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الإع�لان العاملي حلقوق الإن�سان .وترى �أن الإ�سالم يقر
احلقوق لكل ف��رد ،ولكن لي�س بال�ضرورة ب�شكل مت�ساو،
فهو ينظر �إىل الإن���س��ان م��ن منظور العقيدة الإميانية،
ف� ��إن مل ي�ك��ن م���س�ل� ًم��ا ،وغ�ي�ر منغم�س يف ق���ض��اي��ا الأم ��ة،
اخ�ت�ل�ف��ت ب�ع����ض ح�ق��وق��ه .واالخ �ت�ل�اف يف م�ف�ه��وم حقوق
الإن�سان يت�أتى من الفروق الثقافية والدينية بالأ�سا�س،
ومن مفهوم احلقوق ذاته ،فامل�سلمون حتكمهم ال�شريعة،
وهي قانون �إلهي ،بينما ينظم حياة العامل الغربي قانون
و�ضعي .ينبغي ال�ق��ول هنا �أن م��ا ب�ين الإل�ه��ي والو�ضعي
م�ط�ب��ات ي���ص�ع��ب اخل� ��روج م�ن�ه��ا ،ول �ك��ن ال�ك��ات�ب��ة حت ��اول،
ف�ت�ط��رح � �س ��ؤاال� :أح �ق��وق الإن���س��ان يف الإ� �س�لام �شاملة �أم
تخ�ص فئة ُم��ددة؟ ويكون جوابها ا�ستعارياً يعيد �صوغ
م�ع�ن��ى الآي ��ة ال�ك��رمي��ة «ل�ك��م دي�ن�ك��م ويل دي ��ن» ،ويختتم
مبحثها« :لكم حقوق �إن�سانكم ،ويل حقوق �إن�ساين» (�ص
 .)94تتناول �إيزابيال ِدي��ا ن�شاطات وكالة غ��وث وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني  UNRWAيف ال�شرق الأو�سط،
وحت ��دي ��دا يف ق �ط��اع غ ��زة ،م�ن��ذ ع ��ام  1950وح �ت��ى يومنا
هذا .واملهم هنا �أ َّنها ال تكتفي بالتعريف بوكالة الغوث،
وخدماتها ال�ك�ث�يرة م��ن تعليم ،ورع��اي��ة �صحية ،و�إع��ان��ة
وت�شغيل للفل�سطينيني يف خميمات ال�ل�ج��وء ،ب��ل � ً
أي�ضا
تعرف القارئ بالنكبة الفل�سطينية عام  ،1948والأ�ضرار
التي حلقت مبن ت�شردوا ،و�أج�بروا على مغادرة الوطن.
وتقدم معلومات دقيقة عن م�صادر متويل الوكالة ،وعدد
الالجئني ال��ذي أ�ف��ادوا من خدماتها يف �سوريا ،ولبنان،
والأردن ،وال�ضفة الغربية ،وق�ط��اع غ��زة .وميكن القول
�إن وك��ال��ة ال �غ ��وث ،رغ ��م ن���ش��اط��ات�ه��ا اجل�ل�ي�ل��ة ع�ل��ى م��دى
�ستني عاماً ،ال تبعث ال�شعور بالر�ضا ،فالالجئون �أخذوا
يلم�سون تناق�ص خدماتها منذ �سنني ،وباتوا يتوج�سون
م��ن ان�ت�ه��اء دعمها ل�ه��م ،خا�صة و�أ ّن �ه��م ي�ع��دون يف بع�ض
البلدان �ضيوفاً منقو�صي احلقوق ،ممنوعني من العمل
يف جم��االت �شتى ،وغ�ير م�سموح لهم االلتحاق ب�صفوف
التعليم العايل املجانية .ويف مبحث خمتلف كلياً يناق�ش
م�يرو� �س��واف ت�ف��اردوف���س�ك��ي ب�ع����ض ق���ض��اي��ا الأخ�لاق �ي��ات
البيولوجية ،وتتمحور حول موقف الإ�سالم من اجلنني
قبل ،وبعد ،اكتماله يف رحم �أمه؛ وهذا النقا�ش ي�ستدعي
ت�ق���ص��ي امل ��وق ��ف م ��ن الإج �ه ��ا� ��ض يف ال �ف �ق��ه الإ� �س�ل�ام ��ي.
وي ��رى �أ َّن ع�ل�م��اء امل���س�ل�م�ين خم�ت�ل�ف��ون يف �أم ��ر �إ��س�ق��اط
اجل�ن�ين قبل �أن تنفخ فيه ال ��روح ،ف��امل��وق��ف منه ي�تراوح
بني ال َّتحرمي ،والتجويز ،والتنفري؛ لكنهم متفقون يف
حت��رمي الإج�ه��ا���ض بعد نفخ ال ��روح� ،إال يف ح��االت خا�صة
تفر�ضها �أ�سباب �صحية وعالجية .ويهتدي الباحث �إىل
�أ�سباب حترمي قتل الأجنة املُتخلقة يف ال�شريعة ،في�صرح
� ّأن منطقها وا�ضح ،ويتلخ�ص يف �أ َّن اهلل يحرم قتل النف�س
التي خلقها ،وبث فيها الروح ،فال يجوز التعدي على ما
خلق� ،أو الإ��ض��رار ب��ه .ويكون جمل�س ال�شورى ال�سعودي
جم��ال ب�ح��ث مل��ارت���ش�ين غ��وداي�ت���ش��ك ي�ع��ر���ض ف�ي��ه ج��وان��ب
ُم�ه�م��ة م��ن ن���ش��اط��ات ه ��ذا امل�ج�ل����س ،وت��رك�ي�ب�ت��ه ،وجل��ان��ه،
واملهمات التي تقع على عاتق �أع�ضائه .واملهم هنا النظرة
الإيجابية �إىل هذه امل�ؤ�س�سة التي تعجب الباحث بجر�أتها،
وعدم توانيها يف الإقدام على مُناق�شة �أخطر املو�ضوعات
و�أ�صعبها ،ومنها ا�ستدعاء بع�ض الأم ��راء ،ومُ�ساءلتهم
يف ق�ضايا مت�س متويل التنظيمات املتطرفة .وقد يبدو
زعم غودايت�شك حما�س ًيا بع�ض ال�شيء� ،إذ يرى �أ َّن جمل�س
ال�شورى ميثل م�شروعاً لربملان �سعودي قادم� ،إن ا�ستمرت
عملية الإ�صالحات يف طريقها ال�صحيح.

يف ب ��اب «ال ��رب �ي ��ع ال �ع ��رب ��ي» م �ب �ح �ث��ان ،ي �ن ��أى م��ول�ف��اه�م��ا
بنف�سيهما عن تكرار ما كتب يف ث��ورات العرب الأخ�يرة،
ف �ي ��أت��ي امل �ب �ح��ث الأول ،ب�ق�ل��م د .م��ارت �� �ش�ين �شيجيت�ش،
متحدثاً ع��ن الق�ضية الفل�سطينة يف ظ��ل ه��ذا ال��زل��زال
العربي .وي��رى � ّأن الو�ضع الفل�سطيني مل يتغري كثريا،
ومل ي�صل مد الأح ��داث اخلطرية املجتمع الفل�سطيني،
ب���ص��ورة م�ب��ا��ش��رة وم ��ؤث ��رة .ورمب ��ا ال �ت ��أث�ير امل�ن�ت�ظ��ر ك��ان
�سي�صيب ق�ط��اع غ��زة ،ق��ادم�اً م��ن م�صر ،ل��و ا�ستمر حكم
الإخ ��وان فيها ،فحما�س كانت �ستكون بحال �أف�ضل من
ال ��ذي ه��ي ف�ي��ه الآن .ك�م��ا ي��زع��م ال �ب��اح��ث ،ف � �� ّإن ال���ش��يء
امل �ل �م��و���س ال ��وح �ي ��د ،ال� ��ذي �أف � ��اد م �ن��ه ال�ف�ل���س�ط�ي�ن�ي��ون يف
خ�ضم ال�ث��ورات العربية ،متثل يف الهجوم الدبلوما�سي
يف منتديات هيئة الأمم .لكنه ي�ؤكد � ّأن هذا الطريق لن
ي�ؤدي �إىل قيام دولة فل�سطينية حقيقية� ،إال باتفاق ثنائي
فل�سطيني �إ��س��رائ�ي�ل��ي ،ال بفر�ض ح��ل م��ن قبل الهيئات
ال��دول�ي��ة .غ�ير �أن �شيجيت�ش يغفل ع��ن ذك��ر �أن مماطلة
�إ��س��رائ�ي��ل يف امل�ف��او��ض��ات ،وع��دم جنوحها �إىل ال�سلم ،لن
يف�ضيا �إىل اتفاق ثنائي؛ ومن ال�صواب �أن تقوم الهيئات
الدولية الفاعلة بتطبيق ق��رارات هيئة الأمم ،وفر�ضها
ع �ل��ى ق ��وة االح� �ت�ل�ال .وامل �ب �ح��ث ال �ث ��اين ت �ق��دم��ه ن��ات��ال�ي��ا
لوكا�شيفيت�ش ،وتعر�ض فيه انطباعاتها عن تردي �أو�ضاع
ال�سياحة يف م�صر ،بعد زيارتها يف ربيع  .2014وتفيدنا
الباحثة بتوثيق ج��وان��ب ع��دي��دة م��ن ح�ي��اة امل�صريني يف
الأوق��ات الع�صيبة التي عا�شوها بعد ثورة  25يناير؛ وال
�شك �أن الفو�ضى ،وعدم اال�ستقرار ،يخلقان �أمورا �سلبية
يف عالقات النا�س ،تنتج عنها ظاهرات َم َر�ضية .ما يلفت
االنتباه �أن امل�ؤلفة ت�ضع ملحقاً مكوناً من ع�شر �صفحات،
وفيه معلومات مفيدة عن مواقع �سياحية كثرية� ،صنفت
يف جداول تت�ضمن تاريخ ن�ش�أتها ،ونبذة عن حمتوياتها،
وتاريخ اكت�شافها ،ومكانه.
م��ن حم ��اور ال�ك�ت��اب اجل ��دي ��رة ب��االن�ت�ب��اه ب ��اب «الأق �ل �ي��ات
امل�سلمة» ،ويحوي مباحث ثالثة؛ �أولها للدكتورة مارتا
فيدي  -بيهي�سي ،يتناول مو�ضوع الربجوزاية والطبقة
املتو�سطة امل�سلمة يف الغرب الأوروب��ي ،وثانيها لإيزابيال
كونت�شاك ،تتحدث فيه عن املنظمات ال�سيا�سية الإ�سالمية
يف رو�سيا ،وثالثها لأجن��ي �ستوبت�شين�سكي ،ويعر�ض فيه

تطور التعليم الإ��س�لام��ي ومنطلقاته و�آف��اق��ه يف مدينة
ق��ازان .يف املبحث الأول توكيد �أن امل�سلمني ،وبعد �ستني
�سنة من موجات هجرتهم الأوىل ،بد�أوا بت�شكيل �شريحة
خا�صة بهم �ضمن الطبقة املتو�سطة ،وه��ذا جن��اح كبري
رغم ال�صعوبات اجلمة التي تواجههم يف ت�سلق املنا�صب
الرفيعة يف البالد امل�ستقبلة .وبغ�ض النظر عن الفكرة
ال�سائدة عن امل�سلمني �أ ّنهم ال يحبون العمل ،ويعي�شون
عالة على الدولة ،ف� ّإن امل�سلمني ي�سهمون يف الناجت القومي
يف بلدان �إقامتهم مبليارات ال ��دوالرات .وت�ؤكد الباحثة
� ّأن النقد اجل��ريء للعن�صرية ،وتبديد ظاهرة التخويف
من الإ��س�لام ،وحماربة التمييز �ضد امل�سلمني ،ميكن �أن
حت�سن �أو� �ض��اع الأق�ل�ي��ات امل�سلمة يف ال�غ��رب ،وخ��ا��ص��ة �أن
غالبيتها من الفئات الفتية من املُجتمع .يف املبحث الثاين
تكتب كونت�شاك �أن عدد التنظيمات الإ�سالمية يف االحتاد
الرو�سي يتخطى الع�شرين ،لكنها مل ت�سجل ك�أحزاب ،وال
تتمتع بحق امل�شاركة يف االنتخابات ك�أحزاب م�ستقلة .ويف
ر�أي�ه��ا �أن االنق�سامات بني املجموعات الإ�سالمية ميكن
رده��ا �إىل �أ�سباب �شخ�صية ،وتغليب م�صالح ال�ق��ادة على
ال�صالح العام للأقليات امل�سلمة .يف املبحث الثالث جند
معلومات مهمة ع��ن ت�ط��ور التعليم يف ق ��ازان  -عا�صمة
ج�م�ه��وري��ة ت�ت��ار��س�ت��ان  -وت���ش�ك�ي��ل اجل��ام �ع��ة الإ��س�لام�ي��ة
الرو�سية يف نهاية ت�سعينيات القرن الع�شرين.
يف باب «املجتمع» مبحثان ،مو�ضوع �أولهما �صورة امل�سلم
يف بولندا واملجتمعات الأوروب �ي��ة الأخ ��رى ،وفيه حت��اول
الباحثتان كاتاجينا غرابوف�سكا ،و�سيلفيا ماتو�شياك،
مقارنة �أمن��اط ه��ذه ال�صورة امل�شوهة ،و�أ�سباب ت�شكلها.
وجن��د ا�ستنتاجات �صحيحة ،منها � ّأن الت�أثري الهائل يف
ت�شكيل �صورة امل�سلم ال�سلبية يعود �إىل و�سائل الإع�لام
والثقافة العامة ،التي د�أبت على ت�شويه �صورة املُ�سلمني،
والعرب منهم خا�صة ،بعد اع�ت��داءات � 11سبتمرب .2001
املبحث ال�ث��اين ،بقلم يو�ستينا النغوف�سكا ،يتحدث عن
الدبلوما�سية الثقافية البولندية يف ال���ش��رق الأو��س��ط،
و�أ�س�س تطوير عملها ،و�إ�سرتاتيجيتها .وجت��در الإ�شارة
�إىل � ّأن الدور الذي تلعبه هذه الدبلوما�سية يف هذا ال�ش�أن
ق��د تعاظم بعد ان�ضمام ب��ول�ن��دا �إىل االحت ��اد الأوروب ��ي،
وط� ��ر�أ ع�ل��ى امل���ش�ه��د ال�ث�ق��ايف ت�غ�ير م�ل�م��و���س ،ح�ي��ث ازداد
االهتمام البولندي بالثقافة العربية ،ون�شطت حماوالت
ن�شر الثقافة البولندية يف العامل العربي.
ميكن القول � ّإن الكتاب ،ورغم عدم الإم�ساك باخلط العام
الناظم لق�ضيتيه املرفوعتني يف العنوان :اال�ستمرارية
والتغري ،قد حوى بني دفتيه مباحث �أعملت مبا�ضعها يف
ج�سد ق�ضايا �شاملة ،ومُهمة� ،سعى م�ؤلفوها من خاللها
�إىل ك�شف جوانب كثرية يف عامل امل�سلمني وجمتمعاتهم.
----------------------عنوان الكتاب :اال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم
امل�ؤلف :عدة م�ؤلفني .حترير �إيزابيال كونت�شاك ومارتا
فوجنياك  -بوبين�سكا
ال� �ن ��ا�� �ش ��ر :دار ج ��ام� �ع ��ة ووج Wydawnictwo
Uniwersytetu Łódzkiego

مكان الن�شر :ووج (لودز)  -بولندا
�سنة الن�شر2016 :
لغة الكتاب :البولندية
عدد ال�صفحات� 238 :صفحة.
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�أكادميي فل�سطيني مقيم يف بولندا
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االستمرارية والتغير أو الثابت والمتحول
في عالم اإلسالم لعدة مؤلفين

يوسف شحادة *
ُيكن عد كتاب «اال�ستمرارية والتغري يف عامل الإ�سالم» من الدرا�سات الأكادميية املُهمة التي ُتعالج ق�ضايا العامل الإ�سالمي ُمعاجلة �شاملة ،تتناول مو�ضوعات �شتى
ُموزعة على �ستة �أبواب يف التَّاريخ ،واالقت�صاد وال�سيا�سة ،واحلقوق ،والربيع العربي ،والأقليات املُ�سلمة ،واملجتمع .ومن بني املباحث ال�سبعة ع�شر مبحثان ،باللغة
الإجنليزية ،لباحثني من بروك�سيل وتبلي�سي ،ي�ضفيان على الكتاب طاب ًعا �أوروبي ًا �شام ًال.

ت�شري الربوفي�سورة �إيزابيال كونت�شاك ،والدكتورة مارتا
فوجنياك  -بوبين�سكا ،يف املُقدمة �إىل �أ َّن عنوان الكتاب
ُي�ح�ي��ل ،ع��ن ق���ص��د� ،إىل ع�م��ل ال���ش��اع��ر وامل ُ�ف �ك��ر ال���س��وري
�أدون �ي ����س «ال�ث��اب��ت وامل �ت �ح��ول :ب�ح��ث يف الإب� ��داع واالت �ب��اع
عند العرب» .وتقتب�سان منه عدة جمل و�أفكار� ،أهمها �أن
الثابت مقدر يف الإ�سالم �أكرث بكثري من املتحول ،فالتغري
م�شكوك به دائ ًما ،وي�شكل خروجاً عن املثايل ،الذي ت�شكل
يف القرن ال�سابع خالل حياة النبي ُممد �صلى اهلل عليه
و�سلم .بيد �أ َّن االت�ك��اء على هيبة كتاب �أدوني�س ،يكاد ال
يكون �سوى �إت�ك��اء على ال�ع�ن��وان ،دون امل�ضمون واملنهج.
فكتابه ي َّتخذ منحى فل�سفياً نقدياً ممنهجاً ،ينطلق من
الأ�صول وت�أ�صيلها ،لي�صل �إىل �صدمة احلداثة ،و�سلطة
املوروثني الديني وال�شعري؛ �أما العمل الذي بني �أيدينا
الآن ،فهو جمموعة م��ن ال��درا��س��ات ُت�سلط ال�ضوء على
ق�ضايا مهمة وح�سا�سة يف املجتمعات الإ�سالمية  -ولي�س
ب��ال���ض��رورة ال�ع��رب�ي��ة .وال �ع �ن��وان ،اخل�ي��ط اجل��ام��ع ال��ذي
ينبغي للكتاب �أن ي�سري على هداه ،يكاد ينمحي ،فال جند
يف املباحث خطاً
وا�ضحا لال�ستمرارية� ،أو تتاب ًعا حللقات
ً
ال�ت�غ�ير ،م��ا يفقد ال�ع�ن��وان بع�ض ت��وازن��ه .واحلقيقة �أ َّن
ال�ك�ت��اب مت�شعب امل��و� �ض��وع��اتُ ،م�ت�ع��دد امل �� �ش��ارب ،ي�ت�ن��اول
م��و��ض��وع��ات ت�ت�ج��اوز ح ��دود ال�ع��امل الإ��س�لام��ي � -إن �صح
التعبري  -وين�سج ع�لاق��ات ف��وق ق��وم�ي��ة ،ي�ك��ون الإ��س�لام
اخليط اجلامع لها ،وه��و املحور ال��ذي ُت��دار عليه �ش�ؤون
الكتاب وم�ساراته.
يفتتح اجل��ورج��ي ج��ورج نارمياني�شفيلي ب��اب «ال� َّت��اري��خ»
مب�ب�ح��ث ب��ال�ل�غ��ة الإجن �ل �ي��زي��ة ،م��و� �س��وم ب �ـ «�إل� �غ ��ازي جنم
ال ��دي ��ن .اجل �ن�رال امل���س�ل��م امل�ن���ص��ور م �ه��زوم �اً �أم� ��ام امل�ل��ك
اجل��ورج��ي دا�ؤود ال �ب��اين» ،يعر�ض فيه ج��ان� ًب��ا م��ن حياة
القائد امل�سلم جنم الدين  -قاهر ال�صليبيني ،وم�ؤ�س�س
�ساللة الأرات�ق��ة يف القرن الثاين ع�شر .والأرات�ق��ة قبيلة
ت��رك�م��ان�ي��ة ح�ك�م��ت ج �ن��وب � �ش��رق الأن��ا� �ض��ول يف دي ��ار بكر
وميافارقني .يف املبحث �سرد عن عظمة امللك دا�ؤود� ،أو
ديفيد ال�ب��اين ( ،)1125 - 1073ال ��ذي ه��زم جن��م الدين
يف م�ع��رك��ة دي ��دج ��وري ،وب �ع��ده��ا ا� �س �ت��وىل ع�ل��ى تبلي�سي
وم �ن��اط��ق ��ش��ا��س�ع��ة م ��ن ال �ق ��وق ��از .ع �ن ��وان ال�ب�ح��ث ُي���ش�ير
�إىل رغ�ب��ة ك��ات�ب��ه يف متجيد ت��اري��خ ب�ل�اده ،وانت�صاراتها
على املُ�سلمني ،ويف ر�أي ��ه �أ َّن ه��ذا االن�ت���ص��ار غ َّ�ير م�صري
ج��ورج�ي��ا وال �ق��وق��از ،و�أ َّن ه��زمي��ة امل�سلمني ك��ان��ت «ب��داي��ة



العهد الذهبي للملكة اجلورجية» (�ص  .)23وقد اعتمد
الباحث على �أق ��وال امل��ؤرخ�ين املُ�سلمني الكبار ،ومنهم:
اب��ن الأث�ي�ر ،وال�ف��ارق��ي ،واب��ن ال�ع��دمي ،واب��ن القالن�سي.
�أم ��ا ال��دك�ت��ور ي ��وري خائن�سكي ،فيعر�ض ب�ح�ث�اً تاريخ ًيا
ق�ي�م�اً ع��ن التناف�س ال�ب��ول�ن��دي ال�سوفييتي يف ت��رك�ي��ا يف
الفرتة ما بني  ،1932-1921مركزاً على ن�شاطات م�ؤيدي
تفكيك االحت ��اد ال�سوفييتي ،ال��ذي��ن ان���ش��دوا �إىل تركيا
ب�سبب موقعها اجل�غ��رايف ،وقربها من املُ�سلمني الرو�س،
وال� �ع ��داء ال�ت�ق�ل�ي��دي ب�ي�ن ال ��رو� ��س وال �ت��رك ،وال���ص��داق��ة
البولندية الرتكية .وتفيد هذه املُعاجلة يف حماولة فهم
امل�شكالت احلالية التي ت�برز بني حني و�آخ��ر يف �سريورة
العالقات الرو�سية البولندية ،والرو�سية الرتكية ،من
خالل �إ�سقاط الأح��داث التاريخية على الو�ضع الراهن.
وي�ط��رح ال�بروف�ي���س��ور ب��ارت��و���ش فروبليف�سكي مو�ضوعاً
ق��ري�ب�اً �إىل ال ��ذاك ��رة ال�ع��رب�ي��ة ،ي�ت�ن��اول ق���ض��اي��ا مرتبطة
ب�ت��أث�يرات ال�ضابط ال�بري�ط��اين غ�ل��وب با�شا يف املنطقة
العربية ،وق��د ك��ان رئي�سا لأرك ��ان اجلي�ش الأردين ردح�اً
من الزمن .وبهذه ال�صفة كان يقدم تقاريره �إىل ر�ؤ�سائه
يف لندن مبيناً �آراءه يف الق�ضايا العربية يف فرتة -1949
 ،1956وكان ت�أثريه وا�ضحاً يف حث بريطانيا التخاد قرار
مهاجمة م�صر عام .1956
يتناول ميخاو كوزيت�سكي يف باب «االقت�صاد وال�سيا�سة»،
يف مبحثة باللغة الإجنليزية ،تطور ال�سكك احلديد يف
اململكة العربية ال�سعودية خالل � 110سنني .وقد يبدو � ّأن
اهتمام الباحث بهذا املو�ضوع غريباً بع�ض ال�شيء ،ولكن
ت�ع��زي��زه مب�ع�ل��وم��ات و�أرق� ��ام دق�ي�ق��ة ،م�ث��ل ط ��ول ال�سكك،
وعر�ضها ،وحجم النقل وكثافته ،يجعلة جدي ًرا بالقراءة.
�إن حتديث االقت�صاد ال�سعودي ،وتطوير ملحقاته� ،أو�صله
�إىل م�ستويات عاملية ُم �ي��زة ،وه ��ذا م��ا ا�ستدعى حديث
ال�ك��ات��ب ع��ن م�ت�رو م�ك��ة ال ��ذي ميكنه ا��س�ت�ي�ع��اب � 25أل��ف
راكب يف �ساعة واحدة ،وباجتاه واحد ،فيغدو بذلك املرتو
الأكرث ا�ستيعاباً للركاب يف العامل� .أما مارتا روجيفيت�ش،
فتتناول عملية دمقرطة ال�شرق الأو�سط �إبان حكم جورج
بو�ش ،مُعتمدة على وثائق برامج الإدارة الأمريكية .وت�ؤكد
�أ َّن ال�سيا�سة اخلارجية جل��ورج بو�ش اتخذت من ترويج
ال��دمي�ق��راط�ي��ة ��س�لاح�اً �آدي��ول��وج� ًي��ا مل ُ�ح��ارب��ة الإره��اب�ي�ين،
و�إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة مل�لاح�ق��ة امل�ت�ط��رف�ين الإ� �س�لام �ي�ين .ه��ذا
التحليل ال ُيجانب ال���ص��واب ،ف�م�ح��اوالت فر�ض ال��ر�ؤي��ة

الأم��ري �ك �ي��ة ت���ص��اع��دت ب ��اط ��راد ،ب�ع��د احل� ��ادي ع���ش��ر من
�سبتمرب  ،2001واحتالل العراق ،وا�ستمرت حتى .2009
�أراد الأمريكيون ن�شر دميقراطيتهم من العراق �إىل �سائر
�أقطار العرب ،ولكن �سيا�ستهم ف�شلت يف بالد الرافدين
ف�ش ً
ال ذري � ًع��ا .فتجربة الأم��ري�ك�ي�ين  -ح�سب الباحثة -
قامت على �أ�سا�س �إحداث التغيري «بالقوة ال�صلبة» ،وهذا
ما �أثر �سل ًبا يف العملية الدميقراطية ،وجعل املُجتمعات
وف�سرت
املحلية يف من�أى عن عوامل اجلذب الأمريكيةَّ .
ُم �ع �ظ��م ال� ��دول الإ� �س�لام �ي��ة �إ� �س �ق��اط ن �ظ��ام � �ص ��دام ب ��أ َّن��ه
خطوة �أوىل ،ال لن�شر الدميقراطية ،بل لتعزيز الهيمنة
الأمريكية على املنطقة .فالتحوالت الدميقراطية ينبغي
لها �أن تت�شكل بذاتها يف �صريورة طبيعية ،عندئذ ت�صبح
حراكاً داخل ًيا تتقبله املجتمعات دون تدَّخل خارجي� .إ َّن
ا�ستنتاج الباحثة ،ال��ذي يزعم �أ َّن البالد العربية لي�ست
ُم�ؤهلة للدميقراطية الغربية ،يبدو �صحيحاً ،ويتفق مع
�آراء كثري من الباحثني .وتطرح مارتا هوفمان مو�ضوعاً
قليل التناول يف ال��درا��س��اتُ ،ي�سلط ال�ضوء على ق�ضايا
امل ُ���س�ل�م�ين يف ال�ق���س��م ال�ترك��ي م��ن ق�بر���ص .وم ��ن خ�لال
كلمة «تق�سيم» الرتكية ،ذات الأ�صل العربي ،تبني مفهوم
�شعبي ه��ذه اجل��زي��رة م��ن �أت��راك
االنق�سام احلا�صل ب�ين
ّ
ويونايني .وما ُيثري االهتمام �أ َّن الباحثة تعتمد التحليل
البنيوي ،الذي على �أ�سا�سه تعر�ض �أفكارها وا�ستنتاجاتها،
بدءًا مبفهوم التق�سيم ،ك�شكل واقعي ينعك�س على الثقافة
ومن ��ط احل �ي ��اة .وت ��ؤك ��د �أ َّن ب �ع��ده ال ��رم ��زي ي�خ�ل��ق معنى
مت�أ�ص ً
ال يف ال�صالت القائمة ،وامل�ستقبلية ،بني القبار�صة
يونانيني و ُتر ًكا.
يف باب «احلقوق» تطرح زوزانا �أوني�شت�شوك  -غايك �س�ؤا ًال
مه ًما ،ت�ضعه يف مطلع ال�ع�ن��وان« :م��ن ل��ه احل��ق بحقوق
الإن �� �س��ان؟ وت ��رى �أ َّن امل�ف�ه��وم الإ� �س�لام��ي ل�ه��ذه احل�ق��وق
يختلف ع��ن مثيله ال�غ��رب��ي ،وت�ضع م�ق��ارن��ة �شاملة بني
وثيقتني عُرفتا ب�ـ :الإع�لان الإ�سالمي حلقوق الإن�سان
ع ��ام  ،1981و�إع �ل��ان ال �ق��اه��رة ح ��ول ح �ق��وق الإن �� �س ��ان يف
الإ��س�لام ع��ام  .1990الوثيقة الأوىل ��ص��ادرة عن امل�ؤمتر
الإ�سالمي يف �أوروب ��ا ،وه��ي مُنظمة غري حكومية ،لكنها
تتمتع بو�ضع دويل ُت�ق��ره منظمة اليون�سكو ،والإع�ل�ان
الثاين وقعته منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي املعروفة .تعر�ض
الباحثة مقتب�سات ع��دي��دة م��ن ه��ات�ين الوثيقتني ،تبني
النقاط املهمة التي تو�ضح تلك احلقوق ،وما مييزها عن

