شوال  1438هـ  -يوليو 2017م

ي�صل عددهم �إىل ع�شرين �ضعف القتلى من اجلنود»
(���ص  .)13وي�ستنتج الباحث م��ن ه��ذه الإح�صائيات
�أننا« :قد بلغنا الألفية اجلديدة ووجدنا �أنف�سنا حيال
واق��ع مل نكن نتوقعه .وم��ع ذل��ك ،ومب��ا �أن اخل�ي��ارات
كانت متاحة �أمامنا يف ال�سابق للتنمية الب�شرية� ،إال
�أن �ن��ا اخ�ترن��ا اخل �ي��ار اخل��اط��ئ ،ومب��وج��ب ذل ��ك يجب
االع �ت�راف � ّأن ال�ت��وق�ع��ات �أت ��ت يف �سياقها الطبيعي»
(�ص  .)61-60وهذه هي الفكرة التي �أراد �أن ي�صيغها
امل�ؤلف� ،أي � ّأن الإن�سان هو �صاحب م�صريه.
ي� ��ويل ال �ك ��ات ��ب ال ��رو� �س ��ي اه �ت �م��ام��ا ك �ب�ي�را مب���ش��اك��ل
احل ��داث ��ة وحت �ل �ي��ل خ���ص��و��ص�ي��ات ال �ت �ق��دم ال�ع���س�ك��ري
يف ال�ق��رن�ين ال�ع���ش��ري��ن وال ��واح ��د وال�ع���ش��ري��ن ،راب�ط��ا
بينها وبني التغيريات االجتماعية العاملية الأخ�يرة.
وي�شري الباحث يف هذا ال�صدد �إىل � ّأن اجت��اه التطور
االجتماعي ينتقل من الوحدات الكبرية التي متثلها
الفئات االجتماعية ذات القوة التنظيمية والتغيريية
ال�ع�ظ�م��ى �إىل امل�ج�ت�م�ع��ات ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ال���ص�غ��رى،
ويق�صد بها جمتمعات الأقليات ،وما قد ي�سببه ذلك
م ��ن ت ��وت ��رات م��زم �ن��ة .ف�ق��د ازدادت ح��ري��ة االخ�ت�ي��ار
الفردي يف االلتحاق واالنتماء �إىل �أية فئة جمتمعية
ي �ج��ده��ا ال� �ف ��رد �أك �ث��ر م ��واءم ��ة ل ��ه وت �ل �ب��ي ح��اج��ات��ه
النف�سية ،ومل تعد م�س�ألة االنتماء م�شروطة بالوالدة
�أو بارتباط الأ��س��رة بوحدات اجتماعية �أو قومية �أو
دينية معينة ال ميكن وال ُيقبل تبديلها .وكل هذا يعمل
�ضد توحد املجتمع ويعزز من احتماالت تفريقه كما
�أ ّنه ي�ستفز خالفاته الكامنة .وي�صور امل�ؤلف جمتمع
اليوم بقوله« :يغدو النمو االقت�صادي فيه هو امل�ؤ�شر
الوحيد للتقدم االجتماعي ،وتت�شكل عالقات الأفراد
فيه م��ن خ�لال مفاهيم ال��رب��ح وامل�صلحة وعقالنية
العمل .كما تبدو ثقافة و�شخ�صية الفرد يف املجتمع
م��ا ب�ع��د ال���ص�ن��اع��ي غ�ير حم�م�ي��ة م��ن م�ن�ط��ق ال���س��وق
وال��و��س��ائ��ل التقنية وت�سود ال�ث�روات وامل��راف��ق امل��ادي��ة
على القيم الروحية .ويبقى �إن�سان املجتمع املعا�صر
رهني اعتبارات �شكلية؛ �أما التقاليد الدينية والقواعد
الأخالقية واجلمالية فتحتل مكانة ثانوية .واحلالة
الطبيعية للمجتمع اال�ستهالكي هي حالة التناف�س
وال �ع��داء ،وام�ت�لاك احل��ق يف ك��ل �شيء حتى يف القتل
( )...ويدعو الغرب العامل �إىل البقاء يف حالة حرب،
ففي املجتمع الفردي (كاملجتمع الغربي) يرتاجع كل
معيار اجتماعي با�ستثناء قانون احلقوق» (�ص .)42
ي �� �ض��ع م��اك �� �س �ي �م��وف ال �ت �ط ��ور ال �ع �� �س �ك��ري يف ال �غ��رب
الليربايل مو�ضعا هاما ويقول �إن ليرباليي الغرب
وال�سا�سة الأمريكان ونخبهم الفكرية غالبا ما يبالغون
يف تقييم وتثمني مبادئهم الليربالية املتمركزة على
حقوق الإن�سان واحل��ري��ات الدميوقراطية واقت�صاد
ال �� �س ��وق ،وال� �ت ��ي ي �ف �� �س��رون �ه��ا ب �ط��ري �ق �ت �ه��م اخل��ا� �ص��ة
ويعتربونها مذهبا حقيقيا وحيدا �صاحلا لكل زمان
ومنا�سبا لكل �شعوب ال�ع��امل .ل��ذل��ك يت�شكل فهمهم
ل�ل��واق��ع ع�ل��ى �صيغة «�إم ��ا و�إم ��ا» ح�ي��ث تتخذ ال��ر�ؤي��ة
للواقع والأحداث منظو ًرا وحيدا يحتوي على عقيدة
وح �ي��دة ت��دع��ي احل�ق�ي�ق��ة امل�ط�ل�ق��ة ،وب��ال �ت��ايل ف�ك��ل ما

عداها من حقائق وم��ذاه��ب وثقافات يتبعها �أق��وام
�آخرون ت�صبح يف نظرهم خاطئة وكاذبة بل وخطرية
يجب مقاومتها واحلد من �أ�ضرارها .ولذلك � ً
أي�ضا
ف�إنّ جمموع هذه الأفكار والقيم الليربالية الغربية
أ�سا�سا لن�سخة جديدة من الأ�صولية العلمانية
متثل � ً
التي ُت�ستخدم لإح�ل�ال االحتكار العقائدي بحجج
� �ض��رورة ن�شر ال�ق�ي��م ال�ك�برى ال�ت��ي م��ن ال��واج��ب �أن
ت�شمل املعمورة كلها .وكما هو جار اليوم ،فكل �شيء
ال يقع حتت مظلة النموذج الليربايل الغربي غالبا
ما يتم تعريفه بالتع�صب والتطرف والإره ��اب �إىل
�آخ��ر ه��ذه التو�صيفات الراديكالية والقاطعة .كما
يتم فر�ض �أف�ك��ار الليربالية الغربية على امل�ستوى
العاملي ب�شتى الو�سائل والطرق ومن بينها ا�ستخدام
ال �ق ��وة امل �� �س �ل �ح��ة .وي ��رف ��د امل� ��ؤل ��ف ك �ت��اب��ه ب �ع ��دد من
الأ��س�ئ�ل��ة امللحة وال�ت��ي ت�ع��زز م��ن تقييمه لعدوانية
الفكرة الليربالية الغربية و�ضيق �أفقها الإن�ساين،
من بني تلك الأ�سئلة :ملاذا حينما يتم �ضبط حكومة
من احلكومات (غري الغربية بطبيعة احل��ال) وهي
تنتهك حقوق الإن�سان يتم عقاب تلك احلكومة مع
رع��اي��اه��ا�� ،س��واء ح�صل ذل��ك ب�شكل عقوبات �أو ب�شن
احلرب عليها �أو بالإثنني معا؟
وم��ن ناحية تقنية ي�شري الكاتب �إىل و�صول التقدم
الع�سكري �إىل ط��ري��ق م���س��دود ال �سيما فيما يتعلق
الكاتب �أن�ه��ا يف
ب�أ�سلحة ال��دم��ار ال�شامل ،التي ي��رى
ُ
م ��أزق حقيقي .فالأ�سلحة ال�ن��ووي��ة ال�ت��ي ه��ي �أق�صى
ُذرى ال���ش��ر ال�ع�ق�ل��ي ،ح�ي��ث ا�ستخدامها كفيل مبحو
الب�شرية جمعاء ع�شرات املرات ،وعلى الرغم من عدم
فائدتها مطلقا م��ن ناحية التفوق الع�سكري� ،إذ ال
�أح��د ق��ادر على ا�ستخدامها ،مع ذل��ك ن��رى التناف�س
ع�ل��ى ام�ت�لاك�ه��ا ع�ن��د ال �ب �ل��دان ال�ت��ي مل متتلكها بعد
وع�ل��ى تطويرها بالن�سبة للبلدان املالكة ل�ه��ا .وهنا
فحوى امل�أزق الذي ي�شري �إليه الكاتب� ،أي اال�ستماتة
على امتالك �شيء قاتل وخطري ال فائدة جتنى منه.

غري � ّأن امل�ؤلف يجد ثغرة تربر امتالك �أ�سلحة الدمار
ال�شامل و�إن ك��ان ه��و الآخ ��ر ت�بري��را يت�ضمن جانبا
م��ن ال�ع�ب�ث�ي��ة .وي�ن�ط�ل��ق ت�بري��ره ه ��ذا م��ن م �ب��د�أ :مبا
�أننا �صنعنا ال�شر ب�أيدينا� ،أي ال�سالح ال��ذري ،فعلينا
التحكم به بنف�س الأيدي .ومبا � ّأن هذا ال�سالح املرعب
�أ��ص�ب��ح ب�ين �أي��دي �ن��ا ف� ��إن م�ع��رف��ة اخل �ط ��ورة الناجمة
عن ا�ستخدامه هو وح��ده الكفيل بعدم ا�ستخدامه.
وب �ع �ب��ارة �أخ � ��رى :ل�ق��د اب�ت�ك��رن��ا ال���ش��ر و��ص�ن�ع�ن��ا معه
القف�ص الذي نحب�سه يف ...ف�أي عبث فوق ما �صنعه
العقل الب�شري؟!
يحاول �سريغي ماك�سيموف �إثبات � ّأن القوة الع�سكرية
ال�ضخمة ب�إمكانها يف حاالت معينة �أن متنع احلروب
وب��ال �ت��ايل ت���س��اه��م يف ح �ف��ظ ال���س�ل��م ال �ع��امل��ي .م�ث��ال��ه
على ذل��ك امل��واج�ه��ة ال�ك�برى ب�ين االحت ��اد ال�سوفيتي
و�أمريكا مبا عرف باحلرب الباردة ،حيث كان توازن
الرعب قائما وحقيقيا وبال حرب ،ولكن ما �إن انهار
اجلدار احلديدي حتى انطلق ال�شر من عقاله ودخل
العامل حقبة جديدة ت�صاعد فيها العنف وانت�شرت
ب ��ؤر احل ��روب الظاملة التي تن�شب �أحيانا حت��ت �شعار
«احلرب حفاظا على ال�سلم!».
وي���س�ت�ب�ع��د امل� ��ؤل ��ف ق�ط�ع�ي��ا �أن ت�ت�خ�ل��ى رو� �س �ي��ا عن
ب��رن��اجم �ه��ا يف ال �ت �ط��وي��ر ال�ع���س�ك��ري ح �ي��ث امل���س��أل��ة
ب��ال�ن���س�ب��ة ل�ه��ا م���س��أل��ة وج� ��ود .ي�ك�ت��ب ع��ن ذل ��ك« :يف
ظل الأزم��ات االقت�صادية وغريها من اال�ضطرابات
دائما ما يلوح �إغراء حلل امل�شاكل من خالل ال�ضغط
والقوة .ولي�س من قبيل امل�صادفة �أن ترتفع اليوم يف
رو�سيا �أ�صوات تنادي بال�سيادة على موارد ذات �أهمية
عاملية .وهذا هو الأمر الذي مينع رو�سيا من التخلى
ع��ن �أ��س�ب��اب ال ��ردع اال��س�ترات�ي�ج��ي يف �أي ظ ��رف من
الظروف .وقد �ساعدنا هذا يف احلفاظ على �سيادتنا
الوطنية خالل فرتة الت�سعينيات وهي فرتة �صعبة
للغاية مل نكن منتلك فيها �أي �شيء ذي وزن غري
الردع اال�سرتاتيجي» (�ص .)71
وبخالف فال�سفة �أوروبا الكال�سيكيني الذين ب�شروا
بال�سالم امل�ستدام ،يرى الكاتب � ّأن الر�ؤية للم�ستقبل
ت�شري �إىل ب�ؤر جديدة للتوترات الع�سكرية .وبح�سب
ر�أي� ��ه ق ��د ت ��ؤث ��ر احل� ��روب ال �ق��ادم��ة ع �ل��ى �أمم ك�ب�يرة
ت��راه��ا ال�ق��وى العاملية امل�سيطرة عقبة �أم ��ام ميولها
اال�ستحواذية .كما ي�شري امل�ؤلف �إىل ا�ضمحالل املواد
اخل ��ام وم� ��وارد امل �ي��اه والأرا�� �ض ��ي اخل���ص�ب��ة وامل�ن��اط��ق
الآم� �ن ��ة ب�ي�ئ�ي��ا ال �ت ��ي � �س �ت �ك��ون ال �� �س �ب��ب ال��رئ �ي �� �س��ي يف
ال�صراعات ال�سيا�سية والع�سكرية للعقود املقبلة.
----------------------الكتاب .التقدم الع�سكري وخ�صو�صية جتلياتها يف
تقاليد الغرب.
امل�ؤلف� :سريغي ماك�سيموف.
ال�ن��ا��ش��ر� :إن �ف��را  -م  /ك��را��س�ن��وي��ار��س��ك  2017باللغة
الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 254 :صفحة.
* كاتب ُعماين
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تجلياته في
التقدم العسكري وخصوصية
ّ
تقاليد الغرب لسيرغي ماكسيموف
أحمد الرحبي *
يف الكتاب املقرتح يحلل الباحث الرو�سي من مدينة كرا�سنويار�سك ال�سيبريية �سريغي ماك�سيموف واحدة من �أهم ق�ضايا ع�صرنا احلديث؛ وهي فهم جوهر التقدم
الع�سكري ،هذا التقدم الذي ي�شمل جمموعة من امل�سائل ال�شائكة:
 )1خ�صائ�ص التطور العلمي والتكنولوجي وعالقته بتطور املجتمع ككل.
 )2احلرب والقوى ذات امل�صلحة فيها )3 .ال�سالم و�آمال التعاي�ش ال�سلمي� ..إلخ.
يقول م�ؤلف الكتاب �إنّ العامل احلديث املو�سوم بالعوملة يتميز بتعقد الأزمات ال�سيا�س ّية واالجتماعية والثقافية ،ما ي�ؤثر على فهم طبيعة و�آفاق التقدم الب�شري،
مبا يف ذلك املجال الع�سكري .وي�ؤكد امل�ؤلف �أنّ املعرفة الفل�سفية واالجتماعية املعا�صرة غري قادرة على اال�ستجابة لتحديات العامل احلديث املعومل ،بينما املعرفة
اجلديدة مل تتبلور بعد ،ويف هذه الظروف يلوح التقدم الع�سكري ب�صفته تهديدا للب�شرية ،كما ينبغي عليه يف الوقت نف�سه �أن يكون عامل ا�ستقرار اجتماعي يوحد
الأجيال والأمم والفئات االجتماعية.

ي�شكل الرتابط بني تقدم الإن�سانية والتقدم الع�سكري
ج��ز ًءا ال يتجز�أ من التطور الب�شري ال�ع��ام ،مع ذلك
ّ
يبي لنا ماك�سيموف � ّأن ه��ذا ال�تراب��ط ال يخلو من
التعقيد وت �ع��دد الأوج� ��ه واخ �ت�لاف الأب �ع ��اد .فهناك
ثالث وجهات للنظر �شهرية يف عملية تنمية املجتمع:
 )1فكرة رجعية التنمية (التي تفرت�ض دائما �أن الغد
�أ�سو�أ من اليوم).
 )2فكرة التطور التدريجي وفق املارك�سية.
 )3فكرة دورية التنمية التي انعك�ست يف �أعمال �شبنغلر
وتوينبي.
وال تنكر �أي م��ن وج�ه��ات النظر ال�ث�لاث � ّأن التنمية
االجتماعية تعود �إىل حد كبري �إىل تطور التكنولوجيا
الذي غالبا ما يرت�سخ يف جمال ال�صناعة الع�سكرية،
مب�ع�ن��ى � ّأن ال �ت �ق��دم ال� ��ذي ن�ن���ش��ده م �ن �� �ش ��أه ع���س�ك��ري
وح��رب��ي؛ الأم ��ر ال��ذي ي�ضعنا يف ن��وع م��ن التناق�ض،
ذلك ل ّأن التقدم الع�سكري ال ي�ضمن تقدم املجتمع.
فجوهر التقدم هو امل�سلك الذي ي�سري بنا �إىل الأف�ضل
والأك �م��ل� ،أم ��ا الآل�ي��ة ال�ت��ي يجب �أن يعمل مبوجبها
التقدم الب�شري ال�سوي فتكمن يف معرفة وحتديد
مفهوم ال�ك�م��ال املجتمعي �أوال وم��ن ث��م ال�سري على
طريق هذا النوع من التقدم �أو ذاك� .إذ اخلري وحده
ما ينمو ويتطور و�إمنا ال�شر كذلك .ومن هنا ال يكون
ثمة تقدم حقيقي ،مبا فيه التقدم الع�سكري ،من دون
وعي بهذا البعد الأخالقي وم�ضامينه الإن�سانية.
ولإبداء فهم خمتلف للتقدم الع�سكري ير�صد امل�ؤلف
انعكا�س هذا التقدم يف العقلية ال�سيا�سية واالجتماعية
ملختلف مناطق العامل ،وهذا الفهم املختلف للتطور
الع�سكري يحيلنا مبا�شرة �إىل النظرية التي �أطلقها
ال�ع��امل ال�سيا�سي الأم��ري�ك��ي �صمويل هنتجتون عام
 1993والتي تقول ب�صدام احل���ض��ارات ،التي يفندها



ماك�سيموف ويلقي عليها مزيدا من ال�ضوء.
ي��ذك��ر امل ��ؤل��ف ث�ل�اث ر�ؤى مت�ي��ز ب�ين ث�لاث��ة مفاهيم
للحياة والتقدم الب�شري وكل منها ينتمي �إىل ح�ضارة
�إن�سانية خمتلفة:
 )1احل�ضارة الغربية :حيث العامل هو ن�شوء النظام
من الفو�ضى وحيث مبقدور الفرد كبح جماح ال�شر
و�إخ�ضاع الطبيعة من خالل املعرفة والن�شاط العقلي
للأفراد.
 )2احل�ضارة ال�شرقية :حيث الكمال املتناغم هو �أ�صل
ال�ع��امل ،م��ع احتمال �أن تت�ضمن الأن�شطة الب�شرية
مقدارا من ال�شر؛ وبالتايل يجب قمع م�صادر ال�شر
وال �ع �ن��ف يف ال �ف ��رد م ��ن خ�ل�ال ال �ف��رو���ض وال �ق��واع��د
والتقاليد االجتماعية.
 )3احل� ��� �ض ��ارة ال �� �س�ل�اف �ي ��ة :ح �ي ��ث اخل � ي��ر وال �� �ش ��ر
مت�ضافران يف ن�سيج الكون ،وحيث �أفعال النا�س تعزز
�أو ت�ضعف هذا �أو ذاك وذل��ك من خالل تفاعلهما يف
املجتمع ،و�أم ��ا الطبيعة ف�لا تخ�ضع للإن�سان �أب��دا.
(�ص .)136
من املعروف �أن الفال�سفة الأوربيني يف قرين االزدهار
الفكري ،الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر كانوا يجمعون
على ت��وق��ع جم��يء ال�سِ لم ال�ع��امل��ي وح�ل��ول ال�ف��ردو���س
الأر��ض��ي وك��ان��وا مقتنعني ب ��أن الإن�سانية� ،أو نخبتها
ب��أق��ل ت�ق��دي��ر ،ت�ق�ترب م��ن زمنها ال�ت��اري�خ��ي امل�ب��ارك،
وكانوا م�ؤمنني بحقيقة �إنقاذ الب�شرية وو�صولها �إىل
قمة التاريخ ،ولي�س �أدل على ذل��ك �أن فكرة ال�سالم
الأب��دي كانت تطبع بخامتها معظم �أعمال �إميانويل
ك��ان��ط� ،أب ��رز فال�سفة ت�ل��ك احل�ق�ب��ة ،فمهما اختلفت
�أف �ك��ار ك��ان��ط ع��ن املجتمع �إال �أن كتاباته تنتهي �إىل
و�ضع حد للحروب ،وهي �أم ال�شرور كلها.
ولكن ،وبعد الإح�صاءات املخيفة التي يوردها الكاتب

ع��ن احل� ��روب ،ك�ي��ف ل�ن��ا �أن ن�ستب�شر خ�ي�را مب�س�ألة
تقدم الإن�سانية والنماء الذي ت�صبو �إليه الب�شرية؟
يقول ماك�سيموف « :من �أهم اخل�صائ�ص التي متيز
التقدم الع�سكري هي احلروب العاملية التي خا�ضتها
ال�ب���ش��ري��ة .ول�ل�أ��س��ف ف�ه��ي ح ��روب �صاحبت الإن���س��ان
منذ فجر تاريخه .فمنذ �سنة  3500قبل امليالد وحتى
وقتنا الراهن عا�ش الإن�سان � 292سنة فقط من غري
ح��رب .وطيلة زمانه ه��ذا عا�صر الإن�سان ما جممله
 14530ح ��رب ��ا .ك��ان��ت خم�ت�ل�ف��ة يف ن�ط��اق�ه��ا وم��دت�ه��ا،
وي�ب�ق��ى ال�ق��رن ال�ع���ش��رون ه��و الأ� �ش��د وط� ��أة م��ن حيث
حجم احل��روب التي ارتفع معدلها �أ�ضعاف ما كانت
عليه يف ال�سابق ،فا�ستولت على قارات ب�أكملها ،وعمت
الع�شرات م��ن ال�ب�ل��دان ،وح�صدت م�لاي�ين ال�ضحايا
م��ن ال�ب���ش��ر .ل�ق��د ��ش��ارك��ت ث �م��اين وث�ل�اث ��ون دول ��ة يف
احل � ��رب ال �ع��امل �ي��ة الأوىل .وخ �ل��ال احل � ��رب ال�ع��امل�ي��ة
الثانية حاربت إ�ح��دى و�ستون دولة �أي ما معدله 80
باملائة من جمموع �سكان الأر���ض .وينت�سب االخرتاع
اخل�ب�ي��ث ل�ل�ح��روب ال�ع��امل�ي��ة واال� �ض �ط��راب��ات الب�شرية
ال�شاملة �إىل القرن الع�شرين .ويف القرن الع�شرين
�أي�ضا ارتفع عدد �ضحايا احل��روب �إىل �أرق��ام قيا�سية
حيث بلغ قتلى احل��رب�ين العامليتني الأوىل والثانية
�ستني مليون ن�سمة .وم��ن اجل��دي��ر هنا مالحظة �أن
عدد �ضحايا احلروب من املدنيني يف تزايد م�ضطرد
ون���س�ب��ة الإ� �ص��اب��ات يف ��ص�ف��وف�ه��م يف ت�ف��اق��م م�ستمر.
فبينما كان عدد القتلى من اجلنود يف احلرب العاملية
الأوىل ع�شرين �ضعف القتلى من املدنيني ،جنده يف
احل��رب العاملية الثانية يت�ساوى مع عدد القتلى من
املدنيني .وبعد ذلك ح�صدت احلرب الكورية (-1950
 )1953ما معدله خم�سة �أ�ضعاف من املدنيني مقابل
اجلنود ،ثم يف حرب فيتنام التي �أزهقت �أرواح مدنيني

