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من الأطروحات التي اأجنزها العمانيون يف اخلارج ر�سالة دكتوراه بعنوان 
الطاقة  واأنظمة  اأو(  دي  )بي  نفط عمان  تنمية  �سركة  باإنتاج  اآيل  »حتكم 
الدكتور  قدمها  )اأواإِِت���ْك(«،  الكهرباء  لنقل  العمانية  لل�سركة  املرتابطة 

عادل بن غالب البو�سعيدي جلامعة تي�سايد يف بريطانيا �سنة 2012.
وال�سركة  عمان،  نفط  تنمية  �سركة  اأّن  درا�سته  ملخ�ص  يف  الباحث  يذكر 
يف  الرئي�سية   الكهرباء  نقل  �سبكات  ُت�سغِّالن  الكهرباء  لنقل  العمانية 
�سبكات  كانت   ،2001 عام  يف  فولت.  كيلو   132 ق��دره  بجهد  عمان  �سلطنة 
مرتابطة  الكهرباء  لنقل  العمانية  وال�سركة  عمان  نفط  تنمية  �سركة 
تربط  التي  العالية  الطاقة  خطوط  عرب  فولت  كيلو   132 ق��دره  بجهد 
حم��ط��ة ال��ن��ه�����س��ة يف ج��ه��ة ت��ن��م��ي��ة ن��ف��ط ع��م��ان مب��ح��ط��ة ن����زوى يف جهة 
الطاقة  تبادل  يتم  احل��ن  ذل��ك  منذ  الكهرباء.  لنقل  العمانية  ال�سركة 
بن ال�سركتن مدفوعة باملُعاَوَقة الطبيعية للنظام، وي�سيطر على تكرار 
الطاقة وتبادلها يدوًيا باإعادة اإيفاد املولدات. ويذكر الباحث اأنه يف �سوء 
التعاون  جمل�ص  ل��دول  املتوقع  الكهربائي  والربط  اليومي،  احِلْمل  هذا 
احلفاظ  هو  ال�سركتن  �سبكة  ملُ�َسغِّالت  الكبري  التحدي  ف��اإنَّ  اخلليجي، 

الت�سغيل احلالية.  على فل�سفة 
التحكم  تقنية  درا���س��ة  ه��و  البو�سعيدي،  يذكر  كما  البحث،  ه��ذا  وه��دف 
الطاقة  وت��ب��ادل  ال�سبكة  ت���ردد  على  لل�سيطرة  كمقرتح  ب��الإن��ت��اج  الآيل 
الكهرباء.  لنقل  العمانية  وال�سركة  عمان  نفط  تنمية  �سركة  �سبكتي  بن 
ليمّثل  الديناميكية  الطاقة  لنظام  الباحث منوذًجا  الغر�ص، طور  ولهذا 
النموذج  التحقق من �سحة  ال�سركتن. ومتَّ  املرتابطة بن  الطاقة  نظام 
���س��ّوغ��ت ���س��رورة �سقل  ال��ت��ي  امل��ي��دان  امل�سجلة م��ن  ال��ب��ي��ان��ات  ب��ا���س��ت��خ��دام 
نهًجا ج��دي��ًدا خ��الل عملية  اتبع  ق��د  اأن��ه  الباحث  وي��وؤك��د  ال��ن��م��وذج.  ه��ذا 
ح��د مقبول.  اإىل  ال��ن��م��ذج��ة  خ��ط��اأ  اأ���س��ه��م يف خف�ص  ال��ن��م��وذج مم��ا  �سقل 
التحكم  مكونات  خمتلف  اأداء  لتقييم  املُح�ّسن  النموذج  ا�ستخدام  متَّ  ثم 
اأكرب  ب�سكل  بها  املو�سى  التحكم  مكونات  وقد مت حت�سن  بالإنتاج.  الآيل 
 )LQR( با�ستخدام تقنيات حتكم متطورة مثل املنظم اخلطي الرتبيعي
التحكم  برنامج  اإخ�ساع  اإنَّ  الباحث  ويقول   .)FL( الرتجيحي  واملنطق 
اأجرى  واأخريا،  نتائج مبهرة.  اأظهر  بالإنتاج ل�سابط حتكم هجن  الآيل 
مبجل�ص  ال��ك��ه��رب��اء  �سبكة  رب��ط  م�����س��روع  ل��ف��وائ��د  ن��وع��ي��اً  تقييماً  ال��ب��اح��ث 
وال�سركة  ع��م��ان  نفط  تنمية  �سركة  على  وتطبيقها  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 

العمانية لنقل الكهرباء من خالل منهج منوذجي.
جمل�ص  دول  بن  الكهربائي  الربط  اأن  اأثبتت  النتائج  اأنَّ  الباحث  ويوؤكد 
تكون  اأن  ولكن يجب  لل�سركتن  فوائد كبرية  �سُيحقق  التعاون اخلليجي 
مقرتح  تطبيق  اأنَّ  اإىل  ال��ب��اح��ث  ويخل�ص  ع��ال��ي��ة.  بينهما  ال��رب��ط  ط��اق��ة 
تعزيز  متطلبات  م��ن  �سيخفف  ال�سركتن  على  ب��الإن��ت��اج  الآيل  التحكم 
بن  الكهربائي  الربط  �سيفر�سها  التي  ال�سركتن  بن  ال��رتاب��ط  طاقة 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي. 
البيانات،  م�سادر  �سعوبات  �سوء  يف  ��ه  اإنِّ بالقول  درا�سته  الباحث  ويختم 
ب���ذل ك���لَّ ج��ه��د مم��ك��ن ل��و���س��ع اف���رتا����س���ات ع��م��ل��ي��ة م��ع��ق��ول��ة. وي����رى اأن 
الطاقة  اأنظمة  مهند�سو  يوّظفها  اأن  ميكن  لدرا�سته  العملية  التو�سيات 

ل�سركة تنمية نفط عمان وال�سركة العمانية لنقل الكهرباء.
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• »الت�سّوف الإ�سالمي«
• فران�سي�سكو األفون�سو ليت�سيزي

• »ال�سيكولوجية ال�سيا�سية وراء الفا�سية« 
• بي. بي. �ساتيان

• »التباين« 
• �سالفوي جيجك

• » النار والغ�سب من داخل بيت ترامب الأبي�ض« 
• ميكائيل وولف

• »الأمرا�ض املزمنة للدميقراطية«
• لفريدريك وارمز 

• »فرن�سا: التاريخ املعا�سر من الثورة 
اإىل احلرب على الإرهاب« 

• جوناثان فانبي

• »املوجُة الرابعُة اآتيةٌ« 
• لت�سوي هيون �سك

• »املُ�َساَواتيُّ العظيم« 
•  لوالرت �سيدل

• »اأوكرانيا!وهل كانت هناك اأوكرانيا؟«
• لأناتويل تريي�سينكو

• »ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية؟« 
• ديرك فريهوف�سات

• ال�سهيونية الدينية: التاريخ،الفكر، املجتمع 
• لدوف �سفارتز
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»السلفية بمواجهة الديمقراطية؟«..
لديرك فيرهوفستات

عبدالرحمن السليمان *
ل تزال هجماُت احلادي ع�سر من �سبتمرب، والأحداُث التي تلتها؛ مروًرا بظهور تنظيم داع�ض وانتهاء بالهجمات الإرهابية التي ي�سنها اأن�سار تنظيم داع�ض يف العوا�سم واملدن 
الغربية، تثري يف الغرب ت�ساوؤلت حول الإ�سالم وعالقة بع�ض التعاليم الإ�سالمية -كما يروج لها يف بع�ض مواقع ال�سبكة العنكبية- بالتطرف املوؤدي اإىل الإرهاب. طرحت هذه 
الت�ساوؤلت، ول تزال تطرح يف العديد من مراكز البحث الإ�سرتاتيجية واملوؤ�س�سات واملعاهد العلمية واجلامعات وكذلك يف ال�سحافة. منذ ذلك الوقت، ت�سدر الكتب والدرا�سات 
التي تعالج مو�سوع النزاعات القومية والطائفية يف العامل العربي والإ�سالمي، وكذلك ظاهرة التطرف لدى بع�ض ال�سبان امل�سلمني الذين ن�ساأوا وترعرعوا يف الغرب، تباًعا. 
من هذه الكتب التي �سدرت اأخرًيا كتاب »ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية« ملوؤلفه البلجيكي ديرك فريهوف�ستات. يطرح هذا الكتاب بع�ض الق�سايا ال�سائكة على الراأي العام 

ا. البلجيكي، وهي الق�سايا التي باتت تلح بنف�سها على املواطنني يف الغرب عموًما، وامل�سلمني منهم خ�سو�سً
يف هذا العمل، يناق�ض جيجك بوا�سطة »العيون« الهيجلية ثالثة موا�سيع رئي�سة خمتلفة: الأنطولوجي: على �سوء الكت�سافات العلمية التي ُتظهر ب�سكل م�ستمر التناق�سات 
والنق�ض يف ت�سورات الإن�سان عن الكون، واحلقيقة، والذات، واملقد�ض...وغريها من املوا�سيع، كما يناق�ض اجلزء الثاين اجلانب اجلمايل: وعالقته باحلداثة، واجلمال، والُقبح، 
واجلانب املو�سيقي من املنظور الهيجلي، يف حني اأن اجلانب الثالث يناق�ض الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحولت املختلفة يف جوانب ال�سلطة، والعادات، والعالقات الجتماعية. 
وهو يف ذلك ُيعّرج كعادته على الكثري من املوا�سيع املتداخلة، والأ�سماء التي تبدو متباعدة، والتخ�س�سات التي ُتعترب تقليديا بدون روابط، وهنا مكمن قوة واأ�سالة اأطروحات 

الفيل�سوف ال�سلوفيني، »التي مل تبق ِ مو�سوعا على الأر�ض مل يكن قمحا ملطحنة جيجك الثقافية« كما قال ذات يوم الناقد الجنليزي ال�سهري تريي اإيجلتون.

ت��ن��ب��ع اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ك��ت��اب م���ن ك���ون ال��ك��ات��ب واح�����ًدا م���ن اأه���م 
ا  جامعيًّ واأ�ستاًذا  املنخف�سة،  الأرا�سي  يف  الليربالين  املفكرين 
يف  وال�سيا�سي  والجتماعي  الثقايف  احل��راك  يف  قوي  ح�سور  له 
غي  املعروف  البلجيكي  الليربايل  ال�سيا�سي  اأخ��و  فهو  بلجيكا. 
فريهوف�ستات الذي �سغل من�سب رئي�ص وزراء بلجيكا من 1999 
اإىل 2008 يف ثالث حكومات متتالية، والذي يراأ�ص حالًيا كتلة 
»احتاد الليربالين والدميقراطين من اأجل اأوروبا« يف الربملان 
ال��ل��ي��ربايل البلجيكي  الأوروب������ي، وواح����د م��ن م��ف��ك��ري احل���زب 
الذين يدعون اإىل حتقيق اأهداف املذهب الليربايل يف ال�سيا�سة 
احلركين  املثقفن  م��ن  وه���و  وال���دي���ن.  وامل��ج��ت��م��ع  والق��ت�����س��اد 
من  ال�سكلية  ورم��وزه  الدين  اإخ��راج  �سبيل  يف  يكافحون  الذين 
تخت�سر  وثيقة  الكتاب  يكون  بذلك  العامة.  واحل��ي��اة  املجتمع 
ال�سائكة  العالقة  يف  كتبت  التي  والدرا�سات  الكتب  من  الكثري 

بن الغرب والإ�سالم ال�سيا�سي على وجه اخل�سو�ص.
بالإ�سالم  ُيدعى  اأ�سبح  ما  بن  العالقة  كتابه  يف  الكاتب  يبحث 
كثرًيا  طرحه  يف  ويركز  الغربية.  والدميقراطية  ال��رادي��ك��ايل، 
الأعمال  وعلى  جهة،  من  ال�سلفية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  على 
ال�سلفية  واجلمعيات  املوؤ�س�سات  تلك  با�سم  تنفذ  التي  الإرهابية 
ال�سلفية  التايل: »هل متثل  ال�سوؤال  اأخرى. ثم يطرح  من جهة 
اأنف�سنا  عن  ندافع  اأن  لنا  ميكن  وكيف  لدميقراطيتنا،  تهديًدا 
ال�����س��وؤال الأط��روح��ة  ال��ق��ان��ون«؟ ميثل ه��ذا  �سمن ح���دود دول���ة 
يتمثل  بو�سوح  عنه  الإج��اب��ة  الكاتب  وي��ح��اول  للكتاب،  العامة 
ذات  اجلمعيات  من  القانوين  الرتخي�ص  �سحب  اإىل  دعوته  يف 
الدميقراطيات  اأ�س�ص  تقوي�ص  تريد  التي  الراديكايل  التوجه 
يدعو  كما  بلجيكا.  يف  ن�ساط  اأي  مزاولة  من  ومنعها  الغربية، 
اإىل اإع����ادة ال��ن��ظ��ر يف ف��ك��رة ال��ت�����س��ام��ح وي��ع��ت��رب ال��ت��ح��ل��ي ب��ه مع 
اأع�ساوؤها  »يرف�ص  الغرب  يف  التوجه  �سلفية  اإ�سالمية  جمعيات 
�سرًبا  بالعنف،  تغيريها  اإىل  ويدعون  الغربية«  احلياة  طريقة 
امل��دين  املجتمع  ِب��َح��ثِّ  دع��وت��ه  الكاتب  يختم  ث��م  ال�سذاجة.  م��ن 
املتمثلة يف حرية  املكت�سبة  القيم الدميقراطية  الدفاع عن  على 
بن  وامل�ساواة  والدولة  الدين  بن  والف�سل  ال��راأي  عن  التعبري 

الرجل واملراأة واحلق يف تقرير امل�سري ال�سخ�سي.
الكثرية  الكتب والدرا�سات  الكتاب يندرج حتت تلك  فاإن  وبهذا، 

يف  وامل�سلمن  الإ���س��الم  اإىل  ال��ري��ب��ة  بعن  تنظر  اأ�سبحت  ال��ت��ي 
منذ  الغرب  يف  وقعت  التي  الإره��اب��ي��ة  للهجمات  نتيجة  الغرب 
بر�سلونة  2001 حتى عملية  �سبتمرب  ع�سر من  هجمات احلادي 
 ،2017 اأغ�سط�ص  يف  فنلندا  يف  تركو  مدينة  وعملية  اإ�سبانيا،  يف 
تلك  اأكرث  كان  واإذا  كثريون.  اأبرياء  مواطنون  �سحيتها  وذهب 
العام �سد  الراأي  وتهييج  الظامل  التعميم  يندرج حتت  الكتابات 
مليوًنا،  �ستن  بحوايل  عددهم  يقدر  الذين  الغرب  يف  امل�سلمن 
ال�سيا�سي  ال��ق��رار  يف  ال��ت��اأث��ري  بو�سوح  ي��ح��اول  الكتاب  ه��ذا  ف��اإن 
ملوؤ�س�سات حم�سوبة  املمنوحة  النظر يف الرتاخي�ص  وجعله يعيد 
على التيار ال�سلفي، ويف مقدمتها م�سجد بروك�سيل الكبري الذي 
والقيمومة  ملكيته  وحتويل  الإ�سالمي،  العامل  رابطة  تديره 
املتكون  البلجيكي  الإ�سالمي  املجل�ص  اإىل  اأن�سطته  واإدارة  عليه 
م���ن م�����س��ل��م��ن ب��ل��ج��ي��ك��ي��ن ي��ن��ت��خ��ب��ه��م امل�����س��ل��م��ون ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ون 
م��ادة  تعليم  يف  م�ساحلهم  ول��ريع��وا  احلكومة  ل��دى  ليمثلوهم 
كما  الإ�سالمية.  واملقابر  امل�ساجد  واإدارة  الإ�سالمية  الرتبية 
غريه  ع��ن  مييزه  ال��ذي  طرحه  يف  مو�سوعًيا  يكون  اأن  ي��ح��اول 

الو�سوُح يف الروؤية والتعبري عنها مًعا.
بالقول:  ي�ستهلها  ف�ساًل  ع�سر  اأربعة  اإىل  كتابه  الكاتب  يق�سم 
»اإن اجليل الأوروبي احلايل هو اأول جيل اأوروبي يف التاريخ ن�ساأ 
يعي�ص  احل��روب«. فهذا اجليل  وي��الت  اأن يعرف  ب��دون  وترعرع 
تعرتف  دميقراطية  جمتمعات  »يف  الثانية  العاملية  احلرب  منذ 
الكاتب  ي�سرد  ثم  عنها«.  وتدافع  وحرياتهم  املواطنن  بحقوق 
ت��ل��ك احل���ري���ات؛ واأه��م��ه��ا: »ح��ري��ة التعبري ع��ن ال����راأي وح��ري��ة 
الأوروب��ي  الحت��اد  داخ��ل  بحرية  التنقل  وحرية  امل�سري  تقرير 
�سيا�ساتهم  وانتقاد  احلكام  وانتخاب  الت�سويت  وح��ق  وخ��ارج��ه 
والتجمعات،  ال�سيا�سي  وال�سديق واحلزب  الزوج  اختيار  وحرية 
الق�ساء  اإىل  واللجوء  التقا�سي  وحرية  واملاأكل،  امللب�ص  وحرية 
لف�ص النزاعات بطريقة نزيهة«...الخ. وعلى الرغم من اأن هذه 
وال�سباب،  للن�صء  بديهيا  اأم��ًرا  تبدو  الدميقراطية  املجتمعات 
اآب��اوؤن��ا  خ��ا���ص  »ف��ل��ق��د  نف�سها،  ت��ل��ق��اء  م��ن  ه��ك��ذا  تن�ساأ  ف��اإن��ه��ا مل 
واأجدادنا حروًبا عاملية �سر�سة من اأجلها و�سحوا يف �سبيل متتع 
التمتع  باأن  الكاتب  وي�سيف  باأرواحهم«.  بها  الالحقة  الأجيال 
والت�سحيات  للحروب  نتيجة  ياأت  مل  واحلقوق  احلريات  بهذه 

فح�سب، بل وكذلك »بعد التخل�ص من �سياطن املا�سي املتمثلة 
من  اأ�سبحت  التي  وال�سيوعية«  والفا�سية  القومية  التيارات  يف 
املا�سي؛ »وبعدما جمعت هذه القيم الأ�سا�سية يف الإعالن العاملي 
الأوروب��ي��ة  امل��ع��اه��دة  الإن�����س��ان �سنة 1948«، وك��ذل��ك »يف  حل��ق��وق 
حل��م��اي��ة ح��ق��وق الإن�����س��ان واحل���ري���ات الأ���س��ا���س��ي��ة ���س��ن��ة 1950«. 
بهذه  تعرتف  اأ�سبحت  الغربية  الد�ساتري  باأن  الكاتب  وي�سيف 
عند  يتوقف  ثم  العبارة.  ب�سريح  احرتامها  على  وتن�ص  القيم 
الفرن�سي  بالفيل�سوف  وي�ست�سهد  الغربي  الدميقراطي  النظام 
يف  تكمن  ال��ك��ب��رية  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  »ط��اق��ة  ب���اأن  فينكيلكرو  األن 
كونها اأف�سل من كل اأنظمة تعاي�ص الإن�سان الأخرى لأنها -اأي 
ود�سرتته  الخ��ت��الف  ح��ق  تر�سيم  على  ت  ن�سَّ ال��دمي��ق��راط��ي��ة- 
تعرتف  الدميقراطية  اأن  يعني  وه��ذا  الأ�سا�سية«.  وظيفتها  يف 
اخلالف  ووج��ود  املجتمع  يف  ال�سامر  الختالف  بحق  د�ستورًيا 
»اإنها  بل  عقالنية.  بطريقة  معه  وتتعاي�ص  للحل،  القابل  غري 
كما  ده��ا«  لأن��ه م�سدر طاقتها وجت��دُّ الخ��ت��الف  ح��ق  م��ن  حتيا 
ال�سامرة  الختالف  اأو  اخل��الف  نزعة  اأن  »ذل��ك  الكاتب،  يقول 
يف املجتمع ل ميكن لها اأن ُتزال منه« من جهة، »ول اأن ت�سيطر 
وهذا  الدميقراطي  الختالف  اإنه هذا  اأخ��رى.  عليه« من جهة 
التدافع امل�ستمر بن القوى من اأجل ملء »املكان الفارغ« للقوة 
لوحده  ميالأه  اأن  موؤ�س�سة  اأي��ُة  اأو  �سخ�ص  اأيُّ  ي�ستطيع  ل  الذي 
امل�ستبدين  اإغ���راء  لنا  يف�سران  ال��ل��ذان  هما  عليه،  ي�سيطر  واأن 
القوة.  على  وال�ستيالء  الفارغ«  »املكان  ذلك  اإىل ملء  ال�ساعن 
م��ع نزعة  للتعامل  الأم��ث��ل  الن��ت��خ��اب��ات احل���ل  ك��ان��ت  ث��م��ة  م��ن 
النتخابية  املواطنن  خيارات  »لأن  ه��ذه،  والتدافع  الختالف 
ه��ي ن��ت��ي��ج��ة ل��ق��ن��اع��ات��ه��م ال��ف��ك��ري��ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة والق��ت�����س��ادي��ة 
الدفع  ال�سياق، فاإن تغيري دفة  والثقافية والفل�سفية«. ويف هذا 
ال��ق��ان��ون  دول���ة  �سمن  يبقى  لأن���ه  دائ��ًم��ا  مم��ك��ن  املجتمع  داخ���ل 
حلقوق  ال��ع��امل��ي  الإع���الن  يف  عليها  املن�سو�ص  احل���دود  و�سمن 

الإن�سان ويف الد�ساتري الوطنية.
الدميقراطية  بن  العالقة  على  الكالم  هذا  الكاتب  ي�سقط  ثم 
الإ�سالمية  احل��رك��ات  على  فقط  الرتكيز  »م��ع  التدين  وحرية 
نتيجة  اأو  با�سمها  ت�سن  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  والهجمات  املتطرفة 
له  ��ر  اأطَّ ال��ذي  منظوره  م��ن  اإليها  ينظر  اأن  وي��ح��اول  لفكرها«، 
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18 من  امل��ادة  الكتاب. وي�ستح�سر  اأك��رث من ف�سل واح��د من  يف 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي تن�ص على حرية التفكري 
ب��اأن الإن�����س��ان ح��ر يف اعتقاد م��ا ي��راه  وال�سمري وال��دي��ن وي��ق��رر 
يحب.  كما  معتقده  وطقو�ص  دينه  �سعائر  وتطبيق  له  منا�سًبا 
اأحياًنا مع  تتعار�ص  التدين  فاإن حرية  ذلك  »مع  ي�ستدرك:  ثم 
الن�سرانية  الفرقة  باأتباع  ذل��ك  على  وميثل  الإن�����س��ان«،  حقوق 
»�ُسهود َيهَوه« الذين يحرمون على اأنف�سه �سخ دم جديد يف ج�سم 
مري�ص بفقر الدم اأو غريه يحتاج اإليه من اأجل البقاء على قيد 
احلياة، وذلك التزاًما بالآية الواردة يف الإجنيل )اأعمال الر�سل، 
َوامْلَْخُنوِق،  ِم،  الدَّ َوَعِن  َناِم،  ِلالأَ�سْ ُذبَح  ا  َعمَّ َتِنُعوا  مَتْ »اأَْن   :)15:29
ُكوُنوا  َتْفَعُلوَن.  ا  َفِنِعمَّ ِمْنَها  اأَْنُف�َسُكْم  َحِفْظُتْم  اإِْن  الَِّتي  َن��ا،  َوال��زِّ
ي�سمل  الآي��ة  هذه  يف  ال��دم  اأن  يعتربون  يهوه  ف�سهود   .» ُمَعاَفْنَ
-واحلالة  ويف�سلون  اإن�سان،  حياة  لإنقاذ  به  املتربع  ال��دم  حتى 
يعر�ص  ث��م  ع��روق��ه.  يف  جديد  دم  �سخ  على  مي��وت  تركه  ه��ذه- 
العاملي  والإع��الن  الإ�سالم  �سائكة بن  يعتربه عالقة  ملا  الكاتب 
اإ�سالمية  دول���ة  وخم�سن  �سبًعا  ج��ع��ل  ال���ذي  الإن�����س��ان  حل��ق��وق 
الإ�سالم،  يف  الإن�سان  حلقوق  القاهرة  اإعالن   1990 �سنة  تعتمد 
التي  الإ����س���الم  ع��ن  امل��رت��دي��ن  اإىل  ال��ن��ظ��رة  اإ���س��ك��ال��ي��ة  يف  تتمثل 
يعتربها الكاتب متعار�سة مع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان. 
فهو يرى اأن هذا الإعالن العاملي ين�ص على حرية التدين، واأن 
الإ�سالم-  -ومنها  املختلفة  للديانات  الدينية  املعتقدات  بع�ص 
الإع���الن  يف  عليه  املن�سو�ص  امل�سري  تقرير  ح��ق  م��ع  تتعار�ص 
الدميقراطيات  اإىل  ي�سيف  مما  ا،  اأي�سً الإن�سان  حلقوق  العاملي 
الختالف  ن��زع��ات  اإىل  ت�ساف  ج��دي��دة  اخ��ت��الف  نزعة  القائمة 

الأخرى ال�سامرة يف املجتمع.
اأهمها:  ال�سلفية؛  ملناق�سة  ف�سول  ع��دة  ال��ك��ات��ب  يخ�س�ص  ث��م 
الأول  الف�سل  يف  فيعر�ص  ال�سلفية«.  و«اأن��واع  ال�سلفية«  »اأ�سا�ص 
اإىل تاريخ الدعوة ال�سلفية يف احلجاز ويتوقف عند دعوة ال�سيخ 
حممد بن عبدالوهاب )1703-1792( اإىل القتداء بال�سلف مع 
واأعمال   )1328-1263( تيمية  ابن  ال�سيخ  اأعمال  على  الرتكيز 
علماء  م��ن  غريهما  دون   )855-780( حنبل  ب��ن  اأح��م��د  الإم���ام 
للتمييز  متهيدا  »�سلفية«  امل�سطلح  عند  يتوقف  ثم  الإ���س��الم. 
تيار  عام  ب�سكل  ال�سلفية  اأن  ويرى  فيها.  املختلفة  املذاهب  بن 
اإ�سالمي حمافظ جًدا موؤ�س�ص على عقيدة الولء والرباء التي 
متعدد  جمتمع  يف  امل�سلم  وغ��ري  امل�سلم  ب��ن  الف�سل  اإىل  تدعو 
الأفكار  ذوي  من  ال��رباء  و«اإىل  والثقافات،  والأع���راق  الديانات 
اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  وال�سيعة«،  كال�سوفين  امل�سلمن  م��ن  امل��غ��اي��رة 
اأخطر  اأن  الكاتب  وي��رى  ال�سدام.  ورمب��ا  املجتمع  يف  الحتقان 
طرح لل�سلفين يف الغرب هو »رف�سهم للدميقراطية التي ت�سع 
ال�سلفيون يف  ال�سريعة«، لذلك يرف�ص  الو�سعية فوق  القوانن 
الدين  ف�سل  ومبداأ  وامل���راأة،  الرجل  بن  امل�ساواة  »مبداأ  الغرب 
امل�سري  تقرير  حرية  ومبداأ  التعبري  حرية  ومبداأ  الدولة،  عن 
الخ«. ولكن: هل هذا كاٍف ملنع ال�سلفية يف الغرب؟ »بالطبع ل«، 
دام  »م��ا  ال�سلفية  اإق�ساء  ميكن  ل  باأنه  وي�سيف  الكاتب،  يقول 
باملجتمع  ت�سر  ل  بطريقة  هذه  اآرائهم  عن  يعربون  ال�سلفيون 
ال�سلفين  اأن  احل��ال��ة  ه���ذه  ال��ك��ات��ب يف  وي���رى  ال��دمي��ق��راط��ي«. 
»ل ي��خ��ت��ل��ف��ون ع��ن اأت���ب���اع ال��دي��ان��ات الأخ����رى ال��ذي��ن ي��ج��ه��رون 
اإ�سارة  يف  عنها«،  ويدافعون  غريبة(  كانت  )مهما  مبعتقداتهم 
�سمنية اإىل مواقف اليهود املت�سددين وبع�ص الفرق الن�سرانية 
الأ���س��ول��ي��ة ك��ال��ط��ائ��ف��ة الإجن��ي��ل��ي��ة و���س��ه��ود ي��ه��وه م���ن ق�سايا 
�سيًئا  اجتماعية وفكرية وفل�سفية كثرية ل تختلف يف جوهرها 
املجتمع  على  يجب  اأن��ه  الكاتب  ويقرر  ال�سلفين.  مواقف  عن 
الدميقراطي الت�سامح اإزاء الأفكار الدينية املحافظة مهما بدت 
غريبة ومرفو�سة؛ فاملنع غري وارد ما دام الأمن والنظام العام 
ال�سياق  ه��ذا  يف  وا�ستطراًدا  الأف��ك��ار.  بتلك  يتاأثران  ل  للدولة 
ال�سلفية،  م��ن  اأن����واع  ث��الث��ة  ب��ن  ال��ت��م��ي��ي��ز  اإىل  ال��ك��ات��ب  ينتقل 

معتمًدا يف ذلك على تقارير ملوؤ�س�سات �سيا�سية واأمنية؛ هي:
على  الوعظ-  -ع��رب  تركز  التي  ال�سيا�سية  غري  »ال�سلفية   )1(
اأ�سحاب  يدين  ال�سلفي«.  باملنهج  والل��ت��زام  ال�سخ�سي  التدين 

هذا التيار ا�ستعمال العنف يف الدعوة.

)2( »ال�سلفية ال�سيا�سية التي ت�سعى -عرب الوعظ- اإىل حتقيق 
ح�سور اأقوى للتعاليم الإ�سالمية يف املجتمع«.

اأه��داف��ه��ا  ت�����س��ع��ى اإىل حت��ق��ي��ق  ال��ت��ي  »ال�����س��ل��ف��ي��ة اجل��ه��ادي��ة   )3(
العنف« با�ستعمال 

وي�����س��ي��ف ال��ك��ات��ب ب����اأن ال�����س��ل��ف��ي��ة اجل���ه���ادي���ة مت���ار����ص ال��وع��ظ 
ال�سباب  ل�ستقطاب  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ع��رب  ��ا  اأي�����سً
»م��رادًف��ا  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  تعتربها  التي  اإيديولوجيتهم  اإىل 
ل����الإره����اب الإ����س���الم���ي احل������ايل«؛ وذل����ك م���ن اأج����ل جت��ن��ي��ده��م 
ل��ل��ذه��اب وال��ق��ت��ال يف ب���وؤر ال��ن��زاع يف يف ال��ع��امل الإ���س��الم��ي التي 
والعراق  �سوريا  يف  ا  خ�سو�سً م�سبوق  غري  طائفياً  توتًرا  ت�سهد 
التي  الأماكن  خ��ارج  اإرهابية  هجمات  �سن  اأج��ل  من  اأو  واليمن، 
انت�سار  اأن  ذلك  الغرب.  ا يف  داع�ص، خ�سو�سً تنظيم  فيها  يوجد 
الغرب  يف  امل�سلم  ال�سباب  بع�ص  ب��ن  اجلهادية  ال�سلفية  اأف��ك��ار 
اإمنا هو نتيجة للدعاية التي يروج لها تنظيم داع�ص يف و�سائل 
الغرب  يف  الإن�سانية  احلياة  تنظيم  الأفكار:  هذه  اأهم  اإعالمه. 
امل�سلم  بن  يف�سل  والرباء  الولء  عقيدة  على  موؤ�س�ص  حد  بناء 
والثقافات،  والأع��راق  الديانات  متعدد  جمتمع  يف  امل�سلم  وغري 
املجتمعات  يف  وغ��ريه��م  امل�سلمن  ب��ن  ال�����س��دام  فتيل  واإ���س��ع��ال 
�سحب  اإىل  لكاتب  يدعو  ال�سياق،  ه��ذا  يف  فيها.  ي��وج��دون  التي 
ال�سيا�سية«  ل���«ال�����س��ل��ف��ي��ة  ال��ت��اب��ع��ة  اجل��م��ع��ي��ات  م��ن  ال��رتاخ��ي�����ص 
و«ال�سلفية اجلهادية« التي تربر ا�ستعمال العنف �سد جميع من 
والتيارات  املذاهب  اأتباع  كانوا من  �سواء  اأتباُعها معهم،  يختلف 

الإ�سالمية الأخرى، اأو من غري امل�سلمن.
يف  كثرية  ف�سوًل  نها  �سمَّ نتائج؛  ثالثة  على  الكاتب  يركز  ثم 

كتابه؛ هي:
الآراء  يف  ال��ت��ع��ددي��ة  جت����اه  ب��ال��ت�����س��ام��ح  ال��ت��ح��ل��ي  ����س���رورة   )1(
تهديًدا  الآراء  هذه  ت�سكل  األ  »ب�سرط  والجتماعية  ال�سيا�سية 

للدميقراطية«.
»بغ�ص  للمواطنن  الأ�سا�سية  احلقوق  عن  الدفاع  �سرورة   )2(

النظر عن الأحزاب التي حتكم البالد«.
للقوة  الفارغ«  »املكان  ما  حزب  ملء  دون  احليلولة  �سرورة   )3(
ال�سامرة يف املجتمع؛  واإنهاء نزعة الختالف  وا�ستيالئه عليه، 

»وبالتايل الق�ساء على الدميقراطية ذاتها«.
وي�����س��ت��ن��ت��ج ال��ك��ات��ب ب��ال��ق��ول: »اإن ع���دم اح�����رتام ه���ذه ال��ن��ت��ائ��ج 
الكاتب  ويلمح  ال�ستبداد«.  اإىل  تلقائية  بطريقة  يوؤدي  الثالث 
باأن احلركة  الت�سريح  اإىل حد  القول بطريقة ت�سل  اإىل  بذلك 
اإمنا هي  ا  ال�سفلية خ�سو�سً ال�سلفية عموًما واحلركة اجلهادية 
ذلك احلزب الذي يحاول ملء »املكان الفارغ« للقوة وال�ستيالء 
والق�ساء  املجتمع  يف  ال�����س��ام��رة  الخ��ت��الف  ح��ق  واإن���ه���اء  عليه 
الت�سدي  �سرورة  اإىل  ويدعو  ذاتها،  الدميقراطية  على  بالتايل 
الدميقراطية  على  للحفاظ  ال��ق��ان��ون  دول���ة  ح���دود  �سمن  لها 

اأوروبا  املكت�سبة للمواطنن يف  اأوًل، ثم على احلقوق واحلريات 
و�سائر دول الغرب ثانًيا.

الكثرية  والدرا�سات  الكتب  �سل�سلة  عن  كثرًيا  الكتاب  يختلف  ل 
اأنتج  الذي  الإ�سالمي  التطرف  ق�سية  حول  تباًعا  ت�سدر  التي 
اأك��رثه��ا مبنهج  ع��ن  لكنه يتميز  واأخ��وات��ه��م��ا.  ال��ق��اع��دة وداع�����ص 
املو�سوعية  تنق�سها  ل  و�سريحة  وا�سحة  ولغة  وا���س��ح  علمي 
ا�ستيائه من  اإخفاء  يف  الكاتب  اإخفاق  ينق�سها  ما  بقدر  العلمية 
َعلماين  فالكاتب  ا.  خ�سو�سً والإ�سالم  عموًما،  والتدين  الدين 
ذلك  امللتزمة،  الفرن�سية  العلمانية  املدر�سة  اإىل  ينتمي  ليربايل 
مدين  تيار  مبثابة  واح��دة  علمانيتان:  الغرب  يف  الَعلمانية  اأن 
اإلغائه  دون  ال��دي��ن  هيمنة  م��ن  التحرر  اإىل  ي��دع��و  ع��ام  اإن�سني 
»العلمانية  امل�����س��ريي:  ع��ب��دال��وه��اب  ال��راح��ل  امل��ف��ك��ر  )ي�سميها 
ب���درج���ات م��ت��ف��اوت��ة،  اجل���زئ���ي���ة«(، جن��ده��ا يف ك���ل دول ال���غ���رب 
الأم��ري��ك��ي��ة.  امل��ت��ح��دة  وال���ولي���ات  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ا  خ�سو�سً
)ي�سميها  كفاحية  حركية  �سيا�سية  اإيديولوجية  مبثابة  واأخرى 
والربتغال  فرن�سا  يف  جندها  ال�ساملة«(،  »الَعْلمانية  امل�سريي: 
تقريًبا  الوحيدتان  ال��دول��ت��ان  هما  وال��ربت��غ��ال  ففرن�سا  فقط. 
اإىل  ي��ه��دف  �سمولًيا  تطبيًقا  فيهما  العلمانية  ��ق  ُت��ط��بَّ ال��ل��ت��ان 
هذا  اإىل  ينتمي  وال��ك��ات��ب  املجتمع.  م��ن  كلًيا  ال��دي��ن  دور  اإل��غ��اء 
ال��ت��ي��ار ال��ع��ل��م��اين ال��ك��ف��اح��ي ال����ذي ي���رى -م��ث��ل��ه يف ذل���ك مثل 
ال��ك��ن��ي�����س��ة ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة- اأن وج����ود امل�����س��ل��م��ن يف ال��غ��رب اأع���اد 
-اأك��رب  الكاثوليكية  الكني�سة  كانت  واإذا  اع��ت��ب��اره.  التدين  اإىل 
يجعل  لأن��ه  اإي��ج��اب��ًي��ا  ال��ت��ط��ور  ه��ذا  تعترب  الن�سرانية-  كنائ�ص 
هويتهم  وي��ح��دون  ت��دي��ن��ه��م  يف  ال��ن��ظ��ر  ي��ع��ي��دون  الكاثوليكين 
ال��ذي��ن  ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ج��ريان��ه��م امل�سلمن  ال��دي��ن��ي��ة م��ن ج��دي��د 
من  موقفهم  مثل  معينة  م��واق��ف  يف  معهم  يلتقون  اأ���س��ب��ح��وا 
من  ذل��ك  اأ�سبه  وم��ا  املثلين  وزواج  الرحيم  وامل���وت  الإج��ه��ا���ص 
ب�ساأنها،  وامل�سلمن  واليهود  الن�سارى  ق�سايا ل تختلف مواقف 
من  جًدا  م�ستاوؤون  ال�ساملة«  »الَعْلمانية  اأتباع  العلمانين  فاإن 
هذا التطور. والكاتب ل يخفي امتعا�سه من ذلك يف كتابه، فهو 
يقرر يف اأحد ف�سول الكتاب »اأن الدين والرموز الدينية فقدت 
»لقد  وي�سيف:  الأخ���رية«.  العقود  يف  املواطنن  على  تاأثريها 
يرتادون  ال��ذي  املوؤمنن  ع��دد  تقلي�ص  اإىل  املجتمع  علمنة  اأدت 
اأبنائهم  تعميد  ع��ن  يقلعون  الآب����اء  وج��ع��ل��ت  ك��ث��رًيا،  الكنائ�ص 
لتكري�سهم يف الديانة الن�سرانية، وقلَّ عدد الذين يتزوجون يف 
بع�ص  و�سار  تختفي،  وال�سالة  ال�سوم  �سعائر  وكادت  الكني�سة، 
النا�ص يختارون �سريك حياة لهم من جن�سهم، وقل عدد الذين 
واأ���س��ب��ح��وا يف�سلون ح��رق  ع��ام��ة  م��ق��اب��ر  ب��دف��ن��ه��م يف  ي��و���س��ون 
هذه  ب��اأن  الكاتب  وي�سيف  الطبيعة«.  يف  ال��رم��اد  ون��رث  جثثهم 
»فامل�سلم  ال��غ��رب.  اإىل  امل�سلمن  هجرة  مع  تتغري  ب��داأت  احلالة 
يرف�سون  وال�سلفيون  الأعلى،  د�ستوره  القراآن  يعترب  )العادي( 
الدميقراطية باعتبارها طاغوًتا ويدعون اإىل الكفر به، ولكنهم 
اآلية  ا  خ�سو�سً الدميقراطية،  اآل��ي��ات  با�ستخدام  ذل��ك  يفعلون 
ذلك  تبيح  الدميقراطية  كانت  واإذا  ال��راأي«.  التعبري عن  حرية 
د�ستورهم  املقد�سة  كتبهم  يعتربوا  اأن  ال��دي��ان��ات  لأت��ب��اع  وتبيح 
الأعلى، فاإن الكاتب يدعو يف نهاية املطاف اإىل عدم قبول ما من 
�ساأنه اأن يتعار�ص مع القيم العامة للح�سارة الغربية كما تن�ص 
الإن�سان،  حلقوق  العاملي  والإع��الن  الوطنية  الد�ساتري  عليها 
اإىل  تنتمي  منظمة  اأو  جمعية  اأي��ة  من  الرتخي�ص  �سحب  واإىل 
ال�سلفية ال�سيا�سية اأو اإىل ال�سلفية اجلهادية التي يدعو اأتباعها 

اإىل تدمري احل�سارة الغربية، ويجندون اجلنود لذلك.
----------------------

- الكتاب: »ال�سلفية مبواجهة الدميقراطية؟«.
- املوؤلف: ديرك فريهوف�سات.

باللغة  2016م،  )ب��ل��ج��ي��ك��ا/ه��ول��ن��دا(،  ه��اوت��ك��ي��ت  دار  ال��ن��ا���س��ر:   -
الهولندية.

- عدد ال�سفحات: 141 �سفحة.

* اأ�ستاذ الرتجمة بجامعة لوفان يف بلجيكا
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األمراض المزمنة للديمقراطية .. لفريدريك وارمز 

محمد الحّداد *
من املفارقات التي يعي�سها الفكر العاملي حاليا اأن الدميقراطية، فل�سفًة ومفهوًما و�سعارات �سيا�سية، تكت�سح العامل اليوم وتفر�ض نف�سها يف اأجزاء كثرية منه، مبا 
يف ذلك العامل العربي، كجزء اأ�سا�سي من النقا�ض العام، يف حني اأنها، اأي الدميقراطية، ت�سهد مراجعات عميقة وانتقادات حادة يف عقر دارها ومن�ساأها ويف �سلب 
املجتمعات العريقة يف الدميقراطية التي اعتمدتها منذ عقود طويلة واأغرت بها غريها، فهي التي تتعاىل فيها الأ�سوات اليوم بالت�سكيك يف قدرة الدميقراطية 

على موا�سلة جت�سيد احلكم ال�سالح.

كتاب »الأمرا�ص املزمنة للدميقراطية« لفريدريك وارمز من 
اأحدث الكتب التي تعرب عن هذا التوجه، ويقدم حماولة يقول 
»اإنقاذ« الدميقراطية من  اإىل  اأنه يرمي من خاللها  �ساحبها 
اأن  تو�سك  التي  اخلطرية  الأعرا�ص  من  وتخلي�سها  النهيار 
برغ�سون،  ه��ري  فل�سفة  يف  متخ�س�ص  والكاتب  بها.  تع�سف 
من  الدميقراطية  ح��ول  اجل���دل  يف  امل�ساهمة  اإىل  �سعى  وق��د 
التي  الأخرية  تكون حماولته  ولن  قانوين،  فل�سفي ل  منظور 
تطرح بحرية �سوؤال م�ستقبل الدميقراطية يف العامل احلايل.

ال�سنة  الثالثن  التالية: خالل  باملعاينة  ي�ستفتح وارمز كتابه 
حول  اخلطاب  انتقل  برلن،  حائط  �سقوط  عن  تف�سلنا  التي 
يف  الوا�سع.  الت�ساوؤم  اإىل  املفرط  التفاوؤل  من  الدميقراطية 
التاريخ«  »نهاية  الليربالية  الدميقراطية  تبدو  كانت  ال�سابق، 
بالفكرة  حتيط  اأ�سبحت  ال��ي��وم  ك��ل��ه،  للعامل  امل��ف��ت��وح  والأف���ق 

الدميقراطية ت�ساوؤلت �سّتى و�سكوك قوّية.
اأ�سبحت يف ذاتها  التاريخ بالدميقراطية  اأطروحة ربط نهاية 
الفكرة  انت�سار  مبعنى  النهاية  متناق�سن:  معنين  حتتمل 
الدميقراطية على كل مناف�ساتها، اأو النهاية مبعنى اأن الفكرة 
احلّل  بتقدمي  والأح��الم  الآم��ال  حتمل  تعد  مل  الدميقراطية 
املطلوب ملع�سلة احلكم. يوؤّكد الكاتب منذ البداية اقتناعه باأن 
املطروحة،  احللول  اأف�سل  تظّل  واأّنها  تنته  مل  الدميقراطية 
الطريقة  واأّن  وهيكلية،  عميقة  ب��اأزم��ة  مت��ّر  اأّن��ه��ا  ي��وؤّك��د  لكنه 
الوحيدة لإنقاذها هي العرتاف بهذه الأزمة ومناق�ستها بكل 

�سراحة.
ن���رى ال��ي��وم م��ظ��اه��ر ه���ذه الأزم����ة يف ك��ل م��ك��ان، ل��ق��د تخل�ص 
اأع�����داء ال��دمي��ق��راط��ي��ة م��ن ع��ق��ده��م واأ���س��ب��ح رائ��ج��ا اأن ن��رى 
اأديانا  اأ�سخا�سا وتيارات ت�سّكك يف امل�ساواة بن الب�سر وتهاجم 
احل��ري��ات  م��ن  وحت��ّد  امل�ساكل  حل��ّل  العنف  اإىل  وت��دع��و  معينة 
ال��ع��اّم��ة ب��ا���س��م م��ق��اوم��ة الإره�����اب، ال���خ. ل��ك��ن علينا ق��ب��ل ذل��ك 
تطلع  اأنها  اأم  �سيا�سي  نظام  الدميقراطّية  اأّن  هل  نت�ساءل  اأن 
�سن�سّلم  الأّول،  باملعنى  عّرفناها  اإذا  احل��ك��م؟  يف  اأع��ل��ى  وم��ث��ل 
والعنيفة  والن��ف�����س��ال��ي��ة  ال��ع��ن�����س��ري��ة  ت�����س��اع��د احل��رك��ات  ب���اأن 
اإما  الب�سر،  ���س��وؤون  اإدارة  يف  الدميقراطيات  ف�سل  على  �ساهد 
الفر�سة لنطالقة  فاإّننا مننح  الثاين  بالتعريف  احتفظنا  اإذا 
تاأخذ بعن العتبار تعقيدات  جديدة للتجربة الدميقراطية، 
الأو�ساع احلالية وما يرتّتب عليها من حتديات غري م�سبوقة 

اأمام دعاة الدميقراطية.

واإىل حّد �سقوط حائط برلن، كانت الدميقراطية   
معركة  وك��ان��ت  لل�سيوعية،  املناه�سة  الغربية  للبلدان  هوية 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ت��خ��ا���ص ���س��ّد ع���دّو م��ن اخل����ارج. ل��ك��ن املعركة 
م��راج��ع��ات جذرية  ه��ي تفر�ص  ول��ذل��ك  ال��داخ��ل  ه��ي يف  حاليا 
للفكرة الدميقراطية ذاتها. ولقد كانت الفكرة الدميقراطية 
اأو ال�����س��م��ول��ي��ة، اأي زع��م  حم��ا���س��رة يف ال�����س��اب��ق ب��� »ال��ك��ل��ي��ان��ي��ة« 
الكلي  »املعنى«  تقدمي  على  القدرة  ال�سيا�سية  الأنظمة  بع�ص 
ال�سيوعية(،  الفا�سية،  )النازية،  واملجتمع  للتاريخ  ال�سامل  اأو 
لكنها تواجه اليوم »العدمية« لدى املواطنن العادين الذين 
اأو املجتمع، ومييلون  يفقدون الإميان بوجود »معنى« للتاريخ 
اإىل الفردانية املطلقة التي حتّررهم من النتماء الجتماعي، 
الت�سالية  التكنولوجيات  من  م�ستفيدين  اأي�سا،  املواطني  بل 
احلديثة التي ت�سعر الفرد باأّنه »مواطن عوملي« ولي�ص مواطن 

جمتمع اأو دولة بعينها.
اأنها  على  الدميقراطية  ت�سنيف  اخلطاأ  من  اأّن  الكاتب  يوؤّكد 
نظام بن نظم �سيا�سية، على غرار ما فعل اأفالطون اأو اأر�سطو 
�سابقا، وي�سّر على الدميقراطية باملعنى احلديث هي قبل كل 
احلداثة،  فل�سفة  �سمن  يندرج  )اأخالقي(  قيمي  اختيار  �سيء 
واأنه يظل هدفا ومثال اأعلى للب�سرية. على عك�ص الدميقراطية 
ن�ساأت  الإغريقية،  ال�سيا�سية  الفل�سفة  ت�سورتها  كما  القدمية 
الدميقراطية احلديثة يف �سياق التاأّمل يف الطبيعة الإن�سانية 
 De( ولي�ص يف النظ�����م ال�سيا�س���ية. ع�م�ل اإيت�يان دي لبو�س�ي
la Boétie( يف ر�سالته امل�سهورة »ال�ستعباد الطوعي« على 
الرغبة  بن  الإن�سانية  »الطبيعة«  يف  العميق  التناق�ص  اإب��راز 
ب�سفة  الب�سر  بتوّجه  واأق���ّر  الهيمنة،  يف  وال��رغ��ب��ة  احل��رب��ة  يف 
�ساملن  ليعي�سوا  والعادات  ال�ستبداد  اأغالل  قبول  اإىل  طوعية 
اآمنن. هذا التناق�ص داخل كل اإن�سان بن احلرية ذات التكلفة 
واجهته  ال��ذي  الأب���رز  التحّدي  هو  الآم��ن  والتقليد  الباهظة 
القرن  يف  لبو�سي  )عا�ص  بداياتها  منذ  الدميقراطية  الفكرة 
اليوم  وتواجهه  الأوروب��ي��ة(،  النه�سة  وب��داي��ة  ع�سر  ال�ساد�ص 
اإىل  النظر  يف  نختار  اأن  حينئذ  علينا  امل��ط��روح  العوملة.  بفعل 
اللذين  ومارك�ص  اإحدى طريقتن: طريقة هيغل  بن  امل�ساألة 
معّن،  �سيا�سي  ن��ظ��ام  بتجاوز  امل��ف��ارق��ة  جت��اوز  ميكن  اأن��ه  ظنا 
غرار  على  للدميقراطّية،  »الأخالقين«  املنّظرين  طريقة  اأو 
لبو�سي، الذين نبهوا منذ البداية اإىل اأن الق�سية قيمّية قبل 
تغيري  مبجرد  تنجح  ل  الدميقراطية  واأّن  �سيا�سية،  تكون  اأن 

لي�سبح  وثقافته،  الإن�سان  بتغيري  تنجح  واإمن��ا  �سيا�سي  نظام 
قادرا على جلم رغباته املجحفة واأنانيته ويقبل بالآخر يف كل 
من  ال�ستفادة  يف  الآخ��ري��ن  مع  امل�ساركة  م�ستوى  امل�ستويات: 
الآخرين  مع  الختالف  قبول  م�ستوى  مثل  املعمورة  خ��ريات 
التعاي�ص  قيم  حتمل  اأغلبية  وج���ود  دون  وال��دي��ن.  ال��ع��رق  يف 
يف  ول��و  دميقراطية  ع��ن  نتحدث  اأن  ع�سريا  ي�سبح  امل�سرتك، 
وهذا  وغ��ريه��ا.  و�سحافة  وانتخابات  �سيا�سية  موؤ�س�سات  ظل 
الأك��رث  البلدان  يف  ال��ي��وم  الدميقراطية  تنهار  مل��اذا  يف�ّسر  م��ا 
حر�سا على املوؤ�س�سات والنتخابات، فهي تتحّول اإىل �سلوكيات 
عنها  تغيب  الكربى،  القيمية  �سكلية مف�سولة عن م�سامينها 
»ال�سخ�سّيات  يدعوها  برغ�سون  هري  كان  التي  ال�سخ�سيات 
لتح�سن  قوّية  م��ب��ادرات  تطرح  التي  تلك  العظيمة«،  اخل��رّية 
الأنظمة  توفرها  التي  احلريات  من  م�ستفيدة  الب�سر،  اأو�ساع 
حقوق  اأو  العبيد  حت��ري��ر  ح��رك��ات  غ���رار  على  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
يعد  فلم  اليوم،  اأّما  امل�ستعمرات.  ا�ستقالل  اأو  والعّمال  الن�ساء 
لأّن  ال�سيا�سي  بالعمل  يعباأ  الدميقراطية  البلدان  يف  املواطن 
اأن  ميكن  ك��ربى  اإن�سانية  بق�سايا  يرتبط  يعد  مل  العمل  ه��ذا 
يذكر  ال�سياق،  ه��ذا  ويف  وطاقاتهم.  النا�ص  اهتمامات  حت�سد 
ف��ري��دري��ك وارم����ز مب��ف��ك��ر اآخ����ر م���ن م��ف��ك��ري ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
احل��دي��ث��ة: ج���ون ج���اك رو����س���و. ل��ق��د ا���س��ت��ه��ر ب��ك��ت��اب��ة »ال��ع��ق��د 
الجتماعي« لكنه يف الواقع قد كتب هذا الكتاب بالتزامن مع 
اآخر اأقّل �سهرة عنوانه »اأميل اأو الرتبية«، عر�ص فيه برناجما 
اإجن��از  على  امل�ستقبل  يف  ق��ادري��ن  يكونوا  ك��ي  ال�سباب  لرتبية 
العقد الجتماعي املطلوب. اإّن �سهرة الكتاب الأّول دون الثاين 
غياب  اأي  للدميقراطية،  العميقة  الأمرا�ص  اأحد  على  موؤ�ّسر 

الدميقراطية. والثقافة  الرتبية 
عندما  الأم��ر  هذا  اإىل  برغ�سون  هري  الفيل�سوف  انتبه  لقد 
ولكن  م�سمونها  لي�ص  القيمية  الأح��ك��ام  يف  املهّم  اأّن  اإىل  نّبه 
حكما  ي��ك��ون  تقتل«  »ل  ب���اأن  مثال  احل��ك��م  للتعميم.  قابليتها 
اإي��ق��اف  يف  وي�ساهم  اجلميع  على  يطبق  عندما  رائ��ع��ا  قيميا 
الدميقراطية تعني  الب�سر، من هنا كانت  احلروب بن جميع 
جم��الت  اإىل  مغلقة  جم���الت  م��ن  القيمي  للتحّول  القابلية 
اإىل  ت�سعى  التي  تلك  الدميقراطية  املعارك  وكانت  مفتوحة، 
فتح اأبواب جديدة لتعميم مكا�سبها على عدد اأكرب من النا�ص. 
اأزم����ة ال��دمي��ق��راط��ي��ة ح��ال��ي��ا ت��ت��م��ث��ل يف اأن��ه��ا ت��ع��م��ل ب��الجت��اه 
اإىل  الدميقراطية  املجتمعات  يف  تتحّول  الفردانية  املعاك�ص: 
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عن�سرية  اإىل  تتحّول  واملواطنة  جمتمعه،  عن  الفرد  انف�سال 
مفرط  ليربايل  اقت�ساد  اإىل  تتحّول  واحلرية  الآخرين،  �سّد 
ي�سحق الفقراء والعّمال. وكّل مظهر من هذه املظاهر الثالث، 
لأ�سباب  تفاقم  قد  الكاتب،  يدعوها  كما  املزمنة،  الأمرا�ص  اأو 

ترتبط باملجتمع الدميقراطي ذاته.  
املوؤلفات  م��ن  موجة  �سمن  ذك��رن��ا،  كما  الكتاب،  ه��ذا  ينخرط 
وميكن  الأخرية،  ال�سنوات  يف  تواترت  للدميقراطية،  النقدية 
القول اإنها متثل تيارا يجد له جذورا بعيدة يف الفكر الفل�سفي 
يف  وتقاطعها  املوؤلفات  هذه  كرثة  اأن  كما  احلديث،  وال�سيا�سي 
لأن  »ت���ّي���ار«،  كلمة  ا�ستعمالنا  ت���رّبر  الرئي�سية  الأط���روح���ات 
املبحث املطروح قد ا�ستعاده كّتاب خمتلفون ومن وجهات نظر 

متباينة، لكّن اجلامع بينهم هو نزعة الت�سكيك.
فاأّما اجلذور فمحورها الفيل�سوف فريدريك نيت�سة، ثّم فل�سفة 
ال�سرديات  نقد  على  والقائمة  اإليه  امل�ستندة  احلداثة  بعد  ما 
الفيل�سوف  ميثل  ال��دمي��ق��راط��ي��ة.  ال�����س��ردّي��ة  ومنها  ال��ك��ربى، 
من  النقد،  ه��ذا  يف  اأ�سا�سية  حلظة  فاتيمو  جياين  الإي��ط��ايل 
خالل كتابه امل�سهور »نهاية احلداثة«، حيث ا�ستند اإىل نيت�سة 
الجتماع  عامل  اأي�سا  نذكر  اأن  ميكن  والهرمنطيقا.  وهيدغر 
)ترجمة  احلداثة«  »نقد  كتاب  �ساحب  ت��وران،  األن  الفرن�سي 
للثقافة مب�سر( وقد دعمه  الأعلى  املجل�ص  عربية �سادرة عن 
ب��ك��ت��اب ���س��ادر ب��ع��ده يحمل ع��ن��وان »م���ا ه��ي ال��دمي��ق��راط��ي��ة؟« 
اأن  فيه  ح��اول  وق��د  ال�ساقي(  دار  عن  ���س��ادرة  عربية  )ترجمة 
املهيمنة  ال��دول��ة  ف��ك��رة  برف�ص  امل��ط��روح  ال�����س��وؤال  ع��ن  يجيب 
واق��رتاح  للمجتمع،  التقليدية  والبنى  ال�سوق  بن  وال�سراع 
تعريفا للدميقراطية حموره منح ال�سمانات التي حتول دون 
ال�سمانات  هذه  اأن  وافرت�ص  الأقليات،  على  الأغلبّية  ت�سلط 
هي التي �ستحول دول �سعود الأيديولوجيات »الهوية« )ن�سبة 
ولقد  ال�سيا�سة.  على  ال�سوق  اأح��ك��ام  �سيطرة  اأو  الهوية(  اإىل 
اآليات  يف  الدميقراطية  اخت�سار  اأّن  اإىل  مبّكرا  ت��وران  تفّطن 
مثل تنظيم النتخابات النزيهة لن يكون كافيا لإدارة جتارب 
)وك��ان  الدميقراطي  ال��ع��امل  اإىل  حديثا  املن�سمة  املجتمعات 
ال�سيوعية(،  انهيار  بعد  ال�سرقية  اأوروب��ا  باجتاه  اأ�سا�سا  ينظر 
تتحّول  واأن  »ثقافة«،  الدميقراطية  تكون  اأن  �سرورة  موؤّكدا 
امل��واط��ن��ن  ت���ن���ّوع  ت��ق��ب��ل  واأن  ل��ل��ف��رد،  م��ل��م��و���س��ة  م��ك��ا���س��ب  اإىل 
وطلباتهم وتقرتح عليهم يف الآن ذاته طرق التعاي�ص امل�سرتك 

بينهم.
ما  ���س��رع��ان  الدميقراطية  الثقافة  »جت��دي��د«  حم���اولت  ل��ك��ّن 
جمتمعات  اإدارة  على  قدراتها  يف  �سريح  ت�سكيك  اإىل  حتّولت 
ت��ت��ج��ه ن��ح��و ال��ت��ع��ق��ي��د. ول��ق��د اأث����ار ال��ك��ات��ب الإ���س��ب��اين دان��ي��ال 
وا���س��ع��ا  ج���دل   )Daniel Innerarity( اإي���راري���ت���ي 
يف  حم��اول��ة   : ال��دول��ة  دون  »الدميقراطية  كتابه  ن�سر  عندما 
ال�سيا�سة  ب��اأّن  القول  يف  ي��رتّدد  فلم  املعقدة«،  املجتمعات  حكم 
اأ�سبحت عاجزة عن اإدارة املجتمعات املعقدة واأّن علينا اأن نعيد 
اأّن  مثال  منها  ومفاهيمها،  ال�سيا�سة  معنى  يف  جذريا  التفكري 
الدولة مل تعد املعرّب الوحيد عن ال�سيادة، ول ال�سيا�سة عقدا 
على  م��وزع��ة  ال�����س��ي��ادة  ت�سبح  ال��ع��ومل��ة،  ظ��ّل  ففي  ال�سعب،  م��ع 
كما  معينة،  دول��ة  ح��دود  يتجاوز  بع�سها  موؤ�ّس�سة،  م��ن  اأك��رث 
فاإن  »ال�سعب« مل يعد موّحدا يف مطالبه ورغباته. وعليه،  اأّن 

الوظيفة الدميقراطية هي تلك التي ت�سعى اإىل التن�سيق بن 
عدة اأطراف متدخلة، كي ل يهيمن اأحدها على الآخرين.

يدعوه  مبا  يكتفون  فال  ذلك،  من  اأبعد  يذهبون  اآخرين  لكّن 
جريالد  ن�سر  هكذا  الدميقراطية.  الدولة  برتاجع  اإيراريتي 
ك��ت��اب��ا ذا ع���ن���وان م�����س��ت��ف��ّز: »دمي��ق��راط��ي��ة  ���س��ن��ة 2014  ب���رون���ر 
اأ�سبحت  الدميقراطية  اأّن  اأطروحة  على  فيه  دافع  املغفلن«، 
ث��ق��اف��ة ل�����س��ن��اع��ة امل��غ��ف��ل��ن، م��ن خ���الل ال�����س��ن��اع��ة الإع��الم��ي��ة 
وتتالعب  وتافهة  جانبية  م�سائل  اإىل  املواطنن  توّجه  التي 
بعقولهم وباأ�سواتهم يف النتخابات. وهذا املوقف املت�سائم من 
الدميقراطية جنده اأي�سا لدى الكاتب نيكو غرميالدي الذي 
حيث  ال��دمي��ق��راط��ي��ة«،  »اأق���ول  ع��ن��وان��ه  كتابا   2014 �سنة  ن�سر 
الغرب(  )يف  بالدميقراطيات  ندعوها  التي  الأنظمة  اأن  اأعلن 
اخلا�سة،  امل�سالح  ت�سريها  »اأول��غ��ر���س��ي��ات«  ت��ك��ون  اأن  ت��ع��دو  ل 
امل�سالح  هذه  فيها  حت��ّول  والثقافية  الإعالمية  الآلت  اأّن  اإّل 
ال�سعب  م��ن  ك��ب��ريا  ج���زءا  وتقنع  ووط��ن��ي��ة  ع��ام��ة  م�سالح  اإىل 
بذلك. واإىل مثل هذا املوقف املت�سائم ذهب الفيل�سوف الأملاين 
كتابه  يف   )Peter Sloterdijik( �سلوتردجيك  بيرت 
الإي��ط��ايل  الكاتب  اأ���س��در   ،2016 �سنة  ويف  بعدنا«.  »ال��ط��وف��ان 
رافئييل �سيمون )Raffaele Simone( كتابه »ماذا 
لو اأفل�ست الدميقراطية؟« وقد طرح فيه تاريخ الدميقراطية 
كان  املبداأ  هذا  تطّور  اأّن  مبينا  املا�سين،  القرنن  مدى  على 
الب�سر  رغبة  وهي  »طبيعية«  اأو�ساع  من  النتقال  اأ�سا�ص  على 
يقوم على  �سبه مثايل  اإىل عامل  والهيمنة  التفوق واجل�سع  يف 
ال��ع��دل واحل��ري��ة وال�����س��ي��ادة واح����رتام الأغ��ل��ب��ي��ة. ل��ك��ّن العوملة 
»الطبيعية«  امل�����س��اع��ر  ت��اأج��ي��ج  واأع�����ادت  الن��ت��ق��ال  ه���ذا  اأوق��ف��ت 

املباينة، مبا يجعل الدميقراطية تتجه حتما نحو الإفال�ص.
يختلف ال��ك��ت��اب ال���ذي ع��ر���س��ن��اه ه��ن��ا ع��ن ه��ذا ال��ت�����س��اوؤم، وق��د 
 2016 �سنة  ال�سادر  لوغوف  بيار  جون  كتاب  من  اأكرث  يقرتب 
فرويد  بكتاب  يذكر  )ع��ن��وان  الدميقراطية«  يف  »قلق  بعنوان 
من  ق�سرية  فرتة  قبل  كتبه  وقد  احل�سارة«  يف  »قلق  امل�سهور 
اندلع احلرب العاملية الثانية( اأو كتاب دومينيك رو�سو »جتذير 

الدميقراطية« )�سدر �سنة 2015(. ففي هاذين الكتابن، جند 
مقرتحات عملية للخروج من اأزمة الدميقراطية. فدومينيك 
رو���س��و مي��ّي��ز ب��ن ال��دمي��ق��راط��ي��ة »ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة« ال��ت��ي يدعوها 
اأغرا�سها  ا�ستنفذت  ق��د  وي��راه��ا  التمثيلية،  بالدميقراطية 
واأو���س��اع  املجتمع  تعقيدات  م��ع  التفاعل  على  ق��ادرة  تعد  ومل 
الت�ساركية(،  )اأو  »امل��ت��وا���س��ل��ة«  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  وب��ن  ال��ع��ومل��ة، 
ويق�سد تلك التي تتوا�سل بعد العمليات النتخابية ومتار�ص 
الفردية  ال��ط��اق��ات  وحت�سد  املجتمع  يف  جزئية  م�ستويات  يف 
ومبادرات املجتمع املدين لإيجاد حلول للق�سايا العملية التي 
تواجه املواطنن، فهذا ال�سكل هو الذي �سي�سمد اأمام حتيدي 
ذهب  بل  املعوملة.  الأ���س��واق  و�سغوطات  التمثيلية  ال�سكالنية 
وزارات  اإلغاء  مثل  ملمو�سة  مقرتحات  عر�ص  حّد  اإىل  الكاتب 
اأمام  م�سوؤولة  تكون  للق�ساء  عليا  وتعوي�سها مبجال�ص  العدل 
النتخابات،  يف  الن�سبي  الق��رتاع  طريقة  واعتماد  الربملانات، 

ومنع تراكم امل�سوؤوليات ال�سيا�سية للفرد الواحد، الخ.  
ل��وغ��وف، فقد دع��ا اإىل اخل���روج م��ن »الفقاعة  ب��ي��ار  اأّم���ا ج��ون 
الفردانية« التي يعي�ص فيها املواطن يف البلدان الدميقراطية، 
باقي  وي�سرف  بعمله وم�سكنه،  اإّل  يهتم  املواطن ل  اأن هذا  اإذ 
�سبكات  عرب  الآخرين  مع  عالقاته  ويحّدد  الرتفيه،  يف  وقته 
املجتمع.  تعقيدات  عن  بذلك  فينف�سل  الجتماعي،  التوا�سل 
تاأكيد  على  الأ���س��ل  منذ  قامت  ق��د  الدميقراطية  اأن  �سحيح 
ف���ردان���ي���ة امل���واط���ن وحت���ري���ره م���ن ان��ت��م��اءات��ه ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اأو 
الطبيعية ليكون يف عالقة مبا�سرة مع الدولة، دون وا�سطات، 
ل��ك��ن ذل���ك مل ي��ك��ن ي��ع��ن��ي ع��زل��ه ع���ن امل��ج��ت��م��ع وع���ن م�����س��اك��ل 

الآخرين.
مي��ك��ن اأن ن��ذك��ر ع��ن��اوي��ن اأخ�����رى ع���دي���دة يف م��و���س��وع اأزم����ة 
على  �ساهدا  ميثل  العناوين  تواتر  اأّن  �سّك  ول  الدميقراطية، 
باأّن واحدا من هذه  عمق الأزمة. ورغم ذلك، ل ميكن اجلزم 
الكتب قد طرح بديال مقنعا اأو حاّل عميقا لالأزمة، بل الغالب 
فاإن  الأ�سا�ص،  الأزمة. وعلى هذا  واإبراز مظاهر  الو�سف  فيها 
ال��ك��ت��اب م��و���س��وع ه��ذا ال��ت��ق��دمي ي��ن��خ��رط ب���دوره يف حم��اولت 
اأن من املهم  اأكرث من تقدمي احللول لها. بيد  ت�سريح الأزمة 
يكونوا  اأن  الدميقراطية،  ع�سر  يدخلون  وهم  العرب،  للقراء 
املجتمعات  يف  الفكرة  ه��ذه  و�سلتها  التي  امل��اآزق  من  بينة  على 
يقع  ك��ي  الأق���ل  ع��ل��ى  الآن،  م��ن  ق��رن��ن  ق��ب��ل  احت�سنتها  ال��ت��ي 
امل��ق��ولت  ال��ع��دي��د م��ن  ال��ب��داي��ة وتن�سيب  امل�����س��ار م��ن��ذ  ت��ع��دي��ل 
اإىل  تتحّول  وقد  معينة  تاريخية  ب�سياقات  املرتبطة  واملفاهيم 
على  اأ�سقطت  م��ا  اإذا  منا�سبة  وغ��ري  ج��ام��دة  �سيا�سية  عقائد 

اأخرى خمتلفة. �سياقات 
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التصّوف اإلســـــــالمي
فرانشيسكو ألفونسو ليتشيزي

عز الدين عناية *

هل ن�ستخدم دائًما الكلمات ال�سحيحة والت�سنيف ال�سحيح لتحديد وفهم العامل الراهن؟ كيف ي�سهم اخليال ال�سيا�سي املدعوم بو�سائل الإعالم 
اأيديولوجية تكر�ض مفاهيم ملتب�سة وجمزاأة وحم�سورة لت�سبح تدريجيا حقائق وم�سلمات م�سكلة جوهر تاريخنا  يف تاأريخ انتقائي، وبلغة 
املعا�سر؟ هل ت�سهم هذه اللغة العادية، وال�سعبوية يف كبح جماح رغباتنا الفكرية يف التحرر من التاريخ الر�سمي؟ ميكن القول اإن هذه الأ�سئلة 
الأ�سا�سية متثل رهانا منهجيا جذابا وجريئا لكتاب »التاريخ امل�ساد للزمن الراهن« ملوؤلفه غابرييل روكهيل، الذي يدعو القارئ لإعادة النظر يف 

را اأن اللغة يف ع�سرنا الراهن مرتبطة يف اأغلب الأحوال بالأيديولوجيات. املفردات امل�ستخدمة عادة يف جمال التاريخ.. ُمذكِّ

ع��ل��ى م����دى ال���ع���ق���ود الأرب����ع����ة الأخ������رية ط��غ��ى ع��ل��ى درا����س���ات 
ُبغية الطلب  الإ�سالم يف الغرب طابع اجتماعي �سيا�سي، كانت 
ف��ي��ه ت��ف�����س��ري ال��ت��ح��ولت ال��ت��ي ت�����س��ه��ده��ا امل��ج��ت��م��ع��ات ال��ع��رب��ي��ة 
والإ���س��الم��ي��ة وا���س��ت�����س��راف م�����س��ائ��ره��ا. وق���د ���س��اغ��ت درا���س��ات 
من  وت��ط��ورات��ه��ا  الإ���س��الم��ي��ة  ل��ل��ظ��اه��رة  تف�سرياتها  الإ����س���الم 
روؤي��ة  عليه  هيمنت  ال��ذي  ال�ست�سراقية  امل��در���س��ة  اإرث  خ��الل 
فقهية ت�سريعية كالمية م�سفوعة ببحث مرفولوجي يف من�ساأ 
وامل��الح��ظ يف  اأط��روح��ات متنوعة.  م��ن  تخللته  وم��ا  الإ���س��الم 
والتاأ�سي�سية  املبكرة  الإ�سالم  اأ�سول  ا�ستيعاب  حماولت  م�سار 
متابعًة،  احلقول  اأقّل  الروحي  احلقل  بقاء  ال�ست�سراق،  داخل 
مب��وج��ب غ��ل��ب��ة ال���روؤي���ة امل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة ال�����س��ارم��ة ع��ل��ى النظر 
ل���الإ����س���الم وط��غ��ي��ان امل��ن��ظ��ور ال��ت�����س��ري��ع��ي امل��ن��ه��ج��ي يف ق���راءة 
الظاهرة الإ�سالمية عموًما. حتى اأن جمال مهّما من جمالت 
الرتاث الإ�سالمي، ونق�سد الت�سوف، مل ي�سهد اهتماما مرّكزا 
�سوى يف مرحلة لحقة، ومل يوله ال�ست�سراق املبّكر والالحق 
ان�سغالت  �سوى عناية متناثرة وعابرة. ولو دققنا تاريخيا يف 
الإ�سالمي  الروحي  بالرتاث  الهتمام  اأن  نلحظ  ال�ست�سراق، 
تبلور مع لوي�ص ما�سينيون )1883- الغربية قد  الدرا�سات  يف 

1962( يف درا�ساته املرجعية عن احلالج والت�سوف عامة، وهو 
متاأخر نوًعا ما. مع ذلك مل ي�سّكل ذلك الجرتاح حتويرا يف 
مقاربات  ب��اجت��اه  الإ���س��الم��ي��ة  للظاهرة  الغربي  النظر  م�سار 
ُت��ع��ن��ى ب���ال���رتاث ال���روح���ي، ومل ي��ح�����س��ل ت��ط��ور يف ال���س��ت��غ��ال 
من  اأو  ال�سوفية  املقولت  حتليل  ناحية  من  �سواء  بالت�سوف، 
ناحية نقل امل�سّنفات املرجعية يف املجال عرب الرتجمة، �سوى 

يف العقود الأخرية.
ب�سنفيه  ال�ستيعاب  هذا  يف  الأ�سعف  احللقة  ت�سّكل  واإيطاليا 
ال�سيخ الأكرب حميي الدين  الغربي. ومثال  داخل ال�ست�سراق 
ا�ستثنينا موؤلف »ف�سو�ص  ال�سياق، فلو  بن عربي جلي يف هذا 
اإىل  نعرث  ل  الإيطالية،  اإىل  الفرن�سية  م��ن  امل��رتَج��م  احل��ك��م« 
اللغة  اإىل  منقول  ن�سو�سه  م��ن  ن�ص  على  ال��راه��ن��ة  احلقبة 
الإيطالية. من خالل الكتاب الذي نتوىل عر�سه والذي اأعده 

معتمًدا  ليت�سيزي،  األفون�سو  فران�سي�سكو  الإي��ط��ايل  الباحث 
تاأليف  من  الغربية  املدونة  مراجع  من  مرجعاً  بات  ن�ص  على 
ج���ورج ق��ن��وات��ي ول��وي�����ص غ���ردي���ه، ي��ح��اول ل��ي��ت�����س��ي��زي �سياغة 
تب�سيط خمّل. ويتوّجه عرب موؤلفه  للت�سوف دون  مدخل عام 
مفاهيمه  ترتبط  مو�سوع  ب�ساأن  غربية  عقلية  خماطبة  اإىل 
وع��ورة  ذل��ك من  الإ���س��الم، مع ما يف  ب��رتاث  ولغته  ومقولته 
لهوتي  منظور  م��ن  ال��دي��ن  فهم  على  داأَب  غ��رب��ي  ق��ارئ  على 

م�سيحي.
ح�سور  اأن  اإىل  الكتاب  م��ن  الأول  الق�سم  يف  ليت�سيزي  ي�سري 
الت�سوف يف درا�سات الإ�سالم املعا�سر يف الغرب، ياأتي مو�سوما 
اأن الت�سوف هو ذلك اجلانب  بدافع براغماتي وبحكم ُخلقي، 
ومت�ساحما  روحيا  بو�سفه  الإ�سالم،  من  و«املقبول«  »احل�سن« 
وحم��ت�����س��ن��ا وحم�����اورا، م��ق��اب��ل ال��ت��وج��ه امل��ت�����س��ّدد ال����ذي ينفي 
ال��ت��ع��ددي��ة وي��ر���ّس��خ ال��ت��م��اي��ز ومي��ق��ت امل��غ��اي��ر. ول ي��خ��ف��ى اأن 
يف  مربراته  �سيغت  قد  غربي،  منظور  من  بالت�سوف  القبول 
طابعا  الإ�سالم  على  اأ�سَفْت  وُمغالطات،  تهوميات  وفق  البدء 
بال�سيو�ص،  اأزي���ن  ميغال  م��وؤل��ف  عنه  ع��رّب  م��ا  وه��و  م�سيحيا، 
ب��ع��ن��وان:  مب���دري���د   1931 خ����الل  الأوىل  ط��ب��ع��ت��ه  يف  امل��ن�����س��ور 
ابن  اأعمال  خ��الل  من  الت�سوف  درا�سة  املَم�ْسَحن..  »الإ���س��الم 

عربي املر�سي )ن�سبة اإىل مدينة مر�سية الإ�سبانية(.
ل��ذل��ك ان��ب��ن��ت ن��ظ��رة ت��ل��ح��ق ال��ت�����س��وف الإ����س���الم���ي ب��ال��رتاث 
الناعمة«  »املظاهر  ك��ون  م�ستعجلة  اأح��ك��ام  عمادها  امل�سيحي، 
مقولت  يف  طاغية  جن��ده��ا  وال��ت��ي  وال��ل��ط��ف،  باملحبة  امل�سوبة 
الإجن��ي��ل،  وتعاليم  امل�سيحية  روح  ي��الئ��م  مم��ا  ه��ي  ال��ت�����س��وف، 
ول��ك��ن ���س��رع��ان م��ا ج���رى ال��ت��خ��ل��ي ع��ن ه���ذه الأط���روح���ة غري 
املقا�سد  اأن  تبّن  اأمام  املنهجية  الأ�س�ص  اإىل  واملفتِقرة  العلمية 
العليا للت�سوف تتماهى مع املنظور الإ�سالمي وهي م�ستنَبطة 
 .)87 وال�����س��ن��ة )����ص:  ال��ك��ت��اب  اإىل  امل�ستند  ال��دي��ن  م��ن ج��وه��ر 
واجل���ل���ي اأن ت��ل��ك ال��ن��ظ��رة الإحل���اق���ي���ة ل��ل��ت�����س��وف الإ���س��الم��ي 
ال�ست�سراقية  ال��روؤي��ة  بفعل  ت��ب��ل��ورت  ق��د  امل�سيحي  ب��امل��ن��ظ��ور 
الإ�سالمية  ال��درا���س��ات  على  هيمنت  ال��ت��ي  امل��غ��ال��ي��ة،  الكَن�سية 

لأركانها  زعزعة  �سهدت  مركزية  روؤي��ة  وه��ي  املبكرة،  الغربية 
اأعالمها  اأب��رز  من  يبقى  التي  ال�ست�سراق  بعد  ما  مدر�سة  مع 

الراحل اإدوارد �سعيد.
يف الق�سم الثاين من الكتاب يحاول الباحث ليت�سيزي حتديد 
باحل�سارة  املهتمة  الغربية  الأو���س��اط  جعلت  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل 
الإ���س��الم��ي��ة ت��ن��ح��و ���س��وب الن�����س��غ��ال ب��ال��ت�����س��وف. ف��ب��ال��ت��وازي 
م��ع ال��ت��وّت��ر ال��ذي اأّج��ج��ه »الإ���س��الم اجل��ه��ادي« وم��ا خّلفه من 
اأث����ر ع��م��ي��ق ع��ل��ى ان�����س��غ��الت ال��ب��اح��ث��ن وم��واق��ف��ه��م، مل يجد 
امل��اأزق  ���س��ّق م��ن دار���س��ي الإ���س��الم��ي��ات م��ن �سبيل لتجاوز ذل��ك 
الب�����س��ت��ي��م��ول��وج��ي ���س��وى ب��ط��رح ال��ت�����س��ّوف الإ���س��الم��ي بديال 
درا�سيا. فلي�ص الت�سّوف نهجا لتغيري ظواهرية احلياة بل هو 
املْر�سي عنه،  ال�سنف  البواطن، فهو من  لتنقية  م�سلك ذوقي 
العرفان  اإىل  التوّجه  اأن  ذلك  اإىل  ين�ساف  تهديداً.  مُيّثل  ول 
التعاطي  يف  ج��دي��دة  براديغمات  دخ��ول  نتاج  ي��اأت��ي  الإ���س��الم��ي 
�سو�سيولوجيا  م��ق��ولت  ���س��م��ن  ت��ت��ف�����ّس��ر  ال��دي��ن��ي،  ال�����س��اأن  م��ع 
الدينية«،  »ال�سوق  ط��روح��ات  يف  املتلخ�سة  الأمريكية  الدين 
اأي حم������اولت امل��ت��ح��ّك��م��ن ب���امل���ج���ال ال���دي���ن���ي حت���وي���ل ق��ط��اع 
�سياقاتها  م��ن  منتَزعة  ا�ستهالكية  ب�ساعة  اإىل  ال��ّروح��ان��ي��ات 
الّدينية والفل�سفية. لياأتي ال�سغف بالت�سوف من خارج الن�سق 
التي  ووعوده  اآثاره  م�سعى لالقرتاب من  املعهود، يف  الّروحي 
»ل��و علم  امل��اأث��ور:  القول  ذل��ك  اأده��م يف  اإبراهيم بن  ع��رّب عنها 
انت�سار نوادي  امللوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه«. ولعل كرثة 
موحية  املجانية،  غري  الروحية،  والّريا�سات  والتاأمل  اليوغا 
مغرياً  الت�سّوف  ب��دا  وبالفعل  ب��ال��غ��رب.  امل�ستجد  ه��ذا  �سمن 
لفئات من الغربين، ُتكت�سف عربه �سماحة الإ�سالم رغم �سّخ 

اإعالم الفوبيا الهائل )�ص: 103(.
ول ي��ح�����س��ر ال���ب���اح���ث الإي����ط����ايل ذل����ك الجن������ذاب يف ح���دود 
عام  روحي  اإطار  �سمن  الأمر  يح�سر  بل  الإ�سالمي،  الت�سوف 
الإيطايل  الجتماع  يف�ّسر عامل  اأخرى.  �سرقية  تقاليد  ي�سمل 
���س��ت��ي��ف��ان��و اآل���ي���ايف ذل����ك ���س��م��ن »م���وج���ة امل���و����س���ات ال��روح��ي��ة« 
منها  تعاين  التي  املعنى  فاأزمة  الغرب.  جتتاح  التي  ال�سرقية 
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من  للنا�ص  وان��ت��ق��ال  ف��ت��ورا  خّلفت  وال��ت��ي  الغربية،  امل�سيحية 
عرّبت  كما  انتماء«،  دون  »العتقاد  اإىل  والن��ت��م��اء«  »العتقاد 
ع��ن ذل��ك ال��دار���س��ة الإجن��ل��ي��زي��ة غ��راي�����ص داف��ي��ي��ه، فقد وّل��دت 
البوذية  يف  الّدينية،  التجارب  خمتلف  يف  ال��ّروح��ي  ع��ن  بحثا 
والطاوية واحلا�سيدية اليهودية والنيو اآيج )الع�سر اجلديد( 
وال��ن��ح��ل امل�����س��ي��ح��ي��ة ال��ب��ن��ت��ك��و���س��ت��ال��ي��ة، م���ع م��ي��ل وا����س���ح نحو 
املوؤ�ّس�سة  التقاليد الباطنية. ويف ذلك امل�سعى ل تغري الغربي 
اإرثها  من  معيناً  جانبا  بل  ال�سارم،  بهيكلها  املغايرة  الّدينية 
اأحيانا  منه  تتقل�ص  وق��د  ان�سجاماً،  امل��رء  معه  يجد  الديني، 
مراعاة الطقو�ص، لي�سوغ ال�سالك ب�سكل ذاتي درَبه يف ِحّل من 

اأو التقليد الديني ال�سارم. �سوابط املوؤ�س�سة 
الته مبخزون  فقد �سار ال�سالك نحو جتربة جديدة ير�سم �سِ
الآخ����ر ال���روح���ي ���س��م��ن م��ن��ط��ق وْج����دي ذوق����ي، م��ت��خ��ّف��ف من 
الكلف  ذل��ك  ل��ون��وار  ف��ري��دري��ك  ي�سف  الن��ت��م��اء.  م�ستلزمات 
الغرب«  يف  ال�سرقية  »ال��روح��ان��ي��ات  بعنوان  بحث  يف  ال��روح��ي 
»ال��ط��رق   :)2383 ����ص:   ،1997( الأدي������ان«  »م��و���س��وع��ة  ���س��م��ن 
ال�����س��وف��ي��ة اأ���س��ا���س��ا ه��ي م��ا ي��ج��ذب ال��غ��رب��ي، واأ���س��ه��ره��ا حركة 
ما  وه��و  يت،  ال�سّ الذائعة  الفاتنة  برق�سته  ال��دّوار  الدروي�ص 
تلك  تعر�ص  حيث  ال��ّروح��ي.  الوجد  بلوغ  اإىل  باملريد  يف�سي 
الإ�سالم. فتعاليم  روح  يعرّب عن  اأ�سيال  �سبيال  نف�سها  الطرق 
��وف��ي��ة جت���ذب ال��غ��رب��ي��ن ب��ف��ع��ل خ��ا���س��ي��ات ث����الث: ���َس��ه��ُر  ال�����سّ
حركات  اإهمالها  عدم  تبليغها،  على  عارفن  روحين  معّلمن 
املتحّم�سة  جتمعاتها  ال��روح��ي��ة،  بالرتانيم  امل�سفوعة  اجل�سد 

والن�سيطة«.
ال��روح��ي��ة مع  للتقاليد  م��وج��ة الجن����ذاب  ت��راف��ق��ت  وب��ال��ت��ايل 
هدوء ن�سبي يف درا�سات الإ�سالم احلديثة، تراجعت منها تلك 
مبقاربة  حتكمت  ما  غالباً  التي  والع�سابية  املتوترة  النظرة 
املنظور  اجل��ل��ي يف  ول��ك��ن  الإ���س��الم.  لق�سايا  ال��غ��رب��ي  ال��دار���ص 
مّت  م��ا  الإ���س��الم غ��ال��ب��اً  ب��الد  ال�سوفية يف  ��رق  ال��طُّ اأن  ال��غ��رب��ي 
عر�سة  تبقى  التي  الدينية  الأق��ل��ي��ات  مقاربة  �سمن  عر�سها 
التيار  ميثلها  التي  الأغلبية،  ِقبل  من  وال�سطهاد  للت�سييق 

ال�سني تيار الأكرثية.
الت�سوف  بقاء  ليت�سيزي  ير�سد  الكتاب  من  الثالث  الق�سم  يف 
تطور  على  انعك�ص  مبا  الغربي،  لالآخر  اإغ��راء  الأك��رث  املدخل 
ويف  الروحية  ال�سكينة  ال�سوفية جتد يف  اجلمعيات  ن�سيج من 
ونظرا  جاذبة.  عنا�سر  الباطني  املنزع  ويف  الروحية  الرتانيم 
يجد  التجمعات،  هذه  داخل  الّرخو  العقائدية  التخوم  لطابع 
امل��ن�����س��وي األ��ف��ة م��ع ال��ع��ائ��ل��ة اجل���دي���دة وحم��اَف��ظ��ة ع��ل��ى اإرث���ه 
جتعل  وراه��ن��ة،  �سالفة  هويتن،  ب��ن  امل��زاوج��ة  ه��ذه  ال�سالف. 
املنفتح  التدّين  اإىل  اأقرب  الطرق  هذه  عرب  الغربي«  »املهتدي 
الذي تتقّل�ص منه احلدود الفا�سلة. فعادة ما يدخل املهتدون 
يجعلهم  ما  العك�ص،  ولي�ص  ال�سوفية  الطريقة  عرب  الإ�سالم 
املدخل  ذلك  تهجر  من  منهم  وقّلة  الروؤية  ب�سيق  يحتفظون 
يرتاد  من  منهم  قلياًل  اأن  ه��وؤلء  مع  املالحظ  ولعل  الأّويل. 
ف��ت��ور مفهوم  ن��ت��ح��دث ع��ن  اإن مل  ال���غ���رب، ه���ذا  امل�����س��ّل��ي��ات يف 

بينهم. ال�سعائري  الن�سباط 
اإغ��راء  يثري  الفاتنة  مبقولته  عربي  اب��ن  ال�سويف  اأن  �سحيح 
ك��ب��ريا ب��ن ���س��رائ��ح غ��رب��ي��ة مثقفة ت��ل��ج ب��اب ال��ت�����س��وف، ولكن 
لفتا  )1886-1951م(  غ��ي��ن��و  ري��ن��ي��ه  ال��ف��رن�����س��ي  ت��اأث��ري  ي��ب��ق��ى 

ذلك  من  فغينو  الغربية.  ال�سوفية  املحافل  اأو�ساط  يف  اأي�سا 
الرمزي  باملدخل  املوَلعن  اأو�ساط  يف  �سيما  ل  الآ�سر،  ال�سنف 
مبا  املجال  يف  موؤثرا  ُيعّد  فنهجه  عليه.  يلّح  ال��ذي  والباطني 
ت��راوح��ت بن  ك��ون��ي��ة،  روح��ي��ة  تقاليد  ب��ن  م��ن جت���وال  تخّلله 
اأن  اإىل  وغ��ريه��ا،  والبوذية  والطاوية  والهندو�سية  امل�سيحية 
الذي وجد  الإ�سالمي  الروحي  التقليد  عند  املطاف  به  انتهى 

فيه �سالته )�ص: 187(.
روح  بقاء  ليت�سيزي  ��ف  م��وؤلَّ ي��ربز  والأخ���ري،  ال��راب��ع  الق�سم  يف 
الإ�سالمي وغري متاأّثرة  العامل  اأرجاء  الت�سوف م�ست�سرية يف 
قدرة  عن  تك�سف  ال��روح  تلك  ولعّل  احلداثة،  مظاهر  بت�سرب 
التطورات  التعاي�ص مع م�ستجدات احلياة رغم  الت�سوف على 
الطرق  م�سارات  تتبع  ويف  العي�ص.  اأمن��اط  م�ّست  التي  الهائلة 
والج��ت��م��اع��ي��ة،  ال�سيا�سية  الأو����س���اع  خمتلف  ع��رب  ال�سوفية 
به  تطفح  عّما  مبناأى  ك��ان  ما  ال�سويف  التيار  اأن  الكتاب  يبّنُ 
مبناأى  اأحياناً  تبدو  قد  اإ�سكاليات  من  الجتماعية  الأو���س��اط 
فيها  واختار  نهجه  على  الت�سّوف  قاربها  واإن  ان�سغالته،  عن 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ا ح���واري���ة م�����س��امل��ة. ف��ن��م��ط ع��ي�����ص امل��راب��ط��ن يف 
دور  ولعب  وال���ورع  بالزهد  املتميز  امل��غ��رب،  ب��الد  يف  الرباطات 
�سكل  ه��و  الإ���س��الم،  دار  ع��ن  ال���ذود  بق�سد  الثغور  ع��ن  دف��اع��ي 
�ساد  م��ا  وباملثل  والعملي.  ال��روح��ي  ب��ن  امل��زاوج��ة  اأ���س��ك��ال  م��ن 
اأتباع  اأو مع  الزوايا يف اجلزائر  الفرتة احلديثة مع حركة  يف 
بالأ�سل  هو  ال�سودان،  يف  املهدوية  مع  اأو  ليبيا  يف  ال�سنو�سية 
على  للحفاظ  ه��دف  لال�ستعمار،  امل��ق��اوم��ة  اأ���س��ك��ال  م��ن  �سكل 
الإ���س��الم��ي  امل��ن��ظ��ور  م��ن  الت�سوف  لي�ص  ل��ذل��ك  الأم����ة.  ه��وي��ة 
هو  ب��ل  ال��ن��ا���ص  م�ساغل  ع��ن  ان����زواء  اأو  ال�سلبي  باملعنى  ع��زل��ة 

انخراط هادئ )�ص: 230(.
الت�سوف  بن  مقارنة  اإقامة  الق�سم  هذا  يف  ليت�سيزي  يحاول 
بن  مهمة  فروقات  اإىل  فيلّمح  امل�سيحي،  ونظريه  الإ�سالمي 
حيث  من  م�سرتكات  ثمة  اأن  �سحيح  الروحيتن.  التجربتن 
يف  احلا�سرة  الرموز  ولكن  اهلل،  حمبة  يف  الفناء  اإىل  التطّلع 
العزوبة  تبني  اأن  �سك  ول  اأحيانا،  متباينة  تبدو  الت�سّوفْن 
يلق  امل�سيحي ه��ي مم��ا مل  ال��ت�����س��وف  ال����زواج يف  م��ن  وال��ن��ف��ور 

يف  ��ف��ة  امل��وظَّ التقنيات  اأن  كما  الإ���س��الم��ي،  الت�سوف  يف  ه��وى 
ال��ت��ج��رب��ت��ن ت��ت��غ��اي��ر م��ن ح��ي��ث امل��غ��الة واحل����دة. ف��ف��ي تقليد 
اإجحافا  جن��د  الكتاب،  �ساحب  ي��ربز  كما  امل�سيحي،  الت�سوف 
»اأكلة  الرهبان  تقليد  مثل  اجل�سد:  لإن��ه��اك  �ُسبل  اخ��رتاع  يف 
ال�سحارى  يف  يهيمون  ك��ان��وا  مم��ن   )boskoi( ال��ن��ب��ات��ات« 
�سكناً،  الأ�سجار  من  اّتخذوا  الذين  »ال�سجريون«  اأو  كالأنعام، 
من  ت�سميتهم  تنحدر  الذين  »العموديون«،  ه��وؤلء  اأب��رز  ولعل 
ه��وؤلء  ك��ان  فقد  العمود،  اأي   ،)stylos( اليونانية  العبارة 
اأن  الأعمدة على علو �ساهق، غر�سهم  املنعزلون فوق  الرهبان 
مببادرة  امل�سرق  يف  ن�ساأت  ممار�سة  وه��ي  ال��زه��د.  دْرب  ي�سلكوا 
ق��رب  ف��وق ع��م��ود  ال���ذي �سعد  ال��ك��ب��ري،  ال��ق��ّدي�����ص �سمعان  م��ن 
459. مل تخل  422م وظل هناك حتى وفاته عام  اأنطاكية عام 
لكن  ا،  اأي�سً والغرابة  الغلّو  من  الإ���س��الم  يف  الت�سوف  جت��ارب 
الإ�سالم”،  يف  رهبانية  ”ل  مبيزان  حمكوما  بقي  العام  املناخ 
املنقطعن  ه���وؤلء  ب��ن  وا�سعا  قبول  جت��د  مل  العزوبة  اأن  كما 
للعبادة، نظرا للحّث القوي يف الإ�سالم على بناء اأ�سرة وعي�ص 
الروحية  التجربة  يف  الأم���ر  يتعلق  وب��ال��ت��ايل  م��ت��وازن��ة.  حياة 
ما  وه��و  احل��ي��اة،  يف  املنغم�ص  الت�سوف  م��ن  ب��ن��وع  الإ���س��الم��ي��ة 
املعي�سي  ال�سغل  ب��ن  ت��زاوج  التي  الروحية  النزعات  يف  جن��ده 
دار���س��ا  اأن  حتى  ت��ف��ري��ط،  ول  اإف���راط  دون  ال��روح��ي،  وامل�سلك 
اأبعاد  باوزاين، يف مقارنة  األي�ساندرو  الغربين،  الدار�سن  من 
امل�سيحية،  الغربية  وال�سخ�سية  امل�سلمة  ال�سخ�سية  يف  التدين 
الإ�سالمية  الأو�ساط  ال�سائع يف  الروحي  املنزع  اأن  اإىل  يخل�ص 
امل�سلمة،  ال�سخ�سية  ع��ل��ي��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  الأ�����ّص  ي�سكل  م��ا  ه��و 
املوؤمن  بالإن�سان  �سمّو  عن  عبارة  »هو  منظوره  من  فالت�سوف 
مب��ا ي��ج��ع��ل احل��ي��اة ال��ف��ردي��ة اأو اجل��م��اع��ي��ة م��ف��ع��م��ًة ب��ج��ّو من 
واملمار�سة  والأخالق  الدين  )»الإ�سالم..  الروحية«  ال�سفافية 

ال�سيا�سية«، �ص: 81(.
اإن تكن م�سامن الكتاب تتوجه بالأ�سا�ص اإىل القارئ الغربي، 
الإ�سالمية،  الثقافة  يف مو�سوع على �سلة بجانب من جوانب 
يف  ال�سوفية  الظاهرة  تطورات  عن  اإطاللة  ا  اأي�سً تقّدم  فهي 
املالحق  م��ن  جملة  ال��ك��ت��اب  ت�سّمن  م��الحم��ه��ا.  واأه���م  ال��غ��رب 
وامل�سطلحات  والأع����الم  ب��امل��راج��ع  عنيت  ف��ه��ار���ص  ع��ن  ف�ساًل 
العلمية  الدرا�سة  طابع  الكتاب  على  اأ�سفى  ما  وهو  ال�سوفية، 

املتكاملة.
باحث  ليت�سيزي  األ��ف��ون�����س��و  فران�سي�سكو  امل���وؤل���ف:  ع��ن  ن��ب��ذة 
يدّر�ص  الإ���س��الم��ي.  الت�سوف  يف  متخ�س�ص  اإي��ط��ايل  جامعي 
الذي  الكتاب  عن  ف�ساًل  بروما.  العاملية  الدرا�سات  جامعة  يف 
على  »ال�سوفيون  بعنوان:  اآخر  بحث  موؤخرا  له  نعر�سه �سدر 

الإنرتنت.. الطرقية بن العوملة والرتاث« )2017(.
----------------------
الإ�سالمي. الت�سّوف  الكتاب: 

ليت�سيزي. األفون�سو  فران�سي�سكو  اإعداد: 
النا�سر: جاكا بوك )ميالنو( »باللغة الإيطالية«.

�سنة الن�سر: 2017.
عدد ال�سفحات: 368 �ص.

* اأ�ستاذ تون�سي بجامعة روما
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الصهيونية الدينية: التاريخ، الفكر، المجتمع 
لدوف شفارتز

فوزي البدوي *
كثرية هي الكتب يف اللغات الأجنبية التي خ�س�ست لق�سة ال�سهيونية الدينية املثرية لالهتمام والتي عرفت على يد الربي اأبراهام كوك منذ بداية القرن الع�سرين 
زخمها الكبري؛ فقد جرت العادة اأن ينظر اإىل ال�سهيونية تاريخيًا باعتبارها حركة علمانية مناه�سة لليهودية التقليدية اأو الأرثوذك�سية، وجتد جذورها الفكرية 
يف الها�سكاله اليهودية يف القرن الثامن ع�سر، اإذ قدمت اإجابة مغايرة للم�ساألة اليهودية كما نظرت اإليها اليهودية الإ�سالحية بزعامة مو�سيه مندل�سون والداعية 
اإىل الندماج يف اأملانيا واأوروبا عموًما وامتالك �سفة »املواطنة« بكل ما تقت�سيه وحماولة جتديد اليهودية من داخلها، مما وجد تعبريه الأكرب يف ما عرف بوثيقة 
بيت�سبورغ الأمريكية �سنة 1885 واليهودية الأرثوذك�سية التي رف�ست الندماج املوؤذن بخراب اليهودية يف اعتقادها واملوؤ�س�ض حتًما لالن�سهار والذوبان وف�سلت 

النكفاء داخل عقلية اجليتو النعزالية واإن بفوارق ودرجات خمتلفة بح�سب الظرف واملكان.

 وك��ان��ت ه���ذه ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة يف ب��داي��ت��ه��ا م��ن اق����رتح وج��ود 
ط��ري��ق ث��ال��ث وه���و اخل����روج م��ن اأوروب�����ا م��ط��ل��ق��اً وال��ب��ح��ث 
ولي�ص  ل��ل��ي��ه��ود  دول���ة  ت��اأ���س��ي�����ص  يتمثل يف  ج���ذري  ح��ل  ع��ن 
مع  خطرية  قطيعة  يف  وهلة  لأول  يظن  كما  يهودية  دول��ة 
الأرثوذك�سية،  اليهودية  اعتنقتها  التي  املا�سيحانية  الأ�س�ص 
يقررها  »اإل��ه��ي��ة،  م�ساألة  لليهود  دول���ة  ق��ي��ام  تعترب  وال��ت��ي 
من  كثرية  ن�سو�ص  عليه  ن�ست  مثلما  وحده  اإ�سرائيل  اإله 
بن  ال��ي��وم  حتى  اآث���اره  جن��د  رف�����ص  وه��و  البابلي،  التلمود 
من  تتخذ  وه��ي  حتى  اليهودية  احل��ري��دمي  طوائف  بع�ص 
الباحث  التعار�ص هو ما وفق  اإ�سرائيل م�ستقرا لها. وهذا 

يعقوب رابكن يف تو�سيحه يف كتاب يظل مرجًعا يف بابه.
ول���ك���ن ه����ذه امل���رح���ل���ة مل ت����دم ط���وي���ال ب��ع��د ن�����س��وء ح��رك��ة 
ال�سهيونية  ب���ن  ت��ع��ار���س��ا  ت���رى  ت��ك��ن  مل  ال��ت��ي  م���زراح���ي 
بالثورة  ت��اأث��رت  حداثية  يهودية  ح��رك��ة  وه��ي  وال��ي��ه��ودي��ة، 
والو�سطى.  ال�سرقية  اأوروب���ا  عرفتها  التي  ال��ب��ورج��وازي��ة 
وكان املُنظر الذي متت على يديه هذه التوليفة هو الربي 
اأبراهام اإ�سحاق يهودا كوك اأول اأحبار اإ�سرائيل ال�سكناز يف 
من  جزًءا  ال�سهيونية  من  جعل  والذي  الثالثن  ال�سنوات 
املا�سيحانية  م�سار  يف  منخرطة  وحركة  اليهودي  الالهوت 
ال��ي��ه��ودي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة حت�����س��ر ل���ع���ودة امل��ا���س��ي��ح ال��ي��ه��ودي 
من  امل��رتددي��ن  اليهود  ك��ل  بالتايل  مكن  م��ا  وه��و  املنتظر، 
قليلة  بدت  التي  احلركة  وهذه  ال�سهيونية.  يف  النخراط 
اأن  يجب  الذى  التيار  اأو  احلركة  الثالثينات هي  العدد يف 
يح�سب له العرب وامل�سلمون ح�ساباً واألف ح�ساب يف العقود 
يعد  مل  الديني  اليمن  نحو  اإ�سرائيل  توجه  لأن  القادمة 

خافًيا على اأحد. 
اأخ��ري��ن  ولث��ن��ت��ن  ب��الأ���س��ا���ص  امل��ه��م��ة  ال�سخ�سية  ول��ه��ذه 
هذا  خ�س�ص  �سولوفيت�سنيك  ويو�سف  راين�ص  يعقوب  هما 
الفكر،  ال��ت��اري��خ،  الدينية:  ب�«ال�سهيونية  املعنون  الكتاب 
املجتمع«. وهو يف احلقيقة جمموعة من امل�ساهمات اأ�سرف 

عليها الباحث الإ�سرائيلي دوف �سفارتز وال�سادر يف اأكتوبر 
الدينية  ال�سهيونية  زارح لدرا�سات  2017 من خالل معهد 
وه���و ي��ن��ق�����س��م اإىل ث��الث��ة اأب�����واب خ�����س�����ص اأول���ه���ا ل��ل��ت��اري��خ 
وامل��ج��ت��م��ع، وف��ي��ه درا����س���ات ك��ل م��ن ي��و���س��ف ���س��ل��م��ون ح��ول 
مقال  ديني، وهو  �سهيوين  زعيم  مالمح  راين�ص:  يعقوب 
�سرية  الدينية  ال�سهيونية  احلركة  امل���وؤرخ  ه��ذا  فيه  در���ص 
اأن  بعد  احلقيقي  مزراحي  حركة  موؤ�س�ص  ُيعترب  من  واآثار 
تعرف  وفيها  �سهيون.  اأحباء  حركة  البداية  يف  احت�سنته 
يف  ال�ستيطان  م�سروع  �ساحب  موهيليفري  �سموئيل  على 
العربي  والعمل  التوراة  ملبداأ اجلمع بن  فل�سطن تطبيقا 
ومن اإليه يرجع اأ�سل ت�سمية حركة مزراحي وهي اخت�سار 

لعبارة »مركز روحاين« תנועת ַהִמְזָרִחי
ال�سخ�سيات  اأهم  اإح��دى  عن  درا�سة  اأي�ساً  الكتاب  هذا  ويف 
الأ�سف  الدينية والتي ل جند مع  ال�سهيونية  التي طبعت 
العربية وهي �سخ�سية الربي يهودا  اللغة  درا�سات عنها يف 
الربي زيف  اأتباع  ريقلن عن مقاومة  ناثان  بقلم حنا  كوك 
غزة  م��ن  الن�سحاب  اأو  الرت��ب��اط  ف��ك  مل�ساألة  ك��وك  ي��ه��ودا 
التي  ال�سفة  م��ن  واأج����زاء  ההתנתקות  תוכנית 
خ�س�ص ل��ه��ا م��وت��ي اي��ن��ب��اري يف غ��ري ه��ذا ال�����س��ي��اق درا���س��ة 
الفكر  ملحور  الكتاب  من  الثاين  الق�سم  خ�س�ص  ثم  مهمة 
اليهودي، وفيه در�ص دوف �سفارتز نف�سه وهو امل�سرف على 
معتربا  ك��وك  ال��رب��ي  فل�سفة  يف  ال��دي��ن��ي��ة  العبقرية  ك��ت��اب 
الق�سم  اأم��ا  قوميا.  قدي�سا  للدرا�سة  فرعي  عنوان  يف  اإي��اه 
الدكتور  معهد  اأر�سيف  بدرا�سة  فاهتم  الكتاب  من  الثالث 
الق�سم  هذا  ويف  الدينية  ال�سهيونية  حول  لالأبحاث  زارح 
ك�����س��ف دوف ���س��ف��ارت��ز ال��غ��ط��اء م���ن خ���الل الأر����س���ي���ف عن 
يو�سف  ال��رب��ي  ر�سالة  ال��ت��وايل:  على  ه��ي  موا�سيع  ث��الث��ة 
حول  والثانية  احلديثة  الأرثوذك�سية  حول  �سلوفوت�سيك 
الن�سوية  مزراحي  منظمة  يف  قدمت  التي  القراءات  بع�ص 
وهي  ح��ربا  تعيينه  ح��ول  ب��ورغ  يو�سف  الدكتور  ر�سالة  ث��م 

الر�سالة التي اأم�ساها الربي يحيال يعقوب فاينربغ.
مع  القالئل  اأح��د  هو  �سفارتز  دوف  الباحث  اأن  واحلقيقة 
الدينية وقد كر�ص  بال�سهيونية  اهتم  اينباري ممن  موتي 
وقته وجهده لدرا�سة هذه ال�سهيونية الدينية، وكتابه هذا 
موؤلفات  اإ�سدار  ال�سبق يف  له  كان  فقد  بابه  الأول يف  لي�ص 
احلركة  ه��ذه  وفهم  التخ�س�ص  يريد  مل��ن  اأ�سا�سية  اأخ���رى 
امل��ع��ا���س��رة  ال��ي��ه��ودي��ة  ف��ه��م  ب��دون��ه��ا  ي�ستحيل  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة 
وم�ستقبله  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  ال��ع��رب��ي  وال�����س��راع  وال�سهيونية 
يف  �سيحدث  فيما  ج��ًدا  مهم  دور  احلركة  لهذه  �سيكون  اإذ 
ال��ع�����س��ري��ة ال��ق��ادم��ة وم���ن ه��ن��ا ج����اءت اأه��م��ي��ة ت��ق��دمي ه��ذا 

الكتاب للقراء العرب. 
باللغة  مهمن  كتابن  قبل  من  �سفارتز  دوف  خ�س�ص  لقد 
מאה  عام  مائة  يف  الدينية  ال�سهيونية  بعنوان  العربية 
�سنة من  الأول مائة  ציונות דתית خ�س�ص  שנות 
ال�سهيونية الدينية - ال�سخ�سيات واملناهج מאה שנות 
ציונות דתית - אישים ושיטות والثاين مائة 
�سنة من ال�سهيونية الدينية - اجلوانب التاريخية מאה 
שנות ציונות דתית - היבטים היסטוריים 
التاريخ  الدينية:  ال�سهيونية  بعنوان  ثالثا  كتابا  وخ�س�ص 
הדתית:  הציונות  الأي���دي���ول���وج���ي���ا  يف  وف�������س���ول 

תולדות ופרקי אידיאולוגיה.
ال�سفة  اأج��زاء  وبع�ص  غزة  من  الن�سحاب  م�ساألة  وتعترب 
بالن�سبة  اخل���ط���ورة  ب��ال��غ��ة  م�����س��األ��ة   2005 ���س��ن��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
اأي��ة  م��ن  اأك��رث  ال�سهاينة  واملتدينن  الدينية  لل�سهيونية 
ال��ع��امل؛  الإ���س��رائ��ي��ل��ي وي��ه��ود  اأخ���رى يف املجتمع  ق��ط��اع��ات 
املتدينن  ال�سهاينة  من  هم  امل�ستوطنن  اأغلب  اأن  ب�سبب 
تاأثري هذا الن�سحاب على هذه  اإىل  وقد نبه دوف �سفارتز 
غريه  ويف  الكتاب  ه��ذا  يف  الإ�سرائيلي  املجتمع  م��ن  الفئة 
م���ن خ���الل ر���س��د م��واق��ف��ه��ا والإ�����س����ارة اإىل ارت���ب���اط ذل��ك 
وال��ع��رب  ال��دول��ة  مثل  وغ��ريه��ا  الدينية  العقيدة  مب�سائل 
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اإلخ.  الفل�سطينين 
يف  بالغا  جرحا  اأح��دث  ق��د  الن�سحاب  ه��ذا  اأن  واحلقيقية 
املنحدرون  فهوؤلء  املت�سدد  الديني  اليمن  جماعات  وعي 
من فكر الربي يهودا كوك يعتقدون كما اعتقد هو عندما 
كتب عن قدا�سة اإ�سرائيل واأر�سها اأنه »يجب اأن نتذكر ملرة 
واأن   ]...[ مقد�ص!  مقد�ص  ه��و  م��ا  اأن  الأب��د  واإىل  واح��دة 
اأي�سا  هما  حكومتها  عليه  ال��ذي  وال��ن��ظ��ام  اإ�سرائيل  دول��ة 
اإىل تنفيذ هذه الأحكام، بل  اإن كل ما يرجع  مقد�سان. بل 
 -  ]...[ وال��ذخ��ائ��ر  الأخ���رى  والأ�سلحة  ال��دب��اب��ات  وجميع 
كلها تنتمي اإىل هذه القدا�سة التي متيز اأر�ص اإ�سرائيل ». 
غو�ص  ح��رك��ة  يف  ممثلة  الدينية  ال�سهيونية  اأزم���ة  ك��ان��ت   
الدولة  اعتبار  ميكن  كيف  الت�ساوؤل  هي  وغريها  اأميونيم 
التي  الأر����ص  م��ن  اأج���زاء  وت�سلم  امل�ستوطنات  تقتلع  التي 
بل  متاما؟«  »مقد�سة  العربي  احلكم  اإىل  ال��ت��وراة  قد�ستها 
الدولة  ه��ذه  اأع��م��ال  اإىل  ي�سفي  اأن  ميكن  ديني  معنى  اأي 
اأنها حت�سن �سنًعا بينما هي ل تدرك  التي تظن  العلمانية 
مبثابة  م��ن��ه��ا  ي��ج��ع��ل  اأن  امل��ف��رو���ص  الأ���س��ا���س��ي  ه��دف��ه��ا  اأن 
»اأ�سا�ص عر�ص اهلل يف العامل«، هي من تقوم بتدمري نف�سها 
امل�سيحاين  الأم��ل  ذلك  كل  وراءه��ا  من  وتدمر  بل  بنف�سها 
ال���ذي ه��و ج��وه��ر ال��ت��ربي��ر ال���ذي يقبل م��ن خ��الل��ه الربي 
ك����وك ب��ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة وم����ن ورائ�����ه ك���ل ال���ت���ي���ارات ال��دي��ن��ي��ة 
اأطلق  بالذات  ال�سبب  »ولهذا  الكال�سيكية  الأرثوذوك�سية 

البع�ص على هذا الن�سحاب العبارة اليهودية ». 
ال�سهيونية  من  املنحدرة  اليمينية  التيارات  رف�ست  لقد   
تعتربه  مم��ا  ج��زء  اأي  ع��ن  التنازل  م��ب��داأ  قبل  م��ن  الدينية 
ارتكاب  على  واأقدمت  »ها�سليماه«  الكاملة  اإ�سرائيل  اأر���ص 
اإ�سحاق  ال���وزراء  رئي�ص  باغتيال   1995 �سنة  منذ  املحظور 
رابن �سنة 1995 اعتمادا على فتوى دينية هي فتوى »دين 
الربي  ن�سو�ص  يف  امل�سمنتن  م��و���س��ري«  »دي���ن  و  رودي����ف« 
اخلطر  ولكن  ت��وراة«  »م�سنيه  كتابه  يف  ميمون  بن  مو�سيه 
�سخ�ص  من  بل  »علمانية«  �سخ�سية  من  املرة  هذه  ياأت  مل 
من  القريب  القومي  اليمن  على  املح�سوب  �سارون  اأرييل 
اأبراهام  الربي  املت�سددة ومل تكن فتاوى  الدينية  الأو�ساط 
�سابريا اأو موردخاي الياهو اإل تعبريا عن هذا املاأزق الذي 
ظن  الذي  كوك  الربى  فكر  من  املنحدرة  الأو�ساط  عا�سته 
اأنه وجد طريقاً لعتبار ال�سهيونية اجلناح الذي �سيحمل 

اكتمالها.  نحو �سيغة  املا�سيحانية 
كما اهتم الباحث دوف �سفارتز يف الق�سم الثالث من العمل 
بالك�سف عن بع�ص حمتويات الأر�سيف اخلا�ص مبعهد زارح 
לחקר  המכון  ال�سهيونية  اليهودية  حول  للدرا�سات 
הציונות הדתית ע"ש ד"ר זרח ורהפטיג 
�سولوفيت�سنيك  يو�سف  للربي  مهمة  ر���س��ال��ة  ع��ن  وك�سف 
الأرثوذك�سية  عن  סולובייצ'יק  הלוי  דוב  יוסף 
املهمة  الن�سو�ص  م��ن  الر�سالة  ه��ذه  اأن  واأعتقد  احلديثة 
التي جتب درا�ستها والتو�سع يف فكر موؤلفها املجهول لدى 
اليهودية  يف  العميق  التاأثري  وذات  تقريًبا  ال��ع��رب  ال��ق��راء 

اأ�سول رو�سية  املعا�سرة فهذا الربي املنحدر يف الأ�سل من 
ح��ي��ث ول���د ���س��ن��ة 1903 وامل���ع���روف اخ��ت�����س��اًرا ب���«زات�����س��ال« 
وق�سى �سنوات تكوينه اجلامعي يف برلن عا�سمة الثقافة 
اليهودية حيث اأكمل درا�سته �سنة 1926 وفيها تعرف فكرياً 
ال��ي��ه��ودي��ة الأرث��وذك�����س��ي��ة يف  اث��ن��ن م��ن ك��ب��ار مفكري  على 
الروحي  التاأثري  اأكرب  لهما  �سيكون  ممن  الع�سرين  القرن 
يف اليهودية العاملية وهما الربي مناحيم ماندل �سنري�سون 
اآخر عنقود �ساللة اللوبافيت�ص احل�سيدية والربي يت�سحاق 
املتحدة  الوليات  اللتوانية يف  اليهودية  اأحد زعماء  هوتر 
لحًقا. وحن اأنهى اأطروحته عن فل�سفة اليهودي هريمان 
كوهن كانت قد بداأت تت�سكل مالمح فكره وفل�سفته التي 
ּתֹוָרה  والعلم«  »التوراة  �سماه  فيما  بعد  فيما  عنها  عربَّ 
ע وطبق ذلك من خالل جامعة ي�سيفا التي تراأ�سها  ּוַמָדּ
يجمع  اأن  ���س��رورة  اأو  ف��ك��رة  على  وت��ق��وم  قبله،  م��ن  وال���ده 
اجلامعات  يف  متينا  علمانيا  تكوينا  الأرث��وذك�����ص  ال��ي��ه��ود 
اإىل  ذهب  اإن��ه  بل  برلن  جامعة  يف  هو  فعل  كما  العلمانية 
اأنه ل يجوز اإعطاء اأية �سفة دينية סמיכה לרבנות 
ليهودي اأرثوذك�سي ي�سري مبوجبها من الربين اليهود ما 
فروع  اأحد  يف  تخ�س�سي  تعليم  على  ذلك  قبل  يتح�سل  مل 
الدينية.  ال��دن��ي��وي��ة احل��دي��ث��ة يف اجل��ام��ع��ات غ��ري  امل��ع��رف��ة 
ال��رب��ي �سموئيل هري�ص  ع��ن  ذل��ك يختلف ج��ذري��اً  وه��و يف 
اليهودي الأرثوذك�سي الذي �سعى اإىل التقريب بن اليهود 
والثقافة الأوروبية احلديثة ولكن �سولوفيت�سنيك مل يكن 
ي�سعى يف حقيقة الأمر اإىل جمرد التقريب بل كان يرى يف 
هذه الثقافة الأوروبية الأملانية حجر الأ�سا�ص يف اليهودية 
اآخ���رون  ك��م��ا راأى  ���س��ر لب��د م��ن��ه  احل��دي��ث��ة ولي�ست جم��رد 
اليهودية  للثقافة  تهديدا  فيها  يرى  يكن  مل  بل  قبله  من 
الدين  رجال  واعترب  واحلياة.  للتجدد  نادرة  فر�سة  واإمنا 
الأوائ��ل  جيل  مبثابة  املبداأ  هذا  وفق  كونهم  الذين  اليهود 
اأو الري�سونيم من يهود اإ�سبانيا ال�سفاردمي كما يطلق على 
جيل ابن ميمون وابن عزرا ويهودا الالوي. وقد ب�سط كل 

اإليه الباحث دوف �سفارتز  اأ�سار  هذه الآراء يف كتاب �سهري 
يف درا�سته هذه وهو كتاب »املوؤمن املتوحد«. 

مل ي���ك���ن ال����رب����ي ي���و����س���ف ���س��ول��وف��ي��ت�����س��ن��ي��ك وه�����و ال���رب���ي 
وبن  واحل��داث��ة  اليهودية  ب��ن  تنافياً  ي��رى  الأرث��وذك�����س��ي 
واليهودية  ال�سهيونية  بن  ا  وخ�سو�سً والدين  العقالنية 
اأنه كان يف  وهو موقف على غاية من الأهمية بالنظر اإىل 
املناه�سة  الأرثوذك�سية  الت�سورات  من  قريباً  حياته  بداية 
الثانية  العاملية  احل��رب  ح��دود  اإىل  ك��ان  فقد  لل�سهيونية؛ 
�سمن جمل�ص كبار علماء التوراة الذي ي�سرف على حركة 
املحرقة  ول��ك��ن  لل�سهيونية،  املناه�سة  ي�سرائيل  اأغ���ودات 
ال�سالت بن  درجة حول   180 فكره حوايل  النازية غريت 
اإىل  ان�سمامه  يف  جلًيا  ذلك  ظهر  وال�سهيونية.  اليهودية 
بالأمر  ذل��ك  يكن  ومل  م��زراح��ي،  حلركة  الأمريكي  الفرع 
عن  ع��رب  مثلما  العائلية  تقاليده  ع��ن  من�سلخا  الي�سري، 
ذل���ك يف ك��ت��اب��ه »ال���درو����ص اخل��م�����س��ة ح���ول ارت�����ص« חמש 
اليهود  العلماء  و�سبه  ישראל  ארץ  על  דרשות 
يو�سف  مب��ن��زل��ة  ال�سهيونية  ل���واء  حت��ت  امل��ن�����س��وي��ن  م��ث��ل��ه 
بذلك  فاختلفت  اإخ��وت��ه  عار�سه  ال��ذي  احل��امل  النبي  ذل��ك 
البعد  ذات  ك��وك  ي��ه��ودا  ال��رب��ي  منطلقات  ع��ن  منطلقاته 
امل�����س��ي��ح��اين وم��ن��ط��ل��ق��ات ال��ف��ي��ل�����س��وف امل�����س��اك�����ص ي��ه��و���س��واع 

ليبوفيت�ص. 
من  طائفة  �سفارتز  دوف  فيه  جمع  ال��ذي  الكتاب  ه��ذا  اإن 
ب��اأه��م  مم��ث��ل��ة  ال��دي��ن��ي��ة  بال�سهيونية  امل��ت�����س��ل��ة  ال��ن�����س��و���ص 
الكثرية  موؤلفاته  عن  منف�ساًل  يقراأ  اأن  ميكن  ل  اأعالمها 
وم��ق��الت��ه امل��ت��ع��ددة ح���ول ه��ذ ال��ت��ي��ار الأ���س��ا���س��ي يف ت��اري��خ 
فيه  اخت�ص  وال��ذي  ب�سواء،  ���س��واء  وال�سهيونية  اليهودية 
وال�سيا�سيون  ال��ع��رب  ال��ق��راء  و�سيغنم  اآخ����رون.  م��وؤل��ف��ون 
واأ�سحاب القرار بالطالع عليهم لأنني اأزعم اأن هذا التيار 
ال�سنوات  الذي �سي�سّكل يف م�ستقبل  الديني هو  ال�سهيوين 
���س��ورة ال�����س��راع ال��ع��رب��ي الإ���س��رائ��ي��ل��ي وخ��ارط��ة ال��ن��زاع��ات 
الدينية ال�سيا�سية يف ال�سرق الأو�سط؛ فاإ�سرائيل تنزع نحو 
فال�سحوة  رجعة؛  دون  ولكن  روي��دا  روي��دا  الديني  اليمن 
با�سم  اليهود  عنها  وعرب   67 نك�سة  منذ  ب��داأت  التي  الدينة 
حازاراه بت�سوفا �سارت مهددة باأل توؤدي اإىل ما تعرب عنه 
هجيءئول  »هاتخيالت  خلال�ص:  ببداية  الأو���س��اط  ه��ذه 
الت�سويات  اإىل  ال��ن��زوع  بفعل  הגאולה  התחלת   «
واأر�سها  اإ�سرائيل  بقدا�سة  مت�ص  التي  املرفو�سة  ال�سيا�سية 

فيما يدعون. 
----------------------
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الموجُة الرابعُة آتيٌة 
 لتشوي هيون شك

محمود عبد الغفار *

متثل الفا�سية و�سفا تاريخيًا لتجارب حركات قومية اأو وطنية، ونظم اأ�س�ستها تلك احلركات، تبلورت عرب جتارب �سيا�سية خا�ستها عدد من 
بلدان اأوروبا يف فرتة ما بني احلربني العامليتني لت�سل اإىل �سكل اأيديولوجي واع بذاته، �سعت احلركات الفا�سية لتوحيد الأمة التي ينتمون 
لها عرب الدولة ال�سمولية، ومتّيزت بحركات تهدف اإىل اإعادة تنظيم املجتمع وفقا ملبادئ مت�سقة مع الأيديولوجية الفا�سية. تتميز احلركات 
الفا�سية مبالمح م�سرتكة تت�سمن تبجيل وهيبة الدولة، واحلب ال�سديد لقائد قوي، والت�سديد على التع�سب الوطني والع�سكرة. ترى الفا�سية 
يف العنف ال�سيا�سي واحلرب وال�سطوة على اأمم اأخرى طرقًا للو�سول لبعث ونه�سة وطنية. ويقر الفا�سيون بروؤيتهم اأن الأمم الأقوى لها احلق 

يف مد نفوذها باإزاحة الأمم الأ�سعف. 

»امل���وج���ة ال���راب���ع���ة اآت���ي���ة« ح��ل��ق��ة م���ن ���س��ل�����س��ل��ة ك��ت��ب ذات 
على  بامل�ستقبل  ال��ت��ن��ب��وؤ  منحى  تتخذ  ج��دي��دة  ت��وج��ه��ات 
اأ���س��ا���ص ع��ل��م��ي ب��ح��ت يف جم���الت ال�����س��ي��ا���س��ة والق��ت�����س��اد 
كتب  �سبقته  وق���د  2030م.  ع���ام  ب��ح��ل��ول  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
بحلول  املُ�ستقبلية  والتحديات  الأو���س��اع  ناق�ست  اأخ��رى 
العام �سابق الذكر نف�سه. اأما املوجة الرابعة فتعني الثورة 
العامل؛  ال�سناعة يف  ت�سهدها  التي  الرابعة  التكنولوجية 
الثورة التي حتدث تغيريات عميقة وتفتح م�سارات  تلك 
ال��ذك��ي��ة« يف  »ال��ث��ورة  ع��ن��وان  ال�سناعة حتمل  ج��دي��دة يف 
ع�سر ميكن ت�سميته »الراأ�سمالية الفردية«. وهنا يطرح 
املوؤلفان ت�ساوؤلت من قبيل كيف ميكن النتفاع بالذكاء 
ال�سطناعي يف ظل هذا التناف�ص التكنولوجي الرهيب؟ 
طبًقا  �ستزداد  الفردية  ال���رثوات  ب��اأنَّ  يتنباآن  اأنهما  كما 
التحول  ال��ذك��ي��ة.  بالتكنولوجيا  الن��ت��ف��اع  على  ل��ل��ق��درة 
الأخ��ط��ر والأه���م هنا ه��و ث���ورة الن��ت��ق��ال م��ن راأ����ص امل��ال 
باملعنى التقليدي اإىل راأ�ص املال الفردي يف ظل الت�سال 
اأو الكوكبي املرتكز على الذكاء ال�سطناعي عرب  العاملي 
الثورة  اأّن  عن  كذلك  املوؤلفان  يك�سف  الإن��رتن��ت.  �سبكة 
على  ت��رت��ك��ز  اأْن  عليها  ال��راب��ع��ة  م��وج��ت��ه��ا  يف  ال�����س��ن��اع��ي��ة 
تاريخ  يف  م�سبوق  غري  ب�سكل  للرثاء  العظيمة  الفر�ص 

الب�سرية.
يف ظل املوجة الرابعة، على نحو ما يرى املوؤلفان، علينا 
مو�سوعين  نكون  واأن  املُ�ستقبل،  عن  ت�سوراتنا  نغري  اأن 
�ستحدث  والتي  اجلارية  التغيريات  روؤي��ة  ميكننا  بحيث 
اأن ن��ف��ك��ر يف ال��ف��ر���ص امل��ت��اح��ة ال��ت��ي  م�����س��ت��ق��ب��اًل. ع��ل��ي��ن��ا 
وال��ت��خ��وف منه.  ال��ق��ل��ق  م��ن  ب���دًل  ال��ق��ادم  ال��غ��د  يحملها 
مغاير  ب�سكل  الآن  يتحرك  وال��رثوات  القت�ساد  فجوهر 
نف�سها قد تغريت وكذلك  القت�سادي  الن�ساط  بنية  لأن 

كل  و���س��ط  وف��ر���س��ه.  ال�ستثمار  لأدوات  بالن�سبة  احل��ال 
يف  وال�����س��روع  بالتخطيط  اأنف�سنا  جن��ه��ز  اأن  علينا  ه���ذا 
علينا  فعل.  ك��رد  وال��ت��ح��رك  الن��ت��ظ��ار  م��ن  ب��دًل  التنفيذ 
الأ�سا�سية لأنها فر�سة ل يجب  التغريات  ُندرك هذه  اأن 
الراأ�سمالية  ظ��ّل  يف  جميًعا  توظيفنا  مت  لقد  تفويتها. 
بتحقيق  لها  ُي�سمح  مل  اأدوات  ��ا  ك��نَّ وجميعنا  التقليدية 
الرثوات ال�سخ�سية. هذا الأمر تغري مع املوجة الرابعة 
اأ�سبحنا  بل  اأداة  منا  اأيٌّ  يعد  مل  ال��ذك��ي.  القت�ساد  من 
ج��م��ي��ًع��ا من��ت��ل��ك ال��ف��ر���ص ل��ال���س��ت��ث��م��ار ال��ف��ردي وحتقيق 
الرثوات. هل ميكن حتقيق هذا ونحن ل منلك الأموال 
امل�سانع  اأ�سحاب  من  ل�سنا  ونحن  لال�ستثمار؟  الكافية 
»نعم«.  هي  املوؤلفان  يطرحها  التي  الإجابة  وال�سركات؟ 
ف��ه��ن��اك ف��ر���ص ك��ث��رية م��ت��اح��ة وك���ل م��ا ع��ل��ي��ن��ا ف��ع��ل��ه هو 
وهنا  الأمثل.  الوجه  على  املُ�ستقبلية  الظروف  ا�ستغالل 
الذكاء  التعاون مع  املوؤلفان عند خم�ص مراحل:  يتوقف 
ال�سطناعي. - تنظيم الوقت بطريقة جديدة. - التمتع 
بغ�ص  الداخل  الإن�سان من  على  للتعرف  بب�سرية جيدة 
الإن�����س��ان ون��واق�����س��ه ورغ��ب��ات��ه  �سلبيات ه���ذا  ال��ن��ظ��ر ع��ن 
على  ب��ال��ق��درة  ال��ب�����س��رية  ه���ذه  تت�سم  اأن   - وم�����س��ك��الت��ه. 
التخيل. - القدرة على اأن يجد املرء اأريحية بن اجلانب 
اأو امليكنة التي ت�سرّي كل �سيء يف  الإن�ساين وجانب الآلة 

ظل الذكاء ال�سطناعي غري امل�سبوق.
يعد  الكتاب،  ه��ذا  موؤلفي  اأح��د  وه��و  �سك،  هيون  ت�سوي   
واح�����ًدا م���ن اخ��ت�����س��ا���س��ي��ّي ال���درا����س���ات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة. له 
بعنوان  2030م  عام  بلوغ  كلها حول  تدور  موؤلفات  ثالثة 
»م�����س��ت��ق��ب��ل ج������ريء«، و«حت����دي����ات ج���ري���ئ���ة«، و«خ��ري��ط��ة 
علي  »ه��و���س��ن«  جامعة  يف  در����ص  ل��ل��رثوات«.  م�ستقبلية 
ي���دي »ب��ي��رت ب��ي�����س��وب« و«ك��ري�����س��ت��وف��ر ج���ون���ز«، و«ون����دي 

والفل�سفة  والأخ�����الق  الق��ت�����س��اد  در����ص  ك��م��ا  ���س��ك��ول��ت��ز«، 
والالهوت، وقد �سار اأ�سغر الخت�سا�سين الذين لفتوا 
اآ�سيا  ويف  بل  كوريا  يف  امل�ستقبلية  الدرا�سات  يف  النتباه 
الهيمنة  ح��رب  »�سيناريو  ح��ول  اأذاع���ه  م��ا  وخا�سة  كلها، 
و«م�ستقبل  وال�سن«،  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بن 
ال�سن« و«اإحياء اأمريكا اجلديد عام2020م«، و«م�ستقبل 
���س��ام�����س��ون��غ«، و«الأزم������ة ال��ك��ب��رية يف اآ����س���ي���ا«. ه���و امل��دي��ر 
وع�سو  امل�ستقبلية  الإن�سانية  ال��درا���س��ات  ملعهد  احل��ايل 
املحرتفن«،  امل�ستقبلية  الدرا�سات  »اخت�سا�سيّي  جمعية 
وع�����س��و ج��م��ع��ي��ة »ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات امل�����س��ت��ق��ب��ل«. اأم����ا اأه���م 
الكلمات املفتاحية الأ�سا�سية يف خطابه ودرا�ساته القيمة 
الإدارة  واإ�سرتاتيجيات  بامل�ستقبل،  التنبوؤ  تقنيات  ع��ن 
»الب�سرية،  فهي  والهيمنة،  احل��رب  ولعبة  امل�ستقبلية، 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، الب��ت��ك��ار والإب�������داع، الإع�����داد اجل��ي��د، ح�سن 

ا�ستغالل الفر�ص، البحث عن الفر�ص و�سط الأزمات«.
ي���ت���األ���ف ال���ك���ت���اب م����ن ث���الث���ة اأق�������س���ام ت��غ��ط��ي الأزم������ات 
امل�ستقبلية  وال��ت��ن��ب��وؤات  وال�����س��ن،  ك��وري��ا  يف  القت�سادية 
اأ����س���رع وق���ت مم��ك��ن. �سحيح  ل��ت��ج��اوز ت��ل��ك الأزم�����ات يف 
م��ت��اح��ة نحو  ��ا  ف��ر���سً ت��ك��ون  اأن  لكنها مي��ك��ن  اأزم����ات  ه��ي 
ا���س��ت��ث��م��ارات ذك��ي��ة ج���دي���دة. ك��م��ا ُت��غ��ط��ي ه���ذه الأق�����س��ام 
»ترامب«  الأمريكي  الرئي�ص  خمططات  يف  ق��راءة  ا  اأي�سً
الق�سم  ياأتي  والقت�سادية.  ال�سيا�سية  وا�سرتاتيجياته 
ُيفتتح هذا  امل��ال«.  راأ�ص  الأول حتت عنوان »موجة حرب 
ال�ستعداد  ب�����س��رورة  ن�سيحة  اأو  طلب  بتوجيه  الق�سم 
حلرب الهيمنة القادمة بن الوليات املتحدة الأمريكية 
نف�سها  فال�سن  ال��ت��اري��خ،  ا�ستدعاء  و���س��رورة  وال�سن. 
تذكرنا  ل��و  ال�����س��ن��ن.  لآلف  ا�ستعمارية  ن��ظ��ًم��ا  عاي�ست 
باحللم  ب�سهولة  نتنباأ  اأو  ن�ستوعب  ف�سوف  احلقيقة  هذه 
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ال�����س��ي��ن��ي. ف��ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ري��د ف��ي��ه اأم��ري��ك��ا ب�سط 
ال�سن  اأّن  عن  ف�ساًل  بالتهديد،  ال�سن  تقوم  الهيمنة 
النفوذ  الذي مل يكن حتت  املهيمن  دورها  ا�ستعادة  تريد 
بتنفيذ  يقوم  »ترامب«  اأن  �سحيح  الأمريكي.  الع�سكري 
ال�سن  ولكن  لأمريكا،  ال�ستباقية  احلماية  خمططات 
منذ  نف�سها  حلماية  وقائية  تدابري  اتخاذ  يف  �سرعت  قد 
النقاط  م��ن  ل��ع��دد  الق�سم  ه��ذا  يتطرق  ث��م  2012م.  ع��ام 
مثل؛ حرب راأ�ص املال قد بداأت للتو، وخالل عام 2017م 
�سيبداأ اجلزء الثاين من هذه احلرب، وقراءة يف اأ�ساليب 
والهيمنة  النمو،  الثالثة:  واأهدافه  وخمططاته  ترامب 
الق��ت�����س��ادي��ة، وال��ه��ي��م��ن��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة، وك��ذل��ك ق����راءة يف 
�سيحّل  وم��ا  ل��دي��ه،  القت�سادية  ال�سرتاتيجيات  جوهر 
تقليل  ف�سيحدث  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ات.  تلك  ج���راء  ب��ك��وري��ا 
خف�ص  �سيحدث  ك��م��ا  ال��ب��الد،  يف  احل��ك��وم��ي  الإن���ف���اق  يف 
�سهدها  التي  كتلك  اقت�سادية  اأزمة  �ستحدث  لل�سرائب. 
العامل يف 2008م ولكن هذه املرة يف ال�سن وذلك بحلول 
عنوان  حتت  الق�سم  ه��ذا  من  الثاين  الف�سل  يف  2020م. 
»ع���ودة ال����دولر ال��ق��وي«. ي��رى امل��وؤل��ف��ان اأن���ه ق��د تخ�سر 
لكن  ق�سرية،  ل��ف��رتات  بالت�سدير  تقوم  التي  ال�سركات 
معدل  لأن  امل�سكلة  ه��ذه  تعاين  ل  الأمريكية  ال�سركات 
باملئة،  ع�سر  اثني  اإىل  ع�سر  اأح��د  بن  ي��رتاوح  الت�سدير 
الت�سدير  معدلت  بن  ال��دولري  الفارق  اأن  عن  ف�ساًل 
اأخرى  خمططات  تنفيذ  يف  ا�ستغالله  ميكن  وال�سترياد 
ا�ستهالك  تكلفة  وتقليل  ال�����س��رائ��ب  خف�ص  قبيل  م��ن 
�سمن  كانت  اأمور  وكلها  التجارية،  القيود  ورفع  الطاقة 
الرغم  وعلى  لرتامب.  النتخابية  الوعود  اأو  الربنامج 
م���ن ع����ودة ال������دولر ال���ق���وي، ف��ل��ن ت��ت��وق��ف اأم���ري���ك���ا عن 
تهديد ال�سن والدعاء مثاًل باأنها الدولة التي تتالعب 
اإىل  النهاية  يف  الأم���ر  ي���وؤدي  بحيث  العاملية  بالعمالت 
تزايد قوة العملة ال�سينية. قد يوؤدي ارتفاع الدولر اإىل 
داخ��ل  ال���س��ت��رياد  اأ�سعار  وخف�ص  ال�سرائية  قوته  ت��زاي��د 
اأمريكا مما �سيدعم التجارة والقت�ساد الأمريكي ب�سكل 
العاملة  وال�سركات  امل�سانع  جن��اح  م��ن  �سيعزز  كما  ع��ام 
النقاط  الف�سل عدًدا من  اأمريكا. كما يغطي هذا  داخل 
امل��ه��م��ة م���ث���ل: ج����ذور ال���ن���م���وذج الق���ت�������س���ادي ل���رتام���ب، 
ون��ق��ط��ة ال��ت��ح��ول امل��ه��م��ة يف الق��ت�����س��اد الأم��ري��ك��ي كانت 
مما  اأق��وى  الأمريكي  والقت�ساد  2013م،  2012م/  عامي 
نعتقد، وكمن ي�سطاد يف ماء م�سطرب؛ يق�سد املوؤلفان 
ا  اقت�ساديًّ تتعافى  وهي  اأمريكا  ت�سلم  ال��ذي  ترامب  هنا 
عالمات  وه��ن��اك  2008م  قبل  مل��ا  الأوىل  �سريتها  م��ع��اودة 
وال�سيا�سات  املتاحة  والإمكانيات  الأمر،  تثبت هذا  كثرية 
القت�سادية التي ميكن لرتامب الإفادة منها. يف الف�سل 
الف�سل املخ�س�ص للحديث  الق�سم، وهو  الثالث من هذا 
املالية  اأزمتها  جتاوز  ميكنها  وكيف  اجلنوبية  كوريا  عن 
اأم��ري��ك��ا  ب��ن  املحتمل  ال�����س��دام  ح��دث  ف���اإن   .%90 بن�سبة 

حماية  على  بالرتكيز  دول��ة  ك��ل  قامت  بحيث  وال�سن، 
لقد  حتًما.  بذلك  �ستتاأثر  كوريا  فاإنَّ  و�سعبها  اقت�سادها 
القائم  ال�سناعي  القت�ساد  نحو  بالفعل  ال�سن  اجتهت 
على �سناعة منتجات و�سيطة ولي�ص جمرد ا�سترياد تلك 
املحتملة  احل��رب  قامت  ول��و  هناك.  وجتميعها  املنتجات 
العمليات  هذه  ت�سريع  يتم  ف�سوف  واأمريكا  ال�سن  بن 
دون  للحيلولة  ترامب  و�سي�سعى  ال�سن،  يف  الت�سنيعية 
ذلك ب�سغط من موؤ�س�سات دولية لأجل حماية �سيا�ساته 
تلك  ال�سن  فيه  �ستدفع  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  القت�سادية 
امل��وؤ���س�����س��ات ل��ق��ب��ول ف��ك��رة ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري احل��ر ال��ذي 
�سيدعم اقت�سادها بقوة بينما �سيكون تاأثريه القت�سادي 
ع��ل��ى ك��وري��ا اجل��ن��وب��ي��ة اأق���ل دع��ًم��ا. ب��ل و���س��ي��ك��ون ت��اأث��ريه 
ال��واع��دة  لالقت�ساديات  ال��ع��امل��ي  ال���س��ت��رياد  على  قا�سًيا 
على  ب��امل��ئ��ة   45 ب������  ت��ق��در  ���س��رائ��ب  �سيفر�ص  ت��رام��ب  لأن 
تلك  اإن  املك�سيك.  من  باملئة  و35  ال�سن  من  ال�سترياد 
الق��ت�����س��ادي��ات ال��واع��دة ت��ع��اين اأ���س��اًل القلق م��ن ارت��ف��اع 
اأ�سعار املواد الت�سنيعية والبرتول على امل�ستوى الداخلي، 
ن��ح��ن ن��ت��ح��دث ه��ن��ا- ك��م��ا ي���رى امل��وؤل��ف��ان- ع��ن املك�سيك 
وكوريا اجلنوبية كمثالن ملا �سيحدث. ويرى املوؤلفان اأن 
الأعرا�ص اخلطرية على القت�ساد الكوري قد ظهرت عام 
املنازل  �سراء  امل�ستحقة على قرو�ص  الديون  واأن  2012م، 
من  ال��راب��ع  الف�سل  يف  2019م.  ح��ت��ى  الن��ت��ظ��ار  ميكنها 
الأزمات  »اإمكانيات متاحة و�سط  الباب حتت عنوان  هذا 
املوؤلفان  يعر�ص  ���س��وان«.  ب��الك  �سيناريو  القت�سادية؛ 
ك��وري��ا لأزم���ات  اإىل تعر�ص  الإحل���اح  ه��ذا  الأ���س��ب��اب وراء 
وال�سن،  اأمريكا  بن  احل��رب  ج��راء  حمتملة  اقت�سادية 
التفاوؤل  يف  املبالغة  عدم  �سرورة  على  يوؤكدان  اأنهما  كما 
ب�ساأن اإمكانية التغلب على تلك الأزمات. فعلى الكورين 

اأن يكونوا مو�سوعين واأن ي�ستعدوا ملواجهة ما هو قادم 
ميكن  اجليد  فبال�ستعداد  خياًل.  ل  واقًعا  �سيكون  لأنه 
الواقع، فاإن مل  للكورين احليلولة دون حدوث ذلك يف 
التعامل  من  الكوريون  �سيتمكن  الأق��ل  فعلى  ذلك  يفلح 
لأن  خاللها  متاحة  ا�ستثمار  فر�ص  واإي��ج��اد  الأزم��ة  مع 
مثل تلك الأزمات ل تكون على هيئة موجة واحدة، اإنها 
ال��ك��وري��ون  ا�ستطاع  ول��و  ا،  ج���دًّ وعميق  ط��وي��ل  نهر  مثل 
متاحة  كبرية  فر�ص  هناك  ف�ستكون  النهر  ذل��ك  عبور 
امل�ستقبل  فيعني  �سوان  ببالك  املق�سود  اأما  بانتظارهم. 
راأ���ًس��ا  اللعبة  تقلب  ال��ت��ي  ك��ال��ورق��ة  امل��ت��وق��ع مت��اًم��ا  غ��ري 
ال�سيناريو  »الكوت�سينة«. هذا  على عقب يف لعبة الأوراق 
اإىل  2017م  م��ن  ال��ف��رتة  وق��وع��ه خ��الل  امل��وؤل��ف��ان  يتوقع 
من  التايل:  ال�ستثمار  �سيناريو  ي�سع  فهو  ولذا  2021م 
2019م  وم��ن  ال��دولر،  على  ال�ستثمار  2019م  اإىل   2017
اإىل 2020م ال�ستثمار يف البور�سة الكورية، ومن 2020م 
العودة  ثم  ال�سينية،  البور�سة  يف  ال�ستثمار  2021م  اإىل 

الكورية. للحالة 
ي��اأت��ي الق�سم ال��ث��اين م��ن ال��ك��ت��اب حت��ت ع��ن��وان »امل��وج��ة 
ال��راب��ع��ة اآت���ي���ة«. وي���رى امل��وؤل��ف��ان اأن���ه ب��ع��د اأن مت جت��اوز 
املعتمدة  الرابعة  املوجة  بداأت  الثالثة،  ال�سناعية  املوجة 
على التكنولوجيا الذكية لالآلت والب�سر جنًبا اإىل جنب 
اأطر خا�سة  القرار من خالل  اتخاذ  اأ�ساليب  مبا �سيغري 
حم����ددة م��ث��ل ال��ت��ح��ك��م ال���ذات���ي والأب���دي���ة ال��ب��ي��ول��وج��ي��ة 
الب�سرية  بالأعمار  يت�سل  فيما  ال��الحم��دودة  والأح���الم 
العامل  م��ع  التعامل  م��ن  الب�سري  امل��خ  يتمكن  اأن  لأج��ل 
الرقمي داخله. �سي�سحب هذا حتّول املدن اإىل ال�سناعة 
اأ�سرنا  كما  والب�سر  الآلت  ذك��اء  على  اع��ت��م��اًدا  والإن��ت��اج 
م���ن ق���ب���ل. اأم�����ا ال��ق�����س��م ال���ث���ال���ث والأخ������ري ف��ق��د ت��ن��اول 
دورة  �ستتحقق  ح��ي��ث  ال�����رثوات«؛  »ق����راءة يف من���اذج  ف��ي��ه 
القرن  خالل  العا�سرة  مرحلتها  يف  القت�سادي  الزدهار 
روحها  ا�ستلهمت  التي  ال��دورة  تلك  والع�سرين،  احل��ادي 
الع�سرين.  القرن  يف  لالقت�ساد  الأمريكي  النموذج  من 
القانون  اأهمية  ع��ن  مهم  بف�سل  الق�سم  ه��ذا  يختم  ث��م 
العاملية  املتغريات  ظل  ويف  الرابعة  املوجة  ظل  يف  ودوره 
والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستويات  على  امل�سبوقة  غري 

والتكنولوجية.
----------------------

عنوان الكتاب: املوجُة الرابعة اآتيٌة
املوؤلفان: ت�سوي هيون �سك، وت�سوي يون �سك

النا�سر: جي�سك نوماد
الكورية اللغة: 

�سنة الن�سر: فرباير 2017م
عدد ال�سفحات: 500 �سفحة

* مدر�ض الأدب احلديث واملقارن كلية الآداب 
القاهرة جامعة 
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“التباين”.. لسالفوي جيجك

علي الرواحي *
منذ البدء ينبغي الإقرار باأن ترجمة عنوان هذا العمل حماطة باللتبا�ض والتداخل مع الكثري من املعاين وال�سياقات واملرجعيات، وب�سكل خا�ض مع مرجعية الفيل�سوف الأملاين 
هيجل، ذلك اأن هذا العمل يعود من جديد ملناق�سة هيجل؛ اذا اأخذنا يف احل�سبان اأطروحة الفيل�سوف ال�سلوفيني �سالفوي جيجك التي كانت عن هيجل يف العام 2012م، والتي 
حملت عنوان »اأقل من الال�سيء: هيجل يف ظالل اجلدلية املادية«، ياأتي هذا الإقرار من الفيل�سوف ال�سلوفيني ب�سكل مبا�سر، فهو يف مطلع هذا العمل يعود للالأطروحة الهيجلية 

املركزية »فينومينولوجيا الروح« والتي ي�سعها هنا كمرجعية يف التفكري، والتعبري اأي�سا؛ ذلك اأن هذا املفهوم م�ستق منها باملعنى احلريف، وباملعنى الرمزي على حد �سواء.
يف هذا العمل، يناق�ض جيجك بوا�سطة »العيون« الهيجلية ثالثة موا�سيع رئي�سة خمتلفة: الأنطولوجي: على �سوء الكت�سافات العلمية التي ُتظهر ب�سكل م�ستمر التناق�سات 
والنق�ض يف ت�سورات الإن�سان عن الكون، واحلقيقة، والذات، واملقد�ض...وغريها من املوا�سيع، كما يناق�ض اجلزء الثاين اجلانب اجلمايل: وعالقته باحلداثة، واجلمال، والُقبح، 
واجلانب املو�سيقي من املنظور الهيجلي، يف حني اأن اجلانب الثالث يناق�ض الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحولت املختلفة يف جوانب ال�سلطة، والعادات، والعالقات الجتماعية. 
وهو يف ذلك ُيعّرج كعادته على الكثري من املوا�سيع املتداخلة، والأ�سماء التي تبدو متباعدة، والتخ�س�سات التي ُتعترب تقليديا بدون روابط، وهنا مكمن قوة واأ�سالة اأطروحات 

الفيل�سوف ال�سلوفيني، »التي مل تبق ِ مو�سوعا على الأر�ض مل يكن قمحا ملطحنة جيجك الثقافية« كما قال ذات يوم الناقد الجنليزي ال�سهري تريي اإيجلتون.

اختالفات احلقيقة: الذات.. املو�سوع والبقية
من  م��دى  اأعمق  اإىل  وتاأ�سيله  الخ��ت��الف،  لتجذير  �سعيه  يف 
ال��ت��ع��ددي��ة يف  ي��ط��رح جيجك ���س��رورة  اإل��ي��ه،  ال��و���س��ول  املمكن 
روؤي����ة ال���وج���ود )�������ص:19(، وت�����س��م��ي��ت��ه، واحل���دي���ث ع��ن��ه، كما 
ه���و ل���دى ال��ف��ي��ل�����س��وف ال��ف��رن�����س��ي ج��ي��ل دول�����وز؛ وذل����ك ب���دءا 
بالت�سمية القائمة على الرتاتبية الوجودية العلوية الأفقية، 
البنية  خ��الل  م��ن  فقط  ال��وج��ود  ع��ن  ب��احل��دي��ث  وا�ستبدالها 
القت�سادية الواقعية التي ترتبط كثريا بالأيديولوجيا التي 
تعترب »الأقل واقعية«، والنغما�ص يف تفا�سيل احلياة اليومية 
البيانو...وغريها  على  والعزف  والرق�ص  كال�سينما  املختلفة 
من التفا�سيل التي تنبع من احلياة، ويف املقابل متنح الوجود 
احلياتية  ال��ظ��واه��ر  ك��ل  يجعل  ال��ذي  الأم���ر  خمتلفة؛  اأب��ع��ادا 
مت�ساوية من حيث املبداأ، فالفرق بن القدمي واجلديد يبقى 
كما  ع��ام«  »خط  يف  نعي�ص  فنحن  املعامل،  وا�سح  وغري  مُعلقا، 
الروؤية  �سد  اأ�سا�سي-  -وب�سكل  اأي�سا  وه��ي  اآين�ستاين،  يقول 
الروؤية  ه��ذه  جند  عميق  فل�سفي  ب�سكل  للوجود.  الأر�سطية 
�سبينوزا،  الهولندي  الفيل�سوف  لدى  الوجود،  جتاه  املتعددة 
الذي عّلق وب�سكل مده�ص وجذري الُبعد النطولوجي وذلك 
يف كتابه »الأخالق«، فالختالف اأو التعددية هنا ل حُتيل اإىل 
الفا�سل  اإىل  ُتعيدنا  بل  الواقعية،  الف�ساءات  بن  فراغ  وجود 
»ب«،  نقي�ص  لي�ست  هنا  »اأ«  اأن  ذل��ك  وال��ال���س��يء.  ال�سيء  بن 
اأم��ام  اأنف�سنا  جن��د  ه��ن��ا،  م��ن  مكتملة.  لي�ست  اأي�����س��ا  »اأ«  لكن 
اأو التقليل منه، بل هو جزء  اختالف وجودي ل ميكن ردمه، 

اأ�سا�سي ومكون من مكونات الوجود الب�سري.
وعالقتها  احلقيقة  بجانب  واملتعلق  الإن�����س��اين  اجل��ان��ب  ويف 
واملو�سوع )�ص:21(، يتطرق جيجك منطلقا يف ذلك  بالذات 
الطبيعة  ت�سهده  وم��ا  هايدغر  الأمل��اين  الفيل�سوف  روؤي��ة  من 
ال��ت��ح��ولت وامل��ت��غ��ريات م��ن ح��ق��ب��ة ما  ال��ب�����س��ري��ة للكثري م��ن 
املتوح�ص،  الإن�����س��ان  واإىل  العابر  الإن�����س��ان  اإىل  الإن�����س��ان،  بعد 
للكثري  ت��وؤدي  التكنولوجية  العلمية  احل�سارة  ه��ذه  اأن  ذل��ك 
اجلانب  من  اأنها  غري  املتوقعة،  غري  واملخاوف  املخاطر،  من 
اإمكانات جديدة غري  وتُعرّب عن  »طفرة«،  تعترب  فاإنها  الآخر 
الطفرة  ه��ذه  اأن  كما  والتميز،  وال��ق��وة،  التفرد،  من  متوقعة 

اإىل  اأي�����س��ا  ت�سل  ب��ل  ال��ن��ظ��ري  اجل��ان��ب  على  فقط  تقت�سر  ل 
البيولوجي  اجلانب  ت�سمل  التي  والتطبيقي  العملي  اجلانب 
واجل�سدي، واإىل حد كبري اجلانب العقلي والت�سريعي اأي�سا؛ 
وجهات  من  الكثري  اجلانب  هذا  يف  تتزامن  اأو  تتعاي�ص  حيث 
الب�سري،  الثقايف  الو�سع  على  توؤثر  والتي  املختلفة،  النظر 
املتفرد  الب�سري  الو�سع  بذلك  متجاهلة  ال�سخ�سية،  والهوية 
هذا  يتلقاها  التي  املختلفة  فالدرو�ص  الإن�سان؛  يعي�سه  الذي 
من  واح��د  اأن��ه  يف  تتلخ�ص  البيئة  من  خا�ص  وب�سكل  الكائن، 
الأنواع احليوانية يف الأر�ص، وباأنه جزء من الطبيعة، كما اأنه 
ل يوجد فرق اأو تفا�سل بينه وبن خمتلف الكائنات يف مملكة 
املختلفة  العلمية  التطورات  طريق  فعن  الوا�سعة.  احل��ي��وان 
الكثري من احلقائق  الإن�سان  الع�سبية يكت�سف  وب�سكل خا�ص 
تزعزع  ال��ت��ي  املختلفة  واإم��ك��ان��ات��ه  اأع�����س��اب��ه،  وع��ن  نف�سه،  ع��ن 
جتعل  املقابل  يف  اأنها  كما  جهة،  من  ومثاليته  بكماله،  الثقة 

اجل�سد بكل اأع�سائه خمتربا ملختلف العلوم والنظريات.
ال��ذات  ع��ن  للحديث  جيجك  ح�سب  ال��ت��ط��ورات  ه��ذه  ت��ق��ودن��ا 
الب�سرية يف ع�سر الإنرثوبو�سن )�ص:30( اأو ع�سر التاأثريات 
امل��ن��اخ وال��ب��ي��ئ��ة ب�سكل م��ب��ا���س��ر، وك��ب��ري، حيث  ال��ب�����س��ري��ة ع��ل��ى 
اكت�سبت موؤخرا امل�ساألة البيئية واملناخية الكثري من الأهمية، 
وامل��وؤمت��رات  املختلفة،  وال��دار���س��ات  البحوث  خ��الل  وذل��ك من 
امل�ستويات  اأع��ل��ى  على  واأخ���رى  ف��رتة  ب��ن  تقام  التي  ال��دول��ي��ة 
-ح�سب  هنا  تعترب  والتي  والفكرية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية 
على  للت�سوي�ص  ت�سعى  اأيديولوجية  معركة  مبثابة  جيجك- 
للعودة  ت�سعى  اأنها  كما  املهمة،  الأخ��رى  الق�سايا  من  الكثري 
الذي  الت�سنيع  اإث��ر  على  وذل��ك  الأم،  الطبيعة  اإىل  بالإن�سان 
يقوم به الإن�سان ب�سكل متزايد، حيث اإن هذه الدعوات لي�ست 
جديدة، فهي متوفرة منذ زمن لي�ص بالطويل، وهو ما يعترب 

توقعات لها ن�سيب كبري من ال�سحة والواقعية.
ويف الق�سم الثاين من اجلزء الأول )�ص:55(، ُيلح جيجك على 
اإعادة  دعوات  مقابل  يف  والذاتية  للمو�سوعية  العودة  �سرورة 
بال�ستناد  كعادته  بالرد  يقوم  ذلك  يف  وهو  للطبيعة،  ال�سحر 
جاك  ال�سهري  النف�سي  املحلل  ومرجعية  الهيجلية  للمرجعية 
الجت��اه  تذهب يف  التي  الأط��روح��ات  الكثري من  على  لك��ان، 

يف  حداثيا  يكن  مل  العامل  ترىباأن  والتي  للحداثة،  املُعاك�ص 
يوم من الأيام، ذلك اأن املقد�ص ب�سيغه املختلفة ما زال حا�سرا 
على  واجلماعات  لالأفراد  وال�سخ�سية  العامة  احلياة  يف  بقوة 
والغياب  احل�سور  جدلية  يف  ذل��ك  يتجلى  ورمب��ا  ���س��واء،  ح��د 
امل�سهد  من  التقليدي  اجلانب  ففي  امل�سهد،  هذا  تت�سدر  التي 
ال��ذك��وري على جميع اجل��وان��ب، يف  اأو  امل��ذك��ر  يطغى اجل��ان��ب 
اأن اجل��ان��ب الآخ���ر ي�سرتك فيه اجل��ان��ب الأن��ث��وي  ح��ن جن��د 
ال��ع��ودة  ع��ل��ى  ُي��ج��رب جيجك  ا���س��ت��ث��ن��اء. وه���ذا  اأو  ب���دون متييز 
بل  املنغلقة،  تلك  لي�ست  ولكنها  لالأيديولوجيا  ج��دي��د  م��ن 
وامل�ستويات؛ حيث  الروؤى،  تعدد  والتي حتتمل  املنفتحة،  تلك 
2011م  ال�سادر عام  الأ�سياء«  كتاب »دميقراطية  ملناق�سة  يعود 
للفيل�سوف الأمريكي ليفي.ر.براينت، والذي يلخ�سه وب�سكل 
معمق جدا، باأن الدميقراطية كطريقة تعامل، واأ�سلوب حياة، 
الأبعاد  املت�ساوية من حيث  الذوات  العالقات بن  تتلخ�ص يف 

الوجودية.
جيجك  يعود  )����ص:89(،  العمل  ه��ذا  م��ن  الثالث  الق�سم  ويف 
مل��ن��اق�����س��ة ال��وع��ي ال���ذات���ي و���س��د ت��ن��م��ي��ط ه��ي��ج��ل، ح��ي��ث ي��ق��وم 
العودة  تروي�سه من خالل  راف�سا  بالدفاع عن جنون هيجل 
وانت�سار  امل��ط��ل��ق��ة،  امل��ع��رف��ة  م��ث��ل  الهيجلية  امل��ف��اه��ي��م  لبع�ص 
من  وذل��ك  ب��ه،  املحيطة  الأ�سياء  على  وتوزعه  الذاتي  الوعي 
الثقة:  »روح  خالل مناق�سة خمطوطة كتاب روبرت براندون 
قراءة دللية يف فينومينولوجيا الروح«، حيث يعود ملفهومن 
النفي،  ع��دم  وه��م��ا:  ب��ران��دون  تناولهما  اأ�سا�سين  هيجلين 
والتو�سط، ويف ذلك ياأخذ لنا مثال لون الكر�سي الذي جنل�ص 
عليه، فلونه حمدد ووا�سح للجميع، فهو اأحيانا اأبي�ص ولي�ص 
منها  امل�سنوع  امل���ادة  تلك  اإىل  ي�سري  التو�سط  اأن  كما  اأ���س��ود، 
وال��ع��الق��ات  حياتها  ودورة  البال�ستيك  هنا  وال��ت��ي  الكر�سي 
حد  اإىل  حُتدد  التي  املجتمعية  والثقافة  كالت�سنيع،  املختلفة 
كبري هذه املادة. ينطلق من هذه املفاهيم وهذه الأمثلة اأي�سا 
اإىل مفهومن مهمن؛ هما: الإق�ساء والت�سمن، ففي املثال 
اإق�����س��اء  اإىل  يف�سي  الت�سمن  اأن  جن��د  -ال��ك��ر���س��ي-  ال�����س��اب��ق 
ال�����س��يء ذات���ه،  ال��ك��ث��ري م��ن الأ���س��ي��اء وال�����س��ف��ات املختلفة ع��ن 
اأن هذه الأمثلة جتعل املرجعية  امل�سكوت عنه هنا هو  اأن  غري 
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الذاتية هي الفي�سل يف ذلك، وهذا يقودنا اإىل مفهوم مركزي 
ال�سيء،  ب�سفات  يتحدد  ل  وال��ذي  ال�سلب،  مفهوم  وه��و  اآخ��ر 
الذي حدث، وهذا يجعلنا  بالإق�ساء  اأو  بل مبا هو لي�ص فيه، 
كل هوية  اإن  والختالف، حيث  الهوية  نتحدث عن مفهومي 
من  �سبكة  ط��ري��ق  ع��ن  ت�ستمر  وه���ي  الخ���ت���الف،  يتو�سطها 
الختالفات؛ الأمر الذي يجعلنا نلتقي من جديد مع هيجل 

ونخرجه من التنميط املراد له اأن يبقى فيه.
والخللتللالف  الللللذات..  الللُقللبللح..  اجلللمللايل:  التباين 

الب�سيط
يناق�ص جيجك  )���ص:143(،  العمل  الثاين من هذا  يف اجلزء 
يعود  بذلك  الفن، وهو  نهاية  بعد  اأو هيجل  بعد هيجل  الفن 
لكنها  لجت��اه��ه،  ومعاك�سة  ل��ه،  م�سادة  نظر  بوجهة  لهيجل 
منبثقة منه ومن روؤيته للفن ب�سكل عام؛ حيث جند منذ فرتة 
من  اأ�سا�سيتن  كطريقتن  والدين  الفن  و�سع  مت  قد  طويلة 
احلياة  وطرق  والهموم،  الوجود،  عن  الب�سري  التعبري  طرق 
تنتهي،  ل  وجودية  ت�ساوؤلت  من  ي�ساحبها  ما  وكل  املختلفة، 
احلداثة  ب��روز  وم��ع  ال�سهري  هيجل  ت�سخي�ص  ح�سب  فالفن 
و���س��ع��وده��ا مل ي��ع��د ح��اج��ة م��ل��ّح��ة وم��ه��م��ة ل��ل��روح ال��ب�����س��ري��ة، 
ب��ال��رغ��م م���ن وج����ود واإن���ت���اج ال��ك��ث��ري م���ن الأع���م���ال ال�����س��ه��رية 
واملتميزة من اأنواع الفنون املختلفة، بل اأ�سبح العلم هو الذي 
مل  الفن  اأن  جند  املقابل  ويف  اأن��ه  غري  كبرية،  باأهمية  يحظى 
يعد منح�سرا يف الفن اجلميل كما يقال، بل جند ومنذ فرتة 
عليها  الرتكيز  يتم  مل  التي  اجل��وان��ب  تلك  اأم��ام  اأننا  طويلة 
من  انتقلت  التي  الفنون  تلك  اأو  القبيحة،  كالتحديقة  كثريا 
اجلميل اإىل املريع والقبيح، وذلك اعتبارا من اأطروحة كارل 
وال��ذي  القبح«،  جمالية  »يف  بعنوان  1853م  ع��ام  كرانز  روزن 
�سرية  كتب  من  اأول  اأي�سا  لكنه  لهيجل،  معار�سا  يعترب  ك��ان 
الأط��روح��ة  ه��ذه  يف  جن��د  حيث  الأمل����اين،  للفيل�سوف  ر�سمية 
باأن كارل قد تخلى عن فكرة احلقيقة الواحدة املندجمة مع 
تت�سم  فكرة  القبح  يف  جند  اأن  املمكن  فمن  واخل��رّي،  اجلميل 
اأن ي�سرد لنا القبح ق�سة  اآخر من املمكن  اأو بتعبري  باجلمال، 
لنا معرفة اجلميل بدون  جميلة، فهما متالزمان، ول ميكن 
القبيح، والعك�ص بالعك�ص، وهذا يقودنا للحديث عن العالقة 
الأخ����رى  الأذواق  وك����ل  وال�����س��خ��ي��ف  واجل��م��ي��ل  ال���ه���زيل  ب���ن 
اجلوانب  عن  للحديث  تقودنا  اأنها  كما  اجلمالية...وغريها، 
اأ�سكالها  اأو  الفنون  جتليات  فبع�ص  اأي�سا،  الت�سويرية  غري 
اأخ��رى.  ج��وان��ب  تتخذ  ب��ل  ف��ق��ط،  ت�سويرية  لي�ست  املختلفة 
ويف م��ق��اب��ل ذل���ك، جن��د اأن ه��ن��اك ج��ان��ب��ا اآخ���ر م��ن اجل��وان��ب 
تنا�سيها،  اأو  جتاهلها  مي��ك��ن  ل  ال��ت��ي  والإن�����س��ان��ي��ة  الب�سرية 
ن�سخة  اأم���ام  لكاأننا  وامل��ق��زز،  وامل��خ��ي��ف،  القبيح،  اجل��ان��ب  وه��و 
متاما  م��غ��اي��رة  تعترب  وال��ت��ي  الب�سرية  الطبيعة  م��ن  اأخ���رى 
تتجلى  حيث  لالإن�سان،  وال��رائ��ع  واجلليل  اجلمايل،  للجانب 
والتقيوؤ  والتف�سخ  والأخطاء  الهفوات  تلك  يف  اجلوانب  هذه 
وغري  الإرادية  الب�سرية  وال�سلوكيات  الت�سرفات  من  وغريها 

ذلك.
اأو  التن�سل  با�ستطاعته  الإن�����س��ان  اأن  جن��د  الأح����وال،  ك��ل  ويف 
وب�سكل  بها  يقوم  التي  والت�سرفات  الأفعال  من  الكثري  اإنكار 
الكثري  فهناك  )���ص:171(،  واملخيفة  القبيحة  الأفعال  خا�ص 
الل��ت��ف��اف حولها،  اأو  الك����رتاث،  ك��ع��دم  املختلفة  ال��ط��رق  م��ن 
هي  كما  القبح،  لهذا  تعوي�ص  مبثابة  جميلة  بدائل  خلق  اأو 
واللوحات  والرق�ص  واملو�سيقى  املفاهيم  الكثري من  احلال يف 
اجتياز  دون  كبري  ب�سكل  يحدث  ل  وه��ذا  واحل��ب...وغ��ريه��ا، 
ال����ذات اأو جت���اوز ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��ق��ب��ات وال��ك��واب��ح ال��ت��ي تقف 
على  واملو�سوعية  الذاتية  العوائق  فيها  مبا  ذلك،  اأمام  عائقا 

كالدناءة  ال�سفات  من  الكثري  من  ال��ذات  وتنقية  ���س��واء،  حد 
واخل�سة وغريها.

ال�سلطة..  الللنلل�للسللاء..  حمللنللة  اخللللري:  يف  الللتللبللايللن 
وال�سداقة

من  )����ص:233(  والأخ���ري  الثالث  الف�سل  يف  جيجك  يناق�ص 
هذا العمل م�سائل متنوعة �سيا�سية، وفل�سفية، على قدر كبري 
الفيل�سوف  يتحدث عن  البداية  والختالف، ففي  التنوع  من 
راأيه حول الدعوات الأخرية؛  الأملاين مارتن هايدغر، ُمبديا 
وذل��ك بعد ���س��دور اجل��زء الأول م��ن »امل��ذك��رات ال�����س��وداء« يف 
من  ج��اءت  والتي  الدعوات  من  الكثري  اأن  ذلك  2014م،  العام 
تذهب  والتي  ���س��واء،  حد  على  والي�سارية  اليمينية  الأح���زاب 
النازية،  مع  ومتعاونا  جمرما  بو�سفه  معه  التعامل  ب�سرورة 
اأن���ه يف حقيقة الأم����ر ف���اإن ه��اي��دغ��ر ك���ان خم��دوع��ا اإىل  غ��ري 
اإىل وج��ود �سك وع��دم  امل��ذك��رات  ك��ب��ري، حيث ت�سري ه��ذه  ح��د 
تلك  يف  الأمل���اين  النظام  جت��اه  الفيل�سوف  قبل  م��ن  اطمئنان 
الكبري الذي بدوره  التمجيد  الفرتة، وب�سكل خا�ص مع ذلك 
يغر�ص الفخر الكبري بالذات والتاريخ مما ينعك�ص على روؤية 

الأفراد جتاه الآخرين، وجتاه ذواتهم اأي�سا.
ال��ك��ث��ري من  ال�����س��وداء  ال��غ��اب��ة  ال��ن��ق��ا���ص ح���ول فيل�سوف  ُي��ث��ري 
اخل���ط���وط ال��ع��ري�����س��ة وال���دق���ي���ق���ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، م��ن��ه��ا ع��الق��ة 
من  ب���الأوط���ان  وع��الق��ت��ه��م  ج��ه��ة،  م��ن  بال�سيا�سة  الفال�سفة 
اجلهة الأخرى، واإىل اأي حد من املمكن للفيل�سوف اأن يكون ل 
وطنيا، اأو خارج كل النتماءات؟ واملق�سود هنا النتماءات غري 
وِعرقا  معينا،  تاريخا  مُتجد  التي  تلك  الوا�سعة،  الإن�سانية 
كيف  اأو  الأخ����رى،  وال��ت��واري��خ  الأع����راق  ح�ساب  على  حم���ددا، 
للكثري  ومنتبها  واع��ي��ا،  الفيل�سوف  يكون  اأن  ال�����س��روري  م��ن 
يف  تهدف  والتي  واللحظية،  العر�سية  ال�سيا�سة  األعيب  من 
واللعب  اجلماهري،  وجتيي�ص  ل��ل��ذات  لالنت�سار  الأول  امل��ق��ام 
اأو  الأج��ان��ب  م��ن  كالرهاب  املختلفة  الأوت���ار  م��ن  الكثري  على 
على  متفوق  ع��ِرق  وج��ود  اأو  ال��وط��ن،  مكت�سبات  على  اخل��وف 
بقية الأعراق الأخرى. ذلك اأنه يف الكثري من احلالت يكون 
لهذا  ترويج  الفيل�سوف مبثابة  يعتنقه  الذي  ال�سيا�سي  اخلط 
الفكرية  فال�سلطة  حم��ددة،  زمنية  فرتة  يف  ذاك  دون  النظام 
التي يتمتع بها، وتلك القادرة على اإقناع الكثري من املتابعن 
الكثريين  لدى  مقبول  اخلط  هذا  جتعل  باأن  كفيلة  والُقراء 

اأن��ه يف  الأ�سخا�ص. غري  الكثري من  ل��دى  ج��ذب  ورمب��ا حمل 
خارج  املُعلقة  املثالية  بتلك  لي�ص  الفيل�سوف  اأن  جند  املقابل، 
املختلفة،  واإغ��راءات��ه��ا  ال�سلطة  واإك��راه��ات  احل��ي��اة  �سغوطات 
الناقد  وال�سوت  بها،  يتمتع  التي  الفكرية  القوة  فب�سبب هذه 
اأن��ه ُعر�سة  ت��دور م��ن ح��ول��ه، جن��د  للكثري م��ن الأ���س��ي��اء التي 
للكثري من ال�سغوطات التي تاأتي من م�سادر خمتلفة، ولي�ص 
من م�سدر �سلطوي واحد، فاجلميع -تقريبا- يطمع يف جعل 
اأن  ذل���ك  ذاك،  دون  الجت����اه  ل��ه��ذا  م��ن��ا���س��را  الفيل�سوف  ه���ذا 
ومتانته،  املعتقد،  �سحة  اأدلة  من  دليال  تعترب  املنا�سرة  هذه 
الكثري  اتباعه من قبل الآخرين، وهذا ينطبق على  و�سرورة 
وال��ق��دمي، غري  امل��ُع��ا���س��ر  ال��ت��اري��خ  م��رِّ  ع��ل��ى  ال�سخ�سيات  م��ن 
روؤية  ميتلك  الفيل�سوف  اأن  احل��الت  من  الكثري  يف  جند  اأننا 
مغايرة للجميع، لي�ست كبقية الروؤى املنت�سرة يف �سياق معن، 

وهو ما ي�سع الفيل�سوف يف كفة مغايرة للجميع.
يف مديح الياأ�ض

ويف خامتة هذا العمل املتنوع اإىل حد كبري من حيث الأفكار 
وامل��وا���س��ي��ع وط���رق امل��ع��اجل��ة واأ���س��ال��ي��ب ال���روؤي���ة وامل��رج��ع��ي��ات 
والتحليل  هايدغر...وغريهما(  )هيجل،  املختلفة  الفل�سفية 
ال�سهري  ال��ف��رن�����س��ي  امل��ح��ل��ل  اإىل  )ن�����س��ب��ة  ال���الك���اين  ال��ن��ف�����س��ي 
ج��اك لك���ان(، وت��ل��ك ال��روؤي��ة جت��اه م�ستقبل الإن�����س��ان يف ظل 
طريقها  عن  والتي  يوم،  بعد  يوما  تتطور  التي  التكنولوجيا 
اأمام الإن�سان العابر واملتوح�ص الذي ميتلك من  اأنف�سنا  جند 
القوة والذكاء ما يتفوق به على اأقرانه من الب�سر الطبيعين، 
الذين ل ميتلكون هذه الإمكانيات الفائقة، جند اأنف�سنا اأمام 
اأن القبول  اختالف زمني حاد، فائق القوة والإمكانيات، غري 
اأي�سا -وبقدر  بهذا الختالف وهذه البدائل، يتطلب القبول 
فيها  والتفكري  املختلفة،  والنتائج  بالعواقب  ل��ذل��ك-  م��واز 
الزمنية  الأدوات  ت�سبه  ل  اأي�����س��ا،  خمتلفة  ن��ظ��ر  وج��ه��ة  م��ن 
ال�سابقة. فالياأ�ص هنا )�ص:367( هو القوة املحركة والباعثة 
الإيطايل  الفيل�سوف  من  جيجك  يقتب�ص  كما  التفكري  على 
ال�سوء  يجعل  ال��ي��اأ���ص  ه��ذا  لأن  حديثه،  م�ستهل  يف  اإج��ام��ن 
احلقيقية  فال�سجاعة  كبري،  حد  اإىل  جمهول  النفق  اآخ��ر  يف 
باأن  اأو العرتاف  البدائل فقط، بل القبول بها،  لي�ست تخيل 
التمييز بن البدائل مل يعد وا�سحا مبا فيه الكفاية كما هي 
ال�سجاعة  ه��ذه  اأن  كما  ال�سابقة،  الزمنية  الفرتات  يف  احل��ال 
اأن يدلنا على  املمكن  قد تكون متهيدا لروؤية قطار عابر من 
بال�سرورة  لي�ست  والبدائل  فاحللول  اأخ��رى،  خمتلفة  حلول 
ب��ل من  واح���د،  �سياق  م��ن  ت��اأت��ي  اأو  واح���د،  حم�سورة يف مكان 
املمكن اأن جندها ممتزجة يف النقائ�ص، والختالف، والتباين، 
العمل؛  هذا  يف  املعرو�سة  ال�سابقة  الأمثلة  يف  احلال  هي  كما 
والنظر  وروؤيته  الوجود  ت�سمية  يف  احلال  هي  كما  فالأحادية 
ال��ت��ع��ددي��ة التي  ت��ع��د ممكنة وجم��دي��ة يف ظ��ل ه��ذه  اإل��ي��ه، مل 
بال�سرورة  لي�ست  التي  النظر  بوجهات  ميتلئ  العامل  جتعل 
متتلك امل��ق��دار ذات���ه م��ن ال��ق��وة وال�����س��الب��ة واحل�����س��ور، ففي 
ال�سحة  من  الكثري  واملخفية،  الغائبة،  النظر  وجهات  بع�ص 

والإمكانات الواعدة، التي تطرح الكثري من احللول.
----------------------

- الكتاب: »التباين«.
- املوؤلف: �سالفوي جيجك.

2017م،   ،)BLOOMSBURY ACADMIC( النا�سر:   -
بالإجنليزية.

- عدد ال�سفحات: 442 �سفحة.

*  باحث وكاتب ُعماين
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أوكرانيا!وهل كانت هناك أوكرانيا؟
ألناتولي تيريشينكو

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
برغم ارتباط رو�سيا الع�سوي باأوكرانيا، ومع قوة الو�سائج الروحية والعرقية التي تالحم �سعبيهما، اإل اأن هذا الرتباط نف�سه كان ومل يزل �سببا يف اإحداث 
لق�سية  التحليلي  امليزان  البلدين اجلارين. ويف  يتعمق ويباعد بني  اأ�سبح جرحا  للتواد والرتاحم،  بينهما مدعاة  ما يجمع  اأن يكون  الإخوة. فبدل  ال�سقاق بني 
اأوكرانيا ورو�سيا يجد املتابع املدقق اأن التوتر القائم بني البلدين مفتوح على جهات خارجية وجدت يف الت�سال الطبيعي بني رو�سيا واأوكرانيا مدخال لل�سيطرة 
م�ست�سار  هو  فها  القارة.  بلدان  بني  القوى  �سراع  حلبة  يف  كثرية  وجتاذبات  الأوروبي  التاريخ  يف  جذور  له  اأمر  هذا  بها.  والتحكم  الهائلة  البلدين  مقدرات  على 
المرباطورية الأملانية اأوتو فون ب�سمارك )1815 - 1898( يحر�ض على تفكيك رو�سيا وال�سيطرة عليها من خالل اأوكرانيا ومن بني ما قاله يف هذا الأمر: »ثمة 
طريقة واحدة وح�سب لتقوي�ض القوة الرو�سية وهي ف�سلها عن اأوكرانيا )...( من ال�سروري اأن ننتزع منها اأوكرانيا، ولكن اأي�سا اأن ن�سيطن اأحدهما على الآخر. 
ومن اأجل حتقيق ذلك يلزم البحث عن العمالء بني النخب ورعايتهم ومن ثم معاونتهم للتاأثري على الوعي اجلمعي يف هذا اجلزء من تلك الأمة العظيمة، بحيث 
ي�سمر الأوكراين الكراهية لكل �سيء رو�سي، يكره عائلته وقومه الذين ميتون اإىل الرو�ض ب�سلة وذلك من دون اأن يدرك ما يفعله، بعدها نرتك للوقت اإمتام املهمة«.

يف ظ���ل ه����ذا ال���و����س���ع امل��ت��ن��اق�����ص وع���ل���ى ����س���وء ال�����س��راع 
اأوكرانيا،  �سرقي  جنوب  يف  الراهن  والع�سكري  ال�سيا�سي 
درا�سات  والآخ��ر  احل��ن  بن  تظهر  وتفاقمه،  وا�ستمراره 
على  منها  ج���زء  يعتمد  والأك��ران��ي��ة  ال��رو���س��ي��ة  باللغتن 
على  فريتكز  وال�سعبن،  البلدين  ب��ن  اخل��الف  ج��وان��ب 
رو�سيا،  عن  املنف�سل  الأوكرانية  للدولة  التاريخي  امل�سار 
وي��ن��اف��ح ع��ن ا���س��ت��ق��الل اأوك��ران��ي��ا ك��دول��ة وو���س��ف��ه��ا ك��اأم��ة 
م��وح��دة، بينما ي��وؤك��د اجل���زء الآخ���ر م��ن ال��درا���س��ات على 
الرتباط الوثيق بن �سعبي البلدين وحلمتهما القومية 

التي ل تتجزاأ.
اأحد الأعمال ذات اخل�سو�ص ال�سادرة موؤخرا جاءت بقلم 
ع�سو  ال�سوفيتية،  الدولة  اأم��ن  جهاز  يف  ال�سابق  العقيد 
اأناتويل تريي�سينكو،  احتاد كتاب واحتاد �سحفيي مو�سكو 
الذي  اأوكرانيا  غرب  من  اإن��ه  بل  واملن�ساأ،  املولد  اأوك��راين 
كتبه  حلمة  اأم��ا  رو�سيا.  مع  املواجهة  ح��دة  فيه  تت�ساعد 
الذي  وال��روح��ي  التاريخي  اجلانب  اإىل  فتنحاز  واأف��ك��اره 
اأن  ف��ي��وؤك��د  وال��رو���س��ي،  الأوك�����راين  ال�سعبن  ب��ن  يجمع 
للكتابة  يدفعه  م��ا  ه��و  الب�سيط  الأوك���راين  لل�سعب  حبه 

والتاأليف.  
»الأم��راء  و  كييف«  وعا�سمتها  »رو�سيا  الكتاب  ف�سلي  يف 
ت�سكل  م�ساألة  على  املوؤلف جهده  يكر�ص  والفتنة«  الرو�ص 
الدولة  ن�ساأت �سمن  م�ستقلة  كوحدة عرقية  الأوكرانين 
الرو�سية القدمية، مثلما هو متعارف عليه عند املوؤرخن، 
الأوكرانية  الدولة  وتنفيه  تتجاهله  اأمر  باملقابل،  ولكنه، 
كلمة  وا���س��ت��ق��اق  اللغوية  »الأ���س��ول  ف�سل  ويف  احل��دي��ث��ة. 

اأ���س��ل كلمة  اأول��ي��ة ع��ن  ال��ك��ات��ب م�ساألة  ي��ط��رح  اأوك��ران��ي��ا« 
ال��ذي  ال�����س��ارح  بالقامو�ص  ا�ستنتاجه  مع�سدا  اأوك��ران��ي��ا، 
و���س��ع��ه ال��ل��غ��وي��ان ب��روغ��ه��او���ص واإف����رون يف ن��ه��اي��ة ال��ق��رن 
اليوم.  حتى  به  يعتد  علميا  مرجعا  وم��ازال  ع�سر  التا�سع 
القرن  نهاية  »يف  ال��ق��ام��و���ص:  ي��ق��ول  اأوك��ران��ي��ا  م��ادة  ففي 
ال�ساد�ص ع�سر ان�سم اجلنوب الرو�سي اإىل دوقية ليتوانيا 
البولندي  الكومنولث  من  جزءا  اأ�سبح  وبعدها  الكربى، 
الرو�سي  الإقليم  ه��ذا  اكت�سب  اأن  اإىل  وه��ك��ذا  الليتواين، 
ا�سم  الو�سطى  ال��ق��رون  الأوروب��ي��ة يف  الأج���زاء  ال��واق��ع يف 
باللغات  ال�سواحي  اأو  احل��دودي��ة  الأر����ص  )اأي  اأوك��ران��ي��ا 
ال�����س��الف��ي��ة( وه����ي ت�����س��م��ي��ة غ���ري ر���س��م��ي��ة. وك���ان���ت تلك 
لو  فكما  البولندية،  الدولة  حدود  بطول  متتد  الأرا�سي 
اأنها واقعة على حافة بولندا. بناء على ذلك جرت ت�سمية 
اأهايل هذه املناطق باأنا�ص ال�سواحي اأو اأنا�ص احلافة، اأي 
اإمنا  الت�سمية  هذه  اأن  على  املوؤلف  ويوؤكد  الأوكرانين«. 
العرقية  البنية  على  تقوم  ول  اجلغرافيا  بحكم  ���س��ارت 
ت�سمية  »اأط��ل��ق��ت  ال�����س��دد:  ه��ذا  يف  يقول  البتة.  ال��واح��دة 
الأماكن،  تلك  يقطن  ك��ان  ال��ذي  ال�سعب  على  الأوك���راين 
واليهود  البولندين  النبالء  طبقة  ت�سمل  ت�سمية  وه��ي 
املنطقة  ���س��ك��ان  ع���دد  ازداد  ال�����س��ن��ن  ومب����رور  وال���ق���وزاق. 
الأ�سلي  املوقع  خارج  اأماكن  على  اأوكرانيا  ا�سم  وان�سحب 
اأقم�سة خمتلفة  ِخيط من  البالد كغطاء  واأ�سبحت   )...(
الأل�����وان. م��ع ذل��ك ف��ق��د ت��ن��ام��ى ال�����س��ع��ور ال��ق��وم��ي وت��ع��زز 
الظهور  بداأت يف  الوقت  الأوكرانية. ومع  بالهوية  الوعي 
التاأكيد على  ل�سالح  النطاق اجلغرايف  تقطع مع  اأ�سوات 

الطابع العرقي لتلك امل�ساحة« )�ص 51 - 52(.
يف  قناعته  لتعزيز  احلجج  اإي��ج��اد  يف  جهدا  امل��وؤل��ف  كر�ص 
التي  روؤيته  وتاأكيد  والأوك���راين  الرو�سي  املجتمع  وح��دة 
عن  احلديثة  اأوكرانيا  ل�سا�سة  الر�سمي  اخلطاب  تدح�ص 
اأوك��ران��ي��ة ق��دمي��ة حت��دث��ت دائ��م��ا بلغة خا�سة  اأم��ة  وج��ود 
مرارا  املوؤلف  يوؤكد  مثلما   - التاريخي  فالواقع  تخ�سها؛ 
املوؤلف  وبح�سب  امل��ق��ولت.  ه��ذه  مثل  يجيز  ل   - وت��ك��رارا 
ل  البتول  حل��اء  على  دون��ت  التي  التاريخية  فاحلوليات 
ل  اأح��دا  وب��اأن  الوك��ران��ي��ة،  باللغة  مكتوب  بن�ص  حتتفظ 
يعرف باأي لغة َتخاطب النا�ص �سفهيا يف كييف القدمية، 
اأن���ه���م ا���س��ت��خ��دم��وا ال��ل��غ��ة ال�����س��الف��ي��ة  يف ح���ن اأن امل���وؤك���د 
الأوك��ران��ي��ة  اللغة  اأم��ا  كتاباتهم.  يف  القدمية  والرو�سية 
التي يزعمون اأ�سالتها فاإن اأقدم اأثر لها يعود اإىل الن�سف 

الثاين من القرن التا�سع ع�سر« )�ص 54(. 
واإذا ف��ال��ك��ات��ب ي��وؤك��د ع��ل��ى اأن ج���ذور ال�����س��راع احل���ايل يف 
ج��ن��وب ���س��رق اأوك��ران��ي��ا ت��ع��ود ت��اري��خ��ي��ا اإىل ال��ت��ب��اي��ن بن 
مدى  على  كانت  التي  الغربية  املنطقة  ال��ب��الد:  مناطق 
امل��رك��زي��ة واعتنق  الأوروب���ي���ة  ال���دول  ق���رون �سمن جم��ال 
ال��ب��اب��وي��ة  الكني�سة  و���س��اي��ة  حت��ت  ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي��ة  ���س��ك��ان��ه��ا 
حن  يف  والكاثوليكية(،  الأرثوذك�سية  الكنائ�ص  )احت��اد 
ناهيك  احلديثة،  لأوكرانيا  ال�سرقية  الأرا�سي  �سكان  اأن 
باأرومتهم  وثيق  بحبل  ارتبطوا  القرم،  جزيرة  �سبه  عن 
ال��ب��ل�����س��ف��ي��ة  احل���ك���وم���ة  ���س��م��ت  اأن  اإىل  وذل�����ك  ال��رو���س��ي��ة 
يف ال��ع�����س��ري��ن��ي��ات م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة اإىل 
اجلمهورية الأوكرانية ال�سوفيتية. ويف هذا ال�سياق يعلق 
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الكاتب بقوله: »يف ظروف �سعبة قرر زعيم الربوليتاريا 
جزءا  فاقتطع  كييف  وتهيئة  ا�سرت�ساء  )لينن(  العاملية 
هيكله  م��ع  �سوية  العظيمة،  رو���س��ي��ا  اأرا���س��ي  م��ن  �سغريا 
ال�����س��ن��اع��ي امل���ت���ط���ور، وم��ن��ح��ه ل��ل��ج��م��ه��وري��ة الأوك���ران���ي���ة 
القدمية،  الهدية  دونبا�ص،  اأ�سبحت  وهكذا  ال�سوفيتية. 
�سببا لنزاع دموي  بعد انقالب عام 2014. وي�سري ا�ستمرار 
اإىل  اأوكرانيا  من  ال�سرقي  اجلنوب  يف  الدامية  الأح��داث 
حماولة  يف  رو�سيا  اإىل  تنجذب  ما  غالبا  املنطقة  هذه  اأن 
مالذها  ويكون  الثقافية،  العرقية  هويتها  لإثبات  منها 
ويخل�ص   .)12 )�ص  الغرب«  اإىل  ل  ال�سرق  اإىل  الطبيعي 
وجود  اإىل  بو�سوح  ت�سري  الراهنة  ال�سورة  اأن  اإىل  املوؤلف 
�سعبن يف اأوكرانيا: الغربي مع تراثه الذي ت�سكل يف ظل 
النم�ساوية  البولندية والمرباطورية  البابوية  اإيهام من 
املجرية وال�سعب ال�سرقي الذي ا�ستمر يف هواه الرو�سي.

ير�سد املوؤلف يف ف�سول خمتلفة من كتابه تاريخ حركات 
عند  ويتوقف  الرو�سي،  اجل�سد  الأوك��راين عن  النف�سال 
حمطات من هذا التاريخ الذي ات�سم معظمه باللجوء اإىل 
كالعتماد  املن�سود،  احللم  وحتقيق  الدعم  لنيل  اخل��ارج 
على المرباطورية النم�ساوية املجرية وعلى البولندين 
والأملان ومن ثم الرومانين. وفقط عند انفراط الحتاد 
ال�سوفيتي عام 1991 حتقق املُبتغى ب�سكل �سلمي ومن دون 

مطالبة باأية تعوي�سات من قبل رو�سيا.
اآراء ومقولت ل�سخ�سيات تاريخية  ينرث املوؤلف يف كتابه 
���س��ه��رية حت��دث��ت ع���ن ال��ع��الق��ة ب���ن رو���س��ي��ا واأوك���ران���ي���ا 
وم�سري �سعبيهما، واملثري اأن جميع تلك الآراء توؤكد على 
الكاتب  هما  فها  البلدين،  ب��ن  وامل�سري  الثقافة  وح��دة 
والكاتب  غ��وغ��ول  ن��ي��ك��ولي  الكبري  الأوك����راين  ال��رو���س��ي 
الأوكراين الذي يرجع اإىل غرب اأوكرانيا: اإيفان فرانكو 
ال�سغرى«  »رو�سيا  اأوكرانيا  ت�سمية  على  يتفقان  هما  ها 
وعقال.  وروح��ا  دم��ا  ال�سعبن،  بوحدة  عميقا  ويعتقدان 
الكبري  الرو�سي  الكاتب  دون��ه  ما  ح�سافة  الأك��رث  ولكن 
بنظرة  يلقى  اأن��ه  ل��و  كما  ك��ان  اإذ  دو�ستوفي�سكي،  ف��ي��ودر 
تنبوؤية على ما �سيوؤول اإليه احلال بعد اأكرث من قرن عن 
يذكر  التي  دو�ستوفي�سكي  مقولة  امل��وؤل��ف  وي��ورد  وف��ات��ه؛ 
م�سى،  وق��ت  اأي  يف  ول  ل��رو���س��ي��ا،  يكن  »مل  الآت���ي:  فيها 
واحل�سودين  احلاقدين  ه��وؤلء  مثل  اأب��دا  لها  يكون  ول��ن 
وال���ن���م���ام���ن، ب���ل والأع��������داء ال�����س��ري��ح��ن م���ن ال��ق��ب��ائ��ل 
وتعرتف  رو�سيا  ع��ن  ينف�سلوا  اأن  فبمجرد  ال�سالفية. 
اجلديدة  امل�ستقلة  حياتهم  �سيبداأون  ب�سيادتهم  اأوروب���ا 
ع��ل��ى ال��ت�����س��ول ع��ن��د اأب�����واب اأوروب�����ا و���س��ي��ط��رق��ون اأب����واب 
اأج���ل ���س��م��ان وح��م��اي��ة حريتهم،  الإجن��ل��ي��ز والأمل�����ان م��ن 
وبرغم وجود رو�سيا يف هذا املحفل من القوى الأوروبية، 

بعد   )...( رو�سيا  من  احلماية  �سعار  �سريفعون  اأنهم  اإل 
من  حريتهم  على  خوفا  �سريتع�سون  اأكرث  اأو  بقرن  ذلك 
الود  التواقة لل�سيطرة، و�سيحاولون ك�سب  اأطماع رو�سيا 
ب��الف��رتاء على  ذل��ك  ك��ان  واإن  ال��ط��رق  ب�ستى  الأوروب����ي 
رو�سيا وترويج الأكاذيب عنها والتاآمر �سدها )�ص 341(.

وع���ن ال��ع��الق��ة ب���ن ال�����س��ع��وب ال�����س��الف��ي��ة )اأي ال��رو���ص 
وال�����س��رب...اإل��خ(  والت�سيك  والبيالرو�ص  والأوك��ران��ي��ن 
التاريخية  وال��ت��اأم��الت  امل��ق��ولت  م��ن  واف��ر  ثمة خم��زون 
وال�سيا�سي  الالهوتي  الفيل�سوف  ياأتي  ورمب��ا  العميقة، 
وه��و   ...1948  -  1894( ب��ريدي��اي��ي��ف  ن��ي��ك��ولي  ال��رو���س��ي 
امل��ه��ج��ر( يف م��ق��دم��ة املحللن  ف��رن�����س��ي  امل��ول��د  اأوك�����راين 
موؤلف  اأوف���اه  وق��د  »ال�سائكة«،  العالقة  لهذه  الالمعن 
ف�سول  من  الكثري  يف  باآرائه  ا�ستاأن�ص  حن  حقه  الكتاب 
اكتفاءه  ع��دم  ال��ع��امل  ه��ذا  تف�سريات  مييز  وم��ا  ال��ك��ت��اب. 
والتدخالت  التاريخية  وال��ظ��روف  ال�سيا�سية  بالعوامل 
ال�سالفية  ال�سعوب  بن  اخل��الف��ات  تاأجيج  يف  اخلارجية 
ل  ونف�سي  اجتماعي  منظور  م��ن  يتناولها  واإمن���ا  ع��ام��ة 
العقالنية  ا�ستنتاجات خبري  تعقيد. ومن بن  يخلو من 
املت�سابهة،  ال�سعوب  اأن  ه��ذا  الرو�سي  وال��روح  ال�سالفية 
بع�سها  ف��ه��م  ع��ل��ى  ق���درة  اأق���ل  ت��ب��دو  الأ����س���ول،  مت�سابكة 
ال��ب��ع�����ص وت���غ���ذي يف داخ��ل��ه��ا ن���ف���ورا جت���اه ب��ع�����ص. وم��ن 
القريبة  اللغة  اأ���س��وات  يف  ما جن��ده  التنافر  اأم��ارات  بن 
ت�سويها  ونح�سبها  لل�سمع  م��زع��ج��ة  ف��ت��ب��دو  ل��غ��ت��ن��ا،  م��ن 
حيث  الأ���س��ري��ة  احل��ي��اة  يف  يحدث  ه��ذا  مثل  الأم.  للغتنا 
يبخلون  ونراهم  اأف��راده��ا،  بن  والتخندق  التجايف  نرى 
اأقربائهم بينما يتكرمون به على  بالعطف وال�سفح على 

الغريب.

ي��رت��ك��ز امل���وؤل���ف يف ك��ت��اب��ه ع��ل��ى ال��و���س��ع ال���راه���ن ل��ل��دول��ة 
نقتطع  اأن  وح�����س��ب��ن��ا  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه��ا،  واآف������اق  الأوك����ران����ي����ة 
التاأليفي  النهج  على  لنقف  الكتاب  من  التالية  الفقرات 
»لقد  الكاتب:  به  اأخ��ذ  ال��ذي  ال�ستب�سار  وطبيعة  العام 
على  املحلين  ال�سادة  وو�سعه  الأوكراين  القطار  انف�سل 
احلديد  �سكة  مقايي�ص  بتغيري  ق��ام��وا  م�����س��دود.  ط��ري��ق 
ال��غ��رب��ي��ة وذل��ك  امل��ع��اي��ري الأوروب���ي���ة  الأوك��ران��ي��ة بح�سب 
من دون تفكري باملنتج الذي �ستنقله اأوكرانيا اإىل الغرب 
النتيجة  اأم��ا  وال�سيقة؟  اجل��دي��دة  الق�سبان  ه��ذه  على 
قطعوا  اأن  وبعد  ال�سادة،  ه��وؤلء  اأن  فهي  للعيان  البادية 
مفل�سن.  اأ���س��ب��ح��وا  رو���س��ي��ا،  م��ع  القت�سادية  ال��ع��الق��ات 
اأت��وا  مكلف  غ��ري  �سلمي  ب�سكل  ال��ب��الد  ت�سلموا  اأن  فبعد 
على موجودات القت�ساد وخربوها، وخالل ربع قرن من 
اأوكرانيا امل�ستقلة، نهبوا النا�ص ودمروا القت�ساد،  تاريخ 
الب�سطاء  العمال  دامية �سد  اإطالقهم حملة  ناهيك عن 
 )...( اأوك��ران��ي��ا  �سرقي  ج��ن��وب  يف  ال�سناعية  املناطق  يف 
الغرب  اإىل  ال��ط��ري��ق  ن�سف  اأوك��ران��ي��ا  تقطع  مل  وه��ك��ذا، 
حتى وقعت يف احلفرة. اأما ثورة الكرامة، كما ي�سمونها، 
الوعي  من  اأوكرانيا  حرمت  فقد   2014 ع��ام  قامت  التي 
مباهيتها وجعلت منها دولة مهزومة مل ت�ستطع الوقوف 

على قدمن حتى اليوم« )�ص 17 - 333(.
ي���ح���ذر ال���ك���ات���ب يف م��ع��ر���ص ن���ق���ده ل��ل��ح��رك��ة ال��ق��وم��ي��ة 
الأوك��ران��ي��ة ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ال��ي��وم ط��اف��ي��ة ع��ل��ى ال�سطح 
ال�����س��رق��ي  اجل���ن���وب  ب�����س��ك��ان  الأذى  اإحل�����اق  وت�����س��ب��ب��ت يف 
وتعطيل  امل�ساكن  وتدمري  القتل  مار�ست  لأوكرانيا حيث 
امل��ن��ط��ق��ة ب�سبب  ال�����س��ن��اع��ي��ة واإره������اق م�����وارد  امل��ن�����س��ئ��اآت 
امل�ساعر  ت�سخم  م��غ��ب��ة  م��ن  ي��ح��ذر  اجل��ائ��ر،  ا���س��ت��ن��زاف��ه��ا 
القومية يف املجتمعات وما يتبعه من انبعاث روح الت�سفي 
قبيل  من  ولي�ص  املختلفن.  الأخ��وة  بن  فيما  والنتقام 
كتابه  ف�����س��ول  م��ن  بع�سا  ال��ك��ات��ب  ي��ك��ر���ص  اأن  امل�����س��ادف��ة 
القومين  كمنظمة  اأوكرانيا  يف  النازية  املنظمات  لتاريخ 
الأوك���ران���ي���ن وج��ي�����ص امل��ت��م��ردي��ن الأوك���ران���ي���ن ال��ل��ذان 
تعاونا مع الغزاة النازين يف احلرب العاملية الثانية �سد 
اأخوتهم الرو�ص، فما حدث من قبل يتكرر - براأيه - يف 

يومنا.   حا�سر 
----------------------

الكتاب: اأوكرانيا! وهل كانت هناك اأوكرانيا؟.
اأناتويل تريي�سينكو.  املوؤلف: 

النا�سر: اأرغومينتي نيديل/ مو�سكو 2017.
الرو�سية.  اللغة: 

عدد ال�سفحات: 352 �سفحة. 
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السيكولوجية السياسية وراء الفاشية
للكاتب الهندي بي. بي. ساتيان

فيالبوراتو عبد الكبير *
موؤلف هذا الكتاب ي�ساري معروف يف كريال وله ع�سرون كتابا تقريبا يف خمتلف املو�سوعات. منها » األتو�سري وم�ستقبل ال�سيوعية« و«�سري نارايانا جورو« باين ولية كريال 
احلديثة« و »تاريخ اجلن�ض« و »امل�سرحيات الكال�سيكية العاملية« و »ما ذا ُيعنى بالدميوقراطة« بالإ�سافة اإىل خم�سة ع�سر كتابًا مرتجًما. وجدير بالذكر اأنَّ هذا الكاتب قد 
حازت مقالته »الإ�سالم من وجهة نظري« على جائزة مركز الدرا�سات الإ�سالمية يف ولية كريال كما حازت درا�سته »الإ�سالم الذي اأعرفه« باللغة الإجنليزية جائزة على 

م�ستوى عموم الهند.
اأما كتابه اجلديد »ال�سيكولوجية ال�سيا�سية وراء الفا�سية« فهي درا�سة عميقة عن الظاهرية واجتاهاتها على خلفية احلالة ال�سيا�سية الراهنة يف الهند بعد �سعود القوى 

الفا�سية الهندو�سية املتطرفة وا�ستيالئها على �سدة احلكم.
يقول نا�سروا الكتاب اإن تكتيكات الفا�سية وو�سائلها تتغري ح�سبما يتغري الزمان واإن املعرفة بالفا�سية الكال�سيكية فقط ل تكفي لإدراك لون وجه الفا�سية الذي يتغري ح�سب 
الزمان واملكان. فالبد من التعمق يف امل�سطلحات اجلديدة التي تظهر اأمام اأعني القراء. ويدعي النا�سرون اأن هذا الكتاب ُي�ساعد القراء على فهم الأ�سكال املختلفة للفا�سية 

التي ل تزال تتغري ح�سب الظروف الدولية التي تتغري با�ستمرار. 

الهيجلية  »العيون«  بوا�سطة  جيجك  يناق�ص  العمل،  ه��ذا  يف 
�سوء  على  الأن��ط��ول��وج��ي:  خمتلفة:  رئي�سة  موا�سيع  ثالثة 
التناق�سات  م�ستمر  ب�سكل  ُتظهر  التي  العلمية  الكت�سافات 
والذات،  واحلقيقة،  الكون،  عن  الإن�سان  ت�سورات  يف  والنق�ص 
الثاين  اجل��زء  يناق�ص  كما  املوا�سيع،  من  واملقد�ص...وغريها 
اجل��ان��ب اجل��م��ايل: وع��الق��ت��ه ب��احل��داث��ة، واجل��م��ال، وال��ُق��ب��ح، 
اجلانب  اأن  حن  يف  الهيجلي،  املنظور  من  املو�سيقي  واجلانب 
الثالث يناق�ص الالهوت ال�سيا�سي ويتطرق للتحولت املختلفة 
وهو  الجتماعية.  والعالقات  وال��ع��ادات،  ال�سلطة،  جوانب  يف 
املتداخلة،  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  الكثري  على  ك��ع��ادت��ه  ُي��ع��ّرج  ذل��ك  يف 
ُتعترب  ال��ت��ي  والتخ�س�سات  م��ت��ب��اع��دة،  ت��ب��دو  ال��ت��ي  والأ���س��م��اء 
اأط��روح��ات  واأ���س��ال��ة  ق��وة  رواب���ط، وه��ن��ا مكمن  ب��دون  تقليديا 
الأر�ص  على  مو�سوعا  تبق ِ  مل  »التي  ال�سلوفيني،  الفيل�سوف 
يوم  ذات  ق��ال  كما  الثقافية«  جيجك  ملطحنة  قمحا  يكن  مل 
ال�ستقالل  وبعد  اإيجلتون.   تريي  ال�سهري  الجنليزي  الناقد 
املجتمع  يف  هائلة  ت��غ��ريات  ح��دث��ت  الربيطانية  ال�سلطة  م��ن 
ال��ه��ن��دي ت���اأث���رت ب��ه��ا امل���ج���الت الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة 
الهندي  امل��وؤرخ  يقول  الكتاب  مقدمة  ويف  الهند.  يف  والثقافية 
الهند  بها  التي مرت  التحولت  »اإن  بانيكار  ان.  » ك.  الدكتور 
ال��ذي  اأب��رزه��ا النمو الق��ت�����س��ادي  بعد ف��رتة ال���س��ت��ق��الل ك��ان 
اأحرزته الطبقة الو�سطى يف املجتمع. اأما الطبقات الأخرى يف 
هذه الفرتة فكانت ح�ستهم يف التقدم زهيدة جًدا حيث ظلوا 
الهندي  الد�ستور  ك��ان  واإن   . با�ستمرار  التخلف  م��ن  يعانون 
اأنها يف  اإل  وال�سرتاكية،  والعلمانية  امل�ساواة  اأ�س�ص  على  مبنياً 
ل  كتاب  �سفحات  داخ��ل  بقرات  من  �سورا  اإل  لي�ست  احلقيقة 

تاأكل الع�سب ول تدر احلليب«. 
بتداخلها  اأوًل  بدورها يف �سورتن.  املجتمع  الفا�سية يف  تلعب 
ب��ت��ح��ك��م ق��ب�����س��ت��ه��ا على  يف ال��ق�����س��اي��ا الج��ت��م��اع��ي��ة. وث���ان���ي���اً 
الفا�سية  ب�سطت  واإيطاليا  اأمل��ان��ي��ا  ويف  احلكومية.  املوؤ�س�سات 
الهند  ويف  الدينية.  والكراهة  العن�سرية  با�ستخدام  نفوذها 
��ا ن���رى امل��ت��ع�����س��ب��ن ال��ه��ن��دو���س��ي��ن ي�����س��ت��خ��دم��ون عظمة  اأي�����سً
الدينية  وال��ك��راه��ة  العريقة  القومية  وج��ن��ون  املا�سية  الهند 
اأغ��را���س��ه��م  لتحقيق  امل�سلمة  الأق��ل��ي��ة  وخ��ا���س��ة  الأق��ل��ي��ة  ن��ح��و 
�سويام  »را�سرتييا  ال�سيا�سية. وهذا وا�سح يف برامج و�سيا�سات 
الذراع  ا�ص«  ا�ص  »اآر  املخت�سر  با�سمه  املعروف  �سنجه«  �سيفاك 

اليمن الهندو�سي املتطرف الذي يدير احلزب احلاكم احلايل 
قلًبا  فا�سي  » حزب  ا�ص  ا�ص  »اآر  اأن  �سك  »بهارتييا جاناتا«. ول 

وقالًبا.
للفا�سية  ج��ادة  نقدية  ب��درا���س��ة  الكتاب  ه��ذا  يف  الكاتب  يقوم   
املتع�سبة التي منت يف املجتمع الهندي على خلفية النظريات 
والجتاهات التي ترعرعت على م�سرح العامل منذ فرتة. ومن 
هذه الناحية قلما جند حتليال دقيقا باللغة املالياملية يتناول 

هذا املو�سوع بهذا العمق.
وهي  ع��ن��وان��اً،   13 الأول  الق�سم  يت�سمن  ق�سمن..  يف  الكتاب 
الهندو�سية،  وال��ق��وم��ي��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  القومية  ي��ل��ي:  كما 
وال��ه��ن��دو���س��ي��ة وال��ه��ن��دو���س��ي ال���ق���دمي، وال��ف��ا���س��ي��ة الأورب���ي���ة 
وال��ف��ا���س��ي��ة ال��ه��ن��دو���س��ي��ة: امل�����س��اب��ه��ات وامل���ف���ارق���ات، امل��ج��ت��م��ع 
ال�����س��ي��ا���س��ي وامل��ج��ت��م��ع امل����دين، ال��ف��ا���س��ي��ة اجل���دي���دة وال�����س��ل��ط��ة 
والفا�سية  املُ��ج�����س��دة  وال��ف��ا���س��ي��ة  ال��دق��ي��ق��ة  الفا�سية  احل��ي��وي��ة، 
الأمريكية،  اجل��دي��دة  والفا�سية  ت�سوم�سكي  نعوم  التعددية، 
اجل��دي��دة،  النفتاحية  الفا�سية  النفتاحية،  الدميوقراطية 
وال�����س��ل��ط��ة احل��ي��وي��ة،  الن��ف��ت��اح��ي��ة اجل��دي��دة   - ف��وك��و  مي�سيل 
ال�ساملة،  وال�سلطة  الفا�سية  تنتقد،  اأمن  �سمري  نظر  وجهات 

الإيطالية.  والفا�سية  جرام�سي 
ويف ال��ق�����س��م ال���ث���اين ي��ن��اق�����ص امل���وؤل���ف امل���و����س���وع���ات ال��ت��ال��ي��ة: 
الفا�سية  الفا�سية،  نحو  احل�سود  اجتذاب  وراء  ال�سيكولوجية 
اجلهود  الهند،  يف  الطبقي  والنظام  »اأمبيدكار«  دقيقة،  قراءة 
ال�سعبية.  والو�سائل  الثقافة  �سناعة  الفا�سية،  �سد  املبذولة 
اأن  التف�سيلي ميكننا  بهذا احلجم  العناوين  بهذه  عندما منر 

ندرك عمق املو�سوع الذي يتناوله هذا الكتاب. 
ال��ق��وم��ي��ة  ب���ن  امل���ف���ارق���ات  ال��ك��ات��ب  ي��ح��ل��ل  الأول  ال��ف�����س��ل  ويف 
التي  الهندو�سية  ال��ق��وم��ي��ة  وب��ن  ال��ف��ط��ري��ة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة 
هنا  ويقارنها  الأ�سا�سي.  مبداأها  الهندو�سية  الفا�سية  تتخذها 
املارك�سية  الفكرة  ترفعها  التي  ال��دويل  البعد  ذات  بالقومية 
العاملية  الأخ����وة  م��ن  قيمها  تختلف  ك��ي��ف  يثبت  اأن  وي��ح��اول 
تتبناها  ال��ت��ي  ال�سيقة  ال��ق��وم��ي��ة  ع��ن  ال�����س��ام��ي��ة  والإن�����س��ان��ي��ة 
اأن  وي���رى  ال��ف��ا���س��ي��ة،  لأف��ك��اره��ا  اأ���س��ا���س��اً  الهندو�سية  الأح����زاب 
الهندو�سية  الفا�سية  القوى  املارك�سية ل حتاول مثل  النظرية 
العن�سرية  على  املبنية  القومية  فكرة  النا�ص  على  ت�سلط  اأن 
ا منوذج القومية الذي  وال�ستكبار وكراهة الآخر. ويقدم اأي�سً

البال�سفة  ث���ورة  خ��الل  ال�سابقة  ال�����س��وف��ي��ات  يف  لينن  ط���وره 
ت�سكن  التي  القوميات  وخا�سة  القوميات  جلميع  �سمح  حيث 
تقرير م�سريهم  الو�سطى حق  اآ�سيا  الإ�سالمية يف  املناطق  يف 
يف  املوحد  ال�سيوعي  احل��زب  اأن  اإىل  وي�سري  ال��ذات��ي.  وحكمهم 
اأي��ام  الباك�ستان  حركة  بتاأييد  ق��ام  املبداأ  ه��ذا  على  بناء  الهند 
كان  لينن  فالدامري  اأن  �سحيح  الهندي.  ال�ستقالل  ن�سال 
قد اأعلن خالل اندلع الثورة ال�سيوعية يف »خطاب موجه اإىل 
اجلميع يف ال�سرق« حق النف�سال من رو�سيا الكربى بعد حترر 
اأن هذه  اأثبتت فيما بعد  التاريخية  ال�سوفيات، ولكن احلقائق 
الوعود مل تكن اإل مواعيد عرقوب وجمرد حتركات تكتيكية. 
ف�سهدنا فور �سقوط ال�سلطة القي�سرية ال�سلطات الكرملينية 
وتارتار�ستان  ال�سي�سان  مثل  املُ�سلمة  املناطق  تبلع  اجل��دي��دة 
حتى  وغ��ريه��ا.  وب��خ��ارى  وداغ�ستان  واأذرب��ي��ج��ان  وكازاخ�ستان 
بقمع  بوتن  رو�سيا  قامت  كيف  �سهدنا  ال�سوفيات  �سقوط  بعد 
عا�سمتها  ودم���رت  ال�سي�سان  لتحرير  دوداي��ي��ف  ج��وه��ر  ث��ورة 
بعد  اأجنبي  بلد  كاأنها  ال��ن��اري��ة  القنابل  م��ن  ب��واب��ل  جرو�سني 
وال�سي�سان عر�ص  ال��رو���ص  ب��ن  ال��ت��ي مت��ت  امل��ع��اه��دة  رم��ت  اأن 
ملا  يوغو�سالفيا  يف  ال�سيوعية  �سقوط  بعد  وكذلك  احل��ائ��ط. 
من  ب��ارزة  مب�ساركة  جديد  من  ال�سربية  العن�سرية  انبعثت 
والكروات  امل�سلمة  البو�سناك  �سد  الأرثوذك�سية  الكني�سة  قبل 
وال�سلطات  رو�سيا  يف  الأرثوذك�سية  الكني�سية  وجدنا  امل�سيحية 
ال�سابقة.  الرو�سية تتعاون مع ال�سرب املجرم يف يوغو�سالفيا 
ويف �سوء هذه احلقائق الواقعية من ال�سعب اأن نعرتف كامال 
اأن  ولو  ال�سدد  بهذا  ال�سيوعية  الأح��زاب  عن  الكاتب  مبزاعم 
خالل  الأمل��ان��ي��ة  الفا�سية  مقاومة  يف  دور  لهم  ك��ان  البال�سفة 

العاملية. احلرب 
النظم  الف�سل �سوًءا على بع�ص ميزات  الكاتب يف هذا  ي�سلط 
تعترب  ال��ن��ظ��م  ه��ذه  اأن  منها  ال�����س��ام��ل��ة،  وال�����س��ل��ط��ات  الفا�سية 
جتعل  حتى  بينهما  وتخلط  ب�سواء،  �سواء  واحلكومة  ال��دول��ة 
ن��ق��د احل��ك��وم��ة ج��رمي��ة ���س��د ال��دول��ة وت��ت��خ��ذ عليها اإج����راءات 
م�سددة. وهذا ما نرى الآن يف الهند. وهناك اآلف من الن�سطاء 
املنتمن  وال��ع��ام��ل��ن  اخل�����س��راء  احل��رك��ات  واأع�����س��اء  البيئين 
حل��رك��ات احل��ق��وق الإن�����س��ان��ي��ة يف ال��ه��ن��د ق��د اأ���س��ب��ح��وا فري�سة 
لإجراءات قمعية اأمثال الدكتور »بينايك �سن« والربوفو�سور 
» �سايي بافا » والربوفو�سور »نيفيديتا مينون« و«تي�ستا �سيتيل 
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ال�سجن مثل  الآن وراء ق�سبان  فاد« وبع�سهم ل يزالون حتى 
املتحرك.  الكر�سي  اإىل  وامل�سطر  بال�سلل  امل�ساب  بافا«  »�سايي 
والبوؤ�ساء  الفقراء  بجنب  ق��ام��وا  اأن  اإل  جرميتهم  كانت  وم��ا 
ب��اإخ��الئ��ه��م م���ن م�����س��اك��ن��ه��م ل�سالح  ال���ذي���ن ق��ام��ت احل��ك��وم��ة 
وي�ساف  متيز.  بال  ال�ساملة  التنمية  با�سم  الكربى  ال�سركات 
بالإرهاب  املتهمن  امل�سلمن  ال�سبان  الأبرياء  من  كثري  اإليهم 
الذي  القانون  اأنَّ  والظريف  الدينية.  للكراهية  فري�سة  وهم 
يطبق ع��ل��ى ه���وؤلء ه��و ق��ان��ون مل��ق��اوم��ة حت��ري�����ص ال��ف��ن �سد 
الدولة )Sediction Act( الذي كان ي�ستخدمه ال�ستعمار 
و�سفه  وال��ذي  ال��ب��الد  ل�ستقالل  املنا�سلن  �سد  الربيطاين 
احلريات  بقمع  تقوم  التي  القوانن  اأمري  اأنه  العظيم  غاندي 
�سالح  اأي  ت�ستعمل  اأن  ت��رتدد  ل  الهندو�سية  ال��ق��وى  ال��ع��ام��ة. 
الثقافية  لت�سليط عظمتهم  الدهر  عليه  عفا  كان  ولو  قانوين 
الهندو�سية  ال�ستكبارية  الثقافية  القومية  الآخ��ري��ن.  على 
م��ت��ط��ورة ع��ل��ى اأ����س���ا����ص ال�����س��ل��ط��ة ال���ذك���وري���ة و »امل��ن��ل��ي��ث��ي��ة« ) 
والثقافة  التعددية  �سد  احلقيقة  يف  وه��ي   )Monolithic
املتجذرة  الآخ���ر  ا�ستيعاب  وق��وة  الديني  والت�سامح  احليوية 
ال��ت��ي مثلها  الهند ه��ذه ه��ي  ال��ق��دم.  ال��ه��ن��دي منذ  ال���رتاث  يف 
حقيقي«  »كهندو�سي  دائماً  يفتخر  كان  الذي  العظيم  غاندي 
اأما  غيثا«.  »بهغافاث  املقد�ص  الهندو�ص  لكتاب  تف�سريا  وكتب 
الثقافة الهندو�سية اجلديدة التي حتكم الهند حالياً لي�ص لها 
الذي كان  العظيم  عالقة قريبة ول بعيدة بهندو�سية غاندي 
اجلليل  العامل  اآزاد  مولنا  مثل  املُ�سلمن  قادة  اأي�ساً  يحرتمه 
ووزي���ر ال��رتب��ي��ة الأ���س��ب��ق وم��ولن��ا ���س��وك��ت ع��ل��ي وحم��م��د علي 
ميثلها  التي  الهندو�سية  الثقافة  ال�ستقالل.  حركة  رواد  من 
القوى الفا�سية اجلديدة هي ثقافة من قام باغتيال غاندي. 

ل��ي��ربز كيف  واف��ي��ا  ���س��رح��ا  امل��وؤل��ف  ي�����س��رح  ال��ث��اين  الف�سل  ويف 
تختلف الفا�سية الهندو�سية عن الديانة الهندو�سية احلقيقية 
هي  اإمن��ا  اجلديدة  الهندو�سية  اأن  يثبت  اأن  ويحاول  العريقة 
ويليام  اأم��ث��ال  م�ست�سرقون  وراءه���ا  لعب  ا�ستعمارية  �سناعة 
�سنيعة  وه��ي  ويلكين�ص.  و�سالز  ب��روك  ك��ول  وهينرتي  جونز 
الهندو�ص.  يف  العليا  الطبقة  »الرباهمنية«  القيم  على  مبنية 
منحرفة  ���س��ورة  امل�سهورة  الي�سارية  امل��وؤرخ��ة  تقول  كما  وه��ي 
تختلف اأ�سال عن الديانة الهندو�سية التاريخية. وهي حتاول 
الهندو�سية  ال��دي��ان��ة  تعددية  على  »املنليثية«  فكرتها  ف��ر���ص 
ال��ه��ن��د م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة.  ال�����س��واد الأع���ظ���م يف  ال��ت��ي يتبعها 
وال�ساعر  »فيفيكانندا  املعروف  الهندو�سية  الديانة  وم�سلح 
الكبري طاغور وغريهما كانوا ممن عار�سوا القومية ال�سيقة 
وفكرة الدولة املبنية عليها. وهنا ينقل اأقوالهما عن القومية 
تف�سيال من كتبهما كما ينقل اآراء »جرام�سي« عما يتعلق بهذا 

املو�سوع.
الفا�سية  مقارنة  املنا�سب  فمن  بال�سيء  يذكر  ال�سيء  دام  وما 
ال��ه��ن��دو���س��ي��ة ب��ال��ف��ا���س��ي��ة الأمل��ان��ي��ة وال��ن��ازي��ة الإي��ط��ال��ي��ة. وق��د 
التوافقات والتفاوتات بن  املوؤلف ف�ساًل ليف�سل فيه  خ�س�ص 
يف  لي�ص  اإن��ه  ويقول  الهندو�سية  والفا�سية  الأورب��ي��ة  الفا�سية 
ب�سورة  الهند  بيئة  يف  تطورت  التي  الفا�سية  نقاوم  اأن  و�سعنا 
ت�سكلت  التي  الكال�سيكية  �سورتها  عن  ميزناها  اإذا  اإل  جيدة 
اأن��ه  يعني  ل  وه��ذا  الأوروب��ي��ة.  البيئة  يف  العاملية  احل��رب  بعد 
هاتن  بن  جمة  ت�سابهات  هنالك  بينهما.  ت�سابهات  توجد  ل 
كتاب  م��ن  الفا�سية  طبائع  بع�ص  الكاتب  وينقل  الفا�سيتن. 
 )Eternal Fcism Essay( »مقالة عن الفا�سية الأبدية«
للمفكر » امربتو ايكو«. ومن هذه الطبائع الإعجاب ال�سديد 
الأع���م���ى ب��ال��ت��ق��ال��ي��د. وي�����س��اف اإل��ي��ه ال��ك��راه��ة حل��ري��ة الفكر 
واملواقف العقالنية واحلداثة. وهي ل تت�سامح مع اختالفات 
عقالنية.  غ��ري  وت��ره��ات  طقو�سات  على  مبنية  وه��ي  ال����راأي. 
املجتمعات  وت�ستهدف  ه��وادة.  بال  التعددية  ترف�ص  الفا�سية 
ال��ت��ي ت��ع��ر���س��ت ل���الإح���ب���اط. وم���ن ط��ب��ائ��ع��ه��ا ال���ع���داوة ل��ل��ب��الد 
الأجنبية. وهي م�سغولة باملوؤامرات ومولعة ب�سناعة » الآخر ». 
وترى احلياة ن�ساًل م�ستمًرا ل�ستيعاد الع�سر الذهبي املفقود 
امل�ست�سعفن  عن  وتعر�ص  اجلن�سية  والأقليات  امل��راأة  وت��زدري 

احلياة  اأم��اين  اأحلى  امل��وت  وتعد  الذكورية  بال�سلطة  وتت�سف 
الربملانية.  املوؤ�س�سات  وحتتقر  فري�سة  الأبطال  عبادة  وتعترب 
واإذا حللنا الفا�سية الهندو�سية املعا�سرة يف �سوء هذه الطبائع 
كاملة.  فيها  تتحقق  جن��ده��ا  اإي��ك��و  اأم��ربت��و  اإليها  ي�سري  ال��ت��ي 
الأورب��ي��ة  الفا�سية  فيها  ت�����س��رتك  ال��ت��ي  الت�سابهات  ه��ي  ه��ذه 
اأختها الأوربية؟  الهندو�سية. واأما كيف تختلف عن  والفا�سية 
الأورب��ي��ة  الفا�سية  عن  اختالفها  اأه��م  اأن  اإىل  الكاتب  في�سري 
النا�ص  جتعل  والتي  فيها  املوجودة  الجتماعية  الطبقات  هو 
يف  اأدن��اه��ا  الآخ��ر  وبع�سها  ولدة  اأعالها  بع�سها  مرتبات  على 
�سلم احلياة حتى اأنهم حمرومون من الكرامة الإن�سانية ومن 
 ( الجتماعي  الطبقي  النظام  هذا  املعي�سية.  الو�سائل  اأب�سط 
الهندو�سية  الفا�سية  به  تتميز  ال��ذي  هو   )Cast System
امل�ستوى  الت�سابه فال ينح�سر على  اأما  الأوربية.  الفا�سية  عن 
الجتماعي فقط بل ينت�سر اإىل الرتكيب ال�سخ�سي للقادة يف 

كلتيهما.  الفا�سيتن  احلركتن 
 )Wilhelm Reich( فيلهيم راي�ص « الفا�سية كما يعرفها 
طبيعية،  غ��ري  نف�ص  م��ن  ت�سدر  عقالنية  غ��ري  ت�سرفات  ه��ي 
وهي ما نراه الآن يف الهند، ومل ت�سبق للمجتمع الهندي حالة 
اأح��زاب  تبنتها  عقالنية  غري  و�سيا�سات  اأفكار  عليها  �سيطرت 
ح��زب  ي��ت��وىل  اأن  ق��ب��ل  الآن.  عليها  �سيطرت  مثلما  متطرفة 
»بهارتييا جناتا« احلكم مل يتجراأ اأي حزب اأن يظهر يف امل�سهد 
والتعاي�ص  الديني  الت�سامح  قيم  تف�سد  رعناء  ب�سيا�سات  العام 
احلكومة  الفاخر.  تاريخها  ط��وال  الهند  يف  القائمة  ال�سلمي 
قوانن  بتنفيذ  م�سغولة  اأعاله  املذكور  احلزب  بقيادة  احلالية 
املنبوذة  والطبقات  امل�سلمة  الأقلية  لها  تتعر�ص  قوانن  تلو 
متاًما مثل حزب هتلر الذي �سن قوانن عديدة ما بن فرتة 
اآثارهم  اأملانيا وحتاول حمو  يف  اليهود  ت�ستهدف   1939-  1933
العامة  وامل��اله��ي  العلمية  وامل��ع��اه��د  احل��ك��وم��ي��ة  ال��دوائ��ر  م��ن 
والو�سائل الإعالمية حتى اأعلنت اأملانيا هتلر اليهود مواطنن 
قوانن   « با�سم  املعروفة  القوانن  تلك  مبوجب  ثانية  بدرجة 
نرينربغ 1933. فنجد �سل�سلة من القوانن واإجراءات تطبقها 
احل��ك��وم��ة ال��ه��ن��دي��ة م��ث��ل م��ن��ع حل��وم ال��ب��ق��ر وح��ب�����ص موظفن 
ق���ام���وا ب������اأداء احل���ل���ف ب��ال��ل��غ��ة الأردوي�������ة وال���ت���داخ���ل يف عقد 
اعتناق  حيال  العراقيل  واإلقاء  وم�سلم  هندو�سية  بن  ال��زواج 
الذي  اجلديد  القانون  واآخرها  الإ�سالم  عقيدة  الهندو�سين 
يجعل الطالق بالثالث جرمية بعقوبة حب�ص وغرامة وميكن 
اأي  من  �سكاية  تلقي  دون  مبا�سرة  الإج��راءات  اتخاذ  ال�سرطة 

جهة وبدون �سماح كفالة �سد من يقوم بذلك.
رغم اأن الكاتب ي�ساري واأن كتابه هذا قامت بن�سره دار الفكر، 

املالحظ  فمن  ك��ريال  يف  ال�سيوعي  للحزب  الر�سمي  النا�سر 
اأن���ه مل ي���رتدد يف ن��ق��د اأخ���ط���اء امل��ن��ظ��ر ال�����س��ي��وع��ي امل�����س��ري يف 
حتليل الفا�سية اجلديدة يف كتابه »عودة الفا�سية يف ظل اأزمة 
قد  �سمري  اأن  ويكتب  امل��ع��ا���س��رة«.  والم��ربي��ال��ي��ة  الراأ�سمالية 
خطورة  خفف  قد  اأنه  كما  الهند  يف  الفا�سية  حتديد  يف  اأخطاأ 
كتاب  عنوان  اإن  ويقول  الراأ�سمالية.  بالأزمة  بربطها  الفا�سية 
اأو  غ��اب��ت  �سيا�سية  ظ��اه��رة  ال��ف��ا���س��ي��ة  ب���اأن  ي��وح��ي  ذات���ه  �سمري 
العودة  ت�ستطيع  حيث  التاريخ  من  مرحلة  يف  وجودها  فقدت 
قبيل  من  »لي�ص  هكذا:  �سمري  ق��ول  امل��وؤل��ف  ينقل  جديد.  من 
يف  الفا�سية  ع��ودة  ب��ن  امل��ق��ال  ه��ذا  ع��ن��وان  يربط  اأن  امل�سادفة 
العامل  وهذا  املعا�سرة«.  الراأ�سمالية  واأزم��ة  ال�سيا�سي  امل�سهد 
الفا�سية  يرى  الكاتب  قول  ح�سب  البدء  ب��ادئ  يف  القت�سادي 
اإدارة  ت��واج��ه  ق��د  ال��ت��ي  للتحديات  معينة  �سيا�سية  ا�ستجابة 
اإىل  الكاتب  وي�سري  حُم���ددة.  ظ��روف  يف  ال��راأ���س��م��ايل  املجتمع 
بهذا  جرام�سي  وم��وق��ف  �سمري  موقف  ب��ن  ال��وا���س��ح  التباين 
ال�سدد. حن قام الأخري بتحليل الفا�سية الإيطالية مل ينظر 
اإليها كق�سية تتعلق باإدارة �سيا�سية اأو اقت�سادية مرتبطة باأزمة 
�سورة  يف  اإيطاليا  يف  ظهرت  اإمن��ا  الفا�سية  لأنَّ  الراأ�سمالية. 
باأنه  �سمري  نحو  تهمة  الكاتب  ويوجه  بحتة.  قومية  نظرية 
حلدود  وفقاً  املعا�سرة  ال�سيا�سية  الق�سايا  بتقييم  يقوم  اإمن��ا 
الرئي�سية  الغربية  احل��داث��ة  �سكلتها  ال��ت��ي  البي�ستمولوجيا 
واأنه ياأبى اأن يفتح عينيه اإىل قوة �سلطة ال�سعب الكامنة حيث 
التي  هي  احلكومات  ب��اأن  العام  الوعي  يف  تنام  فكرة  اإىل  يلجاأ 
كمجرد  الفا�سية  يخفف  ال��ذي  املنظور  وه��ذا  ال�سلطة.  تدير 
ظاهرة �سيا�سية جم�سدة )Macro Phenomenon( ل 
الأخطبوطية  املمار�سات  عن  يك�سف  اأن  الكاتب  نظر  يف  يكفي 
وهو  املجتمع.  يف  الفا�سية  بها  تقوم  التي  وال�ساملة  الدقيقة 
�سيا�سة  تاريخ  تقييم  خالله  من  يتم  وجزئي  �سطحي  منظور 
باقتالعه  مابعد احلداثة  العامل يف مرحلة احلداثة ومرحلة 
القرون  ط��وال  املتوتر  املتعدد  الدقيق  الإن�ساين  التاريخ  عن 

املا�سية.
م��ا م��وق��ف احل���زب ال�����س��ي��وع��ي يف ه���ذا ال�����س��دد؟ وه���ذا ���س��وؤال 
احل��زب  ق��ي��ادة  م�ستوى  على  ج��اري��اً  ي���زال  ل  اجل���دل  لأن  مهم 
ويرى  الهند،  يف  احلاكم  للحزب  الفا�سية  الطبيعة  حتديد  يف 
اأن احل��زب  ك����ارات«  »ب��راك��ا���ص  ال�����س��اب��ق  ال��ع��ام  �سكرتري احل���زب 
احلاكم احلايل لي�ص فا�سيا يف معناه الدقيق ولو اأن الجتاهات 
ال�سكرتري  ال��راأي  هذا  عن  ويختلف  فيه.  تتغلب  ال�ستبدادية 
العام احلايل »يا�سوري« حيث يوؤكد اأن لون الفا�سية وا�سح يف 
ممار�سات احلزب احلاكم لأنه لي�ص اإل جناحا �سيا�سيا ل اآر ا�ص 
يطلب  هذا  على  بناء  كاماًل.  عليه  ي�سيطر  الذي  الفا�سي  ا�ص 
اتخاذ  ���س��رورة  املغربي  البنغال  ولي��ة  يف  واأت��ب��اع��ه  »ي��ا���س��وري« 
موقف تعاون يف النتخابات القادمة مع حزب املوؤمتر املعار�ص 

�سد احلزب احلاكم احلايل. 
الرئي�سية ل تزال مرتددة يف اتخاذ موقف  الي�سارية  الأحزاب 
���س��ارم يف ال��ت��ع��اون م��ع الأح�����زاب امل��ع��ار���س��ة الأخ����رى مل��ق��اوم��ة 
�سك  ب���ال  الآن  ت�����س��ري  ال��ه��ن��د  اإن  احل���اك���م.  ال��ف��ا���س��ي  احل�����زب 
يعرف  ل  م��ا  جهة  نحو  جماعي  وي��اأ���ص  اقت�سادي  تع�سر  ب��ن 
اإلغاء  وبعد  الدقة.  وجه  على  عنوانها  ول  طبيعتها  الكثريون 
بع�ص فئات ذات قيمة عالية من الأوراق النقدية وبعد تعديل 
التجارة واخلدمات  نظام �سريبة  بتنفيذ  ال�سريبية  الرتكيبة 
ال�سعب اخلراب  G S T يرى  الإجنليزي  بالخت�سار  املعروف 

بعيونهم ويلم�سونه يف جيوبهم.
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»الُمَساَواتيُّ العظيم: العنف وتاريخ عدم 

المساواة من العصر الحجري إلى القرن الحادي 

والعشرين«.. لوالتر شيدل

محمد السالمي *

هذه  تتناول  كتب  عدة  برزت  املا�سي،  العقد  فخالل  اآثارهما.  تقليل  وكيفية  والفقر  امل�ساواة  بق�سايا  املا�سية  ال�سنوات  مدى  على  القت�ساديون  اهتمَّ 
الق�سايا من زوايا خمتلفة من قبل بيكيتي واتنك�سون. وهنا يقدم والرت �سيدل يف كتابه املُ�َساَواتيُّ العظيم، روؤى جديدة ومهمة حول عدم امل�ساواة، وملاذا 
ل تزال م�ستمرة حتى وقتنا احلا�سر؟ وملاذا من غري املرجح اأن تنخف�ض يف اأي وقت قريب؟ يطرح الكاتب ت�ساوؤل: هل العنف اجلماعي والكوارث هي 
القوى الوحيدة التي ميكن اأن تقلل من عدم امل�ساواة القت�سادية؟ بالنظر يف البيانات والتق�سي يف املراجع التاريخية؛ فاجلواب هو نعم. وبا�ستعرا�ض 
اأن عدم  اإىل  البيانات  �سلميا. وت�سري  اأبدا  امل�ساواة ل ينتهي  اأن عدم  اليوم، يظهر والرت �سيدل  الع�سر احلجري حتى  امل�ساواة من  العاملي لعدم  التاريخ 
امل�ساواة ينخف�ض عند وقوع الكوارث، ويزيد عندما يعود ال�سالم وال�ستقرار. فمنذ اأن بداأ الب�سر يف الزراعة، ورعاية قطعان املا�سية، ومترير اأ�سولهم 
اإىل اأجيال امل�ستقبل، كان عدم امل�ساواة القت�سادية �سمة مميزة للح�سارة. وعلى مدى اآلف ال�سنني، اأدت الأحداث العنيفة فقط اإىل احلد ب�سكل كبري من 
عدم امل�ساواة. ودمرت مرارا وتكرارا ثروات الأغنياء من حرب الت�سوية والتعبئة اجلماعية، والثورات التحويلية، وانهيار الدولة، والأوبئة الكارثية. 
ويحدد �سيدل هذه العمليات ويدر�سها، من اأزمات اأقدم احل�سارات اإىل احلروب العاملية الكارثية والثورات ال�سيوعية يف القرن الع�سرين. واليوم، يبدو اأن 

العنف الذي قلل من عدم امل�ساواة يف املا�سي قد ت�ساءل، وهذا اأمر جيد. ولكنه يثري �سكوكا جدية ب�ساأن اآفاق م�ستقبل اأكرث م�ساواة.

ف���وال���رت ���س��ي��دل ه���و م�����وؤرخ من�����س��اوي ي��ع��م��ل اأ���س��ت��اذا 
حم��ا���س��را يف ج��ام��ع��ة ���س��ت��ان��ف��ورد. وق���د ح���از ك��ت��اب��ه 
الكتب  اأف�����س��ل  �سمن  ت�سنيفه  ومت  ال��ن��ق��اد  اإع��ج��اب 
القت�سادية للعام 2017، ح�سب جملة الإيكونيمي�ست 
ال�سدمات  دور  كتابه  ير�سم  ت��امي��ز.  والفاينان�سيال 
العنيفة يف احلد من عدم امل�ساواة يف التاريخ الب�سري 
التاريخي  الأ���س��ا���ص  يعتمد  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  جميع  يف 
ل��ن��م��و ع����دم امل�������س���اواة ل���ع���دة ع���وام���ل؛ م��ن��ه��ا: غ��ي��اب 
املبتذلة،  وال�سرائب  والديون،  والإك��راه،  املوؤ�س�سات، 
ال��رثوة...وغ��ريه��ا  وخ�سخ�سة  الأرا���س��ي،  وم�سادرة 
اأن هناك بع�ص ال�سدمات  من العوامل. يرى �سيدل 
امل�ساوة،  عدم  من  احلد  يف  وا�سع  ب�سكل  اأ�سهمت  التي 

اأو كما ي�سميها »الفر�سان الأربعة«.
الكثري من  تكلف  فهي  الأوىل هي احلرب؛  ال�سدمة 
ترفع  اأن��ه��ا  كما  املمتلكات،  م��ن  الكثري  وت��دم��ر  امل���ال 
الفقرية؛  ال�سعبية  للجماهري  ال�سيا�سية  ال�سلطة 
وكذلك  الع�سكري  التجميع  خطوط  يف  تخدم  لأنها 
ال��ق��ت��ال يف احل����رب. وك���ل ذل���ك مي��ي��ل اإىل احل���د من 
ال��ق��وة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة وال���ق���وى الق��ت�����س��ادي��ة ل��الأغ��ن��ي��اء 

البلد  على  يتعن  عندما  زمنية  فرتة  فاحلرب  جدا. 
على  ت��اأت��ي  التي  احل��رب  لتنفيذ  كبرية  م��وارد  تعبئة 
ال��دول  ت��رف��ع  ث��م  اخل��ا���ص.  امل���دين  القت�ساد  ح�ساب 
ال�سعب  من  ي�سبح  حيث  الأث��ري��اء؛  على  ال�سرائب 
امل��ح��ا���س��رة،  ال��و���س��ط��ى  ال�����س��رائ��ب ع��ل��ى الطبقة  رف��ع 
وي�����س��ت��ح��ي��ل ا���س��ت��خ��ال���ص امل��زي��د م��ن ال�����س��رائ��ب من 
الأم���وال من  اق��رتا���ص  اأي�سا  املمكن  وم��ن  ال��ف��ق��راء. 
الأغنياء، والتي ميكن اأن جتعل بع�ص الأغنياء اأكرث 
روت�سيلد،  م�سريف  اأ���س��رة  م��ع  احل��ال  ك��ان  كما  ث���راء، 
النابليونية.  احل��روب  يف  الأوىل  ثروتها  كونت  التي 
املمتلكات  اإن تدمري  ا�ستثنائي متاما.  اأمر  ولكن هذا 
اأي  ال��ن��ا���ص خ�����س��ارة،  اأك��رث  ي��اأت��ي على ح�ساب م��ن ه��م 
الأغ���ن���ي���اء. خ��ا���س��ة يف امل��ا���س��ي، مل ي��ت��م رب���ط معظم 
الرثوة القابلة للقيا�ص يف �سوق الأوراق املالية، ولكن 
يف العقارات والأرا�سي، وكما اأن هذه املمتلكات ميكن 
العدو  غ��زو  اأو  القنابل  غ��ارات  ج��راء  من  تت�سرر  اأن 
وبالتايل  الأغنياء؛  ث��روة  تقلي�ص  يف  اأي�سا  �سي�سهم 

يوؤدي اإىل انخفا�ص التفاوت يف الرثوة.
احلرب،  يف  ال�سعبية  اجلماهري  �سياغة  يتم  واأخ��ريا، 

وعندما يعودون، فاإنهم يتوقعون بع�ص الفوائد التي 
اأو  الياباين  ال�ساموراي  �سواء كان  تاأتي يف طريقهم؛ 
قدامى  اأو  الأرا���س��ي،  تو�سع  يف  الرومانية  اجلحافل 
املحاربن الأمريكين يف احل�سول على م�سروع قانون 
اأن  للمرء  ميكن  ل  الثانية.  العاملية  احلرب  بعد  جي 
يت�سور ما ميكن اأن يحدث ل�سرعية احلكومة اإذا كان 
الغنائم.  من  ن�سيبهم  ي��اأخ��ذوا  مل  املحاربون  ه��وؤلء 
الق�سري للرثوة ميكن  التوزيع  اإع��ادة  اأن  ول �سك يف 

اأن تقلل اأي�سا من عدم امل�ساواة.
عام  م��ن  احل��رب  بعد  اليابان  مثال  �سيدل  ي�ستخدم 
1945 مثال للتغيريات الهائلة يف القت�ساد ال�سيا�سي 
امل��ه��ي��ن��ة. جن��ا الإم���رباط���ور هريوهيتو  ب��ع��د ه��زمي��ت��ه 
بفارق �سئيل من العقاب واأبقى العر�ص، واإن مل يعد 
مطلقا بل ملكا د�ستوريا. ولكن فيما يتعلق بالهياكل 
للمحتلن  ع��ادل��ة  لعبة  ���س��يء  ك��ل  ك��ان  الج��ت��م��اع��ي��ة، 
اأن��ه  ه��و  لذلك  املنطقي  الأ���س��ا���ص  وك��ان  الأمريكين. 
من اأجل منع النظام الع�سكري الفا�سي من اأن يرتفع 
مرة اأخرى، فاإن احليازة املركزية بن عدد قليل من 
فاإن  تنتهي، وبالتايل  اأن  الإقطاعين يجب  اللوردات 
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ي��ت��ج��زاأ من  ل  ت�سمن حكما  احل���رب  بعد  م��ا  د���س��ت��ور 
الأر�ص ل�سغار املزارعن.

وال�سدمة الثانية التي اأ�سار اإليها الكاتب هي الثورة، 
وق��د حت��دث عنها ب��اإي��ج��از وق��د ت��ط��رق احل��دي��ث عن 
الثورات ال�سيوعية. والثورات ال�سيوعية اأ�سا�سا تتعلق 
بالق�ساء على امللكية اخلا�سة، وجمع و�سائل الإنتاج، 
وال��ت��ج��ري��د ال��ق�����س��ري ل��ل��م��وارد الق��ت�����س��ادي��ة، وه��ي 
التجربة يف الحتاد ال�سوفياتي وال�سن وغريها من 
البلدان ال�سيوعية. وي�سري �سيدل اإىل الدمار الهائل 
الذي حلق بالرثوة احليوانية والذي اأ�سهم جنبا اإىل 
جنب مع جمع ال�سوفيات يف الزراعة ومعاناة ل لزوم 
الدولة،  بانهيار  فتتعلق  الثالثة،  ال�سدمة  اأم��ا  لها. 
الجتماعي  التنظيم  اإلقاء  يتم  الدولة،  انهارت  ف��اإذا 
م��رة اأخ���رى ع��ل��ى دول���ة اأق���ل تعقيدا واأك���رث ب��دائ��ي��ة. 
اأق��ل يف ال��ع��م��ل، واأق���ل ح�����س��ارة واأق��ل  وه��ن��اك انق�سام 
من  اأكرث  الأغنياء  ي�سر  التطور  هذا  ثقافيا.  اإنتاجا 
الدخل  يعتمدون على م�سادر  الأغنياء  الفقراء، لأن 
لديها  احلكومة  احلكومة.  عرب  �سرعية  ت�سبح  التي 
ال�سعبية  الطبقات  الدخل من  توزيع  لإعادة  الرافعة 
اإىل الأغنياء. �سيدعي دعاة احلرية الآن اأنه اإذا مل يكن 
على  قادرين  يكونوا  لن  الأغنياء  فاإن  لدينا حكومة، 
ا�ستخال�ص الدخل عن طريق الراأ�سمالية املح�سوبة، 
ذل��ك،  وم��ع  اأج��ل��ه.  م��ن  العمل  عليهم  �سيتعن  ولكن 
اأحكام للممتلكات  اأكرث بدائية من دون  ففي جمتمع 
اأن  للمرء  ميكن  كيف  ال��وا���س��ح  م��ن  لي�ص  اخل��ا���س��ة، 
الراأ�سمالية  املوؤ�س�سات  معظم  وتتطلب  غنيا.  ي�سبح 
العام  بامللكية اخلا�سة والأمن  اأحكاما �سارمة تتعلق 
وبنية  و�سحية،  متعلمة  عاملة  وق��وة  احل��رب(،  )اأي 
املوارد.  تعبئة هذه  اإىل  الدولة  حتتية عامة، وحتتاج 
النزول  اأن  لإظهار  ال�سومال  مثال  الكاتب  ي�ستخدم 
مرتبطا  ك��ان  الديكتاتور  اإ�سقاط  بعد  الفو�سى  اإىل 
نخب  اأي  ه��ن��اك  ي��ع��د  مل  لأن���ه  ال��ت��ف��اوت،  بتخفي�ص 
مل�سلحتها  الوطنية  امل��وارد  تالئم  اأن  ميكنها  فا�سدة 
هي  التنمية  نق�ص  م��ن  النا�ص  معاناة  اإن  اخل��ا���س��ة. 
يبدو  ولكن  ال�سكان،  يتحملها  اأن  يجب  اأخرى  تكلفة 
اأن الفقراء لي�ص لديهم الكثري الذي يفقدونه بغ�ص 

النظر عن النظام الذي يعي�سون فيه.
فهي  الكاتب،  لها  تطرق  التي  الأخ��رية  ال�سدمة  اأما 
للق�ساء  الأوب��ئ��ة  ت���وؤدي  اأن  وميكن  القاتلة،  الأوب��ئ��ة 
عدم  من  احل��د  واإىل  ال�سكان،  من  كبرية  ن�سبة  على 
امل�ساواة بطريقتن: الأوىل، اأن وفاة النخبة القدمية 
يوؤدي  مما  الناجون  ميالأها  اأن  ميكن  �سواغر  تخلق 
اإىل زيادة احلراك الجتماعي؛ اأما الثانية، فاإن وفاة 
العديد من الفقراء يوؤدي اإىل نق�ص يف اليد العاملة، 
مما يرفع من تكلفة احلفاظ على العبيد اأو العمال. 
العديد من اللوردات يواجهون عددا اأقل من العبيد 
املجتمع.  يف  القائم  القوى  ت��وازن  فقط  يعك�ص  وهذا 

وب���ق���در م���ا ي��ك��ون اخل����دم اأق����ل ع�����ددا، ت�����زداد ق��وت��ه��م 
الكفيل  يحافظ  ولكي  اآخر،  اإىل  كفيل  من  بالنتقال 
اأو  الإي���ج���ار  يخف�ص  اأن  عليه  وال��ع��ب��ي��د  اخل���دم  ع��ل��ى 
يرفع الراتب، كل منها يقلل من ربح الكفيل. وتوؤدي 
املثال  امل�ساواة.  ع��دم  من  اأق��ل  ق��در  اإىل  العملية  ه��ذه 
اخلم�سينيات  يف  ال��ب��وب��وين  ال��ط��اع��ون  ه��و  الرئي�سي 
اإن��ه  البع�ص  ي��ق��ول  وال���ذي  ال��راب��ع ع�سر،  ال��ق��رن  م��ن 
ال��ت��ن��وي��ر وع�سر  م��ه��دت ع�سر  ال��ت��ي  ال��ظ��روف  خ��ل��ق 
ب�سكل  ال��ت��ف��اوت  انخف�ص  ح��ال،  اأي��ة  وعلى  النه�سة. 
اندلع  اأخرى حتى  وتراجع مرة  الطاعون،  بعد  حاد 

ال�سطرابات املرتبطة باحلرب يف القرن الع�سرين.
ب�سكل  ت�����س��ف��ي��ت��ه  مت  ق���د  م��ال��ت��و���ص  ف���خ  اأن  ح���ن  يف 
بع�ص  على  يحتوي  ف��اإن��ه  ال��دوائ��ر،  بع�ص  ب��ن  كبري 
امل�سداقية، حيث يرتبط ارتفاع عدد ال�سكان بازدحام 
متكن  والتي  حم��دودة،  م�ساحة  يف  النا�ص  من  املزيد 
اأقلية  ي�سكلون  الذين  ال��ع��ق��ارات،  اأ�سحاب  ذل��ك  بعد 
الذين  املتكاثفة،  اجلماهري  لقيادة  الو�سع  تبقي  اأن 
على  للحفاظ  الأرا���س��ي  من  يكفي  ما  لديهم  بالكاد 
زيادات  على  ت�سينج  اإمرباطورية  واأ�سرفت  اأنف�سهم. 
ال�سحيحة؛  الأرا���س��ي  و�سط  ال�سكان  ع��دد  يف  كبرية 
ل��الأج��ور  حقيقية  مكا�سب  اأي  ال��ن��ا���ص  ي��ر  مل  بحيث 
ال�سينين يف اخلارج  امل�سافرين  ازدياد عدد  حتى مع 
ل��ل��ه��روب م��ن ال��ظ��روف امل��زدح��م��ة يف امل��ن��زل. وجت��در 
الإ�سارة اإىل اأن اأوروبا ل تزال لديها تباين اإقليمي يف 
القوة الن�سبية للعبيد. واأتاحت اأوروبا الغربية بوجه 
واإي��ج��اد  التنقل  يف  للعبيد  احل��ري��ة  م��ن  م��زي��دا  ع��ام 
م��ك��ان اأف�����س��ل ل��ل��ع��ي�����ص، يف ح��ن ا���س��ت��خ��دم��ت اأوروب����ا 
العبيد،  انتقال  عدم  ل�سمان  والقمع  القوة  ال�سرقية 
ويف ظل هذه الظروف مل يتم تخفي�ص عدم امل�ساواة.
امل�ساواة  ع��دم  من  احل��د  ف��اإن  بالتعليم،  يتعلق  وفيما 

علماء  حلم  هو  التعليم  من  املزيد  توفري  طريق  عن 
الق��ت�����س��اد وق����د ت���ط���رق اإل���ي���ه امل������وؤرخ ���س��ي��دل. »م��ن 
م�ستوى  يف  ال��ق��وي  الرت��ف��اع  يف�سر  اأن  ج��دا  ال�سعب 
اإىل التعليم«. وعالوة على  الدخل من حيث الإ�سارة 
النا�ص ل  اأهمية كبرية، واأن  ذا  التعليم  اإذا كان  ذلك، 
يكون  اأن  التعليم، يجب  يكفي من  ما  على  يح�سلون 
من  وب��دل  املتعلمن.  ال�سكان  م��ن  قليل  ع��دد  لدينا 
املتحدة  الوليات  ذلك، هناك عدم تطابق متزايد يف 
ب���ن ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��وظ��ي��ف؛ ح��ي��ث اإن ال��ع��م��ال اأك���رث 
ومع  ب��ه.  يقومون  ال��ذي  العمل  على  وتفوقا  تاأهياًل 
ال��ذي ي�سفه  ال�����س��ايف  ال���دواء  ه��و  التعليم  ف��اإن  ذل��ك، 
وك��اأن��ه  ال�سيا�سين  م��ن  وك��ث��ري  الق��ت�����س��ادي��ن  بع�ص 
التعليم  اأن  يف  وال�سبب  امل�����س��اواة.  ع��دم  اإىل  ���س��ي��وؤدي 
اأن ه��ذا الرتقي  ه��و  امل�����س��اواة  ب��اأن��ه ح��ل لعدم  يو�سف 
الدولة  من  امل�ساواة  ع��دم  من  احل��د  م�سوؤولية  ينقل 
البلدان  يف  بقوة  احل��ال  عليه  هو  ما  وهو  الفرد،  اإىل 
الأجنليكانية التي تناولت اإزالة الت�سنيع من القوى 
العاملة مع ارتفاع احل�سور يف اجلامعات، يف حن ل 
اأو الدول ال�سكندنافية تلتزم  اأملانيا  تزال بلدان مثل 
بجمع ال�ستثمارات التعليمية يف جيل ال�سباب. ولكن 
اأو���س��ع  حكومية  ت��دخ��الت  اأي�����س��ا  يتطلب  ل  التعليم 
ويحتفظ  امل�����س��اواة  ع��دم  ح��دة  م��ن  للتخفيف  نطاقا 
اإل  النجاح  تولد  ل  اجل��دارة  باأن  القائلة  بالأ�سطورة 
يف مقابل املرياث العادي وا�ستغالل الطبقة العاملة. 
على  �سي�سرون  الربجوازين  الإ�سالحين  اأن  غري 
القت�سادية  والتنمية  الدميقراطية  النتخابات  اأن 
ت�����وؤدي يف ال��ن��ه��اي��ة اإىل ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ع��دم  ���س��وف 

امل�ساواة. 
وعلى الرغم من النظرة الت�ساوؤمية الن�سبية من عدم 
التحليل،  اآخر من  بعداً  يقدم  الكتاب  اأن  اإل  امل�ساواة، 
الدميقراطية،  مثل  ال�سلمية  البدائل  �سيدل  يرف�ص 
وال��ت��ع��ل��ي��م، وال��ن��م��و الق���ت�������س���ادي، وال��دمي��ق��راط��ي��ة 
امل�ساواة.  ع��دم  من  احل��د  يف  والنقابية،  الجتماعية، 
الجتماعي  ال�سيا�سي  للتاريخ  ال��روؤي��ة  خ��الل  وم��ن 
اأف�سل من  امل�ساواة  اأن عدم  يظهر  �سيدل،  زاوي��ة  من 

ال�سا�سعة. املجتمع الذي ت�سوده ال�سطرابات 
----------------------

عدم  وت��اري��خ  العنف  العظيم:  »املُ�����َس��اَوات��يُّ  الكتاب:   -
احل���ادي  ال��ق��رن  اإىل  احل��ج��ري  الع�سر  م��ن  امل�����س��اواة 

والع�سرين«. 
- املوؤلف: لوالرت �سيدل.
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فرنسا: التاريخ المعاصر من الثورة إلى الحرب 

على اإلرهاب لجوناثان فانبي
محمد السماك *

اأدوارًا م�سريية يف تاريخ فرن�سا احلديث. والع�سكريان هما اجلرنال  لعبا  التي تتعلق برجلني ع�سكريني  التاريخي هي تلك  الكتاب  اأغرب ق�سة يرويها هذا  لعل 
ديغول، واجلرنال بيتان.

يقول املوؤلف اإنه خالل احلرب العاملية الأوىل وحتديدًا بعد معركة فردان التاريخية مع الأملان والتي ذهب �سحيتها مئات الآلف من ال�سحايا، كتب اجلرنال بيتان 
ر�سالة نعى فيها �سارل ديغول. وقال يف النعي:« لقد كان ال�سابط ديغول ع�سكريًا ل ي�ساهى يف املجالت كافة«.

كان ذلك يف عام 1916. يف ذلك الوقت كان ديغول واجلنود الذين كانوا حتت اإمرته الع�سكرية قد تعّر�سوا للق�سف بالغازات ال�سامة واعترب ميتًا مع جنوده.
غري اأن ديغول جنا، ليتوىل فيما بعد ومن لندن قيادة املقاومة الفرن�سية �سد القوات النازية التي احتلت بالده خالل احلرب العاملية الثانية. اأما اجلرنال بيتان 

فقد عقد اتفاق �سالم مذّل مع القوات الأملانية و�سّكل حكومة فرن�سية متعاونة مع هذه القوات.

يعترب  ف���ردان  معركة  بطل  بيتان  اجل���رال  ك��ان 
اأن  اإل  الأوىل.  العاملية  احل��رب  يف  فرن�سا  حم��رر 
الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  ت�سّدر  البطل  ه��ذا 
لئحة اخلونة، لي�سبح ديغول البطل الذي خرج 

من بن الأموات.
�سد  الوطني  موقفه  من  �سعبيته  ديغول  ا�ستمّد 
اجلرال الذي نعاه قبل عدة �سنوات واأغدق عليه 
���س��ف��ات ال��ب��ط��ول��ة. ومل���ا م���ات اجل����رال ب��ي��ت��ان مل 
ومّر  تاأبن،  كلمة  اأي  ديغول  ت�سدر عن اجلرال 

حادث الوفاة وكاأن �سيئاً مل يحدث !! .
رغ���م م���ا يف ه���ذه ال��ق�����س��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��واق��ع��ي��ة 
التاريخ  يف  الأوىل  لي�ست  فاإنها  م�سادفات،  م��ن 
عام  يف  ال��ث��ورة  م��ع  ب��داأ  ال��ذي  املعا�سر  الفرن�سي 

. 1789
واحدة من هذه امل�سادفات تتعلق باملهاجرين من 
وتون�ص(  واجل��زائ��ر  )املغرب  اأفريقيا  �سمال  دول 
وهي الدول التي ا�ستعمرتها فرن�سا طوياًل. حتى 
حتّول  حتديداً  للجزائر  الفرن�سي  ال�ستعمار  اأن 
اجل��زائ��ر  اع��ت��ربت  اإذ  ا���س��ت��ي��ط��اين  ا���س��ت��ع��م��ار  اإىل 
ج����زءاً م��ن ف��رن�����س��ا ول��ي�����ص جم���رد اأر�����ص حمتلة. 
اأن  هي  الكتاب  اإليها  ي�سري  التي  املفارقة  اأن  غري 
اأي وقت من الأوقات  اجلزائرين مل يعتربوا يف 
فرن�سين، ومل يعاَملوا كمواطنن. وحتى عندما 
احتاج اجلي�ص الفرن�سي اإىل خدماتهم يف حروبه 
ج��رى  ف��ق��د  ال��ي��وم(  )ف��ي��ت��ن��ام  ال�سينية  ال��ه��ن��د  يف 
التعامل معهم وكاأنهم مرتزقة ولي�سوا مواطنن 
وا�سُتعبد  الأر�ص  »فرن�سا«  جرت  احلقوق.  كاملي 

من عليها .
الذي  الوقت  يف  اإنه  فانبي  الكتاب  موؤلف  ويقول 

�سعوبات  احل��ايل  الع�سر  يف  فرن�سا  فيه  ت��واج��ه 
عليها  اأن  ال��ن��م��و، جت��د  يف  وت��راج��ع��اً  اق��ت�����س��ادي��ة 
اح���ت���واء م��الي��ن املُ�����س��ل��م��ن امل��ت��ح��دري��ن ب�����س��ورة 
اأف��ري��ق��ي��ا. وجت��د نف�سها  ���س��م��ال  خ��ا���س��ة م��ن دول 
اأي�����س��اً ويف ال��وق��ت ذات���ه يف م��واج��ه��ة م��وج��ة من 
 .. »داع�����ص«  اأطلقتها  ال��ت��ي  الإ���س��الم��ي  ال��ت��ط��رف 

ووقودها �سباب من هوؤلء امل�سلمن.
وينتقد املوؤلف الكيفية التي تعامل معها الرئي�ص 
ال��ف��رن�����س��ي ال�����س��اب��ق ف��ران�����س��وا ه���ولن���د م���ع ه��ذا 
اأ�سرى  اأ�سبحوا  الفرن�سين  اإن   »: ويقول  الأم��ر، 

موروثات املا�سي ».
ويالحظ اأن ذلك لي�ص جديداً، ول ي�سكل �سابقة 
يكون  يكاد  اإنه  بل   . الفرن�سي  التاريخ  حركة  مع 
يعود  ذلك  ولتف�سري  وم�ستمرة.  متوا�سلة  حالة 
بعائلة  اأط���ي���ح  ل��ق��د  ف��ي��ق��ول:  ال��ت��اري��خ  ع��م��ق  اإىل 
تقدمية  اأي��دي��ول��وج��ي��ات  با�سم  امللكية  ال��ب��ورب��ون 
اإىل  ال��ب��الد  ع��ّر���ص  مم��ا  للم�ساومة  قابلة  وغ��ري 

الدمار . 
وعندما رفع روب�سبري اأحد قادة الثورة الفرن�سية 
اأن  لو  اأنف�سهم  الثورة  اأن�سار  امل�سانق، متنى حتى 
�سلطات ما قبل الثورة تعود مرة ثانية اإىل ت�سّلم 
زم����ام الأم�����ر، رغ���م ك���ل م���ا ك��ان��ت ت��ت��م��ت��ع ب���ه من 

ا�ستبدادية وتفّرد .
نابليون نتيجة موؤقتة ولكن ق�سرية الأمد  وكان 
كانت  فقد  الأم���د  الطويلة  النتيجة  اأم��ا  ل��ذل��ك. 
ولكن  ديناميكية،  احلديثة:  الفرن�سية  الثقافة 
امل��وؤل��ف.  ي�سفها  كما  عقالنية  ب��ال�����س��رورة  لي�ص 

ولكن مزيج من التقدمية واملحافظة. 
الفرن�سي  الداخلي  للو�سع  املعمقة  درا�سته  ويف 

يقول املوؤلف فانبي:
»امل��ل��ك-امل��واط��ن«،  ك���ان  فيليب  ل��وي�����ص  امل��ل��ك  اإن 
ومتحم�ساً  اأي�ساً  �سجاعاً  كان  ولكنه  ب�سيطاً  كان 
للدميقراطية . ففرن�سا يف عهده )يف الثالثينات 
والأربعينات من القرن التا�سع ع�سر( كانت دولة 
اأرج��اء  كل  اإىل  ت�سل  اكت�سافاتها  وكانت  خاّلقة، 
للمكفوفن،  ب��راي��ل  ل��غ��ة  ال��ت��ل�����س��ك��وب،   : ال��ع��امل 
ل��ب��ل��زاك،  الأدب��ي��ة  الق�س�ص  اخل��ي��اط��ة،  م��اك��ي��ن��ات 

وق�سائد بودلري .
ال��ذي  ال��ث��ال��ث  نابليون  اإن  اأي�����س��اً  امل��وؤل��ف  وي��ق��ول 
اإم��رباط��وراً  نف�سه  ب  ون�سّ  ،1848 ع��ام  يف  انتخب 
من خالل ا�ستفتاء اأجراه بعد اأربع �سنوات، اأعطى 
فقط  يعطها  مل  ب��ه.  تفتخر  مم��ا  الكثري  فرن�سا 
اأي�ساً جمموعة  اأعطاها  اإعادة بناء باري�ص، ولكن 
ه���ام���ة م���ن الك���ت�������س���اف���ات ال��ع��ل��م��ي��ة: ال��ت��خ��م��ري، 
الزيوت النباتية، البطاريات، الدراجات الهوائية، 

الطبية. واحلقن 
وي��ت��ح��دث امل���وؤل���ف اأخ�����رياً ع��ن دي��غ��ول ال���ذي ق��اد 
منذ  اأ�سبح  حتى  النازية  �سد  الفرن�سية  املقاومة 
عام 1960 الرئي�ص الفرن�سي الأكرث جناحاً الذي 
اأنتخبته فرن�سا على مدى 200 عام من تاريخها، 

وهي الفرتة الزمنية التي يغطيها هذا الكتاب .
امل��وؤل��ف هذا  ي��غ��دق  اأن  الطبيعي  م��ن  ي��ك��ون  رمب��ا 
له  �سبق  ديغول، فقد  احل��اد على اجل��رال  املديح 
الرئي�ص  اجل��رال  ه��ذا  حياة  عن  كتاباً  اأ�سدر  اأن 

�سدر يف عام 2012 . 

رئي�ص  اأو  م��ل��ك  ب��ك��ل  اإع��ج��اب��ه  يخفي  ل  ف��امل��وؤل��ف 
اعتلى م�سرح ال�سلطة يف فرن�سا وجنح يف التزاوج 
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 . التقدم  وحتقيق  التقاليد  على  املحافظة  ب��ن 
 . للتقاليد  حتمياً  خ�سماً  لي�ص  التقدم  اأن  ذل��ك 
الكبرية،  �سعوباتها  رغم  بينهما،  املزاوجة  اإن  بل 
واأ���س��ال��ت��ه،  �سخ�سيته  للمجتمع  حت��ف��ظ  ف��اإن��ه��ا 
ومت�سك بيده يف معارج الرقي والتقدم يف الوقت 
الكتاب  لهذا  ك��دار���ص  لنف�سي  اأ�سمح  )وهنا  ذات��ه 
اأن اأ�سري اإىل جتربتن رائدتن من هذا النوع يف 
احلداثة  بن  امل��زاوج��ة  يف  جنحتا  العربي  العامل 
والتجربة  ع��م��ان  �سلطنة  جت��رب��ة  هما  والتقليد 

املغربية(.
وينتقد املوؤلف امللك �سارلز العا�سر ب�سبب تع�سبه 
 - متوز  ث��ورة  اإىل  اأدى  مما  الدوغماتي،  وت�سدده 
�سعيفة  �سخ�سية  كان  باأنه  وي�سفه   .1830 يوليو 
اجل���راأة  واإىل  ال���روؤي���ة  اإىل  يفتقر  ال��ع��ق��ل.  ف���ارغ 

لفر�ص اإرادته عندما يتعر�ص لالختبار . 
اأم����ا ال��رئ��ي�����ص الأ���س��ب��ق ف��ران�����س��وا م��ي��رتان ال��ذي 
الثمانينات  يف  الفرن�سية  ال��دول��ة  رئ��ا���س��ة  ت��وىل 
اإنه  عنه  فيقول  املا�سي،  القرن  من  والت�سعينات 
تراكم  م�سوؤولية  ويحّمله  مبادئ؛  رج��ل  يكن  مل 
ال��دول��ة  ك��اه��ل  اأثقلت  ال��ت��ي  القت�سادية  الأع��ب��اء 

طوال عقود ثالثة.
يعزو املوؤلف جوناثان فانبي البداية الأوىل لهذه 
ال��ت��ح��ولت اإىل ت�����س��وي��ة م��ا ب��ع��د ن��اب��ل��ي��ون وال��ت��ي 
زرع��ت  فقد   . )النم�سا(  فينا  م��وؤمت��ر  يف  اأب��رم��ت 
اأر���ص  فرن�سا  ب���اأن  ���س��ع��وراً  الفرن�سية  النف�ص  يف 
جعل  امل��وؤل��ف،  ي��وؤك��د  كما  ال�سعور،  وه��ذا  حمتلة. 
امللك  م��ار���س��ه��ا  ك��ال��ت��ي  معتدلة  �سلطة  م��ن  ح��ت��ى 

لوي�ص - فيليب، �سلطة م�ستبدة.
امل�ست�سار  »حنكة«  و�سفه  مبا  املوؤلف  ي�سيد  وهنا 
مع  تعامل  ال���ذي  بي�سمارك،  ف��ون  اأوت���و  الأمل����اين 
اأفريقيا  ل�ستعمار  ال��ث��ال��ث  ن��اب��ل��ي��ون  خم��ط��ط��ات 
تقوية  على  ت�ساعد  اأنها  على  الأق�سى،  وال�سرق 

اأملانيا يف اأوروبا.
وبالفعل يف الوقت الذي كانت فيه فرن�سا م�سغولة 
بالتو�سع يف اأفريقيا ويف اإقامة امل�ستعمرات، كانت 

اأملانيا تعزز قدراتها داخل اأوروبا حتديداً .

ع���دد �سكان  ت��راج��ع  اأن  اأي�����س��اً  امل���وؤل���ف  وي��الح��ظ 
ف��رن�����س��ا مل ي���ب���داأ يف ع�����س��رن��ا احل�����ايل )ب�����س��ب��ب 
الهجرة( ولكنه بداأ قبل اأكرث من قرن من الزمن 

ب�سبب ما �سماه ال�سعف الع�سكري .
ففي احلرب الفرن�سية - الربو�سية التي وقعت يف 
واأملانيا  فرن�سا  من  كل  �سكان  عدد  كان   1870 عام 
الع�سرين  �سن  بن  ما  للرجال  بالن�سبة  مت�ساوياً 
وال��راب��ع��ة وال��ث��الث��ن. ول��ك��ن م��ع ب��داي��ة احل��رب 
 7،7 جتنيد  م��ن  اأمل��ان��ي��ا  متكنت  الأوىل،  ال��ع��امل��ي��ة 
ت�ستطع  بينما مل  ال�سباب،  مليون مقاتل يف عمر 

فرن�سا جتنيد �سوى 4،5 مليون فقط .
اأنه خالل احلرب الفرن�سية -  وهنا يذكر املوؤلف 
الربو�سية حا�سر الأملان باري�ص طوياًل، وانت�سرت 
اإخ���راج  اإىل  ال��ن��ا���ص  ا���س��ط��ر  امل��ج��اع��ة، ح��ت��ى  فيها 
احل���ي���وان���ات م���ن اأق��ف��ا���س��ه��ا يف ح���دائ���ق احل��ي��وان 

وذبحها يف ال�سوارع لتقا�سم حلومها.
باري�ص  ع��رف��ت   1848 ع��ام  ث���ورة  ن�سبت  اأن  وب��ع��د 
�ساب  راأ�سها  على  وك��ان  مدمرة،  فو�سوية  حركة 
للم�سيح  كنموذج -موديل-  ي�ستخدم  كان  فرن�سي 
ع��ل��ي��ه ال�������س���الم؛ وق����د ا���س��ت��خ��دم��ه ال���ع���دي���د م��ن 
الر�سامن والنحاتن. وكانت نهايته ر�سا�سة يف 

الراأ�ص اأطلقها عليه اأحد اجلنود الفرن�سين.
وي�سرد املوؤلف وقائع املاآ�سي التي عرفتها فرن�سا، 
عام  يف  وقعت  التي  املاأ�ساة  اأم��ام  طوياًل  ويتوقف 
2015 يف العا�سمة باري�ص على يد عنا�سر اإرهابية. 
وي���دخ���ل اإىل ع��م��ق ال���واق���ع ال��ف��رن�����س��ي احل����ايل، 
فيقول اإن ظاهرة اجلبهة الوطنية التي تزعمتها 
من  تنطلق  مل  املتطرفة،  اليمينية  لوبن  مارين 
نتيجة  جاءت  ولكنها  منطقية،  �سيا�سية  ح�سابات 
باأنه جرى  ي�سعرون  الذين  اأولئك  تفاقم م�ساعر 
يف  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ق��ب��ل  م��ن  عنهم  التخلي 
اإن هوؤلء بحثوا عن  احلكومات املتعاقبة. ويقول 
بطل يتفهم معاناتهم وينقذهم مما هم فيه. اأما 
اآث��ر عدم  املوؤلف  ف��اإن  املعاناة  ه��ذه  ما هي طبيعة 
اأو من  اإليها من قريب  اأو الإ�سارة  التحدث عنها 

بعيد .
وي��وؤك��د امل��وؤل��ف يف ال��ف�����س��ول الأخ����رية م��ن كتابه 
ال�����ذي ي��ع��ر���ص ف��ي��ه ل���ت���اري���خ ف��رن�����س��ا امل��ع��ا���س��ر، 
وللمراحل املتداخلة التي عرفها هذا التاريخ من 
�سعود وهبوط، على اأمر اأ�سا�سي وهو »اإن الثورات 
حبلى دائماً بردات الفعل« . وهناك نظرية يف علم 

الجتماع تقول »اإن الثورة تاأكل اأبناءها«، وهو ما 
عرفته احلركات الثورية يف فرن�سا ورو�سيا وحتى 
ن��ظ��ام جديد  اإن ك��ل  امل��وؤل��ف  اأم��ري��ك��ا. وي��ق��ول  يف 
يقول باحلرية وامل�ساواة يحتاج اإىل �سلطة واإرادة، 
�سلطات  توؤخذ من م�سادر ما قبله من  واإن هذه 
على  وتعرفت  بالتجربة  اختربت  قد  تكون  التي 

احلقيقة اأو على الأقل على جانب منها .
وه���ن���ا ي��ن��ق��ل امل����وؤل����ف ف��ان��ب��ي ع���ن م������وؤرخ ال���ث���ورة 
 :1885 ع���ام  يف  ق��ول��ه  اأولر  األ��ف��ون�����ص  الفرن�سية 
رائ��ع��ة يف ظل  الفرن�سية  اجل��م��ه��وري��ة  ك��ان��ت  »ك��م 

الإمرباطورية »!!.
ب��ك��ل م��ا حتمله م��ن تهكم  ال��ع��ب��ارة  ت��ت��الق��ى ه��ذه 
العميقة  اخل��ال���س��ة  م��ع  ال��ث��وري��ة  احل��رك��ات  على 
املوؤلف يف عر�سه لتاريخ فرن�سا  اإليها  التي و�سل 
قابلة  غري  قيمة  احلرية  اأن  ومفادها  احل��دي��ث. 
مواطنن  على  وق��ف��اً  لي�ست  واأن��ه��ا   .. لالحتكار 
-داخل الدولة- دون الآخرين من النا�ص .. داخل 

المرباطورية .
اأ�سعلت  التي  فاإن م�سادرة احلريات هي  وبالتايل 
التي  ال��دول  يف  ال�ستقاللية  الوطنية  احل��رك��ات 
ال�ساطئ  على  اجلزائر  من  فرن�سا،  حتتلها  كانت 
اجلنوبي للبحر املتو�سط .. اإىل »الهند ال�سينية« 

يف اأق�سى اآ�سيا.
وه��ن��ا ي��ح��ذر امل���وؤل���ف م��ن ح�����س��ر احل���ق ب��احل��ري��ة 
باملواطن »املتحدر من اأ�سول فرن�سية« وتقييدها 
ع��ل��ى امل��واط��ن ال���ذي ي��ت��ح��در م��ن اأ���س��ول اأخ���رى. 
فرن�سا  على  تقت�سر  ل  مر�سية«  »ظ��اه��رة  وه��ذه 
من  ال��ع��دي��د  يف  تتف�سى  ب���داأت  ولكنها   .. وح��ده��ا 
والعامل. ومن هنا  اأوروب��ا  الأخ��رى يف  املجتمعات 
الكتاب من حيث امل�سمون ومن  اأهمية هذا  تاأتي 

حيث التوقيت معاً.
----------------------
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النار والغضب: من داخل بيت ترامب األبيض

لميكائيل وولف
محمد الشيخ *

ُحو يِف  ُه اْخَتَلَط، اأَْو َقْد َكاَن َي�سْ ُظُنّ قيل لل »ُبْهلول« ل وهو �سخ�سية �سهرية من �سخ�سيات الرتاث العربي الإ�سالمي خل�ض ق�سته الذهبي، فقال: »ُو�ْسِو�َض يِف َعْقِلِه، َوَما اأَ
وا  َوْقٍت، َفُهَو َمْعُدوٌد يِف ُعَقالِء امْلََجاِننِي، َلُه َكالٌم َح�َسٌن، َوِحَكاَياٌت« ل: »اأًَتُعدُّ املجانني؟ » قال: »ها يُطوُل ولكني اأعدُّ الُعَقالء!« واحلال اأن »جمانني احلكم« الذين »ُجنُّ
اأقام هو  �سافونارول )1452- 1498( والذي يف عام 1497  الديني  الواعظ  النه�سة  فلورن�سا يف ع�سر  على احلكم« كثري ي�سعب عدهم، نذكر منهم فقط حاكم 
وتالمذته حمرقة يف �ساحة من �ساحات املدينة لكل ما اعتربه دليال على ُعْجب وغرور �سكان فلورن�سا، فكان اأن اأر�سل اأتباعه يدقون بابا بابا يفت�سون عن كل ما 

اعتربه اأدوات ف�ساد روحي: املرايا والعطور واللوحات غري املحت�سمة والكتب غري الدينية والدواوين الغزلية والألعاب والثياب الفاخرة ... 

���وا يف احل��ك��م«: ب��دءا  ل��ك��ن دع��ن��ا ن��ع��د جم��ان��ن احل��ك��م ال��ذي��ن »ُج���نُّ
القذايف... نلمع منهم على �سبيل  باأمر اهلل حتى  بنريون واحلاكم 
لودفيغ )1845-1886( ملك  امللك  الأط��وار  امللك غريب  اإىل  املثال 
واحدا  يوما  وم��ات   )1886 يونيو   12( جمنونا  اأُعلن  ال��ذي  بافاريا 
احلكم  يف  اجلنون  تقليد  زال  وما  املجانن.  م�سفى  يف  و�سعه  بعد 
من  والغ�سب:  »ال��ن��ار  كتاب  �ساحب  �سدقنا  نحن  م��ا  اإذا  ���س��ائ��را. 
البي�ساوي« ال�سحايف الأمريكي ميكائيل وولف  داخل بيت ترامب 
� )64 �سنة( مولود بنيو جرزي ومقيم منذ اأمد بنيويورك، حا�سل 
 .)2004-2002( التعليق  ق�سم  الوطنية  املجلة  جائزة  على  ملرتن 
وهو �ساحب كتب عبارة عن حتقيقات �سحفية اأ�سهرها كتابه الذي 
الذي  )الرجل  مردوخ  روبرت  اإىل  خ�س�سه  والذي   2008 عام  األفه 
الرئي�ص  فاإن   � ال�سري«  م��ردوخ  روب��رت  داخل عامل  الأخبار:  ميلك 

الأمريكي احلايل اآخرهم ولي�ص اأخريهم. 
ال�سيا�سية،  املوؤ�س�سة  على  املتمرد  للمر�سح  املفاجئ  النتخاب  بعد 
وول��ف  ا�ستجوبه  ق��د  ك��ان  وال���ذي  ح��زب��ه،  موؤ�س�سة  حتى  فيها  مب��ا 
له  ال�سماح  الرئي�ص  من  ال�سحايف  طلب   ،2016 ع��ام  من  يونيو  يف 
الرئي�ص.  ال�سيء الذي مل يرف�سه له  الأبي�ص؛  البيت  اإىل  بالنفاذ 
وقد  تعبريه،  بح�سب  احلائط«  على  »ذبابة  ال�سحايف  اأم�سى  وبهذا 
اإح��دى  ال�سحايف  �سورت  قد  كانت   2004 ع��ام  يف  الديكور.  يف  ذاب 
للحياة،  حم��ب  افتتاحيات  كاتب  منه  �سق  »يف  اأن���ه:  على  امل��ج��الت 
اأن��رثوب��ول��وج��ي��ا  ع��امل  ث��ال��ث  �سق  ويف  نف�سي،  معالج  اآخ���ر  �سق  ويف 
اأهل  اأن مي�سوا ذبابة على حائط دائرة  اإىل  اجتماعية يدعو قراءه 

املال والنفوذ الأوىل«.
اأن عنوان الكتاب م�ستوحى من »التغريدة« ال�سهرية  واأغلب الظن 
ل��ل��رئ��ي�����ص الأم��ري��ك��ي دون���ال���د ت��رام��ب ���س��د خ�سمه رئ��ي�����ص ك��وري��ا 
املر�سلة  ال�سواعق  ببعث  اإي���اه  م��ه��ددا  ج��ون��ك-اأون  كيم  ال�سمالية 
النار والغ�سب على بالده. يطرح  له ب�سب  الكورية، متوعدا  على 
الرئي�ص  هل  جوابا:  لها  يجد  اأن  ويحاول  التالية  الأ�سئلة  الكتاب 
هل  رئي�سا؟  ُينتخب  اأن  يف  يرغب  ك��ان  ه��ل  اأب��ل��ه؟  رج��ل  الأم��ري��ك��ي 
وي�سخره  ي��ح��رك��ه  ه��ل  جم��ن��ون؟  رج���ل  اأن���ه  اأم  �سليم  ع��ق��ل  ذو  ه��و 
اأوفياء له؟ يفتتح �ساحب الكتاب  اأبناوؤه و�سهره  م�ست�ساروه؟ وهل 
اأنه بعد تن�سيب ترامب رئي�سا  كالمه بذكر دواعي تاأليفه. ويذكر 
�سيا�سية  ع��ا���س��ف��ة  ق��ل��ب  يف  ال��ب��ل��د  اأم�����س��ى   2017 ي��ن��اي��ر   20 ي���وم  يف 
الأقل ف�سيحة واترغيت  ي�سهد لها نظريا منذ على  ا�ستثنائية مل 
لتن�سيب  الأوىل  الذكرى  واأن منا�سبة قرب حلول   ،)1974-1972(
الذي اعتمده  املنهج  تاأملية.ويذكر  الرئي�ص اجلدد ت�ستدعي وقفة 

يف الكتاب وهو منهج النظر اإىل احلياة يف البيت الأبي�ص من خالل 
�سكل  الكتاب برمته على  اأنا�ص مقربن منه. وقد مت ت�سور  عيون 
حكمه،  من  الأوىل  ي��وم  املائة  من  ب��دءا  ترامب  اإدارة  عن  م��روي��ات 
مبا هي الأمارة التقليدية الدالة على طبيعة ولية رئا�سية معينة 
كما درجت العادة على ذلك. لكن الأحداث م�ست يف ان�سياب لأزيد 
من مائتي يوم اإىل اأن حدث اأول عمل فا�سل يف اإدارة ترامب متثل 
الرئا�سي  للفريق  رئي�سا  كيلي  ج��ون  املتقاعد  اجل���رال  تعين  يف 
ترامب  اإدارة  يف  الأول  ال�سرتاتيجي  وخ��روج  يوليوز،  �سهر  اأواخ��ر 
احلوار  اأن  املوؤلف  ويخربنا  ذلك.  بعد  اأ�سابيع  ثالثة  بانون  �ستيف 
الأبي�ص،  البيت  اإىل  وولوجه  ف��وزه  قبل  جرى  الرئي�ص  مع  الأول 
ف�سال عن التفكري يف اإجناز كتاب حول هذا الأمر، وذلك يف �سهر 
مايو 2016 ببيت ترامب. وح�سب ما يحكيه وولف، فاإن ترامب بدا 
بينما كان معاونوه يقطعون  التحدث يف موا�سيع �ستى،  �سعيدا يف 
اأن �سار ال�سحايف يح�سر ح�سورا �سبه  اإىل  الغرفة جيئة وذهابا.. 
دائم جل�سات الفريق. ومنذ حينها يذكر اأنه اأجرى اأزيد من مائتي 
مقابلة مع اأع�ساء الفريق واملقربن. وي�سري وولف اإىل اأخالقيات 
هو  �سار  اأن  بعد  حتى  الكتاب:  تاأليف  يف  وجهته  التي  ال�سحافة 
قريبا من ترامب وفريقه، فاإنه مل يقبل اأن يلعب اأي دور � يق�سد 
مثال يف تلميع �سورة الرئي�ص، اأو اإ�سداء الن�سح ... � ل ول هو �ُسئل 
� وما الذي �سوف  � يخرج كتابا مثال  اإذا كان �سيكتب �سيئا  حول ما 
املرويات  من  العديد  ب��اأن  بداية،  ال�سحايف،  يقر  وهنا  فيه.  يكتب 
اأن هذه  ويرى  متعار�سة.  بدت  ما جرى  الكتاب حول  �سمها  التي 
يف  بالفعل  ح��دث  ما  مع  التنازع  ثمة  وم��ن   � امل��روي��ات  يف  التباينات 
ال���واق���ع وم���ع احل��ق��ي��ق��ة � ت�����س��ك��ل ع��ن�����س��را ج��وه��ري��ا ي��ط��ب��ع ال��ك��ت��اب 
باأكمله. ومرد هذا التنازع ترك املوؤلف الفاعلن الأ�سا�سين يروون 
مروياتهم من وجهة نظرهم اخلا�سة، م�سلما اأمر احلكم على هذه 
اأخرى رجح مروية  اأحاين  اأنه يف  املرويات وتقوميها للقارئ، كما 
ع��ل��ى اأخ���رى ب��ن��اء ع��ل��ى م��ع��ي��ار م��دى مت��ا���س��ك امل��روي��ة وم�سداقية 
�سخ�سية  مالمح  بع�ص  ترت�سم  تبداأ  الكتاب،  ديباجة  راويها.منذ 
ال��رئ��ي�����ص الأ���س��ب��ق  اآي��ل�����ص  ت��رام��ب. وه���ي م��الم��ح ير�سمها رودج����ر 
بانون، يف  اليمن وم�ست�سار  اإعالم  البارز يف  والوجه  نيوز  لفوك�ص 
الرئي�ص  تن�سيب  بعد  قليلة  اأياما   2017 يناير   4 يوم  بهذا  له  لقاء 
�سفات  الرئي�ص  يف  يعجبه  ما  اأن  اإىل  يذهب  حن  وذل��ك  اجلديد، 
كتاب  ا���س��م  وه��و   � ال�سفقة«  »ف��ن  ي��ح��ذق  ال��ذي  التاجر  روح  اأرب���ع: 
ال�ستعرا�سية،  النزعة  اإىل  امليال  املتباهي  املتفاخر  وروح  لرتامب، 
وروح ذاك الذي مي�سي بنميم ويريد اأن يتل�س�ص على اأحوال غريه 

املال. تلقاء ذلك  اأ�سواق  اأ�سراره، وح�ص فائق مبا يدور يف  ويتناقل 
فاأباها وحملها  اإدارة حملته  ترامب  الذي عر�ص عليه   � اآيل�ص  كان 
اأية  اأو  �سيا�سية  قناعات  اأي��ة  لرتامب  تكن  مل  باأنه  مقتنعا   � بانون 
خلفية �سيا�سية، ومل يكن لي�سغي اإىل اأية ن�سيحة، اأو اأن ي�سمح بها 
اتباع خطة  اأنه مل يكن من�سبطا ول قدرة له على  بالأحرى، كما 
اأي  يتبع  اأن  ول  تنظيم،  اأي  يف  طرفا  يكون  اأن  ميكن  ول  حمكمة، 
»رجال  ترامب  كان  اإليه،  بالن�سبة  وباجلملة،  مبداأ.  اأي  اأو  برنامج 

متمردا بال ق�سية«. 
والإيديولوجية  الفكرية  الرجل  ولءات  اأن  يذكر  املوؤلف  اأن  على 
مثل   � املوظفن  كبار  اختيار  يتم  اإذ  مببعد.  اإ�سرائيل  ع��ن  لي�ست 
املتحدة  املتحدة بالأمم  الوليات  ا�سم بولتون ممثل  التداول حول 
اإ�سرائيل، على  اإىل  بالن�سبة  كان �ساحلا  اإذا  ما  اأ�سا�ص  على   � �سابقا 
الأول  اأّن  واآيل�ص. كما  بانون  دار بن  الذي  نحو ما ورد يف احل��وار 
ال�سفارة  نقل  ه��و  ل����الإدارة اجل��دي��دة  ال��ب��دئ��ي  ال��ربن��ام��ج  اأن  ي��ذك��ر 
الأم��ري��ك��ي��ة م��ن ت��ل اأب��ي��ب اإىل ال��ق��د���ص، وذل���ك ب��اإي��ع��از م��ن امل��داف��ع 
�ساعد  الذي  اأندر�سون  �سيلدون  ترامب  وعن  اإ�سرائيل  عن  الأك��رب 
مليون  وع�سرين  خم�سة  بقيمة  �سيك  باإم�ساء  حملته  يف  ترامب 
الأردن  »دع  ب��ان��ون:  يجيب  مت�سككا  اآيل�ص  يت�ساءل  وح��ن  دولر. 
تاأخذ غزة. دعهما يتعامالن مع  الغربية، ودع م�سر  ال�سفة  ياأخذ 
على  فاإنهم  ال�سعوديون،  فاأما  ي��ح��اولن.  وهما  يغرقان  اأو  الأم��ر، 
لكنهم  الهاوية،  حافة  على  فاإنهم  امل�سريون  واأم��ا  النهيار،  �سفا 

جميعا يرتع�سون رهبة من بالد فار�ص ...«.
على هذه  الكاتب  يعيبه  وما  وفريقه.  الرئي�ص  على  الكتاب  ومدار 

الإدارة �ستة اأمور اأ�سا�سية:
اأول؛ عدم ت�سديق فريق ترامب فوزه بالنتخابات:

اأع�ساء من فريق ترامب، ول يرتدد  هذه لزمة تتكرر على ل�سان 
اآي��ل�����ص، ول حتى  ك��ان  م��ا  ع��ن��ده.  اأوىل احل��ق��ائ��ق  امل��وؤل��ف يف جعلها 
ف��وزه.  ف��ب��الأح��رى  ال��رج��ل،  تر�سح  اجل��د  حممل  يحمالن  ب��ان��ون، 
اأمام  اأم�سى  اأن فعلها الرجل، حتى �سار بانون يوؤمن باأنه  لكن، ما 
تبني خطاب جديد:  م��ن  ب��د  واأن��ه ل  وال��ه��ج��رة..  العوملة  حت��دي��ات 
العامل يحتاج اإىل حدود، اأو قل العامل يحتاج اإىل العودة اإىل زمن 

كانت فيه حدود.
ولهذا اأنت واجد الف�سل الأول يدور على اأجواء الريبة التي رافقت 
تر�سح ترامب والذي يعده املوؤلف اأ�سواأ مر�سح يف التاريخ ال�سيا�سي 
احلديث. حتى مديرة حملة ترامب كانت تتوقع هزميته، واإن كان 
ُيَتوقع اأنها لن تكون هزمية قا�سية، واإمنا هزمية بطعم النت�سار. 
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وحتى ملا �ساأل �سام نونربغ الرئي�ص: »اأتريد اأن تكون رئي�سا؟« � وهو 
رئي�سا؟«  تكون  اأن  تريد  »مل��اذا  املعتاد:  ال�سوؤال  عن  خمتلف  �سوؤال 
ج��واب:  اإىل  ���س��وؤال ل يحتاج  اأن��ه  ج��واب��ا. واحلقيقة  يتلق منه  � مل 
ما  اأق�سى  لرمبا  وك��ف��ى!  رئي�سا،  يكون  ل��ن  ال��رج��ل  اأن  يعتقد  ك��ان 
اآيل�ص:  القدمي  �سديقه  قول  عليه  ي�سدق  اأن  هو  اإليه  يطمح  كان 
اأن يكون لك م�سار متميز يف التلفزيون، فاإن عليك  اأردت  اأنت  لئن 
بالنت�سار  ي�سدق  كان  الذي  الوحيد  لرمبا  للرئا�سة!  ترت�سح  اأن 
كان  ال��ذي  نف�سه  ت��رام��ب  ه��و  مبزحة  يكون  �سيء  اأ�سبه  ب��دا  ال��ذي 
»اأك����رب ح��ل��م ح��ل��م��ه«. ول��رمب��ا ه��و نف�سه مل يكن  ال��رئ��ا���س��ة  ي��ع��ت��رب 
واإنها  رئي�سا.  يكون  لن  باأنه  زوجته  وعد  اأن��ه  حتى  جناحه  ي�سدق 
لق�سة رجل اأعمال بلغت به القناعة بعدم جناحه حد اأنه رف�ص اأن 

اأمواله يف حملته النتخابية. ي�ستثمر 
وب��اجل��م��ل��ة، ك���ان ت���رام���ب وم���ع���اون���وه يف احل��م��ل��ة م�����س��ت��ع��دي��ن لكي 
ي��خ�����س��روا ب��ال��ن��ار وال��غ�����س��ب � وم��ن ه��ن��ا ع��ن��وان ال��ك��ت��اب � لكنهم مل 
ال�سيا�سة ل بد من  يكونوا م�ستعدين لكي يفوز. ويعلق وولف: يف 
يربح،  اأن  اأنه ميكنه  يعتقد  اأن يخ�سر طرف معن، لكن كل طرف 
ويحتمل اأن الطرف الآخر ل ميكنه اأن يفوز اإل اإذا اعتقد يف الفوز 
� اللهم اإل يف حملة ترامب. ولقد ذكر ابن ترامب لأحد اأ�سدقائه 
اإن�سان وقد بدا له �سبح، كما  اأعلن عن فوزه كاأنه  اأباه ظهر ملا  باأّن 
بنجاحه  فرًحا  ل  الليلة  تلك  الدموع  من  الكثري  ذرفت  زوجته  اأّن 

واإمنا حزنا عليه.
ثانيا؛ جهل الرئي�ص بالكثري من الوقائع وانعدام خربته:

يرى املوؤلف اأّن م�سار ترامب اإىل الرئا�سة اختلف عن م�سار معظم 
للفوز،  يتهيوؤون  كانوا  هوؤلء  الأمريكية.  املتحدة  الوليات  روؤ�ساء 
ب��اإم��ك��ان جني  اع��ت��ق��دا  فقد  ودائ��رت��ه  ه��و  اأم���ا  للحكم،  بعدها  وم��ن 
ال��ع��امل:  اإىل  نظرته  اأو  �سلوكه  يغري  اأن  غ��ري  م��ن  الرئا�سة  ث��م��رة 
بطبيعة  لأن��ن��ا  اإي���اه،  نحن  م��ا  غ��ري  اآخ���ر  �سيئا  ن��ك��ون  اأن  لنا  »لي�ص 
اأن ن��ف��وز«. ول��ق��د ك��ان لباقي ال��روؤ���س��اء ف��ري��ق معاون  احل��ال ن��ري��د 
�ساخ يف ال�سيا�سة وَخرِبَ احلكم، اإل هو. اإذ املقربون منه ما ا�ستغلوا 
بال�سيا�سة قط. ومن هنا حدث الرجتال الذي حكم انتقاء الفريق 
ك��ان��ت. ومل  اأّي����اً  اأغ��ل��ب��ه ب��ال خ��ربة �سيا�سية  اجل��دي��د ال���ذي ك��ان يف 
وخربائها  ال�سيا�سة  برجال  معرفة  اأدنى  النيويوركي  للرجل  تكن 
»اإمرباطوريته«  اإدارة  بن  يفرق  كيف  يعرف  يكن  ومل  بوا�سنطن، 
كان  ما  الرئا�سة  يف  م�ساره  ب��داأ  عندما  فاإّنه  وهكذا،  دول��ة.  واإدارة 
جولياين  رودي  با�ستثناء  ال�سيا�سين،  من  �سديق  اأي  تقريبا  له 
الطبقة  النعزال عن  كانا �سديدي  وكري�ص كري�ستي، وحتى هذان 
اإثر  ترامب  حول  امللتفن  كل  تقريبا  اأنه  املوؤلف  ويرى  ال�سيا�سية. 
التي  العمارات  اإل  اللهم  �سيئا،  يعلم  ل  اأّن��ه  يعلمون  املفاجئ  ف��وزه 
اإل  اأن يعرفه فاإمنا مل يعرفه  �سيدها، وكل ما يعرفه حن يحدث 
يف اآخر ن�سف �ساعة، واأن راأيه يكون دائما فطريا غري خمري. فما 
على  يقبلون  الذين  التحليلية  الذهنية  اأ�سحاب  من  ترامب  كان 
الق�سية بتقليب جميع وجوهها، واإمنا هو رجل ذو عقلية حد�سية 
يهجم على الق�سية دومنا تدبر، ول ي�ستطيع اأن يدلل على الأمر 
ومع  البيانات.  ي��ق��راأ  كيف  حتى  يعرف  ل  ب��ل  الدقيق،  بالإح�ساء 
ذلك وجد بع�ص حوارييه اأن يف ذلك بالذات تكمن قوة �سخ�سيته، 

واأنه لقادر على حملك على العتقاد يف ما يراه اأو يريده.
ي��درك العديد من  اأن الرئي�ص كان ل  اأك��رث من ه��ذا، يذكر وول��ف 
كتب  اأن��ه  يف  ت�سكيكه  حد  اإىل  يذهب  بل  الأمريكي.  الد�ستور  بنود 
كتابه املوماأ اإليه �سلفا »فن ال�سفقة« بل يرى اأّنه مل ي�سهم فيه اإل 
قليال، بله مل يقراأه باأكمله، على نحو ما اأكد طوين �سواتز �سريكه 
انتخابهم  قبل  الروؤ�ساء  اأغلب  داأب  قد  كان  واإذ  الكتاب.  تاأليف  يف 

فاإنه  اأنف�سهم ويراجعوا ذواتهم،  يلقوا نظرة فاح�سة على  اأن  على 
كان  ومِلَ  املوؤلف:  اجلهد.يت�ساءل  هذا  مثل  ليبذل  ترامب  كان  ما 
اأن يبذل مثل هذا اجلهد وحظوظه للفوز �سئيلة؟ وماذا لو  عليه 
خ�سر هو وفريقه؟ ويت�سلى الكاتب بت�سور م�سري ترامب و�سحبه 

لو مل يفوزوا يف النتخابات: التجارة والأ�سواق املالية...
جهله  على  م�سرا  كان  واإن  م�سيبة،  فتلك  جاهال  الرجل  كان  اإن 
اأع�ساء  اأغلب  كان  احلكم،  من  الأول  اليوم  ففي  اأعظم.  فامل�سيبة 
اأن  اأن الرئي�ص ل يعمل بالن�سائح، واإِْن حدث  الفريق ي�ستكون من 
عمل بها؛ وهذا اأمر نادرا ما يحدث � فاإّنه �سرعان ما ميل وينكفئ 
اإىل طبيعته الأوىل. اإذ ميكنك اأن تقول له ما تريد، لكنه يعلم ما 
ب�ساطة ل  بكل  فاإنه  يعلم،  يتعار�ص مع ما  قلَته  واإذا كان ما  يعلم، 
ي�سدقك. حتى اأّن املوؤلف ينقل عن اأحد اأقرب مقربي الرئي�ص اأّنه 
واإل  دوما معه،  يكون حا�سرا  اأن  للمرء  يلزم  الرجل  نوؤثر يف  لكي 
افتقده. فلي�ص يقدر ترامب على النقا�ص؛ اأي على تبادل املعلومات 
ي�سغي  ول  متباينة.  ن��ظ��ر  وج��ه��ات  مت��ث��ل  خ��الل  م��ن  امل��ح��ادث��ة  اأو 
وهو  ل��ه.  يقال  ما  يحفظ  اأن  فبالأحرى  ل��ه،  يقال  ما  اإىل  حقيقة 
�سعيفا  يجدك  متتثل  عندما  ولكن  اإل��ي��ه،  تن�ست  اأن  منك  يطلب 
ويتهمك باأنك تركع اأمامه. اإنه اأ�سبه ما يكون مبعبودة للجماهري، 

دائما تعي�ص على هواها، وحتتاج اإىل اأن حُتابى با�ستمرار. 
ثالثا؛ �سوء اختيار الرئي�ص لفريقه:

دار جدل حول كل �سخ�ص من الذين اختارهم الرئي�ص لفريقه ما 
بن موؤيد ومعرت�ص ومنتقد وحمذر.. واملثري يف اختياراته اإرادته 
اإدارة الدولة كما تدار �سركة عائلية، بحيث ينظر اإىل العامل نظرة 
عائلته  اأف��راد  وبع�ص  وبنته  �سهره  و�سع  اأّن��ه  حتى  �سفقات،  عاقد 
هي  تلعب  اأن  اإىل  تطمح  البنت  �سارت  وحتى  ح�سا�سة،  اأم��اك��ن  يف 

وزوجها دور كلينتون وزوجته.
الأبي�ص،  البيت  تدير  اإدارة حقيقية  ترامب  اأبدا يف عهد  توجد  ل 
ينه�ص  اأن  عليه  ينبغي  ال��ذي  وم��ا  منه  املطلوب  م��ا  يعلم  اأح��د  ل 
ب��ه، اإمن���ا ال��ك��ل ي��ري��د جلب اه��ت��م��ام ال��رئ��ي�����ص. مل يكن الأم���ر ي��دار 
الرئي�ص  انتباه  يثري  كان  ما  كل  ال�ستجابة�  على  واإمن��ا  املهام  على 
موظفي  كبار  بن  مريرة  �سراعات  وحدثت  حا�سيته.  عليه  تركز 
� بريبيو�ص وبانون وكو�سر � حول من  البيت الأبي�ص وم�ست�ساريه 
هذا  ثمن  وول�ص  دفعت  وقد  الرئي�ص.  �ستار  وراء  من  الأم��ر  يدير 
يلغيه  حتى  اأم��را  منهم  واح��د  اإليها  ي�سدر  اأن  م��ا  اخل��ف��ي:  ال��ن��زاع 
اأحد الإثنن. والرئي�ص من وراء هذا ي�ستكي من اجلميع، وله راأي 

�سيء عن اجلميع.
و«الرئي�ص«  »التاجر«  م�سالح  تعار�ص  اإىل  بال  الرئي�ص  يلقي  ول 

بعامل  ملعرفته  اأي  ذل��ك؛  ب�سبب  انتخب  اإمن��ا  اأن��ه  يعتقد  ب��ل  ف��ي��ه، 
الأعمال، ولعالقاته التجارية، ولتجربته ولعالمة �سركته..

رابعا، حمق الرئي�ص:
امل��وؤل��ف راأي روب���رت م���ردوخ يف ت��رام��ب: »اإمن���ا ت��رام��ب رجل  ينقل 
�سعبذي اأحمق«، وهو يف اأف�سل الأحوال: »اأمري مهرج بن الأثرياء 
باأنه  ب��اراك  توما�ص  امللياردير  �سديقة  عنه  قال  وقد  وامل�ساهري«. 
املفرت�ص  ه��ذا  وحمقه  بليد.  رج��ل  ه��و  واإمن���ا  اأح��م��ق،  فقط  لي�ص 
اإدارته ل�سوؤون الدولة. فهو ل مييز بن املعلومات التي  يوؤثر على 
الذي  املكتوب  ت�سله، ول يقراأ، بل حتى ل يلقي نظرة عجلى على 
يف  والكتابة  القراءة  �سوى  يعرف  ل  اأن��ه  زعم  وبع�سهم  اإليه.  قدم 
اإل بخربته، حتى  يوؤمن  ل  ولكنه  اأك��رث.  �سيء  ل  اأحوالهما  اأب�سط 
ولو بدت م�سللة اأو غري ذات �سلة باملو�سوع. ل يوؤمن اإل مبا تقول 
يف  الثاين  الرقم  وه��ي   � وول�ص  كاتي  عنه  تقول  كانت  اأه���واوؤه.  له 
ال��ع��ام��ة امل�ساعدة  ال�����س��ك��رت��رية  اأ���س��ب��ح��ت  احل���زب اجل��م��ه��وري وق��د 
اأ�سبه  »الأم��ر   :2017 مار�ص  يف  ت�ستقيل  اأن  قبل  الأبي�ص  البيت  يف 
الكتاب  طفل«.ويك�سف  فيه  ي��رغ��ب  م��ا  فهم  يف  برغبتنا  ي��ك��ون  م��ا 
اإدمانه  الأط��وار:  غريب  الرجل  اأن  على  تدل  التي  الأ���س��رار  بع�ص 
الأث��ري��اء  باأ�سدقائه  الو�سوا�سية  اليومية  الهاتفية  الت�����س��الت 
املر�سي  ولعه  ت�سميمه،  يتم  اأن  م��ن  املر�سي  خوفه  لهم،  م�ستكيا 
ب��ه..  يظهر  ال��ذي  ال��ل��ون  ل�سعره  اأع��ط��ت  التي  ه��ي  �سامبو  مب��ارك��ة 
غرفته،  يف  انعزل  بحيث  خميف،  مكان  الأبي�ص  البيت  اأن  اعتقاده 
الباب،  حتت  مزلجا  وو�سع  املوجودة،  عن  ف�سال  �سا�ستن  وطلب 
لهم  ُيبقي  اأن  على  اأحل��وا  ال��ذي��ن  امل��خ��اب��رات  رج��ال  بذلك  مواجها 
قمي�سه من  على جمعهم  اخل��دم  ن��ه��ره  ال��غ��رف��ة،  اإىل  ال��ول��وج  ح��ق 
على الأر�ص قائال: »لئن كان قمي�سي على الأر�ص، فالأنني اأريده 
اأن  اأحد ميكنه  اإتيكيت جديدة: ل  على الأر�ص«، ثم و�سعه قواعد 
يتم  اأن  )يخ�سى  الأ�سنان  تنظيف  فر�ساة  �سيما  ل  �سيء،  اأي  مي�ص 
ت�سميمه، ولذلك كان يتناول طعامه عند ماكدونالدز لأّنه ل اأحد 
يعلم اأنه �سياأتي اإىل ذلك املكان ومتى(.. ويف امل�ساء اأنت جتده دائما 
�سا�ساته  على  يتفرج  �سيزبورغر  ي��ده  ويف  �سريره  على  م�ستلقيا 
الثالث ويهاتف � كان التلفون نقطة ات�ساله احلقيقية مع العامل � 

طائفة من اأ�سدقائه املقربن.. 
خام�سا؛ ميل الرئي�ص اإىل النجومية: اأنا م�سهور اإذن اأنا موجود:

اأح��د معاوين  � عن  ت��رام��ب«  »ب��رج  املعنون  الف�سل  � يف  امل��وؤل��ف  نقل 
�سخ�ص  ذكي،  �سخ�ص  �سخ�ص جيد،  ترامب  »هل  ت�ساوؤله:  الرئي�ص 
اأعلم  ما  وكل  �سيئا،  الأمر  اأعلم من هذا  »ل�ست  ويجيب:  مقتدر؟« 
اإليها  اأمل��ع��ن��ا  اأن  �سبق  ف��ق��رة  يف  ال��ك��ت��اب  �ساحب  ويعلق  جن���م«.  اأن���ه 
كتابه:  حقا  ت��رام��ب  كتب  ق��د  ك��ان  اإذا  م��ا  يف  للت�سكيك  يخ�س�سها 
م��ا ك��ان ال��رج��ل ب��ك��ات��ب، واإمن���ا ه��و ممثل -خم��ا���س��م م��ن��ازع ُج��َدل��ة 
الأوىل. رجل يحيا وهو ميثل،  بالدرجة  درامي  اإنه �سخ�ص  بطل- 
فال  املتكلم،  ب�سمري  ل  الغائب  ب�سمري  نف�سه  عن  يتكلم  اأنه  حتى 
ي��ق��ول، م��ث��ال، »ف��ع��ل��ت ك�����ذا...«، واإمن����ا ي��ق��ول: »ف��ع��ل ت��رام��ب كيت 
اأّنه ميثل  اإل  بانون، ممثال،  الرجل، ح�سب  وكيت...«. ولرمبا كان 
امل�سارعة  ال�سدد، يقارنه وولف بالعبي  دور رجل جمنون! وبهذا 
وهو  اجلماهري.  معبودي  م��ن  مثال،  ه��وغ��ان  بهولك  الأم��ري��ك��ي��ة، 
ت��رام��ب،  يلعب  اإذ  ال��واق��ع��ي��ة«.  احل��ي��اة  م��ن  وه��م��ي  »�سخ�ص  مثلهم 
ي�سعد وينزل من احللبة، كما لو كان ممثال اأو م�سارعا يف عر�ص. 
يقول عنه م�ست�ساره القدمي بانون: »هذا الرجل ل يتوقف عن اأن 
ا�ستوديوهات  »َحميَّة«  بن  يجمع  ف�سخ�سه  ترامب«.  دونالد  يكون 
ال�سا�سة، وامل�سارع الأمريكي، واملعلق يف  التلفزيون، والواعظ عرب 
اليوتوب، بحيث يقدم لنا عر�سا بال بداية وبال نهاية... ل يوجد 
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ترامب احلقيقي، بل هو فقط ذاك الرجل و�سط امل�سهد. 
وحتى يوم حفل تن�سيبه اأراد الرجل اأن يلعب دور النجم، وما كتب 
امل�ساهري حلفل تن�سيبه،  العديد من  ب�سبب مقاطعة  له فعل ذلك 
اأنه كان  اإهانة من الرئي�ص ال�سابق له يف لقائهما؛ مع  وما اعتربه 
يريد  العامل،  اأكرث من غريه يف  املعروف  ال�سخ�ص  يكون  اأن  يريد 
ظل  عظمته-  ج��ن��ون  يف   - الرئي�ص  لكن  با�سمه،  ناطقن  جن��وم��ا 
النجاح  بذلك  عواطفه  يدغدغ  من  ووج��د  احلفل،  بنجاح  مت�سبثا 
�ساأن  من  لأن��ه  متفائال،  بقي  الرجل  لكن  املوؤلف:  ويعلق  املوهوم. 
ل  حتى  احل���ال،  يكن  مهما  متفائال  يبقى  اأن  ال��ت��اج��ر  اأخ��الق��ي��ات 
مهوو�سا  والغ�سب«  »النار  كتاب  يف  ترامب  يبدو  ت�ساوؤمه.  يفل�سه 
اأن�ساأه  ال��ذي  ال��واق��ع  تلفزيون  جن��م  ال��رج��ل  اأ�سبح  لقد  بال�سهرة. 
من  اأ�سمى  خري  من  ثمة  لي�ص  تقول:  نظرية  وتبنى  نف�سه،  ح��ول 
اأن  الأق��ل  على  اأو  تكون حمبوبا  اأن  هو  م�سهورا  تكون  اأن  ال�سهرة. 

اجلميع. يجاملك 
الرئي�ص خام�سا؛ تهتك 

باأن يكون ِخْدن  اكتفى  الرئي�ص ما  الغمز بكون  املوؤلف عن  ل يكف 
ن�����س��اء ول ِح���ْدث ن�����س��اء ول ِج��ْل�����ص ن�����س��اء واإمن���ا ه��و زي���ر ن�����س��اء بال 
بها،  يتوج  ك��وؤو���س��ا  اأو  بها  ُي��ف��از  ميداليات  الن�ساء  يعترب  م��داف��ع��ة، 
اأّن���ه ي��رى - كما ي��روي امل��وؤل��ف - اأن  يف نزعة ذك��وري��ة ج��ارف��ة، ح��د 
زوج��ات  اأن يجامع  ه��و  اأج��ل��ه  م��ن  امل��رء  يعي�ص  اأن  ي�ستحق  م��ا  اأه��م 
اإىل  الأزواج  ا�ستدراج  اأج��ل  من  ماكرة  لعبة  لعبه  وح��د  اأ�سدقائه، 
العزم على اخليانة بتزيينها يف اأعينهم حتى واإن مل يكونوا راغبن 

ي�ستدرجهن  حتى  اإي��اه  واإ�سماعهن  للزوجات  ذلك  وت�سجيل  فيها، 
بدورهن.

ال�سحافة عليه: الرئي�ص  ا�ستعداء  �ساد�سا؛ 
ي��ب��داأ ال��ف�����س��ل ال��ث��ال��ث م��ن ال��ك��ت��اب ب��احل��دي��ث ع��ن ع��الق��ة ت��رام��ب 
على  ال�سحافة  ا�ستعداء  ب��ان��ون  وتف�سيل  ال�سحافة  م��ع  واإدارت����ه 
تاأليف قلوبهم، وذلك حتى �سارت العالقة مع هذه ال�سحافة تقوم 
كثفت  ب�سورة،  نف�سه  عن  ترامب  داف��ع  كلما  غريبة:  مفارقة  على 
و�سكناته.  حركاته  كل  اإح�ساء  ومن  له  مهاجمتها  من  ال�سحافة 
بديل«،  »اإع��الم  بل حتى  بديلة«  »وقائع  اإىل طرح  فريقه  �سعى  واإذ 
فاإن بع�ص الأو�ساط ال�سحفية مل جتد يف جتديده لطريقة حكمه 
املراقب لل�سحافة بالغ�سب  املنظم وغري  الق�سف  األوان من  �سوى 
 � اإذا ما نحن �سدقناها  و�سوء املزاج. كم مهولة هي مروية وولف. 
ول ميكن اأن ن�سدق كل ما ورد فيها: اإما لغياب التوثيق اأحيانا، اأو 
ر�سما  ترامب  لعامل  تر�سم  فاإّنها   � اأخرى  اأحيانا  املرويات  لتناق�ص 
يكون  �سيء  اأ�سبه  فو�سوية،  عمائية  �سلطة  ع��امل  ه��و  �سورياليا: 
�سيء  كل  الن�سوانة«  »ال�سفينة  الفرن�سي  ال�ساعر  ق�سيدة  بعنوان 
غبي،  فظ  رج��ل  يراأ�سه  وال�سهرة،  ال�سلطة  �سكر  من  فيها  يرتنح 
يومه  �سحابة  فريقه  مي�سي  قاتلة  التناف�ص  م��ن  األ���وان  ومت��زق��ه 
وكاأنه  ت��رام��ب  ع��امل  الكتاب  لنا  ير�سم  ه��ذا،  م��ن  اأك��رث  يتباغ�ص. 
اأ�سبه �سيء يكون بعامل تلفزيون الواقع: عامل فارغ، كلبي، بغيظ، 
عامل  وه��و  ال��وح��ي��دة.  البو�سلة  ه��م  وامل��ال  والنجاح  ال�سهرة  حيث 
اإ�سافة  مع  لكن  بدقة،  الدرامية  واأحداثه  �سخو�سه  وول��ف  ي�سف 

ملح الوداع.واأخريا، ثمة ق�سة طريفة رافقت توزيع الكتاب وبيعه. 
ثمة اأكادميي كندي يدعى راندال هان�سن كان قد األف يف عام 2008 
كتابا حمل العنوان نف�سه الذي يحمله كتاب وولف � النار والغ�سب 
� لكنه دار على فح�ص اأثر الق�سف بالقنابل الذي تعر�ست له اأملانيا 
ما بن عام 1942 و1945 على ال�سكان املدنين. ورغم اأنه بيع عدد 
حمرتم من كتاب راندال بعد �سدوره، اإل اأن املوؤلف تفاجاأ موؤخرا 
�سار  ب��اأن  الكتب  لبيع  اأم���ازون  �سركة  اإىل  املوجهة  الطلبات  بعدد 
الذين  ك��ل  اأّن  النهاية  يف  ليكت�سف  الأول،  املطلوب  الكتاب  كتابه 
طلبوه اإمنا التب�ص عليهم الأمر، فكان اأن خلطوا بن كتابه وكتابنا 

هذا ل�ساحبه وولف! 
----------------------
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