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َب تركيا الآ�سيوية»
من امل�صادر الأجنبية التي تناولت عمان كتاب «ع ْ َ
للرحالة الربيطاين جراتان جريي  ،Grattan Gearyوقد
�صدر يف لندن �سنة  .1878والكتاب ي�صف �أ�سا�سا رحلة قام بها جريي
يف العام نف�سه من بومباي �إىل ا�ستانبول يف تركيا ،توقف خاللها يف
م�سقط ،يف �شهر مار�س.
و�صف جريي مطرح وم�سقط ،وحتدث عن زيارته لل�سلطان تركي بن
�سعيد بن �سلطان يف ق�صره ،ثم قدم معلومات جيدة عن �سوق م�سقط
و�أنواع الب�ضائع املتوفرة فيه �آنذاك .وال ي�سعنا يف مقالة ق�صرية كهذه
�أن نقف عند تلك التفا�صيل ،ولكن �سنذكر ق�صة غريبة �سردها جريي
حول دور البانيان يف م�ساعدة العُمانيني حني طردوا الربتغاليني من
م�سقط.
ّ
يذكر جريي ب�أنهم ذهبوا �إىل قلعة املرياين ،وهـي �أحد احل�صنني اللذين
يحميان امليناء واملدينة من ال�شرق والغرب ،ثم ي�سرد الق�صة ،ويقول �إن
�أحد البانيان يدعى «ناروتوم»  ،Narrotumقام بعملية عظيمة
يف ت�سليم هذين احل�صنني مع املدينة �إىل العرب .وناروتوم كان رج ًال
ثرياً جداً وذا نفوذ .وكانت لديه بنت جميلة وقع احلاكم الربتغايل
برييرا يف حبها ،فطلبها من �أبيها للزواج �شرعاً ،ولكن نارتوم ،بعيداً
عن ال�شعور بال�شرف بهذا الطلب ،كان خائفاً ومنزعجاً من فكرة �أن
يزوج ابنته مل�سيحي .وخوفاً مـن انتقام احلاكم املحب ،تظاهـر ناروتوم
بالر�ضا ،وطلب مهلة ملدة �سـنة حتى يعد جهاز العرو�س بامل�ستوى
الالئق .فمنحه برييرا املهلة .وبينما كانت الأمور ت�سري ،كانت املدينة
حما�صرة ،وكان الإمام �سلطان بن �سيف يحرز تقدماً بطيئاً ،فاملكان
كان حممياً ب�صورة قوية .وهنا كان نارتوم قد �أعطي مفاتيح املحالت
يف احل�صنني ،وكان هو الوكيل على خزانة الدولة ،فر�سم خطة لهزمية
الربتغاليني؛ حتى يتجنب �إمتام ذلك الزواج املروّع .لقد تظاهـر
للحاكم الربتغايل ب�أ ّنه �صديق خمل�ص ،وقال له� :إ ّن املاء يف خزانات
احل�صن رديء ،ينبغي �أن يجدد ،و�أ ّن القـمح مليء باحل�شـرات ،وال بد
�أن يزال ،و�أن يو�ضع قمح جيّد مكانه .وقال �إن البارود قدمي �أي�ضاً مل
يعد �صاحلاً لالعـتماد عليه وينبغي �أن متلأ امل�سـتودعات ببارود جديد.
ومل يكن برييرا ي�شك يف خيانة نارتوم؛ فمنحه ال�سلطة على �إعادة ملء
امل�ستودعات؛ حتى تكون م�سقط يف و�ضع ميكنها من ال�صمود �إىل ما ال
نهاية �أمام املحا�صرين .كان لدى الربتغاليني ال�سيطرة على البحر؛
لذا مل تكن لديهم �صعوبة يف تدبري �إمداداتهم .وحينما �أفرغ ناروتوم
خزانات املياه لتنظيفها ،و�أزال القمح والبارود ليف�سح املكان للجديد
الأف�ضل� ،أر�سل ر�سالة �إىل �سلطان بن �سـيف ليهاجم املدينة ،ون�صحه
�أن يكن الهجوم يف يوم الأحد ،حني يكون الربتغاليون م�شغولني
باحتفاالتهم ي�شربون ويعبثون .فت�صرف الإمام وفق الن�صيحة ،وقاد
قواته ودخل م�سقط من غري �أية �صعوبة ،فتم له الن�صر!
hilalalhajri@hotmail.com
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“�أ�شكال ال نهائية غاية يف اجلمال  ..ل�شون كارول
نوف ال�سعيد َّية *
«لي�س معروفا على وجه التحديد متى �أو �أين ظهرت ال�شوكة لتحل حمل ال�سكني الثانية على مائدة الطعام».
حني ُكنت �أقر�أ و�أ�سمع �أنَّ دنا  DNAال�شمبانزي والإن�سان متطابقان مبا يقارب الـ ،%99مل �أكن �أعرف املعنى احلقيقي لذلك ..هذا الكتاب ُي�ساعد على فهم مثل
هذه الأمور و�أمور �أخرى .فبالإ�ضافة ملا تك�شفه مظاهر احليوانات من �أجزاء متناددة (ف�ساعد الإن�سان يقابله اجلناح يف الطيور والزعانف يف الأ�سماك) ومعمار
مدويل (لبنات �أو بنى مكررة ،فكر يف �شكل الدودة املكونة من بنى قليلة ومكررة ،وت�أمل يف الأمناط املكررة التي تكون ج�سمنا كالفقرات ،الأ�ضالع ،الأطراف)،
�إ�ضافة ملا يك�شفه املظهر ،ف�إنَّ اجلينات تك�شف وجها �آخر للت�شابه يتمثل يف وجود النظائر يف جينات الكائنات املختلفة ،والرتتيب الن�سبي يف الكرومو�سومات،
والكيفية التي ت�ستخدم بها متواليات اجلينات يف بناء الأجنة.

وي�ستند ك��ت��اب «�أ���ش��ك��ال ال نهائية غ��اي��ة يف اجل��م��ال»
ل�شون كارول على علم الإيفوديفو (علم �أحياء النمو
ال��ت��ط��وري) ملناق�شة ق�ضايا ال��ت��ط��ور .والإي��ف��ودي��ف��و
يجمع �أكرث من حقل من العلوم؛ مثل :علم اجلينات،
و�أح����ي����اء ال���ن���م���و ،والأح�����ي�����اء ال���ت���ط���وري���ة ،والأح����ي����اء
اجل��زي��ئ��ي��ة .وه����و ب���إم��ك��ان��ه ت���ق���دمي �إج����اب����ات تف�شل
الأحافري يف منحها؛ حيث تك ُمن �أهمية الإيفوديفو يف
تقدمي �أدلة غري مبنية على املظهر وحده ،بل تذهب
عميقا عرب مقارنة اجلينات ،وكيفية ت�شكل الأجنة.
على �سبيل املثال :اكت�شاف �أن ذات اجلينات تن�شط يف
كال الف�ص التنف�سي للأ�سماك و�أجنحة احل�شرات،
يدلل على �أن الأجنحة متطورة عن اخليا�شيم ولي�س
عن الأطراف.
�إذا كنت مم��ن مي���رون مبطاعم «���ص��ب��واي» ،ف�ستجد
الئحة عري�ضة ُكتِب عليها ب�أنهم ميتلكون مليوين
خيار ،وهذا �صحيح متاما .فلديك جمموعة اخلبز،
جم��م��وع��ة م���ن ال���ل���ح���وم ،وجم��م��وع��ة م���ن الأج���ب���ان،
وجمموعة من اخل�ضار ،وجمموعة من ال�صل�صات.
ل��ن��ف�تر���ض �أن ك��ل خ��ي��ار مي��ك��ن حت��دي��ده ع�بر مفتاح
(نعم/ال) يقرر �ضم املكون لل�ساندوت�ش من عدمه.
هل تتخيل عدد احتماالت الغداء التي ميكن تكوينها
ع�بر �صف �صغري م��ن امل��ك��ون��ات؟ �إن اجل��ي��ن��ات تعمل
بنف�س الطريقة تقريبا .فاجلينات (يق�صد بها قطع
الدنا التي تفك �شفرتها �إىل بروتينات) يتم التحكم
بها عرب مفاتيح تنظم تفعيل اجلينات� .إن جزء الدنا
امل�����س���ؤول ع��ن �إن��ت��اج الربوتينات ُي��ق��در ب���ـ %1.5فقط.
�أما اجلزء املتبقي ،ف�إما �أنه يقوم بوظائف تنظيمية
حيث يحوي تعليمات التحكم باجلزء املنتج ،و�إما �أن
يكون جمرد تكد�سات غري �صاحلة مت اكت�سابها عرب
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م�سرية التطور الطويلة.
هناك حالة يطرحها الكاتب لت�سهيل مو�ضوع تفعيل
وك��ب��ح اجل��ي��ن��ات :ت��ت��غ��ذى ب��ك��ت�يري��ا االي���ك���والي على
�سكر اجل��ل��ك��وز ،ولكنها يف غيابه وح�ضور الالكتوز
حت��ر���ض ع��ل��ى �إن���ت���اج الإن������زمي امل��ط��ل��وب ال���س��ت��ه�لاك
الالكتوز ،فتواجده يف بيئة هذا النوع من البكترييا
ي����ؤدي لف�صل ال��ك��اب��ح ع��ن قطعة ال��دن��ا ،ل��ي��ب��د�أ �إن��ت��اج
الإن����زمي (والإن����زمي����ات -ب��اخ��ت�����ص��ار -ه��ي ب��روت��ي��ن��ات
تنتج عرب الدنا) ،وكما يقول الكتاب فما ينطبق على
الإي��ك��والي ينطبق على الفيلة �أي�����ض��ا .ه��ذ العملية
�آلية متاما ،والت�أمل فيها يجعلنا نت�ساءل عن معنى
«الإرادة احلرة» بعد ذلك .فحتى الأفعال التي يبدو
�أننا «نفكر» فيها ،ونتخذ القرارات ب�ش�أنها عن وعي
ال ي��ب��دو �أن��ه��ا حت��دث بالطريقة ال��ت��ي نتخيلها .فما
الفكرة يف النهاية �سوى عملية كيميائية.
وي��ق��ول دمي��وق��ري��ط�����س« :ك���ل م��ا ه��و ق��ائ��م يف ال��ك��ون
ثمرة الفر�صة وال�����ض��رورة» .عند احل��دي��ث ع��ن عدد
االح��ت��م��االت املمكنة (ال���ذي حت��دده ال�صدفة) فهذا
يعني �أنه مثلما ميكن �إنتاج الكائنات املح�سنة ،ميكن
�إن��ت��اج ك��ائ��ن��ات ط��اف��رة .لكن كيف ت�ستثني الطبيعة
وحو�شها �أو مبعنى �آخ��ر تنتخب الطبيعة الأ�صلح؟
يجيب كارول« :ا�ست�صعب البع�ض تخيل كيف ميكن
لالبتكار والتعقيد �أن ين�ش�أ م��ن عملية ع�شوائية.
الفارق الرئي�سي هو �أنه بينما يكون توليد التفاوت
اجليني بوا�سطة الطفرة عملية ع�شوائية متاما� ،إال
�أنَّ فرز هذه التفاوتات� ،أي حتديد تلك التي �ست�ستمر
وتلك التي �ستنبذ ،يحدد عرب عملية انتخابية جبارة
ال ع�شوائية» (�ص)398:؛ فقانون االنتخاب الطبيعي
ال مينح الطافرات �أي فر�صة لتمرير �سماتها عرب

الأج���ي���ال .ل��ك��نَّ درا����س���ة م��ث��ل ه���ذه ال��ع��ي��وب اجلينية
ي�ساعد الباحثني -ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال -م��ن التعرف
على اجلينات امل�س�ؤولة عن �أمر معني عرب البحث عن
اجلني املعطل الذي �أدى لتعطيل وظيفة ما �أو ظهور
ع��ي��ب يف ال�����ش��ك��ل .مت��ام��ا ك��م��ا مي��ك��ن اك��ت�����ش��اف امل��راك��ز
امل�����س���ؤول��ة ع��ن م��ه��ام معينة يف ال���دم���اغ ع�بر درا���س��ة
احلاالت التي تتعطل فيها هذه الأجزاء.
كيف ُيبنى احليوان وكيف يتط َّور؟
قلنا �سابقا �إنَّ العلماء عرفوا �أنه حيثما ين�شط اجلني
ي�����ؤدي وظ��ي��ف��ت��ه ،وع��رف��وا �أن اجل��ي��ن��ات ال��ن��اح��ت��ة هي
امل�س�ؤولة عن تر�سيم خريطة اجلنني ،و�أنَّ ذلك يتم
عرب املفاتيح املوزعة يف اجلينوم والتي تعطي ومتنح
اخلاليا والأن�سجة خوا�صها (الأم��ر كما يقول نيل
�شوبني يف كتاب «ال�سمكة داخلك» �أ�شبه ببناء بيت من
خالل املعلومات املوجودة يف الطوب) .لكنَّ الباحثني
رغبوا �أي�ضا يف معرفة كيف تتم عملية النحت ،ومتى
وكيف تتمايز �أدوار البنى؟ وقد تكون التقنية الأكرث
فعالية ملراقبة ن�شاط اجلينات خالل مراحل تع�ضي
اجلنني هي �صبغ اخللية الأوىل ب�أ�صباغ متكن من
متابعة ال��ت��غ�يرات ،ق��اد ذل��ك العلماء لر�سم خرائط
ت�شكل الأن�����س��ج��ة وال��ب��ن��ى �سميت ب��خ��رائ��ط امل�����ص�ير،
وبالرغم من �أن جميع اخلاليا حتوي ذات اجلينات
�إال �أن ع���دة الأدوات ت��ن�����ش��ط يف �أج�����زاء حم����ددة من
اجلنني ويف �أوقات معينة خالل النمو .تقاد العملية
ع�بر ال��دن��ا التنظيمي ال���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى تعليمات
لبناء البنية الت�شريحية� ،أي �أن هناك «نظام يف �إن�شاء
احليوانات بدءا ببناء خمطط احليوان الأ�سا�سي �إىل
التفا�صيل الدقيقة يف �أج���زاء اجل�سم» (����ص.)160:
ميكن اخت�صار عملية الت�شكل يف الآتي :تكون الأجنة
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يبد�أ من خلية وحيدة ،ثم ت�ؤدي االنق�سامات لتكون
جمموعة م��ن اخل�لاي��ا وفيما ي��ك��ون الأم���ر بالن�سبة
للمراقب جمرد كتلة من اخلاليا املتطابقة؛ فالواقع
�أنَّ هذه اخلاليا قد ُحدِّد موقعها امل�ستقبلي يف اجل�سم
امل��ك��ت��م��ل .اجل��ي��ن��ات ال��ن��اح��ت��ة ت��وج��ه اخل��ل��ي��ة ل�صناعة
متتالية كيميائية ،تنظم بدورها اجلينات الأخ��رى
امل�س�ؤولة عن و�ضع اخلاليا يف اجلنني.
وي���ق���ول ك�����ارول« :ب�����ص��رف ال��ن��ظ��ر ع���ن االخ��ت�لاف��ات
ال���ك���ب�ي�رة يف امل��ظ��ه��ر ووظ���ائ���ف الأع�������ض���اء ،ف������إن كل
احليوانات املعقدة ...ت�شرتك يف ع��دة �أدوات �شائعة
م��ن اجل��ي��ن��ات احل��اك��م��ة ال��ت��ي ت��دي��ر ع��م��ل��ي��ات تكوين
وتنميط جميع ه��ذه الأج�����س��ام و�أج��زائ��ه��ا املختلفة»
(���ص ،)28:وعدة الأدوات اجلينية هي جمموعة من
اجلينات امل�����س���ؤول��ة ع��ن الت�شكيل الأ���س��ا���س��ي لأج�ساد
ج��م��ي��ع احل��ي��وان��ات .ه���ذا ف��ي��م��ا ي��خ�����ص ال��ت�����ش��اب��ه بني
ال��ك��ائ��ن��ات� .أم���ا ال��ت��ن��وع ال��ه��ائ��ل ل��ل��ك��ائ��ن��ات احل��ي��ة -يف
امل��ق��اب��ل -ف��ه��و ن���اجت ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ح��ك��م ب��اجل��ي��ن��ات،
واالح���ت���م���االت امل��م��ك��ن��ة ل��ل��ج�ين ال���واح���د ال����ذي ي���دار
بوا�سطة ع��دد هائل من املفاتيح امل�ستقلة (املفاتيح
حت���دد ه��ل ي��ن�����ش��ط اجل�ي�ن يف م��ن��ط��ق��ة م��ع��ي��ن��ة وزم��ن
معني �أو ال)� .إن التنوع ال يتعلق بعدد جينات عدة
الأدوات بل بطريقة ا�ستخدامها ،فعلى �سبيل املثال:
االخ��ت�لاف يف ع��دد ال��ف��ق��رات ع��ن��د ال��ف��ق��اري��ات -على
�سبيل امل��ث��ال -ن��اجت ع��ن �إزاح���ة مناطق الن�شاط� .إنَّ
تعليمات بناء البنية الت�شريحية امل��وج��ودة يف الدنا
التنظيمي هي امل�س�ؤولة عن التنوع الهائل للكائنات.
� ...إنَّ �أج�سام احليوانات مكونة من جمموعة �أجزاء
و�صف الكائن ب�أنه ب�سيط �أو معقد بناء على
مكررةُ .ي َ
التع�ضي املكرر لأجزاء اجل�سم القليلة ن�سبيا؛ فكلما
ق َّل التكرار زاد التعقيد «تكمن �أهمية ت�صميم اجل�سم
امل��ت��ك��رر ت�سل�سليا يف ق��درت��ه على �إزاح���ة ع��بء بع�ض
املهام من زوجني من البنى �أو �أكرث و�إحالتها �إىل عدد
�أقل من الأزواج ،ثم تخ�صي�ص البنى املتحررة لتخدم
�أهدافا جديدة» (�ص ،)240:لكن كيف «تعرف» البنى
ك��ي��ف ت��ت��ح��ول لع�ضو ج��دي��د؟ الإج���اب���ة ه��ي «ال��ت��ع��دد
الوظيفي» .يتيح التعدد الوظيفي واحل�شو «الفر�صة
ل��ت��ط��ور ال��ت��خ�����ص�����ص��ي��ة م���ن خ��ل�ال اق��ت�����س��ام امل���ه���ام»
(����ص)241:؛ حيث ترتافق التخ�ص�صية مع تقلي�ص
ع���دد ال��ب��ن��ى امل��ت��ك��ررة ت�سل�سليا .الأم����ر -ك��م��ا ي�شرح
الكاتب� -شبيه با�ستبدال ال�سكني الثانية على مائدة
ال��ط��ع��ام ب�����ش��وك��ة ،ه���ذا احل���دث ال��ت��ط��وري -ال��ت��ع��دي��ل
ال��ذي ط��ر�أ على �شكل ال�سكني لت�صبح �شوكة -الذي
ال يعرف على وجه التحديد متى و�أين حدث .يبدو

�أنني ال �أجد اليوم مقاربات �أف�ضل من تلك املتعلقة
ب���الأك���ل! ب����د�أ الأم�����ر ب��ا���س��ت��خ��دام ���س��ك��ي��ن��ت�ين واح���دة
ل��ل��ت��ق��ط��ي��ع والأخ������رى ل��ن��ق��ل ال��ط��ع��ام (ب��ن��ى م��ت��ك��ررة
متعددة ال��وظ��ائ��ف) بعدها ط��ورت ال�سكني الأخ��رى
ع�بر �إ���ض��اف��ة ح��د �آخ���ر ل��ه��ا (التخ�ص�صية وتقلي�ص
البنى املتكررة).
ق��د ي��ك��ون امل��ف��ت��اح الأه���م يف ال��ت��ط��ور ه��و ال��ت��ك��ي��ف� ،أو
ك��م��ا ي��ح��ل��و ل��ل��ك��ات��ب �أن ي��ق��ول «ت��ط��ور الأمن�����اط يتم
ع��ن��دم��ا ت��ت��ع��ل��م اجل��ي��ن��ات ال���غ���اب���رة ح��ي�لا ج���دي���دة».
وباملنا�سبة؛ ف���إنَّ تعر�ض الكائنات لنف�س الظروف،
يجعلها تتط َّور بالطريقة نف�سها تقريبا (ت�ضغط
عليها لتلج�أ للحيل نف�سها)� ،أح��د الأدل��ة على ذلك
�أ���س��م��اك �أب���ي ���ش��وك��ة .ح��ي��ث ي��وج��د ن��وع��ان م��ن ه��ذه
ال�سمكة النوع املوجود يف املياه املفتوحة ،وال��ذي له
�شوكة طويلة ،وال��ن��وع الآخ���ر ال��ذي تكيف م��ع حياة
القاع عرب تقلي�ص ال�شوكة .املده�ش �أنَّ جمموعات
ال�سمكة يف مناطق جغرافية مف�صولة تط َّورت ب�شكل
م�ستقل لت�صل ل��ه��ذا احل���ل ع�بر التحكم يف اجل�ين
نف�سه .تنطبق الفكرة نف�سها على الأجنحة مثال،
فلي�ست كل الكائنات ذات الأجنحة متطورة عن �سلف
م�شرتك ،ولكن ًّ
كل منها -وب�شكل م�ستقل -تو�صل
لهذه احليلة.
فيما ُيثل التكيف ال�سر الأه���م للتطور؛ فالكاتب
يحاول �أي�ضا حتديد �أ�سرار االبتكار التطوري:
 -1العمل مبا هو موجود :ال ُبنى اجلديدة ما هي �إال
بنى معدلة وج��دت م�سبقا� ،أو كما يحب الكاتب �أن
يعرب عن الأم��ر بالقول« :تعمل الطبيعة ك�سمكري

ي�����س��ت��خ��دم امل������واد امل���ت���اح���ة ،ال ك��م��ه��ن��د���س ي�����ص��م��م»؛
فالطبيعة ال ت��خ�ترع الأ���ش��ي��اء ،و�إمن����ا ت��ع��ي��د قولبة
البنى الناجزة م�ستخدمة ما يتوفر لديها من عدة
الأدوات.
 -2ال��ت��ع��دُّ د ال��وظ��ي��ف��ي واحل�����ش��و :ف��الأع�����ض��اء ال��ت��ي
لها �أك�ثر م��ن وظيفة تعمل م��ع ال��وق��ت على تق�سيم
الوظائف على البنى.
 -3املدولية :تعني بناء اجل�سم من بنى متكررة متثل
الوحدات الأ�سا�سية لبناء احليوان ،وهي «مفتاح بناء
التعقيد وتطور التنوع».
 ...جنح الكاتب �إىل ح ٍّد بعيد يف �سد بع�ض الفجوات
ح���ول فكرتنا ع��ن كيفية ت��ط��ور ال��ك��ائ��ن��ات� ،إال �أن��ن��ي
وجدت بع�ض ال�صعوبة يف موا�صلة القراءة للنهاية؛
كون الكاتب ي�شرح املوا�ضيع بكل تفا�صيلها (وكوين
غ�ير ُم��ت���َّ��ص��ة) .وال�ترج��م��ة ع��ذب��ة ،ال�شكر لعبداهلل
املعمري وزميله حمد الغيثي على هذا املجهود الذي
من الوا�ضح �أنه مل يكن �سهال �أبدا.
 مالحظات �أخالقية البد منهايقول �شون كارول« :بالرغم من �أهمية مفاتيح جينات
الإن�سان ،ف�إن درا�ستها �أ�صعب بكثري مقارنة بالأنواع
الأخ��رى؛ لأننا ال ن�ستطيع درا�سة وظيفتها يف �أجنة
الإن�سان احلية» (���ص ،)375:الكاتب الذي ُيقر ب�أننا
نت�شابه مع احليوانات الأخ���رى ،و�أن ك�� َّل ما ينطبق
عليها ينطبق علينا ي�ستثني �شيئا واح��دا� :أخالقية
العبث باجلينات .فهو �إذا �أنتج عينا على جناح ذبابة
الفاكهة �سمى ذل��ك ك�شفا علميا� ،أم���ا تطبيق مثل
ه��ذه التجارب على الإن�سان فهي جرمية �أخالقية.
ال �أ�صدق �أن رجال يدعي الرهافة ويزعم �أن الفهم
ال��ع��ل��م��ي ي��ذك��ي الإح�����س��ا���س ب��ال��ده�����ش��ة واجل���م���ال ،ال
�أ�صدق �أن رجال كهذا قادر على �أن يعبث وي�ؤذي.
حتى ولو قيل �إنَّ تبني مثل هذه الآراء هو ما يحول
املجتمع �إىل جمتمع «�أمومي» ،ف�س�أقول فلنتحول �إىل
�أي جحيم ما دام ذلك يجعلنا �أكرث عناية وح�سا�سية
يف التعامل مع الطبيعة.
---------------------------- الكتاب�« :أ�شكال ال نهائية غاية يف اجل��م��ال :علمالإيفوديفو اجلديد و�صناعة مملكة احليوان».
 امل�ؤلف� :شون كارول. ترجمة :عبداهلل املعمري ،وحمد الغيثي. النا�شر :دار كلمة� ،أبوظبي.2016 ،كاتبة ُعمانية
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«ب�ؤر التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا  ..جلورج فريدمان
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ُم�ؤ ِّلف كتاب «ب�ؤرة التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا» جورج فريدمان هو خبري �أمريكي يف ال�سيا�سة الدولية وعلم ال�سيا�سة؛ له �أعمال مرجعية يف ق�ضايا توازن القوى العاملية
وال�شراكة الدولية؛ ُم� ِّؤ�س�س مركز البحوث اجليو�سيا�سية بجامعة لويزيانا احلكومية الذي ُيع َنى بو�ضع التنب�ؤات الإ�سرتاتيجية ،كما �شغل يف املا�ضي من�صب رئي�س هيئة
«�سرتاتفور» للمعلومات والتحليل ..من م�ؤلفاته التي حقَّقت �شهرة وا�سعة و�أحرزت مبيعات قيا�سية يف الواليات املتحدة« :احلرب ال�سرية لأمريكا» (« ،)2004الأعوام املائة
القادمة :التنب�ؤ بالقرن الواحد والع�شرين» (« ،)2009الأعوام الع�شرة القادمة» ( .)2011ترجمت �أعماله �إىل �أكرث من  20لغة.
وال يحيد الكتاب الأخري للباحث الأمريكي -هنجاري الأ�صل -جورج فريدمان «ب�ؤر التوتر :الأزمة الظاهرة يف �أوروبا» عن الطابع الذي �سبغ �أعماله ال�سابقة؛ حيث التحليل
ومعاجلة الق�ضايا العاملية الراهنة يف ال�سيا�سة الدولية ب�أ�سلوب ممتع ،معتمدا الـ»فوتورولوجيا» (علم امل�ستقبليات) منهجا لبحثه .ومع �أنه يجعل من القارة الأوروبية مركزا
وهدفا لبحثه� ،إال �أنه ال يغفل املعطيات اجلغرافية واجليو�سيا�سية املتعلقة بالقارة العجوز؛ حيث حدودها مع �إفريقيا وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .و�إذا ما علمنا �أن �إجمايل الناجت
القومي لأوروبا يفوق الناجت القومي الإمريكي؛ ف�سندرك �أن �أي حرب �أو �أزمة حقيقية حتيق بها ،ف�إن �آثارها �ستعم العامل ب�أكمله.

يطرح الكاتب ثالثة �أ�سئلة جوهرية ويحاول الإجابة
عنها ،وه��ي �أ�سئلة تقع يف �صميم احل��ي��اة الأوروب��ي��ة
وتتعلق مب�س�ألة العي�ش ال�سلمي امل�شرتك فيها.
�س�ؤاله الأول يطرحه كما يلي :ملاذا �أ�صبحتْ �أوروبا،
و�أوروبا ال غريها ،هي املكان الذي وعت فيه الإن�سانية
ذات��ه��ا و�أدرك���ت طبيعة حت��والت��ه��ا ،وك��ي��ف متكنت من
فر�ض �سيطرتها ال�سيا�سية والع�سكرية واالقت�صادية
والثقافية على العامل؟ .ال�س�ؤال الثاين :ملاذا ،وبرغم
عظمة احل�ضارة الأوروب��ي��ة� ،إال �أنها عا�شت �أو�ضاعا
مزرية بني �أعوام ( 1945-1914بداية احلرب العاملية
الأوىل ون��ه��اي��ة احل����رب ال��ع��امل��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة) ا َّت�����س��م��تْ
بالق�سوة املاحقة وترتب عنها خ�سائر ب�شرية مروعة،
ما هي عيوب املجتمع الأوروبي التي ت�سببت بكل ذلك
ال��دم��ار؟ وال�س�ؤال الثالث :هل �ستمتد الفرتة التي
ب���د�أت م��ن ع��ام  1945لتكون م�ستقبال للقارة خاليا
م��ن احل�����روب ،ه��ل مت ط���رد احل����رب و�أ���ش��ب��اح��ه��ا من
القارة الأوروبية� ،إىل الأبد� ،أم �أنه وهم جميل تعي�شه
وا�سرتاحة م�ؤقتة؟
ين�أى امل�ؤلف عن فكرة �أن �أوروبا قد فرغت من ق�ضايا
ال�سالم واالزده����ار ووج���دت حلولها الناجعة ب�شكل
حا�سم ونهائي ،وذلك دون بقية الب�شر الذين مازالوا
عالقني ب�آفات التخلف ومازالت حياتهم تكتوي بنار
احل���روب وال��ت��وت��رات .و�إن �أردن���ا امل��ق��ارن��ة ب�ين ج��ورج
فريدمان يف كتابه هذا ،وبني �أ�صوات �أمريكية �أخرى
تنتمي �إىل الف�ضاء العلمي الرفيع ،جنده -على �سبيل
املثال -بعيدا كل البعد عن �آراء وا�ستنتاجات امل���ؤرخ
ال�����ش��ه�ير كري�ستوفر م.ك��ل�ارك ال���ذي �أط��ل��ق مقولة
�إنَّ االحت��اد الأوروب���ي هو �أه��م ما �أح��رزت��ه الب�شرية.
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بالعك�س منه ،ينحو فريدمان وجهة مغايرة ويتبنى
نظرة مت�شككة جتاه �أوروب��ا ،بل ومت�شائمة يف �أحيان
كثرية ،ويعترب �أن املداميك التي تبني ع�صر ال�سالم
واالزده��ار الأورب��ي قابلة للنقا�ش ومعر�ضة للجدل.
كما ي��رى �أن تاريخ اخل�لاف��ات وال��ن��زاع��ات الأوروب��ي��ة
مازال قائما وميكن اال�ستدالل �إليه بو�ضوح .زد على
ذلك �أن فريدمان ال يعب�أ بنظرة �أوروب��ا جتاه نف�سها
و�أنها �أر���ض لل�سالم الأب��دي ويقابلها بنظرة خا�صة
�أكرث واقعية .يقول عن ذلك�« :إن �أوروبا مكان عادي
على كوكبنا ،ن�شبت فيه حروب كثرية ،مل يكن �سببها
ع��دم امل��ق��درة ع��ل��ى ف��ه��م ال��ت��اري��خ وا���س��ت��ي��ع��اب درو���س��ه،
ول��ي�����س م��رده��ا ت���ردي �أخ�ل�اق ال��ب�����ش��ر ،ب��ل نتجت عن
ت�صادم امل�صالح بني بلدانها ،ت�صادم بلغ من احلدة
درجة جعلت من البع�ض يعتقدون �أن دخول احلرب
�أهون من جتنبها».
وم��ن جهة �أخ���رى ،ي��رى ف��ري��دم��ان �أنَّ �أ���س�����س البناء
اجليو�سيا�سي الأوروب����ي ظ��ل على ح��ال��ه منذ بداية
ال���ق���رن امل��ا���ض��ي؛ ف�����أوروب����ا ه���ي ن��ف�����س��ه��ا ت��ل��ك ال��ق��ارة
ال�صغرية امل��ت��ج��ز�أة �إىل ع��دة دول ق��وم��ي��ة ،وم��ازال��ت
بع�ض بلدانها حتمل �ضغينة تاريخية نحو جاراتها،
وم�����ا ال�����وئ�����ام ال����ظ����اه����ري �����س����وى ن�����وع م����ن جت��م��ي��د
اخل�صومات ال�سالفة وح�سب.
وه��ا ه��و ي��وم االم��ت��ح��ان ق��د ح��ان وق��ت��ه ،خا�صة فيما
يتعلق با�ستقرار القارة ،وامل�آل املنظور ال ي�شبه الآمال
املرجوة ب�أي حال.
ث��م��ة ق��ل��ق ُم��ت��ن��ا ٍم م��ن ال��ت��و���س��ع االق��ت�����ص��ادي الأمل���اين،
وهناك رو�سيا التي �أبانت عن نف�سها من جديد� .إن
�أوروب���ا ال��ي��وم متخمة بالتناق�ضات ،وه��ي تناق�ضات

كامنة يف �صلب الأن��ظ��م��ة ولي�ست ع��اب��رة ،ق��د ت���ؤدي
�إىل �أع��ط��ال حقيقية ورمب��ا �إىل ف�شل �صريح .يقول
فريدمان معلال ما �سبق�« :إن �أهم مع�ضالت �أوروبا
احل���دي���ث���ة ت��ت��ل��ب�����س روح ف���او����س���ت (ب���ط���ل م�����س��رح��ي��ة
الكاتب الأملاين الكبري يوهان جوته ،حيث باع نف�سه
لل�شيطان مقابل احل�صول على املعرفة) .تلك الروح
العا�شقة لل�سيطرة ع��ل��ى ك��ل ���ش��يء يف ال��ع��امل ،حتى
و�إن كان ثمنه النف�س الب�شرية ذاتها .واليوم حتول
ه���ذا ال��ع�����ش��ق وان��ف��ت��ح��ت �شهيته الم��ت�لاك ك��ل ���ش��يء،
باملجان� .إنهم ي��ري��دون ال�سالم ا ألب���دي والرفاهية،
ي��ري��دون احل��ف��اظ على �سيادتهم القومية ول��ك��ن ال
يحبون �أن ت�سري الدول الأخرى على خطاهم وت�أمن
م�صاحلها القومية مثلما يفعلون .يطلبون �شعبا
�أوروب���ي���ا م��وح��دا ولكنهم ال ي��ب��ن��ون مل�صري م�شرتك
حقيقي .ي�سعون �إىل االنت�صار ويتجنبون املخاطرة
ب�شيء .يريدون �أمنا �شامال ،ولكن ال يعملون بحق
من �أجله».
وق���ب���ل امل�����ض��ي يف ا���س��ت��ق��راء ك���ت���اب ف���ري���دم���ان ال���ذي
ب�ين �أي��دي��ن��ا ،وج��ب ال��ت���أك��ي��د �أن امل���ؤل��ف ،و�إىل جانب
�شكوكيته البينة ،فهو واقعي يف ا�ستنتاجاته ويعتمد
على جغرافية الدول الأوروبية ومواردها الطبيعية
وم�صاحلها ال��ق��وم��ي��ة ك��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ينطلق منها
ل�صوغ �آرائ��ه وتوليد فر�ضياته ،مبتعدا عن خرافات
الإع��ل�ام وع���ن م��ن��ازع��ه ال�شخ�صية ،ف�ضال ع��ن �أن��ه
ي�أخذ بفل�سفة وت��اري��خ وثقافة �أوروب���ا لتعزيز بحثه
وم����ده ب��ال��ع��روق احل��ي��ة وال�ل�ازم���ة ل��ت��م��ا���س��ك بنيته
الفكرية واملنهجية.
وفيما يتعلق بحالة ال�سلم واال���س��ت��ق��رار الأوروب����ي،
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يقرنها امل���ؤل��ف ويربطها مب�ستوى الرفاهية الآخ��ذ
يف التدين .وحيث يقلل من احتمالية اندالع حروب
ي�ي�ن ال�����دول الأوروب�����ي�����ة� ،إال �أن����ه ال ي��ن��ك��ر �إم��ك��ان��ي��ة
ن�شوب �صدامات بني اجلماعات القومية ومواجهات
�أخ���رى ب�ين ع��ام��ة اجل��م��اه�ير وال��ن��خ��ب امل��ح��ل��ي��ة .ويف
ه��ذا ال�سياق ،لي�س مبقدورنا �أن نغ�ض الطرف عن
ال�صراعات العنيفة واحل��روب التي ن�شبت يف �أوروب��ا
(ك��م��ا ن�� ّع��رف��ه��ا ج��غ��راف��ي��ا) يف ف�ت�رة احل����رب ال���ب���اردة
 1992-1945التي انتهت بانهيار االحتاد ال�سوفيتي.
ويف معر�ض �إجابته ع��ن ال�����س���ؤال ال��ذي يطرحه عن
�سبب ازده����ار �أوروب�����ا ،ي�ستهدي ف��ري��دم��ان مبقولة
�شهرية للكاتب الفرن�سي الكال�سيكي �أون����وري دي
ب��ل��زاك« :وراء ك��ل ُم��ل��ك كبري تقف ج��رمي��ة ك�برى».
وكما يف كل الرتاجيديات ،تتبدى لنا الأ�سباب التي
�أدت �إىل عظمة �أوروب���ا وه��ي تتحول وت�صبح نذيرا
ل�سقوطها .فمبادئ الدولة و�شروط ال�سيادة ارتفعت
ف��ي��ه��ا �إىل م�����س��ت��وى ك��ب�ير وب��ل��غ��ت ح����دود ال��ت��ع�����ص��ب
والكراهية جتاه الآخر املختلف .والإجراءات العلمية
غري امل�سبوقة التي دفعت �إىل تفاقم ال�شك بالروح
وال��دي��ن �أدت �إىل ت�ضع�ضع ال��دي��ن وم��ع��ه الأخ�ل�اق.
التكنولوجيا املتقدمة التي �سارعت يف تغري العامل
جلبت معها �أ���س��ل��ح��ة ف��ت��اك��ة ف��اق��ت اخل��ي��ال .ومثلما
�أف�ضت �سيطرة �أوروبا على العامل �إىل �صدام م�ستمر
معه ،و�ضعت ال��دول الأوروب��ي��ة يف مواجهة بع�ضها،
تتنازع على �أحقية تلك ال�سيطرة لكل منها .والنتيجة
ف����إن ك��ل منحى م��ن امل��ن��اح��ي ال��ت��ي تر�سم لنا عظمة
�أوروبا حتمل يف طياتها بذرة الكارثة امل�ستقبلية.
ويف الف�صل الثالث م��ن ال��ك��ت��اب ،ي�ضع الكاتب على
خريطة �أوروبا بع�ض النقاط وير�سم اخلطوط التي
تكمن فيها امل��خ��اط��ر ،وم��ن فوقها ثمة دخ��ان كثيف
من النزاعات املزمنة :يوغ�سالفيا ال�سابقة والبلقان
ك��ل��ه��ا ،ق�بر���ص ب�شقيه ال�ترك��ي وال��ي��ون��اين ،احل���دود
الأرمنية الأذربيجانية ،مولدافيا ،بلجيكا بق�سميها
ال��ول��ون��ي��ة ال��ن��اط��ق��ة بالفرن�سية والفالمنكية التي
ت�سود فيها اللغة ال��ه��ول��ن��دي��ة .يقلب بعدها امل���ؤل��ف
�صفحات من التاريخ الأوروبي ،يحلل طبيعة امل�صالح
يف ه���ذا ال��ب��ل��د وي��ب��ن��ي ف��ر���ض��ي��ات ال��ت��ط��ور وامل�����آالت يف
بلد �آخ��ر .وما يلفت من طريقته يف تعقب الأح��داث
وتواريخها ،مقدرته املذهلة يف �إدراج تاريخ ميتد �إىل
خم�سمئة ع��ام م�ضت �ضمن �صفحات قليلة ،م�شريا
يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه �إىل ان��ع��ك��ا���س ال��ت��اري��خ ع��ل��ى جملة
من الأح��داث والأو�ضاع الراهنة و�إمكانية الت�أثر به

م�ستقبال .وجنبا �إىل جنب املعلومات التاريخية التي
ي�ستعر�ضها ،ي�ؤيد الكاتب بحثه ب�إح�صاءات اقت�صادية
وتقارير تلفزيونية ير�صدها م��ن ب���ؤر التوتر .كما
ي��ق�ترح علينا م�����س��اج�لات فل�سفية ع��ل��ى ح��زم��ة من
امل�سائل نذكر منها� :أ�سلوب احلياة الأوروبية ،ت�شقق
ال��وع��ي الأوروب����ي ،امل��ج��ازر اجلماعية بو�صفها �أم��را
اع��ت��ي��ادي��ا ،امل��ث��ق��ف��ون يف خ��دم��ة ال��ع��ق��ل امل��ط��ل��ق ،حب
الب�شرية والق�سوة جتاه الفرد ،العالقة بني الإن�سان
وامل��وت والدولة� ،إمكانية اجلنون اجلماعي وغريها
من امل�سائل.
حتتل �أملانيا حم��ورا رئي�سيا يف الكتاب ومتثل ب�ؤرته
الأكرث �إحلاحا .ما الذي تريده هذه البالد؟ من ماذا
تخاف؟ ماذا �ستفعل وما الذي لن تفعله؟ �إن �أملانيا،
الدولة التي ت�سببت باحلربني العامليتني يف املا�ضي،
تقود اليوم قطار االقت�صاد الأوروب���ي ،وه��ي البالد
الأكرث قوة يف القارة� .إنها ت�ؤثر مبا�شرة يف القرارات
ال���ت���ي ت��ت��خ��ذه��ا ال��ه��ي��ئ��ات وامل����ؤ����س�������س���ات الأوروب����ي����ة،
ومتار�س �سيا�سات مالية يف االحت��اد وفقا مل�صاحلها
اخل��ا���ص��ة ،مم��ا يثري النقد واالح��ت��ج��اج��ات امل�ستمرة
���ض��ده��ا .ب��ي��د �أن����ه -وب��امل��ق��اب��ل -ف�����إنَّ �أمل��ان��ي��ا ال��ق��وي��ة
اقت�صاديا مهددة بوقف منتجاتها للبلدان الأوروبية
ب�سبب حم��دودي��ة ال��ق��درة ال�شرائية ل��دى اجل�يران.
مع ذلك ميح�ض الكاتب هذه الدولة من القوة ما ال
يعطيه لغريها من بلدان القارة ،ولي�س م�صادفة �أن
يقتب�س من ال�شاعر الأملاين ال�شهري هايرني�ش هاينه
عب عن القوة
(من �شعراء القرن التا�سع ع�شر) حني ّ
التي تختزنها بالده من �أجل بناء م�ستقبلها وحتدث

عن الرعد الأمل��اين امل�سموع -منذ ذلك الوقت -رغم
خفوت �صوته.
ال يكتفي الباحث بتعيني �أوروبا يف �إطارها التقليدي
املعتاد وال يح�صرها باالحتاد الأوروبي الذي يحلو له
�أن ي�سميه�« :شبه اجلزيرة الأوروبية» ،و�إمنا ي�شملها
بف�ضاء م��ا بعد االحت��اد ال�سوفيتي ،و�أي�ضا البلدان
التي ت�ؤثر على �أوروبا وتت�أثر بها ،فرناه يكر�س بع�ض
ف�صول كتابه لرو�سيا والقوقاز وتركيا.
وق��ب��ل اخل���ت���ام ..م���ن امل��ف��ي��د ال��ت��ذك�ير ب������أنَّ ال��ب��اح��ث
الأم��ري��ك��ي ج���ورج ف��ري��دم��ان ،ح�ين ُيعمل تفكريه يف
م�صري �أوروب��ا ويت�صدى لق�ضاياها� ،إمنا يفعل ذلك
ب�صفة القريب �إليها ال الغريب ال��ذي يف�صله عنها
ت��اري��خ وث��ق��اف��ة وحم��ي��ط .ن���راه يخ�ص�ص ف�صال من
كتابه لعائلته التي هجرت وطنها الهنغاري -قلب
ال���ق���ارة الأوروب����ي����ة -وان��ت��ق��ل��ت ل��ل��ع��ي�����ش يف ال���والي���ات
املتحدة؛ وذلك على وقع الأح��داث امل�أ�ساوية للحرب
العاملية الثانية ،مثبتا بذلك قوة العالقة بني التاريخ
واحلياة ال�شخ�صية.
و�أخ��ي�را� ..إنَّ ق���راءة كتاب الباحث الأم��ري��ك��ي ج��ورج
ف��ي�ردم����ان ال ت�����ص��ل��ح ل��ل��ن��اق��م�ين ع���ل���ى ال���ت���اري���خ �أو
املتطيين منه �أو مل��ن يعتربونه رف��ا يغطيه الغبار
ِّ
وتفوح منه رائحة العطن .فبف�ضل بحثه الر�صني،
م��ت��ع��دد امل�����ش��ارب وم��ت��ن��وع امل���ع���ارف ،وامل��م��ت��ع ق��ب��ل كل
�شيء ،يربهن لنا مرة �أخرى �أن التاريخ يتطور ب�شكل
حلزوين ،و�أن الإن�سان غري حم�صن البتة من تكرار
الأخطاء نف�سها ،و�أن اخلالفات والنزاعات املجمدة
وامل�ؤجلة ،مثل م�س�ألة �أوكرانيا احلديثة� ،أو تلك التي
ُبت يف �أمرها ب�شكل غري ع��ادل� ،إمن��ا جميعها تنتظر
�ساعة احلقيقة .كما �أن املوهبة التي يتوافر عليها
الكاتب يف ا���س��ت��دراج الأ���س��ب��اب وا�ستخال�ص النتائج
وجمعها يف �سل�سلة وا�ضحة املعامل ،متعاقبة تاريخيا
وجمدولة منطقيا ،كل ذلك يجعل من قراءة الكتاب
�أمرا �أخاذا ودربا ماهدا يقربنا من م�ستقبلنا.
-------------------------- الكتاب« :ب�ؤر التوتر..الأزمة الظاهرة يف �أوروبا». امل�ؤلف :جورج فريدمان النا�شر :دار دوبليداي ،نيويورك.2015 ، عدد ال�صفحات� 288 :صفحة.* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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«حتديات الهجرة» ..لفين�شن�سو �شيزاريو
�أمني منار *
ع�ضلة اجتماعية يف جملة من البلدان ،ال �سيما منها الأوروبية .ورغم �أنَّ �شقًّا وا�س ًعا من ه�ؤالء امل�صنفني �ضمن
خالل العقدين الأخريين ،حت َّول مو�ضوع الهجرة واملهاجرين �إىل ُم ِ
قطاع الهجرة قد ُولد� ،أو ق�ضى دهر ًا من حياته يف املواطن اجلديدة ،ف�ضال عن �أنَّ عددا منهم يحمل جن�سيات بلدان الإقامة ،ومع ذلك ف�إنَّ كثريا منهم ال يزال يعاين رهق ًا ،قد
ال يكون مق�صودا ،و�إمنا جراء حتوالت اجتماعية مو�ضوعية ت�سري بن�سق بطيء ال ترفدها ت�شريعات جريئة �أو �سيا�سات �صائبة.
وي�ستهل عامل االجتماع الإيطايل فين�شن�سو �شيزاريو -املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون الهجرة -كتابه «حتديات الهجرة» ،بالتطرق �إىل مو�ضوع الهجرات املبكرة التي �شهدتها الب�شرية،
لِيلي ذلك تتبع للم ْوجات الكثيفة يف الع�صور احلديثة .ويف غو�صه يف غور الهجرات املبكرة ،يركز �شيزاريو يف العوامل املناخية القاهرة .فقد كانت �إكراهاتها حا�ضرة بقوة
ربزا
�إبان الع�صور اجلليدية يف الدفع بالب�شر �إىل �سلوك طريق الرتحل؛ بو�صفه ال�سبيل الأوحد للمحافظة على النوع ،يف وقت كان فيه الإن�سان يف �صراع دائم مع الطبيعةُ .م ِ
ٌ
ُ
العوامل
�سبيل للبقاء ،بل و�سيلة �ضرورية للحفاظ على النوع .ثم يف مرحلة الحقة ،وبعيدة نوعا ما ،باتت
�أنَّ املكوث الدائم مبكان بعينه كان و�ضعا «ا�ستثنائيا» ،و�أن التنقل
ُ
االقت�صادية الدافع الرئي�س بدل العوامل املناخية.

وقد �أ�سهم يف الأثناء تطوُّر املعارف اجلغرافية وت�صنيع ال�سفن
ومد ال�سكك و�شق القنوات ،يف تكثيف موجات الهجرة بنوعيها
الطوعي والق�سري .فمثال خالل العام  ،1869مع افتتاح قناة
ي�سر ذلك املمر -وب�شكل كبري -التوا�صل البحري
ال�سوي�س َّ
بني �أوروبا و�آ�سيا مبا ربط القارة العتيقة بعدة مناطق كانت
فيما م�ضى �شبه معزولة .وباملثل كان مد ال�سكك احلديدية
يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر عامال م�ساعدا على توغل
الإجنليز يف الأرا�ضي الهندية .لتبقى �أبرز موجات الهجرة يف
تلك الفرتة متمثلة يف هجرة الأوروبيني نحو الأمريكتني؛
حيث التحق ما بني  1800و� 1940ستون مليون مهاجر �أوروبي
بالعامل اجلديد ،مل يعد منهم نحو بلدانهم الأ�صلية �سوى
الثلث .وع��ل��ى �سبيل ال��ذك��ر ع�بر خ�لال ال��ع��ام  1830املحيط
الأطل�سي باجتاه الأمريكتني مائة �أل��ف �أوروب���ي �أغلبهم مل
ي�سلكوا طريق العودة .ليتط َّرق الباحث يف م�ستوى �آخر �إىل
موجات الهجرة التي �صحبت اال�ستعمار احلديث والتي يعدها
�شكال منظما للهجرة ،جاءت مدفوعة يف مرحلة �أوىل بعوامل
اقت�صادية بحتة لتتنوع امل�ب�ررات لذلك مع ت�شعب �أغرا�ض
العملية اال�ستعمارية.
ويف تتبع �شيزاريو موجات الهجرة يف جمتمعات �أوروب��ا قبل
ال��ع�����ص��ور احل��دي��ث��ة ،ي�ب�رز ع���دم ارت��ب��اط��ه��ا ب��اال���س��ت��ي��ط��ان؛ بل
كانت هجرات دورية مدفوعة بالبحث عن العمل يف احلقول
ويف ك��ل م��ا ل��ه �صلة ب��ال��زراع��ة؛ حيث ك��ان��تْ التنقالت ت�شمل
مئات الأل��وف من اليد العاملة ،تقطع م�سافات ت�تراوح بني
 300و 700كيلومرت لبلوغ م�أربها .وقد مت ت�سجيل �أكرث من
ع�شرين نظاماً للهجرة يف الإح�صاء النابوليوين ،بني نهاية
القرن الثامن ع�شر وب��داي��ة القرن التا�سع ع�شر ،على �صلة
باالنتقال املو�سمي من مناطق معوزة نحو مناطق مو�سرة؛
حيث � ْ
أظهرت الدرا�سات �أ َّن مُعظم حركات التنقل قد قدمت
من مناطق جبلية ،بو�صف «اجلبل م�صنع رجالٍ ق ْيد ا�ستخدام
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الآخرين» كما ي�صف امل���ؤرخ الفرن�سي فرناند بروديل .حيث
كانت املدن يف ع�صر ما قبل الت�صنيع تتميز مبعدالت وفيات
عالية ،جتعلها يف حاجة دائمة �إىل التجدد الدميوغرايف ،وهي
نقي�صة غالبا ما كانت ُتعو�ض بالتدفق امل�ستمر للمهاجرين.
ويف معاجلة الباحث مل�سائل الهجرة يف التاريخ املعا�صر ،يُورِد
�أ َّن تطور �أعداد امل�صنفني من قِبل الأمم املتحدة كمهاجرين
عامليني خالل  1990قد بلغ  154مليونا ،ومبا يقارب املائتي
مليون خالل العام احل��ايل .وت�أتي على ر�أ���س قائمة البلدان
ال��ت��ي ت�ضم ع���ددا ال يقل ع��ن مليون مهاجر ب��ل��دان اخلليج
العربي .حيث حتوز الإم��ارات العربية املرتبة الأوىل بن�سبة
 83.7باملائة� ،أي بخم�سة ماليني واف��د من الهند وباك�ستان
وبنجالدي�ش �أ�سا�سا �أم���ام قطر بن�سبة  73.8باملائة ،تليهما
الكويت بن�سبة  60.2باملائة و�سنغافورة بن�سبة  42.9باملائة
ب�أكرث من مليون من ماليزيا .ويف مقابل ذلك ،ت�أتي ال�صني يف
املرتبة الأخرية بـ� 849ألف وافد على جمموع  1.4مليار ،و�أما
الهند فهي ال ت�ست�ضيف �سوى خم�سة ماليني� ،أربعة ماليني
منهم من البنجاليني والباك�ستانيني على عدد �إجمايل ي�صل
�إىل  1.3مليار ن�سمة .لكن على امل�ستوى القاري تبقى �أوروبا يف
�صدارة القارات التي ت�ضم العدد الأوف��ر من املهاجرين وفق
�إح�صاء  ،2013وذلك بن�سبة  31.3باملائة من املجموع العاملي،
تليها �آ�سيا بفارق �ضئيل  30.6باملائة ،ثم �أمريكا ال�شمالية
بن�سبة  22.9باملائة.
�سو�سيولوجيا الهجرة
ويف املحور الثاين من الكتاب ،ي�سعى �شيزاريو �إىل توظيف
الأدوات ال�سو�سيولوجية يف ق��راءة ظاهرة الهجرة .مُتطرقا
�إىل �أنواع خمتلفة من الهجرة :هناك هجرة ق�سرية وهجرة
طوعية ،وهناك هجرة م�ؤقتة و�أخرى دائمة ،وهناك مهاجرون
عابرون للحدود على غرار العملة الإيطاليني املتنقلني نحو
�سوي�سرا ب�شكل ي��وم��ي ذه��اب��ا و�إي��اب��ا ،وه��ن��اك ه��ج��رة �شرعية

و�أخ���رى غ�ير �شرعية ،ويف الأث��ن��اء ميكن للمهاجر ال�شرعي
�أن يتحول �إىل مهاجر غري �شرعي بفقدان عقد العمل الذي
يخول له التواجد القانوين؛ وباملثل ميكن التحول من و�ضع
غري قانوين �إىل و�ضع قانوين �ضمن حمالت ت�سوية ت�صاريح
الإقامة .وعلى العموم ،ف�إن ث َّمة بلدان ت�شهد رحيل املهاجرين
و�أخ���رى ت�شهد ق��دوم ال��واف��دي��ن ،وق��د تعي�ش الظاهرتان يف
�أزم��ن��ة متقاربة؛ فمثال �إيطاليا و�إ�سبانيا وال��ي��ون��ان -و�إىل
ح��دود ثمانينيات ال��ق��رن امل��ا���ض��ي -كانت ب��ل��دان رحيل تدفع
باملهاجرين ،ولكن مع مطلع الت�سعينيات حتولت �إىل بلدان
ت�ستقطب الوافدين .ويف خ�ضم هذا املد واجلزر ،تكاد تنعدم
البلدان الراكدة التي ال مي�سها كال النوعني.
و���ض��م��ن حتليل ���ش��ي��زاري��و لديناميكيات ال��ه��ج��رة املتلخ�صة
يف ع��ن�����ص��ريْ ال��دف��ع واجل����ذب ()push-pull؛ �أي تلك
العوامل التي تغري ب��االجن��ذاب �أو تلك التي تدفع بالب�شر
ل�ت�رك �أوط��ان��ه��م ن��ح��و �آف����اق ُي��ف�تر���ض �أن��ه��ا ت��وف�يره��ا فر�صا
�أف�ضل .فمن بني عوامل الدفع ( )pushيلوح اال�ضطهاد
ال�سيا�سي وندرة فر�ص العمل والفاقة .وباملقابل ،من �ضمن
ع��وام��ل اجل���ذب ( )pullت��ب��دو احل��ري��ة ال�سيا�سية وت��زاي��د
الطلب على اليد العاملة و�إغ��راءات الرفاه االجتماعي .لكن
�شيزاريو يربط ذل��ك احل���راك يف حتليل الظاهرة مب�ستوى
«م��اك��رو» يتعلق ب�سيا�سات �سوق ال�شغل الدولية والعالقات
بني الدول واحلاجة للخربات ،ومب�ستوى «ميكرو» على �صلة
ب�شبكة العالقات االجتماعية و�أ�شكال التوا�صل التي يبنيها
املهاجرون �ضمن و�سط عي�شهم اجلديد.
ويتناول امل�ؤلف بالتحليل يف ه��ذا الق�سم احلالة الإيطالية،
مبوجب ما يثريه ملف الهجرة من جدل وا�سع .فقد �شهدت
�إيطاليا على م��دى ق��رن بني  1876و 1976هجرة  24مليونا
من رعاياها ،وذل��ك نحو اخل��ارج و�أم��ا على م�ستوى الداخل
فخالل الفورة االقت�صادية بني خم�سينيات و�ستينيات القرن
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املا�ضي فقد �شهد البلد ه��ج��رة داخلية نحو مثلث املعجزة
االقت�صادية لومبارديا بيمونته ليغوريا .حيث حت��ول بني
عقديْ  1950و 1970ما يزيد عن ت�سعة ماليني �إيطايل من
اجلنوب �صوب ال�شمال ومن ال�شمال ال�شرقي باجتاه ال�شمال
الغربي ومن القرى نحو امل��دن .وكانت �أكرث املناطق عر�ضة
ملوجة الهجرة ميالنو التي مرت من  1.2مليون �ساكن �إىل
 1.7مليون وتورينو التي مرت من � 700ألف �إىل  1.1مليون.
لكن خالل العام  1973ح�صل حتول يف اجتاه الهجرة وما �إ َّن
حلت �سنة  1981حتى تخطى عدد الوافدين عدد املهاجرين،
ي�أتي يف مقدمة الوافدين املغاربة يليهم الألبان ثم يف فرتة
�أخ�يرة �أي مع العام  2007غلب الرومانيون مع ان�ضمامهم
للمجموعة الأوروبية؛ حيث بلغ عدد املهاجرين الأجانب �سنة
 2001مليونني ثم �سنة  2005ثالثة ماليني� ،سنة � 2008أربعة
ماليني ،و�سنة  2009خم�سة ماليني.
االندماج الع�صي
وم��ن ج��ان��ب �آخ���رُ ،ي��ع��ال��ج �شيزاريو م�س�ألة ان��دم��اج املهاجر،
وهو م�سار عوي�ص و�إن بدا ي�سريا؛ حيث �أن العملية غالبا ما
تخ�ضع �إىل روح ثقافة الأغلبية و�إىل ديناميكية هوية املهاجر،
�إ�ضافة �إىل حالته االجتماعية؛ حيث تربز الأبحاث �أن درجة
االن��دم��اج ت���زداد يف احل��ال التي يتح�سن فيها و�ضع املهاجر
االقت�صادي وتتقل�ص بخالف ذل��ك؛ مم��ا يجعل اجلماعات
التي تعوزها تلك الإمكانيات تنحو للعزلة .وب�شكل عام ،تبقى
امل�س�ألة متمحورة حول توجه ثقافة الأغلبية هل هو تذويبي
�أم تعددي؟ �صاهر للتمايزات �أم مُقر بالتنوع؟ لكن يف خ�ضم
هذا اجلدل تبقى عملية االندماج كما يبني �شيزاريو مزدوجة
تقت�ضي م�شاركة الوافد واحلا�ضن .ف�ضال عن �أ َّن االندماج
لي�س عملية يفوز بها املرء مرة واحدة بل هي عملية دائمة.
ويلوح يف هذا الق�سم هاج�س املهاجر امل�سلم ،واحلال �أ َّن اجلالية
امل�سلمة قد �شارفت يف بع�ض البلدان على اجليل الثالث؛ مبا
يجعل الباحث يطرح جملة من الأ�سئلة على غ��رار مل��اذا غدا
ح�ضور الإ���س�لام يف �أوروب����ا �إ�شكاليا يف الف�ضاء العمومي؟
�أو بعبارة �أخ��رىِ ،ل تبدو الأط��راف ال�سيا�سية يف املجتمعات
الأوروبية وك�أنها تذكي التوترات ،حني تعالج مو�ضوع ت�سوية
العالقة بني الدولة وتلك اجلالية ،واحلال �أ َّن دينها هو الدين
الثاين يف �سائر البلدان تقريبا؟ يف وق��ت ال يطفو فيه ذلك
التوتر مع �أدي���ان �أخ���رى؛ مثل :الهندو�سية� ،أو البوذية� ،أو
ال�سيخية� ،أو الكنفو�شيو�سية .لذا فمن امل�شروع -كما يقول
�شيزاريو -الت�سا�ؤل ع َّما �إذا كان م�سلمو �أوروب��ا وحدهم من
ي�ضعون بنية الن�سق االجتماعي حمل مراجعة ،يف وقت ُتنعت
فيه الكنائ�س امل�سيحية بالكنائ�س الوطنية بو�صفها و�صية
على الذاكرة اجلماعية داخل دول علمانية يُفرت�ض حيادها
عند التطرق مل�س�ألة الدين.
�سيا�سات الهجرة
ويف هذا الق�سم الأخري من الكتاب ،ي�ستعر�ض الباحث �إخفاقات

ْ
النموذجي الفرن�سي والأمل���اين يف االن��دم��اج وجناحاتهما؛
حيث ي�ضم البلدان اليوم الق�سم الأكرب من الرعايا من �أ�صول
�أجنبية :الأول بن�سبة  6باملائة ،والثاين بن�سبة  9باملائة .فيما
م�ضى كانت اجلموع التي ت�صل فرن�سا و�أملانيا ،كما هو ال�ش�أن
بالن�سبة لباقي الدول الأوروبية الأخ��رى ،كبلجيكا وهولندا
واململكة املتحدة ،متكونة من اليد العاملة �أ�سا�سا .وما كانت
هويتهم الثقافية �أو الدينية تثري �أدنى ريبة ،رغم �أ َّن ال�سواد
الأعظم من ه�ؤالء من �أتباع الإ�سالم ،وما كان ذلك االعتبار
ذا �أهمية يف املجتمع امل�ضيف؛ لأ َّن ال�شغل ال�شاغل كان متمثال
يف ك�سب �سواعد �شابة ،يعول عليها يف البناء االقت�صادي؛
حيث نظمت فرن�سا و�أملانيا تدفق املهاجرين بح�سب منطني
خم��ت��ل��ف�ين ،م���ا زاال �إىل ال���ي���وم ي��ع��ك�����س��ان ال���وع���ي ال��ت��اري��خ��ي
وال�سيا�سي والثقايف والأخالقي يف كلتي الدولتني� .إنها فكرة
الأمة املختلفة� ،أ�سا�س الوثيقة الد�ستورية يف البلدين ،التي
تف�سر ال�ضوابط اخلا�صة التي �سنتها احلكومتان الفرن�سية
والأملانية لإر�ساء تنظيم قانوين لأو�ضاع املهاجرين؛ �إذ ينحدر
النموذجان من املبد�أ العام ،الذي يعرف الهويتني الفرن�سية
والأملانية ِوفق من نحن ،فرن�سيني �أو �أملان ،على �ضوء التاريخ
امل�شرتك؟ وما هو الأ�سا�س الذي ينبني عليه الكيان اجلمعي؟
وبتعريف للمهاجر -بو�صفه ذلك ال��ذي ال يقا�سم اجلماعة
الوطنية تراثها امل�شرتك ،وهو ما مييزها عن غريها -ير�سم
االن��ت��م��اء ح����دودا ب�ين م��ا ه��و �أ���ص��ي��ل وم���ا ه��و دخ��ي��ل .وال���ذي
مبوجبه ينبغي على املهاجر �أن يراعي قواعد اللعبة التي
حددتها القوانني الداخلية لكل دولة.
واالخ��ت�لاف ال��ب��ارز ب�ين مفهوم ال��دول��ة الفرن�سي ونظريه
الأمل��اين ،يك ُمن يف كون النموذج الفرن�سي ي�ستند �إىل مفهوم
ع��ام ال ي�شمل �أهلِيي فرن�سا فقط ،بل يت�سع ليحوي من مل
يكن مولدهم بفرن�سا ،ويقيمون ويلتزمون باملبادئ الأ�سا�سية

ال��ت��ي تنظم امل��ج��ت��م��ع ،م��ب��ادئ لي�ست ���س��وى ح��ق��وق الإن�����س��ان
واملواطنة الأ�سا�سية ،التي ت�ضمنتها مبادئ الثورة الفرن�سية
�سنة 1789م .ذلك ما يجري احلديث عنه وفق مفهوم ius-
( -soliاحل���ق ال�ت�راب���ي) .فغري الفرن�سي ي�صري مواطنا
باملولد �أو ب��رواب��ط ال���دم ،لتكون لذلك احل��ق ال�تراب��ي قيمة
ت�سمو ف��وق ال��زم��ان وامل��ك��ان ،لذلك ميكن تو�سيع ذل��ك احلق
لي�شمل من مل ي�شرتك يف تاريخ ال�شعب الفرن�سي .يف حني
الأمر يف احلالة الأملانية يتجلى يف الهوية العرقية لل�شعب ،يف
حلف ت�ضامن ثقايف ،قبل �أن يكون �سيا�سيا ،يربط بني �سائر
من يح�سون بانتمائهم لتاريخ عريق م�شرتك� ،صاغته اللغة
والعادات والدين والثقافة .ومن هنا ،تربز فكرة م�ؤداها �أن
الذي ال يحوز حتدرات ما� ،أو �صالت بالأ�سالف ،ال ميكن �أن
يعترب البتة �أملان ًّيا؛ �سيظل دائما �أجنبيا حتى و�إن �أق��ام �أثناء
ال��ع��م��ل ف�ت�رة ط��وي��ل��ة يف ال��ب�لاد� .ضمن ه���ذا ال�����س��ي��اق ،يكون
اكت�ساب حقوق املواطنة �ضيقا وحم���دودا يف ال��زم��ن ،مب��ا �أن
امل�صلحة الواقعية ،من جانب املجتمع امل�ضيف ،متلي �أال يكون
هناك اندماج بل متييز ،بني الأملاين القح والأجنبي الوافد.
لهذا يجري احل��دي��ث ع��ن مفهوم املواطنة ع�بر (ح��ق ال��دم)
– -ius sanguinisحني تذكر �سيا�سات تنظيم تدفق
املهاجرين وح�ضورهم يف �أملانيا .وهكذا ي�صبح احل�صول على
اجلن�سية م�شروطاً بوجود �صلة قرابة دموية .ومن هنا ،كانت
الإ�شارة �إىل املهاجرين باملقولة الالفتة« :العمال ال�ضيوف»
()gastarbeiter؛ لأنهم فعال يقيمون مبوجب عقد
عمل يحدد م��دة ال�ضيافة ل��دى ال��دول��ة الأمل��ان��ي��ة ،لكن تلك
الرتاتيب باتت عر�ضة لالنتقادات مما �أملى على �أملانيا تغيري
�سيا�ستها تلك للتال�ؤم مع باقي الدول الأوروبية.
نبذة عن امل�ؤلف:
فين�شن�سو �شيزاريو �أ�ستاذ علم االجتماع يف اجلامعة الكاثوليكية
مبيالنو .وهو مدير جملة «الدرا�سات ال�سو�سيولوجية» ،كما
ي�شغل من�صب ال�سكرتري العام مل�ؤ�س�سة «�إيزمو» لدرا�سة تعدد
الأعراق� .صدرت له جملة من الأبحاث منها« :الآخر..الهوية
وال�صراع يف املجتمعات التعددية»  ،2002و»املجتمعات املتعددة
الأعراق والثقافات» .2007
----------------------------------- الكتاب« :حتديات الهجرة». امل�ؤلف :فين�شن�سو �شيزاريو. ال��ن��ا���ش��ر :فيتا �إي بن�سيريو (م��ي�لان��و�-إي��ط��ال��ي��ا)-ب��ال��ل��غ��ةالإيطالية.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 104 :صفحات.* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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حقول الدم :الدين وتاريخ العنف  ..لكارين �آرم�سرتونغ
ماجد العلوي *
توطئة:
كان رئي�س الكهنة كل عام يف �إ�سرائيل القدمية يح�ضر زوجا من التيو�س �إىل هيكل القد�س يف يوم الكفارة ،في�ضحي بالأول ليكفر عن خطايا املجتمع ،ثم ي�ضع يديه على التي�س
الآخر؛ ليح ّول كل �آثام النا�س �إىل ر�أ�سه ،ثم ير�سل التي�س املحمل باخلطايا �إىل خارج املدينة لي�شعر النا�س بالتخل�ص من تلك الذنوب ..هذا التكتيك املقد�س كان حماولة من
الكهنة لتحميل التي�س خطايا ال�سيا�سات الب�شرية ،وما نراه يف ع�صرنا هذا هو ال�صنيع نف�سه حني ُيح ّمل الدين جميع تدافعات الب�شر االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية،
لقد بد�أ م�ألوفا �أن نرى الدين يف قف�ص االتهام ،و�أن يكون كب�ش الفداء الذي ُيح َّمل خطايا القوى ال�سيا�سية املهيمنة ،و�أن تكون االتهامات للدين حمل ال�سبق الإعالمي لأي م�شهد
عنفي؛ لذا يقدم هذا الكتاب فهما عميقا لل�صراعات الب�شرية ،ويحاول �أن يتتبع الدوافع التي تقف خلف ظاهرة العنف املتفاقمة ،ويبدد النتيجة امل�سلمة �أن ما من حرب تقع
�إال ودين يدفع.

يرى الكتاب � ّأن ال�سردية العلمانية تقوم على �ضرورة
ف�صل الدين عن الدولة؛ لأن الدين هو فتيل التع�صب
ال���ذي يجرنا �إىل ال��ع��ن��ف ،بيد �أن ه��ذا االف�ترا���ض مل
ي�صدق يف الكثري م��ن احل���روب ،وق��د �أخ�برن��ا التاريخ
� ّأن احلروب ال�صليبية التي يظن اجليل املعا�صر ب�أ ّنها
ق��ام��ت ب�����ش��ع��ارات دي��ن��ي��ة حم�����ض��ة ،م��ا ه��ي يف احلقيقة
�إال غ��ط��اء �سميك م��ن �أط���م���اع حت��رك��ت لأج���ل ال�ث�روة
والأرا�ضي ،و�أن احلروب العاملية الأوىل والثانية ،بل ما
هو متهيئ حلدوثه يف هذه الع�صور كلها �صراعات دول
متناف�سة ،وال ميكن للدول �أن تقوم ،ثم حتافظ على
وجودها من دون ا�ستعمال العنف والقوة والإكراه ،هذه
احلقيقة امل�ؤ�سفة لطبيعة االجتماع الب�شري ،وعليه ف�إن
الكاتبة تقدم كتابها الرائع حقول الدم لتحلل ظاهرة
العنف ،ومدى م�صداقية �إل�صاق العنف بالأديان.
 -2امل�ؤلف:
 Karen Armstrong :كاتبة بريطانية لعدة
ك���ت���ب ت�������ص���ل �إىل  25ك���ت���اب���ا يف خم���ت���ل���ف امل����ج����االت،
و�أهمها مقارنة الأديان ،وعن الإ�سالم.
كانت راهبة كاثوليكية لكنها تركت الكاثوليكية .وهي
ع�ضوة يف احللقة الدرا�سية عن عي�سى ،من �أقوالها:
«ك���ل التقاليد العظيمة ت��ق��ول تقريبا ال�����ش��يء نف�سه
بالرغم من االختالفات ال�سطحية«.
 -3البدايات:
تظهر �أه��م حمطات الكتاب يف ال��ب��داي��ات ،حيث حتدد
الكاتبة بذور العنف لدى الب�شرية ،وحتلل �أثر النظام
املعي�شي يف توليد احلر�ص على املمالك ،وهذا احلر�ص
يتطلب دائما طبقيات وجيو�ش ،وعليه تعود بنا الكاتبة
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�إىل الع�صور القدمية حيث مملكة �سومر ،وحتديدا يف
بدايات الألفية الثالثة قبل امليالد ،كانت �أوروك الواقعة
حاليا جنوب العراق �أك�بر امل��دن يف احت��اد �سومر ،وهي
احل�ضارة الأوىل يف العامل ،كانت تتمتع بنظام زراعي
ي�ستقطب رغبة النا�س يف النزوح �إليها ،وي�شجع على
النمو ال�سكاين املتزايد ،وهذا التزايد يحتاج �إىل قيادة
ق��وي��ة حت��اف��ظ على معي�شة الطبقة الأر���س��ت��ق��راط��ي��ة،
وجتند الفالحني حلماية مزارعهم من �أي عدوان قد
ي�سبب الفو�ضى� ،إذ ا�ستقر يف �ضمريهم اجلمعي �أن تلف
املحا�صيل ل�سنة واح��دة هو �إي���ذان مب��وت الأل���وف ،لذا
جي�شت �سومر اجليو�ش العنيفة ،و�أ�صبحت كما تذكر
الكاتبة �صاحبة ابتكار العنف البينوي يف التاريخ الذي
ا�ستمر يف الدول الزراعية �إىل فرتة الع�صر احلديث.
و�أما يف ال�صني فقد ا�ستعر�ضت الكاتبة التاريخ ال�صيني
ا�ستعرا�ضا رائعا من خالل ا�ستنطاق الأ�ساطري القدمية،
ف�سردت لنا العالقة بني املحاربني وال�سادة� ،إذ اعتقد
ال�صيني القدمي �أن الإن�سان تطور بف�ضل خم�سة ملوك
عظام ،حاولوا �أن يف�صلوا الإن�سان ال�صيني املتمدن عن
بقية املخلوقات ومن بينها ال�صيني البدائي.
حتكي الأ���س��ط��ورة �أن امللك احلكيم الأول �شن نونغ
(  )Shen Nungك��ان ا�ستثنا ًء ،ك��ان م�ساملا
رف�ض معاقبة اخلارجني عن القانون ،ولكن الأمر
�شكل خطرا يهدد اململكة فجاء امللك الثاين هوانغ
دي (  )Huang Diامل���ل���ق���ب ب����الإم��ب�راط����ور
الأ�صفر و�شكل جي�شا من احليوانات املدربة للت�صدي
لأي خطر يحاك �ضد اململكة م��ن (ت�شي ي��و) قائد
املتمردين ،ومل يعم ال�سالم حتى وقعت املعركة التي

انت�صر فيها الإمرباطور الأ�صفر ف�شيد دعامة مملكته
بدعامتي الزراعة والعنف املنظم.
ا���س��ت��ب��ع��دت ال��ك��ات��ب��ة احل�����راك ال��دي��ن��ي يف ال�����ص��راع��ات
ال�صينية �إال ما كان ملت�صقا باحلياة الفردية لل�شعوب،
و�أم���ا معظم العنف فهو ن��ت��اج ال��ت��داف��ع��ات التنظيمية
للمملكة.
ومل يكن العربانيون يف تاريخهم يختلفون كثريا عن
ال�شعوب الأخرى ،فقد تولد العنف معهم يف حروبهم،
وحم��اوالت��ه��م ل��ل��رج��وع �إىل ب��ل��دان��ه��م ال���زراع���ي���ة؛ لأن
مع�ضلتهم ترتبط يف الأ�سا�س يف الأر���ض التي متكنهم
م��ن العي�ش فيها ،ف�أحيانا ت�صاب باملجاعة ،و�أح��ي��ان��ا
�أخ���رى يتيهون يف ال��ع��ودة �إل��ي��ه��ا ،وك��ث�ير م��ن الأح��ي��ان
يرتبطون فيها ارتباط احلري�ص على البقاء وحتمل
العبودية م��ن الفراعنة ،ه��ذه التقلبات التي �أ�سهمت
يف �إي�ضاحها الكاتبة كان لها الأث��ر احلقيقي يف توليد
ال��ع��ن��ف ،ومل ت�ب�رئ ال��دي��ن م��ن م�ساهماته يف توليد
الكراهية ،فانت�شار الدين ونزول الأنبياء �أ�س�س نظاما
ي�لازم بني الدين وال�سيا�سة ،وقد تعاقب على �سيا�سة
بني �إ�سرائيل ملوك �أق��وي��اء كنبوخذ ن�صر ودراي��و���ش
وغريهم فحاولوا احلفاظ على ممتلكاتهم بالقوة.
وال��ن��ت��ي��ج��ة احل��ا���ص��ل��ة م��ن ه���ذا ال�����س��رد �أن ال�����ص��راع��ات
ال�سيا�سية واالجتماعية هي التي حت��رك النا�س نحو
�سيكولوجية العنف اجلماعي ،وق��د يحتمي ال�سيا�سي
ب���أي��دي��ول��وج��ي��ات دينية ت��ب��دو ج���زءا م��ن ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام،
ولكن ال يكون الدين وحده الرافد العنفي الوحيد.
 -4جوهر الكتاب
اع��ت��م��دت ال��ك��ات��ب��ة ل��غ��ة وا���ص��ف��ة ت�ستمد تقنياتها من

رمضان  1437هـ  -يونيو 2016م

الدر�س التاريخي اال�ستق�صائي ،وكانت حتلل �إ�شكاليتها
وف���ق ن��ظ��رة فل�سفية ت��ع��ود �إىل ال��ب��داي��ات لت�صل �إىل
النتائج ،ومن �أهم النتائج التي لفتت حولها النظر � ّأن
الإمرباطوريات ال تنعم بال�سالم حتى متار�س العنف.
ه��ذا هو �ش�أن الإم�براط��وري��ة الرومانية ،ولذلك فهم
بوليبو�س � ّأن ال��ه��دف م��ن الوح�شية ه��و �إث���ارة الرعب
يف الأمم اخلا�ضعة للإمرباطورية ،وه��ذا املبد�أ نف�سه
ت��ك��رر ع��ن��د ب��ن��ي �إ���س��رائ��ي��ل ع��ن��دم��ا حت��ق��ق ل��ه��م احل��ك��م
الإمرباطوري �إبان القرن الثاين قبل امليالد ،وحكايات
ا�ضطهادهم لل�سلوقيني �شاهدة على ذلك.
ومل ت��ك��ن ب��ي��زن��ط��ة �أف�����ض��ل ح���اال ف��ق��د ���ش��ه��د تاريخها
حمالت من العنف ف�ترة حكم ق�سطنطني ال��ذي كان
يحلم بت�أ�سي�س مملكة امل�سيح ،لذلك ن��دم ق�سطنطني
يف نهاية حياته كما يذكر امل���ؤرخ يو�سابيو�س �أنه توقف
عن نيته للهجوم على الفر�س وق��ال للأ�سقف« :الآن
�س�أ�ضع لنف�سي قواعد جديدة للحياة لتليق باهلل» فهذا
اع�ت�راف �ضمني ب���أن حياته القا�سية خ�لال ال�سنوات
املا�ضية مل تكن م�ساملة.
لقد ت�سرب العنف �إىل الن�ساك ودور العبادة ،و�أ�صبحت
الديانات ت�ستلهم العنف من ال�سيا�سيني ،ولقد ذكرت
امل�����ص��ادر التاريخية �أن �أوري��ل��ي��و���س �أغ�سطينو�س منح
�أت��ب��اع��ه امل�����ش��روع��ي��ة امل��ب��ارك��ة ل��ل��ع��ن��ف امل�����س��ي��ح��ي وه���ذه
الأخرية تعد �أمنوذجا للمع�ضلة البيزنطية ال�سيا�سية
والدينية.
�أما املع�ضلة الإ�سالمية كما ترى الكاتبة ف�إنها تتج�سد
يف احلياة ال�صحراوية القا�سية التي نفرت النا�س من
التعلق ب��ه��ا وب��ظ��واه��ره��ا اخل��ارق��ة �إىل اع��ت��م��اد ق��ان��ون
�أخ�ل�اق���ي ي��ع��ط��ي ح��ي��ات��ه��م م��ع��ن��ى خ��ا���ص��ا ي��ت��ج�����س��د يف
الف�ضائل ،والتي ميكن اختزالها يف مفهوم املروءة ،لقد
كانت امل��روءة جوهر العنف البينوي عند العرب ،فقد
كان على الرجال �أن يث�أروا لأي �أذى ي�صيب �أحد �أفراد
القبيلة ،كان عليهم حماية ال�ضعفاء ،كان على كل فرد
اال�ستعداد ل َّيه َُب يف حماية �أقربائه و�شرف قبيلته.
ولكن حال العرب تغري بعد ظهور ر�سالة الإ�سالم ،بد�أت
العرب تتوج�س من ر�سالة التوحيد ،هذه الر�سالة التي
�ست�سلب العرب وخ�صو�صا قري�ش ال�سيادة� ،ستحل القيم
الإ�سالمية حمل القيم القبلية فظهرت �آن��ذاك موجة
عنيفة حتاول �صد الر�سالة الإ�سالمية ،وبعدما ا�ستقر
للم�سلمني الأم��ر ت��رى الكاتبة �أن مفهوما ظهر عند

امل�سلمني ي�سعى �إىل تو�سيع م�ساحات انت�شار الإ�سالم
وهو مفهوم اجلهاد ،وتعتقد الكاتبة جملة من الأفكار
التي ت�صب يف �صالح امل�سلمني مثل:
 �إن امل�سلمني جنحوا يف ت�أ�سي�س �إمرباطورية مركزية،واحل��ف��اظ عليها ب�شكل مده�ش �أك�ثر من جناحهم يف
ت�أ�سي�س القدرة الع�سكرية.
 �إن جن��اح امل�سلمني جن��اح ا�ستثنائي ي�صدق ر�سالةالقر�آن التي تعلم امل�ؤمنني ب�أن املجتمع الذي يقوم على
مبادئ القر�آن العادلة �س ُيكتب له االزدهار دوما.
 �إن ج��ن��ود امل�سلمني ق��دم��وا خ��دم��ات �إن�سانية كن�شرالعدالة ،وحماية ال�ضعيف ،حترير العبيد ،وكلما اجته
اجلي�ش الإ�سالمي نحو اخلدمات الإن�سانية كلما كان
عملهم ي�سري ب�شكل �أف�ضل.
ال نذكر هذه النقاط لإ�شباع مفخرة معينة ،ولكن هذه
النقاط كانت مبثابة امل�ؤ�س�سات لنفي العنف عن طبيعة
الر�سالة الإ�سالمية عند الرعيل الأول ،و�أن العنف
الدموي هو ابن للعلمانية واحلداثة والدولة ب�شكليها
الإمرباطوري واحلديث ال الإ�سالم.
وع�لاوة على ما �سبق ف��� ّإن حركة العنف املنظم ظهرت
كما ت��رى الكاتبة بعد وف��اة النبي ،وق��د �أخ��ذت تر�صد
تلك احلركات ب�شكل تاريخي بد�أت باخلليفة الأول �أبو
بكر ال�صديق �أثناء حروب الردة ،ثم يف ع�صر اخلليفة
ال��ث��اين متثل يف الفتوحات ،وبعدها تفاقم العنف يف
مرحلة ما بعد عثمان بن عفان.

م��ن خ�ل�ال ه���ذا ال��ر���ص��د ال��ت��اري��خ��ي ت���رى ال��ك��ات��ب��ة �أن
امل��ع�����ض��ل��ة الإ���س�لام��ي��ة ت��ظ��ه��ر يف رغ��ب��ة ب��ع�����ض احل��ك��ام
بت�أ�سي�س ملكية مطلقة ،وبني القيم الإ�سالمية التي
جتعل من �أمر احلكم �أمرا عاما للأمة جميعا.
 -5خال�صة.
ميكن حزم �أفكار الكتاب يف حزم حمددة ،ومن �أهمها:
�أوال :امل�سح التاريخي ُيثبت �أن حياة النا�س ال معنى
لها دون دين ،وهذا االعتقاد يت�ضح يف ممار�سة النا�س
ل�ش�ؤون حياتهم ،فمن الطبيعي �أن يتداخل الدين مع
ال�سيا�سة� ،إذ ال قطيعة بينهما ،وقد يوظف ال�سيا�سي
الدين ل�شرعنة العنف ،ولكن قليل ما جتد � ّأن الدين
هو املحرك الأوحد لذلك.
ثانيا :يعي ال�سيا�سيون �أهم ّية الدين يف مترير الكثري
من م�آربهم ،ويقع الدين �ضحية اال�ستبداد ال�سيا�سي،
واال���س��ت��ب��داد دائ�� ًم��ا م��ا ي��ك��ون امل��ح��رك الفعلي للعنف،
وعليه ف� ّإن العنف يكون بقرار �سيا�سي �أوال ،وقد يحظى
مبباركة دينية.
ث��ال��ث��ا :ال مي��ك��ن حت��م��ي��ل ال���دي���ن ت���ط���ورات الإره������اب،
فالتعاليم ال��دي��ن��ي��ة ت��دع��و دائ��م��ا �إىل ال��ت�����س��ام��ح ،وق��د
يتعر�ض �أ���ص��ل ال��دي��ن ل�شيء م��ن ال��ت��ح��ري��ف ،وتغيري
الأفكار فيمتزج مع ال�سيا�سة� ،أو ال�ضغوطات االجتماعية
فيتحول �إىل حم���رك ل��ل��ك��راه��ي��ة ،ال��ت��ي ي��ت��وىل بعدها
ال�سيا�سي لتنفيذ العنف البينوي.
ويف ال��ن��ه��اي��ات تختتم الكاتبة ب���إ���ش��ارات �إىل الإع�ل�ام،
ذل��ك الإع�ل�ام ال��ذي يزيف احلقائق ،ويبث الكراهية،
ويحر�ض النا�س .يبدو �أ ّنها مقتنعة متا ًما � ّأن للإعالم
�أث ًرا يتعدى الكثري من العوامل ،وهو �سالح ال�سيا�سيني
لتمرير فظائعهم.
-----------------------------------الكتاب :حقول الدم (الدين وتاريخ العنف)
امل�ؤلف :كارين �آرم�سرتونغ
				
ترجمة� :أ�سامة غاوجي
النا�شر :ال�شبكة العربية للأبحاث والن�شر.2015 ،
عدد ال�صفحات� 654 :صفحة.
باحث ُعماين
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تكــــــــون خطيــــــرة
لــــمــــاذا ال�سالمــــــةُ ميكن �أن
َ
اخل َطرُ يف �أمان
وكيف يجعلنا َ
حممد ال�ساملي *
يذهب الكتاب �إىل �أبعد من الق�ضايا الإقت�صادية ويتوغل يف كثري من مناحي احلياة الأخرى حيث يدور اخلطر يف الإجتاهات غري اجلا ّدة ،وبالنظر للمعلومات والأفكار اجلديدة
التي يقدمها �صار من �أف�ضل الكتب الأقت�صادية للعام .٢٠١٥

ال �أح��د منا يريد �أ�شياء �سيئة �أن حت��دث� ،سواء �أكانت
تلك ك��وارث طبيعية �أو مالية ،ولكن ما ال��ذي يحدث
عندما يتم اتخاذ قرار مبنع �أو تخفيف الأزمات ،والذي
ق��د ي��ك��ون ه��و اخل��ط��ر بعينه يف اخل���روج م��ن امل��ع��ادل��ة؟
وم��اذا �إذا كانت امل�شكلة لي�ست �أننا قد ف�شلنا يف جعل
النظام امل�صريف �أكرث �أمناً ،ولكن الذي حققناه هو �آمن
جدا بحيث �إجراءات متهورة تف�شل يف حتريك ان�ضباط
ال�����س��وق؟ ف��ق��د ق�����ض��ى امل��ع��ل��ق ال�����ش��ه�ير ل�صحيفة وول
�سرتيت جورنال جريج ايب “ ”Greg Ipيف بع�ض
ال��وق��ت يف التفكري ذل��ك ،حتى تو�صل لكتابه اجلديد
�ي�ر َخ��طِ ��ر :مل���اذا ال�����س�لام�� ُة ميكن �أن ت��ك��و َن خطرية
« َغ ُ
وكيف ا َ
خل َط ُر يجعلنا يف �أمان».
الغو�ص مع امل�ؤلف غريغ �إيب يف عمق هذه الأ�سئلة ال
يوفر لنا مرجعا م��ن �أك�ثر الكتب الغنية باملعلومات
ح���ول الأزم�����ة امل��ال��ي��ة ف��ح�����س��ب ،ول��ك��ن��ه مي��ن��ح��ن��ا �أي�����ض��ا
ت�سلية و�سهولة يف ال��ق��راءة .ي��ذه��ب الكتاب �إىل �أبعد
من الق�ضايا االقت�صادية ويتوغل يف كثري من مناحي
احل��ي��اة الأخ���رى حيث ي��ب��دو اخلطرهو يف االجت��اه��ات
غري اجلادة .وا�ستطاع الكتاب �أن يكون من �أف�ضل الكتب
االقت�صادية بر�أي النقاد لعام ٢٠١٥م و�أكرثها مبيعاً.
الب�صرية الأ�سا�سية للكتاب اجل��دي��د ،هو � ّأن االعتقاد
بالأمان بذاته كان عامال رئي�سيا يف الفرتة التي ت�سبق
وقوع احلادث؛ فالكتاب يدر�س هذه الظاهرة من خالل
جمموعة من الأمثلة .فمث ً
ال بناء ال�سدود العمالقة
الحتواء الأنهار �أو �إنتاج الطاقة ،يجعل النا�س ي�شعرون
بالأمان الكايف لبناء منازلهم بالقرب من الفي�ضانات،
مما يجعل عواقب الفي�ضانات يف امل�ستقبل �أ�سو�أ بكثري.
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كما � ّأن جم��ون وحما�س ك��رة ال��ق��دم الأم��ري��ك��ي��ة ميكن
للخوذات امل�ستعملة يف اللعبة جعل ر�ؤو�سنا �أق��ل �أمناً.
و�أي�ضاً حزام الأمان �أثناء ال�سفر اجلوي ال يقلقنا ،فهو
حقا �آمن ،وكذلك حرائق الغابات ،وخوذات الدراجني،
وال�شيء نف�سه مع �إطارات الثلوج ،وجودها يقلل القلق،
ولك ّنها �أكرث عر�ضة للمناورات والإهمال .وغريها من
الأمثلة .ف�أحيانا جهودنا تكون �آمنة ولكن يكون لها
ت�أثري عك�سي.
ي���ري �إي���ب �أن �سبب كتابته ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب ه��و تو�ضيح
ال�صورة ال�سائدة عن الأزمة ،وي�ؤكد �أ ّنه خالل ال�سنوات
ال�سبع الأخرية ظهرت عدة كتب ب�شكل تناف�سي لتف�سري
الأزمة املالية ويقول�« :إنه ميكن تب�سيطها على النحو
التايل :الأمر كله خط�أ من امل�صرفيني اجل�شعني ،ولذا
يتعني علينا تنظيمها على نحو �أف�ضل؛ �أو �إ ّنه كله خط�أ
م��ن حكومة ع��اج��زة حت��اول حتفيز امل�ستهلكني ل�شراء
املنازل التي ال ميكن حتملها ،و�أعتقد � ّأن ما تعلمته هو
� ّأن الق�صة هي �أكرث تعقيداً من ذلك بكثري ،و�أ ّنه لي�س
يف احلقيقة � ّأن النا�س يت�صرفون ب�شكل �سيئ يف بع�ض
املعنى ،و�أنها تقريباً نتيجة �أن النا�س يت�صرفون ب�شكل
جيد».
ي���ؤك��د �آي���ب يف ك��ت��اب��ه �أن امل��خ��اط��رة ه��و ���س��ل��وك طبيعي
ل�ل�إن�����س��ان ،و�أن���ه ال ي��وج��د ح��ل ج���ذاب و�أن��ي��ق للتحدي
املتمثل يف احل��د م��ن خماطر احل��ي��اة احلديثة .ولكنه
يقول �إننا يف حاجة ما�سة �إىل اتخاذ نهج �أكرث مرونة،
وقبول �أن بع�ض املخاطر لها ما يربرها ،حتى لو كان
ذلك يعني ح��دوث كارثة يف بع�ض الأحيان .وعلينا �أن
نكون واقعيني ب�ش�أن ما ميكننا حتقيقه :ف�أخذ املخاطر

�أمر �أ�سا�سي لتحقيق التقدم االقت�صادي»� .أو كما يقول
االق��ت�����ص��ادي هيمان من�سكي« :اال���س��ت��ق��رار ه��و زعزعة
اال�ستقرار» .فر�ؤية �آيب هي �أن هذه املناطق التي تبدو
متباينة ترتبط جميعها م��ن خ�لال ال��ط��رق املختلفة
للتعامل م��ع املخاطر التي ت��ول��د .وع�ل�اوة على ذل��ك،
ي�ؤكد الكاتب �أنه �إذا حللنا املو�ضوع مبا فيه الكفاية ف�إن
لدينا تاريخا يف حماولة حتقيق التوازن بني املخاطر
وال�سالمة ،وميكننا العثور على النقطة املثلى التي ال
ت�سمح بالتنظيم املفرط والعزوف عن املخاطرة.
يف كثري من الأحيان ،عندما نحاول جعل اقت�صادنا� ،أو
بيئتنا� ،أو �أنف�سنا �أكرث �أمناً ،ما نقوم به فعال هي الأ�شياء
التي ق��د جتعلنا را���ض�ين يف ات��خ��اذ امل��زي��د م��ن املخاطر
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،وال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ي ب���وج���ود �أن�����واع خم��ت��ل��ف��ة من
الكوارث .وكانت تلك ق�صة الأزمة املالية .فتعاملنا مع
املخاطر عرفنا مثل الت�ضخم والركود وانهيار البنوك،
ويف هذه العملية قمنا بت�شجيع امل�ستهلكني على اتخاذ
املزيد من املخاطر مثل زيادة قرو�ض الرهن العقاري
�أو قرو�ض يوم الدفع ال�ضخمة والتي قد ال تكون قادرة
على ال�سداد يف �أوق��ات الأزم��ات .حتى البنوك قد ُتقدم
ع��ل��ى امل��خ��اط��ر بتو�سيع دائ����رة الأدوات امل��ال��ي��ة املعقدة
لتنويع املحفظة النقدية والذي من �ش�أنه �أن ينفجر يف
نهاية املطاف يف وجوههم.
ي�����ش�ير ال��ك��ات��ب �إىل �أن �أغ��ل��ب ���ص��ن��اع ال���ق���رار يف ع��امل
الأعمال واملال يودون اتخاذ القرار بعيداً عن املخاطر،
ويقول« :ال �أ�ستطيع �أن �أفكر يف طريقة جلعل االقت�صاد
خالياً م��ن الأزم����ات وامل��خ��اط��ر كونه مرتبطاً ارتباطاً
وث��ي��ق��اً ب��ه ،ول��ك��ن ه��ن��اك بع�ض ال��ث��واب��ت املعقولة التي
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ميكن �أن ت�ساعدنا على �أن تكون غ�ير خطرة«fool
 ،»proofersكما ي�سميها �آي��ب  -وعلى الأخ�ص«،
�أنها م�ساحة جتعلنا �أكرث �أمنا » .ففي جمال التمويل،
هذا يعني �شيئاً واحداً� :إجبار البنوك على قب�ض املزيد
م��ن الأم����وال امل�س تثمرة م��ن قبل امل�ساهمني ،وال��ذي
ب��دوره يعمل على امت�صا�ص ال�صدمات عندما ت�سوء
الأمور.
ففي اجلانب االقت�صادي ي�ضرب �آي��ب مثاال ملا فعلته
احلكومة الأمريكية يف الثمانينيات .فتحت رئا�سة بول
فولكر ملجل�س االحتياطي الفيدرايل ،وكان ينظر �إىل
�أن ارتفاع معدالت الت�ضخم ميثل م�شكلة كبرية ت�ؤثر
يف �صحتة االق��ت�����ص��اد ،ول��ذل��ك ق��رر املجل�س خف�ضها.
فعلى الرغم من �أن الأم��ر ا�ستغرق فرتة من الركود،
ولكنهم جنحوا يف كبح الت�ضخم؛ حيث ت�شري الأرق��ام
�إىل �أن الت�ضخم بقي يف م�ستوى دون  .%3ومن خالل
الق�ضاء على الت�ضخم ،وال��ق�����ض��اء على �أك�ب�ر م�صدر
للتقلب يف ال��دورة االقت�صادية ،قام البنك االحتياطي
الفيدرايل بتوجيه اهتمامه ،للرتكز على احلفاظ على
االقت�صاد من الركود واحلفاظ على معدالت البطالة
منخف�ضة .ولأن هناك �أق��ل تقلبا يف ال��دورة النقدية،
ت�شجع النا�س للقول :ح�سناً� ،إذاً فمن غري املرجح �أن
يكون هناك ركود ،ال ب�أ�س بالن�سبة لنا لتحمل املزيد من
املخاطر واقرتا�ض املزيد من امل��ال ل�شراء منزل .هذا
النوع من ال�شعور ب�أن الدورة النقدية قد مت تروي�ضها
قادت النا�س �إىل زيادته والتجر�ؤ املكرث على املخاطرة.
ي����ؤك���د �إي����ب �أن م�شكلتنا ت��ك��م��ن يف م�����ش��ك��ل��ة «اخل��ط��ر
الأخ��ل�اق����ي»� ،إذ ي����رى الإق���ت�������ص���ادي���ون �أن ك���ث�ي�راً من
���س��ل��وك��ي��ات��ن��ا ه����ي ال���ت���ي حت�����رك رغ���ب���ات���ن���ا يف حت��ق��ي��ق
�أق�صى ق��در م��ن الفوائد على التكاليف �أو م��ا ي�سمى
« .»maximizing utilitiesن��ح��ن ن��ري��د
�أن نفعل الأ���ش��ي��اء ب�سهولة وي�سر ولكننا ال ن��ري��د �أن
نعاين من التبعات « ،ف�أعمال الب�شر متيل �إىل �أنهم ال
ي�ستذكرون مبا فيه الكفاية من عرب املا�ضي وعدم القلق
من امل�ستقبل .فمث ً
ال نود �أن نعي�ش بجوار النهر ولكن
ال نريد �أن نغرق .نود �أن نقود �سيارتنا ب�سرعة ولكن
ال نريد �أن نت�ضرر ،البع�ض يرغب يف لعب كرة القدم
الأمريكية من دون خوذة مرهقة على الر�أ�س ،ولكن ال
يريد ارجتاجات يف الدماغ ،نرغب يف �شراء منزل بدون

دف��ع��ة مقدمة ول��ك��ن ال ن��ري��د �أن ن��واج��ه ال��ره��ن حيث
خمططات الرهن العقاري تعطينا �شعورا زائفا على
قدرتنا يف خدمة دَين الإ�سكان .ومن هنا ي�أتي اخلطر
الأخالقي يف اللعب عندما ف�شلنا يف الأخ��ذ باالعتبار
املنا�سب ه��ذه املفا�ضالت .وم��ن الناحية االقت�صادية
الب�سيطة ،ي��ح��دث اخل��ط��ر الأخ�ل�اق���ي ع��ن��دم��ا ك��ن��ا ال
ن��واج��ه الثمن احلقيقي لأع��م��ال��ن��ا .فتحقيق ال��ت��وازن
بني املخاطر وال�سالمة مهم جداً ،حتى لو �أخذ وا�ضعو
ال�سيا�سات بعني االعتبار معايرة نظام املقاي�ضة ،ف�إنه
لن يتم تغيري ال�سلوك يف امل�ستقبل على نحو كاف .وهو
�أي�ضا ال�سبب يف �صعوبة اتخاذ �إجراءات �ضد تغري املناخ،
على ال��رغ��م م��ن التهديدات ال��وج��ودي��ة التي ميثلها.
فهذه املخاطر ال تزال بعيد ًة جداً بالن�سبة للكثريين منا
لقبول فر�ض �ضريبة على الكربون اليوم .هذا ال يعني
جتاهل اخلطر الأخالقي .امل�ؤلف يخربنا �أن الو�سيلة
للح�صول على التوازن ال�صحيح ،هو حاجتنا لال�ستماع
�إىل كل من «املهند�سني وعلماء البيئة ».فالعلماء ب�شكل
ع��ام يذكروننا ب���أن احل��رائ��ق ال�صغرية حتتاج حدائق
�أُخ����رى لتجنب م��ا ه��و �أك�ب�ر م��ن��ه��ا ،ك��م��ا �أن امل�����ض��ادات
احليوية يجب �أن ت�ستخدم ،و�أن التخطيط ال�سليم
لالقت�صاد قد يدفع لنمو �أكرث �سال�سة ولكن على املدى
الطويل� ،سيحدث ذلك ببطء �شديد� .إيب ي�ؤكد لنا �أن
املقاي�ضة ال�صحيحة بني املخاطر وال�سالمة يتطلب
حتقيق �أق�صى قدر من وحدات االبتكار لن�صل للهدف

الأم��ث��ل .وه���ذا ط��م��وح جيد ول��ك��ن ال��ت��اري��خ ي��وح��ي �أننا
غري قادرين على �إيجاد هذا التوازن ،وبالتايل نحتاج
�إىل تو�سيع هذا النموذج لي�شمل ارتفاع ن�سبة اخل�صم،
والذي بدوره �سي�ؤدي �إىل فر�ض �سيا�سات خ�صم عالية،
مثل فر�ض �ضريبة على الكربون و�سيا�سات حكومية
تتفق فيها �ضرائب الدخل مع خطط الإنفاق على املدى
البعيد .فالقادة ال�سيا�سيون احلقيقيون يف هذا املعنى
براي �آيب هم من يدركون معرفة كيفية احل�صول على
ع��دد ك��اف من النا�س لفر�ض الأع��ب��اء على �أنف�سهم يف
الوقت احلا�ضر لتقليل املخاوف مبا يت�ضمنه امل�ستقبل
من كوارث.
واح����دة م��ن ن��ق��اط ال��ق��وة الإب���داع���ي���ة ل��ك��ت��اب �آي����ب هي
البحث عن ظواهر مماثلة عرب ما يبدو �أنه على عك�س
ال��ظ��روف� .إن��ه ق��ادر على ر�ؤي���ة اال���س��ت��م��راري��ة ،وكيفية
ا�ستمرار الأف����راد وامل�ؤ�س�سات يف تغيري �سلوكهم ،عن
غ�ير ق�صد �أو ع��ن ق�صد� ،ضد تلك التدابري الرامية
لل�سالمة .فهناك دائماً احتمال حلدوث ت�أثري جيفونز
« ،»Jevons paradoxولكن قد يكون هناك
�أي�����ض��اً ع��دة ط��رق ميكن م��ن خاللها حتييد ال��ت���أث�ير.
ي�ؤكد �آي��ب للعامل �أن علينا �أن نقبل اخلطر يف بع�ض
الأح���ي���ان ،ك���ون ال���ك���وارث حت���دث ب��ا���س��ت��م��رار .ووظيفة
وا���ض��ع��ي ال�����س��ي��ا���س��ات ه��ي التقليل م��ن �أث���ره���ا ،ولي�س
هند�سة وجودها� .أو كما يقول املثل« :عامل بال حوادث
ال�س ّيارات �أو حتطم طائرة �ش�أنه �أن يكون عاملًا مع �أي
�سيارة �أو طائرة».
-----------------------------------ا�سم الكتاب:
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م�رصف البابا ..مالية حا�رضة الفاتيكان بني الف�ساد والإ�صالحات
فران�شي�سكو بيلوزو

عز الدين عناية *
ع ِقب اعتالء البابا امل�ستقيل جوزيف رات�سينغر كر�سي البابوية �سنة  ،2005بد�أ معه حتذير من خماطر حت ّول الكني�سة �إىل م�ؤ�س�سة دنيوية ربحية ،على غرار
عد فيه ما يجري
غريها من امل�ؤ�س�سات الالهثة وراء حتقيق النفع املادي .وقد خلّ�ص هرم القيادة الكاثوليكية موق َفه حينها يف كتاب ِحواري بعنوان «نور العامل»ّ ،
هو ح�صيلة م�سار �سقيم هدَ ف للت�أقلم مع الثقافة الالئكية والت�صالح مع روح الع�صر دون مراعاة خ�صو�صية الكني�سة .فقد حالت �صالبة رات�سينغر الدغمائية دون
�إيثار ال�صمت ،تقديرا منه �أن لي�س بو�سع املرء �أن يخدم اهلل واملال تبعا ملا يرد يف الإجنيل (متّى.)24 :6
يف الأث���ن���اء ت��وال��ت الأ����ص���وات امل���ح��� ّذرة م��ن ال��زي��غ ال��دن��ي��وي
ال��ذي بات مت�س ّربا داخ��ل الكني�سة .وج��اء ذلك من املق َّربني
م��ن دوائ���ر ال��ق��رار ع��ل��ى غ���رار ج��ان ف��ران��ك��و �سفيدركو�سكي
ال��ن��ائ��ب الأ���س��ب��ق ل��رئ��ي�����س حت��ري��ر �صحيفة «�أو���س��رف��ات��وري
روم��ان��و» الل�سان الر�سمي حلا�ضرة الفاتيكان ،وه��و ما ورد
بليغا وم��وج��زا يف كتابه «ع���ودة رج���االت الكني�سة» ال�صادر
قبيل ا�ستقالة رات�سينغر ،والذي عدّد فيه امل�سائل العاجلة؛
وباملثل من املتابعني العلمانيني لل�ش�أن الفاتيكاين على غرار
فران�شي�سكو بيلوزو م���ؤل��ف كتاب «م�صرف البابا» ال�صادر
�أواخ��ر العام الفائت ،وال��ذي يُعيد فيه تفكيك �سلطان املال
داخ���ل ح��ا���ض��رة ال��ف��ات��ي��ك��ان م�ب�رزا خ��ط��ورة م��ا ي��واج��ه البابا
احلايل من حتديات على غرار �سلفه امل�ستقيل.
ك��ت��اب ف��ران�����ش��ي�����س��ك��و ب��ي��ل��وزو ال����ذي ن��ت��وىل ع��ر���ض��ه يتمحور
�أ���س��ا���س��ا ح���ول ع�لاق��ة ال��ك��ن��ي�����س��ة ب���امل���ال .وامل����ؤل���ف ه���و خبري
بال�ش�أن الفاتيكاين من جماعة الك ّتاب املعروفني يف �إيطاليا
بالفاتيكاني�ستا ،يتعاون مع العديد من املجالت وال�صحف
ْ
���رب وح���ده» (ل��ن��داو .)2007
امل��رم��وق��ة ،وم��ن من�شوراته «ال ّ
ح��ي��ث ي��ح��اول ال��ك��ات��ب ت�شخي�ص �أع���را����ض ت��ل��ك الأزم����ة من
خالل التطرق �إىل �أهم مفا�صل الن�شاط املايل واختالالته.
ير�صد يف املحور الأول املعنون بـ»بندكتو�س ال�ساد�س ع�شر:
الفاتيكان حتت احل�صار» الدوافع التي حملت البابا الأ�سبق
ع��ل��ى اال���س��ت��ق��ال��ة ،ب��و���ص��ف ت��ل��ك امل��خ��اط��ر ال زال����ت ترتب�ص
بالبابا اجل��دي��د ،م�برزا �أن جوهر امل�س�ألة يتلخ�ص يف نفوذ
بع�ض الأط���راف املالية التي غالبا ما يعجز ر�أ���س الكني�سة
ع��ن �إدخ����ال �أي حت��وي��ر ع��ل��ى �أن�����ش��ط��ت��ه��ا .و���ص��ح��ي��ح �أن �أزم���ة
الكني�سة يف العقود الأخرية باتت مركبة ،ولكن يبقى اجلانب
املتعلق باملال �أبرزها ،فما انفكت ق�ضايا الف�ساد املايل داخل
حا�ضرة الفاتيكان تلقي بظاللها بو�صفها �إح��دى امل�سببات
للتوتر .ومن هذا الباب جاء اختيار فران�سي�س برغوليو من
قِبل «الكونكالف» -جمل�س الكرادلة املكلف بتعيني البابا-
رغ��ب��ة يف �إدخ���ال حت��وي��ر على م��راك��ز ال��ن��ف��وذ داخ���ل حا�ضرة
الفاتيكان وتقلي�ص الطابع الدنيوي الذي بات طاغيا .جاء
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البابا اجلديد� ،أو جيء به ،على �أمل خو�ض �إ�صالحات داخل
الكني�سة ،وانهمكت �آلة الدعاية حينها يف ت�صوير برغوليو
قدّي�سا قادما من �أقا�صي املعمورة� ،أذكاها الرجل من جانبه
مبظاهر ّ
تق�شف الفتة ،ب��دت يف اختيار حمل �سكناه يف دير
القدي�سة مارتا املتوا�ضع بدل الق�صر الر�سويل الفخم ،وما
تبعه م��ن ان��ت��ق��اء مظهر ب�سيط رف�����ض ف��ي��ه ت��ق�� ّل��د ال�صليب
الذهبي وحمل �صليبا من حديد.
م���ن �أي����ن ت���ب���د�أ الإ����ص�ل�اح���ات داخ����ل ح��ا���ض��رة ال��ف��ات��ي��ك��ان؟
ي��ت�����س��اءل ب���ي���ل���وزو .م��و���ض��ح��ا �أن خ���و����ض غ���م���ار ذل�����ك ،ك��م��ا
ي��ق��دّر ال��ب��اب��ا فران�سي�س ،ي��رت��ب��ط �أ���ش�� ّد االرت��ب��اط بتخفيف
القب�ضة الإي��ط��ال��ي��ة على كني�سة روم���ا ،يف م�سعى لتفكيك
ال��ب�يروق��راط��ي��ة امل��ت��ج��ذرة واال�ستعا�ضة عنها ب��ك��ف��اءات من
اخل�����ارج .م�ب�رزا ال��ك��ات��ب �أن ت��ل��ك امل���ب���ادرات جت��د دع��م��ا من
ج��ن��اح داخ���ل الكني�سة يتط ّلع �إىل �إ���ص�لاح��ات ج��ذري��ة ،مثل
جوا�شيم ماي�سرن رئي�س �أ�ساقفة كولونيا الأ�سبق ،وروجيه
ماهوناي رئي�س �أ�ساقفة لو�س �أجنل�س ،وفران�سي�س جورج
رئي�س �أ�ساقفة �شيكاغو ،و�أنطونيو ماريا روكو فاريال رئي�س
�أ�ساقفة مدريد .ففي ت�شخي�ص �أعرا�ض الأزمة التي تعرفها
الكني�سة ،ث��م��ة ر�أي ���ش��ائ��ع ي��رت��ئ��ي �أن ك��وك��ب��ة رج���ال ال��دي��ن
الإيطاليني وال �سيما �أع�ضاء «امل�ؤمتر الأ�سقفي» يتح ّملون
ال����وزر الأك��ب�ر يف م���ا �آل����ت �إل���ي���ه الأم������ور ،ج����راء امل��ح�����س��وب��ي��ة
وامل��ح��اب��اة وا�ست�شراء البريوقراطية ،و�أن �أي حتوير فعلي
���س��وف ينعك�س ع��ل��ى «ال��ك��وري��ا روم���ان���ا» ،ع�صب ال�سلطة يف
حا�ضرة الفاتيكان اخلا�ضع للهيمنة الإيطالية .وبالفعل
م��ع البابا احل��ايل ّ
مت ال�شروع يف ذل��ك التم�شي ب�إبعاد عدد
من اخل�براء وامل�ست�شارين املاليني الإيطاليني وتعوي�ضهم
ب�آخرين من خ��ارج �إيطاليا ،ينتمون �إىل دائ��رة العلمانيني
من الأوروبيني والأمريكيني تع�ضدهم م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية
دول��ي��ة .ه��ذا التحوير اجل��ريء يع ّول فيه البابا فران�سي�س
على «جمل�س احلكماء» حديث الإن�شاء ،واملتكون من ثمانية
كرادلة يتولون ت�شخي�ص الأدواء التي ترهق الكني�سة.
يف امل��ح��ور ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب وامل��ع��ن��ون ب��ـ»امل��ال��ي��ة والكر�سي

الر�سويل يف زمن العوملة» يتط ّرق الكاتب �إىل ت�أخر اندماج
حا�ضرة الفاتيكان يف �سياق التحديث امل��ايل بفعل الطابع
املتحفظ وال�سري الذي مييز معامالتها .ولكن �أمام خماطر
العزلة اقت�ضت الأو�ضاع التال�ؤم مع �ضوابط املالية العاملية
ال��ه��ادف��ة �إىل مقاومة غ�سل الأم���وال والت�صدي ل�ل�إره��اب.
وجرى فتح جملة من امللفات التي تربط الفاتيكان ببع�ض
ال��دول والبنوك يف خمتلف �أن��ح��اء العامل بق�صد و�ضع ح ّد
للمعامالت امل�شبوهة ،ال �سيما و�أن الفاتيكان �أو�شك �أن يقع
ره��ن ع��زل��ة مالية �سنة  .2012لكن يبقى �إ���ص�لاح «الإي���ور»
املعروف يف �إيطاليا ببنك الفاتيكان ،وهو اجلهاز االقت�صادي
ال��ن��ا���ش��ئ ���س��ن��ة  1942بق�صد �إي��ج��اد ���س��ن��د ل��دول��ة الفاتيكان
الفتية ،والعن�صر اجلوهري يف �إعادة الهيكلة املالية.
�إذ مل يحل ٌ
حول على اعتالء فران�سي�س كر�سي البابوية حتى
�سارع ب�إن�شاء �سكرتارية لل�ش�ؤون االقت�صاديةّ ،
تتول مراقبة
ميزانية كافة القطاعات الإنتاجية التابعة للكني�سة �سميت
بـ«هيئة اال�ستعالمات املالية» ( .)Aifوهي عبارة عن جهاز
رق��اب��ي يعمل على �شاكلة ال��ب��ن��وك امل��رك��زي��ة للحيلولة دون
غ�سيل الأم��وال ول��درء احل�صار امل��ايل ال��ذي يتهدد حا�ضرة
ال��ف��ات��ي��ك��ان ،ال ���س��ي��م��ا و� ّأن ه��ن��اك ت��ه��م��ا ب��ت��واج��د م��ع��ام�لات
م�شبوهة و�أن الفاتيكان ب��ات م�لاذا لتدوير �أم���وال مت�أتية
ب��ط��رق غ�ير ���ش��رع��ي��ة .وق���د �أن�����ش��ئ��ت ت��ل��ك الهيئة ( )Aifيف
�أع��ق��اب �سحب البنك امل��رك��زي الإي��ط��ايل ثقته م��ن الكر�سي
ال��ر���س��ويل وم��ا خ ّلفه ذل��ك م��ن تتبعات متعلقة بال�سيولة،
ولذلك يذهب الكاتب يف تف�سري ا�ستقالة رات�سينغر املفاجئة
يف  11فرباير  2013الرتباطها الوثيق بتداعيات �أزمة الثقة.
كان توتر عالقة البنك املركزي الإيطايل مب�ؤ�س�سة «الإيور»
الراعية للأن�شطة االقت�صادية حادثا ج��راء تدين �شفافية
امل��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة ،الأم����ر ال���ذي دف���ع �إىل تعطيل ب��ط��اق��ات
االئتمان داخل دويلة الفاتيكان ك�إنذار �أ ّويل .وهو ما تر ّتبت
عنه ح��ال��ة م��ن االخ��ت��ن��اق االق��ت�����ص��ادي� ،إذ يكفي �أن نت�ص ّور
طوابري زوار متاحف الفاتيكان ،التي ُتقدّر �سنويا بخم�سة
م�لاي�ين زائ����ر ،وامل��ل��زم��ة ب��ال��دف��ع ن��ق��دا؛ ف�����ض�لا ع��ن تعطل
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اخل��دم��ات امل��ال��ي��ة يف ك��اف��ة امل�ؤ�س�سات الأخ���رى مثل الربيد
وال�صيدليات وحمطات البنزين واملغازات .وهو ما ا�ستجابت
له م�ؤ�س�سات الإقرا�ض الإيطالية ب�إيحاء من البنك املركزي،
للتعامل مع م�ؤ�س�سة «الإي��ور» كم�صرف �أجنبي .واجللي �أن
ت��راج��ع الثقة املالية يف الكني�سة ق��د ب��د�أ منذ م��ار���س 2012
حني �أدرج مكتب الدولة الأمريكي الفاتيكان �ضمن قائمة
البلدان التي ت�شهد عمليات تبيي�ض �أموال.
يف حم���ور م��ك��ث��ف ب��ع��ن��وان «ت��ع��داد �أم����وال ال��ف��ات��ي��ك��ان مَ�� َه�� ّم��ة
م�ستحيلة» يت�ساءل فران�شي�سكو ب��ي��ل��وزو ع��ن م���وارد ث��روة
الفاتيكان ،ويعود بالأمر �إىل فرتة توحيد �إيطاليا (.)1871
حيث مل جتد احلكومة الإيطالية �سبيال لتطبيع عالقتها
مع الكني�سة �سوى ب�إبرام معاهدة الت�يران �سنة  1929التي
وقعها من جانبها مو�سوليني «رج��ل العناية الإلهية» كما
���س�� ّم��اه ال��ب��اب��ا ،وه���و م��ا ح���از مب��وج��ب��ه ال��ف��ات��ي��ك��ان جملة من
الق�صور التاريخية املتناثرة يف روما و�أحوازها� ،إ�ضافة �إىل
هِ بة مقدارها  1750مليون لرية ناهيك عن عائدات �ضريبية
ُتخ�صم مبا�شرة من الدخل الفردي لعموم الإيطاليني ،ال
ت��زال �سارية �إىل ال��ي��وم ُت��ع��رف بـ�ضريبة «ثمانية ب��الأل��ف»،
وه���ي ال�����ض��ري��ب��ة ن��ف�����س��ه��ا ال��ت��ي �أُق������ ّرت يف �أمل���ان���ي���ا ،وامل�����س��م��اة
ب��ال��ـ»ك�ير���ش��ي��ن�����س��ت��اور» وال��ع��ائ��دة �إىل ات��ف��اق م�برم ب�ين هتلر
وال��ف��ات��ي��ك��ان �سنة  ،1933ج���رت د���س�ترت��ه��ا الح��ق��ا يف �أع��ق��اب
احلرب العاملية الثانية.
انتهى ق�سط من تلك ال�ثروة التي ح�صل عليها الفاتيكان
يف م�ؤ�س�سة «بروفيما» املالية ال�سوي�سرية وا�س ُتثمر الق�سط
الآخ����ر يف ال�����ص��ن��اع��ة احل��رب��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ب��غ��ر���ض جمابهة
هتلر .ومنذ تلك الآونة �شرع الفاتيكان يف عمليات اال�ستثمار
الدويل عرب امل�شاركة بالأ�سهم وامل�ضاربة .جعلت تلك الرثوة
الطائلة من الكني�سة �صاحبة �أكرب ملكية عقارية ،ففي روما
و�أحوازها يبقى ُخم�س املحالت ملكا مل�ؤ�س�سات دينية ،حيث
جند � 23أل��ف عقار وم�ساحة ترابية تابعة لها .وقد بات يف
ال��راه��ن م��ن ال�صعب �ضبط ع��دد الأم�ل�اك ب�شكل ح�صري.
ف��ف��ي �إي��ط��ال��ي��ا وح��ده��ا بلغت ال��ع��ق��ارات امل��م��ل��وك��ة للكني�سة،
خ�ل�ال ال��ع��ام � 115 ،2003أل����ف ع��ق��ار .وي��ح�����ص��ي ب��ي��ل��وزو يف
ال��ق��ط��اع التعليمي  8.784م��در���س��ة ،م��ن��ه��ا  6.228م��در���س��ة
�أمومة ،و  1.280ابتدائية ،و  1.136ثانوية ،و  135م�ؤ�س�سة
جامعية و�شبه جامعية ،وخم�س جامعات كربى ،و�أكرث من
 2.300متحف ومكتبة� .إ�ضافة �إىل  4.712مركز رعاية طبية،
تنق�سم �إىل  1.853م�شفى وبيت للرعاية ال�صحية ،وع�شرة
م�ست�شفيات ك�ب�رى ،و 111م��ن امل�����ش��ايف امل��ت��و���س��ط��ة احل��ج��م،
و 1.669مركزا للرعاية الأ�سرية ،و 534م�شفى عائليا ،و 399
رو�ضة �أطفال ،و 136نقطة مراقبة �صحية و  111م�ست�شفى
متو�سط احلجم ،و 674من الأ�صناف الأخ��رى .ومن جانب
�آخ����ر مت��ل��ك ك��ن��ي�����س��ة روم����ا  118م��ق��را �أ���س��ق��ف��ي��ا ،و 12.314
�أبر�شية ،و 360بيتا خم�ص�صا للجماعات الدينية و�أ ْلف دير،
و 504من املبيتات ي�أوي �إليها طالب الدرا�سات الالهوتية.

وامتدت العقارات التابعة للكني�سة �إىل عدة �أنحاء يف العامل
فعلى �سبيل املثال حم�لات «ب��ول��غ��اري» وحم�لات امل�صوغ يف
«نيوبوند �سرتيت» يف لندن مو�صولة ب�أمالك البابا ،وكذلك
املقر املحاذي لبنك «�ألتيوم كابيتال» الواقع عند منعطف
�شارع «جامي�س �سكواير» و»بال مال» .ففي هذا احلي الراقي
يف عا�صمة ال�ضباب ترتكز �سل�سلة من العقارات التجارية
ُت�شرف عليها م�ؤ�س�سة «بريت�ش غرولوك�س» العاملية لفائدة
الفاتيكان.
�أهّ لت تلك الرثو ُة الكني�س َة ،وهو ما يورد فران�شي�سكو بيلوزو
من���اذج م��ن��ه ،ل��ت��ك��ون رائ����دة يف جم���ال اال���س��ت��ث��م��ار ال�سياحي
والعقاري وال�صحي والتعليمي ،حتى �أن «الإيكونومي�ست»
الربيطانية قدّرت �أن كني�سة روما بو�سعها زعزعة االقت�صاد
الإي��ط��ايل يف ح��ال ان�سحابها م��ن ال�����س��وق امل��ال��ي��ة� .إذ حتقق
ال�سياحة الدينية وحدها مداخيل قدرها خم�سة مليارات
يورو �سنويا ،بعدد نزالء يبلغ �أربعني مليونا .ويف كافة �أرجاء
ال�تراب الإي��ط��ايل ي�سهر ره��ب��ان وراه��ب��ات على ت�سيري 250
�ألف �سرير ال تغطي الطلبات املتزايدة ،ما دفع �إىل حتويل
العديد من الأديرة �إىل فنادق و�شقق للكراء.
يف امل��ح��ور الأخ�ير املعنون بــ»مكافحة غ�سل الأم���وال وامل��ال
القذر» ي�ستعر�ض امل�ؤلف حلظات قلقة من تاريخ حا�ضرة
الفاتيكان واملال ،حيث يعيد تقليب �صفحات التاريخ فيعود
بنا �إىل �سنوات �إفال�س بنك �أمربوزيانو الكاثوليكي ()1982
امل����و َّرط يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ام�لات امل��ال��ي��ة غ�ير ال��ق��ان��ون��ي��ة،
وه��و بنك خا�ص �شديد االرت��ب��اط بالفاتيكان ومر َتهَن �إىل
م�ؤ�س�سة «الإي��ور» ،عُرث على مديره روبارتو كالفي مقتوال
�شنقا يف لندن ،باتت تلك الأحداث ت�شكل جانبا من التاريخ
املايل القذر للفاتيكان .حيث لعبت معامالت البنك املالية
دورا ب����ارزا يف م�����س��ان��دة ح��رك��ة ���س��ول��ي��دارن��و���س��ك البولونية
وعموم املنظمات التي تقف يف وج��ه ال�شيوعية ،ف�ضال عن

دعمه املايل يف �أمريكا الالتينية �سواء للأنظمة ال�سلطوية
التي وقفت يف وجه املعار�ضة الي�سارية �أو ل�ضرب التنظيمات
الثورية .يف الأثناء يت�ساءل فران�شي�سكو بيلوزو عن العالقة
ال��راب��ط��ة ب�ين ر���س��ال��ة امل�����س��ي��ح وم���ؤ���س�����س��ة م��ال��ي��ة ع��ل��ى غ��رار
«الإيور» قادرة على املناورة يف الأ�سواق العاملية والت�أثري على
اخليارات ال�سيا�سية للدول.
م��ن جانب �آخ��ر ي�ستعر�ض امل���ؤل��ف م��ا تتعر�ض ل��ه الكني�سة
الكاثوليكية يف ال��والي��ات املتحدة من نزيف اقت�صادي منذ
تفجر ف�ضائح االعتداءات اجلن�سية على القا�صرين من قِبل
رج��ال الدين ،الأم��ر ال��ذي �أج�بر ع��ددا من الأبر�شيات على
�إع�لان �إفال�سها لتفادي ت�سليط غ��رام��ات مالية .وبح�سب
م��ا ي��ورد بيلوزو نقال ع��ن تقرير «ميثاق حماية الطفولة
والنا�شئة» ال�صادر عن امل�ؤمتر الأ�سقفي الأمريكي يف �أبريل
 ،2014فقد دف��ع��ت الكني�سة �أك�ث�ر م��ن مليارين و�سبعمائة
م��ل��ي��ون دوالر م��ن ال��ع��ام � 2004إىل ال��ع��ام  2013تعوي�ضات
للمت�ضررين .وبلغت تفاعالت االعتداءات على القا�صرين
حد قطع احلكومة الإيرلندية عالقاتها الدبلوما�سية مع
حا�ضرة الفاتيكان.
ّ
ي��ت�����س��اءل امل����ؤل���ف يف م��وف��ى ك��ت��اب��ه ق��ائ�لا �إن ال��ب��اب��ا احل��ايل
الآت���ي م��ن جنوب ال��ع��امل يبدو حري�صا على �إي�ل�اء امل�سائل
االق��ت�����ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة اه��ت��م��ام��ا يف ر�سائله
البابوية ويف عظاته ،ف�ضال عن انتقاداته املبطنة والعلنية
ل��ل��ن��ظ��ام ال��ع��امل��ي ع�ب�ر م���ا ���س��م��اه «ع���ومل���ة ال�ل�ام���ب���االة» ،فهل
ه��ي ���ص��ح��وة الكني�سة واح���ت���واء ل��ذل��ك ال�����ش��ع��ار ال���ذي طاملا
رف��ع��ه اله���وت ال��ت��ح��رر يف �أم��ري��ك��ا الالتينية «�أول���وي���ة خيار
م��واالة الفقراء» و�إع�لان عن انتهاء التحالف بني الكني�سة
والر�أ�سمالية؟
تبقى امليزة الهامة لكتاب «م�صرف البابا» يف توخي م�ؤلفه
الأ���س��ل��وب ال��ت��وث��ي��ق��ي ع��ن��د ال��ت��ط��رق �إىل امل�����س��ائ��ل امل��ال��ي��ة يف
حا�ضرة الفاتيكان بعيدا عن �أي اتهام �أو تهويل .لكن رغم
�أهمية م�ضمون الكتاب ف�إن الطابع ال�صحفي الذي توخاه
امل�ؤلف ،حال دون �إثقال الكتاب باملراجع والإحاالت ،وهو �أمر
�ضروري يف بع�ض الأح��ي��ان ،ولعل ذل��ك بهدف جعل الكتاب
ي�سري القراءة على املخت�ص وغري املخت�ص.
-----------------------------------الكتاب :م�صرف البابا ..مالية حا�ضرة الفاتيكان بني الف�ساد
والإ�صالحات.
امل�ؤلف :فران�شي�سكو بيلوزو.
ال��ن��ا���ش��ر :م��ار���س��ي��ل��ي��و ن�����ودي (م���دي���ن���ة ال��ب��ن��دق��ي��ة) «ب��ال��ل��غ��ة
الإيطالية».
�سنة الن�شر.2015 :
عدد ال�صفحات�220 :ص.
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تاريخ الإرهاب من الع�صور القدمية �إىل «داع�ش»
حممد ّ
احلداد *
هل للإرهاب تاريخ؟ و�إذا كان اجلواب بالإيجاب فهل ُيكن كتابة هذا التاريخ منذ �أقدم الع�صور �إىل الوقت احلايل؟
يبدو هذا الرهان �شبه م�ستحيل ،لأ�سباب �سنب ّينها الح ًقا ،لكنّه رهان جتا�سر بالإقدام عليه اخلبري الإ�سرتاتيجي امل�شهور جريارد �شاليون ،مب�شاركة �سبعة
متخ�ص�صني �آخرين .وكان �شاليون قد �ألّف �سابق ًا �أو �أ�شرف على م�ؤلفات مرجعية مهمة ،مثل «خمتارات عاملية يف اال�سرتاتيجيا» (�« ،)2009أطل�س النظام العاملي»
(« ،)2003ا�سرتاتيجيات الإرهاب» (� ،)1999إلخ ،ود ّر�س يف جامعة «هارفارد» الأمريكية ،وكلّف ب�إدارة «املركز الأوروبي لدرا�سة النزاعات»� .إنّ خربته الوا�سعة
يف التدري�س والت�أليف يف الق�ضايا الإ�سرتاتيجية لت� ّؤهله خلو�ض هذه املغامرة الع�سرية .وقبل تقدمي تقييمنا لهذا العمل ال�ضخم (� 830صفحة) الذي �أ�شرف
عليه� ،سنبد�أ بعر�ض منهجيته و�أق�سامه.
ميكن القول �إ ّن الكتاب عبارة عن مو�سوعة تاريخية ا�ستفتحها
�أ���ص��ح��اب��ه��ا مب���ح���اول���ة حت���دي���د م�����ص��ط��ل��ح الإره��������اب ،ث���� ّم م��ت��اب��ع��ة
جتلياته يف خمتلف الع�صور التاريخية .فبد�أوا بالتاريخ القدمي
ودر�سوا حركتني دين ّيتني عنيفتني ظهرت �إحداهما يف اليهودية
والثانية يف الإ���س�لام .ف���الأوىل ه��ي امل��ع��روف��ة بطائفة الغيوريني
( )zélotesوق��د ن�����ش���أت يف ال��ق��رن الأول امل��ي�لادي ويف �سياق
املواجهات بني روما واليهود ،وعلى عك�س امل�سيح الذي �سعى �إىل
مواجهة العُنف بالدعوة �إىل ال�سالم و�إعطاء ما لقي�صر لقي�صر
وم���ا هلل هلل ،ك��ان��ت ه���ذه احل��رك��ة ال��ي��ه��ودي��ة امل��ت��ط�� ّرف��ة ت��دع��و �إىل
مقاومة الهيمنة الرومانية بالعنف ،كما كانت تفر�ض التعاليم
الدينية على اليهود بالإكراه � ً
أي�ضا .وقد نظم �أتباعها �أنف�سهم يف
ما ي�شبه احللقات ال�سريّة والتزموا التزاما �صارما بالدين ،وكانوا
ي���رون �أ ّن م��ن واج��ب��ه��م ال��دي��ن��ي ال���ر ّد بالعنف على ك�� ّل م��ن ُي��ه��دّد
اليهودية �أو يت�ساهل يف االلتزام بتعاليمها .ولئن كان عدد ه�ؤالء
حم��دودا �أم��ام قوة روما فقد ظ ّلوا يعتربون مقاومتهم �شهادة يف
�سبيل الدين ،ف�أرهقوا اجلي�ش الروماين وتر ّتب على ذلك ردود
فعل �أق��وى من روم��ا انتهت بتدمري الهيكل اليهودي �سنة 70م.
�أم��ا املقابل الإ�سالمي لهذه الفرقة فهي املعروفة باحل�شا�شني،
وقد ا�شتهرت يف الغرب بف�ضل الدرا�سة امل�شهورة التي خ�صها بها
امل�ست�شرق برنارد لوي�س .فهذه الفرقة كانت قليلة الأتباع � ً
أي�ضا،
لكنها جنحت يف حتدّى الدول القائمة لفرتة طويلة بف�ضل تكوين
فدائيني م�ستعدّين للت�ضحية من �أجل ما كانوا يرونه احلقيقة،
ّ
والتفن يف ابتداع �أ�صناف العنف �ض ّد خمالفيهم ،وتنفيذ عمليات
جريئة �أدخ��ل��ت ال��رع��ب يف نفو�س �أع��دائ��ه��م ،مثل اغتيال ال��وزي��ر
ن��ظ��ام امل��ل��ك .وم��ع ه��ات�ين احل��رك��ت�ين ب���د�أ يت�ضح مفهوم الإره���اب
القائم على املواجهة غري املتكافئة التي تهدف �إىل �إرهاب اخل�صم
واالنتقام منه ولي�س االنت�صار عليه.
ً
ث ّمة م�سلك �آخ��ر ل�ل�إره��اب ظهر �أي�ضا منذ الع�صور
القدمية وهو ما يُعرف بـ «اغتيال الطغاة» (،)Tyrannicide
ف��ب��دل ال��ق��ي��ام ب��ح��روب غ�ير متكافئة ���ض�� ّد احل�� ّك��ام ،مي��ك��ن �إع���داد
�أ����ش���خ���ا����ص الغ���ت���ي���ال���ه���م .وق�����د ن���اق�������ش ال���ع���دي���د م����ن ال��ف�لا���س��ف��ة
والالهوتيني منذ القدمي م�شروعية هذا العمل ،وك��ان الإ�شكال
املطروح كالتايل� :إذا كان الطغيان عم ً
ال غري �أخالقي واالغتيال
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عم ً
ال غري �أخالقي ،فهل ميكن تربير �أحدهما بالآخر؟ ويالحظ
�أ���ص��ح��اب ال��درا���س��ة �أ ّن ب��داي��ة الع�صر احل��دي��ث يف ال��غ��رب (ال��ق��رن
ال�ساد�س ع�شر امليالدي) �شهدت تنامي الآراء الفل�سفية والدينية
امل�ساندة لهذا التربير ب�سبب تنامي �أهمية قيمة احل��ري��ة ،وقد
ن�شرت عدة كتب تنحو هذا االجتاه و�إن ظلت حمدودة االنت�شار.
وت��ع��ت�بر ال��ث��ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة حل��ظ��ة حم��وري��ة يف ن�����ش���أة
الإره��اب احلديث .لقد �أع��ادت االعتبار لبع�ض تلك الكتابات من
ت�ب�رر الإره����اب م��ن منطلقات
ال��ق��رن ال�����س��اد���س ع�شر ال��ت��ي ك��ان��ت ّ
�أخ�لاق�� ّي��ة وت��ع��ت�بره ان��ت�����ص��اراً ل��ل��ح��ر ّي��ة .ك��م��ا منحت كلمة �إره���اب
( )Terreurدالل�����ة �إي��ج��اب��ي��ة خ��ل�ال ال�����س��ن��وات الأوىل من
اندالعها .وداف��ع العديد من روّاد الثورة على �شرعية ا�ستعمال
الإره���اب �ض ّد املُعار�ضني وتخويفهم لتمرير ال��ق��رارات الثورية،
وب���رزت مفاهيم مثل «ال��ع��ن��ف ال��ث��وري» و»الأح��ك��ام اال�ستثنائية»
ربر الو�سيلة» ،و�أ�صبحت هذه امل�ستحدثات حم ّل
ومبد�أ «الغاية ت ّ
دفاع فكري وفل�سفي من قبل الثوار الأكرث تط ّرفا ،ووجدت قبو ًال
لدى �شخ�صيات مركزية مثل روبي�سبيار و�سان جي�ست.
مل ي�ستم ّر ه��ذا ال��ت�� ّي��ار ط��وي�لا يف ق��ي��ادة ال��ث��ورة ،فقد
ظهر القائد الع�سكري بونابرت لي�ؤ�س�س «احلرب ال�شعبية» ويُعيد
العنف �إىل �شكل �أكرث �ألفة يف التاريخ� ،أي �شكل احلرب ،فرتاجعت
بذلك الأيديولوجيا الإرهابية التي منت مع الثورة ،لكنها بقيت
كامنة �إىل �أن ب��رزت من جديد يف القرن التا�سع ع�شر ،بوا�سطة
ما يدعى بالثورية الفو�ضوية .وقد ابتدع هذا التيار �أحد املبادئ
الأ�سا�سية للإرهاب احلديث ،وملخ�صه �أ ّن القيام بعملية عنيفة
ميثل �أف�ضل طريقة لن�شر فكرة معينة والدعاية لها ،فالإرهاب
حت��وّل منذ ذلك الوقت �إىل اليوم �إىل نوع من الإ�سرتاتيجية يف
الدعاية والت�سويق.
وقد انت�شر هذا املبد أ� يف الأو�ساط الثورية الأوروبية
خ�ل�ال الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع ع�شر وب��داي��ة ال��ق��رن
الع�شرين .لك ّنه تراجع بعد ذلك �أمام احلركات الثورية املارك�سية
التي كانت ترف�ض ه��ذه الطريقة وتعتمد �إ�سرتاتيجيات �أخ��رى
مثل التحركات االحتجاجية ال�شعبية (الإ���ض��راب��ات� )...أو حرب
الع�صابات .ويالحظ �أن فرن�سا كانت �أوّل بلد يف العامل ا�ستعملت
فيه املتفجرات (الديناميت) للقيام بعملية �إرهابية ،بينما كانت

رو�سيا �أكرث بلد �شهد تطوّر تيار الثورية الفو�ضوية الذي يعتمد
الإرهاب مبد�أ لأعماله.
ويعلم اجلميع �أ ّن احلرب العاملية الثانية قد اندلعت
نتيجة عملية �إرهابية ،تلك التي نفذها �شاب ينتمي �إىل منظمة
�صربية �إرهابية �ض ّد ويل العهد فرن�سوا فرديناند ،وقد و�صفت
�آنذاك ب�أنها �أ�شهر عملية �إرهابية يف التاريخ ،و�إن جاءت بعدها من
العمليات ما نزع عنها هذه ال�صفة .وب�صفة عامة ،تطوّر الإرهاب
بتطوّر �صناعة امل���واد املتفجّ رة ،وظهر ّ
منظرون ل�ل�إره��اب ،مثل
ج��وه��ان مو�ست  Mostال��ذي �سعى �إىل ت�أ�سي�س الإره���اب على
حقائق العلم احلديث.
ث��م ب��ع��د ذل���ك ،ا�ستعمل الإره����اب ل��دى ح��رك��ات ال��ت��ح�� ّرر الوطني
والأق��ل��ي��ات امل�����ض��ط��ه��دة ،ف���أ���ص��ب��ح م��ن الع�سري تعريفه ومناق�شة
م�شروعيته الأخالقية .ون�ش�أ بالتوازي مع ذل��ك مفهوم «�إره��اب
ال���دول���ة» مب��ع��ن��ى �إره������اب ج��ه��از ال���دول���ة مل��واط��ن��ي��ه ،وق���د ارت��ب��ط
ب��الأن��ظ��م��ة ال�شمولية خ��ا���ص��ة ،م��ث��ل هتلر يف �أمل��ان��ي��ا و���س��ت��ال�ين يف
االحتاد ال�سوفيتي واخلمري احلمر يف كمبوديا .ولقد ات�سع بذلك
املفهوم وتع ّقد و�أ�صبح خا�ضعًا لتجاذبات �أيديولوجية وقانونية
خمتلفة.
وق���د ت�����ض��ارب��ت ت��ع��ري��ف��ات الإره������اب يف ح��ق��ب��ة احل��رب
ال��ب��اردة ،ال �سيما وق��د ارت��ب��ط ب��ال��ن��زاع��ات ال��ك�برى ال��ت��ي �شهدتها
هذه احلقبة ،مثل النزاع العربي الإ�سرائيلي ،والنزاع بني كوريا
ال�شمالية وك��وري��ا اجلنوبية .وي��رى �أ�صحاب الكتاب �أ ّن الإره��اب
ق��د دخ��ل مرحلة ج��دي��دة يف �ستينيات ال��ق��رن الع�شرين ،عندما
ارت��ب��ط ب��الإ���س�لام ،ع�بر الق�ضية الفل�سطينية ،ث�� ّم �إي���ران ون�ش�أة
«ح��زب اهلل» ،و�أفغان�ستان ون�ش�أة اجلماعات اجلهادية .وقد كانت
الق�ضية الأخ�يرة� ،أفغان�ستان ،املن�ش�أ الأكرب للإرهاب اجلديد� ،إذ
�إ ّن «اجلهاد» الذي �شجعته الواليات املُتحدة �ض ّد خ�صمها ال�سابق،
االحت���اد ال�سوفيتي ،ق��د وا���ص��ل مت���دّده وان��ت�����ش��اره ح�سب منطقه
اخلا�ص ،وحتوّل �إىل قوّة رهيبة ال ميكن �إيقافها �أو التح ّكم فيها،
وبلغ مرحلة متقدّمة من ال�ضراوة بعد احلرب �ض ّد العراق �سنة
 ،1991بالإ�ضافة �إىل نتائج عودة «املجاهدين» الأفغان �إىل بلدانهم
الأ�صلية ،حيث حملوا معهم تقنيات متطوّرة يف ممار�سة العمليات
الإرهابية لقيت احلكومات عنتا كبريا يف الت�صدّي لها ،على غرار
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ما ح�صل يف اجلزائر يف الت�سعينيات.
وقد جاءت تفجريات  2001/9/11لتم ّثل الذروة يف هذا
التطوّر للرباعات الإرهابية� ،إذ جمعت هذه العملية كل ال�صفات
ال��ت��ي ت��راك��م��ت ع��ل��ى م���دى ال��ت��اري��خ ل��ل��ع��م��ل الإره����اب����ي� ،أي ق��درة
جمموعة حمدودة العدد والإمكانيات على �إحلاق �أ�ضرار ج�سيمة
ب��دول��ة عظمى ،وا�ستعمال العملية للدعاية وك�سب الأن�����ص��ار يف
العامل ك ّله ،والت�سبّب يف تغريات جوهرية حت��وّل العامل ك ّله �إىل
ط��رف معني بالنزاع� ،إل��خ .ولكن علينا �أال نن�سى �أ ّن الإره���اب مل
يتوقف يف �أمريكا اجلنوبية ولدى احلركات الي�سارية املتطرفة،
فبعد م��وت ���ش��ي غ��ي��ف��ارا يف بوليفيا �سنة  ،1967و���ض��ع ك��ارل��و���س
مارغاال ( )Marighelloمعامل �إ�سرتاتيجية جديدة تقوم
على الربط بني الإره��اب واالنتفا�ضة ال�شعبية ،وا�ستعملت هذه
الإ�سرتاتيجية بنجاح يف العديد من بلدان هذه القارة.
ومن املالحظ �أ ّن الإرهاب جنح يف الفرتة املعا�صرة يف
اغتيال �ستة زعماء �سيا�سيني كبار� :ألدو مورو (�إيطاليا ،)1978 :
ل��ورد مونباتن (�إيرلندا � ،)1979:أن��ور ال�سادات (م�صر،)1981 :
�أن��دي��را غاندي ( الهند  ،)1984رجيف غاندي ( )1991و�إ�سحاق
رابني ( .)1995ويقدّر عدد �ضحايا العمليات الإرهابية يف الفرتة
املعا�صرة (منذ ال�ستينيات �إىل اليوم) ب�أكرث من � 15ألف �ضحية.
وقد ا�ضطرت كل الدول �إىل تخ�صي�ص نفقات �ضخمة وتكوين فرق
خمت�صة ملحاربة الإره��اب ،كما ا�ضطرت �أكرث الدول دميقراطية
وحمافظة على احلريات �إىل تغيري ت�شريعاتها لتتالءم مع هذا
التحدّي اجل��دي��د .كما ا�ضطرت �أح��ي��ان��اً �إىل الر�ضوخ للمطالب
الإره��اب��ي��ة ب����إط�ل�اق ���س��راح م�����س��ج��ون�ين �أو دف���ع ال��ف��دي��ة لتحرير
الرهائن الأبرياء.
ّ
ل��ق��د ر�أي��ن��ا �أن الإره����اب م��ن��ذ ب��داي��ة الع�صر احل��دي��ث
(ال��ق��رن ال�ساد�س ع�شر) �إىل ب��داي��ة ال��ف�ترة املعا�صرة (�ستينيات
القرن الع�شرين) كان يف الغالب منف�ص ً
ال عن االعتبارات الدينية
ومرتبطا ب�أيديولوجيات علمانية (الثورة الفرن�سية ،اال�شرتاكية،
القومية) ،فهل �أحد مميزاته احلالية هو ارتباطه بالدين؟ وهل
يف�سر انتقاله م��ن �سلوك نخبوي �إىل
ه��ذا االرت��ب��اط ه��و ال���ذي ّ
�سلوك ي�ستقطب �أعداداً �أكرب من املنفذين؟
لقد �شهدت ه��ذه ال��ف�ترة ع���دّة عمليات �إره��اب��ي��ة ذات
خلفيات دينية ،مثل اغتيال �أنديرا غاندي وابنها رجيف يف الهند،
�أو اغ��ت��ي��ال �إ���س��ح��اق راب�ي�ن م��ن مُ��ت��ط��رف ي��ه��ودي ،وج��رمي��ة ب��اروخ
غلد�ستاين �سنة � 1994ض ّد امل�ص ّلني الفل�سطينيني يف الأق�صى� ،أو
الهجومات بغاز ال�سارين يف ميرتو الأنفاق بطوكيو من جماعة
ك��ان��ت تطلق ع��ل��ى نف�سها «ج��ي�����ش ال����ربّ » .ل��ذل��ك ي�شري �أ���ص��ح��اب
امل��و���س��وع��ة �إىل �أن الإره����اب امل��رت��ب��ط ب��الإ���س�لام لي�س ب��دعً��ا و�إمن��ا
ينخرط يف ه��ذا ال��ت��وج��ه ال��ع��ام� ،أي توظيف ال��دي��ن يف العمليات
الإرهابية .بيد �أنه من حيث الك ّم والكثافة ،بلغ الإره��اب درجات
�أعلى بكثري يف الأو�ساط الإ�سالمية ،وقد خ�صّ �ص لها وحدها ثلث
هذه املو�سوعة.
ّ
هل ميثل ظهور «داع�����ش» موا�صلة للت�شدّد الإرهابي
با�سم الإ�سالم ،كما بد�أ منذ �سبعينيات القرن الع�شرين ،يف �سياق
التدخل ال�سوفيتي يف �أفغان�ستان (� ،)1979-1989أم �أ ّن��ه منعرج
جديد يف تاريخ هذه الآفة؟ يرى جريار �شاليون �أن ظهور داع�ش

يتم ّيز بظاهرة جديدة وه��ي اعتماد مبد�أ ال�سيطرة الإقليمية،
مبا يرفع الإرهاب �إىل درجة العمليات احلربية� ،إذ مل يُعد يكتفي
ب��الإ���س��اءة �إىل دول ب��ل �أ�صبح ي�سعى �إىل �إن�����ش��اء دول��ت��ه اخلا�صة.
وت��ر ّت��ب ه��ذا ال��ت��ح��وّل على م��ا دع��ي بالربيع العربي ال��ذي �أط��اح
ب���أن��ظ��م��ة ح��اك��م��ة وت���رك �أق��ال��ي��م �شا�سعة دون ح��ك��وم��ات �شرعية.
وتب ّنى الأطروحة القائلة ب���أ ّن جزءا من جناح «داع�ش» يعود �إىل
ا�ستفادتها من رجال الأنظمة املخلوعة ،من ذوي اخلربة يف العمل
الأم��ن��ي واال�ستخباراتي والع�سكري .وك��ان��ت ال�صحيفة الأملانية
«دي��ر���س��ب��ي��غ��ل» ق��د ن�����ش��رت يف �شهر �أب��ري��ل/ن��ي�����س��ان  2015حتقيقا
�أثبت ت��ورّط عقيد �سابق من اجلي�ش البعثي العراقي يف تكوين
حماربي «داع�ش» يف العراق و�سوريا ،ويرجّ ح �أن �أبا بكر البغدادي
ال��ذي �أعلنته «داع�����ش» يف ح��زي��ران/ج��وان  2014خليفة ه��و �أح��د
رفاقه �أو م�ساعديه .ويذهب �شاليون �إىل �أ ّن احتالل املو�صل �سنة
 2014كان �آخر العمليات الناجحة لهذا التنظيم و�أن احلرب التي
قادتها الواليات املتحدة �ضدّه منذ تلك الفرتة مافتئت ت�ضعف
منه �إىل ح ّد الآن ،فلم يح ّقق اخرتاًقا جديداً ومل ينجح يف بلوغ
ك��رك��وك ومل يعُد ق���ادرا على احل��رك��ة اجلماعية ب�سبب الق�صف
اجل����وّي ���ض�� ّد ق��وات��ه .وي���رى �أ ّن جن��اح��ه ك���ان �إع�لام��ي��ا �أك�ث�ر منه
ميدانيا .وك�أننا بالكاتب يرجّ ح بلوغ الإرهاب �أوجه وتوجّ هه نحو
الرتاجع م�ستقبال ،بيد �أن ما ح ّققه �إىل ح ّد الآن من «مكا�سب»
��ه�ين ،ي��ق��ول �أ���ص��ح��اب امل��و���س��وع��ة« :ل��ق��د جن��ح دون
لي�س ب��الأم��ر ال ّ
�شك يف ن�شر �أيديولوجيا �صاحلة للح�شد ط��وال الفرتة املمتدة
من � 1979إىل  ،2015وفر�ض نف�سه ،ول��و جزئ ًيا ،يف �أقاليم عدّة
(�أفغان�ستان/باك�ستان� ،سوريا/العراق ،ال�صومال ،ليبيا ،ال�ساحل
الإف���ري���ق���ي ،ن��ي��ج�يري��ا) ،ل��ك�� ّن��ه ف��ر���ض ن��ف�����س��ه خ��ا���ص��ة ب�����ص��ف��ة غري
مُبا�شرة بتداعياته يف العامل كله».
لئن كان العمل الوارد يف هذه املو�سوعة �ضخ ًما (�أكرث
من � 830صفحة) و�شامال ،ف�إ ّنه يظل يواجه م�شكال �أ�سا�سيا ،وهو
تعريف الإره��اب .فهل ميكن �أن نكتب تاريخ �شيء ال نعرف على
وجه الدقة تعريفه؟ هل ميكن �أن نتحدث عن فرقة «الغيوريني»

يف اليهودية �أو احل�شا�شني يف الإ���س�لام على �أنهما �إره���اب؟ ومل��اذا
لن ي�شمل التو�صيف فرقاً �أخرى مار�ست بدورها العنف؟ وملاذا ال
ت�ص ّنف هاتان الفرقتان �ضمن الفرق ال�سرية ( )sectesالتي
عرفت يف تواريخ الأديان املختلفة وعرفت يف الع�صر احلديث �أي�ضاً
وكانت وراء عمليات عنف م�شهودة؟ هل ا�ستعمال الإرهاب من قبل
اليهود والفل�سطينيني يف النزاع على فل�سطني كان مت�أثرا بهاتني
الفرقتني �أم كان مت�أثرا مبقوالت العنف الثوري التي ظهرت يف
الفكر الي�ساري ويف حركات التح ّرر الوطني احلديثة؟
بل �إ ّن تعريف الإره��اب يظل ع�ص ّيا حتى لو اقت�صرنا
على الع�صر احلا�ضر ،لأ ّن مت ّيزه عن ظاهرة العنف عامة يظل
مرتبطاً بذاتية املح ّلل وامل����ؤرّخ ،فهو ال��ذي يحكم على �أن��واع من
العنف على �أنها �أكرث وح�شية من �أخرى .و�إذا ع ّرفنا الإرهاب ب�أ ّنه
و�سيلة �أو تقنية ،كما ذهب �إىل ذلك �أ�صحاب املو�سوعة ،و�أقررنا
ب���أ ّن��ه ق��دمي ق��دم احل���روب ،فما ال��ذي يجعله خمتلفاً ع��ن �ضروب
العنف الأخرى؟.
ال نرتاح كثريا �إىل العديد من امل��ح��دّدات التي �سعى
�أ�صحاب املو�سوعة �إىل تعريف الإرهاب بها .فافرتا�ضهم مثال �أ ّن
العنف الذي متار�سه الدول يف احلروب عنف معقلن وذو �أهداف
قابلة للفهم ،و�أن العنف الذي متار�سه اجلماعات الإرهابية غري
معقلن وال يهدف �إ ّال �إىل �إرهاب اخل�صم ،هو افرتا�ض ال ي�ستقيم
يف تف�سري العديد من الوقائع املعا�صرة ،ومنها مث ً
ال وجود ر�ؤى
و�أهداف لدى تلك اجلماعات ت�ستم ّد معقوليتها من خالل فهمها
اخلا�ص للعامل وللتاريخ ،بل قد يكون ذلك الفهم منت�شرا لدى
فئة �أو���س��ع بكثري من �أع�ضاء اجلماعات الإره��اب��ي��ة ،مثل التطلع
�إىل حتقيق ا�ستقالل جمموعة عرقية معنية �أو ا�ستعادة اخلالفة
الإ���س�لام��ي��ة ،فيكون االخ��ت�لاف يف حت��دي��د درج��ة العنف امل�شروع
ولي�س يف الر�ؤية ذاتها ،فاحلكم عليها باملعقولية �أو عدمها حكم
ذاتي خارجي.
كما �أ ّن امل�صادرة التي قامت عليها الفل�سفة ال�سيا�سية
احل��دي��ث��ة ،والقائلة ب����أ ّن ال��دول��ة وح��ده��ا ه��ي ال��ت��ي حتتكر العنف
ال�شرعي ،م�صادرة فيها نظر .مل��اذا التفريق ب�ين الإره���اب ال��ذي
متار�سه جمموعات حمدودة العدد والإره��اب الذي متار�سه دولة
معينة��� ،س��واءً ���ض��دّ مواطني دول��ة �أخ���رى �أو ،خا�صة��� ،ض�� ّد �أقلية
تنتمي �إل��ي��ه��ا؟ ول��و تخل�صنا م��ن ه��ذا ال��ف��ارق ف����إن ت���أل��ي��ف تاريخ
للإرهاب �سي�ستم ّد على مئات الآالف من ال�صفحات و�سيتقاطع
مع جزء كبري من التاريخ الب�شري عامة ،منذ الع�صور القدمية
�إىل اليوم.
-----------------------------------الكتاب :تاريخ الإرهاب من الع�صور القدمية �إىل «داع�ش»
امل�ؤلف :جمموعة م�ؤلفني حتت �إ�شراف ج�يرار �شاليون و�أرن��ود
بلني
النا�شر :دار فايار للن�شر ،باري�س� ،سبتمرب 2015
اللغة :الفرن�سية
* �أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي
�سا�سكيا �سا�سني

�سعيد بوكرامي *
يف كتابها اجلديد «الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي» ال�صادر يف يناير  2016حتاول عاملة االجتماع واالقت�صاد الهولندية �سا�سكيا �سا�سني ،املتخ�ص�صة
يف جمال العوملة ،والفائزة بجائزة الأمري �إ�ستوريا�س للعلوم االجتماعية ،وم�ؤلفة الكتاب ال�شهري»املدينة العاملية» ،و»�سو�سيولوجيا العوملة» العثور فعال على معامل
االنت�شار الوا�سع لعدم امل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية يف املدن العاملية .لهذا تعقبت الباحثة الهولندية يف كتابها اجلديد خطوات نظرية التطور االقت�صادي
أ�سا�سا على �آليات البحث عن الربح ،واالئتمان ،والفائدة ،ودورة االقت�صاد التي ال تكف عن جني الأرباح والفوائد كيفما كانت التداعيات االجتماعية.
املرتكزة � ً

الكتاب لي�س �سهل املنال يف مفاهيمه ،كما �أ ّن خطوطه العري�ضة
باعثة على القلق واخل��وف م��ن امل�ستقبل ،غ�ير �أ ّن��ه يف متناول
القارئ املهتم بالدرا�سات االقت�صادية غري التقليدية .وتتمثل
فكرته املركزية يف �أ ّن التطور الذي عرفته خمتلف االقت�صادات
العاملية ،كيفما كانت فل�سفتها �أو �أ�صلها �أو درج��ة تقدمها ،قد
�شكل منذ �أواخ���ر ال��ق��رن الع�شرين طفرة اقت�صادية م�شرتكة
مو�سومة بقطيعة مع التغيريات التي حدثت ،حتى الآن ،ويف
�أم��اك��ن م��ن ال��ع��امل متميزة ن�سبيا ،كما ه��و احل��ال يف �إجن��ل�ترا
القرن الثامن ع�شر ،حينما ظهرت �آالت الن�سيج الأوىل مُعلنة
بداية الثورة ال�صناعية التي �سادت �أوروبا يف القرنني التاليني،
وتالحظ �سا�سكيا �سا�سني �أن امل�شهد االقت�صادي العاملي اليوم
يحمل الكثري من عالمات تغيري الع�صر .وظهور طفرة جديدة
تعد بعوملة اقت�صادية �س ُتغري الكثري من معامل العامل اجتماع ًيا
واقت�صاديًا و�سيا�س ًيا.
وق���د حللت ال��ب��اح��ث��ة ،ب��ن��اء ع��ل��ى �إح�����ص��ائ��ي��ات ،وم��ع��دالت ���ش��راء
الأرا�ضي الوا�سعة النطاق يف العامل .وخري مثال على ذلك ما
يحدث يف الربازيل و�آ�سيا و�إفريقيا من اجتياح للأرا�ضي من
�أج��ل ا�ستغاللها يف زراع��ات �صناعية ،كما هو احل��ال مع نخيل
الزيت وم�شتقاته ال�صناعية ال��ذي تطلب ا�ستثمارات متزايدة
من قبل ر�ؤو�س الأموال الأجنبية على ح�ساب ال�سكان وموطنهم
الأ�صلي .وهذا ما �أدَّى �إىل نتائج وخيمة مثل ا�ستغالل املوارد
املائية ب�إ�سراف ،وتهديد الأمن الغذائي لل�سكان .وعليه فبدل
تعميم الرثاء والرفاه يدفع االقت�صاد العاملي اجلامح الطبقة
ال��و���س��ط��ى �إىل ن���زول ت��دري��ج��ي ن��ح��و ع��ت��ب��ة ال��ف��ق��ر .وال��ط��ب��ق��ات
الفقرية �إىل و�ضعيات مزرية .تالحظ الباحثة �أن التداعيات
تربز �أي�ضاً يف ظاهرة النزوح الكثيف للمهاجرين غري ال�شرعيني
التي ت�ؤرق �ضمري �أوروبا .وت�شري الباحثة �إىل �أ ّن �أوروبا احلالية
مل ت�سلم هي الأخ��رى من �سلبيات االقت�صاد العاملي اجلديد،
فها هي تقوم ب���إدارة ملتوية وم�شبوهة مللف مديونية اليونان،
والربتغال و�إ�سبانيا ،معممة ب�شكل �إلزامي �سيا�سات «التق�شف»
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ال��ت��ي ال ت�����ؤدي �إىل ان��ت��ع��ا���ش اق��ت�����ص��ادي ف��ع��ل��ي وح��ق��ي��ق��ي ،لأن
امل�صاحلة االجتماعية واال�ستقرار االقت�صادي وال َّتقدم التجاري
لهذه ال��دول لي�س ال�شاغل الأ�سا�سي للمتحكمني يف االقت�صاد
العاملي ،و�إمنا �شاغلهم الإ�سرتاتيجي كيف يجعلون مديونيتهم
جتني �أرباحا م�ضاعفة دون امل�سا�س ب�أ�صول القرو�ض .وبذلك
يجعلون الدول املدينة تعي�ش حتت خماطر الإفال�س ،فت�ضطر
�إىل طلب مزيد من القرو�ض وتقدمي مزيد من التنازالت.
تنطلق الباحثة يف بداية كتابها من كارثة اجتماعية تعر�ض
لها ت�سعة ماليني من العائالت الأمريكية حينما تفاج�أت هذه
الأ�سر ب�إ�شعارات الطرد ودفعت دفعاً �إىل مُغادرة ديارها ب�سبب
عجزها عن �سداد ديونها مما دفع البنوك �إىل اال�ستيالء على
املمتلكات بعد حتويل ديونها املالية على امللكية �إىل ائتمانات
ذات خم��اط��ر ك��ب�يرة .وك��ان��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ا���س��ت��ب��ع��اد امل�لاي�ين من
الأ�شخا�ص عن �أمالكهم .وال�سبب الثاين لهذا الطرد يرجع
�إىل ت�سريح املاليني من العمال من منا�صبهم يف �أعقاب خطط
التق�شف التي فر�ضتها امل�ؤ�س�سات الدولية .وكانت النتيجة �أن
املاليني من املزارعني والفالحني طردوا من �أرا�ضيهم ب�سبب
�أن دولتهم باعتهم �إىل بنوك �أجنبية حتى تتمكن من تطوير
املنتجات ال��غ��ذائ��ي��ة ال�لازم��ة ل��ت��زوي��د الطبقة املتو�سطة .وقد
نتج عن ذلك � ً
أي�ضا كميات هائلة من الغازات الدفينة امل�سببة
لالحتبا�س احلراري ،كما مت ا�ستنزاف املياه اجلوفية ال�ستخراج
الغاز ال�صخري.
تعرتف الباحثة �أن الكثري من املخت�صني االقت�صاديني �أعمتهم
تعقيدات االقت�صاد ال��ع��امل��ي ،فتجاهلوا ه��ذا امل��و���ض��وع ال�شائك
�أو وق��ف��وا عاجزين ع��ن التفكري فيه كما يفعلون ع��ادة عندما
ينت�صرون للب�ساطة ،فيفيئون العامل �إىل (�شمال �ضد اجلنوب
وب�ين �أغنياء �ضد فقراء ،و�إىل �سوء ا�ستخدام التكنولوجيا �أو
الأمرا�ض الناجمة عن التمويالت االقت�صادية اجلاحمة وما
�إىل ذلك) ،وتربز �سا�سكيا �سا�سني �أن وراء هذا التنوع الوا�ضح
ي��خ��ت��ف��ي ت��ق��ارب ره��ي��ب :وه���و م��ا ي��ف�����س��ر ه���ذا ال��ع��ن��ف امل��ت��ن��ام��ي

للر�أ�سمالية وال���ذي ينمق مب�ساحيق يطلقون عليها العوملة
النموذجية ،التي �صنعت تدريجيا منطقا جديدا ميكن ت�سميته
بع�صر الطرد املنهجي.
من خالل �أربعة ف�صول ،تتعر�ض امل�ؤلفة �إىل التقهقر وال�ضرر
واالعتداءات التي يتعر�ض لها الإن�سان وبيئته ،وا�ضعة قائمة
�شاملة عن خمتلف الآث���ار ال�سلبية التي تت�سبب فيها العوملة
االقت�صادية .و�إذا كانت الف�صول ال ترتابط حقا ،ف�إنها باملقابل
ت�ستجيب يف ثبات منهجي ،ذه��اب��ا و�إي��اب��ا ،للق�ضية املطروحة
وال��ت��ي ت��ب��دو ظ��اه��ري��ا ب�سيطة وم��ت��داول��ة يف ع��دد م��ن امل��راج��ع
واملنابر ،لكن املو�ضوع يعك�س �صعوبة منهجية للت�صدي لظاهرة
ع��امل��ي��ة م��ع��ق��دة وح��م��ال��ة �أوج����ه م��ت��ع��ددة .ويف ال��ف�����ص��ل الأخ�ي�ر،
«الأر�ض امليتة املاء امليت» يقدم نف�سه باعتباره دليال مو�ضوعاتيا
عن املناطق امللوثة ،املجدبة وغري ال�صاحلة لل�سكن .ومن هنا
ندرك �أ ّن اخليط الرابط بينه وبني الف�صول ال�سابقة يتمثل يف
�صريورة التطورات االقت�صادية ،املمهدة للنهاية احلتمية وهي
الو�صول �إىل الأر�ض امليتة.
ل��ك��ن ق��ب��ل ال��و���ص��ول �إىل ه���ذه ال��ن��ه��اي��ة امل��ح��زن��ة��� ،س��ن��ح��اول �أن
ن��ت��وق��ف ع��ن��د الف�صل الأول ،ال���ذي و���ض��ع��ت ل��ه امل���ؤل��ف��ة عنوانا
موحيا «اقت�صاد م�تراج��ع ،وترحيل متزايد» وق��د ح��ددت فيه
ع��ام  1980ك��ب��داي��ة ط��ف��رة ع��امل��ي��ة يف ا���س��ت��غ�لال الب�شر وامل����وارد،
وت��ع��م��ي��م �أ����ش���ك���ال ج���دي���دة م���ن ال��ت��ق�����س��ي��م االج��ت��م��اع��ي للعمل
(تعميم املقاوالت الفرعية ،واال�ستثمارات اخلارجية) وكذلك
تعميم املعامالت املالية املعقدة والعاملية .تعترب امل�ؤلفة هذه
الإجراءات االقت�صادية لل�شركات الأم نحو �أ�سواق اقت�صادية يف
العامل الثالث ثورة اقت�صادية حقيقية لأنها �سرعت ا�ستخدام
املوارد (مبا يف ذلك الإن�سان) .والنتيجة ظهور ممار�سات �أكرث
وح�شية للطبقات االجتماعية العليا .وح�سب �سا�سني ،فهي
ت�صنع « النخب املفرت�سة» وه��ن��ا يلعب التمويل دورا حمفزا
ملزيد من تركز الر�ساميل ،وبالتايل ف���إ ّن م�ؤ�شر هذا التجديد
ي��ظ��ه��ر ب��و���ض��وح يف ال�ترك��ي��ز امل��ف��رط ل��ل�ثروة يف �أي����دي  ٪1من
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ال�����س��ك��ان ،وال��ن��اجت ع��ن �إع����ادة ت��وج��ي��ه امل��دخ��رات واالن��ت��ق��ال من
الأنظمة االجتماعية واالقت�صادية املندجمة (وخا�صة يف دول
منظمة التعاون االقت�صادي)� ،إىل نظام �إق�صائي يف الأغلب.
ه��ذا االنتقال م��ن االن��دم��اج �إىل الإق�����ص��اء ناجم بالأ�سا�س عن
نظام اقت�صادي عاملي �أك�ثر ان�شغا ًال بتحقيق �أق�صى ق��در من
الأرباح املالية من احلاجة امللحة �إىل تلبية احتياجات ال�شعوب
والأفراد.
و�شيئا ف�شيئا �أخذ هذا النظام االجتماعي واالقت�صادي العاملي
يطرد النا�س من دائ��رة العمل ،فتزايد العاطلون عن العمل،
وان��ت�����ش��ر ال��ع��ام��ل��ون امل���ؤق��ت��ون ،وا���ش��ت��د ط���رد الأ���س��ر م��ن خ�لال
عمليات الإخالء واحلجز على املمتلكات .و�أ�صبح طرد الأفراد
من املجتمع �سبباً يف ظواهر اجتماعية خطرية مثل الهجرة
الداخلية واخلارجية ،وانت�شار اله�شا�شة االجتماعية ،واللجوء
�إىل العنف والإج����رام� .أو يف �أ���س��و�أ احل���االت جل��وء البع�ض �إىل
االن��ت��ح��ار وا�ستمرت العمليات التي �أدت �إىل فر�ض �أن���واع من
(الهجرة الق�سرية) ،وهذا املبد�أ الإق�صائي ميار�س � ً
أي�ضا حتى
لدى ال�شركات الوطنية واملحلية ذات اال�ستثمارات اخلارجية �أو
الإقليمية (املدمرة ،املتدهورة ،املتلوثة ،واملخ�صخ�صة) وحتى
على امل���وارد ال��ت��ي تتعر�ض لال�ستغالل امل��ف��رط ،وامل�ستنزف).
وتقدم امل�ؤلفة �إح�صائيات مهمة من بينها �أن ال�شركات الكربى
قامت ب�شراء مائتني مليون هكتار من الأرا�ضي يف العامل بني
عامي  2006و 2011ال�ستغاللها.
الطرد �أو الإق�صاء يعك�س �إذن وقوع كيانات يف الأ�سر ،وال�سعي
�إىل اقتالعها و�إزال��ت��ه��ا حتت �شعار ب��راق �أن ما يحدث هو من
�أج��ل ال�صالح ال��ع��ام للمحيط احل��ي��وي .امل�����ص��ادرة يف ال��والي��ات
املتحدة مث ً
ال هي يف م�صلحة الدولة وتقدم املجتمع ،ومن هنا
يك�شف النظام االقت�صادي �أن م�صلحته تكمن يف الالم�ساواة
االج��ت��م��اع��ي��ة .ورمب��ا التق�شف امل��ف��رو���ض على ال�شعوب والأمم
ي��و���ض��ح ه����ذا امل��ن��ط��ق ال���ن���ف���ع���ي .وخ�ل�ال ذل����ك ت��ت��م ال����زي����ادة يف
ال�����ض��رائ��ب ع��ل��ى ال��دخ��ل و���ض��رائ��ب اال���س��ت��ه�لاك ،يف ح�ين يتم
تخفي�ض م�ستوى امل�ساعدات واحلماية االجتماعية ،وباملُقابل
حت�صل امل�ؤ�س�سات املالية وال�شركات متعددة اجلن�سيات على
امتيازات بال قيود ،كما �أ ّنها تدفع �ضرائب �أقل قانونية �أو غري
قانونية ومتحكمة يف القرو�ض والرهون العقارية على نطاق
وا�سع .يف النهاية تفر�ض �إرادتها على الدول وال�شعوب.واملثري
للده�شة� ،أن وهم التقدم م��ازال يعمل بنجاح لأننا م�ستمرون
يف قيا�س جناح وتقدم ال��دول واملجتمعات مبقيا�س منو الناجت
املحلي الإجمايل.
ويف الف�صل ال��ث��اين���« ،س��وق الأرا���ض��ي ال��ع��امل��ي اجل��دي��د» ت�صف
�سا�سني بتف�صيل نظام معامالت بيع الأرا���ض��ي التي ا�شرتتها
الدول الغنية وال�شركات املُتعددة اجلن�سيات من الدول الفقرية.
وح��ت��ى و�إن ك��ان��ت ه��ذه ال��ت��ج��ارة لي�ست ب��ج��دي��دة ،ف����إن اجلديد
هنا هو الزيادة غري العادية يف عدد من املعامالت وامل�ساحات
امل�����ش�تراة م��ن��ذ ب��داي��ة ع���ام  .2000و�أ���ص��ل ه���ذه ال��ظ��اه��رة يعود
بح�سب امل�ؤلفة �إىل خطط م�ستدامة لإ�ضعاف ال��دول الأك�ثر

ه�����ش��ا���ش��ة ،وال��ت��ي ت��ع��ر���ض��ت م��ن��ذ ع���دة ع��ق��ود ل��ق��ي��ود ومتطلبات
منظمة التجارة العاملية با�سم التجارة احلرة ،ف�ض ً
ال عن برامج
�صندوق النقد الدويل والبنك الدويل املجحفة ،لأنها تفر�ض
تق�شفا اقت�صاديا با�سم االدخار و�إع��ادة هيكلة اقت�صاديات هذه
البلدان ال�ضعيفة ،التي ت��زداد �ضعفا وف��ق��را مم��ا يدفعها �إىل
مزيد م��ن ال��ق��رو���ض والتق�شف االق��ت�����ص��ادي ،وتدريجيا تفقد
قدراتها الذاتية ومقوماتها الهيكلية ،لت�صبح يف النهاية جمرد
رهن يف قب�ضة االقت�صاد العاملي.
وت�����ض��ي��ف امل���ؤل��ف��ة �أ ّن م���ن ن��ت��ائ��ج حت��ك��م االق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي يف
ال��دول الفقرية �أ ّنها تدفعها �إىل حافة الهاوية بل و�إىل نتائج
وخيمة ومنها خف�ض الإنفاق احلكومي ،وخ�صخ�صة اخلدمات
العامة وفتح الأ���س��واق الوطنية واملحلية للمناف�سة الدولية،
وب��ن��ا ًء عليه ف����إ ّن ه��ذا النظام االق��ت�����ص��ادي �أ�ضعف ه��ذه ال��دول
وزاد من م�ستويات ديونها ،لتجد نف�سها ملزمة باالقرتا�ض
م���ن امل��ن��ظ��م��ات ال���دول���ي���ة (����ص���ن���دوق ال��ن��ق��د ال�������دويل ،ال��ب��ن��ك
ال���دويل) وامل�����ص��ارف اخل��ا���ص��ة ،ال��ت��ي جت�بر ال���دول املدينة على
بيع الأرا�ضي �أو احل�صول على حقوق ا�ستغاللها ل�صالح دول
�أخرى �أو �شركات �أجنبية خا�صة ،حتى تتمكن من �سداد ديونها.
وم��ن ه��ن��ا ت�صبح امل��دي��ون��ي��ة �أداة لإع����ادة الهيكلة .ك��م��ا ت�صبح
البنوك واملن�ش�آت املالية اخلا�صة �سيادية ومتحكمة يف البنية
االقت�صادية واالجتماعية لهذه الدول ال�ضعيفة فار�ضة عليها
متطلباتها وقوانينها.
يف الف�صل الثالث ،املعنون بـ « التمويل وقدراته :الأزمة كمنطق
منهجي» يناق�ش التمويل امل���ايل اخل��ارج��ي لالقت�صاد .متيز
�سا�سني �أو ًال اال�ستثمار املايل يف الأن�شطة االقت�صادية املربحة
وال��ت��ي ت�ساهم يف م�شاريع ذات م��ردودي��ة للمجتمع (البيئية
والتكنولوجيا الطبية) ،ثم تلك ،امل�ؤذية ،امل�ساهمة يف م�شاريع
ميكن �أن ت��ك��ون ���ض��ارة ك��ـ (الت�سلح وال��ك��ي��م��ي��اء) .ول��ك��ن يعتمد
كالهما على التمويل «امل���ادي» ،ال��ذي يعار�ض اليوم التمويل

«الالمادي»،امل�ستند على تبادل منتوجات متفرعة ت�شكل ديو ًنا
معقدة ت�ستمد قيمتها م��ن �أن����واع خمتلفة م��ن ال��دي��ون ،على
املباين �أو الأرا�ضي الزراعية ،حيث ت�ستثمر يف منتجات و�آليات
متويلية من �أج��ل م�ضاعفة املزيد من املكا�سب ،ويتم ذل��ك يف
�سل�سلة ال نهاية لها ومنف�صلة ع��ن ال��ع��امل احلقيقي لعملية
الإنتاج.
قبل �أزمة عام  ،2008بلغت القيمة الإجمالية للمنتجات الفرعية
� 600ألف مليار دوالر� ،أي ع�شرة �أ�ضعاف الناجت املحلي الإجمايل
العاملي .وبعد الأزم��ة ،انخف�ض الناجت املحلي الإجمايل العاملي
يف ح�ين وا�صلت قيمة املنتجات ت��زاي��ده��ا .وم��ن هنا يظهر �أن
توجه وتنظيم النظام االقت�صادي هما معًا يف خدمة التمويل
العاملي .وتعترب معامالت قرو�ض الرهن العقاري يف الواليات
امل��ت��ح��دة خ�ير م��ث��ال ع��ل��ى ذل����ك .يف ال���واق���ع ،ك���ان ال��غ��ر���ض من
القرو�ض على ع��دم ال�سماح للأ�سر بامتالك ال��ع��ق��ارات ولكن
دفعها لتوقيع عقود لل�سماح ب���إج��راء ترتيبات مالية مُعقدة،
حت��ول القرو�ض �إىل �سندات قابلة للمبادلة .فلم تكن القيمة
يف �أ�صول امللكية املوقعة يف البداية ذات �أهمية و�إمنا كان هدف
البنوك هو التعاقد على �أف�ضل القرو�ض املمكن حتويلها �إىل
�سندات م�صرفية .وهذا هو ال�سبب الرئي�سي الذي دفع البنوك
�إىل تقدمي الكثري من القرو�ض للأ�سر املع�سرة .وقد تبني فيما
بعد �أ ّن الفائدة على هذه القرو�ض �أو قيمة العقار املرهون لي�سا
هما من يحدد القيمة ،ولكن القر�ض نف�سه ك�أداة للتفاو�ض.
هذا كله يعك�س �شك ً
ال من �أ�شكال الهيمنة يف القطاع املايل ،حيث
متو�سط (الآل��ي��ات املالية) ي�صبح يف النهاية �شكال من �أ�شكال
(ت��ع��ظ��ي��م الأرب�����اح امل��ال��ي��ة) .وب��ال��ت��ايل ،ي��ت��وح�����ش ال��ق��ط��اع امل��ايل
ويفر�ض قوانينه (�سيا�سة التق�شف ،وخلق الديون ،وال�سندات)
ع��ل��ى ق��ط��اع��ات �أخ����رى يف امل��ج��ت��م��ع ،وال مي��ك��ن �إب��ط��اء وت�يرت��ه��ا
املهيمنة حتى بالأزمات املتعاقبة.
ويف نهاية الكتاب تت�ساءل �سا�سني عن الآثار املرتتبة عن نظام
اقت�صادي عاملي �إق�صائي ب�ضراوة� .أنتج اليوم غالبية عظمى من
املق�صيني ،والفقراء اجلدد وغالبيتهم من الطبقات الو�سطى،
ال��ت��ي ك��ان��ت يف وق��ت م��ن الأوق���ات طبقة مو�سرة وتعي�ش حالة
اقت�صادية م�ستقرة .يعي�ش العامل االقت�صادي اجلديد مبنطق
اقت�صادي واجتماعي خمتلف ،وق��د جنحت الباحثة ،كعادتها،
يف مواجهة حقيقته وك�شف �صورته التي �أ�صبحت �أكرث توح�شاً
و�إق�صاء واحتكارا ال تهمه غري العائدات املالية حتى و�إن كانت
على ح�ساب ما هو �إن�ساين و�إيكولوجي.
-----------------------------------الكتاب :الطرد والوح�شية وتعقيدات االقت�صاد العاملي.
امل�ؤلفة� :سا�سكيا �سا�سني
النا�شر :دار غاليمار فرن�سا الطبعة الأوىل يناير 2016
ال�صفحات � 384صفحة.
اللغة :الفرن�سية
* كاتب مغربي

17

رمضان  1437هـ  -يونيو 2016م

العدالة :ما اجلدير �أن ُيعمل به؟ ملايكل �ساندل
�سميح عز الدين *
كتاب يف فل�سفة الأخالق التي تقوم عليها االجتاهات العادلة ،يطرحه كاتبه من خالل عر�ض نظر َّي َتني يف العدالة ونقدهما :نظرية النفعية ونظرية الليربتارية.
طارحا الأ�سئلة املنطقية قبل ا�ستنباط الإ�شكالية وحتليل منطلقاتها.
مب�سط ي�ستعر�ض فيه الأمثلة الواقعية
ً
وذلك ب�أ�سلوب َّ
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الف�صل الأولِ :فعل ما يجدر ف ْع ُل ُه
ثالث ُة مذاهب يف العدالة
ً
�أن ت�س�أل ما �إذا كان املجتمع عادال ،هو �أن ت�س�أل كيف تو َّزع الأ�شياء التي
ي�ؤمنها الدخل وال�ثروة ،والواجبات واحل��ق��وق ،وال�سلطات والفر�ص،
املنا�صب والت�شريفات .والأ�سئلة ال�صعبة تبتدئ حينما ن�س�أل :ماذا
ي�ستحق النا�س ومل��اذا؟ هناك ثالثة مذاهب يف توزيع املنافع :الرفاه،
واحل��ري��ة ،والف�ضيلة .وك��ل فكرة م��ن ه��ذه الأف��ك��ار ُت�شري �إىل طريقة
خمتلفة يف التفكري ب��ال��ع��دال��ة .واجل���داالت فيها تعك�س اخ��ت�لاف��ات يف
معنى تعظيم الرفاه� ،أو احرتام احلرية� ،أو �إ�شاعة الف�ضيلة .وبع�ضها
الآخ���ر يعك�س اخ��ت�لاف��اً يف طريقة الت�صرف �إذا تعار�ضت ه��ذه املثل.
ولي�س مبقدور الفل�سفة ال�سيا�سية �أن حت�سم ه��ذه اخل�لاف��ات نهائياً،
ولكن ميكنها �أن ت�صقل حججنا ،وت��ق�� ِّدم و�ضوحاً �أخالقياً للخيارات
التي تواجهنا ب�صفتنا مواطنني دميقراطيني.
و�ضرب الكاتب �أمثل ًة للتو�ضيح :فالرفاه واحلرية هما قيمتان يتح َّكمان
بال�سوق ،فهل يجب يف �أوق��ات الأزم���ات ت��رك ال�سوق على ت�سعريته �أم
تقييده ومكافحة التحايل يف الأ�سعار بناء عليهما � ً
أي�ضا ب�سبب انتفاء
احلرية بال�ضرورة ومناق�ضتها للف�ضيلة؟ وهل على التدبري ال�سيا�سي
�أن ينطوي على حكم �أخالقي؟ ومَن املخوَّل بتقريره؟ �أم ُيكن للقانون
التزام احلياد؟
وامليدالية التي ُتعطى ملَن �أُ�صيب ج�سديًا فقط يف املعارك باعتبار ذلك
�شرفاً يف مواجهة العدو� ،أم لها معنى نف�سي رغم �صعوبة الت�شخي�ص
واحتمال كونها عالمة �ضعف يف اجلندية؟
و�إعطاء مبالغ �ضخمة للبنوك بعد الأزمات مبا فيها عالوات املديرين،
هل هو مكاف�أة للف�شل؟ �أم و�سيلة جلب مواهب فعلت ما بو�سعها لتفادي
الأزمة ومتتني ثقتها بالنظام االقت�صادي؟
ه��ل �إن��ق��اذ �أك�بر ع��دد ممكن م��ن الأ�شخا�ص م��ن ح��ادث ه��و م�برِّر لقتل
�أبرياء �أقل عددًا؟
ِّ
َّ
ه��ل يكفي التخمني يف احل���رب ب����أن الأ���س�ير ق��د ُي�����ش��ك��ل خ��ط��رًا م�ب�رِّ رًا
لقتله؟.
الف�صل الثاين :مبد�أ تعظيم ال�سعادة ،النفعية
�إذا تناولنا قيمة الرفاه بداي ًة ،جند �أ َّن مذهب النفعية اعتربها قيمته
الأ�سا�س ،فجعل �أخ�لاق املجتمع (حقوق اجلماعة) تقوم ح�صرًا على
ال��رغ��ب��ات (ال�����س��ع��ادة) .وق��د ن�ش�أت ب�سبب ذل��ك تعار�ضات ب�ين احلقوق
الفردية وحقوق اجلماعة ،وجداالت بني التقليديني والإ�صالحيني.
و�ضرب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح :هل �أخالقية العمل تعتمد على تبعاته
(و�ضعية �أف�ضل)� ،أم �أ َّن هناك واجبات وحقوقاً يجب علينا احرتامها،
بغ�ض النظر عن تبعاتها االجتماعية؟
ه��ل الأف����راد يف املجتمع م��ه��م��ون� ،أم م��ه��م��ون ف��ق��ط يف ���س��ي��اق احت�ساب
خياراتهم �ضمن اجلماعة يف املجتمع؟ فاملجتمع قد ي�سرُّه النظر �إىل

م�شهد ي��ت��� َّأل فيه الإن�����س��ان ،والتعذيب عند اال�ستجواب يُ�سبب الأمل
للم�شتبه به بهدف حماية �آالف الأب��ري��اء ،و�إذا �أرادت الأغلبية حظر
مذهب ديني فهل يحق لها ذلك؟
�إ َّن الأخ�لاق هي م�س�ألة واجبات وحقوق �إن�سانية �أ�صلية� ،سواء �أكانت
طبيعية �أم مقد�سة �أم ثابتة �أم مطلقة.
الف�صل الثالث :هل �أنف�سنا ملك لنا؟ الليربتارية (�أ�صالة
ا ُ
حلريِّة واملِلك ّية)
و�إذا تناولنا قيمة احلرية ،جند �أ َّن مذهب الليربتارية (املنادية ب�أ�صالة
احلرية وامللكية) اعتربها قيمته الأ���س��ا���س ،فذهب �إىل ت�أ�صيل را�سخ
للحقوق الفردية.
و�ضرب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح :يرف�ض الليربتاريون القوانني التي
تو�ضع حلماية النا�س من �أنف�سهم (كحزام الأمان مث ًال) ،لأ َّنها تنتهك
حق الأفراد يف اختيار املخاطر التي يريدون �أخذها على عاتقهم .كما
يرف�ضون ا�ستخدام القوة القاهرة للقانون يف تعزيز مفاهيم الف�ضيلة
�أو التعبري ع��ن ال��ق��ن��اع��ات الأخ�لاق��ي��ة للأغلبية (م��ن��ع ال��ب��غ��اء) .كما
يرف�ضون ّ
�سن ق��وان�ين مل ِزمة مل�ساعدة الآخ��ري��ن م��اد ًي��ا (ال�ضرائب).
ف ُت�صبح الدولة عندهم تعمل باحلد الأدنى :دولة تنفيذ العقود وحتمي
النا�س من العنف وال�سرقة واخلداع.
ولكن باملقابل ،نبَّه الكاتب �إىل �أ َّن لفكرة ِملكية النف�س جاذبي ًة هائل ًة،
خ�صو�صاً يف معر�ض ت�أ�صيل را�سخ للحقوق الفردية .ففكرة �أين ِم ُ
لك
نف�سي ول�ست ِملكاً للدولة �أو للجماعة ال�سيا�سية ،ه��ي �إح���دى طرق
تو�ضيح مل���اذا م��ن اخل��ط���أ الت�ضحية بحقوقي لأج���ل رف���اه الآخ��ري��ن.
تربز دعوى ِملكيّتنا ،و�شخ�صياتنا ،ف�إن لنا مطلق احلرية يف ت�سيريها
كيفما ن�شاء (�شريطة �أال ن���ؤذي الآخ��ري��ن) ،وعلى الرغم من �أن لهذه
الدعوة �سحراً وجاذبية ،ولكن هناك فارق بينها وبني حرية الت�صرُّف
يف اململوك.
و���ض��رب ال��ك��ات��ب م��ث��اال ب��ي��ع الأع�����ض��اء الإن�����س��ان��ي��ة للتو�ضيح :فغالبية
البلدان متنع بيع و�شراء الأع�ضاء لأجل زراعتها ،وع�شرات الآالف من
النا�س ميوتون �سنو ّياً يف انتظار زراعة الكلية ،و�إن العر�ض �سيزداد لو
تو َّفر �سوق حر للكلى كذلك .يقولون� :إن النا�س املعوزين �إىل امل��ال،
يجب �أن تكون لهم حرية بيع ُكالهم �إذا �أرادوا� .إن كنت ت�ؤمن �أننا منلك
�أنف�سنا ،ف�سنجد �صعوبة يف ق��ول :ال .فالذي يهم لي�س الغاية ،و�إمن��ا
احلق يف الت�صرف مبلكيتنا كيفما ن�شاء .طبعاً ،قد ُتبغ�ض اال�ستخدام
الطائ�ش للأع�ضاء وت�ستح�سن بيعها لغايات �إنقاذ الأرواح فقط.
الف�صل الرابع :اخلدمة امل�ست�أجرة :الأ�سواق والأخالق
و�إذا تناولنا قيمة الف�ضيلةَّ ،
يتبي كونها �سببًا يف انق�سام �أ�صحاب
النظر َّي َتني ال�سابقتني � ً
أي�ضا ،ب�سبب كونها تعلو على ال�سوق احلر الذي
ُت�ش ِّكل ٌّ
كل من النظر َّي َتني ال�سابق َتني -على ِحدة -دعامة له.
و�ضرب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح حول مدى �أخالقية دفع مال لأنا�س

مقابل ت�أديتهم لنوعَني خمتل َفني من العمل :قتال الفقراء يف احلروب
مقابل الأغنياء الذين دفعوا لهم ،واحلمل البديل.
َّ
فيتبي �أ َّن��ه رغم تو ُّفر الرفاه واملنفعة� ،إال �أ َّن حرية االختيار ال ُيكن
مم��ار���س��ت��ه��ا �إال ع��ن��دم��ا ال ي��ك��ون �أح���د �أط����راف ال��ع��ق��د يف ح���رج ���ش��دي��د.
كذلك ،هناك حاجات ال ُيكن �أن تدخل يف التفاو�ض املايل كالأطفال
والقدرات الإجنابية ،لأ َّنه من اخلط�أ معاملة كل الأ�شياء كما لو كانت
�سلعاً ،فالب�شر �أ�شخا�ص جديرون بالتوقري ،ولي�سوا �أ�شياء ُت�ستخدم.
واال�ستخدام والتوقري؛ �ضربان خمتلفان يف التقدير.
الف�صل اخلام�س :ما يهم هو الدافع� :إميانويل كانط
يف �سعي �أوَّل لإي��ج��اد �أُ���س�����س حم��اي��دة ل��ل��ع��دال��ة واحل���ق���وق ،ي��ت��م عر�ض
مذهب كانط الذي جعل الدافعية من وراء الأفعال هي �سبب جدارتها
الأخ�لاق��ي��ة .ع��ل��ى �أن ي��ق��وم ال��ع��ق��ل بتحديد �إرادة ال��ف��ع��ل وف��ق امل��ب��ادئ
املطلقة التي يبتغيها ولي�س نتائج الفعل ،ليتو�صَّ ل �إىل مذهب العدالة
القائم على العقد االجتماعي.
ففكرة كانط عن الأخ�لاق �أن الت�صرف بحرية ال يعني اختيار �أف�ضل
الو�سائل لتحقيق غاية مفرو�ضة م�سبقاً ،بل هو اختيار الغاية ذاتها هي
املق�صد فح�سب .وهو اختيار با�ستطاعة الكائنات الإن�سانية القيام به.
م��ن ه��ن��ا ،ف��ال��ق��ي��م��ة الأخ�لاق��ي��ة ل��ف��ع��ل م��ن الأف���ع���ال ،وف��ق��اً ل��ك��ان��ط ،ال
تتوقف على عواقبه ،بل على النية التي ُف ِعل لأجلها الفعل .املهم هو
�أن تفعل ال�صحيح لأ ّن���ه �صحيح ،ال لأج���ل داف���ع خ��ف��ي .ي��ق��ول كانط:
خية بذاتها� ،سواء
اخلية ب�سبب ت�أثرياتها �أو �إجنازاتها»� .إنها ّ
«الإرادة ّ
انت�صرت وراجت� ،أو مل تفعل.
�إ َّن احل��ري��ة واال�ستقاللية تق�ضي �أن يت�صرَّف العقل وف��ق م��ا �أ�سماه
الآم��ري��ة املطلقة� ،أي �آمرية ال تت�صف بامل�شروطية وال التقييد لأ َّنها
تنظر �إىل الفعل على �أن��ه �صالح يف ح��د ذات��ه ،وبالتايل ���ض��روري على
الإرادة التي �سايرت العقل.
و�ضرب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح حول مناو�أة كانط للجن�س العابر الذي
يحدث خارج �إطار الزوجية على �أ�سا�س �أنه يحط وي�شني الطرفني ،لأنه
يف جملته �إ�شباع للرغبة اجلن�سية وح�سب ،بال احرتام لإن�سانية الطرف
الآخر .وحول واجب قول ال�صدق لذاته مهما كانت �أ�ضراره.
الف�صل ال�ساد�س :ق�ضية امل�ساواة :جون راولز
ويف �سعي ث���انٍ لإي��ج��اد �أُ���س�����س حم��اي��دة للعدالة واحل��ق��وق ،يتم عر�ض
مذهب راولز الذي ف�صَّ ل الكاتب من منظوره املبادئ الأخالقية للعقد
االجتماعي االفرتا�ضي ،وعوامل القوة الأخالقية يف العقد الأمثل.
غالبية ال�شعب يف بلد ما مل يو ِّقعوا على عقد اجتماعي .فمن �أين �شرعية
�إطاعة القوانني؟ وكيف تكون احلكومة قائمة على ر�ضى املحكومني؟
يقول جون لوك� :إن ر�ضانا هو ر�ضى �ضمني .ويجادل راولز على هذا
املنوال :لنفر�ض �أننا اجتمعنا ،بو�ضعنا احلايل لنتفق على مبادئ حتكم
حياتنا اجلماعية� ،أي لأجل �أن نكتب عقداً اجتماعيا .باعتباره اتفا ًقا
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افرتا�ضيًا يجري يف الو�ضع الأ�صلي للم�ساواة .ويدعونا راولز للت�سا�ؤل
ع��ن امل��ب��ادئ التي �سنختارها -ب�صفتنا �أ�شخا�صاً عقالنيني مندفعني
بامل�صلحة الذاتية  -و�إن وجدنا �أنف�سنا يف هذا الو�ضع �إنه ال يفرت�ض
�أننا مدافعون بامل�صلحة الذاتية يف احلياة احلقيقية� ،إمنا يريد م ّنا �أن
ن�ضع معتقداتنا الأخالقية والدينية جانباً ،لأغرا�ض تتعلق بالتجربة
الذهنية .ما املبادئ التي �سنختار؟
يعتقد راولز �أن هناك مبد�أين للعدالة �سينتجان عن العقد االفرتا�ضي:
�أول��ه��م��ا :ي��و ّف��ر ح��ري��ات �أ���ص��ي��ل��ة مت�ساوية جلميع امل��واط��ن�ين ،كحرية
التعبري وح��ري��ة ال��دي��ن .ه��ذا امل��ب��د�أ ل��ه �أول��وي��ة على اع��ت��ب��ارات املنفعة
االجتماعية والرفاه العمومي.
ثانيهما :يتعلق بامل�ساواة االجتماعية واالقت�صادية .ولو �أن��ه يقت�ضي
ت���وزي���ع���اً م��ت�����س��اوي��اً ل��ل��دخ��ل وال���ث��روة� ،إال �أن����ه ي��ب��ي��ح ت��ل��ك ال��ت��ف��اوت��ات
االجتماعية واالقت�صادية ال��ت��ي تعمل ل�صالح �أف��ق��ر �أع�����ض��اء املجتمع
فقط.
و���ض��رب ال��ك��ات��ب �أم��ث��ل�� ًة ل��ل��ت��و���ض��ي��ح ح���ول ال��ن��ط��اق الأخ�ل�اق���ي للعقود
احلقيقية لي ُِّبي عدم كونها من�صفة مبجرَّد انعقادها� ،أو مبجرَّد ر�ضى
الطر َفني عنها ب�سبب احتمال كون �أح��د الطر َفني مغبوناً بال علمه.
ث�� َّم ي�ستنتج الكاتب �أ َّن ما ال��ذي تخربنا به اخلطوب التي مررنا بها
يف الأم��ث��ل��ة ع��ن �أخ�ل�اق التعاقد كونها ت�ستمد قوتها الأخ�لاق��ي��ة من
عاملني ،هما :اال�ستقاللية والتبادلية .و ُي��ع�� ِّق��ب :لكن �أغ��ل��ب العقود
احلقيقية تعجز عن الوفاء بهما.
الف�صل ال�سابعُّ :
احل�ض على التمييز الإيجابي
هل امل�ساواة هي مبد�أ �شامل التطبيق� ،أم هناك مراعاة لقطاعات من
املجتمع قد تظلمها مراعاة امل�ساواة؟
هنا ي�أتي احلديث عن التمييز الإيجابي ودوره يف حفظ حقوق متق ِّدمة
للأقليات ل�ضمان ان�سجامها مع الأكرثية.
و���ض��رب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح :كاعتماد بع�ض اجل��ام��ع��ات التمييز
الإي��ج��اب��ي لإع��ط��اء الأف�����ض��ل��ي��ة ل��ل��م��ت��ق�� ِّدم�ين م��ن الأق��ل��ي��ات بتخفي�ض
مقايي�س َقبولهم ملتقدمي الأقليات ،خالفاً ملتقدمي الأكرثيةً .
مناق�شا
فيها الأ�سباب التي يطرحها دعاة التمييز الإيجابي يف اعتبار العرقية
والإثنية.
ُ
ّ
ولكن ي�ستنتج الكاتب بقاء ال�����س���ؤال الد�ستوري :ه��ل ت�شكل �سيا�سات
التمييز الإيجابي يف التوظيف والقبول انتهاكاً للد�ستور الذي ي�ضمن
حماية قانونية مت�ساوية �أم ال؟ وال�����س���ؤال الأخ�لاق��ي �أي���ً��ض��ا :ه��ل من
�إج��ح��اف اع��ت��ب��ار ال��ع��رق والإث��ن��ي��ة عن�صرَين يف التوظيف �أو القبول؟
رغ��م حم��اوالت فل�سفتي كانط وراول��ز لإيجاد �أ�س�س حمايدة للعدالة
واحلقوق �أمام املفاهيم املت�ضاربة ل ُكنه احلياة ال�صاحلة ،يف الوقت الذي
ترتبط العدالة واحلقوق بالغايات واملنافع والف�ضائل وجداالتها.
الف�صل الثامن :من املُ�ستحق ،وماذا ي�ستحق� :أر�سطو
انتقل الكاتب للحديث عن الفل�سفة التي �سبقت كانط وراول��ز ،وهي
فل�سفة �أر�سطو التي يُحاول فيها الإجابة على �سجاالت حول حتديد
ال�صفات القمينة بالت�شريف لتكون هي املعيار يف احلكم بالعدالة.
يف قلب الفل�سفة ال�سيا�سية لأر�سطو فكرتان ،كلتاهما حا�ضرة يف �سجال
ك ّلي:
غائيَّة العدالة� :إن معرفة احلقوق حتتاج منا معرفة غاية (مطلب،
هدف ،جوهر) املمار�سة االجتماعية حمل البحث.
ت�شريفيّة العدالة� :إ ّن تعليل غاية ممار�سة ما � -أو مناق�شتها  -هو،
ولو جزئياً تعليل �أو مناق�شة للف�ضائل واملناقب التي يجب �أن ت�شرفها
وتثبت عليها.
�أر�سطو ال يعتقد �أن العدالة ميكن �أن تكون حمايدة ،وهي تعني �إعطاء

كل ذي حق حقه .ولكن ما ال��ذي ي�ستحقه ال�شخ�ص؟ وم��ا هي قاعدة
اال���س��ت��ح��ق��اق؟ ه��ذا يعتمد ع��ل��ى ال�����ش��يء ال���ذي ي��ت��م ت��وزي��ع��ه .وال��ع��دال��ة
تت�ضمن عن�صرين« :الأ���ش��ي��اء ،والأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ي��ع��زى ل��ه��م ه��ذه
الأ�شياء» .ويف العموم نحن نقول «�إن اال�شخا�ص املت�ساوين يجب �أن
تن�سب لهم �أ�شياء مت�ساوية».
والبحث يف قاعدة اال�ستحقاق يو�صل الكاتب �إىل البحث عن الغاية
للتو�صل �إىل التمييز امل َّت�صف بالعدل
من ال�سيا�سة واالجتماع ال�سيا�سي ُّ
وفقها .ويُناق�ش ر�أي �أر�سطو فيها بكونها زراعة الف�ضيلة يف املواطنني،
وتعلم كيفية عي�ش حياة �صاحلة .و�أ َّن��ه لي�س لل�سيا�سة غاية �أق��ل من
متكني النا�س من تطوير ملكاتهم وف�ضائلهم الإن�سانية املميزة لهم،
جلعلهم قادرين على التفكري بال�صالح العام ،وامتالك ب�صرية عملية،
واال�شرتاك يف حكم ذات��ي واالهتمام بامل�صري امل�شرتك للمجتمع ،و�إن
غاية املدينة وغر�ضها هو احلياة ال�صاحلة ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية هي
و�سيلة و�أداة لتحقيق هذه الغاية ومبا كانت غاية ال�سيا�سة هي احلياة
ال�صاحلة ،فال بد من �أن تذهب �أعلى املنا�صب و�أ�سمى الت�شريفات �إىل
�أنا�س يحوزون �أكرب قدر من الف�ضيلة املدنية و�أح�سن قدرة على متييز
ال�صالح العام.
ونتو�صل يف النهاية �إىل �أ َّن االمتياز الأخالقي ال يكمن يف املوازنة بني
اللذة والأمل ،و�إمنا يف �ضبطهما بحيث جند لذة يف الأمور النبيلة و�أملّا
يف الأمور الو�ضيعة.
وه��ذا التعلم يكون باملمار�سة لأننا من�سي عادلني عرب القيام ب�أفعال
عادلة ،ومعتدلني عرب القيام ب�أفعال معتدلة ،و�شجعاناً عرب القيام
ب�أفعال �شجاعة.
ليخل�ص �أ َّن العدالة عند �أر�سطو ،هي ق�ضية مواءمة .فلأجل حتديد
احل���ق���وق ،ي��ج��ب ال��ن��ظ��ر يف غ��اي��ة امل���ؤ���س�����س��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ،وم���واءم���ة
الأ���ش��خ��ا���ص م��ع الأدوار ال��ت��ي تليق ب��ه��م ،ت��ل��ك الأدوار ال��ت��ي جتعلهم
يحققون طبيعتهم ،و�إع��ط��اء كل ذي حق حقه يعني �إع��ط��اءه املنا�صب
والت�شريفات التي ي�ستحقها والأدوار االجتماعية التي توائم طبيعته.
وه��ذا املفهوم للعدالة باعتبارها م��واءم��ة ه��و مفهوم �أق���وى �أخالقياً
و�أك�ثر نقداً للأ�شكال القائمة لتوزيع العمل ،من النظريات املقامة
على االختيار والر�ضى.
مب ندين لبع�ضنا البع�ض؟ مع�ضالت الوالء
الف�صل التا�سعَ :

يعر�ض فيه الكاتب دور الت�ضامن املجتمعي املقبول وت�أثري ذلك على
حيادية العدالة .ويُناق�ش ب�شكل حم��دَّد رابطة الوطنية كمبد�أ مقيّد
يُقوي م�شاعر الأخوة من خالل قوة جديدة لريَوا بع�ضهم من خالل
امل�صلحة امل�شرتكة التي توحدهم .فيُ�صبحوا يدينون لبع�ضهم البع�ض،
�أكرث مما يدينون للأجانب .وبالهوية الوطنية ترتبط مفاهيم ال�شعور
بالفخر جراء ثقافة البلد �أو العار من ممار�ساته .وهذا ال�شعور ي َّت�صل
بالقابلية للم�س�ؤولية اجلماعية.
وا�ستنتج الكاتب يف النهاية �أ َّنه ال م�شكلة يف �أن ي�ساعد الأب ابنه بدالً
م��ن اب��ن الآخ��ري��ن� ،شريطة �أال يده�س اب��ن �أح��د يف طريقه للإنقاذ.
وع��ل��ى نحو مم��اث��ل ،ال ت��وج��د م�شكلة يف �أن ي��ق��دم بلد غني دول��ة رف��اه
كرمية ملواطنيه� ،شريطة �أن حت�ترم حقوق الإن�سان لكل الأف���راد ويف
كل مكان� .إن واجبات الت�ضامن م�ستهجنة فقط �إن كانت تقودنا �إىل
انتهاك الواجب الطبيعي.
الف�صل العا�شر :العدالة وال�صالح العام
يناق�ش الكاتب -يف �إطار بحثه عن جمال حيادي للعدالة -دور الدين
يف ال�سيا�سة وال�ش�أن ال��ع��ام .فهل هناك �إن�سان ُيكنه ع��زل تديُّنه عن
ق��رارات��ه ،و�أن يُخ�ضعها �إىل �ضمريه فقط؟ �أم �أ َّن ال�ضمري نف�سه بل
والقانون ي�ستمد قيمه من الأعراف الدينية ذاتها؟
و���ض��رب الكاتب �أمثلة للتو�ضيح ح��ول الإج��ه��ا���ض واخل�لاي��ا اجلذعية
وجداالت حترميهما �أو �إباحتهما.
اخلامتة
ً
ً
�إن ك���ان امل��ج��ت��م��ع ال���ع���ادل يتطلب ت��ف��ك�يرا ج��م��اع��ي��ا يف طبيعة احل��ي��اة
ال�صاحلة ،ف���إ ّن علينا �أن ن�س�أل �أي ن��وع من القول ال�سيا�سي �سيذهب
بنا هذا املذهب .لي�س عندي جواب جاهز متاماً عن هذا ال�س�ؤال ،لكن
مبقدوري تقدمي بع�ض من االقرتاحات التو�ضيحية� .أو ًال املالحظة:
�أن غالبية جدالنا ال�سيا�سي ،اليوم يتمحور حول الرفاه واحلرية� ،أي:
زيادة الدخل ،واحرتام حقوق النا�س .و�أن �أغلبية النا�س عندما ت�سمع
كالماً عن الف�ضيلة يف ال�سيا�سة يتبادر �إىل ذهنها متدينون يخربون
ال��ن��ا���س كيف يجب عليهم �أن يعي�شوا حياتهم .لكن ه��ذه لي�ست هي
الطريقة الوحيدة التي ميكن فيها ملفاهيم الف�ضيلة وال�صالح العام
�أن ِّ
تن�شط ال�سيا�سية وتنفخ فيها ال��روح� .إن التحدي يكمن يف ت�صور
�سيا�سة تتعامل مع امل�سائل الأخالقية والروحية تعام ًال ج��دي��اً ،و�أن
حتتكم �إليها يف الهموم االقت�صادية واملدنية الوا�سعة ،ال يف م�سائل
اجلن�س والإجها�ض فقط .خالل احلملة الرئا�سية  ،2008طرق باراك
�أوب��ام��ا مو�ضوع ال��ت��وق الأم�يرك��ي حلياة عامة ذات مغزى �أك�بر ،وق��ال
ب�سيا�سة لها تطلعات �أخالقية وروحانية� .إىل �أي مدى قد متنع احلاجة
�إىل التعامل م��ع الأزم���ة املالية والك�ساد العميق م��ن حت��وي��ل الدفعة
الأخالقية واملدنية يف احلمالت االنتخابية �إىل نوع جديد من �سيا�سات
ال�صالح العام ،هو �أمر مل يح�سم بعد.
-----------------------------------الكتاب :العدالة :ما اجلدير �أن ُي ْعمَل به ؟
ت�أليف :مايكل جو�ستي�س �ساندل
ترجمة :مروان الر�شيد
النا�شر :دار جداول للن�شر
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بني عاملني  :مذكرات فيل�سوف عامل
حممد ال�شيخ *
من �أمتع ما ُيكن للمرء �أن يقر�أه يف الفل�سفة مذكرات الفال�سفة ويومياتهم و�سريهم الذاتية ور�سائلهم .فهي معني ال ين�ضب ل�شرح ما غم�ض من م�ؤلفاتهم ،وتتمة ما
نق�ص من كتاباتهم .وما كان الفيل�سوف الأرجنتيني ماريو بوجن ـ الذي تنيف كتاباته عن املائة ،والذي ال يكاد يعرفه الكثري يف العامل العربي ،اللهم �إال الفيل�سوف
امل�صري مراد وهبة الذي كان قد دعاه �إىل �أن يحا�ضر بجامعة القاهرة حيث لقي فيها عنتا كبريا من لدن الإ�سالميني ـ ما كان هذا الفيل�سوف ببدع من الفال�سفة.
�إذ طلع علينا هذه ال�سنة مبذكراته املو�سومة «بني عاملني :مذكرات فيل�سوف عامل» ( .)2016وهي مذكرات �ستكون لها �ضجة وال �شك يف الأو�ساط الفل�سفية
الغربية ،لأنّها حبلى باملفاج�آت والأحكام والنوادر والإف�ضاءات حول �أبرز العلماء والفال�سفة املُعا�صرين.
وكيف ال يكون الأم��ر على هذا النحو وهو ي�صف بع�ض كبار
الفال�سفة املُ��ع��ا���ص��ري��ن ال��ذي��ن علموا �صغارهم �سحر الهدم
والتفكيك وما بعد احلداثة بامل�شعوذين؟ �أمل ي�صف هايدجر
ب�أ ّنه فيل�سوف م�شعوذ؟ و�أمل يفعل كذلك مع فرويد ومع فوكو
ومع غريهم كثريين؟.
ً
يف ت��ق��دمي��ه مل��ذك��رات��هُ ،ي��ع��ل��ن ب���وجن �أن���ه خ��ال��ف وع����دا ك���ان قد
قطعه على نف�سه يف ما م�ضى ب�أال يكتب �أبداً مذكراته ،وذلك
بحكم علمه �أن ذاك���رة الإن�����س��ان ال «حت��ف��ظ» ف��ق��ط م��ا م�ضى
و�إمن��ا «تخيله» تخييال� .أَ َو مل ي�شرع النقاد املعا�صرون ـ �إثر
الناقد الأدبي الكبري والروائي الفرن�سي �سريج دوبروف�سكي
ـ يف الكف عن احلديث عن مفهوم «ال�سرية الذاتية» ،منذ عام
 ،1977لكي ي�ستعي�ضوا عنه مبفهوم «التخييل الذاتي»؟ لكن
بوجن ـ وحل�سن حظ قرائه ـ راجع موقفه ملا قر�أ بع�ض ال�سري
«ال��غ��ري��ب��ة» ال��ت��ي و�ضعت ل��ه ،وال��ت��ي ّ
مت فيها «ت�����ش��وي��ه» بع�ض
وقائع حياته ،حتى �شمل ذلك ا�سم �أم��ه قبل زواجها .ف�ضالً
عن ه��ذا ،يذكر �أنّ بع�ضا من �أق��ارب��ه و�أ�صدقائه �أحل��وا عليه
بتدوين �سريته ،وذلك بحكم اعتقادهم �أنّ الرجل الفيل�سوف
والعامل لديه �شيء مهم يقوله للقراء.
ومثل ما يحدث لطالب ُمدٍ �أ ّول وهلة ع�شية النظر يف ورقة
االمتحان ،فت�سول له نف�سه �أ ّنه ما عاد يذكر �شيئاً مما حفظه،
ف�إذا ما هو �أم�سك بالورقة �آبت �إليه ذاكرته ،كذلك حدث ملاريو
ب��وجن؛ �إذ على العك�س من كل توقعاته ،ما �أن �أم�سك بالقلم
حتى انثالت عليه ذكرياته �أر���س��اال  ...وق��د ا�ستنتج من ذلك
�أ ّنه لرمبا كان قد ا�ستمتع ـ وال يزال ي�ستمتع وهو ابن ال�سابعة
والت�سعني ـ باحلياة �أمي��ا ا�ستمتاع ،على الرغم من كل املحن
التي تخللتها.
وك��ي��ف ي��ك��ون الأم�����ر ع��ل��ى خ�ل�اف ه����ذا ،وق���د ع��ا���ص��ر ال��رج��ل
وعا�شر �أه��م فال�سفة زمنه وناظرهم ،وزار �أعظم اجلامعات
الغربية وحا�ضر فيها ،و�أ َّل��ف الع�شرات من املقاالت والكتب،
وح�����ص��ل ع��ل��ى ع�شرين دك��ت��وراه ف��خ��ري��ة ،وت��رج��م��ت كتبه �إىل
ع�شرات الأل�سن  ...ويف احلني نف�سه عاي�ش االنقالبات الأكرث
م�أ�ساوية يف وطنه ـ وما �أكرثها! ـ واعتقل املرار العدة ،و�شهد
ك��ب��ار العلماء والفال�سفة وال��ف��ن��ان�ين ي��ط��ردون م��ن بلدانهم
�شر طردة ،ويلج�ؤون هاربني كاملهربني واملجرمني  ...وعانى
احلرمان والب�ؤ�س وا�ستجداء املن�صب وطلب الوظيفة؟.
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تنق�سم م��ذك��رات ب���وجن �إىل  16ف��� ً
��ص�لا و�ضميمة ع��ب��ارة عن
انطباعات زوج��ت��ه عنه وع��ن حياتهما معا ـ «�ضميمة مارتا:
ريا يف ما
حياتي مع ماريو» ـ وه��ذه ب��ادرة ودودة مل �أر لها نظ ً
ق��ر�أت��ه من �سري الفال�سفة الذاتية ومذكراتهم ال�شخ�صية!
ف��� ً
��ض�لا ع���ن �أل���ب���وم ���ص��ور وب��ب��ل��ي��وغ��راف��ي��ا وك�����ش��اف ب��الأ���س��م��اء
واملو�ضوعات .وقد �أل��ف بوجن يف ترتيب الف�صول بني اعتبار
ال��زم��ان واع��ت��ب��ار امل��و���ض��وع��ات امل��ع��اجل��ة :ال��ط��ف��ول��ة ،امل��راه��ق��ة،
جامعة �إت �آليا ،التلمذة العلمية ،التلمذة الفل�سفية ،الوظائف
الأوىل ،م�����س��ار �أ���س��ت��اذ ،ك��ن��دا وال��واق��ع��ي��ة ال��ع��ل��م��ي��ة ،الفل�سفة
الدقيقة ،امل��ادي��ة الن�سقية ،الفل�سفة البيولوجية ،الواحدية
النف�سية ،الفل�سفة االجتماعية� ،أفكار عجيبة و�أماكن غريبة
و�أحداث مذهلة ،الفل�سفة العلمية ،اخلال�صة.
ول���د ال��رج��ل ي���وم � 19سبتمرب م��ن ع���ام  1919م��ن �أم ـ م��اري��ا
م��ي��زة ـ م��ه��اج��رة �أمل��ان��ي��ة مم��ر���ض��ة يف ث��اين م��دي��ن��ة �أرجنتينية
(روزاري���و) ،و�أب ـ �أوغ�سطو بوجن ـ طبيب و�سيم �أنيق مُثقف.
ك��ان الأب ي��ن��ح��در م��ن �أ���س��رة رف��ي��ع��ة ،وك��ان��ت الأم ت��ن��ح��در من
�أ�سرة و�ضيعة .وكان الوالدان م ًعا ح�سني املنظر ـ منظرانيني
ـ حمبني لل�سفر ،متحدثني الأملانية بطالقة ،عا�شقني جلوته
و�شيلر ،مُتعط�شني للقراءة ،مولعني بالطبيعة ،مو�سو�سني
باملر�ض ،مهتمني بال�صحة ،معجبني ب�أملانيا كارهني لنزعتها
ال��ع�����س��ك��ري��ة .وال زال االب���ن م��اري��و ي��ت��ذك��ر ج�ي�ران الطفولة،
وحدائقها ،وعطلها ،وريا�ضاتها ،و�أطعمتها .كانت ال��وال��دة
مو�سو�سة ال ُتقبل �أح��داً ،وتعترب القبل «ول��ع القردة» ،مبا يف
ذلك ابنها الذي مل يحظ منها بقبلة .وح�سناً فعلت ،لأ ّنها لو
فعلت الكت�شفت تدخينه ـ يف �سن جد مبكرة ـ لل�سجائر امل�صرية
الرخي�صة! وما قام الوالدان بتدليله �أبدًا ،و�إمنا كانا يغ�ضبان
�إذا م��ا ه��و ت��راخ��ى ع��ن درو���س��ه ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ق��دم ل��ه يف البيت
ال يف املدر�سة .ومل��ا بلغ �سن املراهقة ك��ره املدر�سة التي �أدخ��ل
�إليها ب�سبب نظامها الع�سكري ال��ذي ك��ان يُعامل التالميذ
وك���أن��ه��م ج��ان��ح��ون ،وي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ال�تره��ي��ب ب���دل االح��ت�رام.
وك��ان �أن ثار التلميذ على عوائد التدري�س و�سجن الثانوية،
ه��و ال��ذي ن�ش�أ على احل��ري��ة ،ب���أن �أن�ش�أ جملة �ضد الأ���س��ات��ذة،
و�صور �أ�ستاذ اخل��ط يف �صورة ق��رد ،ف�صودرت املجلة وك��اد �أن
يطرد �صاحبها .وما ي��زال ماريو اليوم ـ وقد ق��ارب املائة من
ع��م��ره ـ ير�سم ���ص��ورة ط��ري��ة لأ���س��ات��ذت��ه ول��زم�لائ��ه يف ال�صف

 ...ويحكي كيف �أن��ه ك��ان �صديقا لأ�صدقاء وال��دي��ه ـ وبينهم
عامل االقت�صاد وال�شاعر والطبيب وال�صحفي ـ �أكرث مما كان
�صدي ًقا لأب��ن��اء جيله ،بحيث �أف���اد م��ن مناق�شاتهم املتنوعة.
وتبنى وه��و يافع ا�شرتاكية وال��دي��ه ،وب��د�أ الن�شاط ال�سيا�سي
مبكرا ،حتى �إن��ه تعرف على ال�سيا�سة وه��و اب��ن ال�سابعة من
ع��م��ره .و���ض��د احل��ك��وم��ة ال��ف��ا���ش��ي��ة مل��ان��وي��ل فري�شكو ()1936
ولفرانكو الإ���س��ب��اين ،ق��د راف��ق �أ���ص��دق��اء وال��ده يف اجتماعهم
ببيته ل�ل�إدان��ة ،ف��ك��ان �أن اعتقل ال��وال��د وم��ا ول���د .ومل��ا �أطلق
�سراح الولد بداية �أبى �إال �أن يبقى معتقال مع والده .وكان �أن
انف�ض الأ�صدقاء جبناً ،فا�ستبدلهم الوالد والولد ب�أ�صدقاء
ج���دد :فيفالدي وب���اخ وه��اي��دن وم���وزار وبيتهوفن و�شوبرت
وب��رام��ز  .ويف �سن امل��راه��ق��ة ه��ذه ق��ام مب��ا �سماه «اكت�شافاته
امل���ذه���ل���ة» :ال�����ذات واحل����ب ال��روم��ان�����س��ي والأدب وامل��و���س��ي��ق��ى
الكال�سيكية واملارك�سية .وكان �أن التحق باحلركة ال�شيوعية
ع��ام  ،1935لكنه مل يكن ع�ضوا يف �أي��ة جلنة  ...و�سرعان ما
خاب �أمله فيها ويف مثقفيها لنزوعها الت�سلطي ول�ضعفهم.
وكان قد �س�أل الوالد ِ َ
ل َْ
ل يلتحق باحلزب ،فما كان منه �إال
�أن �أج���اب« :ك��ي �أح��ف��ظ ح��ري��ة ف��ك��ري»  ...ث��م ح��دث �أن ُ�شغف
بالفل�سفة ملا طالع كتاب الفيل�سوف الربيطاين برتراند را�سل
«م�شاكل الفل�سفة» الذي �أقنعه ب�أن التحليل النف�سي ـ �شغفه
املبكر ـ جمرد ا�ستيهام .وكان ذلك فاحتة عهد قراءات فل�سفية
مكثفة علق ببع�ضها (�سبينوزا وفال�سفة التنوير الفرن�سيني)
واعترب بع�ضها م�ضيعة للوقت (هيجل ونيت�شه) .و�سرعان ما
انفتح على العلوم وعرب �إىل الفيزياء بتو�سط من الكيمياء،
و�شب فيه الهدف الذي ظل يرافقه طيلة عمره املديد :اجلمع
بني الفل�سفة والعلم ـ وهما �شغفاه الفكريان .وقد ح�صل على
الثانوية العامة عام  ،1937وكان باكورة �أعماله كتيب «مارك�س
�ضد فرويد» �أمارة على حتوله .وكان اكت�شافه للفيزياء و�شغفه
بها عامال حا�سما يف تبنيه «الواقعية العلمية» ويف تطليقه كل
«الفل�سفات املثالية» التي ال نفع من ورائها .وقد در�س فيزياء
الكوانطا وتخ�ص�ص فيها .وتخرج مدر�ساً حرا لها يف جامعات
�شعبية ب�سيطة �أن�ش�أها .وحدث �أن تويف الوالد عام  ،1943وكتب
على الأم املنا�ضلة �ضد الديكتاتورية �أن تدخل ال�سجن .ومبا
�أن الرجل كان وال ي��زال يقول عن نف�سه ب�أنه «خلق متفائال
بالوالدة» ،ف�إن هذه امل�صائب مل تفت من ع�ضده ،ومل متنعه
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من �إ���ص��دار �أ�شهر جملة فل�سفية يف �أمريكا الالتينية ،ومن
موا�صلة تلمذته العلمية والفل�سفية ب�إعداد ر�سالته للدكتوراه
يف جمال تخ�ص�صه ،رغم ما تخلل فرتة الإع��داد من اعتقال
( )1951كان ال�سجن فيها منا�سبة للقراءة .وهي الأطروحة
التي ال �أحد يف الأرجنتني قبل بن�شرها �إال بعد م�ضي ما يناهز
الع�شر �سنوات ( ،)1960لأنه مل ترافقها بطاقة احلزب� .أكرث
من ه��ذا ،حرمت هي �صاحبها مل��دة من كل توظيف ،ودفعته
�إىل طلب التوظيف امل���ؤق��ت يف ج��ام��ع��ات ب���أم��ري��ك��ا الالتينية
وبالواليات املتحدة الأمريكية .وملا انتهت عقدته عاد �إىل بلده
لكي تتلخ�ص حياته يف� :إعطاء درو���س خا�صة ،كتابة مقاالت
ل��ل��م��و���س��وع��ات ،ال��ق��ي��ام ب�ترج��م��ات زه��ي��دة الأج�����ر ...ومب���ا �أن:
«الأرجنتني ال ت�أكل �أبناءها و�إمنا متنحهم �إىل جريانها» ،فقد
كان ال بد من ال�سفر جمددا .وقد متيزت هذه الفرتة بتقلب
�شديد يف حياته ،مل ي�ضئها �إال تخل�صه من زواج فا�شل بالزواج
من طالبته مارتا التي كانت ت�صغره بحوايل ع�شرين �سنة،
�ضدا على �أهلها ،هي الكاثوليكية وهو غري املُتدين ...
وباجلملة ،ت��وه��ت ال��رج��ل امل��ت��اوه وط��وح��ت ب��ه امل��ط��اوح خالل
ثالثني �سنة ،كان فيها كلما قدم رجال ي�ؤخر �أخ��رى يف بالد
انقالبات ال تكاد تنتهي .فكان �أن �صار �أ�ستاذا جواال بامتياز.
وكان �أن انتهى به املطاف �إىل اال�ستجابة �إىل النداء الأخري:
ن���داء ك��ن��دا ممثال يف جامعة م��اك جيل ( .)1966وفيها قام
بتدري�س العلميات والفل�سفيات �إىل �أن «�أج�بر» على الإحالة
على التقاعد وه��و اب��ن اخلام�سة وال�ستني؛ لأن��ه كما يقول:
ارتكب خطيئة كربى عبارة عن خيانة �أكادميية مل ُتغفر له:
�أ�صدر من امل�ؤلفات ما َب َّز به كل امل�ؤلفات التي �أ�صدرها زمال�ؤه
جمتمعني! وال �شك �أنّ يف ما ذكره هنا �شائبة من جنون عظمة.
ما كانت هي الأوىل ،بل �أعلن يف منا�سبات كثرية �أال �أحد من
زمالئه باجلامعة املذكورة �أف��اد منه فتيال! وقد حتول ـ من
حيث يحت�سب �أو ال يحت�سب ـ من فيل�سوف �إىل داعية ـ وهو
ما يعد خيانة لوظيفة الفيل�سوف النقدية ـ حني �أعلن فرحه
فرحة طفل بفالحه يف حتويل طالب من «جتريبية» �أ�ستاذه
�إىل «واقعيته» هو ،وك�أن الرجل الذي �أم�ضى �سحابة حياته يف
حماربة ال�شعوذة وامل�شيخة والدرو�شة داعية لي�س �إال� .أَ َو لي�س
لنا هنا �أن نتذكر د�ستور الفال�سفة ال��ذي و�ضعه نيت�شه يف
هذه العبارة التي تف�ضل عن قراءة ع�شرات الكتب يف الدعوة
والداعية« :عادة ما تكون القناعات �سجونا»؟
وال�����ش��يء ب��ال�����ش��يء ُي��ذك��ر ،ي�سمي م��اري��و ب���وجن امل��ذه��ب ال��ذي
ارت�����ض��اه لنف�سه ت���ارة «ال��واق��ع��ي��ة العلمية» وط���ورا «الفل�سفة
الدقيقة»� .إمن��ا الفل�سفة عنده هي التدقيق ،و�إمن��ا الفل�سفة
العلمية هي التي ت�ستند �إىل العلوم الدقيقة« :تاريخ الفل�سفة
مقربة للمذاهب التي بادت ب�سبب من �سوء التغذية العلمية».
ويف ه��ذا يبقى ال��رج��ل وف��ي��اً لفل�سفة الأن����وار الفرن�سية ـ ال
�سيما منها فل�سفة الفرن�سي دولباخ ـ ويعيب على الفال�سفة
ال��ف��رن�����س��ي�ين امل��ع��ا���ص��ري��ن م���ا ب��ع��د احل��داث��ي�ين ـ �أن���ظ���ار ل��وي
�ألتو�سري ومي�شيل فوكو وجاك دريدا وبرونو ال تور ـ �شيطنتهم
للتنوير الفرن�سي بالعودة �إىل �أعداء التنوير :هيجل ونيت�شه
وهو�سرل وهايدجر ومدر�سة فرانكفورت .والذي عنده �أنه ما
كانت «الواقعية الن�سقية» و»الواقعية العقالنية» التي يدعو

�إليها �سوى «ال��دق��ة» ،وك��ل فل�سفة افتقدت �إىل الدقة ـ كائنا
من كان الفيل�سوف الذي يدعو �إليها� :أكان فيل�سوف علم �ش�أن
كوهن �أو فايرباند �أو حتى بوبر  ...ـ لي�ست على �شيء ،ولي�س
�صاحبها على �شيء� .إمنا الفل�سفة الدقيقة هي تلك التي تقام
مب�ساعدة �سخية من املنطق الريا�ضي ومن الريا�ضيات .وهي
فل�سفة �سياقية ،ن�سقية ،حجاجية .ومن ثمة نقده لكل فل�سفة
حت�����ض��ر ف��ي��ه��ا ن��واق�����ض ه���ذه ال�����ص��ف��ات :يف ح��ل م��ن ال�����س��ي��اق،
�شذرية ،نبوئية  ...وحدها الفل�سفة الو�ضعية املنطقية حتظى
لديه بنوع من التوقري ،حتى و�إن انتقدها بدورها.
واحلال �أن لهذه الفل�سفة الأم ـ الواقعية العلمية ـ فروعا �أن�ش�أ
القول فيها ماريو بوجن :هي �أ�صال فل�سفة يف علم الفيزياء،
ت��ن��ق�����س��م ب�����دءا �إىل ع��ل��م دالل�����ة (���س��ي��م��ن��ط��ي��ق��ا) وع���ل���م وج���ود
(�أنطلوجيا) .ومن فروع هذه ال�شجرة الوارفة تتنزل فل�سفة
يف الأحياء وفل�سفة يف الذهن وفل�سفة يف االجتماع وفل�سفة
يف ال�سيا�سة -الدميقراطية ال�شاملة -وفل�سفة يف االقت�صاد
وفل�سفة يف القانون وفل�سفة يف الأخالق -اخلريية -وفل�سفة
يف الطب وفل�سفة يف التقنية وفل�سفة يف الفل�سفة  ...اللهم
با�ستثناء «فل�سفة يف ال��ف��ن» �أو �إ�ستتيقا امتنع م��اري��و بوجن
عن القول بها ،وذل��ك الع�ترا���ض منه مبدئي :غياب العدة.
ولذلك ال زال الرجل ينتظر �أن يقوم فنان فيل�سوف ب�إن�شاء
هذه الفل�سفة ،و�إال ف�إن الفال�سفة ـ الذين ما كانوا �أبدا فنانني
ـ ال��ذي��ن �أن�����ش���أوا جماليات ـ م��ن �أف�لاط��ون �إىل هيجل م��رورا
بكانط وغريه ـ لي�سوا على �شيء.
واحلقيقة �أن الكتاب ـ وب�صرف النظر عن م�سحات من جنون
العظمة التي اع�ترت �صاحبه ،وبع�ض ال��وخ��زات امل���ؤمل��ة التي
وخ���ز ب��ه��ا �أغ��ل��ب ال��ف�لا���س��ف��ة ال��ذي��ن ع��ا���ص��ره��م ـ ال ي��خ��ل��و من
ظ��رف ���ش��دي��د ،وك���أن��ن��ا �أم���ام واق��ع��ي��ة ك��ت��اب �أم��ري��ك��ا الالتينية
ال�����س��ح��ري��ة :خ��ذ م��ث�لا م��ا نقله ع��ن ���ص��دي��ق �أرج��ن��ت��ي��ن��ي ل��ه ملا
وج���د �صاحبنا م��اري��و يتظلم م��ن ك��ون��ه غ�ير م��ع�ترف ب��ه يف
الأو���س��اط الفل�سفية ببلده ،ق��ال ل��ه« :ل��ن يتم االع�تراف بك
فيل�سوفا ،لأن كتاباتك مفهومة»! وذ ّك��ر بعتبه على �صديق
له �أ�ستاذ كيمياء ـ ت�شارلز كول�سون ـ ك��ان قد در���س الكيمياء

ملارغريت تات�شر ،رئي�سة الوزراء الربيطانية ال�سابقة ،وعرقل
�إمتامها لر�سالة الدكتوراه ،فقال ماريو معلقا :لو تركها تتم
ر�سالتها لدفنت نف�سها يف خمترب كيمياء �أو �صيدلة ولأراحت
الربيطانيني مما �سامتهم من عذاب تق�شف اجتماعي .وثلث
مبثال طفله ال�صغري �إريك الذي ملا كان رافق والده �إىل ندوة
ف��ك��ري��ة يف ال��ق��د���س ،ك��ان الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ون ي�����ش�ترون جم��ل��ة اب��ن
ال�سابعة التي ك��ان ي�ضمنها بع�ض خرب�شاته اجلميلة ،فلما
كتب يف جملته ب���أن للفل�سطينيني احل��ق يف الأر����ض وامل��اء ما
عاد �إىل �شرائها منه �إ�سرائيلي واحد .وربع بق�صة الفيل�سوف
لو�شيو �شيارافيليو ال��ذي �شغف بالفل�سفة ـ ومل يكن ل��ه بها
عهد ـ يف غرفة انتظار طبيب �أ�سنان حيث عرث على كتاب نقد
العقل اخلال�ص للفيل�سوف كانط .و�إذ مل يكن �أح��د لي�صدق
هذه احلكاية ،ف�إن امل�ؤلف يعلق�« :صدقتها �أنا لأنني �أعلم �أن
الأرجنتينيني �أر�ض ال�شغوفني الغريبي الأطوار».
ه��و ذا ال���رج���ل ،وه����ذه �أع��م��ال��ه .رج���ل ج���ال يف ال��ع��امل �أك�ث�ره
حم��ا���ض��را بخم�س ل��غ��ات .ورج���ل ع��ا���ص��ر �أه���م ث���ورة علمية يف
القرن الع�شرين ،بل ويف تاريخ العلم ،وناق�ش �أه��م �صناعها
وفال�سفتها .ورجل �أ�سهم �إ�سهاما جليال يف ع�شرات امل�ؤمترات
ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة .ورج���ل ع��اي�����ش ال��ت��غ�يرات ال��درام��ي��ة ال��ت��ي وقعت
للعديد م��ن ال��ع��ل��م��اء وال��ف�لا���س��ف��ة :م��ن العقالنية ال�صرفة
�إىل تبني بع�ض م��ذاه��ب ال��ه��ن��ود ال��ق��ائ��ل��ة« :ال��ف��ك��ر ه��و املنبع
الأق�صى لل�شر كله»! ورجل �أن�ش�أ يف كل فرع من فروع الفل�سفة
ن��ظ��ري��ة .ورج����ل �أط��ل��ع��ن��ا ع��ل��ى ع�����ش��رات م���ن �أ���س��م��اء فال�سفة
�أمريكا الالتينية الذين لواله ما كنا لنعلم عنهم �شيئا ،نحن
املفتونني ب��غ�يره��م ،ب��ل وب���أق��ل منهم .و�أخ��ي�را ،رج��ل منذ �أن
قر�أ ما كتب عن �سقراط ت�أثر به و�أعاد �إدخال منهجه ـ منهج
ال�����س���ؤال التوليدي التهكمي ـ �إىل ف�صول العلم والفل�سفة،
ط��ارح��ا ال�����س���ؤال على طلبته �أك�ثر منه مقدما للجواب .وما
زال يفعل حتى �أم�سى حاله مع ال�س�ؤال كحال ال�شاعر دعبل
اخلزاعي مع خ�شبته والذي ما فتئ يردد»« :يل خم�سون �سنة
�أحمل خ�شبتي على كتفي �أدور على من ي�صلبني عليها فما
�أجد من يفعل ذلك»!
------------------------------------
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فوبيا داع�ش و�أخواتها لـ غوين داير
ُم َّمد املحفلي *

فوبيا داع�ش و�أخوا ُتها ،هو ترجمة للعنوان الذي و�ضعه غوين داير لكتابهDon’t Panic: Islamic State Terrorism and the :
للذعر� :إرهاب داع�شَّ ،
والتجمة املبا�شرة للكتاب هي :ال داعي ُّ
َّ ، Middle East
وال�شرق الأو�سط .فالر�سالة التي يحملها املُ�ؤ ِّلف من طلب عدم الذعر
موجهَة للقارئ يف الغرب ،ولي�س للقارئ يف َّ
ال�شرق الأو�سط ،حيث ُح َّمى ُّ
الذعر تنت�شر بالفعل ،وهنا يتم اخلروج من هذا العنوان بنتيجة �أ َّن ال�شرق الأو�سط  -كما
َّ
يبي ب�شكل وا�ضح -قاد ٌم على حروب و�صراعات قائمة على �أ�س�س طائفية قد تق�ضي على جيل كامل .فاملطالبة بعدم ُّ
ِّ
خا�صة ،ويجب
الذعر يكون املعني بها الغرب َّ
�أن يدرك القارئ يف ال�شرق الأو�سط هذا امل�آل جيدا ،وعلى �صانعي ال�سيا�سات �أن ينتبهوا من �أجل حت�صني �أوطانهم من هذا الدَّاء الذي ينت�شر كالوباء ،و�إنقاذ
ما ميكن �إنقاذه .وغوين داير ( Gwynne Dyerهو باحث كندي حا�صل على املاج�ستري والدكتوراه يف التاريخ احلربي وال�شرق الأو�سط ،يكتب يف �أكرث
أهمها هذا الكتاب و «حرب املناخ » ،وكتاب« :مع كثري من الأخطاء» وغريها .وقد عرف
من 175ن�شرة ،ويف �أكرث من  45بلدا حول العامل ،وله عدد من امل�ؤ َّلفات � ُّ
مبعاداته لل�سيا�سة الأمريكية ،وبكتاباته امل�ستقلة؛ لذلك منع من الن�شر يف كثري من ال�صحف الغربية ال �سيما يف �أمريكا.
وي��ب��دو �أ َّن ال��ك��ات��ب ي��ه��دف �إىل و���ض��ع ق����راءة مغايرة
ملا درج عليه ال ُك َّتاب يف الغرب عند مقاربة مو�ضوع
الإره�����اب الإ���س�لام��ي ،ح��ي��ث ي���رى �أ َّن �أغ��ل��ب م��ا ُكتب
ه����راء و�أ َّن�����ه ي�����س��ت��دع��ي امل��راج��ع��ة و�أ َّن �أك��ث�ر م��ا كتب
فيه �إ�شكالية الربط بني الإره���اب والإ���س�لام ،مع �أ َّن
الإره��اب��ي�ين وم��ن ي�ساندهم من امل�سلمني ال ت�ساوي
ن�سبتهم ن�سبة الكاثوليك الإيرلنديني الذين �ساندوا
اجلي�ش اجل��م��ه��وري الإي��رل��ن��دي ،وال ن�سبة التاميل
ال�سريالنكيني الذين �ساندوا منظمة منور التاميل.
َّ
ولكن الإ�شكالية �أ َّن �أغلب احلوادث الإرهابية العاملية
ك��ان منفذوها -خ�ل�ال ال��ع��ق��ود امل��ا���ض��ي��ة -م�سلمني؛
وهذا الأم��ر �أدَّى �إىل الربط بني الإره��اب والإ�سالم.
وعلى الرغم من هذه النظرة التي تبدو �أكرث حيادية
يف مناق�شة الإره��اب يف العامل العربي والإ�سالمي -
من منظور غربي -ف�إ َّنه مل يناق�ش الكثري من الآراء
التي تبدو مطروحة بقوة ال �سيما تلك التي ترى ب�أ َّن
الإرهاب نف�سه �صنيعة �أيادي ا�ستخبارات عاملية ِّ
توظفه
ْ
وجدت �أدوات قادرة على �صنع
مل�صالح خمتلفة ،حيث
�أتباع ،م�ستغ َّلة العاطفة الدينية امل�صحوبة باجلهل،
وغ�ي�ره م��ن ال��ع��وام��ل امل�����س��اع��دة ع��ل��ى اك��ت��م��ال ���ص��ورة
الإرهاب .بيد �أ َّنه مل ْ
يغفل الإ�شارة �إىل �أ َّن احلكومات
الغربية قد �أفرطتْ يف التخويف من داع�ش -بو�صف
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داع�ش الن�سخة الأحدث للإرهاب الإ�سالمي-؛ لتمنح
نف�سها ال�سلطة بل والقيام بت�صرفات متهوِّرة ال تخدم
�أحيانا� -إال الأجندات الإرهابية ذاتها.تق�سيم الكتاب ومنهج ّيته:
ُي�� َق��� َّ��س��م ال��ك��ت��ابُ �إىل ع�����ش��رة ف�����ص��ول ،ب��ع���ُ��ض��ه��ا ي���أخ�� ُذ
الت�سل�سل التاريخي حل��رك�� ِة اجل��ه��اد الإ���س�لام��ي كما
َّ
يتبي من الف�صل الثالث حتى ال�سابع ،على التوايل:
مرحلة اجلهاد الأفغانية ،ومرحلة اجلهاد العراقية
 ،2006-2003ومرحلة اجلهاد العراقية ،2010-2006
ومرحلة اجلهاد العراقية ال�سورية  ،2013-2010ثم
اخلالفة �أخريا .يف حني كان الف�صالن الأول والثاين
مب��ا ي�شبه امل��دخ��ل ال��ت��اري��خ��ي ب�����ص��ورة ع��ام��ة للجهاد
وخلفياته يف العامل الإ�سالمي ،وظروف ن�ش�أته وت�شكله
يف ن�سخته احلديثة� .أم��ا الف�صول الثالثة الأخ�يرة
فتحمل ت�شخي�صا للحالة الأك�ثر تطرفا للجهاد يف
ن�سخته الداع�شية ،مع ر�ؤية لل�صراع الدائر ،م�ض ِّمنا
ذل��ك كيفية التعامل مع ه��ذه التنظيمات اجلديدة.
ويف حني يبدو هذا التق�سيم غري قائم على منهجية
حم�����دَّدة ،ف�����إ َّن ال��ك��ات��ب ق��د و���ض��ع ب��امل��ق��دم��ة الأ���س�����س
املنهجية التي تتجاوز فكرة التق�سيم ال�شكلي للف�صل؛
لتكون الف�صول من داخلها معتمدة على �أربع نقاط:
�أول��ه��ا �سبب حت��ول ال��ع��امل ال��ع��رب��ي والإ���س�لام��ي �إىل

مركز عاملي للإرهاب خا�صة �أ َّن �أغلب ال�ضحايا من
العرب وامل�سلمني ،والثانية� :شرح الطريقة التي يعمل
بها الإره��اب ،الثالثة :تط ُّور ا�سرتاتيجيات املنظمات
الإرهابية يف الوطن العربي ،والرابعة� :أفكار حول
ما يجب عمله ملجابهة الإرهاب .وهذه النقاط الأربع
لي�ستْ م�ستق َّلة � َّإن���ا تتخ َّلل ذل��ك التق�سيم ب�صورة
�شاملة ،بيد �أ َّن القارئ ال يلمح تلك النقاط ب�صورة
وا�ضحةَّ � ،إنا تتماهى مع املنت ،وتختلط �أحيانا دون
ترتيب.
حماولة للفهم:
ي��ر���ص��د امل����ؤ ِّل���ف م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ف�����ص��ل الأول ال��ت��ط��ور
الدراماتيكي املخيف للإرهاب وتداخالته ال�سيا�سية
يف ال�شرق الأو�سط عرب ال��دول� :سوريا العراق م�صر
اليمن ليبيا تون�س ،ه��ذا الر�صد �أخ��ذ فيه منوذجا
زمنيا بني  3/18حتى  4 /3عام 2015م فقط؛ ليبدو
الو�ضع �أكرث تعقيدا ،وال يظهر فيه �أيُّ ح ٍّل يف الأفق� .إذ
كما يبدو من الأحداث التي ر�صدها يف فرتة الن�صفال�شهرِّ -
يتبي كم �أ َّن الإرهاب يت�صاعد وتزيد م�ساحة
تو�سعه .وتلك اجلرائم -كما ِّ
يبي ا�ستعرا�ضه -تظهر
ُّ
ري من
�أ َّنها ذات نزعة طائفية ،ففي حني كانت الكث ُ
احل��وادث متب َّناة عرب القاعدة وداع�ش مبرجعياتها
الطائفية ال�س ِّن َّية ،فقد كانت هناك فظائع ارتكبتها
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امللي�شيات ال�شيعية يف العراق التي تقاتل داع�ش بدعم
م��ن �إي���ران وق��د ق��دَّم لذلك من��وذج ا�ستعادة تكريت؛
وهي داللة على �أ َّن �صراعات ال�سلطة املحلية يف البالد
العربية املختلفة ال��ت��ي ط��امل��ا ع��ا���ش ال�سنة وال�شيعة
فيها مع بع�ضهم بع�ضا ب�سالم  -مثل لبنان و�سوريا
والعراق وممالك و�إمارات �شبه اجلزيرة العربية  -قد
ب��د� ْأت ت�شهد ت�صعيدا لتتح َّول �إىل ح��ربٍ �شاملة بني
ال�س َّنة وال�شيعة .وبح�سب ما ي��رى ف���إ َّن ه��ذه احلرب
ُّ
�ستكون م�أ�ساة بالن�سبة �إىل ال�شرق الأو�سط قد ُتدمِّراملنطقة ب�أ�سرها جليل ك��ام��ل����( -ص� .)30 :إ َّن هذه
النتيجة التي يُقدِّمها امل�ؤ ِّلف يف هذا اجلزء املتقدم من
الكتاب ،بقدر ما يريد � ْأن يعر�ضه من معلومات عن
الإرهاب يف ال�شرق الأو�سط وب�أ َّن على القارئ الغربي
�أن ال يرتعب ف�إ َّنها تبدو نتيجة مرعبة للقارئ هنا،
وك�أ َّن العنوان -ال داعي للرعب -هو عنوان خم�صو�ص
للغرب ويفتقر لعموميته الإن�سانية.
ثم يتحول الكاتب �إىل تقدمي ت�سويغ للأ�سباب التي
جتعل م��ن ه��ذه املنطقة م��ن ال��ع��امل م�سرحا للعنف
مبختلف م�ستوياته ،مقدما موجزا ي ِّ
ُلخ�ص فيه �ألف
�سنة من الأ�سى م َّر ْت بها ال�شعوب العربية منذ ذلك
ال��ت��اري��خ ال���ذي ك��ان��وا فيه متفوقني ول��ه��م مكانتهم
بني الأمم ،حتى التاريخ احلديث حيث ف�شل القادة
ال��ع��رب ب��ع��د اال���س��ت��ق�لال م��ن ال��ن��ه��و���ض ببلدانهم يف
امل��ج��ال الع�سكري فانهزموا �أم���ام �إ�سرائيل وهزموا
يف اجلانب االقت�صادي �أي�ضا ،و�أخ�يرا ف�شلتْ ث��ورات
الربيع العربي؛ لأنها مل تنطلق على �أ�س�س فكرية
و�أيديولوجية وا�ضحة .وه��و ي�ضع من ه��ذه العقدة
برتاكمها التاريخي �سببا يف �صنع كل ه��ذا الغ�ضب
الذي يح ِّرك جذوة العنف يف العامل العربي حتديدا،
ب��ي��د �أ َّن�����ه ي��غ��ف��ل ع���م���دا الأ����س���ب���اب الأخ������رى املتعلقة
بتجاذبات ال�صراع اال�ستعماري يف مراحله املبا�شرة
يف ال��ق��رن ال�سابق �أو اال�ستعمار ب�صورته احلديثة
حاليا واملتعلق بتجاذبات ال�صراع الإقليمي ناهيك
عن توظيف الإره���اب ذات��ه مل�صالح �سيا�سية خارجية
وداخلية.
اجلهاد من �أفغان�ستان حتى �سوريا:
ب�ين ع��ام  ،2001عند دخ��ول ال��ق��وات الأمريكية �إىل
�أفغان�ستان و 2013عا َم �إعالن اخلالفة من قبل تنظيم
ال��دول��ة الإ�سالمية ،ي�ضع امل���ؤل��ف �أرب��ع��ة ف�صول عن

مراحل اجلهاد :مرحلة اجلهاد الأفغاين 2003-2001
امل��رح��ل��ة العراقية  ،2006-2003وامل��رح��ل��ة العراقية
 ،2010 -2006وامل��رح��ل��ة ال��ع��راق��ي��ة ال�����س��وري��ة -2010
 .2013ير�صد يف ه��ذه الف�صول الأرب��ع��ة التطورات
التي طر�أت على مفهوم اجلهاد منذ مرحلة القاعدة
الأوىل التي �أرادت من خالل ا�سرتاتيجيتها �أن تقوم
بعمل �إرهابي فظيع ت�ستقطب بوا�سطته �أمريكا لغزو
بلد م�سلم ثم االنتقال �إىل اخلطوات الالحقة املتمثلة
يف اجل��ه��اد و�إن��ه��اك �أم��ري��ك��ا اقت�صاديا؛ مم��ا �سيعمل
�أخريا على �إ�سقاطها ،كما فعلوا من قبل مع االحتاد
ال�سوفيتي ،فن�ش�أت امل��رح��ل��ة الأف��غ��ان��ي��ة ال��ت��ي ف�شلت
فيها القاعدة من حتقيق �أهدافها� ،إذ يرى امل�ؤلف �أن
ا�سرتاتيجية بو�ش و�أمريكا جنحت يف بداية الأمر يف
�أفغان�ستان ،و�أن التدخل املبا�شر للق�ضاء على طالبان
التي حمت القاعدة ك��ان م�بررا ،وم��ن ثم كانت هذه
اخلطوة مرحلة من احلرب على الإره��اب كان عليها
�أن تتحول �إىل مرحلة ثانية ،وهي حرب خفية ،ولكن
بدال من ذلك �أعلن بو�ش �أنه ينوي غزو العراق .وهكذا
ب��د�أت تت�ش َّكل مرحلة ثانية خمتلفة من اجلهاد؛ �إذ
�أتى غزو العراق وكانت القاعدة قد ف�شلت يف حتقيق
ما تريد ،فجاء هذا الغزو ليعيد حلم املتطرفني من
جديد .حيث تف َّعل التنظيم ال��ذي يقوده الزرقاوي
بتغيري ا�سرتاتيجيتهم وحتويل النريان من القوات
الأمريكية �إىل العراقيني ال�شيعة ،وه��ذا �أول حت ُّول
ع��ن ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ق��اع��دة ب��ق��ي��ادة ب��ن الدن ،حيث
ظهر اخل�ل�اف ب�ين ال��ط��رف�ين ،بيد �أن ه��ذا اخل�لاف
م��ا فتئ �أن حت��ول �إىل ات��ف��اق وح�صل ال��دم��ج ب�ين بن
الدن وت��ن��ظ��ي��م ال��ت��وح��ي��د واجل���ه���اد ال���زرق���اوي وب��اي��ع
الزرقاوي بن الدن ثم �أعطاه ا�سم تنظيم القاعدة يف
بالد الرافدين .للوقوف �أمام �أي تقارب �سني �شيعي،
ب��د�أت بعده القاعدة ب�سل�سلة هجمات انتحارية �ضد
املدنيني ال�شيعة؛ اندلعت على �إثرها احلرب الأهلية
يف العراق يف  2006بعد تفجري مرقد الإمام الع�سكري
يف ���س��ام��راء ث��م ُق��ت��ل ال��زرق��اوي بعدها ول��ك��ن بعد �أن
�أ�شعل حربا �أهلية.
و�إثر مقتل الزرقاوي ظهر للتنظيم �أبو �أيوب امل�صري،
يغي ا�سم التنظيم لي�صبح دولة العراق
وقد اختار �أن ِّ
اال�سالمية و�أن يكون حتت قيادة �أبو عمر البغدادي
ثم قتل �أب��و �أي��وب امل�صري و�أب��و عمر البغدادي ،فتم

ان��ت��خ��اب �أب����ي ب��ك��ر ال��ب��غ��دادي زع��ي��م��ا ل��دول��ة ال��ع��راق
الإ�سالمية يف  .2010وبعد �سوء الأح���وال يف �سوريا
كانت فر�صة ذهبية للبغدادي مل ِّد نفوذه ،ف�أر�سل �أبا
حم��م��د اجل����والين �إىل ���س��وري��ا؛ ل��و���ض��ع ف���رع للدولة
الإ�سالميةُ ،
ف�ش ِّكلت جبهة الن�صرة والقت الدعم يف
مقاتلة ال��ن��ظ��ام ث��م �أع��ل��ن ال��ب��غ��دادي دول���ة اخل�لاف��ة،
و�ضم جبهة الن�صرة �إليها ،لكن اجلوالين مل يعرتف
بهذا ال�ضم وم�� َّر بع�ض الوقت قبل �أن يتم املواجهة
بني اجلبهة وداع�ش ،التي انتهت بفوز داع�ش �أخريا
وال�سيطرة على حقول النفط يف دير ال��زور� .إن هذا
ال�سرد التاريخي واال�سرتاتيجي الذي يب َّينه الكاتب
ال يعدو عن كونه �سردا �صحفيا بالدرجة الأوىل و�إن
كان قد تطرق للخيارات اال�سرتاتيجية التي يتخذها
املتطرفون يف �سبيل هذه التحوالت من حماربة العدو
اخلارجي �إىل حماربة العدو املخالف له يف العقيدة،
حتى الو�صول �إىل املختلف معه يف طريقة احل ِّل و�إن
اتفق معه يف الأ�سا�س الأيديولوجي املتط ِّرف .لكنه
مل يحلل الأ�سباب الكامنة وراء هذا التحول ،وب�صورة
�أعمق تقدِّم للقارئ �أ َّية دالئل على طبيعة التح ُّركات
الكامنة خلف هذا امل�شهد .فال م�ستندات وال وثائق،
�سوى ما ير�صده من �أحداث ميكن التعرف عليها من
�أ َّية و�سيلة �إعالم َّية.
اخلالفة:
ُبي ُّ
يف الف�صل املعنون بـ»اخلالفة �أخ�يرا» ي ِّ
الظروف
امل��و���ض��وع��ي��ة ال���ت���ي �أد َّْت �إىل ج��ع��ل ت��ن��ظ��ي��م ال���دول���ة
الإ�سالمية يف العراق و�سوريا يب�سط �سيطرته على
�أرا�ض وا�سعة يف كل من البلدين ،فبعد انهيار جبهة
ال��ن�����ص��رة و���س��ي��ط��رة داع�����ش -يف ���س��وري��ا -ع��ل��ى حقول
النفط ،ب���د�أ الو�ضع يتغري ،وب���د�أ يف ح��زي��ران 2014
بهجومه الكبري على العراق ،بداية من املو�صل ،حيث
مل تكن هناك �أية مقاومة .وي�سوغ الكاتب ال�سقوط
ال�سريع للجي�ش ال��ع��راق��ي ه��ن��اك ،بال�سمعة ال�سيئة
التي زرعها التنظيم لنف�سه كتنظيم متطرف دموي،
وكذلك الف�ساد امل�ست�شري يف اجلي�ش العراقي .بيد
�أ َّن كل هذه امل�سوغات �-أي�ضا -ت�ستبعد تواط�ؤ �أجنحة
داخ���ل ال��ن��ظ��ام ال��ع��راق��ي ،ال �سيما �أ َّن ال�����ص��راع على
ال�سلطة يف العراق كان يف �أوجه ،كما �أ َّن التواط�ؤ كان
يبدو وا�ضحا للعيان ،وك��ان على امل���ؤ ِّل��ف �أن يناق�ش
ه��ذه النقطة ب�صورة دقيقة ،م�ستندا �إىل منطلقات
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مو�ضوعية� ،إذ ال ميكن �إزاح����ة �شبهة ال��ت��واط���ؤ من
قبل النظام نف�سه ،ومع حلفائه� ،أو التواط�ؤ من قبل
معار�ضيه؛ لأهداف �سيا�سية �أثبتتْ الأحداث َّ
اللحقة
���ص��ح�� َت��ه��ا .ب��ع��د ه���ذا ي��ت��م الإع��ل��ان ع��ن ق��ي��ام ال��دول��ة
واختيار البغدادي خليفة ،ومل يعرتف الظواهري وال
املال عمر بهذه اخلالفة.
البحث عن ا�سرتاتيجية ملواجهة داع�ش.
ُي َب ِّي الكاتب �أ َّن الواليات املتحدة الأمريكية ظهرت
وك���أ َّن��ه��ا ال متتلك �أ َّي���ة ا�سرتاتيجية ملواجهة داع�ش،
وال ت�ستطيع �أن تبني حتالفات م��ع ال��ع��راق و�سوريا
�أ���ص��ح��اب ال�����س��ي��ادة على لأر����ض ال��ت��ي ي�سيطر عليها
ال��ت��ن��ظ��ي��م ،ف�لا ت�ستطيع ال��ت��ع��اون م��ع ال���ع���راق؛ لأن
املالكي ك��ان ال�سبب يف التمرد ال�سني ال��ذي جعلهم
يلتفون ح���ول ال��دول��ة الإ���س�لام��ي��ة ،و�أي�����ض��ا لتعامل
حكومته م��ع �إي����ران ،وتلقي وح���دات ع�سكرية منها،
وكذلك اعتمادها على امللي�شيات ال�شيعية ،ويف �سوريا
ي�صعب التعامل م��ع ن��ظ��ام ب�شار الأ���س��د ،ويف الوقت
نف�سه ال ت�ستطيع �أن تقوم بعمل م�سلح �ضد قواته
النظامية؛ لأنه يف هذه احلالة �سيقوي الطرف الآخر
(داع�ش وجبهة الن�صرة) فحاولت عمل برامج لتقوية
اجلي�ش ال�سوري احلر بو�صفهم حماربني معتدلني
ليق�ضوا على النظام وعلى املتطرفني ولكن براجمها
تلك باءت بالف�شل.
�إن الفرز الطائفي هو امل�سيطر على لغة الكتاب� ،إذ
بدت اللغة هذه هي املتحكمة عمليا بر�صد الأحداث
حقيقة ،وه��و يف �إط���ار كتابه ه��ذا يبني �أن���ه مل يكن
بالإمكان قيام حتالف عربي �سني ملحاربة داع�ش ذلك
�أن الأمر �سيبدو �أنه يف �صالح نظامي العراق و�سوريا
ال�����ش��ي��ع��ي�ين ،وع��و���ض��ا ع���ن ذل���ك ن�����ش���أ حت��ال��ف ت��ق��وده
ال�سعودية ملحاربة احلوثيني بزعم �أ َّنهم مدعومون
من �إيران .ونحن �إذ نق ُّر طبيعة الفرز الطائفي الذي
يُغ ِّلف ال�����ص��راع يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،بيد �أن
جذور هذا ال�صراع ال ميكن �أن تكون �إال عرب الأيدي
التي �صنعته وم��ازال��ت تلعب به لأه��داف مل ي�ستطع
الكتاب التو�صل �إليها حتى اللحظة و�إن �أ���ش��ار �إىل
تنامي الإرهاب ب�سبب الغزو الأمريكي للعراق.
لكي ي�صل بنا الكاتب �أخريا �إىل ر�ؤيته حل ِّل الإ�شكالية
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للق�ضاء ع��ل��ى تنظيم ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة؛ ين�صح
وبقوة بعدم الزج ب�أي قوات غربية جديدة �إىل ال�شرق
الأو�سط فكما يرى �أن غزو العراق هو اخلط�أ الذي
�أنتج الإرهاب الذي كاد ينتهي ،ف�إ َّن وجود قوات غربية
جديدة هو اخلط�أ اجلديد ال��ذي يريده املتطرفون
مل��وا���ص��ل��ة ال��ق��ت��ال وا���س��ت��ق��ط��اب امل���زي���د م���ن الأت���ب���اع.
فيقرتح دعم نظام الأ�سد؛ لأن ذلك � ُّ
أقل كلفة من دعم
املتطرفني الإ�سالميني للق�ضاء على الأ�سد ،بو�صفه
ه���ذا ال��ع��م��ل �أه����ون ال�����ش��ري��ن .وي��ق��ارن ب��ع��د ذل���ك بني
ق�سوة الأ�سد وطغيانه وق�سوة �صدام ح�سني وطغيانه.
لكنه يقول� :إ َّن م�ساعدة ديكتاتور لي�ست �أم��را غري
م�سبوق فقد دعمت �أمريكا �صدام يف حربه �ضد �إيران
و�ساندت النظام اجلزائري �ضد املت�شددين ،ويف كوريا
اجلنوبية وكمبوديا .واخلال�صة يقول� :إ َّنه ال يوجد
م�برر �أخ�لاق��ي ن�ضحي ب��ه ول��ك َّ��ن املهم التو�صل �إىل

خيار م�ؤ ٍد �إىل �شرور �أقل من غريه .وهو يقدِّم عددا
م��ن امل��ق�ترح��ات ل��دع��م النظام ب�صورة غ�ير مبا�شرة
من �أجل الق�ضاء على داع�ش .وخال�صة تظهر تعقيد
امل�س�ألة م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ره ي��ق��ول :لي�س لدينا حلول
�سهلة حلل امل�شكلة املعقدة يف �سوريا �إال �آل��ة الزمن
بالعودة �إىل عام  2003وعدم غزو العراق.
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