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من امل�صادر الأجنبية التي حتدّثت عن عُمان «ق�صة رحلة حول العامل
يف �سنوات  1835و 36و 37مت�ضمنة حكاية بعثة دبلوما�سية �إىل �سلطان
م�سقط وم�ل��ك ��س�ي��ام» ،ل�ل�ك��ات��ب الأم��ري �ك��ي وي�ل�ي��ام ��ص�م��وي��ل رو��ش�ن�برج��ر
 .)1895-1807ن�شر( William Samuel Ruschenberger
.الكتاب �ضمن «�سل�سلة التاريخ اال�ستعماري» ،يف لندن �سنة 1838
م�ؤلفه طبيب �أمريكي التحق بـ»الهيئة الطبية الع�سكرية للواليات
املُتحدة» �سنة  1826وتقاعد منها بدرجة عميد �سنة  .1871جاء �إىل عُمان
�سنة � 1835ضمن طاقم البارجة الأمريكية «البيكوك» التي بعثت من قبل
الرئي�س الأمريكي �أندرو جاك�سون لإقرار اتفاقية التجارة وال�صداقة التي
وقعتها الواليات املتحدة مع ال�سيد �سعيد بن �سلطان �سنة  ،1833والتي
تكفل للأمريكان �إمكانية فتح القن�صليات واملكاتب التجارية يف املناطق
التي تخ�ضع حلكم ال�سلطان.
يخ�ص�ص رو�شنربجر �ستة ف�صول من كتابه لعُمان مبا فيها زجنبار يف
ذلك الوقت .يحتوي الف�صل الثاين من الكتاب وهو يحمل عنوان «رحلة
حول ر أ����س الرجاء ال�صالح �إىل زجنبار» على و�صف الرحلة وما �شاهده
يتو�سع يف و�صف �أ�شكالها وخ�صو�صياتها
خاللها م��ن ح�ي��وان��ات بحرية ّ
يتو�سع يف و�صف طرق �صيد القر�ش ويتحدّث عن كرثة املرجان قرب
كما ّ
�شواطئ زجنبار ،ثم ي�صف القبطان ح�سن بن �إبراهيم وهو من مواليد
متو�سعا يف ذكر مكارم �أخالقه و�شهامته وح�سن �ضيافته ويتو ّقف
م�سقط ّ
ط��وي� ً
لا يف و��ص��ف م�لاب���س��ه ،ويخ�ص�ص يف ه��ذا الف�صل �صفحات للعرب
العُمانيني الذين �شاهدهم يف زجنبار ،وكذلك و�صف ق�صر «بيت املتوين»
ال�سلطان هناك.
وهو ق�صر ُّ
ويف الف�صل اخل��ام����س ي�ت�ح��دث ع��ن امل��رج��ان وال�ن�ب��ات��ات وج ��وز الهند
والقرنفل واملا�شية والطق�س ،وي�صف ا�صطدام �سفينتهم بال�صخور قرب
�شواطئ جزيرة م�صرية وهجوم القرا�صنة عليهم ،ويتحدّث عن الإجراءات
فهب لنجدتهم.
التي اتخذها �سلطان م�سقط حني علم مب�صابهم ّ
يت�ضمن الف�صل ال�سابع و�صف الو�صول �إىل مدينة م�سقط وو�صف
جبالها امل�ت� ّوج��ة بالقالع والأب� ��راج .يتحدّث رو�شنربجر يف ه��ذا الف�صل
�أي�ضاً عن زيارته مبعية مرافقيه لل�سلطان ،ويذكر �أ ّن��ه ا�ستقبلهم ومعه
ويتو�سع يف و�صف مالب�سهم
�أب�ن��ا�ؤه و�أف��راد حا�شيته وه ّن�أهم بال�سالمة،
ّ
ال�سلطان املزينة �سروجها
خيول
يتو�سع يف و�صف
ُّ
ومالحمهم وزينتهم كما ّ
بالذهب والف�ضة والأل ��وان ال��زاه�ي��ة ،ث��م ي��ويل مدينة م�سقط اهتمامه،
ريا �إىل �أ ّنها �صارت العا�صمة بعد مدينة الر�ستاق ويحدث عن موقعها
م�ش ً
و�سكانها وعاداتهم وطرق ا�ستخراجهم للماء من الآبار.
يحتوي الف�صل ال�ث��ام��ن و��ص�ف�اً مل�ط��رح و�أ��س��واق�ه��ا وال�سلع املعرو�ضة
للبيع يف الدكاكني وال �سيما احللوى العُمانية التي ت�شد انتباهه فيتفنن
يف و�صفها وذك��ر كيفية �إع��داده��ا وتقدميها .ويخ�ص�ص الف�صل التا�سع
للحديث ع��ن ك��رم ال�سلطان وا�ست�ضافته لهم وي�صف امل�ك��ان وال�صحون
واحللويات والقهوة وم��اء ال��ورد بعد الع�شاء والأطعمة التي قدمت لهم
ويذكر مكوناتها وطريقة �إعدادها .وال ين�سى رو�شنربجر �أن يعلم قارئه
ب ��أنّ ال�سكاكني وال�شوكات هم الذين ج��ا�ؤوا بها �إىل ق�صر ال�سلطان من
�سفينتهم؛ ذلك �أنّ العرب ال يعرفونها ويف�ضلون الأكل ب�أ�صابعهم .ويختم
هذا الف�صل باحلديث عن انتعا�ش اقت�صاد عُمان �آنذاك.
hilalalhajri@hotmail.com
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«البحر الأبي�ض املتو�سط ..امل�سيحيــ
�أمني منار *
عرف حو�ض املتو�سط تفاعل العديد من احل�ضارات على �ضفافه؛ �سواء يف ما�ضيه القدمي �أو يف تاريخه احلديث .فقد جمعت �شعوبه قوا�سم م�شرتكة
�صحبتها تباينات عميقة ،مبا جعل املتو�سط لي�س بحرا واحدا بل مركب من البحار ،كما يقول فرناند بروديل .وكتاب امل�ؤرخ الإيطايل والأ�ستاذ اجلامعي
�أندريا ريكاردي «البحر الأبي�ض املتو�سط» ،الذي نتوىل عر�ضه ،هو من امل�ؤلفات التي ُتعنى باملتو�سط يف تاريخه احلديث ،من منظور تفاعل �شعوبه على
ت�ضم دينني رئي�سيني :الإ�سالم وامل�سيحيةَ ،طب َعا تاريخها وما زاال حا�ضر ْين بقوة يف الكثري من التوجهات احل�ضارية.
نطاق ديني ،ال �سيما و�أن املنطقة ّ
وبالتايل لي�س كتاب ريكاردي ت�أريخا باملعنى احل�ضاري ال�شامل للمتو�سط ،بل هو كتاب يف تاريخ التفاعل الديني ،يرتكز على معاجلة ق�ضايا حقبة
حمددة.
ّ
م�ستهل الكتاب ،وحتت عنوان «�أزمة التعاي�ش يف املتو�سط يف القرن الع�شرين» ،ي�ستعر�ض ريكاردي تفاعل الأحداث ال�سيا�سية الدينية التي �شهدتها
ويف
املنطقة ،التي يبدو ال ُبعد احل�ضاري للم�سيحية والإ�سالم قويا يف توجيهها .حيث يقتفي الكاتب جذور التدافع بني ال�ضفتني اجلنوبية وال�شمالية،
الديني؛ �إذ يبدو الإ�سالم وامل�سيحية قدرهما الت�صادم ،جراء حتفّز كالهما لبلوغ كافة اخللق بدعوتيهما ،وجراء ر�ؤية كل
املحكوم بوجه عام بر�ؤى
ْ
منهما للعامل .فعلى خالف الديانات ال�شرقية الأخرى -كالبوذية والهندو�سية والكنف�شيوية والطاوية -ي�شعر �أتباع الإ�سالم وامل�سيحية ب�أن من واجبهم
خو�ض تب�شري كوين ،وبالتايل تو�سيع ت�أثري نفوذهم مبا يتجاوز احلدود التقليدية للدينني .وقد خلَّف التدافع احل�ضاري بني ال�ضفتني توترا دائما ،ح َّول
املتو�سط �إىل مقربة كربى ،كما يقول �صاحب مد ّونة املتو�سط فرناند بروديل .فما كان املتو�سط بحرا هادئا من زاوية �سيا�سية ،يف تاريخه احلديث ،بل
لكن ر�ؤية ريكاردي لل�صراع تبدو حمكومة بر�ؤية غربية جمحفة؛
كان ب�ؤرة �صراع بني جنوب �أ�صويل و�شمال الئكي تعددي ،بح�سب تو�صيف ريكارديَّ .
كون ال�صراع الذي عرفته املنطقة كان بالأ�سا�س بحثا عن الهيمنة يف ُبعديها ال�سيا�سي واالقت�صادي ،وما كان ح�ضور الدين يف ذلك �سوى الحق من
اللواحق� ،أو مكمل من املكمالت يف �آلة الهيمنة الكربى.
وال ��واق ��ع �أن ��ه وم �ن��ذ ت��راج��ع ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة حت � َّول
املتو�سط �إىل م�سرح مناورات �أوروبية من جانب واحد،
ب��ات��ت ف�ي��ه ال���ض�ف��ة اجل �ن��وب �ي��ة� ،أو ال���ض�ف��ة الإ��س�لام�ي��ة
حتديدا ،منفعلة مبا ي�صدر عن �أوروبا �سيا�سيا وثقافيا،
وهو ما توا�صل �إىل التاريخ الراهن.
وب��رغ��م واق ��ع ال�ت�ن��اف��ر ب�ين ج �ن��وب امل�ت��و��س��ط و��ش�م��ال��ه،
فالطرفان مدع ّوان -بحكم اجلغرافيا والتاريخ -للعثور
على �شكل جديد للتعاي�ش يف هذا الواقع امل�شرتك الذي
ُي���س� َّم��ى امل�ت��و��س��ط ك�م��ا ي��رت�ئ��ي ري� �ك ��اردي .ول �ع��ل ال���ش��يء
الالفت يف ذل��ك امل�سار �أن احل��دود الدينية لأوروب ��ا قد
ت�ن��اغ�م��ت م��ع احل� ��دود ال���س�ي��ا��س�ي��ة -ال ��س�ي�م��ا ب�ع��د ط��رد
امل�سلمني واليهود من �إ�سبانيا -وتوا�صلت �أجواء ال مكان
لغري امل�سيحيني يف �أوروبا �إىل حدود الثورة الفرن�سية.
�ساد حينها التماهي بني املواطنة واالنتماء الديني ،حتى
�ضاقت الأمور على الأوروبي املغاير للنمط الكاثوليكي
الروماين ،وتبدو حرب الثالثني �سنة (1648-1618م)
بني الربوت�ستانت والكاثوليك� ،إحدى الف�صول البارزة
عن ذلك اجلو ال�سائد .ويف مقابل ذلك ،يرى ريكاردي
�أن الأو��ض��اع يف جنوب املتو�سط ،داخ��ل الف�ضاء العربي
َ
«املواطنَة» قائمة على
حتديدا ،كانت مغايرة ،فما كانت
طم�س الهوية الدينية للآخر ل�صالح هوية مهيمنة.
وعلى ما ير�صد الباحث ،و�إن �شكّل التمازج مع امل�سيحية



يف امل�شرق عن�صرا بارزا ،فقد كان التمازج مع اليهودية
يف بالد املغرب الوجه الآخر لذلك التمازج ،حتى �أفرز يف
ليبيا وتون�س واجلزائر واملغرب ت�شابها اجتماعيا كبريا
بني �أتباع الدينني ،ا�ستم ّر حتى ع�شية اجتياح اال�ستعمار
للمنطقة .لعل �أب��رز وج��وه التماثل يف تعدد ال��زوج��ات
ويف طقو�س الأولياء ويف الأعراف االجتماعية والعادات
ال�شعبية .وكما ي��رى ري�ك��اردي برغم هيمنة الإ��س�لام،
فقد كانت دار الإ�سالم دارا للجميع .بلغ معها نظام امللل
العثماين م�ستوى من التطور ،بات فيه التنوع الديني
مبثابة دول��ة داخ��ل الدولة ،تنتفي فيها احل��دود ومتت ّد
حيثما امتدت الطائفة.
دب حت� � � ّو ٌل ج� ��ذري يف �أو� �ض ��اع
و ُب �ع �ي��د ذل ��ك ال �ت �ع��اي ����شَّ ،
املتو�سط ،ويف الوقت ال��ذي ب��د�أ فيه انفتاح �أوروب��ا على
امل�غ��اي��ر ال��دي�ن��ي ،م��ع ان ��دالع ال �ث��ورة الفرن�سية وت�شكّل
ر�ؤى ال�ستيعاب الآخر ،بناء على «�إعالن حقوق الإن�سان
وامل ��واط ��ن» ال�ف��رن���س��ي  ،1789ب� ��د�أ ال �ع ��امل ال �ع��رب��ي مع
«الرجل املري�ض» ي�ضيق مبا ي�ض ّمه من طوائف دينية،
انتهى فيها امل�سيحي ال�شرقي -ك�م��ا ي�ق��ول ري �ك��اردي-
للإح�سا�س ب��االخ�ت�لاف ع��ن امل�سلم ،وك ��أن��ه ينتمي �إىل
عامل �آخر مرجعيته يف الغرب .واحلالة اللبنانية جلية
يف هذا ال�سياق ،حيث اكت�سح الت�أثري امل�سيحي الأوروبي
عقل ال�شرقي وروحه� ،إىل �أن �أُحلقت الكني�سة ال�شرقية

بالكني�سة الغربية .ففي ظ��ل اال�ستعمار الغربي باتت
الأق �ل �ي��ات امل�سيحية ال�ع��رب�ي��ة ط ��ورا ت�ط��ال��ب ب��دوي�لات
وت � ��ارة ب �ح �م��اي��ة �أج �ن �ب �ي��ة ،ب �ق��ي �أث� �ن ��اءه ��ا الأرث ��وذك� �� ��س
ال�ع��رب الأك�ث�ر تعلّقا بالعروبة .ذل��ك التحول الطارئ
ع �ل��ى ال� � ��والء احل� ��� �ض ��اري ،ي �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ي �ه ��ود ال �ب�لاد
العربية �أي���ض��ا ،فقد خ��رج ��ش��قٌّ وا��س��ع م��ن ال��ذي��ن ه��ادو
م��ع «ال �ت �ح��ال��ف الإ� �س��رائ �ي �ل��ي ال �ع��امل��ي» (Alliance
 )Israelite Universelleم��ن ح�ضن ال�شرق
�إىل ح�ضن ال �غ��رب ،وح��ال��ة دم��ج ي�ه��ود اجل��زائ��ر �ضمن
امل �� �ش��روع اال��س�ت�ع�م��اري ال�ف��رن���س��ي ب ��ارزة ب�شكل وا��ض��ح.
فقد لعب التحالف املذكور دورا كبريا يف �إدخال اليهود
�ضمن دائرة الثقافة الغربية وتوجيههم وجهة مغايرة
ملا�ضيهم ال���س��ال��ف .و�إن ب�ق��ي ي�ه��ود ال��دول��ة العثمانية
حينها مبن�أى عن الدعاية ال�صهيونية لتيودور هرتزل
وع ��ن �إغ � ��راءات «ال�ت�ح��ال��ف الإ��س��رائ�ي�ل��ي ال �ع��امل��ي» ،على
خ�لاف م��ا حل��ق بيهود تون�س واجل��زائ��ر وليبيا الذين
�شهدوا تزعزعا عميقا دفع بالكثري منهم �إىل م�سايرة
النظام اال�ستعماري .تع ّر َ
�ض بول �صباغ �إىل الوهن الذي
�أ��ص��اب احلا�ضنة احل�ضارية العربية م��ن خ�لال ع ّينة
تون�س يف كتابه امل�ؤلف بالفرن�سية «تاريخ يهود تون�س»
( ،)1991مما �شجع اليهود للتعلق بامل�ستعمر الفرن�سي
وجودا وم�صريا ،وهو ما ينطبق تقريبا على �سائر يهود
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ـــــة والإ�سالم بني التعاي�ش والت�صادم»
البالد العربية ،على �أم��ل ح�صول تغري يف �أو�ضاعهم
االجتماعية ،بعد �أن �أرهقهم نظام الذمة املتقادم ،ومل
يتحقق تطور ُيذكر مع نظام امللل العثماين.
ويف ال��وق��ت ال��ذي ك��ان فيه م�سيحيو ال�شرق يبحثون
عن اخلروج ب�شتى ال�سبل من نري النفوذ الرتكي ،كان
اليهود يف تركيا �أقل حما�سا .وخالل العام  ،1918ذهب
البطريرك اليوناين الأرثوذك�سي ميليتو�س يف زيارة
�إىل حاخام �إ�سطنبول الأكرب يف م�سعى لك�سبه التفاق
جماعي يبحث يف م�صري غري تركي للق�سطنطينية،
تلقّى الإج��اب��ة التالية« :ن�ح��ن ق��ادة الأدي� ��ان ،مهمتنا
مي�ل�ي�ه��ا ال ��دي ��ن .ا� �ص � ِغ �إىل م ��ا ق��ال��ه ال �ن �ب��ي �إرم� �ي ��اء:
التم�سوا �سالم املدينة التي �سب ْيتُكم �إليها ،و�صلُّوا من
�أجلها �إىل ال��رب لأن �سالمكم يتوقّف على �سالمها».
بعد احلرب العاملية تزعزع التعاي�ش الديني يف ال�ضفة
اجلنوبية للمتو�سط ،وباملثل �ساهم ظهور القوميات يف
املتو�سط (منطقة البلقان) يف تزعزع التوازن القائم
منذ قرون.
حت ّول امل�سيحي الذمي ،مع تراجع الدولة العثمانية،
�إىل م�سيحي حممي من ِق َبل القوى الأوروبية .ومنذ
 1774كان لرو�سيا حماية امل�سيحيني الأرثوذك�س ،كما
لعبت فرن�سا الدور نف�سه جتاه الكاثوليك .وبد�أ غري
امل�سلم يقرتب من و�ضع قانوين مياثل �أو�ضاع الرعايا
الأجانب يف الدولة العثمانية ،كما �أن احلماية بالن�سبة
�إىل العديد من امل�سيحيني امل�شارقة كانت �صادرة من
القنا�صل الأوروب� �ي�ي�ن ال ال�ب�ط��ارق��ة امل���ش��ارق��ة �أو من
�سلطاتهم الدينية (�ص.)58 :
وجراء ما دب من اختالل يف والءات الطوائف امل�سيحية
يف امل�شرق العربي� ،إب��ان احلكم العثماين ،ت�ستوقفنا
يف الكتاب إ�ح��دى ح��االت التوتر ال�ب��ارزة ودور الأم�ير
عبدالقادر اجلزائري يف حماية امل�سيحيني يف دم�شق،
وه ��و ح ��دث ت��اري �خ��ي ،ع�ل��ى م��ا ي��ذك��ر ري �ك ��اردي ،زع��زع
ال�صورة ال�سلبية للم�سلم يف املخيال الغربي .فالأمري
مهجرين جزائريني
عبدالقادر املنفي يف دم�شق م��ع
َّ
من ِق َبل اال�ستعمار الفرن�سي كان م�ست�ض َعفا دافع عن
م�ست�ض َعفني لي�سوا من �أبناء ملته� ،أثناء �أحداث دم�شق
�سنة �� � �( 1860ص .)93-91:وم��ن ج��ان��ب �آخ ��ر ،تع ّر�ض
ري� �ك ��اردي �إىل ح ��االت ل�ق��ي ف�ي�ه��ا م���س�ي�ح�ي��ون نحبهم
�شهداء على �أيدي م�سلمني بتهمة الردة �أو على �أيدي
م�سيحيني لأن�ه��م ان���ش�ق��وا ع��ن كني�ستهم �إىل كني�سة
غربية كاثوليكية باحثة عن التواجد يف امل�شرق؛ �إذ �إىل
حدود العام  1846بقيت الكاثوليكية غائبة عن م�شهد
امللل العثمانية� .أو كذلك �إىل ح��االت �أخ��رى يف نطاق
ال�صراع بني اليهود وامل�سيحيني ،ال��ذي ك��ان من �أب��رز
ف�صوله م�س�ألة ما ُيعرف بالقتل ال�شعائري لأطفال
م�سيحيني .وه��ي يف احلقيقة م�س�ألة بالغة التعقيد
تع ّر�ض لها امل�ؤرخ اليهودي �أرييل طُ َواف يف كتاب �صادر
بالإيطالية بعنوان «�أع�ي��اد ف�صح دامية :يهود �أوروب��ا

والقتل ال�شّ عائري» (� ،)2008ضمن مراجعة ج�سورة،
خَ لَ�ص فيها ط��واف �إىل ال �ت��و ّرط الفعلي لبع�ض من
�أبناء ملّته يف ممار�سة القتل ال�شعائري ،بغر�ض �إ�ضافة
املقد�س.
دم ّ
ال�ضحايا للفطري ّ
وحتت عنوان حرب �صليبية منقو�صة :حترير القد�س
�سنة  ،1917يورد ريكاردي ،مل ّا دخلت الوحدات الغربية
م��دي�ن� َة ال�ق��د���س و�أخ ��رج ��ت ب�ق��اي��ا ال �ق ��وات العثمانية
خالل العام  ،1917عنونت �صحيفة «�أفنريي ديطاليا»
بتاريخ  11دي�سمرب  1917بالبنط العري�ض «مت حترير
بيت امل�ق��د���س» ،بو�صفها ت�ض ّم مهد امل�سيحية ،حيث
املقد�سة
تبقى بيت املقد�س يف املخيال امل�سيحي املدينة ّ
ال �� �ض��روري��ة ل �ل �ح� ّ�ج ل�ل�ت�ط� ّه��ر م ��ن اخل �ط��اي��ا ،ومب�ع�ن��ى
م��ا فهي مو�ضع للخال�ص .و�أوردت ك��ذل��ك �صحيفة
الفاتيكان« ،لو�سرفاتوري رومانو» ،بتاريخ  16دي�سمرب
 1917ب�ش�أن ال�سيطرة الإ�سالمية على بيت املقد�س
�أن ذلك ي�شكّل «�إهانة ل�سائر امل�سيحيني» .لكن �شاءت
امل�ن��اورات ال�سيا�سية �أال تبقى الأرا��ض��ي املقد�سة حتت
�سيطرة االنتداب «امل�سيحي» بل حتولت �إىل احلليف
ال �ي �ه��ودي .ومل ي�ط��ل ح�ل��م الكني�سة بال�سيطرة على
ب�لاد مهد امل�سيح ،م��ع �أن�ه��ا كانت �صارمة يف الوقوف
�ضد مطامع ال�صهيونية .فقد ج��اء ر ّد البابا بيو�س
العا�شر (1914-1835م) يف اخلام�س والع�شرين من
يناير  1904على تيودور هرتزل حا�سما ،ب�ش�أن توطني
اليهود يف فل�سطني بقوله�« :إن اليهود مل يعرتفوا
بر ّبنا ي�سوع امل�سيح ولأجل ذلك لي�س بو�سعنا االعرتاف
بال�شعب اليهودي».
ودائما يف نطاق حماوالت الكني�سة العودة �إىل البالد
ال�ع��رب�ي��ة اع�ت�م��ادا ع�ل��ى ال �ق��وى ال�غ��رب�ي��ة �إب ��ان احلقبة
اال�ستعمارية .ي��ورد ري�ك��اردي �سنة  1830بعد الإن��زال

الفرن�سي يف اجلزائر �أُقيمت االحتفاالت يف مقر �سان
ل��وي����س ال�ف��رن���س��ي يف روم ��ا ب ��أم��ر م��ن ج��ري�ج��وري��و���س
ال �� �س��اد���س ع���ش��ر حت ��ت � �ش �ع��ار «ان �ب �ع��اث ك�ن�ي���س��ة ��ش�م��ال
�إفريقيا» (���ص .)161 :وق��د مثّل القدي�س �أوغ�سطني
(اب� ��ن م��دي �ن��ة � �س��وق �أه ��را� ��س اجل ��زائ ��ري ��ة« ،ث��اغ���س��ت»
قدميا) �شخ�صية حمورية يف م�شروع ع��ودة الكني�سة
�إىل بالد املغرب .وقد لعب املب�شّ ر الفيجري وتنظيم
الآب � ��اء ال�ب�ي����ض دورا رئ�ي���س��ا يف ذل ��ك امل �� �ش��روع ال ��ذي
راف�ق�ت��ه م�ظ��امل ك�برى �أب��رزه��ا حت��وي��ل ج��ام��ع كت�شاوة
عنوة �إىل كني�سة بعد حما�صرته من ط��رف اجل�نرال
ال �ف��رن �� �س��ي روف �ي �ج��و ��س�ن��ة 1932م ،وح � ��دوث جم ��زرة
ب�شعة ذهب �ضحيتها املئات من املعت�صمني باجلامع.
وال ��واق ��ع �أن� ��ه رغ ��م ال� �ع ��داء امل���س�ت�ح�ك��م ب�ي�ن الكني�سة
وال��دول��ة الفرن�سية� ،أم�ل��ى احل���ض��ور يف ب�لاد م�سلمة
توحيد ال���ص�ف��وف .وع�ل�ي��ه ،ات�ف��ق امل�ب���ش��رون وال�سا�سة
على �أن تن�صري �شعوب املنطقة يندرج يف �إطار م�صالح
ال�سيا�سة الأوروب �ي��ة و�ضمن تطلّعات الكني�سة .و�إىل
ع�شية ا�ستقالل اجلزائر بقيت الكني�سة ترنو �إىل دولة
متعددة الإثنيات والديانات على غرار جنوب �إفريقيا.
ويف �آخ��ر ال�ك�ت��اب ،وحت��ت ع�ن��وان« :ه��ل هناك �أ�صولية
�إ�سالمية واح ��دة؟» ي�ستعيد ري �ك��اردي اجل��دل الدائر
يف الأو� �س��اط الغربية ب���ش��أن الأ��ص��ول�ي��ات الإ�سالمية
وما ت�شكله من توتر يف املتو�سط ومن تهديد للغرب،
داعيا �إىل �ضرورة التمييز بني خمتلف دعوات الإ�سالم
ال���س�ي��ا��س��ي ،وم�ع��رف��ة م��ن ي�ق�ب��ل م�ن�ه��ا ح�ق��ا ب��ال�ن�م��وذج
الدميقراطي ال�غ��رب��ي ،خال�صا �إىل �أن ر�ؤى الإخ ��وان
امل�سلمني غ�ير ق ��ادرة على ال ��رواج �أو ال�ت��أث�ير يف كافة
�أرج� ��اء ال �ع��امل ال�ع��رب��ي ال �سيما يف ح��رك��ات الإ� �س�لام
ال�سيا�سي يف املغرب العربي.
يف م�ؤلف ريكاردي ،ثمة تركي ٌز على اجلانب الديني يف
املتو�سط ،ولكن املتو�سط �أو�سع من اختزاله يف �صراع
ديني �أو يف ت��اري��خ دي�ن��ي .ولعل مقاربة ري�ك��اردي تلك
مت�أتية من التزامه الكهنوتي العلماين؛ فهو م�ؤ�س�س
م�ن�ظ�م��ة ��س��ان��ت �إي �ج �ي��دي��و ال � ��ذراع ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ال�ق��وي��ة
للكني�سة يف �إيطاليا .وم��ن امل��آخ��ذ على الكتاب �أي�ضا،
حت��ول بع�ض ف�صوله �إىل ا�ستعادة لتاريخ الأرم ��ن يف
ع�ه��د ال ��دول ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة م ��ن وج �ه��ة ن�ظ��ر الكني�سة،
وتغافله عن الفظائع التي ارتكبها اال�ستعمار الغربي
يف املتو�سط ال �سيما يف بالد املغرب.
---------------- الكتاب« :البحر الأبي�ض املتو�سط :امل�سيحية والإ�سالمبني التعاي�ش والت�صادم».
 امل�ؤلف� :أندريا ريكاردي. ال�ن��ا��ش��ر :م�ن���ش��ورات ج��وي��ري�ن��ي (م�ي�لان��و�-إي�ط��ال�ي��ا)باللغة الإيطالية.
 �سنة الن�شر.2014 : -عدد ال�صفحات� 209 :صفحات.
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«ما بعد اال�ست�شراق ..املعرفـــــ
�إميل �أمني *
عن من�شورات املتو�سط مبيالنو ب�إيطاليا� ،صدر كتاب «ما بعد اال�ست�شراق ..املعرفة وال�سلطة يف زمن الإرهاب» ،ذاك الكتاب كبري القيمة يف نحو ثالثمائة
وخم�سني �صفحة من القطع املتو�سط ،والذي ُيعد �سج ًال متين ًا لت�أمالت حميد دبا�شي على مدى �سنوات عديدة يف م�س�ألة ال�سلطة والقوة امل�ؤهلة للتمثيل.
ويطرح ت�سا�ؤالت جوهرية َع ْن َم ْن يف مقدوره �أن ميثل َم ْن؟ وب� ِّأي �سلطة؟
ولكن ،من هو امل�ؤلف الربوفي�سور «دبا�شي» بداية؟ �إنَّه �أ�ستاذ الدرا�سات الإيرانية والأدب املقارن يف جامعة كولومبيا الأمريكية ذائعة ال�صيت يف
مدينة نيويورك ،وهو �أحد م�ؤ�س�سي معهد االجتماع والأدب املقارن ومركز الدرا�سات الفل�سطينية بجامعة كولومبيا� .صدر له �أكرث من ع�شرين كتاب ًا
منها« :الربيع العربي-نهاية حقبة ما بعد اال�ستعمار» ،و»الهوت التحرير الإ�سالمي ..مقاومة الإمرباطورية» ،وكتب عن ال�سينما حيث �صدر كتابه
عن ال�سينما الإيرانية «لقطة مقربة» بالعربية يف دم�شق .وكان «دبا�شي» طوال عقد من الزمن ين�شر بانتظام مقاالته يف �صحيفة الأهرام ويكلي
الأ�سبوعية -ال�صادرة يف القاهرة باللغة الإجنليزية -كما ين�شر مقاالته ودرا�ساته يف موقع حمطة الـ»�سي�.إن�.إن» الأمريكية ،وهو م�ؤ�س�س م�شروع
الفيلم الفل�سطيني «�أحالم وطن» ،والذي كان عنوان ًا لكتاب م�شرتك بينه وبني �إدوارد �سعيد حول ال�سينما الفل�سطينية .كما �أنَّ امل�ؤلف يهدي كتابه هذا
�إىل ذكرى �إدوارد �سعيد ( )2003-1935وي�صفه بالزميل العزيز ،وال�صديق الغائب ،والرفيق الدائم.
تعد مفتاحاً لفهم �صفحاته
يف مقدمة الكتاب ،والتي ُّ
و�سطوره العميقة املعنى واملبنى ،يخربنا دبا�شي ب�أنه
ح�ين ت ��روج �أع �م��ال ذات �صبغة عن�صرية م��ن �أح��ادي��ث
�إع�لام�ي��ة وم�شاهد �سينمائية ،وق� ��راءات �صحفية عن
الآخ��ر يف الواليات املتحدة الأمريكية ،الدولة �صاحبة
القوة الع�سكرية الأوىل يف العامل وامل�شاركة بفاعليه يف
عمليات التدخل الع�سكري يف �أفغان�ستان والعراق (ويف
فل�سطني ولبنان عرب �إ�سرائيل) ف�إنها تقول الكثري عن
زعم مت�أ�صل را�سخ اجل��ذور بجدارة التمثيل الأخالقي
واملعياري؛ الأمر الذي ينبغي حقاً حتليله ومراجعته.
وي�ب��دو وا��ض�ح�اً �أنَّ امل�لازم��ة الفكرية م��ن قبل �صاحب
ال�ك�ت��اب لأ� �س �ت��اذ اال��س�ت���ش��راق امل�ع��ا��ص��ر ال ��راح ��ل �إدوارد
�سعيد ،قد تركت يف نف�سه �أث��راً عميقاً ،وب�شكل �أو ب�آخر
ه��و ي��ري��د �أن يكمل م��ا ق��د انقطع برحيل الفل�سطيني
الأ�شهر �أكادمييا يف «جامعة كولومبيا».
وال�شاهد �أنَّ �إدوارد �سعيد ويف كتابه الرائد اال�ست�شراق
ك��ان يقتفي الأ��ص��ل البعيد ل�سلطة التمثيل والتمثيل
امل�ع�ي��اري ال ��ذي تتبعه امل��رح�ل��ة الكولونيالية املتجربة
التي حملت معها ��ش��راذم التجار املحاربني وال�ضباط
ال �ع �� �س �ك��ري�ين وامل �ب �� �ش ��ري ��ن وع � � ��دداً م ��ن امل���س�ت���ش��رق�ين
الأوروب �ي�ي�ن يف اج�ت�م��اع ال��دن�ي��ا ،ومكنتهم م��ن الكتابة
والتمثيل -بالنتيجة -عن ال�شعوب التي �سعوا حللمها.
وال �ث��اب��ت �أنَّ ال�بروف�ي���س��ور ��س�ع�ي��د ق��د م���ض��ى وع �ي��ه يف
اال�ست�شراق بعيداً نحو �شرح �شروط ال�سيطرة والتمثيل
بالنيابة ،بدءاً من احلقبة الكولونيالية الكال�سيكية يف
القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،و�صو ًال �إىل الوقت
الذي كتب فيه درا�سته املف�صلية يف �أوا�سط ال�سبعينيات.
وال ت��زال بع�ض ت�صوراته رغ��م ذل��ك �شرعية وم��ؤث��رة،



ويتحتم اليوم حتديث مالحظات �إدوارد �سعيد وتف�صيل
م�ضامينها بالنظر �إىل رمزية الأحداث املف�صلية التي
�أدت �إىل متالزمة« :ما بعد احل��ادي ع�شر من �سبتمرب
.»2001
و ُيدرك القارئ الفاح�ص بعني العناية ال�شديدة ملحتوى
الكتاب �أن��ه و�ضع -على الأق ��ل يف ج��زء منه -ا�ستجابة
ل �ه ��ذه احل ��اج ��ة ،وخل ��و� ��ض غ �م ��ار ال �ت �ف �ك�ير ع�ب�ر ر�ؤى
�إدوارد �سعيد وانعكا�ساتها على �أحوالنا املعا�صرة ولي�س
ال �ه��دف ه�ن��ا ال�ع�م��ل ف�ق��ط ع�ل��ى ت�شخي�ص :ك�ي��ف وع�بر
�أي ��ة �آل �ي��ات ي�ستمر «ال���ش��رق» يف ك��ون��ه مم�ث� ً
لا بالنيابة،
ويجري البحث يف طرق �إخ�ضاعه لل�سيطرة ،بل بهدف
ال��و��ص��ول �إىل م��ا ه��و �أب �ع��د :ك�ي��ف (وب ��أي��ة م�صطلحات
خ��ا��ص��ة) ب��الإم �ك��ان م�ق��اوم��ة ت�ل��ك ال��رغ�ب��ة بال�سيطرة.
وكانت هذه الأخرية -الرغبة يف مقاومة القوة -نقطة
التحول الرئي�سية يف درا�سة �إدوارد �سعيد املهمة الأخرى
«الثقافة والإمربيالية  »1991على الرغم من �أنها يف
معظمها ج��رد �أر�شيفى لأمن��اط املقاومة الثورية �ضد
ال�سيطرة الأوروبية.
هل من غاية �أبعد من جمرد �إكمال م�سرية الربوفي�سور
«� �س �ع �ي��د» اال� �س �ت �� �ش��راق �ي��ة ،ع �ل��ى �أه �م �ي �ت �ه��ا؟ ت�ت���ض��ح من
الإج ��اب ��ة ال�ب���ص�م��ة اخل��ا� �ص��ة ل �ل �م ��ؤل��ف؛ ف�ه��و ع�ب�ر ه��ذا
الكتاب يحاول جاهداً ونا�صحاً تو�ضيح املقدمة النظرية
ملا ي�سميه ق��وة التمثيل الذاتي  Agencyاملتمرد يف
التابع  Subalternامل�ستعمر واخلا�ضع ال�سيطرة،
ويت�ساءل هل مبقدور التابع �أن يتكلم؟
ويتمنَّى الكاتب امل�شاركة يف الإج��اب��ة ع��ن ه��ذا ال�س�ؤال
(البالغي رمبا) �سعياً نحو هذا الهدف ،ويتخذ طريقه
عرب عمل �إدوارد �سعيد للك�شف يف ال�س�ؤال احلرج املتعلق

بالتمثيل الذاتي امل�ستقل و�إرادة مقاومة القوة ،ويف كيفية
�إتاحة املجال �أمام التابع للتعبري عن ذاته وجودياً ،وراء
الأزمة املفرت�ضة للم�ستلب� .إنه ال�س�ؤال الذي ا�ستقر يف
التفكري الفل�سفي الأوروبي منذ «مي�شيل فوكو» والحقاً
له ،وبقي �أ�سا�ساً من دون ح�سم لدى �إدوارد �سعيد.
وراء الأزم� ��ة امل�ف�تر��ض��ة للم�ستلب ،ي�ضع الربفي�سور
«دب��ا��ش��ي» فكرته حت��ت جمهر البحث م�ستهدياً بتلك
اللحظات اخلالقة والدقيقة للتابع حني يقوم هو/هي
با�ستفزاز التمثيل الذاتي وال�سلطة معاً للحديث علناً
عن ال�صدمات التاريخية التي هدفت يف احلقيقة �إىل
خنق �صوته/ها.
م��ن �أي ��ة نقطة ارت �ك ��از ،ينطلق امل ��ؤل��ف يف ك�ت��اب��ه ه��ذا،
والذي البد �أن نقرر �أنه لي�س كتابا للعوام باملطلق ،وال
للمثقف ال�ع��ادي� ،إذ يرقى �إىل عقلية املثقف الع�ضوي
الذي يحدثنا عنه املفكر الإيطايل الأ�شهر جرام�شي؟
�إن ��ه ي�ب��د�أ م��ن «امل�ث�ق��ف يف امل�ن�ف��ى» و��ص��ورت��ه ال�ت��ي يفهم
م ��ن خ�لال �ه��ا م �ع �ن��ى �أن ي �ك ��ون امل � ��رء م �ف �ك ��راً يف وط��ن
ال ي�ن�ت�م��ي �إل �ي ��ه ،وه ��ي � �ص ��ورة حت �ت��ل �أه �م �ي��ة ك�ب�رى يف
امل�سعى الهادف لغر�س التمثيل الذاتي امل�ستقل ب�شقيه
املعياري والأخ�لاق��ي ومبا مي�س وجودنا امل��ادي .وعند
امل�ؤلف �أنه �ستبقى �صورة املثقف تلك طاغية احل�ضور
يف الكتاب ،ترافق خطواته املا�ضية نحو ابتكار �صيغة
لإنتاج املعرفة امل�ضادة يف زمن الإرهاب واحلرب املعممة،
وح �ي��ث ت�ق�ت���ض��ي �إرادة م �ق��اوم��ة ال� �ق ��وة ،رف ��ع ط��اق�ت�ه��ا
لتوازي الرغبة يف ال�سيطرة والتمثيل و�إظهار الب�شر
ك�صرا�صري تنتظر الإبادة.
ي��دف �ع �ن��ا م���ص�ط�ل��ح «� �ص��را� �ص�ير ت�ن�ت�ظ��ر الإب� � � ��ادة» ه��ذا
ال��ذي ي�ستخدمه امل��ؤل��ف �إىل البحث فيما ورائ��ه نظراً

محرم  1437هـ  -أكتوبر 2015م

مقــــال

ــــة وال�سلطة يف زمن الإرهاب»
خلطورته ،حيث �إن��ه اعترب �إ�سقاط ذات م��رة على �أمة
ب ��أك �م �ل �ه��ا ،الأم � ��ه وال �� �ش �ع��ب الإي� � � ��راين ..م� ��اذا ع ��ن ه��ذا
الإ�شكالية؟
يف الرابع من �سبتمرب  ،2007ن�شرت �صحيفة «كوملبو�س
بو�ست» الأمريكية ر�سماً كاريكاتوريا� ،صور الإيرانيني
ك�صرا�صري تنقذف خارجاً من بالوعة م�صرف �صحي،
مما يعني ت�صوير عدو خمتلق بهيئة ح�شرات طفيلية،
و�إتاحة الفر�صة ملزيد من الإ�سالموفوبيا �أن تنت�شر يف
الواليات املتحدة.
يذهب امل�ؤلف هنا �إىل �أن فكرة «الإيرانيني ك�صرا�صري»
متثل �أك�ث�ر م��ن حم��اول��ة لت�شويه الت�صور ال�ع��ام لأم��ة
ب�أكملها� ،إن�ه��ا حركة ا�ستباقية متهد دالالت�ه��ا ملو�ضوع
الإب� � ��ادة ،ب���س�ب��ب ذل ��ك ي �ح��دث م ��ا ي �ح��دث ل�ل���ص��را��ص�ير
واحل�شرات� ،إنهم يبادون ،غري �أن م�شكلة هذه الر�سوم
وما ت�ستبطنه من م�شاعر ،هي يف كونها لي�ست متقطعة
وال عري�ضة يف نطاق الرتكيبة العن�صرية التي متثلها،
بل هي متكاملة يف الواقع مع طيف معياري �أو�سع كثرياً،
عادة ما يبقى �صامتاً ويرتاكم ب�صورة غري ملحوظة..
هل للمعرفة دور هنا يف مواجهة مثل هذه الهجومات
العقالنية امل�سمومة؟
� ...إنَّ كتابة ر�سائل االحتجاج �إىل املحرر ون�شرها �أي�ضاً
هي احلد الأدنى من االحتجاج والرد جتاه �سلوك كهذا.
لكن ما يفوق ذلك �أهمية هو ال�سعي نحو فهم جوهري
�أو��س��ع للمعايري التي ي�ستند �إليها الر�سام وال�صحيفة
وجمهور ال�ق��راء ك��ذل��ك ،يف امل�ب��ادرة وال�ق�ب��ول بر�سومات
كهذه ويف خلق وتعزيز تلميحات حول �إبادة �شعب ب�أكمله..
لأح��دن��ا �أن يت�ساءل بب�ساطة ،حتى فيما ين�سب للكتاب
املقد�س« :ب�أية �سلطة ،ومن منحكم هذه ال�سلطة؟».
وكما هي العادة دائماً ،توجد عالقة متبادلة بني املعرفة
(ط��رق ا�ستيعاب اجلمهور) التي تولدها وتعززها تلك
الر�سومات ،وبني القوة الع�سكرية القادرة على �إبادة تلك
ال�صرا�صري.
تتج َّلى �أه�م�ي��ة ه��ذا العمل م��ن خ�لال بحث امل ��ؤل��ف عن
ميكانيزمات عقالنية جديدة ت�سعى البتكار �سبل جديدة
نحو منط من التمثيل الذاتي امل�ستقل ميكن التابع من
�إنتاج منظومته املعرفية ب�ش�أن العامل من دون �أن يكون
ري ما ي�سمى �أزمة امل�ستلب.
�أ�س َ
هذا الن�سق البحثي املعريف اجلزيل الأهمية� ،أوجب على
الربوفي�سور دبا�شي ب��داي��ة �أن ي�ق��وم بتفكيك العنا�صر
الأ�سا�سية للنظرية املختزلة للتابع �أو «ال�شرقي»؛ كونها
تق�ضي بطبيعة احلال �إىل ت�أ�سي�س التمثيل بالنيابة ،ثم
ح�سب �أ�سلوب الراحل �إدوارد �سعيد ،ي�سعى امل�ؤلف لنقل
ال�سلطة املعيارية للتابع �إىل مو�ضع طباقي يرف�ض فيه
�أن يكون خمتز ًال وممث ً
ال� ،أو �أن يكون عر�ضة لأي �سرد
تفكيكي تقوم به «الذات العارفة».

ولعل أ�ح��د أ�ه��م ف�صول الكتاب يف واق��ع احل��ال هو ذاك
املعنون «تقدم احلجيج»� ،إذ ق�صد �صاحب الكتاب �إمعان
النظر يف �أزمة «امل�س�ألة الأوروبية» املفرت�ضة من زاوية
مكملة وخم�ت�ل�ف��ة ،وي �ج��ادل ه�ن��ا يف �أن �أزم� ��ة امل�ستلب
قد حلت بالن�سبة للإن�سان ما بعد الكولونيايل لي�س
�إبداعياً على ال�صعيد اجلمايل وح�سب ،بل نقدياً �أي�ضاً
يف ميدان املمار�سة العملية الثورية يف مواطن بعينها.
َع َ�لام يقوم ج��دل الكاتب يف ه��ذا ال�سياق؟� ..إن��ه يقوم
على �أن الأزم��ة املفرت�ضة للم�ستلب هي الوجه الآخ��ر
للأزمة احلقيقية التي خلقتها الأيديولوجية ال�سائدة
والتي ف�شلت قطعاً يف الإق�ن��اع �أو ال�سيطرة� ،أو تعزيز
حالة العبودية لدى اجلمهور ال��ذي ت�ستهدفه .وعلى
ال�ضفة املقابلة للأزمة الأيديولوجية (مبعنى الهيمنة
الإمرباطورية) ،ي�سطع دليل ا�ستثنائي على حالة ثورية
عابرة للحدود ج�سدها عدد من قادة العامل الثوريني
يف القرن الع�شرين .وتبعاً لذلك ،يحاول دبا�شي يف هذا
الباب ن�سج خيوط متعددة على نول ر�ؤية م�شرتكة بني
عدد من املفكرين والفاعلني الثوريني :ت�شي جيفارا،
فرانتز ف��ان��ون ،مالكوم �إك����س ،وعلي �شريعتي ،الذين
متكنوا م��ن اجتياز ع��وائ��ق مربكة للو�صول �إىل عوملة
مفهوم التحرر .وهدفه امل�ؤلف هنا هو تف�صيل ق�ضية
التمثيل ال��ذات��ي اخل�لاق يف ال�سياق ال�ث��وري على وجه
التحديد ،وبرهنته �أن اخل�صي�صة ال�ث��وري��ة الأ�صيلة
حقاً هي التمظهر اجللي املناق�ض على ال��دوام حلالة
الزيف الثوري.
ويف هذا الإطار ،وبناء على هذه املقدمة ،يعترب امل�ؤلف
�إدوارد ��س�ع�ي��د م �ف �ك��راً ث ��وري �اً ح�ق��ق يف ف���ض��اء الأف �ك��ار

والتطلعات ما حققه بال�ضبط وب�صورة عملية كل من
ت�شي ج�ي�ف��ارا ،وف��ران�ت��ز ف��ان��ون ،وم��ال�ك��وم �إك ����س ،وعلي
�شريعتي ،مرتجماً القيود التي يفر�ضها الأ�صل املحلي
ون �ع ��رة امل ��واط ��ن الأ� �ص �ل��ي �إىل ل �غ��ة ع��ام��ة م �ت��داول��ة يف
ال�صراع الدويل قدم عربها ق�ضيته اخلا�صة فل�سطني.
ويف خ�ت��ام �صفحات ك�ت��اب��ه ،ي��ؤك��د «دب��ا��ش��ي» �أنَّ م�س�ألة
امل �ع��رف��ة يف م��واج �ه��ة � �ص��راع��ات م�ث��ل الإ��س�لام��وف��وب�ي��ا
واال� �س �ت �� �ش��راق امل �غ �ل��وط يف زم ��ن ال �� �س �م��اوات املنفتحة،
والإع�لام ذائع ال�صيت ،الذي ي�شكل العقلية الأوروبية
كما الأم��ري�ك�ي��ة لي�س خلق «ج�ي�ت��و-ث�ق��ايف» �آخ ��ر ه��و ما
ي�ت��وج��ب ف�ع�ل��ه ،و�إمن ��ا اح �ت�لال امل��رك��ز و�إع � ��ادة ت��أط�يره
وا�ستبعاد املحيط املختلق من ثم .وكلما تراجعنا للوراء
باجتاه حت�صينات خانقة �أخرى يف املحيط كلما ات�سعت
امل �� �س��اح��ة ال �ت��ي ي�ح�ت�ل�ه��ا يف امل ��رك ��ز «م ��ري ��د وه�ن�ت�ج�ت��ون
وف ��وك ��اي ��ام ��ا وب ��رمي �ي �ل ��و» ،ل �ي �ب �ق��ى ه � � ��ؤالء ال ��وح �ي ��دون
املخولون بقراءة التغريات املقبلة.
 ...لن تكون �إع��ادة حتديد املركز مهمة �سهلة على �أية
حال ،ف�أمامنا ح�ضور م�ؤ�س�ساتي را�سخ حلماة «احل�ضارة
الغربية» ،احلر�س املتطوعون ال�ساهرون على الكابو�س
الذي حلم به هيجل وف�سره �شبنجلر.
�إ َّن�ه��ا للحظة عظيمة يف التاريخ كما يذهب دبا�شي �أن
ن��رى هلع �أولئك املنتفعني باحلداثة الر�أ�سمالية وهم
ي ��رون ت��داع��ي تلك اجل ��دران العالية ال�ت��ي اح�ت�ف��وا بها
طوي ً
ال ونعموا بال�سكينة يف ظاللها لزمن طويل.
واخلال�صة �أن��ه كما ي��واج��ه حماة «احل���ض��ارة الغربية:
خم��اوف�ه��م وي�ل�ت�ف��ون ع�ل��ى االن�ه�ي��ار امل�م�ت��د ال ��ذي يجرد
الفرد من رواياته مي�ضون نحو قراءة اليقينيات امليتة
فيما ي�سمونه «الكال�سيكيات� .إنها ملهمة حا�سمة �أم��ام
املثقف ما بعد البلدي (الكولونيايل) �أن يق�ض م�ضاجع
�أم� ��راء احل ��رب ال�ث�ق��اف�ي��ة �أول �ئ ��ك يف «ال �غ ��رب» امل�ت��وه��م،
وي��زع��زع اعتقادهم بحق ح�ي��ازة ه��ذه الن�صو�ص ،ك�لا..
هذه الن�صو�ص لي�ست لهم ،هي لنا وهي نحن ،وهم فيها
مقيمون يف املنفى.
.............................
 الكتاب« :م��ا بعد اال�ست�شراق ..املعرفة وال�سلطة يفزمن الإرهاب».
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� َّأمة مارقة :الأحاد َّية الأمريـــ
ُمنى �أحمد �أبو زيد *

وانتماء ،وهو �شاهد ال يعر�ض للأو�ضاع
فكرا
كتاب «�أمة مارقة» ٌ
كتاب ُمهم للغاية ،جتيء �أهميته من �أن كاتبه هو واحد من الطبقة احلاكمة ً
ً
االقت�صادية وال�سيا�سية والدولية والثقافية فقط ،لكنه يدعم ما يقول ب�إح�صائيات موثقة وباقتبا�سات ثابتة املرجعية ،ت�أكيدً ا مل�صداقيته.
أمرا له �أهمية خا�صة يف منطقتنا العربية .كما يتناول
ويت�ض َّمن هذا الكتاب زاوية مهمة عن ر�ؤية الأمريكيني لأنف�سهم ولإ�سرائيل؛ باعتبار ذلك � ً
�أوجه احلياة الأمريكية من خالل �سيا�سات الإدارة الأمريكية ويعر�ض املنهج الأمريكي يف التعامل مع الآخر.
وم�ؤلف الكتاب هو «كاليد بري�ستوويتز» ،يذكر عن نف�سه �أنه نتاج الطبقة الو�سطى ،حمافظ جمهوري ،و�أنه براء متا ًما من �أن يكون ي�سار ًيا �أو
ليربال ًيا �أو دميقراط ًيا� ،إنه حمافظ ينتمي للحزب اجلمهوري ،وال�سبب الذي دفعه �إىل ت�أليف هذا الكتاب هو :عزلة �أمريكا التي �أح�س بها �أثناء
مر الأيام.
�سفره لعدة بلدان ،والتي تزداد ً
�سوءا على ّ
ي�صف امل��ؤل��ف و��ض��ع ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ق��ائ� ً
ُ
لا� :إننا
ن��دف��ع ثمن �أخ�ط��اء ج�سيمة ��ص��درت ع��ن اجل�ه��ل وج�ن��ون العظمة
والثقة الزائدة يف �أ�سلحتنا وقوتنا .ورغم كل الت�ضحيات يف �سبيل
ق�ضية احلرية وال�ع��دال��ة� ،إال �أن��ه غالبًا ما يُنظر �إىل �أمريكا من
اخلارج بخوف وارتياب؛ وذلك لأ َّن تلك ال�سيا�سات ما كانت قط يف
�سبيل احلرية والعدالة.
يتكوَّن الكتاب من مقدمة املرتجم وع�شرة ف�صول وخامتة .الف�صل
الأول عنوانه« :يف خ�صام مع العامل -و�أنف�سنا» ،يبد�أ امل�ؤلف هذا
الكتاب بتعريف كلمة «�أم��ة م��ارق��ة» ،وه��ي تعني «�أنها �أم��ة مل تعد
مطيعة� ،أو منتمية� ،أو م�ق�ب��ول��ة ،ك�م��ا ال مي�ك��ن التحكم فيها �أو
م�ساءلتها� ،إنها منحرفة ،وح�شية الت�صرف ب�صورة �شاذة ،وال ميكن
التنب�ؤ مبزاجها» .ويدلل امل��ؤل��ف على �صحة ه��ذا الو�صف؛ �إذ �إن
�صورة �أمريكا ،كما هي مرئية من اخلارج� ،صارت قبيحة على نحو
متزايد ،و�أنه �سمع نقدًا لالجتاهات الأمريكية الأحادية.
ويقول امل�ؤلف� :إن قائمة همومنا تبد�أ بالأحادية الأمريكية ،وما
يراه العامل فينا من �إمربيالية ناعمة ،كعالمة جتارية �أمريكية
خ��ا��ص��ة ب�ه��ا ،وت��رت�ب��ط ب�ه��ذا م���س��أل��ة ال �ع��ومل��ة ،كعملية �أم ��رك ��ة� ،إن
ا�ستخدام الطاقة ،واالحتبا�س احلراري الكوين ،مو�ضوعان كبريان
مرتبطان لهما �أهمية كونية ،وتدور حولهما وجهات نظر تتباين
بحدة� .إن ا�ستخدام النفط الأجنبي له دالالت ذات عالقة باحلرب
وال �� �س�لام ،مي�ك��ن �أن ي ��ؤث��ر ب�ط��ري�ق��ة درام �ي��ة ع�ل��ى ب �ل��دان �أخ ��رى،
ك��ذل��ك ت�شمل وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر الأم��ري�ك�ي��ة ح ��ول ال���س�ي��ادة وح��ري��ة
الفعل والهيمنة الع�سكرية على دالالت كربى ذات عالقة باحلرب
وال�سالم ،وال ميكن التهرب من مو�ضوع �إ�سرائيل وفل�سطني ،كما
ال ميكن جتاهل النقاط ال�ساخنة يف العراق وكوريا.
وي�شري �إىل امل�س�ألة الفل�سطينية-الإ�سرائيلية ،ويرى �أنها م�س�ألة
تت�سع فيها ال�ه��وة ب�ين �أم��ري�ك��ا وب��اق��ي �أن�ح��اء ال�ع��امل �أك�ثر م��ن �أي
م�س�ألة �أخ��رى� .إن �إ�سرائيل بالن�سبة للأمريكيني� ،صديق وثيق
ال�صلة وحليف .ي�ضاف �إىل ذلك �أن الأمريكيني بد�ؤوا يف �أعقاب 11
�سبتمرب ينظرون �إىل ن�ضال �إ�سرائيل �ضد الإرهابيني االنتحاريني
باعتباره مم��اث� ً
لا حل��رب �أمريكا �ضد �إره ��اب «ال�ق��اع��دة» .وال��واق��ع
فيما ي�ؤكد امل�ؤلف� -أن الفل�سطينيني يعي�شون يف ظل االحتاللمنذ قرابة �أربعني عامًا ،و�أن امل�ستوطنات الإ�سرائيلية يف الأرا�ضي
املحتلة ق��د مت��ت بطريقة عنيدة ع�بر ال���س�ن��وات الع�شر املا�ضية،



وه ��ذا يُ�ش ِّكل ن��و ًع��ا م��ن ال�ع�ن��ف ،لقد رب��ط البع�ض ذل��ك مبعاملة
ال��والي��ات املتحدة للأمريكيني الأ�صليني خ�لال تر�سيخ احل��دود
الأمريكية يف القرن التا�سع ع�شر ،وباكورة القرن الع�شرين .ومن
هنا كانت املطالبة بوقف العنف الفل�سطيني دون ذكر اال�ستيطان
الإ�سرائيلي -كما يرد على ل�سان امل�ؤلف� -أمر جمحف وي�ؤدي �إىل
نتائج عك�سية.
عنوان الف�صل الثاين« :الإمرباطورية غري املعرتف بها» .ويف هذا
الف�صل يتحدث امل�ؤلف عن �شكل الإمرباطوريات القدمية ،الذي
حازه الأوروبيون �أو ال�صينيون �أو اليابانيون من امتالك م�ساحات
خ��ارج ح��دوده��ا .وق��د ك��ان لأمريكا م�ستعمرات مبا�شرة قليلة� ،أو
ممتلكات م��ن �أر� ��ض على النمط الكال�سيكي لربيطانيا وي��اب��ان
املا�ضي ،غري �أن الإمرباطوريات تقا�س � ً
أي�ضا بقدرتها على �إب��راز
القوة لإخ�ضاع الآخ��ري��ن �أو �إغرائهم على ما ت�صدره من �أوام��ر،
وعلى و�ضع القوانني وفر�ضها ،وعلى ت�أ�سي�س معايري اجتماعية،
وهو ما �أخذ يظهر يف �سيا�سات �أمريكا وعالقاتها مع الآخرين.
� ...إ َّن ن�صيب الواليات املتحدة من �إنفاق الدفاع الكلي لكل بلدان
ال �ع��امل ه��و � %40آخ ��ذة يف ال ��زي ��ادة ،ويف ل�غ��ة ال�ه�ي�م�ن��ة الع�سكرية
املطلقة ،ف�إن العامل مل ير مثي ًال لهذا.
وتلوح الواليات املتحدة بهذه ال�ضخامة االقت�صادية� .إذ �إن الناجت
املحلي الإج�م��ايل للواليات املتحدة ي�صل �إىل �أك�ثر م��ن  %30من
الناجت املحلي الإج�م��ايل املوحد جلميع بلدان ال�ع��امل .وه��ي �أكرب
اقت�صاديًا من �أوروبا كلها ،و�أربعة �أ�ضعاف �أملانيا ،الأكرب اقت�صاديًا،
ويعادل اقت�صاد ال�صني ،طب ًقا لأ�سعار ال�سوق عُ�شر حجم اقت�صاد
الواليات املتحدة فقط ،ورو�سيا �أقل من ن�صف ذلك.
ويعقب امل�ؤلف على هذه القوة االقت�صادية والع�سكرية قائ ًال� :أن
ريا وقويًا وذا �سلطة ،ال ي�ساوي بال�ضرورة الإمربيالية.
تكون كب ً
تعب عن نف�سها يف احلقيقة عرب ثالثة �سبل على
أمريكا
�إن قوة �
ّ
الأق��ل :الإك��راه ،والإغ ��راء ،والإق�ن��اع .والإك��راه بالطبع هو الأكرث
مبا�شرة وا�ستخدامًا يف ال�سيا�سة الأمريكية.
ويتناول الف�صل الثالث« :لعبة �أمريكا» يف الأ�سواق املالية ،وهو ما
ظهر �إثر الأزم��ة املالية الآ�سيوية ،وكان مدم ًرا لتايالند وجنوب
��ش��رق �آ��س�ي��ا ،وت�سبب ه��ذا يف ت���س��ا�ؤل ال�ع��دي��دي��ن� ،إذا م��ا ك��ان لدى
الواليات املتحدة و�صندوق النقد الدويل فهم جيد للكيفية التي
�أثرت بها العوملة على االقت�صاديات الآ�سيوية.

�إ َّن ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل وال�ك�ث�ير م��ن امل���س��ؤول�ين يف ال��والي��ات
امل�ت�ح��دة ق��د اع�ت�رف ��وا ب ��أخ �ط��اء و��س�ي��ا��س��ات غ�ير م�ن��ا��س�ب��ة� ،إال �أن
الواليات املتحدة �أفلتت من �أ�سو�أ �أزم��ة مالية كونية منذ الركود
الكبري ،يف حني �أن الإندوني�سيني والتايالنديني و�صيني هوجن
ك��وجن وال�ك��وري�ين -م��ا زال ��وا ي�ت��ذك��رون ال م�ب��االة وتقلب وجهالة
الواليات املتحدة وم�ؤ�س�سة العوملة.
وحتت عنوان «الرك�ض وراء باطل» ،ي�أتي الف�صل الرابع ليتحدث
امل�ؤلف فيه عن الزهو الأمريكي يف جمال الطاقة؛ ف�إذا كان النفط
جزءًا �أ�سا�سيًّا من اللعبة يف احلرب العاملية الأوىل فقد كان اللعبة
كلها يف احلرب العاملية الثانية .ورغم �أ َّن النفط كان معرو ًفا منذ
ق��دمي الأزم ��ان� ،إال �أن��ه مل ي�صبح مرك َز اهتمام جت��اري يف ال�شرق
الأو�سط حتى عام  ،1900عندما اقرتح �شاه فار�س على دبلوما�سي
بريطاين متقاعد �إمكانية بيع امتياز التنقيب عن النفط يف فار�س.
ولفت هذا �أنظار الدول الكربى �إىل برتول ال�شرق ،و�أ�صبح امل�شايخ
املعدمون على امتداد ال�شرق الأو�سط فج�أة مو�ضع ود وحمبة من
�أ�صحاب �شركات النفط الغربيني ،بح ًثا عن امتيازات احلفر.
عرف اجلميع بوجود كميات كبرية من النفط يف ال�شرق الأو�سط،
خا�ص ًة يف �شبه اجلزيرة العربية .ورغ��م �أن �إنتاج ال�شرق الأو�سط
تغي
كان
هام�شي الأهمية �أثناء احلرب العاملية الثانية� ،إال �أن ذلك َّ
َّ
�سريعًا.
وتغي �سوق النفط بطريقة حا�سمة عام  ،1973ومل تعد الواليات
َّ
املتحدة هي املالذ الأخري ،كانت العربية ال�سعودية هي ذلك املالذ
وت�شكلت قبل ذل��ك الأوب ��ك ع��ام  1960ك�ج��زء م��ن ن�ضال البلدان
امل�صدرة للنفط بعيدًا عن �شركات البرتول .ويف حرب � 1973أُعلن
عن ا�ستخدام �سالح النفط لل�ضغط على الواليات املتحدة و�أوروبا
لإجبار �إ�سرائيل على الرتاجع ،وقد �أثبت �سالح النفط هذه املرة
�أنه �سالح فعَّال.
ويذكر امل�ؤلف �أن للواليات املتحدة مع اململكة العربية ال�سعودية
عالقة خا�صة منذ �سنني ،و�أن ال�سعوديني ال يبيعون فقط النفط
�إىل ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ب ��دوالر �أق ��ل ،م��ن �أي �أح ��د �آخ ��ر للربميل
ال ��واح ��د ،لكنهم ي���س�ع��رون �أي��ً��ض��ا نفطهم ب ��ال ��دوالر ،مم��ا ي�ساعد
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة ع�ل��ى الإب �ق ��اء ع�ل��ى ال� ��دوالر ب��اع�ت�ب��اره ال��وح��دة
الأ�سا�سية للح�ساب ،وهذه ميزة عظمى للهيمنة الأمريكية.
وي�ع��ر���ض امل ��ؤل ��ف يف ال�ف���ص��ل اخل��ام����س الت�ف��اق�ي��ة «ك �ي��وت��و» .وه��ي
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ــــك َّية وف�شل النوايا احل�سنة
اتفاقية ُع�ق��دت يف ج��زر امل��ال��دي��ف ،اجتمع فيها ك��ل ق��ادة العامل
تقري ًبا ،وتتعلق بتقليل انبعاثات ال�غ��از ،واالح�ت�ب��ا���س احل��راري
الكوين .و�أعلنت �إدارة بو�ش الأ�صغر �أن الواليات املتحدة لن تدعم
الت�صديق على بروتوكول «كيوتو» ،و�إذا كان هذا الإعالن قد �أثار
املالديفيني ،ف ��إن �أج ��زاء كثرية م��ن باقي �أن�ح��اء ال�ع��امل ،خا�ص ًة
�أوروب��ا قد �سخطت �أ�شد ال�سخط على هذا الإع�لان .ي�ضاف �إىل
ذلك موقف �أمريكا من م�شكالت بيئية �أخرى.
ويتناول امل�ؤلف يف الف�صل ال�ساد�س مو�ضوع «الأ�سلحة» ،وحتت
ع�ن��وان «ن�ح��ن نثق يف الأ��س�ل�ح��ة» ي��ردد امل��ؤل��ف ع�ب��ارة «�أن �أمريكا
تب�شر دو ًم��ا بحكم القانون ،لكنها يف النهاية ت�ضع نف�سها دو ًم��ا
فوق القانون».
� ...إ َّن ال��والي��ات املتحدة يف احللبة الدبلوما�سية ه��ي بطلة حكم
ال�ق��ان��ون ،والتب�شري ب��ه ب���ص��ورة خا�صة ب��اع�ت�ب��اره �شي ًئا الب��د منه
للتجارة احلرة والتنمية االقت�صادية .والتو�سع يف حقوق الإن�سان،
وحمايتها .وم��ع ذل��ك ،فقد ذك��ر تقرير �صدر يف �إب��ري��ل ع��ام 2002
بعنوان «حكم القوة �أم حكم القانون ردود فعل الواليات املتحدة على
ثماين اتفاقيات دولية ك�برى ،تبني �أن الواليات املتحدة �ساومت
�أو عمدت �إىل تفجري �أو �إ�ضعاف معاهدات تعترب عالمات :منها
حظر ا�ستخدام الألغام ،واالتفاقية امل�ضادة لل�صواريخ البالي�ستية،
وات�ف��اق�ي��ة احل ��رب ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ،وات�ف��اق�ي��ة احل ��رب ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة،
واتفاقية منع االنت�شار ،واملحكمة اجلنائية الدولية.
ويف الف�صل ال�سابع ،وع�ن��وان��ه�« :شعب م�سامل وح��رب ب�لا نهاية»
يعر�ض امل�ؤلف موقف �أمريكا من احلروب بداية من احلرب العاملية
الأوىل م��رورًا بالثانية واحلرب الكورية واحلرب الباردة واحلرب
ع�ل��ى ف�ي�ت�ن��ام ،و�أف�غ��ان���س�ت��ان وال �ع ��راق .وي���ش�ير امل ��ؤل ��ف �إىل وج��ود
معار�ضة �شعبية كبرية يف ال��والي��ات املتحدة للذهاب �إىل احل��رب
العراقية منفردين ،دون دعم من الأمم املتحدة ،و�أح�س كثري من
املراقبني يف الداخل واخلارج �أن العراق كان تهديدًا �أقل مما تدعيه
الإدارة؛ �إذ لي�س لديه �أ�سلحة ن��ووي��ة �أو �صواريخ بالي�ستية ،و�أن
غ��زو العراق �سوف ي�شكل م�شكالت �أك�بر مما يقدم حلو ًال ،ويثري
يرا يف املنطقة ،ورمب��ا يف ال�ع��امل الإ��س�لام��ي الأك�بر،
ا�ضطرابًا ك�ب� ً
كانت البلدان العربية والإ�سالمية ت�ؤمن -ب�شكل خا�ص� -أن موقف
الواليات املتحدة مثا ًال �آخر على املعايري الغربية املزدوجة ،وهو قد
و�ضع عربة العراق �أمام ح�صان �إ�سرائيل وفل�سطني .لقد قالوا قبل
الهجوم على العراق� :إنه يجب القيام بجهد حقيقي حلل املو�ضوع
الإ�سرائيلي -الفل�سطيني ،حتى �إن كان هنالك يف النهاية� ،ضرورة
للهجوم على العراق.
وي�ت�ح�دَّث امل��ؤل��ف يف الف�صل ال�ث��ام��ن ع��ن م��و��ض��وع��ات ذات ن�شاط
��س�ي��ا��س��ي .وع ��ن الأه �م �ي��ة ال �ك�برى ال�ت��ي ت��ول�ي�ه��ا �أم��ري �ك��ا ل�ك��ل من
�إ�سرائيل وتايوان ،رغم �أن عدد �سكانهما �ضئيل للغاية 6.2 :مليون
و 22مليونا على ال�ت��وايل .وي��رى امل��ؤل��ف �أن خ�لاف��ات �أم��ري�ك��ا مع
ال�ع��امل ميكن تناولها� ،إىل ح��د ك�ب�ير ،يف �أرب ��ع كلمات� :إ�سرائيل،
تايوان ،الدين ،جماعات ال�ضغط .وعن �إ�سرائيل ،يذكر امل�ؤلف �أنه
ال يوجد مو�ضوع تختلف فيه وجهات نظر الواليات املتحدة فعليًا
مع كل البلدان الأخرى� ،أكرث من ذلك الذي يدور حول �إ�سرائيل
ونزاعها الذي ال ينتهي مع الفل�سطينيني.
�إ َّن و�سائل الإعالم يف الواليات املتحدة ح�سا�سة للغاية فيما يتعلق
بالنقد ال��ذي توجهه �إ�سرائيل للأعمال التي يقومون بها .حتى
�إن حمطة «� �س ��ي�.إن�.إن» اع�ت��ذرت بالفعل يف �أول م��وق��ف تاريخي
لها ،ا�ستجابة ل�شكاوى من �أن تقريرها عن املعارك الإ�سرائيلية
الفل�سطينية يف مدينة جنني كانت مواتية للغاية للفل�سطينيني،

وحتظى الهجمات الإ�سرائيلية على الفل�سطينيني بانتباه �أق��ل،
وتقبل ب�سهولة باعتبارها دفاعًا �شرعيًا عن النف�س.
وي�خ�ت��م امل ��ؤل��ف ه ��ذا ال�ف���ص��ل ق��ائ� ً
لا� :إن �أم��ري�ك��ا ب�سيا�ستها نحو
�إ�سرائيل وت��اي��وان توا�صل �إحل��اق ال�ضرر البالغ بنف�سها ،وتخلق
عداوات كثرية ،وحتول عينها عمدًا عن الر�أي الآخر .ويحذر قائ ًال:
يجب على �صحافتنا �أن تكتب عن احلقيقة يف �إ�سرائيل وفل�سطني
وتايوان ،ومناطق �أخرى عديدة حتى ال نفقد م�صداقيتنا.
وحت��ت ع �ن��وان�« :أ� �ص��دق��اء و�أع� ��داء» ي ��أت��ي الف�صل ال�ت��ا��س��ع ،ال��ذي
ي�ت�ح��دث ف�ي��ه امل ��ؤل��ف ع��ن ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ال�ت��ي ان�ت�ه��ت فيها احل��رب
الباردة بانتهاء وجود االحتاد ال�سوفيتي .وهو ما ر�صده فران�سي�س
فوكاياما بكتابه «نهاية التاريخ» .يف تلك الفرتة بدا �أنه لي�س هنالك
م��ن �أع ��داء للواليات املتحدة .وب��د�أ و�ضع �أ�س�س نظام عاملي جديد
ل�ت�ع��اون متعدد الأط� ��راف� .إال �أن ه��ذه ال�ف�ترة مل ت�ستمر ط��وي� ً
لا،
عندما �أظهرت هجمات � 11سبتمرب عام  2011على برجي التجارة
العاملية والبنتاجون �أن التاريخ م��ا ي��زال على ال ��درب ،و�أن العوملة
لي�ست ب��ال���ض��رورة �إك���س�يرًا ��س�ح��ر ًي��ا� .إن تلك الهجمات ق��د فجرت
حتوالت بعيدة املدى يف العالقة مع بع�ض �أ�صدقاء �أمريكا القدامى.
� ...إ َّن ال�ب�ل��دان الإ��س�لام�ي��ة يف ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،وج�ن��وب �آ�سيا
وج�ن��وب �شرق �آ��س�ي��ا ،مل يعد لديها �أي ثقة يف �أم��ري�ك��ا� ،إن هذه
البلدان باعتبارها بلدا ًنا عميقة التدين ،قد رف�ضت العقيدة
ال���ش�ي��وع�ي��ة ،ب���ص��ورة ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وك��ان��ت يف �أغ �ل��ب ال��وق��ت حليفة
لأم ��ري �ك ��ا خ �ل�ال احل� ��رب ال� �ب ��اردة ،رغ ��م ع ��دم ارت �ي��اح �ه��ا ل��دع��م
الواليات املتحدة لإ�سرائيل.
ريا من ال�سعوديني در�سوا وعا�شوا يف الواليات املتحدة .ويف
�إ َّن كث ً
�أع�ق��اب � 11سبتمرب ات�خ��ذت ال�صحافة الأمريكية موق ًفا �صارمًا
من ال�سعودية ،وهي ال�صديق املُقدم حتى الآن ،لأن خم�سة ع�شر
م��ن الت�سعة ع�شر ق��ر��ص��ا ًن��ا ك��ان��وا م��واط�ن�ين ��س�ع��ودي�ين .و�أخ ��ذت
�صحيفة مثل الـ»وول �سرتيت جورنال» تهاجم ال�سعودية وقانونها
الإ� �س�ل�ام ��ي ،وحت�ج�ي�ب�ه��ا ل �ل �م ��ر�أة ،ون �ظ��ام �ه��ا امل ��در� �س ��ي ،ودع�م�ه��ا
للفل�سطينيني .ون�سي الأمريكيون �أو تنا�سوا الدعم الذي �أعطته
لهم العربية ال�سعودية.

وت �ع��اين الأردن وم���ص��ر ال�ق�ل��ق �أي �� ً��ض��ا ،مثلما ع��ان��ت ال���س�ع��ودي��ة و
يت�ساءل العرب :ملاذا يف و�سع �إ�سرائيل امتالك قنابل نووية ولي�س
يف و�سع البلدان العربية؟ مل��اذا يف و�سع �إ�سرائيل جتاهل ق��رارات
الأمم املتحدة مع �إعفائها من العقاب ،لكن �صدام يجب مهاجمته
على الفور؟
�إ َّن رب��اط ال��والي��ات املتحدة بالعرب املعتدلني ،عمل ط��وال ن�صف
ق��رن لكبح التو�سع ال�شيوعي ،ولوقف موجات ال�ث��ورة الإيرانية،
ولإنهاء تهديد �صدام يف حرب اخلليج عام  ،1991ولكنهم يرون �أن
القوة العظمى وراء عدم اال�ستقرار يف املنطقة الآن هي الواليات
املتحدة ذاتها.
�أم��ا الف�صل العا�شر والأخ�ي�ر ،فيتحدَّث امل�ؤلف فيه عما يجب �أن
تكون عليه الإ�سرتاتيجية الوطنية الأمريكية والنظرة التقليدية
للعالقات ال��دول�ي��ة .ي��رى �أن �صعود �أي��ة ق��وة �إم�براط��وري��ة �سوف
ينتج بطريقة �أوتوماتيكية حتالفات م�ضادة وتعاو ًنا بني القوى
الأخ ��رى ل�ت��وازن ال�ق��وى املهيمنة ،حتى ي�صبح يف النهاية امتداد
الإم�براط��وري��ة م�ف� ً
�رط��ا وت�ن�ه��ار .وم��ن ث��م ف ��إن ال��رج��ال والن�ساء
الأمريكيني �سوف ير�سلون �إىل �أرك ��ان الأر� ��ض البعيدة يف حملة
�صليبية لن�شر العقيدة الأمريكية.
ويرى امل�ؤلف �أن هذه اال�سرتاتيجية لن تنجح ويعدد �أ�سباب عدم
جناحها يف:
 ال�سبب الأول� :إن وجود �أ�شياء كثرية مثل الأمن الع�سكري املطلق،وال�ق�ن��اب��ل امل��وج�ه��ة ب��ال�ل�ي��زر وال���ص��واري��خ ال�ن��ووي��ة و� �ص��ور الأق �م��ار
ال�صناعية ،مل حتم �أمريكا من حاملي الأ�سلحة البي�ضاء والتع�صب
االنتحاري واملختطفني الذين قاموا بهجمات � 11سبتمرب.
 ال�سبب ال�ث��اين� :إن ب��اق��ي ال�ع��امل ال ي��رى الأم��ري�ك��ان كما ي��رون�أنف�سهم ،وه��م لي�سوا ب��ال���ض��رورة راغ�ب�ين �أن ي�ك��ون��وا مثلهم� .إن
ال�شعوب حتتاج �إىل ال�ك��رام��ة واالح�ت�رام �أك�ثر م��ن حاجاتهم �إىل
�أجهزة الكمبيوتر� ،أو وجبات الهامبورجر.
 ال�سبب الثالث� :إن حربًا �أمريكية لن تنجح؛ لأنها �سوف تورط�أمريكا ب�صورة متزايدة يف �أنواع من حتالفات تقوم على املالءمة،
و�أع� �م ��ال ال رح �م��ة ف�ي�ه��ا وال ��ش�ف�ق��ة ت � ��ؤدي �إىل ت �غ ُّ�ير يف احل �ي��اة
الأمريكية و�إف�ساد �شخ�صياتهم وم�ؤ�س�ساتهم.
 ال�سبب الرابع� :إن العوملة االقت�صادية والتبذير الأمريكي قدن�سفا بالفعل �سيادتهم االقت�صادية ،وجعالها �أك�ثر اعتمادًا على
ه ��ؤالء ال��ذي��ن يهيمنون عليهم� .إن تهمة الرغبة يف غ��زو العراق
للتحكم يف نفطه ،تبدو م�ؤذية لآذان الكثري من الأمريكيني.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ب ��أ َّن �أيَّ عمل يف ال�شرق الأو� �س��ط ،يجب �أن
يقرتن بجهد متجدد حلل امل�أزق الإ�سرائيلي-الفل�سطيني .يجب �أن
ي�شتمل ذلك على تقدمي معونة لإ�سرائيل ،م�شروطة باالن�سحاب
من «ال�ضفة الغربية» و»غزة» ،وجتميد كل �أعمال اال�ستيطان.
.............................
 ال �ك �ت��اب�« :أم� ��ة م ��ارق ��ة..الأح ��ادي ��ة الأم��ري �ك �ي��ة وف���ش��ل ال�ن��واي��ااحل�سنة».
 ت�أليف :كاليد بري�ستوويتز. ترجمة وتقدمي :فخري لبيب. النا�شر :املركز القومي للرتجمة ،القاهرة ،ط2015 ،1م. -عدد ال�صفحات� 462 :صفحة.
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�صورةالإ�سالميفالفـــــ
�سعيد بوكرامي
تع�صب الفكر الإ�سباين جتاه
ُ
ير ْوم كتاب «�صورة الر�سول ُم َّمد يف الفكر الإ�سباين املعا�صر :تزكية الذات وجتريح الغري»� ،إىل تف�سري �أ�سباب ُّ
الإ�سالم ورموزه املقد�سة؛ انطالقا من حقل الفكر الإ�سباين املعا�صر ..ويعود اهتمام هذا الأخري بالإ�سالم ورموزه �إىل تخوف ورهاب وعداء
ا�ست�شرى يف الع�صر الو�سيط وات�سم بالعدوانية جتاه الإ�سالم وامل�سلمني خالل املواجهة الع�سكرية بينهما يف احلروب ال�صليبية �أو قبل ذلك يف
حروب اال�سرتداد للأندل�س ،والتي حت َّولت �إىل فكر عن�صري يطبق نظرة عرقية �إىل ال�شعوب ما بني راقية ومنحطة .هذه العدوى العدائية
انتقلتْ �إىل الفكر الإ�سباين املعا�صر ،الذي �أ�صيب بدوره بذعر وقلق من دعوات ا�ستعادة الأندل�س �إىل احلكم الإ�سالمي ،والرغبة يف ال�صالة
مب�سجد اخلريالدا .كما يدَّ عي املفكر الإ�سباين كامبوامور قائال« :ويبدو �أنَّ هذا القلق حتول �إىل رهاب نف�سي ي�ستبد بالفكر الإ�سباين ،وي�شكل
واحدة من البنيات التي تتجوهر بها اخلطابات الإ�سبانية حول الإ�سالم وامل�سلمني» .ومن هُ نا ،يتَّ�ضح للباحث �أنَّ جوهر الفكر الإ�سباين حول
ثم فهي
الإ�سالم مل ينتج غري اجلهل والتحريف .وكما يقول الكاتب« :مل ترتك لغريها با ًبا من �أبواب التدلي�س والتلبي�س �إال طرقته ،ومن َّ
تخ�سر فر�صة تاريخية يف النهو�ض مب�س�ؤولية احلوار الديني على �شروط من العدل والإن�صاف ،من منطلق اجلوار التاريخي خالل الوجود
الإ�سالمي يف الأندل�س� ،أو من منطلق اجلوار اجلغرايف مع القطر املغربي» (�ص.)5:
ِّ
ويو�ضح الباحث �أنَّ من �أهداف بحثه درا�سة هذا الو�ضع الفكري احلرج عرب درا�سة وا�صفة ملنت الفكر الإ�سباين املعا�صر وم�ضمونه .درا�سة ناقدة
للمعنى و�سياقاته التاريخية والدينية ،ومتفح�صة للمقا�صد وغاياتها ،را�صدة للآفات وهناتها ،وا�ضعة احلق حيث تراه يف منزلته ،وطارحة
الباطل حيث تراه يف رتبته.

ومن خالل ما قلناه ،يبدو جل ًّيا �أنَّ الكتاب يرنو �إىل
درا�سة خطاب الفكر الإ�سباين املعا�صر و�صورته جتاه
ال��ر��س��ول ،وم��ا ت��رت��ب عنها م��ن «ت��وت��ر ح ��اد» و»��ص��راع
عقدي» يف مرجعيته امل�سيحية �أو العلمانية ،التي غلب
عليها احل�ضور الأيديولوجي منهجا ومعرفة؛ لأنها
مل تكن من�صفة وال حمايدة وال مثمرة؛ بحيث �أنَّها
كانت َم ْيال �إىل التع�صب وال�صراع العبثي مع الإ�سالم.
وي �� �س �ت��دع��ي ال �ك��ات��ب يف ت �ق��دمي��ه ال �ع ��ام ل�ل�ك�ت��اب ر�أي ��ا
ي�ن�ح��از �إىل ال�ع�ق��ل والإن �� �ص��اف وه��و للباحثة م��اري��ة
مرتني غومز؛ تقول الباحثة مقرتحة و�سيلة حلل
ال�صراع« :لي�س من ال�صواب �أن يفر�ض الغرب قيمه،
وي���س�ق��ط ه��و الآخ� ��ر يف ت�ط��رف��ه اخل ��ا� ��ص� .إنَّ حمل
النا�س على الليربالية ،وا�ستنبات االح�ترام حلقوق
الإن �� �س��ان ب �� �ص��ورة عنيفة يف ال �ع��امل الإ� �س�ل�ام ��ي� ،أو
ت�سريع �إيقاعها هناكُ ،يكن �أن يكون غري م�أمون
ال �ع��واق��ب� .إنَّ ال�ت�ع��ود ع�ل��ى ه ��ذا ي�ح�ت��اج �إىل ال��وق��ت
واحليطة ،وكثريا من التخل�ص من الأحكام امل�سبقة
من لدن الغرب .ما ينبغي عمله ،هو ت�شجيع التطور
ال�سيا�سي يف ال�ب�لاد الإ�سالمية وال���ش��روع يف تبادل
حمرتم للتقاليد» (�ص.)9:



ورغم اعرتاف الباحث حممد بالل ا�شمل ا�ستنادا �إىل
مقولة الربوفي�سور جر�سيه جومز هريا�س ب�أنَّ م�س�ألة
حوار احل�ضارات عبارة عن «متاهة حقيقية» حمفوفة
بال�صراع والب�ؤ�س واجلنون للنظر بعمق يف منت هذا
الفكر الإ��س�ب��اين واق�ف��ا على بنيته ورا� �ص��دا دالل�ت��ه.
من خالل �أربعة ف�صول� .ض َّمنها مبحثا �أول عن بنية
اخلطاب حول الر�سول يف الفكر الإ�سباين الو�سيطي.
من بداية ت�شكل �صورة الر�سول يف الفكر الإ�سباين
املت�صل بالإ�سالم ونبيه .مع «رامون مارتي الذي طغى
ع�ل��ى ف�ك��ره ظ��اه��رة االع�ترا���ض وال �ت��داف��ع م��ن خ�لال
تزكية الذات الغربية وجتريح الذات الإ�سالمية .لكن
رغ ��م ال �ع��داء امل�تر��س��خ يف ه ��ذا اخل �ط��اب ،ف�ق��د ظهرت
باملقابل خطابات مدافعة عن الإ�سالم وم�ساملة معه؛
�أهمها :موقف «�أن�سليم طورميدا» و«خوان ال�شقوبي».
ث��م ي�ع��رج ال�ب��اح��ث على م��وق��ف «رام ��ون ل�ي��وال» ال��ذي
ي�ن�ظ��ر �إىل ال��ر� �س��ول ن �ظ��رة ع��دائ �ي��ة وع�ن���ص��ري��ة� .أم��ا
«خ ��وان ال�ط��ورك�ي�م��ادي» ،فيعدد ب�سذاجة م��ا يعتربه
الأخطاء الأ�سا�سية ملحمد �صلى اهلل عليه و�سلم.
ويف الف�صل الثاينُ ،يربز الباحث بنية اخلطاب حول
الر�سول يف الفكر الإ�سباين املعا�صر انطالقا من رفع

ال��ذات وو�ضع الغري ،ويتوقف فيه عند �آراء «دون�سو
ك��ورت �ي ����س  ،»1517-1436ال �ت��ي ت�ت�م� َّي��ز ب��اال��س�ت�ع�لاء
وال � �ع� ��داء وال �ك ��راه �ي ��ة ح� ��ول ك ��ل م ��ا مي �ث��ل الإ�� �س�ل�ام،
وب��ال�ن�ظ��رة اال��س�ت�ع�م��اري��ة؛ بحيث �أن ��ه ك��ان ي��دع��و �إىل
ا�ستئناف احلروب ال�صليبية لطرد الإ�سالم من دياره،
بدعوى ع��دم امتالك الإ��س�لام للحقيقة وال�شرعية،
و�أن ��ه جم��رد «�شجرة عقيمة»� .أم��ا «�أن�خ�ي��ل جانيفيت
 ،»1898-1865ف�يرى �أنَّ الإ��س�لام ي�صري خطريا «�إذا
�سمح ل��ه بالهيمنة على �أرا� ��ض ك�ث�يرة م��وح��دة ،فيما
بينها ومت�شكلة م��ن راب �ط��ة دي �ن �ي��ة» ،يف ح�ين يعترب
«رام ��ون كامبو �أم ��ور � »1901-1817أنَّ ال��ر��س��ول «من
ال ��رج ��ال ال �ع �ظ��ام ال��ذي��ن ج�ع�ل��وا ال�ت�ع���ص��ب غ��اي�ت�ه��م»،
وهذا الفكر من منطلقه ُيظهر العداء ،وال ُيكن �أن
ن� ِّؤ�س�س عليه حوارا ح�ضاريا .بيد �أن «منينديث بياليو
عد من �أكرب امل�ؤرخني يف املدر�سة
 »1912-1856الذي ُي ُّ
التاريخية الإ�سبانية ،ذات ال�ن��زوع القومي املتطرف
امل ّيال �إىل الغلو .ومن ذلك اعتباره الر�سول منتحال
لأح�سن ما يف اليهودية وامل�سيحية ،و�أن �أف�ضل ما يف
الإ� �س�لام م ��أخ��وذ م��ن ال�شريعة ال�ق��دمي��ة واجل��دي��دة.
فكان فكره م�شابها لأفكار �أ�صحاب حماكم التفتي�ش؛
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ــــكرالإ�سبايناملعا�صر
ب�ح�ي��ث ك ��ان م�ن��ا��ص��را وجم��اه��را ب �� �ض��رورة اح�ت�لال
املغرب والق�ضاء على امل�سلمني .ثم ينتقل الباحث
ل �ع��ر���ض �أف� �ك ��ار «�آ�� �س�ي�ن ب��اال� �س �ي��و���س »1944-1871
وه ��و ُم���س�ت�ع��رب م���ش�ه��ور ل��ه ف���ض��ل ع�ل��ى ال��درا� �س��ات
الإ� �س�ل�ام �ي ��ة ،خ���ص��و��ص��ا درا� �س ��ات ��ه ع ��ن اب���ن ع��رب��ي
وال�غ��زايل واب��ن ح��زم واب��ن م�سرة واب��ن طفيل وابن
باجة واب��ن طمل�س...وغريهم .وب�صدد الر�سول،
ي ��رى ب��اال��س�ي��و���س �أن ��ه جم ��رد ن��اق��ل ل�ل�إجن �ي��ل ،وم��ا
ورد منه �أو عنه مت نقله نقال حرفيا �أو مع َّدال من
ال�ت�ع��ال�ي��م امل���س�ي�ح�ي��ة ،وي ��رى ال�ب��اح��ث حم�م��د ب�لال
�أ��ش�م��ل �أن �أف �ك ��ار «ب��اال��س�ي��و���س م��زي�ف��ة ومتناق�ضة
وراف���ض��ة ل��ر��س��ال��ة الإ� �س�لام ور� �س��ول��ه ،ك�غ�يره��ا من
�أفكار املفكرين الإ�سبان».
ويف الف�صل الثالث ،عر�ض الباحث �صورة الر�سول
يف اخل �ط ��اب الإ� �س �ب ��اين امل �ع��ا� �ص��ر ب�ي�ن «ال�ت�ع���ص��ب»
و«الإره � ��اب» .وه�ن��ا يتوقف ال�ب��اح��ث عند املفكرين
املعا�صرين مثل خو�ستافو بوينو  1924ال��ذي دعا
ع�لان�ي��ة �إىل اج�ت�ث��اث الإ� �س�لام م��ن ج ��ذوره ب�سالح
العقالنية .بحيث طالب بعد �أح ��داث � 11سبتمرب
قائال« :ينبغي الهجوم على ج��ذور الإ�سالم ذاتها،
كما حدث مع الكني�سة يف القرن الثامن ع�شر ،وما
قام به ع�صر الأنوار يومئذ .ولكن طاملا ت�ؤخذ الأمور
برفق ،فلي�س يف و�سعنا القيام ب�أي �شيء .ال بد من
تدمري ج��ذور الإ��س�لام ول��ن يت�أتى ذل��ك �إال ب�سالح
ال�ع�ق�لان�ي��ة» (� ��ص  .)103وي ��رى ال �ب��اح��ث �أنَّ بنية
خطاب خو�ستافو م�ستن�سخة ومعدلة وم�صطنعة،
يعميها التع�صب وال ترى من الإ�سالم غري �صوره
املحرفة وامل�شوهة ،وهي لفئات قليلة جتهل بدورها
روح الإ�سالم وجوهره املعتدل.
وي �ن �ت �ق��ل ال� �ب ��اح ��ث ف �ي �م��ا ب �ع ��د �إىل ع ��ر� ��ض �أف� �ك ��ار
الفيل�سوف الإ� �س �ب��اين «�أوخ�ي�ن�ي��و ت��ري��ا���س» -1942
 ،2013الذي در�س احلقيقة املحمدية درا�سة معمقة
حماوال �إرجاعها �إىل م�صادرها الثيولوجية .منبها
�إىل �أنه ما من �ضرورة للت�شكيك يف �أن هناك م�صادر
��س�م��اوي��ة ل�ل��دع��وة امل�ح�م��دي��ة� .أم ��ا امل�ف�ك��ر الإ��س�ب��اين
ثي�سار ف�ي��دال �صاحب ك�ت��اب «�إ��س�ب��ان�ي��ا يف مواجهة
الإ�سالم :من حممد �إىل بن الدن» ،الذي ي�سعى من
خالله �إىل ر�سم ��ص��ورة �سيئة وباطلة للم�سلمني.
ك �ت��اب ي� ��روج ل�ث�ق��اف��ة ال �ك��راه �ي��ة وال�ت�ح��ري����ض على
الإ�سالم.
وي�ن�ت�ق��ل ال�ب��اح��ث يف ال�ف���ص��ل ال ��راب ��ع والأخ �ي�ر �إىل
تف�سري دالالت اخل �ط��اب ح ��ول ال��ر� �س��ول يف الفكر
الإ�سباين املعا�صر .ويح�صر هذه البنية يف داللتني؛
هما« :الرفع من قيمة الذات الإ�سبانية /الغربية»

و»الو�ضع واحلط من قيمة الغري/الإ�سالم ورموزه
املقد�سة» ،وانطالقا من ت�ضخيم ال��ذات امل�صطنع
الذي ينطلق منه املفكرون الإ�سبان الذين �أنتجوا
ي�ب�ت�ع��د ك ��ل االب �ت �ع ��اد ع ��ن �آداب ال �ب �ح��ث ،وال ��وف ��اء
ب� ��أخ�ل�اق احل � ��وار .وك �م��ا ي �ق��ول ال �ب��اح��ث« :خ �ط��اب
ي�ت���س��م ب�ك��ون��ه ي �ح��ول بكيفية م��و��ض��وع�ي��ة دون �أي
تقارب فكري� ،أو �إج��راء �أي ح��وار ديني� ،أو تر�سيم
�أي �سلم �سيا�سي بني امل�سلمني...وغريهم عموما،
وكانت
وبينهم وبني الإ�سبان خ�صو�صا» (�ص.)140:
ْ
نتيجة انزياح الفكر الإ�سباين عن مقا�صده احلقة
�أنه �أنتج خالفا �أيديولوجيا وثقافيا بني تقليدين
دي�ن�ي�ين ال��واح��د منهما يف م��واج�ه��ة الآخ� ��ر ،وهما
ال�ع��امل امل�سيحي والإ� �س�ل�ام .ومل يتوقف اخل�لاف
عند ه��ذه احل��دود والنتائج ،ب��ل جت��اوزه��ا ليتحول
�إىل خ�سارة ح�ضارية يف املا�ضي حينما حتول جنون
اال�ستحواذ على الأر�ض �إىل ه�سترييا دينية �أ�سفرت
عن ع�صبية وعن�صرية وحماكم تفتي�ش دون مبداد
اخل��زي تاريخا م��ن الإب ��ادة والإق���ص��اء .ث��م خ�سارة
يف احلا�ضر حينما �أن���ش��أت خطابا فكريا حتريفيا
و�إق�صائيا و�أن��ان�ي��ا .وب��ذل��ك ي�ك��ون ه��ذا ه��و ال�سياق
ال �ع��ام ال ��ذي �أن �ت��ج ال�ن�ظ��رة امل�ن�ح��رف��ة ع��ن الإ� �س�لام
و�إىل ن�ب�ي��ه ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام .وك �م��ا ي �ق��ول ال �ب��اح��ث:
«��س�ي��اق ال �� �ص��راع ال�غ��رب��ي م��ع دي ��ن ال �ه��دى ور��س��ول
الرحمة .وهو ال�سياق ذاته الذي �أفرز خطابا حول
الإ�� �س�ل�ام ،ون�ب�ي��ه ع�ل�ي��ه ال �� �س�لام ،مت � ّي��ز ب�ك�ث�ير من
�سمات «ال�ب��ؤ���س» و»اجل �ن��ون» ،م�ي��زا ب��دوره�م��ا ذلك

التاريخ���( »...ص ،)12:و�إذا نظرنا �إىل هذا التاريخ
وخ�ط��اب��ه ال�ف�ك��ري ق��دمي��ه وح��دي �ث��ه�� ،س�نرى �أن ��ه ال
يه ِّيئ �أ�سباب احل��وار البناء والفعال مع امل�سلمني،
وال ي�ضمن ��ش��روط التفاهم امل�ن�ت��ج ،لأن��ه ي�صطنع
�أدوات من خارج الن�سق العلمي للحجاج واملناظرة؛
�إذ حتكمه م�ع��اي�ير �أخ�لاق�ي��ة وت�سيطر عليه ن��واي��ا
�سيا�سوية ال تقوم على معايري احلقوق الأ�سا�سية
الإن�سانية التي تدعو �إىل التفاهم والتعاي�ش ب�أمن
و�سالم مع احتفاظ كل طرف بثقافته ومعتقداته
وال�سعي نحو ب�ن��اء ح�ضارة �إن�سانية م��ن الت�سامح
والعطاء املتبادل.
ث ��م ي�ن�ت�ه��ي ال �ب��اح��ث �إىل �أنَّ الإ� �س �ب ��ان ا��س�ت�ع�م��اه��م
اخل ��وف م��ن الإ�� �س�ل�ام وت��اري �خ��ه احل��ا� �ض��ر ب �ق��وة يف
دمائهم وجوارهم اجلغرايف؛ ف�ض َّيعوا على �أنف�سهم
ف��ر��ص��ة ت��اري�خ�ي��ة للنهو�ض ب��احل��وار ال��دي�ن��ي على
�شروط من العدل والإن�صاف ،من منطلق اجلوار
التاريخي خالل الوجود الإ�سالمي يف الأندل�س� ،أو
من منطلق اجلوار اجلغرايف مع القطر املغربي.
وتكمن قيمة هذا البحث يف �أنَّه اقتحم متون الفكر
ُ
الإ��س�ب��اين ،باللغة الإ�سبانية .كا�شفا جوهر ر�ؤيته
وم �ت �ن��ه ودالل� �ت ��ه ال �ف �ك��ري��ة وال��دي �ن �ي��ة وال���س�ي��ا��س�ي��ة
وال �� �س �ي��اق ال �ت��اري �خ��يَ .ي� � ْن� ��أى ك ��لَّ ال �ن ��أي ع��ن امل�ق��ام
العلمي واالن �ت �م��اء احل���ض��اري وامل�ع�ي��ار الأخ�لاق��ي.
ال ي �ك��ف ع ��ن ت ��ردي ��د �أك �ث��ر ال �ت �ه��م ب �ط�لان��ا يف حق
الر�سول ونبوته وحق الإ�سالم ودعاماته .وبذلك،
فكَّك الباحث حممد ب�لال �أ�شمل �سر ره��اب الفكر
الإ�سباين املعا�صر من الإ�سالم .املتمثل يف اخل�شية
من فقد الأندل�س من جديد وجتربتها امل�أ�ساوية
م��ع حكم اجل�ن�رال فرانكو ال��ذي ا�ستعان باملغاربة
للق�ضاء على اجلمهوريني .وبذلك حت��ول الرهاب
م��ن اجل ��ار �إىل خ��وف ه��ائ��ل م��ن الإ� �س�ل�ام� ،صاحبه
ت��أوي��ل �صدامي؛ فكلما كانت املواجهة �شديدة مع
الإ�سالم� ،أ�صبح اخلوف متعاظما على �إ�سبانيا منه.
�أم� ��ام ال�ف�ك��ر الإ� �س �ب��اين ال�ك�ث�ير م��ن ال��وق��ت مل ��داواة
�أمرا�ضه النف�سية عن الإ�سالم والكثري من اجلهد
لإع��ادة بناء �صورة �صحيحة وحقيقية عن الإ�سالم
ورموزه املقد�سة.
.............................
 الكتاب�« :صورة الإ�سالم يف الفكر الإ�سباين املعا�صر ..تزكيةالذات وجتريح الغري».
 امل�ؤلف :د.حممد بالل �أ�شمل. النا�شر :دار نون للن�شر-الإمارات ،الطبعة الأوىل .2015 عدد ال�صفحات� 154 :صفحة.كاتب وروائي مغربي
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«القائد العزيــــ
عماد البحراين *
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية عام 1945م ،قام االحتاد ال�سوفيتي باحتالل اجلزء ال�شمايل من �شبه اجلزيرة الكورية ،و� َّأ�س�س بها نظام ًا
�شيوع ًّيا .يف حني كانت الواليات املتحدة ت�سيطر على اجلزء اجلنوبي ،و�أقامت بها نظام ًا دميقراط ًّيا .ويف دي�سمرب 1948م ان�سحب ال�سوفييت من
كوريا ال�شمالية ،تال ذلك ان�سحاب الواليات املتحدة من كوريا اجلنوبية يف يونيو 1949م .وقد ا�ستغل النظام الكوري ال�شمايل الفر�صة ،فقام
بالهجوم على اجلزء اجلنوبي يوم  25يونيو 1950م؛ بهدف توحيد الكوريتني ،وا�ستم َّرت احلرب مدة ثالثة �سنوات ،حيث توقفت يف  27يوليو
1953م بعد توقيع اتفاقية وقف �إطالق النار بني طريف النزاع بقرية «بامنوجنوم» الواقعة على خط العر�ض  38الفا�صل بني الكوريتني.
ومنذ تق�سيم كوريا عام 1953م ،تقوم على كل من جانبيه قوة م�سلحة .وتق�سيم �شبه اجلزيرة الكورية ال يرتكز على فارق يف اللغة �أو الدين �أو
الإثنية ،بل على فارق يف الأيديولوجيا ال�سيا�سية .فالن�سخة الكورية ال�شمالية تتخذ من اال�شرتاكية عقيدة لها على عك�س الن�سخة اجلنوبية
التي تطبق النظام الر�أ�سمايل .كتاب «القائد العزيز» يتناول الأو�ضاع الداخلية يف جمهورية كوريا الدميقراطية ال�شعبية «كوريا ال�شمالية» خالل
عهد كيم جوجن �إيل (2011 -1994م) ،ثاين زعماء كوريا ال�شمالية� .أ�صل الكتاب كان باللغة الإجنليزية وحمل عنوان ()LEADER DEAR
«القائد العزيز» وهو اللقب الذي �أطلقه الكوريون ال�شماليون على زعيمهم كيم جوجن �إيل ،فيما كان والده م�ؤ�س�س الدولة ال�شيوعية كيم �إيل �سوجن،
يعرف بـ»القائد العظيم».
وتك ُمن �أهمية الكتاب يف �أن��ه يك�شف حقيقة كوريا ال�شمالية
و�أو�ضاعها من منظور داخلي ولي�س من منظور خارجي كما
ينظر العامل ب�أ�سره �إىل كوريا ال�شمالية .يقول امل�ؤلف :على
�أر���ض الواقع هناك كوريتان ،واح��دة حقيقية والأخ ��رى من
ن�سج اخليال ابتكرها النظام .وبعد ان�شقاقي� ..أدرك��ت وجود
ك��وري��ا �شمالية ث��ال�ث��ة� ،إ َّن �ه��ا ك��وري��ا ال�شمالية ال�ت��ي ابتكرها
العامل اخلارجي.
فعندما خلف كيم ج��وجن �أون وال ��ده كيم ج��وجن �إي ��ل ،ف�سر
العامل اخلارجي هرمية ال�سلطة يف النظام اجلديد من خالل
حاملي غطاء النع�ش ال�سبعة الذين كانوا مرئيني �أكرث من
�سواهم يف جنازة كيم جوجن �إيل .ولكن يف الواقع مل يكن �أي
من �أولئك الأ�شخا�ص ال�سبعة يتمتع بنفوذ حقيقي ممنوح
من ق�سم التنظيم والإر�شاد التابع للحزب احلاكم.
يحتوي الكتاب على معلومات مهمة وغري معروفة عن النظام
ال�سيا�سي يف كوريا ال�شمالية؛ حيث �إ َّن م�صدر هذه املعلومات
هو امل�ؤلف نف�سه «ج��اجن جني�-سوجن» ال��ذي كان ي�شغل �أحد
املنا�صب العليا يف اجلهاز الدعائي لكوريا ال�شمالية .وبحكم
من�صبه الرفيع كان �سوجن عليماً ب�أ�سرار الدولة؛ مبا يف ذلك
ال�سيا�سات الع�سكرية واخلارجية.
ويف الكتاب ،يروي امل�ؤلف جتربته يف العمل مع النظام واملهام
التي �أوكلت �إليه .حيث �سرد لقاءه املهم مع زعيم البالد كيم
جوجن�-إيل يف العام 1999م .ويذكر امل�ؤلف احلديث الذي دار
بينه وبني الزعيم« :ا�ستدار القائد مفاجئاً �إياي يف حالة من
الغفول ،و�أطلق �صوتاً �أ�شبه بالرعد �أنت يا فتى هل �أنت من
كتب تلك الق�صيدة ع��ن ما�سورة امل�سد�س؟ ف�أجيب بكلمات
خمتارة بعناية وب�صوت عالٍ �شبيه بالنباح� :أجل �أيها اجلرنال
�إنه �شرف يل �أن �أكون يف ح�ضرتكم.



ويطلق ابت�سامة و�أث �ن��اء اق�تراب��ه مني ي�س�ألني م��ن ق��ام بكتابة
الق�صيدة لك؟ ال تفكر بالكذب و�إال �س�أقتلك.
ومع بدئي بال�شعور بالذعر� ،أطلق القائد �ضحكة قوية ولكمني
على كتفي ،وقال� :إنه ثناء �أيها الغبي».
ه ��ذا ال�ل�ق��اء امل�ه��م ج�ع��ل ج ��اجن ج�ين� �-س��وجن م��ن امل�ق��رب�ين ل��دى
القائد العزيز ،فمنحه بع�ض االمتيازات كاحل�صانة من املقا�ضاة
واحل�م��اي��ة م��ن ال�ت�ع��ر���ض لأي �أذى .ك�م��ا م�ن��ح م ��ؤن �اً خ��ا��ص��ة من
الطعام ،وترخي�ص مرور وغري ذلك من االمتيازات.
و�سلط امل��ؤل��ف على جانب مهم ال يعرفه الكثري يف ال�ع��امل عن
اهتمام الزعيم الكوري ال�شمايل بالأدب والفنون .يقول امل�ؤلف:
«قد يلعن العامل كوريا ال�شمالية ب�سبب كونها نظاماً قا�سياً يقتل
�شعبه َ،مدعني �أن النظام قمعي وتديره قوة مادية .ولكنها وجهة
نظر غري من�صفة عن كيفية حكم البلد .فقد �شدد كيم جوجن-
�إيل طوال حياته ،قائال�« :أَحكم عرب املو�سيقى والأدب» .مل تكن
لديه خربة ع�سكرية بالرغم من كونه القائد الأعلى جلمهورية
كوريا الدميقراطية ال�شعبية ورئي�س جلنة الدفاع الوطني.
وي�ضيف امل�ؤلف :ا�ستخدم كيم جوجن�-إيل �سيفاً ذا حدين للتعبري
عن هذا الأمر بلغة الديكتاتورية كما يفهمها العامل اخلارجي.
�أج��ل ،ك��ان ديكتاتوراً جلهة ال�سيطرة امل��ادي��ة ،ولكنه ك��ان �أي�ضاً
ديكتاتوراً بطريقة �أكرث حذقاً وانت�شاراً؛ من خالل نفوذه املُطلق
ع�ل��ى ال�ه��وي��ة الثقافية ل�شعبه .وم��ن خ�لال م�ي��زة اال��ش�تراك�ي��ة
ال�سائدة حيث تكون الأيديولوجيا �أكرث �أهمية من ال�سلع املادية.
ففي عهد والد كيم جوجن�-إيل ،وهو كيم �إيل�-سوجن ،كان الفن
الروائي رائجاً ب�شكل بارز يف كوريا ال�شمالية .فقد كان كيم �إيل-
�سوجن مغرماً بعامل ال��رواي��ات ،ومهتماً ب�صفة خا�صة ب�أعمال
�أدبية كتبها روائيون منتمون �إىل جمموعة  15ني�سان الأدبية،
وهي م�ؤ�س�سة �أدبية من الدرجة الأوىل �أخذت على عاتقها ن�شر

التاريخ الثوري لكيم �إيل�-سوجن وخلفه كيم جوجن�-إيل.
�إال �أ َّن ال�ف��ن ال��روائ��ي ت��راج��ع بعد ذل��ك ل�صالح ال�شعر ال��ذي
ت�صدر امل�شهد الأدب ��ي يف ال�ب�لاد ،وي��رج��ع امل��ؤل��ف �أ��س�ب��اب هذه
ال�ظ��اه��رة �إىل تف�ضيل ك�ي��م ج ��وجن�-إي ��ل لل�شعر ،وق�ل��ة ال��ورق
ب�سبب ان�ه�ي��ار االق�ت���ص��اد ال �ك��وري ال�شمايل �آن ��ذاك .فلم تكن
هناك كميات كافية من ال��ورق يف البلد لطباعة كتب درا�سية
للمدار�س ،قليلون ه��م الأ�شخا�ص ال��ذي��ن ك��ان با�ستطاعتهم
حتمل تكلفة امتالك رواية ثورية كبرية.
�أم��ا ال�شعر ،فكان ب��الإم�ك��ان تقطري امل�ب��ادئ الأ�سا�سية للوفاء
للزعيم بفاعلية يف �صفحِ ة �صحيفة واح ��دة .ل�ه��ذا ال�سبب،
انبثق ال�شعر ك�أداِة تعبري �أدبية مهيمنة مار�س كيم جوجن�-إيل
ديكتاتوريته الثقافية من خاللها .لقد اقت�صر النوع املَلحمي
من ال�شعر املف�ضل لدى كيم جوجن�-إيل على �ستة �شعراء فقط
كانوا �أي�ضاً ال�شعراء احلكوميني يف كوريا ال�شمالية.
وك��ان امل��ؤل��ف من �ضمن ه��ذه ال�صفوة املختارة من ال�شعراء؛
حيث يقول :يف �سن الثامنة والع�شرين عام 1991م� ،أ�صبحت
�أ��ص�غ��ر ه��ذه النخبة ال�صغرية م��ن ��ش�ع��راء ال �ب�لاط .ولكنني
كنت �أي�ضاً موظفاً يف ق�سم اجلبهة املوحدة؛ بخالف زمالئي
ال�شعراء .وهي وظيفة �سمحت يل بدخول عامل يجهله متاماً
معظم الكوريني ال�شماليني العاديني ،حيث مل �أمنح حق ولوج
�أ�سرار الدولة فح�سب ،بل عامل قائم وراء تراخي حزب العمال.
وك�شف امل�ؤلف عن العديد من املهام التي �أوكلت �إليه يف تلك
ال�ف�ترة ،مثل عمله على تر�سيخ �أ��س�ط��ورة ت�أ�سي�س جمهورية
كوريا الدميقراطية ال�شعبية؛ و�إلقائه ق�صائد متجد الزعيم
ك �ي��م ج� ��وجن�-إي� ��ل .ك �م��ا ت�ق�م����ص � �س ��وجن ��ش�خ���ص�ي��ة ال �ك��وري�ين
اجلنوبني وهويتهم يف �سياق احل��رب النف�سية بني اجلارتني،
وكان لقبه الكوري اجلنوبي (كيم كيوجن-مني).
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ـــز» جلاجن �سوجن
وب�ين امل��ؤل��ف املكانة احلقيقة لبع�ض ال�شخ�صيات الأك�ث�ر نفوذاً
يف احل��زب احلاكم ،مثل �إمي ت ��وجن�-أوك ،ال��ذي و�صفه ب�أنه �أحد
الرجال املراوغني والأكرث قوة يف البالد .و«جاجن �سوجن-ثايك»
ال��رج��ل ال�ث��اين يف النظام وزوج عمة الزعيم ال�ك��وري ال�شمايل
احلايل كيم جوجن�-أون ،الذي �أعدمه النظام يف دي�سمرب 2013م.
و�سكرتري احل��زب لق�سم ال��دع��اي��ة والتحري�ض «ك�ي��م ك��ي-ن��ام»،
ورئي�س اجلمعية ال�شعبية العليا «ت�شوتاي-بوك» ،وقد و�صفهما
ب�أنهما م�س�ؤوالن ُ�صوريان ال يهتم احلزب حلياتهما �أو موتهما.
وي�صف امل��ؤل��ف ق�سم التنظيم والإر� �ش��اد ب��احل��زب احل��اك��م ،ب�أنه
حم��رك
الكيان الوحيد الأك�ثر ق��وة يف كوريا ال�شمالية ،بل هو ِّ
�سلطة ك��وري��ا ال�شمالية .حيث ي�ق��ول :ال ي��دي��ر ق�سم التنظيم
والإر�شاد �سيا�سة كوريا ال�شمالية ال�سرية ومع�سكرات االعتقال
من خالل وزارة �أمن الدولة فح�سب ،بل ي�صدر �أوامره للحر�س
ال���ش�خ���ص�ي�ين ل �� �س�لال��ة ك �ي��م احل ��اك �م ��ة ،ومت� ��ر ك ��ل امل �ق�ترح��ات
ال�سيا�سية عربه.
كان الق�سم يف بداياته خمت�صاً يف �إدارة عمليات احلرب النف�سية
�ضد اجلنوب من خالل و�سائل �إعالم ثقافية كال�صحافة ،ومن
خالل الفنون الأدبية ،واملو�سيقى ،والأفالم ال�سينمائية .وبعد
ال�سبعينيات ،رك��ز ب�صفة خا�صة بت�ضخيم ال�شعور املناه�ض
ل�ل�أم�يرك�ين ،وت�ط��وي��ر م�ي��ول م ��ؤي��دة لل�شمال ل ��دى ال�شعب
ال�ك��وري اجل�ن��وب��ي؛ م�ستغ ً
ال ح��رك��ات امل�ق��اوم��ة الدميقراطية
التي ن�ش�أت �ضد الديكتاتورية الع�سكرية �آنذاك.
وق��ام الق�سم بتوزيع الكتب والأ�شرطة ال�سمعية عرب منظمات
م�ؤيدة لل�شمال يف اليابان ودول يف جنوب �شرق �آ�سيا ،كما مُررت
�إىل حركات املقاومة الدميقراطية يف كوريا اجلنوبية.
ويو�ضح امل�ؤلف �أن كيم جوجن �إيل عزز �سلطته املطلقة من خالل
احل��زب ،وع�بر ق�سم التنظيم والإر��ش��اد يف حياة وال��ده كيم �إيل
�سوجن من خالل خم�س دوائر نفوذ.
وتتمثل الدائرة الأوىل باحلق احل�صري لق�سم التنظيم والإر�شاد
مبنح منا�صب على م�ستوى مدير ق�سم وما فوق يف امل�ؤ�س�سات
الرئي�سة للدولة ويف ال�ق��وات امل�سلحة ،حيث ك��ان الق�سم يعني
ب�شكل مبا�شر جرناالت يف الأفواج الرئي�سية للقوات امل�سلحة.
دائرة النفوذ الثانية تتمثل بحق ق�سم التنظيم والإر�شاد ب�إر�شاد
احل��زب ،مما ي�سمح له بالتدخل يف كل مهمة �إداري��ة تنفذ على
�أي م�ستوى.
وتتمثل ال��دائ��رة الثالثة ب�سلطة الرقابة املطلقة التي ت�سمح
للق�سم مبراقبة �أي كادر ،وتطهريه� ،أو نفيه.
�أما دائرة النفوذ الرابعة ،فهي احلق املطلق للق�سم بالت�صديق
على ال�سيا�سات و�إقرارها .ويجب رفع تقارير �إىل ق�سم التنظيم
والإر�شاد مبقرتحات كل امل�ؤ�س�سات يف كوريا ال�شمالية كي ي�أذن
بها القائد العزيز كيم جوجن �إيل قبل �أن ت�صبح نافذة.
ودائرة النفوذ اخلام�سة هي م�س�ؤولية الق�سم عن حماية كيم
�إيل �سوجن وكيم جوجن �إيل.
و�أماط امل�ؤلف اللثام عن العالقة بني الأب وابنه يف نهاية عهد
كيم �إيل �سوجن؛ حيث يقول :بحلول العام 1980م كان كيم جوجن
�إيل قد �أمت نظاماً انح�صرت كل ال�سلطات احلقيقية فيه برجل
واح ��د ،ه��و نف�سه ،ب�صفته �سكرتري احل ��زب يف ق�سم التنظيم
والإر� �ش��اد ،يف ح�ين ك��ان كيم �إي��ل �سوجن جم��رد رئي�س �صوري.
لقد ُنقلت كل �سلطة الدولة بدقة �إىل كيم جوجن �إيل من خالل

ق�سم التنظيم والإر�شاد ،مع �شغل زمالء درا�سة كيم جوجن �إيل
يف اجلامعة منا�صب متنح �شاغليها �سلطة حقيقية .وكانت
�سلطة كيم ج��وجن �إي��ل مُطلقة؛ �إذ َّ
يتعي على كيم �إي��ل �سوجن
طلب الإذن من ق�سم التنظيم والإر�شاد قبل �أن يتمكن من لقاء
�أي من م�ؤيديه �أو رفاقه القدامى .واقت�صرت �سلطاته اخلا�صة
على تلك التي ُتظهره قوياً �أمام الكوريني ال�شماليني والأجانب
على حد �سواء ،كالتفقد امليداين وال�سلطة الدبلوما�سية .حتى
�إن القطاع ( )1وه��و احلر�س ال�شخ�صي لكيم �إي��ل �سوجن بات
ي�أمتر ب�أوامر ق�سم التنظيم والإر�شاد مبا�شرة.
وي�ضيف امل ��ؤل��ف :م��ن ب�ين الإه��ان��ات الإ��ض��اف�ي��ة ال�ت��ي تعر�ض
لها كيم �إيل �سوجن �إرغامه على تقدمي ق�صيدة ثناء مبنا�سبة
ذكرى مولد ابنه اخلم�سني يف  16فرباير 1992م.
بهذه الطريقة ،ب��ات القائد العظيم يق�ضي �أع��وام��ه الأخ�يرة
حت��ت ال��رق��اب��ة الوثيقة لكتيبة تكن ال ��والء لكيم ج��وجن �إي��ل،
و�أ�صبح ال�شخ�ص الوحيد الذي يبجل نف�سه ويتحكم به االبن
الذي اغت�صب منه ال�سلطة بفعالية ليخلفه.
ويف املقابل ،ك��ان كيم ج��وجن �إي��ل حري�صاً على التظاهر ب��أن
الوالد واالبن متفاهمان .ولكنه رف�ض �أيا من طلبات والده
الأخرية الأكرث ب�ساطة .قال كيم �إيل �سوجن �أنه يريد �أن يدفن
بعد وفاته بجانب رفاقه طريحي الأر�ض يف الن�صب التذكاري
ل�شهداء الثورة يف جبل داي�سوجن .وبعد وفاته يف العام 1994م،
و َّق��ع رف��اق��ه ال�سابقون يف ح��رب الع�صابات التما�ساً جماعياً
لتنفيذ رغبته تلك .ولكن كيم جوجن �إيل ظن �أنه بو�ضع جثة
وال��ده يف ذل��ك امل�ك��ان� ،سيعترب ذل��ك �إع ��ادة ت�أكيد على �سلطة
زمالء والده الثوريني ،مما قد يهدد نفوذه اخلا�ص لأنه قام
ذات مرة باال�ستيالء على نفوذهم.
وق��د َّ
مت حتنيط كيم �إي��ل �سوجن يف الق�صر التذكاري يف جبل
كوم�سو ،و�أ�صبح بعد موته �أيقونة دعائية ُت�ستخدم لإ�ضفاء
ال�شرعية على خالفة كيم جوجن �إيل الوراثية.
ورغ ��م �أن ال�ق��ائ��د ال�ع��زي��ز ك ��ان ي�ث�ن��ي ع�ل��ى ج ��اجن ج�ين��-س��وجن

(م�ؤلف الكتاب) وم�ساهمته يف �إحكام قب�ضة النظام على �شعبه،
ورغم كل االمتيازات التي مُنحت له� ،إال �أن جاجن جني �سوجن مل
ي�ستطع جتاهل �ضمريه ،وجتاهل معاناة غالبية ال�شعب الذين
ر�آهم يت�ضوّرون جوعاً حتى املوت يف ال�شوارع.
ف �ق��رر ج ��اجن ج�ي�ن � �س��وجن ال �ه ��روب م ��ن ال �ب�ل�اد م ��ع �صديق
م �ق � َّرب ح �ف��اظ �اً ع �ل��ى ح �ي��ات��ه؛ واالب �ت �ع ��اد ع ��ن ع ��امل اخل ��داع
والأكاذيب والت�ضليل ،نحو احلقيقة واحلرية التي افتقدها
طوال �سنوات عمله مع النظام؛ حيث يقول امل�ؤلف عن هذه
التجربة :اليوم� ،أعي�ش كمواطن كوري جنوبي ،مل يكن من
ال�سهل االن�ت�ق��ال �إىل ه��ذا ال�ع��امل م��ن ح�ي��اة ُت�ل��ى م��ن ف��وق؛
حياة م�ؤ�س�ساتية بكل تفا�صيلها.
عندما �أُبلغتُ ر�سمياً ب�أنني �أ�صبحت مواطناً من كوريا اجلنوبية،
فا�ض قلبي ب�سعادة غامرة لأنه مت االعرتاف بي كفرد يف �أمة من
املت�ساوين ولي�س تابعاً يخدم رج ً
ال واح��داً .يف كوريا ال�شمالية،
الوفاء هو هدف احلياة ،وعاقبة الع�صيان املوت .هذا كل �شيء.
ال �أزال �أذكر جيداً اليوم الأول حلريتي .كنت قد ق�ضيت ثمانية
�أ��ش�ه��ر يف م �ن��زل �آم ��ن يف ��س�ي��ول ق��دم��تُ خ�لال�ه��ا ك��ل امل�ع�ل��وم��ات
املطلوبة قبل �أن يتم الإعالن عن �أنني مواطن كوري جنوبي يف
 17دي�سمرب 2004م.
ويف ت�ل��ك ال�ل�ي�ل��ةُ ،ج �ب��تُ � �ش ��وارع ��س�ي��ول يف ال���س��اع��ات ال�ب��اك��رة،
م�ستوِعباً حريتي التي ح�صلتُ عليها حديثاً .وهكذا نال جاجن
ج�ين �سوجن حريته بعد خما�ض ع�سري ،ولكنه ال ي��زال يحلم
يف اليوم الذي ينال فيه �أبناء وطنه حريتهم .ويقول �سوجن:
املنفيون الكوريون ال�شماليون دليل حي على وج��ود ف��رق بني
احل��ري��ة وال�ط�غ�ي��ان ،فق�ص�صهم لي�ست جم ��رد و��س�ي�ل��ة لإث ��ارة
ال�شفقة ،هم ي�صيحون طلباً للعدالة نيابة عن �أولئك الذين
ماتوا من دون التمكن من التعبري عن �آرائ�ه��م ،ودف�ن��وا حتت
�أنظار عامل معقود الل�سان .فالتعبري عن �آرائهم ب�إحلاح انت�صار
للإن�سانية؛ لأنهم جنوا من �صراع وح�شي مع طاغية.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه قائال�« :إن النظام ال�ك��وري ال�شمايل مل
ي�ن�ت��ه ب�ع��د م��ن ا� �ض �ط �ه��ادي .ف�ه��و ال ي �ق��وم فح�سب مب �ح��اوالت
�سرية للعثور علي و�إي��ذائ��ي ج�سدياً ،بل يهددين عالنية عرب
و�سائل الإعالم .ففي يونيو 2013م ن�شرت وزارة الأمن ال�شعبي
ت�صريحاً ر�سمياً من خالل و�سيلة الإع�لام احلزبية الر�سمية
ال�ك��وري��ة ال�شمالية اجل��دي��دة ،ك�ي��ه��.س��ي�.إن�.إي��ه ،ج��اء فيه �أنها
�ستزيلني من الوجود يف هذا العامل .لهذا ال�سبب يكمن �سالمي
يف �شن ح��رب �ضد الطغيان حتى يتحرر �شعبنا .وب��دون ذلك،
ال يكون ح�صويل على امتياز احلرية �سوى �ضرب من �ضروب
الأن��ان �ي��ة� .إذا ك ��ان ال�ن�ظ��ام مي�ل��ك ت��ر��س��ان�ت��ه املتمثلة يف القتل
واخلداع والقنابل النووية ،فال�سالح الذي �أحمله هو احلقيقة».
.............................
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«�إله �أمريكا ..الدين وال�سيــ
عزالدين عناية *
ُت�صنَّف �أمريكا على ر�أ�س قائمة البلدان الغربية التي ال يخ�ضع فيها الدين لالحتكار �أو الو�صاية ،من جانب �أي م�ؤ�س�سة ذات طابع قد�سي �أو روحي؛ حيث
الدين هو �ش�أن مدين َت ِ�سري �أن�شطته ِوفق قوانني العر�ض والطلب و�ضمن �ضوابط التناف�س احلر ،على حد تو�صيف علماء اجتماع �سو�سيولوجيا ال�سوق
التفرع العلمي الذي �شهد تطورا مع كل من دارن ِ�ش ْركات وكري�ستوفر �إلي�سون ورودناي �ستارك ولوران�س �إياناكوين .وبفعل عدم خ�ضوع
الدينية ،هذا
ُّ
الدين يف �أمريكا لأي �شكل من �أ�شكال املونوبول والو�صاية ،يح�ضر تنو ٌع الفت يف ال�ساحة االجتماعية للوكاالت املروجة له وامل�ستثمرة فيه؛ �سواء داخل
الدين الواحد �أو حتى داخل املذهب الواحد .مبا يفوق ما عليه احلال يف �سائر البلدان الغربية الأخرى ،التي ما فتئ حقل املقد�س فيها يخ�ضع لكنائ�س
حمددة تنعم مبحاباة من الدولة ،ال �سيما يف جنوب قارة �أوروبا و�شمالها.
كتاب فوريو كولومبو -الباحث وال�سيا�سي الإيطايل املهتم بالظواهر الدينية وتداخلها مع ال�ش�أن ال�سيا�سي -الذي نتناوله بالعر�ض والتحليل ،هو من
�صنف الكتابات التي متزج يف تناول ظواهر الدين بني منهجني :منهج علم االجتماع الديني ،ومنهج العلوم ال�سيا�سية؛ حيث ي�سعى الكاتب للإحاطة بتلك
العالقة املتداخلة بني املجالني ،وهي عالقة متميزة جراء الطابع العلماين البارز لأمريكا� ،إىل جانب ما يتع َّر�ض له الكتاب ب�ش�أن ن�ش�أة النِّحل اجلديدة
التي حتوم حولها �أ�شكال م�ستجدة من التدينُ ،متتبعا ما لها من �أن�شطة خمتلفة؛ وهو الأمر الذي جعل الدين �أداة فاعلة يف الت�أثري يف العملية ال�سيا�سية
ويف توجيه الفعل ال�سيا�سي.

�صحيح �أ َّن الد�ستور الأمريكي -كما يُورد فوريو كولومبو -قد
�أر�سى ف�صال �صريحا بني الكني�سة وال��دول��ة ،لكنَّ الأم��ر لي�س
ب�ت�ل��ك ال���ص��رام��ة ب�ين ال��دي��ن وال���س�ي��ا��س��ة .ف�ل�ط��امل��ا جت�ل��ت تلك
العالقة الوثيقة يف �شعارات على غرار «الرب يبارك �أمريكا» و»يف
اهلل نثق» و«امل�سيح هو احلل» ()Jesus is the answer؛
اجتماعي ديني مميز ي�سود يف �أمريكا ،يجد
�إذ يح�ضر تقلي ٌد
ٌ
�سندا له فيما يُعرف مبفهوم الدين املدين؛ ذلك الطرح الذي
عرف من�ش�أه مع جان جاك رو�سو يف العقد االجتماعي ()1762
وبلغ عمق تطوره مع طروحات عامل االجتماع روبرت باله يف
كتابه« :الدين املدين يف �أمريكا» (.)1967
يف ال�ق���س��م الأول م ��ن ال �ك �ت ��اب ،ي �ح ��اول ك��ول��وم �ب��و الإم �� �س��اك
بلحظة الفوران املبكرة يف عالقة الدين بال�سيا�سة ،مع عقديْ
ال���س�ب�ع�ي�ن�ي��ات وال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي ،م ��ن خ�لال
تتبع م��ول��دات ذل��ك التحول وحم�ف��زات��ه ،م�ستعر�ضا العوامل
ال�سيا�سية التي دفعت بالن�شاط الديني للطفو على ال�سطح،
وم��ن َث��م �إىل الإق ��رار بقوة ذل��ك العامل وتوظيفه ال�سيا�سي.
وهو ما �أفرز على حد قول كولومبو جتاذبا عميقا بني الدين
وال�سيا�سة �إىل حد يت�سم بالإجحاف .فال�سيا�سة كر�ؤى وخيارات
وتوجهات� ،أي ب ِق َيمها و ُم ُثلها ،ما عادت �صانعة للفعل ال�سيا�سي
ل��وح��ده��ا ،وب��ات��ت ت�ستعني ،ول��رمب��ا تعتمد اع�ت�م��ادا مهما على
الدين ،بو�صفه «قوة خفية» يف املجتمع قادرة على مد ال�سيا�سي
بالدعم الالزم ،ال �سيما عند التطلع �إىل مترير خيارات �شائكة
تتطلب ت�ضافر قوى متنوعة ل�ضمان �إجناحها .والطريف يف
ذلك التحول الذي �شهدته �أمريكا -كما يقول فوريو كولومبو-
�أن لي�ست الكنائ�س التي اجتاحت ال�سيا�سة ،بل ال�سيا�سة هي
التي اجتاحت الكنائ�س.
يعود بنا كولومبو �إىل مطلع ال�ع��ام  1980لتتبع ذل��ك الزخم



يف ع�لاق��ة ال��دي�ن��ي ب��ال���س�ي��ا��س��ي ،ح�ين ع�بر م��ر��ش�ح��و ال��رئ��ا��س��ة
الأم ��ري �ك �ي ��ة ،ري �غ ��ن وك ��ارت ��ر و�أن� ��در� � �س� ��ون� � ،ض �م��ن ح�م�لات�ه��م
االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ع��ن ميوالتهم الدينية احل��ازم��ة .وه��و م��ا �سماه
الباحث باالكت�شاف الفجئي لفاعلية الدين ودوره يف املجال
ال�سيا�سي .حيث �أع�ل��ن ريجن حينها -وب�صريح ال�ق��ول� -أم��ام
�أن���ص��ار ال�ت��وج�ه��ات الأ��ص��ول�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة يف داال�� ��س� ،أن ��ه يقف
�إىل �صف مفهوم اخللق مبدلوله التوراتي احل��ريف ،مبا يعني
م�ع��ار��ض��ة اخل�ي��ار ال��داروي �ن��ي ال�ت�ط��وري يف ال�ن�ظ��ر �إىل ال�ك��ون،
وللم�س�ألة دالالت عميقة يف املجتمع الأمريكي مت�س اجلوانب
الرتبوية والتعليمية والأخالقية� .إذ كانت الت�صورات الطهرية
حينها تبحث ع��ن �إي �ج��اد م�ن��اخ م�سيحي ن�ق��ي م��ن ال�ت��أث�يرات
العلمانية امل�ج�ح�ف��ة ،وك ��ان م��ن جملة ال�ك�ت��اب امل�صنفني غري
م�سيحيني� ،أو «مم�ن��وع�ين» م��ن ال �ت��داول� ،أرن���س��ت هامنجواي
وج� ��ورج �أروي � ��ل و�أل �ك �� �س �ن��در ��س��وجل�ن�ي�ت���س�ين .ف�ح��رك��ة الإح �ي��اء
الديني الأمريكي كانت حركة مت�شددة ورجعية ِوفق تو�صيف
كولومبو .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ما كان ظهور الدين يف �أمريكا
على ال�ساحة االجتماعية� ،إبان حقبة الثمانينيات ،على ما تبني
لفوريو كولومبو ،نابعا من بنية االجتماع الأمريكي فح�سب؛
ب��ل �إن كثريا م��ن التنظيمات الدينية التي ن�شطت يف حقبتي
كارتر وريجن كانت حتركها هواج�س مت�أتية من �أثر التحوالت
الدينية اجلارية يف ال�شرق الأو�سط.
ودائ �م��ا �ضمن تتبع امل���ش��ارك��ة ال�ف��اع�ل��ة للتجمعات ال��دي�ن�ي��ة يف
ال�ش�أن ال�سيا�سي ،و�إعالن �سل�سلة من الكنائ�س الربوت�ستانتية
خو�ض معرتك العمل ال�سيا�سي يف �صفوف اليمني اجلديد،
�أبرز كولومبو ما كان لها من دور يف انتخاب الرئي�س الأمريكي
رون��ال��د ري�ج��ن ،دف��اع��ا ع��ن «ق�ي��م ال�ع��ائ�ل��ة» املتمثلة يف مراقبة
الوالدات والت�صدي ملوانع احلمل والإحلاح على تطبيق عقوبة

الإع��دام وال�سعي لفر�ض القدا�س يف املدار�سِّ .
ويبي كولومبو
�أ َّن الكنائ�س الربوت�ستانتية ،ال�ت��ي ك��ان��ت ُت�ع��د كنائ�س �أقليات
لكونها م�شر َذمَة ولي�س لأنها قليلة الأتباع ،قد ذهبت للتحالف
م��ع كني�س ٍة مناف�س ٍة لطاملا ت�صارعت معها� ،أال وه��ي الكني�سة
الكاثوليكية .ورغ��م �أن بع�ض القادة الدينيني الأمريكان من
كبار الدعاة التلفزيني ،مثل الق�س جيمي �سواجارت واملب�شر
الإجن �ي �ل��ي بيللي ج��راه��ام و�آخ ��ري ��ن ،ي�ت���ص��ارع��ون ب�شكل دائ��م
مع الكني�سة الكاثوليكية يف براجمهم ويف مواعظهم ،لكنهم
ي �� �س�يرون ج�ن�ب��ا �إىل ج�ن��ب يف ج�ب�ه��ة م��وح��دة ت���س�ع��ى للهيمنة
على ال�سيا�سة الداخلية وي��وح��دون �صفوفهم ب�ش�أن املوا�ضيع
احل�سا�سة املتعلقة بال�سيا�سة ال��دول�ي��ة .فما ُي�ع��رف بـ»حركة
االنت�صار للحياة» ت�ضم يف �صفوفها ح�شدا من اجلانبني ،وهي
حركة حمافظة تعمل على رف��ع �أي حاجز يقف �أم��ام مراقبة
احلمل .كما جند حتالفا قويا بني الربوت�ستانتية الأ�صولية
والكني�سة الكاثوليكية فيما يتعلق برف�ض الإج�ه��ا���ض ،حتت
�أي �شكل �أو مربر ،وعادة ما ت�شن الكني�ستان «حمالت �صليبية»
م�شرتكة �ضد مناوئيهم يف ذلك.
ويف الق�سم الثاين من الكتاب ،يتعر�ض فوريو كولومبو ملا يزخر
به الواقع االجتماعي الديني الأمريكي من ثراء وتداخل ،وهو
م��ا يتفلت ح���ص��ره ع�ل��ى �إم�ك��ان�ي��ات امل�ق��ارب��ات ال�سو�سيولوجية
التقليدية .ذلك �أن مقولة ال َعلمانية حمالة ذات وجوه ،تتغري
م�ضامينها من جمتمع �إىل �آخر ومن تقليد �سيا�سي �إىل غريه.
ولذلك؛ لزم على الدار�س اخلروج من �ضيق الثنائية املعهودة،
ق�صي الدين بعيدا عن
التي تربط بني الغرب وال َعلمانية و ُت ِ
معرتك االجتماع الب�شري .فال�ساحة الأمريكية من ال�ساحات
التي تعج بالعديد من �أن��واع اللوبيات املت�شابكة ،ذات الطابع
ال�سيا�سي والديني ،والتي ُت�صنف �إجماال حتت م�سمى �شامل
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مقــــال

ـــــا�سة يف الواليات املتحدة»
«اليمني امل�سيحي» (� ،)Christian Rightأو م��ا يُعرف
�أحيانا بالـ» ِن ُيو ُكون» ،خمت�صر املحافظني اجلدد .و ُتن َعت النواة
الدينية يف ذلك بالـ»تِـ ُيو ُكون» ،امل�ستمدة من «ت ُيو ُكون�س ْرفتوري»،
خمت�صر «الالهوتيني املحافظني» ،وهم من ي�ستدعون الأدوات
الدينية واجل �ه��از امل�ع��ريف ال�لاه��وت��ي�� ،س��واء لتحليل الأو� �ض��اع
االجتماعية� ،أو لتربير تر�سيخ ِق َيم الآباء يف املجال العمومي.
والأ� �س �م��اء الأ��س��ا��س�ي��ة يف ال�ت�ي��وك��ون ،ه��م ك��اث��ول�ي��ك ،م��ن �أت�ب��اع
كني�سة روم��ا بالأ�سا�س ،جند منهم ريت�شارد ج��ون نيوهاو�س،
وه��و رج��ل ديني كاثوليكي واله��وت��ي ب��ارع م�سموع ال�صوت يف
الأو�ساط الأمريكية؛ ميكائيل نوفاك� ،أحد �أبرز علماء الالهوت
الكاثوليك؛ جورج ويجل ،وهو الهوتي وخبري �سيا�سي وم�ؤلف
ال�سرية املرجعية «�شاهد الأمل» عن البابا الراحل يوحنا بول�س
الثاين ،تدعمهم جمموعة من الباحثني يحفرون يف اخلندق
نف�سه.
�إذ ي ��دع ��ي ال �ت �ي ��وك ��ون ت ��راج �ع ��ا ل �ل � ِق �ي��م اخل �ل �ق �ي��ة ال �ع ��ام ��ة بني
ف�سروا الأم��ر بقوة �ضغط العلمانية وزح��ف
الأم��ري�ك��ان ،وق��د َّ
القيم الالدينية .وامل�لاح��ظ يف توجه التيوكون� ،أن��ه ال تغلب
عليه اخلا�صيات امل�سيحية ال�صرف ،بل يحمل يف طياته طرفا
قويا ميثله اليهود الأم��ري�ك��ان ،لذلك جند ت�أكيدا يف الداخل
بينهم على وحدة القِيم وال�تراث اليهودي امل�سيحي .و�إن يكن
الإطار امل�سيحي الأكرث عددا ،ف�إن املكون اليهودي ،يبقى الأعمق
لل�سي ال�ع��ام ،حيث جند داخ��ل تيار التيوكون
نفاذا وتوجيها ْ ِ
�إحلاحا على الدين مع عدم حتديد هويته .وبوجه عام غالبا
ما ي�أتي املوقف من �إ�سرائيل لينا �أو منا�صرا .ويقول فران�سي�س
نيجل �أحد القادة الأ�صوليني يف «املانيف�ستو امل�سيحي» ال�صادر
�سنة « 1984ينبغي �أن تكون �إ�سرائيل ح�صن الغرب ،بل النقطة
املتقدمة للم�سيحية ،ومهمتنا تتمثل يف الدفاع عنها ور�سالتنا
تتجلى يف � ْ َ
أنلتها .ولإ�ضفاء الطابع امل�سيحي على �إ�سرائيل
يكفي �أن جنلب �إىل �صفوفنا ال�صفوة املالية لليهودية ويهود
�أمريكا» .من جانب �آخر ،قال ماك �أتري الكاثوليكي املقرب من
احلركة الأ�صولية ،يف حديث له يف دي�سمرب �« :1986إن ا�ستعمال
الأ�سلحة النووية هو من �ضمن خمطط الرب ،واحلرب النووية
ميكن �أن تكون التحقيق للنبوة التوراتية».
وع�م��وم��ا ..تت�سم كتلة النيوكون بالتنوع ،وجتمعها خا�صيات
فكرية مت�شابهة ،ذات طابع اقت�صادي �سيا�سي �أخالقي� ،سعى
�أن���ص��اره��ا لرتجمتها �ضمن �أج�ن��دة �سيا�سية .وق��د جتلى �أح��د
�أوج ��ه فل�سفتهم يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة ل�ب��و���ش االب ��ن ،بُع ْيد
�أح� ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب ،م��ع �أن ر�ؤى املحافظني
اجل��دد ،قبل تلك الأح ��داث ،ق��د ت��رك��زت بالأ�سا�س على ال�ش�أن
الداخلي الأمريكي .واملالحظ يف هذا التوجه �أنه مت�سع ،ب�شكل
ال ميكن �ضبطه يف ح��زب� ،أو دع��وة� ،أو حركة ،بل جن��ده غالبا
ما ي�سعى جاهدا لدمج ر�ؤاه �ضمن برامج الكثري من الأطراف
النافذة لأجل خلق �سلطة جديدة.
داخل هذا التنوع يحاول كولومبو العثور على عنا�صر التقارب
بني ممثلي الدين وقادة ال�سيا�سة ،مقدرا �أن الأمر نا ٌ
جت �أي�ضا عن
كون اليمني يجِ د حاجة للتمل�ص من االلتزام بتحقيق مطالب
«احلقوق املدنية» .فلطاملا كان اليمني يف �أم�س احلاجة �إىل �سندٍ
قوي يقف �أمام التقدميني والنقابات وحركات احلقوق املدنية.

ومل يتي�سر له الوقوف يف وجه ذلك املثلث �سوى بالتحالف مع
�صناع القوة الدينية .وتقديرا لكون الت�شكيالت الدينية متد
ال�سيا�سة بجي�ش �ضخم من املقرتعني يف االنتخابات ،ال �سيما
الت�شكيالت ذات التوجه الإجنيلي وامل�ع�م��داين ،التي متيزها
ر�ؤية حمافظة ل�صيقة بالفهم احلريف للن�ص وال تراعي تغري
الأحوال بتغري الأزمان ،باتت ال�سيا�سة الالئكية ت�ستعني بتلك
الت�شكيالت لتنفيذ براجمها مع مراعات توجهاتها املحافظة.
�إذ عقب انتخاب الرئي�س رونالد ريجن كان ال�شعار املرفوع من
جانب اجلناح الديني للمحافظني اجلدد «مقاومة اخلطيئة»
وهو ال�شعار نف�سه ال��ذي رفعته «الأغلبية الأخالقية» .ورغم
ما يطبع الكنائ�س من ميول �إىل التحالف منه �إىل امل�شاركة
امل�ب��ا��ش��رة يف احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة� ،أق� ��د َم ال�ق����س امل �ع �م��داين ب��ات
روبرت�سون على الرت�شح بنف�سه يف انتخابات  1988كـ»مر�شح
الرب» ،ومل يتوان عن الت�صريح ب�أنه �صاحب ر�سالة �إلهية ،ثم
ع َد َل عن ذلك يف �آخر املطاف.
ويف الق�سم الأخري من الكتاب ،يحاول الباحث كولومبو حتليل
العالقة الرابطة ب�ين ال�ف��رد امل��ؤم��ن وال��وك��االت املعنية ب�ش�أن
املقد�س ،قائال« :ثمة احت�ضان للأمريكي من قبل الكني�سة
ي�ج��د ل ��دى ال�ن��ا���س ه � �وًى ،غ��ال�ب��ا م��ا ي�ج��ر امل ��ؤم ��ن ل�لان���ض��واء
حتت تيار �سيا�سي �أو كتلة بعينها� .إذ تعي�ش ال�شرائح الو�سطى
تناغما مع طروحات الكنائ�س ،جتد فيما جتود به من �أن�شطة
اجتماعية وتربوية وثقافية وريا�ضية ،ما يلبي حاجتها وما
يجعلها متيل �إىل خياراتها وتبيعها �صوتها االنتخابي مقابل
ما تلقاه من حظوة .فهناك خيط براجماتي مي�سك املواالة بني
الطرفني ،حيث ال تنبني العالقة دائما على ت�شارك يف الر�ؤى
الدينية ،ولكن على تلبية للم�صالح� ،أي بقدر ما تعر�ضه تلك
الكنائ�س من خدمات ومنافع».
فامل�ؤمن الأمريكي ال ين�ساق �ضمن توجهات الأ�صولية اجلديدة
جراء قناعات الهوتية دائما ،بل غالبا ما ت�أتي جماراته لتلك
ال�ت��وج�ه��ات تبعا مل��ا تلبيه م��ن م �غ��امن .وح�ي�ن يلم�س امل ��رء �أن

االحت�ضان لي�س ظرفيا و�إمن��ا هو م�ستمر ومتوا�صل ،تت�شكل
ل��دي��ه قناعة يف ��ص��واب خ�ي��ارات��ه ،ويتنامى ه��ذا الإح���س��ا���س يف
�أو� �س ��اط ال �ع��ائ�لات ال�ت��ي جت��د اح�ت���ض��ان��ا لأب�ن��ائ�ه��ا يف امل��در��س��ة
واجلامعة وال�شغل.
ولي�ست الكنائ�س العمالقة  -megachurch-التي بحوزة
العديد من التنظيمات الدينية الأمريكية هياكل لال�ستعرا�ض
فح�سب ،بل تعرب �أي�ضا عن قوة �أن�شطة ،تغطي جماالت متنوعة.
حت��اول م��ن خاللها التنظيمات الدينية مواكبة االحتياجات
التعليمية والرتبوية للأ�سرة من ُرو�ض الأطفال �إىل اجلامعة.
كما �أن تلك الكنائ�س ال تلبي حاجة اجتماعية للنا�س فح�سب
متمثلة يف ال��رع��اي��ة ال�صحية �أو امل���س��اع��دة االجتماعية -بلتقل�ص ك��ذل��ك م��ن اخل ��وف ال��وج��ودي ال ��ذي يلقاه امل ��رء� ،أك��ان
ذل��ك يف �شكل �ضمان اخلال�ص الأخ ��روي �أو احل��د من اخلوف
مفهومي الإميان والإح�سان
الأبوكاليب�سي� .إذ ثمة تداخل بني
ْ
يف الالهوت امل�سيحي ،ف�إن يكن الأول ذاتيا جمردا ،ف�إن الآخر
جماعي عملي .فاخلال�ص ما عاد �أ�سا�سه فعل الإميان وحده بل
فعل الإح�سان �أي�ضا ،وذل��ك عرب «الأع�م��ال» ،مثلما ب��ات الفقر
خطيئة من منظور «الأغلبية الأخالقية».
�ضمن ه��ذه ال�ت�ح��والت العميقة ال�ت��ي �شهدها ال��واق��ع الديني
الأمريكي� ،ساهمت الربوت�ستانتية يف تطوير العر�ض والطلب
على الدين ،لكن يف الآن نف�سه� ،أحلقت تفتتا وت�شرذما بال�ش�أن
ال��دي �ن��ي وب ��أ� �ش �ك��ال ال �ت��دي��ن ال�ت�ق�ل�ي��دي ،وق ��د ك ��ان ذل ��ك ن��اجت��ا
بالأ�سا�س ع��ن ظ��اه��رة م��ا ُي�ع��رف بالتب�شري الإل �ك�تروين بوجه
خ��ا���ص� .إذ ت�ستجيب ال�ك�ن��ائ����س ال�ن��ا��ش�ئ��ة للمطالب اجل��دي��دة
وتعرب عن روح الع�صر ،فهي كنائ�س براجماتية يف جذب النا�س
ومت�صلبة م��ن ح�ي��ث ال� ��ر�ؤى ال��دي�ن�ي��ة ،ك�م��ا ت �ب��دو م��ن ناحية
ع�صري ًة وم��واك�ب� ًة للتحوالت االجتماعية وم��ن ناحية �أخ��رى
مغرقة يف التم�سك بالفهْم احل ْريف للن�ص املقد�س.
ويف ظ��ل التنوع ال�سائد يف النحل والكنائ�س ،يبقى امل��ورم��ون
بواليتي يوتا ومي�سوري م��ع فتور يف ال�سعي
الأك�ثر الت�صاقا
ْ
الكت�ساح اخل��ارج ،رغ��م الإمكانيات املادية الهائلة التي بحوزة
هذه الكني�سة ،لذلك يبقى املورمون نحلة ال كني�سة م�سكونية
ب��اح�ث��ة ع��ن ال�ت�م��دد .ك�م��ا يبقى عن�صر �سلبي ح��ا��ض��را لديهم
م�ت�م�ث�لا يف ا��س�ت�ب�ع��اد ال �� �س��ود ،و�إن مل ي�ك��ن م��ن الإمي� ��ان فمن
الإكلريو�س ،فالكني�سة املورمونية هي كني�سة بي�ضاء بوجه عام.
لعل اخلال�صة ال�ت��ي ي�صل �إليها الباحث ف��وري��و كولومبو يف
كتابه تتلخ�ص يف �أن جانبا مهما من الفعل ال�سيا�سي يف �أمريكا
ق��د ب��ات نابعا م��ن ال�ضغط الديني يف ال��راه��ن� ،إ�ضافة �إىل �أن
الفتور الذي ي�شهده الدين يف �أوروب��ا يقابله فوران يف �أمريكا،
وذلك جراء حترير ال�سوق الدينية.
---------------- الكتاب�« :إله �أمريكا ..الدين وال�سيا�سة يف الواليات املتحدة». امل�ؤلف :فوريو كولومبو. النا�شر :كالوديانا (تورينو�-إيطاليا) باللغة الإيطالية. �سنة الن�شر.2014 : -عدد ال�صفحات� 172 :صفحة.
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«مذكرات هيالري كليـــــــ
ُم َّمد املحفلي
ما �إن �صدر كتاب «مذكرات هيالري كلينتون» بطبعته الإجنليزية ،حتى تلقفه املرتجمون لكثري من اللغات الأخرى ،ومنها العربية ،كون الوطن
العربي وال�شرق الأو�سط عموما ،قد لقي الن�صيب الأكرب من الأحداث .وقد ُق ِّ�سم الكتاب �إىل �ستة �أجزاء رئي�سة� ،إ�ضافة �إىل مقدمة وخامتة
وقائمة �شكر .وكل ق�سم ت�ض َّمن عدد ًا من الف�صول تزيد �أو تنق�ص بح�سب م�ساحة امل�ضمون الذي يتطلبه اجلزء؛ بحيث و�صلت الف�صول �إىل
مق�سمة على تلك الأجزاء ال�ستة .وعند ت�أمل هذا التق�سيم وفح�ص املنهجية التي مت مبوجبها ،يتبني �أنها اختارت
خم�سة وع�شرين ف�ص ًال َّ
الإطار الزمني �أو املكاين� ،أو بح�سب املو�ضوع.
«اخليارات ال�صعبة» عنوانٌ ُيظهر التوازن بني اخلا�ص والعام؛ فمنها على امل�ستوى ال�شخ�صي لها ،ويتمثل يف قرار الزواج وت�شكيل العائلة واالنتقال،
وكذلك الرت�شح للرئا�سة وخو�ض مناف�سة �شر�سة ،ومن ثم التعاون مع املناف�س من �أجل العمل على فوزه .ومنها ال�صعبة املتعلقة بال�سيا�سة
الأمريكية ب�شكل عام ،حني ت�سلمها وزارة اخلارجية؛ وهي :امل�شكالت املوروثة من عهد جورج بو�ش االبن ،ومنها حربان يف العراق و�أفغان�ستان
و�أزمة مالية عاملية ،وتهديدات نا�شئة من رمال ال�شرق الأو�سط املتحركة� ،إىل �أمواج املحيط الهادئ الهائجة...وغريها من اخليارات.
 القرارات ال�صعبة وبداية اتخاذها:يبدو للقارئ �أن �أهم قرار اتخذته ومل ت�صرح به هو �أنها اتخذت
�إط��اراً زمنيا مرتبطاً بفرتة عملها يف وزارة اخلارجيةَ ،ب ْيد �أنها
مل تلتزم متاما بهذا التحديد؛ فت�ش َّعبت ملا قبلها وم��ا بعدها،
و�شمل الكتاب كثرياً من ذكرياتها بو�صفها ال�سيدة الأوىل .ومع
ه��ذا ،فقد منحها التحديد ق��درة على ال�ه��روب م��ن ذك��ر بع�ض
التفا�صيل ،ال �سيما تلك التي تعلقت بف�ضيحة مونيكا ليون�سكي
�أثناء فرتة بيل كلينتون الثانية ،فلم َّ
يتبي للقارئ �أي مالمح
لتك احلادثة؛ �إذ �إن دور ال�سيدة الأوىل كان �سيقدم الكثري من
الإجابات التي يرغب القارئ مبعرفتها ،خا�صة و�أ َّن احلادثة ال
ت�سلم من ال�سياق ال�سيا�سي على الرغم من مظهرها الذاتي.
وبعد قرار قبول من�صب وزارة اخلارجية ،جاء قرار جديد متعلق
بطبيعة ال�سيا�سة التي �ستتخذها والتي حددتها بالقوة الذكية،
وهي كما ت�سميها االحتاد ال�سليم بني كل الأدوات الدبلوما�سية
واالق�ت���ص��ادي��ة وال�ع���س�ك��ري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة -وف �ق��ا لكل
ظ� � ��روف ،ك ��ذل ��ك ال�ت�رك �ي ��ز ك �م ��ا ت �ق ��ول ع �ل ��ى ت ��وظ �ي ��ف و� �س��ائ��ل
التوا�صل االجتماعي بو�صفها واحدة من و�سائل القوة الذكية.
وعلى الرغم من ه��ذه ال�سيا�سة التي تقول �إنها تنتهجها ،ف��إ َّن
القارئ يلحظ انحيازها غالبا للقوة اخل�شنة ،املتمثل يف اخليار
الع�سكري يف كثري من املوا�ضع ،ال �سيما يف �أفغان�ستان �أو ليبيا �أو
حتى يف �سوريا.

 خيارات ال�سيا�سة الأمريكية يف �آ�سيا:ت�ع��دُّ ط��وك�ي��و �أوىل حم�ط��ات �سفرها خ ��ارج �أم��ري�ك��ا وه��ي وزي��رة
للخارجية؛ للت�أكيد على �أ َّن اليابان حجر الزاوية يف �إ�سرتاتيجية
حتالفاتهم يف �آ�سيا ،وهي �إذ ت�سرد عملية و�صولها وم�شاوراتها،
ت��ذك��ر ال�ي��اب��ان م��ن احلا�ضر �إىل امل��ا��ض��ي ،لكنها تتجاوز م�س�ألة
�ضربها بالقنابل النووية الأمريكية وجعلها حقل جتربة عملية
لأ�سلحة الدمار ال�شامل ،وهذه �إحدى التناق�ضات امل�سكوت عنها
حتى يف خطاب دعاة ال�سالم فيها .ومع هذا التناق�ض ال�صارخ،



جندها ت�صف التناق�ض ال�صيني يف كثري من ال�سيا�سات .وكما واجلرناالت» ،تذكر ال�صراع العرقي وم�أ�ساة الروهينجا امل�سلمني
ت��ؤك��د على ق��وة التناق�ضات ب�ين النظامني ،ف ��إ َّن ه�ن��اك ترابط عر�ضا ،دون �أن ِّ
تبي حجم امل�أ�ساة التي يتعر�ضون لها ،وال تبني
م�صريي بني ال�صني و�أمريكا ،فال ميكن لطرف �أن ي�ستغني عن الدور الذي كان يجب �أن تقوم به حلمايتهم.
الآخ��ر .وهي يف زيارتها الأوىل التي امتدت عرب اليابان وكوريا  -خيار احلرب وخيار ال�سالم:
اجلنوبية والهند وكمبوديا وبورما وفيتنام والفلبني و�إندوني�سيا
وتايالند وماليزيا حت��اول �أن تع ِّزز التواجد الأمريكي بعد �أن �إذا ك��ان احل��رب وال�سالم وعالقة �أمريكا بهما ال متثل منطقة
�أدى غيابه يف الفرتات املا�ضية �إىل تعزيز الدور ال�صيني وجعله بعينها م��ن �أف�غ��ان���س�ت��ان �إىل ال���ش��رق الأو� �س ��ط و�إف��ري�ق�ي��ا و�شبه
جزيرة القرم وجورجيا ،ف�إنها كخيارات يف هذا الكتاب ،تنح�صر
املهيمن بال مناف�س.
وتبدو ال�سيا�سة الأمريكية يف �آ�سيا كما تتجلى يف حماولة التوازن ب�شكل م��ر ِّك��ز فيما يتعلق ب��احل��رب الأم��ري�ك�ي��ة يف �أف�غ��ان���س�ت��ان،
ب�ين ال�ق���ض��اي��ا ال �ف��ردي��ة ذات ال�ب�ع��د ال�ق�ي�م��ي ك��احل��ري��ة وح�ق��وق وحماولة �سيا�سة �أوباما �صنع ال�سالم بعد �أن كانت احل��رب قد
الإن�سان ،مقابل احلفاظ على امل�صالح الأمريكية الإ�سرتاتيجية ب��د�أت بعد تفجريات احل��ادي ع�شر من �سبتمرب و�إثرها مت غزو
والتجارية واالقت�صادية وحماولة �شد اخليط؛ بحيث ال ي�ؤثر �أفغان�ستان ،ولكن مع ذلك مل يتحقق ال�سالم املن�شود ،ويتمثل
�أمر على الآخر ،مع �ضرورة احلفاظ على حتالفاتها القائمة مع �أول �أقوى خيار �صعب هو قرار �إر�سال �أو عدم �إر�سال املزيد من
يتبي �أنها و�ضعت ف�صال القوات �إىل �أفغان�ستان ،لكنها �أخرياً وافقت على زيادة القوات مع
اليابان وك��وري��ا اجلنوبية .وم��ن ه��ذا َّ
لا ع��ن ق�ضية املن�شق ال�صيني ت�شن ج ��واجن � �ش��اجن ،ال��ذي �أنها كانت -كما تقول -تقف �إىل جانب �سيا�سة ريت�شارد هلربوك
ك��ام� ً
جل�أ �إىل ال�سفارة الأمريكية ،ومن ثم ح�صلت �أزم��ة دبلوما�سية ال��ذي مييل �إىل ت�شجيع التنمية والعمل ال�سيا�سي بو�صفهما
ب�ين البلدين ،وب� َّي�ن��ت دوره ��ا ك��وزي��رة خ��ارج�ي��ة يف ه��ذه احل��ادث��ة مدخ ً
ال لهزمية التمرد.
َّ
التي ج�سدت عملية اخليط الرفيع بني امل�صالح العليا والقيم ومن التناق�ضات :دعم كرزاي ،فمع �إدراكهم ب�أنه زور االنتخابات
ال �ف��ردي��ة ،وال�ترك�ي��ز عليها لت�صبح ق�ضية ع��ام��ة ع�ل��ى و�سائل �إال �أنهم مرروها ،حيث عرف حاجتهم �إليه فا�ستغل هذه احلاجة
الإعالم ،وتكون جزءًا من الدعاية الأمريكية التي تريد �أن تقنع ليفعل م��ا ي�شاء ،وهنا يت�ضح ب�شكل جلي ال��وق��وع يف تناق�ضات
القيم التي تقول �إن �أمريكا ت�سعى �إىل حتقيقها و�إىل حتطيم
العامل ب�أنها الراعي الأول حلقوق الإن�سان.
والأم ��ر نف�سه جن��ده يف مو�ضوع ب��ورم��ا والتحول الدميقراطي الثوابت التي تقيم احلروب من �أجلها .فهم يدركون �أي�ضا حجم
فيها بعد �سنوات م��ن احلكم الع�سكري؛ �إذ ت�ستخدم ال�سيا�سة الف�ساد يف �أفغان�ستان -كما يتبني م��ن تلك امل��ذك��رات -ولكنهم
الأم��ري�ك�ي��ة الع�صا واجل� ��زرة ،ول �ك� َّ�ن الأم ��ر ال ي�خ��رج م��ن �سياق ي��ري��دون اخل ��روج ول ��و �شكليا ع�بر ت�شكيل م��ا ي�سمى باجلي�ش
املناف�سة م��ع ال�صني ،وال ميكن القفز على الرتكيز يف ق�ضية الوطني.
النا�شطة احلقوقية �أوجن �سان �سوكي ،جت�سيدا �آخر لهذا التوازن �أم ��ا ب��ال�ن���س�ب��ة ل���ص�ن��ع ال �� �س�لام يف �أف �غ��ان �� �س �ت��ان وال �ت �ف��او���ض مع
بني اخلا�ص والعام والو�صول لتحول دميقراطي من خالل هذا طالبان الذي كان لها دور مبا�شر يف التوا�صل �إىل هذه العملية
التفاو�ضية ع�بر و�ساطة قطرية ،ف�إنها ق��د و�صلت �أخ�ي�راً �إىل
اخلا�ص الذي قد يحدث تغرياً عاماً من وجهة نظرهم.
وه ��ي ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �إ��ش��ادت�ه��ا مب ��دى ال�ت�ح��ول ال��دمي�ق��راط��ي الف�شل ،نتيجة لغياب الإ�سرتاتيجية وغياب الثقة بني الطرفني
يف ب ��ورم ��ا� ،إال �أن �ه��ا يف �آخ ��ر ال�ف���ص��ل ال ��ذي ع�ن��ون�ت��ه ب�ـ»ال���س�ي��دة كما يبدو.
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ـــنتون ..خيارات �صعبة»
يخ�ص باك�ستان ،فقد بينت موقفها وه��و بالطبع موقف
ومب��ا ُّ
الإدارة الأمريكية من هذا البلد ال��ذي ي��راوح بني احلاجة �إليه
بو�صفه �شريكا يف مكافحة الإره��اب ،وبني ال�شك والريبة وعدم
الثقة التي تتحكم مبجمل العالقة معه ،وق��د �سيطرت عملية
قتل بن الدن على م�ساحة كبرية من هذا اجلزء بحيث بدا �أنها
م��ع فكرة قتله؛ لأن ه��ذا العمل يعد انت�صاراً لل�شرف الوطني
وه��و �أ�شبه بالرغبة العارمة يف االنتقام ال��ذي يتجاوز مبراحل
ف �ك��رة ال �ع��دال��ة وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،ب�ح�ي��ث ب ��دا يف ه ��ذا اجل ��زء موقفها
الداعم ال�ستعمال القوة يف مواجهة الإره��اب ،و�إن كان بو�ساطة
الطائرات ب��دون طيار التي تعد و�سيلة من و�سائل القتل خارج
القانون� ،أو القتل بدون حماكمة.

 بني ال�شخ�صي والعام:وع�ل��ى غ ��رار امل��وازن��ة ب�ين اخل��ا���ص وال �ع��ام ،تتجلى �سيا�ستها يف
�أوروبا منهجا قائما على ذلك؛ �إذ تو�ضح �أ َّن العالقات بني الدول
تقوم على امل�صالح امل�شرتكة والقيم ،ولكن �أي�ضا على �شخ�صيات
امل�س�ؤولني .يهم العن�صر ال�شخ�صي يف ال�ش�ؤون الدولية �أكرث مما
يعتقد البع�ض ليح�سنها �أو ي�سيء �إليها .وق��د حر�صت يف ذلك
على �صنع عالقة خا�صة ومتينة مع كثري من الزعماء ال �سيما
ال�شركاء يف �أوربا ف�أكرثت من �سرد املواقف ال�شخ�صية.
�أما رو�سيا ،فعلى الرغم من حماولة ال�سري على هذا النهج� ،إال
�أنها تعرتف ب�صعوبة الو�صول �إىل النتيجة املرغوبة؛ فالعالقة
ي�شوبها اال�ضطراب وع��دم االت�ساق ،فقد كانت حماولتهم كما
تقول ع�بر �سيا�سة �إع ��ادة ال�ضبط ،وق��د قامت ب��إه��داء �سريجي
الف��روف وزي��ر اخلارجية ميدالية كتب عليها بالرو�سية �إع��ادة
ال���ض�ب��ط كتعبري ح ��ريف لل�سيا�سة ال�ت��ي ي��رغ�ب��ون يف انتهاجها
لت�صفري عداد اخلالفات ،ولكن مع عودة بوتني �إىل الرئا�سة مرة
�أخرى عادت اخلالفات �إىل ما كانت عليه.
ويف �أم��ري�ك��ا الالتينية ،ك��ان��ت ال�سيا�سة املعلنة للرئي�س �أوب��ام��ا
وم��ا حاولت تكري�سها هناك حتت عنوان ال�سيا�سة املت�ساوية �أو
ال���ش��راك��ة امل�ت���س��اوي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ا�ستحالة ه��ذا ال�ت���س��اوي،
خا�صة مع وج��ود دول مثل فنزويال وكوبا على خالف تاريخي
م��ع �أم��ري�ك��ا ،وي�ستحيل ع�م��ل ه��ذه ال�سيا�سة ،ن��اه�ي��ك ع��ن �سلم
امل�صالح الذي يقرب دولة على ح�ساب الأخرى.
�أم��ا يف حديثها عن �إفريقيا ،فيبدو و�سيلة للرتويج ل�سيا�سات
الأمريكية ،خا�صة فيما يتعلق بالفقر ،واجلوع ،والعنف اجلن�سي
�ضد املر�أة ،وعمالة الأطفال �أو توظيفهم يف ال�صراعات ،وانت�شار
الأوب �ئ��ة والإي ��دز ،ول�ك��ن ف��وق ه��ذا ك�ل��ه ،ي�ب��دو االه�ت�م��ام مب��وارد
�أفريقيا الطبيعية هو املهيمن يف خلفية كل تلك املو�ضوعات،
وب��امل �خ��اوف ال �ك�برى م��ن ن�ف��وذ ال���ص�ين االق�ت���ص��ادي يف ال �ق��ارة،
وه��ي ا�ستمرار ل�سيا�سة تقييم العالقات عرب منظور املناف�سة
وحماولة ال�صراع على الهيمنة� ،إذ يخفت االهتمام مبكافحة
اجل��وع وع��دم اال�ستقرار والتهديدات والنظر فقط �إىل خطر
تزايد نفوذ ال�صني.

وتبد�أ ذلك من �إعجابها ب�إ�سرائيل التي كما تقول بنت ال�صحراء
وبنتها بالدميقراطية يف بيئة مليئة باخل�صوم وامل�ستبدين،
وهي مع ذلك ال تذكر �أبداً �أن هناك احت ً
الال ،بل بو�صفها موطنا
ل�شعب ظلم طوي ً
ال .كما �أنها ِّ
ت�شخ�ص امل�شكلة يف تلك املنطقة
ب�أنها تتمثل يف ح�شد الكراهية �ضد �إ��س��رائ�ي��ل .وه��ي �إذ ت�شري
عر�ضا لال�ستيطان فهي ال ت�شخ�صه م�شكلة يف طريق ال�سالم،
كما تبدو يف كثري من الأحيان -خا�صة يف ظل توتر العالقة بني
�أمريكا و�إ�سرائيل ب�سبب اال�ستيطان -يف �صورة الناقل للكالم
لإ�سرائيل ،ومل ت� أش� -كما تقول� -أن تبدو يف �صورة ال�شرطي.
وم��ن ناحية �أخ ��رى ،فيما يُ�شبه االع�ت�راف بال�سيا�سة املعقدة
واملتناق�ضة لبالدها يف ال�شرق الأو�سط واملتمثل يف دعم الكثري
من الأنظمة القمعية التي تهاوت مع الربيع العربي مع علمها
ب�أن هذه الأنظمة ا�ستبدادية وفا�سدة واال�ستثناء الوحيد تقريبا
يف ال�شرق الأو��س��ط ب��دا يف �إعجابها بالتجربة العمانية؛ حيث
ق��ال��ت« :ذه�ب��ت �إىل ع�م��ان ال�ت��ي ق��ام حاكمها ال�سلطان قابو�س
بن �سعيد بخيارات حكيمة طوال �أعوام �ساعدت بالده على بناء
جمتمع ح��دي��ث ،فيما بقيت وف�ي��ة لثقافتها وت�ق��ال�ي��ده��ا» ،كما
�أبدت �إعجابها بتجربة تعليم املر�أة و�إدخالها يف احلياة العامة يف
عُمان ،و�أثنت على الدور املحوري الذي بذلته عُمان يف الو�ساطة
التي بقيت �سرية بني �أمريكا و�إيران بخ�صو�ص الأبحاث النووية
الإي ��ران �ي ��ة ،وال �ت��ي ك�م��ا ن�ع�ل��م ت�ك�ل�ل��ت ب��ات�ف��اق �أجن ��ز م�ن��ذ ف�ترة.
وكذلك ال��دور العُماين يف إ�ط�لاق املعتقلة الأمريكية يف إ�ي��ران
�سارة �شورد ،الذي قالت �إنها ات�صلت بال�سلطان لكي ت�شكره على
موقفه؛ فقال لها« :نحن دائما م�ستعدون لفعل الأمور املنا�سبة
للم�ساعدة» ،وتقول �إن كلماته تلك ال تزال ترتدد يف ذهنها.
لقد � ْ
أظهرت التناق�ض �أي�ضاً مبا يتعلق بـ»الربيع العربي»؛ فبدت
 ال�شرق الأو�سط وجتلي التناق�ضات:�أوال �ضد التغيري م��ع علمها بف�ساد الأنظمة يف م�صر وتون�س
يتج َّلى التناق�ض الأمريكي يف ال�شرق الأو�سط حتى على م�ستوى وال�ي�م��ن ،لكنها حت��ول��ت بعد ذل��ك وت���س��وغ حتولها ب ��أن م�شاهد
خطابها الذي يكر�س لي�س امل�صالح الأمريكية فح�سب ،بل وتقدمي القمع املفرط وا�ستعمال القوة جعل من امل�ستحيل اال�ستمرار يف
دعم تلك الأنظمة.
م�صلحة �إ�سرائيل و�أمنها بالدرجة الأوىل على �أي م�صلحة.

َّ
ويتبي من خالل ما تر�صده مدى حمورية م�صر و�أهميتها يف
البيت الأبي�ض؛ �إذ تبني �أنهم كانوا يتابعون اخلطابات جمتمعني
�أمام التليفزيون يف البيت الأبي�ض متاما كما كان يفعل املواطنون
داخ��ل م�صر ،وخارجها ،بانتظار اجل��دي��د .وبخ�صو�ص موقفها
من الإخ��وانِّ ،
تبي �أنها كانت على ا�ستعداد لتقبلهم للحكم �إذا
�أخل�صوا ملبادئ الدميقراطية ،لكنها حتملهم م�س�ؤولية ف�شلهم
يف عدم ا�ستطاعتهم �إدارة املرحلة االنتقالية يف م�صر.
�أما بخ�صو�ص �سوريا ،فهي ترغب يف �إزاحة الأ�سد ولكنها تخ�شى
م��ن ع��دم وج��ود البديل ،وحت��اول دع��م املعار�ضة ولكنها تخ�شى
و�صول الأ�سلحة �إىل الإرهابيني ،وه��ي تبني �أن �أمريكا حاولت
� ْأن ال ت�صل معدات قتالية �إىل املعار�ضة ،ولكنها تعرتف �أخريا
ب��إدخ��ال �أ�سلحة للجي�ش احل��ر كما َّ
تبي .وعلى الرغم من ذكر
تفا�صيل كثرية عن �سوريا� ،إال �أنها جتنبت متاما التطرق �إىل
«داع�ش» وم�شكلتها ،مع �أن هذه املع�ضلة هي �أهم م�شكلة تتهدد
العامل حالياً.

 -ق�ضايا امل�ستقبل:

حت� َّدث��تْ يف اجل��زء الأخ�ي�ر ع��ن ع��دد م��ن الق�ضايا ب��داي��ة باملناخ
الذي تقول �إنه �أهم حتد يواجه �أمريكا والعامل ،وقد �سعت حتى
و��ص�ل��ت �إىل ات�ف��اق ن��اق����ص مل ي�صل ب�ع��د �إىل م�ستوى امل�ع��اه��دة
للحد م��ن ان�ب�ع��اث ال �غ��ازات امل���ض��رة ب��امل�ن��اخ .ويف ك��ارث��ة هاييتي،
ت ��ؤك��د �أ َّن امل���س��اع��دة الأم��ري�ك�ي��ة لهاييتي �أو لأي م�ك��ان �آخ ��ر له
بُعدان :م�ساعدة من �أجل امل�ساعدة ،وم�ساعدة من �أجل �أهداف
�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة .وه��ي ت��رى �أ َّن الأم��ري��ن معا م��ا تعمل مبوجبها
ال�سيا�سة الأمريكية ،وق��د تبني �أن هناك �صراعا للم�ساعدات،
وه ��و ج ��زء م��ن � �ص��راع ال�ن�ف��وذ ب�ين امل��ؤ��س���س��ات ال�ع��امل�ي��ة وال ��دول
الكربى ،يف �أوروبا �أو ال�صني.
ك�م��ا ت�ب ِّ�ين َد ْع�م�ه��ا للمن�شقني يف ال �ع��امل ب��ال��دع��م التقني ال��ذي
ي���س��اع��ده��م ع �ل��ى جت� ��اوز ال ��رق ��اب ��ة احل �ك��وم �ي��ة ل �ب �ل��دان �ه��م ،عرب
تخ�صي�ص ماليني الدوالرات وتقدمي الدعم املادي واللوج�ستي
وامل �ع �ن��وي ل �ه��م ،ك �م��ا ع�م�ل��ت ع �ل��ى ت���ش�ج�ي��ع دب�ل��وم��ا��س�ي�ي�ه��ا على
االن �خ ��راط م��ع ال�ن��ا���س يف ال�ب�ل��دان يف ال�ف���ض��اءات الإل�ك�ترون�ي��ة
ور�صد اهتماماتهم وتعليقاتهم على خمتلف الق�ضايا.
�أ َّم��ا يف جم��ال حقوق الإن���س��ان ،فبدا �أنها متع�صبة ج��دا حلقوق
املر�أة وحقوق املثليني؛ �إذ ت�ؤكد يف �أكرث من مرة �أن حقوق املر�أة
هي حقوق الإن�سان ،وكذلك حقوق املثليني هي حقوق الإن�سان.
وت�شري �أي�ضا �إىل معتقل جوانتانامو ال��ذي ك��ان �إغالقه �ضمن
برنامج �أوباما االنتخابي ولكن مل ينجز حتى اللحظة .الغريب
�أنها حني تتكلم عن حقوق الأقليات الدينية ت�ساوي بني حقوق
امل�سيحيني يف م�صر وحقوق الروهينجا يف ب��ورم��ا ،على ما بني
الأمرين من اختالف �شا�سع.
.............................
 الكتاب« :مذكرات هيالري كلينتون ..خيارات �صعبة». امل�ؤلفة :هيالري كلينتون. امل�ترج�م��ة :م�ي�راي ي��ون����س ،ب��اال��ش�تراك م��ع ��س��ان��دي ال�شاميوروزي حاكمة.
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«ت�شر�شل والإمرباطور َّية� ..صـ
ُم َّمد ال�س َّماك *
قبل َع ْر�ض م�ضمون هذا الكتاب التاريخي -ال�سيا�سي -الفكري ،ال بد من التوقف �أمام مالحظتني مهمتني؛ املالحظة الأوىل :هي �أنه قبل �صدور هذا
الكتاب ب�أقل من عام� ،صدر كتاب �آخر حول املو�ضوع ذاته ،عنوانه�« :إمرباطورية ت�شر�شل :العامل الذي �صنع ت�شر�شل ..وت�شر�شل الذي �صنع العامل»،
للم�ؤرخ الإجنليزي ريت�شارد توي� .أما املالحظة الثانية ،فهي �أنَّ ت�شر�شل كان ُملهِم ًا لغريه من بع�ض كبار قادة العاملَّ ،
ولعل �أبرزهم يف ع�صرنا احلا�ضر:
الرئي�س الأمريكي الأ�سبق رونالد ريجان؛ ففي خطاب الق�سم الذي �ألقاه الرئي�س ريجان ،قال�« :إنني مل �أقدم على �أداء الق�سم من �أجل �أن �أتوىل رئا�سة
ت�صفية �أقوى اقت�صاد يف العامل» .وهذه العبارة مقتب�سة من عبارة وردت يف خطاب لون�ستون ت�شر�شل �ألقاه يف نوفمرب  1942عندما ُع ِّي بعد احلرب
العاملية الثانية رئي�س ًا للحكومة الربيطانية .فقد قال يف خطابه �آنذاك�« :إنني مل �أ�صبح الوزير الأول يف حكومة امللك من �أجل �أن �أتر�أ�س عملية ت�صفية
الإمرباطورية الربيطانية».
حتى الرئي�س الأمريكي جورج بو�ش -االبن -كان يعترب ت�شر�شل منوذج ًا لرجل الدولة ،وكان ي�ضع متثا ًال ر�أ�س ًّيا له فوق مكتبه يف البيت الأبي�ض ،كان قد
تلقاه هدية من احلكومة الربيطانية .ولكن عندما و�صل الرئي�س احلايل باراك �أوباما �إىل البيت الأبي�ض كان �أول ما قام به هو �إزالة التمثال و�إعادته
يبي ذلك كتاب
�إىل احلكومة الربيطانية .ذلك �أنه على عك�س الرئي�س بو�ش ،كان �أوباما يعتقد �أن ت�شر�شل �أ�ساء �إىل ال�شعب الكيني وا�ستبدَّ به ،كما ِّ
الدكتور لورن�س جيم�س ..وي�شري الكتاب يف ف�صله الأول �إىل �أن ت�شر�شل �أب�صر النور يف الوقت الذي كانت الإمرباطورية الربيطانية يف ذروة قوتها
أ�سا�س البحث العلمي التاريخي الذي ورد يف ف�صول الكتاب.
وهيمنتها ،و�أنه عا�ش حتى ر�أى �أفولها ونهايتها .وهذه املفارقة ت�شكل
جوهر و� َ
َ
ال بد �أو ً
ال من كلمة �صغرية يف امل��ؤل��ف؛ فهو مواطن
�إجنليزي اخت�صا�صي يف التاريخ الربيطاين ،وله عدة
م�ؤلفات �أكادميية علمية حول هذا املو�ضوع .ويذكر
امل��ؤل��ف يف ه��ذا الكتاب �أن ت�شر�شل انتُخب لأول مرة
ع�ضواً يف جمل�س العموم الربيطاين وك��ان عمره 25
عاماً .وقبل �أن ي�صبح �سيا�سياً كان جندياً يف اجلي�ش
ال�بري�ط��اين ،ث��م عمل مرا�سال �صحفيا .وم��ن �أ�شهر
مقوالته يف تلك الفرتة عبارته التي يقول فيها (كما
وردت يف الكتاب)�« :إنَّ �إدراكنا بال�سيطرة على �شعوب
متعددة ،يجب وحده �أن يزيد من �شعور كل �إجنليزي
باالحرتام الذاتي».
ويروي الكتاب م�سرية ت�شر�شل التي �أو�صلته �إىل هذا
ويبي كيف �أن ت�شر�شل
«الإدراك» العن�صري املتعايل.
ِّ
� �ش��ارك بنف�سه م�ث� ً
لا يف ال�ق�ت��ال يف ال �� �س��ودان وخ��ا���ض
معركة �أم درمان يف العام  ،1898والتي و�صفها الكاتب
نف�سه لورن�س جيم�س ب�أنها كانت «�أق��رب �إىل املجزرة
منها �إىل املعركة».
ويوثِّق الكتاب كيف �أنَّ ت�شر�شل قتل بنف�سه عدداً من
املجاهدين الذين كانوا يدافعون عن املهدي .ويقول
�إن كل «الدراوي�ش» الذين مل ي�ست�سلموا على الفور،
قتلوا رمياً بالر�صا�ص.
وي �ق ��دم امل� ��ؤل ��ف � �ص ��ورة �أخ � ��رى ع ��ن ت���ش��ر��ش��ل ك��وزي��ر
ل�ل�م���س�ت�ع�م��رات ب�ي�ن ع��ام��ي  1905و 1908وي �ق ��ول �إن



ت�شر�شل زار كينيا ويف ظنه �أن �شعبها املت�أخر (نذكر
ب�أن الرئي�س الأمريكي احلايل باراك �أوباما يتحدر من
كينيا) يحتاج �إىل �أن يتعلم النظام والعمل املنتج .وقد
اعرتفت احلكومة الربيطانية م�ؤخراً مبا تعر�ض له
الكينيون على يد القوات الربيطانية بقيادة ت�شر�شل
من ا�ضطهاد وتعذيب؛ حتى �أنها وافقت على تقدمي
تعوي�ضات مالية لعدد كبري من �أ�سر ال�ضحايا.
�إال �أنَّ امل��ؤل��ف يذكر يف كتابه �أي�ضاً كيف �أن ت�شر�شل
�أ� �ص �ي��ب ب�خ�ي�ب��ة �أم� ��ل م ��ن ج� ��راء ت �ع��ر���ض الأه � ��ايل يف
ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا �إىل مذبحة وا��س�ع��ة على ي��د ال�ق��وات
الربيطانية هناك؛ الأم��ر ال��ذي يتكامل مع �صورته
املتناق�ضة ،والتي يحددها امل�ؤلف بقوله�« :إن ت�شر�شل
ك ��ان يف ك��ل ح�ي��ات��ه ح��زم��ة م��ن امل�ت�ن��اق���ض��ات :حت��رري
وعن�صري ،فرو�سي ومتوح�ش».
وي�ن�ق��ل ال �ك �ت��اب ع��ن ون���س�ت��ون ت���ش��ر��ش��ل م��ا �أورده هو
نف�سه يف ك�ت��اب��ه« :م�ط�ل��ع ح�ي��ات��ي» ع��ن كيفية دخ��ول��ه
معرتك ال�شرق الأو�سط .ويقول �إن الدخول �إىل هذه
املنطقة ح��دث بعد ث�لاث �سنوات من احل��رب العاملية
الأوىل ،وحت��دي��داً بعد معركة غاليبويل التي انتهت
ب �ك��ارث��ة وجم� ��زرة ك �ب�يرت�ين ،ت ��وىل يف �إث ��ره ��ا من�صب
وزي ��ر امل���س�ت�ع�م��رات .ويف ت�ل��ك ال �ف�ترة ي�ق��ول ت�شر�شل
نف�سه �إنه فتح عينيه على احلياة ال�سيا�سية مع حزب
املحافظني ،وهذا يعني �أن يكون موالياً للأتراك؛ لأنه

ك��ان ه�ن��اك م�ب��د�أ ب��ري�ط��اين ق��وي ب���ض��رورة املحافظة
على الإمرباطورية العثمانية حتى ال ي�ؤدي انهيارها
�إىل حدوث فراع متلأه رو�سيا.
ولكن عندما ان�ه��ارت الإم�براط��وري��ة نتيجة للحرب،
بادر الربيطانيون �أنف�سهم �إىل ملء الفراغ بطريقة
ي�صفها الكتاب ب�أنها «غ�ير مق�صودة وغ�ير خمطط
لها» .ويف �ضوء ذلك ،ي�ؤكد الكتاب �أن ت�شر�شل مت�سك
ب��وح��دة دول� ��ة م�صطنعة ا��س�م�ه��ا ال� �ع ��راق ،وبتق�سيم
املناطق الغربية� ،إىل �شرق الأردن وفل�سطني.
وي� �ق ��ول امل� ��ؤل ��ف يف م �ع��ر���ض ت �ق��دمي��ه ه� ��ذه ال �� �ص��ورة
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة� :إنَّ ت �� �ش��ر� �ش��ل رغ� ��م ع ��واط �ف ��ه امل� ��ؤي ��دة
للم�ستوطنني ال�صهاينة� ،أدرك ب�سرعة �أي عبء ت�شكله
فل�سطني .لذلك فكَّر برمي الكرة �إىل ملعب الواليات
املتحدة الأمريكية؛ ظناً منه �أن الأمريكيني كانوا على
ا�ستعداد لتقبل هذه امل�س�ؤولية .وهذا ما حدث فعالً.
وهو م�ستمر حتى يومنا هذا.
ويلقي الكتاب بعد ذل��ك ال�ضوء على دور ت�شر�شل يف
الهند ،ويقول �إن ت�شر�شل كان ي�ؤمن �إمياناً قوياً ب�أن
الربيطانيني «�أنقذوا الهند من نف�سها»؛ �إذ �إنَّها وقعت
وع �ل��ى م ��دى �أج� �ي ��ال�� -ض�ح�ي��ة ال�برب��ري��ة واخل�ي��ان��ةواحل��روب الداخلية؛ لذلك وق��ف ب�صالبة ول�سنوات
طويلة �ضد منح الهند �أي �شكل م��ن �أ��ش�ك��ال احلكم
ال��ذات��ي بحجة �أن �ه��ا ال ت�ستحقه ولأن �ه��ا غ�ير ُم�ه� َّي��أة
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ــــــورة ا�ستعماري» للورن�س جيم�س
ل��ه� ..إىل �أن تقبل الهزمية �أخ�يراً رغماً عنه ب�إعالن
ا�ستقاللها فيما بعد.
ويعترب امل�ؤلف يف كتابه �أن الهند ت�شكل و�صمة العار
الكربى يف �سجل ت�شر�شل؛ لأن��ه ط��وال ف�ترة تر�ؤ�سه
احل�ك��وم��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�ين ع��ام��ي  1940و 1945ك��ان
يرف�ض بعناد �شديد �أي حماولة للتفاهم مع املهامتا
غاندي ومع حزب الكوجنر�س� .أما اليوم ،ف ُيقام نُ�صب
ت��ذك��اري للمهامتا غ��ان��دي يف �ساحة جمل�س العموم
الربيطاين� ،إىل جانب متثال ت�شر�شل نف�سه .ويح ِّمل
امل�ؤلف ،الرئي�س ت�شر�شل ،م�س�ؤولية املجاعة الكربى
التي حلت مبنطقة البنغال يف العام  ،1943ويقول �إن
هذه املجاعة كاملجاعة التي حلت ب�أيرلندا قبل مائة
عام ،مل تكن احلكومة الربيطانية م�س�ؤولة عنها� ،إمنا
امل�س�ؤولية تقع على عاتق ال مباالة الإدارة الربيطانية
باعتبار �أن�ه��ا م�س�ؤولة معنوياً م��ن خ�لال �سيطرتها
على الهند (و�إيرلندا).
وي��ر��س��م امل ��ؤل��ف ��ص��ورة �سلبية ع��ن الرئي�س ت�شر�شل
من خ�لال دع��وة ت�شر�شل الفرن�سيني �إىل االن�سحاب
م��ن ال�ه�ن��د ال�صينية (ف�ي�ت�ن��ام) و�إب � ��داء ت�ع��اط�ف��ه مع
ح��رك��ة امل ��اوم ��او يف ج�ن��وب �إف��ري�ق�ي��ا ،ويف ال��وق��ت ذات��ه
معار�ضة االن�سحاب الربيطاين من الهند .وقد ذهب
يف معار�ضته تلك �إىل ح��د التنديد بحكومة العمال
ب�سبب منح الهند ا�ستقاللها .فقد ك��ان ينظر بدونية
�إىل ال�ه�ن��ود وي�ق��ول �إن امل�ج��اع��ة ال��وا��س�ع��ة ال�ت��ي �أ�صابت
�شعباً ال ميلك الطعام �أ�ص ً
ال هي اقل وط�أة من املجاعة
املحدودة التي �أ�صابت اليونان يف ذلك الوقت.
ويف �ضوء ه��ذا العر�ض لكتاب الدكتور لورن�س جيم�س
«ت�شر�شل والإم�براط��وري��ة» ،ف��إنَّ ال�س�ؤال ال��ذي يفر�ض
نف�سه هو :لو �أن ون�ستون ت�شر�شل يبعث ح ًّيا اليوم كيف
ميكن �أن يعلق على ما ورد يف هذا الكتاب؟ لعل من املفيد
للإجابة عن هذا الت�سا�ؤل التذكري بالق�صة التالية:
قبيل انتهاء احل��رب العاملية الثانية ،اجتمع الر�ؤ�ساء
الثالثة ت�شر�شل وروزفلت و�ستالني .يف هذا االجتماع،
ق��ال ت�شر�شل للرئي�سني الأم��ري�ك��ي وال�سوفييتي�« :إن
التاريخ �سوف ين�صفكما ..و�سوف ين�صفني �أنا �أي�ضاً»..
فت�ساءل �ستالني با�ستغراب :وكيف ذل��ك؟ رد ت�شر�شل:
«لأنني �أنا من �سيكتب التاريخ» .وبالفعل ،عكف ت�شر�شل
بعد تخليه عن رئا�سة احلكومة على كتابة مذكراته عن
احلرب العاملية الثانية ب�أ�سلوبه الأدبي الراقي .ويف هذه
املذكرات جعل من نف�سه ،ومن رفيقيه� ،أبطا ًال .وح�صل
ب�سبب كتابه هذا على جائزة نوبل للآداب.

 الكتاب« :ت�شر�شل والإمرباطورية� :صورة ا�ستعماري» امل�ؤلف :لورن�س جيم�س. النا�شر.)Pegasus Books( : تاريخ الن�شر.2014 : -عدد ال�صفحات� 452 :صفحة.

مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
*
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«�أمناط الديـــــمقراطي
ر�ضوان ال�سيد
يقول امل�ؤلف �أرنت ليبهارت يف مقدمة كتابه املعنون «�أمناط الدميوقراطية» �إنه من حيث املبد�أ ،ميكننا �أن ندير الدميقراطية وننظمها بكثري من
الو�سائل .ومن جهة التطبيق � ً
ريا من الأنظمة الدميقراطية ت�صنع وتطور جمموعات متنوعة من امل�ؤ�س�سات احلكومية الر�سمية؛
أي�ضا ،جند �أن كث ً
ومنها :امل�ؤ�س�سات الت�شريعية والق�ضائية ،وكذلك نظم الأحزاب ال�سيا�سية وجماعات ال�ضغط .على �أننا جند � ً
أمناطا وترتيبات وا�ضحة عندما
ندر�س تلك امل�ؤ�س�سات من منظور مدى اتباع قواعدها وتطبيقاتها ،نظا َم الأغلبية (� )majoritarianأو التوافقية ()consensus؛ �إذ ين�ش�أ
التناق�ض بني الأغلبية ال�سيا�سية والتوافقية ،من واقع �أب�سط تعريف حريف للدميقراطية -حكم ال�شعب �أو حكم ممثلي ال�شعب يف الدميقراطية
التمثيلية -ومن اال�شرتاط ال�شهري للرئي�س �أبراهام لينكولن ب�أنَّ الدميقراطية ال تعني فقط حكم ال�شعب ،ولكن � ً
أي�ضا احلكم من �أجل ال�شعب؛
�أي :احلكم وفق ما يريده ال�شعب ويرغب فيه.
و ُيثري تعريف الدميقراطية ب�أنها «حكم ال�شعب من �أجل ال�شعب» �س� ًؤال جوهر ًّيا :من الذي �سيقوم باحلكم؟ ومل�صلحة من ينبغي �أن ت�ستجيب
احلكومة يف حال كانت هناك خالفات بني فئات ال�شعب ،وكانت هناك اجتاهات وم�صالح متباينة؟ ويقول الباحث �إنَّ واحد ًا من الأجوبة عن
هذه الإ�شكالية؛ هو :الأغلبية؛ فهذا هو جوهر منوذج الأغلبية الدميقراطي .واللجوء �إىل حل الأغلبية ب�سيط ومبا�شر وينطوي على قدر
كبري من املنطق؛ �إذ �إنَّ منحها احلكم وف ًقا لرغباتها� ،أقرب منوذج �إىل املثالية الدميقراطية «حكم ال�شعب لل�شعب ومن �أجل ال�شعب» ،بد ًال من �أن
حتكم �أقلية وتكون م�س�ؤولة �أمام �أقلية!

واجلواب الآخر هو �أن يحكم �أكرب عدد ممكن من النا�س.
وهذا هو جوهر منوذج التوافقية ،وال يختلف عن منوذج
الأغلبية يف قبول �أن حكم الأغلبية هو �أف�ضل من حكم
الأق�ل�ي��ة ،لكنه ير�ضى بحكم الأغلبية كحد �أدن��ى فقط:
ً
فبدل من الر�ضا ب�أغلبية �ضئيلة ت�صنع ال�ق��رار ،ي�سعى
�إىل زي��ادة حجم ه��ذه الأغلبية �إىل �أق�صى ح��د .وتهدف
ق��واع��د ه ��ذا ال�ن�م��وذج وم��ؤ��س���س��ات��ه �إىل حتقيق م�شاركة
وا�سعة يف احلكومة وات�ف��اق وا��س��ع على ال�سيا�سات التي
ي�ن�ب�غ��ي ل�ل�ح�ك��وم��ة ت �ن �ف �ي��ذه��ا .وي ��رك ��ز من� ��وذج الأغ �ل �ب �ي��ة
ال�سلطة ال�سيا�سية يف يد الأغلبية ،ويف كثري من الأحيان
تكون ال�سلطة لتعددية ال لأغلبية ،بينما يحاول منوذج
التوافقية حتقيق امل�شاركة يف ال�سلطة وتوزيعها ،واحلد
منها ،مبجموع ٍة متنوع ٍة من الأ�ساليب.
ث��م �إنَّ ه�ن��اك ف��ار ًق��ا �آخ ��ر ،ه��و �أن من ��وذج الأغ�ل�ب�ي��ة يت�سم
ب��احل���ص��ري��ة وال�ت�ن��اف���س�ي��ة واخل �� �ص��وم��ة ،يف ح�ي�ن يتم َّيز
ال�ن�م��وذج ال�ت��واف�ق��ي بال�شمولية وامل���س��اوم��ة وال�ترا��ض��ي.
ولهذا ال�سبب ،ميكننا �أن ن�سمي الدميقراطية التوافقية
«الدميقراطية التفاو�ضية» (كايزر .)1997
وي��رى الكاتب �أنَّ هناك ع�شرة ف��وارق فيما يتعلق ب�أهم
امل�ؤ�س�سات والقواعد الدميقراطية ميكن ا�شتقاقها من
م�ب��ادئ الأغلبية والتوافقية� .إذ �إنَّ خ�صائ�ص الأغلبية
م�ستقاة م��ن امل�ب��د�أ نف�سه ،وبالتايل ترتبط ب��ه منطق ًيا،
وميكن املرء �أن يتوقع تطبيقهما م ًعا ،يف الواقع؛ وينطبق



ال�شيء نف�سه على خ�صائ�ص التوافقية .وبالتايل ميكننا
القول بوجود ارت�ب��اط وثيق بني ه��ذه املتغريات الع�شرة
جمي ًعا.
وي�شمل البعد الأول خم�س خ�صائ�ص لرتتيب ال�سلطة
التنفيذية والأن �ظ �م��ة احل��زب�ي��ة واالن�ت�خ��اب�ي��ة وج�م��اع��ات
ال�ضغط .وي�شري الكاتب �إي�ج��ازًا �إىل البعد الأول با�سم
«البعد التنفيذي احلزبي» .وملا كانت �أغلبية االختالفات
اخل �م �� �س ��ة يف ال �ب �ع ��د ال � �ث� ��اين م ��رت �ب �ط ��ة ب ��ال �ت �ب ��اي ��ن ب�ين
الفيدرالية واحلكومة الوحدوية ،فهو ي�سمي هذا البعد
«البعد الفيدرايل-الوحدوي».
ويغطي كتاب «�أمناط الدميقراطية» �ستًا وثالثني دولة
�أي �أك �ث�ر م ��ن ك�ت��اب��ه ال���س��اب��ق امل �ع �ن��ون «دمي �ق��راط �ي��ات»بخم�س ع�شرة دول ��ة -ولي�ست ه��ذه املجموعة اجل��دي��دة
امل �ك��ون��ة م ��ن � �س��ت وث�ل�اث�ي�ن دول� ��ة جم ��رد زي � ��ادة ع��ددي��ة،
ب��ل ه��ي �أك�ث�ر ت�ن��و ًع��ا ب�ك�ث�ير .ف�ق��د ك��ان��ت ال ��دول الأ�صلية
�إحدى وع�شرون دولة -جميعها دميقراطيات �صناعية،وكانت كلها -با�ستثناء واحدة «اليابان»ً -
دول غربية� .أما
الدول اخلم�س ع�شرة اجلديدة فت�شمل �أربع دول �أوروبية
(�إ�سبانيا وال�برت�غ��ال وال�ي��ون��ان وم��ال�ط��ا) ،لكن الإح��دى
ع�شرة دولة الأخرى -قرابة ثلث العدد الإجمايل -تنتمي
�إىل العامل النامي يف �أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي و�إفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ.
وم ��ن ب�ي�ن ال � ��دول ال �ع �� �ش��ري��ن � �ص��اح �ب��ة �أط � ��ول ت ��اري ��خ يف

الدميقراطية الرا�سخة ،التي حلَلها ه��ذا ال�ك�ت��اب ،وكل
نظاما دميقراط ًّيا
منها يت�صف مب��ا ال �شك فيه بكونه
ً
م�ستق ًرا وثابتًا ،هناك ما ال يقل عن �أربع دول -هي �أملانيا
ولوك�سمبورج وهولندا و�سوي�سرا -مل جتتز حتى اختبار
التدوير الواحد لل�سلطة ط��وال ن�صف ق��رن ،منذ نهاية
يرا
الأرب�ع�ي�ن�ي��ات ح�ت��ى ال �ع��ام � ،1996أي �أن �ه��ا ��ش�ه��دت ك�ث� ً
ً
كامل
من التغيريات ال��وزاري��ة ،لكنها مل تعرف ت�سلي ًما
لل�سلطة ،وثماين دول -هي الدول الأربع ال�سابقة نف�سها
�إ�ضافة �إىل بلجيكا وفنلندا و�إ�سرائيل و�إيطاليا -مل جتتز
اختبار التدويرين لل�سلطة.

منوذج و�ستمن�سرت للدميقراطية
ي�ستخدم الباحث يف الكتاب م�صطلح «منوذج و�ستمن�سرت»
بالتبادل مع من��وذج الأغلبية للإ�شارة �إىل �أح��د النماذج
ال �ع��ام��ة ل �ل��دمي �ق��راط �ي��ة .وق ��د ي���س�ت�خ��دم ه ��ذا امل�صطلح
ب�شكل �أك�ثر حت��دي� ًدا ل�ل�إ��ش��ارة �إىل اخل�صائ�ص الرئي�سة
للم�ؤ�س�سات ال�برمل��ان�ي��ة واحل�ك��وم�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة ،حيث
يجتمع ب��رمل��ان اململكة امل�ت�ح��دة يف ق�صر و�ستمن�سرت يف
لندن .و ُتعدُّ الن�سخة الربيطانية من منوذج و�ستمن�سرت
امل �ث ��ال الأ� �ص �ل ��ي والأ� �ش �ه ��ر ل ��ه ،ف �� �ض ً�لا ع ��ن �أن� ��ه يحظى
ب��أك�بر ق��در م��ن الإع �ج��اب .وي�شري ري�ت���ش��ارد روز �إىل �أن
«الأمريكيني افرت�ضوا ،يف ثقة نبعت من عزلتهم القارية،
�أن م�ؤ�س�ساتهم� ،أي الرئا�سة والكوجنر�س واملحكمة العليا،
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َّية» لأرنت ليبهارت
هي النموذج وهي الأ�صل الذي يجدر اتباعه يف كل مكان».
�إال �أن املتخ�ص�صني الأم��ري�ك�ي�ين يف ال�ع�ل��وم ال�سيا�سية،
خ�صو�صا ال�ع��ام�ل�ين يف جم��ال ال�سيا�سة امل �ق��ارن��ة ،ك��ان��وا
ً
ينظرون �إىل من��وذج احلكم الربيطاين بالدرجة نف�سها
من التقدير على الأقل.
وجن��د من��وذج و�ستمن�سرت �أو من��وذج الأغلبية الربملانية
يف خ�صائ�ص ث�لاث دمي�ق��راط�ي��ات ،ومي�ك��ن ع� ُده��ا من��اذج
�أ�صيلة لنظام الأغلبية ،وهي :اململكة املتحدة ونيوزيلندا
وب��رب��ادو���س .وب��ال�ط�ب��ع ف ��إن ب��ري�ط��ان�ي��ا ،ال�ت��ي ظ�ه��ر فيها
من��وذج و�ستمن�سرتُ ،ت� َع��د ب�لا �شك ،امل�ث��ال الأول والأك�ثر
و�ضوحا لال�ستخدام .و ُينظر �إىل نيوزيلندا ،يف كثري من
ً
جوانبها ،ك�أف�ضل متثيل لهذا النموذج ،على الأق��ل حتى
حتولها احلاد عن منوذج الأغلبية يف �أكتوبر .1996

وه��و ن�ظ��ام ال�ت�ع��ددي��ة امل�ت��اح��ة للجميع ،م��ا ي�ت�ع��ار���ض مع
النظام امل�ؤ�س�سي  corporatismجلماعات ال�ضغط
ال��ذي تعقد فيه اجتماعات دوري��ة ب�ين ممثلي احلكومة
واحتادات العمال ومنظمات �أ�صحاب العمل للتو�صل �إىل
ات�ف��اق على الق�ضايا االجتماعية االق�ت���ص��ادي��ة؛ ويطلق
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة م��ن التن�سيق ا� �س��م عملية ال�ت��واف��ق
( ،)concertationوعلى االتفاقات التي يتم التو�صل
ُن�سق عملية التوافق �إذا
�إليها ا�سم املواثيق الثالثية .وت َ
كان هناك عدد �صغري ن�سب ًيا من جماعات ال�ضغط الكبرية
وال�ق��وي��ة يف ك��ل م��ن القطاعات الرئي�سة -وه��ي العمالة
و�أ�صحاب العمل واملزارعون -و�إذا كان هناك تنظيم علوي
قوي يف كل من القطاعات التي تتوىل تن�سيق االجتاهات
والإ�سرتاتيجيات املرغوب فيها لكل قطاع� .أما التعددية،
يف املقابل ،فتعني تعددية جماعات ال�ضغط التي متار�س
ً
�ضغوطا على احلكومة على نحو تناف�سي وغري من�سق.

منوذج و�ستمن�سرت يف اململكة املتحدة
 -1تركيز ال�سلطة التنفيذية يف جمال�س وزراء ذات حزب
�أوح ��د وذات �أغلبية �ضئيلةُ :ي�ع� ُد جمل�س ال ��وزراء �أك�ثر
�أجهزة احلكومة الربيطانية ق��وة ،وه��و يت�ألف ع��ادة من
�أع���ض��اء احل ��زب ال ��ذي مي�ل��ك �أغ�ل�ب�ي��ة امل�ق��اع��د يف جمل�س
العموم ،وال ي�ضم الأقلية� .أما جمال�س الوزراء االئتالفية
ف�ن��ادرة احل ��دوث .ففي النظام ال�بري�ط��اين ال��ذي يعتمد
ع�ل��ى وج ��ود ح��زب�ين ،يتمتعان ب��ال��درج��ة نف�سها تقري ًبا
م��ن ال�شعبية وال�ن�ف��وذ ،وع��ادة م��ا جن��د �أن احل��زب الفائز
يف االن�ت�خ��اب��ات ال يك�سبها �إال ب��أغ�ل�ب�ي��ة �ضئيلة ،وت�ك��ون
الأقلية كبرية ن�سب ًيا .ومن ثم ُي َع ُد نظام جمل�س الوزراء
ال�بري �ط��اين الأح� � ��ادي احل� ��زب ذي الأغ �ل �ب �ي��ة ال�ضئيلة،
التج�سيد املثايل ملبد�أ حكم الأغلبية� ،إذ يتمتع بقدر وا�سع
من النفوذ ال�سيا�سي ميكنه من �أن يحكم كممثل لأغلبية
غري �ساحقة ومل�صلحتها� .أما الأقلية الكبرية فتُق�صى من
دائرة النفوذ ويحكم عليها باجللو�س يف �صف املعار�ضة.
 -2هيمنة جمل�س الوزراء :ت�ضم اململكة املتحدة نظام حكم
برملان ًيا� ،أي �أن جمل�س ال��وزراء يعتمد على ثقة الربملان.
ونظر ًيا ،وب�سبب قدرة جمل�س العموم على الت�صويت �ضد
�أي جمل�س وزراء و�إط��اح�ت��ه م��ن احل�ك��م ،ف��إن��ه «ي�سيطر»
على جمل�س ال ��وزراء� .إال �أن العالقة معكو�سة يف واق��ع
الأمر .فلأن جمل�س الوزراء يت�ألف من قادة حزب �أغلبية
مدعوما من
متما�سك يف جمل�س العموم ،عادة ما يكون
ً
الأغلبية التي تكونه ،وي�ستطيع ،يف ثقة ،االعتماد على
اال��س�ت�م��رار يف احل�ك��م و��ض�م��ان امل��واف�ق��ة على اق�تراح��ات��ه
الت�شريعية .وجم�ل����س ال� ��وزراء يتمتع بهيمنة وا�ضحة
مقارنة بالربملان.
 -3ال �ن �ظ��ام ال�ث�ن��ائ��ي الأح� � ��زاب :ي�ه�ي�م��ن ع�ل��ى ال�سيا�سة
الربيطانية اثنان من الأحزاب الكبرية :حزب املحافظني
وحزب العمال .وتتناف�س �أح��زاب �أخ��رى على االنتخابات
خ�صو�صا حزب الأحرار
وتفوز مبقاعد يف جمل�س العموم -
ً

النموذج التوافقي للدميقراطية
الذي بات ُي�سمى بعد اندماجه مع احلزب الدميقراطي
اال� �ش�تراك��ي ،ن�ه��اي��ة ثمانينيات ال�ق��رن ال�ع���ش��ري��ن ،ح��زب
الدميقراطيني الأح��رار (يقع يف الو�سط ال�سيا�سي ،بني
العمال �إىل الي�سار ،واملحافظني �إىل اليمني) ،بيد �أنَّ هذه
الأح��زاب ال تتمتع باالت�ساع الكايف الذي يخولها حتقيق
ان �ت �� �ص��ارات ك �ب�يرة .ف ��الأح ��زاب ال �� �ص �غ�يرة ،م�ث��ل احل��زب
ال��وط�ن��ي الإ��س�ك�ت�ل�ن��دي ،وال�ق��وم�ي�ين ال��وي�ل��زي�ين و�أح ��زاب
�أخرى يف �إيرلندا ال�شمالية ،ال تتمكن مطلقًا من الفوز
ب�أكرث من بع�ض الأ�صوات واملقاعد.
 -4نظام الأغلبية وع��دم التنا�سب يف االن�ت�خ��اب��اتُ :يعد
جمل�س العموم من الهيئات الت�شريعية الكبرية التي راوح
عدد �أع�ضائها بني  625عام  1950و 659منذ العام .1945
ويتم انتخاب الأع�ضاء يف الدوائر الفردية وفقًا لطريقة
التعددية ،التي ُي�شار �إليها يف بريطانيا عادة با�سم نظام
«الأول ال��ذي ينجح على القائمة»؛ فيفوز املر�شح الذي
يح�صد �أغلبية الأ�صوات ،و�إذا مل تكن هناك �أغلبية ،يفوز
املر�شح ال��ذي يح�صد �أك�بر ع��دد من الأ��ص��وات .ويرتتب
على هذا النظام نتائج عدمية التنا�سب� :إذ تقدم انتخابات
و�ضوحا على هذا .فقد فاز حزب
العام � 2005أكرث الأمثلة
ً
العمال ب�أغلبية برملانية مطلقة قدرها  355مقع ًدا من
�أ�صل  646مقع ًدا ،بن�سبة  35.2يف املئة فقط من الأ�صوات.
 -5تعددية جماعات ال�ضغط :من خ�لال تركيز النفوذ
ال���س�ي��ا��س��ي يف ي��د الأغ �ل �ب �ي��ة ،ي��ر��س��ي من ��وذج و�ستمن�سرت
للدميقراطية ً
منطا يقوم على وجود حكومة ومعار�ضة،
ويت�سم بالتناف�س والندية ،يف حني يت�سم نظام جماعات
ال�ضغط امل�ألوف يف منوذج الأغلبية باملناف�سة وال�صراع.

وي��رى الت�أويل القائم على الأغلبية للتعريف الأ�سا�سي
للدميقراطية �أن�ه��ا تعني «حكم الأغلبية م��ن ال�شعب».
وح�سب ه��ذا الت�أويل ،ف��إنَّ على الأغلبية �أن حتكم وعلى
الأقلية �أن تعار�ض .ويتعار�ض مع هذه الر�ؤية النموذج
ال�ت��واف�ق��ي ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة .فكما �أ� �ش��ار ع ��امل االق�ت���ص��اد،
احلائز جائزة نوبل ،ال�سري �أرثر لوي�س� ،إن حكم الأغلبية
وال �ن �م��ط ال���س�ي��ا��س��ي ال ��ذي ي�ح�م�ل��ه ب�ين ط�ي��ات��ه وال�ق��ائ��م
ع�ل��ى وج ��ود ح�ك��وم��ة يف م��واج�ه��ة م�ع��ار��ض��ة مي�ك��ن النظر
�إليه باعتباره خل ًّوا من الدميقراطية؛ نظ ًرا لأن��ه مبد�أ
ي�ق��وم على الإق���ص��اء .وي�ق��ول لوي�س �إن املعنى الرئي�سي
للدميقراطية هو �أنه «ينبغي على جميع املت�أثرين بقرار
معني �أن تتوفر لهم فر�صة امل�شاركة يف اتخاذ هذا القرار،
�إما ب�شكل مبا�شر و�إما من خالل ممثلني ُمنتخبني»� .أما
معناه ال�ث��ان��وي ،فهو «وج��وب �أن ت�سود �إرادة الأغلبية».
ف��إذا كان هذا يعني �أن تقوم الأح��زاب الفائزة باتخاذ كل
القرارات احلكومية و�أن على اخلا�سرين �أن ينتقدوا فقط
ولي�س لهم �أن يحكموا -والكالم ال يزال لـ»لوي�س» -ف�إن
املعنيني غري متوافقني« :فا�ستبعاد اجلماعات اخلا�سرة
م��ن امل�شاركة يف �صنع ال�ق��رار �أم��ر ينطوي على انتهاك
وا�ضح للمعنى الرئي�سي للدميقراطية».
والأم �ث �ل��ة ال�ت��ي ي�ستيعن ب�ه��ا ال�ك��ات��ب لتو�ضيح ال�ن�م��وذج
التوافقي هي مناذج �سوي�سرا وبلجيكا واالحتاد الأوروبي،
وجميعها كيانات متعددة الأعراق .وتُعد �سوي�سرا �أف�ضل
م�ث��ال :فهي با�ستثناء واح��د فقط ت�ق�ترب ب�شكل مثايل
منوذجا
من النموذج ال�صرف .كما جند يف بلجيكا كذلك
ً
جي ًدا ،خا�صة بعد �أن �أ�صبحت ر�سم ًيا دول��ة فيدرالية يف
عام 1993؛ ول��ذا �أوىل الكاتب منط ال�سيا�سة البلجيكية
خا�صا يف الفرتة الأخرية.
ً
اهتماما ً
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النموذج التوافقي يف �سوي�سرا وبلجيكا
وي �ك��ن و��ص��ف ال�ن�م��وذج ال�ت��واف�ق��ي ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة يف
ُ
��ض��وء ع���ش��رة ع�ن��ا��ص��ر تتناق�ض ت�ن��اق��ً��ض��ا � �ص��ارخً ��ا مع
اخل�صائ�ص الع�شر ل�ن�م��وذج و�ستمن�سرت .ف�ب� ً
�دل من
تركيز ال�سلطة يف �أي ��دي الأغ�ل�ب�ي��ة ،ي�ح��اول النموذج
ال�ت��واف�ق��ي �أن ي�ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة وي�ن���ش��ره��ا وي��وزع�ه��ا
بطرائق عدة.
�أ -ت�ق��ا��س��م ال���س�ل�ط��ة يف جم��ال����س ائ�ت�لاف�ي��ة م��و��س�ع��ة:
على النقي�ض من ميل من��وذج و�ستمن�سرت �إىل تركيز
ال�سلطة التنفيذية يف جمال�س وزراء تت�ألف من حزب
واح��د و�أغلبية �ضئيلة؛ ف��امل�ب��د�أ التوافقي ه��و �إف�ساح
امل �ج ��ال ل �ك��ل الأح� � ��زاب امل �ه �م��ة� ،أو مل�ع�ظ�م�ه��ا ،بتقا�سم
ال���س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة يف حت��ال �ف��ات ائ�ت�لاف�ي��ة وا��س�ع��ة.
وي�ق��دم املجل�س ال�ف�ي��درايل ،وه��و ال�سلطة التنفيذية
الوطنية ال�سوي�سرية ،امل�ؤلف من �سبعة �أع�ضاءً ،
مثال
مم�ت��ازًا على ه��ذا التحالف املو�سع :فحتى ع��ام ،2003
ا� �س �ت �ح��وذ ك ��ل م ��ن الأح� � ��زاب ال �ث�لاث��ة ال �ك �ب�ي�رة ،وه��ي
احل��زب امل�سيحي الدميقراطي واحل��زب الدميقراطي
اال��ش�تراك��ي واحل ��زب ال��دمي�ق��راط��ي ال��رادي �ك��ايل ،على
ربع عدد املقاعد يف املجل�س الأدنى للهيئة الت�شريعية
خالل حقبة ما بعد احلرب العاملية الثانية .وتقا�سمت
ه��ذه الأح� ��زاب م��ع ح��زب ال�شعب ال�سوي�سري -ال��ذي
ن��ال ثمن ع��دد املقاعد -املنا�صب التنفيذية ال�سبعة،
بالتنا�سب ،يطلق عليه امل�ع��ادل��ة ال�سحرية ،1:2:2:2
التي مت �إر�سا�ؤها يف العام  .1959وبعد انتخابات ،2003
�أ� �ص �ب��ح احل� ��زب ال��دمي �ق��راط��ي اال� �ش�ت�راك ��ي ه ��و ح��زب
الغالبية ،حيث ح�صل على مقعد �إ��ض��ايف على ح�ساب
احل � ��زب امل���س�ي�ح��ي ال ��دمي �ق ��راط ��ي .وب ��رغ ��م ذل � ��ك ،مل
ً
طويل ،ففي عام  ،2007انتهى
يعمر التحالف املو�سع
التحالف عندما مل يتم تر�شيح كري�ستوفر بلوت�شر
الذي كان ع�ض ًوا يف املجل�س االحتادي منذ عام -2003وانتُخب مكانه �أحد مر�شحي احلزب الآخرين.
ب -النظام املتعدد الأح ��زاب :ت�ضم ك��ل م��ن �سوي�سرا
وبلجيكا �أنظمة حكم متعددة الأح��زاب دون �أن يظفر
�أي منها بو�ضعية ح��زب الأغلبية .ويف انتخابات عام
 2007للمجل�س الوطني ال�سوي�سري ،ف��از اث�ن��ا ع�شر
حز ًبا مبقاعد برملانية ،بيد �أن �أغلب هذه املقاعد -وهي
مئة و�سبعة و�ستون مقع ًدا من �أ�صل مئتني -حازتها
الأحزاب الأربعة الكربى املمثلة يف املجل�س الفيدرايل.
وم ��ن ث��م ف�ق��د ج ��از ل�ن��ا �أن ن �ق��ول �إن ن �ظ��ام احل �ك��م يف
�سوي�سرا ي�ضم �أربعة �أحزاب.
ج -التمثيل املتنا�سب :يتمثل التف�سري الثاين لن�شوء
ال �ن �ظ��م ال���س�ي��ا��س�ي��ة امل �ت �ع ��ددة الأح � � ��زاب يف ��س��وي���س��را
وبلجيكا يف �أن نظمها االنتخابية املتنا�سبة مل متنع
ت��رج �م��ة االن �ق �� �س��ام��ات امل�ج�ت�م�ع�ي��ة �إىل ان �ق �� �س��ام��ات يف
النظام احلزبي .فعلى خالف منهج التعددية ،والذي
مييل �إىل التمثيل املفرط للأحزاب الكبرية والتمثيل
املتدين ل�ل�أح��زاب ال�صغرية ،يتمثل الهدف الأ�سا�سي
للتمثيل املتنا�سب يف تق�سيم امل�ق��اع��د ال�برمل��ان�ي��ة بني



الأح ��زاب ب�شكل يتنا�سب مع الأ��ص��وات التي تتلقاها.
وكال املجل�سني الأدنيني لكلتا الهيئتني الت�شريعيتني
ُينتخب بنظام التمثيل املتنا�سب.
د -م ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة ج �م ��اع ��ات ال �� �ض �غ��ط :ث �م��ة اخ �ت�لاف
ب�ي�ن خ �ب��راء امل ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة ح� ��ول درج � ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات �ي��ة
 corporatismيف �سوي�سرا وبلجيكا ،ل�سبب رئي�سي
يف ذلك هو �أن االحت��ادات العمالية يف هذين البلدين
�را م��ن امل��ؤ��س���س��ات االق�ت���ص��ادي��ة.
�أق ��ل ت�ن�ظ�ي� ًم��ا وت� ��أث�ي ً
وميكن ح��ل ه��ذا االخ�ت�لاف بالتمييز ب�ين نوعني من
امل��ؤ��س���س��ات�ي��ة :امل�ؤ�س�ساتية االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي تهيمن
فيها االحت� ��ادات ال�ع�م��ال�ي��ة ،وامل��ؤ��س���س��ات�ي��ة الليربالية
ال�ت��ي ت�شكل فيها ج�م�ع�ي��ات �أ� �ص �ح��اب الأع �م ��ال ال�ق��وة
الأك �ب��ر .وي���س�ت�خ��دم ب�ي�تر ج .ك��ات��زن���ش�ت��اي��ن �سوي�سرا
وبلجيكا مثالني على تلك الأخ�ي�رة ،ويخل�ص �إىل �أن
�سوي�سرا «ه��ي املثال الأو��ض��ح خل�صائ�ص امل�ؤ�س�ساتية
الليربالية» .فكال البلدين يو�ضح العنا�صر العامة
ال�ث�لاث��ة للم�ؤ�س�ساتية :ال�ت��واف��ق ال�ث�لاث��ي وجماعات
ال�ضغط الكبرية ن�سب ًيا والقليلة ن�سب ًيا واالحت ��ادات
البارزة.
ه � �ـ -احل �ك ��وم ��ة ال �ف �ي ��درال �ي ��ة وال�ل�ام ��رك ��زي ��ة :ت�ع�ت�بر
�سوي�سرا دول��ة فيدرالية ،وتنق�سم فيها ال�سلطة بني
احل�ك��وم��ة امل��رك��زي��ة وح �ك��وم��ات ع���ش��ري��ن ك��ان�ت��و ًن��ا وم��ا
يطلق عليه ت�سمية �ستة كانتونات ن�صفية ن�ش�أت عن
ان���ش�ق��اق��ات يف ث�لاث��ة ك��ان�ت��ون��ات م��وح��دة يف ال���س��اب��ق.
ول�ل�ك��ان�ت��ون��ات الن�صفية مم�ث��ل واح ��د ف�ق��ط ب � ً
�دل من
اثنني من املمثلني يف الهيئة الفيدرالية ال�سوي�سرية،
وه��و جمل�س ال��والي��ات .وه��ي حتمل فقط ن�صف ثقل
الكانتونات التقليدية يف الت�صويت على التعديالت
ال��د��س�ت��وري��ة؛ ويف معظم اجل��وان��ب الأخ� ��رى ،جن��د �أن
و�ضعيتها ت�ساوي و�ضعية الكانتونات الكاملة .كما تعد
أي�ضا من �أكرث البلدان المركزي ًة يف العامل.
�سوي�سرا � ً
و -ثنائية امل�ج��ال����س ال�ق��وي��ة :يتمثل امل�ب�رر الرئي�س
لإر�� �س ��اء ه�ي�ئ��ة ت���ش��ري�ع�ي��ة ث�ن��ائ�ي��ة ال�ت�م�ث�ي��ل ب� � ً
�دل من
هيئة �أحادية التمثيل يف ما مينحه من متثيل خا�ص
للأقليات ،والتي ت�شمل الواليات ال�صغرى يف النظم
ال�ف�ي��درال�ي��ة ،وذل ��ك يف هيئة ث��ان�ي��ة �أو جمل�س �أع�ل��ى.
ويتعي حتقق �شرطني �إذا �أُريد لتمثيل هذه الأقلية �أن
َّ
يكون ذا معنى :ال�شرط الأول هو �ضرورة �أن ُينتخب
املجل�س الأعلى على �أ�سا�س يختلف عن طريقة انتخاب
املجل�س الأدن��ى .وال�شرط الثاين هو �ضرورة �أن يكون
ل��ه ق��وة حقيقية ت�ق�ترب يف ال �ظ��روف امل ُ�ث�ل��ى م��ن ق��وة
املجل�س الأدنى نف�سها .ولقد حتقق هذان ال�شرطان يف
النظام ال�سوي�سري؛ حيث يعترب املجل�س الوطني هو
املجل�س الأدن��ى وميثل ال�شعب ال�سوي�سري ،وجمل�س
ال ��والي ��ات ه ��و امل�ج�ل����س الأع� �ل ��ى �أو ال �ف �ي ��درايل ال ��ذي
مي�ث��ل ال�ك��ان�ت��ون��ات ،ح�ي��ث ل�ك��ل ك��ان�ت��ون مم �ث َ�لان ولكل
ن�صف كانتون ممثل واح��د .وم��ن ثم ف ��إن الكانتونات
ال�صغرية حتظى بتمثيل �أكرث قوة يف جمل�س الواليات
م��ن املجل�س ال��وط�ن��ي .وع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،ف ��إن نظام

املجل�سني ال�سوي�سري متناظر« :امل�ساواة املطلقة بني
املجل�سني يف كل �أمور الت�شريع» قاعدة مقد�سة للغاية
يف �سوي�سرا.
ز -اجلمود الد�ستوري :يف كل من بلجيكا و�سوي�سرا
د�ستور مكتوب يف هيئة وثيقة �أح��ادي��ة ت�ضم القواعد
الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ح�ك��م ،مي�ك��ن ت�غ�ي�يره��ا ف�ق��ط م��ن خ�لال
�أغ �ل �ب �ي��ات خ��ا� �ص��ة .وي���س�ت�ل��زم �إدخ � ��ال �أي ت�ع��دي��ل على
الد�ستور ال�سوي�سري موافقة يف ا�ستفتاء �شعبي ،لي�س
ف�ق��ط م ��ن �أغ�ل�ب�ي��ة ال�ن��اخ�ب�ين يف ال �ب�ل�اد ،ب ��ل وك��ذل��ك
من الأغلبية يف �أك�ثر الكانتوناتُ .
وتنح الكانتونات
الن�صفية ن�صف الثقل عند احل�ساب على �أ�سا�س كل
ً
مثل-كانتون على حدة؛ وهو ما يعني �أنه بالإمكان
تبني �أي تعديل د�ستوري �إذا واف��ق عليه ثالثة ع�شر
كانتونًا ون�صف الكانتون ورف�ضه اثنا ع�شر كانتونًا� .إن
ال�شرط اخلا�ص مبوافقة �أغلبية الكانتونات يعني �أن
بو�سع �سكان الكانتونات الأ�صغر و�أن�صاف الكانتونات،
والتي متثل �أق��ل من  20يف املئة من �إج�م��ايل التعداد
ال�سكاين ال�سوي�سري ،نق�ض �أي تغيريات د�ستورية.
ح -امل��راج �ع��ة ال�ق���ض��ائ�ي��ة :ت�ن�ح��رف ��س��وي���س��را يف �أح ��د
اجل��وان��ب ع��ن ال�ن�م��وذج التوافقي البحت :فمحكمتها
ال��د� �س �ت��وري��ة ،وه ��ي امل�ح�ك�م��ة ال �ف �ي��درال �ي��ة ،وق ��د و��ض��ع
ال�برمل��ان يف االع �ت �ب��ار �إن �� �ش��اء حمكمة د��س�ت��وري��ة كجزء
م��ن عملية الإ� �ص�ل�اح ال�ق���ض��ائ��ي يف ال �ع��ام  .2000ومل
تكن هناك مراجعة ق�ضائية يف بلجيكا ،هي الأخ��رى،
ح�ت��ى ال �ع��ام  ،1984ع�ن��دم��ا اف� ُت�ت�ح��ت حمكمة التحكيم
اجلديدة .وكانت امل�س�ؤولية الرئي�سة للمحكمة تتمثل
يف تف�سري الأحكام الد�ستورية املتعلقة بف�صل ال�سلطات
ب�ي�ن احل �ك ��وم ��ات امل ��رك ��زي ��ة وامل�ج�ت�م�ع�ي��ة والإق �ل �ي �م �ي��ة.
وق��د تو�سعت �سلطتها ب�شكل كبري م��ن خ�لال التنقيح
ال��د� �س �ت��وري ل �ع��ام  ،1988ومي �ك��ن ال�ن�ظ��ر �إىل حمكمة
التحكيم الآن كمحكمة د�ستورية �أ�صيلة.
ط -ا�ستقاللية البنك املركزي :كان ُينظر �إىل البنك
امل��رك��زي ال�سوي�سري مل��دة طويلة ب��اع�ت�ب��اره م��ن �أق��وى
البنوك املركزية و�أكرثها ا�ستقاللية ،جن ًبا �إىل جنب
مع البنك املركزي الأملاين وبنك االحتياطي الفيدرايل
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة .وع�ل��ى ال�ن�ق�ي����ض ،اع � ُت�بر البنك
الوطني البلجيكي ملدة طويلة من �أكرث البنوك املركزية
�ضعفًا .وم��ع ذل��ك ،فقد ت�ع��ززت ا�ستقالليته يف مطلع
الت�سعينيات ،خ�لال امل��دة نف�سها التي �شهدت التحول
�إىل ال�ن�ظ��ام ال �ف �ي��درايل ،ول�ك��ن ب�صفة خا�صة كنتيجة
ملعاهدة ما�سرتيخت ،املوقعة يف ال�ع��ام  1992وامل�صدق
عليها يف العام  ،1993والتي �ألزمت الدول الأع�ضاء يف
االحتاد الأوروبي تعزيز ا�ستقاللية بنوكها املركزية.
.............................
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عامل من العنف :االقت�صـاد العاملي 2030 - 2015
احلداد
حممد ّ
كتابان طبعا النقا�شات الفكرية منذ انهيار النظام العاملي ال�سابق ب�سقوط الكتلة ال�شرقية« :نهاية التاريخ» لفوكوياما الذي ّ
ب�شر بعامل ي�سوده
الرخاء الليربايل و»�صدام احل�ضارات» لهنتغنتون الذي ّ
حذر من عامل ت�سيطر عليه ال�صراعات حول الهوية .وقد ن�ش�أت بينهما �أطروحات
يقدمه جون هريف لورنزو يف كتابه الأخري «عامل من العنف»� ،إذ ي�أخذ من فوكوياما فكرة �سيادة الليربالية االقت�صادية ومن
عديدة �إحداها ما ّ
هنتغنتون فكرة ال�صراع ليثبت �أنّ هذا نتيجة ذاك ،و�أنّ ما يبدو على �أنّه �صراعات بني الهويات والأديان والأعراق لي�س �إ ّال عاقبة االختناق
االقت�صادي الذي يعي�شه العامل يف ّ
ظل العوملة املتوح�شة ،و�أنّ هذا االختناق هو الذي يدفع ال�شعوب �إىل التناحر بني بع�ضها البع�ض من جهة
وداخل �أوطانها من جهة �أخرى.
�أ��س�ب��اب االخ�ت�ن��اق االقت�صادي العاملي ت�ع��ود ،ح�سب
الكاتب� ،إىل ظواهر قام بتحليلها �إح�صائ ًيا وكمياً،
وح ��ذّ ر م��ن �أن�ه��ا ��س�ت��ؤ ّدي �إىل ال�ك��ارث��ة �إذا مل تتخذ
الإج ��راءات احلا�سمة والنوعية لتعديل م�ساراتها،
مثل «مولنة» االقت�صاد العاملي ،وانفجار التفاوت
ب�ي�ن ال �� �ش �ع��وب وداخ � ��ل ال �� �ش �ع��ب ال���واح���د ،وان �ت �ق��ال
ال �ن �� �ش��اط��ات االق �ت �� �ص��ادي��ة م ��ن ال �ب �ل ��دان امل�ت�ق��دم��ة
�إىل ال�ب�ل��دان ال���ص��اع��دة ،وه ��رم ال�سكان يف البلدان
املتقدمة ،وتباط�ؤ التطور التكنولوجي يف الع�شرين
��س�ن��ة الأخ �ي��رة ،واخ �ت�لال ال �ت ��وازن ب�ين اال�ستثمار
العاملي واالدخار املتوفّر.
تعني «مولنة» ( )financiarisationاالقت�صاد،
حت� ّول��ه م��ن �آل�ي��ة اال�ستثمار �إىل منطق م��ايل يقوم
على امل�ضاربة .ولئن حظيت هذه الق�ضية بالعديد
م��ن ال�ت�ح��ال�ي��ل ف � ��إنّ �أه�م�ي��ة ه ��ذا ال�ك�ت��اب ت�ت�م� ّث��ل يف
دف ��اع ��ه ع ��ن �أط� ��روح� ��ة وا� �ض �ح ��ة م �ف ��اده ��ا �أنّ ه��ذه
ال�ظ��اه��رة ق��د ا�ستفحلت �إىل ح� ّ�د �أ�صبح م�ستحيال
التخل�ص منها ،لقد �أ�صبحت خا�صة من خا�صيات
النظام االقت�صادي املعومل ،وغاية ما ُيكن القيام
تو�سعها .فكما مل
به حماولة تنظيمها واحل� ّ�د من ّ
تقدر حكومة الواليات املتحدة على ال�سيطرة على
«وال ��س�تري��ت» ف ��إنّ ك��ل دول ال�ع��امل ل��ن ت�ق��در على
ال�سيطرة على ال�سوق املالية الدولية التي �أ�صبحت
تتمتع بالقدرة على التدخّ ل يف �أي مكان م�ستفيدة
من كميات هائلة من ال�سيولة املالية مل تعهد يف �أي
ع�صر من ع�صور التاريخ� .أ�صبح من الوهم حينئذ
ت���ص� ّور ال �ع��ودة �إىل م��ا ق�ب��ل ه ��ذا ال��و� �ض��ع ،فالعامل
يعي�ش يف حميط من ال�سيولة املالية املنف�صلة عن

الواقع االقت�صادي الفعلي وهي تنمو �أ�سرع بكثري
قدرت
من من ّو الناجت الداخلي اخل��ام للدول ،وقد ّ
يف منت�صف �سنة  2013مببلغ  693000مليار دوالر،
وهذا املبلغ ُيعادل ع�شر مرات الناجت الداخلي اخلام
لكلّ دول العامل ،وقد ت�ضاعف ثالث مرات يف فرتة
ال تتجاوز � 15سنة!.
ومتثل القرو�ض جز ًءا من هذه ال�سيولة� ،إذ �أ�صبحت
ال�ق��رو���ض ب�ضائع تقع امل�ضاربة بها ب�ين امل�صارف
وبينها وبني امل�ؤ�س�سات املالية ،لذلك ارتفعت ن�سبة
ال��دي��ون ��س��واء امل ُتعلقة ب��ال��دول �أو ب��اخل��وا���ص ،لأنّ
امل�ؤ�س�سات املالية ت�ستفيد م��ن عمليات الإق��را���ض.
ورغم الأزمة املالية ل�سنة  2007التي ح�صلت ب�سبب
عمليات امل�ضاربة على القرو�ض ف ��إنّ الظاهرة مل
ت�ت�ق� ّل����ص ب��ل زادت ا��س�ت�ف�ح��االً .ف �ع��ادة م��ا ت�ستعمل
ريا من ادخ��ار عمالئها
امل�صاريف العادية ج��ز ًءا كب ً
لت�ضارب ب��ه يف الأ� �س��واق املالية وع�بر م�ؤ�س�سات ال
تخ�ضع ل�ل���ض��واب��ط وال �ق �ي��ود امل�ف��رو��ض��ة ع ��ادة على
العمليات امل�صرفية .وهذا النوع من امل�ضاربة �أ�صبح
ي�ستحوذ على مبالغ مالية هائلة قد ت�صل �إىل ما
ُي �ع��ادل ن�صف ال��ودائ��ع امل��ال�ي��ة امل�ت��وف��رة يف امل�صارف
العادية ،فلذلك مل يعد ممكناً ت�ص ّور �إي�ق��اف هذه
العمليات و�إمن ��ا غاية املطلوب �إخ�ضاعها للرقابة
وال�ضبط بنف�س الكيفية امل�ستعملة م��ع امل�صارف
العادية.
ل �ق��د �أث �ب �ت��ت الأزم� � ��ة امل��ال �ي��ة ل���س�ن��ة  2007خ �ط��ورة
االن� �ف� ��� �ص ��ام احل ��ا�� �ص ��ل ب �ي�ن االق� �ت� ��� �ص ��اد احل �ق �ي �ق��ي
وامل���ض��ارب��ات املالية ،وب�سبب وج��ود �سيولة �ضخمة
ف�إنّ املواد املالية املطروحة للم�ضاربة تتكاثر وتتن ّوع

وتغري اجلميع بالربح ال�سريع� ،إىل �أن تقع الكارثة.
ولقد حاولت ال��دول املتقدمة وال�صاعدة بعد تلك
الأزمة املالية �أن ت�ضع قواعد دنيا ل�ضبط هذا النوع
من العمليات املالية ،وخ�ص�صت اجتماعات عاملية
ل��ذل��ك ،ل�ك� ّ�ن �أغ�ل��ب ال �ق��رارات امل�ت�خ��ذة م��ن اجلهات
را على ورق� .إنّ ك��لّ امل��ؤ�� ّ�ش��رات
الر�سمية بقيت ح�ب ً
ت ��ؤ ّك��د �أ ّن� ��ه ال مي�ك��ن �إي �ق��اف ه ��ذه ال �ظ��اه��رة ،ب��ل �إنّ
مهم منها �سيظل
ارتفاعا ،وج��زء
ال�سيولة �ستزداد
ً
ّ
يعمل خارج ال�شفافية ،و�ست�ضيق بذلك فر�ص من ّو
االقت�صاد احلقيقي� ،إذ تتجه الأم ��وال للم�ضاربة
ذات الربح ال�سريع على ح�ساب اال�ستثمار ذي املردود
الطويل.
لقد �أ�صبحت املالية القائمة على امل�ضاربة والتداين
�ضد االقت�صاد احلقيقي القائم على اال�ستثمار
تعمل ّ
والبحث ع��ن اال�ستقرار ،لأنّ الأرب ��اح الأوىل �أعلى
و�أك�ثر �سرعة ،وق��د اكت�سحت امل�ضاربة ك��لّ امليادين
مبا فيها امل��واد الأولية ال�ضرورية لعي�ش الإن�سان،
وعجزت كلّ ال�سيا�سات التعديلية للدول عن التحكم
يف ه��ذا ال��و��ض��ع .فعلى �سبيل امل�ث��ال ،كانت عمليات
امل���ض��ارب��ة ع�ل��ى امل ��واد الأول �ي��ة م�ث��ل ال�ق�م��ح وال�سكر
تقدر بـ � ٪23سنة  ،1998وقد ارتفعت �إىل
واللحوم ّ
� ٪69سنة � ،2008أي �أنّ غذاء الإن�سان �أ�صبح مرهونًا
ب��أ��س��واق امل�ضاربة ،وميكن ت�ص ّور ال�صدامات التي
�ستندلع يف �أي حلظة و�سيقف وراءها كبار امل�ضاربني
يف العامل املنفلتني عن مراقبة ال��دول وامل�ؤ�س�سات
الر�سمية.
و�إذا �أخذنا مثا ً
ال املاء ،وجدنا �أنّ  780مليون �شخ�ص
يف العامل ال يتمتعون باملياه ال�صاحلة لل�شرب ،و2.5
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مليار �شخ�ص ي�شربون مياه مل تخ�ضع للمعاجلة
ال�ضرورية ،ومي��وت كل يوم � 20أل��ف �شخ�ص ب�سبب
نق�ص امل�ي��اه ،ن�صفهم م��ن الأط �ف��ال .ويتوقّــع �أن 5
م�ل�ي��ارات م��ن الب�شر (م��ا ي�ع��ادل  ٪ 67م��ن جمموع
�سكان امل�ع�م��ورة) �سيكونون حم��روم�ين يف �أف��ق �سنة
 2030من مياه خ�ضعت للمعاجلة ال�صحية الالزمة.
و�سرتتفع ال�ه�ج��رة امل��دع��وة باملناخية لت�شمل 250
أ�سا�سا
مليون �شخ�ص يف ح��دود �سنة  ،2050وذل��ك � ً
ب���س�ب��ب � �ش � ّ�ح امل� � ��وارد امل ��ائ �ي ��ة .وث � ّ�م ��ة ط �ب �ع �اً ع�لاق��ة
و�شح امل�ي��اه� ،إذ يعي�ش حال ًيا 2.8
وثيقة بني الفقر
ّ
مليار �شخ�ص ب��أق��ل م��ن دوالري ��ن يف ال�ي��وم الواحد
و�أغلبيتهم الغالبة يعانون �أي��ً��ض��ا م��ن ��ش��رب املياه
غ�ير امل�ع��اجل��ة ب��ال�ط��ري�ق��ة ال�ل�ازم ��ة .و�إذا ا�ستمرت
الأمور على حالها ،ف�إنّ الكرة الأر�ضية لن ت�ستطيع
م�ستقبال �إطعام �أكرث من  4مليارات �شخ�ص ،بينما
جتاوز عدد �سكانها حالياً  7.2مليار.
ل�ق��د ت��رت��ب ع��ن ظ��اه��رة م��ول�ن��ة االق �ت �� �ص��اد تعميق
احليف والتفاوت بني الب�شر� ،إذ يتفق اخلرباء على
�أنّ التفاوت بني املداخيل قد ت�ضاعف يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة ب�شكل غ�ير م�سبوق �أ�صبح ُي�ه� ّ�دد الهيكلة
االجتماعية وينبئ بانقرا�ض الطبقات الو�سطى
التي مثلت العامل الأه��م لال�ستقرار االجتماعي.
ويبي التاريخ �أن ا�ستفحال التفاوت ي�ؤدي دائماً �إىل
ّ
�إ�شعال ال�صراعات واملواجهات.
ففي ال��والي��ات املتحدة ،تراجعت مداخيل الواحد
باملائة الأك�ثر غنى م��ن الأزم ��ة املالية ل�سنة 1929
�إىل بداية الثمانينات ،ث� ّ�م ب��د�أت ت�شهد منذ والية
الرئي�س رونالد ريغن ع��ودة �إىل االرتفاع توا�صلت
�إىل الآن وجعلتها حتتكر ح��ال�ي�اً ح ��وايل  ٪20من
الدخل الوطني الإجمايل .ويف �سنة  ،2009كان عدد
يقدر بـ 1.8
املنتمني �إىل الطبقة الو�سطى يف العامل ّ
مليار �شخ�ص ،منهم  338مليون يف �أمريكا ال�شمالية
و 525مليون يف �آ�سيا و 664مليون يف �أوروبا .وتتوقّع
ت�ضم
منظّ مة التعاون والتنمية االقت�صادية التي
ّ
ال�ب�ل��دان املتقدمة �صناع ًيا (� )OCDEأن يرتفع
ع ��دده ��م �إىل  3.2م �ل �ي��ار ��س�ن��ة  ،2020ث ��م �إىل 4.9
مليار �سنة  .2030ل�ك� ّ�ن ه��ذه الأرق ��ام م�ضلّلة ،لأنّ
الطبقة الو�سطى «اجل��دي��دة» كما تن�ش�أ ال�ي��وم هي
غ�ير الطبقة الو�سطى باملعنى امل�ت�ع��ارف عليه �إىل
العمال
ت�ضم جحافل من
ح� ّ�د الآن .لقد �أ�صبحت
ّ
ّ
امل�ه� ّ�ددي��ن ب��ال�ط��رد ع��ن العمل يف ك��لّ حل�ظ��ة ،وج��زء
ك�ب�ير منهم يعمل يف االق�ت���ص��اد امل� ��وازي وال ينعم
ب��ال �ت �غ �ط �ي��ات ال���ص�ح�ي��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة .ف��ال�ط�ب�ق��ة



الو�سطى اجلديدة ال تتمتع باال�ستقرار ،وال ميكن
ي�ضمن من ّوا
لها �أن ت�ؤدي دورها يف اال�ستهالك مبا
ّ
ق��ا ّرا يف جمتمعاتها .لقد ارتفعت �أع��داد امل�صنّفني
�ضمن الطبقة الو�سطى بف�ضل ال�ت�ط� ّور احلا�صل
يف البلدان ال�صاعدة مثل ال�صني وال�برازي��ل ،لكن
متاما عن
الطبقات الو�سطى يف هذه البلدان بعيدة
ً
امل�ستوى املعي�شي للطبقة الو�سطى يف ال�غ��رب .بل
يذهب بع�ض الباحثني ال�صينيني ،مثل زهو ك�سياو
ف��ون��غ  Zhou Xiao Phongون ��ان �شني Nan
� Chenإىل �أن الطبقة الو�سطى يف ال�صني ال تعدو
�أن ت�ك��ون �أ� �س �ط��ورة و�أن االق�ت���ص��اد ال�صيني انتقل
مبا�شرة من الو�ضع القدمي �إىل و�ضع التفاوت احلا ّد
ومل مي ّر مبرحلة تعادل تلك التي عرفها الغرب من
نهاية احل��رب العاملية الثانية �إىل الثمانيناتّ � .أم��ا
ال ف�إنّ واحد باملائة من الأ�شخا�ص
يف الربازيل مث ً
الأكرث ثراء يحتكرون  ٪13من الدخل الوطني.
وب�صفة عامة ،يوجد اليوم واح��د باملائة من �سكان
ال �ع��امل ي�ح�ت�ك��رون ن�صف ال �ث�روات ال�ع��امل�ي��ة ،بينما
يتقا�سم  ٪99الن�صف ال�ب��اق��ي .وق��د �أث�ب��ت توما�س
بيكتي يف كتاب عنوانه «الر�أ�سمال يف القرن احلادي
والع�شرين» (ن�شر �سنة � )2013أن ت��راج��ع احليف
وال �ت �ف��اوت مل يح�صل يف ال���س��اب��ق �إ ّ
ال ب�ع��د ال��دم��ار
ال��ذي ت�سببت فيه احلربان العامليتان ،فهل العودة
�إىل ال�ت�ف��اوت احل ��ا ّد منذ الثمانينات �ستنتهي �إىل
ح ��روب ك��ارث�ي��ة م��ن ال�صنف ذات ��ه؟ ذل��ك �أنّ ارت�ف��اع
ه ��ذا ال�ت�ف��اوت ي�ت� ّ�م ح��ال�ي�اً ب�شكل م��ري��ع وح� ��ا ّد ،كما
تبي الأرق ��ام امل��ذك��ورة �سابقًا .وعلى �سبيل املثال،
ّ
ارتفعت مداخيل  ٪7من الأمريكان الأكرث ثراء من
�سنة � 2009إىل  2011حوايل  24مرة �أكرث من بقية
م��واط�ن�ي�ه��م ،وارت�ف�ع��ت ن�سبة مداخيلهم باملقارنة
بالرثوة الوطنية من � ٪56سنة � 2009إىل � ٪63سنة
.2011
وق ��د ت ��ر ّت ��ب ع �ل��ى ه ��ذا ال �ت �ف��اوت احل � ��ا ّد يف ال �ع��امل،
وخا�صة يف البلدان الغربية ،ا�ضطرار ال��دول �إىل
�سيا�سات اجتماعية للتعوي�ض دف�ع��ت �إىل زي ��ادات
كربى يف النفقات .ففي البلدان ال�صناعية الأكرث
ت �ق��دم��ا ،ب�ل�غ��ت ن���س�ب��ة االرت� �ف ��اع ب��امل �ق��ارن��ة ب��ال�ن��اجت
الداخلي اخل��ام م��ن� ٪5إىل  ٪15ثم �إىل  .٪25لكن،
�إذا ت��وق�ف��ت ال ��دول ع��ن �سيا�سات التعوي�ض ف��إ ّن�ه��ا
ُهدد الأمن
�ستواجه احتجاجات اجتماعية عنيفة ت ّ
واال�ستقرار.
وت � �ق� ��ول ال �ب ��اح �ث ��ة ال �ك �ن ��دي ��ة ك��ري �� �س �ت �ي��ا ف��ري�لان��د
( )Chrystia Freelandيف ك� �ت ��اب ع �ن��وان��ه

«البلوتوقراطية :انبعاث الطبقة اجلديدة املعوملة
من �أ�صحاب الرثاء الفاح�ش» Plutocrats :The
,Rise of the New Global Super-Rich
� ))2012إنّ ه � � ��ؤالء الأث � ��ري � ��اء ُي� �ع� �ي ��دون ��ص�ي��اغ��ة
ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة ل�ت�ت�ح� ّول �إىل ر�أ� �س �م��ال �ي��ة �إق�ط��اع�ي��ة،
لأ ّن�ه��م يقتلون الكفاءة يف املجتمع ويجعلون طرق
الثورة مرتبطة بال�شبكات الأ�سرية وامل�صلحية ،وال
يتو ّرعون عن التالعب بالقانون والته ّرب من �أداء
ال�ضرائب ،بل قد ي�صبحون املتحكمني احلقيقيني
يف النظم الدميقراطية.
وت �ن �ظ��ر ال��ر�أ� �س �م��ال �ي��ة الإق �ط ��اع �ي ��ة �إىل امل ��ؤ� �س �� �س��ة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ع�ل��ى �أ ّن �ه ��ا جم �� ّرد ب���ض��اع��ة �أو �سلعة،
وتطلب منها حتقيق �أكرب قدر من املكا�سب يف �أق�صر
ف�ترة زم�ن�ي��ة ،فت�صبح امل��ؤ��س���س��ة ع��اج��زة ع��ن و�ضع
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ط��وي�ل��ة امل ��دى ل�ل�ت�ط��ور واالم �ت ��داد.
وكما �أثبت جوزيف �ستيغليتز ،احلائز على جائزة
نوبل لالقت�صاد ،يف كتابه ال�شهري «ثمن احليف»،
ف�إن هذا الو�ضع االقت�صادي اجلديد �سيمثل يف ذاته
�أكرب عائق �أمام النم ّو.
وي �ب��رز ال �ت�ل�اع ��ب ب ��ال �ق ��ان ��ون م ��ن خ �ل�ال ال �ت �ه��رب
يقدر �أنّ  5800مليار يورو تقبع
ال�ضريبي مثال� ،إذ ّ
يف م ��ا ي��دع��ى ب��ال �ف��رادي ����س اجل �ب��ائ �ي��ة (paradis
 ،)fiscauxوهذا هو التقدير الأدنى الذي يقدمه
غ�بري�ي��ل زي�ك�م��ان  Gabriel Zucmanيف كتابه
«الرثوة املخفية للأمم» (La richesse cachée
des nations. Enquête sur les paradis

ّ � ،( 2013 ,fiscauxأم��ا التقدير الأق�صى ح�سب
الدرا�سة نف�سها فيبلغ  8000مليار يورو ،منها ٪30
من املبالغ املخفية عن كلّ �آليات املراقبة.
ميثّل هذا الو�ضع خطرا بالغا على الدميقراطية� ،إذ
ميكن للطبقة اجلديدة من الأغنياء ال�سيطرة على
�آلياتها والتحكّم فيها ،بوا�سطة متويل احلمالت
االنتخابية للمرت�شحني وال�سيطرة على و�سائل
قدم �ستيغليتز �أمثلة كثرية على ذلك
الإعالم .وقد ّ
يف ك�ت��اب��ه امل ��ذك ��ور .والأخ �ط ��ر م��ن ذاك ك� ّل��ه م�صري
املهددة باالنهيار نتيجة موا�صلة
الطبقات الو�سطى ّ
تفقريها .و�سيمثل تالحم جزء من هذه الطبقات
واملهم�شني دافعا لتنامي تيارات
مع جموع املعدمني
ّ
اح�ت�ج��اج�ي��ة ع�ن�ي�ف��ة ت �ع� ّبر ع ��ن ن�ف���س�ه��ا يف ال �ب �ل��دان
وتعب
املتقدمة باخلطابات ال�شعبوية والعن�صرية،
ّ
عن نف�سها يف البلدان الأخرى باخلطابات الدينية
املت�شددة.
والعرقية
ّ
هذه �صورة العامل من زاوية اقت�صادية ،كما ُيقدمها
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�ول �سابقاً ع� ّ�دة منا�صب
�أ�ستاذ يف علم االقت�صاد ت� ّ
عليا يف م��ؤ��س���س��ات �صناعية ه��ام��ة ،وه��ي تثبت �أن
االنتقال من اقت�صاد �صناعي �إىل اقت�صاد مايل قد
فتح املجال لعوملة غري من�ضبطة حتمل يف طياتها
بذور العنف وال�صدام ،ف� ّإما �أن تبادر الب�شرية بو�ضع
� �ض��واب��ط ل�ل�ع��ومل��ة وال �ت �ح� ّ�م��ل اجل �م��اع��ي مل�خ��اط��ره��ا
امل�ستقبلية� ،أو ينفجر العنف يف ك��لّ م�ك��ان ب�سبب
ه��ذا ال�ضغط ال��ذي ميار�سه االقت�صاد ب�صفة غري
وا�ضحة يف كثري من الأح�ي��ان (مثل ارت�ف��اع �أ�سعار
�شح امل��وارد املائية
امل��واد الأولية ب�سبب امل�ضاربة �أو ّ
ب�سبب �ضعف الإبداع التكنولوجي).
ولقد ح��ذّ رت �سوزان بريغر Suzanne Berger
يف كتابها «عوملتنا الأوىل :درو�س من ف�شل من�سي»
( Notre première mondialisation :
 2003( Leçons d’un échec oubliéعن
�أنّ العوملة احلالية ق��د تنتهي �إىل م��ا كانت انتهت
�إل �ي ��ه ال �ع��ومل��ة الأوىل ال �ت��ي ام �ت ��دت م ��ن � 1870إىل
مدمرة .فالعوملة ميكن
� ،1914أي �إىل حرب عاملية
ّ
�أن تنفلت وت�ه� ّ�دم النظام العاملي ك� ّل��ه .وح ��ذّ ر داين
رودري� ��ك ( )Dani Rodrikيف ك�ت��اب��ه «م�ف��ارق��ات
ال�ع��ومل��ة» (The Globalization paradox,

Democracy and the Future of The

 ) 2012 ,world Economyمن وج��ود تناق�ض
هيكلي بني الدميقراطية والدولة الوطنية والعوملة
املفرطة .ور�أى �أنه تتوفّر ثالثة خيارات لإدارة هذه
الأقطاب :خيار الليربالية الق�صوى الذي تتحالف
ف�ي��ه ال ��دول ��ة ال��وط�ن�ي��ة م��ع ال �ع��ومل��ة وت �ق��ع �ضحيته
الدميقراطية ،وخيار احلوكمة املعوملة الذي يوفّق
ب�ي�ن ال �ع��ومل��ة وال��دمي �ق��راط �ي��ة وي �� �ض� ّ�ح��ي ب��ال��دول��ة
ال��وط �ن � ّي��ة ،واخل� �ي ��ار ال �ث��ال��ث امل�ت�م�ث��ل يف امل�ح��اف�ظ��ة
على الدولة الوطنية والدميقراطية يف الآن ذاته
م��ع التقلي�ص م��ن الإف ��راط يف ال�ع��ومل��ةّ � .أم ��ا ت�ص ّور
�أ ّن ��ه ُي�ك��ن التوفيق ب�ين ال�ع��ومل��ة امل�ف��رط��ة وال��دول��ة
الوطنية والدميقراطية يف الآن ذات ��ه ،فذلك من
قبيل الوهم.
�إنّ االهتمام بحوار الأديان وتطوير �سبل التفاهم بني
الب�شر ودعم ثقافة ال�سالم �أمور مفيدة ومطلوبة،
لكنها ال متنع من الت�سا�ؤل ملاذا انفجرت ال�صراعات
يف ال�ع�ق��ود ال�ث�لاث��ة الأخ �ي�رة حت��دي � ًدا ،وم��ا عالقة
ذلك بالعوملة االقت�صادية غري اخلا�ضعة ل�ضوابط
�أخالقية �أو رقاب ّية ،وقد فر�ضت نف�سها على اجلميع
و�سرعان ما انتقلت من م�شروع تعميم الرفاه �إىل
م�شروع تعميم الب�ؤ�س واخلوف من امل�ستقبل .وبدل
�أن تت�صارع الأدي ��ان وامل��ذاه��ب ف ��إنّ عليها �أن تن�سق

اجل �ه��ود بينها لإدخ� ��ال ��ش��يء م��ن الأخ�لاق �ي��ة على
هذا النظام العاملي املنفلت وجتنّب الب�شرية كوارث
قادمة ،فهذا ما ينبغي �أن يكون عليه حوار الأديان
يف امل�ستقبل .ولعلّ ه��ذه العبارة حلنة �أرن��دت التي
ا�ست�شهد بها الكاتب تلخّ �ص �أف�ضل تلخي�ص روح
كتابه« « :من الوارد ت�ص ّور �أنّ الع�صر احلديث الذي
جمدد وواعد
بد�أ بانفجار الن�شاط الإن�ساين ب�شكل
ّ
�سينتهي �إىل و�ضع من ال�سلبية واجلمود والعقم مل
ت�شهد مثله الب�شرية يف كلّ مراحل تاريخها».

الكتاب :عامل من العنف :االقت�صاد العاملي 2030-2015
امل�ؤلف :جون هريف لورنزو (مب�ساعدة ميخائيل بر ّبي):
النا�شر :باري�س ،من�شورات �آيرول4201 ،
اللغة :الفرن�سية
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