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شغل كتاب خيارات صعبة لوزيرة الخارجية األمريكية سابقًا
مهم يف اإلعــام العريب منذ صــدوره يف
هيالري كلينتون حي ًزا ًّ
لص ْوغ التحليالت
حزيران /يونيو  ،2014وتح ّول إىل مادة دسمة َ
والقراءات التي مل تسلم من تأثري التجاذبات السياسية يف املنطقة،
ليكون من أبرز الكتب التي تناولها الرأي العا ّم العريب خالل عام
.2014

أهمية الكتاب ومنهجه
يُ َع ُّد هذا الكتاب ،من وجهة نظر الدبلوماسية األوىل يف الواليات
سجل ألهم القضايا التي واجهتها السياسة الخارجية
ًّ
املتحدة،
للواليات املتحدة األمريكية يف الفرتة الرئاسية األوىل لباراك أوباما يف
تلك الفرتة .تقول كلينتون إ ّن الكتاب يتناول عد ًدا من الخيارات التي
ات ّخذتها بوصفها وزير ًة للخارجية تجاه األحداث املهمة ،والحيثيات
املحيطة بها ،وموقف اإلدارة األمريكية والزعامء والدبلوماسيني يف
مختلف أنحاء العامل .وعىل الرغم من ذلك ،ال ميكن تصنيف كتابها
مقسم إىل سبعة أبواب وخمسة وعرشين
ضمن كتب التاريخ؛ فهو ّ
فصل عىل أساس جغرا ّيف ،وليس بنا ًء عىل ترتيب زمني.
ً
وإذا كانت كلمة "مذكرات" قد وردت عىل غالف الكتاب ،فإ ّن ذلك
ال يعني أنه سرية ذاتية باملعنى الكالسييك للكلمة؛ فهو يجتنب
األسلوب األديب ،أو ما ميكن أن يدل عىل مشاعر الكاتبة؛ إذ مل يرِد
أي مؤرش ّ
دال عىل شعورها بالغضب طوال السنوات األربع،
فيه ّ
ولكن ورد شعور بقليل من "االستياء" ،ومل يرد شعور بالتعب إال ناد ًرا.
ومل تضع كلينتون أيًّا من قراراتها السياسية املهمة التي توث ّقها يف
كل منها عىل أنّه قصة
محل أو دويل ،فقد َر َوت ًّ
الكتاب يف سياق ِّ
يف ح ّد ذاته ،تنتهي نهاي ًة سعيدةً ،حتى لو كان الواقع خالف ذلك.
وقد تح ّول الكتاب قبل صدوره بفعل الحملة التسويقية الضخمة
بغض
عرب وسائل اإلعالم واللقاءات املتكررة لكلينتون إىل سلع ٍة مثين ٍة ّ
النظر عن محتواه.
تقول الصحافية آن أبلبوم التي تناولت الكتاب يف مقالة لها إ ّن زوجها
وزير الخارجية البولندي (السابق) رادوسالف سيكورسيك ما إن رأى
الكتاب حتى تصفحه ليبحث عن اسمه يف الجداول يف الصفحات األخرية
من الكتاب؛ إذ يكفي أن يرد اسمه يف هذه الكتاب ليع َّد ميز ًة له،
وخصوصا أ ّن مؤلفته قد تكون الرئيسة املقبلة للواليات املتحدة األمريكية.

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

وال يتضمن الكتاب فرضي ًة أو أطروح ًة شامل ًة يف العالقات الدولية أو
يف العلوم السياسية ،وال يسوق أدل ًة أو إثباتات بشأن ص ّحة فرضي ٍة
أو إسرتاتيجي ٍة أو أطروح ٍة معينة ،ولذلك ال ميكن تصنيفه يف خانة
كتب العلوم السياسية أو العالقات الدولية .فال جدال يف ما يتعلّق
بالواقعية أو املثالية ،وعىل الرغم من ورود أفكار ومالحظات مهمة
متصلة ببعض القضايا الدولية ،فإ ّن كلينتون مل تربط بني هذه األفكار
لتشكّل رؤي ًة متكامل ًة للسياسة الخارجية األمريكية .كام أنّها رصفت
النظر منذ البداية عن الجدال بني "القوة الصلبة" و"القوة الناعمة"،
مفضل ًة "القوة الذكية" التي وصفتها بأنّها "اختيار املجموعة الصحيحة
من األدوات الدبلوماسية ،واالقتصادية ،والعسكرية ،والسياسية،
والقانونية ،والثقافية"؛ من أجل "تعزيز األهداف األساسية ألمننا
بدل من الهدف،
يظل متعلّقًا بالوسيلةً ،
القومي" .إال أ ّن هذا الطرح ّ
وقد نأت كلينتون بنفسها يف صفحات الكتاب عن الجدال الشائك
بشأن تعريف مصالح األمن القومي.
أي شخص
تشري كلينتون إىل أ ّن الكتاب موجه إىل األمريكيني وإىل ّ
يو ُّد االطالع عىل الكيفية التي واجهت بها اإلدارة األمريكية التحديات
الكربى ،ومعرفة القيم التي تنطلق منها الواليات املتحدة ،وفهم
طرائق عمل الزعامء والدول مع بعضهم وتضارب قراراتهم يف بعض
األوقات ،وأثرها يف حياة األفراد .إال أنّها تحاول عقلنة قرارات السياسة
الخارجية األمريكية يف فرتة خدمتها ،وأن تظهر أنها تقف املوقف
الصحيح تجاه معظم القضايا ،وهو ما يدل عىل أ ّن الكتاب ُمو ّجه
بوضوح إىل الناخب األمرييك أكرث من القارئ خارج الواليات املتحدة.

ً
مادة
الكتاب
للتجاذبات السياسية العربية
عىل الرغم من إشاعة تسجيل مليون طلب لرشاء الكتاب قبل
صدوره ،ودخول الكتاب بعد صدوره قامئة نيويورك تاميز ضمن أكرث
الكتب الرائجة طوال اثني عرش أسبو ًعا ،فإ ّن مجموع النسخ الصلبة
التي بيعت من الكتاب بعد شهرين من صدوره مل تتجاوز  250ألف
نسخ ٍة ،وقد أخطأ عدد من محرري عروض الكتاب يف نقل هذا الرقم
وجرى ِذكر ب ْيع مليون نسخة منه ،ويشمل ذلك الصفحة الخاصة
بهذا الكتاب يف ويكيبيديا باللغة العربية .كانت مبيعات الكتاب،
إذن ،دون التوقعات مقارن ًة بكتاب كلينتون السابق التاريخ الحي
الذي بيعت منه مليون نسخة يف الشهر األول ،عىل أنه شكّل ما ّد ًة
دسم ًة لوسائل إعالم عربية غالت يف خيالها وافرتائها بشأن محتواه.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
خيارات صعبة

كانت أكرث القصص املختلقة عن الكتاب شيو ًعا اعرتاف كلينتون
بتأسيس الواليات املتحدة لتنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) بهدف
تقسيم الرشق األوسط والسعي لضامن االعرتاف به .ويف الحقيقة
مل يرد ذك ٌر لتنظيم الدولة يف صفحات الكتاب إطالقًا ،بل ورد ذكر
تنظيم القاعدة يف ع ّدة مواضع ،أه ّمها تأكيد املؤلفة عدم رغبتها
يف تكرار سيناريو مثانينيات القرن املايض يف أفغانستان؛ إذ سلّحت
الواليات املتحدة إىل جانب السعودية وباكستان متمردين أفغان
ساعدوا عىل إنهاء االحتالل السوفيايت لدولتهم ،ليقوم بعضهم ،ومنهم
أسامة بن الدن ،بتشكيل القاعدة وتحويل أنظاره تجاه أهداف
يف الغرب .ومل تكن هذه القصة مخفي ًة يف أحد املواقع اإلخبارية،
فقد انترشت إىل ح ّد أنها وصلت إىل القول إ ّن وزير الخارجية اللبناين
جربان باسيل أخذ األمر مأخذ الجد وتق ّدم بطلب استفسار رسمي
للسفري األمرييك لدى لبنان بشأن ما صدر عن كلينتون يف ما يتعلّق
مبوقف الواليات املتحدة من داعش ،وطلب تفس ًريا بهذا الخصوص.
ُو ِصف تنا ُول الكتاب يف اإلعالم املرصي بالهزيل ،فقد قيل إ ّن كلينتون
اعرتفت بدعمها للسييس يف الكتاب ،كام قيل إنّها مدحت مريس
واعرتفت بدعمها له ،واختلق مذي ٌع يف قناة مرصية عد ًدا من األحداث
الغريبة التي ورد ذكرها يف الكتاب بحسب خياله؛ مثل حدوث
مواجهة بني الجيش املرصي وأسطول أمرييك ،وقيام جنود مرصيني
بأرس ضابط أمرييك ،وتهديد ضابط مرصي للرئيس األمرييك شخصيًّا.
وبذلك شكّل الكتاب  -بال شك  -حال ًة غري مسبوقة من حيث تناوله
من أطراف متخاصمة يف املنطقة العربية ،وهو أم ٌر عزاه بعضهم إىل
عدم خضوع وسائل اإلعالم التي تغذّي ذلك للرقابة أو القضاء.

محتوى الكتاب
بداية جديدة
مل تتوقع كلينتون أن يختارها منافسها السابق يف حملة االنتخابات
الرئاسية باراك أوباما ،إال أنها بعد استشارة زوجها الرئيس السابق
بيل كلينتون وعدد من املسؤولني السابقني وافقت عىل استالم
املنصب ،وقد قابل أوباما ذلك بقبول رشطيها املتمثّلني بتوافر خط
اتصال مبارش معه واالجتامع به منفر ًدا متى شاءت ،واختيار فريقها
كلّه مبفردها مع أخذ اقرتاحات الرئيس يف الحسبان .وتتناول كلينتون
أهمية اختيارها ألبرز موظفيها ،ومنهم دايتون ريتشارد هولربوك
الذي اختارته مبعوث ًا ألفغانستان وباكستان ،والعضو السابق يف لجنة
تقيص الحقائق بشأن االنتفاضة الثانية يف رشم الشيخ جورج ميتشيل
الذي اختارته مبعوث ًا للرشق األوسط .وعىل الرغم من إشارة عدد
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من املحللني إىل أ ّن تعيني مثل هذين الدبلوماسيني البارزين قد يح ّد
دور وزيرة الخارجية الجديدة ،فإ ّن كلينتون ترى أ ّن وجودهام قد
يزيد من نفوذ اإلدارة األمريكية وصدقيتها .وتقول إنّها تعلمت أنّه
توجد ثالث وظائف لوزير الخارجية ،هي :الدبلومايس األول للبالد،
واملستشار الرئيس للرئيس يف شؤون السياسة الخارجية ،واملدير
التنفيذي ملؤسسة مرتامية األطراف.
كانت التحديات التي ورثتها اإلدارة األمريكية للرئيس أوباما ولقاءات
كلينتون بعدد من وزراء الخارجية األمريكيني السابقني واملسؤولني الجدد
يف اإلدارة موضوع الجزء الثاين من الفصل األول "القاع الضبايب :القوة
الذكية" .وقد تنوعت التحديات الجديدة بني خيبة األمل من الشعب
األمرييك والشكوك املتعلّقة بقدرة اإلدارة األمريكية عىل إدارة العامل.
وبعد انتخاب الرئيس األمرييك عام  ،2008أصدر مجلس االستخبارات
القومي تقري ًرا بعنوان "توجهات عاملية  :2025عامل متحول" تنبّأ
بانخفاض القوة العسكرية واالقتصادية للواليات املتحدة يف السنوات
املقبلة ،وبأ ّن النظام العاملي الذي حافظت الواليات املتحدة عليه
منذ الحرب العاملية الثانية ُمع ّرض للتهديد من جهة التأثري املتنامي
لالقتصادات الناهضة مثل الصني ،والدول الغنية بالنفط ومن بينها
إيران وروسيا ،والكيانات الفاعلة من غري الدول مثل تنظيم القاعدة.
كام انترشت تحليالت لآلثار الكبرية لألزمة االقتصادية العاملية
و"التمدد اإلمربيايل" األمرييك يف الحربني يف العراق وأفغانستان
وعبت كلينتون عن تفاؤلها
بشأن موقع الواليات املتحدة يف العاملّ .
ووصفت هذه التحليالت بـ "املتشامئة" التي قللت من ق َّوة الواليات
املتحدة ،وقالت إ ّن القوة العسكرية األمريكية واالقتصاد األمرييك ال
يزاالن األقوى من دون منازع ،وإ ّن الدبلوماسية األمريكية ال تزال
هي األكرث نفوذًا يف العامل ،وإ ّن الجامعات األمريكية هي التي تحدد
أي
معايري جودة التعليم يف العامل ،وإ ّن اإلدارة األمريكية إن أرادت ّ
حل ّ
أزمة يف العامل أمكنها الوصول إىل عدد من الحلفاء واألصدقاء لفعل
ذلك .لتختم الفصل برسالة تلقّتها من وزيرة الخارجية األمريكية سابقًا
كوندوليزا رايس ،أشادت فيها بقدرات كلينتون ،ووصفت منصب
وزارة الخارجية بأنّه "أفضل منصب يف الحكومة".

سياسة المحور
في منطقة المحيط الهادئ
تطرح كلينتون يف الفصل الثاين من الكتاب "عرب املحيط الهادئ"
سياسة أوباما الجديدة تجاه آسيا التي وصفتها يف مقالة لها يف مجلة
فورين بولييس بـ "محور آسيا" ،وتقول إ ّن الواليات املتحدة استثمرت
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كث ًريا من املوارد طوال عرش سنوات يف العراق وأفغانستان ،وإ ّن مث ّة
وتنظيم تجاه استثامر املوارد يف السنوات
حاج ًة إىل سياسة أكرث ذكا ًء
ً
العرش املقبلة ،ولذلك ،ترى كلينتون أ ّن امله ّمة األكرث إلحا ًحا بالنسبة
إىل السياسة األمريكية يف العقد املقبل ستكون زيــادة االستثامر
الدبلومايس واالقتصادي واإلسرتاتيجي يف منطقة آسيا واملحيط
الهادئ .لذلك قررت أن تكون زيارتها األوىل بوصفها وزيرة للخارجية
إىل آسيا لتحقيق ثالثة أهداف ،هي :زيارة اليابان وكوريا الحليفني
الرئيسني للواليات املتحدة يف آسيا ،وزيارة إندونيسيا القوة اإلقليمية
الناشئة ومقر رابطة دول جنوب رشق آسيا ،وبدء التواصل مع الصني.
وذكرت كلينتون أ ّن الزيارة األوىل لليابان كانت إليصال رسالة مفادها
أ ّن الواليات املتحدة قد عادت إىل آسيا بعد سنوات من التورط يف
العراق وأفغانستان ،مبدي ًة اقتناعها بأ ّن الواليات املتحدة تحتاج إىل
مدخل جديد آلسيا ،يُظهر التزا ًما أمريك ًّيا بالعمل عىل نطاق واسع
مع الدول اآلسيوية ،هدفه الرئيس إظهار أ ّن الدميقراطية هي منوذج
أفضل من النموذج الصيني القائم عىل االستبداد مع رأساملية الدولة،
واصف ًة الصني بأنّها بُؤرة معاداة الدميقراطية يف آسيا.
تركز كلينتون يف التوتر حول بحر الصني الجنويب الذي تصاعد قبل
تول أوباما منصب الرئاسة؛ إذ متسكت الصني مبطالبها يف
شهرين من ّ
فضل عن الواليات
اإلقليم املايئ ،وهو ما أثار حفيظة جريانها اآلسيويني ً
املتحدة .وذكرت وقوفها إىل جانب فييتنام والدول اآلسيوية األخرى
يف لقاء رابطة دول جنوب رشق آسيا بالعاصمة الفييتنامية هانوي
رصت فييتنام عىل طرح مسألة الخالف
يف متوز /يوليو 2010؛ إذ أ ّ
املتعلّقة بالبحر الجنويب ،عىل الرغم من رفض الصني ،لتتدخل كلينتون
أي طرف
إىل جانب فييتنام ،مؤكد ًة عدم تحيز الواليات املتحدة إىل ّ
حل متع ّدد األطراف وفق القانون الدويل،
يف هذا الرصاع ،ودعوتها إىل ّ
حل
وإىل إتاحة وصول ح ٍّر إىل بحر الصني الجنويب والعمل عىل إيجاد ّ
من شأنه أن مينع النزاع .ووصفت كلينتون التحول يف بورما بأنّه من
أبرز قصص النجاح لها بوصفها وزير ًة للخارجية .وتحدثت عن تعيني
الرئيس الجديد ،ووقف بناء السد الصيني عىل نهر إيراوادي ،وخروج
زعيمة املعارضة أون سان سو تيش الحائزة عىل جائزة نوبل من اإلقامة
الجربية ،واتصال أوباما بها الذي م ّهد الطريق لزيارة كلينتون لبورما،
وقد كانت أول زيارة لوزير خارجية أمرييك لهذا البلد منذ  50عا ًما.

إرسال قوات إلى أفغانستان
والتمهيد لالنسحاب
م ّر صيف عام  2009مرو ًرا سيئًا بالنسبة إىل القوات األمريكية ،مع
ازدياد مقاتيل طالبان والهجامت عىل قوات الناتو ،وتش ّوه االنتخابات
بالتزوير عىل نطاق واسع .ونقلت كلينتون وصف أوباما للحرب يف
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أفغانستان يف أحد اجتامعات غرفة عمليات البيت البيت األبيض
بأنّها "يف طريقها لتكون أطول حرب يف تاريخ أمريكا".
وقد وافق أوباما عىل طلب قائد القوات األمريكية يف أفغانستان
الجرنال ستانيل مكريستال إرسال  30ألف جندي ملهامت أمنية
وخدمات إنسانية ومساعدة الحكومة ،مع ح ّد أقىص النسحاب
القوات  18شه ًرا .وبدت الوزيرة كأنّها مل تتخذ موقفًا إزاء قرار
الرئيس ،واكتفت بإشارتها إىل صعوبة تغيري مسار الحرب واقتناعها
بأ ّن الرئيس اختار الخيار الصحيح.
تشري كلينتون إىل محاولتها إقحام باكستان يف الجهد الهادف إىل تأمني
مستقبل أفغانستان ،بخاصة بعد انسحاب الواليات املتحدة منها.
وتتطرق إىل مفاوضات تبادل بعض األرسى عقدتها الواليات املتحدة
مع كبري مساعدي زعيم حركة طالبان املال عمر ،مضيف ًة أ ّن اله ّم
الرئيس لطالبان خالل املفاوضات كان مصري مقاتيل الحركة يف خليج
غوانتانامو ،إضاف ًة إىل سجون أخرى .كام تتناول اللقاءات التي قادت
إىل التحرك ض ّد أسامة بن الدن يف أبوت آباد بباكستان .وتشري إىل أنّه
عىل الرغم من تردد وزير الدفاع روبرت غيتس وشكوك نائب الرئيس
جو بايدن يف توجيه رضبة ملكان سكن بن الدن ،فإنّها اعتمدت رأي
مدير وكالة االستخبارات املركزية ليون بانيتا ومستشار األمن القومي
توم دونيلون املتمثّل بتوجيه رضبة ،مضيف ًة أنّها أوضحت رجوح كفّة
مكاسب إجراء الرضبة عىل كفة املخاطر.

بين أمسيات أوروبا والعالقات الشائكة
مع روسيا
يبدأ تناول كلينتون ألوروبا يف الكتاب من التدهور الذي أصاب حلف
شامل األطليس تحت إدارة الرئيس بوش ،وكيفية إصالح هذه العالقات
بإعادة توثيق العالقات مع الرشكاء األوروبيني للواليات املتحدة ،ثم
ينتهي بزيارة إىل صديق قديم لها يف بيلفاست .إال أ ّن الفصل املتعلّق
فصل اجتامعيًّا ع ّددت فيه أصدقاءها
بأوروبا ال يعدو أن يكون ً
يف أوروبــا وتحدثت عن مآدب العشاء حرضتها ،وعن مصافحتها
عد ًدا من الشخصيات .كام أجرت مقارنات متعلّق ًة مبدى التغري يف
السياسة الخارجية األمريكية تجاه أوروبا منذ أن كانت السيدة األوىل.
وكان مجلس الطاقة األمرييك األورويب أحد أكرب هموم كلينتون بشأن
أوروبا .ودافعت عن إعادة العالقة إىل طبيعتها مع روسيا ،إال أ ّن هذه
العملية بدأت تعرف تخبطًا ،عىل عكس ما توقعت ،وقد كانت ترى
أ ّن العالقات األمريكية  -الروسية تتقدم بنجاح مع الرئيس الرويس يف
ذلك الحني دميرتي ميدفيديف ،إال أنّها أدركت أنها ستتدهور بعودة
رئيسا .لتتوجه إىل أوباما بالنصيحة لدى مغادرتها
فالدميري بوتني ً
منصبها بأخذ سياسة أكرث تش ّد ًدا تجاه روسيا.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
خيارات صعبة

بين القوة الناعمة في أميركا الالتينية
وتكرار األسئلة المتعلّقة بأفريقيا
رأت وزيرة الخارجية األمريكية سابقًا أ ّن مشكلة املخدرات يف أمريكا
الالتينية هي مشكلة أمريكية أيضً ا ،وأ ّن مسؤولية معالجتها تقع عىل
عاتق الواليات املتحدة؛ وذلك من خالل العمل عىل إبقاء كوبا خارج
منظمة الدول األمريكية والعمل يف الوقت نفسه عىل زيادة تأثري
القوة الناعمة األمريكية فيها ،والوقوف مع جمهورية هندوراس بعد
مرورها بانقالب عسكري ،ووصفت الرئيس الفنزوييل يف ذلك الحني
هوغو تشافيز بالدكتاتور الذي يعاين تضخّم الذات.
وطرحت كلينتون التساؤل األبرز الذي شغل وزارة الخارجية األمريكية
تجاه أفريقيا يف فرتة ِخدمتها وزير ًة للخارجية :كيف ميكن دعم التقدم
الحاصل يف عدد من الدول ويف الوقت نفسه وقف "الفقر والفوىض"
املتفشيني يف املجتمع؟ وقد تض ّمن ذلك أولويات يف املنطقة متمثّلة
بالعمل عىل مكافأة الدول التي نجحت يف مسعاها نحو الدميقراطية،
والتص ّدي للعمل الذي يقف ض ّد املرأة ،وتوسيع نطاق عمل برنامج
الرئيس األمــريك السابق جورج بوش ملكافحة فريوس اإليــدز يف
املنطقة ،ومساعدة العوائل الفقرية والجائعة .وتناولت كلينتون
أيضً ا التأثري املتنامي للصني يف املنطقة ،ونفوذ السيايس الحقوقي من
جنوب أفريقيا نيلسون مانديال.

الفوران في الشرق األوسط
عنونت كلينتون الفصل الذي يتناول الرشق األوسط بـ "الفوران".
وتتت ّبع يف الجزء األول منه ،وهو بعنوان "الطريق الصخري للسالم"،
روابطها العميقة وانخراطها يف جهد تحقيق السالم بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني؛ إذ تؤكِّد استثامرها الشخيص إىل جانب كثري من
األمريكيني يف أمن إرسائيل ونجاحها .وتحرص يف ذلك عىل تقديم
كل من
نفسها عىل أنها شخصية مفضّ لة منذ وقت طويل لدى ّ
لحل الدولتني .إال أنّها بعد
الفلسطينيني واإلرسائيليني ،وأنها متح ّمسة ّ
جولة من املحادثات الصعبة والشائكة ،تعرتف بأ ّن توقعات تحقيق
سالم قد باتت خافتةً ،وتختم بأملها أن يق ّرر الطرفان السعي للسالم
عىل نحو أكرث ج ّديةً.
وتعرتف كلينتون يف فصل "الربيع العريب :الثورة" بأ ّن اإلدارات
األمريكية املتعاقبة دأبت يف تقديم القضايا األمنية واإلسرتاتيجية
املُلِ ّحة؛ مثل مكافحة اإلرهــاب ،ودعم إرسائيل ،وكبح طموحات
إيران النووية ،يف أولوية سياستها الخارجية عىل تشجيع اإلصالحات
الداخلية يف الدول العربية ،وأنها مل تنظر يف قطع العالقات العسكرية
صف
معها .وتقول إنّها كانت دامئًا شديدة الحذر تجاه الوقوف يف ّ
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يبشون مبستقبل غامض أو حتى استبدادي يف املدى
الثوار الذين ّ
البعيد ،وبخاصة يف مرص ،مشري ًة إىل أ ّن موقفها وضعها يف مواجهة
مسؤويل اإلدارة األمريكية الذين أُ ِخــذوا باملثاليّة وفضّ لوا التحرك
بطريقة أرسع إلطاحة الرئيس املرصي حسني مبارك من الحكم.
كام تذكر تحذيرها يف مداوالت اإلدارة بشأن التعامل األمرييك مع
االحتجاجات التي مألت ميدان التحرير وميادين أخرى يف مرص ،من
أن يحصل يف مرص ما حصل يف إيران ،ومن استيالء املتطرفني عىل
الثورة الشعبية وتأسيس نظام ثيوقراطي.
مل تَ ِغ ْب املفاوضات املكثّفة والدقيقة التي قادت إىل بناء تحالف
دويل لفرض حظر الطريان يف ليبيا وإطاحة معمر القذايف عن الكتاب،
فقد ذكرت كلينتون معارضتها يف البداية التدخل العسكري األمرييك
خوفًا من غ َرق الواليات املتحدة يف الرصاع ،إال أ ّن مطالبة الجامعة
العربية بفرض حظر للطريان فوق ليبيا أقنعتها برضورة دخول
الواليات املتحدة يف التحالف الدويل املتع ّدد األطراف لوقف قتل
املدنيني .وتشري إىل جهدها يف بناء التحالف والدفاع عن أوباما بق َّوة
ض ّد من يتهمه بـ "القيادة من الخلف" يف ليبيا ،قائل ًة إ ّن تحقيق
مه ّمة التحالف الدويل تطلّب قد ًرا كب ًريا من القيادة من األمام ومن
كل اتجاه .كام تتعرض ،يف تفصيلٍ  ،إىل الجدل الذي دار
الخلف ومن ّ
حول أحداث  11أيلول /سبتمرب  2012يف بنغازي ،فترسد تفاصيل
أي حديث متعلّق مبؤامرة ،وتسلّط الضوء ،عىل
الحادثة متجاهل ًة ّ
دفاعي ،عىل العواطف السائدة يف تلك اللحظات ولقائها أُ َس
نح ٍو
ّ
الضحايا األمريكيني األربع يف تفجري السفارة ،والغضب الذي تسبب به
تسييس الحادثة عىل ح ّد تعبريها.
ترسد كلينتون تطور العالقة األمريكية اإليرانية خالل العرشين عا ًما
املاضية ،بد ًءا باالنفتاحات الجزئية يف فرتة رئاسة بيل كلينتون،
رش" يف إدارة جورج بوش االبن ،ث ّم
وتالشيها تقري ًبا يف فرتة "محور ال ّ
بداية التقارب الهادئ يف فرتة تولّيها وزارة الخارجية .وتشري إىل عدد
من النقاط املهمة يف التعامل األمرييك مع إيران ،ومنها مترير عقوبات
إضافية يف األمم املتحدة عام  ،2010وتقول إ ّن هذه العقوبات ،إىل
جانب فتح قناة تواصل خلفية من خالل سلطان ُعامن ،أعطت
الواليات املتحدة فرص ًة ج ِّدية لبدء مفاوضات ظهرت إىل العلن يف
العام املايض .وال ت ُخفي كلينتون ندمها عىل عدم تقديم الواليات
دعم أكرب للثورة الخرضاء عام .2009
املتحدة ً
وتتحدث كلينتون عن فشل الدبلوماسية الدولية يف معالجة الرصاع
املنترش يف سورية خالل الفرتة  - 2011و ،2012مبا يف ذلك محاولتها
حشْ د ك ٍّم من املعارضة لبشار األسد يف األمم املتحدة يف كانون الثاين/
يناير  .2012وتنقل كلينتون لقا ًء جمع بوتني بأوباما ،يف حضورها،
بصدا ٍع عىل
تأكيد بوتني أنّه ال ي ِك ّن مود ًة لألسد الذي يتسبب له ُ
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ح ٍّد قولها ،واعرتافه بأ ّن روسيا ال متلك اليد الطوىل يف نظام األسد.
لتستدرك ذلك بأنّها ال تثق بكالم الروس ،وال بأفعالهم .كام تُورد
توجهها بالسؤال لوزير الخارجية السعودي يف ذلك الحني سعود
الفيصل بشأن إمكان إقناع األسد بوقف العنف وبدء انتقال سيايس
قائل إ ّن عائلة
وكسب دعم موسكو للتعاون عىل ذلك ،فأجاب بالنفي ً
بشار األسد لن تسمح له وبخاصة أمه ،فهو حريص عىل إبقاء مكانة
العائلة واتّباع النهج الوحيش لوالده.
ويذكر الكتاب مخاوف كلينتون املبكرة من تسليح الثوار وتحذيرها
من صعوبة السيطرة عىل السالح حاملا يدخل إىل سورية .وتصف
كلينتون سورية بأنّها "مشكلة رشيرة" ،وهو مصطلح قالت إ ّن خرباء
التخطيط يستخدمونه لوصف تحديات معقَّدة جوابها الصحيح
مم بعده؛ إذ تقول" :إن
نادر الوجود ّ
وكل خيار لحلّها يبدو أسوأ ّ
مل تفعل شيئًا ،فإ ّن أزمة إنسانية ستنترش يف املنطقة .وإ ْن تدخلت
عسكريًّا ،فقد ينفجر أمامك مستنقع آخر مثل العراق .أ ّما إذا أرسلت
الدعم للثوار ،فإ ّن هذا الدعم سينتهي أمام ناظريك بيد املتطرفني.
وإن اعتمدت الدبلوماسية ،فستواجه الفيتو الرويس .وعىل الرغم من
كل ذلك ،فال بد من مواصلة جميع هذه املسارات".
ّ
تتناول كلينتون خط ًة متعلّق ًة بتدريب مجموعة من الثوار املعتدلني
خلصت إليها بعد نقاش يف متوز /يوليو  2012مع مدير وكالة
االستخبارات املركزية يف ذلك الوقت ديفيد بيرتايوس ومع الحكومة
الرتكية يف الشهر التايل .وترى كلينتون أ ّن من شأن تدريب مجموعة
من الثوار  -ولو كانت صغري ًة  -أن يكون له تأثري نفيس إيجايب يف
حل سيايس ،مشري ًة إىل أ ّن حزب الله نجح
الثوار ،وأن يدفع األسد إىل ّ
بذلك يف تعزيز موقف األسد بعد نرشه بضعة آالف من املقاتلني
نقل عن إحدى مداوالتها مع الرئيس أوباما
الجيدين .وتشريً ،
وبرتايوس ،إىل حديثها عن وجود فرق كبري بني ض ّخ السعودية وقطر
السالح إىل سورية وتدريب الواليات املتحدة مجموعة غري متطرفة
من الثوار وتجهيزها ،وإىل أ ّن ذلك ليس لهزمية األسد ،بل إليجاد
رشيك عىل األرض ميكن التعامل معه ويكون كافيًا إلقناع األسد
وداعميه باستحالة تحقيق نرص عسكري ،واصف ًة الخطة بأنها الخيار
أي مسؤول آخر يف اإلدارة من
األقل سو ًءا .ومل تتمكن كلينتون أو ّ
تغيري رأي أوباما يف تلك الفرتة.
التفاويض بعد ما وصفته بـ "اندالع
وتتحدث كلينتون عن دورها
ّ
القتال بني مقاتيل حامس وإرسائيل يف قطاع غزة" يف خريف ،2012
واصف ًة األزمة بأنّها اختبار مه ّم للقيادة األمريكية .وتشري إىل تركها
رحل ًة مهم ًة إىل جانب الرئيس األمرييك يف وقت متأخر من ترشين
الثاين /نوفمرب ،وأنها ذهبت يف رحلة طارئة إىل التوسط من أجل وقف
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إلطالق النار يف الرشق األوسط .وكان التحدي األكرب بالنسبة إليها
يف تلك امله ّمة كسب موافقة مريس عىل وقف إطالق النار يف غزة،
لتتوسط يف املحادثات املتوقفة بني إرسائيل ومرص التي كانت متثّل
حامس.
وتقول كلينتون إ ّن التاريخ أقحم الزعيم الذي مل يُخترب محمد مريس
"من الغرفة الخلفية إىل الكريس الضخم" ،مشري ًة إىل أنّه كان من غري
الواضح إن كان سيضطلع بدور رجل الدولة ،وإن كان ميلك املؤهالت
لذلك .وتشري إىل أنّها أقنعت إرسائيل باملوافقة عىل اتفاق لوقف
إطالق النار ،وأنّها راجعت االتفاقية مع مريس سط ًرا سط ًرا ،لتوقّع
االتفاقية عىل عكس التوقعات .وتكتفي كلينتون باإلشارة إىل تظاهر
املاليني من املرصيني ض ّد تجاوزات حكومة مريس وتدخل الجيش
لخلعه والبدء يف حملة عنيفة عىل اإلخوان املسلمني ،وتختم بأ ّن آفاق
الدميقراطية يف مرص ال تبدو مرشقةً؛ فالسييس يخوض االنتخابات
الرئاسية أمام معارضة شكلية ،ويبدو أنّه سيتبع النموذج الكالسييك
للحكم التسلطي يف الرشق األوسط.

مسودة للحملة االنتخابية
أفضل ما ميكن أن يستفيد منه القارئ يف هذا الكتاب هو تع ّرف
املسار الذي ستسلكه كلينتون تجاه السياسة الخارجية يف حملتها
االنتخابية؛ وذلك من خالل فصول الكتاب واألفكار التي طرحتها حول
كل قضية من قضايا السياسة الخارجية ،بصورة السياسية ذات الروح
ّ
القتالية العالية التي عادت من هزمية عام  ،2008لتكون صاحبة رؤية
أوضح للواليات املتحدة .وقد وصف بعض النقاد الكتاب بأنّه مس ّودة
ذكية لربنامج انتخايب يطرح رؤية كلينتون ملستقبل الواليات املتحدة.
اختتمت كلينتون كتابها بالحديث عن ملفات غري متعلّقة بالسياسة
خصصته ملستقبل الواليات املتحدة،
الخارجية يف املقام األول ،يف فصل ّ
وهو أم ٌر ال ميكن إال أن يندرج يف مسودة لربنامجها االنتخايب؛ إذ
أكّدت التزامها مبواجهة التغري املناخي ،مشري ًة إىل أهمية الدور الذي
اضطلعت به يف إيجاد اتفاقية دولية لتقليل انبعاثات الكربون،
وركّزت يف القضاء عىل البطالة وتسويق املنتوجات األمريكية ،وذكرت
يف هذا الصدد إقناعها الحكومة الجزائرية بتوقيع عقد ضخم مع
رشكة جرنال إلكرتيك األمريكية للمساعدة يف بناء ستة حقول للغاز
الطبيعي ،ورصاعها مع الصني ،وإدارة الرئيس بوش ملساعدة مصنع
زجاج أمرييك .كام تناولت حقوق املرأة وتعزيز دورها يف املجتمع.
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حاز كتاب دنيا بوزار((( كيف يكون الخالص من االستالب الجهادي؟
عام  2015جائزة "اإلكسربيس"((( ،وهي من الجوائز األدبية املهمة
يف فرنسا .ويتناول هذا الكتاب ظاهرة استقطاب الحركات األصولية
اإلرهابية للشبان الفرنسيني وتجنيدهم يف صفوفها وتكليفهم مبهامت
ِ
خطرة يف فرنسا نفسها ،أو إرسالهم إىل القتال يف سورية والعراق
وغريهام من الجبهات .ويف سياق محاولة تقديم حلول لتلك
الظاهرة ،تبحث الكاتبة يف مراحل التجنيد الجهادي وإسرتاتيجياته
وكيفية مواجهة هذه املشكلة.
ويف مستهل الكتاب ،تق ّدم الكاتبة نفسها بوصفها باحث ًة أنرثبولوجي ًة
وتربوي ًة تهت ّم بتأثري التمييز ومشاعر الظلم يف اإلنسان .وتؤكِّد أنها
ال تتط ّرق البتّة إىل اإلسالم بوصفه دي ًنا ،وال تدخل يف نقاش متعلّق
به ،وأنها تهت ّم بالخطاب السيايس اإلسالمي الراديكايل وتأثريه يف
الشباب يف فرنسا .وهي ترى أ ّن املتطرفني يح ّولون مشاعر اإلهانة
والظلم التي يعانيها بعض الشباب الفرنيس إىل مشاعر ق َّوة وانتقام؛
إذ تقول" :املتطرفون يح ّولون مشاعر ّ
الذل والدونية إىل شعور بالقوة:
إ ْن كنت تشعر بعدم االرتياح مع اآلخرين (أصدقائك ،ووالديك،
وأساتذتك ..إلخ) ،فذلك أل ّن الله اختارك كائ ًنا متف ّوقًا ميلك الحقيقة.
طبيعي :أنت مختلف عن اآلخرين ،ألنك
خالفك مع املجتمع هو أم ٌر
ٌّ
أكرثهم بصريةً" (ص .)12
وتشري الكاتبة إىل أنها كانت تحاول يف مسريتها املهنية اإلجابة عن
األسئلة التالية :ملاذا يزداد تأثري الخطاب األصويل اإلسالمي يف أوساط
الشباب الفرنيس؟ وكيف يستطيع الخطاب اإلسالمي املتطرف التأثري
يف شخص يشعر بالعزلة واملهانة؟ وهل يكون ذلك من خالل إعطائه
وإحساسا بأنه ليس وحي ًدا؟ وتشري أيضً ا إىل أنها الحظت من
مكان ًة
ً
خالل عملها يف مركز "الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلّقة
بالدين اإلسالمي"((( أنه جرى تكييف التجنيد وأساليبه مع الثقافة
الفرنسية ،فتقول "يجري تجنيد الفرنسيني بخطاب فرنيس ،عرب
 1دنيا بوزار  ،Dounia Bouzarباحثة فرنسية أصبحت عام  2003عض ًوا يف املجلس
الفرنيس للدين اإلسالمي ،ولكنها قدمت استقالتها عام  2005احتجا ًجا عىل تسييس هذا
املجلس .وتعمل منذ عــام  2005مستشار ًة يف معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني،
وقد حصلت عىل شهادة الدكتوراه يف األنرثوبولوجيا من جامعة باريس الثامنة عام .2006
وساهمت مع عدد من علامء االجتامع والنفس والرتبويني عام  2014يف تأسيس "مركز
الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"  ،CPDSIومن أه ّم مؤلفاتها
كتاب فرنسية ومسلمة الذي صدر عام  ،2002ما الذي يغطيه الحجاب؟ الذي صدر عام
 ،2004العلامنية ،طريقة العمل الذي صدر عام  ،2010وكتاب إسالم الضواحي الذي صدر
عام  ،2007بحثوا عن الجنة فوجدوا جهنم الذي صدر عام 2014؛ وهو يف موضوع الجهاديني
الفرنسيني يف سورية ،تفكيك الخطاب اإلسالمي املتطرف الذي صدر عام  2014أيضً ا.
2 Prix de l'essai de L'EXPRESS.
3 Centre de Prévention contre les Dérives Sectaires liées à l'Islam.

العدد ١٥
تموز  /يوليو 2015

ُم َج ِّن ِدين يعرفون ج ّي ًدا اإلشكاليات الوطنية الفرنسية ،ألنهم تربَّوا
يف فرنسا ويفكرون بالطريقة الفرنسية ويعودون يف نقاشاتهم إىل
املسائل الجدلية أو املحرمات الفرنسية ،عىل نح ٍو ميكِّنهم من كسب
ثقة األشخاص املستهدفني بالتجنيد" (ص .)22
وبعد استعراض بعض املصطلحات السياسية والصحافية وتعريفاتها
اإلبستمولوجية؛ كمصطلح "التطرف اإلسالمي" ،و"اإلسالم السيايس"،
و"اإلرهابيني" ،و"املؤدلجني" ،و"النازيني الجدد" ،و"املتعصبني"
و"الجهاديني" ،تذكر بوزار أنها تفضّ ل استخدام مصطلحي "امل ُ َج َّندين"
و"التجنيد" ،وترشح ذلك بنا ًء عىل أ ّن التجنيد هو صريورة نفسية
تتضمن ع ّدة مراحل متدرجة قبل أن يلتحق الشاب أو الشابة بجبهة
النرصة ،أو بتنظيم داعش يف سورية والعراق .وتقول الباحثة إ ّن
تأكّدها من وجود هذه الصريورة يرجع إىل عملها يف مركز "الوقاية
من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"؛ إذ كان يتطلب
مطول معهم.
منها االلتقاء بعائالت الشباب املجندين والنقاش وقتًا ً
وترى بوزار أ ّن الخطر ال يكمن يف ذهاب املجندين إىل سورية
والعراق وال يف عودتهم؛ ذلك أ ّن عودتهم يف ح ّد ذاتها تدل عىل
تراجعهم وصدمتهم تجاه الواقع الذي عايشوه .ويف املقابل ترى
أ ّن الخطر الفعيل يكمن يف أولئك املجندين الذين مل يرتكوا فرنسا
بعد ،والذين يصعب كشفهم؛ ألنهم ال يترصفون يف أغلب األحيان
كمتطرفني إسالميني ،ويشكّلون خاليا نامئ ًة يف املجتمع الفرنيس .لهذا،
فإ ّن مواجهة ظاهرة التجنيد الجهادي ال تكون من خالل منع الشباب
من الذهاب إىل سورية والعراق لاللتحاق بداعش ،وال بإلقاء القبض
عليهم حال عودتهم ،بل مبنع وقوع الشباب تحت تأثري الخطاب
اإلسالمي الراديكايل وسيطرته.
وقبل أن تبحث الكاتبة مراحل التجنيد واآلليات النفسية املستخدمة
للسيطرة عىل الشباب املجندين ،تورد إحصائيات مه ّم ًة تشري إىل
أ ّن ضحايا ظاهرة التجنيد الجهادي هم من أصول اجتامعية ودينية
شتَّى ،وذلك عىل عكس النظرة النمطية التي تو ّجه إصبع االتهام إىل
وتبي كذلك أ ّن الخطاب اإلسالمي
الشباب الفرنيس من أصول مسلمةِّ .
الراديكايل يستطيع الوصول إىل شباب غري مسلمني من طبقات
اجتامعية غنية ،وهو أم ٌر يناقض النظرة النمطية الشائعة التي تشري
إىل فقراء الضواحي من املسلمني ،وتؤكِّده األرقام((( ،فقد أحىص "مركز
 4ينبغي التعامل مع هذه اإلحصائيات وتعميمها بحذر ،فهي متثّل العائالت التي بادرت
كل العائالت الفرنسية التي لديها أبناء وقعوا ضحايا
إىل االتصال مبركز الوقاية وال متثّل ّ
نفسها إىل هذا األمر يف أكرث من مقابلة
ار
ز
بو
دنيا
للتجنيد الجهادي .وقد أشارت الباحثة
ُ
تلفزيونية.
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الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين اإلسالمي"  400عائلة
فرنسية التحق أبناؤها أو بناتها بالجهاد يف سورية والعراق ،منها %40
من العائالت ملحدة ،و %40كاثوليك ،و %19مسلمة و %1يهودية.
أ ّما من حيث العمر ،فإ ّن  %30من الشباب قارصون ،و %39منهم
تراوح أعامرهم بني  18و 21عا ًما ،و %31أعامرهم بني  21و 28عا ًما.
أي عائلة يزيد عمر ابنها أو ابنتها عن
ومل تتصل حتى اآلن باملركز ّ
 30عا ًما .وأ ّما من حيث الجنس ،فإ ّن نسبة الفتيات تساوي نسبة
الفتيان .ومن حيث الوضع االجتامعي ،ينتمي  %59من العائالت إىل
الطبقة املتوسطة ،و %30منها إىل الطبقات الشعبية ،و %11منها إىل
الطبقات ال ُعليا.
لقد ألقت السلطات الفرنسية القبض عىل  30فتا ًة تراوح أعامرهن
بني  13و 17عا ًما أثناء محاولته ّن الذهاب إىل سورية .وتُشري األرقام
الرسمية التي قدمها رئيس الوزراء الفرنيس مانويل فالس يف هامش
مؤمتره الصحايف الذي عقد يف التاسع عرش من آذار /مارس  2015إىل
وجود  1900جهادي أو شخص واقع تحت تأثري الخطاب الجهادي،
استطاع  770واح ًدا منهم االلتحاق بداعش والنرصة .وقد عاد قسم
شخصا ،منهم  119امــرأةً .وأكّد فالس وجود
وبقي 420
منهم،
ً
َ
نحو  300جهادي فرنيس يف تركيا يحاولون العبور إىل سورية ،وأشارت
شخيص يشكّل
ملف
هيئة مراقبة اإلنرتنت إىل وجود نحو ٍّ 1200
ٍّ
كل منها حال ًة ِ
خطر ًة من خالل نرش رسائل وفيديوهات تساند
ّ
املجموعات اإلرهابية.
وتخصص الكاتبة الفصول الثالثة من الباب األول من كتابها لرشح
اآلليات النفسية وآليات اإلقناع العقلية املستخدمة يف السيطرة
عىل هؤالء الشباب .وتشري إىل أ ّن االستقطاب يجري أ َّولً من خالل
أي لقاء وج ًها لوجه .ويف هذا السياق تتجىل مرحلة
اإلنرتنت؛ أي قبل ّ
افرتاضية مهمتها نزع ثقة الشاب يف املجتمع ويف زمالئه ،ومن مث ّة
تحل
يشعر بإحساس الجامعة الجهادية نفسه وبالتطابق معها؛ إذ ّ
محل هويته الشخصية الفردية .لذلك يجب إقناعه بنظرية
هويتها ّ
كل يشء مدبَّر ومدروس من األقوياء ض ّد الضعفاء.
املؤامرة ،وبأ ّن ّ
فالعامل يعاين الظلم واالستغالل والنهب والدعاية الكاذبة ،وأحداث
 11سبتمرب مدبَّرة ،وكذلك مرض السيدا ،والرشكات الكربى تتآمر عىل
العامل لبيع منتوجاتها ،وأمريكا تراقب العامل ،والقوى الرأساملية تسيطر
أي جانب روحي
عىل ّ
كل يشء .وال يجرى التط ّرق يف هذه املرحلة إىل ّ
أو ديني ،وإمنا يجري الرتكيز يف املؤامرة ،ويف مشاعر الظلم حتى
يصبح الشخص املستقطب شيزوفرانيًّا يرفض الواقع الظامل .وبعد
ذلك ينتقل الخطاب من منطق الضحية العاجز أو املفعول به ،إىل
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منطق املواجهة ومحاربة الظلم إلنقاذ الضحايا ،ومنطق الفاعل .فال
سبيل إىل تغيري النظام ومواجهة املؤامرة وإنقاذ البرش إال باملجابهة.
وتؤكِّد بوزار أ ّن معظم الشباب والشابات جرى تجنيدهم من خالل
اإلنرتنيت ،فلقد أدرك الخطاب الراديكايل اإلسالمي أ ّن هذه الوسيلة
ناجعة للدعاية واالستقطاب؛ ألنها تسمح بتجاوز قيود الزمان واملكان.
وتوصلت الباحثة ،من خالل عملها ،إىل ثالثة أنواع من الفيديوهات
ّ
التي يجرى تداولها يف هذه املرحلة االفرتاضية ،وهي:
•الفيديوهات التي تركّز يف فساد النظام العاملي.

تسي األمور
•الفيديوهات التي تركّز يف مجموعات رسية ّ
بحسب مصلحتها (شهود يهوه ،واملاسونية ،ومافيات اقتصادية،
واستخبارات عاملية ،وموساد ..إلخ).
•الفيديوهات التي تحثّ عىل املواجهة.

وبعد تحليل عرشات الفيديوهات الدعائية ت َ َب ّي للباحثة أ ّن ق َّوتها
تكمن يف جلب املشاهدين الشباب الذين ال أسئلة دينية لديهم
أو روحية ،وأنهم يكونون يف البداية ناقمني باحثني عن معركة ض ّد
الظلم يف العامل .ورسعان ما تدفعهم هذه الفيديوهات إىل الغرق يف
تصو ٍر للعامل بأنه محكوم كلّه بالكذب واملؤامرات ،ث ّم يخرجون وهم
عىل يقني بأ ّن الخوف من اإلسالم (اإلسالموفوبيا) ما هو إال جزء من
رش الشيطانية تهاجم اإلسالم؛ ألنه ميثّل
املؤامرة الكربى ،وأ ّن قوى ال ّ
السياق يُدخل
آخر معقل ميكنه الوقوف أمامها ومكافحتها .ويف هذا ِّ
الراديكاليون يف ذهن الشاب أ ّن االلتحاق بهم هو الطريق الوحيد إىل
تهديم تلك التكتالت الرسية التي تريد تحطيم اإلنسانية.
كل املساحات
والحقًا تُق َّدم للشباب مساحة افرتاضية بديلة تفوق ّ
الحقيقية :أناس يتحدثون معهم ويحاورونهم ويشعرون بشعورهم
نفسه .وكث ًريا ما يتوجه الخطاب الراديكايل إىل شباب ذوي بنية
أي مكان ويعانون أزمة
نفسية ضعيفة ويشعرون بأنهم ال ينتمون إىل ّ
ائري ،أو مغر ّيب،
هوية .فريى
الشاب الذي يشعر بأنه من أصل جز ّ
ّ
محمي من خالل ُسلطة هذا الخطاب الذي مينحه
فرنيس أيضً ا ،أنه
أو
ّ
ّ
ق َّوة االنتامء إىل الجامعة والشعور بالتفوق عىل اآلخرين ألنه يعرف
الحقيقة .ويف النهاية يتو ّحد الشاب مع هذه الجامعة بعد أن يجتاز
ثالث مراحل ،هي:
•مرحلة تحديد الجامعة وتعريفها :تعطي الجامعات األصولية
إحساسا بالقدسية والهيبة؛ ألنها تعيد تحديد عالقة
الشاب
ً
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الشاب بنفسه وباآلخرين ،فتمنحه هوي ًة اجتامعي ًة معروف ًة
ومحددةً.

•مرحلة االنقطاع عن املحيط االجتامعي :ال يكتفي الخطاب
الراديكايل بالرتكيز يف الجامعة نفسها ،ويف رئيسها (شيخ ،أو
مكانة سياسية ..إلخ) ،ويف نقاط التشابه بني أفرادها ،بل يركّز
أيضً ا  -عىل نح ٍو مستم ّر ودائم  -يف نقاط الخالف واالختالف مع
اآلخرين (العائلة ،واألصدقاء ،ورفاق املدرسة ونحوهم) حتى
يصل الشاب إىل مرحلة االنقطاع التا ّم عن محيطه االجتامعي.
•مرحلة محو الهوية الفردية  :Dépersonnalisationيدفع
الرتكيز يف نقاط التشابه بني أعضاء الجامعة الشاب إىل أن يشعر
بأنه يتحدث باسم الجامعة وميثّلها .وهكذا تضمحل الهوية
الفردية ويصبح "األنا" نحن.
ويف ثالث فصول الباب األول تتط ّرق الكاتبة إىل آليات اإلقناع التي
يجرى استخدامها يف الفيديوهات ،وأهمها الرسائل املبطنة غري
املبارشة ومشاهد العنف .وتشري يف البداية إىل أ ّن جميع العائالت
رصحت بأنه كان لديهم نوع من
التي تواصلت معها بشأن أبنائها َّ
اإلدمان عىل اإلنرتنيت ،وعىل وسائل التواصل االجتامعي .ث ّم ت ُبني
أ ّن التجنيد يبدأ باستخدام فيديوهات بسيطة ومعروفة وألعاب
افرتاضية شائعة أيضً ا .وهكذا يجرى التواصل مع الشاب أو الشابة
بطريقة تجعله يُدمن عالقته االجتامعية االفرتاضية .ث ّم يجرى
االنتقال من مرحلة األلعاب االفرتاضية والفيديوهات املعروفة إىل
مرحلة الفيديوهات التي تحتوي رموزًا من التاريخ اإلسالمي (رمزية
سورية وبالد الشام املحببة إىل الرسول ونحو ذلك) حتى يصل اإلدمان
بالشاب إىل أن يتحدث باسم الله .ويجرى كذلك التدرج مبشاهد
العنف من مرحلة العنف الجسدي البسيط إىل مشاهد الذبح والدم،
حتى يصل الشاب إىل مرحلة "الالحدود يف العنف وتقبله" ،بعد أن
كل العقبات النفسية اإلنسانية يف وجه العنف.
يت ّم القضاء عىل ّ
وتهدف هذه املرحلة إىل التحكم الذهني يف الشاب من جهة ،وإىل
نزع الصفة اإلنسانية عن األعداء من جهة أخرى ،ومن مثة تُقبل فكرة
كل من يخالف الجامعة حتى
التخليص العرقي أو الديني ،أو قتل ّ
لو كانوا من املسلمني ،فهؤالء أخطر من غريهم ألنهم ،يف نظرهم،
خونة وعمالء.
وبعد تفكيك أساليب األدلجة والتجنيد ومناهجهام ،تُك ّرس الباحثة
الباب الثاين من الكتاب بفصوله الثالثة للبحث يف مسألة مواجهة
هذه الظاهرة .وتقول بوزار إنه ال توجد وصفة ِسحرية ملنع الشباب
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من الوقوع تحت تأثري الخطاب الجهادي وإنه ال ميكننا الرتكيز يف
الجانب النفيس وإهامل الجوانب االجتامعية واالقتصادية والسياسية
أو العكس .وعىل الرغم من تعقيد املشكلة ،تشري الكاتبة إىل نوع من
العالج ،يعتمد منه ًجا عاب ًرا لالختصاصات ويأخذ يف الحسبان العوامل
توصلت إليه من خالل
النفسية واالجتامعية واالقتصادية والسياسيةّ ،
عملها يف "مركز الوقاية من االنحرافات الطائفية املتعلقة بالدين
اإلسالمي" ،ومن خالل لقائها عديد الشباب الذين وقعوا ضحايا هذا
الخطاب.
وقبل الحديث عن مراحل العالج ،يجب أن يعرف املعنيون بتقديم
املساعدة للشبان أ ّن عليهم أ َّو ًل إرصاد رضوب سلوك القطيعة التي
تظهر عند املراهقني واملراهقات ،وعدم خلطها إطالقًا مع بداية
تديُّن ما أو التح ّول إىل دين آخر .ويجب عليهم معرفة الوظيفة
النفسية التي يقوم بها الدين بالنسبة إىل هؤالء الشباب .ويجب
عليهم أيضً ا اجتناب إسداء النصائح أو محاولة الدخول يف نقاش
أيديولوجي أو ديني مع هؤالء املراهقني إلثبات عدم صحة وجهة
نظرهم .فهذا الفعل لن يزيدهم إال متسكًا بأفكارهم واقتنا ًعا بنظرية
املؤامرة؛ ذلك أ ّن أحد أه ّم مراحل األدلجة والتجنيد الجهادي يقوم
عىل أ ّن تقديم النصح لك وإثبات عدم صحة أفكارك ليس إال جز ًءا
من املؤامرة .فضحايا الخطاب الجهادي عقولهم مغ َّيبة متا ًما
ومشاعرهم هي التي تقودهم ،لذلك لن ينفع معهم خطاب املعرفة
والعقل .وأخ ًريا ،يجب عىل املعنيني بتقديم املساعدة لهؤالء الشباب
كل مراهق أو مراهقة بوصفها حال ًة فرديةً.
أن يتعاملوا مع ّ
العالج الذي تقرتحه الباحثة قائم عىل إحياء املشاعر والعواطف
التي تستطيع أن ت ُعيد للشاب املجند شخصيته املسلوبة وتساعده
عىل فهم الصريورة التي قادته إىل التجنيد؛ وذلك انطالقًا من تجربته
الشخصية ومن خربته الفردية .وإ ّن الخطوة األوىل التي يعتمد عليها
هذا العالج ،بحسب الباحثة ،هي الخروج من حالة القطيعة التامة
مع املحيط االجتامعي التي فرضها الخطاب اإلسالمي املتطرف
عىل الشاب أو الشابة ،ويجرى ذلك من خالل إعادة إحياء الروابط
العائلية ومشاعر االنتامء االجتامعي ،من خالل البحث عن العوامل
التاريخية العائلية واالجتامعية التي ساهمت يف بناء شخصية الشاب
أو الشابة .وتقرتح بوزار العمل عىل إعادة العالقة بالوالدين وإحياء
مشاعر الحب والحنان تجاههام يف مرحلة أوىل ،ومن مث ّة إحياء
العالقات االجتامعية مع األصدقاء والزمالء يف مرحلة ثانية .ويجرى
ذلك من خالل الحديث عن الذكريات القدمية ،وقصص أصدقاء
الطفولة ،والبحث عن معايري وقيمٍ مشرتكة .وتشري الكاتبة إىل أ ّن

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
كيف يكون الخالص من االستالب الجهادي؟

املشكلة الكربى يف هذه املرحلة التي تشكّل عقب ًة رئيس ًة تحول دون
نجاح هذه العالج هي غياب الوالدين ،سواء كان ذلك بسبب حالة
أساسا.
صحية أو اقتصادية ،أو املوت ،أو بسبب إنكار وجود املشكلة ً
أ ّما املرحلة الثانية من العالج ،فتبدأ بعد عودة املشاعر العائلية
واالجتامعية ،وتس ِّميها بوزار مرحلة املواجهة مع الحقيقة ،وهي
تهدف إىل إعادة الشاب إىل الحياة الحقيقية وإخراجه من الوهم
الذي كان يعيش فيه ،وإعادة املشاعر اإلنسانية إليه بعد أن ُج ِّرد منها.
ويجرى ذلك من خالل إدراكه لإلسرتاتيجيات النفسية التي استعملها
معه الخطاب الراديكايل اإلسالمي من أجل إقناعه والسيطرة عليه.
وتذكر الباحثة أ ّن أحد أه ّم آليات العالج التي تسمح بتحقيق أهداف
هذه املرحلة هي لقاء شباب وشابات تخلصوا من تأثري الخطاب
الجهادي وعقْد ندوات وورشات عمل معهم.
وأ ّما املرحلة الثالثة – وهي األخرية  -فهي مرحلة ما بعد التخلص من
التجنيد وعودة الشاب أو الشابة إىل الحياة الواقعية .وتقول الباحثة
إ ّن هذه املرحلة صعبة ج ًّدا بالنسبة إليهام؛ إذ يعانيان يف التخلص
من تأثري الخطاب الجهادي شعو ًرا بخيبة األمل وفقدان الثقة بالنفس
وباآلخرين .واألش ّد خط ًرا من ذلك هو الشعور بالوحدة والفراغ
اللذين كث ًريا ما يؤ ِّديان إىل نوع من االكتئاب .فالشعور باالنتامء إىل
الجامعة األصولية التي اختارها الشاب ،وما يرتبط به من إحساس
بالقدسية والهيبة والثقة بالنفس ،والعالقات االجتامعية االفرتاضية
التي عاشها ،ومرشوع مقاومة الظلم ،من العوامل التي أعطته نو ًعا
من اإلحساس باملعنى والجدوى لحياته .ولكن هذا اإلحساس ينتهي
وهم .وتُشري الكاتبة إىل أ ّن
حني يُدرك الشاب أ ّن ّ
كل ذلك مل يكن ّإل ً
رضوري ج ًّدا يف هذه املرحلة ،وإىل أنه يجب عىل
الدعم النفيس أم ٌر
ٌّ
األهل واملربني أن يق ِّدموا هذا الدعم بالتعاون مع معالجني نفسانيني
يستطيعون تقديم النصائح له ولهم وتوجيههم.
يُ َع ُّد هذا الكتاب من الكتب املهمة ،لفهم اآلليات واإلسرتاتيجيات
املستخدمة يف تجنيد الشباب يف الحركات اإلسالمية األصولية.
فبقراءته ميكن أن نصل إىل إجابة عن السؤال :ملاذا يرتك شباب
وشابات الحياة يف الغرب امل ُرفّه ،ليأتوا ويقاتلوا مع النرصة وداعش،
يف سورية والعراق وغريهام من األماكن؟ فقد استطاعت الكاتبة
إظهار عدم صحة األفكار الشائعة املتعلقة بظاهرة الجهاديني
خاص ،وأوضحت أ ّن حرب
األوروبيني بوجه عا ّم ،والفرنسيني بوجه ٍّ
تنظيم الدولة اإلسالمية "داعش" ليست حربًا دينيةً ،بل هي حرب
أيديولوجية ،ولذلك بدأ التنظيم مجازره باملسلمني الذين مل يوافقوا
عىل أيديولوجيته الشمولية ،وتذكر الكاتبة أ ّن الذين يع ّدون حرب

163
داعش حربًا ديني ًة ال يريدون رؤية هذه الحقيقة ،وأوضحت أ ّن
رصا ،وأ ّن بعض الشباب الذين كانوا
التجنيد ال يجرى يف الجوامع ح ً
عىل وشك القيام بأعامل إرهابية باسم داعش ليسوا مسلمني ،وأ ّن
أي شخص مسلم ،وأكّدت أ ّن ضحايا ظاهرة التجنيد
منهم من مل يلتقِ َّ
الجهادي من الشباب والشابات من أصول اجتامعية ودينية متع ّددة.
غري أ ّن ما ميكن أن تؤاخذ به الكاتبة أنها مل ت ُع ّمق ،عىل نح ٍو ٍ
كاف،
تحليل إسرتاتيجيات التواصل واإلقناع والتأثري؛ أي اإلسرتاتيجيات
الدينامية النفسية التي يُخاطب من خاللها الشباب والشابات ،نفس ًّيا
ووجدان ًيا وعاطف ًيا ،سواء كان ذلك عرب اللغة أو الصورة .يُضاف إىل
ذلك أنها مل تتط ّرق ،عىل نح ٍو معمق أيضً ا ،إىل األبحاث التي درست
ديناميات الجامعة وأنواعها وتأثريها يف سلوك الفرد واتجاهاته؛ وذلك
مع العلم أنها أشارت إىل أهمية تجارب سالومون آش((( املتعلّقة
باالمتثال والوقوع تحت سيطرة الجامعة ،وإىل تجارب ستانيل
للسلطة ،وإىل تجربة فيليب زميباردو يف
ميلغرام((( املتعلّقة بالطاعة ُ
سجن ستانفورد(((.
سيشعر املتخصص بعلم النفس االجتامعي ،أو علم االجتامع
وسيسيولوجيا التواصل ،عند قراءته هذا الكتاب الذي كان ميكن
إغناؤه بع ّدة تجارب ودراسات بنوع من اإلحباط وخيبة األمل .ولك ّن
هذه النقطة بالتحديد قد تكون إيجابي ًة يف الوقت نفسه ،فهي تسمح
للكتاب بالوصول إىل أوسع رشيحة يف املجتمع الفرنيس ،وال تجعله
املتخصصني بالعلوم النفسية واالجتامعية ،وقد كان هذا
رصا عىل
ّ
مقت ً
األمر ،بالنسبة إىل الباحثة التي أشارت إليه يف خامتة كتابها ،أحد
أهدافها األولية.
يُ َع ُّد هذا الكتاب مساهم ًة مه ّم ًة يف فهم اآلليات واإلسرتاتيجيات التي
يستخدمها الخطاب الراديكايل اإلسالمي يف تجنيد الشباب والشابات،
كل من سورية والعراق
وليس ذلك يف فرنسا والغرب فحسب ،بل يف ّ
وسائر الدول العربية أيضً ا .فأغلب الظ ّن أ ّن معظم تلك اآلليات
واإلسرتاتيجيات وطرائق التعامل معها عىل درجة كبرية من التشابه
يف جميع الدول.
"5 Solomon E. Asch, "Opinion and social pressure. Scientific American,
Scientific America (1955), pp. 193, 31 - 35.
6 Stanly Milgram, Soumission à l'autorité (Paris : Calmann-Lévy, 1974).
7 P. G. Zimbardo et al., "The mind is a formidable jailer: A Pirandellian
& prison," The New York Times Magazine, pp. 36 ff; C. Haney & C Banks
P Zimbardo, "Interpersonal dynamics in a simulated prison," International
Journal of Criminology and Penology (1973), vol. 1, pp. 69 – 97.

صـدر حديـ ًثا

عبادة محمد التامر

سياسة الواليات المتحدة وإدارة األزمات الدولية:
أنموذجا
إيران ،العراق ،سورية ،لبنان
ً
يُ ِّ
مثل هذا الكتاب مدخ ًلا إضاف ً ّيا لفهم آليات عمل السياسة األميركية في منطقة الشرق األوسط؛
حظي بأهمية الزمة ،هو مرتكز التركيبة الثقافية والفكرية النظرية
ألنه يعيدها إلى مرتكزٍ ق ّلما
َ
لإلدارات الحاكمة في الواليات المتحدة األميركية وممارساتها السياسية.
وفي هذا الكتاب ،يطرح المؤلف سؤا ًلا إشكال ً ّيا أساس ً ّيا ،هو :ما هي المحددات التي تنطلق منها
سياسة الواليات المتحدة في إدارتها أزمات الشرق األوسط؟ وكيف تُ َترجم المقاربتان السياسيتان
أن
النظريتان للجمهوريين والديمقراطيين إلى سياسات فعلية؟ وفي هذا السياق يرى المؤلف ّ
سياسة الواليات المتحدة في إدارة أزمات الشرق األوسط ترتكز على أسلوبين من أساليب المقاربة؛
ّ
متمثل بالمقاربة الديمقراطية النيوليبرالية القائمة على تغليف الغايات واألهداف بغالف
أحدهما
القوة ،واآلخر باستخدام لغة القوة
من الدبلوماسية الناعمة المدعومة بسياسات استخدام
ّ
والتهديد بها للتوصل إلى األهداف النهائية للسياسة األميركية تجاه أزمات المنطقة.
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مصطفى أيت خرواش
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باحث مغريب ،مهتم بقضايا الفكر اإلسالمي املعارص.
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تقديم عام
يرتبط مفهوم الدميقراطية نظريًا وواقع ًيا بقيمة الحرية .وهي الفكرة
التي نجدها يف أدبيات العلوم اإلنسانية واالجتامعية التي تدرس
تط ّور الفكر اإلنساين املعارص ،ويف تطبيقات السياسات االجتامعية
واالقتصادية الحديثة .وال ّ
شك يف أ ّن الدميقراطية مبا هي التدبري
املعقلَن لالجتامع البرشي ،تروم تحقيق الحريات وضبط النوازع
غري الطبيعية نحو العنف واإلقصاء واالستبداد وانتهاكات حقوق
اإلنسان .بالنظر إىل هذه الخلفية التأسيسية ،فإ ّن الدميقراطية تبدأ
من الحرية وتنتهي إليها بطرقٍ شتى .أي إ ّن الوعي بالحرية الذاتية
أول ثم استشعار رضورة النضال من أجل تحقيقها ثان ًيا ،هام الدافعان
ً
اللذان يجعالن الدميقراطية مطلبًا إنسانيًا مل ًّحا ،يلجأ له األفراد كام
الجامعات من أجل ترشيد عالقاتهم فيام بينهم ،ثم الحيلولة دون
نشوء االستبدادين السلطوي والديني اللذين يستعبدان حرية األفراد
والجامعات م ًعا .لقد نشأت الدميقراطية يف أوروبا بوصفها نظا ًما من
القيم واألفكار املؤسساتية والسلوكيات الواقعية ،عندما ثار الرهبان
ضد عنف الكنيسة واالستعباد الديني وبداية تقبّل أفكار اإلبداع
واملبادرة الفردية والتجارة وتحقيق قيم جديدة كانت الكنيسة
تع ّدها من املوبقات .كام تحققت الدميقراطية عندما بدأت الثورات
السياسية تجتاح أوروبا ضد األنظمة السياسية املستبدة ،واستطاعت
أن ت ُق ِّعد ألفكار األنــوار وبناء أنظمة سياسية مؤسساتية تحرتم
حريات األفراد وتسعى لتحقيقها والدفاع عنها بنظم مؤسساتية قوية
يستحيل معها عودة االستبداد واالستعباد .إ ّن التفكري يف رشوط قيام
الدميقراطية ومتطلباتها املبدئية والظروف املالمئة لربوزها ،جعل
الكثري من داريس النظرية السياسية مييل إىل القناعة التي تقول بأ ّن
الدميقراطية هي استثناء يقوم يف مجتمعات استثنائية تتحقّق فيها
مبادئ العيش املشرتك والسلمي.

باملحصلة ،متيل املدرسة الواقعية األمريكية إىل هذا النزوع الذي ينفي
أي إمكانية لقيام نظام الدميقراطية يف مجتمعات معيّنة معروفة بالفقر
ّ
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والهشاشة االجتامعية واالقتصاد الضعيف وبانتهاكات حقوق اإلنسان
وانتشار االستبداد السيايس املنظّم .ولذلك ُع ّدت هذه املجتمعات بعيدة
كل البعد عن طريق إحالل الدميقراطية التي تتطلب وعيًا اجتامعيًا
ّ
مبطلب الحرية وتحقيق العدل وحقوق اإلنسان ودولة املؤسسات،
ونظا ًما من القوانني الحرة والشفافة .بل ذهب بعض املفكرين الغربيني
إىل ع ّد الدميقراطية فكرة ومولو ًدا أوروبيًا نشأ بفعل مساعدة عوامل
ثقافية ودينية واجتامعية وسياسية عديدة كانت منترشة يف أوروبا
الشاملية .وكان من بني هذه العوامل ،وجود فكر ديني يساعد عىل
انتشار أفكار ليربالية ،ثم تزامن ذلك مع وجود طبقة اجتامعية متعلمة
وماهرة يف التجارة والصناعة ساهمت يف تحقيق االنتقال إىل نظام
الدميقراطية املؤسساتية .يف هذا املؤلف الذي بني أيدينا ،يذهب املفكر
األمرييك الري داميوند((( إىل دحض هذه القناعة ،ومييل باملقابل إىل ع ّد
سلسا ومرنًا ،وهي ممكنة التحقيق يف جميع
الدميقراطية فكرة ونظا ًما ً
بغض النظر عن االختالفات الثقافية والعرقية واالجتامعية
املجتمعات ّ
والسياسية وحتى االقتصادية.
يُع ّد الري داميوند واح ًدا من ُصناع الرأي األمريكيني .وهو سوسيولوجي
سيايس أمرييك ومفكر يف الدراسات الدميقراطية .وهو أستاذ علم
االجتامع والعلوم السياسية يف جامعة ستانفورد ومدير معهد البحث
التابع للجامعة يف الدميقراطية والتنمية وحكم القانون ،وهو مؤسس
املجلة املرموقة :مجلة الدميقراطية  .Journal of Democracyكام
يُع ّد مرشفًا وزائ ًرا يف العديد من املراكز البحثية األمريكية املرموقة؛
كمركز رووزفيلث ،ومركز هووفر ،ومركز فرميان سبوكيل للدراسات
الدولية .وهو مستشار يف العديد من املنظامت الدولية؛ كالبنك
الدويل ،وهيئة األمم املتحدة ،والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
عمل يف العديد من الربامج الحكومية الدولية ،كعمله مستشا ًرا يف
البعثة املرشفة عىل الحكومة االنتقالية يف العراق .صدر له مجموعة
من املؤلفات ،من أه ّمها" :االنتصار املفقود :االحتالل األمرييك
والجهود الفاشلة إلحالل الدميقراطية يف العراق سنة  ،"2005و"روح
الدميقراطية ،الكفاح من أجل مجتمعات حرة" .وهو الكتاب الذي
نق ّدمه يف هذه الورقة.
أثنى باحثون مرموقون عىل كتاب الري داميوند ثنا ًء واس ًعا؛ أمثال:
فرنسيس فوكوياما صاحب كتاب "أمريكا يف مفرتق الطرق" ،ثم بيرت
 1مفكر سيايس وسوسيولوجي أمرييك وأستاذ علم االجتامع والعلوم السياسية يف جامعة ستانفورد.

مراجعات وعروض كتب
مراجعة كتاب
روح الديمقراطية ،الكفاح من أجل بناء مجتمعات حرة

بينارت صاحب كتاب "أزمة الصهيونية" .وصدرت الطبعة األصلية من
هذا الكتاب سنة  .2008وترجمها إىل العربية سنة  2014املرتجم عبد
النور الخراقي الذي فاز من خاللها بجائزة الرتجمة يف مسابقة املغرب
للكتاب لسنة  .2015يقع الكتاب يف  208صفحات من الحجم الكبري.
وهو ينقسم إىل مقدمة للمرتجم والكاتب ،ثم ثالثة أقسام رئيسة
تتوزّع إىل فصول وأبواب ثانوية .يهدف الكتاب ،كام يبني ذلك الري
داميوند ،إىل اإلجابة عن مجموع ٍة من األسئلة ،وهي :كيف تكون
الدميقراطية جالبة التنمية املستدامة؟ هل بإمكان العامل بر ّمته
أن يصري دميقراط ًيا مبعزل عن املعتقدات والقيم واأليديولوجيات
فعل بناء مجتمعات حرة ودميقراطية عرب
املختلفة؟ هل باإلمكان ً
العامل؟ وعن طريق اإلجابة عن هذه األسئلة ،يسعى الكاتب إىل
تحديد العوائق التاريخية والبنائية التي تقف أمام الدميقراطية عرب
العامل والرشوط الكفيلة ليس فقط لبلوغها بل لدعمها وتفعيلها أيضً ا.

ما هي القيم الديمقراطية؟ ما
هي الديمقراطية؟
يبدأ املؤلف بتعريف الدميقراطية .ويعتمد يف ذلك عىل تص ّورين
مفاهيميني؛ وهام كام ترجمهام املرتجم :التصورات الرقيقة،
والتصورات السميكة .ويعتمد يف التقسيم األول (التصورات الرقيقة
أو الدقيقة) عىل تعريف العامل االقتصادي النمساوي جوزيف
شومبيرت الذي يع ّدها (أي الدميقراطية) نظا ًما يسعى إىل بلوغ قرارات
سياسية ينال من خاللها األفراد سلطة اتخاد القرار عن طريق خوض
رصاع تنافيس من أجل الحصول عىل صوت الشعب (انتخابات حرة
ونزيهة)(ص .)41أ ّما ما ع ّده التصورات السميكة (الرؤى العريضة)،
فهو مجمل الخاصيات والقيم العامة املم ّيزة للدميقراطية والنظام
الدميقراطي ،وهي وجود قدر كبري من الحرية الفردية (االعتقاد،
والرأي ،والنقاش ،والتعبري )...وضامن حرية األقليات اإلثنية والدينية
والعرقية ،وحق األفراد يف التصويت والرتشح والصدق واملنافسة يف
االنتخابات ،وضامن مساواة األفراد أمام القانون واستقالل القضاء،
وتوافر العمل املؤسسايت الشفاف والحر ،وتفعيل مبدأ التعددية،
ووجود مجتمع مدين فاعل ومستقل ،ثم رضورة سيطرة مسؤولني
مدنيني عىل اآللة العسكرية وأمن الدولة .وبالتفاعل مع هذا
التصنيف ،فإ ّن الكاتب يرى أ ّن توافر كامل هذه الرشوط أو جزء
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منها يؤدي إىل إنتاج نوعني من األنظمة ،وهام :النظام الدميقراطي
الليربايل ،ثم النظام الدميقراطي املزيّف  pseudo-democracyأو
النظام التسلطي االنتخايب .Electoral Authoriatrian Regimes
إ ّن مفهوم الدميقراطية بهذا التقسيم الذي ضبطه املؤلف يجعلنا
أي نظام سيايس ،بحسب
نقف أمام جهاز قياس درجة الدمقرطة يف ّ
توافر كامل الرشوط املوضوعية والذاتية أو نقصانها .ولذلك يرى
كل الرشوط التي رسدها يف تعريفه هو
الري داميوند أ ّن تحقيق ّ
سمه النظام الدميقراطي الليربايل،
الطريق الوحيد نحو قيام ما ّ
يف حني يرى يف املقابل استالبها صوريًا سب ًبا يف قيام األنظمة
الدميقراطية املزيَّفة وذات السلطة االنتخابية املزيفة .من جهة،
يجعلنا هذا التقسيم نق ّيد الدميقراطية يف اتجاهني حا ّدين
ومتضا ّدين تظهر الدميقراطية يف واحد وتغيب يف ا َخر .وهو عىل
كل حال صحيح بالنظر إىل أ ّن قيام الدميقراطية وسقوطها مي ّران عرب
ّ
توافر شبكة من اآلليات املؤسساتية التي ذكر الكاتب بعضها ،أو
عدم توافرها .من جهة أخرى ،مل يتعرض الكاتب لألنظمة الوسيطة
والنامية واالنتقالية ،والتي تعمل بحسب إمكانياتها الذاتية
واملوضوعية عىل تحقيق نوع من الدميقراطية املحلية باملعايري
املتعارف عليها دوليًا ،وبتداخل بني مقوماتها وطاقاتها املحدودة،
سواء عىل املستوى السيايس أو االقتصادي أو املؤسسايت.
مناقشة التعاريف املمكنة ملفهوم الدميقراطية وآلليات اشتغالها ،أ ّدت
بالكاتب إىل دراسة أطروحة ارتباط الدميقراطية بالنم ّو االقتصادي.
وهي األطروحة التي شغلت بال املفكرين السياسيني واالقتصاديني
م ًعا ،والتي عرفت سجاالت قوية ال تزال تتع ّرض للنقد والنقد املضاد.
فلقد عرفت بداية السبعينيات ظهور نظرية "التجديد" القائلة
بارتباط ك ّم النم ّو االقتصادي وظهور الدميقراطية ،بتوافر مجموعة
من الرشوط القبلية التي سامها العامل السوسيولوجي الشهري سيمور
مارتني ليبست  Seymour Martin Lipsetالرضوريات االجتامعية
للدميقراطية .وهي التي لخّصها يف مقولته الشهرية" :كلّام ازدادت
الدولة ثراء ،ازدادت فرص دعمها للدميقراطية" .وهي األطروحة
نفسها التي أثبتها االقتصادي أمارتيا سني  Amartya Senالحاصل
توصله جزئ ًيا إىل فكرة
عىل جائزة نوبل لالقتصاد سنة  1998بفضل ّ
أ ّن الدول الدميقراطية ال تعاين حاالت املجاعة(ص .)50
ليست أطروحة ارتباط الدميقراطية بالنم ّو االقتصادي بالفكرة السهلة
التي يجري االستدالل بها عن طريق املنطق املوضوعي أو اإلمربيقي
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الصارم ،بل هي تحتمل كث ًريا من االرتدادات والهزات التي تجعلها
سمه مارتن ليبست "الرضوريات
تتغري وتتلون بحسب توافر ما ّ
االجتامعية" ،أو عدم توافره .كام أ ّن توافر نظام سيايس منتخب
والذي يشتغل باملؤسسات السياسية الشفافة والحرة ،ونظام قانوين
عادل ،ومؤسسات اقتصادية حرة وتنافسية ،فإنّه ال محالة ستحدث
طفرة اقتصادية ومن ّو اجتامعي؛ أل ّن االقتصاد يتق ّيد بالقوانني كام
ميكن أن يتح ّرر بها ويتط ّور .لكن من جهة أخرى ،فإ ّن توافر نظام
سيايس شفاف ومنفتح ال يضمن وحده إمكانية حدوث الثورة
االقتصادية من دون وجود موارد طبيعية وإمكانيات صناعية وطرق
مثل ،وهناك دول دميقراطية سياس ًيا ولكن فقرية اقتصاديًا.
تجارية ً
وباملقابل ،فإ ّن توافر إمكانيات طبيعية واقتصادية لدى دول مع ّينة
أسفر عن ثورة ودينامية اقتصاديتني ،فهذا يعني أنّها دول دميقراطية،
دول استبدادية بصورة متشددة .من هنا ،ويف معرض
بل قد تكون ً
حديثه عن أطروحة الدميقراطية والنم ّو االقتصادي ،ع ّرج الكاتب عىل
سمه "لعنة النفط االستثنايئ"(ص )122؛ فلقد ع ّدد تقري ًبا ثالث ًا
ما ّ
وعرشين دولة نفطية تنعدم فيها الدميقراطية ،فعندما يكون النفط
هو املهيمن عىل صادرات بلد ما ،فإ ّن مبالغ ضخمة من العائدات
تتدفق من الخارج نحو صناديق الدولة مبارشةً ،وتصبح الدولة
بذلك الفاعل االقتصادي األكرث قوة ،وينقلب شعبها إىل زبائن ،وليس
مواطنني حقيقيني.

ويُرجع الكاتب أسباب عدم عمل معادلة التنمية االقتصادية إىل غياب
سمه الحوكمة؛ فهو يعتمد عىل أطروحة االقتصادي األرجنتيني
ما ّ
دانيال كوفامن  Daniel Kaufmanالذي ابتكر مقاييس لتقييم
جودة الحوكمة ،ومنها :التعبري واملحاسبة واالستقرار السيايس وفعالية
الحكومة وجودة نظام الحكومة وحكم سيادة القانون ومراقبة الفساد.
وكان علامء االجتامع يُسمون هذا النوع من االستغالل الفردي البشع
لدخول الرثوة النفطية وللمساعدات الخارجية لالغتناء الشخيص
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وللحفاظ عىل األتباع والحكم الفردي ،بـ "الباترميوانيا الجديدة"
 ،Neopatrimonialismمستفيدين من فكرة عامل االجتامع األملاين
كل األنظمة التقليدية
ماكس فيرب  Max Vieberالتي مفادها أ ّن يف ّ
الصغرية ،يح ِّول الحكم الفردي والعشوايئ الناس العاديني إىل زبائن
الحاكم ،عوضً ا عن مواطنني يتمتعون بحقوق .والهدف من هذه
الباترميوانيا الجديدة من خالل التنمية الفاسدة ،ليس إنتاج املنافع
كل
العامة ،بل تعزيز الوجود السيايس الشمويل والفردي حيث يستفيد ّ
من تق ّرب من السلطة الحاكمة (ص .)382

العوامل الداخلية المحرِّكة
للديمقراطية
ق ـ ّدم الري داميوند مجموعة من العوامل واآللــيــات املحركة
للدميقراطية ،ومنها:
•االنقسامات الشمولية :يتعرض النظام الشمويل النقسامات
خصوصا بني املتشددين واملعتدلني تُع ّرضه لالنهيار
داخلية
ً
من دون مقدمات ،ومتثّل االنقسامات بني القاعدة والقيادة
خصوصا إذا فشل يف
مهم أيضً ا يف االنتقال الدميقراطي،
ً
ً
عامل ً
تحقيق أهدافه التي وعدهم بها كام وقع يف اليونان واألرجنتني
واألورغواي والفيليبني وأوروبا الرشقية وبنني وزمبابوي وجورجيا
وأوكرانيا...
•التنمية الشمولية :رأى أ ّن النجاح الشمويل يف تحقيق تنمية
اقتصادية يؤدي إىل قيام الدميقراطية؛ فالنم ّو الرسيع وفتْح
األسواق وانتعاش التجارة لها انعكاسات إيجابية عىل الدخل
الفردي ورشوط العيش وتحسني مستوى التعليم وتنامي طبقة
متوسطة بورجوازية ،وغريها .تؤدي هذه الظروف مجتمع ًة إىل
تطور الحاجيات الفردية والجامعية ،من حاجيات اقتصادية
واجتامعية إىل سياسية (تجربة تايوان) .لكن فكرة اقرتان
الدميقراطية بالتنمية تحتمل العديد من النقائص ،إذ إ ّن العديد
من التجارب الدميقراطية مل تحقّق التنمية االقتصادية املنشودة.
تغي التنمية االقتصادية البنى االجتامعية
•القيم الحرةّ :
واالقتصادية والقيم واملواقف باتجاه الدميقراطية .ويرى ليبست
أ ّن "التنمية االقتصادية بتحقيقها إنتاج دخل مرتفع ،وأمن
اقتصادي أكرب ،وتعليم عا ٍل واسع ،فهي تحدد عىل نح ٍو واسع

