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هالل الحجري

الصفحة األولى...

hilalalhajri@hotmail.com

من �لدر��سات �ملهمة �لتي �أجنزها �لعمانيون يف �خلارج �أطروحة 

حممد  قدمها  عمان«،  يف  الأثرية  املوارد  »اإدارة  بعنوان  دكتوراه 

بن علي البلو�سي ملعهد الآثار والع�سور القدمية، كلية الدرا�سات 

التاريخية، جامعة برمنجهام، �سنة 2004.

وي�سري الباحث يف ملخ�س اأطروحته اإىل اأن عمله يدر�س كفاية 

بالنظريات  م�ستعينا  عمان،  �سلطنة  يف  للآثار  احلالية  الإدارة 

درا�سة  على  مرّكزا  الآثار،  اإدارة  جمال  يف  ال�سابقة  واملمار�سات 

مدى  وقيا�ِس  العمانية،  الأثرية  لل�سجلت  احلايل  الو�سع 

العمانية  الآثار  ملوارد  امل�ستقبلية  لل�سرتاتيجيات  ملءمتها 

وتخطيًطا.  وا�ستخداًما،  وا�ستك�ساًفا،  وحفًظا،  واإدارًة،  حتديدا، 

الدرا�سة  طرائق  من  مزيجا  الباحث  اتبع  ذلك  ولتحقيق 

الأثرية  الإدارة  نظام  مراجعة  مت�سمنا  والكمية،  النوعية 

ُن  كُّ العماين وخ�سائ�ِس املوارد نف�سها. ومن اأبرز هذه الطرق َتَ

للبقايا  جديٍد  �سامٍل  اإلكرتوين  �ِسجلٍّ  ت�سميم  من  الباحِث 

ُعمان(  يف  الأثرية  الوطنية  البيانات  )قاعدة  الُعمانية  الأثرية 

امل�ستوى  على  مرة،  لأول  الباحث  َوّفر  كما  وتنفيذه.  بنائه  مع 

اأوليا للموارد العمانية وحتليل لطبيعتها  الوطني، قيا�سا كميا 

وخ�سائ�سها.

ويرى الباحث باأن عمله هذا يعترب اأول بحث يتم اإجراوؤه، يف ذلك 

الوقت، حول اإدارة املوارد الأثرية العمانية. وقد �سعى من خلله 

ب�سكل  اأهملت  التي  الدرا�سات  اأهمية مثل هذه  التاأكيد على  اإىل 

عام منذ اأن بداأ البحث يف علم الآثار يف ُعمان يف اخلم�سينيات من 

القرن املا�سي. وقد دعا البلو�سي يف بحثه هذا اإىل اإعادة النظر 

يف املمار�سات احلالية للإدارة العمانية ومناهج بحثها، مقرتحا 

حزمة من التح�سينات عليها.

تتكون هذه الأطروحة من ثمانية ف�سول. الف�سل الأول ا�ستمل 

وقدم  واأهميتها.  ونطاقها  الدرا�سة  اأهداف  وحدد  املقدمة،  على 

التاريخي  بالتطور  املتعلقة  للأدبيات  ا�ستعرا�سا  الثاين  الف�سل 

اإدارة  جمال  يف  واحلالية  ال�سابقة  والعملية  النظرية  والأطر 

يف  امل�ستخدمة  املنهجية  الثالث  الف�سل  وحدد  الأثرية.  املوارد 

عن  عامة  مقدمة  على  ا�ستمل  الرابع  والف�سل  البحث.  اإجراء 

عمان واجلوانب ال�سابقة واحلالية وامل�ستقبلية لنظام اإدارة املوارد 

الأثرية فيها، وو�سف اخللفيات البيئية وال�سيا�سية والقت�سادية 

والجتماعية للبلد من اأجل ا�ستك�ساف طبيعة العلقة بني هذه 

البيئات واإدارة املوارد الأثرية، واأعطى مقدمة للتطور التاريخي 

والو�سع احلايل للبحوث الأثرية واإدارة املوارد الأثرية يف عمان. 

يف  احلالية  الأثرية  لل�سجلت  فح�سا  َوّفر  اخلام�س  والف�سل 

التحليل  نتائج  عر�س  ال�ساد�س  والف�سل  لها.  وتقييما  عمان 

املزايا  اإظهار  اإىل  هادفا  اجلديد،  ال�سجل  ملحتويات  الأويل 

املوارد  الأثرية يف حتديد طبيعة  ال�سجلت  املحتملة ل�ستخدام 

الأثرية يف عمان وخ�سائ�سها. وا�ستك�سف الف�سل ال�سابع القيم 

املوارد  اإدارة  بني  �سراكة  اإقامة  يف  الأثرية  لل�سجلت  املحتملة 

الأثرية وال�سياحة يف عمان. اأما الف�سل الثامن فقد ارتكز على 

جمموعة من التو�سيات لإدارة املوارد الأثرية العمانية.

• »اآ�شور.. اإمربيالية ما قبل التاريخ«
• ماريو ليِفراين

• »ماأ�شاة الكني�شة الرو�شية«
• ليف ريغيل�شون

• »العدالة للجميع«
• مارك براي�س

• »الكارثة والإبداعية والتجديد احل�شاري«
•  توما�س هومر - ديك�شون

• »من اأجل فل�شفة جديدة للرعاية الطبية«
• اإريك فورنريي

• »اأرجمدون ال�شوري«
• جمموعة موؤلفني

• »املباراة الطويلة«
• ديريك �شوليت

• »الرحلة اإىل الربيع العربي«
•  دود جوفرين

• »كل العالقات تبداأ من طرق احلديث!«
• كيم بوم جون

• »اأحاديث عن الإ�شالم«
• جمموعة موؤلفني

• »ديناميات ت�شو�س النظام ال�شيني«
• ملينك�شني بي
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آشور.. إمبريالية ما قبل التاريخ
 ماريو ليِفراني

عز الدين عناية *
يف ال�شرديات احلديثة، غلب التعاطي مع الإمربيالية كظاهرة ترتبط عميق الرتباط بالعامل احلديث. وقد تدّعم هذا الراأي بتحليالت تاأ�شيلية ا�شتندت اإىل 

الرباعي حنة اأرندت وفالدميري لينني وجون اأتكن�شون هوب�شون وجوزيف �شومبيرت، بو�شف الإمربيالية �شكال متطورا من اأ�شكال ال�شتغالل الطبقي. ماريو ليِفراين 

موؤلف كتاب »اآ�شور.. اإمربيالية ما قبل التاريخ«، واأحد كبار املخت�شني العامليني يف تاريخ ال�شرق القدمي، ل يدخل يف جدل مع تلك الطروحات واإن ي�شري اإىل تهافتها 

ب�شكل خاطف. فهو يعيد قراءة تاريخ املنطقة امل�شرقية من خالل الرتكيز على اآ�شور )ما بني القرنني التا�شع وال�شابع قبل امليالد(. مربزا ال�شمات الإمربيالية 

املبكرة التي طبعتها، على غرار الإمرباطوريات الالحقة، مثل روما وبيزنطة وبريطانيا العظمى واإىل غاية الهيمنة الإمربيالية الراأ�شمالية التي يعي�شها عاملنا 

الر�شالة  اإ�شفاء طابع كوين على  بق�شد  وت�شويهه،  املناف�س  تاأثيم  �شالح  واعتماد  مادية  لتحقيق م�شالح  املتاحة  الو�شائل  �شائر  باعتماد  ال�شيطرة  اليوم: حيث 

الذاتية، وهي ال�شمات التي لزمت كافة الأ�شكال الإمربيالية قدميها وحديثها.

يهدف الكتاب حتديدا اإىل اإعادة بناء الطابع الإمربيايل 

الإم��ربي��ال��ي��ة يف هذا  ال��ري��ادة  اإث��ب��ات  اإىل  لآ���س��ور ولي�س 

خمتلف  راف��ق��ت  ال��ت��ي  اخل��ا���س��ي��ات  تتبع  اإىل  اأو  امل��ج��ال، 

ينطلق  حيث  واحلديث.  القدمي  يف  الإمربيالية  النظم 

ليخل�س  الإم��رباط��وري��ة  م��ن حت��دي��د مفهوم  ل��ي��ِف��راين 

م��ن وراء ذل���ك اإىل ع��ر���س م��دل��ول ���س��ف��ة الإم���ربي���ايل 

يعّرف  جوهره.  يف  الهيمنة  ي�ستبطن  �سيا�سي  كمفهوم 

درا�سة من�سورة  الإمرباطوريَة يف  املوؤرخ جون جيلي�سني 

رقعة  على  �سيادة ميتّد  ذو  كيان  »هي  بقوله:   1973 عام 

واجتماعية  �سيا�سية  ج��م��اع��ات  وي�����س��ّم  رح��ب��ة،  ت��راب��ي��ة 

فيه  زمنية معتربة، وترتّكز  متنوعة، وميتّد على فرتة 

طابع  ذات  ت��ك��ون  م��ا  ع���ادة  م��وح��دة،  قب�سة  يف  ال�سلطة 

وتذهب  وال��ع��امل��ي��ة«.  الهيمنة  بطابع  وتتميز  اح��ت��ك��اري 

تهيدية  مرحلة  هي  الإمربيالية  اأن  اإىل  اأرن���دت  حنة 

ظاهرة  هي  الإمربيالية  ظاهرة  معتربة  للتوتاليتارية، 

ح��دي��ث��ة امل��ن�����س��اأ ع��ل��ى �سلة ب��ظ��ه��ور ال��ربج��وازي��ة وت��ط��ور 

ال��ت��ج��ارة امل��ال��ي��ة. غ���ري اأن م���اري���و ل��ي��ف��راين ي��ع��ّد ذل��ك 

التف�سري قا�سرا عن فهم الظاهرة يف عمقها التاريخي، 

معتربا اأن ذلك ال�ستنتاج نابع من تاأثري روؤى هوب�سون 

ولينني و�سومبيرت. واإن يكن دافع ذلك التف�سري متاأتيا 

ذينك  ف���اإن  اأ���س��ا���س��ا،  وال���س��ت��غ��لل  الهيمنة  ع��ام��ل��ْي  م��ن 

اأي�سا،  القدمية  الإمربياليات  يف  يح�سران  العن�سرين 

تاأكيدا  ليِفراين.  ي��رى  كما  الطرح  ذل��ك  ي�سفه  ما  وه��و 

التوا�سج  تو�سيح  اإىل  ل��ي��ف��راين  ي��ع��ود  التم�سي،  ل��ذل��ك 

 ،)75 )�س:  والإمربيالية  الإمرباطورية  بني  احلا�سل 

اأن  ذل��ك  الغربي.  الل�سان  يف  ذات��ه��ا  الكلمة  م��ن  امل�ستقة 

�سيا�سي  ت�سكيل  الأ�سلي هي  الإمرباطورية يف مدلولها 

وامتداد ترابي ي�سعى ب�سكل دوؤوب لتو�سيع دائرة نفوذه 

���س��واء عرب  ال��ك��ون،  اأرج����اء  ���س��ائ��ر  وب�����س��ط هيمنته ع��ل��ى 

ال�سيطرة املبا�سرة اأو عرب الرقابة غري املبا�سرة. لت�سّكل 

»ال��ر���س��ال��ة ال��ك��ون��ي��ة« ج��وه��ر ب��رن��ام��ج الإم���رباط���وري���ة 

الّر�سايل  ال�سيا�سي  الربنامج  ذل��ك  اأن  غري  ال�سيا�سي. 

الطابع  هيمنة  من  التاريخ،  عرب  عدة  تلونات  ياأخذ  قد 

الديني عليه اإىل غلبة الطابع املدين.

امل�سيَّ�سة  الإمربيالية  انتقاده ملفاهيم  ليِفراين  ل يخفي 

ال�سائدة يف الراهن، والتي غالبا ما ت�سف اإمرباطوريات 

ال�سرق القدمية واحلديثة بكونها »اإمرباطوريات ال�سر«، 

خا�سيات  لأدن��ى  واملفتِقرة  والعنف،  للطغيان  ج��ة  امل��روِّ

على  التو�سيف  يغلب  ح��ني  يف  الب�سر؛  ح��ق��وق  م��راع��اة 

ح�سارية  لر�سائل  حمالة  بكونها  الغرب  اإمرباطوريات 

مثل الدميقراطية واملدنية والتنوير والتقنية. واحلال 

اأو يف  ال�سرق  اأن اخلا�سيات اجلوهرية للإمربيالية، يف 

ا�ستجلب  اأو  اأ���س��واق  لإر���س��اء  بحتة،  نفعية  هي  ال��غ��رب، 

اأو يف  ال���ق���دمي  اأك�����ان يف  م��ن��ت��وج��ات،  ت���روي���ج  اأو  ث�����روات 

�سوى غطاء، ولكن  الإيديولوجي  التربير  الراهن، وما 

امل�ستبِطنة  الإم��رباط��وري��ات  تبقى  اللعبة،  ه��ذه  �سمن 

هي  ق��وي��ة  دينية  حلمولة  اأو  هائلة  ع�سكرية  مل��ح��ف��زات 

اإقليمها التقليدي. القادرة على التو�سع والتمدد خارج 

ي��ع��ود ل��ي��ِف��راين اإىل ت��ت��ّب��ع اخل��ا���س��ي��ات الإي��دي��ول��وج��ي��ة 

مقولة  يف  واملتمثِّلة  الآ�سورية  للهيمنة  املحفزة  العميقة 

»الإله يريد ذلك«، اأي يح�ّس على التو�سع وعلى اإخ�ساع 

العامل )مبفهوم ذلك الزمن(. فباأمر الإله اآ�سور تندفع 

رًة كافة قواها لجتياح العامل وامتلكه.  ال�سلطُة م�سخِّ

ذ للإرادة الإلهية اجلارفة،  وما امللك الآ�سوري �سوى منفِّ

الطقو�س  ويقيم  الأ�ساحي،  ويقّدم  املعابد،  ي�سيد  فهو 

ل��ذل��ك ال��غ��ر���س ال��ن��ب��ي��ل، وم��ق��اب��ل ذل���ك ت�سمن الآل��ه��ُة 

ال�سلطَة الكونيَة وتتيحها �سمن علقة جدلية تكاملية. 

ال�سني من  م��ع  لآ���س��ور  ت��ق��ارب  ثمة  الناحية  ه��ذه  وم��ن 

ال�سماوي،  بالتفوي�س  امل�سماة  الدينية  الفكرة  ناحية 

ذلك  يف  القوتني  بني  ثقافيا  تبادل  نعاين  مل  واإن  حتى 

كان  ما  الب�سري،  الإلهي  التوا�سل  هذا  و�سمن  الع�سر. 

اإلهاً، ل يف حياته ول بعد مماته، ولكنه ِظلُّ  اآ�سور  ملك 

اهلل و�سورته على الأر�س، كما تربز الت�سورات الدينية 

امللك  ي��ت��ح��ّرك  وب��ال��ت��ايل   .)102 )����س:  حينها  ال�سائدة 

البلد  »ب�سوجلانك تّدد  الرب:  بدفٍع من  العامل  لغزو 

وال�سلم«.  والعدل  والطاعة  ال�سلطة  يهبك  اآ�سور  والإله 

فالرب اآ�سور يح�س امللك نحو اأفق العامل البعيد قائل: 

جليا  يبدو  ما  وه��و  معك«،  فاأنا  �سيئا  تخ�َس  ل  »انطلق 

اآ�سور يف  اأن  يف ن�سيد توكولتي نينورتا. ن�سري يف الأثناء 

البلد  وا�سم  ال��رب  ا�سم  هو  القدمية  العراقية  الأدبيات 

ذلك  القول.  �سيغ  بح�سب  دللته  تتغري  نف�سه،  الآن  يف 

اأن احلافز الديني يعّد حموريا يف اجتياح العامل، حيث 

اآلهتهم  اأّن  اأو  اآل��ه��ة«،  »ب���دون  فهم  لهم  دي��ن  ل  الأع���داء 

اآلهتهم  اأو كذلك هَجَرتهم  اآ�سور،  باآلهة  و�سيعة مقارنة 

مِلا اقرتفوا من ذنوب واآثام، لي�سعهم القدر يف مواجهة 

الآ�سوري. الق�سا�س 

حت���ت ع���ن���وان: »احل�����رب امل��ق��د���س��ة واحل�����رب ال��ع��ادل��ة«، 

رائ��ج��ة  ج��دي��دة  ق��دمي��ة  مفاهيم  اإىل  ل��ي��ف��راين  يعيدنا 

املقّد�سة  احل��رب  اأّن  ذل��ك  اليوم.  ال�سيا�سي  اخلطاب  يف 

غالبا ما ت�ستعر بفعل حوافز دينية، بق�سد ن�سر الدين 

فبو�سفها  العادلة  رايته، يف حني احلرب  واإعلء  احلق 

�سرعية، فاإّن مق�سدها و�سع حّد لعنٍف م�ست�سٍر )اأكانت 

اليوم  ن�سهده  كما  اأو  ملظلومني،  ن�سرة  اأو  دفاعية  حربا 

تطّور  لقد  املدنيني(.  حلماية  الإن�ساين  التدخل  بتعّلة 

اأم�����س��ى  م��ف��ه��وم احل����رب ال��ع��ادل��ة يف ع�����س��رن��ا اإىل ح���ّد 

�سمة  غ��دا  احل��ايل  ال��راه��ن  ويف  دويل،  ق��ان��ون  ي�سبطه 

ال�����س��ع��وب ال��لئ��ك��ي��ة ال��غ��رب��ي��ة. ل��ك��ن ل��ي��ِف��راين ي��ب��نّي اأّن 

التاريخ  يف  العادلة  واحل��رب  املقد�سة  احل��رب  مفهومْي 

القدمي، ويف اآ�سور حتديدا، كان �سديدْي الرتابط. فل 

ع��ادل��ة، وم��ن ه��و على حّق  وج���ود حل��رب مقّد�سة غ��ري 

وبفوز  ال��ق��دمي،  احل��رب��ي  املنطق  وف��ق  الن�سر،  يحالفه 

اأنها  ال�سك  يطاله  ل  مبا  تثبت  قدميا  الإم��رباط��وري��ة 

.)213 متلئمة مع التكليف الإلهي )�س: 
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وفيما يدعم اأطروحة احلرب املقّد�سة والعادلة، مل تخل 

»الكت�ساف  عامل  توظيف  من  التو�ّسع  ا�سرتاتيجيات 

�سمًة  اجلغرافية  الكت�سافات  فلي�ست  ال��غ��زو«.  بق�سد 

ق����دمٌي لزم  داأٌْب  ب��ل ه��ي  ب��ال��ع�����س��ور احل��دي��ث��ة،  خ��ا���س��ًة 

فا بح�سب مفهوم  الإمربيالية القدمية اأي�سا، وكان موظَّ

ال�ستك�ساف  عمليات  كانت  فقد  الع�سر.  ذلك  يف  العامل 

ثلثة  اأ���س��ك��ال  حت��ت  ت��ت��م  اآ���س��ور  �سلطة  تو�سيع  ل��غ��ر���س 

والفتخار  جديدة،  طرق  ب�سق  الفتخار  الفتخار:  من 

ببلوغ اأرا�س ق�سّية كانت يف ما م�سى جمهولة، وثالثها 

َقبل  م��ن  خا�سعة  ك��ان��ت  م��ا  مم��ال��ك  باإخ�ساع  الف��ت��خ��ار 

�سكل  تختلف  ال��ق��دمي��ة  الك��ت�����س��اف��ات  اأّن  غ��ري  لآ���س��ور. 

ع��ن الك��ت�����س��اف��ات اجل���اري���ة يف ال��ع�����س��ور احل��دي��ث��ة، وم��ا 

امللك  مقّدمته  ويف  يجري  اأّن��ه  القدمي  الكت�ساف  مييز 

الآ�سوري، الذي يقود عملية الفتح اجلديد، وهو ما يتّم 

برّيا، بخلف الكت�ساف احلديث الذي غالبا ما يجري 

ورحالة  بحارة  الع�سر احلديث  ياأتيه يف  والذي  بحريا، 

وك�سافون ير�سلهم ملوكهم و�سادتهم لتويل تلك املهمة. 

ح اأن مفهوم العامل قد تغري، حيث اإخ�ساع  ول بد اأن نو�سّ

ال��ع��امل امل���راد ب��ه ك��ل الأر����س امل��ع��روف��ة يف ذل��ك الع�سر، 

ل��ذل��ك ي��ت��م��ّث��ل الآ����س���وري���ون خ��ري��ط��ة ال��ع��امل ب��ن��اًء على 

العامل  خريطة  وم��ا  �سيطرتهم،  حتت  الواقعة  الرقعة 

ذلك  دون  ما  واأم��ا  اخلا�سعة،  اجلغرافيا  خريطة  �سوى 

تقع خارج خريطة  فهي جبال مهجورة و�سحاٍر مقفرة 

اأن  التو�سعية،  الرحلة  ه��ذه  يف  امل��لح��ظ  ولكن  ال��ع��امل. 

اخل�سوع يعني الهيمنة ول يعني ال�سيطرة، وهو مفهوم 

قدمي لزال �سائدا اإىل اليوم يف الإمربياليات احلديثة.

بتواجد  دراي���ة  على  ك��ان��وا  م��ا  الآ���س��وري��ني  اأن  يعني  ول 

عليهم  ب�سط هيمنتهم  اإىل  �سعوا  اأخرى حولهم،  �سعوب 

وتديد »النظام« اإليهم وو�سع حّد »للفو�سى«. واملقارنة 

ال�سينيني  اأن  تك�سف  وال�سينيني حينها  الآ�سوريني  بني 

ل�سيطرتهم،  اخل��ا���س��ع  ال��ع��امل  بت�سيري  ق��ان��ع��ني  ك��ان��وا 

وهو  ال��ت��م��دد،  هاج�س  الآ���س��وري��ون  ي�سكن  ك��ان  ح��ني  يف 

الخ���ت���لف اجل���وه���ري ب���ني ال�����س��ي��ن��ي��ني والآ����س���وري���ني. 

ال�سعوب  لتوظيف  الآ�سوريني  لدى  انفتاحا  جند  حيث 

الآ�سورية  الإمربيالية  الهيمنة  املن�سوية حتت  الأخرى 

وا���س��ت��خ��دام��ه��م، وه����و م���ا ي��ت�����س��اب��ه ج��ل��ي��ا م���ع ال��ه��ي��م��ن��ة 

وعلى  احلديث.  الع�سر  يف  الربيطانية  الإمرباطورية 

ما  بت�سدير  تتعّلل  التي  احلديثة  الإمربيالية  خ��لف 

العامل  يف  �ساد  و»احل�����س��ارة«،  ب�»الدميقراطية«  ي�سمى 

القدمي حافز ت�سدير »الطغيان« ك�سبيل لدعم الهيمنة.

الآ�سورية،  الإمربيالية  زح��ف  يجرفها  التي  فال�سعوب 

لي�س لها الكثري من اخليارات: َقبَل الهزمية ثمة خيار 

الذوبان  اإلزام  ثمة  الهزمية  وبعد  الفرار  اأو  ال�ست�سلم 

احلكم  اإق��ام��ة  وب��ع��د  �سيا�سية  زاوي���ة  ف��م��ن  والن���دم���اج. 

اجل��دي��د، ع���ادة م��ا ي��غ��دو اخل��ا���س��ع��ون اجل���دد اآ���س��وري��ني 

�سيا�سيا وقانونيا، وقد يبدو هذا للوهلة الأوىل اإيجابيا، 

ليترتَجم اخل�سوع الفعلي يف م�سارين اثنني: اخل�سوع 

الآ�سوريون اجلدد  ُيلَزم  وبالتايل  اأو الرتحيل.  اجلبائي 

بدْفع ال�سرائب مثل غريهم من الآ�سوريني، ويخ�سعون 

ما  فغالبا  الرتحيل  واأّم��ا  والتجنيد.  ال�سخرة  لنظامي 

املركز.  ميليها  مادية  ل�سرورات  وياأتي  ال�سفوة،  يطال 

املركز،  نحو  بال�سرورة  التوجَه  الرتحيُل  يعني  ل  لكن 

حيث  امل��رك��ز.  ح��اج��ات  تليها  جهات  نحو  يكون  ق��د  ب��ل 

يتخلل الرتحيل الف�سل واملزج بق�سد التوحيد، وبق�سد 

ال�سابقة خللق بنى  ال�سيا�سية  ته�سيم البنى الجتماعية 

جديدة. فالرتحيل هو �سيا�سة تهدف اأ�سا�سا اإىل تفكيك 

تفادي  بق�سد  املغزو  للف�ساء  الإثنية  ال�سيا�سية  البنية 

اأي تهديد مرتَقب. وامللحظ يف �سيا�سة الإمرباطورية 

ال��ذي  احل��دي��ث  ال�ستعمار  خ��لف  اأن��ه��ا على  الآ���س��وري��ة 

ومتخلفة  العدد  قليلة  جغرافية  ف�ساءات  نحو  يزحف 

باجتاه  عموما  يتمدد  الآ���س��وري  التو�سع  ف���اإن  ثقافيا، 

من  وتاثله  وثقافيا  تقنيا  ت��ط��ورا  ت�ساهيه  ف�����س��اءات 

حيث العدد دميغرافيا )�س: 251(.

يف  املعا�سر  املواطنة  حقوق  عن  احلديث  ال�سخف  ومن 

الآ�سوري.  احلكم  مثل  الطغياين  الطابع  يطبعه  نظام 

هيمنة  ت�سمله  من  اأن  �سائدا،  عاما  مفهوما  ثمة  ولكّن 

تلك  التمييز يف  ينبغي  اأنه  بْيَد  اآ�سوريا،  اآليا  اآ�سور يغدو 

و»الآ�سوري  الأ�سيل«  »الآ�سوري  املواَطنية بني  ال�سيا�سة 

يخ�سع  النوعني  فكل  والغزو،  ال�سيطرة  نتاج  الدخيل« 

نظام  اإلزامات  يف  املتمثلة  املهيمنة  والألوهية  امللك  اإىل 

ال�سخرة والن�سواء يف اجلندية )�س: 253(.

ويف خ�����س��ّم ذل���ك ال��ت��و���س��ع الإم���ربي���ايل ث��م��ة ع��ن�����س��ران 

و»التوحيد  ال��دي��ن��ي«  »التوحيد  يف  يتمّثلن  اأ�سا�سيان 

ويعترب  ���س��ّم��اء.  �سيا�سة  وح���دة  خ��ل��ق  بق�سد  ال��ل��غ��وي« 

والتوحيدي، هو  الدين احلق اخللقي  ن�سر  اأن  ليفراين 

اخل�سو�س،  وج��ه  على  والإ���س��لم  امل�سيحية  �سمات  م��ن 

الديني،  التعدد  �سيا�سي كان يحكمها  اآ�سور ككيان  ولكن 

ح��ي��ث ك��ل ب��ل��دة، وك���ل م��دي��ن��ة، ل��ه��ا اآل��ه��ت��ه��ا امل��م��ي��زة، اأي 

يربز  املع�سلة؟  هذه  اآ�سور  حّلت  فكيف  خا�س،  بانثيون 

ليفراين اأن اإله اآ�سور هو �سانع الن�سر والغلبة، وهو اإله 

فاملهزومون  الأخ��رى.  للآلهة  حيزا  ف�سح  متعال  كوين 

الإل��ه  بعلّو  ُي��ِق��ّروا  اأن  ينبغي  ج��دد،  اآ���س��وري��ني  بو�سفهم 

امل��ل��ك،  وم���ن  م��ن��ه  اخل�سية  يتعلموا  اأن  وينبغي  اآ����س���ور، 

وهي  اآلهتهم،  عن  التخلي  على  البتة  ُيكَرهون  ل  ولكن 

فكرة تبناها املوؤرخ موردخاي كوغان ووردت �سمن بحثه 

يف  وتتلخ�س   ،)1974( والدين«  ب�»الإمربيالية  املعنون 

اآ�سور، لكنها  اآ�سور مل تلزم ال�سعوب باخل�سوع للإله  اأن 

التوحيد  يبدو  وبالتايل  لآ�سور.  �سارمة  مراعاة  اأْملت 

توحيدا  ولي�س  واجتماعيا  �سيا�سيا  توحيدا  الآ���س��وري 

حنيفيا كما بدا جليا مع الديانات الإبراهيمية.

اخل�سوع  م��ّث��َل  املهيمن  ال��ع��ام  ال��ت��ع��ددي  الطابع  وبفعل 

للإله اآ�سور خ�سوعا �سيا�سيا اأكرث منه دينيا. وهو تعامل 

وال��روم��ان  وامل��ق��دون��ي��ني  ال��ف��ر���س  ِق��ب��ل  م��ن  تبنيه  �سيتّم 

اأي�سا، ولعله ال�سكل الدميقراطي املت�سامح الذي اأنتجه 

مع  جت��اوزه  �سيتّم  براغماتي  مفهوم  وهو  الع�سر،  ذلك 

نقاوة  لإر���س��اء  الإبراهيمية  التوحيدية  ال��دي��ان��ات  ِقبل 

دينية مبناأى عن تداعياتها النفعية.

�سل�سا  يبدو  فهو  اللغوي،  بالتوحيد  يتعلق  ما  يف  واأم��ا 

ُتلزم  فلم  �سارما.  ل�سانيا  توحيدا  منه  اأكرث  وم�سلحيا 

اآ�سور ال�سعوب اخلا�سعة لهيمنتها بلغة اآ�سور، بل تركتها 

اأتاح تعددية  واإن  الواقع  اأّن  األ�سنتها، غري  على اختلف 

نلحظ  حيث  اآ�سور،  لل�سان  فيه  الغلبة  كانت  فقد  لغوية 

للإله  الولء  اأّن  التوحيدية  ال�سرتاتيجية  هذه  �سمن 

ما على الولء لل�سان اآ�سور. اآ�سور كان مقدَّ

الإم��ربي��ايل  الت�سور  ب��ني  ت��اث��ل  ع��ن  ل��ي��ِف��راين  يك�سف 

فكرة  من  بدءا  احلديث،  الإمربيايل  والت�سور  القدمي 

باأ�سرها  الب�سرية  مَلّ  اإىل  ت�سعى  التي  الكونية،  الر�سالة 

حتت نظام رقابة خا�سع للمركز، اإىل فكرة اكت�ساب قوة 

ع�سكرية. ومناعة  اقت�سادية 

الفهار�س  م��ن  بجملة  ال��ر���س��ني  ك��ت��اب��ه  ل��ي��ف��راين  اأردف 

وال���ر����س���وم ال��ت��و���س��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. واأم������ا ع���ن خ��ط��ة ال���ك���ت���اب ف��ق��د 

مفهوم  �سملت  موا�سيع  اإىل  م�سامينه  توزيع  اعتمدت 

وال�سيا�سية  الدينية  ومظاهرها  الآ�سورية  الإمربيالية 

التاريخ  موا�سيع  يف  الكتابة  اأن  وبرغم  والقت�سادية. 

القدمي غالبا ما تاأتي جافة وثقيلة على غري املخت�س، 

بلغة  متما�سك  ن�س  �سياغة  يف  وّف��ق  ق��د  ليفراين  ف��اإن 

�سل�سة ل تثقل على غري املخت�س.

نبذة عن املوؤلف: ماريو ليفراين موؤرخ اإيطايل معا�سر، 

العربي.  امل�سرق  تاريخ  يف  العامليني  املخت�سني  كبار  من 

وهو  املخت�سة،  العاملية  املو�سوعات  م��ن  كثري  يف  �ساهم 

اأ�ستاذ زائر يف العديد من اجلامعات الغربية. �سدرت له 

عدة اأعمال عن تاريخ ال�سرق القدمي وقد ُترجم بع�سها 

اأوىل املدن على وجه الب�سيطة«  اإىل العربية: »اأوروك.. 

ال��ق��دمي��ة  ال�����س��رق  م��دي��ن��ة  ب���اب���ل..  »ت��خ��ي��ل  و   )2012(

وح�سيلة مئتي عام من الأبحاث« )2016(.

-----------------------

الكتاب: اآ�سور.. اإمربيالية ما قبل التاريخ.

تاأليف: ماريو ليِفراين.

النا�سر: من�سورات لتري�سا )روما( »باللغة الإيطالية«.

.2017 �سنة الن�سر: 

384�س. عدد ال�سفحات: 
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من أجل فلسفة جديدة للرعاية الطبية
إريك فورنيري

سعيد بوكرامي *
ي�شرتك الطب مع الفل�شفة يف الهتمام بقيمة ومعنى الوجود الإن�شاين. وتتجلى هذه القيمة يف حالت اإن�شانية قا�شية مثل: اخلطاأ الطبي اأو املوت ال�شريري اأو 

معاناة العالج من مر�س ع�شال اأو تداعيات العالج املنهكة يف احلياة اليومية للمري�س ولأ�شر املر�شى الذين يدخلون يف �شراع فيزيقي ووجودي غري مفهوم. اإذا 

كان الطب ي�شعى لو�شع حلول ملع�شالت التوقف عن احلياة، فاإنَّ الفل�شفة حتاول الإم�شاك مبعنى ما يجعل احلياة ت�شتحق اأن تعا�س ويتم لها ذلك بوا�شطة املفاهيم 

والنظريات. لكن رغم القوا�شم امل�شرتكة بينهما اإل اأن العالقة متيزت منذ البدء باحلما�س املفرط وت�شارب امل�شالح وا�شتمرت كذلك حتى يومنا هذا.

الكثري من الأ�شخا�س يخو�شون جتربة العالج من مر�س ما دون اأن ي�شتوعبوا طابع املوؤ�ش�شة العالجية وقوانينها املنظمة واأن يدركوا اأخالقياتها املهنية كما اأن 

جهلهم باألغاز �شبل العالج وقوانينه وم�شطلحاته الطبية املتعددة واملت�شعبة ذات الطابع التخ�ش�شي، يجعلهم عر�شة لال�شتغالل والت�شليل ورمبا ال�شقوط �شحية 

الن�شب والحتيال.

ول��ت��ح��ل��ي��ل ه���ذه ال��ع��لق��ة واإزاح�����ة ال��ت��ب��ا���س��ات��ه��ا وحت��دي��د 

)من  ف��رن��ريي:  اإري���ك  الفيل�سوف  ك��ت��اب  ي��اأت��ي  اأخطائها 

حديثاً  ال�����س��ادر  الطبية(  للرعاية  ج��دي��دة  فل�سفة  اأج��ل 

عن دار لوميو بفرن�سا، ليك�سف عيوب واأخطاء وكوالي�س 

امل��وؤ���س�����س��ة ال���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة وذل�����ك م���ن خ����لل ال��ع��لق��ة 

ال��ق��ان��وين  وال��ف��ك��ر  ع��ام��ة  ب�سفة  وال��ط��ب  الفل�سفة  ب��ني 

حتقق  وق��د  خا�سة.  ب�سفة  ال�سحي  والعلج  والإن�ساين 

اإقامة طويلة وم�سنية  ذلك من خلل  لإريك فورنريي 

دامت �سنوات داخل امل�ست�سفيات الفرن�سية �سابرا مبعرفة 

واأ����س���ره���م وب��ع�����س املكلفني  امل��ر���س��ى  وم��ن��ه��ج��ي��ة م��ع��ان��اة 

ب��ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة. وك�����ان م���ن ب���ني اأه����داف����ه حت��دي��د 

بالأخلقيات  متخ�س�س  فيل�سوف  بني  العلقة  طبيعة 

ح��الت  ت�سريح  ث��م  وم��ن  العلجية  وامل��م��ار���س��ات  الطبية 

حيث  من  معقدة  تبدو  التي  الطبية  الرعاية  من  معينة 

ال��ك��ات��ب  ق����ارب  ذل���ك  خ�����س��م  ب��ه��ا. ويف  وال��ت��ف��ك��ري  عي�سها 

الق�سايا  م�ستعر�ساً  املهنية  للأخلق  املختلفة  املفاهيم 

الأخلقية والجتماعية للحالت املعقدة )اإنهاء احلياة/

ا�ستئ�سال الأع�ساء والتربع بها، التجارب  املوت الرحيم، 

يف  الأق��ارب  مكانة  القرارات،  اتخاذ  امل�سبوهة،  ال�سريرية 

الو�سائل  بع�س  توفري  لأج��ل  اإل��خ(  ال�سحية...  الرعاية 

لكل مواطن  النقدي  التفكري  وت�سجيع  للتفكري  اللزمة 

يواجه هذه احلالت.

الإن�سانية،  والأبعاد  الفل�سفة  حول  فريدة  جتربة  الكتاب 

لأنه يجعل من اأهدافه الأ�سا�سية تقدمي اإجابات وا�سحة 

عن الو�سع العلجي، للم�ساعدة على التفكري يف جتربة 

امل��ر���س، وع��لق��ة امل��ري�����س م��ن ج��ه��ة مب��ر���س��ه وحميطه 

ال�ست�سفائي وعلقته باأ�سرته من جهة اأخرى.

والرعاية  بال�سحة  املهتمة  الفل�سفية  امل��وؤل��ف��ات  ازدادت 

عموم  اهتمام  تزايد  كما  الأخ��رية،  ال�سنوات  يف  ال�سحية 

الطب  فل�سفة  جمال  يجعلها  التي  الأ�سئلة  بهذه  النا�س 

يتناول  ف��ورن��ريي  اإري���ك  ك��ت��اب  لكن  اخت�سا�سه.  �سمن 

ب���و����س���وح ودق�����ة واإت��������زان، امل�����س��اك��ل ال��ف��ل�����س��ف��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة 

اإىل  ال�سبب  يعود  �سك  وب��ل  الطبية.  والرعاية  باملر�س 

باأعماله  وم��ع��روف  املو�سوع  يف  متخ�س�س  ف��ورن��ريي  اأن 

كتابه  ذل��ك  يف  مبا  الرحيم،  والقتل  ال�سريري  امل��وت  عن 

2012 ب��ع��ن��وان »اخ��ت��ي��ار ال����وف����اة«. ي��ق��رتح  ال�����س��ادر ع���ام 

ملناق�سات  األ��ب  غرينوبل  بجامعة  والأ���س��ت��اذ  الفيل�سوف، 

وهي  اأ�سيلة،  فل�سفية  جتربة  الرحيم«،  »القتل  مو�سوع 

العديد  بني  ويتنقل  امل�ست�سفى  يف  الفيل�سوف  يتواجد  اأن 

واملع�سلت  احل��الت  ملواكبة  الفرن�سية  امل�ست�سفيات  من 

وط����رح ال��ت�����س��اوؤلت وحم���اول���ة اإي���ج���اد الأج���وب���ة. وك��ان��ت 

مبجال  امل��رت��ب��ط  الفل�سفي  التفكري  ع��ن  كتابا  النتيجة 

من  العديد  على  بناء  خا�سة،  ال�سحية  والعناية  ال�سحة 

املر�سى  وكذلك  ال�سحية  العناية  مقدمي  مع  املقابلت 

واأ�سرهم.

للو�سول  اأدوات  توفري  يف  الثاين  الكتاب  ه��دف  ويتمثل 

مدمرة  اأحياناً  تكون  التي  املر�س  التفكري يف جتربة  اإىل 

ن��ف�����س��ي��اً واج��ت��م��اع��ي��اً، ب��امل��ق��اب��ل مي��ك��ن اأن ي��ك��ون امل��ر���س 

ومماثلة  من�سجمة  ال�سحية  الرعاية  �سروط  و«حتديدا 

لتلك يف احلياة اجليدة« )�س 13 (. وبعبارة اأخرى، يتعلق 

احلر�س  يجب  التي  ال�سحية  العناية  باأخلقيات  الأم��ر 

اإليه  يلتفت  ما  واأول  الفيل�سوف  يتمثله  ما  وهذا  عليها. 

الأخلقيات  اإىل  ينبهنا  لأنه  العلقات  لهذه  تاأمله  اأثناء 

لدى  ا  وخ�سو�سً اجلميع،  خدمة  يف  تكون  اأن  يجب  التي 

لأن  امل��واط��ن��ني،  اأو  وامل��ر���س��ى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  مقدمي 

ق�سية  اأ�سبحت  ب��الأخ�����س  وال��ي��وم  الأ���س��ا���س،  يف  ال�سحة 

اجتماعية كربى، وم�سكلة اجلميع. 

اأو  ال�سعف  ملفهوم  اجلماعي  املعنى  بتحديد  املوؤلف  يبداأ 

للتاأكيد  الأ�سخا�س  بني  املر�س  وقابلية  اجل�سدي  العجز 

اآخرين  و�سلبة  البع�س  به�سا�سة  العرتاف  اأهمية  على 

يف ع���امل ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة. وم���ن ث���م ي��ف�����س��ل ال��ك��ات��ب 

للم�ساطر  القيا�سية  املفاهيم  بني  املتواجدة  الختلفات 

اإىل  احل��اج��ة  ع��ن  ال��دف��اع  اإل��ي��ه يجب  فبالن�سبة  وال��ق��ي��م، 

الأخ������لق، ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز الأخ�����لق ال��ط��ب��ي��ة اأو اح���رتام 

حترتم  التي  الثقة  علقة  يف  مبا�سرة  وتتج�سد  القانون، 

الكاتب  ا���س��ت��ع��ان  ذل��ك  لإي�����س��اح  الإن�����س��ان��ي��ة.  ال��ق��ي��م  فيها 

�سكل  يعطي  ك��ي  احل��ذر  ع��ن  الأر���س��ط��ي  املفهوم  بدرا�سة 

ي��رغ��ب يف تتبع  ال��ت��ي  ال�����س��ح��ي��ة  ال���رع���اي���ة  لأخ���لق���ي���ات 

العتبار  يف  ت��اأخ��ذ  اأن  ���س��رط  لكن  العري�سة.  خطوطها 

اأن  م��ن  ال��رغ��م  على  ج��زئ��ي��ات��ه،  يف  ول�سيما  ال��ف��رد  تيز 

اللذين مل  اأوغني  وروين  نو�سبوم  الفل�سفة، مثل مارثا 

يتحقق بينهما دائًما اتفاق على اإمكانية بناء علم اأخلق 

بناء على اخل�سو�سيات الفردية، كما يزعم الكاتب. وهنا 

ا اجلدل كله، وبالتايل تعقيد هذه الأخلقيات  يكمن اأي�سً

كلها التي ي�سعى فورنريي اإىل بنائها:

ي�����س��ع��ى للكونية،  اأخ����لق  ع��ل��م  ال��ت��ف��ك��ري يف  ك��ي��ف مي��ك��ن   

اأخلقيات  اأن  خ�سو�ساً  معينة؟  حالت  يحرتم  ل  ولكنه 

الرعاية الطبية يف كثري من الأحيان هي حالت طارئة، 

ت�ستبعد  م��ا  وغ��ال��ب��اً  �سريعة،  ق���رارات  ات��خ��اذ  وت�ستوجب 

الآراء امل��خ��ت��ل��ف��ة، ال��ت��ي ي��ت��م جت��اه��ل��ه��ا ل�����س��ال��ح الأخ���لق 

اأنه  اأحياناً  تفيد  والتي  ا�ستعمالها،  ي�سهل  التي  الواجبة 

اأ�سخا�س  اإن��ق��اذ  اأج��ل  م��ن  ب�سخ�س  ال�سرر  اإحل��اق  يجوز 

اآخرين. اأي الت�سحية بحالة واحدة اإذا كان لهذا ال�سرر 

تاأثري على ال�سالح العام. ويعطي الكاتب يف هذا ال�سياق 

اأدوية  ال�سريرية التي مت فيها جتريب  عدًدا من الأمثلة 

الطبي  ال��ت��ق��دم  ل�����س��ال��ح  م��ع��ي��ن��ة  جت��ه��ي��زات  اأو  اأ���س��ع��ة  اأو 

عليه  امل��ت��ع��ارف  الو�سطي  امل��ب��داأ  على  اع��ت��م��اًدا  وال��ع��ل��م��ي. 

اخل�سائر  ب��اأق��ل  اخل���روج  اأي  ب��ه«  امل�سموح  ال�سرر  »م��ب��داأ 

واإمكانية  ال�سحية  الرعاية  مبداأ  مع  �سارخ  تعار�س  يف 

احل�����س��ول ع��ل��ى ال��ع��لج ب��ط��رق اأخ��لق��ي��ة وم��ه��ن��ي��ة. ويف 

هي  املهنية  الأخ����لق  ب���اأن  ال��ك��ات��ب  ي��ذك��ر  نف�سه  ال�����س��ي��اق 

وت�ستجيب  الكلية  الإن�سانية  الأخلق  من  يتجزاأ  ل  جزء 

�سمنها  وت��ن��درج  ال�سلوك«.  »ح�سن  قواعد  من  ملجموعة 

الأخلقيات الطبية، وت�سري اإىل قواعد املهنيني يف جمال 

داخ��ل  ال��ي��وم��ي��ة  مُم��ار���س��ات��ه��م  يف  ل��ه��ا  يخ�سعون  ال�سحة 

م�سرتكة  اأخ��لق��ي��ة  ق��واع��د  على  وتنطوي  امل�ست�سفيات. 
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فرد.  بكل  خا�سة  ومعنوية  علمية  وقواعد  اجلميع،  بني 

يجب اأن تتيح الأخلقيات الطبية للجميع احل�سول اإىل 

الرعاية ال�سحية، يف ظروف مثالية من الرعاية الطبية 

املري�س  حرية  اأو  الطبية  ال�سرية  وتعترب  تييز.  دون 

الطب. وهي من  واآداب مهنة  جزًءا ل يتجزاأ من قواعد 

يجب  التي  الو�سية،  اجلهات  من  ومراقبة  مقننة  جهة 

الواقع  ملعاينة  مكاتبها  م��ن  وت��ن��زل  ديناميتها  تفعل  اأن 

اأن  نعلم  نحن  اأخرى،  جهة  ومن  وم�ساكله.  ال�ست�سفائي 

�سلطة الطبيب مقننة وماأطرة واأحياناً حممية من طرف 

يورد  وهنا  الأدوية  �سناعة  على  ت�سرف  اقت�سادية  جهات 

الكاتب بع�س الأمثلة عن ق�سايا مل ي�سرك فيها املر�سى 

خرقاً  النتيجة  وكانت  الطبية  القرارات  يف  عائلتهم  اأو 

للقوانني واإ�ساءة اإن�سانية للمري�س وذويه. يدعو الكاتب 

والإن�ساين  املوؤ�س�سي  الطابع  اإ�سفاء  اإىل  الإط��ار  ه��ذا  يف 

ع��ل��ى ال���ط���ب م����رك����ًزا ع��ل��ى اأه���م���ي���ة ال���رع���اي���ة ال�����س��ح��ي��ة 

الأخلقية للمري�س. وهكذا، لن ت�سبح الرعاية الطبية، 

الهدف احليوي، فح�سب بل ميكن اعتبارها تعبرًيا عملًيا 

/ طبيب  العلقة:  بني  الرتابطية  البنية  عن  ومعيارًيا 

ال�سحية  ال��رع��اي��ة  لت�سبح  جم��ت��م��ع،  ط��ب��ي��ب/  م��ري�����س. 

متميزة  واإن�سانية  وحقوقية  علمية  علئقية  عن  تعبريا 

يف ج��م��ي��ع امل��ه��ن ال��ط��ب��ي��ة ال�����س��ري��ري��ة وال��ع��لج��ي��ة و�سبه 

الطبية.

ومع ذلك، فاإنَّ املبادئ الكربى التي تعتزم احرتام القانون 

اإىل �سراعات قيمية لأن خلف ذلك  ت��وؤدي  اأن  ينبغي  ل 

وانهيار  نف�سها  ال�سحية  الرعاية  تدهور  اإىل  يف�سي  قد 

واملري�س  العلجية  املوؤ�س�سة  بني  العلقة  يف  الن�سجام 

املثل  كانت  :«اإذا  ف��ورن��ريي  يوؤكد   . اأخلقياتها  وت�سدع 

ل�سفارات  ك��ث��ريا  ال�ست�سلم  ع��دم  امل��ه��م  فمن  خمتلفة، 

اإنذار الن�سبية تاركني لكل �سخ�س و�سع معايري لأخلقه 

اخل��ا���س��ة ب���ل ع��ل��ى ال��ع��ك�����س ي��ج��ب اأن ت���واج���ه ال��ت��ع��ددي��ة 

هذه  لتف�سي  ال��رتاج��ع«.  م��ن  ب��دل  واملناق�سة،  بالتعاون 

وهنا  وامل��ري�����س«  الطبيب  ب��ني  ال��ت��ف��اع��ل   « اإىل  ال��ع��لق��ة 

كنموذج  هابرما�س  عند  الأخ���لق  علم  ملناق�سة  احل��اج��ة 

ع��ن��د ف����ورن����ريي، لأن����ه مي��ك��ن اأن ت���اأخ���ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار 

توفري  مع  املعنيني،  الأف��راد  وقيم  وتوقعات  خ�سو�سيات 

الفيل�سوف  األف  ال�سبب  لهذا  امل�سرتك.  للحوار  م�ساحات 

عمله، واهتم بتف�سيل معنى املعايري والقواعد واملفاهيم 

ال�سحية،  ال��رع��اي��ة  ع���امل  تنظم  ال��ت��ي  وال��ق��ي��م  وامل���ب���ادئ 

لتو�سيح  الأخ����رية  الف�سول  يف  مي�سي  نف�سه  ولل�سبب 

امل�����س��ادر ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة ل���لأخ���لق ق��ب��ل اأن ي��ذك��ر ب�����س��رورة 

ال�سحية  الرعاية  مقدمي  وت��دري��ب  تكوين  من  ال��زي��ادة 

اأو  والجتماعية،  الإن�سانية  العلوم  يف  ب��امل��ع��ارف  ل��لإمل��ام 

بتعبري اأدق لدمج هذه الطرق الأ�سا�سية �سمن التدريبات 

على التمري�س. لأن هذا هو مو�سوع الكتاب يف النهاية: 

فح�سب،  ال�����س��روري��ة  الأدوات  م��ع��ال��ج  ل��ك��ل  ت��وف��ري  لي�س 

ولكن اأي�سا قواعد للفهم وامل�ساركة يف بناء رعاية �سحية 

تعرت�سها  ت��زال  ما  اأنها  بيد  وم�ستقبل.  حا�سرا  جيدة 

يجب  يلي:«  ما  الكاتب  يقرتح  لهذا  لتكري�سها.  عوائق 

الو�ساية  منطق  عن  بعيدة  �سحية،  لرعاية  املجال  ف�سح 

ترتك  امل�ست�سفيات،  يف  الأحيان  من  كثري  يف  ي�سود  الذي 

وذوي��ه��م،  للمر�سى  ال�����س��دارة  م��ك��ان  وذوي��ه��م  للمر�سى 

حرية الختيار �س122«

وان��ط��لًق��ا م��ن ه���ذا امل��ن��ظ��ور، ي��لح��ظ اأن ال��ك��ات��ب غري 

اإق��ام��ة  م��ت��ح��ي��ز لأّي ط���رف وه����ذا ي���دل ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه يف 

ال��ف��اع��ل��ة يف  ب��ني خمتلف اجل��ه��ات  وع���ادل  ح���وار حقيقي 

ال�سحية  الرعاية  ال�سحية، فهو يعامل مقدمي  الرعاية 

ب����الح����رتام ال�����ذي ي�����س��ت��ح��ق��ون��ه، ك��م��ا ي��ع��ام��ل امل��ر���س��ى 

عادلة  بطريقة  الكاتب  ي�سعى  وب��ه��ذا  ال���لزم،  بالتقدير 

عن  ف�سًل  اجلليلة،  الإ�سهامات  معاجلة  اإىل  ومتوازنة 

ومع  ذاك.  اأو  الطرف  هذا  لدى  حتدث  التي  التجاوزات 

التحليلت  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  يف  ج��دا  ال�سائع  فمن  ذل���ك، 

اأو  ���س��ل��ًف��ا  امل��ح��ددة  امل��ق��ارب��ات  ب��ت��ربي��ر  ال��ك��ات��ب  يكتفي  اأن 

فورنريي،  كتاب  يف  ولكن  الأيديولوجية.  النظر  وجهات 

القوة  ل �سيء من هذا يوجد على الإطلق. وهنا تكمن 

وبدون  بو�سوح  احلديث  املطلوب  لأن  للكتاب،  احلقيقية 

الرعاية  يف  العلقة  لتح�سني  املنا�سرة  الق�سايا  مناق�سة 

الرعاية  مقدمي  اإىل  ا  اأي�سً فورنريي  يتوجه  ال�سحية، 

واملر�سى واملواطنني، كي ي�سهم اجلميع يف النخراط يف 

هذه ال�سريورة اخلدماتية والإن�سانية.

لأي  عنها  غ��ن��ى  ل  اأداة  ب��اع��ت��ب��اره  نف�سه  ال��ك��ت��اب  ف��ر���س   

���س��خ�����س م��ع��ن��ي ب��ال�����س��ح��ة، خ�����س��و���س��ا م���درب���ي م��ق��دم��ي 

تهمي�س  فاإنَّ  للأ�سف  لكن  امل�ستقبل.  يف  الطبية  الرعاية 

اأو  ال��ط��ب  ك��ل��ي��ات  الفل�سفة يف  م��ث��ل  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��ل��وم 

وعلى  م�ستمرا.  ي��زال  ل  التدريب  معاهد  اأو  التمري�س 

امل�سورة  لتقدمي  مهم  مرجع  الكتاب  ف���اإنَّ  الأ���س��ا���س  ه��ذا 

ف��ج��وات  مي���لأ  بحيث  امل�ستقبلية،  ال��رع��اي��ة  م��ف��ه��وم  ع��ن 

والطبية  التقنية  امل��ع��رف��ة  ع��ل��ى  ت��رك��ز  ال��ت��ي  ال��ت��دري��ب��ات 

احليوية. بحيث يتمنى على جميع املواطنني واملتطوعني 

من جمعيات وموؤ�س�سات املجتمع املدين وكذلك املعاجلني 

يتعرفوا  اأن  امل�ستقبل  يف  �سيتكونون  وال��ذي��ن  املعتمدين 

يف  هي  والتي  ال�سحة،  على  توؤثر  التي  امل�ساكل  كل  على 

مبداأ  م��ن  انطلقا  ال��ع��لج،  دميقراطية  توطيد  �سميم 

للتعبري  اجل��م��ي��ع  فيها  ي�����س��ارك  ال���ذي  امل�ستنري  احل����وار 

الطبية  ال��رع��اي��ة  ال��واق��ع  يف  مكانته.  واإب����راز  �سوته  ع��ن 

اأي�سا  ه��ي  ب��ام��ت��ي��از  �سحية  ق�سية  اأن��ه��ا  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

بو�سوح  به  يذكرنا  ما  وهذا  واجتماعية،  �سيا�سية  ق�سية 

ودقة هذا البحث الفل�سفي يف عامل امل�ست�سفيات.

اإري���ك ف��ورن��ريي ح��ول اأخ��لق��ي��ات الرعاية  اإن م��ا ق��دم��ه 

الطبية واأهميتها يف عامل العلقات الجتماعية انطلقا 

من  حتمله  مب��ا  امل�ست�سفيات  داخ���ل  املعي�س  ال��واق��ع  م��ن 

جروح واآلم ومعاناة يبطل الإ�ساعة القائلة باأن الفل�سفة 

الفل�سفة  من  ع��دد  داأب  لقد  جم��رد!؟  فكر  معظمها  يف 

عمق  يف  بهم  تزج  بحث  جم��الت  اختيار  على  املعا�سرين 

الواقع املادي وق�ساياه الجتماعية. ونذكر منهم يف اأقوى 

من  انطلق  الذي  فوكو  مي�سيل  الفيل�سوف  ذلك  جتليات 

نف�سية  م�سحة  واإيداعه  النتحار  من  ا�ست�سفائه  جتربة 

كي يوؤلف لنا مدونة فل�سفية ثورية عن اجلنون والرعاية 

الفل�سفة«  »�سل�سلة  ب��ه  تقوم  م��ا  ا  اأي�سً ون��ذك��ر  ال�سحية. 

التي ي�سرف عليها الفيل�سوف ال�ساب ثيبو دو�سانتموري�س 

وت�سدر ف�سلياً عن دار اإليب�سي�س الفرن�سية. لأنها حتاول 

وق�ساياه  املعي�س  والواقع  ال�سارع  اإىل  بالفل�سفة  تنزل  اأن 

الج��ت��م��اع��ي��ة والأخ��لق��ي��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة. ومي��ك��ن اعتبار 

اإريك فورنريي اأحد الفل�سفة الواقعيني، وهنا لبد من 

التذكري اأن الكاتب ح�سل على جوائز مهمة منها جائزة 

علم الأخلق يف عام 2014 التي تنحها موؤ�س�سة اأو�ستاد- 

اإله����ي امل��رت��ب��ط��ة ب��ج��ام��ع��ة ب��اري�����س اخل��ام�����س��ة. وج��ائ��زة 

اأحد  اليوم  فورنريي  ويعد  اجلامعية.  للأبحاث  لوموند 

املتعلقة  والق�سايا  الطبية  الأخلقيات  يف  املتخ�س�سني 

وال��ت��ربع  ال��رح��ي��م،  بالقتل  ي�سمى  م��ا  اأو  احل��ي��اة  بنهاية 

بالأع�ساء. بل هو اأي�ساً من املتخ�س�سني القلئل الذين 

ال��ط��ب وحقوق  اأخ��لق��ي��ات مهنة  ي��داف��ع��ون ع��ن  م��ازال��وا 

من  كلف  مهما  ال�سحيح  العلج  يف  واجلماعات  الأف��راد 

ف��ورن��ريي  ي��ج��ري  ل��ه��ذا  دق��ي��ق��ة.  وتقنيات  باهظة  اأم���وال 

اأوقاًتا  يق�سي  حيث  امل�ست�سفيات  يف  فل�سفية«  »حتقيقات 

طويلة اأكرث مما مي�سيه يف مكتبه، للتباحث مع الأطباء 

�سنوات  ثلث  ق�سى  وقد  واأ�سرهم.  واملر�سى  واملمر�سات 

يف جناح طب الأطفال، ليغذي اأبحاثه عما قد يهدد حياة 

املُراهقني نتيجة علجات م�سبوهة.  اأو  ال�سباب البالغني 

ا ع�سو يف جلان الأخلقيات يف امل�ست�سفيات، يف  اأي�سً وهو 

اأو غرونوبل.  �سامبريي، �سانت مار�سيلني 

اإماطة  ف��رن��ريي جن��ح يف  كتاب  اإن  ال��ق��ول  واأخ���رًيا ميكن 

وعلقتها  الطبية  املهن  اأخلقيات  اإ�سكالت  عن  اللثام 

باملر�سى، التي تعرف، للأ�سف، جتاوزات يف حالت تنتفي 

فيها القيم الإن�سانية والأخلق املهنية. ويف حالت اأخرى 

املهنية  امل�سوؤولية  احل��ظ،  حل�سن  فيها،  حت�سر  التزاما، 

وال�����س��م��ري احل���ي. اإج��م��ال ك��ت��اب اإري����ك ف��ورن��ريي دليل 

واق��ًع��ا  ي�سف  امل��ع��ا���س��رة،  الطبية  ال��رع��اي��ة  على  اأخ��لق��ي 

الأخلقية  امل�ساكل  ع��ن  مفاهيم  ويو�سح  م��اأزوم��اً  طبياً 

اإيجادها  يجب  حلول  ت�ستلزم  باملر�سى  الطبية  للرعاية 

من داخل املنظومة ال�سحية ولي�س من خارجها. 

-----------------------

الكتاب: من اأجل فل�سفة جديدة للرعاية الطبية

الكاتب: اإريك فورنريي

الفرن�سية اللغة: 

دار الن�سر: دار لوميو فرن�سا.

2017 �سنة الن�سر: 

216�سفحة ال�سفحات: 

* كاتب مغربي
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كل العالقات تبدأ من ُطرق الحديث!
لكيم بوم جون

محمود عبد الغفار *
ا من حيث التلقي: ال�شورة املر�شومة التي تتو�شط الغالف. وخم�س عبارات- من بينها العنوان- حتيط بتلك  ياأتي غالف هذا الكتاب م�شحوًبا باأمرين مهمني جدًّ

ال�شورة وتك�شف الكثري عن م�شمون الكتاب ب�شكل يعزز الرغبة يف الطالع عليه. اأما عن �شورة الغالف فل�شخ�س جال�س يف �شالون ق�س ال�شعر؛ اأحد اأكرث الأماكن 

التي ميكن للمرء اأن يتحدث فيها بحرية مع احلالق لأ�شباب عديدة؛ فاحلالق عادة ما يجيد لعب دور امل�شتمع بحكم خرباته املتنوعة مع الزبائن. كما اأنه يجيد 

اختيار اأ�شاليب الكالم املنا�شبة لكل �شخ�س. ف�شاًل عن اإجادته اإظهار التعاطف والهتمام ملا ي�شمعه. ورمبا الأكرث اأهمية من كل ذلك اأنه لن يك�شف ما يبوح به 

اأريحية. فوق �شورة الغالف من  الزبائن باأ�شمائهم احلقيقية حتى واإن حتدث مع غريهم فيما حتدثوا معه ب�شاأنه، مما يجعل اجلميع يتبادل احلديث معه بكل 

ناحية الي�شار ياأتي عنوان الكتاب بخط عري�س بارز، ثم ناحية اليمني تاأتي عبارة بخط اأقل بروًزا تقول »عادة ب�شيطة ميكن لالأ�شخا�س اجليدين اأن يتذكروها«. 

ويف اأ�شفل ال�شورة تاأتي عبارة بخط بارز تقول: »هذا ال�شخ�س اأرغب يف مقابلته مرة ثانية«. وحتتها تاأتي جملتان رمبا تتعلقان بهوية هذا ال�شخ�س وما يتمتع 

ّكُنك من اأن ت�شنع مناًخا طيًبا يف ملحة عني«. على هذا النحو املتميز جاء غالف  به من �شفات: »التلميح املنا�شب جلعل َمن نقابلهم �شعداء«، و«اأ�شلوب الكالم الذي مُيَ

الكتاب الذي خرج يف خم�شة ف�شول ن�شتعر�س اأهم ما تناولتها فيما ياأتي.

موؤلف الكتاب: كيم بوم جون

تخ�س�س كيم بوم جون يف القت�ساد بجامعة »كوريا« 

»اإ���س كي«  الكربى مثل  ال�سركات  وعمل يف عدد من 

با�سم  متحدًثا  ك��ان  كما  ج���ي«،  و«اإل  و«���س��ام�����س��ون��غ« 

املوؤ�س�سات  بع�س  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��رك��ات  ت��ل��ك  بع�س 

من  ع��دد  اإىل  بالإ�سافة  ب��ي«،  »ك��ي  بنك  مثل  املالية 

»كي�ست«.  مثل  والتكنولوجية  التعليمية  املوؤ�س�سات 

من  عدد  بن�سر  قيامه  يف  �سك  ب��دون  ذلك  كل  �ساهم 

�سبابه  ك��ان يف  ال��ف��رتة.  تلك  خ��لل  املهمة  امل��وؤل��ف��ات 

ال�سركات،  اإح��دى  يف  ع��ادي  موظف  اأو  عامل  جم��رد 

اأحلمه،  وراء  �سعى  اأف�سل.  حياة  لنف�سه  اأراد  ولكنه 

ومل��ا وج��د اأن ق��ي��ام��ه ب��ك��ل ت��ل��ك الأع��م��ال ل��ن مينحه 

م��ا ي��ري��د، ت��رك العمل وت��ف��رغ ت��اًم��ا ل��درا���س��ة اللغة 

ليبحث  ال��ف��ر���س��ة  ال���ذي منحه  الأم���ر  الإجن��ل��ي��زي��ة، 

اأْن �سمحت ظروفه  ال�سعادة وبخا�سة بعد  عن معنى 

يف  َيْدُر�س  حالًيا  اأ�سرته.  مع  اأطول  وقًتا  يق�سي  باأن 

اجلامعة ذاتها التي تخرج فيها يف جمال التكنولوجيا 

وال��ت��ع��ل��ي��م. ل��ه ع��دد م��ن ال��ك��ت��ب م��ث��ل: »ك��ل��م��ات الأب 

اجليدة  املجاملة  و»ت��ع��ب��ريات  اأب��ن��ائ��ي«،  غ��ريت  ال��ت��ي 

كعامٍل«،  و»متحدًثا  املمتعة«،  و»املحادثة  وال�سيئة«، 

و»كما يتحدث الرجل«، و»التعليم الإن�ساين للأب«.

ع��ادة  اإن��ن��ا  امل��وؤل��ف  فيها  يقول  مبقدمة  الكتاب  ي��ب��داأ 

كلم  باأ�ساليب  يتمتعون  الناجحني  اأولئك  جند  ما 

خمتلفة ومتميزة تثري الإعجاب. فطريقة اأو اأ�سلوب 

اإقامة علقات موفقة  الأهمية يف  بالغ  فعًل  الكلم 

»فعًل«  كلمة  على  امل��وؤل��ف  ي�سدد  مل��اذا  الآخ��ري��ن.  مع 

الرائعني  الأ�سخا�س  ال�سابقة؟ لأن بع�س  العبارة  يف 

طريقتهم  تطيح  رمبا  خا�سة  مهارات  لديهم  الذين 

طريقة  اإّن  روع���ة.  م��ن  ميتلكونه  م��ا  بكل  ال��ك��لم  يف 

كلمنا بدون �سك جتعلنا مقبولني اأو تدفع الآخرين 

ل��ل��ن��ف��ور م��ن��ا! ول��ه��ذا ف��ال��غ��ر���س الأ���س��ا���س��ي م��ن ه��ذا 

اجلّيد  التعبري  كيفية  اإىل  القارئ  اإر�ساد  هو  الكتاب 

يف املواقف املختلفة، وجتنب التعبريات ال�سلبية التي 

ل حتقق الغر�س من توا�سله مع الغري، بحيث يكون 

لكلمه دور يف مّد ج�سور الثقة واملحبة مع الآخرين 

اأن  اأهم ما يوؤكد عليه املوؤلف هنا هو  ولي�س العك�س. 

ميكننا  »ع��ادة«  واإمن��ا  »فطرة«  لي�ست  كلمنا  طريقة 

تغيريها بالتعلم على النحو اللئق املفيد. كيم بوم 

جون يتحدث هنا من منظور خرباته العملية، فقد 

ب��ه��ا، ول��ذا  ال��ت��ي عمل  ال�����س��رك��ات  ي���روج ملنتجات  ك��ان 

والأه���م  الكلمات  لقيمة  الإدراك  م��ن  الكثري  ل��دي��ه 

الأ�سلوب الذي نقولها به، وما يوؤديه ذلك يف التاأثري 

لزيادة  الكتاب  ي�سعى  الزاوية  هذه  من  املتلقي.  على 

طريقتنا  به  تقوم  ال��ذي  ال��دور  باأهمية  القراء  وعي 

الإن�ساين  امل�ستويني  على  ماآربنا  بلوغ  يف  الكلم  يف 

والعملي يف حياتنا.

ال��ن��ا���س  »ي���ب���دو  ع���ن���وان  الأول حت���ت  ال��ف�����س��ل  ج����اء 

يركز  الكلم«.  تتغري طريقتهم يف  عندما  خمتلفني 

جمرد  الكلم«  »اأ�سلوب  اأن  م�ساألة  على  الف�سل  هذا 

على  نحكم  ما  غالًبا  ونحن  »ف��ط��رة«،  ولي�س  »ع��ادة« 

الآخرين من خلل عاداتهم يف القيام بالأ�سياء ومن 

ذلك  بعد  الف�سل  يتناول  الكلم.  يف  عاداتهم  بينها 

احلاجة  مقابل  ال��ك��لم  م��ه��ارة  اإىل  احل��اج��ة  م�ساألة 

اأّن طريقة  م��وؤك��ًدا على  ال��ك��لم،  لأ���س��ل��وب خ��ا���س يف 

اأي  من  التوا�سل  من  الغر�س  لتحقيق  اأه��م  الكلم 

�سيء اآخر. فاملهم هنا لي�س ماذا نقول واإمنا الطريقة 

يدركه  اأن  اإلينا  للم�ستمع  نريد  م��ا  بها  نقول  التي 

ويهتم به. الأمر بالغ الأهمية يف هذا ال�سياق يف راأي 

ال��ك��لم هنا ل  اأو »طريقة«  »اأ���س��ل��وب«  اأن  ه��و  امل��وؤل��ف 

والأفكار  العبارات  ن�سيج  يحكم  الذي  »املنطق«  يعني 

»امل�ساعر«  اأو  »ال��ع��واط��ف«  اإظ��ه��ار  ل��دي��ه  يعني  واإمن���ا 

اإليهم،  نتحدث  وَمن  عنه  نتحدث  ما  جتاه  اخلا�سة 

لدينا يف  املاألوف  باملعنى  املنطق  لي�س من  اأمر  وهذا 

�سيء. املثال الفذ املعرب هنا ياأتي من الف�سل الرابع 

م��رة من  األ��ف  ب�سيط خري  »اع��ت��ذار  تقول:  يف عبارة 

ُع���ذر م��ن��ط��ق��ي«. ف��ال��ع��ب��ارات اجل���وف���اء اخل��ال��ي��ة من 

ال�سحنات النفعالية والعاطفية ل جدوى منها لأننا 

يفوق  ب�سكل  عواطفنا  ب�سر حتركنا  املطاف  نهاية  يف 

على  جيًدا  نتعرف  اأو  ندرك  عندما  ولهذا  الو�سف. 

معهم،  نتوا�سل  الذين  الآخ��ري��ن  وطبيعة  طبيعتنا 

ب�سكل  علقاتنا  دم���اء  جت��دي��د  على  ق��ادري��ن  ن�سبح 

موقع  ون��اأخ��ذ  الأدوار  تتبدل  عندما  وف��ّع��ال.  طيب 

كلم  طريقة  على  نركز  ا  اأي�سً اأننا  �سنجد  امل�ستمع، 

اأكرب من تركيزنا على ما يقولونه  الآخرين بدرجة 

بالفعل. على اأية حال علينا- بغ�س النظر عن دورنا 

اع��ت��ب��ارن��ا  ن�����س��ع يف  اأن  م�����س��ت��م��ع��ني-  اأو  ك��م��ت��ح��دث��ني 

ترّجح  لأنها  الآخرين  وبني  بيننا  العمرية  الفوارق 

اأن  اأن ندرك  اأ�سلوب كلم على الآخر، وكذلك علينا 

لطرحه.  املنا�سب  الأ���س��ل��وب  يفر�س  م��و���س��وع«  »ك��ل 

مواقف  يف  فيه  ي��د  لنا  لي�س  رمب��ا  امل��و���س��وع  اخ��ت��ي��ار 

الكلمات،  اختيار  تاأكيد يف  بكل  دور  لنا  ولكن  كثرية، 

امل�ستمعني  يف  تبث  ال��ت��ي  التمثيلت  جتنب  ومن��ل��ك 

فيه  مرغوًبا  لي�س  فهم  ل�سوء  توؤدي  اأو  �سلبية  طاقة 

اإطلًقا. مما يجب و�سعه يف العتبار كذلك »املكانة« 
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اأْن  فقبل  ول��لآخ��ري��ن.  لنا  الوظيفية  اأو  الإن�سانية 

موقعنا  بو�سوح  نحدد  اأن  علينا  احل��دي��ث،  يف  ن�سرع 

ومكانتهم.  الآخرين  مواقع  �سوء  يف  جيًدا  ومكانتنا 

ثم يختتم املوؤلف هذا الف�سل بالتاأكيد على �سرورة 

اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال��ك��لم  اأ���س��ال��ي��ب  م��ن  نتخل�س  اأن 

���س��ع��ور الآخ���ري���ن ب��احل��زن اأو ت���زج ب��ه��م ن��ح��و ح��الت 

ق��ادرون  اأن��ن��ا  با�ستمرار  ن��درك  واأن  �سيئة،  �سعورية 

م��ن خ��لل احلديث  ن��ري��ده  م��ا  على احل�����س��ول على 

باأ�ساليب تتزج باحلب والتعاطف.

ُت�سِعرك  الف�سل الثاين بعنوان »طريقة الكلم التي 

املوؤلف هنا  يتناول  بالراحة كلما وحيثما حتدثت!«. 

بال�سحرية  و�سفها  ميكن  ال��ت��ي  الكلمات  م��ن  ع���دًدا 

ل��ب��ل��وغ مقا�سدنا يف  م��ن ح��ي��ث ق��درت��ه��ا ع��ل��ى دع��م��ن��ا 

اإلينا  ت�ستمع  التي  النفو�س  مغاليق  بفتح  احل��دي��ث 

اأن  يجب  التي  الكلمات  ه��ذه  م��ن  م�سراعيها.  على 

»اأث��ق  اأو  فيك«  و«اأث��ق��ك  »�سكًرا«  ح��وارات��ن��ا:  يف  تكون 

مهمة؛  م�ساألة  عند  املوؤلف  يتوقف  ثم  تقول«.  فيما 

يطلق  م��ا  اأو  املُ����ّرة«  »احلقيقة  بالعربية  ن�سميه  م��ا 

الوقاحة«.  عداد  يف  يدخل  الذي  »الو�سوح  هو  عليه 

ويرى اأنه يجب علينا اأن نتعلم كيفية قول احلقيقة 

دون انتقا�س من قيمة الآخرين اأو جرح م�ساعرهم. 

»م�ساحيق  بع�س  اإىل  ع��ادة  حتتاج  كلمنا  فطريقة 

التالية:  الب�سيطة  العبارة  تلخ�سها  التي  التجميل« 

»اخ��ت��ي��ار ال��ك��ل��م��ات امل��ن��ا���س��ب��ة ح�����س��ب امل��وق��ف وط��ب��ًق��ا 

جتميل  م�ساحيق  من  اإليهم«.  نتحدث  الذين  لهوية 

ال��ك��لم ك��ذل��ك »ال��ت��ظ��اه��ر ب��اأن��ك ل ت��ع��رف حتى واإن 

�سيجلب لك  ال��ت��ظ��اه��ر  ه���ذا  ال��ك��ث��ري«.  ت��ع��رف  ك��ن��ت 

اأبًدا،  التي رمبا مل ولن تتوقعها  املعرفة  الكثري من 

الآخرين يف احلديث  رغبة  يعزز من  اأنه  ف�سًل عن 

اإْن  اإليك. فلماذا يقبلون على احلديث معك جمدًدا 

كانوا قد تيقنوا يف مرات �سابقة اأنك تعرف كل �سيء 

مقارنة بهم؟! ومن بني هذه امل�ساحيق كذلك اإظهار 

فعندما  الآخرين.  وبني  بيننا  للفوارق  قبولنا  مدى 

اأنك تقّر باأنهم لي�سوا ن�سخة منك ول  يدرك النا�س 

ن�سًخا من غريهم �ستجدهم مقبلني عليك، راغبني 

مبقولة  الف�سل  ه��ذا  يختتم  ث��م  معك.  احل��دي��ث  يف 

»ماجواير«  الأمريكيني  النف�س  علماء  لأح��د  مهمة 

م��ف��اده��ا اإن���ه ل��ي�����س م��ن ال�����س��ع��ب ع��ل��ى ذي اخل���ربات 

من  الهدف  خ��ربة.  الأق��ل  الأ�سخا�س  اإقناع  الكبرية 

ه���ذه امل��ق��ول��ة ه��و رغ��ب��ة امل��وؤل��ف يف ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأن 

اأو  اكت�ساب  على  ق��درت��ن��ا  يف  كبري  دور  لها  خ��ربات��ن��ا 

تعديل اأ�ساليب كلمنا على النحو املاأمول.

جتعل  التي  ال��ك��لم  »ع���ادات  بعنوان  الثالث  الف�سل 

كيم  وي�ستهل  اأف�سل«.  نحو  على  والعمل  العلقات 

بوم جون هذا الف�سل بالقول اإن العبارات التي ُتقال 

يف املقهى تختلف تاًما عن تلك التي ُتقال يف قاعة 

ع��دد  اإىل  ذل��ك  ب��ع��د  ينتقل  ث��م  العلمية.  امل���وؤت���رات 

من النقاط مثل: - عندما تكون لديك مهارة طرح 

من  فجزء  �سوؤالك.  حجب  يتم  لن  فغالًبا  الأ�سئلة، 

الآخ��ري��ن  جعلت  اأن��ك  ه��و  هنا  الأ�سئلة  ط��رح  م��ه��ارة 

�سوؤالك.  ح�سا�سية  بلغت  مهما  ب��الح��رتام  ي�سعرون 

املفاتيح  اأهم  اأحد  اأْن يح�س الآخرون بالحرتام هذا 

بع�س  ع��ن  التخلي   - ت��ري��د.  م��ا  لبلوغك  ال�سحرية 

�سيغ الكلم املف�سلة لديك اإن كانت مل ت�ساعدك يف 

الرتكيز  كيفية  وتعلم  التوا�سل،  حتقيق مرادك من 

ما  وبخا�سة  والأول���وي���ة،  القيمة  ذات  ال��ن��ق��اط  على 

يعرب عن امل�ساعر الإيجابية طوال الوقت - يف جمال 

الت�سوق- كما يف احلياة

اأك��رث ال��ط��رق يف الإق��ن��اع ه��و ال��ت��ج��ارب العملية ل   -

التجريدية.  العبارات 

الآخ��ري��ن  الإي��ج��اب��ي��ة يف  ال��ن��ق��اط  اإدراك  ���س��رورة   -

لأن  اأمامهم،  ذكرها  على  واحلر�س  عليها  والرتكيز 

ذلك يجعلهم يفتحون قلوبهم اإليك دون تردد. لكن 

عليك اأوًل اأن تكت�سف هذه النقاط وحتددها بدقة. 

و»اأن���ت على ح��ق« ت�سمن لك  »ن��ع��م«  ع��ب��ارات مثل   -

موقع  يف  تكون  عندما  ناجًحا.  توا�سًل  تاأكيد  بكل 

امل�ستمع؛ فكلما قللت من مقاطعتك للمتحدث اإليك 

اأكرث جدوى.  النتائج  وكانت  بتوا�سل موفق  حظيت 

ثم يختتم هذا الف�سل مبثال بالغ الأهمية. فيقول: 

ت��خ��ي��ل��وا ال���ف���ارق ب���ني ه��ات��ني ال��ع��ب��ارت��ني م���ن حيث 

التاأثري على املتلقي املُ�ستهَدف: »�ساأبيع هذه ال�سيارة 

مبليون ون�سف املليون وون كوري«، و»�ساأعطيك اأنت 

ك��وري«.  وون  املليون  ون�سف  مبليون  ال�سيارة  ه��ذه 

ال��ع��ب��ارة ال��ث��ان��ي��ة- ع��ل��ى ح��د ت��ع��ب��ري امل���وؤل���ف- جتعل 

اأو ال��زب��ون يح�س مب��دى اله��ت��م��ام ب��ه من  امل�����س��رتي 

ِقبل اجلهة التي تروج ملنتجها.

ينبغي  التي  احلديث  »ط��رق  عنوانه  الرابع  الف�سل 

 - ياأتي:  ما  الأ�ساليب  ه��ذه  بني  وم��ن  نتجنبها«.  اأن 

جتنب كل ما يقلل من �ساأن الآخرين؛ لأّنه قد يوؤدي 

اإىل

اأن ين�سرف النا�س من حولك. 

ال��ق��ول دون ���س��رورة قد  اأو الق��ت�����س��اد يف  - احل�����س��م 

يوؤدي اإىل قطع العلقات اأحياًنا.

تعرف  اأن���ك  دوًم����ا  ي�����س��ع��رون  الآخ���ري���ن  جعلت  اإذا   -

على  باهتمام  �سيحافظون  فهل  بروؤو�سهم  ي��دور  ما 

التوا�سل معك؟

- جتنب املبالغة يف اإظهار التعاطف مع نقاط �سعف 

ج��ي��ًدا.  يعرفونها  اجلميع  ك��ان  واإن  حتى  الآخ��ري��ن 

اأّن  اأمر اآخر خمتلف عن هذا، ف�سًل عن  فالتعاطف 

الكثري  دائًما  ي�سبب  الغري  �سعف  نقاط  يف  اخلو�س 

من الأذى الفعلي.

- الع����ت����ذار ال��ب�����س��ي��ط خ���ري األ�����ف م����رة م���ن ال��ع��ذر 

املنطقي.

- امل�����س��اف��ات ب��ي��ن��ن��ا وب���ني الآخ���ري���ن م��ه��م��ة، وك��ذل��ك 

ال��ت��وق��ي��ت. ف��الع��ت��ذار ع��ن اخل��ط��اأ ل��ه وق��ت��ه املنا�سب 

الذي قد يفقد قيمته اإْن جتاوزه.

التعبري  »طريقة  بعنوان  والأخ��ري  اخلام�س  الف�سل 

املوؤلف  فيه  يتحدث  بعدوانية«.  ل  بقوة  ال��ذات  عن 

عن �سرورة التعرف على نقاط القوة وال�سعف فينا 

اإيجابي  ب�سكل  قدراتنا  توظيف  على  قادرين  لنكون 

امل�ستحيل  عن  التعبري  اأن  مثًل  املوؤلف  يرى  وفّعال. 

يف  يعنيها  ال��ت��ي  ب��ال��ق��وة  يو�سف  ل  ممكًنا  ب��اع��ت��ب��اره 

»التوا�سع«  تعني  عنده  ال��ق��وة  الف�سل.  ه��ذا  ع��ن��وان 

بهذا  القيام  اأ�ستطيع  »ل  تقول  اأن  الذي ميكنك من 

اآخ��ر  ل�سخ�س  ه��ك��ذا«  معي  تتحدث  »ل  اأو  ال��ع��م��ل«، 

دون اأن تنتق�س من قدره ول من قدر نف�سك، ودون 

كانت  واإن  حتى  عدوانية  معاين  عباراتك  حتمل  اأن 

حمملة بطاقة �سلبية جراء رف�سك.  يف اأعقاب مثل 

خطوًطا  ت�سع  كيف  تتعلم  اأن  عليك  ال��رف�����س  ه��ذا 

اإيجابية دائًما. من طرق التعبري عن الذات على نحو 

اإ���س��ارة  دون  الغائب  �سيغ  ت�ستخدم  اأن  كذلك  طيب 

اإىل نف�سك اأو اإىل اآخرين حمددين. عليك اأن تدرك 

��ا ال��ف��ارق ال��ك��ب��ري ب��ني احل��دي��ث ال���ذي ي��ن��م عن  اأي�����سً

التي تخرج كما لو كانت اعرتاًفا  طيبتك والعبارات 

هذا  يختتم  ث��م  ال�سعف.  ن��ق��اط  م��ن  الكثري  يحمل 

الف�سل مبقولتني مهمتني: الأوىل؛ علينا اأن نراجع 

نواجهه  مل��ا  حتملنا  وم���دى  لأنف�سنا  حمبتنا  م��دى 

الدور  على  اأيدينا  ن�سع  واأن  يومي  ب�سكل  احلياة  يف 

اأف�سل.  لنكون  كلمنا  اأ���س��ل��وب  فيه  �ساعدنا  ال���ذي 

فيما  ومطالعاتنا  معارفنا  كل  اإقحام  عدم  والثانية؛ 

واملعريف. فرمبا ل  الثقايف  اإبراز تيزنا  نقول لأجل 

توا�سلنا  من  نرجوها  التي  النتيجة  اإىل  ذلك  يوؤدي 

مع الغري.

-----------------------

عنوان الكتاب: كل العلقات تبداأ من طرق احلديث!

املوؤلف: كيم بوم جون

الكورية اللغة: 

2017م �سنة الن�سر: يونيو 

دار الن�سر: وي�سدوم هاو�س- �سيول

200 عدد ال�سفحات: 

* مدر�س الأدب احلديث واملقارن، كلية 
الآداب - جامعة القاهرة
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العدالة للجميع لمارك برايس

فاطمة بنت ناصر *
القطاع  العاملني يف  الأف��راد  ذات  بعيد ميثله  اإىل حد  املجتمع  األي�س  املجتمع؟  نت�ساءل من هو  دعونا  ولكن  و)املجتمع(  )القطاع اخلا�س(  الثقة بني  اإىل غياب  ي�سري  اتهام  هناك 

اخلا�س« بهذه اجلملة التي ت�سع املوؤ�سر نحو حقيقة نتجاهلها تتمثل يف كون طبقة العمال يف القطاع اخلا�س حتديداً هم اجلزء الأكرب من املجتمع، واأن التحديات التي يواجهونها 

العاملني يف  الكبري بني  الفرق  اإىل  يعود  ذلك  لعل  القطاع اخلا�س؟  واأفراد  املجتمع  نف�سل بني  الذي يجعلنا  ما  ولنت�ساءل هنا  باأ�سره.  املجتمع  تواجه  ولكنها  ل تثلهم وحدهم 

هذا القطاع، فهناك روؤ�ساء هذا القطاع والذين غالباً يكونون م�سدر اتهام يف تدين اأحوال ُعمال هذا القطاع وا�ستئثارهم بال�سلطة واملال. ونلحظ يف املقابل اأن الطبقة العاملة 

يف �سلك الإنتاج يف هذا القطاع تواجه حتديات تاريخية وحتدياتها اليوم لي�س �سوى ا�ستمرار لها. فالزمن ينتج لنا املعدات الآلية التي ت�ستبدل الب�سر، كما اأن الزمن يدفع بع�س 

اجلن�سيات للهجرة وهذه اجلن�سيات ت�سكل لحقاً م�سدر حتدٍّ للعمالة الوطنية حيث تر�سى برواتب قليلة وقد تعمل ل�ساعات اأطول، وهناك حتديات كثرية على هذه ال�ساكلة. ويف 

مقابل هذه التحديات يزداد الأغنياء غنى وهذا ما يجعل اأمر جناح اإدارة العلقة بني الرئي�س واملروؤو�س �سر جناح وا�ستمرارية هذه املوؤ�س�سات. 

 يف هذا الكتاب الذي ي�ستعر�س جتربة �سخ�سية لرجل اإدارة ناجح و�سليع بهذه التحديات جند اأجوبة وحلوًل اأثبتت جناحها الباهر رغم ب�ساطة فكرتها. 

 )من حيث املبداأ( 

الأه���داف  النتائج.  ج��ودة  حت��دد  م��ا  غالباً  الأه���داف 

النبيلة  الأهداف  اأن  اإل  نتائج مبهرة،  النبيلة حتقق 

اأ�سبحت من�سية يف ظل التناف�س الراأ�سمايل اجل�سع. 

الإدارة  م�ستوى  على  ور�سة  ح�سر  اإنه  الكاتب  يقول 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وك�����ان ����س���وؤال امل���ح���اور ل���ه���م: م���ا ه��دف 

الإج��اب��ات  تفاوتت  �سركة؟  لأي  التنفيذي  الرئي�س 

الأرب��اح  ركز على حتقيق  اأغلبها  اأن  اإل  الروؤ�ساء  من 

ال�سوؤال  ه��ذا  عن  اإجابته  اإن  الكاتب  ويقول  امل��ادي��ة. 

كانت حمل ا�ستغراب من الكثريين، حيث اأنه جاوب 

تكون  اأن  ي��ج��ب  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  »غ��اي��ة  ب��ق��ول��ه: 

حتقيق اأعلى معدلت ال�سعادة للعاملني معه!«. يرى 

لنجاح  الأه��م  ال�سبب  هي  العامل  �سعادة  اأن  الكاتب 

ال�����س��ع��ادة مفتاحاً  ت��ك��ون  ك��ي��ف  ول��ك��ن  م��وؤ���س�����س��ة.  اأي 

ال�سعيد يعك�س  »اإّن املوظف  املوؤلف:  للنجاح؟ بح�سب 

فال�سعادة  ككل.  املجتمع  وعلى  حميطه  على  �سعادته 

الأم��ور  زم��ام  ملك  اإح�سا�س  من  رئي�سي  ب�سكل  تنبع 

ب��ال��ر���س��ا والإي��ج��اب��ي��ة للبيئة  وال�����س��ي��ط��رة وال�����س��ع��ور 

بنا«.  املحيطة 

ويف�سل الكاتب طريقة حتقيق هذا النجاح باحلديث 

التي  التطبيقية  الطرق  وع��ن  النظرية  امل��ب��ادئ  عن 

يهم�س  ل  وال��ذي  الأمثل  املوؤ�س�سي  النجاح  �ستحقق 

فيه اأي عن�سر ل�سالح الآخر.

اأما املبادئ الثالثة فهي: 

اإ�شراك املوظفني 

اإدارة ���س��وؤون  ال�����س��راك��ة ب��ني امل��وظ��ف��ني وال��روؤ���س��اء يف 

جناح  م�سوؤولية  يتحملون  جميعاً  يجعلهم  املوؤ�س�سة 

اأو ف�سل املوؤ�س�سة. تتنوع طرق اإ�سراك املوظفني ولعل 

م��ن اأب���رز ه��ذه ال��ط��رق )ت��ل��ي��ك امل��وظ��ف��ني( تليك 

املوظفني ن�سبة من ال�سركات التي يعملون بها اأثبت 

فاملوظف يف هذه احلالة  باهرة.  اأنه يحقق جناحات 

امل��وؤ���س�����س��ة ولكن  ل�����س��اح��ب  امل���ال  اأداة جل��ل��ب  ي��ع��د  مل 

ي�سعى  وبالتايل  راأ�س مالها،  اأ�سحاب  اأحد  اأ�سبح هو 

يف  وال��ع��ام��ة  اخل��ا���س��ة  ملوؤ�س�سته  ال��ن��ج��اح  حتقيق  اإىل 

الوقت. نف�س 

ر�شا وولء الزبائن 

الإ���س��راك  حتقيق  دون  الغاية  ه��ذه  حتقيق  ميكن  ل 

ال�����س��اب��ق ذك����ره. ف��امل��وظ��ف ال�����س��ري��ك ي�����س��ع��ى لك�سب 

حتقيق  اأه��داف  اأه��م  باعتبارهم  الزبائن  ور�سا  ولء 

ال�����س��راك��ة. يف جت��رب��ة ���س��رك��ة ل��وي�����س ال��ت��ي ذك��رن��اه��ا 

عن  وذلك  املبداأ،  لهذا  فعال  بتطبيق  ال�سركة  قامت 

فاملوظف  ال�سنوية.  امل��ك��اف��اآت  ب��ت��وزي��ع  رب��ط��ه  ط��ري��ق 

ي���اأخ���ذ ح�����س��ت��ه م���ن امل���ك���اف���اآت ال�����س��ن��وي��ة ع��ل��ى ���س��وء 

توزيعها  ويتم  ال�سركة  حتققها  التي  الكلية  الأرب��اح 

ال�سهري.  لراتبه  تبعاً  موظف  كل  على  ن�سب  ب�سكل 

ر�سا  لنيل  يتكاتف  اجلميع  اأن  ال�سركة  وجدت  لهذا 

ولوؤه  ي��ك��ون  م��ا  غ��ال��ب��اً  ال�سعيد  ف��ال��زب��ون  ال��زب��ائ��ن. 

التي حتققها  الأرباح  ينعك�س على  بدوره  اأكرب وهذا 

لنيل  حتقيقها  اإىل  اجلميع  ي�سعى  وال��ت��ي  ال�سركة 

م�سلحة  عن  تف�سل  مل  التي  ال�سخ�سية  م�سلحتهم 

ال�سركة ككل. لهذا ل نرى تناف�سا فرديا قائما على 

ال�سركات  بع�س  به  تقوم  كالذي  �سخ�سية  م�سلحة 

من ربط مكافاأة املوظفني بتحقيقهم عددا معينا من 

املبيعات. وبالتبعية �سنجد اأن جودة اخلدمة تتح�سن 

لتحقيق  اجلميع  �سعي  اإىل  يعود  اأخ��رى  م��رة  وذل��ك 

هدف واحد يحقق م�سلحة جميع الأطراف. 

امل�شوؤولية  حتمل 

امل�سوؤولية  واأه��م��ي��ة  قيمة  ت��ع��ي  ال��ت��ي  امل��وؤ���س�����س��ات  اإن 

من  ا�ستدامة  اأك��رث  جن��اح��اً  حتقق  ن��راه��ا  املجتمعية 

ا�ستفادة  حتقيق  على  القائمة  فال�سركات  غ��ريه��ا. 

اأو  ال��ب��ي��ئ��ي  الأذى  اإحل������اق  م��ق��اب��ل  امل�����دى  ق�����س��رية 

حتقق  ول  اأخلقياً  فا�سدة  موؤ�س�سات  هي  املجتمعي 

ال��ر���س��ا ب��ني اأف���راده���ا ول م��ن ي��ح��ي��ط��ون ب��ه��ا. فكما 

حوله  مب��ن  يهتم  م�����س��وؤوًل  مواطناً  نن�سئ  اأن  نن�سد 

ويعترب م�سلحة املجتمع جزءاً من حتقيق م�سلحته 

كذلك  تكون  اأن  ينبغي  املوؤ�س�سات  ف��اإن  ال�سخ�سية، 

منه  تاأخذ  كما  للمجتمع  تعطي  م�سوؤولة  موؤ�س�سات 

الكثري  حثت  وقد  عطاء.  دون  الأخ��ذ  على  تركز  ول 

امل��ب��داأ.  م��ن الأدي����ان ع��ل��ى �سلوكيات حت��ث ع��ل��ى ه��ذا 

وقد اأورد الكاتب ما حثت اإليه الديانة اليهودية من 

لتذكري  وذلك  ال�سابعة  ال�سنة  يف  احلقل  زراعة  عدم 

�ساحبه باأنه ل ميلك الأر�س واإنها هبة اهلل. والكثري 

من الأديان تدعو اإىل حتمل الإن�سان امل�سوؤولية عما 

هو حوله وفيما ل تزال الأديان والفل�سفة وغريهم 

تو�سح  املمار�سات  اأن  اإل  امل�سوؤولية  هذه  اإىل  يدعون 

الأموال يلحقون  اأ�سحاب  اأن هناك حفنة قليلة من 

اإن وج��ود  ح��ول��ه��م.  ه��و  بالبيئة ومب���ا  ك��ب��رياً  ���س��رراً 

موؤ�س�سات فاعلة اجتماعياً يوؤدي اإىل وجود موظفني 

ف��اع��ل��ني اج��ت��م��اع��ي��اً ك��ذل��ك ف��ه��ذا امل��وظ��ف ي���درك اأن 

عمله �سيعود بالنفع على حميطه وهو م�ستفيد على 

كل الأ�سعدة. 

اأمثلة ملهمة عن املوظف ال�سريك 

عن  ال��ك��ت��اب  يعر�سها  ملهمة  ق�����س��رية  ق�سة  ه��ن��اك 

كيفية معرفة املوظف ال�سريك والذي ي�سعر بالولء 

وامل�سوؤولية ويعي قيمة عمله واأهميته. تقول الق�سة 

اإّن حار�ساً يعمل يف وكالة )نا�سا( الف�سائية �ُسئل من 

قبل جمموعة من الزوار عن ماهية عمله يف نا�سا؟ 

فاأجابهم: اأنا اأقوم باإر�سال الب�سر اإىل �سطح القمر. 

مثل هذه الق�سة جتعلنا نت�ساءل كيف �سنجيب اإن مت 

�سوؤالنا ذات ال�سوؤال والإجابة التي �سنجيبها �ستعك�س 

ما اإذا كنا ن�سعى اإىل ك�سب امل�سلحة ال�سخ�سية فقط 

باملوؤ�س�سة  والرتباط  بالولء  ن�سعر  موظفني  كنا  اأم 

التي نعمل بها. 

 )من حيث املمار�شة( 

فيقرتح  الذكر  �سالفة  املبادئ  تطبيق  حيث  من  اأم��ا 

وق��د  اأم���ور  �ستة  واق���ع جت��رب��ت��ه تطبيق  م��ن  ال��ك��ات��ب 
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بيئة  يف  ال�سعادة  لتحقيق  ال�ست  )اخل��ط��وات  �سماها 

العمل( وهي: 

واملكافاأة. التقدير 

ل ي��ت��ع��ل��ق الأم����ر ه��ن��ا ب���امل���ال؛ ف��ال��رات��ب امل��ج��زي لن 

ي��ج��ع��ل امل��وظ��ف اأك���رث م�����س��وؤول��ي��ة اجت���اه ع��م��ل��ه ول��ن 

ي��ج��ع��ل��ه ك��ذل��ك ي�����س��ع��ر ب��الن��ت��م��اء وال��ف��خ��ر مل���ا ي��ق��وم 

امل��وظ��ف؟  لتحفيز  ف��ع��ل��ه  ميكننا  ال���ذي  م��ا  اإذن  ب���ه. 

هريزبيج  فريدريك  النف�س  بعامل  الكاتب  ي�ست�سهد 

ب�  املتعلقة  ونظريته   Frederick Herzberg
على  فيها  ي�سدد  وال��ت��ي  العمل(  بيئة  يف  )التحفيز 

ع���دم ج����دوى امل����ال يف حت��ف��ي��ز امل���وظ���ف م���امل ي���لزم 

يقدر جمهوده.  م��ن  هناك  ب��اأن  امل��وظ��ف  �سعور  ذل��ك 

التحفيز ومن  وهناك عوامل كثرية ت�سهم يف تعزيز 

وح�س  امل��وظ��ف،  يتحملها  ال��ت��ي  امل�����س��وؤول��ي��ة  اأه��م��ه��ا: 

بها،  القيام  عليه  التي  الأه���داف  حتقيق  يف  الإجن��از 

وتقدير املوؤ�س�سة للجهود التي يقوم بها. من املوؤ�سف 

ت�ساوي  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  الكثري  واق��ع��ن��ا  اإن��ن��ا جن��د يف 

توزع  اإم��ا  فاإنها  واملكافاآت،  العطاء  يف  موظفيها  بني 

النوع من  اأو يحرم منها اجلميع! هذا  على اجلميع 

العطاء  اأ�سحاب  املوظفني  يحبط  املوؤ�س�سي  ال�سلوك 

ال��ع��م��ل،  يف  حما�ستهم  نخ�سر  يجعلنا  وق���د  الأك����رب 

املجيد  فيها  يت�ساوى  موؤ�س�سته  اأن  اأمامه  يرى  فهو 

اأن��ه��ا تفعل  وامل��ه��م��ل. ل��لأ���س��ف تظن ه��ذه امل��وؤ���س�����س��ات 

خرياً بتطبيقها مبداأ امل�ساواة ولكن امل�ساواة ل تعني 

حتقيق العدالة وهنا يكمن الفرق. 

املعلومات  م�شاركة 

وحتدياتها  عرثاتها  اإخفاء  كثرية  موؤ�س�سات  تار�س 

الإدارة  نطاق  يف  مبناق�ستها  وتكتفي  موظفيها  عن 

العليا. جند اأن هناك تبعات توؤثر �سلباً على �سلوكيات 

ب�سفافية  م�ساركته  ي��ت��م  ل  وال���ذي  امل��ه��م��ل  امل��وظ��ف 

ال�سفافية وم�ساركة  اإن  املوؤ�س�سة وحتدياتها.  باأحوال 

ملا  تعامله  وكيفية  امل��وظ��ف  ع��ل��ى  تنعك�س  ال��ب��ي��ان��ات 

حوله بينما حجب البيانات قد يجعله يتخذ قرارات 

دراي��ت��ه  ل��ع��دم  وذل���ك  منه  علم  دون  باملوؤ�س�سة  ت�سر 

اأي�����س��اً جتعل  ال��ب��ي��ان��ات  م�ساركة  امل��وؤ���س�����س��ة.  ب��اأح��وال 

بجعله  اإ���س��راراً  واأك��رث  لعمله  تقديراً  اأك��رث  املوظف 

ولي�س  اأهمية  ذو  ف��رد  ب��اأن��ه  ي�ست�سعر  لأن��ه  الأف�����س��ل 

جمرد موؤدٍّ لعمل حمدد ل يعي �سيئاً عن موؤ�س�سته. 

التمكني 

اأب��رزه��ا منحه  اأوج���ه  ع��دة  امل��وظ��ف يف  يتمثل تكني 

مب�ساركة  �سائب  يظنه  مبا  للقيام  وال�سلطة  الثقة 

اأف��ك��اره  يناق�س  وجعله  ال��ق��رار  �سناعة  يف  الآخ��ري��ن 

من  النوع  هذا  الإدارة.  مع  ب�سفافية  املوؤ�س�سة  حول 

وي�ست�سعر  للجهة  املوظف  انتماء  يعزز  ال�سلوكيات 

بها من  يعمل  موؤ�س�سة  ولي�ست جمرد  موؤ�س�سته  اأنها 

اأجل الراتب. 

والعافية الرفاهية 

البدنية  و�سحته  املوظف  ب�سلمة  املوؤ�س�سة  اهتمام 

اأداء  ذي  موظف  على  ح�سولها  اإىل  ت��وؤدي  والذهنية 

ل�سلمة  املوؤ�س�سات  اإه��م��ال  اأن  ن��رى  بينما  م�ستقر. 

نوعية  على  تنعك�س  واجل�سمانية  النف�سية  املوظف 

امل��وظ��ف��ني ال���ذي���ن حت�����س��ل ع��ل��ي��ه��م ت��ل��ك امل��وؤ���س�����س��ة. 

واإهمال  اأهميته  بعدم  ي�ست�سعر  ال��ذي  املوظف  فهذا 

الذي  بالقدر  املوؤ�س�سة  يعطي  ل  غالباً  له  املوؤ�س�سة 

ت��ت��وق��ع��ه م��ن��ه. ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال جن���د الق��ت�����س��اد 

بليون   29 ب  تقدر  �سنوية  يتكبد خ�سائر  الربيطاين 

جنيه اإ�سرتليني وذلك ب�سبب غياب املوظفني وتقدر 

130 مليون يوم عمل. اإن تقليل  هذه البيانات اإهدار 

النف�سية  �سحتهم  وزي�����ادة  امل��وظ��ف��ني  غ��ي��اب  ن�����س��ب��ة 

وا���س��ت��ق��رار  الإن���ت���اج  زي����ادة  ع��ل��ى  واجل�����س��دي��ة ينعك�س 

اأحوال القت�ساد. 

 غر�س العتزاز والفخر 

جتعل  التي  احلوافز  اأهم  من  والفخر  العتزاز  يعد 

الفرد يقدم ويبذل اأف�سل ما لديه. وقد ن�سر املعهد 

فقط   0  .4 باأن  يو�سح  ما  والتنمية  للأفراد  املعتمد 

بريطانيا  يف  الدرا�سة  �سملتهم  الذين  املوظفني  من 

ي�سعرون بالفخر بعملهم وهذه الن�سبة يف تناق�س1. 

اإن ال�سعور بالفخر والعتزاز اجتاه ما نعمل يجعلنا 

بها.  نعمل  التي  للموؤ�س�سة  وت�سويقاً  اإيجابية  اأك��رث 

فاملوظف الفخور ينعك�س فخره باملوؤ�س�سة من خلل 

اأح��ادي��ث��ه م��ع زم��لئ��ه وامل��ت��ع��ام��ل��ني م��ع ج��ه��ة عمله. 

وهذا الأمر بدوره ي�سهم يف جناح املوؤ�س�سة وت�سويقها 

املوظف  �سعور  بني  وثيق  ارتباط  هناك  جيد.  ب�سكل 

ب��ال��ف��خ��ر يف ع��م��ل��ه وم����دى م�����س��اه��م��ة ج��ه��ة ع��م��ل��ه يف 

زادت  فكلما  ح��ول��ه،  م��ن  املجتمع  وتنمية  م�����س��اع��دة 

الفعالة  وم�ساهمتها  الإيجابية  اأدوارها  املوؤ�س�سة من 

يعملون  من  نفو�س  يف  الفخر  زاد  املجتمع  خدمة  يف 

فيها. من الأمثلة التي عر�سها الكتاب يف هذا ال�ساأن 

ال��ربي��ط��ان��ي��ة بت�سيري  ق��ي��ام اخل��ط��وط اجل��وي��ة  ه��و 

لبع�س  م�ساعدات  لتقدمي  ملوظفيها  �سنوية  رحلت 

الأمر  الطبيعية. ويف هذا  بالكوارث  املتاأثرة  املناطق 

الإغاثة  رح��لت  من  النوع  هذا  فت�سيري  فوائد  عدة 

يعلم املوظفني كيفية اتخاذ القرارات واإجناز املهمات 

بروح الفريق الواحد، كما اأنها جتعلهم ي�سعرون باأن 

اإن�سانية  اإليها حتمل مبادئ  موؤ�س�ستهم التي ينتمون 

واأخ��لق��ي��ات نبيلة، وه���ذا ب���دوره ي��ع��زز م��ن ولئ��ه��م 

اجتاهها. 

الوظيفي  الر�شا 

ي�ستحقون  ال��ذي��ن  »ال��ن��ا���س  لينكولن  اإب��راه��ام  يقول 

الثقة املطلقة ويحظون بها �سوف يردون جميل هذه 

تطبيق  من  ياأتي  الوظيفي  الر�سا  حتقيق  الثقة«. 

املوؤ�س�سة  تنحه  ال��ذي  فاملوظف  ذك��ره.  �سبق  ما  كل 

ب��ه وباملجتمع  ال��ث��ق��ة وال��ت��ق��دي��ر وامل��ك��اف��اأة وال��ع��ن��اي��ة 

م��ن ح��ول��ه، ���س��وف ي���رد ه���ذا ال��ع��ط��اء ب��ل ���س��ك. كما 

الذي  اخلا�س  وقته  له  كاإن�سان  املوظف  معاملة  اأن 

حت��رتم��ه امل��وؤ���س�����س��ة يجعل امل��وظ��ف اأك���رث ع��ط��اءاً يف 

م��ث��اًل  ال��ك��ات��ب  وي��ع��ر���س  ل��ل��ع��م��ل.  املخ�س�س  ال��وق��ت 

قامت  Waitrose حني  �سركة  به  قامت  ملا  ملهماً 

اأرفقت  فقد  موظفيها  على  الآي��ب��اد  اأج��ه��زة  بتوزيع 

اأو نرغب  نتوقع  اإننا  تعتقد  بها ملحوظة تقول: «ل 

اأو  6 م�ساًء  منك اأن ترد على الإمييلت بعد ال�ساعة 

قبل ال�ساعة 8 �سباحاً - وهي �ساعات الدوام الر�سمي 

بال�سركة-«.

ينهي الكاتب كتابه باحلديث عن اأهمية التعددية يف 

التي  فالبيئة  الأف��راد.  تطور  يف  واأثرها  العمل  بيئة 

تكون  املتباينة  والآراء  املختلفة  التوجهات  حتت�سن 

فيها  ي�سود  التي  البيئة  تلك  من  وثراء  اإبداعاً  اأكرث 

اأهمّية  على  امل��وؤل��ف  يوؤكد  واأخ���رياً  فقط.  واح��د  راأي 

طرق  وهناك  املوظفني  �سعادة  لقيا�س  اأدوات  وج��ود 

�سواء  العمل  بيئة  يف  �سعادتهم  م��دى  ملعرفة  عديدة 

ون�سرات  جم��لت  ب��وج��ود  اأو  ال�ستبيانات  بت�سميم 

بيئة  لتح�سني  ومقرتحاتهم  اآراءه��م  تعر�س  داخلية 

املوؤ�س�سة  اإميان  الأهم من كل هذا هو  اأن  اإل  العمل، 

قناعة  ع��ن  ه��ذا  ك��ل  تفعل  واأن  الآراء  ه��ذه  ب��اأه��م��ي��ة 

ولي�س عن فر�س واإكراه. 

الكاتب يف �شطور: 

رجل   )MARK PRICE( براي�س  م��ارك  ال��ل��ورد 

اإدارة  يف  طويلة  خربة  له  معروف،  بريطاين  اأعمال 
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المباراة الطويلة: كيف خالف أوباما واشنطن وأعاد 
تعريف دور أميركا في العالم لديريك شوليت

محمد السماك *

كان  اأذنيه.  اأخم�س  ال�شيا�شة حتى  منغم�س يف  م�شوؤول  اإىل ذلك  اإ�شافة  اإنه  اأكادمييًا فقط؛  كاتبًا  ال�شيا�شي  الكتاب  موؤلف هذا  لي�س 

ديريك �شوليت من كبار العاملني يف وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، ويف وزارة اخلارجية الأمريكية. كما كان ع�شوًا يف جمل�س 

الأمن القومي الأمريكي خالل فرتتي رئا�شة الرئي�س ال�شابق باراك اأوباما. ولذلك فاإّنه من مواقعه يف تلك املنا�شب - املفاتيح التي 

اأوباما وعلى مواقفه التي تعر�شت للكثري من  اأكرث من كثريين غريه لإ�شدار الأحكام على �شيا�شة الرئي�س  تقّلب عليها، يبدو موؤهاًل 

النتقاد.

الطويلة:  »املباراة  كتابه  يف  املوؤلف  ينطلق 

وا�سنطن  اأوب��ام��ا  ع�����س��ا(  )اأو  خ��ال��ف  ك��ي��ف 

واأعاد تو�سيف دور اأمريكا يف العامل«، من 

متناق�ستني: مقولتني 

ال�����س��ي��ا���س��ة  م��وؤ���س�����س��ة  ب����اأن  الأوىل  ت��ع��رتف 

اخل���ارج���ي���ة الأم���ري���ك���ي���ة ذه���ب���ت ب���ع���ي���داً يف 

التقليل من اأهمية الإجنازات التي حققها 

اأوباما يف اإدارتيه املتعاقبتني.

وتتهم الرئي�س ال�سابق باأّنه ذهب بعيداً يف 

الأمريكي  الجتياح  الِعرَب من  ا�ستخل�س 

للعراق. واأنه كان مبالغاً جداً يف حذره من 

العاملي  النظام  للدفاع عن  القوة  ا�ستخدام 

ودعم اأ�سدقاء الوليات املتحدة يف العامل، 

اأم��ل احللفاء  ت�سبب يف خيبة  ال��ذي  الأم��ر 

و�سجع اخل�سوم والأعداء.

اأّما املقولة الثانية فاإّنها تعرب عن ذهولها 

من القرارات التي اتخذها الرئي�س اأوباما 

ب���دم ب���ارد ل���س��ت��خ��دام ال��ق��اذف��ات م��ن دون 

اأو   - و�سفهم  م��ن  لقتل  )ال����درون(  ط��ّي��ار 

املتحدة  الوليات  اأع��داء  باأنهم  اعتربهم- 

)خا�سة يف باك�ستان واأفغان�ستان واليمن(. 

اأكرث  الدول  من  عدداً  ق�سف  باأنه  وتتهمه 

مم��ا ف��ع��ل��ه ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق ج���ورج بو�س 

وب�سدة، التزامه  اأي�ساً  البن. ويوؤخذ عليه 

ب��ت��ح��دي��ث وت���ط���وي���ر ال���ربن���ام���ج ال���ن���ووي 

الأم���ريك���ي وال����ذي ح��ّم��ل اخل��زي��ن��ة اأع��ب��اء 

دون  وم��ن  اأعبائها،  حتت  الآن  تنوء  مالية 

جدوى!!

بنى  الذي  ال�سوؤال  املوؤلف  يطرح  ذلك  بعد 

وال�سوؤال  عنه.  للإجابة  حماولة  يف  كتابه 

رئي�ساً  كان  اأوباما، هل  ب��اراك  هو  هو: من 

ليربالياً اأم اأنه كان رئي�ساً واقعياً ل يح�سب 

اأي ح�ساب؟ للم�ساعر 

يف الإج���اب���ة ع��ن ال�����س��وؤال ي��ب��ني امل��وؤل��ف اأن 

اإّن  اأوباما مل يكن ل هذا ول ذاك. ويقول 

فهمه  ���س��يء 
ُ
اأ ال�سابق  الأم��ريك��ي  الرئي�س 

يلعب  اأن  ي��ري��د  ك���ان  اأو  ي��ل��ع��ب،  ك���ان  لأن����ه 

عنوان  ج��اء  هنا  وم��ن  الطويلة«.  »امل��ب��اراة 

الكتاب.

فما هي هذه املباراة الطويلة؟

يقول املوؤلف ديريك �سوليت اإّن اأوباما كان 

بعقلية  اخلارجية  ال�سيا�سة  �سفينة  يقود 

اأنه كان  اأو  اأو الباعة. كان يعرف -  التجار 

ه��ي م�سالح  م��ا  ي��ع��رف ج��ي��داً-  اأن��ه  يعتقد 

وكان  البعيد،  املدى  على  املتحدة  الوليات 

وللمطالب  لل�سغوطات  اخل�سوع  يرف�س 

ا�ستجابة  ال��ت��دخ��ل  على  حت��ّث��ه  ك��ان��ت  ال��ت��ي 

فيها  النجاح  لأّن  ومرحلية  اآنية  حلاجات 

ما كان ي�ساوي تكاليفها املادية واملعنوية.

ان����ط����لق����اً م����ن ه������ذه احل�������س���اب���ات و����س���ع 

لئحة  املوؤلف،  يقول  كما  اأوباما،  الرئي�س 

م����ن امل�����ب�����ادئ ال���ع���ام���ة ال���ت���ي ب���ن���ى ع��ل��ي��ه��ا 

�سيا�سة  ذل���ك  يف  مب��ا  اخل��ارج��ي��ة  �سيا�سته 

اأدوات  كاإحدى  الع�سكرية  القوة  ا�ستخدام 

لبناء  قاعدة  منها  واتخذ  ال�سيا�سة،  ه��ذه 

ال�سرتاتيجية. خياراته 

املوؤلف-  يقول   - امل��ب��ادئ  ه��ذه  مقدمة  ويف 

ال���ت���وازن ب��ني امل�����س��ال��ح وال��ق��ي��م، وال��ت��وازن 

ب����ني الأول�����وي�����ات الأم���ري���ك���ي���ة ال��داخ��ل��ي��ة 

واخل���ارج���ي���ة، وب���ني الأه�����داف الأم��ري��ك��ي��ة 

امل��ع��ل��ن��ة يف خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء ال��ع��امل وق���درة 

اأمريكا على الحتمال، وقدرة حلفائها على 

امل�ساركة يف حتّمل الأعباء وامل�سوؤوليات.

وي��ت��ح��دث امل���وؤل���ف ب��ع��د ذل����ك ع���ن امل��ي��زان 

اأوباما لنف�سه لقيا�س  الدقيق الذي و�سعه 

التي  ال�سلبية  والأعباء  الإيجابية  النتائج 

ترتّتب على قراراته.

ويقول اإن هذا امليزان ي�سمل:

الع�سكرية القوة 

الدبلوما�سية القوة 

والتنموية القت�سادية  القوة 

املقيا�س  ه��ذا  اإّن  ذل��ك  بعد  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول 

ب��ل مل يكن م��وج��وداً يف  مل يكن م��ع��ت��م��داً، 

 - ب��و���س  ج���ورج  الرئي�س  عهد  يف  الأ���س��ا���س 

البن، ولذلك ورث اأوباما عنه و�سعاً بالغ 

األ����ف ج��ن��دي   150 ال�����س��وء ت��ث��ل يف وج����ود 

اأم��ريك��ي ي��ق��ات��ل��ون يف اخل����ارج »دف���اع���اً عن 

الكرامة الأمريكية )؟(«.
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ت�ساأل  ق��ول��ه: »ل  اأوب��ام��ا  امل��وؤل��ف ع��ن  ينقل 

عما  ا�ساأل  تفعل.  اأن  اأمريكا  ت�ستطيع  ماذا 

ال��ولي��ات  ولأن   .« تفعل  اأن  ب��ه��ا  ي��ف��رت���س 

امل��ت��ح��دة ه��ي اأق����وى دول���ة يف ال��ع��امل، ف���اإّن 

معنى ذلك اأّن عليها م�سوؤوليات ا�ستثنائية، 

مما يوؤهلها لدور قيادي عاملي. ولكن ذلك 

ل يعني اأّن لها ال�سلطة على فر�س اإرادتها 

����س���واء م���ن ح��ي��ث امل�����س��م��ون اأو ال��ت��وق��ي��ت. 

ا�ستخدام  اإىل  ي��دع��و  اأوب���ام���ا  ك���ان  ول��ذل��ك 

عامل الوقت - مبا يعني ذلك من ال�سرب - 

للنجاح، مع  الت�سوية فر�ساً  ملنح حماولت 

الف�سل،  اأو  النجاح  لإمكانات  دقيق  ح�ساب 

على  املرتتبة  النتائج  ملواجهة  وال�ستعداد 

كل من احلالتني.

اإىل  ع��م��ل��ي��اً  اأدت  احل�����س��اب��ات  ه���ذه  اأّن  غ��ري 

وجود اأكرث من مربر لتهام اإدارة الرئي�س 

اأوباما باأنها اأنتجت القليل، واأن ما اأنتجته 

اأي�ساً. فالرباغماتية احلذرة،  جاء متاأخراً 

عهدا  بهما  تّيز  اللتان  الباردة  والواقعية 

اأي�����س��اً  ب��ه  اأوب���ام���ا، يتماهيان م��ع م��ا ت��ي��ز 

ب���و����س الأب، وق��ب��ل��ه  ك���ل م���ن ج����ورج  ع��ه��د 

على   - وكلهما  اإي��زن��ه��اور،  اجل��رال  عهد 

ع��ك�����س اأوب���ام���ا - م��ن احل���زب اجل��م��ه��وري، 

غري اأن عهدْي بو�س الأب واإيزنهاور تيزا 

م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ب��ّن��اء  ال�سيا�سي  ب��الإن��ت��اج 

ال���داخ���ل الأم���ريك���ي وال���ع���امل. ب��ع��ك�����س ما 

ترّبع  اأن��ه  رغ��م  اأوب��ام��ا  الرئي�س  م��ع  ح��دث 

�سنوات  ثماين  الأبي�س  البيت  عر�س  على 

ه��ذه  اأّن  ي��وؤك��د  امل��وؤل��ف  اأّن  اإل  م��ت��وا���س��ل��ة. 

 � الوقت  مع  تتغري  �سوف  ال�سلبية  ال�سورة 

بو�س  عن  املر�سومة  ال�سورة  مع  لتتكامل 

الأب واجلرال اإيزنهاور.

ول��ت��ربي��ر ه���ذا احل��ك��م الإي���ج���اب���ي، ي�سجل 

اإع���ادة  يف  اأوب��ام��ا جن��اح��ه  للرئي�س  امل��وؤل��ف 

 - الأم���ري���ك���ي���ة  ال���ع���لق���ات  اإىل  ال�����ت�����وازن 

على  ال�سيطرة  يف  النجاح  واإىل  ال�سينية، 

الرئي�س  اإق���دام  رغ��م  رو�سيا  مع  العلقات 

الرو�سي فلدميري بوتني على انتزاع �سبه 

ج��زي��رة ال��ق��رم م��ن اأوك��ران��ي��ا و���س��ّم��ه��ا اإىل 

بلده.

غري اأن املوؤلف يعرتف، وهنا بيت الق�سيد 

بكارثة  منَي  اأوباما  مبداأ  اأّن  لنا؛  بالن�سبة 

يف  وخا�سة  والعراق  اأفغان�ستان  من  كل  يف 

تداعيات  ل�سيا�سته  كان  اإنه  ويقول  �سوريا. 

اأن  اأوب��ام��ا  اأعلن  اأفغان�ستان  ففي  م��دم��رة. 

تاماً  تن�سحب  ���س��وف  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 

اإىل  ���ن��ه ا���س��ط��ر  اإل  ف��ق��ط،  ���س��ه��راً   18 ب��ع��د 

زي��ادة ع��دده��ا. وك��ّرر اخل��ط��اأ م��رة ثانية يف 

موعداً   2016 ع��ام  ح��دد  عندما   2014 ع��ام 

اأخرياً لن�سحابها، وهي ل تزال هناك حتى 

اليوم!

ويقول املوؤلف اإن خطاأ الرئي�س اأوباما كان 

ب��اإع��لن ال��ت��زام��ه ب��الن�����س��ح��اب م��ن جانب 

الأر�����س  ع��ل��ى  ت��ت��وف��ر  اأن  دون  م���ن  واح����د 

وتدعمه  الن�سحاب  ه��ذا  تغطي  معطيات 

اإن ما حدث  ويقول  ت��ربره.  الأق��ل  اأو على 

اإذ ا���س��ت��غ��ل��ت ط��ال��ب��ان  ك����ان ع��ل��ى ال��ع��ك�����س، 

املواقع  على  هجماتها  م��ن  لت�سّعد  الأم��ر 

ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة وع��ل��ى م��وؤ���س�����س��ات 

الدولة الأفغانية معاً.

وي�����س��ف امل����وؤل����ف ق�����رار ال��رئ��ي�����س اأوب���ام���ا 

بالن�سحاب من العراق يف نهاية عام 2001 

اأن  لو  ويقول  وماأ�ساوياً.  كارثياً  ك��ان  باأنه 

القوات لكان  اأبقى جزءاً من هذه  الرئي�س 

ال�سيا�سية  املتغريات  على  التعرف  باإمكانه 

التي رافقت الن�سحاب ولعمل على �سّدها، 

يف  دولتها  تقيم  اأن  لداع�س  ك��ان  ما  ورمب��ا 

العراق!. �سمال 

وعن �سوريا، يتحدث املوؤلف عن جمموعة 

اأوب��ام��ا  اإدارة  ارتكبتها  التي  الأخ��ط��اء  م��ن 

حتى  ال��ن��ظ��ام  معاقبة  ع��ن  بعجزها  ���س��واء 

ب��ع��د جت�����اوزه اخل���ط الأح���م���ر ب��ا���س��ت��خ��دام 

مب�ساعدة  بف�سله  اأو  ال��ك��ي��م��اوي،  ال�����س��لح 

النقلبيني على النظام. ويقول املوؤلف اإّنه 

من خلل موقعه هو نف�سه يف اإدارة اأوباما 

�سلوك  وب�سدة ب�سرورة تغيري  كان يطالب 

مع  تعاملها  يف  النظر  اإع��ادة  وعلى  الإدارة 

الق�سية ال�سورية، ولكن دون نتيجة.

اأه��م جناح  اأّن  امل��وؤل��ف  كله يعترب  ذل��ك  م��ع 

اتفاق  اإىل  التو�سل  يف  يتمثل  اأوب��ام��ا  ملبداأ 

ال��ن��ووي. واأن���ه ما  اإي����ران ح��ول ملفها  م��ع 

اعتماد  دون  م��ن  ذل��ك  حتقيق  ممكناً  ك��ان 

الطويل. النَف�س  دبلوما�سية 

من  امللف  هذا  عن  مطوًل  الكتاب  يتحدث 

بال�سرب  ال��ت��ي »ت��ي��زت  امل��ح��ادث��ات  خ���لل 

وط���ول الأن�����اة« ح��ت��ى اأم��ك��ن ال��ت��و���س��ل اإىل 

التاريخية. الت�سوية 

الرئي�س  اأن  اأ�سا�سي، وهو  اأمر  ويك�سف عن 

كل  على  بنف�سه  ويّطلع  يتابع  ك��ان  اأوب��ام��ا 

���س��غ��رية وك��ب��رية يف امل��ح��ادث��ات، واأن����ه ك��ان 

يبدي راأيه ويحدد موقفه الذي كان وزير 

املفاو�س(  )وال��وف��د  الأمريكية  اخلارجية 

يلتزم به التزاماً مطلقاً.

ول��ك��ن ب��ال��رغ��م م���ن ك���ل الن���ت���ق���ادات ال��ت��ي 

ت���ع���ّر����س وي���ت���ع���ّر����س ل���ه���ا ع���ه���د ال��رئ��ي�����س 

الأم��ريك��ي ب���اراك اأوب���ام���ا، ف���اإن م��ن ح�سن 

يثار  رئي�سني  بني  ج��اء  اأن��ه  بالتاأكيد  حظه 

الكثري من الغبار ال�سيا�سي حول عهدْيهما 

وهما  وخ��ارج��ه��ا؛  املتحدة  ال��ولي��ات  داخ��ل 

ال��رئ��ي�����س ج����ورج ب��و���س الب�����ن، وال��رئ��ي�����س 

احلايل دونالد ترامب.

ا�سم الكتاب: املباراة الطويلة: كيف خالف 

اأمريكا  دور  تعريف  واأعاد  وا�سنطن  اأوباما 

يف العامل

-----------------------

 The Long Game : How Obama
 Defied Washington and Redefined

America’s Role in the World
 Derek ا���س��م امل���وؤل���ف: دي��ري��ك ���س��ول��ي��ت 

Chollet
Public Affair :ا�سم النا�سر

2016 تاريخ الن�سر: 

247 عدد ال�سفحات: 

الإجنليزية اللغة: 

* مفكر لبناين متخ�ش�س يف درا�شات 
العلوم وال�شيا�شة والفكر الإ�شالمي
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ديناميات تسوس النظام الصيني
لمينكسين بي

محمد السالمي *

دائًما ما ُيثري ده�شة علماء التطور القت�شادي هو النهو�س الآ�شيوي يف فرتة وجيزة، واأبرز هذه الدول هي ال�شني. فنموها امل�شطرد �شاهم يف 

جتاوز اليابان لتكون بعد الوليات املُتحدة من حيث الناجت املحلي الإجمايل. انفتاح ال�شني على العامل جعلها قوة لها اعتبارها. ولكن هل احلزب 

 :China’s Crony Capitalism ال�شيوعي ال�شيني قادر على ا�شتدامة النمو والإ�شالح على املدى البعيد؟. ياأتي مينك�شني بي يف كتابه

ليعطي �شورة ُمالفة عن م�شتقبل ال�شني على املدى البعيد.

فمينك�سني بي هو خبري يف ال�سوؤون ال�سينية 

والآ�سيوية، وي�سغل حالًيا من�سب مدير مركز 

يف  وال�سرتاتيجية  الدولية  للدرا�سات  كيك 

عام  يف  �سنف  وق��د  ماكينا،  كلريمونت  كلية 

قبل  من  ع��ام  مفكر   100 اأف�سل  كاأحد   2008

عندما  اأن��ه  الكاتب  ي��رى  برو�سبيكت.  جملة 

اأط��ل��ق دن���غ ���س��ي��او ب��ي��ن��غ ال�����س��ني ن��ح��و ط��ري��ق 

ال�سبعينات،  اأواخ��ر  يف  القت�سادي  الإ���س��لح 

تعهد ببناء ا�سرتاكية ذات خ�سائ�س �سينية. 

وبعد اأكرث من ثلثة عقود، اأدت اجلهود التي 

خمتلف  �سيء  اإىل  للتحديث  ال�سني  بذلتها 

تاماً عن جنة ال�سعب العاملة التي ت�سورها 

امل�ست�سري،  الف�ساد  خ��لل:  م��ن  وذل��ك  دن��غ، 

وت����زاي����د ال���ت���ف���اوت يف ال����دخ����ل، وال���ت���وت���رات 

الراأ�سمالية  وت��ت��ب��ع  امل��ت��زاي��دة.  الج��ت��م��اع��ي��ة 

الإ���س��لح��ات  م��ن  �سل�سلة  احلالية  ال�سينية 

غ��ري امل��ك��ت��م��ل��ة م��ن ح��ق��ب��ة م��ا ب��ع��د ت��ي��ان��امن��ن 

التي ل مركزية لها اإل ال�سيطرة على امللكية 

العامة دون تو�سيح ملكيتها. 

ال��ت��غ��ريات  �سمحت  الت�سعينيات،  م��ن  وب����دًءا 

الأ���س��ول  على  وال�سيطرة  التملك  حقوق  يف 

امل���م���ل���وك���ة ل���ل���دول���ة مم����ا اأم����ك����ن امل�������س���وؤول���ني 

ب�سكل  املت�سلني  الأعمال  ورجال  احلكوميني 

خ��لل  م��ن  ���س��خ��م��ة  ث����روات  بتح�سيل  ج��ي��د 

للدولة،  اململوكة  للممتلكات  املنهجي  النهب 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ���س��ي��م��ا الأرا������س�����ي وامل��������وارد  ول 

والأ������س�����ول، وب��ت�����س��غ��ي��ل امل�������س���اري���ع. واأظ���ه���ر 

من  اأك���رث  م��ن  م�ستمدة  اأدل���ة  ب��ي  مينك�سني 

م���ائ���ت���ي ق�����س��ي��ة ف�������س���اد ت��ت��ع��ل��ق مب�����س��وؤول��ني 

ح��ك��وم��ي��ني وم�����س��وؤول��ني ع��ن اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون 

واأع�ساء  اخلا�س  القطاع  من  اأعمال  ورج��ال 

يف جم���ال اجل��رمي��ة امل��ن��ظ��م��ة ت��ب��ني ك��ي��ف اأن 

�سوقاً غري  اأح���دث  ق��د  النُّخب  ب��ني  ال��ت��واط��وؤ 

احل��زب��ي��ة  ال��دول��ة  داخ���ل  لل�سلطة  م�����س��روع��ة 

الر�سمية  والتعيينات  الر�ساوى  كانت  حيث 

تتم ب�سكل خفي، ويتم تداولها ب�سكل روتيني. 

املح�سوبي  الراأ�سمايل  النظام  هذا  خلق  وقد 

اإرث���ا م��ن الإج����رام والم��ت��ي��از ال��را���س��خ ال��ذي 

الدميقراطية �سعًبا  اأي حترك نحو  �سيجعل 

وغري منظم.

الدول  يف  الذي حدث  التغيري  الكاتب  ي�سرح 

الآ�سيوية من خلل التغري الجتماعي الذي 

والقت�سادية،  الفكرية  الناحية  على  طغى 

احلكم.  اأنظمة  على  التغيري  ه��ذا  اأث��ر  وكيف 

ف��خ��لل ال�����س��ن��وات الأرب���ع���ني امل��ا���س��ي��ة، ب��رز 

ال�سيوعية  ال��ب��ل��دان  يف  ت��غ��ري  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 

النتقال  من  والآ�سيوية  الدخل  واملتو�سطة 

اأ���س��ك��ال  م���ن ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة اإىل ���س��ك��ل م���ن 

امل��ث��ال قيا�ًسا  اأخ���ذ ه��ذا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة. ول��و 

اإىل م��ا و���س��ل��ت اإل��ي��ه ال��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة 

ن�سبة  وارت����ف����اع  ال�����س��ني،  يف  والق���ت�������س���ادي���ة 

اأب��ط��اأ  ب��وت��رية  ول��و  حتى  املتو�سطة،  الطبقة 

القليلة  الأعوام  بحلول  �ستن�سئ  فاإنها  بكثري، 

ال��ق��ادم��ة جم��ت��م��ًع��ا ي��ك��ون ف��ي��ه احل��ف��اظ على 

اأك����رث ���س��ع��وب��ة، اإن مل  ال��ن��ظ��ام ا����س���ت���ب���دادي���اً 

من  اأي��ة  تنجح  مل  تاريخياً،  م�ستحيًل.  يكن 

الأن��ظ��م��ة ال���س��ت��ب��دادي��ة لأك��رث م��ن 74 ع��اًم��ا، 

النخب  وف�ساد  اأيديولوجيتها  انحلل  ب�سبب 

ال�سيوعي  احلاكمة. ومن هنا �سيكون احلزب 

بحلول  ع��اًم��ا   81 مل��دة  ال�سلطة  يف  ال�سني  يف 

عام 2030.

انحلله  اأو  احلزب  �سعف  مظاهر  اأهم  ومن 

ي���ربز ان��ت�����س��ار ال��ف�����س��اد يف ال��ن��خ��ب احل��اك��م��ة، 

وت���ف���ك���ك وح������دة ال���ن���خ���ب���ة، ك���م���ا ي��ت�����س��ح م��ن 

وم�سلبيهم  جيهوا،  لينغ  زي��لي،  بو  تطهري 

اأي���دي���ول���وج���ي���ة  و����س���م���ور   ،2012 ع�����ام  م���ن���ذ 

احل����زب م���ن اإح�����س��ا���س��ه مب��ه��ام��ه. ك��م��ا بلغت 

للحفاظ  والأخلقية  القت�سادية  التكاليف 

القمع  ال��واح��د م��ن خ��لل  على حكم احل��زب 

من  الكتاب  يبداأ  م�ستدامة.  غري  م�ستويات 

مع  حدث  الف�ساد  انت�سار  اأنَّ  ملحظة  خلل 

الطبيعية  النتيجة  وكانت  القت�ساد.  حترير 

اإنتاج الدولة،  القدرة على �سراء وبيع و�سائل 

وال���س��ت��ف��ادة م���ن ذل���ك م���ن خ���لل ال��ف�����س��اد. 

ي��غ��ط��ي ال��ك��ت��اب ط��ائ��ف��ة وا���س��ع��ة م���ن ال��ط��رق 

التي يتم بها الف�ساد ولكنه يركز على ق�سية 

الأ�سا�سي  اجل��ذر  باعتبارها  ميغوان  منطقة 

�سراء  حول  ميغوان  ق�سية  تتمحور  للف�ساد. 

وبيع التعيينات احلكومية وكيف و�سعت هذه 

اأمثلة  معظم  وركزت  الف�ساد.  �سبكة  الق�سية 

الت�سل�سل  وهو  الراأ�سي،  الف�ساد  على  الكتاب 

الف�ساد  امل�ساركة يف  الفاعلة  للجهات  الهرمي 

بدًل من تواطوؤ الرتب املت�ساوية. ومن ثم فاإنَّ 

التواطوؤ الراأ�سي هو امتداد �سهل عند ت�سكيل 

التواطوؤ  اإن  التعيينات.  عند  الثقة  �سندات 

من  الأع��م��ال  ورج��ال  ال�سيا�سية  النخب  ب��ني 

ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف ن��ظ��ام احل����زب ال��واح��د 

ي�سيطر  ال��ت��ي  ال�سيا�سية  فال�سلطة  وا���س��ح. 

ال��واح��د  احل���زب  دول���ة  امل�����س��وؤول��ون يف  عليها 

مُي��ك��ن حت��وي��ل��ه��ا اإىل ث����روة ه��ائ��ل��ة ب�����س��رع��ة. 

التحويل  هذا  تنفيذ  ال�سعب  من  ذلك،  ومع 

املنطق  هذا  اخلا�س.  القطاع  يف  �سركاء  دون 

املقنع جعل الزواج بني ال�سلطة واملال ال�سمة 

الناحية  ال�سني. ومن  للراأ�سمالية يف  املُميزة 

العملية، يتجلى هذا الحتاد يف التواطوؤ بني 

امل�سوؤولني احلكوميني الذين ي�سيطرون على 

وامل��وارد  للدولة  اململوكة  الأ�سول  تخ�سي�س 

القت�سادية ورجال الأعمال الذين يحاولون 

ال�ستيلء على هذه الأ�سول.
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الإ�سلح  من  متفائًل  ك��ان  ��ه  اأنَّ الكاتب  ُيبني 

الق��ت�����س��ادي ال����ذي اأط��ل��ق��ه دن����غ ���س��ي��او بينغ 

وي���وؤدي  احل���زب  قب�سة  م��ن  يخفف  اأن  ميكن 

الأحداث  لكن  �سيا�سي.  تغيري  اإىل  النهاية  يف 

ُمب�سط  الف��رتا���س  ه��ذا  اأنَّ  اأث��ب��ت��ت  ال��لح��ق��ة 

النجاح  اأن  املتوقع  من  يكن  مل  حيث  للغاية. 

احل��زب  �سيطرة  ُي��ع��زز  اأن  مُي��ك��ن  الق��ت�����س��ادي 

ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة م��ن ال��وق��ت وع��رق��ل��ة التغيري 

ال�����س��ي��ا���س��ي. وم����ع ذل�����ك، وب�����س��ب��ب ال��ط��ب��ي��ع��ة 

ف���اإنَّ هذا  ال��واح��د،  احل���زب  ل��ق��اع��دة  املفرت�سة 

ال��ن��ج��اح الق��ت�����س��ادي ل مُي��ك��ن اأن ي���دوم. اأم��ا 

يعتقدون  الذين  الآخرين  للمحللني  بالن�سبة 

ف���اإن  ق���ب���ل،  اأك����رث دوام�����ا م���ن ذي  اأن احل����زب 

ب��ه��ا مل تعد  ال���س��ت�����س��ه��اد  ال��ت��ي متَّ  ال��ع��وام��ل 

يف  واحل���زب  التباطوؤ،  يف  اآخ��ذ  فالنمو  ه��ن��اك. 

حالة من الفو�سى، لأنَّ القواعد التي و�سعها 

قد  ال��داخ��ل��ي��ة  ال�سيا�سية  احل���رب  م��ن  ل��ل��ح��د 

لبكني  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة  وت��ق��ود  ان���ه���ارت. 

ال�سراع.  جتاه  الأمريكية  ال�سينية  العلقات 

يتاآكل  الو�سطى  الطبقة  من  الر�سا  ب��داأ  وقد 

ب�����س��ب��ب ال��ت��ده��ور ال��ب��ي��ئ��ي، و���س��وء اخل��دم��ات، 

وعدم امل�ساواة والف�ساد.

اأما مقولة اإنَّ الأداء املا�سي ل ي�سمن النتائج 

على  اأي�ساً  ينطبق  ال��واق��ع  فهذا  امل�ستقبلية، 

احل�����زب ن��ف�����س��ه. وه�����ذا ي��ع��ن��ي اأن جن���اح���ه يف 

وعند  امل�ستقبل.  يف  ب��ق��اءه  ي�سمن  ل  املا�سي 

ال��ت��ف��ك��ري يف م�����س��ت��ق��ب��ل احل�����زب، ت��ق��دم اأم��ث��ل��ة 

كيفية  ح���ول  ُم��ف��ي��دة  روؤى  الأخ������رى  ال�����دول 

املُتغرية.  البيئات  مع  احلاكمة  النخب  تفاعل 

حمكومة  ولكنها  �سخمة،  ال�سني  ت��ك��ون  ق��د 

ب��ال��ب�����س��ر ال��ذي��ن ي��ت��خ��ذون م��ث��ل ن��ظ��رائ��ه��م يف 

الدول الأ�سغر، خيارات تختارها قيود عملية 

قد  املقارنة،  ال�سيا�سات  ويف  بها.  التنبوؤ  ميكن 

ل ُي����وؤدي ا���س��ت��خ��دام اأم��ث��ل��ة ل���دول اأخ���رى اإىل 

نهًجا  ي��زال  ل  ولكنه  النتائج،  اأف�سل  حتقيق 

اأف�����س��ل م��ن درا���س��ة ���س��ج��رة ك��م��ا ل��و مل توجد 

غابات.

بالن�سبة  م�سجعاً  لي�س  التاريخي  ال�سجل  اإنَّ 

ل���ل���ح���زب ال�����س��ي��وع��ي يف جت���ن���ب »ف����خ ال���دخ���ل 

امل��ت��و���س��ط«. وب�����س��رف ال��ن��ظ��ر ع��ن ال��ت��ح��دي��ات 

الق��ت�����س��ادي��ة ال��ب��ح��ت��ة، ي��ق��دم ال��ت��اري��خ نوعني 

ال��دك��ت��ات��وري��ات  اأن  ه���و  الأول  الأف����ك����ار:  م���ن 

م�ستوى  ع��ن��د  تنخف�س  اأن  ج��دا  امل��رج��ح  م��ن 

ال��دخ��ل امل��ت��و���س��ط. وه���ذا ه��و ال�����س��ب��ب يف اأن��ن��ا 

ال��دخ��ل  ذات  ال����س���ت���ب���دادي���ة  ال��ن��ظ��م  ن����رى  ل 

والآخ��ر  للنفط.  املنتجة  ال��دول  خ��ارج  املُرتفع 

ال��ك��ث��ري م��ن  ت�����س��رق  ال���دك���ت���ات���وري���ات  اأنَّ  ه���و 

جمتمعاتها ول ميكنها اأن حتافظ على النمو 

القت�سادي. والبلدان التي ل ت�ستطيع اأن تهز 

املتو�سط.  الدخل  الديكتاتوريات حما�سرة يف 

وهذا ل يعني اأن اإ�سفاء الطابع الدميقراطي 

وحده �سيوؤدي اإىل ارتفاع الدخل، ولكنه �سرط 

مل  واإن  الديكتاتورية،  من  للتخل�س  �سروري 

يكن كافًيا، للو�سول اإىل دخل مرتفع.

اأم����ا ح����ول ال�����س��ي��ن��اري��و الأك�����رث اح���ت���م���اًل هل 

الإ�سلح اأم الثورة، اأم مزيج من الإثنني؟ يبني 

الإ���س��لح،  ه��و  اخل��ي��ار  ك��ان  اإذا  اأن���ه  منيك�سني 

فاإنه يجب اإ�سافة الطابع الدميقراطي عليه، 

النافذة  ولكن  املف�سل،  ال�سيناريو  اأن��ه  وي��رى 

نظام  اإ�سلح  يتم  مل  فتاريخياً  ب�سرعة.  تغلق 

اأما  بنجاح.  الدميقراطية  اإىل  واح��د  �سيوعي 

الثورة، وقد تكون انتفا�سة �سعبية على طراز 

مظاهرات �ساحة »تيانامنن«، من غري املرجح 

اأن ت�ستمر لأن قوات الأمن ال�سينية ميكن اأن 

تبداأ  عملية  هي  الثورة  ب�سهولة.  ذلك  ت�سحق 

متطرفة،  ت�سبح  ولكنها  امل��ح��دود  ب��الإ���س��لح 

وهي ال�سيناريو الأكرث احتماًل. يرى الكاتب 

يف  ال�سيناريو  هذا  مثل  نت�سور  اأن  ميكننا  اأنه 

منت�سف 2020 عندما ي�سبح احلزب، بعد عقد 

من النحلل ال�سيا�سي والركود القت�سادي، 

الإ�سلح  الكفاية للمقامرة يف  يائ�ساً مبا فيه 

الإ�سلح  نافذة  لكن  نف�سه.  لإنقاذ  ال�سيا�سي 

احلال  هو  وكما  ال��وق��ت،  ذل��ك  بحلول  �ستغلق 

الإ�سلح  فاإنَّ  املتاأخر،  ال�سوفييتي  الحتاد  يف 

القوى  النخب احلاكمة ويعبئ  املحدود يك�سر 

تغيري  اإح���داث  اإىل  ت�سعى  ال��ت��ي  الجتماعية 

ج�����ذري وي��ط��ل��ق ال���ع���ن���ان ل���ل���ث���ورة. ورف�����س��ت 

احل��زب  ق���درة  ح���ول  التقليدية  ال��ب��لت��ي��ن��ي��ات 

اأدلة  بجمع  ال�سمود،  على  ال�سيني  ال�سيوعي 

ل لب�س فيها حتت واجهة ال�سني من الزدهار 

يف  لينينية  دول��ة  وهي  املتوا�سلني،  والزده��ار 

مرحلة متقدمة من ال�سمحلل.

على الرغم من اأن كتاب »راأ�سمالية املحا�سيب 

التي  الو�سائل  على  نافذة  يعطي  ال�سني«  يف 

يحدث فيها الف�ساد يف ال�سني، اإل اأنها درا�سة 

من  البينات  جمع  مت  حيث  للهتمام.  ُمثرية 

امل�سدر الرئي�س لها، وخ�سو�ساً بعد اأن ذهبت 

ال�سخمة.  التحتية  البنية  طفرة  يف  ال�سني 

ال��ر���س��م��ي��ة  ال���ب���ي���ان���ات  اأن  ال���رغ���م م���ن  وع���ل���ى 

الإج���م���ال���ي���ة ع����ن ال���ف�������س���اد ل ت���وف���ر ال��ك��ث��ري 

م��ن امل��ع��ل��وم��ات ع��ن ال��ت��واط��وؤ ب��ني امل�����س��وؤول��ني 

ورج���ال الأع��م��ال م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���س، فمن 

ت�سكل  الأن�����س��ط��ة  ه���ذه  اأنَّ  اف��رتا���س  امل��ع��ق��ول 

الف�ساد  ح��الت  جميع  م��ن  ج��ًدا  ك��ب��رية  ن�سبة 

البيانات  ت�سري  وك��م��ا  عنها  الك�سف  مت  ال��ت��ي 

ع��ن ح���الت ال��ر���س��اوي وك��ي��ف ي��ح��دث الف�ساد 

ول��ك��ن م��ب��ال��غ معظم ال��ر���س��اوي ���س��غ��رية ج��ًدا 

العمل.  �سناعة  م��ع  مقنعة  غ��ري  اأن��ه��ا  ل��درج��ة 

ا�ستغلل  يف  التجارية  الر�سوة  ح��الت  وبلغت 

امللكية،  حقوق  يف  والتجارة  الطبيعية،  امل��وارد 

حالة.   1042 وح��ده��ا  احلكومية  وامل�����س��رتي��ات 

»ب��ح��الت  ت�سنيفها  مت  احل����الت  م��ن   % و57 

اختل�س اأو ر�سوة كربى«. كما �سكك كثري من 

م�سداقية  يف  ال�سينني  من  وبالأخ�س  النا�س 

اأك��رب  النظام  اأن  البع�س  ي��رى  حيث  ال��ك��ت��اب، 

اأن هناك  ال��ق��راء  ي���رى  ك��م��ا  ي�����س��ق��ط.  اأن  م��ن 

التعامل  يف  الثقافات  ب��ني  ج��ذري��ة  اختلفات 

مع املوؤ�س�سة احلاكمة، واأن اأمثلة الختل�سات 

قد توجد يف عديد من الدول ل تقارن بحجم 

اإدارة  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه  احل��زب  واأن  ال�سني 

الأزمة بكفاءة. 

ه���ذا ال��ك��ت��اب اأث����ار ق���درا ك��ب��ريا م��ن اله��ت��م��ام 

وال���ن���ق���د. وق����د ف�����س��ر ال��ب��ع�����س اأن ال��ك��ت��اب ل 

اأن��ه  الكاتب  علق  وق��د  م�سداقية.  اأي��ة  يعطي 

ع��ل��ى دراي����ة ب���ردة ال��ف��ع��ل، ول��ك��ن��ه ي�����س��دد بهذا 

اخلطاأ  نف�س  ارت��ك��اب  جتنب  يجب  اأن��ه  ال�ساأن 

اأو  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ب�سقوط  يفتقده  ال��ذي 

فكرية  ممار�سة  وباعتبارها  العربي.  الربيع 

وعميقة،  حُمتملة  �سيا�سية  اآث��ار  ذات  خطرية 

فاإن النقا�س املنهجي القائم على الأدلة ب�ساأن 

م�ستقبل ال�سني يت�سم بال�سحة والوقت الذي 

طال انتظاره.

-----------------------
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مأساة الكنيسة الروسية )1917- 1953(

قصة انهيار المسيحية في ظل السلطة السوفيتية

ليف ريغيلسون

أحمد م الرحبي *
اأ�شلوب حياة  ع�شية الذكرى املئوية للثورة ال�شرتاكية الرو�شية )البل�شفية( التي �شهدت البالد معها منعطًفا تاريخًيا حاًدا والتي اأحدثت تغيريات جذرية يف 

ال�شعب الرو�شي، اأ�شلوب احلياة الذي حفره يف الزمن على مدى قرون طويلة ُمتعاقبة، ع�شية تلك الذكرى �شدر عدد كبري من الأعمال التي �شوبت نظرة فاح�شة 

جديدة اإىل ذلك املف�شل التاريخي وما رافقه من اأحداث وذلك من جوانبه التاريخية وال�شيا�شية والقت�شادية. وبقي اجلانب الديني مهماًل اإىل حد ملحوظ ومل 

ينل حظه من التغطية والتمحي�س البحثي، كما تندر الأعمال التي ناق�شت حقيقة اأنَّ يف عام 1917 كانت رو�شيا على مفرتق طريق مع عقيدتها امل�شيحية، مرة 

واإىل الأبد.

ال�سوفيتية اجلديدة تدمري     كيف قي�س لل�سلطة 

الكني�سة الأرثوذك�سية الرو�سية العريقة وتقوي�سها 

الكني�سة  اتخذته  الذي  املوقف  الداخل؟ ما هو  من 

انتهكها  التي  الدينية  املبادئ  هي  ما  الثورة؟  جتاه 

العلقات  ت��ط��ورت  كيف  اأنف�سهم؟  الكني�سة  رج��ال 

التوجه  ك��ان  هل  ال�سوفيتية؟  وال��دول��ة  الدين  بني 

ال�سمويل  الزعيم  يد  الكني�سة على  املوؤ�س�سة  لإحياء 

الأ�سئلة  ه��ذه  عن  و�سادقة؟  ج��ادة  م�ساألة  �ستالني 

ال�سابق  ال�سوفيتي  املن�سق  الإجابة  يحاول  وغريها 

والنا�سط يف جمال حقوق الإن�سان والدين، الباحث 

يف  ريغيل�سون  يكتف  ومل  ريغيل�سون.  ليف  الرو�سي 

من  قدر  اأق�سى  بجمع  هذا  الكبري  التاريخي  بحثه 

امل�سوؤولني  وبالأ�سخا�س  ب��الأح��داث  املُتعلقة  امل��واد 

الثورة  النتقالية بني  الفرتة  الكن�سية يف  عن حياة 

بل  وح�سب،  اأعقبها  وم��ا  الثانية  العاملية  واحل���رب 

املوجه  الن�سيد  ي�سبه  م��ا  نف�سه  ال��وق��ت  يف  و�سجل 

الرو�سية.  الكني�سة  للأنقياء واملخل�سني يف 

   ل ُيويل املوؤلف يف كتابه »ماأ�ساة الكني�سة الرو�سية« 

اه��ت��م��ام��اً ك���ب���رياً ب��احل��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة امل��ع��روف��ة 

وامل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ه��ب وال���ت���دم���ري امل�����ادي ال����ذي ط��ال 

يقدم  واإمن��ا  وبعدها،  الثورة  ا�ستعال  عند  الكني�سة 

التاريخية  ال�سخ�سية  للمواقف  تقييًما  ذل��ك  ب��دل 

وذل�����ك ���س��م��ن اإط������ار اأرث���وذك�������س���ي خ���ال�������س. ف��ع��رب 

يتتبع  الكني�سة،  لقادة  واملرا�سلت اخلا�سة  الوثائق 

الرو�سية  الكن�سية  املوؤ�س�سة  انهيار  ق�سة  ريغيل�سون 

ب��اع��ت��ب��اره��ا ال��ه��ي��ك��ل ال���روح���ي والع���ت���ب���اري ل��لأم��ة 

الردة  تفا�سيل  اأنه ير�سد  كما  طيلة قرون مديدة، 

تاريخية  ال��ت��ي وق��ع��ت يف ظ��ل ظ���روف  الأخ��لق��ي��ة 

خا�سة وجديدة تر بها البلد.  

   ي����ب����داأ ري��غ��ي��ل�����س��ون ت���ق���ري���ره م����ن ن��ق��ط��ة ق��ب��ول 

البطريرك تيخون، الذي ا�ستعلت الثورة البل�سفية 

كخل�سة  امل��وؤل��ف  وي���رى  اإم���رت���ه.  حت��ت  والكني�سة 

ذلك  يف  املحورية  ال�سخ�سية  هذه  ملواقف  لتقييمه 

خلوا  ظل  البطريرك  موقف  اأن  احلا�سم،  الظرف 

املعروف  لي�س معها ول عليها. ومن  ال�سيا�سة:  من 

واقع  اأمام  التوا�سع  اإىل  دعا  تيخون  البطريرك  اأن 

من  توجد  اأن  مُيكنها  »ل  التي:  اجلديدة  احلكومة 

دون اإرادة اهلل الذي اأر�سلها لنا كجزاء على اأعمالنا 

وع��ل��ي��ن��ا اأن ن��ت��ق��ب��ل ع���ق���اب ال����رب م��ت��وا���س��ع��ني ل��ه. 

الثقيل على كاهله، وا�سعاً  ال�سليب  فاملوؤمن يحمل 

ا اأن يطيع قوانني  قلبه يف الكني�سة، ولكن عليه اأي�سً

منه  تطلب  ل  اأنها  طاملا  القائم  العامل  ومتطلبات 

وعن   .)160 )���س  والكني�سة«  امل�سيح  ع��ن  التخلي 

اأن���ه:  ري��غ��ي��ل�����س��ون  ي��خ��ل�����س  للكني�سة  ال��ع��ام  امل��وق��ف 

على  التاأكيد  واح��د:  طريق  �سوى  اأمامها  يكن  »مل 

ال��رب وميتلك حرية  ب�����س��ورة  الإن�����س��ان خم��ل��وق  اأن 

البلد  �سهدتها  التي  للظروف  وبالن�سبة  الختيار. 

الأوح���د  اخل��ي��ار  ه��ي  بالنف�س  فالت�سحية  اآن����ذاك، 

وذلك عن طريق الإميان العميق والنفي الأخلقي 

لل�سر« )�س 74(.

حق  تيخون  البطريرك  �سخ�سية  الباحث  يقدر     

درج���ٍة  اإىل  ت��اري��خ��ي��ة  اأه��م��ي��ة  وميح�سها  ت��ق��دي��ره��ا 

ي���زي���ح ف��ي��ه��ا ا����س���م الم����رباط����ور ال��ق��ت��ي��ل ن��ي��ق��ولي 

وي�سع  لينني،  لكفة  املعادلة  امليزان  كفة  الثاين عن 

للينني  احلقيقي  الند  باعتباره  تيخون  ا�سم  مكانه 

الثوري.  طموحه  اأمام  وقفت  التي  الكاأداء  والعقبة 

يقول يف ذلك: »لي�س الأمر يف اأي من ال�سمني كان 

الأم��ر  ب��ل  اجل��م��اه��ري،  ب��ني  الأك���رب  بالتاأييد  يتمتع 

بالبطريرك  الكني�سة  علقة  يف  يكمن  اجل��وه��ري 

والتبجيل،  الح���رتام  ل��ه  تكن  اأن��ه��ا  فطاملا  تيخون، 

مل  البل�سفية.  للثورة  يكتب  ل��ن  م���وؤزرا  ن�سرا  ف��اإّن 

وفعالة  ن�سطة  �سيا�سية  ق��وة  تيخون  كني�سة  ت�سكل 

روح  يناه�سان  كانا  وروح��ه��ا  نف�سه  وج��وده��ا  ولكن 

تت�سامح  اأن  املمكن  م��ن  وك��ان  اأ�سا�سها.  م��ن  ال��ث��ورة 

ال�����س��ل��ط��ة اجل���دي���دة م���ع م��ث��ل ه���ذه احل���ال���ة ب�سكل 

م���وؤق���ت، وب��ح�����س��ب ال���ظ���روف ال��ت��ي ت�����س��ط��ره��ا اإىل 

تقوي�س  اأمامها  الأ�سا�سية  املهمة  تظل  ولكن  ذلك، 

الأ�س�س الأخلقية للكني�سة واإف�سادها من الداخل« 

)�س 173-172(.

   ونتيجة لقراءته الو�سع اجلديد و�سعوره بامل�سري 

1920 م��ر���س��وًم��ا  ال���داه���م، اأ����س���در ال��ب��ط��ري��رك ع���ام 

للكني�سة  الأب��وي  التحكم  على  بالق�ساء  فيه  ي�سمح 

وعودتها للعمل مبوجب الأعراف التي عملت بها يف 

القرون  ال�سطهاد من  اإبان ع�سر  م�سابهة  ظروف 

الإدارة  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اأي  امل�����س��ي��ح��ي��ة،  م��ن  الأوىل 

الذاتية للأ�ساقفة وذلك ح�سبما تليه الوقائع على 

الأر�س. بيد اأن املر�سوم مل ينفذ مما اأدى اإىل تغيري 

حتليل  وبعد  ومبادئها.  الكني�سة  هيكل  يف  ج��ذري 

عجلت  التي  الأ���س��ب��اب  ريغيل�سون  يعلل  م�ستفي�س 

الأ�ساقفة  اأ�ساب  ال��ذي  بالرتباك  يعلله  بالنهيار، 

يف  املوؤلف  يعلق  ل��لأزم��ة.  اإدارت��ه��م  وكيفية  اأنف�سهم 

كتابه على هذا احلدث: »اإىل جانب القوة الروحية، 

الزمنية  احلقبة  تلك  يف  الأ�سقف  من  مطلوبا  كان 

وقد  وال�ستقللية.  املبادرة  وروح  باحلكمة  التمتع 

ب�سبب حقيقة  باهظا  ثمنا  الرو�سية  الكني�سة  دفعت 

اأن ك��ل ه���ذه ال�����س��ف��ات مل ت��ك��ن م���زروع���ة يف رج��ال 

الدين« )�س 157(. ويجد ريغيل�سون نقطة التحول 
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ال��رئ��ي�����س��ي لبحثه(  امل��و���س��وع  ال���ك���ربى )وه����ذا ه���و 

ي��ج��ده��ا يف اخل��ط��اأ ال���ذي اق��رتف��ه ���س��ريج��ي رئي�س 

توجيهاته  اأعطى  حيث  اآنذاك  البطريركية  الإدارة 

بعدم اتباع املر�سوم ووجه كل التدابري لإنقاذ املركز 

يف  اأنه  الباحث  ويعتقد  الأ�ساقفة.  اإليه  ينقاد  الذي 

كانت  ال�سوفيتي  ب��الحت��اد  اأح��اط��ت  التي  ال��ظ��روف 

ت��اأت��ي  مركزيتها  ع��ل��ى  للحفاظ  الكني�سة  اإم��ك��ان��ي��ة 

فقط من خلل مواءمة اأن�سطتها مع ال�سلطات، اأي 

الديني،  املركز  اأن�سطة  الدولة على  بفر�س �سيطرة 

وهذا ما حدث. ونتيجة لذلك انتهك �سريجي مبداأ 

النطواء ال�سيا�سي للكني�سة، وجعلها تن�سوي حتت 

للكني�سة  الهيكلي  الفهم  غرّي  كما  ال�سلطة.  مظلة 

وحّوله  الرب  ومباركة  النتخاب  على  يعتمد  الذي 

الفكرة  وتاأ�سلت  ���س��رف��ة.  بيوقراطية  من�سة  اإىل 

البطريرك  من�سب  انتقال  يف  املتمثلة  التع�سفية 

ال�سابق  الكني�سة  رئ��ي�����س  ي�����س��دره  اأم���ٍر  ط��ري��ق  ع��ن 

م���ن دون ح��اج��ة ل��لإج��م��اع ع��ل��ى ���س��ف��ات ال��رئ��ي�����س 

اجلديد و�سفاته. يقول الكاتب: »ظهر يف الكني�سة 

ال��رو���س��ي��ة خ��ط��ر حت��ول��ه��ا م���ن ك��ي��ان ح���ي اإىل اآل���ة 

جمل�س  اإىل  ال��ك��ات��درائ��ي��ة  ن��ظ��ام  وم���ن  ميكانيكية، 

ان�����س��ج��ام يف الهرمية  ال��ه��وي��ة، وم��ن  ب��ي��د جم��ه��ويل 

ال��ب��ريوق��راط��ي من  ال���س��ت��ب��داد  اإىل  وال�����س��خ�����س��ي��ة 

منطق  اأدى  وقد   .)205 )�س  الكني�سة«  رئي�س  ِقبل 

تبديل  اإىل  �سريجي  امل��ط��ران  انتهجه  ال��ذي  العنف 

ن�سخة  فربزت  للتغيري  املناه�سني  الأ�ساقفة  �سامل 

امل��ت��ط��رف  اأداوؤه������ا  ان��ع��ك�����س  رو���س��ي��ة ج��دي��دة  كن�سية 

يبدون  ال��ذي��ن  ال��ع��ادي��ني  ال��ن��ا���س  نف�سية  على  حتى 

امل�سائل  واإمنا يف  العقدية  الأم��ور  لي�س يف  معار�سة 

من  الكني�سة  رعايا  �سريجي  يحرم  مل  ال�سيا�سية: 

ح��ري��ة احل��ي��اة، ول��ك��ن��ه، م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر امل��وؤم��ن��ني، 

من  يحرمهم  كان  فقد  بكثري،  ذلك  من  اأك��رث  فعل 

م�سدر احلياة الأبدية وذلك مبنع خدمة جنازاتهم 

ح�����س��ب ال��ط��ق��و���س امل�����س��ي��ح��ي��ة اأو ب��اإل��غ��اء اإج�����راءات 

على  ال�سلطات  �سجع  ه��ذا  ك��ل  امل�سيحية.  زف��اف��ه��م 

املنزلية  ال��ك��ن��ائ�����س  وم��ن��ع  الكني�سة  ممتلكات  ن��ه��ب 

واإغ����لق امل��دار���س ال��دي��ن��ي��ة وال��ت��وق��ف ع��ن تدري�س 

الأم��ر  امل��دار���س بل و�سل  الإل��ه��ي يف  الد�ستور  م��ادة 

اإىل تدني�س اأ�سرحة القدي�سني والعبث برفاتهم. 

 وُي��ع��د ال�����س��وف��ي��ت��ي ال�����س��ه��ري ل��ي��ف ت��روت�����س��ك��ي اأك��رب 

ولوؤه  دفعه  فقد  الرو�سية،  الكني�سة  لتدمري  منظر 

و�سع  اإىل  ال��ث��وري��ة  الإي��دل��وج��ي��ة  للم�ساألة  امل��ف��رط 

التدريجي  والق�ساء  الكني�سة  لتفكيك  ا�سرتاتيجية 

على مكونتاها. يقول املوؤلف: »مل ترغب ال�سلطة يف 

التعامل مع عدد كبري من الن�سقاقات يف الكني�سة، 

وباملقابل ظل التحول اجلماعي من الأبر�سيات اإىل 

احلكم الذاتي ميثل املع�سلة الكربى اأمام ال�سلطة. 

وكان جوهر اخلطة يتمثل يف تخويف الكني�سة من 

فيما  ظ��اه��ري��ا،  عليها  احل��ف��اظ  بغية  الن�����س��ق��اق��ات 

ال�سيطرة  على  احلفاظ  يف  تكمن  املوؤكدة  احلقيقة 

الفو�سى  خلق  بعدها  ي��اأت��ي  الكني�سة،  يف  امل��رك��زي��ة 

ريثما  اإدارت��ه��ا  داخ��ل  املوؤقتة  املناف�سة  واإ�ساعة  فيها 

�ساأنها  م��ن  ال��ت��ي  ال��دي��ن��ي��ة  ال�سخ�سية  اخ��ت��ي��ار  ي��ت��م 

وم��ري��ح«  �سهل  ب�سكل  ال��ت��دم��ريي  ال��ربن��ام��ج  تنفيذ 

)�س 201-202(. ول تقت�سر خطورة ذلك الربنامج 

اأج�����ل �سل  يف ت��ق��وي�����س ال��ك��ن��ي�����س��ة وجت���ي���ريه���ا م���ن 

ا، وهو  املقاومة ال�سيا�سية عند اجلمهور، ولكن اأي�سً

تثقيف  اإع��ادة  تدمريا،  والأ�سد  اأث��را  الأبعد  العامل 

والمتلء  لل�سيوعية  بالولء  و�سحنهم  اجلماهري 

بروحها، كل ذلك ب�سكل خفي وغري حم�سو�س.

   ويف ه���ذا ال�����س��ي��اق اأب����دى امل��وؤل��ف اه��ت��م��اًم��ا ك��ب��رًيا 

مب�������س���األ���ة ال����ع����لق����ة ب�����ني ال���ف���ل�������س���ف���ة امل�����س��ي��ح��ي��ة 

للفرتة  احلا�سم  والدور  ال�سيوعية  والإيديولوجية 

ال�سوفيتية يف تغيري التاريخ الرو�سي ومناخه العام. 

يف  الكني�سة  قادة  يكن  مل  »بداية  ريغيل�سون:  يقول 

واملت�سبث  املوؤمن  ال�سعب  اأن  يت�سورون  الوقت  ذلك 

بدينه ميكنه القبول حكومة ل ت�ستمد �سلطتها من 

امل�سيحية والكني�سة. ولكن، وخلل احلرب الأهلية، 

البل�سفة،  ل�سالح  امل��ط��اف  ن��ه��اي��ة  يف  ال��ن��ا���س  م��ال 

باأن البل�سفة  فاأ�سبح من امل�ستحيل بعدها الدعاء 

قوة خارجية حمتلة )...( اأ�سبح غالبية النا�س على 

ال�سلطة  اأج���ل  م��ن  ب��اأرواح��ه��م  للت�سحية  ا���س��ت��ع��داد 

لتطلعاتهم  ال���س��ت��ج��اب��ة  ع��ل��ى  ال���ق���ادرة  ال��ب��ل�����س��ف��ي��ة 

م�سيحية  ج��ذور  ثمة  اأن  فالقول  ذل��ك  ع��دى   )...(

اأن  اإ���س��اف��ة  م��ع  ولكن  ق��ول حم��ق ت��اًم��ا  لل�سيوعية 

اأما  اأكرث.  لي�س  ال�سيوعية جمرد هرطقة م�سيحية 

وال�سيوعية  امل�سيحية  بني  وامل�سرتك  املعلن  الهدف 

العديد  ثمة  الأر�����س،اإذ  على  اهلل  ملكوت  بناء  فهو 

عند  الأر�سية هذه موجودة  اهلل  �سفات مملكة  من 

ال�سيوعيني ولكن فقط من غري وجود اإله. ويف هذا 

ولكن  جناة  طوق  للب�سرية  ال�سيوعية  تقدم  ال�سدد 

-69 اأخ���رى غ��ري ط��رق امل�سيحية« )���س  ع��رب ط��رق 
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ال�������س���رق���ي���ة  ال���ك���ن���ي�������س���ت���ني  ب�����ني  م���ق���ارن���ت���ه  ويف     

موقفهما  يف  الكاثوليكية  والغربية  الأرثوذك�سية 

البحث  لتربيز  واج��ب��ة  مقارنة  وه��ي  ال�سلطة،  م��ن 

ال��ك��ربى،  والجتماعية  التاريخية  اأب��ع��اده  ومنحه 

�سيغت  »ل��ق��د  ال��ت��ال��ي��ة:  امل��لح��ظ��ة  ال��ك��ات��ب  ي�سجل 

الأرثوذك�سية  يف  وال��دول��ة  الكني�سة  ب��ني  العلقات 

ب�سكل يختلف عن الكاثوليكية الغربية اأي الكني�سة 

جمموعة  مع  نف�سها  وج��دت  فالأخرية  الرومانية. 

م��ت��ن��وع��ة م���ن ال�����س��ع��وب ال��وث��ن��ي��ة وذل����ك يف غ��ي��اب 

اأداء وظائف  ال��واح��دة. واأج��ربه��ا ه��ذا على  ال��دول��ة 

�سمن  نف�سها  تعريف  وبدون  اإمربيالية.  توحيدية 

اأمة اأو دولة اأ�سبحت الكني�سة الرومانية �سرباً من 

وفوق  وطنية  فوق  منظمة  الإم��رباط��وري��ة:  النظم 

وتتمتع  )اللتينية(  اخلا�سة  لغتها  تلك  دولية، 

يف  بن�ساط  ت�����س��ارك  دن��ي��وي��ة  اإدارة  ُم�ستقلة،  ب����اإدارة 

ال�سعوب  اأما  الدولية.  وال�سوؤون  ال�سيا�سية  احلياة 

كنائ�سها  ُم��ع��ظ��م  ف��ك��ان��ت  وال��ق��وق��ازي��ة  ال�����س��لف��ي��ة 

لفكرة  نف�سها  ك��ر���س��ت  وط��امل��ا  ب��ال��وط��ن،  ُم��رت��ب��ط��ة 

وكانت  املُ�ستقلة،  الدولة  واإن�ساء  الوطنية  الوحدة 

املُ�����س��اع��دة يف  وت��ق��دم  الأم  بلغتهم  ال��ع��ام��ة  ت��خ��اط��ب 

اأداء اخلدمات الوطنية، لهذا اأ�سبحت فخراً وطنياً 

-291 )�س  القومي«  الوعي  عليها  يت�سكل  واأر�سية 
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وتوقف  الرو�سية  الكني�سة  ماأ�ساة  نهاية  ترتبط     

ارتباطا  الرو�سية  ال�سعبية  الذاكرة  يف  ا�سطهادها 

ريغيل�سون  ك��ر���س  وق��د  �ستالني.  ب�سخ�سية  وث��ي��ًق��ا 

ثلثة ف�سول من درا�سته لهذه امل�ساألة وهي:

 1( عبادة �ستالني يف مواجهة عبادة ي�سوع امل�سيح.

 2( منوذج امل�سيح الدجال. 

3( الكني�سة وم�ساركتها يف عبادة �ستالني.  

   ول يت�سرع الكاتب بجعل �ستالني يف مقام املتربع 

املوجبة  ال�سفات  �سخ�سيته  ومنح  الكني�سة  لإنقاذ 

ال��ذي  ال��دع��م  ي�سبه  »األ  ي��ت�����س��اءل:  ف���راه  للمنقذ 

قدمها  التي  ال��وع��ود  تلك  للكني�سة  �ستالني  قدمه 

وال�سلفيني  والبيزنطيني  للرو�س  الدجال  امل�سيح 

وعبادته؟«  بتمجيده  يقوم  ملن  والهدايا  بالعطايا 

)�س 308(.

   ختاًما يبني ليف ريغيل�سون درا�سته هذه باعتبارها 

مدخل اإىل عمل طويل ينب�س يف مكنونات الكني�سة 

وان��ك�����س��ارات��ه��ا،  ت��ط��وره��ا  م��راح��ل  ويتتبع  ال��رو���س��ي��ة 

ال���وث���ائ���ق م���ا زال����ت طي  ل���س��ي��م��ا واأن ال��ك��ث��ري م���ن 

اجلهد  من  الكثري  عنها  الك�سف  ويتطلب  الكتمان 

الدائب.  والبحث 

-----------------------
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أرمجدون السوري
ألكسندر بروخانوف، ليونيد إيفاشوف 

فالديسالف شوريغين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
الكتاب الذي بني اأيدينا هو ثمرة الجتماع الدوري ملنتدى »اإزبور�شك« )ن�شبة ملدينة اإزبور�شك يف �شمال رو�شيا( والذي عقدت جل�شته الأوىل عام 2012، وخالل 

خم�س �شنوات من عمره، اكت�شب املنتدى �شيتا رو�شًيا عاليا ونفوذا �شيا�شيا واجتماعيا وا�شع النطاق. يت�شّكل املنتدى من خرباء رو�س بارزين يوؤيد غالبيتهم الجتاه 

ويهتم  كما  املخت�شة،  للجهات  بخ�شو�شها  امل�شورة  وتقدمي  الرو�شية،  اخلارجية  ال�شيا�شة  درا�شة  على  املنتدى  وظيفة  وترتكز  والقت�شاد.  ال�شيا�شة  يف  املحافظ 

الأهمية  ذات  املُلحة  املو�شوعات  على  الرتكيز  مع  املجتمعية  احلياة  جمالت  ملختلف  تقديراتهم  وو�شع  احلكومة  اأداء  عن  التحليلية  التقارير  بكتابة  اأع�شاوؤه 

الوطنية؛ واملرتبطة بامل�شلحة العامة للبالد.

 ويف ه���ذه ال��ن�����س��رة م���ن اج��ت��م��اع��ات امل��ن��ت��دى ال��ت��ي 

����س���درت يف ك���ت���اب م��ن��ف�����س��ل، ج����رى ال��ن��ق��ا���س ح��ول 

العملية الع�سكرية الرو�سية يف �سوريا، تلك العملية 

التي جرت وجتري يف ظل ظروف داخلية وخارجية 

واخل���لف  ال��رو���س��ي،  الق��ت�����س��اد  ت�سع�سع  ���س��ع��ب��ة: 

امل��ج��م��د يف ���س��رق اأوك��ران��ي��ا، وت��ع��م��ي��ق امل��واج��ه��ة بني 

ال�سعيد  على  وحلفائها  املتحدة  وال��ولي��ات  رو�سيا 

العاملي. وقد حاول موؤلفو البحوث الواردة يف الكتاب 

الإجابة عن الأ�سئلة ذات ال�سلة بالو�سع احلايل يف 

ملاذا  الأ�سئلة:  تلك  من  حوله.  وما  الأو�سط  ال�سرق 

و�سد من نفذت رو�سيا عملياتها الع�سكرية؛ اجلوية 

تهديدا  داع�����س  ي�سكل  ه��ل  ���س��وري��ا؟  يف  والف�سائية 

مداه؟  هو  فما  موجودا  التهديد  كان  واإن  لرو�سيا؟ 

ما حاجة رو�سيا اإىل التدخل يف �سوريا وهل كان من 

حمورا  �سوريا  ت�سكل  هل  ذل��ك؟  ح��دوث  ال�سروري 

اأجل  من  هناك  تواجدها  اأّن  اأم  ا�سرتاتيجيا  رو�سيا 

الإره���اب  كمكافحة  الآن��ي��ة  م�ساكلها  بع�س  حلحلة 

قبل  من  عليها  املفرو�سة  العقوبات  لرفع  واملناورة 

اللعب  يف  ال�سيا�سية  النقاط  لك�سب  ا  واأي�سً الغرب 

اأمريكا؟ مع 

 ومع كل الآراء واملقالت واملدونات املعار�سة للتدخل 

نقدي  م��ن حت��ل��ي��ل  وم���ا تخلله  ���س��وري��ا  ال��رو���س��ي يف 

الكتاب،  دفتي  بني  ان��درج��ت  والتي  التدخل،  لذلك 

اإل اأّن الكتاب مبجمله يعك�س موقف رو�سيا الر�سمي 

القائل اإّن رو�سيا تت�سرف ب�سكل ا�ستباقي، اأو بتعبري 

الأناكوندا«  »حلقة  بنزع  تقوم  فهي  امل�ساركني،  اأحد 

املرمية حول حدودها، وتنع ب�سكل نهائي اأو توؤجل 

بالتبلور  ب��وادره��ا  ب���داأت  عاملية  ح��رب��ا  تقدير  ب��اأق��ل 

ال��ذي  الأم��ري��ك��ي  لل�سيناريو  وف��ق��ا  وذل���ك  وال��ت��ط��ور 

يعتمد على ما ي�سمى بالفو�سى املُ�سيطر عليها، وهي 

متعددة  الهجينة  ال�سراعات  يف  املتمثلة  الفو�سى 

وال�سني. وكما  رو�سيا  البوؤر على طول احلدود بني 

ورمبا  الرئي�سي  امل�ستفيد  فاإّن  الكتاب  موؤلفو  ي�سري 

املتحدة:  الوليات  ال�سراعات هي  الوحيد من هذه 

يف  الرو�سي  التدخل  من  وا�سنطن  يزعج  ما  »لي�س 

فيها  فالو�سع  هناك،  الو�سع  تفاقم  اإمكانية  �سوريا 

ر من قبل  كان خطريا قبل التدخل، والق�سف املُدمِّ

اللجئني  وتدفق  م��وج��ودا،  ك��ان  التحالف  طائرات 

ح��ادة  اأزم���ة  ت�سبب يف  ال��ذي  اأوروب���ا  اإىل  �سوريا  م��ن 

للبلدان الأوربية كان قد بداأ قبل التدخل الرو�سي، 

اإذا ل ميكن اأن يكون الو�سع يف �سوريا اأ�سواأ يف حال 

وهذا  وعزله،  داع�س  تنظيم  ملحاربة  رو�سيا  تدخلت 

م���ا ح����دث. ول��ك��ن م���ا ي��زع��ج وا���س��ن��ط��ن ه���و العك�س 

ت��ام��ا، ف�����س��ق��ور احل����رب الأم���ري���ك���ان ي��خ�����س��ون من 

التنظيم  ���س��ي��ط��رة  اإن��ه��اء  اإم��ك��ان��ي��ة جن���اح رو���س��ي��ا يف 

اأّن  الباحثون  ويوؤكد   .)133  -  132 )���س  الإره��اب��ي« 

داع�س  تنظيم  هزمية  على  املتحدة  الوليات  مقدرة 

القيام  باإمكانها  وكان  ذلك،  يف  رغبت  هي  اإن  كبرية 

احلا�سل  ولكن  التنظيم،  ظهور  ب��داي��ة  منذ  بذلك 

اأّنها تدفع التنظيم بدقة اإىل الوجهة التي تريدها، 

حول  الأم��ري��ك��ي��ة  النظرية  تعنيه  م��ا  ب��ال��ذات  وه��ذا 

املُتحكم بها. الفو�سى 

تدعم  م��ي��دان��ي��ة  بتق�سيات  ال��ك��ت��اب  رف��د  �سبيل  ويف 

ال��ف��ر���س��ي��ة ال��ت��ي ي��رت��ك��ز ع��ل��ي��ه��ا ال��ب��اح��ث��ون وت��ع��زز 

هنا  )وهو  الكتاب  موؤلفي  اأحد  يورد  العام،  طرحهم 

بروخانوف  األك�سندر  امل��ع��روف  ال��رو���س��ي  امل�ست�سرق 

ال����ذي ���س��در ل���ه م���ع ه���ذا ال��ك��ت��اب امل�����س��رتك رواي���ة 

قام  كبرية  جلولة  كثمرة  جاءت  »امل�ست�سرق«  بعنوان 

بها يف بلدان ال�سرق الأو�سط وتعد الأوىل من نوعها 

امليداين مع  الرو�سي( يورد كيفية تعاطيه  الأدب  يف 

ق�سية ت��دخ��ل ب���لده يف ال�����س��راع ال�����س��وري وي��ق��ول: 

»لقد حتدثنا مع املثقفني وال�سحفيني وال�سيا�سيني 

رو�سيا  فيها  جل��اأت  التي  الأ�سباب  ل�سرح  حماولة  يف 

وقلنا  املخاطر  حمفوفة  الع�سكرية  اخل��ط��وة  لهذه 

اإمن���ا هو  ���س��وري��ا  داع�����س يف  تنظيم  اإّن حم��ارب��ة  لهم 

دفاع عن حدودنا يف منطقة القوقاز التي هي نقطة 

�سعفنا يف اآ�سيا الو�سطى، حيث بداأت بالفعل طلئع 

اقرتاب املتاعب واخلطر. قلنا اإّن طائراتنا يف �سوريا 

للوقوف �سد  واإمن��ا  �سوريا  اإنقاذ  اأج��ل  تقاتل من  ل 

هو  به  نقوم  ما  الرهيب.  الأ�سود  الثقب  هذا  ات�ساع 

ال��ث��ق��ب وذل���ك م��ع احل��ف��اظ على  ل��ه��ذا  عملية رت���ق 

اإّن منع  امل���وح���دة. ق��ل��ن��ا  ال�����س��وري��ة  خ��ري��ط��ة ال��دول��ة 

اإن��ق��اذ لأوروب���ا  ه��و  اإمن��ا  الأ���س��ود  الثقب  ه��ذا  انت�سار 

نف�سها لأنه، ومن هذا الثقب، �سوف يتدفق في�سان 

م���ن م���لي���ني ال��لج��ئ��ني اجل�����دد مم���زق���ي امل��لب�����س 

ليغرق  وال�سغينة  وال��ب��ك��اء  ال��دم��وع  يف  وال��غ��ارق��ني 

معهم العامل الأوروبي«. )�س 8( 

ومع الإ�سارة اإىل ما �سماه املوؤلفون الثلثة بالنفاق 

يف ���س��ي��ا���س��ة ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ف���اإّن���ه���م ل ي��ج��دون 

غ�سا�سة يف و�سم �سيا�سة بلدهم رو�سيا باملتناق�سة، 

ل �سيما فيما يتعلق بامل�ساألة الكردية التي يواجهها 

املنتدى  يف  امل�ساركون  ويعلق  بال�سمت.  الكرملني 

عن  حديثنا  خ�سم  »يف  بقولهم:  امل�ساألة  ه��ذه  على 

الأكراد  اأّن  تنظيم داع�س يف كل واردة و�ساردة، جند 
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ال���ع���راق���ي���ني ي��ت��ل��ق��ون امل�������س���اع���دات ال��ع�����س��ك��ري��ة م��ن 

وهنغاريا  الت�سيك  جمهورية  م��ن  واأ�سلحة  ذخ��رية 

ولك�سمبورغ واأملانيا وحتى من اأ�سرتاليا البعيدة، كل 

من هذه البلدان تر�سل اإليهم العتاد الع�سكري ومعه 

رو�سيا ذلك! وبعد  اأحد يطلب من  امل�ست�سارين، ول 

م�سعود  ال��ك��ردي  ال��زع��ي��م  اجت��ه  لوا�سنطن،  زي��ارت��ه 

من  وخربائها  ال�سوفيتية  الأ�سلحة  لطلب  ب��رزاين 

اهتمامها  اأّن  يبدو  التي  رو�سيا  اأّم��ا  ال��ب��ل��دان.  تلك 

ال�سمت  اإىل  ت��رك��ن  داع�������س، جن��ده��ا  ع��ل��ى  م��ن�����س��ب 

وتختار الهام�س حيال هذه امل�ساألة« )�س 20(.

يويل املوؤلفون اهتماما كبريا بال�سوؤال احلرج الذي 

خا�س  ب�سكل  ال��ع��رب��ي  ال��ع��امل  يف  يت�ساعد  ف��ت��ئ  م��ا 

ال�سيعة يف  باأعمالها مواقف  اأّن رو�سيا توؤيد  ومفاده 

اأّن  الباحثون  يوؤكد  ال�سدد  الأو�سط. يف هذا  ال�سرق 

الأو�سط  ال�سرق  بلدان  مع  م�سلكها  يف  تقف  رو�سيا 

وفقها،  تعمل  �سيا�سة  ولديها  قدمية،  تقاليد  على 

اأّنها تتعامل مع الأو�ساع هناك  بينما الإ�سرار على 

ي��رى  اإذ  م��ب��ت��ذل،  راأي  ه��و  اإمّن���ا  دي��ن��ي،  م��ن منطلق 

جت��ري  وعميقة  ك��ب��رية  تناق�سات  ث��م��ة  اأّن  ال��رو���س 

الن��ق�����س��ام��ات  ت��ت��ج��اوز  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف منطقة 

واخل���لف���ات ب���ني ال�����س��ن��ة وال�����س��ي��ع��ة وغ��ريه��م��ا من 

اجل��م��اع��ات ال��دي��ن��ي��ة. وه���ذا النهج ال��رو���س��ي ي��وؤك��ده 

ال�سوفيتي  والحتاد  الرو�سية  الإمرباطورية  تاريخ 

يف  تعاي�ست  حيث  ال��ت��وايل،  على  اجل��دي��دة  ورو���س��ي��ا 

اأرا���س��ي��ه��ا ���س��م��ن ن��ظ��ام م��ت��ن��اغ��م وم��ت��واف��ق ك��ل من 

منذ  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اأذرب��ي��ج��ان  )ف��ف��ي  وال�سيعة  ال�سنة 

ي�سكل  ال�سوفيتي  الحت���اد  م��ن  ج���زءا  ق��ري��ب��ة  ف��رتة 

85% من ال�سكان(. ال�سيعة حوايل 

الق�سايا  وت��ف��اق��م  الإ���س��لم��ي  ال��ع��ام��ل  وم���ع ظ��ه��ور 

الإ�سلحات يف  مناق�سة  اكت�سبت  رو�سيا،  الأمنية يف 

املنتدى  اأع�ساء  ل��دى  الإ�سلمية  الدينية  الرتبية 

اأهمية خا�سة: »من هم الأئمة الذين ميكن الوثوق 

اأّم��ا  اجل��وه��ري،  ال�سوؤال  هو  ه��ذا  التدري�س؟  يف  بهم 

اإ�سلمية  ج��ام��ع��ات  باأنف�سنا  �سنن�سئ  ب��اأن��ن��ا  ال��ق��ول 

العامل  نعرف  اأن  علينا  له.  وزن  ل  كلم  فهو  وكفى 

اأّن  اإىل  اللتفات  وعلينا  �سحيح،  ب�سكل  الإ�سلمي 

امل�سجد  اإىل  ال��ذه��اب  ي��ح��ب��ذون  رو���س��ي��ا  امل��وؤم��ن��ني يف 

اإم��ام من خريجي الأزه��ر عن الذهاب  ي��وؤّم��ه  ال��ذي 

ق���ازان  ت��خ��رج م��ن ج��ام��ع��ة  اإم����ام  ي��وؤم��ه  اإىل م�سجد 

ال��رو���س��ي��ة. ويف الحت�����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي ب��ك��ل اإحل����اده 

وب��ال��ق��واع��د ال��ت��ي اأر���س��اه��ا احل���زب ال�����س��ي��وع��ي، ك��ان 

ب�سكل  ول��ك��ن  اخل���ارج  يف  ل��ل��درا���س��ة  يبتعثون  الأئ��م��ة 

باإمكانه  ودّب  ه��ّب  من  كل  اليوم  وم��درو���س.  منظم 

ال�����س��ف��ر ل��ل��درا���س��ة ال��دي��ن��ي��ة، وال��ك��ث��ري م���ن ه����وؤلء 

وجب  وعليه  املتطرفني.  الإ�سلميني  اإىل  ين�سمون 

النظر يف اإلزام �سفاراتنا على القيام بواجبها يف هذا 

مع  للتفاو�س  ح��ان  قد  الوقت  يكون  ورمب��ا  ال�ساأن. 

امل�سريني حول عدم قبول اأي طالب رو�سي للدرا�سة 

ت��رت��ي��ب��ات وت�����س��اري��ح خ��ا���س��ة  يف الأزه������ر م���ن دون 

وترحيل من يخالفون ذلك«« )�س 25-24(. 

ال���ت���ط���ّرف يف  اأّن م�����س��ك��ل��ة  امل���ن���ت���دى  اأع�������س���اء  ي����رى 

والواقعة  ال�سابقة  ال�سوفيتي  الحت���اد  جمهوريات 

ال�����س��ري��ط احل����دودي اجل��ن��وب��ي لرو�سيا  ع��ل��ى ط���ول 

اأحد  يقول  مبا�سرة.  رو�سيا  تهدد  م�سكلة  هي  اإمّن��ا 

عملية  يف  بامل�ساركة  ُكلفت  »عندما  املنتدى:  اأع�ساء 

الأمني  اإىل  ذهبت  قرغي�ستان،  يف  ال�ستقرار  اإر�ساء 

حميي  علي  امل�سلمني  لعلماء  العاملي  للحتاد  العام 

للو�ساطة.  باحل�سور  واأقنعته  داغ��ي  ال��ق��رة  ال��دي��ن 

وعندما  قرغيز�ستان،  بقيادة  والتقى  ال��رج��ل  ج��اء 

وجد  فقد  ي��ق��ال  كما  جبهته  على  عيناه  ك��ان��ت  ع��اد 

وم��دروج��ة  حم��ظ��ورة  منظمات  واأو�����س  بي�سكيك  يف 

م�سر  يف  فقط  لي�س  الإره��اب��ي��ة  املنظمات  قائمة  يف 

ه��ن��ا فهي  اأّم���ا  ال�����س��ع��ودي��ة؛  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ب��ل ويف 

الأئمة!  وُتعنّي  امل�ساجد  تبني  و�سهولة:  بي�سر  تعمل 

تف�سيلي  ن��ظ��ام  بتبني  رو���س��ي��ا  يف  ن��ق��وم  امل��ق��اب��ل  ويف 

.)23 للقادمني من قريغيز�ستان« )�س 

انت�سار  اأ���س��ب��اب  ���س��وؤال ح��ول  ع��ن  رده��م  ويف معر�س 

اأّن ال���دول���ة وامل��ج��ت��م��ع  ال��ت��ط��رف ي��ع��رتف امل��وؤل��ف��ون 

كتنظيم  الإرهابية  التنظيمات  مع  املعركة  يخ�سران 

داع�����س، ح��ي��ث ل ي��وج��د ل��دى ال��دول��ة ب��رن��ام��ج على 

امل��ع��رك��ة. ويف  الإي��دي��ول��وج��ي لك�سب ه��ذه  امل�����س��ت��وى 

نظرهم ل ي�سلح ملواجهة الأيديولوجية الدينية اإل 

اأيديولوجية دينية اأخرى؛ حيث اإنه وبراأي املوؤلفني 

ال��ث��لث��ة ل ي��ب��دو مل���ا ي�����س��م��ى ب���الإ����س���لم ال��ت��ق��ل��ي��دي 

القدرة على لعب هذا الدور؛ ذلك لأّنه بريوقراطي 

ول يلبي احتياجات ال�سباب. ومن جهتها فالكني�سة 

الأرثوذك�سية يف و�سعها احلايل هي اأي�سا غري قادرة 

ع��ل��ى ج���ذب م��ن��ا���س��ط ال�����س��ب��اب. ب��ل وح��ت��ى املجتمع 

با�ستثناء  مناف�سا  �سيئا  يقدم  اأن  ميكنه  ل  العلماين 

فكرة ال�ستهلك من اأجل ال�ستهلك.

املنتدى  اأع�ساء  لدى  ال�سورّية  الق�سّية  مناق�سة  اإّن 

ت��ن��ط��وي على  اإذ  ل��ه��ي م��ن��اق�����س��ة م��ت��ع��ددة الأوج������ه، 

منظور تاريخي للعلقات بني رو�سيا و�سوريا. ومن 

ال��ب��اح��ث��ون يف ه��ذا ال�سياق  ال��ت��ي ي��ذك��ره��ا  امل��ح��ط��ات 

الإم��رباط��وري��ة  اإىل  1770 ج���اء ط��ل��ب  ع���ام  اأّن����ه ويف 

واللذقية  طرطو�س  مدينتي  �سكان  من  الرو�سية 

لكي ت�سبحا جزًءا من رو�سيا. واأّن الأمري فلدميري 

القرن  يف  امل�سيحية  الديانة  اإىل  الرو�س  حّول  الذي 

مطران  ي��د  على  امل�سيحية  اعتنق  ق��د  ك��ان  العا�سر 

اأنطاكية وكان �سورًيا، ناهيك عن وجود اأكرب وحدة 

رو�سية يف  بعدها  �سوفيتية ومن  ا�ست�سارية  ع�سكرية 

�سوريا. 

خ�سو�سية  ح���ول  نف�سية  ن��ظ��ري��ة  ال��ك��ت��اب  يف  وردت 

وال�سعوب.  ل��ل��دول  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  ال�سيا�سة 

�سيا�سة  ب��ني  ج��ائ��زة  امل��ق��ارن��ة  اإّن  ي��ق��ول  راأي  ف��ث��م��ة 

وبني  بينها  بل  لل�سعب،  الوطنية  وامل��لم��ح  ال��دول��ة 

الأمرا�س والنحرافات النف�سية يف املجتمع. وحول 

اأحد  يقول  العام  وجتليها  لرو�سيا  ال�سيا�سة  امللمح 

الوطنية  �سخ�سيتنا  م��لم��ح  »اإّن  ال��ك��ت��اب:  م��وؤل��ف��ي 

ت��ق��رتن ب��ال��ه��و���س الك��ت��ئ��اب��ي وال��ت��خ��ب��ط؛ م��ع ت��ن��اوب 

هذين القطبني. فتتبدل يف تاريخنا فرتات ال�سعود 

الهزائم  حملها  لتحل  الفائقة  النت�سارات  واإح��راز 

الهو�س  جانب  واإىل   .)202 )���س  امل��اح��ق��ة«  وامل��اآ���س��ي 

الكتئابي يف تاريخ البلد ثمة اأي�سا ما ي�سبه جنون 

حتل  »عندما  وذل���ك:  النف�سي  والنف�سام  العظمة 

حينها  واح���د،  رئ��ي�����س  �سخ�سية  يف  ال��ت��ع��ددي��ة  ف��ك��رة 

م�سلكا  ال��رو���س��ي(  امل��ج��ت��م��ع  )اأي  جمتمعنا  ي�سلك 

وقد  بنا  اخلا�سة  الداخلية  احلياة  باجتاه  انطوائيا 

اأّما يف الفرتات  اعتدنا ت�سمية ذلك بالدميقراطية، 

وجنونها  بالعظمة  ال�����س��ع��ور  عليها  ي�����س��ت��ويل  ال��ت��ي 

.)202 فنتجه نحو النظام ال�سمويل« )�س 

اإىل  »اإزبور�سك«  منتدى  يف  امل�ساركون  ي�سري  ختاما 

يف  اليوم  يجري  مبا  املقد�س  الكتاب  تنبوؤات  ت�سابه 

الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف  �ستندلع  وفقها  وال��ت��ي  ���س��وري��ا 

جمزرة مرّوعة تق�سي على ثلث �ساكنته، و�سيحدث 

ذل��ك بالقرب من تل جم��دو )وم��ن هنا ج��اء عنوان 

اأّن  الكتاب(. وعلى هذا الأ�سا�س يرى موؤلفو الكتاب 

اخلري  ب��ني  حربا  لي�ست  �سوريا  يف  ال��دائ��رة  احل��رب 

�ساملة، حيث ل وج��ود  اإب����ادة  ب��ل ه��ي ح��رب  وال�����س��ر 

ين�ساعون  اجلميع  واإمنا  �سرير؛  واآخر  خرّي  جلانب 

لقيادة �سيطانية ويهرولون نحو اجلحيم.

-----------------------

الكتاب: اأرجمدون ال�سوري.

اإفا�سوف،  ليونيد  بورخانوف،  األك�سندر  املوؤلفون:   

�سوريغني.  فلدي�سلف 

.2016 النا�سر: عامل الكتب/ مو�سكو 

الرو�سّية.  اللغة: 

288 �سفحة.  عدد ال�سفحات: 

* م�شتعربة واأكادميية رو�شية
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»أحاديث عن اإلسالم« لكاتاجينا غوراك - 
سوسنوفسكا وفويتشيخ تسيغيلسكي

يوسف شحادة *

ياأتي هذا الكتاب يف وقت تكرث فيه الأحاديث عن الإ�شالم، حاملة يف طياتها اأ�شئلة تطرح اأحيانًا من اأجل ك�شب املعرفة، ويف اأحايني اأخرى من اأجل اإيجاد 

اأن يكون كتابهما على �شكل حديث حواري بينهما، وهما املعروفان يف و�شائل الإعالم  و�شيلة م�شوغة للهجوم على املُ�شلمني وعقيدتهم. ارتاأى املوؤلفان 

البولندية كخبريين ُمت�شني يف �شوؤون ال�شرق الأو�شط، والعامل العربي.

اأكادميية،  وه��ي  �سو�سنوف�سكا،   - غ��وراك  الربوفي�سورة 

و�ساحبة موؤلفات عديدة يف ال�ساأنني العربي والإ�سلمي، 

جتيب على اأ�سئلة ال�سحفي فويت�سيخ ت�سيغيل�سكي. وهذا 

مرا�سًل  عمله  خ��لل  من  طويلة  خ��ربة  اكت�سب  الأخ��ري 

ح��رب��ًي��ا ل���لإذاع���ة ال��ب��ول��ن��دي��ة، وخ��ا���س��ة يف اأث���ن���اء ح��رب 

للعراق،  الأمريكي  والغزو  اخلليج،  وح��رب  اأفغان�ستان، 

والعدوان على غزة. تدرك غوراك - �سو�سنوف�سكا اأهمية 

املو�سوع الإ�سلمي الذي - كما تذكر يف مدخل موؤلفها 

تطلب  اأن  م��رم��وق��ة،  ن�سر  دار  وه��ي  دي��ال��وغ،  دار  دف��ع   -

العام  الراأي  التي �سغلت  الإ�سلم،  ن�سر كتاب عن ق�سايا 

الأوروبي يف الآونة الأخرية. ياأتي كلم املوؤلفة مقنعاً يف 

فعل  حدث  »لقد  العمل:  هذا  مثل  اإىل  احلاجة  اإي�ساح 

اأحد  املن�سرمة  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  الإ�سلم  اأ�سبح  اأن 

الأوروبي.  العام  الراأي  لنتباه  اجلاذبة  املو�سوعات  اأهم 

التي  تلك  منها  امل�سلمني،  ع��ن  كثرية  نقا�سات  فظهرت 

الدولة  امل�سماة  املزعومة،  اخللفة  اأفعال  �سياق  يف  اأت��ت 

بالتحديات  امل��رت��ب��ط��ة  ال��ن��ق��ا���س��ات  ت��ل��ك  اأو  الإ���س��لم��ي��ة، 

كذلك  اأو  اأوروب���ا،  يف  امل�سلمة  اجلالية  باندماج  املتعلقة 

الإ�سلم« )�س  امل��راأة ودوره��ا يف  تتناول و�سع  التي  تلك 

اأن  فتوؤكد  الكتاب،  مدخل  يف  ت�سيغيل�سكي  كلمة  اأما   .)9

زميلته  ُم��ق��ارب��ة  ع��ن  قليًل  تختلف  ل��لإ���س��لم  مقاربته 

غ����وراك ���س��و���س��ن��وف�����س��ك��ا. ورغ����م ه���ذا الخ���ت���لف، فثمة 

نظرة  ر�سم  اإىل  ن�سعى  »اإننا  بينهما:  احلوار  على  انفتاح 

تقريب  اإىل  ن�سعى  لكننا  نقّومهم،  ل  للم�سلمني،  نقدية 

الواقع«  يف  هو  كما  احلديث  الإ�سلم  واإظهار  احلقائق، 

)�س 13(. يود ت�سيغيل�سكي، من خلل جتربته، اأن ينقل 

ميادين  يف  بهم  احتك  الذين  امل�سلمني  يف  راأي��ه  للقارئ 

بوجهة  الت�سريح  عن  يتوانى  ل  فرتاه  والقتال.  العمل 

باإلهني  نوؤمن  اأننا  »رغم  والإ�سلم:  امل�سيحية  عن  نظره 

اأنظمة قيم  الأمر نحن نتحدث عن  خمتلفني، فحقيقة 

مت�سابهة جًدا. وهذا مما يتحدث عنه الكتاب، فالإ�سلم 

لي�س جمموعة من النتحاريني املُدججني بال�سلح، بل 

هو قبل كل �سيء، بحث عن اخلري واجلمال، وهما عندنا 

مُيثلن الرب، وعندهم اهلل« )�س 13(. من الأمور التي 

ترفع من م�سداقية هذا الكتاب كلمات �سيخ امل�ست�سرقني 

البولنديني، املخت�س يف الدرا�سات العربية والإ�سلمية، 

املُقدمة.  يف  دونها  التي  دانيت�سكي،  يانو�س  الربوفي�سور 

امل���و����س���وع لأنَّ  ت���ن���اول ه����ذا  اإىل ���س��ع��وب��ة  ي�����س��ري  وت�����راه 

متهما  لل�سرب  �سبيا  »يغدو  تعبريه،  حد  على  الإ�سلم، 

الإره�����اب، واحل��ق��د، والتع�سب  امل��م��ك��ن��ة:  امل�����س��ائ��ب  ب��ك��ل 

وهذه  وال�سذاجة..  والعدوانية،  والعن�سرية،  القومي، 

الت�سنيفات ل حت�سى« )�س 5( . جميع ال�سفات ال�سيئة 

تل�سق بالإ�سلم، فل ميكن اأخذ جانب ال�سمت، رغم اأن 

اأحياًنا يف  الرغبة  تتملكه   - دانيت�سكي  يكتب  كما   - املرء 

اأن ي�سمت، لكنه يرى اأن الكلم واجب، فكل �سيء ميكن 

الواقع  واإظ��ه��ار  املنطقية،  احلجج  عن  والبحث  �سرحه، 

قدرا  دانيت�سكي  الربوفي�سور  كلم  يف  وجند  املو�سوعي. 

كبريا من ال�سواب، اإذ يوؤكد اأنه من اجليد اأن يكون موؤلفا 

ومو�سوعية،  بحيادية  ليكتبا  ُم�سلمني  غري  العمل  هذا 

ميكن  ل  الغربية  للح�سارة  الرئي�س  ال��ع��دو  اأن  وي���رى 

ال�سواب  يجانب  ل  وجن��ده  احلقيقي.  املُ�سلم  يكون  اأن 

حني يقول اإن احلوار بني املوؤلفني يف هذا الكتاب »لي�س 

الواقع  يف  للإ�سلم  واق��ع��ي  عر�س  ه��و  ب��ل  دينيا،  دف��اع��ا 

واجليدة  ال�سيئة  للجوانب  مو�سوعي  وو�سف  الراهن، 

اأولئك الذين  اأي�ساً،  النقد،  فيه. وبطبيعة احلال يتلقى 

يحاولون حتوير البعد املو�سوعي للإ�سلم، وال�ستهزاء 

به، وت�سويهه« )�س 7(.

ممتدة  حم���اوره���ا  تت�سعب  مب��و���س��وع��ات  ح��اف��ل  ال��ك��ت��اب 

ت��ت��خ��ل��ل��ه��ا م���ئ���ات الأ���س��ئ��ل��ة  اأرب����ع����ة ع�����س��ر ف�������س���ل،  اإىل 

ال��ت��ن��وع م��ن ح��ي��اة امل�سلمني  ���س��دي��دة  ب��ج��وان��ب  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة، والج���ت���م���اع���ي���ة، وال��ث��ق��اف��ي��ة، وال��ف��ك��ري��ة، 

عليها  وجت��ي��ب  ت�سيغيل�سكي،  يطرحها  والق��ت�����س��ادي��ة؛ 

الأمر من مداخلت،  �سو�سنوف�سكا. ول يخلو   - غوراك 

من  ال�ستي�ساح  حم���اول  ال�سائل  يلقيها  وم��لح��ظ��ات، 

هذا  ي��ق��راأ  مل��ن  يبدو  اآرائ��ه��ا.  على  التعليق  اأو  حم��اورت��ه، 

ال��ك��ت��اب م���دى اجل��ه��د ال��ك��ب��ري ال����ذي ب��ذل��ت��ه غ�����وراك - 

املعلومات.  من  الهائل  الكم  ه��ذا  جمع  يف  �سو�سنوف�سكا 

وت��ظ��ه��ر ك���اأن���ه���ا حم��ي��ط��ة ب������اأدق ال��ت��ف��ا���س��ي��ل امل��رت��ب��ط��ة 

الدولة  وخطر  العربي،  بالربيع  ب��دًءا  امل�سلمني،  بحياة 

الإ����س���لم���ي���ة، وم�������رورا ب��ال�����س��ري��ع��ة وال���ن���ظ���ام امل�����س��ريف 

الإ���س��لم��ي، وو���س��ع امل���راأة، واحل��ج��اب، وال��ربق��ع، ولي�س 

انتهاء بنظرة الإ�سلم اإىل اجلن�س وال�سذوذ. يف احلقيقة 

ت�سكل  املوؤلفة  تقدمها  التي  املعلومات  باأن  القول  ميكن 

يلم  اأن  من  امل�سلم  غري  القارئ  تّكن  �ساملة،  مو�سوعة 

م�سفوعة  ال��راه��ن،  ال��وق��ت  يف  امللحة  امل�سلمني  بق�سايا 

ب�سرح اخللفية التاريخية لكثري منها. فالكتاب ل ميكن 

عده جمرد اأحاديث فاقدة للتوثيق العلمي، بل هو �سرد 

بالغة  لظواهر  و�سرح  معريف،  قالب  يف  و�سعت  حلقائق 

الأهمية، يعي�سها امل�سلمون، ويتاأثر بها من هم حولهم. 

ق�سايا  اإىل  الكتاب  من  الأوىل  الأربعة  الف�سول  تتطرق 

الربيع العربي، والدولة الإ�سلمية وخلفتها املزعومة، 

ومن  اللجئني.  واأزم��ة  والإره��اب،  والتطرف  والإ�سلم 

املعلوم اأن هذه املو�سوعات يتكرر تناولها ب�سكل كبري يف 

الأخ��رية.  الآون��ة  يف  بولندا  يف  �سدرت  عديدة،  موؤلفات 

بداية  منذ  العربي  احل��راك  الكثري عن  وكتب  قيل  فقد 

الأ�سئلة  اأن  ب��ي��د  والإره�����اب،  الإ���س��لم  وع��ن   ،2011 ع��ام 

الذكية التي يوجهها ت�سيغيل�سكي تاأخذ طابعا جاذًبا من 

خلل تركيزها على نقاط عديدة، تهم القارئ، وتتناغم 

مع ما يريد اأن يعرفه. وهي تتطلب اأجوبة حمددة من 

فهم  يروم  الذي  املتلقي  غليل  ت�سفي  حمرتف،  خمت�س 

ما جرى ويجري، بعيدا عن و�سائل اإعلم ل حتوز ثقته. 

ال��ع��رب��ي  ب��ال��رب��ي��ع  ���س��م��ي  ع��م��ا  مي��ك��ن تلخي�س احل��دي��ث 

التي  البلدان  باختلف  واملدنيني،  امل��دين،  املجتمع  ب��اأن 

ا�ستعاله.  من  اخلا�سرين  اأكرث  هم  طبعا،  اإليها  ينتمون 

قائمة   - امل��وؤل��ف��ة  تعبري  ح��د  - على  ال��راب��ح��ون فهم  اأم��ا 

اخللفة  �ساحبة   - الإ���س��لم��ي��ة  ال��دول��ة  اأول��ه��ا  مركبة، 

�سمدت  التي  العربية  الأنظمة  تاأتي  وبعدها  املزعومة، 

ال�سعبية،  الحتجاجات  اأم��ام  العا�سفة  ال��ف��رتة  ه��ذه  يف 

العربي،  اخلليج  دول  وتثلها  ال�ساخبة،  وامل��ظ��اه��رات 

املوؤلفة  وت��ك��ّون  ول��ب��ن��ان.  والأردن،  وامل��غ��رب،  واجل��زائ��ر، 

لت�سل  واخل�����س��ارة،  ال��رب��ح  مقيا�س  على  معتمدة  راأي��ه��ا 

اإىل نتيجة تقرتب من ح�س ال�سعوب العربية جتاه هذه 

حول  منق�سمة  العربي  ال�سارع  اآراء  اأن  مدركة  الق�سية، 

ت�سيغيل�سكي  �سوؤال  على  بت�سكك  وجتيب  املو�سوع.  هذا 

�سعب  اجل��واب  اأن  موؤكدة  العربي،  الربيع  ج��دوى  حول 

اأن ذلك الربيع كان ي�ستحق  اإيجاد حقائق تثبت  �سعوبة 

كل ذلك العناء، بعك�س بحر الدوافع التي ت�سمح بالزعم 

اأ�سواأ بكثري مما كان عليه. والأ�سواأ من ذلك  اأن الو�سع 

الأح��وال.  الأف��ق لتح�سن �سريع يف  اأن ل فر�سة تلوح يف 

م�سكلة  عن  اأجوبتها  يف  �سو�سنوف�سكا   - غ��وراك  تتحدث 

م��ا ي�سمى »ال��دول��ة الإ���س��لم��ي��ة«، واخل��لف��ة امل��زع��وم��ة، 

ي�سرب  اجتماعي،   - �سيا�سي  واآخ��ر  تاريخي،  منظور  من 

التنظيم  هذا  ت�سكل  على  �ساعدت  التي  البيئة  ت�ساري�س 

املتطرف، املدعي اأنه ميثل الإ�سلم ال�سحيح على اأ�سا�س 
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خلفة كاذبة. واإن كانت اأجزاء كبرية من �سوريا والعراق 

يعني  ل  فهذا  الداع�سي،  للتطرف  حا�سنة  مناطق  تعد 

اأن ال��ت��ط��رف ل ي��ت��غ��ذى م��ن رواف����د خ��ارج��ي��ة، وخ��ا���س��ة 

م���ن اجل��ال��ي��ات امل�����س��ل��م��ة يف اأوروب�������ا. وت��ت��ح��دث امل��وؤل��ف��ة 

يف  ينخرط  امل�سلم  ال�سباب  جتعل  خمتلفة،  دواف���ع  ع��ن 

ناجتة  بال�سرورة  لي�ست  الدوافع  وتلك  داع�س.  �سفوف 

عن  واإمن��ا  التمييز،  حتى  اأو  التهمي�س،  اأو  العطالة،  عن 

حيواتهم،  يف  جديد  �سيء  عن  البحث  يف  ال�سباب  رغبة 

يرفعون  الذين  املتطرفني،  �سفوف  اإىل  جذبهم  في�سهل 

�سو�سنوف�سكا   - غ��وراك  جتيب  ال���رباق.  اخل��لف��ة  �سعار 

وت�ستدعي  والإرهاب،  بالتطرف  تتعلق  اأ�سئلة �سعبة  عن 

ه���ذه الأج���وب���ة ���س��رًح��ا واف���ًي���ا ل��ل��ت��ف��ري��ق ب���ني الإره�����اب، 

عن  الدفاع  اأو  الأر���س  لتحرير  امل�سلح  الفدائي  والكفاح 

ال��وط��ن. وم��ن ن��اح��ي��ة اأخ����رى، ت�����س��رد م��ع��اين اجل��ه��اد يف 

املعنى  ع��ل��ى  تقت�سر  اأن��ه��ا ل  م��وث��ق��ة  الإ���س��لم��ي  ال�����س��رع 

اأن���ه مق�سود  ُي�����س��ّوق يف الإع����لم الأوروب�����ي، ع��ل��ى  ال���ذي 

ال�سرد  ه��ذا  اأن  هنا  ال��ق��ول  ينبغي  امل��ق��د���س��ة.  احل���رب  ب��ه 

والفقهية،  اللغوية  اجل��ه��اد  م��ع��اين  ناحية  م��ن  �سحيح 

املنظمات  تتبناه  ال��ذي  ال�سيا�سي  باملعنى  ي�سطدم  لكنه 

الإ�سلمية املتطرفة. اأما اأزمة اللجئني، فيت�سم موقف 

املعادي  العام  املوقف  اأن  وترى  بالإن�سانية،  منها  املوؤلفة 

للجئني يف بولندا قد فاق املعقول، مع اأن هذه البلد ل 

حتتوي اإل على عدد قليل من املُهاجرين، ول تقف عند 

لهذا  تقدمي حتليل  اللجئني. وحتاول  حدودها ح�سود 

واقت�سادية  بالأ�سا�س،  دينية  اأ�سباب  اإىل  ف��رتده  الأم��ر، 

مطالبة  �سده  تقف  بل  ت��ربره،  ل  لكنها  ثانية.  بدرجة 

بقبول الهاربني من احلرب على اأ�سا�س اإن�ساين، ل ديني 

 - راأي��ه��ا  - ح�سب  ال��لج��ئ  اإىل  النظر  ق��وم��ي. فيجب  اأو 

على اأ�سا�س اأنه اإن�سان يحتاج املُ�ساعدة. 

لقد نوق�ست ق�سية املراأة امل�سلمة، وو�سعها من منظور 

لكن  كثرية،  اأوروب��ي��ة  اأدبيات  يف  با�ستفا�سة  ال�سريعة، 

ياأخذ  الكتاب،  هذا  من  م�ستقل  ف�سل  يف  اإليها،  العود 

منحنى طريفا يبعدها عن اأجواء املوؤلفات التقليدية. 

ال�سحفي  فيه  يتقم�س  ح���وار،  �سكل  على  ت��اأت��ي  فهي 

يف  تع�س�س  ال���ذي  ال��ب��ول��ن��دي  �سخ�سية  ت�سيغيل�سكي 

اأفكاره �سورة منطية مزرية عن اأحوال املراأة املُ�سلمة. 

ومنها  ال�سلبية،  الأط��اري��ح  بتفنيد  حم��اِورت��ه  وت��ق��وم 

اأع��راف  نتاج  ه��ي  اإذ  بها،  ل��لإ���س��لم  دخ��ل  ل  التي  تلك 

وع����ادات اج��ت��م��اع��ي��ة حم�����س. ب��ي��د اأن امل��و���س��وع ال��ذي 

امل�سائل  �سمن  يدخل  قد  كونه  كبرية،  باأهمية  يت�سم 

امل�سكوت عنها، يتمثل يف تناول ق�سية املثلية اجلن�سية 

للم�سلمني،  اجل��ن�����س��ي��ة  احل��ي��اة  وك��ذل��ك  الإ����س���لم،  يف 

بهما  ب��اأ���س  ل  ف�سلني  امل��وؤل��ف��ان  لهما  يخ�س�س  حيث 

ال�ساأن  �سو�سنوف�سكا يف هذا  اأجوبة  وتاأتي  الكتاب.  من 

اأحكام الدين الإ�سلمي،  اإدراك  اإىل  جريئة، وم�ستندة 

اأ�سدقائها.  بع�س  اإليها  نقلها  التي  امل�سلمني  وجتارب 

امل��ب��ح��ث��ني مم��ا ورد يف كتاب  ت��ك��رارا يف ه��ذي��ن  ون��ل��م��ح 

بعنوان   2012 ع��ام  يف  �سدر  �سو�سنوف�سكا،   - ل��غ��وراك 

»امل��ث��ل��ي��ة والإ����س���لم«. وق��د ت��ك��ون ال��ع��لق��ات احلميمة 

هنا  ياأتي  لكنه  دائما،  فيه  اخلو�س  ي�سعب  مو�سوعا 

اأنها  اأجوبة مقنعة يف معظم احلالت، ومع  �سكل  على 

عن  تغفل  ل  ف��امل��وؤل��ف��ة  ك��ث��رية،  تفا�سيل  اإىل  تت�سظى 

يف  النظر  ذلك،  ومن  والتحليل.  بالتمحي�س  تناولها 

على  الأورب���ي���ني،  اإىل  بالن�سبة  غريبة  ت��ب��دو  ج��زئ��ي��ات 

لقاء  عند  اخل��د  تقبيل  ع��ادة  احل�سر،  ل  امل��ث��ال  �سبيل 

الأ�سدقاء بعد طول غياب. 

لهما  ويفردان  املوؤلفان،  اإليهما  يعود  التي  الق�سايا  من 

ف�����س��ل��ني ُم�����س��ت��ق��ل��ني، م�����س��األ��ت��ان ت��ت��ع��ل��ق��ان ب��امل�����س��ل��م��ني يف 

اأهميتهما  ي��دل على  وه��ذا  بولندا حت��دي��ًدا.  اأوروب���ا، ويف 

امل�ستمرة، مع اأنهما قد عوجلتا يف موؤلفات عديدة باللغة 

عنهما،  الكلم  يعرتي  ال��ذي  التكرار  ورغ��م  البولندية. 

النظر  خلل  من  فيهما،  واملفيد  اجلديد  اإيجاد  ميكننا 

اأّث����رت يف ال��ع��لق��ة بني  اإىل امل��ح��ط��ات ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي 

الب�سري  واملحيط  العجوز،  القارة  يف  امل�سلمة  اجلاليات 

كله  ه��ذا  يف  الثابت  وال�سيء  وثقافيا.  دينيا  لها  املغاير 

باملو�سوعية  امل��ت�����س��ل��ح  �سو�سنوف�سكا   - غ����وراك  م��وق��ف 

ال��ت��ن��وع،  وال��ت�����س��ام��ح، احل���اث ع��ل��ى ف��ه��م الآخ����ر، واإدراك 

اإليها يف احلوار. ومنها  التي توجه  املربكة  الأ�سئلة  رغم 

الأ�سئلة املتعلقة بالقانون الإ�سلمي، فعلى �سبيل املثال، 

لدى ال�سوؤال عن القراآن، وطبيعة اأحكامه، »اأقا�سية هي 

اأم ُمت�ساحمة؟« ترى اأن مثل هذا ال�سوؤال يجب اأن يوجه 

يف  راأيها  تبدي  الظاهرية،  حياديتها  ورغ��م  للم�سلمني. 

على  متكئة  املكية،  وال�����س��ور  امل��دن��ي��ة،  ال�سور  ب��ني  ال��ف��رق 

ا�ستجمعت من معلومات من خلل قراءاتها يف هذا  ما 

املجال. 

كربى،  اأهمية  ذا  مو�سوًعا  ُيعالج  ع�سر  احل��ادي  الف�سل 

بها  ير�سم  ال��ت��ي  امل�سللة  النمطية  ال�����س��ورة  فيه  ُتفند 

الأوروبيون امل�سلمني. وُتقدم فيه اأجوبة تدح�س املزاعم 

التي تن�سج حول العرب ودينهم، ومنها ما يتعلق مبا ي�ساع 

بالنظافة  يهتم  ل  ��ه  واأنَّ زوجته،  ي�سرب  اأنه  العربي  عن 

الع�سور  اإىل  ينتمي  متخلف  الإ�سلم  واأنَّ  ي�ستحم،  فل 

ال��و���س��ط��ى، واأن ك���ل ُم�����س��ل��م م��ت��ع�����س��ب. وت��ت�����س��ع حم���اور 

لتلم�س  �ساذًجا  م�ساراً  يبدو  ق��د  مم��ا  فتخرج  احل���وار، 

لكتابات  حتليلي  نقا�س  منها  معقدة،  فكرية  ف�����س��اءات 

عن  وحديث  �سيطانية«،  »اآي��ات  �ساحب  ر�سدي،  �سلمان 

اغ��ت��ال��ه متطرف  ال���ذي  غ���وخ،  ف���ان  ث��ي��و  امل��خ��رج  ق�سية 

احلوار  يثريها  التي  الطريفة  املو�سوعات  ومن  م�سلم. 

حيث  ال�ستهلكية،  الثقافة  م�ساألة  م�ستقل  ف�سل  يف 

دقيقة  تفا�سيل  تتناول  نقا�سات،  لتثري  الأ�سئلة  تتنوع 

ولعبة  امل��راأة،  بلبا�س  يتعلق  ما  وخا�سة  املو�سة،  عامل  يف 

ب��ارب��ي امل�سلمة، و���س��راب ال��ك��وك��ا ك��ول. ك��ل ه��ذا ي��اأت��ي يف 

ال�سيا�سي- حمتواها  يف  ال�ستهلكية  للنزعة  واف  �سرح 

الجتماعي. يتخذ الف�سلن الأخريان طابعا اقت�ساديا، 

يدور احلديث فيهما عن البرتودولر، والنظام امل�سريف 

املال،  حياة  باب  يفتح  النفط  عن  واحلديث  الإ�سلمي. 

والبذخ، ويركز على تاأثري الرثوة يف تغري منط احلياة يف 

�سرائح  خمتلف  على  وانعكا�ساته  العربي،  اخلليج  بلدان 

للم�سارف  �سامًل  و�سًفا  وجن��د  اخلليجية.  املجتمعات 

عن  تتميز  التي  ومنطلقاتها  عملها،  واآلية  الإ�سلمية 

غريها، يف الدرجة الأوىل، مببادئها الأخلقية. وت�سوق 

كطرائف  اإل��ي��ه��ا  تنظر  ال��ت��ي  التفا�سيل،  بع�س  امل��وؤل��ف��ة 

على  ومنها  الإ�سلمية،  البنوك  عمل  م�سرية  يف  حتدث 

تخدم  ُع��م��ان  يف  الإ���س��لم��ي��ة  امل�����س��ارف  اأن  امل��ث��ال  �سبيل 

طابور  ي�سبح  وب��ذل��ك  خا�سة،  ك��وى  خ��لل  م��ن  الن�ساء 

النتظار اأقل بكثري مما هو عليه عادة.  

ال�سخ�سيات  نبذة عن  اأولهما  بثبتني �سم  الكتاب  ينتهي 

ث��ان��ي��ه��م��ا معجما  ال��ك��ت��اب، وح���وى  ذك��ره��ا يف  ورد  ال��ت��ي 

متبوعة  الأح���ادي���ث،  يف  ال����واردة  العربية  بامل�سطلحات 

اأمر ح�سن ميّكن  البولندية. وهذا  باللغة  ملعانيها  ب�سرح 

القارئ من الفهم الدقيق ملعاين املفردات العربية، التي 

ت�ستخدم يف اللغات الأوروبية لدى احلديث عن الإ�سلم، 

العربية.  والثقافة 

الإ���س��لم« يقدم  »اأح��ادي��ث عن  اإن كتاب  القول  ل بد من 

ف���ائ���دة ج��ل��ي��ل��ة ل��ل��ق��ارئ ال���راغ���ب يف م��ع��رف��ة الإ����س���لم، 

معرفة  احل��دي��ث،  ع�سرنا  يف  ت��ن��اول  الأك����رث  وق�����س��اي��اه 

التي  الأم����ور،  حقيقة  خللها  م��ن  تتك�سف  مو�سوعية 

ل  الأحاديث  وهذه  م�سوه.  اأو  مغلوط،  ب�سكل  له  قدمت 

ت�سوب  �سلبية  ظواهر  اأحيانا  تنقد  بل  امل�سلمني،  حتابي 

عنهم،  مدافعة  تقف  ذاته  الوقت  يف  لكنها  جمتمعاتهم، 

تكون  اأن  وتبتغي  احلقيقة،  ع��ن  ت��داف��ع  اأن��ه��ا  م��ن  واث��ق��ة 

هذه  اأن  يبدو  وقد  الإن�سانية.  احلياة  العليا يف  اليد  لها 

ل  اإذ  العلمي،  التوثيق  منهجية  اإىل  تفتقر  الأح��ادي��ث 

واملقبو�سات،  ال�سواهد  لتوثيق  الأكادميي  ال�سكل  تعتمد 

يقلل  ل  ذل��ك  لكن  م�سادرها.  اأو  مراجعها،  اإىل  ورده��ا 

مثرية،  بتفا�سيل  الزاخر  معينها  �سعة  ومن  �ساأنها،  من 

واأط���اري���ح ���س��دي��دة ال���رثاء امل��ع��ريف. ف��ك��ل ���س��وؤال اإ���س��ك��ايل 

�سو�سنوف�سكا،   - غ��وراك  مع  ح��واره  يف  ال�سحفي  طرحه 

واأح�سنت  جمعتها  امل��ع��ل��وم��ات،  م��ن  كبري  ك��م  اإىل  اح��ت��اج 

الإ���س��لم،  بعامل  معرفتها  على  معتمدة  تحي�سها،  يف 

الكتاب  ه��ذا  اأن  �سك  ل  والتحليل.  البحث  يف  وخربتها 

العامل  بهذا  �سلة  على  هم  من  عا�سها  جت��ارب  من  اأف��اد 

امل�سداقية واملو�سوعية.  اأ�سبغت عليه  واأهليه، 

-----------------------

عنوان الكتاب: اأحاديث عن الإ�سلم

فويت�سيخ  �سو�سنوف�سكا،   - غ��وراك  كاتاجينا  امل��وؤل��ف��ان: 

ت�سيغيل�سكي 

DIALOG النا�سر: دار الن�سر الأكادميية ديالوغ

مكان الن�سر: وار�سو، بولندا 

 2016 �سنة الن�سر: 

البولندية الكتاب:  لغة 

248 �سفحة عدد ال�سفحات: 

* اأكادميي فل�شطيني مقيم يف بولندا
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 ذو القعدة 1438 هـ - أغسطس 2017م

الكارثة واإلبداعية والتجديد الحضاري
توماس هومر - ديكسون

محمد الشيخ *
هذا كتاب مداره على التاأمل يف ال�شلة بني »احل�شارة« و«الطاقة« ميكن اأن ُيْقَراأُ كاأنه »اأدب رحالت« بطله ل املوؤلف نف�شه، واإمنا هذان القطبان اللذان عليهما مدار الكتاب باأكمله: 

ـ من اأطالل »كوليزيوم روما« اإىل »حجر احلبلى« ببعلبك،  اأ�شبه �شيء يكون بالوقوف على الأطالل  الطاقة واحل�شارة. وهو عبارة عن رحلة طويلة يف اجلغرافيا والتاريخ، 

وكالهما طلل روماين ـ ول غرابة يف اأن يختار املوؤلف اأن يكون الطلالن رومانيني؛ لأنه يرى اأنَّ ما اأ�شبه احلا�شر باملا�شي، فكما اأن روما القدمية انهارت بعد نفاذ الطاقة، فاإنَّ 

ح�شارتنا املُعا�شرة توجد على �شفا الأفول لل�شبب نف�شه، اإل اأن َتنجو بف�شل من وعيها باأ�شباب الأفول، وبف�شل عملها على تر�شيد ا�شتخدام الطاقة. ذلك اأن املوؤلف يرى اأن اأ�شل 

ن�شاأة احل�شارة اإمنا هو الطاقة، واأن اأ�شا�س حفظ احل�شارة اإمنا هو وفرة الطاقة، واأن �شبب موت احل�شارة اإمنا هو نفاذ الطاقة. والذي عنده، اأن كل هذه الأفكار عن الطاقة ـ 

اإيجادها، �شونها، فقدهاـ  كفيلة باأن جتعلنا نفهم ملاذا �شقطت الإمرباطورية الرومانية؛ وبالتايل اأن نتخرب عما هو امل�شري الذي ينتظر املجتمعات املعا�شرةـ  غنية كانت اأم فقرية. 

بني الأم�س واليوم

العربة من الوقوف على الأطلل

اأن  اأو�سكت  لقد  قيامة.  ي��وم  بو�سف  تكون  �سيء  اأ�سبه  الكتاب  بداية 

اأي��ام  م��ن  ي��وم  ذات  الأمريكية  فران�سي�سكو  �سان  مدينة  قيامة  تقوم 

اأجواء »جهنمية« و«قيامية« عن  املوؤلف  1906. وينقل  اأبريل من عام 

يف  يتبني  لكن  مهول...  حريق  قاتلة،  �ساعقة  مدمر،  زلزال  املدينة: 

اأُن�ساأت  التي  هي  ال��دواه��ي  ه��ذه  نعمة:  فران�سي�سكو  �سان  نقمة  قلب 

هي  والتي  الأمريكية  املتحدة  للوليات  الفيدرالية  اخلزينة  اإثرها 

اآخر بنك- ملذ يتم اللجوء اإليه يف البلد جمعول بغاية مقاومة اأية 

داهية مالية كربى، وذلك مبا يجعل منه اإحدى اأهم واأاأمن موؤ�س�سات 

الع�سرين.  القرن 

ثم �سرعان ما ينتقل املوؤلف بنا � واأية نقلة هي! � اإىل روما يوم 13 مايو 

كان  الذي  روما  »ف��وروم«  و�سط  املوؤلف  يحياها  �سكينة  وحلظة   2003

ي�سكل املركز ال�سيا�سي والديني والعمومي يف تاريخ روما القدمية. 

فيخربنا،  الغريبة،  العجيبة  النقلة  هذه  �سر  عن  املوؤلف  لنا  ويعرب 

ب���دءا م��ن ه��ذا امل��وق��ع  اأن يفهم  اأول، ع��ن ���س��ر زي��ارت��ه ل��روم��ا: ي��ري��د 

الطاقة،  خ�سائ�س   � اليوم  تواجهنا  التي  املعقدة  امل�ساكل  التاريخي 

َلِئْن  اأنه  � ويخربنا  الأزمة القت�سادية  الأمرا�س،  املناخية،  التغريات 

 ،2003 عام  مايو من  �سهر  و�سط  اللحظة حلظة هدوء يف  كانت هذه 

فاإن ق�سًما من العامل ي�سهد على رجة قوية: �سل�سلة عمليات انتحارية 

بالريا�س  الغربية  الأه���داف  هاجموا  والإره��اب��ي��ون  اإ�سرائيل،  ه��زت 

اآ�سي، وحذرت  اأندوني�سيا احلرب على ثوار  وبالدار البي�ساء، واأعلنت 

الكونغو،  �سرق  �سمال  اإبادة جماعية جديدة  املتحدة من حرب  الأمم 

ومر�س »�سار�س« نا�سر للهلع يف بكني ويف تورنتو م�سقط راأ�س املوؤلف، 

�سدام  مع  متكافئ  غري  ن��زاع  يف  انت�سارا  حققت  املتحدة  وال��ولي��ات 

اإم��رباط��وري��ة  اأم�����س��ت ق��وة  امل��ت��ح��دة  اأنَّ ال��ولي��ات  ح�سني ... وق��د ب��دا 

ولرمبا  الرومانية،  الإمرباطورية  منذ  الأعظم  تاأكيد  وبكل  عظمى، 

الأقرب منها  اأمريكا ومناف�سيها  التي تف�سل بني  الهوة  اعتبار  � على 

قوة ع�سكرية واقت�سادية � الأقوى يف كل الأزمنة. 

ك��ل ه��ذه ال��رج��ة اأظ��ه��رت األ ���س��يء مي��ك��ن اأن ي��ك��ون اآم��ن��اً، وق��د ب��دت 

ال�سدمات واملفاجاآت تنق�س على العامل من كل حدب و�سوب وباأ�سرع 

يتخيل  روم��ا  اأنقا�س  بني  املوؤلف  جل�س  قد  وها  م�سى.  وقت  اأي  من 

نف�سه:  �ساأل  اأن  وك��ان  ع��ام،  األفي  قبل  املنطقة  م�سهد  يبدو  كان  كيف 

� من  اأكانت للرومانيني نف�س الإح�سا�سات التي ن�سعر بها اليوم  ترى 

وهل  عاملهم؟  يف  يحيون  وهم   � بال�سوؤم  ومنذرة  خميفة  للعامل  هزات 

مت حتدي يقينياتهم يف عامل بدا لهم اأّنه وكاأنه لن يزلزل اأبد الدهر 

اإم��ك��ان  اأم ه��ل ب��دت لهم الأح���داث ب��ل  ال��ت��ي ك��ان��ت و�سيكة؟  ال��زل��زل��ة 

اإىل ال�ستفهام عما  املوؤلف  الت�ساوؤلت  للتحكم فيها؟ وقد دفعت هذه 

اإذا كانت الظروف ال�ساغطة والعمائية لعامل اليوم ت�سبه، مبعنى ما 

من املعاين، تلك احليثيات التي كانت توجد ملا انهارت الإمرباطورية 

اأنه  بدا  مِلا  وكيف  امليلد؟  بعد  اخلام�س  القرن  الغربية يف  الرومانية 

دائم الدميومة الأبدية فاإذا به يتحول اإىل اأنقا�س اأنقا�س؟ 

طرحوا  ال��ذي��ن  ه��م  ع��دي��د  املا�سية  ال��ق��رون  ط��وال  احل���ال،  وبطبيعة 

الأ�سئلة ذاتها التي يطرحها املوؤلف، لكن الرجل يرجو اأن يعلم �سيئا 

التي تدور على  الدرا�سات اجلديدة  اليوم على �سوء  مفيدا بطرحها 

م�ساألة: مِلَ تنهار املجتمعات يف بع�س الأحايني؟ 

اأن يتحري يف  واح��د منا  ك��ل  ���س��اأن  م��ن  األي�س  امل��وؤل��ف:  يت�ساءل  وب��ع��د، 

اأ�سباب انهيار روما التحري اأ�سده؟ ذاك هو ما كان يحريه منذ نعومة 

العناية  اإىل  قاده  ال�سقطة. وما  اأتت  ال�سولة  اأظافره. فبعد كل هذه 

 � اله�سا�سة  هذه  على  بني  وما  الب�سرية«.  »ه�سا�سة  هو  اإمنا  بالتاريخ 

احل�سارة � يكون ل مرية من الآفلني. واإذا حق اأن التاأثري الروماين 

اأفتات  �سوى �سدى  فاإنه ما عاد  الغربية،  الثقافة  يزال حا�سرا يف  ل 

ذكرى. لقد خرب الطفل ال�سغري اأن كل �سيء باطل، كل �سيء فان. 

وعلى الأقل، اأظهر تاريخ روما اأن كل احل�سارات، مبا فيها ح�سارتنا 

احل��ال��ي��ة، مي��ك��ن اأن ت��ت��غ��ري، وذل���ك ب���اأن جت��ن��ح ن��ح��و ال��ك��ارث��ة. ويجد 

نريد  التي  بان�سغالتنا  نداري هذه احلقيقة  لطاملا �سرنا  اأنه  املوؤلف 

اأبد  يبقى  الآفلة  روما  منوذج  لكن  خلود.  ول  اخللود،  بها  ن�سمن  اأن 

الدهر خالدا يف الأذهان: وماذا لو ا�ستطعنا فهم �سعف روما املميت، 

واأن حتفظ  تتفادى م�سريا مماثل،  اأن  ت�ستطيع جمتمعاتنا  فلرمبا 

له  �ساأن من  ف��اإنَّ من  احل��ال،  وبطبيعة  الآب��دي��ن!  اأب��د  اإىل  اإجنازاتها 

اأن روما �سقطت حتت �سربات برابرة  اأن يعلم  اأدنى معرفة بالتاريخ، 

ال�سمال املو�سولة، لكن لي�س هذا �سوى راأ�س اجلبل اجلليدي العائم 

املجتمع  مكونات  »تعقد«  يف  فتكمن  اخلفية  احلقيقة  اأم��ا  امل��ي��اه،  يف 

ويف  امل��دن  ويف  الع�سكرية  ال��ق��وى  ويف  البريوقراطية  ويف  ال��روم��اين 

القت�ساد ويف القوانني ... واإذ كانت روما توجد على درب ال�سقوط، 

اأكرث  الطاقة  اإىل  حتتاج  كانت  فاإنها  تعقدها،  حتمي  اأن  تريد  وكانت 

على  للحفاظ  اإليه  حتتاج  ال��ذي  الكثري  منها  جتد  ل  وكانت  فاأكرث، 

ثقل  ال�سرائب  من  مزيد  فر�س  وبفعل  الأي��ام،  مرور  ومع  قوامتها. 

الإم��رباط��وري��ة  خنق  امل��ت��زاي��د  التعقد  بينما  امل��زارع��ني،  على  ال��ع��بء 

على  ذلك  ال��ذي تل  النهيار  كان من  ما  وك��ان  التجدد.  ومنعها من 

مهول،  ا  نق�سً وامل��دن  احلوا�سر  يف  ال�ساكنة  عدد  نق�س  درام��ي:  نحو 

وانخف�ست التبادلت بني املناطق، وا�ست�سرت الل�سو�سية والقر�سنة، 

� من حكومات حملية  املوؤ�س�سات  البنية التحتية، وا�ستحالت  وتوقفت 

وجي�س � اأكرث ب�ساطة يف وظيفتها وتنظيمها ... 

الأ�سا�سية الكتاب  اأطروحة 

تقول  وهي  اجلوهرية:  الكتاب  اأطروحة  ذكر  اإىل  املوؤلف  ياأتي  وهنا 

باأن ظروف العامل احلالية ت�سبه ب�سبه قريب ظروف روما القدمية. 

اإذ ما فتئت ت�سي املجتمعات احلالية اأكرث تعقدا فاأكرث، واأحيانا اأ�سد 

ت�سلبا فاأ�سد. وق��د ح��دث ه��ذا الأم��ر، يف ج��زء منه على الأق��ل، لأننا 

اإك��راه��ات  اأم��ر  تدبري  بنجاح حم��دود،  ذل��ك  يكون  ما  وغالبا  ن��ح��اول، 

اإىل  ال�سخم  �سرهنا  ع��ن  ال��ن��اجت  ال�سغط  ذل��ك  يف  مب��ا  جمتمعاتنا، 

م�سانعنا  ندير  اأن  يف  تكون  حاجة  باأم�س  اإليها  نحتاج  التي  الطاقة 

فاإن  روم��ا،  يف  حدث  وكما  �سياراتنا.  ن�سغل  واأن  بيوتاتنا  ن�سخن  واأن 

لكي  تطلبا  اأكرث  ت�سبح  اأ�سد، وجمتمعاتنا  ت�سري  اأن  التوترات ميكن 

اأن  اإىل كل هذه التحديات الطاقية؛ ولذلك ل حمالة من  ت�ستجيب 

حتدث اأزمة اقت�سادية اأو �سيا�سية. 

ويوؤكد املوؤلف اأنه ما كان متفردا بهذا الراأي لوحده: ففي هذه الأيام، 

كثري من النا�س ي�ست�سعرون اأن العامل لي�س على ما يرام، واأن الأزمة 

يح�سبون  املتدينني  بع�س  اأن  حتى  عادية؛  اأزم��ة  لي�ست  تتهدده  التي 

روم��ا  ب��ني  امل��وازن��ات  اأم�ست  وه��ك��ذا  ال��ع��امل.  نهاية  م�سارف  على  اأن��ن��ا 

واأ�سحت  النا�س،  العديد من  املعا�سر متداولة بني  والعامل  القدمية 

العظات الدينية، وحتى بع�س التحاليل العلمية، تعج وت�سج بال�سور 

اأنه حيثما »املهلكة« تلوح  القيامية عن الأذى املقبل. لكن، من يدري 

فران�سي�سكو؟  �سان  »املنجاة«، على نحو ما حدث يف ق�سة حريق  ثمة 

والأم��ر  العتيد.  الأمريكي  البنكي  النظام  انبعث  احلريق  رم��اد  فمن 

اأ���س��ب��ه م��ا ي��ك��ون ب��ق��ي��ادت��ن��ا ال�����س��ي��ارة يف ج��و م��ل��يء ب��ال�����س��ب��اب: بع�س 

ويرون  املفاجاآت،  مواجهة  على  قدرتنا  م�ستقبل  يف  متفائلون  النا�س 

راأ�سمالية عاملية مو�سعة ومعمقة ويف دميقراطية  م�ستقبل زاهرا يف 

اأه����م... وك��ل ذلك  اأ���س��م��ل ويف ت��ق��دم تقني  اإن�����س��ان  وا���س��ع��ة ويف ح��ق��وق 

يتجاهلون  فهم  اأو���س��ع.  ورفاهية  اأك��رب  �سعادة  نحو  للعامل  م�سعى  يف 

الآخ��ر  بع�سهم  اأن  على  الدوا�سات.  على  اأك��رث  وي�سغطون  ال�سباب، 

يريد خف�س ال�سرعة خمافة احلوادث، بل ل يعرفون حتى ما الذي 

ينبغي لهم اأن يقوموا به وعرباتهم ت�سري �سريها املرتنح. 

ومن هنا يبزغ ال�سوؤال: ترى ما الذي �سيكون عليه م�ستقبلنا؟ وجواب 

اتباعه  ينبغي  الذي  الطريق  باأن  نعرتف  اأن  جميًعا  علينا  اأن  املوؤلف 

�ستكون  متى  ن��ع��رف  فل�سنا  وجم��ل��واً.  ومنب�سًطا  م�ستوًيا  ي��ك��ون  ل��ن 

املفاجاآت يف انتظارنا على الطريق، خ�سو�سا واأن ال�سرعة التي ن�سري 

�ستواجه  التي  امل�ساكل  نوع  هو  ما  يطرح:  الذي  وال�سوؤال  عالية.  بها 

اأن  ميكن  كيف  بل  نواجهها؟  اأن  ميكن  وكيف  م�ستقبل؟  ح�سارتنا 

ن�ستغل الفر�س التي قد تتاح من اأجل حتقيق انبعاث جديد؟ 

ت�سريح احل�سارة املعا�سرة يف اثني ع�سر ف�سل

ي��ك��اد ك��ل ف�سل يف ال��ك��ت��اب ي��ب��داأ ب��رواي��ة اأو »ح���دوث���ة«. وه��ك��ذا ي��ب��داأ 

الف�سل الأول بحوادث عا�سها املوؤلف � اخلمي�س 14 غ�ست 2003 � عن 

كل  الكندية:  تورنتو  مدينة  اأ�ساب  الذي  الأكرب  الكهربائي  العطب 
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»اأواين« التقنية تعطلت، والفو�سى ا�ست�سرت، والنا�س يف هرج ومرج. 

ب��ال��ولي��ات   2001 �ستنرب   11 ب��ح��دث  القيامي  احل���دث  ه��ذا  وي��ق��ارن 

املتحدة الأمريكية: كلهما حادث مفاجئ برز هكذا فجاأة عن غدارة 

به�سا�ستنا  يذكرنا  وكلهما  بعد،  ع��ن  اإل  نفهمه  ل  معقد  ع��امل  يف 

كل  والجتماعية:  والقت�سادية  التكنولوجية  الأنظمة  ف�سل  اأم��ام 

�سيء تعطل، وما يدري النا�س ما يفعلون بحكم ا�ستتباعهم التام اإىل 

الأجهزة الإلكرتونية. وتلك حادثة يجدها املوؤلف فر�سة للتاأمل يف 

وهي،  اليوم.  احل�سارة  تواجهها  التي  و«الإك��راه��ات«  »ال�سغوطات« 

عنده، يف عداد اخلم�س: 

ال�سغط الدميغرايف الناجت عن اختلفات معدلت النمو الدميغرايف 

ب���ني امل��ج��ت��م��ع��ات ال��غ��ن��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع��ات ال���ف���ق���رية، وع����ن الن��ف��ج��ار 

الدميغرايف يف املدن الكربى بالبلدان الفقرية. 

ال�سغط الطاقي ول �سيما منه اخل�سا�س يف الوقود ...

ب��اأرا���س��ي��ن��ا  نلحقها  ال��ت��ي  الأ����س���رار  ت�سببه  ال���ذي  ال��ب��ي��ئ��ي  ال�����س��غ��ط 

... ومياهنا ونباتاتنا وم�سايدنا 

ال�سغط املناخي الناجت عن التغريات التي تلحق باأحوال طق�سنا ...

النظام  ا���س��ت��ق��رار  ع��دم  ع��ن  ال��ن��اج��م  الق��ت�����س��ادي  ال�سغط  واأخ����ريا؛ 

الق��ت�����س��ادي ال��ع��امل��ي وع���ن ال���ف���وارق يف امل��داخ��ي��ل ال��ت��ي ت��ت��زاي��د بني 

الأثرياء واملعدمني. 

ويلحظ املوؤلف اأنه من بني هذه ال�سغوطات اخلم�س، فاإن ال�سغط 

لتاريخ  درا�سته  خ��لل  م��ن  اكت�سف  اأن��ه  ويعترب  الأه���م.  ه��و  الطاقي 

روما القدمي اأن الطاقة هي املورد الرئي�سي اخلطري لبناء املجتمع: 

ن���ادرة ومكلفة، ف���اإن ك��ل م��ا ن��ح��اول فعله، مب��ا يف ذلك  ت��ك��ون ه��ي  مل��ا 

ونقل  ومعاجلة  ال�سروب  امل��اء  م��وارد  على  واحل�سول  غذائنا  تنمية 

اأن  يلحظ  كما  ع�سرا.  اأ�سد  مي�سي  اأنف�سنا،  عن  وال��دف��اع  اخل��ربات 

ويوؤكد  بالطبيعة.  �سلتنا  من  تاأتي  اخلم�س  الإك��راه��ات  ه��ذه  اأغلب 

اأنه ل ميكن جتاهل الطبيعة، لأنها توؤثر يف كل جوانب رفاهة  على 

العي�س وتتحكم يف الوقت نف�سه يف اأمر بقائنا. لكن وكاأننا يف اأح�سان 

والكثري من  الأم���ر.  ه��ذا  اإىل  العناية  ن��ويل  قلما  نائم،  وه��و  ال��ردى 

الثقة  م��ن  جعلت  وق��د  وغ��ريه��ا،  وال�سيا�سية  القت�سادية  اللوبيات 

اأننا بخري. ويقول  النا�س على  به، تريد طماأنة  دينا تدينت  العمياء 

ع�سر  والع�سرون  الواحد  القرن  يكون  ل�سوف  املتنبئ:  قول  الكاتب 

الطبيعة، ول�سوف نعلم ال�سيء الكثري عن كون الطبيعة مهمة، لكن 

ال�سلبية.  التجربة  بعد 

على اأن مما يطم الوادي على القرى اأن ثمة ما »ي�ساِعف« من هذه 

الإكراهات اخلم�س: 

ومنه ال�سرعة املتنامية للرتابط ال�سامل لن�ساطاتنا ولتكنولوجياتنا، 

الأخ��رى  القطاعات  ك��ل  ل��ه  ت��داع��ت  قطاعا  ال�سر  م�س  م��ا  اإذا  حتى 

)مثال ال�سرر الكوين لعملية القر�سنة املعلوماتية( ...

ب��غ��اي��ة ت��دم��ري الأ���س��ي��اء  ال�����س��غ��رى  ال��ن��ام��ي��ة للجماعات  ال��ق��وة  وم��ن��ه 

والب�سر، على غرار ال�سرر البالغ الذي حتدثه اجلماعات الإرهابية 

مبا مل يكن قد �سهد له التاريخ من قبل نظريا ... 

من  »املُ�ساِعفني«  وهذين  »الإكراهات«  تلك  بني  التمازج  اأن  واحلال 

والجتماعي  ال�سيا�سي  النظام  انهيار  خطر  من  بقوة  يزيد  اأن  �ساأنه 

متزامنا«  »ف�سل  املوؤلف  ي�سميه  ما  يف  يت�سبب  اأن  اأي  والقت�سادي؛ 

املوؤلف، عن كارثة هدامة  املعا�سرة؛ مما �سي�سفر، يف نظر  للح�سارة 

ولي�ست خلقة. 

التي ميكن  العوامل  ه��ي  م��ا  و���س��وح:  بكل  امل��وؤل��ف  ط��رح  يظهر  وهنا 

اأو  العطب  ب��ه  يلحق  لكي  قابل  جمتمعا  م��ا  جمتمع  م��ن  جتعل  اأن 

العلوم  يف  واملتخ�س�سون  املوؤرخون  ناق�س  ت��ام؟  بانهيار  ي�ساب  حتى 

الج��ت��م��اع��ي��ة ه���ذه امل�����س��األ��ة ل��زم��ن ط��وي��ل، ومل ي��ت��و���س��وا ف��ي��ه��ا اإىل 

التف�سريي  املفتاح  على  اأنه ح�سل  يعتقد  املوؤلف  لكن  واحدة.  نتيجة 

عندما  بالعطب  الإ�سابة  اإىل  معر�سا  ما  جمتمع  يكون  ال�سحري: 

هذه  تتاآلف  وعندما  متزامنة،  معاناة  �سديدة  اإك��راه��ات  من  يعاين 

ه��ذا  ينت�سر  وع��ن��دم��ا  امل��ت��زام��ن،  ت��اأث��ريه��ا  ت��ب��دي  بحيث  الإك���راه���ات 

ال��ت��اأث��ري ب�����س��رع��ة ع��رب ع���دد ك��ب��ري م��ن ال��رتاب��ط��ات ب��ني الأ���س��خ��ا���س 

واجلماعات واملنظمات، وعرب التكنولوجيات. واإذ يعاين هذا املجتمع 

ي�سميه  ما  اإليه  بالن�سبة  ي�سكل  ذل��ك  ف��اإن  واح��دة،  وهلة  يعانيه  مما 

املوؤلف »العبء الثقيل« الذي لي�س ميكن اأن يحتمل باأي وجه � والذي 

ترمز اإليه �سخرة احلبلى ببعلبك التي يجد فيها املوؤلف اأن الرومان 

واملقدرة  الطاقة  تركوها هناك عربونا على ح�سارة ما عادت تلك 

يعالج  اأن  ف��اإن��ه ل مي��ك��ن   � ال�سخمة  احل��ج��ارة  ت��ل��ك  م��ث��ل  ن��ق��ل  ع��ل��ى 

م�سكلة واحدة ثم ينتقل على الرتتيب... بل جتده يتخبط يف هذه 

امل�ساكل حد النهيار التام. 

 � بالإنكار  اإم��ا  الحتمالت  ه��ذه  نواجه  اأننا  بلة،  الطني  يزيد  ومم��ا 

الكاتب  ويبدع  التدبري.  يف  بالتلكوؤ  اأو   � النعامة  تفعله  ما  نحو  على 

اإىل  الهمم  لي�ستنه�س  الكبوة«  من  »النهو�س  اأو  »النبعاث«  مفهوم 

الدعوة اإىل جتديد احل�سارة يف اأنظمة معقدة �ساأن نظام احل�سارة، 

كما يوؤكد على اأن ثمة دائما »عتبة« للتخطي اإما نحو الأ�سواأ اأو نحو 

الأف�سل. 

وت�سري بقية الف�سول على هدي ما خطه املوؤلف يف هذا الف�سل الأول 

»الإك��راه��ات«  هذه  يف   � ف�سل  ف�سل   � القول  يف�سل  بحيث  اجلامع، 

كل  على  الطاقة  مقدما  الإث��ن��ني،  »امل�ساِعفني«  هذين  ويف  اخلم�س 

�سيء تف�سريا لقيام احل�سارات وانهيارها. 

فما اأ���س��ب��ه احل��ا���س��ر ب��امل��ا���س��ي: ال��ط��اق��ة ه��ي »ح��ج��ر ال���زاوي���ة« يف كل 

احل�����س��ارات ول��ك��ل امل��ج��ت��م��ع��ات. اأََل ك��م ك��ان��ت احل�����س��ارة ال��روم��ان��ي��ة 

هنا  اآلت  ال��رج��ال  ومهاراتهم:  ال��رج��ال  م��ن  طاقة  زخ��م  اإىل  حتتاج 

وللرتبية  وللتفاو�س  وللت�سريع  وللت�سيري  وللنظام  وللبناء  للزراعة 

وللتمرين ... اأن�سوؤوا من ال�سم�س � م�سدر الطاقة الأ�سا�سي اأيامهم 

� طاقة ملزارعهم، وا�ستولدوها زرعا، ثم بالغذاء بنوا �سواعد الرجال 

من  ك��ان��وا  لكن   ... وال��ع��ج��لت  وامل�ساكن  وامل�سانع  امل��ب��اين  و���س��ي��دوا 

اأفولهم. والت�سظي  َكُمَن �سبب  .. ويف ذلك  الطاقة دوما يف خ�سا�س 

اأزمة  املعاين  الذي �سهدوه كان مبعنى ما من  والتذرر  الذي عا�سوه 

الذي  فما  روما،  كان م�سري  ذاك  اأزمة طاقة.  اأي  دينامية حرارية؛ 

�سيكون عليه م�سرينا؟ 

احلال اأن الدر�س الذي نفيده من جتربة روما در�سان: 

الدر�س الأول: يف ما يخ�س متطلبات الطاقة، ل تختلف املجتمعات 

والقدمية. فهي تتطلب تدفقات من  الفقرية  املجتمعات  الغنية عن 

الطاقة �سخمة للحفاظ على تعقدها ونظامها وزيادتهما. وبل هذا 

اإىل البحث  ال�ستهلك ل ا�ستمرار. وهذه املخاطر تدفع املجتمعات 

بل هوادة عن م�سادر طاقة، وعلى املراقبة العدوانية للمناطق التي 

توفر لها الطاقة )اأمريكا واخلليج مثل(. 

الدر�س الثاين: وهو در�س اأقل بدوا واأكرث اأهمية. يف بع�س الأوقات 

تبداأ تقنيات اإيجاد وا�ستعمال الطاقة بالتدين اإىل حد الإفناء. وهذا 

ا�ستنزف  الذي  القدمي  الروماين  الغذائي  الطاقي  للنظام  ما حدث 

بذل  منه  تطلب  مما  خ�سبا،  اأق��ل  اأرا����س  عن  يبحث  وراح  الأرا���س��ي 

تواجه  وال��ي��وم،  اأكمله.  ال�ستنزاف  ا�ستنزافه  اإىل  انتهى  اأك��رب  جهد 

والغاز  البرتول  من  الكثري  ا�ستنزفت  فقد  ال��ن��زوع.  نف�س  الب�سرية 

الطبيعي والطاقة الكهرومائية، وها هي رائحة اإىل مزيد ا�ستنزاف 

الكثري  تنفق  هي  وها  ونووية.  وريحية  �سم�سية  طاقية  بدائل  نحو 

باأن حاجاتها الطاقية،  اأكرب، علما  من الطاقة للح�سول على طاقة 

كان  اأي�����س��ر،  امل��رق��ى  ك��ان  وكلما   .. اأع��ق��د  اأم�ست  روم���ا،  اإىل  بالقيا�س 

اأ�سعب.  ال�سقوط 

واحلال اأنه على مر الف�سول، يتبني اأن الطاقة اأ�سحت اليوم م�سكلة 

ال��دول��ي��ة،  ال��ع��لق��ات  يف  م�سكلة  ال��ع��امل:  منها  ي��ع��اين  ال��ت��ي  امل�ساكل 

يف  وم�سكلة  املناخي،  التغري  اإىل  امل��وؤدي  البيئي  التلوث  يف  وم�سكلة 

انت�سار الإرهاب ب�سبب عدم ا�ستقرار منطقة الطاقة بامتياز ..

قائلني  اأطروحته  يواجهون  الذين  اأولئك  على  املوؤلف  يرد  واأخ��ريا، 

اليوم،  العامل  واآفاق  روما  املوازنة بني م�سري  املعقول  باأنه من غري 

رائ���ني ب��ال�����س��د اأن���ه ب���دل ال��ت��ح��ل��ل ث��م��ة ال��ت��ن��م��ي��ة، وب���دل ال��ع��ن��ف ثمة 

اإ�ساعة  اإىل  اأدت  الدميقراطيات  واأن  الباردة،  احلرب  بعد  انخفا�سه 

حد  اإىل  تب�سيطية  النظرة  هذه  اأن  فريى  الثالث،  العامل  يف  ال�سلم 

� األ تنمو على  اخلطورة. فمن �ساأن الأنظمة املعقدة � مثل احل�سارة 

واإك��راه��ات  تقدمات  نحو  على  واإمن���ا  امل�ستقيم،  اخل��ط  ام��ت��داد  نحو 

يف  كما  واليوم،   ... التوجه  يف  فجائية  وتغريات  وانحرافات  وعتبات 

ازدي��اد،  يف  العميقة  الإك��راه��ات  املتاأخرة،  الرومانية  الإم��رباط��وري��ة 

القدمي  العامل  كان  وكما  تراجع.  يف  ال�ست�سفاء  على  العامل  وق��درة 

املتحدة. وكما  الوليات  اليوم يف عهدة  اأم�سى  اإمرة روما، فقد  حتت 

للطاقة  ال�ستهلك  �سديد  نظام  من  النتقال  قدميا  روم��ا  رف�ست 

يف  اليوم  ترى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  فكذلك  قليله،  نظام  اإىل 

هذا النتقال خطرا على هيمنة البلد على العامل، وهي م�ستعدة ملا 

فعله الرومان بدافع من التعط�س اإىل الطاقة: �سلوك طريق العنف 

�سراع  املحتملة:  والنتيجة  باأجمعه.  ال��ع��امل  على  الرقابة  لفر�س 

�سار على م�سادر الطاقة، وتنام للحركات الإرهابية ... 

لكن حيثما ُنُذُر »املهلكة« تتبدى تلوح ب�سائر »املنجاة« اأي�ساً. واملنجاة 

احل�سارة  كانت  هي  َلَكْم  �سحيح،  »النبعاث«.  املوؤلف  ي�سميه  ما  هي 

لكنها  حمظوظة!  اأي�سا  كانت  هي  وَلَكْم  مبدعة،  املعا�سرة  الغربية 

يف ال��ع��ق��ود الأخ����رية ���س��وف ت�سبح وج��ه��ا ل��وج��ه اأم���ام ���س��ح ال��ب��رتول 

و���س��خ��ون��ة الأر�����س وا���س��ط��راب م��ن��اخ��ه��ا وخ��ط��ر ت��ل��ك الإره��اب��ي��ني 

»جربيا«.  يكون  اأن  للمرء  ينبغي  لي�س  اأنه  على  �سامل.  دمار  ل�سلح 

ما  ل���س��ت��دراك  مت�سع  هناك  زال  ول  للإختيار،  مكان  ثمة  زال  ف��ل 

ف��وت��ن��ا علينا يف امل��ا���س��ي. وم���ا ع���اد ث��م��ة م��ن جم���ال ل ل��لإن��ك��ار، ول 

عينها  للأفكار  املت�ساطرة  العقول،  لكل  لبد  للمدارة.  ول  للتهوين، 

الواقفة على تلك املخاطر املحدقة بنا الرانية اإىل حتقيق النبعاث، 

اأن تتعاون. واحلل كل احلل يف النتقال من فورة مطلب النمو  من 

مطلب  حكمة  اإىل   � ل��ه  ح��د  ل  ال���ذي  التنمية  داع���ي   � املتناهي  غ��ري 

الطريق  عاد  ما  كل،  ال��ت��داوي.  داع��ي   � اجل��رح  وت�سميد  ال�ست�سفاء 

كاأنها  نوظفها  اأن  ميكن  وخ��ربات  معارف  لنا  اأم�ست  واإمن��ا  �سبابيا، 

بف�سل  م�سارنا  اختيار  يف  اأنف�سنا  نعني  لكي  بها  ن�ستهدي  بو�سلت 

هدنة م�ستقبلية مكونة من مفاجاآت ومن خماطر ومن فر�س. 

-----------------------

ا�سم الكتاب: الكارثة والإبداعية وجتديد احل�سارة

 Catasrophe, Creativity, and Renewal
of Civilisation

The Upside of Down
Thomas Homer-Dixon :اإ�سم املوؤلف

Island Press :دار الن�سر

Washington، Covelo، London :مكان الن�سر

الن�سر: الإجنليزية لغة 

431 عدد ال�سفحات: 

* اأكادميي مغربي



22

 ذو القعدة 1438 هـ - أغسطس 2017م

الرحلة إلى الربيع العربي
الجذور الفكرية الضطرابات الشرق األوسط

في أفكار الليبراليين العرب
أميرة سامي *

اخلطاب الليربايل حول الإ�شالحات ال�شيا�شية والدميقراطية يف العامل العربي خالل العقود الثالثة املا�شية حمور النقا�س يف هذا الكتاب 

الذي يتناول اأحداث تاأ�شي�س اخلطاب الليربايل العربي حول الإ�شالح ال�شيا�شي منذ وقت مبكر يف الت�شعينيات من القرن الع�شرين، مبا يف ذلك 

1991( وانتهاء احلرب الباردة بني الكتلة ال�شرقية والكتلة الغربية وحرب اخلليج  انهيار الأنظمة ال�شيوعية يف اأوروبا ال�شرقية)1989- 

الأوىل )1990-1991(، والعوملة وثورة الت�شالت منذ العقد الأخري من القرن الع�شرين، والنخفا�س احلاد يف ال�شيا�شة اخلارجية للوليات 

املتحدة بعد الهجمات الإرهابية يف 11 �شبتمرب 2001 والإطاحة بنظام �شدام ح�شني يف مار�س 2003 كل هذا اأثار اخلطاب الليربايل ب�شورة 

اأكرب حول الدميقراطية لدى اجلمهور العربي واملجتمعات العربية.

حول  العام  النقا�س  ذروة   )2005 �سنة)2004-  كانت 

يف  وال��دمي��ق��راط��ي��ة  ال�سيا�سية  الإ���س��لح��ات  ق�سية 

�سلطة  واإزال���ة  املنطقة  اإخ��لء  بعد  الأو���س��ط  ال�سرق 

احل��اك��م ال��ع��راق��ي ���س��دام ح�سني ب��ال��ق��وة م��ن خ��لل 

ائ��ت��لف ال��ب��ل��دان ال��ت��ي ت��ق��وده��ا ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة 

و�سمال  الأو�سط  )ال�سرق   BMENA مبادرة  وفق 

الأو�سط  ال�سرق  يف  الدميقراطية  لتعزيز  اإفريقيا( 

التي ن�سرت ر�سميا من قبل الوليات املتحدة والدول 

ال�سناعية الثماين )G – 8( يف يونيو 2004، وعقد 

العديد  الأو�سط  ال�سرق  اأنحاء  بجميع  العام  هذا  يف 

ومنظمات  والليرباليني  للمثقفني  امل��وؤت��رات  م��ن 

هذا  ح��ول  امل��دين  املجتمع  ون�سطاء  الإن�����س��ان  حقوق 

امل���و����س���وع، ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك ا���س��ت��م��ر اجل����دل يف 

ال�سحف واملواقع العربية والإنرتنت.

يف  كائن  ال�سيا�سي  التعبري  اأّن  وج��د  بعام  ذل��ك  بعد 

طابور طويل لأنظمة النتخابات وعمليات الإ�سلح 

ال�سيا�سي، وكان من هذه النتخابات رئا�سة ال�سلطة 

يف  ب��ل��دي��ة  ان��ت��خ��اب��ات  واأول  )ي��ن��اي��ر(،  الفل�سطينية 

تاريخ اململكة العربية ال�سعودية )فرباير(، واملوافقة 

والنتخاب  بالت�سويت  للن�ساء  الكويتية  الربملانية 

)ل��ل��م��رة  ال��د���س��ت��ور  ت��غ��ي��ري  החוקה  שינוי  )م���اي���و( 

الرئا�سية،  النتخابات  ملبا�سرة   )1980 منذ  الأوىل 

اأك���رث من  ل��دي��ه��ا  ال��ت��ي  ت��اري��خ م�سر  م���رة يف  ولأول 

م��ر���س��ح واح����د )���س��ب��ت��م��رب( اع��ت��م��اد د���س��ت��ور ج��دي��د 

العراقية  الربملانية  النتخابات  واإج���راء  )اأك��ت��وب��ر( 

كبريا  ج��زءا  الليربايل  اخلطاب  و�سكل  )دي�سمرب(، 

من اخلطاب العام حول هذا املو�سوع، و�ساهم يف رفع 

الدعاوى  اإىل  الطريق  ومهد  العام،  الوعي  م�ستوى 

للأنظمة  ج��ذري  تغيري  اإىل  تدعو  التي  الق�سائية 

العربية.  املنطقة  ال�سيا�سية يف 

ملحوظ  ب�سكل  النخفا�س  ب��داأ   2005 عام  اأواخ��ر  يف 

تعزيز  اإىل  اأدى  الدولية، مما  وال�سغوط  يف اجلهود 

الدميقراطي  والتحول  للإ�سلح  املتحدة  الوليات 

اإىل نتائج  ال��ع��رب��ي، وي��رج��ع ذل��ك ج��زئ��ي��ا  ال��ع��امل  يف 

النتخابات يف م�سر وقطاع غ��زة)2005-2007( مما 

ال�سيا�سي،  الإ�سلم  لعوامل  املتنامي  التاأثري  عك�س 

وذل���ك يف ظ��ل الح��ت��ي��اج ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة وب��ل��دان 

مع  ال�ستخبارات  جمال  يف  للتعاون  الغربية  اأوروب��ا 

ال��ع��امل��ي،  الإره�����اب  ع��ل��ى  للق�ساء  ال��ع��رب��ي��ة  الأن��ظ��م��ة 

اإي��ران  برنامج  �سد  ال�سراع  اح��ت��دام  ظ��ل  يف  خا�سة 

النووي الذي تقوده الوليات املتحدة.

وال�سخ�سيات  املثقفون  الليرباليون  دعا  ذلك  ومع   

تنفيذ  اإىل  العرب  املعار�سة واحلكام  واأع�ساء  العامة 

وقد  الدميقراطية،  وتعزيز  ال�سيا�سية  الإ�سلحات 

ان��ت��ف��ا���س��ة ع��دوان��ي��ة وعنيفة  ان��ع��ك�����س ه���ذا م��ادي��ا يف 

 2010 دي�سمرب  منذ  كلها  العربية  املنطقة  �سربت 

ال��رب��ي��ع  הערבי  ‘האביב   “ امل�����س��م��اة  الن��ت��ف��ا���س��ة 

حكام  ال�سلطة  م��ن  اأزال���ت  النتفا�سة  ه��ذه  العربي’ 

تون�س وم�سر وليبيا واليمن، واندلعت يف البحرين، 

واأ���س��ب��ح��ت ان��ت��ف��ا���س��ة ���س��وري��ا ح��رب��ا اأه��ل��ي��ة دم��وي��ة، 

وامل��غ��رب  واجل���زائ���ر  الأردن  ت��ظ��اه��رات يف  وخ��رج��ت 

وال���ع���راق ووق��ع��ت م��ظ��اه��رات ع��ل��ى ن��ط��اق اأ���س��غ��ر يف 

ال��ك��وي��ت ول��ب��ن��ان وم��وري��ت��ان��ي��ا وال�����س��ع��ودي��ة وج��ن��وب 

ال�������س���ودان ومل ن��ف��ه��م م��ط��ال��ب اجل��م��اه��ري ال��ع��رب��ي��ة 

القوية للتغيري مبا يف ذلك النظام ال�سيا�سي القائم 

واإ�سقاط الأنظمة دون الأخذ بعني العتبار م�ساهمة 

اأف����ك����ار ال��ل��ي��ربال��ي��ني يف اخل���ط���اب ال���ع���ام ب��امل��ن��ط��ق��ة 

العربية.

الليربايل  ال��ك��ت��اب  ال��ك��ات��ب يف ه��ذا  ت��ن��اول  ذل��ك  على 

ب��ره��ان  ال��دك��ت��ور  ראליון  בורהאן  ד”ר  ال�����س��وري 

غليون والليربايل التون�سي ד”ר מנצף אל מרזוקי 

رائد  دور  لهما  كان  الذين  املرزوقي  الدكتور من�سف 

يف الحتجاج ال�سيا�سي امل�سمى الربيع العربي. 

الدكتور برهان غليون )عني رئي�سا للمجل�س الوطني 

ال�سوري املوؤقت وهي هيئة توحد كل املعار�سة لنظام 

كان  امل��رزوق��ي  من�سف  الدكتور  بينما  الأ���س��د(،  ب�سار 

احلكم  �سدة  اإىل  ياأتي  العربي  العامل  يف  رئي�س  اأول 

دميقراطيا، وي�سلم ال�سلطة دميقراطيا اإىل املعار�س 

املناف�س بعد انتهاء مدة وليته واحلقيقة اأن املرزوقي 

اخل��ارج،  يف  حياتهما  من  كبريا  ج��زءا  عا�سا  وغليون 

يثبتا  اأن  ا�ستطاعا  وانتخبا يف منا�سب هامة، لكنهما 

تاأثري اخلطاب الليربايل يف ال�سيا�سة.
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ومت درا�سة اخلطاب الليربايل اجلديد، الذي بداأ يف 

الت�سعينيات من القرن الع�سرين من خلل الآتي:

للتيار  الإيديولوجي  والنمو  التاريخية  اخللفية   -1

ل��ه ووج��ه��ة  ال��ت��اب��ع��ة  والإدارات  ال��ل��ي��ربايل اجل��دي��د، 

العاملية. النظر 

2- تاأثري الأحداث الإقليمية والدولية على اخلطاب 

التعددية  خلق  يف  الت�سالت  ثورة  ووزن  وم�سمونه 

الأيديولوجية يف هذا اخلطاب.

3- روؤية الدميقراطية لليربالية اجلديدة والعقبات 

الرئي�سية، وفقا لروؤيتهم وملمار�سة الدميقراطية يف 

العربية. الدول 

4- ح��ال��ة وت���اأث���ري ال��ل��ي��ربال��ي��ة اجل���دي���دة يف ال��دول��ة 

وامل��ج��ت��م��ع وع��ل��ى احل��ك��وم��ة م��ق��ارن��ت��ه��ا م��ع ال��ت��ي��ارات 

القومية   – )الإ���س��لم��ي��ة  الأخ����رى  الأي��دي��ول��وج��ي��ة 

العربية(.

ميثل هذا الكتاب جمموعة متنوعة من الليرباليني 

ون�سطاء  واأكادمييون  ومفكرون  كتاب  منهم  اجلدد، 

وغ���ريه���م، واح���ت���ل ال��ل��ي��ربال��ي��ون امل�����س��ري��ون م��ك��ان��ا 

ال�سيا�سي  و�سعهم  بف�سل  ال��ك��ت��اب  ه��ذا  يف  م��رك��زي��ا 

العربية،  املنطقة  يف  مل�سر  ال��رائ��د  ال��ث��ق��ايف  وال���وزن 

م�سر  “اأن  زك��ري��ا  فريد  ال�سحفي  الكاتب  ذك��ر  كما 

للعامل  ال��ث��ق��ايف  ال���روح   intellectual soul ه��ي 

العربي”.

ت��ن��اول  اأج����زاء  وث��لث��ة  م��ق��دم��ة  اإىل  ال��ك��ت��اب  ينق�سم 

وامل�سطلحات  التعريفات  الكتاب  مقدمة  يف  الكاتب 

الليربالية  م��و���س��وع  طبيعة  تعك�س  ال��ت��ي  املختلفة 

الكاتب  وي��ذك��ر  ال��ع��رب.  وعند  ال��غ��رب  يف  وم�سدرها 

اأّن العرب اعتمدوا على املفاهيم من التاريخ والفكر 

الأوروب�������ي، واأن�����ه ت��وج��د ف��ج��وة ب���ني م��ع��ن��ى ال�����س��رق 

الغرب  عن  الإ�سلمي  العربي  اخلطاب  يف  الأو���س��ط 

الدميقراطي  التحول  عمليات  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة 

وجود  ع��دم  وتف�سريات  العربي،  الأو���س��ط  ال�سرق  يف 

متنوعة  العربي  الأو���س��ط  ال�سرق  يف  الدميقراطية 

والتاريخية  ال�سيا�سية  اجل��وان��ب  وت�سمل  وم��ع��ق��دة 

تبادل  وتاأثري  والجتماعية  والثقافية  والقت�سادية 

والدولية. الإقليمية  العوامل 

الليربايل  اخلطاب  يتناول  الكتاب  من  الأول  اجلزء 

الأول  ف�سلني  اإىل  وانق�سم  التاريخية  الناحية  من 

ب���داي���ة ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف ال���ع���امل ال���ع���رب���ي يف ���س��ن��وات 

الإ�سلمي  ال�سيا�سي  املجتمع  ومفهوم   ،1945-1876

التاريخي  ال�سياق  لفهم  ه��ام��ا  اأ�سا�سا  ي�سكل  ال��ذي 

والجتماعي والثقايف ملحققات الليربالية اجلديدة.

يف  ال��ل��ي��ربايل  اخل��ط��اب  فناق�س  ال��ث��اين  الف�سل  اأم���ا 

1945 حتى  اأن��ظ��م��ة م��ا ب��ع��د ال���ث���ورات م��ن ع���ام  ظ��ل 

مثل  ال��دول  م��ن  العديد  يف  الع�سرين  ال��ق��رن  نهاية 

�سبة  وبلدان  ولبنان  والأردن  و�سوريا  والعراق  م�سر 

العربية. اجلزيرة 

ال��دوائ��ر  ح��ول  الكتاب  م��ن  ال��ث��اين  اجل��زء  دار  بينما 

الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  الأخ���ري  ال��رب��ع  يف  الليربالية 

الأح��داث  اأث��ر  وت�سمن  والتغيري  ال�ستمرارية  ب��ني 

وال��ت��ط��ورات يف ال�����س��اح��ة ال��دول��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة على 

اخل��ط��اب ال��ل��ي��ربايل اجل��دي��د يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، 

وتركزت الأحداث الرئي�سة يف هذا اجلزء على:

ال�سرقية  اأوروب���ا  يف  ال�سيوعية  الأن��ظ��م��ة  انهيار   -1

وحرب اخلليج.

2- العوملة ودور و�سائل الإعلم. 

3- التغيري يف �سيا�سة الوليات املتحدة عقب اأحداث 

11 �سبتمرب 2001.

عام  اأواخ��ر  يف  اأفغان�ستان  يف  بالأنظمة  الإط��اح��ة   -4

2001 ويف العراق عام 2003.

ف��دار حول  الكتاب  م��ن  والأخ���ري  الثالث  اأّم���ا اجل��زء 

ال��ن��ق��ا���س ال��وا���س��ع ب��ني امل��ث��ق��ف��ني وال��ل��ي��ربال��ي��ني عن 

اأزم������ة ال���دمي���ق���راط���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة وت����ن����اول ال��ن��ق��ا���س 

اأهمية  م��ا  م��ن��ه��ا:  الأ���س��ئ��ل��ة،  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 

ال���دمي���ق���راط���ي���ة يف ال����ع����امل ال����ع����رب����ي؟ م����ا م���ب���ادئ 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة وم��ك��ون��ات��ه��ا؟ ه��ل ه��ن��اك اأي ���س��روط 

حتول  التي  العوائق  ما  تنفيذها؟  اأج��ل  من  م�سبقة 

الدولة  من��وذج  تناول  اإىل  بالإ�سافة  تنفيذها؟  دون 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة ل��ل��ي��ربال��ي��ني ال���ع���رب وف���ق���ا ل��ث��لث��ة 

ع��ن��ا���س��ر: ال��دمي��ق��راط��ي��ة، وال��د���س��ت��وري��ة، و���س��ي��ادة 

اأي�سا  الف�سل  ون��اق�����س  الأق��ل��ي��ات،  ون�سبة  ال��ق��ان��ون، 

האזרחות  و”  املواطنة”  ה׳מואטנה   “ م�����س��األ��ة 

الأنظمة  بنية  يف  الق�سور  اأوج���ه  وك��ذل��ك   “ ال��ه��وي��ة 

والأنظمة  الأقليات  مل�ساألة  املمكنة  واحللول  العربية 

الإ�سلمي  والتيار  ال�ستبدادية،  و�سبه  ال�ستبدادية 

والقومي والتحديات ونقاط ال�سعف، ودرا�سة تاأثري 

التي  الثورات  على  العرب  الليرباليني  اأيديولوجيا 

حدثت يف العامل العربي منذ بداية عام 2011.

كتب  فهي  الكتاب  يف  عليها  اعتمد  التي  امل�سادر  اأّم��ا 

التاريخ احلديث لل�سرق الأو�سط، والعلوم ال�سيا�سية 

اإىل املجلت ومقالت  والعلقات الدولية بالإ�سافة 

ال����راأي وامل��ق��اب��لت الإل��ك��رتون��ي��ة وو���س��ائ��ل الإع���لم 

امل�ستقبل  “جريدة  م��ث��ل  امل��ط��ب��وع��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 

العربي” ال�سادرة عن مركز درا�سات الوحدة العربية 

ين�سرها  ال��ت��ي  “الدميقراطية”  وجم��ل��ة  ب���ريوت،  يف 

الأه��رام  موؤ�س�سة  يف  ال�سرتاتيجية  البحوث  مركز 

الليربالية  ال��ع��رب��ي��ة  الن��رتن��ت  وم��واق��ع  ب��ال��ق��اه��رة، 

אל שרק  وשפאפ  اإيلف’  ‘אילאף  راأ���س��ه��ا  وع��ل��ى 

אל אוסט �سفاف ال�سرق الأو�سط’ وغريها.
 وم���ن ال��ق�����س��اي��ا ال�����واردة يف ه���ذا ال��ك��ت��اب ا���س��ت��خ��دام 

بع�س  ي��ث��ري  ال���ذي  العرب”  “الليرباليني  م�سطلح 

ال�سعوبات ب�سبب عدم توحده مع م�سطلح الليربالية 

ال������وارد م���ن ال���غ���رب وي��خ��ت��ل��ف ع���ن امل��ع��ن��ى ال��ع��رب��ي 

“الليرباليني  م�سطلح  امل��وؤل��ف  يعد  ل��ذا  الإ�سلمي، 

العرب” م�سطلحا جديدا اإىل حد ما، رغم القوا�سم 

امل�����س��رتك��ة يف امل��رك��زي��ة ال��ف��ردي��ة وح���ق���وق الإن�����س��ان 

واحل����ري����ات الأ���س��ا���س��ي��ة وال��ت��ع��ددي��ة والإ����س���لح���ات 

اأّما ال�سعوبة  ال�سيا�سية واإقامة حكومة دميقراطية، 

املثقفني  ن�سو�س  يف  الرموز  فك  يف  فتكمن  الثانية 

لديهم  الذين  اأولئك  ول�سيما  العرب،  والليرباليني 

الأفكار  تاريخ  كتابة  يف  وي�ساركون  فل�سفية،  خلفية 

وامل��ب��دع��ني ف��ف��ي ك��ث��ري م���ن الأح���ي���ان ت��ك��ون ل��دي��ه��م 

مفاهيم جديدة يف عاملهم اخلا�س.

ال��ك��ت��اب  ت��ع��ري��ف��ه��ا يف  ال��ت��ي ورد  امل�����س��ط��ل��ح��ات  وم���ن 

חילונית  و”  ل��ي��ربال��ي��ة،  ליברליזם   “ م�����س��ط��ل��ح 

و”דמוקרטיה  تعددية”،  פלורליזם  و  علمانية”، 

للزمان  تبعا  وتغريها  واأهمية تطورها  دميقراطية” 

امل�����س��ط��ل��ح��ات �سائعة  اأ���س��ب��ح��ت ه���ذه  وامل���ك���ان، وق���د 

وي�سكل  احل���دي���ث،  ال��ع��رب��ي  ال�����س��ي��ا���س��ي  اخل���ط���اب  يف 

بني  الفجوة  �سوء  يف  منهجية  �سعوبة  ا�ستخدامها 

ال���واق���ع ال�����س��ي��ا���س��ي وم���ع���اين امل��ف��اه��ي��م يف اخل��ط��اب 

ال��ع��رب��ي الإ����س���لم���ي يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو����س���ط 

ويعرتف  الغرب،  يف  واملعنى  ال�سيا�سي  الواقع  وب��ني 

اأ�سار  وق��د  امل�سكلة  ه��ذه  بوجود  العرب  الليرباليون 

ثلث  وج���ود  اإىل  غليون  ب��ره��ان  ראליון  בורהאן 
كالآتي: �سعوبات 
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من  املنقولة  امل�سطلحات  يف  املتجدد  ال�ستخدام   -1

نواحيها  جميع  معرفة  ويقت�سي  ال�سيا�سية  الثقافة 

و�سياقاتها. 

للم�سطلح  ال��ن��ظ��ري  امل��ع��ن��ى  يف  ال�����س��ري��ع  ال��ت��غ��ري   -2

ال�سريعة  العملية  اخل��ربة  يف  التغيري  ع��ن  وال��ن��اج��م 

للمجتمع.

3- ال�سياق اجلديد للم�سطلح الذي نحن ن�ستخدمه.

كما اأ�سار ח’אלד אל דח’יל خالد الدخيل )اأكادميي 

العربية  مواليد اململكة  �سيا�سي �سعودي من  وكاتب 

مثل  م�سطلحات  ا�ستخدام  اإ�سكالية  اإىل  ال�سعودية( 

النزعة  و’אינדיבידואליזם  احلرية”,  ‘חירות 
الفردية اأو الفردانية، و”פלורליזם تعددية”، التي 

الليربالية،  م��ف��ه��وم  يف  الأ���س��ا���س��ي��ة  العنا�سر  ت�سكل 

اأن م�����س��م��ون ه����ذه امل�����س��ط��ل��ح��ات  ولح����ظ ال��دخ��ي��ل 

الأ���س��ل��ي  امل��ع��ن��ى  ���س��د  اأو  ال��ع��رب��ي��ة عك�س  ال��ث��ق��اف��ة  يف 

)وهى  الفو�سوية  اأو  الفو�سى  تعنى  فاحلرية  تاما 

ال��ف��ردي��ة  الإمي����ان مبجتمع ب��ل ح��ك��وم��ة(، وال��ن��زع��ة 

والتعددية  الع�سيان(  و  والن��ق��لب  )ال��ت��م��رد  تعنى 

والت�سعب( والف�سل  والتق�سيم  )النق�سام 

لتينية  كلمة  هي   )liberal �أو  )ליברל  م�سطلح 

وהליברליזם  ح���ري���ة  ت��ع��ن��ى   libertas م����ن 

ال�سيا�سي  والنظام  العامل  نظر  الليربالية هي وجهة 

ال��ق��ائ��م ع��ل��ى م���ب���ادئ احل���ري���ة ال�����س��خ�����س��ي��ة وح��م��اي��ة 

الأفراد والأقليات �سد الإجراءات التع�سفية للدولة، 

كنظرية   “ ليربالية  “ליברליזם  م�سطلح  ومعنى 

�سيا�سية غري متكافئ مثري للجدل حتى بني العلماء 

يف الغرب، ويعرب عن عملية تف�سري واإعادة تعريف يف 

اأماكن خمتلفة وظروف تاريخية خمتلفة.

הרדין را�سل هاردن بني نوعني  ראסל  بينما مييز 

من الليربالية: “الليربالية ال�سيا�سية” و”الليربالية 

القت�سادية” التي تركز على الرخاء العام للمجتمع، 

الكل�سيكية”  “الليربالية  التاريخية  الناحية  وم��ن 

ركزت  مبكر  وق��ت  يف  الليربالية  اأي�سا  ت�سمى  والتي 

احل��رة  القت�سادية  واملناف�سة  اخلا�سة  امللكية  على 

هذا  الأ�سا�سية،  ال��ف��ردي��ة  للحقوق  حم��وري��ة  كنقطة 

ا  اأي�سً ُت�سمى  والتي  احلديثة”  “الليربالية  مقابل  يف 

اإىل  بحاجة  ال��ف��رد  اأّن  وت��رى  املو�سعة”  “الليربالية 

منظمات دفاعية متعددة ومتنوعة.

اأوروب�����ا احل��ري��ة كقيمة  وق���د و���س��ع��ت ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف 

اأ���س��ا���س��ي��ة ت���دع���و اإىل ال���ت���ح���رر م���ن ال�����س��ل��ط��ة ال��ت��ي 

الأحيان  من  كثري  ويف  تع�سفية،  �سلطة  غالبا  ت�سمى 

مبا  ال�سلبية«  احل��ري��ة  שלילית  “חירות  ت�سمى 

وحرية  ال�سحافة،  وحرية  ال�سمري،  حرية  ذل��ك  يف 

التملك  يف  واحل��ق  القانون  اأم��ام  وامل�����س��اواة  التعبري، 

دون خ����وف م���ن ال���س��ت��ي��لء ال��ت��ع�����س��ف��ي، واع��ت��م��دت 

)אי התערבות  الليربايل  املبداأ  اقت�ساديا  الدولة 

يف  ال��ت��دخ��ل  ع���دم  ���س��ي��ا���س��ة   laissez – faire �أو 

احل��ق��وق  “مبعنى  الإي��ج��اب��ي��ة  ل��ل��ح��ري��ة  الق��ت�����س��اد( 

يف  ال��ف��ر���س  ت��ك��اف��وؤ  مثل  والق��ت�����س��ادي��ة،  الجتماعية 

العمل  وف��ر���س  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  وح��ق��وق  التعليم 

ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى وج����ود ك��ل ه���ذه احل���ري���ات ال��لزم��ة 

تعرف  اأن  امل��ع��ت��اد  فمن  ل��ذا  ال��دمي��ق��راط��ي،  للتمثيل 

الآراء  يف  وال���ت�������س���ام���ح  ال���ت���ع���ددي���ة  م���ع  ال���ل���ي���ربال���ي���ة 

واأي�����س��ا  املختلفة  ال��ع��رق��ي��ة  واجل��م��اع��ات  وامل��ع��ت��ق��دات 

م��ع ال��رغ��ب��ة يف دول����ة ال���رف���اه الج��ت��م��اع��ي، وال��ذي��ن 

�سرط  اأّنها  على  اإليها  ينظرون  الليربالية  ي��وؤي��دون 

����س���روري ل��ت��ط��وي��ر دمي��ق��راط��ي��ة ق��وي��ة، ون��ع��ت��ق��د اأّن 

ال��ل��ي��ربال��ي��ة ت��وج��ه ف��ق��ط م��لم��ح وق���واع���د و���س��ل��وك 

املواطنة، واأن فرتة الليربالية مطلوبة لأجل تر�سيخ 

النتخابية  ال�سيا�سة  يف  اإدخالها  قبل  املواطنة  ثقافة 

بالدولة.

يذكر  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  م�سطلح  اأّم����ا 

ال��ع��رب��ي��ة لأول م���رة م��ن قبل  اإىل  ت��رج��م  اأّن����ه  ال��ك��ات��ب 

رافع  رفاعة  אל טהטאוי  ראפיק  ךפאעה  العامل 

البع�س  اأّن  اإل  ع�����س��ر،  ال��ت��ا���س��ع  ال��ق��رن  يف  ال��ط��ه��ط��اوي 

يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت���رج���م  امل�����س��ط��ل��ح  اأن  ي����رى  الآخ�����ر 

אחמד  بوا�سطة  الع�سرين  ال��ق��رن  م��ن  الع�سرينيات 

לוטפי אלסיד اأحمد لطفي ال�سّيد اأحد الليرباليني 
امل�����س��ري��ني ال��ب��ارزي��ن، اأي�����س��ا م��ن ال��ذي��ن ت��ع��م��ق��وا اإىل 

ال�����س��رق  ���س��ي��اق  ال��ل��ي��ربال��ي��ة يف  ك��ب��ري يف م�سطلح  ح��د 

الأو�سط العربي كان املوؤرخ אלברט ח’וראני األربت 

 Arabic Thought”امل�سهور ك��ت��اب��ه  يف  ح���وراين 

يف  ال��ع��رب��ي  ال��ف��ك��ر  ت��اري��خ   in the Liberal Age
الع�سر الليربايل”.

وامل�سريني  ال��ع��رب  املفكرين  اآراء  ال��ك��ات��ب  ت��ن��اول  كما 

�سعيد،  امل��ن��ع��م  ع��ب��د  وم��ن��ه��م:  ال��ل��ي��ربال��ي��ة  م�سطلح  يف 

وال��ك��ات��ب امل�����س��ري ع��ل��ى ���س��امل، وف����وؤاد زك��ري��ا، واملفكر 

ال��ع��رب��ي خ��ل��دون احل�����س��ري، وح����ازم ال��ب��ب��لوي ال��ذي 

»هو  بقوله:  الليربالية  م�سطلح  على  ال�سوء  �سلط 

وحتى  وامل��ك��ان،  للزمان  وفقا  يتطور  حيوي  م�سطلح 

الليربالية ل يزال واحدا، والأنظمة  الآن، فاإّن جوهر 

ال��ل��ي��ربال��ي��ة ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ت��وف��ر احل���ري���ات ال��ف��ردي��ة 

ملجتمعها”. كاأ�سا�س 

ال��ع��رب��ي قد  ال��ل��ي��ربايل  ال��ت��ق��ل��ي��د  اأّن  ال��ك��ات��ب  وي���ذك���ر 

ال�سرق الأو�سط خلل ن�سال الدول العربية  تطور يف 

ال��غ��رب��ي وال�����س��ع��ي لتحقيق  ���س��د احل��ك��م ال���س��ت��ع��م��اري 

والقت�سادي.  ال�سيا�سي  ال�ستقلل 

معنى  من  التحرر”  שחרור   ‘ مل�سطلح  ينظر  كذلك 

التحرر من احلكم الأجنبي على عك�س املعنى يف الغرب 

النتهاء  اأكتاف  على  الأوروبية  الليربالية  قامت  حيث 

الليربالية  بينما  والجتماعي  ال�سيا�سي  الرتابط  من 

وبالتايل  الح��ت��لل،  مقاومة  ظل  يف  تطورت  العربية 

فاإّن التنمية �سعيفة اإىل حد ما.

الثقافة  الفارق بني  اإىل  العرب  الليرباليون  اأ�سار  وقد 

والقرابة  والقبلية  اجلماعية  على  توؤكد  التي  العربية 

الغربية. الليربالية  وبني 

الليربالية يف  مقاومة  اأن  ا�ستنتاج  اإىل  الدخيل  وي�سل 

ترف�سها  فالدولة  �ساملة،  تقريبا  هي  العربي  املجتمع 

وال�سعب  اأجلها،  من  اأن�سئت  التي  الأ�س�س  تدمر  لأّنها 

يرف�سها لأّنها لي�ست املنا�سبة للرتاث الثقايف، والنخبة 

غري قادرة على التعامل معها كاأيديولوجية ملزمة.
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