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من املَ�صَ ادر الأجنب َّية حول عُمان :كتاب «مذكرات رحلة» جلوزيف
بارلو فيلت �أو�سجود ،وهو قا�ض ،ورجل قانون �أمريكي�َ ،ش َغل
من�صبَ ُمافظ مدينة �سيلم  Salemخالل احلرب الأهلية
الأمريكية .توقف �أو�سجود يف م�سقط مرتني؛ الأوىل �سنة ،1843
والثانية �سنة � ،1854أثناء رحلة طويلة زار فيها زجنبار ،وعدن،
ق�صة هذه الرحلة يف هذا الكتاب
وخما ،ومدنا �شرقية �أخرىَ .ن َ�شر َّ
خ�ص�ص �أو�سجود �ستة ف�صول
الذي �صَ دَر يف �سيلم� ،سنة َّ .1854
من هذا الكتاب ،حتدَّث فيها عن رحلته من زجنبار �إىل م�سقط،
وعن تاريخ م�سقط ،و�أهميتها ،وجتارتها ،وب�ساتينها ،وخيولها،
ومبانيها ،و�سكانها ،و�أ�سواقها ،و�أ�سماكها.
يتحدَّث �أو�سجود عن ال�صيد يف م�سقط ،ويذكر �أ َّن ال�صيادين يف
م�سقط ي�ستعملون خمتلف و�سائل املالحة؛ فبع�ضهم لديه مراكب
جيدة ،و�آخرون لديهم زوارق خفيفة ،و�آخرون يعـتمدون على
القطمران ،وهـو عبارة عن �سلة تركب من عـمودين �أو ثالثة ت�شد
�إىل بع�ضها بحبل من احل�شائ�ش .وعلى ظهر هذا النوع من املراكب
الذي لي�س �أكرث من �أربعة �أو خم�سة �أقدام طو ًال ،ومن قدمني
عر�ضاً ،يذهب �صاحبه �أميا ًال يف البحر ،مُ�ستخدماً جمدافني من
كل جانب .وعند عملية ال�صيد يجل�س وقدماه متدليتان يف املاء،
رامياً �شبكته ب�سرعة ليم�سك بال�سمك الذي يتاح له .ويقول �إنه
توجد كل �أنواع الأ�سماك بكرثة يف مياه امليناء واملناطق املجاورة،
من �سمك القر�ش �إىل �أ�صغر نوع ،وت�ؤخذ منه كميات كبرية
لال�ستهالك املنزيل ،وللت�صدير .ويذ ُكر �أ َّن �سمك القر�ش يُ�صاد
َّ
بكلبات ،وال�سمك ال�صغري يُ�صَ اد بال�شباك ،وحني يجفف �سمك
القر�ش وميلح يكوِّن مع الأرز الوجبة الرئي�سية لرجال البحر
العرب .وي�ضيف ب�أنه يعطى ل�صيده اهتماما كبريا ،ويف الطق�س
املعتدل عدة مئات من البدو� ،أو املراكب الكبرية بحمولة خم�سني
طناً ُتلأ بال�صيادين من م�سقط يوظفون ل�صيد �سمك القر�ش،
الذي منه يك�سبون فوائد جمة ،كما ت�شارك املراكب ال�صغرية
ُخب �أو�سجود عن طريقة �صيده ،ويقول
�أي�ضاً يف هذا العمل .وي ِ
�إنها تكون ب�ضربه �ضربة قوية على ر�أ�سه ،ثم ي�سحب �إىل ال�شاطئ،
ويقطع حلمه يف �شرائح طويلة ومي َّلح لي�ستخدم يف الطعام ،وتغلَى
كبده لي�ستخرج منها الدهن ،ويقطع ذيله وفكاه وزعانفه اخللفية
وجتفف يف ال�شم�س .ويزعم �أ َّن العرب ال ي�ستفيدون كثرياً من
الذيل والزعانف اخللفية والفكني ،ولذلك ف�إنهم ،عادة ،ير�سلونها
�إىل ال�صني ،عن طريق بومباي« ،وهناك يعدونها �أعظم وجبة
مرتفة ملن يتذوقون الطعام».
ويف هذا الكتاب �أي�ضا ،يتحدَّث �أو�سجود عن جتارة م�سقط يف
الوقت الذي زارها فيه ،ويقول �إ َّن التجارة مع م�سقط الآن ،تتم
مع �سيالن ،والبنجال ،و�سورات ،ومدغ�شقر ،و�سومطرة ،وكلكتا،
وبومباي ،و�سنغافورة ،ومع كل املوانئ الهندية والإفريقية
والعربية ،يف البغال واحلمري وامللح والتمر ،و�أي �شيء من املنتجات
التي ُت�ستورد �أو ت�صدَّر من اخلليج العربي.
hilalalhajri@hotmail.com
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الأطل�س ال�سيا�سي للمتو�سط  ..2016لفران�شي�سكو �أجنيلوين و�أندريا �أونغاري
عزالدين عناية *
ي�صدر هذا الأطل�س اجليو�سيا�سي ،الذي �أجنزه فريق من الباحثني الإيطاليني املتعاونني مع معهد �سان بيو للدرا�سات ال�سيا�سية يف �إيطاليا ،يف ظرف ت�شهد فيه �ساحة املتو�سط
هاج�سا ي�ؤرق اجلميع ،وم�س�ألة الهجرة الق�سرية التي تدفع مبئات الألوف للرحيل من
توترات عميقة ،تبلغ �آثارها خمتلف �شعوب املنطقة� ،أبرزها امل�س�ألة الأمنية التي �صارت
ً
جنوب املتو�سط �إىل �شماله.

ينق�سم الكتاب �إىل ق�سمني متفاوتني من حيث الطول.
يف الق�سم الأول وه��و مبثابة مدخل متهيدي ،تطالعنا
م��ق��ال��ت��ان ُت��ع��ن��ى ك��ل��ت��اه��م��ا مب��و���ض��وع�ين الف��ت�ين ي��ب��دوان
م��ت�لازم�ين :الأول ب��ع��ن��وان «امل��ي��دي��ا وو���س��ائ��ل التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي :م��ن ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي �إىل تنظيم ال��دول��ة
الإ�سالمية» من �إع��داد �ألفريدو ماكي وال��ث��اين بعنوان
«تنظيم الدولة الإ�سالمية :مولد و�صعود منوذج جديد
يف الإره�����اب ال�����دويل» م��ن �إع�����داد غ��اب��ري��ي��ل ي��اك��وف��ي��ن��و.
ي�ستهل ك��ات��ب امل��و���ض��وع الأول ح��دي��ث��ه ب��ع��ب��ارة «مل يعد
ل�شمال �إفريقيا وال�����ش��رق الأو���س��ط �أث���ر ،بال�شكل ال��ذي
ع��ه��دن��اه��م��ا ع��ل��ي��ه يف ال��ق��رن ال��ف��ائ��ت» ،ف��امل��ن��ط��ق��ة ت�شهد
حتوال مت�سارعا .م�برزا التالزم ال��ذي نعي�شه يف الوقت
احلايل بني �أعمال الإرهاب وتوظيف الإعالم .حيث جند
قرابة  700قناة تلفزية عربية ،ثالثني منها تبث على
مدى � 24ساعة .تركز تركي ًزا قويا على املادة الإخبارية
ال�سيا�سية التي تخدم توجهات �سيا�سية حمددة� ،أحيانا
مت�ضاربة �إىل ح��د ك��ب�ير يف م��ا بينها .ه��ذا اجل��و يبدو
م�شحونا بتدافع �سيا�سي يهدف �إىل ال�سيطرة على عقل
املتابع قبل البحث عن ترقية وعيه .فالقنوات العربية
الإخ��ب��اري��ة كما ُي�برز التقرير يف جمملها قنوات تخدم
�أجندات �سيا�سية ،قبل �أن تكون قنوات م�ستقلة.
ت��ط��رق��ت امل��ق��ال��ة �إىل دور و���س��ائ��ل الإع��ل�ام �إ ّب����ان مرحلة
تفجر الربيع العربي ،يورد الكاتب �أن ال�سلطات القائمة
حينها �أبانت عن عجز يف �ص ّد جي�ش متنوع من و�سائل
الإعالم ،متكون من القنوات التلفزية والهواتف النقالة
واحل��وا���س��ي��ب ،وه��و م��ا جتلى بامتياز يف تغطية ال��ث��ورة
التون�سية .م�برزا كاتب التقرير وقائع عجز �أنظمة ما
قبل الربيع العربي ،من خالل ا�ستعادة الدور الذي قام
به الإعالم الدويل يف ت�أجيج الثورات وتغطيتها .ناهيك
ع��ن دور «ال��وي��ب» يف ت�أجيج ال��ث��ورات العربية ،و�إن كان
فعله حمدودا بني �أقلية من ال�شرائح ال�شبابية .فتون�س
البلد الأك�ثر ا�ستعماال لو�سائل االت�صال احلديثة بني
بلدان املنطقة كانت ثورتها يف الواقع مدين ًة يف جانب
منها �إىل ه��ذه الو�سائل .وق��د تطور الأم��ر مع الثورات
املتنا�سلة من الثورة التون�سية بربوز ظاهرة «املواطنني
امل��را���س��ل�ين» ،وه��ي ظ��واه��ر ت��راف��ق��ت م��ع تفجر ا�ستعمال
و���س��ائ��ل االت�����ص��ال احل��دي��ث��ة ال��ت��ي ب��ات��ت ح��ا���ض��رة ب��ق��وة
وب��ال��غ��ة ال��ت���أث�ير .ودائ��م��ا �ضمن معاجلة م�س�ألة امليديا
يطالعنا حتليل معنون بـ»داع�ش وميديا الرعب» يعترب



فيه الكاتب ا�ستعمال تنظيم الدولة الإ�سالمية لو�سائل
االت�صال قفزة نوعية �ضمن توظيف التقنيات احلديثة
ب��و���ص��ف ذل���ك ج���ه���ادا �إل��ك�ترون��ي��ا مل ي��ع��ه��ده امل��ت��اب��ع��ون
للتنظيمات الإره��اب��ي��ة واحل���رك���ات امل��ت��ط��رف��ة .ذل���ك �أن
مقاتلي تنظيم الدولة الإ�سالمية واملن�ضوين حتت لوائه
باتت ال�صورة امل�شهدية الطاغية عليهم تتلخ�ص يف ت�أبط
ال��واح��د منهم كال�شينكوف والإم�����س��اك بجهاز �سمارت
ف��ون وام��ت�لاك ح�ساب على ت��وي�تر و�صفحة في�سبوك.
�إن��ه��م «جم���اه���دو ال��دي��ج��ي��ت��ال» ،ك��م��ا ي�سميهم ال��ك��ات��ب،
الذين ما ع��ادت تنطبق عليهم خ�صو�صيات اجلهاديني
التقليديني ،بل ���ص��اروا من �أك�ثر املغامرين ولعا ب�آخر
ال��ت��ط��ورات التقنية امل َّ
��وظ��ف��ة ل��غ��ر���ض ن�����ض��ايل مت�شدد.
خمتتما الكاتب بحثه ب��ق��ول� :إن ال��رد الغربي املرتبك
على توظيف داع�ش و�سائل االت�صال احلديثة هو رد غري
كاف ،يتطلب حزما للوقوف �ضد هذا التوظيف الدعائي
العنيف لو�سائل االت�صال.
ودائ��م��ا �ضمن ذل��ك امل��دخ��ل التمهيدي للأطل�س ،ت�أتي
امل��ق��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة م��ن ال��ك��ت��اب ال�����واردة يف ال��ق�����س��م الأول،
بقلم غابرييل ياكوفينو ،مبثابة ���س��رد تاريخي لن�ش�أة
وت���ط���ور ت��ن��ظ��ي��م ْ��ي «ال���ق���اع���دة» و»ال���دول���ة الإ���س�لام��ي��ة».
ح��ي��ث ت�ضعنا امل��ق��ال��ة �أم����ام م��ن��اخ ت��وت��ر ع���ام ي��خ��ي��م على
املنطقة .ي�ستهل فيه الكاتب حديثه بالتطرق لأو�ضاع
املنطقة بتناول ق�ضية ت�أثري زل��زال ما ي�سمى بـ»الربيع
العربي» ،ما جعل املنطقة تقف على مفرتق ط��رق بني
التحول الدميقراطي واالن���زالق نحو احل��رب الأهلية.
فتون�س مهد الربيع العربي ،وعلى �سبيل املثال ،تتجه
نحو دميقراطية مرتابة مرفوقة بعالمات �إيجابية يف
جتاوز ع�سر الوالدة امل�صحوبة مبطالب اجتماعية كثيفة
تثقل م�سار التحول .يف مقابل ذلك جند ليبيا و�سوريا
اللتني ت�شهد كلتاهما ت�شظيا �سيا�سيا خملفا �أو�ضاعا
�أمنية �شائكة باتت خارج ال�سيطرة وتهدد باالمتداد نحو
اخلارج ،يف مقابل تراجع ب�شائر الدميقراطية يف م�صر
والتحول نحو حكم ذي طابع �سلطوي.
تنظيمي «القاعدة» و»الدولة الإ�سالمية»
يف مقارنة بني
ْ
ُيرب ُز كاتب املقالة �أن الن�شاط املتطور للتنظيم الأخري،
�إىل حد الرتويج لت�شكيل دولة ،و�إن كانت دولة هالمية
غ�ير ح��دودي��ة ،ي��ع��ود ب��الأ���س��ا���س �إىل �ضعف ب��ن��اء ال��دول��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وان����خ����رام ن��ظ��ام��ه��ا االج��ت��م��اع��ي
وا����ض���ط���راب م��ق��وم��ات��ه��ا ،م���ا ج��ع��ل��ه��ا ع��ر���ض��ة ل��ت��ح��دي��ات

متنوعة .فما كان «تنظيم القاعدة» يف ما م�ضى يجر�ؤ
على فعل ما فعله «تنظيم الدولة الإ�سالمية» لو ال ما
ح�صل م��ن ان��خ��رام يف بنية ال��دول��ة العربية بعد رحيل
�أنظمة �سلطوية كانت قادرة على �ضبط الأمور و�إن جاء
ب�أ�سلوب عنيف.
يف الق�سم الثاين من الكتاب وهو الق�سم الأو�سع والأكرث
تدقيقا يف تناول ق�ضايا البلدان الواقعة جنوب املتو�سط،
ُيعنى ك��ل مبحث م��ن مباحث التقرير ب��دول��ة م��ن دول
املنطقة :وه��ي على ال��ت��وايل امل��غ��رب واجل��زائ��ر وتون�س
وليبيا وم�صر ولبنان و�سوريا وتركيا وال�سلطة الوطنية
ينتم
الفل�سطينية و�إ�سرائيل ناهيك عن الأردن و�إن مل ِ
جغرافيا �إىل ال���دول املطلة على امل��ت��و���س��ط .ف��الأو���ض��اع
ال�سائدة يف هذه البلدان ت�شي بقطيعة جذرية مع املا�ضي
وتلمح بتحوالت ال عهد للمتو�سط بها بعد دخول العب
�سيا�سي عنيف متمثل يف الإرهاب وغري خا�ضع للأمناط
التقليدية مم��ا �أدخ���ل ارت��ب��اك��ا ق��وي��ا على ال��ع�لاق��ات بني
�ضفتي املتو�سط.
املغرب� :ضمن قائمة التقارير املخ�ص�صة لتلك الدول
ي�����س��ت��ع��ر���ض ك��ات��ب ال��ت��ق��ري��ر �أو����ض���اع امل��غ��رب ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة م��ن��ذ اال���س��ت��ق�لال و�إىل غ��اي��ة ف�ت�رة حكم
امل��ل��ك حم��م��د ال�����س��اد���س .ي��ت��ح��دث ال��ك��ات��ب ع��ن االع��ت��دال
ال�سيا�سي يف الأو�ساط ال�سيا�سية املغربية التي ا�ستطاعت
دمج الإ�سالم ال�سيا�سي مما جنبها �سل�سلة من الهزات.
فقد اجتازت اململكة الربيع العربي ب�أ�ضرار �أقل مقارنة
بغريها م��ن ال���دول .ولعل ال�سيا�سة الواقعية للمغرب
هي ما جعلته يغنم من الربيع العربي �أكرث مما يخ�سر،
متجليا ذلك يف تر�سيخ الإ�صالحات ال�سيا�سية وال�سري
نحو تبيئة الدميقراطية ،ناهيك عما غنمه البلد من
مغامن اقت�صادية يف �أج��واء عاملية تخيم عليها الأزم��ة.
فمع ال�سنوات اخلم�س الأخرية غنم املغرب من ال�سياحة،
بفعل الأ���ض��رار التي حلقت مبناف�سيه ،ما مل يغنمه يف
���س��ن��وات ���س��اب��ق��ة .ك��م��ا �أن ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة ت��راف��ق��ت يف
املغرب بتقل�ص ظاهرة الإرهاب وهو ما انعك�س على جلب
العديد من امل�ستثمرين الأج��ان��ب .وب�شكل ع��ام مل يكن
ت���أث�ير الأزم���ة االقت�صادية العاملية على امل��غ��رب باحلدة
التي عرفتها بلدان مغاربية �أخرى ،والأمر يعود للهدوء
الن�سبي للأو�ضاع ،لكن تبقى الهواج�س الأمنية حا�ضرة
ب��ق��وة ب��رغ��م ع���دم وج���ود ه���زات ع��ن��ي��ف��ة ،ف��ه��ن��اك �سيا�سة
�أمنية ا�ستباقية متيز املغرب.
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اجلزائر :يتناول كاتب التقرير الأو�ضاع ال�سيا�سية يف
اجل��زائ��ر ،منطلقا مم��ا ُي��ع��رف بالع�شرية ال�����س��وداء التي
�شهدها البلد وه��ي ف�ترة حرجة �أرب��ك��ت ال��دول��ة .خا�ضت
فيها حربا �شر�سة �ضد الإره��اب مع �ضمان حد �أدن��ى من
احل��ري��ة للتوجهات الإ���س�لام��ي��ة امل��ع��ت��دل��ة ،ودون اجتثاث
�أع��م��ى ل�ل�إ���س�لام ال�سيا�سي .م�برزا ك��ات��ب املقالة �أن عدم
ن�ضج احلركة الإ�سالمية يف اجلزائر (اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ) �أدخ��ل ا�ضطرابا على عالقة الإ�سالم ال�سيا�سي
ب���ال���دول���ة .ف��ال��ق��ي��ادات ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ل��ل��ج��ب��ه��ة ه���ي ق��ي��ادات
�شعبوية وهو ما خلق توترات حادة مع ال�سلطة ال�سيا�سية.
ي�لاح��ظ ك��ات��ب التقرير ع��دم و���ض��وح م�ستقبل اجل��زائ��ر
ال�����س��ي��ا���س��ي ،ف��ت�رة م���ا ب��ع��د ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة ،ب��ف��ع��ل م��ط��ال��ب
اجتماعية �شبابية متنوعة وعدم حدوث حتول اجتماعي
ي�ستوعب ال�شرائح اجل��دي��دة املتعلمة .و�صحيح �أن ما
مييز اجلزائر هو الدميقراطية الوطنية ،غري �أن هيمنة
اجلي�ش على معظم هياكل الدولة وقدرته الوا�سعة على
التدخل يبقى م��ا ي�شوب ه��ذا امل�سار بالعطل .و�صحيح
�أن اجلي�ش هو ال��راع��ي واحل��ام��ي للدولة ،غري �أن دوره
الو�صائي �سلب ت�شكيالت �سيا�سية وا�سعة بلوغ مرحلة
الن�ضج ال�سيا�سي.
لكن م��ا يالحظه التقرير ،بفعل م�ساندة نظام احلكم
لق�ضية ال��ب��ول��ي�����س��اري��و ،حم���دودي���ة ا���س��ت��غ�لال اجل��زائ��ر
جم��ال��ه��ا امل��غ��ارب��ي ب�شكل ف��اع��ل وع��م��ل��ي ،خ�صو�صا و�أن
اجل���زائ���ر ت��ب��دو م��غ��ل��ق��ة ع��ل��ى ال��ق��ط��ر امل��غ��رب��ي م��ن حيث
التعاون االقت�صادي ،ين�ضاف �إىل ذل��ك توتر الأو���ض��اع
الأم��ن��ي��ة يف اجل���ارة ليبيا واخل�شية م��ن تدخل خارجي،
ق���د ت��ك��ون ان��ع��ك��ا���س��ات��ه وخ��ي��م��ة ع��ل��ى اجل����زائ����ر .يختتم
ك���ات���ب ال��ت��ق��ري��ر م��ق��ال��ت��ه ب��احل��دي��ث ع���ن ت���واج���د ع��ائ��ق
كبري يف اجل��زائ��ر يتمثل يف ت��ردي الإدارة وتلوثها بداء
ال��ب�يروق��راط��ي��ة ،و�أث�����ر ذل���ك ع��ل��ى ال��ع�����ص��ب التنظيمي
للدورة االجتماعية.
تون�س :تبدو تون�س احلالية �أم��ام حتول عميق باجتاه
اجلمهورية الثانية بعد �أن تخل�صت من الديكتاتورية،
ل��ك��ن��ه��ا ت��ب��ق��ى يف م��واج��ه��ة �أزم����ة اج��ت��م��اع��ي��ة م�ستفحلة
وم��ط��ال��ب ���ش��رائ��ح وا���س��ع��ة م��ن ال��دار���س�ين واخل�� ّري��ج�ين
اجلامعيني .و�صحيح �أن الأمور ،يف عهد الرئي�س املخلوع
ب��ن ع��ل��ي ،ك��ان��ت حت��ت ال�سيطرة ،غ�ير �أن��ه��ا بقب�ضة من
حديد ،وباملثل �إن تطورا اقت�صاديا ح�صل غري �أن��ه كان
ل�صالح ب��ورج��وازي��ة نا�شئة مل ت��ت��وان يف تر�سيخ تفاوت
اجتماعي ف ّج.
ّ
جنحت الثورة التون�سية يف ظل زالزل �سيا�سية اجتاحت
املنطقة ،غري �أنها تبقى رهينة امل�س�ألة االقت�صادية ،وهي
العائق الأك�ب�ر �أم���ام تر�سيخ الدميقراطية .م��ن جانب
�آخ��ر �أب��رز الإ�سالم ال�سيا�سي يف تون�س ،ممثال يف حركة
النه�ضة ،ن�ضجا يف التعامل مع ال�ساحة التون�سية ،من
خ�لال تبني مفهوم امل�����ش��ارك��ة ال�سيا�سية وع���دم احتكار
نتائج ال��ث��ورة ،لكن يبقى الإ���س�لام ال�سيا�سي النه�ضوي
ن�سبة حل��رك��ة النه�ضة -غ�ير ق��ادر حتى ال��راه��ن على�إغ������راء ال��ت��وج��ه��ات ال��دي��ن��ي��ة الأخ�������رى ،م��ث��ل ال�����س��ل��ف��ي��ة
واجل��ه��ادي��ة ،ال��ت��ي تعترب ح��رك��ة النه�ضة ان��ح��راف��ا عن

اخل���ط ال��ع��ام ل�ل�إ���س�لام ال�����س��ي��ا���س��ي وارمت����اء يف �أح�����ض��ان
اال�ستكبار.
ليبيا :تكاد ليبيا اليوم ،كما ي�ص ّورها التقرير ،تنحدر
�إىل جمتمع ال�لا دول��ة �أم���ام الت�شظي ال�سيا�سي احل��اد
للبلد والتخندق داخل تكتالت متناحرة .لكن اجللي يف
التوزع اجلديد دخول العب داع�ش اخلارج عن ال�سيطرة،
وهو ما يعكر الأمور �أكرث ،ما يجعل البلد ينطبق عليه
تو�صيف «الدولة الفا�شلة» على حد تعبري كاتب املقال،
بعد ف�شل العديد من مبادرات الت�سوية مبا ي�ضع البلد
�أم��ام تدخل �أجنبي و�شيك ،قد يع ّمق من هوة الت�شظي
ويفاقم من خماطر التدويل.
م�صر :الطفرة الإمن��ائ��ي��ة ال�شعبية التي حتققت �إ ّب��ان
الفرتة النا�صرية تبخرت �أمام ت�شكل بورجوازية ج�شعة،
ظ��ه��رت م��ع ف�ترة ال�����س��ادات وت��د ّع��م��ت م��ع ف�ترة م��ب��ارك،
باتت حتتكر م��وارد الدولة وتتحكم مبفا�صل االقت�صاد
امل�صري .هذا الأخطبوط اجلاثم على االقت�صاد امل�صري
الذي انطلق مع حقبة ال�سادات وتوا�صل يف عهد خلفه هو
ما ج ّر البالد نحو �أزمة اجتماعية خانقة وفق التقرير.
ل��ق��د ك��ان��ت عملية الت�صحيح م��ع ال��رئ��ي�����س ع��ب��د الفتاح
ال�سي�سي ،التي �أنقذت البلد من االنهيار وخل�صت امل�سار
ال�سيا�سي من احتكار الإخ��وان ،عملية �إيجابية بيد �أنها
مل ُتعد البلد �إىل م�ساره ال�صحيح بفعل هيمنة الر�ؤية
ال�سلطوية واالن��ط�لاق يف �سيا�سة اج��ت��ث��اث تتنافى مع
الوعود الدميقراطية التي ب�شرت بها الثورة .وهو ما و ّلد
توترا خلف تراجع جملة من القطاعات مثل ال�سياحة
واال�ستثمار اخلارجي ،جعلت البلد يدور يف حلقة مفرغة
تتميز كما ي�سميها الكاتب بالثبات ال�سلبي.
�إ�سرائيل :جعلت فرتة اال�ضطرابات العربية �إ�سرائيل
يف م���أم��ن م��ن ال��ت��ح��دي��ات الأم��ن��ي��ة��� ،س��واء امل��ت���أت��ي��ة من
اجل��ب��ه��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة �أو م��ن ال���داخ���ل الفل�سطيني ،لكن
ح��ال��ة اجل��م��ود ت��ل��ك مل ت��ف��رز �إرادة ���س�لام ح��ق��ي��ق��ي��ة يف
�إ�سرائيل لت�سوية �شجاعة للملف الفل�سطيني .والو�ضع

ال��ذي تعي�شه �إ���س��رائ��ي��ل ينطبق على ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية يف ظل عجزها عن بناء وحدة داخلية بني
غزة ورام اهلل.
لبنان :يبدو لبنان واقعا ب�شكل مبا�شر حتت ت�أثري احلرب
الأهلية ال�سورية� ،سيا�سيا واقت�صاديا .فقد انعك�ست �آثار
احل��رب ب�شكل مريع على الو�ضع اللبناين ّ
اله�ش ليبقى
واملهجرين ال�سوريني.
البلد يئن حتت وط�أة الالجئني
ّ
�سوريا :ال��ت��ي ب��ات��ت ���س��اح��ة دول��ي��ة ل��ل�����ص��راع��ات ،ف��ق��دَت
وح��دت��ه��ا ال�تراب��ي��ة وان��ف��ج��ر و�ضعها االج��ت��م��اع��ي ب�شكل
درام������ي ،وه����و م���ا ي�����ش��ي ب�����ص��ع��وب��ة ال����ع����ودة �إىل ���س��وري��ا
التقليدية النا�شئة عقب ف�ترة االن��ت��داب .و�أم���ام حالة
التدهور املتطور ال يبدو �أنّ هناك حال جديا يف الأف��ق
من الأط��راف الدولية الفاعلة يف ال�ساحة ال�سورية .يف
وقت تبدو فيه قدرات ال�شعب ال�سوري غري كافية لتجاوز
التدويل الذي انحدرت �إليه الأو�ضاع ،ما يجعل الأزمة
مر�شحة ملزيد من الت�أزم وِفق ما ير�صده التقرير.
الأردن� :إن يكن البلد لي�س دولة متو�سطية ف�إننا جنده
حم�شورا �ضمن �سل�سلة ال��دول الواقعة جنوب املتو�سط،
بو�صفه ام��ت��دادا �سيا�سيا جلغرافيا التوتر .وبرغم عدم
وقوع البلد حتت �ضغوطات �أمنية و�إرهابية مبا�شرة ،على
غرار بلدان جم��اورة ،ف��� ّإن الأردن يبدو مت�أثرا اقت�صاديا
ب���أو���ض��اع ال����دول امل���ج���اورة وب��ال��و���ض��ع الإق��ل��ي��م��ي ع��ام��ة ال
�سيما يف ظ��ل �ضعف م���وارد ال��ب��ل��د وت��ع��وي��ل��ه ع��ل��ى ال��دع��م
واملهجرين ال�سوريني
اخلارجي .وبفعل �أو�ضاع الالجئني
ّ
تبدو �أو�ضاع البلد خانقة �أمام توا�ضع الإمكانيات .مع � ّأن
الأردن من �أبرز الدول العربية التي حتاول �إقامة عالقات
متوازنة مع جميع دول املنطقة ومع الغرب.
تركيا :مع حزب العدالة والتنمية تعي�ش تركيا جتربة
فريدة تتميز بنه�ضة اقت�صادية وانفتاح دميقراطي ،ويف
الآن نف�سه تبدو وجلة �أمام العديد من امللفات الداخلية
والإق��ل��ي��م��ي��ة ،مثل الق�ضية ال��ك��ردي��ة وامل�����س���أل��ة ال�سورية.
لكن ما يربزه التقرير �أن ثمة خ�شية من حتول �إردوغان
�إىل «طاغية با�سم الدميقراطية» ل�صالح �إ�سالم �سيا�سي
ب��راغ��م��ات��ي .ف��ه��ن��اك ري��ب��ة ي��ج��ل��ي��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر م���ن زح��ف
النموذج الإردوغ����اين ال��ذي ُيخ�شى حت��وي��ره لبنى تركيا
احلديثة.
ي��ت��م�� ّي��ز ه����ذا الأط����ل���������س ،ال�����ذي ه����و يف ال����واق����ع ت��ق��ري��ر
ج��ي��و���س��ي��ا���س��ي ،ب��ع��ر���ض وا���ض��ح لأه���م ال��ق�����ض��اي��ا ال�شائكة
يف املنطقة ،معتمدًا يف ذل��ك على �إح�صائيات حديثة يف
امل��ج��ال�ين االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي؛ ل��ك��ن ي��ب��ق��ى طابع
ال�سرد والتحليل هو الطاغي على م�ضمون امل�ؤلف دون
انتقاد للأو�ضاع ال�سائدة.
----------------الكتاب :الأطل�س ال�سيا�سي للمتو�سط .2016
امل�ؤلف :فران�شي�سكو �أجنيلوين و�أندريا �أونغاري.
النا�شر :ب���وردو بالتعاون م��ع مركز ال��درا���س��ات العاملية
(روما) «باللغة الإيطالية»٢٠١٦ ،م.
عدد ال�صفحات� 409 :صفحات.
�أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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الالهوت الن�سوي يف التاريخ ..لترييزا فوركاد�س
�أمني منار *
�شهدت الأبحاث الأكادميية يف الغرب خالل العقود الأخرية تبلور منهج درا�سي الفت ،لقي حظوة بني العديد من الباحثات والدار�سات ممن ينتمني �إىل الأو�ساط الدينية
ُعرف با�سم «الالهوت الن�سوي» .تعلّق مبعاجلة ق�ضايا املر�أة يف كافة ت�شعباتها التاريخية والدينية وامل�ؤ�س�ساتية ،بو�صف ذلك الالهوت ت�أمال لن�ساء م�سيحيات يف �سياق الدين
امتد
واحلياة يف �ضوء الإجنيل� .صاغت رائداته العديد من الر�ؤى املعرفية والدينية بق�صد بناء ت�صورات جديدة يف معاجلة ق�ضايا املر�أة .فبعد ح�ضور دوين يف الكني�سة ّ
قرونا ،مل ت�سنح الفر�صة للتنديد بحياة القهر التي ترزح حتت وط�أتها املر�أة� ،سوى مع مطلع �ستّينيات القرن املا�ضي .حيث �شكّل الكتاب املرجعي لفالرييا غولد�ستاين ،1960
الرجايل وتد�شينا ملرحلة جديدة ُع ِرفت با�سم الالّهوت النّ�سوي .ومنذ ذلك العهد تنا�سلت امل�ؤلفات والأبحاث حتى غدت تيارا
«�أنا مر�أة و�أد ُر�س الالّهوت» ،قطعا مع الالّهوت ّ
�شائعا له �أن�صاره داخل الأو�ساط الدينية وخارجها .كتاب ترييزا فوركاد�س «الالهوت الن�سوي يف التاريخ» الذي نتوىل عر�ضه هو متابعة تاريخية وحتليلية لتطورات ذلك
امل�سار الفكري ،من ت�أليف �إحدى املن�شغالت بهذا الالهوت ،وهي راهبة ودار�سة الهوت حتمل �شهادتي دكتوراه يف الالهوت والطبُ .ع ِرفت ترييزا فوركاد�س بالتزامها الن�ضايل
على جبهتني :بق�ضايا �إقليم كاتالونيا يف �إ�سبانيا حيث ن�ش�أت وبق�ضايا الن�سوية داخل الكني�سة وخارجها.

ت���روي ف��ورك��اد���س يف الق�سم الأول م��ن كتابها ت��اري��خ
الدونية الذي تعر�ضت له امل��ر�أة داخل حيز امل�ؤ�س�سات
التابعة للكني�سة ،وما عانته املر�أة امل�ؤمنة من تهمي�ش
من قِبل م�ؤمنني ،بوعي وب��دون وعي .مربزة الكاتبة
�أن احل��رك��ة ال�� ّن��ق��دي��ة امل�����س��ت��ل��هِ��م��ة ل��ل��ك��ت��اب امل��ق�� ّد���س يف
م��راج��ع��ة ال�����س��ائ��د ال��دي��ن��ي ق���د ل��ف��ت��ت االن���ت���ب���اه نحو
الق�ضايا النّ�سوية ،منذ ما يربو عن القرن ،ولكنها ما
كانت بذلك الإ���ص��رار والرتكيز والو�ضوح حتى فرتة
تدعم احلركة �إرها�صات مت ّثلت يف
قريبة .فقد �سبقت ّ
ن�سوي جماعي �سنة  1895برعاية
البدء بن�شر م�ؤ َّلف
ّ
�إليزابيث �ستانتون بعنوان« :الكتاب املق ّد�س النّ�سوي»،
وه���و ع���ب���ارة ع���ن ����ش���روح���ات مل��ن��ت��خ��ب��ات م���ن الأ���س��ف��ار
املق ّد�سة متع ّلقة باملر�أة .لِتلي ذلك يف الفرتة املعا�صرة
حماولة جادة يف �إطار بلورة نقد ن�سوي لأ�صول العهد
اجلديد مع �شو�سلر فيوران�سا ،يف م�ؤ ّلفها «مذ ّكرات»
(نيويورك  .)1983ففي �ضوء الت�أويلية امل�ستحدثة،
�أع����ادت ف��ي��وران�����س��ا م�لام��ح ح��رك��ة امل�����س��اواة الأ���ص��ل��ي��ة
�إىل ي�����س��وع .ودائ��م��ا �ضمن امل��دخ��ل ال��ت��اري��خ��ي نف�سه
ت�ستعر�ض الكاتبة احل�ضور املتوا�صل ،واخل��اف��ت يف
بع�ض الأحيان ،ل�شخ�صيات ن�سائية رمزية عملت على
�إث��ارة ق�ضايا امل��ر�أة الدينية �أك��ان باملطالبة يف حقها
التعليمي �أو باملناداة ملنحها دورا �أف�ضل يف الكني�سة.
وب��ح��ل��ول ال��ف�ترة امل��ع��ا���ص��رة ب���ات ال�ل�اه���وت ال��ن�����س��وي
حائزا على اعرتاف يف �أو�ساط الدرا�سات الأكادميية،
بو�صفه خطا متميزا على غ��رار «ال�لاه��وت الأ���س��ود»
و»الهوت التحرر».
ويف ال��ق�����س��م ال���ث���اين امل��خ�����ص�����ص مل��ت��اب��ع��ة ال��ط��روح��ات
ال��ن�����س��وي��ة ور���ص��د ق�����ض��اي��اه��ا ،وه���و ال��ق�����س��م الأه���� ّم من
ال��ك��ت��اب ،تتحول ف��ورك��اد���س �إىل ت��ن��اول امل�سائل امللحة
يف ال ّ
�لاه��وت النّ�سوي ،التي ال تقت�صر على املطالبة
بامل�ساواة التامة وال�شاملة بني الرجل واملر�أة ،بل تنادي



ب�إلغاء الأحكام اجلن�سانية يف احلياة املدنية ويف احلياة
الكن�سية �أي�����ض��ا .حيث ي�� ْر���شَ ��ح ه��ذا ال��وع��ي م��ن تط ّلع
�إىل حتوير ج��ذري للأ�س�س ال ّ
الهوتية للوجود ،بدءا
من �صورة اهلل ،التي ال تزال رهينة الثقافة الذكورية
�إىل ك�شف خبايا مواقع ال�سلطة يف امل�ؤ�س�سة الدينية
وم���ا ت��ت��وارى خلفها م��ن م�����ص��ال��حَ .ي�ب�رز ه���ذا ال��وع��ي
اجلديد مدفوعا بالعودة �إىل لغة ا�ستيعابية ،ت�ستند
�إىل الكتاب املق ّد�س بق�صد توظيفها يف ال ّليتورجيا،
مبا من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف �إلغاء التمييز اجلن�ساين.
ت�شحذ ه��ذا ال��ت��وج��ه ق���راءة م�ستج ّدة ل��ل�� ّذاك��رة داخ��ل
التاريخ ال ّر�سمي ،املد َّون من قِبل املنت�صرين ،ال ّرجال.
ف��ال�لاه��وت ال��ن�����س��وي ه���و ���س��ع ٌ��ي ل��ل��ك�����ش��ف ع���ن ال��واق��ع
املطمو�س واملقموع ّ
للطرف الأنثوي .ذلك �أن الأن�ساق
االجتماعية والثقافية واالق��ت�����ص��ادي��ة ،ال��ت��ي ت��ط�� ّورت
عرب الزمن يف الغرب ،قد رهنت املر�أة داخل حالة من
اخل�ضوع واال�ستغالل ،كما تقول فوركاد�س�ُ ،سخِّ رت
فيها حلاجات ال ّذ َكر ورغباته .لذلك يظهر ال ّ
الهوت
الن�سوي مبثابة مراجعات يف الت�صورات الدينية التي
تعترب امل����ر�أة �أق���ل �أه��ل��ي��ة م��ن ال��رج��ل يف احل��دي��ث عن
اهلل ،ويف ت��ويل املهام الطقو�سية �أو ت�سيري امل�ؤ�س�سات
الدينية� .إن��ه نظرية نقدية حت ّررية للجموع امل�ؤمنة
ولي�س لل�شقّ الأنثوي فح�سب ،ي�صبو �إىل �إ�صالح �صورة
الأل��وه��ي��ة ال�� ّذك��وري��ة ،ب��غ��ر���ض �إع��ان��ة ال�� ّذك��ر ،يف �ضوء
تعاليم الإجنيل ،للإقرار باملك ّونات الأنثوية يف كيانه،
تعب املر�أة عن ذاتها ك�شخ�ص ،لأن كالهما -املر�أة
حتى ّ
والرجل� -إن�سان بح�سب �إرادة اهلل املتج ّلية فيهما.
جت��ل��ى ه���ذا ال��ت��م�����ش��ي ال�لاه��وت��ي امل���ح���دَث يف م�ساعي
التخل�ص من �سلطان الكني�سة احلا�ضر بقوة يف ال�ش�أن
ال�سيا�سي ،وهو ما خا�ضت هوبرتني �أوك�لارر (-1848
 )1914ن�ضاالت مبكرة �ضده للمطالبة بحق االقرتاع
للن�ساء ،كرد فعل على الر�ؤية الكاثوليكية الذكورية

النافذة يف بع�ض املجتمعات الغربية .كما جتلى �أي�ضا
يف امل�����س��ائ��ل ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���زواج وال��ط�لاق
والإج��ه��ا���ض وه���و م��ا يتحكم يف بنية الأ����س���رة ع��ام��ة.
ُتربز فوركاد�س �أن ذلك اخل�صام بني امل��ر�أة والكني�سة
يف ال���غ���رب ق���د ت���ر ّك���ز يف ج��م��ل��ة م���ن امل�������س���ائ���ل ،ظ��ه��ر
باخل�صو�ص يف الدول التي عانت من الر�ؤى الكن�س ّية
الكاثوليكية يف التعليم ويف ال�ش�أن الأ���س��ري ،ال �سيما
يف ج��ن��وب ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة مثل �إي��ط��ال��ي��ا و�إ�سبانيا.
فعلى �سبيل املثال مل تنل املر�أة الإيطالية حق الطالق
�سوى مع قانون «فورتونا با�سليني»  ،1970وه��و حق
طبيعي مل تفتكه �سوى يف مرحلة مت�أخرة .فالتقليد
الكاثوليكي َيع ّد الطالق عامة وال يزال �إثما وخطيئة
بناء على ما يرد يف الكتاب املقد�س« ف�أجاب وقال لهم:
�أما قر�أمت �أن الذي خلق من البدء ،خلقهما ذكراً و�أنثى
وقال :من �أجل هذا يرتك الرجل �أباه و�أمه ويلت�صق
بامر�أته ويكون االث��ن��ان ج�سداً واح���داً؟ �إذاً لي�سا بعد
اث��ن��ان ،ب��ل ج�سد واح���د .ف��ال��ذي جمعه اهلل ال يفرقه
�إن�سان .وجاء يف �إجنيل متى (� )19 :9أي�ضا «ف�س�ألوه:
مل���اذا �أو���ص��ى م��و���س��ى ب����أن ُت��ع��ط��ى ال��زوج��ة ك��ت��اب ط�لاق
فتط ّلق؟ �أجاب :ب�سبب ق�ساوة قلوبكم �سمح لكم مو�سى
بتطليق زوج��ات��ك��م .ول��ك��ن الأم����ر مل ي��ك��ن ه��ك��ذا منذ
البدء .ولكني �أقول لكم� :إن الذي يطلق امر�أته لغري
علة الزنى ويتزوج بغريها ف�إنه يرتكب الزنى ،والذي
يتزوج مبطلقة يرتكب الزنى» ،بناء على �أن ما ُجمِ ع
يف الأر���ض ال يفرق �إال يف ال�سماء .وب�إلغاء ه��ذا احلق
الطبيعي اجنر �إف�ساد من نوع �آخر للحياة الأ�سرية� .إذ
�صحيح �أن الطالق م�ضرة ولكن منْعه ،وفق فوركاد�س،
يغدو �أحيانا مف�سدة �أ�شد و�أقوى.
ومن جانب �آخر ُتربز فوركاد�س �أن مطلب ت�صحيح دور
املر�أة يف جمتمع الكني�سة ال زالت الراهبة دون بلوغه،
مع �أن هناك �إحلاحا من جانب العديد من الالهوتيني

ذو القعدة  1437هـ  -أغسطس 2016م

والالهوتيات لإدخال حتويرات يف هذا امل�سار .حيث ال
يزال مفهوم الن�سوية م�صطلحا حم ِرجا يف الأو�ساط
الكن�سية ملا ي�ستبطنه من مراجعات ودالالت عميقة
توحي بالرف�ض والنقد والت�صحيح وال��ث��ورة �أحيانا.
ثورة من جانب املر�أة يف مقابل الرجل ،وثورة للمر�أة
ع��ل��ى امل��ف��اه��ي��م امل��غ��ل��وط��ة ال���ت���ي ����س���ادت وب���ات���ت واق��ع��ا
م�تر���س��خ��ا .ل��ك��ن ال��ن�����س��وي��ة امل����ؤم���ن���ة وف����ق ف��ورك��اد���س
ه��ي باحلقيقة وع ٌ��ي ذات��ي جديد ي�شمل ك��ل م��ا يتعلق
ب��امل��ر�أة ،وق��د و ّل���دت تلك احل��اج��ة ت��ط��ورات ح�صلت يف
االجتماع احلديث هدفت �إىل مراجعة �أنظمة ال�سلطة
التقليدية ،ال �سيما منها ال�سلطة الدينية التي تبقى
مقاليدها بحوزة �إكلريو�س ذكوري متمثل يف الكني�سة،
و�سائرة وف��ق ر�ؤى ذك��وري��ة متمثلة يف ال�لاه��وت ،بات
كالهما يزعج املر�أة ك�شريك يف الدين ويف الوجود.
يف الق�سم الثالث والأخري من الكتاب املخ�ص�ص لت�أ�صيل
امل�س�ألة الهوتيا تربز فوركاد�س �أن الالهوت الن�سوي
يف امل�سيحية مل ين�ش�أ م��ن ع���دم ،ب��ل وج��د يف ال�تراث
ال��دي��ن��ي �سندا ودع��م��ا ،وب��امل��ث��ل �أي�����ض��ا خ��ذالن��ا وعائقا،
لذلك اقت�ضت الأم���ور تد�شني ق��راءة �أنرثوبولوجية
م��ت���أ ّن��ي��ة ت��ق��ط��ع م��ع ال���ق���راءة الأي��دي��ول��وج��ي��ة ،بغر�ض
ب��ن��اء ر�ؤي���ة نقدية م��ا بعد �أي��دي��ول��وج��ي��ة� .إذ بالتمعن
يف التجربة امل�سيحية املبكرة للم�سيح (ع) مع امل��ر�أة،
كما ت�ستعر�ضها فوركاد�س ،نلحظ تطويرا وجتديدا
متم ّثلني يف رد اعتبار للمر�أة والتعاطي معها ككيان
ح ّر مك َّرم ،بعد �أن كانت مب َعدة عن املعبد �أو يف عداد
الكائنات النج�سة ،وه��و م��ا ا�ستلهمه امل�سيح م��ن روح
النامو�س ال��ق��دمي ال��ذي ي�ضع امل���ر�أة جنب ال��رج��ل يف
تلقي ر�سالة ال��روح القد�س ويف ت��ويل مه ّمة الب�شارة
والر�سالة� ،إىل ح ّد احلديث عن امل��ر�أة ا َ
حل��واري��ة على
غ��رار الرجل ا َ
حل���واري� ،أو بتعبري م�سيحي «ر�سولة»
على غ��رار (يونيا�س) ال��وارد ذكرها يف «الر�سالة �إىل
م�ؤمني روم���ا» ( .)7 :16لكن ذل��ك املو�سم الإيجابي
يف تاريخ املر�أة امل�سيحية كان خاطفا� ،سرعان ما عادت
�إث��ره امل���ر�أة �إىل ره��ن املجتمع بغياب نبي اهلل عي�سى.
ففي «الر�سالة الأوىل �إىل م�ؤمني كورنثو�س» ()34 :14
�إعالنٌ ف ّج ب�ش�أن ح�ضور املر�أة ،ي�أتي ب�شكل �صارم ليح ّد
من ح�ضورها ،ي�أمر مبقت�ضاه الن�ساء �أن يخر�سن يف
الكنائ�س ،فلي�س م�سموحا لهن �أن يتكلمن ،بل عليهن
�أن يكنّ خا�ضعات .والأمر ذاته يتكرر يف «الر�سالة �إىل
م�ؤمني �أف�س�س» (�« )23-22 :5أيتها الزوجات اخ�ضعن
لأزواجكن كما للرب ،ف�إن الزوج هو ر�أ�س الزوجة كما
�أن امل�سيح هو ر�أ�س الكني�سة».
و ُتربز فوركاد�س �أن مرحلة الن�ضج يف الالهوت الن�سوي
قد �أط ّلت ،مع �أن حقل الأبحاث يف املجال مازال م�شرعا
على ط��رح العديد م��ن الق�ضايا احل�سا�سة .ويتجلى
هذا الن�ضج يف �سعى الالهوت الن�سوي �إىل القطع مع

�أجواء التوتر التي ت�صاحب معاجلة املوا�ضيع املتعلقة
ب��امل��ر�أة يف ال��ن�����ص امل��ق��د���س وال��ن��ظ��ر �إل��ي��ه��ا بعقل ه��ادئ
وروح �إميانية �سمحة بغر�ض بلوغ فهم ميكانيزمات
الن�ص خ��ارج �أج���واء التوتر التي ع��ادة م��ا تخيم عند
تناول ه��ذه املباحث .وبالتايل بعد ق��رون من هيمنة
الت�أويل الذكوري للن�ص املقد�س يبدو حتى الذكور يف
حاجة �إىل التع ّرف على املغامرة الن�سوية مع الن�ص
ترقبا لر�ؤية مكتملة يف الن�ص املقد�س.
ويف ت����ن����اول ف����ورك����اد�����س ل���ل���ت���ط���ورات احل���ا����ص���ل���ة يف
ال��ف��ك��ر امل�سيحي ُت�ب�رز �أنّ الأو����س���اط الربوت�ستانتية
الأن��غ��ل��و���س��ك�����س��ون��ي��ة ك��ان��ت رائ����دة يف ت��ر���س��ي��خ مطالب
ال��ن�����س��وي��ة احل���دي���ث���ة ،يف م���ق���اب���ل حت���ف���ظ الأو�����س����اط
الكاثوليكية .لكن تلك التطورات ما فتئت �أن اكت�سحت
الأو���س��اط الكاثوليكية �أي�ضا يف فرن�سا و�أمل��ان��ي��ا ،غري
�أن ال��دور القيادي لذلك ال�لاه��وت بقي حم�صورا يف
الأو�ساط اللوثرية.
خالل العام � 1966صادق جممع الكني�سة الإ�صالحية
يف فرن�سا ر�سميا على دخول املر�أة املجال�س الراعوية،
وق���د جت��ل��ى ذل���ك ال����دور يف ت���ويل امل����ر�أة م��ه��ام قيادية
يف املجل�س الوطني لن�ساء فرن�سا الربوت�ستانتيات.
�أو���ض��اع التحرر يف الأو���س��اط الربوت�ستانتية انعك�س
ت���أث�يره��ا ع��ل��ى الأو����س���اط الكاثوليكية ،ح��ي��ث هجرت
العديد من الن�ساء الكني�سة الكاثوليكية عقب �صدور
وث��ي��ق��ة (��� )Humanae Vitaeس��ن��ة  ،1966وه��ي
عبارة عن ملخ�ص ملر�سوم البابا بول�س ال�ساد�س ب�ش�أن
دب ح��راك يف الأو���س��اط الن�سوية
الأ���س��رة .يف املقابل ّ
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة جت��ل��ى يف �أن�����ش��ط��ة احل���رك���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة
البلجيكية «ن�����س��اء ورج����ال يف ال��ك��ن��ي�����س��ة» ال��ت��ي ن��ادت
بتوظيف روح تعاليم جممع الفاتيكان الثاين لك�سب

حقوق جديدة للمر�أة يف م�سعى لرت�سيخ امل�ساواة بني
اجل��ن�����س�ين .وتلخ�صت م��ط��ال��ب ذل��ك امل�سعى يف كتاب
ب��ع��ن��وان «م����اذا ل��و ّ
مت ت�صعيد امل�����ر�أة �إىل دور ق��ي��ادي
يف الكني�سة» �صاغته الفيل�سوفة رينيه دي��ف��ور رفقة
جمموعة من الالهوتيات يف اجلامعة الكاثوليكية يف
ليون ،عاجلن فيه ارتباط م�س�ألة الذكورية بالكهانة.
ت���ق���ول ف���ورك���اد����س م��ع��ل��ق��ة« :ل���ق���د ت���واج���د ال�ل�اه���وت
الن�سوي منذ بواكري الهوت الآباء (�آباء الكني�سة) و�إن
ت�ضمن مواقف يف منتهى التحقري للمر�أة تلخ�صت يف
قولة ترتوليان ال�شهرية «�أنتِ باب ال�شيطان!» .وعلى
العموم تطور هذا التوجه داخل الأو�ساط الكاثوليكية
الن�سوية التي باتت �أكرث حدة يف انتقاد الر�ؤى الكن�سية
املحافظة جتاه امل��ر�أة ،و�إن مل حتدث ان�شقاقات الفتة
داخ���ل الأو���س��اط الن�سوية فقد تر�سخت االن��ت��ق��ادات،
التي دنت من املواقف العلمانية املغالية �أحيانا ،رافعة
�شعار «ال للمغادرة وال لل�صمت».
واجللي �أن الن�ضاالت داخل الكني�سة قد وجدت دفعا معنويا
و�أر�ضية م�ؤ�س�ساتية يف ت�شريك  23مر�أة ( 10راهبات و13
علمانية) كم�ستمعات يف مداوالت �أ�شغال جممع الفاتيكان
الثاين ( )1965-1962ب�ش�أن الأ�سرةُ .ع َّد ذلك مك�سبا ثمينا
ينبغي ال��ب��ن��اء عليه وت��ط��وي��ره ،وه��و م��ا جتلى يف امل���ؤمت��ر
الالهوتي الدويل املنعقد بروما �سنة  2012الذي �شاركت
فيه  220مر�أة متخ�ص�صة يف الالهوت من  23دولة .ودائما
�ضمن ت�أثري م�شاركة امل��ر�أة يف م��داوالت جممع الفاتيكان
الثاين ،و�إن جاءت �صامتة ،كانت ماريا لويزا ريغاتو �أول
م����ر�أة تلتحق بالتعليم اجل��ام��ع��ي يف م���ؤ���س�����س��ة ب��اب��وي��ة يف
روم��ا لدرا�سة ال�لاه��وت .حتى ذل��ك التاريخ كانت الن�ساء
الدار�سات ل ّ
الهوت ع�صاميات .بات ذلك احلظر ذكرى بعد
�أن غدا �أكرث امل�سجلني يف كليات الدرا�سات الالهوتية من
الإن��اث .لكن تبقى الدرا�سة الدينية للمر�أة حتى الراهن
غري م�ؤدية �إىل منا�صب قيادية داخل الهرمية الكن�سية،
و�إن ُف�سح املجال لهن لتويل مهام يف الأعمال التطوعية
والأن�شطة اجلمعياتية.
وتتجلى �أهمية كتاب ف��ورك��اد���س يف ت�سليطه ال�ضوء من
ال��داخ��ل على �أو���ض��اع امل���ر�أة امل�سيحية ،وه��و م�ؤلف جريء
حت�ب�ره منتمية �إىل الأو���س��اط
ي�لام�����س ق�ضايا ح�سا�سة
ّ
الكن�سية ما جعل الكتاب يلقى قبوال ح�سنا يف الأو���س��اط
املدنية.
----------------الكتاب :الالهوت الن�سوي فـي التاريخ.
امل�ؤلف :ترييزا فوركاد�س.
ال������ن������ا�������ش������ر :ن�����وت�����رمي�����ان�����ت�����ي (روم����������������ا) «ب����ال����ل����غ����ة
الإيطالية»٢٠١٥،م.
عدد ال�صفحات� 134 :صفحة.
* باحث �إيطايل من �أ�صول مغربية
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ت�صيد احلمقى ..جلورج �أكريلوف وروبرت �شيلر
ُّ
حممد ال�ساملي *
ا�ستطاع �آدم �سميث يف كتابه ثورة الأمم �إبراز مبد�أ الأ�سواق احلرة والذي من خالله يحقق االزدهار للأفراد واملجتمعات على حد �سواء .وكون �أن الأ�سواق احلرة �أي�ضا قد
تقنع كثريا من النا�س ل�شراء �أ�شياء هي لي�ست جيدة ال بالن�سبة لنا وال للمجتمع ،ف�إنها تقو�ض مفهوم �آدم �سميث يف �سعي الأفراد من امل�صلحة الذاتية يف الأ�سواق احلرة،
�إىل م�صلحة املجتمع ككل .فكتاب ت�ص ّيد احلمقى « »Phishing for Phoolsوهو من ت�أليف احلائزين على جائزة نوبل يف االقت�صاد جورج �أ� .أكريلوف  ٢٠٠١و روبرت �شيلر
 ،٢٠١٣يعد من �أف�ضل الكتب االقت�صادية مبيع ًا ورواج ًا يف �سنة  .٢٠١٥ال ي�ستهدف الكتاب ذوي االخت�صا�ص فقط و�إمنا �أي�ضا العامة .يقدم الكتاب قراءة م�سلية و�سهلة املنال
ومليئة باحلكايات التي تذكرنا بقدرة الأ�سواق على التالعب واخلداع .وال�سبب وراء كتابة كلمة  Phoolsبحريف  Phبد ً
ال من حرف الـ  fهو احرتام القارئ على ح�سب و�صف
الكاتبني ،و  Phoolsهم �ضحية الت�ص ّيد.

ف��ك��ل��م��ة ال��ت�����ص��ي��د  ،Phishingوف��ق��ا ل��ق��ام��و���س
�أوك�����س��ف��ورد وال����ذي ق��د ���ص��ي��غ يف ع���ام  1996بعد
�إن�شاء الويب .هي ممار�سة احتيالية من خالل
�إر���س��ال ر���س��ائ��ل ع�بر ال�بري��د الإل���ك�ت�روين وال��ت��ي
ت��دع��ي �أن��ه��ا م��ن ال�شركات ذات ال�سمعة الطيبة
من �أجل حمل الأفراد على الك�شف عن املعلومات
ال�شخ�صية ،مثل كلمات ال�سر و�أرق����ام بطاقات
االئ��ت��م��ان وغ�ي�ره���ا .ف��ه��ذا ال��ك��ت��اب ي��ق��دم معنى
�أو�سع لكلمة الت�صيد حيث ي�ؤخذ تعريف املرتبط
بالويب على �سبيل املجاز فقط .بدال من النظر
�إىل الت�صيد على �أنها غري قانونية ،يقدم الكتاب
تعريف ما هو �أكرث من ذلك بكثري ويذهب �أبعد
من ذلك �إىل ما وراء التاريخ؛ فهو يقع يف �إغراء
النا�س على فعل الأ���ش��ي��اء ال��ت��ي ه��ي يف م�صلحة
املت�صيد  .phisher manي��روج الكاتبان على
�أن كتابهما ي�ستهدف العامة رغ��م توقعهما �أنه
لن يكون ذا �شعبية كبرية و�سط اجلمهور .ومع
ذلك ،ي�ؤكدان �أن م�شروعهما يثبت �أن هناك عدة
م�ؤثرات تُ�سري اجلمهور ظنناً �أنه اخليار الأمثل
لال�ستهالك.
امل��ف��ه��وم الأ���س��ا���س��ي لالقت�صاد ه��و ف��ك��رة ال��ت��وازن
�أو ال���ت���ك���اف����ؤ يف ال���ع���ر����ض وال���ط���ل���ب يف ال�����س��وق.
للح�صول على تف�سري ب�سيط ،عند االنتهاء من
الت�سوق يف ال�سوبر ماركت والتوجه �إىل املحا�سب
دائ��م��ا ن�سعى الخ��ت��ي��ار �أق�����ص��ر مم���ر ،ول��ك��ن ع��ادة
م��ا ن�ستغرق م��ا ال يقل ع��ن حلظة الت��خ��اذ ق��رار
حول املحا�سب الذي �سنتوجه �إليه .وهذا القرار
ي�ستلزم بع�ض ال�����ص��ع��وب��ة لأن جميع اخل��ط��وط
تقريبا بنف�س الطول .يحدث هذا التكاف�ؤ ل�سبب
ب�سيط وطبيعي �أنّ ال��واف��دي��ن للخروج ي�سعون



الختيار �أق�صر خط؛ حيث املبد�أ االقت�صادي من
هذا التف�سري هو �أن الفائ�ض يف العر�ض والطلب
دائ��م��اً م��ا ينتهي لنقطة التكاف�ؤ �أو الت�ساوي يف
نهاية املطاف.
وم��ب��د�أ التكاف�ؤ وال��ت��وازن ال���ذي ن���راه يف مم��رات
امل��ح��ا���س��ب��ة يف ال�����س��وب��ر م��ارك��ت ،ينطبق �أي�����ض��ا يف
االقت�صاد ب�شكل �أكرث عموماً؛ حيث ي�سعى رجال
الأعمال القتنا�ص �أف�ضل الفر�ص اال�ستثمارية
وه���ذا يخلق �أي�����ض��ا ال���ت���وازن .ف����أي ف��ر���ص ت���ؤخ��ذ
لتحقيق �أرب����اح غ�ير ع��ادي��ة و ب�����س��رع��ة م��ن على
الطاولة ،ي�ؤدي �إىل حالة ارتباك يف ال�سوق .وهذا
املبد�أ ،مع مفهوم التوازن يكمن يف قلب االقت�صاد.
فكثري من الأف���راد قد ي�ستغلون نقاط ال�ضعف
لدينا ،وتوجيهنا للح�صول على �أرب��اح جمزية؛
وم���ن ه��ن��ا ي��ك��م��ن م��ف��ه��وم ال��ت�����ص��ي��د .وم���ن خ�لال
ه��ذا املثال ف���إنّ امل�ؤلفني ي���ؤك��دان �أ ّن��ه عند وجود
فر�صة لتح�صيل �أو تعظيم املال (حتى باخلديعة
�أو الت�ضليل) ف�سيوجد من ي�ستغل الفر�صة! وقد
يكون ذلك ب�إغراء امل�ستهلك ل�شراء ما يزيد عن
حاجته �أو عدم �إعطائه املعلومات الكافية ليتخذ
ال��ق��رار املنا�سب .الكتاب ي�ستعر�ض الفكرة من
خالل مناق�شة جمموعة �أمثلة من عامل الأعمال
والنظام امل�صريف وال�سيا�سة ،ويناق�ش كيف وملاذا،
والأه�����م م���ن ذل���ك دور اجل���ه���ات ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة يف
احل��ف��اظ على م�صلحة امل�ستهلك (�أو امل�صلحة
ال��ع��ام��ة) وت��ق��ي��ي��د امل�����س��وق�ين وامل��ن��ت��ج�ين .ال�سوق
احلرة يعني �أنك ل�ست ملزماً بقبول منتج رديء
ب�����س��ب��ب ع����دم وج�����ود ب���دائ���ل ،ف��اجل��م��ي��ع ي��ع��ر���ض
منتجاته ،ولكن ال يعني بال�ضرورة �أن اجلميع
�سيتق ّيد بكامل ال�شفافية ل�صالح امل�ستهلك.

كما �أنّ امل�ؤلفني �أكريلوف و�شيلر قاما بتقوي�ض
النظرية التقليدية حول تعادل �أو توازن ال�سوق
بطريقتني:
الأوىل :من خ�لال تقوي�ض فكرة العامل
الكبري �صمويل�سون يف «باب التف�ضيالت»:
هناك مفهوم �شائع يف علم االقت�صاد هو �أن النا�س
ي��ج��ع��ل��ون ح��ي��ات��ه��م ���س��ع��ي��دة ف��ق��ط م��ن اخل��ي��ارات
ال��ت��ي ت��زي��د م���ن رف��اه��ي��ت��ه��م «maximizing
 .»utilitiesه����ذا االف��ت�را�����ض ح��ت��ى ل���ه ا���س��م
يتوهم« :التف�ضيالت املك�شوفة» “revealed
� :”preferencesأي �أن ال��ن��ا���س ت��ك�����ش��ف ما
يجعلها �أف�ضل ح��اال م��ن خ�لال خ��ي��ارات��ه��ا .مثل
ه��ذا املفهوم ،بالطبع ،هو بال�ضبط على خالف
م��ع م��ف��ه��وم ال��ك��ات��ب�ين م��ن ح��ي��ث ال��ف��رق ب�ين ما
ي��ري��ده النا�س حقاً (م��ا ه��و جيد بالن�سبة لهم)
وما بني الذي يعتقدون �أنهم يريدونه.
فبعد االن��ه��ي��ار االقت�صادي م��ا ب�ين عامي 2008
و ،2009ظ��ه��رت م��وج��ة ك��ب�يرة لإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف
ب��ع�����ض ال��ن��ظ��ري��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ك��ون��ه��ا ق���د عفا
ع��ل��ي��ه��ا ال��زم��ن �أو مل ت��ع��ط ال�����ص��ورة اخل��ف��ي��ة يف
ت��ف�����س�ير ال���ظ���واه���ر االق���ت�������ص���ادي���ة؛ ف��ال��ن��ظ��ري��ات
التف�سريية لالقت�صاد الكلي قد واجهت انتقادات
م�����س��ت��م��رة .ك���م���ا �أن االق���ت�������ص���ادي�ي�ن وال���ن���م���اذج
االقت�صادية �أ�صبحوا غ�ير ق��ادري��ن على التنب�ؤ
بحدوث وحجم الأزمة والتي �أ�ضرت مب�صداقية
ال��ف��ك��ر االق��ت�����ص��ادي ال�����س��ائ��د بالن�سبة للمواطن
العادي؛ فكانت النظريات االقت�صادية اجلزئية
ال�سائدة تنطلق من مبد�أ االعتقاد يف عقالنية
الإن�سان� ،أي �أنّ الإن�سان دائماً ما يتوجه للخيار
الأمثل لال�ستهالك ،والتي من �ش�أنها �أن الب�شر
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يت�صرفون دائما لتعظيم الفائدة املكت�سبة .وهذا
هو املنطلق لنموذج مت�سق داخليا ،ولكنه يف�شل
يف �إع���ط���اء ���ص��ورة ول���و ج��زئ��ي��ة ع��ن��د تطبيقه يف
الواقع العملي.
والثانية :عن طريق �إدخال «متغري جديد
يف املعادلة االقت�صادية»:
ف��ع��ل��ى ع��ك�����س خ��ب�راء االق��ت�����ص��اد ال�����س��ل��وك��ي ق��ام
متغي
الكاتبان بطرح ع��دة افرتا�ضات لتقدمي
ّ
ج��دي��د يف امل��ع��ادل��ة التف�سريية ل��ل��ظ��واه��ر .حيث
ق���ام���ا ب��ال��ت��ع��م��ي��م لإع����ط����اء �����ص����ورة ل��ل��إط����ارات
العقلية ح��ول ق���رارات النا�س .وا���س��م املتغري هو
«ال��ق�����ص�����ص ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ن��ا���س لأن��ف�����س��ه��م».
متاما،
من خ�لال ه��ذا الو�صف ميكننا �أن ن��رى،
ً
كيف يحدث الت�ص ّيد ملعظم النا�س ،هذا الت�صيد
ه��و و�سيلة للح�صول على �شخ�ص الت��خ��اذ ق��رار
ل�صالح امل��خ��ادع ،ولكن لي�س ل�صالح امل�ستهلك؛
كون قراراتنا ع��ادة ما تكون على �أ�سا�س ق�ص�ص
ن��ط��رح��ه��ا لأن��ف�����س��ن��ا ع���ن ال��و���ض��ع ال����ذي نعي�شه،
فنحن لدينا امليل �إىل اتخاذ ق��رارات وفقا لعدة
م��ن التح ّيزات املعرفية والنف�سية التي جتعلنا
ه���دف���ا ���س��ه�لا ل���ه���ذا امل��ت�����ص��ي��د .ال��ك��ت��اب يعطينا
تو�صيفًا �شفافا للدوافع التي تتيح لنا �أن نفهم
كيف يحدث الت�صيد ملعظم النا�س.
م�لاح��ظ��ة :يف ع��ل��م االق��ت�����ص��اد ال��ق��ي��ا���س��ي ،يتم
تف�سري الظواهر عرب معادلة ريا�ضية حتتوي
��غ�ير درج����ة من
ع��ل��ى ع���دة م��ت��غ�يرات .ول��ك��ل م��ت ّ
الت�أثري على �أ�سا�س الظاهرة االقت�صادية .وعلم
االق��ت�����ص��اد احل���دي���ث ي��ع��ت��م��د ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير على
هذا العلم .فالكاتبان يطرحان متغريا ي�ضاف
للمعادلة االقت�صادية لتف�سري الظواهر وا�سم
امل��ت��غ�ير ه���و «ال��ق�����ص�����ص ال��ت��ي ي��ط��رح��ه��ا ال��ن��ا���س
لأنف�سهم».
ول��و طرحنا ���س���ؤاال مل��اذا ه��ذا ال��ع��دد الكبري من
ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ي��دخ��ن��ون وي�����ش��رب��ون؟ ففي وقت
م��ب��ك��ر م���ن �أواخ�����ر الأرب��ع��ي��ن��ي��ات ،ك���ان ال��ع��ل��م��اء
ي���ج���دون �أن ه���ن���اك ع�ل�اق���ة م���ا ب�ي�ن ال��ت��دخ�ين
و�سرطان الرئة ،وكون �شركات التبغ ،املت�صيدة
 ،phishermenق��ام��ت ب��ات��ب��اع ا�سرتاتيجية
حمددة تهدف �إىل غر�س بذور ال�شك .ولكونها
ت��ع��رف �أن��ه��ا ب���إم��ك��ان��ه��ا �أن جت��د ب��ع�����ض ال��ع��ل��م��اء
(وخا�صة بني املدخنني) والذين من �ش�أنهم �أن
يعربوا بقوة عن ر�أي مفاده �أنه ال يوجد رابط
‹يثبت› العالقة بني التدخني وال�سرطان .وكان
نتيجة جلهودهم يف التلميح �إىل «ق�صة جديدة

م����ؤث���رة يف ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن ال��ت��دخ�ين وال�����ص��ح��ة.
ولكن تلك الق�صة ف�شلت يف نهاية املطاف ،رغم
�أن الأمر ا�ستغرق ع�شرات ال�سنني .وحتى الآن،
م��ا يقرب م��ن  18يف املئة م��ن البالغني ه��م من
املدخنني !
ق�����ص��ة م�����ش��اب��ه��ة يف ح���ال���ة ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ة
االئ��ت��م��ان .فمعظم امل�ستهلكني يعتقدون �أنّ
ال���ق���درة ع��ل��ى ا���س��ت��خ��دام ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان
يجعل احلياة �أكرث راحة .ومع ذلك ،ف�شركات
بطاقات االئتمان تخدع النا�س ب�شكل روتيني
وتدفعهم �إىل �إنفاق �أكرث مما كانوا �سيفعلون
يف �أح��وال �أخ��رى .وهذا ما يف�سر ملاذا ت�ستمر
املتاجر لل�سماح للعمالء با�ستخدام بطاقات
االئتمان على الرغم من �أنّ �شركات بطاقات
��س��وم��ا ع��ال��ي��ة .وم��ع ذل��ك،
االئ��ت��م��ان تفر�ض ر� ً
ف����إن ال��ك��ت��اب ال يناق�ش ه��ذه النقطة عندما
ي��ت��م ت�صيد م�ستخدمي ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان.
وامل�����س���أل��ة لي�ست دائ��م��ا يف ام��ت�لاك معلومات
ن��اق�����ص��ة ،ول��ك��ن امل�شكلة تكمن يف ع��دم وج��ود
�ضبط النف�س .فحتى لو كان لدى امل�ستهلكني
معلومات كاملة عن ال�صفقة ،ف�إنّهم ال زالوا
ي�شرتون �أكرث مما يحتاجون له .كما �أنّ هناك
بع�ض الق�ص�ص مثل خ��داع فولك�س واج��ن يف
اخ��ت��ب��ارات التلوث ،واحل��ب��وب ال�سحرية التي
ت�شجعنا ع��ل��ى ���ش��راء �أك�ث�ر م��ن ذل���ك ،وه��ن��اك
ال��ع��دي��د م���ن ال���ط���رق ال��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��م��رء �أن
يتم ت�صيده بها .فالكاتبان �أكريلوف و�شيلر
ي��ع��ط��ي��ان و���ص��فً��ا تف�صيليا ل��ل��و���ص��ول ل��ت��وازن

ال�سوق احلر باعتباره الو�ضع الأمثل لتعظيم
الرفاه االقت�صادي للجميع.
م���ي���زة ال��ك��ت��اب �أ ّن�����ه مب��ث��اب��ة ت���ذك�ي�ر ل�ل�آل��ي��ات
اخل����داع يف ال��ل��ع��ب يف ح��ي��ات��ن��ا ال��ي��وم��ي��ة .وم��ع
ذل���ك ،ي�شرتك �أغ��ل��ب ال��ن��ق��اد االق��ت�����ص��ادي��ن يف
�أن الكتاب يواجه بع�ض ال�سقطات .الأوىل هو
�أن �أك�يرل��وف و�شيلر قاما بتغطية جمموعة
وا����س���ع���ة ج�����دا م����ن امل���وا����ض���ي���ع ول���ك���ن ب��ح�����ش��و
تاريخي .فاجلزء الأول من هذا الكتاب ب�سيط
جدا؛ �إذ هو كله مكر�س لأزمة الرهن العقاري
م��ع ال�ترك��ي��ز �أك�ث�ر حت��دي��دا على دور وك��االت
الت�صنيف االئتماين .كما قام �أكريلوف و�شيلر
يف ف�صل خم�ص�ص للتحدث ح��ول ال�سندات
غ��ي�ر امل����رغ����وب����ة  ،junk bondsو�أزم������ة
امل��دخ��رات والقرو�ض يف ال��والي��ات املتحدة ما
بني عامي 1995-1986؛ وبذلك �أ�صبح الكتاب
تاريخيا بد ً
ال من �أن يكون اقت�صادياً بحتاً.
وال�����س��ق��ط��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ال��ك��ت��اب ه��ي يف تعميم
امل��ف��اه��ي��م .ف��ال��ك��ت��اب ي�صنف ال��ب�����ش��ر� ،أي���ا ك��ان
�صنفهم �أو قدراتهم العقلية فيتم ت�ص ّيدهم
� ّإم�����ا ن��ف�����س��ي��ا و�إع�ل�ام��� ًي���ا .ول���ك���ن م���ع ال��ت��ط�� ّور
التكنولوجي �أ�صبح امل�ستهلك �أكرث وعياً؛ لكون
اخل ّيارات التي تطرح على امل�ستهلك ي�ستطيع
من خاللها زيادة رفاهيته وتقييم املنتج قبل
اختياره .فلو اخذنا مث ً
ال موقع booking
 ،ن�ستطيع من خ�لال املوقع تقييم اخليارات
املطروحة بطريقة جيدة ومتقنة .ومع ذلك،
من ال�صعب الق�ضاء على ال�شر ب�شكل كامل
ك��ون��ه م�ل�ازم���ا ل��ل��ف��ط��رة االج��ت��م��اع��ي��ة ،ول��ك��ن
ن�ستطيع التعاي�ش معه والتقليل من �أثره.
الكتاب م�سلٍّ ويقدم حكايات ذات قيمة عالية،
ولكن لي�س هو الكتاب الذي ن�ستطيع ت�صنيفه
ب���أ ّن��ه ال غ��ن��ى ع��ن��ه يف امل��ج��ال الأك���ادمي���ي .كما
�أنّ الكتاب مفيد للتذكري ب���أنّ الر�أ�سمالية يف
ال��ق��رن احل���ادي والع�شرين ه��ي �أك�ث�ر م��ن �أي
وقت م�ضى ولي�ست لعبة حم�صلتها �صفر.
----------------الكتاب :ت�ص ُّيد احلمقى.
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ق�صيدة لل�سهوب الكربى ..ملراد �آدجي
فيكتوريا زاريتوف�سكايا *
ماذا تعني قراءة التاريخ الر�سمي؟ هل ما تت�ضمنه �سجالت البالط وما حتتويه مكتبات املعاهد احلكومية هو التاريخ ب�صورته الواقعية �أم �أنّه وجهة نظر مبت�سرة تخدم
التوجه ال�سيا�سي لبلد ما؟ هل ثمة بون بني التاريخ احلقيقي والتاريخ الر�سمي؟ و�إن كان البون حا�ص ً
ال فما مقداره وما درجة ت�أثريه على الواقع وعلى ت�سيري وتغيري جمريات
احلياة الأر�ضية؟

�أ�سئلة متواردة ومتوالدة تك�شف عن طبيعة التاريخ
وم�س�ألتة وثوقيته التي طاملا �أ َّرقت امل�ؤرخني وعبثت
ب���أف��ك��ار ال��ف�لا���س��ف��ة واملُ��ث��ق��ف�ين .وح�ي�ن حت��ت��ل ه��ذه
امل�س�ألة ب���ؤرة االهتمام عند باحث ما ،ويتولد لديه
���ش��ك ع��م��ي��ق ب��ال��ت��اري��خ ال��ر���س��م��ي ،ث��م ال ي��ت��وان��ى �أن
يعد عدته وي�شحذ همته لك�شف امل�ستور �أو دح�ض
امل��ت��داول ب��ه� ،سنجد �أنَّ مهمته غ��اي��ة يف ال�صعوبة
و�سيكون بحثه رديف املُغامرة.
ه��ذا م��ا �أق��دم عليه الباحث الرو�سي م��راد �آدج��ي
يف كتابه الأخ�ي�ر «ق�صيدة لل�سهوب ال��ك�برى»� .أم��ا
امل�س�ألة ال��ت��ي ت�صدى لها فتتمحور يف النب�ش عن
التاريخ الرتكي ال�ضائع �أو  -بعبارة �أدق  -املُ�ض ّيع
وامل���ط���م���ور يف ���س��ه��وب ت��غ��ط��ي �أرج������اء ���ش��ا���س��ع��ة من
املعمورة .و�إن �أ�ضفنا حقيقة �أن الكاتب ينتمي �إىل
قومية الكوميك ،وهي من الأقوام الرتكية املنت�شرة
يف منطقة القوقاز ،ف�سنُدرك �أي هاج�س غريي (من
الغرية) ي��راود الباحث يف �سبيل �إمت��ام بحثه وبيان
حجته.
ومع ما ميكن �أن يعترب مثلبة على الباحث كونه
طرفا ع�ضويا ومرجعيا للمو�ضوع قيد الدرا�سة،
�إال �أن ت��ت��ب��ع امل�����س��اق ال��ع��ل��م��ي يف ال��ك��ت��اب والإح��اط��ة
بالقرائن التي ي�سوقها� ،إ�ضافة �إىل ال�سرية العلمية
للم�ؤلف ،فهو ام���ر�ؤ مثقف� ،أك��م��ل درا���س��ات��ه العليا
يف ج��ام��ع��ة م��و���س��ك��و � -أه����م ���ص��رح ع��ل��م��ي يف رو���س��ي��ا
 وج������ادل يف �أب���ح���اث ع��ل��م��ي��ة و�أوراق ع��م��ل ك��ث�يرةعن ال�شجرة الرتكية و�أفرعها الطويلة وجذورها
املتغلغلة يف ال��ت��اري��خ واجل��غ��راف��ي��ا ،ك��ل ذل��ك يجعلنا
�أم��ام ر�ؤي��ة جديدة وقراءة جريئة للتاريخ ،ت�ستحق
التوقف حيالها وت�أملها بنظرة جادة ،وذلك مع كل
م��ا ق��د ي��راف��ق ال��ق��راءة م��ن ت�����س��ا�ؤالت م�شروعة عن
م��دى جاهزية الباحث (�أي ب��اح��ث) ح�ين يت�صدى
لرت�سانة التاريخ الر�سمي.
ي��ب��ن��ي امل���ؤل��ف ت�����ص��و ًرا ج��دي�� ًدا ل�ل�أث��ر ال�ترك��ي يف
التاريخ الأوروبي ،مت�ضمنًا قراءة للتاريخ ومراحل
ال��ت��ط��ور احل�����ض��اري م��غ��اي��رة ع��ن ال��ق��راءة الر�سمية
وحمرفة
التي يعتربها مموهة بامل�صالح ال�سيا�سية ّ



ب���ال���ت���ج���اذب���ات ال���دي���ن���ي���ة .ي����رى �أنّ الأث������ر ال�ترك��ي
يف القارة الأوروبية (خا�صة) قد �أ�صابه الكثري من
احل���ي���ف وال���ت���ع���ت���ي���م امل���ت���ع���م���د ،ث����م ال ي���ن���ي ب��ع��ده��ا
ي�سجل مالحظاته ح��ول تعامي ال��عِ��ل��م الأك��ادمي��ي
ال��ر���س��م��ي��� ،س��واء يف رو���س��ي��ا �أو يف �أوروب����ا ع��ام��ة ،عن
ح��ق��ائ��ق دام��غ��ة ت�������ؤرخ ل�ل��أث���ر ال�ت�رك���ي ال��ع��م��ي��ق يف
الثقافة الأوروبية .ويف م�سعاه لك�شف امل�ستور ،يقدح
م��راد �آج��ي يف ال�ترب��ة الثقافية وامل��ادي��ة والروحية
ل��ب��ل��دان ك��ج��ورج��ي��ا و�أرم��ي��ن��ي��ا و�أل��ب��ان��ي��ا وب��ل��غ��اري��ا،
التي طاملا تلعثمت الرواية التاريخية الر�سمية يف
�أ�صل �شعوبها ،بينما الإ�شارات تلمع �أم���ام عيوننا،
وال��ف��ل��ك��ل��ور ي��ق��ول��ه��ا ���ص��ري��ح��ة ،وت�����ش��اب��ه الأ����س���م���اء
ي�ؤكدها ،والو�شائج اللغوية تنطق بها وتقول ب���أنّ
�أ�صل تلك ال�شعوب تركيةٌ � ...
أ�صل ال لب�س فيه.
ي��ر���س��م م���راد �آدج���ي ل��وح��ة مهيبة ل�ل�أت��راك وه��م
يف مهد ح�ضارتهم التي ظهرت� ،أول ما ظهرت ،يف
منطقة «ال��ت��اي» بجنوب �سيبرييا وذل��ك يف القرن
ال�ساد�س قبل امليالد ،احل�ضارة التي �شهدت فيما بعد
امتدا ًدا �إىل� آ�سيا الو�سطى والهند وال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ف�ض ً
ال ع��ن� أوروب��ا التي ا�ستوطن
الأت�����راك يف م��ن��اط��ق ���ش��ا���س��ع��ة م��ن��ه��ا .وي���رى امل���ؤل��ف
�أنّه ،وبف�ضل الهجرات الكربى ،الهابطة من جبال
التاي� ،أخذت يف الت�شكل اخلارطة ال�سيا�سية للقارة
الأوروب��ي��ة ،وحت��ت ت�أثري ثقافة املهاجرين الأت��راك
الأوائ�������ل ،ق��ط��ع ال���زم���ن م��رح��ل��ة ح�����ض��اري��ة ك��ون��ي��ة،
انتقل خاللها من طوره القدمي �إىل مرحلة القرون
الو�سطى.
وب����د ًءا م��ن الت�شكل احل�����ض��اري الأول ل�ل�أت��راك،
جن��د �أن ال��ب��اح��ث ميح�ض ال��ق��وم م�ستوى متطو ًرا
م��ن الإدراك ال���وج���ودي وال��ع��م��ق ال��روح��ي وال��وع��ي
املادي ،فرب�أيه مل يتبلور خيار الهجرة لديهم خبط
ع�شواء ،و�إمنا نتيجة لن�ضج ثقايف وتدبري اقت�صادي
م���ك�ي�ن .و�إذ ن��ت��ت��ب��ع ف���ك���رة ال���ب���اح���ث ع����ن ال��ه��ج��رة
ال��ك�برى وال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي ت��رت��ب��ت ع��ل��ي��ه��ا ،ن�����ص��ل �إىل
ل��ب ال��ق�����ض��ي��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي �أراد �أن يفككها يف
ك��ت��اب��ه �أال وه���ي الإج�������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا ال��غ��رب

ملجابهة الغرباء واحلد من تهديدهم .ومن� أخطر
الإج������راءات الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي �أدت  -يف نهاية
امل��ط��اف � -إىل طم�س احلقيقة الرتكية يف الأر���ض
الأوروبية  -القيام بتفتيت الأتراك وجتزئتهم �إىل
�أق��وام خمتلفة ،وذل��ك عرب �إدماجهم �ضمن كيانات
جم��ت��م��ع��ي��ة ه��ج��ي��ن��ة وم�����ص��ط��ن��ع��ة؛ ي��ت��ب��دى م��ث��ال��ه��ا
ال�����ص��ارخ يف الرتكيبة املجز�أة ل�شعوب القوقاز ذات
الأ�صول الرتكية؛ هذا الواقع الذي جرت �صياغته
ع��ل��ى �أي������دي ال��ق��ي��ا���ص��رة ب���داي���ة وال�����س��وف��ي��ي��ت م��ن
بعدهم ،ودائماً حتت مظلة الفكر الأوروبي وطرقه
الإجرائية.
ثمة أ�ج��زاء أ�خ��رى من الرتكة الرتكية يف �أوروب��ا
مت ال��ق��ط��ع ب��ي��ن��ه��ا وب��ي�ن �أوا����ص���ره���ا ال�ترك��ي��ة وه��و
م��ا ج��رى م��ع ال��ب��ل��غ��ار والأل���ب���ان ،ح��ي��ث مت �إغ��راق��ه��ا
(الأوا�����ص����ر) يف جل���ة ال��ن�����س��ي��ان� .أم����ا م���ا ت��ب��ق��ى من
م���ه���اج���ري ج���ب���ال «ال�����ت�����اي» ف���ق���د �أذي�����ب�����وا يف ب��ح��ر
املجتمعات الرو�سية واملجرية والإ�سكندنافية ،ولو
�أن �شعلتهم الثقافية مل تنطفئ كلية ،وظلت كامنة
يف الأعماق �أو طافية على �سطح احلياة ال�شعبية.
وفيما يتعلق بالأثر الرتكي على احلياة والثقافة
ال���رو����س���ي���ة ،ي������ورد ال���ب���اح���ث ع�����دة م���ظ���اه���ر م��ن��ه��ا:
امل���ف���ردات ذات الأ����ص���ل ال�ترك��ي يف ال��ل��غ��ة ال��رو���س��ي��ة
أي�ضا
ال �سيما تلك املُتعلقة ب�أ�سماء الأزي��اء؛ ث��م��ة � ً
م��ا ال يقل ع��ن ثالثمئة عائلة رو�سية نبيلة لعبت
دورا يف ت��ط��وي��ر ال��ب�لاد تنتمي �إىل �أ���ص��ول تركية.
وغ�ير رو�سيا جند �أن الكثري من ت�سميات البلدان
وامل��ن��اط��ق الأوروب���ي���ة ت���دي���ن� إىل ج��ذوره��ا ال�ترك��ي��ة
مثل البلقان وبلغاريا و�ألبانيا والقوقاز وغريها.
كما ين�سب امل�ؤلف بع�ض الألعاب امل�ألوفة يف �أوروب��ا
كلعبة البولو والرغبي �إىل الأتراك ،ويف هذه اللعبة
الأخرية كانوا ي�ستخدمون عظم اخلروف بد ًال من
الكرة .و�إىل يومنا احلا�ضر تندرج هذه الألعاب يف
بلدان �آ�سيا الو�سطى مثل كازخ�ستان وطاجك�ستان
و�أوزبك�ستان �ضمن موروثها ال�شعبي.
يف ال�سياق نف�سه يلحظ �آدج���ي �شب ًها ب�ين كتابة
الأت���راك ال��ق��دم��اء والكتابة الإ�سكندنافية امل�سماة
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«روت�����س» .كما ي��ورد م��ث��ا ًال علميا دا ًال ع��ن الرحالة
والأث��ري والكاتب الرنويجي ال�شهري ثور هايردال
ال������ذي اخ����ت����ار ب��ل��اد ال����ق����وق����از ،ال غ��ي�ره����ا ،ل��ت��ت��ب��ع
جذور ثقافته الأم.
ومع اال�ستغراق يف منهج الكاتب ومنطقه البحثي،
ت�برز لنا خ��ي��وط ج��دي��دة وا�ستنتاجات ح�صيفة يف
�شبكة العالقات والتقاطعات بني ال�شعوب .ن�ستدل
(مثال) �إىل اخللفية التاريخية التي جعلت من �سكان
�ألبانيا يحملون �أوج��ه��ا م�شابهة للقوقازيني ،كما
تت�شابه طرائقهم يف الر�سم والتطريز التقليدي،
ومكونات الطبخ التي يطغى عليها الفلفل والثوم،
ومن���ط ب��ن��اء ال��ب��ي��وت امل��ك��ون��ة م���ن طبقتني حتفها
الأروقة.
َّ
ينقب �آدج��ي يف التاريخ بح�ضور ذهني وق��اد ،ومن
�أج���ل ب��ل��وغ احلقيقة وال��ك�����ش��ف ع��ن �أخ��ط��اء ال��ت��اري��خ
ال��ر���س��م��ي وجت���اوزات���ه ،ن���راه ي��ت���أم��ل م��ل�� ًي��ا اجل��وان��ب
ال��ت��ي ت��ن��ايف املنطق وت��وق��ظ ال�شكوك ح��ول��ه��ا .فمن
د�أب العلماء الغربيني (ك��م��ا ي�شري يف حديثه عن
الهجرات الأوروب��ي��ة القدمية) االطمئنان للرواية
الر�سمية القائلة ب����أنّ الهجرة ال��ك�برى م��ا ه��ي �إال
عدد من التنقالت البينية داخل القارة الأوروبية..
ومكتفني بهذا القدر .وبالنظر �إىل هجرة «الهون»
(وه�����ي م���وج���ة م���ن ال���ه���ج���رة ال����ك��ب�رى ،ح���دث���ت يف
��رح��ل
���س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ال��ق��رن ال���راب���ع ل��ق��ب��ائ��ل ال��ه��ون ال ّ
((ذات الأ���ص��ول الرتكية)) التي ه��اج��رت م��ن وراء
نهر الفولغا الرو�سي لت�ستقر يف �أوروب���ا ال�شرقية
وت���ؤ���س�����س �إم�ب�راط���وري���ة ح��م��ل��ت ا���س��م��ه��م) جن���د �أنَّ
التاريخ الر�سمي الأوروب���ي مير على ه��ذه الهجرة
املف�صلية مرور الكرام.
ً
م��ن ج��ان��ب �آخ���ر ي�����س��وق ال��ب��اح��ث �أح���داث���ا مريبة
تدعم فر�ضيته يف التجاهل املتعمد للأثر الرتكي
يف �أوروب����ا ،وي��دع��و ال��ق��ارئ لو�ضع ا�ستنتاجه حول
الإج��������راءات امل���ؤ���س�����س��ي��ة ال���ت���ي ووج����ه ب��ه��ا ال��ت��اري��خ
الرتكي .من بني تلك الأحداث ما وقع مع امل�ست�شرق
ال��رو���س��ي وامل��خ��ت�����ص ب��ال��درا���س��ات ال�ترك��ي��ة ي��و���س��ف
�أربيلي ،فقد �أتاح له تخ�ص�صه� ،إىل جانب املنا�صب
العليا التي تبو�أها (مدير متحف االرميتاج ورئي�س
�أكادميية العلوم الأرمنية)� أتاح له جمع ثالثمائة
نق�شاً م��ن� آث��ار ال��ق��وق��از و�أجن���ز حولها كتابا علميا
�شامال ،ولكنه وبعد �أن �أر�سل درا�سته �إىل الطباعة
ع���ام  ،1919ول�����س��ب��ب غ��ام�����ض ،ع���اد ل��ي�����ش�تري ك��اف��ة
الن�سخ من املطبعة ،ما ت�سبب بحجر الكتاب ومنعه
من التداول بني اجلمهور.
ينبه امل�ؤلف �إىل الطابع االحتكاري للمعلومة يف
ع�صر النت .وبالن�سبة للتاريخ الرتكي املتناثر يف

�أوروب���ا ي��رى �أن النت  -مثله مثل ال��واق��ع امليداين
 يخفي الآث���ار ويدفنها ف�لا يقدم للباحث �سوىمتفرقات ال ت�ساعد على تكوين املعرفة ال�لازم��ة
للتحليل العلمي الوازن واجلاد.
يكر�س الباحث جانباً من كتابه ل�سرد م�شاهداته
ال�شخ�صية يف بالد القوقاز ،حيث يتابع ميدانيا ما
ي�ؤيد نظرته العلمية ،وي�سجل مالحظاته عن الآثار
الباقية ،مقرنا �إياها بفر�ضيته التاريخية .و�أحيانا
ي��ع��ل��ن �أ����س���اه ع��ل��ى ال�����ض��ي��اع ال���ذي حل��ق ب��ج��زء كبري
م���ن الآث������ار .وم��ن ب�ين��� س��ردي��ات��ه ال�����ش��ائ��ق��ة ،ال��ت��ي
ا�ستخرجها من احلكايات املحلية ،تلك التي تتحدث
عن ت�أ�سي�س مدينة «غيليار» (حاليا قرية تقع على
احل���دود ب�ين داغ�����س��ت��ان و�أذرب��ي��ج��ان) ال��ذي مت على
�أيدي مهاجرين ق��دِ م��وا م��ن احل��ج��از ب�ين القرنني
ال��ت��ا���س��ع وال��ع��ا���ش��ر ،ح��ي��ث ا���س��ت��ق��روا يف ه��ذه اجل��ب��ال
البعيدة و�شيدوا بيئتهم التي ت�شبههم .بيد �أن �شيئاً
من عمارتهم مل يبق ،ومل يظل من ذكراهم �سوى
احلكايات التي تتناقلها الأل�سن وتتوارثها الأجيال.
ف��ي��م��ا ي���خ�������ص� أ����س�ل�اف���ه الأت���������راك ،ي�����ورد م����راد
�آدج���ي ال���ك���ث�ي�ر م���ن م���آث��ره��م احل�����ض��اري��ة ،جم��ي��ب��اً
ب�أمثلة م��ن واق��ع احل��ي��اة وال�ت�راث على تخر�صات
ال��غ��رب ال���ذي ط��امل��ا ن��ع��ت��ه��م ب��ال��ه��م��ج��ي�ين .ي��ق��ول يف
ه��ذا ال�صدد« :ك��ان� أج��دادن��ا يعتنون ب��الأ���س��وار .كل
م�تر م��ن ال�����س��ور ف��ر���ش��وه ب��ال��ق�����ص��ب ،وك���ان ل��ه��م يف
ذل��ك �سبب وج��ي��ه .الهمجيون املتوح�شون� أولئك
ك��ان��وا يفعلون ذل��ك ات��ق��اء ال���زالزل وحماية ملدنهم
م��ن �أ����ض���راره���ا .ف��ف��اع��ل��ي��ة �أع�����واد ال��ق�����ص��ب (�ضمن
تقنية ال��ب��ن��اء ال��ق��دمي��ة) مت��اث��ل م��ا ي�سمونه اليوم

ب��امل��واد امل��ق��اوم��ة ل��ل��زالزل .ول��ذل��ك احتفظت امل��دن
اجلبلية ال��ق��دمي��ة ب���أ���س��واره��ا العظيمة وب�أبراجها
وبيوتها حتى حا�ضر وقتنا»   .
لي�س من امل�ستغرب �أن يثري كتاب «ق�صيدة لل�سهوب
ال��ك�برى» �أ���ص��داء متباينة بني ال��ق��راء ويف الو�سط
الأك����ادمي����ي .ف�برغ��م ���س��ي��اق��ه ال��ع��ل��م��ي ال��ت��اري��خ��ي،
�إال� أن خ��ط��ه احلما�سي ال��ط��ايف (ب���دءا م��ن العنوان
بنربته الغنائية) ت�ضعه بني منزلتني :ي�ستح�سنه
البع�ض مل��ا يت�ضمنه م��ن ح���رارة وفرو�سية لإحياء
امل��ا���ض��ي و�إع����ادة االع��ت��ب��ار ل��ه ،وي��ت��ذم��ر منه �آخ���رون
مل��ا ي��ع��دون��ه �أ���ص��ول��ي��ة تاريخية ي��ن��زع �إل��ي��ه��ا الباحث
و ُي��زاح��م بها م�ضوعية البحث .م��ع ذل��ك ال يخفى
ع��ل��ى ال��ق��ارئ امل�����س��ل��ك ال��دمي��وق��راط��ي ال���ذي اتبعه
الباحث يف ت�أليف بحثه ال�شائك� ،إذ ي�سوق حججه
ويبني قرائنه ،ومن �ش�أن القارئ بعدئذ �أن ي�أخذ بها
�أو يغفل عنها.
غ�ي�ر ه����ذا وذاك ت�����ش��ك��ل ق�����راءة ال��ك��ت��اب ف��ر���ص��ة
ج���ي���دة لإل����ق����اء ن���ظ���رة ع��ل��ى ط��ب��ق��ة م��ن ال��ط��ب��ق��ات
الثقافية واحل�ضارية يف التاريخ الأوروبي ،الطبقة
��رب ع��ل��ى
ال��ت��ي ت��خ�����ص الأت��������راك وال���ت���ي ع��م��ل ال��غ ُ
التقليل من �ش�أنها والتقلي�ص من ُ�سمكها .موازاة
ل��ذل��ك ،ي�����ش�ير ال��ك��ت��اب  -ف��ي��م��ا ي�����ش�ير �إل���ي���ه � -إىل
ال��ب���ؤرة الإ�شكالية العميقة وامل�صطنعة للخارطة
ال���ق���وم���ي���ة يف ب����ل���اد ال�����ق�����وق�����از ،ح���ي���ث اخل����ارط����ة
الإث��ن��وغ��راف��ي��ة ال��ر���س��م��ي��ة حت��ك��ي ع��ن م��ائ��ة قومية
خمتلفة تقطن تلك املنطقة بينما الواقع التاريخي
يجمع هذه الأقوام يف بوتقة واحدة.
و�إحالة �إىل الواقع امل ُعا�صر ،ي�ستعيد مراد �آدجي
اخل��ط��اب ال��غ��رب��ي امل�سكون بالهيمنة على الأق���وام
الأخ���رى ،وير�صد موقف ال��غ��رب جت��اه احل�ضارات
امل��خ��ت��ل��ف��ة والإج����������راءات ال���ت���ي ي��ت��خ��ذه��ا ل�����ض��م��ان��ة
وتر�سيخ تفوقه امل�ستمر عليها� .أم��ا الإج��راء الذي
ي��ق�ترح��ه مل��واج��ه��ة ال��ظ��ل��م ال��غ��رب��ي (وه���و الإج����راء
الذي ير�شح من �صفحات الكتاب ال�ستمائة) فدعوة
�إىل ت��رم��ي��م ال���ذاك���رة ع���ن ط��ري��ق ال��ب��ح��ث العلمي
والتجهز
واال�ستنتاج املنطقي والدرا�سة التحليلية
ّ
باللغة املختربية ...باخت�صار على الأمم �أن حتيا
بطريقة ذكية.
----------------الكتاب :ق�صيدة لل�سهوب الكربى.
امل�ؤلف :مراد �آدجي.
النا�شر� :أ �س ت ،مو�سكو 2016م باللغة الرو�سية.
عدد ال�صفحات� 601 :صفحة.
* �أكادميية وم�ستعربة رو�سية
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ال َّتحدي ال�صيني :ت�شكيل خيارات القوة ال�صاعدة ..لتوما�س كري�ستين�سن
فينان نبيل *
قال نابليون منذ قرنني «اتركوا ال�صني نائمة� ،إنها �إذا ا�ستيقظت �ستهز العامل» ،منذ �آالف ال�سنني كانت ال�صني �إمرباطورية كربى ،تعر�ضت لهزمية من
الإمرباطورية اليابانية يف احلرب العاملية الأوىل ،ثم انت�صرت ال�صني كجزء من انت�صار احللفاء يف حرب البا�سفيك(املحيط الهادي) ،1945و�أ�صبحت
ال�صني ع�ض ًوا يف جمل�س الأمن الدويل .وبعد انتهاء احلرب الأهلية الدموية يف الرب الرئي�س(املينالند)� ،أعلن ماو ت�سي تونغ ت�أ�سي�س ال�صني ال�شعبية
يف غرة �أكتوبر 1949وكانت ال�صني ال تزال فقرية ه�شة ،وتبنى «ماوت�سي» م�شروع القفزة الكربى للأمام» للنهو�ض بال�صني اقت�صاديا ،وبعد انهيار
االحتاد ال�سوفييتي بدت ال�صني واقفة ب�صمود بني القوة العظمى .وحتولت يف القرن احلادي والع�شرين حتو ً
ال كبري ًا ي�شكل حتديا كبريا للدبلوما�سية
الأمريكية.
م�����ن خ���ل��ال درا������س�����ة خم���ت���ل���ف ع���ن���ا����ص���ر ال���ق���وة
االق��ت�����ص��ادي��ة ،وال��ع�����س��ك��ري��ة ،وال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،ي�صل
الكاتب �إىل �أنَّ ال�صني ُتثل بالفعل قوة �صاعدة،
لكن على عك�س �صعود �أملانيا واليابان يف القرنني
التا�سع ع�شر والع�شرين، والذي ارتبط بالعديد
م���ن ال�������ص���راع���ات.ول��ك��ن��ه��ا م����ازال����ت ب��ع��ي��دة ع��ن
ال���ل���ح���اق ب���ال���والي���ات امل���ت���ح���دة يف ع����دة جم����االت،
ف��م��ازال��ت الأخ��ي�رة متفوقة ع�����س��ك��ر ًي��ا .ك��ذل��ك يف
ال��ن��اح��ي��ة االق��ت�����ص��ادي��ة الزال ن�صيب ال��ف��رد من
الدخل القومي يف ال�صني خُ م�س ن�صيب الفرد يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،كما �أنّ جزءا كبريا
من ا�ستثمارات ال�صني يتحكم فيه امل�ستثمرون
الأجانب ،وال ي��زال ال��دوالر هو اختيار الفاعلني
ال���دول���ي�ي�ن يف االدخ������ار واالح��ت��ي��اط��ي مب���ا فيهم
احلكومة ال�صينية.
يذكر الكاتب ما يذهب �إليه بع�ض املحللني �إىل �أن
ال�صني �أ�صبحت قاب قو�سني �أو �أدنى �أن تكون ن ًدا
مدرجا ما ذكره �أحد املعلقني
للواليات املتحدة،
ً
ال�سيا�سيني �أن كلينتون يف �أح��د امل���ؤمت��رات 1990
���ص��رح «�أن ال�صني �أ�صبحت الآن م��ن ال��ق��وة مبا
يدفع الواليات املتحدة الأمريكية لكي ال تتمادى
يف حتديها ع�سكر ًيا ،فال�صني الآن تخطو خطى
�سريعة يف بناء اجلي�ش»� ،إ�ضافة �إىل ت�شتت القوة
الأمريكية حول العامل بعد الهجوم الإرهابي يف
� 11سبتمرب .2001
يرى الكاتب �أنَّ الأزمة املالية الدولية �أدت بالفعل
�إىل ت�����ص��اع��د ق���وة ال�����ص�ين ب�����ش��ك��ل ���س��ري��ع ،و�أن��ه��ا
جت���اوزت العا�صفة ب�شكل �أ���س��رع م��ن غ�يره��ا من
النظم االقت�صادية العريقة ،وحققت منواً و�صل
�إىل  %9يف عام  ،2009بينما ت�أثرت الواليات املتحدة
ب�شدة وحققت هبوطً ا �أ�سرع مما كان متوق ًعا لها،
خا�صة و�أنها خا�ضت حربني من احلروب الطويلة
متثلتا -من وجهة نظر املراقبني الدوليني -يف
من��ط «التو�سع الإم�بري��ايل الأم��ري��ك��ي» ،ويعترب
املحللون القوة االقت�صادية وال�سيا�سية للواليات
املتحدة «القوة الناعمة».



ويعدد كري�ستن�سن بع�ض التغريات التي طر�أت
على النظام الدويل، والتي تدفع ال�صني لتجنب
�صراع ع�سكري �أو اقت�صادي مع الواليات املتحدة
وح��ل��ف��ائ��ه��ا ،م��ن��ه��ا زي�����ادة االع��ت��م��اد االق��ت�����ص��ادي
املتبادل على نحو غري م�سبوق ،وغياب التعددية
القطبية، ونظام الأحالف الذي لعب دو ًرا مه ًما
يف تقوي�ض الأم��ن الأوروب��ي والآ�سيوي قبل عام
 1945.وي�شري �إىل �أنَّ منطقة ���ش��رق �آ���س��ي��ا غري
مق�سمة بني �أح�لاف متناف�سة ،حيث �إنّ معظم
الدول املهمة يف املنطقة،عدا ال�صني ورو�سيا،�إما
حليف ر�سمي للواليات املتحدة، �أو �شريك �أمني
لها ،بينما تفتقر ال�صني �إىل حليف �إ�سرتاتيجي
مهم يف تلك املنطقة .ي�ضاف �إىل ما �سبق الدور
الذي تلعبه الأ�سلحة النووية لتجنب ت�صعيد �أي
توتر �أو �صراع قد ين�شب.
ي��رف�����ض كري�ستين�سني ال�����ر�أي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى �أن
ال�����ص�ين ���س��ت�����س��ع��ى م���ع زي�����ادة ق��وت��ه��ا �إىل تغيري
القواعد احلاكمة للنظام الدويل،التي مت و�ضعها
من قبل الواليات املتحدة.ويربر ذلك مبا حققته
ال�صني من ا�ستفادة من النظام القائم، لذا لن
ت�سعى لتغيريه ،و�أن قيامها ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات،
كالبنك الآ�سيوي لال�ستثمار يف البنية التحتية،
ال��ذي تغيب ال��والي��ات املتحدة ع��ن ع�ضويته ،ال
يعد بدي ً
ال عن امل�ؤ�س�سات القائمة ،ولكن �إ�ضافة
لها .و ُيدلل على ذلك مبا �أعلنه الرئي�س (هو جي
ن��ات��و) يف زي��ارت��ه لوا�شنطن �أن ال�صني ال ت�سعى
�إىل �إزاحة نفوذ الواليات املتحدة من �شرق �آ�سيا
�أو �أن حتل حملها كقوة عظمى ،ولكنها تدافع عن
�سيادتها وت�سعى ملواجهة التحديات الإقليمية
واملحلية ،م���ؤك��دا �أن ا�ستقرار املنطقة �ضروري
لل�صني .ويف نظر املت�شائمني من املحللني خارج
ال�����ص�ين �أن ه��ذه الت�صريحات م��ه��دئ��ة لتلطيف
الأج��واء بني البلدين ،وجاءت �أي�ضاً ت�صريحاته
«تكهنا �إيجابياً» لبع�ض املحللني الذين يرون �أن
ال�صني قد تتعاون بفاعلية على امل�ستوى الدويل
ويف حميطها الإقليمي .

���ص��ع��ود ال�����ص�ين يف ر�أي���ه ي��ف��ر���ض ع��ل��ى ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة الأم��ري��ك��ي��ة حت��دي�ين ك��ب�يري��ن :يتمثل
ال��ت��ح��دي الأول يف :ق���درة ال�����ص�ين ع��ل��ى تهديد
امل�����ص��ال��ح الأم��ن��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف ���ش��رق �آ���س��ي��ا،
وزعزعة اال�ستقرار هناك .فمن ناحية� ،أ�صبحت
ال�صني ،مع تطور قدرتها الع�سكرية ،قادرة على
تهديد الأ���ص��ول الع�سكرية الأمريكية القريبة
م��ن��ه��ا .ل��ذل��ك، ���ص��اغ��ت وزارة ال��دف��اع ال�صينية
م��ف��ه��وم��اً ج��دي��داً، ه��و «م��ن��ع ال��دخ��ول /املناطق
امل��ح��ظ��ورة» ،ي��ق��وم على ف��ك��رة �سعي ال�صني ملنع
و����ص���ول ال���ق���وة ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��م��ي��اه
وامل��ج��ال اجل���وي ال��ق��ري��ب م��ن ���س��واح��ل ال�صني.
لكن الكاتب يرى �أن هذا املفهوم يحمل الكثري
م��ن امل��ب��ال��غ��ات .م��ن ناحية �أخ���رى ،ه��ن��اك خطر
زعزعة اال�ستقرار يف املنطقة نتيجة ت�صعيد �أي
من النزاعات الإقليمية العديدة يف بحر ال�صني
اجلنوبي بني ال�صني والعديد من دول اجلوار،
يف ظل التفوق الع�سكري ال�صيني، مقارنة بها.
�أما التحدي الآخر،فيتمثل يف كيفية �إقناع دولة
مثل ال�����ص�ين، لديها حت��دي��ات داخ��ل��ي��ة �ضخمة،
ون��زع��ة ق��وم��ي��ة ح���ادة، ب��اال���ش�تراك م��ع املجتمع
ال��دويل للتعامل م��ع امل�شكالت العاملية .وي��رى
ال��ك��ات��ب ���ض��رورة م�����ش��ارك��ة ال�����ص�ين يف احلوكمة
العاملية، بح�سبانها متثل الدولة النامية الأكرث
ت���أث�يرا يف ال��ت��اري��خ .ف����إذا قامت ال�صني بعرقلة
اجلهود الدولية للتعامل مع امل�شكالت العاملية
ك��االن��ت�����ش��ار ال���ن���ووي،وت��غ�ير امل���ن���اخ،وم�����ش��ك�لات
االق���ت�������ص���اد ال���ع���امل���ي،وال���������ص����راع����ات الأه���ل���ي���ة،
ف�����س��ت��ت��داع��ى ه����ذه اجل���ه���ود .وح��ت��ى �إذا اك��ت��ف��ت
بعدم التعاون، واالعتماد على جهود الآخرين،
ف�سيت�أزم التعامل مع هذه امل�شكالت، بل �ستنمو
لت�صبح �أكرث تعقي ًدا.
ال�سيا�سة الأمريكية وحتديات ال�صعود ال�صيني:
ي��ف��رد كري�ستين�سني اجل���زء ال��ث��اين م��ن كتابه
ليتعقب جوانب جناح وتعرث ال�سيا�سة الأمريكية
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يف تعاملها مع التحديات التي يفر�ضها ال�صعود
ال�صيني منذ نهاية احل���رب ال���ب���اردة ،و�إىل � ّأي
مدى ا�ستطاعت ال�سيا�سة الأمريكية الت�أثري يف
ت�شكيل خيارات ال�سيا�سة ال�صينية ،وذل��ك على
النحو الآتي:
�أوال -التعامل م��ع التحديات الأمنية يف �شرق
�آ�سيا :ي��رى الكاتب �أن ق��درة ال��والي��ات املتحدة
على جتنب ���ص��راع حمتمل م��ع ال�صني تتطلب
وج���ودا �أمريكياً ق��وي��اً يف �شرق �آ���س��ي��ا، مم��ا ي��ردع
�أي عدوان �صيني ع�سكري حمتمل �ضد تايوان،
�أو �أي م��ن دول اجل���وار، على خلفية ال��ن��زاع��ات
الإقليمية يف بحر ال�صني اجلنوبي ،لكن البد
من موازنة هذا الوجود بت�أكيد الواليات املتحدة
�أن���ه���ا ال ت�����س��ت��ه��دف اح���ت���واء ال�����ص�ين، �أو عرقلة
�صعودها، �أو زعزعة ا�ستقرارها الداخلي .وقد
ق���دم ال��ك��ات��ب �أم��ث��ل��ة ع��دي��دة ع��ل��ى جن���اح وف�شل
الإدارات الأمريكية يف حتقيق ذلك .
بالرغم م��ن بع�ض الإخ��ف��اق��ات يف ال��ب��داي��ة ف���إن
�إدارة كلينتون يف الن�صف الثاين من الت�سعينيات
قد جنحت يف تقوية الوجود الأمريكي يف �شرق
�آ���س��ي��ا، م��ن خ�لال الإب��ق��اء على ق���وات �أم��ري��ك��ي��ة،
وت��ع��زي��ز حت��ال��ف��ات ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م���ع دول
امل��ن��ط��ق��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ط��م���أن��ة ال�����ص�ين ب����أن
الواليات املتحدة ال تدعم ا�ستقالل تايوان .وقد
�أ�سهمت هذه ال�سيا�سة املتوازنة يف دفع ال�صني
�إىل ت��دع��ي��م ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة م��ت��ع��ددة الأط����راف،
وال��ت��ك��ام��ل االق��ت�����ص��ادي م���ع ج�يران��ه��ا كنتيجة
لتخوفها من �أن يتم تطويقها من قبل الواليات
املتحدة ،وجتنب �إث���ارة نزاعاتها الإقليمية مع
دول اجل��وار .وا�ستمرت �إدارة جورج بو�ش االبن
يف ت��ق��وي��ة ال��وج��ود ال��ع�����س��ك��ري واالق��ت�����ص��ادي يف
���ش��رق �آ���س��ي��ا ،م��ع ات��خ��اذ ال��ع��دي��د م��ن الإج����راءات
لبناء الثقة مع ال�صني .تتفق املالمح الأ�سا�سية
لإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة �إدارة �أوب����ام����ا جت����اه �آ���س��ي��ا مع
ال�سيا�سة املتوازنة التي يطرحها الكاتب ،لكن
نتج عن خطاب الإدارة الأمريكية عدة م�شكالت،
لعل �أهمها تبنيها خطاب «التوجه نحو �آ�سيا»،
و«ال���ع���ودة م���رة �أخ����رى لآ���س��ي��ا» ،وه���و م��ا ال يعد
دق��ي��ق��ا يف ال���واق���ع، و�أدى �إىل ت��ق��وي��ة االع��ت��ق��اد
ال�صيني ب�سعي ال���والي���ات امل��ت��ح��دة الح��ت��وائ��ه��ا،
وم���ن ث��م �أ���س��ه��م يف تبني ال�����ص�ين �سيا�سة �أك�ثر
ح�س ًما وت�صعيدا �إزاء نزاعاتها الإقليمية مع
دول اجلوار.
ث���ان���ي���اً -حت����دي �إ�����ش����راك ال�����ص�ين يف احل��وك��م��ة
العاملية :يف فرتة �إدارة كلينتون ،ركزت ال�سيا�سة
الأمريكية على ثني ال�صني عن عرقلة اجلهود
ال��دول��ي��ة، �أو على الأق���ل حتييدها .على �سبيل
املثال ،مت التعامل مع ال�صني بح�سبانها م�صدراً
لالنت�شار ال��ن��ووي، ولي�ست �شريكا يف التعامل

معه.ولكن مع مطلع القرن احلادي والع�شرين،
تغريت ال�سيا�سة الأمريكية، حيث �سعت �إدارة
ب��و���ش االب����ن �إىل اال���س��ت��ف��ادة م���ن زي�����ادة ال��ق��وة
ال�صينية بدفعها ال�ستخدام نفوذها للم�شاركة
يف حل امل�شكالت العاملية، واحلديث عن ال�صني
بح�سبانها «�شريكا م�س�ؤوال» .ففي الفرتة من
 �2002إىل2008 ، زاد تعاون ال�صني يف املبادرات
متعددة الأطراف كاملباحثات ال�سدا�سية اخلا�صة
بكوريا ال�شمالية ،وجهود الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم يف دارفور ،وجهود مكافحة القر�صنة يف
خليج عدن .وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن ا�سرتاتيجية
�أوباما تعد ا�ستمرارا للر�ؤية نف�سها ب�أن الو�سيلة
الأف�ضل لتجنب ال��ت��وت��رات ه��ي بناء الثقة من
خ��ل�ال ال���ت���ع���اون يف م�����ش��روع��ات م�����ش�ترك��ة ذات
طبيعة ُمتعددة الأطراف.
ي��ع��د ال���ك���ت���اب ق�������راءة ل��ل��ع�لاق��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة
الأمريكية وهو �ضروري لكل مهتم مب�ستقبل
ال���ع���امل امل���ع���ومل ،ي��ن��ظ��ر ال��ك��ث�ير �إىل ���ص��ع��ود
ال�����ص�ين ب��اع��ت��ب��اره ت��ه��دي��دا ل��ق��ي��ادة ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة يف �آ���س��ي��ا وم��ا وراءه����ا ،بينما يناق�ش
ت��وم��ا���س كري�ستين�سن ال��ت��ح��دي��ات احلقيقية
ال���ت���ي ت���واج���ه ال�������ص�ي�ن ،وحم�������اوالت �أم��ري��ك��ا
ل��ث��ن��ي ال�����ص�ين ع��ن �أن ت��ك��ون م�����ص��در تهديد
ع��ل��ى امل�����س��ت��وى الإق��ل��ي��م��ي يف ���ش��رق �آ���س��ي��ا ،مع
مطالبتها ب��ال��ت��ع��اون ع��ل��ى ال�صعيد ال��ع��امل��ي،
وع��ل��ى خلفية م��ن امل��ن��ح ال��درا���س��ي��ة واخل�ب�رة
ك��ال��ع��م��ل ك��دب��ل��وم��ا���س��ي .ع��ر���ض امل����ؤل���ف ر�ؤي���ة
ع��م��ي��ق��ة ل���ل���ق���درات ال��ع�����س��ك��ري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة
ل��ل�����ص�ين م����ع ت��ق��ي��ي��م امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�����س��ي��ا���س��ي
مو�ضحا
ال�صيني و�أه��داف��ه اال�سرتاتيجية،
ً
ك��ي��ف تنعك�س ال��ق��وم��ي��ة وت��ه��دي��د اال���س��ت��ق��رار

الداخلي على قرارات الأحزاب حول ال�ش�ؤون
ال��ع��امل��ي��ة وال��ق��وم��ي��ة ،وي���ق���دم ال��ك��ت��اب ع��ر���ض��اً
لنهج ا�سرتاتيجي متوازن جنبا �إىل جنب مع
التحليل التاريخي ،وي�صف كري�ستن�سن كيف
مي��ك��ن ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة ���ص��ي��اغ��ة اخل��ي��ارات
ال�صينية يف ال��ع��ق��ود املقبلة بحيث ت�سهم يف
النظام الدويل ب�شكل م�ؤثر .وعلى الرغم من
�أن ال�صني لديها مربرات قوية لتجنب �صراع
ال داعي له ،ف�إن الواليات املتحدة لي�س لديها
اخل�برة الكافية «لإع��ط��اء التقدير للتحدي»
يف �إق����ن����اع ق����وة ن���ام���ي���ة ك���ب�ي�رة م���ت���ف���ردة ب��ك��ل
حتدياتها املحلية الكبرية ،وتاريخها اله�ش يف
املهام الوطنية بامل�شاركة بفاعلية يف املجتمع
ال���دويل� .إن ال�صني ه��ي م��ن ال���دول النامية
الأك�ثر ت���أث�يرا يف تاريخ ال��ع��امل؛ لذلك يجب
مطالبتها ببذل امل��زي��د م��ن اجلهد يف الوقت
احل��ا���ض��ر �أك�ث�ر م��ن �أي جهد بذلته �أي دول��ة
نامية يف املا�ضي.
ي���ؤك��د كري�ستين�سني �أن ال���والي���ات امل��ت��ح��دة،
بالتعاون مع حلفائها و�شركائها،لديها القدرة
على ت�شكيل خيارات ال�سيا�سة ال�صينية.وميكن
�إجمال ر�ؤيته لكيفية القيام بذلك يف �شقني،
يتمثل الأول يف الوجود الع�سكري الأمريكي
ال��ق��وي يف �شرق �آ�سيا .فبدونه، �سيتم �إدراك
التعاون الأمريكي كدليل على ال�ضعف .بينما
يتمثل ال�شق الآخ���ر يف ت�شجيع ال�صني على
امل�شاركة يف حل امل�شكالت الإقليمية والعاملية،
وذلك من خالل �إن�شاء قنوات �سلمية للتعاون
ب�ين ال��دول��ت�ين ،وق���د ي�����س��اع��د ع��ل��ى ذل���ك بناء
ال��ث��ق��ة يف الق�ضايا حم��ل االه��ت��م��ام امل�شرتك
ب�ين ال��دول��ت�ين يف مناطق �أخ���رى خ���ارج �شرق
���دا � ّأن «ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ن��اج��ح��ة
�آ���س��ي��ا ،م����ؤك ً
ت��دور �أك�ثر ح��ول �إدارة امل�شاكل ،ولي�س حلها
ف���و ًرا» ،و�أن���ه يجب على ال��والي��ات املتحدة �أن
جتد �إ�سرتاتيجية تن�سجم مع ال�صني وتقبل
وت�شجع ���ص��ع��ود ال�����ص�ين �إىل م��ك��ان��ة ب����ارزة يف
ال�سيا�سة الدولية .ويخرج كري�ستين�سني من
هذه الر�ؤية �إىل �أن التحدي احلقيقي يكمن
يف حتويل ال�صني �إىل �شريك �إقليمي ي�ساهم
يف النظام العاملي بفاعلية .
----------------ال��ك��ت��اب :التحدي ال�صيني :ت�شكيل خ��ي��ارات
القوة ال�صاعدة.
امل�ؤلف :توما�س كري�ستين�سني.
النا�شر :ن��ورت��ون ،ن��ي��وي��ورك 2015-م باللغة
الإجنليزية.
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نهاية الإمرباطور َّيات
ُم َّمد احلدَّ اد *
حمررا الكتاب �إنهما ُيقدِّ مان �أ َّول مرجع �أكادميي �شامل يدر�س نهايات كل الإمرباطوريات الكربى التي عرفها التاريخ ،من �إمرباطورية الإ�سكندر الأكرب �إىل
يقول ِّ
الإمرباطورية ال�سوفييتية .ومل يكتفيا بتكليف ع�شرين م�ؤرخا مرموقا ليكتب كل منهم تاريخ �إمرباطورية ح�سب اخت�صا�صه ،و�إمنا دفعوهم �أي�ضا �إىل تفكري
جماعي حول الأ�سباب التي تقف وراء انهيار الإمرباطوريات ،و�إذا كان ممكنا و�ضع قواعد عامة باملقارنة باحلاالت التاريخية املعروفة.
والواقع �أنَّ �س�ؤال انهيار الإمرباطوريات والدول �س� ٌ
ؤال قدمي َح ِظي بعودة قوية منذ �أن ن�شر الكاتب الأمريكي بول كيندي كتابه «ن�ش�أة القوى الكربى و�أفولها»
(ُ ،)1987مت�سائال عن م�صري الواليات املتحدة الأمريكية التي متثل يف نظر البع�ض �آخر الإمرباطوريات القائمة ،وهل �سي�شملها قانون �سقوط الإمرباطوريات؟
و ُف ِتح اجلدل وات�سع لإجابات خمتلفة ،منها كتاب الفرن�سي �إمانويل تود «نهاية الإمرباطورية» ( ،)2002ولعله �أراد بذلك �أن ينحو نحو مواطنته الباحثة هيلني
كاربر دونكو�س التي تنب�أت ب�سقوط االحتاد ال�سوفييتي يف كتاب ن�شر �سنة  1978عنوانه «الإمرباطورية املت�صدِّ عة» .لكن اجلدل الذي �أطلقه بول كيندي مل
يقت�صر على مناق�شة م�صري الواليات املتحدة ،و�إمنا دفع �أي�ضا �إىل �إعادة االهتمام بتاريخ الإمرباطوريات الكربى والت�سا�ؤل عن �أ�سباب ازدهارها وانحطاطها ،وهو
مبحث قد غاب على مدى عقود ب�سبب احلكم القا�سي على النظم الإمرباطوية التي حملت م�س�ؤولية تخلف ال�شعوب وهيمنة اال�ستبداد ،واعتربت �شكال متخلفا
باملقارنة ب�شكل الدولة الوطنية الذي ظهر يف الفرتة املعا�صرة.
ل��ك َّ��ن ال��ع��دي�� َد م���ن ال��ب��اح��ث�ين ي��ت�����س��اءل��ون � ْإن مل ت��ك��ن دول
م��ع��ا���ص��رة ،م��ث��ل االحت����اد ال�سوفييتي ث��م رو���س��ي��ا ح��ال��ي��ا� ،أو
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ورمب���ا ال�����ص�ين �أي�����ض��ا ،ن��ظ��م ح��ك��م �أق���رب
ل��ل�����ش��ك��ل الإم��ب�راط����وري م��ن��ه��ا �إىل ال���دول���ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ت��ي
يفرت�ض �أن ت�شمل �شعبا متجان�سا ثقافيا .و�أ�صبح العديد
من الباحثني يقرون ب�أن ال�شكل الإمرباطوري مل يت�سن له
النجاح� ،إال لأنه قبل مبد�أ التعددية والت�سامح بني الثقافات
والأع��راق والأدي��ان ،عك�س ال��دول الوطنية التي �سعت دائما
ل�����ص��ه��ر ج��م��ي��ع م��واط��ن��ي��ه��ا يف ق��ال��ب واح����د و�إج���ب���اره���م على
اعتماد لغة ر�سمية واخل�ضوع لإرادة الأغلبية.
و ُن�شِ ْي يف ه��ذا ال�سياق �إىل �أن ه��ذا التوجه اجلديد لإع��ادة
االع��ت��ب��ار �إىل ت���اري���خ الإم�ب�راط���وري���ات ق���د دف���ع �أي�����ض��ا �إىل
االهتمام بامل�ؤرخ العربي عبدالرحمن بن خلدون الذي ر�أى
البع�ض �أن��ه م��ن املفكرين ال��ب��ارزي��ن يف امل��و���ض��وع م��ن خالل
نظريته امل�شهورة يف �أع��م��ار ال���دول .ون�شري مثال �إىل كتاب
للم�ؤرخ جابرييل مارتنيز جرو�س بعنوان «تاريخ خمت�صر
للإمرباطوريات :كيف تن�ش�أ وكيف تنهار؟» ()2014؛ فهو
ي�ستند �إىل ابن خلدون ويعتربه رائ��د الدرا�سات التاريخية
املقارنة يف تاريخ الإمرباطويات .وا�ستند باحثون �آخرون �إىل
ال�تراث الغربي و�إىل رواد مثل مون�ستكيو ال��ذي كتب كتابا
ح��ول ن�ش�أة الإم�براط��وري��ة الرومانية وانحطاطها ()1737
و�إدوارد جيبون ال��ذي كتب كتابا م�شهورا يف املو�ضوع نف�سه
(ع��ا���ش يف ال��ق��رن الثامن ع�شر) ث��م خا�صة �أرن��ول��د توينبي
ال���ذي ق�سم ت��اري��خ الب�شر �إىل  26ح�����ض��ارة يحكمها ق��ان��ون
«التحدي واال�ستجابة».
ميزة الكتاب ال��ذي ب�ين �أي��دي��ن��ا ،وق��د �صدر يف ب��داي��ة ال�سنة
احلالية (� ،)2016أن��ه يتفادى االن��ط�لاق م��ن �أف��ك��ار قبلية،
مف�ضال االع��ت��م��اد ع��ل��ى م���ؤرخ�ين متخ�ص�صني ،ليعر�ضوا
نهاية � 20إم�براط��وري��ة ك�برى يف ال��ت��اري��خ ال��ب�����ش��ري؛ وه��ي:
�إمرباطورية الإ�سكندر الأك�بر ،والإم�براط��وري��ة الرومانية
ال���غ���رب���ي���ة ،والإم��ب��راط�����وري�����ة ال�����س��ا���س��ان��ي��ة (ال���ف���ار����س���ي���ة)،
و�إم�براط��وري��ة الكارولنجيني ،والإم�براط��وري��ات العربية،



و�إمرباطورية املغول ،والإم�براط��وري��ة الرومانية ال�شرقية
(البيزنطية) ،و�إم�براط��وري��ة الأ���س��ت��اك ب�أمريكا اجلنوبية،
والإم��ب�راط����وري����ة اجل��رم��ان��ي��ة امل��ق��د���س��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة
الإ���س��ب��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة الفرن�سية يف ع��ه��د ب��ون��اب��رت،
والإم�براط��وري��ة ال�صينية ،و�إم�براط��وري��ة النم�سا -املجر،
والإم��ب�راط����وري����ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ،وال����راي����خ ال��ث��ال��ث (�أمل���ان���ي���ا)،
والإم�ب�راط���وري���ة ال��ي��اب��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة اال�ستعمارية
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،والإم�ب�راط���وري���ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة ال��ف��رن�����س��ي��ة،
واالحتاد ال�سوفييتي والواليات املتحدة الأمريكية.
وب��ع��د العر�ض ال�شامل ال��ذي مي��ت�� ُّد على ح��وايل خم�سمائة
�صفحة ،تبدو النتيجة امل�ستخل�صة من هذا البحث املقارن
هي �أنه ال توجد قوانني عامة حتكم قيام الإمرباطوريات �أو
انهيارها ،و�إن وجدت نقاط ت�شابه بني حاالت خمتلفة .ومن
هنا ،يبدو الكتاب مفندا لكل املحاوالت التي �سعت �أو ت�سعى
�إىل �إيجاد قوانني طبيعية حتكم قيام الدول والإمرباطوريات
�أو ميكن االحتكام �إليها للتنب�ؤ ب�سقوطها الو�شيك .فالعوامل
عديدة ومتنوعة ،ولي�س �أقلها �أهمية عامل ال�صدفة الذي
كان حا�سما يف ن�ش�أة العديد من الإمرباطوريات التاريخية
املعروفة ويف انحطاط �أخرى �أي�ضا.
�إم�ب�راط���وري���ة الإ���س��ك��ن��در الأك��ب�ر -م��ث�لا -ت�����ش��ك��ل��ت ب�سرعة
فائقة ،ففي ح��وايل ع�شر �سنوات من الغزوات ا�ستطاع هذا
القائد الفذ من ال�سيطرة على م�ساحة �شا�سعة ،لكن وفاته
املفاجئة ومل ي��ت��ج��اوز ال��ث�لاث وال��ث�لاث�ين م��ن ع��م��ره ،حكم
ع��ل��ى الإم�براط��وري��ة ب��االن��ه��ي��ار بنف�س ���س��رع��ة ق��ي��ام��ه��ا ،ول��و
�أن��ه عمر �أك�ثر م��ن ذل��ك لوجد ال��وق��ت ال��ك��ايف لإح�لال نظام
�إداري حمكم وقواعد لوراثة عر�شه .وعلى العك�س� ،شهدت
الإم�براط��وري��ة الرومانية قيام تنظيمات حمكمة يف املركز
ويف الأط�������راف ،ل��ك��ن��ه��ا ف�����ش��ل��ت يف ���ص��د ه��ج��وم��ات ال�ب�راب���رة
عليها ،ومثل انهيارها املفاجئ (يف الق�سم الغربي) �صدمة
ل��ل��م���ؤرخ�ين �آن����ذاك ال��ذي��ن اف�تر���ض��وا �أن ه���ذا االن��ه��ي��ار ك��ان
عقوبة �إلهية ب�سبب ما كان يقرتفه الرومان من املعا�صي.
لكن حلم ا�ستعادة ه��ذه الإم�براط��وري��ة التي ج�سدت �آن��ذاك

وح��دة املتو�سط ووح��دة �أوروب��ا يف الآن ذات��ه ،مل ينقطع على
مدى قرون؛ �إذ َ�سعَى �شارملان (القرن الثامن) �إىل �أن تكون
الإم�براط��وري��ة الكارولنجية ا�ستمرارا لها .ث��م �أع��اد الكرة
�شارلكان يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،دون ج��دوى .ورمب��ا كان
ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت (ال���ق���رن ال��ث��ام��ن ع�����ش��ر) ال��ق��ائ��د الأخ�ي�ر
الذي حلم بهذه الإمرباطورية العاملية التي يكون مركزها
�أوروب���ا ،وك��ان م�صريه اخليبة �أي�ضا .لكن �أوروب���ا مل تنجب
بعد الرومان قادة �أعلى مقاما من ه�ؤالء الثالثة املذكورين.
ل��ن���أخ��ذ م��ث��اال �آخ���ر ه��و ان��ه��ي��ار الإم�ب�راط���وري���ة ال�سا�سانية
(ال���ف���ار����س���ي���ة) ال�������ذي ج�����اء يف غ����اي����ة ال����غ����راب����ة� ،إذ ك��ان��ت
الإم�براط��وري��ة يف �أوج ازده��اره��ا احل�����ض��اري ،لكنها �شهدت
�أزم��ة يف وراث��ة العر�ش ك��ان ميكن �أن تكون عابرة ل��وال �أنها
تزامنت مع ظهور الإ���س�لام وب��داي��ة الفتوحات الإ�سالمية.
ولقد �أقامت الإمرباطوية كل تنظيماتها احلربية والإدارية
على �أ�سا�س الت�صدي لغرميتها الرومانية ومل يخطر لها
�أن حترت�س من جهة حدودها اجلنوبية مع العرب ،ناهيك
عن �أن نظم ا�ستخباراتها كانت تعد الأقوى يف العامل �آنذاك،
لكنها مل تكلف نف�سها �إر�سال جا�سو�س واحد ملتابعة ما كان
ي��ج��ري يف اجل��زي��رة ال��ع��رب��ي��ة .ف��ق��د �سقطت الإم�براط��وري��ة
نتيجة ا�ستحكام �شعور اال�ستهانة بالعرب لدى حكامها.
ْ
وا�ستفادت الإم�براط��وري��ات العربية من ال�تراث احل�ضاري
للإمرباطوية ال�سا�سانية ،بعد �أن ق�ضت عليها �سيا�سيا ،لكنها
وقعت بدورها يف مُ�شكِل حتديد طريقة وراثة احلكم ،فكرثت
فيها االنق�سامات واحل��روب على ال�سلطة ،وك��ان ذل��ك �سببا
�أ�سا�سيا من �أ�سباب انهيارها� .أم��ا الإمرباطورية العثمانية
ال��ت��ي ا���س��ت��ول��ت ب��ع��د ذل���ك ع��ل��ى اجل���زء الأك��ب�ر م��ن الأق��ال��ي��م
العربية� ،إ�ضافة �إىل �أقاليمها ال�شا�سعة يف �آ�سيا و�أوروبا ،فقد
بلغت �أوج قوتها يف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين (-1494
 ،)1566لكنها مل ت�ساير بعده التغريات العميقة التي ح�صلت
يف ال��ع��امل ح��ول��ه��ا ،وا���س��ت��م��ر م�����س��ار ان��ه��ي��اره��ا ع��ق��ودا طويلة
وترتبت على هذا االنهيار م�شكالت كثرية ،ال تزال ُم َّلفاتها
حا�ضرة �إىل ال��ي��ومَ .ب�� ْي��د �أن انهيار ه��ذه الإم�براط��وري��ة مل
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يكن حدثا مفاجئا� ،إذا ما ق��ر�أن��اه يف �سياق التاريخ العاملي،
فقد ان��ه��ارت معها ك��ل الإم�براط��وري��ات التقليدية ،و�أهمها
�إم�ب�راط���وري���ة ال��ن�����س��م��ا-امل��ج��ر والإم�ب�راط���وي���ة اجل��رم��ان��ي��ة
املقد�سة .كل الإمرباطوريات التقليدية مل تنجح �آن��ذاك يف
ال�صمود �أمام حركات االنف�صال القومية التي ظهرت يف كل
مكان نتيجة الثورة الفرن�سية و�إعالن مبد�أ حق ال�شعوب يف
تقرير م�صريها.
ث���م �إ َّن ال����ث����ورة ال��ف��رن�����س��ي��ة ن��ف�����س��ه��ا ق���د ف�����ش��ل��ت يف �إن�����ش��اء
�إمرباطورية جديدة قائمة على �شعارات احلرية والعدالة
وج�سدت حروب نابليون بونابرت ثم هزميته هذا
والأخ��وةَّ ،
امل�سعى ال��ذي �أدى ال�ستعمال ه��ذه امل��ب��ادئ ���ض��ده؛ فانهارت
�إم�براط��وري��ت��ه ���س��ري��ع��ا ،خملفة �أك�ث�ر م��ن م��ل��ي��وين قتيل يف
احلروب التي �أ�شعلها يف العديد من مناطق العامل ،من م�صر
�إىل �أمريكا اجلنوبية م��رورا طبعا ب���أوروب��ا ذاتها .وق��د قرر
م�ؤمتر فيينا �سنة � 1830إعادة ترتب �أوروبا ح�سب ال�شرعيات
امللكية ،وانتقلت القيادة العاملية �إىل بريطانيا التي فر�ضت
ر�ؤيتها القائمة على التوازن بني ال��دول وحتويل املناف�سات
بينها من طبيعة حربية �إىل طبيعة جتارية واقت�صادية.
َّ
لكن بريطانيا ابتدعتْ بعد ذلك �شكال �إمرباطوريا جديدا
ميكن �أن نطلق عليه الإمرباطورية اال�ستعمارية .ففي حدود
�سنة  ،1920كانت الإم�براط��وري��ة الربيطانية ت�سيطر على
ربع �سكان العامل (حوايل  540مليون ن�سمة) وربع الأقاليم
امل���أه��ول��ة (ح���وايل  34مليون ك��م م��رب��ع) .ونتيجة اخل�سائر
ال���ك�ب�رى ال��ت��ي حت��م��ل��ت��ه��ا ب��ري��ط��ان��ي��ا �أث���ن���اء احل����رب ال��ع��امل��ي��ة
الثانية ،اقتنع قادتها ب���أن بلدهم مل يعد ق���ادرا على �إدارة
�إم�براط��وري��ة ب��ه��ذا احل��ج��م .وت��ف��ادي��ا للدخول يف مواجهات
انف�صالية من �صنف ما خا�ضته الإمرباطورية �سابقا ب�إعالن
اال�ستقالل الأم��ري��ك��ي ( ،)1783فقد ب��ادر قادتها ب�أنف�سهم
�إىل و�ضع �سيا�سة تفكيك الإم�براط��وري��ة ،ت�ضمنها «الكتاب
الأزرق» ال�صادر �سنة  ،1948معتمدين منظومة «الكومنولث»
لت�صبح البديل املقبول عنها ،وت�ضمن م�صالح بريطانيا
يف م�ستعمراتها ال�سابقة .ثمة �أي�����ض��ا ع��ام��ل �آخ���ر دف��ع �إىل
هذا القرار هو ظهور ال�سالح النووي ،فقد �أفقد بريطانيا
مناعتها التاريخية القائمة على و�ضعها كجزيرة يحميها
�أ�سطول بحري قوي .بادرت بريطانيا باالن�سحاب من الهند
قبل التورط يف النزاعات بني امل�سلمني والهندو�س التي �أدت
�إىل انف�صال باك�ستان ،وبالتخلي عن انتدابها على فل�سطني
قبل التورط يف النزاعات بني العرب واليهود التي �أدت �إىل
قيام دولة �إ�سرائيل وحربها الأوىل مع العرب .وهكذا ات�سمت
الإم�براط��وري��ة بالدهاء يف ف�ترة الن�ش�أة ويف ف�ترة التفكك.
ويف حدود �سنة  ،1955كانت منظمة الكومنولث التي �أن�ش�أتها
ت�ضم  520مليون ن�سمة من م�ستعمراتها ال�سابقة ،لكن �صعود
حركة عدم االنحياز دفعتها �إىل تقدمي تنازالت جديدة ،ال
�سيما بعد حرب ال�سوي�س وا�ضطرارها مع حليفتيها فرن�سا
و�إ�سرائيل �إىل االن�سحاب من القناة ،و�أع��ق��ب ذل��ك تخليها
ع��ن بع�ض م�ستعمراتها الأخ�ي�رة يف اخلليج العربي و�آ�سيا
و�إفريقيا ،و�ألغت �سنة  1967وزارة امل�ستعمرات وا�ستبدلتها
ب���وزارة التعاون م��ع الكومنولث .وي�ضم الكومنولث حاليا
 53دول��ة وميثل  15باملائة م��ن ال��ن��اجت العاملي اخل��ام� ،إال �أن
بريطانيا مل تعد تتحكم فيها ب�صفة مطلقة.
وعلى عك�س بريطانيا ،مل يكن للفرن�سيني نف�س احلكمة يف
التخل�ص من �إمرباطوريتهم اال�ستعمارية طوعا ،فا�ضطروا

خل��و���ض ح��رب�ين خ��ا���س��رت�ين يف ال��ه��ن��د ال�صينية واجل��زائ��ر.
ولقد حاول بع�ض القادة الفرن�سيني ا�ستباق الأمور ب�إن�شاء
منظمة الفرنكفونية على �شكل الكومنولث و�أعلن ذلك يف
برازافيل (عا�صمة الكونغو) �سنة  ،1944ووق��ع �أي�ضا قبول
ا�ستقالل بع�ض ال��دول لرتكيز االهتمام على �أخ���رى ،مثل
ا�ستقالل امل��غ��رب وت��ون�����س لالحتفاظ ب��اجل��زائ��ر ،لكن ذلك
ك��ل��ه مل ي��ج��د ن��ف��ع��ا .وق���د ت��رت��ب ع��ل��ى ال�����س��ق��وط ال��ف��و���ض��وي
ل�ل�إم�براط��وري��ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة الفرن�سية ت��وا���ص��ل م�شاكل
ف��رن�����س��ا م��ع م�ستعمراتها ال��ق��دمي��ة ع�بر ���ض��غ��وط ال��ه��ج��رة
ال�شرعية وغري ال�شرعية و�سوء اندماج اجلاليات املهاجرة
يف امل��رك��ز .ول��ق��د ك���ان م��ن امل��ف��ارق��ات �أن ت�����ص��ر ف��رن�����س��ا على
االح��ت��ف��اظ مب�ستعمراتها رغ���م اح��ت�لال الأمل����ان لأرا���ض��ي��ه��ا
�أثناء احل��رب العاملية الثانية وم�شاركة ع�شرات الآالف من
�سكان م�ستعمراتها يف حتريرها .بينما كانت بريطانيا البلد
الأوروبي الوحيد ال�صامد �أمام �أملانيا لكنها �أدركت �أن العامل
قد تغري .ورمبا كان ال�سبب يف ذلك �أن الر�أي العام الفرن�سي
مل يكن مهي�أ لتحمل مهانة التخل�ص م��ن الإم�براط��وري��ة
وامل�ستعمرات بعد مهانة االحتالل النازي لبالده.
و�إذا انتقلنا �إىل ال�شطر الآخر للكرة الأر�ضية� ،أمكننا مُتابعة
ث�لاث �إم�براط��وري��ات ك�برى يف رو���س��ي��ا وال�����ص�ين وال��ي��اب��ان.
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل الأوىل ،مي��ك��ن اع��ت��ب��ار االحت����اد ال�سوفييتي
ا�ستمرارا لل�سيطرة الرو�سية التي انتقلت من القومية �إىل
ال�شيوعية ،لكنها ظلت يف توا�صل منذ عهد بطر�س الأكرب
�سنة  .1721وميكن �أي�ضا على ه��ذا الأ���س��ا���س اعتبار رو�سيا
احلالية عهد ف�لادمي�ير ب��وت�ين م�شروعا ال���س�ترج��اع املجد
الإم�براط��وري ال��ذي من �أه��م مالحمه عقد املحالفات مع
ال�شعوب والأع��راق املجاورة حتت الهيمنة الرو�سية ملواجهة
الغرب� .أما ال�صني املجاورة التي مل تقبل قط باخل�ضوع �إىل
الهيمنة الرو�سية ولو يف العهد ال�شيوعي ،ف�إن تاريخها يبدو
وك�أنه توا�صل لإمرباطورية قائمة على م�ساحة جغرافية
مل تكد تتغري تغريا كبريا منذ �سنة � 221إىل ال��ي��وم .ومن

الطريف �أن امل���ؤرخ�ين ال�صينيني كانوا قد كتبوا منذ �أق��دم
ال��ع�����ص��ور م���ؤل��ف��ات لتف�سري �أ���س��ب��اب ق��ي��ام الإم�ب�راط���وري���ات
وانحطاطها ،و�أبرزهم امل�ؤرخ «�سيما كيان» الذي تويف �سنة 86
قبل امليالد .وقد �شهدت ال�صني تعاقب �أ�سر حاكمة �آخرها
�أ�سرة «كينج» التي �أ�سقطها ال�شيوعيون �سنة  1949وحكموا
على �إمرباطورها الأخري (كان يف �سن ال�ساد�سة من عمره)
ب���أن يتحول �إىل عامل يف حديقة .ولئن انتقلت ال�صني من
النظام الإقطاعي �إىل ال�شيوعية ،ومنها �إىل الر�أ�سمالية،
ف�إنها مل تفقد خ�صو�صيتها اجليو�-سرتاتيجية التي جعلتها
مب��ث��اب��ة الإم�ب�راط���وري���ة امل��ت��ج��ددة� ،أو «الإم�ب�راط���وري���ة ذات
الأرواح الت�سعة» كما دعاها م�ؤرخوها القدامى.
�أمَّا اليابان التي عا�شت تاريخا م�شابها ،فقد اكتفتْ بحدودها
ال��ت��اري��خ��ي��ة ال�����ض��ي��ق��ة وت��خ��ل��ت ع��ن ك��ل م�سعى ت��و���س��ع��ي منذ
هزميتها القا�سية يف احلرب العاملية الثانية ،بيد �أن �صعود
القوة ال�صينية راهنا يدفعها �شيئا ف�شيئا �إىل التخلي عن
�سيا�سة االنكفاء وتعزيز قدراتها الع�سكرية حت�سبا ملواجهات
حمتملة مع ال�صني وحليفتها كوريا ال�شمالية .مبا يجدد
«ح��ل��م الإم�براط��وري��ة» ل��دى اليابانيني املعا�صرين ،م��ع �أن
الإم�براط��ور يف ال��ت��اري��خ ال��ي��اب��اين ك��ان يف ال��غ��ال��ب �شخ�صية
رمزية ال نفوذ حقيقيا لها ،ولذلك مل يلغ الأمريكان النظام
الإمرباطوري بعد انت�صارهم على اليابان ،بل على العك�س
تعاونوا مع الإمرباطور لإنهاء احلرب؛ �إذ كان وحده القادر
من خالل التحدث مع �شعبه �أول مرة عرب املذياع من �إقناع
اجلنود اليابانيني باال�ست�سالم.
و�أخ�ي�راَ ..ط�� َرح الكتاب مو�ضوع الواليات املتحدة ،وهل هي
�إمرباطورية؟ وهل بد�أت تلوح فيها عالمات الأف��ول؟ وهذا
يعيدنا �إىل اجلدل الذي أ�ث��اره بول كيندي يف كتابه املذكور
بداية املقال .ومبا �أن بع�ض الباحثني يعتربون ابن خلدون
رائ��د ال��درا���س��ات املقارنة ل�ل�إم�براط��وري��ات ،كما ذك��رن��ا ،ف���إن
م��ن امل��ف��ي��د ل��ل��ق��راء ال��ع��رب االه��ت��م��ام ب��ه��ذا امل��ب��ح��ث لتنزيل
تاريخ الإمرباطوريات العربية والإ�سالمية يف �سياق التاريخ
بتغي النظم عرب التاريخ.
العاملي للإمرباطوريات واالقتناع ُّ
ذل��ك �أن ق��راءة ه��ذا الكتاب تدفع �إىل النتيجة التالية� :إن
ك��ل الإم�ب�راط���وري���ات ت��ن��ت��ه��ي ب��ال�����س��ق��وط يف م��رح��ل��ة معينة
لكن البع�ض منها يرتك وراءه �شعورا باحلنني �إىل املا�ضي
املجيد� ،أو ما يدعى بحلم الإمرباطورية ،و�إن هذا ال�شعور
يتحول �إىل عامل �سيا�سي و�إ�سرتاتيجي م�ؤثر يف العالقات
الدولية وينبغي �أخ��ذه بعني االعتبار عند حتليل احلا�ضر.
وعلى �سبيل املثال ،ميكن الت�سا�ؤل �إذا مل تكن ق�ضية ا�ستعادة
اخلالفة التي �أ َّرقت الفكر العربي املعا�صر وجها من وجوه
ه��ذا احللم ب��الإم�براط��وري��ة ال��ذي ينبغي �أن يخ�ضع لنف�س
التحليل التاريخي لقيام الإمرباطوريات و�أفولها يف التاريخ
الب�شري كله ،و�أن يتحول من جدل ديني �إىل مبحث تاريخي
يعالج بالروح اخللدونية التي كانت رائدة يف هذا املجال؟
---------------- الكتاب :نهاية الإمرباطوريات. امل�ؤلف :م�ؤلف جماعي ب�إ�شراف باتري�س جانيفاي وترييلينتز.
 اللغة :الفرن�سية. -النا�شر :دار بريين للن�شر2016 ،م ،باللغة الرو�سية.
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الفل�سفة وج ًها لوجه �أمام العنف ..ملارك كريبون وفريدريك فورم�س
حممد ال�شيخ *

هذا كتاب ُكتب بيدين .فهو �أ�شبه ما يكون بلعبة م�صارعة الثريان امل�سماة بامل�صارعة على طريقة الليمون ،حيث ي�صارع �أخوان الثور ذاته بدثار واحد .ورغم �أنّ
ال ف�ص ً
الباح َثني الفرن�سيني مارك كريبون وفريدريك فورم�س وقعا ف�صول الكتاب ف�ص ً
ال ،ف�إنّ ثمة ان�سجام ًا بني ف�صوله من حيث احلر�ص على املزاوجة بني العر�ض
الفل�سفي اخلال�ص ملذاهب الفال�سفة االثني ع�شر (من �سارتر �إىل دريدا مرور ًا بكامي ومريلو-بونتي وكانغليم وكافايي�س و�سيمون فيل وليفي �شرتاو�س وليفنا�س
ويانكلفيت�ش وفوكو ودولوز) ،من جهة ،واملرتتبات ال�سيا�سية على هذه املذاهب� ،أو قل بلغة الأقدمني «الزم املذهب» ال�سيا�سي ،من جهة �أخرى .وما ُييز ه�ؤالء
الفال�سفة هو �أن «امتحان ال�سيا�سة» عندهم �إمنا ت�أ�س�س على تفكريهم الفل�سفي العميق ال على «�آراء �شخ�صية».
وم��ا ه��و م�����ش�ترك بينهم ه��و �أن �أغ��ل��ب��ه��م ول��د يف ب��داي��ة ال��ق��رن
(���س��ارت��ر ،م�يرل��و -بونتي ،ك��ام��ي ،كانغليم� ،سيمون فيل ،ليفي
�شرتاو�س ،كافايي�س ،لوفينا�س) �أو �سنوات ( 1930-1920فوكو،
دول��وز ،ليوتار) ،لكنهم �أجمعني عا�شوا وي�لات احل��رب العاملية
الثانية ـ هذا «ال��ورم يف الذاكرة» ـ بجميع حوادثه الرتاجيدية
اجل�سام ،والتي كانت �إحدى «املحن» التي دمغت بدمغتها كتابة
الفل�سفة منذ نهاية احلرب.
يتخذ الكتاب منطل ًقا له �سنة رمزية هي عام  1943ـ �صدور كتاب
«الوجود والعدم» للفيل�سوف الفرن�سي جان بول �سارتر (-1905
 )1980ـ يف قلب احلرب العاملية الثانية التي �ألقت بظاللها على
ك��ل فل�سفة الن�صف ال��ث��اين م��ن ال��ق��رن الع�شرين ،وب��ق��ي ظلها
ملقياً بعبئه على قراءات الفال�سفة املعا�صرين من يانكلفيت�ش
�إىل دريدا .والكتاب عبارة عن حما�ضرات كان �ألقاها الباحثان
الفرن�سيان يف املدر�سة العليا للأ�ساتذة بباري�س .وكان عنوانها
الأ���ص��ل��ي الناظم «الفل�سفة الفرن�سية على حم��ك ال�سيا�سة» ـ
وه��ي جتربة متعددة م�ؤملة جذرية ـ ب��دءا من قطبيها� :سارتر
�صاحب كتاب «ال��وج��ود وال��ع��دم» وك��ل الأ�سئلة ال�سيا�سية لعامل
ما بعد احلرب ،وكامي �صاحب الالمعقول والتمرد وكل �أ�شكال
رف�����ض العنف وال��رع��ب .وال���ذي ي��راه الباحثان �أن ه��ذا التوتر
اجتاز القرن الع�شرين ب�أكمله حتى فوكو ودريدا ولوفينا�س وما
بعدهم.
م��ن الناحية املنهجية ،نهج الباحثان طريق الت�أليف الثنائي
القا�ضي بالتوليف بني الفل�سفي وال�سيا�سي .وم��ن ثمة ق�سما
العمل ،فكان �أن تكفل فريدريك فورم�س بالأعمال وباللحظات
الفل�سفية (وق���د اهتج�ست م��ن��ذ ال��ب��دء ب��الأ���س��ئ��ل��ة الأخ�لاق��ي��ة
وال�����س��ي��ا���س��ي��ة) ،وك���ان �أن ا���س��ت��ق��ل م���ارك ك��ري��ب��ون ب��احل��دي��ث عن
ال��ت��ج��ارب ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال��ع��ن��ف ،م���ع الأ���س��ئ��ل��ة ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة ال��ت��ي
ت�أثلت عنها .فك�أننا �أم��ام امل��راوح��ة من الفل�سفة �إىل ال�سيا�سة،
فالعودة �إىل الفل�سفة من جديد :من التجربة الفل�سفية �إىل
املحنة ال�سيا�سية ،فامل�ساءلة الفل�سفية ع��ودا على ب��دء .على �أن
نظام املحا�ضرات انقلب بعد الأح��داث الإرهابية التي �شهدتها
فرن�سا عام � .2015إذ كان احلديث ،من ذي قبل ،يبد أ� بالأعمال
واللحظات الفل�سفية وبع�ض ملزوماتها الأخالقية وال�سيا�سية
التي مل تكن مق�صودة لذاتها .ثم ما لبث �أن �صار حديث مارك
كريبون عن التجربة ال�سيا�سية وعن العنف والأ�سئلة الفل�سفية
امل��ت��ول��دة عنهما ه��و امل��ت��ق��دم .وه��ك��ذا انقلب ن��ظ��ام امل��ح��ا���ض��رات:
العنف الذي يتفجر �أو ًال ،ثم جواب الفل�سفة .وبهذا �صار اجلواب
عن العنف هو ال��ذي يقت�ضي مدخال �إىل الفل�سفة و�إ�شكاالتها



وحلولها وكتبها وم�ؤلفيها وحلظاتها وم�����س��ارات��ه��ا .لكن عند
ن�شر الكتاب ،ف�ضل امل�ؤلفان احلفاظ على التقطيع الأول حيث
امل��زاوج��ة بني ف�صل يركز على الأع��م��ال واللحظات الفل�سفية،
يعقبه ف�صل ي��رك��ز على امل�����س���أل��ة ال�سيا�سية .وق��د ح��دد م�ؤلفا
الكتاب البغية منه :ميكن �أن نقاوم العنف بالفل�سفة ،وذلك على
اعتبار �أن الفل�سفة� ،أ�سا�سا ،وكما حددها الفيل�سوف الفرن�سي
�إري��ك فايل تقوم على خيار الإن�سان بني العقل والعنف ،وهي
تختار العقل على العنف.
يف م��دخ��ل الكتاب يعر�ض امل���ؤل��ف��ان ك��ل بطريقته �إىل ف��ك��رة �أن
لكل ط��ور م��ن �أط���وار الفكر الفل�سفي �سياق ين�ساق ف��ي��ه .وما
كانت الفل�سفة الفرن�سية ،ب��دءا من عام  ،1943بدعا من هذا:
فقد كتبت �أهم �أعمالها �إما يف املنفى �أو ال�سرية �أو ال�سجن؛ �أي
يف «حمنة ال�سيا�سة» .على �أن هذا ال يعني �أن الفل�سفة �سيا�سة
ب��الأوىل ،و�إمن��ا �ش�أن الفل�سفة الفرن�سية ،يف تلك احلقبة� ،أنها
ك��ان��ت فل�سفة يف ال��وج��ود ���س���ؤال��ه��ا اجل��وه��ري :م��ا ال���ذي يعنيه
بالن�سبة �إىل «الإن�سان» �أن يكون الإن�سان «واقعا» يف «الوجود»
ويف «التاريخ» وقوعًا مبا�شرا ال اختيار له يف ذل��ك؟ وم��ن هنا،
�ضرورة «�سَ ْو ُق» هذه الأعمال يف �سياق «جتربة ال�سيا�سة» ،بحيث
ال تكون جمرد ف�ضلة ،كما �ضرورة «�سَ ْو ُق» ال�سيا�سة والتاريخ يف
�سياق الفل�سفة ال بو�صفها ن�سقا مطل ًقا و�إمنا تفكريا يف املبادئ
التي ت�صدر عنها �أفعال الإن�سان.
وق���د ت�����س��اءل ال��ب��اح��ث��ان ،ب���داي���ة ،ع���ن امل��ق�����ص��ود ب��ع��ب��ارة «حم��ك
ال�سيا�سة» ،وذهبا �إىل �أن املق�صود «التجربة ال�سيا�سية» و»املحنة
ال�سيا�سية» و»االم��ت��ح��ان ال�سيا�سي» معا .ث��م م��ا لبثا �أن ح��ددا
م��ف��ه��وم «ال�����س��ي��ا���س��ة» يف ال���ق���رارات ال��ت��ي ت��ل��زم ج��م��اع��ي��ا احل��ري��ة
والأمن و�شروط عي�ش تعدد من النا�س ي�شكلون جماعة �أو �أمة
ـ مبدئيا وواقعيا ـ ويت�شاطرون هذه القرارات .ولئن هي كانت
الفل�سفة «مبادئ» ـ يف احلرية والعدالة وال�سلم  ...ـ وال�سيا�سة
«ق�������رارات» ت�����س��ت��ج��ي��ب مل��ن��ط��ق ال��ظ��رف��ي��ة ال لإم���ل��اءات امل���ب���ادئ،
ف���إن من �ش�أن ه��ذا �أن تن�ش�أ عنه «ه��وة» بينهما ،و�أن تكون هذه
الهوة «امتحانا وحم��ن��ة» .وه��ذه املحنة هي ما يبحث فيه هذا
الكتاب بالذات .ذلك �أن �أهم ما يثري الفل�سفة يف ال�سيا�سة �إمنا
هو «حمنة» العنف التي قد ترافقها �ش�أن �أ�شكال عنف احلرب
(�سيمون فيل) ،و�أل��وان النظام اال�ستعماري (�سارتر) ،و�صنوف
الأنظمة ال�شمولية والر�أ�سمالية (كامي ،مريلو-بونتي) ونظام
ال�سجون والعن�صرية (فوكو� ،شرتاو�س .)...
ال��ق�����س��م الأول :ح���ول احل���رب ال��ع��امل��ي��ة الثانية
(�سارتر/كامي)

�إذا كان ثمة من «امتحان» واج��ه جيل الفال�سفة الذين ولدوا
يف بداية القرن الع�شرين (�سارتر ،مريلو-بونتي ،كامي) فهو
«امتحان» حروب اال�ستقالل التي خا�ضتها ال�شعوب امل�ستعمَرة
�ضد امل�ستعمِر .ارتفعت �أ�صوات ع�شية احل��رب العاملية الثانية،
����ش����أن ���ص��وت الأدي�����ب ال��ف��رن�����س��ي �أن�����دري ج��ي��د ()1951-1869
والفيل�سوفة الفرن�سية �سيمون فيل (� ،)1943-1909ضد النظام
اال�ستعماري ،ال لإدان���ة ظلم اال�ستغالل فح�سب ،و�إمن��ا لإدان��ة
ال��ط��اب��ع غ�ير الإن�����س��اين لهيمنة اال���س��ت��ع��م��ار ولأ���ش��ك��ال العنف
املرافقة له .لكن كل �شيء تغري مع حرب اجلزائر حيث طرحت
م�س�ألة العن�صرية والتعذيب والرعب .ولقد لعب �سارتر دورا
كبريا يف �إدخ��ال هذه امل�سائل الثالث �إىل �صلب الفكر .وبرهن
على �أن العن�صرية لال�ستعمار قرينة ،و�أن ثمة جدال بني املعمِّر
وامل��ع��مَّ��ر �أ���ش��ب��ه ���ش��يء ي��ك��ون ب��ج��دل امل���وىل واخل����ادم ،و�أن العنف
وليد هذا الو�ضع ،و�أن �أولئك الذين يريدون تفاديه ب�أي ثمن
ال يعملون ،من حيث امل��ب��د�أ� ،إال على ا�ستدامته .ويف ذل��ك نقد
«للإن�سانيني» الذين يجعلون من عدم العنف مبد�أ التزامهم
ـ وم��ن �ضمنهم ك��ام��ي ( .)1960-1913وق��د ح��دث��ت اخل�صومة
بني الرجلني منذ ظهور كتاب كامي «الإن�سان املتمرد» ()1951
وا���س��ت��ف��ح��ل��ت خ�ل�ال ح���رب اجل���زائ���ر وط���رح م�����س���أل��ت��ي ال��ت��ع��ذي��ب
والرعب .وهكذا ،ف�إنه بينما �آمن كامي ب�إمكان �إ�صالح النظام
اال�ستعماري يف اجلزائر ،ارت�أى �سارتر �أن ال حل �إال باال�ستقالل.
و�ش�أنه �ش�أن �سارتر �أدان كامي ب�شدة التعذيب والقمع الذي طال
ال�سكان املدنيني .وبينما �ساوى كامي بني «املع ِّذب» «الفرن�سي»
و»الإرهابي !» «اجلزائري» ،ف�إن �سارتر رف�ض الت�سوية بينهما،
معتربا �أنه ال تزر وازرة وزر �أخرى.
(كامي/مريلو-بونتي)
كال الفيل�سوفني كان ذا �صلة ب�سارتر� :صحبة �أعقبتها قطيعة.
وك����ان ال�����س��ب��ب :ال�����س��ي��ا���س��ة .ل��ك��ن �أوىل م��ن��ه��ا اخ���ت�ل�اف ال����ر�ؤى
الفل�سفية .كان ال�صراع الوجودي عند �سارتر �صراعا بني «عدم»
هو الإن�سان و»وج��ود» هو العامل ،لكن الرجلني رف�ضا �أن يعدا
وعي الإن�سان «عدما»� ،إمنا الإن�سان عند كامي هو مانح املعنى
للعامل ،وعند مريلو-بونتي و�ضدا على �سارتر ما كانت حريته
�شيئا �سلبيا خال�صا� ،إمن��ا احلرية حرية يف العامل مع الأغيار.
و�إال ما كانت ثمة مقاومة جماعية للمقاوم الذي يقاوم معذبه.
وال�س�ؤال ال�سيا�سي والأخ�لاق��ي ال��ذي طرح بني ه���ؤالء الثالثة
ه���و :ه��ل م�����س�يرة ال��ت��اري��خ ت�����س��وغ ال��ل��ج��وء �إىل ال��ع��ن��ف؟ طرحت
امل�����س���أل��ة غ���داة ت��ن��اه��ي �أن��ب��اء اجل��رائ��م ال�ستالينية �إىل م�سامع
مثقفي �أورب��ا املتعاطفني مع ال�شيوعية .وما كان الأم��ر يتعلق
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باحلكم على مبادئ ال�شيوعية بقدر ما كان يتعلق ب�إدانة الرعب
الذي �صاحبها .وهل ندين رعب ال�شيوعية با�سم الليربالية التي
�أظهرت �أي�ضا بع�ض �أ�شكال رعبها؟ كانت هذه النقطة جوهرية
يف النقا�ش بني كامي ومريلو-بونتي بعد �أن ن�شر الأول كتابه
«الإن�سان املتمرد» ردا على حتاليل مريلو-بونتي .وكان ال�س�ؤال:
هل ميكن لتغيي الثورة �أن يربر اللجوء �إىل العنف؟ وهل ميكن
ملا ي�سميه مريلو-بونتي «نوايا ال�شيوعية الإن�سانية الطيبة»
�أن ت�ب�رر ال��ع��ن��ف؟ ك��ل ه�����ؤالء ال��ف�لا���س��ف��ة رب��ط��وا ب�ين ام��ت��ح��ان
ال�سيا�سة والعنف والنزعة الإن�سانية .كان موقف مريلو-بونتي
وا�ضحا :عو�ض رف�ض العنف رف�ضا مبدئيا ،يجب الت�أكد من
«م�شروعيته»؛ �أي من �إمكان جتاوزه .وما مهمة املارك�سية احلقة
�سوى ال�سعي �إىل «عنف» يتجاوز نف�سه نحو م�ستقبل �إن�ساين
�أف�ضل ،وذلك بناء على مبد�أ« :القتل �أنفى للقتل» .لكن� ،سرعان
م��ا ب���د�أ ال��رج��ل يت�شكك يف ه��ذا الأم���ر ،وه���ذا �أ���ص��ل خ�لاف��ه مع
�سارتر� .إذ ذهب �إال �أنه لرمبا كان العنف مالزما لروح ال�شيوعية
ذاتها .ومن هنا وجد نف�سه بني قرين �إح��راج :من جهة الثورة
املوءودة ،ومن جهة �أخرى زيف الليربالية .واحلل :اللجوء �إىل
الواقع حيث العنف ـ على كرهه ـ يربر حني ال تكون هناك و�سيلة
�أخ��رى ،وح�ين نكون �أم��ام �إك��راه��ات احلا�ضر .وال خيار لنا بني
العنف وال��ط��ه��ارة و�إمن���ا ب�ين عنف �أ���ش��د وعنف �أه���ون .وامل�س�ألة
م�س�ألة ح�ساب .وهذا ما ثار عليه كامي ووجد �أنه تربير للموت
با�سم التاريخ .وما عابه على مريلو-بونتي� ،أ�سا�سا ،هو ت�سويغ
العنف با�سم �سُ مك احلا�ضر ووعود امل�ستقبل .والذي عند كامي
ه��و رف�ض االن�ضمام �إىل �أي��ة عقيدة ،والتمرد �ضد ك��ل �أ�شكال
العبودية والكذب والرعب .وهو مترد م�ست�أنف مو�صول كي ال
ي�ؤ�س�س التمرد بدوره لعقيدة جديدة �سرعان ما ت�صري قاتلة .
(�سيمون فيل /كانغليم /كافايي�س)
ي��ع��ود ه���ذا ال��ف�����ص��ل �إىل ت��ن��اول م��وق��ف ال��ف�لا���س��ف��ة م��ن �إح���دى
�أه��م حم��ن العنف :احل��رب .وامل�شرتك ب�ين الفال�سفة الثالثة
جترعهم من ك�أ�س احل��رب جترعا �شخ�صيا� .أدى هذا ب�سيمون
ف��ي��ل ،ب��داي��ة� ،إىل الرف�ض املبدئي للحرب با�سم ن��زع��ة �سلمية
رادي��ك��ال��ي��ة .وع��ن��ده��ا �أن احل���رب م��ا ك��ان��ت جم���رد ���ص��راع ق��وى
خ��ارج��ي��ة ،ب��ل ه��ي ب����الأوىل م�����س���أل��ة �سيا�سية داخ��ل��ي��ة :ا�ستتباع
امل��ق��ات��ل�ين جل��ه��از ال��دول��ة ال��ط��اح��ن ال��داع��ي �إي��اه��م �إىل القتال
من �أج��ل��ه ،مبا يحولهم �إىل «م��ادة طيعة»؛ �أي �إىل عبيد� .إمنا
احلرب �إهانة تلج�أ �إىل الدعاية التزيينية الكاذبة .ومن ثمة ال
بد من مقاومة للحرب وجلهاز الدولة الداعي �إليها مقاومة
«م�شروعة» و»حيوية» و»جوهرية» .لكن لهذه النزعة ال�سلمية
الراديكالية حدودها .وقد ا�ضطرت الفيل�سوفة �إىل القطع مع
هذه النزعة منذ عام  1939لكي تتبنى فل�سفة املقاومة :وقعت
وال��واق��ع��ة ،ف�لا جم���ال ل��ل�تردد .ع��ل��ى �أن ال��دع��وة �إىل م��ق��اوم��ة
العدو الأمل��اين مل متنعها من �إدان��ة �آف��ة اال�ستعمار :لقد فعلنا
بالآخرين ال�شر الذي حاولت �أملانيا �أن تفعله بنا .ولهذا ال�شر
ا�سم :االجتثاث الذي لي�س �سوى نفي االنتماء واقتالع الأهايل
و�إنكار ما�ضيهم وعوائدهم وتاريخهم وثقافتهم .وال مقاومة
لأملانيا من دون حترير امل�ستعمَرين.
انتقد الفال�سفة الثالثة فل�سفة ال��وج��ود املبنية على حرية
عدمية غري م�س�ؤولة ،لكنهم مل مييلوا �إىل القول بنقي�ضها:
ال�ضرورة اجلربية� .آمن كافايي�س وكانغليم ،بحكم تكوينهما
العلمي ،ب�ضرورة علمية ريا�ضية منطقية ،لكنها ال�ضرورة
التي ال ت�ؤدي �إىل القول ب�ضرورة �أخالقية و�سيا�سية .قطعا مع
فل�سفة الوعي والوجود واحلرية على م�ستويني :ميتافيزيقي؛

لأنه وكما �أن لدى �سارتر ال وجود حلرية خال�صة بال موقف،
ف�إنه عندهما ال وج��ود ل�ضرورة ب��دون جتربة وب��دون ذاتية.
و���س��ي��ا���س��ي��ا؛ ال�سيا�سة ـ احل���رب وامل��ق��اوم��ة ـ ال ت�ضع الإن�����س��ان
�أم��ام حريته بعامة ـ كما لدى �سارتر ـ ولكن �أم��ام و�ضع يكون
دائما و�ضعا متفردا ،ويتيح دوما اختيارات متفردة ويت�ضمن
�ضرورات خمتلفة .ولقد اختارا املقاومة.
ال��ق�����س��م ال���ث���اين :ح���ول �أع�����وام ( 1960ليفي
�شرتاو�س�/سارتر/مريلو-بونتي)
يف عام � 1962أ�صدر ليفي �شرتاو�س ( )2009-1908كتابه «الفكر
ال�ب�ري» خم�ص�صا ف�صله الأخ�ي�ر ـ «ال��ت��اري��خ واجل���دل» ـ لنقد
جذري ل�سارتر� :أوال؛ ال ينبغي �أن نفكر يف املا�ضي انطالقا من
ح�ضارة احلا�ضر و�إمنا الأمر على ال�ضد .ثانيا؛ يت�صور �سارتر
الإن�سان كائنا جدليا تاريخيا حرا� ،أما �شرتاو�س فرياه تابعا
لبنى .واملعنى ال يبدعه الإن�سان� ،إمنا املعنى ـ املو�ضوعي اخلفي
ـ هو ال��ذي من �ش�أنه �أن يبدع الإن�سان .ومن ثمة نقده لوهم
احلرية والعفوية والفعالية عند �إن�سان �سارتر.
ويف ما يتعلق بالنقا�ش مع مريلو-بونتي ،ف���إن ه��ذا و�إن �أقر
بفكرة «البنية» املتحكمة ،ف�إن ذاك مل مينعه من الت�أكيد ـ �ضد
�شرتاو�س ـ على البعد «اجلواين» للإن�سان .غري �أن اجلدل بني
الرجلني مل يكتمل ب�سبب الوفاة املباغتة ملريلو-بونتي.
(فوكو/دولوز)
من امليتافيزيقا واختبار ال�سيا�سة �إىل نقد امليتافيزيقا ونقد
ال�سيا�سة نقدا جذريا بدءا من مفهوم «البنية» .لكن ،لرمبا
مت جتديد امليتافيزيقا وال�سيا�سة معا عرب جانب �آخر ملفهوم
البنية :االختالف .عند دريدا ثمة عنف خمفي يف امليتافيزيقا،
وال يتعلق الأم���ر بامليتافيزيقا املخفية يف ال�سيا�سة ،و�إمن��ا
بال�سيا�سة امل��خ��ف��ي��ة يف امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ا .وق���د ع��م��ل دول����وز على
الت�أ�سي�س لفل�سفة و�سيا�سة لالختالف تهاجم فكرة «الهوية»
وت�ؤكد على التفرد .كما عمل فوكو على تفكيك �آليات ال�سلطة
يف ا�ستكراه الرقاب والتحكم يف الأج�ساد .وقد نا�ضل دولوز
وفوكو �ضد االحتجاز وظروفه ،وحلال �آليات املجتمع العقابي
والرقابي ،وف�ضحا غري امل�سموح ب��ه ،وح��ددا دور الفيل�سوف

امللتزم يف «�أن ي��رى» و»�أن يقول» .وب��دل التحليل الكال�سيكي
الإن�سي لل�سلطة ـ كامي ـ ال��ذي يرى �أن من �ش�أن ال�سلطة �أن
ُ«ت َتلك» و�أن ُتظهر عنف �أفعالها وتبدي خطابها يف الكذب
والرعب ال��ذي يخلق العبودية ،ذهب فوكو �إىل �أن «من �ش�أن
ال�سلطة �أن ُتار�س ـ خفية ـ �أكرث مما �أن ُت َتلك».
(يانكلفيت�ش/دريدا /لوفينا�س)
ذه���ب ل��وف��ي��ن��ا���س (� )1995-1906إىل �إم���ك���ان م��ق��اوم��ة العنف
بامليتافيزيقا (الفل�سفة الأوىل= الأخ��ل�اق) ،بينما رد عليه
دري��دا ( )2004-1930ب���أن العنف ي�سكن يف قلب امليتافيزيقا.
واعتقد لوفينا�س �أنه ال ميكن اخلروج من العنف �إال ب�أخالقية
مطلقة (الأخ�لاق �أوال) هي يف عمقها �أخالقية غريية تتمثل
يف «وجه» الغري الذي يخاطبنا« :يا هذا ،ال تقتل !» لكن دريدا
ر�أى �أن��ه حتى يف قلب هذه الأخالقية ال زال العنف خمتفيا.
فال وج��ود لعنف مطلق ،كما ال وج��ود لغري بال ذات ،بل ثمة
جتاذب دائم بني العنف وغ�يره ،ومن �ش�أن العالقة بالغري �أن
يتعاورها العنف والال عنف معا.
ل��ك��ن ت��ف��ك�ير ه���ذا اجل��ي��ل ذه���ب �إىل م��ا ه��و �أب���ع���د :وم����اذا بعد
احلرب؟ ثمة «واجب التذكر» ،وثمة «اجلرائم �ضد الب�شرية»،
لكن ثمة �أي�ضا «م�س�ألة الغفران» .وحني نذكر هذه امل�س�ألة ال
بد نحن ذاك��رون للفيل�سوف يانكلفيت�ش ( )1985-1903الذي
ر�أى �أن جرائم النازية تعلو على كل عقاب ،ومن ثمة على كل
غفران« :ق�ضى الغفران يف م�سكرات املوت» .وف�ضال عن هذا،
كيف نغفر ملن مل يطلب ذل��ك؟ وج��واب دري��دا �أن��ه من املمكن
«جعل امل�ستحيل ممكنا» :وهل يُغتفر �إال ما ال يُغتفر؟ �أَ َو لي�س
ال يُغتفر �إال م��ا ه��و مُ�����ش�� َك��ل بطبعه؟ ت��ل��ك �أخ�ل�اق ت��ق��ع يف ما
وراء الأخ�لاق .وذاك هو الغفران غري امل�شروط؛ �أي ال��ذي ال
ت�شرتطه �سيا�سات وال م�ؤ�س�سات ـ غفران خال�ص ـ �ضد الغفران
املمزوج ـ التابع للرهانات ال�سيا�سية للم�صاحلة .لكن هل ميكن
�أن يحدث هذا الغفران؟ ذاك �س�ؤال تركه دريدا مفتوحا.
�أخريا ،ت�ساءل الباحثان يف مدخل الكتاب عما �إذا كانت احلركة
التي ب���د�أت ع��ام  1943قابلة للتعميم ال��ي��وم ،وك��ان جوابهما:
«ن��ع��م» و»ال»« .ن��ع��م» ل��وج��ود ���ص�لات ب�ين امل�����س��ائ��ل الفل�سفية
والو�ضع التاريخي ،فال فل�سفة ـ كما ق��ال هيجل ـ ميكنها �أن
تقفز على ظلها .و»ال» لأن امل�سائل تتبدل والو�ضع يتغري.
ال ���ش��ك ع��ن��دي �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب م��ف��ي��د مل��ن �أراد االط��ل�اع على
النقا�شات الفل�سفية ال�سيا�سية ال��ت��ي دارت ب�ين ال��ع��دي��د من
فال�سفة فرن�سا بدءا من احلرب العاملية الثانية �إىل الثمانينات
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي .لكن الكتاب ال يخلو م��ن بع�ض الهنات:
منها �إهمال �أ�سماء فل�سفية وفكرية وازنة عر�ضت �إىل م�س�ألة
«العنف» عر�ضا فل�سفيا (�إري��ك فيل� ،ألك�سندر كوجيف ،بول
ريكور  )...و�سيا�سيا (رميون �آرون مثال) عر�ضا عميقا ،و�أحيانا
�أعمق حتى من الأ�سماء التي ركز عليها الباحثان� .أك�ثر من
هذا ،من �ش�أن نزوع الكتاب التب�سيطي �أن يزعج الكثري من �أهل
االخت�صا�ص ب�سبب من بع�ض ميله االختزايل يف بع�ض املحال
من الكتاب.
----------------الكتاب :الفل�سفة وجها لوجه �أمام العنف.
امل�ؤلف :مارك كريبون وفريدريك فورم�س
دار الن�شر ، Editions des Equateurs :باري�س٢٠١٥ ،م.
عدد ال�صفحات� ١٣٤ :صفحة.
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ذو القعدة  1437هـ  -أغسطس 2016م

فرن�سا يف �أر�ض الإ�سالم ..لبيرت فريمريين
�سعيد بوكرامي *
يتحدث كتاب بيري فريمريين ال�صادر حديثا عن فرتة اكت�شاف الإ�سالم من قبل فرن�سا اال�ستعمارية �إىل مطلع القرن التا�سع ع�شر ،ثم القرن الع�شرين
والتقلبات التي عرفتها عملية حماية امل�سيحيني يف ال�شرق وعن الواقع ال�سيا�سي يف «اململكة العربية» ،ونتائج احللم اليهودي يف فل�سطني وت�أثريه على
�إجها�ض قيام جمهوريات دميوقراطية يف املنطقة واحلد من العلمانية ،كما يحاول الكتاب التوقف عن �إعادة بناء الأديان يف �شمال �أفريقيا وماذا كانت
ردود �أفعال جمتمعاتهم ،خا�صة حماولة مت�سيح اجلزائر وما نتج عن ذلك من طائفية ونعرات قبلية .تكمن �أهمية الكتاب يف �أنه ي�ضع فرن�سا خا�صة
والكولونيالية ب�صفة عامة �أمام �إرثها اال�ستعماري الذي ال يزال يجثم على تاريخها احلا�ضر.
كما ي�ساعد الكتاب على فهم التعقيدات يف العالقة بني فرن�سا والإ�سالم وي�ساعد � ً
أي�ضا على مواجهة حتديات احلا�ضر وامل�ستقبل خا�صة ما يرتبط
بالق�ضية الدينية ،التي كان البع�ض يعتقد مرونتها و�سهولة معاجلتها بيد �أن الواقع �أثبت عك�س ذلك ،فتحول التدين �إىل �إرهاب دموي و�ضع الأنظمة
الغربية �أمام حقيقة مرعبة.
�إذا ك��ان التطرف الإ�سالمي والإره���اب يقلقان فرن�سا
و�أوروب���ا منذ العام  ،1980ف���إنّ ان��دالع دوام��ة الإره��اب،
التي �أدت �إىل جمزرة يناير ونوفمرب  2015يف باري�س،
وب��ع��د ذل��ك �سل�سلة ال��ه��ج��وم��ات ال��ت��ي ح��دث��ت يف 2016
دف��ع��ت ال��دار���س�ين �إىل احل��ف��ر يف ج���ذور ه��ذا التطرف
و�أ�سبابه .بع�ضهم تناول الق�ضية من اجلانب ال�سيا�سي
والبع�ض الآخ��ر ناق�شها من اجلانب الديني والبع�ض
الآخ��ر من اجلانب االجتماعي والثقايف ،لكن م�ؤلفنا
ال��ي��وم بيري ف�يرم�يري��ن ي��ت��ن��اول امل��و���ض��وع م��ن اجلانب
ال��ت��اري��خ��ي بحيث ي��ع�ترف م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ك��ت��اب ق��ائ ً
�لا:
«عندما ن�ستمع �إىل املُعلقني وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني،
ي��ظ��ن امل����رء �أن ف��رن�����س��ا مل ت��ع��رف وت���ق�ت�رب وت��ع��اي�����ش
الإ���س�لام �أب����دًا .يف ح�ين ك��ان��ت فرن�سا «الإم�براط��وري��ة
اال���س��ت��ع��م��اري��ة» «خم���ت�ب�را» ه��ائ�لا ،مل��ع��رف��ة ال��ك��ث�ير من
احل��ق��ائ��ق ع��ن الإ����س�ل�ام وامل��ج��ت��م��ع��ات الإ���س�لام��ي��ة .هل
ف��وت��ت ف��رن�����س��ا ف��ر���ص��ة ف��ه��م الإ����س�ل�ام ؟» ث���م ي�ضيف
م���ؤك��دا« :لقد ك��ان �أمامها ما يقرب من ق��رن ون�صف،
مل��ع��اجل��ة ال��ق�����ض��اي��ا ال��دي��ن��ي��ة .واحل�����س��م ف��ي��ه��ا» ي��ط��رح
الكتاب �أ�سئلة كثرية من بينها :كيف ميكن خلق طرق
للتعاي�ش؟ كيف ميكن تنظيم العالقة ب�ين الإ���س�لام،
واجل��م��ع��ي��ات الإ���س�لام��ي��ة وامل�سيحية وال��ي��ه��ودي��ة؟ كان
هذا ال�شاغل اليومي لأجيال من ال�ضباط واملديرين،
حتت قيادة ال�سلطات ال�سيا�سية الفرن�سية .لكن هل
ا���س��ت��ف��ادت اجل��م��ه��وري��ات امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن ه���ذه ال��وث��ائ��ق
والأر����ش���ي���ف؟ ال��ك��ت��اب ي��ق��دم ا���س��ت��ع��را���ض��اً ���ش��ام ً
�لا لهذه
التجربة الفريدة و�أن���واع املمار�سات التي كانت تنفذ
يف ال��ق��ل��ب ال��ن��اب�����ض ل�ل��إم�ب�راط���وري���ة اال���س��ت��ع��م��اري��ة:
الأرا�ضي «العربية» والأرا���ض��ي «العربية الأمازيغية».
وي���ق���دم ب��ي�ير ف�يرم�يري��ن �أ����س���ت���اذ ال���ت���اري���خ يف ج��ام��ع��ة
باري�س الأوىل واملتخ�ص�ص يف درا���س��ة ال��ع��امل العربي
وال��ع��رب��ي الأم��ازي��غ��ي امل��ع��ا���ص��ر� ،إع���ادة ق���راءة الأح���داث
ب��د ًءا من احتالل اجل��زائ��ر �إىل حلظة ظهور ال�سلفية



ويو�ضح الكاتب �أن تعدد ال�سيا�سات اال�ستعمارية حول
م��و���ض��وع ال��دي��ن مل ي��ك��ن م��ن�����س��ج�� ًم��ا ب��ل خ��ل��ق ج��روح��اً
�إثنية عميقة م��ازال��ت تداعياتها م�ستمرة يف املناطق
القبلية يف اجلزائر وجبال الريف يف املغرب .ومن هذا
املنطلق �أجن���ز امل���ؤل��ف ال���ذي مقاربته ت�شكل «ال��ت��اري��خ
ال�سيا�سي لال�ستعمار جتاه التعدد الديني» (�ص)14 .
ال��ذي ال ميثل ج��ز ًءا من تاريخ اال�ستعمار �أو التاريخ
الديني ال��ق��دمي .يف ال��واق��ع ،يبني لنا امل���ؤل��ف �أن��ه رغم
االختالفات العرقية والثقافية بني العرب والأمازيغ
وال��ت�رك� ،إال �أنّ ال��دي��ن ي��وج��د يف ك��ل م��ك��ان ،ب��ل يكاد
يوحد التناق�ضات وير�أب الت�صدعات.
وميكن �أن نعترب �أن هذا البحث يدخل يف �سياق �أعماله
ال�سابقة ال��ت��ي تتناول ال��ع��امل العربي وب��ذل��ك ي�سجل
ال��ب��ح��ث درا���س��ت��ه يف ق��ل��ب الأح�����داث اجل���اري���ة ،ك��م��ا �أنّ
حتي العالقة بني املا�ضي وتربط بينها وبني
ت�أمالته ّ
ما يحدث حالياً �أمام �أعيننا .ويكمن رهان هذا الكتاب
يف ال��ك�����ش��ف ع��ن ك��ي��ف��ي��ة ت�����ش��ك��ل من��ط ت��ف��ك�ير امل�سلمني
ال��ذي انقلب ر�أ� ً��س��ا على عقب خ�لال ق��رن ون�صف� :إذا
كان الإ�سالم حملياً و�أبوياً ،فقد �أ�صبح معوملاً وموحدًا.
وه��ك��ذا ي�صف ع��م��ل ب��ي�ير ف�يرم�يري��ن ت��ط��ور الإ���س�لام
ال����ذي مت ام��ت�����ص��ا���ص��ه ت��دري��ج��ي��اً «يف دوام����ة ال�سلفية
ال��ت��ي حت��م��ل ال��ن��ظ��رة امل��ب�����س��ط��ة» (����ص  .)406وي�����ش�ير
امل�ؤلف �أي�ضاً �إىل �سيا�سة فقدان الذاكرة التي عرفتها
فرن�سا بعد ع��ام  ،1962ونتيجة ا�ست�ضافتها ملواطني
امل�ستعمرات ال�سابقة ومطالبتهم ب�ضرورة االن��دم��اج
«ك��م��ا ل��و ك��ان الإ���س�لام حقيبة �صغرية ولي�س ح�ضارة
«(�ص  .)402يف القيام بذلك ،فهو ي�ضع حتت امل�ساءلة
ت�����ص��ورن��ا ل�ل�أ���س��ب��اب اجل���ذري���ة ال��ت��ي ت�����ؤدي �إىل حت�� ّول
املجتمع .يف الواقع ،يذكرنا فريمريين �أنّ هذه الأخرية
ال تقت�صر على الظواهر االقت�صادية واالجتماعية �أو
ال�سيا�سية ،بل ت�شمل الدين ،وخ�صو�صا عندما نتحدث
عن العامل الإ�سالمي .يبني الكاتب من خالل ف�صول

كتابه �أن���ه حتى و�إن ك��ان الفرن�سيون ي��زع��م��ون اليوم
اكت�شاف الإ���س�لام ،ففي ال��واق��ع ،فرن�سا اال�ستعمارية
ت��ع��ام��ل��ت وق��ات��ل��ت و�أط������رت مل����دة ق����رن ون�����ص��ف ال��ق��رن
الدين الإ�سالمي ،انطالقا من حملة نابليون الأوىل
على م�صر ال��ذي د�شن عهدًا جديدًا يف عالقة الغرب
بال�شرق بحيث كان بونابرت يخطط ب�أن يجعل فرن�سا
�سيدة ال�شرق الأو�سط لكن يف املُقابل �أظهر للم�سلمني
�أن��ه �صديق للخالفة وحا ٍم للإ�سالم ،الأم��ر ال��ذي قد
ي�ؤثر يف نفو�س امل�سلمني حول العامل.
ث���م ي�����س��م��ح ل��ن��ا ف�����ص��ل «اجل���زائ���ر وال���غ���زو» ب��دح�����ض -
ا���س��ت��م��راري��ة �أع���م���ال ك��ل��ود ب�����رودوم امل��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى ف��ك��رة
�أن البعثات امل�سيحية واال���س��ت��ع��م��اري��ة هما «اجل��ان��ب��ان
ال��ظ��اه��ران م��ن احل��ك��م اال���س��ت��ع��م��اري الأوروب�����ي» (���ص
� .)47إن حالة اجلزائر تظهر ب�شكل خا�ص العك�س من
ذلك ،فاجلي�ش ما بني  1870-1830كان ي�ستبعد ممثلي
الكاثوليكية ب��ع��ي��دًا .وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل���ك ،فالكتاب
ي�سلط ال�ضوء على ت�أثري �سانت �سيمون «ه�نري �سان
�سيمون» ،خا�صة يف م�صر حيث �أت��ب��اع ه��ذه الطائفة،
ال��ذي��ن ك��ان��وا على �سبيل امل��ث��ال� ،سبباً مبا�شراً يف بناء
قناة ال�سوي�س .كما لعبوا دورا مهما يف اجلزائر منذ
و�صولهم يف ع��ام  .1869ك��ان �سان�-سيمون امل�ست�شار
ال�����ش��خ�����ص��ي ل��ن��اب��ل��ي��ون ال��ث��ال��ث يف اجل���زائ���ر ،وه���و من
�شجعه على مم��ار���س��ة �سيا�سة ال��ت��ع��ري��ب .وع��ل��ى نطاق
�أو�سع ،يخ�ص�ص الف�صل ال�سابع وبكيفية مو�سعة مل�س�ألة
«�سيا�سة اململكة العربية» التي �أن�ش�أها نابليون الثالث،
وكذلك حول م�س�ألة الطائفية الدينية .ويحدد امل�ؤلف
دور «املكاتب العربية» ،التي �أعاد تنظيمها بيغو يف عام
 ،1841وتظهر �أن���ه يف امل��رح��ل��ة الأوىل ك��ان��ت ال�سيا�سة
اال���س��ت��ع��م��اري��ة م��ت�رددة :ويتمثل يف الأخ���ذ وال���رد بني
النظام الع�سكري و�سيا�سة اال�ستيعاب ،التي دافع عنها
امل�ستوطنون .ففي الوقت الذي كانت الهزائم تتهاطل
ع��ل��ى املُ�سلمني وتقهقر مقاومتهم ت��دري��ج��ي��اً وج��دوا
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ملج�أ يف االلتفاف ح��ول ال��رم��وز ال�سيا�سية والدينية
واحل���ر����ص ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى وح��دت��ه��م ال�تراب��ي��ة
والدينية .يربز الكتاب � ً
أي�ضا دور الكني�سة الكاثوليكية
التي غالباً ما يتم التقليل من �ش�أنها �أو ي�ساء فهمها.
وهكذا يقدم يف الف�صل الثامن الطريقة التي �ساهم
ب��ه��ا امل��ب�����ش��رون ال��ك��اث��ول��ي��ك يف ت��ع��زي��ز ال��ف��ران��ك��وف��ون��ي��ة
يف م�صر ول��ب��ن��ان .ول��ك��ن امل���ؤل��ف ي�شري �إىل التناق�ض
يف م��ع��ام��ل��ة اجل���م���ه���وري���ة ال��ف��رن�����س��ي��ة ال���ت���ي ت��رف�����ض
الكاثوليكية على �أرا���ض��ي��ه��ا ،لكنها ت��دع��م تو�سعها يف
�شمال �أفريقيا وبالد ال�شام وم�صر .ثم يقدم الكاتب يف
الف�صل التا�سع ،وجهة نظر بنيامني �ستورا ،من خالل
ع��ودت��ه �إىل ت��اري��خ وت��ف��ا���ص��ي��ل م��ر���س��وم ك��رمي��ي��و ال��ذي
ي�صف يهود اجلزائر كم�ساهمني �أ�سا�سيني على الرغممنهم يف تطور مل يطالبوا به .كما يكت�شف القارئ دور
املا�سونية من خالل و�صف ل�شخ�صية �أدول��ف كرمييو
�أو يوجني �إيتني ،وت�أثري املا�سونية يف تون�س البا�شوية،
التي و�ضعت حتت احلماية يف ع��ام  ،1881حيث زرعت
اخلاليا املختلطة خا�صة يف الإمرباطورية العثمانية.
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ذل����ك ،ي��ك�����ش��ف ف�يرم�يري��ن يف الف�صل
املعنون «الإ�سالم الر�سمي يف اجلزائر يف �أواخر القرن
ال��ت��ا���س��ع ع�����ش��ر» ع��ن ت��ط��ور ف��ه��م ال�����س��ل��ط��ات الفرن�سية
لبنية الإ����س�ل�ام .وي��ق��دم م��ث��اال ع��ن اجل���زائ���ر� ،إذ دف��ع
منطق «ال�سيطرة» النظام اال�ستعماري �إىل م�ؤ�س�سة
الإ�سالم ،الذي فقد حينئذ ا�ستقالله املايل .يف الواقع،
منذ عام � ،1851أدى اكت�شاف دور الطرق ال�صوفية يف
الإ�سالم �إىل التالعب من طرف اجلي�ش و�إدارة املزارات
وزعماء القبائل الذين ا�ستخدموا كمتعاونني ملواجهة
اال�ضطرابات وال��ت��م��ردات ،كما يو�ضح الف�صل الرابع
ع�����ش��ر ،ك��م��ا الإ���س�لام �أ���ص��ب��ح �أك�ث�ر م��ن �أي وق��ت م�ضى
املرجعية الأ�سا�سية للهوية ،كما لوحظ ذلك من خالل
الق�ضية القبائلية يف اجلزائر.
ي�����س��ت��ع�ين ال���ك���ات���ب ب����أب���ح���اث ج��ي��ل�بر م��ي��ن��ي��ي يف ك��ت��اب��ه
«اجل�����زائ�����ر امل���ن���ك�������ش���ف���ة»)ع���ن احل������رب اجل����زائ����ري����ة م��ا
ب�ين  1914و .( 1918ال���ذي يعترب �أن م��ف��ت��اح التمرد
اجل���زائ���ري ج���اء م��ن ���ص��ح��وة امل�����س��ل��م�ين امل��وج��ودي��ن يف
فرن�سا يف م�صانعها وعلى جبهات حربها العاملية .يف
حني ولغاية تلك اللحظة ،كانت ال�صوفية ت�ساعدهم
ع��ل��ى ال�����ص��م��ود وح��م��اي��ة ه��وي��ت��ه��م .ك��م��ا ُي��ف�����س��ر ذل��ك
فريمرن :هناك تناق�ض هنا بني اخلطاب الوطني يف
القرن الع�شرين ال��ذي يتحدث عن �ضياع ال�شخ�صية
يف اجلزائر ومواقف العلماء ال�سلفيني الذين يتهمون
الزوايا باملع�صية والإذعان�(.ص .)222-221
وه��ك��ذا ب���د�أ حت���ول ت��دري��ج��ي ي��ت��ن��ام��ى ،ي��ح��اول امل���ؤل��ف
ت�سليط ال�ضوء عليه يف الف�صل اخلام�س ع�شر املكر�س
مل��ي�لاد ال�����س��ل��ف��ي��ة م���ع الأف���غ���اين وحم��م��د ع��ب��ده �أو ما
�سمي ب��ـ «جت��دي��د» الإ����س�ل�ام ال�����س��ن��ي واالل���ت���زام مب�سار
لت�سيي�س الإ���س�لام وب��ذل��ك مت اب��ت��ك��ار :ال�سلفية .كما
ي��ت��ط��رق الف�صل �إىل ال����دور ال���ذي لعبه ر���ش��ي��د ر���ض��ا:

م�ؤ�س�س املجلة الدولية امل��ن��ار .ه��ذا الأخ�ير ق��دم ر�ؤي��ة
�صارمة داخ��ل �أ�س�س ه��ذا امل��ذه��ب اجل��دي��د .يف الوقت
ذات����ه ك��ان��ت ال�����س��ل��ف��ي��ة ت��غ��ر���س ج���ذوره���ا يف اجل��ام��ع��ات
الإ�سالمية يف الفرتة ما بني احلربني ،مل ينتبه �إىل
م��ده��ا و�إم��ك��ان��ات��ه��ا �إال ع��دد قليل م��ن املُثقفني  -مبن
فيهم بع�ض الكاثوليكيني  -كانت ال�سلفية يف البداية،
تت�صاعد �ضد الإ���س�لام امل�ؤ�س�ساتي و���ض��د ال�صوفية.
ه��ذا من جهة �أم��ا من جهة �أخ��رى ،فيخ�ص�ص امل�ؤلف
ف�صله ال�سابع ع�شر للحديث عن �سيا�سة اجلمهورية
الثالثة ،التي ُيثلها املاري�شال ليوطي يف املغرب ،ويبني
امل�ؤلف �أن ال�سلفية انت�شرت ببطء يف املناطق القبلية
ال�شا�سعة ،ال��ت��ي ال مي��ك��ن التحكم ب��ه��ا ك��ل�� ًي��ا .ونتيجة
للظهري الرببري لعام  1914وال��ذي �أعيد تن�شيطه يف
� 1930أخذ الإ�سالم القبلي وال�شعبي املقاوم لال�ستعمار
باالن�سحاب لي�أخذ الإ���س�لام ال�سلفي اجلهادي م�شعل
املقاومة� .أما يف الف�صل الع�شرين ،فريكز امل�ؤلف على
ال�سيا�سة الطائفية للجمهورية يف بالد ال�شام والتي
�أدت بلبنان �إىل دول��ة بينما يف �سوريا «التق�سيم �أ�سفر
��ي�را،
ع��ن ن�����ش��وء ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة» (����ص  .)327و�أخ ً
و�صف امل���ؤل��ف الطريقة التي �ساعدت على امل�صاحلة
يف م��ا بعد ع��ام  ،1908ب�ين القوميني والإ���ص�لاح��ي�ين،
ثم ي�ضيف �أن «مثل �شكيب �أر���س�لان �أو مفتي القد�س
�أم�ين احل�سيني ،وكثري من القوميني ال��ع��رب ،الذين
�أعماهم عدا�ؤهم للفرن�سيني-والإجنليز ،فانحازوا �إىل
جانب �أملانيا النازية خالل احلرب «(�ص  .)328ثم ،يف
الف�صول الأخ�ي�رة ،يناق�ش بيري فريمريين تداعيات
�سقوط اخلالفة .مربزا �أنه خالفاً لالعتقاد ال�شائع،
يثبت بالوقائع �أن اخلالفة والأمة مل يتوحدا �أبدًا.
كما يو�ضح الكاتب كيفية ا�ستخدام اال�ستعمار لعلماء

الدين ،ولكنه مل يدرك يف الثالثينيات� ،أن نفوذهم قد
�ضعف وف��ق��دوا بذلك م�صداقيتهم ل�صالح احلركات
ال�سلفية .كما ي��ع��رج امل���ؤل��ف على ذك��ر ظ��روف ونتائج
م���ا وق���ع يف ع���ام � ،1930أث���ن���اء امل����ؤمت���ر الأف��خ��ار���س��ت��ي
بقرطاج ) ن�سبة �إىل افخار�ستيا وقد انتظم �أول م�ؤمتر
�أفخار�ستي يف مدينة ليل الفرن�سية يف� أغ�سط�س ،1881
مببادرة من لوي�س غا�ستون دي �سيغور( .هذا امل�ؤمتر
ال��ذي اعتربه القوميون عم ً
ال دعائياً يحفز الدعوات
العرقية يف �شمال �أفريقيا التي تتغذى على الأخطاء
وجتاوزات الكني�سة الكاثوليكية.
وهكذا متيز القرن الع�شرون بظهور �إ�سالم اجلماعة
وخ��ل�ال ث�ل�اث�ي�ن ع���ام���اً ظ��ل��ت ال�����س��ل��ف��ي��ة ب���إم��ك��ان��ي��ات��ه��ا
ال��ث��وري��ة م�����س��ت��خ��ف��اً ب��ه��ا ط��وي ً
�لا م��ن ط���رف ال�سلطات
اال�ستعمارية وبالتايل متكنت من اال�ستقواء ووا�صلت
« غ��زو ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول» ���ص  .381وم��ن ب�ين الأم���ور
الأخ���رى ظهر الإخ����وان امل�سلمون يف م�صر يف .1928
وب��ذل��ك ح��ت��ى و�إن ت��وا���ص��ل وج���ود اجل��م��ع��ي��ات الدينية
وال���زواي���ا ف����إن الإ����س�ل�ام ال���ذي ع��رف��ت��ه ف��رن�����س��ا مل يعد
موجو ًدا .وكما متنى فريمريين ف�إن قراءة هذا الكتاب
ت�سمح �إذن بتبديد اخلط�أ ال�شائع واملكر�س منذ زمن �أن
فرن�سا تعرف الإ�سالم اجلديد وحتت�ضنه ب�سخاء لأنها
تفهمه وتتفهمه وت�ستوعبه واع��ت��ادت عليه من خالل
م��ا يطلقون عليه ب��الإ���س�لام الفرن�سي .لكن الوقائع
ال��دم��وي��ة وت��ن��ام��ي ال��ت��ط��رف ال��دي��ن��ي ك�����ش��ف اجل��ان��ب
اخل��ف��ي م��ن ج��ب��ل اجل��ل��ي��د ،ه��ن��اك ���ص��راع حقيقي بني
املا�ضي واحلا�ضر وب�ين الديني والعلماين وب�ين فكر
ظ�لام��ي وف��ك��ر م�����ش��رق .ه��ذا ال�����ص��راع امل��ع��ج��ون بتاريخ
البحر الأبي�ض املتو�سط والهجرات وال�صراعات يخفي
حقيقة مرعبة ت�سيئ للقيم الإن�سانية والدينية على
حد ال�سواء وتهدد حا�ضر وم�ستقبل �أوروبا وعالقاتها
بال�شعوب الإ�سالمية.
بيري فريمريين �أ�ستاذ مربز يف التاريخ ،متخ�ص�ص يف
تاريخ العامل العربي املعا�صر (عا�ش ثماين �سنوات يف
م�صر وتون�س واملغرب) يدر�س حالياً يف جامعة باري�س
 1بانتيون التابعة لل�سوربون .له م�ؤلفات عديدة ن�شرت
يف خمتلف البلدان ول��دى خمتلف النا�شرين ،مب��ا يف
ذلك دار الديكوفريت وفيارد .يكتب ب�شكل خا�ص عن
تاريخ املغرب املعا�صر وتاريخ املنطقة املغاربية.
----------------ال��ك��ت��اب :ف��رن�����س��ا ف��ـ��ي �أر�����ض الإ�����س��ل�ام ..الإم�ب�راط���وري���ة
اال�ستعمارية والأدي���ان فـي ال��ق��رن التا�سع ع�شر والقرن
الع�شرين.
امل�ؤلف :بيري فريمريين.
النا�شر� :سل�سلة التاريخ .دار بيالن باري�س فرن�سا٢٠١٦،م.
عدد ال�صفحات� 430 :صفحة.
* كاتب مغربي



ذو القعدة  1437هـ  -أغسطس 2016م

االنتقال الع�سكري ..لنار�سي�س �سريا
ُم َّمد املحفلي *
عد كتاب �سريا مرجعا للم�شتغلني يف جانب البحث العلمي ،ويف احلقل ال�سيا�سي ،ال �سيما يف تلك الدول التي ت�شهد حتوالت دميقراطية بعد ع�صور من اال�ستبداد.
ُي ُّ
ويقدم امل�ؤلف �-إىل جانب اخللفية النظرية التي ا�ستقاها من عدد من الباحثني يف �ش�ؤون التحوالت الع�سكرية �إىل الدميقراطية ،و�أي�ضا العالقة بني املجتمع املدين
والع�سكري -جتربته اخلا�صة التي كان فيها واحدا من �أقطاب التحول الدميقراطي يف �إ�سبانيا بعد حكم فرانكو الع�سكري الذي ا�ستمر �ستة وثالثني عاما .فقد
كان �سريا وزيرا للدفاع يف فرتة االنتقال الدميقراطي الإ�سباين ،ومن ثم فقد كان له الدور املركزي يف عملية حتويل القوات امل�سلحة الإ�سبانية من م�ؤ�س�سة م�ستقلة
كانت تتبع احلاكم الفرد� ،إىل �إدارة �ضمن احلكومة املدنية املنتخبة دميقراطيا.
ونار�سي�س �سريا يعمل حاليا مديرا ملعهد بر�شلونة للدرا�سات الدولية ،وكان وزيرا للدفاع منذ العام  ،1982وحتى  ،1991حا�صل على الدكتوراه يف ال�ش�ؤون االقت�صادية
وال�سيا�سية الإ�سبانية من اجلامعة امل�ستقلة يف بر�شلونة .كان �أمينا عاما للحزب اال�شرتاكي ،وقد قدم ا�ست�شارات عديدة حلكومات التينية و�أوربية ُمتعدِّ دة ب�ش�أن
براجمها املتعلقة بالإ�صالح الع�سكري ،بعد امتالكه خربات �سيا�سية وجناحات �إدارية� ،أ�سهم بها مبا�شرة يف امل�ساعدة على التحويل الدميقراطي للقوات امل�سلحة
الإ�سبانية بعد عقود من احلكم الدكتاتوري الع�سكري.
ينق�س ُم ال��ك��ت��اب �إىل ث��م��ان��ي��ة ف�����ص��ول �إ���ض��اف��ة �إىل امل��ق��دم��ة،
�سبعة ف�صول �أ�سا�سية ،يف ح�ين ك��ان الف�صل الثامن ال��ذي
�أ���س��م��اه :ال��ت���أم�لات النهائية� ،أ���ش��ب��ه ب��اخل��امت��ة ،و���ض��ع فيها
خال�صة ر�ؤيته لفعالية التحول الع�سكري يف حالة التحول
الدميقراطي� .أما ال�سبعة ف�صول الأخرى فقد كانت الأربعة
الأوىل منها �أ���ش��ب��ه ب��امل��ق��دم��ة ال��ن��ظ��ري��ة ���س��واء فيما يتعلق
باحلالة الإ�سبانية �أو ما يتعلق بالتحول الع�سكري ب�صورة
ْ
متعلقي
عامة .يف حني كان الف�صالن اخلام�س وال�ساد�س
باالنتقال والإ�صالح الع�سكري يف �إ�سبانيا ،ليعود يف الف�صل
ال��ذي يليه �إىل احل��دي��ث النظري م��رة �أخ���رى ع��ن التحكم
بالقوات امل�سلحة يف مرحلة اال�ستتباب الدميقراطي .وميكن
مالحظة �أن امل�ؤلف قد جعل الف�صول الأوىل مدخال نظريا
لبحث ال��ع�لاق��ة ب�ين ال��ق��وات امل�سلحة وامل��ج��ت��م��ع امل���دين يف
حالة التحول الدميقراطي ،ليتبعه باجلانب العملي املنبثق
من خالل خرباته يف هذا املجال لي�س بو�صفه �شاهدا على
احلالة الإ�سبانية ،بل بو�صفه حمورا لهذه العملية املركزية
يف حتول البالد �إىل الدميقراطية .لكنه عاد مرة �أخرى يف
الف�صل الالحق للحديث النظري ،الذي مل يتناول احلالة
الإ�سبانية فح�سب ،بل رك��ز ب�صورة رئي�سية على الواليات
املتحدة الأمريكية التي �شهدت يف عقود الت�سعينيات من
ال��ق��رن املا�ضي -وم��ا يليها -حركة ج��دل وا�سعة يف م�س�ألة
ال��ع�لاق��ة ب�ين امل��دن��ي�ين وال��ع�����س��ك��ر ،وم�����س���أل��ة حت��ك��م الرئي�س
املدين بالقرارات الع�سكرية .كما ميكن مالحظة �أن الكاتب
حني يتحدث عن حالة التحوالت الدميقراطية قد ركز يف
خلفياته املنهجية �أو املقارنة على بع�ض دول �أمريكا الالتينية
ودول �شرق �أوروبا ،يف حني �أن هناك حتوالت دميقراطية كما
يف �آ�سيا وبع�ض دول �إفريقيا ،ولها ظروف �أخرى يف عالقتها
مع الع�سكر ،ال �سيما تركيا و�إندوني�سيا على �سبيل املثال،
وكان ميكن لتو�سيع دائرة البحث �أن يعطي تعميمات �أو�سع،
ويقدم تفا�صيل �أخرى ،وقد ي�ساعد الباحثني وي�ساعد �صناع
ال�سيا�سة يف البلدان التي ت�شهد علميات حتول دميقراطية
على الأخ��ذ بكل هذه االعتبارات املختلفة ،وو�ضعها يف ظل
خ�صو�صية كل بلد على حدة؛ �إذ ميكن لهذه اخل�صو�صية �أن
ت�ضع اعتبارات مُلحة ت�ؤثر يف عملية التحول.



 مناهج درا�سة االنتقال �إىل الدميقراطية:ي�����س��ت��ع��ر� ُ��ض امل����ؤل���ف ث�ل�اث���ة م��ن��اه��ج ت���واج���ه ب��ه��ا ال��ع��ل��وم
االج��ت��م��اع��ي��ة ظ���اه���رة ال��ت��ح��ول ال���دمي���ق���راط���ي� .أول���ه���ا:
ال��ع��ق�لان��ي��ة ،وه����ي ال���ت���ي ت���رك���ز ع��ل��ى ���س��ل��وك ال��ف��اع��ل�ين
ال�سيا�سيني انطالقا من ركيزة �أن��ه من املمكن �أن تكون
ت�صرفاتهم مُف�سرة ك��ق��رارات عقالنية ومُوظفة بح�سب
ن��ظ��ري��ة االخ��ت��ي��ار ال��ع��ق�لاين .ال��ث��اين :ال��ب��ن��ي��وي��ة ،و ُت��رك��ز
على درا�سة الظروف املادية وامل�ؤ�س�سية �أو حتى الدولية
ك��م��ت��غ�يرات م�����س��ت��ق��ل��ة ت�����س��ب��ب م�����ش��ك�لات �أث���ن���اء ال��ت��ح��ول.
وال��ث��ال��ث :منهج الثقافوية في�ستند �إىل حتليل الأف��ك��ار
واملعتقدات واملواقف امل�شرتكة .وي�ؤكد امل�ؤلف -من خالل
جتربته يف �إ�سبانيا و�أمريكا الالتينية و�أوروبا ال�شرقية-
�أنه ال ميكن لنهج م�ستقل �أن ي�سعى �إىل �شرح الواقع املعقد
للغاية يف عملية االنتقال من نظام �شمويل �أو ا�ستبدادي،
فيقرتح اال�ستفادة من النهوج الثالثة.
ولدرا�سة التحول ،يبحث يف تق�سيمات مرحلية بح�سب
احل��ال��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ،في�ستعر�ض ع���ددا م��ن التق�سيمات
الأكادميية ،منها ما ي�ضعه على مرحلتني ومنها ثالث.
ونراه يتبع ثالث مراحل ،الأوىل املرحلة االنتقالية التي
تبد�أ من نهاية النظام اال�ستبدادي وتن�صيب �أول حكومة
دمي��ق��راط��ي��ة .تليها مرحلة التوطيد ال��دمي��ق��راط��ي .ثم
امل��رح��ل��ة الثالثة مرحلة ا�ستتباب ال��دمي��ق��راط��ي��ة .ولكل
مرحلة من ه��ذه املرحل �إج���راءات معينة تتخذ يف �سبيل
حت��ق��ي��ق ال��ت��ح��ول الأم���ث���ل��� ،س��ي��ت��ن��اول��ه��ا ه���و م���ن اجل��ان��ب
ال��ع�����س��ك��ري .وي��ت�����س��اءل ع���ن امل��رح��ل��ة امل��ف�����ص��ل��ي��ة ب�ي�ن كل
مرحلة� ،أو بالأ�صح ي�ضع الت�سا�ؤل عن متى ي�صبح النظام
الدميقراطي را�سخا يف اجلانب الع�سكري؟ ليبني -من
وجهة نظر الد�ستورية -كيف ي�صبح النظام الدميقراطي
را���س��خ��ا ،عندما ت��ك��ون ك��ل ال��ق��وات احلكومية وغ�يره��ا يف
كل �أنحاء الدولة ،خا�ضعة حلل النزاعات �ضمن القوانني
وامل�ؤ�س�سات واالج����راءات امل��ح��ددة (����ص .)33:وي���ؤك��د هنا
على اخل��ط��ورة ال��ت��ي ق��د ت�شكلها امل��ج��م��وع��ات الع�سكرية
على م�ستقبل ال��دمي��ق��راط��ي��ة� ،إذا م��ا بقيت غ�ير م�ؤمنة
بها .لكن هذا الأمر ميكن يف احلالة الإ�سبانية �أو �أمريكا

الالتينية �أو �أوروبا ال�شرقية ،التي در�سها امل�ؤلف ،يف حني
�أن بلدان العامل الثالث -التي مل يتناولها -لديها خماطر
�أخرى مثل التيارات الدينية والتحالفات الع�شائرية ،كما
نرى يف العراق واليمن وغريها؛ فهذه اجلماعات ت�شكل
خطورة ك�برى على عملية التحول الدميقراطي� ،إذ مل
ت�سمح يف الأ���ص��ل للعملية االنتقالية �أن ت���أخ��ذ جمراها
ال�صحيح ،مبا يعني �أن االعتبارات التي ذكرها امل�ؤلف ال
ت�أخذ طابع العمومية ،ورمب��ا هذه املخاطر لها وج��ود يف
تلك الدول التي �شهدت حتوالت دميقراطية لكن امل�ؤلف
مل يدر�سها ،تركيا و�إندوني�سيا على �سبيل املثال.
 ما هو الإ�صالح الع�سكري؟و َي���� َرى امل���ؤل��ف �أ َّن ب��داي��ة الإ����ص�ل�اح ال��ع�����س��ك��ري تتمثل يف
تغيريات قانونية عميقة تبد�أ ب�صياغة د�ستور جديد �أو
�إجراءات �سيا�سية حا�سمة قد تت�ضمن الف�صل بني القوات
امل�����س��ل��ح��ة وق����وات الأم����ن ال���ع���ام .يف ال��وق��ت نف�سه ينبغي
على احل��ك��وم��ة معاجلة م�ستويات ال��ن��زاع .ث��م بعد ذلك
ينبغي حتويل اجل��ن��دي م��ن حم��ارب �إىل مهني خمت�ص.
وي�ستعر�ض الكثري من الآراء حول املهنية التي تعمل على
احلد من تدخل اجليو�ش يف ال�سيا�سة ،وال�سعي �إىل تطور
اجلي�ش امل�ؤ�س�ساتي نحو االحرتافية واملهنية باالنتقال
م��ن ال��ت��ح��ك��م ال��ع�����س��ك��ري ب��ال�����س��ي��ا���س��ة ،وي��ك��ون ع�بر امل���رور
مبرحلة �صراع وتوتر قد تتخذ �سنوات .مع مراعاة �إجراء
تقييم دقيق لإمكانية تفجري ال�صراع.
ويتحدَّث عن الإ���ص�لاح الع�سكري يف �إ�سبانيا يف املراحل
ال���ث�ل�اث :االن��ت��ق��ال��ي��ة ،وال���ت���وط���ي���د ،واال���س��ت��ت��ب��اب .ففي
االن��ت��ق��ال��ي��ة مت ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى وق���ف ت��دخ��ل اجل��ي��و���ش يف
ال�سيا�سة ،والتخفيف من حدة النزاع ومن منع حدوث �أية
انقالبات حمتملة .م�ستعر�ضا عددا من العوامل امل�ؤثرة يف
ذلك منها �أخطاء الدميقراطية والنزاع الداخلي والدور
اخل���ارج���ي و���س��ل��وك امل��ج��ت��م��ع امل����دين .ك��ل ذل���ك ق��د ي���ؤث��ر
�سلبا �أو �إيجابا على عملية الإ���ص�لاح .وقد ب��د�أ الإ�صالح
يف مرحلته الأوىل بتغيري البنية ال��ق��ان��ون��ي��ة امل��وروث��ة،
و إ�ع��داد د�ستور جديد .ثم �إج��راء ع��د ٍد من املهام املرتتبة
ع��ل��ى امل��ج��ال ال��ع�����س��ك��ري ي�����س��رده��ا امل����ؤل���ف .ي��ب��د�أ بتعريف
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القوات امل�سلحة بامل�ؤ�س�سات املدنية ،ثم �إيالء وزير الدفاع
اهتماما خا�صا ،وحتويل �أي جهاز ع�سكري يف موقع �صنع
القرار �إىل ا�ست�شاري ،وتعريف مراحل و�ضع ال�سيا�سات
الع�سكرية الدفاعية ،ثم ت�شكيل وزارة الدفاع مبا يتوافق
م��ع ال��دمي��ق��راط��ي��ات الأوروب���ي���ة ،و�إق��ام��ة ن��ظ��ام خم��اب��رات
مع �ضمان بقائها حتت ال�سيطرة املدنية ،و�أخ�يرا �إج��راء
�إ�صالحات يف الق�ضاء الع�سكري .ويف اجلانب املهني ،مت
تنظيم الع�سكريني الراغبني يف امل�شاركة يف ال�سيا�سة من
خالل االنتخابات �أو ا�شرتاكهم يف بع�ض الأحزاب ،و�إدخال
م��ادة حقوق الإن�����س��ان يف الأك��ادمي��ي��ات الع�سكرية ،وو�ضع
معايري العلمانية والت�سامح بني الأديان ،وحذف �شعارات
النظام ال�سابق من املكاتب الر�سمية وم��راك��ز التدريب،
وت��ع��زي��ز ال��ع�لاق��ات م���ع ج��ي��و���ش ال�����دول ال��دمي��ق��راط��ي��ة،
و�أخريا تقلي�ص حجم القوات امل�سلحة.
أ� َّما يف مرحلة التوطيد ،فت َّم �إزالة احلواجز التي ال تزال
�أمام تويل احلكومة امل�س�ؤولية الكاملة لتعريف ال�سيا�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ،ب��داي��ة م��ن وزي���ر ال��دف��اع امل����دين ،و�أن يكون
مقدرا ب�شكل خا�ص من القادة وكعن�صر �أ�سا�سي ،و�أن يكون
ممثال لل�سيا�سات الدفاعية والت�شريعية ،و�أن يقوم بدور
احلكم بني اجليو�ش يف اختالفها حول تعيني امليزانيات
�أو ال�ضوابط ،ودعم وتعزيز املعرفة باملوا�ضيع الع�سكرية
م��ن ق��ب��ل الأك��ادمي��ي�ين وال�برمل��ان��ي�ين وال�����ص��ح��ف��ي�ين ،كما
يجب �أن يقوم الوزير املدين بالدفاع عن امل�صالح املهنية
ال�شرعية للع�سكر ب��دال م��ن تركها لنقابة خا�صة بهم،
و�إلغاء االمتيازات الع�سكرية من خالل �إ�صالح الق�ضاء
الع�سكري� .أما يف اجلانب املهني يف هذه املرحلة ،فقد َّ
مت
تلخي�ص املهمة الأ�سا�سية للجي�ش يف ثالثة �أ�شياء� :سالمة
الأر����ض اجلغرافية يف منظومة االحت���اد الأورب���ي وحلف
الناتو ،وامل�شاركة يف عملية ال�سالم الدولية وال�سالمة
املدنية املتمثلة يف املراقبة البحرية لل�سفن التي ي�شتبه
نقلها للمخدرات ،وامل�شاركة يف عملية امل�ساعدة والإنقاذ
يف الكوارث .كما َّ
مت �إدخال معايري للرتقيات والرتفيعات
بعيدا عن الظلم ،والرقابة على نظام التدريب الع�سكري،
وفتح جمال املهنة الع�سكرية �أمام املر�أة ،وحت�سني ال�شروط
املعي�شية للع�سكريني� ،إ�ضافة �إىل تدابري �أخ��رى للتحول
املهني عرب �إدخال حقوق الإن�سان يف كل املواد التدريبية.
ويف مرحلة اال�ستتباب ،فقد َّ
مت تعزيز اجلوانب الإيجابية
وتوكيدها وا�ستمرارها.
 االنتقال والإ�صالح الع�سكري يف �إ�سبانيا:ِّ
ويبي امل�ؤلف �أهم م�شكلة واجهتهم بعد مرحلة االنتقال
وه��ي ال��ك��م الكبري لعنا�صر اجلي�ش .وامل�����ش��ارك��ة الكبرية
لعنا�صر اجل��ي�����ش يف ال�سيا�سة يف ال��ع��ه��د ال�����س��اب��ق .وك��ان
القانون الع�سكري ي�سمح مبحاكمة املدنيني .لكن رواتب
الع�سكريني كانت متدنية .كما كان للجي�ش ثالث وزارات
خا�صة باجليو�ش الثالثة برية وبحرية وجوية .ويوجد
ث�لاث��ة �أن���واع داخ��ل اجلي�ش :م���ؤي��دو ف��ران��ك��و ،ومنا�صرو
الإ����ص�ل�اح���ات ،وت��ق��دم��ي��ون م����ؤي���دون للنه�ضة م��ن �أج��ل
الدميقراطية .وكانت عقيدة اجلي�ش قائمة على العدو
اخل��ارج��ي املتمثل يف ال�شيوعية ،وع��ل��ى ال��ع��دو ال��داخ��ل��ي
وت��ع��ب��ئ��ة اجل��ي�����ش ع��ل��ى �أن ال�سلطة م��ن اهلل ول��ي�����س��ت من
ال�شعب.
وقد ب��د�أت حركة الإ�صالح من الناحية الت�شريعية بنزع

ال��ط��اب��ع ال��ع�����س��ك��ري ع��ن ال�����ش��رط��ة .وك��ذل��ك �إن�����ش��اء هيئة
الأرك����ان امل�شرتكة للتن�سيق ب�ين اجل��ي��و���ش ال��ث�لاث��ة و�أن
ت��ك��ون خ��ا���ض��ع��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة ،ووزارة ال���دف���اع ،ال��ت��ي جتمع
بعد ذلك اجليو�ش الثالثة التي كانت لها ثالث وزارات
خمتلفة و�إقرار قانون املعايري الأ�سا�سية للدفاع الوطني.
ثم يف الد�ستور الذي جاء بداية على الت�أكيد يف الف�صل
بني القوى امل�سلحة وقوات النظام العام (ال�شرطة).
ويف امل���ج���ال ال��ق��ان��وين يف ال�����ض��ب��ط ال��ع�����س��ك��ري ،مت��ث��ل يف
ح�صر ال�سيا�سات الدفاعية وا�ستقاللية الأجهزة العليا
وال�����س��ل��ط��ات ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة .ث���م ت��وال��ت
القوانني التي متكن وزير الدفاع املدين من �صالحيات
وا���س��ع��ة داخ���ل ال��ق��وات امل�����س��ل��ح��ة ،ومت ال��ت��درج يف �إ���ص�لاح
الق�ضاء الع�سكري ب��داي��ة م��ن الد�ستور والتخفيف من
جم��ال ال�سلطة الق�ضائية الع�سكرية ،و�إن��ه��اء حماكمة
املدنيني من قبل الع�سكر .كما مت حتويل اجلرائم املرتكبة
�ضد ال�شرطة والدرك �إىل اخت�صا�ص الق�ضاء العادي.
ويف امل��ج��ال ال��ع�����س��ك��ري ،ب����د�أتْ ت��ل��ك الإ���ص�لاح��ات بف�صل
ال��ع�����س��ك��ري�ين ع��ن ال�����س��ي��ا���س��ة ،وم��ك��اف��ح��ة ت��ع��دد �أع��م��ال��ه��م،
وحت�������س�ي�ن م��ع��ي�����ش��ت��ه��م ،وت���ع���زي���ز ت���أق��ل��م��ه��م م����ع احل���ي���اة
الدميقراطية ،وت�شكيل �آليات ترقيتهم وت�أهيلهم.
و�إ�ضافة �إىل تعزيز ال�سيطرة املدنية ،بد�أت مرحلة �إدخال
املر�أة يف اجليو�ش الثالثة والبعثات �إىل اخلارج ،مرتافقا
مع مهمة مراقبة الأيديولوجيات املعادية للدميقراطية
داخ��ل ق��ي��ادات اجلي�ش حماية من ح��دوث ان��ق�لاب ،ولكن
ب��ع��ي��دا ع���ن ال��ت��ط��ه�ير الأي���دي���ول���وج���ي .وت��ف��ع��ي��ل �سيا�سة
دفاعية تنبني على حقوق كل ط��رف وال تخ�ضع مل�صالح
ح��زب �أو طائفة معينة .بحيث ال تتغري تلك ال�سيا�سة
بتغري احلزب احلاكم.
ثم بد أ� بعد ذلك التفعيل الكامل لوزارة الدفاع و�إ�شرافها
املبا�شر على اجلوانب االقت�صادية والتخطيط والتدريب
للجيو�ش الثالثة ،كما عمل على زيادة العاملني املدنيني
داخ��ل وزارة ال��دف��اع داخ��ل م��واق��ع العمل و�سائر عنا�صر
ال��ق��ي��ادة ل��ت��ق��وي��ة ن��ف��وذه��ا .وحت����ول الأم����ر ل��ي�����س م���ن �أن

الع�سكريني ال يتدخلون يف ال�����ش���ؤون ال�سيا�سية ،ب��ل �إ َّن
احل��ك��وم��ة ه��ي ال��ت��ي ت��ق�� ِّرر وت��ط�� ِّب��ق ال�سيا�سة ال��ت��ي تراها
منا�سبة يف املجال الع�سكري.
وم��ع ديناميكية حركة الإ���ص�لاح الع�سكري ،مت الدخول
�إىل عُمق اخت�صا�صات اجلي�ش ،فقد َّ
مت البدء بتخفي�ض
ال��ق��وات ال��ع��ام��ل��ة ،وتخفي�ض اخل��دم��ة ،و�إل���غ���اء اخل��دم��ة
الإلزامية .ويف جمال الت�أهيل الع�سكري ،عملت ال��وزارة
على تنظيم الت�أهيل بقوانني لالنت�ساب للأكادمييات،
واملوا�صفات التي يجب �أن يكون عليها الطاقم التدري�سي،
وتوحيد �شروط االنت�ساب للجيو�ش الثالثة ،و�إدراج مواد
جديدة للأكادمييات مثل القانون الد�ستوري واجلغرافيا
وتاريخ �إ�سبانيا .وكذلك مت �إدراج الن�ساء يف اجلي�ش على
ق��دم امل�����س��اواة م��ن خ�لال تفعيل م��واد الد�ستور بقوانني
�صدرت يف فرتة التوطيد.
 التحكم بالقوات امل�سلحة:ويعود امل�ؤلف مرة �أخرى للحديث املتعلق باجلانب النظري
والعملي يف الوقت نف�سه ،ولكن هذه املرة ملناق�شة مو�ضوع
يخ�ص �إ�سبانيا فح�سب ،بل كل الدول الدميقراطية ،فيما
ال ُّ
يتعلق بق�ضية التحكم ب��ال��ق��وات امل�سلحة وال��ن��زاع��ات التي
حت�صل �أحيانا بني القيادة الع�سكرية واحلكومات املدنية.
على ال��رغ��م م��ن �أن ا�ستباب الدميقراطية ق��د �أف��رز تبعية
ال��ق��وات امل�سلحة لل�سلطة التنفيذية ،ف���إن هناك ا�ستمرارا
يف بع�ض الإ���ش��ك��االت ،وع��دم الف�صل بني ما هو ع�سكري وما
ه��و م���دين ،وق��د �أدى �إىل بع�ض اخل�لاف��ات ال �سيما يف عقد
الت�سعينيات م��ع ب��داي��ة ا�ستتباب ال��دمي��ق��راط��ي��ة يف �إ�سبانيا
وم�تراف��ق��ا م��ع نهاية احل���رب ال��ب��اردة ،وه��ي الإ���ش��ك��ال��ي��ة التي
كانت م��وج��ودة �أي�ضا يف ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ذاتها.
وي��ق��ول �إن��ه حتى يف ال��والي��ات املتحدة ير�صد �أح��د الباحثني
�أكرث من خم�س و�ستني �أزمة بني الرئي�س واجلي�ش بني عامي
 ،1997-1938حت�سم فيها  9لر�أي اجلي�ش والباقي يفر�ض فيها
موقف الرئي�س وواحدة مت التو�صل �إىل حل و�سط.
وتطرح م�شكلة التح ُّكم بالع�سكريني نف�سها ب�شكل كبري ،عندما
ال تكون لدى ه���ؤالء ارتباطات بالقيم الدميقراطية� ،أو بكل
ب�ساطة عندما ال ي�شاركون املجتمع الذي ينتمون �إليه القيم
واملعتقدات الأ�سا�سية ذاتها؛ فينبغي �إ�شراك القوات امل�سلحة
يف القيم الدميقراطية للمجتمع ولي�س قبول الفوقية فقط.
وعلى الرغم من �أ َّن �أمريكا ُتقدِّم نف�سها معل َم الدميقراطية
الأول ،وم���ن ث��م ه��ي احل��ام��ل الأ���س��ا���س��ي مل��ب��د�أ ���س��ي��ادة الإدارة
املدنية على الع�سكرية ،ف�إ َّن هذا اجلزء من الكتاب قد �أظهر
من خالل اال�ستعرا�ض النظري -الكثري من النماذج التييفر�ض فيها الع�سكريون �ضغطهم على الإدارة املدنية حتى
فيما يتعلق بال�سيا�سة اخلارجية ،وكيفية التعامل مع الكثري
من الأحداث ع�سكريا.
---------------- الكتاب :االنتقال الع�سكري ..ت���أم�لات ح��ول الإ�صالحالدميقراطي للقوات امل�سلحة.
 امل�ؤلف :نار�سي�س �سريا. ترجمة :وفيقة مهدي. النا�شر� :شركة املطبوعات للتوزيع والن�شر ،ب�يروت،2016م.
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الزمن والآخر ..لإميانويل ليفينا�س
ماجد العلوي *
ثمة كتب ال تتعدى �صفحاتها مائة �صفحة ،ولكن عباراتها املكتنزة جتعلها �أ�شبه بالكتب الكبرية التي حتوي معارف كثرية ،ولعلّ كتاب (الزمن
والآخر) لـ «�إميانويل ليفينا�س» منها ،فهو كتاب �صغري احلجم ،دقيق الإ�شارة ،معقد العبارة على الرغم من حماولة املرتجم لت�سهيل تلك العبارات،
وفك تلك الإ�شارات ،وال غرابة يف ذلك؛ فالزمن هو مو�ضوع هذا الكتاب ومازال الزمن لغزا حمريا لدى الفال�سفة ،بل حتى عند الفيزيائيني� ،إذ
ال ميلك الرا�صد للزمن حركته �إال �إذا خرج خارج الزمن فيملك مروره ،وجتربة ال�سفر يف الو�سائل ال�سريعة ت�صدق هذا االفرتا�ض� ،إذ ال ت�شعر
ب�سرعة الو�سيلة التي تركبها يف اخرتاق الزمن �إال �إذا نظرت من النافذة فرتى كل �شيء من حولك يرتاجع ب�سرعة.
تقهقرا للأبدية ،ولك ّنه يرتبط مع الآخر ،والإ�شكال ّيات املتعلقة بالزمن مت�شابكة ومعقدة .فما الزمن؟! من
الزمن معيار الوجود ،وال ميكن عده
ً
حيث م�صدره ،ومرور ما�ضيه ،والعي�ش يف حا�ضره ،وترقب م�ستقبله ،كيف يتقاطع الزمن مع الآخر؟ كيف يحافظ الزمن على وجوده؟ «فال يقبل
الذوبان ذاتا ،وال يدع نف�سه ت�ضمحل عن طريق التجربة» ،من �أين وقع �سوء الفهم ب�أن الزمن عبور زائل؟ كل هذه الأ�سئلة ب�سطها الكاتب يف
حما�ضراته التي جمعها يف هذا الكتاب.

يعد كتاب (الزمن ولآخ��ر) جتميعا لأرب��ع حما�ضرات
قدمها الفيل�سوف الفرن�سي �إميانويل ليفينا�س بني
عامي 1947 -1946م ،غري �أن تلك املحا�ضرات افتقرت
للجمع يف ن�سق من�ضبط ،وال��ت��ق��دمي �إل��ي��ه��ا� .إ�ضافة
�إىل وج��ود بع�ض الأط��روح��ات امل�ستدركة التي �أغ��رت
املرتجم ب�إعادة تن�سيقها و�إ�صدارها يف العام املن�صرم.
�إن ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��زم��ن يف ه��ذا ال��ك��ت��اب ك��ان خمتلفا
بع�ض ال�شيء عن الأطروحات الفيزيائية التي تفكر
ب���ه ل��ك��ون��ه حل��ظ��ات ع���اب���رة م���ن امل��م��ك��ن ا���س�ترج��اع��ه��ا،
ت�لا���ش بعد ح���دوث ،لقد ان�شغل الفيزيائيون
ٍ
�أو �أن��ه
بالإجابة ع ّما ميكن اال�ستفادة من الزمن ،ومن �أبرز
الت�سا�ؤالت احلا�ضرة لديهم :هل ميكن ال�سفر خالل
�آلة الزمن؟! �أم �أنه �ضرب من اخليال؟! كيف ن�ستطيع
�إرجاع الزمن؟! وقيا�سه باملقارنة مع الزمن يف كواكب
غري كوكب الأر�ض.
مل يكن ُيعنى �إميانويل بهذه الت�سا�ؤالت كثريا ،لقد
اجت��ه نحو ق�ضيته ِب�� ُع�� َد ٍة فل�سفية حم�ضة ،وممار�سة
نقدية �صرفة ،وذل��ك من خ�لال ت�أمل عالقة الزمن
ب���الآخ���ر ت���أم�لا ي��ف��ت��ح ال��ط��ري��ق��ة مل��ا ب��ع��د ال��ك��ائ��ن؛ �أي
كعالقة الفكر بالآخر ،وذلك من خالل �صورة متفرقة
للنزعة االجتماعية كما �سنبني الحقا.
لقد تناول امل�ؤلف الزمن يف هذه الأطروحة كعن�صر
ال ُي��ع�� ِّر���ض الآخ���ر للخطر ،ب��ل ي�ضمن تفاعله معه،
وال ي��ع��دُّ ه حل��ظ��ة ع��اب��رة ُت��ل��غ��ي الآخ����ر ،و�إمن���ا تتفاعل
م��ع��ه ،ل��ذا لي�س ال��زم��ن ت��راج��ع��ا �إىل الأب���دي���ة ،ولكنه



عالقة مع الآخر ،ال يقبل الذوبان ذاتا ،وال يدع نف�سه
ت�ضمحل ع��ن ط��ري��ق ال��ت��ج��رب��ة ،وع��ل��ي��ه ف����إن ال��ه��دف
الرئي�س م��ن ه��ذا ال��ك��ت��اب يظهر يف �إق���رار �أن الزمن
لي�س حدثا ملو�ضوع ذات معزولة ووحيدة ،ولكنه ميثل
عالقة ال��ذات نف�سها بالآخر ،فمهما بلغ �سوء الفهم
يف العالقة ب�ين ال��زم��ن وال���ذات ،ف���إن جم��رد الت�صور
ب�إلغاء ه��ذه العالقة يخلق ت�صورا �آخ��را متطرفا ال
يعرتف بالتاريخ ،وال يثمن اللحظة احل��ا���ض��رة ،وال
ي�ستوعب متطلبات امل�ستقبل ،وه��ذا يعني ا�ست�سالم
العالقات الإن�سانية لنقطة ال�صفر على الدوام.
تتمثل عالقة ال��ذات بالآخر يف متظهرات عديدة يف
احلياة ،ولعل من �أبرزها عالقة الذات بفعل الوجود،
�إذ من العادي �أن نقول �أننا ال نوجد باملفرد مطلقا،
فنحن حماطون مبخلوقات و�أ�شياء تربطها عالقات
م�����ش�ترك��ة ،ول����ذا ف��ن��ح��ن ن���وج���د م���ع الآخ����ري����ن مل�����س��ا،
وت���وددا ،وعمال م�شرتكا ،وه��ذه كلها حلظات عابرة،
فتظل الذات بالن�سبة لنف�سها العن�صر الثابت مطلقا،
تتبادل مع الآخ��ر كل �شيء ما عدا فعل الوجود ،ف�إذا
انعزلت الذات �أ�صبحت وحيدة ،ولكنها ال متثل بحال
م��ن الأح����وال ال��وج��ود ال��ع��اب��ر ال���ذي يف�ضي �إىل عدم
التالقي ،بل العك�س متاما فالزمن يعرب عن الدميومة
من العالقات ،ومن اال�ستلهام ،ومن االنتظار «خيط
�أكرث متانة من �سطر مثايل ال يقطعه التعاقب».
هذا الأمر نالحظه جليا يف احلياة اليومية التي ُتعدُّ
جملة م��ن االن�����ش��غ��االت؛ �إذ ال��ع��امل ن�سق م��ن الأدوات

ي�ستخدمها الإن�سان فيجد ذاته ،يجدها لفرتة زمنية
حمددة .فعندما ن�شم وردة ،فعند حدود الرائحة تتحدد
غ��اي��ة ال��ف��ع��ل ،وك��ذل��ك ع��ن��دم��ا ن��ت��ن��زه ،ف���إن��ن��ا ن�ستن�شق
الهواء لي�س من �أج��ل ال�صحة و�إمن��ا من �أج��ل الهواء،
فتفاعالتنا مع الآخ��ر هي التي تر�سم �سمات وجودنا
يف العامل .والتفاعالت ال تكون �أب��دا �إال بالتفاعل مع
الزمن ،فهما دورة تفاعلية لإيجاد الوجود.
�إذن نحن �إزاء ترابط الأنا بذاتها ،ذهابا نحو االحتفاظ
بالهوية ،ونحو االحتفاظ ب��ال��وج��ود ،ول��ذل��ك ميكننا
�أن ن�سم العالقة مع ال�شيء الآخر بو�سم املتعة؛ ذلك
لأن ك��ل متعة ه��ي طريقة م��ن ط��رق الكينونة ،فثمة
ع�ل�اق���ة م���ع ك���ل م���ا ه���و ����ض���روري ل��ل��م��رء ك���ي ي��ك��ون،
وحياتنا اليومية طريقة للتحرر من املادية البدئية
التي تكتمل ال��ذات بها ،فالعامل مينح للذات فر�صة
امل�ساهمة يف فعل الوجود على �شكل متعة ،وي�سمح لها
نتيجة لذلك بالوجود على م�سافة من ذاتها.
وعلى الرغم من االحتفاء بالذات وا�ستجالء مكنون
الأنا يف هذا الكتاب �إال �أن امل�ؤلف يك�شف مبو�ضوعيته
تناق�ضا عظيما تتوهمه الذات يف العامل املادي حينما
ت�شعر ب�أنها متلك احلرية لنف�سها ،فاحلرية يف حقيقة
الأمر حتدد م�س�ؤولية الذات حتديدا مبا�شرا ،ولذلك
هو لي�س حرا لأنه م�سئول عن نف�سه م�سئولية ت�ؤطر
لها عالقاتها مع الآخر ،ومبا �أن الأنا مرتبطة بالذات
ف�إنّ امل�س�ؤولية تن�سحب �إليها كذلك فيقعان كالهما يف
قب�ضة امل�س�ؤوليات ،وال حرية مطلقة لهما.
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زوايا تفاعل الذات مع الآخر
�أخذ امل�ؤلف ير�صد جملة من متظهرات تفاعل الذات
مع الآخ��ر من خ�لال العمل والأمل وامل��وت واحل��دث.
� ّأما العمل فريى �أن الذات جتد يف جهد العمل وتعبه
ثقلها ال��وج��ودي ،ال���ذي ي�ترت��ب عنه حتقق وج��وده��ا
الفعلي ،ولذلك ف���إن الأدوات التي �أق�صت ال��ذات عن
ال��ع��م��ل بنف�سها ك����الآالت الإل��ك�ترون��ي��ة وال�برجم��ي��ات
احلا�سوبية ف�إنّها حلت حملها ،فلن جتد الذات نف�سها
حا�ضرة ،ومتفاعلة ما مل يكن لها التفاعل املبا�شر يف
�إجناز ما تود �إجنازه.
وحينما حتدث الكاتب عن الأمل وعده وحدة ي�ستحيل
معها ال��ع��دم ،ف��الأمل امل��ادي ال��ذي ي�سمو بالنف�س �إىل
درجات الطهر ف�إنّه ال يفرتق عن حلظة الوجود ،وهو
متزامن مع احلالة البدئية للأمل؛ �أي تلك اللحظة
التي ُت��ك�� َّون اجل��وه��ر� .إذ جتد ال��ذات نف�سها يف التعب
والأمل والوجع ،جتد تلك احلالة الطاهرة التي ت�شعر
خاللها ب�أهمية ال��وج��ود ،واحل��اج��ة ل�ل�آخ��ر تفاعال،
واحلر�ص على الأنا ،وهنا تتك�شف العالقة التبادلية
بني الذات والأنا.
�أم��ا امل��وت فهو يقدم نف�سه ب���أ ّن��ه ح�ضور ال ع��دم ،و�إن
كان ال�شائع خالف ذلك ،فال جمال مل�سح عالقة الذات
باملوت� ،إذ يعدُّ املوت الرابط الوحيد بالقادم ،وال ميكن
النظر �إليه ب�أنه هجر للحا�ضر ،على الرغم من �أننا
ال ن�ستطيع �إدراك امل����وت ،وه��ن��ا تظهر امل��ف��ارق��ة كما
يرى الكاتب ،فحني ننظر �إليه ب�أنه ميثل الآن دائما،
فهناك تقع املغالطة ،وعلى ه��ذا فعندما يكون املوت
هنا ف���إن ال��ذات تكف عن تواجدها ،لي�س لأنها عدم،
ولكن هي حلظة عجز من الذات على ا�ستحواذ املوت.
ويف ه���ذا ال�����ص��دد ي�����ض��ي��ف ال��ك��ات��ب ن���ظ���رات فل�سفية
ج��دي��رة ب��االه��ت��م��ام ،في�ستخل�ص م��ن و���ض��ع��ي��ة امل��وت
ع��ج��ز ال����ذات ع���ن اال���س��ت��ح��واذ ،وي��ب��ق��ى ل���ل���ذات �شكال
�آخ��ر لال�ستحواذ يتمثل يف ام��ت�لاك امل�ستقبل؛ ذلك
لأنّ خارجية امل�ستقبل تختلف مت��ا ًم��ا ع��ن اخلارجية
امل��ك��ان��ي��ة ب�����أنّ امل�ستقبل م��ف��اج��ئ مت��ا ًم��ا .و�إن ا�ستباق
امل�ستقبل ،والإ���س��ق��اط على امل�ستقبل اللذين ت�ؤيدها
يف معظم الأح����وال ك��ل ال��ن��ظ��ري��ات م��ن برغ�سون �إىل
�سارتر ،لي�ست �سوى حا�ضر امل�ستقبل ،ولي�س امل�ستقبل
الأ�صلي ،فامل�ستقبل هو ما لي�س م�ستحوذا عليه.
ويبدو �أن هذا ت�صور خمتلف بع�ض ال�شيء ،فامل�ستقبل
ف��ع�لا -ال ميكن اال�ستحواذ عليه ،ولكنه يف الوقتنف�سه امل�ستقبل بالن�سبة ل��ل��ذات ه��و ن��اجت التفاعالت
ب�ين احلا�ضر وامل��ا���ض��ي ،ف���إن مل تكن ال��ق��درة متمكنة

من الإم�ساك بامل�ستقبل ،ف�إنّها ت�ستطيع ا�ستح�ضار
املا�ضي والتحكم يف احلا�ضر ال�صانعني الرئي�سيني
للم�ستقل.
وعودة لثنائية املوت والأمل فقد �أوجد الكاتب عالقة
بينهما ،وهي عالقة التجاور على م�ستوى الظاهرة،
ي�سبق املوت �أمل يهيئ �إليه ،يجعله يف قب�ضة الإدراك،
وقبل املوت يوجد حظ �أخري كما ن�شاهده يف الدراما،
ذلك هو الأمل يدفع الذات نحو �شهادة طويلة جتعل
من فكرة العدم م�ستحيلة ،فيتخلق ال��وج��ود ،الأم��ل
مي��د �سل�سلة م��ن ال��ل��ح��ظ��ات ال��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ا الأن����ا،
فت�ست�شرف امل�ستقبل حينها جت��د ت��ف��اع�لا م��ع ذل��ك
الزمن املرتقب ،وتالقيا م�ستمرا ال يقطعه التعاقب.
وبعد ه��ذا التطواف يقدم الكاتب ر�ؤي��ة ت�ساعد على
���س�بر �أغ�����وار ع�لاق��ة �إن�����س��ان��ي��ة ُت�����ش��ك��ل -ح�����س��ب ر�أي���ه-
العالقة مع الآخ��ر يف �شكلها الأ�صلي ،هي (امل���ؤن��ث)
ويت�ساءل :هل يوجد و�ضع تظهر فيه �آخرية الآخ��ر
يف ن��ق��ائ��ه��ا؟ وه���ل ي��وج��د و���ض��ع ال مي��ل��ك ف��ي��ه الآخ���ر
�سوى غرييته فقط بو�صفها الوجه الآخ��ر لهويته؟
�أال ي��وج��د و���ض��ع يحمل ال��غ�يري��ة ف��ي��ه ك��ائ��ن �إي��ج��اب��ي
بو�صفها جوهرا؟
يجيب الكاتب يف �صفحة  58قائال�« :أعتقد �أن ال�ضد
الذي هو �ضد مطلقا ،وال��ذي مل تت�أثر �ضديته بتاتا
بالعالقة التي ميكن �أن تقوم بينه وبني املتعالق معه،
تلك الغاية التي ت�سمح لل�ضدية �أن تبقى �آخ��ر على
نحو مطلق� ،إمنا هي امل�ؤنث».
تت�ضمن ال��ف��ك��رة ال�سابقة ���ش��رح��ا مل�ضمون اخ��ت�لاف

الأجنا�س ،فال يعدُّ اختالف اجلن�س تناق�ضا ،فتناق�ض
الكينونة وال��ع��دم يقود كل واح��د منهما نحو الآخ��ر،
ال��ع�لاق��ة ال��ت��ي ت��دف��ع اجلن�سني للتفاعل ه��ي عالقة
احلب ،فاحلب لي�س �إمكانية ولكنه يغزونا من حيث
ال ن�شعر ،ومع ذلك ف�إنا الأنا تعي�ش فيه.
مي��ك��ن ل��ه��ذا ال��ك��ت��اب �أن ي�����ش��ك��ل ا���س��ت��ف��زازا �أح��ي��ان��ا،
و�صدمة �أحيانا �أخرى ،ولكن يف كل الأح��وال يالم�س
�إ�شكاال حيا بفكر فل�سفي عميق مبا فيه من ا�ست�شعار
للعالقة التي تربط الزمن ب��الآخ��ر ،ذل��ك من خالل
ر�صد ال�صور املتفرقة للنزعة االجتماعية يف مواجهة
الإن�سان الآخر.
قد ي�شكل الغمو�ض حجابا يف عالقة الأنا بالآخر ،لكن
مالم�ستنا ل�ل�آخ��ري يف احلياة اليومية تعطي روحا
لذلك التفاعل ،فما يكونه الواحد بالن�سبة �إىل الآخر،
يكون الآخ��ر بالن�سبة �إل��ي��ه ،فهذه طردية العالقات،
وما كان هذا هكذا �إال لأنه ال يوجد بالن�سبة �إىل الذات
مكان ا�ستثنائي تنفرد بنف�سها ،هي خا�ضعة �إىل نظام
التبادل ،فهي يف نظام ا�ستبدايل.
وال ري��ب �أن ال��ع�لاق��ات التبادلية تظهر �أح��ي��ان��ا غري
ت��ق��اب��ل��ي��ة� ،أي ت��ظ��ه��ر ب��و���ص��ف��ه��ا ع�لاق��ة حت�����س��م ب�����ش���أن
امل���ع���ا����ص���رة� ،أي ي���ك���ون ال���ط���رف���ان م��ت��ب��اي��ن�ين ،ه���ذه
امل��ل��ح��وظ��ة ن��ر���ص��ده��ا ح�ين ن���رى ال��ف��ق�ير ،وال�ضعيف
والعاجز ،ويكون الآخ��ر الغني وال��ق��وي وال��ق��ادر .هنا
ميكننا القول �إن العالقة الغريية لي�ست مكانية ،وال
ت�صورية؛ العدل املطلق ينفي التفا�ضل وال ميكن �أن
يكون ممكنا.
ويف ن��ه��اي��ة امل���ط���اف ي��ت��ب�ين �أن ه���ذا ال��ك��ت��اب ال ي��ق��دم
م�����س��اع��دة ف��ق��ط يف احل���وار م��ع الآخ����ر ،و�إمن���ا ي�ساعد
�أي�����ض��ا ع��ل��ى ف��ه��م ال���ذات ب�شكل �أف�����ض��ل ،وف��ه��م ال��زم��ن
ب�شكل �أدق ،ومدى تال�ؤم الزمن مع الآخر ،و�إن بدا لنا
عدم التالقي ،فالزمن يعني الدميومة من العالقات،
وم���ن اال���س��ت��ل��ه��ام م���ن الآخ������ر ،وه���و ت��ف��اع��ل �أب�����دي ال
ينقطع.
----------------الكتاب :الزمن والآخر.
امل�ؤلف� :إميانويل ليفينا�س.
ترجمة :منذر عيا�شي.
النا�شر :دار نينوى للدرا�سات والن�شر٢٠١٥ ،م.
عدد ال�صفحات� 75 :صفحة.
باحث ُعماين
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العدالة والعقاب يف املتخ َّيل الإ�سالمي ..لكري�ستيان الجن
ُر�ضوان ال�س ِّيد *
كتاب «العدالة والعقاب يف املتخ َّيل الإ�سالمي خالل الع�صر الو�سيط» للباحث الأملاين كري�ستيان الجن ،هو يف الأ�صل ر�سالة الدكتوراه؛ حيث يقول الجن يف
مقدمة الكتاب �إنه حدَّ د ثالثة �أهداف؛ هي :حتديد الف�ضاء الذي يجري فيه العنف العام يف تاريخ املجتمعات الإ�سالمية؛ �إذ �إنَّ املجتمعات الإ�سالمية
كان �ش�أنها �ش�أن غريها من املجتمعات ،متار�س العنف وتتلقى �صنوف ًا منه �أي�ض ًا .و�أن تناول الأدبيات التقليدية الإ�سالمية عن النار ،مثل الأحاديث
النبوية التي كانت مرنة يف القرون الأوىل ،ور�أى �أن هذه الأدبيات املتعلقة بعامل النار ُيكن �أن تتطور خالل القرون ،مع ال�سعي �إىل ت�أويلها �ضمن ال�سياق
التاريخي وحتديد الوظائف النف�سية واالجتماعية وال�سيا�سية ،اي مبقاربة دينية ولي�ست الهوتية ،و�أنَّ التوجه لفهم �أف�ضل لدور الفقهاء يف �صياغة
املواقف �إزاء ظاهرة عنف الدولة� .أي جت�سري الهوة العميقة التي تف�صل بني مثالية الفقه الإ�سالمي من جهة والواقع ال�سيا�سي الذي متثله ال�سلطة
نقط َعة يف جمال
احلاكمة من جهة �أخرى يف فرتة حكم �سالطني الدولة وحكامها ..وقد حاول الباحث تبيان �أن العالقة بني الفقه وال�سيا�سة مل تكن ُم ِ
الفقه العام ،كما �أنَّ هذه العالقة مل تكن مبا�شر ًة با�ستمرار.
��و���ص غ��ائ��ب��ة �أو ت���ك���اد ت���ك���ون يف
عَ��� َم���د ال���ب���اح ُ���ث �إىل ن�����ص ٍ
الدرا�سات العربية والإ�سالمية؛ وع��اد �إىل مُ�ص َّنفات �إما
بالفار�سية و�إما بالرتكية؛ لأ َّن امل�ؤرخني العرب وامل�سلمني
اعتادوا �إدراج هذه املرحلة يف �إط��ار مراحل اجلمود؛ مما
دف��ع امل���ؤل��ف �إىل ِّ
غ�ض النظر عما �صنف يف جم��ال الفقه
والأ�����ص����ول وال��ت��ف�����س�ير وال���ك�ل�ام...وغ�ي�ره���ا م���ن ال��ع��ل��وم
الإ�سالمية ،وكذلك فيما ي�سمى «مرايا الأم��راء» �أو كتب
«منا�صحة امللوك».
ل��ق��د َو� َ���ض���ع الجن ع��م��ل��ه يف �إط������اره ال��دق��ي��ق ويف ���س��ي��اق��ه
ال��ت��اري��خ��ي ،ع��ن��دم��ا رب���ط االه��ت��م��ام ب��امل��ت��خ�� َّي��ل الإ���س�لام��ي
للجنة وال��ن��ار وللعقاب فيما ُي�س َّمى بالقرون الو�سطى،
و َو���ض��ع الإن�����س��ان املُ�سلم يف زم��ن ال�سالجقة .وك��ي��ف كان
ينظر �إىل منزلته يف العاجلة والآجلة ،وحاول الباحث �أن
يربط ذلك ب�أحكام الفقه املتعلق باجلنايات ،فدر�س �صدى
الأح���ك���ام يف �أق�����ض��ي��ة ال�����س�لاط�ين وال��ق�����ض��اة واملُحت�سبني
ومدى ت�أثريها فيها.
كان الجن معن ًّيا يف بحثه بعدد من الإ�شكاليات املركزية قد
يكون �أهمها ثالثا:
ف�سر العنف القائم �ضد امل�سلمني؟ وكيف
 -1كيف كان ُي َّ
كان ُي�س ُّوغ يف الإ�سالم القرو�سطي؟
 -2ك��ي��ف ك���ان���ت ال����دول����ة ال��ق��ائ��م��ة مم��ث��ل�� ًة يف �أج��ه��زت��ه��ا
ت�سعى للتمييز بني الف�ضاءين العام واخلا�ص يف �إقامة
العقوبات؟
 -3م��ا الإ�سرتاتيجيات املوظفة يف الع�صور الإ�سالمية
ال��و���س��ط��ى للتخفيف م��ن الآالم ال��ت��ي ك���ان ال��ع��ن��ف ال��ذي
متار�سه الدولة ب�أجهزتها �سبباً �أ�سا�س ًّيا فيه؟



َن َ
���ظ���ر الجن يف �أن������واع احل������راك االج��ت��م��اع��ي يف ع�لاق��ت��ه
بال�سلطان وع��امل ال��دي��ن .ونظر يف الطرائق التي تقبل
بها املجتمع ال�سلجوقي ،واهتم بالنظر يف واجهة الذات
الإ�سالمية �أو �صورتها التي ينطوي عليها ه��ذا التم ّثل
للعقاب وللعدل يف الدنيا ويف الآخرة ويف اجلنة والنار.
�إ َّن �أطروحة الجن تتنزل يف �إطار ما ي�س ّمى بالتاريخ الك ِّلي،
ف�ض ً
ال ع��ن ال��ت���أري��خ للطبقات العليا ،كذلك على �صورة
املهم�شني وكيف تفاعلوا مع عنف الدولة امل�شروع املُتمثل
يف قوانينها وعقوباتها .و ُيع َنى الكتاب بالعدل من منظور
ال�سلطان وع��امل الدين ،ولكنه ُيعنى ب�صورة العدل من
منظور العامة والدهماء.
وت����ن����در ُج الأط����روح����ة يف �إط�����ار م��ب��اح��ث يف ف��ق��ه وت���اري���خ
احل�ضارة الإ�سالمية ،ويفتح الباحث زاوية جديدة تبحث
يف املتخ َّيل اجلمعي وطريقة التمثل التي تقوم على ت�صور
العلماء وال�سالطني والعامة للعدل وللعقوبة يف احلياة
ويف الآخ���رة ،ف�ض ً
ال عن االهتمام ب�أثر ال��واق��ع ال�سيا�سي
واالجتماعي يف الق�ضاة والفقهاء ويف طرائقهم يف فهم
الن�صو�ص الت�أ�سي�سية وت�أويلها.
وتن َّبه الباحث �إىل �أ َّن العقاب يف الواقع الإ�سالمي مل يكن
ف��ع ً
�لا يكر�س �أح��ك��ام��اً فقهية فح�سب ،ب��ل ه��و فعل ي�ؤثر
فيه الأ�شخا�ص الذين يقع عليهم فعل اخلطاب ،وي�ؤثر
فيه �أي�ضاً ف�ضاء العقاب .كما ق��دم الباحث برهاناً على
�أ َّن الفقه الإ�سالمي لي�س منظومة نظرية جاهزة معزولة
عن الواقع ،بل �إنه فقه على �صلة وثيقة مبعطيات الواقع
الإ�سالمي املتغري �أبداً.
ال�صلة بني العدل والعقاب يف
وح��اول الباحث �أنْ يعق ُد ِّ

الدنيا والآخرة من جهة ،والأحكام الفقهية التي حدَّدها
الأ�صوليون والفقهاء واملفتون للمكلفني من امل�سلمني من
جهة �أخرى .وقد اعتمد الباحث -واعياً -على امل�صنفات
ال�سنية يف جمال �أدب الأخرويات ويف جمال الفقه و�أ�صوله
ُّ
دون �سواها ،وب�شكل يتعلق باملتخ َّيل ال�سني دون �سواه.
وق���ام بحث الجن على منهج ت��ع��دَّدت م��داخ��ل��ه وم�شاربه،
فهو مل يهتم بالثقافة الإ�سالمية العلمية� ،إمن��ا نظر يف
كتب ال��ت��اري��خ ال��ت��ي �أرخ���ت لليومي ومل��ا ُتعانيه الطبقات
االج��ت��م��اع��ي��ة امل�����س��ح��وق��ة م���ن ���ص��ن��وف ال��ع��ق��اب ومل����ا ك��ان
يربطها من عالقة بالعامل وال�سلطان� ،أو ما ميثله من
�أع��وان؛ ل ُتحقق توازنها ولتحدد معنى وجودها يف حقبة
تاريخية قلما اهتمت بها الدرا�سات العربية والإ�سالمية.
�إذن ..الكتاب ع��ب��ارة ع��ن درا���س��ة نظرية العقاب وطرائق
تطبيقه يف �أواخر الع�صر الإ�سالمي الو�سيط ،زمن حكم
ال�سالجقة يف ال��ع��راق وف��ار���س خ�لال ال��ق��رن�ين اخلام�س
وال�����س��اد���س ال��ه��ج��ري�ين� /أي احل���ادي ع�شر وال��ث��اين ع�شر
للميالد.
و ُيعرف العقاب هنا باال�ستخدام املتعمد للقوة امل�شروعة
�ضد �أفراد من الدولة الإ�سالمية.
و ُي�سلط الكتاب ال�ضوء على:
 ك��ي��ف ُي��ك��ن ت��ف�����س�ير ا���س��ت��خ��دام ال��ع��ن��ف ���ض��د امل�سلمنيوت�سويغه يف ظل النظام الع�سكري لل�سالجقة؟
 كيف ُيكن �أن حتفظ م�صالح النا�س لهم �سالمة �أنف�سهميف مقابل ادع���اء الطبقات احلاكمة ح��ق ال�سلطة؟ �أو ما
الدور الذي ت�ؤديه ال ُعقوبة يف ر�سم احلدود بني املجالني
ال��ع��ام واخل��ا���ص؟ وم��ا ه��ي الإ�سرتاتيجية املعرفية التي
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ابتكرها ٌّ
كل من املفكرين وعامة النا�س ،كيف ت�صوروها
وعملوا بها من �أجل التعامل مع املعاناة التي يت�سبب فيه
العقاب .كيف يت�صور ه�ؤالء العالقة بني العقاب الدنيوي
والعقاب الأخروي من وجهة النظر الدينية؟
ك��ان��ت ح��ق��ب��ة ال�����س�لاج��ق��ة ف�ت�رة رخ���اء وان��ت��ع��ا���ش للثقافة
الإ�سالمية؛ حيث �أعان الن�شاط التجاري املكثف يف املراكز
احل�ضارية على خلق حركية خمتلفة العنا�صر .تزامن
�إن�����ش��اء م�ؤ�س�سات التعليم م��ع تعزيز م�ؤ�س�ساتي لطبقة
م�ستقلة من علماء الدين والفقه.
وب���رغ���م االه���ت���م���ام ال���ك���ب�ي�ر ب���ه���ذه احل���ق���ب���ة ،ف���ق���د ظ�� َّل��ت
ال����درا�����س����ات اخل���ا����ص���ة ب��ال�����س�لاج��ق��ة -ال ���س��ي��م��ا م��ظ��اه��ر
تاريخهم االجتماعي -ن��ادرة ،رغ��م وج��ود تنوع ث��ري من
امل�صادر الأدبية؛ لذلك اعتمد الباحث على قائمة وا�سعة
من امل�صادر :فف�ض ً
ال عن م�صنفات امل�ؤرخني ،اعتمد على
�أع��م��ال امل�ست�شارين الإداري�ي�ن وال�شعراء وعلماء الكالم
وكتب الفقه ،خالل حقبة تزيد على املئة عام ،مع ت�ضييق
وتركيز على مناطق ال��ع��راق وف��ار���س ال��ك�برى ،مع �أمثلة
لتو�ضيح م�����س��ائ��ل م��رت��ب��ط��ة ب�سالجقة ال��ع��راق وف��ار���س،
وكذلك ت�ضييق �آخر وهو االعتماد على امل�صادر ال�سنية.
وقد َ َ
نم عن املقاربة املتعدِّدة املداخل املعتمدة على حتليل
�آين لتطبيق ن��ظ��ري��ة ال��ع��ق��اب ال حت��ل��ي��ل وف���ق الت�سل�سل
ال��زم��ن��ي� .أم���ا اجل����ذور ال��ت��اري��خ��ي��ة لبع�ض ال��ع��ق��وب��ات �أو
ال��ت��ط��ور ال��ت��اري��خ��ي للتقاليد ال��ف��ك��ري��ة ب�����ش���أن امل��م��ار���س��ات
الفردية ،فقد حظيت باهتما ٍم �أقل .واقرتح الباحث العمل
على الثوابت االجتماعية ب��د ًال من االهتمام بالتغريات
التاريخية.
وقد ذهب الباحث الجن �إىل:
 -1تو�ضيح كيفية تفكري ط��وائ��ف يف املجتمع يف العقاب
بو�صفه ظاهرة اجتماعية.
 -2ت��ب��ي��ان ك��ي��ف ت�تراب��ط ه���ذه امل��ق��االت املختلفة وي���ؤث��ر
بع�ضها يف ب��ع�����ض .وت��ب��ي��ان ك��ي��ف ت��ت��واف��ر فيها تطبيقات
معلومة.
وي��ع�ترف الجن ب���أن �أج���زاء الكتاب الثالثة ت�تراب��ط على
نحو غري حمكم؛ وذل��ك ب�سبب املقاربة متعددة ال�شعب
امل��ع��رف��ي��ة وامل��و���ض��وع��ات ،ك��ون ك��ل ج��زء ق��د يعترب درا���س��ة
م�ستقلة لـ»العقاب» ،وت��رك الباحث للقارئ احلكم على
مدى بلوغه املفهوم الأمثل «للتاريخ الكلي».
حقبة ال�سالجقة:
�����س��م ال��ب��اح��ث ح��ق��ب��ة ال�����س�لاج��ق��ة م���ن ح��ي��ث ال�����س��ي��اق
وق َّ
التاريخي يف العراق وفار�س �إىل ثالثة �أج��زاء للح�صول
على خال�صة تاريخية:

�أ -حقبة الغزو.
ب -حقبة التما�سك وقيام احلكم املركزي.
ج -حقبة الت�شتت وحملية احلكم ال�سيا�سي ،حكم �أحمد
�سنجر بن ملك �شاه امللقب ال�سلجوق الأعظم.
وع��ر���ض الباحث لتاريخ ال�سالجقة و�أ���ص��ول��ه��م القبلية
التي تعود �إىل قبيلة «ال�� ُغ��ز» �أو «الأوغ���وز» التي اعتنقت
الإ���س�لام ،وهي قبيلة من املرتزقة وحراكها وانت�شارها.
وع��ر���ض ل��ف��ك��رة �أن ل��ل��م��ل��ك ���س��ل��ط��ة م��ط��ل��ق��ة و�إىل حت��ول
من�صبه وراث��ي��اً ،الفكرة التي �أث���ارت ا�ستياء الأك��اب��ر من
الأ�سرة ال�سلجوقية .فقامت ثورة وقمعت ،و�أي�ضاً ح�صل
مترد �آخ��ر .كما عر�ض كيف �أ�صبحت عالمات االنحالل
الأوىل جلية ،وات��خ��ذت الإم�براط��وري��ة تدريجياً مظهر
�إم�������ارات م��ت��ح��دة مت��ل��ك ك���ل م��ن��ه��ا ا���س��ت��ق�لال��ه��ا ال���ذات���ي،
بقيادة ا ُ
حل�� َّك��ام الع�سكريني املحليني ،و�إخ��ف��اق حم��اوالت
ال�����س�لاج��ق��ة امل�� ُب��ك��رة يف ت���أ���س��ي�����س �إم�براط��وري��ة ذات حكم
مركزي .ولكنهم جنحوا ،على الرغم من ذلك ،يف ت�أ�سي�س
هيكل م�ؤ�س�سات اجتماعية ا�ستمر ُوجودها يف حقبة احلكم
الع�سكري املحلي.
احل��ق��ب��ة ال�����س��ل��ج��وق��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة :مت��ي��زت ب��ظ��ه��ور �سل�سلة
م��ت��ق��ل��ب��ة م���ن احل���ك���وم���ات ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ح�����ض��ة ،وحت���ول
اخلليفة �إىل حاكم حملي ،و�أ�صبحت وظيفة الدولة فيما
يتعلق ب�إدارة العدل والظروف التي تدفع م�صالح الدولة
احلكام �إىل ا�ستعرا�ض القوة� .أم��ا فيما يتعلق مبحاكمة
اجلرائم و�إدارة العقوبات ،فيمكن �أن ُنعد احلكم الع�سكري
�سبباً دائ��م��اً يف ع��دم الأم���ن ال��ق��ان��وين ،ون�شهد الطقو�س

الت�أديبية العلنية التي ال نعرف منوالها عاد ًة واملبالغ يف
عنفها.
وب�� َّي��ن��تْ ال��درا���س��ة �أ َّن ال��ع��ق��اب ق��د ُي�����س��هِ��م ب��اع��ت��ب��ار �صفته
العلنية ال��ب��ارزة ،يف �إي��ج��اد �شعور ع��ام ل��دى النا�س بعدم
ا�ستقرار احلياة وانعدام الأمن فيها ،ويعزز هذا ال�شعور
ع���وام���ل غ��ي��اب ال��ط��م���أن��ي��ن��ة الإ���ض��اف��ي��ة ،وط��ب��ي��ع��ة احل��ك��م
ال�سيا�سي املتميزة بتغري الأح�لاف بني احلكام املحليني
وتعقد تقا�سم الأق��ال��ي��م ،ال���ذي جعل حماكمة اجل��رائ��م
�صعبة ،م��ع ت��زاي��د اجل��رمي��ة املنظمة يف امل���دن؛ مم��ا �شكل
حت��دي��اً ك��ب�يراً للدولة .و�أي�����ض��اً عامل �آخ��ر ه��و �أن الع�صر
ال�سلجوقي كان زمناً للنزاع واال�ضطهاد الدينيني؛ حيث
ظهر احل�شا�شون الذين كانت طريقتهم يف التحرك تقوم
على جعل ذوي ال�سلطة والأم��راء وال�سلطان �أي�ضاً هدفاً
ل��ه��م وغ��اي��ة .واخل���وف منهم وج���د ���ص��داه ل���دى الطبقة
ال�سلجوقية احلاكمة ،وكذلك ل��دى ال َّرعية �أي�ضاً ،وقد
ت�����ص��اح��ب ذل���ك م��ع الأح���ك���ام ���ض��ده��م وال��ت�����ش��ه�ير العلني
بالقادة الإ�سماعيليني.
و َف��� ْر� ُ���ض احل��ك��م ال�����س��ل��ج��وق��ي ل��ل��ع��ق��وب��ات ع��ل��ى امل��ج��رم�ين
وال��ب��اط��ن��ي�ين ،ع��� َّزز ال�����ش��ع��و َر ال��ع��ام ب��ع��دم الأم����ن و�أذك����اه،
فقد ك��ان الهدف احلقيقي للعقاب �إظهار القوة املطلقة
للحاكم؛ حيث حت��ول��ت ال��ع��ق��وب��ات طق�ساً �سيا�س ًّيا ،وقد
�ساعدتهم م�شاهد العقاب كثرياً على حتقيق هذه الغاية؛
ح��ي��ث ك���ان امل�����ش��اه��دون ����ش���ه���وداً ���س��ل��ب��ي�ين ف��ق��د ���ص��دم��ه��م
الرعب .كما �أن ح�ضورهم ب�أعداد كبرية جعلهم م�شاركني
فاعلني ،لكن امل�شهد حمل بذور املقاومة ،حيث �إن رف�ض
البع�ض ح�ضور العقوبات قد ُي�شري �إىل بع�ض االمتعا�ض
من احلكومة ،والتاريخ ال ي�سجل كثرياً هذه االعرتا�ضات
على العقاب املبالغ فيه.
ور�أى الباحث ث�لاث وجهات نظر ب�ش�أن العقاب؛
هي:
 ا�ستخدام العقاب �سيا�سياً �سبي ًال لإظهار قوة ال�سلطان
ومن ميثله.
 العقاب الأخروي بو�صفه انعكا�ساً للعقاب يف هذه الدنيا. اخلطاب الفقهي ب�ش�أن العقاب.�أ َّم��ا احلجة الأ�سا�سية ،فتتمثل يف �أن علماء الأخ��روي��ات
ورجال الفقه قد متكنوا مبهارة من ح�شد م�صادر الثقافة
الإ�سالمية خللق ف�ضاء من احلرية الفردية واحلكم يف
ظ���ل ن��ظ��ام ���س��ي��ا���س��ي م��ع�����س��ك��ر وق����وي وغ�ي�ر م�����س��ت��ق��ر .ويف
مثل هذا الف�ضاء من حرية الفكر ُيكن �أن تزدهر ر�ؤى
متمايزة للعدل وللحكم العادل.
ُ
الباحث الق�س َم
خ�ص�ص
وحتت عنوان «�سيا�سات العقاب»َّ ،
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الأ َّول م���ن ك��ت��اب��ه ل��درا���س��ة ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��ق��وب��ة يف عهد
ال�سالجقة واخلطاب املعتمد من قبل م�ؤ�س�سة احلكم
ال�سلجوقي لت�سويغ اخلطاب القمعي لنف�سها .حيث
ناق�ش يف الف�صل الأول ميادين العقاب وم�ؤ�س�ساته.
ويف الف�صل الثاين ،وقف الباحث على �أنواع ال ُعقوبات
مثل الإع��دام وال ُعقوبات اجل�سدية والت�شهري والنفي
واحل��ب�����س ،ول��ف��ت �إىل ع��دم وج���ود امل��راج��ع��ة املنهجية
لتنفيذ العقوبة يف �إ���س�لام ال��ق��رون الو�سطى .وعلى
ذلك قام معظم العمل على تو�ضيح علم م�صطلحات
العقاب وعلم رموزه ،باالعتماد على تاريخ ال�سالجقة
الر�سمي.
وق���ام ال��ب��اح��ث ب�����ش��رح وم��ق��ارن��ة ال���رواي���ات التاريخية
امل��خ��ت��ل��ف��ة ،و�أ����ش���ار �إىل �أنَّ ال��ك��ت��اب��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة فعل
ت���أوي��ل��ي م��ط��ب��وع ب���أ���س�����س �أي��دي��ول��وج��ي��ة ق��وي��ة ،وق��ال
جازماً �إن البحث عن الواقعية يحول دون االهتمام
بامل�سائل الت�أويلية ،ومع التدقيق يف ال�سياق ال�سيا�سي
واالجتماعي ال��ذي كتب فيه امل���ؤرخ��ون كلما ب��دا لنا
ممكناً ومرغوباً فيه.
ول��ف��ت ال��ب��اح��ث �إىل �أنَّ ك��ل �أن����واع ال��ع��ق��وب��ات املتعلقة
بكل طوائف النا�س حا�ضرة بتكرار �شديد يف التاريخ
ال�سلجوقي الر�سمي ،و�أنَّ العقوبات جز ٌء من خمزون
امل���ؤرخ�ين ،وقد اتخذ ابن اجل��وزي �أمن��وذج��اً .وحتدث
الباحث عن ظهور جن�س �أدب��ي وعظي ُي�سمى «مرايا
الأمراء» ،مثل كتاب «راحة ال�صدور» للراوندي .و�أ�شار
�إىل م�شكلة تتعلق ب��ال��ت��واري��خ ،وه��ي ازدراء امل���ؤرخ�ين
ل�ل�أح��داث ال��ع��ادي��ة؛ فممار�سات العقاب اليومية مل
تذكر يف امل�����ص��ادر .وب��رغ��م ت��ك��رار ذك��ر العقوبات مثل
«�أ َم��� َر ف��قُ�� ِت��ل» ،غ�ير �أن��ن��ا ال جن��د فر�صة ملعرفة كيفية
�إجناز العمل ومن �أجنزه.
و َع��� َم���د ال��ب��اح��ث يف ال��ق�����س��م الأول ل��درا���س��ة �أج��ن��ا���س
�أدب��ي��ة متنوعة لإ�ضافتها �إىل م��ا جمعه م��ن امل�صادر
ال��ت��اري��خ��ي��ة ل��ي��ف��ه��م ط��ري��ق��ة ع��م��ل الإدارة اجل��زائ��ي��ة
ال�سلجوقية .يقول الجن �إن الطبقات احلاكمة ال�سنية
اهتمت بدعم ا�ستخدام القوة القهرية ب�إ�سرتاتيجية
ت�سويغية م��ق��ن��ع��ة؛ ف��ال��ع��ق��وب��ة م��ك�� ِّون �أ���س��ا���س للدولة
العادلة؛ فالعقاب والقمع هما للحفاظ على الهيبة
وهما مغلفان بعبارة «�سيا�سة» مبعنى مزدوج «احلكم»
و»ال��ع��ق��اب» .ف��ال��ع��ق��اب دع��اي��ة ت��خ��دم تكتيكاً �سيا�س ًّيا
خم�صو�صاً.



�أما يف الق�سم الثاين ،فيقوم الباحث بت�صوير العقاب
يف «ج��ح��ي��م» امل�����س��ل��م وت���ب���دو امل�����س��اف��ة ���ش��ا���س��ع��ة ب�شكل
�أويل ب�ين عقاب ال��دول��ة والعقاب الإل��ه��ي يف الآخ���رة،
ولكننا جند رواب��ط مفهومية وثيقة جتمع املجالني
ال��دن��ي��وي والأخ�����روي .و ُي��ع��د ع��ل��م الأخ���روي���ات جن�ساً
�أدب ًّيا موجهاً �أ�سا�ساً للجمهور ،حيث �إن تذمر م�سلم
القرون الو�سطى من اجلحيم يوفر خطاباً قو ًّيا ُيعني
املحرومني على الإم�ساك بحقيقة العقاب واملعاناة يف
هذا العامل.
�أما الف�صل الثالث ،فقد افتُتح مبناق�شة ت�صور مفاده
�أن الإ�سالم ال�سني ال�سائد ينطوي دوم��اً على النجاة
القطعية ب��رغ��م ال��ع��ق��اب املُ���ؤق��ت يف اجلحيم ملرتكبي
الكبائر .ولفت �إىل �أن عقاب امل�سلم يف اجلحيم م�شهد
خميف ويدعو �إىل التفكري يف املتخ َّيل ال�شعبي.
ويف ال��ق�����س��م ال��ث��ال��ث حت��ت ع��ن��وان «الأب���ع���اد الفقهية
ل��ل��ع��ق��اب» ،ر�أى ال��ب��اح��ث �أن����ه ن�����ادراً م���ا ك��ان��ت ح���دود
ال�شريعة هي التي ُت�شكل العقاب ،كما ت���ؤك��ده �أخبار
التاريخ ال�سلجوقي .ولكن م�ؤرخ الفقه الإ�سالمي يرى
�أن هذا مظهر من مظاهر �أخ��رى ت�ستدعي االنتباه.
لكن ال��درا���س��ات الغربية ت��دع��ي �أن اخل��ط��اب الفقهي
النظري ال يتعلق باملمار�سة اجلزائية �إال قلي ً
ال� .إمنا
هناك مع�ضلة وذل��ك ل�سببني؛ �أحدهما� :أن انف�صال
الق�ضاء اجل��زائ��ي ع��ن ال�شريعة ال يعني ع��دم �أهمية
املمار�سة اجلزائية يف ال�سياق الثقايف .وال�سبب الآخر:
�أن فقهاء الإ�سالم ناق�شوا م�سائل العقاب يف ات�صالها
باملمار�سة بطرائق غ�ير مبا�شرة ،وه��ذه ه��ي الفكرة
التي حاول الباحث �إثباتها يف الق�سم الثالث.
ويف الف�صل ال�ساد�س ،عاد امل�ؤلف �إىل م�س�ألة التعزير،
مع ا�ستناد �إ�ضايف �إىل �آثار من احلنابلة واملالكية ،ور�أى
الجن �أن عقوبة التعزير �صنف ثانوي يف فقه اجلنايات
الإ���س�لام��ي ويف امل��م��ار���س��ة ،و�أ���ص��ب��ح��ت م��ع ال�سالجقة
�صاحلة لكل منا�سبة ،حيث �إن �إيقاع العقوبات لي�س
على �أ�سا�س ال�شريعة بل على �أ�سا�س امل�صلحة العليا
للدولة .ويعتقد الباحث �أن فقهاء كل املذاهب �سعوا
لكبح جماح ال�سلطة بالت�أكيد على �أن اجلرائم العلنية
فقط تخ�ضع للعقاب بالتعزير ،وجن��ح��وا يف حتقيق
�أمرين:
 -1وف���روا ق���دراً م��ن احلماية واحل�صانة �ضد تدخل
الدولة يف املجال اخلا�ص.

� -2أ���س��ه��م��وا يف ن�شر م��ا مي��ك��ن ت�سميته ���ص��ور ال���ذات
الإ���س�لام��ي��ة �أو الإي��ت��و���س الإ���س�لام��ي ال��راف�����ض لهتك
احلرمات.
وظ��ه��رتْ �أه��م��ي��ة مفهوم العقوبة العلنية م��ن خالل
الت�شهري ،ك��م��ا �أنَّ ال��ت��ع��زي��ر اح��ت��ل م��ك��ان��ة م��رك��زي��ة يف
�إدارة الق�ضاء اجلزائي يف حقبة ال�سالجقة ،وتغا�ضت
درا������س�����ات ف���ق���ه اجل���ن���اي���ات الإ�����س��ل�ام����ي ع����ن ظ���اه���رة
«الت�شهري».
� َّأم��ا م�س�ألة اخل��زي والإذالل ،فقد كررها الباحث يف
الف�صول ال�ستة والتي �أنهى الباحث درا�سته بها من
خالل الكتابات الفقهية وانعكا�سها يف ف�ضاء العقاب
يف ال�سياق الثقايف لإ�سالم الع�صور الو�سطى.
وخَ �� َت��م الجن بحثه ب���إع��ادة النظر يف �أه��م نتائج بحثه،
وح���اول �صياغة ع��دد م��ن الأف��ك��ار الت�أليفية املقارنة
فيما يتعلق ب��ال��ع��ق��اب ووظ��ائ��ف��ه يف ت��ط��ور احل�����ض��ارة
الإ�سالمية.
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