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م��ن �أق� ��دم امل �� �ص��ادر الأج �ن �ب �ي��ة ال �ت��ي حت � َّدث��ت ع��ن ُع �م��ان ك�ت��اب
(� ،)The Periplus of the Erythrean Seaأو “الطواف
حول البحر الإرتريي” ،مل�ؤلفٍ �إغريقي جمهول ،يعود ت�أليفه �إىل
�سنة 60م .ورغ��م �أ َّن الكاتب جم�ه��ول� ،إال �أن��ه م��ن الوا�ضح �أ َّن��ه كان
على دراية باملنطقة ،وقد قدَّم و�صفاً مُبا�شرًا وملحات فريدة حول ما
كان يعرفه العامل القدمي عن جميع �أنحاء املحيط الهندي .ورمبا
ك��ان مفهوم “البحر الإرتريي” عند الإغ��ري��ق هو البحر الأحمر،
ول�ك��ن م��ن امل�س َّلم ب��ه عند الباحثني ال�ي��وم �أ َّن��ه ي�شتمل �أي���ض��ا على
اخلليج العربي واملحيط الهندي� .أقدم خمطوطة للكتاب تعود �إىل
القرن العا�شر امليالدي ،عُرث عليها �ضمن جمموعات مكتبة جامعة
هايدلربج يف �أملانيا ،ون�سخة منها يعود تاريخها �إىل القرن الـ 14يف
املتحف الربيطاين .وقد َت ْرجم الكتاب من الإغريقية القدمية �إىل
الإجنليزية ويليام فين�سنت �سنة 1800م.
الكتاب عبارة عن دليل بحري كان البحارة الإغريق والرومان
ي�ستخدمونه يف �إبحارهم �إىل �إفريقيا والهند واجل��زي��رة العربية.
ولع َّله م��ن �أق��دم الأدل ��ة البحرية ال�ت��ي اع�ت�م��دوا عليها يف الإب�ح��ار
من ر�أ���س احل��د يف عُمان �إىل ال�سواحل الغربية للهند ،وه��و منوذج
ْ
اعتمدت على �سجالت
جيِّد للأدلة البحرية ح��ول املنطقة ،والتي
امل���س�ت�ك���ش�ف�ين وال �ت �ج��ار وال �ب �ح��ارة الإغ ��ري ��ق م��ن �أم� �ث ��ال ن�يرك����س
(� )Nearchusأمريال الإ�سكندر الأكرب الذي زار عُمان �سنة 326
قبل امليالد ،و�أثناء ا�ستك�شافه لل�ساحل ال�شمايل اكت�شف ر�أ�س م�سندم
وخما ،و�سمع عن �سوق عُماين �ضخم من املحتمل �أنه �سوق �صحار.
وم��ن امل��واق��ع ال� ُع�م��ان�ي��ة ال�ت��ي و�صفها م��ؤل��ف ال�ك�ت��اب :م�سندم،
والتي ترد فيه با�سم ( ،)Cape Macetaوقلهات التي ترد با�سم
( ،)Kalaiosوج��زي��رة م���ص�يرة ( ،)Sarapisوم�ي�ن��اء �سمهرم
( .)Moschaك�م��ا و��ص��ف ال�ك�ت��اب امل���ص��ال��ح ال�ب�ح��ري��ة وال�ت�ج��اري��ة
الوا�سعة للإمرباطورية الرومانية ،والتي امتدَّت �إىل �شرق �إفريقيا
واجلزيرة العربية والهند ،كما �أ َّنه �سلط ال�ضوء على �أهمية ميناء
�سمهرم يف جت��ارة ال�ل�ب��ان .وم�ن��ذ ح�م�لات الإ��س�ك�ن��در امل �ق��دوين ،كان
الإغ��ري��ق م�ف�ت��ون�ْيننْ ب��اجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة وق��د ق����سَّ �م��وه��ا �إىل ثالثة
�أق�سام :العربية ال�سعيدة ( ،)Arabia Felixوالعربية ال�صحراوية
( ،)Arabia Desertaوالعربية اجلبلية (،)Arabia Petraea
وقد فتنتهم العربية ال�سعيدة �أكرث من غريها؛ �إذ كانت �أر�ض اللبان
الذي نقلته �سفنهم ليُحرق يف املعابد والأ�ضرحة .ويف هذا ال�سياق،
ُي�ؤكد لنا م�ؤلف الكتاب �أ َّن لبان “�سفار” �أو ظفار كان ي�صدر من
ميناء ( ،)Moschaوهو من املرجح �أن يكون ميناء �سمهرم ،كما
ي�ؤكد ذلك عامل الآثار الأمريكي ويندل فيلب�س.
� ...إنَّ مثل هذه امل�صادر الإغريقية القدمية لها �أهمية ق�صوى
لعُمان؛ �إذ ت�ؤكد الأهمية الإ�سرتاتيجية لهذا البلد ال�ضارب بجذوره
يف �أع�م��اق تاريخ الب�شرية .ويف وق��ت تبحث فيه بع�ض البلدان عن
هويتها التاريخية ،ت��أت��ي ُع�م��ان ب�ل��دا حم��وري��ا يف ح���ض��ارات العامل
ال�ق��دمي ،ا�ستطاع �أن ي�صرف �إل�ي��ه اه�ت�م��ام �أق��وى الإم�براط��وري��ات
�آنذاك كالإمرباطورية اليونانية ،و�أن يجعل �إمرباطورا كالإ�سكندر
الأكرب ير�سل �إليه م�ستك�شفيه وقادة جيو�شه.
hilalalhajri@hotmail.com
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عو�ض اللويهي

مقدمــــ
«الدرا�سات الثقافيةِّ :

فـي �ستينيات القرن الع�شرين ،خرجتْ الدرا�سات الثقافية -خا�صة يف بداياتها فـي بريطانيا -من عباءة الدرا�سات الأدبية عموما ،وما ُي�س َّمى بالليف�سية
ن�سبة �إىل الناقد �إف�.آر.ليف�س -ب�شكل خا�ص ،وقد نبع ارتباط الدرا�سات الثقافية بالنقد الأدبي ب�شكل عام من حيث اعتماد كليهما فـي حتليالتتخ�ص�صات؛ مثل :علم االجتماع ،والفل�سفة ،والتحليل النف�سي ،والتاريخ ،واللغويات .ولكنَّ التطورات التي ح�صلتْ
الن�صو�ص الأدبية والثقافية على ُّ
فـي جماالت التفكري ملا بعد احلداثية �ساعدت على �إحداث التحوالت اجلذرية يف الدرا�سات الثقافية ،و�أ�سهمت يف تبدل طرق النظر والتعاطي مع
الن�ص ومفهوم الثقافة .فلم تعد الثقافة ُتع َّرف ب�أنها تلك الثقافة الراقية املرتبطة بالأدب ،خا�صة فـي الن�ص املكتوب الذي اكت�سب ال�صفة املعيارية فـي
الن�ص بالن�سبة �إىل الدرا�سات الثقافية عبارة عن مو�ضوع نقا�ش .ومن هنا ،ف�إ َّنه ال يقت�صر على ما هو مكتوب فقط ،بل �أ�صبح
الرتاث الأدبي ،بل �أ�صبح ُّ
ن�صا؛ لأ َّن الدرا�سات الثقافية تنظر �إىل الن�ص الثقافـي على �أنه منط من التعبري ،ذو مغزى �شك ً
ال وم�ضمو ًنا عندما ُتدر�س كل
بالإمكان عد �أي �شيء ًّ
تقاطعاته بكل تعقيداتها.
وت���ش�ت�غ� ُ�ل ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��درا��س��ة وحت�ل�ي��ل �أن ��واع
خمتلفة م��ن الن�صو�ص؛ وذل��ك �ضمن �إط ��ار املمار�سة
الثقافية -ال�ع�م��ل والإن �ت��اج وجت�ل�ي��ات احل �ي��اة اليومية
ل �ل �ك��ائ��ن ال �ب �� �ش��ري -وال� �ت ��ي ت �ت ��أث��ر ب ��أب �ع��اد اق�ت���ص��ادي��ة
وبالطبقة وال�ع��رق و»اجل�ن��و��س��ة» وال�سيا�سة وباحلاجة
وال��رغ�ب��ة .ومب��ا �أنَّ ال��درا��س��ات الثقافية تهتم بدار�سة
الثقافة �أو الثقافة املعا�صرة من حيث �أ�س�سها التاريخية
و�صراعاتها؛ فهي ت�ق��وم بتحليل الن�صو�ص م��ن زواي��ا
خمتلفة ،وت��رك��ز على املعنى ال��ذي ُت��ول��ده الن�صو�ص؛
م��ن خ�لال درا��س��ة �شكلها وبنيتها و�سياقاتها و�أ�س�سها
النظرية ،وهذا يفرت�ض �أن الدرا�سات الثقافية متداخلة
االخت�صا�صات ،وتقوم على مناهج ومقاربات خمتلفة
ومتعددة؛ منها مثال ما يتعلق بالنظرية االجتماعية
�أو النظرية ال�سيا�سية والن�سوية واالقت�صاد ال�سيا�سي،
والإث �ن��وغ��راف �ي��ا ،والإن�ثرب��ول��وج �ي��ا ،وامل �ت��اح��ف ،وال�ف��ن،
وو�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي والأفالم.
وي ��أت��ي ه��ذا ال�ك�ت��اب يف �إط ��ار َب��� ْ�س��ط فر�شة معرفية وا�سعة
املدى حول الدرا�سات الثقافية منذ ت�أ�سي�سها وحتى الآن.
و ُي�شري امل�ؤلف يف مقدِّمة الكتاب �إىل �أنَّ هذا الكتاب «لي�س
�وج�ه��ا �إىل املبتدئني اخلال�صني (ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أنني
ُم� َّ
موجه ب�شكل
هو
بل
مثريا)،
املبتدئني
بع�ض
يجده
أن
�
�آمل
َّ
�أك�ب�ر ن�ح��و �أول �ئ��ك ال��ذي��ن ي�ل�ت�م���س��ون ط��ري�ق�ه��م �إىل م��دى
�أب �ع��د يف امل��و� �ض��وع ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى درا� �س��ة �أول �ي��ة ،وك��ذل��ك
ن�ح��و امل�ت�م� ِّر��س�ين ال��ذي��ن ُي�ث�ير ف�ضولهم م��ا �آم��ل �أن يكون
طرحا ج��دي��دا يف ه��ذا امليدان” (� ��ص .)16:ف��امل��ؤل��ف واح��د
من امل�شتغلني على الدرا�سات الثقافية وله جتربة وا�سعة
يف جم��ال تدري�س الدرا�سات الثقافية كتخ�ص�ص �أكادميي
يف جامعات �أ�سرتالية و�أورورب�ي��ة عديدة و�أمريكية �أي�ضا.
وي��رب��ط ب�ي�ن ط��ري �ق��ة ت ��أل �ي �ف��ه ل �ه��ذا ال �ك �ت��اب وجت��رب �ت��ه يف
أن�سق هذا الكاتب
التدري�س؛ حيث يقول« :لقد اخرتت �أن � ِّ
على �شاكلة �سل�سلة مقاالت حول مو�ضوعات حم��ددة؛ لأنَّ
جتربتي يف ق��اع��ة ال��درا��س��ة �أظ �ه��رت يل �أنَّ �أك�ث�ر الطرائق
فاعلية يف تعليم ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ه��ي االع�ت�م��اد على
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اهتمامات ال�ط�لاب الثقافية .و�إظ �ه��ار كيف ميكن للعمل
الأك��ادمي��ي �أن يو�سع ه��ذه االه�ت�م��ام��ات ،وي�ق��دم لها درا�سة
نقدية� .إن املقالة الق�صرية هي ال�سبيل الأمثل لفعل ذلك.
بعبارة �أ�شمل� ،إنَّ هذا الكتاب ُم�ص َّمم لإدخ��ال الطالب �إىل
الدرا�سات الثقافية ب�إظهار كيفية م�ساعدة هذا التخ�ص�ص
ل �ن��ا يف ف �ه��م ذوات� �ن ��ا وت��وج �ي �ه �ه��ا ن �ح��و ج �م �ل��ة وا� �س �ع��ة م��ن
امل�ؤ�س�سات ،وو�سائل الإعالم ،واملفاهيم وال�صيغ من التلفاز
حتى التعددية الثقافية ،ومن الإرث الثقايف �إىل ال�سيا�سة
الالمنطية” (�ص.)16:
ومن املهم التذكري هُ نا ب��أنَّ اخللفية املعرفية التي ينطلق
م�ن�ه��ا ه ��ذا ال �ك �ت��اب ه��ي خ�ل�ف�ي��ة �أجن �ل��وف��ون �ي��ة (ب��ري�ط��ان�ي��ا،
�أ�سرتاليا ،ال��والي��ات املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة) ،و�إن ك��ان امل�ؤلف
عند مقاربة ومقارنة االجت��اه الإجنلوفوين مع غ�يره من
االجتاهات ،يحيل �إىل جملة من املفكرين واملمار�سات من
ف�ضاءات ثقافية �أخ��رى؛ مثل :الفرانكفونية� ،أو التجربة
الآ�سيوية� ،أو �أمريكا الالتينية.
ويتك َّون الكتاب من ُمقدِّمة للم�ؤلف و�سبعة �أجزاء وخامتة
ع��ام��ة .ي�شتمل ك��ل ج��زء على ع��دد م��ن امل�ق��االت الق�صرية،
والتي تتناول ك َّل مو�ضوع على حدة وب�شكل مكثف .وذلك
على النحو اللآتي:
 -1يحمل اجلزء الأول عنوان «التخ�ص�ص”؛ وي�شتمل على
�أربعة مقاالتُ ،يعنى ه��ذا اجل��زء باحلديث عن الدرا�سات
ال�ث�ق��اف�ي��ة ك�ت�خ���ص����ص �أك ��ادمي ��ي وع ��ن م��ا��ض�ي��ه وح��ا��ض��ره
وتفاعالته مع تخ�ص�صات �أكادميية �أخ��رى .كما يعر�ض
لن�ش�أة املدر�سة الربيطانية والأمريكية والأ��س�ترال�ي��ة يف
جمال الدرا�سات الثقافية ،ويتطرق �إىل اجلذور وامل�ؤ�س�سني
و�أبرز امل�شكالت التي تواجه الدرا�سات الثقافية يف املحيط
الأكادميي �أو عالقتها بال�سيا�سة واالقت�صاد.
 -2يف اجل ��زء ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب -وامل �ع �ن��ون ب �ـ»ال��زم��ن»-
ي�ع��ر���ض امل ��ؤل��ف جل�م�ل��ة م��ن ال�ن�ق��ا��ش��ات وال �ف��روق��ات بني
التاريخ العام والتاريخ والثقايف والذاكرة الثقافية والفرق
بني املا�ضي والتاريخ .وبعد ذلك ،ي�شرح العالقة بني ظهور
ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة وت �ي��ار امل��ارك���س�ي��ة اجل��دي��د ،وب�ع��ده��ا

ت�ي��ار م��ا بعد احل��داث��ة وعالقتهما ب��ال��درا��س��ات الثقافية.
ث��م يعر�ض يف نهاية ه��ذا اجل��زء للحديث ع��ن م��ا ي�سمى
بـ”ال�سيا�سة الثقافية».
 -3ي� ��دور ال �ن �ق��ا���ش يف اجل� ��زء ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ك �ت��اب ح��ول
“الف�ضاء” ،وا�شتمل هذا اجلزء على مقالني؛ يت�أمل املقال
الأول يف ال�ع��ومل��ة ،وك�ي��ف �أن ال��درا��س��ات الثقافية ب�إمكانها
الت�صدي خلطابات العوملة ،وت�أثري العوملة يف تنوع وتعدد
الأمن��اط الثقافية يف العامل� .أم��ا املقال الثاين ،فيدر�س
ال�ع�لاق��ة وال �ت �ب��ادالت ال�ت��ي يمُ �ك��ن �أن ت�ت��م ب�ين الإقليمي
والقومي واملحلي ،وكذلك ت�أثري مرحلة ما بعد اال�ستعمار
يف ت�شكيل القومية وعالقة ذلك بالثقافة.
ُ -4ي�خ�� َّ��ص����ص اجل ��زء ال��راب��ع م��ن ال �ك �ت��اب ل�ل�ح��دي��ث عن
دور و��س��ائ��ل الإع �ل�ام يف امل �ج��ال وت ��أث�ير ك��ل م��ن التلفاز
وامل��و��س�ي�ق��ى وم��ن ث��م الإن�ترن��ت وال�ث�ق��اف��ة التقنية .لقد
�أ�سهم التلفاز يف تطوير الدرا�سات الثقافية ،ولي�ست على
كل ح��ال فريدة يف ذل��ك -كما يقول امل��ؤل��ف (���ص-)179:
�إذ يكاد يكون م�ستحيال متاما تخيل ال�سيا�سة احلزبية
امل �ع��ا� �ص��رة وال��ري��ا� �ض��ة وامل��و��س�ي�ق��ى وال���س�ي�ن�م��ا ،وب��ال�ف�ع��ل
ال �ث �ق��اف��ة اال� �س �ت �ه�لاك �ي��ة ع �م��وم��ا ب �ع �ي��دا ع��ن ت�ف��اع�لات�ه��ا
املعقدة مع هذا ال�صندوق .ويف مقال املو�سيقى ال�شعبية
يتط َّرق احلديث �إىل �أمن��اط املو�سيقى التي كانت حمل
اهتمام الدرا�سات الثقافية؛ و�أبرزها :مو�سيقى روك �آند
رول ،وكذلك عالقة العرق والفلكلور واملو�سيقى كمنتج
جتاري� .أخريا يقدم مقال “الإنرتنت والثقافة التقنية”
ج��دال ح��ول الإم �ك��ان��ات ال�ت��ي تفتحها ��ش�ب�ك��ات االت���ص��ال
العاملية يف �سبيل خلق ع�لاق��ات ثقافية وتوا�صلية بني
اجل �م��اع��ات؛ مم��ا ُي���س�ه��م يف ت�شكيل ه��وي��ات وجم�م��وع��ات
جديدة وو�سيلة مهمة يف �سببيل ت�سهيل احل�صول على
كل �أنواع املعلومات.
 -5حمور اجلزء اخلام�س يدور حول الهوية مبا يف ذلك
اجلدال حول الهوية وحتوالتها؛ �سواء يف مرحلة “ما بعد
احلداثة” �أو يف مرحلة العوملة .والتعددية الثقافية من
املوا�ضيع الأثرية يف الدرا�سات الثقافية ومتت مناق�شتها
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َّ
يف ه��ذا اجل��زء .ويف نهاية ه��ذا اجل��زء ،جن��د نقا�شا حول
ال �ع��رق وام �ت��داد ت ��أث�يره ع�ل��ى ال�ك�ث�ير م��ن م�ن��اح��ي حياة
اجلماعات الإثنية يف العامل.
 -6اجلن�سانية واجلنو�سة هما مو�ضوع اجل��زء ال�ساد�س
من هذا الكتاب؛ حيث يعر�ض امل�ؤلف لتاريخ اجلنو�سة يف
الغرب ،والأ�سباب التي �أدت للتحول يف احلركة الن�سوية
وظهور االهتمام بق�ضايا اجلنو�سة والذكورة ،كما يعر�ض
للتيارات املعا�صرة املتعلقة بالثقافة الالمنطية اجلن�سية.
 -7اجل��زء ال�سابع م��ن الكتاب يناق�ش ق�ضية “القيمة”؛
من خالل حمورين؛ هما :الثقافة العليا والدنيا ،ومقال
طبيعة ال�ث�ق��اف��ة .ويف �إط ��ار ال�ن�ق��ا���ش ح��ول ال�ث�ق��اف��ة العليا
وال ��دن �ي ��اُ ،ي� �ق� �دِّم امل� ��ؤل ��ف ت��اري �خ��ا م ��وج ��زا ل �ل �ع�لاق��ات بني
ال�ث�ق��اف�ت�ين ال�ع�ل�ي��ا وال��دن �ي��ا وحت ��والت ال�ن�ظ��رة الأك��ادمي �ي��ة
�إىل الثقافة ال�شعبية ،وعالقة الثقافة ال�شعبية بال�سوق.
ويف م �ق��ال “طبيعة الثقافة” ي�ت�ت� َّب��ع امل ��ؤل��ف ال�ت�ف�ك�ير يف
الطبيعة وتعدد دالالت الطبيعة؛ حيث يقول�« :إن الطبيعة،
�إذن ،ه��ي م��ا اع�ت��اد البنيويون �أن ي��دع��وه “الدال العائم»
(� )floating signifierأي �أنها تقوم ب�أنواع خمتلفة
من العمل ال��داليل يف �سياقات خمتلفة� .أو ل�صياغة ذلك
ب�شكل �آخ��ر� ،إن�ه��ا تعد �أن ت�ك��ون �شيئا م��ا خ��ارج االجتماعي
والثقايف ميكنه بناء على ذلك قولبتها وحتديدها .لكن ال
ميكن لأي �شيء �أن ي�صبح خارجيا ب�شكل ج��دايل بالن�سبة
�إىل الثقايف واالجتماعي ،على الأقل �إن ما له معنى بالن�سبة
�إلينا ينتمي �إىل عملية �إعطاء معنى �أي �إىل الثقافة .لهذا؛
فالطبيعة هي خ��ارج للثقافة واملجتمع كما يتبدى اخلارج
من الداخل ،ووفقا ملعايري الثقافة واملجتمع” (�ص.)338:
يبلغ الكتاب من الد�سامة والغنى درج��ة ي�صعب الإحاطة
بجيمع ال�ن�ق��اط ال�ت��ي يغطيها ،ول�ك��ن مي�ك��ن ال�ت��وق��ف عند
بع�ض املوا�ضيع يف هذه املقالة؛ وهي:
�أ -ع�ن��د امل�ق��ارن��ة ب�ين م ��آل امل��در��س��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة وامل��در��س��ة
الأم��ري �ك �ي��ة يف ال��درا� �س��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة ،جن��د �أ َّن ال��درا� �س��ات
الثقافية الربيطانية �أ�صبحتْ الآن جم َّرد فرع من الدرا�سات
الثقافية العاملية ،وهي الآن حمدودة ،خ�صو�صا يف تركيزها
امل�ت��زاي��د ع�ل��ى بريطانيا نف�سها ،وم��ع ت�ع��ومل االخت�صا�ص
وازدي� � ��اد � �ص �ع��وب��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال �ن �ظ��ري��ات ال���ش�م��ول�ي��ة
(���ص .)50:وعند املقارنة بالدرا�سات الثقافية الأمريكية،
جند �أنها �أقل هو�سا ب�أمريكا من هو�س الدرا�سات الثقافية
ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�بري�ط��ان�ي��ا ،وال���س�ب��ب يف ذل��ك �أ َّن “الواليات
املتحدة الأمريكية ق��وة عاملية جت��ذب طالبا و�أ�ساتذة على
ال�صعيد ال��دويل .ويف ه��ذا ال�سياق ،من املهم ُمالحظة �أ َّن
الواليات املتحدة هي املكان الذي توجد فيه �أقوى الدرا�سات
امل�ن��اط�ق�ي��ة �أي درا� �س��ة �أق��ال �ي��م معينة م��ن وج�ه��ة ن�ظ��ر بني
تخ�ص�صية توازن بني احل�سا�سية نحو وزن التجربة املحلية
وم��وث��وق�ي�ت�ه��ا ك�م��ا ي�ط��رح�ه��ا ه ��اري ه��اروت �ي��ان م��ع ال�ف��ائ��دة
املحتلملة بالن�سبة �إىل ال�سيا�سة اخلارجية (�ص.)54:
ب -الو�ضع املحلي ُي�سهم يف انبثاق ال��درا��س��ات الثقافية،
وك�م�ث��ال ع�ل��ى ذل ��ك :ه��وجن ك ��وجن؛ ف�ق��د ك��ان��ت ال��درا� �س��ات
املحلية مهتمة باحلالة اال�ستثنائية لهوجن كوجن من حيث

تاريخها الطويل كم�ستعمرة بريطانية ،والتزامها ال�شديد
ب��ال��ر�أ��س�م��ال�ي��ة و�أ�� �س ��واق ال�ت���ص��دي��ر ال�ع��امل�ي��ة ،ودوره� ��ا منذ
العام  1997كاقت�صاد و�سيط بني جمهورية ال�صني وبقية
العامل؛ مما و�ضعها على احلدود بني الغرب و�آ�سيا؛ فنجاح
الدرا�سات الثقافية يف هوجن كوجن �أت��ى كا�ستجابة حلاجة
امل�ج�ت�م��ع �إىل ت�ق��دمي نف�سه �إىل ال �ع��امل يف �أث �ن��اء الأزم �ن��ة
ال���ص�ع�ب��ة ،ك��ي ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال��ر�أ� �س �م��ال ال�ف�ك��ري امل�ط�ل��وب
للإنتاج من �أجل �أ�سواق ت�صدير ال�صوتي/املرئي ،وب�شكل
ال يقل �أه�م�ي��ة ،ك��ي مينح نف�سه الأدوات املفاهيمية التي
من خاللها يك ِّيف نف�سه مع جمهورية ال�صني ال�شعبية �أو
يقاومها بحذر (�ص.)57:
جُ -يثري امل�ؤلف نقطة يف غاية الأهمية؛ وهي :املقارنة بني
ال��دور الذي يلعبه ال�صحفيون يف التعليق على التغيريات
اليومية يف الإن �ت��اج ال�ث�ق��ايف ،وق��درت�ه��م على ال��و��ص��ول �إىل
��ش��ري�ح��ة وا� �س �ع��ة م��ن ال� �ق ��راء غ�ي�ر الأك ��ادمي �ي�ي�ن م�ق��ارن��ة
بالأكادميني الذين يبقون ُملتزمني بالتجريد والتحليل
الأك��ادمي �ي�ين .وه��ذا م��ا جعل الأك��ادمي�ي�ين ُمه َّم�شني غري
ُم�ؤمتنني على القيادة الثقافية .ويخرج امل�ؤلف بخال�صة
مهمة من هذا اجلدل بقوله« :من امل�ستح�سن ب�شكل خا�ص
التعليق الإعالمي �-سواء من قبل ال�صحفيني �أو املفكرين
الأكادمييني -ال��ذي يحاول �أن يربط امل�سائل االجتماعية
ت�شجع تنوع الإمكانات التعبريية
بامل�سائل الثقافية؛ بطرق ِّ
وهذه �إحدى طرق تعريف الكثري من الدرا�سات الثقافية-ومع ك ِّل ذلك ،لي�ست الو�سائل ال�سائدة جيدة يف عمل ذلك؛
لأنَّ لها م�صلحة اقت�صادية يف �إب �ق��اء امل�سافة ب�ين النقد
ومنتجات الرتفيه التجاري ،لكن وب�شكل عام يبدو يل �أنَّه
يجب �أن يكون االل�ت��زام الأ�سا�سي للدرا�سات الثقافية هو
جتاه النظام الرتبوي بدال من مناف�سة الأكرب وهو و�سائل
الإعالم (�ص .)68:وهذه اخلال�صة متنح اجلانب التعليمي
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يف الدرا�سات الثقافية؛ حيث �إنَّ الدرا�سات الثقافية ت�أ�س�ست
يف ظل اجلامعات والأق�سام العلمية والبحثية فيها.
د -ق�ضية اجل��ذور يف ت�أ�سي�س الدرا�سات الثقافية هي من
الأهمية مبكان كما ُي��ؤك��د على ذل��ك م�ؤلف الكتاب؛ حيث
�إنَّ االن�ت���ش��ار ال�ع��امل��ي ل�ل��درا��س��ات الثقافية يف ك�لا املعنيني
التخ�ص�صي واجلغرايف ،يعني �أنَّ ذلك التاريخ منت�شر ب�شكل
كبري؛ حيث ال ميكن الآن �أن جند تاريخا وحيدا للدرا�سات
الثقافية .فديورينج هنا �أنَّ �أعمال هوجارت وويليمز ت�شكل
نقطة مرجعية ملعظم الكتب التي تتحدث عن الدرا�سات
ال �ث �ق��اف �ي��ة ،ول �ك��ن ك �م��ا ي ��ؤك��د دي��وري �ن��ج (� � ��ص )68ع �ل��ى �أن
الإفراط يف االنتباه �إىل هذه النقطة ُي�سهم يف خنق وحجب
“�أعرافا أ�خ��رى من درا�سات ثقافية قومية �أخ��رى ،وهذه
م�شكلة ح��ادة ،خا�صة يف تلك املناطق التي ال ت��زال تعاين
م��ن ن��درة ال��و��ص��ول �إىل امل�ج�لات وال�ن��ا��ش��ري��ن وامل ��ؤمت��رات
الدولية ،وكمثال على ذلك� :إفريقيا و�أمريكا الالتنينية.
وع�ن��دم��ا يفكر امل��رء عامليا مل��اذا ال ي�ك��ون ف��رن��ان��دوا �أورت�ي��ز
منظر “التجاوز الثقايف” و”ال�شتات الإفريقي” وه��و
الكوبي امل�ستقر يف �أمريكا من �أ�سالف الدرا�سات الثقافية
�إىل جانب رميوند ويليمز (� ��ص .)69-68:وال�ه��دف الذي
ي�سعى �إل�ي��ه امل ��ؤل��ف ع�بر ه��ذا اجل ��دال ه��و �إع ��ادة النظر يف
تاريخ الدرا�سات الثقافية الذي كتب من وجهة نظر النزعة
امل��رك��زي��ة الأوروب �ي��ة م��ن ناحية ،وم��ن ناحية �أخ��رى �إع��ادة
تقييم �أع �م��ال املعلقني الثقافيني ال�ق��ادم�ين م��ن خلفيات
�أخرى غري �أكادميية.
وخ �ت��ام��ا ..م��ن امل�ه��م ال�ت��وق��ف ع�ن��د م��ا �أ� �ش��ار �إل �ي��ه مرتجم
الكتاب يف ت�صديره للكتاب؛ �إذ ق��ال “وعليه؛ فمن املفيد
�أن يطلع ال�ق��ارئ العربي على ه��ذا احلقل املتنامي عامليا،
خا�صة �أنه -وفقا ملعرفتي -لي�س هناك �سوى القليل ن�سبيا
م��ن ال�ك�ت��اب��ات ب��ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة يف ه��ذا امل �ج��ال ،ت��رج�م��ة �أو
ت�أليفا .كما �أن معظم الق�ضايا املطروحة يف ه��ذا الكتاب،
خا�صة املتعلقة بجدال الهوية والأثر الذي متار�سه و�سائل
الإع�لام وو�سائل التوا�صل االجتماعي وامل�سائل املرتبطة
باجلنو�سة والقومية ومقاومة الهيمنة ،جميعها م�سائل
تقع يف �صلب التجربة الراهنة واحلياة اليومية يف معظم
بلداننا العربية” (�ص .)13:فالآفاق الفكرية التي تفتحها
ال��درا��س��ات الثقافية تعطي داف�ع��ا ق��وي��ا مل�ق��ارب��ة ع��دي��د من
ال�ق���ض��اي��ا ال�ث�ق��اف�ي��ة يف ال �ب�لاد ال�ع��رب�ي��ة ،ث��م �إ َّن ��ه م��ن املهم
البناء على م��ا د�شنه ال��دك�ت��ور ع�ب��داهلل ال�غ��ذام��ي يف كتابه
املهم «النقد الثقايف» وترجمات كتب الربوفي�سور الراحل
�إدوارد �سعيد؛ فهي بال �شك مراجع مهمة يف �سبيل ت�أ�سي�س
مدر�سة عربية للدرا�سات الثقافية.
.............................
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امل�سائل الكربى يف القر�آن
عبد الرحمن حللي *
نبذة عن امل�ؤلف :
ال تزال ال�صورة الذهنية يف العامل العربي عن �أعمال املفكر الإ�سالمي الباك�ستاين ف�ضل الرحمن
ولد حممد ف�ضل الرحمن مالك يف الهند (باك�ستان
غام�ضة �أو مت�أثرة بفكرة م�سبقة عنه ترتبط باحلملة التي واجهها يف �ستينيات القرن املا�ضي �إثر حالياً) عام  ،1919در�س العلوم الإ�سالمية التقليدية
بع�ض الآراء واالجتهادات التي �أبداها �آنذاك حني كان يف باك�ستان ،وهذا �أدى �إىل جتاهل �أعماله
�إ�ضافة �إىل الدرا�سة احلديثة حيث تخرج يف جامعة
البنجاب ،ثم ح�صل على الدكتوراه يف الفل�سفة من جامعة
الفكرية ،وعدم ترجمتها �إىل العربية ،و�أياً تكن وجهات نظره يف بع�ض الق�ضايا ف�إ ّنه من احليف
جتاهل ما كتبه و�أ�ضافه يف الدرا�سات الإ�سالمية عموماً ،والقر�آنية خ�صو�صاً ،فقد ت�أخرت ترجمة �أك�سفورد  ،1949عمل ل�سنوات يف باك�ستان و�أثارت �أفكاره
جد ًال ا�ضطره لالنتقال �إىل �أمريكا عام  1968حيث
واحد من �أهم كتبه „امل�سائل الكربى يف القر�آن“ �أكرث من ثالثني عاماً ،ورغم �صدور الرتجمة
عمل �أ�ستاذاً يف جامعة �شيكاغو ،تويف عام  ،1988متيزت
عام � ،2013إال �أن الكتاب مل يحظ بالقراءة والنقد واالنت�شار الذي ي�ستحقه ،ال�سيما و�أن مو�ضوعه �أعماله مبقاربة احلداثة من منظور مفكر م�سلم ممار�س
لل�شعائر الدينية ،فكان م�شروعه الفكري يركز �أ�سا�ساً على
يخ�ص �شريحة مهمة من املخت�صني بالدرا�سات القر�آنية.
نقد افتقاد احلداثة للقيم ،و�أهمية جت�سيد املثل العليا
يتناول امل�ؤلف يف ثمانية ف�صول ما يراه كربى الق�ضايا التي ا�شتمل عليها القر�آن (اهلل ،الإن�سان
للقر�آن على م�ستوى الفرد واملجتمع م�ؤكداً على امل�س�ؤولية
فرداً ،الإن�سان واملجتمع ،الطبيعة ،النبوة والوحي ،الإميان بالآخرة ،ال�شيطان وال�شر ،ظهور �أمة
الأخالقية التي يتحملها امل�سلمون يف هذا الإ�صالح.
الإ�سالم) ،ويختم الكتاب مبلحقني عن الو�ضع الديني للأمة الإ�سالمية يف مكة ،و�أهل الكتاب
واختالف الديانات.
لعل �أهم ما مييز الكتاب هو املنهج الذي �سلكه يف مقاربة هذه الق�ضايا والذي ي�صنف اليوم يف الدرا�سات القر�آنية �ضمن ما ي�سمى „التف�سري
املو�ضوعي“ ،ويقدم امل�ؤلف تربيراً لهذا امل�سلك ب�أن منهج التفا�سري التقليدية ال ي�ؤدي �إىل تب�صر كامل بالقر�آن �أو �إعطاء نظرة متما�سكة عن العامل
الغني الذي يزخر به ،كما �أن ترتيب �سور القر�آن بح�سب مو�ضوعاتها ال يقدم العون �أي�ضاً ،لذلك اعتمد على الرتتيب املنطقي ،فالعر�ض الرتكيبي
هو الو�سيلة الوحيدة لتمكني القارئ من تذوق حقيقي للقر�آن.
يعر�ض ف�ضل الرحمن منهجه يف �سياق نقده للتيار الغالب يف الدرا�سات الغربية عن القر�آن والتي �أ�سرت نف�سها يف تركيب �سور القر�آن و�آياته وفق
الرتتيب الزمني -الذي يراه �أمراً م�ستحي ً
ال -و�أعر�ضت عن و�صف املحتوى يف القر�آن وهو الأهم ،ويف املقابل يواجه الباحثون امل�سلمون �صعوبات
تت�صل بعدم وجود �شعور حقيقي مبالءمة القر�آن للع�صر الراهن ،وخوفهم من �أن �أي تقدمي له يوائم احتياجات الإن�سان املعا�صر قد ينحرف يف
 اهلل -يف الف�صل الأول يتناول امل�ؤلف «اهلل» يف القر�آن ب�صفته وحده
املطلق والنور الذي به تكت�شف كل الأ�شياء وجودها و�سلوكها،
ويتكرر يف القر�آن التذكري ب�أن كل �شيء يرجع يف وجوده �إىل
اهلل ،املو�صوف بكرثة بالقدرة والعظمة من جهة والرحمة
م��ن جهة �أخ��رى ،فخلَق الطبيعة بقدرته وه�ي��أه��ا للإن�سان
ب��رح�م�ت��ه ،ف�ك��ان��ت ق��درة اهلل وخ�ل�ق��ه ورح�م�ت��ه �أم ��ور متماثلة
ومتداخلة تداخ ً
ال تاماً ،والفكرة الثانية املهمة يف هذا الف�صل
مالحظته معنى م�صطلح «تقدير»� ،إذ يت�ضمن معنيي القوة
ووزن الأ�شياء ،فغيرَّ القر�آن مفهومه من قدَر �أعمى ال يرحم
�إىل قدر ذي قوة وغاية عظيمني ورحمة من اهلل تعاىل ،ويف
ذل��ك �ضمان انتظام الطبيعة وتعبري ع��ن ال�ف��رق اجلوهري
ال ��ذي ال مي �ك��ن جت� ��اوزه ب�ي�ن ط�ب�ي�ع��ة اهلل وت �ق��دي��ره امل�ط�ل��ق
وطبيعة الإن���س��ان وت�ق��دي��ره كمخلوق ،ث��م يعلق ف�ضل
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الرحمن على م�صطلح «الأم��ر» ال��ذي ر�آه معرباً عن قوانني
الطبيعة التي ال ميكنها ع�صيان �أوامر اهلل �أو خرقها فكانت
„م�سلمة“ ،فاهلل والطبيعة لي�سا عاملني خمتلفني ،واهلل
والإن�سان ال يتناف�سان ،ويجب �أن يدر�س القر�آن درا�سة تظهر
وحدته يف كليتها« ،فالقر�آن بكونه ك�لام اهلل ،هو بالتحديد
�أم��ر اهلل و��ش��ري�ع�ت��ه ،ف�ه��و ك�لام ي�ق��دم ع�م��ق احل�ي��اة و َن� َف��� َ�س�ه��ا،
ومن ثم يجب رف�ض اتخاذ القر�آن �سرتة تخفي عورة الآراء
املنحازة لبع�ض املثقفني“.

 الإن�سان فرداً -يفتتح ف�ضل الرحمن الف�صل الثاين باحلديث عن الإن�سان
ف ��رداً بنقد مقولة ثنائية ال ��روح واجل���س��د ال�ت��ي �شاعت بني
امل�ت�ك�ل�م�ين خ��ا��ص��ة ب�ع��د ال �غ��زايل وب �ت ��أث�ير م �ن��ه ،م ��ؤك��داً ع��دم
وجود �أية �إ�شارة يف القر�آن يفهم منها �أن الإن�سان مكون من

جوهربن :ال��روح واجل�سد ،فبالأحرى �أن يكونا منف�صلني،
ف�م���ص�ط�ل��ح ال �ن �ف ����س ه ��و „حالة“ ��ش�خ���ص�ي��ة الإن� ��� �س ��ان �أو
„مظاهرها“ �أو „مزاجها“ كما ميكن �أن تفهم على �أ�سا�س
„ذهنية“ ال�ف��رد ل�ك��ن ال مي�ك��ن مطلقاً �أن تف�سر بجوهر
منف�صل عن اجل�سد.
ث��م ينتقل �إىل ب�ي��ان ح��ري��ة الإن���س��ان وم���س��ؤول�ي�ت��ه ،ف��الأم��ان��ة
ال�ت��ي حملها الإن���س��ان ه��ي �إق��ام��ة ن�ظ��ام �أخ�لاق��ي واجتماعي
على الأر� ��ض ،وق��د خلق الإن���س��ان يف �أح�سن تقومي ال يحمل
خطيئة ،ل�ك��ن امل �ب��ادرة لفعل ال���ش��ر وال �ت �ك��رار جت�ع��ل حظوظ
الرتاجع عنه �صعبة ،وهي حال الإن�سان الذي و�صفه القر�آن
باخلتم على قلبه ،وه��ي ال تفيد اجل�بر بحال ،بل �إن القول
باجلربية يقو�ض الأ�سا�س الذي ينطلق منه القر�آن الكرمي
ال��ذي ي�سمي ذات��ه (ه��دى للنا�س) ،فالإن�سان يختار طريقه
واهلل تعاىل يعاونه بح�سب جماهدته ،وحني ينجذب الإن�سان
نحو الأ�سفل ،ف�إن �شعوره ي�صبح متلبداً ال ميكنه من ال�سماع
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الكرمي لف�ضل الرحمن مالك
الفعلي ل�صوت احلقيقة ويتحول �إىل مقاومة فعلية للحقيقة
ورف�ضها ،وه��و ما ي�سميه ال�ق��ر�آن بـ“الكفر“ ال��ذي هو هجر
فعلي هلل تعاىل.
حتت ت�أثري عوامل خمتلفة �أ�ضحى ت�أويل مفهوم „القدر“
و“التقدير» يف القر�آن ي�أخذ معنى حتمية �إلهية م�سبقة تهم
كل �شيء مبا فيها �أفعال الإن�سان ،بينما الإن�سان هو اال�ستثناء
يف قوانني الكون ،لأنه الوحيد من بني املخلوقات جميعاً الذي
مُنح حرية االختيار بني طاعة اهلل �أو ع�صيانها ،فكل املخلوقات
تتبع طبيعتها ب�صورة �آلية ،بينما الإن�سان ،الذي من الواجب
عليه اتباع طبيعته ،هو الوحيد الذي ب�إمكانه اتباع طبيعته �أو
عدم اتباعها ،وبالتايل فكل �أفعال ال�شر والظلم (الأعمال التي
تنحرف عن الطبيعة املعيارية للإن�سان) هي كما لو �أن فاعلها
ارتكبها �ضد نف�سه „ظلم النف�س».
�إن ال�ت�ن��اق���ض��ات احل� ��ادة ال �ت��ي ت�ك�ت�ن��ف الإن �� �س��ان ه��ي ت��وت��رات
طبيعية يف ال�سلوك الإن���س��اين ،لأن ال�ه��دف الأ��س��ا��س��ي لهذه
ال�ب�ن�ي��ة ال��و� �ص��ول �إىل امل ��دى الأق �� �ص��ى ل�ل�ط��اق��ة الأخ�لاق �ي��ة،
و�أي ترجيح لإح��دى الكفتني ينتج «حالة �شيطانية» ت�ساوي
«ال�ع��دم�ي��ة الأخ�لاق �ي��ة» ،وال���ش�ي�ط��ان يف ال �ق��ر�آن من ��وذج لهذا
الت�شويه (الكربياء وفقد الأمل) ،لذلك ف�إن القر�آن ال يكتفي
ب ��إدان��ة ال �ك�بري��اء وادع� ��اء � �ص�لاح ال ��ذات ب��ل ي��دي��ن ع�ل��ى نحو
مماثل ال�شعور بالي�أ�س وال�ضعف ،فالكربياء والي�أ�س ي�ساويان
«الكفر» الذي هو ت�سمية �أخرى لفقدان الطاقة الأخالقية.
�إن �أي خط�أ (ن�سيان اهلل) يخلخل ت��وازن ه��ذه ال�ت��وت��رات هو
بح�سب م��ا ي�سميه ال �ق��ر�آن بـ“تعدي ح��دود اهلل“ ،و“تذكر
اهلل“ هو ال��ذي ب�إمكانه وح��ده لحُ مة ال�شخ�صية ،وال يتحقق
ذل��ك �آل �ي �اً ،ب��ل ال ب��د م��ن االن�ت�ب��اه ال�ك�ل��ي وب�ك��ل م��ا مي�ل��ك من
قوة ليكون و�سطاً (اللحظة التي يتوازن فيها الطرفان معاً
ويكونا حا�ضرين وغري غائبني ومندجمني ال ينفي �أحدهما
الآخر) ،هذا التوازن هو „التقوى“ الرا�سخة �ضمن التوترات
الأخ�ل�اق �ي��ة „حدود اهلل“ ال ت �ت �ع��داه��ا ،ومت �ن��ع ال �ن��ا���س من
التعدي ،و�إن تعدوا ف�إن التقوى ت�ؤدي بهم �إىل التوبة وتعديل
انعدام التوازن يف �شخ�صياتهم.

 الإن�سان واملجتمع -ي ��ؤك��د ف���ض��ل ال��رح�م��ن �أن ال �ه��دف امل �ح��وري ل �ل �ق��ر�آن ال�ك��رمي
ه��و �إق��ام��ة ن�ظ��ام اجتماعي يف الأر� ��ض ق��اب��ل للحياة وال�ب�ق��اء،
والفرد واملجتمع يبدوان مرتابطني ،فمفاهيم عمل الإن�سان
كالتقوى ل��ن يكون لها معنى �إال يف �سياق اجتماعي ،وفكرة
„ظلم النف�س“ التي تنتهي �إىل هالك الفرد �أو املجتمع هي
الق�ضاء على احل��ق يف ال��وج��ود يف �سياق اجتماعي وتاريخي
م�ع�ين (ف��رع��ون م �ث��ا ًال) ،وال �ق��ر�آن ي�ح� ِّم��ل م���س��ؤول�ي��ة ت��ده��ور
املجتمعات وانهيارها �إىل الغفلة التي ينغم�س فيها مرتفو
تلك املجتمعات ،وق��د ع��زز ال�ق��ر�آن �أوا��ص��ر ال��وح��دة الأ�سرية،
والأوا� �ص��ر اجلامعة ل�ل�أم��ة الإ��س�لام�ي��ة على ح�ساب القبيلة
ال�سيما يف الآي��ات املدنية ،مع ت�أكيد ق��ر�آين وا�ضح على الأمر
ب��ال�ق�ي��ام ب��ال�ع��دل وق ��ول احل��ق حل�ف��ظ ال �ت��وازن ب�ين ال�ع�لاق��ة
بالأ�سرة والأمة وبني النا�س �أي�ضاً مبا فيهم الأعداء.

ب��امل �ع��روف وال �ن �ه��ي ع��ن امل �ن �ك��ر ،مل�ن��ع الآخ ��ري ��ن م��ن االن�ت�ح��ار
�أخ�لاق �ي �اً ،ف��ال�ت�ق��وى ال�ف�ع��ال��ة وال�ن���ش�ي�ط��ة (ول�ي���س��ت ال�ت�ق��وى
ال�سلبية) هي التي �ستفوز حتماً.
والتاريخ الإن�ساين عمليات م�ستمرة من ت�شكيل املجتمعات
وتفكيكها وف��ق م�ع��اي�ير �أخ�لاق �ي��ة ،ه��ذه امل�ع��اي�ير ه��ي „�سنة
اهلل“ ،فينزل العقاب على ال�شعوب والأمم وال يطال الأف��راد
لأن ح�سابهم يكون يوم القيامة ويتحدث القر�آن عن ح�سابهم
بعبارات املغفرة والرحمة بخالف العبارات اجلافة والقاطعة
امل�ستعملة يف ح�ساب ال�شعوب.

 -الطبيعة -

ت�شكل الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة وم��ن خ�لال م�ب��د�أ الأم ��ر باملعروف
والنهي عن املنكر تعاليم متثل يف جمموعها البعد االجتماعي
للتقوى ،فتحكم اجلماعة من خالل م�ؤ�س�سة ال�شورى ،التي
متثل قيادة جماعية تتحمل امل�س�ؤولية ،والقاعدة العامة يف
القر�آن هي الأم��ر بطاعة �أويل الأم��ر ،لكن ذلك ال يعني منع
ال �ث��ورة �أو االح�ت�ج��اج ،فكل ال��ر��س��ل يف ال �ق��ر�آن ك��ان��وا ثائرين
على الأو�ضاع القائمة ،واملعيار هو ما �سماه القر�آن „الف�ساد
يف الأر�ض“ ،وال��ذي يعني „�أي حال من �أح��وال الدولة التي
ت�ؤدي �إىل تف�شي الفو�ضى وانعدام القانون –�سواء يف املجال
ال�سيا�سي �أم الأخالقي واالجتماعي� -أي حني تخرج ال�ش�ؤون
العامة على �صعيد الدولة الواحدة �أو على ال�صعيد الدويل
ع��ن ال�سيطرة“ ،و ُي � َع��دُّ خ��رق احل �ق��وق الأ��س��ا��س�ي��ة (احل �ي��اة-
الدين -الك�سب-العر�ض) ف�ساداً يف الأر�ض ،بل �إن التخلي عن
الواجبات التي فر�ضها اهلل ي��ؤدي �إىل الف�ساد ،فـ“احلقوق“
و“الواجبات“ وجهان لعملة واحدة.
وف�ي�م��ا يخ�ص الإ� �ص�ل�اح االج�ت�م��اع��ي يف ال �ق��ر�آن ي��رى ف�ضل
ال��رح�م��ن �أن��ه ل��ن يفهم فهما �صحيحاً �إذا م��ا نحن مل منيز
ب�ين ال�ت���ش��ري�ع��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��و� �ص��اي��ا الأخ�ل�اق �ي��ة ،ففيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ن���س��اء م �ث� ً
لا „يخطئ ال�ك�ث�ير م��ن ال�ف�ق�ه��اء حني
يعتربون القر�آن كتاب قانون �أو ت�شريع وال يعتربونه م�صدراً
دي�ن�ي�اً ل�ل�ق��ان��ون �أو الت�شريع“ ،ف�ك��ل ق��ان��ون �أو ت�شريع يكون
مرفقاً بتو�ضيح يف�سر �أ�سباب �إع�لان��ه ،ف��إن معرفة اخللفية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ب�ن��ي ع�ل�ي�ه��ا ال �ق��ان��ون ت�ك��ون
�ضرورية لفهمه ،هذه اخللفية التي ت�سمى „ن�سبة الت�شريع“
ه��ي اجل��وه��ر بينما يكون القانون نف�سه جت�سيداً لها م��ا دام
وفياً لها ،ف�إذا مل يبق وفياً فيجب تغيريه.
�إن ج��وه��ر م�ق��ا��ص��د ال� �ق ��ر�آن م �ن��ع ال �� �ش �ع��وب م��ن ال �ف �� �س��اد يف
الأر���ض والوقوع يف ال�ضالل ،وكلفت الأمة واجلماعة مبهمة
منع الف�ساد يف الأر���ض �أو �إ�صالحه �إن وق��ع من خ�لال الأم��ر

يف حديثه عن الطبيعة يرى ف�ضل الرحمن �أن علم الكونيات
يف ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي -ميتافيزيقا خلق ال�ك��ون -يذكر يف �أدن��ى
احل � ��دود ،وال��زم��ن يف ال� �ق ��ر�آن ن���س�ب��ي ي�ت�ع�ل��ق ب �ن��وع ال�ت�ج��رب��ة
ال�ت��ي ك��ان م��و��ض��وع�اً ل�ه��ا ،لكن باملقابل ي�ك��رر ال �ق��ر�آن �إف ��ادات
ع��ن الطبيعة وال �ظ��واه��ر الطبيعية ،وي��رب�ط�ه��ا �أح �ي��ان �اً ب��اهلل
(امل�سيطر عليها) �أو الإن �� �س��ان (امل���س�خ��رة ل��ه) �أو بهما م�ع�اً،
وي�شري �إىل عالقة �سببية �أو علية طبيعية و�إىل �سببية �إلهية
جتعل كل �شيء مرتبطا ب��اهلل ،فتقدير اهلل للأ�شياء ال يعني
„القدر املحتوم“ �إمن��ا „املحدود“ ،ف��اهلل ق��ادر على تبديل
ف�ع��ال�ي��ة الأ� �س �ب��اب الطبيعية �أو كبحها �أو تعطيلها م��ؤق�ت�اً،
وذلك لإيجاد عالمات منذرة تنبه الإن�سان لوجود قدرة اهلل،
فالإن�سان ين�سى هلل ما دامت الأ�سباب الطبيعية ل�صاحله ،ف�إذا
خذلته اكت�شف اهلل ،فم�شكلة النا�س مع الطبيعة �أنهم ال يرون
الكون املنتظم �آية �أو معجزة ،لكن يبحثون عن زوال العمليات
الطبيعية �أو انقطاعها الكت�شاف املعجزات الإلهية.
ويالحظ �أن القر�آن مثل الطبيعة يعربان عن كلمات اهلل التي
ال تن�ضب ،ومل ي ��أت ذك��ره�م��ا مقرتنني م�صادفة ب��ل لوجود
ارتباط حميم بني االثنني  -كما تو�صل لذلك علماء امل�سلمني
��س��اب�ق�اً ،-وي�ت�ع��اور احل��دي��ث ع��ن الطبيعة يف ال �ق��ر�آن ب�ع��دان،
مفاهيم انتظام الطبيعة وا�ستقاللها لتثبت للإن�سان منفعة
الطبيعة ل��ه وت�سخريها م��ن �أج�ل��ه فهي مظهر م��ن مظاهر
ق��وة اهلل امل�سخرة خلري الإن�سان ،ومفاهيم ت�ؤكد ال مطلقية
الطبيعة من جهة ثانية وت�ستغل يف الغالب لإثبات قابليتها
للتدمري و�إعادة خلقها من جديد للمحا�سبة.

 النبوة والوحي -ي��رى ف�ضل الرحمن �أن النبوة وح��دة غ�ير قابلة للتجزيء،
ف��رغ��م ك��ون الأن�ب�ي��اء �أر��س�ل��وا �إىل �شعوبهم �أول الأم��ر �إال �أن
الر�سالة ال�ت��ي يبلغونها لي�ست حملية فح�سب ،فهي حتمل
م�غ��زى ك��ون�ي�اً ،ورغ��م خ�ت��م ال�ن�ب��وة �إال �أن احل�ي�رة واالرت �ب��اك
الأخالقي للإن�سان ال ي�ساير تقدمه املعريف ،لذا ف�إن الن�ضج
الأخالقي للإن�سان م�شروط ببحثه الد�ؤوب عن الهداية من
الكتب ال�سماوية ،ويجب �أن ي�ضاف �أن الفهم ال�صحيح واملالئم
للهداية ال�سماوية مل يعد اليوم مق�صوراً على �شخ�ص خمتار
بل �أ�ضحى مهمة جماعية.
ويلحظ �أن عقيدة التوحيد ال�ت��ي دع��ا �إليها جميع الأنبياء
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حتولت عند غري امل�سلمني وعند كثري من امل�سلمني على حد
�سواء �إىل جمرد �صيغة ميكانيكية فاقدة الكثري من حمتواها
�إ�ضافة �إىل فقدانها عمق الإح�سا�س ال��ذي يتولد من عقيدة
التوحيد.
يفرق ف�ضل الرحمن بني املالئكة وبني املكلف بالوحي وامل�سمى
„الروح“ والذي مل يو�صف يف القر�آن ب�أنه ملك �أبداً ،فمن
املحتمل �أن الروح هو الهيئة الأ�سمى لطبيعة املالئكة والأقرب
�إىل اهلل ت �ع��اىل ،ف�ك�ث�يراً م��ا ي�ق�ترن ذك��ر امل�لائ�ك��ة وال� ��روح يف
القر�آن ،وعندما طلب �أهل مكة �أن ينزل ملك بالكتاب �أجيبوا
ب�أن املكلف بالوحي هو روح (جربيل) تنزل على قلب النبي وال
ميكن �أن ترى ،فالروايات التي ت�صف جربيل ب�صورة �شخ�صية
هي حم�ض خيال مت�أخر.
وي��رى – ب�صيغة متوا�ضعة� -أن ال��روح ق��وة �أو ق��درة �أو ملكة
تتطور يف قلب الر�سول عليه ال�سالم يتمكن من خاللها بلوغ
عملية الوحي الفعلي عند احلاجة �إليه ،غري �أن هذه القدرة
�أو امللكة نزلت يف الأ�صل من الأعلى ،و�أن هذا الت�أويل ين�سجم
مع التف�سري التقليدي الإ�سالمي القائل بنزول القر�آن كام ً
ال
�أول الأم��ر �إىل ال�سماء الدنيا وي��ؤت��ى ب��آي��ات��ه ح�ين ت�ستدعي
احل��اج��ة ذل ��ك .وي �ق�ت�رن ذك ��ر ال��وح��ي يف ال� �ق ��ر�آن مب�صطلح
„الأمر“ وه��و ما �سماه ال�ق��ر�آن بـ“اللوح املحفوظ“ �أو „�أم
الكتاب“ ،فهو �أ�صل الكتب ال�سماوية مبا فيها القر�آن الكرمي،
يف مرتبة �أعلى من مرتبة املالئكة.

 الإميان بالآخرة -ب ��أ� �س �ل��وب ب�ل�ي��غ ي���ص��ف ف���ض��ل ال��رح �م��ن الآخ � ��رة ب ��أن �ه��ا ��س��اع��ة
احلقيقة التي يك�شف فيها الغطاء الذي يحجب الإن�شغاالت
الذهنية للإن�سان عن احلقيقة الأخالقية املو�ضوعية ،فكل
�شخ�ص يف تلك ال�ساعة �سيجد �أعماق نف�سه وقد ا�ستخرجت
من بني �أنقا�ض اهتماماته العر�ضية ،حيث ت�ستبدل بالو�سائل
ال�ع��ادي��ة ال��و��س��ائ��ل احلقيقية ،وي�ستبدل بالباطل احل��ق ،بل
ي�صبح �أك�ث�ر جمالية وج��اذب�ي��ة م��ن احل��ق ال �ع��ادي ال��ذي كان
يحجبه „الغرور“ �أو خداع النف�س املتعدد الطبقات.
ويف املقابل ف ��إن «ال��دن�ي��ا» لي�س املق�صود بها  -على النقي�ض
مما قد يت�صوره البع�ض � -أنها العامل ال��ذي نعي�ش فيه ،بل
املق�صود بـ“الدنيا“ القيم وامل�ساعي املنحطة التي تبدو لأول
وهلة مغرية ملعظم النا�س في�سعون �إليها يف معظم �أوقاتهم
على ح�ساب ال�سعي يف �سبيل غايات �سامية ت��دوم على املدى
الطويل.
لقد كانت فكرة البعث من جديد الأ�صعب على م�شركي مكة،
„ناهيك بطبيعة احلال �أن تكون فكرة امل�س�ؤولية الأخالقية
�أو فكرة نهاية احل�ي��اة مفهومة ،وه��ذا ال يزيد عما تقوله
اليوم املجتمعات العلمانية يف هذا ال�صدد ،“.لذلك ف�إن كل
الآيات القر�آنية عن الآخرة ت�ؤدي �إىل نتيجة واحدة� :أن على
الإن�سان حتمل م�س�ؤولية �أعماله و�أفكاره ونواياه .و�أن ي�أخذ
احلياة على حممل اجل��د .و�أن مييز بني ال�صواب واخلط�أ
والعدل والظلم من خالل م�صباح «التقوى» كنربا�س داخلي
قادر على التدرج من وعي ذاتي �ساذج بال�صالح والورع �إىل
�أعلى الدرجات التي ميكن فيها للمرء �أن يك�شف على ذهنه
و�شعوره .فـ»�إن �أولئك الذين يخفون داخلية �أنف�سهم يف هذه
الدنيا – ويف�شلون طبعاً لأنهم يف الواقع ينجحون لي�س يف
�إخفاء �أنف�سهم عن الآخ��ري��ن ،بل يف �إخفائها عن �أنف�سهم-
هم الذين يكون لهم �ألف �سبب الذي يجعلهم يخ�شون يوم
احل�ساب“.
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 ال�شيطان وال�شر -ي�شخ�ص القر�آن مفهوم ال�شر يف �إبلي�س (من اجلن) وال�شيطان
(ال��ذي ي�ستعمل جم��ازي�اً كناية ع��ن الب�شر) ،ويُظهر ال�ق��ر�آن
ال�شيطان يف �صورة متمرد على �أوامر اهلل ولي�س �شخ�صاً عدواً
له ،فهو يف احلقيقة عدو لبني �آدم ،ويتخذ من الإن�سان وما
يحيط به جما ًال لأن�شطته ،املتمثلة ب�إرباك ال�شخ�ص وو�ضع
غ�شاوة م�ؤقتة على حوا�سه الداخلية ق��د تتحول �إىل دائمة
يف ح��ال الأ� �ش��رار م��ن ال�ن��ا���س ،لكن ال �سلطان ل��ه على �أولئك
الذين يح�صنون �أنف�سهم �ضد �أي اخ�تراق لنزاهة �أخالقهم
(�أه� ��ل ال �ت �ق��وى) ،ب��ل �إن ال���ش�ي�ط��ان ل�ي����س ب��ال �ق��وي� ،إمن ��ا هو
متمرد ،وتعبرياً عن ي�أ�سه وفقده للأمل اتخذ ا�سرتاتيجية
قطع الطريق امل�ستقيم على الإن�سان م�ستغ ً
ال �ضعف الإن�سان
وانعدام �شجاعته الأخالقية وعدم احرتا�سه.
ً
فال�ضعف مت�أ�صل يف ال�شيطان بينما احلق ولد قويا ،وما يهدد
الإن�سان هو ف�شله و�ضعفه �أمام دهاء ال�شيطان ،فنهي القر�آن
عن اتباع خطوات ال�شيطان يدل على �أن ال�شيطان ال ميكنه
�إجبار �أحد على اتباعه ،و�أن اتباع خطواته ت��ؤدي �إىل تدمري
ذات��ي لل�ضحية ،فامل�شكل احلقيقي يف ذات الإن�سان والو�سيلة
الوحيدة التي يدافع بها عن نف�سه هي التقوى ،فهناك �صراع
بني نزعتني داخل الإن�سان غري �أن نزعة ال�شر ت�صبح �شديدة
القوة من خالل وجود ال�شيطان ومكائده التي تتخذ �أوجهاً
متعددة ،ف ُتلب�س ال�شر ثوب اخلري�„ ،إن كل ما يفعله ال�شيطان
ه��و ت��دم�ير ق ��درة ن �ظ��رت��ه ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت��ي و��ص�ف�ه��ا ال �ق��ر�آن
بالتقوى“.

 ظهور �أمة الإ�سالم -يف الف�صل الأخري وامللحقني بالكتاب يوجه ف�ضل الرحمن
ن�ق��داً مبا�شراً ل�ل��درا��س��ات الغربية ع��ن ال �ق��ر�آن وال�سرية،
وال�ت��ي ي��رى �أن امل�صدر الأ�سا�سي للخلط والإرب ��اك فيها
يثوي يف النظر �إىل �سرية النبي و�إىل القر�آن نظرة تف�صل
ف�ص ً
ال قاطعاً بني فرتتني – الفرتة املكية والفرتة املدنية-
والتي �أ�ضحى معظم الباحثني املعا�صرين مدمنني عليها.
وي�ؤكد �أن �أهل مكة من العرب مل تكن لديهم �آراء دينية
متطابقة �أو متماثلة حني ظهور الإ�سالم ،و�أن كثرياً منهم
كان على معرفة بالتعاليم اليهودية وامل�سيحية ،لكن ذلك
ال يعني �أنه كانت هناك جالية كبرية من اليهود يف مكة.
وبالرغم من ع��دم موافقة املكيني على الإمي��ان اجلديد
�إال �أنه مل يكن با�ستطاعتهم �أب��داً ت�شكيل معار�ضة قوية
��ض��ده ،ويفند ف�ضل الرحمن م��ا يعتقد البع�ض م��ن �أن
حممداً عليه ال�سالم و�أتباعه كانوا يف حال من ال�ضعف
والعجز وحت��ت رحمة خ�صوم ب�إمكانهم الق�ضاء عليهم
متى حال لهم ذلك ،وي�صف ذلك ب�أنه حم�ض خيال ابتكر
يف ال���س��رد امل�ت��أخ��ر ال��ذي كتبه بع�ض امل�سلمني وت ��أث��ر به
امل�ست�شرقون ،فن�شر الر�سول الدعوة بني قبائل احلجاز
وزي� ��ارة ال �ط��ائ��ف وي�ث�رب ع�ق��ب وف ��اة زوج �ت��ه وع �م��ه هي
حتركات �شخ�ص ا�ستقطبت دعوته ما يكفي من الأتباع
مما جعله واثقاً من نف�سه.
ويالحظ �أن القر�آن ي�شري �إىل �أنه كان من �أتباع اليهودية
وامل�سيحية من �أ َّكدوا حقيقة ر�سالة حممد مبكراً ،بل كان
منهم من �شجعوه على ال�صمود �أمام معار�ضة �أهل مكة،
غري �أن كتب التاريخ ال تخربنا ب�شيء موثوق عن ه�ؤالء،
وك��ان الر�سول ي�أمل يف توحيد الديانات املتعددة يف �أمة

واحدة بناء على التعاليم التي �أنزلت عليه وال�شروط التي
تقت�ضيها« ،لكن عندما تكونت لديه معرفة باخلالفات
ب�ين �أت �ب��اع ال��دي��ان��ات ال�سابقة وط��وائ�ف�ه��ا املختلفة� ،أخ��ذ
يدرك تدريجياً �أن هذا �أمر لن يحدث“ ،ثم �أخذ القر�آن
الكرمي ي�صف الدين ال��ذي ج��اء به حممد عليه ال�سالم
بالدين „احلنيف“ �أي عقيدة التوحيد احل�ق��ة ال�ت��ي ال
اع��وج��اج فيها ،و“الدين القيم“ ال��ذي ي��رى يف الوثنية
واالن �ق �� �س��ام �إىل ط��وائ��ف ان �ح��راف��ات ع��ن ال��دي��ن احل��ق،
ويف ال�ف�ترة املدنية يختفي تعبري الأح ��زاب ك��دالل��ة على
اجلماعات الدينية وي�ستبدل مب�صطلح „�أمة“ و“�أهل
الكتاب“ ،ح �ي��ث ج ��رى يف امل��دي �ن��ة االع� �ت��راف ب��ال�ي�ه��ود
وال�ن�� �ص��ارى ك��أم�ت�ين منف�صلتني ع��ن الأم ��ة الإ��س�لام�ي��ة
مع اال�ستمرار يف دعوتهم �إىل الإ��س�لام ،ورد عليهم دوى
ح�صرية الهداية ،ويرى ف�ضل الرحمن �أن القر�آن يعرتف
بوجود �أنا�س �صلحاء �ضمن اجلماعات الدينية الأخ��رى
(اليهود والن�صارى وال�صابئني) والج��دوى من ت�أويالت
املف�سرين التي تتحا�شى املعنى اجللي للآيات.
�إن ال�ق�ي�م��ة الإي �ج��اب �ي��ة الخ �ت�لاف ال��دي��ان��ات واجل�م��اع��ات
امل ��ؤم �ن��ة ت�ت�م�ث��ل ف�ي�م��ا ق��د ي�ح���ص��ل ب�ي�ن�ه��ا م��ن ت�ن��اف����س يف
الأعمال ال�صاحلة ،والأمة الإ�سالمية ذاتها هي خري �أمة
�أخرجت للنا�س غري �أنها مل تتلق �ضماناً ب�أن تكون مقربة
من اهلل ب�صورة �آلية �إال �إذا ا�ضطلعت بواجباتها الأ�سا�سية،
بل حتذر �آية من �سورة حممد امل�سلمني با�ستبدالهم بقوم
�آخرين �إن هم تولوا عن دينهم و�أخلوا بواجباتهم.
ويختم ف�ضل الرحمن كتابه مبالحظته �أن ال��دع��وة �إىل
كلمة �سواء �إن مل تخل�ص تاريخياً �إىل نتيجة �إيجابية �إال
�أن الفر�صة قائمة للعمل بتعاون �إيجابي ،وذلك باال�ستماع
ج �ي��داً مل��ا ي�ق��ول��ه ال� �ق ��ر�آن ،ول�ي����س اال� �س �ت �م��اع �إىل ال�صيغ
التاريخية عن الإ�سالم فح�سب.
�إن كتاب „امل�سائل ال�ك�برى يف ال�ق��ر�آن الكرمي“ ه��و كتاب
امل�سائل ال�ك�برى التي ت��واج��ه الإن���س��ان املعا�صر ،فقد كان
ف�ضل الرحمن م�شغو ًال مب�شكالت الع�صر وهو يقر�أ القر�آن
داعياً �إىل ا�ستثمار هديه يف �إ�صالح الفرد واملجتمع ،حمم ً
ال
امل�سلمني م�س�ؤولية انتمائهم لهذا الدين ،وكان مبدعاً يف
الك�شف عن �أبعاد حيوية وفعالة ملفهومات قر�آنية مت �إلف
معناها وتوظيفه بطريقة �سلبية ،فتوحيد اهلل ،وح��دود
اهلل ،وت�ق��دي��ره ،وه��داي�ت��ه ،وع�ظ�م�ت��ه ،ورح�م�ت��ه ،وال�ت�ق��وى،
والآخرة ،وو�سطية الأمة ...وغريها من املفردات القر�آنية
�ستكتنز من املعاين يف ذهن قارئ الكتاب –حتى و�إن مل يكن
م�سلماً -ما يجعل منه �أكرث ان�سجاماً و�أعمق وعياً بر�سالته
يف هذه احلياة ،والتي هي �أخالقية بالدرجة الأوىل.
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عرية عند �إليوت و�أدوني�س
النظرية ّ
ال�ش ّ
ّ

ي�أتي هذا الكتاب من ت�أليف ومراجعة الدكتور عاطف ف�ضول الذي ن�شره باللغة الإنكليزية وترجمه �أ�سامة �إ�سرب كدرا�سة ملقارنة وجهات نظر ال�شاعرين
ت� ،س� ،إليوت و�أدوني�س يف ال�شعر ،رغم مايت�ضح من خالل الدرا�سة ب�أن �أدوني�س غري متعاطف �أو متوافق مع كثري من �آراء �إليوت النقدية والفل�سفية .
ويذهب الكاتب �إىل � ّأن املقارنة لي�ست بال�ضرورة درا�سة ت�أثر وت�أثري ،فاملقارنة قد تعني التوازي والت�شابه دون الت�أثر ،كما �أن الت�أثري قد يكون غري
مبا�شر ،وقد ق�صد الكاتب من مقارنة هذين ال�شاعرين مقارنة لي�س فقط نظريتيهما ال�شعرية بل الو�صول �إىل مقارنة احلركتني اللتني ينتميان �إليهما
�أي حركة املودرنزم الأنكلو – �أمريكية وحركة احلداثة العربية .لذلك كان اختيار الكاتب لهذين ال�شاعرين كونهما ميثالن يف نظره �أبرز الإجنازات
التي حققتهما احلركتان اللتان ينتميان �إليهما �سواء على �صعيد ال�شعر �أو النظرية ال�شعرية ،ويدلل الكاتب على �أن ال�شاعر �أدوني�س هو الأكرث عطاء
وجتدداً وحتو ًال ملفهوم احلداثة بني ال�شعراء العرب احلديثني وذلك يف كتاباته ال�شعرية والنظرية على حد �سواء ،وقد ق�صد الكاتب من هذه املقارنة �أن
ي�صل �إىل نتائج تتعلق بالت�شابهات واالختالفات بني حركة احلداثة الأنكلو – �أمريكية وحركة احلداثة العربية والت�أثري املحوري ل�شعر �إليوت ونظريته
على حركة احلداثة يف ال�شعر العربي التي ازدهرت منذ بداية اخلم�سينات من القرن احلايل .
ح��اول الكاتب �أن ي�برز ال�ق��راب��ات الإيديولوجية ب�ين جمموعة
�شعراء �شاركوا يف جملة �شعر يف بريوت ،وخا�صة يو�سف اخلال،
و�إل �ي��وت ،وك�ي��ف �ساهم اخل��ال ال��ذي ق��اد ه��ذه اجل�م��اع��ة و�أ�س�س
ح��رك��ة ��ش�ع��ري��ة ح��ول جم�ل��ة ��ش�ع��ر ،يف ال�ت�ح��وي��ل ال�ف� ّع��ال ملفهوم
ال�شعر يف اللغة العربية� ،أم�ضى اخلال ثمانية �أعوام يف الواليات
املتحدة الأم��ري�ك�ي��ة ( )1955 – 1948در���س خاللها التطورات
التي عرفها �شعر القرن الع�شرين الأنكلو – �أمريكي والنظرية
ال�شعرية ،و�أق��ام �صالت مع بع�ض ال�شعراء احلداثيني ،وحني
ع��اد �إىل لبنان يف ع��ام  1955ك��ان م�صمماً على تفجري ث��ورة يف
فجرها باوند و�إليوت وبع�ض
ال�شعر العربي مماثلة للثورة التي ّ
ال�شعراء الأنكلو� -أمريكيني الآخرين يف الأعوام الأوىل من هذا
القرن .
ً
ً
كان �أدوني�س ع�ضوا فعاال يف جماعة �شعر منذ �أن بد�أت ن�شاطها
يف عام  ،1957جمعته عالقات وثيقة مع يو�سف اخلال ،وقد فهم
ب�سهولة الدرو�س التي كان ي ّ
ُب�شر بها اخلال ،ومتكن من خالل
قراءته اخلا�صة للنظرية احلداثية ولل�شعر الفرن�سي ومواهبه
ال���ش�ع��ري��ة �أن ي��ؤ��س����س م��وق�ف�اً م�ستق ً
ال يف احل��داث��ة و�ّ��ض�ح��ه يف
كتاباته العديدة ،بعد �أن عمل يف هيئة حترير جملة �شعر طوال
�سنوات عديدة و��ش��ارك ب�شكلٍ ف ّعال يف و�ضع الأ�سا�س النظري
حلركة ال�شعر اجل��دي��د التي مت�ح��ورت ح��ول ه��ذه املجلة ،قطع
عالقته مع جملة �شعر يف عام  ،1963و�أ�صدر فيما بعد جملته
الطليعية مواقف يف ( )1969لعبت االعتبارات الإيديولوجية
دوراً يف قرار �أدوني�س وبالتحديد عدم اتفاقه مع املوقف الذي
اتخذه بع�ض �أع�ضاء جملة �شعر ،مبا فيهم يو�سف اخلال نف�سه،
من ال�تراث واللغة .كانت ق�ضايا ال�تراث واللغة يف �صلب هذه
النزاعات ،ون�ش�أت خالفات حول تعريف ال�تراث ويف ما �إذا كان
ي�ب��د�أ م��ع الإ� �س�لام �أو ي�ع��ود �إىل م��ا قبله� ،إىل ح���ض��ارات �أخ��رى
�سابقة يف ال�شرق الأدن��ى ،ون�ش�أت �أي�ضاً خ�لاف��ات حيال التقيد
حرفياً بقواعد اللغة العربية الكال�سيكية وقبول �شكل معدّل لها
ُط ِّو َر على مدى ال�سنني� ،أو توظيف اللهجات املح ّكية يف الأدب .
كان كثري من �أع�ضاء جماعة �شعر ،مبا فيهم �أدوني�س ،يف �أحد
الأوقات� ،أع�ضاء يف احلزب ال�سوري القومي االجتماعي وت�أثروا
ب�إيديولوجيا ه��ذا احل��زب ال��ذي يعتقد �أن احل�ضارة اليونانية

تعود ب�أ�صولها على ال�شرق الأدنى وانطالقاً من هذا مل ينظر �إىل
احل�ضارة الغربية التي انبثقت منها كح�ضارة غربية ،وا�ستناداً
�إىل �أيديولوجيا هذا احلزب ُتعترب احل�ضارة الإ�سالمية واحدة
من عدة ح�ضارات ُت�شكل تراث ال�شعر العربي .
يف هذا العر�ض جاء الكتاب يف اجلزء الأول الذي ق�سمه الكاتب
�إىل ف�صلني� ،أو�ضح الكاتب يف ف�صله الأول مقارنته بني �سياقي
النظرية ال�شعرية لكل م��ن �إل �ي��وت و�أدون �ي ����س ،وع��رف الكاتب
النظرية ال�شعرية لو�صف النقا�شات النظرية التي تدور حول
طبيعة ال�شعر وم�ب��ادئ��ه ووظ��ائ�ف��ه ��س��واء �أك��ان��ت منهجية �أم ال،
و� �س��وا ًء ُق� ّدم��ت كنظريات يف ال�شعر �أو ا�ستنتجت بب�ساطة من
مناق�شة مو�ضوعات �أخرى وثيقة ال�صلة بال�شعر .نظر الكاتب
�إىل ك�ت��اب��ات �إل �ي��وت و�أدون �ي ����س ال�ن�ثري��ة ال�ت��ي ال ت�ع��ال��ج امل�سائل
الأدبية لأنها تو�ضح وجهتي نظرهما يف ال�شعر ،كما نظر الكاتب
�إىل �شعرهما لتو�ضيح املبادئ ال�شعرية التي يتبنيانها .
ك��ان��ت م�ق��ارب��ة ال�ك��ات��ب مل�س�ألة النظرية ال�شعرية ه��ي �سياقية،
فالنظرية ال�شعرية لكاتبٍ ما هي ،بر�أيه ،ترجمة لر�ؤيته للعامل
والتي حتددها عوامل عديدة :اقت�صادية واجتماعية و�سيا�سية
و�شخ�صية وفردية �أي�ضا� .إنها مبعنى �آخر نتيجة تفاعلٍ دينامي
ب�ين ال�شخ�ص امل�ع�ن��ي وال �ع��امل ال ��ذي ح��ول��ه .ول�ي���س��ت ال�ع��وام��ل
املادية واالقت�صادية وحدها ت�صوغ وحتدد جميع مظاهر الثقافة
ومنها الأدب ،يف الوقت نف�سه لي�ست الثقافة م�ستقلة متاماً عن
العوامل املادية واالقت�صادية .ثمة ،بالأحرى ،تفاعل دائم بني
العامل امل��ادي واملظاهر الأخ��رى للثقافة ،دون �أي امتياز لأي
عامل منها .وعلى امل�ستوى الفردي �أن الواقع اخلارجي ي�صوغ
وعي املرء ،و�أن املرء ي�صوغ ب�شكل دائم هذا الواقع ليتكيف معه
وليتجاوزه .
�سياق نظرية �إليوت ال�شعرية
�أو�ضح الكاتب يف �سياق نظرية �إليوت ال�شعرية� ،أن الأ�سئلة التي
تواجه الباحث ال��ذي يتعامل مع مدار�س الفن املختلفة والتي
�سم ّيت ح��دي�ث��ة ب�ع��ام��ة وازده� ��رت ف�ت�رات ط��وي�ل��ة �أو ق���ص�يرة يف
�أوروبا وابتداء من الأعوام الأوىل للقرن الع�شرين� .إن ما ي�شرح
هذه الأزمة و�شعور القلق يف الفنون هو انهيار البعد املتعايل يف
القرن التا�سع ع�شر يف الفل�سفة والدين على حد �سواء .

ق��اد ه��ذا االنهيار ،ال��ذي ّ
و�ضحه نقد كانت الأول ونقد الكتاب
امل �ق��د���س ل��دي�ف��د ف��ردري��ك � �ش�تراو���س وب�ع����ض مم��ار� �س��ي ال�ن�ق��د
التاريخي يف القرن التا�سع ع�شر� ،إىل ت�ش ّرد الإن�سان يف العامل
و�إىل فقدان املعايري املرجعية للخري واحلقيقة واجلمال التي
كانت مبتناول العقل.
وي��رى �آل��ن ميكل تف�سرياً خمتلفاً ل�ل�أزم��ة� ،إذ ي��رى �أن الأزم��ة
يف الفكر الغربي احلديث تت�صل حتديداً بانهيار التاريخانية
والإمي��ان بالتقدم ال��ذي �سا َد �شكله الأك�ثر انت�شاراً واب�ت��ذا ًال يف
الفرتة الواقعة بني  1880و .1920ولقد بزغت كل من احلداثة
وم��ا ب�ع��د احل��داث��ة م��ن ه��ذا االن �ه �ي��ار ،وم��ن ه�ن��ا ي ��أت��ي ال�شعور
بالأزمة والقطيعة الذي ي�سم الأدب احلداثي وما بعد احلداثي
كله .
احل��رب العاملية الأوىل وال�ث��ورة الرو�سية والأزم��ة االقت�صادية
يف ف�ترة ما بني احلربني و�صعود الفا�شية والنازية ،ه��ذه كلها
احل�س بالأزمة الثقافية وباحلاجة �إىل االنبعاث الثقايف.
ع ّمقت ّ
تعك�س كتابات �إليوت ح�س الأزمة وقد اهت َّم هو و�شعراء وفنانون
�آخ ��رون ب��إن�ق��اذ احل���ض��ارة الغربية م��ن خطر االن�ه�ي��ار ،ورك��زت
مقاالته وتعليقاته التي ُن�شرت يف جملة كرايرتيون على احلاجة
�إىل �إيجاد فل�سفة �سيا�سية و�إحياء ثقايف ميكن �أن ينقذ البلدان
الغربية  .كانت جملة كرايرتيون ( ) 1939 – 1922التي عمل
حم��رراً فيها ن��دوة ملناق�شة هذه الق�ضايا �أك�ثر مما كانت جملة
�أدب �ي��ة ،ق��ال �إل�ي��وت  “ :لقد �أ�صبحت ال�سيا�سة ق�ضية جديدة
بحيث اليجوز �أن ترتك لل�سيا�سيني”  .وقال يف مقالة �أخرى“ :
يجب �أن ُتفح�ص العالقات املتبادلة بني البلدان املتح�ضرة كما
يجب فح�ص الفل�سفات املعرب عنها �أو ال�ضمنية يف االجتاهات
العامة كال�شيوعية �أو الفا�شية فح�صاً هادئاً « .
دافع �إليوت عن الديانة امل�سيحية وعن �إحياء للح�ضارة الغربية
ي�ستند ب�شكل رئي�سي �إليها ،ر�أى �أن العلم والليربالية كنظريتني
بديلتني مل ت�ستطيعا �إن�ق��اذ الب�شر م��ن ال�ضجر والثقافة من
�سطحيتها  .احل��رك��ة ال��رم��زي��ة ال�ف��رن���س�ي��ة وال���ش�ع��ر الأن�ك�ل��و-
�أمريكي اجلديد يف ه��ذا ال�سياق �أو�ضح الكاتب �أن تقليد الفن
للفن ج��اء ك��ردة فعل على ال�ع��امل احلتمي ال��ذي خلفه العلم،
وكانت الرمزية يف فرن�سا �إحدى اال�ستجابات الأوىل للحنني �إىل
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مقــــال

ذي القعدة  1436هـ � -أغ�سط�س 2015م

«مل يعد لأوروبــا ما تقدمــــــ
منى �أحمد �أبو زيد *
يتناول هذا الكتاب �إحدى امل�سائل املركزية التي يثريها الوعي العربي وامل�سلم على حد �سواء ،هي العالقة مع الغرب ،وهي عالقة مغرقة يف القدم.
وقد �أ�صبحت هذه العالقة م�صد ًرا للقلق الذي طبع الأفكار منذ �أن �صارت �أوروبا مركز احلداثة يف العامل� .إن كل التطورات التي �شهدها العامل
العربي منذ بداية القرن التا�سع ع�شر هي نتيجة لهذه العالقة املتوترة ،لي�ست مع ال�سيا�سات الأوروبية -الغربية فقط ،ولكن مع التقدم العلمي
والتقني الذي �أحرزته يف العلوم والأفكار والقيم التي حتدت بها الثقافات التقليدية.
وهذا الكتاب هو حماولة للنظر يف التاريخ العربي احلديث ،على �ضوء العالقة مع �أوروبا واحلداثة ،ب�إجنازاته و�إخفاقاته ،وهو قراءة للتيارات الكربى
الفكرية والعقائدية ،وحماولة فهم احلا�ضر على �ضوء املا�ضي.
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يتكوَّن الكتاب من ثمانية ف�صول .يتناول الف�صل الأول عالقة
احل��وار ب�ين ال�غ��رب وامل�سلمني .وق��د قدمت ح��ول ه��ذه العالقة
كتابات �سابقة؛ منها كتاب علي مبارك «علم ال��دي��ن» ،وه��و من
�أوائ��ل الكتب التي طرحت م�س�ألة العالقة مع الغرب على نحو
روائ��ي .ثم ط��رح �شكيب �أر��س�لان �صراح ًة �إ�شكالية العالقة مع
�أوروب��ا يف كتابه« :مل��اذا ت�أخر امل�سلمون وتقدم غ�يره��م؟» ،و�أث��ار
فر�ضية التقدم والت�أخر ،وهي م�سائل ذات طابع معريف ،وظهرت
كتب �أخ��رى يف ذات ال�سياق مثل م��ا كتبه �أب��و احل�سن ال�ن��دوي:
«م��اذا خ�سر العامل بانحطاط امل�سلمني؟» .بالإ�ضافة �إىل كتاب
أ�ب��ي الأع�ل��ى امل��ودودي« :نحن واحل�ضارة الغربية» .وك��ان �أغلب
الإنتاج الثقايف العربي هو تعبري عن هذه الإ�شكالية التي حتكم
عالقتنا ب�أوروبا والغرب ،وما زالت �شعوب الإ�سالم �أ�سرية ثنائية
الت�أخر والتقدم ،و�صراع ال�شرق والغرب.
وميكن النظر �إىل تاريخ احل��وار الإ�سالمي الأوروب��ي باعتباره
حلقات من الفعل ورد الفعل ،وكذلك ف��إن م�ؤرخي احل�ضارات
ميكنهم �أن يق�سموا ه��ذا التاريخ الطويل �إىل مرحلتني ،لعب
الإ�سالم بعلومه وتقنياته و�أفكاره دو ًرا يف نه�ضة �أوروبا يف نهاية
القرون الو�سطى ،لتعود �أوروبا بعلومها و�أفكارها لتلعب دو ًرا يف
نه�ضة العامل الإ�سالمي يف بداية الع�صر احلديث .وكان يحلو
ملتنوري امل�سلمني يف القرن التا�سع ع�شر القول ب��أن الأخ��ذ عن
�أوروب��ا �أ�شبه با�ستعادة العلوم التي �أخذتها عن امل�سلمني� ،إال �أن
هذه اال�ستعادة مل حتقق نهو�ض امل�سلمني امل�أمول يف الوقت الذي
ا�ستمرت �أوروبا يف التقدم.
ويتناول الف�صل الثاين التحديث .والتحديث هو ا�ستعارة علوم
وتقنيات و�أنظمة من جتربة خارجية ويعبرّ عن قوى داخلية،
ف�لا ميكن تبني �أي��ة �أف �ك��ار �أو �أن�ظ�م��ة �أو م�ؤ�س�سات �إال �إذا كان
مب�ق��دوره��ا االن�ت�ظ��ام يف �سياق البنية ال��داخ�ل�ي��ة يف تناق�ضاتها
و�صراعاتها.
وكانت احلداثة الأوروبية التي �شقت طريقها منذ القرن ال�سابع
ع�شر تنطوي على ن�ظ��رة ج��دي��دة �إىل ال�ك��ون والإن���س��ان والعلم
وال��دي��ن� .أم��ا التحديث العثماين ال��ذي ب��د�أ يف ال�ق��رن الثامن
ع�شر ،وب��د�أ يف م�صر بعد حملة ب��ون��اب��رت ،ك��ان يعرب بالدرجة
الأوىل عن رغبة احلاكم يف ا�ستغالل القوى الع�سكرية وما تعلق
بها من �صناعات وعلوم.
ويف �أوا��س��ط ال�ق��رن التا�سع ع�شر �أخ��ذت �أف�ك��ار احل��ري��ة والوطن
تنفذ �إىل جيل من املتعلمني ،يف الوقت الذي �سعى فيه الإداريون

�إىل حتديث م�ؤ�س�سات الدولة والتعليم والق�ضاء يف الفرتة التي
عُرفت با�سم حقبة التنظيمات التي تتزامن مع ما عُرف با�سم
«ع�صر النه�ضة العربية».
وي�خ���ص����ص امل� ��ؤل ��ف ال�ف���ص��ل ال �ث��ال��ث ل�ل�ح��دي��ث ع��ن ال�ن�ه���ض��ة.
ويُطلق م�صطلح النه�ضة على جملة ال�ت�ط��ورات التي عرفتها
بع�ض الأق��ال�ي��م العربية ،منذ مطلع ال�ق��رن التا�سع ع�شر ،ومل
يكن م�صطلح النه�ضة وحيدًا يف التعبري عن تلك احلقبة من
التاريخ ،و�إن غلب على ما عداه .كما ا�ستخدم م�صطلح «يقظة»
وم�صطلح «تنوير» ،وجميعها ذات مرجعية �أوروبية.
وك��ان��ت و��س��ائ��ل النه�ضة و�أدوات �ه��ا واح ��دة يف ك��ل الأم��اك��ن التي
�شهدت ب��داي��ات التحديث ،ويف مقدمة ه��ذه الأدوات «املدر�سة»
ال�ت��ي ات �خ��ذت م�ع�ن��ى ج��دي �دًا .ف�ف��ي ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي ال�ع��رب��ي
والرتكي ،كانت املدر�سة ت�ستجيب حلاجة ن�شر املعرفة والرتقي
وكانت مدخ ً
ال �إىل الع�صر احلديث.
والأداة الثانية من �أدوات النه�ضويني كانت «املطبعة» ،وهي التي
بدلت مفهوم املعرفة والعلم ،وجتاوزت املخطوط الذي يتداوله
�أف ��راد ق�لائ��ل م��ن النخبة احل��اك�م��ة �أو ال�ع��امل��ة .وق��د ا�ستهدفت
الطباعة اجلمهور من املتعلمني .كما ن�شرت ال�صحف واملجالت،
وخ�صو�صا الر�أي العام ال�سيا�سي.
ومهدت لظهور الر�أي العام
ً
الأداة الثالثة من �أدوات النه�ضويني هي «اجلمعية» .وقد مهدت
اجلمعية لن�شوء ال�ت�ي��ارات ال�سيا�سية يف نهاية ال�ق��رن التا�سع
ع���ش��ر .ك�م��ا �أ��س�ه�م��ت يف ت�صنيف النا�شطني االج�ت�م��اع�ي�ين على
�أ�س�س مهنية �أو خريية �أو �أدبية.
�أم��ا الأداة الرابعة فهي «العربية الف�صحى» حيث احلاجة �إىل
�إي �ج��اد ل�غ��ة م��رج�ع�ي��ة ت���س�ت��وع��ب م���ص�ط�ل�ح��ات وم�ف��اه�ي��م العلم
والقانون ،وكذلك املفاهيم وامل�صطلحات الفكرية وال�سيا�سية.
تكمن م�ي��زة النه�ضة يف الأف �ك��ار ال�ت��ي �أر��س�ت�ه��ا ،وال�ت��ي عاجلها
مفكروها ب�أ�ساليب وع�ب��ارات خمتلفة .من ه��ذه الأف�ك��ار :فكرة
«التمدن» و«ال�ترب�ي��ة» ،وفكرة «ال��وط��ن» �أو «الرتبية الوطنية»،
وفكرة «احلرية» ،وفكرة «الد�ستور».
مل يطرح فكر النه�ضة م�س�ألة االبتعاد عن الدين ،بل على العك�س
من ذلك ف�إن ك ً
ال من :الطهطاوي ،وخري الدين التون�سي ،وعلي
مبارك قد ا�ستخدموا احلجج الدينية للدفاع عن التنظيمات
والإ� �ص�ل�اح��ات ح�ت��ى ي�ظ�ه��ر الإ� �س�ل�ام ع�ل��ى �أي� ��دي النه�ضويني
حتديث ًيا ومت�ساحمً ا ،متواف ًقا مع تعليم املر�أة ،م�ستوع ًبا ملفهوم
ومنفتحا على القيم الإن�سانية.
الوطن ،مقيدًا ل�سلطة احلاكم،
ً

ك��ان ��س��ؤال النه�ضة يخت�صر بكيف ن��أخ��ذ ع��ن �أوروب ��ا تقدمها،
و�أ�صبح ال�س�ؤال يف ثمانينات القرن التا�سع ع�شر ،مع الإ�صالحية
الإ�سالمية .ملاذا ت�أخرنا وتقدم غرينا؟!
ويعر�ض امل��ؤل��ف يف الف�صل ال��راب��ع «الإ��ص�لاح�ي��ة الإ��س�لام�ي��ة».
وي��رى �أن الإ�صالحية الإ�سالمية لي�ست رد فعل على الت�أثري
الأوروب��ي فح�سب ،ولكن نتيجة لإدراك جديد للأمر على �ضوء
ع�ل��وم اجل�غ��راف�ي��ا وال �ت��اري��خ ،وك��ذل��ك ع�ل��ى ��ض��وء ت�ط��ور ال�ع�ل��وم
التطبيقية والفيزيائية ،والأفكار التي تهب من القارة الأوروبية.
ولعل �أبرز ما مييز الإ�صالحيني هو ال�سعي �إىل مواءمة الإ�سالم
مع الع�صر ،و�إ�سباغ العقالنية على التفكري يف م�سائل الإمي��ان
وق�ضايا الفقه ،والتحرر من القيود والطقو�س واخلرافات.
كانت الإ�صالحية انحيا ًزا عرب ًيا .بل كانت �أ�سا�س ن�شوء العروبة
امل�شرقية التي �شارك يف �صياغتها الإ�صالحيون الذين �أع��ادوا
التفكري يف التاريخ العربي و�أحيوا دور العرب يف التاريخ ،و�أعادوا
بعث الرتاث اللغوي والتاريخي والعلمي فحدوا فكرة العروبة
ب�أ�س�سها الثقافية والتاريخية.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل اخلام�س مو�ضوع «الثورة» .منذ الثورة
الفرن�سية ،م��رو ًرا ببع�ض الثورات التي عرفها العامل العربي.
مل تكن «ال �ث��ورة» جم��رد ف�ك��رة تعلمتها ال�شعوب م��ن التجربة
الفرن�سية ،ومل تكن جم��رد �شعارات تنطلق من مبادئ احلرية
وامل�ساواة والد�ستور ،بل غ�ّيررّ ت الثورات وجه العامل العثماين-
العربي ،وطوت �صفحة ال�سلطنة دون �أن حتقق واحدة من هذه
ال �ث��ورات �أه��داف�ه��ا ك��ام�ل��ة ،مل تنجز ال �ث��ورة ال��د��س�ت��وري��ة نه�ضة
الدولة العثمانية ،ومل حتولها �إىل دول��ة برملانية تعددية ،ومع
ذلك �أنهت عمل ًيا الدولة ال�سلطانية التي �أعلن وفاتها م�صطفى
كمال �أتاتورك ،كما �أنها �أطلقت احلياة ال�سيا�سية ،وكانت �سب ًبا
يف بروز القوميات و�صراعها امل�ستميت يف �سبيل حتقيق هوياتها
وكياناتها ودول�ه��ا .مل ت�سهم ال�ث��ورات يف ظهور ق��وى جمتمعية
�صاعدة ،كما مل ت�سهم يف جتاوز املا�ضي و�إطالق الأفكار اجلديدة.
حتولت تركيا �إىل العلمانية ،واختارت م�صر الليربالية يف ظل
امللكية .وحتول امل�شرق �إىل العروبة الإ�صالحية� ،إال �أن ذلك مل
يكن نهاية املطاف �أمام بروز الأيديولوجية القومية واال�شرتاكية
والإ�سالمية .ويعر�ض الف�صل ال�ساد�س «الأيديولوجية» .وي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن الأح��زاب ال�شيوعية العربية تعترب �أوىل الأحزاب
ذات الطبيعة الأي��دي��ول��وج�ي��ة ال���ص��ارم��ة .بينما ك��ان��ت الأح��زاب
الوطنية يف ع�شرينات ال�ق��رن الع�شرين وثالثيناته �أق��رب �إىل
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ـــــــه للعرب» ..خلالد زيادة
ال �ن��وادي ال�سيا�سية .ويف �أوج ازده ��ار الأي��دي��ول��وج�ي��ة الفكرية،
ك��ان ت�أثري ال�شيوعية الفكري والثقايف �أبعد �أث � ًرا من ت�أثريها
ال�سيا�سي .ف�أفكار ال�صراع الطبقي والعدالة االجتماعية ،وتراث
الفكر اال�شرتاكي جن��ده ل��دى �أ�سماء ملعت يف الفل�سفة والعلوم
االجتماعية والآداب.
ويف ذروة ��ص�ع��ود ال �ت �ي��ارات الأي��دي��ول��وج�ي��ة م��ن ال�شيوعية �إىل
القومية �شهد ال�ع��امل العربي والدة تيار �إ�سالمي ينت�سب �إىل
حركة الإ��ص�لاح� ،إال �أن��ه جعل من العداء للغرب ق�ضيته ،لي�س
الغرب ك�سيا�سات و�أنظمة ا�ستعمارية ولكن الغرب بقيمه و�أفكاره
و�أخ�ل�اق��ه .ه��ذا ال�ت�ي��ار الإ� �س�لام��ي ال ��ذي ن���ش��أ يف ظ ��روف �إل�غ��اء
اخل�لاف��ة ،وت��راج��ع دور الدين يف احلياة العامة ،مل يكن له �أن
ينمو وينت�شر �إال كرد فعل على احلداثة الغربية ،ومل ينت�شر �إال
يف ظل اال�ضطهاد الذي عاناه من الأنظمة الأحادية وامل�ستبدة.
ول�ك��ن قبل �أن ي�شتد ع��ود الإ� �س�لام ال�سيا�سي متكنت القومية
العربية من حكم العديد من ال��دول يف امل�شرق واملغرب .وكانت
�لاح��ا يف �أي ��دي �أن�ظ�م��ة ذات ط��اب��ع
الأي��دي��ول��وج �ي��ة ال�ق��وم�ي��ة ��س ً
ع�سكري.
ويف ال�ف���ص��ل ال���س��اب��ع ،ي�ت�ن��اول امل ��ؤل��ف ن���ش��أة ال��دول��ة ،وي ��رى �أن
الإ�صالحات التي �أخذت تظهر منذ ع�صر النه�ضة العربية بدلت
تدريج ًيا مفهوم الدولة وو�سعت وظائفها .و�أخذت الدولة على
عاتقها مهمات مل تكن يومًا من �ش�أنها ،فبنت امل�صانع و�شقت
ال�ترع و�أق��ام��ت ال�سدود وم��دت �سكك احلديد و�أن���ش��أت م�صالح،
و�صارت الدولة وهيئاتها املعينة �أو املنتخبة تعتني بالتفا�صيل
املتعلقة بحياة املدن.
�إال �أن ه��ذا التحديث ال��ذي ينبثق ع��ن �إرادة احل��اك��م ،ويرتكز
حول م�صالح الدولة ووظائفها املتو�سعة ،ال يحجب التحديث
االجتماعي ،ال��ذي يرجع بع�ضه �إىل الإ�صالحات التي جتريها
الدولة ،ويعود بع�ضه الآخر �إىل ن�شوء �أمناط اقت�صادية وجتارية
تربط امل�صالح املحلية ب�شبكة االقت�صاد ال��ر�أ��س�م��ايل ،مم��ا �أدى
�إىل من��و طبقة م��ن التجار ال�ت��ي ت��أث��ر من��ط عي�شها باحتكاكها
باجلاليات الأوروبية.
وكان للأفكار والنظم التي �أخذ بها رجال الإدارة ،كما �أخذ بها
املتعلمون الذين تعرفوا على الأف�ك��ار الأوروب�ي��ة �أن تف�ضي �إىل
ت�صور للدولة الد�ستورية ،وهذا ما �أدى �إىل تبلور مفهوم الأمة
الوطن.
�أتاحت النخب الوطنية اندماج الدول يف االقت�صاد الر�أ�سمايل،
وتكونت �صناعات يف املدن و�ضواحيها ،وظهرت �صناعات �ضرورية
غذائية ون�سيجية ،وازده��رت التجارة ب�سبب مواقع هذه الدول
على البحر امل�ت��و��س��ط ،وت�أ�س�ست امل���ص��ارف ال�ت��ي ت��دي��ر عمليات
التجارة وتعك�س تراكم الرثوة الوطنية ،و�أ�صبحت املدن حمط
الهجرة من الريف بف�ضل فر�ص العمل املتاحة.
ويف ظل احلكومات الوطنية� ،أ�صبح التعليم الر�سمي �أداة التوحيد
الوطني ،وعالمة من عالمات االنتماء �إىل الوطن ورك� ًن��ا من
�أركان الوطنية ،والأهم من ذلك �أن املدر�سة كانت ت�سهم بتبدل
القيم االجتماعية ،و�أ�صبح العلم قيمة اجتماعية ت�ضاهي بل
وتتفوق على القيم التقليدية كالأ�صل العائلي والرثوة.
كما كان ت�أ�سي�س اجلي�ش عالمة انبثاق الدولة الوطنية ،وغر�ضه
حماية حدود البالد وقمع التمردات الداخلية ،كما كان الهدف
من �إن�شائه تكري�س الوحدة الوطنية بني �أبناء البلد الواحد.

وم�ث��ل امل��در��س��ة �أ��ص�ب��ح اجل�ي����ش م�ؤ�س�سة ان���ص�ه��ار ك��اف��ة �أط�ي��اف
املواطنني ،كما �أنه امل�ؤ�س�سة التي تندمج يف مفهوم الدولة طاملا
�أنه يحمي حدودها وا�ستقاللها.
�إ�ضافة �إىل املدر�سة واجلي�ش ،ك��ان احل��زب �أداة حتديث للحياة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة .وق ��د ع� � ُرف احل� ��زب ،م�ه�م��ا ك��ان��ت �أي��دي��ول��وج�ي�ت��ه،
كم�ؤ�س�سة حتديثية تتبنى �أف �ك��ا ًرا حم��ددة و�صارمة ت�سعى �إىل
بلوغ ال�سلطة من �أجل حتقيق الأهداف وال�شعارات التي يرفعها.
وك ��ان احل ��زب مب �ث��اب��ة م��در� �س��ة ي�ت�ل�ق��ى ف�ي�ه��ا ال�ع���ض��و املنت�سب
التعاليم من كتب امل�ؤ�س�سني ،ويخ�ضع للم�ساءلة ،ويرتفع من
م��رت�ب��ة �إىل �أخ ��رى ت�ب� ًع��ا الج�ت�ه��اده ون���ش��اط��ه وال �ت��زام��ه� .إال �أن
احل��زب�ي��ة مل ت�ستمر ،وان�ت�ه��ى الأم ��ر ل���ص��ال��ح احل ��زب ال��واح��د.
ويف ظل الأنظمة الأح��ادي��ة ج��رى قمع كل االجت��اه��ات الفكرية
والعقائدية.
وق��د �أدى �إل�غ��اء احل�ي��اة ال�سيا�سية �إىل �إف�ق��ار الفكر والثقافة،
وق�ضى على تنوع الآراء واالجت��اه��ات ،ومت جت��اوز الف�صل بني
ال���س�ل�ط��ات ،وام �ت �ه��ان ال �ق��ان��ون م��ن �أج ��ل �إق��ام��ة ن �ظ��ام �أح ��ادي
تعك�سه الد�ساتري التي حلت مكان تلك التي �صيغت يف املرحلة
الليربالية.
ويف ال �ف �� �ص��ل ال �ث��ام��ن والأخ �ي ��ر م ��ن ال �ك �ت��اب ي �ت �ن��اول امل ��ؤل��ف
«الأ� �ص ��ول �ي ��ة» ،وي� ��رى �أن الأ� �ص��ول �ي��ة ك��ان��ت وال ت� ��زال ظ��اه��رة
اجتماعية بقدر ما هي �أيديولوجية ن�ش�أت يف �أو�ساط الطبقات
ال��و��س�ط��ى وال��دن �ي��ا ،وع�ّب�ررّ ت احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة ع��ن �ضيقها
من احتكار الطبقات االجتماعية العليا للمنا�صب يف ال�سيا�سة
والوظائف يف الإدارة و�إم�ساكها باقت�صاد ال�ب�لاد ،وعلى عك�س
التيارات الأيديولوجية ال�سيا�سية التي كانت تتبنى �أفكار الغرب،
ف�إن الأ�صولية الإ�سالمية ن�سجت خطابًا معاديًا لقيم احلداثة.
هذا اخلطاب الديني نفذ �إىل الطبقات الأ�شد فق ًرا التي مل جتن
من التحديث ن�صي ًبا ،بل �أ�صابتها التحوالت اال�شرتاكية حي ًنا
والر�أ�سمالية حي ًنا �آخر بالإفقار والتهمي�ش.
وعلى هذا النحو مل يعد االنتماء �إىل حركات الإ�سالم ال�سيا�سي

الأ�صويل جمرد انت�ساب �إىل معتقد وتنظيم ،بل هو اندماج يف
من��ط عي�ش ويف جمتمع ب��دي��ل للمجتمع ال�ق��ائ��م ال��ذي ت�سوده
قيم الغرب ،وجنحت احلركات الإ�سالمية يف ا�ستقطاب الفئات
االج�ت�م��اع�ي��ة ب�خ�ط��اب �أخ�لاق��ي ي�ت��أ��س����س ع�ل��ى م��ا اع�ت�برت��ه قيم
الإ�سالم اخلا�صة بال�سلوك الفردي وااللتزام ال�صارم بالفرائ�ض
وال�سنن.
�سلكت احل��رك��ات الإ��س�لام�ي��ة م�ن��ذ �سبعينات ال �ق��رن الع�شرين
م�سالك خمتلفة ب�ين ال�ل�ج��وء �إىل العنف كما ح��دث يف �سوريا
وم�صر� ،أو اللجوء �إىل �صناديق االقرتاع كما حدث يف اجلزائر يف
الت�سعينات ،و�أتاحت ثورة  2011يف العديد من البلدان العربية
فر�صة �أم��ام الأح��زاب الإ�سالمية للربوز يف املراحل االنتقالية،
كالنه�ضة يف تون�س ،وحزب احلرية والعدالة يف م�صر ،املنبثق عن
جماعة الإخوان امل�سلمني والذي ت�أ�س�س بعد ثورة  25يناير� .إال
�أن �سنة واحدة من حكم الإخوان امل�سلمني يف م�صر كانت عبارة
عن �إخفاقات مدوية ،فلم يكن ميلك الإخوان امل�سلمني �أي ر�ؤية
وخ�صو�صا االقت�صادية ،ومل يظهر �أن هذا التنظيم
مل�شاكل م�صر،
ً
ال��ذي اعتاد على العمل يف ال�سر ،ميتلك برناجمً ا للحكم .و�أن
�سيا�سته الوحيدة تتمثل يف «التمكني»� ،أي زرع عنا�صر الإخوان
يف م�ؤ�س�سات الدولة .و�سرعان ما خ�سر الإخ��وان حلفاءهم من
الإ�سالميني قبل �أن يخ�سروا تعاطف غري الإ�سالميني الذين
منحوهم �أ�صواتهم و�أعطوا الإخوان فر�صة فريدة حلكم م�صر.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ب��أن الأف�ك��ار ك��ان لها دو ٌر حا�س ٌم يف ث��ورات
ب��داي��ة ال�ق��رن الع�شرين ممث ً
ال بنخب فكرية وقانونية �صاغت
الد�ساتري ،وقد لعب املثقفون �أدوارا بارزة يف �صياغة بنى الدولة
وم�ؤ�س�ساتها ،ف�ض ً
ال ع��ن ت��أث�يره��م يف �إن���ش��اء الأح ��زاب وتوجيه
ال ��ر�أي ال �ع��ام� .أم��ا يف ث ��ورات  ،2011ف�لا دور للمثقف ،وال دور
مل��ؤ��س���س��ات ال�ث�ق��اف��ة ،وم��ن ه�ن��ا متكنت ق��وى الإ� �س�لام ال�سيا�سي
الكامنة �أن تظهر يف مواجهة الأحداث.
�إن تراجع دور املثقف وغيابه يعزى من جهة �إىل الدولة الأحادية
التي ال حتتاج �إىل دور الثقافة التي ال تنمو �أ�ص ً
ال �إال يف �أجواء
الدميقراطية وت ��داول الأف �ك��ار وت�ع��دد الآراء وح��ري��ة التعبري،
ويعزى من جهة �أخرى �إىل ت�ضا�ؤل دور الأفكار التي ت�سعى �إىل
�صياغة م�ستقبل املجتمعات.
�إن املعيار لوالدة فكر عربي جديد يكمن يف جتاوز الأيديولوجيا
امل �ع��ادي��ة ل�ل�غ��رب ،وال�ت�خ�ل��ي ع��ن ن�ظ��ري��ات امل ��ؤام ��رة ع�ل��ى ال�ع��رب
وامل �� �س �ل �م�ين ،وال ي�ت�ح�ق��ق ذل ��ك �إال بن�شوء ج �ي��ل ث �ق��ايف يتمتع
باال�ستقالل يف ال ��ر�أي ،ق��ادر على قيا�س امل�صالح التي تربطنا
ب�سائر الأمم ،ويعيد النظر يف كل الأ�س�س االقت�صادية والرتبوية
وال�سيا�سية التي حتكم حا�ضرنا.
الكتاب :مل يعد لأوروبا ما تقدمه للعرب
امل�ؤلف :خالد زيادة
النا�شر :ال��دار امل�صرية اللبنانية -القاهرة ،الطبعة الأوىل،
�شعبان 1436هـ /يونيو 2015م.
عدد ال�صفحات � 207 :صفحة
•�أ�ستاذة الفل�سفة الإ�سالمية بكلية الآدابجامعة حلوان
– م�صر.
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ر�ضوان ال�سيد

«العرب وال�سيا�سة� :أين اخلــــ

ق�سم حممد جابر الأن�صاري كتابه «العرب وال�سيا�سة�..أين اخللل؟» �إىل مقدمة ،وثالثة �أبواب.الباب الأول :يف التجليات والأعرا�ض ،والباب الثاين:
ُي ِّ
يف «الف�صام» ال�سيا�سي العربي :معاجلات نظرية�.أما الباب الثالث ،فيحمل عنوان :يف الواقع ال�سيا�سي امل ُ ْغ َفل..مناذج تطبيقية.وقبل الغو�ص يف تف�صيل
الكتاب جتدُر االلتفاتة �إىل تقدمي نبذة �صغرية عن امل�ؤلف.
محُ َّمد جابر الأن�صاري كاتب ومفكر بحريني� ،أ�ستاذ درا�سات احل�ضارة الإ�سالمية والفكر املعا�صر ،وعميد كلية الدرا�سات العليا يف جامعة اخلليج يف
البحرين ،وع�ضو املجل�س الوطني للثقافة والآداب والفنون يف البحرين.
نقتطف بداية الفكرة الأهم التي جاء بها الكاتب يف مقدمة كتابه ،والتي �ستك َّرر ب�صور خمتلفة يف �صلب معاجلته النقدية لواقع املجتمع ال�سيا�سي
العربي ،وهو ُيردِّد �أنه “على الرغم من الت�ألق الروحي والعقلي والعمراين للح�ضارة العربية الإ�سالمية ،ف�إن تاريخها ال�سيا�سي ظل �أ�ضعف عنا�صرها
على الإطالق ،و�أ�شدها عتمة”..فهي ح�ضارة جميلة ورائعة ،لكنها ظلت ُتعاين غالباً من “فقر دم �سيا�سي” ومن “�أنيميا �سيا�سية”� ،صحيح �أن
املثاليات النظرية لدى خمتلف الفرق الإ�سالمية كانت ِّ
تب�شر امل�ؤمنني ب�أو�ضاع �أف�ضل� ،إال �أ َّن الواقع ال�سيا�سي ظل ميثل نفياً لتلك املثاليات ،وا َّت�سعت
الفجوة كلما �أمعنت اليوتوبيا وو�صيفتها الأيديولوجيا يف ادعاء املثاليات الأفالطونية وامليتافيزيقية؛ (لذلك) ف�إن �إخ�ضاع ال�ش�أن ال�سيا�سي لتلك
املثاليات البعيدة عن الواقع قطع الطريق على تطوير النظرية ال�سيا�سية (�ص.)7:
و�إذا ك��ان��تْ ال �ت��دخ�ل�ات ال��دول �ي��ة امل �ع��ا� �ص��رة ،ت�ب�رر للبع�ض
ن�سبة معظم امل�صائب ال�سيا�سية العربية �إليها ،ف ��إ َّن ال�ت��أزم
ال���س�ي��ا��س��ي امل��زم��ن ال مي�ك��ن رده �إل�ي�ه��ا ع�ن��دم��ا ك��ان��ت ال��دول��ة
العربية الإ�سالمية تفتح القارات.ومن هنا ،يدعو الكاتب �إىل
ت�شخي�ص هذه الظاهرة علمياً ومعرفياً ،وتفكيك عنا�صرها
(�ص ،)8:م�شدداً على �أن “الذين يحكمون ال ينتجون ،والذين
ينتجون ال يحكمون”.فمنذ �سيطرة املوجة الرعوية الرتكية
الأوىل ع�ل��ى م �ق��درات احل �ك��م واحل �� �ض��ارة يف ع�ه��د املعت�صم
العبا�سي (218هـ) و�صو ًال �إىل ال�سيادة الرعوية العثمانية على
مراكز احل�ضارة العربية ،وثمة مفارقة بالغة اخلطورة تتمثل
يف ال�ضدية امل��دم��رة بني ال�سيا�سي (ال�سلطوي) واحل�ضاري
(الإن �ت��اج��ي) يف ال�ت�ك��وي��ن ال�ع��رب��ي.ح�ي��ث حت�ت��م ع�ل��ى ح�ضارة
املدينة واقت�صادياتها �أن تخ�ضع لع�صبية البادية (�ص.)9:
 الباب الأول :يف التجليات والأعرا�ض..مقاربات متهيديةيُركز الكاتب يف هذا الباب على �أربعة �أفكار :ب�ؤ�س ال�سيا�سة يف
الوجدان العربي من خالل تقدمي �شهادات قدمية وجديدة
على ذل��ك ،وم��ن ث��م حم��اول��ة الإج��اب��ة ع��ن � �س ��ؤال مل��اذا يتكرر
“ر�سوب” العرب يف اختبارات ال�سيا�سة؟ وم��ن ثم التق�صري
ال���س�ي��ا��س��ي يف اخ �ت �ب��ار ال �ب �ن��اء احل �� �ض��اري ،و�أخ �ي ��راً ظ��اه��رة
الإجها�ض ال�سيا�سي مل�شروعات النهو�ض العربي.
وي�ستهل الكاتب هذا الباب ب�سرد جمموعة مقوالت ملفكرين
عرب وم�سلمني تدلل على ب�ؤ�س ال�سيا�سة العربية ،من ذلك
م�ق��ول��ة ح�ج��ة الإ� �س�لام �أب��ي ح��ام��د ال �غ��زايل...“ :ال تخالط
الأم ��راء وال�سالطني وال ت��راه��م؛ لأن ر�ؤي�ت�ه��م وجمال�ستهم
وخمالطتهم �آفة عظيمة ،”...وحممد عبده�“ :إن ال�سيا�سة
ال تدخل يف �شيء �إال �أف�سدته”.وتربير اال�ستبداد “�...إمنا
العاجز من ال ي�ستبد ،”..و”�سلطان غ�شوم ،خري من فتنة
تدوم”.
وه �ن��ا..ي��رك��ز ال�ك��ات��ب ع�ل��ى �أن الأزم � ��ات ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
املتالحقة ،والإخفاقات العربية املتتالية يف العمل ال�سيا�سي،
وال�ت��أزم امل��زم��ن يف الأو��ض��اع ال�سيا�سية العربية يف مع�سكري
ال�سلطة واملعار�ضة.وال يُغفل ال�صراعات داخل البيت الواحد،
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ال �� �ص��راع ال�ب�ع�ث��ي ب�ين ال�ب�ع�ث�ي�ين ،وال �ق��وم��ي ب�ين ال�ق��وم�ي�ين،
والديني بني الدينيني ،واجلهادي �ضد املجاهدين (�ص.)32:
ومن ثم ينتقل ليطرح ال�س�ؤال التايل :مل��اذا ن�صر على و�ضع
الأق �ن �ع��ة ومت�ث�ي��ل �أدوار امل�لائ �ك��ة...وال �ت �غ �ن��ي ب ��أو� �ض��اع امل��دن
الفا�ضلة بني كارثة �سيا�سية و�أخ��رى؟ لينطلق بعده حمدداً
الأعرا�ض التي تقف وراء الإ�شكال ال�سيا�سي العربي والق�صور
والتق�صري بعد التجارب ال�سيا�سية التي مر بها العرب م�ؤخراً،
وهي ما يلي:
ال ت�ن�ق����ص ال �ع��رب ال���ش�ج��اع��ة وال�ت���ض�ح�ي��ة يف م��واج �ه��ة م��ا ال
يريدون ،ويف هدم ما ال يبتغون..فقد نا�ضلوا �ضد اال�ستعمار
و�أ� �س �ق �ط��وا ال�ك�ث�ير م��ن الأن �ظ �م��ة ال �ت��ي ت �� �ص��وروا �أن �ه��ا �سبب
بالئهم.ولكنهم عندما انتقلوا من مرحلة الهدم �إىل مرحلة
البناء كانت ح�صيلتهم متوا�ضعة �إىل درج��ة حمرية ومقلقة
(���ص.)34:ف�ف��ي اجل��زائ��ر �شهدنا ث��ورة وطنية م�شرفة ولكن
ك��وادر ه��ذه ال�ث��ورة ذاتها عندما ت�سلموا ال�سلطة مل يقدموا
ح�صيلة ملمو�سة من البناء الوطني وال�سيا�سي واالقت�صادي،
فجاءت احل�صيلة خميبة لآمال اجلزائريني.
ويتجلى الق�صور ال�سيا�سي العربي العام من ناحيتني مهمتني
من العمل ال�سيا�سي؛ الأوىل :تتمثل يف عدم القدرة القيادية
العامة على توليد النظم وامل�ؤ�س�سات ال�لازم��ة .وم��ن ناحية
�أخ��رى ،ف ��إن ال�ك��وادر والفئات الوطنية عندما ت�سلمت �إدارة
الأجهزة احلكومية واخلدمية ،مل تثبت يف �إدارتها العملية لها
�أنها كانت �أف�ضل من الإدارات الأجنبية ،بل على النقي�ض من
ذلك ،وجدنا تدهوراً عاماً يف معظم البالد العربية.
وبح�سب الكاتب ،ف�إ َّن القدرة على اال�ست�شهاد التي ال تقرتن
ب�ه��ا ال �ق��درة ع�ل��ى ال �ب �ن��اء وال�ت�ع�م�ير وحت �م��ل ت�ب�ع��ات اخل��دم��ة
اليومية يف احلياة العامة (اجلهاد الأ�صغر) الذي لن يكتمل
�إال ب��اجل�ه��اد الأك�ب�ر!! وامل�ف��ارق��ة احل��ادة يف الطبع ال�سيا�سي
للعرب� ،أن العربي م�ستعد للخروج م��ن داره يف �أي��ة مدينة
ع��رب�ي��ة م��ن �أج ��ل “اجلهاد” ال�ق�ت��ايل ��ض��د “الإمربيالية”
ت�ظ��اه��راً وه�ت��اف�اً .لكن م��ن امل�شكوك فيه ا��س�ت�ع��داده للخروج
لتنظيف الطريق �أمام الدار (�ص.)36:

وب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ه��ذا ال�ق���ص��ور يف تكويننا ال�سيا�سي ال�ع��ام،
ف��إن غياب ال�ق��درة على حتقيق “املفاهمة” ال�سيا�سية بروح
العطاء والأخذ ،بني الأطراف العربية يف البلد الواحد ،وعلى
ال�صعيد ال�ع��رب��ي ال �ع��ام ،ميثل �أخ�ط��ر ج��وان��ب ه��ذا الق�صور،
ويف�سر املجابهات الدموية يف �أكرث من بلد عربي .بل �إ َّن كلمة
“ت�سوية” ( )COMPROMISEتثري على الفور يف
الإدراك العربي ال�ع��ام خمتلف �أن��واع ال�شكوك وال�ظ�ن��ون وال
تفهم �إال مبعناها الآخر-معنى التنازل امل�شبوه و”الت�سوية”
املذلة.
� ...إ َّن ال���س�ي��ا��س��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ف��ن امل �م �ك��ن ،وف ��ن ال�ت�ك�ي��ف مع
ال��واق��ع م��ن �أج��ل تطويعه وحت�سينه ،وف��ن الأخ ��ذ وال�ع�ط��اء،
وف��ن الت�شارك والتقا�سم ،ت�ب��دو مفهوماً ب�ع�ي��داً ع��ن اخل�برة
ال�سيا�سية العربية .فالعربي �إما “منا�ضل” �ضد اال�ستعمار
وال�سلطة ،و�إم ��ا مت�سلط م�ستبد يف الغلبة ،و�إم ��ا م�ضطهد
�أو منفي يف املعار�ضة ،و�إم��ا �صامت مقهور �-ضمن الأغلبية
ال�صامتة -يف �أك�ثر الأح ��وال .و�إىل مطلع الع�صر احل��دي��ث،
جند مفكراً عربياً �إ�سالمياً مثل ال�شيخ حممد عبده يتعوذ
باهلل من لفظ “�سا�س” و”ي�سو�س” مع �أن فال�سفة اليونان
منذ عهد �أر�سطو اعتربوا ال�سيا�سة جزءًا من واجب املواطن
ال�صالح والكامل (�ص.)39:
وب��ر�أي��ه ،ف ��إ َّن �أخطر ما تواجهه الثقافة العربية يف اللحظة
التاريخية الراهنة ،هو تعاظم االنف�صام بني “الوعي” الذي
يزيف ،والواقع الذي مل يكت�شف ،وهو �أخطر حتى من العوملة
والأم��رك��ة وال���ش��رق �أو��س�ط�ي��ة“ ،لأنه �إذا مل تتغري ال �ع��ادات
الفكرية املتجمدة ،ف�إن هذه املحاذير لن جتد ما يحول دون
ت�صفيتها للثقافة العربية” (���ص ،)42:معترباً �أ َّن “القا�سم
امل�شرتك يف جتاربنا “الأيديولوجية” هو التق�صري ال�سيا�سي
يف اختبار البناء احل�ضاري».
وي�شري الكاتب �إىل �أ َّن احلركات والأيديولوجيات ال�سيا�سية
كانت وال تزال عام ً
ال م�شرتكاً قادرة على هدم ما تريد ولكنها
غري قادرة على بناء ما تريد.
وب�ح���س��ب ال �ك��ات��ب ،ا��س�ت�ط��اع االجت� ��اه ال�ت�ح��دي�ث��ي يف ب��داي��ات
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ـــــلل؟»..ملحمد جابر الأن�صاري
َّ
القرن خلخلة عدد من التقاليد ،لكنه مل يتمكن من تثبيت
وت�أ�صيل قيم احلداثة احلقيقية� ،إال فيما يتعلق باملظهر دون
اجلوهر ،وا�ستطاع املد القومي الوحدوي �إ�سقاط عدد قليل
من الأنظمة القطرية “الرجعية” ،كما ا�ستطاعت احلركات
الأ� �ص��ول �ي��ة �إ� �س �ق��اط م �� �ص��داق �ي��ة ع ��دد ق�ل�ي��ل م��ن الأن �ظ �م��ة.
ويوا�صل �سل�سلة �إنكاراته بالت�سا�ؤل ،ملاذا ال يتحول “الثائر”
�أو “املنا�ضل العربي وامل�سلم -بعد انت�صاره يف معركة تغيري
النظام� -إىل رج��ل دول��ة (� ��ص .)44-43:ومل��اذا جنح م�صطفى
النحا�س و�سعد زغلول يف حتقيق “ا�ستقالل الدولة” ،لكنهما
مل ينجحا باملثل يف بناء دول��ة اال�ستقالل؟ ومل��اذا جنح جمال
ع�ب��دال�ن��ا��ص��ر ،جن��اح �اً رائ �ع �اً ،يف حتقيق االن �ق�لاب ال�سيا�سي
و�إخ ��راج الأج�ن�ب��ي املحتل وتعبئة اجل�م��اه�ير �ضد اال�ستعمار
والنظم القدمية ،لكنه مل يتمكن من بناء جمهوريته العربية
املتحدة؟ (�ص.)45:
ويقول �إنه يف العام  ،1882ا�ستطاعت الثورة املهدية يف ال�سودان
�أن تهزم -بقوة -الإميان وبت�سليح بدائي جيو�ش االمرباطورية
الربيطانية وحتتل اخلرطوم وتقتل �أكرب قائدين بريطانيني،
وا�ستمرت الدولة املهدية  13عاماً كمع�سكر حما�صر بالأعداء
م��ن ك��ل ج��ان��ب �إىل �أن �سقطت! وي�ضيف ب��أن��ه م��ن اجلرمية
بحق امل�ستقبل وامل�صري ترك هذه الأمة تقدم الت�ضحيات تلو
الت�ضحيات دون �أن ت�صحب ذلك وتر�شده ر�ؤية علمية للواقع،
وبرنامج عمل تطبيقي (�ص.)47:
ظاهرة الإجها�ض ال�سيا�سي العربي
وينتقل الكاتب بعد ذل��ك ل ُي�شري �إىل �أ َّن الأزم��ة يف الواقع ال
تطال ال�سلطة وحدها و�إمن��ا تطال املعار�ضة بالدرجة ذاتها
وت�ط��ال التكوين ال�سيا�سي ال�ع��ام ل�ل�أم��ة ك�ك��ل .فما �أك�ث�ر ما
تغريت الأنظمة وال�شعارات والأحزاب احلاكمة دون �أن تتغري
طبيعة الأزم ��ة ال�سيا�سية �إن مل تتعمق وتتفاقم ،وي�ك��رر �أن
م�شروعه البحثي ي�أتي حماولة للرد على ال�س�ؤال الأ�سا�سي
التايل :ملاذا هذا الق�صور والإخفاق ال�سيا�سي املتكرر يف احلياة
العربية؟ ومل��اذا ت�ضيع ال�سيا�سة العربية بيد ما تبنيه هي يف
اليد الأخرى؟ من جانب �آخر� ،أمل نت�صور �أن هزمية  48كانت
لق�صور الأنظمة التقليدية؟ فماذا فعلت الأنظمة الثورية عام
1967؟ �إذن الق�صور ال�سيا�سي م�شرتك ومتوا�صل .فال�سيا�سة
لي�ست ق ��رارات عليا ف�ق��ط� .إن�ه��ا �إدارة احل�ي��اة الوطنية على
خمتلف م�ستوياتها من البلدية �إىل امل��رور �إىل املدر�سة �إىل
ال�شركة ،فكل مواطن هو كائن �سيا�سي بهذا املعنى (�ص.)50:
ويقول الف�ضل �شلق“ :تكون لدى العرب وعي تاريخي زائف
يختفي ف�ي��ه ال �ت��اري��خ ع�ن��دم��ا ت�ن�ه��ار ال��دول��ة امل��رك��زي��ة ،دول��ة
العرب الإ�سالمية ،ثم يعود للظهور يف القرن التا�سع ع�شر
فيما ي�سمى “ع�صر النه�ضة العربية” ،ونتيجة لذلك ف��إ َّن
العرب بوعيهم امللتب�س هذا ي�سقطون �ألف عام من تاريخهم،
بني �سقوط دولتهم املركزية يف التاريخ وبدء ع�صر نه�ضتهم
احلديثة” .وبح�سب الكاتب ،هذا “الثقب الأ�سود” يف الوعي
العربي املنقو�ص بحقيقتهم التاريخية لألف عام ،ما مل يتم
ت�شخي�صه وا�ستيعاب �أبعاد �إرثه الثقيل ،ف�إنه �سي�ستمر فاع ً
ال
يف واقع العرب على الرغم منهم ،وكما قال الفيل�سوف جورج
�سانتيانا�“ :إن الأمم التي ال تقر�أ تاريخها معر�ض ٌة لإع��ادة
�إنتاجه...لغري �صاحلها” (�ص.)55:
وح�سب امل�ؤلف ،م َّثلت ال�سيا�سة مقت ً
ال خطرياً للح�ضارة العربية
الإ�سالمية منذ ع�صورها املبكرة؛ فمن احل��روب الأهلية يف

�صدر الإ�سالم �إىل ال�صراع الدموي بني الفرق الإ�سالمية يف
�سبيل ال�سلطة ال��ذي ارت��دى طابعاً دينياً فيما بعد ،ال يزال
يق�سم امل�سلمني �إىل اليوم� ،إىل ال�صراع بني الفروع والف�صائل
القري�شية من ها�شمية و�أموية ،وداخل البيت الأموي الذي
�أ�سقط الدولة الأموية ،وت�صفية الأمويني ج�سدياً على يد
العبا�سيني ،وانتقال ال�صراع �إىل العبا�سيني �أنف�سهم حيث
اغتال املن�صور عمه ثم بلغ االقتتال ذروته يف حرب الأخوين
الأم�ين وامل�أمون ،فمن يقارن بني “الليربالية” احل�ضارية
يف عهد امل�أمون من�شئ دار احلكمة ،ومطلق حركة الرتجمة
املنظمة والت�أليف والبحث ،واملر�سل ذهباً مقابل كتب احلكمة
عند الإغريق ،وال��ذي كان الفيل�سوف �أر�سطو من زائريه يف
ر�ؤى املنام ،واملرتفق ب�أهل الذمة حتى ا�شتكى رهبانهم من
كرثة تلطفه مع �أتباعهم؛ واملتبني االجت��اه املعتزيل العقلي
ك�أيديولوجيا للدولة ،وبني “�أ�صولية” ع�صر املتوكل �إن جاز
التعبري بعد عقدين من الزمن؛ حيث َّ
مت النكو�ص عن هذا
كله ،مل�صلحة الت�شدد ،جند �أن انقالباً ح�ضار ًّيا ح�صل قبل
اجتياح هوالكو لبغداد ب�أكرث من �أربعة قرون� ،أ�سقط املغول
اجل�سم احل���ض��اري املتبقي� .أم��ا ال��روح احل�ضاريةُ ،
فخنقت
منذ ذلك الزمن املبكر(�ص.)60-59:
 الباب الثاين :يف «الف�صام» ال�سيا�سي العربي ..معاجلاتنظرية
ُت �ع��اين ال�ث�ق��اف��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ع�ن��د ال �ع��رب م��ن ت���ض�خ��م ه��ائ��ل
يف جانبها الأي��دي��ول��وج��ي وامل �ث��ايل ال �ط��وب��اوي ،وم��ن �ضمور
وف�ق��ر دم ب��امل�ق��اب��ل يف جانبها ال��واق�ع��ي والتحليلي ال�ن�ق��دي،
يف ظل املبالغة يف إ�ب��راز :دور العوامل الت�آمرية الدولية� ،أو
االن �ح��راف��ات الت�سلطية للهيئات احل��اك�م��ة� ،أو �إل �ق��اء ال�ل��وم
على ال�ع��رب الآخ��ري��ن يف ت�ط��ور �أخ�ي�ر؛ م��ع جتنب االع�تراف
ب��امل �� �س ��ؤول �ي��ة اجل �م��اع �ي��ة وال �� �س �ل �ب �ي��ات وال �ن��واق ����ص ال �ع��ام��ة
للمجتمعات وق�ط��اع��ات�ه��ا ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة يف امل�م��ار��س��ة
والإدارة .ف��ال�ط��وب��اوي��ات والأي��دي��ول��وج�ي��ات ال�سيا�سية ،وم��ا
تخت�صر فيه من �شعارات غري قابلة للتقومي واملراجعة هي
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التي حتتل احليز الأكرب من بُنية الثقافة ال�سيا�سية العربية
م�ستمدة من املوروث ال�سيا�سي -الديني يف التكفري والتف�سيق-
معايريها املعا�صرة يف التخوين باالنحراف والو�صم ،بح�سب
الكاتب ال��ذي ي��رى �أن��ه «وم�ن��ذ �صدر الإ� �س�لام :وبينما كانت
الر�سالة الإ�سالمية تنت�شر وتتعمق ،واحل�ضارة الإ�سالمية
تنمو وترت�سخ ،والفتوحات الإ�سالمية ،متثل ب�شكل مده�ش
�أع�ظ��م و�أ��س��رع ظ��اه��رة انت�شار يف ت��اري��خ الإن�سانية ،لي�س من
الناحية الإن�سانية فح�سب ،و�إمن��ا م��ن اجل��وان��ب احل�ضارية
والقيمية؛ الأمر الذي يجعل الباحثني املعا�صرين �إىل يومنا
ي�ضعون النبي العربي الكرمي على ر�أ�س العظام الذين غريوا
جم��رى التاريخ ب�لا م�ن��ازع ،وي�ق��ول الكاتب �إن��ه :بينما كانت
تلك املعجزة احل�ضارية حتدث ،كان ال�صراع الأهلي واحلروب
الأهلية االنتحارية تتزايد لي�س بني الفرق املتعار�ضة وحدها،
و�إمنا بني ف�صائل ال�سلطة القر�شية ذاتها (�ص .)70:و�إىل ما
بعد �سبعة قرون من ظهور الإ�سالم وتهذب طباع العرب ب�آدابه
يف الكثري من م�سلكيات احلياة ،فيما عدا م�سلكيات ال�سيا�سة
كان ب�إمكان ابن خلدون �أن يقول من موقعه كم�ؤرخ ومفل�سفلالجتماع ال�سيا�سي العربي« :فبعدت طباع العرب لذلك كله
ع��ن �سيا�سة امل�ل��ك» ،معل ً
ال حكمه اخل�ط�ير ه��ذا بتمهيد ذكر
فيه ب��أن من عوائد ال�ع��رب« :اخل��روج عن ربقة احلكم وعدم
االنقياد لل�سيا�سة..فهم متناف�سون يف الرئا�سة ،وقل �أن ي�سلم
�أحد منهم الأمر لغريه ولو كان �أباه �أو �أخاه �أو كبري ع�شريته
�إال يف الأقل» (�ص.)71:
ويتط َّرق الكاتب �إىل م�س�ألة الف�صل بني الدين وال��دول��ة يف
الإ�سالم ،ويعترب �أنه ال يجب �أن يعني هذا املبد�أ �أ َّن الإ�سالم
ال يف�صل بني الدين وبني التناف�س على ال�سلطة والت�صارع
عليها .والتناف�س على ال�سلطة واحلاجة �إىل تداولها ظاهرة
طبيعية يف ك��ل دول��ة و�سيا�سة يف ك��ل جمتمع ب���ش��ري ،مب��ا يف
ذل��ك املجتمع الإ��س�لام��ي .وي�ضيف ب��أ َّن��ه -وم�ن��ذ زم��ن مبكر-
حتول اخلالف ال�سيا�سي �إىل «كربالء» وحتولت «كربالء» �إىل
ظاهرة متكررة لدى جميع الفرق حتى بني الإخوة يف العائلة
الواحدةُ .
و�ضربت الكعبة باملنجنيق يف حومة ال�صراع القر�شي
على ال�سلطة ،رغ��م افتخار قري�ش منذ اجلاهلية باملحافظة
على الكعبة واحلرم املكي (�ص.)74:
وعرب هذا التكون التاريخي ،حتدَّدت الظواهر الأ�سا�سية التالية
يف حياة العرب ال�سيا�سية:
ظاهرة تقطع ا�ستمرارية الدولة ،والت�أرجح بني و�ضعية الدولة
والالدولة؛ حيث كانت القطيعة املكانية -وهي الأ�سا�س اجلغرايف
ال �ت��اري �خ��ي ل�ك�ث�ير م��ن م�ظ��اه��ر ال�ت�ج��زئ��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
احلالية -حتول دون تخلقها يف ج�سم ع�ضوي عمراين مت�صل.
ويف ظل غياب �سلطة مركزية موحدة و�شاملة ،ظهرت جتربتان
مع ال�سلطة (غري الدولة):
 -1خ�ضوعهم للزعامات املحلية التقليدية املحدودة �ضمن بناهم
الع�صبوية ال�صغرية املتفرقة كالع�شائر والطوائف واملحالت،
وه��ي ��س�ل�ط��ات ت�ق��وم ع�ل��ى الع�صبية ال�ق��راب�ي��ة وت�ف�ت�ق��د معايري
الكفاءة الإدارية.
 -2خ �� �ض��وع �ه��م يف الأق ��ال� �ي ��م احل �� �ض��ري��ة وال �ن �ه��ري��ة ل�ل���س�ل�ط��ة
الع�سكرية اململوكية الغريبة عنهم؛ حيث حتدد الدور التاريخي
لهم كرعية وللمماليك كحكام .وك��ان م�ستغرباً حكم الأه��ايل
لأنف�سهم �إىل ما بعد الغزو النابليوين مل�صر ،واجل�لاء الرتكي
عن العراق (�ص.)114:

11

مقــــال

ذي القعدة  1436هـ � -أغ�سط�س 2015م

ويرى الكاتب �أن �أزمة املجتمع املديني العربي �إىل يومنا هذا
ح�ي��ث ال ي��زال ي�ع��اين م��ن ع�ج��ز ف��ادح يف تعبئة ذات��ه �سيا�سياً
يف وج�ه��ات الع�صبيات غ�ير املدينية .وم��ن املفارقة العجيبة
�أ َّن امل��دن العربية مل ت�خ��رج م��ن حت��ت ال�سلطة ال��رع��وي��ة �إال
لوجود القوة الأوروب�ي��ة اال�ستعمارية؛ حيث �أ�س�ست املدار�س
احلديثة والأحزاب وخرجت املفكرين املجددين والنه�ضويني،
وي�لاح��ظ �أن��ه يف احل��رب الأه�ل�ي��ة اللبنانية بقيت املجتمعات
امل��دي�ن�ي��ة ال��وح�ي��دة ب�لا ميلي�شيات حم��ارب��ة ،الف �ت �اً �إىل قيام
ع�صبية �أه��ل الريف غري املتعلمني يف ظل التيارات القومية
والي�سارية ،وهكذا حيث ا�ضمح َّلت ع�صبية البادية التاريخية
مع توطني البدو وانتهائهم كقوة ع�سكرية ،ف�إن “ع�صبية”
جديدة قد ظهرت على ال�ساحة ال�سيا�سية العربية لتمار�س
دورها يف حكم املدينة وعموم البالد.
�إذا انتقلنا من املدينة �إىل الدولة املعا�صرة ،ف�إ َّن ظاهرة الدولة
الوطنية لي�ست نتاجاً خال�صاً للتجزئة اال�ستعمارية احلديثة
يف ��ض��وء ت�ع��ددي��ة ال�ك�ي��ان��ات ال�سيا�سية م�ن��ذ ق ��رون .و�صحيح
�أ َّن ه ��ذه ال �ت �ع��ددي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ب�ق�ي��ت يف الإط� ��ار احل���ض��اري
املوحد لدار الإ�سالم� ،إال �أنها كانت واقعاً قائماً من الناحية
ال�سيا�سية.
وبر�أي الكاتب ،ف�إن مو�ضع اللب�س الأ�سا�سي للعالقة املواربة
وامل �ح�ي�رة ب�ين ال��وح��دة -م��ن ن��اح �ي��ة -وال �ت �ع��دد -م��ن ناحية
�أخ� ��رى -يف ال��وع��ي ال�ع��رب��ي الإ� �س�لام��ي؛ وه ��ذا ي�ع��ود ب��درج��ة
رئي�سية �إىل مفارقة قائمة بني قوة “الروابط املعنوية” يف
الدين واللغة وال�شعور بني العرب؛ �إىل جانب �ضعف �شديد
يف “الروابط املادية” ال��واق�ع�ي��ة بينهم م��ن حيث االرت�ب��اط
احلياتي الواقعي املعي�شي والعملي يف خمتلف جوانب الدولة
واالقت�صاد وامل�ؤ�س�سات امل�شرتكة.
ويخ ُل�ص �إىل �أ َّن العرب يعانون من ت�ضخم يف “املعنويات”
مع �ضمور �شديد يف “املاديات” املوحدة بينهم؛ وذلك مو�ضع
خطري �آخ��ر من موا�ضع اخللل يف احلياة العربية املعا�صرة،
زاد من تفاقمها توقف دورة التفاعل العفوي املبا�شر �ضمن
دار الإ� �س�ل�ام يف ظ��ل الأن �ظ �م��ة ال��دول �ي��ة يف ال �ع��امل احل��دي��ث
(�ص.)118:
 املبحث الثاين :بني التوحد والتعددوي�ت�ح�دَّث ال�ك��ات��ب يف ه��ذا امل�ب�ح��ث ع��ن ح�ي�رة الأم ��ة ب�ين ق��وة
روابطها املعنوية و�ضعف روابطها املادية� ،إ�ضافة �إىل التعار�ض
والتداخل بني مفهومي :القومي والوطني .وي�ستهل كالمه
باملقارنة بني ما تت�ضمنه خطب و�أحاديث العرب قاد ًة و�أفراداً
عن �أهمية الوحدة وتقريرها ،ومن ثم حتولهم �إىل كائن �آخر
�إذا طالبتهم بال�شروع بتطبيق الوحدة العربية.
وهناك عرب التاريخ العربي افرتاق وت�ضاد نوعي بني احلياة
«اخلا�صة» واحلياة «العامة» ،وبني ما يقال للخا�صة وما يُقال
للعامة وب�ين م��ا يفعل م��ع اخلا�صة وم��ا يُ�سلك �أم��ام العامة
�سواء على �صعيد الأفكار واملعتقدات -وهذا ما ي�صفه الكاتببال�شيزوفرينيا العربية بني �شخ�صيتني� :شخ�صية وحدوية
ظاهرية عامة ،و�شخ�صية انف�صالية خا�صة (�ص.)132:
ويف تقديره أ� َّن هذا التنازع الرتاجيدي العربي الوا�ضح بني
«ال�شعور» ال��وح��دوي و»ال�سلوك» االنف�صايل م��رده بالدرجة
الأوىل �إىل قوة الروابط املعنوية التي ت�شد العرب �إىل بع�ضهم
و�إىل كيانهم العربي ،م��ن ناحية ،م��ع �ضعف وتفتت -ورمب��ا
ان �ع��دام -ال��رواب��ط امل��ادي��ة امل��و��ض��وع�ي��ة امل�ل�م��و��س��ة ال�ت��ي ميكن
للعرب �أن يقيموا عليها قاعدة وحدتهم� .أو عملهم امل�شرتك.
ال خ�ط��وط م��وا��ص�لات ،وال نقل الئ��ق وال ت�ع��اون ح��رب��ي ،وال
تعرفة جمركية موحدة�...إلخ.
وم��ن ث� َّم يقدم مقاربته للمو�ضوع القومي والوطني ،ويبدو
�أن الفكر امل�شرقي القومي ه��و الأك�ث�ر �إع��اق� ًة وق���ص��وراً بهذا
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ال�ش�أن؛ حيث ن�ش�أ مبواجهة خمطط �سايك�س بيكو التجزيئي
يف م�ن�ط�ق��ة ال �ه�ل�ال اخل���ص�ي��ب؛ ف���س�ي�ط��ر ع�ل�ي��ه ه��اج����س ه��ذا
املخطط ،ومل يتم َّكن يف غمار املواجهة غري املتكافئة يف حينه،
من ر�ؤي��ة العوامل والظواهر املو�ضوعية للتعدديات العربية
�إال من زاوية امل�ؤامرة الدولية التق�سيمية.
وي � َّت �� �ض��ح -ح �� �س��ب امل� ��ؤل ��ف -ه ��ذا اخل �ل��ل امل �ف �ه��وم��ي يف ال�ف�ك��ر
امل�شرقي ال�ق��وم��ي جت��اه البعد ال�ق��وم��ي� ،إذا م��ا ق��ارن��ا موقفه
هذا مبوقف الفكر املغاربي الوحدوي ،الذي ي�صبو �إىل وحدة
امل�غ��رب العربي الكبري ،دون �أن يقف م��ن احلقيقة الوطنية
ل��دول املغرب العربي موقف الت�أثيم والإدان��ة ،معترباً البناء
الوطني لبن ًة يف طريق البناء القومي ..وي�ضيف ب�أ َّن عاملينْ
خطري ْين �أحدهما طبيعي جغرايف (ال�ف��راغ��ات ال�صحراوية
ال�شا�سعة) ،وثانيهما �سو�سيولوجي تاريخي (الكيانات القبلية
والع�شائرية)؛ قد � ْأ�سهَما على املدى الطويل يف تهيئة الظروف
امل��و��ض��وع�ي��ة حل��ال��ة ال�ت�ع��ددي��ات ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي ظ�ل��ت يف حالة
التجاذب والتوتر ،اخلفي والظاهر ،مع التوجهات التوحيدية.
ورغم توحدها معنوياً يف �إط��ار الثقافة احل�ضارة الإ�سالمية
البنى الفوقية ،فكانت ثمة بُنى �أ�سا�سية متعددة ،مالحظاً �أناحل�ضارة العربية الإ�سالمية هي �أول قوة توحد هذه املنطقة
املتعددة وال�شا�سعة لأم��د طويل ،بعد �أن �أخفقت امل�شروعات
الإغريقية والفار�سية والرومانية (�ص.)142-140:
 املبحث الثالث :بني اال�ستبداد والدميقراطيةيبد�أ هذا الف�صل مبا يُ�س ِّميه البحث عن �أر�ضية للت�سامح يف
تراثنا ..م�ؤكداً على وجود حقيقتني متعار�ضتني:
حقيقة كون الإ�سالم واحل�ضارة الإ�سالمية �أحد �أهم النماذج
العاملية املبكرة والرائدة يف حتقيق قدر متميز من الت�سامح
على م�ستويات ع��دة يف ال��دي��ن وال�ف�ك��ر واالج�ت�م��اع الإن���س��اين
والتعاطي احل�ضاري؛ حيث �أك��د الإ�سالم لأول مرة يف تاريخ
الإن�سانية حق الإن�سان يف االحتفاظ بعقائد دينية �سماوية
�أخ��رى غري متفقة مع عقيدته ،و�أق��ر لأتباعها ح� َّق ممار�سة
�شعائرهم الدينية يف نطاق جمتمعه ويف ظل دولته ،بل و�أباح
للرجل امل�سلم �أن ت�ك��ون �شريكة حياته و�أم �أوالده م��ن �أت�ب��اع
ه��ذه ال��دي��ان��ات .كما تعاي�شت يف �إط��ار ح�ضارته وتفاعلت يف
�إطار احل�ضارة العربية الإ�سالمية قوميات و�أجنا�س وثقافات
خمتلفة عدة.
�أم��ا احلقيقة الثانية ،فهي �أ َّن البيئة الإ��س�لام�ي��ة والعربية
ق��د ��ش�ه��دت وت�شهد يف ال��وق��ت ذات��ه �أ� �س��و�أ من��اذج الالت�سامح
والتع�صب املقرون بالعنف الدموي قدمياً وحديثاً �إىل يومنا
ه ��ذا ،ل�ي����س ب�ي�ن الأدي � ��ان وامل ��ذاه ��ب والأج �ن��ا���س وال�ق��وم�ي��ات
املتعار�ضة فح�سب ،ولكن داخل الدين واملذهب الواحد ذاته،
وداخ ��ل اجل�ن����س ذات ��ه ،وداخ ��ل ال�ع���ش�يرة وال�ق�ب�ي�ل��ة وف�صائل
احلزب.
ولي�س من املبالغة القول �أ َّن العالقات الداخلية بني امل�سلمني
�أ�صبحت يف بع�ض الع�صور و�إىل يومنا هذا على نقي�ض الآية
الكرمية�( :أ� �ش��داء على الكفار ،رح�م��اء بينهم) .ومنذ �صدر
الإ�سالم كان امل�سلمون املخالفون للخوارج �إذا وقع �أحد منهم
يف يد �أف��راده��ا يخفي �إ�سالمه ويخربهم ب�أنه من امل�شركني
طلباً للنجاة؛ لأ َّن اخلوارج كانوا يقتلون غريهم من امل�سلمني
يف احل ��ال ب��اع�ت�ب��اره��م ُم��رت��دي��ن ،بينما ي���س��اع��دون امل�شركني
على بلوغ مق�صدهم امتثا ًال للآية« :و�إذا ا�ستجارك �أحد من
امل�شركني ف�أجره حتى يبلغ م�أمنه» (�ص.)157:
ويلفت �إىل �أ َّن مبادئ الت�سامح والوحدة وال�شورى والعدالة
التي نتحدث عنها كثرياً با�سم الإ�سالم ثم ال جند �شيئاً يذكر
منها يف حياة امل�سلمني.
وم��ا ينبغي ت��أك�ي��ده ه��و �أن ال�ت���س��ام��ح لي�س ف�ط��رة ي��ول��د بها
الإن���س��ان؛ بحيث جن��د �إن�ساناً �أو �شعباً مت�ساحماً و�إن�ساناً �أو

�شعباً غري مت�سامح بفطرتيهما .فبح�سب الكاتب �أ َّن الت�سامح
ممار�سة عملية بالدرجة الأوىل ،ثم �إ َّن العنف والتع�صب يف
التحليل النهائي يف التحليل النهائي ا�ضطرار ورد فعل ال
خيال فيه مقابل حقبة طويلة مور�ست خاللها �أ�شكال �أخطر
من العنف االقت�صادي وال�سيا�سي والبريوقراطي والفكري
املنظم واملفرو�ض على قطاعات وا�سعة من املجتمع.
ً
وال�ت���س��ام��ح م���س��أل��ة ملحة ع�ن��دم��ا ي�ك��ون املجتمع ق��ائ�م�ا على
التعددية والتنوع يف تركيبته الإثنية �أو الدينية �أو املذهبية.
�أما عندما يكون االن�سجام االثني والعقيدي �سائداً يف املجتمع
ك �ل��ه ،ف � ��إ َّن امل�ج�ت�م��ع ال ي�ت�ع��ر���ض ل�لاخ�ت�ب��ار يف م ��دى قابليته
للت�سامح الداخلي بني �أفراده وجماعاته.
وكما هي حال املجتمع الياباين النموذج للمجتمع التقليدي
املتجان�س ،يف املقابل ف�إ َّن املجتمع الهندي املركب قومياً ودينياً
احتاج لكثري من الت�سامح ليعي�ش ب�سالم.
العرب والدميقراطية :متى وكيف؟
تخ َّيلت الإن�سانية �أك�ثر اليوتوبيات ال�سيا�سية مثالية منذ
«ج�م�ه��وري��ة �أف�ل�اط ��ون» وم��دي�ن��ة ال �ف��اراب��ي ال�ف��ا��ض�ل��ة ،بينما
ك��ان��ت ت�ع��اين يف واقعها املعا�ش �أ� �س��و�أ �أن ��واع احل�ك��م اال�ستبدادي
ال��دك�ت��ات��وري ،وال ت ��زال ،ومل ي�ستطع �أي ن�ظ��ام �سيا�سي عملي
تو�صلت �إليه التجربة الن�شرية �أن يقل�ص ن�سب ًّيا ه��ذه الفجوة
َّ
ال�شا�سعة ب�ين احل�ل��م ال�سيا�سي امل�ع�ل��ق يف ال���س�م��اء ،وال�ك��اب��و���س
ال�سيا�سي اجل��اث��م على ��ص��در الإن���س��ان يف الأر� ��ض ،غ�ير النظام
ال��دمي �ق��راط��ي (� � � ��ص .)169:وم �ن��ذ «اخ� �ت��راع» ال��دمي �ق��راط �ي��ة،
و�إن�سانها ق��ادر على االخ�ت�ي��ار ب�ين اال��س�ت�ب��داد واحل��ري��ة ،وال
بني اال�ستبداد والفو�ضى الدامية كما كانت حاله قبلها .ويف
بوتقة الدميقراطية ،حت َّولت احلرية من �صرخة يف الربية
خ��ارج �إط��ار ال��زم��ان وامل�ك��ان �إىل ممار�سة حقيقية ،يف حتويل
ال���ض��دي��ن :احل��ري��ة واالل �ت��زام� ،أو احل��ري��ة وامل���س��ؤول�ي��ة� ،إىل
حقيقة م�شرتكة قادرة على احلياة ،والنمو واالنطالق.
وال��دمي�ق��راط�ي��ة لي�ست نبتة منعزلة ع��ن ترتبتها ومناخها
و�سمائها .وهي لي�ست جمرد ثمرة ميكن �أن تقتطع وتر�سل
�إىل مكان �آخر ..الدميقراطية ثمرة مرتبطة ب�شجرة حقيقية
على �أر�ضها� ،أي بالنظام الليربايل التعددي ب�شكل �أو �آخر.
وهنا ..ي�ضع الكاتب جمموعة �شروط لقيام احلد الأدنى من
النظام الدميقراطي؛ �أهمها:
�أ -الت�سليم ب�إمكانية وج��ود امل�ع��ار��ض��ة ال�سلمية املن�ضبطة
بالعملية الدميقراطية ،ومبادئ القانون والد�ستور والنظام
املتبع.
ب -و�ضع �آلية لتداول ال�سلطة التنفيذية �سلمياً وقانونياً.
ج -مراعاة احلكم وحت�س�سه لر�أي و�إرادة الأغلبية يف البالد،
واالح �ت �ك��ام �إل�ي�ه��ا ع�ن��د ال �� �ض��رورة ،وف�ي�م��ا يتعلق بالق�ضايا
الأ�سا�سية وامل�صريية.
د -القبول بكافة �شروط العملية الدميقراطية ��-س��واء مع
ال�سلطة �أو فيما ب�ين ال �ق��وى املجتمعية -وع ��دم ا��س�ت�خ��دام
الدميقراطية مطية الحتكار ال�سلطة ب��أي �شكل ك��ان وعدم
تو�سل العنف.
وي� �ل� �ف ��ت �إىل ج� ��ان� ��ب غ� ��اي� ��ة يف اخل� � �ط � ��ورة م� ��ن ال �ن��اح �ي��ة
ال�سو�سيولوجية ،وه��و �إذا ك��ان��ت ال�سلطة وال�ق��وى ال�شعبية
حتى ال نقول املعار�ضة -تنتمي �إىل �أ�صولها املجتمعية �إىلتكوينات وب�ن��ى ع�صبوية ،ومل تتطور اجتماعياً وح�ضارياً
مبا ي�ؤهلها لتمثل الدميقراطية ،خمت�صراً موقفه مبقولة:
“ال دميقراطية بال دميقراطيني” ،ويلفت �إىل �أن نظرية
حرق املراحل �شعار ثبت ف�شله ب�سقوط االحت��اد ال�سوفييتي
ومنظومته.
 ال�ب��اب ال�ث��ال��ث :يف ال��واق��ع ال�سو�سيولوجي امل ُ� ْغ� َف��ل :من��اذجتطبيقية
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ي�ستهل ه��ذا ال �ب��اب مببحث �أول ي�ت�ح��دث ف�ي��ه ع��ن ا�ستمرار
ال�ق�ب�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف ال ��دول ��ة الإ� �س�ل�ام �ي��ة ،ح �ي��ث حت��ول
ال��رب��اط ال�ق��راب��ي القبلي -بتفاعله ال�ط��وي��ل م��ع مقت�ضيات
الواقع اجلغرايف التاريخي ومعطياته يف البيئة ال�صحراوية
امل�شرتكة للبوادي واحلوا�ضر� -إىل «كيان» ح�صري متكامل
يدمج يف وحدته الع�ضوية العالقات االجتماعية بال�سيا�سية
باالقت�صادية بالقيمية �ضمن ن�سيج واح��د .و�إذا ك��ان �أوروب��ا
بحكم جغرافيتها احل�ضرية البحرية قد �شهدت منذ وقت
مبكر ظاهرة «الدولة-املدينة» يف بالد الإغريق ،ف�إن املنطقة
العربية ق��د �شهدت منذ وق��ت مبكر �-إ��ض��اف��ة �إىل ال��دول��ة/
املدينة يف وديانها و�سواحلها -ظاهرة «الدولة/القبيلة» يف
دواخلها.
واملفارقة اجلديرة باملالحظة ح�سب الكاتب� ،أ َّن �أبرز معار�ضة
�سيا�سية-دينية يف ت��اري��خ الإ� �س�لام م��ن عبا�سية وعلوية مل
تختلف ع��ن ال�سلطة الأم��وي��ة م��ن حيث اال�ستناد �إىل مبد�أ
القربى والن�سب وال�شرف ال�ساليل.
ويلفت �إىل �أ َّن امل�سلمني مل ينق�سموا �إىل فرق الهوتية-دينية
خمتلفة ح��ول �أ��ص��ول العقيدة كما ح��دث يف دي��ان��ات �أخ��رى.
وف��رق �ه��م ال�ك�لام�ي��ة وامل��ذه �ب �ي��ة ن �� �ش ��أت ك�ل�ه��ا -ب ��داي ��ة� -أم ��ام
ال واقعياً عقالنياً
مع�ضلة ال�صراع الدموي الذي مل يجد ح ً
نابعاً من طبيعة ال�سيا�سة ذاتها باعتبارها فنَّ املمكن وفن
الأخذ والعطاء يف �إطار امل�صالح امل�شرتكة.
فاملعتزلة �-أ�ص ً
ال -كان من�ش�ؤها “اعتزال” ال�سيا�سة وفتنها
ومظاملها .واملرجئة كان من�ش�ؤها “�إرجاء” الإدانة ال�سيا�سية
للخ�صوم ال�سيا�سيني تكفرياً وتف�سيقاً ،وترك ذلك للعدالة
الإل�ه�ي��ة يف ال�ي��وم الآخ ��ر .واخل ��وارج ك��ان “خروجهم” على
�صراعات �أجنحة ال�سلطة القر�شية وت�أكيد احتجاج قبائل
الأط � ��راف يف � �ش��رق اجل��زي��رة ع�ل��ى م��ا اع �ت�ب�روه “احتكاراً
قر�شياً” ل�ل�ح�ك��م .ك �م��ا مل ي�ت�ب�ل��ور “املذهب اجلعفري”
كمذهب ديني وفقهي متميز �إال بعد �أكرث من مائة �سنة على
بدء ال�صراع ال�سيا�سي بني العلويني ومناف�سيهم.
ومن ثم يخ�ص�ص الكاتب مبحثاً للقبلية احلديثة و�أقنعتها
ال���س�ي��ا��س�ي��ة؛ ح�ي��ث �أخ ��ذ ال �ت ��أث�ير ال �ت��اري �خ��ي ال�ع�م�ي��ق ال��ذي
مار�سته القبيلة يف ال�ت��اري��خ ال�سيا�سي للعرب ي َّت�ضح �شيئاً
ف�شيئاً .واخلطورة �أن املجتمعات العربية تبدو عليها مظاهر
التح�ضر ،ول�ه��ا ت��راث ق��دمي م�ن��ه ،مازجتها القبلية ب�شكل
مقنع مبا ال يقل ت�أثرياً عن املجتمعات ال�صحراوية ،ويعطي
مثا ًال على ذل��ك املجتمع العراقي ،النموذج لت�سلل القبلية
ع�ل��ى غ ��رار ��س��ائ��ر ال �ع��رب؛ ح�ي��ث ت��وج��د ازدواج� �ي ��ة منطني
م��ن القيم والنظم ال�ب��دوي��ة واحل�ضرية ،ب�ين ع�شائر امل��دن
النهرية ،وتلك البدوية.
ويُ�شري �إىل �أ َّن الفكر الأيديولوجي الي�ساري والديني لطاملا
نظر �إىل القبلية على �أنها من روا�سب اجلاهلية و�أحد مظاهر
االنحطاط والتي �ستزول تلقائياً مع قيام النظام .وهو �أمر
ينفيه املفكر القومي امل�ستقل ق�سطنطني زريق الذي يقر ب�أن:
“الع�صبيات متف�شية يف ج�سمنا القومي ،وال تزال تعمل يف
تفتيته و�إف�ساده...ففي لبنان ،ال��ذي ق��ام نظامه على �أ�سا�س
ط��ائ�ف��ي و�أظ� �ه ��رت ح��رب��ه الأه �ل �ي��ة الأخ �ي��رة � �ش��دة الع�صبية
الطائفية ،نرى �أن الطوائف املتنازعة ت�صرفت كقبائل وع�شائر
�أكرث منها كوحدات دينية منبثقة من ر�ساالت �سماوية وغدت
“العائالت الروحية” التي كان يرجى �أن ي�ضمها لبنان ومييز
بتالقيها وتفاعلها� ،أ�شبه ب�أ�سر قبلية تقوم الأقارب والأحالف
والأتباع التقليديني واجل��دد .ويف غري لبنان ،جند �أ َّن كثرياً
من الأحزاب ال�سيا�سية التي ن�ش�أت يف بالدنا تتجمع وتتعرف
قبلياً �أكرث منها عقائدياً وفكرياً وتنظيمياً” (�ص.)207:
وقد كان لبنان ،كما ي�شري زريق ،مثا ًال بارزاً على هذه احلالة

وتبعه ال�سودان ،وبني لبنان الذي ميثل واحدة من �أ�سبق و�أغنى
التجارب ال�سيا�سية و”الدميقراطية” يف الع�صر احلديث،
�إىل ال�صومال الذي ميثل �آخرها و�أكرثها توا�ضعاً ،جند خيطاً
�سرياً ،وهو خيط يعرب عن طبيعة الن�سيج املجتمعي-ال�سيا�سي
العربي كله املمتد من و�سطه يف لبنان وحميطه �إىل �أطرافه
يف ال�صومال ،وه��ذا اخليط “ال�سري” مل يعد �س ًّرا بطبيعة
احل��ال ه��و ح��ال��ة ال�ت�ع��ددي��ات التجزيئية امل�ستمدة �أ��ص� ً
لا من
تعددية اجل��ذور القبلية ب�شكل �أو ب�آخر� ،أو القائمة مبا�شرة
على قبائل ال تزال حتتفظ بكيانها التقليدي الكامل كما يف
حالة ال�صومال.
ومن ث َّم يخ�ص�ص مبحثاً ملا ي�صطلح على ت�سميته :التحديث
الق�شوري للع�صبيات ال يخلق دميقراطية ،ال ميلك املرء �إال
�أن ينده�ش لل�سرعة وللخفة اللتني رافقتا عملية “تغليف”
البنى والنظم التقليدية الوطنية الأوىل يف العامل العربي،
بعد احلرب العاملية الأوىل ،وانهيار الدولة العثمانية ،ب�أغلفة
و�أل� ��وان ال�ت�ح��دي��ث وال��دمي�ق��راط�ي��ة وال�ع�ل�م��ان�ي��ة وال�برمل��ان�ي��ة
والأحزاب “احلديثة” و�سائر امل�ؤ�س�سات على النمط الغربي.
وي �� �ش�ير �إىل جت��اه��ل ال ��وع ��ي ال �ن �خ �ب��وي حل �ق��ائ��ق ال �ق��اع��دة
ال���س��و��س�ي��ول��وج�ي��ة يف ال�ب�ن�ي��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ي�ق��ف عليها،
وانطلق بتفا�ؤلية مفرطة “يحرق املراحل” ليقيم جمتمع
ال��دمي�ق��راط�ي��ة واحل ��داث ��ة ،غ�ير �أن ت �ف��ا�ؤل ال�ن�خ�ب��ة مل ي��دم
وت ��وال ��ت االن �ه �ي ��ارات ال �ل �ي�برال �ي��ة وال��دمي �ق��راط �ي��ة وت��وال��ت
التف�سريات للإخفاق؛ حيث ك��ان من �أ�صعب املهام حماولة
التوفيق بني “دميقراطية القبيلة” و”دميقراطية ال��دول
احلديثة” (�ص.)214:
ويف اخل �م �� �س �ي �ن �ي��ات ،ج� ��اءت احل ��رك ��ات والأن� �ظ� �م ��ة ال�ق��وم�ي��ة
وال��رادي �ك��ال �ي��ة ل�ت�ع�بر م �ب��ا� �ش��رة ع ��ن “القوى امل �ت ��أ� �ص �ل��ة يف
املجتمع” ،ك �م��ا ج ��اء امل ��د امل��ارك �� �س��ي ل�ي�ح��ول�ه��ا �إىل ط�ب�ق��ات
بروليتارية تت�صارع طبقياً فيما بينها .و�أ�صبحت بر�أيه كلمة
ال�سر ال���ص��راع القبلي ال الطبقي على ال��رغ��م م��ن ا�ستمرار
املعاندة الأيديولوجية.
و ُي �� �ش�ير ال �ك��ات��ب �إىل �أن ال��زع �ي��م ال�ل�ي�ب��ي م�ع�م��ر ال �ق��ذايف هو
الوحيد م��ن ب�ين الراديكاليني العقائديني ال�ع��رب ال��ذي مل
يتهرب م��ن احلقيقة القبلية؛ حيث احتلت القبيلة مكانة
حم��وري��ة يف ف�ك��ره ،وم��ن ه�ن��ا مي�ك��ن ف�ه��م دع��وت��ه �إىل “�إلغاء
الدولة” كم�ؤ�س�سة م�صطنعة ،وال �ع��ودة �إىل ح��ال��ة التنظيم
القبلي “الطبيعي” ال�سائد �إىل يومنا هذا يف املجتمع الليبي.
ويف املقابل ،جتاهلت املارك�سية يف اليمن اجلنوبي احلقيقة
القبلية وق�ف��زت ن�ح��و م�ق��والت وتعميمات ال���ص��راع الطبقي
والت�ضامن الأممي ونحوهما.
وه �ك��ذا ..ف� ��إ َّن ال�ع��ام��ل ال�ق�ب�ل��ي ،مل يفتت الأح� ��زاب القومية
فح�سب و�إمنا �أدى �إىل ت�صدع و�إنهيار احلزب املارك�سي احلاكم
الوحيد الذي �شهده العامل العربي.
وم ��ن ث��م ي�ن�ت�ق��ل �إىل م�ب�ح��ث اجل �غ��راف �ي��ا ��ض��د الأم � ��ة :وط��ن
عربي بال م�سمى جغرايف ،لي�شري �إىل �أن نطاق �أي��ة جغرافيا
�سيا�سية �أو وطنية-قومية ،يتحدد يف النهاية مبدى التواجد
التاريخي املتوا�صل للجماعة الب�شرية املعنية عليها ،ولي�س
من ال�ضروري �أن تكون اجلغرافيا متالحمة ،كوحدة تراتبية
ع�ضوية ،بت�ضاري�س وحدود طبيعية قاطعة ،ليت�سنى �أن تعي�ش
فوقها �أمة واحدة� ،أو �شعب واحد.
هذا كمبد�أ عام ،غري �أ َّن وجود مثل هذه “الوحدة” الطبيعية
واجلغرافية الع�ضوية املتالحمة يوفر �أ�سا�ساً مو�ضوعياً �صلباً
لوحدة اجلماعة الب�شرية املوجودة عليها �أو ي�سهل توحيدها
�إن كانت تعي�ش حالة جتزئة.
وه��ذه ال�ظ��اه��رة اجل�غ��راف�ي��ة ت��دخ��ل يف ت�ق��دي��ر ال�ك��ات��ب �ضمن
العوامل التي �ساعدت على قيام الكيان الإ�سرائيلي �إىل جانب
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الكيانات ال�سيا�سية الأخرى يف الإقليم اجلغرايف لبالد ال�شام.
فلو كان هذا الإقليم يتمتع بالوحدة اجلغرافية الع�ضوية
ك��الإق�ل�ي��م امل���ص��ري على نهر ال�ن�ي��ل� ،أ�صبحت �إم�ك��ان�ي��ة زرع
الكيان الإ�سرائيلي �أ�صعب.
ومن ث َّم ينتقل للبحث يف �أهمية وح��دة اجلغرافيل لوحدة
ال��وط��ن والأم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،و�أول �إ��ش�ك��ال�ي��ة ن��واج�ه�ه��ا يف ه��ذه
الدرا�سة �أنها ال حتمل ا�سم علم جغرايف واح��د من �أ�سماء
العلم اجلغرافية التي حتملها الأوط��ان الأخ��رى “ال�صني،
اليابان ،بريطانيا”�...إلخ.
ً
�أ َّما بالن�سبة لت�سمية “الإقليم العربي” جغرافيا فلم تتبلور
علم ًّيا ،وغياب ذلك ي�ؤ�شر ب��ر�أي الكاتب �إىل �أن ال�شخ�صية
اجلغرافية املتفردة لهذا الإقليم مل تكن وا�ضحة املعامل من
داخلها ومن خارجها مبا يقت�ضي �صياغة ا�سم علم جغرايف
للداللة عليها.
فـ”الوطن العربي” �إىل قبيل انت�شار الإ��س�لام ك��ان يعني
جغرافياً �شبه اجلزيرة العربية وبع�ض الأط��راف املحاذية
لها يف الهالل اخل�صيب (حيث الغ�سا�سنة واملناذرة) ،وعرب
ال �ت��اري��خ الإ� �س�لام��ي مل ت�ت��وح��د امل�ن�ط�ق��ة ال�ع��رب�ي��ة يف كيان
�سيا�سي واحد قائم بذاته ،خا�صة يف امل�شرق العربي منطلق
ال �ع��روب��ة احل��دي �ث��ة� .أم ��ا يف ال�ع���ص��ر احل��دي��ث ،ف� ��إن مفهوم
“الوطن العربي” كمفهوم جغرايف بد�أ مقت�صراً على �آ�سيا
العربية وحدها.
وب�لا ��ش��ك ،ف ��إ َّن ع��دم متتع الإق�ل�ي��م ال�ع��رب��ي ب��وح��دة طبيعية
�أر�ضية متالحمة ع�ضوياً ومتوا�صلة ت�ضاري�سياً وطبوغرافياً
ميثل عائقاً يحب ع��دم �إغفاله ل��دى درا��س��ة العوامل املعيقة
للتوحد العربي .والأنكى من ذلك �أن اجلهات الأجنبية -وبع�ض
العربية -تعمل على �شيوع م�صطلح “ال�شرق الأو�سط” ،وهو
امل�صطلح الغربي ال��ذي �صاغه بحار �إجنليزي عام  ،1902كي
يحل نهائياً حتى حمل م�صطلح “العامل العربي” الذي �أخذ
الكثريون من ال�سا�سة الأجانب ي�صرحون �أن��ه مل يعد قائماً
كحقيقة �سيا�سية بعد احل��رب العربية الأهلية الكربى التي
جنمت عن احتالل الكويت�( .ص.)228:
وال يغفل ال�ك��ات��ب ان�ت�ق��اد العقل ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي يف تفكريه
ال�سيا�سي والأيديولوجي ال��ذي مل ي�ستطع ا�ستيعاب مدخل
اجل �غ��راف �ي��ا ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة يف م�ق��ارب�ت��ه ل �ط��رق حت�ق�ي��ق ال��وح��دة
ال�ع��رب�ي��ة .وي���ش�ير �إىل �أن م��ن غ��رائ��ب ال �� �ص��دف �أن ال��دع��وة
الوحدوية املطلقة ج��اءت بداية من مفكر غري متعاطف مع
ال��وح��دة ال�شاملكة وه��و ان�ط��ون �سعادة يف دع��وت��ه �إىل الوطن
الطبيعي القومي ال�سوري.
وي�خ�ت�ت��م ال �ك��ات��ب ه ��ذا ال �ب �ح��ث مب�ب�ح��ث �أخ �ي�ر ي �ت �ح��دث فيه
ع��ن غياب “املركز” يف ال��دائ��رة العربية؛ فح�سب الكاتب ال
يوجد “وطن” وال �أمة يف التاريخ تغريت وتبدلت عا�صمتها
املركزية ،كما تغيرَّ ت العوا�صم واملراكز يف املنطقة العربية؛
ح�ي��ث تنقلت م��ن امل��دي�ن��ة امل �ن��ورة يف اخل�لاف��ة ال��را� �ش��دة �إىل
دم�شق م��ع ال��دول��ة الأم��وي��ة ،ف�ب�غ��داد م��ع بني ع�ب��ا���س ،وب��روز
القاهرة يف الع�صر الفاطمي�...إلخ ،ثم دخل الوطن العربي
مرحلة “ال�ساحة اخللفية” لثالث �إمرباطوريات �إ�سالمية:
العثمانية ،وال�صفوية واملغولية يف الهند.
.............................
 الكتاب :العرب وال�سيا�سة� ..أين اخللل؟ امل�ؤلف :حممد جابر الأن�صاري. النا�شر :دار ال�ساقي ،بريوت ،ط 2015 ،3م. عدد ال�صفحات� 239 :صفحة.ridwanalsayyid@hotmail.com

13

مقــــال

ذي القعدة  1436هـ � -أغ�سط�س 2015م

«�أمريكا و�إدارة الأزمات الدولية» لعبادة التامر ..هكذا
�أمري �سوبرة
يمُ ِّثل كتاب «�سيا�سة الواليات املتحدة و�إدارة الأزمات الدولية�( :إيران-العراق�-سوريا-لبنان �أمنوذجاً)» ،مدخ ً
ال منهج ًّيا مه ًّما لفهم �آليات عمل
ال�سيا�سة الأمريكية يف منطقة ال�شرق الأو�سط؛ �إذ ُيركز على البنية والرتكيبة الثقافية والفكرية النظرية للإدارات احلاكمة يف الواليات املتحدة
وممار�ساتها ال�سيا�سية ،كما ير�سم اخلطوط العري�ضة ل�سلوك �أمريكا امل�ستقبلي جتاه «�أزمة ما» يف املنطقة.
وتتج َّلى �إ�شكالية البحث الأ�سا�سية من خالل درا�سة الأبعاد الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سية ل�سلوك الواليات املتحدة يف �إدارة الأزمات الدولية يف منطقة
ُ
تنطلق منها ال�سيا�سة الأمريكية يف �إدارتها �أزمات هذه املنطقة ،خ�صو�صاً على �ضوء
ال�شرق الأو�سط ،طارحاً الت�سا�ؤل عن املحدِّدات الرئي�سية التي
مقاربة ٍّ
كل من «اجلمهوريني» و»الدميقراطيني».
ويت�ألف الكتاب من مقدمة وثالثة ف�صول ،وخامتة ..الف�صل الأول حمل عنوان« :الأزمات الدولية و�إدارتها وفق الر�ؤية ال�سيا�سية الأمريكية»� .أما
الف�صل الثاين ،فجاء حتت عنوان« :الأزمات الدولية يف ال�شرق الأو�سط» ،فيما عنون امل�ؤلف الف�صل الثالث�« :إدارة الأزمات (العراقية-الإيرانية-
ال�سورية-اللبنانية)».
وي �� �س�ي�ر م �� �ض �م��ون ال �ك �ت��اب ع �ل��ى ال �� �ش �ك��ل ال� �ت ��ايل :ال�ف���ص��ل
الأول «الأزم� ��ات ال��دول�ي��ة و�إدارات �ه��ا وف��ق ال��ر�ؤي��ة ال�سيا�سية
الأمريكية»؛ حيث ي�ستهل الكاتب هذا الف�صل بالت�أكيد على �أن
الأزمات قدمية قدم التاريخ الإن�ساين؛ فحياة الإن�سان واجهت
منذ ال�ق��دم ع��دداً م��ن امل�شكالت وال�صعوبات التي اعرت�ضت
طريقه بو�صفه ف��رداً م�ستق ً
ال �أو ع�ضواً يف جماعة �سيا�سية،
وا�ستخدم هذا امل�صطلح على نطاق وا�سع لو�صف حالة �شائكة
يف العالقات بني ال��دول.وم��ن هنا� ،أ�صبحت «درا�سة الأزم��ات
ال��دول�ي��ة و�إدارات �ه��ا» ف��رع�اً م��ن ف��روع علم ال�ع�لاق��ات الدولية
(�ص.)35:
ويُ�شري الكاتب �إىل �أ َّن ا�ستخدام كلمة “�أزمة” مل يقت�صر على
جمال العالقات بني ال��دول ،بل تعداه �إىل عدد من املجاالت
االجتماعية واالقت�صادية والبيئية...وغريها ،وه��و يحاول
بداي ًة حتديد مفهوم الأزمة الدولية وتعريفها؛ حيث ت�ضرب
جذور التطور التاريخي ال�ستخدام م�صطلح “الأزمة” بعمق
يف علم الطب الإغريقي القدمي (ابقراط)؛ حيث كان ي�صفه
تغيرياً مفاجئاً وقاطعاً من املمكن �أن يقود �إىل ال�شفاء �أو املوت
(�ص.)36:
و ُتعرب الأزم��ة عن موقف �أو حالة يواجهها متخذ القرار يف
�أح��د الكيانات الإداري��ة والتنظيمية ،حيث تتالحق احل��وادث
مما ي�ؤدي �إىل عدم و�ضوح يف الر�ؤية الإ�سرتاتيجية للموقف،
فيفقد متخذ ال�ق��رار �-إىل ح� ٍّد م��ا -ال�سيطرة على احل��وادث
وعلى م�سار تطورها امل�ستقبلي ب�شكل يهدد البناء الإداري
للمنظمة �أو الدولة �أو النظام “االجتماعي �أو االقت�صادي �أو
االجتماعي” (�ص.)37:
وم ��ن ث��م ي�ل�ف��ت �إىل ��ص�ع��وب��ة و� �ض��ع ت�ع��ري��ف حم ��دد ل�ل�أزم��ة
ال��دول �ي��ة ،م�ست�شهداً مبجموعة ت�ع��ري�ف��ات ال تلبي الغر�ض
ب��ر�أي��ه ،لناحية �إدراك حقيقة خلفيات ال�سيا�سة الأمريكية،
�أوىل ه��ذه ال�ت�ع��اري��ف لإدوارد م��ور���س ال��ذي ي�ق��ول“ :الأزمة
ال��دول �ي��ة ه��ي ح��ال��ة ط��ارئ��ة وم�ف��اج�ئ��ة مي�ك��ن �أن ت �ك��ون غري
متوقعة تتطلب خياراً �سيا�سياً من دولة �أو �أكرث وخالل فرتة
زمنية ق�صرية ن�سبياً” (�ص� .)38:أما والرت راميوند فيعرفها

14

يف معجمه للم�صطلحات ال�سيا�سية ب��أن�ه��ا“ :حدوث خلل
ج�سيم يف العالقات الطبيعية بني الدول ذات ال�سيادة ب�سبب
عجزها عن حل ن��زاع قائم بينها” (���ص ،)39:فيما يُع ِّرفها
�أوران يوجن يف كتابه الو�سطاء ب�أنها“ :تدا ٍع �سريع للحوادث
ي�ؤدي �إىل تن�شيط عنا�صر عدم اال�ستقرار يف النظام الدويل �أو
يف �أن�ساقه الفرعية على نح ٍو غري م�ألوف يزيد من احتماالت
اللجوء �إىل العنف” (�ص.)39:
 الف�صل الثاين :الأزمات الدولية يف ال�شرق الأو�سطوي�ستهل الكاتب الف�صل الثاين بتو�ضيح م�صطلح “ال�شرق
الأو�سط” ..م�شرياً �إىل �أن حتديد املنطقة اجلغرافية التي
يعنيها ،وال ��ذي ظ��ل ت��اب�ع�اً ل��رغ�ب��ة اجل�ه��ة ال�ت��ي ت�ت�ن��اول ه��ذه
املنطقة م��ن ال�ع��امل ،فتمتد �أح�ي��ان�اً لت�شمل ج��زءاً ك�ب�يراً من
ال��دول ،وتتقل�ص يف �أح�ي��ان �أخ��رى .وتلفت معظم الدرا�سات
�إىل املنطقة املمتدة من �أفغان�ستان واملغرب على �أنها ال�شرق
الأو��س��ط ،وي�شمل ه��ذا امل�صطلح ال��دول العربية� ،إ�ضافة �إىل
تركيا و�إيران و�أفغان�ستان وباك�ستان و”�إ�سرائيل” ،وت�شرتك
ه��ذه املنطقة بعدد م��ن امل��زاي��ا اجليو�سيا�سية والدميغرافية
والإثنية والدينية ،كما يعترب ال�شرق الأو�سط �أبرز ال�ساحات
التي متار�س فيها �أمريكا �سيا�ستها اخلارجية (�ص.)95:
كذلك يبحث الكاتب يف العوامل امل�ساعدة يف ن�شوء الأزم��ات
الدولية يف ال�شرق الأو�سط ،ويت�شكل جوهز الأزمات فيه من
عن�صرين �أ�سا�سيني :ينبع الأول م��ن ع��وام��ل داخ�ل�ي��ة تت�أثر
برتكيبة املنطقة الدميوغرافية والإثنية والدينية ،كما تت�صل
بالإ�صالح ال�سيا�سي وامل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية� .أما
الآخر فيتعلق بالتدويل العميق للمنطقة (�ص.)96:
* العوامل الدميوغرافية :يُواجه ال�شرق الأو�سط م�شكالت
م�ستع�صية تتعلق مب�شاركة ال�شباب يف بناء املجتمع� ،إ�ضافة
�إىل م�شكالت التزايد ال�سكاين وم��وج��ات البطالة والتعليم
وال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال��رع��اي��ة ال�صحية،
وكذلك فر�ص النمو واحلكم الر�شيد والوظائف ،واال�صالح
امل�ؤ�س�سي(�ص.)97:
* العوامل الإثنية والدينية :ي�شهد حالة من التوتر نتيجة

تنامي ظاهرة الإح�سا�س اجلمعي باملك ّون الإث�ن��ي للجماعة،
نتيجة �ضعف الإح�سا�س باملواطنة لدى الأقليات الإثنية الذي
�أنتج ما ميكن ت�سميته الـ “املجتمعات املجز�أة” .و�أدى غياب
“جماعة املواطنني” �إىل �أن تطمح كل �إثنية لت�شكل قومية؛
وبالتايل ف�إ َّن ن�شوب حرب �أهلية هي القدر الوحيد للمنطقة،
ي��ؤدي الدين دوراً رئي�ساً عند حماولة مقاربة هوية املنطقة
ثقافياً و�سيا�سياً .وتكمن اخلطورة يف التطرف ال��ذي �أ�صبح
�أحد العناوين الكبرية التي يوجد من يل�صقها بواقع املنطقة.
وي ��ؤك��د �أ َّن الإ� �س�ل�ام ال ��ذي ا��س�ت�ج��اب ل�ل���ش��رط “الإرهابي”
لي�س الإ� �س�لام امل ُ�م��ا َر���س م��ن �أك�ثري��ة جمتمعات املنطقة ،بل
ه��و “�إ�سالم” ُم�صاغ م��ن ه��ذا “ال�شرط الإرهابي” ذات��ه يف
بيئة ��ش��رق �أو��س�ط�ي��ة تت�سم ب��ال�ت��دوي��ل وت�ف��ري��غ امل�ن�ط�ق��ة من
تراكم عنا�صر القوة واال�ستقرار (�ص .)101:و�أ�ضاف العامل
“الإ�سرائيلي” م��زي��داً م��ن ال�ت�ع�ق�ي��د ع�ل��ى �أزم� ��ات ال���ش��رق
الأو� �س��ط ،ف�أ�صبحت ��ص��راع��ات املنطقة مت��اث��ل �إىل ح��د بعيد
�صراعات �أوروبا يف القرن ال�سابع ع�شر.
وبعد �أن كانت �أوروب��ا هي م�سرح ال�صراع ال��دويل �أثناء فرتة
احلرب الباردة ،انتقل هذا امل�سرح �إىل ال�شرق الأو�سط ،وبرز
�صراع مذهبي �سني �شيعي.
وي �ت �ط � َّرق �إىل م��و��ض��وع ال�ع���س�ك��رة و�أث��ره��ا يف �أزم� ��ات ال���ش��رق
الأو� �س��ط ،م��ؤك��داً �أن ال�ق��وة الع�سكرية عموماً ُت�ع� ّد �أح��د �أه��م
امل�ق��اي�ي����س ع�ل��ى ق��وة ال��دول��ة ،م���س�ت���ش�ه��داً ب��وزي��رة اخل��ارج�ي��ة
الأم��ري�ك�ي��ة ال�سابقة ك��ون��دال�ي��زا راي����س بقولها �إن�ه��ا “الأداة
الأف���ض��ل لدعم الأه ��داف ال�سيا�سية الوا�ضحة دون حدود”
(�ص.)104:
ويلفت الكاتب �إىل �أ َّن التوازن الع�سكري والت�سابق على امتالك
�أح��دث الأ�سلحة و�أ�شدها فتكاً ،يهدف �إىل القول ب��أ َّن الدولة
املعنية لي�ست غنيمة �سهلة .و ُت�شري اال�ستثمارات ال�ضخمة يف
ال�شراء الأمني �إىل �أ َّن الو�ضع اجليو�سيا�سي �شديد التعقيد يف
منطقة تتميز بعدد كبري من النزاعات الطويلة .وي�ؤكد �أ َّن
�سيا�سات الت�سلح اال�سرائيلي مث ً
ال ارتبطت ب��الإدراك العميق
للتهديدات الأمنية والع�سكرية املتوقعة من بع�ض ال��دول يف
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تقارب الواليات املتحدة نقاط ال�رشق الأو�سط ال�ساخنة
ال�شرق الأو�سط .وقد �أ�سهمت البيئة املختلة للتوازن الع�سكري
يف تبني بع�ض دول املنطقة �سيا�سات تقوم على حماولة �إحداث
توازن ردع مع القوة الإ�سرائيلية.
ولكن -بر�أيه -ف�إن �أبرز ما يزيد حاالت التوتر يف املنطقة هو
الوجود الأمريكي الع�سكري املبا�شر يف عدد من دول ال�شرق
الأو�سط ،الذي بد�أ مع حرب اخلليج العربي الثانية يف العام
 .1991فبح�سب ت�ق��اري��ر وزارة ال��دف��اع الأم��ري�ك�ي��ة ،تت�ضمن
خريطة متركز الوحدات الع�سكرية التابعة للقيادة املركزية
وحتركها ما يزيد على ثالثة و�ستني موقعاً ع�سكرياً يف �إحدى
ع�شرة دولة من دول ال�شرق الأو�سطُ ،ت�ضاف �إليها ت�سهيالت
وا��س�ع��ة ال�ن�ط��اق امل�م�ن��وح��ة لتلك ال �ق��وات يف ع��دد م��ن ال��دول
الإفريقية ،وكذلك احل�ضور املكثف لهذه القوات يف و�سط �آ�سيا
وجنوبها؛ فمجال عمل القيادة املركزية يف اجلي�ش الأمريكي
ي�شمل  25دول��ة تقع على امل�ساحة املمتدة م��ن باك�ستان �إىل
املغرب.
وي�شري الكاتب �إىل ع�سكرة ال�سيا�سات الأمريكية يف �إدارت�ه��ا
�أزمات املنطقة؛ فقد ت�س َّببت حوادث �سبتمرب  2001يف �إحداث
تغيري يف �إدراك الأم ��ن و”التهديد” ال��ذي ت�شكله منطقة
ال�شرق الأو��س��ط على �أمريكا؛ حيث ُح�سم اجل��دل و�أ�صبحت
ال�ضربات الوقائية �سيا�سة معلنة ومنفذة يف ال�شرق الأو�سط،
�أو يف �أي منطقة ت�شكل مالذاً لـ”الإرهاب” (�ص.)110-107:
وب��د�أت �أوىل جتليات ع�سكرة احل��رب على الإره ��اب بالهجوم
على �أفغان�ستان ومن ثم احلرب على العراق؛ الأمر الذي و�سع
رقعة انت�شار “التنظيمات اجلهادية” ،ومع بداية والية باراك
�أوب��ام��ا يف مطلع  2009ا�ستمرت الإدارة اجل��دي��دة يف تعريف
تنظيم القاعدة باعتباره ال�ع��دو الأ��س��ا���س للواليات املتحدة،
لكنها قاربت مو�ضوعة حماربته عرب تخفيف حدة املواجهة يف
العراق ،وااللتزام ب�سحب قواتها الع�سكرية قبل 2011/12/31
والتفرغ ملواجهته يف �أفغان�ستان.
وط��رح��ت ه��ذه الإ�سرتاتيجية ع��دم ال�ت��ورط يف ح��روب كبرية
حت�ت��اج �إىل ع��دد ق ��وات ك�ب�ير ع�ل��ى الأر�� ��ض ،وت�ط��وي��ر ال�ق��وات
الع�سكرية الأم��ري�ك�ي��ة تكنولوج ًّيا لتتمكن م��ن �شن عمليات
ع�سكرية فائقة ال��دق��ة وحم��ددة ال�ه��دف ،يف ظ��ل ع��دم وج��ود
تهديد حا�سم من دولة كربى قد تناف�س الهيمنة الأمريكية
�أو ُتهدد �أمنها.
و��س� َّرب��ت �صحيفة “الوا�شنطن بو�ست” الأم��ري�ك�ي��ة تقارير
�صحفية عن نية وزارة الدفاع �إن�شاء قاعدة ع�سكرية عائمة
ت�ضم نخبة م��ن ال �ق��وات اخل��ا��ص��ة وم���ش��اة ال�ب�ح��ري��ة �سريعة
احل��رك��ة وم��روح�ي��ات هجومية وزوارق �سريعة� ،أي م��ا ميكن
ت�سميته بقوة تدخل �سريع لتنفيذ عمليات ع�سكرية حمددة
على مبد�أ “ا�ضرب واهرب” (�( )Hit & Runص،)114:
ومن ثم ينتقل �إىل حمددات الر�ؤية الأمريكية لأزمات ال�شرق
الأو� �س��ط ،ت�ه��دف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة االمريكية ب�شكل عام
اجل�م�ه��وري��ة �أو ال��دمي�ق��راط�ي��ة� -إىل حت�ق�ي��ق ه��دف م��زدوجيتمثل ب�إطالة عمر الو�ضع العاملي امل�سيطر للواليات املتحدة؛
و�إيجاد االط��ار اجليو�سيا�سي القادر على ا�ستيعاب التوترات
وال�صدمات احلتمية الناجتة م��ن عملية التغيري ال�سيا�سي
واالجتماعي ال��ذي يوجد مراكز �أو حم��اور جيو�-سيا�سية يف
�أنحاء متفرقة من العامل.

وت�ت�م�ح��ور ه��ذه امل���ص��ال��ح بالنفط و�أم ��ن اخل�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي ،يف
الفرتة الأوىل من احل��رب ال�ب��اردة ك��ان الوجود االمريكي يف
املنطقة معتد ًال يف حني كان نفوذها كبرياً ،وكانت توكل �إىل
بريطانيا مهمة حماية امل�صالح الغربية والأمريكية النفطية
يف اخلليج العربي .ويف �أوا�سط �ستينيات القرن املا�ضي ،بد�أت
ت�أخذ على عاتقها حماية م�صاحلها بنف�سها ،عرب ما عُرف
ب�سيا�سة الدعامتني “�إيران وال�سعودية” ،ومع �سقوط نظام
ال�شاه وازدياد حاجة الواليات املتحدة �إىل الوجود على الأر�ض
حلماية حقول النفط ،لكن بعد حرب اخلليج العربي الثانية
تر�سخ الوجود الع�سكري الأمريكي (�ص.)118:
وب��د�أ التحول كل ًّيا �إثر احتالل الكويت الذي جاء كال�صدمة
من احتمال �سيطرة العراق على الكويت وخمزونها النفطي.
�أما عقب حوادث � 11سبتمرب ،فظل �شبح � 15سعود ًّيا من �أ�صل
 19نفذوا هجمات نيويورك ووا�شنطن ي�سيطر على املخيلة
ال�سيا�سية الأمريكية؛ مما �شكل ح��اف��زاً للوجود يف بلد �آخر
يكون البديل يف حال �ضعف احلكومة ال�سعودية �أو �سقوطها.
وم��ن ه�ن��ا ،ي��أت��ي ال �ع��راق ليكون ر�أ���س اجل�سر الإ�سرتاتيجي
لأمريكا (�ص.)122:
* �أم ��ن ا� �س��رائ �ي��ل وع�م�ل�ي��ة ال �� �س�لام يف امل�ن�ط�ق��ة :ي ��أت��ي �أم��ن
�إ�سرائيل يف مقدمة الأه��داف الأمريكية يف املنطقة ،ووجهة
النظر االمريكية ترى �أن ال�صراع العربي-اال�سرائيلي ب�شكل
ع��ام ،والفل�سطيني-اال�سرائيلي ب�شكل خا�ص ينعك�س �سلباً
على �صورة الواليات املتحدة و�أهدافها يف املنطقة؛ فالهدف
من الرعاية الأمريكية للعملية ال�سلمية هو �إيجاد بيئة �شبه
م�ستقرة يف املنطقة للتقليل من م�شاعر العداء التي تتحول
�إىل عمليات تفجريية يف ال�شرق الأو�سط والعامل.
وتتعامل ال��والي��ات امل�ت�ح��دة م��ع ال���س�لام يف ال���ش��رق الأو��س��ط
من منظور الو�صول �إىل فرتة من التعاي�ش ،وترى �إ�سرائيل
�أن ع��ودة الالجئني والعودة �إىل ح��دود  1967ت�شكالن خطرا

�أمنيا عليها ،وت�شاركها الواليات املتحدة يف ر�ؤيتها هذه .وفيما
يتعلق بالدولة الفل�سطينية ترى الواليات املتحدة �أنه يجب
بقدر “معقول” من العي�ش بكرامة (�ص.)128-126:
وب�ح���س��ب ال �ك��ات��ب ،ف� ��إ َّن ال�ع�م�ل�ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة ت ��ؤث��ر يف موقع
الواليات املتحدة العاملي؛ فنتيجة الإخفاق املتكرر يف الو�صول
�إىل اتفاق ينهي حالة ال�صراع يف املنطقة ،بد�أ عدد من القوى
الدولية ال�صاعدة ميار�سون �أدواراً يف ميدان احتكرته الواليات
املتحدة فرتة طويلة ،وتواجه الواليات املتحدة اليوم حتديني
متداخلني :حتدي “الإرهاب” من جهة؛ وحتدي بناء نظام
اقت�صادي و�سيا�سي مالئم ملتطلبات العوملة من جهة �أخرى.
والف�شل يف مواجهة الإرهاب ميكن �أن ي�ؤدي �إىل انهيار النظام
االقت�صادي وال�سيا�سي (�ص.)132:
ويلفت �إىل جمموعة درا��س��ات ح��ول �أ�سباب التعرث االمريكي
يف ال�شرق الأو��س��ط ،فقد هم�شت �إدارة بو�ش الأداة الرئي�سية
ال �ت��ي اع �ت �م��دت ع�ل�ي�ه��ا ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة دائ �م �اً يف مم��ار��س��ة
دوره� ��ا وت�ن�ف�ي��ذ ��س�ي��ا��س��ات�ه��ا يف ال �� �ش��رق الأو�� �س ��ط؛ �أال وه��ي:
الدبلوما�سية -بعن�صريها التحفيزي والعقابي -وا�ستبدلت
ب�ه��ا �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ات امل��واج�ه��ة و�أدوات �ه��ا ال���ص��راع�ي��ة؛ املتمثلة
يف :الآل ��ة الع�سكرية ،و��ص�ف�ق��ات ال���س�لاح ،وال�ن���ش��اط الأم�ن��ي
اال�ستخباري .ورت��ب احتالل العراق كلفة غري م�سبوقة من
الناحية الب�شرية والكلفة املالية.
وي�ل�ف��تُ ال�ك��ات��ب �إىل ث�لاث �أط��روح��ات يف الأروق ��ة ال�سيا�سية
الأم��ري �ك �ي��ة ح��ول م�ستقبل ال �ع��امل؛ م�ن�ه��م م��ن ي�ت�ح��دث عن
ا�ستمرار القطبية الآحادية يف مقابل طرح التعددية القطبية،
وحتليل يقول بدخول مرحلة الالقطبية (�ص.)137:
وم��ن ث� َّم يتط َّرق �إىل الأدوار الدولية الأخ��رى يف حل �أزم��ات
املنطقة ..م�شرياً �إىل ارتفاع االنخراط الأوروبي منذ ُم�ؤمتر
مدريد لل�سالم يف العام 1991؛ وذلك بدافع من ثالثة عوامل:
اخل ��وف م��ن ال �ت �ه��دي��دات الأم �ن �ي��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة م��ن دول اجل��وار
الأوروبي ،و�أمن �إ�سرائيل ،والو�صول �إىل موارد الطاقة.
وي�ق��وم الأوروب �ي��ون ب��دور مكمل للواليات املتحدة ،خ�صو�صاً
يف ال�صراع العربي-الإ�سرائيلي ،و�ساروا على ُخطى الواليات
املتحدة يف مقاربة ه��ذا ال���ص��راع ،وك��ذل��ك الأزم��ة اللبنانية-
ال�سورية منذ العام  .2005ويف �أفغان�ستان -وح�سب الكاتب -ما
ينق�ص الأوروبيني حالياً هو الوحدة والدافع لتحويل �أنف�سهم
�إىل قوة ع�سكرية كبرية (�ص.)139:
�أمَّا ال�صني ،فهي تنظر لل�شرق الأو�سط على �أنه املنطقة الأهم
يف العامل التي �ستت�ضمن معدل منو اقت�صادي �صيني ت�ؤهلها
لتكون قوة �صاعدة ومناف�سة للواليات املتحدة على امل�ستوى
االقت�صادي ،وهو ما ُي� ِّؤ�س�س املدخل ل�ضمان موقع عاملي لها
يف ع��امل متعدد الأق �ط��اب ،ومل يقت�صر ال��دخ��ول الديني من
ال�ب��واب��ة ال�ن��ووي��ة لإي� ��ران ،ب��ل �سبقه دع��م ال�برن��ام��ج ال�ن��ووي
الباك�ستاين بعد �أن ق��ام��ت الهند ب ��إج��راء جتربتها النووية
الأوىل �(1974ص.)144:
وتتمحور الإ�سرتاتيجية ال�صينية حول �أمرين :احلفاظ على
م �ع��دالت التنمية امل �ت��زاي��دة؛ م��ن خ�لال االع�ت�م��اد ع�ل��ى نفط
وغاز املنطقة؛ والرد على حماوالت الواليات املتحدة املتكررة
الح �ت��واء ال���ص�ين وم �ن��ع ��ص�ع��وده��ا �أو ت ��أخ�ي�ره ع�ل��ى ال���س��اح��ة
الدولية كمناف�س حمتمل.

15

مقــــال

ذي القعدة  1436هـ � -أغ�سط�س 2015م

وتنق�س ُم وجهة النظر الأمريكية جتاه ال�صني �إىل مدر�ستني
فكريتني؛ تعك�س الأوىل نظر الليرباليني اجلدد وتتلخ�ص
ب�شعارين“ :االنخراط” و”ال�شراكة الإ�سرتاتيجية”� .أما
الوجهة املعاك�سة ،فتعد ال�صني عدواً ال مفر منه يف النتيجة
و�أنه يجب التعامل معها كمناف�س وبتحدٍ .
 الف�صل ال�ث��ال��ث� :إدارة الأزم� ��ات (ال�ع��راق�ي��ة ،الإي��ران �ي��ة،ال�سورية ،واللبنانية)
ي �ق��ول ال �ك��ات��ب �إن� ��ه اخ �ت��ار �أرب � ��ع �أزم � ��ات ��ش�غ�ل��ت ال���س�ي��ا��س��ة
الأمريكية يف املنطقة يف العقد احلايل؛
�أوال :الأزمة العراقية ،وما �أنتجه احتالل العراق من �آثا ٍر يف
العراق ويف حميطه الإقليمي.
ثانيا� :أزم��ة الربنامج ال�ن��ووي الإي��راين و�إمكانية ح�صول
�إيران على ال�سالح النووي ،وت�أثري ذلك يف م�صالح الواليات
املتحدة و�أمنها.
ثالثاً :الأزمة ال�سورية ،طاملا ع ّدت الواليات املتحدة �أن بع�ض
ال�سيا�سات ال�سورية ت�شكل “حالة �أزمة” على مدى طويل،
لكن التو�صيف الأ�سا�س لهذه احلالة بد�أ مع معار�ضة �سورية
احلرب على العراق يف عام  ،2003وما تال ذلك من حوادث.
رابعاً :الأزمة اللبنانية ،بعد اغتيال رفيق احلريري يف فرباير
 ،2005وحماوالت ا�ستثمار الأزمة يف لبنان للت�أثري يف جممل
الأزمات ال�سابقة ،خ�صو�صاً �سوريا و�إيران(�ص.)158:
* �أو ًال� :إدارة الأزمة العراقية
ي�ب��د�أ ال���ش��ق ال�ع��راق��ي م��ن ال�ب�ح��ث بتو�صيف الأزم ��ة؛ حيث
مل يكن االهتمام الأمريكي بالتدخل يف العراق وليد قرار
�سيا�سي ات�خ��ذت��ه �إدارة ب��و���ش؛ ف�غ��ال�ب�اً م��ا ُين�سى �أن تغيري
النظام يف العراق كان ال�سيا�سة املعلنة لإدارة بيل كلينتون؛
�إذ �أق َّر الكوجنر�س يف العام « 1998قانون حترير العراق».
وميثل العراق �أهمية جيو�سيا�سية فائقة بالن�سبة �إىل امل�شروع
الأمريكي يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،كانت الواليات املتحدة
داعمة له يف حربه على �إي��ران� ،إال أ� َّن احتالل الكويت �ش ّكل
تغرياً ملحوظاً على منط تفكري �إدارة بو�ش الأب (�ص.)160:
وج ��ه “م�شروع ق ��رن �أم��ري �ك��ي جديد”
ويف ي�ن��اي��ر َّ ،1998
ال��ذي تبنّاه ع��دد م��ن املحافظني اجل��دد ر�سالة موقعة من
دونالد رام�سفيلد وب��ول ولفووفيتز وريت�شارد �أرميتاج �إىل
كلينتون مطالبني بتغيري النظام يف العراق ،و ُت�صنَّف �إدارة
بو�ش من بني �أك�ثر الإدارات التي اعتنقت الفكر املحافظ
يف �صنع قرار ال�سيا�سة اخلارجية ،واعتمدت على جمموعة
م��ن املحافظني اجل ��دد ،ذوي ن�ظ��رة تعزيز ف��ر���ص الهيمنة
الأم��ري�ك�ي��ة ع�بر �سيا�سات الفو�ضى ال�ب�ن��اءة ،وتثبيت فكرة
“حمور ال�شر” .وبح�سب الكاتب ،فقد اع ُتمدت لت�سويغ
احل��رب على العراق لغتان لكل منها �إيقاعها اخلا�ص على
فئة حم��ددة م��ن ال��داخ��ل الأم��ري�ك��ي؛ الأوىل :تتحدث عن
تهديد العراق جلريانه والعامل ،و�أن هذا النظام مل ميتثل
للقرارات الدولية يف �ش�أن نزع �أ�سلحة الدمار ال�شامل ،كما
ر�سمت هذه اللغة �صورة �إن�سانية ملعاناة ال�شعب العراقي من
النظام� .أم��ا اللغة الثانية ،فا�ستخدمت مفارقة “اخلري”
و”ال�شر” ،و�أتت م�شبعة بالإيحاءات الدينية والعبارات التي
ُتربر �أخالقية احلرب وتعك�سها.
وا�ستندتْ الإدارة �إىل ميل الهوتي ،واعتمدتْ على حماولة
“�شيطنة” �شخ�صية ��ص��دام ح�سني ،و�إظ�ه��ار نظامه ب�أنه
ح��ال��ة م��ن ح ��االت “ال�شر” يف ال �ع��امل ،وت��راف��ق ذل ��ك مع
حماولة حثيثة لإظهار عجز الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
عن معاجلة احلالة (�ص.)163:

16

وا َّت�سمت الدعاية التي �أطلقها املحافظون اليمينيون اجلدد
يف �إدارة بو�ش ببعد ديني ينظر �إىل الواليات املتحدة كحامية
للخري وال���س�لام يف ال �ع��امل ،و�أن �ه��ا ت�ضطلع مبهمة �إلهية
توجب عليها ن�شر قيم “العدالة” و”احلرية” يف العامل.
كان املحافظون اجلدد م�أخوذين بالنجاح الوا�ضح للواليات
املتحدة يف �إ�سقاط املنظومة ال�شيوعية من خالل التوليفة
ال�سيا�سية املعتمدة على “القوة الع�سكرية” و”الو�ضوح
الأخالقي” ،يريدون �إعادة الك ّرة مع “الأنظمة ال�شريرة».
وبعد ي��وم واح��د م��ن اع �ت��داءات � 11سبتمرب ،طلب بو�ش يف
اجتماع ر�سمي من �أركان �إدارت��ه البحث فيما �إذا كان �صدام
ح���س�ين ع �ل��ى ع�لاق��ة ب �ه��ا (� � � ��ص .)165:ل �ق��د ارت �ب �ط��ت ه��ذه
ال�سيا�سة يف ال�شرق الأو�سط بفكرة تقدمي و�سائل القوة يف
�إدارة الأزم��ات الدولية ،وبناء ال�سيا�سة اخلارجية للواليات
املتحدة على عقلية حمافظة ميينية تهدف �إىل منع ظهور
مناف�س جديد للتفرد الأمريكي يف العامل بعد انهيار االحتاد
ال�سوفييتي.
ك��ان��ت �أوىل امل �� �ش �ك�لات ال �ت��ي اع�تر� �ض��ت ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
االع�ترا���ض ع�ل��ى ه��دف تغيري ال�ن�ظ��ام؛ اذ ع��ار��ض��ت فرن�سا
ورو�سيا ذل��ك ،وب��رزت عوائق أ�خ��رى ارتبطت بتجاهل �إدارة
ب��و���ش ن���ص��ائ��ح ع ��دد م��ن ك �ب��ار امل���س�ت���ش��اري��ن وال�ع���س�ك��ري�ين
و�أ��ص�ح��اب اخل�برة يف ال�سيا�سة اخلارجية ومنطقة ال�شرق
الأو�� �س ��ط ،وك� ��ان ل�ل�ع�لاق��ة امل���ض�ط��رب��ة ب�ي�ن �أرك � ��ان الإدارة
الأم��ري�ك�ي��ة �أث ��ر ك�ب�ير يف ال �ق��رارات ال�ت��ي ارجت �ل��ت م��ن دون
درا�سة (�ص.)168:
وم� َّث�ل��ت احل ��رب ع�ل��ى ال �ع��راق واح�ت�لال��ه من��وذج �اً للمفهوم
الأمريكي للأزمات الدولية املرتكز على ثنائية “اخلطر”
و”الفر�صة” (�ص.)171:
* خيارات �إدارة الأزمة العراقية :ر�سمتْ الإدارة اجلمهورية
التي تو َّلت احلكم يف الواليات املتحدة -خالل واليتي بو�ش
االبن -اخلطوط العري�ضة للتعامل مع الأزمة العراقية؛ ما
عادت الإدارة الدميقراطية التي تلتها قادرة �أو حتى راغبة
بن�سف هذا اجلهد ال�سيا�سي واملادي بالكامل.
تعاملت �إدارة بو�ش مع احلرب على العراق كما لو �أنه جزيرة
معزولة متجاهلة واقعه اجلغرايف وتركيبته الدميغرافية
وطغى يف املرحلة الأوىل ال ُبعد الأي��دي��ول��وج��ي امل�ث��ايل على
ال���س�ل��وك ال�براج �م��ات��ي لت�ستلهم حت��ت ال���ض�غ��ط مفاعيل
الواقعية ال�سيا�سية .وبعد �شهر من �سقوط ب�غ��داد ،ات�ضح
�أن الأو�ضاع على الأر�ض يف العراق كانت خمتلفة متاماً عما
توقعه املخططون الأمريكيون ،و�أدت الإخفاقات التي واجهت
احلاكم املدين للعراق بول برمير �إىل �إجراء تعديالت تكتيكية
م�ستمرة على ال�سيا�سة الأمريكية يف العراق (�ص.)174-173:
و�أدَّى التعار�ض بني احلاكم املدين ووزارة الدفاع �إىل تقليل
م��ن م��دى جن��اح ال�ق��وات ،وب��روز ظ��اه��رة العنف الطائفي يف
العراق ،وبعد ت�أليف جمل�س احلكم االنتقايل ُو�ضع د�ستور
م�ؤقت للعراق فر�ضته الإدارة الأمريكية يف  8مار�س ،2004
و�س ّمي قانون �إدارة ال��دول��ة العراقية للمرحلة االنتقالية،
ُ
وق ��د ��س��اه��م ت �ع��ار���ض ر�ؤي� ��ة ف��ري��ق ال��رئ�ي����س وواق� ��ع الأزم ��ة
العراقية ،يف �إع��ادة �ضبط التفكري اليميني املحافظ الذي
م ّيز التعاطي الأمريكي مع الأزمة ،و�إنتاج خيارات �سيا�سية
ت��و ّف��ق ب�ي�ن ال ��ر�ؤي ��ة ال�ترق �ب �ي��ة امل��ا� �س �ي��ان �ي��ة (اخل�لا� �ص �ي��ة)
ال��دي�ن�ي��ة ،وال��واق �ع �ي��ة ال���س�ي��ا��س�ي��ة يف �سبيل حت�ق�ي��ق ت��واف��ق
معقول بني البعد الرباجماتي والأيديولوجي لت�صورات
هذه الإدارة (�ص.)178:

ويف  ،2011/12/31ان�ت�ه��ى ال �ت��واج��د ال�ع���س�ك��ري الأم��ري�ك��ي
يف ال�ع��راق ،م��ع االحتفاظ بالعديد م��ن الأدوات ال�سيا�سية
امل� ��ؤث ��رة ،ك�م��ا �أن ��ه مي�ث��ل ب�ي�ئ��ة م��وات �ي��ة يف ح ��ال ا�ستخدمت
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �أدوات ال���ش�ح��ن امل��ذه�ب��ي لتعميق ح��ال��ة
اال�ستقطاب ال�سيا�سي داخل العراق ويف حميطه ،وما يوفر
ب�ي�ئ��ة م�لائ�م��ة ل�ل�ت��أث�ير يف �إي� ��ران �أي �� �ض �اً ب��و��ص�ف�ه��ا ال�لاع��ب
الظاهري الأكرث ت�أثرياً يف العراق (�ص.)187-185:
 ثانياً :الواليات املتحدة و�إدارة الأزمة يف �إيرانت �ن��ام��ى االه �ت �م ��ام الأم ��ري� �ك ��ي ب � ��إي� ��ران ب �ع��د جن� ��اح ال �ث��ورة
الإ�سالمية يف العام  ،1979وما حملته من حتول جذري يف
ال�سيا�سة اخلارجية الإيرانية؛ مما �أدى �إىل انتقال �إيران من
�ضفة احلليف يف املنطقة �إىل �ضفة املعادي .وقد �ساهم هذا
التحول يف ن�شوء �سل�سلة من الأزم��ات بني الطرفني ،بد�أت
ب��أزم��ة رهائن ال�سفارة الأمريكية يف نوفمرب � ،1979إال �أ َّن
الربنامج النووي الإي��راين �شكل حالة من حاالت التهديد
الق�صوى مل�صالح الواليات املتحدة.
و�أبرزت هذه الأزمة بو�ضوح التعديل الذي طر�أ على الفكر
ال�سيا�سي لإدارة ب��و���ش؛ حيث ت��راج��ع ال ُبعد الأيديولوجي
نوعاً ما مل�صلحة ال ُبعد الرباجماتي يف �إدارة هذه الأزمة بعد
التجربة املكلفة يف العراق (�ص.)188:
* ت �ط � ُّورات امل �ل��ف ال �ن��ووي الإي � ��راين وحت��ول �ه��ا لأزم� ��ة :مل
يرتبط اجلهد الإيراين للح�صول على التكنولوجيا النووية
بالثورة يف �إيران  ،1979بل �سبقها خالل �إبرام عقد مع �شركة
�سيمنز الأملانية لبناء مفاعلني نوويني يف مرف�أ بو�شهر على
اخلليج العربي ،ومع و�صول اخلميني �إىل قيادة �إيران �ألغى
ه��ذا ال�ع�ق��د .ل�ك��نَّ رم� ��وزاً يف ال�ن�ظ��ام اجل��دي��د -وم�ن�ه��ا علي
�أك�بر ها�شمي رف�سنجاين و�آي��ة اهلل حممد به�شتي� -أقنعوا
اخلميني ب�ضرورة �إحياء امل�شروع النووي بعد فرار عدد من
العلماء الإيرانيني من اخلارج.
وبد�أتْ التكهنات والتحذيرات من خطورة الربنامج النووي
تتزايد منذ بداية العام 2000؛ �إذ ن�شرت �صحيفة نيويورك
ت��امي��ز يف  17ي �ن��اي��ر  2000ت �ق��ري��راً ح �م��ل حت��ذي��ر وك��ال��ة
اال��س�ت�خ�ب��ارات الأم��ري�ك�ي��ة للبيت الأب�ي����ض م��ن ق��درة �إي��ران
ع�ل��ى �إن �ت��اج �أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة ،وت���ص��اع��دت م��وج��ة الت�سريبات
ع��ن ال�برن��ام��ج ال �ن��ووي �إث��ر �إع�ل�ان منظمة جم��اه��دي خلق
الإيرانية املعار�ضة يف  2002/8/14عن وج��ود م�صنع �سري
لتخ�صيب اليورانيوم يف ناتنز.
ف�أ�صدر الربادعي يف  10نوفمرب  2003تقريراً مو�سعاً ،كان
الأول م��ن نوعه حمل �أوىل ب��وادر خ�شية ال��وك��ال��ة الدولية
للطاقة الذرية من برناجمها النووي.
و�أدَّت ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة ع�ل��ى م��دى ثالثة
�سنوات ال��دور الرئي�س يف حماولة الو�صول �إىل حل لأزم��ة
امللف النووي الإي��راين ،و�شهد العام  2006منح �إي��ران عرب
جمل�س الأم ��ن مهلة تنتهي يف � 31أغ�سط�س  2006لوقف
ن�شاطها ال�ن��ووي ،وح��ث الأوروب �ي��ون ال��والي��ات املتحدة على
منح املحادثات مع �إيران املزيد من الوقت (�ص.)192:
و ُي�شري الكاتب �إىل اخليار الدبلوما�سي الذي ارتبط بالتوجه
الأوروب� ��ي حل��ل الأزم� ��ة ،وق��ام اخل�ي��ار بالتن�سيق وال�ت���ش��اور
م��ع ال��دول الأوروب �ي��ة ع�بر جمموعة (( )1+5ال��دول دائمة
الع�ضوية يف جمل�س الأمن و�أملانيا) .و�صاغت هذه املجموعة
�سيا�سة ُمتعدِّدة اجلوانب جتاه �إيران ُتخيرّ ها بني “امتالك
�أ�سلحة نووية واملداهنة”؛ �إذ ي�ؤمل من خالل هذه ال�سيا�سة
حمل �إي��ران على التخلي ع��ن برناجمها ال�ن��ووي واملوافقة
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على نظام امل��راق�ب��ة ال�شاملة للمواقع وال�ت�ج��ارب النووية.
ويف املقابل يرفع الغرب م�ستوى رواب�ط��ه التجارية ويلغي
ال�ع�ق��وب��ات الأم��ري�ك�ي��ة امل�ف��رو��ض��ة على �إي ��ران وي�ح��ل ق�ضية
ممتلكات ال�شاه ال�سابق يف ال��والي��ات املتحدة ،وقبول �إي��ران
ع�ضواً فاع ً
ال يف املجتمع الدويل ومنظماته.
ه �ك��ذا ا��س�ت�ط��اع��ت ال �ع �ق��وب��ات ال �ت ��أث�ير يف ال� �ق ��درات امل��ال�ي��ة
الإيرانية� ،إال �أنها مل تكن فاعلة �إىل احلد الذي يدفع �إيران
�إىل اعتماد مقاربة تتخلى فيها ع��ن برناجمها ال�ن��ووي �أو
ُتخ�صعه للرقابة الدولية املُح َكمة .ويعود ذلك �إىل عوامل
خمتلفة؛ منها :اخلروق املتعددة وااللتفاف على العقوبات
املالية واالقت�صادية و�ضعف نظام الرقابة عليها� ،إ�ضافة �إىل
راديكالية احلكومة الإيرانية (� ��ص .)200:وق��د �أن��ذر ف�شل
العقوبات باحتمال اللجوء �إىل اخليار الع�سكري كحل �أخري،
والرتدد يف ا�ستخدام هذا اخليار ناجم عن التجربة ال�سابقة
يف ال �ع��راق؛ حيث تقا�س ُك�ل��ف العمل الع�سكري مبقايي�س
الأرواح والأموال معاً.
و ُي�شري الكاتب �إىل توجه �إدارة بو�ش العتماد “دبلوما�سية
الق�سر والإكراه” يف معاجلة ه��ذه الأزم��ة .وينتقل الكاتب
للحديث عن العمليات ال�سرية اال�ستخباراتية �ضد �إي��ران،
والتي ُتعد �أبرز الو�سائل التي ت�ستخدمها الواليات املتحدة
يف �إدارة الأزمات الدولية ،وهي و�سيلة “قانونية” �أو ُمقرة
بح�سب القانون الأم��ري�ك��ي ،وا�ستخدمت ال��والي��ات املتحدة
��س�لاح ال�ع�م�ل�ي��ات ال���س��ري��ة ��ض��د �إي ��ران م�ن��ذ ان�ت���ص��ار ال�ث��ورة
اخلمينية يف ع��ام  ،1979وح�م�ل��ت الأزم� ��ة ال �ن��ووي��ة تكثيفاً
للجهد ال���س��ري لإح� ��داث خلخلة يف ال�ترك�ي�ب��ة ال�سيا�سية
احلاكمة ،كما �أنها ا�ستهدفت عدداً من العاملني والعلماء يف
املجال النووي (�ص.)204:
وبر�أيي �أي�ضاً ،ف�إن �إدارة �أوباما عملت على م�ستوى التوتر يف
املجتمع الإي��راين ال��ذي يغلب على مكوناته ال�شباب الذين
ي�صل متو�سط �أعمارهم �إىل  24عاماً ،مع بطالة ت�صل �إىل
 %12و %40م��ن ال���س�ك��ان حت��ت خ��ط ال�ف�ق��ر ،وم��زي��ج �سكاين
يتوزع بني الفر�س والرتكمان والآزاريني والأكراد والعرب.
وم��ع ع��دم و� �ص��ول الأزم ��ة �إىل احل��ل ،ي�ضع ال�ك��ات��ب ثالثة
�سيناريوهات باحل�سبان:
�أ -التو�صل �إىل ت��واف��ق م��ؤق��ت ب�ين الطرفني؛ حيث يخرج
الطرفان بنتائج �إيجابية ميكن ت�سويقها لدى جمهوريهما
على �أنه ن�صر للطرفني.
ب -ي�ستغل ال�ط��رف��ان ه��ذه الفر�صة مل �ع��اودة ترتيب �أوراق
القوة ال�سيا�سية واالقت�صادية والع�سكرية ،متهيداً للدخول
يف مواجهة �أخرى.
ج� -سيناريو ثالث م�ستبعد بر�أي الكاتب ،يت�ض َّمن �أن ت�سفر
املفاو�ضات عن توافق كلي ودائم بني الطرفني؛ حيث ميكن
تقا�سم امل�صالح الإ�سرتاتيجية بينهما (�ص.)215:
�رج��ح الكاتب ال�سيناريوهني الأول وال�ث��اين؛ مما ُيرجح
وي� ِّ
فر�ص بقاء الأزمة يف دائرة التفاو�ض والفعل ورد الفعل يف
الأمد البعيد.
 ثالثاً :الواليات املتحدة و�إدارة الأزمة ال�سوريةُّ
ي�ستهل الكاتب احلديث عن �سوريا بالتذكري مبوقف بع�ض
املحللني �أن العالقات الأمريكية-ال�سورية مل ت�صل �إىل مرحلة
الأزم ��ة �إال يف �أواخ ��ر ال�ع��ام  .2011ول�ك��ن وب ��ر�أي ال�ك��ات��ب ف��إن
التحليل الأدق لوجهات النظر الأمريكية جتاه �سوريا يظهر
�أنها تقوم على ع ّد ال�سيا�سة ال�سورية ب�شكل عام ،ومنذ عقود،
م�س�ألة غري قابلة للحل (.)obstinate problem

ففي لقاء جنيف بني الرئي�سني حافظ الأ�سد وبيل كلينتون
(�أب��ري��ل  ،)2000ب ��دتْ عملية ال���س�لام يف �أع �ق��د م��راح�ل�ه��ا.
وت��راوح��ت ح��دة املواجهة بني املنخف�ض والأ��ش��د بني عامي
 2003و 2011لت�صل �إىل “االنفجار” على �أثر دعم الواليات
املتحدة العلني حلوادث مار�س  2011يف �سوريا.
نظرت الإدارات املتعاقبة يف الواليات املتحدة �إىل �سوريا من
منظور �إ�سرتاتيجي ،واعرتفت بدورها الإقليمي امل�ؤثر يف
ال�شرق الأو�سط وق�ضاياه ال�ساخنة .وو�صلت حالة االحتكاك
�إىل ال���ص��دام منذ معار�ضة ��س��وري��ا غ��زو ال �ع��راق واحتالله
 ،2003وك��ان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك��ي ك��ول��ن ب��اول ط��رح
جملة ق�ضايا يف لقائه مع ب�شار الأ�سد يف  3مايو  ،2003بعد
�أقل من �شهر من احتالل العراق و�سقوط النظام .ومتحورت
الق�ضايا حول ترتيب ما بعد احتالل العراق وموقف نظام
احل�ك��م يف ��س��وري��ا م��ن خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق ال�ت��ي طرحها بو�ش
فيما يتعلق بعملية ال�سالم.
ك ��ان امل�ظ�ه��ر ال��وا� �ض��ح ل �ل��دخ��ول يف م��رح�ل��ة الأزم � ��ة ت��وق�ي��ع
ب��و���ش “قانون حم��ا��س�ب��ة ��س��وري��ا وا��س�ت�ع��ادة ��س�ي��ادة لبنان”
يف � 12سبتمرب  ،2003وال�ع�م��ل ع�ل��ى �إن �ه��اء ارت �ب��اط �سوريا
بـ”اجلماعات الإرهابية” و�إنهاء “احتاللها لبنان” ووقف
ب��رام��ج ت�ط��وي��ر �أ��س�ل�ح��ة ال��دم��ار ال���ش��ام��ل ،وت���ض� َّم��ن ح�ظ��راً
على تزويد �سوريا باملعدات الع�سكرية وتقلي�ص العالقات
الدبلوما�سية ،و�أتى اغتيال رئي�س احلكومة اللبناين الأ�سبق
رف �ي��ق احل��ري��ري لي�شكل ن�ق�ط��ة اف �ت�راق وا� �ض �ح��ة لتهديد
ا�ستقرار النظام (�ص.)220:
وم��ن ث� َّم ينتقل الكاتب �إىل العالقات ال�سورية-الإيرانية،
وحم��اول��ة خلخلة التحالف بينهما؛ فمع ف�شل �إدارة بو�ش
بانتزاع موقف م�ؤيد من �سوريا يف ال�ع��راق حاولت الإدارة
الأمريكية اللعب على عنا�صر القوة ال�سورية ،وفك حتالفها
الإ�سرتاتيجي م��ع �إي��ران يف ال�ع��راق ،و�إب ��راز التناق�ض بني
�سوريا الدولة العلمانية ذات التوجهات القومية العربية،
و�إيران الدولة ال�شيعية الأوتوقراطية.
فاخلالف املفرت�ض ال���س��وري-الإي��راين يف �ش�أن ال�ع��راق قد
يقود -بح�سب ال��ر�ؤي��ة الأمريكية� -إىل �إ�ضعاف الطرفني،
�إال �أ َّن ه��ذه املراهنة مل ت�صمد؛ فجاءت زي��ارة ب�شار الأ�سد
�إىل �إيران يف �أكتوبر  ،2005وتوقيع مذكرة تعاون دفاعي يف
يونيو �( 2006ص.)223:
ومن ث َّم يبحث يف ت�أثري الأزمة اللبنانية على تلك العالقات؛
فقد �شكلت ال�ساحة اللبنانية �أح��د عنا�صر ال�ضغط على
�سوريا من جهة ،و�أحد �أوجه الأزمة ال�سورية-الأمريكية من
جهة أ�خ��رى؛ من خالل “قانون حما�سبة �سوريا وا�ستعادة
حرية لبنان” ،وي�شري �إىل خيارات �إدارة الأزمة مع �سوريا؛
بدءاً من �إدارة بو�ش لها؛ حيث ُتعدُّ الفرتة التاريخية التي
و��ص�ل��ت ف�ي�ه��ا �إدارة ب��و���ش �إىل احل�ك��م يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة
�أك�ثر ال�ف�ترات ح�سا�سية فيما يتعلق بالعالقات ال�سورية-
الأم��ري �ك �ي��ة ب��ا��س�ت�ب��دال ��س�ي��ا��س��ة ج��دي��دة ��ص�ي�غ��ت ع�ل��ى نحو
�أي��دي��ول��وج��ي ب�سيا�سة �أمريكية ك��ان��ت متبعة جت��اه �سوريا،
ت�ستند �إىل قبولها كـ”العب م�شاك�س” ميكن االعتماد عليه
�أحياناً (�ص.)226:
وم��ع ع��دم امتالك �إدارة بو�ش لتقوي�ض النظام يف �سوريا،
ق��ارب��تْ الإدارة ه ��ذه الأزم� ��ة م��ن م�ن�ط�ل��ق “تغيري �سلوك
النظام” ب ��د ًال م��ن ت �غ �ي�يره ،وا��س�ت�ع�م��ال و� �س��ائ��ل ال�ضغط
والعقوبات الأحادية� .أما التغيري الق�سري للنظام ،فانبثقت
فكرته يف �سياق احلرب الأمريكية على “الإرهاب».
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�أ َّما فيما يتعلق ب�إدارة �أوباما للأزمة؛ فقد تغريت م�ضامينها
ب���ش�ك��ل وا� �ض��ح يف الأع� � ��وام الأوىل ل �ت��ويل احل �ك��م ،نتيجة
اعتماد �سيا�سة �إنهاء الورطة الأمريكية يف ال�ع��راق ،وف�شل
�سيا�سة العزل وال�ضغط ،واالعتماد على فكرة �إع��ادة �إحياء
عملية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط وتفعيل امل�سار ال�سوري-
اال��س��رائ�ي�ل��ي ،يف ��س�ي��اق ع��زل �إي ��ران وح��زب اهلل وح�م��ا���س يف
املنطقة (�ص.)230-228:
وب�ع��د �أ��س�ب��وع واح��د م��ن االن�ت�خ��اب��ات النيابية اللبنانية يف
يونيو  ،2009و�صل �إىل �سوريا مبعوث �أوباما لعملية ال�سالم
ب��ال���ش��رق الأو� �س��ط ج��ورج ميت�شل ،و�أك ��د ع�ق��ب ل�ق��ائ��ه ب�شار
الأ��س��د �أن لـ�سوريا دورا م��ؤث��را يف عملية ال���س�لام بال�شرق
الأو�سط .ومن جهة �أخرى ،ا�ستم َّر العمل ب�سيا�سة ال�ضغط
والعقوبات؛ �إذ عاود �أوباما العمل بالعقوبات املفرو�ضة على
�سوريا .لكنَّ تطورات ط��ر�أت على �سيا�سة الواليات املتحدة
جت ��اه � �س��وري��ا يف م�ط�ل��ع  ،2011ح�ين ح��اول��ت �إدارة �أوب��ام��ا
الت�أثري يف احلالة ال�سورية من خالل تبني �سيا�سة ال�ضغط
املبا�شر على النظام ب�أعقاب احل��وادث التي متر بها �سوريا
منذ م��ار���س 2011؛ م��ن خ�لال دع��م امل�ع��ار��ض��ة ودف��ع ال��دول
الأوروب�ي��ة لتبني موقف مت�شدد يف جمل�س الأم��ن ال��دويل،
و�صو ًال �إىل التهديد الع�سكري الأمريكي بعد التقارير التي
حتدثت عن ا�ستخدام ق��وات النظام ال�سوري �سالحاً نووياً
يف  ،2013/8/21راح �ضحيته م�ئ��ات امل��دن�ي�ين ب��ال�ق��رب من
العا�صمة دم�شق.
وو�ضعت هذه احلالة من ا�ستخدام ال�سالح الكيماوي �أوباما
�أم ��ام نقطة حم��وري��ة مل ي�ت��وق��ع ال��و��ص��ول �إل�ي�ه��ا؛ �إذ �أع�ل��ن
قراره بتوجيه �ضربة ع�سكرية حمدودة �ضد النظام ال�سوري
 ،2013/9/1بعد احل�صول على تخويل من الكوجنر�س ل�شن
ه��ذه العملية الع�سكرية؛ فن�شطت الدبلوما�سية الرو�سية
والأم��ري �ك �ي��ة للتو�صل �إىل ن�ق�ط��ة و��س��ط ي�ج��ري مبوجبها
جتنب العمل الع�سكري الأمريكي ،وقبل �ساعات من مناق�شة
الكوجنر�س طلب الرئي�س الأمريكي ا�ستخدام القوة� ،أتت
امل�ب��ادرة الرو�سية يف  2013/9/9وال�ت��ي واف��ق عليها النظام
ون�صت على و�ضع ال�سالح الكيماوي حتت
ال�سوري مبا�شرةَّ ،
الإ�شراف ال��دويل ،وتدمريه الحقاً بعد ان�ضمام �سوريا �إىل
معاهدة حظر الأ�سلحة الكيماوية (�ص.)236:
هكذا �إذن تنظر �إدارة �أوباما �إىل الأزمة ال�سورية من زاوية
�إي��ران؛ �إذ حت��اول �إ�ضعاف الطرفني واال�ستفادة من الدعم
الإي ��راين امل��ايل والع�سكري الإي ��راين للنظام ال���س��وري مبا
ُي��وج��د ح ��االت مت�ل�م��لُ ،ت �خ��ل ال�ن���س�ي��ج الإي � ��راين م��ن ج�ه��ة،
وت� ��ؤدِّي بذلك �إىل �إره��اق النظام الإي ��راين وحلفائه ماد ًّيا
ومعنو ًّيا ،و�إ��ض�ع��اف امل��وق��ف الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي لرو�سيا
عامل ًّيا (�ص.)236:
.............................
 الكتاب� :سيا�سة الواليات املتحدة و�إدارة الأزمات الدولية(�إيران-العراق�-سوريا-لبنان �أمنوذجاً).
 امل�ؤلف :عبادة حممد التامر. ال�ن��ا��ش��ر :امل��رك��ز ال�ع��رب��ي ل�ل�أب�ح��اث ودرا� �س��ة ال�سيا�سات،بريوت ،ط� ،1أبريل .2015
 -عدد ال�صفحات� 288 :صفحة.
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ذي القعدة  1436هـ � -أغ�سط�س 2015م

«ال�سي�.آي�.إيه يف حا�رضة الـــ
عزالدين عناية
�صحيح �أن حا�ضرة الفاتيكان دولة دينية� ،إال �أنها دولة ن�شيطة على امل�ستوى ال�سيا�سي �أي�ضا ،و�إن بدا هذا الدور مغمورا �أحيانا -بدعوى احلر�ص على
ٌ
الف�صل بني ما هو ديني وما هو �سيا�سي -ولعل ذلك ما حدا ب�ستالني �سابقا ليق َع يف تقديرات خاطئة حني ت�ساءل هازئا عن عدد الوحدات الع�سكرية
التي بحوزة البابا؛ الرتباط الفعل ال�سيا�سي لديه بالقوة اجلارحة ،وغفلته عما ي�ستند �إليه من قوة ناعمة �أي�ضا .و�إدراكا لهذا الدور ال�سيا�سي والثقل
ت�ضم يف طواقمها ما يعرف بـ»الفاتيكاني�ستا»؛ �أي املتخ�ص�ص يف ال�ش�أن الفاتيكاين؛
الروحي حلا�ضرة الفاتيكان ،جند الكثري من ال�صحف الغربية ُّ
يتوىل -بالتحليل� -أن�شطة الفاتيكان الدينية وال�سيا�سية.
ويف كتاب �إريك فراتيني املعنون بـ»ال�سي�.آي�.إيه يف حا�ضرة الفاتيكان» ،الذي هو عبارة عن بحث مطول ،ير�صد فيه �صاحبه ويتابع �أن�شطة وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية لثالثة بابوات :البابا احلايل خورخي ماريو برغوليو (فران�سي�س) ،والبابا امل�ستقيل جوزيف رات�سينغر (بندكتو�س
ال�ساد�س ع�شر) ،والبابا الراحل كارول ووجتيال (يوحنا بول�س الثاين)؛ فالواليات املتحدة تعي جيدا ما لهذه الدويلة من ت�أثري يف ال�سيا�سة الدولية،
و�إن كان ات�ساعها ال يزيد على �أربعة و�أربعني هكتارا .ولكنَّ جي�ش الكني�سة احلقيقي هو جي�ش فريد ،ي�ضم يف �صفوفه �أكرث من � 400ألف كاهن،
و� 760ألف راهبة .كما تربط الفاتيكان عالقات دبلوما�سية بـ 177دولة ،وت�شمل حتت �إ�شرافها ثالثة ماليني َمدْر�سة ،وخم�سة �آالف َم ْ�شفى ،وي�ضم
«الكاريتا�س» (دُور الإح�سان) � 165ألف عن�صر بني متطوع وعامل يقدمون خدمات لـ 24مليون نفر؛ وبالتايل فمن الطبيعي �أن تخ�ص�ص وكالة
اال�ستخبارات الأمريكية جانبا من ان�شغاالتها لهذه الدولة.
�إري ��ك ف��رات�ي�ن��ي ُ -م ��ؤل��ف ال�ك�ت��اب ال ��ذي ن �ت �ولىَّ ع��ر��ض��ه -من
مواليد ليما يف البريو ،وهو جامعي يدر�س يف جامعة مدريد،
وق��د �سبق ل��ه �أن ن�شر �أك�ثر م��ن ع�شرين م�ؤلفا يف الق�ضايا
الأمنية واال�ستخباراتية؛ منها“ :املافيا :مائة عام من كوزا
نو�سرتا” ،و”العراق ال�ب�ل��د املتقلب” ،و”�أ�سرار حا�ضرة
الفاتيكان” ،و”غِ ربان حا�ضرة الفاتيكان” .ويف م�ستهل كتابه
ي�ستعر�ض الأج�ه��زة الرئي�سة يف حا�ضرة الفاتيكان املهتمة
ربز �سكرتارية الدولة كجهاز رئي�س
بال�ش�أن ال�سيا�سي؛ حيث ت ُ
يتكفل ب�تروي��ج الأي��دي��ول��وج�ي��ا ال�سيا�سية للحرب الأع �ظ��م.
ف�ضال عن ذلك ،جند “الدوائر التكوينية» (،)Colleggi
وه��و جهاز تتمحور مهامه يف تكوين املمثلني البابويني يف
اخل��ارج .والغر�ض الأ�سا�سي للدوائر التكوينية هو التدريب
ال�سيا�سي لرجال الدين يف روم��ا ،ثم ترحيلهم �إىل بلدانهم
وت�صعيدهم يف الرتاتبية الكن�سية بق�صد ال�ت��أث�ير يف �سري
النظام ال�سيا�سي العام.
ويف تناول فراتيني مل�س�ألة الفاتيكان واال�ستخبارات الأمريكية،
ي ��وزع ك�ت��اب��ه ع�ل��ى ث�لاث��ة �أق �� �س��ام؛ ك� ُّ�ل ق�سم مخُ ��َّ��ص����ص �إىل بابا
يق�سم الق�سم الواحد �إىل جمموعة
من البابوات الثالثة ،ثم ِّ
من املعنونات بح�سب الق�ضايا التي ترتكز عليها االهتمامات
اال�ستخباراتية ..م�شريا �إىل �أن اخلط العام لل�سيا�سة البابوية
يتبدل تكتيكه م��ن ب��اب��ا �إىل �آخ��ر م��ع حمافظة على اجل��وه��ر.
يقول فراتيني :حولت وكالة اال�ستخبارات الأمريكية الكر�سي
الر�سويل ،وح�شدا من الكرادلة والأ�ساقفة واملوظفني ال�سامني،
�إىل �أه��داف لعملها؛ ملا يحظى به الفاتيكان من �سلطة رمزية
يف العامل.
َّ
املخ�ص�ص للبابا احلايلُ ،يربِز فراتيني �أن تتبع
ويف الق�سم الأول َّ
ال�ش�أن املتعلق بفران�سي�س ،من قِبل “وكالة الأم��ن القومي”،
قد انطلق منذ انعقاد الكو ْنكالف (جمل�س الكرادلة اخلا�ص
بانتخاب البابا)؛ وذل��ك عَقب اال�ستقالة املفاجئة لرات�سينغر؛
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حيث باتت كافة املكاملات الهاتفية ال�صادرة وال��واردة للفاتيكان
عر�ضة للتن�صت ،وامتدت املراقبة لت�شمل املعنيني بـ”الإيور”
قطب الرحى االقت�صادي
ال��ذراع املالية للفاتيكان -بو�صفهَ
وامل��ايل للكني�سة .ويف جمع املعلومات وحتليلها تعتمد “وكالة
الأم��ن القومي” -وف��ق فراتيني -على �أع��وان ن�شطني يف روما
بحوزتهم تكنولوجيا متطورة ،يعملون يف مكاتب ح�صينة تابعة
للبعثة الدبلوما�سية ،ومبقدورهم تخزين املعلومات عرب نظام
الإ�شارات .ويورد فراتيني �أن �أعوان املخابرات يف �سفارة الواليات
املتحدة لدى الكر�سي يف و�سعهم التن�صت على كافة االت�صاالت
يف حا�ضرة الفاتيكان؛ �سواء تلك الواردة عرب الهواتف النقالة �أو
“الوايرال�س” �أو املارة عرب الأقمار اال�صطناعية .مُ�ضيفا ب�أ َّن
مبقدور الأعوان حتديد من يخاطب ومن يتلقى املكاملة؛ وذلك
بو�ساطة نظام “بري�سم” املخ�ص�ص للتج�س�س الرقمي ،ناهيك
عن مراقبة احلوا�سيب مبجرد �أن يلج املرء ال�شبكة العنكبوتية.
مو�ضحا �أن ��ش��رك��ات ج��وج��ل وي��اه��و وفي�سبوك وميكرو�سوفت
و�آب��ل و�سكايب وي��وت��وب وبالتالك ودروب��وك����س ،يربط جميعها
تعاون وثيق مع وكالة الأمن القومي.
ف ��أث �ن��اء ال�ت�ح���ض�ير الخ �ت �ي��ار ال �ب��اب��ا اجل ��دي ��دَ ،ع � ِق��ب ا��س�ت�ق��ال��ة
رات���س�ي�ن�غ��ر ،حت ��ول امل��ائ��ة وخ�م���س��ة ع���ش��ر ك��ردي �ن��اال �إىل “بيت
القدي�سة مارتا” خ� ْل� َ�ف ك��ات��درائ�ي��ة القدي�س بطر�س للت�شاور
ب�ش�أن املر�شح اجلديد ،وقد عمل احلر�س ال�سوي�سري ،جندرمة
الفاتيكان ،على تعطيل كافة �أنواع التوا�صل من و�إىل بيت مارتا
تفاديا لأي عملية تن�صت وحفاظا على �سرية مداوالت املجمع،
ل�ك��ن احل��ر���س ال���س��وي���س��ري م��ا ك��ان ي�ع�ل��م �أن ك��اف��ة االت���ص��االت
ال�صادرة وال��واردة �إىل الفاتيكان قبل ذلك اليوم ،كانت عر�ضة
للتن�صت �أثناء التجمعات العامة التي �سبقت انعقاد املجمع.
وق��د ت �ط � َّرق ف��رات�ي�ن��ي م��ن ج�م�ل��ة م��ا ت �ط � َّرق �إل �ي��ه �إىل م���س��أل��ة
ت�غ��ا��ض��ي ال�ب��اب��ا احل ��ايل ع��ن ال��دك�ت��ات��وري��ة يف الأرج �ن �ت�ين حني
�شغل من�صب �أ�سقف بيون�س �أي��ر���س ،وه��ي م�س�ألة ال ت��زال مثار

جدل� ،آخرها �صدور كتاب يف �إيطاليا للوري�س زاناتا “الكني�سة
والدكتاتورية يف �أرجنتني برغوليو” يربز �أن الكني�سة كانت يف
قلب التاريخ الأرجنتيني ،وقد باركت ع�سكريني ورعت ثوريني،
ودع ��ت للم�سيحي ال �ث��وري ون��اج��ت ال ��رب امل�ن��اه����ض ل�ل�ث��ورات.
ووف��ق م��ا ُي��ورده �إري��ك فراتيني ،اعتمادا على م��ا تفح�صه من
تقارير ا�ستخباراتية� ،أن برغوليو مل ي َْ�سلم من مظنة التورط
يف الأح��داث التي �شهدها الأرجنتني خ�لال “احلرب القذرة”
( )1983-1976بو�صفه امل���س��ؤول الأول ع��ن الكني�سة .ف��إدان��ة
رجل الدين كري�ستيان فون فرنيخ -الق�سي�س ال�سابق يف �شرطة
بيون�س �أيري�س -بارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية ،حت�شر برغوليو
�ضمن �سل�سلة املتواطئني .حيث �أُدين فون فرنيخ بانتهاك حقوق
الإن���س��ان وال �ت��ورط يف ت�صفية معار�ضني وامل���ش��ارك��ة يف ح��االت
تعذيب واعتقال .وعلى ما يورده فراتيني ،ف�إ َّن تورط الكني�سة
الكاثوليكية يف تلك االنتهاكات يمُ كن �أن ي�ضع البابا فران�سي�س
مو�ضع تهمة ،و�أن ي�ؤثر يف �سلطته املعنوية والروحية .ولعل حالة
فران�سي�س يف خ�ضم الو�ضع ال��ذي �أمل بالأرجنتني يتلخ�ص يف
قول �أدولفو برييز �إ�سكويفال -احلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم
�سنة � -1980إ َّن برغوليو قد خانته ال�شجاعة ملعا�ضدة الكفاح من
�أج��ل حقوق الإن�سان ،ولكنه ما كان متواطئا مع الدكتاتورية.
ويبدو هذا الق�سم م�شحونا باملعلومات “اال�ستخباراتية” -على
ما يذكر فراتيني -لكنها يف احلقيقة تظهر �أحيانا من الأمور
املتداولة يف �أو�ساط املهتمني بال�ش�أن ال�سيا�سي.
املخ�ص�ص جلوزيف رات�سينغر،
ويف الق�سم الثاين من الكتاب
َّ
حت�ضر ق�ضايا ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ب�شكل ب��ارز �ضمن �سيا�سة
الفاتيكان ،خ�صو�صا َعقِب حما�ضرته ال�شهرية يف راتي�سبونا
( ،)2006وما خلفته من قالقل لمِ ا ت�ضمنته من اتهام �صريح
لل��إ� �س�ل�ام ب��ال �ع �ن��ف .وق ��د ع�ب�ر ت �ق��ري � ٌر �� �ص ��اد ٌر ع��ن ال �� �س �ف��ارة
الأمريكية يف حا�ضرة الفاتيكان ع��ن اال�ستغراب م��ن ان��زالق
البابا املثقف �إىل تلك امل�شاحنة وع��دم تقديره ع��واق��ب ذل��ك،
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ـــفاتيكان» ..لإريك فراتيني
خال�صا �إىل �أ َّن البابا مل يكن �أنيقا يف كالمه؛ الأمر الذي يدفع
اال�ستخبارات الأمريكية لأخذ التهديدات املوجهة �إىل قدا�سة
ال�ب��اب��ا ع�ل��ى محَ ْ �م��ل اجل ��د .ف�ف��ي ب��رق�ي��ة � �ص��ادرة ع��ن ال���س�ف��ارة
الأمريكية لدى حا�ضرة الفاتيكان يف دي�سمرب � 2008إىل وزيرة
اخل��ارج �ي��ة ك��ون��دال�ي��زا راي ����س � �ش��ر ٌح مف�صل ل�ل�ت�ع��اون ال��وث�ي��ق
مع حر�س الفاتيكان بق�صد تطوير ال�سبل الأمنية الناجعة
للمراقبة واحليطة.
وم��ن جانب �آخ��ر� ،أَ ْوىل الق�سم املخ�ص�ص لرات�سينغر اهتماما
الن�شغال امل�خ��اب��رات الأمريكية مبو�ضوع احل��وار ب�ين الأدي��ان.
وق ��د �أُع � ��دت يف ال �غ��ر���ض ث�لاث��ة ت �ق��اري��ر � �ص��درت ��س�ن�ت��ي 2007
و ..2009يُورد التقرير الأول �أ َّن البابا عَقب يومني من اعتالئه
�سدة بطر�س �أق��دم على تنحية رئي�س املجل�س البابوي للحوار
بني الأديان الكردينال مايكل فيتجريالد ،مبا يف�صح �أن البابا
اجلديد ما ك��ان را�ضيا على �أداء �شخ�ص “�شديد” القرب من
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي ،لي�ستبدله بالكردينال ج��ون لوي�س ت��وران
امل�ع��روف مبواقفه املت�شددة من الإ��س�لام .م�شريا التقرير �إىل
�أ َّن الإ�سالم ال يزال ين�ضوي حتت املجل�س البابوي للحوار بني
الأديان ،الذي ي�ضم الهندو�سية والبوذية والديانات الإحيائية،
يف حني تن�ضوي اليهودية حتت املجل�س البابوي لتطوير الوحدة
بني امل�سيحيني ،والأمر فيه داللة على موقع الإ�سالم يف الت�صور
امل�سيحي الغربي.
ودائ ًما يف نطاق الإحاطة مبفهوم احلوار ،يُورد فراتيني الآثار
املرتتبة عن زيارة العاهل الراحل امللك عبداهلل للفاتيكان �سنة
 ،2007رغ��م �أن اململكة العربية ال�سعودية ال تربطها عالقات
دبلوما�سية بالفاتيكان� .أ ْو� َ��ض��ح التقرير حت ُّم�س امللك للحوار
و�إن �أعرب عن خ�صو�صية اململكة و�سط العامل الإ�سالمي ،لكن
الفاتيكان �أل��ح م��ن جانبه على ��ض��رورة تي�سري ��ش��ؤون العبادة
مل�ل�ي��ون و��س�ت�م��ائ��ة �أل ��ف م�سيحي ي�ع�ي���ش��ون ع�ل��ى �أر� ��ض اململكة،
ليتناول التقرير �شعور البابا باخليبة من ن�سق تقدم احلرية
الدينية لي�س يف ال�سعودية فح�سب ب��ل يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي.
وامل�لاح��ظ يف عر�ض الباحث فراتيني لعديد الق�ضايا �إي�ث��اره
�إي ��راد ال��وق��ائ��ع كما ُر�� ِّ�ش�ح��ت م��ن التقارير اال�ستخباراتية دون
تدخل بالتعليق من جانبه �أو �إب��داء موقف نقدي ،مما يُ�سقط
الكاتب �أحيانا يف �أ�سلوب �سردي للأحداث ،يجعل عمله �شبيها
باحلوليات.
ك�م��ا ُي �ع�ِّب�رِّ �أح ��د ال�ت�ق��ري��ري��ن ال���ص��ادري��ن ��س�ن��ة  2009ع��ن غلبة
التوظيف ال�سيا�سي ملقولة احل��وار؛ فعلى �إث��ر �إر��س��اء عالقات
دب�ل��وم��ا��س�ي��ة ب�ين ال�ف��ات�ي�ك��ان واجل��ام �ع��ة ال�ع��رب�ي��ة خ�ل�ال ال�ع��ام
 ،2000مل ت�خ�ل��ف م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م امل��وق�ع��ة ب�ين اجل��ان�ب�ين �أي
م�ب��ادرة فعلية .من جانب �آخ��ر ،يُف�صح التقرير عن التوظيف
ال�براج�م��ات��ي ل�ل�ح��وار الإ� �س�لام��ي امل���س�ي�ح��ي؛ فعلى �إث ��ر ح��ادث��ة
رات�ي���س�ب��ون��ا ��س�ع��ى ال �ب��اب��ا الم�ت���ص��ا���ص ال�غ���ض��ب امل�ت���ص��اع��د من
ال�ع��امل الإ��س�لام��ي م��ن خ�لال القيام ب��زي��ارة �إىل تركيا� ،أوْحَ ��ى
عربها �أن��ه ال يعار�ض ان�ضمام تركيا �إىل املجموعة الأوروب�ي��ة،
لكنه يح�ض الطرف املعني على املزيد من تر�سيخ قيم احلرية
الدينية واحرتام حقوق الإن�سان ،ويعلق �إريك فراتيني قائال:
�إ َّن امل�صالح الإ�سرتاتيجية للفاتيكان وتركيا و�أمريكا حا�ضرة
بقوة؛ فالكل يناور �سيا�سيا حتى حا�ضرة الفاتيكان.
ودائ ًما يف نطاق ما يتعلق باحلوار ،يقول فراتيني ب�ش�أن الزيارة

التي كان البابا امل�ستقيل يزمع القيام بها �إىل الأردن وفل�سطني،
يف مايو � ،2009إ َّن اجل��ان��ب الأردين ه��دف بالأ�سا�س لتحريك
الن�شاط ال�سياحي ،ال �سيما و�أ َّن الأم�ير غ��ازي ق��د ا�ستثمر يف
املجال ال�سياحي يف �أط��راف املو�ضع ال��ذي �شهد تعميد ال�سيد
امل�سيح؛ يف ح�ين ك��ان الإ�سرائيليون -بو�ساطة �سفريهم لدى
ال�ك��ر��س��ي ال��ر� �س��ويل -ي�ل�ح��ون ع�ل��ى �أن ُي����شِ �ي��د رات���س�ي�ن�غ��ر عل ًنا
باحلرية الدينية التي ينعم بها امل�سيحيون يف �إ�سرائيل ومبا
لي�س لها مثيل يف ال�شرق الأو�سط.
وم ��ن ج��ان��ب �آخ� ��ر ،ي �ت �ع � َّر���ض ف��رات �ي �ن��ي يف ال�ق���س��م ن�ف���س��ه �إىل
م�س�ألة مهمة ل��دى اجل��ان��ب الأم��ري�ك��ي ب���ش��أن ت�صريح البابا
�أث �ن��اء التح�ضري الن�ع�ق��اد م��ؤمت��ر �أ��س��اق�ف��ة �إف��ري�ق�ي��ا يف ،2011
حول م�شكلة مر�ض فقدان املناعة املكت�سبة؛ الأم��ر الذي �أثار
انتقادات وا�سعة ..مُعتربا �أن مر�ض فقدان املناعة يف �إفريقيا
ال يمُ كن تخطيه بالالفتات الدعائية وبتوزيع العازل الوقائي؛
ف��ذل��ك مم��ا ق��د ُي�ف��اق��م الأزم ��ة .ويف ال��واق��عَّ ،
تتلخ�ص مقاربة
رات�سينغر مل�س�ألة انت�شار مر�ض ف�ق��دان املناعة يف �إفريقيا يف
الإح �ج��ام ع��ن امل�م��ار��س��ة اجل�ن���س�ي��ة واالم �ت �ن��اع ع��ن االخ �ت�لاط
والوفاء داخل الأ�سرة ،وهي الر�ؤية العامة لالهوت الكاثوليكي
ب�ش�أن الت�صدي لهذا املر�ض .ويف التحاليل التي دبجها حمللو
وكالة اال�ستخبارات الأمريكية� ،ضمن التقرير نف�سه ،ق�دَّروا
م��دى خطورة ت�صريحات البابا يف حثه �أ�ساقفة �إفريقيا على
“عدم اال�ست�سالم لقوانني ال�سوق وال�سيا�سة املالية العاملية”،
واع �ت�ب�روا ذل��ك مناه�ضا للهيمنة االق�ت���ص��ادي��ة الأم��ري�ك�ي��ة؛
مما ي�ضع البابا على نقي�ض خيارات الليربالية االقت�صادية
التي ت�سعى �أمريكا جاهدة لرتويجها يف �أرج��اء العامل ،وربط
حمللو اال�ستخبارات ذلك بالتغريات احلا�صلة داخل الكني�سة
الكاثوليكية التي ت�شهد تراجعا ملحوظا يف �أوروب ��ا وتطورا
بارزا يف �إفريقيا.
كما ال تغيب امل�سائل الأمنية عن هذا الق�سم من الكتاب؛ ففي

تقرير مف�صل بعنوان “الفاتيكان ي�ؤيد الر�أي القائل ب�أ َّن �إيران
ال تتعاون مع الوكالة الذرية” �-صادر عن ال�سفارة الأمريكية
بحا�ضرة الفاتيكان يف �شهر �أك�ت��وب��ر م��ن ال�ع��ام  -2010ت�ض َّمن
م��واق��ف ب��اول��و ك��ون�ف�ير��س��ي الأ� �س �ت��اذ يف اجل��ام�ع��ة ال�غ��ري�غ��وري��ة
و�أحد م�ست�شاري البابا يف املجال العلمي و�إب��راز دعم الفاتيكان
الالم�شروط لل�سيا�سة الأمريكية يف ما تنتهجه من �ضغوطات
على طهران.
املخ�ص�ص للبابا يوحنا بول�س
�أ َّم��ا يف الق�سم الثالث والأخ�ي�ر
َّ
الثاين ،في�ستعر�ض الباحث فراتيني من خالله تقريرا �صادرا
عن ال�سفارة الأمريكية يف الثالث ع�شر من �سبتمرب  ،2002يربز
فيه ال�سعي اجلاد للواليات املتحدة لك�سبِ البابا �إىل �صفها �أثناء
التح�ضري لإ��س�ق��اط ��ص��دام ،بعد �أن �أع�ل��ن ووجتيال معار�ضته
للحرب وا��ش�ترط يف ح��ال ال�ل�ج��وء �إل�ي�ه��ا �أن ت�ك��ون حت��ت غطاء
دويل؛ حيث ي�ب�ِّي�نِّ التقرير االخ�ت�لاف��ات اجل��وه��ري��ة يف مفهوم
احل��رب العادلة بني الفاتيكان وال��والي��ات املتحدة .وي�ستعر�ض
فراتيني اعتمادا على جملة م��ن الربقيات وال��وث��ائ��ق امل�ساعي
احلثيثة لل�سفري الأم��ري�ك��ي جيم�س نيكل�سون ل��دى الكر�سي
ال��ر��س��ويل لإق �ن��اع امل���س��ؤول�ين يف ال�ف��ات�ي�ك��ان ب���ض��رورة التعجيل
بهجوم على العراق .حيث يورد فراتيني يف �إحدى فقرات كتابه
رد املون�سنيور فرانكو ك��وب��وال ،القا�صد الر�سويل �إىل منطقة
ال�شرق الأو�سط ،قبل �شهر من اندالع احلرب يف الع�شرين من
م��ار���س  ،2003ع��ن ��س��ؤال طرحه ال�ط��رف الأم��ري�ك��ي م�ستف�سرا
ع��ن ال��و��ض��ع ال�ع��ام يف ال �ع��راق النف�سي واالج�ت�م��اع��ي ،ع�ل��ى �أث��ر
عودة املبعوث من زيارة قابل فيها �صدام ،قائال“ :هم متقبلون
للحرب وهم قدريون على عادة العرب».
ويف جانب �آخ��ر من ه��ذا الق�سم من الكتاب ،يتع َّر�ض فراتيني
�إىل م��ا �شهدته العالقات ب�ين �إ�سرائيل والفاتيكان م��ن حتول
عميق �إبان ووجتيال .فبعد �أن �أعلن البابا �سنة  1986يف خطابه
يف بيعة روما �أن اليهود هم �إخوتنا الكبار ،و�أن الكني�سة ت�ستمد
جذورها من تلك الزيتونة املباركة التي طعمت �أغ�صان الزيتون
الربي للأغيار؛ بعد خم�س �سنوات -وحتديدا مع انعقاد م�ؤمتر
ال���س�لام يف م��دري��د -ت�ل�ق��ى ال�ب��اب��ا ��ص�ف�ع��ة ق��وي��ة م��ن �إ��س��رائ�ي��ل
برف�ض حكومة �إ�سحاق �شامري م�شاركة الفاتيكان يف امل�ؤمتر؛
بدعوى �أنه ال تربطه عالقات دبلوما�سية بالطرفني املتنازعني.
واملالحظ عموما يف الكتاب غياب التوازن بني الأق�سام الثالثة
التي ُو ِّزعت ح�سب الباباوات ،هذا �إ�ضافة �إىل �أن م�ضامني بع�ض
امل�ع�ن��ون��ات ت ��أت��ي �سطحية ،ل�ك��ن ذل��ك ال يخفي ��ص��رام��ة منهج
الكاتب يف التعاطي مع الأحداث؛ من خالل الوثيقة املخابراتية
التي تبقى منيعة على كثري من الدار�سني والباحثني.
.............................
 الكتاب“ :ال�سي�.آي�.إيه يف حا�ضرة الفاتيكان». امل�ؤلف� :إريك فراتيني. ال�ن��ا��ش��ر� :سبريلينج وك��وب�ف��ر (ب��ر��ش�ل��ون��ة-م�ي�لان��و) “باللغةالإيطالية».
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براديغم الفن املعا�رص بنيات
حممد ال�شيخ
هذا كتاب اجتمع فيه ما قد يندر �أن يجتمع يف غريه� ،إذ جمع هو بني «املتعة» و»الفائدة»« :املتعة» ،لأ ّنه كتاب يف الفن .وممتعة هي الكتب يف الفن ب�سبب
توليفها بني اخلفة واجلمالية والطرافة .و»الفائدة» ،لأنه مفيد هو �أن يكون كتابا يف مو�ضوع �ش�أن الفن ،وال �سيما الفن املعا�صر الذي ت�شكو اخلزانة
العربية من قلة الت�أليف فيه والرتجمة للأعمال التي تتناوله .وبعد هذا وذاك ،لي�س �أروع من �أن يجمع كتاب بني «جدية» التحليل و»خفة» التمثيل
بحكايات «م�سلية» و»م�ضحكة» جتمع بني بيان قدرات الفنانني املعا�صرين على «الإبداع» و»غرابة �أطوارهم»� ،أحيانا ،بل حتى وقوفهم على حافة
«اجلنون»� ،أحيانا �أخرى.
يقر�أ القارئ الأمثلة التي توردها الباحثة من عامل الفن املعا�صر،
فيقول يف نف�سه :جمانني هم ه��ؤالء الفنانني املعا�صرين ! و�إال
باهلل عليك َخ�ِّب�رِّ ْ ين� :أال ينبغي �أن يكون املرء على قدر وافر من
اجل �ن��ون ،ب��ل وال يتوفر على �أدن��ى م�سكة م��ن ع�ق��ل ،حتى ي�ضع
هو «ف�ضالته» الب�شرية يف معلبات ويبيعها �إىل اجلمهور علبة
علبة ،بل وي�شرتط �أن يُقتنى اجلرام منها بح�سب ال�سعر اليومي
للذهب (�ص)60 .؟
الواقع �أن امل�ؤلفة ما �ألفت ه��ذا الكتاب يف الفن املعا�صر ناقدة،
وال �شامتة ،وال م��ازح��ة ،و إ�من��ا الكتاب كله جد يف ج��د ،والأمثلة
امل�سلية الق�صية التي �أوردتها ت�شكل جزءا من عامل الفن املعا�صر،
ال تغريب يف ذلك ،وال ترتيب .مرحبا بكم يف عامل الفن املعا�صر،
فال ت�ستغربوا ...
«ع ��ار»« ،دم� ��ار»« ،ت ��آم��ر»« ،ت��دن�ي����س»« ،م����س ب��ال�ك��رام��ة»« ،مت��وي��ت
للفن»« ،همجية»  ...تلك بع�ض من �أو��ص��اف خلعها ناقد فني
بعد خروجه من معر�ض للفن املعا�صر .ما الذي حدث ،يا ترى؟
يف �صيف عام  ،1964يف مهرجان الفن العاملي ال�شهري الذي تقيمه
مدينة فني�سيا الإيطالية مرة كل حولني ،ف�ضلت جلنة التحكيم
باجلائزة �شابا ـ هو الفنان الأمريكي روبرت راو�شنربغ حامل لواء
«البوب �آرت» ـ على فنان فرن�سي �شيخ جم ِّرب ـ هو الفنان الفرن�سي
روج �ي��ه بي�سييه مم�ث��ل �إح ��دى �أع ��رق م��دار���س ال��ر� �س��م ،م��در��س��ة
باري�س .وقد ر�أى بع�ض نقاد الفن يف ذلك «�صدمة حقيقية لعامل
ال�ف��ن» ،و»تكري�سا ل�ط��راز فني م�ستحدث» مل ي�ستطع الو�سط
الفني الباري�سي ،رغم �أنه كان يف مقدمة م�شجعي القيم الفنية
الطليعية �ضد نزعة الكال�سيكيني املحافظة� ،أن ي�ستوعبه .ومما
ط��م ال��وادي على ال�ق��رى� ،أن طريقة ر��س��م الفنان الفائز ـ التي
ُتهَجِّ ُن الر�سم بالنحت ،وتقيم ما �سوف يعرف با�سم «الإن�شاءات»
الفنية ـ مل تلق ال��رواج ح�ين عر�ضت للبيع بفرن�سا ،ب��ل وكانت
�أ��ش�ك��ال رف�ضها ح ��ادة� :أخ��رج�ه��ا البع�ض م��ن دائ ��رة ال�ف��ن ،وع��د
البع�ض ق��رار جلنة التحكيم «خيانة لفكرة الفن نف�سها ،وم�ساً
بكرامة املبدعني ،وحتقريا للجميل وللح�س وللذوق» ،حتى قال
�أحد م�ؤرخي الفن يف تعريف تهكمي لالجتاه الذي متثله ـ الفن
املعا�صر« :ول�سوف يُعترب كل عمل فني عمال معا�صرا ـ بالتعار�ض
مع العمل الفني احلديث والقدمي والكال�سيكي ،وما �شئت من
الت�صنيفات ـ ما دام ه��ذا العمل يبقى معر�ضا خلطر �أال ُي��درَك
بح�سبانه فنا» (�ص.)29 .
مل ت�ك��ن ه ��ذه «ال �� �س��اب �ق��ة» الأوىل ل �ه��ذا ال �ف �ن��ان ،ال ��ذي بف�ضله
«�س َر َقت» نيويورك �شرف �أن تكون «عا�صمة» الفن املعا�صر من
َ
باري�س ،فقد �سبق له �أن اقتنى� ،إح��دى ع�شر �سنة من ذي قبل،
لوحة للر�سام الأمريكي وليام دو كونينغ ،وقام مب�سحها م�سحا،
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وعر�ض هذا امل�سح/امل�سخ على �أنه لوحة فنية حتت عنوان« :ر�سم
لكونينغ مت م�سحه[ ،توقيع :روبرت راو�شنربغ»  ...وكان �أن عمل
الفنان الياباين موراكامي على حتقيق ما �سماه «�إجنازا» ،وذلك
باخرتاقه لإط��ارات من الورق املعلق يوم افتتاحه ملعر�ض �أقامه،
قاطعا بذلك ـ حرفيا ـ مع فن الر�سم .وكان �أن نظم بعده الفنان
الفرن�سي �إيف كالين «معر�ض الفراغ» ،حيث ال �شيء مت عر�ضه
اللهم �إال الفراغ نف�سه:
«�أن ُنفرغ»�« ،أن نثقب»�« ،أن منحي» ،من قارة �إىل �أخرى ،ثار ه�ؤالء
الفنانون ال�شباب ،و�أترابهم الذي ولدوا ما بني  1925و� ،1928ضد
احلداثة يف املجال الفني .وكان �أن مل ي�ست�سغ �سدنة معبد الفن ـ
مبن فيهم �أ�صحاب �آخر نزعة حداثية يف الفن (النزعة التعبريية
الأمريكية) ـ هذا الأم��ر� :إنه لي�س بر�سم باملرة ،الر�سم و»البوب
�آرت» ال يجتمعان  ...بهذا نطق ل�سان حالهم كما ل�سان مقالهم.
على �أن بع�ض م�ؤرخي الفن �أ�صاخوا ال�سمع �إىل ما كان «ي َْحدُث»،
فكتبوا« :هذه حوادث تدل على �أكرث من جمرد قطيعة �أ�سلوبية
�أو جمالية� :إنها ثورة تقيم �صلة جديدة بني الفن والواقع ،وبني
مو�ضوعاته و�صوره ،تتطلب عينا محُ َ َّررَة» (�ص.)30 .
واحل��ال �أن ه��ذه «ال�ع�ين امل ُ��حَ � َّررَة» م��ا ك��ان عليها �أن تتحرر من
م��وا� �ض �ع��ات ال �ت �� �ص��وي��ر ال �ف �ن��ي ال �ت��ي ك ��ان ي�ن�ه����ض ع�ل�ي�ه��ا ال�ف��ن
الكال�سيكي ،و�إمن ��ا �أن ت�ت�ح��رر �أي���ض�اً م��ن م�ط��ال��ب التعبري عن
جوانية ـ دواخل ـ الفنان التي كان يقوم عليها الفن احلديث .فمع
هذه «الثورة» ما عاد يُنتظر من العمل الفني �أن «يطبق» القواعد
املتعارف عليها ،ال وال �أن «يعرب» هو عن ذات الفنان (�ص.)31 .
ُترى ما الذي رامه �إذن الفن املعا�صر؟
عادة ما كان يحدث �أن يقف املرء ،يف معر�ض فني� ،أمام لوحات،
فينقدح ال���س��ؤال :ه��ل نالت ه��ذه ال�ل��وح��ات «�إع�ج��اب��ه»؟ وه��ل هي
«جميلة» حقا؟ واليوم �صار ال�س�ؤال ال��ذي ال يكاد ينكف عن �أن
يُطرح �أثناء ح�ضور �أي معر�ض للفن املعا�صر :هل هذا العمل،
�أ�صال« ،فن»؟
�إذا ما �أن��ت �أردت �أن تفهم �أي��ن تكمن «خ�صو�صية» ـ �أو بالأحرى
«خ�صو�صيات» ـ ال�ف��ن املعا�صر ،ف��اق��ر�أ ه��ذا ال�ك�ت��اب� .آن�ه��ا تفهم
الأربع حلظات الإ�شكالية يف تاريخ الفن املعا�صر« :املبولة» التي
عر�ضها الرائد دو�شمب عام  ،1917الر�سم املمحو الذي عر�ضه
راو��ش�ن�برغ ع��ام � ،1953شا�شة ال��ورق ال�ت��ي اخ�ترق�ه��ا م��وراك��ام��ي
ع��ام  ،1955ال�ف��راغ ال��ذي عر�ضه ك�لاي��ن ع��ام  .1958ت�ق��دم هذه
اللحظات الأربع املثال الأو�ضح على «الأنواع» الأربعة الأ�سا�سية
يف الفن املعا�صر« :اجلاهز»« ،الت�صوري»« ،املُنجَ ز»« ،املُن�ش�أ»  .ما
امل�شرتك بني هذه النماذج؟
�سبق للباحثة ،يف بحوثها امل�ت�ق��دم��ة� ،أن دع��ت �إىل اع�ت�ب��ار الفن

املعا�صر ،ال��ذي متثله ه��ذه «الأن ��واع»« ،جن�سا» فنيا جديدا قائم
الذات ،وها هي الآن ،يف هذا الكتاب� ،أم�ست ترى �أن الفن املعا�صر
ميثل �أكرث من ذلك� ،إنه «براديغم جديد» .وتلك هي الفر�ضية
التي تنطلق منها الباحثة :الفن املعا�صر ي�شكل «عاملا» ال �صلة
ل��ه �إط�لاق��ا ب�ع��امل ال�ف��ن احل��دي��ث ،ال وال ب��الأح��رى الكال�سيكي.
وهي ت�ستعري من م�ؤرخ العلوم الأمريكي ال�شهري توما�س كوهن
( ،)1996-1922ال �سيما م��ن ك�ت��اب��ه ال��ذائ��ع ال�صيت ع��ن «بنية
الثورات العلمية» ( ،)1970-1962مفهومني متعالقني :مفهوم
«ال�ب�رادي �غ ��م» ،وم �ف �ه��وم «ال� �ث ��ورة» .وم�ع�ن��ى «ال�ب�رادي �غ��م» جملة
مهي َكلَة من الت�صورات التي تكون مقبولة يف حلظة معينة قبوال
ت�سليميا؛ ومن ثمة افرتق «الرباديغم» عن «الطراز» الذي يتبعه
الفنانون عن وع��ي .الرباديغم �أ�سا�س معريف يت�شاطره اجلميع
يف فرتة معينة (�ص .)43 .ومن �سماته �أنه ما يفت�أ �أن «يتغري»،
وحني يتغري فاعلم �أنه حدثت «ث��ورة» .وال تدعي الباحثة �شرف
نقل هذين املفهومني من جمال درا�سة العلم �إىل جمال درا�سة
ال�ف��ن ،و�إمن��ا تدعي �شرف الو�ضوح يف تكييفهما م��ع حقل الفن
(���ص .)45 .فلكي حت��دث «ث��ورة» تنقلنا من «براديغم» �إىل �آخ��ر،
تلزم �شرائط :وجود جماعة ال �أف��راد معزولني ،واتخاذهم �شكل
فريق ال �شكل جماعة هملى ،ون�شوب جدل ال عن «اختالف» و�إمنا
عن «خالف» ،و�أخريا حدوث تغري فعلي يف التمثالت اجلماعية.
وجتد الباحثة �أن هذه املوا�صفات تنطبق على ما حدث بني الفن
املعا�صر وال�ف��ن احل��دي��ث ب��دءا م��ن �ستينيات ال�ق��رن املا�ضي من
«ثورة» باملعنى الذي �أعطاه �إياها توما�س كوهن« :فرتات للنمو
غري تراكمية ،يحدث خاللها �أن يتم تعوي�ض براديغم �أقدم ،كليا
�أو ج��زئ�ي��ا ،ب�برادي�غ��م ال ي�ت��واف��ق م�ع��ه» (���ص)46 .؛ وذل��ك بحيث
حدثت «قطيعة» يف حدود ما كان يُعترب ـ ب�إجماع ـ �أنه هو الفن،
وبحيث بادت بع�ض الإ�شكاالت الفنية القدمية ،وطفحت على
ال�سطح م�سائل جديدة ـ مثل لعبة قبول «اقرتاح» فني على �أنه
«فن» هو �أم «ال» ـ مل تكن موجودة من قبل (�ص.)49 .
ثمة �إذن ثالث «براديغمات» حكمت تاريخ الفن الغربي:
يف «ال�برادي �غ��م ال�ك�لا��س�ي�ك��ي» ك��ان ال�ف��ن يتمثل يف «ت�صوير»
ال�شيء مبا يكون «مطابقا» لقواعد الفن املوروثة من الرتاث.
يف «الرباديغم احلديث» �أم�سى يتج�سد الفن يف التعبري عن
دواخل الفنان ،حتى و�إن مت بذلك خرق القواعد الكال�سيكية،
وب��ات��ت الأول��وي��ة توكل �إىل الطابع ال�شخ�صي و�إىل االبتكار
و�إىل الأ�صالة.
يف «الرباديغم املعا�صر» ا�ستحال الفن يتمثل يف لعبة خرق حدود
م��ا يُعترب ـ ب��الإج�م��اع ـ على �أن��ه «ال�ف��ن»؛ وبالتايل خ��رق املعايري
املحددة ملفهوم «الفن» (�ص.)50 .
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مقــــال

ثورة فنية لناتايل �آيرني�ش
وهكذا ،بعد �أن حددت امل�ؤلفة «الرباديغمات» التي حكمت تاريخ
ال �ف��ن ال �غ��رب��ي ،خ�ل���ص��ت �إىل �أن ��ه ،ب��اجل�م�ل��ة ،ي�ج��ب الإق � ��رار ب ��أن
الفن املعا�صر ي�شكل حقا «براديغما» ممنوا بخ�صائ�ص مميزة
له ،ومنقطعا بقطيعة جذرية عن باقي «الرباديغمات» الفنية ـ
و�أ�سا�سا «الرباديغم احلديث» ـ بحيث ال تعاي�ش �أو توافق ميكن �أن
يحدث بينهما؛ مبا ي�شي عن �أنه حدثت بالفعل «ثورة فنية» حتت
�أنظارنا منذ خم�سني �سنة (�ص.)54 .
ومت�ضي الباحثة يف تعديد وتو�صيف «خ��وا���ص» الفن املعا�صر.
بل �إن الكتاب عبارة عما ت�سميه الباحثة ،يف اخلامتة« ،جولة» �أو
«ف�سحة» يف خ�صو�صيات الرباديغم املعا�صر .و�أكاد �أقطع يف هذا
وال �أ�ستثني ،ما تركت «�شاذة» وال «فاذة» من �سمات الفن املعا�صر
�إال و�أح���ص�ت�ه��ا ع ��ددا :م��ن ت�ب��دي ال�ف�ك��رة ل�ل�ف�ن��ان �إىل تنفيذها،
فالعر�ض وم�سائله ،والت�سويق وعوار�ضه ،والنقل ومع�ضالته،
وال�صون وم�شكالته ،يف ما يقارب الع�شرين خ�صي�صة .وقد �أرادت
لف�سحتها ه��ذه �أن ت�ك��ون ع��ن ك��ل «ت�ق��دي����س» �أو «ت��دن�ي����س» للفن
املعا�صر مبن�آى .ولهذا ال�سبب ،ال تكاد جتد يف هذا الكتاب حكم
قيمة ل�صالح الفن املعا�صر �أو ��ض��ده ،ب��ل «التو�صيف» ه��و �سيد
املناهج .ويبقى �إعمال منهج «التقومي» من اخت�صا�ص نقاد الفن
واملخت�صني يف علم القيم (�ص.)341 .
و�أول ه��ذه اخل�صائ�ص �أن الفن املعا�صر «جتريب» خل��رق حدود
ال�ف��ن كما يتمثلها احل����س امل���ش�ترك ،حتى ق��ال �أح��د �أب��رز رواده
حكيا عن جتربته�« :أردت �أن يوقفني �أح��د ،فما فعل �أح��د� .أردت
فح�سب �أن �أكت�شف �أي��ن تقع احل��دود .و�إىل حد الآن اكت�شفت �أن
ال ح��دود» (���ص .)55 .وال يتمثل ه��ذا اخل��رق ،فح�سب ،يف خرق
موا�ضعات الفن الكال�سيكي ،و�إمن��ا يتمثل �أي�ضا يف خرق مطلب
�أن ي�ك��ون ال�ف��ن ت�ع�ب�يرا ع��ن ال ��ذات ك�م��ا يف ال�ف��ن احل��دي��ث� .إذ ال
�صلة ،يف الفن املعا�صر ،بني العمل الفني وذات �أو ج�سد الفنان،
بل تتدخل و�ساطات عدة تقنية ثقيلة تلقي بالري�شة احلديثة يف
مهواة ،ف�ضال عن �أن ثمة بعدا «لهويا» و»لعبيا» يف الفن املعا�صر
يخالف «اجلدية» الثقيلة .بالإ�ضافة �إىل هذا ،الفن املعا�صر خرق
للحدود اخلارجية (الأخالقية والقانونية) ،كما هو خرق احلدود
اخلا�صة (ال��ذوق ،اجل�م��ال ،ال�ف��ن) (���ص .)59-56 .و�إن��ه لت�شبث
�شديد بالفرادة .وال غرابة يف ذلك ،ذلك �أن مبد أ� «اخلرق» يف�ضي
بال�ضرورة �إىل مبد�أ «التفرد» (�ص .)74 .وما زال الفنان املعا�صر
ي�سعى �إىل التفرد ،حتى �أم�سى يتفرد هو عن تفرده نف�سه .وثاين
ه��ذه اخل�صائ�ص ـ بل �أم اخل�صائ�ص ـ �أن «العمل الفني» ما عاد
يقبل �أن يُخت َزل يف «مو�ضوع الفن» ،بل «فا�ض» لكي يخرق حدود
«امل��و� �ض��وع» .وم��ا يجعل م��ن ال�ف��ن املعا�صر �أم��را غ�ير «مفهوم»
باملرة وال «م�ست�ساغ» ملن تربى يف �أح�ضان الفن احلديث هو �أن
العمل الفني ـ لوحة ،منحوتة  ...ـ ما عاد يتج�سد يف «املو�ضوع»
ال��ذي يعر�ضه الفنان ،و�إمن��ا يف «الفكرة» ،و�إال �أَيُّ قيمة لعر�ض
«مبولة» يف متحف وت�سميتها «نافورة» اللهم �إال فكرة ال�سخرية
من العمل الفني نف�سه؟ ُفقِدت املبولة الأ�صلية ،ولكن هذا ما
منعها من �أن ت�صري «�أيقونة» الفن املعا�صر؛ لأن العمل الفني
�صار هو ما يرتكه من «حكاية» �أكرث مما بقي هو ما يعر�ضه من
«مو�ضوع» (�ص.)90 .
واحل��ق �أن ه��ذه اخلا�صية ُت� َع� ُّد مبثابة «معطف غ��وغ��ول» الفني
ال ��ذي خ��رج��ت م�ن��ه ك��ل اخل���ص��ائ����ص الأخ� ��رى ال �ت��ي �أف� ��ردت لها
ال�ب��اح�ث��ة ف���ص��ول ال�ك�ت��اب خ��ا��ص�ي��ة خ��ا��ص�ي��ة :م��ن غلبة اخل�ط��اب

واحل�ك��ي على الفن املعا�صر ،وارت�ب��اط��ه بال�سياق ،وع��دم تعويله
بالأوىل على املواد ،بل حتى « َت َروُّحُ ه» بله «تبخره» بحيث �صارت
�أعمال فنية ترتكز على الهواء وعلى ال�ضوء وعلى الفراغ ،وكيف
ال ي� ��ؤود حم��اف��ظ امل�ت��اح��ف حفظها؟ ه��ذا ب��الإ��ض��اف��ة �إىل تنويع
الفن املعا�صر للمواد ،حني يلج�أ �إليها ،التنويع العجيب الغريب
الهجني .كما �صار يعول على «الت�صور» �أكرث منه على التنفيذ،
وعلى عدم الدميومة يف الزمان (فن العابر) ،وعلى «التجريب»،
بحيث ما �صارت �أعمال الفن املعا�صر �أعماال « ُتبدَع» و�إمنا �أم�ست
هي �أعماال «تجُ َ َّرب» .وترافق ذلك بفقدان هذه الأعمال لأ�صالتها
الأنطلوجية وطرحها لإ�شكاالت حقوقية عوي�صة مدارها على
ا�شتكال حقوق امل�ؤلف .كما ترافق �أي�ضا مع احلديث عن «موت
الر�سم» وعن «نهاية املتحف»...
ولقد ح��دث �أن ك�ثرت و�ساطات الفن املعا�صر ،بحيث عمل على
«ت�ضبيب» احل��دود ب�ين «�إن �ت��اج ال�ف��ن» و»تو�سيطه» و»ت��روي�ج��ه»
و»تلقيه» ،ف�صار ،من جهة ،ثمة «الفنان» وثمة «املنفذ» ،و�صري
�إىل �إ� �ش��راك اجل�م�ه��ور يف «�إن �� �ش��اءات» ال�ف��ن امل�ع��ا��ص��ر .ويكفي �أن
نثري هنا مثال «عربة امل�شردين» للفنان البولندي فوديكزو ،وقد
عر�ضها يف معر�ض ،ونت�ساءل حولها ال�ت���س��ا�ؤالت ال�ت��ي تلخ�ص
�سمات ال�ف��ن املعا�صر� :أ ُت��رى ه��ي م��ن «الإن �� �ش��اءات»؟ �أم ه��ي من
«املنحوتات»؟ �أم هي من «�أجهزة» امل�ساعدة االجتماعية؟ وحده
ال�سياق ي�ح��دد :ح�سب م��ا �إذا ك��ان��ت جت��ول يف ال���ش��ارع� ،أو كانت
مو�ضوعة يف متحف� ،أو كانت معرو�ضة يف معر�ض! وح�سب ما
�إذا كان الذين يقتنونها من مكاتب امل�ساعدة االجتماعية� ،أم من
جامعي الأعمال الفنية املعا�صرة (�ص! )137 .
و�أي متعة ميكن �أن توجد يف فن كهذا وقد عمل على �أفول قيمة
«اجل�م��ال»؟ احل��ال �أن «جوامع ل��ذة» الفن املعا�صر غري «جوامع
جمال» الفن احلديث .من ذاق من ك�أ�س الثاين العجيبة «�أ�سكره»
اجل�م��ال فانت�شى االن�ت���ش��اء ،وم��ن ذاق م��ن ك��أ���س الأول الغريبة
ك��اد �أن «ي�ج��ن» �أو «م ��ات» .تت�ساءل ال�ب��اح�ث��ة ،يف خ��امت��ة كتابها،

ع��ن كيف لنا �أن نفهم �أن الفن املعا�صر ميكن ،على الأق��ل على
وجه املجاز� ،أن «يُجَ ننِّ » ـ �ش�أن حالة جَ َّماعة الأعمال الفنية رجل
الأع�م��ال ال�ثري الفرن�سي فران�سوا بينو ال��ذي يحكى عنه �أن��ه:
«على الرغم من امتالكه لطائرتني خا�صتني وت�شغيله ع�شرة
مبعوثني يقتن�صون له الأعمال الفنية املعا�صرة ،عرب التجوال يف
الكوكب طوال وعر�ضا ،ف�إنه ،على ما يبدو ،وهو الذي يقتني كل
�شيء فال يفلت من اقتنائه �شيء ،يفلت منه ،مع ذلك ،كل �شيء
يف الفن املعا�صر ،فال يلوي على �شي»! بل حتى �أن الفن املعا�صر
ـ على �سبيل التجوز يف العبارة ـ «يقتل» ،ح�سب عبارة اجل َّماعة
البلجيكي الكبري �أنطون هربرت الذي انتهى �إىل البوح�« :إن الفن
املعا�صر ملن القوة مبكان بحيث ميكنه �أن يقتلك �إذا ما �أنت نظرت
علي
�إليه من غري �أن تكون على �أن�سة ب��ه؛ و�شخ�صيا ،ي�ستحيل َّ
�أن يكون عمل معا�صر من�صوبا �أم��ام �سرير نومي ،ف�أنظر �إليه ـ
عن غري ق�صد ـ بعد ا�ستيقاظي� :إذ ميكنه �آنها �أن يجتاحني كل
االجتياح ،فال يرتك مني �شيئا» (�ص� !)339 .أخريا ،حما�سن هذا
الكتاب ال تكاد ُت َع ُّد ِبعَدٍ ُ .
ذكرت بع�ضها يف مقدمة عر�ضي له ،وها
�أنا �أ�صل بذكر ما بقي:
ثمة� ،أوال ،تلك الطريقة البديعة يف الت�أليف ،التي جتمع بني
ال�ن����ص واحل��وا� �ش��ي ،امل��و��ض��وع��ة يف �إط ��ار ،وال�ت��ي �أوك ��ل �إل�ي�ه��ا دور
�أن تو�ضح فكرة �أو تكملها �أو تطورها �أو تفتح قو�سا فت�ستطرد
ا�ستطرادا خفيفا لطيفا ...
وثمة ،ثانيا ،حتى و�إن اعتربت امل�ؤلفة كتابها ،بالأوىل والأحرى،
كتابا يف «�سو�سيولوجيا الفن» ،ف��إن فيه لفيل�سوف الفن �سهما،
وللناقد الفني �سهما ،ومل�ؤرخ الفن �سهما ،ولعامل االقت�صاد �سهما
 ...فقد كتب الكتاب ب�أكرث من يد.
لهذه احليثيات جمعاء ي�ستحق هذا الكتاب ال فح�سب �أن يُقر�أ،
بفعل �أن��ه يجعلنا ن�ست�أن�س �أمي��ا ا�ستئنا�س ب�أدغال الفن املعا�صر
امللتفة ك�أنها متاهة ،و�إمنا �أي�ضا �أن يُنقل �إىل العربية .فثقافتنا
العربية يف م�سي�س احلاجة �إىل «ترويحة» من الفن بعامة ،ومن
الفن املعا�صر بخا�صة.
على �أنه لئن كان لهذا الكتاب ما قد «ي�شينه» ،بعد �أن ذكرنا ما
«ي��زي�ن��ه» ،فهو �أن��ه ِ�إ ْذ ح�ضرت فيه «الأم�ث�ل��ة» ـ وم��ا �أ��ش��د تنوعها
وما �أبعد غورها ! ـ فقد غابت فيه «ال�صور» التي متثل اللوحات
والإن�شاءات واملنحوتات واحلدثيات التي ذكرتهاـ ولنا �أن نتخيل
كتابا عن الفن من غري �صور� .آنها يحق لنا �أن نت�ساءل ـ جمرد
ت���س��ا�ؤل ـ  :ه��ل ك��ان ه��ذا مق�صودا م��ن امل��ؤل�ف��ة؟ �أَ َو مل ت��ذك��ر �أن��ه
من ال�صعب التمييز يف العمل الفني املعا�صر بني العمل نف�سه
وتوثيقه والروي عنه ،و�أنه �أحيانا يختلط العمل الفني بالوثيقة
التي توثقه وب��امل��روي��ة التي حتكي عنه؟ �أف�ُتررُ اه��ا �إذن �أرادت �أن
جتعل من كتابها هذا «وثيقة» عن الفن املعا�صر و»مروية» عنه؟.
.............................
عنوان الكتاب :براديغم الفن املعا�صر (بنيات ثورة فنية)
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