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• »فرن�سا فـي اأر�ض الإ�سالم« 
•  بيرت فريمريين

• »الفل�سفة وجها لوجه اأمام العنف«
•  مارك كريبون - فريدريك فورم�ض
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• »الزمن والآخر«
•  اإميانويل ليفينا�ض

•  »النتقال الع�سكري«
•   نار�سي�ض �سريا

•  »العدالة والعقاب فـي املتخيَّل الإ�سالمي«
•   كري�ستيان لجن

• »الالهوت الن�سوي فـي التاريخ« 
•  ترييزا فوركاد�ض

• »التحدي ال�سيني« 
•  توما�ض كري�ستين�سني

• »ت�سيد احلمقى« 
•  جورج اأكريلوف - روبرت �سيلر 

• »نهاية الإمرباطوريات« 
•  جمموعة موؤلفني 

هالل احلجري

ال�صفحة الأوىل...

hilalalhajri@hotmail.com

من املَ�َصادر الأجنبيَّة حول ُعمان: كتاب »مذكرات رحلة« جلوزيف 

�َصَغل  اأمريكي،  قانون  ورجل  قا�ض،  وهو  اأو�صجود،  فيلت  بارلو 

الأهلية  احلرب  خالل   Salem �صيلم  مدينة  ُمافظ  من�صَب 

 ،1843 اأو�صجود يف م�صقط مرتني؛ الأوىل �صنة  الأمريكية. توقف 

وعدن،  زجنبار،  فيها  زار  طويلة  رحلة  اأثناء   ،1854 �صنة  والثانية 

ة هذه الرحلة يف هذا الكتاب  وخما، ومدنا �صرقية اأخرى. َن�َصر ق�صَّ

ف�صول  �صتة  اأو�صجود  �ض  خ�صَّ  .1854 �صنة  �صيلم،  يف  َدر  �صَ الذي 

اإىل م�صقط،  ث فيها عن رحلته من زجنبار  الكتاب، حتدَّ من هذا 

وخيولها،  وب�صاتينها،  وجتارتها،  واأهميتها،  م�صقط،  تاريخ  وعن 

ومبانيها، و�صكانها، واأ�صواقها، واأ�صماكها.

يف  ال�صيادين  اأنَّ  ويذكر  م�صقط،  يف  ال�صيد  عن  اأو�صجود  ث  يتحدَّ

م�صقط ي�صتعملون خمتلف و�صائل املالحة؛ فبع�صهم لديه مراكب 

على  يعـتمدون  واآخرون  خفيفة،  زوارق  لديهم  واآخرون  جيدة، 

القطمران، وهـو عبارة عن �صلة تركب من عـمودين اأو ثالثة ت�صد 

اإىل بع�صها بحبل من احل�صائ�ض. وعلى ظهر هذا النوع من املراكب 

قدمني  ومن  طوًل،  اأقدام  خم�صة  اأو  اأربعة  من  اأكرث  لي�ض  الذي 

عر�صاً، يذهب �صاحبه اأمياًل يف البحر، ُم�صتخدماً جمدافني من 

كل جانب. وعند عملية ال�صيد يجل�ض وقدماه متدليتان يف املاء، 

اإنه  ويقول  له.  يتاح  الذي  بال�صمك  ليم�صك  ب�صرعة  �صبكته  رامياً 

املجاورة،  واملناطق  امليناء  الأ�صماك بكرثة يف مياه  اأنواع  توجد كل 

كبرية  كميات  منه  وتوؤخذ  نوع،  اأ�صغر  اإىل  القر�ض  �صمك  من 

ُي�صاد  القر�ض  �صمك  اأنَّ  ويذُكر  وللت�صدير.  املنزيل،  لال�صتهالك 

�صمك  يجفف  وحني  بال�صباك،  ُي�َصاد  ال�صغري  وال�صمك  بات،  بكالَّ

البحر  لرجال  الرئي�صية  الوجبة  الأرز  مع  ن  يكوِّ وميلح  القر�ض 

الطق�ض  اهتماما كبريا، ويف  ل�صيده  يعطى  باأنه  وي�صيف  العرب. 

املعتدل عدة مئات من البدو، اأو املراكب الكبرية بحمولة خم�صني 

طناً ُتالأ بال�صيادين من م�صقط يوظفون ل�صيد �صمك القر�ض، 

ال�صغرية  املراكب  ت�صارك  كما  جمة،  فوائد  يك�صبون  منه  الذي 

ويقول  �صيده،  طريقة  عن  اأو�صجود  وُيخِب  العمل.  هذا  يف  اأي�صاً 

اإنها تكون ب�صربه �صربة قوية على راأ�صه، ثم ي�صحب اإىل ال�صاطئ، 

ويقطع حلمه يف �صرائح طويلة وميلَّح لي�صتخدم يف الطعام، وتغلَى 

كبده لي�صتخرج منها الدهن، ويقطع ذيله وفكاه وزعانفه اخللفية 

من  كثرياً  ي�صتفيدون  ل  العرب  اأنَّ  ويزعم  ال�صم�ض.  يف  وجتفف 

الذيل والزعانف اخللفية والفكني، ولذلك فاإنهم، عادة، ير�صلونها 

وجبة  اأعظم  يعدونها  »وهناك  بومباي،  طريق  عن  ال�صني،  اإىل 

مرتفة ملن يتذوقون الطعام«.

يف  م�صقط  جتارة  عن  اأو�صجود  ث  يتحدَّ اأي�صا،  الكتاب  هذا  ويف 

تتم  الآن،  م�صقط  التجارة مع  اإنَّ  ويقول  فيه،  زارها  الذي  الوقت 

وكلكتا،  و�صومطرة،  ومدغ�صقر،  و�صورات،  والبنجال،  �صيالن،  مع 

والإفريقية  الهندية  املوانئ  كل  ومع  و�صنغافورة،  وبومباي، 

والعربية، يف البغال واحلمري وامللح والتمر، واأي �صيء من املنتجات 

ر من اخلليج العربي. التي ُت�صتورد اأو ت�صدَّ

• »الأطل�ض ال�سيا�سي«
•  فران�سي�سكو اأجنيلوين - اأندريا اأونغاري

• »ق�سيدة لل�سهوب الكربى«
•  مراد اآدجي
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�لأطل�س �ل�سيا�سي للمتو�سط 2016.. لفر�ن�سي�سكو �أجنيلوين و�أندريا �أونغاري

عزالدين عناية *

ي�سدر هذا الأطل�ض اجليو�سيا�سي، الذي اأجنزه فريق من الباحثني الإيطاليني املتعاونني مع معهد �سان بيو للدرا�سات ال�سيا�سية يف اإيطاليا، يف ظرف ت�سهد فيه �ساحة املتو�سط 

توترات عميقة، تبلغ اآثارها خمتلف �سعوب املنطقة، اأبرزها امل�ساألة الأمنية التي �سارت هاج�ًسا يوؤرق اجلميع، وم�ساألة الهجرة الق�سرية التي تدفع مبئات الألوف للرحيل من 

جنوب املتو�سط اإىل �سماله.

الطول.  حيث  من  متفاوتني  ق�صمني  اإىل  الكتاب  ينق�صم 

تطالعنا  تهيدي،  مدخل  مبثابة  وهــو  الأول  الق�صم  يف 

مــقــالــتــان ُتــعــنــى كــلــتــاهــمــا مبــو�ــصــوعــني لفــتــني يــبــدوان 

التوا�صل  وو�ــصــائــل  »املــيــديــا  بــعــنــوان  الأول  مــتــالزمــني: 

الــدولــة  تنظيم  اإىل  الــعــربــي  الــربــيــع  مــن  الجــتــمــاعــي: 

بعنوان  والــثــاين  ماكي  األفريدو  اإعــداد  من  الإ�صالمية« 

»تنظيم الدولة الإ�صالمية: مولد و�صعود منوذج جديد 

ــداد غــابــريــيــل يــاكــوفــيــنــو.  ــ ــدويل« مــن اإعـ ــ يف الإرهـــــاب الـ

يعد  »مل  بــعــبــارة  حــديــثــه  الأول  املــو�ــصــوع  كــاتــب  ي�صتهل 

الــذي  بال�صكل  اأثـــر،  الأو�ــصــط  والــ�ــصــرق  اإفريقيا  ل�صمال 

عــهــدنــاهــمــا عــلــيــه يف الــقــرن الــفــائــت«، فــاملــنــطــقــة ت�صهد 

الوقت  يف  نعي�صه  الــذي  التالزم  مــبزا  مت�صارعا.  حتول 

احلايل بني اأعمال الإرهاب وتوظيف الإعالم. حيث جند 

على  تبث  منها  ثالثني  عربية،  تلفزية  قناة   700 قرابة 

الإخبارية  املادة  على  قويا  تركيًزا  تركز  �صاعة.   24 مدى 

اأحيانا  مددة،  �صيا�صية  توجهات  تخدم  التي  ال�صيا�صية 

يبدو  اجلــو  هــذا  بينها.  مــا  يف  كــبــري  حــد  اإىل  مت�صاربة 

ال�صيطرة على عقل  اإىل  �صيا�صي يهدف  بتدافع  م�صحونا 

العربية  فالقنوات  وعيه.  ترقية  عن  البحث  قبل  املتابع 

تخدم  قنوات  جمملها  يف  التقرير  ُيــبز  كما  الإخــبــاريــة 

اأجندات �صيا�صية، قبل اأن تكون قنوات م�صتقلة.

ــان مرحلة  ــ اإّب الإعــــالم  و�ــصــائــل  اإىل دور  املــقــالــة  تــطــرقــت 

تفجر الربيع العربي، يورد الكاتب اأن ال�صلطات القائمة 

و�صائل  من  متنوع  جي�ض  �صّد  يف  عجز  عن  اأبانت  حينها 

الإعالم، متكون من القنوات التلفزية والهواتف النقالة 

الــثــورة  تغطية  يف  بامتياز  جتلى  مــا  وهــو  واحلــوا�ــصــيــب، 

ما  اأنظمة  عجز  وقائع  التقرير  كاتب  مــبزا  التون�صية. 

ا�صتعادة الدور الذي قام  قبل الربيع العربي، من خالل 

به الإعالم الدويل يف تاأجيج الثورات وتغطيتها. ناهيك 

كان  واإن  العربية،  الــثــورات  تاأجيج  يف  »الــويــب«  دور  عــن 

ال�صبابية. فتون�ض  ال�صرائح  اأقلية من  فعله مدودا بني 

بني  احلديثة  الت�صال  لو�صائل  ا�صتعمال  الأكــرث  البلد 

جانب  يف  مدينًة  الواقع  يف  ثورتها  كانت  املنطقة  بلدان 

الثورات  مع  الأمــر  تطور  وقــد  الو�صائل.  هــذه  اإىل  منها 

»املواطنني  ظاهرة  ببوز  التون�صية  الثورة  من  املتنا�صلة 

ا�صتعمال  مــع تفجر  تــرافــقــت  وهــي ظــواهــر  املــرا�ــصــلــني«، 

و�ــصــائــل التــ�ــصــال احلــديــثــة الــتــي بــاتــت حــا�ــصــرة بــقــوة 

امليديا  م�صاألة  معاجلة  �صمن  ودائــمــا  الــتــاأثــري.  وبــالــغــة 

يعتب  الرعب«  وميديا  بـ«داع�ض  معنون  حتليل  يطالعنا 

لو�صائل  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  ا�صتعمال  الكاتب  فيه 

احلديثة  التقنيات  توظيف  �صمن  نوعية  قفزة  الت�صال 

بــو�ــصــف ذلـــك جـــهـــادا اإلــكــرتونــيــا مل يــعــهــده املــتــابــعــون 

اأن  ذلـــك  املــتــطــرفــة.  واحلـــركـــات  الإرهــابــيــة  للتنظيمات 

مقاتلي تنظيم الدولة الإ�صالمية واملن�صوين حتت لوائه 

باتت ال�صورة امل�صهدية الطاغية عليهم تتلخ�ض يف تاأبط 

�صمارت  بجهاز  والإمــ�ــصــاك  كال�صينكوف  منهم  الــواحــد 

في�صبوك.  و�صفحة  تــويــرت  على  ح�صاب  وامــتــالك  فــون 

الــكــاتــب،  ي�صميهم  كــمــا  الــديــجــيــتــال«،  »جمـــاهـــدو  اإنــهــم 

اجلهاديني  خ�صو�صيات  عليهم  تنطبق  عــادت  ما  الذين 

باآخر  ولعا  املغامرين  اأكــرث  من  �ــصــاروا  بل  التقليديني، 

مت�صدد.  نــ�ــصــايل  لــغــر�ــض  ــفــة  املــوظَّ التقنية  الــتــطــورات 

املرتبك  الغربي  الــرد  اإن  بــقــول:  بحثه  الكاتب  خمتتما 

على توظيف داع�ض و�صائل الت�صال احلديثة هو رد غري 

كاف، يتطلب حزما للوقوف �صد هذا التوظيف الدعائي 

الت�صال. لو�صائل  العنيف 

تاأتي  لالأطل�ض،  التمهيدي  املــدخــل  ذلــك  �صمن  ودائــمــا 

املــقــالــة الــثــانــيــة مــن الــكــتــاب الـــــواردة يف الــقــ�ــصــم الأول، 

لن�صاأة  تاريخي  �ــصــرد  مبثابة  ياكوفينو،  غابرييل  بقلم 

وتـــطـــور تــنــظــيــمــْي »الـــقـــاعـــدة« و«الـــدولـــة الإ�ــصــالمــيــة«. 

تــوتــر عـــام يــخــيــم على  ــام مــنــاخ  اأمــ املــقــالــة  حــيــث ت�صعنا 

لأو�صاع  بالتطرق  حديثه  الكاتب  فيه  ي�صتهل  املنطقة. 

بـ«الربيع  ي�صمى  ما  زلــزال  تاأثري  ق�صية  بتناول  املنطقة 

بني  طــرق  مفرتق  على  تقف  املنطقة  جعل  ما  العربي«، 

الأهلية.  احلــرب  نحو  والنـــزلق  الدميقراطي  التحول 

تتجه  املثال،  �صبيل  وعلى  العربي،  الربيع  مهد  فتون�ض 

يف  اإيجابية  بعالمات  مرفوقة  مرتابة  دميقراطية  نحو 

جتاوز ع�صر الولدة امل�صحوبة مبطالب اجتماعية كثيفة 

و�صوريا  ليبيا  جند  ذلك  مقابل  يف  التحول.  م�صار  تثقل 

اأو�صاعا  خملفا  �صيا�صيا  ت�صظيا  كلتاهما  ت�صهد  اللتني 

اأمنية �صائكة باتت خارج ال�صيطرة وتهدد بالمتداد نحو 

م�صر  يف  الدميقراطية  ب�صائر  تراجع  مقابل  يف  اخلارج، 

والتحول نحو حكم ذي طابع �صلطوي.

يف مقارنة بني تنظيمْي »القاعدة« و«الدولة الإ�صالمية« 

الأخري،  للتنظيم  املتطور  الن�صاط  اأن  املقالة  كاتب  ُيبُز 

واإن كانت دولة هالمية  اإىل حد الرتويج لت�صكيل دولة، 

غــري حــدوديــة، يــعــود بــالأ�ــصــا�ــض اإىل �صعف بــنــاء الــدولــة 

الــعــربــيــة الــتــقــلــيــديــة وانــــخــــرام نــظــامــهــا الجــتــمــاعــي 

وا�ـــصـــطـــراب مــقــومــاتــهــا، مـــا جــعــلــهــا عــر�ــصــة لــتــحــديــات 

يجروؤ  م�صى  ما  يف  القاعدة«  »تنظيم  كان  فما  متنوعة. 

ما  ل  لو  الإ�صالمية«  الدولة  »تنظيم  فعله  ما  فعل  على 

رحيل  بعد  العربية  الــدولــة  بنية  يف  انــخــرام  مــن  ح�صل 

اأنظمة �صلطوية كانت قادرة على �صبط الأمور واإن جاء 

عنيف. باأ�صلوب 

يف الق�صم الثاين من الكتاب وهو الق�صم الأو�صع والأكرث 

تدقيقا يف تناول ق�صايا البلدان الواقعة جنوب املتو�صط، 

دول  مــن  بــدولــة  التقرير  مباحث  مــن  مبحث  كــل  ُيعنى 

وتون�ض  واجلــزائــر  املــغــرب  الــتــوايل  على  وهــي  املنطقة: 

وليبيا وم�صر ولبنان و�صوريا وتركيا وال�صلطة الوطنية 

ينتِم  مل  واإن  الأردن  عن  ناهيك  واإ�صرائيل  الفل�صطينية 

فــالأو�ــصــاع  املــتــو�ــصــط.  على  املطلة  ــدول  الـ اإىل  جغرافيا 

ال�صائدة يف هذه البلدان ت�صي بقطيعة جذرية مع املا�صي 

وتلمح بتحولت ل عهد للمتو�صط بها بعد دخول لعب 

�صيا�صي عنيف متمثل يف الإرهاب وغري خا�صع لالأمناط 

الــعــالقــات بني  قــويــا على  ارتــبــاكــا  اأدخـــل  التقليدية ممــا 

املتو�صط. �صفتي 

الدول  لتلك  املخ�ص�صة  التقارير  قائمة  �صمن  املغرب: 

ال�صيا�صية  املــغــرب  ــاع  ــصـ اأو�ـ الــتــقــريــر  كــاتــب  يــ�ــصــتــعــر�ــض 

والقــتــ�ــصــاديــة مــنــذ ال�ــصــتــقــالل واإىل غــايــة فـــرتة حكم 

املــلــك مــمــد الــ�ــصــاد�ــض. يــتــحــدث الــكــاتــب عــن العــتــدال 

ال�صيا�صي يف الأو�صاط ال�صيا�صية املغربية التي ا�صتطاعت 

الهزات.  من  �صل�صلة  جنبها  مما  ال�صيا�صي  الإ�صالم  دمج 

اأقل مقارنة  باأ�صرار  العربي  الربيع  اململكة  اجتازت  فقد 

للمغرب  الواقعية  ال�صيا�صة  ولعل  الـــدول.  مــن  بغريها 

هي ما جعلته يغنم من الربيع العربي اأكرث مما يخ�صر، 

وال�صري  ال�صيا�صية  الإ�صالحات  تر�صيخ  يف  ذلك  متجليا 

من  البلد  غنمه  عما  ناهيك  الدميقراطية،  تبيئة  نحو 

الأزمــة.  عليها  تخيم  عاملية  اأجــواء  يف  اقت�صادية  مغامن 

فمع ال�صنوات اخلم�ض الأخرية غنم املغرب من ال�صياحة، 

يف  يغنمه  مل  ما  مبناف�صيه،  حلقت  التي  الأ�ــصــرار  بفعل 

�ــصــنــوات �ــصــابــقــة. كــمــا اأن الــ�ــصــنــوات الأخــــرية تــرافــقــت يف 

املغرب بتقل�ض ظاهرة الإرهاب وهو ما انعك�ض على جلب 

يكن  مل  عــام  وب�صكل  الأجــانــب.  امل�صتثمرين  من  العديد 

باحلدة  املــغــرب  على  العاملية  القت�صادية  الأزمـــة  تــاأثــري 

التي عرفتها بلدان مغاربية اأخرى، والأمر يعود للهدوء 

الن�صبي لالأو�صاع، لكن تبقى الهواج�ض الأمنية حا�صرة 

ــزات عــنــيــفــة، فــهــنــاك �صيا�صة  ــود هـ بــقــوة بــرغــم عـــدم وجـ

اأمنية ا�صتباقية تيز املغرب.
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يف  ال�صيا�صية  الأو�صاع  التقرير  كاتب  يتناول  اجلزائر: 

التي  الــ�ــصــوداء  بالع�صرية  ُيــعــرف  ممــا  منطلقا  اجلــزائــر، 

الــدولــة. خا�صت  اأربــكــت  فــرتة حرجة  وهــي  البلد  �صهدها 

اأدنــى من  الإرهــاب مع �صمان حد  �صر�صة �صد  فيها حربا 

اجتثاث  ودون  املــعــتــدلــة،  الإ�ــصــالمــيــة  للتوجهات  احلــريــة 

عدم  اأن  املقالة  كــاتــب  مــبزا  ال�صيا�صي.  لــالإ�ــصــالم  اأعــمــى 

ن�صج احلركة الإ�صالمية يف اجلزائر )اجلبهة الإ�صالمية 

ال�صيا�صي  الإ�صالم  عالقة  على  ا�صطرابا  اأدخــل  لالإنقاذ( 

بـــالـــدولـــة. فــالــقــيــادات الــ�ــصــيــا�ــصــيــة لــلــجــبــهــة هـــي قــيــادات 

�صعبوية وهو ما خلق توترات حادة مع ال�صلطة ال�صيا�صية.

اجلــزائــر  م�صتقبل  و�ــصــوح  عــدم  التقرير  كــاتــب  يــالحــظ 

ــا بــعــد بــوتــفــلــيــقــة، بــفــعــل مــطــالــب  الــ�ــصــيــا�ــصــي، فــــرتة مـ

اجتماعية �صبابية متنوعة وعدم حدوث حتول اجتماعي 

ما  اأن  و�صحيح  املتعلمة.  اجلــديــدة  ال�صرائح  ي�صتوعب 

مييز اجلزائر هو الدميقراطية الوطنية، غري اأن هيمنة 

اجلي�ض على معظم هياكل الدولة وقدرته الوا�صعة على 

و�صحيح  بالعطل.  امل�صار  هــذا  ي�صوب  مــا  يبقى  التدخل 

دوره  اأن  غري  للدولة،  واحلــامــي  الــراعــي  هو  اجلي�ض  اأن 

مرحلة  بلوغ  وا�صعة  �صيا�صية  ت�صكيالت  �صلب  الو�صائي 

ال�صيا�صي. الن�صج 

احلكم  نظام  م�صاندة  بفعل  التقرير،  يالحظه  مــا  لكن 

اجلــزائــر  ا�ــصــتــغــالل  مـــدوديـــة  الــبــولــيــ�ــصــاريــو،  لق�صية 

واأن  خ�صو�صا  وعــمــلــي،  فــاعــل  ب�صكل  املــغــاربــي  جمــالــهــا 

اجلـــزائـــر تــبــدو مــغــلــقــة عــلــى الــقــطــر املــغــربــي مــن حيث 

الأو�ــصــاع  توتر  ذلــك  اإىل  ين�صاف  القت�صادي،  التعاون 

خارجي،  تدخل  مــن  واخل�صية  ليبيا  اجلـــارة  يف  الأمــنــيــة 

قـــد تــكــون انــعــكــا�ــصــاتــه وخــيــمــة عــلــى اجلــــزائــــر. يختتم 

كـــاتـــب الــتــقــريــر مــقــالــتــه بــاحلــديــث عـــن تـــواجـــد عــائــق 

بداء  وتلوثها  الإدارة  تــردي  يف  يتمثل  اجلــزائــر  يف  كبري 

التنظيمي  الــعــ�ــصــب  عــلــى  ذلـــك  ــر  ــ واأثـ الــبــريوقــراطــيــة، 

الجتماعية. للدورة 

باجتاه  عميق  حتول  اأمــام  احلالية  تون�ض  تبدو  تون�ض: 

الديكتاتورية،  من  تخل�صت  اأن  بعد  الثانية  اجلمهورية 

م�صتفحلة  اجــتــمــاعــيــة  اأزمــــة  مــواجــهــة  يف  تــبــقــى  لــكــنــهــا 

ومــطــالــب �ــصــرائــح وا�ــصــعــة مــن الــدار�ــصــني واخلــّريــجــني 

اجلامعيني. و�صحيح اأن الأمور، يف عهد الرئي�ض املخلوع 

من  بقب�صة  اأنــهــا  غــري  ال�صيطرة،  حتــت  كــانــت  عــلــي،  بــن 

كان  اأنــه  غري  ح�صل  اقت�صاديا  تطورا  اإن  وباملثل  حديد، 

تفاوت  تر�صيخ  يف  تــتــوان  مل  نا�صئة  بــورجــوازيــة  ل�صالح 

اجتماعي فّج.

اجتاحت  �صيا�صية  التون�صية يف ظّل زلزل  الثورة  جنحت 

املنطقة، غري اأنها تبقى رهينة امل�صاألة القت�صادية، وهي 

جانب  مــن  الدميقراطية.  تر�صيخ  اأمـــام  الأكـــب  العائق 

حركة  يف  ممثال  تون�ض،  يف  ال�صيا�صي  الإ�صالم  اأبــرز  اآخــر 

من  التون�صية،  ال�صاحة  مع  التعامل  يف  ن�صجا  النه�صة، 

احتكار  وعـــدم  ال�صيا�صية  املــ�ــصــاركــة  مفهوم  تبني  خــالل 

النه�صوي  ال�صيا�صي  الإ�ــصــالم  يبقى  لكن  الــثــورة،  نتائج 

على  الــراهــن  حتى  قــادر  غــري  النه�صة-  حلــركــة  -ن�صبة 

اإغــــــراء الــتــوجــهــات الــديــنــيــة الأخـــــــرى، مــثــل الــ�ــصــلــفــيــة 

عن  انــحــرافــا  النه�صة  حــركــة  تعتب  الــتــي  واجلــهــاديــة، 

اخلـــط الــعــام لــالإ�ــصــالم الــ�ــصــيــا�ــصــي وارتــــاء يف اأحــ�ــصــان 

ال�صتكبار.

تنحدر  التقرير،  ي�صّورها  كما  اليوم،  ليبيا  تكاد  ليبيا: 

احلــاد  ال�صيا�صي  الت�صظي  اأمـــام  دولــة  الــال  جمتمع  اإىل 

للبلد والتخندق داخل تكتالت متناحرة. لكن اجللي يف 

التوزع اجلديد دخول لعب داع�ض اخلارج عن ال�صيطرة، 

البلد ينطبق عليه  اأكرث، ما يجعل  الأمور  وهو ما يعكر 

املقال،  كاتب  تعبري  حد  على  الفا�صلة«  »الدولة  تو�صيف 

البلد  الت�صوية مبا ي�صع  العديد من مبادرات  بعد ف�صل 

الت�صظي  هوة  من  يعّمق  قد  و�صيك،  اأجنبي  تدخل  اأمــام 

ويفاقم من خماطر التدويل.

ــان  اإّب حتققت  التي  ال�صعبية  الإمنــائــيــة  الطفرة  م�سر: 

الفرتة النا�صرية تبخرت اأمام ت�صكل بورجوازية ج�صعة، 

ظــهــرت مــع فــرتة الــ�ــصــادات وتــدّعــمــت مــع فــرتة مــبــارك، 

القت�صاد  مبفا�صل  وتتحكم  الدولة  مــوارد  حتتكر  باتت 

امل�صري. هذا الأخطبوط اجلاثم على القت�صاد امل�صري 

الذي انطلق مع حقبة ال�صادات وتوا�صل يف عهد خلفه هو 

ما جّر البالد نحو اأزمة اجتماعية خانقة وفق التقرير.

الفتاح  عــبــد  الــرئــيــ�ــض  مــع  الت�صحيح  عملية  كــانــت  لــقــد 

امل�صار  وخل�صت  النهيار  البلد من  اأنقذت  التي  ال�صي�صي، 

اأنها  بيد  اإيجابية  عملية  الإخــوان،  احتكار  من  ال�صيا�صي 

الروؤية  هيمنة  بفعل  ال�صحيح  م�صاره  اإىل  البلد  ُتعد  مل 

مع  تتنافى  اجــتــثــاث  �صيا�صة  يف  والنــطــالق  ال�صلطوية 

الوعود الدميقراطية التي ب�صرت بها الثورة. وهو ما وّلد 

ال�صياحة  مثل  القطاعات  من  جملة  تراجع  خلف  توترا 

وال�صتثمار اخلارجي، جعلت البلد يدور يف حلقة مفرغة 

ال�صلبي. بالثبات  الكاتب  تتميز كما ي�صميها 

اإ�صرائيل  العربية  ال�صطرابات  فرتة  جعلت  اإ�سرائيل: 

يف مــاأمــن مــن الــتــحــديــات الأمــنــيــة، �ــصــواء املــتــاأتــيــة من 

لكن  الفل�صطيني،  الـــداخـــل  مــن  اأو  الــلــبــنــانــيــة  اجلــبــهــة 

اإرادة �ــصــالم حــقــيــقــيــة يف  تــلــك مل تــفــرز  حــالــة اجلــمــود 

والو�صع  الفل�صطيني.  للملف  �صجاعة  لت�صوية  اإ�صرائيل 

الوطنية  ال�صلطة  على  ينطبق  اإ�ــصــرائــيــل  تعي�صه  الــذي 

بني  داخلية  وحدة  بناء  عن  عجزها  ظل  يف  الفل�صطينية 

غزة ورام اهلل.

لبنان: يبدو لبنان واقعا ب�صكل مبا�صر حتت تاأثري احلرب 

اآثار  انعك�صت  فقد  واقت�صاديا.  �صيا�صيا  ال�صورية،  الأهلية 

ليبقى  اله�ّض  اللبناين  الو�صع  على  مريع  ب�صكل  احلــرب 

البلد يئن حتت وطاأة الالجئني واملهّجرين ال�صوريني.

لــلــ�ــصــراعــات، فــقــَدت  �ــصــاحــة دولــيــة  بــاتــت  الــتــي  �سوريا: 

ب�صكل  الجــتــمــاعــي  و�صعها  وانــفــجــر  الــرتابــيــة  وحــدتــهــا 

ــا يــ�ــصــي بــ�ــصــعــوبــة الــــعــــودة اإىل �ــصــوريــا  ــو مـ درامــــــي، وهــ

حالة  ــام  واأمـ النــتــداب.  فــرتة  عقب  النا�صئة  التقليدية 

الأفــق  يف  جديا  حال  هناك  اأّن  يبدو  ل  املتطور  التدهور 

يف  ال�صورية.  ال�صاحة  يف  الفاعلة  الدولية  الأطــراف  من 

وقت تبدو فيه قدرات ال�صعب ال�صوري غري كافية لتجاوز 

الأزمة  يجعل  ما  الأو�صاع،  اإليه  انحدرت  الذي  التدويل 

مر�صحة ملزيد من التاأزم ِوفق ما ير�صده التقرير.

اإن يكن البلد لي�ض دولة متو�صطية فاإننا جنده  الأردن: 

املتو�صط،  جنوب  الواقعة  الــدول  �صل�صلة  �صمن  م�صورا 

عدم  وبرغم  التوتر.  جلغرافيا  �صيا�صيا  امــتــدادا  بو�صفه 

اأمنية واإرهابية مبا�صرة، على  وقوع البلد حتت �صغوطات 

اقت�صاديا  متاأثرا  يبدو  الأردن  فــاإّن  جمــاورة،  بلدان  غرار 

بــاأو�ــصــاع الــــدول املـــجـــاورة وبــالــو�ــصــع الإقــلــيــمــي عــامــة ل 

الــدعــم  عــلــى  وتــعــويــلــه  الــبــلــد  مـــوارد  �صيما يف ظــل �صعف 

ال�صوريني  اأو�صاع الالجئني واملهّجرين  اخلارجي. وبفعل 

اأّن  تبدو اأو�صاع البلد خانقة اأمام توا�صع الإمكانيات. مع 

الأردن من اأبرز الدول العربية التي حتاول اإقامة عالقات 

متوازنة مع جميع دول املنطقة ومع الغرب.

جتربة  تركيا  تعي�ض  والتنمية  العدالة  حزب  مع  تركيا: 

ويف  دميقراطي،  وانفتاح  اقت�صادية  بنه�صة  تتميز  فريدة 

الداخلية  امللفات  العديد من  اأمام  وجلة  تبدو  نف�صه  الآن 

ال�صورية.  واملــ�ــصــاألــة  الــكــرديــة  الق�صية  مثل  والإقــلــيــمــيــة، 

اإردوغان  اأن ثمة خ�صية من حتول  لكن ما يبزه التقرير 

�صيا�صي  اإ�صالم  ل�صالح  الدميقراطية«  با�صم  »طاغية  اإىل 

بــراغــمــاتــي. فــهــنــاك ريــبــة يــجــلــيــهــا الــتــقــريــر مـــن زحــف 

تركيا  لبنى  حتــويــره  ُيخ�صى  الــذي  الإردوغــــاين  النموذج 

احلديثة.

ــع تــقــريــر  ــواقــ ــ�ــــض، الـــــذي هــــو يف الــ ــ ــل ــز هــــذا الأطــ يــتــمــّي

ال�صائكة  الــقــ�ــصــايــا  وا�ــصــح لأهـــم  بــعــر�ــض  جــيــو�ــصــيــا�ــصــي، 

يف  حديثة  اإح�صائيات  على  ذلــك  يف  معتمًدا  املنطقة،  يف 

املــجــالــني الجــتــمــاعــي والقــتــ�ــصــادي؛ لــكــن يــبــقــى طابع 

دون  املوؤلف  م�صمون  على  الطاغي  هو  والتحليل  ال�صرد 

ال�صائدة. انتقاد لالأو�صاع 

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

.2016 ال�صيا�صي للمتو�صط  الكتاب: الأطل�ض 

اأونغاري. املوؤلف: فران�صي�صكو اأجنيلوين واأندريا 

العاملية  الــدرا�ــصــات  مركز  مــع  بالتعاون  بـــوردو  النا�صر: 

2016م. )روما( »باللغة الإيطالية«، 

409 �صفحات. عدد ال�صفحات: 

* اأ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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 ذو القعدة 1437 هـ - أغسطس 2016م

�لالهوت �لن�سوي يف �لتاريخ.. لترييز� فوركاد�س

اأمني منار *

�سهدت الأبحاث الأكادميية يف الغرب خالل العقود الأخرية تبلور منهج درا�سي لفت، لقي حظوة بني العديد من الباحثات والدار�سات ممن ينتمني اإىل الأو�ساط الدينية 

ُعرف با�سم »الالهوت الن�سوي«. تعّلق مبعاجلة ق�سايا املراأة يف كافة ت�سعباتها التاريخية والدينية واملوؤ�س�ساتية، بو�سف ذلك الالهوت تاأمال لن�ساء م�سيحيات يف �سياق الدين 

واحلياة يف �سوء الإجنيل. �ساغت رائداته العديد من الروؤى املعرفية والدينية بق�سد بناء ت�سورات جديدة يف معاجلة ق�سايا املراأة. فبعد ح�سور دوين يف الكني�سة امتّد 

قرونا، مل ت�سنح الفر�سة للتنديد بحياة القهر التي ترزح حتت وطاأتها املراأة، �سوى مع مطلع �سّتينيات القرن املا�سي. حيث �سّكل الكتاب املرجعي لفالرييا غولد�ستاين 1960، 

»اأنا مراأة واأدُر�ض الاّلهوت«، قطعا مع الاّلهوت الّرجايل وتد�سينا ملرحلة جديدة ُعِرفت با�سم الاّلهوت الّن�سوي. ومنذ ذلك العهد تنا�سلت املوؤلفات والأبحاث حتى غدت تيارا 

�سائعا له اأن�ساره داخل الأو�ساط الدينية وخارجها. كتاب ترييزا فوركاد�ض »الالهوت الن�سوي يف التاريخ« الذي نتوىل عر�سه هو متابعة تاريخية وحتليلية لتطورات ذلك 

امل�سار الفكري، من تاأليف اإحدى املن�سغالت بهذا الالهوت، وهي راهبة ودار�سة لهوت حتمل �سهادتي دكتوراه يف الالهوت والطب. ُعِرفت ترييزا فوركاد�ض بالتزامها الن�سايل 

على جبهتني: بق�سايا اإقليم كاتالونيا يف اإ�سبانيا حيث ن�ساأت وبق�سايا الن�سوية داخل الكني�سة وخارجها.

تــاريــخ  كتابها  مــن  الأول  الق�صم  يف  فــوركــاد�ــض  تـــروي 

املوؤ�ص�صات  حيز  داخل  املــراأة  له  تعر�صت  الذي  الدونية 

تهمي�ض  املوؤمنة من  املراأة  عانته  وما  للكني�صة،  التابعة 

الكاتبة  مبزة  وعي.  وبــدون  بوعي  موؤمنني،  ِقبل  من 

اأن احلــركــة الــّنــقــديــة املــ�ــصــتــلــِهــمــة لــلــكــتــاب املــقــّد�ــض يف 

مــراجــعــة الــ�ــصــائــد الــديــنــي قـــد لــفــتــت النـــتـــبـــاه نحو 

الّن�صوية، منذ ما يربو عن القرن، ولكنها ما  الق�صايا 

فرتة  حتى  والو�صوح  والرتكيز  الإ�ــصــرار  بذلك  كانت 

اإرها�صات تّثلت يف  قريبة. فقد �صبقت تدّعم احلركة 

برعاية   1895 �صنة  جماعي  ن�صوّي  موؤلَّف  بن�صر  البدء 

اإليزابيث �صتانتون بعنوان: »الكتاب املقّد�ض الّن�صوي«، 

وهـــو عـــبـــارة عـــن �ـــصـــروحـــات ملــنــتــخــبــات مـــن الأ�ــصــفــار 

املقّد�صة متعّلقة باملراأة. ِلتلي ذلك يف الفرتة املعا�صرة 

ماولة جادة يف اإطار بلورة نقد ن�صوي لأ�صول العهد 

»مذّكرات«  موؤّلفها  يف  فيوران�صا،  �صو�صلر  مع  اجلديد 

امل�صتحدثة،  التاأويلية  �صوء  ففي   .)1983 )نيويورك 

اأعــــادت فــيــورانــ�ــصــا مــالمــح حــركــة املــ�ــصــاواة الأ�ــصــلــيــة 

نف�صه  الــتــاريــخــي  املــدخــل  �صمن  ودائــمــا  يــ�ــصــوع.  اإىل 

يف  واخلــافــت  املتوا�صل،  احل�صور  الكاتبة  ت�صتعر�ض 

بع�ض الأحيان، ل�صخ�صيات ن�صائية رمزية عملت على 

حقها  يف  باملطالبة  اأكــان  الدينية  املــراأة  ق�صايا  اإثــارة 

الكني�صة.  يف  اأف�صل  دورا  ملنحها  باملناداة  اأو  التعليمي 

وبــحــلــول الــفــرتة املــعــا�ــصــرة بـــات الـــالهـــوت الــنــ�ــصــوي 

اأو�صاط الدرا�صات الأكادميية،  حائزا على اعرتاف يف 

الأ�ــصــود«  »الــالهــوت  غــرار  على  متميزا  خطا  بو�صفه 

و«لهوت التحرر«.

ــثـــاين املــخــ�ــصــ�ــض ملــتــابــعــة الــطــروحــات  ويف الــقــ�ــصــم الـ

الــنــ�ــصــويــة ور�ــصــد قــ�ــصــايــاهــا، وهـــو الــقــ�ــصــم الأهــــّم من 

امللحة  امل�صائل  تــنــاول  اإىل  فــوركــاد�ــض  تتحول  الــكــتــاب، 

املطالبة  على  تقت�صر  ل  التي  الّن�صوي،  الــاّلهــوت  يف 

بامل�صاواة التامة وال�صاملة بني الرجل واملراأة، بل تنادي 

باإلغاء الأحكام اجلن�صانية يف احلياة املدنية ويف احلياة 

تطّلع  مــن  الــوعــي  هــذا  يــْر�ــَصــح  حيث  اأيــ�ــصــا.  الكن�صية 

بدءا  للوجود،  الاّلهوتية  لالأ�ص�ض  جــذري  حتوير  اإىل 

الثقافة الذكورية  التي ل تزال رهينة  من �صورة اهلل، 

الدينية  املوؤ�ص�صة  يف  ال�صلطة  مواقع  خبايا  ك�صف  اإىل 

َيـــبز هـــذا الــوعــي  ومـــا تــتــوارى خلفها مــن مــ�ــصــالــح. 

ت�صتند  ا�صتيعابية،  لغة  اإىل  بالعودة  مدفوعا  اجلديد 

الّليتورجيا،  يف  توظيفها  بق�صد  املقّد�ض  الكتاب  اإىل 

اجلن�صاين.  التمييز  اإلغاء  يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  مبا 

داخــل  لــلــّذاكــرة  م�صتجّدة  ــراءة  قـ الــتــوجــه  هــذا  ت�صحذ 

ن من ِقبل املنت�صرين، الّرجال.  التاريخ الّر�صمي، املدوَّ

فــالــالهــوت الــنــ�ــصــوي هـــو �ــصــعــٌي لــلــكــ�ــصــف عـــن الــواقــع 

الأن�صاق  اأن  ذلك  الأنثوي.  للّطرف  واملقموع  املطمو�ض 

تــطــّورت  الــتــي  والقــتــ�ــصــاديــة،  والثقافية  الجتماعية 

عب الزمن يف الغرب، قد رهنت املراأة داخل حالة من 

رت  �ُصخِّ فوركاد�ض،  تقول  كما  وال�صتغالل،  اخل�صوع 

الاّلهوت  يظهر  لذلك  ورغباته.  الّذَكر  حلاجات  فيها 

التي  الدينية  الت�صورات  يف  مراجعات  مبثابة  الن�صوي 

ــراأة اأقـــل اأهــلــيــة مــن الــرجــل يف احلــديــث عن  تعتب املــ

املوؤ�ص�صات  ت�صيري  اأو  الطقو�صية  املهام  تــويل  ويف  اهلل، 

املوؤمنة  للجموع  حتّررية  نقدية  نظرية  اإنــه  الدينية. 

ولي�ض لل�صّق الأنثوي فح�صب، ي�صبو اإىل اإ�صالح �صورة 

الألــوهــيــة الــّذكــوريــة، بــغــر�ــض اإعــانــة الــّذكــر، يف �صوء 

كيانه،  الأنثوية يف  باملكّونات  لالإقرار  الإجنيل،  تعاليم 

حتى تعّب املراأة عن ذاتها ك�صخ�ض، لأن كالهما -املراأة 

والرجل- اإن�صان بح�صب اإرادة اهلل املتجّلية فيهما.

املـــحـــَدث يف م�صاعي  الــالهــوتــي  الــتــمــ�ــصــي  ــذا  هـ جتــلــى 

التخل�ض من �صلطان الكني�صة احلا�صر بقوة يف ال�صاأن 

-1848( اأوكــالرر  هوبرتني  خا�صت  ما  وهو  ال�صيا�صي، 

القرتاع  بحق  للمطالبة  �صده  مبكرة  ن�صالت   )1914

الذكورية  الكاثوليكية  الروؤية  على  فعل  كرد  للن�صاء، 

اأي�صا  كما جتلى  الغربية.  املجتمعات  بع�ض  النافذة يف 

يف املــ�ــصــائــل الــتــ�ــصــريــعــيــة املــتــعــلــقــة بـــالـــزواج والــطــالق 

عــامــة.  الأ�ـــصـــرة  بنية  يف  يتحكم  مــا  وهـــو  والإجــهــا�ــض 

والكني�صة  املــراأة  بني  اخل�صام  ذلك  اأن  فوركاد�ض  ُتبز 

يف الـــغـــرب قـــد تـــرّكـــز يف جــمــلــة مـــن املـــ�ـــصـــائـــل، ظــهــر 

الكن�صّية  الروؤى  عانت من  التي  الدول  باخل�صو�ض يف 

�صيما  ل  الأ�ــصــري،  ال�صاأن  ويف  التعليم  يف  الكاثوليكية 

واإ�صبانيا.  اإيــطــالــيــا  مثل  الأوروبـــيـــة  الــقــارة  جــنــوب  يف 

فعلى �صبيل املثال مل تنل املراأة الإيطالية حق الطالق 

حق  وهــو   ،1970 با�صليني«  »فورتونا  قانون  مع  �صوى 

فالتقليد  متاأخرة.  مرحلة  يف  �صوى  تفتكه  مل  طبيعي 

اإثما وخطيئة  الكاثوليكي َيعّد الطالق عامة ول يزال 

بناء على ما يرد يف الكتاب املقد�ض »فاأجاب وقال لهم: 

اأما قراأمت اأن الذي خلق من البدء، خلقهما ذكراً واأنثى 

ويلت�صق  واأمه  اأباه  الرجل  اأجل هذا يرتك  وقال: من 

بعد  لي�صا  اإذاً  واحـــداً؟  ج�صداً  الثــنــان  ويكون  بامراأته 

يفرقه  ل  اهلل  جمعه  فــالــذي  واحـــد.  ج�صد  بــل  اثــنــان، 

»ف�صاألوه:  اأي�صا   )19 اإجنيل متى )9:  اإن�صان. وجاء يف 

ملـــاذا اأو�ــصــى مــو�ــصــى بـــاأن ُتــعــطــى الــزوجــة كــتــاب طــالق 

فتطّلق؟ اأجاب: ب�صبب ق�صاوة قلوبكم �صمح لكم مو�صى 

هــكــذا منذ  يــكــن  الأمــــر مل  ولــكــن  زوجــاتــكــم.  بتطليق 

الذي يطلق امراأته لغري  اإن  اأقول لكم:  البدء. ولكني 

والذي  الزنى،  يرتكب  فاإنه  ويتزوج بغريها  الزنى  علة 

ُجِمع  ما  اأن  على  بناء  الزنى«،  يرتكب  مبطلقة  يتزوج 

هــذا احلق  وباإلغاء  ال�صماء.  اإل يف  يفرق  الأر�ــض ل  يف 

الطبيعي اجنر اإف�صاد من نوع اآخر للحياة الأ�صرية. اإذ 

�صحيح اأن الطالق م�صرة ولكن مْنعه، وفق فوركاد�ض، 

يغدو اأحيانا مف�صدة اأ�صد واأقوى.

ومن جانب اآخر ُتبز فوركاد�ض اأن مطلب ت�صحيح دور 

املراأة يف جمتمع الكني�صة ل زالت الراهبة دون بلوغه، 

مع اأن هناك اإحلاحا من جانب العديد من الالهوتيني 
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والالهوتيات لإدخال حتويرات يف هذا امل�صار. حيث ل 

الأو�صاط  يف  مِرجا  م�صطلحا  الن�صوية  مفهوم  يزال 

عميقة  ودللت  مراجعات  من  ي�صتبطنه  ملا  الكن�صية 

اأحيانا.  والــثــورة  والت�صحيح  والنقد  بالرف�ض  توحي 

للمراأة  وثورة  الرجل،  املراأة يف مقابل  ثورة من جانب 

ــاتـــت واقــعــا  ــصـــادت وبـ عــلــى املــفــاهــيــم املــغــلــوطــة الـــتـــي �ـ

مــرت�ــصــخــا. لــكــن الــنــ�ــصــويــة املـــوؤمـــنـــة وفــــق فــوركــاد�ــض 

يتعلق  مــا  كــل  ي�صمل  جديد  ذاتــي  وعــٌي  باحلقيقة  هــي 

بــاملــراأة، وقــد وّلـــدت تلك احلــاجــة تــطــورات ح�صلت يف 

الجتماع احلديث هدفت اإىل مراجعة اأنظمة ال�صلطة 

تبقى  التي  الدينية  ال�صلطة  منها  �صيما  ل  التقليدية، 

مقاليدها بحوزة اإكلريو�ض ذكوري متمثل يف الكني�صة، 

بات  الــالهــوت،  يف  متمثلة  ذكــوريــة  روؤى  وفــق  و�صائرة 

كالهما يزعج املراأة ك�صريك يف الدين ويف الوجود.

يف الق�صم الثالث والأخري من الكتاب املخ�ص�ض لتاأ�صيل 

الن�صوي  الالهوت  اأن  فوركاد�ض  تبز  لهوتيا  امل�صاألة 

الــرتاث  يف  وجــد  بــل  عـــدم،  مــن  ين�صاأ  مل  امل�صيحية  يف 

اأيــ�ــصــا خــذلنــا وعائقا،  وبــاملــثــل  ودعــمــا،  �صندا  الــديــنــي 

اأنرثوبولوجية  قــراءة  تد�صني  الأمـــور  اقت�صت  لذلك 

مــتــاأّنــيــة تــقــطــع مــع الـــقـــراءة الأيــديــولــوجــيــة، بغر�ض 

بالتمعن  اإذ  اأيــديــولــوجــيــة.  بعد  مــا  نقدية  ــة  روؤيـ بــنــاء 

املــراأة،  مع  )ع(  للم�صيح  املبكرة  امل�صيحية  التجربة  يف 

وجتديدا  تطويرا  نلحظ  فوركاد�ض،  ت�صتعر�صها  كما 

ككيان  معها  والتعاطي  للمراأة  اعتبار  رد  يف  متمّثلني 

عداد  يف  اأو  املعبد  عن  مبَعدة  كانت  اأن  بعد  م،  مكرَّ حّر 

روح  مــن  امل�صيح  ا�صتلهمه  مــا  وهــو  النج�صة،  الكائنات 

يف  الــرجــل  املـــراأة جنب  ي�صع  الــذي  الــقــدمي  النامو�ض 

الب�صارة  مهّمة  تــويل  ويف  القد�ض  الــروح  ر�صالة  تلقي 

على  احَلــواريــة  املــراأة  عن  احلديث  حّد  اإىل  والر�صالة، 

»ر�صولة«  م�صيحي  بتعبري  اأو  ــواري،  احَلـ الرجل  غــرار 

اإىل  »الر�صالة  يف  ذكرها  الــوارد  )يونيا�ض(  غــرار  على 

الإيجابي  املو�صم  ذلــك  لكن   .)7  :16( رومـــا«  موؤمني 

املراأة امل�صيحية كان خاطفا، �صرعان ما عادت  يف تاريخ 

عي�صى.  اهلل  نبي  بغياب  املجتمع  رهــن  اإىل  املـــراأة  اإثــره 

ففي »الر�صالة الأوىل اإىل موؤمني كورنثو�ض« )14: 34( 

اإعالٌن فّج ب�صاأن ح�صور املراأة، ياأتي ب�صكل �صارم ليحّد 

يف  يخر�صن  اأن  الن�صاء  مبقت�صاه  ياأمر  ح�صورها،  من 

عليهن  بل  يتكلمن،  اأن  لهن  م�صموحا  فلي�ض  الكنائ�ض، 

اأن يكّن خا�صعات. والأمر ذاته يتكرر يف »الر�صالة اإىل 

»اأيتها الزوجات اخ�صعن   )23-22 اأف�ص�ض« )5:  موؤمني 

الزوجة كما  راأ�ض  الزوج هو  فاإن  لأزواجكن كما للرب، 

اأن امل�صيح هو راأ�ض الكني�صة«.

وُتبز فوركاد�ض اأن مرحلة الن�صج يف الالهوت الن�صوي 

قد اأطّلت، مع اأن حقل الأبحاث يف املجال مازال م�صرعا 

ويتجلى  احل�صا�صة.  الق�صايا  مــن  العديد  طــرح  على 

القطع مع  اإىل  الن�صوي  الن�صج يف �صعى الالهوت  هذا 

اأجواء التوتر التي ت�صاحب معاجلة املوا�صيع املتعلقة 

بــاملــراأة يف الــنــ�ــض املــقــد�ــض والــنــظــر اإلــيــهــا بعقل هــادئ 

ميكانيزمات  فهم  بلوغ  بغر�ض  �صمحة  اإميانية  وروح 

عند  تخيم  مــا  عــادة  التي  التوتر  اأجـــواء  خــارج  الن�ض 

هيمنة  من  قــرون  بعد  وبالتايل  املباحث.  هــذه  تناول 

التاأويل الذكوري للن�ض املقد�ض يبدو حتى الذكور يف 

الن�ض  مع  الن�صوية  املغامرة  على  التعّرف  اإىل  حاجة 

ترقبا لروؤية مكتملة يف الن�ض املقد�ض.

ــة يف  ــلـ ــصـ ــا�ـ لـــلـــتـــطـــورات احلـ فــــوركــــاد�ــــض  تــــنــــاول  ويف 

البوت�صتانتية  الأو�ـــصـــاط  اأّن  ُتـــبز  امل�صيحي  الــفــكــر 

تــر�ــصــيــخ مطالب  رائــــدة يف  كــانــت  الأنــغــلــو�ــصــكــ�ــصــونــيــة 

ــاط  ــ ــص ــ الــنــ�ــصــويــة احلـــديـــثـــة، يف مـــقـــابـــل حتـــفـــظ الأو�

الكاثوليكية. لكن تلك التطورات ما فتئت اأن اكت�صحت 

غري  واأملــانــيــا،  فرن�صا  يف  اأي�صا  الكاثوليكية  الأو�ــصــاط 

يف  م�صورا  بقي  الــالهــوت  لذلك  القيادي  الــدور  اأن 

اللوثرية. الأو�صاط 

الإ�صالحية  الكني�صة  1966 �صادق جممع  العام  خالل 

الراعوية،  املجال�ض  املراأة  ر�صميا على دخول  يف فرن�صا 

وقـــد جتــلــى ذلـــك الــــدور يف تـــويل املــــراأة مــهــام قيادية 

البوت�صتانتيات.  فرن�صا  لن�صاء  الوطني  املجل�ض  يف 

انعك�ض  البوت�صتانتية  الأو�ــصــاط  يف  التحرر  اأو�ــصــاع 

هجرت  حــيــث  الكاثوليكية،  الأو�ـــصـــاط  عــلــى  تــاأثــريهــا 

�صدور  عقب  الكاثوليكية  الكني�صة  الن�صاء  من  العديد 

وهــي   ،1966 �ــصــنــة   )Humanae Vitae( وثــيــقــة 

عبارة عن ملخ�ض ملر�صوم البابا بول�ض ال�صاد�ض ب�صاأن 

الن�صوية  الأو�ــصــاط  يف  حــراك  دّب  املقابل  يف  الأ�ــصــرة. 

الــكــاثــولــيــكــيــة جتــلــى يف اأنــ�ــصــطــة احلـــركـــة الــفــرنــ�ــصــيــة 

نــادت  الــتــي  الــكــنــيــ�ــصــة«  يف  ورجــــال  »نــ�ــصــاء  البلجيكية 

لك�صب  الثاين  الفاتيكان  جممع  تعاليم  روح  بتوظيف 

بني  امل�صاواة  لرت�صيخ  م�صعى  يف  للمراأة  جديدة  حقوق 

كتاب  يف  امل�صعى  ذلــك  مــطــالــب  وتلخ�صت  اجلــنــ�ــصــني. 

قــيــادي  دور  اإىل  ــراأة  ــ املـ ت�صعيد  مّت  لــو  »مــــاذا  بــعــنــوان 

رفقة  ديــفــور  رينيه  الفيل�صوفة  �صاغته  الكني�صة«  يف 

الكاثوليكية يف  اجلامعة  الالهوتيات يف  جمموعة من 

بالكهانة.  الذكورية  م�صاألة  ارتباط  فيه  ليون، عاجلن 

تـــقـــول فـــوركـــاد�ـــض مــعــلــقــة: »لـــقـــد تـــواجـــد الـــالهـــوت 

الن�صوي منذ بواكري لهوت الآباء )اآباء الكني�صة( واإن 

ت�صمن مواقف يف منتهى التحقري للمراأة تلخ�صت يف 

وعلى  ال�صيطان!«.  باب  »اأنِت  ال�صهرية  ترتوليان  قولة 

العموم تطور هذا التوجه داخل الأو�صاط الكاثوليكية 

الن�صوية التي باتت اأكرث حدة يف انتقاد الروؤى الكن�صية 

لفتة  ان�صقاقات  حتدث  مل  واإن  املــراأة،  جتاه  املحافظة 

النــتــقــادات،  تر�صخت  فقد  الن�صوية  الأو�ــصــاط  داخـــل 

اأحيانا، رافعة  التي دنت من املواقف العلمانية املغالية 

�صعار »ل للمغادرة ول لل�صمت«.

واجللي اأن الن�صالت داخل الكني�صة قد وجدت دفعا معنويا 

و13  راهبات  23 مراأة )10  ت�صريك  واأر�صية موؤ�ص�صاتية يف 

اأ�صغال جممع الفاتيكان  علمانية( كم�صتمعات يف مداولت 

الثاين )1962-1965( ب�صاأن الأ�صرة. ُعدَّ ذلك مك�صبا ثمينا 

املــوؤتــر  مــا جتلى يف  وهــو  وتــطــويــره،  عليه  الــبــنــاء  ينبغي 

�صاركت  الذي   2012 �صنة  بروما  املنعقد  الدويل  الالهوتي 

فيه 220 مراأة متخ�ص�صة يف الالهوت من 23 دولة. ودائما 

الفاتيكان  مــداولت جممع  املــراأة يف  م�صاركة  تاأثري  �صمن 

اأول  ريغاتو  لويزا  ماريا  كانت  �صامتة،  جاءت  واإن  الثاين، 

يف  بــابــويــة  مــوؤ�ــصــ�ــصــة  يف  اجلــامــعــي  بالتعليم  تلتحق  ــراأة  مــ

الن�صاء  كانت  التاريخ  ذلــك  حتى  الــالهــوت.  لدرا�صة  رومــا 

الدار�صات لاّلهوت ع�صاميات. بات ذلك احلظر ذكرى بعد 

اأكرث امل�صجلني يف كليات الدرا�صات الالهوتية من  اأن غدا 

الراهن  حتى  للمراأة  الدينية  الدرا�صة  تبقى  لكن  الإنــاث. 

الكن�صية،  الهرمية  داخل  قيادية  منا�صب  اإىل  موؤدية  غري 

التطوعية  الأعمال  يف  مهام  لتويل  لهن  املجال  ُف�صح  واإن 

اجلمعياتية. والأن�صطة 

من  ال�صوء  ت�صليطه  يف  فــوركــاد�ــض  كتاب  اأهمية  وتتجلى 

جريء  موؤلف  وهــو  امل�صيحية،  املـــراأة  اأو�ــصــاع  على  الــداخــل 

الأو�ــصــاط  اإىل  منتمية  حتـــّبه  ح�صا�صة  ق�صايا  يــالمــ�ــض 

الأو�ــصــاط  يف  ح�صنا  قبول  يلقى  الكتاب  جعل  ما  الكن�صية 

املدنية.

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

الكتاب: الالهوت الن�صوي فـي التاريخ.

املوؤلف: ترييزا فوركاد�ض.

ــة  ــغــ ــ ــل ــ ــال ــ ــر: نـــــوتـــــرميـــــانـــــتـــــي )رومــــــــــــــــا( »ب ــ ــ ــص ــ ــ ــا� ــ ــ ــن ــ ــ ال

الإيطالية«،2015م.

134 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* باحث اإيطايل من اأ�سول مغربية
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د �حلمقى.. جلورج �أكريلوف وروبرت �سيلر ت�سيُّ

حممد ال�ساملي *

ا�ستطاع اآدم �سميث يف كتابه ثورة الأمم اإبراز مبداأ الأ�سواق احلرة والذي من خالله يحقق الزدهار لالأفراد واملجتمعات على حد �سواء. وكون اأن الأ�سواق احلرة اأي�سا قد 

تقنع كثريا من النا�ض ل�سراء اأ�سياء هي لي�ست جيدة ل بالن�سبة لنا ول للمجتمع، فاإنها تقو�ض مفهوم اآدم �سميث يف �سعي الأفراد من امل�سلحة الذاتية يف الأ�سواق احلرة، 

اإىل م�سلحة املجتمع ككل. فكتاب ت�سّيد احلمقى »Phishing for Phools« وهو من تاأليف احلائزين على جائزة نوبل يف القت�ساد جورج اأ. اأكريلوف ٢001 و روبرت �سيلر 

٢01٣، يعد من اأف�سل الكتب القت�سادية مبيعًا ورواجًا يف �سنة ٢01٥. ل ي�ستهدف الكتاب ذوي الخت�سا�ض فقط واإمنا اأي�سا العامة. يقدم الكتاب قراءة م�سلية و�سهلة املنال 

ومليئة باحلكايات التي تذكرنا بقدرة الأ�سواق على التالعب واخلداع. وال�سبب وراء كتابة كلمة Phools بحريف Ph بدًل من حرف الـ f هو احرتام القارئ على ح�سب و�سف 

الكاتبني، و Phools هم �سحية الت�سّيد.

لــقــامــو�ــض  وفــقــا   ،Phishing الــتــ�ــصــيــد  فــكــلــمــة 

1996 بعد  اأوكــ�ــصــفــورد والــــذي قــد �ــصــيــغ يف عـــام 

خالل  من  احتيالية  ممار�صة  هي  الويب.  اإن�صاء 

اإر�ــصــال ر�ــصــائــل عــب الــبيــد الإلـــكـــرتوين والــتــي 

الطيبة  ال�صمعة  ذات  ال�صركات  مــن  اأنــهــا  تــدعــي 

من اأجل حمل الأفراد على الك�صف عن املعلومات 

بطاقات  ــام  واأرقــ ال�صر  كلمات  مثل  ال�صخ�صية، 

الئــتــمــان وغـــريهـــا. فــهــذا الــكــتــاب يــقــدم معنى 

اأو�صع لكلمة الت�صيد حيث يوؤخذ تعريف املرتبط 

النظر  بدل من  املجاز فقط.  �صبيل  على  بالويب 

اإىل الت�صيد على اأنها غري قانونية، يقدم الكتاب 

تعريف ما هو اأكرث من ذلك بكثري ويذهب اأبعد 

من ذلك اإىل ما وراء التاريخ؛ فهو يقع يف اإغراء 

م�صلحة  يف  هــي  الــتــي  الأ�ــصــيــاء  فعل  على  النا�ض 

على  الكاتبان  يــروج   .phisher man املت�صيد 

اأنه  توقعهما  رغــم  العامة  ي�صتهدف  كتابهما  اأن 

ومع  اجلمهور.  و�صط  كبرية  �صعبية  ذا  يكون  لن 

ذلك، يوؤكدان اأن م�صروعهما يثبت اأن هناك عدة 

الأمثل  اأنه اخليار  ُت�صري اجلمهور ظنناً  موؤثرات 

لال�صتهالك.

الــتــوازن  فــكــرة  الأ�ــصــا�ــصــي لالقت�صاد هــو  املــفــهــوم 

الــ�ــصــوق.  يف  والـــطـــلـــب  الـــعـــر�ـــض  يف  الـــتـــكـــافـــوؤ  اأو 

من  النتهاء  عند  ب�صيط،  تف�صري  على  للح�صول 

الت�صوق يف ال�صوبر ماركت والتوجه اإىل املحا�صب 

اأقــ�ــصــر ممـــر، ولــكــن عــادة  دائــمــا ن�صعى لخــتــيــار 

قــرار  لتــخــاذ  عــن حلظة  يقل  مــا ل  ن�صتغرق  مــا 

القرار  اإليه. وهذا  �صنتوجه  الذي  املحا�صب  حول 

اخلــطــوط  جميع  لأن  الــ�ــصــعــوبــة  بع�ض  ي�صتلزم 

تقريبا بنف�ض الطول. يحدث هذا التكافوؤ ل�صبب 

ي�صعون  للخروج  الــوافــديــن  اأّن  وطبيعي  ب�صيط 

املبداأ القت�صادي من  اأق�صر خط؛ حيث  لختيار 

هذا التف�صري هو اأن الفائ�ض يف العر�ض والطلب 

يف  الت�صاوي  اأو  التكافوؤ  لنقطة  ينتهي  مــا  دائــمــاً 

املطاف. نهاية 

نـــراه يف ممــرات  الـــذي  التكافوؤ والــتــوازن  ومــبــداأ 

اأيــ�ــصــا يف  الــ�ــصــوبــر مــاركــت، ينطبق  املــحــا�ــصــبــة يف 

اأكرث عموماً؛ حيث ي�صعى رجال  القت�صاد ب�صكل 

ال�صتثمارية  الفر�ض  اأف�صل  لقتنا�ض  الأعمال 

وهـــذا يخلق اأيــ�ــصــا الـــتـــوازن. فـــاأي فــر�ــض تــوؤخــذ 

مــن على  بــ�ــصــرعــة  و  عــاديــة  اأربــــاح غــري  لتحقيق 

الطاولة، يوؤدي اإىل حالة ارتباك يف ال�صوق. وهذا 

املبداأ، مع مفهوم التوازن يكمن يف قلب القت�صاد. 

ال�صعف  نقاط  ي�صتغلون  قد  الأفـــراد  من  فكثري 

جمزية؛  اأربــاح  على  للح�صول  وتوجيهنا  لدينا، 

ومـــن هــنــا يــكــمــن مــفــهــوم الــتــ�ــصــيــد. ومـــن خــالل 

اأّنــه عند وجود  يــوؤكــدان  املوؤلفني  فــاإّن  املثال  هــذا 

فر�صة لتح�صيل اأو تعظيم املال )حتى باخلديعة 

اأو الت�صليل( ف�صيوجد من ي�صتغل الفر�صة! وقد 

عن  يزيد  ما  ل�صراء  امل�صتهلك  باإغراء  ذلك  يكون 

اإعطائه املعلومات الكافية ليتخذ  اأو عدم  حاجته 

من  الفكرة  ي�صتعر�ض  الكتاب  املنا�صب.  الــقــرار 

خالل مناق�صة جمموعة اأمثلة من عامل الأعمال 

امل�صريف وال�صيا�صة، ويناق�ض كيف وملاذا،  والنظام 

والأهـــــم مـــن ذلـــك دور اجلـــهـــات الــتــ�ــصــريــعــيــة يف 

امل�صلحة  )اأو  امل�صتهلك  م�صلحة  على  احلــفــاظ 

ال�صوق  املــ�ــصــوقــني واملــنــتــجــني.  الــعــامــة( وتــقــيــيــد 

بقبول منتج رديء  اأنك ل�صت ملزماً  احلرة يعني 

ــود بـــدائـــل، فــاجلــمــيــع يــعــر�ــض  ــ ــدم وجـ بــ�ــصــبــب عــ

اجلميع  اأن  بال�صرورة  يعني  ل  ولكن  منتجاته، 

امل�صتهلك. ل�صالح  ال�صفافية  بكامل  �صيتقّيد 

بتقوي�ض  قاما  و�صيلر  اأكريلوف  املوؤلفني  اأّن  كما 

ال�صوق  توازن  اأو  تعادل  التقليدية حول  النظرية 

بطريقتني:

العامل  فكرة  تقوي�ض  خــالل  من  الأوىل: 

الكبري �سمويل�سون يف »باب التف�سيالت«:

هناك مفهوم �صائع يف علم القت�صاد هو اأن النا�ض 

يــجــعــلــون حــيــاتــهــم �ــصــعــيــدة فــقــط مــن اخلــيــارات 

 maximizing« رفــاهــيــتــهــم  مـــن  تــزيــد  الــتــي 

ا�ــصــم  لـــه  حــتــى  الفــــرتا�ــــض  هــــذا   .»utilities
 revealed“ املك�صوفة«  »التف�صيالت  يتوهم: 

ما  تــكــ�ــصــف  الــنــا�ــض  اأن  اأي   :”preferences
مثل  خــيــاراتــهــا.  خــالل  مــن  حــال  اأف�صل  يجعلها 

خالف  على  بال�صبط  هو  بالطبع،  املفهوم،  هــذا 

مــع مــفــهــوم الــكــاتــبــني مــن حــيــث الــفــرق بــني ما 

لهم(  بالن�صبة  جيد  هــو  )مــا  حقاً  النا�ض  يــريــده 

وما بني الذي يعتقدون اأنهم يريدونه. 

 2008 عامي  بــني  مــا  القت�صادي  النــهــيــار  فبعد 

ــادة الــنــظــر يف  و2009، ظــهــرت مــوجــة كــبــرية لإعــ

بــعــ�ــض الــنــظــريــات القــتــ�ــصــاديــة كــونــهــا قـــد عفا 

عــلــيــهــا الــزمــن اأو مل تــعــط الــ�ــصــورة اخلــفــيــة يف 

تــفــ�ــصــري الـــظـــواهـــر القـــتـــ�ـــصـــاديـــة؛ فــالــنــظــريــات 

التف�صريية لالقت�صاد الكلي قد واجهت انتقادات 

ــاذج  ــمـ ــنـ والـ ــصـــاديـــني  القـــتـــ�ـ اأن  كـــمـــا  مــ�ــصــتــمــرة. 

التنبوؤ  على  قــادريــن  غــري  اأ�صبحوا  القت�صادية 

اأ�صرت مب�صداقية  والتي  الأزمة  بحدوث وحجم 

للمواطن  بالن�صبة  الــ�ــصــائــد  القــتــ�ــصــادي  الــفــكــر 

اجلزئية  القت�صادية  النظريات  فكانت  العادي؛ 

عقالنية  يف  العتقاد  مبداأ  من  تنطلق  ال�صائدة 

للخيار  يتوجه  ما  دائماً  الإن�صان  اأّن  اأي  الإن�صان، 

الب�صر  اأن  �صاأنها  من  والتي  لال�صتهالك،  الأمثل 
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املكت�صبة. وهذا  الفائدة  يت�صرفون دائما لتعظيم 

يف�صل  ولكنه  داخليا،  مت�صق  لنموذج  املنطلق  هو 

عــنــد تطبيقه يف  ولـــو جــزئــيــة  �ــصــورة  اإعـــطـــاء  يف 

العملي. الواقع 

جديد  »متغري  اإدخال  طريق  عن  والثانية: 

يف املعادلة القت�سادية«:

فــعــلــى عــكــ�ــض خــــباء القــتــ�ــصــاد الــ�ــصــلــوكــي قــام 

متغرّي  لتقدمي  افرتا�صات  عــدة  بطرح  الكاتبان 

حيث  لــلــظــواهــر.  التف�صريية  املــعــادلــة  يف  جــديــد 

ــورة لــــالإطــــارات  ــ ــص قـــامـــا بــالــتــعــمــيــم لإعــــطــــاء �ــ

هو  املتغري  وا�ــصــم  النا�ض.  قـــرارات  حــول  العقلية 

»الــقــ�ــصــ�ــض الــتــي يــطــرحــهــا الــنــا�ــض لأنــفــ�ــصــهــم.« 

نــرى، تاًما،  اأن  الو�صف ميكننا  هــذا  من خــالل 

الت�صيد  هذا  النا�ض،  ملعظم  الت�صّيد  يحدث  كيف 

قــرار  لتــخــاذ  �صخ�ض  على  للح�صول  و�صيلة  هــو 

امل�صتهلك؛  ل�صالح  لي�ض  ولكن  املــخــادع،  ل�صالح 

ق�ص�ض  اأ�صا�ض  على  تكون  ما  عــادة  قراراتنا  كون 

نعي�صه،  الــــذي  الــو�ــصــع  عـــن  لأنــفــ�ــصــنــا  نــطــرحــهــا 

لعدة  وفقا  قــرارات  اتخاذ  اإىل  امليل  لدينا  فنحن 

جتعلنا  التي  والنف�صية  املعرفية  التحّيزات  مــن 

يعطينا  الــكــتــاب  املــتــ�ــصــيــد.  لـــهـــذا  �ــصــهــال  هـــدفـــا 

نفهم  اأن  لنا  تتيح  التي  للدوافع  �صفافا  تو�صيًفا 

كيف يحدث الت�صيد ملعظم النا�ض.

مــالحــظــة: يف عــلــم القــتــ�ــصــاد الــقــيــا�ــصــي، يتم 

حتتوي  ريا�صية  معادلة  عب  الظواهر  تف�صري 

ــة من  ــدة مــتــغــريات. ولــكــل مــتــغــرّي درجــ عــلــى عـ

اأ�صا�ض الظاهرة القت�صادية. وعلم  التاأثري على 

القــتــ�ــصــاد احلـــديـــث يــعــتــمــد بــ�ــصــكــل كــبــري على 

ي�صاف  متغريا  يطرحان  فالكاتبان  العلم.  هذا 

وا�صم  الظواهر  لتف�صري  القت�صادية  للمعادلة 

املــتــغــري هـــو »الــقــ�ــصــ�ــض الــتــي يــطــرحــهــا الــنــا�ــض 

لأنف�صهم.«

الكبري من  الــعــدد  ملــاذا هــذا  �ــصــوؤال  ولــو طرحنا 

الــنــا�ــض الــذيــن يــدخــنــون ويــ�ــصــربــون؟ ففي وقت 

مــبــكــر مـــن اأواخـــــر الأربــعــيــنــيــات، كـــان الــعــلــمــاء 

ــنـــاك عـــالقـــة مـــا بـــني الــتــدخــني  يـــجـــدون اأن هـ

املت�صيدة  التبغ،  �صركات  وكون  الرئة،  و�صرطان 

ا�صرتاتيجية  بــاتــبــاع  قــامــت   ،phishermen
ولكونها  ال�صك.  بذور  غر�ض  اإىل  تهدف  مددة 

تــعــرف اأنــهــا بــاإمــكــانــهــا اأن جتــد بــعــ�ــض الــعــلــمــاء 

اأن  �صاأنهم  من  والذين  املدخنني(  بني  )وخا�صة 

رابط  يوجد  اأنه ل  مفاده  راأي  بقوة عن  يعبوا 

›يثبت‹ العالقة بني التدخني وال�صرطان. وكان 
جديدة  »ق�صة  اإىل  التلميح  يف  جلهودهم  نتيجة 

مـــوؤثـــرة يف الــعــالقــة بـــني الــتــدخــني والــ�ــصــحــة. 

ولكن تلك الق�صة ف�صلت يف نهاية املطاف، رغم 

الآن،  ال�صنني. وحتى  ع�صرات  ا�صتغرق  الأمر  اأن 

هــم من  البالغني  مــن  املئة  18 يف  مــن  مــا يقرب 

املدخنني !

قــ�ــصــة مــ�ــصــابــهــة يف حـــالـــة ا�ــصــتــخــدام بــطــاقــة 

اأّن  يعتقدون  امل�صتهلكني  فمعظم  الئــتــمــان. 

الـــقـــدرة عــلــى ا�ــصــتــخــدام بــطــاقــات الئــتــمــان 

يجعل احلياة اأكرث راحة. ومع ذلك، ف�صركات 

روتيني  ب�صكل  النا�ض  الئتمان تخدع  بطاقات 

اأكرث مما كانوا �صيفعلون  اإنفاق  اإىل  وتدفعهم 

ت�صتمر  ملاذا  اأخــرى. وهذا ما يف�صر  اأحــوال  يف 

بطاقات  با�صتخدام  للعمالء  لل�صماح  املتاجر 

بطاقات  �صركات  اأّن  من  الرغم  على  الئتمان 

الئــتــمــان تفر�ض ر�ــصــوًمــا عــالــيــة. ومــع ذلــك، 

عندما  النقطة  هــذه  يناق�ض  ل  الــكــتــاب  فـــاإن 

الئــتــمــان.  بــطــاقــات  م�صتخدمي  ت�صيد  يــتــم 

معلومات  امــتــالك  يف  دائــمــا  لي�صت  واملــ�ــصــاألــة 

وجــود  عــدم  يف  تكمن  امل�صكلة  ولــكــن  نــاقــ�ــصــة، 

�صبط النف�ض. فحتى لو كان لدى امل�صتهلكني 

زالوا  ل  فاإّنهم  ال�صفقة،  عن  كاملة  معلومات 

ي�صرتون اأكرث مما يحتاجون له. كما اأّن هناك 

يف  واجــن  فولك�ض  خــداع  مثل  الق�ص�ض  بع�ض 

التي  ال�صحرية  واحلــبــوب  التلوث،  اخــتــبــارات 

اأكـــرث مــن ذلـــك، وهــنــاك  �ــصــراء  ت�صجعنا عــلــى 

الــعــديــد مـــن الـــطـــرق الــتــي ميــكــن لــلــمــرء اأن 

و�صيلر  اأكريلوف  فالكاتبان  بها.  ت�صيده  يتم 

لــتــوازن  لــلــو�ــصــول  تف�صيليا  و�ــصــًفــا  يــعــطــيــان 

لتعظيم  الأمثل  الو�صع  باعتباره  ال�صوق احلر 

القت�صادي للجميع. الرفاه 

مـــيـــزة الــكــتــاب اأّنـــــه مبــثــابــة تـــذكـــري لــالآلــيــات 

ــداع يف الــلــعــب يف حــيــاتــنــا الــيــومــيــة. ومــع  اخلــ

ذلـــك، ي�صرتك اأغــلــب الــنــقــاد القــتــ�ــصــاديــن يف 

اأن الكتاب يواجه بع�ض ال�صقطات. الأوىل هو 

جمموعة  بتغطية  قاما  و�صيلر  اأكــريلــوف  اأن 

ــن بــحــ�ــصــو  ــكـ ــيـــع ولـ ــصـ ــدا مــــن املـــوا�ـ ــ ــعـــة جـ ــصـ وا�ـ

تاريخي. فاجلزء الأول من هذا الكتاب ب�صيط 

جدا؛ اإذ هو كله مكر�ض لأزمة الرهن العقاري 

اأكـــرث حتــديــدا على دور وكــالت  مــع الــرتكــيــز 

الت�صنيف الئتماين. كما قام اأكريلوف و�صيلر 

ال�صندات  حــول  للتحدث  خم�ص�ض  ف�صل  يف 

واأزمــــــة   ،junk bonds ــة   ــ ــوب ــرغــ ــ امل ــري  غــ

ما  املتحدة  الــوليــات  يف  والقرو�ض  املــدخــرات 

1986-1995؛ وبذلك اأ�صبح الكتاب  بني عامي 

تاريخيا بدًل من اأن يكون اقت�صادياً بحتاً.

الــكــتــاب هــي يف تعميم  الــثــانــيــة يف  والــ�ــصــقــطــة 

كــان  اأيـــا  الــبــ�ــصــر،  فــالــكــتــاب ي�صنف  املــفــاهــيــم. 

ت�صّيدهم  فيتم  العقلية  قدراتهم  اأو  �صنفهم 

اإّمـــــا نــفــ�ــصــيــا واإعـــالمـــًيـــا. ولـــكـــن مـــع الــتــطــّور 

التكنولوجي اأ�صبح امل�صتهلك اأكرث وعياً؛ لكون 

ي�صتطيع  امل�صتهلك  على  تطرح  التي  اخلّيارات 

قبل  املنتج  وتقييم  رفاهيته  زيادة  من خاللها 

 booking موقع  مثاًل  اخذنا  فلو  اختياره. 

اخليارات  تقييم  املوقع  خــالل  من  ن�صتطيع   ،

ذلك،  ومع  ومتقنة.  جيدة  بطريقة  املطروحة 

كامل  ب�صكل  ال�صر  على  الق�صاء  ال�صعب  من 

كــونــه مـــالزمـــا لــلــفــطــرة الجــتــمــاعــيــة، ولــكــن 

اأثره. ن�صتطيع التعاي�ض معه والتقليل من 

الكتاب م�صلٍّ ويقدم حكايات ذات قيمة عالية، 

ولكن لي�ض هو الكتاب الذي ن�صتطيع ت�صنيفه 

بــاأّنــه ل غــنــى عــنــه يف املــجــال الأكـــادميـــي. كما 

يف  الراأ�صمالية  بــاأّن  للتذكري  مفيد  الكتاب  اأّن 

اأي  اأكـــرث مــن  والع�صرين هــي  الــقــرن احلـــادي 

وقت م�صى ولي�صت لعبة م�صلتها �صفر.

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

د احلمقى. الكتاب: ت�صيُّ

املوؤلف: جورج اأكريلوف وروبريت �صيلر.

�صبتمب  بــريــنــ�ــصــتــون،  جــامــعــة  مطبعة  الــنــا�ــصــر: 

2015م.

288 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* كاتب ُعماين
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ق�سيدة لل�سهوب �لكربى.. ملر�د �آدجي

فيكتوريا زاريتوف�سكايا *

ماذا تعني قراءة التاريخ الر�سمي؟ هل ما تت�سمنه �سجالت البالط وما حتتويه مكتبات املعاهد احلكومية هو التاريخ ب�سورته الواقعية اأم اأّنه وجهة نظر مبت�سرة تخدم 

التوجه ال�سيا�سي لبلد ما؟ هل ثمة بون بني التاريخ احلقيقي والتاريخ الر�سمي؟ واإن كان البون حا�ساًل فما مقداره وما درجة تاأثريه على الواقع وعلى ت�سيري وتغيري جمريات 

احلياة الأر�سية؟

التاريخ  اأ�صئلة متواردة ومتوالدة تك�صف عن طبيعة 

اأرَّقت املوؤرخني وعبثت  وم�صاألتة وثوقيته التي طاملا 

ــثــقــفــني. وحـــني حتــتــل هــذه  بــاأفــكــار الــفــال�ــصــفــة واملُ

لديه  ويتولد  ما،  باحث  عند  الهتمام  بــوؤرة  امل�صاألة 

�ــصــك عــمــيــق بــالــتــاريــخ الــر�ــصــمــي، ثــم ل يــتــوانــى اأن 

دح�ض  اأو  امل�صتور  لك�صف  همته  وي�صحذ  عدته  يعد 

ال�صعوبة  يف  غــايــة  مهمته  اأنَّ  �صنجد  بــه،  املــتــداول 

و�صيكون بحثه رديف املُغامرة. 

اآدجــي  الرو�صي مــراد  الباحث  اأقــدم عليه     هــذا مــا 

اأمــا  الــكــبى«.  لل�صهوب  »ق�صيدة  الأخـــري  كتابه  يف 

عن  النب�ض  يف  فتتمحور  لها  ت�صدى  الــتــي  امل�صاألة 

املُ�صّيع   - اأدق  بعبارة   - اأو  ال�صائع  الرتكي  التاريخ 

واملـــطـــمـــور يف �ــصــهــوب تــغــطــي اأرجــــــاء �ــصــا�ــصــعــة من 

اإىل  ينتمي  الكاتب  اأن  حقيقة  اأ�صفنا  واإن  املعمورة. 

قومية الكوميك، وهي من الأقوام الرتكية املنت�صرة 

يف منطقة القوقاز، ف�صُندرك اأي هاج�ض غريي )من 

وبيان  بحثه  اإتــام  �صبيل  يف  الباحث  يــراود  الغرية( 

حجته.   

الباحث كونه  اأن يعتب مثلبة على     ومع ما ميكن 

الدرا�صة،  قيد  ومرجعيا للمو�صوع  ع�صويا  طرفا 

الــكــتــاب والإحــاطــة  الــعــلــمــي يف  املــ�ــصــاق  تــتــبــع  اأن  اإل 

اإىل ال�صرية العلمية  اإ�صافة  بالقرائن التي ي�صوقها، 

العليا  درا�ــصــاتــه  اأكــمــل  مثقف،  امـــروؤ  فهو  للموؤلف، 

ــم �ــصــرح عــلــمــي يف رو�ــصــيــا  يف جــامــعــة مــو�ــصــكــو - اأهــ

كــثــرية  عــمــل  واأوراق  عــلــمــيــة  اأبـــحـــاث  يف  - وجــــــادل 

وجذورها  الطويلة  الرتكية واأفرعها  عن ال�صجرة 

يجعلنا  ذلــك  كــل  واجلــغــرافــيــا،  الــتــاريــخ  يف  املتغلغلة 

ت�صتحق  للتاريخ،  جريئة  جديدة وقراءة  روؤيــة  اأمــام 

وتاأملها بنظرة جادة، وذلك مع كل  التوقف حيالها 

مــا قــد يــرافــق الــقــراءة مــن تــ�ــصــاوؤلت م�صروعة عن 

يت�صدى  حــني  بــاحــث(  )اأي  الباحث  جاهزية  مــدى 

الر�صمي.   التاريخ  لرت�صانة 

   يــبــنــي املــوؤلــف تــ�ــصــوًرا جــديــًدا لــالأثــر الــرتكــي يف 

ومراحل  للتاريخ  قراءة  مت�صمًنا  الأوروبي،  التاريخ 

الر�صمية  الــقــراءة  مــغــايــرة عــن  الــتــطــور احلــ�ــصــاري 

وّمرفة  ال�صيا�صية  بامل�صالح  مموهة  يعتبها  التي 

الــرتكــي  الأثــــــر  اأّن  يــــرى  الـــديـــنـــيـــة.  بـــالـــتـــجـــاذبـــات 

الكثري من  اأ�صابه  قد  )خا�صة(  الأوروبية  يف القارة 

ــم ل يـــنـــي بــعــدهــا  احلـــيـــف والـــتـــعـــتـــيـــم املـــتـــعـــمـــد، ثــ

الأكــادميــي  الــِعــلــم  تعامي  حــول  مالحظاته  ي�صجل 

ــا عــامــة، عن  ــ الــر�ــصــمــي، �ــصــواء يف رو�ــصــيــا اأو يف اأوروب

ــي الــعــمــيــق يف  ــر الـــرتكـ ــوؤرخ لـــالأثـ ــ ــ حــقــائــق دامــغــة ت

الثقافة الأوروبية. ويف م�صعاه لك�صف امل�صتور، يقدح 

والروحية  واملــاديــة  الثقافية  الــرتبــة  يف  اآجــي  مــراد 

لــبــلــدان كــجــورجــيــا واأرمــيــنــيــا واألــبــانــيــا وبــلــغــاريــا، 

يف  الر�صمية  التاريخية  الرواية  تلعثمت  طاملا  التي 

عيوننا،  اأمـــام  اأ�صل �صعوبها، بينما الإ�صارات تلمع 

والــفــلــكــلــور يــقــولــهــا �ــصــريــحــة، وتــ�ــصــابــه الأ�ـــصـــمـــاء 

بــاأّن  وتقول  بها  تنطق  اللغوية  والو�صائج  يوؤكدها، 

اأ�صل تلك ال�صعوب تركية... اأ�صٌل ل لب�ض فيه.  

   يــر�ــصــم مـــراد اآدجـــي لــوحــة مهيبة لــالأتــراك وهــم 

يف  ظهرت،  ما  اأول  ظهرت،  التي  ح�صارتهم  مهد  يف 

القرن  يف  وذلــك  �صيبرييا  بجنوب  »الــتــاي«  منطقة 

ال�صاد�ض قبل امليالد، احل�صارة التي �صهدت فيما بعد 

اإىل اآ�صيا الو�صطى والهند وال�صرق الأو�صط  امتداًدا 

ا�صتوطن  التي  عــن اأوروبــا  ف�صاًل  اإفريقيا  و�صمال 

الأتـــــراك يف مــنــاطــق �ــصــا�ــصــعــة مــنــهــا. ويـــرى املــوؤلــف 

جبال  من  الهابطة  الكبى،  الهجرات  وبف�صل  اأّنه، 

للقارة  ال�صيا�صية  اخلارطة  الت�صكل  يف  اأخذت  التاي، 

الأتــراك  تاأثري ثقافة املهاجرين  وحتــت  الأوروبــيــة، 

الأوائـــــــل، قــطــع الـــزمـــن مــرحــلــة حــ�ــصــاريــة كــونــيــة، 

انتقل خاللها من طوره القدمي اإىل مرحلة القرون 

الو�صطى. 

لــالأتــراك،  الأول  احلــ�ــصــاري  الت�صكل  مــن  ــدًءا  وبــ    

متطوًرا  م�صتوى  الــقــوم  ميح�ض  الــبــاحــث  اأن  جنــد 

الــروحــي والــوعــي  الـــوجـــودي والــعــمــق  مــن الإدراك 

لديهم خبط  الهجرة  املادي، فباأيه مل يتبلور خيار 

ع�صواء، واإمنا نتيجة لن�صج ثقايف وتدبري اقت�صادي 

الــهــجــرة  عــــن  ــاحـــث  ــبـ الـ ــرة  ــكـ فـ نــتــتــبــع  واإذ  ــكـــني.  مـ

الــكــبى والــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــيــهــا، نــ�ــصــل اإىل 

يف  يفككها  اأن  اأراد  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  الــقــ�ــصــيــة  لــب 

ــي الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا الــغــرب  كــتــابــه األ وهـ

ومن اأخطر  تهديدهم.  من  واحلد  الغرباء  ملجابهة 

نهاية  - يف  اأدت  الــتــي  الإ�ــصــرتاتــيــجــيــة  الإجــــــراءات 

الأر�ــض  يف  الرتكية  احلقيقة  طم�ض  اإىل   - املــطــاف 

اإىل  الأتراك وجتزئتهم  بتفتيت  القيام   - الأوروبية 

كيانات  اإدماجهم �صمن  عب  وذلــك  خمتلفة،  اأقــوام 

جمــتــمــعــيــة هــجــيــنــة ومــ�ــصــطــنــعــة؛ يــتــبــدى مــثــالــهــا 

ذات  القوقاز  املجزاأة ل�صعوب  الرتكيبة  الــ�ــصــارخ يف 

�صياغته  الذي جرت  الواقع  الرتكية؛ هذا  الأ�صول 

عــلــى اأيــــــدي الــقــيــا�ــصــرة بـــدايـــة والــ�ــصــوفــيــيــت مــن 

الأوروبي وطرقه  الفكر  ودائماً حتت مظلة  بعدهم، 

الإجرائية. 

اأوروبــا  اأخــرى من الرتكة الرتكية يف  اأجــزاء     ثمة 

مت الــقــطــع بــيــنــهــا وبــــني اأوا�ـــصـــرهـــا الــرتكــيــة وهــو 

مــا جــرى مــع الــبــلــغــار والألـــبـــان، حــيــث مت اإغــراقــهــا 

ــا مـــا تــبــقــى من  )الأوا�ــــصــــر( يف جلـــة الــنــ�ــصــيــان. اأمــ

ــوا يف بــحــر  ــ ــبـ ــ ــاي« فـــقـــد اأذيـ ــ ــتـ ــ ــال »الـ ــبـ ــاجـــري جـ ــهـ مـ

والإ�صكندنافية، ولو  الرو�صية واملجرية  املجتمعات 

كامنة  كلية، وظلت  تنطفئ  الثقافية مل  �صعلتهم  اأن 

يف الأعماق اأو طافية على �صطح احلياة ال�صعبية.

   وفيما يتعلق بالأثر الرتكي على احلياة والثقافة 

ــدة مـــظـــاهـــر مــنــهــا:  ــ ــاحـــث عـ ــبـ الـــرو�ـــصـــيـــة، يــــــورد الـ

املـــفـــردات ذات الأ�ـــصـــل الــرتكــي يف الــلــغــة الــرو�ــصــيــة 

ا  اأي�صً الأزيــاء؛ ثــمــة  املُتعلقة باأ�صماء  تلك  �صيما  ل 

لعبت  نبيلة  رو�صية  عائلة  ثالثمئة  عــن  يقل  ل  مــا 

تركية.  اأ�ــصــول  اإىل  تنتمي  تــطــويــر الــبــالد  يف  دورا 

البلدان  ت�صميات  من  اأن الكثري  جند  رو�صيا  وغــري 

واملــنــاطــق الأوروبـــيـــة تـــديـــن اإىل جــذورهــا الــرتكــيــة 

وغريها.  والقوقاز  واألبانيا  وبلغاريا  البلقان  مثل 

اأوروبــا  يف  املاألوفة  الألعاب  بع�ض  املوؤلف  ين�صب  كما 

كلعبة البولو والرغبي اإىل الأتراك، ويف هذه اللعبة 

بدًل من  ي�صتخدمون عظم اخلروف  كانوا  الأخرية 

يف  الألعاب  هذه  تندرج  احلا�صر  يومنا  واإىل  الكرة. 

وطاجك�صتان  كازخ�صتان  مثل  الو�صطى  اآ�صيا  بلدان 

ال�صعبي.  موروثها  واأوزبك�صتان �صمن 

كتابة  بــني  �صبًها  اآدجـــي  يلحظ  نف�صه  ال�صياق  يف     

امل�صماة  الإ�صكندنافية  والكتابة  الــقــدمــاء  الأتـــراك 
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الرحالة  عــن  داًل  علميا  مــثــاًل  يــورد  كما  »روتــ�ــض«. 

هايردال  ثور  ال�صهري  الرنويجي  والكاتب  والأثــري 

ــا، لــتــتــبــع  ــاز، ل غــــريهــ ــوقــ ــقــ ــالد الــ ــ ــار بـ ــتــ الــــــذي اخــ

جذور ثقافته الأم.  

   ومع ال�صتغراق يف منهج الكاتب ومنطقه البحثي، 

وا�صتنتاجات ح�صيفة يف  جــديــدة  خــيــوط  لنا  تــبز 

ال�صعوب. ن�صتدل  والتقاطعات بني  العالقات  �صبكة 

)مثال( اإىل اخللفية التاريخية التي جعلت من �صكان 

م�صابهة للقوقازيني، كما  اأوجــهــا  يحملون  األبانيا 

التقليدي،  والتطريز  الر�صم  يف  طرائقهم  تت�صابه 

والثوم،  الفلفل  عليها  يطغى  التي  الطبخ  ومكونات 

طبقتني حتفها  مـــن  املــكــونــة  الــبــيــوت  بــنــاء  ومنـــط 

الأروقة. 

ــاد، ومن  التاريخ بح�صور ذهني وقَّ اآدجــي يف    ينقب 

اأجـــل بــلــوغ احلقيقة والــكــ�ــصــف عــن اأخــطــاء الــتــاريــخ 

الــر�ــصــمــي وجتـــاوزاتـــه، نـــراه يــتــاأمــل مــلــًيــا اجلــوانــب 

فمن  حــولــهــا.  ال�صكوك  وتــوقــظ  املنطق  تــنــايف  الــتــي 

عن  حديثه  يف  ي�صري  )كــمــا  الغربيني  العلماء  داأب 

للرواية  الطمئنان  القدمية(  الأوروبــيــة  الهجرات 

اإل  هــي  مــا  الــكــبى  الهجرة  بـــاأّن  القائلة  الر�صمية 

الأوروبية..  القارة  البينية داخل  التنقالت  عدد من 

»الهون«  هجرة  اإىل  وبالنظر  القدر.  بهذا  ومكتفني 

ــكــــبى، حـــدثـــت يف  )وهـــــي مـــوجـــة مـــن الـــهـــجـــرة الــ

�ــصــبــعــيــنــيــات الــقــرن الـــرابـــع لــقــبــائــل الــهــون الــرّحــل 

وراء  مــن  هــاجــرت  الرتكية(( التي  الأ�ــصــول  ))ذات 

ال�صرقية  ــا  اأوروبـ يف  لت�صتقر  الرو�صي  الفولغا  نهر 

ــة حــمــلــت ا�ــصــمــهــم( جنـــد اأنَّ  ــوريـ وتــوؤ�ــصــ�ــض اإمـــباطـ

الهجرة  هــذه  على  مير  ــي  الأوروبـ الر�صمي  التاريخ 

املف�صلية مرور الكرام. 

ــاً مريبة     مــن جــانــب اآخـــر يــ�ــصــوق الــبــاحــث اأحـــداثـ

الرتكي  لالأثر  املتعمد  التجاهل  يف  فر�صيته  تدعم 

حول  ا�صتنتاجه  لو�صع  الــقــارئ  ويــدعــو  اأوروبــــا،  يف 

الإجــــــــراءات املــوؤ�ــصــ�ــصــيــة الـــتـــي ووجــــه بــهــا الــتــاريــخ 

الرتكي. من بني تلك الأحداث ما وقع مع امل�صت�صرق 

الــرو�ــصــي واملــخــتــ�ــض بــالــدرا�ــصــات الــرتكــيــة يــو�ــصــف 

جانب املنا�صب  اإىل  تخ�ص�صه،  له  اأتاح  فقد  اأربيلي، 

العليا التي تبواأها )مدير متحف الرميتاج ورئي�ض 

ثالثمائة  جمع  له  الأرمنية( اأتاح  العلوم  اأكادميية 

علميا  كتابا  حولها  واأجنـــز  الــقــوقــاز  مــن اآثــار  نق�صاً 

الطباعة  اإىل  درا�صته  اأر�صل  اأن  ولكنه وبعد  �صامال، 

ــاد لــيــ�ــصــرتي كــافــة  1919، ولــ�ــصــبــب غــامــ�ــض، عـ ــام  عـ

ومنعه  الكتاب  ت�صبب بحجر  ما  املطبعة،  الن�صخ من 

من التداول بني اجلمهور.  

يف  للمعلومة  الحتكاري  الطابع  اإىل  املوؤلف  ينبه     

يف  املتناثر  الرتكي  للتاريخ  وبالن�صبة  النت.  ع�صر 

امليداين  الــواقــع  مثل  مثله   - النت  اأن  يــرى  ــا  اأوروبـ

�صوى  للباحث  يقدم  فــال  ويدفنها  الآثـــار  يخفي   -

الــالزمــة  املعرفة  تكوين  على  ت�صاعد  ل  متفرقات 

للتحليل العلمي الوازن واجلاد.  

ل�صرد م�صاهداته  كتابه  من  الباحث جانباً  يكر�ض     

يتابع ميدانيا ما  القوقاز، حيث  ال�صخ�صية يف بالد 

يوؤيد نظرته العلمية، وي�صجل مالحظاته عن الآثار 

التاريخية. واأحيانا  بفر�صيته  اإياها  مقرنا  الباقية، 

يــعــلــن اأ�ـــصـــاه عــلــى الــ�ــصــيــاع الـــذي حلــق بــجــزء كبري 

مـــن الآثــــــار. ومــن بــني �ــصــرديــاتــه الــ�ــصــائــقــة، الــتــي 

ا�صتخرجها من احلكايات املحلية، تلك التي تتحدث 

تاأ�صي�ض مدينة »غيليار« )حاليا قرية تقع على  عن 

احلـــدود بــني داغــ�ــصــتــان واأذربــيــجــان( الــذي مت على 

القرنني  بــني  احلــجــاز  قــِدمــوا مــن  اأيدي مهاجرين 

الــتــا�ــصــع والــعــا�ــصــر، حــيــث ا�ــصــتــقــروا يف هــذه اجلــبــال 

البعيدة و�صيدوا بيئتهم التي ت�صبههم. بيد اأن �صيئاً 

�صوى  ذكراهم  من  يظل  ومل  يبق،  عمارتهم مل  من 

احلكايات التي تتناقلها الأل�صن وتتوارثها الأجيال.

   فــيــمــا يـــخـــ�ـــض اأ�ـــصـــالفـــه الأتـــــــــراك، يـــــورد مــــراد 

اآدجـــي الـــكـــثـــري مـــن مــاآثــرهــم احلــ�ــصــاريــة، جمــيــبــاً 

تخر�صات  على  والـــرتاث  احلــيــاة  واقــع  مــن  باأمثلة 

الــغــرب الـــذي طــاملــا نــعــتــهــم بــالــهــمــجــيــني. يــقــول يف 

كل  بــالأ�ــصــوار.  يعتنون  »كــان اأجــدادنــا  ال�صدد:  هــذا 

ــان لــهــم يف  مــرت مــن الــ�ــصــور فــر�ــصــوه بــالــقــ�ــصــب، وكـ

املتوح�صون اأولئك  الهمجيون  وجــيــه.  �صبب  ذلــك 

وحماية ملدنهم  الـــزلزل  اتــقــاء  ذلــك  يفعلون  كــانــوا 

ــواد الــقــ�ــصــب )�صمن  ــ مــن اأ�ـــصـــرارهـــا. فــفــاعــلــيــة اأعـ

اليوم  ي�صمونه  مــا  تــاثــل  الــبــنــاء الــقــدميــة(  تقنية 

املــدن  احتفظت  ولــذلــك  لــلــزلزل.  بــاملــواد املــقــاومــة 

وباأبراجها  العظيمة  الــقــدميــة بــاأ�ــصــوارهــا  اجلبلية 

وبيوتها حتى حا�صر وقتنا«.   

   لي�ض من امل�صتغرب اأن يثري كتاب »ق�صيدة لل�صهوب 

الو�صط  ويف  الــقــراء  متباينة بني  اأ�ــصــداء  الــكــبى« 

الأكــــادميــــي. فــبغــم �ــصــيــاقــه الــعــلــمــي الــتــاريــخــي، 

العنوان  مــن  )بـــدءا  الــطــايف  احلما�صي  اإل اأن خــطــه 

ي�صتح�صنه  منزلتني:  بني  الغنائية( ت�صعه  بنبته 

لإحياء  وفرو�صية  حـــرارة  مــن  يت�صمنه  ملــا  البع�ض 

ــادة العــتــبــار لــه، ويــتــذمــر منه اآخـــرون  املــا�ــصــي واإعــ

الباحث  اإلــيــهــا  يــنــزع  تاريخية  اأ�ــصــولــيــة  يــعــدونــه  ملــا 

يخفى  ل  ذلــك  مــع  البحث.  م�صوعية  بها  وُيــزاحــم 

عــلــى الــقــارئ املــ�ــصــلــك الــدميــوقــراطــي الـــذي اتبعه 

حججه  اإذ ي�صوق  ال�صائك،  بحثه  تاأليف  يف  الباحث 

ويبني قرائنه، ومن �صاأن القارئ بعدئذ اأن ياأخذ بها 

اأو يغفل عنها. 

الــكــتــاب فــر�ــصــة  تــ�ــصــكــل قـــــراءة  ــذا وذاك     غـــري هــ

ــاء نـــظـــرة عــلــى طــبــقــة مــن الــطــبــقــات  ــقــ ــ ــيـــدة لإل جـ

الطبقة  الأوروبي،  التاريخ  واحل�صارية يف  الثقافية 

الــتــي تــخــ�ــض الأتــــــــراك والـــتـــي عــمــل الــغــرُب عــلــى 

�ُصمكها. موازاة  من  والتقلي�ض  �صاأنها  من  التقليل 

لــذلــك، يــ�ــصــري الــكــتــاب - فــيــمــا يــ�ــصــري اإلـــيـــه - اإىل 

للخارطة  وامل�صطنعة  الإ�صكالية العميقة  الــبــوؤرة 

ــاز، حـــيـــث اخلــــارطــــة  ــ ــوقـ ــ ــقـ ــ الـــقـــومـــيـــة يف بــــــــالد الـ

الإثــنــوغــرافــيــة الــر�ــصــمــيــة حتــكــي عــن مــائــة قومية 

خمتلفة تقطن تلك املنطقة بينما الواقع التاريخي 

يجمع هذه الأقوام يف بوتقة واحدة.

اآدجي  ي�صتعيد مراد  املُعا�صر،  الواقع  اإىل  واإحالة     

ــوام  الأقـ على  بالهيمنة  امل�صكون  الــغــربــي  اخلــطــاب 

احل�صارات  جتــاه  الــغــرب  موقف  وير�صد  الأخـــرى، 

املــخــتــلــفــة والإجــــــــــراءات الـــتـــي يــتــخــذهــا لــ�ــصــمــانــة 

الذي  الإجــراء  اأمــا  عليها.  امل�صتمر  تفوقه  وتر�صيخ 

ــراء  يــقــرتحــه ملــواجــهــة الــظــلــم الــغــربــي )وهـــو الإجــ

الذي ير�صح من �صفحات الكتاب ال�صتمائة( فدعوة 

العلمي  الــبــحــث  طــريــق  عـــن  ــرة  ــذاكـ الـ تــرمــيــم  اإىل 

والتّجهز  التحليلية  والدرا�صة  املنطقي  وال�صتنتاج 

حتيا  اأن  الأمم  على  باخت�صار  املختبية...  باللغة 

ذكية.  بطريقة 

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

الكتاب: ق�صيدة لل�صهوب الكبى.

املوؤلف: مراد اآدجي.

النا�صر: اأ �ض ت، مو�صكو 2016م باللغة الرو�صية.

601 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* اأكادميية وم�ستعربة رو�سية
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حدي �ل�سيني: ت�سكيل خيار�ت �لقوة �ل�ساعدة.. لتوما�س كري�ستين�سن �لتَّ

فينان نبيل *

قال نابليون منذ قرنني »اتركوا ال�سني نائمة، اإنها اإذا ا�ستيقظت �ستهز العامل«، منذ اآلف ال�سنني كانت ال�سني اإمرباطورية كربى، تعر�ست لهزمية من 

الإمرباطورية اليابانية يف احلرب العاملية الأوىل، ثم انت�سرت ال�سني كجزء من انت�سار احللفاء يف حرب البا�سفيك)املحيط الهادي(194٥، واأ�سبحت 

ال�سني ع�سًوا يف جمل�ض الأمن الدويل .وبعد انتهاء احلرب الأهلية الدموية يف الرب الرئي�ض)املينالند(، اأعلن ماو ت�سي تونغ تاأ�سي�ض ال�سني ال�سعبية 

انهيار  وبعد  اقت�ساديا،  بال�سني  للنهو�ض  لالأمام«  الكربى  القفزة  م�سروع  »ماوت�سي«  وتبنى  تزال فقرية ه�سة،  ل  ال�سني  1949وكانت  اأكتوبر  يف غرة 

الحتاد ال�سوفييتي بدت ال�سني واقفة ب�سمود بني القوة العظمى. وحتولت يف القرن احلادي والع�سرين حتوًل كبريًا ي�سكل حتديا كبريا للدبلوما�سية 

الأمريكية. 

ــصـــر الـــقـــوة  ــنـــا�ـ ــن خــــــالل درا�ـــــصـــــة خمـــتـــلـــف عـ ــ مـ

القــتــ�ــصــاديــة، والــعــ�ــصــكــريــة، والــ�ــصــيــا�ــصــيــة، ي�صل 

اأنَّ ال�صني ُتثل بالفعل قوة �صاعدة،   الكاتب اإىل 

اأملانيا واليابان يف القرنني   لكن على عك�ض �صعود 

بالعديد  ارتبط  والع�صرين،   والذي  ع�صر  التا�صع 

ــازالــــت بــعــيــدة عــن  ــات .    ولــكــنــهــا مــ ــصـــراعـ ــ�ـ مـــن الـ

ــالت،  ــدة جمــ ــات املـــتـــحـــدة يف عــ ــالـــوليـ الـــلـــحـــاق بـ

فــمــازالــت الأخــــرية متفوقة عــ�ــصــكــرًيــا. كــذلــك يف 

من  الــفــرد  ن�صيب  لزال  القــتــ�ــصــاديــة  الــنــاحــيــة 

الدخل القومي يف ال�صني ُخم�ض ن�صيب الفرد يف 

كبريا  جزءا  اأّن  كما  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

امل�صتثمرون  فيه  يتحكم  ال�صني  ا�صتثمارات  من 

الفاعلني  اختيار  هو  الــدولر  يــزال  ول  الأجانب، 

ــار والحــتــيــاطــي مبـــا فيهم  ــ الـــدولـــيـــني يف الدخــ

ال�صينية.          احلكومة 

 يذكر الكاتب ما يذهب اإليه بع�ض املحللني اإىل اأن 

ال�صني اأ�صبحت قاب قو�صني اأو اأدنى اأن تكون نًدا 

املعلقني  اأحد  ذكره  ما  مدرًجا  املتحدة،  للوليات 

 1990 املــوؤتــرات  اأحــد  يف  كلينتون  اأن  ال�صيا�صيني 

مبا  الــقــوة  مــن  الآن  اأ�صبحت  ال�صني  »اأن  �ــصــرح 

يدفع الوليات املتحدة الأمريكية لكي ل تتمادى 

خطى  تخطو  الآن  فال�صني  ع�صكرًيا،  حتديها  يف 

القوة  ت�صتت  اإىل  اإ�صافة  بناء اجلي�ض«،  �صريعة يف 

يف  الإرهابي  الهجوم  بعد  العامل  حول  الأمريكية 

.2001 11 �صبتمب 

يرى الكاتب اأنَّ الأزمة املالية الدولية اأدت بالفعل 

ــوة الــ�ــصــني بــ�ــصــكــل �ــصــريــع، واأنــهــا  اإىل تــ�ــصــاعــد قـ

من  غــريهــا  مــن  اأ�ــصــرع  ب�صكل  العا�صفة  جتـــاوزت 

و�صل  منواً  وحققت  العريقة،  القت�صادية  النظم 

اإىل 9% يف عام 2009، بينما تاأثرت الوليات املتحدة 

ب�صدة وحققت هبوًطا اأ�صرع مما كان متوقًعا لها، 

خا�صة واأنها خا�صت حربني من احلروب الطويلة 

يف  الدوليني-  املراقبني  نظر  وجهة  -من  تثلتا 

ويعتب  الأمــريــكــي«،  الإمــبيــايل  »التو�صع  منــط 

للوليات  وال�صيا�صية  القت�صادية  القوة  املحللون 

الناعمة«. املتحدة »القوة 

طراأت  التي  التغريات  بع�ض  كري�صتن�صن   ويعدد 

على النظام الدويل،   والتي تدفع ال�صني لتجنب 

�صراع ع�صكري اأو اقت�صادي مع الوليات املتحدة 

ــادة العــتــمــاد القــتــ�ــصــادي  ــ وحــلــفــائــهــا، مــنــهــا زيـ

التعددية  املتبادل على نحو   غري م�صبوق، وغياب 

القطبية،   ونظام الأحالف الذي لعب دوًرا مهًما 

والآ�صيوي قبل عام   الأوروبــي  الأمــن  تقوي�ض  يف 

اآ�ــصــيــا   غري  �ــصــرق  منطقة  اأنَّ  اإىل      . 1945 وي�صري 

معظم  اإّن  حيث  متناف�صة،  اأحــالف  بني  مق�صمة 

الدول املهمة يف املنطقة،   عدا ال�صني ورو�صيا،   اإما 

اأمني  �صريك  املتحدة،   اأو  للوليات  ر�صمي  حليف 

اإ�صرتاتيجي  اإىل حليف  ال�صني  تفتقر  بينما  لها، 

الدور  �صبق  اإىل ما  املنطقة .  ي�صاف  تلك  مهم يف 

الذي تلعبه الأ�صلحة النووية لتجنب ت�صعيد اأي 

توتر اأو �صراع قد ين�صب .                                                                

اأن  عــلــى  الــقــائــم  ــراأي  ــ الـ كري�صتين�صني  يــرفــ�ــض 

تغيري  اإىل  قــوتــهــا  زيـــــادة  مـــع  �ــصــتــ�ــصــعــى  الــ�ــصــني 

القواعد احلاكمة للنظام الدويل،   التي مت و�صعها 

من قبل الوليات املتحدة .  ويبر ذلك مبا حققته 

لن  القائم،   لذا  النظام  من  ا�صتفادة  من  ال�صني 

موؤ�ص�صات،   باإن�صاء  قيامها  واأن  لتغيريه،  ت�صعى 

التحتية،   البنية  يف  لال�صتثمار  الآ�صيوي   كالبنك 

ل  ع�صويته،  عــن  املتحدة  الــوليــات  تغيب   الــذي 

اإ�صافة  ولكن  القائمة،  املوؤ�ص�صات  عن  بدياًل  يعد 

لها .              وُيدلل على ذلك مبا اأعلنه الرئي�ض )هو جي 

ت�صعى  ل  ال�صني  اأن  لوا�صنطن  زيــارتــه  يف  نــاتــو( 

اآ�صيا  �صرق  املتحدة من  الوليات  نفوذ  اإزاحة  اإىل 

اأو اأن حتل ملها كقوة عظمى، ولكنها تدافع عن 

الإقليمية  التحديات  ملواجهة  وت�صعى  �صيادتها 

�صروري  املنطقة  ا�صتقرار  اأن  مــوؤكــدا  واملحلية، 

خارج  املحللني  من  املت�صائمني  نظر  ويف  لل�صني. 

لتلطيف  مــهــدئــة  الت�صريحات  هــذه  اأن  الــ�ــصــني 

ت�صريحاته  اأي�صاً  وجاءت  البلدين،  بني  الأجــواء 

اأن  يرون  الذين  املحللني  لبع�ض  اإيجابياً«  »تكهنا 

ال�صني قد تتعاون بفاعلية على امل�صتوى الدويل 

ويف ميطها الإقليمي .                  

�ــصــعــود الــ�ــصــني يف راأيـــه يــفــر�ــض عــلــى الــوليــات 

املــتــحــدة الأمــريــكــيــة حتــديــني كــبــرييــن :        يتمثل 

تهديد  عــلــى  الــ�ــصــني  قـــدرة  يف:  الأول  الــتــحــدي 

املــ�ــصــالــح الأمــنــيــة الأمــريــكــيــة يف �ــصــرق اآ�ــصــيــا،  

 وزعزعة ال�صتقرار هناك .  فمن ناحية، اأ�صبحت 

ال�صني، مع تطور قدرتها الع�صكرية، قادرة على 

القريبة  الأمريكية  الع�صكرية  الأ�ــصــول  تهديد 

ال�صينية  الــدفــاع  وزارة  مــنــهــا .  لــذلــك،   �ــصــاغــت 

مــفــهــومــاً جــديــداً،   هــو  » مــنــع الــدخــول /  املناطق 

ملنع  ال�صني  �صعي  فــكــرة  على  يــقــوم  املــحــظــورة « ، 

و�ـــصـــول الـــقـــوة الــعــ�ــصــكــريــة الأمــريــكــيــة لــلــمــيــاه 

واملــجــال اجلـــوي الــقــريــب مــن �ــصــواحــل ال�صني .  

الكثري  يحمل  املفهوم  هذا  اأن  يرى  الكاتب  لكن 

اأخـــرى، هــنــاك خطر  املــبــالــغــات .  مــن ناحية  مــن 

اأي  ت�صعيد  نتيجة  املنطقة  ال�صتقرار يف  زعزعة 

من النزاعات الإقليمية العديدة يف بحر ال�صني 

دول اجلوار،  والعديد من  ال�صني  اجلنوبي بني 

يف ظل التفوق الع�صكري ال�صيني،   مقارنة بها .                                                               

اأما التحدي الآخر،   فيتمثل يف كيفية اإقناع دولة 

�صخمة،   داخــلــيــة  حتــديــات  الــ�ــصــني،   لديها  مثل 

 ونــزعــة قــومــيــة حـــادة،   بــال�ــصــرتاك مــع املجتمع 

العاملية .  ويــرى  امل�صكالت  مــع  للتعامل  الــدويل 

الــ�ــصــني يف احلوكمة  الــكــاتــب �ــصــرورة مــ�ــصــاركــة 

الأكرث  النامية  الدولة  العاملية،   بح�صبانها تثل 

بعرقلة  ال�صني  قامت  فـــاإذا  الــتــاريــخ .   يف  تــاأثــريا 

العاملية  امل�صكالت  مع  للتعامل  الدولية  اجلهود 

ــنـــووي،   وتــغــري املـــنـــاخ،   ومــ�ــصــكــالت  كــالنــتــ�ــصــار الـ

ــة،  ــيـ ــلـ ــصــــراعــــات الأهـ ــاد الـــعـــاملـــي،   والــــ�ــ ــصـ ــ�ـ ــتـ القـ

اكــتــفــت  اإذا  ــود .  وحــتــى  ــهـ فــ�ــصــتــتــداعــى هــــذه اجلـ

الآخرين،  جهود  على  التعاون،   والعتماد  بعدم 

�صتنمو  امل�صكالت،   بل  هذه  مع  التعامل  ف�صيتاأزم 

اأكرث تعقيًدا .                                                                        لت�صبح 

ال�صيا�صة الأمريكية وحتديات ال�صعود ال�صيني :      

كتابه  مــن  الــثــاين  اجلـــزء  كري�صتين�صني  يــفــرد 

ليتعقب جوانب جناح وتعرث ال�صيا�صة الأمريكية 
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يف تعاملها مع التحديات التي يفر�صها ال�صعود 

اأّي  واإىل  الـــبـــاردة،  احلـــرب  نهاية  منذ  ال�صيني 

يف  التاأثري  الأمريكية  ال�صيا�صة  ا�صتطاعت  مدى 

على  وذلــك  ال�صينية،  ال�صيا�صة  خيارات  ت�صكيل 

النحو الآتي :      

�صرق  يف  الأمنية  التحديات  مــع  اأول -  التعامل 

املتحدة  الــوليــات  قــدرة  اأن  الكاتب  اآ�صيا :  يــرى 

تتطلب  ال�صني  مــع  متمل  �ــصــراع  جتنب  على 

يــردع  اآ�ــصــيــا،   ممــا  �صرق  يف  قــويــاً  اأمريكياً  وجـــودا 

تايوان،   اأي عدوان �صيني ع�صكري متمل �صد 

الــنــزاعــات  خلفية  اجلـــوار،   على  دول  مــن  اأي   اأو 

لبد  لكن  اجلنوبي،  ال�صني  بحر  يف  الإقليمية 

من موازنة هذا الوجود بتاأكيد الوليات املتحدة 

عرقلة  الــ�ــصــني،   اأو  احـــتـــواء  تــ�ــصــتــهــدف  ل  اأنـــهـــا 

الداخلي .  وقد  ا�صتقرارها  زعزعة  �صعودها،   اأو 

قـــدم الــكــاتــب اأمــثــلــة عــديــدة عــلــى جنـــاح وف�صل 

الإدارات الأمريكية يف حتقيق ذلك .                                               

فــاإن  الــبــدايــة  الإخــفــاقــات يف  بع�ض  مــن  بالرغم 

اإدارة كلينتون يف الن�صف الثاين من الت�صعينيات 

الوجود الأمريكي يف �صرق  قد جنحت يف تقوية 

اآ�ــصــيــا،   مــن خــالل الإبــقــاء على قـــوات اأمــريــكــيــة،  

 وتــعــزيــز حتــالــفــات الـــوليـــات املــتــحــدة مـــع دول 

ــافــة اإىل طــمــاأنــة الــ�ــصــني بـــاأن  املــنــطــقــة، بــالإ�ــص

الوليات املتحدة ل تدعم ا�صتقالل تايوان .  وقد 

ال�صني  دفع  يف  املتوازنة  ال�صيا�صة  هذه  اأ�صهمت 

اإىل تــدعــيــم الــدبــلــومــا�ــصــيــة مــتــعــددة الأطــــراف،  

كنتيجة  مـــع جــريانــهــا  القــتــ�ــصــادي   والــتــكــامــل 

لتخوفها من اأن يتم تطويقها من قبل الوليات 

مع  الإقليمية  نزاعاتها  اإثـــارة  وجتنب  املتحدة، 

البن  بو�ض  اإدارة جورج  اجلــوار .  وا�صتمرت  دول 

يف تــقــويــة الــوجــود الــعــ�ــصــكــري والقــتــ�ــصــادي يف 

ــراءات  �ــصــرق اآ�ــصــيــا، مــع اتــخــاذ الــعــديــد مــن الإجــ

الثقة مع ال�صني .                                      تتفق املالمح الأ�صا�صية  لبناء 

مع  اآ�ــصــيــا  ــاه  جتــ ــا  ــامــ اأوبــ اإدارة  لإ�ــصــرتاتــيــجــيــة 

لكن  الكاتب،  يطرحها  التي  املتوازنة  ال�صيا�صة 

نتج عن خطاب الإدارة الأمريكية عدة م�صكالت، 

اآ�صيا « ،   نحو  » التوجه  خطاب   تبنيها  اأهمها  لعل 

 و»الـــعـــودة مـــرة اأخــــرى لآ�ــصــيــا « ، وهـــو مــا ل يعد 

العــتــقــاد  تــقــويــة  اإىل  ــع،   واأدى  ــواقـ الـ يف  دقــيــقــا 

لحــتــوائــهــا،  املــتــحــدة  الـــوليـــات  ب�صعي  ال�صيني 

اأكــرث  �صيا�صة  الــ�ــصــني  تبني  يف  اأ�ــصــهــم  ثــم  ومـــن 

مع  الإقليمية  نزاعاتها  اإزاء  وت�صعيدا  ح�صًما 

دول اجلوار .                                     

ــراك الــ�ــصــني يف احلــوكــمــة  ــ ــص ــ ــدي اإ� ــاً -  حتــ ــيـ ــانـ ثـ

اإدارة كلينتون، ركزت ال�صيا�صة  العاملية :  يف فرتة 

اجلهود  عرقلة  عن  ال�صني  ثني  على  الأمريكية 

�صبيل  حتييدها .  على  الأقـــل  على  الــدولــيــة،   اأو 

املثال، مت التعامل مع ال�صني بح�صبانها م�صدراً 

التعامل  يف  �صريكا  الــنــووي،   ولي�صت  لالنت�صار 

معه .  ولكن مع مطلع القرن احلادي والع�صرين، 

اإدارة  �صعت  الأمريكية،   حيث  ال�صيا�صة  تغريت 

ــادة الــقــوة  ــ ــتــفــادة مـــن زيـ ــن اإىل ال�ــص بــو�ــض البــ

للم�صاركة  نفوذها  ل�صتخدام  بدفعها  ال�صينية 

ال�صني  العاملية،   واحلديث عن  امل�صكالت  يف حل 

من   الفرتة  م�صوؤول «.  ففي  » �صريكا  بح�صبانها  

املبادرات  يف  ال�صني  تعاون     2002 اإىل2008   ،   زاد 

متعددة الأطراف كاملباحثات ال�صدا�صية اخلا�صة 

حلفظ  املتحدة  الأمم  وجهود  ال�صمالية،  بكوريا 

ال�صالم يف دارفور، وجهود مكافحة القر�صنة يف 

ا�صرتاتيجية  اأن  اإىل  املوؤلف  خليج عدن .  وي�صري 

اأوباما تعد ا�صتمرارا للروؤية نف�صها باأن الو�صيلة 

من  الثقة  بناء  هــي  الــتــوتــرات  لتجنب  الأف�صل 

خــــالل الـــتـــعـــاون يف مــ�ــصــروعــات مــ�ــصــرتكــة ذات 

طبيعة ُمتعددة الأطراف .                                                                                 

يــعــد الـــكـــتـــاب قـــــــراءة  لــلــعــالقــات الــ�ــصــيــنــيــة 

الأمريكية وهو �صروري لكل مهتم مب�صتقبل 

ــعـــومل، يــنــظــر الــكــثــري اإىل  �ــصــعــود  الـــعـــامل املـ

الــ�ــصــني بــاعــتــبــاره تــهــديــدا لــقــيــادة الــوليــات 

يناق�ض  بينما  ــا،  وراءهــ ومــا  اآ�ــصــيــا  يف  املــتــحــدة 

احلقيقية  الــتــحــديــات  كري�صتين�صن  تــومــا�ــض 

الـــتـــي تـــواجـــه الـــ�ـــصـــني، ومـــــــاولت اأمــريــكــا 

اأن تــكــون مــ�ــصــدر تهديد  الــ�ــصــني عــن  لــثــنــي  

عــلــى املــ�ــصــتــوى الإقــلــيــمــي يف �ــصــرق اآ�ــصــيــا، مع 

الــعــاملــي،  ال�صعيد  عــلــى  بــالــتــعــاون  مطالبتها 

الــدرا�ــصــيــة واخلـــبة  املــنــح  وعــلــى خلفية مــن 

كــالــعــمــل كــدبــلــومــا�ــصــي. عــر�ــض املـــوؤلـــف روؤيـــة 

عــمــيــقــة  لـــلـــقـــدرات الــعــ�ــصــكــريــة والــ�ــصــيــا�ــصــيــة 

ــتــقــبــل الــ�ــصــيــا�ــصــي  ــع تــقــيــيــم املــ�ــص لــلــ�ــصــني مــ

مو�صًحا  ال�صرتاتيجية،  واأهــدافــه  ال�صيني 

ال�ــصــتــقــرار  وتــهــديــد  الــقــومــيــة  تنعك�ض  كــيــف 

ال�صوؤون  حول  الأحزاب  قرارات  على  الداخلي 

الــعــاملــيــة والــقــومــيــة، ويـــقـــدم الــكــتــاب عــر�ــصــاً 

اإىل جنب مع  ا�صرتاتيجي متوازن جنبا  لنهج 

كيف  كري�صتن�صن  وي�صف  التاريخي،  التحليل 

ميــكــن لــلــوليــات املــتــحــدة �ــصــيــاغــة اخلــيــارات 

يف  ت�صهم  بحيث  املقبلة  الــعــقــود  يف  ال�صينية 

النظام الدويل ب�صكل موؤثر .وعلى الرغم من 

اأن ال�صني لديها مبرات قوية لتجنب �صراع 

ل داعي له، فاإن الوليات املتحدة لي�ض لديها 

للتحدي«  التقدير  »لإعــطــاء  الكافية  اخلــبة 

ــبـــرية مـــتـــفـــردة بــكــل  ــاع قــــوة نـــامـــيـــة كـ ــ ــن يف اإقــ

حتدياتها املحلية الكبرية، وتاريخها اله�ض يف 

املجتمع  يف  بفاعلية  بامل�صاركة  الوطنية  املهام 

النامية  الـــدول  مــن  هــي  ال�صني  اإن  الـــدويل. 

الــعــامل؛ لذلك يجب  تاريخ  تــاأثــريا يف  الأكــرث 

الوقت  يف  اجلهد  مــن  املــزيــد  ببذل  مطالبتها 

دولــة  اأي  بذلته  جهد  اأي  مــن  اأكـــرث  احلــا�ــصــر 

نامية يف املا�صي.

املــتــحــدة،   الـــوليـــات  اأن  كري�صتين�صني  يــوؤكــد   

 بالتعاون مع حلفائها و�صركائها،   لديها القدرة 

على ت�صكيل خيارات ال�صيا�صة ال�صينية .  وميكن 

�صقني،  يف  بذلك  القيام  لكيفية  روؤيته  اإجمال 

الأمريكي  الع�صكري  الوجود  يف  الأول  يتمثل 

اإدراك  فبدونه،   �صيتم  اآ�صيا .   �صرق  يف  الــقــوي 

التعاون الأمريكي كدليل على ال�صعف .  بينما 

على  ال�صني  ت�صجيع  يف  الآخـــر  ال�صق  يتمثل 

والعاملية،  الإقليمية  امل�صكالت  امل�صاركة يف حل 

وذلك من خالل اإن�صاء قنوات �صلمية للتعاون 

بــني الــدولــتــني، وقـــد يــ�ــصــاعــد عــلــى ذلـــك بناء 

امل�صرتك  الهــتــمــام  مــل  الق�صايا  يف  الــثــقــة 

اأخـــرى خـــارج �صرق  الــدولــتــني يف مناطق  بــني 

الــنــاجــحــة  »الــدبــلــومــا�ــصــيــة  اأّن  ــًدا  ــوؤكـ اآ�ــصــيــا،                       مـ

حلها  ولي�ض  امل�صاكل،  اإدارة  حــول  اأكــرث  تــدور 

اأن  املتحدة  الــوليــات  على  يجب  واأنـــه  فـــوًرا«، 

وتقبل  ال�صني  مع  تن�صجم  اإ�صرتاتيجية  جتد 

بــــارزة يف  مــكــانــة  اإىل  الــ�ــصــني  �ــصــعــود  وت�صجع 

من  كري�صتين�صني  ويخرج  الدولية.  ال�صيا�صة 

يكمن  احلقيقي  التحدي  اأن  اإىل  الروؤية  هذه 

ي�صاهم  اإقليمي  �صريك  اإىل  ال�صني  حتويل  يف 

يف النظام العاملي بفاعلية.               

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

خــيــارات  ت�صكيل  ال�صيني:  التحدي  الــكــتــاب: 

ال�صاعدة. القوة 

كري�صتين�صني. توما�ض  املوؤلف: 

باللغة  -2015م  نــيــويــورك  نــورتــون،  النا�صر: 

الإجنليزية.

* كاتبة وباحثة م�سرية
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ات نهاية �لإمرب�طوريَّ

اد * د احلدَّ حُممَّ

ل مرجع اأكادميي �سامل يدر�ض نهايات كل الإمرباطوريات الكربى التي عرفها التاريخ، من اإمرباطورية الإ�سكندر الأكرب اإىل  مان اأوَّ را الكتاب اإنهما ُيقدِّ يقول حمرِّ

اإىل تفكري  اأي�سا  اإمرباطورية ح�سب اخت�سا�سه، واإمنا دفعوهم  الإمرباطورية ال�سوفييتية. ومل يكتفيا بتكليف ع�سرين موؤرخا مرموقا ليكتب كل منهم تاريخ 

جماعي حول الأ�سباب التي تقف وراء انهيار الإمرباطوريات، واإذا كان ممكنا و�سع قواعد عامة باملقارنة باحلالت التاريخية املعروفة.

والواقع اأنَّ �سوؤال انهيار الإمرباطوريات والدول �سوؤاٌل قدمي َحِظي بعودة قوية منذ اأن ن�سر الكاتب الأمريكي بول كيندي كتابه »ن�ساأة القوى الكربى واأفولها« 

)1987(، ُمت�سائال عن م�سري الوليات املتحدة الأمريكية التي متثل يف نظر البع�ض اآخر الإمرباطوريات القائمة، وهل �سي�سملها قانون �سقوط الإمرباطوريات؟ 

وُفِتح اجلدل وات�سع لإجابات خمتلفة، منها كتاب الفرن�سي اإمانويل تود »نهاية الإمرباطورية« )٢00٢(، ولعله اأراد بذلك اأن ينحو نحو مواطنته الباحثة هيلني 

عة«. لكن اجلدل الذي اأطلقه بول كيندي مل  كاربر دونكو�ض التي تنباأت ب�سقوط الحتاد ال�سوفييتي يف كتاب ن�سر �سنة 1978 عنوانه »الإمرباطورية املت�سدِّ

يقت�سر على مناق�سة م�سري الوليات املتحدة، واإمنا دفع اأي�سا اإىل اإعادة الهتمام بتاريخ الإمرباطوريات الكربى والت�ساوؤل عن اأ�سباب ازدهارها وانحطاطها، وهو 

مبحث قد غاب على مدى عقود ب�سبب احلكم القا�سي على النظم الإمرباطوية التي حملت م�سوؤولية تخلف ال�سعوب وهيمنة ال�ستبداد، واعتربت �سكال متخلفا 

باملقارنة ب�سكل الدولة الوطنية الذي ظهر يف الفرتة املعا�سرة.

تــكــن دول  اإْن مل  يــتــ�ــصــاءلــون  الــبــاحــثــني  الــعــديــَد مـــن  لــكــنَّ 

اأو  حــالــيــا،  رو�ــصــيــا  ثــم  ال�صوفييتي  ــاد  الحتــ مــثــل  مــعــا�ــصــرة، 

ــا الــ�ــصــني اأيــ�ــصــا، نــظــم حــكــم اأقـــرب  الـــوليـــات املــتــحــدة، ورمبـ

ــة الــقــومــيــة الــتــي  ــدولـ لــلــ�ــصــكــل الإمــــباطــــوري مــنــهــا اإىل الـ

العديد  واأ�صبح  ثقافيا.  متجان�صا  �صعبا  ت�صمل  اأن  يفرت�ض 

ال�صكل الإمباطوري مل يت�صن له  باأن  الباحثني يقرون  من 

النجاح، اإل لأنه قبل مبداأ التعددية والت�صامح بني الثقافات 

دائما  �صعت  التي  الوطنية  الــدول  والأديــان، عك�ض  والأعــراق 

لــ�ــصــهــر جــمــيــع مــواطــنــيــهــا يف قــالــب واحــــد واإجـــبـــارهـــم على 

اعتماد لغة ر�صمية واخل�صوع لإرادة الأغلبية.

لإعــادة  اجلديد  التوجه  هــذا  اأن  اإىل  ال�صياق  هــذا  يف  وُن�ِصرْي 

اأيــ�ــصــا اإىل  العــتــبــار اإىل تـــاريـــخ الإمـــباطـــوريـــات قـــد دفـــع 

راأى  الذي  خلدون  بن  عبدالرحمن  العربي  باملوؤرخ  الهتمام 

مــن خالل  املــو�ــصــوع  الــبــارزيــن يف  املفكرين  مــن  اأنــه  البع�ض 

كتاب  اإىل  مثال  ون�صري  الـــدول.  اأعــمــار  يف  امل�صهورة  نظريته 

خمت�صر  »تاريخ  بعنوان  جرو�ض  مارتنيز  جابرييل  للموؤرخ 

فهو  )2014(؛  تنهار؟«  وكيف  تن�صاأ  كيف  لالإمباطوريات: 

التاريخية  الدرا�صات  رائــد  ويعتبه  خلدون  ابن  اإىل  ي�صتند 

املقارنة يف تاريخ الإمباطويات. وا�صتند باحثون اآخرون اإىل 

كتابا  كتب  الــذي  مون�صتكيو  مثل  رواد  واإىل  الغربي  الــرتاث 

 )1737( وانحطاطها  الرومانية  الإمــباطــوريــة  ن�صاأة  حــول 

نف�صه  املو�صوع  يف  م�صهورا  كتابا  كتب  الــذي  جيبون  واإدوارد 

توينبي  اأرنــولــد  خا�صة  ثــم  ع�صر(  الثامن  الــقــرن  يف  )عــا�ــض 

قــانــون  يحكمها  حــ�ــصــارة   26 اإىل  الب�صر  تــاريــخ  ق�صم  الـــذي 

وال�صتجابة«. »التحدي 

ال�صنة  بــدايــة  وقــد �صدر يف  اأيــديــنــا،  بــني  الــذي  الكتاب  ميزة 

قبلية،  اأفــكــار  مــن  النــطــالق  يتفادى  اأنــه   ،)2016( احلالية 

ليعر�صوا  متخ�ص�صني،  مــوؤرخــني  عــلــى  العــتــمــاد  مف�صال 

الــبــ�ــصــري؛ وهــي:  الــتــاريــخ  اإمــباطــوريــة كــبى يف   20 نهاية 

الرومانية  والإمــباطــوريــة  الأكــب،  الإ�صكندر  اإمباطورية 

ــيـــة، والإمـــــباطـــــوريـــــة الــ�ــصــا�ــصــانــيــة )الـــفـــار�ـــصـــيـــة(،  الـــغـــربـ

العربية،  والإمــباطــوريــات  الكارولنجيني،  واإمــباطــوريــة 

ال�صرقية  الرومانية  والإمــباطــوريــة  املغول،  واإمباطورية 

اجلنوبية،  باأمريكا  الأ�ــصــتــاك  واإمــباطــوريــة  )البيزنطية(، 

ــة اجلــرمــانــيــة املــقــد�ــصــة، والإمـــباطـــوريـــة  ــوريــ والإمــــباطــ

بــونــابــرت،  عــهــد  يف  الفرن�صية  والإمـــباطـــوريـــة  الإ�ــصــبــانــيــة، 

املجر،  النم�صا-  واإمــباطــوريــة  ال�صينية،  والإمــباطــوريــة 

ــة الــعــثــمــانــيــة، والــــرايــــخ الــثــالــث )اأملـــانـــيـــا(،  ــوريــ والإمــــباطــ

ال�صتعمارية  والإمـــباطـــوريـــة  الــيــابــانــيــة،  والإمـــباطـــوريـــة 

الــبيــطــانــيــة، والإمـــباطـــوريـــة ال�ــصــتــعــمــاريــة الــفــرنــ�ــصــيــة، 

والحتاد ال�صوفييتي والوليات املتحدة الأمريكية.

خم�صمائة  حــوايل  على  ميــتــدُّ  الــذي  ال�صامل  العر�ض  وبــعــد 

املقارن  البحث  هذا  من  امل�صتخل�صة  النتيجة  تبدو  �صفحة، 

هي اأنه ل توجد قوانني عامة حتكم قيام الإمباطوريات اأو 

انهيارها، واإن وجدت نقاط ت�صابه بني حالت خمتلفة. ومن 

ت�صعى  اأو  �صعت  التي  املحاولت  لكل  الكتاب مفندا  يبدو  هنا، 

اإىل اإيجاد قوانني طبيعية حتكم قيام الدول والإمباطوريات 

اأو ميكن الحتكام اإليها للتنبوؤ ب�صقوطها الو�صيك. فالعوامل 

الذي  ال�صدفة  عامل  اأهمية  اأقلها  ولي�ض  ومتنوعة،  عديدة 

التاريخية  الإمباطوريات  من  العديد  ن�صاأة  يف  حا�صما  كان 

املعروفة ويف انحطاط اأخرى اأي�صا.

تــ�ــصــكــلــت ب�صرعة  اإمـــباطـــوريـــة الإ�ــصــكــنــدر الأكــــب -مــثــال- 

هذا  ا�صتطاع  الغزوات  من  �صنوات  ع�صر  حــوايل  ففي  فائقة، 

وفاته  لكن  �صا�صعة،  م�صاحة  على  ال�صيطرة  من  الفذ  القائد 

عــمــره، حكم  مــن  والــثــالثــني  الــثــالث  يــتــجــاوز  املفاجئة ومل 

عــلــى الإمــباطــوريــة بــالنــهــيــار بنف�ض �ــصــرعــة قــيــامــهــا، ولــو 

اأنــه عمر اأكــرث مــن ذلــك لوجد الــوقــت الــكــايف لإحــالل نظام 

�صهدت  العك�ض،  وعلى  عر�صه.  لوراثة  وقواعد  مكم  اإداري 

املركز  يف  مكمة  تنظيمات  قيام  الرومانية  الإمــباطــوريــة 

ويف الأطـــــــراف، لــكــنــهــا فــ�ــصــلــت يف �ــصــد هــجــومــات الـــبابـــرة 

�صدمة  الغربي(  الق�صم  )يف  املفاجئ  انهيارها  ومثل  عليها، 

لــلــمــوؤرخــني اآنــــذاك الــذيــن افــرت�ــصــوا اأن هـــذا النــهــيــار كــان 

املعا�صي.  من  الرومان  يقرتفه  كان  ما  ب�صبب  اإلهية  عقوبة 

اآنــذاك  ج�صدت  التي  الإمــباطــوريــة  هــذه  ا�صتعادة  حلم  لكن 

اأوروبــا يف الآن ذاتــه، مل ينقطع على  وحــدة املتو�صط ووحــدة 

تكون  اأن  اإىل  الثامن(  )القرن  �صارملان  �َصَعى  اإذ  مدى قرون؛ 

الكرة  اأعــاد  ثــم  لها.  ا�صتمرارا  الكارولنجية  الإمــباطــوريــة 

كان  ورمبــا  جــدوى.  دون  ع�صر،  ال�صاد�ض  القرن  يف  �صارلكان 

نــابــلــيــون بــونــابــرت )الـــقـــرن الــثــامــن عــ�ــصــر( الــقــائــد الأخـــري 

مركزها  يكون  التي  العاملية  الإمباطورية  بهذه  حلم  الذي 

تنجب  مل  اأوروبـــا  لكن  اأي�صا.  اخليبة  م�صريه  وكــان  اأوروبـــا، 

بعد الرومان قادة اأعلى مقاما من هوؤلء الثالثة املذكورين.

ال�صا�صانية  الإمـــباطـــوريـــة  انــهــيــار  هــو  اآخـــر  مــثــال  لــنــاأخــذ 

كــانــت  اإذ  الــــغــــرابــــة،  ــة  ــايــ غــ جـــــاء يف  ــذي  ــ ــ الـ )الـــفـــار�ـــصـــيـــة( 

�صهدت  لكنها  احلــ�ــصــاري،  ازدهــارهــا  اأوج  يف  الإمــباطــوريــة 

اأنها  لــول  عابرة  تكون  اأن  كــان ميكن  العر�ض  وراثــة  اأزمــة يف 

الإ�صالمية.  الفتوحات  وبــدايــة  الإ�ــصــالم  ظهور  مع  تزامنت 

اأقامت الإمباطوية كل تنظيماتها احلربية والإدارية  ولقد 

لها  يخطر  ومل  الرومانية  لغرميتها  الت�صدي  اأ�صا�ض  على 

ناهيك  العرب،  مع  اجلنوبية  حدودها  جهة  من  حترت�ض  اأن 

عن اأن نظم ا�صتخباراتها كانت تعد الأقوى يف العامل اآنذاك، 

كان  ما  ملتابعة  واحد  جا�صو�ض  اإر�صال  نف�صها  تكلف  مل  لكنها 

الــعــربــيــة. فــقــد �صقطت الإمــباطــوريــة  يــجــري يف اجلــزيــرة 

نتيجة ا�صتحكام �صعور ال�صتهانة بالعرب لدى حكامها.

احل�صاري  الــرتاث  من  العربية  الإمــباطــوريــات  وا�صتفادْت 

لالإمباطوية ال�صا�صانية، بعد اأن ق�صت عليها �صيا�صيا، لكنها 

وقعت بدورها يف ُم�صِكل حتديد طريقة وراثة احلكم، فكرثت 

�صببا  ذلــك  وكــان  ال�صلطة،  على  واحلــروب  النق�صامات  فيها 

العثمانية  الإمباطورية  اأمــا  انهيارها.  اأ�صباب  من  اأ�صا�صيا 

ــزء الأكــــب مــن الأقــالــيــم  الــتــي ا�ــصــتــولــت بــعــد ذلـــك عــلــى اجلـ

العربية، اإ�صافة اإىل اأقاليمها ال�صا�صعة يف اآ�صيا واأوروبا، فقد 

بلغت اأوج قوتها يف عهد ال�صلطان �صليمان القانوين )1494-

1566(، لكنها مل ت�صاير بعده التغريات العميقة التي ح�صلت 

يف الــعــامل حــولــهــا، وا�ــصــتــمــر مــ�ــصــار انــهــيــارهــا عــقــودا طويلة 

وترتبت على هذا النهيار م�صكالت كثرية، ل تزال خُملَّفاتها 

مل  الإمــباطــوريــة  هــذه  انهيار  اأن  َبــْيــد  الــيــوم.  اإىل  حا�صرة 
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العاملي،  التاريخ  �صياق  يف  قــراأنــاه  ما  اإذا  مفاجئا،  حدثا  يكن 

واأهمها  التقليدية،  الإمــباطــوريــات  كــل  معها  انــهــارت  فقد 

ــة الــنــ�ــصــمــا-املــجــر والإمـــباطـــويـــة اجلــرمــانــيــة  ــوريـ اإمـــباطـ

يف  اآنــذاك  تنجح  مل  التقليدية  الإمباطوريات  كل  املقد�صة. 

اأمام حركات النف�صال القومية التي ظهرت يف كل  ال�صمود 

ال�صعوب يف  واإعالن مبداأ حق  الفرن�صية  الثورة  نتيجة  مكان 

م�صريها. تقرير 

اإنــ�ــصــاء  فــ�ــصــلــت يف  قـــد  نــفــ�ــصــهــا  الــفــرنــ�ــصــيــة  ــورة  ــثــ الــ اإنَّ  ثـــم 

والعدالة  احلرية  �صعارات  على  قائمة  جديدة  اإمباطورية 

هذا  ثم هزميته  بونابرت  نابليون  دت حروب  وج�صَّ والأخــوة، 

فانهارت  �ــصــده؛  املــبــادئ  هــذه  ل�صتعمال  اأدى  الــذي  امل�صعى 

اأكـــرث مــن مــلــيــوين قتيل يف  �ــصــريــعــا، خملفة  اإمــباطــوريــتــه 

احلروب التي اأ�صعلها يف العديد من مناطق العامل، من م�صر 

قرر  وقــد  ذاتها.  بــاأوروبــا  طبعا  مــرورا  اجلنوبية  اأمريكا  اإىل 

موؤتر فيينا �صنة 1830 اإعادة ترتب اأوروبا ح�صب ال�صرعيات 

فر�صت  التي  بريطانيا  اإىل  العاملية  القيادة  وانتقلت  امللكية، 

املناف�صات  وحتويل  الــدول  بني  التوازن  على  القائمة  روؤيتها 

بينها من طبيعة حربية اإىل طبيعة جتارية واقت�صادية.

جديدا  اإمباطوريا  �صكال  ذلك  بعد  ابتدعْت  بريطانيا  لكنَّ 

ميكن اأن نطلق عليه الإمباطورية ال�صتعمارية. ففي حدود 

على  ت�صيطر  البيطانية  الإمــباطــوريــة  كانت   ،1920 �صنة 

الأقاليم  ن�صمة( وربع  540 مليون  العامل )حوايل  �صكان  ربع 

اخل�صائر  ونتيجة  مــربــع(.  كــم  مليون   34 )حـــوايل  املــاأهــولــة 

ــرب الــعــاملــيــة  ــاء احلــ ــنـ الـــكـــبى الــتــي حتــمــلــتــهــا بــريــطــانــيــا اأثـ

اإدارة  على  قـــادرا  يعد  مل  بلدهم  بــاأن  قادتها  اقتنع  الثانية، 

للدخول يف مواجهات  وتــفــاديــا  احلــجــم.  بــهــذا  اإمــباطــوريــة 

انف�صالية من �صنف ما خا�صته الإمباطورية �صابقا باإعالن 

باأنف�صهم  قادتها  بــادر  فقد   ،)1783( الأمــريــكــي  ال�صتقالل 

»الكتاب  ت�صمنها  الإمــباطــوريــة،  تفكيك  �صيا�صة  و�صع  اإىل 

الأزرق« ال�صادر �صنة 1948، معتمدين منظومة »الكومنولث« 

بريطانيا  م�صالح  وت�صمن  عنها،  املقبول  البديل  لت�صبح 

اإىل  دفــع  اآخـــر  عــامــل  اأيــ�ــصــا  ثمة  ال�صابقة.  م�صتعمراتها  يف 

بريطانيا  اأفقد  فقد  النووي،  ال�صالح  ظهور  هو  القرار  هذا 

يحميها  كجزيرة  و�صعها  على  القائمة  التاريخية  مناعتها 

اأ�صطول بحري قوي. بادرت بريطانيا بالن�صحاب من الهند 

اأدت  قبل التورط يف النزاعات بني امل�صلمني والهندو�ض التي 

فل�صطني  انتدابها على  وبالتخلي عن  باك�صتان،  انف�صال  اإىل 

اإىل  اأدت  التي  واليهود  العرب  بني  النزاعات  يف  التورط  قبل 

قيام دولة اإ�صرائيل وحربها الأوىل مع العرب. وهكذا ات�صمت 

التفكك.  فــرتة  ويف  الن�صاأة  فــرتة  يف  بالدهاء  الإمــباطــوريــة 

ويف حدود �صنة 1955، كانت منظمة الكومنولث التي اأن�صاأتها 

ت�صم 520 مليون ن�صمة من م�صتعمراتها ال�صابقة، لكن �صعود 

ل  جديدة،  تنازلت  تقدمي  اإىل  دفعتها  النحياز  عدم  حركة 

فرن�صا  حليفتيها  مع  وا�صطرارها  ال�صوي�ض  حرب  بعد  �صيما 

تخليها  ذلــك  واأعــقــب  القناة،  من  الن�صحاب  اإىل  واإ�صرائيل 

واآ�صيا  العربي  اخلليج  يف  الأخـــرية  م�صتعمراتها  بع�ض  عــن 

وا�صتبدلتها  امل�صتعمرات  وزارة   1967 �صنة  واألغت  واإفريقيا، 

حاليا  الكومنولث  وي�صم  الكومنولث.  مــع  التعاون  بـــوزارة 

اأن  اإل  اخلــام،  العاملي  الــنــاجت  مــن  باملائة   15 وميثل  دولــة   53

بريطانيا مل تعد تتحكم فيها ب�صفة مطلقة.

يف  احلكمة  نف�ض  للفرن�صيني  يكن  مل  بريطانيا،  عك�ض  وعلى 

ال�صتعمارية طوعا، فا�صطروا  اإمباطوريتهم  التخل�ض من 

واجلــزائــر.  ال�صينية  الــهــنــد  خــا�ــصــرتــني يف  حــربــني  خلــو�ــض 

باإن�صاء  الأمور  ا�صتباق  الفرن�صيني  القادة  بع�ض  حاول  ولقد 

يف  ذلك  واأعلن  الكومنولث  �صكل  على  الفرنكفونية  منظمة 

قبول  اأي�صا  ووقــع   ،1944 �صنة  الكونغو(  )عا�صمة  برازافيل 

مثل  اأخـــرى،  على  الهتمام  لرتكيز  الــدول  بع�ض  ا�صتقالل 

ذلك  لكن  بــاجلــزائــر،  لالحتفاظ  وتــونــ�ــض  املــغــرب  ا�صتقالل 

كــلــه مل يــجــد نــفــعــا. وقـــد تــرتــب عــلــى الــ�ــصــقــوط الــفــو�ــصــوي 

م�صاكل  تــوا�ــصــل  الفرن�صية  ال�ــصــتــعــمــاريــة  لــالإمــباطــوريــة 

الــهــجــرة  �ــصــغــوط  عــب  الــقــدميــة  م�صتعمراتها  مــع  فــرنــ�ــصــا 

املهاجرة  اجلاليات  اندماج  و�صوء  ال�صرعية  وغري  ال�صرعية 

يف املــركــز. ولــقــد كـــان مــن املــفــارقــات اأن تــ�ــصــر فــرنــ�ــصــا على 

لأرا�ــصــيــهــا  الأملــــان  احــتــالل  رغـــم  مب�صتعمراتها  الحــتــفــاظ 

من  الآلف  ع�صرات  وم�صاركة  الثانية  العاملية  احلــرب  اأثناء 

�صكان م�صتعمراتها يف حتريرها. بينما كانت بريطانيا البلد 

الأوروبي الوحيد ال�صامد اأمام اأملانيا لكنها اأدركت اأن العامل 

قد تغري. ورمبا كان ال�صبب يف ذلك اأن الراأي العام الفرن�صي 

الإمــباطــوريــة  مــن  التخل�ض  مهانة  لتحمل  مهياأ  يكن  مل 

وامل�صتعمرات بعد مهانة الحتالل النازي لبالده.

واإذا انتقلنا اإىل ال�صطر الآخر للكرة الأر�صية، اأمكننا ُمتابعة 

ثــالث اإمــباطــوريــات كــبى يف رو�ــصــيــا والــ�ــصــني والــيــابــان. 

ال�صوفييتي  الحتــــاد  اعــتــبــار  ميــكــن  الأوىل،  اإىل  بــالــنــ�ــصــبــة 

اإىل  القومية  من  انتقلت  التي  الرو�صية  لل�صيطرة  ا�صتمرارا 

الأكب  بطر�ض  عهد  منذ  توا�صل  يف  ظلت  لكنها  ال�صيوعية، 

رو�صيا  اعتبار  الأ�ــصــا�ــض  هــذا  على  اأي�صا  وميكن   .1721 �صنة 

املجد  ل�ــصــرتجــاع  م�صروعا  بــوتــني  فــالدميــري  عهد  احلالية 

مع  املحالفات  عقد  مالمه  اأهــم  من  الــذي  الإمــباطــوري 

ملواجهة  الرو�صية  الهيمنة  حتت  املجاورة  والأعــراق  ال�صعوب 

الغرب. اأما ال�صني املجاورة التي مل تقبل قط باخل�صوع اإىل 

الهيمنة الرو�صية ولو يف العهد ال�صيوعي، فاإن تاريخها يبدو 

جغرافية  م�صاحة  على  قائمة  لإمباطورية  توا�صل  وكاأنه 

ومن  الــيــوم.  اإىل   221 �صنة  منذ  كبريا  تغريا  تتغري  تكد  مل 

اأقدم  منذ  كتبوا  قد  كانوا  ال�صينيني  املوؤرخني  اأن  الطريف 

الإمـــباطـــوريـــات  قــيــام  اأ�ــصــبــاب  لتف�صري  مــوؤلــفــات  الــعــ�ــصــور 

وانحطاطها، واأبرزهم املوؤرخ »�صيما كيان« الذي تويف �صنة 86 

اآخرها  حاكمة  اأ�صر  تعاقب  ال�صني  �صهدت  وقد  امليالد.  قبل 

وحكموا   1949 �صنة  ال�صيوعيون  اأ�صقطها  التي  »كينج«  اأ�صرة 

ال�صاد�صة من عمره(  �صن  )كان يف  الأخري  اإمباطورها  على 

من  ال�صني  انتقلت  ولئن  حديقة.  يف  عامل  اإىل  يتحول  بــاأن 

الراأ�صمالية،  اإىل  ومنها  ال�صيوعية،  اإىل  الإقطاعي  النظام 

فاإنها مل تفقد خ�صو�صيتها اجليو-�صرتاتيجية التي جعلتها 

اأو »الإمـــباطـــوريـــة ذات  مبــثــابــة الإمـــباطـــوريـــة املــتــجــددة، 

الأرواح الت�صعة« كما دعاها موؤرخوها القدامى.

ا اليابان التي عا�صت تاريخا م�صابها، فقد اكتفْت بحدودها  اأمَّ

تــو�ــصــعــي منذ  الــ�ــصــيــقــة وتــخــلــت عــن كــل م�صعى  الــتــاريــخــيــة 

�صعود  اأن  بيد  الثانية،  العاملية  احلرب  يف  القا�صية  هزميتها 

عن  التخلي  اإىل  ف�صيئا  �صيئا  يدفعها  راهنا  ال�صينية  القوة 

ملواجهات  الع�صكرية حت�صبا  وتعزيز قدراتها  النكفاء  �صيا�صة 

يجدد  مبا  ال�صمالية.  كوريا  وحليفتها  ال�صني  مع  متملة 

اأن  مــع  املعا�صرين،  اليابانيني  لــدى  الإمــباطــوريــة«  »حــلــم 

الــغــالــب �صخ�صية  الــيــابــاين كــان يف  الــتــاريــخ  الإمــباطــور يف 

رمزية ل نفوذ حقيقيا لها، ولذلك مل يلغ الأمريكان النظام 

العك�ض  على  بل  اليابان،  على  انت�صارهم  بعد  الإمباطوري 

اإذ كان وحده القادر  تعاونوا مع الإمباطور لإنهاء احلرب؛ 

من خالل التحدث مع �صعبه اأول مرة عب املذياع من اإقناع 

بال�صت�صالم. اليابانيني  اجلنود 

هي  وهل  املتحدة،  الوليات  مو�صوع  الكتاب  َطــَرح  واأخـــريا.. 

وهذا  الأفــول؟  عالمات  فيها  تلوح  بداأت  وهل  اإمباطورية؟ 

املذكور  كتابه  كيندي يف  بول  اأثــاره  الذي  اإىل اجلدل  يعيدنا 

خلدون  ابن  يعتبون  الباحثني  بع�ض  اأن  ومبا  املقال.  بداية 

فــاإن  املقارنة لــالإمــباطــوريــات، كما ذكــرنــا،  الــدرا�ــصــات  رائــد 

مــن املــفــيــد لــلــقــراء الــعــرب الهــتــمــام بــهــذا املــبــحــث لتنزيل 

تاريخ الإمباطوريات العربية والإ�صالمية يف �صياق التاريخ 

العاملي لالإمباطوريات والقتناع بتغريُّ النظم عب التاريخ. 

اإن  التالية:  النتيجة  اإىل  تدفع  الكتاب  هــذا  قــراءة  اأن  ذلــك 

بــالــ�ــصــقــوط يف مــرحــلــة معينة  تــنــتــهــي  ــات  ــوريـ كــل الإمـــباطـ

املا�صي  اإىل  باحلنني  �صعورا  وراءه  يرتك  منها  البع�ض  لكن 

ال�صعور  هذا  واإن  الإمباطورية،  بحلم  يدعى  ما  اأو  املجيد، 

العالقات  يف  موؤثر  واإ�صرتاتيجي  �صيا�صي  عامل  اإىل  يتحول 

احلا�صر.  حتليل  عند  العتبار  بعني  اأخــذه  وينبغي  الدولية 

وعلى �صبيل املثال، ميكن الت�صاوؤل اإذا مل تكن ق�صية ا�صتعادة 

وجوه  من  وجها  املعا�صر  العربي  الفكر  اأرَّقت  التي  اخلالفة 

لنف�ض  يخ�صع  اأن  ينبغي  الــذي  بــالإمــباطــوريــة  احللم  هــذا 

التحليل التاريخي لقيام الإمباطوريات واأفولها يف التاريخ 

الب�صري كله، واأن يتحول من جدل ديني اإىل مبحث تاريخي 

يعالج بالروح اخللدونية التي كانت رائدة يف هذا املجال؟

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

- الكتاب: نهاية الإمباطوريات.

باتري�ض جانيفاي وتريي  باإ�صراف  املوؤلف: موؤلف جماعي   -

لينتز.

اللغة: الفرن�صية.  -

2016م، باللغة الرو�صية. - النا�صر: دار بريين للن�صر، 
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�لفل�سفة وجًها لوجه �أمام �لعنف.. ملارك كريبون وفريدريك فورم�س

حممد ال�سيخ *

هذا كتاب ُكتب بيدين. فهو اأ�سبه ما يكون بلعبة م�سارعة الثريان امل�سماة بامل�سارعة على طريقة الليمون، حيث ي�سارع اأخوان الثور ذاته بدثار واحد. ورغم اأّن 

الباحَثني الفرن�سيني مارك كريبون وفريدريك فورم�ض وقعا ف�سول الكتاب ف�ساًل ف�ساًل، فاإّن ثمة ان�سجامًا بني ف�سوله من حيث احلر�ض على املزاوجة بني العر�ض 

الفل�سفي اخلال�ض ملذاهب الفال�سفة الثني ع�سر )من �سارتر اإىل دريدا مرورًا بكامي ومريلو-بونتي وكانغليم وكافايي�ض و�سيمون فيل وليفي �سرتاو�ض وليفنا�ض 

ويانكلفيت�ض وفوكو ودولوز(، من جهة، واملرتتبات ال�سيا�سية على هذه املذاهب، اأو قل بلغة الأقدمني »لزم املذهب« ال�سيا�سي، من جهة اأخرى. وما مُييز هوؤلء 

الفال�سفة هو اأن »امتحان ال�سيا�سة« عندهم اإمنا تاأ�س�ض على تفكريهم الفل�سفي العميق ل على »اآراء �سخ�سية«.

 ومــا هــو مــ�ــصــرتك بينهم هــو اأن اأغــلــبــهــم ولــد يف بــدايــة الــقــرن 

ليفي  فيل،  �صيمون  كانغليم،  كــامــي،  بونتي،  مــريلــو-  )�ــصــارتــر، 

)فوكو،   1930-1920 �صنوات  اأو  لوفينا�ض(  كافايي�ض،  �صرتاو�ض، 

العاملية  احلــرب  ويــالت  عا�صوا  اأجمعني  لكنهم  ليوتار(،  دولــوز، 

الرتاجيدية  حوادثه  بجميع  ـ  الذاكرة«  يف  »الــورم  هذا  ـ  الثانية 

كتابة  بدمغتها  التي دمغت  »املحن«  اإحدى  كانت  والتي  اجل�صام، 

الفل�صفة منذ نهاية احلرب. 

يتخذ الكتاب منطلًقا له �صنة رمزية هي عام 1943 ـ �صدور كتاب 

»الوجود والعدم« للفيل�صوف الفرن�صي جان بول �صارتر )1905-

1980( ـ يف قلب احلرب العاملية الثانية التي األقت بظاللها على 

ظلها  وبــقــي  الع�صرين،  الــقــرن  مــن  الــثــاين  الن�صف  فل�صفة  كــل 

يانكلفيت�ض  من  املعا�صرين  الفال�صفة  قراءات  على  بعبئه  ملقياً 

الباحثان  األقاها  كان  ما�صرات  عن  عبارة  والكتاب  دريدا.  اإىل 

عنوانها  وكان  بباري�ض.  لالأ�صاتذة  العليا  املدر�صة  يف  الفرن�صيان 

ـ  ال�صيا�صة«  مــك  على  الفرن�صية  »الفل�صفة  الناظم  الأ�ــصــلــي 

�صارتر  قطبيها:  من  بــدءا  ـ  جذرية  موؤملة  متعددة  جتربة  وهــي 

لعامل  ال�صيا�صية  الأ�صئلة  وكــل  والــعــدم«  »الــوجــود  كتاب  �صاحب 

اأ�صكال  ما بعد احلرب، وكامي �صاحب الالمعقول والتمرد وكل 

التوتر  هــذا  اأن  الباحثان  يــراه  والـــذي  والــرعــب.  العنف  رفــ�ــض 

اجتاز القرن الع�صرين باأكمله حتى فوكو ودريدا ولوفينا�ض وما 

بعدهم. 

الثنائي  التاأليف  طريق  الباحثان  نهج  املنهجية،  الناحية  مــن 

ق�صما  ثمة  ومــن  وال�صيا�صي.  الفل�صفي  بني  بالتوليف  القا�صي 

وباللحظات  بالأعمال  فورم�ض  فريدريك  تكفل  اأن  فكان  العمل، 

الأخــالقــيــة  بــالأ�ــصــئــلــة  الــبــدء  مــنــذ  اهتج�صت  )وقـــد  الفل�صفية 

ــارك كــريــبــون بــاحلــديــث عن  ــان اأن ا�ــصــتــقــل مـ والــ�ــصــيــا�ــصــيــة(، وكـ

الــتــجــارب الــ�ــصــيــا�ــصــيــة والــعــنــف، مـــع الأ�ــصــئــلــة الــفــلــ�ــصــفــيــة الــتــي 

ال�صيا�صة،  اإىل  الفل�صفة  من  املــراوحــة  اأمــام  فكاأننا  عنها.  تاأثلت 

اإىل  الفل�صفية  التجربة  من  جديد:  من  الفل�صفة  اإىل  فالعودة 

اأن  على  بــدء.  على  عــودا  الفل�صفية  فامل�صاءلة  ال�صيا�صية،  املحنة 

�صهدتها  التي  الإرهابية  الأحــداث  بعد  انقلب  املحا�صرات  نظام 

بالأعمال  اإذ كان احلديث، من ذي قبل، يبداأ   .2015 فرن�صا عام 

وال�صيا�صية  الأخالقية  ملزوماتها  وبع�ض  الفل�صفية  واللحظات 

التي مل تكن مق�صودة لذاتها. ثم ما لبث اأن �صار حديث مارك 

كريبون عن التجربة ال�صيا�صية وعن العنف والأ�صئلة الفل�صفية 

املــحــا�ــصــرات:  نــظــام  انقلب  املــتــقــدم. وهــكــذا  املــتــولــدة عنهما هــو 

العنف الذي يتفجر اأوًل، ثم جواب الفل�صفة. وبهذا �صار اجلواب 

واإ�صكالتها  الفل�صفة  اإىل  مدخال  يقت�صي  الــذي  هو  العنف  عن 

عند  لكن  ومــ�ــصــاراتــهــا.  وحلظاتها  وموؤلفيها  وكتبها  وحلولها 

حيث  الأول  التقطيع  على  احلفاظ  املوؤلفان  ف�صل  الكتاب،  ن�صر 

الفل�صفية،  واللحظات  الأعــمــال  على  يركز  ف�صل  بني  املــزاوجــة 

موؤلفا  حــدد  وقــد  ال�صيا�صية.  املــ�ــصــاألــة  على  يــركــز  ف�صل  يعقبه 

الكتاب البغية منه: ميكن اأن نقاوم العنف بالفل�صفة، وذلك على 

الفرن�صي  الفيل�صوف  حددها  وكما  اأ�صا�صا،  الفل�صفة،  اأن  اعتبار 

وهي  والعنف،  العقل  بني  الإن�صان  خيار  على  تقوم  فايل  اإريــك 

تختار العقل على العنف. 

اأن  فــكــرة  اإىل  بطريقته  كــل  املــوؤلــفــان  يعر�ض  الكتاب  مــدخــل  يف 

وما  فــيــه.  ين�صاق  �صياق  الفل�صفي  الفكر  اأطـــوار  مــن  طــور  لكل 

هذا:  من  بدعا   ،1943 عام  من  بــدءا  الفرن�صية،  الفل�صفة  كانت 

اأي  ال�صجن؛  اأو  ال�صرية  اأو  املنفى  اإما يف  اأعمالها  اأهم  فقد كتبت 

�صيا�صة  الفل�صفة  اأن  يعني  ل  هذا  اأن  على  ال�صيا�صة«.  »منة  يف 

اأنها  احلقبة،  تلك  يف  الفرن�صية،  الفل�صفة  �صاأن  واإمنــا  بــالأوىل، 

يعنيه  الـــذي  مــا  �ــصــوؤالــهــا اجلــوهــري:  الــوجــود  كــانــت فل�صفة يف 

»الوجود«  يف  »واقعا«  الإن�صان  يكون  اأن  »الإن�صان«  اإىل  بالن�صبة 

هنا،  ومــن  ذلــك؟  يف  له  اختيار  ل  مبا�صرا  وقوًعا  »التاريخ«  ويف 

�صرورة »�َصْوُق« هذه الأعمال يف �صياق »جتربة ال�صيا�صة«، بحيث 

ل تكون جمرد ف�صلة، كما �صرورة »�َصْوُق« ال�صيا�صة والتاريخ يف 

املبادئ  واإمنا تفكريا يف  ن�صقا مطلًقا  بو�صفها  الفل�صفة ل  �صياق 

التي ت�صدر عنها اأفعال الإن�صان. 

وقـــد تــ�ــصــاءل الــبــاحــثــان، بـــدايـــة، عـــن املــقــ�ــصــود بــعــبــارة »مــك 

ال�صيا�صية« و«املحنة  »التجربة  املق�صود  اأن  اإىل  ال�صيا�صة«، وذهبا 

حــددا  اأن  لبثا  مــا  ثــم  معا.  ال�صيا�صي«  و«المــتــحــان  ال�صيا�صية« 

ــرارات الــتــي تــلــزم جــمــاعــيــا احلــريــة  ــقـ مــفــهــوم »الــ�ــصــيــا�ــصــة« يف الـ

اأمة  اأو  ي�صكلون جماعة  النا�ض  تعدد من  والأمن و�صروط عي�ض 

كانت  هي  ولئن  القرارات.  هذه  ويت�صاطرون  ـ  وواقعيا  مبدئيا  ـ 

وال�صيا�صة  ـ   ... وال�صلم  والعدالة  احلرية  يف  ـ  »مبادئ«  الفل�صفة 

»قـــــــرارات« تــ�ــصــتــجــيــب ملــنــطــق الــظــرفــيــة ل لإمــــــالءات املـــبـــادئ، 

هذه  تكون  واأن  بينهما،  »هــوة«  عنه  تن�صاأ  اأن  هــذا  �صاأن  من  فــاإن 

هذا  فيه  يبحث  ما  هي  املحنة  وهــذه  ومــنــة«.  »امتحانا  الهوة 

اإمنا  ال�صيا�صة  الفل�صفة يف  اأهم ما يثري  اأن  ذلك  بالذات.  الكتاب 

احلرب  عنف  اأ�صكال  �صاأن  ترافقها  قد  التي  العنف  »منة«  هو 

و�صنوف  )�صارتر(،  ال�صتعماري  النظام  واألــوان  فيل(،  )�صيمون 

ونظام  مريلو-بونتي(  )كامي،  والراأ�صمالية  ال�صمولية  الأنظمة 

ال�صجون والعن�صرية )فوكو، �صرتاو�ض ...(. 

الثانية  الــعــاملــيــة  احلـــرب  حـــول  الأول:  الــقــ�ــســم 

)�سارتر/كامي(

ولدوا  الذين  الفال�صفة  جيل  واجــه  »امتحان«  من  ثمة  كان  اإذا 

فهو  كامي(  مريلو-بونتي،  )�صارتر،  الع�صرين  القرن  بداية  يف 

امل�صتعَمرة  ال�صعوب  خا�صتها  التي  ال�صتقالل  حروب  »امتحان« 

الثانية،  العاملية  احلــرب  ع�صية  اأ�صوات  ارتفعت  امل�صتعِمر.  �صد 

 )1951-1869( جــيــد  اأنـــــدري  الــفــرنــ�ــصــي  الأديـــــب  �ــصــوت  �ـــصـــاأن 

النظام  الفرن�صية �صيمون فيل )1909-1943(، �صد  والفيل�صوفة 

لإدانــة  واإمنــا  فح�صب،  ال�صتغالل  ظلم  لإدانـــة  ل  ال�صتعماري، 

العنف  ــكــال  ولأ�ــص ال�ــصــتــعــمــار  لهيمنة  الإنــ�ــصــاين  غــري  الــطــابــع 

املرافقة له. لكن كل �صيء تغري مع حرب اجلزائر حيث طرحت 

دورا  �صارتر  لعب  ولقد  والرعب.  والتعذيب  العن�صرية  م�صاألة 

وبرهن  الفكر.  �صلب  اإىل  الثالث  امل�صائل  هذه  اإدخــال  يف  كبريا 

ر  على اأن العن�صرية لال�صتعمار قرينة، واأن ثمة جدل بني املعمِّ

اأ�ــصــبــه �ــصــيء يــكــون بــجــدل املـــوىل واخلــــادم، واأن العنف  ــر  واملــعــمَّ

ثمن  باأي  تفاديه  يريدون  الذين  اأولئك  واأن  الو�صع،  هذا  وليد 

نقد  ذلــك  ويف  ا�صتدامته.  على  اإل  املــبــداأ،  حيث  من  يعملون،  ل 

التزامهم  مبداأ  العنف  عدم  من  يجعلون  الذين  »لالإن�صانيني« 

اخل�صومة  حــدثــت  وقــد   .)1960-1913( كــامــي  �صمنهم  ومــن  ـ 

املتمرد« )1951(  »الإن�صان  كتاب كامي  الرجلني منذ ظهور  بني 

وا�ــصــتــفــحــلــت خـــالل حـــرب اجلـــزائـــر وطـــرح مــ�ــصــاألــتــي الــتــعــذيــب 

النظام  اإ�صالح  باإمكان  كامي  اآمن  بينما  فاإنه  وهكذا،  والرعب. 

ال�صتعماري يف اجلزائر، ارتاأى �صارتر اأن ل حل اإل بال�صتقالل. 

و�صاأنه �صاأن �صارتر اأدان كامي ب�صدة التعذيب والقمع الذي طال 

»الفرن�صي«  ب«  »املعذِّ بني  كامي  �صاوى  وبينما  املدنيني.  ال�صكان 

بينهما،  الت�صوية  رف�ض  �صارتر  فاإن  »اجلزائري«،  و«الإرهابي !« 

معتبا اأنه ل تزر وازرة وزر اأخرى. 

)كامي/مريلو-بونتي(

اأعقبتها قطيعة.  ب�صارتر: �صحبة  �صلة  ذا  كان  الفيل�صوفني  كال 

ــروؤى  ــان الــ�ــصــبــب: الــ�ــصــيــا�ــصــة. لــكــن اأوىل مــنــهــا اخـــتـــالف الــ وكــ

الفل�صفية. كان ال�صراع الوجودي عند �صارتر �صراعا بني »عدم« 

يعدا  اأن  رف�صا  الرجلني  لكن  العامل،  هو  و«وجــود«  الإن�صان  هو 

املعنى  مانح  هو  كامي  عند  الإن�صان  اإمنا  »عدما«،  الإن�صان  وعي 

كانت حريته  ما  �صارتر  للعامل، وعند مريلو-بونتي و�صدا على 

الأغيار.  مع  العامل  يف  حرية  احلرية  اإمنــا  خال�صا،  �صلبيا  �صيئا 

واإل ما كانت ثمة مقاومة جماعية للمقاوم الذي يقاوم معذبه. 

الثالثة  هــوؤلء  بني  طرح  الــذي  والأخــالقــي  ال�صيا�صي  وال�صوؤال 

هـــو: هــل مــ�ــصــرية الــتــاريــخ تــ�ــصــوغ الــلــجــوء اإىل الــعــنــف؟ طرحت 

م�صامع  اإىل  ال�صتالينية  اجلــرائــم  اأنــبــاء  تــنــاهــي  غـــداة  املــ�ــصــاألــة 

يتعلق  الأمــر  كان  وما  ال�صيوعية.  مع  املتعاطفني  اأوربــا  مثقفي 



 ذو القعدة 1437 هـ - أغسطس 2016م

15

باحلكم على مبادئ ال�صيوعية بقدر ما كان يتعلق باإدانة الرعب 

الذي �صاحبها. وهل ندين رعب ال�صيوعية با�صم الليبالية التي 

النقطة جوهرية  اأ�صكال رعبها؟ كانت هذه  اأي�صا بع�ض  اأظهرت 

كتابه  الأول  ن�صر  اأن  بعد  ومريلو-بونتي  كامي  بني  النقا�ض  يف 

»الإن�صان املتمرد« ردا على حتاليل مريلو-بونتي. وكان ال�صوؤال: 

هل ميكن لتغيي الثورة اأن يبر اللجوء اإىل العنف؟ وهل ميكن 

الطيبة«  الإن�صانية  ال�صيوعية  »نوايا  مريلو-بونتي  ي�صميه  ملا 

اأن تـــبر الــعــنــف؟ كــل هــــوؤلء الــفــال�ــصــفــة ربــطــوا بــني امــتــحــان 

الإن�صانية. كان موقف مريلو-بونتي  والنزعة  ال�صيا�صة والعنف 

من  التاأكد  يجب  مبدئيا،  رف�صا  العنف  رف�ض  عو�ض  وا�صحا: 

»م�صروعيته«؛ اأي من اإمكان جتاوزه. وما مهمة املارك�صية احلقة 

اإن�صاين  م�صتقبل  نحو  نف�صه  يتجاوز  »عنف«  اإىل  ال�صعي  �صوى 

اأف�صل، وذلك بناء على مبداأ: »القتل اأنفى للقتل«. لكن، �صرعان 

مــا بـــداأ الــرجــل يت�صكك يف هــذا الأمـــر، وهـــذا اأ�ــصــل خــالفــه مع 

�صارتر. اإذ ذهب اإل اأنه لرمبا كان العنف مالزما لروح ال�صيوعية 

الثورة  اإحــراج: من جهة  نف�صه بني قرين  ذاتها. ومن هنا وجد 

املوءودة، ومن جهة اأخرى زيف الليبالية. واحلل: اللجوء اإىل 

الواقع حيث العنف ـ على كرهه ـ يبر حني ل تكون هناك و�صيلة 

لنا بني  اإكــراهــات احلا�صر. ول خيار  اأمــام  نكون  اأخــرى، وحــني 

وامل�صاألة  اأهـــون.  وعنف  اأ�ــصــد  عنف  بــني  واإمنـــا  والــطــهــارة  العنف 

م�صاألة ح�صاب. وهذا ما ثار عليه كامي ووجد اأنه تبير للموت 

ت�صويغ  هو  اأ�صا�صا،  مريلو-بونتي،  على  عابه  وما  التاريخ.  با�صم 

امل�صتقبل. والذي عند كامي  با�صم �ُصمك احلا�صر ووعود  العنف 

اأ�صكال  كــل  �صد  والتمرد  عقيدة،  اأيــة  اإىل  الن�صمام  رف�ض  هــو 

ل  كي  مو�صول  م�صتاأنف  ترد  وهو  والرعب.  والكذب  العبودية 

يوؤ�ص�ض التمرد بدوره لعقيدة جديدة �صرعان ما ت�صري قاتلة .

)�سيمون فيل/ كانغليم/ كافايي�ض(

ــذا الــفــ�ــصــل اإىل تــنــاول مــوقــف الــفــال�ــصــفــة مــن اإحـــدى  يــعــود هـ

الثالثة  الفال�صفة  بــني  وامل�صرتك  احلــرب.  العنف:  مــن  اأهــم 

ب�صيمون  هذا  اأدى  �صخ�صيا.  جترعا  احلــرب  كاأ�ض  من  جترعهم 

�صلمية  نــزعــة  با�صم  للحرب  املبدئي  الرف�ض  اإىل  بــدايــة،  فــيــل، 

راديــكــالــيــة. وعــنــدهــا اأن احلـــرب مــا كــانــت جمـــرد �ــصــراع قــوى 

ا�صتتباع  داخــلــيــة:  �صيا�صية  مــ�ــصــاألــة  ــالأوىل  ــ ب هــي  بــل  خــارجــيــة، 

اإىل القتال  اإيــاهــم  الــداعــي  الــطــاحــن  الــدولــة  املــقــاتــلــني جلــهــاز 

اإمنا  عبيد.  اإىل  اأي  طيعة«؛  »مــادة  اإىل  يحولهم  مبا  اأجــلــه،  من 

الكاذبة. ومن ثمة ل  التزيينية  الدعاية  اإىل  اإهانة تلجاأ  احلرب 

مقاومة  اإليها  الداعي  الدولة  وجلهاز  للحرب  مقاومة  من  بد 

ال�صلمية  النزعة  لهذه  لكن  و«جوهرية«.  و«حيوية«  »م�صروعة« 

مع  القطع  اإىل  الفيل�صوفة  ا�صطرت  وقد  حدودها.  الراديكالية 

وقعت  املقاومة:  فل�صفة  تتبنى  لكي   1939 عام  منذ  النزعة  هذه 

والــواقــعــة، فــال جمـــال لــلــرتدد. عــلــى اأن الــدعــوة اإىل مــقــاومــة 

فعلنا  لقد  ال�صتعمار:  اآفــة  اإدانــة  من  تنعها  مل  الأملــاين  العدو 

ال�صر  ولهذا  بنا.  تفعله  اأن  اأملانيا  حاولت  الذي  ال�صر  بالآخرين 

ا�صم: الجتثاث الذي لي�ض �صوى نفي النتماء واقتالع الأهايل 

مقاومة  ول  وثقافتهم.  وتاريخهم  وعوائدهم  ما�صيهم  واإنكار 

لأملانيا من دون حترير امل�صتعَمرين. 

حرية  على  املبنية  الــوجــود  فل�صفة  الثالثة  الفال�صفة  انتقد 

بنقي�صها:  القول  اإىل  مييلوا  مل  لكنهم  م�صوؤولة،  غري  عدمية 

تكوينهما  بحكم  وكانغليم،  كافايي�ض  اآمن  اجلبية.  ال�صرورة 

ال�صرورة  لكنها  منطقية،  ريا�صية  علمية  ب�صرورة  العلمي، 

التي ل توؤدي اإىل القول ب�صرورة اأخالقية و�صيا�صية. قطعا مع 

فل�صفة الوعي والوجود واحلرية على م�صتويني: ميتافيزيقي؛ 

لأنه وكما اأن لدى �صارتر ل وجود حلرية خال�صة بال موقف، 

ذاتية.  وبــدون  جتربة  بــدون  ل�صرورة  وجــود  ل  عندهما  فاإنه 

الإنــ�ــصــان  ت�صع  ل  ـ  واملــقــاومــة  احلـــرب  ـ  ال�صيا�صة  و�ــصــيــا�ــصــيــا؛ 

يكون  اأمــام و�صع  ولكن  ـ  �صارتر  كما لدى  ـ  بعامة  اأمــام حريته 

ويت�صمن  متفردة  اختيارات  دوما  ويتيح  متفردا،  و�صعا  دائما 

�صرورات خمتلفة. ولقد اختارا املقاومة. 

)ليفي   1960 اأعـــــوام  ــول  حـ ــثـــاين:  الـ الــقــ�ــســم 

�سرتاو�ض/�سارتر/مريلو-بونتي(

يف عام 1962 اأ�صدر ليفي �صرتاو�ض )1908-2009( كتابه »الفكر 

لنقد  ـ  واجلـــدل«  »الــتــاريــخ  ـ  الأخـــري  ف�صله  خم�ص�صا  الـــبي« 

جذري ل�صارتر: اأول؛ ل ينبغي اأن نفكر يف املا�صي انطالقا من 

ح�صارة احلا�صر واإمنا الأمر على ال�صد. ثانيا؛ يت�صور �صارتر 

تابعا  فرياه  �صرتاو�ض  اأما  حرا،  تاريخيا  جدليا  كائنا  الإن�صان 

لبنى. واملعنى ل يبدعه الإن�صان، اإمنا املعنى ـ املو�صوعي اخلفي 

لوهم  نقده  ثمة  ومن  الإن�صان.  يبدع  اأن  �صاأنه  الــذي من  هو  ـ 

اإن�صان �صارتر.  احلرية والعفوية والفعالية عند 

اأقر  واإن  هــذا  فــاإن  مريلو-بونتي،  مع  بالنقا�ض  يتعلق  ما  ويف 

بفكرة »البنية« املتحكمة، فاإن ذاك مل مينعه من التاأكيد ـ �صد 

�صرتاو�ض ـ على البعد »اجلواين« لالإن�صان. غري اأن اجلدل بني 

الرجلني مل يكتمل ب�صبب الوفاة املباغتة ملريلو-بونتي. 

)فوكو/دولوز(

ونقد  امليتافيزيقا  نقد  اإىل  ال�صيا�صة  واختبار  امليتافيزيقا  من 

لرمبا  لكن،  »البنية«.  مفهوم  من  بدءا  جذريا  نقدا  ال�صيا�صة 

ملفهوم  اآخر  وال�صيا�صة معا عب جانب  امليتافيزيقا  مت جتديد 

البنية: الختالف. عند دريدا ثمة عنف خمفي يف امليتافيزيقا، 

واإمنــا  ال�صيا�صة،  يف  املخفية  بامليتافيزيقا  ــر  الأمـ يتعلق  ول 

على  دولــــوز  عــمــل  وقـــد  املــيــتــافــيــزيــقــا.  يف  املــخــفــيــة  بال�صيا�صة 

»الهوية«  فكرة  تهاجم  لالختالف  و�صيا�صة  لفل�صفة  التاأ�صي�ض 

وتوؤكد على التفرد. كما عمل فوكو على تفكيك اآليات ال�صلطة 

دولوز  نا�صل  وقد  الأج�صاد.  يف  والتحكم  الرقاب  ا�صتكراه  يف 

وفوكو �صد الحتجاز وظروفه، وحلال اآليات املجتمع العقابي 

الفيل�صوف  دور  وحــددا  بــه،  امل�صموح  غري  وف�صحا  والرقابي، 

الكال�صيكي  التحليل  وبــدل  يقول«.  و«اأن  يــرى«  »اأن  يف  امللتزم 

اأن  ال�صلطة  �صاأن  من  اأن  يرى  الــذي  ـ  كامي  ـ  لل�صلطة  الإن�صي 

الكذب  يف  خطابها  وتبدي  اأفعالها  عنف  ُتظهر  واأن  »ُتَتلك« 

�صاأن  »من  اأن  اإىل  فوكو  ذهب  العبودية،  يخلق  الــذي  والرعب 

ال�صلطة اأن ُتار�ض ـ خفية ـ اأكرث مما اأن ُتَتلك«. 

لوفينا�ض( )يانكلفيت�ض/دريدا/ 

العنف  مــقــاومــة  اإمـــكـــان  اإىل   )1995-1906( لــوفــيــنــا�ــض  ذهـــب 

عليه  رد  بينما  الأخــــالق(،  الأوىل=  )الفل�صفة  بامليتافيزيقا 

امليتافيزيقا.  قلب  يف  ي�صكن  العنف  بــاأن   )2004-1930( دريــدا 

واعتقد لوفينا�ض اأنه ل ميكن اخلروج من العنف اإل باأخالقية 

تتمثل  اأخالقية غريية  اأول( هي يف عمقها  )الأخــالق  مطلقة 

يف »وجه« الغري الذي يخاطبنا: »يا هذا، ل تقتل !« لكن دريدا 

خمتفيا.  العنف  زال  ل  الأخالقية  هذه  قلب  يف  حتى  اأنــه  راأى 

ثمة  بل  ذات،  بال  لغري  وجــود  كما ل  لعنف مطلق،  وجــود  فال 

اأن  بالغري  العالقة  �صاأن  العنف وغــريه، ومن  دائم بني  جتاذب 

يتعاورها العنف والال عنف معا. 

ــذا اجلــيــل ذهـــب اإىل مــا هــو اأبـــعـــد: ومــــاذا بعد  لــكــن تــفــكــري هـ

الب�صرية«،  التذكر«، وثمة »اجلرائم �صد  »واجب  احلرب؟ ثمة 

امل�صاألة ل  نذكر هذه  الغفران«. وحني  »م�صاألة  اأي�صا  ثمة  لكن 

الذي   )1985-1903( يانكلفيت�ض  للفيل�صوف  ذاكــرون  نحن  بد 

النازية تعلو على كل عقاب، ومن ثمة على كل  اأن جرائم  راأى 

املوت«. وف�صال عن هذا،  الغفران يف م�صكرات  »ق�صى  غفران: 

املمكن  اأنــه من  دريــدا  ذلــك؟ وجــواب  كيف نغفر ملن مل يطلب 

اأََو لي�ض  ُيغتفر؟  اإل ما ل  ُيغتفر  »جعل امل�صتحيل ممكنا«: وهل 

ما  يف  تــقــع  اأخـــالق  تــلــك  بطبعه؟  ُمــ�ــصــَكــل  هــو  مــا  اإل  ُيغتفر  ل 

الــذي ل  اأي  امل�صروط؛  الغفران غري  الأخــالق. وذاك هو  وراء 

ت�صرتطه �صيا�صات ول موؤ�ص�صات ـ غفران خال�ض ـ �صد الغفران 

املمزوج ـ التابع للرهانات ال�صيا�صية للم�صاحلة. لكن هل ميكن 

اأن يحدث هذا الغفران؟ ذاك �صوؤال تركه دريدا مفتوحا. 

اأخريا، ت�صاءل الباحثان يف مدخل الكتاب عما اإذا كانت احلركة 

جوابهما:  وكــان  الــيــوم،  للتعميم  قابلة   1943 عــام  بـــداأت  التي 

الفل�صفية  املــ�ــصــائــل  بــني  �ــصــالت  لــوجــود  »نــعــم«  و«ل«.  »نــعــم« 

اأن  ميكنها  ـ  هيجل  قــال  كما  ـ  فل�صفة  فال  التاريخي،  والو�صع 

تقفز على ظلها. و«ل« لأن امل�صائل تتبدل والو�صع يتغري.

اأراد الطــــالع على  ملــن  الــكــتــاب مــفــيــد  اأن هـــذا  �ــصــك عــنــدي  ل 

من  الــعــديــد  بــني  دارت  الــتــي  ال�صيا�صية  الفل�صفية  النقا�صات 

فال�صفة فرن�صا بدءا من احلرب العاملية الثانية اإىل الثمانينات 

الهنات:  بع�ض  مــن  يخلو  ل  الكتاب  لكن  املــا�ــصــي.  الــقــرن  مــن 

م�صاألة  اإىل  عر�صت  وازنة  وفكرية  فل�صفية  اأ�صماء  اإهمال  منها 

بول  كوجيف،  األك�صندر  فيل،  )اإريــك  فل�صفيا  عر�صا  »العنف« 

ريكور ...( و�صيا�صيا )رميون اآرون مثال( عر�صا عميقا، واأحيانا 

من  اأكــرث  الباحثان.  عليها  ركز  التي  الأ�صماء  من  حتى  اأعمق 

هذا، من �صاأن نزوع الكتاب التب�صيطي اأن يزعج الكثري من اأهل 

الخت�صا�ض ب�صبب من بع�ض ميله الختزايل يف بع�ض املحال 

من الكتاب.

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

الكتاب: الفل�صفة وجها لوجه اأمام العنف.

املوؤلف: مارك كريبون وفريدريك فورم�ض

دار الن�صر: Editions des Equateurs ، باري�ض، 2015م.

عدد ال�صفحات: 134 �صفحة.

* اأكادميي مغربي
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 ذو القعدة 1437 هـ - أغسطس 2016م

 فرن�سا يف �أر�س �لإ�سالم.. لبيرت فريمريين

�سعيد بوكرامي *

يتحدث كتاب بيري فريمريين ال�سادر حديثا عن فرتة اكت�ساف الإ�سالم من قبل فرن�سا ال�ستعمارية اإىل مطلع القرن التا�سع ع�سر، ثم القرن الع�سرين 

والتقلبات التي عرفتها عملية حماية امل�سيحيني يف ال�سرق وعن الواقع ال�سيا�سي يف »اململكة العربية«، ونتائج احللم اليهودي يف فل�سطني وتاأثريه على 

اإجها�ض قيام جمهوريات دميوقراطية يف املنطقة واحلد من العلمانية، كما يحاول الكتاب التوقف عن اإعادة بناء الأديان يف �سمال اأفريقيا وماذا كانت 

ردود اأفعال جمتمعاتهم، خا�سة حماولة مت�سيح اجلزائر وما نتج عن ذلك من طائفية ونعرات قبلية. تكمن اأهمية الكتاب يف اأنه ي�سع فرن�سا خا�سة 

والكولونيالية ب�سفة عامة اأمام اإرثها ال�ستعماري الذي ل يزال يجثم على تاريخها احلا�سر.

ا على مواجهة حتديات احلا�سر وامل�ستقبل خا�سة ما يرتبط  اأي�سً كما ي�ساعد الكتاب على فهم التعقيدات يف العالقة بني فرن�سا والإ�سالم وي�ساعد 

بالق�سية الدينية، التي كان البع�ض يعتقد مرونتها و�سهولة معاجلتها بيد اأن الواقع اأثبت عك�ض ذلك، فتحول التدين اإىل اإرهاب دموي و�سع الأنظمة 

الغربية اأمام حقيقة مرعبة.

فرن�صا  يقلقان  والإرهـــاب  الإ�صالمي  التطرف  كــان  اإذا 

1980، فــاإّن انــدلع دوامــة الإرهــاب،  واأوروبـــا منذ العام 

باري�ض،  2015 يف  يناير ونوفمب  اإىل جمزرة  اأدت  التي 

 2016 الــتــي حــدثــت يف  الــهــجــومــات  �صل�صلة  ذلــك  وبــعــد 

اإىل احلــفــر يف جـــذور هــذا التطرف  الــدار�ــصــني  دفــعــت 

واأ�صبابه. بع�صهم تناول الق�صية من اجلانب ال�صيا�صي 

والبع�ض  الديني  اجلانب  من  ناق�صها  الآخــر  والبع�ض 

موؤلفنا  لكن  والثقايف،  الجتماعي  اجلانب  من  الآخــر 

الــيــوم بيري فــريمــرييــن يــتــنــاول املــو�ــصــوع مــن اجلانب 

الــتــاريــخــي بحيث يــعــرتف مــنــذ بــدايــة الــكــتــاب قــائــاًل: 

ال�صيا�صيني،  وامل�صوؤولني  املُعلقني  اإىل  ن�صتمع  »عندما 

اأن فــرنــ�ــصــا مل تــعــرف وتـــقـــرتب وتــعــايــ�ــض  يــظــن املــــرء 

ــًدا. يف حــني كــانــت فرن�صا »الإمــباطــوريــة  اأبــ الإ�ــصــالم 

ال�ــصــتــعــمــاريــة« »خمـــتـــبا« هــائــال، ملــعــرفــة الــكــثــري من 

احلــقــائــق عــن الإ�ـــصـــالم واملــجــتــمــعــات الإ�ــصــالمــيــة. هل 

ثـــم ي�صيف  الإ�ـــصـــالم ؟«  فــهــم  فــرنــ�ــصــا فــر�ــصــة  فــوتــت 

ون�صف،  قــرن  يقرب من  ما  اأمامها  كــان  »لقد  مــوؤكــدا: 

ملــعــاجلــة الــقــ�ــصــايــا الــديــنــيــة. واحلــ�ــصــم فــيــهــا« يــطــرح 

بينها: كيف ميكن خلق طرق  اأ�صئلة كثرية من  الكتاب 

الإ�ــصــالم،  بــني  العالقة  تنظيم  ميكن  كيف  للتعاي�ض؟ 

كان  والــيــهــوديــة؟  وامل�صيحية  الإ�ــصــالمــيــة  واجلــمــعــيــات 

واملديرين،  ال�صباط  من  لأجيال  اليومي  ال�صاغل  هذا 

هل  لكن  الفرن�صية.  ال�صيا�صية  ال�صلطات  قيادة  حتت 

ا�ــصــتــفــادت اجلــمــهــوريــات املــتــعــاقــبــة مــن هـــذه الــوثــائــق 

والأر�ـــصـــيـــف؟ الــكــتــاب يــقــدم ا�ــصــتــعــرا�ــصــاً �ــصــامــاًل لهذه 

تنفذ  كانت  التي  املمار�صات  واأنـــواع  الفريدة  التجربة 

يف الــقــلــب الــنــابــ�ــض لـــالإمـــباطـــوريـــة ال�ــصــتــعــمــاريــة: 

الأمازيغية«.  »العربية  والأرا�ــصــي  »العربية«  الأرا�صي 

ويـــقـــدم بــيــري فــريمــرييــن اأ�ـــصـــتـــاذ الـــتـــاريـــخ يف جــامــعــة 

العربي  الــعــامل  درا�ــصــة  يف  واملتخ�ص�ض  الأوىل  باري�ض 

والــعــربــي الأمــازيــغــي املــعــا�ــصــر، اإعـــادة قـــراءة الأحـــداث 

ال�صلفية  ظهور  حلظة  اإىل  اجلــزائــر  احتالل  من  بــدًءا 

حول  ال�صتعمارية  ال�صيا�صات  تعدد  اأن  الكاتب  ويو�صح 

مــو�ــصــوع الــديــن مل يــكــن مــنــ�ــصــجــًمــا بــل خــلــق جــروحــاً 

املناطق  يف  م�صتمرة  تداعياتها  مــازالــت  عميقة  اإثنية 

القبلية يف اجلزائر وجبال الريف يف املغرب. ومن هذا 

»الــتــاريــخ  ت�صكل  مقاربته  الـــذي  املــوؤلــف  اأجنـــز  املنطلق 

 )14 )�ض.  الديني«  التعدد  جتاه  لال�صتعمار  ال�صيا�صي 

التاريخ  اأو  ال�صتعمار  تاريخ  من  جــزًءا  ميثل  ل  الــذي 

اأنــه رغم  املــوؤلــف  الــواقــع، يبني لنا  الــقــدمي. يف  الديني 

والأمازيغ  العرب  بني  والثقافية  العرقية  الختالفات 

بــل يكاد  يــوجــد يف كــل مــكــان،  الــديــن  اأّن  اإل  والــــرتك، 

الت�صدعات.  التناق�صات ويراأب  يوحد 

وميكن اأن نعتب اأن هذا البحث يدخل يف �صياق اأعماله 

ي�صجل  وبــذلــك  العربي  الــعــامل  تتناول  الــتــي  ال�صابقة 

ــاريـــة، كــمــا اأّن  الــبــحــث درا�ــصــتــه يف قــلــب الأحـــــداث اجلـ

تاأمالته حتنّي العالقة بني املا�صي وتربط بينها وبني 

اأعيننا. ويكمن رهان هذا الكتاب  اأمام  ما يحدث حالياً 

امل�صلمني  تــفــكــري  تــ�ــصــكــل منــط  كــيــفــيــة  الــكــ�ــصــف عــن  يف 

اإذا  ون�صف:  قــرن  على عقب خــالل  راأ�ــًصــا  انقلب  الــذي 

كان الإ�صالم ملياً واأبوياً، فقد اأ�صبح معوملاً وموحًدا. 

وهــكــذا ي�صف عــمــل بــيــري فــريمــرييــن تــطــور الإ�ــصــالم 

ال�صلفية  دوامــــة  »يف  تــدريــجــيــاً  امــتــ�ــصــا�ــصــه  مت  الــــذي 

406(. ويــ�ــصــري  املــبــ�ــصــطــة« )�ـــض  الــتــي حتــمــل الــنــظــرة 

عرفتها  التي  الذاكرة  فقدان  �صيا�صة  اإىل  اأي�صاً  املوؤلف 

ملواطني  ا�صت�صافتها  ونتيجة   ،1962 عــام  بعد  فرن�صا 

النــدمــاج  ب�صرورة  ومطالبتهم  ال�صابقة  امل�صتعمرات 

ح�صارة  ولي�ض  �صغرية  حقيبة  الإ�ــصــالم  كــان  لــو  »كــمــا 

402(. يف القيام بذلك، فهو ي�صع حتت امل�صاءلة  »)�ض 

ــوؤدي اإىل حتــّول  تــ�ــصــورنــا لــالأ�ــصــبــاب اجلـــذريـــة الــتــي تــ

املجتمع. يف الواقع، يذكرنا فريمريين اأّن هذه الأخرية 

اأو  والجتماعية  القت�صادية  الظواهر  على  تقت�صر  ل 

ال�صيا�صية، بل ت�صمل الدين، وخ�صو�صا عندما نتحدث 

الكاتب من خالل ف�صول  يبني  الإ�صالمي.  العامل  عن 

اليوم  يــزعــمــون  الفرن�صيون  كــان  واإن  حتى  اأنـــه  كتابه 

ال�صتعمارية  فرن�صا  الــواقــع،  ففي  الإ�ــصــالم،  اكت�صاف 

تــعــامــلــت وقــاتــلــت واأطــــــرت ملــــدة قــــرن ونــ�ــصــف الــقــرن 

الأوىل  نابليون  حملة  من  انطالقا  الإ�صالمي،  الدين 

الغرب  عالقة  يف  جديًدا  عهًدا  د�صن  الــذي  م�صر  على 

باأن يجعل فرن�صا  بال�صرق بحيث كان بونابرت يخطط 

للم�صلمني  اأظهر  املُقابل  يف  الأو�صط لكن  ال�صرق  �صيدة 

قد  الــذي  الأمــر  �صديق للخالفة وحاٍم لالإ�صالم،  اأنــه 

يوؤثر يف نفو�ض امل�صلمني حول العامل.

ثـــم يــ�ــصــمــح لــنــا فــ�ــصــل »اجلـــزائـــر والـــغـــزو« بــدحــ�ــض - 

ــرودوم املــبــنــيــة عــلــى فــكــرة  ــ ا�ــصــتــمــراريــة اأعـــمـــال كــلــود بـ

»اجلــانــبــان  هما  وال�ــصــتــعــمــاريــة  امل�صيحية  البعثات  اأن 

الــظــاهــران مــن احلــكــم ال�ــصــتــعــمــاري الأوروبـــــي« )�ــض 

العك�ض من  ب�صكل خا�ض  اإن حالة اجلزائر تظهر   .)47

ذلك، فاجلي�ض ما بني 1830-1870 كان ي�صتبعد ممثلي 

فالكتاب  ذلـــك،  اإىل  وبــالإ�ــصــافــة  بــعــيــًدا.  الكاثوليكية 

�صان  »هــرني  �صيمون  �صانت  تاأثري  على  ال�صوء  ي�صلط 

الطائفة،  هــذه  اأتــبــاع  حيث  م�صر  يف  خا�صة  �صيمون«، 

بناء  يف  مبا�صراً  �صبباً  املــثــال،  �صبيل  على  كــانــوا  الــذيــن 

منذ  اجلزائر  يف  مهما  دورا  لعبوا  كما  ال�صوي�ض.  قناة 

امل�صت�صار  �صان-�صيمون  كــان   .1869 عــام  يف  و�صولهم 

الــ�ــصــخــ�ــصــي لــنــابــلــيــون الــثــالــث يف اجلـــزائـــر، وهـــو من 

نطاق  وعــلــى  الــتــعــريــب.  �صيا�صة  ممــار�ــصــة  على  �صجعه 

اأو�صع، يخ�ص�ض الف�صل ال�صابع وبكيفية مو�صعة مل�صاألة 

الثالث،  نابليون  اأن�صاأها  التي  العربية«  اململكة  »�صيا�صة 

وكذلك حول م�صاألة الطائفية الدينية. ويحدد املوؤلف 

اأعاد تنظيمها بيغو يف عام  التي  العربية«،  »املكاتب  دور 

ال�صيا�صة  كــانــت  الأوىل  املــرحــلــة  يف  اأنـــه  وتظهر   ،1841

والـــرد بني  الأخـــذ  مــــرتددة: ويتمثل يف  ال�ــصــتــعــمــاريــة 

عنها  دافع  التي  ال�صتيعاب،  و�صيا�صة  الع�صكري  النظام 

تتهاطل  الهزائم  كانت  الذي  الوقت  ففي  امل�صتوطنون. 

وجــدوا  تــدريــجــيــاً  مقاومتهم  وتقهقر  املُ�صلمني  عــلــى 
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والدينية  ال�صيا�صية  الــرمــوز  حــول  اللتفاف  يف  ملجاأ 

واحلـــر�ـــض عــلــى املــحــافــظــة عــلــى وحــدتــهــم الــرتابــيــة 

ا دور الكني�صة الكاثوليكية  اأي�صً والدينية. يبز الكتاب 

فهمها.  ي�صاء  اأو  �صاأنها  من  التقليل  يتم  ما  غالباً  التي 

�صاهم  التي  الطريقة  الثامن  الف�صل  يف  يقدم  وهكذا 

بــهــا املــبــ�ــصــرون الــكــاثــولــيــك يف تــعــزيــز الــفــرانــكــوفــونــيــة 

التناق�ض  اإىل  ي�صري  املــوؤلــف  ولــكــن  ولــبــنــان.  م�صر  يف 

ــي تــرفــ�ــض  ــتـ ــيــة الـ يف مــعــامــلــة اجلـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــ�ــص

يف  تو�صعها  تــدعــم  لكنها  اأرا�ــصــيــهــا،  على  الكاثوليكية 

�صمال اأفريقيا وبالد ال�صام وم�صر. ثم يقدم الكاتب يف 

الف�صل التا�صع، وجهة نظر بنيامني �صتورا، من خالل 

عــودتــه اإىل تــاريــخ وتــفــا�ــصــيــل مــر�ــصــوم كــرميــيــو الــذي 

-ي�صف يهود اجلزائر كم�صاهمني اأ�صا�صيني على الرغم 

منهم يف تطور مل يطالبوا به. كما يكت�صف القارئ دور 

كرمييو  اأدولــف  ل�صخ�صية  و�صف  خالل  من  املا�صونية 

البا�صوية،  املا�صونية يف تون�ض  اإيتني، وتاأثري  اأو يوجني 

زرعت  حيث   ،1881 عــام  يف  احلماية  حتت  و�صعت  التي 

العثمانية.  الإمباطورية  يف  خا�صة  املختلطة  اخلاليا 

الف�صل  يف  فــريمــرييــن  يــكــ�ــصــف  ذلــــك،  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 

القرن  اأواخر  الر�صمي يف اجلزائر يف  »الإ�صالم  املعنون 

الفرن�صية  الــ�ــصــلــطــات  فــهــم  تــطــور  عــ�ــصــر« عــن  الــتــا�ــصــع 

دفــع  اإذ  مــثــال عــن اجلـــزائـــر،  ويــقــدم  ــصـــالم.  الإ�ـ لبنية 

موؤ�ص�صة  اإىل  ال�صتعماري  النظام  »ال�صيطرة«  منطق 

الإ�صالم، الذي فقد حينئذ ا�صتقالله املايل. يف الواقع، 

يف  ال�صوفية  الطرق  دور  اكت�صاف  اأدى   ،1851 عام  منذ 

الإ�صالم اإىل التالعب من طرف اجلي�ض واإدارة املزارات 

ملواجهة  كمتعاونني  ا�صتخدموا  الذين  القبائل  وزعماء 

الرابع  الف�صل  يو�صح  كما  والــتــمــردات،  ال�صطرابات 

عــ�ــصــر، كــمــا الإ�ــصــالم اأ�ــصــبــح اأكـــرث مــن اأي وقــت م�صى 

املرجعية الأ�صا�صية للهوية، كما لوحظ ذلك من خالل 

الق�صية القبائلية يف اجلزائر. 

يــ�ــصــتــعــني الـــكـــاتـــب بـــاأبـــحـــاث جــيــلــب مــيــنــيــي يف كــتــابــه 

ــة مــا  ــريــ ــزائــ ــر املـــنـــكـــ�ـــصـــفـــة«(عـــن احلــــــرب اجلــ ــ ــزائـ ــ »اجلـ

التمرد  مــفــتــاح  اأن  يعتب  الـــذي   .( و1918   1914 بــني 

اجلـــزائـــري جـــاء مــن �ــصــحــوة املــ�ــصــلــمــني املــوجــوديــن يف 

يف  العاملية.  حربها  جبهات  وعلى  م�صانعها  يف  فرن�صا 

ت�صاعدهم  ال�صوفية  كانت  اللحظة،  تلك  ولغاية  حني 

عــلــى الــ�ــصــمــود وحــمــايــة هــويــتــهــم. كــمــا ُيــفــ�ــصــر ذلــك 

يف  الوطني  اخلطاب  بني  هنا  تناق�ض  هناك  فريمرن: 

ال�صخ�صية  �صياع  عن  يتحدث  الــذي  الع�صرين  القرن 

يتهمون  الذين  ال�صلفيني  العلماء  ومواقف  يف اجلزائر 

.)222-221 الزوايا باملع�صية والإذعان.)�ض 

وهــكــذا بـــداأ حتـــول تــدريــجــي يــتــنــامــى، يــحــاول املــوؤلــف 

املكر�ض  ع�صر  الف�صل اخلام�ض  عليه يف  ال�صوء  ت�صليط 

ملــيــالد الــ�ــصــلــفــيــة مـــع الأفـــغـــاين ومــمــد عــبــده اأو ما 

واللـــتـــزام مب�صار  الــ�ــصــنــي  الإ�ـــصـــالم  بـــ »جتــديــد«  �صمي 

كما  ال�صلفية.  ابــتــكــار:  مت  وبــذلــك  الإ�ــصــالم  لت�صيي�ض 

ر�ــصــا:  ر�ــصــيــد  لعبه  الـــذي  الــــدور  اإىل  الف�صل  يــتــطــرق 

روؤيــة  قــدم  الأخــري  هــذا  املــنــار.  الدولية  املجلة  موؤ�ص�ض 

الوقت  يف  اجلــديــد.  املــذهــب  هــذا  اأ�ص�ض  داخــل  �صارمة 

ــه كــانــت الــ�ــصــلــفــيــة تــغــر�ــض جـــذورهـــا يف اجلــامــعــات  ذاتــ

اإىل  ينتبه  مل  احلربني،  بني  ما  الفرتة  يف  الإ�صالمية 

- مبن  املُثقفني  مــن  قليل  عــدد  اإل  واإمــكــانــاتــهــا  مــدهــا 

البداية،  ال�صلفية يف  الكاثوليكيني - كانت  فيهم بع�ض 

ال�صوفية.  و�ــصــد  املوؤ�ص�صاتي  الإ�ــصــالم  �صد  تت�صاعد 

املوؤلف  اأخــرى، فيخ�ص�ض  اأمــا من جهة  هــذا من جهة 

اجلمهورية  �صيا�صة  عن  للحديث  ع�صر  ال�صابع  ف�صله 

الثالثة، التي مُيثلها املاري�صال ليوطي يف املغرب، ويبني 

القبلية  املناطق  يف  ببطء  انت�صرت  ال�صلفية  اأن  املوؤلف 

ونتيجة  كــلــًيــا.  بــهــا  التحكم  ميــكــن  ل  الــتــي  ال�صا�صعة، 

يف  تن�صيطه  اأعيد  والــذي   1914 لعام  الببري  للظهري 

1930 اأخذ الإ�صالم القبلي وال�صعبي املقاوم لال�صتعمار 

م�صعل  اجلهادي  ال�صلفي  الإ�ــصــالم  لياأخذ  بالن�صحاب 

على  املوؤلف  فريكز  الع�صرين،  الف�صل  يف  اأما  املقاومة. 

والتي  ال�صام  بالد  يف  للجمهورية  الطائفية  ال�صيا�صة 

اأ�صفر  »التق�صيم  �صوريا  يف  بينما  دولــة  اإىل  بلبنان  اأدت 

327(. واأخــــرًيا،  عــن نــ�ــصــوء الــقــومــيــة الــعــربــيــة« )�ـــض 

امل�صاحلة  على  �صاعدت  التي  الطريقة  املــوؤلــف  و�صف 

والإ�ــصــالحــيــني،  القوميني  بــني   ،1908 عــام  بعد  مــا  يف 

القد�ض  مفتي  اأو  اأر�ــصــالن  �صكيب  »مثل  اأن  ي�صيف  ثم 

الذين  الــعــرب،  القوميني  من  وكثري  احل�صيني،  اأمــني 

اأعماهم عداوؤهم للفرن�صيني-والإجنليز، فانحازوا اإىل 

328(. ثم، يف  جانب اأملانيا النازية خالل احلرب »)�ض 

تداعيات  فريمريين  بيري  يناق�ض  الأخـــرية،  الف�صول 

ال�صائع،  لالعتقاد  خالفاً  اأنه  مبزا  اخلالفة.  �صقوط 

يثبت بالوقائع اأن اخلالفة والأمة مل يتوحدا اأبًدا.

لعلماء  ال�صتعمار  ا�صتخدام  كيفية  الكاتب  يو�صح  كما 

الدين، ولكنه مل يدرك يف الثالثينيات، اأن نفوذهم قد 

احلركات  ل�صالح  م�صداقيتهم  بذلك  وفــقــدوا  �صعف 

ونتائج  ظــروف  ذكــر  على  املــوؤلــف  يــعــرج  كما  ال�صلفية. 

الأفــخــار�ــصــتــي  ــر  ــوؤتـ املـ ــاء  ــنـ اأثـ  ،1930 عـــام  مـــا وقـــع يف 

بقرطاج ( ن�صبة اإىل افخار�صتيا وقد انتظم اأول موؤتر 

 ،1881 اأفخار�صتي يف مدينة ليل الفرن�صية يف اأغ�صط�ض 

املوؤتر  هذا  �صيغور).  دي  غا�صتون  من لوي�ض  مببادرة 

الدعوات  يحفز  دعائياً  عماًل  القوميون  اعتبه  الــذي 

الأخطاء  على  تتغذى  التي  اأفريقيا  �صمال  يف  العرقية 

الكاثوليكية. الكني�صة  وجتاوزات 

اجلماعة  اإ�صالم  بظهور  الع�صرون  القرن  تيز  وهكذا 

وخــــالل ثـــالثـــني عـــامـــاً ظــلــت الــ�ــصــلــفــيــة بــاإمــكــانــيــاتــهــا 

ال�صلطات  بــهــا طــويــاًل مــن طـــرف  الــثــوريــة مــ�ــصــتــخــفــاً 

ووا�صلت  ال�صتقواء  من  تكنت  وبالتايل  ال�صتعمارية 

» غــزو الــقــلــوب والــعــقــول« �ــض 381. ومــن بــني الأمـــور 

 .1928 يف  م�صر  يف  امل�صلمون  ــوان  الإخــ ظهر  الأخـــرى 

الدينية  تــوا�ــصــل وجـــود اجلــمــعــيــات  واإن  وبــذلــك حــتــى 

ــاإن الإ�ـــصـــالم الـــذي عــرفــتــه فــرنــ�ــصــا مل يعد  والـــزوايـــا فـ

موجوًدا. وكما تنى فريمريين فاإن قراءة هذا الكتاب 

ت�صمح اإذن بتبديد اخلطاأ ال�صائع واملكر�ض منذ زمن اأن 

فرن�صا تعرف الإ�صالم اجلديد وحتت�صنه ب�صخاء لأنها 

خالل  من  عليه  واعــتــادت  وت�صتوعبه  وتتفهمه  تفهمه 

الوقائع  لكن  الفرن�صي.  بــالإ�ــصــالم  عليه  يطلقون  مــا 

الــدمــويــة وتــنــامــي الــتــطــرف الــديــنــي كــ�ــصــف اجلــانــب 

اخلــفــي مــن جــبــل اجلــلــيــد، هــنــاك �ــصــراع حقيقي بني 

فكر  وبــني  والعلماين  الديني  وبــني  واحلا�صر  املا�صي 

ظــالمــي وفــكــر مــ�ــصــرق. هــذا الــ�ــصــراع املــعــجــون بتاريخ 

البحر الأبي�ض املتو�صط والهجرات وال�صراعات يخفي 

على  والدينية  الإن�صانية  للقيم  ت�صيئ  مرعبة  حقيقة 

اأوروبا وعالقاتها  وم�صتقبل  وتهدد حا�صر  ال�صواء  حد 

الإ�صالمية. بال�صعوب 

التاريخ، متخ�ص�ض يف  اأ�صتاذ مبز يف  بيري فريمريين 

يف  �صنوات  ثماين  )عا�ض  املعا�صر  العربي  العامل  تاريخ 

م�صر وتون�ض واملغرب( يدر�ض حالياً يف جامعة باري�ض 

1 بانتيون التابعة لل�صوربون. له موؤلفات عديدة ن�صرت 

يف  مبــا  النا�صرين،  خمتلف  ولــدى  البلدان  خمتلف  يف 

عن  خا�ض  ب�صكل  يكتب  وفيارد.  لديكوفريت  دار  ذلك 

تاريخ املغرب املعا�صر وتاريخ املنطقة املغاربية.

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

ــصــــالم.. الإمـــباطـــوريـــة  الــكــتــاب: فــرنــ�ــصــا فـــــي اأر�ــــض الإ�ــ

والقرن  ع�صر  التا�صع  الــقــرن  فـي  والأديـــان  ال�صتعمارية 

الع�صرين.

املوؤلف: بيري فريمريين.

النا�صر: �صل�صلة التاريخ. دار بيالن باري�ض فرن�صا،2016م.

430 �صفحة. عدد ال�صفحات: 

* كاتب مغربي
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�لنتقال �لع�سكري.. لنار�سي�س �سري�

د املحفلي * حُممَّ

ُيعدُّ كتاب �سريا مرجعا للم�ستغلني يف جانب البحث العلمي، ويف احلقل ال�سيا�سي، ل �سيما يف تلك الدول التي ت�سهد حتولت دميقراطية بعد ع�سور من ال�ستبداد. 

ويقدم املوؤلف -اإىل جانب اخللفية النظرية التي ا�ستقاها من عدد من الباحثني يف �سوؤون التحولت الع�سكرية اإىل الدميقراطية، واأي�سا العالقة بني املجتمع املدين 

والع�سكري- جتربته اخلا�سة التي كان فيها واحدا من اأقطاب التحول الدميقراطي يف اإ�سبانيا بعد حكم فرانكو الع�سكري الذي ا�ستمر �ستة وثالثني عاما. فقد 

كان �سريا وزيرا للدفاع يف فرتة النتقال الدميقراطي الإ�سباين، ومن ثم فقد كان له الدور املركزي يف عملية حتويل القوات امل�سلحة الإ�سبانية من موؤ�س�سة م�ستقلة 

كانت تتبع احلاكم الفرد، اإىل اإدارة �سمن احلكومة املدنية املنتخبة دميقراطيا.

ونار�سي�ض �سريا يعمل حاليا مديرا ملعهد بر�سلونة للدرا�سات الدولية، وكان وزيرا للدفاع منذ العام 198٢، وحتى 1991، حا�سل على الدكتوراه يف ال�سوؤون القت�سادية 

دة ب�ساأن  وال�سيا�سية الإ�سبانية من اجلامعة امل�ستقلة يف بر�سلونة. كان اأمينا عاما للحزب ال�سرتاكي، وقد قدم ا�ست�سارات عديدة حلكومات لتينية واأوربية ُمتعدِّ

براجمها املتعلقة بالإ�سالح الع�سكري، بعد امتالكه خربات �سيا�سية وجناحات اإدارية، اأ�سهم بها مبا�سرة يف امل�ساعدة على التحويل الدميقراطي للقوات امل�سلحة 

الإ�سبانية بعد عقود من احلكم الدكتاتوري الع�سكري.

املــقــدمــة،  اإىل  اإ�ــصــافــة  فــ�ــصــول  ثــمــانــيــة  اإىل  الــكــتــاب  ينق�صُم 

الــذي  الثامن  الف�صل  كــان  حــني  يف  اأ�صا�صية،  ف�صول  �صبعة 

فيها  و�ــصــع  بــاخلــاتــة،  اأ�ــصــبــه  النهائية،  الــتــاأمــالت  اأ�ــصــمــاه: 

التحول  حالة  يف  الع�صكري  التحول  لفعالية  روؤيته  خال�صة 

الدميقراطي. اأما ال�صبعة ف�صول الأخرى فقد كانت الأربعة 

يتعلق  فيما  �ــصــواء  الــنــظــريــة  بــاملــقــدمــة  اأ�ــصــبــه  منها  الأوىل 

ب�صورة  الع�صكري  بالتحول  يتعلق  ما  اأو  الإ�صبانية  باحلالة 

متعلقنْي  وال�صاد�ض  اخلام�ض  الف�صالن  كان  حني  يف  عامة. 

الف�صل  ليعود يف  اإ�صبانيا،  الع�صكري يف  بالنتقال والإ�صالح 

التحكم  عــن  اأخـــرى  مــرة  النظري  احلــديــث  اإىل  يليه  الــذي 

بالقوات امل�صلحة يف مرحلة ال�صتتباب الدميقراطي. وميكن 

مالحظة اأن املوؤلف قد جعل الف�صول الأوىل مدخال نظريا 

يف  املـــدين  واملــجــتــمــع  امل�صلحة  الــقــوات  بــني  الــعــالقــة  لبحث 

حالة التحول الدميقراطي، ليتبعه باجلانب العملي املنبثق 

على  �صاهدا  بو�صفه  لي�ض  املجال  هذا  من خالل خباته يف 

احلالة الإ�صبانية، بل بو�صفه مورا لهذه العملية املركزية 

اأخرى يف  اإىل الدميقراطية. لكنه عاد مرة  يف حتول البالد 

احلالة  يتناول  مل  الذي  النظري،  للحديث  الالحق  الف�صل 

الوليات  على  رئي�صية  ب�صورة  ركــز  بل  فح�صب،  الإ�صبانية 

من  الت�صعينيات  عقود  يف  �صهدت  التي  الأمريكية  املتحدة 

م�صاألة  يف  وا�صعة  جــدل  حركة  يليها-  -ومــا  املا�صي  الــقــرن 

الــعــالقــة بــني املــدنــيــني والــعــ�ــصــكــر، ومــ�ــصــاألــة حتــكــم الرئي�ض 

اأن الكاتب  املدين بالقرارات الع�صكرية. كما ميكن مالحظة 

ركز يف  قد  الدميقراطية  التحولت  يتحدث عن حالة  حني 

خلفياته املنهجية اأو املقارنة على بع�ض دول اأمريكا الالتينية 

ودول �صرق اأوروبا، يف حني اأن هناك حتولت دميقراطية كما 

يف اآ�صيا وبع�ض دول اإفريقيا، ولها ظروف اأخرى يف عالقتها 

املثال،  �صبيل  على  واإندوني�صيا  تركيا  �صيما  ل  الع�صكر،  مع 

وكان ميكن لتو�صيع دائرة البحث اأن يعطي تعميمات اأو�صع، 

ويقدم تفا�صيل اأخرى، وقد ي�صاعد الباحثني وي�صاعد �صناع 

دميقراطية  حتول  علميات  ت�صهد  التي  البلدان  يف  ال�صيا�صة 

ظل  يف  وو�صعها  املختلفة،  العتبارات  هذه  بكل  الأخــذ  على 

خ�صو�صية كل بلد على حدة؛ اإذ ميكن لهذه اخل�صو�صية اأن 

ت�صع اعتبارات ُملحة توؤثر يف عملية التحول.

- مناهج درا�سة النتقال اإىل الدميقراطية:

ــه بــهــا الــعــلــوم  ــواجـ يــ�ــصــتــعــر�ــُض املـــوؤلـــف ثـــالثـــة مــنــاهــج تـ

ــا:  ــهـ ــاهـــرة الــتــحــول الـــدميـــقـــراطـــي. اأولـ الجــتــمــاعــيــة ظـ

ــتـــي تـــركـــز عــلــى �ــصــلــوك الــفــاعــلــني  الــعــقــالنــيــة، وهــــي الـ

تكون  اأن  املمكن  من  اأنــه  ركيزة  من  انطالقا  ال�صيا�صيني 

بح�صب  وُموظفة  عقالنية  كــقــرارات  ُمف�صرة  ت�صرفاتهم 

نــظــريــة الخــتــيــار الــعــقــالين. الــثــاين: الــبــنــيــويــة، وُتــركــز 

الدولية  حتى  اأو  واملوؤ�ص�صية  املادية  الظروف  درا�صة  على 

ــاء الــتــحــول.  ــنـ كــمــتــغــريات مــ�ــصــتــقــلــة تــ�ــصــبــب مــ�ــصــكــالت اأثـ

الأفــكــار  حتليل  اإىل  في�صتند  الثقافوية  منهج  والــثــالــث: 

املوؤلف -من خالل  امل�صرتكة. ويوؤكد  واملعتقدات واملواقف 

ال�صرقية-  واأوروبا  الالتينية  واأمريكا  اإ�صبانيا  يف  جتربته 

اأنه ل ميكن لنهج م�صتقل اأن ي�صعى اإىل �صرح الواقع املعقد 

للغاية يف عملية النتقال من نظام �صمويل اأو ا�صتبدادي، 

فيقرتح ال�صتفادة من النهوج الثالثة.

بح�صب  مرحلية  تق�صيمات  يف  يبحث  التحول،  ولدرا�صة 

التق�صيمات  مــن  عـــددا  في�صتعر�ض  الــ�ــصــيــا�ــصــيــة،  احلــالــة 

ثالث.  ومنها  مرحلتني  على  ي�صعه  ما  منها  الأكادميية، 

ونراه يتبع ثالث مراحل، الأوىل املرحلة النتقالية التي 

اأول حكومة  النظام ال�صتبدادي وتن�صيب  تبداأ من نهاية 

ثم  الــدميــقــراطــي.  التوطيد  مرحلة  تليها  دميــقــراطــيــة. 

ولكل  الــدميــقــراطــيــة.  ا�صتتباب  مرحلة  الثالثة  املــرحــلــة 

�صبيل  يف  تتخذ  معينة  اإجـــراءات  املرحل  هــذه  من  مرحلة 

حتــقــيــق الــتــحــول الأمـــثـــل، �ــصــيــتــنــاولــهــا هـــو مـــن اجلــانــب 

الــعــ�ــصــكــري. ويــتــ�ــصــاءل عـــن املــرحــلــة املــفــ�ــصــلــيــة بـــني كل 

مرحلة، اأو بالأ�صح ي�صع الت�صاوؤل عن متى ي�صبح النظام 

-من  ليبني  الع�صكري؟  اجلانب  يف  را�صخا  الدميقراطي 

وجهة نظر الد�صتورية- كيف ي�صبح النظام الدميقراطي 

الــقــوات احلكومية وغــريهــا يف  كــل  تــكــون  را�ــصــخــا، عندما 

اأنحاء الدولة، خا�صعة حلل النزاعات �صمن القوانني  كل 

هنا  ويــوؤكــد  )�ـــض:33(.  املــحــددة  ــراءات  والجــ واملوؤ�ص�صات 

الع�صكرية  املــجــمــوعــات  ت�صكلها  قــد  الــتــي  اخلــطــورة  على 

موؤمنة  غــري  بقيت  مــا  اإذا  الــدميــقــراطــيــة،  م�صتقبل  على 

اأمريكا  اأو  بها. لكن هذا الأمر ميكن يف احلالة الإ�صبانية 

الالتينية اأو اأوروبا ال�صرقية، التي در�صها املوؤلف، يف حني 

اأن بلدان العامل الثالث -التي مل يتناولها- لديها خماطر 

اأخرى مثل التيارات الدينية والتحالفات الع�صائرية، كما 

ت�صكل  اجلماعات  فهذه  وغريها؛  واليمن  العراق  يف  نرى 

مل  اإذ  الدميقراطي،  التحول  عملية  على  كــبى  خطورة 

جمراها  تــاأخــذ  اأن  النتقالية  للعملية  الأ�ــصــل  يف  ت�صمح 

ل  املوؤلف  ذكرها  التي  العتبارات  اأن  يعني  مبا  ال�صحيح، 

يف  وجــود  لها  املخاطر  هذه  ورمبــا  العمومية،  طابع  تاأخذ 

املوؤلف  لكن  �صهدت حتولت دميقراطية  التي  الدول  تلك 

مل يدر�صها، تركيا واإندوني�صيا على �صبيل املثال.

- ما هو الإ�سالح الع�سكري؟

الــعــ�ــصــكــري تتمثل يف  الإ�ـــصـــالح  بــدايــة  اأنَّ  املــوؤلــف  ــَرى  ــ وَي

اأو  جديد  د�صتور  ب�صياغة  تبداأ  عميقة  قانونية  تغيريات 

اإجراءات �صيا�صية حا�صمة قد تت�صمن الف�صل بني القوات 

ينبغي  نف�صه  الــوقــت  يف  الـــعـــام.  ــن  الأمــ ــوات  وقــ املــ�ــصــلــحــة 

ذلك  بعد  ثــم  الــنــزاع.  م�صتويات  معاجلة  احلــكــومــة  على 

خمت�ض.  مهني  اإىل  مــارب  مــن  اجلــنــدي  حتويل  ينبغي 

وي�صتعر�ض الكثري من الآراء حول املهنية التي تعمل على 

احلد من تدخل اجليو�ض يف ال�صيا�صة، وال�صعي اإىل تطور 

بالنتقال  واملهنية  الحرتافية  نحو  املوؤ�ص�صاتي  اجلي�ض 

مــن الــتــحــكــم الــعــ�ــصــكــري بــالــ�ــصــيــا�ــصــة، ويــكــون عــب املـــرور 

مبرحلة �صراع وتوتر قد تتخذ �صنوات. مع مراعاة اإجراء 

تقييم دقيق لإمكانية تفجري ال�صراع.

املراحل  يف  اإ�صبانيا  يف  الع�صكري  الإ�ــصــالح  عن  ث  ويتحدَّ

الـــثـــالث: النــتــقــالــيــة، والـــتـــوطـــيـــد، وال�ــصــتــتــبــاب. ففي 

النــتــقــالــيــة مت الــرتكــيــز عــلــى وقـــف تــدخــل اجلــيــو�ــض يف 

ال�صيا�صة، والتخفيف من حدة النزاع ومن منع حدوث اأية 

انقالبات متملة. م�صتعر�صا عددا من العوامل املوؤثرة يف 

والدور  الداخلي  والنزاع  الدميقراطية  اأخطاء  ذلك منها 

اخلـــارجـــي و�ــصــلــوك املــجــتــمــع املــــدين. كــل ذلـــك قــد يــوؤثــر 

الإ�صالح  بــداأ  وقد  الإ�ــصــالح.  عملية  على  اإيجابا  اأو  �صلبا 

املــوروثــة،  الــقــانــونــيــة  البنية  بتغيري  الأوىل  مرحلته  يف 

املرتتبة  املهام  عــدٍد من  اإجــراء  ثم  د�صتور جديد.  واإعــداد 

عــلــى املــجــال الــعــ�ــصــكــري يــ�ــصــردهــا املـــوؤلـــف. يــبــداأ بتعريف 
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القوات امل�صلحة باملوؤ�ص�صات املدنية، ثم اإيالء وزير الدفاع 

اهتماما خا�صا، وحتويل اأي جهاز ع�صكري يف موقع �صنع 

ال�صيا�صات  و�صع  مراحل  وتعريف  ا�صت�صاري،  اإىل  القرار 

يتوافق  الدفاع مبا  ت�صكيل وزارة  الدفاعية، ثم  الع�صكرية 

مــع الــدميــقــراطــيــات الأوروبـــيـــة، واإقــامــة نــظــام خمــابــرات 

اإجــراء  واأخــريا  املدنية،  ال�صيطرة  حتت  بقائها  �صمان  مع 

مت  املهني،  اجلانب  ويف  الع�صكري.  الق�صاء  يف  اإ�صالحات 

ال�صيا�صة من  امل�صاركة يف  الراغبني يف  الع�صكريني  تنظيم 

خالل النتخابات اأو ا�صرتاكهم يف بع�ض الأحزاب، واإدخال 

وو�صع  الع�صكرية،  الأكــادميــيــات  يف  الإنــ�ــصــان  حقوق  مــادة 

معايري العلمانية والت�صامح بني الأديان، وحذف �صعارات 

التدريب،  ومــراكــز  الر�صمية  املكاتب  من  ال�صابق  النظام 

ــدول الــدميــقــراطــيــة،  ــ وتــعــزيــز الــعــالقــات مـــع جــيــو�ــض الـ

واأخريا تقلي�ض حجم القوات امل�صلحة.

اإزالة احلواجز التي ل تزال  ا يف مرحلة التوطيد، فتمَّ  اأمَّ

ال�صيا�صة  لتعريف  الكاملة  امل�صوؤولية  احلكومة  تويل  اأمام 

ــر الــدفــاع املــــدين، واأن يكون  الــعــ�ــصــكــريــة، بــدايــة مــن وزيـ

مقدرا ب�صكل خا�ض من القادة وكعن�صر اأ�صا�صي، واأن يكون 

بدور  يقوم  واأن  والت�صريعية،  الدفاعية  لل�صيا�صات  ممثال 

امليزانيات  تعيني  حول  اختالفها  يف  اجليو�ض  بني  احلكم 

الع�صكرية  باملوا�صيع  املعرفة  وتعزيز  ودعم  ال�صوابط،  اأو 

مــن قــبــل الأكــادميــيــني والــبملــانــيــني والــ�ــصــحــفــيــني، كما 

املهنية  امل�صالح  بالدفاع عن  املدين  الوزير  يقوم  اأن  يجب 

بهم،  خا�صة  لنقابة  تركها  مــن  بــدل  للع�صكر  ال�صرعية 

الق�صاء  اإ�صالح  خالل  من  الع�صكرية  المتيازات  واإلغاء 

املرحلة، فقد متَّ  املهني يف هذه  اأما يف اجلانب  الع�صكري. 

تلخي�ض املهمة الأ�صا�صية للجي�ض يف ثالثة اأ�صياء: �صالمة 

وحلف  ــي  الأوربـ الحتـــاد  منظومة  يف  اجلغرافية  الأر�ـــض 

وال�صالمة  الدولية  ال�صالم  عملية  يف  وامل�صاركة  الناتو، 

ي�صتبه  التي  لل�صفن  البحرية  املراقبة  يف  املتمثلة  املدنية 

والإنقاذ  امل�صاعدة  عملية  يف  وامل�صاركة  للمخدرات،  نقلها 

يف الكوارث. كما متَّ اإدخال معايري للرتقيات والرتفيعات 

بعيدا عن الظلم، والرقابة على نظام التدريب الع�صكري، 

وفتح جمال املهنة الع�صكرية اأمام املراأة، وحت�صني ال�صروط 

للتحول  اأخــرى  تدابري  اإىل  اإ�صافة  للع�صكريني،  املعي�صية 

التدريبية.  املواد  الإن�صان يف كل  اإدخال حقوق  املهني عب 

ويف مرحلة ال�صتتباب، فقد متَّ تعزيز اجلوانب الإيجابية 

وا�صتمرارها. وتوكيدها 

- النتقال والإ�سالح الع�سكري يف اإ�سبانيا:

النتقال  بعد مرحلة  واجهتهم  م�صكلة  اأهم  املوؤلف  ويبنيِّ 

الكبرية  واملــ�ــصــاركــة  اجلي�ض.  لعنا�صر  الكبري  الــكــم  وهــي 

وكــان  الــ�ــصــابــق.  الــعــهــد  يف  ال�صيا�صة  يف  اجلــيــ�ــض  لعنا�صر 

رواتب  لكن  املدنيني.  مبحاكمة  ي�صمح  الع�صكري  القانون 

الع�صكريني كانت متدنية. كما كان للجي�ض ثالث وزارات 

ويوجد  وجوية.  وبحرية  برية  الثالثة  باجليو�ض  خا�صة 

ومنا�صرو  فــرانــكــو،  مــوؤيــدو  داخــل اجلي�ض:  ــواع  اأنـ ثــالثــة 

اأجــل  مــن  للنه�صة  ــوؤيـــدون  مـ وتــقــدمــيــون  الإ�ـــصـــالحـــات، 

العدو  على  قائمة  اجلي�ض  عقيدة  وكانت  الدميقراطية. 

الــداخــلــي  الــعــدو  وعــلــى  ال�صيوعية،  يف  املتمثل  اخلــارجــي 

من  ولــيــ�ــصــت  اهلل  مــن  ال�صلطة  اأن  عــلــى  اجلــيــ�ــض  وتــعــبــئــة 

ال�صعب.

بنزع  الت�صريعية  الناحية  من  الإ�صالح  حركة  بــداأت  وقد 

الــطــابــع الــعــ�ــصــكــري عــن الــ�ــصــرطــة. وكــذلــك اإنــ�ــصــاء هيئة 

واأن  الــثــالثــة  اجلــيــو�ــض  بــني  للتن�صيق  امل�صرتكة  ــان  الأركــ

الــتــي جتمع  الـــدفـــاع،  لــلــحــكــومــة، ووزارة  تــكــون خــا�ــصــعــة 

وزارات  ثالث  لها  كانت  التي  الثالثة  اجليو�ض  ذلك  بعد 

خمتلفة واإقرار قانون املعايري الأ�صا�صية للدفاع الوطني. 

الف�صل  يف  التاأكيد  على  بداية  جاء  الذي  الد�صتور  يف  ثم 

بني القوى امل�صلحة وقوات النظام العام )ال�صرطة(.

ويف املـــجـــال الــقــانــوين يف الــ�ــصــبــط الــعــ�ــصــكــري، تــثــل يف 

العليا  الأجهزة  وا�صتقاللية  الدفاعية  ال�صيا�صات  ح�صر 

والــ�ــصــلــطــات الــعــ�ــصــكــريــة بــرئــيــ�ــض احلــكــومــة. ثـــم تــوالــت 

�صالحيات  من  املدين  الدفاع  وزير  تكن  التي  القوانني 

ــل الــقــوات املــ�ــصــلــحــة، ومت الــتــدرج يف اإ�ــصــالح  وا�ــصــعــة داخـ

من  والتخفيف  الد�صتور  مــن  بــدايــة  الع�صكري  الق�صاء 

ماكمة  واإنــهــاء  الع�صكرية،  الق�صائية  ال�صلطة  جمــال 

املدنيني من قبل الع�صكر. كما مت حتويل اجلرائم املرتكبة 

�صد ال�صرطة والدرك اإىل اخت�صا�ض الق�صاء العادي.

تــلــك الإ�ــصــالحــات بف�صل  بــــداأْت  الــعــ�ــصــكــري،  املــجــال  ويف 

الــعــ�ــصــكــريــني عــن الــ�ــصــيــا�ــصــة، ومــكــافــحــة تــعــدد اأعــمــالــهــم، 

ــعـــزيـــز تــاأقــلــمــهــم مــــع احلـــيـــاة  وحتـــ�ـــصـــني مــعــيــ�ــصــتــهــم، وتـ

وتاأهيلهم. اآليات ترقيتهم  وت�صكيل  الدميقراطية، 

واإ�صافة اإىل تعزيز ال�صيطرة املدنية، بداأت مرحلة اإدخال 

املراأة يف اجليو�ض الثالثة والبعثات اإىل اخلارج، مرتافقا 

للدميقراطية  املعادية  الأيديولوجيات  مراقبة  مهمة  مع 

انــقــالب، ولكن  قــيــادات اجلي�ض حماية من حــدوث  داخــل 

�صيا�صة  وتــفــعــيــل  الأيـــديـــولـــوجـــي.  الــتــطــهــري  عـــن  بــعــيــدا 

مل�صالح  تخ�صع  ول  طــرف  كل  حقوق  على  تنبني  دفاعية 

ال�صيا�صة  تلك  تتغري  ل  بحيث  معينة.  طائفة  اأو  حــزب 

بتغري احلزب احلاكم.

ثم بداأ بعد ذلك التفعيل الكامل لوزارة الدفاع واإ�صرافها 

والتدريب  املبا�صر على اجلوانب القت�صادية والتخطيط 

للجيو�ض الثالثة، كما عمل على زيادة العاملني املدنيني 

عنا�صر  و�صائر  العمل  مــواقــع  داخــل  الــدفــاع  وزارة  داخــل 

ــول الأمــــر لــيــ�ــض مـــن اأن  الــقــيــادة لــتــقــويــة نــفــوذهــا. وحتــ

اإنَّ  بــل  ال�صيا�صية،  الــ�ــصــوؤون  يف  يتدخلون  ل  الع�صكريني 

تراها  الــتــي  ال�صيا�صة  ــق  وتــطــبِّ ر  تــقــرِّ الــتــي  هــي  احلــكــومــة 

منا�صبة يف املجال الع�صكري.

الدخول  مت  الع�صكري،  الإ�ــصــالح  حركة  ديناميكية  ومــع 

بتخفي�ض  البدء  متَّ  فقد  اجلي�ض،  اخت�صا�صات  ُعمق  اإىل 

اخلــدمــة  واإلـــغـــاء  اخلــدمــة،  وتخفي�ض  الــعــامــلــة،  الــقــوات 

الــوزارة  عملت  الع�صكري،  التاأهيل  جمال  ويف  الإلزامية. 

لالأكادمييات،  لالنت�صاب  بقوانني  التاأهيل  تنظيم  على 

واملوا�صفات التي يجب اأن يكون عليها الطاقم التدري�صي، 

وتوحيد �صروط النت�صاب للجيو�ض الثالثة، واإدراج مواد 

جديدة لالأكادمييات مثل القانون الد�صتوري واجلغرافيا 

على  اجلي�ض  يف  الن�صاء  اإدراج  مت  وكذلك  اإ�صبانيا.  وتاريخ 

بقوانني  الد�صتور  مــواد  تفعيل  خــالل  مــن  املــ�ــصــاواة  قــدم 

�صدرت يف فرتة التوطيد.

- التحكم بالقوات امل�سلحة:

اأخرى للحديث املتعلق باجلانب النظري  ويعود املوؤلف مرة 

مو�صوع  ملناق�صة  املرة  هذه  ولكن  نف�صه،  الوقت  يف  والعملي 

ل يخ�ضُّ اإ�صبانيا فح�صب، بل كل الدول الدميقراطية، فيما 

التي  والــنــزاعــات  امل�صلحة  بــالــقــوات  التحكم  بق�صية  يتعلق 

املدنية.  واحلكومات  الع�صكرية  القيادة  بني  اأحيانا  حت�صل 

تبعية  اأفــرز  قــد  الدميقراطية  ا�صتباب  اأن  مــن  الــرغــم  على 

ا�صتمرارا  هناك  فــاإن  التنفيذية،  لل�صلطة  امل�صلحة  الــقــوات 

وما  ع�صكري  هو  ما  بني  الف�صل  وعــدم  الإ�ــصــكــالت،  بع�ض  يف 

عقد  يف  �صيما  ل  اخلــالفــات  بع�ض  اإىل  اأدى  وقــد  مـــدين،  هــو 

اإ�صبانيا  يف  الــدميــقــراطــيــة  ا�صتتباب  بــدايــة  مــع  الت�صعينيات 

الــبــاردة، وهــي الإ�ــصــكــالــيــة التي  ومــرتافــقــا مــع نهاية احلـــرب 

ذاتها.  الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  يف  اأي�صا  مــوجــودة  كانت 

الباحثني  اأحــد  ير�صد  املتحدة  الــوليــات  يف  حتى  اإنــه  ويــقــول 

اأكرث من خم�ض و�صتني اأزمة بني الرئي�ض واجلي�ض بني عامي 

1938-1997، حت�صم فيها 9 لراأي اجلي�ض والباقي يفر�ض فيها 

موقف الرئي�ض وواحدة مت التو�صل اإىل حل و�صط.

م بالع�صكريني نف�صها ب�صكل كبري، عندما  وتطرح م�صكلة التحكُّ

بكل  اأو  الدميقراطية،  بالقيم  ارتباطات  هــوؤلء  لدى  تكون  ل 

القيم  اإليه  ينتمون  الذي  املجتمع  ي�صاركون  ل  عندما  ب�صاطة 

امل�صلحة  القوات  اإ�صراك  فينبغي  ذاتها؛  الأ�صا�صية  واملعتقدات 

يف القيم الدميقراطية للمجتمع ولي�ض قبول الفوقية فقط.

الدميقراطية  معلَم  نف�صها  م  ُتقدِّ اأمريكا  اأنَّ  من  الرغم  وعلى 

�ــصــيــادة الإدارة  ملــبــداأ  الأ�ــصــا�ــصــي  الأول، ومـــن ثــم هــي احلــامــل 

اأظهر  قد  الكتاب  من  اجلزء  هذا  فاإنَّ  الع�صكرية،  على  املدنية 

التي  النماذج  من  الكثري  النظري-  ال�صتعرا�ض  خالل  -من 

حتى  املدنية  الإدارة  على  �صغطهم  الع�صكريون  فيها  يفر�ض 

الكثري  مع  التعامل  وكيفية  اخلارجية،  بال�صيا�صة  يتعلق  فيما 

من الأحداث ع�صكريا.

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

الإ�صالح  حــول  تــاأمــالت  الع�صكري..  النتقال  الكتاب:   -

امل�صلحة. للقوات  الدميقراطي 

- املوؤلف: نار�صي�ض �صريا.

- ترجمة: وفيقة مهدي.

بــريوت،  والن�صر،  للتوزيع  املطبوعات  �صركة  النا�صر:   -

2016م.

- عدد ال�صفحات: 373 �صفحة.

* كاتب ميني
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�لزمن و�لآخر.. لإميانويل ليفينا�س

ماجد العلوي *

اأ�سبه بالكتب الكبرية التي حتوي معارف كثرية، ولعّل كتاب )الزمن  ثمة كتب ل تتعدى �سفحاتها مائة �سفحة، ولكن عباراتها املكتنزة جتعلها 

والآخر( لـ »اإميانويل ليفينا�ض« منها، فهو كتاب �سغري احلجم، دقيق الإ�سارة، معقد العبارة على الرغم من حماولة املرتجم لت�سهيل تلك العبارات، 

وفك تلك الإ�سارات، ول غرابة يف ذلك؛ فالزمن هو مو�سوع هذا الكتاب ومازال الزمن لغزا حمريا لدى الفال�سفة، بل حتى عند الفيزيائيني، اإذ 

ل ميلك الرا�سد للزمن حركته اإل اإذا خرج خارج الزمن فيملك مروره، وجتربة ال�سفر يف الو�سائل ال�سريعة ت�سدق هذا الفرتا�ض، اإذ ل ت�سعر 

ب�سرعة الو�سيلة التي تركبها يف اخرتاق الزمن اإل اإذا نظرت من النافذة فرتى كل �سيء من حولك يرتاجع ب�سرعة.  

الزمن معيار الوجود، ول ميكن عده تقهقًرا لالأبدية، ولكّنه يرتبط مع الآخر، والإ�سكالّيات املتعلقة بالزمن مت�سابكة ومعقدة. فما الزمن؟! من 

حيث م�سدره، ومرور ما�سيه، والعي�ض يف حا�سره، وترقب م�ستقبله، كيف يتقاطع الزمن مع الآخر؟ كيف يحافظ الزمن على وجوده؟ »فال يقبل 

الكاتب يف  الأ�سئلة ب�سطها  زائل؟ كل هذه  الزمن عبور  باأن  الفهم  �سوء  اأين وقع  التجربة«، من  نف�سه ت�سمحل عن طريق  الذوبان ذاتا، ول يدع 

حما�سراته التي جمعها يف هذا الكتاب.

لأربــع ما�صرات  ولآخــر( جتميعا  )الزمن  كتاب  يعد 

بني  ليفينا�ض  اإميانويل  الفرن�صي  الفيل�صوف  قدمها 

عامي 1946- 1947م، غري اأن تلك املحا�صرات افتقرت 

اإ�صافة  اإلــيــهــا.  والــتــقــدمي  من�صبط،  ن�صق  يف  للجمع 

اأغــرت  التي  امل�صتدركة  الأطــروحــات  بع�ض  وجــود  اإىل 

املرتجم باإعادة تن�صيقها واإ�صدارها يف العام املن�صرم.

اإن الــتــعــامــل مــع الــزمــن يف هــذا الــكــتــاب كــان خمتلفا 

تفكر  التي  الفيزيائية  الأطروحات  عن  ال�صيء  بع�ض 

بـــه لــكــونــه حلــظــات عـــابـــرة مـــن املــمــكــن ا�ــصــرتجــاعــهــا، 

الفيزيائيون  ان�صغل  لقد  حـــدوث،  بعد  تــال�ــٍض  اأنــه  اأو 

اأبرز  ومن  الزمن،  من  ال�صتفادة  ميكن  عّما  بالإجابة 

ال�صفر خالل  لديهم: هل ميكن  الت�صاوؤلت احلا�صرة 

اآلة الزمن؟! اأم اأنه �صرب من اخليال؟! كيف ن�صتطيع 

اإرجاع الزمن؟! وقيا�صه باملقارنة مع الزمن يف كواكب 

غري كوكب الأر�ض.

لقد  كثريا،  الت�صاوؤلت  بهذه  اإميانويل  ُيعنى  يكن  مل 

وممار�صة  م�صة،  فل�صفية  ِبــُعــَدٍة  ق�صيته  نحو  اجتــه 

الزمن  عالقة  تاأمل  خــالل  من  وذلــك  �صرفة،  نقدية 

بـــالآخـــر تــاأمــال يــفــتــح الــطــريــقــة ملــا بــعــد الــكــائــن؛ اأي 

كعالقة الفكر بالآخر، وذلك من خالل �صورة متفرقة 

للنزعة الجتماعية كما �صنبني لحقا.

كعن�صر  الأطروحة  هذه  يف  الزمن  املوؤلف  تناول  لقد 

معه،  تفاعله  ي�صمن  بــل  للخطر،  الآخـــر  �ــض  ُيــعــرِّ ل 

ــر، واإمنـــا تتفاعل  ُتــلــغــي الآخــ ه حلــظــة عــابــرة  ول يــعــدُّ

ولكنه  الأبـــديـــة،  اإىل  تــراجــعــا  الــزمــن  لي�ض  لــذا  مــعــه، 

عالقة مع الآخر، ل يقبل الذوبان ذاتا، ول يدع نف�صه 

الــهــدف  فـــاإن  الــتــجــربــة، وعــلــيــه  ت�صمحل عــن طــريــق 

الزمن  اأن  اإقـــرار  يف  يظهر  الــكــتــاب  هــذا  مــن  الرئي�ض 

لي�ض حدثا ملو�صوع ذات معزولة ووحيدة، ولكنه ميثل 

الفهم  �صوء  بلغ  فمهما  بالآخر،  نف�صها  الــذات  عالقة 

الت�صور  فــاإن جمــرد  ــذات،  والـ الــزمــن  بــني  العالقة  يف 

ل  متطرفا  اآخــرا  ت�صورا  يخلق  العالقة  هــذه  باإلغاء 

ول  احلــا�ــصــرة،  اللحظة  يثمن  ول  بالتاريخ،  يعرتف 

ا�صت�صالم  يعني  وهــذا  امل�صتقبل،  متطلبات  ي�صتوعب 

العالقات الإن�صانية لنقطة ال�صفر على الدوام.

يف  عديدة  تظهرات  يف  بالآخر  الــذات  عالقة  تتمثل   

اأبرزها عالقة الذات بفعل الوجود،  احلياة، ولعل من 

مطلقا،  باملفرد  نوجد  ل  اأننا  نقول  اأن  العادي  من  اإذ 

عالقات  تربطها  واأ�صياء  مبخلوقات  ماطون  فنحن 

ــريــــن ملــ�ــصــا،  مــ�ــصــرتكــة، ولــــذا فــنــحــن نـــوجـــد مـــع الآخــ

عابرة،  حلظات  كلها  وهــذه  م�صرتكا،  وعمال  وتـــوددا، 

الثابت مطلقا،  العن�صر  بالن�صبة لنف�صها  الذات  فتظل 

فاإذا  الوجود،  �صيء ما عدا فعل  الآخــر كل  تتبادل مع 

اأ�صبحت وحيدة، ولكنها ل تثل بحال  الذات  انعزلت 

اإىل عدم  الـــذي يف�صي  الــعــابــر  الــوجــود  مــن الأحــــوال 

التالقي، بل العك�ض تاما فالزمن يعب عن الدميومة 

»خيط  النتظار  ومن  ال�صتلهام،  ومن  العالقات،  من 

اأكرث متانة من �صطر مثايل ل يقطعه التعاقب«.

ُتعدُّ  التي  اليومية  احلياة  يف  جليا  نالحظه  الأمر  هذا 

الأدوات  مــن  ن�صق  الــعــامل  اإذ  النــ�ــصــغــالت؛  مــن  جملة 

زمنية  لفرتة  يجدها  ذاته،  فيجد  الإن�صان  ي�صتخدمها 

مددة. فعندما ن�صم وردة، فعند حدود الرائحة تتحدد 

فــاإنــنــا ن�صتن�صق  نــتــنــزه،  الــفــعــل، وكــذلــك عــنــدمــا  غــايــة 

الهواء،  اأجــل  من  واإمنــا  ال�صحة  اأجــل  من  لي�ض  الهواء 

وجودنا  �صمات  تر�صم  التي  هي  الآخــر  مع  فتفاعالتنا 

مع  بالتفاعل  اإل  اأبــدا  تكون  ل  والتفاعالت  العامل.  يف 

الزمن، فهما دورة تفاعلية لإيجاد الوجود.

اإذن نحن اإزاء ترابط الأنا بذاتها، ذهابا نحو الحتفاظ 

ميكننا  ولــذلــك  بــالــوجــود،  الحتفاظ  ونحو  بالهوية، 

ذلك  املتعة؛  بو�صم  الآخر  ال�صيء  العالقة مع  ن�صم  اأن 

فثمة  الكينونة،  طــرق  مــن  طريقة  هــي  متعة  كــل  لأن 

ــا هـــو �ـــصـــروري لــلــمــرء كـــي يــكــون،  عـــالقـــة مـــع كـــل مـ

البدئية  املادية  من  للتحرر  طريقة  اليومية  وحياتنا 

فر�صة  للذات  مينح  فالعامل  بها،  الــذات  تكتمل  التي 

امل�صاهمة يف فعل الوجود على �صكل متعة، وي�صمح لها 

نتيجة لذلك بالوجود على م�صافة من ذاتها.

مكنون  وا�صتجالء  بالذات  الحتفاء  من  الرغم  وعلى 

املوؤلف يك�صف مبو�صوعيته  اأن  اإل  الأنا يف هذا الكتاب 

املادي حينما  تناق�صا عظيما تتوهمه الذات يف العامل 

ت�صعر باأنها تلك احلرية لنف�صها، فاحلرية يف حقيقة 

الأمر حتدد م�صوؤولية الذات حتديدا مبا�صرا، ولذلك 

هو لي�ض حرا لأنه م�صئول عن نف�صه م�صئولية توؤطر 

لها عالقاتها مع الآخر، ومبا اأن الأنا مرتبطة بالذات 

فاإّن امل�صوؤولية تن�صحب اإليها كذلك فيقعان كالهما يف 

قب�صة امل�صوؤوليات، ول حرية مطلقة لهما.
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زوايا تفاعل الذات مع الآخر

املوؤلف ير�صد جملة من تظهرات تفاعل الذات  اأخذ 

العمل والأمل واملــوت واحلــدث.  الآخــر من خــالل  مع 

اأّما العمل فريى اأن الذات جتد يف جهد العمل وتعبه 

وجــودهــا  حتقق  عنه  يــرتتــب  الـــذي  الــوجــودي،  ثقلها 

عن  الــذات  اأق�صت  التي  الأدوات  فــاإن  ولذلك  الفعلي، 

والــبجمــيــات  الإلــكــرتونــيــة  ــالآلت  كــ بنف�صها  الــعــمــل 

احلا�صوبية فاإّنها حلت ملها، فلن جتد الذات نف�صها 

املبا�صر يف  التفاعل  حا�صرة، ومتفاعلة ما مل يكن لها 

اإجناز ما تود اإجنازه.

وحينما حتدث الكاتب عن الأمل وعده وحدة ي�صتحيل 

اإىل  بالنف�ض  ي�صمو  الــذي  املــادي  فــالأمل  الــعــدم،  معها 

درجات الطهر فاإّنه ل يفرتق عن حلظة الوجود، وهو 

اللحظة  تلك  اأي  لالأمل؛  البدئية  احلالة  مع  متزامن 

التعب  نف�صها يف  الــذات  اإذ جتد  اجلــوهــر.  ن  ُتــكــوَّ التي 

والأمل والوجع، جتد تلك احلالة الطاهرة التي ت�صعر 

تفاعال،  لــالآخــر  واحلــاجــة  الــوجــود،  باأهمية  خاللها 

التبادلية  العالقة  تتك�صف  وهنا  الأنا،  على  واحلر�ض 

بني الذات والأنا.

واإن  عــدم،  بــاأّنــه ح�صور ل  نف�صه  يقدم  فهو  املــوت  اأمــا 

كان ال�صائع خالف ذلك، فال جمال مل�صح عالقة الذات 

باملوت، اإذ يعدُّ املوت الرابط الوحيد بالقادم، ول ميكن 

اأننا  من  الرغم  على  للحا�صر،  هجر  باأنه  اإليه  النظر 

كما  املــفــارقــة  تظهر  وهــنــا  املــــوت،  اإدراك  ن�صتطيع  ل 

الآن دائما،  باأنه ميثل  اإليه  الكاتب، فحني ننظر  يرى 

املوت  يكون  فعندما  هــذا  وعلى  املغالطة،  تقع  فهناك 

عدم،  لأنها  لي�ض  تواجدها،  عن  تكف  الــذات  فــاإن  هنا 

ولكن هي حلظة عجز من الذات على ا�صتحواذ املوت.

فل�صفية  نـــظـــرات  الــكــاتــب  يــ�ــصــيــف  الــ�ــصــدد  هـــذا  ويف 

املــوت  و�ــصــعــيــة  مــن  في�صتخل�ض  بــالهــتــمــام،  جــديــرة 

عــجــز الــــذات عـــن ال�ــصــتــحــواذ، ويــبــقــى لـــلـــذات �صكال 

ذلك  امل�صتقبل؛  امــتــالك  يف  يتمثل  لال�صتحواذ  اآخــر 

اخلارجية  عــن  تــاًمــا  تختلف  امل�صتقبل  خارجية  لأّن 

ا�صتباق  واإن  ــا.  تــاًم مــفــاجــئ  امل�صتقبل  ــاأّن  بــ املــكــانــيــة 

توؤيدها  اللذين  امل�صتقبل  على  والإ�ــصــقــاط  امل�صتقبل، 

اإىل  برغ�صون  مــن  الــنــظــريــات  كــل  الأحــــوال  يف معظم 

امل�صتقبل  امل�صتقبل، ولي�ض  لي�صت �صوى حا�صر  �صارتر، 

الأ�صلي، فامل�صتقبل هو ما لي�ض م�صتحوذا عليه.

ويبدو اأن هذا ت�صور خمتلف بع�ض ال�صيء، فامل�صتقبل 

الوقت  يف  ولكنه  عليه،  ال�صتحواذ  ميكن  ل  -فــعــال- 

التفاعالت  نــاجت  هــو  لــلــذات  بالن�صبة  امل�صتقبل  نف�صه 

متمكنة  الــقــدرة  تكن  فــاإن مل  واملــا�ــصــي،  احلا�صر  بــني 

ا�صتح�صار  ت�صتطيع  فاإّنها  بامل�صتقبل،  الإم�صاك  من 

الرئي�صيني  ال�صانعني  احلا�صر  يف  والتحكم  املا�صي 

. للم�صتقل

اأوجد الكاتب عالقة  وعودة لثنائية املوت والأمل فقد 

الظاهرة،  م�صتوى  على  التجاور  عالقة  وهي  بينهما، 

اإليه، يجعله يف قب�صة الإدراك،  ي�صبق املوت اأمل يهيئ 

وقبل املوت يوجد حظ اأخري كما ن�صاهده يف الدراما، 

ذلك هو الأمل يدفع الذات نحو �صهادة طويلة جتعل 

الأمــل  الــوجــود،  فيتخلق  م�صتحيلة،  العدم  فكرة  من 

ــا،  الأنــ بــهــا  تــتــعــلــق  الــتــي  الــلــحــظــات  �صل�صلة مــن  ميــد 

ذلــك  مــع  تــفــاعــال  جتــد  حينها  امل�صتقبل  فت�صت�صرف 

الزمن املرتقب، وتالقيا م�صتمرا ل يقطعه التعاقب.

على  ت�صاعد  روؤيــة  الكاتب  يقدم  التطواف  هــذا  وبعد 

ــوار عــالقــة اإنــ�ــصــانــيــة ُتــ�ــصــكــل -حــ�ــصــب راأيـــه-  ــ �ــصــب اأغـ

)املــوؤنــث(  هي  الأ�صلي،  �صكلها  يف  الآخــر  مع  العالقة 

الآخــر  اآخرية  فيه  تظهر  و�صع  يوجد  هل  ويت�صاءل: 

يف نــقــائــهــا؟ وهـــل يــوجــد و�ــصــع ل ميــلــك فــيــه الآخـــر 

لهويته؟  الآخــر  الوجه  بو�صفها  فقط  غرييته  �صوى 

اإيــجــابــي  الــغــرييــة فــيــه كــائــن  األ يــوجــد و�ــصــع يحمل 

جوهرا؟ بو�صفها 

اأن ال�صد  »اأعتقد  58 قائال:  يجيب الكاتب يف �صفحة 

بتاتا  �صديته  تتاأثر  مل  والــذي  مطلقا،  �صد  هو  الذي 

بالعالقة التي ميكن اأن تقوم بينه وبني املتعالق معه، 

على  اآخــر  تبقى  اأن  لل�صدية  ت�صمح  التي  الغاية  تلك 

نحو مطلق، اإمنا هي املوؤنث«.

اخــتــالف  مل�صمون  �ــصــرحــا  ال�صابقة  الــفــكــرة  تت�صمن 

الأجنا�ض، فال يعدُّ اختالف اجلن�ض تناق�صا، فتناق�ض 

الآخــر،  نحو  منهما  واحــد  كل  يقود  والــعــدم  الكينونة 

عالقة  هــي  للتفاعل  اجلن�صني  تــدفــع  الــتــي  الــعــالقــة 

حيث  من  يغزونا  ولكنه  اإمكانية  لي�ض  فاحلب  احلب، 

ل ن�صعر، ومع ذلك فاإنا الأنا تعي�ض فيه.

 ميــكــن لــهــذا الــكــتــاب اأن يــ�ــصــكــل ا�ــصــتــفــزازا اأحــيــانــا، 

الأحــوال يالم�ض  اأخرى، ولكن يف كل  اأحيانا  و�صدمة 

ا�صت�صعار  فل�صفي عميق مبا فيه من  بفكر  اإ�صكال حيا 

خالل  من  ذلــك  بــالآخــر،  الزمن  تربط  التي  للعالقة 

ر�صد ال�صور املتفرقة للنزعة الجتماعية يف مواجهة 

الإن�صان الآخر.

قد ي�صكل الغمو�ض حجابا يف عالقة الأنا بالآخر، لكن 

روحا  تعطي  اليومية  احلياة  يف  لــالآخــري  مالم�صتنا 

لذلك التفاعل، فما يكونه الواحد بالن�صبة اإىل الآخر، 

العالقات،  طردية  فهذه  اإلــيــه،  بالن�صبة  الآخــر  يكون 

وما كان هذا هكذا اإل لأنه ل يوجد بالن�صبة اإىل الذات 

نظام  اإىل  بنف�صها، هي خا�صعة  تنفرد  ا�صتثنائي  مكان 

التبادل، فهي يف نظام ا�صتبدايل.

غري  اأحــيــانــا  تظهر  التبادلية  الــعــالقــات  اأن  ريــب  ول 

تــقــابــلــيــة، اأي تــظــهــر بــو�ــصــفــهــا عــالقــة حتــ�ــصــم بــ�ــصــاأن 

مــتــبــايــنــني، هـــذه  الـــطـــرفـــان  ــون  يـــكـ اأي  ــرة،  املـــعـــا�ـــصـ

وال�صعيف  الــفــقــري،  نـــرى  نــر�ــصــدهــا حــني  املــلــحــوظــة 

هنا  والــقــادر.  والــقــوي  الغني  الآخــر  ويكون  والعاجز، 

ول  مكانية،  لي�صت  الغريية  العالقة  اإن  القول  ميكننا 

اأن  ميكن  ول  التفا�صل  ينفي  املطلق  العدل  ت�صورية؛ 

يكون ممكنا.

يــقــدم  الــكــتــاب ل  اأن هـــذا  يــتــبــني  املـــطـــاف  نــهــايــة  ويف 

ــر، واإمنـــا ي�صاعد  مــ�ــصــاعــدة فــقــط يف احلـــوار مــع الآخــ

اأيــ�ــصــا عــلــى فــهــم الـــذات ب�صكل اأفــ�ــصــل، وفــهــم الــزمــن 

ب�صكل اأدق، ومدى تالوؤم الزمن مع الآخر، واإن بدا لنا 

عدم التالقي، فالزمن يعني الدميومة من العالقات، 

ــدي ل  ــ ــر، وهـــو تــفــاعــل اأبـ ــ ومـــن ال�ــصــتــلــهــام مـــن الآخــ

ينقطع.

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

الكتاب: الزمن والآخر.

ليفينا�ض. اإميانويل  املوؤلف: 

ترجمة: منذر عيا�صي.

2015م. النا�صر: دار نينوى للدرا�صات والن�صر، 
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ل �لإ�سالمي.. لكري�ستيان لجن �لعد�لة و�لعقاب يف �ملتخيَّ

د * ُر�سوان ال�سيِّ

كتاب »العدالة والعقاب يف املتخيَّل الإ�سالمي خالل الع�سر الو�سيط« للباحث الأملاين كري�ستيان لجن، هو يف الأ�سل ر�سالة الدكتوراه؛ حيث يقول لجن يف 

د ثالثة اأهداف؛ هي: حتديد الف�ساء الذي يجري فيه العنف العام يف تاريخ املجتمعات الإ�سالمية؛ اإذ اإنَّ املجتمعات الإ�سالمية  مقدمة الكتاب اإنه حدَّ

الأحاديث  مثل  النار،  عن  الإ�سالمية  التقليدية  الأدبيات  تناول  واأن  اأي�سًا.  منه  �سنوفًا  وتتلقى  العنف  متار�ض  املجتمعات،  من  غريها  �ساأن  �ساأنها  كان 

النبوية التي كانت مرنة يف القرون الأوىل، وراأى اأن هذه الأدبيات املتعلقة بعامل النار مُيكن اأن تتطور خالل القرون، مع ال�سعي اإىل تاأويلها �سمن ال�سياق 

التاريخي وحتديد الوظائف النف�سية والجتماعية وال�سيا�سية، اي مبقاربة دينية ولي�ست لهوتية، واأنَّ التوجه لفهم اأف�سل لدور الفقهاء يف �سياغة 

املواقف اإزاء ظاهرة عنف الدولة. اأي جت�سري الهوة العميقة التي تف�سل بني مثالية الفقه الإ�سالمي من جهة والواقع ال�سيا�سي الذي متثله ال�سلطة 

احلاكمة من جهة اأخرى يف فرتة حكم �سالطني الدولة وحكامها.. وقد حاول الباحث تبيان اأن العالقة بني الفقه وال�سيا�سة مل تكن ُمنقِطَعة يف جمال 

الفقه العام، كما اأنَّ هذه العالقة مل تكن مبا�سرًة با�ستمرار.

تـــكـــون يف  تـــكـــاد  اأو  نــ�ــصــو�ــٍض غــائــبــة  اإىل  الـــبـــاحـــُث  ــَمـــد  َعـ

اإما  ُم�صنَّفات  اإىل  وعــاد  والإ�صالمية؛  العربية  الدرا�صات 

بالفار�صية واإما بالرتكية؛ لأنَّ املوؤرخني العرب وامل�صلمني 

اإطــار مراحل اجلمود؛ مما  يف  املرحلة  اإدراج هذه  اعتادوا 

الفقه  عما �صنف يف جمــال  النظر  اإىل غ�ضِّ  املــوؤلــف  دفــع 

ــول والــتــفــ�ــصــري والـــكـــالم...وغـــريهـــا مـــن الــعــلــوم  ــ ــص والأ�ــ

كتب  اأو  الأمــراء«  »مرايا  ي�صمى  فيما  وكذلك  الإ�صالمية، 

امللوك«. »منا�صحة 

�ــصــيــاقــه  الــدقــيــق ويف  اإطــــــاره  ـــع لجن عــمــلــه يف  َو�ـــصَ لــقــد 

ــل الإ�ــصــالمــي  الــتــاريــخــي، عــنــدمــا ربـــط الهــتــمــام بــاملــتــخــيَّ

الو�صطى،  بالقرون  ى  ُي�صمَّ فيما  وللعقاب  والــنــار  للجنة 

كان  وكــيــف  ال�صالجقة.  زمــن  يف  املُ�صلم  الإنــ�ــصــان  وَو�ــصــع 

ينظر اإىل منزلته يف العاجلة والآجلة، وحاول الباحث اأن 

يربط ذلك باأحكام الفقه املتعلق باجلنايات، فدر�ض �صدى 

واملُحت�صبني  والــقــ�ــصــاة  الــ�ــصــالطــني  اأقــ�ــصــيــة  يف  الأحـــكـــام 

ومدى تاأثريها فيها.

كان لجن معنيًّا يف بحثه بعدد من الإ�صكاليات املركزية قد 

يكون اأهمها ثالثا:

وكيف  امل�صلمني؟  �صد  القائم  العنف  ر  ُيف�صَّ كان  كيف   -1

غ يف الإ�صالم القرو�صطي؟ كان ُي�صوُّ

اأجــهــزتــهــا  ــة الــقــائــمــة ممــثــلــًة يف  2- كــيــف كـــانـــت الــــدولــ

اإقامة  يف  واخلا�ض  العام  الف�صاءين  بني  للتمييز  ت�صعى 

العقوبات؟

الإ�صالمية  الع�صور  يف  املوظفة  الإ�صرتاتيجيات  مــا   -3

الــذي  الــعــنــف  كـــان  الــتــي  الآلم  مــن  للتخفيف  الــو�ــصــطــى 

اأ�صا�صيًّا فيه؟ تار�صه الدولة باأجهزتها �صبباً 

ــراك الجــتــمــاعــي يف عــالقــتــه  ــ اأنــــــواع احلــ ــر لجن يف  ــَظـ َنـ

تقبل  التي  الطرائق  يف  ونظر  الــديــن.  وعــامل  بال�صلطان 

الذات  واجهة  يف  بالنظر  واهتم  ال�صلجوقي،  املجتمع  بها 

التمّثل  هــذا  عليها  ينطوي  التي  �صورتها  اأو  الإ�صالمية 

للعقاب وللعدل يف الدنيا ويف الآخرة ويف اجلنة والنار.

اإنَّ اأطروحة لجن تتنزل يف اإطار ما ي�صّمى بالتاريخ الكلِّي، 

�صورة  على  كذلك  العليا،  للطبقات  الــتــاأريــخ  عــن  ف�صاًل 

املُتمثل  امل�صروع  الدولة  املهم�صني وكيف تفاعلوا مع عنف 

يف قوانينها وعقوباتها. وُيعَنى الكتاب بالعدل من منظور 

من  العدل  ب�صورة  ُيعنى  ولكنه  الدين،  وعــامل  ال�صلطان 

منظور العامة والدهماء.

ــة يف اإطـــــار مــبــاحــث يف فــقــه وتـــاريـــخ  ــروحــ ــنــــدرُج الأطــ وتــ

احل�صارة الإ�صالمية، ويفتح الباحث زاوية جديدة تبحث 

يف املتخيَّل اجلمعي وطريقة التمثل التي تقوم على ت�صور 

احلياة  يف  وللعقوبة  للعدل  والعامة  وال�صالطني  العلماء 

ال�صيا�صي  الــواقــع  باأثر  الهتمام  عن  ف�صاًل  الآخـــرة،  ويف 

فهم  يف  طرائقهم  ويف  والفقهاء  الق�صاة  يف  والجتماعي 

وتاأويلها. التاأ�صي�صية  الن�صو�ض 

وتنبَّه الباحث اإىل اأنَّ العقاب يف الواقع الإ�صالمي مل يكن 

يوؤثر  فعل  هــو  بــل  فح�صب،  فقهية  اأحــكــامــاً  يكر�ض  فــعــاًل 

ويوؤثر  اخلطاب،  فعل  عليهم  يقع  الذين  الأ�صخا�ض  فيه 

على  برهاناً  الباحث  قــدم  كما  العقاب.  ف�صاء  اأي�صاً  فيه 

اأنَّ الفقه الإ�صالمي لي�ض منظومة نظرية جاهزة معزولة 

عن الواقع، بل اإنه فقه على �صلة وثيقة مبعطيات الواقع 

اأبداً. الإ�صالمي املتغري 

يف  والعقاب  العدل  بني  لة  ال�صِّ يعقُد  اأْن  الباحث  وحــاول 

دها  التي حدَّ الفقهية  والأحكام  والآخرة من جهة،  الدنيا 

الأ�صوليون والفقهاء واملفتون للمكلفني من امل�صلمني من 

امل�صنفات  على  -واعياً-  الباحث  اعتمد  وقد  اأخرى.  جهة 

نية يف جمال اأدب الأخرويات ويف جمال الفقه واأ�صوله  ال�صُّ

دون �صواها، وب�صكل يتعلق باملتخيَّل ال�صني دون �صواه.

وم�صاربه،  مــداخــلــه  دت  تــعــدَّ منهج  على  لجن  بحث  وقـــام 

يف  نظر  اإمنــا  العلمية،  الإ�صالمية  بالثقافة  يهتم  مل  فهو 

الطبقات  ُتعانيه  وملــا  لليومي  اأرخـــت  الــتــي  الــتــاريــخ  كتب 

ــا كــان  الجــتــمــاعــيــة املــ�ــصــحــوقــة مـــن �ــصــنــوف الــعــقــاب وملــ

من  ميثله  ما  اأو  وال�صلطان،  بالعامل  عالقة  من  يربطها 

حقبة  يف  وجودها  معنى  ولتحدد  توازنها  لُتحقق  اأعــوان؛ 

تاريخية قلما اهتمت بها الدرا�صات العربية والإ�صالمية.

وطرائق  العقاب  نظرية  درا�ــصــة  عــن  عــبــارة  الكتاب  اإذن.. 

زمن حكم  الو�صيط،  الإ�صالمي  الع�صر  اأواخر  يف  تطبيقه 

اخلام�ض  الــقــرنــني  خــالل  وفــار�ــض  الــعــراق  يف  ال�صالجقة 

والــثــاين ع�صر  ــادي ع�صر  احلـ اأي  الــهــجــريــني/  والــ�ــصــاد�ــض 

للميالد.

امل�صروعة  للقوة  املتعمد  بال�صتخدام  هنا  العقاب  وُيعرف 

�صد اأفراد من الدولة الإ�صالمية.

وُي�سلط الكتاب ال�سوء على:

امل�صلمني  الــعــنــف �ــصــد  ا�ــصــتــخــدام  تــفــ�ــصــري  مُيــكــن  كــيــف   -

وت�صويغه يف ظل النظام الع�صكري لل�صالجقة؟

- كيف مُيكن اأن حتفظ م�صالح النا�ض لهم �صالمة اأنف�صهم 

ما  اأو  ال�صلطة؟  حــق  احلاكمة  الطبقات  ادعـــاء  مقابل  يف 

املجالني  ر�صم احلدود بني  الُعقوبة يف  توؤديه  الذي  الدور 

التي  املعرفية  الإ�صرتاتيجية  هــي  ومــا  واخلــا�ــض؟  الــعــام 
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ت�صوروها  كيف  النا�ض،  وعامة  املفكرين  من  كلٌّ  ابتكرها 

وعملوا بها من اأجل التعامل مع املعاناة التي يت�صبب فيه 

العقاب. كيف يت�صور هوؤلء العالقة بني العقاب الدنيوي 

والعقاب الأخروي من وجهة النظر الدينية؟

ــاء وانــتــعــا�ــض للثقافة  كــانــت حــقــبــة الــ�ــصــالجــقــة فـــرتة رخـ

الإ�صالمية؛ حيث اأعان الن�صاط التجاري املكثف يف املراكز 

تزامن  العنا�صر.  خمتلفة  حركية  خلق  على  احل�صارية 

لطبقة  موؤ�ص�صاتي  تعزيز  مــع  التعليم  موؤ�ص�صات  اإنــ�ــصــاء 

م�صتقلة من علماء الدين والفقه.

ــت  ــهـــذه احلـــقـــبـــة، فـــقـــد ظــلَّ ــام الـــكـــبـــري بـ ــمـ ــتـ وبـــرغـــم الهـ

ــصــــات اخلـــا�ـــصـــة بــالــ�ــصــالجــقــة -ل �ــصــيــمــا مــظــاهــر  الــــدرا�ــ

من  ثــري  تنوع  وجــود  رغــم  نــادرة،  الجتماعي-  تاريخهم 

وا�صعة  قائمة  الباحث على  اعتمد  الأدبية؛ لذلك  امل�صادر 

املوؤرخني، اعتمد على  امل�صادر: فف�صاًل عن م�صنفات  من 

الكالم  وعلماء  وال�صعراء  الإداريـــني  امل�صت�صارين  اأعــمــال 

وكتب الفقه، خالل حقبة تزيد على املئة عام، مع ت�صييق 

اأمثلة  مع  الــكــبى،  وفــار�ــض  الــعــراق  مناطق  على  وتركيز 

وفــار�ــض،  الــعــراق  ب�صالجقة  مــرتــبــطــة  مــ�ــصــائــل  لتو�صيح 

وكذلك ت�صييق اآخر وهو العتماد على امل�صادر ال�صنية.

دة املداخل املعتمدة على حتليل  م عن املقاربة املتعدِّ وقد جَنَ

الت�صل�صل  وفـــق  حتــلــيــل  ل  الــعــقــاب  نــظــريــة  لتطبيق  اآين 

اأو  الــعــقــوبــات  الــتــاريــخــيــة لبع�ض  ــذور  اأمـــا اجلــ الــزمــنــي. 

املــمــار�ــصــات  بــ�ــصــاأن  الــفــكــريــة  للتقاليد  الــتــاريــخــي  الــتــطــور 

الفردية، فقد حظيت باهتماٍم اأقل. واقرتح الباحث العمل 

بالتغريات  الهتمام  من  بــدًل  الجتماعية  الثوابت  على 

التاريخية.

وقد ذهب الباحث لجن اإىل:

العقاب  يف  املجتمع  يف  طــوائــف  تفكري  كيفية  تو�صيح   -1

اجتماعية. بو�صفه ظاهرة 

ويــوؤثــر  املختلفة  املــقــالت  هـــذه  تــرتابــط  كــيــف  تــبــيــان   -2

تطبيقات  فيها  تــتــوافــر  كــيــف  وتــبــيــان  بــعــ�ــض.  يف  بع�صها 

معلومة.

على  تــرتابــط  الثالثة  الكتاب  ــزاء  اأجـ بــاأن  لجن  ويــعــرتف 

ال�صعب  متعددة  املقاربة  ب�صبب  وذلــك  مكم؛  غري  نحو 

املــعــرفــيــة واملــو�ــصــوعــات، كــون كــل جــزء قــد يعتب درا�ــصــة 

على  احلكم  للقارئ  الباحث  وتــرك  لـ«العقاب«،  م�صتقلة 

مدى بلوغه املفهوم الأمثل »للتاريخ الكلي«.

ال�صالجقة: حقبة 

ــم الــبــاحــث حــقــبــة الــ�ــصــالجــقــة مـــن حــيــث الــ�ــصــيــاق  وقــ�ــصَّ

للح�صول  اأجــزاء  ثالثة  اإىل  وفار�ض  العراق  يف  التاريخي 

على خال�صة تاريخية:

اأ- حقبة الغزو.

ب- حقبة التما�صك وقيام احلكم املركزي.

اأحمد  حكم  ال�صيا�صي،  احلكم  وملية  الت�صتت  حقبة  ج- 

�صنجر بن ملك �صاه امللقب ال�صلجوق الأعظم.

القبلية  واأ�ــصــولــهــم  ال�صالجقة  لتاريخ  الباحث  وعــر�ــض 

اعتنقت  التي  »الأوغـــوز«  اأو  »الــُغــز«  قبيلة  اإىل  تعود  التي 

وانت�صارها.  وحراكها  املرتزقة  من  قبيلة  وهي  الإ�ــصــالم، 

�ــصــلــطــة مــطــلــقــة واإىل حتــول  لــلــمــلــك  اأن  لــفــكــرة  وعــر�ــض 

من  الأكــابــر  ا�صتياء  اأثـــارت  التي  الفكرة  وراثــيــاً،  من�صبه 

ح�صل  واأي�صاً  وقمعت،  ثورة  فقامت  ال�صلجوقية.  الأ�صرة 

النحالل  عالمات  اأ�صبحت  كيف  عر�ض  كما  اآخــر.  ترد 

مظهر  تدريجياً  الإمــباطــوريــة  واتــخــذت  جلية،  الأوىل 

ــارات مــتــحــدة تــلــك كـــل مــنــهــا ا�ــصــتــقــاللــهــا الـــذاتـــي،  ــ ــ اإمـ

مــاولت  واإخــفــاق  املحليني،  الع�صكريني  ــام  احُلــكَّ بقيادة 

اإمــباطــوريــة ذات حكم  تــاأ�ــصــيــ�ــض  املــُبــكــرة يف  الــ�ــصــالجــقــة 

مركزي. ولكنهم جنحوا، على الرغم من ذلك، يف تاأ�صي�ض 

هيكل موؤ�ص�صات اجتماعية ا�صتمر ُوجودها يف حقبة احلكم 

املحلي. الع�صكري 

�صل�صلة  بــظــهــور  الــثــانــيــة: تــيــزت  الــ�ــصــلــجــوقــيــة  احلــقــبــة 

مــتــقــلــبــة مـــن احلـــكـــومـــات الــعــ�ــصــكــريــة املــحــ�ــصــة، وحتـــول 

اخلليفة اإىل حاكم ملي، واأ�صبحت وظيفة الدولة فيما 

يتعلق باإدارة العدل والظروف التي تدفع م�صالح الدولة 

مبحاكمة  يتعلق  فيما  اأمــا  القوة.  ا�صتعرا�ض  اإىل  احلكام 

اجلرائم واإدارة العقوبات، فيمكن اأن ُنعد احلكم الع�صكري 

الطقو�ض  ون�صهد  الــقــانــوين،  الأمـــن  عــدم  يف  دائــمــاً  �صبباً 

يف  واملبالغ  عادًة  منوالها  نعرف  ل  التي  العلنية  التاأديبية 

عنفها.

بــاعــتــبــار �صفته  ُيــ�ــصــِهــم  الــعــقــاب قــد  اأنَّ  الــدرا�ــصــة  ــنــْت  وبــيَّ

بعدم  النا�ض  لــدى  عــام  �صعور  اإيــجــاد  يف  الــبــارزة،  العلنية 

ال�صعور  هذا  ويعزز  فيها،  الأمن  وانعدام  احلياة  ا�صتقرار 

عـــوامـــل غــيــاب الــطــمــاأنــيــنــة الإ�ــصــافــيــة، وطــبــيــعــة احلــكــم 

املحليني  احلكام  بني  الأحــالف  بتغري  املتميزة  ال�صيا�صي 

اجلــرائــم  ماكمة  جعل  الـــذي  الأقــالــيــم،  تقا�صم  وتعقد 

�صكل  املـــدن؛ ممــا  املنظمة يف  تــزايــد اجلــرميــة  مــع  �صعبة، 

الع�صر  اأن  هــو  اآخــر  عامل  واأيــ�ــصــاً  للدولة.  كــبــرياً  حتــديــاً 

حيث  الدينيني؛  وال�صطهاد  للنزاع  زمناً  كان  ال�صلجوقي 

ظهر احل�صا�صون الذين كانت طريقتهم يف التحرك تقوم 

هدفاً  اأي�صاً  وال�صلطان  والأمــراء  ال�صلطة  ذوي  جعل  على 

الطبقة  لـــدى  لــهــم وغــايــة. واخلـــوف منهم وجـــد �ــصــداه 

وقد  اأي�صاً،  عية  الرَّ لــدى  وكذلك  احلاكمة،  ال�صلجوقية 

تــ�ــصــاحــب ذلـــك مــع الأحـــكـــام �ــصــدهــم والــتــ�ــصــهــري العلني 

الإ�صماعيليني. بالقادة 

وَفـــْر�ـــُض احلــكــم الــ�ــصــلــجــوقــي لــلــعــقــوبــات عــلــى املــجــرمــني 

ــن واأذكــــاه،  ز الــ�ــصــعــوَر الــعــام بــعــدم الأمــ والــبــاطــنــيــني، عـــزَّ

املطلقة  القوة  اإظهار  للعقاب  احلقيقي  الهدف  كــان  فقد 

وقد  �صيا�صيًّا،  طق�صاً  الــعــقــوبــات  حتــولــت  حيث  للحاكم؛ 

�صاعدتهم م�صاهد العقاب كثرياً على حتقيق هذه الغاية؛ 

حــيــث كـــان املــ�ــصــاهــدون �ـــصـــهـــوداً �ــصــلــبــيــني فــقــد �ــصــدمــهــم 

الرعب. كما اأن ح�صورهم باأعداد كبرية جعلهم م�صاركني 

رف�ض  اإن  حيث  املقاومة،  بذور  حمل  امل�صهد  لكن  فاعلني، 

المتعا�ض  اإىل بع�ض  ُي�صري  العقوبات قد  البع�ض ح�صور 

من احلكومة، والتاريخ ل ي�صجل كثرياً هذه العرتا�صات 

على العقاب املبالغ فيه.

العقاب؛  ب�ساأن  نظر  وجهات  ثــالث  الباحث  وراأى 

هي:

ال�صلطان  قوة  لإظهار  �صبياًل  �صيا�صياً  العقاب  ا�صتخدام   -

ومن ميثله.

- العقاب الأخروي بو�صفه انعكا�صاً للعقاب يف هذه الدنيا.

- اخلطاب الفقهي ب�صاأن العقاب.

الأخــرويــات  علماء  اأن  يف  فتتمثل  الأ�صا�صية،  احلجة  ــا  اأمَّ

ورجال الفقه قد تكنوا مبهارة من ح�صد م�صادر الثقافة 

يف  واحلكم  الفردية  احلرية  من  ف�صاء  خللق  الإ�صالمية 

ظـــل نــظــام �ــصــيــا�ــصــي مــعــ�ــصــكــر وقــــوي وغـــري مــ�ــصــتــقــر. ويف 

روؤى  تزدهر  اأن  مُيكن  الفكر  الف�صاء من حرية  مثل هذا 

متمايزة للعدل وللحكم العادل.

الق�صَم  الباحُث  �ض  خ�صَّ العقاب«،  »�صيا�صات  عنوان  وحتت 
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الــعــقــوبــة يف عهد  تــنــفــيــذ  لــدرا�ــصــة  كــتــابــه  مـــن  ل  الأوَّ

املعتمد من قبل موؤ�ص�صة احلكم  ال�صالجقة واخلطاب 

حيث  لنف�صها.  القمعي  اخلطاب  لت�صويغ  ال�صلجوقي 

ناق�ض يف الف�صل الأول ميادين العقاب وموؤ�ص�صاته.

ويف الف�صل الثاين، وقف الباحث على اأنواع الُعقوبات 

والنفي  والت�صهري  اجل�صدية  والُعقوبات  الإعــدام  مثل 

املنهجية  املــراجــعــة  عــدم وجـــود  اإىل  ولــفــت  واحلــبــ�ــض، 

وعلى  الو�صطى.  الــقــرون  اإ�ــصــالم  يف  العقوبة  لتنفيذ 

م�صطلحات  علم  تو�صيح  على  العمل  معظم  قام  ذلك 

العقاب وعلم رموزه، بالعتماد على تاريخ ال�صالجقة 

الر�صمي.

التاريخية  الـــروايـــات  بــ�ــصــرح ومــقــارنــة  الــبــاحــث  ــام  وقـ

فعل  الــتــاريــخــيــة  الــكــتــابــة  اأنَّ  اإىل  واأ�ـــصـــار  املــخــتــلــفــة، 

تــاأويــلــي مــطــبــوع بــاأ�ــصــ�ــض اأيــديــولــوجــيــة قــويــة، وقــال 

الهتمام  دون  يحول  الواقعية  عن  البحث  اإن  جازماً 

ال�صيا�صي  ال�صياق  التدقيق يف  التاأويلية، ومع  بامل�صائل 

لنا  بــدا  كلما  املــوؤرخــون  فيه  كتب  الــذي  والجتماعي 

ممكناً ومرغوباً فيه.

املتعلقة  الــعــقــوبــات  ــواع  اأنــ كــل  اأنَّ  اإىل  الــبــاحــث  ولــفــت 

التاريخ  يف  �صديد  بتكرار  حا�صرة  النا�ض  طوائف  بكل 

خمزون  من  جزٌء  العقوبات  واأنَّ  الر�صمي،  ال�صلجوقي 

املــوؤرخــني، وقد اتخذ ابن اجلــوزي اأمنــوذجــاً. وحتدث 

»مرايا  ُي�صمى  وعظي  اأدبــي  جن�ض  ظهور  عن  الباحث 

الأمراء«، مثل كتاب »راحة ال�صدور« للراوندي. واأ�صار 

املــوؤرخــني  ازدراء  وهــي  بــالــتــواريــخ،  تتعلق  م�صكلة  اإىل 

مل  اليومية  العقاب  فممار�صات  الــعــاديــة؛  لــالأحــداث 

مثل  العقوبات  ذكــر  تــكــرار  وبــرغــم  املــ�ــصــادر.  يف  تذكر 

اأنــنــا ل جنــد فر�صة ملعرفة كيفية  فــُقــِتــل«، غــري  ــَر  »اأَمـ

اإجناز العمل ومن اأجنزه.

اأجــنــا�ــض  لــدرا�ــصــة  الأول  الــقــ�ــصــم  الــبــاحــث يف  ــد  ــَمـ وَعـ

امل�صادر  مــن  جمعه  مــا  اإىل  لإ�صافتها  متنوعة  اأدبــيــة 

اجلــزائــيــة  الإدارة  عــمــل  لــيــفــهــم طــريــقــة  الــتــاريــخــيــة 

اإن الطبقات احلاكمة ال�صنية  ال�صلجوقية. يقول لجن 

باإ�صرتاتيجية  القهرية  القوة  ا�صتخدام  بدعم  اهتمت 

للدولة  اأ�ــصــا�ــض  ن  مــكــوِّ فــالــعــقــوبــة  مــقــنــعــة؛  ت�صويغية 

الهيبة  على  للحفاظ  هما  والقمع  فالعقاب  العادلة؛ 

»�صيا�صة« مبعنى مزدوج »احلكم«  وهما مغلفان بعبارة 

�صيا�صيًّا  تكتيكاً  تــخــدم  دعــايــة  فــالــعــقــاب  و«الــعــقــاب«. 

خم�صو�صاً.

العقاب  بت�صوير  الباحث  الثاين، فيقوم  الق�صم  اأما يف 

�ــصــا�ــصــعــة ب�صكل  املــ�ــصــافــة  املــ�ــصــلــم وتـــبـــدو  يف »جــحــيــم« 

الآخـــرة،  الإلــهــي يف  والعقاب  الــدولــة  بــني عقاب  اأويل 

املجالني  جتمع  وثيقة  مفهومية  روابــط  جند  ولكننا 

الــدنــيــوي والأخـــــروي. وُيــعــد عــلــم الأخـــرويـــات جن�صاً 

م�صلم  تذمر  اإن  حيث  للجمهور،  اأ�صا�صاً  موجهاً  اأدبيًّا 

ا ُيعني  القرون الو�صطى من اجلحيم يوفر خطاباً قويًّ

واملعاناة يف  العقاب  الإم�صاك بحقيقة  املحرومني على 

هذا العامل.

اأما الف�صل الثالث، فقد افُتتح مبناق�صة ت�صور مفاده 

النجاة  على  دومــاً  ينطوي  ال�صائد  ال�صني  الإ�صالم  اأن 

ملرتكبي  اجلحيم  يف  املُــوؤقــت  الــعــقــاب  بــرغــم  القطعية 

الكبائر. ولفت اإىل اأن عقاب امل�صلم يف اجلحيم م�صهد 

خميف ويدعو اإىل التفكري يف املتخيَّل ال�صعبي.

الفقهية  »الأبـــعـــاد  عــنــوان  الــثــالــث حتــت  الــقــ�ــصــم  ويف 

لــلــعــقــاب«، راأى الــبــاحــث اأنــــه نـــــادراً مـــا كــانــت حـــدود 

اأخبار  تــوؤكــده  كما  العقاب،  ُت�صكل  التي  هي  ال�صريعة 

التاريخ ال�صلجوقي. ولكن موؤرخ الفقه الإ�صالمي يرى 

النتباه.  ت�صتدعي  اأخــرى  مظاهر  من  مظهر  هذا  اأن 

الفقهي  اخلــطــاب  اأن  تــدعــي  الغربية  الــدرا�ــصــات  لكن 

اإمنا  قلياًل.  اإل  اجلزائية  باملمار�صة  يتعلق  ل  النظري 

انف�صال  اأن  اأحدهما:  ل�صببني؛  وذلــك  مع�صلة  هناك 

اأهمية  عــدم  يعني  ل  ال�صريعة  عــن  اجلــزائــي  الق�صاء 

املمار�صة اجلزائية يف ال�صياق الثقايف. وال�صبب الآخر: 

ات�صالها  العقاب يف  م�صائل  ناق�صوا  الإ�صالم  فقهاء  اأن 

الفكرة  هــي  وهــذه  مبا�صرة،  غــري  بطرائق  باملمار�صة 

التي حاول الباحث اإثباتها يف الق�صم الثالث.

التعزير،  اإىل م�صاألة  املوؤلف  ال�صاد�ض، عاد  الف�صل  ويف 

مع ا�صتناد اإ�صايف اإىل اآثار من احلنابلة واملالكية، وراأى 

لجن اأن عقوبة التعزير �صنف ثانوي يف فقه اجلنايات 

ال�صالجقة  مــع  واأ�ــصــبــحــت  املــمــار�ــصــة،  ويف  الإ�ــصــالمــي 

لي�ض  العقوبات  اإيقاع  اإن  حيث  منا�صبة،  لكل  �صاحلة 

العليا  امل�صلحة  اأ�صا�ض  على  بل  ال�صريعة  اأ�صا�ض  على 

�صعوا  املذاهب  كل  فقهاء  اأن  الباحث  ويعتقد  للدولة. 

لكبح جماح ال�صلطة بالتاأكيد على اأن اجلرائم العلنية 

حتقيق  يف  وجنــحــوا  بالتعزير،  للعقاب  تخ�صع  فقط 

اأمرين:

تدخل  �صد  واحل�صانة  احلماية  مــن  قـــدراً  وفـــروا   -1

الدولة يف املجال اخلا�ض.

الـــذات  �ــصــور  ت�صميته  ميــكــن  مــا  ن�صر  يف  اأ�ــصــهــمــوا   -2

اأو الإيــتــو�ــض الإ�ــصــالمــي الــرافــ�ــض لهتك  الإ�ــصــالمــيــة 

احلرمات.

خالل  مــن  العلنية  العقوبة  مفهوم  اأهــمــيــة  وظــهــرْت 

مــركــزيــة يف  مــكــانــة  احــتــل  الــتــعــزيــر  اأنَّ  كــمــا  الت�صهري، 

وتغا�صت  ال�صالجقة،  الق�صاء اجلزائي يف حقبة  اإدارة 

ــصــــالمــــي عــــن ظـــاهـــرة  ــات فـــقـــه اجلـــنـــايـــات الإ�ــ ــ ــصـ ــ درا�ـ

»الت�صهري«.

يف  الباحث  كررها  فقد  والإذلل،  اخلــزي  م�صاألة  ــا  اأمَّ

من  بها  درا�صته  الباحث  اأنهى  والتي  ال�صتة  الف�صول 

العقاب  ف�صاء  يف  وانعكا�صها  الفقهية  الكتابات  خالل 

يف ال�صياق الثقايف لإ�صالم الع�صور الو�صطى.

بحثه،  نتائج  اأهــم  يف  النظر  بــاإعــادة  بحثه  وَخــَتــم لجن 

املقارنة  التاأليفية  الأفــكــار  مــن  عــدد  �صياغة  وحـــاول 

احلــ�ــصــارة  تــطــور  يف  ووظــائــفــه  بــالــعــقــاب  يتعلق  فيما 

الإ�صالمية.

*******

املوؤلف يف �صطور

بــرلــني،  يف   1975 عـــام  مـــولـــود  كــريــ�ــصــتــيــان لجن،  هـــو 

يف اأملـــانـــيـــا. وقـــد در�ــــض الـــديـــن املـــقـــارن، والـــدرا�ـــصـــات 

والقاهرة  توبنغن،  جامعات  يف  والقانون،  الإ�صالمية، 

)جــامــعــة الـــقـــاهـــرة(، وبــاريــ�ــض )مــدر�ــصــة الــدرا�ــصــات 

الــعــلــوم الجــتــمــاعــي(، ومــ�ــصــقــط )معهد  املــتــقــدمــة يف 

العلوم ال�صرعية(، وهارفارد  .

وبــعــد حــ�ــصــولــه عــلــى �ــصــهــادة الـــدكـــتـــوراه مــن جامعة 

2006 )جلــنــة درا�ـــصـــة الـــديـــن(، اأ�ــصــبــح  ــام  ــارد عـ ــارفـ هـ

ما�صًرا يف الدرا�صات الإ�صالمية يف مدر�صة الإلهيات 

مــدر�ــصــة  ويف   ،)2007-2006( ــارد  ــارفــ هــ جــامــعــة  يف 

منذ  وهــو   .)2011-2007( ادنـــبه  بجامعة  الإلــهــيــات 

العربية  الدرا�صات  اأ�صتاذ   2011 العام  مار�ض من  �صهر 

والإ�صالمية يف جامعة اأوتريخت .

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

الإ�صالمي خالل  املتخيَّل  العدالة والعقاب فـي  الكتاب:   -

الو�صيط. الع�صر 

- املوؤلف: كري�صتيان لجن.

- ترجمة: ريا�ض امليالدي.

- النا�صر: دار املدار الإ�صالمي، ط1، يونيو 2016.

 اأ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية


