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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «ا�ستهانة هايدجر»
• جون ليك نان�سي

• «الإمرباطور َّيات اجلديدة»
• �آن َ�ساملون

• «تيارات اليمني املتطرف يف �أوروبا»
• جان ييف كامو ونيكوال ليبورج

• «االقت�صاد ال�سيا�سي»
• حممد عالء عبد املنعم

• «تخيل بابل»
• ماريو ليفِراين

• لقاءات على مفرتق الطرق
• فيكتوريا زاريتوف�سكايا

• «ملكات يف ال�سلطة»
• �شيزارينا كازانوفا

• «توما�س جيفر�سون فن ال�سلطة»
• جون مي�شام

• «ما بعد �إ�سرائيل  -نحو حتول ثقايف»
• �سعيد بوكرامي

• «فقه اال�ستغراب»
• �إين بوروما و�أفي�شاي مارغاليت

من امل�صادر الأجنبيّة التي حتدثت عن عُمان كتاب «مطلع ال�سعدين
وجممع البحرين» للرحالة والدبلوما�سي الأفغاين عبد الرزاق
ال�سمرقندي ( .)1482-1413وقد ترجم هذا امل� َ
ؤلف �إىل الفرن�سية
امل�ست�شر ُق ال�شهري ايتيان مارك كاترمري ون�شره �ضمن مالحظات
ومقتطفات من خمطوطات مكتبة امللك يف �سنة  .1843وبعد فرتة
الن�ص �إىل
قليلة ،يف عام  ،1857ترجم ريت�شارد هرني ميجر هذا َ
الإجنليزية ،وظهر يف �سل�سلة جمعية هاكلت اللندنية .وقد �أعيد طبع
هذا الن�ص يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة  1989من قِبل دبليو �أم
تاك�ستون يف م�ؤلف بعنوان« :قرن من الأمراء :م�صادر يف التاريخ والفن
التيموري» .يذكر ال�سفري ال�سمرقندي يف هذا الكتاب ب�أ ّنه انتقل من
هرات �إىل �سمرقند يف  13يناير �سنة  1442وبقي فيها �شهرين ،ثم �سافر
�إىل كلكتا وتوقف يف عُمان مدة �أربعة �أ�شهر وخا�صة يف م�سقط وقلهات
وقريات .وبعد �أن �أنهى مهماته يف كلكتا ،رحل �إىل منجلور يوم  28يونيو
 ،1444ولكن هبت عا�صفة يف بحر عُمان �أحلقت �أ�ضرارًا بالأ�سطول؛
مما �أجربهم على التوقف لإ�صالح ال�سفن يف قلهات ث ّم يف م�سقط .ث ّم
عاد �إىل هرات يف دي�سمرب  .1444ولي�س بني يدينا للأ�سف هذا الكتاب
املهم ،ولكن �سنعتمد على ما نقله عنه كزافييه بيجان بيلكوك يف كتابه
«عُمان :خم�سة وع�شرون قر ًنا من �أدب الرحلة».
لقد جعل البحر الثائر والرياح القوية واحلرارة ال�شديدة البعثة
الفار�سيّة تتوقف يف عُمان ب�سبب املر�ض الذي �أ�صابهم جميعًا .وي�صف
عبد الرزاق ال�سمرقندي هذه الأو�ضاع بقوله« :يف الوقت الذي ُ
كنت
مربا املكان امل�سمى قريات ،على ِ�ضفة البحر� ،أبدى يل
�أ�سكن فيه ُ ْ
الهال ُل اجلديد ل�شهر حمرم من عام  846هـ (مايو  )1442يف هذه
الإقامة املربكة حُ �سْ ن ا�ستدارته .ورغم �أننا كنا يف ف�صل الربيع حيث
يتعادل الليل والنهار ،ف�إ ّن احلرارة كانت �شديدة لدرجة �أ ّنها حترق
َ
ال�سيف يف غمده مثل ال�شمع،
الياقوت يف املنجم واملخ يف العظام ،وتذيب
وجتعل جواه َر اخلنجر كالفحْ م» .و مل يكتف عبد الرزاق ال�سمرقندي
بهذه اال�ستعارات البليغة يف و�صف حرارة الطق�س يف عُمان ،و� ّإنا
�أردفها بهذا ال�شعر الذي نرتجمه على النحو الآتي:
«ما �إن بدت �أعلى ال�سما ِء ذكا ُء
رب والد�أما ُء
حتى تلظى ال ُ
وتوهج الأف ُق الرحيب بنارها
وان�ساب منها ال�صخرة ال�صما ُء
وبدت بها ال ُ
أ�سماك �سائحة كما
ذاب احلريرُ ،وفار منها املا ُء
وتلوذ بالنار الطيو ُر لعلها
حتيا ،فقد �ضاقت بها الأجواء
وال�صيد يف هذي ال�سهول فكاهة
ت�شوي لنا غزال َنها ال�صحراءُ».
hilalalhajri@hotmail.com
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«ا�ستهانة هايدجر» ..جلون نان�سي
حممد ال�شيخ *
كتاب يحمل عنوان ًا ُملتب�سا .وال غرابة يف ذلك �إذا علمنا �أن �صاحبه الفيل�سوف الفرن�سي جون ليك نان�سي ،الذي فاقتْ ت�آليفه الفل�سفية الت�سعني ،والذي يكاد يكون
هذا ٌ
جمهوال عند العرب؛ فال نكاد نعرث له على كتاب ُمرتجم �إىل العربية -ينتمي �إىل املدر�سة التفكيكية التي يتزعمها الفيل�سوف الفرن�سي جاك دريدا ( ،)2004-1930وهي
املدر�سة التي ع َّودتنا على �ألغاز عناوين ُكتب �أع�ضائها .هو عنوان ملتب�س ،حتى يف الفرن�سية؛ مما ُيعقِّد مهمة ناقله �إىل الل�سان العربي .و�إذا ما نحن وقفنا عند حرفية
الرتجمة ،كان العنوان �أقرب �شيء �إىل �أن يكون« :تفاهة هايدجر» ،لكن ما �إىل هذا ق�صد امل�ؤلف -وهو الذي ال يخفي ت�شيعه �إىل هايدجر ( -)1976-1889و�إمنا ق�صد
مبعنى «ا�ستهتار» هايدجر و»ا�ستخفافه» و»ا�ستهانته» ،التي ال �شك ت�أدت ،يف طور من �أطوار حياته� ،إىل هوانه .ومباذا «ا�ستهرت» هايدجر؟ وملاذا «هان»؟ تلك م�س�ألة تعود �إىل ما
يعرف ،يف النقا�شات الفل�سفية ال�سيا�سية املعا�صرة ،با�سم «ق�ضية هايدجر» .ويق�صد بق�ضية هايدجر -تطرية لذاكرة القارئ العربي -ما �أقدم عليه هايدجر ،يف الثالثينيات
من القرن املا�ضي ،من انتماء �إىل احلزب النازي ( ،)1945-1933وقبوله «التعاون» معه ،وذلك برت�ؤ�س جامعة فريبورج ( ،)1934-1933وبتدبيجه بع�ض العبارات يف مديح
احلزب وتقريظ الزعيم .هي «زلة عامل» �إذن .وما كانت هي الزلة الأوىل ،ولن تكون الأخرية.

ولكن ،كيف يكون الأمر كذلك ،وقد مدح مي�شيل فوكو
(- )1984-1926املفكر ما بعد احلداثي املتحرر من كل
الأع��راف التقليدية حتى يف حياته ال�شخ�صية -الثورة
الإيرانية و�أثنى على قائدها؟ و�أمل يكن قبله الفيل�سوف
ال��وج��ودي الفرن�سي ج��ون ب��ول ���س��ارت��ر ()1980-1905
زار االحت��اد ال�سوفييتي يف عز القمع ال�ستاليني ومدح
ال��ن��ظ��ام ال�����ش��ي��وع��ي ،وق���ال ق��ول��ه ال�شهري -وي���ا ليته ما
قاله!« -كيفما كان م�ستقبل فرن�سا ،ف�إنه يجب �أال يكون
مغايرا مل�ستقبل االحتاد ال�سوفييتي»!
وب��ع��د �أن ع��رف��ن��ا الآن «ق�����ض��ي��ة ه���اي���دج���ر» ،و»ك��ب��وت��ه»
و»ه�����وان�����ه» ،دع���ن���ا ن��ع��ي��د ال�������س����ؤال م���ن ج���دي���د :ومب����اذا
«ا�ستهان» هايدجر حتى «ه��ان»؟ تلك هي امل�س�ألة التي
يبحث فيها هذا الكتاب .وهي ذريعة جلون ليك نان�سي
لطرح م�س�ألة «م�س�ؤولية املثقف» الأخالقية وال�سيا�سية
بوجه عام.
وموقف جون ليك نان�سي من «ق�ضية هايدجر» -على
وج��ه اجلملة -م��وق��ف «ب��ي��ن��ي» :ب�ين م��ن «ي��ه��ول» كثريا
م��ن��ه��ا ،وب�ين م��ن «ي��ه��ون» ك��ث�يرا م��ن��ه��ا .م��ن ج��ه��ة ،ي��رى
�صاحب الكتاب �-ضدا على من �صاروا ي�سرتخ�صون يف
هايدجر �أن يكون «مفكرا» كبريا ،وذلك بتعلة �سقوطه
�سقطة مدوية عند انتمائه �إىل النازية ،وهي ال�سقطة
ال��ت��ي ي��رون �أن��ه��ا و�سمت ف��ك��ره بالعار وال�شنار �إىل �أب��د
الآب���دي���ن ،ب��ل ذه���ب ببع�ضهم الأم����ر �إىل ح��د ال��دع��وة
�إىل مقاطعة فكره -ي��رى �أن��ه« :ال ميكن ب���أي ح��ال من
الأح��وال �شطب فكر هايدجر من تاريخنا» .ومن جهة
�أخ���رى ،ي��رى امل���ؤل��ف� ،ضد م��ن قلل م��ن �أه��م��ي��ة انتماء
هايدجر �إىل ال��ن��ازي��ة ،ب��ل ذه��ب �إىل �أن��ه��ا مل تكن حتى
من ال َّل َمم� ،أنه «لي�س ميكن تربئة هايدجر بالتمام من
م��ع��اداة ال�����س��ام��ي��ة» ،و�أن« :ك��ل حم���اوالت ت�برئ��ت��ه �سوف
تفلح على اخل�صو�ص يف بيان كم على هذه القراءات �أن
تدعو حقيقة �إىل رف�ض القراءة «وعمى القراءة» ،وكم
عليها �أن تلج�أ �إىل ا�ستعمال فنون من الت�أويل وحيل،
وكم من الإنكار �أو العمى حتتاج �إىل �إعماله» .ومن ث َّم،



ف�إ َّن من �ش�أن هذه القراءات النكارية �أن« :ت�سهم ،بال�ضد
مما رامته ،يف تثبيت التهمة ،ويف ت�أكيد الإدانة».
كان ُمنطلق جون ليك نان�سي ،يف هذا الكتاب ،التذكري
ب�سوء الفهم الذي جوبهت به فيل�سوفة �سيا�سية غربية
ح��ن��ة �آرن�����دت ( -)1975-1906مل���ا ه���ي �أب���دع���ت ع��ب��ارة«تفاهة ال�شر» �-أو ب��الأح��رى «اال�ستهتار �أو اال�ستهانة
بال�شر» -بغاية تف�سري انخراط املوظف الأملاين �أدولف
�آي�����ش��م��ان ( )1962-1906يف امل�����ش��روع ال��ن��ازي القا�ضي
بت�صفية العديد م��ن ال��ي��ه��ود ،وذل��ك كله با�سم «طاعة
الأوام��ر» .وكان قد متثل «�سوء الفهم» هذا يف تقويلها
م��ا مل تقله :وك�أنها ق�صدت �أن ال�شر ال��ذي اق�ترف يف
مع�سكرات االحتجاز النازية كان �أم��را «هينا» و»تافها»
و»ي�سريا» ال ي�ستحق �أن ي�ستنكر وال �أن ي��دان .فقد ُع َّد
تعبري «ت��ف��اه��ة ال�����ش��ر» -اال�ستهانة بال�شر -لو�صف ما
اقرتفه �آي�شمان ،وك���أن ه��ذه العبارة ت�شهد على افتقاد
م��ن ح��ن��ة �آرن����دت �إىل ب�����ص�يرة ال��ق��ل��ب (ن��ح��و ال�ضحايا)
و�إىل ب�صرية التحليل (نحو النازيني) .وك�أن «التتفيه»
�أو «اال�ستهتار» �أو «اال�ستهانة» تعني «الالمباالة» جتاه
ال�شر ،بينما الفيل�سوفة كانت تق�صد العك�س :كم كان
ممكنا وي�سريا تتفيه الأحكام واملمار�سات التي �أدت �إىل
�إبادة �ضحايا كرث.
والذي يراه جون ليك نان�سي �أنه وعلى الرغم من �سوء
الفهم الذي عانت منه هذه الفكرة ،ف�إن هذا ال مي�س يف
�شيء �صدق مالحظة حنة �آرندت من �أن الإن�سان ،وحتت
ظ��روف معينة ،قد «ي�ستهني» باقرتافه لل�شر ،فيفعله
«ا�ستهتارا» منه به و»ا�ستخفافا» و»ا�ستهوانا» .على �أن
الرجل يتوج�س من عودة �سوء الفهم هذه� ،إذ يعلن عن
ا�ستهانة هايدجر بنزعة معاداة ال�سامية وا�ستهتاره به
وا�ستهوانه لها؛ ذلك �إذ البع�ض ي�شكك يف �أن نان�سي �إمنا
�أراد «التهوين» من الآراء املعادية لل�سامية التي ظهرت
م���ؤخ��را ب��ع��د ن�شر دف��ات��ر ه��اي��دج��ر ال�����س��وداء -يف دفعة
�أوىل تخ�ص �أع���وام « 1941-1931ثمة  34دف�ترا �أ���س��ودا
يف املجموع متتد على مدى يناهز �أربعني �سنة (-1931

� -»)1969ضمن املجلدات ال��راب��ع والت�سعني واخلام�س
وال��ت�����س��ع�ين وال�����س��اد���س وال��ت�����س��ع�ين ،ع��ل��ى ال���ت���وايل ،من
�أعمال هايدجر الكاملة .وكما يف مثال حنة �آرندت ،ف�إن
فيما ذهب �إليه نان�سي ،يتعلق الأمر با�ستهانة هايدجر
بالنزعة املعادية لل�سامية التي كانت منت�شرة ب�أوروبا
�سنوات  .1940-1920واجلديد الذي �أحدثه هايدجر هو
�إدخ��ال اال�ستهانة مبعاداة ال�سامية -التي كانت �سائدة
�أوال يف القول العامي والقانوين� -إىل القول الفل�سفي.
وامل��ف��ارق��ة ال��ت��ي يك�شف عنها �صاحب ال��ك��ت��اب ،وم��ن ث َّم
ُت�����ش�� ِّك��ل «�أط���روح���ت���ه» الأ���س��ا���س��ي��ة ب��ه��ذا ال�����ص��دد ،ه��ي �أن
هايدجر وبالقدر الذي «احتقر» فيه الفكر النازي ،ف�إنه
تبنى -عن ا�ستهانة ،ومن ث َّم ا�ستيحاء عنوان الكتاب-
نزعة م��ع��اداة ال�سامية كانت رائ��ج��ة ال���رواج يف ع�صره.
ل��ك��ن� ،ألأا ي�شكل ه���ذا الأم����ر «م��ن��اق�����ض��ة»؟ ك��ي��ف �أم��ك��ن
لهايدجر �أن «يحتقر» النازية و�أن يتبنى يف الوقت نف�سه
م��ع��اداة ال�سامية ،علما ب���أ َّن النازية ما كانت �شيئا �آخر
�سوى نزعة يف معادية لل�سامية لي�س �إال؟
احل���ال �أ َّن ه��اي��دج��ر يرف�ض -يف دف��ات��ره ،كما يف كتابه
«م�ساهمات يف الفل�سفة» املعا�صر لها -م��ب��د�أ «ال��ع��رق»
وف���ك���رة «ال���ع���رق���ي���ة» -ال��ع��ن�����ص��ري��ة امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ق��ول
بالعرق -لأنهما مبد�آن ناجمان عن ت�صور»بيولوجي»
و»طبيعاين» ،وم��ن ث�� َّم «ميتافيزيقي» -على �أ�سا�س �أ َّن
العلم ميتافيزيقي عند هايدجر للإن�سان .وم��ن ث�� َّم،
كان الت�صور العرقي ت�صورا «حداثيا» بح�سبانه ثمرة ملا
انتهت �إليه حركة التحديث من ن��زوع نحو «احل�ساب»،
وا�ستنادا �أعمى �إىل «التقنية» واعتمادا على «الت�ألية».
�أك�ث�ر م��ن ه���ذا ،ي���رى ه��اي��دج��ر �أن ف��ك��رة «ال���ع���رق» �إمن��ا
ه��ي ف��ك��رة «ي��ه��ودي��ة» ب����الأ ْو َل ،وذل���ك م��ا دام �أن اليهود
م��ن يت�شبث ب��ف��ك��رة «ع��رق��ي��ت��ه��م» .وب���ن���ا ًء ع��ل��ي��ه ،يك�شف
هايدجر عما يعترب «خطا �سريا» يربط بني «احلداثة»
و»اليهود»� .ألي�س اليهود هم �أهل «احل�ساب» و»الت�ألية»
و»التقنية» و»الت�آمر»؟ بل �ألي�سوا هم �شعب «بال �أر�ض»
و»ب�لا «ت��اري��خ» ،و�أن احلداثة هي التي اقتلعت الإن�سان
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احلديث من «�أر�ضه» وهي التي اجتثته من «تاريخه»؟
على �أن هايدجر يقيم «خطا �سريا» �آخر بني ما ي�سميه
«ال�����س��م��ة ال��ي��ه��ودي��ة» وب�ي�ن «احل����داث����ة» .ذل���ك �أن �سعي
«احلداثة» �إىل «العاملية» و�إىل «الكونية» و�إىل «الكوكبية»
و�إىل «اجل��م��اه�يري��ة»� ،إمن��ا ه��و �أث��ر م��ن �آث���ار «د�سائ�س»
و»م����ن����اورات» و»م�����ؤام����رات» و»ح�����س��اب��ات» و»ت���دب�ي�رات»
و»ت��ب��ي��ي��ت��ات» ذاك ال�شعب ال���ذي ه��و �شعب «ب�لا �أر����ض»
و»بال بلد» و»بال انتماء» و»بال تاريخ».
وخطوة �أخ��رى يخطوها هايدجر نابعة ه��ذه امل��رة من
�أعماق فكره .نتذكر جميعا �أنه لطاملا ا�ست�شهد هايدجر
ب��ق��ول ال�����ش��اع��ر احل��ك��ي��م ه��ول��درل�ين« :ح��ي��ث��م��ا امل��ه��ل��ك��ة،
فثمة املنجاة» .ولئن هو ك��ان يجد يف احلداثة املهلكة،
بحكم ن�سيان الإن�سان �أم��ر الكينونة وتعلقه بالكائنات
ا�ستغالال وا�ستنزافا -يف ا�ستجابة منه لنداء جمهولم��ا يفت�أ يحثه على «الت�صنيع» و»امل��ك��ن��ن��ة» و»ال��ت���أل��ي��ة»،
ف�إن يف هذه املهلكة ال �شك تلوح عالئم املنجاة .ذلك �أن
احلداثة كانت كلها مت�ضمنة ومنذ البداية يف «جوف»
«البدء الأول» الذي �أحدثه ال�شعب الإغريقي .واحلال
�أن ه��ذا «ال��ب��دء» قد �شارف اليوم على «اخل��ت��م» ،وال بد
من الت�سريع ب�إنهائه ،كي تتاح الفر�صة �إىل «بدء ثان»
�أو �إىل «بدء �آخر» غري البدء الإغريقي .ولعل ال�شعبني:
الرو�سي� ،أوال ،ثم الأمل��اين ،بعد برئه من علة احلداثة
وال��ك��ون��ي��ة ث��ان��ي��ا ،ق��م��ي��ن��ان ب��ال�����ش��روع يف �إع�����داد «ال��ب��دء
الآخر» ،بينما ال�شعوب الأخرى -الإجنليزي والفرن�سي
والإي��ط��ايل والأم��ري��ك��ي وال��ي��اب��اين� -...إ َّم���ا ه��ي �شعوب
تعاين من «عوز» �أو �أمم تقا�سي من «ب�ؤ�س» .ومبا �أنه ال
بدء ثانيا من غري �إنهاء البدء الأول ،ومبا �أنه كما يلزم
لكل ب��د ٍء �شعب يقوم ب��ه ،فكذلك يلزم ل��ك �إن��ه��اء �شعب
ي�ضطلع ب��ه ،فقد ك��ان �إذن ي��ل��زم �أن ي��ق��وم ثمة «�شعب»
ينه�ض مبهمة «ال���ه���دم»ُ .ت���رى م��ن ي��ك��ون ه��ذا ال�شعب
الهدام؟
يرى هايدجر �أن الأقدار «قي�ضت» «�شعبا» للقيام بهذه
«امل��ه��م��ة» ال��ت��اري��خ��ي��ة ال���ق���ذرة :ه���دم ال��ب��دء الأول ،ه��دم
ال��غ��رب .وم��ا ك��ان ه��ذا ال�شعب �سوى ال�شعب اليهودي:
«�إن م�س�ألة دور اليهودية العاملية ما كانت هي بامل�س�ألة
العرقية ،و�إمن��ا م�س�ألة ميتافيزيقي ه��ي .و�إن مدارها
لعلى �أنها �أوج���دت لنا �ضربا من الإن�سان ميكنه ،وقد
حترر من كل قيد «= من الأر�ض»� ،أن يبا�شر كمهمة له
تاريخية اجتثات كل كائن خارج الكينونة» .ذلك �أن ما
كانت ذهبت �إليه النازية من اختزال ال�شعب اليهودي
�إىل «عرق»� ،أمر مل يالق من هايدجر �سوى «االحتقار».
وال�سبب يف ذلك �أن النازية جمرد «ر�ؤية للعامل» نظرة
«�شعبوية» قائمة على ر�ؤي��ة «عرقية»؛ �إذ الأم��ر �أعظم
و�أجل من هذا :من �ش�أن ال�شعب اليهودي �أنه منذور لكي
ي�ؤدي مهمة «ميتافيزيقية» هامة ،وهي ر�سالة «اجتثات
ال��ك��ي��ن��ون��ة» .وي��ق�����ص��د ه��اي��دج��ر مب��ف��ه��وم «االج���ت���ث���ات»
ع��رب��دة «ال��ك��ائ��ن» بعد �أن مت ن�سيان «ال��ك��ي��ن��ون��ة»� .إذ يف
زم��ن احل��داث��ة غابت الكينونة لكي يكت�سح الكائن كل
املجاالت ،وقد �أم�سى الكائن امل�صنَّع.
ل��ك��ن ،ي��ت�����س��اءل ن��ان�����س��ي -وك��ت��اب��ه ه��و ك��ت��اب ال��ت�����س��ا�ؤالت

امل��ف��ت��وح��ة -مل���اذا اخ��ت��زل ه��اي��دج��ر ك��ل ���س��م��ات احل��داث��ة
ال��ك��ارث��ي��ة -م����ن «ن���زع���ة �أم��ري��ك��ي��ة» و»ن���زع���ة بل�شفية»
و»دميقراطية» و»عقالنية» و»نزعة مو�ضوعية» -وعلى
ما يوجد بينها من تعار�ضات بل وتناق�ضات -يف «وجه»
واحد ويف «طراز» �أوحد -هو الطراز اليهودي؟ وجواب
ه��اي��دج��ر ج����واب م��ع��ق��د :م��ن ج��ه��ة ،ال�����ش��ع��ب ال��ي��ه��ودي
ه��و م��ن يعلن «عرقيته» ،والأ���ص��ل يف العرقية الإمي��ان
بالعلمية -البيولوجية -وهو مبد�أ ينبع من «الهيمنة
على احلياة بالت�ألية وباملكننة» .على �أن هايدجر يذهب
�إىل جدلية �أخرى موازية ،وهي �أن من �ش�أن هذا ال�شعب
ال��ي��ه��ودي -وال�����ش��ع��وب ال��ت��اب��ع��ة �إىل ف��ك��رت��ه� -أن يعمد
ب�إعمال العلم �إىل اجتثات العرقية نف�سها ،و�إىل توحيد
الب�شر وتنميطهم يف ت�سوية تامة ،و�إىل ف�صل الكائنات
ال��ب�����ش��ري��ة ع���ن �أر�����ض م��وط��ن��ه��ا .وب���ه���ذا ي��دم��ر ال�شعب
اليهودي البدء الأول الذي حدث مع الإغريق� .أَ َولي�س
ال��غ��رب ي��ع��ن��ي� ،أ���س��ا���س��ا� ،أر�����ض ال��غ��روب وب�ل�اد الأف����ول؟
وبهذه التهلكة التي يلقي �إليها الب�شرية ي�ستحثها على
انتظار املنجاة .ذلك �أن ال��دور املوكول �إىل هذا ال�شعب
دور م���ؤق��ت� ،إذ على «ال��ب��دء الآخ���ر» �أن يلوح يف الأف��ق.
وذل��ك مبا يعنيه من �أن على ه��ذا ال�شعب اليهودي �أن
يقوم بدوره الهدمي ،ثم بعد ذلك يفرغ املجال؛ �أي يلغي
نف�سه .لكن كيف له �أن يلغي نف�سه بنف�سه؟ تلك عملية
جدلية معقدة جدا .ولعل هايدجر لهذا ال�سبب مل يدن
«احلل النهائي» الذي ارت�آه هتلر الإدانة ال�صريحة.
واخل�ل�ا����ص���ة ال���ت���ي ي��ن��ت��ه��ي �إل��ي��ه��ا ه����ذا ال��ك��ت��اب ه���ي �أن
هايدجر لئن هو «احتقر» الفكر النازي -ويا للمفارقة
ال��ع��ج��ي��ب��ة! -ف���إن��ه ف��ع��ل ذل���ك وق���د ت��ب��ن��ى ن��زع��ة م��ع��اداة
ال�سامية يف «ال��ف��ك��ر»! و�إذ رف�����ض ه��و ال��ن��زع��ة العرقية
العن�صرية -النازية «العامية» و»ال�سوقية» ،امل�ستندة�إىل �أ���س��ا���س «ب��ي��ول��وج��ي» و»ط��ب��ي��ع��اين» -ع��ل��ى ن��ح��و ما
تبنته النازية -ف�إنه تبنى نزعة عرقية «ميتافيزيقية»
ت��ق��وم ع��ل��ى ف��ك��رة �أن ث��م��ة «���ش��ع��ب��ا» �أوك���ل���ت �إل��ي��ه مهمة

«ال��ه��دم» و»ال��ت��خ��ري��ب» ه��و ال�شعب ال��ي��ه��ودي .و�إذ �سبق
للفيل�سوف الفرن�سي ج��اك دري���دا �أن ت�ساءل -ت�سا�ؤال
�إن���ك���اري���ا -ع��ن �أي��ه��م��ا �أخ���ط���ر« :ال��ع��رق��ي��ة ال�����س��وق��ي��ة» �أم
«العرقية امليتافيزيقية» ،ف�إن جون ليك نان�سي ال يرتدد
يف اجلواب ب�أن العرقية امل�ستندة �إىل امليتافيزيقا �أدهى
و�أمر و�أ�صعب و�أخطر .هي ذي نتيجة ا�ستهانة هايدجر
بالنزعة العادية لل�سامية الرائجة ،ويف ذلك كان هوانه.
ال�سبب يف �سقوط هايدجر
ويجد جون ليك نان�سي �أ َّن
َ
يف ه���ذه ال��ع��رق��ي��ة امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ة �إمن���ا ه��و ه��و���س��ه بفكرة
«الت�أ�سي�س» :هو�س البدء والتد�شني وال�برجم��ة .فقد
�أ���س�����س ه��و للبدء الأول ب�شعب الكينونة الأول ،ووج��د
�أن هذا البدء ت�ضمن يف جوفه -ت�ضمنا جل ًّيا -جربية
نهايته ،و�أنه ال بد من �أن ن�ؤ�س�س لهذه النهاية ،وما كان
الأ���س��ا���س هنا �سوى �شعب �آخ��ر �أوك��ل��ت �إل��ي��ه مهمة هدم
الأ���س��ا���س -ه��و ال�شعب ال��ي��ه��ودي -علما ب����أ َّن ال��ه��دم كان
مت�ضمنا منذ البدء يف الت�أ�سي�س .وما يوجد يف معاداة
ال�����س��ام��ي��ة م��ن ك��راه��ي��ة �إال ك��راه��ي��ة مل��ا ي�ستع�صي على
الت�أ�سي�س.
وهكذا ،ينتهي جون ليك نان�سي �إىل �أن «طيف الت�أ�سي�س»
ه��ذا ال ي��زال «ي��ح��وم» ح��ول الفكر الغربي ،مب��ا يف ذلك
الفكر املعادي لفكر هايدجر نف�سه� .أَ َومل ي�سبق لنيت�شه
�أن ق����ال� :إن م��ن ���ش���أن ذاك ال����ذي مي��ع��ن ال��ت��ح��دي��ق يف
الهوية �أن تنتهي الهوية نف�سها �إىل ا�ستعارة عينيه لكي
تنظر بهما �إىل الأ�شياء؟ و�أمل يتقدم للقدماء �أن قالوا:
«كلما كان املرقى عاليا كان املهوى �أ�صعب»؟ تلك �سقطة
هايدجر وهفوته ،بل وتفاهته.
ختاما ..م��ا زال��ت م�س�ألة م�س�ؤولية املثقف الأخالقية
وال�سيا�سية مل تطرح عندنا يف العامل العربي ،اللهم �إال
على نحو خجول حمت�شم .وق��د ف��اج���أين عبدالرحمن
بدوي �-أحد �أكرب �أ�شياع هايدجر يف العامل العربي -وهو
ي��روي -يف �سريته -كيف �أن��ه ان�ضم �إىل ح��زب م�صري
فا�ش�ستي -م�صر الفتاة -وكيف �أن �أ�ساليب هذا احلزب
الفا�ش�ستية �أغ�ضبت عبا�س حم��م��ود ال��ع��ق��اد ،ف��ك��ان �أن
دب��ج مقاالت يدين فيها �أ�ساليبها غري الدميقراطية،
وما كان من عبدالرحمن بدوي ورهطه� ،إىل �أن �أر�سلوا
�شباب احل��زب بغ َّية «ت���أدي��ب» ال��رج��ل ،فكان �أن �أ�شبعوه
�ضربا .على �أن �أغ���رب م��ا يف احلكاية �أ َّن عبدالرحمن
بدوي رواها ب�ضرب من االفتخار ،ومل يخجل -بو�صفه
مثقفا -من الثناء على هتلر و�سيا�سته ،و�إبداء تعاطفه
م��ع ال��ن��ازي��ة ،وا�ستهجانه لكل امل�ست�شرقني «ال��ي��ه��ود».
ول��ع��ل ظ��ه��ور «كتاباته ال�سيا�سية» ،يف الآون���ة الأخ�ي�رة،
�سوف يبدي الكثري من امل�سائل ال�شائكة عن م�س�ؤولية
املثقف العربي الأخالقية وال�سيا�سية.
---------------- عنوان الكتاب« :ا�ستهانة هايدجر». امل�ؤلف :جون ليك نان�سي. النا�شر :من�شورات غاليلي ،باري�س.2015 ، -عدد ال�صفحات� 100 :صفحة.
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«االقت�صاد ال�سيا�سي للتعليم يف العامل العربي� :سيا�سات ومقاربات
مقارنة» ..ملحمد عبداملنعم
فينان نبيل *
َو َ�ضعتْ الثورات ال�شعبية التي اندلعت يف تون�س وم�صر وليبيا واليمنَّ ،
نتاج ف�شل �سيا�سات تلك الدول يف
كل الأنظمة العربية �أمام حتديات كبرية؛ فتلك الثورات يف احلقيقة ُ
مو�ضوعات ذات �أهمية ق�صوى لل�شعوب العربية (كالتعليم وال�صحة).
يهم َّ
كل العاملني يف جمال تنمية التعليم يف العامل العربي حول احلالة احلقيقية للتعليم ،و�سبب تراجع اال�ستقرار ال�سيا�سي يف العامل العربي منذ
و ُيثري هذا الكتاب ت�سا�ؤال ُّ
تنعك�س على نظام التعليم
 ،2011والتي دفعت بع�ض البلدان �إىل م�ستقبل غري حمدد املعامل ،وحاول الكتاب حتليل الأو�ضاع ال�سيا�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والتي
ُ
و�سيا�ساته يف العامل العربي .ويُعدُّ الكتاب من امل�ساهمات النادرة التي تربط بني العديد من العوامل ،م�ؤكدة على �أهمية الدميقراطية يف ت�شكيل ال�سيا�سات التعليمية ،والتي
تعترب مبثابة الهواء النقي الذي يحتاج ُ�صنَّاع ال�سيا�سات ال�ستن�شاقه �إن كانوا جادين يف حماولة �صنع م�ستقبل �أف�ضل للعامل العربي.

وينطلق امل���ؤل��ف م��ن ح��ادث��ة ان��ت��ح��ار ���ش��اب م�صري،
بعدما مت رف�ض تعيينه يف وزارة التجارة لعدم لياقته
اجتماع ًّيا؛ لأن��ه اب��ن مل��زارع ب�سيط ،على الرغم من
م�ؤهالته الدرا�سية ونبوغه وتفوقه ،وعك�ست ق�صة
ه��ذا ال�����ش��اب ت��داخ��ل ع��دة ع��وام��ل ت��ق��ود ال�شباب �إىل
الإح��ب��اط؛ منها :نق�ص الفر�ص ،وحماباة الأق��ارب
يف ال��ت��وظ��ي��ف ،وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ط��ب��ق��ي ،و�أم�����ام الأب����واب
املغلقة تت�شابه �آالف الق�ص�ص لل�شباب يف ال��ع��امل
العربي ،الذين يرفع التعليم �سقف توقعاتهم ولكنه
ال ي�ؤهلهم باملهارات التي يحتاجها القطاع اخلا�ص،
بينما يتق َّل�ص دور القطاع العام ويتجه نحو اقت�صاد
ال�����س��وق .ويف كلتا احل��ال��ت�ين ،ف����إنَّ ُف�� َر���ص التوظيف
امل���ت���اح���ة ال���ت���ي ت���ق���دم روات������ب ك��اف��ي��ة لإق����ام����ة ح��ي��اة
كرمية نادرة ج ًّدا ،واحلقيقة �أن النظام االجتماعي
واالقت�صادي والتعليمي لي�س ُمع ًّدا ال�ستيعاب �أحالم
ال�شباب وحتويلها �إىل خمرجات منتجة.
ويهدف الكتاب �إىل فهم العوامل التي تتحكَّم يف �إرادة
وقدرة الأنظمة العربية على و�ضع �سيا�سات تعليمية
م���ن م��ن��ظ��ور حت��ل��ي��ل��ي م���ق���ارن ب�ي�ن ع���دد م���ن ال���دول
العربية ،يبد�أ الكاتب يف ا�ستعرا�ض رحلة التنمية يف
العامل العربي وربطها ببدء تدفق النفط  1960يف
بع�ض الدول ،وربط انتعا�ش البرتول برفع معدالت
التنمية �إىل العام  ،1970ث َّم بد�أ الركود التنموي يف
ُمنت�صف الثمانينيات وازدهاره مرة �أخرى يف بداية
الت�سعينيات ،وهو يرى �أن ُمتت ِّبعي م�سارات التنمية
ع��ادة ما ينظرون للتنمية يف االقت�صاد والتنمية يف
التعليم ع��ل��ى �أن��ه��م��ا م�����س��اران ُمنف�صالن ال عالقة
بينهما .فعلى الرغم من تذبذب الأداء االقت�صادي
منذ اال�ستقالل ،ف���إنَّ الإن��ف��اق على التعليم يتزايد
دون اع��ت��ب��ار ل�ل��أداء االق��ت�����ص��ادي ،و�إن ك��ان الرتكيز
على الكم ولي�س الكيف يف جودة التعليم.
وت��ت�����س��م ال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ب��ع��دم ال��ث��ب��ات م��ق��ارن��ة



ِّ
ويو�ضح الكاتب �أنَّ الرثوة
باملناطق النامية الأخرى،
النفطية لي�ست م�صدرا للرثوة فح�سب ،و�إمن��ا ذات
ت���أث�ير ���س��ي��ا���س��ي ت�ستخدمه ب��ع�����ض ال����دول لتحديد
دوره��ا ال�سيا�سي واالقت�صادي .ويلعب النفط دورا
مه ًّما يف فهم التباين يف ال�ثروة بني دول «الأوب��ك»
وي��ك��ن �إرج����اع زي��ادة
وال����دول غ�ير الأع�����ض��اء ف��ي��ه��اُ ،
معدالت التنمية من ( )1970-1960لأمرين :الأول،
تدفق النفط .وال��ث��اين :طبيعة املجتمعات العربية
بعد اال�ستقالل ومت ُّ��دد دور ال��دول��ة .ويقيم الكاتب
م���ؤ���ش��رات ل��ق��ي��ا���س ن��ت��ائ��ج ال��ت��ع��ل��ي��م ك�� ِّم��ي��ا م��ن خ�لال
ع��دد ال��ط�لاب امل�سجلني ومتو�سط ���س��ن��وات التعلم،
وي�ستخدم مقيا�سا كيفيا على جودة التعليم كقدرة
ال���ط�ل�اب ع��ل��ى االب���ت���ك���ار ون�����س��ب��ة ال��ت��ح��اق ال��ط�لاب
بجامعات �أجنبية ،والرتكيز على قدرة جذب التعليم
ل�ل�أط��ف��ال وت��ق��دمي امل��ه��ارات ال��ت��ي ت��ت��واف��ق م��ع �سوق
العمل كعوامل م�ساعدة يف قيا�س اجلودة.
وحقَّقتْ املنطقة يف الفرتة ُ 1980مع َّدال �أ�سرع يف منو
الدخل والتعليم ،وي�ستعر�ض الكاتب تقرير الأمم
املتحدة عن التنمية الب�شرية يف الوطن العربي للعام
 ،2013الذي �سجل �أعلى معدالت ارتفاع يف التنمية
يف :ال�سعودية ،والكويت ،وليبيا ،ولبنان ،والبحرين،
وع��م��ان م��ن ال��دول
وع��م��انُ ،م�لاح��ظ��ا �أن البحرين ُ
ُ
ال��ت��ي ال تعتمد ث��روت��ه��ا على ال��ب�ترول ف��ق��ط ،ولكن
تتنوع م��وارده��ا االق��ت�����ص��ادي��ة ،ول��ب��ن��ان بلد فقري يف
م���وارده الطبيعية ،و�شهدت ط��وال ف�ترة كبرية من
تاريخها ح��روب��ا و���ص��راع��ات طائفية ،ولكنها دول��ة
دميقراطية تقود االختالفات الدينية والطائفية،
كما يلعب املجتمع املدين دورا كبريا يف دعم التنمية
فيها ،بينما �سجلت  12دول��ة م��ع��دالت متو�سطة يف
التنمية مثل قطاع غزة-ال�ضفة ال�شرقية.
وت��ن��ف��ق م��ع��ظ��م ال����دول ال��ف��ق�يرة وال��غ��ن��ي��ة �أك��ث�ر من
 %20من موازنتها على التعليم؛ مثل :ال�سعودية،

والإم������ارات ،ول��ي��ب��ي��ا ،واجل���زائ���ر ،وت��ون�����س ،وامل��غ��رب،
وج���ي���ب���وت���ي) ،وع�����دد ق��ل��ي��ل م���ن ال������دول ي��ن��ف��ق %15
م��ن امل��وازن��ةُ :ع��م��ان ،والأردن ،ول��ب��ن��ان ،والبحرين،
والكويت ،و�سوريا ،وغزة ،وقطر .بينما يقوم القطاع
اخلا�ص واملجتمع املدين بدور كبري يف التنمية.
و َع���� َر�����ض امل�����ؤ َّل����ف لأ����س���ب���اب ال����رك����ود ال�����س��ي��ا���س��ي يف
ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،وال��ت��ي م��ن �أه��م��ه��ا :االع��ت��م��اد على
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ات ال�����س��ل��ط��وي��ة ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى زي���ادة
ال���ق���م���ع ،وت���وظ���ي���ف اخل���ط���اب ال�����س��ي��ا���س��ي ال��ط��ائ��ف��ي
لإح��ك��ام ال�سيطرة الأم��ن��ي��ة ع��ل��ى امل�شهد ال�سيا�سي
واالقت�صادي ،وجتاهل �إ���ص�لاح ال�سيا�سات املن�شودة
يف جمايل ال�صحة والتعليم ،التي البد �أن تُبنى على
�أ���س��ا���س م��ن االن��ف��ت��اح ال��دمي��ق��راط��ي ،وجت�� ُّن��ب جمود
البريوقراطية التقليدية؛ من خالل �إن�شاء هياكل
�إداري�����ة م���وازي���ة ت��ه��دف ل��ل��ن��ه��و���ض ب��ج��ودة التعليم،
وفتح املجال �أمام ُمتعلمي الطبقة الو�سطى للرتقي
واالن�ضمام لهذه الهياكل اجلديدة ،واال�ستفادة من
قدراتهم التعليمية واالبتكارية؛ مبا ُيعزِّز الإ�صالح
الدميقراطي واالقت�صادي لتلك الدول.
وق�� َّدم امل�ؤلف �أمثلة لتلك الأنظمة التي ا�ستطاعتْ
جت����اوز ج��م��ود ال��ب�يروق��راط��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ،وات��ب��اع
الإ�صالحات التي تتوافق مع املعايري الدولية ببناء
هياكل �إداري����ة ديناميكية؛ م��ث��ل :ق��ط��ر ،والإم����ارات
العربية امل��ت��ح��دة .و�أ���ش��ار �إىل �أنَّ �أه��م م��ا مييز هذه
الأنظمة هو تخ ِّليها عن املفهوم التقليدي للإ�صالح،
وال���ذي الب��د �أن ُي��ق�� َّدم م��ن �أع��ل��ى �إىل �أ���س��ف��ل ،وجل��وء
هذه الأنظمة �إىل فهم حتديات الإ�صالح الرئي�سية
التي تتمثَّل يف عدد من االختالالت الدميوغرافية،
وال�سيا�سية ،واالقت�صادية .وعليهَّ ،
مت التعامل مع
ه��ذه ال��ت��ح��دي��ات ،واح��ت��وا�ؤه��ا ،واال���س�تر���ش��اد ب���الآراء
ال�شعبية م��ن �أج���ل ال��ت��غ��ي�ير .وه���ذا ال��ن��ه��ج املختلف
للتعامل م��ع ج��م��ي��ع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي واج��ه��ت ه��ذه
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امل��ج��ت��م��ع��ات ه����و م����ا ن���ت���ج ع���ن���ه ت��ن��ف��ي��ذ وا����س���ت���دام���ة
الإ�صالحات ال�سيا�سية التي مت اتباعها.
و ُي��� ِ��ش ْ�ير الكاتب �إىل �أنَّ �إ���ص�لاح ال�سيا�سات والإدارة
دون االنفتاح الدميقراطي يطلق عليه «حترير دون
الدميقراطية» .كما �أنَّ �إ���ص�لاح ال�سيا�سات مبعزل
عن معاجلة �أوجه الق�صور يف �أنظمة التعليم ما هو
�إال «�إ���ص�لاح ه�ش و���س��ط��ح��ي» .ف��الإ���ص�لاح احلقيقي
للتعليم �سيرتتب عليه دون �شك �إح��داث حالة من
ال���زخ���م ال�����س��ي��ا���س��ي واالق���ت�������ص���ادي ال���ه���ادف لإر����س���اء
�سيا�سات تنموية م�ستدامة ،قوامها التعليم ،ومن
ث�� َّم تعزيز ق���درة الأن��ظ��م��ة العربية على االن��خ��راط
يف �إ����ص�ل�اح ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز النمو
االقت�صادي.
و ُي�����ش�ير امل����ؤل���ف �إىل �أنَّ درا����س���ة وم��ن��اق�����ش��ة ال�����س��ي��اق
التاريخي وال�سيا�سي لأي دول��ة ال تتم مب��ن���أى عن
درا�سة ومناق�شة ن�سقها التعليمي ،وخطط تطوير
ه��ذا الن�سق ،ال��ذي �سيتحول �إىل داف��ع وحمفز على
تطوير الهياكل الإداري���ة ،وال�سيا�سات االقت�صادية
لتحقيق نه�ضة املجتمعات.
والتخطيط وت�صميم ن�سق حتليلي متكامل ملنظومة
ال��ت��ع��ل��ي��م ب���ال���دول امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ي���رى امل����ؤل���ف �أن����ه الب��د
من توافر معلومات وبيانات عن الأع���داد امللتحقة
بالتعليم ،والناجت املحلي الإجمايل للفرد والعمالة
بهدف ت�صميم م�سار العالقة بني التعليم والأداء
االقت�صادي ،و�إ�صالح ال�سيا�سات يف الدول العربية،
وا���س��ت��خ��دام حتليل امل�����س��ار لتحديد �شكل ال��ع�لاق��ة،
و�أي��ه��م��ا امل��ت��غ�ير امل�����س��ت��ق��ل ،و�أي��ه��م��ا ال��ت��اب��ع؛ متهيدا
ل��ت��ف�����س�ير امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت���واج���ه �إ����ص�ل�اح ال��ت��ع��ل��ي��م،
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ه���ذه امل��ع��وق��ات ل��ل��ت��و���ص��ل �إىل
النتائج املتمثلة يف حتديد �سيا�سات الإ�صالح املبتغاة
للنهو�ض بهذه املجتمعات.
وانتقل امل�ؤلف لتحليل العالقة بني التعليم والأداء
االق���ت�������ص���ادي ل��ت��ف�����س�ير احل����واف����ز وامل���ع���وق���ات ال��ت��ي
تواجه �إ���ص�لاح التعليمً ،معتمدا على الإط���ار الذي
َّ
مت تطويره من قبل البنك ال��دويل لقيا�س �ضمان
اجلودة التعليمية ،وتطبيقه على احلالتني امل�صرية
والقطرية .وي�ستند هذا الإط��ار �إىل �ضرورة تنفيذ
عدد من املهام من �أجل حتقيق جودة التعليم .ومن
ال�����ش��روط الرئي�سية لتحقيق ال��ن��ج��اح -وف��ق��ا لهذا
الإطار -هي :تعيني جميع الوظائف الالزمة جلهات
معينة؛ م��ث��ل :وزارة الرتبية والتعليم ،وامل��دار���س،
واملعلمني...وما �إىل ذل��ك ،وف�صل و�ضع ال�سيا�سات
عن مهام الرقابة.
و ُي��ب��ن��ى ه����ذا الإط������ار ع��ل��ى ث��ل�اث ف��ر���ض��ي��ات؛ ت��ق��وم
الفر�ضية الأوىل على �أنه كلما زاد حجم ال�سكان ،ق َّلت
قدرة النظام على االنخراط يف الإ�صالح التنظيمي.
فقطاع التعليم كبري احلجم من حيث عدد الطالب
والهياكل البريوقراطية ،وهو ما يعني �أن التغيري
ميكن �أن يهدد قطاعات �أو�سع من ال�سكان .فالطالب

لديهم �آب��اء تتم �إ�ضافتهم �إىل الأط��راف املت�ضررة،
ف�����ض�لا ع���ن ال�����ش��رك��ات ذات ال�����ص��ل��ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف
جم����االت ال��ك��ت��ب وال����درو�����س اخل�����ص��و���ص��ي��ة .وه���ذه
احلجة ترتجم يف انخفا�ض احتماالت تغطية جميع
وظائف �ضمان اجلودة التعليمية ،وعلى ر�أ�سها املهام
املتعلقة بتقييم وحتليل الأثر� .أما الفر�ضية الثانية،
فتقوم على �أن زي��ادة �أع���داد الهياكل القائمة تزيد
م��ن اح��ت��م��ال ت��ك��رار ال��وظ��ائ��ف .والفر�ضية الثالثة
والأخ��ي��رة ُت��ب��ن��ى ع��ل��ى �أ���س��ا���س ال��ت��ه��دي��دات القائمة
ل��ل��ن��ظ��م ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،وال�����س��ي��ط��رة امل��رك��زي��ة للنظام
القائم ،وربطه بنظام تعليم �أكرث ا�ستقرارا ،والذي
يرتجم �إىل ت��وزي��ع وا���ض��ح للمهام امل��ح��ددة ل�ضمان
اجلودة ،والف�صل بني �صنع ال�سيا�سات وتنفيذها.
ويخ ُل�ص امل�ؤلف هنا �إىل �أنَّ البالد �صغرية احلجم
وال�����س��ك��ان ت�ستطيع ال��ف�����ص��ل ب�ين و���ض��ع ال�سيا�سات
ومهام الرقابة ،وهو ما يقلل من احتمالية ازدواج
ال��وظ��ائ��ف ،مقارنة بالبالد الأك�بر حجما و�سكانها
الأك�ثر تعقيدا .وتفيد درا���س��ة الآث���ار املرتتبة على
احلجم ،والتاريخ ،واال�ستقرار ال�سيا�سي يف النظم
التعليمية ،ور�ؤية كيفية عملها يف املمار�سة العملية،
يف فهم ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه الأن��ظ��م��ة العربية،
و�إمكانية االنخراط يف الإ�صالح على املدى الطويل.
و ُي��ن��ه��ي امل���ؤل��ف ال��درا���س��ة امل��ق��ارن��ة ال��ت��ي ا�ستخدمها
يف التحليل ،م��ع اال���س��ت��ع��ان��ة با�ستطالعات ال���ر�أي،
ب���أنَّ التعليم ل��ه ت���أث�ير �إيجابي يف امل�شاركة املدنية،
و�أنَّ التحالفات امل�ؤيدة للدميقراطية -التي خلقت
ال���زخ���م م���ن �أج����ل ال�����ص��ح��وة ال��ع��رب��ي��ة -جن��م��ت عن
التو�سع يف الطبقة الو�سطي املتعلمة التي تواجه
�ضغوطا متزايدة ،وفر�صا �أق��ل .وعليه ،فالبد من
�سد الفجوة ب�ين الأع���داد الكبرية م��ن اخلريجني،
و���س��وق ال��ع��م��ل ال���ذي ال يتمكن م��ن ا���س��ت��ي��ع��اب ه��ذه

الزيادة ،وهو ما يتطلب �إج��راء �إ�صالحات متزامنة
يف نظم التعليم ،وال�سيا�سات االقت�صادية.
عد الكتاب مبنزلة حماولة لفهم احلا�ضر،
وعليهُ ،ي ُّ
مبنية على حتديد م�سارات الو�ضع الراهن ،و�أ�سباب
الركود ،واملحفزات للتغيري يف ال�سياقات ال�سيا�سية
ل�ل�أن��ظ��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ،وم���ن ث��� َّم �إف����راز ن��ظ��م �سيا�سية
واق��ت�����ص��ادي��ة ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ب��ن��ي �إ����ص�ل�اح���ات �إداري����ة
حقيقية ،تف�صل ما بني الرقابة ،وو�ضع ال�سيا�سات،
وتخ�ضع للم�ساءلة .فتقدير املخاطر التي تواجه
الأنظمة املختلفة ،وقدرتها على �إ�صالح ال�سيا�سات،
وت��ط��وي��ر ه��ي��اك��ل��ه��ا الإداري������ة ،م��ن ���ش���أن��ه �إدارة ه��ذه
امل���خ���اط���ر ب��ن��ج��اح ع�ب�ر �إ�����ص��ل�اح ال��ت��ع��ل��ي��م ،وال��ن��ظ��م
ال�سيا�سية والهيكلية ،وتطوير الأداء االقت�صادي،
ومن ثم تفادى التوترات االجتماعية ،وركود وف�شل
ال�سيا�سات واملجتمعات.
وقد كان ف�شل �سيا�سات الإ�صالح التي اتخذها عدد
م��ن دول ال��ث��ورات ال��ع��رب��ي��ة يف جم���االت ذات �أهمية
مل��واط��ن��ي ت��ل��ك ال������دول؛ م���ث���ل :ال��ت��ع��ل��ي��م وال�����ص��ح��ة،
وراء ان��ت��ف��ا���ض ال�����ش��ع��وب ���ض��د �أن��ظ��م��ت��ه��ا ال�سيا�سية
ال�سلطوية .وقد كانت هذه املقاربة غائبة عن كثري
م��ن ال��درا���س��ات وال��ك��ت��اب��ات ال��غ��رب��ي��ة وال��ع��رب��ي��ة التي
در���س��ت �أو���ض��اع املنطقة قبل ث���ورات الربيع العربي
وبعدها .ويف حماولة ل�سد النق�ص يف تلك الدرا�سات،
ي�أتي ه��ذا الكتاب ال��ذي يقدم حتليال �شامال لنظم
التعليم الأ���س��ا���س��ي��ة يف ال���دول ال��ع��رب��ي��ة؛ م��ن خ�لال
تعميق ف��ه��م هياكلها الإداري�����ة ،وت���أث�ير احل�سابات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة يف ق��درت��ه��ا ع��ل��ى االن���خ���راط يف �إج����راء
�إ�صالحات ذات مغزى .و�أهم ما مييز الكتاب اعتماده
ع��ل��ى م��ن��ظ��ور االق��ت�����ص��اد ال�سيا�سي امل��ق��ارن ك�أ�سا�س
لدرا�سة الأ�سباب الكامنة وراء الركود ال�سيا�سي يف
الدول العربية؛ بهدف حتليل ومقارنة نظم التعليم
املختلفة لتقدمي ر�ؤي��ة جديدة للأنظمة العربية؛
�سواء بهدف الإ�صالح� ،أو ت�صميم وتنفيذ �سيا�سات
م��ن ���ش���أن��ه��ا �إع����ادة ت�صميم ال��ه��ي��اك��ل الإداري�����ة .ه��ذا
ال��ك��ت��اب ذو ف��ائ��دة رئي�سية ل��ل��ط�لاب وال��ب��اح��ث�ين يف
درا�سات �شرق �أو�سطية والدولية والرتبية املقارنة
ودرا�سات التنمية.
و ُي���ذك���ر �أن ال��دك��ت��ور ع�ل�اء ع��ب��دامل��ن��ع��م ُم��ا���ض��ر يف
اجلامعة الأمريكية بالقاهرة له العديد من امل�ؤلفات
يف االقت�صاد ال�سيا�سي والعالقات الدولية ومناهج
البحث.
---------------- الكتاب« :االقت�صاد ال�سيا�سي للتعليم يف العاملالعربي� :سيا�سات ومقاربات مقارنة».
 امل�ؤلف :حممد عالء عبداملنعم. -النا�شر :روتليدج ،2015-باللغة الإجنليزية.
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«ملكات يف ال�سلطة ..ن�ساء حكمن يف الع�صر احلديث»..
ل�شيزارينا كازانوفا
عزالدين عناية *
وعدتها هام�شية .لكن مع ت�سعينيات القرن الع�شرين�َ ،سلّطت �أبحاث
=ا�ستخفّت الثقافة الأوروبية ،منذ وقت طويل ،بالتجارب الكثرية حلكم امللكات واحلاكمات بالو�صاية ،بل ّ
�شرع ذلك الإق�صاء،
تاريخية جديدة ال�ضوء على املو�ضوع .وهو ما �أ ّدى �إىل �إعادة التفكري يف انتقال ال�ساللة امللكية يف ال�سلطة �إىل الن�ساء ،وزرع ال�شك يف املبد�أ الذي كان ُي ّ
وهو مبد�أ مبني على مربرات مرتبطة بالدونية ب�سبب تق�سيم «طبيعي» للأدوار� .إال �أن فكرة ال�سلطة الن�سائية املنت�شرة منذ فرتة طويلة يف �أو�ساط امل�ؤرخني ،التي مل يتم
ا�ستبعادها متا ًما حتى يومنا هذا ،ت�ؤيد �أن حكومات الن�ساء كانت �سيئة احلظ �أو موفّقة يف حاالت عابرة .ذلك ما يدور حوله م�ؤلف الباحثة الإيطالية �شيزارينا كازانوفا،
�أ�ستاذة التاريخ احلديث يف جامعة بولونيا الإيطالية .والتي �سبق لها �أن ن�شرت جملة من الأبحاث منها «العائلة والقرابة يف الع�صر احلديث» و»تاريخ الإجرام بني الق�ضاء
املدين والق�ضاء الكن�سي».

تعود الباحثة يف الف�صل الأول من م�ؤلفها «حاكمات
بالأحقية �أو بالأمر الواقع» �إىل مت ّعن ق�ضية املر�أة
وال�سلطة لدى فال�سفة اليونان ويف الرتاث الديني.
ف��ف��ي ال��ق��رن ال��راب��ع ق��ب��ل امل��ي�لاد ،اف�تر���ض �سقراط
�إم��ك��ان��ي��ة ت��ويل امل����ر�أة من�صب ال��ق��ي��ادة ،ع��ل��ى ال��رغ��م
م��ن اخ��ت�لاف ال�ترك��ي��ب ال��ف��ي��زي��ول��وج��ي بينها وب�ين
الرجل ،قائال :فلنت�أمل ح��ال �إن��اث ك�لاب احلرا�سة
التي عليها �أن تتوىل ال�سهر مع الذكور ،و�أن تطارد
معهم الل�صو�ص� ،إذ كل �شيء بينهم م�شرتك؛ هل
كان عليها �أن حتر�س املنزل فح�سب لأنها ال ت�ستطيع
ع��م��ل ���ش��يء �آخ���ر ب�سبب الإجن����اب و�إر����ض���اع اجلِ ���راء،
بينما ي��ق��وم ال��ذك��ور بحماية القطيع ك��ل��ه؟ وك��ان��ت
�إج��اب��ة التلميذ غلوكون عن ه��ذا ال�س�ؤال �أن «ال ب ّد
م��ن االع�ت�راف ب��وج��وب م�شاركة الن�ساء ال��رج��ال يف
ك��ل ���ش��يء ،ول��ك��ن لنتعامل معهن على �أ���س��ا���س �أنهن
الأ���ض��ع��ف ،و�أن ال���ذك���ور ه��م الأق������وى» .ه��ك��ذا ك��ان��ت
�إج��اب��ة التلميذ غ��ل��وك��ون ال��ت��ي ن��ال��ت تقدير �أ���س��ت��اذه
عن هذا ال�س�ؤال .ويف مو�ضع �آخر ي�ؤكد �سقراط يف
«كتاب ال�سيا�سة» يف الباب اخلام�س� ،أن �شرط �إحلاق
«الن�ساء بالوظائف التي ي�ؤديها ال��رج��ال «منحهن
التعليم نف�سه� ،أي املو�سيقى والأل��ع��اب الريا�ضية
وفنون القتال ،و»معاملتهن املعاملة ذاتها»� .إال �أن
�سقراط كان يرى �صعوبة يف �إيجاد نوع من العالقة
ب�ي�ن ال��ف��ت��ي��ات وال��ف��ت��ي��ان م���ن ال���ذك���ور ،م���ن النخبة
على الأق��ل ،ق��ادرة على �أن ت�ستبعد اال�ستحواذ على
ال�شرعية املرتبطة باجلن�س ،وه��و م��ا م��ن �ش�أنه �أن
يقمع التحكم اجلن�سي للرجال يف الن�ساء.
وال���واق���ع �أن ال��ت��ق��ال��ي��د امل��ع��ادي��ة للن�ساء يف ال��ع��امل�ين
ال��ي��ون��اين ال��روم��اين ،وال��ي��ه��ودي امل�سيحي ،تت�أ�س�س
على ن��وع من الف�صل بني الأدوار حتقِّق اال�ستقرار
االج��ت��م��اع��ي ،ميكنها �أن ت�سمح ل��ل��م��ر�أة ت��ويل �أدوار
ال�����س��ل��ط��ة يف ال��ب�لاط ف��ق��ط ،ول��ك��ن��ه��ا ُت�����ص�� َّن��ف دائ�� ًم��ا
بكونها غري ر�سمية ،وبذلك ميكن �إبطالها لكونها



ط���ارئ���ة وغ�ي�ر الئ���ق���ة .ويف ال��ك��ت��اب امل��ق��د���س ،تظهر
�شخ�صيات ن�سائية م���ؤثّ��رة مثل ي��ه��ودي��ت و�أ���س��ت�ير،
الرب لإنقاذ �شعبيهما من الإب��ادة .ولكننا
�سخّ رهما
ّ
جند يف �سِ ف َري «احلكمة» و»اجلامعة» �أن الن�صيحة
املوجهة �إىل رب الأ���س��رة ،ه��ي �أن يح ّد م��ن حتركات
َّ
املر�أة و�أن يحميها جي ًدا داخل املنزل .وبالن�سبة �إىل
�����ض��ا ،فقد
���س��ي��دات الطبقة االجتماعية الرفيعة �أي ً
كانت تلك النظرة الذكورية هي ال�سائدة يف القرن
ال��راب��ع امل��ي�لادي يف �أوروب���ا امل�سيحية ،وه��ي مواقف
دعمتها تف�سريات ر�سائل القدي�س بول�س للإجنيل.
يف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين «ال�����س��ل��ط��ة ال��ن�����س��وي��ة يف الع�صر
احل��دي��ث وال��ت��ق��ل��ب��ات ال�سيا�سية» ت�ب�رز ال��ب��اح��ث��ة �أن
اللحظة ال��ت��ي ع��اد فيها ال��ق��ول يف �أوروب����ا بت�ساوي
ال���ف���ر����ص ب��ي�ن اجل���ن�������س�ي�ن؛ مب����ا يف ذل�����ك احل���ق���وق
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ق��د ح�صلت م��ع ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر،
وذل�����ك ع��ن��دم��ا ق����ام ك ّ
����ل م���ن �أك���ور����س���ي���و وب���ارت���ول���و
ال�سا�سوفرياتي وبالدو الأولبالدي بف�صل «القانون
املدين» عن �سائر القوانني امل�ؤ�س�ساتية والإقطاعية.
�إ���ض��اف��ة �إىل م��ا �أ�سهم ب��ه علماء ال��ل��غ��وي��ات ،بالعودة
�إىل تناول �أ���ص��ول بع�ض املفاهيم مثل «اله�شا�شة»،
و»ال��ب�لاه��ة» ،و»ال��دون��ي��ة اجل��ن�����س��ي��ة» ،امل��ن�����س��وب��ة �إىل
امل��ر�أة ،حيث نوق�شت الإمكانيات املختلفة .ورغم �أن
ت��ل��ك االخ��ت�لاف��ات مل ُت��ر���س تعريفا حم���ددا ،ف�إنها
�أدت �إىل تر�سيخ ن��وع م��ن ع��دم امل�����س��اواة يف املعاملة،
وو�صمت املر�أة بالدونية.
ت��ل��ك االجت���اه���ات ال�����س��ائ��دة ب�ين �أه���م رم���وز الثقافة
َو َج����� َدت رواج����ا يف ك��ت��اب��ات ق��وان�ين الأ����س���رة للمفكر
�أندريه ترياكو ،وهو ُيعلن فيها �صراحة عدم ثقته
الكاملة يف عقل امل���ر�أة .واجللي ان الت�سا�ؤالت التي
ط��رح��ه��ا ت�يراك��و -يف م��ا �إذا ك��ان��ت امل����ر�أة �إن�����س��ان��ا �أم
حيوانا -هو ما ا�ستُنبط منه احلكم اخلا�ص بت�سليط
عقوبات �أق ّ��ل عليها مب��ا �أن��ه��ا �ضعيفة روح��ا وعقال،
ربر من خالله فكرة اخل�ضوع الكامل للمر�أة.
لي ّ

وجند ارتباطا ،يف ال�سياق ذاته ،للدونية «الطبيعية»
ل��ل��م��ر�أة م��ع اجل��ان��ب الق�ضائي ومفاهيم �أخ���رى يف
ال��ث��ق��اف��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة .ف��ا���س��ت��ب��ع��اد امل����ر�أة ك�����ش��اه��دة يف
املحاكمات ،على �سبيل املثال ،تربره نزعتها الأنثوية
للكذب وع���دم م�صداقيتها .ول��ذل��ك متّ ،م��ن جهة،
�برر عقابها عقابا ت�أديبيا
ت�أكيد وج��ود اختالفات ت ّ
� ّ
أقل ،مبا يف ذلك تخفيف العقوبة مثل تلك العقوبات
اخلا�صة بوح�شية �أح��ك��ام الإع���دام �ض ّد ال�ساحرات.
وج��رى م��ن جهة �أخ���رى ت�أكيد على ا�ستبعاد امل��ر�أة
من املهام الذكورية مثل اال�شرتاك يف احلرب ّ
وتول
املنا�صب احلكومية ،ووراث��ة احلكم ،لي�س فقط لأن
أي�ضا ب�سبب
هذه املهام ت�ستلزم حِ �� ّدة الطباع ،ولكن � ً
ّ
التعط�ش للنفوذ
طموح املر�أة اجلامح لل�سلطة� ،إذ �أنّ
هو ما تطمح �إليه ،وه��و الأم��ر ال��ذي ي���ؤ ّدي بها �إىل
الت�ضحية حتى ب�أع ّز �أبنائها لغر�ض حتقيق م�أربها.
�إن الأب��ح��اث ال��ت��ي ُن�����ش��رت يف ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�شر
جت��ادل فكرة ع��دم �أهلية امل���ر�أة يف ممار�سة ال�سلطة
ب�����س��ب��ب ال�����ض��ع��ف ال���ن���اجت ع���ن ت��رك��ي��ب��ت��ه��ا ال��ب��دن��ي��ة
والأخالقية .و�إذا كان املق�صود هو �أن «�ضعف جن�سها»
يجعلها بطبيعتها غري قادرة على �أن تقود اجليو�ش،
ف����إن ال��ك��ذب وال�����ش��ه��وة ،وال��ط��ب��ائ��ع امل��ت��ق�� ّل��ب��ة جتعلها
�أي�����ض��ا غ�ير منا�سبة لإدارة احل��ك��م ب��ال��ع��دل .وبرغم
ال�صورة ال�سلبية للملكة التي تعادي الطبيعة ب�أن
تنكر ّ
كل حياء وت�ستويل على ال�سلطة ب�سبل اخلداع
واملراوغة ،ف�إن هناك نوعني يخ�صان املر�أة يف �أنظمة
احل��ك��م :ذل��ك ال��ن��وع اخل��ا���ص ب��امل��ر�أة «امل��ت��ف�� ّوق��ة على
جن�سها» ،واملر�أة «ذات املالمح الذكورية»� .إن النموذج
املثايل الإجنيلي قد ُيربر احلالة اال�ستثنائية للحكم
الن�سائي وه��و ذل��ك اخل��ا���ص بامللكة بت�شبع ،بينما
املثال امل�ضاد له هو ذلك اخلا�ص ب�إيزابل ال�شريرة
الواردة ق�صتها يف الكتاب املقد�س.
ُ
يف ال��ب��اب ال��ث��ال��ث امل��ع��ن��ون ب��ـ»م��ل��ك��ات ط��احل��ات و�أخَ ���ر
���ص��احل��ات» ت�ستعر�ض ال��ب��اح��ث��ة جملة م��ن احل��االت
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ال��ن�����س��وي��ة يف ال�سلطة م��ث��ل ك��ات��ري��ن دي ميديت�شي
�أرملة هرني الثاين وامللكة فيكتوريا وامللكة �إليزابيث
يف �إجنلرتا والإمرباطورة ماريا ترييزا النم�ساوية،
ت�برز من خاللهن �أن حياة بع�ض امللكات� ،أو بع�ض
ال���ن�������س���اء ال���ل���وات���ي مي���ك���ن اع���ت���ب���اره���ن «���ش��خ�����ص��ي��ات
ا�ستثنائية» ،لأن دوره���نّ ك��ان حا�س ًما على ال�صعيد
العام ،تفند الإجابة ال�سلبية عن ال�س�ؤال« :هل كان
ثمة ع�صر نه�ضة للن�ساء؟» .ذلك �أن ع�صر النه�ضة
عد املعرب الرئي�سي يف بناء ما نعتربه الآن �أوروب��ا
ُي ُّ
احلديثة :التو�سع فيما وراء البحار ،الدولة املركزية،
ح�����ص��ر م�����ش��روع��ي��ة ال��ع��ن��ف يف امل���ؤ���س�����س��ة الق�ضائية،
الثقافة ال�سيا�سية وال��ت��ج��دي��د ال��دي��ن��ي ،ول��ك��ن هذا
التقييم الإيجابي «ذك���وري» يف الأ�سا�س ،فبالن�سبة
�إىل ال��ن�����س��اء ،مل ت��ك��ن �آث����ار ق���رون ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث
�سوى مزيد من املنع ،وتر�سيخ للحدود الثقافية� ،إذ
ُفر�ضت قواعد م�ستوحاة من التف�سري الأكرث ت�شد ًدا
لكتابات بول�س الر�سول :فر�ض العفة ،والإجبار على
«تغطية ال���ر�أ����س» يف الكنائ�س بينما ي��ق��ف ال��رج��ال
بر�ؤو�س مك�شوفة ،فيمنحهم جن�سهم هذه ال�سلطة
ليتخذوا موق ًعا مبا�ش ًرا مع الذات الإلهية.
واجللي �أنه حتى نهاية ثمانينيات القرن الع�شرين
كان ثمة نوع من التحفظ يف جنوب �أوروبا للدخول
يف جوهر م�شكلة ال�سلطة بالن�سبة �إىل الن�ساء ،بينما
كانت الأب��ح��اث اخلا�صة ب��ال��دور ال�سيا�سي الن�سائي
ق��د ب����د�أت يف �أم��اك��ن �أخ����رى م��ن��ذ ع��ق��د م��ن ال��زم��ن.
ول��ك��ن اه��ت��م��ام ال���دار����س���ات وال���دار����س�ي�ن مل ي��ك��ن قد
�أدخ��ل احل��االت اال�ستثنائية لبع�ض جت��ارب ال�سلطة
ال��ن�����س��ائ��ي��ة يف الإط������ار امل��و���س��ع ل��ل��ت��اري��خ ال�����س��ي��ا���س��ي
ف�ضال عن التاريخ االجتماعي .ويف حالة �إيزابيلال
الق�شتالية فقد ظلت �سريتها الذاتية امل�ؤلفة من قِبل
امل�ؤرخة بيجي لِي�س قا�صرة �إىل حد كبري عن �إعادة
ت��رك��ي��ب �شخ�صية امل��ل��ك��ة ،دون التعمق يف العنا�صر
ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية التي ميزت
الإطار العام الذي مار�ست فيه �إيزابيلال حكمها.
ل��ك��ن ال��ب��اح��ث��ة ك���ازان���وف���ا ت�ب�رز �أن �إل���غ���اء «ال��ق��ان��ون
ال�سايل» يف ال�سويد يف عام � 1980سمح بتويل الأمرية
فيكتوريا -االبنة الكربى لغو�ستاف ال�ساد�س ع�شر-
والي��ة العهد .كانت التغيريات ذات الطابع الثقايف
امل���ت���داول���ة يف ب��ل��ده��ا ق���د ���س��م��ح��ت ل��ه��ا ب���ال���زواج من
ملكي
��ادي» �سيح�صل على لقب ذي �سم ٍّو
«�شخ�ص ع ٍّ
ٍّ
ولكنه ل��ن ي��ك��ون ملكا �أب���دا ،حتى و�إن غ��دت زوجته
ملكة .وقبل فيكتوريا ،مل حتكم ال�سويد �سوى ثالث
�سيدات� :أوالهن مارغريتا العظيمة يف القرن الرابع
ع�شر امليالدي ،وذلك يف �أعقاب موت زوجها هاكون
ملك الرنويج ،ثم ابنها �أوالف.
ـ»ملك الن�ساء يف القرن العظيم»
يف الف�صل املعنون ب ُ
تعيد الباحثة ك��ازان��وف��ا النظر يف م�س�ألة ال�سلطة
الن�سوية� .إذ ُت��ع ُّ��د الثقافات اليونانية-الإيطالية،
واليهودية-امل�سيحية مراجع �أ�سا�سية ولكن امل�ؤكّد
�أنها لي�ست كافية ل�شرح �سبب �إ�سناد الأدوار الهام�شية
للمر�أة ،مت�سائلة ملاذا تُعد مناذج البطوالت الن�سائية

جم���� ّرد ا���س��ت��ث��ن��اءات؟ وه���ل ذل���ك ن���اجت م���ن م��وق��ف
ل��ه ج����ذوره ال��ع��م��ي��ق��ة يف ال�����ض��م��ائ��ر؟ وح��ت��ى �إذا ما
�أم��ك��ن ل��درا���س��ات ج��ورج دوميزيل ح��ول الرتكيبات
ال��ذه��ن��ي��ة ال��ه��ن��دي��ة-الأوروب��ي��ة� ،أن ت��ك��ون مقنعة،
ف���إن��ن��ا جن��د يف عمق ذل��ك ال��ع��امل ال��ث��ق��ايف انق�ساما
وظ��ي��ف��ي��ا ل�ل�أن�����ش��ط��ة الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي مت��ن��ح امل����ر�أة
دو ًرا تاب ًعا ،م�ساو ًيا لدور العاملني يف الأر���ض ،كما
�أن بع�ض �أب��ح��اث الأن�ثروب��ول��وج��ي��ا والإثنوغرافيا
متنح �إ�شارات متناق�ضة ب�ش�أن الأمر .وفيما يتعلق
بالعامل القدمي ،ف�إنّ النظام ثالثي الأبعاد -املجال
امل��ق��د���س ،جم��ال الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة امل��ح��ارب��ة ،وجم��ال
الإن��ت��اج -ق��د ان��ح��در ب��ط��رق متنوعة تب ًعا للحقب
الزمنية ،فقد �أكّد دوميزيل �أن عبادة الإله جونوين
( )Giunoneيف مدينة النوفيوم القدمية كانت
تتخذ طاب ًعا �أنثويا ثالثي الأبعاد وكان يقابل ذلك
ال��ث��ال��وث امل��ذك��ر (ج��وب��ي�تر ،م��ار���س ،وك��وي��ري��ن��و���س
راعي ال�سالم).
لكن اعتالء املر�أة �سدة احلكم يف الأو�ساط الأوروبية
م���ا ك��ل�ان ي�����س�ير يف خ���ط م��ن��ت��ظ��م ،وان���ط�ل�ا ًق���ا من
ال���ق���رن اخل���ام�������س ع�����ش��ر م���ث�ل�ا ،ت�������ض���اءل���ت ف��ر���ص
الن�ساء يف احل�صول على مواقع قيادية �أو توارثها،
���س��واء فيما يتعلق بعملية جتميع امل��ق��اط��ع��ات على
ال�صعيد الأوروبي� ،أو ما ارتبط -فيما بعد -بت�أكيد
حكم العائالت امللكية كعن�صر من عنا�صر �ضمان
اال�ستقرار ال�سيا�سي� ،أو ما ات�صل -يف نهاية الأمر-
بالأهمية التي عهدت �إىل ال�سلطة امللكية بح�صولها
على حقّ الت�شريع .ويف الثقافة القانونية للقرنني
الثالث ع�شر والرابع ع�شر امليالديني ،كانت الأطر
اخلا�صة والعامة متناق�ضة .وعلى �سبيل املثال فقد
ك��ان الأخ�لاق��ي��ون وال��ق�����ض��اة ،وامل��ف��ك��رون وال�سا�سة،
ي��و���ص��ون ب�����س��ل��وك احل��م��اي��ة جت���اه ال��ن�����س��اء ،ب�سبب
ربر ا�ستبعادهنّ من ال�ساحة
�ضعفهنّ الفادح الذي ي ّ

العامة ،ولكن ذلك مل ُيع ِفهنّ من الأحكام اجلنائية
ال��ق��ا���س��ي��ة :وه���و ت��ن��اق�����ض ظ��ه��ر ب��و���ض��وح يف ن��ه��اي��ة
ال��ق��رن اخلام�س ع�شر ،يف ج�� ّو م��ن ع��دم اال�ستقرار
اتّ�سم باال�ضطرابات الدينية ،وقد جرت مواجهته
يف الإط��اري��ن االجتماعي والعائلي بتعزيز التقليد
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي ال��ك��ت��اب��ي ،ال��ك��ن�����س��ي والأب������وي امل��ع��ادي
للمر�أة.
يف الف�صل الأخري املخ�ص�ص للكتابة التاريخية عن
امل���ر�أة وال�سلطة واملعنون بـ»ع�صر الإم�براط��ورات»
تذكر كازانوفا �أن التناول الأدب��ي والتاريخي لتلك
ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ،ق��د �أخ��ف��ى ،ل��ف�ترة ط��وي��ل��ة جناحهن
ال��ب��اه��ر ،وك���ان ي�صعب ن��ك��ران ق���درة بع�ضهن على
اتخاذ ق��رارات �سيا�سية �صائبة ،فجرى اعتبارهن،
بال �أي دليل وا�ضح ،ظواهر مثرية للقلق وخملوقات
�شيطانية (ك��م��ا يف ح��ال��ة امل��ح��ارب��ة ج��ان دارك)� ،أو
و�صيات على احلكم يقودهن «التعط�ش لل�سلطة»
ف��ح�����س��ب .ك���ان���ت يف ال���واق���ع �أوىل ت��ل��ك ال���درا����س���ات
الت�صحيحية التي عاجلت مو�ضوع �سلطة الن�ساء
يف ع�صر النه�ضة وال��ت��ي حتدثت ع��ن حكم الن�ساء
( )Queenshipمن خالل تقدمي مناذج ناجحة،
تف�سر النجاح ال�سيا�سي للملكة وت�أثريها ،ال فقط
ّ
بقدراتها الفردية املتميزة بل بالأحرى ملا لها من
قوة «طبيعية» نابعة من �شخ�صها.
ويف الأعوام الأخرية حت ّول البحث يف مو�ضوع �سلطة
ال��ن�����س��اء ،م��ت��ج��اوزًا م�شكلة ال��ع�لاق��ات ب�ين ال��� ِّ��س َ�ير
وم��ق�� ِّر ًب��ا االخ��ت�لاف
ال��ذات��ي��ة وال��ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ةُ ،
ب�ين �أن�����واع ال��ك��ت��اب��ة ك��ن��ق��د مت��ي��ي��زي مل��و���ض��وع بحثي
حم��دد .جند برنار ب��ودال ،يتحدث منذ ع��ام ،1994
ع��ن «ال��ت�����ض��خّ ��م يف امل��ن��ه��ج» وع���ن ال�ث�رث���رة امل��ف��رط��ة
يف ال�����س�يرة ال��ذات��ي��ة وع��ن ن���درة الكتابة التاريخية
الر�صينة يف ه��ذا امل��و���ض��وع الإ���ش��ك��ايل .ال�سيما و�أن
ج��ل ال�شخ�صيات الن�سائية ال�سيا�سية مم��ن تو ّلني
احل��ك��م ���ص��ع��دن �إىل ذل���ك يف ظ��ل ظ���روف �سيا�سية
�شائكة ،و�أو���ض��اع تتميز بالفو�ضى واال�ضطراب مع
ذل��ك جنحن يف ا�ستعادة اال�ستقرار ،والو�صول �إىل
نوع من احلكم ال�سلمي.
الكتاب يت�ض ّمن مقاربة تاريخية ر�صينة ملو�ضوع
امل����ر�أة وال�����س��ل��ط��ة ،ول��ع��ل م��ا ي��زي��د م��ن �أه��م��ي��ت��ه دق��ة
الإح��������االت واحل����ر�����ص امل���ف���رط ع��ل��ى ذك����ر م��راج��ع
الأح��داث والوقائع� ،إ�ضافة �إىل قدرة الباحثة على
اجلمع بني مداخل عدة تاريخية ونف�سية و�سيا�سية
يف معاجلة املو�ضوع.
----------------الكتاب :ملكات يف ال�سلطة ..ن�ساء حكمن يف الع�صر
احلديث.
امل�ؤلفة� :شيزارينا كازانوفا.
النا�شر :التري�سا (روما-باري) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات�222 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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«الإمرباطور َّيات اجلديدة :هل هي نهاية الدميقراط َّية؟» ..لآن �ساملون
ُم َّمد املحفلي *
ح َ
ني َخ َرج �إىل العلن كتاب فران�سي�س فوكوياما «هاية التاريخ ..والإن�سان الأخري» يف بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،ف�إنَّ الر�أ�سمالية حينها كانت تعلن للعامل �أنَّها النموذج
خا�صة بعد �أنْ كانت قد حققت �سيطرتها التا َّمة �إثر حربها الباردة مع ال�شيوعية التي انهارت �أواخر
الأكمل للب�شر ،وبو�صف دميقراطيتها النموذج الذي ينبغي �أنْ َي ُع َّم العاملَّ ،
الثمانينيات .ت�ضع املُ�ؤ ِّلفة �آن �ساملون هذه احلقبة ذاتها التي �أعلن فيها فوكوياما نهاية التاريخ بداية حقبة جديدة؛ حيث بد�أتْ تت�شكَّل �إمرباطوريات مالية جديدة ،ال ت�سيطر
�سيط ُر على ال�سيا�سة واالقت�صاد واحلياة ب�صورة �شاملة ،و ُت�شكِّل تهديدا حقيقيا للدميقراطية التي ر�أى فيها فوكوياما النموذج الكامل للب�شرية.
على ال�سوق فح�سب ،بل بد�أتْ ُت ِ
وكتاب �آن �ساملون ي�سعى لك�شف �أدوات تلك الإمرباطوريات اجلديدة املتم ِّثلة يف ال�شركات الكربى متعدِّ دة اجلن�سيات والعابرة للقارات ،وال�صناديق املالية الكربى للم�ضاربة،
وكذلك بيان رد فعل الدميقراطية حلماية نف�سها ،كما �أنَّه -كما تذكر يف مقدمتها للقارئ العربي -ي�سعى ملواجهة ما ي�س َّمى بالوحدة املطلقة ،رائية �أن َّ
احلل يتم َّثل يف �إعادة
تهتم ب�إقامة م�ؤ�س�سات حتفظ التنوع االجتماعي �ضدَّ �شياطني التوحيد ،وتفرت�ض برناجما طموحا وذا نف�س طويل.
�صياغة م�شروعات للحاكمية ُّ

��ب�ين املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن الت�سعينيات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ك�شفتْ
وت ِّ
ع��ن وج��ود �إم�براط��وري��ات م��ال�� َّي��ة ت�سعى لتثبيت مكانها يف
مواجهة الثوابت الدميقراطية ،و ُتذ ِّكر مبا قام به �صندوق
كانتوم يف بريطانيا ال��ذي هاجم العملة الربيطانية لي�س
لك�سب مادي فقط ،و�إمنا لك�سب انت�صار �إمرباطورية مال َّية
على الدميقراطية؛ حيث ي�ستطيع الفعل اخلا�ص � ْأن ي�ؤ ِّثر
يف م�سار �أمَّ���ة ،و� ْأن ُت��رغ��م ال���دُّ ول و�سيا�ساتها االقت�صادية
والدميقراطية على اخل�ضوع لنزوات ال�سوق ،وهنا َّ
يتبي
كيف �أ َّن تلك الدميقراطية -التي �أ�شار �إليها فوكوياما ب�أ َّنها
نهاية التاريخ -قد م َّثلت حتوال خطريا يف حركة التاريخ،
مبعنى �إعادة التاريخ عرب تنا�سل جيل جديد من الر�أ�سمالية
�أو كما ت�س ِّميها �آن �ساملون بالليربالية اجلديدة.
 تق�سيم الكتاب:ُت َق ِّ�سم املُ���ؤ ِّل��ف��ة الكتاب �إىل ق�سمني؛ يت�ض َّمن الق�سم الأول
�ستة ف�صول خم�ص�صة للحديث عن تلك الإم�براط��وري��ات
اجل��دي��دة ،وكيف ميكن لعدد حم��دود م��ن ال�شركات املالية
العابرة للقارات والقوميات � ْأن ت�ستعمل �أدوات��ه��ا املختلفة
لل َّتوجه نحو الفردانية ،من خالل عدد من الإجراءات التي
ت�ستهدف خلق ف�����ض��اءات اقت�صادية ،م��ت��ج��اوزة االل��ت��زام��ات
االج���ت���م���اع���ي���ة ،وه����ي ب���ذل���ك حت�����اول �إ����ض���ع���اف ال�ت�راب���ط���ات
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��م��ال ،م���ن خ��ل�ال خ��ف�����ض الأج�������ور وزي�����ادة
العاطلني ،وجتزئة الكيانات االحتادية والنقابية ،وت�شتيتها،
وال��ع��م��ل ع��ل��ى من����وذج ج��دي��د م��ن الإدارة ي��ق��وم ع��ل��ى ن��ظ��ام
الف�صل بني العمال على �أ�س�س خمتلفة� .أما الق�سم الآخر،
يخت�ص بدرا�سة مالمح دفاع
فيت�ض َّمن �ستة ف�صول �أي�ضا،
ُّ
الدميقراطية عن ذاتها ،عرب حماولة احلفاظ على التنوع
وامل��ن��اف�����س��ة ب��ال��ره��ان��ات الإن�����س��ان��ي��ة �أم���ام ال��ره��ان��ات ال��ف��ردي��ة
ل��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة ،وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية
والأخالقية وتو�سيع الف�ضاءات العامة وف�ضاء احلريات،
والبحث عن و�سائل جديدة للعمل النقابي يف ظل الو�ضع
الإداري اجل��دي��د ،و�أخ��ي�را ال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى �أه��م��ي��ة االقت�صاد
االجتماعي القائم على التعاونيات والت�شجيع على العمل يف
امل�شاريع املتو�سطة وال�صغرية.
و� ْإن كان التق�سيم قد وازن -يف الظاهر -بني ق�سمني� ،شغل
اجلزء الأول منه بف�صوله ال�ستة احلديث عن �إمرباطوريات



امل���ال اجل���دي���دة ال��ت��ي حت���اول ت��غ��ي�ير ال�����س��ي��ا���س��ة واالق��ت�����ص��اد
ب��ن��اء ع��ل��ى ن��زع��ات ف���ردي���ة ،والآخ�����ر ال����ذي و���ض��ع��ت��ه املُ���ؤ ِّل��ف��ة
ل��ل��ح��دي��ث ع��ن م���ب���ادرة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال���دف���اع ع��ن نف�سها،
يف ف�صول �ستة �أي�����ض��ا ،ف����إ َّن امل�لاح��ظ �أ َّن الق�سم ال��ث��اين قد
�أُثقل بهيمنة اجلزء الأول مرة �أخ��رى؛ حيث �سيطر و�صف
خماطر تلك الإمرباطوريات على الدميقراطية �أك�ثر من
�سيطرة رد الفعل الوقائي للدميقراطية نف�سها ،كما �أخذ
التنظري التاريخي م�ساحة �أو�سع �شملت ف�صوال �أو بع�ضها.
يف ح�ين ك��ان ال��ق��ارئ ب��ان��ت��ظ��ار �إ���س�ترات��ي��ج��ي��ات عملية ِّ
تبي
ك��ي��ف مي��ك��ن ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة � ْأن ت��داف��ع ع��ن نف�سها يف ظ�� ِّل
ه��ذه الإم�براط��وري��ات العابرة ل��ل��ق��ارات ،وال��ع��اب��رة ل�ل��أدوات
التقليدية يف ال�سيطرة على االقت�صاد وال�سيا�سة ،ومن ث َّم
ُت�صبح متح ِّكمة يف ت�شكيل املجتمعات وف��ق نزعات الأف��راد
املتحكمني بتلك الإمرباطوريات.
 �إمرباطوريات جديدة:وعلى الرغم من وجهات النظر على الر�أ�سمالية بحد ذاتها،
ف�إ َّن املُ�ؤ ِّلفة مل تنظر �إىل الأمر على �أ َّن الليربالية اجلديدة
امتداد -يف الأ�صل -للر�أ�سمالية ،ف�إ َّنها ت�ستدرك هذا الأمر
وت��ق��وم بالتمييز ب�ين ال��ل��ي�برال��ي��ة وال��ل��ي�برال��ي��ة اجل��دي��دة،
فالليربالية -بح�سب منظورها -تنادي ب�سيادة حكم ال�شعب،
والليربالية اجل��دي��دة ت��ن��ادي ب�سيادة امل�ستبد؛ حيث يكون
املنتج مواط ًنا �أي�ضا ،تبعا لل�سيا�سة العامة التي يطالبون
فيها بف�صل االقت�صاد ع��ن ال�سيا�سة (�����ص24:و ،)25ولكن
رمبا يكون هذا التفريق غري ذي جدوى؛ حيث ميكن النظر
�إىل �أن هذا تطور طبيعي النحراف يف نظام اقت�صادي كان
عليه �أن يحد َِّث نف�سه ،باالنطالق من احلاجات املجتمعية ال
حاجات الفرد التي ع َّززتها الر�أ�سمالية.
وعن امل�ؤ�س�سات العمالقة التي ُت�ش ِّكل �أ�سا�س الإمرباطوريات؛
ف��ق��د ب����د� ْأت ال�����س��ي��ا���س��ة ال��دول��ي��ة جت��اه��ه��ا وب�����ص��ورة وا���ض��ح��ة
بداية منذ العام 2000؛ حيث ظهر التحوُّل على امل�ستوى
ال���دَّويل متمثال يف �إ���ص��دار الأمم املتحدة ق��ائ��م ب���أك�ثر من
مائة كيان اقت�صادي ع��امل��ي ،وك��ان��ت ه��ذه امل��رة الأوىل التي
تقوم فيها الرثوة ك�أداة مقارنة ُيكن �أن ي�ؤدي لتقدير قوة
كيان �سيا�سي مبقيا�س؛ حيث َّ
مت ت�صنيف الدول �إىل جانب
ال�شركات ،وه��ذا ير�سخ فكرة �إمكان مقارنة �إمرباطوريات

اقت�صادية مع دول ،كما يقبل باملواجهة بني تلك الكيانات
والدول.
وبروز مثل هذه املن�ش�آت العمالقة مل يكن م�ستقال ،بل برز
معها م��ا ت�س َّمى «ج��م��اع��ات ال�ضغط»؛ حيث َّ
مت ر�صد �أك�ثر
من ع�شرين �أل��ف جماعة �ضاغطة ل��دى جمل�س ال��ن��واب يف
الواليات املتحدة؛ من �أجل �أكرث من ع�شرين �ألف من�ش�أة.
ويف ال��ع��ام  ،2005و���ص��ل��تْ ن��ف��ق��ات �أت��ع��اب ج��م��اع��ات َّ
ال�ضغط
واال���س��ت�����ش��ارة حل�����س��اب ج���وج���ل �إىل ن�����ص��ف م��ل��ي��ون دوالر،
وخ�ص�صت مايكرو�سوفت ت�سعة ماليني دوالر للجماعات
ال�ضاغطة .وكذلك التدخل يف احلمالت االنتخابية ،وهذه
املمار�سات تثقل الدميقراطية ،ولكن يف ه��ذا اخل�صو�ص،
�أمل يكن م��ن قبل م��وج��ودا م��ا يُ�سمى «ج��م��اع��ات ال�ضغط»
�أو «اللوبي» ال��ذي يخدم م�ؤ�س�سات معينة حتى قبل ظهور
هذه املن�ش�آت الر�أ�سمالية احلديثة؟ �أمل تكن امل�ؤ�س�سات ذاتها
فاعلة ،ولكنها تختفي وراء ال���دول؟ رمب��ا املتغري م��ن هذا
اجلانب هو �أ َّن هذه املن�ش�آت �صارت �أكرث �شفافية وقدرة على
احل��رك��ة ،ورمب��ا ���ص��ارت بع�ض ال��دول تختفي خلفها ولي�س
العك�س كما كان.
 خماطر الإمرباطوريات:ُت��وج��ز املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أه�� َّم املخاطر التي ت�ش ِّك ُلها الإم�براط��وري��ات
اجلديدة على امل�ستوى االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي.
فمع الأزمة املالية يف العام 2007م ،ت�ضاعف عدد العاطلني
عن العمل يف العامل ،كما انخف�ضت م�ستويات الأجور .و َّ
مت
جتزئة الكيانات النقابية واالجتماعية داخل امل�ؤ�س�سات عرب
منهج مدرو�س من قبل الر�أ�سمالية اجلديدة يتع َّر�ض لها
الأُجَ ����� َراء ب�شكل مبا�شر ع�بر �إع���ادة تنظيم م�ستمر يهدف
لت�شتيتيهم و�إرب��اك��ه��م؛ مم��ا ُي��زع��زع عمل ال��ف��رق ،يقطعون
ما�ضي العمال عن حا�ضرهم.
��ب�ين املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن ه��ن��اك �آث���ارا خ��ط�يرة على ق���درات الفعل
و ُت ِّ
اجلماعي ب�سبب التفريد والتناف�س الداخلي و�إعادة الهيكلة
امل��ت��ك��ررة وال��ت��غ��ي�يرات ال��دائ��م��ة ،وف�����ص��ل دوائ����ر اخل��دم��ات،
وحرك َّية العمال ،وفقدان العالمات ،وحمو الهوية الثقافية،
وزع��زع��ة قيمة امل��ه��ن��ة ،و�إ���ض��ع��اف ت��ق��دي��ر ال����ذات يف زع��زع��ة
جت��م��ع��ات ال��ع��م��ل .؛ ي�شعر الأُجَ ������ َراء -يف ه���ذا ال��ظ��رف� -أ َّن
كالمهم ال ميكن �أن يُ�صغى �إليه ،و�أ َّنه ال ميلك �إال القليل من
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احلظ يف �أن ي�ؤخذ يف االعتبار .و َت َت�ض َّمن هيمنة الر�أ�سمالية
ْ
مرتبطي ب�����ص��ورة وث��ي��ق��ة؛ فالرتويج
اجل��دي��دة مظهر ْين
الأي��دي��ول��وج��ي لثقافة ال��ر�أ���س��م��ال��ي��ة اجل��دي��دة ي�تراف��ق مع
�ضعف التجمعات ال��ت��ي ميكنها االح��ت��ج��اج عليها .و َت�سعى
الإدارات اجلديدة �إىل ممار�سة �سلطتها على الأُجَ َراء وخلق
�إحباط مرتبط با�ستحالة التعبري؛ مما يفقدهم العزمية
والكرامة ،وحتويل الأُجَ �� َراء املنظم �إىل �أطفال عرب خمتلف
تقنيات اال�ستنفار التي تكون �أبعد ما تكون عن احليادية،
عرب خطوات معينة ومدرو�سة (���ص73:و .)74و�أي�ضا بروز
ظاهرة �أخرى ُت ِّ
بي االحتقار �إزاء �شركات متعهدي العمل؛
م��ن خ�لال الف�صل ب�ين ع��امل�ين :ع��امل ال�� ُع�� َّم��ال الر�سميني،
وع��امل عُ�� َّم��ال اخل��دم��ات؛ حيث يف�صل عمال اخل��دم��ات عن
العمال الأ�سا�سيني يف �أوقات الطعام واخلروج والنقل ،وهذا
يحول دون التوا�صل وي�شجِّ ع على جهل الآخر.
 الدميقراطية والهُويات اجلماعية:يف الق�سم الثاين من الكتاب الذي ُو�ضعتْ له امل�ؤَ ِّلفة عنوان
«ال��دمي��ق��راط��ي��ة ت��ق��وم ب��ه��ج��وم م�����ض��اد» ،اف��ت��ت��ح��ت��ه بف�صول
نظرية عن العمل اجلماعي الدميقراطي؛ من عدة زوايا:
من املنظور املارك�سي ،ومن املنظور الر�أ�سمايل ،ولكن يبدو
�أ َّن ه��ذه الف�صول التمهيدية لهذا الق�سم مُتعلقة مبدخل
تاريخي �أك�ثر م��ن كونها تتناول ل َّ��ب امل��و���ض��وع ال��ذي ُتريد
التو�صل �إليهُ ِّ .
وتبي بداي ًة -يف الفكر املارك�سي مثالُ -يكن
ُّ
� ْأن يكون امل�ش ِّغل اجلماعي ه��و امل��واج��ه ل��ر�أ���س امل��ال ،مب��ا �أنَّ
امل�صنع ك َّله �صار ي�ؤ ِّلف �إن�سانا واحدا .وهذا طبعا هو املنظور
املارك�سي للعمل اجلماعي .ولكن لقد َّ
حطم تنظيم العمل
اجلديد ال�شروط املادِّية للتفكري بالت�ضامن على الطريقة
املارك�سيةَّ ،
وحط َمت القاعدة املادية لهذا اجل�سم االجتماعي
املوحد؛ من خالل بناء وحدات وظيفية �صغرية يتم عزلها
َّ
ع���ن ب��ع�����ض��ه��ا ال��ب��ع�����ض ب����أه���داف الإجن�����از امل�����ايل ،ف��ي�تراج��ع
ال�شعور بالتعاون.
ك��م��ا ت�ستعر�ض ���س��امل��ون مُ��ق�ترح لآن ف���ور وج���اك ران�سيري
لتكوين ال�� ُه��وي��ة العمالية ودواف���ع الن�ضال .فهم ي��رون �أ َّن
ال امل��ح��رك وال امل�صلحة الطبقية ك��اف��ي��ان لتف�سري �شعور
االنتماء �إىل جت ُّمع ما .فكانت الدوافع الأخالقية حا�سمة
خ�لال ف�ترة ن�سبية ق�صرية يف بداية القرن التا�سع ع�شر.
ل��ق��د �أ���ض��ف��ى ت���أك��ي��د ال����ذات وال��رغ��ب��ة يف �أن ي��ع�ترف ب��امل��رء
بح�سب قيمته احلقيقية ورف�����ض االح��ت��ق��ار ُب��ع��دا �أخالقيا
على الن�ضاالت االجتماعية يف هذه املرحلة ،ومع ذلك تقول
�إ َّن التقنيات الإداري���ة اجلديدة ت�ضعف الأ�س�س الأخالقية
ملج َّمع عمل ينا�ضل من �أجل االعرتاف.
كما ُت��ق��دِّم املُ���ؤ ِّل��ف��ة نقد ب��والين للر�أ�سمالية اجل��دي��دة ،من
خالل �إ�شارته �إىل ن�شوء الفا�شية يف بداية القرن الع�شرين
التي اعتمدت على نظام ال�سوق ،و�أ َّن تقييد الفعل االجتماعي
وي��دي��ه ورج��ل��ي��ه ي�����ؤدي �إىل ال��دول��ة ال�����س��ل��ط��وي��ة ،فينح�صر
َّ
ويتعطل كليا حني ينح�صر بني ف َّكي كما�شة نظام
املجتمع
ال�سوق املن�ضبطة ذاتيا من جهة ،واحلالة ال�سلطوية بزعم
املحافظة على النظام م��ن جهة �أخ���رى .كما ي���ؤدي تدمري
التنوع االجتماعي �إىل ِّ
ح�ض املجتمعات على البحث يف مكان
ما وراءها هي نف�سها عن الو�سائل التي مل يعد تفعيلها يف
و�سطها.
 الدفاعات الذاتية للدميقراطية:ويتم َّثل �أول ِرهَ��ان �أم��ام الدميقراطية يف ره��ان الإن�سانوية

مل��ن��اف�����س��ة ال��ل��ي�برال��ي��ة اجل���دي���دة؛ م��ن خ�ل�ال امل��راه��ن��ة على
التنوع االجتماعي يف امل��ي��دان االقت�صادي عرب لوائح فعل
متنوعة ،كما ي���ؤدي االجت��اه الإن�سانوي �إىل حتديد امليدان
االق��ت�����ص��ادي؛ ف��ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية والأخ�لاق��ي��ة ه��ي التي
ي��ج��ب �أن حت���دد امل��ك��ان ال����ذي ي��ح��ت��ل��ه ال��ن�����ش��اط ذو ال��ه��دف
االقت�صادي يف حياة املدينة التي تو�سع �-إىل ما ال نهاية-
الف�ضاءات العامة ،والتي ُيكن � ْأن تنت�شر فيها الن�شاطات
امل�ستقلة ال��ف��ردي��ة منها واجل��م��اع��ي��ة .وتو�سيع الف�ضاءات
ال��ع��ام��ة وم��ي��دان احل��ري��ة ،وي��ق��وم احل��ل امل��ق��دم على خف�ض
تدريجي للعمل ذي الغاية االقت�صادية الذي كان ميكن � ْأن
ي�سمح للن�شاطات امل�ستقلة � ْأن ت�صري هي الغاية.
�أمَّا بالن�سبة للجانب ال�سيا�سي -بو�صفه جزءا رئي�سيا من
�أدوات الدفاع الدميقراطية -ف���إ َّن املُ�ؤ ِّلفة تعتمد على �آراء
الفيل�سوفة الأمل��ان��ي��ة حنة �آرن����دت ال��ت��ي ت��رى �أن ال�سيا�سة
يف ال�����س��اب��ق م��ن��ذ �أر���س��ط��و ق��د ح��اول��ت � ْأن حت��ف��ظ ج��وه��ره��ا
م��ن اال���س��ت��غ��راق يف العملية احل��ي��وي��ة ،ول��ك��ن ح�ين ���ص��ارت
احلاجات املادية ق�ض َّي ًة عامة ،وخرج االقت�صادي من املجال
اخل��ا���ص ،و�أق��� َّر املجتمع التنظيم ال��ع��ام للعملية احليوية،
انتهى ال�سيا�سي ب���أن وج��د نف�سه وق��د ُك�� ِّل��ف بالقيام بعمل
غري م�سبوق ،ليقوم يف خدمة �إع��ادة �إنتاج احلياة ،و�إر�ضاء
احلاجات ،وهذا قطيعة هائلة مع الفكر القدمي.
وت ِّ
���ب�ي�ن خ��ت��ام��ا �أ َّن احل���اج���ة الآن ج����اءت يف ظ���� ِّل ال��ه��ج��م��ة
ع��ل��ى ال��ع��م��ل ال��ن��ق��اب��ي؛ لإي���ج���اد ف��اع��ل�ين ن��ق��اب��ي�ين ،مل��واج��ه��ة
الإ�سرتاتيجيات الإداري��ة اجلديدة ،و�إع��ادة �إن�شاء ف�ضاءات
دميقراطية يف العمل.
 الأدوات الفاعلة للدميقراطية يف الدفاع عن نف�سها:ُت ِّ
بي املُ�ؤ ِّلفة �أ َّن هناك �أدات�ين فاعلتني يف يد الدميقراطية
حلماية نف�سها؛ الأوىل :العمل النقابي وتطوير �آلياته يف
البيئة وال��ظ��روف اجل��دي��دة ،والأخ����رى :ظ��ه��ور م�ؤ�س�سات
اقت�صادية خمتلفة ،وهي تلك امل�شروعات ال�صغرية والأ�صغر
التي بد�أت تغزو العامل ك َّما ونوعا.

ففي اجلانب الأول ،يُحاول النقابيون بناء ف�ضاء دميقراطي
حول فعلهم اخلا�ص بهم يعود �إليهم؛ ذلك لي�س من �أجل
دم��ق��رط��ة امل���ؤ���س�����س��ات ب��ق��در م���ا ه���و جت��دي��د ط���رق التعبري
ال��ع��م��ايل وال��ن��ق��اب��ي .وم��ن �أج���ل �إع����ادة اب��ت��ك��ار عملية ميكن
ل�ل�أُجَ �� َراء اعتبارا منها ت�صوُّر �أنف�سهم بو�صفهم مواطنني
يف الف�ضاء ال��دمي��ق��راط��ي ال���ذي كونته املنظمات النقابية
وال���ذي ي��دخ��ل يف مناف�سة م��ع ال��ف�����ض��اء االق��ت�����ص��ادي ال��ذي
كوَّنته املن�شاة .فيتم االع�تراف ب��الأُجَ �� َراء بو�صفهم فاعلني
كاملي الفاعلية ،و�إعطاء الكلمة جمددا للعمال واالعتماد
على ه��ذه الكلمة اجلماعية من �أج��ل العمل على ال�صعيد
النقابي؛ فتقود القيم الدميقراطية على ه��ذا النحو �إىل
ت�أويل �آخر لـ«اال�ستقالل الذاتي».
وم��ا ُتب ِّينه املُ���ؤ ِّل��ف��ة �أ َّن النقابات ت�ستطيع الإ�سهام يف �إع��ادة
الكرامة املفقودة؛ فحني ي�شعر الأُجَ �� َراء ب�أنف�سهم معزولني
ومرغمني وخا�ضعني و�صامتني وط ِّيعني ،ميكن لكالمهم
�أن يقا َل يف امليدان العام و�أن يكون فيه م�سموعا �أكرث .وهو
م��اال يتو�صل �إليه العنف �أب��دا .وه��ذا ما ت�شبه فيه املُ�ؤ ِّلفة
مع الن�ضال ال�سلمي �ضد احلكومات امل�ستبدة متاما؛ حيث ال
ي�ؤدي العنف �إىل نتيجة �إيجابية (���ص ،)169:فنجد املُ�ؤ ِّلفة
ت�ؤكد على ما ت�سمية دمقرطة املمار�سات النقابية.
وت��ق��ول املُ����ؤ ِّل���ف���ة �إ َّن ت���أث�ير ال�����ش��رك��ات مُ��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات
ُّ
يقل على املجتمع وي�صري ن�سبيا؛ ب�سبب زي��ادة امل�ؤ�س�سات
االقت�صادية املتو�سطة وال�صغرية وانت�شارها ومنوها ب�شكل
كبري ،وبن�سبة �أكرب مما ت�ستوعبه امل�ؤ�س�سات الكربى؛ حيث
�سمحت امل�شاريع ال�صغرية لظهور نوع من التنوع االجتماعي
الذي َّ
مت خنقه يف املن�ش�آت الكربى ،يحفزه االبتكار والإبداع؛
لإن�شاء تنوع اجتماعي يف االقت�صاد؛ من خالل التعاونيات
وال�شركات التعاونية وما ي�شبهها �أو ما ت�سميه باالقت�صاد
االجتماعي الذي تع ِّرفه ب�أنهُ :ن ُظم حقوقية ومبادئ عمل
مت ِّيزها عن املن�ش�آت الر�أ�سمالية؛ فغايته مُك َّر�سة خلدمة
الأع�����ض��اء ب��دال م��ن ال��رب��ح ،وا�ستقالل ذات��ي يف الإدارة ،مع
وج��ود رق��اب��ة دميقراطية للأع�ضاء مبعزل ع��ن ر�أ����س امل��ال
(�����ص185 :و .)186وه���ي ت���رى �أ َّن ه���ذا االق��ت�����ص��اد ي��ح��رك
املجتمع م��ن داخ��ل��ه ويعمل على �سحب الب�ساط م��ن حتت
تلك ال�����ش��رك��ات امل��ت��ع��ددة اجلن�سيات ال��ت��ي تخنق االقت�صاد
واحلريات.
�إذا كان هُناك من ت�سا�ؤل ختامي نابع من هذا الكتاب ،فهو
ع��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ت��ي ر َّك����زت عليها يف خمتلف ج��وان��ب
الكتاب :هل هي دميقراطية ال��دول� ،أم تلك الدميقراطية
املتعلقة بفاعلية منظمات املجتمع امل���دين فح�سب داخ��ل
ال��ن��ق��اب��ات واالحت������ادات؟! �إذ مل ت��ر ِّك��ز ب�شكل ج��وه��ري على
ال�����س��ي��ا���س��ات ال��ع��ام��ة ل�ل�أن��ظ��م��ة ب��ق��در م��ا ك���ان ال�ترك��ي��ز على
دميقراطية امل�ؤ�س�سات و�أثر ذلك على العمال والأُجَ َراء.
---------------- ال���ك���ت���اب« :الإم��ب�راط����ور َّي����ات اجل����دي����دة :ه���ل ه���ي ن��ه��اي��ةالدميقراط َّية؟».
 امل ؤ� ِّلف� :آن َ�ساملون. املرتجم :بَدرالدين عَرودكي. النا�شر :دار التنوير ،بريوت  -لبنان.2015 ، عدد ال�صفحات� 216 :صفحة.* كاتب ميني
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«تخ َّيل بابل مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلة مائتي عام
من الأبحاث» ..ملاريو ليفراين
�أمني منار *
ُي َع ُّد امل�ؤ ِّرخ وعامل الآثار الإيطايل ماريو ليفراين من كبار الدار�سني يف تاريخ امل�شرق ،وهو متخ�ص�ص حتديدا يف تاريخ البالد العربية امل�شرقية ..وي�أتي
واملرتجم �إىل العربية من ِقبل الأ�ستاذ التون�سي عزالدين
امل�ؤ َّلف احلايل «تخ ّيل بابل :مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلة مائتي عام من الأبحاث»،
َ
وميتد على جمال تاريخي يرتاوح بني
عناية� ،ضمن م�شروع �شامل للم�ؤرخ ،وهو من ال�صنف الت�أ�سي�سي العلمي .ويتمحور مو�ضوع الكتاب حول بابل،
ّ
 5000و 3500ق.م ،ي�سري فيه البحث وفق خطة منهجية متكاملة .فقد ِا َ
تخذ امل�سار العام ن�سقا ت�صاعديا م�شفوعا يف مرحلة الحقة مب�سار تنازيل.
يف مرحلة �أوىل ي�ستهلّ امل�ؤرخ كتابه باحلديث عن املدينة املتخ َّيلة ،ريثما يكون الو�صول �إىل املدينة الواقعية التي جتري يف حيزها �أعمال التنقيب،
لرت�س َو العملية يف نهاية املطاف عند املدينة االفرتا�ضية .وبالن�سبة للخا�صيات االجتماعية وال�سيا�سية ،ي�أتي االنطالق من نفي �إمكان وجود مدينة
«�شرقية» ،مرورا ب�صياغة �أن�ساق خا�صة بال�شرق القدميِ ،لرت�س َو العملية عند الإقرار بتوا�صل ال�شرق بالغرب .وعلى العموم ،ف�إن اال�ستهالل ي�أتي
مع الطرح الفل�سفي والتخيل التطوري ،لي�صل �إىل متثل مدينة فعلية قائمة الذاتُ ،ت َ�شد لها كافة القرائن :الأ�سوار املحيطة والبوابات ،والق�صور
و�ضع كافة تلك العنا�صر حمل ت�سا�ؤل بق�صد الت�شكيك يف ذلك الإطار التاريخي.
واملعابد ،والدُ ور والطرقات ،وال�سكان والأن�شطة ،ثم ُت ُ
��اب يف منتهى الإت��ق��ان والإح��اط��ة مبو�ضوع ح�ضاري
ال��ك��ت ُ
ي�����س��ل��ط ال�����ض��وء مب��ن��ه��ج��ي��ة ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى م��ب��ح��ث ت��اري��خ��ي
مُوغِ ل يف القدم .والواقع �أن العديد من الدرا�سات امل�ؤ َّلفة
بالعربية �أو باللغات الأجنبية تطرقت للمو�ضوع ،لكن مل
ي�سبق �أن �صاغ م�ؤرخ خال�صة �ضافية تقيم نتائج الأبحاث
ال��ت��ي خل�ص �إليها امل���ؤرخ��ون وال��ب��اح��ث��ون يف جم��ال الآث��ار
ب�����ش���أن ه��ذه امل��دي��ن��ة .ومل نعرث على م���ؤل��ف ت��اب�� َع م��ا ُكتب
حول بابل وما قيل عنها مبنهجية تاريخية علمية تعيد
لها وجهها الواقعي التاريخي.
يف م�ؤلف �سابق لليفراين بعنوان «ما وراء التوراة :تاريخ
�إ���س��رائ��ي��ل ال��ق��دمي» (روم���ا  ،)2003ينحو ب��ال�لائ��م��ة على
�سابقيه وجم��اي��ل��ي��ه م��ن امل����ؤرخ�ي�ن املهتمني ب��ت��اري��خ ب�لاد
امل�����ش��رق ..ق��ائ�لا :ك��ي��ف �أن املنطقة ال��ت��ي �صنعت ال��ت��وراة
ب��ات��ت �ضحية ر�ؤى ال��ت��وراة التاريخية؟ فقد ك��ان��ت لربج
بابل قوة تخيلية متميزة ،مرتبطة �سواء مب�س�ألة «تبلبل
الأل�سن» التي �أث��رت عميقا على التق�سيمات اللغوية� ،أو
بالثقل الأخ�لاق��ي وال�لاه��وت��ي ل�ل�أ���س��ط��ورة؛ كما �أ َّن ثمة
�إدان���ة �أخالقية للمدن الآ���ش��وري��ة البابلية تخرتق تاريخ
الثقافة الغربية ،فنينوى وبابل مدينتا ال�شر ،ملعونتان،
على نقي�ض �أور�شليم املدينة املقد�سة .ي��ح��اول ليفراين
الغو�ص عميقا يف بنية تلك الأ�ساطري بق�صد ترميم ما
تخفى م��ن حقائق ال��ت��اري��خ .ول��ن يتي�سر ذل��ك الت�صحيح
وفق ليفراين� -سوى باكت�شاف التاريخ ال�سابق للتوراة،وبابل على حد قوله �أحد �أعمدته العتيدة ،ومن هذا الباب
اقت�ضى تخ�صي�ص م�ؤلف لهذه املدينة التي تقبع خلفها
ح�ضارة حمورية يف بالد امل�شرق.
ويف الباب الأول «االكت�شاف واحل�يرة» ،ي ِّ
ُو�ضح امل�ؤلف �أ َّن
بناء بابل جمددا هو عبارة عن عملية تخيل ملدينة متوارية
ب��ات��ت م��ن��دث��رة ،وه���و م��ا جت��ل��ى يف ع��ن��وان ال��ك��ت��اب «تخيل



بابل» .وال�شائك يف عمل ليفراين �أن مادة بحثه التوثيقية
ت��ك��اد ت��ك��ون م��ع��دوم��ة ،م��ع �أن امل��دي��ن��ة ُت�� َع��د م��ه��د ح�����ض��ارة
�إن�سانية حمورية .حيث مل تبق من ذل��ك املا�ضي البعيد
بعبارة جوهان غوتفريد هردر� -سوى «مرويات ملرويات،�شظايا روايات ،حلم عن ما بعد العامل» .لعل ذلك ما حدا
ب��امل���ؤل��ف �إىل ت�صدير عمله بقولة للودفيغ فتغن�شتاين
«تغدو ح�ضارة املا�ضي ه�شيما ،ورمادا بالنهاية ،ولكن فوق
الرماد ترفرف الأرواح» (�أفكار �شتى� ،1977 ،ص.)22:
وي��ق��ول ل��ي��ف��راين« :ق�ضيتُ ال�سنوات ال��ط��وال م��ن عمري
ُ
ح�ب�رت خاللها ع�����ش��رات ال��درا���س��ات،
منكبا على امل�����س���أل��ة،
و�صنفت م�صنفات ب�أكملها ح��ول نقاط بعينها ،ق��ررت يف
النهاية اال�شتغال على ه��ذه امل�س�ألة .كنت �أعيد ال��ق��راءة،
���ض��م��ن تخ�ص�صي ومب���ا ي��ت��خ��ط��ى ت��خ�����ص�����ص��ي ،ع��ل��ى م��دى
�سنوات .مل �أ�ستخل�ص �أف��ك��ارا ومعلومات ،منها القطعي
والظني� ،أو ت�صويبات وتعديالت فح�سب ،بل غنمت �أي�ضا
متعة فكرية غ��ام��رة .ف���أن��ا �أح�����س �أن��ن��ي مثل غ��ري��ق �إدغ��ار
�آالن بو «طيلة م�شوار حياتي و�أنا مكب على درا�سة العامل
القدمي� ،إىل حد �أ�شعر فيه �أنني م�سكون بظالل الأعمدة
التي تهاوت من بعلبك وتدمر وتخت جم�شيد ،و�إىل غاية
�أن روحي ذاتها غدت طلال من تلك العاديات».
يف واق���ع الأم����ر ،ج��اء ن�����ص ل��ي��ف��راين حم��اول��ة ج���ادة لبناء
املدينة الواقعية ،و�سعيا لإخراج بابل من رهن الأ�سطورة
�إىل الواقع� .أو بح�سب تعبري م�ؤلف الكتاب كانت �صياغة
هذه اخلال�صة التاريخية حماولة لتوليد معلَم من رحم
ما ي�شبه العدم�« :أمامنا طلل وخلفنا مدينة» .حيث يتابع
ليفراين الأبحاث الأثرية املبا�شرة التي تناولت الف�ضاء
احل�ضاري الذي تقع فيه بابل� ،أكان ذلك يف الأركيولوجيا
التاريخية �أو ماقبل التاريخية ،لي�ستخل�ص منها ما باحت
به عن ه��ذه املدينة وعما تبقى من تلك ال��ع��ادي��ات؛ ومن

جانب �آخ��ر يتابع النظريات وال��ر�ؤى التي قيلت �سواء يف
فل�سفة احل�ضارة� ،أو يف تاريخ العمران والفنون والر�سوم،
�إىل الأنرثوبولوجيا االجتماعية �أو ما ات�صل بفقه اللغات.
فبناء �صورة متكاملة عن بابل هو ت�شييد مت�شعب تت�ضافر
فيه جهود العديد من الباحثني يف حقول �شتى.
ويف ال��ب��اب ال��ث��اين «ال��ق��ب��ول وامل����واءم����ة» ،ي��ت��ن��اول ال��ك��ت��اب
بالتحليل والنقد ُم��م�� َل امل��دون��ات والنظريات والنتائج
املتعلقة مبدينة بابل؛ حيث يو�ضح ليفراين �أ َّن التطرق
حل�ضارة بابل من جوانب عدة مت يف كثري من اللغات ،لكن
ُممل ما ُكتب عن ه��ذه املدينة خالطه الأ���س��ط��وري �إىل
درجة �أن املدينة باتت خيالية يف �أذهان النا�س .مع ليفراين
تغادر بابل ذلك املو�ضع لتغدو حقيقة ،تت�أ�س�س على حوادث
وبقايا ووق��ائ��ع ،لذلك جتد امل�ؤلف يف ه��ذا الباب حري�صا
على نقد من �سبقه يف الكتابة عن هذه املدينة ،ومل يثبت
منه يف م�ؤلفه �إال ما متت الربهنة على �صحته .وتتخلل
هذا الباب انتقادات عميقة للمدر�سة الغربية يف قراءتها
ل��ل�تراث امل�شرقي وه��و م��ا يتجلى يف ان��ت��ق��ادات��ه بالأ�سا�س
�إىل البناء امل��ع��ريف للعديد م��ن الأب��ح��اث .فالكتاب يُعالج
مفاهيم تاريخية وال يعتمد �صاحبه التجني يف القول ،بل
يدعم ر�أيه مب�ستندات ثابتة وقوية .كما �أنه ينتقد الر�ؤى
املركزية �أو املجحفة التي تعر�ضت �إىل بع�ض اجلوانب من
مو�ضوع بحثه� .صحيح �أن الرجل ح��اول �أن يلم مبجمل
ما قيل يف اللغات الغربية؛ لكن ما قيل عن ه��ذه املدينة
حديثا -وبقي يف الل�سان العربي ومل يرتجم -فقد غاب
عنه ،فهناك كوكبة من الباحثني العراقيني وال�سوريني
ممن �أولوا هذه املدينة عناية قد غابوا عنه .عموما املدونة
العربية والإ�سالمية غائبة لديه �إ ،ا ما ُترجم منها �إىل
الأل�سن الغربية �أو ما ُكتب مبا�شرة يف تلك اللغات .ينطلق
ليفِراين من معاجلة م�س�ألة ت�شييد املدينة ،واكت�شاف �آجر
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البناء والتقنيات امل��راف��ق��ة ،وال��ت��ط��ورات احل�ضارية التي
ح�صلت حتى دفعت ب��اجت��اه بناء ب��اب��ل ،و�أي دور ح�ضاري
ا�ستوجب ت�شييد املدينةُّ ،
كل ذلك يدخل يف عملية البحث
َ
عن املدينة املتوارية.
يف الباب الثالث املعنون بـ»مو�سم الأن�ساق النظرية» والذي
يتمحور بالأ�سا�س ح��ول ر�ؤى ج���وردون ت�شايلد وم�س�ألة
الثورة احل�ضرية و�إرث التطورية ،وثوركيلد جاكوب�سن
وال��دمي��ق��راط��ي��ة ال��ب��دائ��ي��ة ،و�إي���غ���ور دي��اك��ون��وف وال��ن��م��ط
الآ����س���ي���وي وق���ري���ة الإق����ام����ة ،وك�����ارل ف��ي��ت��ف��وج��ل وامل��دي��ن��ة
ال��ن��ه��ري��ة ،وك����ارل ب��والن��ي��ي وم��دي��ن��ة ال���ت���وزي���ع ،وم��در���س��ة
�شيكاغو واملدينة املنيعة ،ف�ضال عن طروحات �أخرى يعيد
فيها النظر .ي�ستعيد ليفراين ب�شكل �أو ب�آخر �أ�سئلة جاكوب
ب��ورك��ه��ارت  -1870-ع��ن كيفية حت���ول ج��م��ع م��ن الب�شر
�إىل �شعب؟ وكيف تتحول التجمعات �إىل دول��ة؟ وم��ا هي
�أزم��ات املن�ش�أ واملولد؟ و�أين ميكث ذلك احلد من التطور
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ال����ذي ب���االن���ط�ل�اق م��ن��ه مي��ك��ن احل���دي���ث عن
املدينة-الدولة؟ وحديث ن�ش�أة الدولة يقت�ضي بال�ضرورة
حديثا ع��ن �أن��ظ��م��ة احل��ك��م ال��ت��ي �شهدتها امل��دي��ن��ة .فلي�س
«الطغيان ال�شرقي» وليد بابل فح�سب ،كما يروج عادة ،بل
�صنوه «الدميقراطية البدائية» �أي�ضا كما يورد ثوركيلد
جاكوب�سن ( )1943املخت�ص ب��ال�����س��وم��ري��ات .ح��ي��ث يُعيد
ليفراين النظر يف تلك الأط��روح��ات ال�سيا�سية متحدثا
عن دميقراطية ن�سبية ،لي�ست دميقراطية �صلبة ،قائمة
على م�ؤ�س�سات« ،لأن وظائف احلكم مل تتفرع بعدُ ،وبنية
ال�سلطة لي�ست جلية ،و�آلية التن�سيق االجتماعي ال تزال
يف طور الت�شكل» .يقول جاكوب�سن�« :إن وثائقنا تثبت �أن
بالد ما بني النهرين ،فرتة ما قبل التاريخ ،كانت منتظمة
�سيا�سيا وفق «نظام» دميقراطي ولي�س «�أوتوقراطي» ،كما
�سي�سود الحقا يف بالد ما بني النهرين التاريخية».
ويف ال��ب��اب ال���راب���ع «الأن�����س��اق اجل���دي���دة ره���ن ال��ت��ط��ب��ي��ق»،
ي�ستعيد ل��ي��ف��راين م��ق��والت روب���رت ب��راي��دوود ب�����ش���أن علم
الإح���اث���ة والأب���ح���اث الأث���ري���ة ،لينتقل �إىل روب���رت �أدام���ز
والرهان على حتليل الرتبة والدميوغرافيا ،ثم ينتقل �إىل
ليو �أوبنهامي وم�شروع �سيبار ب�ش�أن «التنظيمات الكربى»
وجت��م��ع��ات ال�����س��ك��ان ،ث���م ي�����س��ل��ط اه��ت��م��ام��ه ع��ل��ى مفاهيم
التحول احل�ضري وما �أثاره من جدل يف �أو�ساط امل�ؤرخني،
ذلك �أن م�صطلح «الثورة احل�ضرية» ،ال��ذي �أدرج��ه عامل
الإح���اث���ة ال�بري��ط��اين ج����وردون ت�����ش��اي��ل��د ،لت�صوير �سياق
التطور ،والذي ي ِرد ا�ستعماله يف هذا الكتاب �أي�ضا ب�شكل
م��ط��رد ،ي�����س��ت��دع��ي ت��و���ض��ي��ح��ا :ف��ق��د ج���رى ال��ت��خ��ل��ي ال��ي��وم
عن ه��ذا اال�صطالح وا�ستعي�ض عنه مب�صطلح «التحول
احل�ضري» .حيث يُعرب مفهوم التحول عن ح�صول �أمر
خاطف وعنيف .بالت�أكيد ما كانت «ال��ث��ورة» ،التي ي�سهل
ر�صدها عرب تاريخ التقانة وعرب تطورات �أ�شكال الإنتاج،
�شديدة ال�سرعة ،وه��ذا ين�سحب على «الثورة ال�صناعية»
احل��دي��ث��ة �أي�����ض��ا ،وب��امل��ث��ل ع��ل��ى الأح�����داث الأب��ع��د غ���ورا يف
ال���ت���اري���خ« :ث�����ورة ال��ع�����ص��ر احل���ج���ري احل���دي���ث» و»ال���ث���ورة
احل�����ض��ري��ة» .ف��ق��د ام��ت��دت ال��ث��ورة احل�����ض��ري��ة ع��ل��ى م��دى
ق���رون؛ و�أن��ت��ج��ت يف الآن قلباً �أع���اد ب�شكل م�ستجد ر�سم
�أو����ض���اع االق��ت�����ص��اد وامل��ج��ت��م��ع وال���دول���ة .ذل���ك �أن �سياقا

امتد على ب�ضعة ق��رون ،احت�ضنته �ألفيات طويلة �سابقة
والحقة ،ميكن �أن يُعد �سريعا.
�أث��ن��اء ت��ل��ك العملية ي��ت��م ع��ل��ى �صعيد �أول تخيل امل��راك��ز
احل�ضرية ال�صانعة لعملية التح�ضر الكوين ،ثم يجري
حت��دي��ده��ا ،وت��ل��ي ذل��ك غلبة ه��واج�����سُ ،ت���وزع مبقت�ضاها
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ح��ول احل�����ض��ري «الأول» و»ال���ث���اين» تقريبا
ب��ال��ت�����س��اوي ع��ل��ى جم��م��ل ال���ق���ارات .ح��ت��ى يف الأرج����اء التي
نعرث فيها على �أوجه عدة من التقليد والتكيف واالنت�شار.
لِتنح�ص َر رحلة البحث التاريخي والأثري تقريبا يف مدى
ق��رن ،بني فل�سفة القرن التا�سع ع�شر امليالدي وتقنيات
الألفية اجلديدة .ولو فكرنا مثال يف �إف��راغ املفاهيم من
دالالتها بعد �أن كانت حمالة ملعان عميقة� ،سلبا و�إيجابا،
ُعبا عن كيان
ك�ش�أن مفهوم املدينة-الدولة ال��ذي غدا م ِّ
بحجم م��ا� ،أو م��ف��ه��وم «احل�����ض��ارة» وق��د اُخ�� ُت��زل يف تكتل
جغرايف وثقايف� ،أو كذلك مفهوم الدولة �أو الإمرباطورية،
وهو مقام ال ي َ
ُدخر عن �أي كان ،هل يكون ذلك معناه نهاية
الأيديولوجيات� ،أم هو نهاية الأف��ك��ار والأن�����س��اق امل�شيدة
�أي�ضا؟
ويف ال��ب��اب اخل��ام�����س «احل��داث��ة :م��ق��ارب��ات و�سيناريوهات
ج��دي��دة»ُ ،ي��ر ِّك��ز امل����ؤرخ يف م�سائل تقنية للبحث الأث��ري؛
م��ث��ل« :ال��ط��ب��ق��ة ���ص��ف��ر» ل��ل��ت��ل وال��ن�����س��ق الإث���ن���ي-الأث���ري،
ث��م ينتقل �إىل الأن�����س��اق اجل��غ��راف��ي��ة احل��دي��ث��ة وال�ترات��ب
اال�ستيطاين ،ليلي ذلك تركيز على «�أح��وا���ض التجميع»
وال��ت��وا���ص��ل ال��ري��ف��ي احل�����ض��ري ،مُ��ع�� ِّرج��ا ع�بر ذل���ك على
�إيحاءات املدر�سة املعمارية الفرن�سية واملدر�سة املعمارية
الأمل��ان��ي��ة ،ث��م ي��ت��ن��اول ع��ام��ل ْ��ي امل��ن��اخ وال��ب��ي��ئ��ة يف الع�صور
ال��ق��دمي��ة وال���ع���وام���ل ال��دمي��وغ��راف��ي��ة امل�����ؤث����رة يف �صنع
احل�ضارات.
لي�صل يف ال��ب��اب ال�����س��اد���س والأخ��ي�ر «م���ا ب��ع��د احل��داث��ة:
احل��و���س��ب��ة وال��ت��ف��ك��ي��ك» �إىل ت��ن��اول الإ���س��ه��ام��ات اجل��دي��دة
يف ع��ل��م الآث����ار م��ث��ل «ال��ت��ن��ق��ي��ب االف�ترا���ض��ي» و»امل��ح��اك��اة
ور�سومات احلا�سوب» .و�أح�سب �أ َّن من يتط َّلع �إىل ت�أليف

مُ�ص َّنف يف هذا املجال ،مبا يقت�ضيه من �إحاطة و�إملام� ،أال
يقت�صر على علم الآثار ،العائد �إىل احلقبة التاريخية �أو
�إىل فجر التاريخ� ،أو على فقه اللغات ال�شرقية (الآ�شورية
وال�سومرية واحلثية وامل�صرية وال�سامية والفار�سية...
وغ��ي�ره����ا)؛ ب ْ����ل ُي���ل���ي ع��ل��ي��ه ال��ب��ح��ث �أن ي�����س��ت��ع�ين �أي�����ض��ا
ب��ع��ل��م ت��خ��ط��ي��ط امل����دن وت���اري���خ ال���ع���م���ران ،وت���اري���خ ال��ف��ن،
والأنرثوبولوجيا االجتماعية ،ف�ضال عن الإمل��ام ب�أ�شكال
الطغيان والأنظمة الثيوقراطية ،واملقاربات اجلغرافية
اجلديدة وبنظرية الأن�ساق ،والت�صميم احلا�سوبي و�أ�شكال
اال�ست�شعار عن ُب ْعد ،وبغريها من املجاالت ،وهو ما نلم�سه
ح��ا���ض��را بالفعل يف ه��ذا ال��ب��اب الأخ�ي�ر ال��ذي ينفتح على
املداخل اجلديدة يف علم الآثار.
وال���ب���ارز يف ك��ت��اب ل��ي��ف��راين -ال ���س��ي��م��ا يف جم���ال ال ت��زال
فيه ال�سيطرة للر�ؤى الغربية -انتقاده للر�ؤى املركزية
امل��ج��ح��ف��ة .واحل����ال �أ َّن ث��م��ة ن��ق��دا خ��ف��ي��ا وج��ل��ي��ا يف �سائر
م�ؤلفات ليفراين للمدر�سة الغربية يف قراءتها للرتاث
ال�شرقي؛ ب��دا ه��ذا النقد الذع��ا خ�صو�صا يف م�ؤلفه «ما
وراء ال���ت���وراة» ،و�أم���ا يف كتابه احل���ايل «تخيل ب��اب��ل» ف���إن
ن��ق��ده ي��ت��وج��ه ،ب��الأ���س��ا���س� ،إىل ال��ب��ن��اء امل��ع��ريف للعديد من
ال��ط��روح��ات والأب��ح��اث .وم��ع �أن العمل يتناول مو�ضوعا
ت��اري��خ��ي��ا �أث���ري���ا ،ف�����إن ل��غ��ة ال��ك��ت��اب �أن��ي��ق��ة وم��ب�����س��ط��ة وال
ت�ستهدف خماطبة املخت�ص فح�سب .فالكتاب وفق تقديري
يقر�ؤه املخت�ص وغري املخت�ص ،كما �أن ثمة م�سحة �أدبية يف
لغة امل���ؤل��ف ،ع�لاوة على م��ا متتاز ب��ه م��ن �صرامة علمية
ودقة .وقد ت�ضمن امل�ؤلف ُجملة من الفهار�س على غرار
فهر�سي الأماكن والأق��وام وقائمة ثرية باملراجع ،ف�ضال
ع��ن م��راج��ع متعلقة ب��امل�����ص��ادر الأي��ق��ون��وغ��راف��ي��ة وقائمة
ب��امل��خ��ت�����ص��رات وال��ر���س��وم وال�����ص��ور واخل���رائ���ط؛ فالكتاب
يُراعِ ي تقاليد الت�أليف العلمي للم�ؤلفات التاريخية على
العموم .الكتاب �إ�ضافة ق ِّيمة للمكتبة العربية ،ال�سيما يف
جمال التاريخ القدمي الذي ي�شكو نق�صا.
----------------نبذة عن امل�ؤلف:
م��اري��و ل��ي��فِ��راين م�����ؤرخ �إي���ط���ايل م��ن م��وال��ي��د  ،1939ف��از
بجائزة ال�شيخ زايد يف دورة � .2014أ�ستاذ تاريخ ال�شرق يف
جامعة روم��ا� .أ���ش��رف على العديد م��ن الأب��ح��اث الأث��ري��ة
يف �سوريا وتركيا وليبيا� .صدرت له ُجملة من الأعمال؛
منها�« :أك���د� :أوىل الإم�براط��وري��ات العاملية» (1993م)؛
و»احل��رب والدبلوما�سية يف ال�شرق القدمي 1100-1600
ق.م» (1993م)؛ و»جغرافية �آ���ش��ور احل��دي��ث��ة» (1995م)؛
و»�أوروك� :أوىل املدن على وجه الب�سيطة» (2012م).
---------------- الكتاب« :تخيل بابل ..مدينة ال�شرق القدمية وح�صيلةمائتي عام من الأبحاث».
 امل�ؤلف :ماريو ليفِراين. املرتجم :عزالدين عناية. النا�شر :كلمة� ،أبوظبي .2016عدد ال�صفحات� 619 :صفحة.
* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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توما�س جيفر�سون ..فن ال�سلطة
ق�صة الرجل  -الرئي�س الذي ع�شق ال�ضياء دائما
ّ
�إميل �أمني *
ح�صل هذا الكتاب على ت�صنيف �أف�ضل كتاب للعام من «نيويورك تاميز» ويحمل م�ؤلف هذه ال�سرية جائزة «البوليتزر» يف هذه ال�سرية الذاتية املميزة يعيد «جون
مي�شام» �إحياء هذا الرجل غري العادي يف فرتة هامة من التاريخ .فيقدم لنا توما�س جيفر�سون ،ال�سيا�سي والرئي�س الأمريكي الذي جتلت عبقريته ب�أنّه امتلك
تفكري الفال�سفة ودهاء ال�سيا�سيني وا�ستطاع ا�ستخدام هاتني امللكتني برباعة ،وهذا هو فن ال�سلطة.
كان جيفر�سون �إن�سانا مليئا بالتعقيدات ،ومهتما على ال��دوام
بال�صراعات التي حتدث من حوله ،وكان يكره املواجهات وتعلم
من �أخطائه ،وينت�صر يف النهاية ،وفهمه لل�سلطة وللطبيعة
الإن�سانية مكنه من قيادة الرجال وتوحيد الأفكار.
تعلق جيفر�سون بالكثري :الن�ساء ،وعائلته ،والكتب ،والعلم،
والعمارة ،واحلدائق ،و�أ�صدقائه ،ومونت�شيللو ،وباري�س .ولكنه
�أحب �أمريكا فقط.
ي�سمح لنا جون مي�شام بر�ؤية عامل جيفر�سون كما ر�آه جيفر�سون
نف�سه ،ويك�شف عن قدرة هذا الرجل على ال�صمود والتغلب على
االنق�سامات احل��زب��ي��ة ،و�ضعف االق��ت�����ص��اد ،وم��واج��ه��ة التهديد
اخلارجي امل�ستمر.
ملاذا تعوزنا قراءة ق�صة جيفر�سون اليوم؟
ال�����ش��اه��د �أ ّن الأم����ر ال يت�صل ب��الأم��ري��ك��ي�ين ف��ق��ط ،ب��ل بالعامل
برمته ،ال�سيما و�أن �أمريكا هي قاطرة العامل اليوم ،اقت�صاديا،
و�سيا�سيا ،وع�سكريا ،وعلميا .وق�صة جيفر�سون ت�أتي يف وقت
تعاين فيه الواليات املتحدة الأمريكية �أزمات داخلية عديدة ،وها
هي مقبلة على انتخابات رئا�سية مثرية تغيب عنها ال�شخ�صية
الكاريزماتية التي ت�ستطيع انت�شال البالد من وهدتها الآنية.
ق�����ص��ة ج��ي��ف��ر���س��ون ف��ري��دة ل��ي�����س ف��ق��ط لأن���ه ق���اد الأم����ة يف وق��ت
التحديات ال�شر�سة وال�����ص��راع الثقايف وال��ت��غ�يرات االقت�صادية
واملخاطر اخلارجية ،ولكن لأنها جت�سد الكفاح من �أجل قيادة
�أمة لتحقيق العظمة يف عامل �صعب ومعقد.
م���ؤل��ف ه��ذا ال��ك��ت��اب الأم��ري��ك��ي «ج���ون مي�شام م��ن م��وال��ي��د ع��ام
 ،1969رئي�س التحرير التنفيذي ونائب املدير يف Random
 ،Houseوك����ان رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر يف  New Weekو�أح���د
املحررين يف جملة التامي ،ومعلق على التاريخ ال�سيا�سي ،حاز يف
عام  2009على جائزة بوليتزر فرع ال�سرية الذاتية عن كتاب«:
�أ�سد �أمريكا� :أندرو جاك�سون يف البيت الأبي�ض».
هل ميثل جيفر�سون قيمة ما بالن�سبة للأمريكيني ب��ادي ذي
بدء؟
يف كتابه «:تاريخ الواليات املتحدة� ..أمريكا يف ظل حكم توما�س
جيفر�سون» ،يحدثنا الكاتب الأمريكي ال�شهري «ه�نري �آدم��ز»
بالقول «:ميكن لب�ضع �ضربات فر�شاة غليظة �أن تر�سم �صور
جميع الر�ؤ�ساء الأوائل ،لكن مع ا�ستثناء وحيد هو جيفر�سون،
ال���ذي ال مي��ك��ن ر���س��م ���ص��ورت��ه �إال بلم�سة ب��ع��د �أخ����رى م��ن قلم
ر���ص��ا���ص م��ره��ف ،وي��ت��وق��ف ات��ق��ان �شبه ال�����ص��ورة ب��الأ���ص��ل على
االختالج املتغري واملرتدد للظالل �شبه ال�شفيقة».
ولكي نعلم مدى �أهميّة الرجل عند الأمريكيني ،يلزمنا العودة
�إىل ن�ص الكلمة التي �ألقاها الرئي�س الأمريكي «املغدور» جون
كيندي ،يف حفل ع�شاء تكرميا جلميع م��ن ح��ازوا ج��ائ��زة نوبل
وك��ان��وا على قيد احل��ي��اة ع��ام  ،1962فقد ق��ال� «:أعتقد �أ ّن هذا
اجلمع نادر املثال ،من �أ�صحاب املوهبة واملعرفة الإن�سانية ،مل



ي�سبق �أن �ضمه �أي حفل ع�شاء يف البيت الأبي�ض ،رمبا با�ستثناء
�شخ�ص واحد يعادلهم جميعا ،هو جيفر�سون ،حينما كان يتناول
ع�شاءه هنا مفردا بنف�سه».
كيف بد�أ ع�صر جيفر�سون؟
يعتقد م�ؤلف الكتاب �أ ّن ع�صر جيفر�سون مثل �إجن��ازا �سيا�سيا
الي�ضاهي يف احلياة الأمريكية �أحيانا ما يو�صف كل من جورج
وا�شنطن ،وج��ون �آدم��ز ،والك�سندر هاملتون على �أ ّنهم الرجال
العمليني والأك�ث�ر حكمة م��ن جيفر�سون ،رج��ل الفل�سفة من
مونتي�شللو .حتى ولو اعتمدنا يف احلكم عليه مبعيار الو�صول
�إىل ال�سلطة واالحتفاظ بها ،ف�إن توما�س جيفر�سون يعد �أجنح
�شخ�صية �سيا�سية يف اخلم�سني �سنة الأوىل م��ن اجلمهورية
الأمريكية.
�شغل جيفر�سون ،ومن �صفوا �أنف�سهم بخلفائه ،من�صب رئي�س
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة طيلة �ستة وث�لاث�ين �سنه ب�ين ع��ام��ي 1800
و ،1840وهم على التوايل :جيم�س مادي�سون ،وجيم�س مونرو،
و�أن��درو جاك�سون( ،كان جون كوينزي �آدام��ز ،الذي ح�صل على
الرئا�سة لفرتة واحدة ا�ستثناء) ،ولن جند يف التاريخ الأمريكي
كله �شيئا �شبيها بخط ال�ساللة اجليفر�سونية ه��ذه ،و�إن كانت
غري ر�سمية ومل حتظ ب�شهرة وا�سعة.
ك���ان جل��ي��ف��ر���س��ون ر�ؤي�����ة حم����ددة وه����دف ط����اغ� ،أال وه���و ب��ق��اء
احلكومة ال�شعبية يف �أمريكا وجناحها ،وك��ان ي�ؤمن بوجوب
�سيادة �إرادة الغالبية امل�ستنرية واملتعلمة .ولأن �إميان خ�صومه
بالنا�س ك��ان �أ�ضعف ،فقد ك��ان قلقا من �أن الغالبية العظمى
من املجتمع الأمريكي الوا�سع قد تكون غري م�ؤهلة للحكم
ال��ذات��ي ،ولكنه يعتقد �أي�����ض��ا �أ ّن ه��ذا اجل��م��ه��ور نف�سه يج�سد
اخلال�ص الذي تعد به احلرية ،وميثل ال��روح للأمة ،والأمل
للجمهورية.
يف �سعيه لتحقيق �أهدافه� ،سعى جيفر�سون �إىل ال�سلطة ونالها
و�سيطر عليها ،وك��ان يبتغي ال�سلطة التي تلوي عنق العامل
ل�صالح �إرادة امل��رء ،وتعيد �صناعة ال��واق��ع على ال�صورة التي
يتخيلها.
�إ ّن �أعظم ق��ادة �أمريكا مل يكونوا حاملني وال طغاة� ،إنهم مثل
جيفر�سون� ،أول��ئ��ك ال��ذي��ن �صاغوا التطلعات الوطنية ،لكن
بعد �إت��ق��ان �آل��ي��ات ال��ت���أث�ير ،وع��رف��وا متى يكون جت��اوز الأف��ك��ار
اجلامدة �أمرا ممكنا».
كانت لدى جيفر�سون قدرة فائقة على ح�شد الأفكار وحتفيز
ال��رج��ال ،وحتقيق ال��ت��وازن ب�ين الطموح وال��واق��ع .وم��ن �أج��ل
حتقيق ر�ؤيته ،قدم تنازالت وحلوال و�سطى� .إن ا�ستعداده لفعل
م��ا يتوجب عليه فعله يف ك��ل حلظة ق��د جعل منه �شخ�صية
ت��اري��خ��ي��ة م����راوغ����ة ،ول��ك��ن يف ال���ع���امل ال���واق���ع���ي ،ويف ال��زم��ن
الواقعي ،عندما ك��ان م�س�ؤوال عن �سالمة البلد ،جعلت منه
مرونته اخلالقة قائدا قادرا على �صنع التحوالت الكربى.

جيفر�سون بني املثالية والواقعية
لطاملا كانت �أمريكا ممزقة بني املثالية والواقعية ،وبني الأهداف
النبيلة والتنازالت احلتمية وهكذا كان جيفر�سون ،ففي عقله
ويف قلبه� ،ش�أنه �ش�أن �أمته ،توا�صل �صراع ما بني املثايل واجليد،
ما بني ما هو فكري وعقلي وما هو جواين عميق .كان ال�صراع
يف داخله مثلما كان ال�صراع يف داخ��ل �أمريكا حربا بال نهاية.
تربز ق�صة جيفر�سون لأن��ه يج�سد درام��ا �أبدية ،يج�سد ن�ضال
قيادة الأمة للو�صول �إىل العظمة ،و�سط عامل قا�س وم�ضطرب.
لقد �آمن جيفر�سون بالإمكانات املوجودة لدى الإن�سانية �أكرث
من كل الر�ؤ�ساء ال�سابقني عليه� ،أكرث من وا�شنطن ،ومن �آدامز
كانت �أحالمه كربى ،ولكنه يعي �أن الأح�لام تتحقق يف الواقع
فقط عندما ميلك �صناعها ما يكفي من القوة والدهاء لإخ�ضاع
ال��ت��اري��خ لأه��داف��ه��م .وك��م��ا ي��ق��ال ن�برة تعميم �أن الفال�سفة«:
يفكرون وال�سا�سة ي��ن��اورون» متثلت عبقرية جيفر�سون يف �أن
ي��ك��ون االث��ن�ين م��ع��ا ،و�أن يفعل م��ا يفعله ك�لاه��م��ا ،وب��ال��ت��زام��ن
بينهما غالبا .وهذا هو فن ال�سلطة.
�أح���ب ج��ي��ف��ر���س��ون زوج��ت��ه ،وك��ت��ب��ه ،وم���زارع���ه ،وال��ن��ب��ي��ذ اجل��ي��د،
والهند�سة امل��ع��م��اري��ة ،وه��وم�يرو���س ،ورك���وب اخل��ي��ل ،وال��ت��اري��خ،
وفرن�سا ،ورابطة الكومنولث يف والية فريجينيا ،و�إنفاق املال،
و�أح��دث ال��ر�ؤى والأف��ك��ار� .آم��ن ب�أمريكا وبالأمريكيني .ق��ال يف
خ��ط��اب تن�صيبه الأول ع��ام � 1801أن الأم���ة ك��ان��ت «�أف�����ض��ل �أم��ل
ل��ل��ع��امل» ك��ان يعتقد �أ ّن الأم��ري��ك��ي�ين ق����ادرون ع��ل��ى �أن يحققوا
ب�أنف�سهم �أي �شيئا ي�ضعونه ن�صب �أعينهم ،وقال وا�صفا مواطنيه
عام � «:1814سيحققون ما هم قادرون عليه مهما كان».
جيفر�سون �أحد �أعظم الرجال
بالن�سبة لأ�صدقائه الكثريين واملخل�صني كان جيفر�سون �أحد
�أعظم الرجال ،رمزا لع�صر النه�ضة ،وحمط الإعجاب من دون
�أن يبدو متعجرفا ،وجذابا من دون �أن يبدو مدعيا ،وناجحا من
دون �أن يبدو كريها.
لكن يف املقابل ك��ان جيفر�سون بالن�سبة �إىل خ�صومه ،والذين
ك���ان���وا ك���ث�ي�را يف ازدي�������اد ،م��ل��ح��دا وم��ت��ع�����ص��ب��ا ،ودمي���اج���وج���ي���ا،
وغوغائيا ،ومواليا لفرن�سا ،ال ميكن الوثوق به يف حكومة �أمة
عظمة .وكانت مهمته هي �أن يغري تلك الآراء بقدر ا�ستطاعته.
ظل تواقا لأن ينال حمبة الآخرين وقبولهم.
ك����ان ج��ي��ف��ر���س��ون خ��ب�يرا يف ال��ت�لاع��ب ال��ع��اط��ف��ي وال�����س��ي��ا���س��ي،
وح�سا�سا للنقد ،ومهوو�سا ب�سمعته ،وخمل�صا لأم��ري��ك��ا ،وك��ان
منجذبا �إىل العامل يف ما وراء مونت�شيللو (موطنه الأ�صلي)،
يعمل بال انقطاع ،وح�سب قوله  «:كان ي�سعى لأن يرى معيار
العقل هو املهيمن بعد مرور الكثري من الع�صور التي كان العقل
الإن�ساين خاللها عبدا للملوك والق�ساو�سة والنبالء».
ق�ضى جيفر�سون ج��ل حياته ك��م��زارع وحم���ام وم�����ش��رع وحاكم
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ودب��ل��وم��ا���س��ي ووزي����ر خ��ارج��ي��ة ون��ائ��ب رئ��ي�����س ورئ��ي�����س� ،ساعيا
للتحكم يف نف�سه وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ح��ي��اة وم�����ص��ائ��ر الآخ��ري��ن.
بالن�سبة جليفر�سون مل تكن ال�سيا�سة جم��رد ان�شغال مثبط
للعزمية ولكن عمل يجعل كل ما عداه �أمرا ممكنا.
م�ستلهما مثال وال��ده ،ك��ان جيفر�سون ي�سعى من وق��ت طويل
ملمار�سة دور البطريرك متقبال ،بل حمت�ضنا الأعباء املرتتبة
على ه��ذه امل�����س���ؤول��ي��ة .ك��ان �أب���ا مل��ث��ال احل��ري��ة ال��ف��ردي��ة ،لعملية
�شراء مقاطعة لويزيانا ،ولرحلة لوي�س وكالرك اال�ستك�شافية،
وللغرب الأمريكي ،وقاد �أول حركة دميقراطية يف اجلمهورية
اجلديدة بهدف اختبار قوة وت�أثري القوى املحققة.
ورمب��ا ي��ك��ون الأه���م م��ن ك��ل ذل��ك �أن��ه ق��دم ل�ل�أم��ة ف��ك��رة التقدم
الأم��ري��ك��ي��ة ،ق���دم ال����روح امل��ح��رك��ة ال��ت��ى ت�����ش�ير �إىل �أن����ه ميكن
للم�ستقبل �أن يكون �أف�ضل من احلا�ضر �أو املا�ضي ،ومنذ ذلك
احلني ا�ستفاد ال�سيا�سيون الأمريكيون العظماء من �إبراز هذه
الر�ؤية اجليفر�سونية التي ترى �أن �أف�ضل �أوق��ات البالد تكمن
يف امل�ستقبل.
جيفر�سون والعمل على م�ستويني
ال ت��زال ق�صة جيفر�سون مبهرة جزئيا لأن��ه ا�ستطاع �أن يجد
و���س��ائ��ل ل�لا���س��ت��م��رار ويف �أح��ي��ان ك��ث�يرة ا���س��ت��ط��اع �أن ينت�صر يف
م��واج��ه��ة ال��ت��ح��زب امل��ت��ط��رف وع�����دم اال����س���ت���ق���رار االق��ت�����ص��ادي
والتهديدات اخلارجية ،ميكن للزعامة ال�سيا�سية جليفر�سون
�أن تقدم لنا مثاال للرئي�س الذي ي�ستطيع العمل على م�ستويني،
م�ستوى ي���زرع الأم���ل يف م�ستقبل م�����ش��رق بينما ي��ح��اف��ظ على
م�ستوى �آخر من املرونة واملهارة ال�سيا�سية من �أجل ر�أب الفجوة
بني املثل الأعلى والواقع بقدر ما �أمكن.
�إن��ن��ا غالبا م��ا نت�صوره باعتباره ال�شخ�ص ال��ذي ���ص��اغ و�صمم
�أمريكا �شخ�صية �شكلت الر�ؤية املتعلقة مبا ميكن �أن تكون عليه
البالد ،ولكنه كان �أي�ضا حاملا و�شاردا ،غري �أ ّن جيفر�سون مل يكن
يرتاح بعد �أن ينتهي من كتابة كلماته �أو �صياغة �أف��ك��اره ،فقد
كان بناء وحماربا.
قال يف �أثناء رئا�سته �أن «ما هو عملي يجب �أن يتحكم يف النظري
املجرد ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك»� ،أ ّن عادات املحكومني تتحدد بدرجة
كربى ما يعترب الت�صرف العملي».
حارب جيفر�سون �إىل جانب �أعظم الق�ضايا ،لكنه عجز عن حتقيق
العدالة ملن يعانون من اال�ضطهاد واال�ستعباد .يف النهاية ،بعد
كل اجلدل واالنق�سام والدرا�سة والندوات املتعلقة به ،رمبا يكون
هناك �شيء واحد فقط غري خمتلف عليه حول توما�س جيو�سون
وهو �أ ّن الرجل الذي عا�ش وعمل من عام � 1743إىل عام  1826كان
�إن�سانا يخ�ضع للعواطف والتحديات وال��غ��رور واحل��ب والطموح
والأمل واخلوف وكل تلك امل�شاهد التي تقود الآخرين من النا�س.
�إن م��و���ض��وع ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و ا���س��ت��ع��ادة الإح�����س��ا���س ب��ذل��ك الإن�����س��ان
الفاين يف جيفر�سون ،الإن�سان الذي �سعى لل�سلطة ،و�صاغ حقوق
الإن�����س��ان يف ع�صر ج��دي��د ،وا�ستك�شف م��ن��اط��ق ج��دي��دة يف العلم
والفل�سفة ،و�أحب الن�ساء ،وامتلك العبيد ،و�ساهم يف ت�شكيل الأمة.
�إنه لي�س ابن زماننا ولكنه ابن زمانه� ،شكلته الوقائع التاريخية
للقرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،غ�ير �أن��ه م��ن ال�صحيح
�أي�����ض��ا �أن ال��ع��دي��د م��ن ال�����ش���ؤون ال��ت��ي �شغلته ك��ان��ت ذات طبيعة
عامة .لقد عا�ش حياة �شديدة اخل�صو�صية ومع ذلك تبقى لها
�أهميتها وداللتها الدائمة.
جيفر�سون والزمان غري امل�ؤكد
عا�ش جيفر�سون وعمل يف زم��ن مل يكن فيه �شيء م���ؤك��د .كان
يعرف وي�شعر �أن �أع��داء �أمريكا يف كل مكان ،وكانت بريطانيا
ه��ي �أع��ظ��م ه�����ؤالء الأع������داء ،ول��ي�����س ه���ذا ف��ق��ط يف �أث���ن���اء ف�ترة
ال��ن�����ض��ال م���ن �أج����ل اال���س��ت��ق�لال .وب����دال م���ن ا���س��ت��ع��ادة احل���رب
الثورية بطريقتها التقليدية باعتبارها كفاحا م�سلحا ا�ستمر
من معركتي لك�سنجتون وكونكورد حتى عام  1775حيث انهزم

الربيطانيون يف ي��ورك��ت��اون ع��ام  ،1781فمن املفيد �أك�ثر لدى
احلديث عن جيفر�سون ت�أمل الن�ضال �ضد بريطانيا العظمى
وتبعاته على احلياة الأمريكية على �أن��ه ن�ضال ب��د�أ عام ،1764
ومل ينته حتى معاهدة «جنت» ومعركة «نيواورالينز» التي بد�أت
عام  1812وانتهت احلرب يف عام .1815
ميكننا النظر �إىل الأمر بهذه الطريقة  -كما ر�أه جيفر�سون �أو
كما عا�شه �ضمنيا  -حيث عا�ش جيفر�سون وحكم ط��وال حرب
اخلم�سني ع��ام��ا .تلك التي كانت حربا �ساخنة �أح��ي��ان��ا وب��اردة
�أحيانا �أخرى ،ولكنها كانت دائما تتك�شف للعيان.
لقد �أخذت �أ�شكاال عدة .كانت هناك مواجهات حربية تقليدية
بد�أت عام  1775وحتى عام  ،1783وجتددت من عام  1812حتى
عام  .1815كانت هناك معارك بالوكالة مع املوالني واحللفاء
ال�بري��ط��ان��ي�ين و���س��ط ال��ه��ن��ود .وك��ان��ت ه��ن��اك ���ض��رب��ات جت��اري��ة
و�أخ����رى م�����ض��ادة ،وك��ان��ت ه��ن��اك خم���اوف م��ن زح��ف �سيا�سي يف
داخ��ل الواليات املتحدة ميكن �أن ت�ساعده احلركات الع�سكرية
الربيطانية القادمة من كندا ..هل كان جيفر�سون يتوهم هذه
االحتماالت خا�صة يف الفرتة املمتدة بعد معاهدة باري�س عام
 1783التي �شهدت نهاية احلرب الثورية ،وخالل رئا�سته التي
انتهت عام 1809م؟
رمبا كان ذلك �صحيحا ...هل كانت تراوده نظرية امل�ؤامرة؟
نعم ولكن يف بع�ض الأحيان يكون للم�صابني بالأوهام �أع��داء،
ويتم ال�سخرية من امل�ؤامرات فح�سب حني ال تتحقق.
�أ�صابت جيفر�سون املخاوف املحمومة من عودة النظام امللكي،
الذي كان ميثل بالن�سبة له اختزاال ال�ستعادة الت�أثري الربيطاين
ونهاية للم�شروع الأمريكي الفريد يف احلكم الذاتي ،والذي كان
مرفو�ضا باعتباره �ضربا من اخليال من قبل �شخ�صية يف وزن
«جورج وا�شنطن» ،ولكن يف املناخ الذي �ساد يف هذا الزمن زمن
الثورة والتج�س�س واملخاوف الكبرية التي قد جتعل اجلمهورية
الأمريكية تق�صي م�صري ك��ل اجلمهوريات الأخ���رى ـ مل يكن
�إح�سا�س جيفر�سون بربيطانيا كعدو دائم �إح�سا�سا مفاجئا �أو
ع�صيا على الفهم .كان يعتقد �أنه يف حرب دائمة ،و�إذا �أردنا �أن
نفهم ما كان عليه ،وما الذي كانت عليه احلياة بالن�سبة له� ،إذن
علينا �أن نرى العامل كما ر�آه ،ولي�س كما عرفنا ما انتهى �إليه.
جيفر�سون املت�ضور جوعا للعظمة
هل ك��ان جيفر�سون وع��ن حق يت�ضور جوعا للعظمة؟ ه��ذا ما
يقرره «جون مي�شام» يف كتابه هذا ،وقد �أتاحت له دراما ع�صره

امل�سرحي ال��ذي مل ي��غ��ادره �أب���دا .كتب �إىل «ج��ون ب��ي��دج ،زميله
بكلية ويليان وماري ،ورفيق الثورة ،عام  ،1863وكان بيدج حاكم
فريجينيا ،وجيفر�سون رئي�س ال��والي��ات املتحد ـ ق��ائ�لا «:لقد
�أخذنا من �شغفنا الطبيعي للدرا�سة والهدوء ،يف �أزمنة جردتنا
من حرية االختيار ،ولكنها �أزمنة ت��زرع العامل اجلديد ببذور
جديدة للحكم العادل ،و�ست�ؤدي �إىل ع�صر ا�ستثنائي يف تاريخ
الب�شرية .وبالتايل كان لزاما على ه���ؤالء الذين ول��دوا يف هذه
الأزم��ن��ة� ،أن يتخلوا عن كل م�ساعيهم ال�شخ�صية و�أن يحملوا
عبء احلا�ضر».
�أثناء تقاعده يف «مونت�شيللو» ا�ستعاد ال�سنوات املا�ضية� ،سنوات
احلرب والن�ضال واخلطر ،وعرف �أنه �أدى واجبه وقد �أ�شار �إىل
زائر له قائال «:ظروف بلدنا يف حلظة جميئي �إىل احلياة ،كانت
لتدفع كل رجل خمل�ص �إىل �أن ي�ؤدي دورا ما ،و�أن يقوم ب�أف�ضل
ما يف و�سع ق��درات��ه «:مل يكن با�ستطاعته �أن يفعل �شيئا �آخ��ر.
ق��ال جيفر�سون يف �إح���دى امل���رات �إن ال��ث��ورة لي�ست �أق��ل م��ن �أن
تكون «انتخابات جريئة ومثرية لل�شك ..وبالن�سبة لبلدنا كانت
انتخابات ما بني اخل�ضوع �أو حمل ال�سيف.
جيفر�سون ملهم الر�ؤ�ساء الأمريكيني
ي��خ��ل�����ص امل����ؤل���ف �إىل �أ ّن ج��ي��ف��ر���س��ون ،ك����ان م��ل��ه��م��ا ل��ل��ر�ؤ���س��اء
الأمريكيني ،من روزفلت �إىل ريجان ،فقد �ألهمهم فهما خمتلفا
للحكومة ول��ل��ث��ق��اف��ة ول��ك��ن ج��ي��ف��ر���س��ون ه��و ال���ق���دوة ،م��ن جيل
�إىل جيل ،وم��ن �سيا�سة �إىل �سيا�سة ،وم��ن ر�ؤي��ة �إىل ر�ؤي��ة ،يتم
احلديث عن براعته الأدبية مثلما يتم احلديث عما فعله عمله،
فقد �أم�سك بدقة القيادة ووجه �أمريكا و�سط العوا�صف.
ولكن هناك �شيء واحد ،ثابت يف فهم خلفاء جيفر�سون له ،لقد
�آمنوا مثله بقوة الكلمات يف احلياة العامة ،ويف ت�شكيل ال��ر�أي
ال��ع��ام ،و�آم���ن���وا مب��رك��زي��ة ال�سلطة ال��رئ��ا���س��ي��ة يف احل��ف��اظ على
الوطن �آمنا وقويا يف �أ�شد الأوقات �صعوبة.
مل ي��ت��خ��ل ج��ي��ف��ر���س��ون �أب����دا ع��ن �أم��ري��ك��ا ال��وط��ن ال���ذي �أوج���ده
بالعديد من املعاين ،والذي دعمه يف ال�ساعات اله�شة والع�صيبة،
ك��ت��ب ع���ام  «:1824ل��ق��د راق��ب��ت ه���ذه امل�����س�يرة احل�����ض��اري��ة التي
تقدمت من �ساحل البحر ،والتي متر بنا ك��ال�برق ،وتزيد من
معرفتنا وتدعم و�ضعنا وال �أحد يعلم �أين �سيتوقف هذا التقدم».
قام جيفر�سون بتنظيم العامل كما �أراده �أن يكون حتى النهاية
ويف م��ا وراء تلك النهاية .عندما ت��ويف يف منت�صف �صيف عام
ّ ،1826مت ح��م��ل ج��ث��م��ان��ه ل��ي��ع�بر الأر������ض ال��وا���س��ع��ة م��ن امل���روج
ال��غ��رب��ي��ة ،وع�ب�ر �أ���ش��ج��ار ال�����ص��ف�����ص��اف ،وه��ب��ط ال��ت��ل لي�صل �إىل
قربه .بالطبع كانت املقربة من ت�صميمه .هنا دفن �أمه وزوجته
و�أطفاله و�أقرب �أ�صدقائه ،و�سوف يدفن هو �أي�ضا «:تقع املقربة
ال�صغرية على اجلانب الغربي من اجلبل».
عندما ي�أتي موعد الغ�سق ،يحل الظالم ببطء متتد الظالل من
ال�شرق على نهر ريفانا ونهر �سادويل.
وي�سقط الليل على «مونت�شيللو نف�سها» ،وعلى مزرعة مالبريي
رو ،وع��ل��ى م��ب��ان��ي��ه وع��ل��ى ح��دائ��ق��ه ،وي��ح��ل ال��ظ�لام ع��ل��ى رف��ات
«توما�س جيفر�سون» الرجل الذي ع�شق ال�ضياء دائما و�أبدا.
----------------ا�سم الكتاب :توما�س جيفر�سون فن ال�سلطة
ا�سم امل�ؤلف :جون مي�شام
ا�سم املرتجم :متا�ضر فاحت
النا�شر  :دار التنوير للطباعة والن�شر القاهرة
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تيارات اليمني املتطرف يف �أوروبا
ُم َّمد احلداد *
�ستفاج�أ و�أنت تقر�أ هذا الكتاب ب�أنّ �أ�سلوب ّ
«الذئاب املنفردة» لي�س من اخرتاع تنظيم «القاعدة» �أو «داع�ش» ،و�إمنا هو مفهوم و�ضعه جوزيف توما�سي �سنة ،1974
للتحرر» ،وكان طموحه �أن يجمع بني التيارات الثورية الي�سارية
وهو نا�شط �أمريكي من تيار النازية اجلديدةّ � ،أ�س�س �سنة « 1969اجلبهة الوطنية االجتماعية
ّ
والتيارات الناز ّية اليمين ّية ،لتحرير العامل من املا�سونية وال�صهيونية العاملية امل�سيطرتني على الغرب ،وقد اغتيل توما�سي يف ظروف غام�ضة �سنة  .1975ويف
�سنة  ،1978قام زميله ال�سابق يف ت�أ�سي�س اجلبهة ،الفيزيائي الأمريكي ويليام بري�س ،بن�شر كتاب يف �شكل رواية انت�شر انت�شارا وا�سعا يف �أو�ساط �أق�صى اليمني،
وعنوانه «يوميات تورنر»  ،Turner Diadiesيت�ض ّمن درو�سا يف ا�سرتاتيجية «الذئب املنفرد»� ،أي منا�ضل �أق�صى اليمني الذي ينبغي �أن يعمل منفردا لتحرير
العامل من �أعداء اجلن�س الآري ،ومنه مثال �صنع القنابل اليدوية يف البيت ومبكونات متو ّفرة للجميع ،وتخ ّيل طرق االنتقال �إىل �إرهاب يعتمد الهجمات الكيميائية
التوح�ش» ،انت�شر كتاب بري�س يف �أو�ساط
والبكترييوجلية وحتّى النوو ّية ،من كاتب كان يد ّر�س الفيزياء يف اجلامعات .وقبل عقود من كتاب �أبي بكر ناجي «�إدارة
ّ
النازية و�أق�صى اليمني ،واعترب ملهما للعديد من العمليات الإرهابية� ،أكرثها �شهرة هجوم �أكلوهاما �سيتي (الواليات املتحدة) �سنة  ،1995وقد �أ�سفر عن 168
قتيال .كما كان امللهم لدافيد الين ،من�شئ ّ
املنظمة الإرهابية العاملية «النظام» امل�س�ؤولة عن الكثري من �أعمال العنف يف الغرب.
هذا مثال من �أمثلة عديدة يف الكتاب ّ
تبي كيف �أن عقلية
الإق�صاء والتطرف والعنف عقلية واح��دة ،يف الغرب ويف
ال�شرق ،وب�صرف النظر عن اختالف الأديان واحل�ضارات.
لكن ه��ل من�ضي �إىل ح�� ّد اف�ترا���ض وج��ود عالقة م��ا بني
�أق�صى اليمني املتطرف ال��ذي ن�ش�أ يف �أمريكا وانت�شر يف
ال��غ��رب اب���ت���دا ًء م��ن ال�����س��ب��ع��ي��ن��ات ،واحل���رك���ات الإ���س�لام��ي��ة
املتطرفة التي اعتمدت الإرهاب ،وخا�صة الإرهاب املعومل
الذي بد أ� مع تنظيم «القاعدة»؟
ه���ذا ال�����س���ؤال مل ي��ك��ن امل��و���ض��وع ال��رئ��ي�����س��ي ل��ل��ك��ت��اب ،و�إن
ناق�شه الكاتبان ب�سرعة يف عدّة موا�ضع .فالكتاب و�ضع له
هدفا درا�سة حركات �أق�صى اليمني يف الغرب وتطورها.
وال��ك��ات��ب��ان م��ن ك��ب��ار املتخ�ص�صني يف ه���ذا امل��و���ض��وع� ،إذ
ي�����ش��رف ج���ان ي��ي��ف ك��ام��ي�����س ع��ل��ى «م��ر���ص��د ال��رادي��ك��ال��ي��ات
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة» ب��ي��ن��م��ا ي���د ّر����س ن��ي��ك��وال ل��ي�بروج يف جامعتي
مونبليي (ف��رن�����س��ا) ووا���ش��ن��ط��ن (�أم��ري��ك��ا) ،ول��ك�� ّل منهما
ع��دد معترب م��ن امل���ؤل��ف��ات يف امل��و���ض��وع .و�إذا ك��ان ال��ع��امل
العربي والإ�سالمي مهت ّما يف ال�سنوات الأخ�يرة بدرا�سة
حركات العنف الديني ،ف� ّإن العامل الغربي �أ�صبح من�شغال
بدوره بدرا�سة حركات �أق�صى اليمني ،التي ال تعتمد ك ّلها
العنف ،لكنّ ثقلها يف املجتمعات الغربية ما ّ
انفك يتد ّعم
منذ �سنوات.
يكفي �أن ننظر �إىل الو�ضع احلايل للت�أ ّكد من هذا الأمر:
الواليات املتحدة ت�ستع ّد النتخابات رئا�سية ال�سنة القادمة
�سيكون م��ر���ش��ح احل���زب اجل��م��ه��وري ف��ي��ه��ا ،ع��ل��ى الأرج���ح،
دون��ال��د ت��رام��ب ،امللياردير ال��ذي � ّأ�س�س �شعبيته وحملته
االن��ت��خ��اب��ي��ة ع��ل��ى �أط���روح���ات �أق�����ص��ى ال��ي��م�ين الأم��ري��ك��ي،
وخ��ا���ص��ة ت�ضخيم خم��اط��ر امل��ه��اج��ري��ن وال���واف���دي���ن من
البلدان الفقرية لأمريكا اجلنوبية ،واخللط بني الإ�سالم
والإرهاب .وهذا اال�ستغالل ل�شعور اخلوف لدى املواطن
العادي قد غذته تيارات �أق�صى اليمني منذ فرتة طويلة.
وال���غ���ري���ب � ّأن ال��و���ض��ع االق���ت�������ص���ادي ل���ل���والي���ات امل��ت��ح��دة



الأمريكية و�ضع ج ّيد باملقارنة ببقية البلدان الغربية،
�إذ �أن ن�سبة البطالة مثال ،وه��ي �آف��ة االقت�صاد العاملي،
تعترب �ضعيفة (�أق ّل من  5باملائة) ،كما � ّأن الو�ضع الأمني
ت�سجل عمليات �إرهابية �ضخمة منذ ،9/11
م�ستق ّر� ،إذ مل ّ
رغم تو ّرط �أمريكا يف �أكرث من جبهة حربية يف العامل.
م��ا ال���ذي ي��دف��ع حينئذ ال��ن��اخ��ب الأم��ري��ك��ي �إىل اخل��وف
والتوجه نحو �شخ�صية تبدو قوية وعدائية
والتوج�س
ّ
ّ
ل�ضمان �أمنه واقت�صاده؟ بالت�أكيد ،نحن هنا �أم��ام حالة
ت��ث��ب��ت �أن ال��ت��ف�����س�ير االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي ل�صعود
الأط��روح��ات اليمينية لي�س كافيا ،ب��ل ث�� ّم��ة ح��رب �أف��ك��ار
جنح فيها اليمني �إىل ح ّد كبري ال�ستقطاب جزء هام من
الر�أي العام ،و�إن ظ ّل يواجه �أي�ضا اجلزء الآخر الراف�ض
لأيديولوجيا الكراهية وا�ستعداء الآخ���ر .ول��ن يقت�صر
حتدّي االنتخابات الرئا�سية ال�سنة القادمة على الواليات
املتحدة ،فهو مطروح ب�صيغة مقاربة يف فرن�سا .من امله ّم
جدّا متابعة ماذا �سيحدث يف هذا البلد .فالكتاب يذ ّكرنا
بحقيقة ت��اري��خ��ي��ة ه��ي �أن م��ف��ه��وم ال��ي��م�ين ق��د ن�����ش���أ مع
الثورة الفرن�سية حتديدا ،عندما � ّأ�س�س الثوار «اجلمعية
وق�سموا القاعة �إىل ق�سمني،
الت�أ�سي�سية» يوم ّ ،1789/7/9
فعلى اليمني جل�س االر�ستقراطيون واملعار�ضون للثورة،
وع���ل���ى ال��ي�����س��ار ج��ل�����س امل���داف���ع���ون ع���ن ال����ث����ورة واحل��ك��م
ال��د���س��ت��وري .هكذا حت�� ّول��ت االنق�سامات ،لأ ّول م��� ّرة ،من
�شكل عقائدي (الكاثوليك �ضد الربوت�ستانت) �إىل �شكل
�سيا�سي بحت (مع �أو �ض ّد نظام احلكم الد�ستوري) .ث ّم
ان��ت�����ش��ر ه���ذا ال�����ش��ك��ل اجل��دي��د يف ال��ع��امل ب��وا���س��ط��ة تعميم
فكرة �إن�شاء الأحزاب ال�سيا�سية .وانت�شرت طريقة تق�سيم
ه��ذه الأح���زاب �إىل ميينية عندما تتجه نحو املحافظة،
وي�سارية عندما تتجه نحو التغيري .وم��ع نهاية القرن
التا�سع ع�شر ،ب��د�أت تن�ش�أ تيارات دعيت ب�أق�صى الي�سار،
ب�سبب انت�شار الأيديولوجيا ال�شيوعية ،ون�ش�أت مقابلها
تيارات دعيت ب�أق�صى اليمني� ،أهمها النازية والفا�شية.

لقد جنحت ال�شيوعية يف الو�صول �إىل احلكم خارج الغرب
(�أي �أوروب����ا ال��غ��رب��ي��ة و���ش��م��ال �أم��ري��ك��ا) ،يف ح�ين و�صلت
النازية والفا�شية �إىل احلكم يف الغرب نف�سه ،وتر ّتب على
ذل��ك م�أ�ساة احل��رب العاملية التي �أودت بحياة  30مليون
�أوروبي .لذلك تراجع تيار �أق�صى اليمني تراجعا حادّا بعد
احلرب ،بل �صدرت �ضدّه ق��رارات باملنع يف بع�ض البلدان
الغربية .لك ّنه مل يفت�أ منذ ذلك احلني يعيد ت�شكيل نف�سه
�شيئا ف�شيئا .ويرى م�ؤلفا الكتاب �أنه م ّر ب�أربعة مراحل:
املرحلة الأوىل من نهاية احلرب العاملية الثانية �إىل �سنة
 ،1955وقد اقت�صر فيها على املحافظة على جمموعة من
الأفكار دعيت بالفا�ش ّية اجلديدة ،ت�ستند �أ�سا�سا �إىل ّ
املنظر
الفا�شي الإيطايل �أرنيكو كوراديني ( ،)1931-1865ملهم
مو�سليني �سابقا ،و�صاحب النظرية القائلة ب���أن الغرب
يعاين �أزم��ة ح�ضارية تهدّد وج��وده وكينونته ،و� ّأن عليه
�أن يتجدّد ح�ضاريا لي�ضمن البقاء واال�ستمرار .واملرحلة
الثانية متت ّد �إىل نهاية ال�سبعينات ،وق��د �شهدت حت�� ّول
ه��ذه الأف��ك��ار م��ن بع�ض املجموعات املغزولة �إىل �شرائح
من الطبقة الو�سطى يف الغرب ،لكنها بقيت يف م�ستوى
الأفكار ومل تتح ّول غلى تنظيمات �سيا�سية �إىل �أن بد�أت
املرحلة الثالثة املمتدة من � 1980إىل  ،2001وقد �شهدت
تخ ّل�ص �أق�����ص��ى اليمني م��ن ع��ق��ده التاريخية وم��ب��ادرت��ه
بالعمل ال�سيا�سي امل��ب��ا���ش��ر .وي���رى ال��ك��ات��ب��ان �أن املرحلة
الرابعة قد بد�أت بعد تفجريات  2001/9/11يف الواليات
املتحدة الأمريكية� ،إذ حت�� ّول خطاب �أق�صى اليمني من
م��ع��اداة الأج��ان��ب واملهاجرين ب�صفتهم خطرا اقت�صاديا
�إىل معاداتهم ب�صفتهم تهديدا للح�ضارة الغربية وخطرا
�أمنيا مرتبطا بالإرهاب ،م�ستوحني يف ذلك من �أطروحة
�صراع احل�ضارات التي �أ�صبحت �شائعة وملناخ اخلوف من
الإرهاب يف ك ّل مكان.
مت ّثل فرن�سا ،كما ذك��رن��ا ،خم�برا لتط ّور ت��ي��ارات �أق�صى
اليمني ،فهي التي �شهدت ميالده ،وهي �أي�ضا التي �شهدت
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ن�ش�أة �أك�بر �أح��زاب��ه� ،أي «اجلبهة الوطنية» التي � ّأ�س�سها
جون ماري لوبان �سنة  ،1972وقد ن�سجت �أغلب الأحزاب
الأوروبية الأخرى على منوالهّ � .إن االنتخابات الرئا�سية
القادمة يف فرن�سا (� )2017ستكون حا�سمة ،ف�ل�أ ّول م ّرة
يف التاريخ ي�صبح متو ّقعا ج��دّا �أن يجمع ال��دور النهائي
يف ه��ذه االنتخابات بني ّ
مر�شح من ه��ذا احل��زب ومر�شح
م��ن �أح���د احل��زب�ين التقليديني ،اال���ش�تراك��ي وامل��ح��اف��ظ.
�أ ّم��ا املر�شحة عن ح��زب اجلبهة الوطنية فلن تكون غري
ال�سيدة م��اري ل��وب��ان ،اب��ن��ة امل�ؤ�س�س وال��زع��ي��م التاريخي
للحزب ،وقد جنحت يف ّ
فك العزلة عن حزبها بالتخل�ص
من خطاب معاداة ال�سامية (حوكم والدها �أكرث من م ّرة
لهذا ال�سبب) ومن االلت�صاق ال�شديد بالتقاليد الدينية
املحافظة (مل تتز ّوج يف الكني�سة وال تعادي الإجها�ض).
والواقع � ّأن اجلبهة الوطنية كانت قد ح ّققت املفاج�أة �سنة
 2002بالو�صول �إىل الدور النهائي لالنتخابات الرئا�سية،
لكن احلزبني التقليديني ،املحافظ واال���ش�تراك��ي ،اتفقا
موحد ملنع �أق�صى اليمني من
�آنذاك على م�ساندة مر�شح ّ
الو�صول �إىل الرئا�سة ،هو ال�سيد جاك �شرياك ،فح�صل
على ن�سبة عالية من الأ�صوات� .أ ّما يف االنتخابات القادمة
ل�سنة  ،2017ف��� ّإن ال�سيدة لوبان �ستدخل بحظوظ �أوف��ر
بكثري ،بينما �سيكون من �شبه امل�ستحيل �أن يح�صل تقارب
بني املحافظني واال�شرتاكيني ملواجهتها.
ه��ل ميكن حينئذ �أن ي�صل �أق�صى اليمني �إىل احلكم يف
ب��ل��دان غربية م��رك��زي��ة؟ ه��ذا م��ا �سيتابعه امل��ح�� ّل��ل��ون بكل
دق��ة يف ال�سنة القادمة .لكن ال نن�سى �أن��ه يف الأث��ن��اء ،ما
فتئ �أق�صى اليمني يتقدّم يف ك�� ّل البلدان الغربية ،وقد
عر�ض الكتاب بدقة الو�ضع يف كل هذه البلدان .ويكفي
�أن ن��ذ ّك��ر �أن االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة الأخ��ي�رة يف النم�سا
قد انتهت بانت�صار نوبرت هرفر ،مر�شح �أق�صى اليمني،
وقد ح�صل حزبه على �أف�ضل نتيجة منذ احلرب العاملية
الثانية ،م�ستغ ّ
ال اخلوف النا�شئ من �أزمة الالجئيني من
�سوريا .وال ي�ستبعد �أن ينت�صر يف االنتخابات الت�شريعية
التي �ستقام بعد �سنتني ،في�سيطر بذلك على ك ّل مفا�صل
الدولة .وح�سب الكتاب ،ف� ّإن �أربعة بلدان فقط مل ينجح
�أق�صى اليمني يف اخ�تراق��ه��ا �إىل ح�� ّد الآن ،وكلها بلدان
�صغرية :ايرلندا ،و�إي�سلندا ،وموناكو ولك�سمبورغ.
�إذن� ،أق�صى اليمني يف الغرب تيار �سيا�سي مت�صاعد النفوذ
يف الغرب ،ي�أخذ من اليمني املحافظ ج��زءًا من ناخبيه،
وي����أخ���ذ م���ن ال��ي�����س��ار ال���رادي���ك���ايل ج�����زءًا م���ن م��ن��ا���ض��ل��ي��ه،
ويفر�ض نف�سه العبا �سيا�سيا من الدرجة الأوىل .لذلك
ينتهي الكتاب بهذه النب ّوة الواثقة« :يف كل مرحلة من
م��راح��ل ال��ع��ومل��ة ،جت��د ت���ي���ارات �أق�����ص��ى ال��ي��م�ين الفر�صة
لتقدمي االن��غ�لاق ك��ح�� ّل منقذ م��ن �أزم����ات املجتمع .وملّ��ا
كانت ه��ذه الأزم���ات متوا�صلة دون ان��ق��ط��اع ،ف���إن �أق�صى
اليمني لن ميوت يف �أوروبا .بل �سي�ساهم يف م�ستقبلنا كما
كان �سابقا جزءًا من تاريخنا».
ولئن كان حزب «اجلبهة الوطنية» يف فرن�سا املثال الذي
احتذت به �أح��زاب �أق�صى اليمني الأخ��رى يف �أوروب��ا ،ف�إن
��ب�ين �أي�����ض��ا اخل�����ص��و���ص��ي��ات امل��ت��ن��وع��ة يف ك��ل بلد
ال��ك��ت��اب ي ّ
واملرتبطة بتاريخه اخلا�ص ،ويعر�ض بالتف�صيل ع�شرات
احلركات والتنظيمات التي ميكن ت�صنيفها يف هذا التيار،

ويقرتح توزيعها �إىل خم�س جمموعات ك�برى :الفا�شية
اجل���دي���دة� -أط���روح���ة ال��دف��اع ع��ن ال��ع��رق الأب��ي�����ض-ت��ي��ار
اليمني اجل��دي��د -اليمني ال��دي��ن��ي-الأح��زاب ال�شعبوية.
وبعد حتليل خ�صائ�ص ك��ل جمموعة ،يخ�ص�ص الكتاب
ف�صال لدرا�سة احلالة الرو�سية ،املتميزة طبعا بتاريخها
وثقافتها عن الغرب.
يعود ت�صاعد �أق�صى اليمني يف البلدان ال�شيوعية �سابقا
�إىل �أ�سباب خمتلفة .فبعد انهيار املنظومة ال�شيوعية،
ا���ض��ط��رت ه��ذه ال��ب��ل��دان ل��ل��دخ��ول ال�����س��ري��ع وال��ق�����س��ري يف
النظام االقت�صادي الر�أ�سمايل املعومل ،وقد �أدّى ذلك �إىل
ردود فعل مناوئة لدى بع�ض ال�شرائح ال�شعبية ،وترجمت
هذه الظاهرة �سيا�سيا يف تقارب املت�ضادات� ،إذ قام نوع من
االتفاق بني تيارات متباينة تاريخيا ،هي �أ�سا�سا التيارات
التي ظلت حتمل حنينا للمرحلة ال�شيوعية ،والتيارات
الدينية الراديكالية التي كانت يف ال�سابق م��ن �ضحايا
املوقف ال�شيوعي املعادي للأديان ،والتيارات القومية �أو
الإثنية التي كانت يف الأ�صل معادية لل�شيوعية ولل�سلطة
الدينية الر�سمية.
ّ
ويف رو�سيا حتديدا ،برز املنظر املعروف �ألك�سندر دوغني،
ال����ذي مل ي��ك��ت��ف مب��ح��اول��ة اجل��م��ي��ع ب�ي�ن ه���ذه ال��ت��ي��ارات
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،ب��ل ذه���ب �إىل �أب��ع��د م��ن ذل���ك و�أ� ّ��س�����س ن��ظ��ر ّي��ة
«ا�سرتاتيجية» قائمة على تق�سيم ال��ع��امل �إىل كتلتني،
�إح��داه��م��ا دع��اه��ا الكتلة الأرو�-آ���س��ي��وي��ة ،والثانية الكتلة
الأم��ري��ك��ي��ة-ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة .واع��ت�بر دوغ�ي�ن � ّأن م�ستقبل
احل�������ض���ارة الإن�����س��ان��ي��ة ���س��ي��ت��ح��دّد ب��ال�����ص��راع ب�ي�ن ه��ات�ين
ال��ك��ت��ل��ت�ين ،داع���ي���ا امل�����س��ي��ح��ي�ين الأرت���ودوك�������س وامل�����س��ل��م�ين
التوحد �ض ّد الكتلة الثاين،
وال��ب��وذي�ين والهندو�س �إىل
ّ
معتربا �أن هذه الثقافات الدينية القدمية متع ّودة على
التعاي�ش على �أ�سا�س التن ّوع واح�ترام االخ��ت�لاف ،عك�س
احل�����ض��ارة ال��غ��رب��ي��ة ال��ت��ي ت�سعى �إىل حت��وي��ل ال��ع��امل ك ّله
�إىل من��ط واح����د ،خ��دم��ة مل�����ص��احل��ه��ا ور�ؤي��ت��ه��ا ال��ف��ك��ري��ة.
وق��د ع��ر���ض دوغ�ي�ن ه��ذا امل�����ش��رع يف ك��ت��اب ع��ن��وان��ه «�أ�س�س

اجلغرافيا ال�سيا�سية» (�صدر �سنة  .)1997ولقيت �أفكاره
�صدى ل��دى الزعيم الرو�سي بوتني ،وح�صل تقارب بني
ال��رج��ل�ين ،لكن م���ؤل��ف��ي ال��ك��ت��اب ينفيان �أن ي��ك��ون دوغ�ين
م��ن ّ��ظ��ر ال�سيا�سة ال��رو���س��ي��ة �أو م�ست�شار ال��ظ�� ّل للرئي�س
بوتني ،و�إن لقيت بع�ض �أف��ك��اره �صدى ل��دى العديد من
ال�سيا�سيني الرو�س .وعلى عك�س النظرة ال�سائدة ،يح ّذر
امل���ؤل��ف��ان � ّأن �أق�صى اليمني يتقدّم �أك�ثر ق�� ّوة يف البلدان
الغربية الليربالية �أك�ثر منه يف رو�سيا �أو بلدان �أوروب��ا
ال�شرقية.
م��ا ه��و امل���دى ال���ذي ميكن �أن ت�صل �إل��ي��ه ح��رك��ات �أق�صى
ال��ي��م�ين ،يف ال�����س��ي��ا���س��ة ك��م��ا يف ال��ف��ك��ر؟ ال���واق���ع �أن ه��ذا
ال��ك��ت��اب ال���ذي ي��ع��ر���ض ال��ت��اري��خ ال��ط��وي��ل وغ�ي�ر امل��ع��روف
لهذه احلركات يعطي انطباعا قويا ب��� ّأن لهذه احلركات
م�ستقبل «واع���د» ،لكن الأه��� ّم �أن ّ
نتبي كيف ا�ستطاعت
�أن تن�شر ال��ع��دي��د م��ن �أط��روح��ات��ه��ا و�أف��ك��اره��ا ،م�ستفيدة
دائما من اخل��وف املخ ّيم على العامل يف ف�ترات الأزم��ات
واالنتقاالت احلادّة.
مل ي��ع��د ي��ج��ادل اح���د ال��ي��وم يف � ّأن ال��ع��ومل��ة ال��ت��ي ب���د�أت مع
نهاية الثمانينيات يف القرن الع�شرين �أدخلت العامل كله يف
�سل�سلة من اال�ضطرابات العميقة� ،شملت ك ّل املجاالت حتى
البيئة والثقافة والبنى الأ�سرية .ورمب��ا ينظر الكثريون
�إىل الغرب على ا ّنه املت�س ّبب يف هذا الو�ضه وامل�ستفيد منه.
لكن يف احلقيقة ،يربز من متابعة ت�صاعد تيارات �أق�صى
اليمني يف ال��غ��رب � ّأن العوملة تخيف �شعوبه مثلما تخيف
ال�����ش��ع��وب الأخ�����رى ،ب��ل رمب���ا تخيفها �أك�ث�ر م��ن ال�شعوب
الأخ��رى .فلقد ا�ستفاد منها �أ�صحاب امل�صالح املالية دون
�أن ي�ستفيد منها بال�ضرورة النا�س ال��ع��ادي��ون ،من ع ّمال
مهدّدين بفقدان عملهم ،و�شباب عاجزين عن الدخول �إىل
�سوق العمل ،وطبقة و�سطى يت�آكل م�ستوى معي�شتها يوما
بعد يوم .ولقد تراجع الإنفاق العام يف ك ّل البلدان الغربية
مع تراجع نظرية «الدولة الراعية» ل�صالح نظرية احل ّد
الأدن��ى من الدولة .وت��وازى ذلك مع تراجع دور النقابات
واجل��م��ع��ي��ات .وحت��� ّول���ت ه���ذه امل��ج��ت��م��ع��ات يف الأث���ن���اء �إىل
جمتمعات م��ت��ع��دّدة الأع����راق والأدي����ان وال��ث��ق��اف��ات نتيجة
م��وج��ات الهجرة املتوا�صلة منذ احل��رب العاملية الثانية.
تف�سر ملاذا جتد تيارات �أق�صى
فك ّل هذه املتغريات العميقة ّ
اليمني الأر����ض خ�صبة لتنمية اخل��وف وال��ك��راه��ي��ة ،ومل��اذا
�أ�صبحت هذه التيارات جزءا من امل�شهد ال�سيا�سي.
ول��ع�� ّل ال�����س���ؤال امل��ط��روح ال��ي��وم يف ال��غ��رب :ه��ل ت��ق��دّم هذه
ال��ت��ي��ارات واندماجها يف امل�شهد ال�سيا�سي ودخ��ول��ه��ا �إىل
الربملانات واحلكومات �سيخ ّفف من تطرف �أطروحاتها
ومينع بع�ضها من التح ّول �إىل العنف؟ �أم � ّأن انت�شارها
�سي�ضاعف من انت�شار الكراهية والإق�صاء يف جمتمعاتها؟
----------------الكتاب :تيارات اليمني املتطرف يف �أوروبا
امل�ؤلف :جان ييف كامو ونيكوال ليبورج
النا�شر :من�شورات �سواي ،فرن�سا
تاريخ الن�شر :نوفمرب 2015
اللغة :الفرن�سية
* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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«لقاءات على مفرتق الطرق» ..ليفغيني برمياكوف
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *

يعد الأكادميي يفغيني مك�سيموفيت�ش برمياكوف (� )2015-1929أحد �أكرث ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �سرية يف رو�سيا نهاية القرن الع�شرين/
بداية القرن الواحد والع�شرين .بد�أ حياته العملية ك�صحفي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ثم تر�أ�س معهد االقت�صاد العاملي والعالقات الدولية
الذي كان يف العهد ال�سوفيتي يعد تقارير �سرية لقيادة البالد ،واليوم يحمل املعهد ا�سم برمياكوف .ولفرتة طويلة تبو�أ برمياكوف من�صب
مدير معهد اال�ست�شراق يف �أكادميية العلوم الرو�سية .قبيل انهيار االحتاد ال�سوفيتي� ،إبان فرتة حكم ميخائيل غوربات�شوف ،وبعد حتول
النظام من ال�شمويل �إىل الدميوقراطي يف عهد الرئي�س بوري�س يلت�سني� ،أنيطت به رئا�سة هيئة املخابرات اخلارجية ومن ثم حقيبة وزارة
اخلارجية .ويف من�صب رئا�سة الوزراء ما انفك ينادي ب�إنقاذ البالد من الركود االقت�صادي.
امتلك يفغيني مك�سيموفيت�ش �شعبية وا�سعة لدى املواطنني
ال��رو���س ب�صفته خ��ب�يرا و�سيا�سيا م��ت��زن��ا ورج���ل دول���ة من
الطراز الرفيع ،كما حظي باالحرتام كم�ستعرب له عالقات
�شخ�صية بزعماء العامل العربي مثل الزعيم الفل�سطيني
ي��ا���س��ر ع��رف��ات وم��ل��ك الأردن ح�سني ب��ن ط�ل�ال ،و�إج��رائ��ه
ل���ق���اءات وحم���ادث���ات م��ع ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ���ص��دام ح�سني
والليبي معمر ال��ق��ذايف وامل�صري �أن��ور ال�����س��ادات .وق��د �أث��ار
الإعجاب مبواقفه احلازمة التي �أقدم عليها ومنها حتويل
طائرته فوق �سماء الأطل�سي والعودة �إىل بالده ،حيث كانت
متجهة �إىل وا�شنطن يف زيارة ر�سمية وذلك احتجاجا على
الق�صف الأمريكي لبيلغراد عام  1999من دون قرار �أممي؛
ه��ذا الإج���راء ال��ذي يعده علماء ال�سيا�سة بداية ال�ستعادة
رو�سيا دورها الذي فقدته بعد انفراط االحتاد ال�سوفيتي،
وحماولة منها لك�سر �سيا�سة القطب الواحد ،كما يعتربونه
ر�سالة رو�سية �إىل القوى العاملية لعدم التعامل مع رو�سيا
مبنطق القوة.
يف كتابه الأخ�ي�ر «ل��ق��اءات على م��ف�ترق ال��ط��رق» وال��ذي
ميكن و�صفه كخال�صة لتجربة كبرية ،يتحدث برمياكوف
عن �سل�سلة من الأح��داث ال�سيا�سية والتاريخية التي كان
�شاهدا عليها �أو �شريكا مبا�شرا يف �صياغتها .لقاءات على
م��ف�ترق ط���رق ،ه��ي ل���ق���اءات امل����ؤل���ف ب�شخ�صيات حم��وري��ة
ومواجهته مل�صائر كربى ت�شكلت عرب رحلة احلياة الطويلة.
ورمب��ا ك��ان من الأ�صح والأق���رب �إىل منت الكتاب �أن يكون
العنوان :لقاءات يف الب�ؤر  -ب�ؤر ال�سيا�سة العاملية حيث تنبثق
القرارات التي ت�ؤثر على حياة املاليني �إن مل يكن املليارات
من الب�شر .ومن بني املوا�ضيع التي وقعت يف مركز اهتمام
امل�ؤلف نذكر منها :العالقات املعقدة بني رو�سيا والغرب يف
القرن الع�شرين وال �سيما عالقتها مع الواليات املتحدة ،
وتو�سع احللف الأطل�سي نحو ال�شرق ،والعقيدة الأمنية
التي يتبناها احللف ،والأعمال احلربية يف كو�سوفو (النزاع



ال�����ص��رب��ي الأل����ب����اين) ،وال���ن���زاع الأرم���ن���ي الأذرب���ي���ج���اين يف
مرتفعات قرة باغ الذي اندلع من جديد يف ربيع هذا العام،
وت�أثري عائلة الرئي�س الرو�سي بوري�س يلت�سني والطبقة
الأوليغاركية اجلديدة على قرارات الرئي�س نف�سه ،واالنكفاء
املفاجئ للرئي�س يلت�سني عن ال�سلطة ،و�إعالن بوتني خليفة
للحكم يف رو�سيا ،وت�سوية اخلالف بني احلكومة واملعار�ضة
يف طاجيك�ستان ودور �إيران فيها ،والفر�ص ال�ضائعة لت�سوية
الأزم��ة الفل�سطينية الإ�سرائيلية ،و»عقم وبطالن» تواجد
اجلي�ش ال�سوفيتي يف �أفغان�ستان ،ووقف «اجلرح الدامي» يف
ال�شي�شان ،وتعرث و�آفاق رابطة الدول امل�ستقلة التي ظهرت
كبديل لالحتاد ال�سوفيتي.
يت�ساوق حجم الكتاب ال��ذي تربو �صفحاته على �ستمائة
�صفحة مع الطرح التف�صيلي الذي انتهجه امل�ؤلف ،ال �سيما
يف حواراته التي �أوردها الكتاب مع �شخ�صيات كانت م�ؤثرة
على ال�صعيد ال�سيا�سي والدبلوما�سي واالقت�صادي العاملي
مثل وزيرة اخلارجية االمريكية مادلني �أولربايت ،والرئي�س
ال�صربي �سلوبودان ميلو�شيفيت�ش ،وال�سكرتري العام للحلف
الأطل�سي خافيري ���س��والن��ا ،وامل��دي��ر ال��ع��ام ل�صندوق النقد
الدويل مي�شيل كامدي�سو وغريهم.
قد يجد القارئ العادي من طريقة برمياكوف التي تتوخى
ال��دق��ة والإح��اط��ة التف�صيلية واملعمقة يف و���ص��ف لقاءاته
وحم��ادث��ات��ه الدبلوما�سية ،وزي��ارات��ه الر�سمية وال�سرية،
وعملية الإع���داد لها ،قد يجدها �أم��را روتينيا وزائ���دا عن
املادة الأ�صلية للكتاب� ،إال �أن الكتاب موج ٌه (كذلك ،ورمبا
بدرجة �أكرب) �إىل �شريحة اخلرباء ممن لهم اهتمام جدي
بال�سيا�سة وف�ضول لل�سري يف �أروق��ت��ه��ا املت�شابكة� .إذ يفتح
برمياكوف ل�شريحة املهتمني بال�سيا�سة بابا وا�سعا وطريقا
مت�شعبة يف عاملها وذل��ك ا�ستنادا �إىل جتربته ال�شخ�صية
ور�ؤي��ت��ه ال��ت��ي ان�ب�رت وت�شكلت ع�بر رح��ل��ة طويلة يف عامل
ال�سيا�سة.

يعتمد الكاتب ب�ساطة الطرح طريقة و�أ�سلوبا لت�أليفه.
فعندما ن��ق��ر�أ ،ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ،ح���وارات���ه م��ع �شخ�صية
مب�ستوى وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي ن�شعر ب���أن��ه يدعونا
للم�شاركة يف العملية ال�سيا�سية ال��ع��امل��ي��ة ،ال��ت��ي ع���ادة ما
تكون حمجوبة عن الأع�ين .وه��و بهذا يُبني عن �شخ�صية
متوا�ضعة ال ترتفع على القارئ وال ت�ستنكف النقد الذاتي
�إذا تطلب الأم��ر ذلك .يقول يف هذا ال�سياق�« :أع��دت قراءة
امل��خ��ط��وط وف��ك��رت يف �أن �أ���ض��ع ح��دا لن�شر حم��ادث��ات��ي مع
القادة الغربيني ،ولكني تراجعت عن ذل��ك .فتلك نقا�شات
وح��وارات تقوم مقام الوثيقة احلية ،و�شهادة تاريخية على
زمنها ،ومن خاللها ميكن ا�ستظهار ن�سيج العالقة الرو�سية
الغربية �إب��ان املنعطفات اخلطرية ،و�أزم��ات ما بعد احلرب
العاملية الثانية .وعلى الرغم من التناق�ضات ال�شتى التي قد
تعرت�ض مقارباتي لتلك الأزمات� ،إال �أنني ارت�أيت �إدراجها يف
الكتاب وعدم امل�سا�س بها» ((�ص .))519
يعد ر�سم �سياق الأح���داث التاريخية وربطها بالأحداث
الراهنة ،واحد من �أجود الطرق التي ا�ست�أن�س بها برمياكوف
يف ت�أليفه للكتاب .فرب ظاهرة �أو ق�ضية بد�أت وتطورت يف
ثمانينات �أو ت�سعينات القرن املا�ضي ،ولكنها تت�شكل �أم��ام
القارئ وتت�ضح معاملها من خالل مقاربات يجريها الكاتب
مع جمريات الأحداث الراهنة .مثال على ذلك �أزمة القرم
التي برزت عام  ،2014حيث يقود امل�ؤلف قارئه �إىل اجلذور
التاريخية لهذه الق�ضية ويثبت له �أنها مل تظهر من فراغ.
ينطوي الكتاب على م�سائل �إن�سانية عامة ،وثمة �إ�شارات
جمة� ،سواء �أكانت وا�ضحة للعيان �أو خمتبئة خلف ال�سطور،
ت�ؤكد على �أن ال�سيا�سة ،قبل وبعد كل �شيء ،ما هي �إال فعل
�إن�ساين قد ت�شوبه الأخطاء ويعرتيه النق�صان .ومن بني
امل�سائل التي وردت يف الكتاب ،خيانة الوطن ،وهي م�س�ألة
تعامل معها ب��رمي��اك��وف وه��و يف من�صب مدير املخابرات
اخلارجية .ف�إىل جانب �شرحه ملفاهيم املخابرات ،مناذجها
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و�أ�صنافها ،و�أهمية العمل التحليلي املخابراتي ،يويل امل�ؤلف
�أهمية للجانب الأخ�لاق��ي يف العمل اال�ستخباراتي ويقيم
وزنا لنواحيه الإن�سانية ولل�ضعف الذي قد يعرتي عمالء
املخابرات باعتبارهم ب�شرا يف املقام الأول.
ال يهتم امل���ؤل��ف با�ستبيان ال��وق��ائ��ع ال�سيا�سية يف القرن
الع�شرين وح�سب ،و�إمن���ا �أي�ضا يتفح�صها مبوجب نظرة
�إن�����س��ان��ي��ة تنبني ع��ل��ى مفاهيم ال��ع��دال��ة وال�����س�لام وان��ت��ه��اج
الطرق امل�ؤدية �إىل احللول الو�سط .فالكتاب مليء بالأفكار
ال�سيا�سية الإن�سانية � -إن �صح التعبري  -التي تروج ملفاهيم
ال�سلم وا�ستخدام اللغة ال�سيا�سية حلل الق�ضايا العالقة بني
الدول و�إيثار املحادثات امل�شرتكة بدال من القوة الع�سكرية.
ي��ق��ول يف ه����ذا ال�����ص��دد ع���ن ت��ط��وي��ر ال���ع�ل�اق���ات ال��رو���س��ي��ة
الإيرانية�« :إن زيارتي الأوىل غري الر�سمية �إىل طهران عام
 ،1993وزيارتي الثانية ب�صفتي مديرا للمخابرات اخلارجية
يف ف�ب�راي���ر ع����ام � 1995أك���دت���ا ق��ن��اع��ت��ي ب�������ض���رورة ت��ط��وي��ر
العالقات مع هذه الدولة ،لي�س على ال�صعيد االقت�صادي
وح�سب ،و�إمنا كذلك على ال�صعيد ال�سيا�سي .فال يجب �أن
تكون يف العامل �أية دولة منبوذة .و�أرى �أن �إهمال العالقات
ال�سيا�سية مع طهران وعدم اال�ستفادة منها كفيل ب�إ�ضعاف
اجل��ه��ود لإح�ل�ال ال�����س�لام يف طاجيك�ستان (يف �إ���ش��ارة �إىل
احلرب الأهلية الطاجيكية �(( .»)1997-1992ص ))172
يعرب برمياكوف عن الأحداث من خالل مو�شور ا�ستيعابه
ال�شخ�صي لها .ي�شاطرنا ذكرياته اخلا�صة؛ كيف امتنع عدة
مرات عن من�صب رئي�س ال��وزراء ،ثم كيف �أعطى موافقته
ل��ذل��ك يف مم��ر مبنى احل��ك��وم��ة وه���و ي���غ���ادره .ك��ي��ف حتمل
احل��رب الإعالمية التي �شنها عليه بع�ض الإع�ل�ام التابع
للأوليغاركية (طبقة ال�سلطة الرثية) .تلك احلرب التي،
و�إن كانت مل تفت من ع�ضده� ،إال �أنها �آملته وحركت لواعجه؛
ي��دل على ذل��ك تذييله لكتابه مبجموعة �شعرية حملت
عنوان« :ما يعتمل يف روحي».
وبف�ضل ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي �سكبها ع��ل��ى ال����ورق ،ي��ق��دم لنا
ب��رمي��اك��وف ���ص��ورا �إن�سانية ملجموعة م��ن ال��ق��ادة :فيديل
كا�سرتو ال��ذي اق�ترح للوزير ال�سوفيتي قطع زي��ارت��ه �إىل
كوبا (ال��ه��ادف��ة لت�سوية �أزم���ة �صواريخ ك��وب��ا) وال��ع��ودة �إىل
مو�سكو حل�ضور جنازة زوجته .فالدميري بوتني وهو جال�س
على مقعد رئي�س الوزراء مهنئا برمياكوف بيوبيله ،وذلك
رغما عن االجواء املتوترة بني برمياكوف من جهة ويلت�سني
وحا�شيته من جهة اخ��رى .ملك الأردن زائ��را برمياكوف
الذي كان متواجدا يف اململكة وقتذاك ما ت�سبب يف �إحداث
بلبلة ب�ين ح��را���س��ه ال�شراك�سة ،وغ�يره��ا م��ن ال�����ص��ور التي
�أبرزت اجلانب الإن�ساين لعدد من ال�شخ�صيات العاملية.
كما يعر�ض الكتاب ،لأول مرة ،عددا من النقاط ال�سيا�سية
ذات ال�صبغة العاملية يف القرن الع�شرين والتي بقيت طي
الكتمان� :صعوبة �إجراء املحادثات يف هذه الق�ضية �أو تلك،
كيف يلج�أ �أحد الطرفني �إىل مط املحادثات عمدا �أو ينحرف

عنها بال �سبب يذكر .الأ�سباب احلقيقية وراء بع�ض قرارت
الرئي�س الرو�سي� ...إلخ.
من املالمح اجللية واجلذابة يف �أ�سلوب امل�ؤلف �أنه ،وحني
يتحدث عن عامل الدبلوما�سية وال�سيا�سة ،غالبا ما ي�ضع
نف�سه يف قلب احل���دث وي�ستخرج احل��ج��ج وال�براه�ين من
�صلب جتربته احل��ي��ة ،رام��ي��ا م��ن وراء ذل��ك��� ،س��واء بق�صد
�أو ب��دون ق�صد ،تقدمي مثال �ساطع للدبلوما�سي احل��ذق
وال�سيا�سي املخ�ضرم ال��ذي ي�صل �إىل هدفه بروية و�صرب،
والذي يطمح �إىل حتقيق م�صالح بالده و�شعبه من غري �أن
ين�سى �أو ي�ستهني مب�صالح الآخرين.
وب�صفته م�ستعربا كان البد من برمياكوف �أن يعرج على
منطقة ال�شرق الأو���س��ط ويخو�ض يف مياهه امل�ضطربة.
فبعد عدد كبري من �أعماله عن تاريخ املنطقه املعقد ،يعود
يف كتابه اجلديد للحديث عن �أهم املنعرجات احل��ادة التي
�شهدتها املنطقة ،ال �سيما �أزمة العراق واحلرب التي �شنتها
الواليات املتحدة عليه والتي ،ح�سب الكاتب ،كان من املمكن
جتنبها .يناق�ش �أ�سباب دخول اجلي�ش الأمريكي �إىل العراق
وج��ه��ود وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة للحيلولة دون ذل��ك،
حم��اول��ة �إق��ن��اع ال��والي��ات املتحدة ب���أن احل��رب ���س��ت���ؤدي �إىل
نتيجة واحدة وح�سب وهي زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة.
ي�ضع امل���ؤل��ف التحوالت ال�سيا�سية الرو�سية بعد انهيار
االحت��اد ال�سوفيتي� ،سواء اخلارجية منها �أو الداخلية ،يف
ب���ؤرة اهتمامه .يعيد التفكري يف الإ�صالحات التي ط��ر�أت
على جهاز اال�ستخبارات اخلارجية ،وي�شري خا�صة �إىل ق�سم
حتليل املعلومات الذي �أن�شيء �إبان تر�ؤ�س برمياكوف نف�سه
للجهاز ،وكانت من جملة مهامه ،ن�شر تقارير دوري��ة عن
عمل اجلهاز تت�سم باحلياد واملو�ضوعية الكاملة يف تعاطيه
مع بلدان العامل وق��ادت��ه مهما كانت العالقة التي جتمع
رو�سيا بهذا البلد �أو بذلك الزعيم.

ينتقد برمياكوف انتقادا حتليليا �أف��ع��ال الرئي�س الأول
لرو�سيا اجل��دي��دة ب��وري�����س يلت�سني وامل��وج��ه��ة �ضد احل��زب
ال�����ش��ي��وع��ي ال��رو���س��ي ،ح��ي��ث اع��ت��م��د ف��ي��ه��ا �سيا�سة �إ���ض��ع��اف
احل��زب وا�ستبعاد اخل�براء من مكتب احلكومة ملجرد �أنهم
ينتمون �إىل احل��زب ال�شيوعي .ويف املجمل ي�ضمن الكاتب
كتابه نظرته التحليلية العميقة لتلك الفرتة االنتقالية
وامل�����ض��ط��رب��ة م���ن ت���اري���خ رو���س��ي��ا� ،أي ب��ع��د ان��ه��ي��ار االحت���اد
ال�سوفيتي ،وما �شابها من تناق�ضات و�ضبابية وذلك قبل �أن
تت�ضح الر�ؤيا وتعود عجلة احلياة يف الدوران.
ال ينفك الكاتب يفند املقوالت والأفكار التي تثري املخاوف
من رو�سيا وحتاول ربطها بتدهور اال�ستقرار العاملي .وبهذه
امل�س�ألة ب��ال��ذات يختم كتابه ،مو�صيا ك��ل م��ن يتحاور مع
رو�سيا �أو عنها �أن ي�ضع النقا�ش يف ن�صابه احلقيقي .يقول
يف �آخ��ر الكتاب« :ال يجب �أن تقرتن رو�سيا القوية اليوم
بتهديدات اال�ستقرار العاملي ،وم��ن يعتقد �أن ثمة تهديدا
ي�أتي منها فهو واه��ي التفكري وغري ملم بالواقع الرو�سي
متعدد الأوج���ه وب��ق��واه الداخلية املتحركة وامل��ت��ط��ورة� .إن
النظرة ال�صائبة �إىل رو�سيا تنبع من كونها �سندا �أ�سا�سيا
حلل الق�ضايا الإن�سانية يف عاملنا امل�ضطرب».
يف اخل��ت��ام جت��در الإ���ض��اف��ة �أن ك��ت��اب ب��رمي��اك��وف «ل��ق��اءات
على مفرتق الطرق» منوذج نادر لكتب املذكرات والوثائق
التحليلية التي �صيغت ب��روح �أدب��ي��ة �شائقة� .أم��ا الأ�سلوب،
وعلى الرغم من �صرامة املوا�ضيع التي يدور احلديث عنها،
ف�إننا نالحظ �أن االنطباعات الإيجابية ،والإ�شراقات التي
بثها امل�ؤلف يف كتابه ،هي ما �سيتمثل لذهن القارئ ويالم�س
نف�سه.
م��ن �أع��م��ال يفغيني مك�سيموفيت�ش برمياكوف املتعلقة
باال�ست�شراق« :بلدان اجلزيرة العربية واال�ستعمار» (.)1956
«ال�شرق الأو�سط« :خم�س طرق �إىل ال�سالم» (�« .)1974شرح
الأزمة يف ال�شرق الأو�سط» (« .)1978ق�صة م�ؤامرة� :سيا�سة
الواليات املتحدة يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سبعينات وبداية
الثمانينات» (�« .)1985سوريا :ال�شرق الأو�سط على اخل�شبة
وخلف الكوالي�س» (.)2006
عنوان الكتاب :لقاءات على مفرتق الطرق
�سنة الإ�صدار2015 :
بلد الإ�صدار :رو�سيا
دار الن�شر� :سنرتبوليغراف
املجال :تاريخ
ال�سل�سلة� :سل�سلة قرننا الع�شرون
اللغة :الرو�سية
عدد ال�صفحات607 :

* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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«ما بعد �إ�سرائيل  -نحو حتول ثقايف»
�سعيد بوكرامي *

يعترب كتاب «ما بعد �إ�سرائيل  -نحو حتول ثقايف» ملار�سيليو �سفري�سكي  ،الذي ترجمه �إىل العربية املرتجم �سمري عزت ن�صار وقام مبراجعته
ح�سام مو�صللي.كتابا فريدا لأنهُ ،يناق�ش منذ البداية ،وعلى نح ٍو مثري للجدل ،فكرة �أن امل�شروع ال�سيا�سي ال�صهيوين غري قابل للإ�صالح ،و�أنّه
الوحيد الذي ي�ؤ ّثر �سلب ًا على حياة امل�ستفيدين منه ،وعلى �ضحاياه �أي�ض ًا ،لكن باملقابل يهدف الكتاب �إىل خلخلة الأفكار ال�صهيونية املهيمنة،
باجرتاح موقف معاك�س و�صادم ،ي�سمح لليهود الإ�سرائيليني ب�أن يكت�شفوا� -إن هم �أرادوا -الآليات الفكرية التي متكنهم من جتريد �أنف�سهم من
الهويات ال�صهيونية .وذلك عرب االنخراط الفعلي بالأفكار واملمار�سات وامل�ؤ�س�سات املن�شقّة عن تلك الهويات.
و�إذا ا�ستمر الو�ضع احل��ايل ،كما هو الآن ،فلن
ي��ك��ون ه��ن��اك ح��ل �سيا�سي م��ط��روح يف ال��وق��ت
ال����راه����ن ،وال يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ،مي��ك��ن��ه �أن ي��و ّف��ر
املاه ّية الثقافية الالزمة لإح��داث حت�� ُّولٍ على
�أ�ساليب بقاء دولة �إ�سرائيل و�س ُبل احلياة فيها.
ي��رى الكاتب �أن �إن��ت��اج املُ��ع�� ّدات والتكنولوجيا
الع�سكرية التي تُ�ساعد �إ�سرائيل على ال�سيطرة
على ح��ي��اة الفل�سطينيني ،ب�سيا�سات الف�صل
ال��ع��ن�����ص��ري وق��وان��ي��ن��ه وامل�����س��اح��ات املخ�ص�صة
ُ
ترتبط جميعاً ب�إنتاج
لليهود والفل�سطينيني،
ذوات ال�صهيون ّية و�أمناط وجودها� .إن التغ ُّلب
على �أمناط الوجود هذه هو «ما بعد �إ�سرائيل».
وقبل �أن ي�صحبنا الكاتب للتعرف على حالة
هذا -املابعد ،يعود بنا �إىل احلالة الإ�سرائيلية
ال�����ش��اذة ع��امل�� ًي��ا حم����د ًدا ���س��م��ات ه��وي��ت��ه��ا املبنية
على ج��ن��ون اال���ض��ط��ه��اد والعظمة واالرت��ي��اب.
ومن �أجل فقط خدمة الفكرة/الآيديولوجية
اخل��ط���أ .ويظهر ذل��ك ب�صورة �أو���ض��ح يف نزعة
�إ���س��رائ��ي��ل �إىل اال���ض��ط��ه��اد ،م��ا���ض��ي��اًوح��ا���ض��راً،
ج ّرد بها ال�شعب
ويتمثل �أي�ضا يفالطريقة التي ُ
الفل�سطيني م��ن حقّه يف �أن تكون ل��ه حقوق،
خ�صو�صاً بعد عنف �سنة  1948ال��ذي �أدى �إىل
قيام الكيان الإ�سرائيلي .ورغ��م توفر الدالئل
الأر���ش��ي��ف��ي��ة امل��ج�� ِّرم��ة،وال���دالئ���ل الإح�����ص��ائ��ي��ة
والفهم اجل��دي��د لعالقات ال��ق��وة ،ال ي�ستطيع



الإن�سان �سوى �أن ي�ستغرب كيف تتمكّن عقول
م��رت��ك��ب��ي ه�����ذه اجل����رائ����م م����ن �أن ت�����س��ت��وع��ب
الفداحة والإفراط يف ا�ستعمال قوة اال�ضطهاد
منذ ابتداع الأ�سطورة� -أر���ض امليعاد -والطرد
وختاما -الهولوكو�ست -التي حاولت
وال�شتات-
ً
�أن جتد �ضحاياها من الفل�سطينيني ،لتكري�س
م��ن��ط��ق ال���ق���وة وال��ب��ط��ول��ة وي��ت��م ه���ذا بخطط
مدرو�سة تعتمد الإق�����ص��اء اجل��دي والبنيوي.
ي�سوق الكاتب معتمدا على مالحظات الباحثة
اجل��م��ال��ي��ة �أري��ئ��ي�لا �أزوالي ،ال��ت��ي الح��ظ��ت �أن
الإ�سرائيليني اليهود ت��درب��وا من قبل النظام
على �أاليحددوا هوية الكارثة ،و�أال «يدركوا هم
�أنف�سهم ب�أنهم �أولئك الذين �أوقعوا كارثة كهذه
�أو �أنهم م�س�ؤولون عن نتائجها»  ،وال �أق ّ��ل من
هذا ب�أنيتع ّرفوا على الكارثة ب�أنها خا�صة بهم،
تف�سر بكونها امتيازهم و�سر
مع �أنها �أي الكارثة ّ
�أ�سطورة تفوقهم.
ال يتفاج�أ الكاتب من حقيقة عدم �س�ؤال امل�ستعمر
ال��ك��ول��ون��ي��ايل ع��ن م�����ص��در �سلطته وام��ت��ي��ازه.
مع �أن الت�آمر هي الطريقة التي  ُبني ح�سبها
عجزهم يفاملكان الأول�.أو ب�صيغة �أخرى،ماذا
ب�����ش���أن عقل امل�ضطهد اجل��م��اع��ي ال���ذي يح ّول
العجز �إىل ردود فعل متع�صبة ال تفكر البتة يف
عواقب ذلك اال�ضطهاد والتكاليف التي جترب
ال�ضحايا م��ن الفل�سطينيني ع��ل��ى دف���ع ثمن

خرايف ،ثم الإ�صرار على املقاومة واالنت�صار؟.
يثري الكاتب يف ال�سياق نف�سه �أن كتابات كثرية
حاولت �أنت�ستح�ضر �أدلة و�شهادات وتقارير عن
اجلمهور الإ�سرائيلي وكيفية تورطه عاطفياً،
وق���د �أث����ارت ف��ع�لاب��ع َ
�����ض االه��ت��م��ام م��ن ط��رف
ال����ر�أي ال��ع��ام .وال ي���زال بع�ض الإ�سرائيليني
ال��ي��ه��ود مهت ّمني ح��ق��اً .ل��ك��نْ ي��ب��دو �أن املجتمع
الإ�سرائيلياليهوديقد لقَّح نف�سه بنجاح �ضد
التفكري الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي .وه��ك��ذا ،ولأن
وجود هذا اال�ضطهاد مدين �إىل �أفعال �إ�سرائيل
من اال�ضطهاد على الأر�ض،ف�إن �صناعة املعرفة
عن اال�ضطهاد الإ�سرائيليتدور يف متاهة دون
�أن تثري اهتماماً �أخ�لاق��ي��اً� .أ�صبح ه��ذا النتاج
املنطقي ج��ن�����س��اًُ  ،ي����ؤخَ ���ذ كحقيقة م�س َّلم بها،
و�أن هناك قليلني ال يزالون يقلقون �أنف�سهم؛
ك��ي يالحظوه .ب��ات ق��در م��ا يه ّم ه��ذا املجتمع
الإ�سرائيلي اليهودي ،بطموحاته الراديكالية
�أن ُيجِ َ
ه�ض �أي عملية ثقافية لإحياء ال�ضمري
ومبا�شرة النقد ال��ذات��ي .بكلمات �أخ��رى ،رمبا
بناء جمتمع م�سامل� .إن النقد الذاتي خطوة
م��ه�� ّم��ة ل��ف��ه��م ع�ل�اق���ات ال�����س��ل��ط��ة يفامل��ن��ط��ق��ة
والتح ّوالت املحتملة ،املو�صومة �أ�سا�سا برواية
ا���ض��ط��ه��اد الإ����س���رائ���ي���ل���ي�ي�ن ،ال���ت���ي ال ي��رف�����ض
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون الإ���ص��غ��اء �إل��ي��ه��ا .ول��ه��ذا يقول
الكاتب « :وحتى ن�ساعد النا�س على الإ�صغاء،
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ونلهمهم على التفكري بالتح ّول وال�شعور به،
ف����إن جم���رد ك�شف �أو����ص���اف اال���ض��ط��ه��اد ال��ذي
�أ���ش��ار �إل��ي��ه��م ب���أن��ه��م ه��م الأن������ذال ،لي�س بكاف
ن�صب النا�س ج��درا َن عقلية وعاطفية
قط .و َي ُ
حا�سبوا عن
ومنطقية حلماية �أنف�سهم من �أن ُي َ
�أفعالهم .فالإ�سرائيلي اليهودي ،بتح ّمله تلك
امل�س�ؤوليةيعني�ضغط تق�صرياتهم يف�صورتهم
الذاتية�،إ�ضافة �إىل املخاطرة بخ�سارة االمتياز،
لذلك فبع�ض الإ�سرائيليني اليهود يق ّللون -
�إىل �أدن��ى حد � -أهمية ال��ع��ذاب ال��ذي  ُيتَّهمون
ب�أنّهمي�س ّببونه ،بينماين�شغل �آخرون يفتربير
�أفعالهم»...
ولتكري�س حوار ال�صم يدعي الإ�سرتاتيجيون
ال�صهاينة �أن �شريكاً فل�سطينياً منا�سباً ،مل
يظهر بعد.وهناك م�شكلة ثانية:تق ّدم روايات
ا���ض��ط��ه��اد امل��� َ
��ض��ط�� َه��دي��ن م���ع الأم������ور امل��رع��ب��ة
ال��واق��ع��ة ،ك���أن��ه��م لي�سوا مرتكبيها ،ب��ل رع��اي��ا،
�سبق ،وجت ّهزوا ،وتالءموا لإج��راء تغيري على
ما �أوق��ع��وه .لكنهم لي�سوا كذلك .يف تكوينهم
احلايل،هم جم ّهزون ومالئمون لرف�ض الآمال
الإ�صالحية حلكاية اال�ضطهاد.بكلمات �أخرى،
ي��رى ال��ك��ات��ب �أن ح��ك��اي��ات اال�ضطهاد ُت��ف�� ّرق -
بالأ�سا�س  -بني الأمور املرعبة الواقعة عليهم
واخلوا�ص التاريخية والثقافية مل�ستمعي هذه
الأمور�.إن حترير رواتهم من ال َو ْهم هو عالمة
لعماهم اخلا�ص .تبدو �أن الكتابات التقليدية
عن اال�ضطهاد تفرت�ض وجود ارتباط طفيف
ب�ي�ن ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ت���يت�����ص��ب��ح ب��ه��ا امل��م��ار���س��ات
احلقيقية م��� َ
��ض��ط��هِ��دة وال��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ي يقوم
بها فاعلو هذه املمار�سات خارج �إطار التجرمي
والتحرمي واملحا�سبة .ويالحظ الكاتب �أنه مل
يعد �أمراًحا�سماًاال�ستمرار يفت�سجيل احلا�ضر،
وتكوين مفهوم عن ممار�سات اال�ضطهاد الذي
يناق�ش الآن.لكنْ الهدف فع ً
الهو الت�أثري على
الإ�سرائيليني اليهود يفحت ّولهم اخلا�ص ،وهذا
يحتاج �إىل حلفاء ،وو�سطاء جدد.

تتمثل م�ساهمة ه��ذا ال��ك��ت��اب يف و���ض��ع ت�صور
ن���ق���دي خم��ل��خ��ل .ي���راه���ن ف��ي��ه ال���ك���ات���ب على
منهجية ت�سري يف اجتاه نقد الذات الإ�سرائيلية
وحميط وجودها امل�ضطرب�« :أنا �أ�س ِّميالقراءة
التي �أق�ترح��ه��ا- :ال�� َب�� ْو َط��لَ��ة النقدية( -ن�سبة
�إىل البطل ( .ه��ذه هي العملية التي يتع َّرف
بها الرعايا على الأو�ضاع واملمار�سات والأفكار
والعواطف واخلطابات واملهمات ك���أج��زاء من
وجودها ،ك�أع�ضائها الوجودية� .إنهم يفعلون
ه��ذا ،م��ن خ�لال ال�صور النقدية التي خلقها
الن�ص � -إنْ كان مكتوباً� ،أو ُمعا�شاً .وعلى نحو
حا�سم� ،إنهم مي ّيزون اللحظات الدقيقة التي
تك َّونوا فيها كرعايا بال�صورة التي هم عليها
الآن.و�إذا نظرنا �إىل ال�صور الب�شعة والتي ت�سرد
تاريخ العار ال�صهيوين والتي  ُيق ّدمها الكتاب
ب�إ�سهاب ،فهم يح ّددون املمار�سات امل�شينة التي
ي�شاركون فيها ،ويلتقطون لها �صو ًرا تذكارية
وك�أنهميتو ّقعون ت�شييد �أ�سطورة التفوق بينما
ه��م م���ه���زوزون ب�شعور خ���زي غ�ير م��ت��و ّق��ع ،يف
وجه �صور العار ،التي ال ت�صبح مزعج ًة الآن
فقط� ،إال عند بع�ض املثقفني املن�شقني� ،أو �أنهم

يك ّررون  -على نحو ُملزم  -دعمهم ال�سيا�سي
احلما�سي اخلارج من قوى عاداتهم الق�صوى.
مع ذلك فالكاتب يحذر من ال�شعور ب�أنّ لفكرة
ال��ت��ع�� ّرف ال��ت��ي ي�ستعملها هنا �شحن ًة م�ضادة
قوية حني تعود �إىل االحتفال بالهوية .يقول
الكاتب  -لي�ست البطولة النقدية هي التع ّرف
موحدة لتمجيدها  -بالعك�س متاماً.
على ذات َّ
يح�ض
�إن نوع التع ّرف الذي �أقرتحه يجب �أن
ّ
ع��ل��ى ت��ف��ك�ير ن���ق���دي�،إع������ادة ت��ق��ي��ي��م،و�أخ���ي��راً:
التح ّول ،لي�س احتفا ًال ذاتياً نرج�س ًيا وب�أكرث
دقة ،با�ستهداف قدراتنا الف ّعالة ،ولي�س جمرد
تفكرينا العقالين ،والن�ص هنا يح ّركنا نحو
«ن���زع حت��دي��د ال��ه��وي��ة ،وع���دم امل��ف��ه��وم��ي��ة»عرب
عملية ت������ؤ ّدي �إىل« :رف ٍ
�������ض ل��ه��وي��ة ال�شخ�ص
املُفرتَ�ض �أن يكونه».كطريقة للفهم والإجابة
على ���س���ؤال كيف �أ�صبح الإ�سرائيليون اليهود
�أب���ط���ا ًاليفق�����ص�����ص اال���ض��ط��ه��اد؟ي���ت ّ
���ول ه��ذا
امل�����ش��روع درا���س��ة بع�ض الأ���ش��ك��ال االجتماعية
الأ�سا�سية للمجتمع يف �إنتاج طرق امل�ستوطنني
اال�ستعمارية الكولونيالية للحياة التي حتيي
احلا�ضر .لكل جمتمع� ،إن كان كولونيالياً� ،أو
خ�لاف ه���ذا� ،شخ�صيات اجتماعية معيارية،
ن�سيجه الثقايف ،وهي �أ�سا�سية يف �إع��ادة
ت�صنع
َ
�إنتاج امل�ضطرد لعالقاته بال�سلطة�.إن �إ�سرائيل
لي�ست ا�ستثناء .من ها هنا ،ير ّكز الكاتب على
�سل�سلة من �شخ�صيات �صهيونية مثل -املُت َنزِّه،
امل��د ّر���س ،ال��وال��د وال��ن��اخ��ب ،وه��م متماثلون يف
احل��ق��ول االجتماعية لوقت ال��ف��راغ /ال��راح��ة،
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��ائ��ل��ة وال�����س��ي��ا���س��ات.وك���ل واح��د
منهم يلعب دوراً �أ�سا�سياً يف ت�شغيل الع�ضو ّية
ال�صهيونية� ،إنهم من بني �أع�ضائها احليويني.
يف ف�صول الكتاب تفكيك مهم لهذه ال�شخ�صيات
االجتماعية ال�صهيونية .نوردها ب�إيجاز نظ ًرا
ال�ستغراقها �صفحات طويلة من الكتاب:
امل ُ َت َنزِّه ال�صهيوين وهي  نزهات على الأقدام يف
الريف لها فائدة عظيمة يفتعليم امل�شاركني منذ
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الأيام املبكّرة لهجرة ال�صهاينة الأوروبيني �إىل
فل�سطني يفنهاية القرن التا�سع ع�شر ممار�سة
ا�سرتاتيجية� ،سيا�سية حت�� ِّول كل مواجهة مع
الطبيعة �إىل منا�سبة �إىل غر�س �أيديولوجيا
�سيا�سية مع ّينة� .إن ال َّت َنزّه الإ�سرائيلي ممار�س ٌة
ع�����س��ك��ري��ة حت���� ّول الأر������ض �إىل م��ن��ط��ق��ة .ام�ش
متق ِّدماً،واحتَل.
امل��د ّر���س :يف ك��ل املجتمعات ،التعليم ه��و عمل،
على مراحل بامتياز ،لتكوين الوعي ،ومتهيد
م�سار العقل .مع هذا ،ما مي ّيز دور املد ّر�س يف
رو�ضات �إ�سرائيل اليهودية ومدار�سها ،هو �أنه
يخدم جمتمع م�ستوطنني م�س َّلحني.
ال��وال��د :ال��ذي يعتمد عليه الكيان ال�صهيوين
لت�شجيع الأبناء لالنخراط يف اجلي�ش والدفاع
عن الأ�سطورة.
ال��ن��اخ��ب� :أو �صناعة ال��ـ���ص��ورة الدميقراطية
للمجتمع الذي ميثله الربملان الإ�سرائيلي ،يف
حني ما هو �إالو�سيلة للتمويه على اال�ضطهاد
ال�سيا�سي للمن�شقّني ،والتعمية على اجلرائم
التي ترتكب يف حق فل�سطينيي ال�ضفة وغزة
وفل�سطينيي ال��داخ��ل .وه���ذا ي���ؤك��د على نحو
�شمويل �شخ�صية �إ�سرائيل غري الدميقراطية،
بالرغم من �إجراءاتها الدميقراطية.
�إن ال��ب��ح��ث ع��ن ت��ك��وي��ن ال��ذات��ي��ات ال��ن��ق��دي��ة -
ه��و ج��وه��ر ه��ذا الكتاب  -ال���ذي يعترب الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين خم��ي�� ًب��ا ل�ل��آم���ال ح��ت��ى بالن�سبة
للمثقفني الع�ضويني الإ���س��رائ��ي��ل��ي�ين ،الذين
انتقدوا الربجمة البنيوية للكائن ال�صهيوين
امل��ت���أث��ر مبمار�سات ومعتقدات وق��ي��م جماعية
ونزعات �سيا�سية.
منذ �أي��ام هجرة ال�صهاينة الأوروب��ي�ين املبكّرة
�إىل فل�سطني عند بداية القرن الع�شرين حتى
الوقت احل��ايل ،تط ّورت ال�صهيونية با�ستمرار
بهند�سة ون�شر كل �أن��واع �أجهزة ال��ع��زْل؛ وعلى
َ
خطوطتق�سيم
نحو �أبرز،ر�سمتْ هذه الأجهزة



عِ ��� ْرق���يق���وم���يب�ي�ن ال��ي��ه��ود وال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
وخ��ط��وط��اً عن�صرية طبقية ب�ين الأ���ش��ك��ن��ازمي
وامل��زراح��ي��م نتيجة ل��ه��ذا� ،أُزي����ل ط��م��وح ح��ي��اة،
ي�شرتك فيها اليهود والفل�سطينيون� ،إمكانية
جمتمع جم�� َّرد من الع�سكرية ،ر�ؤي��ة العن�صر
واجلن�س �ضمن املجتمع الإ�سرائيلي اليهودي،
�سعة التفكري النقدي والفعل املر َّكب ،العاطفة
نحو الدميقراطية وتر ّكز الهويات االجتماعية
ال�صهيونية نف�سها على �إق�صاء هذه االحتماالت
و�إع��ادة تدوير ال�سيا�سات العن�صرية وال َعزل ّية
والع�سكرية .وه��ذا م��ا ���س��ي���ؤدي ب�إ�سرائيل �إىل
حتفها .وم��ا يذهب �إليه الكاتب ي�ؤكده امل���ؤرخ
واالن�ترب��ول��وج��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي ���ص��ان��د �شلومو
الذي يقول ب�ش�أن م�ستقبل �إ�سرائيل -ال �أعتقد
�أن اليهود لديهم م�ستقبل م�شرتك ،من املنظور
الثقايف والأنرثوبولوجي .وال ر�ؤية للم�ستقبل.
كما �أن معظم ال�صهاينة ال ُيريدون �أن يعي�شوا
مع باقي اليهود الآخ��ري��ن ويقت�سموا ال�سيادة
والثقافة الوطنية نف�سها.
ميكن القول �إن هذا العمل البحثي �أ�صيل للغاية
وه���و �أح����دث ال��ك��ت��ب ال��ت��ي ت��ت��ح��دث ع��ن م����آالت
الو�ضع بني فل�سطني و�إ�سرائيل وعن احتمال
التو�صل �إىل ح��ل��ول ب�ين ال��دول��ت�ين �أو ال��دول��ة
ال���واح���دة ل��ه��ذا ال�����ص��راع ال��ط��وي��ل .ك��م��ا يركز
على طرح منهجية حتررية �ضرورية حلتمية
ال��ت��ح��ول ال��ث��ق��ايف يف �إ���س��رائ��ي��ل ل�����ص��ال��ح جميع
���ض��ح��اي��ا ال�����ص��ه��ي��ون��ي��ة :ي���ه���وداً وفل�سطينيني.
ومن �أجل حتقيق ذلك يفكك الكاتب تعقيدات
ال����ذوات اليهودية الإ�سرائيلية على م�ستوى
مم��ار���س��ات احل��ي��اة اليومية .م��ا بعد �إ�سرائيل
ه��و �إ���س��ه��ام مهم وج���ريء يعيد ط��رح الأ�سئلة
امل��ح��رج��ة ع���ن ال��ت��ف��ك�ير ال�����ص��ه��ي��وين امل��ق�� ّو���ض
ل���ل���وح���دة الإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة ن��ف�����س��ه��ا وا���س��ت��ح��ال��ة
�إح���ل��ال ����س�ل�ام يف ف��ل�����س��ط�ين يف ظ���ل ال��ن��ظ��ام
الإ����س���رائ���ي���ل���ي احل������ايل .يف اخل���ت���م ال ب���د من

ال��ت��ذك�ير ب�����أن امل���ؤل��ف م��ار���س��ي��ل��و �سڤري�سكي:
هو حما�ضر يف الدرا�سات الدولية يف مدر�سة
الإن�����س��ان��ي��ات وال��ب��ح��ث االج��ت��م��اع��ي يف جامعة
ُول��ون��غ��ون��غ منذ ع��ام  ،2012حيث انتقل �إليها
قادماً من جامعة كارديف يف ويلز ،والتي عمل
بها يف مركز الدرا�سات النقدية والثقافية منذ
ُ .2008يد ّر�س مار�سيليو موا�ضيع يف الدرا�سات
الدولية و�أبحاثاً عن �سيا�سات ال�شرق الأو�سط
والفل�سفة القا ّرية الأوروب��ي��ة؛ وير ّكز يف املقام
الأول ع��ل��ى ال��ن��ظ��ري��ات ومم���ار����س���ة ال��ن�����ش��اط
ال�سيا�سي والعمل الثوري والتح ّول االجتماعي.
يحاول يف موا�ضيعه تلك الربط بني الفل�سفة
القارية الأوروب��ي��ة  -ب�شكل خا�ص �أعمال جيل
دول��وز وفيلك�س غ��ات��اري؛ النظرية ال�سيا�سية
النقدية ونظريات م��ا بعد اال�ستعمار .يطبق
مار�سيليو �أعماله على ال�شرق الأو�سط وخا�صة
فل�سطني � -إ���س��رائ��ي��ل ،ك��م��ا ي��ه��ت��م ب�سيا�سات
�أم��ري��ك��ا الالتينية .وتت�سم �أب��ح��اث��ه بنوعيتها
وميلها �إىل املنهجيات الإثنوغرافية (النا�س ّية).
�صدر له العديد من البحوث والكتب يف هذا
الإطار ومن كتبه -دولوز والن�شاط ال�سيا�سي -
 -2010و�-أغامبني واال�ستعمار (بال�شراكة مع
�سيمون بينيال)  -2012 -و-الن�شاط العربي
اليهودي يف �إ�سرائيل-فل�سطني  .-2012 -وبهذه
الرتجمة الر�صينة يتعرف القارئ العربي على
مار�سيلو �سڤري�سكي لأول مرة.

الكتاب :ما بعد �إ�سرائيل  -نحو حتول ثقايف
امل�ؤلف :مار�سيلو �سڤري�سكي
املرتجم� :سمري عزت ن�صار
النا�شر :من�شورات املتو�سط� إيطاليا �إ�صدار 2016
ال�صفحات� 285 :صفحة.
* كاتب مغربي
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«فقه اال�ستغراب :الغرب يف عيون �أعدائه»
منى �أبو زيد *

يتناول هذا الكتاب «اال�ستغراب» باعتباره عالقة متبادلة بني ال�شرق والغرب .فهناك �آالف الكتب والدرا�سات والربامج والأفالم تقول-
جمي ًعا وعالنيةّ � -إن الغرب يكره العرب ،و� ّإن املقولة التي �أطلقها الروائي وال�شاعر الربيطاين «رديارد كيبلنغ»« :ال�شرق �شرق والغرب غرب
ولن يلتقيا» هي �أكرث من حقيقة متمثلة فيما يفعله الغرب منذ احلروب ال�صليبية و�صو ً
ال �إىل ما فعله من متكني االحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني
وتدمري العراق وليبيا واليمن و�صناعة «القاعدة» و«داع�ش» �إىل �آخر تلك القنابل الذاتية.
ومل ي�� ُع��د ال��غ��رب يخفي ب��راجم��ه وخمططاته،
و�صار العبث يف ال�ش�أن العربي ُيبث على الهواء
ُم���ب���ا����ش���رة���� ..ص���ارخً ���ا �أن ال���غ���رب ي��ك��ره ال��ع��رب.
ويتجلى هذا يف تبخي�س �أ�سعار اخلامات العربية،
و���س��رق��ة ال��ع��ق��ول وامل���واه���ب ،والإره������اب املُبا�شر
وغري املبا�شر ،والتلويح الدائم ب�سيف العقوبات،
وف��ر���ض التبعية �إىل �آخ���ر تلك ال�����ش��واه��د التي
ت�ؤكد �أن الغرب يكره العرب.
وم�ؤلفا هذا الكتاب هما� :إين بوروما ،و�أفي�شاي
مارغاليت .الأول كاتب و�أك��ادمي��ي ُول��د يف عام
 1951وهو ُمقيم حال ًيا يف الواليات املتحدة و ُيعد
م��ن امل��ث��ق��ف�ين ال��غ��رب��ي�ين ال��ب��ارزي��ن� .أم���ا الآخ���ر
فقد ُول��د يف ع��ام  1939بفل�سطني وح�صل على
بكالوريو�س الفل�سفة واملاج�ستري والدكتوراه من
اجلامعة العربية بالقد�س ،وو�صل يف املنا�صب
الأك��ادمي��ي��ة �إىل �أ���س��ت��اذ كر�سي للفل�سفة .وك��ان
م��ارغ��ال��ي��ت �أح���د زع��م��اء ح��رك��ة «ال�����س�لام الآن»
الإ�سرائيلية .حيث ���ش��ارك يف ت�أ�سي�س املجل�س
الإ�سرائيلي لل�سالم الفل�سطيني /الإ�سرائيلي يف
عام .1975
يتك َّون الكتاب من �ستة ف�صول .يعر�ض الف�صل
الأول «احل���رب على ال��غ��رب» .ويتناول امل�ؤلفان
الأ�سباب الداعية �إىل كراهية ال��غ��رب .و�أن من
يكره ال��غ��رب الآن ه��م جماعات متعددة نظروا
�إىل احل�ضارة الغربية باعتبارها ح�ضارة مدمرة
تعمل على تقوي�ض قوى الإبداع و�آلياته .ح�ضارة
مبنية على ق��وة التمويل الر�أ�سمايل اليهودي.
فالغرب -وبخا�ص ًة الواليات املتحدة الأمريكية-

يف نظر الأعداء ُيعد كيانًا �آل ًيا بار ًدا ال حياة فيه.
والنفور من العامل الغربي قد ج��ذب امل�سلمني
من ذوي النزعة الراديكالية �صوب �إيديولوجية
�إ�سالمية جت�سد الواليات املتحدة على �أنّها رديف
لل�شيطان .وه��ذه الر�ؤية يتقا�سمها � ً
أي�ضا ُغالة
القوميني ال�صينيني ف�ض ً
ال عن بلدان �أخرى من
العامل غري الغربي.
وبالطبع تختلف الأ�سباب الداعية �إىل كراهية
«الغرب» باختالف الف�صائل .فاالجتاه الي�ساري
املعادي للإمربيالية الأمريكية مع الإ�سالمويني
الراديكاليني ميقتون االنت�شار العاملي للثقافة
الأمريكية وتوغل نفوذ ال�شركات الأمريكية.
وي�صف امل�ؤلفان هذه ال�صورة للغرب ب�أنها �صورة
ال �إن�سانية ب�شعة ر�سمها �أع��داء الغرب ل��ه ،وهو
ما �أطلقا عليه م�صطلح «اال�ستغراب» ،وهدفهما
م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب درا���س��ة ح��زم��ة الآراء املجحفة
املتحاملة ،وتتبع ج��ذوره��ا التاريخية ،وه��ذا ال
يعني اخ��ت��زال ك��ل ال��ك��راه��ي��ة يف مقولة �ساذجة
تختزل ظ��اه��رة «اال���س��ت��غ��راب» يف ال��ق��ول بوجود
«مر�ض» يف قلوب ال�شرق �أو�سطيني.
وي�ؤمن امل�ؤلفان ب�أن «اال�ستغراب» مثله يف ذلك
مثل «الر�أ�سمالية» �أو «املارك�سية» �أو العديد من
مذاهب حديثة �أخرى -قد ن�ش�أ يف �أوروبا ث ّم ّ
مت
ت�صديره �إىل �أنحاء متفرقة من العامل .وكما كان
«الغرب» مه ًدا حلركة «التنوير» ،وما تفرع عنها
م��ن م��ذاه��ب ليربالية وم�����ش��ارب علمانية ،فقد
كان � ً
أي�ضا منب ًعا لأعرا�ضها اجلانبية ال�سامة.
�إن الإ���ش��ك��االت امل��ع��ا���ص��رة ل�لا���س��ت��غ��راب ع����اد ًة ما

ي��ن�����ص��ب ت��رك��ي��زه��ا ع��ل��ى �أم���ري���ك���ا وم����ع����اداة كل
ما هو �أمريكي وهو -يف بع�ض الأحيان -نتيجة
ل�����س��ي��ا���س��ات �أم��ري��ك��ي��ة ب��ع��ي��ن��ه��ا ،ك���دع���م �أم��ري��ك��ا
الديكتاتوريات ملجرد كون تلك الديكتاتوريات
مناه�ضة لل�شيوعية� ،أو دع��م��ه��ا لإ���س��رائ��ي��ل �أو
ل�����ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل �أو ل�����ش��رك��ات متعددة
اجلن�سيات� ،أو �أي كيان ميكن �إدراج��ه حتت ا�سم
«العوملة» .تلك «العوملة» التي عاد ًة ما ُينظر �إليها
ك��اخ��ت��زال للإمربيالية الأمريكية �أو جت�سي ًدا
لها .وق��د يكون البع�ض -فيما ي��رى امل�ؤلفان-
معاد ًيا للواليات املتحدة نظ ًرا ملجرد كونها بالغة
النفوذ مرهوبة اجلانب .والبع�ض الآخر ي�ستاء
من حكومة الواليات املتحدة لأنها متد يد العون
للمعار�ضني� ،أو ت��ق��وم مبهمة حماية البع�ض.
وهناك من يكره �أمريكا خلذالنهم حني ُيرجى
منها العون.
�إنّ �أح�����د وج�����وه ف��ه��م «اال����س���ت���غ���راب» ه���و تتبع
تاريخ جميع ارتباطاته وم�شرتكاته من حركة
«الإ���ص�لاح امل�ضاد» و«التنوير امل�ضاد» يف �أوروب��ا
�إىل خمتلف �أ���ش��ك��ال الفا�ش�ستية واال���ش�تراك��ي��ة
القومية يف كل من ال�شرق والغرب� ،إىل حركات
ريا
مناه�ضة الر�أ�سمالية ومناه�ضة العوملة ،و�أخ ً
�إىل موجات التطرف الديني التي متور يف غري
مو�ضع من عامل اليوم.
والغر�ض م��ن وراء كتابة ه��ذا الكتاب يكمن يف
حم��اول��ة ف��ه��م دواف����ع «اال���س��ت��غ��راب» و�إب�����راز �أن
االنتحاريني واجلهاديني ال يعانون ً
مر�ضا بعينه،
بل ينطلقون وفق �أفكار لها تاريخ ،وهذا التاريخ
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لي�س له حدود جغرافية معينة ،فاال�ستغراب قد
يزدهر يف �أي مو�ضع من العامل.
وي�شري امل���ؤل��ف��ان �إىل �أن ال��ي��اب��ان كانت ذات يوم
مو�ض ًعا ال�ستغراب قاتل ُمدمر ،و�أ�صبحت اليوم
ت��ن��درج يف مع�سكر م��ن ي�ستهدفهم اال�ستغراب.
ف��ال��ف��ه��م ال ي��ع��ن��ي ال��ت��م��ا���س ال��ع��ذر مب��ث��ل م��ا �أنّ
الت�سامح ال يعني الن�سيان .ولذا يهدف امل�ؤلفان
�إىل فهم ه�ؤالء الذين يكرهون الغرب من العامل
غري الغربي.
ويتناول الف�صل الثاين «املدنية الغربية»؛ هذه
تعب عنها ح�ضارة الواليات املتحدة،
املدنية التي ّ
وال��ت��ي ك��ان ت��دم�ير ب��رج��ي ال��ت��ج��ارة العاملية هو
انعكا�س ل�صورة الكراهية لهذه احل�ضارة.
ويطرح امل�ؤلفان �س�ؤا ًال :متى مت ت�صوير «املدنية»
كتج�سيد بغي�ض للج�شع والإحل�����اد؟ �إن امل��دن
الكربى مل تكن حك ًرا على �أوروب���ا �أو الواليات
املتحدة .فامل�سلمون -عاد ًة -مل ي�ضمروا كراهية �أو
ً
بغ�ضا للمدن الكربى .بل مت الرتويج ،يف بدايات
ع�صر ال��دول��ة الإ�سالمية ،للتح�ضر والتمدن،
ول��ق��رون طويلة ،ك��ان��ت ب��غ��داد والق�سطنطينية
مراكز للتعلم والعلم واملتعة.
ثم ج��اء ع�صر الإم�براط��وري��ات ال��ذي جعل من
�أوروب�������ا م��رك��ز امل�تروب��ول��ي��ت��اين امل�����س��ي��ط��ر على
املحيط الذي جرى اختزال معظم بلدان العامل
فيه .وعلى ام��ت��داد ال��ت��اري��خ ،عمدت املجتمعات
امل�سيحية والإ���س�لام��ي��ة �إىل ال��رب��ط ب�ين اليهود
وبني �آليات التجارة والتمويل بتلك املجتمعات
حيث كانوا ماثلني على الدوام يف الر�ؤى املعادية
للر�أ�سمالية.
�إن اليهود والواليات املتحدة الأمريكية وفرن�سا
وبريطانيا ..كانوا -جمي ًعا -مو�ض ًعا للكراهية،
ال فرق بني هذه وتلك .فقد كانت �أملانيا النازية-
ف��ي��م��ا ي���دع���ي امل�����ؤل����ف����ان -م��ث��ل��ه��ا يف ذل����ك مثل
الإ�سالمويني املعا�صرين من��وذج �صريح �سافر
لال�ستغراب املُدمر يف قلب القارة الأوروبية.
وي�أتي الف�صل الثالث بعنوان «�أبطال وجت��ار».
ويعر�ض ه��ذا الف�صل م�سلك م��ن ي�ضحي من
�أج���ل �إح��ي��اء الأوط�����ان .وه���و م�سلك الأب��ط��ال.
وم�سلك م��ن يتخذ م��ن ال��وط��ن جم��ا ًال لتكنيز



الأموال والتجارة .ويذكر امل�ؤلفان �أن الت�ضحية
بالنف�س لي�ست حك ًرا على الإ�سالمويني .و�أن
عقيدة املوت لي�ست حك ًرا على ال�شرقيني .ففي
ت�شرين ال��ث��اين /نوفمرب � ،1914شن اجلي�ش
الأمل����اين �سل�سلة م��ن ال��ه��ج��م��ات ال��ي��ائ�����س��ة على
الربيطانيني يف «فالندرز» حيث قتل �أكرث من
 145000ج��ن��دي ،كثري منهم ك��ان��وا متطوعني
من �صغار ال�سن ينتمون �إىل منظمات وطنية
لل�شبيبة.
وي���ف�������س���ر امل������ؤل�����ف�����ان ن���������ش�����أة «ح����رك����ة
احل�شا�شني» التي تزعمها «ح�سن ال�صباح» ب�أنها
جاءت نتيجة ثورة فار�سية �ضد الهيمنة العربية،
فيما تذهب �آراء �أخرى �إىل �إرجاع �سبب الن�ش�أة
�إىل ح��رب بني مالكي الأرا���ض��ي �ضد احلكام يف
املدن .ومثلت هذه احلركة حالة عنف واتخذت
�أ�شكا ًال �شاذة ،وكان م�آلها الف�شل والإخفاق.
ومنذ القرن التا�سع ع�شر و�صاع ًدا� ،شرع احلكام
يف م�صر وغريها من بلدان العامل الإ�سالمي
يف تبني املفاهيم الأوروبية اخلا�صة بالقوانني
ال��و���ض��ع��ي��ة واحل��ك��م ال��د���س��ت��وري ..ومت ال��رب��ط
م��ا ب�ين ال��غ��رب وع���ب���ادة امل����ال .ودع����ا امل�سلمون
ال��رادي��ك��ال��ي��ون يف الهند وم�صر وغريهما �إىل
اجلهاد �ضد تيار التغريب وعمالئه من اليهود،
و�إىل مقاومة حكام البلدان الإ�سالمية الذين
�أف�سدتهم املمار�سات الأوروبية ،فظهر الإخوان
امل�سلمون يف م�صر يف  ،1928وحزب اهلل اللبناين
الذي ق�ضى على  220فر ًدا من املارينز يف ت�شرين
الأول� /أكتوبر  .1983وتبنى الفل�سطينيون تلك
الو�سائل االنتحارية � ً
أي�ضا ،فالذين يتمنطقون
ب�أحزمة نا�سفة ومتفجرات عاد ًة ما يكون الث�أر
هو دافعهم ملا يقدمون عليه.
ويقدم الف�صل الرابع �صورة عن «عقلية الغرب».
وي��رى امل�ؤلفان �أن عقلية الغرب لديها القدرة
على حتقيق �إجن��از اقت�صادي عظيم ،والقدرة
ع��ل��ى حت��دي��ث ال��ت��ق��ن��ي��ات امل��ت��ط��ورة ،وال�تروي��ج
لها� ،إال �أنها تق�صر عن �إدراك الأم��ور العليا يف
احلياة ،فهي تفتقر �إىل الروحانيات و�إىل فهم
املعاناة الب�شرية.
والعقل الغربي من وجهة نظر �أعدائه هو عقل

�أب�تر ..ح��اذق يف �إيجاد �أف�ضل الطرق لتحقيق
ه����دف م����ا ،ول��ك��ن��ه ع���اج���ز ب��ال��ك��ل��ي��ة ع���ن �إي���ج���اد
الطريق ال�صحيح .ومزاعم الغرب ب�ش�أن ات�سامه
بالعقالنية والر�شادة هي حقيقة غري مكتملة.
والإن�سان الغربي وفقًا لهذا املنظور ،هو ج�سد
موفور الن�شاط ال يكل وال ميل يف �سبيل �إيجاد
الو�سائل ال�سلمية للو�صول �إىل غايات ونهايات
خاطئة.
وع���ل���ى ال��ن��ق��ي�����ض م���ن «ال���ع���ق���ل ال���غ���رب���ي» جند
«الروحانيات الرو�سية» ..ذلك الكيان ال�صويف
الذي �أر�ساه املثقفون على مدار القرن التا�سع
ع�شر� .إن ع�شق الرو�س لروحهم وروحانياتهم
هو التج�سيد الأمثل لل�صورة التي يحتفظ بها
«امل�ستغربون» وهي �صورة تبنتها �أجيال متعاقبة
من املثقفني يف بلدان كالهند وال�صني والبلدان
الإ�سالمية.
ويعقِّب امل�ؤلفان على هذا الت�صور ب�أن عقالنية
امل����رء ت��ف�تر���ض ال��ت��دب��ر واحل�����ص��اف��ة ورج��اح��ة
العقل وام��ت�لاك ن��زر ي�سري م��ن ب�صرية ونظر
يف ال���ع���واق���ب .ف��ال��ع��ق�لان��ي��ة ت��ف�تر���ض ال��رغ��ب��ة
يف اال�ستماع �إىل �صوت املنطق ،و�إت��ي��ان �أفعال
مبنية على دوافع و�أ�سباب وا�ضحة جلية ،ووفقًا
ل��ه��ذا ال��ط��رح ت��ك��ون «ال��ع��ق�لان��ي��ة» و«ال��ر���ش��ادة»
مرتادفتني.
ريا
و«اال�ستغراب» قد ينظر �إليه على كونه تعب ً
عن اال�ستياء ال�شديد من اال�ستعرا�ض الكريه
الذي ميار�سه «الغرب» لإثبات تفوقه وتفرده.
ذلك التفوق املبني على التفوق املزعوم للعقل
وامل��ن��ط��ق .وي����ؤك���د امل����ؤل���ف���ان �أن م���ا ُي��ع��د �أك�ث�ر
ً
وتقوي�ضا من الإمربيالية الع�سكرية..
هدما
ً
�إم�ب�ري���ال���ي���ة ال��ع��ق��ل ال���ت���ي ف��ر���ض��ت م���ن خ�لال
الرتويج للمنهج العلمي البحت والإمي��ان ب�أن
«العلم» هو ال�سبيل الأوحد لإحراز املعرفة.
�إن حقيقة ك��ون املنهج العلمي البحت ق��د ّ
مت
تبنيه بحما�سة �شديدة من ِق َبل الإ�صالحيني
الراديكاليني يف ال��ع��امل غ�ير الغربي ق��د �أج��ج
ع����داءات املحليني ب�����ش��دة� ،إذ �إن ال��ع��دو املبا�شر
للم�ستغربني ،عند الإ�سالميني الثوريني ،مل
يكن دائ ًما هو «الغرب» بعينه بقدر ما كان �أولئك
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«املقلدين للغرب» يف جمتمعاتهم ذاتها.
وعنوان الف�صل اخلام�س «ذلك الغ�ضب الإلهي».
ويعتقد امل�ؤلفان ب���أن احل��رب التي �أُعلنت على
«ال���غ���رب» ب��ا���س��م «ال�����روح» ال��رو���س��ي��ة ،و«ال��ع��رق»
الأملاين ،و«ال�شيوعية» و«الإ�سالم» كانت دوافعها
خمتلفة ،ك���ان بع�ضهم ي��ح��ارب م��ن �أج���ل �أم��ة
معينة �أو عِ رق بعينه� ،أو من �أجل عقيدة دينية
�أو معتقد �سيا�سي.
و�أ�شهر دواف��ع الكراهية من ِق َبل «امل�ستغربني»
ك���ان���ت ب�����س��ب��ب ع���وام���ل دي��ن��ي��ة ،والإ����س�ل�ام���وي���ة
باعتبارها �أيديولوجية ،مل تت�أثر كلية بالأفكار
ال��غ��رب��ي��ة� .إذ ك���ان ال��ت���أث�ير ج��زئ�� ًي��ا ،فت�صوير
الإ�سالموية للح�ضارة الغربية على �أنها «بربرية
وثنية» هو �إ�سهام جوهري �أ�صيل لتاريخ حافل
من «اال�ستغراب» وه��و ما يذهب �إىل �أبعد من
التجاهل القدمي الذاهب �إىل �أن الغرب يعكف
على املال و�أ�سباب حت�صيله ليل نهار� .إن النزعة
الوثنية وتقدي�س الأ�شياء هي �أب�شع اخلطايا
الدينية و�أ�شنعها .لذا فمن ال�ضروري حماربتها
بكل ما �أوتي امل�ؤمنون ا ُ
خلل�ص من قوة وعزمية.
وي��ق��دم امل���ؤل��ف��ان من��اذج لهذا االجت���اه الراف�ض
للغرب على خلفية دينية ،مثل الدكتور «علي
���ش��ري��ع��ت��ي»� ،أح����د �أق���ط���اب الإ����س�ل�ام ال���ث���وري يف
�إيران .حني �سعى �إىل ا�ستخدام بع�ض �أطروحات
املارك�سية كمنهج �إ�سالموي نقدي للغرب .وقد
ع��زا «�شريعتي» الكثري م��ن العلل �إىل الغرب،
و�إىل ما كان ي�ستورد من ِق َبل البلدان اخلا�ضعة
ل��ن��ف��وذه ..وم��ن ب�ين ه��ذه ال��ع��ل��ل :الإمربيالية
وال�صهيونية العاملية والكولونيالية ،وال�شركات
م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات� ،إال �أن ال��ع��ل��ة الأده����ى هو
االت��ب��اع الأع��م��ى للح�ضارة الغربية دون �أدن��ى
متييز �أو ب�صرية .وكذلك كان «�سيد قطب» وهو
�أح��د �أقطاب حركة الإخ��وان امل�سلمني امل�صرية
التي ان�ضم �إليها �أعقاب عودته من بعثته �إىل
الواليات املتحدة الأمريكية ،وعمل بد�أب �شديد
لإر����س���اء �أي��دي��ول��وج��ي��ة �إ���س�لام��وي��ة ق����ادرة على
جمابهة الأيديولوجيات الرئي�سة للغرب.
وي�أتي الف�صل ال�ساد�س والأخ�ير ليتحدث عن
«بذور الثورة» .ويف هذا الف�صل يتحدث امل�ؤلفان
عن بذور الثورة على الغرب و ُيرجعا بع�ضها �إىل

معاملة �إ�سرائيل للفل�سطينيني �إذ �إن ما ي�شهده
املرء يوم ًيا ،لرجال فل�سطينيني وهم وقوف عند
نقاط التفتي�ش الإ�سرائيلية وال�شم�س تلهب
ب�سياطها ال��ر�ؤو���س ،وجند �إ�سرائيل ميار�سون
�إ�ساءاتهم املتكررة لهم ،كل هذا يف�سر ً
بع�ضا من
م��رارات االنتفا�ضات .و�أن �إ�سرائيل نف�سها قد
رئي�سا لثورة عربية عارمة على
�أ�ضحت هد ًفا ً
الغرب .ذل��ك الغرب رم��ز الوثنية والغطر�سة،
رمز التف�سخ الأخالقي وموبقات الكولونيالية.
ذلك الغرب الذي يراه �أعدا�ؤه �سرطانًا البد من
ا�ستئ�صال �ش�أفته.
ويدعي امل�ؤلفان �أن الغرب لي�س يف حالة حرب
���ض��د الإ����س�ل�ام ،و�أن �أع��ت��ى امل���ع���ارك و�أ���ش��ر���س��ه��ا
�سيقي�ض لها �أن جتري داخل العامل الإ�سالمي

وهو املكان الذي ي�شهد اندالع الثورة ،وهو املكان
ال���ذي ي��ج��ب �أن ي��ت��م �إخ��م��اد ال��ث��ورة ف��ي��ه ،وم��ن
الأف�ضل �أن يتم ذلك دون �أي تدخل خارجي ،بل
من ِق َبل امل�سلمني �أنف�سهم.
----------------الكتاب :فقه اال�ستغراب :الغرب يف عيون �أعدائه
ت�أليف� :إين بوروما و �أفي�شاي مارغاليت
ترجمة� :أحمد جمال �أبو الليل
�إ�صدار� :سطور اجلديدة -القاهرة ،ط 2016م.
عدد ال�صفحات � 272 :صفحة
* �أ�ستاذ الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآداب
جامعة م�صر
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