكالية الإ�سالمية وزع��زع��ت اال�ستقرار
الإقليمي .ما يحدث اليوم يف ال�شرق الأو�سط هو �أك�ثر تعقيداً و�أكرب
حجماً ويتطلب التزاماً �أمريكياً �أعظم .فحل م�شكالت ال�شرق الأو�سط
والتهديد ال��ذي ميثله على العامل يتطلب تغيرياً جوهرياً يف املظهر
االق��ت�����ص��ادي للمنطقة .ه��ذا التغيري ي��ح��ت��اج �إىل ا�ستثمار اقت�صادي
�أمريكي يف املنطقة وجعلها تنخرط يف االقت�صاد العاملي وت�شهد منواً
على غرار دول “الربيك�س».
وي���رى ن�صر �أن االل��ت��زام االق��ت�����ص��ادي يجب �أن ي�تراف��ق م��ع ال��ت��زام
�سيا�سي ج��دي يف امل��ن��ط��ق��ة ،م��ن خ�لال امل�����ش��ارك��ة يف ت���أم�ين اال���س��ت��ق��رار
الإقليمي وت�شجيع االن�سجام الإقليمي ،ولي�س فقط النظر �إىل املنطقة
من منظار مكافحة الإرهاب.
وي�شري الباحث �إىل �أن �أمريكا قد لعبت دوراً يف ل��ت��وازن يف ال�شرق
الأو���س��ط ب�ين �إي����ران م��ن ج��ه��ة وج�يران��ه��ا م��ن �أخ����رى ،وب�ين �إ���س��رائ��ي��ل
وال��دول العربية ،و�أن��ه من دون االنخراط الأمريكي� ،ست�صل املنطقة
�إىل توازنها اخلا�ص ،لكنها �ستكون عملية عنيفة ومزعزعة لال�ستقرار.
ومن دون القيادة الأمريكية يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إن م�ستقبل املنطقة،
�إذا ترك لل�صني ورو�سيا لتقريره� ،أو لإيران وتركيا وال�سعودية لل�صراع
عليه ،ف�إن م�ستقبل املنطقة لن يكون مب�شراً.
ويقول ن�صر �إن��ه ال توجد م�ؤ�س�سات اقت�صادية يف ال�شرق الأو�سط،
على غرار “�آ�سيان” �أو “�آبيك” ،و�أن على �أمريكا امل�ساعدة يف خلق مثل
ه��ذه التجمعات االقت�صادية لتعزيز �أم��ن املنطقة وازده��اره��ا وجعلها
�أقل ارتباطاً بعمل ال�سلطة الأمريكية .وهو يرى �أنه من غري املرجح
�أن تنف�ض �أمريكا يديها من ال�شرق الأو�سط ب�سهولة و�سرعة ،و�أنها ال
ميكنها جتنب نك�سة ا�ضطراب املنطقة ،م�شرياً �إىل �أن الواليات املتحدة
ميكنها االهتمام بتوجهها نحو �آ�سيا مع ا�ستمرار اهتمامها بال�شرق
الأو�سط ،كما فعلت يف املا�ضي.

نقد الكتاب
ي�أخذ ناقد «نيويورك تاميز» ،ميت�شكو كاكوتاين (عدد )2013/4/18
على امل�ؤلف �أنه مل يعر�ض يف �سياق ال�سلبيات التي �أخذها على ال�سيا�سة
اخلارجية للواليات املتحدة� ،أخطاء �سبقت �إىل ارتكابها �إدارة الرئي�س
ج��ورج بو�ش االب��ن .ويقول الناقد الأمريكي :ال يتوقف امل�ؤلف كثرياً
عند ال�سيا�سات الهجومية اال�ستباقية التي �أدت بالواليات املتحدة �إىل
خ��و���ض ح��رب ب�لا ���ض��رورة وبتكاليف ف��ادح��ة يف ال��ع��راق ،وال عمد �إىل
تقييم مقنع ومف�صل ملا كان ميكن �أن تقوم به �إدارة �أوباما احلالية من
دور �أكرث فعالية و�أعمق ت�أثرياً يف التعامل الواعي مع ظاهرة «الربيع
العربي» يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
ويتميز ال��ك��ت��اب ،ك��م��ا ي��ق��ول ال��ن��اق��د “مايكل جوردن” (ن��ي��وي��ورك
تاميز ،ع��دد  ،)2013/3/3ب�أنه يجمع بني عن�صر امل��ذك��رات ال�شخ�صية
من واقع جتربة امل�ؤلف يف معمعة الدبلوما�سية الأمريكية ،وبني حتليل
ال�سيا�سات التي اتبعتها دوائ��ر العالقات اخلارجية بالواليات املتحدة
ومن منظور �أح��دث املراحل الزمنية وهي مرحلة الرئي�س “�أوباما”
ووزيرة خارجيته “هيالري كلينتون».
وميكن �أن نعد الكتاب �أقرب �إىل حملة انتقادية لل�سيا�سة اخلارجية
للواليات املتحدة ،خا�صة و�أن امل�ؤلف ي�أخذ على �إدارة �أوباما الراهنة �أنها
�أدت �إىل الن ْيل من مكانة �أمريكا القيادية ودوره��ا املرموق الذي كانت
تتمتع به على م�سرح ال�سيا�سة العاملية .وما يزيد من �أهمية الكتاب �أن
م�ؤلفه لي�س جمرد باحث عادي �أو مفكر تقليدي فهو الربوفي�سور ويل
ن�صر ،املفكر الأمريكي من �أ�صل “�إيراين” ،وهو ي�شغل الآن من�صب
عميد كلية الدرا�سات الدولية يف جامعة “جون هوبكنز” يف وا�شنطن
�إىل جانب موقعه كزميل باحث �أقدم يف م�ؤ�س�سة “بروكينجز” ال�شهرية
املعنية بالعلوم ال�سيا�سية وال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة ،ف�ض ً
ال ع��ن ع�ضوية
امل���ؤل��ف يف جمل�س ال�سيا�سة اخلارجية يف وزارة اخلارجية وع�ضويته
مدى احلياة يف جمل�س العالقات اخلارجية يف العا�صمة الأمريكية.
ويُعد ن�صر من كبار اخلرباء الثقات يف الواليات املتحدة يف ق�ضايا
�سيا�سات ال��ع��امل الإ���س�لام��ي وال�����ش��رق الأو���س��ط وت�شهد ب��ذل��ك الكتب
التي �أ�صدرها ،والدرا�سات التي �سبق �إىل ن�شرها ،وهو ما جعل �صفوة
ال�سيا�سيني وال�برمل��ان��ي�ين يف �أم��ري��ك��ا ي�صفونه ب���أن��ه “مرجع قومي”
ب��ف�����ض��ل امل��ع��ل��وم��ات والآراء ال��ت��ي ي�����ص��دره��ا ،ع��ل��ى ن��ح��و م���ا ذك���ر وزي���ر
اخلارجية الأمريكية جون كريي وكذلك املفكر ال�سيا�سي ريت�شارد ها�س
رئي�س جمل�س العالقات اخلارجية.
ومن �أهم الكتب التي �أ�صدرها ن�صر كتابه عن “�صعود ال�شيعة”:
“�صعود الطبقة الو�سطى امل�سلمة اجلديدة” ،وكتابه عن “اجلماعة
الإ�سالمية يف باك�ستان” ،وكتابه بعنوان “توقعات الألفية».
--------- ال��ك��ت��اب“ :الأمة امل�ستغنى ع��ن��ه��ا :ت��راج��ع ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ةالأمريكية».
 ت�أليف :ويل ن�صر. -النا�شر  :م�ؤ�س�سة دو ِبلداي ،نيويورك .2013 -
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