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مؤلف الكتاب أستاذ الفلسفة وعلم
االجتامع والقانون يف جامعة فلورنسا
اإليطايل دانيلو زولو ،والكتاب مرتجم من
اإليطالية إىل اإلنكليزية حيث صدرت النسخة
األصلية يف سنة  .2006وللمؤلف إصدارات
عديدة يف جماله.
الكتاب ،كام يعكس عنوانه الدال ،يتناول بالبحث
املقارن ما ُأطلق عليه تعريف «عدالة املنترص»،
واملقصود به فرض القوى املنترصة أسس
خصوصا بعد انتهاء احلرب
العالقات الدولية،
ً
العاملية الثانية ،وتأسيسها هيئة األمم املتحدة.
القانون الدويل السائد حتى هناية احلرب العاملية
الثانية ،بحسب املؤلف ،كان يفرض عقوبات

سياسية واقتصادية وغري ذلك عىل الدول التي كان
ُيرى أهنا انتهكته .ومل تتوافر أي بنود يف القانون
الدويل السائد حتى ذلك احلني ملحاكمة أفراد
بتهمة انتهاكه .بل إن االتفاقات بني الدول كانت
حتى ذلك احلني تستثني األفراد من أي عقوبات.

بداية العبث بالقانون الدويل كانت يف أعقاب
احلرب العاملية األوىل ،حني سعت الواليات
حتمل
املتحدة األمريكية إىل فرض قوانني جديدة ّ
األفراد ً
أيضا ،ال الدول فقط ،مسؤولية إشعال
حروب عدوانية أو التسبب فيها عندما طالبت
بإحالة إمرباطور أملانيا إىل املحاكمة وطالبت
ليمثل أمام حمكمة تعينّ هي أفرادها.
بتسليمه ْ
مع أن تلك املحاولة مل تنجح حينئذ  ،قامت الدول
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املنترصة يف احلرب العاملية الثانية بفرض هذا البند
عندما بارشت يف تأسيس هيئة األمم املتحدة
وقامت بتشكيل حماكم نورمربغ يف أملانيا وأخرى
يف طوكيو ملحاكمة قادة الدولتني املهزومتني،
وحكم عىل عدد
وقد مثُل أمامها املئات منهمُ ،
كبري منهم باإلعدام ،ونفذت القوات األمريكية
والفرنسية والربيطانية األحكام ،يف حني أن
األحكام بحق القادة األملان الذين أرسهتم القوات
السوفياتية مل ُيعرف مداها.

مع أن املؤلف يعترب تأسيس هيئة األمم املتحدة
عم ً
ال مهماً عىل صعيد العالقات الدولية وإقامة نوع
من التوزان فيها ،فإنه ينتقد استثناء الدول املنترصة
اخلمس من أي مساءلة قانونية ،ألهنا منحت نفسها
حق النقض .هذا االستثناء منح تلك الدول حق
شن احلروب العدوانية كيفام شاءت من دون
خشية تعرضها لإلدانة والعقاب ،بل ساهم يف
قيامها بشن حروب عدوانية عىل الدول الضعيفة.
ويعطي أمثلة عدة ،منها فيتنام وأفغانستان
وغواتيامال ولبنان وكوبا والدومينيكان وغرينادا
وليبيا وبنام وغريها ،من دون نسيان العراق بكل
تأكيد ،إذ اس ُتعمل فيها من الذخرية يف فرتة قصرية
أضعاف ما اس ُتهلك يف احلرب العاملية الثانية.

يضاف إىل ذلك اختطاف الزعيم الرصيب
سلوبودان ميلوسوفتش ونقله للمثول أمام حمكمة
جرائم احلرب اخلاصة بيوغسالفيا ،حيث تويف يف
املعتقل ،وكذلك إلقاء القبض عىل صدام حسني
وحماكمته بمختلف اجلرائم وإعدامه ،إضافة
إىل قتل مئات اآلالف من العراقيني وترشيد
املاليني منهم ،ويذكر حتديدً ا جمازر مدينة الفلوجة
العراقية ،حيث استعملت قوات الغزو األمريكية
دوليا.
قنابل النابامل والفسفور املحرمة ً

من اعرتاضات املؤلف عىل التقليد املعمول به
استثناء املسؤولني عن قتل مئات اآلالف من املدنيني
إبان احلرب العاملية الثانية يف دريسدن وهريوشيام

تقريبا
وناغازاكي ،وغريها من املدن التي ُمسحت
ً
من الوجود .يضاف إىل ذلك املسؤولون عن احلملة
عىل يوغسالفيا ،حيث استمرت الغارات اجلوية
عىل املنشآت احليوية ،وكثري منها مدين ،فرتة تقارب
الثالثة أشهر من دون انقطاع .ولذا نراه يمنح مؤلفه
عنوان «عدالة املنترص».

اعرتاض املؤلف عىل واقع أن النظام اجلديد الذي
أقرته الدول اخلمس املنترصة منحها امتيازات
خاصة يكمن يف كوهنا «فوق القانون» .بعد احلرب
العاملية الثانية ،يقول املؤلف ،مل يعمم النظام الدويل
اجلديد السالم بل ساهم يف ازدياد عدوانية الدول
األقوى التي تعد ،قانونًا ،فوق القانون!
ويعرض الكاتب وجهة نظره يف خمتلف جوانب
مادة الكتاب عرب سبعة فصول هي :جتريم احلرب؛
احلرب اإلنسانية؛ كونية احلقوق واحلروب
اإلنسانية؛ احلرب الكونية االستباقية؛ مسببات
اإلرهاب؛ من نورمربغ إىل بغداد.

ومن املثري لالنتباه أن املؤلف أثرى كتابه بمراجعة
قسمها وفق كل فصل .ثم ينهي كتابه بتشبيه
املحاكم اجلنائية الدولية بمحاكم نورمربغ إىل حد
بعيد ،وبالتايل تتناقض مع القوانني واألعراف
املعمول هبا .لذا نراه يدين حتديدً ا حماكمة ٍّ
كل من
الزعيمني الرصيب والعراقي من منظور أن املحاكم
التي مثُال أمامها مل تتوافر فيها املعايري الدولية
الالزمة والضامنة ملحاكمة عادلة ،علماً بأن األول
تويف يف أثناء املحاكمة ومل يصدر بحقه أي حكم.
ويناقش املؤلف تفصيالت عمل املحاكم وقوانينها
وممارساهتا ،ويعقد مقارنة بينها وبني املحاكم السابقة
والقوانني الدولية ورشعة حقوق اإلنسان وغريها
من النقاط ذات الصلة ،ليصل إىل نتيجة عدم عدالة
تلك املحاكم ،ورضورة تقديم بدائل منها يعرضها
يف املؤلف لكننا لن نناقشها ونرتك للقارئ النظر فيها
واحلكم عىل فاعليتها ،يف عامل متغري ويمر بمرحلة
انتقالية شديدة التعقيد واخلطورة.
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املعنى احلريف ملصطلح الديمقراطية
اإلغريقي األصل معروف ،ويعني
«حكم الشعب» .لكن ماذا يعني حكم الشعب؟
كيف حيكم الشعب نفسه؟ كيف يطبق هذا الشعار
عىل أرض الواقع ،وهل ثمة من معادلة صاحلة
لكل مكان وزمان ،صاحلة لكل الشعوب أ ًيا
تكن درجة وعيها الذايت االجتامعي واالقتصادي
والسيايس والتارخيي؟
وهل تعني الديمقراطية حماربة الدِّ ين ،أي دين،
والقضاء عليه؟

هذه بعض األسئلة التي تتبادر إىل الذهن عندما
نتعامل مع املصطلح ،ونأخذ يف االعتبار التعريفات
الشعبوية التي متأل الفضاء االفرتايض.

كيف يمكن تطبيق الديمقراطية يف جمتمعات ال
تعرف معنى املصطلح؟ ثم ،هل ثمة معنى واحد
للديمقراطية ،وبالتايل هل ثمة شكل واحد؟
يف املايض ،عندما كان العامل منقسماً إىل معسكرين
رأساميل وشيوعي ،اختلفت التعريفات؛ فعلامء
االجتامع يف الغرب كانوا يطلقون عىل دوهلم أو
نظم دوهلم نظام املبادرة احلرة ،نظام االستهالك،
يسمون املعسكر املنافس
النظام الرأساميل ،وكانوا ّ
َ
املشيطن (النظام الشيوعي ،دولة الرعاية
العدو
االجتامعية)  . .إلخ.

بعد انتصار املعسكر الرأساميل ،اختلفت
التسميات؛ الرأساملية صار اسمها اقتصاد السوق،
وتضاف إليها أحيانًا صفة «االجتامعي» ،وذلك
إمعانًا يف التمويه عىل احلقيقة وتضليل القارئ
واملستمع .لكن تلك التعريفات ُأخذ هبا فرتة من
الزمن ،فتحولت تلك النظم إىل «ديمقراطية» يف
يوميا .تُضاف إىل ذلك
املعاجم السياسية املتداولة ً
إشاعة وهم أن الديمقراطية مصطلح ثابت املعنى
مل يتغري عرب العصور ،ولذا ال يزال دعاة الرأساملية
يروجون ملقولة «هناية التاريخ» ،أي إن الرأساملية
هي «حسن اخلتام» ،مع أن صاحبها الياباين
فوكوياما ختىل عنها ،واعتذر من القراء ومريديه
عىل إطالقها.
صاحب الكتاب النيوزيلندي برين ربر ،املحارض
يف كلية العلوم السياسية بجامعة أوتاغو وصاحب
مؤلفات أخرى يف جمال ختصصه ،ينفي ذلك ،وكتابه
هذا دليل تارخيي عىل تطور معنى الديمقراطية
وكيفية تطبيقها .يف الوقت نفسه ،يناقض املؤلف
معرتضا طريق القوى الليربالية
ً
تارخييا،
املادة
ً
والنيوليربالية وحماولة فرض مفهومها للمصطلح
وتعميمه ،ويكشف خطأ ادعائها أن الديمقراطية
هبة قدمتها قوى التنوير واملتنفذين من السياسيني
واالقتصاديني الرأسامليني لشعوهبم ،ويقدم أمثلة
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كثرية عىل أهنا نتاج نضال مجاهريي طويل رافقه
تقديم ضحايا وتضحيات جسام.
للوصول إىل هدفه ،عمل املؤلف عىل عرض رأيه
تارخييا ،حمل ً
ال كل
بتقسيم مراحل «الديمقراطية»
ً
مرحلة منها والقوى التي سامهت يف تشكيل املعنى
وصوغه ،وهذا موضوع الفصل األول املخصص
للحديث عن جذور املصطلح يف العامل اإلغريقي.

يف الفصول التالية ،ينتقل املؤلف إىل احلديث عن
معنى الديمقراطية يف اإلمرباطوريات التي تلت
هناية العامل اإلغريقي ،حيث بدأ العامل الروماين
اجلمهوري الذي ُعرف بقمع الديمقراطية.
وخصص املؤلف الفصل الثالث للحديث
يف املوضوع يف القرون الوسطى «األوروبية»
املعروفة بأهنا عصور الظلامت واالنتقال من النظم
اإلقطاعية إىل النظم الرأساملية.
رافق بداية استعامل املصطلح يف العصور احلديثة
اندالع الثورة اإلنكليزية ،حيث أخذ يشري إىل
التمثيل الربملاين ،وهو موضوع الفصل الرابع.

وخصص الفصل اخلامس للحديث عن
ُ
الديمقراطية ضمن إطار الثورة األمريكية وإعادة
تعريفها دستور ًيا.
يف الفصل السادس ،يعود املؤلف إىل أوروبا
ليحلل إعادة إحياء الديمقراطية ثور ًيا يف فرنسا،
وينتقل بعدها إىل عام الثورات والثورات املضادة
يف أوروبا ،أي سنة .1849/1848

يتعامل املؤ ِّلف يف الفصول الالحقة مع التوسع
الرأساميل والعوملة والدمقرطة ،ثم ينتقل إىل
نقد املصطلحات وجوهرها ،من االستغالل
وعدم املساواة والبيئة واملنافسة إىل اإلمربيالية
واحلروب واألزمات والقمع والتغرب واخلداع
الديمقراطي ،والسياقني االجتامعي واالقتصادي
للديمقراطية التمثيلية ،ثم تقنياهتا الدستورية،
وهذا كله من منظور ماركيس.

وألن املؤلف يرفض ادعاء وجود شكل واحد
للديمقراطية ،وهو ما عرضه يف الفصول السابقة،
نراه ينتقل إىل التعامل مع ما يراه من شكل جديد
هلا ،هو الديمقراطية االشرتاكية التشاركية التي
رآها يف كومونة باريس والثورة البلشفية يف روسيا
يف مطلعها قبل حتللها وتفسخها عىل يد الستالينية.
الغرب يتحدث عن الديمقراطية عىل نحو مطلق،
ويتجنب بالتايل تقديم الوصف الدقيق هلا ،أي
الديمقراطية التمثيلية ،ربام ليوحي بأنه األنموذج
الذي وجب عىل أمم العامل وشعوبه االحتذاء به
يف ادعاء غياب أي شكل حكم مالئم وأفضل.
لكن ما الديمقراطية ما دام ثمة حماوالت لتجنب
الدخول يف التفصيالت؟ املؤلف يقرتح التعريف
لينينيا:
اآليت ،من منظور ماركيس ،لكنه ليس
ً
«بإجياز ال يخُ ِل  . .شكل من احلكم (أو احلكم
الذايت) يتيح سب ً
ال معتربة تستطيع أغلبية املواطنني
كبريا يف صنع القرارات
من خالهلا أن متارس تأثري ًا ً
والسياسات».

انطال ًقا ّمما سبق عرضه والتجارب التارخيية التي
استعرضها املؤلف عرب فصول كتابه ،حيدد وجود
ثالثة أشكال من الديمقراطية عرفتها البرشية عرب
تارخيها االجتامعي السيايس ،هي :الديمقراطية
األثينية (نسبة إىل أثينا) ،والديمقراطية التمثيلية
وأخريا
التي نراها سائدة يف الدول الغربية،
ً
الديمقراطية التشاركية التي بدأت يف التشكل يف
كومونة باريس ،ومن ثم يف مطلع الثورة البلشفية
التي قىض عليها ستالني والستالينية من بعده.
يلخص املؤلف صحة رأيه وبحثه وأطروحاته
بالقول :ألن هدف الديمقراطية هو خلق مستقبل
أفضل للبرشية مجعاء ،فمن غري املمكن الوصول
إىل هذا األمر من دون دراسة النظم االجتامعية
املختلفة التي عرفتها املجتمعات البرشية.
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مؤلف الكتاب مايكل كلنغن صحايف
من مواليد دبلن  -إيرلندا ،عمل
مراس ً
ال لرابطة حق االطالع عىل املعلومات

(Association pour de droit a I'information

) (ADIومقرها العاصمة الفرنسية باريس .ساهم
يف كتابة بعض املؤلفات اإليرلندية واهلولندية عن
موضوع ختصصه ،أال وهو املعلومات الرسية ،أو
املعلومات االستخباراتية وحجبها ،ومن هنا يأيت
عنوان الكتاب.
يتناول املؤلف جمموعة من القضايا الكربى التي
روكم عليها الغبار ،عمدً ا ،ملنع ظهور احلقيقة أو
احلؤول دون نجاح البحث عنها .وقد خصص
كل فصل للحديث عن منطقة جغرافية معينة بد ًءا
مستذكرا كلامت وزير خارجية إرسائيل
بفلسطني،
ً
ورئيس وزرائها لفرتة قصرية حني قال :ما يصدمني
ويقلقني ضيق أفق قادتنا العسكريني وقرص نظرهم،
إذ يبدو أهنم يفرتضون أن إرسائيل متتلك احلق ،بل
ولربام من واجبها ،الترصف يف جمال القانون الدويل
وفق قانون الغاب  -حيث لدينا سلسلة طويلة
من الصدامات غري الصحيحة والعداءات التي
اقرتفناها والصدامات الكثرية التي أثرناها.

انطال ًقا من هذا ،يعمل املؤلف عىل متابعة
تفصيالت جرائم كربى كثرية ارتُكبت يف العامل،
لكن القوى املؤثرة ذات العالقة قررت إسدال

الستار عليها ومنع العامة من معرفة اجلناة ،مع أن
كثريا منها انكشف وانفضح يف السياق التارخيي.
ً

ال يتعامل املؤلف مع القضايا الواردة يف كتابه
رسد ًيا وإنام من منظور ما يسمى «حماربة اإلرهاب»،
حيث ترتكب دول كثرية جرائم ال حرص هلا باسم
األمن الوطني/القومي والدفاع عنه .فمقولتا
حماربة اإلرهاب ومحاية األمن الوطني/القومي
صارتا ،من منظور املؤلف ،غطاءين الرتكاب
دول حمددة ،بل وسياسيني أفرا ًدا فاسدين ،خمتلف
اجلرائم ،من التغطية عىل مؤسسات إجرامية إىل
عمليات رسية خمالفة للقوانني الوطنية والدولية،
مثل تبييض األموال وجتارة املخدرات وعمليات
خطف األفراد وقتلهم ،إضافة إىل إبادة جمموعات
كبرية من املدنيني.

املشكلة اإلضافية التي يراها الكاتب يف العالقة
هي أن الصحافة املؤسساتية ،أي التي ت َُع ّد جز ًءا
وتأثريا،
من املؤسسة احلاكمة ،وهي األكثر شهرة
ً
تصمت عن تلك اجلرائم ،أو أهنا تضعها يف خانة
حماربة اإلرهاب.
هدف الكاتب هو رفع درجة وعي القارئ هبذه
احلقائق التي يتوهم كثريون أهنم يعرفون خلفياهتا،
مفصلة.
وهو ما دفعه إىل عرض القضايا َّ
يبدأ الكاتب مؤ َّلفه بفصل أول عن فلسطني ،حيث
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يتناول بالرسد تفصيالت قضايا مهمة مل تُكشف
فضلت الصمت
خلفياهتا ،أو أن الصحافة الغربية ّ
حياهلا .من القضايا التي ُأسدل عليها الستار وجاء
املؤلف ليلفت االنتباه إليها ،قضية اهلجوم اجلوي
والبحري اإلرسائييل عىل سفينة التنصت األمريكية
لِبرِ يت ،وهي القضية التي مل تأمر اإلدارة األمريكية
بإجراء أي حتقيق بشأهنا.

من القضايا األخرى يف فلسطني ،املسكوت عنها،
هتجري احلركة الصهيونية الفلسطينيني من بالدهم
يف محالت التطهري العرقي ،وعمليات االغتيال
التي قامت هبا االستخبارات اإلرسائيلية يف دول
أوروبية ،ومنها اغتيال ممثل فتح يف باريس حممود
اهلمرشي ،وغريه العرشات .ومل حتاول أي من
الدول الغربية فتح حتقيقات جدية يف هذه اجلرائم
ومالحقة مرتكبيها .وإرسائيل مل تعرتف يو ًما هبا.
كام يتطرق املؤلف إىل قيام اجليش اإلرسائييل بقتل
أرسى احلرب املرصيني إبان العدوان الثالثي
عىل مرص سنة  ،1956فوصل عدد الضحايا
إىل نحو ألف أسري ،واملجتمع الدويل صامت.
كذلك يتناول بالتفصيل جرائم إرسائيل يف غزة،
خصوصا إبان العمليات العسكرية األخرية ضدها
ً
والتي سقط ضحيتها آالف املدنيني بني قتيل
ومصاب .كام يتعرض الكاتب لتفصيالت جمموعة
أخرى من اجلرائم الصهيونية يف فلسطني ،صمتت
عنها الصحافة ،أو أهنا مل تكرتث بمتابعة املجرمني،
ومنها عىل سبيل املثال مذبحة ِق ْب َية.

خصص املؤلف الفصل الثاين للحديث عن
عمليات إرهابية يف لندن وباريس .وهنا يؤكد
اقتناعه بأن جهازي االستخبارات اجلزائرية
والفرنسية اخرتقا املنظمة اجلزائرية املسماّ ة اجلامعة
اإلسالمية املسلحة ،وهي املنظمة التي ن ّفذت
جمموعة من العمليات يف العاصمة الفرنسية
وغريها هبدف اإلساءة إىل جبهة اإلنقاذ اإلسالمية
يف اجلزائر التي كانت قد فازت يف االنتخابات
العامة ،و ُقيض عليها عرب انقالب منسق شاركت

فيه ٌّ
كل من الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا
وبريطانيا ،وحتول إىل حرب أهلية قىض فيها نحو
مئتي ألف إنسان .ويلفت املؤلف النظر ضمن هذا
السياق إىل حقيقة أن العديد من قادة احلركات
ً
ملجأ
اإلسالمية يف البالد العربية وجدوا يف لندن
هلم ،وهو أمر مثري لالهتامم واالنتباه ،إذ نُرشت
أخبار عن عمليات إرهابية بسوائل مفجرة أو يف
تفجريات يف األحذية وما إىل ذلك ،وهي أمور مل
حتدث مصادفة ،يف نظر املؤلف.

وخصص الفصل الثالث (راحة الكف املتطلبة
ُ
للحك) للحديث عن أمور الفساد يف خمتلف
امليادين ومتظهراهتا ،فاستخدم عنوانًا له هو مثل
معروف حتى يف بالدنا العربية ،حيث تشري
احلكة يف راحة الكف إىل توقعها قبض مال! عىل
أي حال ،يقوم املؤلف بجولة يف هذا املجال ،من
فساد يف قيادة املؤمتر الوطني األفريقي يف جنوب
أفريقيا ،إىل صفقة األسلحة املعروفة باسم «صفقة
كثريا ما جتاهلتها الصحافة
الياممة» ،وأمور أخرى ً
املؤسساتية وصمتت إزاءها األجهزة القضائية
ذات العالقة ،أو تعاملت معها بخفة هدفها التكتم
عليها بد ً
ال من فضحها ومعاقبة املجرمني واجلناة.

يتناول الفصل الرابع بالبحث التفصييل اإلعداد
للعدوان األنغلو -أمريكي عىل العراق ،وإساءة
استخدام االستخبارات الوطنية لتوفري ذرائع
للعدوان ،وحتذير خبري أسلحة الدمار الشامل
الربيطاين الراحل ديفيد كيل من استخدام
االستخبارات الختالق مربرات للعدوان ،وذلك
قبل العثور عىل جثته لتوضع القضية بعد ذلك يف
خانة االنتحار.

خصص املؤلف الفصل اخلامس للحديث عن
موضوع اغتيال الرئيس األمريكي جون كنيدي،
وكذلك قتل قاتله املفرتض يل هاريف أزوالد ،فتابع
رحالت األخري يف موسكو إىل هولندا قبيل عودته
إىل بالده .هنا ،يوحي املؤلف بأن املؤسسة احلاكمة
يف واشنطن تقف وراء اغتيال الرئيس األمريكي،
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وينفي أن يكون ألزوالد أي عالقة باالستخبارات
السوفياتية.

يتحدث الفصل السادس عن الفضائح اجلنسية
التي ربطت الكنيسة الكاثوليكية بالعالقة مع
القُ صرَّ يف كل من أوروبا والواليات املتحدة
وأسرتاليا واملكسيك ،وعمليات التغطية عىل
تلك اجلرائم التي مارستها قيادات يف الكنيسة
الكاثوليكية .يضاف إىل ذلك احلديث عن كيفية
حصول نقابة العامل البولونية «التضامن» عىل
األموال ،وكيفية حصول النظم الفاشية يف أمريكا
الوسطى عىل أسلحة.
يتناول الفصل السابع واألخري األعامل اإلرهابية

يف إيرلندا ،من عمليات التفجري احلدودية
ومثيالهتا يف العاصمة اإليرلندية دبلن ومدينة
موحيا بوجود دور
ُمنغهان وغريها من اجلرائم،
ً
خفي لالستخبارات الربيطانية فيها.

ويرسد املؤلف تفصيالت مهمة بشأن هذه القضايا
وغريها ،معتمدً ا عىل شواهد وقرائن واعرتافات
عمالء استخبارات سابقني ومعلومات مرسبة،
إضافة إىل مراجع رسد أسامئها يف هناية كل فصل.

إنه كتاب مهم ملن مل يقتنع بالروايات املتداولة
بخصوص كثري من القضايا الوطنية والعاملية
البعد ،إذ حيوي تفصيالت وأسئلة كثرية تستدعي
ُ
أسئلة أكثر.

الكتاب

 :الرشق األقرب :األلفية األمريكية واإلرساليات إىل الرشق األوسط

الكاتب

 :هانز -لوكاس ِكيزر

مكان النرش

 :فيالدلفيا ،الواليات املتحدة األمريكية

النارش

Nearest East: American Millenialism and Mission to the Middle East

 :متبل ينرفستي برس /دار نرش جامعة متبل

تاريخ النرش 2012 :
عدد الصفحات226 :

بداية ،من املفيد معرفة أن مؤلف الكتاب
يدرس
بروفسور سويرسي أملاين،
ّ
التاريخ احلديث يف جامعة زيورخ السويرسية،
ويشارك يف تأليف الكثري من الكتب ،منها اإلبادة
اجلامعية األرمينية واملحرقة [اليهودية] وتركيا ما
بعد العصبية القومية ،وغريمها.
موضوع الكتاب تارخيية العالقة بني الواليات
املتحدة واملرشق العريب عرب استعراض تطورات
احلركة األلفية واإلرساليات األمريكية املرتبطة
هبذا الفكر .وقد استخدم املؤلف مصطلح «الرشق
دنوا» ،ربام يف حماولة لتج ّنب
األقرب /األكثر ًّ

استعامل املصطلح الالهويت «أرض التوراة»
عنوانًا ،ذلك أن املنطقة املقصودة تسمى يف علم
االسترشاق «الرشق األدنى» .من ناحية أخرى،
من غري املستبعد أنه قصد باملصطلح «األقرب»
فلسطني ،أي البقعة اجلغرافية الواقعة بني هنر
األردن رش ًقا والبحر األبيض املتوسط غر ًبا ،يف
إشارة غري مبارشة إىل العالقة الروحانية بني األلفية
واملرشق العريب.
املؤلف ال ينظر إىل تلك العالقة من منظور
سيايس وإنام من املنظور الالهويت األلفي الذي
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يميزه من املنظور املسيحاين .وهو خيوض يف
تعريف خمتلف املصطلحات لتحديد املقصود؛
فاأللفية ،بحسب املؤلف ،هي التنبؤ بعودة
املسيح أو بمجيئه الثاين وإقامة مملكة رب
الكتاب املقدس عىل األرض ،وهي اململكة التي
ستدوم ألف عام ،لكن من دون حتديد هل كان
املقصود سنة شمسية أو قمرية أو ضوئية أو أي
مقياس زمني آخر! .وألن املؤلف يتابع تطور
الهوتيا ،نراه يقسم كتابه إىل
احلركة األلفية
ً
الفصول اآلتية ذات العناوين الدالة:
 )1الواليات املتحدة األمريكية والرشق األدنى
حواىل سنة 1800
 )2البحث عن صهيون وعن السالم يف األرض:
مهامت يف أرايض الكتاب املقدس
 )3حلم وكابوس :أمريكا اإلرساليات وتركيا
الفتاة 1923-1908
 )4نفط وفلسطني  -إرسائيل ومملكة الرب
 )5خطوات أمريكية وطرق خمترصة نحو صهيون
بعد سنة 1967
الهوتيا وإنام هو عمل يرشح
ليس املؤ َّلف كتا ًبا
ً
تارخيية الفكر األلفي األمريكي وتطوره،
واملحركات الفكرية والتارخيية التي وجهته يف
طريق حمدد وليس غريه ،من خالل عالقاته باملرشق
العريب عمو ًما ،وبالتايل عالقاته برتكيا العثامنية التي
كانت حتكم أرض «الكتاب املقدس» ،واإلسالم،
وما رآه من استعصاء اجلانبني عىل التحديث
والعرصنة وفق املعايري الغربية.
من املعروف أن أمريكا ،أي الواليات املتحدة
األمريكية ،هي نتاج أورويب ،أنتجته جمموعة من
املضطهدين يف بالدهم.
البيوريتانيني الربوتستانت
َ
كثريا
ولفهم طبيعة أمريكا وفهمها لنفسها ،ومها ً
ما يردان يف الكتاب ،من املفيد للقارئ العودة إىل
مؤلفات العالمِ السوري الكبري منري العكش بشأن

أمريكا وتشكلها ،وهو ما ال يتناقض مع ما يرد
يف هذا املؤلف .وقد أعادت أمريكا إنتاج نفسها
يف الدولة الصهيونية ،األمر الذي يرشح العالقة
الروحانية بني الطرفني.
نوعا
من منظور «الفاحتني» ،كان «فتح» أمريكا ً
من اخلروج ،أي خروج بني إرسائيل من أرض
ُ
اضطهدوا ،إىل أرض
مرصايم /مرص ،حيث
كنعان ،أرض احلرية ،لكن بعد القضاء عىل أهلها
وإبادهتم ،متا ًما كام يرد يف سفر الرؤية ،وكام كرر
ذلك حديثًا الرئيس األمريكي األسبق جورج
بوش االبن عندما سوغ غزو العراق ،إذ حتدث
مع نظريه الفرنيس جاك شرياك عن معركة يأجوج
ومأجوج ،بني الرش واخلري ،لكن شرياك مل يفهم
املقصود ،فاستعان بخرباء ليرشحوا األمر له ،دو ًما
بحسب املؤ ِّلف السويرسي ،رغم صعوبة إدراك
ذلك لدى الرئيس الفرنيس الكاثوليكي.
يبدأ املؤلف كتابه برشح مكثف للتأويل املسيحي
واملصطلحات ذات العالقة ،ثم يقول :إن الفكر
األلفي األمريكي ركز يف البداية عىل أن أمريكا
هي مركز اجلغرافيا الالهوتية ()geotheological
ململكة الرب املقبلة .لكن مع تأسيس املجلس
األمريكي ملفويض اإلرساليات يف اخلارج
) (ABCFMيف بوسطن سنة  1810حتولت
املهمة الرئيسة إىل ما أطلق عليه املؤ ِّلف ،ومعه
اإلرساليات وجمالسها« ،عودة اليهود إىل
فلسطني» ،متهيدً ا ملقدم األلفية وحكم إله الكتاب
املقدس األرض وما عليها.
يوحي املؤلف بأن التحول يف عقيدة األلفية
األمريكية إىل تأسيس مملكة إله الكتاب املقدس
األلفية يف فلسطني سببه استعصاء الدولة العثامنية
عىل التحديث ،واالدعاء بمجازر األرمن وغري
ذلك ،إضافة إىل ما سماّ ه املجازر اجلامعية واملذابح
وإعادة التوطني التي كانت جتري يف الدولة
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العثامنية ،وهو ما أثار ردة فعل عصبية لدى
األلفيني األمريكيني .ويستخدم يف الوقت نفسه
معارفه الواسعة لرشح العالقة بني اإلرساليات
األمريكية من جهة والدولة العثامنية وتركيا الفتاة
واألتراك العلويني واألرمن من جهة أخرى.
من األمور اجلديرة باالهتامم واالنتباه يف هذا
الكتاب متييز املؤلف ما بعد األلفية من ما قبل األلفية
األمريكية التي ولدت بعد احلرب العاملية األوىل.
األوىل ،بحسب املؤ ِّلف ،تدعو املؤمنني إىل جعل
األرض مملكة الرب متهيدً ا ملجيء املسيح الثاين،
وهي رؤية مسيحانية إجيابية وتفاؤلية .أما الثانية،
فهي سوداوية ألن تأويلها يفرتض أن جميء املسيح
الثاين لن يتم إلاّ بعد الكوارث الكربى التي ستلحق
باألرض وبالبرشية ،وبدء حكم املسيح الدجال.
انطال ًقا من الثانية ،يفرس املؤلف التأييد املطلق الذي
تلقاه إرسائيل من هذا االجتاه ،واهلدف ليس إرضاء
اليهود وإنام تأكيد صحة تأويلهم األلفي.
من هذه املنطلقات ،يرشح املؤلف التطورات
يف أمريكا ،وقوة املسيحية الصهيونية ،واليمني
األمريكي املغرق يف رجعيته ،واحلرب الباردة،

ورهاب اإلسالم وما إىل ذلك من جتليات َم َرضية،
أي إن املؤلف يلجأ إىل رشح سياسة الواليات
املتحدة ال من منظور سيايس وإنام من منظور تأويل
الهويت حمض؛ فاأللفية ،يقول املؤ ِّلفِ ،
وجدت
قبل اكتشاف النفط يف املرشق العريب ،وهي جزء
ال يتجزأ من الوالدة األمريكية ،حيث يذكّ ر املؤلف
القارئ بمقولة الرئيس األمريكي ُودرو ولسن:
«ألمريكا امتياز حتقيق قدرها وإنقاذ العامل»!
الكتاب مسامهة وتأويل مهمني لفهم تاريخ
األلفية األمريكية وتأويالهتا ،ولفهم النظرة
األمريكية للذات ،وكذلك عالقاهتا باملرشق
العريب والسياسات األمريكية جتاه املنطقة بالعالقة
(حاليا:
مع تأسيس الكلية السورية الربوتستانتية
ً
اجلامعة األمريكية يف بريوت) ،وروبرت كولدج يف
اسطنبول يف ستينيات القرن التاسع عرش ،وكذلك
بالعالقة مع اغتصاب فلسطني ودعم إرسائيل
الكربى  . .إلخ .كام نرى أن الكتاب مهم ألنه يرشح
جوهر عالقة املؤسسات األمريكية احلاكمة ببالدنا،
وخصوصا عندما يتعلق األمر بفلسطني ،أساس
ً
مجيع املشكالت بيننا وبني الغرب االستعامري.

الكتاب

 :انحدار اإلمرباطورية الربيطانية وسقوطها ()1997-1781

الكاتب

 :بريز برندن

مكان النرش

 :لندن

النارش

The Decline and Fall of the British Empire 1781-1997

 :فنتج ُبكس

تاريخ النرش 2008 :
عدد الصفحات794 :

ثمة كتب ليس يف مقدور أي عرض
أو مراجعة أن يفياها حقها من منظور
اإلشارة إىل األمهية اخلاصة ملحتوياهتا ،وهذا واحد

منها ،مع أن أكثر من مئة صفحة فيه خمصصة
للهوامش واملراجع.
املؤ ِّلف أستاذ حمارض معروف ،متخصص
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بالتاريخ ،وله كتب عديدة يف جمال ختصصه .كتب
ً
أيضا للصحافة والتلفزيون الربيطانيني.
ييش عنوان الكتاب بعالقة ما بني الكتاب واملؤ َّلف
الضخم سقوط اإلمرباطورية الرومانية للمؤرخ
إدوراد غبن .وصاحب هذا الكتاب ال ينفي ذلك،
إذ نراه يعود إىل تلك اإلمرباطورية لعقد مقارنات،
وهو ما دفع بعض من ع ّلق عىل هذا الكتاب إىل
ً
مأخذا عليه ،لكن من دون التقليل من
تسجيله
أمهيته .يف احلقيقة ،ليس ثمة من مراجعة سلبية هلذا
السفر ،بل مجيعها ،بام يف ذلك الصادرة يف اإلعالم
ِّ
مكون
الربيطاين املحافظ الذي يشكل جز ًءا من ِّ
املؤسسة احلاكمة يف بريطانية.

قد يطرح أحد السؤال التايل :كيف متكنت
بريطانيا ،اجلزيرة الصغرية ،من حكم مئات
املاليني من البرش ،والسيطرة عىل ربع العامل،
إضافة إىل سيطرهتا عىل البحار واملحيطات
وخطوط املواصالت البحرية؟

الكتاب ميلء باملعلومات التي يمكن التفصيل فيها
أن حيوله إىل سفر حيوي آالف الصفحات ال املئات
فقط ،لكن املؤلف أفلح يف تقديم االختصار املفيد
من دون االنتقاص من حق كل طرف له احلق يف
الكالم عن معاناته عىل يد «اإلمرباطورية التي ال
تغيب عنها الشمس».

يركز الكتاب عىل اجلناة ،من الدوق احلديدي
إىل املرأة احلديدية ،أي من دوق ولنغ ُتن األول
إىل مارغريت ثاترش .ويستحرض يف الوقت نفسه
مجيع الشخصيات الرئيسة الربيطانية ذات العالقة
بجرائم اإلمرباطورية الربيطانية يف خمتلف بقاع
املعمورة ،ومنها عىل سبيل املثال باملرستون
وسالز ُبري وتشمربلني وترششل وكرزون واللورد
كيتشنر ويت إي لورنس ولفنغس ُتن ورودس .لكنه
ً
أيضا شخصيات من املستعمرات
يستجلب
السابقة لتتحدث عن األمور ذات العالقة ،ومنها
قادة إيرلندا وزعيم روديسيا اجلنوبية العنرصية إيان

سميث ،إضافة إىل قادة املستعمرات السابقة ،مثل
سعد زغلول ومجال عبد النارص واملهامتا غاندي
وجواهر الل هنرو وحممد عيل جناح وباندرنيكه
وتنكو عبد الرمحن واملطران مكاريوس وكوامي
نكروما وجومو كينياتا وروبرت موغايب.

هذا يعني أن املؤلف مل يرتك بقعة يف العامل دخلها
الربيطانيون إلاّ وتقىص ما جرى فيها ،ضمن
اإلطار املتاح له .ومن املواد التي عاجلها املؤلف
جتارة العبيد وحرب األفيون والثورة اهلندية
واملجاعة يف إيرلندا وحرب البوير يف جنوب
أفريقيا ومأساة فلسطني وتقسيم املرشق العريب،
وغري ذلك من الفظائع.
مع أن عنوان الكتاب يلتزم بالرتتيب
الكرونولوجي ،أي من استقالل املستعمرات يف
أمريكا الشاملية ووالدة الواليات املتحدة األمريكية
إىل إنزال العلم الربيطاين عن مستعمرة هونغ كونغ
بصفتها املستعمرة األخرية يف إمرباطورية كانت
وانتهت يف فرتة زمنية قصرية تثري الذهول.
ّأما كيف متكنت تلك اجلزيرة الصغرية من حكم
مناطق شاسعة من العامل ،مثل أمريكا الشاملية واهلند
ومناطق يف أفريقيا ،فهو ما يكشفه هذا الكتاب ،وما
تصمت عنه الكتب املدرسية يف اململكة املتحدة .لقد
متكنت من حكم تلك املناطق عرب اإلغارة عىل بالد
الغري وهنبها وفرض الرضائب املجحفة عىل أي مادة
ذات قيمة يف املستعمرات .يف الوقت نفسه أمهلت
متا ًما حقوق املواطنني يف تلك املستعمرات املفرتض
أهنم مواطنو اإلمرباطورية من منظور قانوين ،بل
إهنا مل تكرتث هلم عندما كانوا يتضورون ويموتون
جوعا يف أكثر من جماعة اجتاحت بعض املناطق.
ً
ِّ
يقول املؤلف :نعم لقد شقت طرق  ...إلخ،
لكن ذلك كان هبدف تسهيل استمرار استعامرها
للمناطق ،وليس خدمة لسكان املستعمرات.
الكتاب مقسم إىل  22فصلاً حتكي معاناة البرش عىل
يد اإلمرباطورية يف أمريكا الشاملية وجتارة العبيد
ويف شبه القارة اهلندية وأسرتاليا ونيوزيلندا وكندا،
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واملجاعة يف إيرلندا ،والثورة يف اهلند واحتالل
مناطق يف أفريقيا ،من القاهرة إىل مدينة الكاب يف
جنوب أفريقيا ،بام يف ذلك معاناة الشعوب يف كينيا
والسودان وساحل الذهب ونيجرييا وروديسيا
واحتاد وسط أفريقيا ،وحرب البوير وحرب الراج
الكتاب

 :خط يف الرمال :بريطانيا وفرنسا والرصاع الذي ّ
شكل الرشق األوسط

A Line in The Sand: Britain, France and the Struggle that

الكاتب

 :جيمس بار

مكان النرش

 :اململكة املتحدة

النارش

يف اهلند وحروب الفالندرز والعراق وغاليبويل
واملرشق العريب وفلسطني عىل وجه اخلصوص
إىل سنغافورة وبورما وسيالن واملاليو وجزر
اهلند الغربية وقربص وجزر الفوكالند ،انتها ًء
بمستعمرة هونغ كونغ التي خيتم هبا هذا السفر.

Shaped the Middle East

 :سايمن آند شسرت

تاريخ النرش 2011 :

عدد الصفحات454 :

املؤلف صحايف عمل يف الصفحات
السياسية جلريدة الدييل تلغراف اللندنية،
والتحق ً
أيضا بكلية سانت أنتوين الربيطانية بصفته
حمارضً ا.
عنوان الكتاب يشري إىل اخلط الذي رسمه وزير
خارجية بريطانيا مارك سايكس ووزير خارجية
فرنسا جورج بيكو يف رمال املرشق العريب ،وهو
خط يمتد من كركوك رش ًقا إىل عكا غر ًبا ،ليحدد
منطقتي هيمنتهام عىل «الرشق األوسط» بعد احلرب
العاملية الثانيةّ .أما شامل اخلط ،فقررا أن يكون
منطقة تابعة لفرنسا وأن تكون املنطقة جنوبه تابعة
رسا ،ففضحته
لربيطانيا .لكن االتفاق الذي ُأنجز ً
نظرا إىل أن
روسيا بعد قيام الثورة البلشفية فيها ً
روسيا كانت طر ًفا يف توقيع اتفاق سايكس -بيكو
يف  3كانون الثاين /يناير  ،1916هو االتفاق الذي
تناقض عىل نحو كامل مع ما ُيعرف بمراسالت
ِ
يسمى
احلسني -مكامهون التي ُوعد هبا قادة ما ّ
«الثورة العربية الكربى» باالستقالل.
ُ
اجلديد يف الكتاب هو اعتامده عىل حمفوظات أفرج

أخريا وتكشف خفايا الرصاع بني احلليفتني
عنها
ً
االستعامريتني اللدودتني ،بريطانيا وفرنسا،
وكشفه أن ذلك االتفاق كان نتيجة رصاع عنيف
بينهام وليست نتاج حتالف.
كثريا من
اآلن ،عىل القارئ أن يأخذ يف االعتبار أن ً
الوثائق الرسية الغربية املرتبطة باملرحلة وباملنطقة مل
ُيرفع احلظر عنه عىل الرغم من مرور املدة القانونية
لذلك ،بام يعني خطورة ما كان ُي َع ّد له يف املرشق
العريب وتأثريه املبارش يف احلوادث احلالية وكيفية
تقويم هذه القوة أو تلك أو هذه الساللة احلاكمة
أو تلك ،وهذا هو جوهر الكتاب ورسالته الرئيسة.
حاول املؤ ِّلف السري بني حقول ألغام كثرية ،ملعرفة
حقائق الرصاع عىل املرشق العريب بعد القضاء عىل
اإلمرباطورية العثامنية وتقاسم بعض أجزائها بني
الدول الغربية .لكن املرشق العريب والرصاع فيه
وعليه ضماّ
كثريا من القوى املتصارعة واملتحالفة يف
ً
آن؛ فعىل سبيل املثال ،وجدت احلركة القومية العربية،
عىل ضعفها وتسلل كثري من اجلواسيس إليها.
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مل تكن احلركة القومية العربية قوة حاسمة يف
الرصاع يف املرشق العريب ،لكن قوى فيها مارست
أدوارا مهمة ،مثل الثورة الوطنية يف سورية بزعامة
ً
سلطان باشا األطرش .يضاف إىل ذلك احلركة
الصهيونية التي كانت ت ُِع ّد العدة الغتصاب
فلسطني واستبدال الدولة اليهودية األشكنازية
الصهيونية بالدولة الفلسطينية العربية .ويف واقع
األمر ،كتب صاحب املؤ َّلف أن ما أثار انتباهه إىل
الرصاع األنغلو -فرنيس عىل املرشق العريب عثوره
يف أثناء بحثه عىل تقرير استخبارايت بريطاين يعود إىل
سنة  ،1945يتهم احلكومة الفرنسية بدعم احلركة
الصهيونية ومتويلها بالسالح .ومن املعلوم أن
احلركة الصهيونية يف فلسطني كانت وقتها منخرطة
يف رصاع مع قوات االحتالل الربيطاين يف فلسطني
ومع احلركة الوطنية الفلسطينية .وهذا جعله يعلق:
جنودنا كانوا يموتون يف أوروبا من أجل حترير
يمولون اإلرهابيني الصهيونيني
فرنسا ،والفرنسيون ّ
كي يقتلونا يف فلسطني! هذا هو حمور الكتاب.
إضافة إىل األطراف اآلخرين ،كان هناك ً
أيضا بريطانيا
وفرنسا ،وإىل درجة ما الواليات املتحدة ،أكان عىل
الصعيد الرسمي أم عىل الصعيد الدبلومايس .وقصة
إطاحة شكري القوتيل وحسني الزعيم واغتياله،
ومن بعدمها سامي احلناوي الذي أطاح الثاين،
تروي بعض جوانب ذلك الرصاع اخلفي .بل إن
املؤلف يذهب إىل حد القول إن بريطانيا عملت
ضد االحتالل الفرنيس بدعمها الثورة السورية التي
حمليا باسم الثورة الوطنية الكربى التي قادها،
تُعرف ً
كام أسلفنا ،سلطان باشا األطرش.
من األمور الكثرية التي يطرحها الكتاب أن فكرة
استبدال دولة هيودية يف فلسطني بالعرب كانت
جز ًءا من خمطط بريطاين ملواجهة أطامع فرنسا
يف املرشق ،إذ من املعروف أن األخرية مل تشارك
يف احتالل املنطقة ،وأن األمر وقع عىل بريطانيا
والعرب التابعني هلا.
يف قسم الحق من الكتاب ،يتابع املؤ ِّلف عن كثب
وتآمر ٍّ
كل منهام عىل
الرصاعات بني الطرفني،
ُ

اآلخر ،وهو ما أدى إىل إعادة تقسيم املنطقة وفق
خطوط خمتلفة عن حدود اتفاق سايكس  -بيكو،
ودخول العامل الصهيوين يف املعركة.
مع قرب انتهاء احلرب العاملية الثانية ،ازداد
الرصاع بني الطرفني حدة ،فمن املعروف أن
القوات الفرنسية يف سورية ولبنان انحازت
إىل جانب حكومة فييش التابعة ألملانيا النازية،
فبادرت بريطانيا إىل احتالل سورية ولبنان وطرد
القوات الفرنسية ،وأدخلت عنارص جيش فرنسا
احلرة ،ومن ثم أجربهتا عىل منح لبنان االستقالل
يف سنة  ،1943مباشرِ ة بالتايل مرحلة القضاء
عىل النفوذ الفرنيس يف املرشق العريب وتوسع
نفوذ بريطانيا التي كانت تتحكم يف معظم أقاليم
املنطقة ،من مرص إىل اخلليج العريب .لكن ثمة
أمورا جديدة مهمة يف الكتاب ،منها  -عىل سبيل
ً
املثال  -الدعم الفرنيس للعصابات الصهيونية
يف فلسطني ،وهو ما بدأت به حكومة فييش
التي قدمت دعماً غري حمدود إىل عصابة شترين
الصهيونية عىل سبيل املثال ،واستمر الدعم بعد
سقوط تلك احلكومة لتحل يف حملها ،جلهة تقديم
الدعم ،حكومة فرنسة احلرة.
كرونولوجيا إىل عدة أجزاء،
قسم املؤ ِّلف كتابه
ً
ّ
حيوي كل منها فصو ً
ال متعددة ،عىل النحو اآليت:
 )1التقسيم 1919-1915؛  )2توترات داخلية
1939-1920؛  )3احلرب الرسية -1940
1945؛  )4االنسحاب .1949-1945
إن يف هذا الكتاب معلومات كثرية جديدة
وتفصيالت مل ترد من قبل يف املكتبة الكبرية التي
تضم مئات ،وربام آالف املؤلفات واملقاالت
املتعلقة بتلك املرحلةّ .أما القسم األكثر أمهية ،فهو
ذلك الذي يتعامل مع مرحلة  1939وما بعدها.
صحيح أن من غري املمكن اعتبار هذا الكتاب
كافيا بشأن تلك املرحلة والرصاع
وحده
ً
مرجعا ً
بني القوتني األوروبيتني اآلفلتني  ،لكنه يف الوقت
نفسه يضاف إىل قائمة الكتب املرجعية عن تلك
املرحلة ودسائس القوى االستعامرية وتفصيالت
تآمرها عىل املرشق العريب وشعوبه.

