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ال�صفحة الأوىل...
هالل احلجري

• «احلرب ال�صليبية الثانية»
• جون فيفر

• «لي�س با�سم اهلل»
• جوناثان �ساخ�س

• «روح الدميقراطية»
• الري داميوند

• «بالغة اخلطاب الإقناعي»
• ح�سن مودن

• «�أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم»
• كارلو مارتيني

• «من هو �شاريل؟»
• �إمانويل تود

• «تون�س املعا�صرة»
• �ستيفانو توريللي

• «عنف الريع البرتويل»
• لوي مارتيناز

• «اجلماعة التي ت�سمي نف�سها دولة»
• جمموعة م�ؤلفني

مِ َن امل�صادر الأجنبية التي و َّثقت تاري َخ عُمان كتاب «ق�صة رحلة
بحرية حول العا ِمل يف الفرقاط ِة كولومبيا»ُ ،ن�شر يف نيويورك �سنة
 ،1840وه��و لل�شاعر والق�سي�س الأم��ري�ك��ي فيت�ش وت��رم��ان تايلور
(1865-1803م).
كان تايلور ق�سي�سا على ظهر ال�سفينة الأمريكية كولومبيا ،التي
كانت حتمل طاقما كبريا ومتنوعا من الع�سكريني وال�سيا�سيني
والتجار وال�ك�ت��اب؛ لتعزيز العالقات الأمريكية م��ع دول ال�شرق.
خ�صَّ �ص ت��اي�ل��ور الف�صل ال�سابع م��ن كتابه ه��ذا مل�سقط ،نقل فيه
ر�سمًا جمي ًال مُتخيَّال للمدينة من جهة البحر ،كما حتدَّث فيه عن
�شخ�صية ال�سيد �سعيد بن �سلطان و�أ�سرته ،وال�سخاء الذي �أحاطوه
به وبطاقم ال�سفينة .كما حتدَّث فيه عن املعتقدات الدينية اخلا�صة
بالعُمانيني ،وروح الت�سامح التي كانوا يُولونها للأقليات الأخرى يف
م�سقط من م�سيحيني ويهود ،وبانيان .كما �أ َّنه كان ُمعْجَ با بالبدو
الذين زارهم خارج �ضواحي م�سقط ،ف�أكرموه و�أح�سنوا وفادته.
ُي�ح� ِّدث�ن��ا ت��اي�ل��ور �أي���ض��ا ع��ن م��را��س��م اال�ستقبال ال�ت��ي �أُج��ري��ت
ل�ط��اق��م ال�سفينة الأم��ري�ك�ي��ة يف م���س�ق��ط ،وي �ق��ول �إ َّن ع ��ددا من
امل��راك��ب العـربية �أح��اط��ت ب�سفينتهم ،و�صعد بع�ض ال�ع��رب �إىل
ال�سفينة ب�أزيائهم املميزة .وبعد حلظات ق�صرية� ،صَ عَد الكابنت
�سعيد بن خلفان والقن�صل الأمريكي اجلديد �إىل ظهر ال�سفينة،
و�أمْ ��َ��ض��وا وقتاً ق�صرياً مع العقيد بحري ،وح��ا ًال بعد مغادرتهم
ال�سفينة �أطلقت املدافع طلقات التحية ل�سلطان م�سقط .فجاء
ال��رد على حتيتهم مبا�شرة م��ن احل���ص��ون يف اجل��وان��ب الثالثة
للخليج .ويذكر تايلور �أنهم علموا من الكابنت �سعيد بن خلفان
�أ َّن �سمو ال�سيِّد �سعيد بن �سلطان «�سلطان م�سقط» -كما يلقب
لديهم يف االتفاقية -قد غادر م�سقط ،وذهب �إىل زجنبار؛ حيث
كان يُقيم ملدة �سنتني �أو ثالث .ومبا �أ َّن ال�سلطان �سعيد قد غادر
م�سقط ،ف�إ َّن ابنه �سي�أخذ لقب �أبيه.
وجن��د يف رحلة تايلور فكرة لطاملا ت ��ردَّدت يف كتابات الرحالة
الأوروبيني؛ وهي :الإعجاب املفرط بالبدو ،ومتييزهم عن �سكان
امل ��دن .ي�صفهم -م �ث�لا -ب�ق��ول��ه« :ي �ب��دون ك��الإغ��ري��ق ،ب�شعورهم
الفاحمة ذات العقائ�ص الطويلة املن�سدلة على �أكتافهم .مبالحمهم
امل���ش��رق��ة ،وابت�ساماتهم ال��رق�ي�ق��ة ،و��ش�ع��وره��م اجلميلة املعقو�صة
والالمعة ،ومناكبهم العري�ضة و�سواعدهم املفتولة ،كانوا �أكرث
روعة وفتنة من املكان».
ولع َّل �أه��م ما ج��اء يف كتاب تايلور هو الق�صيدة التي م��دح بها
ال�سيد �سعيد بن �سلطان ،والتي ُنرتجم منها هذه الأبيات:
َ
م�سقط ،افخ ْر ،عه ُد جمدكمُ...
((�سُ لطا َن
ُ
�شالل �ضو ٍء مدى الآفاق ين�سكبُ
خ َّل َ
دت ا�سم ََك ،جم ُد ال�شرقِ يَعر ُفه...
وال َغرْبُ لي�س بخافٍ عنه ذا الن�سبُ
عب املُحيطاتِ جئنا �أم ًة َ َ
م ْ
رت...
َْ
عبابَ بح ِر عُمان ..قلبُها ي َِجبُ
يُزجي لك ال�شك َر وال ِع ْرفا َن �أجمعُها...
عِ ْ�ش �سيدا ماجدا ْ
دانت لك ال َعرَبُ )).
hilalalhajri@hotmail.com
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ُمنى �أبو زيد *

ربيع األول  1437هـ  -ديسمبر 2015م

ال�صليبية الثانية :حرب الغـــ
«احلرب
َّ

ُيحاول هذا الكتاب َف ْهم م�صادر امل�شاعر املعادية للإ�سالم ،ويك�شف �أنَّ ثالث حروب من الألفية املا�ضية -احلروب ال�صليبية ،واحلرب الباردة ،واحلرب على الإرهاب -ما زالت
م�ستعرة ،وما زالت ُتهيمن على طريقة تفكري الغرب ..و� ْأ�ض َحى الإ�سالم ُم�ستهد ًفا اليوم ،يرتاءى للغرب �أنه ُمنخرط يف حرب ال هوادة فيها ،حرب الدفاع عن م�صري احل�ضارة
الغربية �ضد االجتياح الإ�سالمي دميوغراف ًّيا وثقاف ًّيا من الداخل ،و�ضد �إقامة اخلالفة الإ�سالمية بالقوة من اخلارج ،حرب يرى �أنها -يف نهاية املطاف -حتدِّ د ماهية وجوهر
احل�ضارة الغربية يف حقبة ما بعد احلرب الباردة.
و ُم�ؤ ِّلف الكتاب هو جون فيفر املدير امل�ساعد لق�سم ال�سيا�سة اخلارجية يف معهد الدرا�سات ال�سيا�سية وع�ضو م�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح منذ العام � ،2012أ َّلف عد ًدا من الكتب،
وله مقاالت كثرية يف «نيويورك تاميز» و»البو�سطن جلوب» و»الوا�شنطن بو�ست»...وغريها ،وعمل ممث ًال لل�ش�ؤون الدولية يف �شرق �أوروبا و�شرق �آ�سيا للجنة خدمة الأ�صدقاء
الأمريكيني ..ويتكون الكتاب من مقدمة و�ستة ف�صول ..يتحدث امل�ؤلف يف املقدمة عن «الإ�سالموفوبيا» ،وي�صفه ب�أنَّه خوف مر�ضي وال عقالين من الإ�سالم .وهو م�صطلح نحته
امل�ست�شرق الفرن�سي �إتيان دينيه عام  ،1922و�أ�شاعت ا�ستخدامه م�ؤ�س�سة «رونيميد تر�ست» اللندنية يف تقرير �أ�صدرته عام ُ .1997
ويذكر امل�ؤلف �أنَّ بع�ض الأ�صوليني امل�سلمني
قد نفَّذوا هجمات �إرهابية ،وال يزال بع�ض املتطرفني الذين ا�ستوحوا ر�ؤاهم عن «اخلالفة العاملية» م�ستمرين يف تدبري هجمات جديدة �ضد من يتخيلون �أنهم �أعداء لهم ،غري �أنَّ
الذين يعانون رهاب الإ�سالم يخلطون بني هذه اجلماعات ال�صغرية وبني عامة امل�سلمني ،ويرون «اجلهاد الإرهابي» حتت كل و�سادة �إ�سالمية ،و�أنهم يت�صببون ً
عرقا ملجرد ر�ؤيتهم
مئذنة �أو �إمام م�سجد.

�ف امل ��ؤل ��ف م�صطلح «الإ� �س�لام��وف��وب �ي��ا» ب ��أ َّن��ه
وي �� �ص� ُ
ُم�صطلح غ�ير دق�ي��ق ،و�أن م��ا ن��راه ال�ي��وم يف و�سائل
الإع� �ل ��ام ،ويف ت �ظ ��اه ��رات ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف خ ��ارج
امل �� �س��اج��د ،ويف ال �ت �� �ش��ري �ع��ات الأوروب � �ي� ��ة اجل ��دي ��دة،
ي�ت�خ��طَّ ��ى ح� ��دو َد اخل ��وف م��ن الإ�� �س�ل�ام ،ومي �ت��د �إىل
ال�غ���ض��ب ب��ل ح�ت��ى ال �ك��راه �ي��ة .وي� ��روي ه ��ذا ال�ك�ت��اب
ق���ص��ة خم�ت�ل�ف��ة ع ��ن ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن الإ�� �س�ل�ام وب�ق�ي��ة
العامل ،ويركِّز على الواليات املتحدة و�أوروبا؛ حيث
ت�ستعر احل ��رب ال�صليبية الثانية ب���ض��راوة .وه��ذا
الكتاب لي�س جم��رد تو�صيف ،بل دع��وة �إىل البحث
تدب فيها
عن طريقة جديدة مل�شاركة ناب�ضة بحياة ُّ
الروح يف احرتام �أ�صيل بد ً
ال من الت�سامح الباهت.
ويتناول الف�صل الأول «�أ�ساطري احل��رب ال�صليبية
الأوىل» ..ويف هذا الف�صل يتح َّدث امل�ؤلف عن خرافة
ال�ع�ن��ف امل�ت��أ��ص��ل ع��ن الإ� �س�ل�ام ،وت���ص��وي��ره ع�ل��ى �أن��ه
«دين ال�سيف» �إذ كانت هذه املقولة حمو ًرا وعن�ص ًرا
رئي�سيا من عنا�صر �أدب الع�صور الو�سطى وفنها.
لقد كان �شائ ًعا يف الع�صور الو�سطى -كما هو �شائع
إلهاما
يف الوقت ال��راه��ن -تعريف ال�ق��ر�آن بو�صفه � ً
للميول العنيفة ،ويف «�آي ��ة ال�سيف» ي��دع��و ال�ق��ر�آن
امل�ؤمنني �إىل قتل امل�شركني .وهذه الآية -كما يذكر
امل ��ؤل ��فُ -ي�ق���ص��د ب�ه��ا «ع �ب��دة الأوث � ��ان» ،وه ��م ال�ع��دو
الرئي�س للإ�سالم و�أتباعه يف �شبه اجلزيرة العربية
يف القرن ال�سابع ،ال «�أه��ل الكتاب» ،وه��ي الت�سمية
التي كانت تُطلق على امل�سيحيني واليهود.
حت�ض على العنف� ،إال �أن �آيات �أخرى
و»�آية ال�سيف»
ُّ
ت��وازن �ه��ا وت��ع�� ِّرف الإ�� �س�ل�ام ب��و� �ض��وح ع �ل��ى �أن� ��ه دي��ن
ال�سالم ال��ذي ي�ح� ِّرم قتل الأب��ري��اء .ولي�س ال�ق��ر�آن
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�شديد االختالف عن غريه من الن�صو�ص الدينية؛
فالكتاب اليهودي املقد�س يحتوي -كما القر�آن -على
مقاطع ال تقت�صر على العنف ،بل تدعو �صراح ًة �إىل
الإبادة اجلماعية.
ور�سالة ي�سوع امل�سيح يف الإجنيل هي ر�سالة �سالم.
�إال �أنَّ احل ��روب ال�صليبية �أن�ت�ج��ت �أع �م��ا ً
ال وح�شية
ف�ظ�ي�ع��ة وم� ��روع� ��ة .ومل ت �ك��ن الأع � �م� ��ال ال��وح���ش�ي��ة
امل�سيحية مقت�صرة على اخل�صوم امل�سلمني؛ فلقد
ارت �ك��ب ال���ص�ل�ي�ب�ي��ون م��ذاب��ح ك�ب�رى ��ض��د ال �ي �ه��ود يف
�أوروبا.
ويعلِّق امل��ؤل��ف على ه��ذه الأح ��داث ق��ائ�لاً« :يف و�سع
املرء �أن ي�ستخل�ص من ق�سوة ال�صليبيني الوح�شية
�أن امل�سيحية دي��ن عنيف ،وغ�ير مت�سامح على نحو
ا�ستثنائي ،دي��ن ارت�ك��ب -ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن التعاليم
ال�صريحة لل�سيد امل�سيح -جمموعة م��ن الفظائع
املتوا�صلة بحق �أعدائهم يف الداخل واخلارج.
مل يكن الت�شهري بامل�سلمني يف �أدب الع�صور الو�سطى
ال من �أعمال الت�ضليل الإعالمي فقط ،بل حت ُّيز
عم ً
خدم حاجة عميقة .مل يكن يف و�سع �أي م�سيحي �أن
ي�برر ممار�سته الإج��رام�ي��ة م��ا مل تكن م�بررة على
نحو ما بخطايا الآخر املختلف.
وال �ف �� �ص��ل ال��ث ��اين ع �ن��وان��ه «الإ� � �س �ل�ام :ال���ش�ي��وع�ي��ة
اجل ��دي ��دة» ..ي��ذك��ر ف�ي��ه امل ��ؤل��ف �أنَّ بع�ض املحللني
قد ربط ربطً ا جل ًّيا بني ال�شيوعية والإ�سالم .ففي
�أرب�ع�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن ال�ع���ش��ري��ن رب ��ط ع ��امل االج�ت�م��اع
الفرن�سي ج��ول م��ون��رو ب�ين الإ� �س�لام وال�شيوعية؛
فكالهما كان دينًا ،وكل منهما �شمويل يف طبيعته،
مب �ع �ن��ى �أن �ه �م��ا ي�ت�ط�ل�ع��ان �إىل �إخ �� �ض ��اع ال� �ف ��رد �إىل

ال�سيطرة اال��س�ت�ب��دادي��ة ال�ك��ام�ل��ة .ويف خم�سينيات
ميا م�شاب ًها.
القرن الع�شرين قدم برنارد لوي�س تقو ً
حتى الأي��دي��ول��وج�ي��ة املارك�سية بن�سختها الغربية
حت�شر ال�شيوعية مع امل�سلمني يف خانة واحدة.
وي�أتي الف�صل الثالث ليتحدث عن «�إطالق احلرب
ال�صليبية الثانية» ،التي ُيح ِّددها امل�ؤلف ب�أنها جاءت
عقب �أح ��داث احل ��ادي ع�شر م��ن �سبتمرب مبا�شرة؛
ح�ي��ث ب��دا الأم ��ر ك�م��ا ل��و ك��ان��ت احل ��روب ال�صليبية
تنطلق م��ن ج��دي��د ،عندما ق��ال الرئي�س الأمريكي
ج ��ورج ب��و���ش االب ��ن «ه ��ذه احل�م�ل��ة ال�صليبية ،ه��ذه
احلرب على الإرهاب �سوف ت�ستغرق بع�ض الوقت».
ويف ال��وق��ت ذات ��ه ،ك��ان��ت امل���ش��اع��ر امل�ع��ادي��ة ل�ل�إ��س�لام
تت�صاعد على نحو خطري.
و َي� � َرى امل ��ؤل��ف ف���س��ا َد ه��ذا ال�ت��وج��ه؛ �إذ ك��ان يف و�سع
�إدارة ب��و���ش �أن تتعامل م��ع ه�ج�م��ات احل ��ادي ع�شر
م ��ن ��س�ب�ت�م�بر ب��و��ص�ف�ه��ا ج��رمي��ة ار ُت �ك �ب��ت م ��ن ِق � َب��ل
ع�صابة مافيوية� ،إال �أنها ذهبت ب��د ً
ال من ذلك �إىل
احل��رب .تلك احل��رب دارت رح��اه��ا يف ب�لاد م�سلمة،
حماولة إ�ح��داث تغيري ج��ذري ،و�إع��ادة ر�سم خارطة
ال�شرق الأو�سط ،و�إح��داث موجة من الدميقراطية
يف املنطقة ،ويف تعزيز موقع �إ�سرائيل فيما يتعلق
بالعالقة مع جريانها.
والف�صل الرابع عنوانه «احلرب ال�صليبية ت�ستمر»،
وي �ت �ن ��اول ف �ت�رة رئ��ا� �س��ة �أوب� ��ام� ��ا ال � ��ذي و� �ض ��ع ح� � ًّدا
لل�سيا�سات التي تنتهجها �إدارة بو�ش حيال العامل
ُدما يف
الإ�سالمي يف عدد من الق�ضايا؛ �إذ م�ضى ق ً
خطته الرامية �إىل �سحب القوات الأمريكية املقاتلة
م��ن ال �ع��راق (م��ع الإب �ق��اء ع�ل��ى بع�ض اال��س�ت�ث�ن��اءات
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ـــرب الـم�ستعرة جمددا �ضد الإ�سالم»
امل �ه �م��ة) ،وع �ك��ف ع�ل��ى ا��س�ت�ئ���ص��ال ال�ت�ع�ب�ير ال�شهري
«احلرب العاملية على الإرهاب» من مفردات احلكومة،
واعتماد تعابري �أخرى بد ً
ال منه؛ مثل« :احلرب �ضد
�شبكة الكراهية والعنف وا�سعة النطاق» .وقال �أوباما
يف خطابه ال�شهري بالقاهرة «�إن احل�ضارة مدينة
للإ�سالم»� .إال �أنَّ خطابه البالغي ال��ذي جنح �إىل
الدبلوما�سية ،وحت� َّرر من االرتباك خالفًا ملا كانت
عليه خ�ط��اب��ات �سلفه ،مل مينع احلملة ال�صليبية
اجلديدة التي ا�ستمرت يف عهده.
وي�ؤكِّد امل�ؤلف �أنَّ احلملة ال�صليبية اجلديدة لي�ست
حرب ع�سكرية ،و�أن احلمالت
حر ًبا مقد�سة ،بل هي
ٌ
الع�سكرية بتزامنها مع موجة كراهية الإ��س�لام يف
ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة و�أوروب � ��اُ ،ت���ض�ف��ي ع�ل��ى �سيا�سات
الواليات املتحدة وحلفائها مظاهر ن�ضال ح�ضاري.
وا�ستعا�ضة �إدارة �أوب��ام��ا ع��ن ا�سم «احل��رب العاملية
على الإره� ��اب» با�سم خمتلف ،مل ت ِّ
ُلطف م��ن حدة
الأه ��داف الرئي�سية للحملة ال�صليبية اجل��دي��دة.
وع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن �أن ف ��ري ��ق الإدارة اجل ��دي ��د يف
وا�شنطن ك��ان �أدق �إع ��دا ًدا و�أك�ث�ر ح ��ذ ًرا يف تعريفه
للإ�سالم ب�أنه دين �سالم ،ويف عمله على خطب ود
العامل الإ�سالمي ،ف�إن امل�سلمني بب�ساطة ال ي�شعرون
مب�صداقية هذا ال�سلوك.
ويختم امل�ؤلف هذا الف�صل قائالً� :إنَّ كراهية الإ�سالم
يف ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة خ �ط�يرة ج� � � ًّدا؛ ف �ق��د ح��رف��ت
بت يف ق��در كبري
اجل ��دال ال�سيا�سي و�شوهته وت�س َّب ْ
من معاناة امل�سلمني الأمريكيني .ويبقى الو�ضع يف
�أوروبا �أ�شد خطورة؛ �إذ �إنَّ اجلدال املحتدم هناك ال
يقت�صر على م�سجد بذاته �أو م�س�ألة ت�شريعية ،بل
يتمحور حول طبيعة الهوية الأوروبية ذاتها.
وي �ت �ن ��اول امل� ��ؤل ��ف يف ال �ف �� �ص��ل اخل ��ام �� ��س «ال �ت �ح��ول
الأوروب��ي»؛ �إذ ظهرت م�ؤخ ًرا جمموعة من املقاالت
وامل�ؤلفات تعترب �أنَّ معاداة الإ�سالم عن�صر مقبول
من عنا�صر احلياة الأوروب�ي��ة العامة؛ منها :كتاب
ال�ك��ات�ب��ة الإي�ط��ال�ي��ة �أوري ��ان ��ا ف��اال� �س��ي ،حت��ت ع�ن��وان
«ال �غ �� �ض ��ب وال � �ك �ب�ري� ��اء»؛ ا� �س �ت �ه ��دف � ْ�ت ف �ي ��ه ال �ع ��رب
وامل�سلمني وجميع امل�ه��اج��ري��ن ،والق ��ى ه��ذا الكتاب
يرا يف �أوروب � ��ا؛ ح�ي��ث ِب � ْي��ع م�ن��ه �أك�ث�ر من
ً
رواج� ��ا ك �ب� ً
مليون ن�سخة يف �إيطاليا ،وكان الكتاب الأكرث مبي ًعا
يف فرن�سا.
ُ
كتب من ِق َبل
كانت تلك هي البداية فقط؛ �إذ �ألِّفت ٌ
ك��لٍّ م��ن :برو�س بيور ،وكري�ستوفر كالدويل ،وبات
بور .وكانت جميعها منوعات عن املو�ضوع ذاته :عن
امل�سلمني الذين ي�ستولون على �أوروبا ،مع تغيريات
طفيفة يف كلٍّ منها.

ويف �أعقاب احل��ادي ع�شر من �سبتمرب ،باتت �أوروب��ا
فج�أة غارقة يف هذه امل�شاعر املعادية للإ�سالم ،وقد
جتلَّى هذا يف الكتب ور�سوم الكاريكاتري والربامج
وامل �ن��اب��ر ال���س�ي��ا��س�ي��ة وت �ظ��اه��رات ال �� �ش ��وارع .و ُو ِّج� ��ه
�شيء من هذه امل�شاعر املعادية للإ�سالم �إىل داخل
التجمعات ال�سكنية للمهاجرين.
ويعلِّق امل�ؤلف على �أنَّ الإ�سالموفوبيا يف الواليات
امل �ت �ح ��دة �أم � � � ٌر ق �ب �ي� ٌ�ح وم���زع � ٌ�ج اج �ت �م��اع � ًّي��ا ،وت�ه�م��ة
لكن امل�شاعر املعادية للإ�سالم يف
موجهة �سيا�س ًّياَّ ،
َّ
�أوروب� ��ا -ال �ت��ي م��ا ان�ف�ك��ت تختمر م�ن��ذ ع�ه��د بعيد-
ُي�ك��ن �أن ت�ك��ون �أ� �ش��د خ �ط��ورة؛ لأن �ه��ا ت�ستعيد �إىل
الذاكرة عهو ًدا مغرقة يف القدم و�شديدة اخلطورة
م��ن التع�صب الأوروب� ��ي ،وت�ه��دد بتقوي�ض م�شروع
التكامل الأوروبي ال�سلمي برمته.
وحتت عنوان «�إنهاء احلرب ال�صليبية الثانية» ي�أتي
الف�صل ال�ساد�س والأخري من هذا الكتاب ليتح َّدث
عن ط��رق �إنهاء ه��ذه احل��رب ،وي��رى امل�ؤلف �أنَّ هذا
تاحا يف احلروب ال�صليبية
الأمر ممكن ،كما كان ُم ً
الأوىل ،ع�ن��دم��ا ع�ثر امل���س�ل�م��ون وامل���س�ي�ح�ي��ون على
�سبل جعلتهم ُيفلحون يف تدبري �أمورهم امل�شرتكة؛
حيث �أن�ش�أ امل�سيحيون م�ستوطنات ،وتبنَّى القادمون
اجل��دد ع ��ادات ال�سكان املحليني و�أ َّل�ف��وه��ا ،وتعلَّموا
ل�غ��ات�ه��م ودر�� �س ��وا ت��راث �ه��م ،و� �ش � َّي��دوا �أب�ن�ي�ت�ه��م تب ًعا
للتقاليد امل�ح�ل�ي��ة ،وت � ��زاوج الأوروب � �ي� ��ون وال���س�ك��ان
َ
وانخرط املهاجرون مع ال�سكان املحليني.
املحليون،
ويف �أن��دل ����س ال �ق ��رون ال��و��س�ط��ى ،ع��ا���ش ال �ي �ه��ود مع

امل�سيحيني يف �سالم ن�سبي يف ظلِّ احلكم الإ�سالمي،
وانبثقت ثقافة هجينة احت�ضنت الفكر النه�ضوي،
وطورته ،وعجلت بانبثاق حركة التنوير.
ه ��ذه الأزم� �ن ��ة ُت��وح��ي ب � ��أنَّ ال �� �ص��راع��ات ب�ين ال ��دول
والأديان -وحتى احل�ضارات -لي�ست �أقدا ًرا حمتومة.
وه ��ي ت��ذك��رن��ا ب � ��أنَّ احل� ��روب وال�ت�ع��ُّ��ص��ب يف ع�صرنا
أي�ضا،
الراهن ميكن التغلب عليها ،وو�ضع نهاية لها � ً
متاما كما انتهت احلروب الدامية التي كانت دائرة
ً
فيما م�ضى بني الفر�س والعرب ،وبني الربوت�ستانت
والكاثوليك ،وبني الأمل��ان والفرن�سيني ،وقد �أم�ست
اليوم حبي�سة �صفحات كتب التاريخ.
ويختم امل��ؤل��ف كتابه ق��ائ�لاً� :إنَّ م�شاعر الكراهية
والإ�سالموفوبيا ال تتعلَّق يف واقع احلال بامل�سلمني،
ب ��ل الأم � ��ر ي�ت�ع�ل��ق ب �ن��ا ن �ح��ن ،ن �ح��ن ال� �غ ��رب ،ال �غ��رب
غري امل�سلم .فما زال علينا �أن نتق َّبل احلقائق ،و�أن
نتعامل معها ..وتتمثل هذه احلقائق يف �أن احلروب
ال�صليبية ال ت��زال قابعة يف �أع�م��اق قلوبنا ،ويف �أنَّ
م�ق��والت احل��رب ال�ب��اردة م��ا برحت ت��ؤط��ر تفكرينا،
ورغباتنا يف ال�ت��دخ��ل يف �أح ��داث ال�ع��امل الإ��س�لام��ي
والتحكم فيها.
لقد د�أب الإ�سالميون على االحتجاج على ال�سيا�سات
الغربية التي تر ِّوج لها حكومات وم�ؤ�س�سات دولية،
روب الظلم واجلور.
تلك ال�سيا�سات التي �أدام� ْ�ت ُ�ض َ
وي� �ج ��ب ع �ل �ي �ن��ا َو��ْ��ض� ��ع ح� � ��دو ٍد حل � ��روب االح� �ت�ل�ال،
وت��و��س�ي��ع �آف� ��اق �أف �ك��ارن��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ث�ق��اف��ة ال�ي�ه��و-
م�سيحية ال�ن�زَّاع��ة �إىل ال�ت�ع��ايل على َم � ْ�ن َت�سبهم
دونها منزلة .ويف النتيجة �سوف تتال�شى مناه�ضة
الإ��س�لام و«ال �ع��داء للغرب» على ح� ٍّ�د ��س��واء .و�سوف
تتوقف احلملة ال�صليبية ال�ث��ان�ي��ة ،ول���س��وف تكون
الأخرية من نوعها.
---------------- الكتاب« :احلرب ال�صليبية الثانية :حرب الغربامل�ستعرة جمد ًدا �ضد الإ�سالم».
 ت�أليف :جون فيفر. ترجمة :حممد هيثم ن�شواتي. ال�ن��ا��ش��ر :منتدى ال�ع�لاق��ات العربية وال��دول�ي��ة-قطر ،الطبعة الأوىل.
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«بالغة اخلطـــ

�سعيد بوكرامي *
ربز بجالء من عمل �أكادميي لآخر .ويظهر هذا اجلهد املعريف يف كتابه «بالغة اخلطاب الإقناعي
بد�أتْ معامل امل�شروع النقدي للدكتور ح�سن املودن ت ُ
نحو ت�صور ن�سقي لبالغة اخلطاب» ،ال�صادر عن دار كنوز للمعرفة العلمية للن�شر والتوزيعَ ،ع َّمان ،الأردن .وللعلم؛ ف�إنَّ الكتاب َّ
مت اختياره �ضمن الالئحة
الطويلة املتناف�سة على جائزة ال�شيخ زايد لهذا العام.
منذ مقدمة الكتاب ،نكت�شف �أهمية بالغة الإقناع التي ال تنف�صل ع َّما يجري يف الع�صر الراهن؛ فالإقناع �أبرز �إ�شكالية يف عامل يعرف تقدما �سريعا
ومتوا�صال يف و�سائل االت�صال والتوا�صل والإعالم .ومن املفرت�ض يف هذا التقدم �أن ي�سمح باحلوار واالختالف والتعدد ،و�أن ير�سخ ثقافة التوا�صل
والإقناع بعيدً ا عن كل �أ�شكال التوجيه والهيمنة� .إال �أنَّ املالحظ �أننا ننتقل من عامل تتعدد فيه اخلطابات والأفكار والر�ؤى ،وميار�س فيه التوا�صل
واحلوار والإقناع� ،إىل عامل ينزع �إىل خطاب ذي نزعة �شمولية كليانية ..لهذا؛ ي�أتي هذا االهتمام حمكوما بوعي حا ٍّد مب�سي�س احلاجة �إىل ثقافة
والتطرف؛ فتجديد ال�صلة بالإقناع ينطوي على �إعادة االعتبار للممار�سة احلوارية ولقيم
التوا�صل والإقناع؛ لأنها ت�شكِّل البديل الإن�ساين عن العنف
ّ
االختالف والتفاعل ،والتي قد تكون بديال عن االنهيارات والكوارث و�أ�شكال العنف املم ِّيز للم�شهد العاملي الراهن.
َ
وغ ْي قليل من الباحثني املعا�صرين َي ْعترب �أنْ ال خِ َيار
خل��روج ال�ع��امل م��ن م��أزق��ه �إال باالقتناع بـ»عقالنية
تداولية» ،مرتكزها احلوار وقيم التو�سط والتبادل..
فما دمنا نتوا�صل ونتباحث �أو نتبادل ونتفاعل ،فثمة
�إم �ك��ان لأن ن�غ ِّ�ير ون�ت�غ َّ�ير .ت�ل��ك ل�غ��ة ال �ت��داول وذل��ك
ُ
البع�ض من ه�ؤالء الباحثني
منطق التحول .ويدعو
املعا�صرين �إىل �صيانة اخلطاب الإقناعي وح�صانته
بـ»تداولية كونية» جتعل َّ
كل خطاب �إن�ساين يقوم على
�أ�س�س قيمية �أخالقية متفق عليها.
وي��و� ِّ��ض��ح امل ��ؤ ِّل��ف �أنَّ �إ��ش�ك��ال�ي��ة اخل �ط��اب الإق �ن��اع��ي يف
ع���ص��رن��ا ال ��راه ��ن ال ت�ف��ر���ض ال �ع ��ودة �إىل ال��درا� �س��ات
املعا�صرة فح�سب ،بل تفر�ض �أوال �أن نُعيد بناء الرتاث
البالغي الإن�ساين ،ومن واجب الباحثني العرب �إعادة
بناء تراثهم ،خا�صة و�أنَّ هذا الرتاث يتم َّيز براهنية
ي�ستمدها من مفهومه الن�سقي للبالغة ،وهو املفهوم
الذي ي�شغل اهتمام بع�ض الدار�سني املعا�صرين.
وي �ت ��أ َّل ��ف امل� ت� ُ
ن ال �ب�لاغ� ُّ�ي -م��و� �ض��وع ال�ب�ح��ث يف ه��ذا
ال �ك �ت��اب -م��ن �أه ��م امل ��ؤل �ف��ات ال�ب�لاغ�ي��ة ال�ت��ي ظ�ه��رتْ
يف مرحلة متتد م��ن اجل��اح��ظ �إىل ال�سكاكي .وم��ر ُّد
ذل ��ك �أنَّ ال��درا� �س��ات ال�ب�لاغ�ي��ة احل��دي�ث��ة ُت�م��ع على
�أنَّ اجل��اح��ظ ميثل ف�ترة الت�أ�سي�سُ ،
وت�م��ع على �أنَّ
ال�سكاكي ميثل فرتة االكتمال وبلوغ ذروة لي�س بعدها
�إال الرتاجع واالنكما�ش ،مع ا�ستثناء حاالت قليلة من
مثل حازم القرطاجني.
وم ��ع ذل ��ك؛ ف��ال�ب��اح��ث ي�ستح�ضر م ��ؤل �ف��ات بالغية
�أخ��رى قدمية ومعا�صرة ،عربية و�أجنبية .والغاية
م��ن ه��ذا ال�ع�م��ل ف�ت��ح ح ��وار علمي ق��در الإم �ك��ان بني
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خمتلف الت�صورات اللغوية والبالغية م��ن ثقافات
وع�صور خمتلفة ،واال�ستفادة من كل ذلك يف مقاربة
م��و��ض��وع ك ��ان م�ن��ذ ال �ق��دم و�إىل ال �ي��وم م �ث��ار اه�ت�م��ام
العلماء والباحثني؛ فبالغة اخلطاب الإقناعي من
الإ�شكاليات التي �شغلت التفكري الإن�ساين على امتداد
ق ��رون ،وع ��ادت ال�ي��وم ل� ُت�ط��رح م��ن ج��دي��د .ونفرت�ض
�أن ال�تراث البالغي العربي ُيكن �أن ُيقر�أ و�أن ُيعاد
بنا�ؤه بال�شكل الذي يجعله ي�ساهم يف �إغناء التفكري
البالغي املعا�صر.
الكتاب من َم ْدخل عام ُيحدِّد �أهم م�صطلحات
ويت�أ َّلف
ُ
ومفاهيم البحث :اخلطاب ،والإقناع ،والبالغة .و َّ
مت
تكري�س الباب الأول لبيان الدور الذي يلعبه املتكلم
يف �إن�ت��اج اخل�ط��اب و�إجن ��ازه؛ فالبالغي ال ينظر �إىل
منتج اخل�ط��اب ع�ل��ى �أن ��ه جم� � َّر ٌد وذو و��ض��ع اع�ت�ب��اري
نظري ،فهو لي�س جم َّر َد م�صد ٍر للعمليات ،وال جم َّر َد
ذاتٍ ل���س��ان�ي��ة ،ب��ل ه��و ف��اع� ٌ�ل اج �ت �م��اع� ٌّ�ي ي�ف�ع��ل داخ��ل
مقامات اجتماعية ملمو�سة وحمددة .ويقت�ضي هذا
ال ��دور م��ن املتكلم جمموعة م��ن ال���ش��روط وامل�ع��ارف
واال�ستعدادات والكفايات.
وه� �ك ��ذا ُق� �� �ِّ�س� � َم ال� �ب ��اب الأول �إىل مت �ه �ي��د وف���ص�ل�ين
وخ�لا� �ص��ة ..وي�ت�ن��اول ال�ف���ص��ل الأول �أه ��م ال�ك�ف��اي��ات
القبلية التي يحتاجها املتكلم من �أجل �إنتاج خطاب
�إقناعي بليغ .ويعالج الف�صل الثاين كفايات الإجناز
و�شروط الأداء ،خا�صة عندما يتع َّلق الأم��ر بخطاب
�إقناعي �شفهي .واخلال�صة �أنَّ الباب الأول قد حاول
�أن ُي�برز ال ��دور الفعال ال��ذي يلعبه املتكلم يف �إن�ت��اج
اخلطاب البليغ و�إجنازه و�أدائه.

الباب الثاين من الكتاب بفاعلية الن�ص التي
واهت َّم
ُ
الن�ص على ما يكفي من الإمكانات
تتحدَّد يف �أن يتوافر ُّ
واخل �� �ص��ائ ����ص ال �ت��ي ت���س�م��ح ل ��ه ب��ال �ف �ع��ل� ،أي ب ��إدم ��اج
فالن�ص �أداة للفعل يف �سياق
امل�خ��اط��ب وا�ستمالته.
ُّ
تخاطبي حم �دَّد ،لكن ه��ذه الأداة تتح َّول هي نف�سها
�إىل م��و��ض��وع للتفكري واال��ش�ت�غ��ال والإب� � ��داع .وب�ه��ذا
الن�ص فاعلية �أك�ثر ق��وة وجناعة ال
التحول ،ميتلك
ُّ
ميكن �إغفال دورها يف الإقناع والت�أثري .وهو باب يتوزَّع
�إىل متهيد وث�لاث��ة ف���ص��ول وخ�لا��ص��ة ،ومت تكري�س
ك��ل ف�صل لكل مكون م��ن املكونات الن�صية الثالثة:
اللفظ ،والنظم ،واملجاز .ويخل�ص الف�صل الأول �إىل
�أنَّ ال�ل�ف��ظ ق ��وة خ�لاق��ة م��ن ال �� �ض��روري �أن ي�ستغلها
املتكلم يف الإق �ن��اع ،وال�ب�لاغ��ة ه��ي العلم ال��ذي ُيحدِّد
ال���ش��روط وال�ق��واع��د ال�ت��ي ت�سمح با�ستعمال �شعرية
اللفظ يف الإقناع والت�أثري .وينتهي الف�صل الثاين �إىل
ك�شف النقاب عن حت ُّول جوهري يف التفكري البالغي،
بانتقاله من االهتمام ب�شعرية اللفظ �إىل االن�شغال
مب�س�ألة النظم ووظائفه ال�شعرية والتداولية .وهذا
حتول يف التفكري يفتح �آفاقا جديدة للبحث؛ لأنه مل
الن�ص من خالل اللفظ ،بل من خالل
يعد يفكر يف
ِّ
الرتكيب ،و ُي� ِّؤ�س�س مفهوما للنظم يجمع بني النظر
�إليه كمكون ن�صي داخلي من املكونات البنيوية للن�ص،
ال م��ن منظور ن�ح��وي �ضيق ،ب��ل م��ن منظور بالغي
وا�سع ي�أخذ بعني االعتبار �شعرية النظم وانزياحاته
وانتهاكاته و�أالع�ي�ب��ه ،وب�ين النظر �إل�ي��ه م��ن منظور
ت ��داويل باعتبار ال �ت ��أث�يرات ال�ت��ي يحدثها ب�شعريته
وقدرته على الإيحاء والتدالل يف مقام معني.
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ـــاب الإقناعي»
ُ
الف�صل الثالث على تو�ضيح �أهمية املباحث
وانكب
َّ
ال �ب�لاغ �ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت م�ن���ش�غ�ل��ة ب��وظ�ي�ف�ي��ة امل �ج��از
وحجاجية اال�ستعارة والتخييل .ويخل�ص الباحث
يف ال �ب��اب ال �ث��اين م��ن ه ��ذا ال�ف���ص��ل �إىل �أنَّ الن�ص
املف�ضل ،وهي
ال�شعري هو مو�ضوع البالغة العربية
َّ
عندما تتناول هذا الن�ص بالدر�س والتحليل تُ�ش ِّدد
على فاعلية ال�شعري وجناعته يف الت�أثري والتلقي،
ُمق ِّدمة بذلك مقاربات للق�ضايا الإ�شكالية تنزع
�إىل اجل �م��ع وال�ترك �ي��ب ب�ي�ن ال�ع�ن��ا��ص��ر امل�ت�ن��اف��رة:
التخييلية والتداولية؛ فالبالغي القدمي مل يكن
ُ
ينظر �إىل الن�ص م��ن منظور �شعري خال�ص ،كما
مل يكن يقاربه من منظور تداويل يق�صي ال�شعري
ريا لتداولية
من دائرة اهتمامه .وهنا نكت�شف تنظ ً
ن�صية ال تفهم الن�ص الأدب��ي �إال �إذا كان ق��اد ًرا على
�أن ي�ؤدي وظائف يت�ضافر فيها ال�شعري والتداويل.
ففاعلية الن�ص تعني �أن الن�ص البليغ ه��و ال��ذي
ي�ستطيع �أن يحول الأ�شكال ال�صوتية والرتكيبية
وامل�ج��ازي��ة اال�ستعارية �إىل عنا�صر �أ��س��ا���س يف بناء
حجاجية للن�ص ت�ك��ون ق ��ادرة يف ال��وق��ت ذات ��ه على
�إقناع العقول والأذهان وا�ستمالة النفو�س والقلوب.
الباب الثالث -وهو ُمك َّر�س للمخاطب واملقام
ويت�أ َّلف
ُ
ودوره �م��ا يف الإق �ن ��اع� -إىل متهيد وث�لاث��ة ف�صول
وخ�لا��ص��ة .وينتهي الف�صل الأول بالت�شديد على
دور املخاطب يف بناء اخل�ط��اب وجن��اح��ه؛ فمراعاة
حال املخاطب تعني �أن ي�أخذ املتكلم بعني االعتبار
ما يتعلق مبخاطبيه -لغو ًّيا ،واجتماع ًّيا ،وذهن ًّيا،
وث �ق��اف � ًّي��ا ،ون�ف���س� ًّي��ا -ف��امل�خ��اط��ب عن�صر �أ� �س��ا���س يف
عملية الإقناع ،لي�س باعتباره غاية اخلطاب فقط،
بل باعتباره عن�ص ًرا �ضرور ًّيا يف بنائه وتكوينه� .أما
الف�صل الثاين ،فهو يقارب م�س�ألة املقام ودوره يف
�إنتاج اخلطاب الإقناعي ،ويقدم معاين املخاطب
واملقام يف الدرا�سات املعا�صرة الغربية والعربية.
ويخل�ص الباحث يف ه��ذا ال�ب��اب �إىل �أنَّ اخلطاب
الإق�ن��اع��ي ي�ق��وم على �أف �ك��ار؛ م��ن �أه�م�ه��ا �أنْ لي�س
ه �ن ��اك يف ب�ل�اغ ��ة اخل� �ط ��اب الإق� �ن ��اع ��ي ف �� �ص��ل �أو
تعار�ض بني املتكلم واملخاطب ،بل هناك حوارية
ال تقت�ضي املطابقة ال�شكلية للغة امل�خ��اط��ب ،بل
تقت�ضي �أن ت�ك��ون للغة املتكلم قابلية التوا�صل
والت�أثري على الآخرين؛ ذلك لأنَّ البالغة م�س�ألة
ن�سبية ،فلي�س هناك م��ن بالغة مطلقة �صاحلة
ل�ك��ل �إن �� �س��ان وزم� ��ان وم �ك ��ان ،ف��ال�ب�لاغ��ة ب�لاغ��ات،
ولكل مقام مقال.

و�إج�م��اال ..يبدو وا�ضحا �أنَّ هدف هذا الكتاب الق ِّيم
هو �أن ينتهي �إىل جتديد االقتناع ب��أنَّ قوة البالغة
ت�ك� ُم��ن يف ارت�ب��اط�ه��ا ب��الإق �ن��اع ،و�أنَّ ف�ه��م ال�ب�لاغ��ة يف
معناها الن�سقي ال�ع��ام يفتح �آف��اق��ا ج��دي��دة وخ�صبة
�أمام البحث العلمي ،خا�صة عندما يركز على منطقة
التفاعل الذي يح�صل بني �أط��راف ثنائيات عديدة:
امل�ت�ك�ل��م/امل�خ��اط��ب ،ال�ن����ص/امل�ق��ام ،احل�ج��ة/ال���ص��ورة،
وال�شكل/امل�ضمون.

 ال�ك�ت��اب« :ب�لاغ��ة اخل�ط��اب الإق�ن��اع��ي :نحو ت�صورن�سقي لبالغة اخلطاب».
 امل�ؤلف :ح�سن مودن. النا�شر :دار كنوز للمعرفة العلمية للن�شر والتوزيع،ع َّمان ،الأردن.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 378 :صفحة.• كاتب وروائي مغربي
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«�أبناء �إبراهيم..
عزالدين عناية *
تنبع �أهم َّية كتاب رئي�س �أ�ساقفة مدينة ميالنو الأ�سبق كارلو ماريا مارتيني املعنون بـ»�أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم» من َك ْون الرجل من الأعمدة التي قام
ُ
عليها �إكلريو�س كني�سة روما؛ وذلك قبل وفاته �أوا�سط العام 2012؛ فقد كان مرج ًعا و�سلطة داخل الكني�سة ،عالوة على تر�شيحه يف ال�سابق ِّ
لتول من�صب
بتوجه م�ضامينه
الكر�سي الر�سويل يف حا�ضرة الفاتيكان ..الكتاب املعرو�ض يتعلَّق �أ�سا�سا بامل�سلمني ،و�إن جاء معنونا بـ»�أبناء �إبراهيم» ،وهو ما قد ُي ِ
وحي ُّ
�إىل �أتباع الأديان الثالثة (اليهودية ،وامل�سيحية ،والإ�سالم) ،غري �أنَّ حدي َثه يقت�صر على امل�سلمني وامل�سيحيني؛ مما ي�شي ب ُع ْمق م�شاغل الكني�سة جتاه
م�سلمي الغرب ودين الإ�سالم يف الراهن.
ِّ
م�ستهل الكتاب ُتطالعنا كلمة ملا�سيمو كات�شاري ،وهو فيل�سوف �إيطايل معا�صر ذائع ال�صيت ،يتع َّر�ض فيها لغياب �إ�سرتاتيجية لل�سالم بني الأديان ،ج َّراء
ففي
مناخات عدم الثقة ال�سائدة؛ فكافة �أ�شكال احلوار الرائجة -رغم ما �ساهمت به من تقارب -مل تنزع حلدِّ الآن الريبة الكامنة بني الأطراف املتحاورة وفق
كات�شاري؛ حيث َي ْبدو َو ْق ُع احلوارات حمدو َد الأثر ،ملا يعرتي اخلطاب من «ت�ضخُّ م لفظي» ،بعد حتول مفاهيم التعاي�ش امل�شرتك ،وعبادة الواحد الأحد،
ورابطة الأديان الإبراهيمية ،وال�سعي من �أجل ال�سالم�...إىل عبارات خاوية �أحيانا؛ مما ُيلي -وفق كات�شاري� -ضرورة خو�ض نقد ملا يقوم عليه احلوار،
بغر�ض جتاوز الهنات؛ �إذ ال يزال العنف امل�ض َمر بني �أتباع الديانات الإبراهيمية حمافظا على فاعليته ،وهو ما ي�ؤ ِّرق بحق �ضمري امل�ؤمن الواعي بالأن�ساق
االعتقادية اجلامعة.
وتبع ًا ملا يَ�� ْر�ُ��ص��ده كات�شاري ،ف���إنَّ ما خلفته الت�شككات
احلا�صلة يف الر�أ�سمال العقدي والت�شريعي للأديان من
�صححتْ
ت�صدُّ عات متفاوتة ،كان نفعها �أكرث من �ضرها؛ �إذ َّ
ل��دى الإن�����س��ان وع��ي عالقته ب��ال��دي��ن م��ن حيث �إدراك
قوته وا�ستلهامه .مع �أنَّ الأم��ر يف الغرب خلَّف حديثا
عن «تراجع املقدَّ �س» ،وهو بالأحرى تزعزع للمفاهيم
اخلاطئة يف الالهوت الكن�سي ،التي ع َّمقتْ الت�ش ُّكك يف
ال�تراث الإبراهيمي .ومن جانب �آخ��ر ،يتناول كات�شاري
ِّ
متجذر يعود
مقولة «احلرب العادلة» ،وهو مفهوم م�سيحي
�إىل �آباء الكني�سة� ،شهد ت�أ�صيال مع القدي�س �أوغ�سطني
يف م�ؤلفه «مدينة اهلل» ،بعد �أنْ ح�� َّول احل��رب �إىل عمل
ي ِلي مراجعة جريئة من الطرف امل�سيحي؛
�إح�سان ،وهو ما ُ ْ
فاحلرب -وفق كات�شاري -ال عالقة لها مبا هو طبيعي ،وال
مبا هو عادل ،بل مبا هو �سيا�سي .منتقدا يف ذلك حديث
الغرب عن هويته املتمثلة يف الدميقراطية ،قائال« :وهل
دميقراطية الغرب منفتحة على العدالة؟»َّ .
ولعل البارز
يف كلمة كات�شاري قطعها مع الت�أمالت الفل�سفية املجردة،
ومتابعتها لتعاليم الكني�سة ِ�ض ْمن ن�صو�صها املرجعية
امل��ع��روف��ة بـ»نو�سرتا �آي��ت��ات» .يت�ساءل كات�شاري :هل
بالإمكان معاجلة م�س�ألة ال�صراع بالن�سيان ،كما ورد
ذلك ب�ش�أن امل�سلمني (ولئن كان قد وقع ،يف غ�ضون الزمن
كثري من النزاعات والعداوات بني امل�سيحيني وامل�سلمني،
املج َمع يحر�ض اجلميع على ن�سيان املا�ضي).
ف���إن ْ
ُ
االع�تراف بالأخطاء الن�سيانُ ،م ِق ًّرا
قائال :ال َي ْعني
ب�أنْ ال �سبيل للخروج من َب ْوتقة ال�صراع �سوى �إر�ساء
تربية جديدة تهدف لتحوير عميق يف العقول ،بق�صد
بلوغ االعرتاف اجلريء.
يف الق�سم الأول من الكتاب واملعنون بـ»نحن والإ�سالم»،
ُّ
ي�ستهل رئي�س الأ�ساقفة مارتيني قوله مبقطع توراتي
م��ن �سفر التكوين ( )20-21:13يت�ض َّمن حديثا عن
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ممثلي
ول��ديْ �إبراهيم (�إ�سحاق و�إ�سماعيل)؛ ب َو ْ�ص ِفهما
ْ
التفرع اليهودي والإ�سالمي ،ومعتربا ال�شق الأول ي�شمل
ُّ
امل�سيحيني �أي�ضا ،وهي قراءة تر�شح بالعرقية ،ف�أين ن�ضع
الفل�سطيني الكنعاين؟! و�أين ن�ضع ال�شوام امل�سيحيني �أو
مروا من اليهودية �إىل امل�سيحية �إىل الإ�سالم �ضمن
الذين ُّ
�أي �شق؟! لذلك يبدو مفهوم «�أبناء �إبراهيم»� ،أو بالأحرى
«ملة �إبراهيم» ،حا�ضرا يف الرتاث احلنيفي التوحيدي،
ولي�س يف التق�سيمات العرقية املت�أتية من الت�صورات
التوراتية ووريثتها امل�سيحية يف ال��غ��رب؛ حيث ي�شرح
مارتيني �أنَّ امل��راد بـ»نحن» لديه هو جمتمع الكني�سة،
ُمع ِّرجا على الدور الذي يقوم به يف مد يد العون للمهاجر
هاج�س اخرتاق ُيهيمن على املخيال
امل�سلم .واحلال �أنَّ ث َّمة
َ
امل�سيحي َّ
يتلخ�ص يف �أن عمل الإح�سان الكن�سي املوجه
للم�سلمني يبقى اللغة الأكرث مالءمة لإبالغ �شهادة امل�سيح.
ُم ْو ِردا مارتيني �أنَّ املهاجر لي�س من حقه جلب ال�شريعة �إىل
هنا� ،أي �إىل الغرب؛ َك ْون املجتمع علمان ًّيا وفيه ف�صل بني
الدين والدولة .والواقع �أنَّ التوتر احلا�صل يف الغرب بني
املهاجرين امل�سلمني وبع�ض القطاعات ،ذات التوجه الديني
املحافظ واليميني املتطرف ،وهو ما ُي�صبغ ب�صبغة التهديد
لنمط احلياة الغربية ،لي�س قائما حول جلب ال�شريعة
فاجللي �أنَّ امل�سلمني يف الغرب قد �صار
كما يزعم مارتيني.
ُّ
��زءا من تلك ال��دي��ار ،ويتماهى
ال�سوا ُد الأعظم منهم ج ً
معظمهم مع فل�سفتها االجتماعية و�أعرافها املعي�شية.
بجملة من احلقوق ،والتي ت�شكو
و�أنَّ النداءات املطالبة ُ
من مظاهر التمييز �أحيانا ،ال ترتقي �إىل املطالبة بتغيري
النموذج الغربي �أو تهديده ،كما ُي�ص ِّور املغالون ،بل تن�شد
خو�ض �إ���ص�لاح��ات ذات طابع اجتماعي حقوقي؛ كون
امل�س�ألة َّ
تتلخ�ص يف حيف اجتماعي ،قوامه العزل املق�صود
يف ال�شغل ،واال�ستبعاد على وجه ال َع ْمد من مواقع النفوذ،
والت�ضييق املتعمد على ُ�س ُبل الرزق.

ي�شفع مارتيني مقوله بحديث عن تط ُّور �أعداد امل�سلمني
يف الغرب وه��و ما يقلق الكني�سة ،رابطا ذل��ك بهواج�س
الأ�صولية ال��واف��دة وم��ا ت�شكله من خماطر ،واجللي �أن
ال�سياق ال�سو�سيولوجي للمهاجرين امل�سلمني يف الغرب قد
م َّر من «الإ�سالم يف الغرب» �إىل «الإ�سالم الغربي» ،و�إن
بتفاوت بني البلدان الغربية .وقد كان الأجدى احلديث
عن ف�شل بع�ض �سيا�سات الهجرة ال عن ا�ستع�صاء امل�سلمني
على االندماج.
كما يطرح مارتيني ُج ْملة من الأ�سئلة تتخلل كتابه قائال:
هل امل�سلمون ج��اه��زون للحوار؟ و�أي �شكل من العالقة
ينبغي �أن ي�سود يف �أوروبا بني امل�سيحية والإ�سالم؟ وكيف
ينبغي �أن نرى الإ�سالم كم�سيحيني؟ وهل �سيكون الإ�سالم
يف �أوروب��ا �إ�سالما علمانيا تبعا للمثاقفة اجلارية؟ وهل
ينبغي للكني�سة �أن تتخلى عن تقدمي الإجنيل لأتباع
الإ�سالم؟
ُ
ينطلق يف �إجابته عن تلك الأ�سئلة با�ستعرا�ض ن�صو�ص
املجمع الفاتيكاين ( )1965-1962التي تعلَّقتْ �شذرات
منها بامل�سلمني .فقد ورد يف ن�ص «لومن جينتوم»...« :
ب ْيد �أن تدبري اخلال�ص ي�شمل �أي�ضا �أولئك الذين ي�ؤمنون
باخلالق ،و�أولهم امل�سلمون الذين يعلنون �أنهم على �إميان
�إبراهيم ،ويعبدون معنا اهلل الواحد ،الرحمن الرحيم،
ال��ذي يدين النا�س يف ال��ي��وم الآخ���ر» .ووردت الإ���ش��ارة
الثانية يف ن�ص «نو�سرتا �آيتات»« :تنظر الكني�سة بعني
الإجالل �إىل امل�سلمني �أي�ضا الذين يعبدون اهلل الواحد،
احلي القيوم ،الرحمن القدير الذي خلق ال�سماء والأر�ض،
وكلم النا�س ...و�إن��ه��م ،على كونهم ال يعرتفون بي�سوع
�إلها ،يكرمونه نبيا ،ويجلون �أمه العذراء م��رمي ...ولئن
وقع يف ما�ضي الأزمنة كثري من النزاعات والعداوات بني
املج َمع يحر�ضهم جميعا على
امل�سيحيني وامل�سلمني ،ف�إن ْ
ن�سيان املا�ضي ،والعمل باجتهاد �صادق يف �سبيل التفاهم
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نحن والإ�سالم»
فيما بينهم ،و�أن يت�آزروا من �أجل جميع النا�س ،والعدالة
االجتماعية ،والقيم الروحية ،وال�سالم واحلرية».
جلي �أنَّ الكني�سة الكاثوليكية -م��ع جممع الفاتيكان
ٌّ
ال��ث��اين -ق��د انطلقتْ يف � ْ َ
أن�� َل��ة ال��ع��امل ع�بر م��ا ُيعرف
ب�إ�سرتاتيجية «احل���وار مع الأدي���ان الأخ���رى» ،ملا كانت
ال�شيوعية اخل�صم الأكرب ،وهو ما اقت�ضى جتنيد رفقاء يف
عب التحول يف العالقة بالإ�سالم
تلك املعركة .لذلك ما َّ
ع��ن ُن�ضج يف فل�سفة احل����وار� ،أو يقني ب��وح��دة ال�تراث
الإبراهيمي ،و�إمنا جاء بدافع ك�سب حليف �إ�سرتاتيجي يف
معركة تخ�شى عواقبها ،وهو ما انك�شف الحقا مع ت�شكل
مفهوم «ال�تراث اليهودي امل�سيحي امل�شرتك» ال��ذي �أبقى
امل�سلمني �ضمن «التعبريات الثقافية والدينية» النائية.
وقد كانت الكني�سة يف ذلك امل�سعى ت�صنع فل�سفة احلوار
وحتدِّ د م�ساراتها ،بعد تفريغها من م�ضامني احلوار ال�شامل
وا�ستبدالها باحلوار االجتماعي ،الذي هدف �أ�سا�سا �إىل
�إيجاد مو�ضع قدم للكني�سة الغربية يف ديار الإ�سالم ،بعد
�أن خرجت �آثمة مع الآلة اال�ستعمارية.
ويف �إجابة مارتيني عن تلك الأ�سئلة ،ي ِر ُد �إ�سقاط لديه
ملفهوم الدولة الدينية امل�سيحية على الإ���س�لام ،ليغدو
م�سار العلمانية الذي �أُكرهت عليه الكني�سة يف الف�صل بني
الدين والدولة قدرا ينبغي �أن يواجهه الإ�سالم ،واحلال
�أنَّ لكل دين �سياقه ال�سو�سيولوجي .قائال« :ينبغي �أن
نعمل جاهدين حتى يقبل امل�سلمون بالتمييز بني الدين
وال�سيا�سة» .فا�ستنتاج مارتيني نابع من تعال يتطلع �إىل
تعليم امل�سلمني ُ�س ُبل التمييز بني الدين واملجتمع ،وبني
الدين واحل�ضارة ،وبني الدين وال�سيا�سة ،وهو ما يقود
وفق ر�أي��ه �إىل الدميقراطية العلمانية حيث التعددية
الدينية م��راع��اة .وال��واق��ع �أن هناك �ضروب ًا �شتى من
العلمانية ولي�س ثمة منوذج �أوحد؛ فالعلمانية الأمريكية
التي تخ�ضع لقانون التناف�س بني الأديان وغياب املونوبول
الديني ال تلتقي �أ�صال مع العلمانية الإيطالية التي تهيمن
فيها كني�سة واحدة حتتكر الف�ضاء االجتماعي.
ويف حديثه عن التب�شري يف �أوا�سط امل�سلمني املوجودين يف
الغرب ،يعالج امل�س�ألة �ضمن معطيني:
 كان امل�ؤمتر الأ�سقفي الإيطايل قد �أ�صدر �ضمن توجيهاتهالرعوية �سنة  2000وثيقة بعنوان« :التب�شري بالإجنيل
يف عامل متغري» ،وقد جاء يف النقطة « :58ينبغي �أن نواجه
حمورا م�ستجدا بالغ الأهمية ذلك املتعلق بتن�صري الأفراد
الوافدين علينا عرب الهجرة .نحن مطالبون ب�أداء ر�سالتنا
بني غري امل�سيحيني يف �أر�ضنا .مع �إيالء اهتمام لتقاليدهم
وثقافاتهم ،وينبغي �أن نكون قادرين على تقدمي ال�شهادة
بالإجنيل نحوهم ،وتبليغهم كلمة ال���رب» .ه��ذا الأم��ل
املن�شود الذي راود الكني�سة ،ال �سيما يف �إيطاليا ،مل يتطور
ح�سبما ت�شتهي ،فقد ت�شكلت �شبه مناعة لدى املهاجرين
امل�سلمني بعد احتكاكهم بواقع غربي تنبهوا �إىل العديد
من الهنات فيه ،وق��د لعب الن�شاط اجلمعياتي املهاجر
املتمحور حول امل�صليات املتوا�ضعة دورا بارزا يف حت�صني
الهوية الإ�سالمية ،ومل مت�ض عقود حتى ت�شكلت ظاهرة

م�ضادة؛ مت َّثلتْ يف تزايد عدد املهتدين من الكاثوليك �إىل
دين الإ�سالم ،كان قد ر�صدها عامل االجتماع الإيطايل
�ستيفانو �أليايف يف كتابه «امل�سلمون اجلدد :املهتدون �إىل
الإ�سالم».
 من جانب �آخر ،يتع َّر�ض مارتيني مل�س�ألة الزواج املختلطبني امل�سلمني وامل�سيحيات ،وهي يف احلقيقة م�س�ألة �شائكة
ي�صعب ال�سيطرة عليها؛ الأم��ر الذي دعا رئا�سة امل�ؤمتر
الأ�سقفي الإي��ط��ايل لإ���ص��دار وثيقة توجيه يف ال�ش�أن
بعنوان «ال��زواج بني الكاثوليك وامل�سلمني يف �إيطاليا»،
�سنة ْ � ..2005أع��� َرب م��ن خاللها ع��ن ان�شغاله بق�ضية
الزواج املختلط؛ وذلك بعد �أن َّ
تبي له �أن الطرف امل�سيحي
غالبا م��ا ي��ك��ون خ��ا���س��را يف تلك ال��زي��ج��ة ج���راء حتول
ال�شريك الكاثوليكي �أو الكاثوليكية �إىل الإ�سالم يف كثري
من احلاالت ،ف�ضال عن ن�ش�أة الأطفال يف جو تربوي م�شوب
بالطابع الإ�سالمي؛ مما يجعل فر�ص تعميدهم قليلة.
ي�أتي الق�سم الثاين من الكتاب -وه��و الأق�صر مقارنة
بالق�سم الأول -بعنوان «الإره���اب واالن��ت��ق��ام وال��دف��اع
العادل واحلرب املقد�سة» ،وهي �إ�شكاليات قدمية -وفق
مارتيني -واجهتْ الإن�سان منذ �صراع قابيل وهابيل ،ثم
ينتقل يف معاجلة امل�س�ألة من وجهة نظر م�سيحية من خالل
ما يرد يف �إجنيل لوقا « 5-1 :13ح�ضر بع�ضهم و�أخربوه
(امل�سيح) عن �أهل اجلليل الذين قتلهم بيالط�س ،فخلط
دم��اءه��م بدماء ذبائحهم .ف��رد عليهم قائال� :أتظنون
�أن ه�ؤالء اجلليليني كانوا خاطئني �أكرث من �أهل اجلليل
الباقني حتى القوا هذا امل�صري؟ �أقول لكم :ال ،ولكن �إن
مل تتوبوا �أنتم فجميعكم كذلك تهلكون» .يحاول مارتيني
�أن يربط ذلك احل��دث القدمي زمن امل�سيح ،مبا جرى يف
فل�سطني من «عمليات انتحارية» وما جرى �أثناء احلادي
ع�شر من �سبتمرب يف �أمريكا من قتل وترويع؛ حيث ي�أتي

َم ُق ْو ُله متداخال ومفتقدا للو�ضوح عند التعر�ض للأطراف
املت�صارعة �أكان ذلك ب�ش�أن الفل�سطينيني والإ�سرائيليني �أو
ب�ش�أن اجلهات املورطة واملت�ضررة يف �أحداث احلادي ع�شر من
�سبتمرب .و�إن كان يذهب �إىل �ضرورة �إدانة الإرهاب والعنف،
وباملثل �إىل �ضرورة �إدانة الظلم واحليف ،ف�إن حديثه عن
الظلم واجلور ي�أتي غائما وال يحدد فيه املذ ِنبُ ،م ِق ًّرا ب�أنَّ
ثمة �إجحافا يف العامل يتلخ�ص -ح�سب ما يُ��� ْو ِرد -يف �أنَّ
ثمانني باملئة من �سكان الب�سيطة يعي�شون بع�شرين باملئة من
ثرواته ،و�أنَّ مليارا ومائتي مليون يعي�شون ب�أقل من دوالر
يف اليوم .داعيا �إىل �ضرورة تبني ُ�سلَّم قيم جديد ملواجهة
ال�شر يف العامل؛ يكون �أ�سا�سه :ال�سلم والت�ضامن والتعاي�ش
امل�شرتك ،واالحت�ضان والإن�صات للآخر ،والعفو وامل�صاحلة
واحل��وار الأخ��وي .ليخل�ص �إىل �ضرورة جتريد ال�ضمائر
والقلوب من الغل واحلقد كما هو �ش�أن جتريد الأي��دي من
ال�سالح حتى ال نبقى يف مواجهة دائمة مع الإرهاب.
ي�ستلهم مارتيني موقفه كم�سيحي مما ير ُد
على العموم..
ُ
يف حديث امل�سيح �سابق الذكر؛ من ِّ
حث اجلميع على التوبة
عن خطاياهم -اجل�لاد وال�ضحية -وه��و يف احلقيقة �أم ٌ��ر
يدعو للت�سا�ؤل؛ حيث يبدو «امل�سيح الإجنيلي» �أمام العديد
من ق�ضايا ع�صره ال�سيا�سية واالجتماعية �سلبيا �صامتا،
ال يتخذ موقفا جل ًّيا من ال�صراع الدائر بني احلق والباطل
عب هذا امل�سيح يف
على غرار �أنبياء التوراة ال�سابقني .و�إن َّ
موا�ضع �أخ��رى عن رف�ضه ا�ستعمال القوة بكافة �أ�شكالها،
وهو ما يلوح جل ًّيا يف �إجنيل متى (« :)26:52رد �سيفك �إىل
غمده ،ف�إن الذين يلج�أون �إىل ال�سيف ،بال�سيف يهلكون».
ويف خ�ضم ما يتط َّرق �إليه مارتيني ،يلوح العامل الإ�سالمي
املهج ِر ْين
ُمتهَما بالعنف ،وهو ال��ذي ي�شهد �أك�بر كتلة من َّ
والالجئني يف ع��امل ال��ي��وم ،م��ع �أ َّن���ه �ضحية على كثري من
امل�ستويات ال�سيا�سية واالق��ت�����ص��ادي��ة .وب��امل��ق��اب��ل ،تبدو
الكني�سة غري قادرة على م�ساءلة نف�سها واالعرتاف بال�شر
حق امل�ست�ض َعفنيَّ ،
ولعل ذلك لي�س يف ِّ
املرتكب يف ِّ
حق امل�سلمني
وح��ده��م ،ب��ل يف ح ِّ��ق �أمم كثرية ت���أت��ي م��ن �ضمنها �شعوب
�أمريكا الالتينية و�إفريقيا؛ لذلك يبقى العن�صر الغائب يف
مقول مارتيني؛ وهو :االع�تراف ال�شجاع بجذور ال�شر؛ �إذ
�صحيح �أنَّ مارتيني يُح ِّمل اجلميع امل�س�ؤولية ،لكنه ال يجر�ؤ
على توجيه اللوم �إىل ذات��ه امل�سيحية ليبقى يف حديث
العموميات على طريقة الوعظ الأخالقي غري اجلريء يف
معاجلة امل�سائل احل�سا�سة.
---------------- الكتاب�« :أبناء �إبراهيم ..نحن والإ�سالم». امل�ؤلف :كارلو ماريا مارتيني. تقدمي :ما�سيمو كات�شاري. النا�شر :من�شورات ال�سكوال (بريت�شا�-إيطاليا) باللغةالإيطالية».
 �سنة الن�شر.2015 : -عدد ال�صفحات� 162 :صفحة.
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ُم َّمد ال�س َّماك *

«لي�س با�سم اهلل :مـــ

مبنيي التجارة العاملية يف نيويورك ،ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية يف وا�شنطن -ورفوف املكتبات
منذ اعتداءات �سبتمرب - 2001التي ا�ستهدفتْ
ْ
ُ
ت�ضيق بالكتب اجلديدة التي تتناول الإ�سالم والإرهاب .وال تزال هذه الظاهرة متوا�صلة حتى اليوم ..ومن �أواخر هذه الكتب :كتاب
الغربية
من�صب كبري احلاخامات يف بريطانيا وينعم بلقب
«لي�س با�سم اهلل :مواجهة العنف الديني»� ،أ َّما امل�ؤلف فهو جوناثان �ساخ�س الذي كان ي�شغل
َ
من�صب �أ�ستاذ الالهوت فيها ،وله  25كتاب ًا يف موا�ضيع خمتلفة .و�سبق للم�ؤلف
لورد ،وكان قد نال الدكتوراه من الكلية امللكية الربيطانية ،و�شغل
َ
� ْأن �أثا َر حملة �ضده يف �إ�سرائيل ويف الدوائر ال�صهيونية العاملية عندما �أدىل ببيان يف العام  ،2002قال فيه� :إنَّ ت�صرفات �إ�سرائيل ال ترتفع
�إىل م�ستوى املُثل التي تقول بها.
�أ َّما الكتاب الآخر ،فقد �صدر هذا العام ( ،)2015عن دار هودر و�ستاوتن الربيطانية ،وهو يقع يف � 305صفحات ..وال�س�ؤال الكبري الذي يدور
حوله الكتاب هو :ملاذا ترتكب �أعمال العنف با�سم اهلل (يف الأديان الإبراهيمية) ،علم ًا ب�أن هذه الأديان تقول يف تعاليمها بالرحمة الإن�سانية؟
ويف حماوالته الإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،يذهب امل�ؤلف
بعيداً يف احلديث عن تاريخ الدين والعنف .ويبد�أ
بق�صة قابيل وهابيل ،ثم بق�صة �إ�سماعيل و�إ�سحاق،
وبعد ذل��ك بق�صة عي�سى وداود ،ليقف مطو ًال �أم��ام
ق�صة �إبراهيم .وي�ستقرئ امل�ؤلف التاريخ والن�صو�ص
الدينية يف �ضوء النظريات املعا�صرةـ خا�صة نظريات
ع��امل النف�س �سيجموند ف��روي��د ،وع ��امل االج�ت�م��اع
ال�ف��رن���س��ي ري�ن�ي��ه ج�ي�رار وه ��و ع ��امل اخت�صا�صي يف
درا�سة مظاهر العنف يف الن�صو�ص الدينية.
�دي
وي ��روي ال�ك�ت��اب كيف �أنَّ �إ�سماعيل و�إ��س�ح��اق ول� ْ
�إبراهيم -عليهم ال�سالم -عا�شا متباعدين ،وواجه
كل منهما م�صرياً خمتلفاً� ،إال �أنَّهما التقيا �أمام قرب
والدهما لدى وفاته ..ويروي الكتاب كذلك كيف �أنَّ
يو�سف -عليه ال�سالم -تع َّر�ض للأذى ال�شديد على
�أيدي �أخوته ،ثم التقى بهم جميعاً �أمام والدهم وهو
على فرا�ش املوت .غري �أنَّ الكتاب ينتهي �إىل خال�صة
تت�ض َّمن نقداً �شديداً للمجتمعات الغربية؛ فامل�ؤلف
يقول �إنَّ الغرب يخ�سر القيم التي كانت ت�ستقطب
الآخ ��ري ��ن وت �ث�ير اه �ت �م��ام �ه��م؛ م �ث��ل :ق �ي��م اح�ت�رام
الكرامة الإن�سانية ،وتقدمي اخلدمات العامة التي
تعب تعبرياً عمل ًّيا عن الإميان الديني.
ِّ
وي �ق��ول �إنَّ ق�ي��م ال �� �س��وق ،واال� �س �ت �ه�لاك والن�سبية،
وق �ب ��ول ك ��ل م ��ا ي �ن��ا� �س �ب��ك ،ح � َّل ��ت حم ��ل ت �ل��ك ال�ق�ي��م
ال�سامية .وي�ع ِّ�بر امل��ؤل��ف يف كتابه ع��ن اع�ت�ق��اده ب��أنَّ
ذلك �أ َّدى لفراغ عملت قوى بدائية على ملئه .ومن
ه�ن��ا ي��دخ��ل �إىل الإ�� �س�ل�ام ،وي �ق��ول �إن ق ��وى العنف
الإ�سالمي تدرك ذلك .وقد و�صف هذه القوى ب�أنها
لي�ست من ُم َّلفات القرون الو�سطى ،ولكنها وليدة
القرن الواحد والع�شرين.
ول �ع� َّ�ل احل�ك�م��ة ال �ت��ي ي �خ��رج ب�ه��ا امل ��ؤل ��ف يف الف�صل
الأخ�ير من كتابه ،تتمثَّل يف ت�أكيده الأم��ر التايل؛
وه � ��و� :أن ال �ب ��دي ��ل ع ��ن ث �ق��اف��ة ال �ع �ن��ف الإل �غ��ائ �ي��ة
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للآخر التي تتحكَّم يف �سلوك «الدولة الإ�سالمية»
(ال��داع �� �ش �ي��ة) َي � ْك � ُم ��ن يف ال�ن���ص��و���ص الإب��راه �ي �م �ي��ة
التي ي�ستلهم منها اليهود وامل�سيحيون وامل�سلمون
ع �ق��ائ��ده��م وت �� �ش��ري �ع��ات �ه��م .وي �� �س �ت��ذك��ر ال�ن���ص��و�� َ�ص
القر�آنية والتوراتية والإجنيلية التي تتمحور حول
�أب��ي الأن�ب�ي��اء �إب��راه�ي��م -عليه ال���س�لام -وي�ق� ِّدم هذه
الن�صو�ص �أ�سا�ساً وقاعدة مل ِّد ج�سور املودة واالحرتام
بني �أهل الديانات الثالث رغم ما بينها من تباينات.
وه��و ي��رى �أنَّ ب�ن��اء ه��ذه اجل���س��ور ُي�ع� ِّ�ط��ل ا��س�ت�خ��دا َم
ال��دي��ن يف ال�صراعات ال�سيا�سية ويف �إث ��ارة الأح�ق��اد
وال�ضغائن ،مما ُيخفِّف من حِ � َّدة ه��ذه ال�صراعات،
وي�ق� ِّل��ل م��ن جم ��االت توظيفها يف غ�ير م��ا ت�ق��ول به
الأديان.
و ُي� ِق� ْي��م الكاتب ال�ي��وم يف ن�ي��وي��ورك؛ حيث يقول �إ َّن��ه
ع�ل��ى ت��وا��ص��ل م��ع رئ�ي����س �أ��س��اق�ف��ة امل��دي�ن��ة م��ن �أج��ل
ت��رج �م��ة م ��ا ورد يف ك �ت��اب��ه م ��ن خ�ل�ال ال ��دع ��وة �إىل
م ��ؤمت��ر دي �ن��ي ع��امل��ي ي�ج�م��ع ب�ين م��راج��ع �إ��س�لام�ي��ة
وم���س�ي�ح�ي��ة وي �ه ��ودي ��ة ،وي�ن�ط�ل��ق م ��ن امل� �ب ��ادئ ال�ت��ي
�أعلنها املجمع الفاتيكاين ال�ث��اين (1965م) ،ولكن
على ق��اع��دة التعددية الدينية ال�ت��ي تتمحور حول
«الإبراهيمية» .ومن املعروف �أنَّ هذا املجمع الذي
دع��ا �إل �ي��ه ال�ب��اب��ا ي��وح�ن��ا ال�ث��ال��ث وال�ع���ش��رون� ،صا َلح
الكني�سة الكاثوليكية م��ع الكنائ�س الأخ� ��رى ،كما
فتح �صفحة جديدة مع ٍّ
كل من الإ�سالم واليهودية؛
م��ن خ�لال �إ� �ص��دار وثيقة ت�ع��رف ب��اال��س��م الالتيني
«نو�سرتا ايتاتي» ،ومعناها «ع�صرنا احلا�ضر» .وهي
وثيقة الهوتية م�سيحية جت� ِّدد نظرة الكني�سة �إىل
ذاتها ،و�إىل الأديان الأخرى .فهل ُيكن العمل على
�صدور وثيقة فقهية-الهوتية ثالثية ،كما يدعو �إىل
ذلك امل�ؤلف؟
� ...إنَّ الر�سالة التي يحملها كتاب «لي�س با�سم اهلل:
مواجهة العنف ال��دي�ن��ي» ،ت�ق��ول �إنَّ الأدي ��ان لي�ست

ه��ي امل�شكلة .ب��ل �إن�ه��ا احل��ل .ول��ذل��ك ير�سم امل�ؤلف
خطوطاً فا�صلة بني ما تقول به الأدي��ان وما تدعو
�إل �ي��ه ،وب�ين ��س��وء توظيف ال��دي��ن وا�ستغالله حتى
م��ن بع�ض �أب�ن��ائ��ه املنتمني �إل �ي��ه .وي �ب ِّ�ين �أي���ض�اً �أنَّ
امل�ستغلني للدين مبادرون� .أما امل�ؤمنون احلقيقيون
فمنكفئون؛ لذلك يدعو �إىل اخل��روج من االنكفاء
�إىل امل�ب��ادرة ،و�إىل �أن تكون امل�ب��ادرة م�شرتكة .وقد
�أفرد �صفحات عديدة لي�ؤكد على �أنَّ مثل هذه املبادرة
امل�شرتكة لي�ست �ضرورية فقط ،ولكنها ممكنة ج ًّدا
من خالل �إحياء فل�سفة القربى� :إ�سماعيل و�إ�سحاق،
ويهودية عي�سى عليهم ال�سالم.
� َّأم ��ا الكتاب ال�ث��اين -ال ��ذي ��ص��در ه��ذا ال�ع��ام �أي�ضاً،
والذي يعالج عالقة الدين بالإرهاب -فهو للم�ؤلف
ج �ي �� �س��ون ب �ي�رك وع �ن ��وان ��ه« :اخل �ط ��ر اجل ��دي ��د من
الع�سكريتاريا الإ�سالمية» ،والكتاب -ال��ذي يقع يف
� 304صفحات� -صدر عن دار بوديل هيد الإجنليزية
ل�ل�ن���ش��ر ،وي �ت �م �ح��ور ح ��ول «داع� �� ��ش» وال ��دول ��ة ال�ت��ي
�أعلنتها با�سم الإ� �س�ل�ام .ويناق�ش امل �خ��اوف وردات
الفعل الغربية على ه��ذه احل��رك��ة ،يف �ضوء اعتبار
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال�بري�ط��ان�ي��ة �أن �ه��ا ت�شكل ت�ه��دي��داً
�إره��اب� ًّي��ا �أك�بر م��ن �أي تهديد �آخ��ر منذ هجمات 11
�سبتمرب .2001
وك � ��ان ه� ��ذا ال �ك �ت ��اب امل �ه ��م ق ��د � �ص ��در ق �ب��ل احل� ��ادث
الإره ��اب ��ي ال ��ذي وق ��ع يف ب��اري ����س ن��وف�م�بر امل��ا��ض��ي،
والذي ذهب �ضحيته � 139شخ�صاً� ،إ�ضافة �إىل �أكرث
من مائتي جريح .وهو احلادث الذي فر�ض �أولوية
مطلقة ع�ل��ى ق�م��ة ال�ع���ش��ري��ن (ال� ��دول ال �ك�برى) يف
�أنطاليا برتكيا ،وحملها على االتفاق على اعتماد
�إ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م ��وح ��دة مل �ح��ارب��ة الإره� � ��اب امل�ت�م�ث��ل
حتديداً يف تنظيم داع�ش .حتى �إنَّ الرئي�س الفرن�سي
فران�سوا ه��والن��د ا�ستخدم ع�ب��ارة «�إع�ل�ان احل��رب»
�ضد «داع�ش».
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مقــــال

ـــواجهة العنف الديني»
يعب عن خطر ما
ولكن خالفاً لهذا املنطق ال��ذي ِّ
ترتكبه هذه املنظمة من �أعمال ،ف�إنَّ الكتاب يقلل من
�أهميتها ومن خطرها؛ م�ستنداً يف ذلك �إىل الأمور
التالية التي �أفرد لها ف�صو ًال وا�سعة ..الأمر الأول:
�أن اخلطر يتمثل �أ�سا�ساً يف تنظيمي القاعدة وداع�ش.
ول�ك��ن تنظيم ال�ق��اع��دة -ك�م��ا ي��ؤك��د امل ��ؤل��ف -ق��د مت
احتوا�ؤه والق�ضاء عليه من خالل �ضربات الطريان
(من دون طيار :درون) ومن خالل اغتيال قياداته،
وكذلك من خالل املعلومات اال�ستخباراتية الغنية
ال �ت��ي مت جتميعها ع�ن�ه��م .وي �ق��ول امل ��ؤل ��ف جي�سون
بريك�« :إنَّ هجمات � 11سبتمرب متثل الذروة يف عمل
تنظيم القاعدة ولي�س منطلق �أعمالها الإرهابية».
والأمر الثاين� :أنَّ ما ينطبق على «القاعدة» ينطبق
�أي�ضاً على «داع�ش» الذي انبثق منها .ويربر الكاتب
هذا اال�ستنتاج بقوله�« :إنَّ «داع�ش» ت�ؤمن ب�أنَّ الهجوم
على العدو البعيد -اخلارجي� -أي الغرب ،بد ًال من
حم��اول��ة الق�ضاء على ال�ع��دو ال��داخ�ل��ي -ال�ق��ري��ب-
�أي الأن�ظ�م��ة (ال�ت��ي حتكم ب��د ًال م��ن االم�براط��وري��ة
ال �ع �ث �م��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت �ق �� �س �م��ت) مل ي� � ��ؤد �إىل ال�ن�ت��ائ��ج
املرجتاة» .ويقول امل�ؤلف� :إنَّ «داع�ش» التي مل ت�شكل
�أبداً �أي خطر على �أمن الغرب ،ت�شكل اليوم تهديداً
حلكومات دول عديدة يف ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا.
والأمر الثالث� :أنَّ اخلطر الكبري الذي يراه امل�ؤلف
يف كتابه لي�س م�صدره ال «ال�ق��اع��دة» وال «داع����ش»،
ول �ك��ن م �� �ص��دره ال� ��ذي ي ��ؤك ��د ع�ل�ي��ه ه ��و امل�ج�م��وع��ات
امل�سلحة املتفلتة وغ�ير امل�تراب�ط��ة وال�ت��ي يعمل كل
ويخ�ص�ص امل��ؤل��ف �صفحات عديدة
منها حل�سابه.
ِّ
لإل�ق��اء ال�ضوء على ه��ذه احل��رك��ات وعلى �أخطارها
ال��راه �ن��ة وامل�ح�ت�م�ل��ة� ..أم ��ا ان�ت���س��اب ه ��ذه احل��رك��ات
الإرهابية امل�سلحة �إىل «القاعدة» �أو �إىل «داع�ش»ـ ف�إنَّه
جم��رد ا�ستخدام ال��س��م م�ع��روف وم�شهور للرتويج
لذاتها؛ علماً ب�أنَّه لي�س من ال�ضرورة �أن تكون هذه
احلركات تابعة لأي منهما .ويطلق امل�ؤلف على هذه
اجلماعات« :جهاديون من دون قادة»� ،أو «�إرهابيون
من �إنتاج حملي» .ويعترب �أن عملية الأخوين اللذين
ارتكبا جم��زرة املجلة الفرن�سية ال�ساخرة «ت�شاريل
�إيبدو» ،ت�شكل منوذجاً لهذه احلركات الإرهابية.
ويف الف�صل الأخري من الكتابُ ،يلقي امل�ؤلف ال�ضوء
على �أمرين مهمني؛ الأول :دور الإعالم االجتماعي
يف ن���ش��ر وت�ع�م�ي��م ال���س��م ال ��ذي ت�ب�ث��ه ه ��ذه احل��رك��ات
الإره��اب�ي��ة� .أم��ا الأم ��ر ال�ث��اين والأه ��م؛ فهو :تزايد
التعاون بني الدول الغربية ومواطنيها امل�سلمني من
جهة ،وبني هذه الدول والدول الإ�سالمية من جهة
ثانية ،ملواجهة الإرهاب والت�صدي له.
م�لاح�ظ��ة �أخ �ي��رة ..ع�ن��دم��ا ان�ط�ل�ق��ت م��وج��ة الكتب
الأوروبية والأمريكية حول الإ�سالم ،وحول الإرهاب
انطالقاً من � 11سبتمرب  2001وما بعدها -ات�سمتالغالبية من هذه الكتب بالطابع االتهامي للإ�سالم،

لي�س فقط ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م �إره��اب �ي��ة ،و�إمن ��ا �أي�ضاً
ب��ال��دع��وة �إل�ي�ه��ا وب��ال�ترب�ي��ة عليها� .أم ��ا الآن ،ورغ��م
املوجة الإرهابية احلادة التي ت�ضرب ال�شرق الأو�سط،
ف��إنَّ امل�ؤلفات اجلديدة متيل �أك�ثر نحو املو�ضوعية
يف مقاربة هذا املو�ضوع الدقيق واخلطري ،وتطرح
الإ�سالم ذاته كو�سيلة ونهج ملحاربة الإره��اب .ومن
َب ْ�ين ه��ذه امل�ؤلفات :كتاب «لي�س با�سم اهلل» ،وكتاب
«اخلطر اجلديد من الع�سكريتاريا الإ�سالمية».

 الكتاب« :لي�س با�سم اهلل :مواجهة العنف الديني». امل�ؤلف :جوناثان �ساخ�س. النا�شر :دار هودر و�ستاوتن. �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 305 :صفحات.مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
*
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«من هو �شاريل؟ ..حتليــ
ُم َّمد احلدَّ اد *
واملجدد ،ولقد َج َمع يف تكوينه الأكادميي بني اخت�صا�صات ثالثة؛
ُيعترب �إمانويل تود من �أبرز املفكرين الفرن�سيني من ذوي الإنتاج الثقايف املتن ِّوع
ِّ
هي :الأنرثبولوجيا ،والتاريخ ،والدميغرافيا؛ مبا جعله ينظر �إىل ق�ضايا الع�صر بطرق تختلف كثريا عن ال�سائد ،ويتنب�أ ب�أحداث قبل وقوعها؛
مثل كتابه الأول ال�صادر عام  1976بعنوان «حماولة يف در�س انحالل املنظومة ال�سوفييتية» .وقد جت َّر�أ عام  2002ب�إ�صدار كتاب عنوانه «ما بعد
الإمرباطورية..حماولة يف در�س انحالل املنظومة الأمريكية» ،والذي �أَ ْحدَ ث جد ً
ريا يف �أو�ساط املثقفني وال�سيا�سيني .ويف العام � ،2008أ�صدر
ال كب ً
كتابا �أثار بدوره جدال وا�سعا وكان عنوانه «ما بعد الدميقراطية».
و ُيعترب تود من املجددين يف الدرا�سات االجتماعية منذ �أن � ْأ�صدَ ر عام � 1983أطروحته «الكوكب الثالث :البنى الأ�سرية واملنظومات الأيديولوجية»،
وقد َّ
خط فيها منهجا متميزا يعتمد على البحث يف العالقة بني الأيديولوجيات التي تنت�شر يف فرتات معينة وال�سلوك الأ�سري والإجنابي الذي
يتوازى معها .وميكن القول ب�أن كتابه الأخري «من هو �شاريل؟» ( ،)2015تطبيق جديد لهذا املنهج الذي افتتحه منذ �أكرث من ثالثني عاما على مو�ضوع
جزءا من جمتمعاته وتركيباته ال�سكانية..
حارق وهو العالقة بني الأديان ،وحتديدا �ضرورة قبول الغرب بحقيقة �أن الدين الإ�سالمي �أ�صبح
ً
فالكتاب يتقاطع مع االهتمامات التقليدية الثالثة لكاتبه؛ وهي :متابعة تطورات املجتمعات الغربية (�صدر له �سابقا «ابتداع �أوروبا» 1990م)،
ومتابعة ق�ضايا الهجرة (�صدر له �سابقا« :م�صري املهاجرين» 1994م) ،وحوار الأديان (�صدر له �سابقا« :املوعد بني احل�ضارات» 2011م).
وم ��ن ج �ه��ة الأ�� �س� �ل ��وب ،ي �ت �م � َّي��ز ال �ك �ت ��اب احل� ��ايل ب��امل�خ��ا��ص�م��ة
واال�ستفزاز ،و�أطروحته وا�ضحة منذ �صفحاته الأوىل؛ فهي
�إن��ذا ٌر ح��ازم ب��أن تنامي كراهية الإ�سالم (الإ�سالموفوبيا) يف
الغرب �أ�صبح خطرا على املجتمعات الغربية ذات�ه��ا ،والكتاب
دع��وة قوية ل�ضرورة اح�ترام �أدي ��ان ال�غ�ير ،واح�ت�رام الإ��س�لام
حتديدا الذي �أ�صبحت �أطراف عديدة ت�ستعمله ك�شماعة تعلق
عليها ف�شل �سيا�ساتها االقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
وي َّتخذ ت��ود وطنه فرن�سا خمتربا �أ�سا�سيا لإثبات �أطروحته،
رغم �أنه ال يفت�أ يذكر يف ثنايا الكتاب �أ َّن امل�شكل ذو بُعد �أوروبي
بالأ�سا�س .انطلق الكاتب من امل�سرية ال�ضخمة التي ُن ِّظمت يف
املدن الفرن�سية يوم  2015/01/13للتنديد بعمليات ا�ستهداف
ال�صحيفة ال�ساخرة «��ش��اريل �إي�ب��دو» ،وق��د ح�صل �شبه �إجماع
ب�ين الطبقة ال�سيا�سية والثقافية على �أن�ه��ا م�سرية الوحدة
الوطنية ،مبا �أنها جمعتْ حوايل �أربعة ماليني متظاهر رفعوا
جميعا �شعار «�أن ��ا � �ش��اريل�..أن��ا فرن�سا» .الكاتب يتحدَّى هذا
الإج�م��اع امل��زع��وم ليعلن -ان�ط�لاق��ا م��ن حتليل �سو�سيولوجي
للرتكيبة الدميغرافية للمتظاهرين� -أ َّن ه��ذا احل��دث م َّثل
��ض��ر ًب��ا م��ن اجل�ن��ون اجل�م��اع��ي والعن�صرية اخل�ف�ي��ة ،وخ��روج��ا
ع�ل��ى امل �ب��ادئ احلقيقية ل�ل��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة .ف�م��ن ال ��ذي �سمح
للمتظاهرين ب��أن ي�ساووا بني االنتماء �إىل فرن�سا واالنتماء
�إىل �شاريل؟ ومن الذي منحهم ال�شرعية لل�سخرية من عقائد
الآخرين با�سم احلرية ،مع �أ َّن احلرية التي كان يدعو �إليها
فال�سفة التنوير ه��ي تلك ال�ت��ي ت�ق��وم على م�ب��د�أ نقد ال��ذات
ولي�س على التعامل البغي�ض م��ع الآخ ��ر؟ وه��ل ميثل �أرب�ع��ة
م�لاي�ين م�ت�ظ��اه��ر �إال ح ��وايل  %6م ��ن جم �م��وع ال�ف��رن���س�ي�ين،
فكيف ميكن الزعم �أنهم يتحدثون با�سم فرن�سا ،و�أوىل زعمهم
التحدث با�سم الإن�سانية والكونية؟
�إ َّن «�� �ش ��اريل» -مب �ع �ن��ى ال���ش�خ����ص ال� ��ذي ن ��زل ل�ل�ت�ظ��اه��ر ي��وم
 ،1/13راف�ع��ا �شعار «�أن ��ا � �ش��اريل»� -إمن ��ا ه��و ال�شخ�ص الأن ��اين
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الذي ينتمي �إىل ال�شريحة امل�ستفيدة من النظام االقت�صادي
ال�سائد ،والذي ي�شعر بالقلق على م�ستقبله ،فيبحث عن كب�ش
فداء يُح ِّمله م�س�ؤولية الف�شل والتهديد؛ وذلك عرب النفخ يف
الإ�سالموفوبيا وتوجيه احلقد �إىل الأقلية امل�سلمة .ي ِّ
ُبي تود
عرب حتليل دقيق للتوزيع الدميغرايف للمتظاهرين� -أ َّن ثمةتطابقا تاما ب�ين ن�سب توزيعهم ب�ين املناطق وال�شرائح يوم
 1/13ون�سب الت�صويب بالإيجاب يف اال�ستفتاء ال�شعبي على
معاهد ما�سرتيخت �سنة  .1992ويفرت�ض الكاتب �أ َّن جوهر
الق�ضية لي�س م��وق��ف الفرن�سيني م��ن الإ� �س�لام ،ول�ك��ن �أزم��ة
ال��دي��ن يف ال�ضمري الفرن�سي ،وال�غ��رب��ي ع��ام��ة .فهو ي��رى �أن
اجل��زء ال��ذي فقد حما�سته الدينية للم�سيحية قد ح� َّول هذا
الإميان �إىل �أوروبا ،واقتنع ب�أ َّن الوحدة الأوروبية التي �أر�ستها
معاهدة «ما�سرتيخت» �ستح ِّقق له اجلنة الليربالية املوعودة
والأخ��وة بني ال�شعوب الأوروبية ،لكنه ي�شعر اليوم بف�شل هذا
املثل الأعلى الذي ا�ستبدل به �إميانه الديني القدمي ،في�ستعيد
� �ش �ع��ورا ق��دمي��ا ب��ال�ك��راه�ي��ة ل�ل�إ� �س�لام ك ��ي ي�ح�م�ل��ه م���س��ؤول�ي��ة
ه��ذا الف�شل ،باتهامه بتغذية الإره ��اب و�إع��اق��ة ان��دم��اج �أب�ن��اء
املهاجرين وتهديد احل��ري��ات ،م��ع �أ َّن ه��ذه الق�ضايا حم��دودة
وهي من �صنف النتائج ال الأ�سباب ،ح�سب الكاتب؛ لذلك يُثبت
الكاتب -ح�سب درا�سة التوزيع الدميغرايف للمتظاهرين� -أنهم
مل ينجحوا يف ا�ستقطاب العمال وال�شباب وك��ل الفئات التي
تعاين -مثل املهاجرين امل�سلمني -من الآثار املدمِّرة لليربالية
االقت�صادية التي فر�ضتها الوحدة الأوروبية.
«�شاريل» َي ْك َره الإ�سالم لأنه ال يريد االع�تراف بحقيقة ف�شل
امل �ن��وال االق�ت���ص��ادي الأوروب � ��ي وم���س��ؤول�ي�ت��ه يف تنمية الفقر
واحل �ي��ف .والإ� �س�لام ي�ستقطب �أع ��دادا م�ت��زاي��دة م��ن ال�شباب
امل���س�ل��م وامل�ت�ح��ول �إىل الإ� �س�ل�ام لأن ��ه ي ��ؤج��ج م��ن ج��دي��د م�ب��د�أ
امل�ساواة ال��ذي ت�سعى الأيديولوجيا املهيمنة �إىل �إقناع النا�س
ب�أنه مل يعد مطلوبا وال مرغوبا ،و�أن وجود ماليني العاطلني

ع��ن ال�ع�م��ل وامل�ه�م���ش�ين ه��و م��ن ح�ت�م�ي��ات الأق� ��دار وال�ق��وان�ين
الطبيعية ولي�س من نتائج ال�سيا�سات الأوروبية املعتمدة .لقد
�ضعف الإمي ��ان امل�سيحي يف نفو�س ه ��ؤالء ،ث��م �ضعف الإمي��ان
ال�سيا�سي ب ��أوروب��ا ،فتح َّولت طاقتهم الإمي��ان�ي��ة نحو معاداة
دين �آخر و�شيطنته ،يف حماولة �أخرية للمحافظة على التوازن
النف�سي يف ع��امل �أ�ضحى مُف َّرغا م��ن املعنى وخ��اوي��ا م��ن املثل
العليا.
و َي � َرى الكاتب �أ َّن �أوروب��ا �شهدتْ َم ْوجتني من تراجع الإمي��ان
الديني ،و�أنها ا�ستبدلت يف الأوىل الإمي��ان الديني بالفل�سفة
اال�شرتاكية احلاملة بالفردو�س الربوليتاري ،واملجتمع الذي
تنمحي م�ن��ه ال�ط�ب�ق��ات وت�ع��م ف�ي��ه امل �� �س��اواة .ث � َّم ا��س�ت�ب��دل��تْ يف
الثانية الإميان الديني بالوحدة الأوروبية التي حتقق الرفاه
والأم ��ن للجميع .وي�ح� ِّذر الكاتب م��ن �أ َّن ك��ل عملية «حت �وُّل»
�إمياين يف التاريخ تر َّتبتْ عليها حت ًما موجات من اال�ضطرابات
االجتماعية والعنف اجلماعي .وكما ُول��دت النازية من رحم
الأزم ��ة ال��دي�ن�ي��ة الأوىل ،وح� َّم�ل��ت ال�ي�ه��ود م���س��ؤول�ي��ة الأزم ��ة،
وترتب على ذلك ا�ضطهاد املاليني منهم ،ف�إ َّن الإ�سالموفوبيا
ب���ص��دد ال�ن���ش��أة والت�ضخم م��ن رح��م الأزم ��ة ال��دي�ن�ي��ة الثانية
لتحمل امل�سلمني امل�س�ؤولية .واخلطر ال يُهدِّد الأقلية امل�سلمة
فح�سب ،ب��ل ي�ه��دد -ح���س��ب ال�ك��ات��ب -الأق�ل�ي��ة ال�ي�ه��ودي��ة التي
�ستجد نف�سها جم ��ددا �ضحية ال�لا��س��ام�ي��ة ،وي�ه��دد الطبقات
العاملة واملحرومة التي �سيوا�صل النظام االقت�صادي القائم
�سحقها دون رح�م��ة؛ فالتهديد يتجه �إىل املجتمع كله و�إىل
ُج�سدون الوحدة الوطنية يوم
جتان�سه ،والذين ظنوا �أنهم ي ِّ
 1/13قد د ُّقوا �إ�سفني ال�شقاق الثقايف واالجتماعي بني �أفراد
ال�شعب وفئاته .وداخل الأقلية امل�سلمة ذاتها� ،سيجد املعتدلون
�أن�ف���س�ه��م -وه ��م الأك �ث��ر -ب�ين م�ط��رق��ة ال �ت �ط��رف الإ� �س�لام��ي
و�سندان ت�صاعد الإ�سالموفوبيا ،فت�ضعف مواقعهم وترتاجع
�شيئا ف�شيئا ل�صالح املتطرفني .ي�ق��ول ال�ك��ات��ب�« :إن النجاح

ربيع األول  1437هـ  -ديسمبر 2015م

مقــــال

ــل اجتماعي لأزمة دينية»
الأك�بر ال��ذي حققته الإ�سالموفوبيا هو حتويلها النتيجة �إىل
�سبب؛ بادعاء �أ َّن االختالف الثقايف هو الذي مينع �سكان الأحياء
ال�ف�ق�يرة م��ن االن ��دم ��اج يف امل�ج�ت�م��ع ،وي�ف���س��ر الن�سبة املرتفعة
للبطالة لديهم» (�ص.)193:
� ...إ َّن هذا القلب يف و�ضعية الأ�شياء هو الذي يف�ضي �إىل حلقة
م�ف��رغ��ة� ،أي م��زي��د ت�ق��وق��ع امل�سلمني ع�ل��ى �أنف�سهم واجت��اه�ه��م
�إىل الراديكالية ،مُ�ستقطبني معهم ج��زءا من ال�شباب املهم�ش
املتحول �إىل الإ��س�لام (ي�ق��دره الكاتب بن�سبة  ،)%20ث��م مزيد
اال�ضطرابات داخل الأحياء الفقرية ،مبا يف ذلك تنامي �أعداد
املتعاطفني مع الإرهاب ،فردة فعل عاطفية وانفعالية من اجلزء
الآخ��ر من ال�شعب نحو مزيد من الكراهية للإ�سالم وت�شجيع
التيارات ال�سيا�سية والثقافية العن�صرية� .أما الإمكانية الأخرى
الإيجابية ،فتتمثل يف اندماج امل�سلمني مع الن�صف الآخ��ر من
ال�شعب الذي يعاين الآثار املدمرة ل�سيا�سات احليف والتفقري،
وه ��ذه الإم �ك��ان �ي��ة واردة ول �ه��ا يف ال�ع�م��ق م��ا ي�سمح ب��ال���س�ير يف
اجت��اه�ه��ا؛ �إذ �إ َّن ه��ذا االل�ت�ق��اء ُي�ك��ن �أن ي�ح��دث ال على �أ�سا�س
ديني و�إمنا على �أ�سا�س مبد�أ امل�ساواة الذي ي�شرتك فيه الإ�سالم
لكن الكاتب ُّ
و�شعار اجلمهورية الفرن�سيةَّ .
ي�شك يف حتوله �إىل
واقع قائم ،ويرى �أن الن�صف الأول من املجتمع -امل�ستفيد من
الو�ضع احل��ايل -ي�ستعمل كل ما يف و�سعه للمحافظة الأنانية
على امتيازاته بتحويل ال�صراع من حقيقته االجتماعية �إىل
�صورة دينية ،وي�ؤجِّ ج املعاداة البدائية للإ�سالم والقلق النف�سي
للأفراد الذين خ�سروا يف الآن ذات��ه �إميانهم امل�سيحي ومثلهم
الأعلى الأوروبي ،ف�أ�صبح معاداة الآخرين الرابط الأيديولوجي
ال ��ذي ُي��وحِّ ��د بينهم؛ ل��ذل��ك اخ�ت��ار ت��ود يف ه��ذا ال�ك�ت��اب �أ�سلوبا
حتليليا م�ستفزا ومبا�شرا ليقرع نواقي�س اخلطر الداهم.
لقد ح َّلل تود حدثا بارزا ح�صل يف بداية ال�سنة  ،2015ويعتربه
املراقبون حدثا فارقا يف الو�ضع الأوروب��ي برمته؛ �إذ �أدَّى �إىل
زلزلة املنظومة الأمنية الأوروبية برمتها (نظام «�شينجان»)،
وغ�ي َّ�ر ال�ع��دي��د م��ن التحالفات ال�سيا�سية .وم��ن املفيد تقييم
ال�ك�ت��اب بعد �أن بلغنا �آخ��ر ال�سنة وح�صل منذ ذل��ك احل�ين ما
حدث ،خا�صة:
 -1العملية الإرهابية الثانية التي ح�صلتْ يف فرن�سا يوم ،11/13
و�أدت �إىل عدد �أك�بر بكثري من ال�ضحايا ،مبا �أثبت �أ َّن الوحدة
الوطنية وك��ل الإج� ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت بعد العملية ال�سابقة
مل جتد نفعا .ومن هذا املنظورُ ،يكن القول ب��أ َّن حتاليل تود
قابلة للمراجعة؛ فالإرهاب لي�س ظاهرة حمدودة كما افرت�ض
يف ك�ت��اب��ه ،ول�ي����س جم ��رد رد ف�ع��ل م��ن ��ش�ب��اب ع��اط��ل ع��ن العمل
ي�شعر بالتهمي�ش والنقمة .الإره ��اب م�شروع ُم�ع��ومل ي�ستفيد
من العوملة الليربالية املتوح�شة التي نقلت جزءًا من ال�سيا�سات
اخلارجية من املطابخ الدبلوما�سية �إىل �أجهزة املخابرات و�ألغت
الرقابة على العمليات املالية ،مبا جعل جزءا مه ًّما من القرارات
يف ال���س�ي��ا��س��ة ال��دول �ي��ة ي�ح���ص��ل خ ��ارج امل��راق �ب��ة ال��دمي�ق��راط�ي��ة
لل�شعوب واملفاو�ضات الر�سمية بني ال��دول ،وال�سماح بتعري�ض
�شعوب ب�أكملها ل�ل�إب��ادة من �أج��ل ال�سيطرة على حقول النفط
�أو توقيع املعاهدات االقت�صادية غري املتكافئة .ومن هنا تتنزل
م�س�ؤولية احل�ك��وم��ات الأوروب �ي ��ة ال�ت��ي مل ت�ستفد م��ن ال��وزن

االقت�صادي الأوروب��ي ملعار�ضة هذا التوجه ،بل انخرطت فيه
و�أ�ساءت التقدير يف العديد من امللفات -مثل� :سوريا وليبيا-
وال عالقة لذلك بو�ضع الأحياء الفقرية �أو اندماج املهاجرين،
�أو لنقل �إن هذه العالقة ت�أتي من باب النتيجة ال ال�سبب.
 -2ال�تردُّد الأوروب��ي يف مواجهة اخلطر الإرهابي بني موقف
يدعو �إىل �سيا�سية وقائية تعتمد التدخل املبا�شر يف ب�ؤر التوتر
الإقليمية لإيقاف الإره��اب من املنبع ،وموقف يف�ضل الن�أي
بالبلدان الأوروب �ي��ة ع��ن ال�ت��وت��رات الإقليميةُ ،مافظة على
م�صاحلها و�أمنها و�سالمة مواطنيها .ومن هذا املنظور تبدو
وم� َّق��ة؛ لأن�ه��ا ق��د ح � َّذرت م��ن �أن �أوروب��ا
حتاليل ت��ود �سليمة ُ
بقيت يف م�ستوى ال���س��وق امل���ش�ترك��ة ،ومل ت��رت��قِ �إىل م�ستوى
ال �ق��وة ال�سيا�سية والأم �ن �ي��ة امل���ش�ترك��ة ،ف�ظ��ل ك��ل ب�ل��د ي��راع��ي
م�صاحله اخلا�صة .وقد ح�صلت يف �أواخر ال�سنة  2015تطورات
بارزة؛ لعل �أهمها :قرار �أملانيا ب�إر�سال قوات حماربة ملعا�ضدة
اجلي�ش الفرن�سي يف م��ايل ،وه��ذا �أول تدخل ع�سكري �أمل��اين
خ��ارج احل��دود منذ احل��رب العاملية الثانية ،وق��رار بريطانيا
تو�سيع �ضرباتها اجلوية �إىل �سوريا بطلب من فرن�سا ،لكنَّ
ال�س�ؤال املطروح :هل هذه القرارات بداية لتوحيد ال�سيا�سة
اخلارجية والأمنية لأوروب��ا� ،أم هي من قبيل رفع العتب وذر
الرماد يف العيون؟
� -3أزم ��ة ال�لاج�ئ�ين :وه ��ي �أزم ��ة غ�ير م�سبوقة م�ن��ذ احل��رب
العاملية الثانية ،وق��د جعلت �أوروب��ا تتحمل رغما عنها نتائج
الأو� �ض ��اع الإق�ل�ي�م�ي��ة ،وو��ض�ع�ت�ه��ا يف خ�ي��ار ��ص�ع��ب ب�ين م�ب��ادئ
التوقي الأم�ن��ي والتطبيق احل��ريف للقوانني وامل�ع��اه��دات من
جهة ،واملوقف الإن�ساين املتمثل يف ا�ستقبال الآالف من الن�ساء
والأطفال الفارين من ب�ؤر ال�صراع من جهة �أخرى .وطبعا مل
يتوقع تود هذه الأزمة عند حترير كتابه� ،إال �أ َّنه طرح �أ�سئلة
ج��دي��دة ومهمة ح��ول ق�ضية ان��دم��اج امل�سلمني يف املجتمعات
الأوروب �ي ��ة .وع�ل��ى �سبيل امل�ث��ال :ن��رى م��ع �أزم ��ة الالجئني �أن

ا�ستقبال �أملانيا لع�شرات الآالف منهم ال ميكن �أن يف�سر فقط
ب�أ�سباب �إن�سانية؛ فثمة �أي�ضا خلفيات دميغرافية -هرم �سكان
�أوروب ��ا -واقت�صادية -احل��اج��ة جم��ددا �إىل يد عاملة رخي�صة
ال��س�ت�ع��ادة ال�ن���ش��اط��ات ال���ص�ن��اع�ي��ة ال�ت��ي حت��ول��ت �إىل ال�ب�ل��دان
ال�صاعدة منذ بداية العوملة -فق�ضية الهجرة واالندماج حتتاج
ملراجعات جذرية ترتبط بدرا�سة حاجيات املجتمعات الغربية
نف�سها ولي�س حاجيات املهاجرين فح�سب .وقد �ساهم تود يف
فتح ه��ذه امل��راج�ع��ات يف ه��ذا الكتاب ،و�أي�ضا يف كتابه ال�سابق
«م�صري املهاجرين» 1994م.
 -4ت �ن ��ام ��ي ح ��رك ��ات ال �ي �م�ي�ن امل �ت �ط ��رف والإ� �س�ل�ام ��وف ��وب �ي ��ا؛
ب�سبب انتقال الأزم ��ات �إىل ال��داخ��ل الأوروب ��ي ،مقابل تنامي
اه�ت�م��ام ال� ��ر�أي ال �ع��ام مب��ا يح�صل يف ال���ش��رق الأو� �س ��ط ودول
اجل ��وار وت�ع��ايل الأ� �ص ��وات ال�ت��ي حت�م��ل احل�ك��وم��ات الأوروب �ي��ة
امل�س�ؤولية؛ ب�سبب ال�صمت �أو التواط�ؤ �أو �سوء التقدير عند
�ضبط ال�سيا�سات اخلارجية .كما �أثبتت �أزمة الالجئني وجود
تعاطف عميق لدى املواطنني العاديني مع معاناة الآخرين،
وتطوعهم مل�ساعدتهم ب�صرف النظر عن االعتبارات الدينية
�أو ال�سيا�سية .ومن هذا املنظورُ ،يكن القول ب�أن حتاليل تود
واجلدل الكبري الذي �أحدثه كتابه عند �صدوره -قد �ساهمتيف التنبيه �إىل �أ َّن تنامي الإ�سالموفوبيا يخدم �صعود اليمني
املتطرف ،لكن الن�صف امل�ستفيد من املجتمع ،كما دع��اه تود،
لن ي�سلم زمام �أمره ب�سهولة �إىل هذا اليمني .ويف االنتخابات
اجلهوية التي �شهدتها فرن�سا يف بداية �شهر دي�سمرب ،2015
َحظِ ي حزب «اجلبهة الوطنية» (�أق�صى اليمني) ب�أعلى ن�سبة
ت�صويت يف تاريخه ،لكنه يف الآن ذات��ه مل ينجح يف الو�صول
للمرتبة الأوىل يف �أي جهة من اجلهات الفرن�سية.
�أجل ..ث َّمة �إعادة ر�سم للخارطة ال�سيا�سية الداخلية يف البلدان
الأوروبية ،لكنها لي�ست بال�ضرورة بال�شكل اال�ستقطابي احلاد
واملت�شائم الذي ت�صوره تود.
وت � �ظ� � ُّ�ل �أه� �م� �ي ��ة ال� �ك� �ت ��اب يف �إدان � �ت � ��ه ال� �ق ��وي ��ة وال �� �ص ��ري �ح ��ة
للإ�سالموفوبيا ،وتوجيه كل االتهامات للإ�سالم وامل�سلمني،
ب�� ً
�دل م ��ن ال �� �س �ع��ي حل ��ل امل �� �ش �ك�لات امل�ت�راك �م ��ة ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات
الأوروب �ي��ة؛ ��س��واء منها الداخلية (البطالة ،وت��راج��ع النمو،
وهجرة ال�صناعات �إىل البلدان ال�صاعدة ،والتفكك الأ�سري...
�إل��خ)� ،أو اخلارجية (ال�سيا�سات الق�صرية النظر)� ،أو البينية
(غياب القواعد الوا�ضحة لل�سيا�سات الأوروب�ي��ة امل�شرتكة يف
الكثري من املجاالت احليوية ،وقد برز هذا الأم��ر بجالء مع
�أزم ��ة ال�لاج�ئ�ين) .وال�ك��ات��ب ُم� ُّ�ق عندما ي��ؤك��د �أن �شعار «�أن��ا
�شاريل» لي�س �إال �شعارا للتعمية على تلك امل�شكالت ،واختزال
ب�سيط لق�ضايا معقدة يف ح ِّق حرية ثلب ديانة �أخرى.
---------------- الكتاب« :من هو �شاريل؟ حتليل اجتماعي لأزمة دينية». امل�ؤلف� :إمانويل تود. النا�شر :باري�س ،من�شورات �سوي( ،باللغة الفرن�سية). �سنة الن�شر.2015 :�أ�ستاذ كر�سي اليون�سكو للدرا�سات املقارنة للأديان
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«تون�س الــ
�أمني منار *

ُيثل كتاب �ستيفانو ماريا توريللي ،ال�صادر بالإيطالية بعنوان «تون�س املعا�صرة» ،قراء ًة مع َّمقة للأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية
بتون�س يف الوقت الراهنَّ .
ولعل �أهمية قراءة توريللي يف تعبريها عن وجهة نظر غربية متابعة للأحداث يف هذا البلد ،بعيدا عن
الر�ؤى العربية املحا�صرة بني منا�صرة الثورات التي �شهدتها ُجملة من البلدان ومعاداتها؛ فالباحث من املتخ�ص�صني الإيطاليني يف
ال�ش�أن التون�سي ،عالوة على كونه يدر�س تاريخ ال�شرق الأو�سط ال�سيا�سي يف كلية اللغات والإعالم يف مدينة ميالنو ،وقد �سبق له �أن
�أ�صدر جملة من الأبحاث القيمة يف ال�ش�أن نذكر منها «الربيع العربي :التداعيات والآثار» (2012م) ،ف�ضال عن كونه من امل�ساهمني
بانتظام يف �صحيفة «كوريريي ديال �سريا» الإيطالية بتحليل الق�ضايا العربية.
ق�سم الباحث توريللي كتاب «تون�س املعا�صرة» �إىل ق�سمني رئي�سيني؛ ي�أتي الأول بعنوان «تون�س بني اال�ستقاللية وال�سلطوية» ،والثاين
ُي ِّ
بعنوان «تون�س اجلديدة» .والكتاب هو عبارة عن قراءة �شاملة للأو�ضاع يف تون�س قبل الثورة وبعدها ،لرتابط التاريخ ال�سيا�سي
يف هذا البلد حديثه مبعا�صره .ومن هذا الباب ،يبدو جل ًّيا � ْأن َل �سبيل لفهم ما �شهدته تون�س يف ال�سنوات الأربع الأخرية من حتول
قا َدها �إىل �صياغة د�ستور جديد ،و�إىل �إر�ساء نظام دميقراطي ال يزال ه�شا ،دون عودة �إىل ما�ضي البلد ال�سيا�سي ،ال �سيما منذ الفرتة
عهدي بورقيبه وبن علي.
اال�ستعمارية ،و�إبان
ْ
ك��ان��ت تون�س ب�ين قلة م��ن ال�ب�ل��دان العربية التي
تن َّبهت مبكرا �إىل غور الهوة احل�ضارية الفا�صلة
بني بلدان العامل الإ�سالمي ونظريتها الغربية.
وه��و ما دف��ع تون�س �إىل خو�ض �إ�صالحات عاجلة
منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر ،على �أمل الت�سريع
بتد�شني حت��ول ح���ض��اري ي�ضع ال�ب�لاد على �سكة
ال�ل�ح��اق ب��ال�غ��رب ،خ�صو�صا و�أنَّ امل��وق��ع اجل�غ��رايف
لتون�س يجعلها يف ت�أثرٍ مبا�شر مبا يجري �شمال
املتو�سط؛ �إذ يكفي النظر �إىل اخلارطة اجلغرافية
لإدراك عمق القلق احل�ضاري التون�سي ،بني �شرق
يعاين من الركود وغرب ُمتحفِّز للهيمنة؛ فمدينة
ب�ن��زرت التون�سية ت�ت�ق� َّدم يف ال�شمال مب��ا يتجاوز
م��دي�ن��ة � �س�يراك��وزا الإي �ط��ال �ي��ة؛ مم��ا ي���ش��ي ب��وط ��أة
الت�أثر بنظام جيو�سيا�سي ميلي عليها �أن تتعامل
معه بيقظة عالية.
ويف نطاق �سعي تون�س الجرتاح حتولٍ ي�سري باجتاه
النهو�ض احل���ض��اري ،ير�صد توريللي �أن�ه��ا كانت
�أول دول ��ة �إ��س�لام�ي��ة تلغي ن�ظ��ام ال ��رق (1846م)،
و�أول دولة ت�سن د�ستورا (1861م) ،وهو ما ُيع َرف
بد�ستور «عهد الأم��ان» .غري �أن البحث القلق عن
ُ�س ُبل النه�ضة مبا متث َل يف ت�أ�سي�س مدر�سة باردو
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احل��رب �ي��ة (1840م) و�إن �� �ش��اء امل��در� �س��ة ال���ص��ادق�ي��ة
(1875م) م��ن ِق� َب��ل خ�ير ال��دي��ن التون�سي ،بق�صد
ال�ل�ح��اق ب��رك��ب الأمم امل�ت�ط��ورة ،مل ُيكلل بنجاح؛
جراء افتقار البلد �إىل �سيا�سة وا�ضحة اقت�صادية
واج�ت�م��اع�ي��ة ت��رف��د ال �ت �ح��ول احل �� �ض��اري امل�ن���ش��ود،
وه� ��و م ��ا ج ��ر حم �م��د ال �� �ص ��ادق ب� ��اي ُم� � ْك� � َره� �اً �إىل
توقيع معاهدة باردو يف  12مايو  ،1881التي خول
مبقت�ضاها لنظام احلماية الفرن�سي -بعلَّة غرق
البالد يف الديون اخلارجية� -إىل َو ْ�ضع ي��ده على
مقدرات البالد .ومع �أنَّ �إيطاليا كانت عينها على
تون�س كغنيمة ا�ستعمارية يف نطاق تقا�سم تركة
ال��رج��ل امل��ري����ض ب�ين ال�ق��وى العظمى ،مل يتي�سر
ل�ه��ا ذل ��ك ،مب��وج��ب �أن ب��ري�ط��ان�ي��ا م��ا ك��ان��ت تنظر
بعني الر�ضا جلمع طر ْ
يف بوابة املتو�سط يف قب�ضة
�إيطاليا؛ لذلك باركت ح�ضور فرن�سا يف تون�س.
مل َي� ُ�ح��لْ خ�ضوع البالد لنظام ا�ستعماري بغي�ض
دام �� 75س�ن��ة ،دون ت��وا� �ص��ل احل� ��راك االج�ت�م��اع��ي
والتطلع نحو التحرر ال�سيا�سي وال�سعي لرت�سيخ
الوعي املجتمعي .برز يف ذلك امل�سار الن�ضايل� ،إبان
احلقبة اال�ستعمارية« ،االحتاد الن�سائي الإ�سالمي
التون�سي» ( )1936بقيادة ب�شرية بن مراد ،ناهيك

ع ��ن «االحت� � ��اد ال� �ع ��ام ال �ت��ون �� �س��ي ل �ل �� �ش �غ��ل» ب �ق �ي��ادة
م�ؤ�س�سه ف��رح��ات ح�شاد �سنة 1946م ،كعن�صرين
فاعلني يف امل�شهد االجتماعي التون�سي .وبديهي �أن
الن�ضاالت من �أجل ا�ستعادة حرية البالد من نري
اال�ستعمار كانت متنوعة وم�ت��وات��رة ع�بر العديد
م��ن الأ��ش�ك��ال ال�سلمية والن�ضالية ،ول�ك��نَّ تبلور
معامل ال�شخ�صية ال�سيا�سية التون�سية املعا�صرة
ب��د�أ ي�ل��وح منذ َن� ْي��ل ال�ب�لاد ا�ستقاللها .وب��دا هذا
امل�سعى جل ًّيا منذ �إلغاء نظام البايات بعد �أن �ساد
نظام ملكي على مدى  250عاما� ،أي منذ 1705م،
وانتهى ب�إعالن اجلمهورية يف  25جويلية 1957م
برئا�سة احلبيب بورقيبه.
ومبوجب ال��دور الن�ضايل ال��ذي لعبه بورقيبه يف
عملية ال�ت�ح��رر م��ن اال��س�ت�ع�م��ار ،ح��از ث�ق��ة وا�سعة
بني عموم التون�سيني َعقِب اال�ستقالل ،مبا خول
ل��ه �صياغة ن�ظ��ام اجتماعي وف��ق ر�ؤاه وفل�سفته.
ح �ي��ث ج�ع�ل��ت ك��اري��زم �ي��ة ال ��رج ��ل ،ال �ت��ي اكت�سبها
ق�ب��ل اال��س�ت�ق�لال وب �ع��ده ،م�ن��ه خمل�صا وق��ائ��دا يف
الذهنية التون�سية� .سكنت يف هذه الزعامة ر�ؤية
غربية ليربالية كنهج �سيا�سي واجتماعي ،كانت
توجه وعيه بالتاريخ وال�سيا�سة والنه�ضة .واعتمد
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ـــمعا�رصة»
ال�ن�ظ��ام ال�ب��ورق�ي�ب��ي م�ن��ذ مطلع اال��س�ت�ق�لال على
ع�ن���ص��ري��ن �أ��س��ا��س�ي�ين يف حت�ق�ي��ق م��ا ي�صبو �إل �ي��ه:
ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ع�ل�م��ان�ي��ة .وع �ل��ى م��ا ي��ر��ص��د توريللي
فقد مثلت ال�سيا�سة التعليمية احلداثية والغربية
ح�ج��ر الأ� �س ��ا� ��س يف ��ص�ي��اغ��ة امل�ج�ت�م��ع ال� ��ذي ي��رن��و
�إليه بورقيبه .فمنذ �سنة 1958م ،وجهت الدولة
 19باملئة من امليزانية العامة �إىل التعليم؛ �أي ما
يعادل اخلم�س تقريبا ،وهو ما �أفرز نظاما تعليميا
هو الأف�ضل يف البالد العربية ،ت�سري فيه العربية
ج �ن��ب ال�ف��رن���س�ي��ة يف ال�ت�ع�ل�ي��م االب �ت ��دائ ��ي ل�ت�غ��دو
الفرن�سية ه��ي ال���س��ائ��دة �أو ال��وح �ي��دة يف امل��راح��ل
الالحقة (�ص.)47:
ومبوجب ما ُيثِّله الدين من كابح ورادع للتوجهات
البورقيبية املغالية ،واملتطلعة �إىل خلق جمتمع
ُمتغرب يرتبط بالغرب �أكرث مما يرتبط بال�شرق،
�� �ص ��ادرت ال ��دول ��ة م �ن��ذ 1956م ك ��اف ��ة امل ��ؤ� �س �� �س��ات
الدينية لتحو َلها �إىل مِ لْكية تابعة للدولة (�إلغاء
ِ�س يف تون�س) ،وهو ما
الأوق��اف �أو ما يعرف باحلِ ب ْ
�أ�ضعف القطاع ال��دي�ن��ي ،ودع��م �إم�ك��ان�ي��ات ال��دول��ة
يف خياراتها .و�أُتبِع ذلك ب�إجراء �آخ��ر �سنة 1956م
متثل يف �إلغاء املحاكم ال�شرعية ،ف�ضال عن حماكم
ال �ط��وائ��ف ال�ي�ه��ودي��ة وامل���س�ي�ح�ي��ة و�إن �� �ش��اء ال�ن�ظ��ام
الق�ضائي امل��وح��د .ك��ان ��ض��رب امل��ؤ��س���س��ة الدينية
وتفكيكها ،وم ��ن �ضمنها ال��زي�ت��ون��ة ال�ت��ي حتولت
�إىل كلية لل�شريعة و�أ�صول الدين ،خنقا للإ�سالم
ال�شعبي وتوكيال للدولة ب�ش�أنه ،زي��ادة على دعوة
الرئي�س بورقيبه لل�سفور والإف �ط��ار يف رم�ضان
ومنع تعدد الزوجات و�إباحة التبني...وغريها من
الإج� ��راءات ال���ص��ادم��ة؛ مم��ا دف��ع مبحللني حينها
ل�ل�ق��ول ب��دخ��ول ت��ون����س م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د الأ��س�ل�م��ة.
وك �م��ا ي��ر��ص��د ت��وري�ل�ل��ي �أي �� �ض��ا ،ب �خ�لاف ال�ن�م��وذج
الرتكي العلماين ال��ذي انتهج ف�صال �صارما بني
الدين والدولة ذهبت تون�س يف العهد البورقيبي
�إىل اال�ستحواذ على الإ�سالم وت�سيي�سه .وقد جاء
�إع�لان بورقيبه رئي�سا م��دى احلياة يف  19مار�س
 1975ا�ستكماال ملخطط اختزال الدولة يف �شخ�صه
(�ص.)58:
وق ��د ق ��اد ذل ��ك امل���س��ار -ب��رغ��م حتقيقه يف العقود
ترهل
الأوىل �إجنازات على م�ستوى اجتماعي� -إىل ُّ
الدولة جراء تراجع قب�ضة الرئي�س بفعل تقدمه

يف ال�سن ،وافتقار البالد �إىل م�ؤ�س�سات دميقراطية
ي�سر لزين العابدين بن علي
م�ستقلة؛ الأمر الذي َّ
الإق ��دام على «انقالبه الطبي» واال�ستحواذ على
الإرث البورقيبي ،وتويل مقاليد احلكم يف تون�س.
ومل يخرج بن علي يف �سنواته الأوىل عن الطابع
ال�ع��ام لل�سيا�سة ال�ب��ورق�ي�ب��ه ،ممنيا ال�شعب بكبح

الف�ساد الذي ينخر م�ؤ�س�سات الدولة ،و�سارع حينها
�إىل اتخاذ العديد من الإج��راءات �ص َّورتْه يف �أعني
النا�س مبثابة املنقذ للبالد -منها بع�ض القرارات
ال�سيا�سية والدينية� -إ�ضافة �إىل ت�سريح امل�ساجني
ال���س�ي��ا��س�ي�ين وات� �خ ��اذ ب�ع����ض الإج � � ��راءات ل�صالح
ال�ف�ئ��ات ال�ضعيفة .ل�ك��ن زي ��ن ال�ع��اب��دي��ن ب��ن علي
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�سرعان ما ا�صطدم مبطالب ملحة داخل املجتمع؛
متثَّلت يف املطالبة باحلريات والدميقراطية والتي
�شكلت «ح��رك��ة االجت� ��اه الإ� �س�لام��ي» »-ال�ن�ه���ض��ة»
الحقا� -إحدى حمركيها الأ�سا�سيني .ن�شب �صراع
عنيف بني نظام زين العابدين و»حركة النه�ضة»
م��ا ب�ين ع��ام��ي  1991و 1993مت على �إث ��ره �إي�ق��اف
�أك�ثر م��ن � 8000شخ�ص بتهمة االنتماء �إىل تلك
احل ��رك ��ة ،وو� ْ��ض ��ع ع �� �ش��رات الآالف حت��ت امل��راق�ب��ة
الأمنية ،وهو ما دفع البالد نحو �أو�ضاع بولي�سية
خانقة .حيث بلغت �أع��داد �أع��وان ال�شرطة يف عهد
بن علي  130.000ع��ون ،وهي من �أعلى الن�سب يف
العامل يف بلد �صغري ن�سب ًّيا؛ حيث كان على كل 80
مواطنا عون �أمن ،يف حني يف �إيطاليا -التي يبلغ
�سكانها �ست م ��رات ع��دد �سكان ت��ون����س -فقد كان
هناك  ،100.000ويف امل�ع��دل ال�ع��ام يف ال�ع��امل جند
على كل  240مواطنا عون أ�م��ن .الأم��ر ال��ذي ولَّد
رق��اب��ة ل�صيقة �شملت ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ط��اع��ات يف
ال�شغل وال�سفر والإع�لام .ففي العام  ،2010كانت
تون�س ُت��ر َّت��ب اخلام�سة عامليا م��ن حيث الرقابة
على الإنرتنت .ويف حملة القمع التي خا�ضها بن
دعم خارجي من فرن�سا خ�صو�صا؛
علي ح�ص َل على ٍ
مما خ َّول له �إ�سكات كافة �أ�صوات املعار�ضة.
وبتقد ِم ال�سنوات� ،سقط نظام بن علي رهن عائالت
�شبه مافياوية احتكرت الرثوة ،حتى بات ع�شرون
باملئة من ثروة البالد بيد عائلة بن علي وزوجه؛
الأم � ��ر ال� ��ذي و َّل� ��د ��س�خ�ط��ا وت ��ذم ��را ب�ي�ن ��ش��رائ��ح
اجتماعية وا�سعة من املح�سوبية والر�شوة والف�ساد
وال ��و� �ص ��ول �ي ��ة ،خ � َّل �ف � ْ�ت ُج �م �ل��ة م ��ن االح �ت �ج��اج��ات
واال��ض�ط��راب��اتَ ،و ُوجِ � َه��ت م��ن ِق� َب��ل ال�سلطة بحدة
و�شرا�سة .ك��ان ح��رق البوعزيزي نف�سه يف �أواخ��ر
 2010ورح�ي�ل��ه يف  4يناير � ،2011إع�لان��ا �صريحا
مل��ا �آل ��ت �إل �ي��ه ال �ب�لاد م��ن ت��وت��ر ،وه ��و م��ا دف ��ع �إىل
احتجاجات مطالبة بالعدالة االجتماعية واحلد
م��ن ال�ف���س��اد ان�ط�ل�ق��ت م��ن ��س�ي��دي ب��وزي��د وب ��د�أت
تزحف نحو العا�صمة .وما �إن بلغت االحتجاجات
�صفاق�س -ثاين مدن البالد -يف مظاهرة حا�شدة
��ش��ارك فيها  30.000متظاهر ،حتى حت� َّول��ت �إىل
مطالبة ب�إ�سقاط ال�ن�ظ��ام ،وه��و م��ا مثل منع َرجا
حا�سما يف الثورة التون�سية.
ل�ك��ن ت��وري�ل�ل��ي ُي� � � ْورِد ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��وام��ل ال�ت��ي
��س��اه�م��ت يف ح� ��دوث ه ��ذا ال �ت �ح��ول ،ف�ق��د �ساهمت
جملة م��ن ال�ع�ن��ا��ص��ر يف ال�ن�ج��اح الن�سبي لتون�س
م�ق��ارن��ة بغريها م��ن ال�ب�ل��دان مثل م�صر وليبيا،
منها تقاليد د�ستورية عريقة؛ والطبقة الو�سطى،
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وب��اخل���ص��و���ص جمتمع م��دين ع� � َز َم ع�ل��ى امل�شاركة
ال�ف��اع�ل��ة يف احل �ي��اة ال���س�ي��ا��س�ي��ة؛ وذل ��ك من��ط من
الإ�سالم ال�سيا�سي املعتدل �سعى للعمل امل�ؤ�س�ساتي
وااللتزام بال�ضوابط الد�ستورية؛ ون�سبة متعلمة
ع��ال�ي��ة م��ن ال���س�ك��ان وح��ائ��زة ع�ل��ى ن�ضج �سيا�سي؛
واح �ت�رام للتعددية يف ك��اف��ة امل �ج��االت .ك�م��ا ُي�ب ِّ�ين
توريللي �أ َّن��ه بقدر ما �شكلت الأح ��زاب الدينية يف
البلدان العربية عن�صرا من عنا�صر التوتر� ،أبدى
«ح� ��زب ال�ن�ه���ض��ة» -الإ� �س�ل�ام ��ي ال �ت��وج��ه -ن�ضجا
ودرج��ة عالية من التكيف مع الواقع على نقي�ض
الأح��زاب الإ�سالمية يف العامل العربي .وق��د مثل
ان �ت �خ ��اب «ح � ��زب ال �ن �ه �� �ض��ة» يف امل �ج �ل ����س ال��وط �ن��ي
ال�ت��أ��س�ي���س��ي ،يف �أول ان�ت�خ��اب��ات ح ��رة ب�ع��د ال �ث��ورة،
بق�صد �صياغة ال��د��س�ت��ور وت ��ويل م�ه��ام احلكومة
امل�ؤقتة يف � 23أكتوبر  2011قطعاً مع نظام بن علي
�أكرث منه قناعة بـ»النه�ضة» كحزب �سيا�سي.
ويبي توريللي �أنَّ ثمة عامال مه ًّما م َّيز تون�س؛
ِّ
وه ��و وج� ��ود ط�ب�ق��ة و� �س �ط��ى وا� �س �ع��ة دف �ع ��ت خللق
ج�م�ع�ي��ات وم�ن�ظ�م��ات ن���ش�ي�ط��ة؛ مم��ا ُي �ب�رز �أه�م�ي��ة
املجتمع املدين يف التحوالت الكربى ،وما يجعلنا
ن �ق � ِّرر ب� ��أنَّ امل�ج�ت�م��ع امل ��دين ه��و ع��ام��ل م��ن ع��وام��ل
ال �ت �ح ��ول ول �ي ����س ن�ت�ي�ج��ة ل� ��ه ،وم� ��ن ه� ��ذا امل �ن �ظ��ور
ك��ان��ت ال �ث��ورة التون�سية ه��ي ث��ورة املجتمع امل��دين
فبي العامني  2011و ،2012بلغ عدد
(���صْ .)112:
اجلمعيات  5.000جمعية جديدة ،ناهيك عن بروز
 150ت�شكيال حزبيا ونقابيا.
ويت�ساءل توريللي :هل �ستنجح تون�س يف تر�سيخ
الدميقراطية� ،أم قدرها �أن تبقى ماكثة عند ما
ُيطلق عليه باجلمهورية امل��رت��اب��ة؟ فتون�س التي
�صاغت د�ستورا ج��دي��دا ،وانتخبت برملانا ورئي�سا
ْ
ل �ل ��دول ��ة ،م ��ا زال � ��ت ره �ي �ن��ة ال ��رك ��ود االق �ت �� �ص��ادي
والتحدي الأمني ،ال �سيما و�أنَّ الظاهرة ال�سلفية
ال �ت ��ي ت ��راف �ق ��ت م ��ع ان� � ��دالع ال� �ث ��ورة ب ��ات ��ت خ�ط��را
حمدقا بكافة الأط��راف على حد �سواء ،العلمانية
والإ��س�لام�ي��ة املعتدلة .حيث ي��ورد توريللي حتت
ع� �ن ��وان «ال���س�ل�ف�ي��ة يف ت��ون ����س :ف�ي�ن��وم�ي�ن��ول��وج�ي��ا
الت�شدد» (���ص� ،)155:أنَّ جذور ال�سلفية التون�سية
تعود �إىل فرتة نظام بن علي ،وهي ظاهرة معقدة؛
وحد ب�ش�أنها ُيجمع عليه
حيث ال يوجد تعريف ُم َّ
ال��دار��س��ون .فقد ب��د�أت ال�سلفية التون�سية �-أو ما
ُي �ع � َرف ب�ـ»�أن���ص��ار ال�شريعة ب�ت��ون����س» -كمجموعة
ج�ه��ادي��ة منذ تفجر العنف ال�سيا�سي بعد مقتل
ال�سيا�سيي �شكري بلعيد وحم�م��د براهمي �سنة
ْ
 ،2013والقيام بعمليات �إرهابية �ضد قوات الأمن؛

ذل��ك �أنَّ ت ��ورط «�أن���ص��ار ال�شريعة بتون�س» مل يكن
�ن ه ��و ت � ��ورط ج �م ��اع ��ات ��ص�غ��رى
ث ��اب �ت ��ا ،ول �ك ��ن ال� �ب�ي ِّ
عالقتها بتنظيم «�أن�صار ال�شريعة بتون�س» م�شبوهة؛
الأم ��ر ال��ذي دف��ع ال�سلطات التون�سية �إىل ت�صنيف
ه��ذا التكتل تنظيما �إرهابيا يف � 27أغ�سط�س .2013
يف هذه الأجواء بدتْ «حركة النه�ضة» براجماتية يف
املناورة ال�سيا�سية؛ حيث ا�ستغ َّلت الأو�ضاع للتخل�ص
خ�صم �سيا�سي وديني؛ وذلك منذ �أن رف�ض وزير
من
ٍ
الداخلية النه�ضوي علي لعري�ض ال�سماح لـ»�أن�صار
ال���ش��ري�ع��ة ب�ت��ون����س» ب�ع�ق��دِ جت�م��ع ح��ا��ش��د للحركة يف
مدينة ال �ق�يروان ،وه��و م��ا خ� َّل��ف م���ش��ادات م��ع ق��وات
الأمن حينها.
تون�س لتبني م�سار الوفاق
 ...دفعت الأو�ضاع املتوترة
َ
ال�سيا�سي ،و�إىل تنازالت من كافة الأط��راف ،بق�صد
حماية امل���س��ار ال��دمي�ق��راط��ي .وق��د متثل ال��وف��اق يف
د�سرتة احلياة ال�سيا�سية و�إق ��رار نظام �شبه رئا�سي
�زب احل��ائ��ز ع�ل��ى الأغ�ل�ب�ي��ة
ي�ق��ود احل�ك��وم� َة ف�ي��ه احل � ُ
الربملانية؛ حيث يتوىل الوزير الأول �سيا�سة البالد،
يف ح�ين ُك�ل��ف رئ�ي����س ال��دول��ة بال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة
و�أم��ن ال�ب�لاد� ،أم� ً
لا يف �إر��س��اء ن��وع من التعاي�ش بني
تكتلي .
ْ
�صحيح �أنَّ تون�س قطعتْ �شوطا -كما يرى توريللي-
نحو بناء املجتمع الدميقراطي� ،إال �أنها تبقى مرتابة
ج� ��راء ت ��واج ��د م���س��ار دمي �ق��راط��ي ه����ش م ��ن ن��اح�ي��ة،
وت��وا� �ص��ل ت �ه��دي��دات ت��دف��ع ن�ح��و ال �ع��ودة لل�سلطوية
من ناحية �أخ��رى؛ وهي كذلك مرتابة بني رغبة يف
التحول اجلذري والقطع مع املا�ضي بنظرة متجهة
نحو امل�ستقبل ،وخ�شية ج��راء اال�ضطرابات الأمنية
التي ت�شل االقت�صاد املعتمِ د ب�شكل كبري على قطاع
ال�سياحة ،وه��ي ك��ذل��ك مرتابة ب�ين وع��ود بالتحول
نحو التنمية و�إك��راه��ات اقت�صادية وتنموية قاهرة.
ولتلخي�ص الأم��ر فالبلد غني بالتناق�ضات؛ لذلك
يبقى التحدي الأكرب لتون�س -كما يرى توريللي -يف
جتنُّب ال�سقوط بعلة مقاومة ظاهرة الإره��اب ،التي
تهدد التحول ال�سيا�سي برمته ،يف ال�سلطوية جمددا.
---------------- الكتاب« :تون�س املعا�صرة». امل�ؤلف� :ستيفانو ماريا توريللي. النا�شر� :إي��ل مولينو (مدينة بولونيا�-إيطاليا)،باللغة الإيطالية.
 �سنة الن�شر.2015 : عدد ال�صفحات� 216 :صفحة.* باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية
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مقــــال

«روح الدميقراطية ..الكفاح من �أجل
بناء جمتمعات حرة»

ُم َّمد ال�شيخ *
هذا الكتاب �أراد له �صاحبه الفاعل والباحث ال�سيا�سي الأمريكي الري داميوند ،وهو �أ�ستاذ حما�ضر بجامعة �ستانفورد ،ومدير مركز الدميقراطية
والتنمية وحكم القانون ،ومدير حترير «جملة الدميقراطية» ،وامل�ست�شار ال�سابق لل�سيا�سة الأمريكية بال�شرق الأو�سط� ،أن يكون� :أوال كتابا يف
اجلواب عن هذا ال�س�ؤال الذي يعتربه امل�ؤلف «�س�ؤاال جريئا»« :هل ب�إمكان العامل برمته �أن ي�صري دميقراطيا؟ وهل بالإمكان فعال بناء جمتمعات حرة
ودميقراطية عرب العامل؟» (�ص .)39:وال �شك عند امل�ؤلف يف �أنَّ اجلواب بالإيجاب؛ فال �شيء مينع -ال الثقافة وال التقاليد وال الدين -من تبني
الدميقراطية .واحلجة على ذلك هي �شهادة الواقع؛ فالواقع ُيثبت �أنَّ دوال ذات �أ�صول عرقية وثقافية ودينية خمتلفة تتبنى الدميقراطية التبني
(�ص .)40:وال �شيء مينع من �أن يكون بلد ما بلدا دميقراطيا على الرغم من فقره ،فما كانت الدميقراطية ترفا .وال كانت هي مفهوما غربيا �صرفا .تلك
دعاوى ثالث ي�سميها امل�ؤلف دعاوى «املت�شككني الثقافيني» �أو «امل�ؤيدين للحدود الثقافية» �أو «�أ�صحاب النظريات الثقافية» ،وهو يفندها عن طريق �إيراد
خمتلف اال�ستطالعات التي �س�ألت خمتلف ال�شرائح االجتماعية عن «�أف�ضل» طرق احلكم املمكنة ،و�أثبتت -ح�سب ر�أي امل�ؤلف� -أنَّ �أغلب النا�س ميالون
�إىل تف�ضيل نظام احلكم الدميقراطي ،ال دخل يف هذا لعرقهم �أو دينهم �أو و�ضعهم؛ فاحلق عنده �أنَّ «ثمة قدرا متزايدا من الأدلة التي ت�شري �إىل �أنه من
املرجح �أكرث �أن يعرب النا�س عن م�ساندتهم للدميقراطية ،عندما يرونها تعمل ملنح فر�صة تناف�س �سيا�سي بحت ،مبا يف ذلك التناوب على ال�سلطة ،وعندما
يكون لها على الأقل ت�أثري على مراقبة الف�ساد ،واحلد من ال�شطط يف ا�ستخدام ال�سلطة ،ويف �ضمان �سيادة القانون» (�ص.)250:

وم��ن ُه�ن��ا ،يخل�ص الباحث -فيما يخ�ص ال�شرق
الأو�� �س ��ط م �ث�لا� -إىل �أنَّ «ال �ع ��ائ ��ق �أم � ��ام حتقيق
ال��دمي �ق��راط �ي��ة ...ل�ي���س��ت ال�ث�ق��اف��ة �أو ال ��دي ��ن �أو
الإ� � �س �ل�ام �أو امل �ج �ت �م��ع ،و�إمن� � ��ا الأن �ظ �م ��ة نف�سها
وج�ي��و��س�ي��ا��س�ي��ة امل�ن�ط�ق��ة امل �ت �م �ي��زة» (�� � ��ص.)425:
وتلقاء ف�صم العرى املزعومة بني الدميقراطية
وال �ع��رق �ي��ة وال �ع �ق �ي��دة وال �ث �ق ��اف ��ة ،ي �� �ص��ل امل ��ؤل ��ف
ال�ع��رى ب�ين الدميقراطية والتنمية -ه ��ذه التي
ت�ساهم يف حت��رر االختيار الفردي وا�ستقالليته،
وبالتايل ت�شجع الدميقراطية (� ��ص -)126:كما
ي�صلها بني الدميقراطية والدعم اخلارجي �إذا ما
�أح�سن تدبريه (�ص ،)207:علما ب�أنَّ «�سجل فر�ض
الدميقراطية ق�سرا من قبل املنتظم الدويل غري
م�شجع» (�ص )211:ب�شاهد احلالة العراقية.
ك�م��ا �أراد ��ص��اح��ب ال �ك �ت��اب ل�ك�ت��اب��ه ه ��ذا �أن ي�ك��ون
ثانيا -كتابا يف «العوائق» التي تعرت�ض انت�شارال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ال �ع ��امل ،ويف «ال �� �ش��روط» التي
مت�ك��ن م��ن ه ��ذا االن �ت �� �ش��ار (�� � ��ص� .)22:إذ م��ا ك��ان
اال�ستياء الوا�سع من الدميقراطية م�ؤ�شرا على
انتهائها ،وال كان االرتياح ال�سيا�سي م�ؤ�شرا على
الدميقراطية بال�ضرورة (� ��ص .)135:والقاعدة
ال� �ت ��ي � �ص ��اغ �ه ��ا امل � ��ؤل� ��ف ب� �ه ��ذا ال� ��� �ص ��دد« :مي �ك��ن

ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة �أن ت�ن�ت���ش��ر يف �أي م �ك ��ان ،ل�ك��ن ال
ميكنها �أن تعزز وتعم يف �أي مكان .حيثما فقدت
الدميقراطية قيمتها احلقيقية من لدن ال�شعب،
لن يكتب لها الظهور و�إن ظهرت �سرعان ما تزول»
(�� ��ص .)51:وم��ن ث � َّم ،ف ��إن م��ن � �ش ��أن حم��ارب��ة داء
الف�ساد الذي ي�ست�شري يف بع�ض الدميقراطيات،
مبا فيها تلك الأ�شد ر�سوخا� ،أن يظهر بقوة �أن:
«ال ع��ائ��ق ج��وه��ري��ا ،اق�ت���ص��ادي��ا ك��ان �أو ثقافيا �أو
دي�ن�ي��ا ،ي�ستطيع �أن ي�ق��ف يف وج��ه الدميقراطية
التي �صارت قيمة عاملية متزايدة» (�ص.)467:
بنية الكتاب:
يتك َّون الكتاب من ثالثة �أق�سام ك�برى :ق�سم دار
على ما حتقق على م�ستوى انت�شار الدميقراطية
يف خمتلف �أق �ط��ار ال�ع��امل (ع �ن��وان الق�سم :عامل
حتول جزئيا) ،وق�سم ثان تعلق مبا ميكن حتقيقه
على �صعيد ن�شر الفكرة واملمار�سة الدميقراطيتني
(عنوان الق�سم :فر�ص جناح دميقراطية عاملية)،
وق�سم �أخري تناول �سبل جتديد الدميقراطية يف
ال ��دول ال�ت��ي م��ال��ت فيها �إم��ا �إىل ف�ساد روح�ه��ا �أو
�إىل تكل�سها .وكل ق�سم من هذه الأق�سام الثالثة
ت�ضمن جملة من الف�صول متفاوتة العدد بلغت يف
جملتها خم�سة ع�شر ف�صال.

م�ضامني الكتاب الأ�سا�سية:
ُي �ف �ت �ت��ح ال �ق �� �س��م الأول م ��ن ال �ك �ت��اب -امل� �ك ��ون من
�سبعة ف�صول -بنربة متفائلة؛ �إذ ُيوثِّق ملا اعتربه
�صاحب الكتاب «ازده��ار الدميقراطية»؛ بدءا من
احل��دث اجللل يف تاريخ الدميقراطية املعا�صرة:
ال �ث��ورة الربتغالية (� 30أب��ري��ل  )1974ي��وم �أط��اح
اجل�ي����ش ب��احل�ك��م ال��دي�ك�ت��ات��وري ال ��ذي دام ح��وايل
خم�سة ع �ق��ود .واحل� ��ال �أن ��ه ع�شية ه ��ذا احل ��دث:
«كانت الديكتاتورية -ولي�س الدميقراطية -نهج
العامل»� .إذ كانت ربع الدول امل�ستقلة على الأكرث
هي التي تختار حكوماتها عرب انتخابات تناف�سية
وح ��رة ون��زي�ه��ة� ،أغلبها ينتمي �إىل ب�ل��دان غربية
ر�أ�سمالية ،وك��ان��ت �أمريكا الالتينية يف معظمها
حتت نري احلكم الع�سكري �أو احلكم املدين الفا�سد
ال� ��ذي ي �ق��ع حت ��ت ت� ��أث�ي�ر ال �ع �� �س �ك��ر ،ويف �إف��ري �ق �ي��ا
جنوب ال�صحراء من �أ�صل ثماين وثالثني دولة
ك��ان��ت ف �ق��ط ث�ل�اث دول دمي �ق��راط �ي��ة ال ي�ت�ج��اوز
ع ��دد �سكانها امل�ل�ي��ون (ب��وت���س��وان��ا ،غ��ام�ب�ي��ا ،ج��زر
م��وري����س) .و ِق��� ْ�س على ذل��ك ح��ال ال�ع��امل العربي،
ال�ل�ه��م ب��ا��س�ت�ث�ن��اء ل �ب �ن��ان ،ال ��ذي � �س��رع��ان م��ا دخ��ل
يف ح��رب �أهلية قاتلة .وب�ه��ذا ف��إن��ه« :يف منت�صف
غريب
ال�سبعينيات ،ك��ان عليك �أن تكون �شخ�صا
َ
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الأط ��وار �أو حتى رومان�سيا كي ت�صدق �أن معظم
دول العامل �ست�صبح دميقراطية خالل ربع القرن
القادم» (���ص)27:؛ لذلك كانت روح الت�شا�ؤم هي
�صاحبة الكلمة يف البحوث ال�سيا�سية الأكادميية
يف ذلك العهد.
�إال �أنَّه وبعد الثورة الربتغالية�ُ ،سرعان ما حدثت
حتوالت دميقراطية �شملت خمتلف بقاع العامل.
ويتبنى امل�ؤلف يف تو�صيف ه��ذه الظاهرة ما كان
��س�م��اه ��ص�م��وي��ل ه��ان�ت�ج�ت�ن��ون � �-ص��اح��ب �أط��روح��ة
«�� �ص ��دام احل� ��� �ض ��ارات» امل �ث�ي�رة ل �ل �ج��دل« -امل ��وج ��ة
الثالثة» لتو�سيع الدميقراطية عامليا .وذلك بعد
املوجة الأوىل الطويلة للدميقراطية ع��ام 1828
التي تزامنت مع انت�شار االنتخاب الدميقراطي يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،والتي عاك�ستها موجة
م�ضادة بعد �صعود مو�سوليني �إىل احلكم .واملوجة
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت �أق���ص��ر وال�ت��ي
ت��راف�ق��ت م��ع انت�صار احل�ل�ف��اء يف احل ��رب العاملية
الثانية ،واندماج دول من �أمريكا الالتينية وبع�ض
الدول امل�ستقلة من امل�ستعمرات الربيطانية ،وقد
عاك�ستها بدورها موجة م�ضادة ثانية �أف�ضت �إىل
قيام �أنظمة حكم ع�سكرية و�أنظمة حكم احلزب
الواحد يف بلدان �أمريكا الالتينية باخل�صو�ص.
خ�ص�ص ال�ك��ات��ب ف���ص��وال ع��دة لتو�صيف ما
وق��د َّ
ح ��دث م��ن حت ��ول دمي �ق��راط��ي يف ال�برت �غ��ال �أوال،
ف�إ�سبانيا ،واليونان ،وبعده يف �أمريكا الالتينية،
ل�ك��ي ت�شمل امل��وج��ة �أط ��راف ��ا وا� �س �ع��ة م��ن ال �ع��امل.
واحلال �أن هذه املوجة كانت لها ح�صيلة �إيجابية،
بحيث �أم���س��ت ه�ن��اك دول �ت��ان ت�ق��ري�ب��ا -م ��ن �أ��ص��ل
خم�س دول -دميقراطيتان (�ص .)21:ويف منت�صف
الت�سعينيات من القرن املا�ضي ،بعد �سقوط جدار
برلني وانهيار االحت��اد ال�سوفييتي� ،أم�ست ثالث
عبت
دول -من �أ�صل خم�س -دميقراطية .وبذلك َّ
«روح ال �ع��امل» ،يف ه��ذي��ن العقدين (الثمانينيات
والت�سعينيات) ،ع��ن التوجه نحو الدميقراطية،
بل �أم�ست الدميقراطية روح الع�صر (���ص،)186:
وذلك بالقيا�س �إىل روح الع�صر يف ما بني احلربني
العامليتني :الفا�شية.
وال ي�خ�ف��ي امل� ��ؤل ��ف ت �ف��ا�ؤل��ه ب �ه��ذه امل��رح �ل��ة ،وق��د
�أ�صبحت ثالثة �أخما�س دول العامل دميقراطية،
علما ب��أن��ه التحقت بالدميقراطية -يف الغالب-
دول ف�ق�يرة ،وغ�ير غربية يف معظمها ،مب��ا �شكل
حذوة وقدوة.
ل�ك��نَّ ال�ق���س��م ال �ث��اين �أق ��ل ت �ف ��ا�ؤال؛ �إذ ل�ك��لِّ موجة
دميقراطية ُجزر ،ولكل تقدم دميقراطي تراجع،
وم��ا ك��ان��ت امل��وج��ة ال�ث��ال�ث��ة ب�ب��دع م��ن ه ��ذا .لذلك
يتناول هذا الق�سم حتديات التطور الدميقراطي
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واالن ��دم ��اج يف م���ص��اف ال �ن ��ادي ال��دمي �ق��راط��ي يف
امل �ن ��اط ��ق ال �ت ��ي مل ت �ت �ج��ذر ف �ي �ه��ا ال��دمي �ق��راط �ي��ة
التجذُّ ر العميق :يف �أمريكا الالتينية ،ويف �أوروبا
ما بعد ال�شيوعية ،ويف �آ�سيا ،ويف �إفريقيا جنوب
ال�صحراء ،ويف ال�شرق الأو��س��ط .وتظهر ف�صول
ه��ذا الق�سم اخلم�سة تنو َع جت��ارب الدميقراطية
يف ه��ذه املجموعة من البلدان ،وفر�ص جناحها،
كما تبني احلاجة املا�سة �إىل الكفاح �ضد الف�ساد
وت�ق��وي��ة ق ��درة ال ��دول ع�ل��ى ت��وف�ير ح�ك��م ال�ق��ان��ون
وبنية منا�سبة للنمو االقت�صادي.
وكما ك��ان اتخذ َم ْعلَ َمة للت�أريخ للموجة الثالثة

من موجات انت�شار الدميقراطية ،ف��إن امل�ؤلف ال
ي�ت�ردد يف ات �خ��اذ معلمة مل��وج��ة ان�ك�م��ا���ش وت��راج��ع
ازده� � ��ار ال��دمي �ق��راط �ي��ة ب� ��دءا م ��ن ن �ه��اي��ة ال �ق��رن
املا�ضي :االنقالب الع�سكري الذي جرى بباك�ستان
ع��ام  ،1999وال��ذي ك��ان يرمز �إىل �إخ�ف��اق العديد
م��ن ال ��دول الدميقراطية اجل��دي��دة يف �أداء الئق
لتحقيق التنمية وال�سلم االجتماعي واحلوكمة
اجليدة.
غَ ْ�ير �أنَّ �صاحب الكتاب يبقى بعيدا ع َّما ُي�سميه
«الي�أ�س الدميقراطي» (� ��ص)30:؛ �إذ �إنَّ «الزخم
وال �ق ��وة ال�ك��ام�ن��ة ال ي� ��زاالن م��وج��ودي��ن لتحقيق
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تقدم دميقراطي يف العامل ،والقيم الدميقراطية
وامل�ط��ام��ح �أ�صبحت كونية ب�شكل م�ت��زاي��د ول��و يف
ال�شرق الأو�سط والعامل العربي» (�ص.)31:
ذل��ك �أنَّ امل ��ؤل��ف م��ول��ع مب��ا ق��ال��ه ال�شاعر الأمل ��اين
هولدلني (حيثما توجد املهلكة ،فثمة تنبت نبتة
امل �ن �ج��اة)؛ �إذ ي��رى ب��امل�ث��ل �أن ��ه «ك�ل�م��ا ُوجِ ��د تهديد
ينال من الدميقراطيةُ ،وجِ �دَتْ يف املقابل فر�ص
جناحها» (���ص .)32:ه��ذه ،مثال ،إ�ي��ران وال�صني،
ق��د ت �ب ��دوان غ�ير م �ت ��أث��رت�ين ب��امل��د ال��دمي�ق��راط��ي
اجلارف� ،إال �أن امل�ؤ�شرات تدل -ح�سب امل�ؤلف -على
تبنيهما للطرح الدميقراطي ،والذي يتنب�أ امل�ؤلف
�أن��ه �سيكون يف غ�ضون العقدين �أو الثالثة عقود
املقبلة.
ويف الق�سم ال�ث��ال��ث -امل �ك��ون م��ن ث�لاث��ة ف�صول-
يحاول الكاتب اجلواب عن ال�س�ؤال التايل :هل تلك
الدول التي �صارت دميقراطية �ستبقى كذلك؟ وهل
�ست�ستطيع بلوغ م�ستويات من الدميقراطية تقنع
�شعوبها؟ ذلك �أنَّه يرى �أنَّ ا�ستدامة الدميقراطية
يف بلد �أ��ش��ق م��ن �إقامتها .وحت��ذي��ره هنا ه��و �أوال
حت ��ذي ��ر م ��ن «الأداء الأج� � ��وف ل �ل��دمي �ق��راط �ي��ة»،
وه��و الأداء امل�ت��دث��ر بالدميقراطية امل�خ��ل بها يف
اجل��وه��ر وال ��ذي ي�سميه «ال�شمولية التناف�سية»
(� � ��ص .)445:ول�ي����س �أع ��دى للدميقراطية -عند
امل ��ؤل��ف -م��ن الف�ساد ال ��ذي ه��و �سبب �ضعف �أداء
بع�ض الدميقراطيات؛ لذلك تراه يحلل خمتلف
�آل�ي��ات �إن�ق��اذ ه��ذه النماذج الدميقراطية النا�شئ
منها والرا�سخ :جت��اوز الدولة املفرت�سة ،و�إن�شاء
املحا�سبة الأفقية ،وجتنيد املجتمع املدين.
تقومي الكتاب:
من حيث املنهج ،حاول �صاحب الكتاب التوليف بني
مناهج �شتى يف منهج �أراد له �أن يكون متكامال؛ �إذ
يالحظ �أن امل�ؤلف حافظ على روح املنهج الو�ضعي
َ
امل �ت��داول اال�ستعمال على ن�ط��اق وا��س��ع يف العلوم
ال�سيا�سية بالواليات املتحدة الأمريكية ،وامل�ستند
�إىل ا�ستطالعات ال��ر�أي و�إىل الإح�صاءات؛ بحيث
يجد ه��واة الإح���ص��اءات �ضالتهم يف ه��ذا الكتاب،
وق ��د ��ض��م ال �ع��دي��د م�ن�ه��ا ك�م��ا ��ض��م �ضميمية من
الإح �� �ص��اءات ون�ت��ائ��ج اال��س�ت�ط�لاع��ات ملحقة ب��ه،
�إىل جانب درا�سة احلاالت و�إجراء حتليالت .غري
�أن امل ��ؤل��ف ح ��اول «ال�ت�روي ��ح» ع�ل��ى ه ��ذه ال�سمات
«اجل��اف��ة» للبحث الأك��ادمي��ي الأمريكي يف العلوم
ال�سيا�سية عن طريقني« :تطريتها» عن طريق
امل� ��زج ب�ي�ن م�ق�ت�ط�ف��ات م ��ن م ��روي ��ات ع ��ن ��س�يرت��ه
الذاتية وزي��ارات��ه �إىل البلدان التي يحكي عنها،

وامل � ��زج ف�ي�ه��ا ب�ي�ن ال �ت��و� �ص �ي �ف��ات وب �ع ����ض الأح �ك ��ام
اال�ست�شرافية وامل�ع�ي��اري��ة ال�ت��ي ع ��ادة م��ا ناه�ضها
العلم ال�سيا�سي الأمريكي الو�ضعي الروح.
�أما من حيث املحتوى ،فمن مزايا هذا الكتاب �أنه
يرثي م��دارك القارئ العربي غري املتخ�ص�ص يف
علوم ال�سيا�سة وفل�سفتها مبفاهيم جديدة� ،ش�أن
مفهوم «الكلبتوقراطية»؛ �أي احلكم القائم على
النهب وال�سلب لتثبيت دعائم نظام معني (�ص25:
م�ث�لا) ،و��ش��أن مفهوم «الباترميوانية اجل��دي��دة»
القائم على حتويل احلاكم الفردي امل�ستبد النا�س
�إىل زبائن له عو�ضا عن مواطنني يتمتعون بحقوق
(م�ث�لا�� �� ،ص( )382:ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن املرتجم
اكتفى بتعريب هذين املفهومني ومل يجتهد يف
جما)،
ترجمتهما ،فكانت الأذن العربية متجهما ًّ
و�ش�أن مفهوم «ال�شمولية التناف�سية» التي قد ت�شبه
الدميقراطية من جهة تنظيم انتخابات تناف�سية،
لكنها ال ت�شبهها من حيث �أن اللعبة االنتخابية
تكون فيها تابعة للنظام احلاكم ،وما ي�سميه طورا
«النزعة اال�ستبدادية التناف�سية» (مثال� ،ص،)46:
وط� ��ورا �آخ ��ر «الأن �ظ �م��ة الت�سلطية االن�ت�خ��اب�ي��ة»
(مثال� ،ص ،)45:فهذه كلها دميقراطيات �شبيهية
ولي�ست حقيقية؛ لأنها ذات تعددية حزبية ،لكنها
غري دميقراطية.
َب � ْي ��د �أ َّن� ��ه ق ��د ي ��أ� �س��ف ال �ق ��ارئ ع �ل��ى �أنَّ ال �ك �ت��اب ال
ُي�غ� ِّ�ط��ي م��رح�ل��ة «ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي» ،ال �سيما و�أنَّ
امل�ؤلف كان �سلب ًّيا ج ًّدا جتاه تطور الدميقراطية
يف ال�شرق الأو� �س��ط ،لكن ال�ق��ارئ ق��د يجد ع��زاءه
يف م�ق��االت دامي��ون��د اجل��دي��دة التي ب��د�أ بالذهاب
ف�ي�ه��ا (ان �ظ ��ر ،م �ث�لا ،م�ق��ال�ت�ي��ه مب�ج�ل��ة «ال �� �ش ��ؤون
اخل��ارج �ي��ة» ال���ش�ه�يرة« :ه��ل ه��ي م��وج��ة راب �ع��ة �أم
ان �ط�لاق��ة خ��اط �ئ��ة :ال��دمي �ق��راط �ي��ة ب �ع��د ال��رب�ي��ع
العربي 22 ،مايو � )2011إىل �أن الربيع العربي قد
يكون �أم�سى ي�شكل «املوجة الرابعة» من موجات
انت�شار الدميقراطية يف العامل ،رغم �أن �صامويل
هانتنجتون يعترب �أن امل��وج��ة الثالثة ال ت��زال مل
تنته بعد.
ع �ل��ى �أن م ��ن �أه� ��م ن �ق��ط ��ض�ع��ف ه ��ذا ال �ك �ت��اب -يف
نظري -جمع �صاحبه فيه بني �شخ�صية «املحلل
ال�سيا�سي» ،وم��ا تتطلبه م��ن ب��رودة وح�ي��اد قيمي
ون��زع��ة حتليلية و�ضعية �صارمة ،وب�ين «الداعية
ال�سيا�سي» للدميقراطية� ،أو م��ا ي�سميه اجلمع
بني «العامل ال�سيا�سي» و»املنا�ضل» (���ص )43:من
�أجل الدميقراطية ،وما يقت�ضيه ذلك من حما�سة
داع �ي��ة �إىل ال��دمي�ق��راط�ي��ة ،لكنها ال��دمي�ق��راط�ي��ة

الأمريكية امل�ن��زع وامللمح ،وال�ت��ي رغ��م م��ن ك��ل ما
يعيبه على ال�سيا�سة الأمريكية ،ف�إنه يتبنى هذه
ال���س�ي��ا��س��ة يف ال�ك�ث�ير م��ن ف �ق��رات ال �ك �ت��اب .ف���ش��أن
الدميقراطية عنده �أن تكون دائما بقيادة �أمريكية
(�� ��ص .)32:حتى و�إن ن��دد مب��ا �سماه �إم �ك��ان فقد
الدميقراطية الأمريكية لعقلها وهي تكافح �ضد
التهديدات الإرهابية املتف�شية (�ص ،)447:وحتى
و�إن دع��ا ال��والي��ات املتحدة الأمريكية �إىل �إ�شفاء
نف�سها -وه��ي الطبيب املفرت�ض -من الأم��را���ض
التي تنخر �سيا�ستيها الداخلية واخلارجية على
حد ال�سواء (الف�صل اخلام�س ع�شر).
وال�شيء بال�شيء ُيذكر ،فقد تغلب الق�ضايا التقنية
الو�سيلية الأدواتية على حتليالت الكتاب ،وحتى
حني يتناول ق�ضايا فل�سفية �سيا�سية عميقة ،مثل
م�س�ألة قيمة «الدميقراطية» �أه��ي قيمة «كونية»
مطلقة �أم ه��ي «ق�ي�م��ة ث�ق��اف�ي��ة» ن�سبية (الف�صل
الأول من الق�سم الأول) ،ف�إنه يتناولها بقدر غري
ي�سري من املعاجلة ال�سطحية غري العميقة .ولعل
يف �إرث النزعة الرباجماتية الأمريكية �شيئا مما
يف�سر هذا التناول.
�أخريا ..ومن حيث ال�شكل ،وفيما يتعلق بالرتجمة،
�أرى �أنَّ املرتجم بذل جهدا كبريا يف نقل الن�ص.
غري �أنَّ ما الحظته هو �أن بع�ض الفقرات املرتجمة
تبقى م�ستغلقة ال يفتح قفلها �إال ب��ال�ع��ودة �إىل
الن�ص الأ�صلي .وهي على �أية حال لي�ست بالكثرية،
كما �أنَّ بع�ضها ي�شوبه �شيء من الركاكة .ف�ضال
عن �أنَّ ثمة بع�ض الأخطاء النحوية القاتلة .كما
ث�م��ة �أخ �ط��اء يف ن�ق��ل الأ� �س �م��اء الأج�ن�ب�ي��ة� ،أب��رزه��ا
حتريف ا�سم م�ؤرخ الأفكار ومفكر احلرية «�أ�شعيا
برلني» �إىل «�أ�سيياه برلني» (���ص )429:يف �إغفال
تام لتقليد تعريب الأ�سماء الأعجمية يف الل�سان
ال �ع ��رب ��ي� ،أو اخل �ل��ط ب�ي�ن م�ف�ه��وم�ين خم�ت�ل�ف�ين:
م �ف �ه��وم ( ،)Civic communityوم �ف �ه��وم
( )Civil societyحت��ت م�سمى ع��رب��ي واح��د:
املجتمع املدين (�ص 451:وما بعدها).
---------------- الكتاب« :روح الدميقراطية (الكفاح من �أجلبناء جمتمعات حرة)».
 امل�ؤلف :الري داميوند. املرتجم :عبد النور اخلراقي. ال�ن��ا��ش��ر :ال�شبكة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�أب�ح��اث والن�شر،بريوت.
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ُم َّمد املحفلي *

«عنف الريع البرتويل»

الكتاب بني ال�سيا�سة واالقت�صاد� ،أو بتعبري �آخر يتع َّمق �إىل ال�سيا�سة من باب االقت�صاد ،م�شفوعا بالأرقام امل�ستندة �إىل درا�سات و�أبحاث
َي ْج َمع
ُ
عد هذا الكتاب امتدادا
وتقارير دولية ،وت�صريحات ر�سمية ..فامل�ؤلف لوي�س مارتيناز هو مدير بحث يف مركز الدرا�سات والأبحاث الدولية .و ُي ُّ
لكتابي
�سابقي َي ْعك�سان خربته باملنطقة العربية واملغاربية حتديدا؛ فمن م�ؤلفاته :احلرب الأهلية يف اجلزائر ،والتناق�ض الليبي� ،إ�ضافة
ْ
ْ
�ضم �إىل جانب ليبيا واجلزائر -املغاربيتني -العراق؛ بو�صف هذه البلدان الثالثة منوذجا للتمازج بني العنف واالقت�صاد
�إىل كتب �أخرى .وقد َّ
املعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على عائدات النفطُ ،مقدِّ ما فر�ضية �أولية يتم التما�سها من العنوان عن هذا الرتابط الوثيق بني عنف الأنظمة وعالقة
ذلك بالبرتول.
أهم ما يف هذا الكتاب هو الرتكيز على خطورة تلك االقت�صادات القائمة ب�شكل رئي�س على البرتول ،والركون �إىل �إيراداته ،وبناء اخلطط
�إنَّ � َّ
والإ�سرتاتيجيات الوطنية عليه .هذا يف البعد العام ،ولكن الكاتب من خالل تركيز بحثه على الدول الثالث :العراق ،وليبيا ،واجلزائر ،قد
حاول الو�صول �إىل �أبعد من ذلك اخلطر االقت�صادي؛ فهو يعتقد �أنَّ تلك الأنظمة قد ح َّولتْ النفط من نعمة على �شعوب تلك البلدان �إىل نقمة
على م�ستويات خمتلفة� ،سيا�س ًّيا واقت�صاد ًّيا و�إن�سان ًّيا ،و�أنَّ النفط �سبب رئي�س يف تغذية العنف ،و�إن كان الكاتب مل يركز على خطورة الأنظمة
االقت�صادية الريعية ب�صورة �شاملة ،ومل يقدم طبيعة تلك اخلطورة بعيدا عن النظرة ال�سيا�سة املتحكمة يف �صياغة منت الكتاب ،خا�صة الدول
الريعية التي مل ت�شهد عنفا على م�ستوى الأنظمة �أو �صراعا داخليا.
تق�سيم الكتاب:
ينق�س ُم الكتاب �إىل خم�سة ف�صول؛ هي :ال�سيطرة على
ال��ري��ع ،و�أوه ��ام ال�ق��وة البرتولية ،وال��ري��ع البرتويل
والنظم املافياوية ،والعودة غري املنتظرة للبحبوحة
املالية ،واجل��زائ��ر وليبيا على حمك �سيا�سة اجل��وار
الأوروبيةَ ،ب ْيد �أنَّ القارئ يلحظ �أن التق�سيم اعتمد
الف�صل اخل��ام����س لك�شف ع�لاق��ة الأن�ظ�م��ة يف ليبيا
واجل��زائ��ر م��ع االحت ��اد الأوروب � ��ي ،وراب ��ط ال�ن�ف��ط يف
ُعمق ه��ذه العالقة يف بداية القرن احل��ايل ،يف حني
مل يكن للعراق م�ساحة كافية من ذلك االهتمام ،وال
الربط ،خا�صة ما يتعلق باحتالل العراق ،ومل يتط َّرق
ل�ع�لاق��ة ذل ��ك االح �ت�ل�ال ب�ع�ق��ود ال �ن �ف��ط ،ومل ي��ذك��ر
مطلقا الأه ��داف النفطية ال�ت��ي جعلت ال�ع��راق يقع
حتت الغزو الأمريكي يف 2003م .لكن ُيكن للقارئ
�أنْ ي�ضع خالل هذه القراءة تق�سيما �آخر ،يقع يف ُع ْمق
م�تن ال�ك�ت��اب ،ق��د يكون ال�ت��درج التاريخي الكت�شاف
النفط العربي ومن ثم ا�ستخراجه وا�ستغالله مرورا
بالطفرات املختلفة ،والنك�سات املتالحقة ،بو�صفها
�أ�س�سا تتمحور عليها الأفكار.
ويتح َّدث الكاتب يف املقدِّمة عن الطفرات النفطية،
�أو ما ُي�س ِّميها ال�صدمة النفطية الناجتة عن ارتفاع
��س�ع��ر ال� �ب�ت�رول ،يف ث�ل�اث م��ن �أه ��م ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
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امل�ن�ت�ج��ة ك��ون�ه��ا من ��اذج ف �ق��ط ،وه ��ي :ال �ع ��راق وليبيا
واجلزائر ،مبينا -بح�سب �آخر طفرة لأ�سعار النفط-
�أن هذه الدول راكمت مليارات كثرية ،لكن مل ت�ستفد
منها ال�شعوب ب�شكل مبا�شر ،فال�سكان يعتربون هذا
البرتول نقمة �أكرث من كونه نعمة ،ومل تتغري حالة
ال�سكان يف ه��ذه ال��دول الريعية عن حالتهم يف دول
غري برتولية ،وقد مثل لها بتون�س و�سوريا واملغرب،
بل �إن��ه ي�ؤكد �أن ن�سبة النمو يف املغرب وتون�س غري
البرتوليتني �أك�ثر منه يف اجل��زائ��ر وال�ع��راق وليبيا
البرتولية.
ك � ُّ�ل ه ��ذه احل �ق��ائ��ق ال �ت��ي ي��ذك��ره��ا امل ��ؤل ��ف مرتبطة
�إىل ح ٍّد ما -بالدول املدرو�سة ،لكنَّ الأم��ر خمتلفبالن�سبة ل��دول �أخ ��رى معتمدة يف اقت�صاداتها على
ال �ن �ف��ط ومل ي �ت �ط��رق �إل �ي �ه ��ا ،ك� ��دول اخل �ل �ي��ج م�ث�لا:
ال �ك��وي��ت ،و�سلطنة ع �م��ان ،وال���س�ع��ودي��ة ،والإم � ��ارات،
وقطر؛ حيث ا�ستطاعت �أن حتدث اختالفا جوهريا
يف حياة �شعوبها ،وترفع من م�ؤ�شرات التنمية على
خمتلف املجاالت ،خا�صة فيما يتعلق بحياة �أبنائها،
و�إن كان لهذا االقت�صاد الريعي خماطر �أخرى تتعلق
باالقت�صاد نف�سه ،وخطورة االعتماد عليه دون تنوع
م�صادر متويل امل��وازن��ات العامة للدولة ،بعيدا عن
الربط ال�سيا�سي للمو�ضوع.

الت�أميم وال�سيطرة على الريع
و ُي�ب ِّ�ين امل��ؤل��ف �أنَّ ال�سيطرة على ري��ع النفط ب��د�أ
بت�أميم قطاع النفط يف ال ��دول ال�ث�لاث ،وم��ن ثم
�أل�ب���س��وه ُم���س� َّم�ي��ات ت�خ��اط��ب ال�ع��اط�ف��ة ال�شعبية؛
ف�سمي النفط يف اجل��زائ��ر دم ال�شعب ،ويف ليبيا
وقود الثورة ،والطاقة الالزمة لبناء قوة �إقليمية
بالن�سبة للعراق .وبعد الت�أميم مت ا�ستخدام جزء
ب�سيط من املداخيل يف حت�سني القاعدة املدنية؛
م��ن �أج ��ل ك���س��ب ر� �ض��ا ال �� �ش �ع��وب ،ك�م��ا ا��س�ت�ع�م��ل يف
الت�صنيع بحيث �شهدت طفرة �صناعية مل ي�سبق
لها مثيل.
لحة لتدعيم
و َي َرى الكاتب �أنَّ الت�أميم كان �ضرورة ُم َّ
الأن�ظ�م��ة ال�ث�لاث��ة ،وم��ن �أج ��ل حتقيق اال�ستقالل
التام والتخل�ص من �أي وجود لأ�شكال اال�ستعمار،
و�أي�ضا من �أجل متكني الأنظمة اجلديدة لتحقيق
ط �م��وح��ات �ه��ا .وق ��د ك ��ان ت ��أم �ي��م ال �ن �ف��ط �أح� ��د �أه ��م
و�سائل ال�ضغط على �أمريكا و�إ�سرائيل بعد اتفاقية
كامب ديفيد؛ حيث �إنَّ هذه ال��دول الثالث -التي
ي��در� �س �ه��ا ال �ك �ت��اب -م ��رت ب �ظ ��روف م�ت���ش��اب�ه��ة من
التحوالت ال�سيا�سية ،وارتباط كل ذلك بالبرتول،
من املرور باحلقبة اال�ستعمارية� ،إىل اال�ستقالل،
حتى ت�أميم ال�شركات النفطية ،لت�صبح �شركات

ربيع األول  1437هـ  -ديسمبر 2015م

مقــــال

اجلزائر والعراق وليبيا
وطنية ،ومن ثم حتقيق �أهداف الأنظمة اجلديدة
و�أيديولوجياتها .كما �أنها متتلك �سيا�سة مت�شابهة
جتاه �أمريكا و�إ�سرائيل.
ويتبي ال�ق��ارئ �أنَّ ال�سلطات املختلفة يف البلدان
َّ
ال�ث�لاث��ة ق��د ع�م��دتْ �إىل ال�سيطرة على ال�ب�ترول
والتفرد
وت�أميمه؛ من �أجل تثبيت دعائم حكمها،
ُّ
بال�سلطة ،و�إلغاء التعددية .وقد مكنتها عائدات
ال�ن�ف��ط م��ن �إجل� ��ام �أي ��ة حم��اول��ة للمناف�سة ،عرب
حت�سني معي�شة ال���س�ك��ان �-أح �ي��ان��ا -وع�ب�ر تعزيز
القدرات املميتة لتلك الأنظمة.
القوة والبرتول:
ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت �ق ��اط ��ع امل �� �ش �ك�ل�ات ال��داخ �ل �ي��ة
واخل��ارج �ي��ة يف ه ��ذه ال ��دول ال �ث�لاث ،ف� ��إن الكاتب
يزيح متاما التدخالت اخلارجية ،ويلقي بحمولة
امل �� �س ��ؤول �ي��ة ع �ل��ى ال�� �س �ي��ا� �س��ة ال �ع��دائ �ي��ة ل�ل�أن�ظ�م��ة
وامل�ت��ول��دة م��ن وه��م ال�ق��وة بالنفط وم��ا جلبته من
بي �أ َّن��ه بعد ع�شرين �سنة
تدهور يف بلدانها؛ �إذ ُي ِّ
من بداية ال�سبعينيات و�صلت العراق �إىل مرحلة
الإف�ل�ا� ��س وال ��دم ��ار واجل ��زائ ��ر �أي �� �ض��ا و��ص�ل��ت �إىل
احل��رب الأهلية والإف�لا���س وليبيا حت��ت احل�صار،
وم��ن ث��م �إىل ال��دم��ار بعد  ،2011يف ظ��ل جيل ن�ش�أ
ل �ي�رى ه� ��ذه ال �ن �ع �م��ة ال �ت ��ي ك� ��ان ي �ج��ب �أن ت�ن�ق�ل��ه
�إىل ال �ع��امل احل��دي��ث ف� ��إذا ه��ي نقمة ع�ل�ي��ه ،ولكن
ال�سيطرة على الريع �أعمى ب�صرية تلك الأنظمة،
فقد ارتبط النمو املفاجئ يف عائدات النفط بتعزيز
ال��روح الهجومية �ضد اخل��ارج و�ضد معار�ضيها يف
الداخل .ولأنها غري قادرة بفعل تراكم احلقد �ضد
م�ستعمريها؛ �صبت ج��ام غ�ضبها على جريانها:
املغرب بالن�سبة للجزائر ،وتون�س وت�شاد بالن�سبة
لليبيا و�إي� ��ران وال�ك��وي��ت بالن�سبة ل�ل�ع��راق ،ولكن
كما تبني بعد ذلك م�صري العراق على يد �أمريكا
و�شركاتها النفطية ،وليبيا على يد الناتو و�أدواته
املت�صارعة يف الداخل.
وقد جتلَّى وهم القوة -بح�سب الكتاب -عرب عدد
م��ن امل ��ؤ� �ش��رات ،ففي ليبيا غ��ذى ال��ري��ع ال�ب�ترويل
ال�سيا�سة الالعقالنية للقذايف ،ال��ذي قام برعاية
م �ن �ظ �م��ات خم�ت�ل�ف��ة ع�ب�ر �أك �ث��ر م ��ن ث�ل�اث�ي�ن ب�ل��دا
ح��ول ال�ع��امل ،م��ن فيتنام حتى �أم��ري�ك��ا اجلنوبية.
أ�م��ا العراق ،فقد راه��ن على البرتول يف حربه مع
�إي ��ران ،وبعد احل��رب �أي�ضا ،وم��ع ال��دي��ون الكبرية
غزا الكويت حتت ت�أثري ال�سالح املكد�س ،والتجربة
احل��رب�ي��ة ،وحت��ت ��ش�ع��ارات ال�ق��وم�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة� .أم��ا

اجلزائر ،فقد بد�أت باالهتمام باجلانب الداخلي؛
ح�ي��ث ت ��رى �أن ال �ت �ح��دي ه��و اق �ت �� �ص��ادي ،وم ��ن ثم
ي�سعى النظام ال�ث��وري اجل��زائ��ري لتكون اجلزائر
قاطرة العامل العربي و�إفريقيا ،ولكن مع التناف�س
مع املغرب وب��دال من الدخول مع املغرب يف حرب
مبا�شرة مار�ست معها احلرب بالوكالة ،عرب دعم
جبهة البولي�ساريو وي��وف��ر لها ال��ري��ع ال�ب�ترويل

التمويل الالزم لهذه احلرب ،التي �أنهكت اجلزائر
واملغرب على حد �سواء.
ويبي �أ َّن��ه يف فرتة البحبوحة النفطية الأوىل مت
ِّ
االهتمام باجليو�ش و�إعدادها وتنظيمها وت�سليحها
مب�ل�ي��ارات ال� ��دوالرات ،ولكن م��ع ال�صدمة الثانية
بد�أ تهمي�ش تلك اجليو�ش حل�ساب فئات ومنظمات
��ش�ب��ه ع���س�ك��ري��ة ت ��أخ ��ذ م�ك��ان�ه��ا ال �ب ��ارز ب ��أك�ث�ر ق��وة
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وفعالية؛ فعند انهيار اجلي�ش العراقي بعد غزو
ال�ك��وي��ت ح��ل حم�ل��ه احل��ر���س اجل�م�ه��وري ال ��ذي مت
ت�شكيله ملهمة الدفاع عن النظام و�صدام حتديدا
من قبائل تدين بالوالء له .ويف ليبيا �أدى احل�صار
�إىل �أن يفقد اجلي�ش �إمكاناته و�ألغيت وزارة الدفاع،
لتظهر ال�ل�ج��ان ال�ث��وري��ة واحل��ر���س ال �ث��وري ال��ذي
مهمته حماية النظام واالع�ت�م��اد على �شخ�صيات
م��رت�ب�ط��ة ب��ال �ق��ذايف .ويف اجل ��زائ ��ر ،مت خ�ل��ق فيلق
ع�سكري جديد مك َّون من � 30ألفا ما لبث �أن بلغ 80
�أل��ف جمند ،ولكن مل يهم�ش اجلي�ش يف اجلزائر؛
لأنه مكون من مكونات النظام على عك�س العراق
وليبيا.
وم��ا ميكن مالحظته يف ه��ذا ال�سياق ه��و �أنَّ تلك
�سعت �إىل �إلغاء اعتمادها على اجلي�ش
النظم التي ْ
وت�ك��وي��ن ق ��وات م�سلحة ذات والء خ��ا���ص يف ليبيا
وال �ع ��راق ك��ان��ت الأ� �س ��رع يف زوال �ه ��ا ،يف ح�ين ظلت
اجلزائر حمتفظة بالنظام ال�سيا�سي واجلي�ش معا.
التك ُّيف مع احل�صار
ِّ
ويو�ضح امل�ؤلف �أنه مع نهاية الثمانينيات يف القرن
املا�ضي ،وات�ساقا مع التحوالت العاملية امل�صاحبة
لأف ��ول ال�شيوعية و��س�ق��وط ج ��دار ب��رل�ين ،اجتهت
الأن �ظ �م��ة يف ال �ب �ل��دان ال �ث�لاث��ة �إىل اخل�صخ�صة،
ولكنها كانت خ�صخ�صة غري مدرو�سة ،وتفتقر �إىل
الإ�سرتاتيجية ،وعملت على �إن�شاء مافيات داخل
الأن�ظ�م��ة ،فات�سعت م ��وارد ه��ذه الفئات ،يف الوقت
ال ��ذي ات���س�ع��ت ف�ي��ه ال�ف�ج��وة بينهم وب�ي�ن ال�ف�ق��راء
واملعدمني وزادت امل�شكالت االجتماعية.
فقد متكَّن النظام العراقي حينها -برغم احل�صار-
م ��ن �أن ي �ن � ِّم��ي ال �ت �ه��ري��ب ب ��اجت ��اه � �س��وري��ا وت��رك�ي��ا
والأردن واجل��زي��رة ال�ع��رب�ي��ة خ��ا��ص��ة دب ��ي .وواج��ه
النظام الليبي وامل�ستفيدون منه احل�صار املفرو�ض
عليهم بالتهريب ،عرب تهريب ال�سلع املدعومة �إىل
املناطق امل�ج��اورة يف تون�س وم�صر و�أف��ري�ق�ي��ا .ويف
الوقت الذي مل تتعر�ض فيه اجلزائر �إىل احل�صار،
ولكن نتيجة للقمع الذي مار�سه �ضد ال�شعب حتت
راية حماربة الع�صابات واملجازر التي ح�صلت فقد
معها التعاطف الدويل ،والرتاكم الذي اكت�سبه من
حرب التحرير ،و�أ�صبح النظام اجلزائري عر�ضة
للمقاطعة ،فاعتمدت ه��ذه ال ��دول على القرو�ض
التي �أو�صلتها �إىل حافة الإفال�س.
ع��ائ��دات ال��ري��ع ال��ب�ترويل خ��ارج ال�شعارات
الرباقة:
�ن ال �ك��ات� ُ�ب ك �ي��ف ج� ��اءت ال �ط �ف��رة ال�ب�ترول�ي��ة
وي �ب�ي ِّ
الأخرية ،التي و�صلت بعد ح�صار وحروب وم�شكالت
عا�شتها ه��ذه ال�ب�ل��دان ال�ث�لاث��ة؛ حيث ارت�ف��ع �سعر
النفط م��ن � 30إىل  147مل ي ��أت ه��ذه امل ��رة يف ظل
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ال��زع��م ب ��أنَّ ال�ب�ترول يف مواجهة الإم�بري��ال�ي��ة ،بل
بو�ضع دول اخلليج البرتولية مثاال لتلك ال��دول
وكثري من الدول التي تتبع املنهج الغربي ،ومل يعد
ذلك املنهج الذي كان ي�ضع اجلناح الع�سكري الآخذ
من النموذج ال�سوفيتي يف ال�سابق .ومع خ�صخ�صة
كل �شيء ،ف�إنَّ ال�شركات البرتولية العمالقة جنت
منها؛ فقد �سمحت ال�صدمة الثالثة للجزائر �أن
حت�صل على مداخيل هائلة ت�ساعدها على حتريك
التنمية ،و�إع ��ادة بعث ال��دول��ة املنهارة م��ن جديد،
و�أن ت�س ِّدد ديونها ب�سرعة ،وتقيم ور�شا ذات �أبعاد
وط�ن�ي��ة؛ ف�ق��د ازداد دخ ��ل ال �ف��رد وت��راج �ع��ت ن�سبة
ال �ب �ط��ال��ة ،ل�ك��ن ب� ��د�أ ��س�ع��ر ال �ب�ت�رول ي�ت�راج ��ع بعد
 .2011مل حتقق اجل��زائ��ر على امل�ستوى امل�ؤ�س�سي
غ�ير ��س��داد ال��دي��ون دون �أن تبني م�ؤ�س�سات قوية
ت��واج��ه امل���س�ت�ق�ب��ل ،و�أ��ص�ب�ح��ت ت�ت�ه��دده��ا امل�شكالت
جم� ��ددا؛ ذل ��ك �أنَّ ال���س�ي��ا��س��ة امل��ا��ض�ي��ة ق��ام��ت على
ال�ن���س�ي��ان و�إغ �ل��اق اجل� ��رح دون ت �ط �ه�يره؛ فظلت
امل�شكالت الكربى قائمة :التبعية للبرتول ،و�ضعف
امل�ؤ�س�سات ،والبطالة ،والف�ساد.
َّنت من جت��اوز �أزم��ات احل�صار
� َّأم��ا ليبيا ،فقد متك ْ
وال �ع �ن��ف واالن � �ق �ل�اب ،وق� ��د مت �ك �ن��ت م ��ن ك ��ل ذل��ك
بفعل خطاب مراوغ ،يتما�شى مع خطابات املجتمع
الدويل بعد  2001وي�سايره ،وقد خطط لأن تكون
ليبيا �سيف الإ� �س�لام ،ال�ن�م��وذج الع�صري ب��ال�ثروة
وال�شراكة مع االحتاد الأوروبي.
غري �أ َّن��ه يف هذا ال�سياق ُيكن التذكري مبا ح�صل
لليبيا بعد  ،2011فرمبا يكون النفط هو الدافع
الرئي�س الذي جعل الناتو يتدخل مبا�شرة يف ليبيا
لإزاحة القذايف ،ومبا ميكنهم من التحكم مبا�شرة
ب��ال �ن �ف��ط ال �ل �ي �ب��ي ،وه� ��ذا ه ��و م ��ا مل ي �ت �ط��رق �إل �ي��ه
الكتاب ،بحيث ميكن القول� :إن لعنة النفط امتدت
من الأنظمة �إىل امل�ستعمر اجلديد ،ولكن ال�شعوب
هي من تدفع الثمن.
ويف العراق ،كان النفط يف عهد ما بعد �صدام قد
مت التحكم به من قبل جماعات معينة يف ال�شمال
واجلنوب ،وكان حتدي احلكومة هو ال�سيطرة على
النفط .وق��د حت�صلت على مداخيل ك�ب�يرة بفعل
ارت �ف��اع ��س�ع��ره ،ول�ك��ن �أغ �ل��ب ال��دخ��ل ذه ��ب ل�ل�أم��ن
ولي�س للتنمية .ومع وفرة املداخيل ب�سبب ارتفاع
�سعر النفط مل ت�ستفد العراق من ذلك لأمرين:
الأول انعدام الأمن والآخر انت�شار الف�ساد.
اجلزائر وليبيا على املحك� ..سيا�سة اجلوار
الأوروبية:
ل �ق��د َدخَ � ��ل ال� �ق ��رنُ اجل ��دي ��د ب �ح��ال��ة ج ��دي ��دة على
الدول التي يدر�سها الكاتب؛ فالعراق تعي�ش حالة
دميقراطية مفرو�ضة واقت�صاد ري�ع��ي ،واجل��زائ��ر

ول �ي �ب �ي��ا ت �ع �ي �� �ش��ان ح ��ال ��ة ج ��دي ��دة م ��ن اجل� � ��وار مع
�أوروبا؛ حيث َ�س َعى االحتا ُد الأوروبي لعمل اتفاقات
�أوروم �ت��و� �س �ط �ي��ة ل�ل���ش��راك��ة م��ع االحت� ��اد الأوروب � ��ي
والدول العربية واملتو�سطية ،ولكن ليبيا واجلزائر
حاولتا التهرب من هذه االتفاقات لأنها �ستلزمها
ب ��إ� �ص�لاح��ات دمي �ق��راط �ي��ة يف ال ��وق ��ت ع�ي�ن��ه ال ��ذي
يرتبط بالنفط و�سوق الطاقة.
ِّ
ويو�ضح �أن��ه يف الوقت ال��ذي ا�ست�سلمت فيه م�صر
وت��ون ����س ل�ت�ل��ك االت �ف ��اق ��ات ال �ت��ي ت �ك��ر���س الهيمنة
الأوروبية رغبة يف امل�ساعدات ،ف�إنَّ اجلزائر وليبيا
ال ت�ب��دو لهما تلك امل���س��اع��دات �إال ك �ج��زرة ،ولي�س
كطعم ،و�ست�ساعد على زعزعة ال�سلطات املتحكمة
يف ه��ذا ال��ري��ع؛ فن�ش�أت ح��ال��ة م��ن التفاهم قائمة
على امل�صالح الإ�سرتاتيجية بني البلدان املنتجة
للغاز والنفط وامل�ستهلكة ل��ه ،وبلدان العبور على
�ضفاف املتو�سط ،بدءا من الكفاح �ضد الإرهاب �إىل
الكفاح �ضد الهجرة.
ولكن مع ذلك مل ُي�ؤ ِّد االندماج بني ليبيا واجلزائر
يف مت��وي��ن ال� ��دول الأوروب � �ي� ��ة �إىل حت�ق�ي��ق تكامل
اق�ت���ص��ادي بينهما؛ ف�م��ازال��ت غ��ارق��ة يف امل�شكالت
االقت�صادية ،غري �أنَّ الفائدة متثلت يف جتاوز ليبيا
احل���ص��ار ع�بر ال�ع�لاق��ات ال�ت��ي ن�سجتها م��ع بع�ض
الدول الأوروبية امل�ستهلكة للنفط الليبي.
ويقف الكتاب عند هذه احللقة دون �أن يبحث بعد
ُ
ذلك م�صري النفط يف ليبيا ،وعالقته ب�سقوطها يف
الفو�ضى ومب�ساعدة «الناتو» ،و�أن��ه كان ال�سبب يف
تزاحم امليلي�شيات التي تت�صارع على حقول الإنتاج
وموانئ الت�صدير ،يف ظل رواج �سوق �سوداء وتنازع
لل�سلطات ُيغذِّيها النفط .ويف العراق كذلك ،حيث
و� �ص��ل الأم� ��ر لأن ي���س�ي�ط��ر ت�ن�ظ�ي��م «داع� �� ��ش» على
م�صادر النفط يف �سوريا وال�ع��راق ،وي�ستطيع من
خ�لال ذل��ك �أن مي � ِّول عملياته الإره��اب �ي��ة ،ويبيع
النفط ب�ت��واط��ؤ م�شرتك م��ن دول ك�ب�رى؛ �إذ يتم
ج�سد
تبادل االتهامات بينها حتى اللحظة ،هذا ُي ِّ
ب�صورة عميقة -لعنة النفط على ه��ذه ال�شعوبالتي �أراد الكتاب �أن ي�صل �إليها ،ويف �أب�شع جتلياتها.
---------------- الكتاب« :عنف الريع البرتويل :اجلزائر والعراقوليبيا».
 امل�ؤلف :لوي مارتيناز. املرتجم :عبدالقادر بوزيدة. النا�شر :دار التنوير اجلزائر.2016 ، عدد ال�صفحات� 225 :صفحة.�شاعر و�أكادميي ميني
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«اجلماعة التي ت�سمي نف�سها دولة:
فهم تطور تنظيم الدولة الإ�سالمية وحتدياته»
�ضحى اخلطيب
قام باحثون من مركز مكافحة الإرهاب -التابع للأكادميية الع�سكرية يف وي�ست بوينت بوالية نيويورك ،وهو مركز خبري يف درا�سة اجلماعات املتمردة
والإرهابية يف العراق -بكتابة هذه الدرا�سة التي تبحث �صعود اجلماعة التي تطلق على نف�سها ا�سم «الدولة الإ�سالمية» و�أن�شطتها ونقاط �ضعفها،
م�ستندين �إىل بيانات ا�ستقيت من مواد التنظيم نف�سه ،خ�صو�ص ًا الوثائق التي مت اال�ستحواذ عليها واملرا�سالت عرب �شبكة الإنرتنت ..فالكتاب درا�سة
عميقة تبحث اجلذور التنظيمية واخللفيات التاريخية لـ»تنظيم الدولة الإ�سالمية» ،و�أ�سباب �صعوده ،وجماالت �أن�شطته ،ونقاط قوته و�ضعفه ،و�أوجه
�إخفاقاته وجناحاته .كما تتناول �أي�ض ًا -على امل�ستوى الإ�سرتاتيجي -التحديات املاثلة والفر�ص املتاحة ملواجهة التنظيم ومكافحته.
دث مد ٍّو مت َّثل ب�سقوط مدينة املو�صل العراقية بيد التنظيم الذي كان ُيعرف با�سم «الدولة الإ�سالمية يف
بح ٍ
ففي يونيو ُ ،2014ف ْو ِجئ العامل قاطبة َ
نذئذ ال يفر�ض �سيطرته الع�سكرية على مناطق وا�سعة
غي تالي ًا ا�سمه �إىل «الدولة الإ�سالمية» .و�أ�صبح التنظيم ُم ٍ
العراق وال�شام (داع�ش)» ،والذي َّ
يف العراق و�سوريا فح�سب ،بل �إنه �أخذ يحكم هذه املناطق و ُيخ�ضعها لإدارته و�سلطته .ويف حماولة لـ»فهم تطور تنظيم الدولة الإ�سالمية وحتدياته»،
يحدد � ُ
أربعة �أ�ساتذة وباحثني يف الكلية الع�سكرية الأمريكية يف وي�ست بوينت ،الأوجه الرئي�سية لقوة وقدرة تنظيم «داع�ش» على التعلم والتكيف،
كما ُيربزون مكامن �ضعفه و�أوجه الف�شل والق�صور التي يقع فيها .وقبل ذلك ،يتتبع الكتاب التطور التاريخي للتنظيم امل�سلح .مو�ضح ًا �أنَّ التخطيط اجليد
والقدرة على ا�ستغالل الأحداث قادا لن�شوء تنظيم «داع�ش» .كما ي�ستك�شف �أوجه القوة وال�ضعف لدى التنظيم ،مع الإ�شارة �إىل �أنَّ جناحاته تنبع من
قدرته على توظيف عنا�صره كافة لتحقيق �أق�صى مك�سب ممكن.
ُيعالج الف�صل الأول من الكتاب -الذي �أعدته نيللي
حلود -م�س�ألة «التحول :من جماعة التوحيد �إىل دولة
اخلالفة (»)2014-2003؛ حيث ترى حلود �أنَّ �أف�ضل
طريقة لفهم تطور جماعة «الدولة الإ�سالمية» هي
و�صفها كمح�صلة للتخطيط وال�صدفة؛ فالتنظيم
حم�صلة للتخطيط؛ لأن املكا�سب التي حققها من
حيث اال��س�ت�ي�لاء على الأرا� �ض��ي و�إخ�ضاعها حلكمه
كانت ج��ز ًءا من ر�ؤي��ة م�ؤ�س�سه �أبوم�صعب الزرقاوي
منذ ال�ع��ام  .1999ل�ك��نَّ «داع ����ش» ه��و �أي���ض�اً حم�صلة
لل�صدفة� ،أي ل�ل�أح��داث التي �سمحت ل��ه با�ستغالل
�ساحة ح��رب امليلي�شيات يف ��س��وري��ا ،وك��ذل��ك النزعة
ال�سنة.
الطائفية التي �أثرت �سلباً يف عرب العراق ُّ
وم��ن الأه�م�ي��ة مب�ك��ان تو�ضيح ال�ف��روق ب�ين «ال��دول��ة
الإ� �س�لام �ي��ة» و»ال �ق ��اع ��دة» .ل�ق��د اع �ت�برت «ال �ق��اع��دة»
نف�سها -لفرتة من الزمن -قوة عاملية من «جماهدين
م��ن دون ح ��دود» م���ض��ادة للم�ؤ�س�سة ،بينما ت�ط� َّورت
ر�ؤي� ��ة ال ��زرق ��اوي جل�م��اع�ت��ه -ال���س��اب�ق��ة ع�ل��ى تنظيم
ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة� -إىل ب�ن��اء م�ؤ�س�سة ،وه��ي ر�ؤي��ة
ي�سعى خلفا�ؤه لرتجمتها �إىل واقع .لقد تعلم «تنظيم
الدولة الإ�سالمية» من بع�ض �إخفاقات املا�ضي ،مبا
يف ذل��ك �أخ �ط��اء م�ؤ�س�سه ال ��زرق ��اوي .ل�ك��نَّ التنظيم
-يف ر�أي ال�ك��ات�ب��ة -ه��و ن�ت��اج الأح� ��داث ال�ت��ي �سمحت

ل��ه با�ستغالل و��ض��ع امليلي�شيات يف ��س��وري��ا ،وك��ذل��ك
ال�سيا�سات الطائفية التي �أثرت �سلبا يف عرب العراق
ال�سنة؛ فقد لعب احلظ مل�صلحة «داع�ش» و�ساعدهم
يف حتقيق �أهدافهم.
ت� �ب ��د�أ ال �ب��اح �ث��ة ب �ب �ح��ث �أ�� �ص ��ول ال�ت�ن�ظ�ي��م يف �أواخ � ��ر
ت�سعينيات ال �ق��رن الع�شرين يف �أف�غ��ان���س�ت��ان ،ووف�ق�اً
ل�ل�م�ن� ِّ�ظ��ر اجل� �ه ��ادي حم �م��د امل �ق��د� �س��ي ال � ��ذي ال�ت�ق��ى
ال ��زرق ��اوي م ��رة واح � ��دة ،ف� ��إن الأن �� �ش �ط��ة ال�سيا�سية
للزرقاوي قبل توجهه �إىل �أفغان�ستان عام  1999كانت
ت ��دور ب�شكل ك�ب�ير يف الأردن ،وت�ت�م�ح��ور ح ��ول ن�شر
التعاليم الدينية التي يروجها املقد�سي.
فقد التقى الزرقاوي واملقد�سي يف بي�شاور عام ،1991
وعند عودتهما �إىل الأردن عمل الزرقاوي والأف��راد
املنتمون للفكر ال�سلفي اجل�ه��ادي نف�سه على ن�شر
ك �ت��اب��ات امل �ق��د� �س��ي ال �ت��ي ت��رف ����ض ��ش��رع�ي��ة الأن �ظ �م��ة
ال�سيا�سية ال�ت��ي حت�ك��م معظم ال ��دول الإ��س�لام�ي��ة،
مبا فيها الأردن واململكة العربية ال�سعودية .وقادت
�أن�شطتهما �إىل القب�ض عليهما و�إيداعهما ال�سجن
يف الأردن.
و َرغْ � ��م �أنَّ �أ� �س��ام��ة ب��ن الدن و�أمي ��ن ال �ظ��واه��ري كانا
ُمرت ِّددين ب�ش�أن العالقة مع الزرقاوي عام  ،1999ف�إنَّ
�سيف العدل يروي �أنه �أقنعهما ب�أن عالقات الزرقاوي

يف ال�شام رمب��ا ت�ؤتي ثمارها يف امل�ستقبل .ويبدو �أن
العالقة ب�أبي حممد العدناين كانت واحدة من هذه
العالقات؛ حيث تع َّهد مع � 35سورياً �آخرين بالوالء
ل�ل��زرق��اوي مطلع ع��ام  2000قبل �أن يلتحقوا ب��ه يف
العراق عقب الغزو الأمريكي عام .2003
ويف ال�ع��ام �� ،1999س� َّه��ل �سيف ال�ع��دل �إق��ام��ة مع�سكر
تدريب يف هرياة ب�أفغان�ستان ليقوم الزرقاوي ب�إدارته،
بتمويل «�أخ من احل�ج��از» .ورمب��ا خ�شية من حما�سة
الزرقاوي مل يرد تنظيم القاعدة �أن تكون له �صالت
ر��س�م�ي��ة ب ��ه ،ب��ل جم ��رد ال�ت�ن���س�ي��ق وال �ت �ع��اون خل��دم��ة
�أهداف عامة ،بح�سب �سيف العدل .ويدعى املقد�سي
�أن الزرقاوي هو الذي رف�ض االن�ضمام �إىل «القاعدة»
لأن بن الدن رف�ض اعتماد كتب املقد�سي يف مع�سكرات
تدريب «القاعدة» ،وهو االدعاء الذي فنده الزرقاوي.
ويف غ�ضون �أ�سابيع� ،أ ْد َرك �سيف العدل �أنَّ الزرقاوي ال
ي�سعى وراء التدريب الع�سكري فقط ،بل �إنه حري�ص
على بناء هيكل اجتماعي كامل �أو جمتمع متكامل،
�أي يف بناء م�ؤ�س�سته وف��ق ر�ؤي�ت��ه ،بينما ك��ان تنظيم
القاعدة يفكر ب�شن هجمات �ضد امل�ؤ�س�سة العاملية يف
�صورة الدول.
�إذن؛ ب� ��د�أتْ ن ��واة جم�ت�م��ع ال ��زرق ��اوي يف ال�ت���ش� ُّك��ل يف
�أفغان�ستان ،وي ��روي �سيف ال�ع��دل �أنَّ ال��زرق��اوي كان
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ينظر دائ�م�اً �إىل ال�ع��راق باعتباره امل�ك��ان ال��ذي يريد
ويتو�سع؛ حيث �أق��ام عالقة مع جماعة
�أن ينمو فيه
َّ
«�أن�صار الإ�سالم» الكردية املوجودة يف �شمال العراق،
وهي عالقة �أثبتت الحقاً �أنها ُمفيدة عندما ا�ضطر
ال��زرق��اوي �إىل ال�ف��رار من �أفغان�ستان بعد احتاللها
عقب هجمات � 11سبتمرب َّ ،2001
فاته �إىل العراق؛
ح �ي��ث ك� ��ان م� �ت� ��أث ��راً ب���ش�خ���ص�ي��ة ال �ق ��ائ ��د ال�ع���س�ك��ري
ن ��ورال ��دي ��ن زن �ك��ي ال� ��ذي �أط �ل ��ق ح�م�ل�ت��ه م ��ن امل��و��ص��ل
ل�ت�ح��ري��ر امل���س�ج��د الأق �� �ص��ى م��ن ال�صليبيني ،وال�ت��ي
ا�ستكملها �صالح الدين الأيوبي.
مل يع�ش الزرقاوي طوي ً
ال لإطالق حملته على غرار
زنكي ،لكنَّ �أبو بكر البغدادي �أخذ على عاتقه ا�ستكمال
املهمة؛ حيث ظهر يف ال��راب��ع م��ن يوليو  2014لأول
مرة يف اجلامع النوري الكبري -ال��ذي ُبني يف القرن
الثاين ع�شر على يد نورالدين زنكي -ليعلن خالفته،
وق��د ي�ك��ون اخ�ت�ي��ار امل�ك��ان �إج�ل� ً
اال ووف ��ا ًء ل�ل��زرق��اوي،
بح�سب الباحثة حلود.
ب ��د�أتْ جمموعة ال��زرق��اوي تعمل يف ال�ع��راق حتت
ا� �س ��م «ج �م ��اع ��ة ال �ت��وح �ي��د واجل � �ه� ��اد» ع� ��ام ،2003
و� ْأعلَنت نف�سها يف �أبريل  ،2004ومن بني العمليات
ال �ت��ي �أع �ل �ن��ت م���س��ؤول�ي�ت�ه��ا ع�ن�ه��ا :ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��ي
�أ�سفرت عن م�صرع �سريجيو فريو دي ميلو املمثل
اخلا�ص للأمني العام ل�ل�أمم املتحدة يف العراق،
يف � 19أغ�سط�س  .2003وعندما �أع�ل��ن ال��زرق��اوي
والءه لنب الدن يف �أكتوبر �- 2004سعياً لالن�ضمام
�إىل «ال �ق��اع��دة» -ك ��ان ق��د و��ض��ع ب�صمته ف�ع� ً
لا يف
ال���س��اح��ة امل�سلحة يف ال �ع��راق .ويف ال��وق��ت نف�سه،
ت �ل � َّق��ت «ال� �ق ��اع ��دة» � �ض��رب��ات خ �ط�يرة ع ��ام .2003
وه �ك��ذا �إذا ك ��ان التنظيم يف ع ��ام  1999ق��د و�ضع
�شروطاً للتعاون مع الزرقاوي من م�سافة بعيدة
وبطريقته اخلا�صة ،ف�إن بن الدن كان م�ستعداً عام
 2004للتنازل عن بع�ض معايري تنظيم القاعدة
وق�ب��ول ال��زرق��اوي يف التنظيم .وب��ذل��ك مت تغيري
ا� �س��م «ج �م��اع��ة ال�ت��وح�ي��د واجل� �ه ��اد» �إىل «تنظيم
القاعدة يف بالد الرافدين».
وترى الباحثة -ا�ستناداً �إىل خطابات مت ت�سريبها
من قادة «القاعدة» ،خا�صة الظواهري وعطية اهلل
الليبي� -أنَّ �إدراج جمموعة الزرقاوي حتت مظلة
التنظيم كانت خطوة ا�ستدعت الندم؛ فقد ذكره
الليبي �أن��ه قائد ع�سكري ،و�أن��ه يجب �أن يت�شاور
مع قيادة التنظيم قبل اتخاذ ق��رارات من جانب
واح��د ،لي�س �أقلها تلك التي تتعلق ب�إعالن حرب
�ضد ال�شيعة ،وتو�سيع ن�ط��اق احل ��رب �إىل ال��دول
املجاورة .و�شكَّك الظواهري -بلطف -يف الهجمات
��ض��د ال�شيعة يف ال �ع��راقُ ،م ��ذ ِّك ��راً �إي ��اه ب� ��أنَّ �إي ��ران
اعتقلت �أكرث من مائة من �أفراد «القاعدة» ،ومن
املرجح �أن ترد بتدابري انتقامية.
ل �ك ��نَّ ق � ��ادة «ال� �ق ��اع ��دة» ق ��د ق �� �ص��روا ان �ت �ق��ادات �ه��م
للزرقاوي وجمموعته وت�صرفاته على اخلطابات
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الداخلية ،وف�ضلوا عدم �إخراجها �إىل اجلمهور.
وم��ن غ�ير الوا�ضح �سبب تغيري ال��زرق��اوي ال�سم
جم�م��وع�ت��ه �إىل «جم �ل ����س � �ش ��ورى امل �ج��اه��دي��ن يف
ال� �ع ��راق» .رمب ��ا لأن� ��ه مل ي���س�ت�ط��ع جت��اه��ل ال�ع��دد
الكبري من اجلماعات امل�سلحة ال�سنية التي ظهرتْ
بعد حلِّ حزب البعث يف العراق� ،أو رمبا كان حتت
�ضغط من تنظيم «القاعدة» لبذل جهد لتحقيق
الوحدة بني اجلهاديني� ،أو مزيج من الأمرين.
وقد �ض َّم اال�س ُم اجلديد يف البداية �ست جمموعات
م�سلحة ،وان�ضمت الحقاً جمموعات �أخرى .وبينما
�شخ�ص ُي ْدعى عبداهلل
كان يرت�أ�س جمل�س ال�شورى
ٌ
ب��ن را� �ش��د ال �ب �غ��دادي ،ف�لا ت��وج��د ت�ق��اري��ر تفيد ب ��أنَّ
ال��زرق��اوي ك��ان ي��دي��ن ل��ه ب��ال��والء .ب��ل ه�ن��اك بيانات
ت�شري �إىل ا�ستقاللية ال��زرق��اوي ،وم��ن غري املرجح
�أن ��ه ان �ح��از �إىل «جم�ل����س ال �� �ش��ورى» ل�لان�ف���ص��ال عن
تنظيم القاعدة.
نحو �إن�شاء «تنظيم الدولة الإ�سالمية»
مل ُي��ؤ ِّد مقتل الزرقاوي عام � 2006إىل تخ ِّلي خلفائه
ع��ن خطته ل�ب�ن��اء جم�ت�م��ع ،ب��ل ط � � َّوروا خ�ط�ط�اً �أك�ثر
طموحاً؛ فقد ح َّل �أبو حمزة املهاجر حمل الزرقاوي،
وت �� �ش�ير ب �ي��ان��ات��ه �إىل �أن ج�م��اع�ت��ه م��وال �ي��ة لتنظيم
«ال �ق ��اع ��دة» ،م�ط�م�ئ�ن�اً ب��ن الدن ب �ق��ول��ه« :ن �ح��ن ره��ن
�إ�شارتك وحتت �أمرك».
ول�ك��ن يف غ���ض��ون � 4أ��ش�ه��ر ،ت�ع� َّه��د �أب ��و ح�م��زة ب��ال��والء
للجماعة امل�شكلة ح��دي�ث�اً حت��ت ا��س��م «دول ��ة ال�ع��راق
الإ�سالمية» بقيادة �أبو عمر البغدادي ،ومن ث َّم �أخ�ضع
جي�ش «القاعدة» ل�سلطة «دولة العراق الإ�سالمية».
وهناك تقارير تفيد ب�أنَّ ًّ
كل من �أبو حمزة و�أبو عمر
قد تد َّربا يف �أفغان�ستان والتحقا مبجموعة الزرقاوي
يف العراق ،و�أنَّ �أبو عمر البغدادي كان مبنزلة املحرك
الفكري لتنظيم «الدولة الإ�سالمية يف العراق» .و�إذا

ك��ان �صحيحاً �أن��ه ك��ان رئي�س «املجل�س اال�ست�شاري»
الذي ان�ضم �إليه الزرقاوي ،ف�إن ت�أثريه يف املجموعة
ال �ت��ي ت� َّت�خ��ذ م��ن ال �ع ��راق م �ق � ًّرا ل �ه��ا -ي���س�ب��ق توليهقيادتها يف العام .2006
ويف �أبريل � ،2007أعلنتْ جماعة «ال��دول��ة» تعيني 10
وزراء ،وت�ص َّورت نف�سها تتوىل مهام احلكم.
مل ي �ح� َ
�ظ �إع �ل��ان ال ��دول ��ة يف ال �ع ��ام  2006مب�ب��ارك��ة
تنظيم القاعدة؛ فقد وجه الأخ�ير انتقادات �شديدة
لأبو حمزة و�أبو عمر ،ا�ستناداً �إىل البيانات الداخلية.
ووف�ق�اً لبيان ��ص��ادر ع��ن ال�ظ��واه��ري يف م��اي��و 2014؛
فقد َّ
مت �إعالن «دولة العراق الإ�سالمية» من دون �أي
ت�شاور م��ع ق�ي��ادة «ال�ق��اع��دة» وال حتى م��ع �أ�سامة بن
الدن .وقد انتقد الظواهري الأخطاء ال�سيا�سية لأبو
عمر ،وو�صفه و�أبو حمزة ب�أنهما «متطرفان ،ومثريان
لال�شمئزاز ،ويفتقران �إىل احلكمة».
قتلت القوات الأمريكية �أبو عمر و�أبو حمزة يف �أبريل
 ،2010وت��وىل أ�ب��و بكر البغدادي قيادة «دول��ة العراق
الإ��س�لام�ي��ة»َ ،ب� ْي��د �أنَّ ال�ت�ح��دي ال ��ذي ط��رح��ه �إع�لان
التنظيم عن تنظيم القاعدة مل ينت ِه مبوتهما .فقد
كانت هناك تداعيات خطرية لبيعة �أب��و حمزة لأب��و
ع�م��ر؛ يتعلق �أول�ه��ا بفكرة �إع�ل�ان «دول ��ة �إ�سالمية»،
وه��و م��ا عار�ضه ب��ن الدن وق��ادة «ال�ق��اع��دة»؛ ا�ستناداً
ل� �ع ��دم ت ��واف ��ر �� �ش ��روط ال� ��دول� ��ة م ��ن ت ��وف�ي�ر الأم� ��ن
لل�سكان وخ�ضوع اجلهاديني للم�ساءلة �أم��ام احلكم
رب أ� بيان «القاعدة» من «دولة العراق
الر�شيد .فقد ت َّ
الإ�سالمية» ،ورف�ض اعتبارها دولة ،و�س َّماها «جماعة»
ت�سمي نف�سها «دولة».
والأثر اخلطري الثاين هو تع ُّهد �أبو حمزة لأبو عمر
بو�ضع جي�ش «القاعدة» -امل�ؤلف من � 12ألف مقاتل-
حت��ت �إم��رت��ه امل�ب��ا��ش��رة؛ ف�ه��ل ك ��ان التنظيم يف ال�ع��ام
 2006ال يخ�ضع لقيادة «القاعدة»؟ وهل يعني التع ُّهد
�أنَّ م��واالة �أو بيعة �أبو حمزة لنب الدن يف مرتبة �أقل
من بيعته للبغدادي؟
بالطبع مل يتع َّهد ب��ن الدن ق��ط ب��ال��والء لأب��و عمر،
ووفقاً خلطاب الظواهري -يف مايو  -2014فقد كتب
�أبو حمزة �إىل قيادة «القاعدة» ُيطمئنهم ب�أنَّ اجلماعة
توا�صل اعتبار نف�سها جز ًءا من «القاعدة» .ومع ذلك،
�أ�صبحت «دول��ة ال�ع��راق الإ�سالمية» دول��ة �أم��ر واق��ع
تت�ص َّرف من دون الت�شاور مع تنظيم القاعدة وحتى
�ضد توجهاتها .ويف ر�سالة داخلية -تعود �إىل مطلع
ال �ع��ام  -2011ن�صح اجل �ه��ادي الأم��ري �ك��ي �آدم ج��ادان
«ب�ضرورة �أن تعلن قيادة «ال�ق��اع��دة» قطع عالقاتها
التنظيمية بدولة ال�ع��راق الإ�سالمية ،و�أن العالقة
بني القيادتني مل توجد منذ �سنوات ع��دة ،و�أن قرار
�إع�ل�ان ال��دول��ة ق��د ا ُّت�خ��ذ دون ال�ت���ش��اور م��ع ال�ق�ي��ادة،
و�أنَّ ه��ذا ال�ق��رار االج�ت�ه��ادي ق��اد �إىل انق�سامات بني
اجلهاديني وداعميهم داخل العراق وخارجه».
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االنف�صال عن «القاعدة»
مل��اذا ا�ستغر َق الأم � ُر وقتاً طوي ً
ال حتى ُيعلن تنظيم
�ر�ؤ م��ن «دول� ��ة ال �ع ��راق الإ� �س�لام �ي��ة»
ال �ق��اع��دة ال� �ت�ب ُّ
�إذا كانت امل�شكالت بينهما قد ب��د�أت يف العام 2005
وتفاقمت يف العام 2006؟
يف �أبريل � ،2013أعلن �أبو بكر البغدادي -من جانب
واحد -ت�أ�سي�س «الدولة الإ�سالمية يف العراق وال�شام
(داع ����ش)»؛ م��ن خ�لال �إع�لان ان��دم��اج ب�ين جماعته
وجبهة الن�صرة يف �سوريا ،والأخرية هي �أول جماعة
جهادية ظ�ه��رت يف �سوريا يف يناير  .2012مل تكن
جبهة الن�صرة ج��زءاً �أ�صي ً
ال م��ن ال�ث��ورة ال�سورية،
ول �ك��نَّ �أع���ض��اءه��ا ق��ات�ل��وا �إىل ج��ان��ب «دول ��ة ال�ع��راق
الإ�سالمية» وحت َّركوا �إىل �سوريا بدعم منها .وقد
رف�ض قائد اجلبهة �-أبو حممد اجلوالين -عالنية
االن ��دم ��اج ،و�أع �ل ��ن ب�ي�ع�ت��ه ل �ل �ظ��واه��ري .ويف يونيو
 ،2013تدخَّ ل الظواهري ،و�ألغى االن��دم��اج وجوهر
�ن �أب ��و خ��ال��د ال �� �س��وري -ع�ضو
ف�ك��رة «داع �� ��ش» ،وع�ي َّ
حركة �أح��رار ال�شام املوالية للقاعدة -ليكون حكماً
بني اجلماعتني.
ال ُي�ع��رف �سبب ق�ي��ام ال�ب�غ��دادي ب��دم��ج الف�صيلني:
ه��ل ك��ان يعتقد �أن ال��وق��ت ق��د ح��ان لتو�سيع دولته
�إىل �سوريا� ،أم كان يغار من جناح «جبهة الن�صرة»،
�أم ك��ان قلقاً من تعاونها مع جماعات م�سلحة ذات
�أجندات وطنية ولي�ست جهادية؟! �إن تو�سيع الدولة
ال يت�سبب يف انف�صال التنظيم عن «القاعدة» عالنية
فقط ،بل يخدم �أ�سلوب العمليات الذي كان يت�صوره
الزرقاوي وخلفا�ؤه ،مبعنى �إن�شاء م�ؤ�س�سة وحتقيق
ما بد�أه الزرقاوي.
ومن جهة الظواهري ،فقد �شَ َعر �أنَّ عملية الدمج
هي انقالب فر�ضه البغدادي �ضد «القاعدة»؛ فقام
بالتدخل لإل�غ��اء «داع����ش» ،ثم تط َّور ال�ن��زاع العلني
�إىل �صدام م�سلح ودموي ابتداء من دي�سمرب 2013
بعد قيام «داع����ش» بخطف زعيم جبهة الن�صرة يف
الرقة �أبو �سعد احل�ضرمي وقتله.
الفارق بني «الدولة الإ�سالمية»
يف  2006و2014
ووف �ق �اً ل �ل �ب �غ��دادي ،ف�ق��د ح��دث��تْ امل �ت �غ�يرات يف ا�سم
اجلماعة لتعك�س «امل�ستوى العايل من التطور ونبل
ال�ت�ط�ل�ع��ات» .وب��ات�ب��اع ه ��ذا امل�ن�ط��ق ،جن��د �أنَّ اال��س��م
يحمل دالالت جغرافية كثرية ،ورمبا ُيكننا تو ُّقع
عدم حدوث تغيريات على ا�سم «الدولة الإ�سالمية».
وه��ي �أعلنت اخل�لاف��ة الإ�سالمية ك��دول��ة �إ�سالمية
ع��امل�ي��ة وه��ي ع��ازم��ة ع�ل��ى م��وا��ص�ل��ة اال��س�ت�ي�لاء على
�أرا� � ٍ��ض �إ��ض��اف�ي��ة خ ��ارج ال �ع ��راق و� �س��وري��ا .وق ��د ق��ال
البغدادي -يف خطاب مبنا�سبة حلول �شهر رم�ضان-
موحدين،
�إن��ه �إذا ظ��ل «ج�ن��ود ال��دول��ة الإ��س�لام�ي��ة» َّ
و�أخ �ل �� �ص ��وا ل �ف �ك��رة �أن �ه ��م «ح �م ��اة ال ��دي ��ن» ،ف���س��وف
«يفتحون روما ،وميلكون الأر�ض».
وال�س�ؤال الأك�ثر �أهمية :ما ال��ذي ُيكن �أن حتققه

«ال ��دول ��ة الإ� �س�ل�ام �ي ��ة»؟ ..ت���ش�ير �إح� ��دى ال��ر��س��ائ��ل
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ه ��دف �إىل ت �ق ��دمي ن �ق��د داخ �ل��ي
للجماعة -التي اتخذت من ال�ع��راق مقراً لها بني
 2006و� -2007إىل �أنَّ �إع�ل�ان ال��دول��ة ق��د ا�ستخدم
من قبل العديد من ق��ادة املجموعة «للت�سرت على
�ضعفهم يف املجاالت الع�سكرية والأمنية ،و�أنه يهدف
لإق�ن��اع �أنف�سهم والآخ��ري��ن ب�أنهم يجب �أن يركزوا
على ب�ن��اء دول ��ة وم�ؤ�س�ساتها ،دون �إي�ل�اء االهتمام
بالأمور الع�سكرية والأمنية».
ف � ��إذا ك ��ان �أف � ��راد اجل �ي��ل الأول م��ن م�ق��ات�ل��ي «دول ��ة
ال �ع��راق الإ��س�لام�ي��ة» ق��د وج ��دوا �أنف�سهم يف عامي
 2007و 2008ت��ائ�ه�ين يف ال���ص�ح��راء ،وحم��ا��ص��ري��ن
يف «دائ ��رة مغلقة» ،بعد �أن رف�ضوا م��ن قبل ال�سنة
ال �ع��رب ،فكيف ي�ن�ج�ح��ون ال �ي��وم يف ال���س�ي�ط��رة على
� ٍ
أرا�ض تقطنها �أغلبية �سنية يف العراق و�سوريا؟
َي � ْب � ُدو �أنَّ جماعة ال��زرق��اوي ك��ان��ت ت��واج��ه العقبات
ب�سبب ع ��دم ت �ع��اون ال �ع��رب ال���س�ن��ة ،وه �ن��اك وث��ائ��ق
داخلية تو�ضح �أن التوتر كان يتو�سع باطراد لي�شمل
ج�م��اع��ات م�ت���ش��ددة م��ن ال�سنة ال�ع��راق�ي�ين -ال��ذي��ن
كانوا يف ال�سابق �إىل جانب اجلهاديني -لأنهم كانوا
يعتقدون �أنَّهم يقاتلون لطرد االحتالل الأمريكي
من العراق .وهناك وثيقة �أخرى يف  13مايو 2007
ت�شري �إىل تربير تنظيم «دول��ة العراق الإ�سالمية»
ق �ت��ل � � 12ش �خ �� �ص �اً م ��ن زع� �م ��اء ت �ن �ظ �ي �م��ات اجل�ي����ش
الإ� �س�لام��ي ،و�أن �� �ص��ار ال���س�ن��ة ،وج�ي����ش امل�ج��اه��دي��ن،
ب��ذري�ع��ة «��س�ل��وك ه��ذه ال��زم��رة ال�ب��اغ�ي��ة» ،و�أن ه��ذه
اجلماعات كانت جتتذب �أع�ضاء �سابقني من «الدولة
املارقة» �أي نظام �صدام ح�سني.
وع �ل��ى ال� � َّرغ ��م م ��ن ه ��ذا ال �ت��اري��خ احل ��اف ��ل ب��ال�ع�ن��ف
واال�� �ض� �ط ��راب ال� ��ذي � �ش �ه��ده ال�ت�ن�ظ�ي��م م ��ع ال �ع��رب
ال�سنة ،ف�إنَّ جناحه يف منت�صف  2014يف اال�ستيالء
ع �ل��ى �أرا� � � ٍ��ض يف ال� �ع ��راق ال ي �ت �ن��اق ����ض م ��ع ال �ف�ترة
ال�سابقة ل�ه��ذا ال�ن�ج��اح؛ فهناك ع��ام�لان رئي�سيان
�أت��اح��ا لتنظيم «داع �� ��ش» ا��س�ت�غ�لال الأح � ��داث التي
ت�ؤثر يف العرب ال�سنة مل�صلحته .فا�ستطاع ا�ستغالل
ال�صراع الداخلي املوازي املرتبط بامل�شهد ال�سيا�سي
الطائفي ال��ذي هم�ش ال�سنة العرب الذين �أوقفوا
حمادثات الت�سوية مع ن��وري املالكي ،وحتولوا �إىل
القتال �ضد احلكومة العراقية ،و�أوجدوا بذلك بيئة
�أمنية ه�شة مت ا�ستغاللها من قبل «داع�ش» نتيجة
الطائفية ال�سيا�سية والتهجري الق�سري للعراقيني
على �أ�سا�س طائفي.
ويف اجل��ان��ب ال���س��وري ،تع َّر�ض «داع ����ش» -يف �أواخ��ر
دي�سمرب  -2013لهزمية وخ�سر معاقله يف مناطق
غ��رب ��س��وري��ا على �أي ��دي ج�م��اع��ات م�سلحة �أخ��رى.
ه��ذا ال�ت�ط��ور �أج�ب�ر مقاتلي التنظيم ع�ل��ى جتميع
�أن�ف���س�ه��م يف �أرا� � ٍ��ض يف � �ش��رق � �س��وري��ا ق ��رب احل ��دود
العراقية .لكنَّ تركيز النظام ال�سوري على �أولوية
حم ��ارب ��ة اجل �م ��اع ��ات امل �ت �م ��ردة الأخ� � ��رى �أ� �س �ه��م يف
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�إ�ضعاف الطرف املعادي لـ»داع�ش» وتقوية الأخ�ير
من دون ق�صد.
�إ�سرتاتيجية «داع�ش»
ت� �ط� � َّور «داع� � �� � ��ش» م ��ن خ �ل��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط امل���س�ب��ق
وامل���ص��ادف��ة ،ال�ل��ذي��ن ق ��ادا �إىل ن�شوء منظمة ق��ادرة
ع �ل��ى � �ش��ن ع� ��دد ك �ب�ير م ��ن ال �ه �ج �م��ات ،وع �ل ��ى دع��م
�أن�شطتها بحافظة مالية متنوعة -ت�شمل :النفط،
ح�صنها
وال�ت�برع��ات ،وغنائم احل ��رب -وه��و ت�ن��وع ُي ِّ
�ضد فقدان �أي مكون مفرد من هذه امل�صادر .ومن
امل �ج��االت الأخ� ��رى ال �ت��ي ي ��رى ال�ك�ت��اب �أن «داع ����ش»
ي�ح�ق��ق ف�ي�ه��ا ب�ع����ض ال �ن �ج��اح :ح �م�لات��ه ال��دع��ائ �ي��ة،
ال�سيما مقاطع الفيديو التي ين�شرها ويظهر فيها
منت�سبوه ك��أع���ض��اء ع��ادي�ين ي�ج��د فيهم امل�ج�ن��دون
امل�ح�ت�م�ل��ون �أوج � ��ه ��ش�ب��ه وت �ق ��ارب م �ع �ه��م .ف��اق�تران
هذه امليزة مع تقنيات الإنتاج البارعة والنجاحات
الع�سكرية على الأر���ض «ي��روق للجيل اجلديد من
املجندين املحتملني» يف «داع�ش».
ل �ك � َّن �ه��ا «جن� ��اح� ��ات» -ك �م ��ا ي��و� �ض��ح ال �ك �ت ��اب -تخفي
ج��وان� َ�ب ال���ض�ع��ف ل ��دى «داع �� ��ش»؛ ف�ت�ع��دد م���ص��ادره
املالية ال يعني ا�ستحالة اخرتاقه مال ًّيا ،بل ي�شري
ل�ضرورة �إيجاد �إ�سرتاتيجية �شاملة لتقلي�ص قدرته
على اال�ستمرار يف املدى الطويل� .أما حكمه املناطق
اخلا�ضعة ل�سيطرته ،فينطوي على عيوب ونقائ�ص،
وم ��ا مل ي�ستطع ال�ت�ك�ي��ف م��ع امل���س�ت�ج��دات ،وم ��ا مل
ترتاجع ال�ضغوط املمار�سة عليه من �أطراف �أخرى،
ف�إنَّ �إخفاقاته �ستزداد وتتع َّمق مع مرور الوقت.
و�أخ � �ي ��راً ..ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��احل �ل��ول ال �ت��ي ي�ق�ترح�ه��ا
الكتاب ملواجهة تنظيم «داع�ش» ،فهو يرى �أن��ه كما
�أن �أ�صل هذا التنظيم لي�س جمرد «م�شكلة العراق»
�أو «م�شكلة �سوريا» فح�سب ،ف�إنَّ احلل �أي�ضاً ال ُيكن
�أن ي��رك��ز ف�ق��ط ع�ل��ى دول ��ة دون �أخ ��رى ،ب��ل يتطلب
م�ع��اجل��ة ال�ق���ض��اي��ا يف ك�ل�ت��ا ال��دول �ت�ين ويف املنطقة
ب�شكل �أو�سع؛ لذلك ف�إنَّ تطوير �إ�سرتاتيجية فعالة
ملكافحة «داع����ش» يتطلَّب �إدراك� �اً للدوافع املتباينة
لدى ال�شركاء يف احل��رب �ضده؛ ف�أولوية املعتدلني
يف �سوريا ه��ي الإط��اح��ة بنظام ب�شار الأ� �س��د ،بينما
ال�سنة العرب يف العراق ملعاجلة مظاملهم قبل
�أولوية ُّ
كل �شيء .ل��ذا؛ فمن ال�ضروري فهم ه��ذه الدوافع
وت�ضمينها يف �إ�سرتاتيجية �شاملة ملواجهة «داع�ش».
---------------- الكتاب« :اجلماعة التي ت�سمي نف�سها دولة :فهمتطور تنظيم الدولة الإ�سالمية وحتدياته».
 امل�ؤلفون :حممد العبيدي ،بريان براي�س ،دانييلميلتون ،نيللي حلود.
 ال�ن��ا��ش��ر :م��رك��ز الإم � ��ارات ل �ل��درا� �س��ات وال�ب�ح��وثالإ�سرتاتيجية� ،أبوظبي.
� -سنة الن�شر.2015 :
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