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ملحق شهري تصدره وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع «
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الصفحة األولى...
هالل الحجري
من األطروحات التي أنجزها العمانيون في الخارج رسالة
دكتوراه بعنوان «النفط وسياسات االقتصاد الكلي ،واألداء

«فاتنة نبيل»
فرانشيسكا ماريا كورراو،
ولوشانو فيوالنتي

«عزالدين عناية»
جيوسيبي الراس

«التقييم االستراتيجي
إلسرائيل »2018 - 2017
عنات كورتس ،شلومو بروم

«العصا الغليظة»
إلليوت كوهين

«المرأة قوية لتغيير مسار
العالم للكاتبة الهندية »
ج .ديفيكا

في ُعمان» ،قدمها الدكتور صالح بن سعيد مسن الكثيري
لجامعة الفبرا في بريطانيا سنة .2016
أن أطروحته تناقش العالقة
يذكر الباحث في ملخص دراسته َّ
بين عائدات النفط وسياسات االقتصاد الكلي في عمان .وقد
قسمها إلى ثمانية فصول؛ حيث شملت الفصول الثالثة
األولى مقدمة عامة حول االقتصاد العماني وأهمية الدراسة،
وأهدافها ،والدراسات السابقة المتعلقة بها .وتناول الفصل
الرابع العالقة الديناميكية بين عائدات النفط ،واإلنفاق
أن
الحكومي ،واألنشطة االقتصادية .وتشير النتائج إلى َّ
إليرادات النفط تأثيرا فوريا وكبيرا على الناتج المحلي اإلجمالي
للدولة والمصروفات الحكومية .كما أن لإلنفاق الحكومي تأثيرا
كبيرا على الناتج المحلي اإلجمالي.

«السلب والنهب والضرائب»
رودولف كيلير ولوري سارتي

ويدرس الفصل الخامس صحة كل من قانون فاغنر وفرضية
الدخل المطلق التي اقترحها االقتصادي اإلنجليزي جون ماينارد

كينز ( )John Maynard Keynesفيما يتعلق بالعالقة بين
اإلنفاق الحكومي واألداء االقتصادي .ويستخدم الفصل اإلنفاق
والم ّجزّأ كليهما ،بحيث تنقسم البيانات
المركّ ب
ُ
الحكومي ُ
أن النتائج
إلى استثمارات متكررة ورأسمالية .ويؤكد الباحث ّ
أظهرت أن هناك عالقة طويلة األمد بين اإلنفاق الحكومي
والناتج المحلي اإلجمالي للفترة التي غطتها الدراسة ،كما
أن االستثمار العام يسبب النمو
أن تحليل السببية يشير إلى َّ
االقتصادي ،ولكن النفقات المتكررة ليس لها أهمية تذكر.
أما الفصل السادس فقد درس أثر اإلنفاق الحكومي على األداء

«بوتقة اإلسالم»
غلين وارن بوفرسوك

«عصر المسؤولية»
ليوشا منُ ك

«كتائب العقاب في الحرب
الوطنية العظمى»
لفالديمير داينيس

إصدارات عالمية جديدة

«سر الكيبوتس»
ران أبرامتزكي

االقتصادي ،حيث حلل الباحث اإلنفاق الحكومي في الصحة،
والتعليم ،والنفقات العسكرية .ويؤكد أن النتائج تثبت أن
اإلنفاق الحكومي في هذه المجاالت ،ومع وجود مؤشر لالنفتاح،
له عالقة طويلة األمد مع الناتج المحلي اإلجمالي ،وأن اإلنفاق
الطويل المدى في مجالي الصحة والتربية له مؤشرات إيجابية،
بعكس اإلنفاق العسكري.
وحلل الفصل السابع العالقة بين اإلنفاق الحكومي وعوائد
اإلنفاق
النفط في عمان .وقد استخدم الباحث ،في تحليله،
َ
الم َجزّأ في مجاالت الصحة ،والتعليم ،والعسكرية،
الحكومي ُ
لرؤية استجابة كل منها إلى التغيرات التي تحصل في عائدات
النفط .ويقول إن النتائج أظهرت أنه على الرغم من أن جميع
هذه المجاالت استجابت إيجابيًا للطفرة الحقيقية في عائدات
النفط ،فإن المجال العسكري سجل أعلى استجابة ثابتة في
هذه العالقة.
وبحث الفصل الثامن العالقة بين الحساب الجاري والعجز
أن ثمة
المالي في عمان .وأظهرت النتائج ،حسب قول الباحثَّ ،

من الصفحة  20إلى 23

عالقة مطّردة بين الحساب الجاري للدولة والعجز المالي.

hilalalhajri@hotmail.com
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«اإلسالم ليس إرهابا»
لفرانشيسكا ماريا ولوشانو فيوالنتي

فاتنة نبيل *
سردا لتاريخ اإلسالم والعوامل المختلفة التي تأ َّثر
كتاب «اإلسالم ليس إرهابا» ،الذي يقع في أربعة عشر فصالُ ،مستعرضا
ً
بها من وجهه نظر عدة ُكتَّاب متخصصين وباحثين في هذا الموضوع .فمن وجهة نظر المؤلفة كورراو ،فإن العالقات التي
يجب تطويرها تحتاج إلى التزام من كال الجانبين «الشرق والغرب» ،وهناك حاجة لمعرفة متبادلة لتعزيز الحوار؛ ألنه في حال
واصلنا الحديث عن اإلسالم فقط من حيث اإلرهاب فسوف نتعب للعثور على محاورين .وفي الوقت نفسه ،إذا سادت لدينا
سيصبح صعبًا بشكل متزايد لوقف انحراف الفرائس الصغيرة المهمشة للشباب
أجواء عدم الثقة ،فإن التواصل في الغرب ُ
من «المح ِّرضين السيئين» ،الذين يقومون بالدعاية لإلرهاب للشباب «الجنة مقابل التضحية بالحياة» ،ويستند االقتراح الحاقد
والمتك ِّرر إلى عرض للصور التي تظهر النتائج المأساوية الناجمة عن الحروب التي يشنها الغرب في الشرق األوسط.
يجب �أن نتذكر �أن الو�ضع �أك�ثر تعقيدًا ،لأن العديد من
امل�سلمني يعي�شون يف ال��غ��رب وي�����ش��ع��رون ب���أن��ه��م ج���زء من
جمتمعنا؛ لذا يجب ت�أ�سي�س مناخ من املعرفة والثقة بني
كال اجلانبني ،وفقط مع اجلهود امل�ستمرة من النا�س ذوي
النوايا احل�سنة �سيكون من املمكن خلق احل��وار واالح�ترام
املتبادل .هذا هو ال�سبب الذي دفعني لكتابة «الإ�سالم لي�س
�إرهابا» مع لوت�شيانو فيوالنتي؛ فقد دعوت �سبعة مثقفني
�إي��ط��ال��ي�ين خمت�صني ب��ال��ع��امل ال��ع��رب��ي وخ��م�����س��ة مفكرين
ع��رب ،وتركيا واح���دًا ،و�صومال ًّيا ،لإب���راز جوانب خمتلفة
م��ن ال��ث��ق��اف��ة الإ���س�لام��ي��ة :م��ن ال�����س��ي��ا���س��ة �إىل االق��ت�����ص��اد،
من احل��ق �إىل الفل�سفة وم��ن تاريخ الن�ساء �إىل الت�صوف؛
للح�صول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات علمية ج��ي��دة بلغة ب�سيطة ملن
يريد االقرتاب من الثقافة الإ�سالمية ،وف�ضح الكثري من
التحيزات اخلادعة .واليوم ،دعم احل��وار هو �أف�ضل و�سيلة
للدفاع عن حقوق الإن�سان و�صونها .وهنا �أ�ستذكر ما كتبه
عامل االجتماع الرتكي م�صطفى �شناب عن كرثة املبادرات
من خمتلف الطوائف الدينية ل�صالح ح��وار الأدي���ان ،كما
ت�ضاعف لدينا لثالث م��رات عدد الطالب الذين يريدون
التعرف على العامل العربي.
ُّ
ت�ستهل الكاتبة يف مقدمتها احلديث عن واق��ع اليوم عن
العامل العربي ،وبالأخ�ص عن العامل الإ�سالمي الذي لي�س
بالأمر ال�سهل؛ فو�سائل الإع�لام الغربية تعطِ ي معلومات
م���ؤك��دة ع��ن احتمال وق���وع هجمات �إره��اب��ي��ة دون ت��رك �أي
م�ساحة للتفكري �أو الت�أمل.
لدينا �أمام �أعيننا الأعمال الإجرامية امل�أ�ساوية للمجموعات
املتطرفة ُتربرها قراءة �ضالة للإ�سالم .ل�سوء احلظ ،و�سائل
الإع�ل�ام ال ت�ساعد على التمييز ب�ين العقيدة ال�صحيحة
واالعتدال الذي يدعيه غالبية امل�سلمني ،فنجد تخمينات
ال�سيا�سيني ،واال�ستخدام ال�شرير للمتالعبني بالإ�سالم هم
من يُ�سهمون يف تدمري ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �إفريقيا.
من املعلومات املتوفرة حال ًيا يح�صل املرء على االنطباع ب�أن
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العالقة بني الإ�سالم والإره���اب هي عالقة مبا�شرة ،ومن
يرغب حقا يف فهم ما يحدث و�إيجاد احللول املنا�سبة من
بني كل ما يكتب وين�شر ،يجب عليه ���س���ؤال اال�ست�شاريني
امل��ت��خ�����ص�����ص�ين ،وال����ذي����ن ه���م ق��ل��ة وم��غ��ي��ب��ون يف �إي��ط��ال��ي��ا
و�إجاباتهم غالبا جاهزة وخمت�صرة.
�إ َّن التنوع الكبري يف اللغة ال�سيا�سية يُظهر ب�شكل معقول �أن
الإ�سالم �شديد الو�ضوح ،و�أن��ه لي�س �إرهابيا على الإط�لاق،
فكما كتب املثقف التون�سي حممد �شريف يف كتاب «الإ�سالم
واحل��ري��ة» (�« :)1999إن جميع الأدي���ان التوحيدية عرفت
حركات مت�شددة وجماعات �إرهابية».
ل ُنعطي متهيدا ع��ن كينونة الإ���س�لام وم��ب��ادئ��ه :ن��ذك��ر �أن
القر�آن يتكون من � 114سورة (ف�ص ً
ال) تبد�أ بالدعاء «با�سم
اهلل الرحمن الرحيم» .وكما يذكر امل���ؤرخ التون�سي الكبري
حممد الطالبي ،امل�سلم ال�صالح يجب �أن ي��ك��ون منوذجا
ل��ر�أف��ة اهلل ورحمته ،ويجب �أن ن�ستمر بهذه الطريقة مع
�آالف م��ن الأمثلة الأخ���رى .وه��ن��ا ،يجدر التذكري ب���أن��ه يف
القر�آن هناك حديث عن ال�سالم �أكرث مما هو عن احلرب،
وحقوق �أكرث من حمظورات� .إن التعددية الدينية م�ضمونة.
يجب التذكري ب�أنه ولأك�ثر من �ألف قرن عا�ش امل�سيحيون
وال��ي��ه��ود يف ظ��ل اخل�لاف��ة؛ �أوال :يف دم�����ش��ق ،ث��م يف ب��غ��داد،
وبعدها حتت حكم ال�سالطني العثمانيني .ال نن�سى �أنه بعد
الطرد من �إ�سبانيا ،يف وقت �إعادة اال�ستيالء ،جل�أ اليهود �إىل
�شمال �إفريقيا ،ال �سيما يف تون�س ،واملغرب ،وم�صر ،و� ً
أي�ضا
يف �إ�سطنبول؛ حيث َّ
مت ا�ستقبالهم واندماجهم ب�شكل جيد.
اليوم ت��ده��ورت الأو���ض��اع نتيجة ع��دم اال�ستقرار ال�سيا�سي
يف ال�����ش��رق الأو���س��ط بعد ال��ت��دخ�لات الع�سكرية الأجنبية
والدكتاتوريات التي لعبت على تق�سيم خمتلف الطوائف
الدينية ( C.A Nallinoرئي�س معهد ال�شرق الف�صل
الثامن) .حتى لو كانت ال�صور النمطية �صعبة املوت ،فمن
ال�ضروري اال�ستمرار يف تقدمي معلومات �صحيحة حتى
ال ينتهي الأمر يف دوامة جديدة من معاداة ال�سامية؛ لأن

ال��ع��رب ه��م �ساميون .فمن ال�صعب على م��ن يعرف تاريخ
احل�ضارة الإ�سالمية ،وروائع اللغة العربية ،والدين العظيم
ال��ذي قدمته للب�شرية �أن ينظر بعني �أخ���رى ل��ورث��ة هذه
احل�ضارة.
ِّ
ويف ف�صل الإ�صالحات والثقافة يف الإ�سالم املعا�صر ،تو�ضح
الكاتبة ما الذي نحتاجه لفهم الإ�سالم اليوم؛ على �سبيل
امل��ث��ال :معرفة كيف ت��ط��ور م��ع م���رور ال��وق��ت ويف خمتلف
املناطق التي انت�شر فيها .فلطاملا ا�ستوعب الإ�سالم عادات
وتقاليد الأماكن املختلفة .فعلى �سبيل املثال :رياح التجديد
كانت ت�ستلهم ال�شباب يف ال�شمال املغربي منذ بداية القرن
احل��ادي والع�شرين ،والتي لها ج��ذور بعيدة� .أوال احتالل
نابليون مل�صر عام  ،1798وبعدها احتالل فرن�سا للجزائر
ع��ام � ،1830أنتجت م�شاعر م��ن ال�سخط وك��ذل��ك احلاجة
للتحديث .فال�سلطان العثماين ،وبعد الهزائم التي َمنِي
بها ،طالب ب�إن�شاء مدر�سة ع�سكرية للح�صول على جي�ش
حديث �أكرث مالءمة للدفاع عن حدود الإمرباطورية .يف
م�صر وعلى يد املندوب العثماين حممد علي -الذي متكن
م��ن حترير م�صر ع��ام � -1805آخ���ذا بعني االع��ت��ب��ار عمليه
التحديث ب�إر�سال بعثات درا�سية �إىل باري�س لتعلم الو�سائل
احلديثه التي �ساعدت يف جناح اال�ستعمار.
وفيما يتعلق ب��الإ���س�لام واالق��ت�����ص��اد ،هنا تكتب �إير�سيليا
فران�شي�سكا حت��ت ف�صل «الإ����س�ل�ام واالق��ت�����ص��اد» ال��دع��وات
ب�إن�شاء مدار�س لتعليم اللغات لت�أهيل مرتجمني لت�سهيل
التبادل ال��ت��ج��اري؛ لأن االقت�صاد يحتل امل��ك��ان الأع��ظ��م يف
نقطة االلتقاء بني ال�شرق وال��غ��رب؛ مما �أ�سهم يف ت�سريع
التطور وبناء �سكك احلديد و�إن�شاء م�شروع قناة ال�سوي�س.
وت�ستعر�ض امل�ؤلفة ك��ورراو مراحل الإ���ص�لاح االجتماعي:
�أول م�صلح ديني كان جمال الدين الأفغاين ،1897-1838
كان يحفز املفكرين للثورة �ضد ال�سلطان؛ معه ومن بعده
حممد عبده  ،1905-1849ور�شيد ر�ضا  1935-1865كانوا
ملتزمني بتجديد روح العقيدة اخلال�صة.
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�إن ط��رح ه����ؤالء الإ���ص�لاح��ي�ين مل��دى مطابقة الإ���س�لام مع
حداثة الغرب� ،أثار حركة من الهياج الثقايف يف م�صر ،وكانت
ُت�سمع �أ����ص���دا�ؤه يف ب�ي�روت ودم�����ش��ق؛ حيث ك��ان��ت امل��دار���س
الدينية امل�سيحية تدر�س اللغات واملواد العلمية الغربية.
ويف العام  ،1906انت�ش َر يف م�صر �أوىل اجلرائد ال�سيا�سية،
وبعد ع��ام مت ترخي�ص �إن�����ش��اء �أح���زاب �سيا�سية� .أول حزب
وطني ك��ان بقيادة م�صطفى كامل  1908-1874ال��ذي كان
حم��ف��زا على من��و اجل���دال ال�سيا�سي؛ مم��ا ع��زز م��ن ن�شوء
تيارات فكرية خمتلفة .قراءة الكتب الكال�سيكية التي تبحث
بالتحرر وعلم االجتماع �أدت لوالدة الفكر العربي القومي،
العالقة بني املفكرين وال�سيا�سيني �أ�صحاب النفوذ �أ�سهمت
يف تطوير حركة قامت ب�إ�سقاط االمرباطورية العثمانية
�أوال ،ووالدة �أقطار قومية بعدها بعد ن�ضال طويل للتحرر
من االحتالل.
وفيما يتعلق بالن�ساء ودورهن يف احلياة االجتماعية ،كتبت
ريناتا بيبي�شللي �إنه تقريبا يف الفرتة نف�سها ظهر ما ي�سمى
باحلركات الن�سائية ،وظ��ه��رت �أ���ص��وات ن�سائية تتحدث يف
الأم��اك��ن ال��ع��ام��ة ،وا�ضعة ج��داال ع��ن ع�صور اال�ستبداد يف
القرون ال�سابقة .من خالل ال�شعر ،وال��رواي��ة ومقاالت يف
اجلرائد؛ مثل :امل�صرية مالك حفني نا�صيف 1918-1886
التي كانت تكتب حتت اال�سم امل�ستعار باحثة البادية ،وهدى
�شعراوي  ،1947-1879والتون�سية ب�شرى بن م��راد -1913
 ،1993ك��نَّ يناق�شن ق��وان�ين ال��ل��ب��ا���س ،والتعليم ،وال����زواج،
ودخول عامل العمل وحق االنتخاب� .أ�شهر منظمة ن�سائية
هي االحتاد الن�سائي امل�صري برئا�سة هدى �شعراوي والذي
مت ت�أ�سي�سه بتاريخ  16مار�س  1923يف الذكرى الرابعة لوفاة
حميدة خليل خ�لال مظاهرة �ضد االح��ت�لال الربيطاين.
وق��د �شهدت �أع���وام الع�شرينيات والأرب��ع��ي��ن��ي��ات م��ن القرن
املا�ضي ظ��ه��و َر ع��د ٍد م��ن االحت���ادات الن�سائية يف فل�سطني،
و�سوريا ولبنان .وكانت جتمع ن�ساء م�سلمات وم�سيحيات
مما يعني �أن امل�شكلة مل تكن الإ�سالم.
ورغ���م م�����ش��ارك��ة امل����ر�أة يف ال��ن�����ض��ال ���ض��د االح���ت�ل�ال� ،إال �أن
حكومات ما بعد اجلالء يف كل من م�صر ،وتون�س ،واجلزائر
واملغرب ،مل تتقبل ظهورهن العام وقل�صت من حرياتهن.
لكن حكومات جمال عبدالنا�صر يف م�صر واحلبيب بورقيبه
يف تون�س منحت لهن بع�ض املطالب.
وف���ي���م���ا ب��ي�ن ث��م��ان��ي��ن��ي��ات وت�����س��ع��ي��ن��ي��ات ال����ق����رن امل���ا����ض���ي،
ب�����د�أت ب��ال��ظ��ه��ور احل���رك���ات ال��ن�����س��ائ��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة .وه��ن��ا،
يكتب ما�س�سيمو ب��اب��ا ع��ن م��رح��ل��ة م��ا ب��ع��د ال��ت��ح��ري��ر من
احل��ك��م اال���س��ت��ع��م��اري بالن�سبة للقوانني وت���أث��ره��ا ب��ال��دول
اال�ستعمارية ،فقد قامت ال���دول العربية املختلفة بو�ضع
د���س��ات�ير على النمط ال��غ��رب��ي ،ول��ك��ن ب���د ًال م��ن ذل��ك ظلت
مرتبطة بالتقاليد الإ�سالمية فيما يتعلق بقانون الأحوال
ال�شخ�صية ،وعلى وجه اخل�صو�ص القواعد التي ت�سرت�شد
بحقوق امل��ر�أة ،وال��زواج ،الطالق والإرث .يجب الإ�شارة �إىل
اال�ستثناءات املهمة ،وهي تركيا التي �ألغت اخلالفة وحظرت
احلجاب ،و�أعطت حق الت�صويت للن�ساء مبا�شرة بعد انتهاء
احل��رب العاملية الأوىل ،وفر�ضت العلمانية يف البالد .كما

�أعطت تون�س بورقيبه ح َّق الت�صويت للن�ساء ،و َّ
مت منحهن
ال��ط�لاق وامل�������س���اواة يف احل��ق��وق يف ال��ع��م��ل وف��ر���ض ال����زواج
الأح��ادي .كما دعمت العديد من اجلمعيات الن�سائية التي
�ساعدت يف تطوير االقت�صاد والتعليم يف املناطق الريفية.
ومع ذلك ،هناك العديد من الدول العربية؛ حيث القواعد
ال�سلوكية للمر�أة تتعر�ض للعن�صرية .عالوة على ذلك ،يف
العقود الأخ��ي�رة ،ينت�شر مفهوم ج���ذري ج��دا ل�ل�إ���س�لام ال
ي�سهل ن�شر حقوق املر�أة.
ويف الآون��ة الأخ�يرة ،عاد العديد من العلماء الإ�صالحيني
امل�سلمني لتحليل �أ�صوات الإ�سالم ل�شرح �أن التف�سري اجلديد
يجلب التوافق املطلق مع احلداثة وحقوق الإن�سان .على
وجه اخل�صو�ص� ،أ�شار امل�ؤرخ التون�سي حممد طالبي الذي
كتب م���ؤخ��راً �أن املتخلفني عن حقوق الإن�سان لي�سوا من
�أ�صل عربي فقط ،بل يربز �أي�ضاً �أن جذور الرتاث الديني
الإ�سالمي تتوافق مع حقوق الإن�سان.
ويف ف�صل «الإ�سالم والإرهاب» ،كتب عامر ال�سبايله :منذ 11
�سبتمرب ُ ،2001تهيمن الق�ضية الإ�سالمية على ال�سيناريو
ال��دويل ،وم�س�ألة الإره��اب ب�شكل خا�ص �إذا كانت ذات �أ�صل
�إ�سالمي ،لذلك هناك «قبل» و»بعد � »11سبتمرب؛ لدرجة
�أنه ميكن التحدث عن عهدين خمتلفني من التاريخ الذي
يعمل كنقطة فا�صلة.
ْ
الربجي التو�أمني �أ�شعلت نقا�شا دوليا
�إ َّن الهجمات على
مكثفا ،ح��ول ن��وع اخل��ط��ر ال���ذي ميكن �أن ميثله الإ���س�لام
ل�سالم كل النا�س والعامل ،ومعظم هذه املناق�شات مل تبني
الطبيعة احلقيقية للم�شكلة.
ويف ال�����س��ن��وات الأخ��ي�رة ،مت ن�شر ال��ع��دي��د م��ن الكتب حول
هذا املو�ضوع ،والتي ميكن تق�سيمها �إىل فئتني رئي�سيتني:
واح��دة تعترب الإ�سالم م�صد ًرا للإرهاب ،والأخ��رى حتاول
�إنكار هذه الأطروحة ،وتفكيك االتهامات .يف الغرب ،ترتبط
ال�����ص��ورة النمطية املهيمنة ب��اجل��ه��ادي ،وتتعلق بالفئات:
اجلن�سية واللغة العربية ،والب�شرة الداكنة واللحية .مع

احلرب على العراق ،التي بد�أت يف العام  ،2003يف عهد جورج
بو�ش ،تغريت بع�ض خ�صائ�ص الإره��اب؛ فلم تعد منظمات
تعمل يف ال�سر �أو اخل��ف��اء وال��ظ��ل ،و�إمن���ا جماعات �إرهابية
تعمل على الأر�ض حتت �ضوء ال�شم�س ،وتعمل على الدعاية
لنف�سها م�ستخدمة جميع قنوات التوا�صل االجتماعي.
هنا ..نعتزم التمييز بني الإ�سالم والإره��اب ،وتبني عملية
حتليلية جديدة ال تنكر وجود الراديكالية الإ�سالمية� .إن
نقل عا�صمة اخلالفة من مكة �إىل دم�شق من عام  661اىل
عام  ،750على �سبيل املثال ،ي�ستجيب لإ�سرتاتيجية �سيا�سية
دقيقة .فكل قرار �أو عمل للخليفة يرتبط لدى اجلماهري
بالقيم املفرو�ضة يف الإ�سالم .ومع �سقوط الإمرباطورية
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة ون��ه��اي��ة احل���رب�ي�ن ال��ع��امل��ي��ت�ين ،ت��ق��وم الأن��ظ��م��ة
ال�سيا�سية اجل��دي��دة ب�إ�ضفاء ال�شرعية الذاتية على فكرة
الأثر بالعودة �إىل ارتباط مبا�شر ب�آل �أهل بيت النبي.
لقد و�ضع امل�صري ح�سن حنفي تف�سريه للإ�سالم كدين
ثوري؛ فالإ�سالم دين عدالة يقود الب�شر �إىل رف�ض اخل�ضوع
لكل �سلطة ظاملة ،و�إىل املطالبة با�سم اهلل بتحرير الأر�ض
وال�����ش��ع��وب .يجب حت��وي��ل ال��ع��ب��ادة �إىل �أن�ثروب��ول��وج��ي��ا من
�أجل متكني الرجال من جعل الإميان واملعتقد �أداة لتغيري
العالقات االقت�صادية واالجتماعية .التحديات الرئي�سية
للفكر الإ�سالمي تتحرك يف ثالثة اجتاهات؛ �أوال :التقاليد
التي ا�ستمرت ملدة �أربعة ع�شر قرنا وقدمت الأفق النظري
للجماهري .ثانيا :الغرب؛ حتد جديد للتقاليد ،كم�صدر
ث��ان للمعرفة والعمل مل��دة قرنني تقريبا ،خا�صة بالن�سبة
للنخبة؛ فقد خلق العلمانية يف الفكر العلمي واحلداثة يف
الإ�صالح الديني والفكر االجتماعي ال�سيا�سي ،ثال ًثا :واقع
العامل الإ�سالمي ،احتياجاته و�ضروراته ،التي تقف وراء
�إ�صالح التقليد �أو تقليد احلداثة.
تغي يف العالقة ما بني ال�شرق والغرب؛ فالثورات
�شيء ما َّ
العربية �أو���ض��ح��ت ل��ه��ذه املجتمعات �أن��ه��ا تعبت م��ن اتهام
�أعدائها اخلارجيني.
وعن �أ�سباب الأزمة االقت�صادية التي نتجت عن �سوء الإدارة
والف�ساد العربي ،ك��ان ف�شل ال��ث��ورات العربية للعام 2011
مثرياً بالن�سبة حلياة �سكان ال�شرق الأو���س��ط؛ وذل��ك رغم
�أن احل��ك��وم��ات املختلفة ق��د بحثت يف بع�ض الأح��ي��ان عن
طرق جديدة لإحياء االقت�صاد� ،إال �أنها واجهت �صعوبة يف
الو�صول �إىل الأ�سواق الدولية و�أموال البنك الدويل.
------------------------------------الكتاب“ :اإلسالم ليس إرهابا”.
 المؤلفان :فرانشيسكا ماريا كــورراو،ولوشانو فيوالنتي.
 الــنــاشــر :آل مولينو ،إيطاليا ،باللغةاإليطالية2018 ،م.
 عدد الصفحات 228 :صفحة.* مترجمة مقيمة في إيطاليا
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ُّ
«التصوف اليهودي» ..لجيوسيبي الراس
عزالدين عناية *
شكل التصوف اإلسالمي -رفقة التقاليد الروحية الهندية والصينية -إغراء روحيا للساعين إلرساء معنى لوجودهم من خارج
أنساق الفلسفات الغربية في العقود األخيرة؛ حيث تشهد معظم البلدان الغربية انتشا َر نوادي اليوجا والتأمل والروحانيات
والرياضات الروحية ،والتصوف ُ
بطرقه المتنوعة أحد هذه المكونات التي باتت تغوي الدارسين والسالكين .ربما كانت أوضاع
التوتر التي شهدها عالمنا في الحقبة األخيرة ،والتي أسهم تسييس األديان في زيادة حدة تأجيجها ،حافزًا إلعادة اكتشاف
المخزون الروحي الذي توارى في غمرة الصرامة المؤسساتية والنزعة التشريعية المتشددة .ومن هذا الباب ،غدا التراث الروحي
في األديان الشرقية الهندية والصينية متا َبعا ومحتذى ،وبالمثل التراث الروحي العائد لدين اإلسالم ،رغم موجة اإلسالموفوبيا
الضاغطة التي يتعرض لها .وضمن هذا السياق العام ،تنامى االنشغال بالتصوف اليهودي في الغرب ،وليس بفعل ما يجمع
الغرب المسيحي باليهود من تراث كتابي مشترك كما قد ُيتصور .والجلي في االهتمام بالتصوف اليهودي في الغرب ،أن
جل المنشغلين به هم من أبناء هذا التراث ،أو لنقل من اليهود ،في حين ما يميز االنشغال بأنواع التصوف األخرى؛ سواء ما
عاد منها للتراث اإلسالمي أو الهندي والصيني ،فإن المتابعين أو الدارسين أو السالكين هم من الغربيين أساسا .وربما ُي َعد
أهالي تلك التقاليد المشار إليها -اإلسالمية والصينية والهندية -من المقصرين لو قارنا ما قدموه بما يشتغل عليه الغرب.

ويف هذا املناخ املتطلع لإع��ادة اكت�شاف امل�يراث الروحي،
�أع�� َّد الدار�س الإيطايل جو�سيبي الرا���س ()2017-1935
م���ؤل��ف��اً ر���ص��ي��ن��ا��� ،ص��در ب��ع��د وف���ات���ه ب��ع��ن��وان «ال��ت�����ص��وف
ال��ي��ه��ودي» ،ع��ر���ض فيه خال�صة قي ّمة ح��ول م�ضامني
الرتاث الروحي اليهودي .والرا�س هو من كبار الدار�سني
اليهود الإيطاليني املهتمني باحلقبة اليهودية الو�سيطة،
وحتديدا مبو�سى بن ميمون� .شغل الرجل منا�صب بارزة
يف احلاخامية اليهودية يف �إيطاليا ،كما ت��وىل تدري�س
تاريخ الفكر اليهودي يف جامعة ميالنو �إىل جانب ن�شره
جملة من امل�ؤلفات القيمة يف ال�ش�أن.
والت�صوف اليهودي كما يعر�ضه م�ؤلف جو�سيبي الرا�س،
هو ذلك امل�سعى الهادف خللق ِ�صلة حميمة بني اليهودي
و�إلهه ،مبا ي�ضفي على الت�صوف بهذا املعنى �صبغ ًة روحية
متوهجة تتطلع �إىل بلوغ الوجد .حيث ي�سعى ال�صويف
�إىل نحت مقا َربة يف فهم املقول املقد�س يردفها عي�ش
جتربة مبا يتخطى املعاين الظاهرة .وبكلمة موجزة،
ال��ف��ك��ر ال�����ص��ويف ���-ض��م��ن ال�����س��ي��اق ال��ي��ه��ودي -ه��و تطل ٌع
لتجاوز ما هو مبا�شر وح�سي والولوج �إىل غور الأ�شياء،
عماده ت�أويل الرموز التي تعمر الواقع ،وذلك بق�صد بلوغ
الدالالت الثاوية واملقا�صد اخلفية للمراد الإلهي .وعلى
نطاق عام يتجلى الت�صوف اليهودي ،وفق الكتاب املذكور،
�ضمن خا�صيتني متمايزتني :الأوىل ت�صطبغ ب�صبغة
املمار�سة التقوية والثانية بطابع التعقل الت�أملي� .ضمن
اخلا�صية الأوىل يلح الت�صوف على عن�صريْ الت�سليم
والر�ضى بق�صد بلوغ اليقني ،بو�صفهما ال�سبيل والأداة
مل����راودة ت��وح��د حميم ل���ذات امل��ت�����ص��وف م��ع �إل��ه��ه؛ حيث
حتوز ال�صلوات والأذكار والرتانيم والأدعية� ،ضمن هذا
ال�سياق ،مكان ًة رفيع ًة .يف حني ت�صطبغ اخلا�صية الثانية،
العقلية والت�أملية� ،ضمن التجربة ال�صوفية ،بال�سعي
�إىل تو�ضيح ال�صلة بني العبد وبارئه� ،أو ب�شكل عام بني
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اخلالق والكون .و�ضمن اخلا�صية الأخرية يندرج توا�شج
بني الت�صوف والفل�سفة الدينية اليهودية �إبان القرون
الو�سطى ،حتى و�إن الح متايز جلي للوهلة الأوىل بني
الت�صوف والبحث الفل�سفي ،مبوجب النهج الذي ُتقا َرب
ب��ه امل�����س��ائ��ل .ف�����إن ت��ك��ن فل�سفة ال��دي��ن ت��ق��وم ع��ل��ى بناء
منطقي ،ف�إن الت�صوف يقوم على مغامرة حد�سية ذوقية،
كما خل�ص ذلك �سفر املزامري «ذوق��وا وانظرو ما �أطيب
الرب ،طوبى للرجل املتوكل عليه» (املزمور .)34:8
وبنا ًء على م�ضامني الت�صوف اليهودي املت�شعبةُ ،يكن
ح�صر الرت ِّقي الروحي وتو�صيفه وفق ثالثة م�ستويات:
م�ستوى الهوتي ،وم�ستوى نف�سي ،وم�ستوى ُخلقي .حيث
ين�شغل امل�ستوى الأول باحت�ضان الكائنات الو�سيطة بني
الإن�سان والإل��ه ،من مالئكة و�أرواح وكائنات المرئية؛
وين�شغل امل�ستوى الثاين ببيان كيفية تطوير الإن�سان
مداركه احلد�سية باعتماد الريا�ضات الروحية بق�صد
بلوغ مقام ال�شفافية؛ يف حني ين�شغل امل�ستوى ا ُ
خللقي
ببيان ُ�سبل تطبيق ال�ترق��ي وال��ت��ع��ايل يف احل��ي��اة ،حيث
يتواجد ال�صويف يف ال��ك��ون ويت�سامى عنه ،ويح�ضر يف
ا َ
خللق وهو مهاجر لهم.
تبدو الإحاطة بالإطار التاريخي �ضرورية ،كما �أو�ضح
جو�سيبي الرا����س يف الق�سم الأول م��ن ال��ك��ت��اب املعنون
بـ»الفكر ال�صويف»؛ لإدراك التحوالت والتطورات التي
مر بها الرتقي الروحي اليهودي .وهو ما ميكن توزيع
الت�صوف �ضمنه �إىل �أربع حقب بارزة .حيث جند الفرتة
التوراتية املبكرة ،التي يتعذر فيها احلديث عن ت�صورات
�صوفية بينة �أو �صياغات �صرفة .فاحلياة الدينية يف هذا
الطور يلفها ما ميكن �أن نطلق عليه «الوعي ال�صويف»،
حيث ت�شيع م�سحة دينية �شفافة تطغى على ر�ؤية الذات
وعلى متثل ال��ك��ون .تلي ذل��ك ف�ترة ق��دمي��ة� ،أو م��ا بعد
توراتية :وهي فرتة متميزة بكثافة التعاليم الباطنية،

حيث الت�صورات ال�صوفية ال تزال يف طور الت�شكل ،حتى
و�إن عانقت كافة مظاهر احلياة الدينية .ثم ت�أتي فرتة
ال��ق��ب�لاه :وه��ي ف�ترة ممتدة ومتداخلة� ،شهدت ظهور
العديد من الأعمال املرجعية التي �أر�ست معامل البناء
النظري ال�صويف .واملالحظ �أن��ه غالبا ما هيمنت على
هذه الفرتة م�ضامني ْ
عملي بارز ْين هما «�سفر بهري»
(ال�سفر الباهر �أو �سفر امل�شرق) و»�سفر الزوهار» (�سفر
ال�ضياء �أو �سفر الإ���ش��راق) ،اللذ ْين مثال حجريْ زاوية
يف الت�صوف اليهودي عامة .لن�صل �إىل الفرتة الأخرية
وهي فرتة احلا�سيدية احلديثة التي �شهدت بروز خط
ديني ،فكري وعملي ،مت�أثر مبا دب يف ال�شتات اليهودي
من متلمل ويغلب عليه املنزع التقوي ،وهي فرتة م�شوبة
بال�صراعات الت�أويلية املت�ضاربة داخل الفكر اليهودي.
ف��ق��د ت��ن��ازع��ت ال��ت�����ص��وف ���-ض��م��ن ت��ط��ور ال��ف��ك��ر الديني
ال��ي��ه��ودي -ر�ؤي���ت���ان :روح��ي��ة وفل�سفية؛ ي�����ش��رح مو�سى
ب���ن ي��ع��ق��وب ك����وردوف��ي�رو �أح����د �أع��ل��ام ال��ق��ب�لاه ال��ف��ر َق
ب�ين القبايل ،املن�شغل ب��الأ���س��رار ،والفيل�سوف ،املن�شغل
باملقوالت العقلية قائال :يبدو عمل الأول كمن يحمل
ك��ي�����س��ا ع��ل��ى ع��ات��ق��ي��ه ،ي��ع��ي م���ا ف��ي��ه وي�����درك ف���ح���واه ،يف
حني يبدو عمل الثاين ،الفيل�سوف ،تتبعاً عرب التعقل
واال�ستقراء واملالحظة الكت�شاف فحوى الكي�س .واجللي
كما بني كوردوفريو �أن الفيل�سوف مهما �أجهد نف�سه هو
غري ق��ادر على الإحاطة بغور ما يعتمل يف ذات امل�ؤمن،
وه��و يف �أق�صى احل���االت مب��ق��دوره بلوغ وع��ي �أف��ق��ي� ،أي
ذلك الذي يحكم عالقة النا�س ا ُ
خللقية بع�ضهم ببع�ض،
مثل «ال تقتل» �أو «ال ت�سرق» ،ولي�س بو�سعه بلوغ ذلك
الوعي العمودي ال��راب��ط بني الكائن املتناهي والكائن
الالمتناهي ،النتفاء قدرات احلد�س لديه .فاجللي �أنه
حاملا يتحقق م�ستوى من القرب العمودي لدى ال�سالك
الروحي ،يغدو متي�سرا له الفناء يف ذات اهلل ،وهو �شكل
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من الت�صوف ،كما يقدر الرا�س ،تعود جذوره �إىل فيلون
الإ�سكندري ،الذي يرتئي �أن التوا�صل مع الرب يقت�ضي
«اخل��روج من ال��ذات»� ،أي بلوغ مقام «الوجد»� ،أو بعبارة
�أخ���رى� :إل��غ��اء م��دارك العقل واحل��وا���س و�إط�ل�اق ف��وران
الوجد.
ويف هذا الإطار يذهب �صاحب م�ؤلف «الت�صوف اليهودي»
�إىل �أن القباله تقت�ضي درا�سة معمقة و�شاملة ملن �أراد
الإملام بتطورات الت�صورات ال�صوفية؛ فدون ذلك يتعذر
الإمل��ام ال�صائب بت�شعبات الت�صوف اليهودي .فقد ظهر
امل�سار القبايل يف الرتاث اليهودي مت�أخرا نوعا ما؛ وذلك
�إبان احلقبة الو�سيطة تقريبا ،مع منتهى القرن الثاين
ع�شر .و�ضمن هذا االج�تراح ُي َعد ن�ص «ال�سفر الباهر»
الإط����ار ال��رم��زي احل��ا���ض��ن للفكر ال��ق��ب��ايل .ك��ان ظهور
«ال�سفر ال��ب��اه��ر» يف �شمال �إ�سبانيا حت��دي��دا يف منطقة
بروفان�س ،وهي الفرتة ذاتها التي �شهدت بروز العديد
م��ن احل��رك��ات اليهودية امل��ت���أث��رة ب��اجل��دل الإ���س�لام��ي يف
الأن���دل�������س .وب��ال��ت��م��ع��ن يف ال��ق��ب�لاه مي��ك��ن ال���ق���ول �إن��ه��ا
املرجعية الأث�ي�رة للت�صوف وللباطنية وللثيو�صوفية،
تو�سلت عربها �شتى ال�سبل ،الروحية والعقلية ،بهدف
بلوغ �سر الألوهية ور�سم ال�سبل امل�ؤدية لها .فالقبايل هو
�سالك طريق اهلل ،من خالل اكت�شاف �صفاته ومظاهر
جتلياته� ،أك��ان ذل��ك باالنتهاء عن منهياته �أو مبراعاة
�أوامره بق�صد خو�ض معراج عماده تنزيه الروح والتعايل
ب��ه��ا .واجل��ل��ي �أن ال��ت�راث ال��ق��ب��ايل ال�ث�ري وامل��ت��ن��وع ،قد
متحور على م��دى ق��رون ح��ول ال��زوه��ار ،رافعا �إي��اه �إىل
درج��ة القدا�سة جنب «الأ���س��ف��ار املقد�سة» ،وال زال هذا
امل�ؤلف املحوري يحظى بالإجالل والتقدير �إىل اليوم يف
الأو�ساط ال�صوفية على غرار التوراة والتلمود .فالكتاب
ال��ذي متحور �أ�سا�سا حول الت�أمل يف م�ضامني التوراة،
و�إن مل ي��ل��ت��زم يف ذل���ك منهجية وا���ض��ح��ة وغ��ل��ب عليه
التطرق �إىل موا�ضيع متداخلة يف التف�سري والت�أويل
حلل م�سائل فقهية وعقدية �ضمن الق�ضايا املطروحة
حينئذ ،و�إن ُن�سب الكتاب �إىل الربي �شمعون بار يوحاي،
معلم امل�شنا ال��ك��ب�ير( ،امل��ت��وف��ى �سنة 160م)� ،أي �ضمن
بيئة الت�أليف الفل�سطينية (يف منت�صف القرن الثاين
امل��ي�لادي) ،ف���إن نقد بنية الكتاب وم�ضامينه تك�شف �أن
الت�أليف و�إن �أعيد �إىل فرتة متقدمة ،بحثاً عن م�صدرية
ت�أ�صيلية موغلة يف ال��ق��دم ،فهو يف ال��واق��ع نتا ٌج مت�أخ ٌر
يعود �إىل القرن الثالث ع�شر ،وهو ما يذهب �إليه الباحث
امل��ع��روف ج��ر���ش��وم ���ش��والم ( .)1982-1897حيث ينتقد
�شوالم الإي��غ��ال يف م�صدرية الكتاب التاريخية (القرن
ال���ث���اين) ،وين�سب �صياغته �إىل م��و���س��ى ل��ي��ون (-1250
1305م) .ه��ذا وق��د اعتمد ال��دار���س �شوالم يف نقده على
التحليل اللغوي �أ�سا�سا ،مربزا �أن �آرامية الزوهار تختلف
�أ�شد االختالف عن �آرامية الرتجوم والتلمود ،وال نعرث
على �صلة رابطة.
من جانب �آخر ،يحاول جو�سيبي الرا�س يف الق�سم الثاين
املتعلق بانت�شار الفكر ال�صويف التعر�ض �إىل حمطات

وق�ضايا مهمة يف الت�صورات الدينية اليهودية ،على غرار
القول بالتنا�سخ وظهور احلركات امل�سيائية؛ �إذ مبوجب
الت�أثري العميق للقباله على الت�صوف ،ح��اول العديد
م��ن ال��دار���س�ين ال��ت��ط��رق �إىل م��و���ض��وع ال����روح ،وه��ي من
املوا�ضيع ال�شائكة التي تعددت الر�ؤى ب�ش�أنها .حيث جند
ما ي�شبه الإجماع بني القباليني يف القول بهجران الروح
بعد املمات ج�سد املتوفى واحللول يف ج�سد �آخر ،لتعي�ش
جتربة ثانية .وقد عرب القائلون بذلك عن تلك الرحلة
مب��ف��ردة «غ��ل��غ��ول» التي تفيد ال����دوران ،وال��ت��ي ترجمها
�شموئيل ب��ن ت��ي��ب��ون بكلمة «ال��ت��ح��ول» .غ�ير �أن كثريا
مم��ن ان��ت��ق��دوا ه��ذا التوجه اع��ت�بروا الأم���ر ح��ادث��ا حتت
ت���أث�ير ال��دي��ان��ات الوثنية التي طفح بها ال�شرق ،والتي
وجدت �سندا يف الديانات الهندية التي تذهب �إىل القول
بالتنا�سخ .ي�ستند القباليون يف دع��م قولهم بالتنا�سخ
(غلغول) �إىل ما يرد يف �سفر التكوين ،الإ�صحاح  38و�إىل
ما يرد يف �سفر التثنية الإ�صحاح ( .)10-4 :25ف���إذا ما
اقرتف املرء خطيئة ف�إن روحه مل َزمة بعبور جتربة ترق
نحو الطهر ،بق�صد ا�ستعادة النقاء الأول .وهذا الهجران
وال�ترح��ل للروح من هيكل ج�سدي �إىل �آخ��ر ،ميكن �أن
ينحط �إىل احل��ي��وان �أو النبات وحتى �إىل اجل��م��اد وفق
املعتقد القبايل.
من جملة الق�ضايا الدينية الأخ��رى املطروحة يف هذا
الق�سم ،م�س�ألة ت�أويل �سِ فر ن�شيد الأن�شاد املن�سوب للنبي
�سليمان (ع) .فالن�شيد هو ن�ص �شعري جن�سي بني عا�شق
وع�شيقته� .أثار عديد الت�سا�ؤالت نظرا جلر�أة التو�صيف
امل��اج��ن املعرب ع��ن حرقة غرامية ح�سية ب�ين ع�شيقني،
كلف �أحدهما بالآخر حد الفتنة .ي�ستهل الن�ص بت�شوق
العا�شقة مل�ضاجعة حبيبها ال���ذي ع��ن��د ثدييها يبيت،
ولتتكثف امل�شاهد احل�سية .ولكن �أمام اجلن�سانية املفرطة
لن�شيد الأن�شاد اقت�ضى ا ُ
خللق الديني ت�أويل م�ضامني
الن�ص و�إعطاءه تف�سريا رمزيا ي�سمو بالعالقة بني يهوه
و�شعبه .واملالحظ �أن لغة الغرام الفا�ضحة التي تطبع

الن�شيد لي�ست غريبة عن لغة الع�شق ال�صويف عموما،
تلك اللغة التي تعرف جت ْن�سنا كلما ارتقى ال�سالك مدارج
املحبة واملكابدة.
ف�����ض�لا ع���ن ذل�����ك ،م���ن ال��ق�����ض��اي��ا االج��ت��م��اع��ي��ة امل��ه��م��ة
املطروحة يف هذا الق�سم حركات اخلال�ص مثل ال�سباتية
واحلا�سيدية .فقد �شكلت م�ضامني ال��زوه��ار الرمزية
حافزا قويا جلموع اليهود للت�شبث بالدعوات اخلال�صية.
حيث حازت فكرة اخلال�ص امل�سيائي مكانة متميزة �ضمن
�أن�شطة هذه احلركات .كان �سبتاي زيفي �صانع ملحمة
رمزية كربى هزت ال�شتات اليهودي (1667-1665م) عُد
فيها املخل�ص وال��ه��ادي �إىل جنة ال��ت��وراة امل��وع��ودة؛ لكن
اهتداء �سبتاي زيفي �إىل الإ�سالم والتخلي الفجئي عن
ذلك املنزع امل�سيائي مثل انتكا�سة كربى للحركة ،تركت
�أتباعه يف متاهة حقيقية .وبفعل النفوذ الروحي القوي
ل�سبتاي مل يجد الت�أويل الباطني من تف�سري لتحوله
�سوى بِو�صمه بـ»القدي�س املذنب» .مل تكن احلا�سيدية
(احلا�سيدمي) يف ال��واق��ع �سوى رد فعل على ال�سباتية،
معتربة �أن اخلال�ص املرجو متحقق من خالل التوحد
احلقيقي مع اهلل ولي�س بو�ساطة زعامة �إعجازية ميكن
�أن تنحرف ع��ن امل�����س��ار ال��ق��ومي ،كما ح�صل م��ع �سبتاي
زيفي .فاليهودي ،وفق املنظور احلا�سيدي ،لي�س معنيا
ب�أحداث التاريخ �أو التدخل يف م�سار الكون ،على غرار ما
فعله �سبتاي زيفي ،بل يرتكز مفهوم اخلال�ص لديه يف
روحه ال يف مالحقة هدف طوباوي م�سيحياين.
وم��ن ه��ذا املنظور� ،شكلت احلا�سيدية خال�صا مزد َوجا
لليهود اجتماعيا وروحيا .وبح�سب �إ�سرائيل بن �أليعازر
( )1758-1700م�ؤ�س�س احلركة ،ال يتمثل جوهر الدين
يف معرفة التوراة ،بل يف االحتاد ال�صويف مع الرب ،وهو
ما يتي�سر بلوغه بالرتكيز على العبادة والتوراة .ودائما
بح�سب �أليعازر فالرب هو حا�ضر يف الكون وميلأ العامل
وبالتايل هو قريب من اليهودي .وبح�سب ما تذهب �إليه
احلا�سيدية ف���إن «بعل �شيم»� ،أو احلائز على �سر اال�سم
الإل��ه��ي ،ميلك علم �أ���س��رار الترتاغراما (ي��ه��وه) ،الذي
ميكن بوا�سطته اجرتاح املعجزات.
ح����ريٌّ �أن ن�����ش�ير يف خ��ت��ام ه����ذا ال��ع��ر���ض �إىل �أن ك��ت��اب
«ال��ت�����ص��وف ال��ي��ه��ودي» ،ع��ل��ى ك��ث��اف��ت��ه وع��م��ق��ه ،يغفل �أو
يتغافل عن الت�أثري الكبري للرتاث ال�صويف الإ�سالمي
يف الت�صوف اليهودي ،املتطور يف الأو�ساط الأندل�سية،
ناهيك عن حماكاة املقوالت ال�صوفية الإ�سالمية.
---------------------------------------الكتاب« :التصوف اليهودي”.
المؤلف :جيوسيبي الراس.
 الناشر :جاكا بوك (ميالنو-روما) ،باللغةاإليطالية2018 ،م.
 عدد الصفحات 106 :صفحات.* أستاذ تونسي بجامعة روما
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التقييم االستراتيجي إلسرائيل 2018 - 2017
لعنات كورتس وشلومو بروم
أميرة سامي*
في نهاية عام  2017ظهر عدد من التطورات المهمة في الشرق األوسط ،والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على األمن
القومي .ففي سوريا أصبح المنافسون الرئيسون في الحرب األهلية روسيا وإيران وتركيا ،واشتد الصراع بين إيران والمملكة
العربية السعودية وحلفائهما ،كما تم طرد البؤر االستيطانية اإلقليمية للدولة اإلسالمية في العراق وسوريا ،في حين أن فكرة
داعش ال تزال تشكل تحد ًيا أمن ًيا واجتماع ًيا في الشرق األوسط وخارجه.
إن الجمود في الساحة اإلسرائيلية -الفلسطينية مستمر ،وبالتالي فإن إمكانية تحقيق تطوير عالقات إسرائيل مع الدول
ّ
العربية السنية أمر مرفوض .وفي إسرائيل هناك نزاعات سياسية  -أيديولوجية تنبع من تفسيرات مختلفة لمفهوم «الدولة
اليهودية والديمقراطية» وأهميتها لألمن القومي.
كما �أن هناك توازن بني القوى العظمى والديناميكيات يف ال�شرق
الأو�سط ويف ال�ساحة العاملية ،ومع اق�تراب نهاية العام الأول من
�إدارة ترامب ،ي�صبح ت�أثري التبادل يف الواليات املتحدة الأمريكية
�أك�ثر و�ضوحً ا بني �إدارت�ي�ن خمتلفتني ج��دًا عن بع�ضهما البع�ض
ح��ول ال�شرق الأو���س��ط وع�لاق��ات �إ���س��رائ��ي��ل م��ع ال��والي��ات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،ك��ل ه��ذا ينعك�س يف الديناميكية بينهما يف ال�شرق
الأو�سط وفى ال�ساحة العاملية ونتيجة لذلك ،يواجه جدول �أعمال
الأمن ال�سيا�سي لإ�سرائيل حالياً حتديات خطرية ،ق�صرية وطويلة
الأجل.
ي��ع��ر���ض ال��ك��ت��اب يف ال��ف�����ص��ول ال��ع�����ش��رة م��راج��ع��ة وحت��ل��ي�لا ل��ه��ذه
املو�ضوعات وغريها من جوانبها املختلفة ومعانيها املتنوعة.
ال��ع��ن��اوي��ن ال�����واردة يف ك��ت��اب «التقييم اال���س�ترات��ي��ج��ي لإ���س��رائ��ي��ل
 »2018 - 2017ه��ي ق�ضايا �إ���ض��اف��ي��ة يف �سل�سلة تقييم �إ�سرائيل
اال�سرتاتيجي التي ين�شرها معهد درا�سات الأمن القومي كل عام،
وتعك�س الق�ضايا الرئي�سة التي تواجهها �إ�سرائيل حاليًا واملع�ضالت
التي �ست�شغلها يف العام املقبل .وت�شري هذه العناوين الرئي�سة �إىل
العالقة بني خمتلف الق�ضايا وال�ساحات ،واال�ستجابة التي �سيتم
�صياغتها لأي حتد� ،سواء كانت �سيا�سية �أو دبلوما�سية� ،أو ع�سكرية،
�سيكون لها ت�أثري وتداعيات على �ساحات �أخرى.
تكر�س املقاالت الأوىل حمتواها ملناق�شة ال�ساحة الإقليمية والعاملية
من منظور �إ�سرائيل والتحدي الأمني الرئي�سي الذي يواجهها هو
ال�ساحة ال�شمالية ،والتي يتم فيها ت�شكيل توازن جديد لل�سلطة،
ال �سيما تعزيز ال��ن��ف��وذ ال��رو���س��ي يف ���س��وري��ا ،وقب�ضة �إي����ران على
�أرا�ضي هذه الدولة املت�ضررة ،والقوة الن�سبية حلزب اهلل .كما يتم
حتليل الآث��ار املحددة لهذه التطورات يف الف�صل اخلا�ص بتوازن
�إي���ران اال�سرتاتيجي ،وتطورها يف ال�شرق الأو���س��ط يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة .ويف ف�صل �آخ��ر ،يتم عر�ض �أهمية الهزمية الع�سكرية
للدولة الإ�سالمية ،ويدر�س الف�صل التايل التغيري الذي يت�شكل
يف عالقات القوى الدولية فيما يتعلق بال�شرق الأو���س��ط ،خا�صة
يف ميزان القوى العظمى والنفوذ بني رو�سيا والواليات املتحدة،
ومناق�شة املوقف ال��دويل للواليات املتحدة الأمريكية ،والرتكيز
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على التعامل مع الأزم��ة النووية الكورية ال�شمالية و�آثارها على
التعامل مع الق�ضية النووية الإيرانية.
امل����واد ال��ت��ال��ي��ة م��ك��ر���س��ة ملناق�شة ال��ق�����ض��اي��ا ال��ت��ي تتعلق ب��ع�لاق��ات
�إ�سرائيل مع الواليات املتحدة الأمريكية ،مع الرتكيز على القرب
اال���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين ال��ب��ل��دي��ن ،خ��ا���ص��ة يف ���ض��وء ال��ت��ح��دي��ات التي
تواجهها على ال�ساحة الإقليمية والدولية ،ويحلل الف�صل التايل
�إمكانية جتديد احلوار الإ�سرائيلي الفل�سطيني والآثار الإيجابية
التي قد تنجم عن عالقات �إ�سرائيل بالدول ال�سنية الرباغماتية
يف ال�شرق الأو���س��ط .كما يركز الف�صل الآخ��ر على معنى مفهوم
«الدولة اليهودية والدميقراطية» ،ويحلل الأ�صول الأيديولوجية
وال�سيا�سية لنزاعات الأمن القومي يف �إ�سرائيل.
كذلك يعر�ض الكتاب مناق�شة من قبل رئي�س املعهد ،اللواء عامو�س
يادلني للتحديات ال�سيا�سية والأمنية الذي يراها بعد �سبع �سنوات
من بدء اال�ضطرابات يف ال�شرق الأو�سط وبعد عامني من توقيع
االتفاق النووي بني القوى العظمى و�إيران ،وتت�ضح معامل الواقع
النا�شئ يف املنطقة ،بعد ما يقرب من عام من رئا�سة الرئي�س دونالد
ترامب يف الواليات املتحدة الأمريكية ،وخ�صائ�ص الإدارة وت�أثريها
يف ال�ساحة الداخلية ،ويف جميع �أنحاء العامل ويف ال�شرق الأو�سط
ت��ب��دو وا���ض��ح��ة .ك��ل ه���ذه ال��ع��وام��ل ت�شكل البيئة اال�سرتاتيجية
احلالية لإ���س��رائ��ي��ل وجمموعة م��ن بدائلها ل�سيا�سة ت��ه��دف �إىل
تعزيز م�صاحلها.
تناول اللواء عامو�س يادلني يف حديثه عنا�صر البيئة الإ�سرتاتيجية
النقا�ش حول مو�ضوعات متنوعة منها :ا�ستقرار �إ�سرائيل واحلدود
الآمنة لها والواليات املتحدة يف ظل �إدارة ترامب ويرى �أن حكومة
ت��رام��ب �صديقة وتتعاطف م��ع �إ�سرائيل ،وتتفق م��ع �إ�سرائيل يف
معظم مكونات تقييم الو�ضع اال�سرتاتيجي يف ال�شرق الأو�سط.
ومع ذلك تعترب اجلهود الأمريكية لتعزيز العالقات مع حلفائها
الرئي�سيني يف املنطقة  -ال�سعودية وم�صر و�إ�سرائيل � -إيجابية،
وينظر �إىل �إيران على �أ ّنها عدو كبري يهدد ا�ستقرار املنطقة.
وحت��دث عامو�س يادلني عن رو�سيا وي��رى �أنها ال��راب��ح الأك�بر يف
ال�شرق الأو�سط يف العامني املا�ضيني وبالنظر �إىل �ضعف رو�سيا

الن�سبي يف املجال االقت�صادي ،وعزلتها ال�سيا�سية عن �ضم �شبه
جزيرة القرم واحلرب يف �أوكرانيا  -فقد جنحت يف تر�سيخ مكانتها
يف ال�شرق الأو�سط بف�ضل حتركاتها وتغري تدخلها الع�سكري يف
احلرب يف �سوريا منذ عامني ،وا�ستطاعت �أن حتقق جميع �أهدافها
م��ن خ�لال م�شاركتها يف ���س��وري��ا ،و�أث��ب��ت��ت �أن ه��ن��اك �أح��ي��ا ًن��ا ً
حل
ع�سكريًا � -إذا عرف املرء كيف ي�ستخدمه ب�شكل �صحيح ،-و�إع��ادة
نظام الأ���س��د لل�سيطرة على معظم الأرا���ض��ي ال�سورية ،وبالتايل
اكت�سبت رو�سيا قيادتها كمناف�س �سيا�سي رائد يف ت�شكيل وا�ستقرار
ال�ساحة ال�����س��وري��ة ،يف ال��وق��ت ال���ذي دف��ع��ت فيه ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية املرا�سلني الع�سكريني والبحريني واجلويني يف الأرا�ضي
ال�سورية ال�ستمرار �سيطرتها اال�سرتاتيجية عليها لأجيال قادمة.
وجدير بالذكر �أن الرئي�س �أوب��ام��ا قد توقع من قبل ب���أن رو�سيا
على دراية جيدة يف احلفاظ على العالقات مع جميع املناف�سني يف
ال�شرق الأو�سط ،حتى لو كان هناك تناف�س مرير بينهم.
وعن ال�صني كقوة اقت�صادية وبنية حتتية ذكر �أنها دولة رائدة يف
النظام االقت�صادي العاملي وامل�ؤ�س�سات الدولية ،ويوجد مناف�سة
اقت�صادية وا�ضحة بينها وبني الواليات املتحدة الأمريكية .و�أن
م�صلحة ال�صني الرئي�سة يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ وال�شرق
الأو�سط قد ركزت بالدرجة الأوىل على االقت�صاد والدبلوما�سية،
وتكتفي باحلد الأدنى من الوجود الع�سكري يف البعثات الدولية من
قوات حفظ ال�سالم والعمليات �ضد القرا�صنة ،على غرار �سيا�سة
رو�سيا يف ال�شرق الأو�سط ،وتقوم ال�صني على عالقات متوازية مع
جميع عنا�صر ال�سلطة ذات ال�صلة يف املنطقة ،مبا يف ذلك ال�سعودية
و�إي��ران .كما حتافظ ال�صني على عالقاتها مع �إ�سرائيل .وهناك
ع��دد من العمليات التي تب�شر بتغيريات يف ال�سيا�سة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط ،فم�صالح ال�صني يف اال�ستثمارات وامل�شاريع ونطاق
العمال ال�صينيني �آخذة يف التو�سع.
كما مت��ت مناق�شة �إي���ران والق�ضية ال��ن��ووي��ة وال��ت��ح��دي الإي���راين
يف �سوريا وه��زمي��ة داع�����ش وت�شكيل �شكل �آخ���ر للجهاد العاملي يف
العام املا�ضي ،ودار النقا�ش حول �إ�ضعاف املع�سكر ال�سني املعتدل،
والتحول الكبري يف اململكة العربية ال�سعودية.
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�أما عن ال�ساحة الفل�سطينية والتوقع لربنامج «ال�صفقة النهائية»
للرئي�س ترامب الذي متيز العام املا�ضي مبوا�صلة اجلمود ال�سيا�سي
يف ال�ساحة الإ�سرائيلية الفل�سطينية ،ويف ال��وق��ت نف�سه حدثت
تطورات يف ال�ساحة الفل�سطينية الداخلية ،من �ش�أنها �أن ت���ؤدي
�إىل حتركات كبرية يف اجتاه ا�ستمرار فك االرتباط بني اجلانبني
والت�صعيد� ،أو نحو عملية �سيا�سية متجددة م��ن خ�لال التطور
الجت��اه�ين ،التطور الأول هو رغبة رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية
حممود عبا�س يف نهاية واليته� ،أن يرتك ب�صمة تاريخية وت�أثري
على م�ستقبل الفل�سطينيني قبل رحيله .التطور الثاين هو تغيري
القيادة يف حما�س ونهو�ض القيادة املحلية ،التي ف�شلت يف �إنقاذ
الأزمة االجتماعية واالقت�صادية يف قطاع غزة .على هذه اخللفية،
حتاول االقرتاب من م�صر مع احلفاظ على عالقاتها مع �إيران،
وهي �ضرورية للجناح الع�سكري .واحلفاظ على وقف �إطالق النار
من قبل حما�س يف غزة واتفاق امل�صاحلة بني فتح وحما�س ،والذي
مت االتفاق عليه يف القاهرة يف �أكتوبر  .2017لهذا ي�صعب ت�صور �أن
يتمكن الطرفان من التو�صل �إىل م�صاحلة كاملة حتقق «االتفاق
النهائي» بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني وقيام �إدارة ترامب مببادرة
�سيا�سية برئا�سة �صهر الرئي�س جاريد كو�شنري والو�سيط الرئي�س
جاي�سون غرينبالت مل حتقق �أي ���ش��يء حتى نهاية ع��ام .2017
بالإ�ضافة �إىل �أن االع�تراف بالقد�س عا�صمة لإ�سرائيل �أدى �إىل
�إعالن الفل�سطينيني عن وقف العملية ال�سيا�سية والف�شل يف قبول
الواليات املتحدة كو�سيط عادل.
كما ذكر الكاتب التحديات واملع�ضالت والتو�صيات خالل العقد
املا�ضي ،حيث متكنت �إ�سرائيل من التكيف مع واقع ال�شرق الأو�سط
امل��ت��غ�ير ،وتعزيزها ع�سكريًا و�سيا�سيًا ،وامل��ن��اورة بطريقة منعت
ال�صراعات واحل��روب ال�صعبة .ويف نهاية عام  ،2018يبدو �أن فتح
ف�صل جديد يف التغيري الإقليمي يقلل م��ن الفر�ص ال�سيا�سية
والع�سكرية ال��ت��ي ن�����ش���أت لإ���س��رائ��ي��ل ب�سبب الأزم�����ات يف ال�ساحة
الإقليمية واالتفاق النووي مع �إيران ،ويتعني على �إ�سرائيل معاجلة
العديد من الق�ضايا الرئي�سة املتعلقة بالتهديدات املتو�سطة الأجل
والطويلة الأجل والتي منها:
* التحدي املتمثل يف احلرب �ضد �إيران
�إن تراجع احل��رب الأهلية يف �سوريا وبداية مرحلة جديدة ميثل
التحدي الرئي�س لإ�سرائيل يف ال�سنوات القادمة يف التعامل مع بناء
القوة الت�شغيلية والتكنولوجية لإيران ووكالئها يف �سوريا ولبنان.
* التحدي املتمثل يف �إ���ص�لاح االت��ف��اق ال��ن��ووي الإي���راين واحتواء
الطموحات الإيرانية للهيمنة يف ال�شرق الأو�سط
يجب �أن ت�سعى �إ�سرائيل �إىل تفاهمات ر�سمية مع الواليات املتحدة،
وترتكز على «اتفاقية ثنائية موازية» حول ا�سرتاتيجية م�شرتكة
�ضد جمموعة التهديدات الإي��ران��ي��ة يف ال�شرق الأو���س��ط ويجب
�أن يكون لهذه اال�سرتاتيجية امل�شرتكة �أه��داف منها :منع �إي��ران
من احل�صول على �أ�سلحة نووية ،واحلد من الن�شاط الإي��راين يف
املنطقة ودعمها للإرهاب.
*ال��ت��ح��دي امل��ت��م��ث��ل يف جت��دي��د ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة و «ال�صفقة
النهائية» بعد ع��ام من اال���س��ت��ع��دادات ،تنوي �إدارة ترامب تقدمي
خطتها لتحقيق ال�سالم بني �إ�سرائيل والفل�سطينيني .وال تزال
امل��ب��ادئ وامل��ع��اي�ير وعملية �صياغة االت��ف��اق غ�ير وا���ض��ح��ة ،كما �أن
�إعالن الرئي�س حول القد�س يعقد الق�ضية .وقد تكون هناك رغبة

�أمريكية يف تعوي�ض الفل�سطينيني والعرب عن «�إع�لان القد�س».
ويف الوقت نف�سه ،ي�شكل الو�ضع احل��ايل يف ال�ساحة الفل�سطينية
حتديًا من حيث امل�صاحلة الفل�سطينية الداخلية ولإعادة ال�سلطة
الفل�سطينية �إىل قطاع غزة ،ف�إن امل�شاكل الرئي�سية يف نظر �إ�سرائيل
 اجلناح الع�سكري للمنظمة .وت�شري التقديرات �إىل �أن االتفاق لنيتم رفعه ب�سبب اخلالفات الفل�سطينية الداخلية ،وبالتايل ف�إنه
من ال�صحيح ال�سماح لها مبتابعة جميع االتفاقات ال�سابقة بني
ال�سلطة الفل�سطينية وحما�س من دون اتهام �إ�سرائيل بالف�شل.
*التحدي املتمثل يف تعزيز التحالف م��ع ال��ع��امل العربي ال�سني
 حتافظ �إ�سرائيل على تعاون غري م�سبوق مع ال��دول العربيةامل��ج��اورة من املع�سكر ال�سني الرباغماتي� ،أدى لتداخل امل�صالح
والتهديدات امل�شرتكة التي تفر�ضها �إي��ران والإ�سالم الراديكايل
وتعميق التعاون مع ال��دول التي �أب��رم��ت �إ�سرائيل معها معاهدة
����س�ل�ام ،وك���ذل���ك م���ع دول اخل��ل��ي��ج ال��ت��ي ال ت��ق��ي��م م��ع��ه��ا ع�لاق��ات
دبلوما�سية مفتوحة .و�أن التعاون امل�ستمر مع الدول العربية ودول
اخلليج واململكة العربية ال�سعودية يقود �إىل �سيا�سة ا�ستباقية يف
الوقت الذي فيه يرغب يف حتمل املخاطر ويقدم لإ�سرائيل جم ً
اال
�آخ���ر م��ث�يراً لالهتمام وال��ت��ح��رك��ات اال�سرتاتيجية والتحالفات
واملزيد من التح�سن يف و�ضعها اجليو ا�سرتاتيجي.
* حتدي داع�ش ككيان �إقليمي هزم يف �سوريا والعراق ،ولكن .مل
تهزم البنى التحتية للم�شهد الإ�سالمي والدعائم يف ليبيا و�شبه
جزيرة �سيناء و�أفغان�ستان ومرتفعات اجل���والن ،وق��د تكون هذه
املناطق مبثابة هدف للمقاتلني الذين �سي�أتون من املناطق التي مت
تطهريها .وال تزال اخلاليا الإرهابية يف العامل ن�شطة ،و�سيحاول
داع�ش �إثبات قوته من خ�لال الهجمات يف ال�شرق الأو���س��ط� ،ضد
�إ�سرائيل وح��ول ال��ع��امل .و�سيكون من ال�صواب العمل على �إنهاء
وج��ود داع�ش يف مرتفعات اجل��والن اجلنوبية كجزء من ترتيبات
اال�ستقرار يف �سوريا ،وموا�صلة دع��م م�صر يف معركتها لتدمري
داع�ش يف �سيناء .بالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،من املهم �أال نفرت�ض ،من
وج��ه��ة ن��ظ��ر اال���س��ت��خ��ب��ارات والعملية �أن املنظمة مل ت��ع��د ت�شكل
تهديدًا.

*ميزانية الدفاع ومفهوم الأم��ن� -إن فر�ص املواجهة يف ال�ساحة
ال�شمالية يف ع��ام � 2018أع��ل��ى م��ن �أي وق��ت م�ضى و�أن ا�ستعداد
�إ�سرائيل للعمل �ضد البناء الكمي والنوعي لإي��ران وحزب اهلل يف
�سوريا ولبنان ،ميكن �أن يت�سبب يف مواجهة �إ�سرائيل م��ع حزب
اهلل والقوات الإيرانية يف �سوريا .ويتطلب هذا االحتمال ت�سريع
اال�ستعداد ملواجهة حمتملة قريبة ،وفح�ص وت�شجيع امل�شاريع
الرئي�سية التي �ستكون مطلوبة يف مواجهة مقبلة مع حزب اهلل
و�إي����ران والآث����ار املرتتبة على زي���ادة امليزانية ا�ستعدادا لت�صاعد
التوتر الأمني.
*احلفاظ على �شرعية �إ�سرائيل يف العامل وتعزيزها بالرغم من
موقفها القوي ن�سبياً بني احلكومات ،تواجه �إ�سرائيل حتديًا كبريًا
يف ال�شرعية يف املجتمعات الكبرية يف ال�شرق الأو�سط و�أوروبا ،وحتى
�أمريكا وهو حتد مت�شابك مع اجت��اه مثري للقلق من تزايد الال
�سامية �ضد اليهود يف كل مكان� .إن جوهر احلملة �ضد �إ�سرائيل
ه��و م��زي��ج ف��ري��د م��ن ث�لاث��ة ق��وى خمتلفة :الإ���س�لام ال��رادي��ك��ايل
والي�سار الليربايل املتطرف واليمني القومي وي�شرتكون يف هدف
ا�سرتاتيجي واح��د يقو�ض ح��ق �إ�سرائيل يف ال��وج��ود حت��ت ذرائ��ع
خمتلفة.
* حتدي التفاهمات املحدثة مع يهود �أمريكا �إن ا�ستقطاب ال�سلطة
ال�سيا�سية يف كال البلدين ،مع ميل معظم اليهود الأمريكيني نحو
�أجندة ليربالية ،وت�صور �سيا�سات احلكومة الإ�سرائيلية على �أنها
قومية متطرفة ،وكلها تر�سم واقع مثري للقلق ،ي�شعر فيه اليهود
ب�صعوبة م��ت��زاي��دة يف ال��دف��اع ع��ن �إ���س��رائ��ي��ل �ضد منتقديها ،ويف
ف�شلهم يف حل التوتر بني �إدراكهم لهويتهم الأخالقية بو�صفهم
ي��ه��ودًا وجل��ع��ل �أك�ب�ر جتمعني يهوديني �أق���رب لبع�ضهما البع�ض
ول�صب حمتوى جديد يف العالقة احليوية بينهما .يجب �أن ي�ؤدي
احلوار املفتوح من جهة ،والقرارات القيادية من جهة �أخرى� ،إىل
حتديث اتفاقية بني دافيد بن غوريون ويعقوب بلو�ستاين ،رئي�س
اللجنة اليهودية الأمريكية ،التي نظمت العالقات الوثيقة بني
دولة �إ�سرائيل ويهود الواليات املتحدة ،و�إقامة عالقات على �أ�سا�س
ال�شراكة القوية بينهما.
* ال��ت��ح��دي املتمثل يف جت��دي��د الت�ضامن وامل�����ص��احل��ة ال��داخ��ل��ي��ة،
وات���خ���اذ اخل���ط���وات ل��ت��خ��ف��ي��ف ح����دة ال���ت���وت���رات ال��داخ��ل��ي��ة داخ���ل
�إ�سرائيل يجب �إجراء مناق�شة مو�ضوعية ب�ش�أن التوازن بني القيم
اليهودية والقيم الدميقراطية ،مع اال�ستمرار يف تنفيذ اخلطة
لتعزيز و�إدم��اج العرب ،بهدف �إر�ساء �أ�سا�س م�شرتك على ال�ساحة
ال�سيا�سية-االجتماعية ال�ستمرار احلياة معاً يف �إ�سرائيل.

---------------------------------------اس ــم الــكــتــاب :التقييم االستراتيجي
إلسرائيل 2018 - 2017
المؤلف :عنات كورتس ،شلومو بروم
الناشر :معهد دراســات األمــن القومي
في تل أبيب
سنة النشر :يناير 2018
اللغة :العبرية
عدد الصفحات 135 :صفحة

* أكاديمية مصرية
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السلب والنهب والضرائب :الضراوة والمجتمع من العصر
القديم إلى العصر الوسيط لرودولف كيلير ولوري سارتي
سعيد بوكرامي *
ُيعد كتاب النَّهب والسلب والضرائب :الضراوة والمجتمع من العصر القديم إلى العصر الوسيط ،الذي أشرف عليه األكاديميان
رودولف كيلير ولوري سارتي ،أول مقاربة جادة وعميقة إلعادة قراءة تاريخ العصور األوروبية القديمة والمتوسطة .وقد جاء نتيجة
لأليام الدراسية التي أقيمت في الندوة التي عقدت في فرانكفورت في يونيو  ،2012وخصصت لدراسة تاريخ النهب والسلب،
منذ سقوط روما في  410إلى عهد النهب العنيف للفايكينغ في القرنين التاسع والعاشر .ومن بين النتائج العلمية التي
أسفرت عنها الدراسات إجماعها على مقاربة ُمغايرة لهذه الغارات العنيفة إذ حللتها كظاهرة اقتصادية وسياسية واجتماعية
وثقافية.

ل��ول��وج ع���امل ال��ك��ت��اب الب���د م��ن ال��ع��ودة ق��ل��ي ً
�لا �إىل ما
ع��رف��ت��ه ال��ق��رون الأول ت��اري��خ �أوروب�����ا� ،أو م��ا ا�صطلح
عليه ،بالع�صور املظلمة وحتديدا من القرن اخلام�س
امليالدي �إىل �أواخر القرن العا�شر منه� .أي من بداية
انهيار الإمرباطورية الرومانية الغربية �إىل احلقبة
ال��ت��ي ع��رف��ت بع�صر النه�ضة واال���س��ت��ك�����ش��اف��ات .كانت
ً
انحطاطا وفو�ضى
�أوروب��ا خالل هذه الفرتات تعي�ش
وح���روب���ا دام����ت ع���ق���ودا ط��وي��ل��ة .وك���ذل���ك يف ال��ع�����ص��ور
الو�سيطة امل��ت���أخ��رة م��ع ب��داي��ة ال��ق��رن احل���ادي ع�شر،
وخ�لال القرن الثاين ع�شر .مل يتغري �أي �شيء ،فقد
ان��ت�����ش��رت احل����روب ال�����ص��ل��ي��ب��ي��ة ب��ف��ظ��اع��ات��ه��ا ال��دام��ي��ة،
وان��خ��رط امل��ل��وك ال��ف��رن�����س��ي��ون والإجن��ل��ي��ز يف �سل�سلة
من احل��روب املُتعاقبة نتيجة خ��رق اتفاقيات الهدنة
وامل��ع��اه��دات؛ مم��ا طبع ه��ذه الع�صور ب��ال��ت��وت��ر ،وع��دم
اال�ستقرار .فبعد اجتياحات ال��روم��ان وب��داي��ة تفاقم
حكمهم وانهياره ،بد�أ القوط ال�شرق ّيون حمالت النهب
وال�سلب التي ا�ستمرت لعقود ،ثم جاء الغزاة الربابرة
وال�����ش��ع��وب اجل��رم��ان��ي��ة ،ف��ان��ت�����ش��رت احل����روب الأه��ل�� ّي��ة
�إىل ج��ا ِن��ب ال���غ���زوات اخل��ارج�� ّي��ة م��ن ط���رف الفايكنج
يف ال�شمال وامل��ج��ر ّي�ين م��ن ال�����ش��رق وال�سار�سيني من
اجلنوب .وتال ذلك كله مت ّرد الفالحني على اال�ستبداد
الإق����ط����اع����ي واجل����ن����ود ال���ع���اط���ل�ي�ن ع���ل���ى ج�ن�راالت���ه���م
املنهزمني .يف ذروة هذا التفكك ال�سيا�سي واالجتماعي
واالن��ه��ي��ار االقت�صادي ازدادت ال��ه��ج��رات ،وامل��داه��م��ات
واندلعت عمليات النهب وال�سلب وفر�ضت ال�ضرائب
املجحفة يف كل مكان من �أوروبا .وقد مت َّيز تاريخ هذه
املرحلة بال�ضراوة والنهب والأ�سر وفر�ض ال�ضرائب
بالقوة .مل تكن ه��ذه املمار�سات ذات فائدة للباحثني
لفرتة طويلة نظ ًرا لنظرتهم ال�سلبية لهذه الع�صور
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الدموية .زد على ذلك ف���إ َّن هذه املظاهر االجتماعية
العنيفة مل ت�ستهو �إال قلة من الباحثني ،وكان بع�ضهم
يف بع�ض الأحيان متحيزاً ،مثل الدرا�سات ،التي اهتمت
ب��درا���س��ة ن��ت��ائ��ج غ���زو ال��ف��اي��ك��ن��ج ،وامل��ج��ري�ين �أو النهب
ال�سار�سي للغرب امل�سيحي .ه��ذا يعني �ضمن ًيا احلكم
على بع�ض املجتمعات ،مثل الإ�سكندنافيني ،وت�أطريهم
داخل عاداتهم ال�ضارية وال�شر�سة والعنيفة ،يف حني ال
ُيكن التفكري يف الغرب امل�سيحي� ،إال باالعتماد على
ال�����س��ي��اق ال��ت��اري��خ��ي ،كن�سق اج��ت��م��اع��ي ال يت�شكل من
ال�ضحية �أو الغازي فقط .لهذا منذ ب�ضعة عقود بد�أنا
ن�شهد منظو ًرا تاريخ ًيا �آخر ،لهذه الفرتة ،بحيث �أ�صبح
ُينظر �إىل النهب وال�سلب وثقافة الغزو التي �سادت يف
تلك الآون��ة كظاهرة اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية
وثقافية .وم��ن هنا �شرع ال��دار���س��ون مبعاجلة ق�ضايا
متنوعة مثل �أ�شكال تق�سيم الغنائم ،ونطاقات الغزو
حيث يتم ت�صريف ال�ث�روة ،و�إدراج �أ���س��رى احل��رب يف
االقت�صادات املحلية �أو يف دوائر جتارة الرقيق ،و�أهمية
ال��غ��زو يف تكري�س ال�سلطة �أو ان��ه��ي��اره��ا� ،أو الطريقة
ال���ت���ي ت�����ض��ف��ي ب��ه��ا ه����ذه امل��ج��ت��م��ع��ات ال�����ش��رع��ي��ة ع��ل��ى
ممار�ساتها ال�ضارية والعنيفة ،ومن بني هذه املقاربات
اجلديدة ،التي تلقي �ضوءا جديدا على هذه املمار�سات
امل��ث�يرة ،درا���س��ات الكتاب ال��ذي نحن ب�صدد مراجعته،
�إذ جنده منذ البداية ي�شري فيه رودولف كيلر ،من�سق
ال��ك��ت��اب ،يف مقدمته الغنية� ،أن ال��غ��زو ال�����ض��اري يعد
�أحد ال�سلوكات العديدة التي تختلف فيها املجتمعات
ال��ق��دمي��ة اخ���ت�ل�اف���اً ج���ذري���اً ع���ن جم��ت��م��ع��ن��ا امل��ع��ا���ص��ر،
ال�سيما تلك التي تعود �إىل الع�صر القدمي� .إ َّن حقيقة
اال�ستيالء على ممتلكات الآخرين من خالل العنف ،يف
�سياق ي�شبه احلرب ،هي يف احلقيقة م�ستنكرة قانونيا

و�أخ�لاق��ي��ا ال��ي��وم ،يف ح�ين �أن��ه��ا ك��ان��ت حقيقة �أ�سا�سية
ملُجتمعات تلك الأوق����ات .فقد مت ق��ب��ول �شرعية هذه
املمار�سات من قبل اجلهات الفاعلة كلها تقري ًبا يف ذلك
احلني .عك�س ما روجت له بع�ض الكتابات املت�سرعة يف
الت�أريخ والتي جعلت النهب من اخت�صا�ص -الربابرة-
دون �سواهم ،ف�إن هذا الكتاب ،ي�ؤكد �أن هذه املمار�سات
هي يف �صميم التقنيات الع�سكرية ،و� ً
أي�ضا يف �صميم
احلياة ال�سيا�سية ،واالجتماعية واالقت�صادية جلميع
املجتمعات يف تلك احلقب .وبناء عليه ي�صبح النهب
ظ��اه��رة معقدة حيث يلعب ت���داول ال�سلع دوراً ق��وي��اً،
ولكنها تلعب �أي�ضاً دوراً مهماً يف �صناعة ال�شرعية لأي
عمليات عنيفة ووح�شية.
وان���ط�ل�اق���اً م���ن ه���ذه االع���ت���ب���ارات ال��ع��ام��ة ،ت�ستخدم
املقاالت الت�سعة يف الكتاب مقاربة مونوغرافية ،تركز
كل منها على ُمتمع حمدد .يف البداية يتناول بونوا
رو���س��ي��ن��ي��ول ت��اري��خ الإم�ب�راط���وري���ة ال��روم��ان��ي��ة ،التي
ا�ضطرت �إىل و�ضع جمموعة من التدابري الدفاعية
حل��م��اي��ة نف�سها م��ن اجل��ي�ران ال��ذي��ن ي�����س��ارع��ون �إىل
�شن غ���ارات على املمتلكات وال��ن��ا���س .وق��د اعتمدت يف
ج��زء كبري منها على حما�سة ال�سكيوريتا�س �أنف�سهم
امل�����ش��ارك�ين يف ع��ق��د ال�����س�لام ال���روم���اين ،ال����ذي ين�ص
ع��ل��ى ���ض��رورة ح��م��اي��ة ال�سلطة الإم�ب�راط���وري���ة �سكان
الإم�ب�راط���وري���ة ،وخ��ا���ص��ة ع��ن ط��ري��ق ���ش��راء الأ���س��رى
امل�ستوىل عليهم خالل الغارات .ولكن الإمرباطورية
نف�سها كانت كياناً ناهباً ه��ائ ً
�لا ،فقد ك��ان اجل�نراالت
الرومانيون قادرين على نهب ،وفر�ض ال�ضرائب على
القبائل و�أ�سر العبيد .بل كانوا يعتربون ذلك �ضرورة
�سيا�سية ،كما كانوا مينحون جنودهم مكاف�آت �سخية،
لأ َّن اجل�ن�راالت ك��ان��وا يخ�شون �أن يغتالوا م��ن طرف
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ج��ن��وده��م� .أم���ا ال��ب��اح��ث غ��ي��دو ب�يرن��د فانكب يف بحثه
على درا�سة املجتمع القوطي ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص
ال���ق���وط ال�����ش��رق��ي�ين ال���ذي���ن ق���ام���وا مبُ��م��ار���س��ة ال��ن��ه��ب
امل��ت��ك��رر وامل��م��ت��د ب�شكل منهجي �إىل درج���ة �أن���ه �شكل
منظومة ملفتة �أطلق عليها -اقت�صاد النهب -الذي
يكمن وراء كل هياكل ال�سلطة التي و�ضعها القوطيون.
�أما الباحثة ماريليا ليكاكي فتخ�ص�ص مادتها البحثية
لإبراز �أهمية النهب يف اجليو�ش البيزنطية� ،إذ تعتربه
ن�شاطا حربيا عمليا طبيعيا مت��ام��ا ،ينظر �إل��ي��ه على
�أن��ه واح��د من امل�صادر الرئي�سية لدفع �أج��ور القوات
الع�سكرية ،وخا�صة يف ف�ترة متيزت ب�ضعف ال�سلطة
الإمرباطورية وبالتايل ال�سعي من وراء ذلك �إىل خلق
نظام من التوازنات .غري �أ َّن هذا ال يعني �أن عمليات
النهب هذه تتم بطريقة غري منظمة :بل على العك�س،
ف����إن امل��ع��اه��دات وال��ق��وان�ين اال�سرتاتيجية ت�صر على
�أهمية �أن ي��راق��ب اجل�ن�رال ع��ن كثب ت��وزي��ع الغنائم.
و�أخ��ي�را ع��ك��ف��ت ال��ب��اح��ث��ة ل��و���س��ي��ا م��ال��ب��و���س ع��ل��ى در���س
ت��اري��خ النهب ل��دى ال���دول الإ�سكندنافية ،م��ذك��رة �أن
عدوانية ه���ؤالء القرا�صنة ال�شماليني لي�ست موجهة
فقط �ضد املجتمعات اخلارجية .فقد ك�شفت احلفريات
الأث���ري���ة اجل��دي��دة �أن ال��ف��اي��ك��ن��ج ن��ه��ب��وا �أي�����ض��ا م��وان��ئ
ال�نروي��ج وال��دمن��ارك .وق��د بينت الأب��ح��اث �أ َّن النهب
ن�شاط له قيمته االجتماعية يف هذه املجتمعات ،بحيث
�أنه ال يعترب �سرقة �أو اعتداء :ت�ست�شهد الباحثة بق�صة
�إجيل ،-الذي �سرق ثروة �صاحب مزرعة �أثناء الليلقبل �أن ي��درك �أن��ه �أخط�أ ،فيعود �أدراج��ه ليقتل امل��زارع
وعائلته حتى يتجنب ال��ع��ار ال��ذي ق��د يلحقه حينما
ينك�شف ما حدث لهم ،فريتبط ا�سمه ب�سرقة مبتذلة.
من بني هذه الدرا�سات املونوغرافية ،تربز درا�سة غي
هال�سول التي تظهر بجالء �أنها �أف�ضل درا�سة احتواها
ال�شق الفرن�سي من الكتاب -اجلزء الثاين من الكتاب
�ضم درا���س��ات باللغة الأمل��ان��ي��ة -فبعد �أن ذ ّك��ر الباحث
بتنوع املجتمعات القدمية قبل الع�صر الو�سيط وبعده،
ُيثري م�س�ألة الفعالية احلقيقية من النهب وال�سلب
يف �سياق املجتمعات الريفية ،التي ال ت�ستعمل العملة
النقدية يف جتارتها �إال ناد ًرا ،كما �أنها تتميز بانكما�ش
دميغرايف واقت�صادي ال ُيكن �إنكاره ،فماذا يوجد لدى
ه�ؤالء لنهبه؟
قد ي�ستويل الل�صو�ص ،بالت�أكيد ،على عدد قليل من
ر�ؤو�س املا�شية� ،أو كنوز متوا�ضعة يف الكنائ�س املحلية،
�أو �أخ��ذ بع�ض العبيد ،لكن ه��ذه ث���روات �ضئيلة ج��دًا
م��ق��ارن��ة بتكاليف ه��ذه احل��م�لات وخم��اط��ره��ا .م��ا هو
ال��غ��ر���ض م��ن النهب �إذن؟ ي��ق�ترح ال��ب��اح��ث تف�سريين
اث��ن�ين ،الأول �سيا�سي وال��ث��اين �أن�ثروب��ول��وج��ي .على

امل�����س��ت��وى ال�����س��ي��ا���س��ي ،ك��ان��ت املجتمعات ال��ق��وي��ة تعترب
نهب �أرا���ض��ي اخل�صم و�سيلة جيدة لتدمري �شرعيته
�أو �إج��ب��اره على قبول معركة �ضارية وغ�ير متكافئة.
وي��ق��دم ال��ب��اح��ث م��ث��اال الإجن��ل��ي��ز ال��ذي��ن مل يت�صرفوا
ب�شكل خمتلف يف بداية حرب املائة عام .وعلى امل�ستوى
الأن�ثروب��ول��وج��ي ،ي��ق�ترح غ��اي هال�سال �أن النهب يف
نهاية املطاف ميار�س من �أجل ت�أكيد ممار�سات حربية
ورم���زي���ة ،لأن����ه ي��رف��ع م���ن ق��ي��م��ة امل���ح���ارب اج��ت��م��اع��ي��ا
و�سيا�سيا .ومن هذا املنطلق يقرتح الباحث مقارنته
بطقو�س ال�صيد يف الع�صر القدمي ،لأننا نعرف الآن
من علم الآثار �أن الطريدة ال ت�شكل �سوى جزء �صغري
م��ن ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��ي يف ال��ع�����ص��ر ال��و���س��ي��ط� :إذا ك��ان
النبالء ي�صطادون ،فلي�س لإطعام �أنف�سهم ولكن فقط
للت�ألق يف عيون �أقرانهم .كذلك عملية ال�سلب والنهب
فهي يف الأ�سا�س النموذج نف�سه لأنها ت�شكل جزءا من
ثقافة املناف�سة وال�سباق على التم ّيز ،فبوا�سطة النهب
خ�صو�صا �أن ُييز نف�سه ب�ين ر�ؤ�سائه
ي���أم��ل امل��ح��ارب
ً
للح�صول على الأل��ق��اب ،ال��ت��ي ك��ان��ت لها �أهمية �أك�بر
قيا�سا بالرثوات امل�سلوبة.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الأه��م��ي��ة ال��ك��ب�يرة ل��ه��ذه امل�ساهمات
البحثية ،ف���إن��ن��ا ن�لاح��ظ ع��ددا م��ن ال��ع��ي��وب ال�شكلية،
تهم جوانب الت�صنيف والأ�سلوب .كما ميكن �أن ننتقد
العديد م��ن ال��درا���س��ات نظرا ملنهجها املت�سرع � ً
أي�ضا.
وم���رد ذل���ك ،دون ري���ب� ،إىل ال��رغ��ب��ة يف تغطية جميع
جوانب الظاهرة املحددة يف املقدمة ب�صيغة جماعية
دون تطوير ه��ذه اجل��وان��ب ح��قً��ا .على ال��رغ��م م��ن �أن
هذا اخللل ال يتناق�ض مع املنهج التاريخي� ،إال �أ َّن هذا
اخللل ي�شعر القارئ بالإحباط ،لأ َّن عددًا من الق�ضايا
مل يتم الإح��اط��ة بها ب�شكل مف�صل .م��ث ً
�لا :الباحثة

ماريليا ليكاكي قالت �إ ِّنها �ستعود يف درا�ستها �إىل حتليل
الدور االقت�صادي الذي يلعبه �أ�سرى احلرب ،لكنها مل
تكر�س للق�ضية �سوى �سطرين .هذا التناول ال�سطحي
يف بع�ض الأح���ي���ان واحل����االت �أف��ق��د بع�ض ال��درا���س��ات
ر�صانتها العلمية ،ثم هناك عامل م�ؤ�سف � ً
أي�ضا ويتمثل
يف �أن امل�شروع �ضخم ،ولكن احليز املخ�ص�ص �ضيق ،لأن
الكتاب ق�صري جدًا ،حوايل � 214صفحة .رمبا كان من
املُمكن ترك م�ساحة �أكرب للباحثني لتطوير �أفكارهم.
وبالتايل ف���إ َّن االنطباع العام حول الكتاب ي�شوبه �إىل
ح��د م��ا ب��ع�����ض ال��غ��م��و���ض ب�����س��ب��ب م�����ش��اك��ل يف ت�صنيف
ف�صول ال��ك��ت��اب ومو�ضوعاته وم��ع ذل��ك يظل الكتاب
حقيقة م�شتال زاخ��را مبجموعة من الأ�سئلة املثرية
لالهتمام والقابلة للتحليل والت�أويل ،لأ َّن الكتاب يركز
على مو�ضوع ما زال قليل التناول من طرف الدرا�سات
ال��ت��اري��خ��ي��ة .ل��ه��ذا ي�����س��ت��ح��ق ال��ت��ن��وي��ه ل��ت��خ��ط��ي��ه ه��ذه
احل��دود يف كتابة التاريخ ولك�سره الفجوة التقليدية
التي تف�صل بني الع�صر القدمي ،حتى الفرتة املت�أخرة
منها ،والع�صر الو�سيط ،وحتى الفرتة املت�أخرة منها
�أي�ضاً .وبذلك ق ّربت الدرا�سة امل�سافة الرهيبة واملثرية
بني �إمرباطورية �أنطونيو�س ونرويج الفايكنغ ،بحيث
�أظهرت توا�ص ً
ال وتقارباً وت�شابها بني احلقبتني .وهذا
وح���ده يعد �إجن���ازا مهماً يف الكتابة ال��ت��اري��خ��ي��ة .كما
�أ َّن منجزات الكتاب املنهجية واملو�ضوعاتية ميكن �أن
ت�ؤخذ من��وذج��اً يحتذى به من قبل الدار�سني العرب
ل��ت��اري��خ��ه��م ال��ع��رب��ي ال�����ش��ام��ل �أو ل��ل��دار���س�ين ال��ع��رب
ل��ت��اري��خ��ه��م الإق��ل��ي��م��ي ،بحيث �سيتمكنون م��ن �إزاح���ة
ال��غ��ب��ار ع��ن ت��اري��خ��ه��م ال��ق��دمي ل��ت��ب��و�ؤه م��ك��ان��ة جليلة
ي�ستحقها ب��ك��ل ت���أك��ي��د .ك��م��ا �أن ال��ك��ث�ير م��ن مفاتيح
فهمنا حلا�ضرنا وم�ستقبلنا منحجبة عنا وراء �أدبياتنا
التاريخية القدمية وم���آث��رن��ا امل��ط��م��ورة حت��ت ال�تراب
والن�سيان.
----------------------------------------

ال ــك ــت ــاب :الــنــهــب والــســلــب وال ــض ــرائ ــب:
الضراوة والمجتمع من العصر القديم إلى
العصر الوسيط.
المؤلف :رودولف كيلير ولوري سارتي
الــنــاشــر :مــنــشــورات جــامــعــة الــســوربــون.
سلسلة التاريخ القديم والوسيط.
اللغة :الفرنسية.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 214 :صفحة

* كاتب مغربي
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"العصا الغليظة :حدود القوة الناعمة وضرورة القوة
العسكرية" ..إلليوت كوهين
فينان نبيل *
«تحدث بلطف ،واحمل عصا غليظة» ..عبارة شهيرة للرئيس األمريكي السابق تيودور روزفلت ( ،)1909-1901ظلت قيد التطبيق
خالل عصر التنافس مع االتحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة ،بينما اليوم يشكك الكثير من األمريكيين في جدوى
االنتشار العسكري األمريكي خارجيا اعتقادا منهم أنه عفى عليه الزمن ،وأنه خطير العواقب ،خاصة بعدما تكبدت القوات
العسكرية األمريكية خسائر فادحة في حربي أفغانستان ( ،)2001والعراق ( ،)2003وفي اتجاه مغاير لرؤية هؤالء ،يدافع إليوت
كوهين في مؤلفه «العصا الغليظة» عن القوة العسكرية األمريكية ،وأهميتها لخدمة األمن والقيم األمريكية .منطلقا من
حجة رئيسة مفادها أن القوة الصلبة ال تزال ضرورية للسياسة الخارجية األمريكية ،مع االعتراف بأن الواليات المتحدة ينبغي
أن تكون حذرة في استخدامها ..و ُيقيم كوهين السنوات الخمس عشرة الماضية من الحرب ،ويصف التقدم في أفغانستان
بالهش ،وحرب العراق بالخطأ ،لكنه أشار إلى الفوائد التي حصدتها الشعوب في تلك الدول -على حد قوله -وما حققته من
إنجازات مثل اإلطاحة بنظام طالبان ،ونظام صدام حسين.
وي�سلط كوهني ال�ضوء على براعة الواليات املتحدة التكتيكية،
لكنه يُالحظ �أن التفكري الإ�سرتاتيجي ح��ول طبيعة احلرب
وكيفية م��واءم��ة الو�سائل الع�سكرية م��ع ال��غ��اي��ات ال�سيا�سية
ينتهي ب�شكل غري مرغوب فيه ،ويرى �أن هناك جمموعة من
التهديدات العاملية القائمة ،التي رمبا تدفع الواليات املتحدة
�إىل ا�ستخدام قوتها الع�سكرية؛ من �أبرزها :ال�صعود ال�صيني
امل�سلح ،والغزو الرو�سي ل�شبه جزيرة القرم و�شرق �أوكرانيا،
وال��ت��ه��دي��دات ال��ن��ووي��ة ل��ك��وري��ا ال�����ش��م��ال��ي��ة و�إي������ران ،وان��ت�����ش��ار
احل��رك��ات الإ���س�لام��ي��ة املتطرفة ،كتنظيم ال��دول��ة اال�سالمية
(داع�ش).
ي�ضع كوهني ال�صني يف املرتبة الأوىل يف قائمة التهديدات
العامليةُ ،ي�ؤكد على وجوب اتخاذ اخلطر ال�صيني على حممل
اجلد و�إج��راء حتليل ثاقب ودقيق له ،والعمل على فهم كامل
ل��ل��ث��ق��اف��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال�صينية و���س��ل��وك ���س��اح��ة امل��ع��رك��ة.
مو�ضحا �أن ال��ن��ظ��ام ال���دويل رمب��ا ي��ع��اد ت�شكيله �إذا م��ا قامت
بكني ب���أي اع��ت��داءات بحرية� ،أو ب��د�أت ال�صراع مع �أح��د حلفاء
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة يف �آ���س��ي��ا .ك��م��ا ع�بر ال��ك��ات��ب ع��ن ق��ل��ق��ه من
قيام رو�سيا ب���أي اعتداء يف الوقت احل��ايل .وي��رى كوهني �أنه
ملواجهة القوة الع�سكرية ال�صينية والرو�سية ،وغريهما من
القوى املناوئة للواليات املتحدة ،ف���إن ثمة �ضرورة للتطوير
امل�ستمر لتقارير الأج��ه��زة الع�سكرية الأمريكية ،والتي يقوم
بع�ضها على افرتا�ضات خاطئة ،من وجهة نظره؛ منها� :أن
رو�سيا �ضعيفة اقت�صاديا للغاية مبا ال ميكنها من اتخاذ قرار
�أي هجوم ع�سكري يف الوقت الراهن ،وحذر كوهني من �إحجام
ال��والي��ات املتحدة ع��ن ا�ستخدام ال��ق��وة ،لأن ذل��ك رمب��ا ينجم
عنه تكلفة �أخالقية وب�شرية كبرية ،يف ظل عامل تنت�شر فيه
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الأن��ظ��م��ة غ�ير العقالنية ،واجل��م��اع��ات اجل��ه��ادي��ة الإره��اب��ي��ة،
والع�صابات الإلكرتونية ،والأعداء املناف�سون لقيادة الواليات
امل��ت��ح��دة ل��ل��ن��ظ��ام ال�����دويل وم���ث���ل ه����ذه امل��ع��ط��ي��ات حت��ت��م على
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ال��ل��ج��وء �إىل ال��ت��ه��دي��د احل��ك��ي��م ،ومم��ار���س��ة
القوة الع�سكرية يف ح��االت التهديد اال�سرتاتيجي� ،أو حاالت
الطوارئ الإن�سانية.
و�أ َّك��د كوهني �ضرورة تطوير ا�ستخدام القوة بو�سائل جديدة
ملواجهة التطورات العاملية املعا�صرة ،م�شريا �إىل �أهمية الدور
الذي تلعبه القوات الع�سكرية الأمريكية لدعم الدور الأمريكي
عامليا .ولفت النظر �إىل �أن��ه �إذا تخلت ال��والي��ات املتحدة عن
مكانتها ك��ق��وة ع�سكرية حكيمة ،وف�شلت يف ال��ق��ي��ام ب��دوره��ا
ك��ح��ار���س ال���س��ت��ق��رار و�أم����ن ال��ن��ظ��ام ال����دويل ،ف���إن��ه �سيتعر�ض
ملخاطر وا�سعة النطاق كاال�ضطرابات ،والعنف ،واال�ستبداد
على نطاق مل ي�شهده منذ ثالثينيات القرن املا�ضي .وي�ؤكد
ال��ك��ات��ب ق���ول وزي����رة اخل��ارج��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة م��ادل�ين
�أول�براي��ت �إن ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مل ت��زل «الأم���ة ال��ت��ي ال غنى
عنها» .و�أن هناك احتماالت متزايدة لإمكانية ا�ستخدام القوة
الع�سكرية ،وتتفاوت م�ستويات حدتها ،خالل العقود التالية.
داف����ع ال��ك��ات��ب ب���ق���وة ع���ن زي�����ادة الإن����ف����اق ال��ع�����س��ك��ري م��ق��ارن��ة
مبيزانية ال��دف��اع احل��ال��ي��ة ،فقد ح���اول ت��رام��ب ت���أم�ين املزيد
من الأم��وال ل�صالح البنتاجون ،كما يرى العديد من �صقور
اجلمهوريني التقليديني �أن زي��ادة الإنفاق الدفاعي لرتامب
غري كافية ،وقد قال ال�سيناتورماكني« :يف عامل ي�شتعل ،يجب
علينا بل وميكننا �أن نفعل الأف�ضل» ،ويرى كوهني �أن حتديد
الإن��ف��اق الدفاعي كن�سبة مئوية من الناجت املحلى الإجمايل
�سيكون تقدما كبريا .و�إن مل يحدده بدقة ولكنه ي�ضع هدفا

م�ستداما بن�سبة  .%4ويف ظل توقعات �إجمايل الناجت املحلي
ملكتب امليزانية يف الكوجنر�س يف يناير ،2017ف�إن تلك الن�سبة
�ست�صل �إىل ما يقرب من ثمامنائة مليون مليار يف .2018
ي���ن���ف���ق الأم����ري����ك����ي����ون ع���������ش����رات امل�����ل�����ي�����ارات ل���ي���دف���ع���وا ث��م��ن
ا���س��ت��م��رار �أم��ري��ك��ا يف احل����روب؛ مم��ا �أث��ارغ�����ض��ب اجلمهوريني
والدميقراطيني عندما دعا الرئي�س دونالد ترامب �إىل �إجراء
تخفي�ضات كبرية يف كل ال��دوائ��ر احلكومية تقريبا من �أجل
تعوي�ض الزيادات الكبرية املخطط لها يف البنتاجون ،وقطاع
الأمن الداخلي ،التي تزيد على  %3من �إجمايل الناجت املحلي
يف �أث���ن���اء احل����رب ال���ب���اردة .وي����ري ك��وه�ين -خ�لاف��ا ل�لاع��ت��ق��اد
ال�سائد� -أن تراجع ق��درة الدولة على الوفاء بالديون ،لي�س
ب�سبب الإن��ف��اق الع�سكري ،و�إمن���ا ب�سبب ال��زي��ادة الثابتة على
الإن����ف����اق غ�ي�ر االخ���ت���ي���اري ع��ل��ى م���ا ي�����س��م��ي «اال���س��ت��ح��ق��اق��ات»
كالرعاية ال�صحية ،وال�ضمان االجتماعي .واف�تر���ض �أن��ه يف
حال مت تخفي�ض ميزانية الدفاع �إىل الن�صف ،ف���إن الأو�ضاع
املالية للبالد لن تتح�سن كثريا.
و�أو�ضح الكاتب �أن ا�ستخدام القوة الع�سكرية ال ميثل احلل لكل
م�شكلة ،و�إمنا تلعب القوة الناعمة دورا حموريا �أي�ضا ،م�شريا
�إىل �أن �أ�شكال القوة غري العنيفة لها مكانتها يف فن حكم �أي
دول��ة .ويف هذا ال�سياق ،انتقد �إدارة الرئي�س الأمريكي باراك
�أوباما ،لأنها مل حت�سن ا�ستخدام الأ�شكال غري العنيفة للقوة
خالل احل��رب �ضد الإره��اب� .إذ �إن��ه من خالل القوة الناعمة،
ميكن �إقناع الدول غري ال�صديقة للواليات املتحدة بالت�صرف
بطرق مرغوب فيها .مع ت�أكيده على �أن القوة الناعمة لها �أثر
حم��دود و�أن��ه يجب االعتماد على القوة ال�صلبة ب�شكل �أك�بر.
و�أن �أمريكا حتتاج �إىل جي�ش �أ�شد قوة من ال��ذي متلكه الآن.
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ويجب �أن تكون على ا�ستعداد ال�ستخدامه ،على الرغم من �أن
الأمريكني قد �أ�صبحوا متعبني منذ عقد ون�صف من �صراع
ط��ال �أم���ده ،ولكن كوهني ي��رى �أن الأم��ة الأمريكية يجب �أن
ت��ظ��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل�����ش��ن امل��زي��د م��ن احل����روب ول��ي�����س ل��ل��ردع
فقط ،ويرف�ض �أي حماوالت �سابقة للحد من ا�ستخدام القوة،
وي��ق��ول� :إن م��ا نحتاجه ه��و جمموعة ح���ذرة م��ن ال��ت��ذك�يرات
لتوجيه القيادات الأمرييكية الذين انتهوا �إىل �أن العنف هو
�أقل اخليارات �سوءا.
ي��ك��اد دون��ال��د ت��رام��ب �أن ي��ك��ون ق���ر�أ ك��ت��اب ك��وه�ين ،ل��ق��د تعهد
«بق�صف داع�ش» ،وتفاخر بتخويل «جي�ش» لإ�سقاط كم هائل
من املتفجرات (املعروف با�سم �أم القنابل) على �أفغان�ستان ،فال
�أحد ي�ستطيع �أن ي�شكك يف رغبة ترامب يف ممار�سة التو�سع يف
القوة الغا�شمة ،رغم �أن ذلك �أدى لقتل العديد من الأبرياء،
ولقد حتدث ترامب بو�ضوح حول ا�ستخدام الأ�سلحة النووية،
وك��ذل��ك ي��رى كوهني �أن الأ�سلحة النووية مفيدة لأك�ثر من
جم��رد ال��ردع ،و�أ���ش��ار كري�س ماتيوز من «�إم�.إ���س�.إن.ب��ي���.س��ي»
�إىل �أن تطلعات ترامب حول اال�ستخدام النووي للمرة الأوىل
ق��د ت��ه��دد �سيا�سة م��ن��ع االن��ت�����ش��ار ال��ن��ووي ل��ع��ق��ود ،ومي��ك��ن �أن
ت�شجع حلفاء الواليات املتحدة مثل اليابان على �إعادة النظر
يف قرارهم بالتخلي عن مثل هذه الأ�سلحة.
وت��ن��اول كوهني م��ا �أ�سماه ال��دول التي ت�شكل خطرا (رو�سيا،
�إي���ران ،كوريا ال�شمالية) ب�شكل موجز لكنه دقيق؛ �إذ �أو�صى
بعدة �إج����راءات للتعامل معها منها ،طم�أنة حلفاء ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية ،خا�صة يف �أوروبا ،وبناء قدرات لنزع �أ�سلحة
�إيران �أو كوريا ال�شمالية ب�شكل ا�ستباقي �إذا كان من املرجح �أن
ي�ستخدموا �أ�سلحتهم النووية يف �أي وقت.
وي��رى كوهني �أن �إخفاقات �أمريكا يف احل��رب حتى الآن تنبع
ب�����ش��ك��ل رئ��ي�����س م��ن «ت����ردد وا���ش��ن��ط��ن يف حت��دي��د ال��ع��دو ب�شكل
�صحيح للبدء به» ،ويرى �أن حتقيق النجاح يتطلب من القادة
التخل�ص من املفاهيم اخلاطئة ،والت�صريح ح��ول حقيقة �أن
هذه احلرب �ست�ستمر لعقود ،وهذا ما فعله ترامب بالتحديد،
فقد �أو�ضح يف نوفمرب 2015ب�أن «هناك تهديدا �أكرب بكثري مما
يفهمه �شعب بالدنا».
وعلى م��ا يبدو م��ن ت��واف��ق ب�ين �أف��ك��ار كوهني وت��رام��ب� ،إال �أن
الواقع يقدم دالئل على �أن الكاتب لي�س من م�ؤيدي ترامب؛
ح��ي��ث ي���دع���م ك���وه�ي�ن ب���ق���وة م����ب����ادرة �أط��ل��ق��ه��ا جم��م��وع��ة م��ن
الأك��ادمي�ين تعار�ض �سيا�سة ترامب ،فقد رف�ضوا «دفاعه عن
احل��روب التجارية وو�صفوها بالكارثة االقت�صادية يف عامل
م�تراب��ط ،كما ان��ت��ق��دوا خطابه امل��ع��ادي للم�سلمني ،وو�صفوا
حتم�سه ل��ب��ن��اء ح��ائ��ط ح����دودي م��ع امل��ك�����س��ي��ك لل�سيطرة على
الهجرة ال�شرعية ب�أنه �سوء ق��راءة ،وازدراء للجار اجلنوبي،
وا�ستنتجوا �أنه قد ي�ستخدم �سلطة مكتبه بطرق جتعل �أمريكا
�أقل �أمنا ،ما من �ش�أنه �أن يقلل �ش�أنها عامليا ،عالوة على ر�ؤيته
لكيفية مم��ار���س��ة ال�سلطة ال��رئ��ا���س��ي��ة ت�شكل ت��ه��دي��دا وا�ضحا
للحرية املدنية خا�صة �ضد منتقديه.

تبدو عبارة روزفلت «الع�صا الغليظة» حا�ضرة يف ذهن ترامب،
لكنه �أغ��ف��ل اجل��ان��ب الآخ��ر «تكلم ب��ه��دوء» على ال��رغ��م م��ن �أن
الع�صا الع�سكرية الأمريكية بالفعل غليظة و�أكرث ترويعا من
�أي �شيء كان ميكن �أن يتخيله روزفلت� ،إمنا لي�ست كبرية مبا
يكفي بالن�سبة لرتامب ،فرتامب يختلف عن نهج �سلفه؛ فهو
يركز على ال�سالم من خ�لال القوة ،بينما ك��ان �أوب��ام��ا ينتهج
«القوة الناعمة».
فر�ض الد�ستور الأمريكي قيودا �صارمة على القوة الع�سكرية
ل��ل��ب�لاد ،و�أرغ���م ال��ر�ؤ���س��اء على ال��ذه��اب �إىل الكوجنر�س كلما
رغبوا يف بدء حرب ،ومبوجب هذا النظام ،ميكن للأمريكيني
�إج���راء نقا�ش وط��ن��ي ح��ول ن��وع ال��ق��درات الع�سكرية املطلوبة
للحفاظ على �سالمتهم ،ويربط كوهني االفتقار �إىل تفكري
�إ�سرتاتيجي متميز بعدم فعالية الكليات احلربية يف البالد.
ذكر الكاتب �أنه منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية عام ،1945
والواليات املتحدة تلعب دور ال�ضامن الرئي�سي للنظام الدويل؛
حيث �صاغت �أ�س�س وقواعد العالقات التجارية واملالية ملرحلة
ما بعد احلرب لتحفيز حرية حركة ال�سلع ،واخلدمات ،ور�أ�س
املال ،والعمالة .كما �أنها �أ�س�ست �أي�ضا النظام ال�سيا�سي لتعزيز
امل�ؤ�س�سات الليربالية والدميقراطية .وي�ضيف �أنه بذلك متتع
العامل -لأكرث من �سبعني عاما -بع�صر من االزدهار واحلرية
مل ي�سبق له مثيل .فخالل تلك الفرتة ،مل حتدث �صراعات
عاملية ك�بري ،بف�ضل وج��ود ق��وة ك�برى مهيمنة حتافظ على
النظام بقوة ال�سالح.
وينتقد كوهني فكرة «عامل ما بعد �أمريكا» ،م�ؤكدا �أن الواليات
املتحدة ال تزال قوية للغاية يف العديد من �أبعاد القوة .فمثال
يف البُعد الدميوغرايف ،ال تزال �أف�ضل من �أي بلد متقدم �آخر،
كما يت�سم البعد االقت�صادي للقوة الأمريكية بالديناميكية.
�أما البُعد ال�سيا�سي ،فيت�سم بال�صمود ،على حد قول امل�ؤلف.
وي�����ض��ي��ف� :إن ه��ن��اك ف��روق��ا وا���ض��ح��ة ب�ين ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
ومناف�سيها يف م�صادر ال��ق��وة مل�صلحتها ،مم��ا جعلها حتافظ

على مكانتها كقوة مهيمنة على النظام ال���دويل ،منذ نهاية
احل��رب ال��ب��اردة .وانطالقا مما �سبق ،تظل ثمة �أهمية للدور
الأمريكي يف �ضمان ا�ستقرار النظام العاملي ،نظرا لإحجام �أو
عدم قدرة القوى الدولية الأخرى على القيام بذلك.
لهذا ،يدعو كوهني الإدارة الأمريكية اجلديدة �إىل ا�ستخدام
القوة الع�سكرية ملواجهة التحديات الأمنية التي تهدد النظام
ال��دويل ،ويف مقدمتها حماربة التنظيمات الإره��اب��ي��ة ،والتي
تتطلب �إ�سرتاتيجية فعالة تركز على �شن حمالت برية وجوية
متوا�صلة .ويف �سياق مت�صل ،ي��رى �أن الأو���ض��اع يف ليبيا رمبا
تكون �أكرث ا�ستقرارا� ،إذا �أبقت الواليات املتحدة وحلفا�ؤها على
بع�ض القوات ،بعد الإطاحة مبعمر القذايف .ويدعو امل�ؤلف �إىل
ن�شر ق��وات �أمريكية يف بولندا ودول البلطيق ل��درء الأعمال
العدائية الرو�سية .ويرغب �أي�ضا يف تعزيز الوجود البحري
الأم��ري��ك��ي يف منطقة اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي لإح��ب��اط ال��ط��م��وح��ات
الإقليمية الإيرانية.
وي����ري ك��وه�ين �أن ج��م��ي��ع م��ر���ش��ح��ي االن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة،
ال��ذي��ن يعلنون� ،أث��ن��اء حمالتهم االنتخابية� ،أن��ه��م �سيقللون
م��ن االع��ت��م��اد على ال��ق��وة الع�سكرية ،ي��غ�يرون مواقفهم ،بعد
ف��وزه��م ،وتوليهم من�صب ال��رئ��ا���س��ة ر�سميا؛ لأن��ه��م ُي��ج�برون
على مواجهة العامل كما هو ،ولي�س كما يرجون �أن يكون .وال
يبدو �أن الرئي�س ترامب �سيقف مكتوف الأي��دي �أم��ام تقارير
املخابرات التي ت�صف العامل كما هو.
«ال��ع�����ص��ا ال��غ��ل��ي��ظ��ة» ..ك��ت��اب م��ت��م��ي��ز ي��ع�بر ع��ن ع��ن��وان��ه ،يفند
خالله �إليوت كوهني -عميد الفكر الإ�سرتاتيجي الأمريكي
وم�ست�شار وزي��رة اخلارجية ال�سابقة كونداليزا راي�س -القوة
ال��ع�����س��ك��ري��ة الأم��ري��ك��ي��ة ،وي��ح��ل��ل ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا
ال�سلطة ،ويذكرنا دوما ب�أنه «لكي نذهب بعيدا يف هذا العامل
يجب علينا �أن نتحدث بهدوء ونحمل ع�صا غليظة» .ويختتم
ك��وه�ين ك��ت��اب��ه ب��ت��و���ص��ي��ات ح���ول م��ت��ى وك��ي��ف ت�ستخدم ال��ق��وة،
ويخل�ص �إىل �أن اخلطط مهمة ولكن القدرة على التكيف �أكرث
�أهمية؛ فالرئي�س الأمريكي ي�ستطيع �أن ي�شن حربا ولكن عليه
الفوز فيها ،وعليه �أن يحافظ على دعم الكوجنر�س والت�أييد
ال�شعبي ،والتفكري ب�شكل �أكرث مرونة ،والتحلي بال�صرب حول
ويكن القول �إ َّن الكتاب له �أهمية كربى ومفيد
نتائج احلربُ .
للمتخ�ص�صني وغريهم على حد �سواء ،لكنه يظل حمط انتقاد
لكل من يدعو لعدم ا�ستخدام القوة الع�سكرية.
----------------------------- الكتاب« :العصا الغليظة ..حدود القوةالناعمة وضرورة القوة العسكرية».
 المؤلف :أليوت كوهين. الناشر ،Basic Books :نيويورك،2017م.
 عدد الصفحات 299 :صفحة.* كاتبة وباحثة مصرية
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المرأة قوية لتغيير مسار العالم
للكاتبة الهندية ج .ديفيكا
فيالبوراتو عبد الكبير *
بدأت الحركة النسوية في كيراال في بداية ثمانينات القرن الماضي وأصبحت جذورها راسخة في التسعينات .وتعد الدكتورة
«ديفيكا» من الوجوه المشرقة والالمعة في األوساط النسوية بحضورها القوي في المحافل الثقافية وبتدخالتها الجريئة
في قضايا المرأة وحقوق اإلنسان وحقوق األقليات بما فيها حقوق األقليات الجنسية .وهي مشهورة بصفتها مؤرخة وناقدة
اجتماعية ومفكرة وأستاذة ومترجمة فضال عن أنها ناشطة نسوية .بعد أن حصلت على درجة الماجستير في التاريخ من جامعة
جوهر الل نهرو نالت الدكتوراه من جامعة ماهاتما غاندي في موضوع “الشخصنة ( )Personalizationوالجنس المغاير في
حداثة كيراال” ،وحاليا تشتغل أستاذة وباحثة في مركز الدراسات التنموية في كيراال .ولها عدد من الكتب والبحوث القيمة مثل
« كيف تولد المرأة األصيلة والمرأة السوقية « و «منظار المرأة المواطنة» و”النسوية في بواكير األعمال األدبية بلغة «ماالياالم».

وك��ت��اب��ه��ا اجل��دي��د ب��ع��ن��وان « امل�����ر�أة ق��وي��ة يف ت��غ��ي�ير م�سار
العامل» حماولة منها لبحث العالقات بني الدميوقراطية
وال�سيا�سة واختالف اجلن�س يف �سياق علم االجتماع الذي
يتفرع من علم ال�سيا�سية كما تقول هي نف�سها� .إنه نتيجة
حوارات م�ستفي�ضة �أجرتها الكاتبة مع الطلبة والطالبات
يف جامعات خمتلفة يف كرياال .تبحث الكاتبة عن ح�ضور
الن�سوان يف ال��ث��ورات واحل��رك��ات االجتماعية وم�شاركتها
يف الأح��زاب ال�سيا�سية وت�شكيل احلكومات وع��ن عالمات
ال�سلطة اجلن�سية يف احلياة العامة كما تبحث عن الأبعاد
ال�سيا�سية للفكرة الن�سوية وعن املعاين الدقيقة لبع�ض
الكلمات التي تتعلق بالن�ساء والتي ظلت جزءا من اللغة
املاالياالمية مثل «التمكني» و»التحرير» .جند يف الكتاب
�إ�ضاءات على ما يجري يف دول العامل من التقدم يف جمال
متكني امل��ر�أة و�إجنازاتها يف �شتى مناحي املجتمع .وتدعي
الكاتبة �أن ه��ذا ال��ك��ت��اب م��دخ��ل مل��ن يهتم ب�سيا�سة املنهج
الفكري للن�سوية حيث يقدم �إجابات للأ�سئلة التي تطرح
حمليا يف �سياق م��ا ي��ج��ري داخ���ل الن�سوية على م�ستوى
ال��ع��امل .وت��ق��ول �إن��ه��ا ت�ستهدف بكتابها ال��ق��راء وال�سيما
ال��ن�����س��اء منهم مم��ن ا�ستكمل ال��ث��ان��وي��ة وي��ه��ت��م ب��ال�����ش���ؤون
العامة ويحب احل��ي��اة ،وح�سب ق��ول الكاتبة �إن��ه حماولة
لإلفات نظر القارئ العادي والطلبة معا �إىل علم االجتماع
وال��درا���س��ات ال�سيا�سية التي تنطوي يف درا�سة «اجلندر».
كتابها الأول « كيف تولد املر�أة الأ�صيلة واملر�أة ال�سوقية»
الذي مت ن�شره عام  2010كان �سياقه تاريخا .و�أما الكتاب
اجلديد الذي يُن�شر بعد م�ضي ثماين �سنوات من الكتاب
الأول و�إن كان مو�ضوعه ذا عالقة بالكتاب الأول ف�إطاره
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�أو�سع من �سابقه .لأن حمور الكتاب الأول يدور فقط حول
ق�ضايا املر�أة يف والية كرياال بينما الكتاب الثاين حماولة
ل��ر�ؤي��ة تاريخ العامل خ�لال املنظار الن�سوي .ويف مقدمة
ال��ك��ت��اب ت��و���ض��ح «دي��ف��ي��ك��ا» موقفها م��ن الن�سوية املتميزة
التي متثلها :الن�سوية ال�سيا�سية التي تعادي جميع �أ�شكال
ال�سلطة الأب��وي��ة ال يتم تنظيمها على �شاكلة �أح��زاب يتم
تنظيمها من الكوادر .فالن�سوية املعا�صرة حلقة ذات �أبعاد
دول��ي��ة وا���س��ع��ة ت�شكلت م��ن خ�ل�ال ت��ب��ادل �آراء وح����وارات.
وه��ذا الكتاب ان��ط�لاق م��ن نقطة خا�صة يف ه��ذه احللقة.
وه��ذه النقطة ذات��ه��ا ن�سويتي ،ن�سوية متميزة تعتقد يف
ال�سيا�سة الدميوقراطية الي�سارية وتنتقد اجلن�س املغاير
( )Heterosexualityوتقاوم الن�سويات الغربية
الليربالية وت�ؤكد �أهمية مراعاة الظروف املحلية وتعترب
التناق�ضات الن�سوية قوة «هذه هي ن�سويتي �أنا».
ال��ف�����ص��ول ال��ث�لاث��ة م���ن �أول ال��ك��ت��اب ت���رك���ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة
ال�سيا�سة يف حياة امل���ر�أة .وتناق�ش فيها �ضرورة ال�سيا�سة
للمر�أة والن�سوة الالتي حظني بتقلد املنا�صب العليا يف
احلكومات .كانت الفكرة ال�شائعة يف بداية العقود الأوىل
م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي �أن ال�سيا�سة ال تليق وطبيعة امل���ر�أة.
والأن�����س��ب ل��ه��ا �إذا خ��رج��ت م��ن ال��ب��ي��ت �أن حت�صر حياتها
موظفات يف دوائر حكومية �أو �شركات و�أن حتدد ن�شاطاتها
يف اخل��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة ف��ق��ط ،وك���ان م��ف��ه��وم ال�سيا�سة
ذات���ه حم�����ص��ورا يف ال�����س��ي��ا���س��ة احل��زب��ي��ة .ح��ت��ى الي�ساريني
كانت ال�سيا�سة لديهم لي�ست �إال ال�سيا�سة الطبقية .وقد
ح��دث��ت ت�صحيحات يف ه��ذه املفاهيم الآن حيث جت��اوزت
ال�����س��ي��ا���س��ة ال�����ص��راع ال��ط��ب��ق��ي وال�����س��ب��اق يف احل�����ص��ول على

امل����وارد �إىل ���ض��رورة متييز عن�صر ال�سيا�سة يف ك��ل �شيء
يرتبط بال�سلطة نتيجة للم�ساعي التي بذلتها احلركات
الن�سوية واحل��رك��ات البيئية� .أظ��ه��رت احل��رك��ات البيئية
�أن عالقاتنا بالطبيعة مرتبطة بال�سلطة ال ميكن �إيجاد
حل لها بطريقة التكنولوجيا اجلديدة وحدها كما ذ ّكرت
احل��رك ُ
��ات الن�سوية �أن ال�سيا�سة لي�ست ظ��اه��رة ت��وج��د يف
الأم��اك��ن العامة فقط بل هي ظاهرة تتخفى حتى داخل
الأ���س��رة يف �شكل ال�سلطة ال��ذك��وري��ة .وت�شري الكاتبة �إىل
�أن عِ لم ال�سيا�سة الذي ترعرع يف القرن التا�سع ع�شر �إمنا
تطور من النظرية �إىل علم االجتماع حتت كنف اجلامعات
يف الواليات املتحدة .يُعتقد �أن علم االجتماع ميكنه التنب�ؤ
بال�ضبط ع��ن ال��ظ��واه��ر االجتماعية كما َي��ق��در للفيزياء
�أن يُنبئ بال�ضبط عن الظواهر الطبيعية .ف���إ ًذا ن�ستطيع
توفري املعلومات العلمية والتدخل بوا�سطتها يف املجتمع
كما نقوم بالتدخل يف الطبيعة بنا ًء على املعلومات املتوفرة
علميا.
ومبا �أن ال�سيا�سة تت�سع لدرا�سات عن الدميوقراطية وعن
م�شاركة ال�سواد الأعظم فيها وتف�سريات ال�سيا�سة وفقا
مل�صالح الع�صر علينا �أن ن��در���س �أي�ضا فل�سفة ال�سيا�سة.
وباملنا�سبة حت��اول الكاتبة �أن ت�صحح �سوء الفهم ال�سائد
يف ه��ذا ال�صدد ب���أن الفكر ال�سيا�سي م��ن �إجن���ازات الغرب
فقط وت�شري �إىل ما �أجنب يف هذا احلقل جهابذة املفكرين
ال��ع��رب وال��ف��ر���س �أم��ث��ال ال��ف��اراب��ي واب���ن ر���ش��د واب���ن �سينا
والتيارات «البوذية» و«ا َ
جلينية»( )Janinasيف الهند
التي قاومت هيمنة فل�سفة الطبقة العليا من « الرباهمة».
وت��رى �أن �أي ظاهرة �سيا�سية يجب مقاربتها من منظور
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انتقادي ن�سوي بحيث ميكن الك�شف عن امل�صالح الذكورية
اخل��ف��ي��ة ف��ي��ه��ا .ول���و �أن ���س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ة وا���س��ع��ة فلي�ست
مت�ساوية مت��ام��ا ب��ل ت��وج��د فيها التفرقة ب�ين امل�ستويات
العليا وال�سفلى حتى ب�ين الن�سوان �أي�����ض��ا ،وي��ج��ب علينا
خماطبتها جميعا .لذا تنا�شد �إع��ادة بناء الفكر ال�سيا�سي
بحيث يربز وجه �سلطة اجلن�س الذي يهيمن عليه .ويجدر
ب��ال��ذك��ر هنا �أن الن�سوية ق��د ا�ستطاعت م�ساءلة تقاليد
ال�سلطة الذكورية يف علم ال�سيا�سة وفل�سفة ال�سيا�سة.
بالن�سبة حل�ضور امل���ر�أة يف االنتخابات وف��وزه��ن باملقاعد
جن��د يف ه���ذا ال��ق�����س��م م��ن ال��ك��ت��اب �إح�����ص��ائ��ي��ات ت�����ش�ير �إىل
تقدمهن يف هذا املجال .ويف انتخابات جمال�س البلديات
التي جرت يف العام  2005يف كرياال كان العدد الفائز منهن
ال�ضعف يف انتخابات
 6026بينما ارت��ف��ع ه��ذا ال��ع��دد �إىل ِ
ال��ع��ام  2010بحيث �أ���ص��ب��ح  .12211ويف ع��ام  20015ف��اق
ال��ع��دد الفائز منهن على ع��دد املر�شحني ال��رج��ال بحيث
�أ�صبح  38281بينما ك��ان ع��دد ال��رج��ال  .37281واملقاالت
الأخ��رى ذات العالقة باملو�ضوع غنية مبعلومات عن عدد
النائبات يف املجل�س الت�شريعي بوالية ك�يراال وال��والي��ات
املتحدة �إ���ض��اف��ة �إىل املعلومات ع��ن املنظمات الن�سوية يف
الهند الربيطانية وبلدان �أخرى من �أورب��ا وغريها .وقد
اه��ت��م��ت ال��ك��ات��ب��ة ب��ذك��ر بع�ض ال��ن�����س��وي��ات و�إ���س��ه��ام��ات��ه��ا يف
ال�سيا�سة مثل « حنا �آرندت ( )1906-1975التي فكرت قبل
«ك��ارل مارك�س» و «جون �ستيوارت مل» يف �أهمية م�شاركة
املر�أة يف ال�سيا�سة .وحتت عنوان « هل الن�ساء يحتجن �إىل
ال�سيا�سة « حت��اول �أن ت�برر ه��ذه احل��اج��ة ب��ظ��روف تعاين
فيها الن�سوة عموما من �شتى �أنواع اال�ضطهاد وال�ضغوط
وت��ورد تفا�صيل املناق�شات ال�ساخنة التي ج��رت ح��ول هذا
املو�ضوع داخل املجال�س الت�شريعية وخارجها على م�ستوى
العامل .ومن احلقائق املرة �أن الأح��زاب ال�سيا�سية عموما
ال ترحب بالن�ساء .هذه هي احلالة ال�سائدة ففي كل مكان.
ع�لاوة على ذل��ك �إن معظم الن�ساء يحرمن من الو�سائل
ال�ل�ازم���ة ل��ل��خ��ط��وات �إل��ي��ه��ا .وق��ل��م��ا جن��د ال��ن�����س��اء ال�لات��ي
يتفرغن يف ال�سيا�سة بجميع �أوق��ات��ه��ن .وت��ق��ول الكاتبة
�إن��ه ال يعني �أن الن�ساء ال يحتجن �إىل ال�سيا�سة بتاتا بل
ه��ذه الأ���س��ب��اب ذات��ه��ا تثبت ���ض��رورة م�شاركتهن املبا�شرة
يف ال�سيا�سة .لأن غالبية ال��ق��رارات ال��ت��ي مت�س حياتهن
�إمن���ا ُت��ت��خ��ذ داخ���ل �أروق����ة الأح����زاب ال�سيا�سية الرئي�سة.
فال ت�ستطيع امل��ر�أة �أن تتخذ قراراتها احل��رة �إال يف ع�صر
تتحقق فيه دميوقراطية اجلن�س.
ف��م��اذا ع��ن الن�سوة التي احتلت ب�أعلى منا�صب احلكم يف
العامل مثل جولدا مائري يف �إ�سرائيل و�سريميافو بندارا
ناييكا يف �سريالنكا وانديرا غاندي يف الهند وح�سينة يف

البنجالدي�ش وبىنظري بوتو يف باك�ستان؟ و�أكرثهن من
الآ���س��ي��وي��ات .و�أم��ا الأورب��ي��ات والأم��ري��ك��ي��ات بينهن فنادرة
ج��دا .ويف االنتخابات الرئا�سية الأخ�يرة يف �أمريكا كانت
هيالري كلينتون مر�شحة �إال �أنها مل تفز .وي�ستثنى من
ه��ذه الفئة مارجريت تات�شر رئي�سة ال���وزراء ال�سابقة يف
اململكة املتحدة واملعروفة با�سم امل��ر�أة ال��ف��والذي��ة .وتقول
الإح�صائيات �أن  75%ممن �أتيحت لهن الفر�صة ليتولني
مقاليد احلكم كن من خارج �أورب��ا .وال�سبب يف ذلك يعود
�إىل �أن طريقهن �إىل احلكم كان وراثيا لي�س دميوقراطيا
كما تو�ضحه رون��ق جهان يف درا�ستها عن ه��ذه الظاهرة.
وي���رى امل��ح��ل��ل االج��ت��م��اع��ي ال��ه��ن��دي «�أ���ش��ي�����ش ن��ن��دي» وراء
�شعبية انديرا غاندي ال�سيكولوجية العبودية املنطوية يف
الثقافة الهندية نحو الآلهة الأنثوية .لكن الأغلبية من
ه�ؤالء الن�سوة مل توفق بتطبيق مبد�أ امل�ساواة كما مل تكن
الدميوقراطيات مبعنى الكلمة بل ذوات طابع ا�ستبدادي
كما هو وا�ضح يف �ش�أن انديرا غاندي .ويالحظ �أن انديرا
غ���ان���دي ك��ان��ت م��ث��ل ت��ات�����ش��ر وج���ول���دا م��ائ��ر مم���ن ت��ع��ادي
الن�سوية .ومقابل انديرا تن�صب الكاتبة يف الهند �أمثال
«�أرون��ده��ات��ي روي» و»ميدها ب��دك��ار» و» تي�ستا �سيتالفاد»
ال�لائ��ي ينا�ضلن م��ن �أج��ل املهم�شني م��ن ال�شعب بالقيام
بت�صحيح مفهوم ال�سيا�سة ب�أنها لي�ست �سيا�سة االنتخابات
الر�سمية فقط .وتقدم منوذجا �آخر من �أ�سرتاليا «جوليا
جيالرد« رئي�سة وزرائها الأوىل التي هاجمت رئي�س احلزب
املعار�ض «توين �أبّت»متهمة �إياه بالكراهية نحو املر�أة.
« الأم���ن �أم احل��ري��ة م��ا ه��و الأه���م بالن�سبة ل��ل��م��ر�أة؟» ويف
ف�صل �آخ��ر ت�ستعر�ض الكاتبة مناق�شات دارت ح��ول هذا
ال�س�ؤال وت�ؤكد �أن حرية املر�أة يجب �أال ُت�سرق منها با�سم
الأمن .وتنقل �شواهد كثرية مما �أف�سدت حياة املر�أة با�سم

الأم���ن والتنمية م��ث��ل م��ا ج��رى يف ت��ان��زان��ي��ا ب��ا���س��م حفظ
مناطق الغابات وما جرى من احتجاجات عارية من جانب
ن�ساء يف والي���ة «م��ان��ي��ب��ور» �ضد ال��ق��وات الأم��ن��ي��ة الهندية
املتهمة باغت�صاب الن�ساء ال��ق��روي��ات .ومعاناة امل���ر�أة �إب��ان
احلروب معروفة .وكثريا ما يتعر�ضن الغت�صابات اجلنود
يف احلروب.
امل��وق��ف اجل��ري��ئ م��ن ق�����ض��ي��ة احل��ج��اب ي��ج��ع��ل « دي��ف��ي��ك��ا»
متميزة ع��ن الن�سويات العلمانيات .يت�ضح موقفها من
ه��ذه الق�ضية ال�ساخنة م��ن اجل��م��ل ال��ب��دائ��ي��ة يف الف�صل
اخل��ا���ص ل��ه��ذا امل��و���ض��وع :ح��ج��اب امل�����ر�أة امل�����س��ل��م��ة «ق�ضية
كبرية» يف بلدان الغرب .ويف بالدنا �أي�ضا قد بد أ� البع�ض
يظهر خماوفه من املتحجبات .ينتابهم قلق بالغ �إذا رءوا
ن�ساء متحجبات� .ألي�ست ه��ذه م��ن ال����واردات اخلارجية؟
�أل��ي�����س��ت ه��ي حم��اول��ة ل��ل��ت��ع��اون م��ع الإره��اب��ي�ين؟ ه��ذه هي
الأ�سئلة التي يطرحونها ».نرى كثريا من الرجال ف�ضال
عن الن�ساء يرتدون �شعائر دينية؟ يلب�س ال�سيخ خنجرا
ك�شعار ديني لهم .ملا ذا ال نخاف منهم؟ ملاذا هذه املخاوف
حني نرى الن�ساء املتحجبات فقط؟ ت�س�أل الكاتبة .وترى
�أن ه��ذه امل��خ��اوف لي�ست اال م��ا �صنعته �أم��ري��ك��ا يف حربها
على الإره���اب .وتلقي ال�ضوء على التاريخ الطويل وراء
معاداة الن�سوية الغربية نحو احلجاب .وتنقل حتليالت
ال��ك��ات��ب��ة الفل�سطينية  -الأم��ري��ك��ي��ة ���س��ارة ي��ا���س�ين ح��ول
املو�ضوع وق�صائد مهجة كهف ال�ساخرة من عبثية موقف
العلمانيني �ضد خرقة من القما�ش .وتقول �إن��ه يجب �أن
ُي��ع��ارَ���ض م��ن��ع ال��ن�����س��اء م��ن ارت����داء احل��ج��اب ك��م��ا ي��ج��ب �أن
يعار�ض فر�ض احلجاب على الن�ساء.
وبالإجمال ن�ستطيع القول ب�أن الكتاب درا�سة �شاملة حتلل
التيارات املختلفة من احلركات الن�سوية حتى ما ي�سمى
بالن�سوية الإ�سالمية �إن �صح التعبري التي متثلها �أمثال
�آم��ن��ة ودود و�أ���س��م��اء ب��رال���س وليلى �أح��م��د وليلى �أبولغود
وفاطمة مرني�سي.

-----------------------------عنوان الكتاب :المرأة قوية لتغيير مسار
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لغة الكتاب :مــااليــاالم (لغة محلية في
الهند)
الـــــنـــــاشـــــرRead me books :
تيروفانانتابورام ،كيراال ،الهند
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بوتقة اإلسالم  ..لغلين وارن بوفرسوك
محمد الشيخ *
من مكان عن الغرب بمبعد ،انبثقت دعوة إيمانية وإمبراطورية امتدت من شبه الجزيرة اإليبيرية إلى الهند لكي تشمل اليوم
ربع قاطنة العالم .وقد أثارت هذه الظاهرة الفريدة غلين وارن بوفرسوك ( )1936ـ وهو أستاذ زائر للتاريخ القديم في عدة
جامعات ومعاهد آخرها معهد الدراسات العليا ببرينستون (تقاعد منه عام ( ، )2006ومؤلف حوالي  12كتابًا و 400مقالة حول
اليونان والرومان والشرق األدنى ،وعضو األكاديمية األمريكية للفنون والعلوم ،والجمعية الفلسفية األمريكية ،وحاصل على
الدكتوراه الفخرية من جامعات ستراسبورغ وباريس وأثينا ـ إذ سعى في هذا كتابه «بوتقة اإلسالم» ( )2017إلى تسليط الضوء
على هذه الحقبة األغمض واألكثر دينامية في تاريخ اإلسالم ـ من منتصف القرن السادس الميالدي إلى عهد حكم عبد الملك
بن مروان ـ مستكشفًا سر كيف استطاعت أرض يباب كشبه الجزيرة العربية أن تهيئ تربة خصبة لرسالة نبي اإلسالم ،ولماذا
انتشرت تلك الرسالة بمثل هذه السرعة.
والذي عنده �أن يف زمن النبي ،كانت �شبه اجلزيرة العربية تقف يف
ملتقى الإمرباطوريات الكربى ،حيث كانت تنت�شر بها الن�صرانية
واليهودية والوثنية ،وكانت مكة ـ م�سقط ر�أ�س حممد النبي ـ تابعة
�إىل ذاك الق�سم من �شبه اجلزيرة العربية الذي ما كان قد م�ضى
على احتالله من لدن �أبرهة احلب�شي �إال برهة .وك��ان �أن فقدت
احلب�شة ـ املتحالفة مع ن�صارى �شبه اجل��زي��رة ـ هيمنتها ل�صالح
ب�لاد ف��ار���س ـ املتحالفة م��ع يهود اجل��زي��رة ،يف ال��وق��ت ال��ذي تويف
فيه �إمرباطور بيزنطة عام 602م خملفا جوا من عدم اال�ستقرار
باملنطقة .يف و�سط ه��ذا العماء ،حيث ك��ان ال�سكان ممزقون بني
ال��ق��وى العظمى و�أن�����س��اق الإمي���ان ال��ك�برى املتناف�سة ،ب��د�أ حممد
يك�سب ثقة ال��ع��رب .ويف زم��ن م�ضطرب كهذا ،حت��ول �أتباعه �إىل
قوة قاهرة فتحت فل�سطني و�سورية وم�صر ،ممهدين الطريق �إىل
اخلالفة الأموية كي ت�ستكمل فتوحات الإ�سالم.
ي��ت��ك��ون ال��ك��ت��اب م��ن ت�سعة ف�����ص��ول ،ف�ضال ع��ن ت��وط��ئ��ة وه��وام�����ش
والئ��ح��ة م�����ص��ادر وم��راج��ع خم��ت��ارة وك��ل��م��ة �شكر وك�����ش��اف �أع�ل�ام.
وميكن �إيجاز م�ضامني الكتاب على النحو التايل:
توطئة الكتاب ـ
ي��ب��د�أ الكتاب با�ست�شكال �أم��ر كيف ق��اد الإمي���ان ق��وات ال��ع��رب �إىل
التمدد خارج �شبه اجلزيرة العربية (�إىل فل�سطني و�شمال �إفريقيا
و���س��وري��ة) يف ع��ق��ود م��ن ال��زم��ن قليلة ،وذل���ك يف منت�صف القرن
ال�سابع امل��ي�لادي الأول .وي�شري امل���ؤل��ف �إىل �أن امل���ؤرخ�ين واقعني
يف ح�يرة من �أم��ره��م بهذا ال�ش�أن ،و�أن �أ�صحاب املعتقد اليهودي
وامل�سيحي منهم ال ي�سعون �إىل حل هذا اللغز عن �أهوائهم مببعد،
وذلك مثلما �أن امل�سلمني �أنف�سهم يع�سر عليهم تطبيق ال�صرامة
املنهجية يف التفتي�ش يف كلمة اهلل ـ الوحي ـ كما �صعب ذلك متاما
على امل�ؤرخني الأقدمني الذين مل ي�صاحبوا حدث الفتح.
على �أنه كان ثمة جيل الباحثني الرواد املتخ�ص�صني يف الإ�سالم،
���ش���أن نولدكه وفيلهاوزن وغولدزيهر ،طبقوا مناهج فقه اللغة
على النحو ال��ذي ا�ستمدت به بنجاح يف درا�سة العهدين اجلديد
وال��ق��دمي م��ن ل��دن احلكيم الهولندي �إرازم��و���س ()1536-1667
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وفقيه اللغة وامل�ست�شرق الأملاين جي�سينيو�س ( .)1842 -1768وقد
�أقروا ب�أن طريقة و�صول هذه الن�صو�ص �إلينا قابلة لكي تخ�ضع
�إىل منهج النقد التاريخي ،و�أنه ميكن ملء ما يعتورها من ثغرات
من خ�لال ما كتب على ال�صخور و�أوراق ال�بردي وم��ا نق�ش على
العمالت وم��ا ك�شفته احلفريات .وه��و املنهج ال��ذي طبقه امل�ؤلف
بحذافريه يف كتابه هذا.
لكن امل�ؤلف يرى �أن الإ�سالم ال زال يت�أبى عن القبول مبثل هذه
الطرائق ،وذلك بحكم �سلطان القر�آن ،مبا هو ُيعَد عند امل�سلمني
ك�لام اهلل ال��ذي �أوح��ى به �إىل نبيه ،وي��ق��اوم التحدي ال��ذي �أعلنه
�إرازمو�س .ومما طم الوادي على القرى ،الهوة املوجودة بني زمن
ن��زول ال��ق��ر�آن وزم��ن جم��يء املف�سرين .ويف �أث��ن��اء ه��ذه الهوة نفذ
املعلقون غ�ير امل�سلمني ،مف�سرون وم����ؤرخ���ون ،فا�شتغلوا بلغات
خمتلفة ـ يونانية و�آرام��ي��ة و�سريانية ـ على �أح��داث الإ�سالم وكل
يتكئ على غ�ي�ره ،لكن ب��ن��اء على �آف��اق��ه��م الفكرية ال��ت��ي مل تكن
بال�ضرورة متعاطفة مع الإ�سالم ،بل حتى متفهمة له.
ث��م يعرج امل���ؤل��ف للحديث ع��ن الكتب الثالثة الأخ�ي�رة ـ «حممد
و�أتباعه من امل�ؤمنني» ( )2010لفريد دونر ،و»�سبيل اهلل» ()2015
لروبرت هويلند ،و»ب��زوغ الإ�سالم يف الع�صور القدمية املت�أخرة»
( )2014ـ ال��ت��ي ت��ن��اول��ت امل�����ص��ه��ر �أو ال��ب��وت��ق��ة ال��ت��ي ان�����ص��ه��ر فيها
الإ�سالم و�صهر غريه من الثقافات وال�شعوب ،مقوما �إياها مبا لها
وما عليها ،مثنيا باخل�صو�ص على العمل الأخري الأطول نف�ساً ،يف
ر�أيه ،والأكرث تنقيبا ،والأ�شد توثيقا .وما كانت هذه البوتقة عنده
�سوى ما حدث من ات�صال بني �شمال غرب �شبه اجلزيرة العربية
وال��ث��ق��اف��ات امل��ح��ي��ط��ة ب��ه��ا ،ث��ق��اف��ات فل�سطني وح��م�ير واحل��ب�����ش��ة،
وم�ساهمة ب�لاد ف��ار���س ،ع��ل��ى الأرج����ح ،يف ه��ذه امل��زج��ة ال��وا���س��ع��ة،
وك��ذل��ك فعلت ال��ع��وائ��د الوثنية الأه��ل��ي��ة التي قامت هناك لأم��د
طويل؛ ف�ض ًال عن التطور الذي �شهدت عليه اجلماعات اليهودية
والن�صرانية باملنطقة..
وب��ع��د ت��ق��ومي ه���ذه الأع���م���ال ،يعلن امل���ؤل��ف �أن���ه م��ا ك��ان��ت نيته يف
ه���ذا ال��ع��م��ل �أن ي�����ض��ي��ف م��روي��ة ع��ن ب����زوغ الإ����س�ل�ام ت�����ض��اف �إىل

ه��ذه امل��روي��ات �أو تب ُّزها ،و�إمن��ا ق�صده توفري �إطاللة على البيئة
امل�ضطربة ال��ت��ي مكنت ل�ل�إ���س�لام؛ وم��ن ثمة ت��وف�ير �إم��ك��ان فهم
كيف ت�شكل هذا الدين وثقافته .وهو يقر ،نظري �سابقيه ،بالفراغ
احل��ا���ص��ل م��ا ب�ين ���س��ن��وات  560م و 610م ،لكنه ي���ؤك��د على �إم��ك��ان
جتاوزه باحلديث عن َهبَّة الفر�س ال�سا�سانيني التي بد�أت مع وفاة
الإمرباطور البيزنطي موري�س ( 602م) وتوجت باحتالل القد�س
( 614م) ،كما ا�ستغلت نهاية �أبرهة احلب�شي واجلهود غري املثمرة
التي بذلها �أخ�لاف��ه ال���س�ترج��اع �سلطانه على املنطقة  ...وه��ذه
حقبة غام�ضة من تاريخ املنطقة فيها ن�ش�أت الر�سالة املحمدية
وب��د�أت تتطور .كما يقر امل�ؤلف ب�صعوبة ثانية تتمثل يف احلقبة
من حكم اخللفاء الرا�شدين التي كانت حقبة قالقل عرب عنها
موت �أغلبهم قتال ،لكنها �أي�ضا كانت احلقبة التي �صري يف ما بعد
�إىل اعتبارها ع�صر الإ�سالم الذهبي ،وذلك لأنه على الرغم من
عدم اال�ستقرار فتح امل�سلمون فل�سطني و�سورية و�شمال �إفريقيا
وو�ضعوا حجر الت�أ�سي�س لأول �إم�براط��وري��ة �إ�سالمية ب��د�أت مع
الأمويني عام 661م.
على �أن امل�ؤلف يالحظ �أنه وعلى الرغم من كل جمهودات الإي�ضاح
املتعلقة ببوتقة الإ���س�لام ،ف���إن ه��ذه البوتقة تبقى �سفينة بعيدة
امل��ن��ال ،ي�ستحيل و�صفها يف ك��ل تفانينها ،ولكن ميكن ا�ستخراج
م��ع��امل��ه��ا الأ���س��ا���س��ي��ة .ول��ف��ع��ل ذل����ك ،ي��ط��ل��ب م��ن��ا �إع���م���ال االع��ت��دال
امل��ن��ه��ج��ي :ال ن�����ص��دق ب��ك��ل م��روي��ات الأق���دم�ي�ن ،ع��ل��ى ع�لات��ه��ا؛ وال
ن�شكك فيها كل الت�شكيك ،على مزاعمها .كما يرى �أنه ينبغي �أن
ن�ضع حدا للنزاعات التي ق�سمت كبار امل�ست�شرقني الكال�سيكيني
حول هذه احلقبة ،وذلك بتجاوز منهج «ال �شيء غري الن�ص»؛ �إذ ما
كان هذا املنهج طريقا �سالكا بالتمام �إىل �إلقاء ال�ضوء على ع�صر
مدلهم .فال ميكن تف�سري القر�آن بالقر�آن وحده دون اال�ستعانة
بامل�صادر اخلارجية ،ال وال ميكن رف�ض اال�ستعانة بالقر�آن بتعالت
ع���دة واالك��ت��ف��اء ب��امل�����ص��ادر ال��ي��ه��ودي��ة وال��ن�����ص��ران��ي��ة ح���ول �أ���ص��ول
الإ�سالم ،ال وال ميكن الطعن جملة وتف�صيال يف كتابات امل�ؤرخني
امل�سلمني املت�أخرة.
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ويلخ�ص امل�ؤلف م�ضمون كتابه يف كونه حماولة لب�سط وو�صف
البيئة الثقافية واالجتماعية املعقدة التي متخ�ضت عنها ديانة
جديدة (الإ�سالم) ،حيث كانت تعي�ش منذ قرون خوالٍ اليهودية
والن�صرانية والوثنية .وه��ي حم��اول��ة ال تدين فقط �إىل �إعمال
منهجية واح���دة ،و�إمن��ا �إىل تقليد كال�سيكي د�شنه املفكر وعامل
ال�لاه��وت وال��ن��اق��د الن�صي الإجن��ل��ي��زي ريت�شارد بينتلي (-1662
 )1742ـ هو تقليد التفكري النقدي يف مواجهة ما مت تلقيه� ،أكان
�صحيحا �أم خاطئا ،باعتباره واقعة جرت بالفعل.
الف�صل الأول
مملكة �أبرهة يف �شبه اجلزيرة العربية
يحكي هذا الف�صل عن و�ضع املنطقة ع�شية قيام الدعوة املحمدية،
وعن �سيا�سة التحالفات التي كانت حتكمها ،وعن حكم �آل �أبرهة
وم�����ص�يره .وي��ذك��ر ك��ي��ف �أن����ه خ�ل�ال ح��ول�ين م��ن ال��زم��ن تقريبا
ن�ش�أت دولة ،يهودية �أوال ثم ن�صرانية �أعقبتها ،يف حمري (اليمن
احل��دي��ث) ،وك���ان حكامها يف خ�لال � 140سنة ق��ب��ل ح��ل��ول ال��ق��رن
ال�ساد�س امليالدي عربا حتولوا �إىل اليهودية ،وكيف �أنه لأ�سباب
غ�ير معلومة �إىل ال��ي��وم ح��م��ل احلب�شيون (وه���م ن�����ص��ارى) على
�شبه اجلزيرة العربية الوثنية من مدينة «�أك�سوم» �أواخر �سنوات
الت�سعينات م��ن ال��ق��رن اخلام�س امل��ي�لادي ،لكن �سرعان م��ا �أعيد
حكم العرب اليهود بعد تذبيح ن�صارى جنران؛ مما ت�سبب يف عودة
احلب�شيني م��ن جديد ع��ام 525م ،و�إق��ام��ة مملكة ن�صرانية حتت
�إم��رة �أبرهة احلب�شي حل��وايل �أربعني �سنة .لكن بعد وفاته� ،أعاد
الفر�س جمددا �سيطرتهم على �شبه اجلزيرة العربية بدعوة من
العرب �أنف�سهم.
ي��ب��د�أ الف�صل ب��احل��دي��ث ع��ن ال�����س��م��ات اجل��غ��راف��ي��ة واالق��ت�����ص��ادي��ة
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ،ل��ك��ن��ه ي��ق��ف ع��ن��د ال�����س��م��ة
ال�سيا�سية ـ وه��ي الأب���رز  .ذل��ك �أن املنطقة ملتقى ق��وى عظمى
ن��اف��ذة :البيزنطيون ك��ان��وا يف فل�سطني و���س��وري��ة ف���إىل ال�شمال،
والفر�س ال�سا�سانيون كانوا هيمنوا على بالد ما بني الرافدين �إىل
�إيران اليوم يف ال�شرق اجلنوبي ...دون �أن نن�سى التجارة العاملية
النابعة من البحر الأحمر �إىل الغرب واملنتهية �إليه ،وكان التجار
يبحرون من املحيط الهندي فبني اخلليج الفار�سي ف�إىل اجلهة
ال�شرقية من �شبه اجلزيرة العربية وموانئ م�صر واحلب�شة .وهذا
يعني �أن القوتني العظمتني ما كانتا لتجهال ال��دور االقت�صادي
ل�شبه اجلزيرة العربية منذ �أمد.
ول��ق��د ك��ان��ت املنطقة برمتها ح��اف��ل��ة بعبق ال��ت��اري��خ وب��ذاك��رة من
التقاليد :مملكة ال��ن��ب��ط ،م��دائ��ن ���ص��ال��ح ،ي�ث�رب ،مكة  ...وحتى
ق��ب��ل دخ���ول البيزنطيني وال��ف��ر���س ك��ان��ت ل��ل��روم��ان ع�ين ع��ل��ى ما
ي��ج��ري يف املنطقة وطرقها ال��ت��ج��اري��ة ،ث��م ح��دث ال��غ��زو احلب�شي
ب��دءا م��ن حمري  ...وحت��ول احلب�شيون م��ن وث��ن�ين �إىل ن�صارى.
وكانت ال�سيا�سة الغالبة على املنطقة �سيا�سة التحالفات� :سعى
ال��ب��ي��زن��ط��ي��ون �إىل ك�����س��ب ح��ل��ف��اء ع���رب ل�صاحلهم (ال��غ�����س��ا���س��ن��ة)،
وكذلك فعل الفر�س (اللخميون)  ...وملا �شرع ملوك حمري اليهود
با�ضطهاد الن�صارى� ،أثار ذلك حفيظة ن�صارى احلب�شة فعادوا �إىل
غزو املنطقة بعد �أن هجروها زمنا .وكانت غزوة اجلرنال �أبرهة

الذي توج نف�سه ملكا على ذي ريدان و�سب�أ وح�ضرموت ومينت ...
وعلى قبائل عربية �ش�أن تهامة  ...معلنا نهاية اليهودية باعتبارها
ديانة دولة من دون �أن يفر�ض ن�صرانية احلب�شة على املنطقة بل
بقيت ن�صرانيتها تابعة لبيزنطة ،م�ستعمال اللغة ال�سريانية ال
احلب�شية ،بانيا «البيت» «الكني�سة :كني�سة �صنعاء «القلي�س» التي
�صار يحج �إليها»؛ مما �شكل منها مناف�سة ملكة .ويكون عام الفيل،
وتبقى طري �أبابيل �سراً من الأ�سرار ،يف عرف امل�ؤرخ .لكن بعد وفات
�أبرهة وف�شل ابنه يف احلفاظ على ملكه ترك فرا ًغا مهوال ا�ستغله
الفر�س وع��ادوا �إىل البالد متحالفني مع �أه��ل احل�يرة ،لكنهم ما
فر�ضوا زراد�شتيتهم على قبائل العرب .على �أن احلدث امل�ؤمل كان
مذبحة ن�صارى اجلزيرة حلفاء البيزنطيني حوايل �سنة  560م ...
غري �أنه ال �إمرباطور بيزنطة وال �شاه بني �سا�سان كانا يتخيالن
�أدنى تخيل �إمكان بروز نبي يف مكة غري جمرى تاريخ العامل.
الف�صل الثاين
الوثنية العربية يف الع�صور القدمية املت�أخرة
ي��ف��ت��ت��ح ه���ذا ال��ف�����ص��ل ع��ل��ى خ�����ض��وع امل��ن��ط��ق��ة �إىل ���س��ل��ط��ة ال��ف��ر���س
م��ن بني ���س��ا���س��ان ،حيث انتهى عهد مملكة التوحيد (اليهودية
وال��ن�����ص��ران��ي��ة) .وق��د ت��رك ال��ي��ه��ود وال��ن�����ص��ارى ب�لا رع��اي��ة دول��ي��ة،
لكنهم ا�ستمروا على عباداتهم كما يف �صنعاء وظفار (الن�صارى)
ويف ظفار ويرثب (اليهود) .بيد �أن الأ�صل يف �سكان �شبه اجلزيرة
العربية كان الوثنية ،وكان حرمهم مبكة ،ف�ض ًال عن دومة اجلندل
والطائف .وعلى خالف ما يعتقد ،مل يق�ض التوحيد ،يف البداية،
على الوثنية الق�ضاء املربم؛ لأن يف �إطار وثنية العرب كان ثمة �إله
بينهم ا�سمه «اهلل»؛ مبا يوحي ب�ضرب من «الوحدانية الوثنية» �أو
«الوثنية املوحدة»  ...ويلح امل�ؤلف على �أن��ه ما كانت ثمة قطيعة
مطلقة بني الوثنية والتوحيد ،كما يُت�صور عادة ،و�أن ثمة ت�شابهاً
بني �آلهة العرب و�آل��ه��ة اليونان ،و�أن فكرة املالئكة مقتب�سة من
«الألوكة» التي تعني «الر�سالة» مبعناها الإغريقي.
ثم ي�ستعر�ض امل�ؤلف �آلهة العرب ووظائفها (الالت والعزة ومناة
 )...ويقارنها ب�آلهة الإغ��ري��ق ووظائفها (�أف��رودي��ت وزو���س .)...

وينتقل بعد ذلك �إىل احلديث عن مناف�سي النبي حممد من دعاة
النبوة ،وي�شري �إىل م�سيلمة ال��ذي ما ك��ان �أول نبي موحد ب�شبه
اجلزيرة العربية.
ويخل�ص �إىل �أن��ه م��ا ك��ان م��ن ال�سهل اق��ت�لاع ج��ذور الوثنية من
املنطقة بعد �أن هيمنت عليها الفر�س  ...و�أن��ه ك��ان على حممد
التعامل مع الوثنيني .لقد كانت للعرب �آلهة ،كل منها له دور ،وال
�أحد جعل الآخرين من الآفلني.
الف�صل الثالث ـ
مكة يف الع�صور القدمية املت�أخرة
ه��ذا ف�صل خ�ص�ص ل��و���ص��ف م��ك��ة :منطقة �آم��ن��ة ع���زالء ُم��اط��ة
باجلبال ،ومنطقة مقد�سة ،وملتقى التجارة متامًا كالبطحاء..
ال �أحد يعلم متى بنيت الكعبة حتى و�إن ُن�سب بنا�ؤها �إىل �إبراهيم.
وال �أحد ميكن �أن يقول ما �إذا كان «هبل» �أول �إله عُبد بها .لكن على
عهد حممد كان «اهلل» �إله املدينة الأ�سا�سي .هل ت�شوركت عبوديته
مع عبودية هبل؟ هذا �أمر ُمري ملغز .مل ت�ستقر قري�ش مبكة �إال
�أجياال قليلةِ .ول ا�ستقرت؟ �أمر حمري .كانت مكة جممع الآلهة:
اهلل ،هبل ،الالت ،مناة...
وي��راج��ع امل���ؤل��ف ال�����ص��ورة ال��ت��ي لطاملا ر�سمت ح��ول م��ك��ة :مدينة
جت����اري����ة ب��������الأوىل ،وي�����س��ت��ع��ر���ض �آراء امل�����س��ت�����ش��رق�ين امل����ؤي���دي���ن
وامل��ع��ار���ض�ين :الم��ن�����س ،وات� ،سريجنت ،ك���رون  ...ث��م ي��ع��رج على
احل��دي��ث ع��ن ال��ن��ب��ي حم��م��د وع��م��ن وج���دوا يف نف�س و���ض��ع��ه ممن
تنب�ؤوا .وي�شري �إىل الغمو�ض الذي يكتنف حياة ه�ؤالء ،لكن يرى
�أن��ه على �أي��ة حال من امل�ؤكد �أ َّن الوحي ال��ذي نزل عليه هو الذي
انت�صر يف النهاية .ف�لا مُ�سيلمة ال��ذي م��ا ك��ان جم��رد ك��اه��ن ،بل
�أك�ثر يدعي �أن��ه يتلقى الوحي ب��دوره من جربيل ،ويدعي �أن له
ق��ر�آن��ا م�ستقال (بقي منه � 33آي��ة ت�شبه ال��ق��ر�آن وال ت�شبهه) ،وال
الأ�سود العن�سي الذي �صنع بدوره قر�آنه اخلا�ص ،كالهما جوبها
من لدن �أول خليفة يف الإ�سالم �أيام ما �سُ مي «حروب الردة» ،وما
كانا ،يف ر�أي امل�ؤلف ،باملرتدين ،بل باملُناف�سني كانا �أ�شبه .وما �أنكر
م�سيلمة نبوة حممد و�إمنا طلب ال�شركة فيها (املدينة/اليمامة)،
وهذا ما �أ�شارت �إليه مرا�سلة م�سيلمة وحممد ـ التي ت�شي بتناف�س
الأنبياء ـ حتى و�إن حامت ال�شكوك حول �صدقيتها.
-----------------------------عــنــوان الــكــتــابThe Crucible of :
Islam
اسم المؤلفG.W. Bowersock :
لغة الكتاب  :اإلنجليزية
دار النشر  :هارفارد
سنة النشر2017 :
عدد الصفحات220 :
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«عصر المسؤولية» ..ليوشا ُ
منك
علي الرواحي *
ُمنذ البداية -في المقدمة ،وعلى مدى خمسة فصول مع خاتمة -يسعى ُمنك إلى إثبات وجهة نظره القائلة بأننا نعيش في
عصر المسؤولية الفردية؛ وذلك من خالل مسارين متوازيين :المسار السياسي والفلسفي على حد سواء؛ حيث إن هذه الفكرة
فكرة أننا نعيش عصر المسؤولية -ليس مبالغا فيها حسب قوله ،بل لها الكثير من الشواهد واألدلة؛ وذلك من خاللوالخطب والمشاريع السياسية من الجهة األخرى ،التي يعود
المناظرات والتنظيرات الفلسفية في العقود األخيرة من جهة،
ُ
إليها ُمنك بشكل مستمر ،ومتواصل ،وهو في ذلك يتحدث عن منطقة جغرافية وحضارية معينةُ ،مركزا في ذلك على صعود
هذا الخطاب في أمريكا وأوروبا تحديدا .غير أن هذا المصطلح ليس واضحا بما فيه الكفاية كما هي الحال في مصطلحات
أخرى كالديمقراطية ،والحرية وغيرهما (ص ،)4:فهو يستخدم بمعان كثيرة ،وملتبسة ،وهذا يؤدي إلى التباس في المعاني
عند الحديث عن هذا الموضوع ،غير أنه وفي المقابل نجد أن هناك رغبة في تحديد إطار وحدود هذا المصطلح ،ففي ظل
وجود دولة الرفاه ،أصبحت الكثير من المهام مناطة بالدولة؛ بحيث أن المواطن يعبر عن رغبته بالطرق المتعارف عليها لتأتي
الدولة لتنفيذ ذلك ،في حين أن مالمح هذا اإلطار تتلخص في جانبين:
 -1إذا كان شخص ما مسؤوال عن نتيجة فعل سيئ قام به أو اقترفه ،فإنه يطلب مساعدة من اآلخرين.
 -2كنتيجة لذلك ،فإنه يطرح تساؤال حول أحقيته بهذه المساعدة أو أن يتحمل مسؤولية فعله.
َي���َ��ض��ع��ن��ا ه���ذا الإط����ار �أم����ام ع���دد م��ن ال�����س��م��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة؛ ففي
املقام الأول جند �أن هذا الإط��ار ي�ضعنا �أم��ام ح�سا�سية خا�صة
جتاه بع�ض الأف��ع��ال ،التي بدورها جتعلنا نطرح ت�سا�ؤال حول
نتائجها؛ حيث �إنها جتعلنا نتنا�سى �أ�سباب هذه الأفعال ،لنقوم
بامل�ساعدة والبدء بزمام املبادرة ال�شخ�صية .ويف املقام الثاين،
يجلب لنا ه��ذا الإط��ار ت�سا�ؤال ح��ول �سياق ه��ذا الفعل �أو ذاك،
وتنا�سبه مع املعايري املتعارف عليها؛ مما يعني �أن هذه احلجج
والت�سا�ؤالت ت�ضعنا �أم��ام اعتبارات خمتلفة ولغة تبدو قدمية
كما هي احلال عند التعبري عن واجبات دولة الرفاه� ،أو العدالة
يف اجلرمية� ،أو غريها من امل�صطلحات اجلديدة� .أخ�يرا ،ويف
املقام الثالث ف�إن هذا الإطار ي�سعى مل�ساعدة كل �شخ�ص يرغب
مب�ساعدة الفقراء واالهتمام مب�صريهم ،وتوفري متطلباتهم
التي ت�سعى للتغلب على الكثري من العوائق وامل�صاعب.
ويف هذا ال�سياق ،وبهدف التغلب على العوائق �أو الأفكار اخلاطئة
التي رافقت هذا امل�صطلح منذ فرتة طويلة؛ حيث مت تقلي�صه
ليعني يف جوهره املبد�أ العقابي (�ص ،)21:غري �أنه ومع مرور
الوقت �أ�صبح امل�صطلح يعني االرتباط باحلقوق ،وال�سلوكيات
امل�س�ؤولة رغم �أن هذه املعاين اجلديدة لي�س من ال�سهل قبولها
�أو تداولها يف الف�ضاء ال��ع��ام؛ ذل��ك �أن��ه وع��ن طريق بناء هذه
اللغة واملعاين اجلديدة �أ�صبح من املمكن ت�شييد ر�ؤية جديدة
لقواعد االختيار ،والفعل الفردي يف املجتمع .فمن املهم جدا
هنا �أن ي�شعر الكثري من الأ�شخا�ص �أنهم يتحملون م�س�ؤولية
�أن��ف�����س��ه��م ،و�أن �أف��ع��ال��ه��م ت��ع��ود الخ��ت��ي��ارات��ه��م ال��ت��ي م��ن خاللها
يتعاملون مع العامل ،ويتفاعلون معه .كما �أنه وعلى م�ستوى
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املواطن ف�إن هذا امل�صطلح يجعله ي�شعر بامل�س�ؤولية الكاملة عن
الأف��ع��ال واالخ��ت��ي��ارات على خمتلف الأ�صعدة وامل��ج��االت .تقود
ال��ر�ؤي��ة الإي��ج��اب��ي��ة للم�صطلح الكثري م��ن الأ���ش��خ��ا���ص للنظر
�إىل اخلارج ،وال�شعور بالفخر بالنف�س �أو الثقة بالنف�س ،وذلك
ع��ن طريق القيام بتفا�صيل الكثري م��ن �أم���ور احل��ي��اة كما هو
ال�ش�أن يف الرغبة ب�إجناب الأط��ف��ال� ،أو تربية احليوانات .كما
�أنها جتعلهم يكر�سون الكثري من حياتهم يف الأعمال التجارية
�أو الأعمال اخلريية� ،أو يف املقابل ،للريا�ضة �أو للفن .ويف كل
ذلك ف�إن الأ�شخا�ص يتحملون م�س�ؤولية �أفعالهم �أو م�شاريعهم
ال�شخ�صية واجلماعية على حد ���س��واء .يعك�س املو�ضوع �أي�ضا
وبناء على الت�صور الإيجابي للم�صطلح تلك الرغبة العميقة
م��ن ق��ب��ل �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع يف ال�����ش��ع��ور ب��امل�����س��اواة ،وال��ت��خ��ط��ي��ط
مل�ستقبل الدولة وم�ؤ�س�ساتها املختلفة؛ فالنقلة التي حدثت من
ع�صر «ما قبل ال�سيا�سة» �أو «ما قبل الد�ستوري» �إىل «ال�سيا�سي»
�أو «الد�ستوري» كانت مبثابة م�سوغ لن�شوء دولة الرفاه.
ويف الف�صل الأول واملعنون بـ»جذور �أو �أ�صول ع�صر امل�س�ؤولية»
(�������ص ،)29:ي�سعى مُ��ن��ك �إىل ت��و���ض��ي��ح م��ع��امل �أو م�لام��ح ه��ذا
ال��ع�����ص��ر وال��ن��ق��ل��ة امل��ف��اه��ي��م��ي��ة اجل���دي���دة ل��ه��ذا امل��ف��ه��وم وال��ت��ي
�أ���ص��ب��ح��ت م���وازي���ة ل��ل��م�����س���ؤول��ي��ة ال��ف��ردي��ة �أو امل�����س���ؤول��ي��ة جت��اه
الآخ��ري��ن يف نف�س الوقت ،وذل��ك من خ�لال جمالني وا�سعني:
املجال ال�سيا�سي ،واملجال الفل�سفي �أي�ضا.
ففي امل��ج��ال ال�سيا�سي ،جن��د �أن خ��ط��اب احل��ري��ة ق��د ازده���ر يف
�سنوات ما بعد احلرب الباردة يف الغرب ،وهو يهدف �إىل مقابلة
الو�ضع االجتماعي وال�سيا�سي بني االحت��اد ال�سوفييتي �سابقا

وال��ع��امل الغربي «ا ُ
حل���ر»؛ حيث انعك�س ذل��ك ب�شكل كبري على
ُخطب ودع���وات ال��ق��ادة يف تلك ال��ف�ترة ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�شجعون
ه��ذا ال��ن��وع م��ن اخلطابات وال��دع��وات يف مقابل التخويف من
الأوتوقراطية �أو احلكم الواحد يف الكثري من مناطق العامل،
وق��د ات�ضح ب�شكل جلي يف خطابات الرئي�س الأم��ري��ك��ي جون
كيندي ،ذل��ك �أن ال�سلوكيات احل��رة ال ميكن القيام بها ب�شكل
منفرد بل ت�ستدعي العالقات االجتماعية ،والتجمعات املختلفة
التي بال�ضرورة تكون م�شبعة بح�س امل�س�ؤولية؛ الأم��ر ال��ذي
جعل بع�ض ال ُك ّتاب والباحثني يذهب �إىل �أن «الكلمة املفتاحية
يف خطابات مارجريت تات�شر يف بداية الثمانينيات كانت تدور
ح��ول احل��ري��ة وامل�س�ؤولية االجتماعية» (����ص)33؛ وه��و الأم��ر
ال��ذي ينطبق على الرئي�س الأم��ري��ك��ي رون��ال��د ري��ج��ان يف تلك
ال��ف�ترة �أي�����ض��ا ،مم��ا ج��ع��ل ال�����ش��ع��ب الأم��ري��ك��ي ي��وا���ص��ل ب��داي��ات
احللم الأمريكي ال��ذي يُ�شعره ب�أنه خمتلف عن كل ال�شعوب.
كما ي�شمل ذل��ك �أي�ضا م��ق��ال ديفيد ك��ام�يرون رئي�س ال���وزراء
الربيطاين ال�سابق يف �صحيفة اجل��اردي��ان ح��ول ذل��ك ،قائال:
�إن «الكثري من الأح��داث املعا�صرة يف الوقت احل��ايل ت�أتي من
جتاهل �أو عدم طرح مو�ضوع امل�س�ؤولية من ق ِبل ال�سيا�سيني يف
املا�ضي؛ حيث �إنهم جتنبوا �أو جتاهلوا هذا ال�س�ؤال يف الفرتات
املا�ضية ،لكي ال يبينوا �أنهم �سريعو احلكم .غري �أننا مل نتمكن
م��ن �إن�����ش��اء جمتمع ق���وي ،ع���ادل ،عو�ضا ع��ن حت��دي��ده��م ب�شكل
ج��ي��د» ،كما ينطبق �أي�ضا على ج��ورج اوزب���ورن يف ف�ترة توليه
ملن�صب امل�ست�شار ال�بري��ط��اين خل��زان��ة ال��دول��ة يف خطابه �أم��ام
ح��زب املحافظني وذل��ك يف معر�ض حديثه ع��ن �ساعات العمل
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ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي يق�ضيها ال�� ُع��م��ال يف امل�����ص��ان��ع م��ن��ذ ال��ف��ج��ر �إىل
غ��روب ال�شم�س دون �أي �إح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاههم وجت��اه
معاناتهم اليومية امل�ستمرة.
�إذا ك��ان��ت ال��ن��ق��ل��ة ال��ت��ي ح��دث��ت يف ه���ذا امل�صطلح م��ن اع��ت��ب��اره
واجبا �إىل اعتباره م�س�ؤولية وحما�سبة والتي بد�أت مع تات�شر
وريغان مطلع الثمانينيات من القرن املا�ضي ،ف�إن ما وراء هذا
االهتمام ال��ع��ام املتمثل يف ا ُ
خل��ط��ب ال�سيا�سية م��ن قبل القادة
تنظريات الكثري من املثقفني التي هدفت لتعزيز هذه القيمة
كما �سيت�ضح ذلك يف الق�سم الثاين حول اجلانب الفل�سفي وعلم
االجتماع وعلم اجل��رمي��ة وذل��ك م��ن �أج��ل فهم ه��ذه النقلة يف
املفهوم.
ويف اجل��ان��ب الفل�سفي ،جن��د �أن ه��ذه النقلة م��ا كانت لتحدث
دون ذلك التطور الذي حدث يف ال�سيا�سة والفل�سفة الأخالقية
يف حقبة م��ا بعد احل��رب ال��ب��اردة ،حيث �إن الفل�سفة الأجن��ل��و-
�أمريكية كانت حتت هيمنة تيارين فل�سفيني؛ هما :العواقبية
والتي تنظر للعواقب فقط ،والتعاقدية .ففي احلالتني كانتا
ت��ن��ظ��ران للم�س�ؤولية بو�صفها واج��ب��ا .غ�ير �أن���ه واع��ت��ب��ارا من
بداية العام 1970م �أ�صبحت الفل�سفة العواقبية خ��ارج مو�ضة
التفكري والتفل�سف (����ص .)42:كما جن��د �أن��ه يف ن�صف القرن
املا�ضي ك��ان��ت الفل�سفة النفعية تهيمن على من��وذج الفل�سفة
التحليلية ،وذلك من خالل الآراء املتفقة معها� ،أو تلك املُ�ضادة
لها.يف اجلانب الآخ��ر ،يعترب كتاب الفيل�سوف الأمريكي جون
راولز «نظرية يف العدالة» الكتاب الأب��رز يف هذا املجال والذي
يعترب معار�ضا ب�شكل جذري و�أ�سا�سي للفل�سفة النفعية ،والذي
�أ�س�س لنمط فل�سفي جديد؛ الأم��ر ال��ذي ق��ام بنقلة نوعية يف
فهمنا لطبيعة مبد�أ امل�س�ؤولية.
و�إ�ضافة لذلك ،جند �أنه وبعد فرتة ما بعد احل��رب ،وحتديدا
يف علم الإجرام (�ص )61:مت الرتكيز ب�شكل مبدئي على درا�سة
�أ�سباب وجذور اجلرمية ،وذلك من خالل الرتكيز ب�شكل بنيوي
على بع�ض الأ�سباب كالفقر ،و�سلبيات التعليم ،غري �أنه نادرا ما
مت االلتفات لأبعاد خرق القانون وجت��اوزه ،ذلك �أنه مت النظر
للجرمية لي�س على �أنها اختيار فردي من �ضمن خيارات �أخرى،
بل كفعل حتمي ال مفر منه يتعلق ب�صفات النظام االقت�صادي
الر�أ�سمايل املعُا�صر .حيث تعزز هذا ال�شك يف م�س�ؤولية الإن�سان
عن �أفعاله ب�شكل كبري ،ب�سبب وجود م�سوغات كثرية للعقاب؛
وذلك عن طريق الكتاب ال�شهري للفيل�سوف الفرن�سي مي�شيل
فوكو يف عام 1975م ،بعنوان «ال�ضبط والعقاب» ،وال��ذي ذهب
ف��ي��ه �إىل �أن ال�����س��ج��ن يعترب م��و���ض��ع��اً م�� ُه��م��ا مل��م��ار���س��ة ال�سلطة
ال�سيادية عِ و�ضا عن الوقاية من اجلرمية.
ويف ال��ف�����ص��ل ال��ث��اين (������ص- )70:وامل��ع��ن��ون ب���ـ»دول���ة ال���رف���اه يف
ع�صر امل�����س���ؤول��ي��ة» -يناق�ش مُ��ن��ك ال��ت��ح��والت ال��ت��ي ط���ر�أت على
مفهوم دولة الرفاه والنقلة امل�صاحبة له؛ حيث �إن هذه النقلة
ق��د ح��دث��ت يف ال��ب��ح��وث الأك��ادمي��ي��ة �أو يف ُخ��ط��ب ال��ق��ادة �إب���ان
االنتخابات ال�سيا�سية ،والتي �أثرت بدورها يف مهام دول �أوروبا
الغربية و�أمريكا ال�شمالية يف العقود الأخرية .وحتديدا عندما

�شعر عُلماء ال�سيا�سة واالقت�صاد ب�شيء من القلق فيما يتعلق
ب���أزم��ة دول���ة ال��رف��اه يف ف�ترة م��ا قبل الت�سعينيات م��ن القرن
امل��ا���ض��ي ،حيث �إن الأزم���ة ق��د تعمقت م��ع ازدي���اد تكاليف دول��ة
ال��رف��اه ،وب�شكل خا�ص مع انخفا�ض معدل املواليد من جهة،
وزيادة معدل املتقاعدين من اجلهة الأخرى .يف اجلانب الآخر
�أدت زي��ادة �أع��داد كبار ال�سن يف هذه املجتمعات لزيادة تكاليف
الرعاية ال�صحية ،كما �أدى ازدي��اد �أع��داد العاطلني عن العمل
اىل رفع التكلفة من اجلهة الأخ��رى؛ الأم��ر ال��ذي �أدى بدوره
حلدوث حتوالت وتغريات جذرية يف ال�سيا�سات املختلفة للدول
وال��رع��اي��ة االجتماعية ب�شكل خا�ص نتيجة ل��زي��ادة امل�صاريف
وال��ن��ف��ق��ات ع��ل��ى اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة ب�شكل ك��ام��ل ،غ�ير �أن ه��ذه
ال��ت��ح��والت واج��ه��ت م��ق��اوم��ة م��ن ق�� ِب��ل ال��ك��ث�ير م��ن ال��ن��اخ��ب�ين
واجلمهور .وه��و ما جعل الكثري من الأ�سئلة ُتطرح من قبل
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث�ين املتفقني م��ع ه��ذه ال��ت��ح��والت �أو عك�س
ذلك ،ومن �ضمنها و�أهمها :هل هذه التغريات جتميلية �شكلية
�أم حتويلية عميقة؟ وهل ُت�سهم هذه التحوالت يف ت�آكل املهمة
الأ�سا�سية لدولة الرفاه؟ �أم �أنها تقوم بعملية �إ�صالحية؟ ال�شك
�أن هذه الأ�سئلة حجاجية من الدرجة الأوىل ،فهناك الكثري
من املتفقني معها من جهة والكثري من املختلفني معها من
اجلهة الأخ��رى ،فهي تثري م�سائل مثل امل�ساواة بني املواطنني
وهي امل�س�ألة املطروحة �سابقا يف الف�صل الأول.
ويف م��ق��اب��ل ذل���ك ،ي��ط��رح مُ��ن��ك يف الف�صل ال��ث��ال��ث (�����ص)100:
وجهة النظر املعار�ضة ملفهوم امل�س�ؤولية وتبعاته املختلفة على
اجلميع؛ وذل��ك بعد �صعود وهيمنة الي�سار ال��ذي ط��رح �س�ؤال
حول �إمكانية القول ب�أن فعال معينا يت�سم بامل�س�ؤولية الكاملة.
وه��و الأم���ر ال���ذي ول��د ت�����ص��ورا خاطئا ح��ول ه��ذا امل��و���ض��وع من
قِبل ال�سيا�سيني والفال�سفة املعار�ضني لفكرة امل�س�ؤولية ب�شكل
كامل ،حيث �أ ّثر ذلك ب�شكل كبري على �صناع القرار على اعتبار
�أن الكثري من الأ�شخا�ص يقومون ب�أفعالهم ب��دون م�س�ؤولية
كاملة .ذل��ك �أن معظم االنتقادات وال���ردود متحورت من قبل

الي�سار لهزمية �أو قهر هذا التوجه؛ وذلك من خالل مناق�شة
م�س�ألة احل��ظ ال�سيئ وال�سيا�سة ،وب�شكل حم��دد بعد �صدور
ت��ق��ري��ر ب��ع��ن��وان «احل���رب ���ض��د ال��ف��ق��ر ب��ع��د  50ع��ام��ا» يف م��ار���س
2014م ،ال���ذي �أو���ض��ح الأ���س��ب��اب املختلفة ال���س��ت��م��رار ال��ف��ق��ر يف
�أمريكا ب�شكل بنيوي عميق ،والتي تعود -بح�سب التقرير� -إىل
نق�ص يف التعليم املتوفر ،وعدم فاعلية التدريب يف ر�أ�س العمل
التي ال تتواءم مع التغريات يف �سوق العمل.
تك َّررت هذه احلجج والكثري غريها ،والتي تعزو ا�ستمرار الفقر
لهبوط وتدين ثقافة العُمال ،والأجيال الالحقة تلك التي ال
تقيم وزنا للتعليم وال للتدريب وال للعمل ،مما يعني �أنه من
ال�ضروري التعامل مع هذه الثقافة التي انت�شرت ب�شكل كبري
يف املجتمع؛ وذل��ك بعد ت�صريح معُد التقرير يف العام 2014م،
وال���ذي �أث���ار الكثري م��ن ردود �أف��ع��ال الي�سار ح��ول العالقة �أو
الربط بني امل�س�ؤولية املفرت�ضة للفقر وطريقة التعامل معه،
ففي هذه احلالة تعود الأو�ضاع االجتماعية للفقراء �إىل احلظ
ال�سيئ واختيارات الأ�شخا�ص التي مل ت�ساعدهم على حت�سني
�أو�ضاعهم املعي�شية ولي�س �إىل �شيء �آخر ،وهو ما �سلط ال�ضوء
وفتح الت�سا�ؤالت يف املقابل حول �سلوكيات الأثرياء.كما تذهب
بع�ض هذه ال��ردود الأخ��رى �إىل �أن �سبب الفقر يعود اىل ك�ساد
2008م ،وت��ل��ك الآث����ار ال��ت��ي خلفها ع��ل��ى الأ���س��ر ،وذل���ك نتيجة
للف�ساد واالح��ت��ي��ال امل��ايل وال�سلوكيات املقننة م��ن قبل بع�ض
مكاتب االنتخابات الر�سمية التي ا�ستغلت بدورها هذه الأو�ضاع
املالية احلرجة للأ�شخا�ص.
ويف خ��ت��ام ه��ذا ال��ع��م��ل ،ي��ت��ح��دث مُ��ن��ك ع��م��ا وراء م��ف��ه��وم ع�صر
امل�����س���ؤول��ي��ة ،ح��ي��ث �إن ك��ل م��ف��ه��وم �أو ت�����ص��ور �سيا�سي ي�سرتعي
انتباهنا ل��وج��ود بع�ض امل��زاي��ا ف��ي��ه ،ح��ت��ى و�إن ك��ان يحيط به
الغمو�ض بنف�س قدر �أهميته ،وهو ما ي�ستدعي ت�سليط املزيد
من الأ�ضواء واالهتمام به� ،أو �إعادة ت�أويله واحلديث عنه ،وهو
ما يطرح ال�س�ؤال ح��ول م��دى حاجتنا لهذا املفهوم من جهة،
وك��ي��ف م��ن املمكن ب��ن��اء �أو �إع���ادة ب��ن��اء الكثري م��ن التحفيز �أو
�إق�صاء بع�ض املفاهيم املغلوطة عنه كما هي احلال يف اعتباره
امل�س�ؤولية بو�صفها عقابا �أو حما�سبة .الأمر الذي يجعلنا نعيد
النظر �أو نقوم بتقييم �أداء الأ�شخا�ص يف الفرتات املا�ضية ،وهل
ي�ستطيعون ال�سيطرة على �أفعالهم الفردية وحياتهم ب�شكل
ُكلي.
------------------------------- الــكــتــاب« :عــصــر المسؤولية :الحظ،واالختيار ،ودولة الرفاه».
 المؤلف :يوشا منُ ك. الــنــاشــرHarvard University :.2017,Press
 لغة الكتاب  :اللغة الروسية. عدد الصفحات 280 :صفحة.*كاتب عماني
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«كتائب العقاب في الحرب الوطنية العظمى»
 ..لفالديمير داينيس

فيكتوريا زاريتوفسكايا *

تناول هذا الكتاب مسألة ما ُدرج على تسميته بـ»كتائب العقاب» ،وهي وحدات عسكرية تشكلت في االتحاد السوفييتي إبان
الحرب العالمية الثانية (ويطلق على هذه الحرب في روسيا :الحرب الوطنية العظمى ،وذلك لفداحة ما خلفته من دمار وسقوط
ماليين الضحايا من المواطنين الروس) .وقد ظلت الكتائب هذه ،ولردح زمني طويل ،بعيدة عن الدراسة ومحظورة على
المناقشة العلنية .ولكن في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي ،بدأت األضواء الكاشفة تتسلل إلى هذه المسألة،
وذلك حينما أرخت سياسة البيريسترويكا (ومعناها حرفيا :إعادة البناء) في زمن ميخائيل جورباتشوف ،آخر الرؤساء السوفييت،
أرخت من قبضتها على العديد من الملفات والقضايا «غير المريحة» للسلطات وسمحت بمالمسة «البقع السوداء» في صفحة
التاريخ الحديث .ومع ذلك ظلت قضية كتائب العقاب في الجيش األحمر ،وحتى وقت قريب ،من القضايا التي لم تشملها دراسة
علمية جادة ،إما لسبب قلة المؤرخين العسكريين المنخرطين في المؤسسات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية،
وهي الجهة الماسكة بملف الكتائب المذكورة ،أو للخصوصية التي تكتنف هذه المسألة وعزوف المؤسسة الرسمية آنذاك
عن إطالقها للمأل؛ حيث ال بد من موافقة الجهات الرسمية لتناول المواضيع التي تخص الحرب الوطنية العظمى .بهذا الصدد
يقول مؤلف الكتاب الذي بين أيدينا ،فالديمير داينيس الرئيس السابق لقسم التاريخ الوطني العسكري في معهد التاريخ
العسكري لوزارة الدفاع الروسية« :كانت هناك قائمة من البحوث تقوم مؤسسات الدولة والقوات المسلحة بطلب إنجازها؛
وذلك للخلوص إلى االستنتاجات الالزمة والمفيدة من تجربة الحرب الوطنية العظمى ،ال سيما فيما يتعلق بالخبرة الهجومية
والدفاعية واجتياز العقبات...إلخ .أما بالنسبة لكتائب العقاب ،فلم تكن للمؤسسة حاجة لنبش سيرتها وال مصلحة لها في
ذلك» (ص.)3:
وبالرغم من ال�صعوبة التي ينطوي عليها ط��رح هذه
الق�ضية ل��ل��ر�أي ال��ع��ام؛ �صعوبة �أن ت��ق��ول ملجتمع مثل
امل��ج��ت��م��ع ال���رو����س���ي ال����ذي اك���ت���وى ب���ن�ي�ران احل�����روب يف
القرن الع�شرين� ،إن جيو�شه التي قاتلت لدحر الأعداء
وو���ض��ع��ت حل��م��اي��ة ال��وط��ن ،ا���س��ت��خ��دم��ت ك��ت��ائ��ب ب�شرية
وجعلتها �أل��وي��ة طليعية و�أل��ق��ت��ه��ا �إىل م��ن��اط��ق اخلطر
وامل��وت ،بالرغم من ذلك ،ف�إن امل�س�ألة ما برحت توقظ
ال��واع��ز الأخ�ل�اق���ي وحت��ف��ز احل�����س ال��ت��اري��خ��ي م��ن �أج��ل
تق�صيها والوقوف على تفا�صيلها من خمتلف اجلوانب.
ويف الآونة الأخ�يرة ،ظهرت مذكرات للجنود امل�شاركني
يف احل��رب الوطنية العظمى ،وم��ن بينهم م��ن قاتل يف
كتائب العقاب �أو قادها �أو �شارك يف ت�شكيلها .كما تن�شر
ال�����ص��ح��ف ب�ي�ن احل�ي�ن والآخ�����ر م���ق���االت ح��ول��ه��ا وت��ن��ت��ج
ال�����ش��رك��ات الفنية عنها الأف��ل�ام .وب��ت��زاي��د ت��ل��ك امل���واد،
املكتوبة منها وامل�صورة ،تزايدت الق�ص�ص املن�سوبة �إىل
كتائب العقاب ،وت��رددت عنها اخل��راف��ات ،فتحولت �إىل
�أك�ثر ال�صفحات غمو�ضا يف ال��ت��اري��خ امل���أ���س��اوي للحرب
الوطنية العظمى .وم��ن الق�ص�ص ال��ت��ي ُن�سجت حول
هذه الكتائب ي�سوق امل�ؤلف بع�ض امل�شاهد؛ ومنها�« :إن
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الإر�سال �إىل كتيبة العقاب كان مبثابة �سجن ع�سكري،
و�إن اجلي�ش ال�سوفييتي كان ي�ستخدم ه���ؤالء امل�ساجني
لال�ست�شعار امليداين؛ حيث ير�سلهم �إىل املناطق الأكرث
خطورة؛ ف ُم�سحت بهم حقول الألغام بدال عن الأجهزة
امل��ت��ع��ارف عليها ل��ه��ذا ال��غ��ر���ض ،وزج ب��ه��م �إىل خطوط
الدفاع الأملانية ال�شائكة .وقد كان �أف��راد هذه الكتائب
م��ن امل��ج��رم�ين و�أ���ص��ح��اب ال�����س��واب��ق ،ومت���ت معاملتهم
بق�سوة مفرطة ،فال يقدم لهم الطعام الكايف وال وقود
التدفئة وال الأ�سلحة .و�إن حاولوا الرتاجع �أو الهرب،
تلقفتهم بنادق �أفراد وزارة الداخلية الذين يتمرت�سون
خلفهم .وفقط بف�ضل ا�ستخدامهم غري الإن�ساين هذا،
مت حتقيق الن�صر يف احلرب».
وي��ح��اول ف�لادمي�ير دايني�س -يف درا���س��ت��ه -ا�ستخال�ص
احلقائق من هذا الكم الكبري من الق�ص�ص وتنظيمها
يف �سياق منطقي ي���ؤدي ل��ق��راءة متزنة لهذه ال�صفحة
الرو�سية من تاريخ احلرب العاملية الثانية.
ومنذ ال�صفحات الأوىل للكتاب ،يدح�ض دايني�س الر�أي
القائل� :إن رو�سيا هي من�ش�أ كتائب العقاب ،و�أنها اخرتاع
رو�سي حمظ ،ظهرت يف القرن الع�شرين نتيجة النظام

ال�شمويل ال�ستاليني الذي يثري ذكره الرعب يف �أفئدة
احلقوقيني اليوم .وبهذا ال�صدد يقدم دايني�س منظوره
التاريخي ،الفتا �إىل ظهور مثل هذه الكتائب يف روما
القدمية؛ حيث طبقت عقوبات �شنيعة على اجلنود ،من
بينها التخل�ص م��ن ال�ضعفاء ال��ذي��ن ال ي��ق��درون على
العدو كغريهم .ويف و�صف معركة تريموبيل ( 480قبل
امل��ي�لاد) نتعرف على ف�صائل اجل��ن��ود ال��ذي��ن تطعنهم
الرماح من اخللف لدفعهم �إىل ميدان القتال.
وفيما يتعلق برو�سيا فقد �أدخ��ل��ت كتائب العقاب لأول
م���رة ب�شكل ن��ظ��ام��ي يف اجل��ي�����ش الأح��م��ر خ�ل�ال احل��رب
الأهلية ()1921-1917؛ وذل��ك عقب ال��ث��ورة البل�شفية
ال��ت��ي �أ���س��ف��رت ع��ن �إح��ل�ال ال�����س��ل��ط��ة ال�سوفييتية على
الأرا�����ض����ي ال��رو���س��ي��ة ق��اط��ب��ة .وي��ك��ر���س امل����ؤل���ف ف�صال
م�ستقال من كتابه للظروف التي ظهرت فيها الكتائب
يف فرتة مرعبة من التاريخ الرو�سي احلديث.
ويف تتبعه التاريخي لهذه الظاهرة ،ين�سب امل�ؤلف ت�شكيل
�أول كتيبة للعقاب �إىل اخل�صم الأي��دي��ول��وج��ي الكبري
والعنيف ل�ستالني ،ليون تروت�سكي امللقب بـ»بونابرت
الأحمر»؛ وذلك حينما كان ي�شغل من�صب رئي�س الدوائر
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الع�سكرية ال�سوفييتية� .أم��ا عن �سبب جلوء تروت�سكي
�إىل ه��ذه الت�شكيلة م��ن امل��ح��ارب�ين ،ف��م��رده القلق ال��ذي
�ساوره �إزاء تباط�ؤ تقدم اجلي�ش الأحمر ،و�أي�ضا حينما
منى �إىل علمه هروب بع�ض املن�ضوين �إىل اجلي�ش .وكان
هو ال��ذي �صاغ الفكرة التي تتلخ�ص يف �أن اخل��وف من
�أحكام املحكمة الع�سكرية يجب �أن يكون �أ�شد وقعا من
اخل��وف من امل��وت يف املعركة .وبنا ًء على ذل��ك ،كان ُيزج
بالفارين من اخلدمة الع�سكرية �إىل كتائب العقاب التي
كان عليها �أن تربهن والئها لل�سلطة ال�سوفييتية ب�إلقاء
نف�سها يف م��ه��اوي ال����ردى .ول��ت�بري��ر ����ض���رروة الق�سوة
باعتبارها �شرطا لتفوق اجلي�ش الأحمر ،يقتب�س امل�ؤلف
كلمات كتبها تروت�سكي وت�شرح ر�ؤيته لعقيدة احلرب:
«ال ميكنك بناء جي�ش دون قمع .وال ميكن دفع النا�س
�إىل �ساحة املعركة ،وامل��وت ،من دون مواجهتهم بعقوبة
الإعدام �إن رف�ضوا ذلك (� )...إن بناء اجليو�ش وخو�ض
امل��ع��ارك يتم فقط بو�ضع اجل��ن��ود ب�ين احتمال امل��وت يف
�ساحة القتال �أو املوت يف امل�ؤخرة» (�ص.)18:
ومن �أجل الت�أكيد على �أن ظاهرة كتائب العقاب لي�ست
ممار�سة رو�سية حم�ضة ،يكر�س امل�ؤلف ف�صال �آخر من
كتابه لتجربة عدو االحتاد ال�سوفييتي يف احلرب العاملية
الثانية� ،أي �أملانيا الفا�شية ،فيكتب« :كان للجي�ش الأحمر
�أ�ساتذة يف ه��ذا املجال ،وب��ال��ذات من �أع��دائ��ه يف اجلي�ش
الأمل��اين ( )...ف���إن ك��ان اجلي�ش الأحمر قد رف�ض هذه
الت�شكيالت رف�ضا قاطعا عام  ،1934ف�إن القوات امل�سلحة
الأمل��ان��ي��ة ق��د �أق��دم��ت على ت�شكيل ف�صائل مماثلة بعد
ذل��ك ب�سنتني .ك��ان يطلق عليها ت�سمية خمتلفة ولكن
ذلك مل يغري من حقيقتها ( )...وكان م�صري ال�شخ�ص
الذي يرف�ض اخلدمة الع�سكرية لأ�سباب �سيا�سية ،مبا
يف ذلك انتما�ؤه �إىل احلزب ال�شيوعي الأملاين ،اخل�ضوع
لتلك العقوبة اخلا�صة .وبالفعل دخلت القوات الأملانية
�أرا�ضي االحتاد ال�سوفييتي بعدد من تلك الكتائب .ويف
العام  1942كان لديهم مئة كتيبة من هذا النوع حتمل
رم��ز « »999مت ت�شكيلها م��ن املجرمني وخملي النظام
( )...ويف نهاية احل��رب حينما انتقلت �ساحة املعركة
�إىل الأرا����ض���ي الأمل���ان���ي���ة ،ا���س��ت��خ��دم��ت��ه��م ق��ي��ادة ال��ق��وات
الأملانية على �أو�سع نطاق ( )...وكان اجلنود ال�سوفييت
ي�صادفون با�ستمرار اجلنود الأملان املقيدين بال�سال�سل
�إىل املدافع الر�شا�شة �أو �إىل الكر�سي يف قمرة الدبابات»
(�ص.)44-40:
ير�سم الكتاب �صورة مف�صلة عن اللحظات احلا�سمة يف
احل��رب العاملية الثانية عندما ف�شلت جميع املحاوالت
ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي��ة ال��ه��ج��وم��ي��ة ل�����ص��د الأمل������ان ال���ذي���ن ف���ازوا
مبدينة دونبا�س الإ�سرتاتيجية ،وبد�أوا التقدم �إىل نهر
الفولغا .يومها فقط ا�ستقر قرار �ستالني على ت�شكيل
كتائب العقاب .وي�ست�شهد امل�ؤلف بالعديد من الوثائق

املتعلقة بامل�س�ألة والتي حتدد مهام هذه الكتائب ،وي�شري
الكاتب �إىل �أن ت�شكيل هذه الكتائب ي�أتي �ضمن �سياق
ال��ق��رار الأ���س��ط��وري امل��ع��روف ب��رق��م « »227ال���ذي حمل
�أخطر ال�شعارات يف تلك املرحلة احلا�سمة من احلرب،
�أال وه���و ���ش��ع��ار «ال خ��ط��وة �إىل ال�����وراء» ،وم���ن امل��ع��روف
�أن ال��ق��رار ال�ستاليني ه��ذا ك��ان ل��ه الف�ضل يف حتويل
جمرى احل��رب متاما وجعله ل�صالح ال�سوفييت .ومن
بني الإج���راءات التي اتخذها �ستالني يف تلك اللحظة
امل�����ص�يري��ة ،ع��دم الت�سامح م��ع ال��ق��ادة ال��ذي��ن ت�ضطرب
وحداتهم ويفر جنودهم من مواقعهم ،تاركني الأر�ض
للعدو .كما �أعطى الأوام��ر بالت�صفية الفورية ملروجي
الذعر بني �صفوف الأج��ن��اد .وق��د ات�سعت مفاعيل هذا
القرار لت�شمل املتمردين على �أوام��ر القيادة واملخ ّلني
بنظام اخل��دم��ات اللوج�ستية ،وم��ن ي�� ّدع��ي امل��ر���ض من
اجلنود للتهرب من اخلدمة ،والطيارين الذين يلهون
بطائراتهم يف الهواء ،واجلنود املق�صرين بالتعامل مع
الأ�سلحة واملت�سببني مبقتل زمالئهم.
مل ي��ك��ت��ف ال��ك��ات��ب ب��ال��وث��ائ��ق ال��ر���س��م��ي��ة ل��و���ض��ع ك��ت��اب��ه،
فا�ستعان بال�شهادات اخلا�صة و�أخذ من دفاتر املذكرات
ل��ل��م��ح��ارب�ين ال��ق��دام��ى ،مم��ا �أ���ض��ف��ى نف�سا ���س��ردي��ا على
حم��ت��وى ال��ك��ت��اب وع����زز م���ن م��ق��روئ��ي��ت��ه .ف��ه��ا ه���و �أح���د
ال�����ش��ه��ود ال��ذي��ن ���ش��ارك��وا يف احل���رب ال��وط��ن��ي��ة العظمى
يكتب ع��ن وق��ع ال��ق��رار ال��ذي رف��ع �شعار «ال خطوة �إىل
ال���وراء» يف نفو�س اجل��ن��ود واجل�ن�راالت على ح��د �سواء،
وردود الأفعال الإيجابية التي �سرت بني �صفوف اجلي�ش
وتعاطيهم للقرارات ال�صارمة بروح قتالية عالية .يقول
ال�شاهد« :ك��ان الو�ضع �صعبا .م��اذا ميكنني �أن �أق��ول؟
ن�صف البالد يف قب�ضة العدو .كنا نتحمل ما ال يطاق
ونبذل ق�صارى جهدنا لك�سب النقاط يف املعارك .وقد
دق القرار ناقو�س اخلطر يف نفو�سنا ونبهنا �إىل �أنه ال

مكان للرتاجع وال خلطوة واح��دة ،و�إال فنحن هالكون
وال��وط��ن م��دم��ر .وه���ذا �أم���ر رئي�سي يف مفعول ال��ق��رار
الذي تقبله القلب والعقل معا» (�ص.)55:
ي��ف��ن��د امل������ؤرخ ال��ع�����س��ك��ري ف�ل�ادمي�ي�ر داي��ن��ي�����س يف ك��ت��اب��ه
اخلرافات وال�شائعات التي �أحاطت بكتائب العقاب ،بدءا
م��ن عر�ض ال��وث��ائ��ق التي ت���ؤك��د متوين كتائب العقاب
بكل ما يلزم من غ��ذاء ودواء وذخ�يرة ،ومنتهيا ب�إثبات
ع��دم ال��ق��دوم على عمليات تعر�ض ح��ي��اة الأف����راد فيها
للخطر .كما �أنكر القول ال�شائع ب�أن النا�س يف االحتاد
ال�سوفييتي قد �سيقت �إىل جبهات القتال حتت تهديد
ال�سالح .عالوة على ذلك ،يو�ضح الكاتب �أن املحكومني
يف كتائب العقاب ،وما �إن ينهوا فرتتهم املحددة� ،أو يف
ح��ال��ة �إ�صابتهم ،ال يتم �إع��ف��ا�ؤه��م م��ن القتال وح�سب،
و�إمنا �أي�ضا يتم تكرميهم وتقليدهم الأو�سمة البطولية
�إذا �أب��ل��وا ما ي�ستحق التكرمي .كما ي��ورد امل���ؤل��ف حاالت
بطولية كان فيها اجلنود امل�صابون ي�ستمرون يف القتال
برغم انتهاء فرتتهم يف هذه الكتائب.
ويدعو امل�ؤلف يف كتابه هذا �إىل عدم قيا�س القوانني يف
ف�ترة احل��رب مبعايري ال�سلم .ف��الأو���ض��اع �أث��ن��اء احلرب
خمتلفة وهي �أكرث تعقيدا ويزداد فيها قدر امل�س�ؤولية؛
وب��ال��ت��ايل ت�����ص��ب��ح ال��ع��ق��وب��ة �أك��ث�ر ���ص��رام��ة ،وم���ا ميكن
التغا�ضي عنه يف فرتة ال�سلم ،كالإهمال وعدم املباالة،
�إمن��ا ه��و جرمية فعلية يف زم��ن احل��رب .وينهي امل�ؤلف
مقارناته بني قوانني احلرب وال�سلم ب�أن قوانني احلرب
قا�سية ووح�شية �أحيانا ،لكنها منا�سبة حلالة احلرب.
وخ��ت��ام��ا ..ف��م��ا �سعى م���ؤل��ف ال��ك��ت��اب �إىل ت���أك��ي��ده ح��ول
م�س�ألة كتائب العقاب ،هذه امل�س�ألة التي ما برحت تو�سع
من رقعة ت�أثريها وي���زداد اللغط حولها ،هو �أن �أف��راد
الكتائب ،مثلهم مثل جميع الذين انخرطوا يف احلرب،
دافعوا عن �أنف�سهم وعن وطنهم ،وقدموا م�ساهماتهم
اجلليلة يف دحر العدو وحتقيق الن�صر ،ولي�ست الأفالم
احلديثة التي ت���ر ِّوج ل�صورة مزيفة عنهم ،وتظهرهم
ُمرمني �أ�شقياء ال قيمة للحياة عندهم ،لي�ست �سوى
�أف�لام �سطحية ،الربح همها الوحيد ،و�إن ك��ان طريقه
من خالل الكذب وتزييف احلقائق.
----------------------------------- الــكــتــاب« :كتائب العقاب فــي الحربالوطنية العظمى».
 المؤلف :فالديمير داينيس. الناشر :ويتشي ،موسكو2017 ،م.اللغة :الروسية
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سر الكيبوتس :مبادئ المساواة في العالم الرأسمالي
ران أبرامتزكي
محمد السالمي *
الكيبوتس هو تنظيم اجتماعي يتحدى النظرية االقتصادية التقليدية .من خالل تقاسم كل من الدخل والموارد بالتساوي
المتعلمين والمهرة -
بين أعضائه ،خلق نظام الكيبوتس حوافز قوية لالنتفاع مثل السيارات ،أو  -كما هو الحال في أكثر ُ
للمغادرة إلى المدينة .ومع ذلك ،ففي معظم القرن العشرين ازدهرت الكيبوتسات ،واعتبرت حياة الكيبوتس حياة شاعرية
من قبل األعضاء والعالم الخارجي .في س ّر الكيبوتس ،يمزج ران أبرامتزكي بين المنظورات االقتصادية واألفكار الشخصية
المشاركة المتساوية لفترة طويلة على الرغم
لدراسة الكيبوتس وتتناول األسئلة التالية :كيف حافظ الكيبوتسات على ُ
من مشاكل الحوافز الكامنة؟ كيف تعامل الكيبوتسات الطوعي المتكافئ مع التحدي المتمثل في وجود عالم رأسمالي
أكبر خارج بواباته؟ ما هو مستوى المساواة الذي يمكن الحفاظ عليه داخل الكيبوتس وتحت أي ظروف؟ ما هو دور القوى
االقتصادية في سلوك الكيبوتسات وفي قرارات األعضاء؟

يقدم الكتاب درا�سة رائعة حول بقاء مبادئ امل�ساواة من خالل
درا�سة الكيبوت�سات .فلو نتمعن قلي ً
ال� ،إذا ﺗم �إعطاء اﻟﻧﺎ���س
خ��ي��اراً للعي�ش ﻲﻓ ﻣﺟﺗﻣﻊ حيث ﺗﺗم م�شاركة جميع املداخيل
واﻟﻣوارد ﺑﺎﻟﺗ�ﺳﺎوي ،ﻣن �سيختار هذا اخليار؟ وهل �سيزدهر
ُمتمعهم؟ ما هي القواعد واملعايري التي يختارونها لتحكم
جمتمعهم؟ م��ن ال�صعب مُعاجلة ه��ذه الأ�سئلة ،لأ َّن النا�س
ال يعطون عادة خيار العي�ش .ال ت�ستطيع البلدان ال�شيوعية
ال�سابقة م�ساعدتنا يف الإجابة على هذه الأ�سئلة لأ َّن مواطنيها
مل يتمكنوا من اخلروج ب�إرادتهم ومل يتمكنوا من الت�صويت
�ضد اال�شرتاكية .تقدم البلدان اال�شرتاكية الليربالية مثل
ال�����س��وي��د وال���دمن���ارك خ���ي���ارات ف��ردي��ة �أك��ث�ر ،ول��ك��ن م��ب��ادئ��ه��ا
االجتماعية وامل�ساواة هي �أكرث �صعوبة يف الف�صل عن غريها
من العوامل .يف املقابل ،يقدم الكيبوت�س خمترباً ملُعاجلة هذه
الأ�سئلة .ي�شري هذا الكتاب �إىل �أنه يف ظل الظروف املنا�سبة،
من املمكن �إن�شاء جمتمع قائم على امل�ساواة قابل للتطبيق.
لقد عملت امل�����س��اواة يف الكيبوت�س لعقود ع��دي��دة ،وم��ا زال��ت
تعمل حفنة منها اليوم .ال �شك �أ َّن النظرية االقت�صادية مل
تتوقف عند بوابة الكيبوت�س .كيف جنا الكيبوت�س؟ ووفرت
امل�ساواة يف الدخل الت�أمني الذي حتتاجه الكيبوت�س يف الأيام
الأوىل .و�ساعدت املثالية وروح الفريق والثقافة يف احلفاظ
ع��ل��ى امل�����س��اواة ،وك��ذل��ك ع��ل��ى جت��ان�����س الأف�����ض��ل��ي��ات وال��ق��درات
ب�ين الأع�����ض��اء .زي���ادة �إىل ال��دع��م احل��ك��وم��ي .ل��ك��ن الأع�����ض��اء
مل ي��ع��ت��م��دوا ع��ل��ى امل��ث��ال��ي��ة وح�����س��ن ال��ن��ي��ة وال���دع���م اخل��ارج��ي
وحده .كانت العقوبات االجتماعية �ضد املتهربني ف َّعالة لأن
امل��ج��ت��م��ع��ات ك��ان��ت ���ص��غ�يرة وذات خ�صو�صية حم����دودة .فهذا
ال��ك��ت��اب م��ن ت���أل��ي��ف ران �أب��رم��ت��زك��ي ،وه���و �أ���س��ت��اذ م�����ش��ارك يف
االقت�صاد بجامعة �ستانفورد .ويتمحور كتابه حول �أبحاثه يف
التاريخ االقت�صادي وتطبيق االقت�صاد اجلزئي ،مع الرتكيز
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على الهجرة وعدم امل�ساواة يف الدخل.
يتكون الكتاب من ثالثة �أجزاء يف اثني ع�شرا ف�صال .يناق�ش
ال��ف�����ص��ل الأول م��ن ال��ك��ت��اب �إن�����ش��اء ال��ك��ي��ب��وت�����س م��ن ال��ن��اح��ي��ة
الآيدولوجية واالقت�صادية واالجتماعية وماهي التحديات
التي يواجهها .كان الكيبوت�س كال�سيكيا بقواعده وبطريقته
ال��رائ��ع��ة لتمكني جمموعة م��ن النا�س م��ن التمتع بالت�أمني
واملنفعة الأيديولوجية بتقا�سم مت�ساوٍ ،يف الوقت ال��ذي يتم
فيه التغلب على امل�شاكل التحفيزية املتمثلة يف اال�ستغالل
احلر (غياب احلافز للعمل بجد)� ،أو االختيار (ميل العمال
الأقل �إنتاجية للدخول) ،وهجرة العقول (نزوع �أكرث الأع�ضاء
�إنتاجية �إىل اخلروج) ،ونق�ص اال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�شري
(نق�ص احلافز للدرا�سة ال�شاقة).
�أما يف اجلزء الثاين من الكتاب فريكز الكاتب احلديث على
الظروف التي �ساهمت يف �إن�شاء الكيبوت�سات ومدى ت�أقلمها
م��ع ت��غ�ير ال��ع��وام��ل .يف ال��ف�����ص��ول ال��ق��ل��ي��ل��ة ال�لاح��ق��ة يناق�ش
الكاتب م�شاكل احلوافز وكيف تعامل الكيبوت�س معها خالل
ف�ترة امل�����ش��ارك��ة امل��ت�����س��اوي��ة .يغطي الف�صل اخل��ام�����س م�شكلة
املت�سابق احل��ر ،ويناق�ش الف�صل ال�ساد�س االخ��ت��ي��ار ال�سلبي
وه���ج���رة الأدم���غ���ة ،وي��ن��اق�����ش ال��ف�����ص��ل ال�����س��اب��ع اال���س��ت��ث��م��ار يف
حقوق الإن�سان ور�أ���س امل��ال .يف كل ف�صل من ه��ذه الف�صول،
يطبق الكاتب علم االقت�صاد للم�شكلة .ثم ي�ستخدم بيانات
التعداد على �أع�ضاء الكيبوت�س الختبار مدى وج��ود امل�شكلة
يف الكيبوت�س خ�لال ه��ذه ال��ف�ترة ،وكيفية تعامل الكيبوت�س
يف ح��ال وج��وده��ا .خال�صة ال��ق��ول ه��ي �أ َّن ه��ذه امل�شاكل كانت
كلها موجودة يف الكيبوت�سات ،ولكن كان من املمكن �أن تكون
�أ���س��و�أ بكثري �إذا مل يلغ الكيبوت�س امللكية اخلا�صة ،وتفح�ص
الداخلني ،والعقوبات االجتماعية امل�شجعة� .إن القواعد التي
�ساعدت الكيبوت�سات على التعامل مع هذه امل�شاكل التحفيزية

ميكن �أن تف�سر �أي�ضاً �سبب ك��ون الكيبوت�سات �صغرية ،ومل��اذا
مل يكن العديد من اليهود الإ�سرائيليني يعي�شون يف جاذبية
الكيبوت�س ،ويف النهاية كيف جنوا من الكيبوت�سات ل�سنوات
ع��دي��دة على ال��رغ��م م��ن م�شاكل احل��واف��ز .ه��ل فكر م�ؤ�س�سو
الكيبوت�س بفاعلية من خالل امل�بررات االقت�صادية و�صمموا
ال��ك��ي��ب��وت�����س ع��ن ق�����ص��د لتجنب امل�����ش��اك��ل احل��ا���س��م��ة؟ �إن���ه �أم��ر
ممكن .وم��ع ذل��ك ،ف���إن��ه م��ن املحتمل �أي�ضاً �أن يكون �أع�ضاء
الكيبوت�س قد ت�صرفوا كما لو كانوا يحاولون حل م�شكالت
احل��واف��ز على الرغم من �أن ه��ذا مل يكن هدفهم الرئي�سي.
�سواء كانت ه��ذه هي نيتهم �أم ال ،ف���إ َّن املجتمع ال��ذي �صممه
�أع�ضاء الكيبوت�س كان ناجحاً ب�شكل ملحوظ يف حل م�شاكل
احلوافز.
اجلزء الثالث من الكتاب ينتقل �إىل تراجع الكيبوت�س املثقف.
يبد�أ الف�صل الثامن بتف�سري �سبب حتول الكيبوت�س بعيدا عن
امل�شاركة املت�ساوية وملاذا مل يحدث هذا حتى الت�سعينيات .بد�أت
رياح التغيري ت�شعر بها يف الكيبوت�سات يف �أوائل ال�سبعينيات.
وحتى ذلك الوقت ،كان �أطفال الكيبوت�س ينامون خارج منازل
والديهم يف م�ساكن خا�صة؛ يف بداية ال�سبعينيات من القرن
املا�ضي ،حيث �ألغى العديد من الكيبوت�سات ترتيبات النوم
اجلماعية ه��ذه وق��ام��وا بنقل الأط��ف��ال �إىل م��ن��ازل والديهم.
يف ع��ام  ،1977مت انتخاب حكومة ميينية يف �إ�سرائيل للمرة
الأوىل ،ومل يعد ب�إمكان الكيبوت�س �أن يتوقع الدعم ال�صريح
وال�ضمني الذي اعتادوا عليه .وقد تبع هذا التطور ال�سيا�سي
يف �أواخ���ر الثمانينات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي ث���ورة ع��رف��ت با�سم
«�أزمة الكيبوت�س» .وقد تعر�ض عدد من عنا�صر الكيبوت�سات
لل�ضغوط :فقد اقرت�ض العديد من الكيبوت�سات بكثافة ثم
عانى م��ن م�شاكل مالية عندما ارتفعت �أ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة� .إن
تطوير اقت�صاد ع��ايل التقنية يف �إ�سرائيل قد مينح مكاف�آت
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�أك�ب�ر ل��ل��ع��م��ال ذوي ال���ق���درات ال��ع��ال��ي��ة .ويف ك��ل ح�ي�ن ،ا�ستمر
االلتزام الأيديولوجي باجلانب اال�شرتاكي حلياة الكيبوت�س
يف التال�شي.
ثم يقوم الكاتب بتوثيق التحول عن امل�شاركة املت�ساوية التي
جرت يف الكيبوت�سات على مدار الع�شرين �سنة املا�ضية .لقد
�أدخلت �شركة كيب بوتزمي درجات خمتلفة من الإ�صالحات،
ترتاوح من االنحرافات ال�صغرية عن امل�شاركة املت�ساوية �إىل
تلك الكبرية ،حيث تعتمد ميزانية �أح��د الأع�ضاء يف الغالب
على �أرب��اح��ه��ا  .وح��ت��ى ع��ام  ،2011ظ��ل ح��وايل  25ب��امل��ائ��ة من
الكيبوت�سات يحافظ على تقا�سم مت�سا ٍو متا ًما بني الأع�ضاء،
لكن غالبية الكيبوت�سات قد و�ضعت من��وذج «�شبكة الأم��ان»،
حيث يحتفظ الأع�ضاء بجزء من �أرباحهم وي�شاركون الباقني
مع زمالئهم الأع�ضاء .على الرغم من االنحراف الكبري عن
النموذج الأ�صلي ،ف�إن اللغة امل�ستخدمة يف و�صف الكيبوت�س
الذي مت �إ�صالحه ت�شري �إىل �أنه حتى الكيبوت�سات التي حتولت
ع��ن امل�����ش��ارك��ة امل��ت�����س��اوي��ة ال ت���زال ت��وف��ر �شبكة �أم���ان ل�ل�أف��راد
امل��ح��ت��اج�ين ،مم��ا يك�شف �أه��م��ي��ة ال��ت���أم�ين وال��دع��م امل��ت��ب��ادل يف
مهمة الكيبوت�سات امل�ستمرة .مما ال �شك فيه �أن �شبكة الأمان
كانت مبثابة حل و�سط  -طريقة لتحقيق الأغلبية املطلوبة
للت�صويت على الإ�صالح «الر�أ�سمايل» الذي �أنقذ الكيبوت�س.
عالوة على ذلك ،وكما هو احلال غالباً ،كان لدى ه�ؤالء الذين
خ�سروا من الإ�صالحات  -هنا كبار ال�سن والعمال الأقل مهارة
 م�صلحة وا�ضحة يف �شبكة �أمان �سخ ّية وكان لديهم القدرةعلى فر�ضها .ومع ذلك ،ف�إن النتيجة النهائية هي �أن الت�أمني
والدعم املتبادل يظالن مبد�أين مهمني يف الكيبوت�س.
يف الف�صل التا�سع ،ي�شرح الكاتب كيف �سمحت هذه التطورات
الأخ��ي�رة يف ال��ك��ي��ب��وت�����س ب��اخ��ت��ب��ار ن��ظ��ري��ة اق��ت�����ص��ادي��ة حل��دود
امل�ساواة .فاقمت الأزمة املالية يف الثمانينات من القرن املا�ضي
وازده����ار التكنولوجيا الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف الت�سعينيات م�شكلة
ه��ج��رة ال��ع��ق��ول ،ومي��ك��ن �أن تف�سر درج���ة حت��ول الكيبوت�سات
املختلفة عن امل�شاركة املت�ساوية .وتتنب�أ النظرية االقت�صادية
ب����أن الكيبوت�سات الأك�ث�ر ث���را ًء تخترب م��ع��دالت خ���روج �أق��ل،
و�ستكون ق��ادرة على االحتفاظ مبعظم العاملني املوهوبني،
و�سيختار امل��زي��د م��ن امل�����س��اواة يف امل�����ش��ارك��ة� .أم���ا الكيبوت�سات
الأقل ثراء ،من ناحية �أخرى ،ف�ست�شهد معدالت خروج �أعلى،
وتخ�سر عم ً
اال موهوبني ب�أعداد �أكرب ،وبالتايل �سوف تتحول
عن امل�شاركة املت�ساوية من �أج��ل الإب��ق��اء على العمال الأك�ثر
موهبة� .إن حقيقة �أن الأزمة املالية �أ�صابت بع�ض الكيبوت�سات
�أكرث من غريها خلقت فروقاً يف م�ستوى املعي�شة.
�أما الف�صل اﻟﻌﺎ�ﺷﺮ فينظر ﻲﻓ ﻋﻮاﻗﺐ ﻋﺪم اﻤﻟ�ﺴﺎواة اﻤﻟﺘﺰاﻳﺪة ﻲﻓ
اﻟﺪﺧﻞ ﻲﻓ الكيبوت�س ،حيث �أدى هذا التحول �إىل زيادة عودة
�أع�ضاء الكي بوت�س �إىل التعليم .تتوقع النظرية االقت�صادية
�أن النا�س ���س��وف ي�ستثمرون �أك�ثر يف تعليمهم عندما يكون
العائد �أعلى .الختبا ر ه��ذا التنب�ؤ ،ق��ام الكاتب بجمع بيانات
حول طالب الكيبوت�س ومدر�سيهم يف الثانوية ونتائج التعليم
ما بعد الثانوي قبل وبعد الإ�صالحات .من الوا�ضح �أن طالب
الكيبوت�س �أخ��ذوا املد ر�سة الثانوية بجدية �أك�بر وا�ستثمروا
�أك�ثر يف تعليمهم حاملا حت��ول الكيبوت�س بعيداً عن امل�شاركة

املت�ساوية ،وخا�صة ال��رج��ال و�أول��ئ��ك الذين ك��ان �آب��ا�ؤه��م �أقل
أي�ضا دلي ً
تعليماً .و�إىل جانب حت�سني التعليم ،يقدم الكاتب � ً
ال
جتريب ًيا على �أن التحول الأخري عن امل�شاركة املت�ساوية ،من
خالل زيادة التكلفة املالية لرتبية الأطفال ،قد �شجع الأع�ضاء
على امتالك �أكرب عدد ممكن من الأطفال .هناك �أي�ضا بع�ض
الأدل��ة التي ت�شري �إىل �أن التحول عن امل�شاركة املت�ساوية قد
�أدى �إىل حت�سني �أخالقيات العمل يف الكيبوت�سات ،لكن رمبا
كان ذلك على ح�ساب انخفا�ض ال�سعادة.
يف الف�صل احل���ادي ع�شر ،ق��ارن ا لكاتب جت��رب��ة الكيبوت�سات
م��ع الكميونات الأخ����رى .وع��ل��ى غ���رار ا لكيبوت�سات� ،صممت
الكميونات يف القرن التا�سع ع�شر يف الواليات املتحدة للتخفيف
على جمتمعاتها م��ن م�شكالت احل��واف��ز ع��ن ط��ري��ق ت�سه يل
العقوبات االجتماعية ،وتعزيز االل��ت��زام وال���والء وال��ت��ع��اون،
و�إن�شاء �أجهزة مقفلة� .ساعدت الأيديولوجية ،وخا�صة عندما
تكون قائمة على الدين ،يف حل م�شاكل احلوافز .ومع تراجع
الأيديولوجية وتزايد الفر�ص اخلارجية للأع�ضاء ،تفاقمت
م�شاكل احلوافز وا�ستمر ا�ستقرار املجتمعات املحلية.
يختتم الف�صل ال��ث��اين ع�شر وي��ق�ترح ،يف ���ض��وء التحليل يف
الكتاب� ،إعادة تف�سري اقت�صادي ل�صعود الكيبوت�سات وجناتها
وانحدارها .ت�شري جتربة الكيبوت�س �إىل �أن امل�ساواة يف الدخل
ال ت�أتي جما ًنا .ما تربحه يف �شبكة الأمان ،تخ�سره يف احلوافز
الفردية .ولكن �إذا رفعت احلوافز ،ف�إن عدم امل�ساواة يتبع ذلك.
ومع ذل��ك ،فحتى يف ظل امل�شاركة املت�ساوية ،مل تكن م�شاكل
احلوافز بالقدر نف�سه من اخلطورة التي ميكن �أن يقرتحها
امل��ن��ط��ق االق��ت�����ص��ادي .ح��ت��ى يف غ��ي��اب ال��ع��وائ��د ال��ن��ق��دي��ة ،عمل
الكيبوت�س ل�ساعات طويلة ولكي يح�صل �أع�ضا�ؤه على التعليم
وامل��ه��ارة ،يف ح�ين �أ َّن الأع�����ض��اء امل��وه��وب�ين ال��ذي��ن ي�ستطيعون
ك�����س��ب امل���زي���د م���ن اخل����ارج ظ��ل��وا يف ال��ك��ي��ب��وت�����س يف ك��ث�ير من
الأحيان ،مما �سمح للكثري من الكيبوت�سات باالزدهار .وحتى
الكيبوت�سات ال��ت��ي اب��ت��ع��دت ع��ن امل�����ش��ارك��ة امل��ت�����س��اوي��ة توا�صل
توفري �شبكة �أمان للأع�ضاء ال�ضعفاء واحلفاظ على امل�ساعدة
املتبادلة باعتبارها حجر الأ�سا�س يف الكيبوت�س .يناق�ش هذا

الف�صل واخلامتة �أي�ضاً الق�ضايا الأكرب من الكتاب للم�ؤ�س�سات
واملجتمعات التي ترغب يف �أن تكون �أكرث دعماً وت�ساوياً.
يف اخل��ت��ام ،م��ن امل�ستحيل �أن ن��ع��رف بال�ضبط حجم النجاح
ال��ذي حققه الكيبوت�سات يف احلفاظ على امل�ساواة نابعاً من
ال��ط��رق ال��ت��ي مت��ك��ن��ت م��ن ال��ت��غ��ل��ب ب��ن��ج��اح ع��ل��ى ال��ع��دي��د من
امل�����ش��اك��ل ،وم��ق��دار ال��دع��م ال���ذي ت��ل��ق��وه م��ن دول���ة �إ���س��رائ��ي��ل.
ويظهر �أن ج��وان��ب ت�صميم املجتمع املحلي يف الكيبوت�سات
وا�ستجاباتها للتغريات يف بيئاتها الداخلية واخلارجية كانت
بالغة الأهمية لبقائها .ويف الوقت نف�سه ،ناق�ش امل�ؤلف كيف
�أن الكيبوت�سات كانت مدعومة ب�شدة بطرق خمتلفة و�ساعدت
جناحها ل�سنوات عديدة .و�شملت هذه الإعانات نقل الأرا�ضي
وغريها من عوامل الإنتاج �إىل الكيبوت�سات ،و�إعانات القطاع
ال��زراع��ي يف �شكل ا���س��ت��ث��م��ارات مائية ور�أ����س امل���ال ،وقطاعات
ا�ستهالك ال�سلع الزراعية يف دولة �إ�سرائيل ،وخف�ض املناف�سة
عن طريق تخ�صي�ص ح�ص�ص الإنتاج ،ومنع ا�سترياد الأغذية
وال�سلع ال�صناعية ال��ت��ي ينتجها الكيبوت�سات .مل يكن هذا
الأ�سلوب من الدعم واحلمائية فريدا بالن�سبة للكيبوت�سات،
لكنهم ا�ستمتعوا ب��ه بالت�أكيد .وم��ع ذل��ك ،ف���إن دع��م ال��دول��ة
لي�س الق�صة كلها .على �سبيل املثال ،ال متنع الدعم احلكومي
�أع�ضاء الكيبوت�س من الهروب وال ت�ساعد الكيبوت�س يف حل
االخ��ت��ي��ار امل��ع��اك�����س يف ال���دخ���ول .وب��امل��ث��ل ،يف ح�ين �أن حقيقة
�أن البيئة ال�سيا�سية �أ�صبحت �أق��ل �صداقة م��ع الكيبوت�سات
ابتدا ًء من منت�صف ال�سبعينيات ،ميكن �أن تف�سر جزئياً �سبب
وق��وع الكيبوت�سات يف متاعب اقت�صادية ،ثم ب��د�أت بعد ذلك
يف التخلي عن اال�شرتاكية ،وال ميكنها �أن تف�سر �سبب بقاء
بع�ض الكيبوت�سات يف حالة م�ساواة كاملة حتى يف غياب الدعم
ال�سيا�سي �أو مل��اذا بقي بع�ض الكيبوت�سات مت�ساويا والبع�ض
الآخر مل يفعل.
يقدم الكتاب �إ�سهاماً مهماً لالقت�صاد ال�سلوكي فهل ميكن
للمجتمعات ال��ط��وع��ي��ة وامل�����س��اواة �أن ت��زده��ر داخ���ل جمتمع
ر�أ����س���م���ايل؟! ي��ج��م��ع ه����ذا ال��ك��ت��اب ب�ي�ن ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة
والأدوات االقت�صادية احلديثة يف التحليل من خالل درا�سة
جتربة الكيبوت�س الإ�سرائيلية.

-----------------------------------الكتابThe Mystery of the Kibbutz: :
Egalitarian Principles in a Capitalist
World
الناشرPrinceton University Press :

سنة النشر2018 :
المؤلفRan Abramitzky :
عدد الصفحات360 :
اللغة :اإلنجليزية.
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية (سعيد
بوكرامي)

الكتاب :الميتافيزيقا الكمية :أســرار الفضاء والزمن
الجديدة
المؤلف :سفين أورتولي وجان بيار فارابود
الناشر :دار الديكوفيرت
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات144 :ص
فــي ع ــام  ، 1984نــشــر ســفــيــن أورت ــول ــي وجـــان بيار
فــارابــود ضمن منشورات الديكوفيرت  ،كتابا لقي
في ذلــك الوقت ترحيبا كبيرا .وتــم اعتباره أفضل
الــكــتــب الــتــي بــســطــت م ــوض ــوع مــيــكــانــيــكــا الــكــم
الصعبة وجعلتها في متناول شريحة واسعة من
القراء غير المتخصصين ،بيعت منه أكثر من خمسة
وثمانين ألف نسخة كما ترجم إلى عدة لغات .ولكن
منذ أكثر مــن ذلــك الــوقــت ،تغير المشهد بشكل
جــذري :أصبح التالعب ومراقبة عناصر الكم الفريدة
(اإللكترون ،الفوتون ،األيون ،الذرة ،الجزيئات ،)...التي
كان من الصعب مراقبتها أو التعامل معها أصبحت
اليوم في المتناول والتعامل معها شبه عادي .كما
أصبحت األفكار التي ال يمكن تصديقها في السابق
قابلة لالختبار وقد تم إجراء تجارب مستحيلة تأكدت
نتائجها ،فتحددت الجوانب األكــثــر إربــاكً ــا للنظرية
الكمية ،مما فتح الــبــاب أمــام التطبيقات التقنية
الثورية ،مثل الكمبيوتر الكمي.
يبرز المؤلفان المخططات التوضيحية للميتافيزيقا
الكمية ،بلغة واضحة وطريفة وصارمة ،لرسم معالم
جــديــدة لهذا العالم الكوانتي الغريب الــذي لــواله
لما كان لدينا إنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف
الــخــلــويــة وال  ...ال ش ــيء مــمــا يسمح بخلق مجتمع
االتصاالت .عالم خارج الزمان ،حيث تعرف الجسيمات
كيفية النقل الفضائي ،ومــن المفترض أن تعود
إلى الزمن ..سيجد قارئ الكتاب عالما يخترق حدوده
الجديدة ،النظرية والتجريبية ..عالما ميتافيزيقيا
ممتعا ومذهال.

الكتاب :فلسفة الثقة بالنفس
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المؤلف :شارل بيبان
الناشر :منشورات أالري .فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات 224 :ص
يكشف كتاب «شارل بيبان» ( فلسفة الثقة بالنفس)
سر الثقة بالنفس.
من أيــن تأتي الثقة بالنفس؟ كيف تعمل؟ ما الذي
يقويها أو يضعفها؟ لماذا بعض الناس أكثر ثقة من
اآلخــريــن؟ هل هي مسألة مزاجية؟ أم ثمرة اشتغال
على مؤهالت الــذات أو طريقة للنظر إلى العالم؟ ما
عالقة الثقة بالنفس بالثقة باآلخرين ،والثقة بالحياة
نفسها؟
يعتمد الكتاب على النصوص العظيمة للفلسفة
والحكمة القديمة ،وعلى أعــمــال التحليل النفسي
أيضا بتجربة الرياضيين أو
وعلم النفس ،واستعان
ً
الفنانين ،يشرح تشارلز بيبين سر الثقة في النفس.

الكتاب :اندفاع العالم :منطق العنف الجديد
المؤلف :فرانسوا كوسيه
الناشر :منشورات الديكوفيرت.فرنسا
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات240 :ص
يصف كتاب «انــدفــاع العالم :منطق العنف الجديد»
للكاتب الــفــرنــســي فــرانــســوا كــوســيــه كــيــف يعيش
العالم حالة اندفاع وغليان .بحيث أن نسبة العنف
لم تتراجع ،كما يعتقد بعض الناس .لقد غ ّير شكله،
ومنطقه ،وأصــبــح أقــل وضــوحــا ،وأكــثــر ثباتا :انتقلنا
من عصور العبودية إلى الهيمنة ،ومن الترحيل إلى
الترحال القسري ،ومن العنف بين طالب الجامعات إلى
إذاللهم على الشبكات االجتماعية ،ومن النهب في
المستعمرات إلى القوانين التي تصادر أفقر الناس..
لقد تفاقم القمع والدمار البيئي.
وبـ ــدالً مــن الــتــوقــف ،تــفــاقــم الــعــنــف مــن جــهــة ،ومــن
جهة أخــرى ،قلت فرص السالم .أصبح األشخاص غير
مبالين بمظاهر العنف الجماعي .فــي خضم كارثة
الليبرالية الــجــديــدة  ،جعلتنا كــذبــة الــوفــرة وتحفيز
قواتنا الحياتية مجرد وحوش حديثة ،من المحبطين
والمندفعين بجرأة ،وليس من المواطنين المالئمين
إلنشاء «الحضارة» وتشكيلها .للخروج من هذه الدائرة
الجهنمية ،ومن العجز الجماعي ،يقترح المؤلف حركة
تــحــرر جــديــدة مــن الــطــاقــة االجتماعية المشكلة من
المنظمات والــحــركــات االجتماعية ،لكنه فــي الوقت
نفسه يحذر من البعض اآلخر الذين حولوها إلى هوية
للكراهية والوطنية المتطرفة .من سيفوز في هذا
الصراع؟ من سيجنب العالم كل هذا العنف المندفع
مــن كــل ص ــوب؟ يــحــاول الــكــتــاب تقديم الــعــديــد من
األجوبة.

الكتاب :إفريقيا الحدود الجديدة لإلرهاب
المؤلف :مارك انطوان بيروز دي مونتكلو
الناشر :دار الديكوفيرت ،فرنسا.
تاريخ النشر2018 :
عدد الصفحات :ص 160
يعود كتاب «إفريقيا الحدود الجديدة لإلرهاب» للكاتب
الفرنسي مارك انطوان بيروز دي مونتكلو إلى عشرين
عاما إلــى ال ــوراء وتحديدا مــع األح ــداث التي وقعت في
عام  1998ونفدها تنظيم القاعدة ضد سفارتي الواليات
المتحدة في كينيا وتنزانيا ،وما تال ذلك من نمو للحركات
اإلســامــيــة الــراديــكــالــيــة ،خــاصــة فــي منطقة الــســاحــل،
وترسخت مع بوكو حرام في نيجيريا ،وشباب الصومال،
والقاعدة في بــاد المغرب اإلســامــي وفــي مــالــي ..هذه
األحــداث الدموية التي قلبت أوضــاع السكان المحليين
واستنفرت عددا من الدول الغربية.
يــقــدم الــكــتــاب حــجــجــا دامــغــة ويــرســم مــشــهــدا واضــح
المعالم عن الحركات المسلحة التي تسمى نفسها بـ
«الجهاديين» ،مذكرا أصولهم والتاريخية واالجتماعية،
التي تمتد بعيدا في تربة «إرهابية دولية» وحشية ،التي
تغلغلت ديناميتها في البداية في جذورها المحلية.
بدال من النظر إلى «الجهاد اإلفريقي» كسديم غامض
وبعيد المنال يقدم مــارك انــطــوان بيروز دي مونتكلو
تحليال مبتكرا عن هذه الجماعات المسلحة فهو ال يعتمد
فقط على الجوانب الدينية ،ولكن أيضا على الجوانب
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .وقــد عــزّز كتابه
بمجموعة من المقابالت الحصرية مع زعماء جهاديين
ومقاتلين وقادة األجهزة األمنية .يسلط الكتاب الضوء
أيضا على اآلث ــار الوخيمة للتدخل العسكري األجنبي
و»التهديد اإلرهابي» على منطقة الساحل.
آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية
(عز الدين عناية):

الهوت التحرير اإلسالمي
يحاول دارس اإلسالميات اإليطالي ماسيمو كامبانيني
ف ــي هـــذا الــكــتــاب ت ــن ــاول ط ــروح ــات الــمــفــكــر الــمــصــري
حسن حنفي بشأن التغيير االجتماعي من خالل بعض
المنتقيات مــن مؤلفاته .حيث يختبر وعــود تفسيرات
حنفي للمتن القرآني وإمكانياتها في ظل هيمنة تقليد
سائد ،مع ّرجا في ذلك على عالقة القراءة األنثروبولوجية
بمضامين الــديــن ،وليختتم كامبانيني تــأمــاتــه في
المقول الحنفي بحديث عن إيديولوجيات الثورة والتغيير
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وااللتزام العضوي.
الكتاب :الهوت التحرير اإلسالمي.
تأليف :حسن حنفي وماسيمو كامبانيني.
الناشر :جاكا بوك (ميالنو-روما) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 112 :ص.
***

السلطة الجديدة
ماكرون والبروتستانتية الجديدة والميديولوجيا
في هذا المؤلف يتساءل فيلسوف الميديولوجيا ريجيس
دوبــريــه عــن مــدى حــظــوظ نــجــاح الــطــروحــات التجديدية
المستلهمة
للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون،
َ
من نموذج ثقافي يطغى عليه الطابع البروتستانتي
والعائد بــدوره إلــى األخــاق البروتستانتية ،التي تربط
مسؤولية خالص الروح بعمل المؤمن.
الـــكـــتـــاب :الــســلــطــة الــــجــــديــــدة ..ال ــرئ ــي ــس مـــاكـــرون
والبروتستانتية الجديدة والميديولوجيا.
تأليف :ريجيس دوبريه.
الناشر :فرانكو أنجيلي (ميالنو-روما) «باللغة اإليطالية».
سنة النشر.2018 :
عدد الصفحات 92 :ص.

كل شيء اليوم إذا كانت األمور ستحدث بطريقة مختلفة
قلي ً
ال .

اسم الكتاب :اليهودية في مفترق طرق
المؤلف  :ماكس جوزيف
الناشر  :دار نشر جامعة بار ايالن
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 152:صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
نشر كتاب «اليهود فــي مفترق الــطــرق» ألول مــرة في
ألمانيا في عام  ،1908ومؤلف الكتاب هو الحاخام ماكس
م ــردخ ــاي يــوســف ( ، )1950-1868ك ــان عــضــوا بــــارزا في
معسكر اليهودية الليبرالية  ،وفي الوقت نفسه ناشط
صهيوني متحمس .اليهودية في مفترق طرق «هو دفاع
عن الفكرة الصهيونية ،التي تستخدم الحجج الدينية
للمؤلف مع الميول االستيعابية ألحزابه من الحاخامات
األلمان في المعسكر غير األرثوذكسي ،من أجل معالجة
أزمة الوجودية اليهودية في العصر الحديث ،ومن أجل
التغلب على المشاكل الــتــي يطرحها الــتــنــويــر ،ومع
تجنب الــعــودة إلــى التلمود والغيتو ،يجب أن تتشكل
الصهيونية السياسية مــن خ ــال المثالية األخــاقــيــة
والدينية.

سنة النشر :أبريل 2018
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يذهب نفتالي واجنر في رحلة موسيقية رائعة في األدب،
ويقرأ أوصــاف الموسيقى في عشرات القصص والروايات
في أعين الموسيقار والمعلق الثقافي ويتوصل إلى أفكار
مدهشة ومثيرة.

اسم الكتاب :شيمون بوفزينر  ،مهندس معماري
المؤلف :زيفي الحاياني ومايكل جاكوبسون
الناشر :دفير		
سنة النشر :أبريل 2018
نبذة مختصرة عن الكتاب
يوجز هذا الكتاب عمل بوزنر بأكمله ويتبع أعماله المعمارية
التي ظلت على الورق فترة من الزمن ،وقد عمل شيمون
بوفزينر كمهندس معماري ومخطط في شركة شارون
 ايــدلــســون ،وعبر ســنــوات مــع شريكه أبــراهــام ياسكيوقام خاللها سنوات حياته المهنية المستقلة ،بتصميم
عشرات المباني وفي جميع أنحاء البالد في فترة عمله مع
ابنه جدعون بوفزينر.
آخر اإلصدارات في اللغة البولندية
(يوسف شحادة):

آخر اإلصدارات في اللغة العبرية
(أميرة سامي)

اسم الكتاب :لو تغير تاريخ إسرائيل
المؤلف  :اوري ريدلر
الناشر  :سيال مائير للنشر ،اللغة :العبرية
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 330 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
يدور كتاب «لو» حول إسرائيل ،وكيف كانت ستبدو لو لم
يتم اغتيال رابين؟ وأي نوع من الصفات كانت ستتحلى
بها لو تخلى ديفيد بن غوريون عن مقعده بعد فترة
رئاسة واحــدة؟ لقد خسر حــزب ماباي وبــن غوريون أول
انتخابات لهم ،وتقاعد مناحيم بيغن في الخمسينات
من القرن الماضي ،وتأسست دولة فلسطينية عام ،1968
وامتلك بنيامين نتنياهو إحــدى شركات األثــاث الكبرى
في العالم ،وشغل أحمد الطيبي منصب وزير الداخلية،
وأصبح عرفات شريكا في ناد ليلي في نيويورك ،يتتبع
كتاب أورى ريدلر هذه األحــداث ،ويقدم تطورا إلسرائيل
في ظل النظام الرأسمالي الليبرالي ،متتبعا خمس
شخصيات عامة في التاريخ الماضي ويشرح كيف سيبدو

اسم الكتاب :غدا ستشرق الشمس
المؤلف :أريت درور ريتان
الناشر :كينيريت زمورا
سنة النشر :أبريل 2018
عدد الصفحات 128 :صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:
ـدا ســتــشــرق الــشــمــس لــيــس كــتــا ًبــا تــقــلــيــد ًيــا عن
غ ــ ً
الــهــولــوكــوســت ،حيث ال يصف أه ــوال الــحــرب العالمية
الثانية ،خاصة ضد اليهود ،وبدال من ذلك ،يحكي المؤلف
قصة حياته كطفل في ذلك الوقت.

عنوان الكتاب :اإلسالم  -تشريح الخوف
المؤلف :أدريان شيادكوفسكي
البلد :بولندا
دار النشر :ديفين DIFIN
السنة2018 :
عدد الصفحات.176 :
ملخص عن الكتاب :يتناول المؤلف مسألة الصراع الثقافي
الحضاري بين الغرب والمسلمين من خالل تحليل أسس
اإلسالم ومقومات الثقافة العربية اإلسالمية .ويعالج أزمة
الهجرة في أوروبا ،والصدام الثقافي الذي يتجلى في أمور
عديدة ،منها وضع الجنسين ،ومشكالت االندماج ،وتزايد
تطرف المهاجرين المسلمين ،وعالقاتهم باألوروبيين،
والبولنديين منهم على األخص.

اسم الكتاب :الموسيقى العنيفة والموسيقى في عيون
األدب
المؤلف :نفتالي واجنر
		
الناشر :دار نشر ماغنيس
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عنوان الكتاب :اإلسالم  -دين وقانون
المؤلف :ميروسواف سادوفسكي
البلد :بولندا
دار النشرWolters Kluwer :
السنة2017 :
عدد الصفحات.311 :
ملخص عن الكتاب :يقدم المؤلف لمحة تاريخية عن
اإلس ــام ومــبــادئــه ،ويــحــاول اإلجــابــة عــن الــســؤال األهــم
لــأوروبــيــيــن ،وه ــو هــل يــمــكــن لــهــذا الــديــن وخــاصــة
أتباعه ،أن يتكيف مع قيم حضارة الغرب ومتطلباتها
االجتماعية والثقافية .وثمة أسئلة أخرى يطرحها تدور
حــول ترابط الدين والشريعة كقانون ال ينفصل عن
اإلسالم.

طبيعة الذهن ،طبيعة الوعي ،إمكان الحرية ،داللة
التطور بالنسبة إلى العلوم البيولوجية واالجتماعية.
وقــد التأم شمل العديد من المهتمين بفلسفته
ومن طلبته وخريجي يديه للبحث في هذه المناحي
وف ــي رؤيــتــه لــلــعــالــم .وق ــد تــفــرقــوا إل ــى مــن يوضح
جانبا مــن فــكــره ،ومــن يستدل على صحته بجديد
المختبرات ،ومن يطبق أفكاره على مجاالت معرفية
جديدة .وبالجملة ،يقدم الكتاب نظرة إجمالية وصفية
ونقدية واستشرافية معا على جهد هذا الفيلسوف
الذي يكاد يكون مجهوال في عالمنا العربي.
دار النشر وسنته ومكانه :مطابع أكسفورد الجامعية،
 ،2018إنجلترا.

الفلسطيني .يرسم المؤلف صورة عن تطور فكر الرجل السياسي
وتــأثــيــره على الفكر الــيــهــودي المعاصر :مــا هــي اإلشــكــاالت التي
تطرحها الصهيونية؟ كيف يمكن حل الصراع الصهيوني العربي؟
ويستقصي المؤلف عن بداية فكر الرجل بألمانيا ويتتبع تطوره
الفكري وكيف أنه طرح سؤال الالهوت السياسي :ما هي معاني
الــتــوراة ومــا تأثيرها فــي فهم المواقف السياسية للفوضويين
واالشتراكيين والصهاينة والنازيين والفلسطينيين سواء بسواء؟
وكيف أثرت أطروحة غياب الرب على الرسالة اليهودية؟
دار النشر وسنته ومكانه،2018 ،Indiana University Press :
إنديانا (الواليات المتحدة األمريكية)

آخر اإلصدارات في اللغة اإلنجليزية
(محمد الشيخ):

المؤلف :تأليف جماعي تحت إشراف بريس هيبنر
عنوان الكتاب :فلسفة دانييل دينيت
ملخص الكتاب:
هذا كتاب يعرف بجهد فيلسوف أمريكي ( )1942امتد
على مدار ما ينيف عن نصف قرن ودار على موضوعات:

المؤلف :صمويل حاييم برودي
عنوان الكتاب :الالهوت السياسي عند مارتن بوبر
ملخص الكتاب:
قليلة هي الكتاب التي تتناول فكر المفكر األلماني
اليهودي مارتن بوبر ( )1965-1878الــذي يعد كتابه
«أنا وأنــت» ( )1923أحد أعمق الكتب التي صدرت في
فلسفة الغيرية .مــدار الكتاب على كيف فكر هذا
الفيلسوف اليهودي األلماني المهاجر إلى إسرائيل
فــي مسألة تأسيس إسرائيل والــصــراع اإلسرائيلي

حال ًيا في األسواق..

مؤلف الكتاب :جيوسيبي باالتشي
ملخص الكتاب :يفحص هذا الكتاب داللة الخطابة من وجهة نظر
الفلسفة .ويستقصي الصلة المتوترة أطورا والمتكاملة طورا آخر
بين الفلسفة من حيث ميلها إلــى التعالي والخطابة من حيث
نــزوعــهــا نحو العرضية ،وذل ــك عند الــقــدمــاء :أفــاطــون ،أرســطــو،
شــيــشــرون  ...ومحاولتهم الجمع بين اإلثــنــيــن فــي نــزعــة إنسية
جامعة .كما يفحص في القسم الثاني من الكتاب ما حــدث في
القرن العشرين والجدل حول الخطابة والفلسفة عند المؤلفين
المعاصرين :حنة أرن ــدت وليو شــتــراوس وريــتــشــارد رورت ــي .ومما
يؤسف له أنه ال يقف عند إسهام فالسفة العرب القدامى في هذا
الموضوع الذي أفردوه بمؤلفات عدة.
دار النشر وسنته ومكانه ،2018 ،Palgrave Macmillan :نيويورك.

مجلة التفاهم

ما بعد االضطراب الديني  :المراجعات واآلفاق
افتتاحية العدد :ال�سكينة بعد اال�ضطراب  :املراجعات والآفاق  .عبد الرحمن ال�ساملي
المحاور

 القر�آن الكرمي وم�شاهد الأمن بعد اخلوف يف حياة الإن�سان  -حممد املنتار. القر�آن الكرمي والتاريخ الإن�ساين  :مناهج املراجعة و�سنن اال�ستبدال  -حممد النا�صري ما بعد اال�ضطراب الديني� :سالمة الدين و�سالمة العامل -ر�ضوان ال�سيد. كيف حتدث االن�شقاقات يف الأديان � -إنزو بات�شي. الإ�صالح الديني الربوت�ستانتي..وط�أة خم�سمائة عام  -جان بول ويام. الإ�صالح الديني يف بع�ض �أعمال املفكرين والفال�سفة املعا�صرين :جتربة رودولف بولتمان وم�شروع نزع الأ�سطرة -فوزي البدوي. الإ�صالح الديني يف �أعمال املعا�صرين -حممد احلداد. بول كيندي :يف قيام الإمرباطوريات وانهيارها  -حممد ال�شيخ.� -سبل اخلروج من مرحلة اال�ضطراب العربي  :الأبعاد الداخلية-علي الدين هالل.

دراسات

 اجلاحظ و�أ�صحاب املعارف :مالحظات حول املعرفة عند اجلاحظ  -مهري �سعيدان. -الفكر االعتزايل يف الغرب الإ�سالمي يف القرنني ال�سابع والثامن  :درا�سة يف اال�ستقبال النقدي لكتاب (الك�شاف) للزخم�شري.

وجهات نظر

 املعرفة اللغوية يف نظرية طا�شكربي زاده الت�صنيفية (التداخل والتكامل)  -في�صل احلفيان. الدرا�سات اللغوية والبالغية املعا�صرة و�أثرها يف حتقيق االجتهاد  -زكريا ال�سرتي. -تقنية و�صف املخطوطات « كتاب يحيى بن عدي يف الرد على الوراق» منوذجا  -نادين عبا�س.

آفاق
 �آفاق املواطنة يف الفكر الإ�سالمي املعا�صر  -ر�ضوان ال�سيد. احلرية يف الإ�سالم ومقا�صد ال�شريعة -عبدالرحمن ال�ساملي.« -مفهوم اخلربة» بني الأ�سطورة والدين � -أمل مربوك عبداحلليم.
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مدن وثقافات
 -الأبجدية يف الع�صور القدمية  :ع�صام ال�سعيد.

اإلسالم والعالم
� -إعادة تخيل الأمة ( بيرت مانرافيل).
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جملة التفاهم هاتف  ، +968 24644032 - 24644031 :فاك�س +968 24605799 :
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