ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «

جمادى األولى  1438هـ  -فبراير ٢٠١٧م

»

الصفحة األولى...
هالل الحجري

• «احلد من الت�سليح واال�ستقرار الإ�سرتاتيجي
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أوروبا»
• جمموعة م�ؤلفني

• «ال�سيا�سة ال�سينمائية»
• �ألك�سي يو�سف

•«الكنوز املنهوبة»
• باولو برو�سا�سكو

• «امل�سلمون البولنديون دينا وثقافة»
• كري�ستوف كو�شت�شيلنياك

• «املنزلق ..امل�ستقبل امل�ضطرب لأوروبا»
• جيلز مرييت

«توجه كوريا 2017
• ُّ
• كيم نام دو و�آخرون

• «خم�س دميقراطيات �صاعدة»
• تيد بيكون

• «�إعالم الفكر الإ�سالمي يف الع�صر
احلديث»
• وو يون قوي

• « ملاذا يحتاج الإن�سان �إىل عوامل
�أخرى؟»
• �أنطون بريفو�شني

• «من يحكم العامل؟ »
• جمموعة م�ؤلفني

• «ك�سر موجة النفط»
• ر�ضاء �شريف ،وف�ؤاد ح�سنوف،
ومني زوه.

مِ نَ الأطروحات العلم َّية التي قدَّمها العُمانيون يف اجلامعات الغربية:
ر�سالة دكتوراه بعنوان «التعاون امل� َّؤ�س�سي امل�شرتك يف القطاع العام»
للدكتور ُم َّمد ال�شحي ،قدَّمها جلامعة برونل بلندن �سنة 2011م.
تتكوَّن الدرا�سة من �سبعة ف�صول؛ الأول :قدم من خالله الباحث
خلفية الدرا�سة ونطاقها وافرتا�ضاتها الأ�سا�سية ،كما قدَّم فيه مدخال
ربراتها النظرية والفل�سفية ،و�أبرز �إ�سهاماتها الرئي�سية
�إىل �أ�س�سها وم ِّ
وهيكلها العام .الف�صل الثاين :ا�ستعر�ض فيه الدرا�سات ال�سابقة
وعالقتها بدرا�سته؛ فمن خالل مُراجعة الأدبيات متعددة التخ�ص�صات
يف الإدارة ،والإدارة العامة ،وال�سيا�سة العامة ،والتفاعل االجتماعي،
ا�ستطاع �أنْ يك�شف الفجوة العلمية التي َي ْنبَغي �سدها .الف�صل الثالث:
ناق�ش فيه الإطار النظري لبحثه من حيث مفاهيمه الرئي�سية،
وهياكله ،وعوامله الفرعية ،م�ستندا �إىل نتائج من الدرا�سات ال�سابقة
واملرحلة التجريبية .الف�صل الرابع :ناق�ش فيه الأ�س�س الفل�سفية
على نحو �أعمق؛ حيث َ�ش َرع يف ربط نظرية التن�سيق بنظرية البيانات
َ
املوقف املعر َّيف للباحث،
لتو�ضيح االت�ساق بينهما ،كما َّبي هذا الف�صل
وقدَّم تربيرات لت�صميم البحث ،وجمع البيانات وحتليلها ،وطرائق
البحث امل�ستخدمة .الف�صل اخلام�س :قدَّم فيه تفا�صيل مُتع ِّمقة حول
نتائج درا�سات احلالة من م�صادر بيانات ُمتلفة ،كما قدَّم فيه التحليل
الأويل للبيانات التي مت جمعها ،وعر�ض نتائجها بناء على �أ�سئلة
البحث و�أهدافه .الف�صل ال�ساد�س :ناق�ش فيه النتائج مُناق�شة مُع َّمقة،
مُ�س ِّلطا ال�ضو َء على �آثارها والدرو�س امل�ستخل�صة منها .الف�صل ال�سابع:
َخل�ص فيه الباحث �إىل الإ�سهامات النهائية لبحثه ،مُ�ص ِّنفا �إيَّاها �إىل
�إ�سهامات نظرية ،وعملية ،و�إدارية ،ومنهجية .كما اقرتح فيه جمموعة
من الدرا�سات امل�ستقبلية املحتملة يف هذا املجال.
وح�سب م َّ
ُلخ�ص الدرا�سة ،ف�إ َّن الباحث ط َّبق �إطاراً نظريًّا يُ�س َّمى
« »CCPيتعلق با�ستك�شاف العوامل ال�سياقية والإجرائية التي ترتبط
بتنفيذ الرتتيبات التعاونية امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�سات يف القطاع العام.
وهو يرى �أ َّن الإجراءات التعاونية يف القطاع العام ت َّت�سم بالتعقيد،
وتكون عر�ضة للف�شل �إن مل ُت�ستك�شف بالكامل .وقد طوَّر الباحث
الإطا َر النظريَّ لدرا�سته ،وحت َّقق من �صحته عرب مداخل متعددة
التخ�ص�صات يف الدرا�سات ال�سابقة ،واملرحلة التجريبية ،والعمل
امليداين الرئي�سي الذي طبق فيه طرائق نوعية تعتمد على �أ�سا�س
درا�سات حالة متعددة من القطاع العام يف عُمان كم�صادر لبياناته.
و�أهمية هذه الدرا�سة تك ُمن يف تطوير الباحث وتوثيقه ل�صدقية �إطار
عمل �سياقي مُبتكر مُتعدِّد امل�ستويات .وحني ط َّبقه ال�ستك�شاف العوامل
ال�سياقية والإجرائية يف تنفيذ الرتتيبات التعاونية يف القطاع العام،
ويكِنها �أنْ ُت�ساعد
و�سهْلة ،وقابلة للتنفيذْ ُ ،
وَجَ د �أ َّنه �أداة حتليل مُفيدةَ ،
وا�ضعي ال�سيا�سات العامة ،والإدارات العامة ،والأكادمييني ،ووكالء
التغيري ،وامل�ؤ�س�سات املتعاونة يف حتديد املتط َّلبات الأ�سا�سية الداعمة،
والعوامل ال�سياقية امل�ؤ ِّثرة ب�شكل عام .كما وَجَ د �أ َّن �إطا َر ال َع َمل هذا
يُ�ساعد هذه امل�ؤ�س�سات يف �إزالة اللب�س حول طبيعة الإجراءات الدقيقة
للمراحل الإجرائية.
hilalalhajri@hotmail.com
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«الحد من التسليح واالستقرار اإلستراتيجي
في الشرق األوسط وأوروبا»
أميرة سامي *
عد هذا الكتاب املجلَّد الثالث من �سل�سلة الدرا�سات التي �أُ ِعدَّ ت كجزء من برنامج �ضبط الت�سليح والأمن الإقليمي ،والذي كانتْ ُمدَّ ته ثالث �سنوات ،يف معهد درا�سات
ُي ُّ
ُ
تهدف لت�شجيع الباحثني املتخ�ص�صني يف هذا املجال.
الأمن القومي ،ومبنحة مدعومة من م�ؤ�س�سة هيوليت ( )Hewlettالتي
وا�شتمل الكتاب على ثمانية مقاالت مت جتميعها؛ و�ض َّمت جمموعة وا�سعة من الق�ضايا التي ُتثري الأفكار املهمة والر�ؤية النظرية ذات الأهمية الكربى ل�صناع القرار
ب�ش�أن التحديات؛ من �أجل احلد من الت�سليح املرتفع يف الألفية احلالية .كما ُت�شري املقاالت �إىل الأ�سئلة التي تدعو ال�ستمرار الأبحاث يف هذا املجال َع َر�ض فيه
الباحثون واخلرباء الإ�سرتاتيجيون املع�ضالت املتنوعة واملتعلقة باحلد من الت�سليح والتحديات الإ�سرتاتيجية املتغرية على امل�ستويني الإقليمي والدويل ،وانق�سمت
�إىل ثالث جمموعات.
املجموعة الأوىل من املقاالت :تبحث عن التحديات امل�ستمرة
ل�ل�برن��ام��ج ال �ن��ووي الإي� ��راين و�أن���ش�ط�ت�ه��ا يف ه ��ذا امل �ج��ال بعد
توقيع االتفاق النووي عام 2015م ،والذي �آثار ق�ضايا معقدة
يف جم��ال التحليل والتنفيذ للحد م��ن الت�سليح ،وق��د ح�دَّد
االت �ف��اق امل�ع��اي�ير اجل��دي��دة ال�ت��ي تت�ساءل ب���ش��أن منع انت�شار
الأ��س�ل�ح��ة ال�ن��ووي��ة ،ووج�ه��ة النظر امل�ستقبلية ل�ل�إ��ش��راف يف
�إيران والبلدان الغري نووية املوقعة على االتفاقية.
وعلى هذه اخللفية يفح�ص �أفرامي �أ�سكوىل م�سار �إيران �إىل
تطوير الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة م��ن خ�لال خطة العمل امل�شرتكة
( )JCPOAامل��و َّق�ع��ة ب�ين ال ��دول الغربية ال�ستة و�إي ��ران
يف يوليو عام  ،2015والتي تعمل ب�شكل رئي�سي يف �إنتاج املواد
االن�شطارية اليورانيوم املخ�صب والبلوتونيوم ،والتي �أهملت
�إىل ح��د كبري ق�ضية تطوير الأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ،كما جتنبت
الإ��ش��ارة �إىل �أنظمة الت�سليم املمكنة ب�ش�أن الأ�سلحة ،وظلت
خ ��ارج امل �ف��او� �ض��ات م ��ع �إي � ��ران ،وغ�ي�ر م ��درج ��ة يف االت�ف��اق�ي��ة،
كما �أعْ � � َرب الكاتب ع��ن زي ��ادة امل�خ��اوف م��ن الق�ضية النووية
الإي��ران�ي��ة عقب �إع�لان �إي ��ران ع��ن تطويرها ل�صواريخ ك��روز
بعيدة املدى يف عام  ،2015ووفقا للأدلة املتوفرة ،ف��إ َّن �إيران
قادرة على �إنتاج اليورانيوم املخ�صب بجودة عالية ()HEU
لال�ستخدام الع�سكري غري املحدود تقريبا ،على الرغم من
�أن االت �ف��اق ال �ن��ووي ي��وج��ب تقليل امل �خ��زون ،وي��ذك��ر �أف ��رامي
�أ�سكوىل �أ َّن التحليل الكامل لهذه امل�س�ألة له عواقب �أبعد من
مراجعة التقنية ،ويجب �أن ت��أخ��ذ يف االعتبار طابع النظام
الإي��راين ،ف�إيران دولة عازمة على تطوير الأ�سلحة النووية
ب�أي ثمن ،و�أن االتفاق النووي يوفر لها م�ساحة للتنف�س من
ناحية املطلب امل��ايل ،وم�ستقبال واع��دا جيدا �أك�ثر لتح�سني
برناجمها ال�ن��ووي ،ولي�س بعيدا اليوم �أن تكون �إي��ران ق��ادرة
على تطوير الأ�سلحة النووية على نطاق كامل؛ ففي �ضوء
الطموحات العالية لقيادة �إيران ،ت�ستطيع بالت�أكيد �أن ت�صل
�إىل ما تريد .وقبل �أن يُنهي �أفرامي �أ�سكوىل مقاله يعود مرة
�أخ��رى لل�س�ؤال ال��ذي يُزعج الكثري؛ وه��و :هل هناك �إمكانية



ك�شف ن�شاط �إي��ران املحظور وفقا ملعاهدة (« )NPTحظر
االن�ت���ش��ار ال �ن ��ووي» .وي��ذك��ر �أ َّن ��ه لي�س ه�ن��اك ي�ق�ين ب� ��أ َّن بعثة
تق�صي احلقائق الدولية �ستكون ذات �سلطة �سيا�سية قوية
ِّ
مبا يكفي لف�ضح الن�شاطات ال�سرية؛ فمن خالل املفاو�ضات
�ستجد �إي��ران دائما �أ�سبابا لتربير �أفعالها ،و�ستوا�صل القيام
بذلك يف امل�ستقبل ،حتى لو تعار�ض بالتزاماتها وتعهداتها
الدولية.
بينما يتعامل �أوي ��ن ال�ترم��ان يف مقاله م��ع م��واق��ع الرقابة
وال�ت�ف�ت�ي����ش امل���ش�ت�ب��ه ب�ه��ا يف �إي � ��ران ،وي �ق��ول �إ َّن� ��ه وم ��ن خ�لال
امل�ف��او��ض��ات ب���ش��أن الق�ضية ال�ن��ووي��ة الإي��ران �ي��ة ك��ان ال���س��ؤال
امل� ��رك� ��زي :ك �ي �ف �ي��ة حت �ق �ي��ق � �ص�لاح �ي��ات ال ��و� �ص ��ول ل �ل �م��واق��ع
الإيرانية امل�شتبه يف �أن�شطتها النووية؟ من خالل مناق�شات
القوى العاملية ال�ست امل�شاركة ( )1+P5الأع�ضاء اخلم�سة
ال��دائ�م�ين يف جمل�س الأم ��ن و�أمل��ان�ي��ا ،وك��ان ال�ه��دف الرئي�سي
لالتفاق هو و�ضع حدود للربنامج النووي الإي��راين .وميكن
حتقيق ذلك من خالل التفتي�ش و�إعادة حتديد الأهداف من
مواقع التفتي�ش ،واملواد ذات ال�صلة النووية املوجودة يف �إيران
حاليا ،لكنَّ الإي��ران�ي�ين ميكنهم امل��وارب��ة؛ لهذا ال�سبب ازداد
الطلب من امل�شككني واملنتقدين لإيران من �أجل �أن يتم و�ضع
عملية �صارمة لتوفري �إمكانية الو�صول للمواقع امل�شتبه بها،
لكن االت�ف��اق النهائي �أغ�ضب وخيب �آم��ال امل�شككني والنقاد
على حد �سواء الذين طالبوا (مثل ممثل �أمريكا) �أن يكون
التفتي�ش «يف �أي وق��ت ويف �أي م �ك��ان» ح�ت��ى مي� ّك��ن املفت�شني
الدوليني الو�صول �إىل املواقع امل�شتبه بها يف �أي مكان ب�إيران،
دون �إ�شعار م�سبق حتى املرحلة النهائية من املحادثات ،وتعهد
امل��وق�ع��ون ب��ال��وق��وف ب�ح��زم على ال���ش��روط ،ولكنهم ا�ستقروا
يف النهاية وا�ستعا�ضوا بـ»الو�صول املنظم» مبعنى �أن عملية
التفتي�ش من �ش�أنها �أن ت�سمح بالإخطار امل�سبق لإيران ،والتي
من خاللها منعت �إيران املفت�شني للو�صول �إىل �أماكن تعرفها
ب�أنها مواقع ع�سكرية.

ويف هذا املقال ذكر الكاتب املخاطر الرئي�سة يف االتفاق ودور
كل من اجلهات الفاعلة املعنية «وكالة الطاقة الذرية و�إيران»
والدول الأع�ضاء يف ( - 3+EU/E3القوى العاملية ال�ست
واالحتاد الأوروبي) ،والذين يقفون �إىل جانب �إيران ومينعون
معا التفتي�ش لأداء التفتي�ش امل�ط�ل��وب ،وبعد حتليل القوى
والديناميات املختلفة بينهم قدم ملخ�صا ب�ش�أن الأ�سئلة التي
تدور حول كيفية القيام غري املتوقع لعملية التفتي�ش ،وكيف
ميكن لل�صراعات املحتملة �أن تعطل االتفاق النووي الإيراين
ب�أكمله.
بينما ي�ق��در ي��وئ�ي��ل ج��وزان���س�ك��ي وغ��ال�ي��ا ل�ي�ن��دن���ش�تراو���س ،يف
مقالهما ،م��دى تطوير ال�برام��ج النووية املدنية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط يف هذا اجلو اجلديد ،و�أو�ضحا �أ َّن عِ �دَّة دول
يف ال�شرق الأو�سط يف ال�سنوات الأخ�يرة ب��د�أت تطوير البنية
التحتية النووية املدنية على �أرا�ضيها ،وتعد دول��ة الإم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ه��ي ال ��دول ��ة ال�ع��رب�ي��ة الأك �ث�ر ت�ق��دم��ا ح��ول
ه��ذا املو�ضوع (حيث �إ َّن املفاعالت املخطط لها بالفعل حتت
الإن�شاء) ،ويُتوقع �أن تكون �أول دولة عربية ت�ستخدم الطاقة
النووية ال�سلمية داخ��ل �أرا�ضيها ،كما تقدمت تركيا يف هذا
املجال وبد�أت بناء املفاعل الأول ومن املقرر ت�شغيله عام ،2020
بينما وقعت الأردن يف مار�س  2015اتفاقا مع امل�ؤ�س�سة الرو�سية
«رو�ساتوم» لبناء اثنني من املفاعالت� .أما م�صر ،فلديها خطة
حتى عام  2025ال�ستكمال بناء �أربع حمطات للطاقة النووية،
ك�م��ا ب ��د�أت اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال���س�ع��ودي��ة يف ال���س�ن��وات الأخ�ي�رة
ب�إقامة عالقات مع م�س�ؤولني �أجانب من �أجل تطوير طاقة
نووية �سلمية داخ��ل �أرا�ضيها ،وب��د�أت يف بناء البنية التحتية
التكنولوجية العلمية الالزمة لهذا الغر�ض .ويلفت الكاتبان
النظر �إىل هيمنة رو�سيا على متويل وبناء املفاعالت النووية
الأوىل لتوليد الطاقة يف تركيا ،والأردن ،وم�صر ،ف�ضال عن
تبادل وا�سع النطاق بني رو�سيا واململكة العربية ال�سعودية يف
جمال التعاون النووي ،وه��ذا ُيكن �أن ي��ؤدي لتعزيز موقف
رو�سيا يف املنطقة ،ولكن امل�شاكل االقت�صادية يف رو�سيا من
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ال�صعب عليها الدفع مب�شاريعها وميكن �أن ي��ؤدي ه��ذا �إىل
نتيجة عك�سية ،وت �� ُّأخ��ر كبري يف تطوير ب��راجم�ه��ا النووية
برتكيا والأردن وم�صر.
كما �أعْ � َرب الكاتبان عن القلق الكبري فيما يتع َّلق بالربامج
ال �ن ��ووي ��ة امل ��دن �ي ��ة يف ال �� �ش ��رق الأو� � �س� ��ط ،واح �ت �م ��ال رب�ط�ه��ا
لت�ستخدم �أي���ض��ا يف ت�ط��وي��ر ب��رن��ام��ج ن ��ووي ع���س�ك��ري ،وه��ذا
�سي�ؤدي �إىل كبح عالقات ه��ذه ال��دول مع ال��والي��ات املتحدة
التي تعار�ض ال�سيا�سة الأمريكية التقليدية بقوة انت�شار
ال�سالح النووي بعامة ،ويف منطقة ال�شرق الأو�سط بخا�صة،
وهناك احتمال كبري �أن تتحرك اململكة العربية ال�سعودية
وغريها من الدول يف م�سار م�شابه لإيران التي ح�صلت على
ختم املوافقة الدولية على تخ�صيب اليورانيوم؛ لهذا �أ�شارت
بع�ض الدول �سابقا �إىل �أنها ال تعتزم البقاء يف امل�ؤخرة على
الأقل يف امل�ستويني التكنولوجي والعلمي يف هذا املجال.
و�إىل جانب املخاوف من �إمكانية التحول من برنامج نووي
م��دين �إىل برنامج ن��ووي ع�سكري ،هناك خم��اوف �إ�ضافية
ب�ش�أن �سالمة املن�ش�آت و�أمنها والقلق من الهجمات الإرهابية
وم ��ا ت�ق��وم ب��ه ه ��ذه ال�ع�ن��ا��ص��ر م��ن ت�خ��ري��ب ال�ب�ن�ي��ة التحتية
ال�ن��ووي��ة يف ال�ب�ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ،ك�م��ا ر�أي �ن��ا يف حم�ط��ة الطاقة
النووية يف منطقة ال�ضبعة مب�صر.
املجموعة الثانية من املقاالت :تعاملت مع الأفكار التي ن�ش�أت
يف ال�ساحة الدولية خ�لال العقد املا�ضي وق��د نقلت مقاالت
عزرئيل برامانت و�إيرينا كالهو�سوفا املناق�شة �إىل ال�ساحة
ال ��دول �ي ��ة ،وي ��رك ��ز ع��زرئ �ي��ل ب��رام��ان��ت يف م�ق��ال��ه ع�ل��ى حتليل
�سيا�سة ال ��ردع ال�ن��ووي��ة حللف «ال�ن��ات��و» �شمال الأط�ل���س��ي ،يف
�ضوء ا�ستخدام القوة ملو�سكو يف �أوكرانيا ،و�ضم �شبه جزيرة
القرم �إىل رو�سيا ،وقدرة الناتو على املواجهة الإ�سرتاتيجية
ل �ل��ردع ال�ف�ع��ال وال�ت�ح��دي��ات ال�ك�ب�يرة يف �أع �ق��اب اجل ��دل ح��ول
دور الأ�سلحة النووية التكتيكية وال�سيا�سة الوا�ضحة جتاه
�أوكرانيا ،واملطالبة بنزع ال�سالح النووي على املدى املتو�سط
طبقا ملعاهدة INF؛ حيث تنبه «الناتو» عقب انهيار االحتاد
ال�سوفييتي �إىل التهديد املزدوج النت�شار ال�صواريخ البال�ستية
و�أ�سلحة الدمار ال�شامل من �إيران وغريها من البلدان خارج
منطقة «الأورو�-أط �ل �� �س ��ي» ،و َّ
مت �إن���ش��اء ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي
حللف �شمال الأطل�سي ك��أم��ر �أ�سا�سي مل��وق��ف ال ��ردع ،وكجزء
من التعامل مع التهديدات من بلدان �إرهابية وج��دت خارج
منطقة الأورو�-أطل�سي.
ويف الوقت نف�سه ،طلبتْ منظمة حلف �شمال الأطل�سي فتح
�صفحة جديدة يف عالقاتها مع رو�سيا ،على الرغم من �أنه
من املمكن �أن نرى مبادرات جتاه مو�سكو يف قمة ل�شبونة يف
مو�سكو نوفمرب  ،2010ن�شرت هذه اجلهود خللق حقبة جديدة
من التعاون مع مو�سكو جنحت يف �ضوء الأزم��ة يف �أوكرانيا.
وم ��ع ذل ��ك ،ف� ��إن ارت �ف��اع ح ��دة ال�ت��وت��ر ب�ين ال�ن��ات��و ورو� �س �ي��ا ال
يقت�صر على م�س�ألة �أوكرانيا.
وقد تفاقمتْ هذه احلالة بعد الأح��داث الع�سكرية بني قوات
رو�سيا وحلف �شمال الأطل�سي منذ بداية الأزمة يف �أوكرانيا،

واخلطاب املت�شدد لبوتني يف مو�ضوع الأ�سلحة النووية .وعلى
هذه اخللفية ،يُواجه حلف �شمال الأطل�سي التحدي املتمثل يف
�إدارة �سيا�سة الردع النووية ،و�أن توفري الأمن للدول الأع�ضاء
امل �ج ��اورة ل��رو��س�ي��ا وامل �ع��ر� �ض��ة ل�ل�ه�ج�م��ات وف ��ى ال��وق��ت نف�سه
حم��اول��ة لتجنب الت�صعيد وع ��دم ال�ت��وج�ي�ه��ات .لي�س هناك
�شك يف �أنه يف �أج��واء انعدام الثقة لن ت�ستطيع منظمة حلف
الأطل�سي �أن تتخلى عن الأ�سلحة النووية التكتيكية.
بينما ركزت �إيرينا كالهو�سوفا على املع�ضالت الإ�سرتاتيجية
وال�سيا�سة املت�صاعدة بجمهورية الت�شيك .فيما يتع َّلق بخطط
الواليات املتحدة والدفاع ال�صاروخي� ،أظهرت خطة الدفاع
ال���ص��اروخ��ي ب��و��ض��وح امل��واق��ف احل��ال�ي��ة لل�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة
للأطراف الرئي�سيني جلمهورية الت�شيك ،والتعامل بنجاح مع
ع�صر التطور االقت�صادي وال�سيا�سي لع�صر ما بعد ال�شيوعية،
وال تزال هناك �إ�سرتاتيجية وا�ضحة طويلة الأجل فيما يتعلق
بال�سيا�سة اخلارجية .وح ًّقا منذ برنامج الدفاع ال�صاروخي
وتعميق ال�ت�ع��اون م��ع ال��والي��ات املتحدة مل يح�صل �أب ��دا على
اتفاق مماثل ،وبقيت مُثرية للجدل ،و�أظهر الربنامج �أي�ضا
�أ َّن الواليات املتحدة و�أوروب��ا الو�سطى وال�شرقية مل تعد من
البلدان التي حتتاج معاملة «خا�صة»؛ وذلك بف�ضل الو�صول
�إىل اال�ستقرار واالزده ��ار ،وق��د َّ
مت اختبار ه��ذا الربنامج من
قبل حكومة �أوب��ام��ا يف الأ��س��ا���س م��ن خ�لال اجل ��دوى الفنية
و�أهميتها الإ�سرتاتيجية ،ولي�س كمبادرة لتعزيز اال�ستقرار
والأم ��ن يف املنطقة .وع�ل�اوة على ذل��ك ،ذك��ر برنامج الدفاع
ال�صاروخي يف الت�شيك واملجتمع ال ��دويل ب��أ��س��ره لتغري دور
رو�سيا ،و�أ َّن مُو�سكو التي من �ش�أنها �أن تكون ممثلة امل�شاركة يف
الأن�شطة البيئية� ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو من خالل م�صادرها
اخلا�صة.
ب�ع��د خم�س ��س�ن��وات م��ن �إل �غ��اء ب��رن��ام��ج ال��دف��اع ال���ص��اروخ��ي،
و�صلت العالقات بني الواليات املتحدة ودول �أوروبا الو�سطى

وال�شرقية �إىل ذروتها؛ خا�صة مع �شعور م�ؤيدي الأطل�سي
بالإحباط وه��م ينتقدون مراجعات �أوب��ام��ا ،واتهمت �إدارت��ه
ب��اال��س�ت�ث�م��ار وامل���ص��احل��ة م��ع رو� �س �ي��ا ع�ل��ى ح���س��اب حلفائها
يف و��س��ط و� �ش��رق �أوروب � ��ا ،وم ��ع ان�ت�ه��اء ال���ش��راك��ة الأوروب �ي ��ة
 EPAAقد يطمئن بلدان �أوروبا الو�سطى وال�شرقية من
حيث التدخل الأمريكي .يف نف�س الوقت تعد ر�سالة وا�ضحة
�إىل رو�سيا ب�ش�أن �إ�سرتاتيجيات احلماية للواليات املتحدة
وحلف الناتو يف مواجهة تكتيكات االبتزاز الرو�سي.
امل�ج�م��وع��ة ال�ث��ال�ث��ة والأخ �ي��رة م��ن امل �ق ��االت :تفح�ص فيها
�أف�ن�ير غ��ول��وب م�شكالت ال ��ردع وت�ع��ام��ل �إ��س��رائ�ي��ل معهم يف
الألفية احلالية؛ فعن�صر ال��ردع يلعب دورا رئي�سا يف �أم��ن
دول��ة �إ�سرائيل منذ ن�ش�أتها ،وال��ردع الع�سكري الإ�سرائيلي
ه��و ��س�م��ة �أ��س��ا��س�ي��ة ل ل��أم ��ن ،ك�م��ا يت�ضح م��ن ت�ع��ال�ي��م زئيف
جابوتن�سكي على «اجل��دار احلديدي» ومبادئ الدفاع ،وقد
�صاغ ديفيد بن غوريون ،وتقرير جلنة برئا�سة دان مريدور،
ال ��ذي ُع�ي ِّ�ن لتحديث ه ��ذه امل �ب��ادئ يف ال �ع��ام  ،2005ون�شرت
وثيقة �إ�سرتاتيجية للجي�ش الإ�سرائيلي يف �أغ�سط�س ،2015
ويف ال�سنوات الأخ�ي�رة �أ�صبحت ه��دف��ا ع��ام��ا ل ��رادع كبري يف
العمليات الع�سكرية ال�ت��ي ت�ق��وم بها �إ��س��رائ�ي��ل �ضد جماعات
حزب اهلل وحما�س.
تغي مفهوم الردع يف ال�سنوات الأخرية يف العامل الغربي،
وقد َّ
خ�صو�صا يف الواليات املتحدة؛ وذلك كجزء من النقا�ش الذي
يهدف للتكيف مع مفهوم التحديات الأمنية واالحتياجات
الأمنية العاملية بعد احلرب الباردة ،ويتناول هذا املقال بع�ض
التغيريات الرئي�سية يف مفهوم الردع ،وم�ساهمتها يف النقا�ش
الإ�سرائيلي ،والغر�ض من هذه املقالة هو �أن ن�شري �إىل �ضرورة
املناق�شة امل�ستفي�ضة لطبيعة ال��ردع الإ�سرائيلي ،ومالءمته
للتحديات الأمنية اجلديدة النا�شئة خالل الدينامية احلالية
على ال�ساحة الدولية واملتغرية.
بينما ا�ستعر�ض �شلومو بروم و�إميلي النداو فكرة اال�ستقرار
الإ��س�ترات�ي�ج��ي يف ن�ط��اق ال���ش��رق الأو� �س ��ط ،ورك ��ز ب ��روم على
امل�صالح والعالقات الدولية يف املنطقة ،يف حني تقدر �إميلى
الن ��داو الآث ��ار امل�ترت�ب��ة على النقا�ش ال�ع��امل��ي ب���ش��أن الق�ضايا
النووية على �إ�سرائيل ونزع ال�سالح النووي واملواقف ال�سيا�سة
ال�ت��ي تعك�س ال��رغ�ب��ة يف ف�ه��م امل��زي��د م��ن ال ��ردع واال��س�ت�ق��رار
النووي والإ�سرتاتيجي.
-------------------------------- الكتاب« :احل��د من الت�سليح واال�ستقرار الإ�سرتاتيجي يفمنطقة ال�شرق الأو�سط و�أوروبا».
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«السياسة السينمائية» ..أللكسي يوسف
الرحبي *
أحمد َّ
�شاهد غري الأمريكي ،الذي ال ُيتابع �أخبا َر وجمريات ال�سيا�سة
يت�ض َّمن الفيلم الهوليوودي �إ�شارات و�إحاالت ُمتلفة املعاين ،و ُمتعددة املقا�صد ،قد ال ُيدركها املُ ِ
�شاهد الر�سائل
امللحة� ،أو ممن ال دراية له بفك الرموز وال�شيفرات املرتبطة باملجتمع الأمريكي .وال ي�ستوعب هذا املُ ِ
الداخلية للواليات املتحدة ،وال ُيدرك م�شاكلها َّ
اخلفية التي ُي�ضمرها الفيلم ،والتي حتيل �إىل �أ�شخا�ص ُمع َّينني� ،أو ُت�شري لأحداث ووقائع بعينها ..تلك ال َّر�سائل التي تدخل يف َ�صمِيم �صناعة الكثري من �أفالم
هوليوود ،وت�ؤثر يف عملية �إنتاجها ،كما ُتلقي بظاللها على �أحداث الفيلم ،وتك ِّون �صور �شخ�صياته و�أبطاله.
ومع ذلك ،ومبا �أنَّ اجلميع على ِ�ص َلة ب�أمريكا -و�إن كانوا بعيدين عنها -ف�إنَّ ال�شكوك تراود عني املُ�شاهد الأجنبي -و�إن بعد حني -عن العالقة التي جتمع بني �أحداث
الفيلم وبني ما يجري يف تلك البالد البعيدة القريبة .فلننظر �إىل فيلم «املليونري املت�شرد» الذي ك�سب من خالل «رومان�سية ال�شارع» التي ر�سمتها م�شاهده و�أحداثه،
�شعبية وا�سعة بني امل�شاهدين يف ِّ
كل مكان؛ ولنطرح بعدئذ ال�س�ؤال امل�شروع التايل� :ألي�س ث َّمة �شبه بني بطل الفيلم املمثل جمال مالك ،الذي ات�سم دوره بغزارة
العاطفة وفي�ض النبل وقد �أغدق بهما على كل من �شاهد الفيلم ،وبني الرئي�س الأمريكي ال�سابق باراك �أوباما؟ وبالتايل :هل �أ�سهم هذا الفيلم وبطله يف ت�شكيل
ال�صورة املثالية للرئي�س �أوباما يف بداية حكمة؟
والأفالم قيا�ساً بهذا الفيلم كثرية ،والت�سا�ؤالت التي
تُثريها من الطينة نف�سها؛ فماذا يعني ظهور ال�صقر
الأ�سود يف نهاية فيلم «هانكوك» للمخرج بيرت بريج؟
و�إىل م� ��اذا ي ��رم ��ز؟ م ��ا ال� ��ذي �أراده امل �خ ��رج �ستيفن
�سبيلربغ حينما اخ �ت��ار لفيلمه «ل�ي�ن�ك��ول��ن» حم��ورا
رئي�سيا يرتكز على التعديل الثالث ع�شر لد�ستور
ال��والي��ات املتحدة املتعلق بقانون العبودية وذل��ك يف
عهد الرئي�س الأمريكي �أب��راه��ام لينكولنُ ،مقت�صرا
تاريخ هذه ال�شخ�صية الكبرية على هذا الإجراء؟ هل
كانت رئي�سة ال ��وزراء الربيطانية مارجريت تات�شر
�سيا�سية �ضعيفة ،جلبت ل�ب�لاده��ا �أزم ��ة اقت�صادية
عميقة كما ظهرتْ يف فيلم «امل��ر�أة احلديدية»؟ وهل
ث َّمة َعالقة بني فيلم «�آرغو» الذي �ص َّور عملية �إنقاذ
الدبلوما�سيني الأمريكان يف �إيران عام  1979والهجوم
على القن�صلية الأمريكية يف ليبيا عام 2012؟.
َي ْر ُ�صد الباحثُ والناق ُد ال�سينمائي الرو�سي �ألك�سي
يو�سف يف كتابه «ال�سينما ال�سيا�سية» َع َلقة الأفالم
احل��دي�ث��ة بالعملية ال�سيا�سية وق �ط��اع البيزن�س يف
ال��والي��ات املتحدة الأمريكية خ�لال ال�سنوات الع�شر
املا�ضية .وبنظرة فاح�صة وم َّو�سعة َي َ�ضع ُمقارباته
ع��ن ت�ل��ك ال�ع�لاق��ة ،كا�شفا ع��ن االرت �ب��اط امل�ت�ين بني
�إن �ت ��اج الأف �ل��ام ال �ه��ول �ي��وودي��ة و�أه� ��م الأح � ��داث ال�ت��ي
�أ َّرخ��ت للحقبة الأمريكية اجل��دي��دة .ويتوفر امل�ؤلف
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات غ ��زي ��رة وم �� �س �ت��وف �ي��ة ع ��ن ��ص�ف�ق��ات
الإنتاج وعمليات الرتويج للكثري من �أفالم هوليوود
احل��دي�ث��ة ،كما ُي�ي��ط ال�ل�ث��ام ع��ن انعكا�س ال��واق��ع يف
الأف �ل�ام وت ��أث�ير ا ألف �ل�ام ع�ل��ى ال��واق��ع� ،أك ��ان ال��واق��ع



ُمتمثال ب�أحداث حمورية �أو ب�شخ�صيات عامة .وفيما
يتع َّلق بامل�سائل ال�سيا�سية املبا�شرةُّ ،
يفك لنا الكاتب
�شيفرات م��ن �أف�ل�ام ُت�ع��ر���ض حاليا يف دور ال�سينما،
وتقوم بالت�أثري على الر�أي العام ،خا�صة فيما يتعلق
ب��االن�ت�خ��اب��ات الأم��ري �ك �ي��ة ،وت��وج�ي��ه ال�ن��اخ��ب امل�ت�ر ِّدد
ل�صالح هذا املر�شح �أو ذاك.
و ُير ِّكز الباحث على تقنية �إنتاج الأفالم ال�سينمائية
اخلافية عن �أعني امل�شاهدين وعلى الإج��راءات التي
جت��ري خلف الكوالي�سُ ،م��ؤ ِّك��دا �أنَّ هوليوود ماكينة
متكاملة الأج ��زاء وامل �ح��اور ،وه��ي و�إن ك��ان��ت ميدانا
عظيما لتحقيق املكا�سب� ،إال �أنَّها ميدان منظم وال
مكان فيه للم�صادفات وال�صفقات الع�شوائية .فحني
ن�شاهد فيلماً كفيلم «املريخي» يكون فيه ال�صينيون
املرجح فيه �أنَّ ال�صينيني
ب�شرا عاديني وطيبني ،ف�إن َّ
قد ا�ستثمروا يف �إن�ت��اج الفيلمَّ � .أم��ا الأل ��وان اجلذابة
ور�شاقة الكامريا يف ت�صوير امل�شاهد الطبيعية لفيلم
«طيف» (م��ن �سل�سلة �أف�لام جيم�س بوند)؛ فمر ُّدها
ات �ف��اق �ي��ات جت��اري��ة م��ع � �ش��رك��ات ��س�ي��اح�ي��ة مك�سيكية
ولي�س لدوا ٍع فنية.

�إىل جانب �أخذه باحلقائق ال�شائعة وحتليلها ،اعتم َد
ال�ب��اح��ث على امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ر�شحت م��ع ت�سريبات
ر� �س��ائ��ل � �ش��رك��ة «� �س ��وين ب�ي�ك�ت���ش��رز» (وا ُت �ه �م ��ت فيها
كوريا ال�شمالية بالقر�صنة) ،و�أي�ضا على ُمعطيات
«وي �ك �ي �ل �ي �ك ����س» ،وف �ي �ه��ا �إث �ب ��ات ��ات ُت �� �ش�ير �إىل َع�لاق��ة
ُع�ضوية ب�ين �صناعة ال�سينما الأم��ري�ك�ي��ة ورج��االت
ال�سيا�سة والبيزن�س .فها هو فيلم «الرجل الفوالذي»
لزاك �سنايدر ُيحقِّق �أرقاما قيا�سية يف عدد ال�شركاء
ال �ت �ج��اري�ين .ي �ق��ول م ��ؤل��ف ال �ك �ت��اب ع��ن ه ��ذا الفيلم
وا��ص�ف��ا التحالف «امل��اك��ر» ب�ين امل��روج�ين التجاريني
وبني ال�سينمائيني« :لقد مت يف هذا الفيلم ا�ستقطاب
جمموعة من الإعالنات الرتويجية و�صل عددها �إىل
� 143إعالنا لب�ضاعة وماركة جتارية .ف َه ْب �أنَّ َع ْي
إعالني �أو ثالثة منها ،ف�إن
املُ�شاهد العادي �ستم ِّيز �
ْ
اكت�شاف العني اخلبرية لن يتعدى ع�شرين عالمة
لل�شركات الكربى .وفيما يتع َّلق بالرتويج للأ�شياء
غري املادية فهذا أ�م��ر يتطلب الدقة والرباعة ()...
وم��ع �أنَّ م�ث��ل ه��ذه احل ��االت ،ويف �أغ �ل��ب الأح �ي ��ان ،ال
تكون خافية عن �أعني اجلمهور� ،إال �أنه يعتربها جز ًءا
من ماهية احلبكة» (�ص.)12:

وي�ستنتج �أل�ك���س��ي ي��و��س��ف �أنَّ «اجل��ان��ب الإب ��داع ��ي يف
�سينما ه��ول �ي��وود ي�ح�ت��ل دورا ث��ان��وي��ا ،وه ��و ُم���س��خَّ ��ر
خلدمة م�صالح �سيا�سية ومالية» (�ص .)15:ونتيجة
ل��ذل��ك ،تفقد بع�ض الأف �ل�ام ق��وت�ه��ا الفنية وتتعرث
�صياغتها الكلية .وحني يقوم امل�ؤلف ب�إح�صاء العديد
م ��ن الأف �ل��ام ب �ه��ذه ال �� �ش��اك �ل��ة ،ف ��إن ��ه ي�ن���ص��ح ال �ق��ارئ
بالرتوي قبل الإقدام على م�شاهدتها.

وي�ستم ُّر ال�ب��اح��ثُ يف ا�ستعرا�ض ام �ت��دادات ال�سينما
الأم��ري�ك�ي��ة يف ع��امل امل ��ال وال�سيا�سة ،ور��ص��د الأذرع
املتحكمة فيها ،واملرتبطة ب�أعلى الهرم يف ال�سلطة.
وبر�أيه ،ف��إنَّ �شركات الإنتاج يف هوليوود تعتمد على
رغبات رئي�س الدولة الذي بو�سعه �أن يعرقل عملها
�إن �أراد؛ �إذ بيده تفعيل �أو تعطيل القانون الذي يدعم
نفقات �إنتاج الأفالم ،ويتيح �أمكنة جمانية للت�صوير...
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وغريها من االمتيازات اللوج�ستية .ويف ظل هذه
الظروف ،تلتزم ال�شركات ال�سينمائية الكربى ًّ
خطا
م�ؤ ِّيدا لل�سلطة �أو مهادنا لها �أو �أنه -ب�أقل تقدير-
غ�ير ُمق ِّو�ض لإدارت �ه��ا .وال تقل حميمية العالقة
(�أو ج��دل�ي�ت�ه��ا) ب�ين ال���س�ي�ن�م��ا الأم��ري �ك �ي��ة ووزارة
الدفاع «البنتاجون» ،وما ينتج عن ذلك من حتديد
�أو تعديل ملنهجية الت�صوير الفيلمي؛ فالع�سكر
بحاجة للدعاية لأيديولوجيتهم وتوطني العالقة
باملجتمع و�ضمان ان�ضمام ال�شبيبة �إىل �صفوفهم،
وم ��ن ناحيتها ت�ن�ظ��ر ��ش��رك��ات الإن �ت ��اج �إىل ال��دع��م
الوفري املتاح لدى البنتاجون من ُمعدات ع�سكرية
وا��س�ت�خ��دام امل��واق��ع احل�سا�سة؛ مم��ا ي�ضمن ج��ودة
الت�صوير وخف�ض موازنة الإنفاق.
وعلى ال َّرغم من النربة النقدية التحليلية لعدة
�أفالم حازت جوائز الأو�سكار كفيلم «ال بلد للعجائز»
و»امل �ل �ي ��ون�ي�ر امل �ت �� �ش ��رد» و»�آرغ� � ��و»...وغ� �ي��ره� � ��ا م��ن
الأفالم� ،إال �أنَّ الكاتب ال يعمد �إىل �أ�سلوبه هذا بغية
ا�ستعرا�ض الأف�لام فنيا وت�سجيل �شهادة يف نقدها
�أو الإع�ج��اب بها؛ ال ينقب الكتاب عن متعة الأف�لام
ولذة ال�سينما مثلما يحدث عادة يف كتب النقد الفني
و�إمنا يهدف للتب�صر يف العوامل املحيطة واملتداخلة
يف �صناعة ال�سينما و�إنتاج الأف�لام؛ وبالتايل تقدمي
ال�صناعة ال�سينمائية الأمريكية؛ باعتبارها ظاهرة
م��ر ّك�ب��ة لي�س ال�ف��ن فيها ��س��وى ُم �ع��ادل واح ��د �ضمن
م �ت �ع��ادالت خم�ت�ل�ف��ة وم�ت�راب �ط ��ة .و�إن ح ��دث وظ�ف��ر
القارئ ب�أحكام تقيمية فنية على الأفالم املر�صودة يف
الكتاب؛ فذلك من باب ا�ستدعاء الفن ك ُمر َّكب ُمك ّملٍ
يف ال�صناعة ال�سينمائية الهوليوودية ولي�س كمنت.
ُ
وت ِّثل الأفالم املُختارة للكتاب مناذج و�أمثلة لل�سينما
اجل �م��اه��ري��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف ج ��ذب �أك �ب�ر ع ��دد من
امل���ش��اه��دي��ن ،وت�ف��ري��غ م�ضامينها الأي��دي��ول��وج�ي��ة يف
نفو�سهم .جند �أنَّ فيلم البطوالت واخل��وارق «فار�س
ال�ظ�لام» للمخرج كري�ستوفر ن��والن -املعرو�ض عام
2008م -يجتذب  74مليون م�شاهد ،وبح�سب املعادلة
التي يتم�سك بها ال�ب��اح��ث ،ف ��إن �أث � َر ه��ذا الفيلم قد
طال االنتخابات الرئا�سية الأمريكية الأخرية ،والتي
�ص َّوت فيها  131مليون ناخب.

ال ي�ضع �ألك�سي يو�سف عقدة من الت�أويالت لإثبات
الوجه ال�سيا�سي �أو الت�سي�سي للأفالم املُنتقاة ،فهي
ب ��ر�أي ��ه ان �ع �ك��ا���س ل�ل�م��واج�ه��ة الأب ��دي ��ة ب�ي�ن احل��زب�ين
اجلمهوري والدميقراطي ،وما �أبطال هذه ال�شاكلة
من الأفالم �سوى ظل للمر�شح الرئا�سي لأحد هذين
احلزبني.
وعن جمريات الأح��داث يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وتداعيات ما يعرف بـ»الربيع العربي»ُ ،يح ِّمل الكاتب
فيلم «نهو�ض فار�س الظالم» -واملعرو�ض عام 2012م-
ر�ؤي��ة الواليات املتحدة لأزم��ات هذه املنطقة املنكوبة
والدور املناط بها لتقومي الو�ضع و�إعادة الأمور �إىل
ن�صابها .فها هي مدينة «جوثام» تتحول �إىل �صعيد
للتطرف والتحارب االجتماعي ،فتت�آكل فيها ال�سلطة
وت�ت���س��اق��ط �أرك ��ان �ه ��ا وت���س�ف��ر ال �ق �ي��ادة ع ��ن ال��ده �م��اء
والإرهابيني الذين يهددون ا�ستقرار املنطقة؛ حينها
ينربي «بامتان» والقوى الأمنية التي يتزعمها لإنقاذ
امل��دي�ن��ة و�إع� ��ادة ال�سلم �إل �ي �ه��ا ..وم ��ن �أج ��ل ال��و��ص��ول
�إىل ال�ه��دف املن�شود ،يتيح ب��امت��ان لنف�سه ا�ستخدام
الو�سائل التي يراها منا�سبة ،مادام �أنَّ الهدف نبيل.
و َي َرى امل�ؤلف يف هذه التورية للفيلم -وما �شابهه من
�أف�ل�ام ت ��ر ّوج وت�ب�رر لل�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة الأمريكية
جم�سات ال��ر�أي العام
جم�سا من
�أم��ام ال��ر�أي ال�ع��ام-
ًّ
َّ
الأمريكي و�أداة فاعلة المت�صا�ص ر َّدات الفعل على
�سيا�ستها اخلارجية.

وف�ض ً
ال عن اال�ستبيانات التي ي�ضعها امل�ؤلف للأفالم
ذات امليزانيات الكبرية ،ور�صده للأبعاد التي تتبلور
م�ن�ه��ا ،ي ��أخ��ذن��ا ال�ك��ات��ب يف رح�ل��ة ت��أم�ل�ي��ة وف�ك��ري��ة يف
ري مما ُيقال عن توقيت
م�ضامني الأفالم لي�ستخل�ص منها خميال وخماوف و ُي�ؤ ِّكد الباحث �أنَّ ث َّمة الكث َ
ال���ش�ع��ب الأم��ري �ك��ي يف امل��ا� �ض��ي واحل��ا� �ض��ر وت�ن�ب��ؤات��ه ظهور الأف�لام و�إحياء موا�ضيع تاريخية يف ال�سينما
خلدمة �أغ��را���ض �آن�ي��ة .ففي فيلم «امل ��ر�أة احلديدية»
بامل�ستقبل.

(2012م) ي���ض�ع�ن��ا امل� ��ؤل ��ف �أم � ��ام � �ص ��راع ي � ��دور يف
كوالي�س ال�سيا�سة الأم��ري�ك�ي��ة .ه��ذا الفيلم ال��ذي
�أراد �أن ي �ن��ال م ��ن رئ�ي���س��ة ال� � ��وزراء ال�بري�ط��ان�ي��ة
ويع ِّبد فرتة �إدارتها بالهنات ال�سيا�سية والأخطاء
وجها ل�ضرب حركة
االقت�صادية ،كان يف الأ�سا�س ُم َّ
املحافظني الأمريكان التي ن�ش�أت عام 2009م كرد
على برنامج �أوب��ام��ا الداخلي ،وق��د رفعت احلركة
ن�ه��ج امل ��ر�أة احل��دي��دي��ة ��ش�ع��ارا ل�ه��ا .ي�ق��ول ال�ك��ات��ب:
«وفق نتائج انتخابات الكوجنر�س ،فقد زاد نفوذهم
(ح��رك��ة املحافظني) �إىل  55باملئة ،احتلت الن�ساء
ن�سبة  75باملئة مبا يف ذلك املراكز القيادية؛ مثل:
� �س��ارة ب��ال�ين ،ومي�شيل ب�ك�م��ان ،ال�ل�ت�ين �أع�ل�ن�ت��ا عن
برنامج اقت�صادي �شبيه بربنامج تات�شر والرئي�س
اجل �م �ه ��وري رون ��ال ��د ري� �ج ��ان» (�� � � � ��ص.)143-142:
وبح�سب كاتب �سرية حياة تات�شر جون كامبل ،فقد
اع�ت َ
�رى الفيلم الكثري م��ن التب�سيط واملغالطات
وال�ت�ح��ري��ف؛ ه�ن��اك م�ث�لا ت�صوير ال�برمل��ان وك��أن��ه
قلعة للرجال ت�ل��وب فيها تات�شر كطيف م��ذه��ول،
بينما احلقيقة �أنَّ عدد الن�ساء يف ذلك الوقت بلغ
 25ام��ر�أة .ويف م�شهد ي�صور جل�سة مه َّمة للحكومة،
نرى تات�شر �أيام كانت وزيرة للتعليم وهي جال�سة يف
طرف القاعة وترفع ي ًدا خجولة طلبا للكالم ،بينما
مت�سكت
احلقيقة �أن�ه��ا -يف تلك اجلل�سة التاريخةَّ -
بدورها يف الكالم ،وح�ين ك��ان ال ��وزراء ين�شغلون عن
�سماعها ،كانت ت�ضرب بيدها على الطاولة لإرغامهم
على الإن�صات �إليها.
�أخ�يرا ..وف�ضال عن الزاوية اجلديدة وغري املعتادة
ال �ت��ي َي � ْر� ُ��ص ��د م�ن�ه��ا ال �ب��اح��ث وال �ن ��اق ��د ال���س�ي�ن�م��ائ��ي
الرو�سي �أليك�سي يو�سف قطاع ال�سينما الأمريكية،
حيث ت�غ��دو ق��اع��ة ال�سينما �أ�شبه مبن�صة للم�ساءلة
واملالحظة ،ف�ضال عن ذلك يك�شف لنا امل�ؤلف الكثري
م��ن الإج� � ��راءات امل �ت �خ��ذة لإن �ت ��اج الأف �ل��ام ال���ش�ه�يرة،
ك�م��ا يعرفنا بطبيعة احل �ي��اة ال�سيا�سية الأم��ري�ك�ي��ة
وعالئقها يف ال�سنوات الع�شر الأخرية.
------------------------------ الكتاب« :ال�سيا�سة ال�سينمائية ..امل�ضمون اخلفيللأفالم احلديثة يف هوليوود».
 امل�ؤلف� :ألك�سي يو�سف. النا�شر� :ألبينا بوبلي�شري ،مو�سكو ،2017 ،باللغةالرو�سية.
 عدد ال�صفحات� 300 :صفحة.* كاتب ُعماين



جامدى األوىل  1438هـ  -فرباير 2017م

«الكنوز المنهوبة» ..اختالس تراث الشرق األوسط الفني
لباولو بروساسكو

أمين منار *
ً
م�ست تراثه الثقايف والفني .وقد �شكَّل ُم ُ
ُ
ثلث العراق و�سوريا وم�صر �أ ْب َرز
أحداث التي �أملَّت بامل�شرق العربي -خالل العقدين الأخريين� -أ�ضرار ًا
خلَّفتْ ال
فادحة َّ
املت�ضررة.
الف�ضاءات
ِّ
�أ�ستاذ التاريخ الفني لل�شرق الأو�سط الإيطايل باولو برو�سا�سكو ،حاول تتبع الأ�ضرار احلا�صلة وال�شبكات واجلهات النا�شطة يف ذلك ،وما لتلك الأعمال من انعكا�سات
على الذاكرة اجلماعية ل�شعوب املنطقة .حيث يتناول الباحث يف كتابه «الكنوز املنهوبة» -املعني بامل�س�ألة� -أربعة حماور �أ�سا�سية :تداعيات نهب متحف بغداد
وحيثياته؛ والأطراف املتورطة يف �إتالف الآثار العراقية؛ والربيع العربي و�آثاره على الرثوات الثقافية؛ و�سوق العاديات والتحف عرب �شبكة الويب .وي�ستعيد
الباحث الإيطايل يف م�ستهل كتابه� ،ضمن املحور الأول ،حيثيات غزو العراق (2003م) وم�س�ألة ا�ستهداف ف�ضاءات ثرواته التاريخية الفنية والأثرية ،وهل هو
متعمد ومق�صود يف نطاق خمطط ما ُ�سمي بـ»الفو�ضى اخلالقة»� ،أم الأمر يتعدى قوات االحتالل والأطراف املوالية لها يف الداخل لينح�صر �أ�سا�سا يف بروز مافيا
تهريب دولية متعددة اجلن�سيات �أطلت بانهيار الدولة؟ وهي مافيا جاهزة لالنق�ضا�ض على كل ما هو نفي�س ،يف �أي حلظة ويف �أي دولة ،ما �إن يتهدد كيان الدولة.
ويف الأث �ن��اء ،ال يغفل الباحث برو�سا�سكو ع��ن التعريج على
التعبئة النف�سية التي تع َّر�ض لها اجلندي الأمريكي؛ بو�صفه
امل��وك��ل مب�صري م��ا ه��و نفي�س يف ذل��ك البلد وال��و��ص��ي عليه،
خ�ص�ص
وم ��ن ث � َّم ح�ي��ازت��ه وت��رح�ي�ل��ه ن�ح��و م�ق��ر �آم ��ن؛ ح�ي��ث
َ
امل��ؤل��ف ف�ص ً
ال على حِ ��دة حليثيات نهب متحف ب�غ��داد ال��ذي
يعود ت�أ�سي�سه �إىل العام  ،1924والذي يُعد من بني �أهم �أربعة
م�ت��اح��ف يف ال �ع��امل :امل�ت�ح��ف ال�بري�ط��اين وال�ل��وف��ر الفرن�سي
وم�ت�ح��ف ب�يرج��ام��ون الأمل� ��اين ،م�ب�رزا ف��داح��ة الأ� �ض ��رار التي
حل�ق��ت ب�ه��ذا امل�ع�ل��م ال�ت��اري�خ��ي .وت �ع��ود �أه�م�ي��ة متحف ب�غ��داد
الأث��ري��ة والفنية �إىل رح��اب��ة الع�صور ال�ت��ي يغطيها ،ح��وايل
ع�شرة �آالف �سنة م��ن ال�ت��اري��خ ،املمتدة م��ن احلقبة الأك��دي��ة،
م��رورا مبختلف احل�ضارات الالحقة ال�سومرية والآ�شورية
وال�ب��اب�ل�ي��ة وال�ف��ار��س�ي��ة الأخ�م�ي�ن�ي��ة وال���س��ا��س��ان�ي��ة �إىل ال�ف�ترة
الإ�سالمية.
وقبل ح�صول الكارثة العراقية ،ح� َّذر ع��د ٌد من علماء الآث��ار
الأمريكان من تداعيات انهيار الدولة؛ ملا له من انعكا�س على
ال�ثروات الثقافية يف العراق وذلك قبيل االجتياح ،و�سعوا يف
�إن�شاء موقع ويب �أبرزوا من خالل �صفحاته احلقول واملعامل
واملتاحف التي ينبغي جتنبها وحمايتها ،والعمل على املحافظة
عليها يف ح��ال ن�شوب �صراع م�سلح ،وه��ي واقعة خ�صو�صا يف
نواحي بغداد واملو�صل .بلغ ذلك التح�سي�س� ،إىل جانب تدخالت
مبا�شرة ملديري متاحف وعلماء �آثار لدى ال�سا�سة الأمريكان،
ح� َّد �إع ��داد قائمات حمميات ( ،)no-strike listكانت
ُتقدم كلما �سنحت الفر�صة �إىل املعنيني واملتنفذين الأمريكان،
لكنها ذهبت �أدراج الرياح؛ الأمر الذي جعل الباحثة الأثرية
العراقية زينب بحراين ُت ِّمل �إدارة بو�ش االبن كارثة ما حل
بالرتاث العراقي ،وهو ما لي�س له نظري يف التاريخ احلديث.
حيث ترا َف َق م�شروع تفريغ العراق ونهب ثرواته مع ادعاءات
ت�صدير الدميقراطية .يف واق��ع الأم��ر مل يكن متحف بغداد



وحده عر�ضة للنهب ،بل تعر�ض متحف الفن املعا�صر لل�ضرر
�أي�ضا .وبح�سب �أ�ستاذة الفن العراقي ندى �شبوط ،فقد توارى
 7000عمل فني يعود لرعيل امل�ؤ�س�سني الأوائل للفن العراقي،
كانت قد ُجمعت يف ذلك املعلم منذ ثالثينيات القرن املا�ضي،
ناهيك ع� َّم��ا تع َّر�ضتْ ل��ه �أك��ادمي�ي��ة ال�ع�ل��وم وم�ؤ�س�سة امل�سرح
وال�سينما ومدر�سة املو�سيقى والرق�ص من اختال�س ونهب.
وعلى ما ُي ْورِد ُم�ؤلف «الكنوز املنهوبة» ،فقد اكتملتْ م�سرحية
ن�ه��ب الآث� ��ار ال�ع��راق�ي��ة ب ��إر� �س��ال  13مفت�شا ب�ق�ي��ادة كولونيل
املارينز ماثاو بوغدانو�س ،يف ال��واح��د والع�شرين من �أبريل
 ،2003للتحقيق يف الأح ��داث .وبعد �صدور التقرير النهائي
وج ��ه امل ��دي � ُر ال �ع��ام ملنظمة ال�ي��ون���س�ك��و حينها
ل�ب��وغ��دان��و���سَّ ،
كو�شريو مات�سورا تنبيها للطرف الأم��ري�ك��ي حثه فيه على
ت�شديد �إج� ��راءات ال��رق��اب��ة وات �خ��اذ ت��داب�ير حل�م��اي��ة احل�ق��ول
الأث��ري��ة وامل�ؤ�س�سات الثقافية .عقب ذل��ك ،ت�س َّرب حديث يف
ال�صحافة العاملية عن ت��واط��ؤ �أف��راد من ق��وات االح�ت�لال مع
ع�صابات التهريب املحرتفة.
ويت�ساءل الباحث باولو برو�سا�سكو �-ضمن املحور املخ�ص�ص
ل�ل�أط��راف امل�ت��ورط��ة -ع�م��ن وق��ف وراء ن�ه��ب متحف ب�غ��داد؟
وم��ا ه��ي �أه ��داف ذل��ك؟ �صحيح ث َّمة ت�ه��اون م��ن قِبل �سلطات
االح �ت�ل�ال وث �م��ة ل���ص��و���ص حم�ت�رف ��ون يف اخ �ت�لا���س الآث � ��ار،
ولكنْ هُ ناك ٌّ
غل �أي�ضا داخل ال�ضمري اجلمعي العراقي ،كون
الف�ضاءات وامل�ع��امل التاريخية املنهوبة ه��ي ف�ضاءات رمزية
لنظام البعث �شيدها لإبراز �سطوته و�إ�ضفاء �أبهة على نظامه.
ومن هنا ،كان احتفا�ؤه ببابل القدمية منوذجا لعراق �صدام
ح���س�ين ،ال�ت��ي ج��اء ترميمها لأغ��را���ض ا�ستعرا�ضية ال متت
للتاريخ ب�صلة ،لِ ��ا ي��دف��ع ال�ن�ظ��ام م��ن ح��اف��ز �سيا�سي دع��ائ��ي.
وكانت احلالة الأك�ثر ا�ستهجانا يف ا�ستعادة التاريخ العراقي
وف ��ق ب��اول��و ب��رو��س��ا��س�ك��و� -إق��ام��ة امل �ع��امل ال�ت��ي تخلد ذك��رىالبابليني ،مقلدة ما فعله مو�سوليني يف حنينه ملا�ضي روما

امل�ج�ي��د ،ج��اء ذل��ك التقليد ب���ص��و ٍر مت�ث� ُل ح�م��وراب��ي ونبوخذ
ن�صر ،متخذا نظام البعث �إياهما مثاال وعنوانا لنظامه؛ مما
دفعه خلو�ض �أعمال ترميم مكلفة وزائفة علميا.
ومهما تنوعت االت�ه��ام��ات يف حتميل م�س�ؤولية ت�ل��فِ ث��روات
ال �ع��راق ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ف ��إن ذل��ك ال يقلل م��ن م���س��ؤول�ي��ة ال�ق��وات
الغربية فيما حلق بالعراق من انتهاكات� .إذ مل يتوقف النهب
عند االختال�س ،بل رافقته موجة متاجرة غري م�شروعة ب�آثار
البلد كانت �سوقها رائجة يف الغرب.
وحتت عنوان« :ملن ينتمي املا�ضي؟» ،يُطلق باولو برو�سا�سكو
على ما جرى يف العراق «جرمية القرن» ،جراء ه ْول ما ح�صل
لآثار البلد .ويف �إجابته عن ذلك ال�س�ؤال يعيد الكاتب النظر
يف الرت�سانة القانونية الدولية التي تتعلق بالرتاث الثقايف:
معاهدة الهاي  1954املعنية بحماية املمتلكات الثقافية يف حال
ن�شوب نزاعات م�سلحة ،واتفاقية اليون�سكو العائدة �إىل العام
 .1970وكلتاهما تقر بحق ال�شعوب يف متلك ثرواتها وحفظها،
وما متليه على القوى الغازية ،يف حال ن�شوب نزاعات ،تفادي
املواقع واملتاحف احلاوية لتلك الرثوات .كما �أ ْر�ست الأعراف
الدولية قواعد ُتلحِ ق مبقت�ضاها ثروات احل�ضارات القدمية
ب�أ�صحابها وورثتها ،لت�ضع حدًّا الدع��اءات «الورثة املعنويني»
املنافية لروح القانون ال��دويل يف امل�س�ألة .مل يطبق من ذلك
�سوى النزر القليل يف العراق ،فبدخول الأمريكان بغداد عام
 2003تبخر «قناع �أوروك»� ،أو ما يعرف ب�سيدة الوركاء ،الذي
يعود تاريخه �إىل � 3300سنة قبل امل�ي�لاد ،وموناليزا من��رود،
وح�ل��ي ملكات من ��رود ،ناهيك ع��ن �أل ��وف الأل ��واح امل�سمارية.
ُ
ويذكر �صاحب الكتاب �أ َّن مراعاة الأع��راف الدولية من �أجل
احلفاظ على تراث ال�شعوب قد تعر�ض النتهاكات فا�ضحة من
قِبل الأمريكان والقوات الغازية ،ما يدعو ملراجعات حقيقية
و�إعادة نظر.
ويختتم برو�سا�سكو حديثة ب�ش�أن �س�ؤال« :ملن ينتمي املا�ضي؟»
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بقوله�« :إن حمو الذاكرة التاريخية ،من خالل �إتالف الرتاث
والنهب املنظم ،و�إقامة املع�سكرات فوق املواقع الأثرية اله�شة،
م ْثل متركز احل�شود الأمريكية يف مدينة �أور القدمية ،وعدم
جتنب احلقول التي كابد علماء الآثار لإخراجها ميثل جرمية
متعمدة وب�سبق الإ�ضمار .فقد كافح باحثون طويال لإب��راز
تطور الزراعة يف تلك املناطق منذ �سبعة �آالف �سنة ،وللإحاطة
بظاهرة املدينة-الدولة يف «�أوروك» ،ولإعادة تنظيم �أر�شيفات
الر ُقم الأكدية وال�سومرية التي ت�شهد بتواجد جمتمع متعدد
الأعراق ،و�صوال �إىل الك�شف عن مناطق �ضمت �ألواح حمورابي
ال�ع��ائ��دة �إىل  1700ق�ب��ل امل �ي�لاد ون�ب��وخ��ذن���ص��ر ال ��ذي ام�ت��دت
�إمرباطوريته من اخلليج العربي �إىل املتو�سط».
�صحيح �أ َّن الكاتب باولو برو�سا�سكو يندِّد مبا َح َ�صل للآثار
العربية خ�لال الع�شريتني الأخ�يرت�ين ،ولكنه ال يذهب �إىل
غور امل�س�ألة� .إذ ثمة قناعة رائجة يف الت�صورات الغربية ،جتد
دعما حثيثا من �إعالمه� ،أن الغرب هو املوكل ب�تراث ال�شرق
والو�صي عليه ،بو�صفه احلا�ضن واحلامي للرتاث امل�سيحي
ال�ي�ه��ودي .وا�ستند ذل��ك االدع ��اء �إىل ت�ق� ُّول م�ف��اده �أن �أه��ايل
املنطقة العربية ال يجلون تراثهم ال�ق��دمي ،على اعتبار �أنه
تراث «مدن�س» و»جاهلي» ،وبالتايل الغرب هو املعني بحفظه،
والو�صي على تراث الب�شرية مبختلف �أ�شكاله .وهي يف الواقع
مقولة مغر�ضة تربر اال�ستحواذ على �إرث الغري بق�صد انتزاعه
وح�ي��ازت��ه .ويف تلك الأج ��واء امل�سكونة مبطامع اال��س�ت�ح��واذ،
تطورت �أعمال نهب الرتاث الفرعوين والعراقي والقرطاجي
والفينيقي .وق��د كانت املتاحف الغربية منذ بداية �إن�شائها
م�ؤهلة لهذا الغر�ض بق�صد ا�ستقبال القطع الأثرية ال�ضخمة
من ت��راث ال�شرق ،التي يُزمع ترحيلها من خر�سباد ونينوى
ومنرود و�سوريا وم�صر ولبدة وقرطاجة .ويف هذا الإطارَّ ،
مت
افتتاح �أق�سام الآ�شوريات يف اللوفر �سنة 1847م ،ويف املتحف
ال�بري�ط��اين �سنة 1853م ،وج ��رى ا�ستجالب «ب��واب��ة ع�شتار»
نحو متحف برلني ،ومت ترحيل �آالف اللوحات الف�سيف�سائية
من قرطاج وح�ضرموت التون�سية (�سو�سة) وعديد امل�سالت
امل�صرية .وللذكر؛ ف�إ َّن بوابة ع�شتار ال�شهرية� ،إحدى بوابات
مدينة بابل الثالث ع�شرة ،التي ُر ِّحلت �إبان القرن املا�ضي �إىل
متحف برلني �سنة  1927حتديدا ،تبقى �أح��د عناوين الآث��ار
املرحلة �إىل كربيات املتاحف العاملية.
العراقية َّ
ُّ
كل ذلك �أتى �ضمن املوجة الأوىل من ترحيل الآثار امل�شرقية،
ال�ت��ي انطلقت منذ �أواخ ��ر عهد ال��دول��ة العثمانية ،وام�ت��دت
على مدى الفرتة اال�ستعمارية ،وهي موجة علنية متت على
م��ر�أى وم�سمع من الأه��ايل .فالنا�س يف ذل��ك العهد غارقون
يف بحر م��ن ال�لام�ب��االة والأم �ي��ة .وه��ي ال�ف�ترة ال�ت��ي �شهدت
تهريب �أهم الآثار والتحف واملخطوطات من البالد العربية
(ترحيل خمطوطات اليمن بتدبري من الإي�ط��ايل جو�سيبي
كابروتي الذي هرب �ستني �صندوقا ح َوتْ ما يربو على 2040
خم�ط��وط��ا؛ وجتميع خم�ط��وط��ات ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي امل��ودع��ة يف

مكتبة الفاتيكان (مئة و�أرب��ع و�أرب�ع�ين خمطوطا) ومثيلتها
يف مكتبات روم��ا (�إح ��دى و�سبعني) ،وه��ي واردة يف معظمها
من جامع الزيتونة املعمور وزواي��ا منطقة جنوب ال�صحراء
ومكتبات فار�س والهند).
وق ��د مت � َّي ��زت م��رح�ل��ة ال�ن�ه��ب الأوىل لآث� ��ار ال �ب�ل�اد ال�ع��رب�ي��ة
وث��روات�ه��ا مب�شاركة بع�ض ال�سفراء والقنا�صلة الأوروب �ي�ين
يف الإيالة العثمانية� ،إ�ضافة �إىل �أ َّن تعاطي ه��ؤالء املبعوثني
ال�سم�سرة يف اللقى والتحف يبلغ حد التناف�س املقيت بينهم.
فقد كان كل من بول �إمييل بوتا ( )P.É. Bottaو�أو�سنت
ه�ن�ري الي � ��ارد (- )A.H. Layardوه �م ��ا م ��ن �أوائ ��ل
املن ِّقبني ال�ه��واة ع��ن الآث ��ار العراقية وترحيلها نحو الغرب،
دبلوما�سيني تابعني حلكومتي فرن�سا و�إجنلرتا لدى ال�سراي
العثماين.
لن�شهد اليوم املرحلة الثانية من ترحيل الآثار العربية نحو
العوا�صم الغربية ،وه��و ي�أتي �ضمن موجة مركبة للتهريب
ت�شهدها املنطقة .املوجة الثانية من تهريب الآثار العربية� ،أي
املوجة املعا�صرة ،ال تزال حمكومة باملربرات نف�سها واالدعاءات
ذات�ه��ا؛ فالتغا�ضي ع��ن نهب الآث ��ار ال�شرقية وترحيلها نحو
الغرب ي�ستند �إىل ما ي�سميه امل��ؤرخ والأث��ري الإيطايل ماريو
ليفِراين ادعاء «الإرث املعنوي» لتملك تلك الآثار.
�صحيح �أن كتاب الباحث برو�سا�سكو �ضم �صفحات قيمة ،ت�شري
�إىل التدمري املنظم ل�ل�آث��ار العربية ،لكن �صاحبه ال يغفل
عن �أن ما ح�صل هو يف جانب منه نتاج ت�صفية ح�سابات مع
الذاكرة ،كما ي�سميه ،الذاكرة املثقلة باجنراحات الدكتاتورية،
وهو ما ح�صل يف تون�س وليبيا وم�صر و�سوريا ،مبا حلق بع�ض
املعامل التاريخية من �ضرر �أي�ضا ،ولكن بدرجات �أق��ل حدة،
وهو نوع من الث�أرية العدمية املتوجهة نحو الذات .وعلى ما
ير�صد برو�سا�سكو ثمة �شبكة دولية للتهريب املنظم للآثار
العربية تتحرك على جبهتني :بات طرفها املاكث يف البلدان

«التومبارولو» كما
العربية يتجاوز عمل «نبا�ش القبور»� ،أو
ْ
ي�سميه ،الباحث عن مقابل زهيد ،والذي عُرف �سابقا �ضمن
احلفريات الع�شوائية غري القانونية� ،إىل �سرقة �إلكرتونية
قائمة على معرفة ودراي ��ة ،لأن م��ن ي�سرق امل�سلة ال���س��وداء
ل�شلمن�صر و�إن��اء ورك��اء املقد�س العائد �إىل خم�سة �آالف �سنة
ال��ذي عرث عليه يف �أور ،هو خبري �أث��ري ولي�س ل�صا مبتدئا،
يتقا�سم الأدوار م��ع ��ش�ب�ك��ات ت�ه��ري��ب دول �ي��ة ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات
ت�ضمن و�صول الآث ��ار �إىل دوائ��ر امل ��زادات التجارية العاملية.
وكما ي�برز برو�سا�سكو �أي�ضا هناك حرفية يف ت��روي��ج الآث��ار
اليوم ،فبمجرد �إعالن نهب املكتبة الوطنية يف بغداد وحرقها
�أط�ل��ت العديد م��ن ن�سخ ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ال�ن��ادرة ومن ��اذج من
املخطوطات العربية النفي�سة يف �أ�سواق التحف العاملية.
وحت��ت ع�ن��وان «��س��وق ع��ادي��ات �أر� ��ض ال��راف��دي��ن على ال��وي��ب»،
كتب برو�سا�سكو رفقة روبارتا بويرو :حتولت املزادات من دور
العر�ض املعروفة �إىل ف�ضاء الإنرتنت .ثمة اتهامات جادة من
الكاتبني ب�أ َّن كوارث العراق وم�صر و�سوريا التاريخية تك�شف
عن وجود مافيا دولية تت�ألف من �سما�سرة الآثار ،والتي باعتها
يف الغرب مرفوقة بجملة من �أ�صحاب املجموعات و�سل�سلة
من املتاحف اخلا�صة يف ه��وجن ك��وجن ويف العوا�صم الغربية.
وعلى �سبيل الذكر ،يربط الباحثان ن�شوء جمعية باعة الآثار
اخلوا�ص املتنفذة« ،املجل�س الأمريكي لل�سيا�سة الثقافية» �سنة
 ،2001التي تنادي بتحرير �سوق الآثار ،بال�سعي للتقلي�ص من
الت�ضييقات القانونية على �أن�شطتها وم�شاريعها الدولية؛
فالعديد من دوائر باعة التحف والآثار يف العوا�صم الغربية
ت�ضغط ل�سن قوانني للملكية الثقافية ل�صاحلها ،ت�سمح لها
بنقل ال�ثروات الفنية وحيازتها وفق مرادها .و�سوي�سرا من
ج��ان�ب�ه��ا ت�سمح ب��احل���ص��ول ع�ل��ى وث�ي�ق��ة ملكية ق��ان��ون�ي��ة لأي
قطعة �أثرية �أو عمل فني ،يث ُبتْ بقا�ؤه �أكرث من خم�س �سنوات
على �أرا�ضيها ،ويف هذا الو�ضع املتداخل ُت ِّثل لندن وباري�س
ونيويورك �أهم �أ�سواق التجارة غري امل�شروعة للآثار.
*****
نبذة عن امل�ؤلف:
باولو برو�سا�سكو� :أ�ستاذ علم الآثار وتاريخ فن ال�شرق الأو�سط
يف جامعة الدرا�سات بجنوة � -إيطالياَ .د َر���س يف العديد من
اجلامعات الأجنبية خارج �إيطاليا ،كما قام ب�أبحاث �أثرية يف
�سوريا والعراق ومالطا.
---------------------------------------- الكتاب« :الكنوز املنهوبة ..اختال�س تراث ال�شرق الأو�سطالفني».
 ت�أليف :باولو برو�سا�سكو. ال�ن��ا��ش��ر :م�ن���ش��ورات ب��رون��و م ��ون ��دادوري (م�ي�لان��و)،2016 ،باللغة الإيطالية.
 عدد ال�صفحات� 208 :صفحات.*

باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية
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«المسلمون البولنديون دينا وثقافة»..
لكريستوف كوشتشيلنياك

ُيوسف شحادة *
َ�صدَ رت يف الآونة الأخرية ُم�ؤ َّلفات عديدة تناولتْ حياة امل�سلمني يف بولندا ،وتاريخهم ،ون�شاطاتهم الدينة والثقافية واالجتماعية ،لكنَّ كتاب «امل�سلمون البولنديون
مقرا حللف الدول اال�شرتاكيةُ .م�ؤ ِّلفه الق�س الربوفي�سور
دينا وثقافة» يختلف ع َّما �سبقه من درا�سات طرحت ق�ضايا الإ�سالم يف هذا البلد الذي كانت عا�صمته ًّ
ال�شرقي الأدنى والأق�صى يف جامعة ياغيلون�سكي الكراكوفية العريقة .وقد عالج من َق ْبل يف
كري�ستوف كو�شت�شيلنياك ،وهو م�ست�شرق ُيجيد العربية ،ومدير ق�سم
ْ
ُكتبه العديدة م�سائل الهوتية م�سيحية ،وقدم �أطروحات عديدة يف �ش�ؤون الإ�سالم املختلفة� ،صدرت يف كتب؛ نذكر منها« :اجلهاد..احلرب املقد�سة يف الإ�سالم..
عالقة الدين بالدولة..الإ�سالم والدميقراطية..امل�سيحيون يف البلدان الإ�سالمية» (كراكوف 2002م) ،و»التقاليد الإ�سالمية على خلفية التثاقف امل�سيحي
الإ�سالمي من القرن ال�سابع �إىل العا�شر» (كراكوف 2001م) ،و»امل�سيحية وع�شرون قرنا يف الثقافة العربية» (كراكوف 2000م) .وله كتاب باللغة الأملانية عنوانه
«امل�سيحية والإ�سالم ..وجهات نظر وم�شكالت احلوار» (كراكوف 2005م).
ِف ِك�ت��ا ِب��ه اجل��دي��دِ  ،يتناول كو�شت�شيلنياك الإ� �س�لا َم كظاهرة
ُ
احلديث
جديرة بالدرا�سة والتمحي�ص ،خا�صة بعد �أنْ ك� ُثر
عن التمدُّ د الإ�سالمي يف �أوروبا ،وتنامي ال�شعور العام ال�سائد
يف بولندا ب��أن تبعات ه��ذا التمدد ت�شكل خطرا على املجتمع
ُعب امل�ؤلف يف مُقدمة كتابه عن
يف هذا البلد الكاثوليكي .وي ِّ
ان�شغال املجتمع بق�ضايا الإ�سالم« :مل ي�شهد التاريخ البولندي
اهتماما بالإ�سالم مثل ه��ذا االهتمام الكبري احلا�صل الآن»
(� � ��ص .)7:ه ��ذا االه �ت �م��ام ال ��ذي ي�ع�تري��ه ق�ل��ق وخ ��وف وح��ذر
ح�سب ر�أي الكاتب -يت�أتى من عوامل عديدة؛ �أبرزها :هجرةامل�سلمني �إىل �أوروب��ا التي مل يُر حلجمها وكثافتها مثيل من
ق�ب��ل ،وال�ت���ص��اق الإره� ��اب وال�ت�ف�ج�يرات وح ��وادث االغت�صاب
ب��اجل��ال�ي��ات امل�سلمة .ول�ك��ن الق�س هنا ي�ق��دم ت�سويغات فيها
خلط وت�ضخيم� ،أو مغالطات مق�صودة ،وك�أنه يردِّد ما تنفث
و� �س��ائ��ل الإع �ل��ام امل�ت�ط��رف��ة م ��ن � �س �م��وم ،ف�ك�ي��ف مي�ك��ن خلط
الإره� ��اب ب�ج��رائ��م االغ�ت���ص��اب ال�ت��ي ال ُي�ك��ن �أن ت�ك��ون حكرا
على فئة �أو طائفة معينة .واالغت�صاب مُ�شكلة �صعبة عانت
وم��ا ال ت ��زال -منها املجتمعات الأوروب �ي��ة قبل وبعد توافدالالجئني �إليها .وال يُخفي كو�شت�شيلنياك ريبته ،وتوج�سه،
م��ن جتمعات امل�سلمني يف ب�ل�اده ،حم ��اوال �إظ �ه��ار �أن اخلطر
النا�شئ م��ن �أع�م��ال املتطرفني ك�ب�ير ،وم ��ؤمل ،وي�ث�ير الرعب
يف نفو�س الأوروب �ي�ين .ولي�سبغ على ر�أي ��ه زخما وم�صداقية
يقتب�س ،مبا ي�شغل �صفحة كاملة تقريبا ،مما ي�سميه الأدبيات
امل�ح�ترف��ة ،وميثلها كري�ستوف �إي ��زاك ،ال��ذي �أن ��ذر منذ زمن
بعيد بخطر الأفكار الأ�صولية التي تتبعها فيدرالية املنظمات
الإ�سالمية يف �أوروب��ا (املعروفة اخت�صارا  ،)FIOEويرى
�إيزاك �أ َّن خطر هذه الرابطة الإ�سالمية ينبثق من ارتباطاتها
مبنظمة «الإخوان امل�سلمون» و�أفكارها وقادتها ،وعلى ر�أ�سهم
�سيد قطب ويو�سف القر�ضاوي .وعلى حد زعمه ،فممثلوها
«يرفعون يف املنابر الإعالمية الأوروبية �شعارات متجد احرتام
الأديان والتعاي�ش؛ حيث �إ َّن الإ�سال َم دين ال�سالم ،ولكن تلك
املنظومة ،فعال ،تدعو للعمل على هيمنة الإ�سالم على الغرب»
(�� ��ص .)8:وي�ع�ق��ب كو�شت�شيلنياك ع�ل��ى ذل��ك م�سطرا جملة



ع��ام��ة« :ك��ذل��ك ظ�ه��ر يف ب��ول�ن��دا م�سلمون �أ��ص�ب�ح��وا ممثلني
للأ�صولية الإ��س�لام�ي��ة ع�لان�ي��ة» (� ��ص)9:؛ بيد �أن��ه ال ي�ؤيد
زعمه ب�أية دالئل ليتبني القارئ قدر هذه الأ�صولية ،وليعرف
مدى فاعليتها ،بل يكتفي ب�إحالتنا �إىل رابط �إلكرتوين ملقال
من�شور يف ال�شبكة .ويبدو الق�س �أكرث مو�ضوعية حني يق ُّر ب�أ َّن
املتطرفني من امل�سلمني يف بولندا لي�سوا احلقيقة الوحيدة
التي متثل الدين املحمدي .وي�شري ببنانه �إىل امل�سلمني التتار
الذين كانت لهم �إ�سهامات جليلة يف تاريخ الدولة البولندية،
وال��دف��اع عنها منذ ق��رون ع��دي��دة ،فهم مواطنون خمل�صون
ل�ه��ذه الأر� ��ض ال�ت��ي احت�ضنتهم كما ي�ق��ول .وال يُنكر امل��ؤل��ف
�أ َّن كثريا من املهاجرين خالل �سبعينيات وثمانينيات القرن
ال�ع���ش��ري��ن ،ك��ان��وا م��ن امل���س�ل�م�ين امل�ع�ت��دل�ين ال��ذي��ن ان��دجم��وا
�أف�ضل ان��دم��اج باملجتمع البولندي ،و�شكلوا مثاال لالنفتاح
والتثاقف والوالء للدولة.
ي َْط َرح كو�شت�شيلنياك يف مباحثه �أ�سئلة مهمة حماوال الإجابة
عنها رغم �صعوبتها ،كما يقول ،وتتلخ�ص بامل�شكالت املتعلقة
ب��ازدي��اد ع��دد ال��واف��دي��ن م��ن امل�سلمني �إىل بولندا .تثري هذه
الق�ضية م�شكالت ع��دي��دة ك��االن��دم��اج واالخ �ت�لاف الثقايف؛
فتغدو �أ�سئلة امل�ؤلف مريبة وحذرة ،ولكنها وا�ضحة يف خ�شية
طارِحها من تعاظم الوجود الإ�سالمي يف بالده؛ فرتاه مثال
يت�ساءل يف تخوف من وجود امل�سلمني« :هل �سي�ؤدي ذلك �إىل
اندماجهم ،وثباتهم على �إ�سالمهم املعتدل� ،أم �أنهم �سيحملون
�إىل البالد التي ت�ستقبلهم التطرف والإرهاب ،ويتحولون �إىل
�أ�صوليني �ضمن احتاد �إ�سالمي ي�شمل القارة العجوز �أكملها،
وهذا ما �سيعزز �أحالم ق�سم منهم ب�أ�سلمة �أوروبا؟» (�ص.)9:
ويُحاول امل�ؤلف التقاط ظاهرة املهاجرين امل�سلمني ،ودرا�ستها
�ضمن �سياق ال�ت�ج��ارب ال�غ��رب�ي��ة ،وح�سب ر�أي ��ه؛ ف�ه��ذا العمل
يُ�ساعد على املبادرة حلل هذه امل�س�ألة ،و�إدراك �ضرورة حماية
الأوروب� �ي�ي�ن م��ن �أخ �ط ��ار مم�ث�ل��ي الإ� �س�ل�ام امل �ت �ط��رف .ويجب
�إظهار كل اجلوانب املتعلقة بوجود امل�سلمني يف �أوروبا ،ومنها
بولندا؛ «فبذلك ميكن الوقوف يف وجه ت�سريع عجلة املزاج
املعادي للم�سلمني� ،أو اخل�ضوع ملروجي التعدد الثقايف الأعمى

يف �أوروبا� .إن عدم تفعيل �سيا�سة منا�سبة يف وجه امل�سلمني غري
املندجمني ،ميكن �أن يُ�س ِّبب ع��دم ا�ستقرار الأنظمة وال��دول
على م�ستويات خمتلفة» (�ص.)13:
ِّ
ُي��ؤك��د كو�شت�شيلنياك �أ َّن كتابه ُي�ث��ل حم��اول��ة ي�ت�ن��اول فيها
ب �� �ص��ورة ��ش��ام�ل��ة -ه �ج��رة امل���س�ل�م�ين يف ال���س�ن��وات الع�شرينامل��ا��ض�ي��ة ،وي �ق � ُّر ب�ب�ع����ض ال �ع�ث�رات ل �ع��دم ك �م��ال الإح �� �ص ��اءات،
وع��دم تكامل البحوث ال�سو�سيولوجية يف ه��ذا ال�ش�أن .لكنه
يرى �أن حماولته تر�سم مقاربة ،بدرجة ما ،للظاهرة املعقدة
التي يخلقها املهاجرون من البلدان امل�سلمة ،و�ست�شكل هذه
املقاربة دافعا لدرا�سات قادمة .و َي َرى �أ َّن مو�ضوع امل�سلمني يف
�أوروب��ا ي�ضع الباحث على مفرتق ط��رق .فمن جهة ،يتخوف
الأوروب �ي ��ون -ت�خ��وف��ا ل��ه م�سوغاته ح�سب ر�أي ��ه -م��ن ت��زاي��د
ن�شاطات املنظمات الإ��س�لام�ي��ة الإره��اب�ي��ة يف بلدانهم .ومن
ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،ال ت��رغ��ب ب�ع����ض امل �ج �م��وع��ات امل���س�ل�م��ة ال��واف��دة
يف االن ��دم ��اج ب��امل�ج�ت�م�ع��ات امل���س�ت�ق�ب�ل��ة .وم ��ن امل �ث�ير للده�شة
واال� �س �ت �غ��راب -ك �م��ا ي ��ؤك��د امل ��ؤل ��ف� -أ َّن ع ��ددا م��ن العمليات
الإرهابية خططها و�أعدها م�سلمون ولدوا يف �أوروب��ا ،وتربوا
يف كنف الثقافة الغربية .ومن امل�ستغرب �أي�ضاً �أ َّن منهم من
يقاتل يف �صفوف امل�ج��اه��دي��ن املت�شددين يف ��س��وري��ا .وي�شري
�إىل �أن م��واج�ه��ة امل�سلمني ف�ئ��ات اجتماعية معينة يف بع�ض
البلدان يهدد وحدتها وا�ستقرارها ،وقد يف�ضي �إىل انفراط
عقدها االجتماعي ،وت�شظي جمتمعاتها .ويقدم امل�ؤلف بع�ض
عوار�ض ا�ضطراب املجتمعات الأوروبية ممثال بحركة بيغيدا،
التي ن�ش�أت يف �أمل��ان�ي��ا ،وق��ام��ت �ضد م��ا ت�سميه �أ�سلمة �أوروب ��ا،
معربة ع��ن خم��اوف الأمل ��ان م��ن ت��زاي��د ال�ت��أث�يرات الإ�سالمية
يف بالدهم .وي�ست�شف من كالم كو�شت�شيلنياك �أن وجود هذه
احلركة...وغريها من احلركات الكارهة للإ�سالم ،مرتبط
بتكاثر امل�سلمني يف القارة العجوزَ ،ب ْيد �أ َّن هذا الطرح يبدو
غري دقيق ،حتى ول��و ك��ان �صحيحا يف بع�ض جوانبه .فرمبا
� �س � َّرع ت��واف��د ال�لاج�ئ�ين م��ن ظ�ه��ور ه ��ذه احل��رك��ة ،ال�ت��ي ب��دت
�أنها �ضد امل�سلمني يف املقام الأول ،فهي يف جوهرها ،كحركة
ع�ن���ص��ري��ة ،ت�ن��اه����ض ه �ج��رة ال�ق��وم�ي��ات الأخ� ��رى �إىل �أمل��ان�ي��ا.
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وال تنظر �إىل امل�سيحيني ال��واف��دي��ن م��ن بولندا ،وروم��ان�ي��ا..
وغريهما بود؛ فم�شكلة العن�صرية -التي جتاهلها الكاتب -ال
مت�س ديانة الآخ��ر فقط ،بل متتد �إىل لونه وع��رق��ه .وي�شري
امل�ؤلف �إىل �أن تيارات كثرية ،ومنظمات قائمة على مبادرات
�شعبية� ،أخ��ذت تن�شط �ساعية �إىل احل��د من هجرة امل�سلمني
�إىل �أوروب ��ا .وق��د ي�ب��دو �أن ه��ذا ال�ك�لام �صائب ،لكنه ناق�ص،
ال يقدم احلقيقة كاملة ،ف�سكان الغرب الأوروب��ي ال يرغبون
يف تكاثر املهاجرين بينهم ،على اختالف �أعراقهم ،م�سلمني
كانوا �أو م�سيحيني .وقد كان وا�ضحا تذمر الربيطانيني من
توافد البولنديني وال��روم��ان (وه��م م�سيحيون) �إىل اململكة
املتحدة ،وكان ذلك �سببا رئي�سيا من �أ�سباب خروج هذا البلد
من االحتاد الأوروبي.
يهتم كو�شت�شيلنياك بدرا�سة �أو�ضاع امل�سلمني الذين قدموا
ُّ
�إىل بولندا منذ العام 1989م وحتى العام 2014م ،من بلدان
ال�شرق الأو��س��ط ،و�آ�سيا الو�سطى ،و�شمال �إفريقيا .وت�شمل
حم��اور البحث �أي�ضا الأقلية الترتية امل�سلمة ،التي توطنت
ب��ول �ن��دا م�ن��ذ ال �ق ��رن ال ��راب ��ع ع���ش��ر امل� �ي�ل�ادي .ي�ق���س��م امل ��ؤل��ف
امل�سلمني �إىل فئتني؛ �أوالهما :الوافدون من ال��دول العربية
ال�ت��ي ي�ع��دد معظمها� .أم ��ا ال�ث��ان�ي��ة ،فت�ضم ال�ب�ل��دان امل�ج��اورة
للعامل ال�ع��رب��ي� ،أو املرتبطة بثقافته ب�شكل وث�ي��ق؛ ومنها:
�إي��ران ،و�أفغان�ستان ،وباك�ستان ،و�أقطار �آ�سيا الو�سطى .وث َّمة
ب�لاد �أخ ��رى تنبثق ع��ن ه��ذه ال�ف�ئ��ة ،ول�ه��ا ط��اب��ع خ��ا���ص ،مثل
داغ���س�ت��ان وال���ش�ي���ش��ان ،وه�م��ا ج�م�ه��وري�ت��ان تتمتعان باحلكم
ال��ذات��ي �ضمن االحت��اد ال��رو��س��ي .وي�صنف دوال �أخ��رى �ضمن
هذه الفئة ،ولكنها تتميز بح�ضور عربي يف جمتمعاتها ،هي:
ت�شاد ،وجيبوتي ،و�إري�تري��ا ،و» إ���س��رائ�ي��ل» ،وال�صومال ،وجزر
القمر .وثمة ملحوظة البد منهاَّ ،
تتلخ�ص يف �أ َّن الكاتب ي�ضم
يف مباحثة دوال ي�ضعها يف قائمة ال�ب�ل��دان التي هاجر منها
امل�سلمون �إىل بولندا ،مثل :ال�سعودية ،وجيبوتي ،وموريتانيا،
وال�صومال ،وجزر القمر ،وعُمان ،والإم��ارات العربية .وحني
يُد ِّقق القارئ يف اجل��داول املرفقة ،يفاج أ� ب��أ َّن عدد الوافدين
من كل دولة من تلك ال��دول� ،ضئيل جدا ،ال يتجاوز �شخ�صا
واحدا� ،أو �شخ�صني .فكان الأوىل بالكاتب �أال ي�ضع هذه الدول
حتت عنوان براق ،يوقع القارئ يف وهم ا�ستنتاجات غري ذات
�أه�م�ي��ة .يف ال�ك�ت��اب ج ��داول �إح�صائية ت�ضم �أع ��داد امل�سلمني
ال��ذي��ن ق��دم��وا �إىل ب��ول �ن��دا ،وا� �س �ت �ق��روا ف�ي�ه��ا خ�ل�ال خم�سة
وع�شرين عاما� ،أي خالل الفرتة ما بني 2014-1989م ،وتظهر
الزيادة الكبرية التي طر�أت على جمموعهم العام .لكن يجب
القول ب� أ� َّن عدد ه��ؤالء ال ي��زال �صغريا ،وي�تراوح بني � 20ألفا
�إىل � 26أل��ف ن�سمة؛ منهم :ح��وايل خم�سة �أو �ستة �آالف من
التتار البولنديني .وال تتعدى الن�سبة العامة للم�سلمني ،يف
�أح�سن الأحوال ،حوايل  %0.08من جمموع �سكان بولندا الذي
يقارب  40مليون ن�سمة .وجدير بالذكر �أن الأرقام الواردة عن
عدد امل�سلمني غري دقيقة ،وه��ذا ما يعرتف به امل�ؤلف �أي�ضا،
وي�شكك يف تقديرات الرابطة الإ�سالمية يف بولندا ،التي ترى
�أن تعداد امل�سلمني ي�صل �إىل � 65ألفا ،بينما يبلغ �ستني �ألفا،
ح�سب موقع «�شيعة بولندا».
وي�ح��ر�� ُ�ص امل ��ؤل��ف ع�ل��ى ت��وث�ي��ق هُ ��وي��ة امل�سلمني وان�ت�م��اءات�ه��م
القومية ،ولهذا الفعل �أهمية كربىُ ،تفيد يف تقدمي معلومات
ت�ن�ف��ع ال ��دار� �س�ي�ن يف امل���س�ت�ق�ب��ل .ورغ� ��م ع ��دم دق ��ة امل�ع�ل��وم��ات
امل�ستخل�صة من ملفات دائ��رة الهجرة وال�سجل امل��دين ،فهي

تقدم �صورة واقعية لتطور �أو�ضاع امل�سلمني يف بولندا .وي�شري
امل�ؤلف �إىل حتول التتار البولنديني �إىل �أقلية ،بعد �أن كانوا
�أغلبية يف البالد ،ويقدر تعدادهم حاليا من ثالثة �آالف �إىل
�ستة �آالف ن�سمة .و�أ�صبح ال�ع��رب وال�شي�شان �أك�ثر امل�سلمني
ع��ددا؛ �إذ بلغ ال�ع��رب � 12أل�ف��ا ،ومثلهم كذلك م��ن ال�شي�شان.
وقد جل�أ معظم ال�شي�شان �إثر احلرب الرو�سية الأوىل عليهم
�سنة  ،1994والثانية �سنة � .2000أم��ا ما تبقى من م�سلمني،
فيبلغ عددهم �ستة �آالف ،جلهم من الأتراك ،والباك�ستانيني،
والإيرانيني ،والأفغان ،والكازاخ.
�اب َو� ْ��ض��ع امل�سلمني ال�ق��ان��وين يف ب��ول�ن��دا؛ فهم
و َي ��� ْ�ش � َرح ال�ك�ت� ُ
حمميون ب�ق��وة ال��د��س�ت��ور ال ��ذي يكفل لهم حقوقهم كاملة؛
��س��واء ك��ان��وا مواطنني �أو مهاجرين .وث� َّم��ة حديث يف �أحكام
ت�سجيل املنظمات واجلمعيات الإ�سالمية ،والو�ضع اخلا�ص
ال ��ذي يتمتع ب��ه «االحت ��اد ال��دي�ن��ي للم�سلمني» م�ن��ذ توقيعه
اتفا َق تفاهم مع الدولة البولندية يف العام 1936م ،مبوجب
مر�سوم برملاين ينظم العالقة بني الطرفني� .أ َّم��ا اجلمعيات
الإ�سالمية الأخرى ،فيحكمها و�ضع قانوين تنظمه �إجراءات
الت�سجيل يف �سجل الكنائ�س والروابط الدينية الأخرى ،التي
يخت�ص بها وزير الداخلية والإدارة .وي�ؤ ِّكد كو�شت�شيلنياك �أن
للم�سلمني يف بولندا حقوقا �أو��س��ع من حقوقهم يف بلدانهم
الأ�صلية؛ ففي كثري من تلك الأق�ط��ار تكون حرية االعتقاد
وال�ت�ع�ب�ير م�ع��دوم��ة ،ف�م��ن ي��رت��د ع��ن الإ� �س�لام ي�ع��ر���ض نف�سه
ل �ل �م��وت� ،أو ال���س�ج��ن ،وف ��ق �أح �ك ��ام ال���ش��ري�ع��ة امل �ع �م��ول ب�ه��ا يف
عديد من الدول .وي�ستطرد امل�ؤلف ب�أ َّن امل�سلمني ي�ستطيعون
ممار�سة �شعائرهم الدينية ،واالحتفال ب�أعيادهم بكل حرية،
لكن عليهم مراعاة القانون البولندي �إن تعار�ض مع قوانني
الإ��س�لام .من ذل��ك تعدد ال��زوج��ات ال��ذي ال ي�سمح به امل�ش ِّرع
البولندي ،بل يُعاقب من يجيزه لنف�سه .ويثري الكاتب ق�ضية
ذب��ح احل�ي��وان��ات وف��ق الطقو�س الدينية ،وه��ي م�شكلة ن�ش�أت
ب�سبب جمعيات الدفاع عن احليوان؛ �إذ ترى أ� َّن الذبح احلالل
تعذيب للحيوان ،وهذا ما �أدى �إىل منعه على جميع املواطنني.
ويف الكتاب َم ْب َحث ُم َّ�ص�ص لتو�صيف املهاجرين امل�سلمني،
وتبيان �أ�سباب هجرتهم من بالدهم؛ فنجدهم مو َّزعني على

فئات؛ فمنهم �ضحايا اال�ضطهاد العرقي مثل الأكراد ،ومنهم
امل�ع��ار��ض��ون للأنظمة الديكتاتورية مثل الليبيني املناوئني
لنظام القذايف ،وهناك فئة الالجئني وميثل ال�شي�شان العدد
الأك�بر منهم ،وثمة فئة �أخ��رى ميثلها الطالب الذين بقوا
يف ب��ول�ن��دا ب�ع��د �إمت ��ام درا��س�ت�ه��م .وق ��د در� ��س �آالف امل�سلمني
يف بولندا منذ �ستينيات ال�ق��رن الع�شرين ،وت�ق�دَّر ن�سبة من
ح�صل منهم على الإقامة� ،أو حق املواطنة ،يف هذا البلد -10
 %20من جمموعهم العام� .أ َّم��ا الفئة التي ُي ِّثلها املهاجرون
االقت�صاديون القادمون من �أقطار فقرية -مثل م�صر -فقد
ب ��د�أ ع��دده��م ب��ال�ت��زاي��د يف الت�سعينيات ،وم ��ا ب�ع��ده��ا؛ نتيجة
وحت�سن �أدائه.
حت ُّوالت النظام االقت�صادي يف بولندا،
ُّ
ُ
يعر�ض فيه مواقع توزيع امل�سلمني يف
و ُي � ْورِد امل��ؤل��ف َم ْب َحثا
بولندا ،و�أ�شكال الن�شاط املهني ،و�أم��اك��ن العمل ،واملنظمات
واجلمعيات التي �ش َّكلوها ،وفروعها يف م��دن خمتلفة .ومن
امل�ب��اح��ث اجل ��دي ��رة ب��االه�ت�م��ام ت�ل��ك ال �ت��ي ُت � ْع � َن��ى بالن�شاطات
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،وال �ث �ق��اف �ي��ة ل�ل�م���س�ل�م�ين �ضمن
جمعياتهم ومنظماتهم الثقافية وال��دي�ن�ي��ة .وي�ق�دِّم الكتاب
��س��ردا ُي�ث�ير االن�ت�ب��اه ،ف�ي��ه م�ع�ل��وم��ات توثيقية م�ف�ي��دة ،تقدم
�صورة عن ع�شرات املنظمات املختلفة ،حيث يق�سمها �إىل �سنية،
و�شيعية ،و�أخ��رى يطلق عليها ا�سم «حركات دينية جديدة»،
م�ث��ل الأح �م��دي��ة .وي�ت�ط��رق ك��ذل��ك �إىل اجل�م�ع�ي��ات ال�صوفية
م�ت�ع��ددة امل �� �ش��ارب وامل ��ذاه ��ب .وجن ��د ت�ف��ا��ص�ي��ل دق�ي�ق��ة ،ي��ذك��ر
فيها �أحيانا �أ�سماء �شخ�صيات م�سلمة ،ت�ضم بع�ض الأطباء،
وامل��در��س�ين اجلامعيني ،ورج ��ال الأع �م��ال .ي�ق��دم ه��ذا املبحث
�صورة تكاد تكون �شاملة لن�شاطات امل�سلمني ،ويعززه امل�ؤلف
مببحث �آخر ،ير�صد طبيعة العالقات بني املهاجرين امل�سلمني
والبولنديني .وال ب��د م��ن الإ� �ش��ارة �إىل بع�ض ال�ع�ثرات التي
�أوق�ع��ت امل��ؤل��ف يف �أخ�ط��اء منهجية؛ ففي معر�ض حديثه عن
تلك العالقات يتحدث عن «اجلمعية االجتماعية الثقافية
لفل�سطينيي بولندا» ،فيخلط بني الهُوية القومية والهوية
الدينية .ومن املعروف �أ َّن تلك اجلمعية -كما هو وا�ضح من
ت�سميتها -لي�ست دينية ،و�أن املنت�سبني �إليها هم م�سيحيون
وم���س�ل�م��ون ،ف�لا ي �ح��وز �إذن احل��دي��ث ه�ن��ا ع��ن ع�لاق��ات بني
مهاجرين م�سلمني وبولنديني.
ُيكن القول ب�أ َّن الكتاب -ورغم ما اعرتاه من هنات ،ونواق�ص،
ومغالطات -يقدِّم �صورة �شاملة مُثرية لالهتمام ،و�إنْ َجا َن َبها
ال�صواب والدقة �أحياناُ ،يكنها �أن ت�شكل وثيقة تاريخية ،عن
ُو ُج � ْود امل�سلمني يف بلد كاثوليكي متدين ،كان منغلقا لفرتة
طويلة وراء �ستار احلديد اال�شرتاكي.
------------------------- الكتاب« :امل�سلمون البولنديون دينا وثقافة». امل�ؤلف :كري�ستوف كو�شت�شيلنياك. النا�شر ،)Wydawnictwo M( :بولندا ،2016 ،باللغة البولندية.
 عدد ال�صفحات� 244 :صفحة.*

�أكادميي فل�سطيني ُمقيم يف بولندا
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«المنزلق :المستقبل المضطرب ألوروبا»..
لجيلز ميريت

ُم َّ
حمد السماك *
واجه املجموعة الأوروبية حتديات القرن الواحد والع�شرين ُمتمعة ،وبالتعاون مع الواليات املتحدة الأمريكية� ،إال �أنَّ هذا التعاون قد َي ْ�سقُط �أو يرتاجع
ُت ِ
يف عهد الرئي�س اجلديد دونالد ترامب ..ومع ذلك ،ف�إنَّ �أبرز هذه التحديات امل�شرتكة :االحتبا�س احلراري ،والإرهاب ،وعاملية الأ�سواق ،والهجرات اجلماعية،
وع�سكرة ال�سيا�سات ،والثورة الإلكرتونية ..و َيطْ َرح املُ�ؤلف -وهو رئي�س حترير �صحيفة اخت�صا�صية ت�صدر يف بروك�سل عا�صمة االحتاد الأوروبي -ال�س�ؤال الكبري:
كيف �سيتمكَّن االحتاد من مواجهة هذه التحديات؟ ويت�ألف االحتاد من  28دولة ،يبلغ جمموع �سكانها  550مليون ن�سمة� .أما حجم اقت�صادها ،فيبلغ  15تريليون
دوالر .غري �أنَّ دول االحتاد مل تنفق على الدفاع يف العام � 2015سوى  217مليار دوالر فقط .وباملقابل ،ف�إنَّ الواليات املتحدة -التي يبلغ عدد �سكانها  320مليون
�شخ�ص� -أنفقتْ على الدفاع يف العام ذاته  560مليار دوالر ..ومن هُ نا ،يطرح الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب �إ�شكاليات ُم�ستقبل العالقات الأمريكية-الأوروبية
ملواجهة هذه التحديات امل�شرتكة.

وفجا �أي�ضاً ،يف دعوته
لقد كان ترامب وا�ضحاً وجريئاً ،بل ًّ
االحت��اد الأوروب ��ي �إىل �أن يتحمل امل�س�ؤوليات مبا�شرة دون
االعتماد على «ت�ضحيات» الواليات املتحدة� ..أو على الأقل
�أن يدفع الأوروب�ي��ون للواليات املتحدة مقابل الت�ضحيات
التي تقدمها .وبالن�سبة له مل تعد الواليات املتحدة راغبة
وال ه��ي ق ��ادرة ع�ل��ى� -أن تتحمل امل��زي��د؛ فهي يف ت�ص ُّورهلطي
اجل��دي��د «مل ت�ع��د جمعية خ�ي�ري ��ة» ،ث��م �إ َّن �ه ��ا ت�سعى ِّ
�صفحة ال�صراع مع االحت��اد الرو�سي من خ�لال العالقات
ال�شخ�صية اجليدة بينه وبني الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني.
لقد َع��مِ ��ل امل ��ؤ ِّل��ف على درا��س��ة وحتليل ال�ت�ح��والت القائمة
وامل�ستجدة يف العالقات الأوروبية-الأمريكية و�آثارها على
ق��وة االحت ��اد ومت��ا��س�ك��ه؛ وب��ال�ت��ايل ع�ل��ى ا��س�ت�م��راره؛ وذل��ك
يف ال��وق��ت ال ��ذي ُي ��واجِ ��ه ف�ي��ه االحت ��اد خ �ط � َر ال�ت�ف� ُّك��ك بعد
�شجع هذا االن�سحاب
االن�سحاب الربيطاين منه .وبعد �أنْ َّ
ق��وى �سيا�سية يف ال�ع��دي��د م��ن ال ��دول الأوروب �ي ��ة الأخ ��رى؛
مثل :هولندا ،وفرن�سا ،على االقتداء بالتجربة الربيطانية.
ويقول امل�ؤلف �إ َّنه ويف الوقت الذي ين�شغل االحتاد مبرحلة
م��ا بعد االن�سحاب ال�بري�ط��اين ،تنهمر ف��وق ر�أ��س��ه امل�شاكل
املرتتبة عن الهجرة اجلماعية وعن عدم التعايف من الأزمة
املالية التي ح ّلت به (وبالواليات املتحدة) ،مع تراجع حجم
ال�سوق االقت�صادي العاملي .بل ولعل يف مقدمة كل �شيء:
�صعود اليمني املتطرف حتى يف �أملانيا و�إيطاليا وبلجيكا.
ويذكر امل�ؤلف يف دفاعه عن االحت��اد ،ويف حماولة لت�سفيه
النظريات التي تتهم هذا االحتاد بانتهاك ال�سيادة الوطنية
ل�ل��دول الأع���ض��اء� ،أ َّن ع��د َد العاملني واملوظفني يف االحت��اد
الأوروب��ي يبلغ � 23ألف �شخ�ص فقط ،ويقول �إ َّن هذا الرقم
ه��و أ�ق ��ل م��ن ع��دد موظفي �أي وزارة يف �أي دول ��ة ع�ضو يف



االحتاد.
ويقول إ� َّن املرك َز يف بروك�سل ال ي َّتخذ قرارات ،ولكنه يُ�صدر
ت��و��ص�ي��ات ف�ق��ط ،و�إن ه��ذه ال�ت��و��ص�ي��ات تنقل �إىل حكومات
ال��دول الأع���ض��اء ،وه��ي التي حت��ول التو�صيات �إىل ق��رارات
وت�شريعات ،وم��ن ث��م �إىل �سيا�سات .وم��ن ه�ن��ا ،يت�ضح �أن��ه
لي�س �صحيحاً االعتقاد ب��أن االحت��اد هو ال��ذي يتوىل �إدارة
الدول الأع�ضاء ،بل ال�صحيح �أن هذه الدول هي التي تتوىل
�إدارة االحتاد ..و أ� َّن هذه العملية ،عملية �إدارة االحتاد ،تتم
من خالل اللجان التي تت�ألف من �أع�ضاء ت�سميهم الدول
الأع���ض��اء ذات �ه��ا ،وه ��ذه ال�ل�ج��ان ه��ي ال�ت��ي تتخذ ال �ق��رارات
املتعلقة ب�سيا�سة االحت��اد ،من ال��زراع��ة مث ً
ال ،حتى حماية
امل�ستهلك.
ويف َ�ض ْوء ذلك ،يلقي امل�ؤلف بالالئمة على احلكومات ،ولي�س
على االحت ��اد ،يف تعرث العمل امل�شرتك ملواجهة التحديات
ال �ك �ب�ي�رة .وي �ف � ِّن��د امل� ��ؤل ��ف الأ� �س �ب ��اب ال �ت��ي �أدت الن���س�ح��اب
بريطانيا من االحت��اد ،ويف مقدمتها الهجرة الكثيفة من
و�سط �أوروبا �إىل بريطانيا .ويبني بالأرقام �أن دول �شمايل
�أوروب � ��ا ،مب��ا فيها ب��ري�ط��ان�ي��ا ،تفتقر لليد ال�ع��ام�ل��ة ،و�أن�ه��ا
حتتاج �إىل مزيد منها يف العقود العديدة املقبلة .ويقول
�إنه على الرغم من �أن ال�سيا�سيني الأوروبيني -مبن فيهم
الربيطانيني -يعرفون هذه احلقيقة� ،إال �أنهم ال يجر�ؤون
على البوح بها بو�ضوح وعالنية �أمام ناخبيهم.
ويف حت�ل�ي�ل��ه ل�ع�م�ل�ي��ة ات �خ ��اذ ال� �ق ��رارات يف االحت� � ��اد ،يتهم
امل�ؤلف جمل�س االحت��اد بعدم ال�شفافية .ويقول �إ َّن املجل�س
هو امل�صدر الت�شريعي احلقيقي ،و�إن��ه يجتمع خلف �أب��واب
مغلقة ،و�إن الربملان الأوروبي ميار�س بع�ض ال�سلطة ،ولكن
مل ي�سبق �أن اتهم �أحدًا منهم بامل�س�ؤولية عن الف�شل .ثم �إ َّن
هناك موظفني مدنيني غري منتخبني ميار�سون �سلطات

وا�سعة ،وهو �أمر غري طبيعي .مع ذلك ،يعرتف ب�أ َّن االحتاد
ََ
نح حتى الآن يف جتنب م�ضاعفات هذه النواق�ص.
وب��امل�ق��ارن��ة م��ع ك � ٍّ�ل م��ن ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة وال���ص�ين ،يُعلن
امل�ؤلف الدكتور مرييت احلقيقة التالية ،وهي �أن االحتاد
تعرث حتى الآن؛ حيث ف�شل الآخ� ��ران يف حت��وي��ل التقنية
الإلكرتونية �إىل جناح جت��اري .ويخل�ص امل�ؤلف �إىل القول
ب��أ َّن��ه وبهذه العقلية ف ��إ َّن االحت��اد الأوروب ��ي لن يقوى على
مواجهة التحديات ،و�إ َّن املواجهة تتطلب �إعادة نظر �شاملة،
و�إىل جر�أة �أدبية و�سيا�سية يف مواجهة احلقائق ..و�إال..
وقد �أ�سفرتْ احلرب العاملية الأوىل عن تفكك �إمرباطوريتني
ك �ب�يرت�ين :الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة ،والإم�ب�راط ��وري ��ة
النم�ساوية-الهنغارية .و�أدَّى هذا التفكك لقيام �سل�سلة من
ال ��دول اجل��دي��دة على ق��اع��دة الوطنية وال�ق��وم�ي��ة .وذهبت
امل�شاعر القومية �إىل ح� ِّد قيام حركات من ن��وع النازية يف
�أملانيا والفا�شية يف �إيطاليا ،والعن�صرية املنغلقة يف العديد
م��ن ال ��دول الأوروب �ي ��ة الأخ ��رى؛ مم��ا أ�دَّى لن�شوب احل��رب
العاملية الثانية .و�أ�سفرت تلك احل��رب عن �سقوط حركات
اليمني القومي املتطرف؛ مما فتح الباب تدريج ًّيا �أمام قيام
االحتاد الأوروبي .ذلك �أ َّن �أهم �صفة يتمتع بها االحتاد هي
�أنه عابر لي�س فقط للحدود ،بل عابر للقوميات.
اليوم ،ت�شهد �أوروب��ا حركة يف االجت��اه املعاك�س� .أي باجتاه
�إع ��ادة �إن�ت��اج الأح ��زاب القومية اليمينية املت�شددة ،و�إع ��ادة
االع�ت�ب��ار ل�ل���ش�ع��ارات ال�ن��ازي��ة وال�ف��ا��ش�ي��ة م��ن ج��دي��د ..وم��ن
الأمثلة على ذلك:
�أو ًال  -فرن�سا:
ك��ان��ت اجل�ب�ه��ة ال��وط�ن�ي��ة ال �ت��ي ت�تر�أ��س�ه��ا م��اري��ن ل��وب��ن قد
ح�صلت يف االنتخابات الأخرية على  17باملائة من الأ�صوات.
يومها اعترب ذلك م�ؤ�شراً خطرياً لطبيعة التحول الفرن�سي
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نحو اليمني املتطرف .الآن تتمتع اجلبهة بت�أييد  30باملائة
م��ن الأ� �ص��وات .وق��د حتقق لوبن امل�ف��اج��أة ال�ك�برى بفوزها
بالرئا�سة الفرن�سية يف العام املقبل .ومن برنامج اجلبهة
وق��ف الهجرة ،و�إب�ع��اد الأج��ان��ب عن فرن�سا ،وفر�ض القيم
وال �ع��ادات الوطنية الفرن�سية مقيا�ساً وح�ي��داً للمواطنة.
والهدف من كل ذلك هو الإ�سالم وامل�سلمون.
ثاني ًا � -أملانيا:
يف االن �ت �خ��اب��ات ال �ع��ام��ة الأخ �ي��رة ال �ت��ي َج� � � َرت ق �ب��ل ث�لاث
�سنوات ،ح�صلتْ حركة اليمني املتطرفة املعادية للأجانب
عامة وللم�سلمني خا�صة (�أ�-أف-دي) على �أقل من خم�سة
باملائة من الأ��ص��وات .وه��ي ن�سبة ال ت�سمح لها بالتمثل يف
البوندي�ستيفا (ال�ب�رمل ��ان) .ول�ك��ن عندما ج��رت انتخابات
ف��رع�ي��ة يف ث�ل�اث والي� ��ات ح���ص�ل��ت ه ��ذه احل ��رك ��ة «ال �ن��ازي��ة
اجلديدة» على ما يرتاوح بني  15و 24باملائة من الأ�صوات.
ثالث ًا -بولندا:
ك��ان يكفي لزعيمة احل��زب اليميني املت�شدد بيتا زيدلوك
�أنْ ت��رف��ع ��ش�ع��ار حملتها االن�ت�خ��اب�ي��ة« :ال للمهاجرين ،ال
للم�سلمني» حتى تفوز بالأكرثية املطلقة ..وتتوىل رئا�سة
احلكومة.
رابع ًا  -الدامنارك:
يف االنتخابات العامة التي جرت يف العام  ،2011مني حزب
ال�شعب ال��دامن��ارك��ي بهزمية منكرة؛ حيث مل يح�صل �إال
على  12باملائة فقط من الأ�صوات .ولكن يف االنتخابات التي
َج َرت يف العام َ 2014ح َ�صل احلزب على  21باملائة .وال�شعار
الذي يرفعه احلزب والذي �ضاعف من �شعبيته هو معاداة
امل�سلمني حتديداً ورمبا ح�صراً.
خام�س ًا  -بريطانيا:
ح�ت��ى يف ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�ت��ي تعترب ت��اري�خ�ي�اً م��ن �أك�ث�ر ال ��دول
الأوروب �ي ��ة ان�ف�ت��اح�اً ع�ل��ى امل�ه��اج��ري��ن ،انقلبت احل ��ال ر�أ��س�اً
على عقب .يرتجم ذل��ك ت�صويت الأك�ثري��ة م��ن الناخبني
ال�بري�ط��ان�ي�ين ل���ص��ال��ح االن���س�ح��اب م��ن االحت ��اد الأوروب� ��ي،
لي�س ُكرهاً باالحتاد ،ولكن رغبة يف �إغالق باب الهجرة من
االحتاد �إىل بريطانيا.
وت �ت�راف� ��ق ه � ��ذه ال� �ن� �م ��اذج م ��ن امل� �ت� �غ�ي�رات يف امل �ج �ت �م �ع��ات
الأوروب �ي ��ة ،م��ع ت�صاعد عمليات االع �ت��داء على املهاجرين
عامة ،وعلى امل�سلمني خا�صة ،حتى �إ َّن احلكومة الربيطانية
ا�ضطرت لإعداد قانون جديد يُ�شدِّد العقوبات على مرتكبي
�أعمال الكراهية العن�صرية �أو الدينية .وتعزز من م�شاعر
ال�ك��راه�ي��ة ،الأع �م ��ال الإره��اب �ي��ة ال�ت��ي تعر�ضت ل�ه��ا فرن�سا
وبلجيكا و�أمل��ان�ي��ا م ��ؤخ��راً ،وال�ت��ي ارتكبها �إره��اب �ي��ون با�سم
الإ�سالم َّ
تبي �أنْ بع�ضهم من املهاجرين اجلدد� ،أو القدامى.
الأمر الذي ع َّزز من م�شاعر الربط بني الهجرة والإرهاب.
وم��ن هنا ،ترتفع ع�لام��ات اال�ستفهام الكبرية؛ منها :هل
ت ��ؤدي م�شاعر الكراهية �ضد الأج��ان��ب و�ضد امل�سلمني �إىل
�إع ��ادة �إن�ت��اج االن�ت�م��اءات القومية اليمينية املت�شددة التي
ه�ي�م�ن��ت ع�ل��ى �أوروب � ��ا ق�ب��ل احل ��رب ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة؟ وه��ل

يتحول امل�سلمون يف �أوروبا �إىل �أقلية دينية م�ضطهدة على
غرار ما حدث للأقلية اليهودية؟ وهل ت�ؤدي هذه املتغريات
�إىل انفراط عقد االحتاد الأوروب��ي كاحتاد عابر للقوميات
والأديان؟ وفوق ذلك كله ،ال بد من الإ�شارة �إىل ات�ساع الهوة
بني جانبي الأطل�سي ،الواليات املتحدة ،واالحتاد الأوروبي
يف عهد الرئي�س ترامب.
ويف �ضوء ه��ذه املتاعب والأو� �ض��اع الداخلية ،ف ��إ َّن ال�س�ؤال
ال��ذي يفر�ض نف�سه ه��و :كيف �سيواجه االحت��اد الأوروب ��ي
ال�ت��وج�ه��ات الأم��ري�ك�ي��ة اجل��دي��دة للرئي�س ت��رام��ب؟ وكيف
��س�ي�ت�ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ط �ل �ع��ات ال��رو� �س �ي��ة اجل ��دي ��دة ل�ل��رئ�ي����س
ب��وت�ين؟ ..لقد �أ ْو� َ��ض��ح الرئي�س ت��رام��ب �أن��ه ات�خ��ذ خيار ْين
�إ�سرتاتيجيني؛ الأول� :أن على �أوروبا �أن تتحمل م�س�ؤولية
الدفاع عن نف�سها .والثاين� :أن الواليات املتحدة راغبة يف
�إقامة عالقات ودية مع االحتاد الرو�سي.
يعني الأمر الأول �أن حلف �شمال الأطل�سي مل يعد �-أو لن
يبقى -يف �سلم �أولويات االهتمامات الأمريكية.
ويعني الأمر الثاين �أن «ال�صراع البارد» بني رو�سيا واالحتاد
الأوروب��ي� ،سواء كان �صراعاً حول م�صري دول البلطيق �أو
حتى بولندة ،خا�صة ال�صراع ح��ول �أوك��ران�ي��ا ،والتو�سع يف
�شبه جزيرة القرم ..والتمدد يف املياه الدافئة يف �شرق البحر
املتو�سط� .إ َّن ذل��ك كله مل يعد هو �أي�ضاً �-أو لن يبقى -يف
�سلم �أولويات الهموم الأمريكية ،كما كان الأمر يف ال�سابق.
وتن�ص امل��ادة اخلام�سة من اتفاقية حلف �شمال الأطل�سي
ُّ
على «�أ َّن �أي اعتداء على �أي دولة من دول احللف هو اعتداء
على دول احللف كلها» .ولكن العمل بهذه املادة يقت�ضي �أن
تتحمل كل الدول الأع�ضاء الأعباء ولي�س امل�س�ؤوليات فقط،
ب�صورة م�شرتكة .غري �أن الواقع هو �أن دول االحتاد تعتمد
من حيث الأعباء ،على الواليات املتحدة �أ�سا�ساً ويف الدرجة
الأوىل.
لذلك؛ ف��إ َّن ما قاله الرئي�س ترامب ب�ش�أن حلف الأطل�سي

مل يكن ج��دي��داً؛ فقد قاله من قبل -ول��و ب�صورة خمتلفة
�أو خمففة -الرئي�س �أوباما نف�سه ،وقالته وزيرة خارجيته
ال�سابقة هيالري كلنتون .ويف العام 2011م ،ردَّد املوقف ذاته
وزير الدفاع يف ذلك الوقت روب��رت جيت�س يف خطاب �ألقاه
يف بروك�سل مبقر احللف بالذات؛ حيث قال�« :إ َّن القيادات
ال�سيا�سية الأمريكية امل�ستقبلية التي مل تتك َّون من جتارب
احلرب الباردة -كما هو الأمر بالن�سبة �إيل -قد ال تعترب �أن
التوظيف الأمريكي يف احللف الأطل�سي ي�ستحق كل هذه
التكاليف».
لقد م َّر على هذا «الإنذار» �ست �سنوات ،كان خاللها الرئي�س
ترامب جمرد رجل �أعمال مهموم بتنظيم مهرجانات انتخاب
ملكات اجلمال يف العامل ،ويف بناء الفنادق والكازينوهات.
مما ُي ْعطِ ي َم ْوقف ترامب ال�صاعق من احللف مزيداً من
و َّ
ال�صدى الإيجابي يف الواليات املتحدة رد الفعل الأوروب��ي
على ما قامت به رو�سيا يف �أوكرانيا .فالدول الأوروبية مل
ترفع �إال بن�سبة �ضئيلة جداً موازنات الدفاع .ولكنها زادت
من حجم العقوبات املالية واالقت�صادية فقط.
ويف العام  ،1934ح� َّذر كاتب من�ساوي ُي� ْد َع��ى �ستيفان زويج
من خطر التمزق الأوروبي ،ودعا الحتاد يحجب اخلطر عن
القارة الأوروبية .ولكن دعوته ذهبت �أدراج الرياح .فهاجر
م َرى
مع زوجته �إىل الربازيل؛ حيث كان يُراقب عن بُعد َ ْ
احلرب تدمر القارة عن بكرة �أبيها .فحملته تلك امل�شاهدة
امل��روع��ة �إىل الإق ��دام على االن�ت�ح��ار ،ه��و وزوج �ت��ه يف العام
 .1942ولكن بعد مرور �ستة عقود على انتحاره ،بد�أت �أوروبا
اخلطوة الأوىل نحو االحت��اد من خ�لال توجيه ال�سيا�سات
املتعلقة باحلديد والفحم حتى و�صلت �إىل توحيد العملة..
غ�ير �أن االحت��اد ف�شل حتى الآن يف حتقيق ال�ه��دف الكبري
وه��و «املواطنة الأوروب �ي��ة» .وم��ا يجري يف ال��دول الثمانية
والع�شرين يومياً يعك�س نرج�سيات وطنية متمردة على
االحتاد.
ون �ظ��راً خل�ط��ورة ه��ذه ال�ت�ط��ورات ال�سلبية ،ت�غ��رق املكتبات
الأوروب �ي ��ة بالكتب وال��درا� �س��ات والأب �ح��اث ال�ت��ي حت��ذر من
ال�ع��ودة ل�ل��وراء م��رة ج��دي��دة .وذل��ك يف �ضوء �صعود اليمني
املتطرف يف العديد من الدول الأوروبية يف ال�شرق الأوروبي،
ويف الغرب على ح ٍّد �سواء ،ولي�س �آخرها كتاب جيلز مرييت
حول امل�ستقبل الأوروبي امل�ضطرب.
------------------------------ الكتاب« :املنزلق ..امل�ستقبل امل�ضطرب لأوروبا» امل�ؤلف :جيلز مرييت. النا�شر :جامعة �أوك�سفورد ،2016 ،باللغة الإجنليزية. عدد ال�صفحات� 270 :صفحة.مفكر لبناين متخ�ص�ص يف درا�سات العلوم
*
وال�سيا�سة والفكر الإ�سالمي
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«توجه كوريا  :2017ركض الدجاجة» ..لكيم نام دو
ُّ
محمود عبدالغفار *
«توجه كوريا» -ال�صادر يف نوفمرب 2016م ،حول ما �سيكون عليه اال�ستهالك والت�سوق عام 2017م -واحدً ا من الكتب املهمة الآن لدى القارئ الكوري اجلنوبي؛
ُّ
يعد ُّ
جناحه يف اكت�ساب ثقة القراء العاديني
لعدة �أ�سباب :يحتفل الكتاب هذه ال�سنة مبرور ع�شر �سنوات ،وبالن�سخة رقم ع�شرة على التوايل بالعنوان نف�سه؛ مما َي ْع ِني
َ
من جانب ،وثقة رجال الأعمال من �أ�صحاب امل�صانع وال�شركات -وكذلك املهتمون بالأمور االقت�صادية والت�سويقية -من جانب ثانٍ  .كما يربط امل�ؤلف وم�ساعدوه بني
العلم والبحث العلمي اجلاد والفكرة العامة احلد�سية امل�ستمدَّ ة من منظومة ت�صورات موروثة عن احلياة والأحياء ُتطلق ا�سم �أحد احليوانات على العام اجلديد
والكتاب َي ْ�صدُ ر َّ
كل عام
ح�سب التقومي القمري ال�صيني (الف�أر ،الثور ،النمر ،الأرنب ،التنني ،الثعبان ،احل�صان ،املاعز ،القرد ،الديك/الدجاجة ،الكلب ،اخلنزير).
ُ
بعنوان فرعي م�ستمد من احليوان املمثل لل�سنة؛ كان يف ن�سخة الكتاب ال�صادرة يف نهاية 2015م هو« :عام القرد»� .أما هذه ال�سنة ،فالعنوان الفرعي هو «رك�ض
الدجاجة».
وم��ن �أ�سباب جن��اح الكتاب � ً
أي�ضا �أ َّن ما يتو َّقعه امل�ؤلف يقع
بالفعل ،ويلم�سه القراء واالقت�صاديون كما �سبق و�أ�شرنا؛
ل��ذا فقد ب��د�أت �شعبية الكتاب تتزايد ب�شكل غري م�سبوق.
وم�ؤلف الكتاب كيم.نام.دو وهو �أ�ستا ٌذ �أكادميي ب�أرفع جامعة
كورية هي «جامعة �سيول الوطنية» ،وه��و باحث ذو خربة
عميقة يف جم��ال الدرا�سات الت�سويقية والتجارية ،ويقوم
ب�إعداد هذا الكتاب ب�شكل �سنوي منذ ع�شرة �أعوام ،مب�شاركة
عدد من الباحثني والدار�سني يف مرحلة الدرا�سات العليا
من تالميذه واملعاونني ل��ه .ح َّققت ُكتبه مبيعات �ضخمة،
ونالت �شهرة وا�سعة يف الأعوام الأخرية؛ منها :كتابه «تت�أ ُ
مل
ريا» ،ثم كتابه «�ستن�ض ُج بعد تعب املحاولة
لأنك مل تعد �صغ ً
الأل��ف» ،وهو الكتاب ال��ذي جت��اوزتْ مبيعاته املليون ن�سخة
يف ع��دد م��ن ال ��دول -ت��اي�لان��د ،ال�برازي��ل ،ت��اي��وان ،هولندا،
اليابان ،فيتنام -كما ظ َّل الكتاب الأك�ثر ق��راءة على موقع
«�أمازون» بال�صني ل�ستة ع�شر �أ�سبوعًا متوا�صلة .وقد َد َر�س
امل��ؤ ِّل��ف القانون و�إدارة الأع�م��ال بجامعة �سيول الوطنية،
ك�م��ا �أن ��ه ي�ق��وم ب��ال�ت��دري����س بق�سم «اال��س�ت�ه�لاك» باجلامعة
ذاتها .ويف 2007م �صدر له كتاب «كوريا امل ُ َ
رتفة» الذي نال
عنه جائزة �شهرية داخ��ل ال�ب�لاد .ثم �شرع منذ ذل��ك العام
�وج��ه» كوريا حتى الن�سخة العا�شرة التي
يف الكتابة عن «ت� ُّ
نحن ب�صدد تقدميها عرب هذه ال�سطور� .أ َّما عن الباحثني
امل�شاركني يف إ�ع��داد كتاب هذه ال�سنة مع امل�ؤلف؛ فهم� :إي
جو يوجن ،و�إي هياجن �إن ،وجون مي يوجن ،وكيم �سو يوجن،
وت�شوي جي هيه.
وع�ل��ى نحو م��ا ذك��رن��ا ،ت�غ��دو الكلمة املفتاحية للكتاب هي
احل�ي��وان ال��ذي تت�س َّمى به ال�سنة القمرية ح�سب التقومي
ال�صيني ،وم��ن خاللها ي�ق��وم امل��ؤل��ف بالتنب�ؤ مب��ا �سيلحق
ب��ال �ت��وج �ه��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة م ��ن ت �غ �ي�ير ،وك �ي��ف �ستت�شكل
التوجهات االجتماعية ك��ذل��ك ،وع�لاق��ة ذل��ك كله بالإنتاج
وامل�ن�ت�ج��ات ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة...وغ�يره��ا ،م��ن ك��ل م��ا ه��و قابل
ل�لا��س�ت�ه�لاك .وا��ض��ح �أ َّن االق�ت���ص��اد ال �ك��وري ُي�ع��اين �أزم ��ات



يف ه� ��ذه الآون� � � ��ة ،وه� �ن ��اك رغ �ب ��ة ع ��ارم ��ة ل� ��دى ال �ك��وري�ين
لتخطيها .ل ��ذا؛ ف�ع�ن��وان ال�ك�ت��اب ال�ف��رع��ي «خ�ط��و ال��دج��اج»
يخرب اجلماهري -على نحو متثيلي �أو جمازي -ب�أنه ورغم
��ص�ع��وب��ة امل��رح �ل��ة ،ورغ ��م �أن �ه��م ي���س�يرون ع�ل��ى الأر�� ��ض كما
يرك�ض ال��دج��اج� ،إال �أنهم لو قاوموا وبحثوا عن ابتكارات
و�سبل جديدة �سريون ب�أعينهم �أ َّن الدجاج ميكنه التحليق يف
ال�سماء .وت�شتمل حمتويات الكتاب على عدد من العناوين
الفرعية التي �سنقوم ب�شرحها تباعًا على نحو ما وردت به.
 �أنت تعي�ش الآن وملرة واحدة فح�سب:�لاح��ظ �أ َّن النا�س
احل�ي��اة ُفر�صة يجب اغتنامها .ول�ك��نَّ امل َ
يركزون على احلا�ضر �أكرث من امل�ستقبل؛ لأنه غري مرئي
�أو غري وا�ضح .وير ِّكز امل�ؤلف حتت هذا العنوان على جيل
«�ساتوري» ،وهي كلمة يابانية تعني «الفهم �أو اال�ستيعاب».
تلك الكلمة التي بزغت مع جيل من ال�شباب الياباين عام
2010م ب�ع��د ف�ت�رة ط��وي�ل��ة م��ن ال��رك��ود االق �ت �� �ص��ادي ،حيث
م��روا بتجربة قلة احليلة وانح�سار الآم ��ال مل��رات عديدة؛
وبالتايل تع َّلموا �أ َّن��ه لي�س من ال�سهل �أن يح�صلوا على كل
م��ا ي��ري��دون��ه �أو يتمنونه .وق��د تقبلوا الأم ��ر فح�سب دون
رغبات �أو طموحات بعيدة على امل�ستوى االقت�صادي حتى
�أط �ل��ق عليهم ج�ي��ل ال�ف�ه��م �أو ج�ي��ل اال��س�ت�ي�ع��اب .وب��ال�ت��ايل
ظهرت فكرة اال�ستمتاع مبا يف الأي��دي الآن �إىل �أق�صى ح ٍّد
ويكننا �أن نرى الآن -كما يرى امل�ؤلف -ع��ددًا من
ممكنُ .
ال���س��ائ�ح�ين ح ��ول ال �ع��امل مم��ن ي�ق��وم��ون ب�ت��أج�ير منازلهم
وا�ستخدام تلك النقود يف اال�ستمتاع -الآن -بال�سفر!
التوجه نحو العالوة �أو املكاف�أة «ب:»+
ُّ
ه��ذا الع�صر هو ع�صر املعلومات املتاحة عن كل �شيء و�أي
�شيء .ع�صر مل تعد فيه الأ�شياء الفخمة باهظة الثمن غري
معقولة وغ�ير ج��ذاب��ة ،لتحتل مكانها املنتجات والأ��ش�ي��اء
ذات الأثمان املقبولة ومب�ستوى معقول من اجل��ودة؛ تلك
الأ�شياء التي يطلق عليها «امل�ك��اف��أة ب��اء م��وج��ب» .فلم يعد
ال�ن��ا���س ينجذبون �إىل املنتجات الفخمة ال�ت��ي ترتكن �إىل

تاريخ املنتج العريق ،ومتتعه بتقاليد معينة لفرتات طويلة،
ب��ل راح� ��وا ي�ن�ج��ذب��ون �إىل امل�ن�ت�ج��ات اجل �ي��دة ذات الأ��س�ع��ار
املعقولة ،وخ�ير م�ث��ال يعرب ع��ن ه��ذه احل��ال��ة على نحو ما
يطرح الكتاب هو ال�سيارة « تويوتا-ليك�سا�س».
 �أنا من جيل ُيدعى «اخرتين �أو خذين»:ممن ُو ِل��دوا يف الفرتة من 1985م حتى 1997م،
هذا اجليل َّ
وه��و الآن يف �أوائ ��ل الثالثينات م��ن العمر ،لديهم خ�برات
عميقة بكيفية ا�ستخدام ال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة منذ الطفولة
والتكنولوجيا الرقمية ب�شكل عام؛ لهذا يُطلق عليهم جيل
الهواتف املحمولة� ،أو الهواتف الذكية� ،أو اجليل املفطور
على التكنولوجيا الرقمية ،بح�سب امل�صطلح ال��ذي �أطلقه
«مارك برن�سكي» يف مقال له بالعنوان نف�سه «اجليل املفطور
على التكنولوجيا الرقمية وجيل املهاجرين الرقميني» عام
2001م ،مُر ِّك ًزا على املعلمني واملتعلمني يف �أمريكا ،خا�صة يف
�إطار تناول م�س�ألة �سبل �أو مناهج التعليم .حيث َط َرح فكرة
م�ؤداها �أ َّن الطرق التقليدية يف التعليم مل ولن جتدي مع
هذه الأجيال التي ُولِدت وتر َّبت على التكنولوجيا الرقمية.
ريا من املتعلمني و�أولياء
وق��د الق��تْ الفكرة ا�ستح�سا ًنا كب ً
�شخ�ص ما ب�إمكانه �أن يتفهم
يرا هُ ناك
ٌ
�أمورهم ،وك�أنه �أخ� ً
طبيعتهم وخ�صو�صيتهم ومتطلباتهم يف التعليم ،بعد �أن
�ضاقوا ذرعًا بالطرق التقليدية التي ال تنا�سبهم وال تتناغم
مع ما تر ُّبوا عليه.
ه��ذا اجل�ي��ل امل�ف�ط��ور على التكنولوجيا الرقمية يف كوريا
قد جاء �إىل الوجود لوالدين عا�صرا اقت�صادًا حمل ًّيا كان
يتنامى مبعدل ع�شرة باملائة ،وعا�شا �أزم��ة �صندوق النقد
الدويل عام 1997م عندما كان معدل النمو ال يتجاوز خم�سة
باملائة .ومع كل تلك ال�صعوبات كانت الأ�سرة الكورية تنفق
على ال��درو���س اخلا�صة لتح�سني م�ستوى �أوالده ��ا تعليم ًّيا
م��ا ي�صل �إىل  %87م��ن دخلها ،وبن�سبة  %42م��ن دخ��ل �أ�سر
�أخرى لل�سفر خارج كوريا ،وبن�سبة  %14.3لدى �أ�سر ثالثة
لأج��ل الدرا�سة باخلارج .هذا اجليل تل َّقى دع ًما متوا�ص ً
ال
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من وال��دي��ه ،دومن��ا �شكوى �أو �ضجر رغ��م �صعوبة الأو�ضاع
االقت�صادية .ورغ��م �أن �أوالده ��م -ه��ذا اجليل -قد ح�صلوا
ع�ل��ى درج ��ات م�ت�م�ي��زة ،وت�خ��رج��وا يف ج��ام�ع��ات ك �ب�يرة ،فلم
ي�ت�م�ك�ن��وا م��ن احل �� �ص��ول ع�ل��ى وظ��ائ��ف م�ن��ا��س�ب��ة؛ مم��ا �أدى
يف النهاية �إىل �أن ي�صبح جي ً
ال بال طموح ،وم��ع ذل��ك فهم
ي��وا��ص�ل��ون العي�ش ب�لا ا�ست�سالم ،باحثني ع��ن ال���س�ع��ادة يف
�أب�سط الأ�شياء؛ لهذا فهم جيل ها�شتاج ## :اخ�ترين #
خذين  #الكفاءات  #لي�س هناك نقود  #الأ�شياء الزهيدة
 #العملية  #امل�شاركة  #االخت�صارات.#
كما يت�ض َّمن هذا املبحث عد ًدا من العنا�صر الأخرى،
ُنوردها فيما ي�أتي:
ٌ
ً
 -1ال ��ذي ي�ن�ف��ق ق�ل�ي�لا ه��و م�ستهلك ع �ق�لاين �أو واق �ع��ي:
يرا مب�س�ألة امل�شاركة �أو حتى �إع��ارة
�إ َّن�ه��م جيل ال يعب�أ ك�ث� ً
الأ� �ش �ي��اء .ج�ي� ٌ�ل ي�ج��ب �أن ي�ك��ون وج ��ود ��ش��ري��ك �أو مع�شوق
يف ح�ي��اة �أف ��راده �أ�سا�س ًّيا وج��وه��ر ًّي��ا� .إن ��ه جيل اال�ستهالك
ال��وه�م��ي؛ فهم ق ��ادرون على ا�ستهالك �أ��ش�ي��اء وهمية ب��د ًال
من الأ�شياء احلقيقية التي ال ي�ستطيعون حتمل ُكلفتها.
فعلى �سبيل امل�ث��ال� :سيلج�أ ال��ذي��ن ال ي�ق��درون على حتمل
نفقات اال�ستمتاع بالتخييم يف جبل �أو منتجع معني �شهري
وبعيد� ،إىل التخييم يف باحة مطعم قريب من حمل �سكنهم
وبتكلفة ب�سيطة.
 -2ال�ه��ا��ش�ت��اج ال �ث��اين ل �ه��ذا اجل �ي��ل حت��ت ع �ن��وان «امل �ل��ل �أو
ال�ضجر �إث ٌم بينما الإ�شراق ال �ضري فيه ## ..#ال�صرب #
�صور العواطف  #املتعة  #الإ�شراق  #اجلِ رية.#
 -3الها�شتاج الثالث لهذا اجليل حتت عنوان «ال للمغامرات
اخلطرة ،ونعم للتوا�ضع امل�ستق ّر» ## :مر�ض عدم القدرة
على ات�خ��اذ ال�ق��رار  #املتابعة امل�ستمرة  #اف�ع��ل ذل��ك من
�أجلي.#
 -4الها�شتاج ال��راب��ع لهم ب�ع�ن��وان �#إنكار مفهوم القيمة
ح�سب ت�صور الأج�ي��ال ال�سابقة» ## :تغيري الوظائف #
الهجرة  #الغرباء  #التن ّوع  #الالمباالة.#
 التكنولوجيا الهادئة التي ُت ُّ�س وال ُترى:ال�شبكة التكنولوجية غري املرئية قادرة على تغيري العامل
ب�سهولة و�إقناع ،ولكن مهما كانت تلك التكنولوجيا عظيمة،
فهي بال قيمة وال جدوى لو مل تهتم فعل ًّيا بالإن�سان .فقد
مت ابتكار �أحد الأجهزة لريتديها الطالب لتح�سني قدرتهم
على الرتكيز عام 1990م ،ثم بعد ع�شرين �سنة مت الإعالن
عن نظارة ذكية �سميت بـ«نظارة جوجل» التي تقوم بت�شغيل
العديد من الوظائف التكنولوجية من خاللها ،ولكنها مل
رواجا ونفر منها النا�س حتى �أطلق عليها الأمريكيون
تل َق ً
م�سميات ت�شري �إىل الغباء واحل�م��ق لل�سخرية منها .هذا
املثال ي ِّ
ُبي �أ َّن امل�ستهلكني ال ت�سحرهم املنتجات التكنولوجية
املتقدمة ،و�إمنا تفتنهم املنتجات التكنولوجية التي جتعلهم
ي�شعرون بحالة �أف�ضل عرب �إح�سا�سهم ب��أن �شي ًئا ما يهتم
بهم؛ وبالتايل يقدم امل�ؤلف ما ي�شبه الن�صيحة قائ ً
ال� :إ َّن
التكنولوجيا يجب �أن تكون خف َّية وغري حم�سو�سة؛ بحيث

ي���ش�ع��ر امل���س�ت�ه�ل��ك ب�ف��ائ��دت�ه��ا وح ��ده ��ا ،ول �ه��ذا �أط �ل��ق عليها
التكنولوجيا الهادئة .وي�ضرب مثا ًال �آخ��ر من كوريا حول
�إنتاج �شركة «جون هانكوك» للت�أمني جها ًزا يُح�صي خطوات
ال�شخ�ص الذي يرتديه ب�شكل يومي؛ وبالتايل يقي�س مدى
متتعه باللياقة البدنية وال�صحية .وق��د ق��دم��ت ال�شركة
تخفي�ضات على قيمة الت�أمني لعمالئها ممن ارت��دوا هذا
اجلهاز!
 مفتاح النجاح الت�سويق واملبيعات:ك��ان يُعتقد �أ َّن الت�سوق الإل�ك�تروين �سيق�ضي على وظائف
ال�ب��ائ�ع�ين ،ول �ك��ن ت �ب َّ�ين �أن ع���ص��ر ال�ب��ائ�ع�ين ي �ع��ود جم ��ددًا.
�صحيح �أ َّن العديد من الأج�ه��زة الآلية ميكن �أن تقوم مبا
يقوم به العمال واملوظفون من خدمات ،ولكن يبقى دائ ًما
ذلك احل�س الإن�ساين الذي تعجز عن تقدميه الآلة مطل ًبا
حثي ًثا ي��روم��ه امل���س�ت�ف�ي��دون م��ن ت�ل��ك اخل ��دم ��ات ،وب��ال�ت��ايل
ف�ه��ذه احل�ق�ب��ة خمتلفة ع��ن �سابقتها؛ ح�ي��ث ك��ان الرتكيز
من�ص ًبا على زيادة املبيعات بغ�ض النظر عن مدى االهتمام
الإن�ساين بامل�ستهلك؛ وبالتايل على الت�سويق واملبيعات �أن
تتحلى مبا ميكن ت�سميته «املبيعات ذات العالقة االت�صالية
مع امل�ستهلكني».
 ع�صر «الوحيدون» �أو «املنعزلون»:ُيكن االدع��اء ب�أ َّن الإن�سان ي�شحذ هممه ويحقق ما ي�صبو
�إل�ي��ه م��ن خ�لال الآخ��ري��ن ،ولكن ه��ذه الأي ��ام يختار النا�س
ب��وع� ٍ�ي ت ��ا ٍّم االن �ع��زال؛ مم��ا ُي�ق� ِّل��ل م��ن حجم ال�ع�لاق��ات التي
يتمتعون ب�ه��ا م��ع الآخ ��ري ��ن ،ورمب ��ا ال��داف��ع وراء ذل ��ك هو
البحث عن ال�سعادة اخلا�صة بهم وحدهم .لكننا ن�ستطيع
�أن نح�س مبدى ما هم فيه من وحدة وانعزال عندما نراهم
ع�صاتي الأكل بيدٍ  ،والهاتف الذكي باليد الأخرى.
مي�سكون
ْ
 لن ت�ستمر احلياة دون د�أب� ،أو مبعنى �آخر احلياةتكمن يف عدم اال�ست�سالم:

يتخ َّل�ص النا�س من �أ�شيائهم اخلا�صة التي ال ي�ستطيعون
امل�ح��اف�ظ��ة عليها نظيفة وم�ن�ظ�م��ة� .إن �ه��م ي��ري��دون رميها
لكي ي�شرتوا بدائلها الأح��دث �إىل حد بلغ معه الأم��ر �أنهم
يتخل�صون مم��ا ي��رب�ط�ه��م بحياتهم ال���س��اب�ق��ة �أو امل��ا��ض�ي��ة،
ويحاولون �أن يعي�شوا حياة جديدة خمتلفة ،حتى �إ َّنه عندما
خا�صا بنا بعد �أن
ن�صل �إىل مرحلة �أننا مل نعد منلك �شي ًئا ًّ
�أحللنا التكنولوجيا حملها ،ف��إن حياتنا �ست�صري �ضبابية
�أكرث ف�أكرث.
 �إعادة بناء الت�سويق والإنتاج يف �ضوء تخطيط �أوطموحات امل�ستهلكني:
ل�ق��د ت�غ َّ�يرت ن�ظ��ري��ات الت�سويق بحيث �أ��ص�ب�ح��ت املنتجات
ت�ب�ح��ث ع��ن حت�ق�ي��ق ه ��دف �أ��س��ا��س��ي وه ��و ط �م��وح �أو رغ�ب��ات
امل�ستهلكني واحل�صول على تلك املنتجات يف �أي وق��ت و�أي
مكان من خالل احلا�سوب �أو الهاتف الذكي .مثل هذا النوع
من الت�سويق قادر على �إقناع امل�ستهلكني و�إر�ضائهم ومينح
جناحا يف املجال التجاري ب�شكل عام.
التكنولوجيا الرقمية ً
 قيمة خربات امل�ستخدمني وامل�ستهلكني:ال�ت�ج��ارب واخل �ب�رات اال�ستهالكية ��ص��ارت الآن تناف�سية.
تبي مث ً
فقد َّ
ال �أ َّن امل�سافة التي يقطعها الأمريكيون عندما
يلعبون لعبة «بوكيتمون» ت�ساوي  143مرة للم�سافة التي
يقطعها الإن�سان يف رحلة من الأر�ض �إىل القمر! وبالتايل
ه ��ذا ال �ن ��وع م ��ن اخل �ب��رات ي �ت��م و� �ض �ع��ه الآن ع �ن��د ت���س��وي��ق
امل�ن�ت�ج��ات اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ،ف�ل��م ي�ع��د امل�ستهلك �سلب ًّيا ي��أخ��ذ
منتجا ويجربه ،بل �صار املنتج هو الذي يبحث عن حتقيق
ً
رغبات امل�ستهلك فيه.
 ع�صر غياب الظهري �أو الدَّ اعم:�أ�صبحنا نعي�ش يف زمن من ال�صعب �أن نح�س فيه بالر�ضا
جت� ��اه م ��ا ت �ق��دم��ه ل �ن��ا احل� �ك ��وم ��ات؛ لأن� �ن ��ا � ِ��ص � ْرن ��ا ن�ع�ي����ش
ب�إ�سرتاتيجيات فردية بحتة تعزل الأف��راد عن وجودهم يف
حميط اجتماعي متما�سك .وهنا يُلح امل�ؤلف على �ضرورة
التغلب على الأحا�سي�س ال�سلبية �أو املنظور ال�سلبي للأمور
ب�سبب عدم قدرتنا على العي�ش على نحو متم ِّيز ،بل علينا �أن
نتم َّكن على الأقل من موا�صلة العي�ش �إىل �أن نبلغ مرحلة
التعاون وامل�شاركة ونق�ض العزلة من جديد.
---------------------------------«توجه كوريا ُ :2017
رك�ض الدجاجةِ».
 الكتابُّ : امل�ؤلف :كيم نام دو و�آخرون. النا�شر« :مرييه �إي ت�شاجن» ،2016 ،باللغة الكورية. عدد ال�صفحات� 432 :صفحة.مدر�س الأدب احلديث واملقارن بكلية الآداب -
*
جامعة القاهرة
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«خمس ديمقراطيات صاعدة ومصير النظام
الليبرالي الدولي» ..لتيد بيكون

فينان نبيل *
يعود الكاتب تيد بيكون بعقارب الزمن �إىل الوراء ثالثني عاماُ ،م�ستعر�ضا امل�شهد العاملي يف العام 1984؛ حيث �سيطرتْ ظالل احلرب الباردة بني الواليات املتحدة
واالحتاد ال�سوفييتي ال�سابق على العامل ،و�سادت الديكتاتورية يف كثري من دول العامل النامي .وبعد مرور �أكرث من ثالثني عاما ،يعر�ض لنا م�شهدا عامليا مغايرا.
فقد تفكَّك االحتاد ال�سوفييتي ،وانح�سر خطر احلروب النووية ،ومت تكوين االحتاد الأوروبي ،و�أ�صبحت �إفريقيا تفتخر باحلرية بعد �أن تخل�صت من اال�ستعمار
وبقايا التمييز العن�صري ،وت�سارع النمو االقت�صادي يف العامل ،وظهرت قوى جديدة تبحث عن دور لها يف احلوكمة العاملية ،بعد �أن حققت �إجنازات على امل�ستوى
االقت�صادي وال�سيا�سي .فمع نهاية احلرب الباردة� ،سعتْ عدد من الدول اال�شرتاكية �إىل تبني برامج الإ�صالح ال�سيا�سي ،واالقت�صادي ،واالجتماعي ،بغية ت�أ�سي�س
نظام �سيا�سي يقوم على قيم ومبادئ الدميقراطية مبعناها الغربي ،وبلورة �أنظمة قادرة على �ضمان حد معني من التنمية والأمن ،واحرتام حقوق الإن�سان .وهو �أمر
قد يكون من �ش�أنه تغيري موازين القوى الدولية ،بعد �أن �سيطرت على العامل دول ذات تاريخ دميقراطي (الواليات املتحدة ،ودول االحتاد الأوروبي) لفرتة زمنية
طويلة وال تزال.
وم �ت ��وازن -خم�سة
ف�صل ُ
و ُي�ح� ِّل��ل تيد بيكون -ب�شكل ُم َّ
من� ��اذج ل��دمي �ق��راط �ي��ات � �ص ��اع ��دة ،م ��ن خ �ل�ال جت��ارب �ه��ا
الناجحة وامل�ؤثرة يف حتديد ال�سبل والأ�س�س االقت�صادية
وال�سيا�سية الالزمة لتحقق نظم دميقراطية ،ذات �ش�أن
ت�ن�م��وي حقيقي ي�ق��وي م��ن ال�ن�ظ��ام ال ��دويل ال�ل�ي�برايل،
ويدعم �أمنه ورفاهيته ،وهي :الهند ،والربازيل ،وجنوب
�إفريقيا ،وتركيا ،و�إندوني�سيا.
وت �� �ش�ترك ال �ن �م ��اذج اخل �م �� �س��ة -ال �ت ��ي ت �ن��اول �ه��ا ال�ك��ات��ب
بالتحليل -يف �أ َّن �ه��ا جن�ح��تْ يف ب�ن��اء ن�ظ��ام دمي�ق��راط��ي،
يرتكز على التنمية والأم ��ن ،بعد �أن عانت طويال من
�أنظمة �سلطوية ا�ستبدادية ،مار�ست القهر واال�ستبداد؛
ف�ق��د ع��ان��ت ال�ه�ن��د م��ن اال��س�ت�ع�م��ار ال �ط��وي��ل ،وت��أ��ص�ل��ت
ال�سيا�سات العن�صرية يف جنوب �إفريقيا منذ اال�ستعمار
وحكمت �إندوني�سيا
وح�ت��ى �أول عهدها يف اال��س�ت�ق�لالُ ،
بقب�ضة ح��دي��دي��ة .وه ��ذه ال ��دول ا��س�ت�ط��اع��ت �أن تنتقل
من ع�صور اال�ستبداد �إىل نه�ضة حقيقية ،وحتولت �إىل
كيانات ذات ت�أثري ملمو�س على م�ستوى العامل.
وت�ضاعف يف العقود الثالثة املا�ضية ع��دد ال��دول التي
حققت خ�ط��وات نحو الدميقراطية وح�ق��وق الإن���س��ان؛
فقد ك��ان ع��دد ال��دول الدميقراطية يف العام 69( 1989
دول ��ة)؛ مب��ا ُي� ِّث��ل  %46م��ن دول ال�ع��امل ،ولكن يف العام
� 2014أ�صبح عددها  125دول��ة مبا يعادل  %63من دول
ال �ع��امل ،ويف ال �ع��ام  1989ع��ا���ش  2.28ب�ل�ي��ون �شخ�ص يف
ظل نظم دميقراطية ،و�أ�صبح عددهم الآن  4.18بليون.
وت��ؤ ِّك��د ا�ستطالعات ال ��ر�أي �أن املواطنني على م�ستوى
ال�ع��امل يف�ضلون العي�ش يف النظم الدميقراطية التي
ت�سمح ب��إج��راء انتخابات ح��رة وحتمي احلقوق املدنية،



و�إ� �ش ��راك امل��واط�ن�ين يف حت��دي��د �شكل ال�ن�ظ��ام ال�سيا�سي
و�سيا�ساته؛ مبا يدعم فكرة التعددية ،ومبا يعك�س اعتقاد
معظم ال�شعوب يف فاعلية الدميقراطية كنظام للحكم.
و� �ض ��ع ال �ك ��ات ��ب ال �� �س �م ��ات امل �� �ش�ت�رك ��ة ل �ن �م ��اذج ال �ت �ح��ول
ال ��دمي� �ق ��راط ��ي ال� �ن ��اج ��ح ب �ي�ن ال � � ��دول ال ��دمي �ق ��راط �ي ��ة
اخلم�س (الهند ،وال�برازي��ل ،وجنوب �إفريقيا ،وتركيا،
و�إن ��دون �ي �� �س �ي ��ا) ،وال �ت ��ي ع �ب َّ�ر ع�ن�ه��ا ب ��احل ��روف ال�ت��ال�ي��ة
( ،)IBSATIوتتلخَّ �ص تلك ال�سمات فيما يلي:
�أوال� :أنها حتولت من �أنظمة حكم مغلقة �سلطوية �إىل
�أنظمة �أك�ثر انفتاحا ،م�صحوبة بال�شفافية وامل�ساءلة
ال���س�ي��ا��س�ي��ة ،واالق �ت �� �ص��ادي��ة .ع�ل��ى �سبيل امل �ث��ال تتابعت
على الربازيل بعد �إع�لان ا�ستقاللها عن الربتغال عام
(1822م) �أن�ظ�م��ة م�ت�ن��وع��ة؛ �أب ��رزه ��ا احل �ك��م الع�سكري
الديكتاتوري منذ العام  ،1964الذي قام بقمع املعار�ضني
ال �� �س �ي��ا� �س �ي�ين ،وح �ظ ��ر الأح � � ��زاب ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة ،و�أل �غ �ي��ت
االن�ت�خ��اب��ات امل�ب��ا��ش��رة ل��ر�ؤ� �س��اء ال�ب�ل��دي��ات وامل�ح��اف�ظ�ين،
و�سيطر اجلي�ش على كل جوانب الأمن القومي .وحقق
احلكم الع�سكري منوا اقت�صاديا �سريعا على �أ�سا�س متلك
ال��دول��ة للقطاعات الرئي�سية لالقت�صاد ،ولكن نتيجة
ل�غ�ي��اب ال�ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة يف ت��وزي��ع ع��ائ��د التنمية،
ظ�ه��رت ح��رك��ات ع�م��ال�ي��ة ��ض��د ال�سلطة ق��وب�ل��ت بالقمع
والعنف .بد�أت �أحزاب املعار�ضة لتوحيد قواعدها ،وفاز
�أول رئي�س مدين منتخب «تانكريدو نيفي�س» (1985م)،
الذي ُت ِّ
وف قبل توليه من�صبه ،تاركا ال�سلطة لـ»�سارين»
ليتعامل م��ع ال��دي��ون اخل��ارج�ي��ة املت�صاعدة والت�ضخم
اجل��ام��ح خ�لال ف�ترة والي �ت��ه ،و�شكل جمعية ت�أ�سي�سية
ل�صياغة د��س�ت��ور ج��دي��د ،وال ��ذي �ضمن ح�ق��وق الأف ��راد

وج � � َّرم االن �ق�لاب��ات .وه �ك��ذا يف �أق��ل
واحل ��ري ��ات امل��دن�ي��ةَ ،
م��ن ث�لاث��ة ع�ق��ود ،انتقلت ال�برازي��ل م��ن الديكتاتورية
الع�سكرية �إىل الدميقراطية التعددية يف �إدارة البالد،
ومواجهة عدد ال يح�صى من التحديات؛ �أبرزها :ارتفاع
معدالت البطالة ،والف�ساد ال�سيا�سي الرا�سخ ،والعنف
الإجرامي.
ث ��ان �ي ��ا :ت �ت �م � َّي��ز ال� � ��دول اخل �م �� ��س ب �ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ج��ان ����س
كمجتمعات م�تراب�ط��ة لأب�ع��د م��دى مم�ك��ن ع�ل��ى ال��رغ��م
م��ن ال�ت�ع��دُّ د ال�ل�غ��وي ،وال��دي�ن��ي ،وال�ع��رق��ي .فعلى �سبيل
امل�ث��ال :حققت �إندوني�سيا حت��وال هائال على امل�ستويني
االقت�صادي وال�سيا�سي ،كما تعاملت مع الإ�سالم كدين
م��ؤث��ر جمتمعيا ،لكن دون �أي ت��دخ��ل ل��ه يف ال�سيا�سات
العامة ،وال�سيا�سة اخلارجية للدولة .وان�ضمت الهند
منذ عام � 1991إىل م�صاف �أ�سرع االقت�صاديات منوا يف
العامل ،وبد�أت ت�ستعد جلني املكا�سب يف ال�سنوات املقبلة
يف ظل رئي�س ال��وزراء املنتخب حديثا «ن��ارن��درا م��ودي»،
ولكن الهند ت��واج��ه بع�ض حت��دي��ات �أ�سا�سية ناجتة عن
ال�صراعات طويلة الأمد مع باك�ستان من �أجل ال�سيطرة
على منطقة جامو وك�شمري ،ووجود جمموعة انتهاكات
حلقوق الإن�سان والتي ال تزال يف م�أمن ن�سبي من العقاب
بف�ضل قانون ال�سلطات اخلا�صة للقوات امل�سلحة .كما
ع��ان��ت م��ن وج ��ود ح�ك��وم��ات �ضعيفة ،وان�ب�ع��اث القومية
الهندو�سية مما �أدى �إىل تفجر العنف �ضد امل�سلمني.
�إ َّن جن � ��ا َح ال��دمي �ق��راط �ي��ة يف ال �ه �ن��د ي �ت �ح �دَّى ال �ع��دي��د
م��ن ال�ن�ظ��ري��ات ال���س��ائ��دة ال �ت��ي ت���ض��ع � �ش� ً
�روط��ا م�سبقة
للدميقراطية؛ فالهند لي�ست اقت�صادًا �صناع ًّيا نا�ش ًئا،
ورجال الأعمال الهنود والطبقة املتو�سطة ال ي�سيطرون
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ب�شكل ك��ام��ل على ال�سيا�سة يف ال�ب�لاد ،والهند �أب�ع��د ما
ت �ك��ون ع��ن ال�ت�ج��ان����س ال �ع��رق��ي ،و��س�ت�ح�ت��ل ع�ل��ى الأرج ��ح
مرتبة متدنية �إذا ما طبقنا ً
بع�ضا من معايري «الثقافة
امل��دن�ي��ة» .ولكنها رك ��زت ع�بر ال�سنني ع�ل��ى ت�ق��وي��ة بنية
نظامها ال�سيا�سي القائم على فيدرالية غري مرهونة
مبعايري حم��ددة ،مع دوائ��ر �سلطة وحكم ذات��ي متحدة
املركز على م�ستوى االحت��اد والوالية واملنطقة املحلية،
وعلى روح القومية التي تعترب ح�سا�سة بالن�سبة للتعددية
ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ث �ق��اف��ات والإث �ن �ي ��ات وال �ه ��وي ��ات ،وع�ل��ى
التوفيق بني �ضرورات التدخل ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتنظيمية ،وعلى �أ�سا�س قانوين يتم مبوجبه تقا�سم
ال�سلطة وت��وزي��ع ال�سلع واخل��دم��ات ،والهنود يطالبون
ب��ا��س�ت�م��رار ب ��إ� �ص�لاح ن�ظ��ام ال ي�ستطيع -دائ � ًم ��ا ويف كل
م�ك��ان� -إر� �ض��اء اجلميع حتى يف �أف���ض��ل ال�ب�لاد تطبيقًا
للدميقراطية .ومل يكن �أح��د يتوقع �أن حكم م��ا يزيد
على املليار ن�سمة مهمة تخلو من ال�صعوبة؛ وهنا ُت�ص َّنف
الهند وال�صني يف فئة خا�صة من حيث �صعوبة الإدارة
ال�سيا�سية لأنظمة حكم �ضخمة.
ويف جنوب �إفريقيا (1990م)َّ ،
مت إ�ل�غ��اء حالة الطوارئ
و�إطالق �سراح ال�سجناء ،ومن بينهم زعيم حزب امل�ؤمتر
الوطنى الإف��ري�ق��ى «نيل�سون م��ان��دي�لا» ،و َّ
مت التفاو�ض
م��ع امل�ع��ار��ض��ة ،وف ��ى ال �ع��ام 1991م ،واف ��ق ال�برمل��ان على
�إل�غ��اء الإط ��ار القانونى ال��ذى ي��ؤي��د الف�صل العن�صرى
فى الوقت الذى ا�ستمرت فيه املفاو�ضات ب�ش�أن الد�ستور
امل ��ؤق��ت ال ��ذي ف�ت��ح ال �ب��اب �أم ��ام ع�ه��د ج��دي��د م��ن احلكم
الدميقراطي ،ويف �أبريل 1994م مت �إجراء انتخابات حرة
ون��زي�ه��ة و�أ��ص�ب��ح نيل�سون م��ان��دي�لا رئي�سا ،ومت ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية ،وباتت جنوب �إفريقيا دميقراطية
م���س�ت�ق��رة ن���س�ب�ي��ا يف م ��واج �ه ��ة ال �ع ��دي ��د م ��ن امل���ش�ك�لات
االجتماعية واالقت�صادية وحتديات الأمن العام.
ع ��ان ��تْ ت��رك �ي��ا ب �ع��د � �س �ق��وط الإم�ب�راط ��وري ��ة ال�ع�ث�م��ان�ي��ة
يف ال �ع ��ام �� 1923س�ل���س�ل��ة م ��ن ف���ش��ل احل �ك��وم��ات امل��دن�ي��ة
ب�سبب االنقالبات الع�سكرية يف كثري من الأح�ي��ان ،ثم
انتهى حكم احل ��زب ال��واح��د يف ال�ع��ام  ،1945وت�ب��ع ذلك
االنتقال �إىل الدميقراطية التعددية التي بقيت حا�ضرة
بقوة على م��دى ع��دة ع�ق��ود� ،إال �أ َّن�ه��ا تعطلت م��ن ج��راء
االنقالبات الع�سكرية يف �أعوام 1960م ،و1971م ،و1980م
و1997م ،وخلف �أتاتورك يف احلكم «ع�صمت �إينونو» حتى
ال�ع��ام 1950م ،و�سيطر احل�ك��م امل ��دين على ال�ب�لاد حتى
ال �ع��ام 1973م .وم�ن��ذ حت��ري��ر االق�ت���ص��اد ال�ترك��ي خ�لال
الثمانينيات ،متتعت البالد بنمو اقت�صادي قوي ومزيد
من اال�ستقرار ال�سيا�سي.
ثالثا� :إ َّن الدول اخلم�س حقَّقت تطورا باهرا يف تطوير
م�ستويات املعي�شة ملواطنيها ،وجناحها كقوى دميقراطية
ملهمة للمجتمعات الأخ ��رى ،وداف�ع��ة لل�سعي م��ن �أج��ل

التغيري الإيجابي .وي�شري امل�ؤلف �إىل �أ َّن حكومات الدول
اخل�م����س �أدرج � ��ت يف �أج �ن ��دة ع�م�ل�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ب��راجم��ا
للنهو�ض ب��الأح��وال ال�صحية ،والتعليمية ،واملجتمعية
مل��واط�ن�ي�ه��ا .فعلى �سبيل امل �ث��ال :اه �ت � َّم ب��رن��ام��ج «بول�سا
فاميليا» يف ال�برازي��ل بتوفري حت��وي�لات نقدية للأ�سر
ذات الدخل املنخف�ض ،مقابل ترك الأطفال يف املدار�س
للتعليم ،وعدم ت�شغيلهم .وو�ضعت الهند عدة ت�شريعات
ت�ق��ر ب�ت�ق��دمي م���س��اع��دات غ��ذائ�ي��ة ل�ل�أ��س��ر ال�ف�ق�يرة ،من
خ�لال برنامج احلبوب املدعمة ،واملخطط �أن ي�ستفيد
منه  %70من ال�سكان.
�إ َّن الدميقراطية وحترير النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية
فى هذه الدميقراطيات ال�صاعدة اخلم�س الكربى -على
مدى العقود الثالثة املا�ضية -تقدَّمت جنباً �إىل جنب
مع ارتفاع م�ستوى معي�شة املاليني من مواطنيها؛ فقد
حقَّق االقت�صاد الهندي منوا ب�أربعة �أ�ضعاف ،واالقت�صاد
الإن��دون �ي �� �س��ي ب ��أك�ثر م��ن ث�لاث��ة �أ� �ض �ع��اف ،واالق�ت���ص��اد
اجل �ن ��وب �إف ��ري �ق ��ي ت �� �ض��اع��ف ،وزاد االق �ت �� �ص��اد ال�ترك��ي
ب��أك�ثر م��ن ال�ضعفني ،وذل��ك �إذا م��ا مت��ت مقارنة النمو
االقت�صادي لتلك الدول خالل عام  2002بالعام .2013
�إ َّن ال��دمي�ق��راط�ي��ة يف ت�ل��ك ال� ��دول ت ��و َّل ��دت م��ن جت��اوب
ح �ك��وم��ات ت�ل��ك ال� ��دول م��ع الأ�� �ص ��وات امل�ط��ال�ب��ة بفر�ص
و�أح��وال معي�شية �أف�ضل؛ من خالل تبني جمموعة من
الإ� �ص�لاح��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،ودع ��م اال��س�ت�ث�م��ار ال�ت�ج��اري
مبا ُيو ِّفر فر�ص العمل ،وانت�شال املواطنني من الفقر؛
ف�ك��ان��ت النتيجة م�ضاعفة االق�ت���ص��اد مب��ا انعك�س على
م�ستويات املعي�شة.
ويف اخل �ت��ام ،تتم َّثل ال�ف�ك��رة الأ��س��ا��س�ي��ة ل�ه��ذا ال�ك�ت��اب يف
جناح الدول اخلم�س يف �أن تكون منوذجا لبلورة �أنظمة

دميقراطية ليربالية� ،سيا�سيا واقت�صاديا ،يكمن يف �أنه
ب��د�أ م��ن ال��داخ��ل ،و�أه��م منطلقاته توفري �سبل معي�شة
�أف�ضل ملواطنيها ،و�صوال حلكم دميقراطي يدعم التنمية
الب�شرية .ولي�س بغريب �أن يكون لتلك ال��دول اخلم�س
ت�أثري يف عملية �صنع ال�ق��رار بامل�ؤ�س�سات الدولية ،و�أن
حتظى باهتمام وا�سع من قبل �صندوق النقد ال��دويل،
والبنك ال��دويل ،ومنظمة التجارة العاملية ،كما �أ َّن لها
هيمنة كبرية يف الكيانات االقت�صادية التي تنتمي �إليها؛
مثل :جمموعة الع�شرين ،ف�ضال عن �أن بع�ضها م�ساهم
رئي�سي يف ت�أ�سي�س كيانات اقت�صادية جديدة ،كمجموعة
ال�بري�ك����س ،وت�سعى ال ��دول اخلم�س �إىل احل���ص��ول على
مقعد دائم يف جمل�س الأمن؛ لأ َّن لديها ميال وطموحا
يف القيام بدور موازن لدور الواليات املتحدة الأمريكية
املهيمن على النظام ال��دويل ،يف مرحلة ما بعد احلرب
الباردة ،و�سقوط االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق.
واعتمدتْ ال��دول الكبرية وال�صغرية يف ال�شرق والغرب
ُنظما �أك�ثر انفتاحا وتعددية وتناف�سية يف احلكم؛ مما
ُيعطي النا�س م��زي��دا م��ن ال�ق��درة على اختيار الكيفية
التي ي ��ودون �أن ُيحكموا بها ،ف�ضال ع��ن من��و العنا�صر
الأ�سا�سية للدميقراطية الليربالية من انتخابات دورية
نزيهة مع االق�تراع ال�سري العام التي تديرها الهيئات
االنتخابية امل�ستقلة ،و�سيادة القانون التي يكفلها ق�ضاء
م�ستقل ،واح �ت�رام ح�ق��وق الإن �� �س��ان ال�ع��امل�ي��ة ،واحل�ق��وق
ال�سيا�سية واملدنية ،ووجود حياة حزبية وجمتمع مدين
ق��وي وم�ستقل ،وال��رق��اب��ة املدنية على اجلي�ش ،وحرية
ال�صحافة.
و َي � َرى امل��ؤ ِّل��ف �أ َّن ُم ��اوالت ال��دول العربية لأنْ ُت�صبح
نظماً دميقراط َّية قائمة على ال�شفافية ،وامل�ساءلة ،عقب
ثورات «الربيع العربي» ،قد حت َّولت عن م�سارها ،و�ساد
الإره��اب واحلروب الأهلية يف �سوريا ،واليمن ،والعراق،
ْ
خطوتي ل�ل�أم��ام،
وليبيا .وي�صفها ب�أنها كمن مي�ضي
ويرتاجع خطوة ،فيبقى مكانه دون �إجن��از حقيقي ،بل
حمققا خ�سائر متزايدة مب��رور الوقت النعدام الر�ؤية
امل��درو� �س��ة ،وغ �ي��اب ن�ظ��م ذات �إرادة حقيقية ورغ �ب��ة يف
التغيري.
------------------------------ الكتاب« :خم�س دميقراطيات �صاعدة وم�صري النظامالليربايل الدويل».
 امل�ؤلف :تيد بيكون. النا�شر :م�ؤ�س�سة بروكينج ،وا�شنطن.دي�.سي،2016 ،باللغة الإجنليزية.
* كاتبة وباحثة م�صر َّية
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«سير نقدية ألعالم الفكر اإلسالمي في العصر الحديث»..
لوو يون قوي
لينج لي وانج *
«وو يون قوي» هو �أحد الباحثني الر َّواد الذين ا�شتغلوا يف دار درا�سات �أديان العامل من �شعبة الفل�سفة والعلوم االجتماعية التابعة لأكادميية العلوم ال�صينية ،وهو
تخ�ص�ص يف درا�سة علوم الأديان -خا�صة دين الإ�سالم -ومن نتائج درا�ساته املن�شورة« :موجز �شريعة الإ�سالم» ،و»�شريعة الإ�سالم يف الع�صر احلديث» ،و»تاريخ
ُم ِّ
الكاتب
دين الإ�سالم» ،و»تاريخ قانون الإ�سالم» ،و»التيارات الفكرية واحلركات الإ�سالمية يف الع�صر احلديث واملعا�صر» ،و»الدين املعا�صر والتطرفية»�...إلخ .و َي َرى
ُ
�أنَّ قادة اجلمعيات الدينية وعلماء الدين ومفكِّري الدين هم �أهم املف�سرين والنا�شرين والوارثني لعقائد الدين و�أفكاره .وباعتبارهم ذوات نافذة معرتف بها من
قبل عامة املتدينني يف تف�سري العقائد ،فيلعب ه�ؤالء املفكرون عرب ل�سانهم و�سلوكهم وم�ؤلفاتهم دروا حا�سما يف اجلمعيات الدينية علما وعمال.
وت�ك��ون نقطة االن�ط�لاق ل�ه��ذا الكتاب ه��ي تعميق ال�ق� َّراء
يف فهم الأف �ك��ار الإ��س�لام�ي��ة القائمة يف الع�صر احلديث
واملعا�صر ،و�إدراكها عن طريق ق��راءة ه��ؤالء املفكرين من
ح�ي��ث ال���س�ير وامل ��ؤل �ف��ات والأف �ك ��ار وال�ت���ص��رف��ات ،ال �سيما
تعر�ضهم فكريا للأو�ضاع التاريخية احلا�سمة ،بل �إيغالهم
يف معرفة عادات الإ�سالم ثقافيا واجتماعيا و�سيا�سيا.
يخ�ص كل ف�صل مفكرا
ويحتوي العمل على �ستة ف�صول؛ ُّ
واحدا ،ويتكون كل ف�صل من �سرية املفكر وفكرته و�آثاره.
ي��أت��ي الف�صل الأول جل�م��ال ال��دي��ن الأف �غ��اين ،حيث كتب
امل ��ؤل��ف �أن «الأف �غ ��اين �أه ��م امل�ف�ك��ري��ن ال��دي�ن�ي�ين يف ال�ع��امل
الإ�سالمي يف القرن التا�سع ع�شر ،ك َّر�س حياته للمكافحة
ب�لا كلل وال ملل �سعيا لتحقيق �ضالته� ،إال �أ َّن النا�س ال
ي �ك��ادون ي��ذك��رون ل��ه �إجن ��ازات �سيا�سية ومل يلفت �صوته
و آ�ث��اره نظرة العامل �إال بعد ع��دة عقود من وفاته خا�صة
ب�ع��د ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن ال�ع���ش��ري��ن» .وي�ت��اب��ع« :على
مدى حياته رفع مبادرات عديدة حول االحتاد الإ�سالمي
عرب م�ؤلفاته وخطاباته ون�شاطاته؛ ومنها ثالث دعوات
مهمة ق��ام ك��ل منها بخلفية اجتماعية ت��اري�خ�ي��ة معينة
جتدر بالعناية والدرا�سة .منها الدعوة الأوىل التي تتمثل
يف �إر�ساله �إىل ال�سلطان العثماين ر�سالة غري مو ّقعة كي
يقدم للملك ح ًّ�لا حني ك��ان جي�شه يقع يف مو�ضع �سلبي.
والدعوة الثانية التي هي �إن�شا�ؤه جريدة «العروة الوثقى»
يف باري�س اب �ت��داءا م��ن ع��ام  ،1883وال��دع��وة الثالثة التي
ح��دث��ت يف �شيخوخته وذل ��ك يف ال�ع��ام 1892؛ ح�ي��ث تلقَّى
دع��وة من ال�سلطان العثماين �أثناء زيارته للندن فق�صد
�إىل �إ�سطنبول يف �صيف نف�س العام ،و�أجرى هناك ن�شاطات
اجتماعية».
و َّ
خل�ص الكاتب فكرة االحتاد الإ�سالمي للأفغاين قائال:
«ج ��اءت فكرته ح��ول االحت ��اد الإ��س�لام��ي على ع��دة �أوج��ه؛
الأول� :أن ت��ده��ور ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي احل��ا��ض��ر ن ��اجت عن
اعتداء القوى الغربية وفتوحاتها ،ويف الوقت نف�سه على



الأمة الإ�سالمية �أن تفح�ص نف�سها حتى تدرك ما تعانيه
من نقاط ال�ضعف والنقائ�ص .والثاين� :أ َّن �شعوب العامل
الإ�سالمي قد حققت يف التاريخ �إجنازات باهرة حتت علم
دين الإ�سالم؛ مما �أ�سهم يف ح�ضارات الب�شر م�ساهمة بارزة،
وال ميكن �أن يعود ه��ذا النجاح �إال بعد �أن ت�ستعيد الأم��ة
الإ�سالمية روح االحت��اد الإ�سالمي وروح املكافحة مثلما
ك��ان��ت يف ��ص��در الإ� �س�لام .ال�ث��ال��ث :ب َّ�ين ال�ت��اري��خ �أ َّن الأم��ة
والدين قد يكون كل منهما ق��وة دافعة معنويا للنه�ضة،
لكن يف العامل الإ�سالمي احلا�ضر ال ُيكن جتميع ال�شعوب
موحدة �إال
املت�شتتة والدول املنف�صلة واملجتمعات �إىل قوة َّ
على قاعدة الديانة امل�شرتكة .وبعبارة �أخرى ف إ� َّن االحتاد
الإ�سالمي هو ال�سبيل الوحيد لذلك.
ويف نهاية ه��ذا الف�صل ،ذك��ر ال�ك��ات��ب ت��أث�يرات��ه يف العامل
ف �ك��ري��ا ،وه ��ي ت ��أت ��ي يف �أرب �ع ��ة ج ��وان ��ب :الأول :ت�صنيف
ال �ن��ا���س �إىل امل�ع�ل�م�ين وامل�ت�ع�ل�م�ين ومت�ي�ي��ز ف �ئ��ات ال�شعب
ح�سب العقلية .وال �ث��اين :ينظر �إىل دي��ن الإ� �س�لام على
�أن��ه ذو �سمتني� :إحداهما الإ�سالم الإيجابي املثايل الذي
يدعوه الإ��س�لام احلقيقي حيث يكون الإ��س�لام الإيجابي
يح�سن الإ��س�لام ال��ذي ك��ان يف �صدره وميجده �إىل جانب
ِّ
�أن ��ه ي�ط��رح الإ� �ص�لاح احل��دي��ث على الإ� �س�لام اجل ��اري .ثم
يتابع�« :إن الإ� �س�لام ال�سلبي يق�صد ب��ه الإ� �س�لام امل��وج��ود
يف ال��واق��ع ،ال��ذي ينبغي �إ�صالحه نظرا ملا له من م�شاكل
النا�س
ونقائ�ص» .وي�ضيف ب��أن الأفغاين ح��اول �أن ُيوقِن
ُ
ب�أ َّن ال�صورة ال�سلبية للإ�سالم نتيجة ملخالفة املعا�صرين
لقواعد الإ��س�لام؛ لذلك يعني الإ��ص�لاح ال�ع��ودة لتقاليد
ال ��دي ��ن ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ق ��دمي ��ة .وال �ث ��ال ��ثُ :ي� � � ْو ِل االحت ��اد
اهتماما بالغا «لكن الديانة امل�شرتكة ذاتها لي�ست كافية
ل�ضمان احت��اد العامل الإ�سالمي على نحو وا��س��ع� ،إىل �أن
تقام �إعالنات �سيا�سية لهذا االحتاد والتعاون ب�شكل �صبور
ودقيق ومثمر.
ث َّم �أ�شا َر �إىل �أ َّن الأفغاين مل يقطع �شوطا كبريا يف الإعالم

ال�سيا�سي؛ لأنه كان مت�أثرا ب�أيديولوجيا فل�سفة الإ�سالم
التقليدي ،ومل ي��درك �إدراك ��ا كافيا املقام ال�سيا�سي الذي
ُي�ق� ِّوم��ه ال�شعب ال�ع��ام ،ب��ل ك��اد ي�ض ّيع ك��ل قوته يف احلكام
و�أرب��اب املجتمع بغية الت�أثري عليهم وك�سب ت�أييدهم هذا
من جهة .ومن جهة �أخرى لو كان جنح يف تكوين مذاهب
��س�ي��ا��س�ي��ة م�ع��ار��ض��ة ذات ف �ك��رة ح��دي�ث��ة لأوج� ��د ان�ف�ع��االت
ملحوظة يف �سلك ال�سيا�سة ،وذلك يقت�ضي �أعماال �ضخمة
م�سبقة من التدبري والتنظيم.
والرابع �أ َّن الأفغاين مُ �ؤمن باالحتاد الإ�سالمي والإ�صالح،
ب ��ل الأول �أوىل ل ��دي ��ه م ��ن ال� �ث ��اين؛ �إذ ح� ��اول �أن ي���ض� َّم
ال�سلطان العثماين و�إم�ب�راط ��ور رو��س�ي��ا وم�ل��ك �إي ��ران...
وغريهم من ال�سا�سة املتحفظني �إىل برناجمه التعاوين
لالحتاد الإ�سالمي� ،إال �أ َّن ه�ؤالء ا ُ
حل َّكام كان من امل�ستحيل
�أن يدعموا �إ�صالحه الديني نظرا مل�صالح �أنف�سهم �إذا ما
أ� َّي��دوا برناجمه التعاوين� .إ َّن ُماوالته يف حتقيق الثورة
عرب �آثار الدين وال�سيا�سة ما كادت لتنجح.
ث��م �أ َّك� ��د امل ��ؤل ��ف �أ َّن ف �ك��رة الإ� �ص�ل�اح ال��دي �ن��ي �إمن ��ا ت��رك��ت
للأخالف ثروة نفي�سة �أال وهي �أن ينظر �إىل دين الإ�سالم
بنظرة نامية ،وي��رى �أ َّن الطريقة الأ�صلية لتحديث فكر
الدين هي و�ضع تف�سريات جديدة ملا ُي ْوحِ يه القر�آن الكرمي
ول �ن �ظ��ام ال��دي��ان��ة الإ� �س�لام �ي��ة مب�ق�ت���ض��ى ت �ط��ور املجتمع
احلديث .وعن الإ�صالح احلديث أ� َّك��د الكاتب �أن من �أه َّم
آ�ث��اره يف هذا اجلانب حيث �أب��دع موقف فكرة «الدفاعية»
ال �ت��ي ت��دع��ي �أن ج�م�ي��ع ال�ف���ض��ائ��ل ال�غ��رب�ي��ة احل��دي�ث��ة لها
وج��ود يف الإ��س�لام خا�صة يف �صدر الإ��س�لام؛ لذلك يكون
قبول الأفكار الغربية احلديثة �أمراً يتوافق مع عادات دين
الإ�سالم متاما.
�سبق للكاتب الذكر يف املقدمة ب�أنه �إذا قيل �إ َّن املبادرة �إىل
العلم والعقلية و�إع ��ادة تف�سري الإ��س�لام يف �إط ��ار الأف�ك��ار
احل��دي�ث��ة ر�أي م���ش�ترك �إىل ح � ٍّد م��ا ب�ين م�ف�ك��ري ال��دي��ن
الع�صريني يف ذلك الع�صرُ ،يكن القول ب��أ َّن تربية جيل
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ج��دي��د م ��ن الأك� �ف ��اء امل���س�ل�م�ين ب��وا��س�ط��ة �إق ��ام ��ة التعليم
احلديث هو الر�أي الأ�سا�سي لنظرة نه�ضة الوطن بتعليم
النا�شئة يف دائرة الثقافة والعلم .وهناك علمان من �أعالم
ه��ذه النظرة؛ هما� :أحمدخان من الهند ،وحممد عبده
قائد حركة التحديث يف م�صر.
يف ال�ف���ص��ل ال �ث��اين ذك ��ر �أن ب�ع��د �إح �ب��اط ان�ت�ف��ا��ض��ة الهند
ال �ك�برى ع ��ام �� ،1857ش��رع امل���س�ت�ع�م��رون ال�بري�ط��ان�ي��ون يف
ال�ت�ع��ام��ل م ��ع ال �ث ��وار ب��ال�ق�م��ع وال �ن �ق��م وال �ق �ت��ل ال ��دم ��وي،
ف�صار امل�سلمون الهنود يف م�أ�ساة وم ��أزق؛ �إذ ك��ان احلكام
ُ�صاة بال ا�ستثناء؛
الربيطانيون يعتقدون �أنهم جميعا ع َ
لأن�ه��م لعبوا دورا �أه � َّم يف ه��ذه االن�ت�ف��ا��ض��ة؛ الأم ��ر ال��ذي
َج َعلهم يتخذون �سيا�سة الإخماد والإزاحة ذات العن�صرية
�أو الع�صبية ��ض��ده��م .وم ��ن �أج ��ل �إ� �ص�لاح ه ��ذه ال�ظ��روف
ال���ض��ارة ح ��اول �أح�م��د بكل ال��و��س��ائ��ل املمكنة التفاهم مع
ه � ��ؤالء احل �ك��ام ب�غ�ي��ة �إزال� ��ة � �س��وء ال �ظ��ن وامل ��وق ��ف امل �ع��ادي
و� �س��وء ال�ف�ه��م منهم جت��اه�ه��م ،و�إث �ب ��ات �أن �ه��م رع�ي��ة طيبة
تطيع احلكومة الربيطانية من جهة ،وم��ن جهة �أخ��رى
�أدرك �أحمد �إدراك ��ا عميقا العيوب والنقائ�ص يف �أنف�سهم
خا�صة تفاقم امل�شاكل املتمثلة يف انحطاط م�ستوى التعليم
واجلهل والعناد ،ثم اعتقد �أ َّن��ه على جماعة امل�سلمني �أن
تنمي ق�ضية التعليم احل��دي��ث وت��زي��د الثقافة وامل�ع��ارف
العلمية لكي حت�سن مكانتها االجتماعية ،وحتتل موقعا
�صاحلا لها يف املناف�سات املت�صاعدة ح ��رارة ،م��ع جماعة
يخ�ص تطبيقاته يف
الهندو�س ذات املكر واللياقة .فيما
ُّ
�إن���ش��اء امل��دار���س وتنمية التعليم و�سط جماعة امل�سلمني،
وت��اب��ع ال�ك��ات��ب ب� ��أ َّن �أح �م��د �أ��س����س م��در��س��ة متخ�ص�صة يف
تعليم التاريخ احلديث بقرية مرادباد يف �شمال الهند عام
 ،1858ويف العام � 1863أقام مدر�سة حديثة مبدينة غازبور،
وه��و قا�ض م�ساعد يف املحكمة املحلية ،ث��م ر�أ���س ت�أ�سي�س
دار العلوم يف نف�س ال�ع��ام ،وفيما َب� ْع��د َج� َم��ع �أم ��وا ًال لبناء
مدر�سة حديثة يف مدينة عليجاره حني انتقل موقع الدار
�إىل ه�ن��اك ع��ام  .1864لقد َط � َرح خطة ت�أ�سي�س جمال�س
�إقليمية للرتبية والتعليم وا�سعة النطاق يف منطقة جتمع
امل���س�ل�م�ين يف ��ش�م��ال ال�ه�ن��د ،و�إىل ح � ِّد ع ��ام  1868قطعتْ
اخل�ط��ة �شوطا ك�ب�يرا .ويف ال�ع��ام  1886ن�ش�أ احت��اد �أج�ه��زة
تعليم امل�سلمني املحلية املوجودة يف �أنحاء الهند باجتماع
التعليم والرتبية للم�سلمني الهنود ،وانتخب �أحمد رئي�سا
ل ��ه .وف�ي�م��ا ،ب�ع��د �أ��ص�ب��ح ه ��ذا االج�ت�م��اع منظمة �سيا�سية
م�ع��ار��ض��ة مناف�سة ��ض��د ح ��زب امل ��ؤمت��ر ال��وط�ن��ي ال�ه�ن��دي،
ثم حت� َّول �إىل احت��اد امل�سلمني الهنود ع��ام  .1906وتط َّرق
الكاتب �إىل عقائد �أحمد يف التعليم التي َي َرى �أنها ت�أ َّثرت
ت�أ ُّثرا عميقا بالثقافة والأفكار الغربية خا�صة بعد زيارته
لربيطاليا عام  ،1869التي �أفهمته �أ َّن ر�سالته احلالية هي
ن�صح جماعته بطاعة حكم الربيطانيني وباالجتهاد يف
ك�سب ثقافتهم يف �آن واحد؛ وذلك يعني َر ْبط طاعة احلكام
الربيطانيني �سيا�س ًّيا باالعرتاف بثقافتهم .كما َو َع��ى �أن

الطريقة الأ�سهل لك�سب ثقافتهم بناء جامعة بريطانية
ال�ط��راز على �أر���ض الهند التابعة لربيطانيا؛ مما يجعل
الطالب امل�سلمني �أكفا ًء �صاحلني بف�ضل التعليم النظامي.
�إ َّن اخلا�صية الأب��زر يف عقائد �أحمد هي مواجهة الثقافة
الغربية رغم �أهمية الثقافة الإ�سالمية التقليدية� .إذن،
ما العالقة بني الثقافة الدخيلة والثقافة املحلية؟ هل
ل�ه��ا ع�م��وم�ي��ة �أو قيمة ع��ام��ة ح�ت�م�ي��ا؟ وم ��ا ه��ي الطريقة
ال�صحيحة ملعاملتها ودرا�ستها؟ يبدو �أ َّن مثل هذه امل�سائل
مل تدخل تفكري �أحمد� ،أو بالأحرى مل يهتم بالرت ِّوي فيها
وحتليلها ،علما ب�أ َّن عقائده ن�ش�أت يف حالة جمتمع الهند،
وه��ي �سيادة اال�ستعمار ال�بري�ط��اين .وم��ن ه��ذه احليثية،
ي�ك��ون ج��وه��ر ف�ك��ره ج ��زءا م��ن ال�ت�راث ال�ث�ق��ايف ال�ستعمار
�أوروبا ذي النقائ�ص الفطرية.
خ�ص�ص له الكاتب الف�صل
ال َعلَم الآخر ُم َّمد عبده ،وقد َّ
ال �ث��ال��ث ،وه ��و ي ��رى �أن ف�ك��رة ع�ب��ده ل�ل�إ� �ص�لاح التعليمي
ذات ازدواج �ي��ة؛ لأن��ه يعترب دي��ن الإ��س�لام م�ب��د�أ الإ��ص�لاح
وقاعدته من جانب ،ومن جانب �آخر ركن �أخالق املجتمع
لكي يتح َّكم يف �سري �إ�صالح املجتمع كالفرملة امليكانيكية
�أم �ن��ا م��ن الإف � ��راط �أو ال�ت�ف��ري��ط .وي �ت �ح �دَّث ال�ك��ات��ب عن
اخللفية التاريخية ل��ذل��ك الع�صر ،م ��ؤك��دا �أن ��ه بالن�سبة
لإ�صالح التعليم الثقايف فقد �أقيم نظام التعليم العلماين
على النمط الأوروب ��ي يف م�صر� ،أث�ن��اء حكم حممد علي؛
ح�ي��ث افتتحت ع���ش��رات امل��دار���س االب�ت��دائ�ي��ة والإع ��دادي ��ة
املتخ�ص�صة ،وتربت فيها دفعة من املتعلمني الع�صريني.
واب�ت��داء م��ن ال�سبعينيات م��ن ال�ق��رن ال �ـ� ،19شهد جمتمع
م���ص��ر يف م���س�ير ت �ط ��ورات ��ه اجت ��اه ��ا م�ل�ح��وظ��ا �آخ� ��ر وه��ي
دنيوية القوانني وتغريبها حيث �أث ��ارت ه��ذه االنقالبات
ال�ضخمة يف نظام التعليم والق�ضاء انفعاال �شديدا لدى
علماء الدين من �صفوف القوة الدينة املتحفظة ،بل من

�صفوف املنحرفني �إىل احلرية مثل عبده .وفيما يتعلق
ب�إ�صالح التعليم الديني تتمثل فكرته فيما اقرتحه حول
�شيخوخة التعليم يف جامع الأزه ��ر مم��ا ك��ان الأه��م حول
تغيري ج��دول امل�ق��ررات وتعديلها .وبف�ضل ج�ه��وده �أدخ��ل
اجل��ام��ع �إىل ج��دول العلوم الثانوية الريا�ضيات واجل�بر
وتاريخ الإ�سالم...وغريها من امل��واد؛ �إذ ظ َّل عبده يحمل
عقيدة تخلف عن التعليم يف م�صر على نحو �شديد؛ فقد
ر�آه �أ�صال من الأ��ص��ول امل��ؤدي��ة �إىل فقر ال�شعب وتخلفه.
�أم��ا متعلمو الدين -باعتبارهم متقني املعارف من فئات
املجتمع -فقد �سادَهم التخلف والتحفظ الفكري نتيجة
انعزال التعليم الديني التقليدي عن الواقع وت�أخره عن
�سري حتديث املجتمع .لكن عبده مل يذكر �شيئا عن بناء
فريق املعلمني وجتديد الو�سائل التعليمية يف اقرتاحاته،
ورمب ��ا ظ��ن �أن ال �ظ��روف حل��ل ه��ذه امل���س��أل��ة غ�ير متوفرة
وقتئذ .ويتابع الكاتب فكرته فيما يخ�ص �إ�صالح التعليم
العام يف م�صر .م�ؤكدا �أن عبده ر�أى �أ َّن املجتمع الإ�سالمي
ال�ت�ق�ل�ي��دي جم�ت�م��ع �أخ�ل�اق ��ي ق��ائ��م ع�ل��ى �أرك � ��ان الأخ �ل�اق
الإ�سالمية؛ بحيث يكون للتعليم الديني الأ�سا�سي ت�أثري
يف ا�ستقرار املجتمع وتنميته .ويف نف�س الوقت ،يدعو �إىل
درا�سة املعارف العلمية احلديثة من الغرب و�إتقانها ،مع
�أن��ه يخ�شى �ض َّم ذلك �إىل خطة التعليم العامة الوطنية.
و�إ�ضافة �إىل ذل��كُ ،ي � ْو ِل ظاهرة تغريب نظام التعليم يف
الإم�براط��وري��ة العثمانية عامة وخا�صة يف م�صر عناية؛
حيث ي�ظ��نُّ �أ َّن النقل الأع�م��ى م��ن ال�غ��رب يف �إن���ش��اء نظام
التعليم ال يعود بنتيجة من�شودة ،بالعك�س �سيفتح «للعدو
اخل��ارج��ي» ن��اف��ذة لتخلله ،و�أن املقلدين العميان الذين
يعبدون الغرب ويع�شقون ثقافته وقيمه عر�ضة ال�ستغالل
الفاحتني الغرباء .ويبادر عبده �إىل نظام التعليم الوظيفي
ال��ذي يالئم حال الوطن ،وال��ذي يوفر لكل واح��د فر�صة
التع ُّلم دون متييز اجلن�س.
فيما تناول الكاتب يف الف�صل الرابع ر�شيد ر�ضا وتفكريه
نظر ًّيا يف «الدولة الإ�سالمية» ،وذكر يف الف�صل ال�ساد�س �أبا
الأعلى املودودي وتكوينه لنظرية «الدولة الإ�سالمية» .وال
�شك �أ َّن املو�ضوعات املذكورة �سابقا مُ عظمها من الق�ضايا
وتهم ًّ
كل منا؛ فهذا الكتاب جدير بالقراءة.
ال�ساخنةُّ ،
---------------- ال�ك�ت��اب��« :س�ير نقدية لأع�ل�ام الفكر الإ��س�لام��ي يفالع�صر احلديث».
 امل�ؤلف :وو يون قوي. ال�ن��ا��ش��ر« :ال �ع �ل��وم االج�ت�م��اع�ي��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة»،2016 ،باللغة ال�صينية.
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«كسر موجة النفط»
ُم َّ
حمد السالمي *
ُتعترب التنمية االقت�صادية هدف ًا لأي دولة؛ فالدول النامية وال�صناعية -على حدٍّ �سواءَ -ت ْ�س َعى لرفع ُم�ستوى ُم�ؤ�شر التناف�سية الدولية والتنمية االقت�صادية.
فالقادة ُو�صنَّاع ال�سيا�سة ينظرون للتنمية االقت�صادية ورفع امل�ستوى املعي�شي على �أنها هدف �أ�سا�سي ُي ْر َجى حتقيقه .وللو�صول لهذا الهدف ،يجب احل�صول على
ً
مقارنة بالدول النامية ،ف�إنَّها حققت جناح ًا باهر ًا يف رفع كفاءة اقت�صادها ،وت�سجيل
املوارد املالية الالزمة للتمويل .وبالنظر لدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ُم�ؤ�شر ُمرتفع يف التنمية االقت�صادية؛ وذلك نتيجة لال�ستك�شافات النفطية .هذه اال�ستك�شافات النفطية �أ�سهمت -ب�شكل وا�سع -يف �إثراء املحفظة اخلليجية،
وبالتايل متويل م�شاريع البنية التحتية ورفع كفاءة ال�سوق ،والتعليم ،وال�صحة .وبعد م�سرية مميزة من الطفرة االقت�صادية يف دول اخلليجُ ،يطْ َرح ت�سا�ؤل عام
حول �صحة االقت�صاد اخلليجي .فلو �أمعنَّا النظر يف امل�شاريع التنموية ،ف�إنها تعتمد ب�شكل رئي�سي على التمويل احلكومي والذي ي�أتي من ال�صادرات النفطية .كما
�أنَّ النفط اخلام واملنتجات النفطية ت�شكل ما ن�سبته  %90-80من �إجمايل ال�صادرات .واملنتجات غري النفطية ال متتلك امليزة التناف�سية يف اخلارج!!
كتاب «ك�سر موجة النفط» (Breaking The
 )Oil Spellم��ن ��ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال� ��دويلُ ،ي�ق�دِّم
ن�ظ��رة تاريخية وحتليلية وا�ستق�صائية ح��ول كيفية
حتقيق و�إدارة من��و ط��وي��ل الأج ��ل لالقت�صاديات ذات
ال �ط ��اب ��ع ال ��ري �ع ��يُ .ي �غ � ِّ�ط ��ى ال �ك �ت ��اب ُم �ت �ل��ف م�ن��اط��ق
العامل من ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،و�أمريكا
الالتينية ،وجنوب �شرق �آ�سيا .وهو من ت�أليف خرباء
ال�صندوق :ر�ضاء �شريف ،وف��ؤاد ح�سنوف ،ومني زوه،
وقد �أتى نتيجة م�ؤمتر «التنويع االقت�صادي املتقدم»
يف الكويت.
وال �ك �ت ��اب ع �ل��ى ��ش�ك��ل ��س�ل���س��ة م ��ن امل� �ق ��االت يف ث�لاث��ة
ف�صول؛ الف�صل الأول يناق�ش التنوع االقت�صادي يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وينق�سم هذا الف�صل
�إىل ج��ز أ�ي��ن .اجل��زء الأول يناق�ش التنوع االقت�صادي
يف دول جمل�س ال�ت�ع��اون اخل�ل�ي�ج��ي ،وك�ي��ف �أن �ُ��ص� َّن��اع
ال �ق��رار ب�ح��اج��ة لأخ ��ذ م���س��أل��ة ت�ن��وي��ع م���ص��ادر ال��دخ��ل
من الأولويات ل�ضمان منو اقت�صادي م�ستدام ،و�أي�ضاً
تقليل االعتماد على القطاع العام يف �صناعة الوظائف؛
حيث تعتم ُد دول اخلليج على �صادرات النفط كم�صدر
�أ َّويل للدخل دون �إنتاج �سلعة �أخ��رى مناف�سة له .كما
يناق�ش هذا اجلزء كيفية اال�ستفادة من جتارب الدول
الغنية باملوارد الطبيعية يف التنويع االقت�صادي؛ مثل:
املك�سيك ،وماليزيا ،و�إندوني�سيا .وي��رى اخل�براء �أ َّن
تنويع ال���ص��ادرات ي��أخ��ذ وق�ت�اً لي�س بالقليل ،ولذلك
يجب العمل عليه يف �أقرب وقت .مع الأخذ يف االعتبار
تعديل ال�سيا�سات ،وتطوير امل�ؤ�س�سات وبيئة الأعمال،
وت �ط��وي��ر ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي ��ة...وغ�ي�ره ��ا .ك �م��ا َي � ْ�ط � َرح
اخل�براء �أ َّن دول اخلليج عُر�ضة للمر�ض الهولندي؛
مم��ا ي���س�ت��وج��ب �إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال�ت�ح�ف�ي��زات ل�ل���ش��رك��ات



وال�ق��وى العاملة ،وذل��ك ع��ن طريق التنويع الر�أ�سي
(التنويع يف نف�س القطاع) ،والتنويع الأفقي (التنويع
يف ع��دة قطاعات خمتلفة) ،وا�ستثمار تنمية مهارات
القوى العاملة.
اجل ��زء ال �ث��اين م��ن ال�ك�ت��اب ُي�ن��اق����ش ال�ن�ج��اح والف�شل
ال��ذي حتقق يف دول منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال
�إفريقيا ،وبالأخ�ص يف ال�سعودية واجلزائر .حيث �إنْ
الدولتني حققتا طفرة �صناعية منذ ال�سبعينيات من
القرن املا�ضي ،وكونهما �أي�ضاً الأكرث من حيث الكثافة
ال�سكانية مقارن ًة مع الدول امل�صدرة للنفط يف املنطقة.
كما �أ َّن يف هذا اجلزء يناق�ش ال�سيا�سات املختلفة التي
ات�خ��ذت يف �سبيل دف��ع النمو وتنويع م�صادر الدخل.
َي� � َرى اخل �ب�راء �أ َّن حت�ق�ي��ق ط �ف��رة ��ص�ن��اع�ي��ة يف هاتني
الدولتني مع �ش ِّح املوارد يف القوى العاملة املاهرة هو
بحد ذات��ه تعليمي؛ حيث �إ َّن اال�ستثمار الب�شري قبل
التوجه لل�صناعة لي�س متطلبا �أو عائقا ح�سب خربة
هاتني الدولتني يف املجال ال�صناعي.
الف�صل ال�ث��اين م��ن الكتاب ينق�سم �إىل �أرب�ع��ة �أج��زاء،
وي �ن��اق ����ش خ �ب�رة ال � ��دول يف ال �ت �ن��وي��ع االق �ت �� �ص ��ادي يف
��ش��رق �آ��س�ي��ا و�أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة .ف�ف��ي اجل ��زء الثالث
ُي�ن��اق����ش ال �ت �ح � ُّول ال�ك�ب�ير ال ��ذي ط ��ر�أ ع�ل��ى �سنغافورة
م �ن��ذ ال���س�ت�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق ��رن امل��ا� �ض��ي م ��ن دول� ��ة ذات
ف�ق��ر م��دق��ع ،ل�ت�ك��ون يف م���ص��اف ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة من
حيث م�ع��دل التنمية والتناف�سية ال��دول�ي��ة .فتجربة
�سنغافورة يف جمال التنمية تق�سم �إىل خم�سة مراحل؛
ابتدا ًء من مرحلة اال�ستثمار الب�شري يف ال�ستينيات،
م � ��روراً مب��رح�ل��ة ت�ن�م�ي��ة م �ه ��ارات ال �ق ��وى ال�ع��ام�ل��ة يف
ال�سبعينيات ،ثم الدخول يف املرحلة الثالثة باال�ستثمار
يف املجال ال�صناعي يف الثمانينيات ،واملرحلة الرابعة

يف الت�سعينيات كانت للدعم التكنولوجي لل�صناعات
و�إعطائها امليزة التناف�سية ،واملجال اخلام�س اال�ستثمار
يف املعرفة واالبتكار منذ الألفية اجلديدة .فهذا اجلزء
يناق�ش ال�سيا�سات التي �أ�سهمت يف االنتقال من مرحلة
�إىل �أخرى ب�سال�سة.
اجل ��زء ال��راب��ع ُيناق�ش التجربة امل��ال�ي��زي��ة يف التنمية
االق �ت �� �ص��ادي��ة؛ ح�ي��ث �إ َّن �ه ��ا جت��رب��ة م �ث�يرة ل�لاه�ت�م��ام؛
لأن �ه ��ا م ��ن ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ال �ق�لائ��ل م ��ن ح �ي��ث قلة
ال� ث��روات ،ول�ك�ن�ه��ا ا��س�ت�ط��اع��ت حتقيق ث ��روة �صناعية
ونظام ت�صديري ق��ويُ .يناق�ش هذا اجل��زء التحديات
الثقافية وال�سيا�سية واالقت�صادية يف ماليزيا ،وكيف
ا�ستطاعت �أن تواجهها .كما يناق�ش ال�سيا�سات التي
اتخذتها ال��دول��ة لتحقيق منو هائل يف ف�ترة وجيزة.
قامت احلكومة املاليزية بدعم التعليم ب�شكل مكثف،
حيث ي�شكل الإن �ف��اق احل�ك��وم��ي للتعليم ح ��وايل %16
م ��ن �إج� �م ��ايل الإن� �ف ��اق ال� �ع ��ام .ك �م��ا ق ��ام ��تْ احل�ك��وم��ة
املاليزية بدعم التنويع االقت�صادي الأفقي خا�صة يف
قطاعي الت�صنيع ،واخلدمات ،وقد �أعطاها ذلك امليزة
التناف�سية يف منطقة جنوب �شرق �آ�سيا؛ حيث �أ�صبحت
ال�ع��ا��ص�م��ة ك��واالمل �ب��ور م��ن امل ��دن اجل��اذب��ة لال�ستثمار
نتيجة جودة البنية التحتية وبيئة الأعمال اجلذابة.
ك �ث�ير م ��ن امل�ح�ل�ل�ين ي� ��رون �أن جن ��اح م��ال �ي��زي��ا ي��رج��ع
للقيادة احلكيمة ملهاتري حممد الذي ا�ستطاع حتقيق
طفرة يف االقت�صاد املاليزي ،والتعامل مع التحديات
االجتماعية وال�سيا�سية واالق�ت���ص��ادي��ة .وبعد انتهاء
اال�ستعمار الإجنليزي ملاليزيا ،كانت الدولة متعددة
الإثنيات من ال�صني والهند� ،إ�ضافة لل�سكان الأ�صليني؛
وذل ��ك ب�سبب ج�ل��ب ال �ق �ي��ادة ال�بري�ط��ان�ي��ة ال�صينيني
للعمل يف ال�ت�ع��دي��ن ،وج �ل��ب ال�ه�ن��ود للعمل يف قطاع
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اخل��دم��ات ،ول�ك��ن الفجوة تقل�صت م��ع م��رور ال��زم��ن؛
حيث �إ َّن املجتمع امل��ال�ي��زي جمتمع ف�ت��ي .وبالتعامل
احلكيم مع الإثنيات من قبل احلكومة ،قامت ماليزيا
بتقليل اعتمادها على امل ��وارد الطبيعية مثل النفط
واملطاط ،حيث كانت هذه املوارد ت�شكل حوايل  %70من
دخل ال�صادرات ،واعتمادها على خطط خم�سية لتنويع
م�صادر الدخل .ينظر �إىل ماليزيا على �أنها ا�ستفادت
كثرياً من اال�ستعمار الربيطاين ،من حيث ا�ستزراع
امل �ط��اط م��ن الأم � � ��ازون ،وج �ل��ب ال�ع�م��ال��ة امل ��اه ��رة من
امل�ستعمرات الأخرى .وكذلك احلال يف هوجن كوجن.
اجل ��زء اخل��ام����س ُي�ح� ِّل��ل و َي � ْ�ط � َرح م��و��ض��وع التنمية يف
�شرق �آ�سيا ،وحتديداً يف كوريا اجلنوبية .ويناق�ش هذا
اجل ��زء الناحية التاريخية ،وي�ط��رح مفهوم التفاعل
وبناء العالقات بني القطاع اخلا�ص وخطط احلكومة
يف التنمية ،وما هي املعوقات واملحفزات لهذه العالقة.
ومم ��ا ي�ث�ير االه �ت �م��ام يف ك ��وري ��ا �أن ال �ب��داي��ة تختلف
ع��ن دول اخل�ل�ي��ج؛ مم��ا ي�ط��رح ت���س��ا�ؤال ح ��ول م�ستوى
ت�ن��وع ال�ق�ط��اع��ات االق�ت���ص��ادي��ة وك�ي��ف ت �ط��ورت ،وكيف
ت�ستطيع دول اخلليج اال�ستفادة من التجربة الكورية
والآ�سيوية ب�شكل عام .حيث يركز املقال على �أ َّن تاريخ
ال��دول��ة وجت��ارب �ه��ا ع�بر ال�ع���ص��ور لي�س مهما يف دع��م
التنمية؛ ك��ون ال��دول ت�ستطيع اال�ستفادة من جتارب
الدول الأخرى ،دون الرجوع لتاريخها الأ�صلي ،وهذا
ما يعك�س التجربة يف �شرق �آ�سيا ،ابتدا ًء من اليابان،
ث��م ال�صني وت��اي��وانُ ،م ��روراً بكوريا وب��اق��ي دول �شرق
�آ�سيا مثل ماليزيا و�سنغافورة .وبالتم ُّعن يف التجربة
الآ�سيويةَ ،ن َرى �أ َّن جميعها تت�شابه يف قطاع ال�صادرات،
كما �أ َّن ال�سيا�سات االقت�صادية تت�شابه حلد ما.
اجلزء ال�ساد�س ُيناق�ش التنويع االقت�صادي يف �أمريكا
الالتينية؛ حيث يك�شف املقال عن التط ُّور االقت�صادي
يف دول �أمريكا الالتينية ال��ذي ط��ر�أ عليها يف العقد
الأخ�ير؛ وذل��ك نتيجة طفرة ال�ثروات الباطنية .كما
يناق�ش ه��ذا اجل��زء ال�سيا�سات ال�ت��ي ات�خ��ذت للتنويع
االق �ت �� �ص ��ادي م �ث��ل امل ��دخ �ل�ات احل �ك��وم �ي��ة وال �ت��دخ��ل
احل �ك��وم��ي يف ال �ت �ن��وي��ع الأف� �ق ��ي وال ��ر�أ�� �س ��ي ،وال ��دع ��م
احل�ك��وم��ي يف جم ��ايل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا واالب �ت �ك��ار خ�لال
العقد الأخري .كما ناق�ش هذا اجلزء بع�ض التحديات
ال �ت��ي ت ��واج ��ه ه ��ذه ال � ��دول وت�ت�م�ث��ل يف ح �ج��م ال���س��وق
املحلي ،ووف��رة ال�ث�روات الباطنية ،وعامل البعد عن
الأ�سواق العاملية؛ �سواء كان ذلك من ناحية االتفاقيات
ال �ت �ج��اري��ة �أو م��ن ال�ن��اح�ي��ة اجل �غ��راف �ي��ة� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ال�ع��ام��ل امل��ؤ��س���س��ي .وي�خ�ت��م امل �ق��ال ب� ��أ َّن ه�ن��اك تذبذبا
يف النمو االق�ت���ص��ادي؛ وذل ��ك نتيجة ل�ت��ذب��ذب �أ�سعار
الرثوات الباطنية ،ولكن هذه الدول �أكرث قابلية من

حيث تنوع ال���ص��ادرات ،ويبقى التحدي الأك�بر لها يف
�سرعة تغيري ال�سيا�سات البريوقراطية لدعم عجلة
التنمية.
ال�ف���ص��ل ال�ث��ال��ث والأخ �ي�ر م��ن ال�ك�ت��اب ُي�ن��اق����ش َ
بع�ض
ال�سيا�سات ال�ت��ي ت��دع��م ال�ت�ن��وع االق�ت���ص��ادي ،وينق�سم
�إىل �أربعة �أج��زاء .اجل��زء ال�سابع ي�شرح �أهمية نظرية
التنمية االقت�صادية لدول امل�صدرة للموارد الطبيعية؛
حيث يناق�ش امل�سببات يف منو الإنتاجية يف ال�شركات،
وم ��ا ه ��ي م �ع��وق��ات ال �ن �م��و ال �ت��ي ُت��واج �ه �ه��ا ال���ش��رك��ات
مب�خ�ت�ل��ف �أن ��واع� �ه ��ا .وي ��در� ��س اجل� ��زء ال �ث��ام��ن ت ��أث�ير
التنويع االقت�صادي يف عدة �أمور؛ مثل :الناجت املحلي
الإجمايل ،واالبتكار التكنولوجي ،وانخراط امل��ر�أة يف
�سوق العمل ،وريادة الأعمال..وغريها .وكانتْ النتيجة
ح�سن
�أ َّن التنويع االقت�صادي ذا التوجه ال�صناعي ُي ِّ
املخرجات االقت�صادية من عِ �دَّة ن��وا ٍح .كما ي�شرح هذا
اجلزء الربامج املدعومة من قبل احلكومة يف جمال
الأبحاث واالبتكارات املعمولة يف الدول املتقدمة مثل
الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي.
اجلزء التا�سع ُيلقِي ال�ضو َء على النه�ضة ال�صناعية يف
الربازيل خالل العقدين املا�ضيني ،وما هو دور بنك
التنمية الربازيلي يف دعم النمو االقت�صادي ،وما هي
ال�سيا�سات التي اعتمدها خالل الألفية الثانية ،وما
هي خمرجات هذا الدعم .بد�أ بنك التنمية الربازيلي
جهوده يف تنمية القطاعات املختلفة يف اخلم�سينيات
من القرن املا�ضيُ ،معتمدا على وجود احلكم الع�سكري
الذي �أ�سهم يف و�ضع بع�ض القوانني لدعم ال�صناعات

املحليه مثل رف��ع ال�ضرائب على ال��واردات...وغ�يره��ا
م��ن ال �ق��وان�ين ال�ت�ح�ف�ي��زي��ة واحل�م��ائ�ي��ة ،وت�ع�ت�بر ه��ذه
اخلطوة مهمة يف تنويع االقت�صاد الربازيلي يف ذلك
الوقت؛ حيث و�صلت م�ساهمة القطاع ال�صناعي من
الناجت املحلي الإجمايل �إىل حوايل  %36يف ال�ستينيات.
ورغ��م منو القطاع ال�صناعي� ،إال �أ َّن��ه يفتقر لالبتكار
التكنولوجي والإبداعي .ومن ذلك الو�ضع مت تعديل
يف ب�ع����ض ال �� �س �ي��ا� �س��ات وف �ت ��ح ال �� �س��وق امل �ح �ل �ي��ة ،ودع ��م
الأبحاث والتطوير ،واالنخراط يف بع�ض ال�صناعات؛
مثل :الربجميات ،والأدوية والوقود احليوي؛ حيث �إ َّن
برامج الأبحاث والتطوير �أ�سهمت يف القيمة امل�ضافة
وزي� � ��ادة الإق� �ب ��ال ع �ل��ى امل �ن �ت��ج ال�ب�رازي �ل ��ي يف ال��داخ��ل
واخلارج.
اجل��زء العا�شر يتحدَّث عن حركة �سيمول �إن��دوجن يف
كوريا ،والتي تعرف با�سم حركة املجتمع اجلديد التي
َن ��ادَى بها الرئي�س ال �ك��وري ب ��ارك ��ش��وجن-ه��ي ،وكيف
ا��س�ت�ط��اع��ت ه ��ذه احل ��رك ��ة ت��وف�ير ح�ل�ق��ة ال��و� �ص��ل بني
ال�سوق والأه ��داف التنموية ل�ل��دول��ة .حركة املجتمع
اجلديد يف كوريا مل ُت�سهم فقط يف تطوير االقت�صاد
واملجتمع ،و�إمن��ا عملت ك�آلية لالندماج االجتماعي؛
ح�ي��ث �إ َّن جن ��ا َح احل��رك��ة اع�ت�م��د ب���ش�ك��ل �أ��س��ا��س��ي على
امل�شاركة املدعومة من احلكومة والهيكل االجتماعي
يف ت��رق�ي��ة الإ� �ص�ل�اح ال ��زراع ��ي يف اخل�م���س�ي�ن�ي��ات .كما
ا�ستطاعتْ احلركة تغيري النظرة حول املجتمع الكوري
م��ن جمتمع ك�سول وغ�ير ُمنتج� ،إىل جمتمع تعاوين
و�شغول يعتمد على نف�سه.
�إ َّن النفط ق��د ال ي�ك��ون امل���ص��د َر الأ��س��ا��س� َّ�ي للطاقة يف
امل�ستقبل؛ لذلك يجب علينا تغيري املعادلة القائمة
على االقت�صاد ال��ري�ع��ي ،وب�ن��اء اقت�صاد ق��وي ومتن ِّوع
وم�ستدامُ .يقدِّم هذا الكتاب درو�ساً من ُمتلف الدول
ُ
النامية ح��ول تنويع م�صادر ال��دخ��ل ،وكيف ت�ستطيع
دول اخلليج وال��دول القائمة على ال�ثروات الباطنية
اال�ستفادة من هذه التجارب.
------------------------------ الكتاب« :ك�سر موجة النفط». امل�ؤلف :ر�ضاء �شريف ،وف�ؤاد ح�سنوف ،ومني زوه. ال�ن��ا��ش��ر�� :ص�ن��دوق ال�ن�ق��د ال ��دويل (،2016 ،)IMFباللغة الإجنليزية.
* كاتب ُعماين
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«لماذا يحتاج اإلنسان لعوالم أخرى؟»..
ألنطون بيرفوشين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
َّ
احتل االحتا ُد ال�سوفييتي -ومن بعده رو�سيا -والواليات املتحدةَ ،م ْو ِقع الزعامة يف غزو الف�ضاء؟ وكيف تو َّرطت الدولتان العظميان يف الت�سابق
ملاذا و َك ْيف
الف�ضائي؟ وع َّما �أ�سفر ذلك؟ وما الذي حدَّ من �شهوتهما وثبط خططهما لغزو الف�ضاء؟ وملاذا يقت�صر الطريان حتى اليوم على املدار الأر�ضي ،بينما بقيت برامج
با على ورق �أو جملة ُمك َّررة يف اخلطب اال�ستعرا�ضية لل�سا�سة؟ وما هي �أق�صى الإمكانيات التقنية
البعثات والرحالت اجلديدة �إىل القمر ،ومن قبلها �إىل املريخ ِح ْ ً
الب�شرية الراهنة يف جمال الطريان الف�ضائي؟ وهل ُيكن �أن َت ْدفع ال�سياحة الف�ضائية �إىل تطوير القدرات التقنية وحتقيق احللم بال�سفر �إىل الف�ضاء اخلارجي؟
وما هي حقيقة الربنامج الف�ضائي للواليات املتحدة ورو�سيا ومراحل تطوره يف العقود اخلم�سة املا�ضية؟ وما هي جدوى التجارب العلمية التي ُترى اليوم؟ وما
�أهم امل�سائل التي ُيناق�شها علماء الف�ضاء يف حما�ضراتهم عن م�ستقبل غزو الف�ضاء؟ ..هذه الأ�سئلة ،وغريها ،يتناولها الباحث وال�صحفي العلمي وكاتب الق�ص�ص
اخليالية وم�ؤلف ال�سيناريوهات الرو�سي �أنطون بريفو�شني يف كتابه «الفر�صة الف�ضائية الأخرية» .ويف َم ْعر�ض �إجابته املو�ضوعية وال�شاملة للأ�سئلة ،يرتاد الباحث
مناطق علمية غري متوقعة ويقّلب يف م�سائل ظل الإعالم يتجاهلها ل�سبب �أو لآخر.

ي �� �س �ت �ه� ُّ�ل ب�يرف��و� �ش�ين ك �ت��اب��ه مب �ق��ول��ة ل�ل�ف�ي�ل���س��وف
واخلطيب والكاتب امل�سرحي الروماين �سينيكا جاء
ف�ي�ه��ا« :ل��و ك��ان ث�م��ة م�ك��ان ع�ل��ى الأر� ��ض ُت�ن�ظ��ر منه
ال�ن�ج��وم ،الن��دف��ع �إل�ي��ه ك��ل ال�ساكنة ل��ر�ؤي��ة ال�سحر
ال�سماوي» .ويف ا�ستهالل �آخ��ر� ،أ ْو َرد عبارة للرئي�س
الأم��ري �ك��ي ل�ي�ن��دون ج��ون���س��ون ال ��ذي ��ش�ه��دت فرتته
تد�شني الربنامج الف�ضائي الأمريكي يقول فيها:
«من ميتلك الف�ضاء ميتلك الأر�ض».
وي�ب��د�أ الكاتب ب��إع�لان �صريح ي��ذ ُك��ر فيه �أنَّ جمال
ال�ف���ض��اء ال�ع��امل��ي ق��د و��ص��ل �إىل ط��ري��ق م���س��دود ،بل
�إن ��ه خ���س��ر ع ��ددا م��ن �إجن ��ازات ��ه يف ال �ف�ترة الأخ�ي�رة
و��س�ج��ل ت��راج�ع��ا يف ت �ط��وره .وبالن�سبة ل��رو��س�ي��ا ،ال
ي�ت�ردد امل ��ؤل��ف يف و��ض��ع �إ�سرتاتيجيتها الف�ضائية
مو�ضع ت�سا�ؤل عميق بعد �أن َع َفا عليها الزمن ،كما
ُيلزمها ب�إخ�ضاع برناجمها ملراجعة جذرية �إنْ هي
�أرادت �أن ت�ست�أنف طريقها �إىل الف�ضاء .ويف اجلانب
الآخر ،وب�سبب ا�ستحالة جتاوز جانب من امل�شكالت
ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ت���ض��ع �أم��ري �ك��ا وزن ��ا ك �ب�يرا ع�ل��ى امل���ش��اري��ع
امل�شرتكة مع رو�سيا .يقول امل��ؤل��ف« :ت�سبب حتطم
مركبة الف�ضاء (كولومبيا) يف �إلغاء برنامج املكوكات
الف�ضائية الأمريكية ومل يتم ا�ستحداث بديل عنها.
�أما التكنولوجيا الف�ضائية التي ورثتها رو�سيا عن
االحتاد ال�سوفييتي فقد جتاوزها الزمن ،وال ُيزمع
حتديثها ب�سبب العوائق االقت�صادية التي ال تنتهي.
يذهب القدماء وال يحل مكانهم من يكافئ خربتهم
وي�ط��وره��ا .ويبقى اال�ستخدام الرو�سي-الأمريكي
امل�شرتك ملحطة الف�ضاء الدولية م�صحوبا بخالفات
ت�ضخمها ال�صحافة ك�ث�يرا حتى ال ي�سعنا معرفة



�شيء عن اخلطوات التي مت اتخاذها والتجارب التي
مت �إج��را�ؤه��ا ،والأه��م من ذل��ك ال ي�سعنا معرفة هل
نحن بحاجة فعلية لكل تلك البحوث وال�ت�ج��ارب»
(�ص.)6:
وبالرغم من نربة الكاتب املعرت�ضة على نهج برامج
الف�ضاء� ،إال �أ َّن ��ه ال ين�ضم �إىل الأ� �ص��وات املناه�ضة
لعلوم الف�ضاء وال�ت��ي ت�شدد على �أر��ض�ي��ة الإن���س��ان،
وب�أنه خملوق ترابي ال يحتاج �إىل مكان �آخر فوقه.
وعليه �أن ي�شاطر الأر���ض م�صريها و�إن كان امل�صري
ك��ارث�ي��ا ،و�أن يحل م�شاكله الأر��ض�ي��ة قبل �أن ي�ضع
خطوة �إىل الف�ضاء ويطري مع الأوهام.
وي� ��ؤ ِّك ��د ال �ب��اح��ث ع�ل��ى م��وق�ف��ه م ��ن � �ض ��رورة امل���ض��ي
قدما يف ا�ستكناه الف�ضاء والتو�سع يف معرفته ،وب�أن
الف�ضاء ال يتناق�ض مع طبيعة الإن�سان البيولوجية؛
حيث �إ َّن��ه كائن مهي�أ للتكيف مع خمتلف الظروف
الطبيعية� ،أو �أ َّن��ه ُيكيفها لنف�سه �إنْ ه��ي ا�ستع�صت
عليه .واق�ت���ص��اد ًّي��ا ،ب��إم�ك��ان �ساكن الأر� ��ض ت�سخري
امل�ن�ج��زات الف�ضائية العلمية لال�ستخدام الأر��ض��ي
وت ��دوي ��ره ��ا يف ع� ��امل ال �ب ��زن �� ��س� .أ َّم� � ��ا م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال�سيا�سية ،فالف�ضاء َم� ْك� َم��ن ق��وة ال ي�ستهان بها؛
فالتقنية الف�ضائية مزدوجة الت�أثري ،وهي مورد من
موارد الت�سلح الع�سكري.
وي�صل بريفو�شني �إىل ا�ستنتاج ُم �ف��اده �أنَّ العام َل
ال�سلبي يف ت�ط� ُّور ال�ع�ل��وم الف�ضائية ال�ع��امل�ي��ة يعود
َّ
�أ�سا�سا ل�سباق الت�سلح ال��ذي �أ ْو َغ �ل��ت فيه ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة واالحت� � ��اد ال �� �س��وف �ي �ي �ت��ي .وي �ت��اب��ع ال�ب��اح��ث
م ��راح ��ل ه ��ذا ال �� �س �ب��اق ب �ك��ل ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه ،وي �ث �ب��ت �أن
ال��دول�ت�ين العظميني مل تتبعا منهجية ر�صينة يف

تطوير براجمهما الف�ضائية بقدر ما كانتا معنيتني
ب��ال�ت���س��اب��ق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه�م��ا وت���س�ج�ي��ل ن�ق�ط��ة ال ��ري ��ادة
يف االكت�شافات وال�سبق يف �سرب ال�ف���ض��اء ،ك��ل ذلك
ع�ل��ى ح���س��اب ال�ق�ي�م��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة للمكت�شفات
والنظرة البعيدة لدميومة الإبداع .ومن الإجراءات
ال�ت��ي ي�ج��ده��ا امل ��ؤل��ف مفتقدة للمعنى العلمي وال
ح�ت��ى ل�ل�م�غ��ام��رة ال�ب�ح�ث�ي��ة� ،إر�� �س ��ال رائ� ��دة ال�ف���ض��اء
ال�سوفييتية «فالنتينا تريي�شكوفا» لتكون �أول امر�أة
ت�صعد �إىل الف�ضاء اخلارجي ،فقط لأن الأمريكان
ف�شلوا يف �إر��س��ال �سيدة �إىل ه�ن��اك .وم��ن املعلوم �أن
تريي�شكوفا قد انطوت على نف�سها ط��وال الرحلة.
اخلطوة الأخ��رى يف طريق التناف�س بني القطبني:
م��ا �أق��دم��ت عليه وك��ال��ة الف�ضاء ال�سوفييتية حني
ق� � � َّررت �أن حت���ش��ر ث�لاث��ة رواد ف �� �ض��اء يف ك�ب���س��ول��ة
الإن ��زال امل�صممة ل�شخ�ص واح ��د .وم��ن �أج��ل �إمت��ام
املهمة الغريبة ا�ضطر امل�صمم لإزال��ة كر�سي فتحة
الطوارئ ،وعليه اتخذ الرواد و�ضعية اجلنني بعد �أن
ا�ستبدلوا �سرتاتهم املخ�ص�صة ببدل ريا�ضية خفيفة.
مل تكن لهذه املغامرة �أي مربر �أو دافع علمي يذكر،
ف�ضال عن �أنها كانت حمفوفة باملخاطر ،ف�أي عطل
فني ،كانخفا�ض ال�ضغط� ،سي�ؤدي بالطاقم �إىل موت
حمتم.
ُيثري الكتاب اهتمام القارئ بتناوله م�س�ألة اخلرافة
يف القطاع الف�ضائي؛ فاالعتقاد بالأ�ساطري ال�شعبية
وااله �ت��داء ب��اخل�ي��االت الأدب �ي��ة ل�غ��زو ال�ف���ض��اء ،التي
ظ�ه��رت ق�ب��ل ان �ط�لاق ال��رح�لات الف�ضائية الأوىل
بكثري� ،أعاق اخلطط العلمية للك�شوفات الف�ضائية،
و�أدخ �ل �ه��ا يف ل�غ��و ال ط��ائ��ل م �ن��ه .وي���ش�ير امل ��ؤل ��ف يف
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ف�صلي ال �ك �ت��اب« :امل���س�ت��وط�ن��ات ال�ق�م��ري��ة» و»خم�ف��ر
املريخ» �إىل خطط التو�سع الرومان�سية �إىل القمر
واملريخ التي عززتها الكثري من الأعمال الأدبية؛ �إال
�أننا -وبناء على متحي�ص دقيق� -سنجد �أن ما ي�صبو
�إليه الإن�سان من طفرة ف�ضائية ،وميهد ل��ه ،بعيد
كل البعد عن �أي خمطط �إ�سرتاتيجي ُملهم ويعتد
ب��ه .ي�ق��ول يف ه��ذا ال���ص��دد« :ل�ق��د ق��ام��ت الف�ضائية
على الأ�ساطري واخل��راف��ات واالع�ت�ق��ادات اخلاطئة.
وه��ذا بحد ذات��ه �أم��ر طبيعي .فالف�ضائية كنظرية
(واملق�صود بالف�ضائية كل ما يتعلق بقطاع الف�ضاء
من تنظري وحقائق) مل تكن موجودة قبل مئة عام،
وبد�أت كتطبيق ميداين منذ نحو ن�صف قرن� .إن علم
النجوم وعلم الكونيات -مثال -ظال يتخل�صان من
الأخ�ط��اء وي�صطفيان احلقائق ع�بر �آالف ال�سنني،
بينما ت�ستمر الف�ضائية مندفعة ب�أوهامها وبلورة
قراراتها الإ�سرتاتيجية ،وهنا َم ْك َمن اخلطورة� .إن
املهمة امللحة التي تقف �أمامنا اليوم هي الف�صل بني
اخلرافة والواقع املو�ضوعي» (���ص )12:ويف مو�ضع
�آخ ��ر ي���ض�ي��ف« :ال مي�ك��ن ل�ن��ا �أن ن���ص�م��م ب��رن��اجم�ن��ا
الف�ضائي مبوجب عقلية قدمية .ال ميكن للما�ضي
�أن ينتزع منا موارد امل�ستقبل» (�ص.)92:
�رر ال�ب��اح��ث
ويف ف���ص��ل «امل �ح ��اج ��ر ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة»ُ ،ي �ب� ِّ
�ضرورة تغيري الأولويات جتاه التكوينات ال�صغرية
يف ال�ن�ظ��ام ال�شم�سي وي �ع��زز ت�بري��ره ه ��ذا باحلجج
الثالثة التالية:
 -1امل� �ع ��ارف ال �ع �ل �م �ي��ة (ق� ��د ت �ق ��دم ل �ن��ا ال �ك��وي �ك �ب��ات
ال�صغرية معطيات ال ت�ق��در بثمن ح��ول �سر ت�شكل
نظامنا ال�شم�سي).
 -2جتنب التهديدات من الف�ضاء (ذات يوم ،وحني
��س�ي�ق�ترب �أي م ��ن ال�ك��وي�ك�ب��ات م ��ن الأر� � ��ض مل�سافة
خ�ط�يرة ،علينا �أن ن�ك��ون ج��اه��زي��ن لتجنبه وح��رف
م�ساره).
 -3ت�أليف قائمة للموارد الثمينة (حتتوي الكويكبات
على كميات هائلة من املواد النادرة).
وي �ت �ن �ب ��أ ال �ب ��اح ��ث ق �ف ��زة ن��وع �ي��ة يف ت �ط ��ور ال �ق �ط��اع
الف�ضائي؛ وذل��ك وفقا لنظرية العامل الإقت�صادي
ال�سوفييتي نيكوالي كوندراتييف (،)1935-1892
والتي تقول بتعر�ض العامل لأزمة اقت�صادية عميقة
حتدث كل خم�سني عاما ،وت�ؤدي �إىل مراجعة �شاملة
لربامج البلدان ،ويف نف�س الوقت تف�ضي للثورات
تغي من م�سار احل�ضارة وتبدِّل
التقنية التي ال �شك ِّ
من وجهها.
ني ا�ستغ َّلت فيهما
وي�شري بريفو�شني �إىل
حدثي اثن ْ
ْ
«الف�ضائية» الأزم ��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،وا��س�ت�ف��ادت من
حلولها والتحوالت التي متخ�ضت عنها .يف احلالة

الأوىل -وبف�ضل ثورة التقنيات النفطية -ا�ستطاعت
الف�ضائية �أن ت�ستخل�ص تقانة ل�صنع �صواريخ قادرة
على اجتياز امل ��دار وب�ل��وغ القمر .وال�ث��ان�ي��ة :حينما
قدمت الثورة يف جمال التقنيات املعلوماتية �أقمارا
ا�صطناعية و�أجهزة متطورة �أتاحت �إمكانية وا�سعة
ل��درا� �س��ة ال�ف���ض��اء وال�ف���ص��ل ب�ي�ن احل �ق��ائ��ق وخ�ي��ال
العلماء .من جهة �أخ��رى ،وا�ستنادا لنتائج البحوث
العلمية احل��دي�ث��ة ال�ت��ي حملت ع�ن��اوي��ن م��ن قبيل:
«�إم �ك��ان �ي��ة ال�ت�غ��ذي ب��ال�ل�ح��م ع��ن ط��ري��ق الأن��اب �ي��ب»،
«جن��اح عملية ا�ستزراع النخاع ال�شوكي» .وا�ستنادا
ل�ه��ذه ال�ن���ش��رات وم ��ا �شابهها ي�ت�ن�ب��أ ال�ب��اح��ث ب�ث��ورة
علمية قادمة للتكنولوجيا البيولوجية؛ الأمر الذي
�س ُي�سهم يف خلق بيئة حيوية ومتوازنة ميكن و�ضعها
على منت مركبة ف�ضائية �أو حتت قبعة الزائرين
ل�ل�ك��واك��ب الأخ � ��رى ،وه ��و م��ا مل ي�ح��دث يف ال�سابق
حيث ف�شلت كل املحاوالت يف ا�ستزراع بيئة حيوية يف
الف�ضاء اخلارجي.
و ُي� � � � ْورِد ال �ك ��ات � ُ�ب يف ح��دي �ث��ه ع ��ن ال�ف���ض��ائ�ي��ة بع�ض
الأ�سرار التاريخية ،ومييط اللثام عن �أ�سباب التطور
ال���س��ري��ع يف ع�ل��م ال �� �ص��واري��خ ،خ��ا��ص��ة يف ال ��والي ��ات
املتحدة واالحت ��اد ال�سوفييتي ،بعد احل��رب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة؛ حيث َي � ْر ِب��ط تلك الإجن� ��ازات باال�ستعانة
املُثلى بالنتائج البحثية لأملانيا املهزومة ،ال �سيما
ب �ح��وث ال �ع ��امل الأمل � ��اين ف�يرن��ر ف ��ون ب � ��راون ال ��ذي
�أ��ص�ب��ح فيما ب�ع��د م�صمما �أم��ري�ك�ي��ا .وع�ل��ى العك�س
من الواليات املتحدة ،وبدافع االعتداد بالنف�س ،مل
ي�ع�ترف االحت ��اد ال�سوفييتي بت�أثري العلم الأمل��اين
على مكت�سبه التقني.

ويت�سم جانب من مقوالت الكاتب بالأ�صالة والتف ُّرد؛
ومن بينها :الت�أكيد على �أنَّ القيادة ال�سوفييتية مل
ت�ك��ن من�شغلة بتطوير الف�ضائية .وب�ه��ذا ال���ص��دد،
ُ
يعر�ض حتليلَه للدعاية الف�ضائية بوا�سطة ال�سينما،
وي�شدد على �أنَّ «هيئة ال�سينما احلكومية ال�سوفييتية
ك��ان��ت حت��وز و��س��ائ��ل مالية عالية و�أك�ب�ر بكثري من
�أغ�ن��ى ا��س�ت��ودي��و يف ه��ول�ي�ي��ود» (�� ��ص ،)87:وم��ع ذلك
يح�صي الباحث فيلمني �سوفييتيني قبل عام 1957
ال غري� .أما الإنتاج ال�سينمائي الأمريكي بني عامي
�- 1951-1950أي يف ب��داي��ة ��ش�ع�ب�ي��ة ال�ف���ض��ائ�ي��ة يف
الثقافة املجتمعية -فتعدُّ بع�شرات الأف�لام .واحلال
نف�سها يف رو��س�ي��ا احل��دي�ث��ة؛ حيث ال ي��رى الباحثُ
َد ْع ًما حكوم ًّيا يعتد به ل�صناعة الأف�لام الف�ضائية،
وي�شري �إىل ثالثة �أفالم مل حتقق هدفها يف الرتويج
للف�ضائية� ،إن مل تكن قد �أحلقت ال�ضرر بها.
يوجه الكاتب �سهام النقد
ويف الإطار الدعائي نف�سه ِّ
�إىل �أف�لام الف�ضاء ،م�شككا يف م�صداقيتها و�ساخرا
البي .فعلى الرغم من ُمواكبتها ل�صعود
من جهلها ّ
الإن�سان �إىل الف�ضاء اخلارجي ،و�إمكانية احل�صول
على املعلومات الوافية للتجارب الف�ضائية واالعتماد
عليها يف الإنتاج ،مع ذلك بقيت الأخطاء و�سطحية
املعاجلة ت�ؤطران تلك الأفالم.
اتَّ�سم كتاب «الفر�صة الف�ضائية الأخ�يرة» ب�سهولة
ال� �ط ��رح ،وم �ن �ط �ق �ي �ت��ه �إىل ج ��ان ��ب ات� �ق ��اد ال �ع��اط �ف��ة
والإ� �ش ��راق ال��روم��ان���س��ي للكاتب يف بع�ض حم ��اوره،
ولكن من غري �أن يحيد عن املو�ضوعية وامل�صداقية
ال�ع�ل�م�ي��ة .وم ��ع �أن احل �م��ول��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة و��س��ردي��ات�ه��ا
التاريخية ك��ان��ت ال �ب��ارزة يف ال�ك�ت��اب� ،إال �أنَّ ال��زواي��ا
طي �صفحاته.
الثقافية واخللفية الأخالقية ظ َّلتا َّ
وهكذا؛ فبني قفزة ال�سوفييتي يوري جاجارين �إىل
الف�ضاء اخل��ارج��ي ،وهبوط الأمريكي �آرم�سرتوجن
ع�ل��ى ��س�ط��ح ال�ق�م��ر ،ارت �ق��ى الإن �� �س��ان م� ��دارج احللم
واكت�شاف املجهول ،كما �أنه �أهدر جهدا كثريا وطاقة
ثمينة يف �ألعاب التناف�س اخلطرة وامتهان الأوهام.
----------------------- الكتاب« :الفر�صة الف�ضائية الأخرية ..ملاذا يحتاجالإن�سان �إىل عوامل �أخرى؟».
 امل�ؤلف� :أنطون بريفو�شني. ال�ن��ا��ش��ر :دار ن�شر (�أ) ،م��و��س�ك��و2016 ،م ،باللغةالرو�سية.
 عدد ال�صفحات� 464 :صفحة.* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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«من يحكم العالم؟» ..لبرتراند بادي ودومينيك فيدال
حمد
َّ
ُم َّ
الحداد *
توجهات ال�سيا�سة العاملية والتوقعات لل�سنة املوالية .وقد ُخ ِّ�ص�ص الكتاب احلايل
«و�ضع العامل»� ..إ�صدار �سنوي ُمتوا�صل منذ العام  ،1981يح ِّلل مع نهاية كل �سنة ُّ
«و�ضع العامل »2017 :لطرح م�س�ألة �أ�سا�سية :من َي ْحكم العامل؟ ذلك �أنَّ هذا الإ�صدار يتم َّيز ب�سعيه الدائم للبحث عن توجهات نظرية ال تكتفي مبتابعة الأحداث،
بل ت�سعى لتحليل �آلياتها العميقةُ ،م�ستفيدة من �أعمال امل�شرف على الكتاب ،وهو «برتراند بادي» �صاحب امل�ؤلفات امل�شهورة ،التي ُن ِقل العديدُ منها �إىل اللغة العربية.
يتعي �أوال التخل�ص منهما لتعميق التفكري يف هذا املو�ضوع؛ الفر�ضية الأوىل هي التي َت َرى �أنَّ العامل حتكمه الدول الكربى� ،أو
َم ْن َي ْح ُكم العامل؟ ث َّمة فر�ضيتان َّ
حتديدا الدولة الأكرب يف العامل وهي الواليات املتحدة الأمريكية .هذه الإجابة مل تعد مقنعة بعد �أن ت�أكد ف�شل الدول الكربى يف حل م�شاكل عالقة ،من تلوث
بيئي يهدد العامل كله� ،إىل تعدد املالذات ال�ضريبية التي حترم احلكومات من مليارات من املداخيل اجلبائية ،و�صوال �إىل النزاعات التي �أ َّرقت العامل ،على غرار
الأزمة ال�سورية م�ؤخرا.
املرئي
لكنَّ َخ� َ�ط��أ ه��ذه الفر�ضية ال يتو َّقف عند ه��ذا احل� ِّد
ِّ
من الأحداث؛ فاحلقيقة �أ َّن ال َع ْو َلة قد فتحتْ املجال لربوز
ق��وى جديدة تتحدَّى ب�إمكاناتها وقدراتها �سلطة الدولة،
بل حت�دِّد من َي ِ�صل �إىل ا ُ
حلكم لين ِّفذ مطالبها ،مبا يطرح
ت�سا�ؤالت حول م�صري الدولة يف ع�صر العوملة.
ولقد َب� َرزَتْ الفر�ضية الثانية اخلاطئة نتيجة هذا االنهيار
امل�ح���س��و���س ل�سلطات ال ��دول يف ع�صر ال�ع��ومل��ة؛ فافرت�ضت
وج ��ود ق ��وى خ�ف�ي��ة حت�ب��ك امل� ��ؤام ��رة ت�ل��و الأخ � ��رى للتحكم
يف ال �ق��رارات وال �ث�روات وال���ش�ع��وب .وق��د ان�ت���ش��رتْ نظريات
امل�ؤامرة ،مبختلف �أ�شكالها ،يف ال�سنوات الأخرية وارتفع عدد
امل�ؤمنني بها .وال�شك �أن التاريخ الب�شري مليء بامل�ؤامرات
التي �صنعت �أح��داث��ه الكربى ،من اغتيال يوليو�س قي�صر
�إىل الإيهام بامتالك العراق لل�سالح النووي تربيرا لغزوها،
كما �أنه مليء �أي�ضا بامل�ؤامرات املتوهمة .وكان �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية الأمريكي ريت�شارد هوف�ستادتر قد ن�شر يف العام
1964م كتابا �أ�صبح مرجعيا يف فهم هذه الظاهرة ،عنوانه:
«�أ��س�ل��وب ال�ه��ذي��ان»َ ،ط � َرح فيه متييزاً �أ�سا�سياً ب�ين ظاهرة
وجود امل�ؤامرات يف التاريخ ،وهي ظاهرة حقيقية ،وتف�سري
َّ
وتتول تنفيذها
التاريخ ب�أنَّه �سل�سلة م�ؤامرات تخطط لها،
قوى م�شبوهة ومتخفية ،وهذا �ضرب من الهذيان ال ي�صلح
لتف�سري العامل ال�ي��وم ،كما ال ي�صلح لتف�سري تاريخ الب�شر
قدميا.
ْ
االفرتا�ضي :االفرتا�ض التقليدي املتمحور
ُمقابل هذين
ح��ول ال��دول��ة ،واالف�ترا���ض «ال�ه��ذي��اين» ال�غ��ارق يف اخليال،
ي�ق�ترح ب��رت��ران��د ب��ادي وم���س��اع��دوه يف ت�أليف الكتاب �شبكة
ق ��راءة ت �ع��ددي��ة ،ت�ف�تر���ض �أ َّن ال �ع��امل ح��ال�ي�اً يت�شكل ح�سب
تقاطع خم�سة عوامل �أ�سا�سية :ال��دول��ة وال�تراث واملقد�س
(�أو ال��دي��ن) واالقت�صاد والعوملة .فهذه العنا�صر اخلم�سة
املتفاعلة هي التي تتحكم يف العامل ،ومل تعد الدول وحدها
م�صدر احلكم .ولهذا ال�سبب مل نعد ن�ستعمل كلمة «حكم»،
ب��ل ك�ل�م��ة «ح �ك��ام��ة»؛ ب��اع�ت�ب��ار �أ َّن ت �ع��دد الأط � ��راف الفاعلة
وتداخلها يلغيان الطابع املركزي واملوحد للحكم ،ويجعالن
احلكامة �سريورة ونتيجة لعملية تفاعل معقدة.



ول�ئ��ن مل ت�ل��غ ال�ع��ومل��ة وج ��ود ال��دول��ة بال�شكل احل��دي��ث� ،أي
ال��دول��ة-الأم��ة �أو ال��دول��ة الوطنية ،ف�إنها �أع ��ادتْ تعريفها
ب�صفة جذرية .وكان عامل االجتماع الأملاين ماك�س فيرب قد
فر�ض يف القرن التا�سع ع�شر تعريفه للدولة ب�أنَّها احتكا ٌر
ومعقلن للعنف .وهو تعريف ينظر �إىل ظاهرة الدولة
�شرعي ُ
ُّ
م��ن ال��داخ��ل؛ ب��اع�ت�ب��اره��ا � �س�يرورة لتوحيد ف���ض��اء ج�غ��رايف
معني على �أ�سا�س حكم مركزي يحتكر العنف ال�شرعي .لكنَّ
العديد من النظريات اجلديدة يف علم االجتماع؛ مثل تلك
التي ميثلها حاليا �شارل تيلي ،قد عدَّلت هذه الر�ؤية ب�أنْ
حولت زاوية النظر �إىل اخلارج ،و�أثبتت �أن الدول الوطنية
يف ال�غ��رب مل تن�ش�أ لأ��س�ب��اب داخ�ل�ي��ة ،كما ك��ان يفرت�ض ،بل
ن�ش�أت ب�سبب احلروب وتطور الو�سائل احلربية منذ الثورة
العلمية والتكنولوجية احلديثة ،مبا فر�ض على الأط��راف
والتوحد لتوفري امل��وارد املالية ال�ضخمة
املتنازعة التقارب
ُّ
التي تطلبها احل��روب احلديثة ،وترتب على ذل��ك مركزية
احل�ك��م و�سيطرة امل��رك��ز على عملية اجل�ب��اي��ة لتوفري تلك
امل ��وارد .ولقد حرمت العوملة ال��دول من �سيطرتها املطلقة
على امل ��وارد امل��ال�ي��ة ،وجعلتها ب��ذل��ك ع��اج��زة ع��ن ال�سيطرة
على احتكار القوة ،و�أف�سحت املجال لأطراف �أخرى لت�صبح
فاعلة بدورها ،من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املعوملة �إىل �شبكات
التهريب والإرهاب.
ويف هذا الإطار ،تتنزَّل �أهمية االقت�صاد يف التح ُّكم بالعامل،
فقد انقلبت العالقة بني منطق ال�سيا�سة ومنطق االقت�صاد.
ففي فرتة ظهور الر�أ�سمالية ،كان الأمري ي�سعى لال�ستقالل
بحدود جغرافية مغلقة والتاجر ي�سعى لتجاوز هذه احلدود
لتحقيق �أك�ب�ر ح��د م��ن ال�ت�ب��ادل والأرب � ��اح ،ل�ك��نَّ الأم�ي�ر هو
ال��ذي ك��ان يفر�ض قواعد اللعبة على التاجر� ،أو ال�سيا�سة
هي التي تتحكم يف �آليات االقت�صاد� ،إما بفر�ض الت�شريعات
داخ��ل ال��دول��ة ال��واح��دة� ،أو ب�إيجاد نظم دولية معرتف بها
ب�ين ال ��دول ،و آ�خ��ره��ا ن�ظ��ام ب��روت��ون وود� ��س ال ��ذي ان�ه��ار يف
ال�سبعينيات� .أم��ا يف ع�صر العوملة ،فقد �أ�صبحت ال�سيا�سة
خا�ضعة لالقت�صاد ،كما يتجلى ذلك مثال يف نظام التجارة
احل��رة ب�ين ال ��دول ال��ذي يفر�ض على ال��دول��ة وت�شريعاتها

�أن ت �ت�لاءم م��ع ح��ري��ة ال�ت�ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة .ل�ق��د �أث �ب��تَ ان�ه�ي��ا ُر
االحت��اد ال�سوفييتي ف�ش َل ُماولة الدولة ال�سيطرة الكلية
على �آليات االقت�صاد ،لكنَّ َت َت ِال الأزمات املالية يف العقد ْين
الأخري ْين ُي�ؤ ِّكد �أي�ضا ف�شل نظرية التوازن الذاتي للأ�سواق،
وفكرة اليد اخلفية التي تتك َّفل بتنظيمها؛ ف��الأ��س��واق لن
تلغي الدولة ،عك�س ما افرت�ض بع�ض الليرباليني يف بداية
الت�سعينيات م��ن ال�ق��رن الع�شرين ،لكنها �أ�صبحت فاعال
�أ�سا�سيا معها يف التحكم يف العامل.
و�إذا كانتْ املناف�سة بني الدولة وال�سوق م�س�ألة معهودة يف
ت��اري��خ ال��دول يف ال�غ��رب ،ف ��إ َّن امل�ف��اج��أة ه��ي ب��روز �-أو ع��ودة-
فاعلني �آخ��ري��ن ظنت تلك ال��دول �أنها قد جتاوزتها ،وهما
ال�تراث واملقد�س (ال��دي��ن)� .إذ يالحظ �أن دوال ك�برى مثل
الهند وال�صني واليابان تدمج يف مكوناتها عاملي الرتاث
وال��دي��ن ،و�أن �أزم ��ات �أ�صبحت ذات بعد دويل ،مثل �أزم ��ات
ال�شرق الأو�سط ،ال ميكن فهمها دون حتليل هذين العاملني.
ويالحظ �أي�ضا �أن الدول يف الغرب تكت�شف بدورها الت�أثري
ال �ق ��وي ل �ه��اذي��ن ال �ع��ام �ل�ين ،ع�ل��ى الأق� ��ل يف م���س�ت��وى �إدارة
ال�ت�ع��ددي��ة ال�ت��ي �أ��ص�ب�ح��ت مت� ِّي��ز جمتمعاتها ب�ع��د ا��س�ت�ق��رار
�أجيال من املهاجرين احتفظوا بهوياتهم الثقافية الأ�صلية،
وميكن �أن ي�ستعملوا هذه الهويات يف مواجهة الآثار ال�سلبية
ل�ل�ع��ومل��ة .وق ��د ي�ك��ون �أف���ض��ل م�ث��ال ع�ل��ى ُع�م��ق ه ��ذا ال�ت�ح� ُّول
بروز ما ُي ْدعَى بـ»دبلوما�سية الإمي��ان» ،ح�سب العبارة التي
�أطلقتها وزيرة اخلارجية ال�سابقة للواليات املتحدة مادلني
�أول�بري��ت ،يف كتاب �صدر �سنة  ،2007وحمل عنوان (The
Mighty and the almighty. Reflections on
 ،)America, God and Worldوقد يكون الرئي�س

�أوب��ام��ا ت��أث��ر ب�ه��ذا املفهوم عندما �أل�ق��ى �سنة  2009خطابه
توجها به �إىل عموم امل�سلمني
ال�شهري يف جامعة القاهرةُ ،م ِّ
ولي�س �إىل الدولة الوطنية امل�صرية التي ا�ست�ضافته.
ويف ه ��ذا امل �ج ��ال �أي �� �ض ��ا ،حت �ت��اج ن �ظ��ري��ات ال �ع ��امل ال���ش�ه�ير
ماك�س فيرب �إىل بع�ض امل��راج�ع��ة ،فقد اف�تر���ض �أ َّن عملية
عقلنة ال��دول��ة وم�ؤ�س�ساتها �ست�ضعف الع�صبيات الرتاثية
التقليدية؛ مثل القبيلة �أو الطائفة ،وحتول املقد�سات �إىل

جامدى األوىل  1438هـ  -فرباير 2017م

ال�ضمري الفردي دون املجال العام ،لكن ما يح�صل اليوم يف
العديد من البلدان ،ومنها البلدان الغربية� ،أن الع�صبيات
التقليدية ما زالت فاعلة يف املجتمع ويف ف�ضاء الدولة ذاتها،
و�أن املقد�سات ت�ضطلع ب��دور مهم يف احلكامة االجتماعية
وال�سيا�سية.
ومت�ث��ل ال�ع��ومل��ة ال�ع��ام��ل اخل��ام����س احل��ا��س��م يف الإج ��اب ��ة عن
� �س ��ؤال :م��ن ي�ح�ك��م ال �ع ��امل؟ ف��ال�ع��ومل��ة ق��د ن���ش��أت م��ع ن���ش��أة
الر�أ�سمالية ،لكن وتريتها ت�سارعتْ منذ ثمانينيات القرن
الع�شرين؛ وذل��ك عائد �أوال ل�بروز تكنولوجيات االت�صال
اجلديدة وا�ستعمالها يف املبادالت التجارية الدولية ،وثانيا
�إىل ال�سيا�سات الليربالية التي ُط ِّبقت انطالقا من بريطانيا
يف عهد مارجريت تات�شر والواليات املتحدة يف عهد رونالد
ري �ج��ن ،وث��ال�ث��ا ��ص�ع��ود ال �ق��وى االق�ت���ص��ادي��ة اجل��دي��دة على
غ��رار ال�صني والهند و�إفريقيا اجلنوبية وال�برازي��ل ،وقد
ا�ستفادتْ ا�ستفادة ك�برى من العوملة االقت�صادية .ورابعا:
تنامي ال��وع��ي ال�ع��ام ب��وج��ود خم��اط��ر ك�برى ال ُي�ك��ن حلها
�إال يف إ�ط��ار ُمعومل ،على غ��رار خماطر التلوث �أو الإره��اب.
ل�ق��د ت �غ َّ�يرت طبيعة ال �ع��ومل��ة ،ف�ل��م ت�ع��د ع�لاق��ة ت��راب��ط بني
دول م�ستقلة ب �ق��راره��ا ،ب��ل �أ� �ص �ب �ح��تْ ع�لاق��ة ت��راب��ط بني
م�صالح ور�ؤى ال مت��ر ب��ال���ض��رورة ع�بر ال ��دول ،ب��ل ُت ِّثلها
امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املعوملة �أو منظمات املجتمع املدين
العاملية (ع�ل��ى غ��رار «منظمة العفو ال��دول�ي��ة» �أو «منظمة
غرينبي�س» امل��داف�ع��ة ع��ن ال�ب�ي�ئ��ة)� ،أو �أح�ي��ان��ا �شبكات �أك�ثر
غمو�ضا تدافع عن م�صالح حمددة .وترى دومينيك بليهون
يف مقالها املتميز ع��ن العوملة ال ��وارد يف ه��ذا الكتاب �أن��ه ال
توجد طريقة م��وح��دة لإدارة العوملة ،و�إمن��ا يختلف الأم��ر
ح�سب القطاعات .فاملالذات ال�ضريبية مثال تبدو خارجة
متاما ع��ن �سيطرة ال ��دول ،وه��ي حترمها م��ن م��وارد مالية
تقدر بع�شرين �ألف مليار دوالر ،وهو رقم �ضخم كما نرى،
ال يخ�ضع لأي حتكم وا�ضح؛ لأ َّن جمموعة ال�سبعة كانت قد
�أن�ش�أت �سنة « 1974جلنة بال» التي فر�ضت نظاما حرا على
املعامالت امل�صرفية .ولئن طلبت هذه املجموعة من اللجنة
�إع��ادة النظر يف املو�ضوع �سنة 2010م ،ف��إ َّن �سطوة امل�صارف
الكربى يف العامل ظلت �إىل اليوم تتحدَّى �إرادة الدول ال�سبع
الكربى ،ف�ضال عن الدول الأخرى.
وال يقت�ص ُر تعقُّد احل�ك��ام��ة يف ال�ع��امل على ت��واج��د خم�سة
�أط��راف متناف�سة فح�سب؛ فالتطورات التكنولوجية جتعل
�أي�ضاً الطرق املعتمدة لدى هذه الأطراف لفر�ض م�صاحلها
ور�ؤاه � ��ا ط��رق��ا م�ع�ق��دة ،وال مي�ك��ن يف ال�ك�ث�ير م��ن الأح �ي��ان
فهمها فهما دقيقا .وعلى هذا الأ�سا�س انت�شر يف ال�سنوات
م�ف�ه��وم «ال �ق��وة ال�ن��اع�م��ة» ال ��ذي �أط�ل�ق��ه ال�ك��ات��ب الأم��ري�ك�ـ��ي
ج��وزي��ف ن ��اي يف الت�سعينيات ،وه ��ي ق ��وة متخفية مت��ار���س
بذكاء وت�سعى للإغراء ً
بدل من الإكراه ،فهي �أكرث ع�سرا يف
حتديد �آلياتها و�أ�ساليبها .بل �إ َّن الدول ذاتها �أ�صبحتْ تعتمد
تقنيات الت�سويق امل�ستعملة يف التجارة ،وقد عني بو�ش االبن
بعد  2001امر�أة متخ�ص�صة يف الت�سويق التجاري يف من�صب
وزيرة معتمدة لدى وزير اخلارجية ،مهمتها مراجعة �صورة
الواليات املتحدة يف العامل .وتنفق العديد من البلدان ،مثل
ال�صني والهند ،مبالغ �ضخمة للرتويج ل�صورتها يف العامل،

تعزيزًا لنفوذها يف ال�ساحة الدولية.
ما هو و�ضع العامل وقد تداخلتْ فيه هذه العوامل اخلم�سة
ت��داخ�لا ��ص��دام�ي��ا؟ ت �ب��دو ال �� �ص��ورة ال �ع��ام��ة ال �ت��ي َي� ْر��س�م�ه��ا
اخل�براء امل�شاركون يف �صياغة الكتاب أ�ق��رب �إىل الت�شا�ؤم.
فالعامل ما زال حتت �سيطرة ذك��وري��ة ،وتعاين فيه الن�ساء
من التمييز حتى يف البلدان الأكرث تقدما .ولئن كانتْ كل
املعاهدات واملنظمات الدولية تعرتف بامل�ساواة بني ال�شعوب
والدول ،ف�إ َّن التحكم بالعامل يظل يف �أيدي جمموعة �ضيقة
من الأق��وي��اء ،دوال �أو م�ؤ�س�سات مالية �أو �شبكات م�صالح.
وتعترب ال�سيطرة على م ��وارد الطاقة �إح ��دى �أه��م ره��ان��ات
القوة يف العامل وم��ن امل�ستبعد �أن ن��رى يف القريب تراجعا
حلدة التلوث �أو للحروب وال�صراعات املعلنة واخلفية حول
خم��زون��ات الطاقة ،على غ��رار ال�صراع ال��دائ��ر منذ �سنوات
بني م�شروعني لنقل النفط لأوروب��ا؛ �أحدهما مير برتكيا
وال �ث ��اين ب��رو� �س �ي��ا .وق ��د �أ��ص�ب�ح��ت ال �ع��دي��د م ��ن امل��ؤ��س���س��ات
االق�ت���ص��ادي��ة امل�ع��ومل��ة ت�سيطر ع�ل��ى خ�ط��وط الإم� ��داد وعلى
امل��واينء وامل�ط��ارات ،وتتحكم ب�صفة غري مبا�شرة يف توجيه
العديد من الق�ضايا العاملية.
و ُي ��واجِ ��ه ال�ع��امل َ َ
م��اط��ر ُمتعاظمة ب�سبب تنامي ال��دي��ون
ال�ع�م��وم�ي��ة واخل��ا� �ص��ة ،وق ��د حت � َّول��ت ق���ض��اي��ا امل��دي��ون�ي��ة من
�أم��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة و�إف��ري �ق �ي��ا ل�ت���ص�ي��ب ال �ق ��ارة الأوروب� �ي ��ة
(�أوكرانيا ،اليونان ،رومانيا� ،إيرلندا) .وترتب على التداين
اخلا�ص غري املنظم �أزم��ة العقارات التي حرمت  14مليون
�أ�سرة �أمريكية من بيوتها� ،أما يف الهند فقد انتحر � 300ألف
مزارع نتيجة العجز عن ت�سديد الديون املتخلدة بذمتهم.
وقد جاء اال�ستثناء الوحيد من �أي�سلندا التي فر�ضت على
امل�صارف ت�سديد الديون ،وحاكمت املديرين الفا�سدين ،ومل
حت ِّمل ال�شعب تبعات ت�صرفاتهم.
وقد َبلَغ حاليا حجم املداوالت املالية العاملية ت�سعة �أ�ضعاف
حجم امل�ب��ادالت التجارية ،بعد �أن كانا متعادلني يف نهاية
الثمانينيات ،مبا ي�ؤكد احلجم الكبري للم�ضاربة باملقارنة
باملبادالت احلقيقية .وال خروج من هذا امل�أزق �إال ب�إجراءات
جذرية منها التخلي عن اعتماد ال��دوالر الأمريكي مرجعا

وحيدا يف التجارة العاملية.
وقد تنامتْ يف العامل �سيطرة امل�ؤ�س�سات االقت�صادية املعوملة،
ويقدر �أن  147منها متتلك  40باملائة من املبادالت العاملية،
و�أكربها امل�ؤ�س�سة الأمريكية «وملارت» التي ت�شغل  2.2مليون
عامل ويبلغ رقم معامالتها  485مليار دوالر .وقد اقتحمت
ه��ذه امل�ؤ�س�سات ميدان الأغ��ذي��ة و�أ�صبحت ت�ضارب يف امل��واد
الأ�سا�سية وهي املت�سببة يف ارتفاع �أ�سعارها (ارتفعت الأ�سعار
العاملية للقمح مثال بن�سبة  181باملائة من �سنة 2005م �إىل
�سنة 2008م) .وكما ت�ضخَّ متْ هذه امل�ؤ�س�سات ،وت�ضخَّ م معها
املنحى االحتكاري ،فقد �شهد الإعالم العاملي التوجه نف�سه،
و�أ�صبح حتت �سيطرة ع��دد حم��دود من املالكني ،على غرار
روبرت مردوخ الذي يتحكم يف حوايل مائة و�سيلة �إعالمية
عاملية.
ِّ
أنْ
أمريكي باراك �أوباما � ُيخفف من حِ دَّة
الرئي�س ال
وحاو َل
ُ
ُّ
ال�ت��وت��ر يف ال�ع��امل ،فعمل على تطبيع ال�ع�لاق��ات م��ع �إي��ران
وكوبا ،لكنه ف�شل يف جتاوز تبعات حرب العراق ،ومل يتخذ
�سيا�سة وا�ضحة بخ�صو�ص �سوريا وليبيا .وت�أكد بذلك �أن
ال ��دول ال�ك�برى ذات�ه��ا �أ�صبحت ع��اج��زة ع��ن اح�ت��واء العديد
من الأزمات .وا�ستغلت رو�سيا الظرف ال�ستعادة وجودها يف
ال�شرق الأو�سط ،غري �أنه من امل�ستبعد �أن تكون قادرة على
�إع��ادة �إعمار �سوريا حتى لو افرت�ضنا جناحها يف ال�سيطرة
على الأو�ضاع هناك ،ف��إذا كانت تكلفة تدخلها الع�سكري ال
تتجاوز  3مليارات دوالر ،ف ��إ َّن �إع��ادة الإع�م��ار تتطلب مئات
املليارات .و�ستواجه رو�سيا مناف�سة من تركيا و�إيران اللتني
ال تخفيان طموح اال�ضطالع بدور القيادة الإقليمية.
ُ
وتعمل ال�صني بدورها على تقوية نفوذها الدويل ،وقد تك َّرر
ا�ستعمالها حق النق�ض يف جمل�س الأمن الدويل يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،وهي ت��درك �أن  80باملائة من مبادالتها التجارية
حت�صل عرب م�سالك بحرية تتحكم فيها القواعد البحرية
الأمريكية؛ لذلك طرحت منذ �سنوات م�شروع �إعادة «طريق
احلرير» لتفتح طرقا برية لل�شرق الأو�سط و�أوروبا ،وت�سمح
بتنويع م�سالك مبادالتها مع العامل .كما اتفقت ال�صني مع
بلدان �صاعدة �أخ��رى على �إن�شاء بنك دويل مقره �شينجان
لي�صبح مبثابة املناف�س للبنك الدويل بوا�شنطن.
ل�ق��د ك ��ان ُي �ق��ال ع��ن ال �ع��امل �إ َّن ��ه ان�ت�ق��ل م��ن ن�ظ��ام القطبية
الثنائية �إىل ن�ظ��ام القطب ال��واح��د ،لكن ي�ب��دو التو�صيف
الأك�ثر دق��ة �أن��ه قد �شهد حت��والت نوعية يف الأط ��راف التي
تتحكم فيه ،و�أن��ه يعي�ش و�ضعا انتقاليا مفتوحا على �أكرث
من احتمال.
----------------------------
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