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وفيما يدعم �أطروحة احلرب املقدّ�سة والعادلة ،مل تخل
التو�سع من توظيف عامل «االكت�شاف
ا�سرتاتيجيات
ّ
بق�صد ال �غ��زو» .فلي�ست االكت�شافات اجلغرافية �سم ًة
مي الزم
خ��ا� �ص � ًة ب��ال�ع���ص��ور احل��دي �ث��ة ،ب��ل ه��ي د�أْ ٌب ق ��د ٌ
الإمربيالية القدمية �أي�ضا ،وكان َّ
موظفا بح�سب مفهوم
العامل يف ذلك الع�صر .فقد كانت عمليات اال�ستك�شاف
ل�غ��ر���ض تو�سيع �سلطة �آ� �ش��ور ت�ت��م حت��ت �أ��ش�ك��ال ثالثة
من االفتخار :االفتخار ب�شق طرق جديدة ،واالفتخار
ببلوغ �أرا�ض ق�ص ّية كانت يف ما م�ضى جمهولة ،وثالثها
االف�ت�خ��ار ب�إخ�ضاع مم��ال��ك م��ا ك��ان��ت خا�ضعة م��ن َقبل
لآ� �ش��ور .غ�ير � ّأن االك�ت���ش��اف��ات ال�ق��دمي��ة تختلف �شكال
ع��ن االك�ت���ش��اف��ات اجل ��اري ��ة يف ال�ع���ص��ور احل��دي �ث��ة ،وم��ا
مييز االكت�شاف القدمي �أ ّن��ه يجري ويف مقدّمته امللك
الآ�شوري ،الذي يقود عملية الفتح اجلديد ،وهو ما يت ّم
بر ّيا ،بخالف االكت�شاف احلديث الذي غالبا ما يجري
بحريا ،والذي ي�أتيه يف الع�صر احلديث بحارة ورحالة
وك�شافون ير�سلهم ملوكهم و�سادتهم لتويل تلك املهمة.
وال بد �أن ّ
نو�ضح �أن مفهوم العامل قد تغري ،حيث �إخ�ضاع
ال�ع��امل امل ��راد ب��ه ك��ل الأر� ��ض امل�ع��روف��ة يف ذل��ك الع�صر،
ل��ذل��ك ي�ت�م� ّث��ل الآ� �ش ��وري ��ون خ��ري�ط��ة ال �ع��امل ب �ن��ا ًء على
الرقعة الواقعة حتت �سيطرتهم ،وم��ا خريطة العامل
�سوى خريطة اجلغرافيا اخلا�ضعة ،و�أم��ا ما دون ذلك
فهي جبال مهجورة و�صحا ٍر مقفرة تقع خارج خريطة
ال�ع��امل .ولكن امل�لاح��ظ يف ه��ذه الرحلة التو�سعية� ،أن
اخل�ضوع يعني الهيمنة وال يعني ال�سيطرة ،وهو مفهوم
قدمي الزال �سائدا �إىل اليوم يف الإمربياليات احلديثة.
وال يعني �أن الآ��ش��وري�ين م��ا ك��ان��وا على دراي ��ة بتواجد
�شعوب �أخرى حولهم� ،سعوا �إىل ب�سط هيمنتهم عليهم
ومتديد «النظام» �إليهم وو�ضع ح ّد «للفو�ضى» .واملقارنة
بني الآ�شوريني وال�صينيني حينها تك�شف �أن ال�صينيني
ك��ان��وا ق��ان�ع�ين بت�سيري ال �ع��امل اخل��ا��ض��ع ل�سيطرتهم،
يف ح�ين ك��ان ي�سكن الآ� �ش��وري��ون هاج�س ال�ت�م��دد ،وهو
االخ �ت�ل�اف اجل ��وه ��ري ب�ي�ن ال���ص�ي�ن�ي�ين والآ� �ش ��وري�ي�ن.
حيث جند انفتاحا لدى الآ�شوريني لتوظيف ال�شعوب
الأخرى املن�ضوية حتت الهيمنة الإمربيالية الآ�شورية
وا� �س �ت �خ��دام �ه��م ،وه ��و م ��ا ي�ت���ش��اب��ه ج�ل�ي��ا م ��ع ال�ه�ي�م�ن��ة
الإمرباطورية الربيطانية يف الع�صر احلديث .وعلى
خ�لاف الإمربيالية احلديثة التي تتع ّلل بت�صدير ما
ي�سمى بـ«الدميقراطية» و«احل���ض��ارة»� ،ساد يف العامل
القدمي حافز ت�صدير «الطغيان» ك�سبيل لدعم الهيمنة.
فال�شعوب التي يجرفها زح��ف الإمربيالية الآ�شورية،
لي�س لها الكثري من اخلياراتَ :قب َل الهزمية ثمة خيار
اال�ست�سالم �أو الفرار وبعد الهزمية ثمة �إلزام الذوبان
واالن ��دم ��اج .ف�م��ن زاوي ��ة �سيا�سية وب�ع��د �إق��ام��ة احلكم
اجل��دي��د ،ع ��ادة م��ا ي�غ��دو اخل��ا��ض�ع��ون اجل ��دد �آ��ش��وري�ين
�سيا�سيا وقانونيا ،وقد يبدو هذا للوهلة الأوىل �إيجابيا،
ليترتجم اخل�ضوع الفعلي يف م�سارين اثنني :اخل�ضوع
َ
َ
اجلبائي �أو الرتحيل .وبالتايل ُيلزم الآ�شوريون اجلدد
بد ْفع ال�ضرائب مثل غريهم من الآ�شوريني ،ويخ�ضعون
لنظامي ال�سخرة والتجنيد .و� ّأم��ا الرتحيل فغالبا ما
يطال ال�صفوة ،وي�أتي ل�ضرورات مادية ميليها املركز.

لكن ال يعني الرتحي ُل التوج َه بال�ضرورة نحو املركز،
ب��ل ق��د يكون نحو جهات متليها ح��اج��ات امل��رك��ز .حيث
يتخلل الرتحيل الف�صل واملزج بق�صد التوحيد ،وبق�صد
ته�شيم البنى االجتماعية ال�سيا�سية ال�سابقة خللق بنى
جديدة .فالرتحيل هو �سيا�سة تهدف �أ�سا�سا �إىل تفكيك
البنية ال�سيا�سية الإثنية للف�ضاء املغزو بق�صد تفادي
�أي تهديد مرت َقب .واملالحظ يف �سيا�سة الإمرباطورية
الآ��ش��وري��ة �أن�ه��ا على خ�لاف اال�ستعمار احل��دي��ث ال��ذي
يزحف نحو ف�ضاءات جغرافية قليلة العدد ومتخلفة
ثقافيا ،ف ��إن التو�سع الآ� �ش��وري يتمدد عموما باجتاه
ف���ض��اءات ت�ضاهيه ت�ط��ورا تقنيا وثقافيا ومتاثله من
حيث العدد دميغرافيا (�ص.)251 :
ومن ال�سخف احلديث عن حقوق املواطنة املعا�صر يف
نظام يطبعه الطابع الطغياين مثل احلكم الآ�شوري.
ولكنّ ثمة مفهوما عاما �سائدا� ،أن من ت�شمله هيمنة
�آ�شور يغدو �آليا �آ�شوريا ،ب ْي َد �أنه ينبغي التمييز يف تلك
َ
املواطنية بني «الآ�شوري الأ�صيل» و«الآ�شوري
ال�سيا�سة
الدخيل» نتاج ال�سيطرة والغزو ،فكال النوعني يخ�ضع
�إىل امللك والألوهية املهيمنة املتمثلة يف �إلزامات نظام
ال�سخرة واالن�ضواء يف اجلندية (�ص.)253 :
ويف خ���ض� ّم ذل ��ك ال�ت��و��س��ع الإم�ب�ري ��ايل ث�م��ة ع�ن���ص��ران
�أ�سا�سيان يتم ّثالن يف «التوحيد ال��دي�ن��ي» و«التوحيد
ال �ل �غ��وي» بق�صد خ�ل��ق وح ��دة �سيا�سة � �ص � ّم��اء .ويعترب
ليفراين �أن ن�شر الدين احلق اخللقي والتوحيدي ،هو
م��ن �سمات امل�سيحية والإ� �س�لام على وج��ه اخل�صو�ص،
ولكن �آ�شور ككيان �سيا�سي كان يحكمها التعدد الديني،
ح�ي��ث ك��ل ب �ل��دة ،وك ��ل م��دي�ن��ة ،ل�ه��ا �آل�ه�ت�ه��ا امل �م �ي��زة� ،أي
بانثيون خا�ص ،فكيف ح ّلت �آ�شور هذه املع�ضلة؟ يربز
ليفراين �أن �إله �آ�شور هو �صانع الن�صر والغلبة ،وهو �إله
كوين متعال ف�سح حيزا للآلهة الأخ��رى .فاملهزومون
بو�صفهم �آ��ش��وري�ين ج��دد ،ينبغي �أن ُي� ِق � ّروا بعل ّو الإل��ه
�آ� �ش ��ور ،وينبغي �أن يتعلموا اخل�شية م�ن��ه وم ��ن امل�ل��ك،
ولكن ال ُيك َرهون البتة على التخلي عن �آلهتهم ،وهي

فكرة تبناها امل�ؤرخ موردخاي كوغان ووردت �ضمن بحثه
املعنون بـ«الإمربيالية والدين» ( ،)1974وتتلخ�ص يف
�أن �آ�شور مل تلزم ال�شعوب باخل�ضوع للإله �آ�شور ،لكنها
� ْأملت مراعاة �صارمة لآ�شور .وبالتايل يبدو التوحيد
الآ� �ش��وري توحيدا �سيا�سيا واجتماعيا ولي�س توحيدا
حنيفيا كما بدا جليا مع الديانات الإبراهيمية.
وبفعل الطابع ال�ت�ع��ددي ال�ع��ام املهيمن م� ّث� َل اخل�ضوع
للإله �آ�شور خ�ضوعا �سيا�سيا �أكرث منه دينيا .وهو تعامل
�سيت ّم تبنيه م��ن ِق�ب��ل ال�ف��ر���س وامل�ق��دون�ي�ين وال��روم��ان
�أي�ضا ،ولعله ال�شكل الدميقراطي املت�سامح الذي �أنتجه
ذلك الع�صر ،وهو مفهوم براغماتي �سيت ّم جت��اوزه مع
قِبل ال��دي��ان��ات التوحيدية الإبراهيمية لإر��س��اء نقاوة
دينية مبن�أى عن تداعياتها النفعية.
و�أم��ا يف ما يتعلق بالتوحيد اللغوي ،فهو يبدو �سل�سا
وم�صلحيا �أكرث منه توحيدا ل�سانيا �صارما .فلم ُتلزم
�آ�شور ال�شعوب اخلا�ضعة لهيمنتها بلغة �آ�شور ،بل تركتها
على اختالف �أل�سنتها ،غري � ّأن الواقع و�إن �أتاح تعددية
لغوية فقد كانت الغلبة فيه لل�سان �آ�شور ،حيث نلحظ
�ضمن هذه اال�سرتاتيجية التوحيدية � ّأن الوالء للإله
�آ�شور كان مقدَّما على الوالء لل�سان �آ�شور.
يك�شف ل�ي� ِف��راين ع��ن مت��اث��ل ب�ين الت�صور الإم�بري��ايل
القدمي والت�صور الإمربيايل احلديث ،بدءا من فكرة
الر�سالة الكونية ،التي ت�سعى �إىل َ ّ
ل الب�شرية ب�أ�سرها
حتت نظام رقابة خا�ضع للمركز� ،إىل فكرة اكت�ساب قوة
اقت�صادية ومناعة ع�سكرية.
�أردف ل�ي�ف��راين ك�ت��اب��ه ال��ر��ص�ين بجملة م��ن الفهار�س
وال ��ر�� �س ��وم ال �ت��و� �ض �ي �ح �ي��ة ،راع � ��ت م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ك �ت��اب��ة
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ع �ل �م �ي��ة .و�أم� � ��ا ع ��ن خ �ط��ة ال �ك �ت ��اب ف�ق��د
اعتمدت توزيع م�ضامينه �إىل موا�ضيع �شملت مفهوم
الإمربيالية الآ�شورية ومظاهرها الدينية وال�سيا�سية
واالقت�صادية .وبرغم �أن الكتابة يف موا�ضيع التاريخ
القدمي غالبا ما ت�أتي جافة وثقيلة على غري املخت�ص،
ف ��إن ليفراين ق��د و ّف��ق يف �صياغة ن�ص متما�سك بلغة
�سل�سة ال تثقل على غري املخت�ص.
نبذة عن امل�ؤلف :ماريو ليفراين م�ؤرخ �إيطايل معا�صر،
من كبار املخت�صني العامليني يف تاريخ امل�شرق العربي.
�ساهم يف كثري م��ن املو�سوعات العاملية املخت�صة ،وهو
�أ�ستاذ زائر يف العديد من اجلامعات الغربية� .صدرت له
عدة �أعمال عن تاريخ ال�شرق القدمي وقد ُترجم بع�ضها
�إىل العربية�« :أوروك� ..أوىل املدن على وجه الب�سيطة»
( )2012و «ت �خ �ي��ل ب ��اب ��ل ..م��دي �ن��ة ال �� �ش��رق ال�ق��دمي��ة
وح�صيلة مئتي عام من الأبحاث» (.)2016
----------------------الكتاب� :آ�شور� ..إمربيالية ما قبل التاريخ.
ت�أليف :ماريو ليفِراين.
النا�شر :من�شورات التري�سا (روما) «باللغة الإيطالية».
�سنة الن�شر.2017 :
عدد ال�صفحات�384 :ص.
* �أ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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آشور ..إمبريالية ما قبل التاريخ
ليفراني
ماريو ِ

عز الدين عناية *
تدعم هذا الر�أي بتحليالت ت�أ�صيلية ا�ستندت �إىل
يف ال�سرديات احلديثة ،غلب التعاطي مع الإمربيالية كظاهرة ترتبط عميق االرتباط بالعامل احلديث .وقد ّ
الرباعي حنة �أرندت وفالدميري لينني وجون �أتكن�سون هوب�سون وجوزيف �شومبيرت ،بو�صف الإمربيالية �شكال متطورا من �أ�شكال اال�ستغالل الطبقي .ماريو لي ِفراين
م�ؤلف كتاب «�آ�شور� ..إمربيالية ما قبل التاريخ» ،و�أحد كبار املخت�صني العامليني يف تاريخ ال�شرق القدمي ،ال يدخل يف جدل مع تلك الطروحات و�إن ي�شري �إىل تهافتها
ب�شكل خاطف .فهو يعيد قراءة تاريخ املنطقة امل�شرقية من خالل الرتكيز على �آ�شور (ما بني القرنني التا�سع وال�سابع قبل امليالد) .مربزا ال�سمات الإمربيالية
املبكرة التي طبعتها ،على غرار الإمرباطوريات الالحقة ،مثل روما وبيزنطة وبريطانيا العظمى و�إىل غاية الهيمنة الإمربيالية الر�أ�سمالية التي يعي�شها عاملنا
اليوم :حيث ال�سيطرة باعتماد �سائر الو�سائل املتاحة لتحقيق م�صالح مادية واعتماد �سالح ت�أثيم املناف�س وت�شويهه ،بق�صد �إ�ضفاء طابع كوين على الر�سالة
الذاتية ،وهي ال�سمات التي الزمت كافة الأ�شكال الإمربيالية قدميها وحديثها.

يهدف الكتاب حتديدا �إىل �إعادة بناء الطابع الإمربيايل
لآ��ش��ور ولي�س �إىل �إث�ب��ات ال��ري��ادة الإم�بري��ال�ي��ة يف هذا
امل �ج��ال� ،أو �إىل تتبع اخل��ا��ص�ي��ات ال�ت��ي راف�ق��ت خمتلف
النظم الإمربيالية يف القدمي واحلديث .حيث ينطلق
ل�ي� ِف��راين م��ن حت��دي��د مفهوم الإم�براط��وري��ة ليخل�ص
م��ن وراء ذل ��ك �إىل ع��ر���ض م��دل��ول ��ص�ف��ة الإم�ب�ري ��ايل
كمفهوم �سيا�سي ي�ستبطن الهيمنة يف جوهره .يع ّرف
امل�ؤرخ جون جيلي�سني الإمرباطوري َة يف درا�سة من�شورة
عام  1973بقوله« :هي كيان ذو �سيادة ميت ّد على رقعة
ت��راب�ي��ة رح �ب��ة ،وي���ض� ّم ج�م��اع��ات �سيا�سية واجتماعية
متنوعة ،وميت ّد على فرتة زمنية معتربة ،وترت ّكز فيه
ال�سلطة يف قب�ضة م��وح��دة ،ع ��ادة م��ا ت�ك��ون ذات طابع
اح�ت�ك��اري وتتميز بطابع الهيمنة وال�ع��امل�ي��ة» .وتذهب
حنة �أرن ��دت �إىل �أن الإمربيالية هي مرحلة متهيدية
للتوتاليتارية ،معتربة ظاهرة الإمربيالية هي ظاهرة
ح��دي�ث��ة امل�ن���ش��أ ع�ل��ى �صلة ب�ظ�ه��ور ال�برج��وازي��ة وت�ط��ور
ال �ت �ج��ارة امل��ال �ي��ة .غ�ي�ر �أن م ��اري ��و ل �ي �ف��راين ي �ع � ّد ذل��ك
التف�سري قا�صرا عن فهم الظاهرة يف عمقها التاريخي،
معتربا �أن ذلك اال�ستنتاج نابع من ت�أثري ر�ؤى هوب�سون
ولينني و�شومبيرت .و�إن يكن دافع ذلك التف�سري مت�أتيا
م��ن ع��ام�ل� ْ�ي الهيمنة واال��س�ت�غ�لال �أ��س��ا��س��ا ،ف ��إن ذينك
العن�صرين يح�ضران يف الإمربياليات القدمية �أي�ضا،
وه��و ما ي�سفه ذل��ك الطرح كما ي��رى ليفِراين .ت�أكيدا
ل��ذل��ك التم�شي ،ي�ع��ود ل�ي�ف��راين �إىل تو�ضيح التوا�شج
احلا�صل بني الإمرباطورية والإمربيالية (�ص،)75 :
امل�شتقة م��ن الكلمة ذات�ه��ا يف الل�سان الغربي .ذل��ك �أن
الإمرباطورية يف مدلولها الأ�صلي هي ت�شكيل �سيا�سي
وامتداد ترابي ي�سعى ب�شكل د�ؤوب لتو�سيع دائرة نفوذه
وب���س��ط هيمنته ع�ل��ى ��س��ائ��ر �أرج� ��اء ال �ك��ون� � ،س��واء عرب
ال�سيطرة املبا�شرة �أو عرب الرقابة غري املبا�شرة .لت�ش ّكل
«ال��ر� �س��ال��ة ال �ك��ون �ي��ة» ج��وه��ر ب��رن��ام��ج الإم�ب�راط ��وري ��ة



ال�سيا�سي .غري �أن ذل��ك الربنامج ال�سيا�سي ال ّر�سايل
قد ي�أخذ تلونات عدة عرب التاريخ ،من هيمنة الطابع
الديني عليه �إىل غلبة الطابع املدين.
ال يخفي ليفِراين انتقاده ملفاهيم الإمربيالية امل�س َّي�سة
ال�سائدة يف الراهن ،والتي غالبا ما ت�صف �إمرباطوريات
ال�شرق القدمية واحلديثة بكونها «�إمرباطوريات ال�شر»،
امل��ر ِّوج��ة للطغيان والعنف ،واملفتقِرة لأدن��ى خا�صيات
م��راع��اة ح�ق��وق الب�شر؛ يف ح�ين يغلب التو�صيف على
�إمرباطوريات الغرب بكونها حمالة لر�سائل ح�ضارية
مثل الدميقراطية واملدنية والتنوير والتقنية .واحلال
�أن اخلا�صيات اجلوهرية للإمربيالية ،يف ال�شرق �أو يف
ال�غ��رب ،هي نفعية بحتة ،لإر��س��اء �أ��س��واق �أو ا�ستجالب
ث� ��روات �أو ت ��روي ��ج م �ن �ت��وج��ات� ،أك� ��ان يف ال �ق ��دمي �أو يف
الراهن ،وما التربير الإيديولوجي �سوى غطاء ،ولكن
�ضمن ه��ذه اللعبة ،تبقى الإم�براط��وري��ات امل�ستبطِ نة
مل�ح�ف��زات ع�سكرية هائلة �أو حلمولة دينية ق��وي��ة هي
القادرة على التو�سع والتمدد خارج �إقليمها التقليدي.
ي �ع��ود ل �ي � ِف��راين �إىل ت�ت� ّب��ع اخل��ا��ص�ي��ات الإي��دي��ول��وج�ي��ة
العميقة املحفزة للهيمنة الآ�شورية واملتم ِّثلة يف مقولة
«الإله يريد ذلك»� ،أي ّ
يح�ض على التو�سع وعلى �إخ�ضاع
العامل (مبفهوم ذلك الزمن) .فب�أمر الإله �آ�شور تندفع
ال�سلط ُة ِّ
م�سخر ًة كافة قواها الجتياح العامل وامتالكه.
وما امللك الآ�شوري �سوى من ِّفذ للإرادة الإلهية اجلارفة،
فهو ي�شيد املعابد ،ويقدّم الأ�ضاحي ،ويقيم الطقو�س
ل��ذل��ك ال�غ��ر���ض ال�ن�ب�ي��ل ،وم�ق��اب��ل ذل ��ك ت�ضمن الآل �ه � ُة
ال�سلط َة الكوني َة وتتيحها �ضمن عالقة جدلية تكاملية.
وم��ن ه��ذه الناحية ثمة ت�ق��ارب لآ��ش��ور م��ع ال�صني من
ناحية الفكرة الدينية امل�سماة بالتفوي�ض ال�سماوي،
حتى و�إن مل نعاين تبادال ثقافيا بني القوتني يف ذلك
الع�صر .و�ضمن هذا التوا�صل الإلهي الب�شري ،ما كان
ملك �آ�شور �إلهاً ،ال يف حياته وال بعد مماته ،ولكنه ظِ ُّل

اهلل و�صورته على الأر�ض ،كما تربز الت�صورات الدينية
ال�سائدة حينها (� ��ص .)102 :وب��ال�ت��ايل ي�ت�ح� ّرك امللك
بدفع من الرب« :ب�صوجلانك متدّد البلد
لغزو العامل ٍ
والإله �آ�شور يهبك ال�سلطة والطاعة والعدل وال�سلم».
فالرب �آ�شور يح�ض امللك نحو �أفق العامل البعيد قائال:
«انطلق ال َ
تخ�ش �شيئا ف�أنا معك» ،وه��و ما يبدو جليا
يف ن�شيد توكولتي نينورتا .ن�شري يف الأثناء �أن �آ�شور يف
الأدبيات العراقية القدمية هو ا�سم ال��رب وا�سم البلد
يف الآن نف�سه ،تتغري داللته بح�سب �صيغ القول .ذلك
�أن احلافز الديني يع ّد حموريا يف اجتياح العامل ،حيث
الأع ��داء ال دي��ن لهم فهم «ب ��دون �آل�ه��ة»� ،أو � ّأن �آلهتهم
هج َرتهم �آلهتهم
و�ضيعة مقارنة ب�آلهة �آ�شور� ،أو كذلك َ
لِ ا اقرتفوا من ذنوب و�آثام ،لي�ضعهم القدر يف مواجهة
الق�صا�ص الآ�شوري.
حت ��ت ع �ن ��وان« :احل � ��رب امل �ق��د� �س��ة واحل � ��رب ال �ع��ادل��ة»،
يعيدنا ل�ي�ف��راين �إىل مفاهيم ق��دمي��ة ج��دي��دة رائ�ج��ة
يف اخلطاب ال�سيا�سي اليوم .ذل��ك �أنّ احل��رب املقدّ�سة
غالبا ما ت�ستعر بفعل حوافز دينية ،بق�صد ن�شر الدين
احلق و�إعالء رايته ،يف حني احلرب العادلة فبو�صفها
�شرعية ،ف�إنّ مق�صدها و�ضع ح ّد ٍ
لعنف م�ست�شرٍ (�أكانت
حربا دفاعية �أو ن�صرة ملظلومني� ،أو كما ن�شهده اليوم
بتع ّلة التدخل الإن�ساين حلماية املدنيني) .لقد تط ّور
م �ف �ه��وم احل� ��رب ال �ع��ادل��ة يف ع���ص��رن��ا �إىل ح� � ّد �أم���س��ى
ي�ضبطه ق��ان��ون دويل ،ويف ال��راه��ن احل��ايل غ��دا �سمة
ال���ش�ع��وب ال�لائ�ك�ي��ة ال�غ��رب�ي��ة .ل�ك��ن ل�ي� ِف��راين ي�ب ّ�ين �أنّ
مفهومي احل��رب املقد�سة واحل��رب العادلة يف التاريخ
ْ
القدمي ،ويف �آ�شور حتديدا ،كان �شديديْ الرتابط .فال
وج ��ود حل��رب مقدّ�سة غ�ير ع��ادل��ة ،وم��ن ه��و على حقّ
يحالفه الن�صر ،وف��ق املنطق احل��رب��ي ال�ق��دمي ،وبفوز
الإم�براط��وري��ة قدميا تثبت مبا ال يطاله ال�شك �أنها
متالئمة مع التكليف الإلهي (�ص.)213 :

