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رسالة  الخارج  في  العمانيون  أنجزها  التي  األطروحات  من 
واألداء  الكلي،  االقتصاد  وسياسات  »النفط  بعنوان  دكتوراه 
الكثيري  مسن  سعيد  بن  صالح  الدكتور  قدمها  ُعمان«،  في 

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

كبيرا على الناتج المحلي اإلجمالي.
 ويدرس الفصل الخامس صحة كل من قانون فاغنر وفرضية 
الدخل المطلق التي اقترحها االقتصادي اإلنجليزي جون ماينارد 
كينز )John Maynard Keynes( فيما يتعلق بالعالقة بين 
اإلنفاق الحكومي واألداء االقتصادي. ويستخدم الفصل اإلنفاق 
البيانات  تنقسم  بحيث  كليهما،  والُمّجّزأ  الُمرّكب  الحكومي 
النتائج  أّن  الباحث  ويؤكد  ورأسمالية.  متكررة  استثمارات  إلى 
الحكومي  اإلنفاق  بين  األمد  طويلة  عالقة  هناك  أن  أظهرت 
كما  الدراسة،  غطتها  التي  للفترة  اإلجمالي  المحلي  والناتج 
أن تحليل السببية يشير إلى أنَّ االستثمار العام يسبب النمو 

االقتصادي، ولكن النفقات المتكررة ليس لها أهمية تذكر.
أما الفصل السادس فقد درس أثر اإلنفاق الحكومي على األداء 
الصحة،  في  الحكومي  اإلنفاق  الباحث  حلل  حيث  االقتصادي، 
أن  تثبت  النتائج  أن  ويؤكد  العسكرية.  والنفقات  والتعليم، 
اإلنفاق الحكومي في هذه المجاالت، ومع وجود مؤشر لالنفتاح، 
اإلنفاق  اإلجمالي، وأن  المحلي  الناتج  األمد مع  له عالقة طويلة 
الطويل المدى في مجالي الصحة والتربية له مؤشرات إيجابية، 

بعكس اإلنفاق العسكري.
وعوائد  الحكومي  اإلنفاق  بين  العالقة  السابع  الفصل  وحلل 
اإلنفاَق  تحليله،  في  الباحث،  استخدم  وقد  عمان.  في  النفط 
والعسكرية،  والتعليم،  الصحة،  مجاالت  في  الُمَجّزأ  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.
والعجز  الجاري  الحساب  بين  العالقة  الثامن  الفصل  وبحث 
المالي في عمان. وأظهرت النتائج، حسب قول الباحث، أنَّ ثمة 

عالقة مطّردة بين الحساب الجاري للدولة والعجز المالي.
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»اإلسالم ليس إرهابا«

 لفرانشيسكا ماريا ولوشانو فيوالنتي
فاتنة نبيل *

تأثَّر  التي  المختلفة  والعوامل  اإلسالم  لتاريخ  ُمستعرضا سرًدا  أربعة عشر فصال،  في  يقع  الذي  إرهابا«،  ليس  »اإلسالم  كتاب 
اب متخصصين وباحثين في هذا الموضوع. فمن وجهة نظر المؤلفة كورراو، فإن العالقات التي  بها من وجهه نظر عدة ُكتَّ
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 
أجواء عدم الثقة، فإن التواصل في الغرب سُيصبح صعبًا بشكل متزايد لوقف انحراف الفرائس الصغيرة المهمشة للشباب 
من »المحرِّضين السيئين«، الذين يقومون بالدعاية لإلرهاب للشباب »الجنة مقابل التضحية بالحياة«، ويستند االقتراح الحاقد 

ر إلى عرض للصور التي تظهر النتائج المأساوية الناجمة عن الحروب التي يشنها الغرب في الشرق األوسط. والمتكرِّ

من  العديد  لأن  تعقيًدا،  اأكثثر  الو�ضع  اأن  نتذكر  اأن  يجب 
من  جثثثزء  بثث�أنثثهثثم  ويثث�ثثضثثعثثرون  الثثغثثرب  يف  يعي�ضون  امل�ضلمني 
بني  والثقة  املعرفة  من  من�خ  ت�أ�ضي�س  يجب  لذا  جمتمعن�؛ 
كال اجل�نبني، وفقط مع اجلهود امل�ضتمرة من الن��س ذوي 
النواي� احل�ضنة �ضيكون من املمكن خلق احلثثوار والحثثرام 
املتب�دل. هذا هو ال�ضبب الذي دفعني لكت�بة »الإ�ضالم لي�س 
اإره�ب�« مع لوت�ضي�نو فيولنتي؛ فقد دعوت �ضبعة مثقفني 
مفكرين  وخثثمثث�ثثضثثة  الثثعثثربثثي  بثث�لثثعثث�مل  خمت�ضني  اإيثثطثث�لثثيثثني 
خمتلفة  جوانب  لإبثثثراز  و�ضوم�ليًّ�،  واحثثثًدا،  وتركي�  عثثرب، 
مثثن الثثثثثقثث�فثثة الإ�ثثضثثالمثثيثثة: مثثن الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثة اإىل القثثتثث�ثثضثث�د، 
الت�ضوف؛  اإىل  الن�ض�ء  ت�ريخ  ومثثن  الفل�ضفة  اإىل  احلثثق  من 
ملن  ب�ضيطة  بلغة  جثثيثثدة  علمية  مثثعثثلثثومثث�ت  عثثلثثى  للح�ضول 
يريد القراب من الثق�فة الإ�ضالمية، وف�ضح الكثري من 
و�ضيلة  اأف�ضل  هو  احلثثوار  دعم  واليوم،  اخل�دعة.  التحيزات 
للدف�ع عن حقوق الإن�ض�ن و�ضونه�. وهن� اأ�ضتذكر م� كتبه 
ع�مل الجتم�ع الركي م�ضطفى �ضن�ب عن كرة املب�درات 
كم�  الأديثثث�ن،  حثثوار  ل�ض�لح  الدينية  الطوائف  خمتلف  من 
يريدون  الذين  الطالب  عدد  مثثرات  لثالث  لدين�  ت�ض�عف 

التعرف على الع�مل العربي.
عن  اليوم  واقثثع  عن  احلديث  مقدمته�  يف  الك�تبة  ت�ضتهلُّ 
الع�مل العربي، وب�لأخ�س عن الع�مل الإ�ضالمي الذي لي�س 
معلوم�ت  تعِطي  الغربية  الإعثثالم  فو�ض�ئل  ال�ضهل؛  ب�لأمر 
اأي  تثثرك  اإرهثث�بثثيثثة دون  مثثوؤكثثدة عثثن احتم�ل وقثثثوع هجم�ت 

م�ض�حة للتفكري اأو الت�أمل.
لدين� اأم�م اأعينن� الأعم�ل الإجرامية امل�أ�ض�وية للمجموع�ت 
املتطرفة ُتربره� قراءة �ض�لة لالإ�ضالم. ل�ضوء احلظ، و�ض�ئل 
ال�ضحيحة  العقيدة  بثثني  التمييز  على  ت�ض�عد  ل  الإعثثثالم 
تخمين�ت  فنجد  امل�ضلمني،  غ�لبية  يدعيه  الذي  والعتدال 
ال�ضي��ضيني، وال�ضتخدام ال�ضرير للمتالعبني ب�لإ�ضالم هم 
اإفريقي�.  و�ضم�ل  الأو�ثثضثثط  ال�ضرق  تدمري  يف  ُي�ضهمون  من 
من املعلوم�ت املتوفرة ح�لًي� يح�ضل املرء على النطب�ع ب�أن 

ومن  مب��ضرة،  عالقة  هي  والإرهثثث�ب  الإ�ضالم  بني  العالقة 
املن��ضبة من  واإيج�د احللول  يرغب حق� يف فهم م� يحدث 
ال�ضت�ض�ريني  �ثثضثثوؤال  عليه  يجب  وين�ضر،  يكتب  م�  كل  بني 
املثثتثثخثث�ثثضثث�ثثضثثني، والثثثثذيثثثثن هثثثم قثثلثثة ومثثغثثيثثبثثون يف اإيثثطثث�لثثيثث� 

واإج�ب�تهم غ�لب� ج�هزة وخمت�ضرة.
اإنَّ التنوع الكبري يف اللغة ال�ضي��ضية ُيظهر ب�ضكل معقول اأن 
الإطثثالق،  اإره�بي� على  لي�س  واأنثثه  الو�ضوح،  الإ�ضالم �ضديد 
فكم� كتب املثقف التون�ضي حممد �ضريف يف كت�ب »الإ�ضالم 
عرفت  التوحيدية  الأديثثث�ن  جميع  »اإن   :)1999( واحلثثريثثة« 

حرك�ت مت�ضددة وجم�ع�ت اإره�بية«.
اأن  نثثذكثثر  ومثثبثث�دئثثه:  الإ�ثثضثثالم  كينونة  عثثن  متهيدا  لُنعطي 
القراآن يتكون من 114 �ضورة )ف�ضاًل( تبداأ ب�لدع�ء »ب��ضم 
الكبري  التون�ضي  املثثوؤرخ  يذكر  وكم�  الرحيم«.  الرحمن  اهلل 
منوذج�  يثثكثثون  اأن  يجب  ال�ض�لح  امل�ضلم  الط�لبي،  حممد 
مع  الطريقة  بهذه  ن�ضتمر  اأن  ويجب  ورحمته،  اهلل  لثثراأفثثة 
بثث�أنثثه يف  التذكري  وهثثنثث�، يجدر  الأخثثثرى.  الأمثلة  مثثن  اآلف 
القراآن هن�ك حديث عن ال�ضالم اأكر مم� هو عن احلرب، 
وحقوق اأكر من حمظورات. اإن التعددية الدينية م�ضمونة. 
األف قرن ع��س امل�ضيحيون  ب�أنه ولأكثثر من  يجب التذكري 
والثثيثثهثثود يف ظثثل اخلثثالفثثة؛ اأول: يف دمثث�ثثضثثق، ثثثم يف بثثغثثداد، 
وبعده� حتت حكم ال�ضالطني العثم�نيني. ل نن�ضى اأنه بعد 
الطرد من اإ�ضب�ني�، يف وقت اإع�دة ال�ضتيالء، جل�أ اليهود اإىل 
 � واأي�ضً �ضيم� يف تون�س، واملغرب، وم�ضر،  اإفريقي�، ل  �ضم�ل 
يف اإ�ضطنبول؛ حيث متَّ ا�ضتقب�لهم واندم�جهم ب�ضكل جيد. 
ال�ضي��ضي  ال�ضتقرار  عثثدم  نتيجة  الأو�ثثضثث�ع  تثثدهثثورت  اليوم 
الأجنبية  الع�ضكرية  الثثتثثدخثثالت  بعد  الأو�ثثضثثط  الثث�ثثضثثرق  يف 
الطوائف  خمتلف  تق�ضيم  على  لعبت  التي  والدكت�توري�ت 
الدينية )C.A Nallino رئي�س معهد ال�ضرق الف�ضل 
الث�من(. حتى لو ك�نت ال�ضور النمطية �ضعبة املوت، فمن 
حتى  �ضحيحة  معلوم�ت  تقدمي  يف  ال�ضتمرار  ال�ضروري 
ل ينتهي الأمر يف دوامة جديدة من مع�داة ال�ض�مية؛ لأن 

ت�ريخ  يعرف  مثثن  على  ال�ضعب  فمن  �ض�ميون.  هثثم  الثثعثثرب 
احل�ض�رة الإ�ضالمية، وروائع اللغة العربية، والدين العظيم 
هذه  لثثورثثثة  اأخثثثرى  بعني  ينظر  اأن  للب�ضرية  قدمته  الثثذي 

احل�ض�رة.
ح  ويف ف�ضل الإ�ضالح�ت والثق�فة يف الإ�ضالم املع��ضر، تو�ضِّ
�ضبيل  اليوم؛ على  الإ�ضالم  الذي نحت�جه لفهم  الك�تبة م� 
الثثوقثثت ويف خمتلف  تثثطثثور مثثع مثثثرور  املثثثثث�ل: معرفة كيف 
ع�دات  الإ�ضالم  ا�ضتوعب  فلط�مل�  فيه�.  انت�ضر  التي  املن�طق 
وتق�ليد الأم�كن املختلفة. فعلى �ضبيل املث�ل: ري�ح التجديد 
ك�نت ت�ضتلهم ال�ضب�ب يف ال�ضم�ل املغربي منذ بداية القرن 
احتالل  اأول  بعيدة.  جثثذور  له�  والتي  والع�ضرين،  احلثث�دي 
للجزائر  فرن�ض�  احتالل  وبعده�   ،1798 ع�م  مل�ضر  ن�بليون 
احل�جة  وكثثذلثثك  ال�ضخط  مثثن  م�ض�عر  اأنتجت   ،1830 عثث�م 
َمِني  التي  الهزائم  وبعد  العثم�ين،  ف�ل�ضلط�ن  للتحديث. 
جي�س  على  للح�ضول  ع�ضكرية  مدر�ضة  ب�إن�ض�ء  ط�لب  به�، 
الإمرباطورية. يف  للدف�ع عن حدود  اأكر مالءمة  حديث 
م�ضر وعلى يد املندوب العثم�ين حممد علي -الذي متكن 
العثثتثثبثث�ر عمليه  بعني  اآخثثثذا  عثث�م 1805-  مثثن حترير م�ضر 
التحديث ب�إر�ض�ل بعث�ت درا�ضية اإىل ب�ري�س لتعلم الو�ض�ئل 

احلديثه التي �ض�عدت يف جن�ح ال�ضتعم�ر.
اإير�ضيلي�  تكتب  هن�  والقثثتثث�ثثضثث�د،  بثث�لإ�ثثضثثالم  يتعلق  وفيم� 
الثثدعثثوات  والقثثتثث�ثثضثث�د«  »الإ�ثثثضثثثالم  ف�ضل  حتثثت  فران�ضي�ضك� 
لت�ضهيل  مرجمني  لت�أهيل  اللغ�ت  لتعليم  مدار�س  ب�إن�ض�ء 
يف  الأعثثظثثم  املثثكثث�ن  يحتل  القت�ض�د  لأن  الثثتثثجثث�ري؛  التب�دل 
ت�ضريع  يف  اأ�ضهم  مم�  والثثغثثرب؛  ال�ضرق  بني  اللتق�ء  نقطة 

التطور وبن�ء �ضكك احلديد واإن�ض�ء م�ضروع قن�ة ال�ضوي�س.
الجتم�عي:  الإ�ثثضثثالح  مراحل  كثثورراو  املوؤلفة  وت�ضتعر�س 
 ،1897-1838 الأفغ�ين  الدين  جم�ل  ك�ن  ديني  م�ضلح  اأول 
ال�ضلط�ن؛ معه ومن بعده  املفكرين للثورة �ضد  ك�ن يحفز 
ك�نوا   1935-1865 ر�ض�  ور�ضيد   ،1905-1849 عبده  حممد 

ملتزمني بتجديد روح العقيدة اخل�ل�ضة.



رمضان 1439 هـ - مايو 2018م

3

اإن طثثرح هثثثوؤلء الإ�ثثضثثالحثثيثثني ملثثدى مط�بقة الإ�ثثضثثالم مع 
حداثة الغرب، اأث�ر حركة من الهي�ج الثق�يف يف م�ضر، وك�نت 
املثثدار�ثثس  كثث�نثثت  بثثثريوت ودمثث�ثثضثثق؛ حيث  اأ�ثثثضثثثداوؤه يف  ُت�ضمع 

الدينية امل�ضيحية تدر�س اللغ�ت واملواد العلمية الغربية.
ال�ضي��ضية،  اجلرائد  اأوىل  م�ضر  يف  انت�ضَر   ،1906 الع�م  ويف 
حزب  اأول  �ضي��ضية.  اأحثثثزاب  اإنثث�ثثضثث�ء  ترخي�س  مت  عثث�م  وبعد 
ك�ن  الثثذي   1908-1874 ك�مل  م�ضطفى  بقي�دة  كثث�ن  وطني 
ن�ضوء  مثثن  عثثزز  ال�ضي��ضي؛ ممثث�  اجلثثثدال  حمثثفثثزا على منثثو 
تي�رات فكرية خمتلفة. قراءة الكتب الكال�ضيكية التي تبحث 
ب�لتحرر وعلم الجتم�ع اأدت لولدة الفكر العربي القومي، 
العالقة بني املفكرين وال�ضي��ضيني اأ�ضح�ب النفوذ اأ�ضهمت 
العثم�نية  المرباطورية  ب�إ�ضق�ط  ق�مت  حركة  تطوير  يف 
اأول، وولدة اأقط�ر قومية بعده� بعد ن�ض�ل طويل للتحرر 

من الحتالل.
وفيم� يتعلق ب�لن�ض�ء ودورهن يف احلي�ة الجتم�عية، كتبت 
رين�ت� بيبي�ضللي اإنه تقريب� يف الفرة نف�ضه� ظهر م� ي�ضمى 
يف  تتحدث  ن�ض�ئية  اأ�ثثضثثوات  وظثثهثثرت  الن�ض�ئية،  ب�حلرك�ت 
يف  ال�ضتبداد  ع�ضور  عثثن  جثثدال  وا�ضعة  الثثعثث�مثثة،  الأمثث�كثثن 
يف  ومق�لت  والثثروايثثة  ال�ضعر،  خالل  من  ال�ض�بقة.  القرون 
اجلرائد؛ مثل: امل�ضرية مالك حفني ن��ضيف 1918-1886 
التي ك�نت تكتب حتت ال�ضم امل�ضتع�ر ب�حثة الب�دية، وهدى 
-1913 مثثراد  بن  ب�ضرى  والتون�ضية   ،1947-1879 �ضعراوي 
والثثثثزواج،  والتعليم،  الثثلثثبثث��ثثس،  قثثوانثثني  ين�ق�ضن  كثثنَّ   ،1993
ن�ض�ئية  اأ�ضهر منظمة  العمل وحق النتخ�ب.  ودخول ع�مل 
هي الحت�د الن�ض�ئي امل�ضري برئ��ضة هدى �ضعراوي والذي 
مت ت�أ�ضي�ضه بت�ريخ 16 م�ر�س 1923 يف الذكرى الرابعة لوف�ة 
الربيط�ين.  الحثثتثثالل  �ضد  مظ�هرة  خثثالل  خليل  حميدة 
القرن  مثثن  والأربثثعثثيثثنثثيثث�ت  الع�ضريني�ت  اأعثثثوام  �ضهدت  وقثثد 
فل�ضطني،  يف  الن�ض�ئية  الحتثثث�دات  مثثن  عثثدٍد  ظثثهثثوَر  امل��ضي 
وم�ضيحي�ت  م�ضلم�ت  ن�ض�ء  جتمع  وك�نت  ولبن�ن.  و�ضوري� 

مم� يعني اأن امل�ضكلة مل تكن الإ�ضالم.
ورغثثثم مثث�ثثضثث�ركثثة املثثثثراأة يف الثثنثث�ثثضثث�ل �ثثضثثد الحثثثتثثثالل، اإل اأن 
حكوم�ت م� بعد اجلالء يف كل من م�ضر، وتون�س، واجلزائر 
الع�م وقل�ضت من حري�تهن.  تتقبل ظهورهن  واملغرب، مل 
لكن حكوم�ت جم�ل عبدالن��ضر يف م�ضر واحلبيب بورقيبه 

يف تون�س منحت لهن بع�س املط�لب.
وفثثثيثثثمثثث� بثثثثني ثثثمثث�نثثيثثنثثيثث�ت وتثث�ثثضثثعثثيثثنثثيثث�ت الثثثثقثثثثرن املثثث��ثثثضثثثي، 
بثثثثثداأت بثث�لثثظثثهثثور احلثثثركثثث�ت الثثنثث�ثثضثث�ئثثيثثة الإ�ثثضثثالمثثيثثة. وهثثنثث�، 
الثثتثثحثثريثثر من  بثثعثثد  مثث�  مثثرحثثلثثة  عثثن  بثث�بثث�  م��ض�ضيمو  يكتب 
بثث�لثثدول  وتثث�أثثثرهثث�  للقوانني  ب�لن�ضبة  ال�ثثضثثتثثعثثمثث�ري  احلثثكثثم 
بو�ضع  املختلفة  العربية  الثثثدول  ق�مت  فقد  ال�ضتعم�رية، 
د�ثثضثث�تثثري على النمط الثثغثثربثثي، ولثثكثثن بثثثدًل مثثن ذلثثك ظلت 
مرتبطة ب�لتق�ليد الإ�ضالمية فيم� يتعلق بق�نون الأحوال 
ت�ضر�ضد  التي  القواعد  ال�ضخ�ضية، وعلى وجه اخل�ضو�س 
بحقوق املثثراأة، والثثزواج، الطالق والإرث. يجب الإ�ض�رة اإىل 
ال�ضتثن�ءات املهمة، وهي تركي� التي األغت اخلالفة وحظرت 
احلج�ب، واأعطت حق الت�ضويت للن�ض�ء مب��ضرة بعد انته�ء 
كم�  البالد.  يف  العلم�نية  وفر�ضت  الأوىل،  الع�ملية  احلثثرب 

للن�ض�ء، ومتَّ منحهن  الت�ضويت  بورقيبه حقَّ  تون�س  اأعطت 
الثثطثثالق واملثثث�ثثثضثثث�واة يف احلثثقثثوق يف الثثعثثمثثل وفثثر�ثثس الثثثثزواج 
التي  الن�ض�ئية  الأحثث�دي. كم� دعمت العديد من اجلمعي�ت 
الريفية.  املن�طق  والتعليم يف  القت�ض�د  تطوير  �ض�عدت يف 
ومع ذلك، هن�ك العديد من الدول العربية؛ حيث القواعد 
للعن�ضرية. عالوة على ذلك، يف  تتعر�س  للمراأة  ال�ضلوكية 
ل  لثثالإ�ثثضثثالم  جثثدا  جثثثذري  ينت�ضر مفهوم  الأخثثثثرية،  العقود 

ي�ضهل ن�ضر حقوق املراأة.
ويف الآونثثة الأخثثرية، ع�د العديد من العلم�ء الإ�ضالحيني 
امل�ضلمني لتحليل اأ�ضوات الإ�ضالم ل�ضرح اأن التف�ضري اجلديد 
على  الإن�ض�ن.  وحقوق  احلداثة  مع  املطلق  التوافق  يجلب 
اأ�ض�ر املوؤرخ التون�ضي حممد ط�لبي الذي  وجه اخل�ضو�س، 
من  لي�ضوا  الإن�ض�ن  حقوق  عن  املتخلفني  اأن  مثثوؤخثثراً  كتب 
اأن جذور الراث الديني  اأي�ض�ً  اأ�ضل عربي فقط، بل يربز 

الإ�ضالمي تتوافق مع حقوق الإن�ض�ن.
ويف ف�ضل »الإ�ضالم والإره�ب«، كتب ع�مر ال�ضب�يله: منذ 11 
ال�ضين�ريو  الإ�ضالمية على  الق�ضية  ُتهيمن  �ضبتمرب 2001، 
اأ�ضل  اإذا ك�نت ذات  الثثدويل، وم�ض�ألة الإرهثث�ب ب�ضكل خ��س 
لدرجة  �ضبتمرب؛   »11 و«بعد  »قبل«  هن�ك  لذلك  اإ�ضالمي، 
اأنه ميكن التحدث عن عهدين خمتلفني من الت�ريخ الذي 

يعمل كنقطة ف��ضلة.
دولي�  نق��ض�  اأ�ضعلت  التواأمني  الربجنْي  على  الهجم�ت  اإنَّ 
الإ�ثثضثثالم  اأن ميثله  الثثثذي ميكن  اخلثثطثثر  نثثوع  حثثول  مكثف�، 
ل�ضالم كل الن��س والع�مل، ومعظم هذه املن�ق�ض�ت مل تبني 

الطبيعة احلقيقية للم�ضكلة.
الكتب حول  مثثن  الثثعثثديثثد  ن�ضر  الأخثثثثرية، مت  الثث�ثثضثثنثثوات  ويف 
هذا املو�ضوع، والتي ميكن تق�ضيمه� اإىل فئتني رئي�ضيتني: 
والأخثثرى حت�ول  الإ�ضالم م�ضدًرا لالإره�ب،  واحثثدة تعترب 
اإنك�ر هذه الأطروحة، وتفكيك الته�م�ت. يف الغرب، ترتبط 
ب�لفئ�ت:  وتتعلق  بثث�جلثثهثث�دي،  املهيمنة  النمطية  الثث�ثثضثثورة 
مع  واللحية.  الداكنة  والب�ضرة  العربية،  واللغة  اجلن�ضية 

احلرب على العراق، التي بداأت يف الع�م 2003، يف عهد جورج 
بو�س، تغريت بع�س خ�ض�ئ�س الإرهثث�ب؛ فلم تعد منظم�ت 
اإره�بية  جم�ع�ت  واإمنثثث�  والثثظثثل،  اخلثثفثث�ء  اأو  ال�ضر  يف  تعمل 
تعمل على الأر�س حتت �ضوء ال�ضم�س، وتعمل على الدع�ية 

لنف�ضه� م�ضتخدمة جميع قنوات التوا�ضل الجتم�عي.
وتبني عملية  والإرهثث�ب،  الإ�ضالم  التمييز بني  نعتزم  هن�.. 
اإن  الإ�ضالمية.  الراديك�لية  وجود  تنكر  ل  حتليلية جديدة 
نقل ع��ضمة اخلالفة من مكة اإىل دم�ضق من ع�م 661 اىل 
ع�م 750، على �ضبيل املث�ل، ي�ضتجيب لإ�ضراتيجية �ضي��ضية 
اأو عمل للخليفة يرتبط لدى اجلم�هري  دقيقة. فكل قرار 
الإمرباطورية  �ضقوط  ومع  الإ�ضالم.  يف  املفرو�ضة  ب�لقيم 
الثثعثثثثثمثث�نثثيثثة ونثثهثث�يثثة احلثثثربثثثني الثثعثث�ملثثيثثتثثني، تثثقثثوم الأنثثظثثمثثة 
فكرة  على  الذاتية  ال�ضرعية  ب�إ�ضف�ء  اجلثثديثثدة  ال�ضي��ضية 

الأثر ب�لعودة اإىل ارتب�ط مب��ضر ب�آل اأهل بيت النبي.
كدين  لالإ�ضالم  تف�ضريه  حنفي  ح�ضن  امل�ضري  و�ضع  لقد 
ثوري؛ ف�لإ�ضالم دين عدالة يقود الب�ضر اإىل رف�س اخل�ضوع 
الأر�س  ب��ضم اهلل بتحرير  املط�لبة  واإىل  �ضلطة ظ�ملة،  لكل 
والثث�ثثضثثعثثوب. يجب حتثثويثثل الثثعثثبثث�دة اإىل اأنثثروبثثولثثوجثثيثث� من 
اأداة لتغيري  اأجل متكني الرج�ل من جعل الإمي�ن واملعتقد 
الرئي�ضية  التحدي�ت  والجتم�عية.  القت�ض�دية  العالق�ت 
للفكر الإ�ضالمي تتحرك يف ثالثة اجت�ه�ت؛ اأول: التق�ليد 
اأربعة ع�ضر قرن� وقدمت الأفق النظري  التي ا�ضتمرت ملدة 
كم�ضدر  للتق�ليد،  جديد  حتد  الغرب؛  ث�ني�:  للجم�هري. 
ب�لن�ضبة  خ��ضة  تقريب�،  قرنني  ملثثدة  والعمل  للمعرفة  ثثث�ن 
للنخبة؛ فقد خلق العلم�نية يف الفكر العلمي واحلداثة يف 
الإ�ضالح الديني والفكر الجتم�عي ال�ضي��ضي، ث�لًث�: واقع 
وراء  تقف  التي  و�ضروراته،  احتي�ج�ته  الإ�ضالمي،  الع�مل 

اإ�ضالح التقليد اأو تقليد احلداثة.
�ضيء م� تغريَّ يف العالقة م� بني ال�ضرق والغرب؛ ف�لثورات 
اته�م  مثثن  تعبت  اأنثثهثث�  املجتمع�ت  لثثهثثذه  اأو�ثثضثثحثثت  العربية 

اأعدائه� اخل�رجيني.
وعن اأ�ضب�ب الأزمة القت�ض�دية التي نتجت عن �ضوء الإدارة 
 2011 للع�م  العربية  الثثثثثورات  ف�ضل  كثث�ن  العربي،  والف�ض�د 
رغم  وذلثثك  الأو�ثثضثثط؛  ال�ضرق  �ضك�ن  حلي�ة  ب�لن�ضبة  مثرياً 
عن  الأحثثيثث�ن  بع�س  يف  بحثت  قثثد  املختلفة  احلثثكثثومثث�ت  اأن 
اأنه� واجهت �ضعوبة يف  اإل  طرق جديدة لإحي�ء القت�ض�د، 

الو�ضول اإىل الأ�ضواق الدولية واأموال البنك الدويل.
-------------------------------------

الكتاب: “اإلسالم ليس إرهابا”.
كــورراو،  ماريا  فرانشيسكا  المؤلفان:   -

ولوشانو فيوالنتي.
باللغة  إيطاليا،  مولينو،  آل  الــنــاشــر:   -

اإليطالية، 2018م.
- عدد الصفحات: 228 صفحة.

* مترجمة مقيمة في إيطاليا
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»التصوُّف 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 انتشاَر نوادي اليوجا والتأمل والروحانيات 
والرياضات الروحية، والتصوف بُطرقه 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 متاَبعا 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، أن  اليهودي في  الغرب المسيحي باليهود من تراث كتابي مشترك كما قد ُيتصور. والجلي في االهتمام بالتصوف 
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 ُيَعد 

أهالي تلك التقاليد المشار إليها -اإلسالمية والصينية والهندية- من المقصرين لو قارنا ما قدموه بما يشتغل عليه الغرب.

الروحي،  املثثرياث  اكت�ض�ف  املتطلع لإعثث�دة  املن�خ  ويف هذا 
 )2017-1935( لرا�ثثس  جو�ضيبي  الإيط�يل  الدار�س  اأعثثدَّ 
مثثوؤلثثفثث�ً ر�ثثضثثيثثنثث�، �ثثضثثدر بثثعثثد وفثثث�تثثثه بثثعثثنثثوان »الثثتثث�ثثضثثوف 
م�ض�مني  حثثول  قيّمة  خال�ضة  فيه  عثثر�ثثس  الثثيثثهثثودي«، 
الراث الروحي اليهودي. ولرا�س هو من كب�ر الدار�ضني 
اليهود الإيط�ليني املهتمني ب�حلقبة اليهودية الو�ضيطة، 
وحتديدا مبو�ضى بن ميمون. �ضغل الرجل من��ضب ب�رزة 
تدري�س  تثثوىل  كم�  اإيط�لي�،  يف  اليهودية  احل�خ�مية  يف 
ت�ريخ الفكر اليهودي يف ج�معة ميالنو اإىل ج�نب ن�ضره 

جملة من املوؤلف�ت القيمة يف ال�ض�أن.
والت�ضوف اليهودي كم� يعر�ضه موؤلف جو�ضيبي لرا�س، 
لة حميمة بني اليهودي  هو ذلك امل�ضعى اله�دف خللق �ضِ
واإلهه، مب� ي�ضفي على الت�ضوف بهذا املعنى �ضبغًة روحية 
ال�ضويف  ي�ضعى  حيث  الوجد.  بلوغ  اإىل  تتطلع  متوهجة 
عي�س  يردفه�  املقد�س  املقول  فهم  يف  مق�َربة  نحت  اإىل 
موجزة،  وبكلمة  الظ�هرة.  املع�ين  يتخطى  مب�  جتربة 
الثثفثثكثثر الثث�ثثضثثويف -�ثثضثثمثثن الثث�ثثضثثيثث�ق الثثيثثهثثودي- هثثو تطلٌع 
لتج�وز م� هو مب��ضر وح�ضي والولوج اإىل غور الأ�ضي�ء، 
عم�ده ت�أويل الرموز التي تعمر الواقع، وذلك بق�ضد بلوغ 
الدللت الث�وية واملق��ضد اخلفية للمراد الإلهي. وعلى 
نط�ق ع�م يتجلى الت�ضوف اليهودي، وفق الكت�ب املذكور، 
ب�ضبغة  ت�ضطبغ  الأوىل  متم�يزتني:  خ��ضيتني  �ضمن 
املم�ر�ضة التقوية والث�نية بط�بع التعقل الت�أملي. �ضمن 
الت�ضليم  عن�ضرْي  على  الت�ضوف  يلح  الأوىل  اخل��ضية 
والأداة  ال�ضبيل  بو�ضفهم�  اليقني،  بلوغ  بق�ضد  والر�ضى 
ملثثثثراودة تثثوحثثد حميم لثثثذات املثثتثث�ثثضثثوف مثثع اإلثثهثثه؛ حيث 
حتوز ال�ضلوات والأذك�ر والرانيم والأدعية، �ضمن هذا 
ال�ضي�ق، مك�نًة رفيعًة. يف حني ت�ضطبغ اخل��ضية الث�نية، 
ب�ل�ضعي  ال�ضوفية،  التجربة  �ضمن  والت�أملية،  العقلية 
اأو ب�ضكل ع�م بني  اإىل تو�ضيح ال�ضلة بني العبد وب�رئه، 

اخل�لق والكون. و�ضمن اخل��ضية الأخرية يندرج توا�ضج 
القرون  اإب�ن  اليهودية  الدينية  والفل�ضفة  الت�ضوف  بني 
بني  الأوىل  للوهلة  جلي  مت�يز  لح  واإن  حتى  الو�ضطى، 
الت�ضوف والبحث الفل�ضفي، مبوجب النهج الذي ُتق�َرب 
بثثه املثث�ثثضثث�ئثثل. فثثثث�إن تثثكثثن فل�ضفة الثثديثثن تثثقثثوم عثثلثثى بن�ء 
منطقي، ف�إن الت�ضوف يقوم على مغ�مرة حد�ضية ذوقية، 
كم� خل�س ذلك �ضفر املزامري »ذوقثثوا وانظرو م� اأطيب 

الرب، طوبى للرجل املتوكل عليه« )املزمور 34:8(.
املت�ضعبة، مُيكن  اليهودي  الت�ضوف  وبن�ًء على م�ض�مني 
ي الروحي وتو�ضيفه وفق ثالثة م�ضتوي�ت:  ح�ضر الرقِّ
م�ضتوى لهوتي، وم�ضتوى نف�ضي، وم�ضتوى ُخلقي. حيث 
ين�ضغل امل�ضتوى الأول ب�حت�ض�ن الك�ئن�ت الو�ضيطة بني 
لمرئية؛  وك�ئن�ت  واأرواح  مالئكة  من  والإلثثه،  الإن�ض�ن 
الإن�ض�ن  تطوير  كيفية  ببي�ن  الث�ين  امل�ضتوى  وين�ضغل 
بق�ضد  الروحية  الري��ض�ت  ب�عتم�د  احلد�ضية  مداركه 
اخُللقي  امل�ضتوى  ين�ضغل  حني  يف  ال�ضف�فية؛  مق�م  بلوغ 
احلثثيثث�ة، حيث  والثثتثثعثث�يل يف  الثثرقثثي  تطبيق  �ُضبل  ببي�ن 
يف  ويح�ضر  عنه،  ويت�ض�مى  الثثكثثون  يف  ال�ضويف  يتواجد 

اخَللق وهو مه�جر لهم.
اأو�ضح  كم�  �ضرورية،  الت�ريخي  ب�لإط�ر  الإح�طة  تبدو 
املعنون  الثثكثثتثث�ب  مثثن  الأول  الق�ضم  يف  لرا�ثثثس  جو�ضيبي 
التي  والتطورات  التحولت  لإدراك  ال�ضويف«؛  بث«الفكر 
مر به� الرقي الروحي اليهودي. وهو م� ميكن توزيع 
الت�ضوف �ضمنه اإىل اأربع حقب ب�رزة. حيث جند الفرة 
التوراتية املبكرة، التي يتعذر فيه� احلديث عن ت�ضورات 
�ضوفية بينة اأو �ضي�غ�ت �ضرفة. ف�حلي�ة الدينية يف هذا 
»الوعي ال�ضويف«،  اأن نطلق عليه  الطور يلفه� م� ميكن 
حيث ت�ضيع م�ضحة دينية �ضف�فة تطغى على روؤية الذات 
اأو مثث� بعد  الثثكثثون. تلي ذلثثك فثثرة قثثدميثثة،  وعلى متثل 
الب�طنية،  التع�ليم  بكث�فة  متميزة  فرة  وهي  توراتية: 

حيث الت�ضورات ال�ضوفية ل تزال يف طور الت�ضكل، حتى 
واإن ع�نقت ك�فة مظ�هر احلي�ة الدينية. ثم ت�أتي فرة 
ظهور  �ضهدت  ومتداخلة،  ممتدة  فثثرة  وهثثي  الثثقثثبثثاله: 
البن�ء  مع�مل  اأر�ضت  التي  املرجعية  الأعم�ل  من  العديد 
على  هيمنت  م�  غ�لب�  اأنثثه  واملالحظ  ال�ضويف.  النظري 
بهري«  »�ضفر  هم�  ب�رزْين  عملنْي  م�ض�مني  الفرة  هذه 
اأو �ضفر امل�ضرق( و«�ضفر الزوه�ر« )�ضفر  )ال�ضفر الب�هر 
زاوية  حجرْي  مثال  اللذْين  الإ�ثثضثثراق(،  �ضفر  اأو  ال�ضي�ء 
يف الت�ضوف اليهودي ع�مة. لن�ضل اإىل الفرة الأخرية 
بروز خط  �ضهدت  التي  وهي فرة احل��ضيدية احلديثة 
ديني، فكري وعملي، مت�أثر مب� دب يف ال�ضت�ت اليهودي 
من متلمل ويغلب عليه املنزع التقوي، وهي فرة م�ضوبة 

ب�ل�ضراع�ت الت�أويلية املت�ض�ربة داخل الفكر اليهودي.
فثثقثثد تثثنثث�زعثثت الثثتثث�ثثضثثوف -�ثثضثثمثثن تثثطثثور الثثفثثكثثر الديني 
مو�ضى  يثث�ثثضثثرح  وفل�ضفية؛  روحثثيثثة  روؤيثثثتثثث�ن:  الثثيثثهثثودي- 
بثثثن يثثعثثقثثوب كثثثثوردوفثثثثريو اأحثثثثد اأعثثثثثالم الثثقثثبثثاله الثثفثثرَق 
املن�ضغل  والفيل�ضوف،  بثث�لأ�ثثضثثرار،  املن�ضغل  القب�يل،  بثثني 
يحمل  كمن  الأول  عمل  يبدو  ق�ئال:  العقلية  ب�ملقولت 
كثثيثث�ثثضثث� عثثلثثى عثث�تثثقثثيثثه، يثثعثثي مثثث� فثثيثثه ويثثثثثدرك فثثثحثثثواه، يف 
التعقل  عرب  تتبع�ً  الفيل�ضوف،  الث�ين،  عمل  يبدو  حني 
وال�ضتقراء واملالحظة لكت�ض�ف فحوى الكي�س. واجللي 
كم� بني كوردوفريو اأن الفيل�ضوف مهم� اأجهد نف�ضه هو 
املوؤمن،  ذات  بغور م� يعتمل يف  الإح�طة  قثث�در على  غري 
اأفثثقثثي، اأي  وهثثو يف اأق�ضى احلثثث�لت مبثثقثثدوره بلوغ وعثثي 
ذلك الذي يحكم عالقة الن��س اخُللقية بع�ضهم ببع�س، 
ذلك  بلوغ  بو�ضعه  ولي�س  ت�ضرق«،  »ل  اأو  تقتل«  »ل  مثل 
والك�ئن  املتن�هي  الك�ئن  بني  الثثرابثثط  العمودي  الوعي 
اأنه  لديه. ف�جللي  الالمتن�هي، لنتف�ء قدرات احلد�س 
ح�مل� يتحقق م�ضتوى من القرب العمودي لدى ال�ض�لك 
الروحي، يغدو متي�ضرا له الفن�ء يف ذات اهلل، وهو �ضكل 
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من الت�ضوف، كم� يقدر لرا�س، تعود جذوره اإىل فيلون 
الإ�ضكندري، الذي يرتئي اأن التوا�ضل مع الرب يقت�ضي 
اأو بعب�رة  اأي بلوغ مق�م »الوجد«،  الثثذات«،  »اخلثثروج من 
اأخثثثرى: اإلثثغثث�ء مثثدارك العقل واحلثثوا�ثثس واإطثثثالق فثثوران 

الوجد.
ويف هذا الإط�ر يذهب �ض�حب موؤلف »الت�ضوف اليهودي« 
اأراد  ملن  و�ض�ملة  معمقة  درا�ضة  تقت�ضي  القباله  اأن  اإىل 
الإمل�م بتطورات الت�ضورات ال�ضوفية؛ فدون ذلك يتعذر 
ظهر  فقد  اليهودي.  الت�ضوف  بت�ضعب�ت  ال�ض�ئب  الإملثث�م 
امل�ض�ر القب�يل يف الراث اليهودي مت�أخرا نوع� م�؛ وذلك 
اإب�ن احلقبة الو�ضيطة تقريب�، مع منتهى القرن الث�ين 
الب�هر«  »ال�ضفر  ن�س  ُيَعد  الجثثراح  هذا  و�ضمن  ع�ضر. 
الإطثثثث�ر الثثرمثثزي احلثث��ثثضثثن للفكر الثثقثثبثث�يل. كثث�ن ظهور 
منطقة  يف  حتثثديثثدا  اإ�ضب�ني�  �ضم�ل  يف  الثثبثث�هثثر«  »ال�ضفر 
العديد  بروز  �ضهدت  التي  ذاته�  الفرة  وهي  بروف�ن�س، 
مثثن احلثثركثث�ت اليهودية املثثتثث�أثثثرة بثث�جلثثدل الإ�ثثضثثالمثثي يف 
الأنثثثدلثثث�ثثثس. وبثث�لثثتثثمثثعثثن يف الثثقثثبثثاله ميثثكثثن الثثثقثثثول اإنثثهثث� 
وللثيو�ضوفية،  وللب�طنية  للت�ضوف  الأثثثثرية  املرجعية 
بهدف  والعقلية،  الروحية  ال�ضبل،  �ضتى  عربه�  تو�ضلت 
بلوغ �ضر الألوهية ور�ضم ال�ضبل املوؤدية له�. ف�لقب�يل هو 
ومظ�هر  �ضف�ته  اكت�ض�ف  خالل  من  اهلل،  طريق  �ض�لك 
مبراع�ة  اأو  منهي�ته  عن  ب�لنته�ء  ذلثثك  اأكثث�ن  جتلي�ته، 
اأوامره بق�ضد خو�س معراج عم�ده تنزيه الروح والتع�يل 
بثثهثث�. واجلثثلثثي اأن الثثثثراث الثثقثثبثث�يل الثثثري واملثثتثثنثثوع، قد 
متحور على مثثدى قثثرون حثثول الثثزوهثث�ر، رافع� اإيثث�ه اإىل 
هذا  زال  ول  املقد�ضة«،  »الأ�ثثضثثفثث�ر  جنب  القدا�ضة  درجثثة 
املوؤلف املحوري يحظى ب�لإجالل والتقدير اإىل اليوم يف 
الأو�ض�ط ال�ضوفية على غرار التوراة والتلمود. ف�لكت�ب 
التوراة،  م�ض�مني  يف  الت�أمل  حول  اأ�ض��ض�  متحور  الثثذي 
عليه  وغثثلثثب  وا�ثثضثثحثثة  منهجية  ذلثثثك  يف  يثثلثثتثثزم  مل  واإن 
والت�أويل  التف�ضري  يف  متداخلة  موا�ضيع  اإىل  التطرق 
املطروحة  الق�ض�ي�  �ضمن  وعقدية  فقهية  م�ض�ئل  حلل 
حينئذ، واإن ُن�ضب الكت�ب اإىل الربي �ضمعون ب�ر يوح�ي، 
�ضمن  اأي  160م(،  �ضنة  )املثثتثثوفثثى  الثثكثثبثثري،  امل�ضن�  معلم 
الث�ين  القرن  منت�ضف  )يف  الفل�ضطينية  الت�أليف  بيئة 
اأن  تك�ضف  وم�ض�مينه  الكت�ب  بنية  نقد  فثث�إن  املثثيثثالدي(، 
الت�أليف واإن اأعيد اإىل فرة متقدمة، بحث�ً عن م�ضدرية 
مت�أخٌر  نت�ٌج  الثثواقثثع  يف  فهو  الثثقثثدم،  يف  موغلة  ت�أ�ضيلية 
يعود اإىل القرن الث�لث ع�ضر، وهو م� يذهب اإليه الب�حث 
ينتقد  حيث   .)1982-1897( �ثثضثثولم  جثثر�ثثضثثوم  املثثعثثروف 
)القرن  الت�ريخية  الكت�ب  م�ضدرية  يف  الإيثثغثث�ل  �ضولم 
-1250( لثثيثثون  مثثو�ثثضثثى  اإىل  �ضي�غته  وين�ضب  الثثثثثثث�ين(، 

الثثدار�ثثس �ضولم يف نقده على  اعتمد  1305م(. هثثذا وقثثد 
التحليل اللغوي اأ�ض��ض�، مربزا اأن اآرامية الزوه�ر تختلف 
اأ�ضد الختالف عن اآرامية الرجوم والتلمود، ول نعر 

على �ضلة رابطة.
من ج�نب اآخر، يح�ول جو�ضيبي لرا�س يف الق�ضم الث�ين 
حمط�ت  اإىل  التعر�س  ال�ضويف  الفكر  ب�نت�ض�ر  املتعلق 

وق�ض�ي� مهمة يف الت�ضورات الدينية اليهودية، على غرار 
اإذ مبوجب  امل�ضي�ئية؛  القول ب�لتن��ضخ وظهور احلرك�ت 
العديد  حثث�ول  الت�ضوف،  على  للقباله  العميق  الت�أثري 
مثثن الثثدار�ثثضثثني الثثتثثطثثرق اإىل مثثو�ثثضثثوع الثثثثروح، وهثثي من 
املوا�ضيع ال�ض�ئكة التي تعددت الروؤى ب�ض�أنه�. حيث جند 
م� ي�ضبه الإجم�ع بني القب�ليني يف القول بهجران الروح 
بعد املم�ت ج�ضد املتوفى واحللول يف ج�ضد اآخر، لتعي�س 
جتربة ث�نية. وقد عرب الق�ئلون بذلك عن تلك الرحلة 
والثثتثثي ترجمه�  الثثثثدوران،  التي تفيد  »غثثلثثغثثول«  مبثثفثثردة 
كثريا  اأن  غثثري  »الثثتثثحثثول«.  بكلمة  تثثيثثبثثون  بثثن  �ضموئيل 
ممثثن انثثتثثقثثدوا هثثذا التوجه اعثثتثثربوا الأمثثثر حثث�دثثث� حتت 
والتي  ال�ضرق،  به�  طفح  التي  الوثنية  الثثديثث�نثث�ت  تثث�أثثثري 
وجدت �ضندا يف الدي�ن�ت الهندية التي تذهب اإىل القول 
ب�لتن��ضخ  قولهم  دعثثم  يف  القب�ليون  ي�ضتند  ب�لتن��ضخ. 
)غلغول( اإىل م� يرد يف �ضفر التكوين، الإ�ضح�ح 38 واإىل 
فثث�إذا م�  الإ�ضح�ح )25: 10-4(.  التثنية  �ضفر  م� يرد يف 
اقرف املرء خطيئة ف�إن روحه ملَزمة بعبور جتربة ترق 
نحو الطهر، بق�ضد ا�ضتع�دة النق�ء الأول. وهذا الهجران 
اأن  اآخثثر، ميكن  اإىل  للروح من هيكل ج�ضدي  والثثرحثثل 
وفق  اجلثثمثث�د  اإىل  وحتى  النب�ت  اأو  احلثثيثثوان  اإىل  ينحط 

املعتقد القب�يل.
هذا  يف  املطروحة  الأخثثرى  الدينية  الق�ض�ي�  جملة  من 
الق�ضم، م�ض�ألة ت�أويل �ِضفر ن�ضيد الأن�ض�د املن�ضوب للنبي 
�ضليم�ن )ع(. ف�لن�ضيد هو ن�س �ضعري جن�ضي بني ع��ضق 
وع�ضيقته. اأث�ر عديد الت�ض�وؤلت نظرا جلراأة التو�ضيف 
ع�ضيقني،  بثثني  ح�ضية  غرامية  حرقة  عثثن  املعرب  املثث�جثثن 
الن�س بت�ضوق  الفتنة. ي�ضتهل  اأحدهم� ب�لآخر حد  كلف 
يبيت،  ثدييه�  عثثنثثد  الثثثذي  حبيبه�  مل�ض�جعة  الع��ضقة 
ولتتكثف امل�ض�هد احل�ضية. ولكن اأم�م اجلن�ض�نية املفرطة 
م�ض�مني  ت�أويل  الديني  اخُللق  اقت�ضى  الأن�ض�د  لن�ضيد 
الن�س واإعط�ءه تف�ضريا رمزي� ي�ضمو ب�لعالقة بني يهوه 
تطبع  التي  الف��ضحة  الغرام  لغة  اأن  واملالحظ  و�ضعبه. 

عموم�،  ال�ضويف  الع�ضق  لغة  عن  غريبة  لي�ضت  الن�ضيد 
تلك اللغة التي تعرف جتْن�ضن� كلم� ارتقى ال�ض�لك مدارج 

املحبة واملك�بدة.
فثث�ثثضثثال عثثثن ذلثثثثثك، مثثثن الثثقثث�ثثضثث�يثث� الجثثتثثمثث�عثثيثثة املثثهثثمثثة 
املطروحة يف هذا الق�ضم حرك�ت اخلال�س مثل ال�ضب�تية 
الرمزية  الثثزوهثث�ر  م�ض�مني  �ضكلت  فقد  واحل��ضيدية. 
ح�فزا قوي� جلموع اليهود للت�ضبث ب�لدعوات اخلال�ضية. 
حيث ح�زت فكرة اخلال�س امل�ضي�ئي مك�نة متميزة �ضمن 
�ضبت�ي زيفي �ض�نع ملحمة  اأن�ضطة هذه احلرك�ت. ك�ن 
رمزية كربى هزت ال�ضت�ت اليهودي )1665-1667م( ُعد 
املثثوعثثودة؛ لكن  الثثتثثوراة  فيه� املخل�س والثثهثث�دي اإىل جنة 
اإىل الإ�ضالم والتخلي الفجئي عن  اهتداء �ضبت�ي زيفي 
ذلك املنزع امل�ضي�ئي مثل انتك��ضة كربى للحركة، تركت 
اأتب�عه يف مت�هة حقيقية. وبفعل النفوذ الروحي القوي 
لتحوله  تف�ضري  من  الب�طني  الت�أويل  يجد  مل  ل�ضبت�ي 
احل��ضيدية  تكن  مل  املذنب«.  بث«القدي�س  ِبو�ضمه  �ضوى 
ال�ضب�تية،  على  فعل  رد  �ضوى  الثثواقثثع  يف  )احل��ضيدمي( 
التوحد  اأن اخلال�س املرجو متحقق من خالل  معتربة 
احلقيقي مع اهلل ولي�س بو�ض�طة زع�مة اإعج�زية ميكن 
�ضبت�ي  مثثع  ح�ضل  كم�  الثثقثثومي،  املثث�ثثضثث�ر  عثثن  تنحرف  اأن 
معني�  لي�س  احل��ضيدي،  املنظور  وفق  ف�ليهودي،  زيفي. 
ب�أحداث الت�ريخ اأو التدخل يف م�ض�ر الكون، على غرار م� 
فعله �ضبت�ي زيفي، بل يركز مفهوم اخلال�س لديه يف 

روحه ل يف مالحقة هدف طوب�وي م�ضيحي�ين.
مزدَوج�  خال�ض�  احل��ضيدية  �ضكلت  املنظور،  هثثذا  ومثثن 
األيع�زر  اإ�ضرائيل بن  لليهود اجتم�عي� وروحي�. وبح�ضب 
الدين  )1700-1758( موؤ�ض�س احلركة، ل يتمثل جوهر 
يف معرفة التوراة، بل يف الحت�د ال�ضويف مع الرب، وهو 
م� يتي�ضر بلوغه ب�لركيز على العب�دة والتوراة. ودائم� 
بح�ضب األيع�زر ف�لرب هو ح��ضر يف الكون وميالأ الع�مل 
وب�لت�يل هو قريب من اليهودي. وبح�ضب م� تذهب اإليه 
ال�ضم  �ضر  على  احل�ئز  اأو  �ضيم«،  »بعل  فثث�إن  احل��ضيدية 
الذي  )يثثهثثوه(،  التراغرام�  اأ�ثثضثثرار  علم  الإلثثهثثي، ميلك 

ميكن بوا�ضطته اجراح املعجزات.
كثثتثث�ب  اأن  اإىل  الثثعثثر�ثثس  هثثثثذا  خثثتثث�م  نثث�ثثضثثري يف  اأن  حثثثثريٌّ 
»الثثتثث�ثثضثثوف الثثيثثهثثودي«، عثثلثثى كثثثثث�فثثتثثه وعثثمثثقثثه، يغفل اأو 
الإ�ضالمي  ال�ضويف  للراث  الكبري  الت�أثري  عن  يتغ�فل 
الأندل�ضية،  الأو�ض�ط  يف  املتطور  اليهودي،  الت�ضوف  يف 

ن�هيك عن حم�ك�ة املقولت ال�ضوفية الإ�ضالمية.
----------------------------------------

الكتاب: »التصوف اليهودي”.
المؤلف: جيوسيبي الراس.

- الناشر: جاكا بوك )ميالنو-روما(، باللغة 
اإليطالية، 2018م.

- عدد الصفحات: 106 صفحات.

* أستاذ تونسي بجامعة روما
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التقييم االستراتيجي إلسرائيل 2017 - 2018 

لعنات كورتس وشلومو بروم

كم� اأن هن�ك توازن بني القوى العظمى والدين�ميكي�ت يف ال�ضرق 
الأول من  الع�م  اقثثراب نه�ية  الع�ملية، ومع  ال�ض�حة  الأو�ضط ويف 
اإدارة ترامب، ي�ضبح ت�أثري التب�دل يف الولي�ت املتحدة الأمريكية 
البع�س  بع�ضهم�  جثثًدا عن  اإدارتثثثني خمتلفتني  و�ضوًح� بني  اأكثثر 
اإ�ثثضثثرائثثيثثل مثثع الثثوليثث�ت املتحدة  حثثول ال�ضرق الأو�ثثضثثط وعثثالقثث�ت 
ال�ضرق  يف  بينهم�  الدين�ميكية  يف  ينعك�س  هثثذا  كثثل  الأمثثريثثكثثيثثة، 
الأو�ضط وفى ال�ض�حة الع�ملية ونتيجة لذلك، يواجه جدول اأعم�ل 
الأمن ال�ضي��ضي لإ�ضرائيل ح�لي�ً حتدي�ت خطرية، ق�ضرية وطويلة 

الأجل.
يثثعثثر�ثثس الثثكثثتثث�ب يف الثثفثث�ثثضثثول الثثعثث�ثثضثثرة مثثراجثثعثثة وحتثثلثثيثثال لثثهثثذه 

املو�ضوع�ت وغريه� من جوانبه� املختلفة ومع�نيه� املتنوعة.
كثثتثث�ب »التقييم ال�ثثضثثراتثثيثثجثثي لإ�ثثضثثرائثثيثثل  الثثثثثواردة يف  الثثعثثنثث�ويثثن   
اإ�ضرائيل  تقييم  �ضل�ضلة  يف  اإ�ثثضثث�فثثيثثة  ق�ض�ي�  هثثي   »2018  -  2017
ال�ضراتيجي التي ين�ضره� معهد درا�ض�ت الأمن القومي كل ع�م، 
وتعك�س الق�ض�ي� الرئي�ضة التي تواجهه� اإ�ضرائيل ح�لًي� واملع�ضالت 
التي �ضت�ضغله� يف الع�م املقبل. وت�ضري هذه العن�وين الرئي�ضة اإىل 
العالقة بني خمتلف الق�ض�ي� وال�ض�ح�ت، وال�ضتج�بة التي �ضيتم 
�ضي�غته� لأي حتد، �ضواء ك�نت �ضي��ضية اأو دبلوم��ضية، اأو ع�ضكرية، 

�ضيكون له� ت�أثري وتداعي�ت على �ض�ح�ت اأخرى. 
تكر�س املق�لت الأوىل حمتواه� ملن�ق�ضة ال�ض�حة الإقليمية والع�ملية 
من منظور اإ�ضرائيل والتحدي الأمني الرئي�ضي الذي يواجهه� هو 
لل�ضلطة،  توازن جديد  ت�ضكيل  يتم فيه�  والتي  ال�ضم�لية،  ال�ض�حة 
على  اإيثثثثران  وقب�ضة  �ثثضثثوريثث�،  يف  الثثرو�ثثضثثي  الثثنثثفثثوذ  تعزيز  �ضيم�  ل 
اأرا�ضي هذه الدولة املت�ضررة، والقوة الن�ضبية حلزب اهلل. كم� يتم 
بتوازن  اخل��س  الف�ضل  يف  التطورات  لهذه  املحددة  الآثثث�ر  حتليل 
ال�ضنوات  يف  الأو�ثثضثثط  ال�ضرق  يف  وتطوره�  ال�ضراتيجي،  اإيثثثران 
الع�ضكرية  الهزمية  اأهمية  عر�س  يتم  اآخثثر،  ف�ضل  ويف  الأخثثثرية. 
يت�ضكل  الذي  التغيري  الت�يل  الف�ضل  ويدر�س  الإ�ضالمية،  للدولة 
خ��ضة  الأو�ثثضثثط،  ب�ل�ضرق  يتعلق  فيم�  الدولية  القوى  عالق�ت  يف 
املتحدة،  والولي�ت  رو�ضي�  بني  والنفوذ  العظمى  القوى  ميزان  يف 
والركيز  الأمريكية،  املتحدة  للولي�ت  الثثدويل  املوقف  ومن�ق�ضة 

على  واآث�ره�  ال�ضم�لية  الكورية  النووية  الأزمثثة  مع  التع�مل  على 
التع�مل مع الق�ضية النووية الإيرانية.

بثثعثثالقثث�ت  تتعلق  الثثتثثي  الثثقثث�ثثضثث�يثث�  ملن�ق�ضة  مثثكثثر�ثثضثثة  الثثتثث�لثثيثثة  املثثثثواد 
اإ�ضرائيل مع الولي�ت املتحدة الأمريكية، مع الركيز على القرب 
ال�ثثضثثراتثثيثثجثثي بثثني الثثبثثلثثديثثن، خثث��ثثضثثة يف �ثثضثثوء الثثتثثحثثديثث�ت التي 
الت�يل  ال�ض�حة الإقليمية والدولية، ويحلل الف�ضل  تواجهه� على 
اإمك�نية جتديد احلوار الإ�ضرائيلي الفل�ضطيني والآث�ر الإيج�بية 
ال�ضنية الرباغم�تية  اإ�ضرائيل ب�لدول  التي قد تنجم عن عالق�ت 
مفهوم  معنى  على  الآخثثر  الف�ضل  يركز  كم�  الأو�ثثضثثط.  ال�ضرق  يف 
»الدولة اليهودية والدميقراطية«، ويحلل الأ�ضول الأيديولوجية 

وال�ضي��ضية لنزاع�ت الأمن القومي يف اإ�ضرائيل.
كذلك يعر�س الكت�ب من�ق�ضة من قبل رئي�س املعهد، اللواء ع�مو�س 
ي�دلني للتحدي�ت ال�ضي��ضية والأمنية الذي يراه� بعد �ضبع �ضنوات 
الأو�ضط وبعد ع�مني من توقيع  ال�ضرق  من بدء ال�ضطراب�ت يف 
التف�ق النووي بني القوى العظمى واإيران، وتت�ضح مع�مل الواقع 
الن��ضئ يف املنطقة، بعد م� يقرب من ع�م من رئ��ضة الرئي�س دون�لد 
ترامب يف الولي�ت املتحدة الأمريكية، وخ�ض�ئ�س الإدارة وت�أثريه� 
يف ال�ض�حة الداخلية، ويف جميع اأنح�ء الع�مل ويف ال�ضرق الأو�ضط 
ال�ضراتيجية  البيئة  ت�ضكل  الثثعثثوامثثل  هثثثذه  كثثل  وا�ثثضثثحثثة.  تثثبثثدو 
اإىل  تثثهثثدف  ل�ضي��ضة  بدائله�  مثثن  وجمموعة  لإ�ثثضثثرائثثيثثل  احل�لية 

تعزيز م�ض�حله�.
تن�ول اللواء ع�مو�س ي�دلني يف حديثه عن��ضر البيئة الإ�ضراتيجية 
النق��س حول مو�ضوع�ت متنوعة منه�: ا�ضتقرار اإ�ضرائيل واحلدود 
الآمنة له� والولي�ت املتحدة يف ظل اإدارة ترامب ويرى اأن حكومة 
يف  اإ�ضرائيل  مثثع  وتتفق  اإ�ضرائيل،  مثثع  وتتع�طف  �ضديقة  تثثرامثثب 
الأو�ضط.  ال�ضرق  يف  ال�ضراتيجي  الو�ضع  تقييم  مكون�ت  معظم 
ومع ذلك تعترب اجلهود الأمريكية لتعزيز العالق�ت مع حلف�ئه� 
اإيج�بية،   - واإ�ضرائيل  وم�ضر  ال�ضعودية   - املنطقة  يف  الرئي�ضيني 

وينظر اإىل اإيران على اأّنه� عدو كبري يهدد ا�ضتقرار املنطقة.
الأكثثرب يف  الثثرابثثح  اأنه�  وحتثثدث ع�مو�س ي�دلني عن رو�ضي� ويثثرى 
رو�ضي�  �ضعف  اإىل  وب�لنظر  امل��ضيني  الع�مني  يف  الأو�ضط  ال�ضرق 

�ضبه  �ضم  عن  ال�ضي��ضية  وعزلته�  القت�ض�دي،  املج�ل  يف  الن�ضبي 
جزيرة القرم واحلرب يف اأوكراني� - فقد جنحت يف تر�ضيخ مك�نته� 
يف  الع�ضكري  تدخله�  وتغري  حترك�ته�  بف�ضل  الأو�ضط  ال�ضرق  يف 
احلرب يف �ضوري� منذ ع�مني، وا�ضتط�عت اأن حتقق جميع اأهدافه� 
اأحثثيثث�ًنثث� حاًل  هثثنثث�ك  اأن  واأثثثبثثتثثت  �ثثضثثوريثث�،  مثثن خثثالل م�ض�ركته� يف 
واإعثث�دة  ب�ضكل �ضحيح-،  ي�ضتخدمه  املرء كيف  اإذا عرف   - ع�ضكرًي� 
وب�لت�يل  ال�ضورية،  الأرا�ثثضثثي  معظم  على  لل�ضيطرة  الأ�ثثضثثد  نظ�م 
اكت�ضبت رو�ضي� قي�دته� كمن�ف�س �ضي��ضي رائد يف ت�ضكيل وا�ضتقرار 
املتحدة  الثثوليثث�ت  دفثثعثثت فيه  الثثثذي  الثثوقثثت  الثث�ثثضثثوريثثة، يف  ال�ض�حة 
الأمريكية املرا�ضلني الع�ضكريني والبحريني واجلويني يف الأرا�ضي 
ال�ضورية ل�ضتمرار �ضيطرته� ال�ضراتيجية عليه� لأجي�ل ق�دمة. 
رو�ضي�  بثث�أن  قبل  من  توقع  قد  اأوبثث�مثث�  الرئي�س  اأن  ب�لذكر  وجدير 
على دراية جيدة يف احلف�ظ على العالق�ت مع جميع املن�ف�ضني يف 

ال�ضرق الأو�ضط، حتى لو ك�ن هن�ك تن�ف�س مرير بينهم.
وعن ال�ضني كقوة اقت�ض�دية وبنية حتتية ذكر اأنه� دولة رائدة يف 
من�ف�ضة  ويوجد  الدولية،  واملوؤ�ض�ض�ت  الع�ملي  القت�ض�دي  النظ�م 
واأن  الأمريكية.  املتحدة  الولي�ت  وبني  بينه�  وا�ضحة  اقت�ض�دية 
م�ضلحة ال�ضني الرئي�ضة يف منطقة اآ�ضي� واملحيط اله�دئ وال�ضرق 
الأو�ضط قد ركزت ب�لدرجة الأوىل على القت�ض�د والدبلوم��ضية، 
وتكتفي ب�حلد الأدنى من الوجود الع�ضكري يف البعث�ت الدولية من 
ال�ضالم والعملي�ت �ضد القرا�ضنة، على غرار �ضي��ضة  قوات حفظ 
رو�ضي� يف ال�ضرق الأو�ضط، وتقوم ال�ضني على عالق�ت متوازية مع 
جميع عن��ضر ال�ضلطة ذات ال�ضلة يف املنطقة، مب� يف ذلك ال�ضعودية 
اإ�ضرائيل. وهن�ك  ال�ضني على عالق�ته� مع  واإيثثران. كم� حت�فظ 
منطقة  يف  ال�ضي��ضة  يف  بتغيريات  تب�ضر  التي  العملي�ت  من  عثثدد 
ال�ضرق الأو�ضط، فم�ض�لح ال�ضني يف ال�ضتثم�رات وامل�ض�ريع ونط�ق 

العم�ل ال�ضينيني اآخذة يف التو�ضع.
الإيثثثراين  والثثتثثحثثدي  الثثنثثوويثثة  والق�ضية  اإيثثثران  كم� متثثت من�ق�ضة 
يف  الع�ملي  للجه�د  اآخثثثر  �ضكل  وت�ضكيل  داعثث�ثثس  وهثثزميثثة  �ضوري�  يف 
املعتدل،  ال�ضني  املع�ضكر  اإ�ضع�ف  حول  النق��س  ودار  امل��ضي،  الع�م 

والتحول الكبري يف اململكة العربية ال�ضعودية. 

أميرة سامي*
تأثير كبير على األمن  المهمة في الشرق األوسط، والتي يمكن أن يكون لها  التطورات  في نهاية عام 2017 ظهر عدد من 
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 تحدًيا أمنًيا واجتماعًيا في الشرق األوسط وخارجه.
الدول  مع  إسرائيل  تحقيق تطوير عالقات  إمكانية  فإن  وبالتالي  الفلسطينية مستمر،  اإلسرائيلية-  الساحة  الجمود في  إّن 
العربية السنية أمر مرفوض. وفي إسرائيل هناك نزاعات سياسية - أيديولوجية تنبع من تفسيرات مختلفة لمفهوم »الدولة 

اليهودية والديمقراطية« وأهميتها لألمن القومي.
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اأم� عن ال�ض�حة الفل�ضطينية والتوقع لربن�مج »ال�ضفقة النه�ئية« 
للرئي�س ترامب الذي متيز الع�م امل��ضي مبوا�ضلة اجلمود ال�ضي��ضي 
حدثت  نف�ضه  الثثوقثثت  ويف  الفل�ضطينية،  الإ�ضرائيلية  ال�ض�حة  يف 
تثثوؤدي  اأن  �ض�أنه�  من  الداخلية،  الفل�ضطينية  ال�ض�حة  يف  تطورات 
اإىل حترك�ت كبرية يف اجت�ه ا�ضتمرار فك الرتب�ط بني اجل�نبني 
التطور  خثثالل  مثثن  متجددة  �ضي��ضية  عملية  نحو  اأو  والت�ضعيد، 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  رئي�س  رغبة  هو  الأول  التطور  لجتثث�هثثني، 
ت�ريخية وت�أثري  اأن يرك ب�ضمة  حممود عب��س يف نه�ية وليته، 
على م�ضتقبل الفل�ضطينيني قبل رحيله. التطور الث�ين هو تغيري 
اإنق�ذ  يف  ف�ضلت  التي  املحلية،  القي�دة  ونهو�س  حم��س  يف  القي�دة 
الأزمة الجتم�عية والقت�ض�دية يف قط�ع غزة. على هذه اخللفية، 
اإيران،  حت�ول القراب من م�ضر مع احلف�ظ على عالق�ته� مع 
وهي �ضرورية للجن�ح الع�ضكري. واحلف�ظ على وقف اإطالق الن�ر 
من قبل حم��س يف غزة واتف�ق امل�ض�حلة بني فتح وحم��س، والذي 
مت التف�ق عليه يف الق�هرة يف اأكتوبر 2017. لهذا ي�ضعب ت�ضور اأن 
يتمكن الطرف�ن من التو�ضل اإىل م�ض�حلة ك�ملة حتقق »التف�ق 
النه�ئي« بني اإ�ضرائيل والفل�ضطينيني وقي�م اإدارة ترامب مبب�درة 
�ضي��ضية برئ��ضة �ضهر الرئي�س ج�ريد كو�ضنري والو�ضيط الرئي�س 
 .2017 عثث�م  نه�ية  حتى  �ثثضثثيء  اأي  حتقق  مل  غرينبالت  ج�ي�ضون 
اإىل  اأدى  لإ�ضرائيل  ع��ضمة  ب�لقد�س  العثثراف  اأن  اإىل  ب�لإ�ض�فة 
اإعالن الفل�ضطينيني عن وقف العملية ال�ضي��ضية والف�ضل يف قبول 

الولي�ت املتحدة كو�ضيط ع�دل. 
العقد  خالل  والتو�ضي�ت  واملع�ضالت  التحدي�ت  الك�تب  ذكر  كم� 
امل��ضي، حيث متكنت اإ�ضرائيل من التكيف مع واقع ال�ضرق الأو�ضط 
منعت  بطريقة  واملثثنثث�ورة  و�ضي��ضًي�،  ع�ضكرًي�  وتعزيزه�  املثثتثثغثثري، 
اأن فتح  ال�ضراع�ت واحلثثروب ال�ضعبة. ويف نه�ية ع�م 2018، يبدو 
ال�ضي��ضية  الفر�س  مثثن  يقلل  الإقليمي  التغيري  يف  جديد  ف�ضل 
ال�ض�حة  يف  الأزمثثثثث�ت  ب�ضبب  لإ�ثثضثثرائثثيثثل  نثث�ثثضثث�أت  الثثتثثي  والع�ضكرية 
الإقليمية والتف�ق النووي مع اإيران، ويتعني على اإ�ضرائيل مع�جلة 
العديد من الق�ض�ي� الرئي�ضة املتعلقة ب�لتهديدات املتو�ضطة الأجل 

والطويلة الأجل والتي منه�:
* التحدي املتمثل يف احلرب �ضد اإيران 

وبداية مرحلة جديدة ميثل  �ضوري�  الأهلية يف  تراجع احلثثرب  اإن 
التحدي الرئي�س لإ�ضرائيل يف ال�ضنوات الق�دمة يف التع�مل مع بن�ء 
القوة الت�ضغيلية والتكنولوجية لإيران ووكالئه� يف �ضوري� ولبن�ن.

الإيثثثراين واحتواء  الثثنثثووي  اإ�ثثضثثالح التثثفثث�ق  املتمثل يف  التحدي   *
الطموح�ت الإيرانية للهيمنة يف ال�ضرق الأو�ضط 

يجب اأن ت�ضعى اإ�ضرائيل اإىل تف�هم�ت ر�ضمية مع الولي�ت املتحدة، 
وترتكز على »اتف�قية ثن�ئية موازية« حول ا�ضراتيجية م�ضركة 
ويجب  الأو�ثثضثثط  ال�ضرق  يف  الإيثثرانثثيثثة  التهديدات  جمموعة  �ضد 
اإيثثران  اأهثثداف منه�: منع  امل�ضركة  ال�ضراتيجية  لهذه  يكون  اأن 
من احل�ضول على اأ�ضلحة نووية، واحلد من الن�ض�ط الإيثثراين يف 

املنطقة ودعمه� لالإره�ب.
»ال�ضفقة  و  الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثيثثة  الثثعثثمثثلثثيثثة  املثثتثثمثثثثثل يف جتثثديثثد  *الثثتثثحثثدي 
تقدمي  ترامب  اإدارة  تنوي  ال�ثثضثثتثثعثثدادات،  من  عثث�م  بعد  النه�ئية« 
تزال  ول  والفل�ضطينيني.  اإ�ضرائيل  بني  ال�ضالم  لتحقيق  خطته� 
اأن  التثثفثث�ق غثثري وا�ثثضثثحثثة، كم�  واملثثعثث�يثثري وعملية �ضي�غة  املثثبثث�دئ 
اإعالن الرئي�س حول القد�س يعقد الق�ضية. وقد تكون هن�ك رغبة 

القد�س«.  »اإعثثالن  والعرب عن  الفل�ضطينيني  اأمريكية يف تعوي�س 
الفل�ضطينية  ال�ض�حة  يف  احلثث�يل  الو�ضع  ي�ضكل  نف�ضه،  الوقت  ويف 
حتدًي� من حيث امل�ض�حلة الفل�ضطينية الداخلية ولإع�دة ال�ضلطة 
الفل�ضطينية اإىل قط�ع غزة، ف�إن امل�ض�كل الرئي�ضية يف نظر اإ�ضرائيل 
- اجلن�ح الع�ضكري للمنظمة. وت�ضري التقديرات اإىل اأن التف�ق لن 
ف�إنه  وب�لت�يل  الداخلية،  الفل�ضطينية  ب�ضبب اخلالف�ت  رفعه  يتم 
بني  ال�ض�بقة  التف�ق�ت  جميع  مبت�بعة  له�  ال�ضم�ح  ال�ضحيح  من 

ال�ضلطة الفل�ضطينية وحم��س من دون اته�م اإ�ضرائيل ب�لف�ضل. 
ال�ضني  العربي  الثثعثث�مل  مثثع  التح�لف  تعزيز  يف  املتمثل  *التحدي 
العربية  الثثدول  مع  م�ضبوق  غري  تع�ون  على  اإ�ضرائيل  حت�فظ   -
امل�ض�لح  لتداخل  اأدى  الرباغم�تي،  ال�ضني  املع�ضكر  من  املثثجثث�ورة 
الراديك�يل  والإ�ضالم  اإيثثران  تفر�ضه�  التي  امل�ضركة  والتهديدات 
مع�هدة  معه�  اإ�ضرائيل  اأبثثرمثثت  التي  الثثدول  مع  التع�ون  وتعميق 
�ثثثضثثثالم، وكثثثذلثثثك مثثثع دول اخلثثلثثيثثج الثثتثثي ل تثثقثثيثثم مثثعثثهثث� عثثالقثث�ت 
دبلوم��ضية مفتوحة. واأن التع�ون امل�ضتمر مع الدول العربية ودول 
يف  ا�ضتب�قية  �ضي��ضة  اإىل  يقود  ال�ضعودية  العربية  واململكة  اخلليج 
الوقت الذي فيه يرغب يف حتمل املخ�طر ويقدم لإ�ضرائيل جم�ًل 
والتح�لف�ت  ال�ضراتيجية  والثثتثثحثثركثث�ت  لالهتم�م  مثثثثثرياً  اآخثثثر 

واملزيد من التح�ضن يف و�ضعه� اجليو ا�ضراتيجي. 
ولكن. مل  والعراق،  �ضوري�  اإقليمي هزم يف  ككي�ن  داع�س  * حتدي 
و�ضبه  ليبي�  والدع�ئم يف  الإ�ضالمي  للم�ضهد  التحتية  البنى  تهزم 
هذه  تكون  وقثثد  اجلثثثولن،  ومرتفع�ت  واأفغ�ن�ضت�ن  �ضين�ء  جزيرة 
املن�طق مبث�بة هدف للمق�تلني الذين �ضي�أتون من املن�طق التي مت 
تطهريه�. ول تزال اخلالي� الإره�بية يف الع�مل ن�ضطة، و�ضيح�ول 
الأو�ثثضثثط، �ضد  ال�ضرق  الهجم�ت يف  خثثالل  قوته من  اإثب�ت  داع�س 
اإنه�ء  على  العمل  ال�ضواب  من  و�ضيكون  الثثعثث�مل.  وحثثول  اإ�ضرائيل 
ترتيب�ت  اجلثثولن اجلنوبية كجزء من  داع�س يف مرتفع�ت  وجثثود 
لتدمري  معركته�  يف  م�ضر  دعثثم  وموا�ضلة  �ضوري�،  يف  ال�ضتقرار 
من  نفر�س،  األ  املهم  من  ذلثثك،  اإىل  ب�لإ�ض�فة  �ضين�ء.  يف  داع�س 
ت�ضكل  تثثعثثد  مل  املنظمة  اأن  والعملية  ال�ثثضثثتثثخثثبثث�رات  نثثظثثر  وجثثهثثة 

تهديًدا.

ال�ض�حة  يف  املواجهة  فر�س  اإن  الأمثثن-  ومفهوم  الدف�ع  *ميزانية 
ا�ضتعداد  واأن  م�ضى  وقثثت  اأي  مثثن  اأعثثلثثى   2018 عثث�م  يف  ال�ضم�لية 
الكمي والنوعي لإيثثران وحزب اهلل يف  البن�ء  اإ�ضرائيل للعمل �ضد 
حزب  مثثع  اإ�ضرائيل  مواجهة  يف  يت�ضبب  اأن  ميكن  ولبن�ن،  �ضوري� 
ت�ضريع  الحتم�ل  هذا  ويتطلب  �ضوري�.  يف  الإيرانية  والقوات  اهلل 
امل�ض�ريع  وت�ضجيع  وفح�س  قريبة،  حمتملة  ملواجهة  ال�ضتعداد 
اهلل  حزب  مع  مقبلة  مواجهة  يف  مطلوبة  �ضتكون  التي  الرئي�ضية 
لت�ض�عد  ا�ضتعدادا  امليزانية  زيثثث�دة  على  املرتبة  والآثثثثث�ر  واإيثثثثران 

التوتر الأمني.
من  ب�لرغم  وتعزيزه�  الع�مل  يف  اإ�ضرائيل  �ضرعية  على  *احلف�ظ 
موقفه� القوي ن�ضبي�ً بني احلكوم�ت، تواجه اإ�ضرائيل حتدًي� كبرًيا 
يف ال�ضرعية يف املجتمع�ت الكبرية يف ال�ضرق الأو�ضط واأوروب�، وحتى 
الال  تزايد  للقلق من  اجتثث�ه مثري  اأمريك� وهو حتد مت�ض�بك مع 
اإ�ضرائيل  �ضد  احلملة  جوهر  اإن  مك�ن.  كل  يف  اليهود  �ضد  �ض�مية 
هثثو مثثزيثثج فثثريثثد مثثن ثثثالثثثة قثثوى خمتلفة: الإ�ثثضثثالم الثثراديثثكثث�يل 
والي�ض�ر الليربايل املتطرف واليمني القومي وي�ضركون يف هدف 
ذرائثثع  حتثثت  الثثوجثثود  يف  اإ�ضرائيل  حثثق  يقو�س  واحثثد  ا�ضراتيجي 

خمتلفة.
* حتدي التف�هم�ت املحدثة مع يهود اأمريك� اإن ا�ضتقط�ب ال�ضلطة 
ال�ضي��ضية يف كال البلدين، مع ميل معظم اليهود الأمريكيني نحو 
اأنه�  اأجندة ليربالية، وت�ضور �ضي��ض�ت احلكومة الإ�ضرائيلية على 
قومية متطرفة، وكله� تر�ضم واقع مثري للقلق، ي�ضعر فيه اليهود 
ويف  منتقديه�،  �ضد  اإ�ثثضثثرائثثيثثل  عثثن  الثثدفثث�ع  يف  مثثتثثزايثثدة  ب�ضعوبة 
بو�ضفهم  الأخالقية  لهويتهم  اإدراكهم  بني  التوتر  ف�ضلهم يف حل 
البع�س  لبع�ضهم�  اأقثثثرب  يهوديني  جتمعني  اأكثثثرب  وجلثثعثثل  يثثهثثوًدا 
ول�ضب حمتوى جديد يف العالقة احليوية بينهم�. يجب اأن يوؤدي 
احلوار املفتوح من جهة، والقرارات القي�دية من جهة اأخرى، اإىل 
حتديث اتف�قية بني دافيد بن غوريون ويعقوب بلو�ضت�ين، رئي�س 
بني  الوثيقة  العالق�ت  نظمت  التي  الأمريكية،  اليهودية  اللجنة 
دولة اإ�ضرائيل ويهود الولي�ت املتحدة، واإق�مة عالق�ت على اأ�ض��س 

ال�ضراكة القوية بينهم�.
الثثداخثثلثثيثثة،  واملثث�ثثضثث�حلثثة  الت�ض�من  جتثثديثثد  يف  املتمثل  الثثتثثحثثدي   *
واتثثثخثثث�ذ اخلثثثطثثثوات لثثتثثخثثفثثيثثف حثثثثدة الثثثتثثثوتثثثرات الثثداخثثلثثيثثة داخثثثل 
اإ�ضرائيل يجب اإجراء من�ق�ضة مو�ضوعية ب�ض�أن التوازن بني القيم 
اخلطة  تنفيذ  يف  ال�ضتمرار  مع  الدميقراطية،  والقيم  اليهودية 
ال�ض�حة  اأ�ض��س م�ضرك على  اإر�ض�ء  العرب، بهدف  واإدمثث�ج  لتعزيز 

ال�ضي��ضية-الجتم�عية ل�ضتمرار احلي�ة مع�ً يف اإ�ضرائيل.
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السلب والنهب والضرائب: الضراوة والمجتمع من العصر 

القديم إلى العصر الوسيط لرودولف كيلير ولوري سارتي

سعيد بوكرامي *

هب والسلب والضرائب: الضراوة والمجتمع من العصر القديم إلى العصر الوسيط، الذي أشرف عليه األكاديميان  ُيعد كتاب النَّ
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 2012، وخصصت لدراسة تاريخ النهب والسلب، 
التي  العلمية  النتائج  بين  التاسع والعاشر. ومن  القرنين  للفايكينغ في  العنيف  النهب  إلى عهد   410 روما في  منذ سقوط 
أسفرت عنها الدراسات إجماعها على مقاربة ُمغايرة لهذه الغارات العنيفة إذ حللتها كظاهرة اقتصادية وسياسية واجتماعية 

وثقافية. 

 لثثولثثوج عثثث�مل الثثكثثتثث�ب لبثثثد مثثن الثثعثثودة قثثلثثيثثاًل اإىل م� 
ا�ضطلح  مثث�  اأو  اأوروبثثثثث�،  تثث�ريثثخ  الأول  الثثقثثرون  عثثرفثثتثثه 
اخل�م�س  القرن  من  وحتديدا  املظلمة  ب�لع�ضور  عليه، 
بداية  اأي من  الع��ضر منه.  القرن  اأواخر  اإىل  امليالدي 
احلقبة  اإىل  الغربية  الروم�نية  الإمرباطورية  انهي�ر 
ك�نت  وال�ثثضثثتثثكثث�ثثضثث�فثث�ت.  النه�ضة  بع�ضر  عثثرفثثت  الثثتثثي 
وفو�ضى  انحط�ًط�  تعي�س  الفرات  هذه  خالل  اأوروبثث� 
وحثثثروبثثث� دامثثثثت عثثثقثثثودا طثثويثثلثثة. وكثثثذلثثثك يف الثثعثث�ثثضثثور 
ع�ضر،  احلثثث�دي  الثثقثثرن  بثثدايثثة  مثثع  املثثتثث�أخثثرة  الو�ضيطة 
فقد  �ضيء،  اأي  يتغري  مل  ع�ضر.  الث�ين  القرن  وخثثالل 
انثثتثث�ثثضثثرت احلثثثثروب الثث�ثثضثثلثثيثثبثثيثثة بثثفثثظثث�عثث�تثثهثث� الثثدامثثيثثة، 
�ضل�ضلة  والإجنثثلثثيثثز يف  الثثفثثرنثث�ثثضثثيثثون  املثثلثثوك  وانثثخثثرط 
الهدنة  اتف�قي�ت  خثثرق  نتيجة  املُتع�قبة  احلثثروب  من 
وعثثدم  بثث�لثثتثثوتثثر،  الع�ضور  هثثذه  واملثثعثث�هثثدات؛ ممثث� طبع 
تف�قم  وبثثدايثثة  الثثرومثث�ن  اجتي�ح�ت  فبعد  ال�ضتقرار. 
حكمهم وانهي�ره، بداأ القوط ال�ضرقّيون حمالت النهب 
الغزاة الربابرة  ا�ضتمرت لعقود، ثم ج�ء  التي  وال�ضلب 
والثث�ثثضثثعثثوب اجلثثرمثث�نثثيثثة، فثث�نثثتثث�ثثضثثرت احلثثثثروب الأهثثلثثّيثثة 
الف�يكنج  طثثثرف  مثثن  اخلثث�رجثثّيثثة  الثثثغثثثزوات  جثث�ِنثثب  اإىل 
من  وال�ض�ر�ضيني  الثث�ثثضثثرق  مثثن  واملثثجثثرّيثثني  ال�ضم�ل  يف 
اجلنوب. وتال ذلك كله متّرد الفالحني على ال�ضتبداد 
الإقثثثثطثثثث�عثثثثي واجلثثثثنثثثثود الثثثعثثث�طثثثلثثثني عثثثلثثثى جثثثرالتثثثهثثثم 
املنهزمني. يف ذروة هذا التفكك ال�ضي��ضي والجتم�عي 
واملثثداهثثمثث�ت  الثثهثثجثثرات،  ازدادت  القت�ض�دي  والنثثهثثيثث�ر 
ال�ضرائب  وفر�ضت  وال�ضلب  النهب  عملي�ت  واندلعت 
املجحفة يف كل مك�ن من اأوروب�. وقد متيَّز ت�ريخ هذه 
ال�ضرائب  وفر�س  والأ�ضر  والنهب  ب�ل�ضراوة  املرحلة 
للب�حثني  ف�ئدة  ذات  املم�ر�ض�ت  هثثذه  تكن  مل  ب�لقوة. 
الع�ضور  لهذه  ال�ضلبية  لنظرتهم  نظًرا  طويلة  لفرة 

الجتم�عية  املظ�هر  هذه  فثث�إنَّ  ذلك  على  زد  الدموية. 
العنيفة مل ت�ضتهو اإل قلة من الب�حثني، وك�ن بع�ضهم 
يف بع�س الأحي�ن متحيزاً، مثل الدرا�ض�ت، التي اهتمت 
اأو النهب  الثثفثث�يثثكثثنثثج، واملثثجثثريثثني  نثثتثث�ئثثج غثثثزو  بثثدرا�ثثضثثة 
احلكم  �ضمنًي�  يعني  هثثذا  امل�ضيحي.  للغرب  ال�ض�ر�ضي 
على بع�س املجتمع�ت، مثل الإ�ضكندن�فيني، وت�أطريهم 
داخل ع�داتهم ال�ض�رية وال�ضر�ضة والعنيفة، يف حني ل 
على  ب�لعتم�د  اإل  امل�ضيحي،  الغرب  يف  التفكري  مُيكن 
من  يت�ضكل  ل  اجثثتثثمثث�عثثي  كن�ضق  الثثتثث�ريثثخثثي،  الثث�ثثضثثيثث�ق 
ال�ضحية اأو الغ�زي فقط. لهذا منذ ب�ضعة عقود بداأن� 
ن�ضهد منظوًرا ت�ريخًي� اآخر، لهذه الفرة، بحيث اأ�ضبح 
اإىل النهب وال�ضلب وثق�فة الغزو التي �ض�دت يف  ُينظر 
واجتم�عية  و�ضي��ضية  اقت�ض�دية  كظ�هرة  الآونثثة  تلك 
ق�ض�ي�  مبع�جلة  الثثدار�ثثضثثون  �ضرع  هن�  ومثثن  وثق�فية. 
الغزو  ونط�ق�ت  الغن�ئم،  تق�ضيم  اأ�ضك�ل  مثل  متنوعة 
يف  احلثثرب  اأ�ثثضثثرى  واإدراج  الثثثروة،  ت�ضريف  يتم  حيث 
القت�ض�دات املحلية اأو يف دوائر جت�رة الرقيق، واأهمية 
الطريقة  اأو  انثثهثثيثث�رهثث�،  اأو  ال�ضلطة  تكري�س  يف  الثثغثثزو 
الثثثتثثثي تثث�ثثضثثفثثي بثثهثث� هثثثثذه املثثجثثتثثمثثعثث�ت الثث�ثثضثثرعثثيثثة عثثلثثى 
مم�ر�ض�ته� ال�ض�رية والعنيفة، ومن بني هذه املق�رب�ت 
اجلديدة، التي تلقي �ضوءا جديدا على هذه املم�ر�ض�ت 
مراجعته،  ب�ضدد  نحن  الثثذي  الكت�ب  درا�ثثضثث�ت  املثثثثثرية، 
البداية ي�ضري فيه رودولف كيلر، من�ضق  اإذ جنده منذ 
يعد  الثث�ثثضثث�ري  الثثغثثزو  اأن  الغنية،  مقدمته  يف  الثثكثثتثث�ب، 
املجتمع�ت  فيه�  تختلف  التي  العديدة  ال�ضلوك�ت  اأحد 
الثثقثثدميثثة اخثثثتثثثالفثثث�ً جثثثذريثثث�ً عثثثن جمثثتثثمثثعثثنثث� املثثعثث��ثثضثثر، 
ل�ضيم� تلك التي تعود اإىل الع�ضر القدمي. اإنَّ حقيقة 
ال�ضتيالء على ممتلك�ت الآخرين من خالل العنف، يف 
�ضي�ق ي�ضبه احلرب، هي يف احلقيقة م�ضتنكرة ق�نوني� 

اأ�ض��ضية  كثث�نثثت حقيقة  اأنثثهثث�  حثثني  الثثيثثوم، يف  واأخثثالقثثيثث� 
هذه  �ضرعية  قثثبثثول  مت  فقد  الأوقثثثث�ت.  تلك  ملُجتمع�ت 
املم�ر�ض�ت من قبل اجله�ت الف�علة كله� تقريًب� يف ذلك 
احلني. عك�س م� روجت له بع�س الكت�ب�ت املت�ضرعة يف 
الت�أريخ والتي جعلت النهب من اخت�ض��س -الربابرة- 
دون �ضواهم، ف�إن هذا الكت�ب، يوؤكد اأن هذه املم�ر�ض�ت 
�ضميم  يف   � واأي�ضً الع�ضكرية،  التقني�ت  �ضميم  يف  هي 
جلميع  والقت�ض�دية  والجتم�عية  ال�ضي��ضية،  احلي�ة 
النهب  ي�ضبح  عليه  وبن�ء  احلقب.  تلك  يف  املجتمع�ت 
قثثويثث�ً،  دوراً  ال�ضلع  تثثثداول  يلعب  حيث  معقدة  ظثث�هثثرة 
ولكنه� تلعب اأي�ض�ً دوراً مهم�ً يف �ضن�عة ال�ضرعية لأي 

عملي�ت عنيفة ووح�ضية.
ت�ضتخدم  الثثعثث�مثثة،  العثثثتثثثبثثث�رات  هثثثذه  مثثثن  وانثثثطثثثالقثثث�ً 
تركز  مونوغرافية،  مق�ربة  الكت�ب  يف  الت�ضعة  املق�لت 
كل منه� على جُمتمع حمدد. يف البداية يتن�ول بونوا 
رو�ثثضثثيثثنثثيثثول تثث�ريثثخ الإمثثثرباطثثثوريثثثة الثثرومثث�نثثيثثة، التي 
الدف�عية  التدابري  من  جمموعة  و�ضع  اإىل  ا�ضطرت 
اإىل  يثث�ثثضثث�رعثثون  الثثذيثثن  اجلثثثثريان  مثثن  نف�ضه�  حلثثمثث�يثثة 
يف  اعتمدت  وقثثد  والثثنثث��ثثس.  املمتلك�ت  على  غثثث�رات  �ضن 
اأنف�ضهم  ال�ضكيوريت��س  حم��ضة  على  منه�  كبري  جثثزء 
املثث�ثثضثث�ركثثني يف عثثقثثد الثث�ثثضثثالم الثثثرومثثث�ين، الثثثثذي ين�س 
�ضك�ن  الإمثثثرباطثثثوريثثثة  ال�ضلطة  حثثمثث�يثثة  �ثثضثثرورة  عثثلثثى 
الإمثثثرباطثثثوريثثثة، وخثث��ثثضثثة عثثن طثثريثثق �ثثضثثراء الأ�ثثضثثرى 
الإمرباطورية  ولكن  الغ�رات.  خالل  عليهم  امل�ضتوىل 
اجلثثرالت  كثث�ن  فقد  هثث�ئثثاًل،  ن�هب�ً  كي�ن�ً  ك�نت  نف�ضه� 
الروم�نيون ق�درين على نهب، وفر�س ال�ضرائب على 
العبيد. بل ك�نوا يعتربون ذلك �ضرورة  واأ�ضر  القب�ئل 
�ضخية،  مك�ف�آت  جنودهم  مينحون  ك�نوا  كم�  �ضي��ضية، 
طرف  مثثن  يغت�لوا  اأن  يخ�ضون  كثث�نثثوا  اجلثثثرالت  لأنَّ 
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بثثرينثثد ف�نكب يف بحثه  الثثبثث�حثثث غثثيثثدو  اأمثثث�  جثثنثثودهثثم. 
اخل�ضو�س  وجثثه  وعلى  القوطي،  املجتمع  درا�ضة  على 
الثثثقثثثوط الثث�ثثضثثرقثثيثثني الثثثذيثثثن قثثث�مثثثوا مُبثثمثث�ر�ثثضثثة الثثنثثهثثب 
�ضكل  اأنثثثه  درجثثثة  اإىل  منهجي  ب�ضكل  واملثثمثثتثثد  املثثتثثكثثرر 
الذي  النهب-  -اقت�ض�د  عليه�  اأطلق  ملفتة  منظومة 
يكمن وراء كل هي�كل ال�ضلطة التي و�ضعه� القوطيون. 
اأم� الب�حثة م�ريلي� ليك�كي فتخ�ض�س م�دته� البحثية 
لإبراز اأهمية النهب يف اجليو�س البيزنطية، اإذ تعتربه 
على  اإلثثيثثه  ينظر  متثث�مثث�،  طبيعي�  عملي�  حربي�  ن�ض�ط� 
القوات  اأجثثور  لدفع  الرئي�ضية  امل�ض�در  من  واحثثد  اأنثثه 
ال�ضلطة  ب�ضعف  متيزت  فثثرة  يف  وخ��ضة  الع�ضكرية، 
الإمرباطورية وب�لت�يل ال�ضعي من وراء ذلك اإىل خلق 
عملي�ت  اأن  يعني  ل  هذا  اأنَّ  غري  التوازن�ت.  من  نظ�م 
النهب هذه تتم بطريقة غري منظمة: بل على العك�س، 
على  ت�ضر  ال�ضراتيجية  والثثقثثوانثثني  املثثعثث�هثثدات  فثثث�إن 
الغن�ئم.  تثثوزيثثع  كثب  عثثن  اجلثثثرال  يثثراقثثب  اأن  اأهمية 
واأخثثثثريا عثثكثثفثثت الثثبثث�حثثثثثة لثثو�ثثضثثيثث� مثث�لثثبثثو�ثثس عثثلثثى در�ثثس 
اأن  مثثذكثثرة  الإ�ضكندن�فية،  الثثثدول  لثثدى  النهب  تثث�ريثثخ 
موجهة  لي�ضت  ال�ضم�ليني  القرا�ضنة  هثثوؤلء  عدوانية 
فقط �ضد املجتمع�ت اخل�رجية. فقد ك�ضفت احلفري�ت 
الأثثثثريثثثة اجلثثديثثدة اأن الثثفثث�يثثكثثنثثج نثثهثثبثثوا اأيثث�ثثضثث� مثثوانثثئ 
النهب  اأنَّ  الأبثثحثث�ث  بينت  وقثثد  والثثدمنثث�رك.  الثثرويثثج 
ن�ض�ط له قيمته الجتم�عية يف هذه املجتمع�ت، بحيث 
اأنه ل يعترب �ضرقة اأو اعتداء: ت�ضت�ضهد الب�حثة بق�ضة 
الليل  اأثن�ء  ثروة �ض�حب مزرعة  �ضرق  الذي  -اإجيل-، 
املثثزارع  اأدراجثثه ليقتل  اأخط�أ، فيعود  اأنثثه  يثثدرك  اأن  قبل 
حينم�  يلحقه  قثثد  الثثذي  الثثعثث�ر  يتجنب  حتى  وع�ئلته 
ينك�ضف م� حدث لهم، فريتبط ا�ضمه ب�ضرقة مبتذلة.

من بني هذه الدرا�ض�ت املونوغرافية، تربز درا�ضة غي 
ه�ل�ضول التي تظهر بجالء اأنه� اأف�ضل درا�ضة احتواه� 
الكت�ب  الث�ين من  الكت�ب -اجلزء  الفرن�ضي من  ال�ضق 
الب�حث  ذّكثثر  اأن  فبعد  الأملثث�نثثيثثة-  ب�للغة  درا�ثثضثث�ت  �ضم 
بتنوع املجتمع�ت القدمية قبل الع�ضر الو�ضيط وبعده، 
وال�ضلب  النهب  من  احلقيقية  الفع�لية  م�ض�ألة  ُيثري 
العملة  ت�ضتعمل  ل  التي  الريفية،  املجتمع�ت  �ضي�ق  يف 
النقدية يف جت�رته� اإل ن�دًرا، كم� اأنه� تتميز ب�نكم��س 
دميغرايف واقت�ض�دي ل مُيكن اإنك�ره، فم�ذا يوجد لدى 

هوؤلء لنهبه؟
من  قليل  عدد  على  ب�لت�أكيد،  الل�ضو�س،  ي�ضتويل  قد   
املحلية،  الكن�ئ�س  كنوز متوا�ضعة يف  اأو  امل��ضية،  روؤو�س 
جثثًدا  �ضئيلة  ثثثثروات  هثثذه  لكن  العبيد،  بع�س  اأخثثذ  اأو 
مثثقثث�رنثثة بتك�ليف هثثذه احلثثمثثالت وخمثث�طثثرهثث�. مثث� هو 
تف�ضريين  الثثبثث�حثثث  يثثقثثرح  اإذن؟  النهب  مثثن  الثثغثثر�ثثس 
على  اأنثثروبثثولثثوجثثي.  والثثثثث�ين  �ضي��ضي  الأول  اثثثنثثني، 

تعترب  الثثقثثويثثة  املجتمع�ت  كثث�نثثت  الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثي،  املثث�ثثضثثتثثوى 
�ضرعيته  لتدمري  جيدة  و�ضيلة  اخل�ضم  اأرا�ثثضثثي  نهب 
متك�فئة.  وغثثري  �ض�رية  معركة  قبول  على  اإجثثبثث�ره  اأو 
الثثذيثثن مل يت�ضرفوا  الثثبثث�حثثث مثثثثث�ل الإجنثثلثثيثثز  ويثثقثثدم 
ب�ضكل خمتلف يف بداية حرب امل�ئة ع�م. وعلى امل�ضتوى 
يف  النهب  اأن  ه�ل�ض�ل  غثث�ي  يثثقثثرح  الأنثثروبثثولثثوجثثي، 
نه�ية املط�ف مي�ر�س من اأجل ت�أكيد مم�ر�ض�ت حربية 
ورمثثثزيثثثة، لأنثثثثه يثثرفثثع مثثثن قثثيثثمثثة املثثثحثثث�رب اجثثتثثمثث�عثثيثث� 
مق�رنته  الب�حث  يقرح  املنطلق  هذا  ومن  و�ضي��ضي�. 
الآن  نعرف  لأنن�  القدمي،  الع�ضر  يف  ال�ضيد  بطقو�س 
من علم الآث�ر اأن الطريدة ل ت�ضكل �ضوى جزء �ضغري 
اإذا كثث�ن  مثثن الثثنثثظثث�م الثثغثثذائثثي يف الثثعثث�ثثضثثر الثثو�ثثضثثيثثط: 
اأنف�ضهم ولكن فقط  النبالء ي�ضط�دون، فلي�س لإطع�م 
للت�ألق يف عيون اأقرانهم. كذلك عملية ال�ضلب والنهب 
ت�ضكل جزءا من  لأنه�  نف�ضه  النموذج  الأ�ض��س  فهي يف 
التمّيز، فبوا�ضطة النهب  املن�ف�ضة وال�ضب�ق على  ثق�فة 
روؤ�ض�ئه  بثثني  نف�ضه  مُييز  اأن   � خ�ضو�ضً املثثحثث�رب  يثث�أمثثل 
اأكثثرب  اأهمية  له�  كثث�نثثت  الثثتثثي  الألثثقثث�ب،  على  للح�ضول 

امل�ضلوبة. ب�لروات  قي��ض� 
الثثكثثبثثرية لثثهثثذه امل�ض�هم�ت  وعثثلثثى الثثرغثثم مثثن الأهثثمثثيثثة 
ال�ضكلية،  الثثعثثيثثوب  مثثن  عثثددا  نثثالحثثظ  فثث�إنثثنثث�  البحثية، 
اأن ننتقد  الت�ضنيف والأ�ضلوب. كم� ميكن  تهم جوانب 
 .� اأي�ضً املت�ضرع  ملنهجه�  نظرا  الثثدرا�ثثضثث�ت  مثثن  العديد 
تغطية جميع  الثثرغثثبثثة يف  اإىل  ريثثثب،  دون  ذلثثثك،  ومثثثرد 
جم�عية  ب�ضيغة  املقدمة  يف  املحددة  الظ�هرة  جوانب 
اأن  الثثرغثثم مثثن  دون تطوير هثثذه اجلثثوانثثب حثثًقثث�. على 
هذا اخللل ل يتن�ق�س مع املنهج الت�ريخي، اإل اأنَّ هذا 
اخللل ي�ضعر الق�رئ ب�لإحب�ط، لأنَّ عدًدا من الق�ض�ي� 
الب�حثة  مثثثثثاًل:  مف�ضل.  ب�ضكل  به�  الإحثث�طثثة  يتم  مل 

م�ريلي� ليك�كي ق�لت اإنِّه� �ضتعود يف درا�ضته� اإىل حتليل 
الدور القت�ض�دي الذي يلعبه اأ�ضرى احلرب، لكنه� مل 
تكر�س للق�ضية �ضوى �ضطرين. هذا التن�ول ال�ضطحي 
الثثدرا�ثثضثث�ت  بع�س  اأفثثقثثد  واحلثثثث�لت  الأحثثثيثثث�ن  بع�س  يف 
� ويتمثل  ر�ض�نته� العلمية، ثم هن�ك ع�مل موؤ�ضف اأي�ضً
يف اأن امل�ضروع �ضخم، ولكن احليز املخ�ض�س �ضيق، لأن 
الكت�ب ق�ضري جًدا، حوايل 214 �ضفحة. رمب� ك�ن من 
اأفك�رهم.  للب�حثني لتطوير  اأكرب  املُمكن ترك م�ض�حة 
اإىل  ي�ضوبه  الكت�ب  حول  الع�م  النطب�ع  فثث�إنَّ  وب�لت�يل 
بثث�ثثضثثبثثب مثث�ثثضثث�كثثل يف ت�ضنيف  الثثغثثمثثو�ثثس  بثثعثث�ثثس  حثثد مثث� 
الكت�ب  يظل  ذلثثك  ومثثع  ومو�ضوع�ته  الثثكثثتثث�ب  ف�ضول 
املثرية  الأ�ضئلة  من  مبجموعة  زاخثثرا  م�ضتال  حقيقة 
لالهتم�م والق�بلة للتحليل والت�أويل، لأنَّ الكت�ب يركز 
على مو�ضوع م� زال قليل التن�ول من طرف الدرا�ض�ت 
الثثتثث�ريثثخثثيثثة. لثثهثثذا يثث�ثثضثثتثثحثثق الثثتثثنثثويثثه لثثتثثخثثطثثيثثه هثثذه 
التقليدية  الفجوة  ولك�ضره  الت�ريخ  كت�بة  يف  احلثثدود 
التي تف�ضل بني الع�ضر القدمي، حتى الفرة املت�أخرة 
منه�  املت�أخرة  الفرة  وحتى  الو�ضيط،  والع�ضر  منه�، 
اأي�ض�ً. وبذلك قّربت الدرا�ضة امل�ض�فة الرهيبة واملثرية 
الف�يكنغ، بحيث  ونرويج  اأنطونيو�س  اإمرباطورية  بني 
اأظهرت توا�ضاًل وتق�رب�ً وت�ض�به� بني احلقبتني. وهذا 
كم�  الثثتثث�ريثثخثثيثثة.  الكت�بة  يف  مهم�ً  اإجنثثث�زا  يعد  وحثثثده 
اأن  ميكن  واملو�ضوع�تية  املنهجية  الكت�ب  منجزات  اأنَّ 
العرب  الدار�ضني  قبل  من  به  يحتذى  منثثوذجثث�ً  توؤخذ 
اأو لثثلثثدار�ثثضثثني الثثعثثرب  لثثتثث�ريثثخثثهثثم الثثعثثربثثي الثث�ثثضثث�مثثل 
اإزاحثثثة  مثثن  �ضيتمكنون  بحيث  الإقثثلثثيثثمثثي،  لثثتثث�ريثثخثثهثثم 
الثثغثثبثث�ر عثثن تثث�ريثثخثثهثثم الثثقثثدمي لثثتثثبثثووؤه مثثكثث�نثثة جليلة 
مف�تيح  مثثن  الثثكثثثثثري  اأن  كثثمثث�  تثث�أكثثيثثد.  بثثكثثل  ي�ضتحقه� 
فهمن� حل��ضرن� وم�ضتقبلن� منحجبة عن� وراء اأدبي�تن� 
الثثراب  حتثثت  املثثطثثمثثورة  ومثث�آثثثرنثث�  القدمية  الت�ريخية 

والن�ضي�ن.
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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 )1901-1909(، ظلت قيد التطبيق 
خالل عصر التنافس مع االتحاد السوفييتي السابق إبان الحرب الباردة، بينما اليوم يشكك الكثير من األمريكيين في جدوى 
القوات  العواقب، خاصة بعدما تكبدت  الزمن، وأنه خطير  أنه عفى عليه  اعتقادا منهم  األمريكي خارجيا  االنتشار العسكري 
إليوت  لرؤية هؤالء، يدافع  اتجاه مغاير  )2003(، وفي  )2001(، والعراق  أفغانستان  األمريكية خسائر فادحة في حربي  العسكرية 
كوهين في مؤلفه »العصا الغليظة« عن القوة العسكرية األمريكية، وأهميتها لخدمة األمن والقيم األمريكية. منطلقا من 
المتحدة ينبغي  الواليات  الخارجية األمريكية، مع االعتراف بأن  القوة الصلبة ال تزال ضرورية للسياسة  حجة رئيسة مفادها أن 
أن تكون حذرة في استخدامها.. وُيقيم 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�ضلط كوهني ال�ضوء على براعة الولي�ت املتحدة التكتيكية، 
احلرب  طبيعة  حثثول  الإ�ضراتيجي  التفكري  اأن  ُيالحظ  لكنه 
ال�ضي��ضية  الثثغثث�يثث�ت  مثثع  الع�ضكرية  الو�ض�ئل  مثثواءمثثة  وكيفية 
اأن هن�ك جمموعة من  ب�ضكل غري مرغوب فيه، ويرى  ينتهي 
املتحدة  الولي�ت  التي رمب� تدفع  الق�ئمة،  الع�ملية  التهديدات 
ال�ضيني  ال�ضعود  اأبرزه�:  الع�ضكرية؛ من  قوته�  ا�ضتخدام  اإىل 
اأوكراني�،  و�ضرق  القرم  جزيرة  ل�ضبه  الرو�ضي  والغزو  امل�ضلح، 
والثثتثثهثثديثثدات الثثنثثوويثثة لثثكثثوريثث� الثث�ثثضثثمثث�لثثيثثة واإيثثثثثثران، وانثثتثث�ثثضثث�ر 
ال�ضالمية  الثثدولثثة  كتنظيم  املتطرفة،  الإ�ثثضثثالمثثيثثة  احلثثركثث�ت 

)داع�س(.
التهديدات  ق�ئمة  يف  الأوىل  املرتبة  يف  ال�ضني  كوهني  ي�ضع 
حممل  على  ال�ضيني  اخلطر  اتخ�ذ  وجوب  على  ُيوؤكد  الع�ملية، 
له، والعمل على فهم ك�مل  واإجثثراء حتليل ث�قب ودقيق  اجلد 
املثثعثثركثثة.  �ثثضثث�حثثة  و�ثثضثثلثثوك  ال�ضينية  الإ�ثثضثثراتثثيثثجثثيثثة  لثثلثثثثثقثث�فثثة 
ق�مت  مثث�  اإذا  ت�ضكيله  يثثعثث�د  رمبثث�  الثثثدويل  الثثنثثظثث�م  اأن  مو�ضح� 
اأحثثد حلف�ء  ال�ضراع مع  بثثداأت  اأو  اعثثتثثداءات بحرية،  بثث�أي  بكني 
الثثثوليثثث�ت املثثتثثحثثدة يف اآ�ثثضثثيثث�. كثثمثث� عثثرب الثثكثث�تثثب عثثن قثثلثثقثثه من 
اأنه  كوهني  ويثثرى  احلثث�يل.  الوقت  يف  اعتداء  بثث�أي  رو�ضي�  قي�م 
من  وغريهم�  والرو�ضية،  ال�ضينية  الع�ضكرية  القوة  ملواجهة 
للتطوير  �ضرورة  ثمة  فثث�إن  املتحدة،  للولي�ت  املن�وئة  القوى 
يقوم  والتي  الأمريكية،  الع�ضكرية  الأجثثهثثزة  لتق�رير  امل�ضتمر 
اأن  منه�:  نظره؛  وجهة  من  خ�طئة،  افرا�ض�ت  على  بع�ضه� 
اتخ�ذ قرار  للغ�ية مب� ل ميكنه� من  اقت�ض�دي�  رو�ضي� �ضعيفة 
اأي هجوم ع�ضكري يف الوقت الراهن، وحذر كوهني من اإحج�م 
ينجم  رمبثث�  ذلثثك  لأن  الثثقثثوة،  ا�ضتخدام  عثثن  املتحدة  الثثوليثث�ت 
فيه  تنت�ضر  ع�مل  ظل  يف  كبرية،  وب�ضرية  اأخالقية  تكلفة  عنه 

الإرهثث�بثثيثثة،  اجلثثهثث�ديثثة  واجلثثمثث�عثث�ت  العقالنية،  غثثري  الأنثثظثثمثثة 
الولي�ت  لقي�دة  املن�ف�ضون  والأعداء  الإلكرونية،  والع�ض�ب�ت 
املثثتثثحثثدة لثثلثثنثثظثث�م الثثثثثدويل ومثثثثثثثل هثثثثذه املثثعثثطثثيثث�ت حتثثتثثم على 
الثثثوليثثث�ت املثثتثثحثثدة الثثلثثجثثوء اإىل الثثتثثهثثديثثد احلثثكثثيثثم، وممثث�ر�ثثضثثة 
ح�لت  اأو  ال�ضراتيجي،  التهديد  حثث�لت  يف  الع�ضكرية  القوة 

الإن�ض�نية. الطوارئ 
جديدة  بو�ض�ئل  القوة  ا�ضتخدام  تطوير  �ضرورة  كوهني  ثثد  واأكَّ
الدور  اأهمية  اإىل  م�ضريا  املع��ضرة،  الع�ملية  التطورات  ملواجهة 
الذي تلعبه القوات الع�ضكرية الأمريكية لدعم الدور الأمريكي 
عن  املتحدة  الثثوليثث�ت  تخلت  اإذا  اأنثثه  اإىل  النظر  ولفت  ع�ملي�. 
بثثدورهثث�  الثثقثثيثث�م  يف  وف�ضلت  حكيمة،  ع�ضكرية  كثثقثثوة  مك�نته� 
فثث�إنثثه �ضيتعر�س  الثثثثدويل،  الثثنثثظثث�م  واأمثثثثن  كثثحثث�ر�ثثس ل�ثثضثثتثثقثثرار 
وال�ضتبداد  والعنف،  ك�ل�ضطراب�ت،  النط�ق  وا�ضعة  ملخ�طر 
ويوؤكد  امل��ضي.  القرن  ثالثيني�ت  منذ  ي�ضهده  مل  نط�ق  على 
الثثكثث�تثثب قثثثول وزيثثثثرة اخلثث�رجثثيثثة الأمثثريثثكثثيثثة الثث�ثثضثث�بثثقثثة مثث�دلثثني 
اأولثثربايثثت اإن الثثوليثث�ت املثثتثثحثثدة مل تثثزل »الأمثثثة الثثتثثي ل غنى 
القوة  ا�ضتخدام  واأن هن�ك احتم�لت متزايدة لإمك�نية  عنه�«. 

الع�ضكرية، وتتف�وت م�ضتوي�ت حدته�، خالل العقود الت�لية.
دافثثثثع الثثكثث�تثثب بثثثقثثثوة عثثثن زيثثثثث�دة الإنثثثثفثثثث�ق الثثعثث�ثثضثثكثثري مثثقثث�رنثثة 
املزيد  تثث�أمثثني  تثثرامثثب  حثثث�ول  فقد  احلثث�لثثيثثة،  الثثدفثث�ع  مبيزانية 
�ضقور  من  العديد  يرى  كم�  البنت�جون،  ل�ض�لح  الأمثثوال  من 
لرامب  الدف�عي  الإنف�ق  زيثث�دة  اأن  التقليديني  اجلمهوريني 
غري ك�فية، وقد ق�ل ال�ضين�تورم�كني: »يف ع�مل ي�ضتعل، يجب 
اأن حتديد  الأف�ضل«، ويرى كوهني  اأن نفعل  علين� بل وميكنن� 
الإجم�يل  املحلى  الن�جت  من  مئوية  كن�ضبة  الدف�عي  الإنثثفثث�ق 
هدف�  ي�ضع  ولكنه  بدقة  يحدده  مل  واإن  كبريا.  تقدم�  �ضيكون 

املحلي  الن�جت  اإجم�يل  توقع�ت  ظل  ويف   .%4 بن�ضبة  م�ضتدام� 
الن�ضبة  تلك  ف�إن  ين�ير2017،  يف  الكوجنر�س  يف  امليزانية  ملكتب 

�ضت�ضل اإىل م� يقرب من ثم�من�ئة مليون ملي�ر يف 2018.
يثثثنثثثفثثثق الأمثثثثريثثثثكثثثثيثثثثون عثثثث�ثثثثضثثثثرات املثثثثثلثثثثثيثثثثث�رات لثثثيثثثدفثثثعثثثوا ثثثمثثن 
اأثثث�رغثث�ثثضثثب اجلمهوريني  اأمثثريثثكثث� يف احلثثثثروب؛ ممثث�  ا�ثثضثثتثثمثثرار 
والدميقراطيني عندم� دع� الرئي�س دون�لد ترامب اإىل اإجراء 
اأجل  من  تقريب�  احلكومية  الثثدوائثثر  كل  يف  كبرية  تخفي�ض�ت 
وقط�ع  البنت�جون،  يف  له�  املخطط  الكبرية  الزي�دات  تعوي�س 
الأمن الداخلي، التي تزيد على 3% من اإجم�يل الن�جت املحلي 
يف اأثثثثنثثث�ء احلثثثثرب الثثثبثثث�ردة. ويثثثثري كثثوهثثني -خثثالفثث� لثثالعثثتثثقثث�د 
لي�س  ب�لديون،  الوف�ء  على  الدولة  قثثدرة  تراجع  اأن  ال�ض�ئد- 
على  الث�بتة  الثثزيثث�دة  ب�ضبب  واإمنثثث�  الع�ضكري،  الإنثثفثث�ق  ب�ضبب 
الإنثثثثفثثثث�ق غثثثري الخثثثتثثثيثثث�ري عثثلثثى مثثث� يثث�ثثضثثمثثي »ال�ثثضثثتثثحثثقثث�قثث�ت« 
يف  اأنثثه  وافثثر�ثثس  الجتم�عي.  وال�ضم�ن  ال�ضحية،  ك�لرع�ية 
الأو�ض�ع  فثث�إن  الن�ضف،  اإىل  الدف�ع  ميزانية  تخفي�س  مت  ح�ل 

امل�لية للبالد لن تتح�ضن كثريا.
واأو�ضح الك�تب اأن ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية ل ميثل احلل لكل 
اأي�ض�، م�ضريا  م�ضكلة، واإمن� تلعب القوة الن�عمة دورا حموري� 
اأي  مك�نته� يف فن حكم  له�  العنيفة  القوة غري  اأ�ضك�ل  اأن  اإىل 
ب�راك  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  انتقد  ال�ضي�ق،  هذا  ويف  دولثثة. 
للقوة  العنيفة  الأ�ضك�ل غري  ا�ضتخدام  لأنه� مل حت�ضن  اأوب�م�، 
الن�عمة،  القوة  اإنثثه من خالل  اإذ  الإرهثث�ب.  خالل احلثثرب �ضد 
املتحدة ب�لت�ضرف  اإقن�ع الدول غري ال�ضديقة للولي�ت  ميكن 
بطرق مرغوب فيه�. مع ت�أكيده على اأن القوة الن�عمة له� اأثر 
اأكثثرب.  ب�ضكل  ال�ضلبة  القوة  على  العتم�د  يجب  واأنثثه  حمثثدود 
الآن.  متلكه  الثثذي  من  قوة  اأ�ضد  جي�س  اإىل  حتت�ج  اأمريك�  واأن 



رمضان 1439 هـ - مايو 2018م

11

اأن  اأن تكون على ا�ضتعداد ل�ضتخدامه، على الرغم من  ويجب 
�ضراع  من  ون�ضف  عقد  منذ  متعبني  اأ�ضبحوا  قد  الأمريكني 
اأن  يجب  الأمريكية  الأمثثة  اأن  يثثرى  كوهني  ولكن  اأمثثثده،  طثث�ل 
تثثظثثل عثثلثثى ا�ثثضثثتثثعثثداد لثث�ثثضثثن املثثزيثثد مثثن احلثثثثروب ولثثيثث�ثثس لثثلثثردع 
فقط، ويرف�س اأي حم�ولت �ض�بقة للحد من ا�ضتخدام القوة، 
الثثتثثذكثثريات  مثثن  حثثثذرة  هثثو جمموعة  نحت�جه  مثث�  اإن  ويثثقثثول: 
هو  العنف  اأن  اإىل  انتهوا  الذين  الأمرييكية  القي�دات  لتوجيه 

اأقل اخلي�رات �ضوءا.
يثثكثث�د دونثث�لثثد تثثرامثثب اأن يثثكثثون قثثثراأ كثثتثث�ب كثثوهثثني، لثثقثثد تعهد 
ه�ئل  كم  لإ�ضق�ط  »جي�س«  بتخويل  وتف�خر  داع�س«،  »بق�ضف 
من املتفجرات )املعروف ب��ضم اأم القن�بل( على اأفغ�ن�ضت�ن، فال 
اأحد ي�ضتطيع اأن ي�ضكك يف رغبة ترامب يف مم�ر�ضة التو�ضع يف 
الأبري�ء،  من  العديد  لقتل  اأدى  ذلك  اأن  رغم  الغ��ضمة،  القوة 
ولقد حتدث ترامب بو�ضوح حول ا�ضتخدام الأ�ضلحة النووية، 
من  لأكثثر  مفيدة  النووية  الأ�ضلحة  اأن  كوهني  يثثرى  وكثثذلثثك 
»اإم.اإ�ثثس.اإن.بثثي.�ثثضثثي«  واأ�ثثضثث�ر كري�س م�تيوز من  الثثردع،  جمثثرد 
اأن تطلع�ت ترامب حول ال�ضتخدام النووي للمرة الأوىل  اإىل 
اأن  لثثعثثقثثود، وميثثكثثن  الثثنثثووي  تثثهثثدد �ضي��ضة مثثنثثع النثثتثث�ثثضثث�ر  قثثد 
النظر  اإع�دة  على  الي�ب�ن  مثل  املتحدة  الولي�ت  حلف�ء  ت�ضجع 

يف قرارهم ب�لتخلي عن مثل هذه الأ�ضلحة.
)رو�ضي�،  خطرا  ت�ضكل  التي  الثثدول  اأ�ضم�ه  مثث�  كوهني  وتثثنثث�ول 
اأو�ضى  اإذ  دقيق؛  لكنه  موجز  ب�ضكل  ال�ضم�لية(  كوري�  اإيثثثران، 
الثثوليثث�ت  حلف�ء  طم�أنة  منه�،  معه�  للتع�مل  اإجثثثثراءات  بعدة 
املتحدة الأمريكية، خ��ضة يف اأوروب�، وبن�ء قدرات لنزع اأ�ضلحة 
اإيران اأو كوري� ال�ضم�لية ب�ضكل ا�ضتب�قي اإذا ك�ن من املرجح اأن 

ي�ضتخدموا اأ�ضلحتهم النووية يف اأي وقت.
تنبع  الآن  حتى  احلثثرب  يف  اأمريك�  اإخف�ق�ت  اأن  كوهني  ويثثرى 
بثث�ثثضثثكثثل رئثثيثث�ثثس مثثن »تثثثثردد وا�ثثضثثنثثطثثن يف حتثثديثثد الثثعثثدو ب�ضكل 
�ضحيح للبدء به«، ويرى اأن حتقيق النج�ح يتطلب من الق�دة 
اأن  حقيقة  حثثول  والت�ضريح  اخل�طئة،  املف�هيم  من  التخل�س 
هذه احلرب �ضت�ضتمر لعقود، وهذا م� فعله ترامب ب�لتحديد، 
فقد اأو�ضح يف نوفمرب2015 ب�أن »هن�ك تهديدا اأكرب بكثري مم� 

يفهمه �ضعب بالدن�«.
اأن  اإل  اأفثثكثث�ر كوهني وتثثرامثثب،  بثثني  تثثوافثثق  وعلى مثث� يبدو مثثن 
ترامب؛  موؤيدي  لي�س من  الك�تب  اأن  على  دلئل  يقدم  الواقع 
حثثيثثث يثثثدعثثثم كثثثوهثثثني بثثثقثثثوة مثثثثبثثثث�درة اأطثثلثثقثثهثث� جمثثمثثوعثثة مثثن 
عن  »دف�عه  رف�ضوا  فقد  ترامب،  �ضي��ضة  تع�ر�س  الأكثث�دميثثني 
ع�مل  يف  القت�ض�دية  ب�لك�رثة  وو�ضفوه�  التج�رية  احلثثروب 
وو�ضفوا  للم�ضلمني،  املثثعثث�دي  خط�به  انثثتثثقثثدوا  كم�  مثثرابثثط، 
على  لل�ضيطرة  املثثكثث�ثثضثثيثثك  مثثع  حثثثثدودي  حثث�ئثثط  لثثبثثنثث�ء  حتم�ضه 
اجلنوبي،  للج�ر  وازدراء  قثثراءة،  �ضوء  ب�أنه  ال�ضرعية  الهجرة 
اأنه قد ي�ضتخدم �ضلطة مكتبه بطرق جتعل اأمريك�  وا�ضتنتجوا 
اأقل اأمن�، م� من �ض�أنه اأن يقلل �ض�أنه� ع�ملي�، عالوة على روؤيته 
وا�ضح�  تثثهثثديثثدا  ت�ضكل  الثثرئثث��ثثضثثيثثة  ال�ضلطة  ممثث�ر�ثثضثثة  لكيفية 

للحرية املدنية خ��ضة �ضد منتقديه.

تبدو عب�رة روزفلت »الع�ض� الغليظة« ح��ضرة يف ذهن ترامب، 
اأن  الثثرغثثم مثثن  بثثهثثدوء« على  اأغثثفثثل اجلثث�نثثب الآخثثر »تكلم  لكنه 
من  ترويع�  واأكر  غليظة  ب�لفعل  الأمريكية  الع�ضكرية  الع�ض� 
اإمن� لي�ضت كبرية مب�  اأن يتخيله روزفلت،  اأي �ضيء ك�ن ميكن 
�ضلفه؛ فهو  نهج  ب�لن�ضبة لرامب، فرامب يختلف عن  يكفي 
ينتهج  اأوبثث�مثث�  كثث�ن  بينم�  القوة،  خثثالل  من  ال�ضالم  على  يركز 

الن�عمة«. »القوة 
الع�ضكرية  القوة  الأمريكي قيودا �ض�رمة على  الد�ضتور  فر�س 
كلم�  الكوجنر�س  اإىل  الثثذهثث�ب  على  الثثروؤ�ثثضثث�ء  واأرغثثثم  لثثلثثبثثالد، 
رغبوا يف بدء حرب، ومبوجب هذا النظ�م، ميكن لالأمريكيني 
املطلوبة  الع�ضكرية  الثثقثثدرات  نثثوع  حثثول  وطثثنثثي  نق��س  اإجثثثراء 
تفكري  اإىل  الفتق�ر  كوهني  ويربط  �ضالمتهم،  على  للحف�ظ 

اإ�ضراتيجي متميز بعدم فع�لية الكلي�ت احلربية يف البالد.
 ،1945 ع�م  الث�نية  الع�ملية  احلرب  انته�ء  منذ  اأنه  الك�تب  ذكر 
والولي�ت املتحدة تلعب دور ال�ض�من الرئي�ضي للنظ�م الدويل؛ 
اأ�ض�س وقواعد العالق�ت التج�رية وامل�لية ملرحلة  حيث �ض�غت 
م� بعد احلرب لتحفيز حرية حركة ال�ضلع، واخلدم�ت، وراأ�س 
اأ�ض�ضت اأي�ض� النظ�م ال�ضي��ضي لتعزيز  اأنه�  امل�ل، والعم�لة. كم� 
اأنه بذلك متتع  املوؤ�ض�ض�ت الليربالية والدميقراطية. وي�ضيف 
الع�مل -لأكر من �ضبعني ع�م�- بع�ضر من الزده�ر واحلرية 
�ضراع�ت  حتدث  مل  الفرة،  تلك  فخالل  مثيل.  له  ي�ضبق  مل 
على  حت�فظ  مهيمنة  كثثربى  قثثوة  وجثثود  بف�ضل  كثثربي،  ع�ملية 

النظ�م بقوة ال�ضالح.
وينتقد كوهني فكرة »ع�مل م� بعد اأمريك�«، موؤكدا اأن الولي�ت 
املتحدة ل تزال قوية للغ�ية يف العديد من اأبع�د القوة. فمثال 
يف الُبعد الدميوغرايف، ل تزال اأف�ضل من اأي بلد متقدم اآخر، 
ب�لدين�ميكية.  الأمريكية  للقوة  القت�ض�دي  البعد  يت�ضم  كم� 

اأم� الُبعد ال�ضي��ضي، فيت�ضم ب�ل�ضمود، على حد قول املوؤلف.
ويثث�ثثضثثيثثف: اإن هثثنثث�ك فثثروقثث� وا�ثثضثثحثثة بثثني الثثثوليثثث�ت املثثتثثحثثدة 
حت�فظ  جعله�  ممثث�  مل�ضلحته�،  الثثقثثوة  م�ض�در  يف  ومن�ف�ضيه� 

نه�ية  منذ  الثثثدويل،  النظ�م  على  مهيمنة  كقوة  مك�نته�  على 
للدور  اأهمية  ثمة  تظل  �ضبق،  مم�  وانطالق�  الثثبثث�ردة.  احلثثرب 
اأو  لإحج�م  نظرا  الع�ملي،  النظ�م  ا�ضتقرار  �ضم�ن  يف  الأمريكي 

عدم قدرة القوى الدولية الأخرى على القي�م بذلك.
ا�ضتخدام  اإىل  اجلديدة  الأمريكية  الإدارة  كوهني  يدعو  لهذا، 
النظ�م  التي تهدد  الأمنية  التحدي�ت  الع�ضكرية ملواجهة  القوة 
والتي  الإرهثث�بثثيثثة،  التنظيم�ت  حم�ربة  مقدمته�  ويف  الثثدويل، 
تتطلب اإ�ضراتيجية فع�لة تركز على �ضن حمالت برية وجوية 
رمب�  ليبي�  يف  الأو�ثثضثث�ع  اأن  يثثرى  مت�ضل،  �ضي�ق  ويف  متوا�ضلة. 
تكون اأكر ا�ضتقرارا، اإذا اأبقت الولي�ت املتحدة وحلف�وؤه� على 
بع�س القوات، بعد الإط�حة مبعمر القذايف. ويدعو املوؤلف اإىل 
الأعم�ل  لثثدرء  البلطيق  ودول  بولندا  يف  اأمريكية  قثثوات  ن�ضر 
البحري  الوجود  تعزيز  يف  اأي�ض�  ويرغب  الرو�ضية.  العدائية 
الثثطثثمثثوحثث�ت  الثثعثثربثثي لإحثثبثث�ط  الأمثثريثثكثثي يف منطقة اخلثثلثثيثثج 

الإيرانية. الإقليمية 
ويثثثثري كثثوهثثني اأن جثثمثثيثثع مثثر�ثثضثثحثثي النثثتثثخثث�بثث�ت الثثرئثث��ثثضثثيثثة، 
�ضيقللون  اأنثثهثثم  النتخ�بية،  حمالتهم  اأثثثنثث�ء  يعلنون،  الثثذيثثن 
بعد  مواقفهم،  يثثغثثريون  الع�ضكرية،  الثثقثثوة  على  العثثتثثمثث�د  مثثن 
ُيثثجثثربون  لأنثثهثثم  ر�ضمي�؛  الثثرئثث��ثثضثثة  من�ضب  وتوليهم  فثثوزهثثم، 
اأن يكون. ول  على مواجهة الع�مل كم� هو، ولي�س كم� يرجون 
تق�رير  اأمثث�م  الأيثثدي  مكتوف  �ضيقف  ترامب  الرئي�س  اأن  يبدو 

املخ�برات التي ت�ضف الع�مل كم� هو.
»الثثعثث�ثثضثث� الثثغثثلثثيثثظثثة«.. كثثتثث�ب مثثتثثمثثيثثز يثثعثثرب عثثن عثثنثثوانثثه، يفند 
الأمريكي  الإ�ضراتيجي  الفكر  -عميد  كوهني  اإليوت  خالله 
القوة  راي�س-  كونداليزا  ال�ض�بقة  اخل�رجية  وزيثثرة  وم�ضت�ض�ر 
الثثعثث�ثثضثثكثثريثثة الأمثثريثثكثثيثثة، ويثثحثثلثثل الثثتثثهثثديثثدات الثثتثثي تثثواجثثهثثهثث� 
الع�مل  بعيدا يف هذا  »لكي نذهب  ب�أنه  دوم�  ويذكرن�  ال�ضلطة، 
ويختتم  غليظة«.  ع�ض�  ونحمل  بهدوء  نتحدث  اأن  علين�  يجب 
الثثقثثوة،  بثثتثثو�ثثضثثيثث�ت حثثثول مثثتثثى وكثثيثثف ت�ضتخدم  كثثوهثثني كثثتثث�بثثه 
ويخل�س اإىل اأن اخلطط مهمة ولكن القدرة على التكيف اأكر 
اأهمية؛ ف�لرئي�س الأمريكي ي�ضتطيع اأن ي�ضن حرب� ولكن عليه 
والت�أييد  الكوجنر�س  دعم  على  يح�فظ  اأن  وعليه  فيه�،  الفوز 
ب�ل�ضرب حول  والتحلي  اأكر مرونة،  ب�ضكل  والتفكري  ال�ضعبي، 
نت�ئج احلرب. ومُيكن القول اإنَّ الكت�ب له اأهمية كربى ومفيد 
للمتخ�ض�ضني وغريهم على حد �ضواء، لكنه يظل حمط انتق�د 

لكل من يدعو لعدم ا�ضتخدام القوة الع�ضكرية.
------------------------------

- الكتاب: »العصا الغليظة.. حدود القوة 
الناعمة وضرورة القوة العسكرية«.

- المؤلف: أليوت كوهين.
نيويورك،   ،Basic Books الناشر:   -

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 
الجريئة  وبتدخالتها  الثقافية  المحافل  في  القوي  بحضورها  النسوية  األوساط  في  والالمعة  المشرقة  الوجوه  من  »ديفيكا« 
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 )Personalization( والجنس 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«.   

املثثثثثراأة قثثويثثة يف تثثغثثيثثري م�ض�ر  بثثعثثنثثوان »  وكثثتثث�بثثهثث� اجلثثديثثد 
الع�مل« حم�ولة منه� لبحث العالق�ت بني الدميوقراطية 
الذي  �ضي�ق علم الجتم�ع  وال�ضي��ضة واختالف اجلن�س يف 
يتفرع من علم ال�ضي��ضية كم� تقول هي نف�ضه�. اإنه نتيجة 
الك�تبة مع الطلبة والط�لب�ت  اأجرته�  حوارات م�ضتفي�ضة 
الك�تبة عن ح�ضور  تبحث  يف ج�مع�ت خمتلفة يف كريال. 
وم�ض�ركته�  الجتم�عية  واحلثثركثث�ت  الثثثثثورات  يف  الن�ضوان 
عالم�ت  وعثثن  احلكوم�ت  وت�ضكيل  ال�ضي��ضية  الأحثثزاب  يف 
الأبع�د  الع�مة كم� تبحث عن  ال�ضلطة اجلن�ضية يف احلي�ة 
لبع�س  الدقيقة  املع�ين  وعن  الن�ضوية  للفكرة  ال�ضي��ضية 
اللغة  من  جزءا  ظلت  والتي  ب�لن�ض�ء  تتعلق  التي  الكلم�ت 
الكت�ب  يف  جند  و«التحرير«.  »التمكني«  مثل  امل�لي�لمية 
اإ�ض�ءات على م� يجري يف دول الع�مل من التقدم يف جم�ل 
وتدعي  املجتمع.  من�حي  �ضتى  يف  واإجن�زاته�  املثثراأة  متكني 
املنهج  ب�ضي��ضة  يهتم  ملثثن  مثثدخثثل  الثثكثثتثث�ب  هثثذا  اأن  الك�تبة 
تطرح  التي  لالأ�ضئلة  اإج�ب�ت  يقدم  للن�ضوية حيث  الفكري 
م�ضتوى  على  الن�ضوية  داخثثثل  يثثجثثري  مثث�  �ضي�ق  يف  حملي� 
ول�ضيم�  الثثقثثراء  بكت�به�  ت�ضتهدف  اإنثثهثث�  وتثثقثثول  الثثعثث�مل. 
بثث�لثث�ثثضثثوؤون  ويثثهثثتثثم  الثثثثث�نثثويثثة  ا�ضتكمل  ممثثن  منهم  الثثنثث�ثثضثث�ء 
حم�ولة  اإنثثه  الك�تبة  قثثول  وح�ضب  احلثثيثث�ة،  ويحب  الع�مة 
لإلف�ت نظر الق�رئ الع�دي والطلبة مع� اإىل علم الجتم�ع 
»اجلندر«.  درا�ضة  يف  تنطوي  التي  ال�ضي��ضية  والثثدرا�ثثضثث�ت 
ال�ضوقية«  واملراأة  الأ�ضيلة  املراأة  تولد  كيف   « الأول  كت�به� 
الكت�ب  واأم�  �ضي�قه ت�ريخ�.  الذي مت ن�ضره ع�م 2010 ك�ن 
الكت�ب  من  �ضنوات  ثم�ين  م�ضي  بعد  ُين�ضر  الذي  اجلديد 
ف�إط�ره  الأول  ب�لكت�ب  ذا عالقة  ك�ن مو�ضوعه  واإن  الأول 

اأو�ضع من �ض�بقه. لأن حمور الكت�ب الأول يدور فقط حول 
املراأة يف ولية كريال بينم� الكت�ب الث�ين حم�ولة  ق�ض�ي� 
مقدمة  ويف  الن�ضوي.  املنظ�ر  خثثالل  الع�مل  ت�ريخ  لثثروؤيثثة 
املتميزة  الن�ضوية  مثثن  موقفه�  »ديثثفثثيثثكثث�«  تثثو�ثثضثثح  الثثكثثتثث�ب 
التي متثله�: الن�ضوية ال�ضي��ضية التي تع�دي جميع اأ�ضك�ل 
يتم  اأحثثزاب  �ض�كلة  على  تنظيمه�  يتم  ل  الأبثثويثثة  ال�ضلطة 
اأبع�د  املع��ضرة حلقة ذات  الكوادر. ف�لن�ضوية  تنظيمه� من 
وحثثثثوارات.  اآراء  تثثبثث�دل  خثثثالل  مثثن  ت�ضكلت  وا�ثثضثثعثثة  دولثثيثثة 
احللقة.  هثثذه  يف  خ��ضة  نقطة  مثثن  انثثطثثالق  الكت�ب  وهثثذا 
يف  تعتقد  متميزة  ن�ضوية  ن�ضويتي،  ذاتثثهثث�  النقطة  وهثثذه 
املغ�ير  اجلن�س  وتنتقد  الي�ض�رية  الدميوقراطية  ال�ضي��ضة 
الغربية  الن�ضوي�ت  وتق�وم   )Heterosexuality(
وتعترب  املحلية  الظروف  مراع�ة  اأهمية  وتوؤكد  الليربالية 

التن�ق�ض�ت الن�ضوية قوة »هذه هي ن�ضويتي اأن�«.    
الثثفثث�ثثضثثول الثثثثثالثثثة مثثثن اأول الثثكثثتثث�ب تثثثركثثثز عثثلثثى اأهثثمثثيثثة 
ال�ضي��ضة  �ضرورة  فيه�  وتن�ق�س  املثثثراأة.  حي�ة  يف  ال�ضي��ضة 
يف  العلي�  املن��ضب  بتقلد  حظني  الالتي  والن�ضوة  للمراأة 
الأوىل  العقود  بداية  يف  ال�ض�ئعة  الفكرة  ك�نت  احلكوم�ت. 
املثثثراأة.  وطبيعة  تليق  ل  ال�ضي��ضة  اأن  املثث��ثثضثثي  الثثقثثرن  مثثن 
حي�ته�  حت�ضر  اأن  الثثبثثيثثت  مثثن  خثثرجثثت  اإذا  لثثهثث�  والأنثث�ثثضثثب 
موظف�ت يف دوائر حكومية اأو �ضرك�ت واأن حتدد ن�ض�ط�ته� 
ال�ضي��ضة  مثثفثثهثثوم  وكثثث�ن  فثثقثثط،  الجثثتثثمثث�عثثيثثة  يف اخلثثدمثث�ت 
الي�ض�ريني  حثثتثثى  احلثثزبثثيثثة.  الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثة  ذاتثثثه حمثث�ثثضثثورا يف 
وقد  الطبقية.  ال�ضي��ضة  اإل  لي�ضت  لديهم  ال�ضي��ضة  ك�نت 
جتثث�وزت  حيث  الآن  املف�هيم  هثثذه  يف  ت�ضحيح�ت  حثثدثثثت 
الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثة الثث�ثثضثثراع الثثطثثبثثقثثي والثث�ثثضثثبثث�ق يف احلثث�ثثضثثول على 

�ضيء  كثثل  يف  ال�ضي��ضة  عن�ضر  متييز  �ثثضثثرورة  اإىل  املثثثثوارد 
احلرك�ت  بذلته�  التي  للم�ض�عي  نتيجة  ب�ل�ضلطة  يرتبط 
البيئية  احلثثركثث�ت  اأظثثهثثرت  البيئية.  واحلثثركثث�ت  الن�ضوية 
اإيج�د  ميكن  ل  ب�ل�ضلطة  مرتبطة  ب�لطبيعة  عالق�تن�  اأن 
ذّكرت  التكنولوجي� اجلديدة وحده� كم�  له� بطريقة  حل 
يف  تثثوجثثد  ظثث�هثثرة  لي�ضت  ال�ضي��ضة  اأن  الن�ضوية  احلثثركثث�ُت 
داخل  حتى  تتخفى  ظ�هرة  هي  بل  فقط  الع�مة  الأمثث�كثثن 
اإىل  الك�تبة  وت�ضري  الثثذكثثوريثثة.  ال�ضلطة  �ضكل  يف  الأ�ثثضثثرة 
اإمن�  الت��ضع ع�ضر  القرن  الذي ترعرع يف  ال�ضي��ضة  ِعلم  اأن 
تطور من النظرية اإىل علم الجتم�ع حتت كنف اجل�مع�ت 
يف الولي�ت املتحدة. ُيعتقد اأن علم الجتم�ع ميكنه التنبوؤ 
للفيزي�ء  َيثثقثثدر  كم�  الجتم�عية  الثثظثثواهثثر  عثثن  ب�ل�ضبط 
ن�ضتطيع  فثث�إًذا  الطبيعية.  الظواهر  عن  ب�ل�ضبط  ُينبئ  اأن 
املجتمع  يف  بوا�ضطته�  والتدخل  العلمية  املعلوم�ت  توفري 
كم� نقوم ب�لتدخل يف الطبيعة بن�ًء على املعلوم�ت املتوفرة 

علمي�.
ومب� اأن ال�ضي��ضة تت�ضع لدرا�ض�ت عن الدميوقراطية وعن 
وفق�  ال�ضي��ضة  وتف�ضريات  فيه�  الأعظم  ال�ضواد  م�ض�ركة 
ال�ضي��ضة.  فل�ضفة  اأي�ض�  نثثدر�ثثس  اأن  علين�  الع�ضر  مل�ض�لح 
ال�ض�ئد  الفهم  �ضوء  ت�ضحح  اأن  الك�تبة  حتثث�ول  وب�ملن��ضبة 
الغرب  اإجنثثث�زات  مثثن  ال�ضي��ضي  الفكر  بثث�أن  ال�ضدد  هثثذا  يف 
فقط وت�ضري اإىل م� اأجنب يف هذا احلقل جه�بذة املفكرين 
الثثعثثرب والثثفثثر�ثثس اأمثثثثث�ل الثثفثث�رابثثي وابثثثن ر�ثثضثثد وابثثثن �ضين� 
الهند  يف   )Janinas(»و»اجَلينية »البوذية«  والتي�رات 
التي ق�ومت هيمنة فل�ضفة الطبقة العلي� من » الرباهمة«. 
منظور  من  مق�ربته�  يجب  �ضي��ضية  ظ�هرة  اأي  اأن  وتثثرى 
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انتق�دي ن�ضوي بحيث ميكن الك�ضف عن امل�ض�لح الذكورية 
وا�ثثضثثعثثة فلي�ضت  الثث�ثثضثثيثث��ثثضثثة  �ثثضثث�حثثة  اأن  ولثثثو  فثثيثثهثث�.  اخلثثفثثيثثة 
امل�ضتوي�ت  بثثني  التفرقة  فيه�  تثثوجثثد  بثثل  متثث�مثث�  مت�ض�وية 
علين�  ويثثجثثب  اأيثث�ثثضثث�،  الن�ضوان  بثثني  حتى  وال�ضفلى  العلي� 
ال�ضي��ضي  الفكر  بن�ء  اإعثث�دة  تن��ضد  لذا  جميع�.  خم�طبته� 
بحيث يربز وجه �ضلطة اجلن�س الذي يهيمن عليه. ويجدر 
تق�ليد  م�ض�ءلة  ا�ضتط�عت  قثثد  الن�ضوية  اأن  هن�  بثث�لثثذكثثر 

ال�ضي��ضة. ال�ضي��ضة وفل�ضفة  ال�ضلطة الذكورية يف علم 
ب�ملق�عد  وفثثوزهثثن  النتخ�ب�ت  يف  املثثثراأة  حل�ضور  ب�لن�ضبة 
جنثثد يف هثثثذا الثثقثث�ثثضثثم مثثن الثثكثثتثث�ب اإحثث�ثثضثث�ئثثيثث�ت تثث�ثثضثثري اإىل 
البلدي�ت  جم�ل�س  انتخ�ب�ت  ويف  املج�ل.  هذا  يف  تقدمهن 
التي جرت يف الع�م 2005 يف كريال ك�ن العدد الف�ئز منهن 
انتخ�ب�ت  يف  عف  ال�ضِ اإىل  الثثعثثدد  هثثذا  ارتثثفثثع  بينم�   6026
فثث�ق   20015 عثث�م  ويف    .12211 اأ�ثثضثثبثثح  بحيث   2010 الثثعثث�م 
بحيث  الثثرجثث�ل  املر�ضحني  عثثدد  على  منهن  الف�ئز  الثثعثثدد 
واملق�لت    .37281 الثثرجثث�ل  عثثدد  كثث�ن  بينم�   38281 اأ�ضبح 
عدد  عن  مبعلوم�ت  غنية  ب�ملو�ضوع  العالقة  ذات  الأخثثرى 
والثثوليثث�ت  كثثريال  بولية  الت�ضريعي  املجل�س  يف  الن�ئب�ت 
يف  الن�ضوية  املنظم�ت  عثثن  املعلوم�ت  اإىل  اإ�ثثضثث�فثثة  املتحدة 
وقد  وغريه�.  اأوربثث�  من  اأخرى  وبلدان  الربيط�نية  الهند 
اهثثتثثمثثت الثثكثث�تثثبثثة بثثذكثثر بع�س الثثنثث�ثثضثثويثث�ت واإ�ثثضثثهثث�مثث�تثثهثث� يف 
ال�ضي��ضة مثل » حن� اآرندت )1975-1906( التي فكرت قبل 
م�ض�ركة  اأهمية  يف  مل«  �ضتيوارت  »جون  و  م�رك�س«  »كثث�رل 
اإىل  الن�ض�ء يحتجن  ال�ضي��ضة. وحتت عنوان » هل  املراأة يف 
تع�ين  بثثظثثروف  احلثث�جثثة  هثثذه  تثثربر  اأن  » حتثث�ول  ال�ضي��ضة 
وال�ضغوط  اأنواع ال�ضطه�د  �ضتى  الن�ضوة عموم� من  فيه� 
هذا  حثثول  جثثرت  التي  ال�ض�خنة  املن�ق�ض�ت  تف��ضيل  وتثثورد 
املو�ضوع داخل املج�ل�س الت�ضريعية وخ�رجه� على م�ضتوى 
عموم�  ال�ضي��ضية  الأحثثزاب  اأن  املرة  احلق�ئق  ومن  الع�مل. 
ل ترحب ب�لن�ض�ء. هذه هي احل�لة ال�ض�ئدة ففي كل مك�ن. 
الو�ض�ئل  من  يحرمن  الن�ض�ء  معظم  اإن  ذلثثك  على  عثثالوة 
الثثثالزمثثثة لثثلثثخثثطثثوات اإلثثيثثهثث�. وقثثلثثمثث� جنثثد الثثنثث�ثثضثث�ء الثثالتثثي 
الك�تبة  وتثثقثثول  اأوقثث�تثثهثثن.  بجميع  ال�ضي��ضة  يف  يتفرغن 
بل  بت�ت�  ال�ضي��ضة  اإىل  يحتجن  ل  الن�ض�ء  اأن  يعني  ل  اإنثثه 
املب��ضرة  م�ض�ركتهن  �ثثضثثرورة  تثبت  ذاتثثهثث�  الأ�ثثضثثبثث�ب  هثثذه 
حي�تهن  مت�س  الثثتثثي  الثثقثثرارات  غ�لبية  لأن  ال�ضي��ضة.  يف 
الرئي�ضة.  ال�ضي��ضية  الأحثثثثزاب  اأروقثثثثة  داخثثثل  ُتثثتثثخثثذ  اإمنثثث� 
اإل يف ع�ضر  احلثثرة  قراراته�  تتخذ  اأن  املثثراأة  ت�ضتطيع  فال 

تتحقق فيه دميوقراطية اجلن�س. 
يف  احلكم  من��ضب  ب�أعلى  احتلت  التي  الن�ضوة  عثثن  فثثمثث�ذا 
بندارا  و�ضريمي�فو  اإ�ضرائيل  يف  م�ئري  جولدا  مثل  الع�مل 
يف  وح�ضينة  الهند  يف  غ�ندي  وانديرا  �ضريالنك�  يف  ن�ييك� 

من  واأكرهن  ب�ك�ضت�ن؟  يف  بوتو  وبىنظري  البنجالدي�س 
بينهن فن�درة  الأوربثثيثث�ت والأمثثريثثكثثيثث�ت  واأمثث�  الآ�ثثضثثيثثويثث�ت. 
ك�نت  اأمريك�  يف  الأخثثرية  الرئ��ضية  النتخ�ب�ت  ويف  جثثدا. 
من  وي�ضتثنى  تفز.  مل  اأنه�  اإل  مر�ضحة  كلينتون  هيالري 
يف  ال�ض�بقة  الثثثوزراء  رئي�ضة  ت�ت�ضر  م�رجريت  الفئة  هثثذه 
وتقول  الثثفثثولذيثثة.  املثثراأة  ب��ضم  واملعروفة  املتحدة  اململكة 
ليتولني  الفر�ضة  لهن  اأتيحت  ممن   75% اأن  الإح�ض�ئي�ت 
اأوربثث�. وال�ضبب يف ذلك يعود  مق�ليد احلكم كن من خ�رج 
لي�س دميوقراطي�  وراثي�  اإىل احلكم ك�ن  اأن طريقهن  اإىل 
الظ�هرة.  هثثذه  عن  درا�ضته�  يف  جه�ن  رونثثق  تو�ضحه  كم� 
ويثثثرى املثثحثثلثثل الجثثتثثمثث�عثثي الثثهثثنثثدي »اأ�ثثضثثيثث�ثثس نثثنثثدي« وراء 
املنطوية يف  العبودية  ال�ضيكولوجية  انديرا غ�ندي  �ضعبية 
من  الأغلبية  لكن  الأنثوية.  الآلهة  نحو  الهندية  الثق�فة 
هوؤلء الن�ضوة مل توفق بتطبيق مبداأ امل�ض�واة كم� مل تكن 
ا�ضتبدادي  ط�بع  ذوات  بل  الكلمة  مبعنى  الدميوقراطي�ت 
اأن انديرا  كم� هو وا�ضح يف �ض�أن انديرا غ�ندي. ويالحظ 
غثثث�نثثثدي كثث�نثثت مثثثثثل تثث�تثث�ثثضثثر وجثثثولثثثدا مثث�ئثثر ممثثثن تثثعثث�دي 
اأمث�ل  الهند  يف  الك�تبة  تن�ضب  انديرا  ومق�بل  الن�ضوية. 
�ضيت�لف�د«  تي�ضت�  و«  بثثدكثث�ر«  و«ميده�  روي«  »اأرونثثدهثث�تثثي 
ب�لقي�م  ال�ضعب  مثثن  املهم�ضني  اأجثثل  مثثن  ين��ضلن  الثثالئثثي 
النتخ�ب�ت  �ضي��ضة  لي�ضت  ب�أنه�  ال�ضي��ضة  مفهوم  بت�ضحيح 
اأ�ضرالي� »جولي�  اآخر من  الر�ضمية فقط. وتقدم منوذج� 
جيالرد» رئي�ضة وزرائه� الأوىل التي ه�جمت رئي�س احلزب 

املع�ر�س »توين اأّبت«متهمة اإي�ه ب�لكراهية نحو املراأة.
لثثلثثمثثراأة؟« ويف  اأم احلثثريثثة مثث� هثثو الأهثثثم ب�لن�ضبة  » الأمثثثن 
هذا  حثثول  دارت  من�ق�ض�ت  الك�تبة  ت�ضتعر�س  اآخثثر  ف�ضل 
ب��ضم  منه�  ُت�ضرق  األ  املراأة يجب  اأن حرية  وتوؤكد  ال�ضوؤال 
اأف�ضدت حي�ة املراأة ب��ضم  الأمن. وتنقل �ضواهد كثرية مم� 

بثث��ثثضثثم حفظ  تثث�نثثزانثثيثث�  مثث� جثثرى يف  مثثثثثل  والتنمية  الأمثثثن 
من�طق الغ�ب�ت وم� جرى من احتج�ج�ت ع�رية من ج�نب 
الهندية  الأمثثنثثيثثة  الثثقثثوات  �ضد  »مثث�نثثيثثبثثور«  وليثثثة  يف  ن�ض�ء 
اإبثث�ن  املثثثراأة  ومع�ن�ة  الثثقثثرويثث�ت.  الن�ض�ء  ب�غت�ض�ب  املتهمة 
احلروب معروفة. وكثريا م� يتعر�ضن لغت�ض�ب�ت اجلنود 

يف احلروب.
 املثثوقثثف اجلثثريثثئ مثثن قثث�ثثضثثيثثة احلثثجثث�ب يثثجثثعثثل » ديثثفثثيثثكثث�« 
من  موقفه�  يت�ضح  العلم�ني�ت.  الن�ضوي�ت  عثثن  متميزة 
الف�ضل  يف  الثثبثثدائثثيثثة  اجلثثمثثل  مثثن  ال�ض�خنة  الق�ضية  هثثذه 
اخلثث��ثثس لثثهثثذا املثثو�ثثضثثوع: حثثجثث�ب املثثثثثراأة املثث�ثثضثثلثثمثثة »ق�ضية 
البع�س  بداأ  قد  اأي�ض�  بالدن�  ويف  الغرب.  بلدان  يف  كبرية« 
رءوا  اإذا  ب�لغ  قلق  ينت�بهم  املتحجب�ت.  يظهر خم�وفه من 
اخل�رجية؟  الثثثثواردات  مثثن  هثثذه  األي�ضت  متحجب�ت.  ن�ض�ء 
األثثيثث�ثثضثثت هثثي حمثث�ولثثة لثثلثثتثثعثث�ون مثثع الإرهثث�بثثيثثني؟ هثثذه هي 
الرج�ل ف�ضال  التي يطرحونه�.« نرى كثريا من  الأ�ضئلة 
خنجرا  ال�ضيخ  يلب�س  دينية؟  �ضع�ئر  يرتدون  الن�ض�ء  عن 
ك�ضع�ر ديني لهم. مل� ذا ل نخ�ف منهم؟ مل�ذا هذه املخ�وف 
وترى  الك�تبة.  ت�ض�أل  فقط؟  املتحجب�ت  الن�ض�ء  نرى  حني 
حربه�  يف  اأمثثريثثكثث�  �ضنعته  مثث�  ال  لي�ضت  املثثخثث�وف  هثثذه  اأن 
وراء  الطويل  الت�ريخ  على  ال�ضوء  وتلقي  الإرهثثث�ب.  على 
حتليالت  وتنقل  احلج�ب.  نحو  الغربية  الن�ضوية  مع�داة 
حثثول  يثث��ثثضثثني  �ثثضثث�رة  الأمثثريثثكثثيثثة   - الفل�ضطينية  الثثكثث�تثثبثثة 
ال�ض�خرة من عبثية موقف  املو�ضوع وق�ض�ئد مهجة كهف 
اأن  يجب  اإنثثه  وتقول  القم��س.  من  خرقة  �ضد  العلم�نيني 
ُيثثعثث�َر�ثثس مثثنثثع الثثنثث�ثثضثث�ء مثثن ارتثثثثداء احلثثجثث�ب كثثمثث� يثثجثثب اأن 

يع�ر�س فر�س احلج�ب على الن�ض�ء.  
وب�لإجم�ل ن�ضتطيع القول ب�أن الكت�ب درا�ضة �ض�ملة حتلل 
ي�ضمى  م�  حتى  الن�ضوية  احلرك�ت  من  املختلفة  التي�رات 
اأمث�ل  متثله�  التي  التعبري  �ضح  اإن  الإ�ضالمية  ب�لن�ضوية 
اأبولغود  وليلى  اأحثثمثثد  وليلى  بثثرل�ثثس  واأ�ثثضثثمثث�ء  ودود  اآمثثنثثة 

مرني�ضي.                     وف�طمة 
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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 
القديم في عدة  للتاريخ  زائر  أستاذ  ـ وهو   )1936( بوفرسوك  وارن  غلين  الفريدة  الظاهرة  أثارت هذه  وقد  العالم.  قاطنة  ربع 
جامعات ومعاهد آخرها معهد الدراسات العليا ببرينستون )تقاعد منه عام )2006( ، ومؤلف حوالي 12 كتابًا و400 مقالة 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« )2017( إلى 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 اأن يف زمن النبي، ك�نت �ضبه اجلزيرة العربية تقف يف 
ملتقى الإمرباطوري�ت الكربى، حيث ك�نت تنت�ضر به� الن�ضرانية 
واليهودية والوثنية، وك�نت مكة ث م�ضقط راأ�س حممد النبي ث ت�بعة 
اإىل ذاك الق�ضم من �ضبه اجلزيرة العربية الذي م� ك�ن قد م�ضى 
فقدت  اأن  وكثث�ن  برهة.  اإل  احلب�ضي  اأبرهة  لدن  من  احتالله  على 
ل�ض�لح  هيمنته�  ث  اجلثثزيثثرة  �ضبه  ن�ض�رى  مع  املتح�لفة  ث  احلب�ضة 
الثثذي تويف  الثثوقثثت  املتح�لفة مثثع يهود اجلثثزيثثرة، يف  ث  فثث�ر�ثثس  بثثالد 
ال�ضتقرار  602م خملف� جوا من عدم  بيزنطة ع�م  اإمرباطور  فيه 
بني  ممزقون  ال�ضك�ن  كثث�ن  حيث  العم�ء،  هثثذا  و�ضط  يف  ب�ملنطقة. 
حممد  بثثداأ  املتن�ف�ضة،  الثثكثثربى  الإميثثث�ن  واأنثث�ثثضثث�ق  العظمى  الثثقثثوى 
اإىل  اأتب�عه  حتثثول  كهذا،  م�ضطرب  زمثثن  ويف  الثثعثثرب.  ثقة  يك�ضب 
قوة ق�هرة فتحت فل�ضطني و�ضورية وم�ضر، ممهدين الطريق اإىل 

اخلالفة الأموية كي ت�ضتكمل فتوح�ت الإ�ضالم. 
تثثوطثثئثثة وهثثوامثث�ثثس  فثث�ثثضثثول، ف�ضال عثثن  الثثكثثتثث�ب مثثن ت�ضعة  يثثتثثكثثون 
ولئثثحثثة مثث�ثثضثث�در ومثثراجثثع خمثثتثث�رة وكثثلثثمثثة �ضكر وكثث�ثثضثث�ف اأعثثثالم. 

وميكن اإيج�ز م�ض�مني الكت�ب على النحو الت�يل: 
توطئة الكتاب ـ

اإىل  الثثعثثرب  قثثوات  الإميثثث�ن  قثث�د  كيف  اأمثثر  ب��ضت�ضك�ل  الكت�ب  يثثبثثداأ 
التمدد خ�رج �ضبه اجلزيرة العربية )اإىل فل�ضطني و�ضم�ل اإفريقي� 
القرن  منت�ضف  يف  وذلثثثك  قليلة،  الثثزمثثن  مثثن  عثثقثثود  يف  و�ثثضثثوريثثة( 
واقعني  املثثوؤرخثثني  اأن  اإىل  املثثوؤلثثف  وي�ضري  الأول.  املثثيثثالدي  ال�ض�بع 
اليهودي  املعتقد  اأ�ضح�ب  واأن  ال�ض�أن،  بهذا  اأمثثرهثثم  من  حثثرية  يف 
وامل�ضيحي منهم ل ي�ضعون اإىل حل هذا اللغز عن اأهوائهم مببعد، 
ال�ضرامة  تطبيق  عليهم  يع�ضر  اأنف�ضهم  امل�ضلمني  اأن  مثلم�  وذلك 
ث كم� �ضعب ذلك مت�م�  ث الوحي  املنهجية يف التفتي�س يف كلمة اهلل 

على املوؤرخني الأقدمني الذين مل ي�ض�حبوا حدث الفتح. 
الإ�ضالم،  املتخ�ض�ضني يف  الرواد  الب�حثني  ثمة جيل  ك�ن  اأنه  على 
اللغة  فقه  من�هج  طبقوا  وغولدزيهر،  وفيله�وزن  نولدكه  �ثثضثث�أن 
اجلديد  العهدين  درا�ضة  يف  بنج�ح  به  ا�ضتمدت  الثثذي  النحو  على 
 )1536-1667( اإرازمثثو�ثثس  الهولندي  احلكيم  لثثدن  مثثن  والثثقثثدمي 

وفقيه اللغة وامل�ضت�ضرق الأمل�ين جي�ضينيو�س )1768- 1842(. وقد 
تخ�ضع  لكي  ق�بلة  اإلين�  الن�ضو�س  هذه  و�ضول  طريقة  ب�أن  اأقروا 
اإىل منهج النقد الت�ريخي، واأنه ميكن ملء م� يعتوره� من ثغرات 
على  نق�س  ومثث�  الثثربدي  واأوراق  ال�ضخور  على  كتب  م�  خثثالل  من 
املوؤلف  طبقه  الثثذي  املنهج  وهثثو  احلفري�ت.  ك�ضفته  ومثث�  العمالت 

بحذافريه يف كت�به هذا. 
القبول مبثل هذه  يت�أبى عن  زال  الإ�ضالم ل  اأن  يرى  املوؤلف  لكن 
امل�ضلمني  ُيَعد عند  القراآن، مب� هو  �ضلط�ن  الطرائق، وذلك بحكم 
اأعلنه  الثثذي  التحدي  ويثثقثث�وم  نبيه،  اإىل  به  اأوحثثى  الثثذي  كثثالم اهلل 
اإرازمو�س. ومم� طم الوادي على القرى، الهوة املوجودة بني زمن 
اأثثثنثث�ء هثثذه الهوة نفذ  الثثقثثراآن وزمثثن جمثثيء املف�ضرين. ويف  نثثزول 
بلغ�ت  ف��ضتغلوا  ومثثثوؤرخثثثون،  مف�ضرون  امل�ضلمني،  غثثري  املعلقون 
وكل  الإ�ضالم  اأحثثداث  على  ث  و�ضري�نية  واآرامثثيثثة  يون�نية  ث  خمتلفة 
تكن  مل  الثثتثثي  الفكرية  اآفثث�قثثهثثم  على  بثثنثث�ء  لكن  غثثثريه،  على  يتكئ 

ب�ل�ضرورة متع�طفة مع الإ�ضالم، بل حتى متفهمة له. 
»حممد  ث  الأخثثثرية  الثالثة  الكتب  عثثن  للحديث  املثثوؤلثثف  يعرج  ثثثم 
واأتب�عه من املوؤمنني« )2010( لفريد دونر، و«�ضبيل اهلل« )2015( 
املت�أخرة«  القدمية  الع�ضور  يف  الإ�ضالم  و«بثثزوغ  هويلند،  لروبرت 
فيه�  انثث�ثثضثثهثثر  الثثتثثي  الثثبثثوتثثقثثة  اأو  املثث�ثثضثثهثثر  تثثنثث�ولثثت  الثثتثثي  ث   )2014(
الإ�ضالم و�ضهر غريه من الثق�ف�ت وال�ضعوب، مقوم� اإي�ه� مب� له� 
وم� عليه�، مثني� ب�خل�ضو�س على العمل الأخري الأطول نف�ض�ً، يف 
راأيه، والأكر تنقيب�، والأ�ضد توثيق�. وم� ك�نت هذه البوتقة عنده 
�ضوى م� حدث من ات�ض�ل بني �ضم�ل غرب �ضبه اجلزيرة العربية 
ثثثقثث�فثث�ت فل�ضطني وحثثمثثري واحلثثبثث�ثثضثثة،  بثثهثث�،  املثثحثثيثثطثثة  والثثثثثقثث�فثث�ت 
الثثوا�ثثضثثعثثة،  املثثزجثثة  بثثالد فثث�ر�ثثس، عثثلثثى الأرجثثثثح، يف هثثذه  وم�ض�همة 
لأمثثد  هن�ك  ق�مت  التي  الأهثثلثثيثثة  الوثنية  الثثعثثوائثثد  فعلت  وكثثذلثثك 
طويل؛ ف�ضاًل عن التطور الذي �ضهدت عليه اجلم�ع�ت اليهودية 

ب�ملنطقة..  والن�ضرانية 
اأنثثثه مثث� كثث�نثثت نيته يف  وبثثعثثد تثثقثثومي هثثثذه الأعثثثمثثث�ل، يعلن املثثوؤلثثف 
هثثثذا الثثعثثمثثل اأن يثث�ثثضثثيثثف مثثرويثثة عثثن بثثثثزوغ الإ�ثثثضثثثالم تثث�ثثضثث�ف اإىل 

البيئة  على  اإطاللة  توفري  ق�ضده  واإمنثث�  ه�،  تبزُّ اأو  املثثرويثث�ت  هثثذه 
فهم  اإمثثكثث�ن  تثثوفثثري  ثمة  ومثثن  لثثالإ�ثثضثثالم؛  مكنت  الثثتثثي  امل�ضطربة 
كيف ت�ضكل هذا الدين وثق�فته. وهو يقر، نظري �ض�بقيه، ب�لفراغ 
اإمثثكثث�ن  يثثوؤكثثد على  م، لكنه  م و610   560 �ثثضثثنثثوات  بثثني  مثث�  احلثث��ثثضثثل 
جت�وزه ب�حلديث عن َهبَّة الفر�س ال�ض��ض�نيني التي بداأت مع وف�ة 
الإمرباطور البيزنطي موري�س )602 م( وتوجت ب�حتالل القد�س 
اأبرهة احلب�ضي واجلهود غري املثمرة  )614 م(، كم� ا�ضتغلت نه�ية 
وهثثذه   ... املنطقة  على  �ضلط�نه  ل�ثثضثثرجثث�ع  اأخثثالفثثه  بذله�  التي 
املحمدية  الر�ض�لة  ن�ض�أت  فيه�  املنطقة  ت�ريخ  من  غ�م�ضة  حقبة 
احلقبة  يف  تتمثل  ث�نية  ب�ضعوبة  املوؤلف  يقر  كم�  تتطور.  وبثثداأت 
عنه�  عرب  قالقل  حقبة  ك�نت  التي  الرا�ضدين  اخللف�ء  حكم  من 
موت اأغلبهم قتال، لكنه� اأي�ض� ك�نت احلقبة التي �ضري يف م� بعد 
من  الرغم  على  لأنه  وذلك  الذهبي،  الإ�ضالم  ع�ضر  اعتب�ره�  اإىل 
اإفريقي�  و�ضم�ل  و�ضورية  فل�ضطني  امل�ضلمون  فتح  ال�ضتقرار  عدم 
مع  بثثداأت  اإ�ضالمية  اإمثثرباطثثوريثثة  لأول  الت�أ�ضي�س  حجر  وو�ضعوا 

الأمويني ع�م 661م. 
على اأن املوؤلف يالحظ اأنه وعلى الرغم من كل جمهودات الإي�ض�ح 
بعيدة  �ضفينة  تبقى  البوتقة  هثثذه  فثث�إن  الإ�ثثضثثالم،  ببوتقة  املتعلقة 
ا�ضتخراج  ميكن  ولكن  تف�نينه�،  كثثل  يف  و�ضفه�  ي�ضتحيل  املثثنثث�ل، 
مثثعثث�ملثثهثث� الأ�ثثضثث��ثثضثثيثثة. ولثثفثثعثثل ذلثثثثك، يثثطثثلثثب مثثنثث� اإعثثثمثثث�ل العثثتثثدال 
املثثنثثهثثجثثي: ل نثث�ثثضثثدق بثثكثثل مثثرويثث�ت الأقثثثدمثثثني، عثثلثثى عثثالتثثهثث�؛ ول 
اأن  ينبغي  اأنه  يرى  كم�  مزاعمه�.  على  الت�ضكيك،  كل  فيه�  ن�ضكك 
الكال�ضيكيني  امل�ضت�ضرقني  كب�ر  ق�ضمت  التي  للنزاع�ت  حدا  ن�ضع 
حول هذه احلقبة، وذلك بتج�وز منهج »ل �ضيء غري الن�س«؛ اإذ م� 
ال�ضوء على ع�ضر  اإلق�ء  اإىل  ب�لتم�م  �ض�لك�  املنهج طريق�  ك�ن هذا 
ال�ضتع�نة  دون  وحده  ب�لقراآن  القراآن  تف�ضري  ميكن  فال  مدلهم. 
ب�مل�ض�در اخل�رجية، ل ول ميكن رف�س ال�ضتع�نة ب�لقراآن بتعالت 
عثثثدة والكثثتثثفثث�ء بثث�ملثث�ثثضثث�در الثثيثثهثثوديثثة والثثنثث�ثثضثثرانثثيثثة حثثثول اأ�ثثضثثول 
الإ�ضالم، ل ول ميكن الطعن جملة وتف�ضيال يف كت�ب�ت املوؤرخني 

املت�أخرة.  امل�ضلمني 
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وو�ضف  لب�ضط  حم�ولة  كونه  يف  كت�به  م�ضمون  املوؤلف  ويلخ�س 
دي�نة  عنه�  متخ�ضت  التي  املعقدة  والجتم�عية  الثق�فية  البيئة 
اليهودية  خواٍل  قرون  منذ  تعي�س  ك�نت  حيث  )الإ�ضالم(،  جديدة 
اإعم�ل  اإىل  فقط  تدين  ل  حمثث�ولثثة  وهثثي  والوثنية.  والن�ضرانية 
وع�مل  املفكر  د�ضنه  كال�ضيكي  تقليد  اإىل  واإمنثث�  واحثثثدة،  منهجية 
-1662( بينتلي  ريت�ض�رد  الإجنثثلثثيثثزي  الن�ضي  والثثنثث�قثثد  الثثالهثثوت 

اأك�ن  تلقيه،  النقدي يف مواجهة م� مت  التفكري  تقليد  ث هو   )1742
�ضحيح� اأم خ�طئ�، ب�عتب�ره واقعة جرت ب�لفعل. 

الف�صل الأول 
مملكة اأبرهة يف �صبه اجلزيرة العربية

يحكي هذا الف�ضل عن و�ضع املنطقة ع�ضية قي�م الدعوة املحمدية، 
اأبرهة  اآل  حكم  وعن  حتكمه�،  ك�نت  التي  التح�لف�ت  �ضي��ضة  وعن 
ومثث�ثثضثثريه. ويثثذكثثر كثثيثثف اأنثثثثه خثثثالل حثثولثثني مثثن الثثزمثثن تقريب� 
)اليمن  حمري  يف  اأعقبته�،  ن�ضرانية  ثم  اأول  يهودية  دولة،  ن�ض�أت 
الثثقثثرن  حثثلثثول  قثثبثثل  �ضنة   140 خثثالل  وكثثث�ن حك�مه� يف  احلثثديثثث(، 
لأ�ضب�ب  اأنه  وكيف  اليهودية،  اإىل  حتولوا  عرب�  امليالدي  ال�ض�د�س 
على  نثث�ثثضثث�رى(  )وهثثثم  احلب�ضيون  حثثمثثل  الثثيثثوم  اإىل  معلومة  غثثري 
�ضنوات  اأواخر  »اأك�ضوم«  مدينة  من  الوثنية  العربية  اجلزيرة  �ضبه 
اأعيد  مثث�  �ضرع�ن  لكن  املثثيثثالدي،  اخل�م�س  الثثقثثرن  مثثن  الت�ضعين�ت 
حكم العرب اليهود بعد تذبيح ن�ض�رى جنران؛ مم� ت�ضبب يف عودة 
حتت  ن�ضرانية  مملكة  واإقثث�مثثة  525م،  عثث�م  جديد  مثثن  احلب�ضيني 
اأع�د  وف�ته،  بعد  لكن  �ضنة.  اأربعني  حلثثوايل  احلب�ضي  اأبرهة  اإمثثرة 
من  بدعوة  العربية  اجلزيرة  �ضبه  على  �ضيطرتهم  جمددا  الفر�س 

اأنف�ضهم.  العرب 
الثث�ثثضثثمثث�ت اجلثثغثثرافثثيثثة والقثثتثث�ثثضثث�ديثثة  بثث�حلثثديثثث عثثن  يثثبثثداأ الف�ضل 
والجثثتثثمثث�عثثيثثة والثثثثثقثث�فثثيثثة لثثلثثمثثنثثطثثقثثة، لثثكثثنثثه يثثقثثف عثثنثثد الثث�ثثضثثمثثة 
عظمى  قثثوى  ملتقى  املنطقة  اأن  ذلثثك   . الأبثثثرز  وهثثي  ث  ال�ضي��ضية 
ال�ضم�ل،  فثث�إىل  و�ثثضثثوريثثة  فل�ضطني  يف  كثث�نثثوا  البيزنطيون  نثث�فثثذة: 
والفر�س ال�ض��ض�نيون ك�نوا هيمنوا على بالد م� بني الرافدين اإىل 
الع�ملية  التج�رة  نن�ضى  اأن  دون  اجلنوبي...  ال�ضرق  يف  اليوم  اإيران 
اإليه، وك�ن التج�ر  الن�بعة من البحر الأحمر اإىل الغرب واملنتهية 
اجلهة  ف�إىل  الف�ر�ضي  اخلليج  فبني  الهندي  املحيط  من  يبحرون 
ال�ضرقية من �ضبه اجلزيرة العربية وموانئ م�ضر واحلب�ضة. وهذا 
القت�ض�دي  الثثدور  لتجهال  ك�نت�  م�  العظمتني  القوتني  اأن  يعني 

ل�ضبه اجلزيرة العربية منذ اأمد. 
من  وبثثذاكثثرة  الثثتثث�ريثثخ  بعبق  حثث�فثثلثثة  برمته�  املنطقة  كثث�نثثت  ولثثقثثد 
وحتى   ... مكة  يثثثرب،  �ثثضثث�لثثح،  مثثدائثثن  الثثنثثبثثط،  مملكة  التق�ليد: 
لثثلثثرومثث�ن عثثني عثثلثثى م�  كثث�نثثت  البيزنطيني والثثفثثر�ثثس  قثثبثثل دخثثثول 
احلب�ضي  الثثغثثزو  حثثدث  ثثثم  الثثتثثجثث�ريثثة،  وطرقه�  املنطقة  يف  يثثجثثري 
ن�ض�رى.  اإىل  وثثثنثثني  مثثن  احلب�ضيون  وحتثثول   ... حمري  مثثن  بثثدءا 
�ضعى  التح�لف�ت:  �ضي��ضة  املنطقة  على  الغ�لبة  ال�ضي��ضة  وك�نت 
)الثثغثث�ثثضثث��ثثضثثنثثة(،  ل�ض�حلهم  عثثثرب  حثثلثثفثث�ء  كثث�ثثضثثب  اإىل  الثثبثثيثثزنثثطثثيثثون 
وكذلك فعل الفر�س )اللخميون( ... ومل� �ضرع ملوك حمري اليهود 
ب��ضطه�د الن�ض�رى، اأث�ر ذلك حفيظة ن�ض�رى احلب�ضة فع�دوا اإىل 
اأبرهة  اجلرال  غزوة  وك�نت  زمن�.  هجروه�  اأن  بعد  املنطقة  غزو 

الذي توج نف�ضه ملك� على ذي ريدان و�ضب�أ وح�ضرموت ومينت ... 
وعلى قب�ئل عربية �ض�أن ته�مة ... معلن� نه�ية اليهودية ب�عتب�ره� 
اأن يفر�س ن�ضرانية احلب�ضة على املنطقة بل  دي�نة دولة من دون 
ل  ال�ضري�نية  اللغة  م�ضتعمال  لبيزنطة،  ت�بعة  ن�ضرانيته�  بقيت 
التي  »القلي�س«  �ضنع�ء  كني�ضة  »الكني�ضة:  »البيت«  ب�ني�  احلب�ضية، 
الفيل،  اإليه�«؛ مم� �ضكل منه� من�ف�ضة ملكة. ويكون ع�م  �ض�ر يحج 
وتبقى طري اأب�بيل �ضراً من الأ�ضرار، يف عرف املوؤرخ. لكن بعد وف�ت 
اأبرهة وف�ضل ابنه يف احلف�ظ على ملكه ترك فراًغ� مهول ا�ضتغله 
م�  لكنهم  احلثثرية،  اأهثثل  البالد متح�لفني مع  اإىل  وعثث�دوا  الفر�س 
فر�ضوا زراد�ضتيتهم على قب�ئل العرب. على اأن احلدث املوؤمل ك�ن 
مذبحة ن�ض�رى اجلزيرة حلف�ء البيزنطيني حوايل �ضنة 560 م ... 
ك�ن� يتخيالن  �ض��ض�ن  بني  �ض�ه  بيزنطة ول  اإمرباطور  اأنه ل  غري 

اأدنى تخيل اإمك�ن بروز نبي يف مكة غري جمرى ت�ريخ الع�مل. 
الثاين الف�صل 

الوثنية العربية يف الع�صور القدمية املتاأخرة
يثثفثثتثثتثثح هثثثذا الثثفثث�ثثضثثل عثثلثثى خثث�ثثضثثوع املثثنثثطثثقثثة اإىل �ثثضثثلثثطثثة الثثفثثر�ثثس 
)اليهودية  التوحيد  مملكة  عهد  انتهى  حيث  �ثثضثث��ثثضثث�ن،  بني  مثثن 
والثثنثث�ثثضثثرانثثيثثة(. وقثثد تثثرك الثثيثثهثثود والثثنثث�ثثضثث�رى بثثال رعثث�يثثة دولثثيثثة، 
)الن�ض�رى(  وظف�ر  �ضنع�ء  يف  كم�  عب�داتهم  على  ا�ضتمروا  لكنهم 
ويف ظف�ر ويرب )اليهود(. بيد اأن الأ�ضل يف �ضك�ن �ضبه اجلزيرة 
العربية ك�ن الوثنية، وك�ن حرمهم مبكة، ف�ضاًل عن دومة اجلندل 
والط�ئف. وعلى خالف م� يعتقد، مل يق�س التوحيد، يف البداية، 
على الوثنية الق�ض�ء املربم؛ لأن يف اإط�ر وثنية العرب ك�ن ثمة اإله 
بينهم ا�ضمه »اهلل«؛ مب� يوحي ب�ضرب من »الوحدانية الوثنية« اأو 
قطيعة  ثمة  ك�نت  م�  اأنثثه  على  املوؤلف  ويلح   ... املوحدة«  »الوثنية 
مطلقة بني الوثنية والتوحيد، كم� ُيت�ضور ع�دة، واأن ثمة ت�ض�به�ً 
من  مقتب�ضة  املالئكة  فكرة  واأن  اليون�ن،  واآلثثهثثة  العرب  اآلهة  بني 

»الألوكة« التي تعني »الر�ض�لة« مبعن�ه� الإغريقي.
والعزة ومن�ة  )الالت  العرب ووظ�ئفه�  اآلهة  املوؤلف  ي�ضتعر�س  ثم 
 .)... وزو�ثثس  )اأفثثروديثثت  ووظ�ئفه�  الإغثثريثثق  ب�آلهة  ويق�رنه�   )...

وينتقل بعد ذلك اإىل احلديث عن من�ف�ضي النبي حممد من دع�ة 
ب�ضبه  موحد  نبي  اأول  كثث�ن  م�  الثثذي  م�ضيلمة  اإىل  وي�ضري  النبوة، 

العربية.  اجلزيرة 
من  الوثنية  جثثذور  اقثثتثثالع  ال�ضهل  مثثن  كثث�ن  مثث�  اأنثثه  اإىل  ويخل�س 
حممد  على  كثث�ن  واأنثثه   ... الفر�س  عليه�  هيمنت  اأن  بعد  املنطقة 
التع�مل مع الوثنيني. لقد ك�نت للعرب اآلهة، كل منه� له دور، ول 

اأحد جعل الآخرين من الآفلني. 
ـ الف�صل الثالث 

مكة يف الع�صور القدمية املتاأخرة
حُمثث�طثثة  عثثثزلء  اآمثثنثثة  منطقة  مثثكثثة:  لثثو�ثثضثثف  خ�ض�س  ف�ضل  هثثذا 
ك�لبطح�ء..  مت�ًم�  التج�رة  وملتقى  مقد�ضة،  ومنطقة  ب�جلب�ل، 
ل اأحد يعلم متى بنيت الكعبة حتى واإن ُن�ضب بن�وؤه� اإىل اإبراهيم. 
ول اأحد ميكن اأن يقول م� اإذا ك�ن »هبل« اأول اإله ُعبد به�. لكن على 
عهد حممد ك�ن »اهلل« اإله املدينة الأ�ض��ضي. هل ت�ضوركت عبوديته 
مع عبودية هبل؟ هذا اأمر حُمري ملغز. مل ت�ضتقر قري�س مبكة اإل 
اأجي�ل قليلة. ومِل ا�ضتقرت؟ اأمر حمري. ك�نت مكة جممع الآلهة: 

اهلل، هبل، الالت، من�ة...
مثثكثثة: مدينة  حثثول  ر�ضمت  الثثتثثي لط�مل�  الثث�ثثضثثورة  املثثوؤلثثف  ويثثراجثثع 
املثثثوؤيثثثديثثثن  املثث�ثثضثثتثث�ثثضثثرقثثني  اآراء  ويثث�ثثضثثتثثعثثر�ثثس  بثثثثثثثث�لأوىل،  جتثثثث�ريثثثثة 
على  يثثعثثرج  ثثثم   ... كثثثرون  �ضريجنت،  وات،  لمثثنثث�ثثس،  واملثثعثث�ر�ثثضثثني: 
احلثثديثثث عثثن الثثنثثبثثي حمثثمثثد وعثثمثثن وجثثثدوا يف نف�س و�ثثضثثعثثه ممن 
الذي يكتنف حي�ة هوؤلء، لكن يرى  الغمو�س  اإىل  تنبوؤوا. وي�ضري 
الذي  الثثذي نزل عليه هو  الوحي  اأنَّ  املوؤكد  اأيثثة ح�ل من  اأنثثه على 
بل  كثث�هثثن،  جمثثرد  كثث�ن  مثث�  الثثذي  ُم�ضيلمة  فثثال  النه�ية.  يف  انت�ضر 
له  اأن  ويدعي  جربيل،  من  بثثدوره  الوحي  يتلقى  اأنثثه  يدعي  اأكثثر 
ول  ت�ضبهه(،  ول  الثثقثثراآن  ت�ضبه  اآيثثة   33 منه  )بقي  م�ضتقال  قثثراآنثث� 
جوبه�  كالهم�  اخل��س،  قراآنه  بدوره  �ضنع  الذي  العن�ضي  الأ�ضود 
اأي�م م� �ُضمي »حروب الردة«، وم�  اأول خليفة يف الإ�ضالم  من لدن 
ك�ن�، يف راأي املوؤلف، ب�ملرتدين، بل ب�ملُن�ف�ضني ك�ن� اأ�ضبه. وم� اأنكر 
م�ضيلمة نبوة حممد واإمن� طلب ال�ضركة فيه� )املدينة/اليم�مة(، 
وهذا م� اأ�ض�رت اإليه مرا�ضلة م�ضيلمة وحممد ث التي ت�ضي بتن�ف�س 

الأنبي�ء ث حتى واإن ح�مت ال�ضكوك حول �ضدقيته�. 
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»عصر المسؤولية«.. ليوشا مُنك

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 
الشواهد واألدلة؛ وذلك من خالل  الكثير من  لها  المسؤولية- ليس مبالغا فيها حسب قوله، بل  أننا نعيش عصر  -فكرة 
المناظرات والتنظيرات الفلسفية في العقود األخيرة من جهة، والُخطب والمشاريع السياسية من الجهة األخرى، التي يعود 
إليها ُمنك بشكل مستمر، ومتواصل، وهو في ذلك يتحدث عن منطقة جغرافية وحضارية معينة، ُ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:
1- إذا كان شخص ما مسؤوال عن نتيجة فعل سيئ قام به أو اقترفه، فإنه يطلب مساعدة من اآلخرين.

2- كنتيجة لذلك، فإنه يطرح تساؤال حول أحقيته بهذه المساعدة أو أن يتحمل مسؤولية فعله.

ثثعثثنثث� هثثثذا الإطثثثث�ر اأمثثثث�م عثثثدد مثثن الثث�ثثضثثمثث�ت املثثخثثتثثلثثفثثة؛ ففي  َيثث�ثثضَ
خ��ضة  ح�ض��ضية  اأمثث�م  ي�ضعن�  الإطثث�ر  هذا  اأن  جند  الأول  املق�م 
حول  ت�ض�وؤل  نطرح  جتعلن�  بدوره�  التي  الأفثثعثث�ل،  بع�س  جت�ه 
اأ�ضب�ب هذه الأفع�ل، لنقوم  اإنه� جتعلن� نتن��ضى  نت�ئجه�؛ حيث 
الث�ين،  املق�م  ويف  ال�ضخ�ضية.  املب�درة  بزم�م  والبدء  ب�مل�ض�عدة 
ذاك،  اأو  الفعل  هثثذا  �ضي�ق  حثثول  ت�ض�وؤل  الإطثث�ر  هثثذا  لن�  يجلب 
اأن هذه احلجج  وتن��ضبه مع املع�يري املتع�رف عليه�؛ مم� يعني 
قدمية  تبدو  ولغة  خمتلفة  اعتب�رات  اأمثث�م  ت�ضعن�  والت�ض�وؤلت 
كم� هي احل�ل عند التعبري عن واجب�ت دولة الرف�ه، اأو العدالة 
ويف  اأخثثريا،  اجلديدة.  امل�ضطلح�ت  من  غريه�  اأو  اجلرمية،  يف 
املق�م الث�لث ف�إن هذا الإط�ر ي�ضعى مل�ض�عدة كل �ضخ�س يرغب 
متطلب�تهم  وتوفري  مب�ضريهم،  والهتم�م  الفقراء  مب�ض�عدة 

التي ت�ضعى للتغلب على الكثري من العوائق وامل�ض�عب.
ويف هذا ال�ضي�ق، وبهدف التغلب على العوائق اأو الأفك�ر اخل�طئة 
التي رافقت هذا امل�ضطلح منذ فرة طويلة؛ حيث مت تقلي�ضه 
اأنه ومع مرور  العق�بي )�س:21(، غري  املبداأ  ليعني يف جوهره 
وال�ضلوكي�ت  ب�حلقوق،  الرتب�ط  يعني  امل�ضطلح  اأ�ضبح  الوقت 
امل�ضوؤولة رغم اأن هذه املع�ين اجلديدة لي�س من ال�ضهل قبوله� 
هذه  بن�ء  طريق  وعثثن  اأنثثه  ذلثثك  الثثعثث�م؛  الف�ض�ء  يف  تداوله�  اأو 
جديدة  روؤية  ت�ضييد  املمكن  من  اأ�ضبح  اجلديدة  واملع�ين  اللغة 
جدا  املهم  فمن  املجتمع.  يف  الفردي  والفعل  الختي�ر،  لقواعد 
م�ضوؤولية  يتحملون  اأنهم  الأ�ضخ��س  من  الكثري  ي�ضعر  اأن  هن� 
اأفثثعثث�لثثهثثم تثثعثثود لخثثتثثيثث�راتثثهثثم الثثتثثي مثثن خالله�  اأنثثفثث�ثثضثثهثثم، واأن 
م�ضتوى  وعلى  اأنه  كم�  معه.  ويتف�علون  الع�مل،  مع  يتع�ملون 

املواطن ف�إن هذا امل�ضطلح يجعله ي�ضعر ب�مل�ضوؤولية الك�ملة عن 
تقود  واملثثجثث�لت.  الأ�ضعدة  خمتلف  على  والخثثتثثيثث�رات  الأفثثعثث�ل 
للنظر  الأ�ثثضثثخثث��ثثس  مثثن  الكثري  للم�ضطلح  الإيثثجثث�بثثيثثة  الثثروؤيثثة 
ب�لنف�س، وذلك  الثقة  اأو  ب�لنف�س  ب�لفخر  اإىل اخل�رج، وال�ضعور 
هو  كم�  احلثثيثث�ة  اأمثثثور  مثثن  الكثري  بتف��ضيل  القي�م  طريق  عثثن 
كم�  احليوان�ت.  تربية  اأو  الأطثثفثث�ل،  ب�إجن�ب  الرغبة  يف  ال�ض�أن 
اأنه� جتعلهم يكر�ضون الكثري من حي�تهم يف الأعم�ل التج�رية 
كل  ويف  للفن.  اأو  للري��ضة  املق�بل،  يف  اأو  اخلريية،  الأعم�ل  اأو 
ذلك ف�إن الأ�ضخ��س يتحملون م�ضوؤولية اأفع�لهم اأو م�ض�ريعهم 
اأي�ض�  املو�ضوع  يعك�س  �ثثضثثواء.  حد  على  واجلم�عية  ال�ضخ�ضية 
العميقة  الرغبة  تلك  للم�ضطلح  الإيج�بي  الت�ضور  على  وبن�ء 
مثثن قثثبثثل اأفثثثثثراد املثثجثثتثثمثثع يف الثث�ثثضثثعثثور بثث�ملثث�ثثضثث�واة، والثثتثثخثثطثثيثثط 
مل�ضتقبل الدولة وموؤ�ض�ض�ته� املختلفة؛ ف�لنقلة التي حدثت من 
ع�ضر »م� قبل ال�ضي��ضة« اأو »م� قبل الد�ضتوري« اإىل »ال�ضي��ضي« 

اأو »الد�ضتوري« ك�نت مبث�بة م�ضوغ لن�ضوء دولة الرف�ه.
امل�ضوؤولية«  اأ�ضول ع�ضر  اأو  بث«جذور  الأول واملعنون  الف�ضل  ويف 
هثثذا  مثثالمثثح  اأو  مثثعثث�مل  تثثو�ثثضثثيثثح  اإىل  ُمثثنثثك  ي�ضعى  )�ثثثثثثس:29(، 
الثثعثث�ثثضثثر والثثنثثقثثلثثة املثثفثث�هثثيثثمثثيثثة اجلثثثديثثثدة لثثهثثذا املثثفثثهثثوم والثثتثثي 
اأ�ثثضثثبثثحثثت مثثثوازيثثثة لثثلثثمثث�ثثضثثوؤولثثيثثة الثثفثثرديثثة اأو املثث�ثثضثثوؤولثثيثثة جتثث�ه 
وا�ضعني:  وذلثثك من خثثالل جم�لني  الوقت،  نف�س  الآخثثريثثن يف 

اأي�ض�. الفل�ضفي  ال�ضي��ضي، واملج�ل  املج�ل 
ازدهثثثر يف  قثثد  احلثثريثثة  خثثطثث�ب  اأن  ال�ضي��ضي، جنثثد  املثثجثث�ل  ففي 
�ضنوات م� بعد احلرب الب�ردة يف الغرب، وهو يهدف اإىل مق�بلة 
�ض�بق�  ال�ضوفييتي  الحتثث�د  بني  وال�ضي��ضي  الجتم�عي  الو�ضع 

على  كبري  ب�ضكل  ذلثثك  انعك�س  حيث  »احُلثثثر«؛  الغربي  والثثعثث�مل 
كثث�نثثوا ي�ضجعون  الثثذيثثن  الثثفثثرة  تلك  الثثقثث�دة يف  ُخطب ودعثثثوات 
من  التخويف  مق�بل  يف  والثثدعثثوات  اخلط�ب�ت  مثثن  الثثنثثوع  هثثذا 
اأو  احلكم الواحد يف الكثري من من�طق الع�مل،  الأوتوقراطية 
جون  الأمثثريثثكثثي  الرئي�س  خط�ب�ت  يف  جلي  ب�ضكل  ات�ضح  وقثثد 
ب�ضكل  به�  القي�م  ميكن  ل  احلثثرة  ال�ضلوكي�ت  اأن  ذلثثك  كيندي، 
منفرد بل ت�ضتدعي العالق�ت الجتم�عية، والتجمع�ت املختلفة 
الثثذي  الأمثثر  امل�ضوؤولية؛  بح�س  م�ضبعة  تكون  ب�ل�ضرورة  التي 
املفت�حية  »الكلمة  اأن  اإىل  يذهب  والب�حثني  الُكّت�ب  بع�س  جعل 
تدور  ك�نت  الثم�نيني�ت  بداية  يف  ت�ت�ضر  م�رجريت  خط�ب�ت  يف 
الأمثثر  وهثثو  )�ثثثس33(؛  الجتم�عية«  وامل�ضوؤولية  احلثثريثثة  حثثول 
تلك  يف  ريثثجثث�ن  رونثث�لثثد  الأمثثريثثكثثي  الرئي�س  على  ينطبق  الثثذي 
الثثفثثرة اأيثث�ثثضثث�، ممثث� جثثعثثل الثث�ثثضثثعثثب الأمثثريثثكثثي يثثوا�ثثضثثل بثثدايثث�ت 
ال�ضعوب.  كل  عن  خمتلف  ب�أنه  ُي�ضعره  الثثذي  الأمريكي  احللم 
الثثثوزراء  رئي�س  كثث�مثثريون  ديفيد  مثثقثث�ل  اأي�ض�  ذلثثك  ي�ضمل  كم� 
ق�ئال:  ذلثثك،  حثثول  اجلثث�رديثث�ن  �ضحيفة  يف  ال�ض�بق  الربيط�ين 
ت�أتي من  احلثث�يل  الوقت  املع��ضرة يف  الأحثثداث  »الكثري من  اإن 
اأو عدم طرح مو�ضوع امل�ضوؤولية من قِبل ال�ضي��ضيني يف  جت�هل 
امل��ضي؛ حيث اإنهم جتنبوا اأو جت�هلوا هذا ال�ضوؤال يف الفرات 
امل��ضية، لكي ل يبينوا اأنهم �ضريعو احلكم. غري اأنن� مل نتمكن 
ب�ضكل  عثثن حتثثديثثدهثثم  عثثث�دل، عو�ض�  قثثثوي،  اإنثث�ثثضثث�ء جمتمع  مثثن 
توليه  فثثرة  يف  اوزبثثثورن  جثثورج  على  اأي�ض�  ينطبق  كم�  جثثيثثد«، 
اأمثث�م  خط�به  يف  الثثدولثثة  خلثثزانثثة  الثثربيثثطثث�ين  امل�ضت�ض�ر  ملن�ضب 
العمل  �ض�ع�ت  عثثن  حديثه  معر�س  يف  وذلثثك  املح�فظني  حثثزب 
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اإىل  الثثفثثجثثر  مثثنثثذ  املثث�ثثضثث�نثثع  الثثُعثثمثث�ل يف  الثثتثثي يق�ضيه�  الثثطثثويثثلثثة 
وجتثث�ه  جت�ههم  ب�مل�ضوؤولية  اإح�ض��س  اأي  دون  ال�ضم�س  غثثروب 

امل�ضتمرة. اليومية  مع�ن�تهم 
اعثثتثثبثث�ره  مثثن  امل�ضطلح  هثثثذا  حثثدثثثت يف  الثثتثثي  الثثنثثقثثلثثة  كثث�نثثت  اإذا 
ت�ت�ضر  مع  بداأت  والتي  وحم��ضبة  م�ضوؤولية  اعتب�ره  اإىل  واجب� 
وريغ�ن مطلع الثم�نيني�ت من القرن امل��ضي، ف�إن م� وراء هذا 
الق�دة  قبل  مثثن  ال�ضي��ضية  اخُلثثطثثب  يف  املتمثل  الثثعثث�م  الهتم�م 
القيمة  لتعزيز هذه  التي هدفت  املثقفني  الكثري من  تنظريات 
كم� �ضيت�ضح ذلك يف الق�ضم الث�ين حول اجل�نب الفل�ضفي وعلم 
النقلة يف  هثثذه  فهم  اأجثثل  مثثن  وذلثثك  اجلثثرميثثة  وعلم  الجتم�ع 

املفهوم.
لتحدث  ك�نت  مثث�  النقلة  هثثذه  اأن  جنثثد  الفل�ضفي،  اجلثث�نثثب  ويف 
دون ذلك التطور الذي حدث يف ال�ضي��ضة والفل�ضفة الأخالقية 
الأجنثثلثثو- الفل�ضفة  اإن  حيث  الثثبثث�ردة،  احلثثرب  بعد  مثث�  حقبة  يف 
العواقبية  هم�:  فل�ضفيني؛  تي�رين  هيمنة  حتت  ك�نت  اأمريكية 
ك�نت�  احل�لتني  ففي  والتع�قدية.  فقط،  للعواقب  تنظر  والتي 
من  واعثثتثثبثث�را  اأنثثثه  غثثري  واجثثبثث�.  بو�ضفه�  للم�ضوؤولية  تثثنثثظثثران 
مو�ضة  خثث�رج  العواقبية  الفل�ضفة  اأ�ضبحت  1970م  الع�م  بداية 
القرن  ن�ضف  يف  اأنثثه  جنثثد  كم�  )�ثثثس:42(.  والتفل�ضف  التفكري 
الفل�ضفة  منثثوذج  على  تهيمن  النفعية  الفل�ضفة  كثث�نثثت  امل��ضي 
التحليلية، وذلك من خالل الآراء املتفقة معه�، اأو تلك املُ�ض�دة 
جون  الأمريكي  الفيل�ضوف  كت�ب  يعترب  الآخثثر،  اجل�نب  له�.يف 
والذي  املج�ل  الأبثثرز يف هذا  الكت�ب  العدالة«  »نظرية يف  راولز 
يعترب مع�ر�ض� ب�ضكل جذري واأ�ض��ضي للفل�ضفة النفعية، والذي 
يف  نوعية  بنقلة  قثث�م  الثثذي  الأمثثر  جديد؛  فل�ضفي  لنمط  اأ�ض�س 

امل�ضوؤولية. فهمن� لطبيعة مبداأ 
وحتديدا  احلثثرب،  بعد  م�  فرة  وبعد  اأنه  جند  لذلك،  واإ�ض�فة 
يف علم الإجرام )�س:61( مت الركيز ب�ضكل مبدئي على درا�ضة 
اأ�ضب�ب وجذور اجلرمية، وذلك من خالل الركيز ب�ضكل بنيوي 
على بع�س الأ�ضب�ب ك�لفقر، و�ضلبي�ت التعليم، غري اأنه ن�درا م� 
النظر  اأنه مت  الق�نون وجتثث�وزه، ذلك  اللتف�ت لأبع�د خرق  مت 
للجرمية لي�س على اأنه� اختي�ر فردي من �ضمن خي�رات اأخرى، 
القت�ض�دي  النظ�م  ب�ضف�ت  يتعلق  بل كفعل حتمي ل مفر منه 
الراأ�ضم�يل املُع��ضر. حيث تعزز هذا ال�ضك يف م�ضوؤولية الإن�ض�ن 
للعق�ب؛  كثرية  م�ضوغ�ت  وجود  ب�ضبب  كبري،  ب�ضكل  اأفع�له  عن 
مي�ضيل  الفرن�ضي  للفيل�ضوف  ال�ضهري  الكت�ب  طريق  عن  وذلك 
ذهب  والثثذي  والعق�ب«،  »ال�ضبط  بعنوان  1975م،  ع�م  يف  فوكو 
ال�ضلطة  ملثثمثث�ر�ثثضثثة  مثثُهثثمثث�  مثثو�ثثضثثعثث�ً  يعترب  الثث�ثثضثثجثثن  اأن  اإىل  فثثيثثه 

ال�ضي�دية ِعو�ض� عن الوق�ية من اجلرمية.
ويف الثثفثث�ثثضثثل الثثثثث�ين )�ثثثثثس:70( -واملثثعثثنثثون بثثثث«دولثثثة الثثثرفثثث�ه يف 
الثثتثثي طثثثراأت على  الثثتثثحثثولت  ُمثثنثثك  ين�ق�س  املثث�ثثضثثوؤولثثيثثة«-  ع�ضر 
اإن هذه النقلة  مفهوم دولة الرف�ه والنقلة امل�ض�حبة له؛ حيث 
قثثد حثثدثثثت يف الثثبثثحثثوث الأكثث�دميثثيثثة اأو يف ُخثثطثثب الثثقثث�دة اإبثثث�ن 
اأوروب�  اأثرت بدوره� يف مه�م دول  النتخ�ب�ت ال�ضي��ضية، والتي 
الغربية واأمريك� ال�ضم�لية يف العقود الأخرية. وحتديدا عندم� 

يتعلق  فيم�  القلق  من  ب�ضيء  والقت�ض�د  ال�ضي��ضة  ُعلم�ء  �ضعر 
القرن  مثثن  الت�ضعيني�ت  قبل  مثث�  فثثرة  يف  الثثرفثث�ه  دولثثثة  بثث�أزمثثة 
دولثثة  تك�ليف  ازديثثث�د  مثثع  تعمقت  قثثد  الأزمثثثة  اإن  املثث��ثثضثثي، حيث 
جهة،  من  املواليد  معدل  انخف��س  مع  خ��س  وب�ضكل  الثثرفثث�ه، 
وزي�دة معدل املتق�عدين من اجلهة الأخرى. يف اجل�نب الآخر 
تك�ليف  لزي�دة  املجتمع�ت  هذه  يف  ال�ضن  كب�ر  اأعثثداد  زيثث�دة  اأدت 
العمل  عن  الع�طلني  اأعثثداد  ازديثث�د  اأدى  كم�  ال�ضحية،  الرع�ية 
اأدى بدوره  الثثذي  الأمثثر  الأخثثرى؛  التكلفة من اجلهة  اىل رفع 
حلدوث حتولت وتغريات جذرية يف ال�ضي��ض�ت املختلفة للدول 
امل�ض�ريف  لثثزيثث�دة  نتيجة  خ��س  ب�ضكل  الجتم�عية  والثثرعثث�يثثة 
اأن هثثذه  الثثعثث�مثثة ب�ضكل كثث�مثثل، غثثري  والثثنثثفثثقثث�ت عثثلثثى اخلثثدمثث�ت 
الثثتثثحثثولت واجثثهثثت مثثقثث�ومثثة مثثن قثثِبثثل الثثكثثثثثري مثثن الثثنثث�خثثبثثني 
قبل  من  ُتطرح  الأ�ضئلة  من  الكثري  جعل  م�  وهثثو  واجلمهور. 
اأو عك�س  الثثتثثحثثولت  هثثذه  مثثع  املتفقني  الثثبثث�حثثثثثني  مثثن  الثثعثثديثثد 
ذلك، ومن �ضمنه� واأهمه�: هل هذه التغريات جتميلية �ضكلية 
املهمة  ت�آكل  التحولت يف  ُت�ضهم هذه  وهل  اأم حتويلية عميقة؟ 
الأ�ض��ضية لدولة الرف�ه؟ اأم اأنه� تقوم بعملية اإ�ضالحية؟ ل�ضك 
الكثري  فهن�ك  الأوىل،  الدرجة  من  حج�جية  الأ�ضئلة  هذه  اأن 
من  معه�  املختلفني  من  والكثري  جهة  من  معه�  املتفقني  من 
املواطنني  بني  امل�ض�واة  مثل  م�ض�ئل  تثري  فهي  الأخثثرى،  اجلهة 

وهي امل�ض�ألة املطروحة �ض�بق� يف الف�ضل الأول.
الثثثثث�لثثث )�ثثثثس:100(  ُمثثنثثك يف الف�ضل  يثثطثثرح  ويف مثثقثث�بثثل ذلثثثك، 
على  املختلفة  وتبع�ته  امل�ضوؤولية  ملفهوم  املع�ر�ضة  النظر  وجهة 
�ضوؤال  طثثرح  الثثذي  الي�ض�ر  وهيمنة  �ضعود  بعد  وذلثثك  اجلميع؛ 
اإمك�نية القول ب�أن فعال معين� يت�ضم ب�مل�ضوؤولية الك�ملة.  حول 
وهثثو الأمثثثر الثثثذي ولثثد تثث�ثثضثثورا خ�طئ� حثثول هثثذا املثثو�ثثضثثوع من 
ب�ضكل  امل�ضوؤولية  لفكرة  املع�ر�ضني  والفال�ضفة  ال�ضي��ضيني  ِقبل 
ك�مل، حيث اأّثر ذلك ب�ضكل كبري على �ضن�ع القرار على اعتب�ر 
م�ضوؤولية  بثثدون  ب�أفع�لهم  يقومون  الأ�ضخ��س  من  الكثري  اأن 
قبل  من  متحورت  والثثثردود  النتق�دات  معظم  اأن  ذلثثك  ك�ملة. 

التوجه؛ وذلك من خالل من�ق�ضة  اأو قهر هذا  الي�ض�ر لهزمية 
�ضدور  بعد  حمثثدد  وب�ضكل  وال�ضي��ضة،  ال�ضيئ  احلثثظ  م�ض�ألة 
تثثقثثريثثر بثثعثثنثثوان »احلثثثرب �ثثضثثد الثثفثثقثثر بثثعثثد 50 عثث�مثث�« يف مثث�ر�ثثس 
يف  الثثفثثقثثر  ل�ثثضثثتثثمثثرار  املختلفة  الأ�ثثضثثبثث�ب  اأو�ثثضثثح  الثثثذي  2014م، 
اإىل  التقرير-  اأمريك� ب�ضكل بنيوي عميق، والتي تعود -بح�ضب 
نق�س يف التعليم املتوفر، وعدم ف�علية التدريب يف راأ�س العمل 

التي ل تتواءم مع التغريات يف �ضوق العمل.
رت هذه احلجج والكثري غريه�، والتي تعزو ا�ضتمرار الفقر  تكرَّ
ل  التي  تلك  الالحقة  والأجي�ل  الُعم�ل،  ثق�فة  وتدين  لهبوط 
من  اأنه  يعني  مم�  للعمل،  ول  للتدريب  ول  للتعليم  وزن�  تقيم 
كبري  ب�ضكل  انت�ضرت  التي  الثق�فة  هذه  مع  التع�مل  ال�ضروري 
2014م،  الع�م  يف  التقرير  مُعد  ت�ضريح  بعد  وذلثثك  املجتمع؛  يف 
اأو  العالقة  حثثول  الي�ض�ر  اأفثثعثث�ل  ردود  مثثن  الكثري  اأثثثث�ر  والثثثذي 
معه،  التع�مل  وطريقة  للفقر  املفر�ضة  امل�ضوؤولية  بني  الربط 
ففي هذه احل�لة تعود الأو�ض�ع الجتم�عية للفقراء اإىل احلظ 
حت�ضني  على  ت�ض�عدهم  مل  التي  الأ�ضخ��س  واختي�رات  ال�ضيئ 
ال�ضوء  �ضلط  اآخر، وهو م�  �ضيء  اإىل  ولي�س  املعي�ضية  اأو�ض�عهم 
تذهب  الأثري�ء.كم�  �ضلوكي�ت  حول  املق�بل  يف  الت�ض�وؤلت  وفتح 
اأن �ضبب الفقر يعود اىل ك�ض�د  اإىل  الثثردود الأخثثرى  بع�س هذه 
نتيجة  وذلثثثك  الأ�ثثضثثر،  عثثلثثى  خلفه�  الثثتثثي  الآثثثثث�ر  وتثثلثثك  2008م، 
بع�س  قبل  مثثن  املقننة  وال�ضلوكي�ت  املثث�يل  والحثثتثثيثث�ل  للف�ض�د 
مك�تب النتخ�ب�ت الر�ضمية التي ا�ضتغلت بدوره� هذه الأو�ض�ع 

امل�لية احلرجة لالأ�ضخ��س.
ُمثثنثثك عثثمثث� وراء مثثفثثهثثوم ع�ضر  ويف خثثتثث�م هثثذا الثثعثثمثثل، يثثتثثحثثدث 
ي�ضرعي  �ضي��ضي  تثث�ثثضثثور  اأو  مثثفثثهثثوم  كثثل  اإن  حثثيثثث  املثث�ثثضثثوؤولثثيثثة، 
به  يحيط  كثث�ن  واإن  حثثتثثى  فثثيثثه،  املثثزايثث�  بع�س  لثثوجثثود  انتب�هن� 
املزيد  ت�ضليط  ي�ضتدعي  م�  وهو  اأهميته،  قدر  بنف�س  الغمو�س 
من الأ�ضواء والهتم�م به، اأو اإع�دة ت�أويله واحلديث عنه، وهو 
جهة،  من  املفهوم  لهذا  ح�جتن�  مثثدى  حثثول  ال�ضوؤال  يطرح  م� 
اأو  التحفيز  مثثن  الكثري  بثثنثث�ء  اإعثثث�دة  اأو  بثثنثث�ء  املمكن  مثثن  وكثثيثثف 
اعتب�ره  يف  احل�ل  هي  كم�  عنه  املغلوطة  املف�هيم  بع�س  اإق�ض�ء 
امل�ضوؤولية بو�ضفه� عق�ب� اأو حم��ضبة. الأمر الذي يجعلن� نعيد 
النظر اأو نقوم بتقييم اأداء الأ�ضخ��س يف الفرات امل��ضية، وهل 
ب�ضكل  وحي�تهم  الفردية  اأفع�لهم  على  ال�ضيطرة  ي�ضتطيعون 

ُكلي.
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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 
على  الدراسة ومحظورة  عن  بعيدة  زمني طويل،  ولردح  الكتائب هذه،  وقد ظلت  الروس(.  المواطنين  من  الضحايا  ماليين 
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 
الروسية،  الدفاع  لوزارة  التابعة  العسكرية  المؤسسات  في  المنخرطين  العسكريين  المؤرخين  قلة  لسبب  إما  جادة،  علمية 
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 
إنجازها؛  المسلحة بطلب  الدولة والقوات  البحوث تقوم مؤسسات  الروسية: »كانت هناك قائمة من  الدفاع  لوزارة  العسكري 
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(.

هذه  طثثرح  عليه�  ينطوي  التي  ال�ضعوبة  من  وب�لرغم 
مثل  ملجتمع  تثثقثثول  اأن  �ضعوبة  الثثعثث�م؛  لثثلثثراأي  الق�ضية 
املثثجثثتثثمثثع الثثثرو�ثثثضثثثي الثثثثذي اكثثثتثثثوى بثثثنثثثريان احلثثثثثروب يف 
الأعداء  التي ق�تلت لدحر  اإن جيو�ضه  الع�ضرين،  القرن 
ا�ثثضثثتثثخثثدمثثت كثثتثث�ئثثب ب�ضرية  وو�ثثضثثعثثت حلثثمثث�يثثة الثثوطثثن، 
اخلطر  مثثنثث�طثثق  اإىل  واألثثقثثتثثهثث�  طليعية  األثثويثثة  وجعلته� 
توقظ  برحت  م�  امل�ض�ألة  ف�إن  ذلك،  من  ب�لرغم  واملثثوت، 
الثثواعثثز الأخثثثالقثثثي وحتثثفثثز احلثث�ثثس الثثتثث�ريثثخثثي مثثن اأجثثل 
تق�ضيه� والوقوف على تف��ضيله� من خمتلف اجلوانب.

امل�ض�ركني  للجنود  الأخثثرية، ظهرت مذكرات  الآونة  ويف 
يف  ق�تل  مثثن  بينهم  ومثثن  العظمى،  الوطنية  احلثثرب  يف 
اأو �ض�رك يف ت�ضكيله�. كم� تن�ضر  اأو ق�ده�  كت�ئب العق�ب 
الثث�ثثضثثحثثف بثثثني احلثثثني والآخثثثثثر مثثثقثثث�لت حثثولثثهثث� وتثثنثثتثثج 
املثثثواد،  تثثلثثك  وبثثتثثزايثثد  الأفثثثثالم.  عنه�  الفنية  الثث�ثثضثثركثث�ت 
اإىل  املن�ضوبة  الق�ض�س  تزايدت  وامل�ضورة،  منه�  املكتوبة 
اإىل  فتحولت  اخلثثرافثث�ت،  عنه�  وتثثرددت  العق�ب،  كت�ئب 
للحرب  املثث�أ�ثثضثث�وي  الثثتثث�ريثثخ  يف  غمو�ض�  ال�ضفح�ت  اأكثثر 
حول  ُن�ضجت  الثثتثثي  الق�ض�س  ومثثن  العظمى.  الوطنية 
»اإن  ومنه�:  امل�ض�هد؛  بع�س  املوؤلف  ي�ضوق  الكت�ئب  هذه 

ع�ضكري،  �ضجن  مبث�بة  ك�ن  العق�ب  كتيبة  اإىل  الإر�ض�ل 
امل�ض�جني  هثثوؤلء  ي�ضتخدم  ك�ن  ال�ضوفييتي  اجلي�س  واإن 
الأكر  املن�طق  اإىل  ير�ضلهم  امليداين؛ حيث  لال�ضت�ضع�ر 
خطورة؛ فُم�ضحت بهم حقول الألغ�م بدل عن الأجهزة 
خطوط  اإىل  بثثهثثم  وزج  الثثغثثر�ثثس،  لثثهثثذا  عليه�  املثثتثثعثث�رف 
الكت�ئب  هذه  اأفثثراد  ك�ن  وقد  ال�ض�ئكة.  الأمل�نية  الدف�ع 
الثث�ثثضثثوابثثق، ومتثثثت مع�ملتهم  واأ�ثثضثثحثث�ب  املثثجثثرمثثني  مثثن 
وقود  ول  الك�يف  الطع�م  لهم  يقدم  فال  مفرطة،  بق�ضوة 
الهرب،  اأو  الراجع  ح�ولوا  واإن  الأ�ضلحة.  ول  التدفئة 
الذين يتمر�ضون  الداخلية  وزارة  اأفراد  بن�دق  تلقفتهم 
الإن�ض�ين هذا،  ا�ضتخدامهم غري  خلفهم. وفقط بف�ضل 

مت حتقيق الن�ضر يف احلرب«.
ا�ضتخال�س  درا�ثثضثثتثثه-  -يف  دايني�س  فثثالدميثثري  ويثثحثث�ول 
وتنظيمه�  الق�ض�س  من  الكبري  الكم  هذا  من  احلق�ئق 
ال�ضفحة  لهذه  متزنة  لثثقثثراءة  يثثوؤدي  منطقي  �ضي�ق  يف 

الرو�ضية من ت�ريخ احلرب الع�ملية الث�نية.
 ومنذ ال�ضفح�ت الأوىل للكت�ب، يدح�س دايني�س الراأي 
الق�ئل: اإن رو�ضي� هي من�ض�أ كت�ئب العق�ب، واأنه� اخراع 
النظ�م  الع�ضرين نتيجة  رو�ضي حمظ، ظهرت يف القرن 

اأفئدة  يف  الرعب  ذكره  يثري  الذي  ال�ضت�ليني  ال�ضمويل 
احلقوقيني اليوم. وبهذا ال�ضدد يقدم دايني�س منظوره 
روم�  يف  الكت�ئب  هذه  مثل  ظهور  اإىل  لفت�  الت�ريخي، 
القدمية؛ حيث طبقت عقوب�ت �ضنيعة على اجلنود، من 
على  يثثقثثدرون  ل  الثثذيثثن  ال�ضعف�ء  مثثن  التخل�س  بينه� 
العدو كغريهم. ويف و�ضف معركة تريموبيل )480 قبل 
تطعنهم  الثثذيثثن  اجلثثنثثود  ف�ض�ئل  على  نتعرف  املثثيثثالد( 

الرم�ح من اخللف لدفعهم اإىل ميدان القت�ل.
لأول  العق�ب  كت�ئب  اأدخثثلثثت  فقد  برو�ضي�  يتعلق  وفيم� 
مثثثرة ب�ضكل نثثظثث�مثثي يف اجلثثيثث�ثثس الأحثثمثثر خثثثالل احلثثرب 
البل�ضفية  الثثثثثورة  عقب  وذلثثك  )1917-1921(؛  الأهلية 
على  ال�ضوفييتية  الثث�ثثضثثلثثطثثة  اإحثثثثالل  عثثن  اأ�ثثضثثفثثرت  الثثتثثي 
الأرا�ثثثثضثثثثي الثثرو�ثثضثثيثثة قثث�طثثبثثة. ويثثكثثر�ثثس املثثثوؤلثثثف ف�ضال 
الكت�ئب  فيه�  ظهرت  التي  للظروف  كت�به  من  م�ضتقال 

يف فرة مرعبة من الت�ريخ الرو�ضي احلديث.
ويف تتبعه الت�ريخي لهذه الظ�هرة، ين�ضب املوؤلف ت�ضكيل 
الكبري  الأيثثديثثولثثوجثثي  اخل�ضم  اإىل  للعق�ب  كتيبة  اأول 
بث«بون�برت  امللقب  تروت�ضكي  ليون  ل�ضت�لني،  والعنيف 
الأحمر«؛ وذلك حينم� ك�ن ي�ضغل من�ضب رئي�س الدوائر 
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تروت�ضكي  جلوء  �ضبب  عن  اأمثث�  ال�ضوفييتية.  الع�ضكرية 
الثثذي  القلق  فثثمثثرده  املثثحثث�ربثثني،  مثثن  الت�ضكيلة  هثثذه  اإىل 
حينم�  واأي�ض�  الأحمر،  اجلي�س  تقدم  تب�طوؤ  اإزاء  �ض�وره 
منى اإىل علمه هروب بع�س املن�ضوين اإىل اجلي�س. وك�ن 
اخلثثوف من  اأن  يف  تتلخ�س  التي  الفكرة  �ض�غ  الثثذي  هو 
من  وقع�  اأ�ضد  يكون  اأن  يجب  الع�ضكرية  املحكمة  اأحك�م 
ُيزج  ذلثثك، ك�ن  املعركة. وبن�ًء على  املثثوت يف  اخلثثوف من 
ب�لف�رين من اخلدمة الع�ضكرية اإىل كت�ئب العق�ب التي 
ك�ن عليه� اأن تربهن ولئه� لل�ضلطة ال�ضوفييتية ب�إلق�ء 
الق�ضوة  �ثثثضثثثرروة  ولثثتثثربيثثر  الثثثثردى.  مثثهثث�وي  يف  نف�ضه� 
ب�عتب�ره� �ضرط� لتفوق اجلي�س الأحمر، يقتب�س املوؤلف 
احلرب:  لعقيدة  روؤيته  وت�ضرح  تروت�ضكي  كتبه�  كلم�ت 
الن��س  دفع  ميكن  ول  قمع.  دون  جي�س  بن�ء  ميكنك  »ل 
بعقوبة  مواجهتهم  دون  من  واملثثوت،  املعركة،  �ض�حة  اإىل 
اإن بن�ء اجليو�س وخو�س  اإن رف�ضوا ذلك )...(  الإعدام 
املثثوت يف  احتم�ل  بثثني  اجلثثنثثود  بو�ضع  يتم فقط  املثثعثث�رك 

�ض�حة القت�ل اأو املوت يف املوؤخرة« )�س:18(.
لي�ضت  العق�ب  اأن ظ�هرة كت�ئب  الت�أكيد على  اأجل  ومن 
من  اآخر  ف�ضال  املوؤلف  يكر�س  حم�ضة،  رو�ضية  مم�ر�ضة 
كت�به لتجربة عدو الحت�د ال�ضوفييتي يف احلرب الع�ملية 
الث�نية، اأي اأمل�ني� الف��ضية، فيكتب: »ك�ن للجي�س الأحمر 
اأعثثدائثثه يف اجلي�س  وبثث�لثثذات من  املج�ل،  هثثذا  اأ�ض�تذة يف 
رف�س هذه  قد  الأحمر  كثث�ن اجلي�س  فثث�إن   )...( الأملثث�ين 
الت�ضكيالت رف�ض� ق�طع� ع�م 1934، ف�إن القوات امل�ضلحة 
بعد  مم�ثلة  ف�ض�ئل  ت�ضكيل  على  اأقثثدمثثت  قثثد  الأملثث�نثثيثثة 
ولكن  خمتلفة  ت�ضمية  عليه�  يطلق  كثث�ن  ب�ضنتني.  ذلثثك 
ذلك مل يغري من حقيقته� )...(  وك�ن م�ضري ال�ضخ�س 
مب�  �ضي��ضية،  لأ�ضب�ب  الع�ضكرية  اخلدمة  يرف�س  الذي 
اإىل احلزب ال�ضيوعي الأمل�ين، اخل�ضوع  يف ذلك انتم�وؤه 
الأمل�نية  القوات  العقوبة اخل��ضة. وب�لفعل دخلت  لتلك 
الكت�ئب. ويف  ال�ضوفييتي بعدد من تلك  اأرا�ضي الحت�د 
الع�م 1942 ك�ن لديهم مئة كتيبة من هذا النوع حتمل 
النظ�م  وخملي  املجرمني  مثثن  ت�ضكيله�  مت   »999« رمثثز 
املعركة  �ض�حة  انتقلت  حينم�  احلثثرب  نه�ية  ويف   )...(
اإىل الأرا�ثثثضثثثي الأملثثث�نثثثيثثثة، ا�ثثضثثتثثخثثدمثثتثثهثثم قثثيثث�دة الثثقثثوات 
اأو�ضع نط�ق )...( وك�ن اجلنود ال�ضوفييت  الأمل�نية على 
ب�ل�ضال�ضل  املقيدين  الأمل�ن  اجلنود  ب��ضتمرار  ي�ض�دفون 
اأو اإىل الكر�ضي يف قمرة الدب�ب�ت«  اإىل املدافع الر�ض��ضة 

)�س:44-40(.
اللحظ�ت احل��ضمة يف  الكت�ب �ضورة مف�ضلة عن  ير�ضم 
املح�ولت  جميع  ف�ضلت  عندم�  الث�نية  الع�ملية  احلثثرب 
الثث�ثثضثثوفثثيثثيثثتثثيثثة الثثهثثجثثومثثيثثة لثث�ثثضثثد الأملثثثثثث�ن الثثثذيثثثن فثثث�زوا 
اإىل نهر  التقدم  الإ�ضراتيجية، وبداأوا  مبدينة دونب��س 
ت�ضكيل  على  �ضت�لني  قرار  ا�ضتقر  فقط  يومه�  الفولغ�. 
الوث�ئق  من  ب�لعديد  املوؤلف  وي�ضت�ضهد  العق�ب.  كت�ئب 

املتعلقة ب�مل�ض�ألة والتي حتدد مه�م هذه الكت�ئب، وي�ضري 
�ضي�ق  �ضمن  ي�أتي  الكت�ئب  هذه  ت�ضكيل  اأن  اإىل  الك�تب 
الثثثذي حمل  بثثرقثثم »227«  املثثعثثروف  الثثقثثرار الأ�ثثضثثطثثوري 
احلرب،  من  احل��ضمة  املرحلة  تلك  يف  ال�ضع�رات  اأخطر 
املثثعثثروف  الثثثثثوراء«، ومثثثن  اإىل  �ثثضثثعثث�ر »ل خثثطثثوة  األ وهثثثو 
حتويل  يف  الف�ضل  لثثه  كثث�ن  هثثذا  ال�ضت�ليني  الثثقثثرار  اأن 
ومن  ال�ضوفييت.  ل�ض�لح  وجعله  مت�م�  احلثثرب  جمرى 
اللحظة  تلك  يف  �ضت�لني  اتخذه�  التي  الإجثثثراءات  بني 
ت�ضطرب  الثثذيثثن  الثثقثث�دة  مثثع  الت�ض�مح  عثثدم  املثث�ثثضثثرييثثة، 
الأر�س  ت�ركني  مواقعهم،  من  جنودهم  ويفر  وحداتهم 
ملروجي  الفورية  ب�لت�ضفية  الأوامثثر  اأعطى  كم�  للعدو. 
هذا  مف�عيل  ات�ضعت  وقثثد  الأجثثنثث�د.  �ضفوف  بني  الذعر 
واملخّلني  القي�دة  اأوامثثر  على  املتمردين  لت�ضمل  القرار 
من  املثثر�ثثس  يثثّدعثثي  ومثثن  اللوج�ضتية،  اخلثثدمثث�ت  بنظ�م 
يلهون  الذين  والطي�رين  اخلدمة،  من  للتهرب  اجلنود 
مع  ب�لتع�مل  املق�ضرين  واجلنود  الهواء،  يف  بط�ئراتهم 

واملت�ضببني مبقتل زمالئهم. الأ�ضلحة 
مل يثثكثثتثثف الثثكثث�تثثب بثث�لثثوثثث�ئثثق الثثر�ثثضثثمثثيثثة لثثو�ثثضثثع كثثتثث�بثثه، 
املذكرات  دف�تر  من  واأخذ  اخل��ضة  ب�ل�ضه�دات  ف��ضتع�ن 
�ثثضثثرديثث� على  نف�ض�  اأ�ثثضثثفثثى  الثثقثثدامثثى، ممثث�  لثثلثثمثثحثث�ربثثني 
حمثثتثثوى الثثكثثتثث�ب وعثثثثزز مثثثن مثثقثثروئثثيثثتثثه. فثثهثث� هثثثو اأحثثثد 
الثثوطثثنثثيثثة العظمى  �ثثضثث�ركثثوا يف احلثثثرب  الثثذيثثن  الثث�ثثضثثهثثود 
اإىل  �ضع�ر »ل خطوة  رفثثع  الثثذي  الثثقثثرار  وقثثع  عثثن  يكتب 
�ضواء،  نفو�س اجلثثنثثود واجلثثثرالت على حثثد  الثثثوراء« يف 
وردود الأفع�ل الإيج�بية التي �ضرت بني �ضفوف اجلي�س 
وتع�طيهم للقرارات ال�ض�رمة بروح قت�لية ع�لية. يقول 
اأقثثول؟  اأن  ميكنني  مثث�ذا  �ضعب�.  الو�ضع  »كثث�ن  ال�ض�هد: 
يط�ق  ل  م�  نتحمل  كن�  العدو.  قب�ضة  يف  البالد  ن�ضف 
وقد  املع�رك.  يف  النق�ط  لك�ضب  جهدن�  ق�ض�رى  ونبذل 
ل  اأنه  اإىل  ونبهن�  نفو�ضن�  يف  اخلطر  ن�قو�س  القرار  دق 

ه�لكون  فنحن  واإل  واحثثدة،  خلطوة  ول  للراجع  مك�ن 
الثثقثثرار  رئي�ضي يف مفعول  اأمثثثر  وهثثثذا  مثثدمثثر.  والثثوطثثن 

الذي تقبله القلب والعقل مع�« )�س:55(.
يثثفثثنثثد املثثثثثوؤرخ الثثعثث�ثثضثثكثثري فثثثالدميثثثري دايثثنثثيثث�ثثس يف كثثتثث�بثثه 
اخلراف�ت وال�ض�ئع�ت التي اأح�طت بكت�ئب العق�ب، بدءا 
العق�ب  كت�ئب  متوين  تثثوؤكثثد  التي  الثثوثثث�ئثثق  عر�س  مثثن 
ب�إثب�ت  ومنتهي�  وذخثثرية،  ودواء  غثثذاء  من  يلزم  م�  بكل 
فيه�  الأفثثثثراد  حثثيثث�ة  تعر�س  عملي�ت  على  الثثقثثدوم  عثثدم 
الحت�د  يف  الن��س  ب�أن  ال�ض�ئع  القول  اأنكر  كم�  للخطر. 
تهديد  حتت  القت�ل  جبه�ت  اإىل  �ضيقت  قد  ال�ضوفييتي 
اأن املحكومني  الك�تب  ال�ضالح. عالوة على ذلك، يو�ضح 
يف  اأو  املحددة،  فرتهم  ينهوا  اإن  وم�  العق�ب،  كت�ئب  يف 
وح�ضب،  القت�ل  مثثن  اإعثثفثث�وؤهثثم  يتم  ل  اإ�ض�بتهم،  حثث�لثثة 
واإمن� اأي�ض� يتم تكرميهم وتقليدهم الأو�ضمة البطولية 
ح�لت  املثثوؤلثثف  يثثورد  كم�  التكرمي.  ي�ضتحق  م�  اأبثثلثثوا  اإذا 
بطولية ك�ن فيه� اجلنود امل�ض�بون ي�ضتمرون يف القت�ل 

برغم انته�ء فرتهم يف هذه الكت�ئب.
ويدعو املوؤلف يف كت�به هذا اإىل عدم قي��س القوانني يف 
اأثثثنثث�ء احلرب  فثث�لأو�ثثضثث�ع  ال�ضلم.  فثثرة احلثثرب مبع�يري 
امل�ضوؤولية؛  ويزداد فيه� قدر  تعقيدا  اأكر  خمتلفة وهي 
وبثث�لثثتثث�يل تثث�ثثضثثبثثح الثثعثثقثثوبثثة اأكثثثثر �ثثضثثرامثثة، ومثثث� ميكن 
املب�لة،  وعدم  ك�لإهم�ل  ال�ضلم،  فرة  يف  عنه  التغ��ضي 
املوؤلف  وينهي  احلثثرب.  زمثثن  يف  فعلية  جرمية  هثثو  اإمنثث� 
مق�رن�ته بني قوانني احلرب وال�ضلم ب�أن قوانني احلرب 

ق��ضية ووح�ضية اأحي�ن�، لكنه� من��ضبة حل�لة احلرب.
تثث�أكثثيثثده حثثول  اإىل  الثثكثثتثث�ب  وخثثتثث�مثث�.. فثثمثث� �ضعى مثثوؤلثثف 
م�ض�ألة كت�ئب العق�ب، هذه امل�ض�ألة التي م� برحت تو�ضع 
اأفثثراد  اأن  هو  حوله�،  اللغط  ويثثثزداد  ت�أثريه�  رقعة  من 
الكت�ئب، مثلهم مثل جميع الذين انخرطوا يف احلرب، 
م�ض�هم�تهم  وقدموا  وطنهم،  وعن  اأنف�ضهم  عن  دافعوا 
اجلليلة يف دحر العدو وحتقيق الن�ضر، ولي�ضت الأفالم 
وتظهرهم  عنهم،  مزيفة  ل�ضورة  ج  تثثثروِّ التي  احلديثة 
�ضوى  لي�ضت  عندهم،  للحي�ة  قيمة  ل  اأ�ضقي�ء  جُمرمني 
طريقه  كثث�ن  واإن  الوحيد،  همه�  الربح  �ضطحية،  اأفثثالم 

من خالل الكذب وتزييف احلق�ئق.
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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 
بين أعضائه، خلق نظام الكيبوتس حوافز قوية لالنتفاع مثل السيارات، أو - كما هو الحال في أكثر الُمتعلمين والمهرة - 
للمغادرة إلى المدينة. ومع ذلك، ففي معظم القرن العشرين ازدهرت الكيبوتسات، واعتبرت حياة الكيبوتس حياة شاعرية 
أبرامتزكي بين المنظورات االقتصادية واألفكار الشخصية  الخارجي. في سّر الكيبوتس، يمزج ران  من قبل األعضاء والعالم 
الرغم  على  لفترة طويلة  المتساوية  الُمشاركة  على  الكيبوتسات  حافظ  التالية: كيف  األسئلة  وتتناول  الكيبوتس  لدراسة 
المتمثل في وجود عالم رأسمالي  التحدي  المتكافئ مع  الكيبوتسات الطوعي  الكامنة؟ كيف تعامل  الحوافز  من مشاكل 
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 الكت�ب درا�ضة رائعة حول بق�ء مب�دئ امل�ض�واة من خالل 
الن��ثثس  اإعط�ء  تم  اإذا  قلياًل،  نتمعن  فلو  الكيبوت�ض�ت.  درا�ضة 
املداخيل  جميع  م�ض�ركة  تتم  حيث  مجتمع  يف  للعي�س  خثثيثث�راً 
�ضيزدهر  وهل  اخلي�ر؟  هذا  �ضيخت�ر  من  ب�لت�ض�وي،  والموارد 
لتحكم  يخت�رونه�  التي  واملع�يري  القواعد  هي  م�  جُمتمعهم؟ 
الن��س  لأنَّ  الأ�ضئلة،  هثثذه  ُمع�جلة  ال�ضعب  مثثن  جمتمعهم؟ 
ال�ضيوعية  البلدان  ت�ضتطيع  ل  العي�س.  خي�ر  ع�دة  يعطون  ل 
ال�ض�بقة م�ض�عدتن� يف الإج�بة على هذه الأ�ضئلة لأنَّ مواطنيه� 
الت�ضويت  من  يتمكنوا  ومل  ب�إرادتهم  اخلروج  من  يتمكنوا  مل 
مثل  الليربالية  ال�ضراكية  البلدان  تقدم  ال�ضراكية.  �ضد 
الثث�ثثضثثويثثد والثثثدمنثثث�رك خثثثيثثث�رات فثثرديثثة اأكثثثثر، ولثثكثثن مثثبثث�دئثثهثث� 
الف�ضل عن غريه�  اأكر �ضعوبة يف  وامل�ض�واة هي  الجتم�عية 
من العوامل. يف املق�بل، يقدم الكيبوت�س خمترباً ملُع�جلة هذه 
املن��ضبة،  الظروف  اأنه يف ظل  اإىل  الكت�ب  ي�ضري هذا  الأ�ضئلة. 
للتطبيق.  ق�بل  امل�ض�واة  على  ق�ئم  جمتمع  اإن�ض�ء  املمكن  من 
زالثثت  ومثث�  عثثديثثدة،  لعقود  الكيبوت�س  يف  املثث�ثثضثث�واة  عملت  لقد 
مل  القت�ض�دية  النظرية  اأنَّ  �ضك  ل  اليوم.  منه�  حفنة  تعمل 
ووفرت  الكيبوت�س؟  جن�  كيف  الكيبوت�س.  بوابة  عند  تتوقف 
الأي�م  الكيبوت�س يف  الذي حتت�جه  الت�أمني  الدخل  امل�ض�واة يف 
احلف�ظ  يف  والثق�فة  الفريق  وروح  املث�لية  و�ض�عدت  الأوىل. 
عثثلثثى املثث�ثثضثث�واة، وكثثذلثثك عثثلثثى جتثث�نثث�ثثس الأفثث�ثثضثثلثثيثث�ت والثثقثثدرات 
بثثني الأعثث�ثثضثث�ء. زيثثث�دة اإىل الثثدعثثم احلثثكثثومثثي. لثثكثثن الأعثث�ثثضثث�ء 
مل يثثعثثتثثمثثدوا عثثلثثى املثثثثث�لثثيثثة وحثث�ثثضثثن الثثنثثيثثة والثثثدعثثثم اخلثث�رجثثي 
لأن  �لة  فعَّ املتهربني  �ضد  الجتم�عية  العقوب�ت  ك�نت  وحده. 
فهذا  حمثثثثدودة.  خ�ضو�ضية  وذات  �ثثضثثغثثرية  كثث�نثثت  املثثجثثتثثمثثعثث�ت 
الثثكثثتثث�ب مثثن تثث�ألثثيثثف ران اأبثثرمثثتثثزكثثي، وهثثثو اأ�ثثضثثتثث�ذ مثث�ثثضثث�رك يف 
اأبح�ثه يف  �ضت�نفورد. ويتمحور كت�به حول  القت�ض�د بج�معة 
الركيز  مع  اجلزئي،  القت�ض�د  وتطبيق  القت�ض�دي  الت�ريخ 

على الهجرة وعدم امل�ض�واة يف الدخل.
اثني ع�ضرا ف�ضال. ين�ق�س  اأجزاء يف  الكت�ب من ثالثة  يتكون 
الثثفثث�ثثضثثل الأول مثثن الثثكثثتثث�ب اإنثث�ثثضثث�ء الثثكثثيثثبثثوتثث�ثثس مثثن الثثنثث�حثثيثثة 
التحدي�ت  وم�هي  والجتم�عية  والقت�ض�دية  الآيدولوجية 
وبطريقته  بقواعده  كال�ضيكي�  الكيبوت�س  ك�ن  يواجهه�.  التي 
ب�لت�أمني  التمتع  مثثن  الن��س  مثثن  جمموعة  لتمكني  الثثرائثثعثثة 
يتم  الثثذي  الوقت  يف  مت�ض�ٍو،  بتق��ضم  الأيديولوجية  واملنفعة 
ال�ضتغالل  يف  املتمثلة  التحفيزية  امل�ض�كل  على  التغلب  فيه 
العم�ل  )ميل  الختي�ر  اأو  بجد(،  للعمل  احل�فز  )غي�ب  احلر 
الأقل اإنت�جية للدخول(، وهجرة العقول )نزوع اأكر الأع�ض�ء 
اإنت�جية اإىل اخلروج(، ونق�س ال�ضتثم�ر يف راأ�س امل�ل الب�ضري 

)نق�س احل�فز للدرا�ضة ال�ض�قة(.
الك�تب احلديث على  الكت�ب فريكز  الث�ين من  اأم� يف اجلزء   
ت�أقلمه�  ومدى  الكيبوت�ض�ت  اإن�ض�ء  يف  �ض�همت  التي  الظروف 
الثثقثثلثثيثثلثثة الثثالحثثقثثة ين�ق�س  الثثفثث�ثثضثثول  الثثعثثوامثثل. يف  تثثغثثري  مثثع 
خالل  معه�  الكيبوت�س  تع�مل  وكيف  احلوافز  م�ض�كل  الك�تب 
م�ضكلة  اخلثث�مثث�ثثس  الف�ضل  يغطي  املثثتثث�ثثضثث�ويثثة.  املثث�ثثضثث�ركثثة  فثثرة 
ال�ضلبي  الخثثتثثيثث�ر  ال�ض�د�س  الف�ضل  وين�ق�س  احلثثر،  املت�ض�بق 
وهثثثجثثثرة الأدمثثثغثثثة، ويثثنثث�قثث�ثثس الثثفثث�ثثضثثل الثث�ثثضثث�بثثع ال�ثثضثثتثثثثثمثث�ر يف 
الف�ضول،  هثثذه  من  ف�ضل  كل  يف  املثث�ل.  وراأ�ثثس  الإن�ض�ن  حقوق 
بي�ن�ت  ي�ضتخدم  ثم  للم�ضكلة.  القت�ض�د  علم  الك�تب  يطبق 
امل�ضكلة  وجثثود  مدى  لختب�ر  الكيبوت�س  اأع�ض�ء  على  التعداد 
الكيبوت�س  تع�مل  وكيفية  الثثفثثرة،  هثثذه  خثثالل  الكيبوت�س  يف 
ك�نت  امل�ض�كل  هثثذه  اأنَّ  هثثي  الثثقثثول  وجثثودهثث�. خال�ضة  حثث�ل  يف 
تكون  اأن  املمكن  من  ك�ن  ولكن  الكيبوت�ض�ت،  يف  موجودة  كله� 
وتفح�س  اخل��ضة،  امللكية  الكيبوت�س  يلغ  مل  اإذا  بكثري  اأ�ثثضثثواأ 
التي  القواعد  اإن  امل�ضجعة.  الجتم�عية  والعقوب�ت  الداخلني، 
�ض�عدت الكيبوت�ض�ت على التع�مل مع هذه امل�ض�كل التحفيزية 

وملثث�ذا  �ضغرية،  الكيبوت�ض�ت  كثثون  �ضبب  اأي�ض�ً  تف�ضر  اأن  ميكن 
ج�ذبية  يف  يعي�ضون  الإ�ضرائيليني  اليهود  من  العديد  يكن  مل 
ل�ضنوات  الكيبوت�ض�ت  من  جنوا  كيف  النه�ية  ويف  الكيبوت�س، 
موؤ�ض�ضو  فكر  هثثل  احلثثوافثثز.  م�ض�كل  مثثن  الثثرغثثم  على  عثثديثثدة 
و�ضمموا  القت�ض�دية  املثثربرات  خالل  من  بف�علية  الكيبوت�س 
اإنثثثه اأمثثر  الثثكثثيثثبثثوتثث�ثثس عثثن قثث�ثثضثثد لتجنب املثث�ثثضثث�كثثل احلثث��ثثضثثمثثة؟ 
اأع�ض�ء  يكون  اأن  اأي�ض�ً  املحتمل  مثثن  فثث�إنثثه  ذلثثك،  ومثثع  ممكن. 
م�ضكالت  حل  يح�ولون  ك�نوا  لو  كم�  ت�ضرفوا  قد  الكيبوت�س 
الرئي�ضي.  هدفهم  يكن  مل  هثثذا  اأن  من  الرغم  على  احلثثوافثثز 
الثثذي �ضممه  املجتمع  فثث�إنَّ  ل،  اأم  نيتهم    هثثذه هي  ك�نت  �ضواء 
م�ض�كل  حل  يف  ملحوظ  ل  ك �ض ب ن�جح�ً  ك�ن  الكيبوت�س  اأع�ض�ء 

احلوافز.
اجلزء الث�لث من الكت�ب ينتقل اإىل تراجع الكيبوت�س املثقف. 
يبداأ الف�ضل الث�من بتف�ضري �ضبب حتول الكيبوت�س بعيدا عن 
امل�ض�ركة املت�ض�وية ومل�ذا مل يحدث هذا حتى الت�ضعيني�ت. بداأت 
ال�ضبعيني�ت.  اأوائل  يف  الكيبوت�ض�ت  يف  به�  ت�ضعر  التغيري  ري�ح 
وحتى ذلك الوقت، ك�ن اأطف�ل الكيبوت�س ين�مون خ�رج من�زل 
القرن  من  ال�ضبعيني�ت  بداية  يف  خ��ضة؛  م�ض�كن  يف  والديهم 
النوم  ترتيب�ت  الكيبوت�ض�ت  من  العديد  األغى  حيث  امل��ضي، 
والديهم.  مثثنثث�زل  اإىل  الأطثثفثث�ل  بنقل  وقثث�مثثوا  هثثذه  اجلم�عية 
للمرة  اإ�ضرائيل  يف  ميينية  حكومة  انتخ�ب  مت   ،1977 عثث�م  يف 
ال�ضريح  الدعم  اأن يتوقع  الكيبوت�س  ب�إمك�ن  الأوىل، ومل يعد 
وال�ضمني الذي اعت�دوا عليه. وقد تبع هذا التطور ال�ضي��ضي 
ب��ضم  عثثرفثثت  ثثثثورة  املثث��ثثضثثي  الثثقثثرن  مثثن  الثم�نين�ت  اأواخثثثر  يف 
الكيبوت�ض�ت  عن��ضر  من  عدد  تعر�س  وقد  الكيبوت�س«.  »اأزمة 
ثم  بكث�فة  الكيبوت�ض�ت  من  العديد  اقر�س  فقد  لل�ضغوط: 
اإن  الثثفثث�ئثثدة.  اأ�ثثضثثعثث�ر  ارتفعت  عندم�  م�لية  م�ض�كل  مثثن  ع�نى 
مك�ف�آت  مينح  قد  اإ�ضرائيل  يف  التقنية  عثث�يل  اقت�ض�د  تطوير 
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ا�ضتمر  كثثل حثثثني،  الثثعثث�لثثيثثة. ويف  الثثثقثثثدرات  لثثلثثعثثمثث�ل ذوي  اأكثثثرب 
الكيبوت�س  حلي�ة  ال�ضراكي  ب�جل�نب  الأيديولوجي  اللتزام 

يف التال�ضي.
التي  املت�ض�وية  امل�ض�ركة  عن  التحول  بتوثيق  الك�تب  يقوم  ثم 
لقد  امل��ضية.  �ضنة  الع�ضرين  مدار  على  الكيبوت�ض�ت  يف  جرت 
الإ�ضالح�ت،  من  خمتلفة  درج�ت  بوتزمي  كيب  �ضركة  اأدخلت 
اإىل  املت�ض�وية  امل�ض�ركة  عن  ال�ضغرية  النحراف�ت  من  تراوح 
الغ�لب  يف  الأع�ض�ء  اأحثثد  ميزانية  تعتمد  حيث  الكبرية،  تلك 
بثث�ملثث�ئثثة من  اأربثث�حثثهثث� . وحثثتثثى عثث�م 2011، ظثثل حثثوايل 25  على 
الأع�ض�ء،  بني  مت�ًم�  مت�ض�ٍو  تق��ضم  على  يح�فظ  الكيبوت�ض�ت 
الأمثث�ن«،  »�ضبكة  منثثوذج  و�ضعت  قد  الكيبوت�ض�ت  غ�لبية  لكن 
حيث يحتفظ الأع�ض�ء بجزء من اأرب�حهم وي�ض�ركون الب�قني 
مع زمالئهم الأع�ض�ء. على الرغم من النحراف الكبري عن 
الكيبوت�س  و�ضف  يف  امل�ضتخدمة  اللغة  ف�إن  الأ�ضلي،  النموذج 
الذي مت اإ�ضالحه ت�ضري اإىل اأنه حتى الكيبوت�ض�ت التي حتولت 
عثثن املثث�ثثضثث�ركثثة املثثتثث�ثثضثث�ويثثة ل تثثثزال تثثوفثثر �ضبكة اأمثثث�ن لثثالأفثثراد 
املثثحثثتثث�جثثني، ممثث� يك�ضف اأهثثمثثيثثة الثثتثث�أمثثني والثثدعثثم املثثتثثبثث�دل يف 
اأن �ضبكة الأم�ن  مهمة الكيبوت�ض�ت امل�ضتمرة. مم� ل �ضك فيه 
املطلوبة  الأغلبية  لتحقيق  طريقة   - و�ضط  حل  مبث�بة  ك�نت 
الكيبوت�س.  اأنقذ  الذي  »الراأ�ضم�يل«  الإ�ضالح  على  للت�ضويت 
عالوة على ذلك، وكم� هو احل�ل غ�لب�ً، ك�ن لدى هوؤلء الذين 
خ�ضروا من الإ�ضالح�ت - هن� كب�ر ال�ضن والعم�ل الأقل مه�رة 
القدرة  لديهم  وك�ن  �ضخّية  اأم�ن  �ضبكة  وا�ضحة يف  - م�ضلحة 
على فر�ضه�. ومع ذلك، ف�إن النتيجة النه�ئية هي اأن الت�أمني 

والدعم املتب�دل يظالن مبداأين مهمني يف الكيبوت�س. 
يف الف�ضل الت��ضع، ي�ضرح الك�تب كيف �ضمحت هذه التطورات 
الأخثثثثرية يف الثثكثثيثثبثثوتثث�ثثس بثث�خثثتثثبثث�ر نثثظثثريثثة اقثثتثث�ثثضثث�ديثثة حلثثدود 
امل�ض�واة. ف�قمت الأزمة امل�لية يف الثم�نين�ت من القرن امل��ضي 
م�ضكلة  الت�ضعيني�ت  يف  الإ�ثثضثثرائثثيثثلثثيثثة  التكنولوجي�  وازدهثثثث�ر 
الكيبوت�ض�ت  حتثثول  درجثثثة  تف�ضر  اأن  وميثثكثثن  الثثعثثقثثول،  هثثجثثرة 
القت�ض�دية  النظرية  وتتنب�أ  املت�ض�وية.  امل�ض�ركة  عن  املختلفة 
اأقثثل،  خثثثروج  مثثعثثدلت  تخترب  ثثثثراًء  الأكثثثر  الكيبوت�ض�ت  بثثث�أن 
املوهوبني،  الع�ملني  مبعظم  الحتف�ظ  على  قثث�درة  و�ضتكون 
الكيبوت�ض�ت  اأمثثث�  املثث�ثثضثث�ركثثة.  يف  املثث�ثثضثث�واة  مثثن  املثثزيثثد  و�ضيخت�ر 
الأقل ثراء، من ن�حية اأخرى، ف�ضت�ضهد معدلت خروج اأعلى، 
اأكرب، وب�لت�يل �ضوف تتحول  ب�أعداد  وتخ�ضر   عم�ًل موهوبني 
الأكثثر  العم�ل  على  الإبثثقثث�ء  اأجثثل  من  املت�ض�وية  كة  ر امل�ض� عن 
موهبة. اإن حقيقة اأن الأزمة امل�لية اأ�ض�بت بع�س الكيبوت�ض�ت 

اأكر من غريه� خلقت فروق�ً يف م�ضتوى املعي�ضة. 
اأم� الف�ضل الع��ضر فينظر يف عواقب عدم امل�ض�واة املتزايدة يف 
عودة  زي�دة  اإىل  التحول  هذا  اأدى  الكيبوت�س، حيث  الدخل يف 
القت�ض�دية  النظرية  تتوقع  التعليم.  اإىل  بوت�س  الكي اأع�ض�ء 
يكون  عندم�  تعليمهم  يف  اأكثثر  ي�ضتثمرون  �ثثضثثوف  الن��س  اأن 
بي�ن�ت  بجمع  الك�تب  قثث�م  التنبوؤ،  هثثذا  ر  لختب� اأعلى.  الع�ئد 
حول طالب الكيبوت�س ومدر�ضيهم يف الث�نوية ونت�ئج التعليم 
م� بعد الث�نوي قبل وبعد الإ�ضالح�ت. من الوا�ضح اأن طالب 
وا�ضتثمروا  اأكثثرب  بجدية  الث�نوية  ر�ضة  املد اأخثثذوا  الكيبوت�س 
امل�ض�ركة  عن  بعيداً  الكيبوت�س  حتثثول  ح�مل�  تعليمهم  يف  اأكثثر 

اأقل  اآبثث�وؤهثثم  كثث�ن  الذين  واأولثثئثثك  ل  � الثثرجثث وخ��ضة  املت�ض�وية، 
� دلياًل  تعليم�ً. واإىل ج�نب حت�ضني التعليم، يقدم الك�تب اأي�ضً
من  املت�ض�وية،  امل�ض�ركة  عن  خري  الأ التحول  اأن  على  جتريبًي� 
خالل زي�دة التكلفة امل�لية لربية الأطف�ل، قد �ضجع الأع�ض�ء 
على امتالك اأكرب عدد ممكن من الأطف�ل. هن�ك اأي�ض� بع�س 
قد  املت�ض�وية  امل�ض�ركة  عن  التحول  ن  اأ اإىل  ت�ضري  التي  الأدلثثة 
رمب�  لكن  الكيبوت�ض�ت،  يف  عمل  ال اأخالقي�ت  حت�ضني  اإىل  اأدى 

ك�ن ذلك على ح�ض�ب انخف��س ال�ضع�دة.
الكيبوت�ض�ت  جتثثربثثة  لك�تب  ا قثث�رن  ع�ضر،  احلثثث�دي  الف�ضل  يف 
�ضممت  لكيبوت�ض�ت،  ا غثثثرار  وعثثلثثى  الأخثثثثرى.  الكميون�ت  مثثع 
الكميون�ت يف القرن الت��ضع ع�ضر يف الولي�ت املتحدة للتخفيف 
يل  ت�ضه طثثريثثق  عثثن  احلثثوافثثز  م�ضكالت  مثثن  جمتمع�ته�  على 
والثثتثثعثث�ون،  والثثثولء  اللثثتثثزام  وتعزيز  الجتم�عية،  العقوب�ت 
واإن�ض�ء اأجهزة مقفلة. �ض�عدت الأيديولوجية، وخ��ضة عندم� 
تكون ق�ئمة على الدين، يف حل م�ض�كل احلوافز. ومع تراجع 
تف�قمت  لالأع�ض�ء،  اخل�رجية  الفر�س  وتزايد  الأيديولوجية 

ا�ضتقرار املجتمع�ت املحلية.  م�ض�كل احلوافز وا�ضتمر 
يف  التحليل  �ثثضثثوء  يف  ويثثقثثرح،  ع�ضر  الثثثثث�ين  الف�ضل  يختتم 
وجن�ته�  الكيبوت�ض�ت  ل�ضعود  اقت�ض�دي  تف�ضري  اإع�دة  الكت�ب، 
وانحداره�. ت�ضري جتربة الكيبوت�س اإىل اأن امل�ض�واة يف الدخل 
ل ت�أتي جم�ًن�. م� تربحه يف �ضبكة الأم�ن، تخ�ضره يف احلوافز 
الفردية. ولكن اإذا رفعت احلوافز، ف�إن عدم امل�ض�واة يتبع ذلك. 
م�ض�كل  تكن  مل  املت�ض�وية،  امل�ض�ركة  ظل  يف  فحتى  ذلثثك،  ومع 
يقرحه�  اأن  التي ميكن  نف�ضه من اخلطورة  ب�لقدر  احلوافز 
املثثنثثطثثق القثثتثث�ثثضثث�دي. حثثتثثى يف غثثيثث�ب الثثعثثوائثثد الثثنثثقثثديثثة، عمل 
الكيبوت�س ل�ض�ع�ت طويلة ولكي يح�ضل اأع�ض�وؤه على التعليم 
الثثذيثثن ي�ضتطيعون  املثثوهثثوبثثني  الأعثث�ثثضثث�ء  اأنَّ  واملثثهثث�رة، يف حثثني 
كثث�ثثضثثب املثثثزيثثثد مثثثن اخلثثثث�رج ظثثلثثوا يف الثثكثثيثثبثثوتثث�ثثس يف كثثثثثري من 
وحتى  ب�لزده�ر.  الكيبوت�ض�ت  من  للكثري  �ضمح  مم�  الأحي�ن، 
توا�ضل  املثثتثث�ثثضثث�ويثثة  املثث�ثثضثث�ركثثة  عثثن  ابثثتثثعثثدت  الثثتثثي  الكيبوت�ض�ت 
توفري �ضبكة اأم�ن لالأع�ض�ء ال�ضعف�ء واحلف�ظ على امل�ض�عدة 
هذا  ين�ق�س  الكيبوت�س.  يف  الأ�ض��س  حجر  ب�عتب�ره�  املتب�دلة 

الف�ضل واخل�متة اأي�ض�ً الق�ض�ي� الأكرب من الكت�ب للموؤ�ض�ض�ت 
واملجتمع�ت التي ترغب يف اأن تكون اأكر دعم�ً وت�ض�وي�ً.

النج�ح  حجم  ب�ل�ضبط  نثثعثثرف  اأن  امل�ضتحيل  مثثن  اخلثثتثث�م،  يف 
من  ن�بع�ً  امل�ض�واة  على  احلف�ظ  يف  الكيبوت�ض�ت  حققه  الثثذي 
الثثطثثرق الثثتثثي متثثكثثنثثت مثثن الثثتثثغثثلثثب بثثنثثجثث�ح عثثلثثى الثثعثثديثثد من 
املثث�ثثضثث�كثثل، ومثثقثثدار الثثدعثثم الثثثذي تثثلثثقثثوه مثثن دولثثثة اإ�ثثضثثرائثثيثثل. 
الكيبوت�ض�ت  يف  املحلي  املجتمع  ت�ضميم  جثثوانثثب  اأن  ويظهر 
ك�نت  واخل�رجية  الداخلية  بيئ�ته�  يف  للتغريات  وا�ضتج�ب�ته� 
كيف  املوؤلف  ن�ق�س  نف�ضه،  الوقت  ويف  لبق�ئه�.  الأهمية  ب�لغة 
اأن الكيبوت�ض�ت ك�نت مدعومة ب�ضدة بطرق خمتلفة و�ض�عدت 
جن�حه� ل�ضنوات عديدة. و�ضملت هذه الإع�ن�ت نقل الأرا�ضي 
القط�ع  واإع�ن�ت  الكيبوت�ض�ت،  اإىل  الإنت�ج  وغريه� من عوامل 
وقط�ع�ت  املثثث�ل،  وراأ�ثثثس  م�ئية  ا�ثثضثثتثثثثثمثث�رات  �ضكل  يف  الثثزراعثثي 
املن�ف�ضة  اإ�ضرائيل، وخف�س  الزراعية يف دولة  ال�ضلع  ا�ضتهالك 
الأغذية  ا�ضترياد  الإنت�ج، ومنع  عن طريق تخ�ضي�س ح�ض�س 
هذا  يكن  مل  الكيبوت�ض�ت.  ينتجه�  الثثتثثي  ال�ضن�عية  وال�ضلع 
للكيبوت�ض�ت،  ب�لن�ضبة  فريدا  واحلم�ئية  الدعم  من  الأ�ضلوب 
الثثدولثثة  دعثثم  فثث�إن  ذلثثك،  ومثثع  ب�لت�أكيد.  بثثه  ا�ضتمتعوا  لكنهم 
لي�س الق�ضة كله�. على �ضبيل املث�ل، ل متنع الدعم احلكومي 
حل  يف  الكيبوت�س  ت�ض�عد  ول  الهروب  من  الكيبوت�س  اأع�ض�ء 
اأن حقيقة  وبثث�ملثثثثثل، يف حثثني  الثثثدخثثثول.  املثثعثث�كثث�ثثس يف  الخثثتثثيثث�ر 
الكيبوت�ض�ت  مثثع  �ضداقة  اأقثثل  اأ�ضبحت  ال�ضي��ضية  البيئة  اأن 
�ضبب  تف�ضر جزئي�ً  اأن  ال�ضبعيني�ت، ميكن  ابتداًء من منت�ضف 
ذلك  بعد  بثثداأت  ثم  اقت�ض�دية،  مت�عب  يف  الكيبوت�ض�ت  وقثثوع 
بق�ء  �ضبب  تف�ضر  اأن  ميكنه�  ول  ال�ضراكية،  عن  التخلي  يف 
بع�س الكيبوت�ض�ت يف ح�لة م�ض�واة ك�ملة حتى يف غي�ب الدعم 
والبع�س  مت�ض�وي�  الكيبوت�ض�ت  بع�س  بقي  ملثث�ذا  اأو  ال�ضي��ضي 

الآخر مل يفعل.
ميكن  فهل  ال�ضلوكي  لالقت�ض�د  مهم�ً  اإ�ضه�م�ً  الكت�ب  يقدم 
جمتمع  داخثثثل  تثثزدهثثر  اأن  واملثث�ثثضثث�واة  الثثطثثوعثثيثثة  للمجتمع�ت 
راأ�ثثثضثثثمثثث�يل؟! يثثجثثمثثع هثثثثذا الثثكثثتثث�ب بثثثني الثثعثثلثثوم الجثثتثثمثث�عثثيثثة 
درا�ضة  خالل  من  التحليل  يف  احلديثة  القت�ض�دية  والأدوات 

الإ�ضرائيلية.  الكيبوت�س  جتربة 
------------------------------------

 The Mystery of the Kibbutz: الكتاب: 
 Egalitarian Principles in a Capitalist

World
Princeton University Press :الناشر

سنة النشر: 2018
 Ran Abramitzky :المؤلف

عدد الصفحات: 360    
اللغة:  اإلنجليزية.
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آخر اإلصدارات في اللغة الفرنسية )سعيد 
بوكرامي(

والزمن  الفضاء  أســرار  الكمية:  الميتافيزيقا  الكتاب: 
الجديدة

المؤلف: سفين أورتولي وجان بيار فارابود
الناشر: دار الديكوفيرت 

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 144ص 

بيار  وجـــان  أورتـــولـــي  نــشــر ســفــيــن   ،  1984 عـــام  فــي 
لقي  كتابا   ، الديكوفيرت  منشورات  ضمن  فــارابــود 
أفضل  اعتباره  وتــم  كبيرا.  ترحيبا  الوقت  ذلــك  في 
ــتــي بــســطــت مـــوضـــوع مــيــكــانــيــكــا الــكــم  الــكــتــب ال
من  واسعة  شريحة  متناول  في  وجعلتها  الصعبة 
القراء غير المتخصصين، بيعت منه أكثر من خمسة 
وثمانين ألف نسخة كما ترجم إلى عدة لغات. ولكن 
بشكل  المشهد  تغير  الــوقــت،  ذلــك  مــن  أكثر  منذ 
الفريدة  الكم  عناصر  ومراقبة  التالعب  أصبح  جــذري: 
التي  الجزيئات...(،  الذرة،  األيون،  الفوتون،  )اإللكترون، 
كان من الصعب مراقبتها أو التعامل معها أصبحت 
المتناول والتعامل معها شبه عادي. كما  اليوم في 
السابق  يمكن تصديقها في  ال  التي  األفكار  أصبحت 
قابلة لالختبار وقد تم إجراء تجارب مستحيلة تأكدت 
للنظرية  إربــاًكــا  األكــثــر  الجوانب  فتحددت  نتائجها، 
التقنية  التطبيقات  أمــام  الــبــاب  فتح  مما  الكمية، 

الثورية، مثل الكمبيوتر الكمي.
للميتافيزيقا  التوضيحية  المخططات  المؤلفان  يبرز 
الكمية، بلغة واضحة وطريفة وصارمة، لرسم معالم 
لــواله  الــذي  الغريب  الكوانتي  العالم  لهذا  جــديــدة 
والهواتف  الكمبيوتر  وأجهزة  إنترنت  لدينا  كان  لما 
مجتمع  بخلق  يسمح  مــمــا  شـــيء  ال   ... وال  الــخــلــويــة 
الجسيمات  تعرف  حيث  الزمان،  خارج  عالم  االتصاالت. 
تعود  أن  المفترض  ومــن  الفضائي،  النقل  كيفية 
الكتاب عالما يخترق حدوده  قارئ  الزمن.. سيجد  إلى 
ميتافيزيقيا  عالما  والتجريبية..  النظرية  الجديدة، 

ممتعا ومذهال. 

الكتاب: فلسفة الثقة بالنفس

المؤلف: شارل بيبان
الناشر: منشورات أالري. فرنسا

تاريخ النشر: 2018
عدد الصفحات: 224 ص 

بالنفس(  الثقة  ) فلسفة  بيبان«  »شارل  يكشف كتاب 
سر الثقة بالنفس.

الذي  ما  تعمل؟  كيف  بالنفس؟  الثقة  تأتي  أيــن  من 
يقويها أو يضعفها؟ لماذا بعض الناس أكثر ثقة من 
اشتغال  ثمرة  أم  مزاجية؟  مسألة  هي  هل  اآلخــريــن؟ 
ما  العالم؟  إلى  للنظر  طريقة  أو  الــذات  مؤهالت  على 
بالحياة  والثقة  باآلخرين،  بالثقة  بالنفس  الثقة  عالقة 

نفسها؟
للفلسفة  العظيمة  النصوص  على  الكتاب  يعتمد 
النفسي  التحليل  أعــمــال  وعلى  القديمة،  والحكمة 
أو  الرياضيين  بتجربة  أيًضا  واستعان  النفس،  وعلم 

الفنانين، يشرح تشارلز بيبين سر الثقة في النفس.

الكتاب: اندفاع العالم: منطق العنف الجديد
المؤلف: فرانسوا كوسيه

الناشر: منشورات الديكوفيرت.فرنسا
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: 240ص 

الجديد«  العنف  منطق  العالم:  »انــدفــاع  كتاب  يصف 
يعيش  كــيــف  كــوســيــه  فــرانــســوا  الــفــرنــســي  للكاتب 
العنف  نسبة  أن   بحيث  وغليان.  اندفاع  حالة  العالم 
لقد غّير شكله،  الناس.  تتراجع، كما يعتقد بعض  لم 
انتقلنا  ثباتا:  وأكــثــر  وضــوحــا،  أقــل  وأصــبــح  ومنطقه، 
إلى  الترحيل  ومن  الهيمنة،  إلى  العبودية  عصور  من 
الترحال القسري، ومن العنف بين طالب الجامعات إلى 
في  النهب  ومن  االجتماعية،  الشبكات  على  إذاللهم 
الناس..  أفقر  تصادر  التي  القوانين  إلى  المستعمرات 

لقد تفاقم القمع والدمار البيئي.
ــتــوقــف، تــفــاقــم الــعــنــف مــن جــهــة، ومــن  ــدالً مــن ال ــ وب
غير  األشخاص  أصبح  السالم.  فرص  قلت  أخــرى،  جهة 
كارثة  خضم  فــي  الجماعي.  العنف  بمظاهر  مبالين 
وتحفيز  الــوفــرة  كــذبــة  جعلتنا   ، الــجــديــدة  الليبرالية 
المحبطين  من  حديثة،  وحوش  مجرد  الحياتية  قواتنا 
المالئمين  المواطنين  من  وليس  بجرأة،  والمندفعين 
إلنشاء »الحضارة« وتشكيلها. للخروج من هذه الدائرة 
المؤلف حركة  يقترح  الجماعي،  العجز  الجهنمية، ومن 
من  المشكلة  االجتماعية  الــطــاقــة  مــن  جــديــدة  تــحــرر 
الوقت  فــي  لكنه  االجتماعية،  والــحــركــات  المنظمات 
نفسه يحذر من البعض اآلخر الذين حولوها إلى هوية 
هذا  في  سيفوز  من  المتطرفة.  والوطنية  للكراهية 
الصراع؟  من سيجنب العالم كل هذا العنف المندفع 
الــعــديــد من  الــكــتــاب تقديم  مــن كــل صـــوب؟ يــحــاول 

األجوبة.

الكتاب: إفريقيا الحدود الجديدة لإلرهاب
المؤلف: مارك انطوان بيروز دي مونتكلو  

الناشر: دار الديكوفيرت، فرنسا.
تاريخ النشر: 2018

عدد الصفحات: ص 160

للكاتب  لإلرهاب«  الجديدة  الحدود  »إفريقيا  كتاب  يعود 
عشرين  إلى  مونتكلو  دي  بيروز  انطوان  مارك  الفرنسي 
في  وقعت  التي  األحـــداث  مــع  وتحديدا  الـــوراء  إلــى  عاما 
الواليات  القاعدة ضد سفارتي  تنظيم  عام 1998 ونفدها 
المتحدة في كينيا وتنزانيا، وما تال ذلك من نمو للحركات 
الــســاحــل،  فــي منطقة  خــاصــة  الــراديــكــالــيــة،  اإلســالمــيــة 
الصومال،  نيجيريا، وشباب  وترسخت مع بوكو حرام في 
هذه  مــالــي..  وفــي  اإلســالمــي  المغرب  بــالد  في  والقاعدة 
المحليين  السكان  أوضــاع  قلبت  التي  الدموية  األحــداث 

واستنفرت عددا من الدول الغربية.
ــرســم مــشــهــدا واضــح  يــقــدم الــكــتــاب حــجــجــا دامــغــة وي
بـ  نفسها  تسمى  التي  المسلحة  الحركات  عن  المعالم 
واالجتماعية،  والتاريخية  أصولهم  مذكرا  »الجهاديين«، 
التي تمتد بعيدا في تربة »إرهابية دولية« وحشية، التي 

تغلغلت ديناميتها في البداية في جذورها المحلية.
غامض  كسديم  اإلفريقي«  »الجهاد  إلى  النظر  من  بدال 
مونتكلو  دي  بيروز  انــطــوان  مــارك  يقدم  المنال  وبعيد 
تحليال مبتكرا عن هذه الجماعات المسلحة فهو ال  يعتمد 
الجوانب  على  أيضا  ولكن  الدينية،  الجوانب  على  فقط 
كتابه  عــّزز   وقــد  والسياسية.  واالجتماعية  االقتصادية 
جهاديين  زعماء  مع  الحصرية  المقابالت  من  بمجموعة 
الضوء  الكتاب  يسلط  األمنية.   األجهزة  وقادة  ومقاتلين 
األجنبي  العسكري  للتدخل  الوخيمة  اآلثـــار  على  أيضا 

و«التهديد اإلرهابي« على منطقة الساحل.

آخر اإلصدارات في اللغة اإليطالية 
)عز الدين عناية(:

الهوت التحرير اإلسالمي
كامبانيني  ماسيمو  اإليطالي  اإلسالميات  دارس  يحاول 
ــات الــمــفــكــر الــمــصــري  ــكــتــاب تـــنـــاول طـــروحـ فـــي هـــذا ال
بعض  خالل  من  االجتماعي  التغيير  بشأن  حنفي  حسن 
تفسيرات  وعــود  يختبر  حيث  مؤلفاته.  مــن  المنتقيات 
حنفي للمتن القرآني وإمكانياتها في ظل هيمنة تقليد 
سائد، معّرجا في ذلك على عالقة القراءة األنثروبولوجية 
في  تــأمــالتــه  كامبانيني  وليختتم  الــديــن،  بمضامين 
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.

***

الجديدة السلطة 
ماكرون والبروتستانتية الجديدة والميديولوجيا

في هذا المؤلف يتساءل فيلسوف الميديولوجيا ريجيس 
التجديدية  الــطــروحــات  نــجــاح  دوبــريــه عــن مــدى حــظــوظ 
للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، المستلَهمة 
البروتستانتي  الطابع  عليه  يطغى  ثقافي  نموذج  من 
تربط  التي  البروتستانتية،  األخــالق  إلــى  ــدوره  ب والعائد 

مسؤولية خالص الروح بعمل المؤمن.
ــيـــس مـــاكـــرون  ــرئـ الـــكـــتـــاب: الــســلــطــة الــــجــــديــــدة.. الـ

والميديولوجيا. الجديدة  والبروتستانتية 
تأليف: ريجيس دوبريه.

الناشر: فرانكو أنجيلي )ميالنو-روما( »باللغة اإليطالية«.
سنة النشر: 2018.

عدد الصفحات: 92 ص.

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 
رابين؟ وأي نوع من الصفات كانت ستتحلى  يتم اغتيال 
فترة  بعد  مقعده  عن  غوريون  بن  ديفيد  تخلى  لو  بها 
أول  غوريون  وبــن  ماباي  حــزب  خسر  لقد  واحــدة؟  رئاسة 
الخمسينات  في  بيغن  مناحيم  وتقاعد  لهم،  انتخابات 
من القرن الماضي، وتأسست دولة فلسطينية عام 1968، 
الكبرى  األثــاث  شركات  إحــدى  نتنياهو  بنيامين  وامتلك 
في العالم، وشغل أحمد الطيبي منصب وزير الداخلية، 
يتتبع  نيويورك،  في  ليلي  ناد  في  عرفات شريكا  وأصبح 
إلسرائيل  تطورا  ويقدم  األحــداث،  هذه  ريدلر  أورى  كتاب 
خمس  متتبعا  الليبرالي،  الرأسمالي  النظام  ظل  في 
شخصيات عامة في التاريخ الماضي ويشرح كيف سيبدو 

كل شيء اليوم إذا كانت األمور ستحدث بطريقة مختلفة 
قلياًل.

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:

في  مــرة  ألول  الــطــرق«  مفترق  فــي  »اليهود  كتاب  نشر 
ألمانيا في عام 1908، ومؤلف الكتاب هو الحاخام ماكس 
في  بــــارزا  عــضــوا  ــان  كـ  ،  )1950-1868( يــوســف  مـــردخـــاي 
، وفي الوقت نفسه ناشط  الليبرالية  اليهودية  معسكر 
صهيوني متحمس. اليهودية في مفترق طرق »هو دفاع 
الدينية  الحجج  تستخدم  التي  الصهيونية،  الفكرة  عن 
الحاخامات  من  ألحزابه  االستيعابية  الميول  مع  للمؤلف 
األلمان في المعسكر غير األرثوذكسي، من أجل معالجة 
أجل  ومن  الحديث،  العصر  في  اليهودية  الوجودية  أزمة 
ومع  الــتــنــويــر،  يطرحها  الــتــي  المشاكل  على  التغلب 
تتشكل  أن  يجب  والغيتو،  التلمود  إلــى  الــعــودة  تجنب 
األخــالقــيــة  المثالية  خـــالل  مــن  السياسية  الصهيونية 

والدينية.

اسم الكتاب: غدا ستشرق الشمس
المؤلف: أريت درور ريتان
الناشر: كينيريت زمورا 
سنة النشر: أبريل 2018 

عدد الصفحات: 128 صفحة
نبذة مختصرة عن الكتاب:

ــا عن  ــيــس كــتــاًبــا تــقــلــيــدًي ــشــمــس ل ــًدا ســتــشــرق ال ــ غـ
العالمية  الــحــرب  أهـــوال  يصف  ال  حيث  الــهــولــوكــوســت، 
الثانية، خاصة ضد اليهود، وبدال من ذلك، يحكي المؤلف 

قصة حياته كطفل في ذلك الوقت.

اسم الكتاب: الموسيقى العنيفة والموسيقى في عيون 
األدب

المؤلف: نفتالي واجنر
الناشر: دار نشر ماغنيس  

سنة النشر: أبريل 2018
نبذة مختصرة عن الكتاب:

األدب،  رائعة في  يذهب نفتالي واجنر في رحلة موسيقية 
والروايات  القصص  عشرات  في  الموسيقى  أوصــاف  ويقرأ 
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 
شارون  شركة  في  ومخطط  معماري  كمهندس  بوفزينر 
ياسكي  أبــراهــام  شريكه  مــع  ســنــوات  وعبر  ايــدلــســون،   -
بتصميم  المستقلة،  المهنية  حياته  سنوات  خاللها  وقام 
عشرات المباني وفي جميع أنحاء البالد في فترة عمله مع 

ابنه جدعون بوفزينر.

آخر اإلصدارات في اللغة البولندية 
)يوسف شحادة(:

عنوان الكتاب: اإلسالم - تشريح الخوف
المؤلف: أدريان شيادكوفسكي

البلد: بولندا
DIFIN دار النشر: ديفين

السنة: 2018
عدد الصفحات: 176.

ملخص عن الكتاب: يتناول المؤلف مسألة الصراع الثقافي 
أسس  تحليل  خالل  من  والمسلمين  الغرب  بين  الحضاري 
أزمة  ويعالج  اإلسالمية.  العربية  الثقافة  ومقومات  اإلسالم 
الهجرة في أوروبا، والصدام الثقافي الذي يتجلى في أمور 
وتزايد  االندماج،  ومشكالت  الجنسين،  وضع  منها  عديدة، 
باألوروبيين،  وعالقاتهم  المسلمين،  المهاجرين  تطرف 

والبولنديين منهم على األخص.
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إصدارات عالمية جديدة
عنوان الكتاب: اإلسالم - دين وقانون

المؤلف: ميروسواف سادوفسكي
البلد: بولندا

Wolters Kluwer :دار النشر
السنة: 2017 

عدد الصفحات: 311.
عن  تاريخية  لمحة  المؤلف  يقدم  الكتاب:  عن  ملخص 
اإلســـالم ومــبــادئــه، ويــحــاول اإلجــابــة عــن الــســؤال األهــم 
ــن وخــاصــة  ــدي ــيــيــن، وهـــو هــل يــمــكــن لــهــذا ال لــألوروب
الغرب ومتطلباتها  يتكيف مع قيم حضارة  أن  أتباعه، 
االجتماعية والثقافية. وثمة أسئلة أخرى يطرحها تدور 
عن  ينفصل  ال  كقانون  والشريعة  الدين  ترابط  حــول 

اإلسالم.

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 )1942( امتد 
على مدار ما ينيف عن نصف قرن ودار على موضوعات: 

داللة  الحرية،  إمكان  الوعي،  طبيعة  الذهن،  طبيعة 
التطور بالنسبة إلى العلوم البيولوجية واالجتماعية. 
بفلسفته  المهتمين  من  العديد  شمل  التأم  وقــد 
المناحي  للبحث في هذه  ومن طلبته وخريجي يديه 
ــه لــلــعــالــم. وقـــد تــفــرقــوا إلـــى مــن يوضح  ــت وفـــي رؤي
بجديد  صحته  على  يستدل  ومــن  فــكــره،  مــن  جانبا 
معرفية  مجاالت  على  أفكاره  يطبق  ومن  المختبرات، 
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، 

2018، إنجلترا.

المؤلف: صمويل حاييم برودي
عنوان الكتاب: الالهوت السياسي عند مارتن بوبر

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

الفلسطيني. يرسم المؤلف صورة عن تطور فكر الرجل السياسي 
التي  اإلشــكــاالت  هــي  مــا  المعاصر:  الــيــهــودي  الفكر  على  وتــأثــيــره 
تطرحها الصهيونية؟ كيف يمكن حل الصراع الصهيوني العربي؟ 
تطوره  ويتتبع  بألمانيا  الرجل  فكر  بداية  عن  المؤلف  ويستقصي 
معاني  هي  ما  السياسي:  الالهوت  سؤال  طرح  أنه  وكيف  الفكري 
للفوضويين  السياسية  المواقف  فهم  فــي  تأثيرها  ومــا  الــتــوراة 
واالشتراكيين والصهاينة والنازيين والفلسطينيين سواء بسواء؟ 

وكيف أثرت أطروحة غياب الرب على الرسالة اليهودية؟ 
 ،2018  ،Indiana University Press ومكانه:  وسنته  النشر  دار 

إنديانا )الواليات المتحدة األمريكية(

 مؤلف الكتاب: جيوسيبي باالتشي
الخطابة من وجهة نظر  الكتاب داللة  الكتاب: يفحص هذا  ملخص 
آخر  والمتكاملة طورا  أطورا  المتوترة  الصلة  الفلسفة. ويستقصي 
حيث  من  والخطابة  التعالي  إلــى  ميلها  حيث  من  الفلسفة  بين 
أرســطــو،  أفــالطــون،  الــقــدمــاء:  عند  وذلـــك  العرضية،  نحو  نــزوعــهــا 
إنسية  نــزعــة  فــي  اإلثــنــيــن  بين  الجمع  ومحاولتهم   ... شــيــشــرون 
في  حــدث  ما  الكتاب  من  الثاني  القسم  في  يفحص  كما  جامعة. 
المؤلفين  عند  والفلسفة  الخطابة  حول  والجدل  العشرين  القرن 
ومما  رورتـــي.  وريــتــشــارد  شــتــراوس  وليو  أرنـــدت  حنة  المعاصرين: 
أنه ال يقف عند إسهام فالسفة العرب القدامى في هذا  يؤسف له 

الموضوع الذي أفردوه بمؤلفات عدة. 
دار النشر وسنته ومكانه: Palgrave Macmillan، 2018، نيويورك. 

المحاور
- القراآن الكرمي وم�ض�هد الأمن بعد اخلوف يف حي�ة الإن�ض�ن - حممد املنت�ر.

- القراآن الكرمي والت�ريخ الإن�ض�ين : من�هج املراجعة و�ضنن ال�ضتبدال - حممد الن��ضري
- م� بعد ال�ضطراب الديني: �ضالمة الدين و�ضالمة الع�مل- ر�ضوان ال�ضيد.

- كيف حتدث الن�ضق�ق�ت يف الأدي�ن - اإنزو ب�ت�ضي.
- الإ�ضالح الديني الربوت�ضت�نتي..وط�أة خم�ضم�ئة ع�م - ج�ن بول وي�م.

- الإ�ضالح الديني يف بع�س اأعم�ل املفكرين والفال�ضفة املع��ضرين: جتربة رودولف بولتم�ن وم�ضروع نزع الأ�ضطرة- فوزي البدوي.
- الإ�ضالح الديني يف اأعم�ل املع��ضرين- حممد احلداد.

- بول كيندي: يف قي�م الإمرباطوري�ت وانهي�ره� - حممد ال�ضيخ.
- �ضبل اخلروج من مرحلة ال�ضطراب العربي : الأبع�د الداخلية-علي الدين هالل.

دراسات
- اجل�حظ واأ�ضح�ب املع�رف: مالحظ�ت حول املعرفة عند اجل�حظ - مهري �ضعيدان.

- الفكر العتزايل يف الغرب الإ�ضالمي يف القرنني ال�ض�بع والث�من : درا�ضة يف ال�ضتقب�ل النقدي لكت�ب )الك�ض�ف( للزخم�ضري.

وجهات نظر 
- املعرفة اللغوية يف نظرية ط��ضكربي زاده الت�ضنيفية )التداخل والتك�مل( - في�ضل احلفي�ن.

- الدرا�ض�ت اللغوية والبالغية املع��ضرة واأثره� يف حتقيق الجته�د - زكري� ال�ضرتي.
- تقنية و�ضف املخطوط�ت » كت�ب يحيى بن عدي يف الرد على الوراق« منوذج� - ن�دين عب��س.

آفاق 
- اآف�ق املواطنة يف الفكر الإ�ضالمي املع��ضر - ر�ضوان ال�ضيد.

- احلرية يف الإ�ضالم ومق��ضد ال�ضريعة- عبدالرحمن ال�ض�ملي.
- »مفهوم اخلربة« بني الأ�ضطورة والدين - اأمل مربوك عبداحلليم.

مدن وثقافات

- الأبجدية يف الع�ضور القدمية : ع�ض�م ال�ضعيد.

اإلسالم والعالم
- اإع�دة تخيل الأمة ) بير م�نرافيل(.

ما بعد االضطراب الديني : المراجعات واآلفاق
افتتاحية العدد: ال�صكينة بعد ال�صطراب : املراجعات والآفاق . عبد الرحمن ال�صاملي

الن�ضو�س املن�ضورة تعرب عن وجه�ت نظر كت�به� ول تعك�س ب�ل�ضرورة راأي جملة التف�هم اأو اجلهة التي ت�ضدر عنه�.
جملة التف�هم ه�تف : 24644031 - 24644032 968+ ، ف�ك�س : 24605799 968+

tasamoh@gmail.com - al.tafahoom@gmail.com - www.altafahom.net : الربيد الإلكروين

حالًيا في األسواق..  مجلة التفاهم


