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عي الر�ؤ�ساء يف املنا�صب احل�سا�سة �أفرادا من
ُي ّ
احلا�شية وهم بدورهم يختارون �أتباعهم نوا ًبا
وم�ساعدين ل��ه��م ،ب��ال��ت��ايل يتم �إن��ف��اق امليزانية
ح�����س��ب ن��ظ��ام ال��ع�����ش�يرة وحم��ا���ص�����ص��ت��ه��ا ،ف��ت��وزع
امل�����ش��اري��ع احل��ك��وم��ي��ة امل��رب��ح��ة ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات
املت�صلة بالنخبة وحدها» (�ص .)8
يف اجلزء الأول من الكتاب «ما ال يجوز قوله»
ي����ؤك���د امل����ؤل���ف���ان ع��ل��ى �أن ال�����س��ل��ط��ة ه���ي جم��ال
اال���ش��ت��غ��ال الأك�ث�ر ج��اذب��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان ،وه��ي من
بني املجاالت الأخ��رى الأك�ثر حفاظً ا على نظم
ال��ع��م��ل ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ك��ال��ع�����ش��ائ��ري��ة وامل��ح�����س��وب��ي��ة
وكتمان ال�سر والت�ضامن اجل��م��اع��ي .ويتطلب
العمل يف ال�سلطة ،تزييف املعلومات امل�ستمر،
ومب�����س��ت��وي��ات ع��ال��ي��ة ،وذل����ك ل��ت�����ض��ل��ي��ل ك���ل من
ال ينت�سب �إل��ي��ه��ا ،ب��ل ولت�ضليل بع�ض املنتمني
�إليها �إن دعت احلاجة �إىل ذل��ك .ونتيجة لهذه
اخل�صائ�ص ،يجد الكاتبان �أن كل املعلومات عن
ال�سلطة ما هي �إال معلومات داخلية ،ت�ستخدم
داخ��ل النخبة� .أم��ا املعلومات ال��ت��ي تت�سلل �إىل
اخل���ارج ب�سبب خلل يف ن��ظ��ام ال�سلطة ،فتكا َفح
بقوة وتو�سم بالكذب والتدلي�س.
يف اجل�����زء ال����ث����اين «�أق���ن���ع���ة ال�����س��ل��ط��ة» ي��ح��ل��ل
ال��ب��اح��ث��ان �أع���م���اال وم���ؤل��ف��ات خم��ت��ل��ف��ة ت��ن��اول��ت
ال�سلطة ،كما يتطرقان �إىل كتب ال�سري الذاتية
لبع�ض ال�سيا�سيني ،وي��ف��ن��دون ن��ق��اط ال�ضعف
فيها ،وامل��راوغ��ات التي تتخللها لإخ��ف��اء جوهر
ال�سلطة� .إىل جانب ذلك ،يذكر الكاتبان الأعمال
املن�سية �أو امل��ح��ظ��ورة ع��ن ال�سلطة ويو�ضحان
الأ����س���ب���اب ال���ت���ي دف���ع���ت �إىل م��ن��ع��ه��ا .وم����ن بني
الأع��م��ال التي اخ�ترق��ت امل���أل��وف ح��ول ال�سلطة
ي�ستعر�ض امل���ؤل��ف��ان ك��ت��اب ال�سيا�سة لأر���س��ط��و،
واملقدمة البن خلدون ،وكتاب الأمري ملكيافيللي،
وكتبه الأخرى املن�سية خلطورتها على النخبة،
وك��ت��اب «ل��وي��اث��ان» ل��ت��وم��ا���س ه��وب��ز ،وم��ق��االت��ان
عن احلكومة جلون لوك ،وكتاب نظرية احلكم
وال�سلطة الربملانية جلايطانو مو�سكا ،وهيكل
ال�سلطة يف املجتمع لفلويد ه��ان�تر ،والنخبة
احلاكمة لرايت ميلز ،وكتاب من يحكم؟ لروبرت
دال ،واملراقبة واملعاقبة ملي�شيل فوكو ،واملراقبة
اخلارجية على امل�ؤ�س�سات :مفهوم االعتماد على
امل���وارد جليفري بفايفر وج��ارل��د �ساالنت�شيك،
وكتاب عن العنف حلنة �آرنت ،وكتاب امل�ؤ�س�سات
الأمريكية الإجنليزية لكارول كويجلي ،وكتاب
الإج��ب��ار ،ر أ����س امل��ال وال��دول الأوروب��ي��ة لت�شارلز
ت��ي��ل��ل��ي ،وال��ع��ن��ف وال��ق��وان�ين االج��ت��م��اع��ي��ة ،وه��و
ك��ت��اب ُم�����ش�ترك مل�ؤلفيه دوغ�لا���س ن��ورث وج��ون
وولي�س وباري واينجا�ست.
ي�شر امل���ؤل��ف��ان �إىل تقاليد عريقة ومم��ار���س��ات
ا�سرتاتيجية تلج�أ �إليها النخبة ل�ضمان املنعة
يف دائ��رة ال�سلطة فو�صل الأم��ر بها �إىل اختيار

الأع�������ض���اء وامل��ن��ت�����س��ب�ين ل��ل�����س��ل��ط��ة م��ن��ذ ن��ع��وم��ة
�أظ��اف��ره��م وت���أه��ي��ل��ه��م ل��ل��ع��م��ل امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي�« .إن
ت�شكيل �صورة العامل لدى املر�شحني للعبور �إىل
دائرة ال�سلطة ،وعلى الرغم من خيالية الفكرة
�إال �أنها واقع ومعتاد عليها يف �أو�ساط النخبة.
ومن الأمثلة التاريخية للجماعات التي حققت
جناحا يف ذلك ،الرهبنة الي�سوعية ،حيث كانوا
ي��ع��م��ل��ون ع��ل��ى ت��ك��وي��ن �أع�����ض��اء ج��م��اع��ت��ه��م منذ
الطفولة .وب�شكل ُماثل تت�شكل �صورة العامل
عند النخبة الإجن��ل��ي��زي��ة يف امل��دار���س والكليات
ذات الأن��ظ��م��ة املُ��غ��ل��ق��ة ح��ي��ث ي��ت��ع��ل��م املنتخبون
امل�ستقبليون قوانني اخل�ضوع واملناف�سة» (�ص
.)110
م��ن خ�لال مقاربتهما للتاريخ باعتباره حلبة
����ص���راع ل��ل��ن��خ��ب وج���م���اع���ات ال�����س��ل��ط��ة ،ي��ج��ادل
ال��ب��اح��ث��ان ال��رو���س��ي��ان يف ك��ت��اب ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ
للكاتب الأم��ري��ك��ي فران�سي�س ف��وك��وي��ام��ا ،وهو
العمل ال��ذي �أجن���زه م�ؤلفه �إث��ر انتهاء احل��رب
ال��ب��اردة وان��ت�����ص��ار النخبة امل��ال��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة على
االحت����اد ال�����س��وف��ي��ت��ي .ي��ك��ت��ب��ان يف ه���ذا ال�����ص��دد:
«يف ح��ق��ي��ق��ة �أم�����ره ف������إنّ ال��ت��اري��خ ل��ي�����س ع��ر���ض��ة
لالنتهاء قط .والأفعال التي ت�أتي حلل ق�ضية
من الق�ضايا دائما ما ت�ستحدث ق�ضايا �أخرى.
وه����ذا م���ا واج��ه��ت��ه م����ؤخ���را ال��ن��خ��ب��ة ال��غ��رب��ي��ة.
فبت�صادم ال�صني مع االحت��اد ال�سوفيتي قاموا
ب�����ض��م الأول �إىل م��ن��ظ��وم��ة ال��ق��ط��اع ال�صناعي
ال��ع��امل��ي ،واح��ت�����ض��ن��وا ال��ن��خ��ب��ة امل��ال��ي��ة ال�صينية
اجل���دي���دة ال���ت���ي مت اخ��ت��ب��اره��ا غ��رب��ي��ا ح��ت��ى يف
جمال ال�سيا�سات الدولية .وعندما ا�ستخدموا
املت�شددين يف �أفغان�ستان �ضد االحتاد ال�سوفيتي،
كانوا بذلك ي�ضعون املداميك ال�شتعال الثورات
الإ�سالمية يف العديد من البلدان و�أي�ضاً لبلورة
ال��ن��خ��ب��ت�ين ،ال�����س��ن��ي��ة وال�����ش��ي��ع��ي��ة ع��ل��ى ال�صعيد

ال�����س��ي��ا���س��ي ( )...وال��ن��ت��ي��ج��ة �أن ن��ه��اي��ة ال��ت��اري��خ
ما هي �إال تعدد الق�ضايا �أم��ام النخبة الغربية
واختالفها (الق�ضايا) عن املا�ضي» (�ص - 245
.)249
مل يوفر امل�ؤلفان الأزم��ة االقت�صادية الراهنة
التي ينعتانها ب��الأزم��ة االقت�صادية ال�سلطوية
وي��ق��ارن��اه��ا ب��ال��ك�����س��اد ال��ك��ب�ير ل��ع��ام � .1929أم���ا
الأ�سباب التي تقف خلف �أزم��ة اليوم فرييانها
يف« :طبيعة النخبة نف�سها التي تهتم قبل كل
�شيء بازدهار �أعمال ُمثليها ،ولذلك تعترب �أية
تغريات �سلبية يف االقت�صاد تهدي ًدا مبا�ش ًرا لها
ولي�س عامال خارجيا .ونتيجة لذلك ال يهدف
رد فعلها �إىل ح��ل الأزم���ة م��ن ج��ذوره��ا ب��ل �إىل
�إزال����ة ت��ه��دي��دات��ه��ا (ون��ظ��ام االحت����اد ال�سوفيتي
مثال ب��ارز على ذل��ك) ما ي���ؤدي يف اخلامتة �إىل
ظهور الت�صعيدات من كل حدب و�صوب» (�ص
.)611 - 610
اعتمد امل�ؤلفان على �أ�سلوب غري معتاد لإجناز
عملهما ،ولإث��ب��ات نظريتهما ،ا�ستخدما �شكل
احلوار مع القارئ .و�إن ت�سبب هذا الأ�سلوب يف
زيادة حجم الكتاب� ،إال �أنه  -باملُقابل � -س ّهل من
ا�ستيعاب الأفكار ومتثلها لدى القارئ كما وفر
منطا �سرديا يالئم ال��ق��ارئ املت�شكك والعاكف
على قراءة الكتب التخ�ص�صية .ومن جانب �آخر
مل يغال امل�ؤلفان يف الدفاع عن �أفكارهما ،فرتكا
مندوحة �أمام القارئ ،يتحرك فيها ويختار ما
يالئمه من �أفكار .ويف نهاية املطاف ،وبعد كل
�شيء الأح��وال� ،أك��ان طرح الكتاب م�ستح�سنا �أم
م�ستنكرا ،قد �أ�صاب هوى لدى القارئ �أم عك�س
ذل���ك� ،إال �أن ال��ت��ف��ك�ير يف هيئة ال��ع��امل ومكانة
الأف����راد فيه وكيفية ت�سيري جم��ري��ات��ه ال �شك
�سيتخذ مي ً
ال جدي ًدا عند القارئ.
وقد �أحدث البحث ردود �أفعال وا�سعة ومتفاوتة
بني القراء املهتمني واخل�براء املخت�صني ،ومن
ب�ين �أك��ث�ر ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات ال��ت��ي ح��ظ��ي ب��ه��ا ال��ك��ت��اب
ط���راف���ة اع���ت���ب���اره ج������زءاً ث���ان���ي���ا م���ن �أط���روح���ة
مكيافيللي «الأمري» مع فارق �أن كتاب مكيافيللي
موجه �إىل القمة وم��ن فيها من ملوك و�أم��راء
بينما يخاطب كتاب خ��ازي��ن و�شيغلوف �أولئك
ال�صاعدين يف �سلّم ال�سلطة.
----------------------الكتاب� :سلم �إىل ال�سماء� ..أحاديث يف ال�سلطة
والرتقي والنخبة.
امل�ؤلف :ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف.
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والترقي
ُس ّلم إلى السماء :أحاديث في السلطة
ّ
والنخبة ..لميخائيل خازين وسيرغي شيغلوف

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
((تكاد ال�سلطة ،ومن فرط اعتياديتها ور�سوخها� ،أن �أحدا ال ميح�ضها التفكري ،متام ًا مثلما ال يفكر �أحد �أنَّه يتنف�س �أو �أنَّه يتحدَّ ث بلغته الأم))...
«�س ّلم �إىل ال�سماء» للكاتبني الرو�سيني ميخائيل خازين و�سريغي �شيغلوف ي�سعنا الوقوف على ثيمة الكتاب الذي بني �أيدينا .ورمبا ال يجد
بهذه اخلال�صة من كتاب ُ
القارئ املعا�صر ،من الوهلة الأوىل ،حاجة ما�سة لال�ستفا�ضة يف مو�ضوع ال�سلطة ،فهذه املُفردة بدرجة من ال�شيوع ،ال �سيما يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية ،ما
يجعلها منقوعة يف اللغة نقوع الطحالب يف قاع املياه.
لذلك ،ولأجل �إثارة انتباه القارئ وجذب ف�ضوله ،كان ال بد من مادة تخرج عن امل�ألوف وتطرق دروبا جديدة يف حيا�ض ال�سلطة.

ي���ؤك��د االق��ت�����ص��ادي ال��رو���س��ي ميخائيل خازين
ال����ذي ع��م��ل ف�ت�رة يف �إدارة ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي
بوري�س يلت�سني ،والذي يرت�أ�س اليوم ال�صندوق
ال��رو���س��ي ل��ل��ب��ح��وث االق��ت�����ص��ادي��ة ،وم��ع��ه امل���دون
وال���ك���ات���ب ���س�يرغ��ي ���ش��ي��غ��ل��وف �أن��ه��م��ا جن��ح��ا يف
حتقيق ذلك عرب كتابهما امل�شرتك هذا والواقع
يف �أكرث من �ستمائة �صفحة.
ُي��ب��دي ل��ن��ا ال��ك��ت��اب ث�لاث��ة م�ضامني لل�سلطة،
�أول��ه��ا كيفية ت�شّ كل ال�سلطة وم�ستقبل النخب
ال��ع��امل��ي��ة ،وثانيها طبيعة ال��ف��ارق ب�ين ال�سلطة
والإدارة ،و�آخرها كيفية الرتقي يف �سلّم املهنة،
���س��واء تعلق الأم���ر بعامل متو�سط يف �شركة �أو
بقطب من �أقطاب النخبة العاملية.
ويعترب خازين و�شيغلوف �أن جممل النظريات
ال�سيا�سية واالجتماعية عن ال�سلطة قد تبلورت
حول �شخ�صيات بذاتها كامللوك والقادة العظام
�أو �أن��ه��ا متخ�ضت ع��ن ف��ئ��ات اجتماعية و�أق���وام
ونخب� ،أما القوانني االجتماعية واالقت�صادية
املُجردة من ال�شخ�ص باعتباره حمركاً للتاريخ،
و�أم�����ا ال�����س��ل��ط��ة ن��ف�����س��ه��ا ك��م��ف��ه��وم ���س��و���س��ي��وجل��ي
علمي بحت ،ف�إنَّ النظريات ت�ستبدلها مبظاهر
خارجية كمظهر ال��دول��ة يف العهد الكال�سيكي
وم��ظ��ه��ر ال��ن��خ��ب��ة يف ال��ع�����ص��ر احل��دي��ث ومظهر
امل�ؤ�س�سات يف جمتمع ما بعد احلداثة .يف حني
يقرتح الكاتبان نظرية تتعر�ض لتف�سري جديد
لطبيعة ال�����س��ل��ط��ة ،متمثلة يف امل��ن��اف�����س��ة داخ��ل
اجلماعات احلاكمة ،ومكانة العالقة الت�سل�سلية
يف نظام ه��ذه اجلماعات ،من ال�سيد �إىل املُنّفذ
وان��ت��ه��ا ًء ب��امل��وال�ين ل��ه��ا .وت�����س��م��ح ه���ذه ال��ق��راءة
اجل����دي����دة مل��ف��ه��وم ال�����س��ل��ط��ة ب����ر�ؤي����ة جم��ري��ات
ال��ت��اري��خ م��ن زاوي���ة خمتلفة ،وه��ي زاوي���ة ترتب
ما كنُّا نح�سبه عبثيا ومبعرثا يف خط مو�ضوعي
ومنظم.



�أما الآلية التي يتبناها الكاتبان يف العمل فهي
من الو�ضوح مبكان (و�إن ك��ان و�ضوحاً ممتن ًعا
ويح�شد يف داخله �شتى االجتهادات واملعارف) �إذ
تعتمد على حتديد الكتلة املفهومة يف اجل�سم
الغام�ض ،وم��ن ثم �إخ�ضاع ه��ذا اجل�سم بكليته
لقانون تلك الكتلة .متاما كما لو �أننا �أمام لوحة
ف�سيف�ساء يزيغ �أمامها الب�صر ،وحتى ن�ستطيع
ق��راءة اللوحة وفهمها ،نلتقط ت�شكيال واح��دا
م��ن ال��ل��وح��ة ون�ستغرق يف ال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه ،حينها
تنجلي الفو�ضى وي��ح��ل ال��ن��ظ��ام ون��رى اللوحة
كاملة �أمامنا.
ولكن ،وبعد كل �شيء ،يظل من ال�سهل عليك
ر�ؤية لوحة الف�سيف�ساء� ،أو �أي �شيء مماثل� ،إن
كنت متلك مفاتيح القراءة والنظر م�سبقا ،ويف
حالتنا هنا ،ف�إن الكتابة عن ال�سلطة تكون �أي�سر
�إن كان املرء على دراية بقوانينها وكيفية عملها
من الداخل ،وهو ما ينطبق على م�ؤلفْي الكتاب.
ال تف�سر فر�ضية خازين � -شيغلوف ما جرى
يف ال��والي��ات املتحدة خ�لال القرن الع�شرين �أو
م���ا ي��ج��ري يف رو���س��ي��ا امل��ع��ا���ص��رة وح�����س��ب ،فهي
���ص��احل��ة ل�لا���س��ت��خ��دام لأي ف�ت�رة ت��اري��خ��ي��ة ويف
ك��ل م��ك��ان م��ن ال���ع���امل ،ف�����ض�لا ع��ن �صالحيتها
للتنب�ؤ باال�ضطرابات االقت�صادية واالجتماعية
ك����الأزم����ات الأخ���ي��رة ال���ت���ي ع�����ص��ف��ت وم����ا زال���ت
تع�صف بالعامل.
ريا ما يرى امل�ؤلفان وراء الأزمات االقت�صادية
كث ً
ح��ر ًب��ا ق��ائ��م��ة داخ����ل ج��م��اع��ات ال�����س��ل��ط��ة ولي�س
لأ���س��ب��اب م��ال��ي��ة .ه���ذه اجل��م��اع��ات ال��ت��ي تتوفر
على عدد من الأفراد املتحدين لال�ستيالء على
امل����وارد ب��ك��ل �أن��واع��ه��ا وامل��رت��ب��ط�ين ب�ين بع�ضهم
البع�ض بعالقات الطاعة ال�صارمة.
يزخر الكتاب بعدد جم من الأمثلة التاريخية
ال��ت��ي ت�����س��ت��ع��ر���ض ال��ن��ظ��ري��ة ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة لعمل

ال�سلطة .وم��ن ب�ين تلك الأم��ث��ل��ة(1 :ك��ي��ف كان
ل��ق��ان��ون ال�سلطة �أن ي��زي��ح امل��خ�ترع الأم��ري��ك��ي
�ستيف ج��وب��ز وي��ج��رده م��ن جميع منا�صبه يف
���ش��رك��ت��ه «�آب������ل» ع����ام (2 .1984م����ن ي��ق��ف وراء
�إع��دام الديكتاتور ال��روم��اين ال�شر�س نيكوالي
ت�شاوت�شي�سكو( 3 .ك��ي��ف ل�لان��ق�لاب الع�سكري
يف ف��رن�����س��ا ع���ام � 1958أن ي���ب���د�أ م���ع اجل��ن�راالت
املنخرطني يف اخلدمة الع�سكرية لينتهي �أمر
ال�سلطة بيد دي��غ��ول اخل���ارج ع��ن اخل��دم��ة؟ كم
م��ن ال�����س��ن��وات تطلبها الإم�ب�راط���ور البيزنطي
ب��ا���س��ل امل���ق���دوين ل��ي��ت��درج م���ن ���ش��ح��اذ ع��ل��ى ب��اب
ال��ك��ن��ي�����س��ة �إىل �أع���ل���ى ه����رم ال�����س��ل��ط��ة؟ م���ا ه��ي
اهتمامات �ستالني ،وه��و �أب��رز رج��االت ال�سلطة
ح�سب امل�ؤرخني ال�سيا�سيني ،غري قراءة وتن�سيق
الوثائق احلكومية؟.
يف مقدمة الكتاب التي حملت عنوان« :ثالثة
�أخ����ط����اء وث���ل��اث ح���ق���ائ���ق ل��ل�����س��ل��ط��ة» ي��رف�����ض
الكاتبان ،ومنذ البداية ،الت�صورات التقليدية
ح��ول مكونات ال��دول��ة و�إدارت��ه��ا« .يظن القارئ
النهِم لل�صحافة الليربالية �أنه يعرف ال�سلطة
بتفا�صيلها و�أن امل��واط��ن�ين ينتخبون رئي�سهم
بطريقة دميوقراطية ،وب���دوره ُي��دي��ر الرئي�س
م���وارد ال��ب�لاد م��ن �أج��ل رفاهية امل��واط��ن .وب���أنَّ
ال��ن��ا���س ب��ت��ع��دد �أج��ن��ا���س��ه��م ه��م م�����ص��در ال�سلطة،
�أم��ا تقدمي �شخ�ص ع��ن غ�يره فيتم ع��ن طريق
االن��ت��خ��اب��ات ال�����ش��رع��ي��ة ،و�أن امل��ه��م��ة الرئي�سية
لل�سلطة هي االهتمام باملواطن العادي وذلك عن
طريق اختيار ال��ك��ادر احلكومي املنا�سب لتويل
املنا�صب ال��ت��ي تتحمل ال��دول��ة �أج���ور نفقاتها.
ولكن الواقع هو �أنَّ قارئنا الليربايل هذا يواجه
منطا خمتلفا لهذه املاكينة .فمن�صب الرئي�س
يف ال���والي���ات امل��ت��ح��دة �أو رو���س��ي��ا �أو ف��رن�����س��ا يتم
توليه باتفاق ُم�سبق داخ��ل النخبة ،وبعد ذلك

