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فكر

العالقات التي جمعت «أمير» مكيافيللي والعالم اإلسالمي
يمكن الـقــول إن ق ــراء كـتــاب «مكيافيللي
واإلس ــام وال ـشــرق :إع ــادة توجيه أسس
ال ـف ـكــر ال ـس ـيــاســي ال ـح ــدي ــث» (مـجـمــوعـ ًـة
مؤلفني ـ ـ  )2018 palgrave macmillanكافة،
س ـم ـعــوا ب ـمــؤلــف مـكـيــافـيـلـلــي «األمـ ـي ــر».
ّ
ولـ ـع ــل كـ ـثـ ـرًا ق ـ ـ ــرأوه أيـ ـض ــا وربـ ـم ــا أك ـثــر
مــن م ــرة ،لكن مــن املــؤكــد أن قلة فقط من
قرائه انتبهت إلى مجموعة من «التهم»
ّ
املوجهة للكاتب .املقصود هــو الـقــول إن
ثـمــة مجموعة مــن األف ـكــار املسبقة التي
ّ
تـحـيــط بــاملــؤلــف وصــاح ـبــه ،ولـ ــذا وجــب
ت ـصــويــب بـعـضـهــا مـعـتـمــديــن ع ـلــى آراء
بعض أهل االختصاص ،حتى نتمكن من
قراءة «األمير» قراءة مجردة من األحكام
املسبقة ،وهــذا املؤلف موضوع عرضنا.
ك ـثــر م ــن أهـ ــل االخ ـت ـص ــاص ي ـق ــول ــون إن
آراء مـكـيــافـيـلـلــي ( )1527-1469كـثـيـرًا
ّ
م ــا ت ــم تــأويـلـهــا عـلــى نـحــو خ ــاط ــئ ،وأن
كثيرًا من القراء يشعرون باالنزعاج من
ت ـلــك اآلراء .ل ـكــن ه ــذه امل ـشــاعــر السلبية
ّ
متمعنة للمؤلف
نــاتـجــة مــن ق ــراءة غـيــر
الـشـهـيــر .إذ يـتـهـمــون صــاحـبــه بــأنــه أقــر
بمبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» (وهو مبدأ
جـمــاعــة اإلخ ـ ــوان املـسـلـمــن بــاملـنــاسـبــة)،
ّ
وأن «على القائد الكذب على شعبه» ،وأن
«عـلــى الـقــائــد الحكم بــاسـتـخــدام الـقــوة».
االدع ـ ـ ــاء بـ ــأن هـ ــذه مـ ـب ــادئ مـكـيــافـيـلـلــي،
ن ــات ــج م ــن ق ـ ــراءة سـطـحـيــة ل ـك ـتــابــه .فكل
ّ
مــا قــالــه مكيافيللي ف ــي املــؤلــف إن ثمة
ظــروفــا تكون فيها املصلحة العامة أهم
من الوسائل ،وأهم من فضائل تصرفات
الحاكم أو أخالقياته.
قـ ــال م ـك ـيــاف ـي ـل ـلــي ف ــي «األم ـ ـيـ ــر» إنـ ــه مــن
غير املمكن أن يـكــون «الـحــاكــم» محبوبًا
مــن قـبــل كــل األف ـ ــراد .ل ــذا فعليه مـحــاولــة
أن ي ـك ــون م ـح ـبــوبــا وم ـه ــاب ــا ف ــي ال ــوقــت
نـفـســه ،لـكـنــه يـنـصـحــه بــاخـتـيــار املـهــابــة
ألن األخيرة تضمن أن يخاف أعــداءه من
ال ـع ـقــاب ف ــي ح ــال خ ـس ــروا امل ـعــركــة .على
القائد أال يظهر أي ضعف ،وإال فإنه لن
يهاب وستتم اإلطاحة به.

وم ـك ـيــاف ـي ـل ـلــي ي ـع ـت ــرف ب ــأه ـم ـي ــة ال ـق ــوة
الـعـسـكــريــة ،وأنـ ــه عـلــى ال ــدول ــة أن تـكــون
منظمة ،حتى لو كان ذلك يتم عبر الكذب
ع ـل ــى الـ ـن ــاس م ــن أجـ ــل دف ـع ـه ــم مل ـحــاربــة
ال ـع ــدو امل ـش ـت ــرك .ط ــرح مـكـيــافـيـلـلــي هــذا
امل ـب ــدأ األخ ـي ــر ألن الـكـنـيـســة ف ــي أوروبـ ــا
كانت مرتبطة بالسياسة في عصره ،ما
يعني التزام «الطهارة» ،مثل عدم الكذب
وما إلى ذلــك .لكن مبدأ مكيافيللي الذي
ي ــرى أن ــه يـحــق لـلـقــائــد ال ـكــذب يـعـنــي أنــه
كان يطالب بدولة ِعلمانية ال مكان فيها
للمؤسسات الدينية.
إن الـغــايــة ال تـبــرر الــوسـيـلــة ،لكن الغاية
تعني أيضًا أنها قد تكون مهمة من أجل
ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى امل ـج ـت ـمــع واس ـت ـمــراري ـتــه.
عـ ـن ــده ــا ال ت ـ ـكـ ــون ال ــوسـ ـيـ ـل ــة م ــرت ـب ـط ــة
ب ــاألخ ــاقـ ـي ــات .وألن الـ ـق ــائ ــد ال يـمـكـنــه
إرضــاء كل فرد في كل األوقــات ،فعليه أن
يكون بارعًا كي يتمكن من املحافظة على
الـسـيـطــرة عـلــى ال ــدول ــة .ول ــذا ،فـقــد تنشأ
ظــروف يكون فيها القائد ملزمًا بالكذب
على الشعب ،من أجل تحقيق هدف عظيم
لصالح املجتمع ككل.
كما يرى مكيافيللي وجــوب فصل حياة
الحاكم الخاصة من الدولة .فمهما كانت
أخ ــاق الـحــاكــم خليعة ،فــإن صــورتــه في
املجتمع عـلــى جــانــب كبير مــن األهـمـيــة.
فــال ـحــاكــم ق ــد ي ـك ــون مـهـلـهــل الشخصية
فــي حـيــاتــه ال ـخــاصــة ،لـكــن عـنــدمــا يكون
مــرتـبـطــا بــاألع ـمــال الـسـيــاسـيــة وال ــدول ــة،
فمن غير املقبول تعريض صورته للجرح
والتشهير ألن ذلك سيؤدي إلى الفوضى
وإلى انهيار الدولة.
اآلن وق ــد قــدمـنــا ص ــورة مـخـتـصــرة ألهــم
أقـ ـ ــوال مـكـيــافـيـلـلــي ذات ال ـص ـل ــة ،ننتقل
إل ــى ق ـ ــراءة ه ــذا امل ــؤل ــف املــرت ـبــط بحلقة
بـحــث عـلـمــي ع ـقــدت ف ــي «س ـك ــوال نــورمـ ِـا
سوبريور» في مدينة بيزا اإليطالية يوم
السادس من أيار (مايو)  ،2013في ذكرى
مرور خمسمئة عام على صدور «األمير».
ه ــذا امل ــؤل ــف م ــوض ــوع ال ـع ــرض يتضمن

استعمال «األمير»
إلساءة تأويل
اإلسالم والشرق ّ لم
تقتصر على الكتاب
األوروبيين

بـعــض األب ـحــاث الـتــي قدمتها مجموعة
من العاملات والعلماء في الندوة.
مــن امل ـعــروف أن األدي ــب الـهـنــدي سلمان
رشدي قدم مكيافيللي على نحو إيجابي
في روايته The Enchantress of Florence
(عرافة فلورنسا) ،وربط في الوقت نفسه
بني الغرب وأواسط آسيا ،وهو ما يفتتح
بـ ــه ل ــوت ـش ـي ــو بـ ـي ــاسـ ـي ــوري وج ـي ـس ـي ـبــي
ماركوتشي ّ
محررا هذا الكتاب .وهذا هو
الهدف األهم للمؤلف كما سيرى القارئ.
لكن املـحـ ّـرريــن يـشــددان على أن مكونات
«األمير» يمكن قراءتها على أنها موزايك
أورآسيوي واسع .فطبيعة الفترة الواقعة
بني العصور الوسطى املتأخرة والعصور
الحديثة املبكرة ،تتسم بتواصل مستمر
على حــدود اللغة والثقافة والدين .لذلك
ف ــإن ه ــدف ه ــذا امل ــؤل ــف امل ـث ـيــر اإلضـ ــاءة
على إمكانية القراءة املتعددة ملا يرد في
صفحات مؤلف مكيافيللي ،وأبـعــد مما
ج ــرى ومـمــا اق ـتــرح فــي ال ـقــرون املــاضـيــة.
وه ــذا يتطلب ال ــذه ــاب إل ــى مــا أب ـعــد من

التبسيطات ،بل حتى محاوالت التقليل
من قيمة فكر مكيافيللي ،وتحويلها إلى
مقتطفات من قواعد السلوك في الحكم،
أو حتى محاوالت تقديمه على أنه مفكر
يعكس ُعلوية القيم الغربية التي يهددها
«ص ــدام الـحـضــارات» والـتــي مثل تنظيم
إبراهيم البدري أحط صورها.
مـ ــن أج ـ ــل ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى ه ـ ــدف الـ ـن ــدوة
وبالتالي هذا املؤلف ،فقد قسمه املحرران
إلــى ثــاثــة أج ــزاء يـحــوي كــل منها ثالثة
فصول.
ُ
ال ـجــزء األول «م ــن ال ـق ــراءات إل ــى ال ــق ـ َّـراء»
ي ـس ـب ــر الـ ــراب ـ ـطـ ــة بـ ــن خ ـل ـف ـي ــات تـعـلـيــم
م ـك ـي ــاف ـي ـل ـل ــي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـقـبــل
ذل ـ ــك ل ـ ــدى كـ ـت ــاب ت ـع ــام ـل ــوا م ــع اإلس ـ ــام
واإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة .ف ـمــؤلــف
«األم ـ ـ ـيـ ـ ــر» م ــدي ــن كـ ـثـ ـيـ ـرًا لـ ـ ـ «ك ـ ـتـ ــاب ســر
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار» ال ـ ـ ـ ًــذي ك ـ ـ ــان أك ـ ـثـ ــر امل ــؤلـ ـف ــات
املنسوبة خطأ إلى أرسطو ،املكتوب في
القرن الثامن في سوريا وتمت ترجمته
إلى الالتينية وإلى لغات أوروبية أخرى.

إعداد زياد منى

وك ــات ــب ال ـف ـص ــل ل ــوت ـش ـي ــو ب ـي ــاس ـي ــوري
(«جـ ــذور إســامـيــة ألف ـكــار مكيافيللي»،
«األمير» و«كتاب سر األسرار» من بغداد
إلى فلورنسا والعودة») يقول إن وجود
مرجع إســامــي لــدى مكيافيللي يوضح
التشابه بــن «األمـيــر» والفكر السياسي
العربي ،والــذي ساهم في انتشار أفكاره
وكتاباته وتقبلها في العالم اإلسالمي.
املـ ـ ــادة الــرئ ـي ـســة ل ـل ـجــزء ال ـث ــان ــي «أدي ـ ــان
وإم ـبــراطــوريــات» تــركــز عـلــى االسـتـعــادة
الـخــاقــة لـكـتــابــات لــوتـشـيــو بـيــاسـيــوري
التي تمت ـ ـ دومــا وفــق الكاتب ـ ـ على يد
مـفـكــريــن إنـســانـيــن ومـبـشــريــن ورحــالــة،
ب ـ ـهـ ــدف ت ــأسـ ـي ــس م ـ ـقـ ــارنـ ــة م ـ ــع الـ ـق ــوى
اإلسالمية.
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــزء ال ـ ـث ـ ــال ـ ــث «م ـ ـ ـ ــا ه ـ ـ ــو أب ـ ـ ـعـ ـ ــد م ــن
االس ـ ـت ـ ـشـ ــراق» م ـخ ـصــص ل ـت ــوض ـي ــح أن
إســاءة استعمال مؤلف «األمير» لتأويل
اإلسـ ـ ــام والـ ـش ــرق أو إس ـ ــاءة تــأويـلـهـمــا
ل ــم ت ـق ـت ـصــر ع ـل ــى ال ـك ـت ــاب األوروبـ ـ ـي ـ ــن.
ويوضح هذا الجزء وجــود فكر سياسي
عــابــر لـلـثـقــافــات ف ــي تـلــك ال ـف ـتــرة .ودلـيــل
ذلك التشابه (واالختالفات) بني كتابات
جــال مصطفى ( )1567-1490وكتابات
م ـك ـي ــاف ـي ـل ـل ــي ،ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ي ـن ـت ـب ــه إل ـي ـه ــا
الـبـحــاثــة بسبب دراس ــة كــل منهما على
نـحــو مـنـفـصــل ،دوم ــا وف ــق قــايــا شــاهــن
األسـتــاذ املساعد للتاريخ العثماني في
جــام ـعــة إن ــدي ــان ــا ،صــاحــب ف ـصــل «قـصــة
م ـس ـت ـش ـ َـار ْي ــن :مـكـيــافـيـلـلــي وج ـ ــال زاده
مصطفى والثقافات السياسية املترابطة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن ال ـ ـخـ ــامـ ــس ع ـ ـشـ ــر /ال ـع ــاش ــر
هجري» .نكتفي بهذا العرض املختصر،
ونوصي بقراءته ألهميته ،عسى أن تتم
ترجمته إلى اللغة العربية.
Machiavelli, Islam and the East: Reorienting the Foundations of Modern
Political Thought. palgrave macmillan
2018. 268 pp. Edited by Lucio Biasiori
and Giuseppe Marcocci.

تاريخ

كريس هارمن :التاريخ من تحت
من َبنى طيبات البوابات السبع؟
يـقــول ،فــي صفحات الكتب ستعثر على
أسماء امللوك؟
فهل كانوا امللوك من َجر كتل الصخور؟
وبابل ،التي دمرت مرات كثيرة
من الذي رفعها مرات كثيرة؟
وفي أي منازل مدينة ليما ذهبية التأللؤ
عاش سكانها؟
ّ
وبــنــاؤو ســور الـصــن ،إلــى أيــن توجهوا
عشية انتهائهم من العمل؟
وروما العظيمة ،املليئة بأقواس النصر.
من بناها ،وعلى من انتصر القياصرة؟
وبـ ـي ــزنـ ـط ــة ،ال ـ ـتـ ــي كـ ـثـ ـيـ ـرًا م ـ ــا مــدح ـت ـهــا
األغاني ،هل كان لساكينها قصور فقط؟
وحتى فــي أطلنطس الخرافية ،فــي ليلة
ابـتـلـعـهــا املـحـيــط ،ال ـغــرق مــا زال يصرخ
على عبيدها
اإلسكندر الشاب غزا الهند.
فهل كان وحده؟
وقيصر هــزم الـغــال؟ ألــم يصطحب حتى
طباخًا معه؟
وفيليب ،ملك إسبانيا ،بكى عندما غرق
أسطوله .هل كان هو وحده من بكى؟
وف ــري ــدري ــك ال ـث ــان ــي ربـ ــح حـ ــرب الـسـنــن
السبع .من كان الرابح اآلخر؟
في كل صفحة نصر؟
من طبخ في احتفاليات املنتصرين؟
ومن دفع الفاتورة؟
تقارير كثيرة
وأسئلة كثيرة.
--هــذه ترجمتي لقصيدة برتولد بريشت
«أسئلة عامل يعرف القراءة» ،التي افتتح
الكاتب كريس هارمن بها كتابه املوسع
«تــاريــخ العالم من العصر الحجري إلى
األل ـف ـي ــة ال ـج ــدي ــدة م ــن م ـن ـظــور شـعـبــي»

( versoـ ـ ـ ّ ،)2017وقد ارتأينا أن نوردها
ألنـهــا تـلــخــص فـكــرتــه فــي جـمــل قصيرة.
امل ـق ـص ــود أن الـ ـت ــواري ــخ الـ ـت ــي عـ ـ ــادة مــا
ن ـق ــرؤه ــا ف ــي امل ـن ــاه ــج امل ــدرس ـي ــة وحـتــى
ال ـجــام ـع ـيــة ،لـيـســت س ــوى «ال ـت ــاري ــخ من
فـ ــوق» ك ـمــا ُي ـق ــال .ك ـتــب ال ـت ــاري ــخ م ــا هي
ســوى أخـبــار الحكام واملـلــوك واألبــاطــرة
والخلفاء ،ال تــواريــخ الشعوب التي هي
م ــن تـصـنــع ال ـت ــاري ــخ .ل ــذل ــك ،ف ــإن أسـئـلــة
األديـ ــب األمل ــان ــي املــارك ـســي ال ـتــي تصرخ
م ـطــال ـبــة ب ــإج ــاب ــات ،م ـس ــوغ ــة .مــوضــوع
ال ـت ــاري ــخ سـلـسـلــة م ــن األحـ ـ ــداث تتابعت
حـ ـت ــى أوصـ ـلـ ـتـ ـن ــا إل ـ ـ ــى م ـ ــا نـ ـح ــن ع ـل ـيــه
ِّ
اآلن ،يـقــول ال ـكــاتــب ،وه ــو مـنــظــر الـحــزب
التروتسكي في بريطانيا (حزب العمال
االشـتــراكـيــن) .إنــه قصة كيف استحلنا
نحن ،البشر ،إلــى ما عليه اآلن .فهم ذلك
مفتاح ما إذا كان بمقدورنا تغيير العالم
الـ ــذي نـعـيــش ف ـيــه ،وكـيـفـيــة إن ـج ــاز ذل ــك.
فــالــديـكـتــاتــور فــي رواي ــة ج ــورج أوروي ــل
« »1984يـقــول« :مــن يملك املــاضــي يملك
ال ـح ــاض ــر» ،الـ ــذي ه ــو ه ــدف ال ـط ـغــاة في
األوقــات كافة .قبل أكثر من عشرين قرنًا
ً
مثال ،أصــدر إمبراطور الصني أمـرًا بقتل
كــل مــن يستخدم املــاضــي لنقد الحاضر.
واألزتيك قاموا في القرن الخامس عشر
بتدمير وثائق املمالك التي سبقتهم في
وادي املكسيك ،ثــم قــام اإلسـبــان بتدمير
كل الوثائق في املنطقة عندما احتلوها.
وكذلك فعل العباسيون بآثار األمويني،
وحتى بقبورهم.
انطالقًا مما سبق ،يؤكد الكاتب أن هدف
عمله تقديم خطوط عامة لتاريخ العالم،
ً
وليس أكثر من ذلك ،لكن آمال أن يساعد
بعض الناس في تقبل املاضي والحاضر.
قال الكاتب إنه على علم بأنه سيتعرض

الديكتاتور في رواية
« »1984يقول :من
يملك الماضي يملك
الحاضر

إلج ـح ــافــن نــات ـجــن ع ــن أح ـك ــام مسبقة
أولها أن التغير املستمر في املجتمعات
املـتـعــاقـبــة ن ـتــاج الـطـبـيـعــة غـيــر املتغيرة
للبشر .اإلجحاف الثاني أن البشرية التي
تـغـيــرت ف ــي امل ــاض ــي وص ـلــت إل ــى نهاية
التاريخ ،وفق حكم فرنسيس فوكوياما،
مستشار وزارة الخارجية فــي الــواليــات
املتحدة ،صاحب مقولة «نهاية التاريخ»،
علمًا بأنه تخلى عنها.
ن ـك ـت ـفــي بـ ـه ــذا الـ ـع ــرض ألفـ ـك ــار امل ــؤل ــف،
وننتقل اآلن إلى سرد محتواه.
ق ـســم ال ـكــاتــب مــؤل ـفــه إل ــى سـبـعــة أق ـســام
يـحــوي كــل منها مجموعة فـصــول ،على
النحو اآلتي:
 )1صـعــود املـجـتـمـعــات الـطـبـقـيــة :مدخل
وخمس فصول هي:

مدخل :ما قبل الطبقات:
« )1ثورة» العصر الحجري الحديث؛ )2
الحضارات األول ــى؛  )3التقسيم الطبقي
األول؛  )4اضـطـهــاد املـ ــرأة؛ « )5الـعـصــور
املظلمة» األولى.
 )2الـعــالــم الـقــديــم وي ـحــوي سـتــة فصول
هي:
 )1الـحــديــد واإلم ـب ــراط ــوري ــات؛  )2الهند
ال ـقــدي ـمــة؛  )3اإلم ـب ــراط ــوري ــات الصينية
الـ ـق ــديـ ـم ــة؛  )4أول ـ ـ ــى امل ـ ـ ــدن اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة؛
 )5صـ ـع ــود اإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــان ـي ــة
وانهيارها؛  )6صعود املسيحية.
« )3ال ـع ـصــور الــوس ـطــى» وي ـح ــوي ستة
فصول هي:
 )1قرون من الفوضى؛  )2الصني :انبعاث
اإلمبراطورية؛  )3بيزنطة :الحفرية الحية؛

 )4الـ ـث ــورات اإلس ــام ـي ــة؛  )5ال ـح ـضــارات
اإلفريقية؛  )6اإلقطاع األوروبي.
 )4التغير العظيم ويحوي أربعة فصول
هي:
 )1إخ ـض ــاع إس ـبــان ـيــا ال ـج ــدي ــدة؛  )2من
النهضة إلــى اإلص ــاح؛  )3اآلالم الـحــادة
ل ـ ـ ــوالدة ال ـن ـظ ــام الـ ـج ــدي ــد؛ آخ ـ ــر ازدهـ ـ ــار
إلمبراطوريات آسيا.
 )5ان ـت ـش ــار ن ـظ ــام ج ــدي ــد وي ـح ــوي ستة
فصول هي:
 )1زمن السالم االجتماعي؛  )2من الخرافة
إلـ ــى ال ـ ِـع ـل ــم؛  )3ال ـت ـن ــوي ــر؛  )4ال ـع ـبــوديــة
والعمل املــأجــور الـعـبــودي؛  )5العبودية
والعنصرية؛  )6اقتصاد «العامل الحر».
 )6العالم ينقلب رأسًا على عقب ويحوي
ً
 11فصال هي:
 )1مدخل أميركي؛  )2الثورة الفرنسية؛ )3
اليعقوبية خارج فرنسا )4 :تراجع العقل؛
 )5الثورة الصناعية؛  )6والدة املاركسية؛
1848 )7؛  )8الحرب األهلية األميركية؛ )9
احتالل الشرق؛  )10االستثناء الياباني؛
 )11اقتحام الفردوس :كومونة باريس.
 )7ق ــرن األمـ ــل وال ــرع ــب وي ـح ــوي عـشــرة
فصول هي:
 )1عــالــم رأس املـ ــال؛  )2ال ـحــرب العاملية
والـ ـث ــورة ال ـعــامل ـيــة؛  )3أوروب ـ ــا ف ــي حــالــة
َ
ه ـيــاج؛  )4ث ــورات فــي الـعــالــم املـســتـعـ َـمــر؛
« )5الـعـشــريـنـيــات الــذهـبـيــة»؛  )6الــركــود
العظيم؛  )7األمــل املخنوق1936-1934 :؛
 )8منتصف الليل في أوروبــا؛  )9الحرب
الباردة؛  )10الفوضى العاملية الجديدة.
استنتاجات :أوهام العصر.
A People›s History of the World From
the Stone Age to the New Millennium.
verso (2017). 752 pp. chris harman.
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سياسة
ّ
أمين صيقل :تحديات تواجه «إيران الصاعدة»
أربـ ـع ــون ع ــام ــا م ـضــت ع ـلــى االن ـت ـفــاضــة
الشعبية العارمة في إيران ،التي يعرفها
بعضهم بأنها ث ــورة ،والـتــي قضت على
ح ـك ــم ال ـ ـشـ ــاه امل ــرتـ ـب ــط ب ــاالس ـت ـع ـم ـ َـاري ــن
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي ،آخـ ــذيـ ــن فــي
االعتبار أن األخيرين هما من أعاداه إلى
س ــدة ال ـح ـكــم ب ـعــد ثـ ــورة مـحـمــد مـصــدق
ف ــي مـطـلــع خـمـسـيـنـيــات ال ـق ــرن املــاضــي.
قليلة هي الــدول التي تعرضت ملثل هذا
الحصار من الغرب ،وعدد أقل من الدول
تمكنت من تجاوز آثار الحصار ،من دون
الـتـخـلــي ع ــن مـبــادئـهــا أو االنـ ـح ــراف عن
أهدافها .فالنبض الـثــوري ما زال يحدد
سـيــاســات الـبــاد الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة،
لكن من دون نفي أن النظام اضطر أحيانًا
إل ــى ال ـب ـحــث ع ــن ح ـل ــول عـمـلـيــة /نفعية
لبعض املشاكل.
هل من سبب للخوف من «أطماع» إيران،
كما ّ
يدعي الرئيس األميركي وغلمانه في
الخليج الـفــارســي والـعــدو الصهيوني؟!
ُ
للتذكير ،إيــران لم تغز أي دولــة منذ عام
.1798
ي ـنــاقــش أم ــن صـيـقــل ف ــي ك ـتــابــه «إيـ ــران
ال ـصــاعــدة :بـقــاء الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة
ومستقبلها» (princeton university press
 )2019ت ــاري ــخ إي ـ ــران ،وي ــوض ــح كـيــف أن
الـظــروف الداخلية والخارجية ساهمت
في توحيد األمة اإليرانية في االنتفاضة
الشعبية عام  ،1979ويوثق تاريخ الدولة
ال ـس ـي ــاس ــي ،وت ــدخ ــل الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
املـسـتـمــر ف ــي شــؤون ـهــا ،آخ ــره ــا تدخلها
ال ـســافــر وتـحــريـضـهــا ع ـلــى ال ـن ـظــام عــام
 ،2017ه ــي وم ـع ـهــا م ـش ـي ـخــات الـخـلـيــج
ال ـف ــارس ــي الـسـيـبــريــانـيــة وم ـع ـهــم ال ـعــدو
الصهيوني.
لـ ـ ـك ـ ــن هـ ـ ـ ـ ــذا املـ ـ ـ ــؤلـ ـ ـ ــف ال ي ـ ـح ـ ـكـ ــي ق ـص ــة
االنـتـفــاضــة /ال ـث ــورة عـلــى ال ـش ــاه ،وإنـمــا
ي ـن ــاق ــش امل ـع ـض ــات والـ ـتـ ـح ــدي ــات ال ـتــي
واج ـ ـهـ ــت ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـبـ ــاد الـ ـج ــدي ــدة بـعــد
انتصار القيادة اإلسالمية الجديدة.
يـتـعــرض الـكــاتــب أيـضــا ملختلف منابع
قـ ــوة الـ ـنـ ـظ ــام ،س ـ ــواء م ــا ي ـس ـمــى «ال ـق ــوة
الناعمة» ،أي عالقات النظام مع مختلف
ال ـقــوى الــوطـنـيــة وم ــع الـشـبـكــات الـعــابــرة
ل ـل ـق ــوم ـي ــات ،وال ـ ـتـ ــي س ــاه ـم ــت إل ـ ــى حــد
كبير« ،في تعزيز تأثير إيران في اإلقليم
وتوسيعه» ،وكذلك ما يسمى القوة غير
الـنــاعـمــة أو ال ـقــوة الـغـلـيـظــة ،أي الجيش
املكلف بحماية البالد والـحــرس الثوري
املكلف بحماية الثورة والنظام اإلسالمي

واألمن القومي.
كــذلــك يـبـحــث الـكــاتــب فــي عــاقــات إي ــران
ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ،وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ع ــاق ــاتـ ـه ــا مــع
روسيا ،رغم مخاوفها التاريخية منها،
ودعمها سوريا والتدخل في أفغانستان
وغير ذلك ،ويعثر فيها ـ ـ كما يقول ـ ـ على
أسباب عــداوة واشنطن للنظام .كما من
غ ـيــر امل ـم ـكــن ت ـجــاهــل أن تـشـكـيــل أع ــراب
ال ـخ ـل ـيــج ال ـف ــارس ــي «م ـج ـلــس ال ـت ـع ــاون»
فــي الـخـلـيــج ك ــان بــأمــر أنـغـلــو ـ ـ ـ ـ أمـيــركــي
مل ــواج ـه ــة ال ـن ـظ ــام ال ـ ـثـ ــوري ف ــي طـ ـه ــران.
فـتـشـكـيــل ذل ــك الـتـحــالــف ال ـهــش عـنــى أن
أعـ ـض ــاءه ي ـ ــرون أن إيـ ـ ــران ال ـث ــوري ــة هي
العدو الواجب التوحد ملواجهته ،وليس
كيان العدو الصهيوني ،وهو ما يصرح
به حاليًا غلمان الخليج ليل نهار.
أمـ ــر آخـ ــر وجـ ــب اإلش ـ ـ ــارة إل ـي ــه ه ــو دعــم
واشنطن وتوابعها من مشيخات الخليج
السيبريانية لحرب نظام صــدام حسني
على إيــران وإم ــداده باألسلحة املتطورة
ودفع غلمانها إياهم لدعمه ماليًا.
ف ــي ظ ـن ـنــا ،أن ال ـكــاتــب ل ــم يـمـنــح م ـعــاداة
ال ـن ـظــام لـكـيــان ال ـع ــدو ورفـ ــض أي صلح
معه وع ـ ّـد فلسطني أرض ــا مقدسة وجب
تـحــريــرهــا ،فــي قـلــب املــوقــف ال ــذي يزعج
واشنطن وغلمانها في املنطقة بمن فيهم
نـظــام العسكر فــي مـصــر ،فيما األسـبــاب
األخرى تفرعات من األساس.
ّ
يذكر الكاتب أن إيران تمكنت من التحول
إلــى قــوة وسطى ،رغــم الحصار ومعاداة
ً
ال ــدول امل ـج ــاورة ـ ـ وأوال وقـبــل كــل شــيء
معاداة واشنطن ـ ـ لكنه يستعني بكتابات
أه ـ ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ف ــي م ـع ـنــى «ال ــدول ــة
الــوسـطــى» .ويستخدم التعريف التالي
ً
لـ«القوة الوسطى» مدخال لتحليل مكامن
ق ـ ــدرات إي ـ ــران الـحـقـيـقـيــة ض ـمــن اإلطـ ــار
الـتــاريـخــي والـسـيــاســي :ال ـقــوة الوسطى
قــوة تتمتع بمثل هــذه الـقــدرة العسكرية
واملـ ـ ــوارد وامل ــوق ــع االس ـتــرات ـي ـجــي ،حيث
تسعى القوى العظمى في وقت السلم إلى
دعـمـهــا ،وفــي زمــن ال ـحــرب ،بينما ال أمل
لها في الفوز في حرب على قوة عظمى،
يمكنها أن تأمل في إلحاق كلفة على قوة
عظمى تفوق مــا يمكن أن تأمل األخيرة
في تحقيقه من خالل مهاجمتها.
يستنتج الكاتب من ذلك أن هذا التعريف
ي ـس ـت ـح ـضــر م ــرك ــزي ــة الـ ـع ــوام ــل امل ــادي ــة
ف ــي كـيـفـيــة إدراكـ ـن ــا وت ـقــوي ـم ـنــا الـنـقــدي
ّ
للعظمة والـحـجــم وال ـق ــوة ،ويـضـيــف إن
املـقــاربــة الهرمية ملفهوم الـقــوة الوطنية
تــدعــم الـتـحـقـيــق التحليلي والـتـجــريـبــي

يبحث في عالقات
إيران الدولية،
وخصوصًا عالقاتها
مع روسيا ،رغم
مخاوفها التاريخية
منها

لهذا املؤلف لـقــدرات إيــران املــاديــة .سبب
ذل ــك أن ه ــذا ال ـن ـهــج ي ـق ــدم ال ـف ـهــم األك ـثــر
تماسكًا وبديهية لـ«قوة وسطى» ويظل
متحررًا نسبيًا من االفتراضات التقليدية
واأليديولوجية التي من شأنها أن تعوق
ب ــالـ ـض ــرورة ال ـت ـقــويــم ال ـح ـك ـيــم للقضية
املثيرة للجدل مثل قضية إيران.
إن طـ ــرح ت ـع ـق ـيــدات ت ـط ــور ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلس ــام ـي ــة يـثـيــر عـ ــددًا م ــن األس ـئ ـل ــة :ما
ط ـب ـي ـعــة الـ ـنـ ـظ ــام ال ــديـ ـن ــي ل ـل ـج ـم ـهــوريــة
اإلسالمية وهيكله؟ وملــاذا أثار وجودها
كثيرًا من املعارضة اإلقليمية والدولية،
وخ ــاص ــة م ــن ق ــوة عــاملـيــة مـثــل ال ــوالي ــات
ّ
امل ـت ـح ــدة؟ ومـ ــا ال ـ ــذي م ــك ــن ال ـج ـم ـهــوريــة
اإلســام ـيــة م ــن ال ـخ ــروج ســاملــة م ــن هــذه
امل ـعــارضــة ال ـشــرســة؟ وم ــا ال ــذي ق ــاد إلــى
س ـل ــوك ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي والـ ـ ـخ ـ ــارج ـ ــي غـيــر
الـتـقـلـيــدي ،ال ــذي ك ــان ي ـغــذي ،عـلــى األقــل
جــزئ ـيــا ،خ ــوف ال ـغ ــرب م ــن الـجـمـهــوريــة؟
وإلى أي مدى تقدمت في استخدام قدرات
م ــوارده ــا؟ وإل ــى أي مــدى سمح لها هذا
الـتـقــدم بالحفاظ على الـنـظــام الــداخـلــي،
وض ـم ــان ق ــاع ــدة دع ــم شـعـبـيــة مـنــاسـبــة،
ووضعها العبًا رئيسًا في املنطقة ،وربما
أبعد من ذلــك؟ ومــا الطرق التي اتبعتها
ل ـض ـم ــان م ـصــال ـح ـهــا ف ــي وجـ ــه مـصــالــح
جيرانها وقــوى الـعــالــم ،فــي الــوقــت الــذي
قدمت فيه نفسها كقوة ودية واستقرارية
داخـ ـ ـ ــل الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ــدولـ ـ ــي؟ هـ ــل س ـت ـكــون
ق ــادرة عـلــى ت ـجــاوز مــوقــف إدارة تــرامــب

الـ ـع ــدوان ــي ،ك ـمــا فـعـلــت ت ـج ــاه ال ـق ـي ــادات
األميركية السابقة؟
منهج املــؤلــف فــي معالجة هــذه األسئلة
وغ ـي ــره ــا ،ه ــو ف ــي امل ـق ــام األول تحليلي
وت ـج ــري ـب ــي ولـ ـي ــس ال ـت ـف ـس ـيــري ن ـظــريــا.
بـعـبــارة أخ ــرى ،هــو يسعى إلــى توضيح
وتحليل القضايا التي ركــزت على نحو
بارز على تأسيس الجمهورية اإلسالمية
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة وتـ ـط ــوره ــا واس ـت ـم ــراري ـت ـه ــا
وم ــواط ــن ضعفها فــي كــل مــن معرضها
ال ـس ـيــادي والـتـفـسـيــري ال ـخــارجــي داخــل
املنطقة اإلقليمية واملـتـغـيــرة ،والـظــروف
الــدول ـيــة .وه ــو يـفـتــرض أن للجمهورية
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة قـ ـص ــة فـ ــريـ ــدة مـ ــن ن ــوع ـه ــا،
م ـت ـع ــددة األبـ ـ ـع ـ ــاد ،وأحـ ـي ــان ــا م ــأس ــوي ــة،
ُ
س ـيــاس ـيــة ث ـيــوقــراط ـي ــة ي ـجــب أن تـ ــروى
وت ـس ـمــع ،إذا ك ــان عـلــى امل ــرء أن يكتسب
رؤى واق ـع ـي ــة وص ـح ـي ـحــة حـ ــول كـيـفـيــة
ّ
املضي قدمًا في وجه
عملها وتمكنها من
الخصوم الكثيرين.
ي ـقـ ّـر الـكــاتــب ب ــأن بـعــض مــا ي ــرد فــي هــذا
املــؤلــف يمكن الـعـثــور عليه فــي مؤلفات
أخــرى عن إيــران ،لكن ما ّ
يميز مؤلفه في
امل ـق ــام األول ع ــن اآلخ ــري ــن ه ــو التحليل
الـتـفـصـيـلــي ال ـ ــذي ي ـقــدمــه ل ـل ـت ـفــاعــل بني
السياسة الداخلية والعالقات الخارجية
إليـ ـ ـ ــران ،وط ــري ـق ــة ال ـت ـفــاع ــل م ــع تـقـلـبــات
الوضع اإلقليمي والــدولــي لضمان بقاء
النظام اإلسالمي .وبعبارة أخرى ،مع أن
سلوك النظام اتخذ في كثير من األحيان

رد عـلــى االس ـت ـف ــزازات الـخــارجـيــة،
شـكــل ٍ
فقد مــارس في الوقت نفسه دورًا رئيسًا
في توليد هذه االستفزازات واالستجابة
لها.
قسم الكاتب مؤلفه إلــى ثمانية فصول،
بما في ذلك الخاتمة.
يـحــدد الفصل الثاني املشهد عــن طريق
ش ــرح مـفـهــوم ال ـث ــورة وتـحـلـيــل ال ـظــروف
الــداخـلـيــة والـخــارجـيــة الـتــي ســاعــدت في
انــدالع الـثــورة اإليرانية ومهدت الطريق
لصعود الخميني إلى السلطة.
الطبيعة والبنية والعمليات الـتــي أقــام
بها الخميني النظام اإلســامــي ومكنت
م ــن ال ـت ـغ ـلــب ع ـلــى امل ـع ــارض ــة الــداخ ـل ـيــة،
واألعمال العدائية والخصومة الخارجية
تشكل موضوع الفصل الثالث.
وي ـنــاقــش ال ـف ـصــل ال ــراب ــع بـشـكــل حــاســم
ت ـطــور ن ـظــام الـخـمـيـنــي ف ــي ظ ــل خليفته
خــام ـن ـئــي ،الـ ــذي تـمـكــن م ــن مــراك ـمــة قــدر
من السلطة يساوي ما كان لسلفه ،إن لم
يكن أكثر ،في مسائل السياسة الداخلية
والـخــارجـيــة .ويـنــاقــش الفصل الخامس
بالتفصيل مسألة وفرة موارد الجمهورية
اإلس ــام ـي ــة ودورهـ ـ ــا ف ــي ت ـحــديــد قــوتـهــا
االق ـت ـص ــادي ــة وال ـص ـل ـبــة وال ـل ـي ـنــة قــاعــدة
أساس لتقويم مقدرة إيران على أن تكون
العبًا إقليميًا رئيسًا .ويقدم الفصالن 6
ً
و 7تحليال نـقــديــا لـعــاقــات الجمهورية
اإلسالمية مع جيرانها والقوى العاملية
على التوالي.
الـ ـ ـفـ ـ ـص ـ ــل الـ ـ ـخـ ـ ـت ـ ــام ـ ــي يـ ـ ـن ـ ــاق ـ ــش ب ـع ــض
ال ـ ـت ـ ـح ـ ــدي ـ ــات الـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــارزة ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ــواج ـ ــه
الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة وي ـطــرح الـســؤال
م ــا إذا ك ــان ال ـن ـظــام اإلس ــام ــي اإلي ــران ــي
سيستطيع البقاء خارج تقاليد الخميني
الجهادية أو ما إذا كان التقليد سيتوقف
في وقت ما ،ما يزيد من احتماالت اتخاذ
إيــران اتجاهًا مختلفًا .لــذلــك ،فإنه يولي
أهمية لتأثير املوقف السياسي املتشدد
لرئاسة ترامب على العالقات األميركية
ومصير الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية ّ
نفسها .يوفر هــذا املؤلف صــورة شاملة
ل ـل ـت ـغ ـي ـي ــر واالس ـ ـت ـ ـم ـ ــراري ـ ــة ف ـ ــي ت ـط ــور
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلس ــامـ ـي ــة ،ويـ ـع ـ ّـد أح ــدث
دراســة للجمهورية اإلسالمية على مدى
السنوات األربعني املاضية ،وفق ما يقول
الكاتب.
Iran Rising: The Survival and Future of
the Islamic Republic. princeton university press 2019. 344 pp. Amin Saikal

اقتصاد

الفساد أقدم آفة في التاريخ
ال شــك فــي أن الـفـســاد ينخر فــي أجساد
كثير مــن بــادنــا ومجتمعاتنا العربية،
كـمــا فــي دول ومـجـتـمـعــات أخـ ــرى .ربما
الـ ـفـ ـس ــاد فـ ــي ب ـ ــادن ـ ــا ،فـ ــي ع ــاملـ ـن ــا غـيــر
املـ ـصـ ـن ــع ،ل ـي ــس بـ ـخـ ـط ــورة الـ ـفـ ـس ــاد فــي
الــدول الصناعية ،لكننا نعرف ،جميعًا،
مدى خطورته ،االقتصادية واملجتمعية
واألخ ــاق ـي ــة وال ـف ـكــريــة وغ ـي ــره ــا علينا
أفــرادًا ومجتمعات .ليس الفساد باألمر
الـ ـج ــدي ــد ،إذ ي ــوض ــح كـ ـت ــاب «م ـح ــارب ــة
ال ـف ـس ــاد ع ـب ــر الـ ـت ــاري ــخ  -م ــن ال ـع ـصــور
القديمة إلــى العصر الحديث» (Oxford
 )2018 university pressأن امل ـس ــأل ــة
ت ــاري ـخ ـي ــة وهـ ـن ــا ت ـك ـمــن أه ـم ـي ـت ــه حـيــث
يوضح النقاط اآلتية:
 يقدم املؤلف أول عرض تاريخي مديدللفساد ومحاربة الفساد في أوروبا.
 ي ـن ــاق ــش الـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ضـمــنق ـ ــرائ ـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ف ـ ــي ب ــاد
اإلغـ ــريـ ــق واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ــروم ــان ـي ــة،
وفــي آسيا األوروبـيــة وإيطاليا وفرنسا
وبــريـطــانـيــا وال ـبــرت ـغــال ،كـمــا الــدراســات
املرتبطة بمحاربة الفساد فــي رومانيا
واإلمـ ـب ــراط ــوري ــة ال ـع ـث ـمــان ـيــة وه ــول ـن ــدا
وأملــانـيــا والــدان ـمــارك والـســويــد وأملــانـيــا

الشرقية (سابقًا) ضمن املراحل الحديثة
املبكرة واملراحل الحديثة.
 ي ـع ــرض ت ـق ــدي ـرًا ن ـقــديــا ل ـل ـخ ـطــاب عــنالفساد السائد فــي مختلف التهذيبات
األك ــادي ـم ـي ــة ،إض ــاف ــة إل ــى األصـ ـ ــوات في
اإلع ـ ــام الـشـعـبــي أو ت ـلــك الـ ـص ــادرة عن
سياسيني.
 يـنــاقــش امل ـقــاربــات امل ــؤث ــرة فــي دراس ــةالـ ـفـ ـس ــاد ومـ ـح ــاربـ ـت ــه ضـ ـم ــن س ـي ــاق ــات
تاريخية وجغرافية مختلفة ،ويختبرها.
مـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ّـررو املـ ـ ــؤلـ ـ ــف (رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــد كـ ـ ـ ـ ــروزي،
وأندريه فيتوريا ،وغي غيلتنر) ّ
قسموا
مساهمات املشاركني إلــى خمسة أجــزاء
على النحو اآلتي:
 )1العصور القديمة :يضم ثالثة فصول
ت ـغ ـطــي ال ـع ـص ــور امل ـم ـت ــدة م ــن ال ـع ـهــود
اإلغ ــريـ ـقـ ـي ــة ال ـق ـي ــاس ـي ــة (أي مـ ــن ال ـق ــرن
الخامس قبل التأريخ السائد (ق ت س)
إلــى الـقــرن الــرابــع (ق ت س) ،إلــى العهد
ال ــروم ــان ــي (الـ ـق ــرن ال ــراب ــع م ــن ال ـتــأريــخ
ال ـس ــائ ــد (ت س) إل ـ ــى الـ ـق ــرن الـ ـس ــادس
(ت س)) .ومـ ـ ــن اإلس ـ ـهـ ــامـ ــات فـ ــي ه ــذا
الفصل توضيح دور الفساد في انهيار
الجمهورية الرومانية.
 )2العصور الوسطى :فترة هذه العصور

َّ
تمتد خمسة قرون ،دومًا بحسب املؤلف.
ك ـم ــا ي ـن ــوه املـ ـش ــارك ــون ف ــي هـ ــذا الـقـســم
إل ــى أن ال ـع ـصــور الــوس ـطــى ،فــي أوورب ــا
والشرق األوســط وفق تعبير املشاركني،
تعد مهد مــؤسـســات حديثة كـثـيــرة ،من
املـصــارف إلــى املستشفيات وإلــى الــدول،
وهو ما يشرح مرونة التعاطي مع سوء

التصرفات في الحيزين العام والخاص،
أو ان ـعــدام امل ـقــدرة على التعاطي معها.
لكن الصورة املتولدة من اإلسهامات في
هذا القسم ،توضح أن األمر أعقد بكثير
مــن امل ـتــوقــع بـمــا يـعـنــي ذل ــك مــن تبعات
على صورة التقسيم بني ما قبل الحديث
وال ـح ــدي ــث .وم ــا ي ـهــم الـ ـق ــارئ ه ـنــا على
نحو خــاص أن فهم الفساد واإلج ــراءات
ملـحــاربـتــه مـثــل تـقــديــم ال ـعــرائــض وال ــرد
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا وإعـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء املـ ــوظ ـ ـفـ ــن وم ــدقـ ـق ــي
الـحـســابــات مــن وظــائـفـهــم ،بـقـيــت ثابتة
فــي ظــل حـكــم الـعـبــاسـيــن والبويضيني
وال ـس ـل ـج ــوق ـي ــن بـ ــن الـ ـق ــرن ــن ال ـت ــاس ــع
وال ـح ــادي عـشــر .لـكــن فـجــوة وج ــدت بني
إجــراءات محاربة الفساد وتطبيقها ،أي
بني منع الفساد ومعاقبته.
 )3ال ـع ـص ــور ال ـح ــدي ـث ــة املـ ـبـ ـك ــرة :امل ـ ــادة
ال ــرئـ ـيـ ـس ــة ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـقـ ـس ــم ب ـف ـص ــول ــه
الثالثة ،هي العالقة بني محاربة الفساد
والسياسة .كما يوضح القسم دور بنية
املجتمع السياسية وديناميتها ،ووزن
امل ـح ـس ــوب ـي ــة ووظ ـي ـف ـت ـه ــا االج ـت ـمــاع ـيــة
وأش ـك ــال ال ــوص ــول إل ــى ال ـث ــروة وتفشي
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات غـ ـي ــر ال ــرسـ ـمـ ـي ــة وضـ ــوابـ ــط
الحكومات العملية فــي تشكيل املوقف
من الفساد واستجابة الحكومة له.

 )4م ــن ال ـع ـص ــور ال ـحــدي ـثــة امل ـب ـك ــرة إلــى
العصور الحديثة :موضوع هذا القسم،
بفصوله السبعة النقاش في ما إذا فهم
الفساد ومحاربته مــن العصر الحديث
املـبـكــر إل ــى الـعـصــر ال ـحــديــث ق ــد حـصــل.
امليزة البارزة واألساس في هذا االنتقال
امل ـف ـتــرض ه ــي س ـي ــادة ال ـق ــان ــون وفـصــل
رسمي -قانوني بني الفضاءات الخاصة
والعامة ودمقرطة بيروقراطية املجتمع
والسياسة التي تعد أساسًا في التقليل
من تفشي الفساد .هذه الفترة تمتد من
أوائ ـ ــل ال ـق ــرن ال ـســابــع ع ـشــر إل ــى أواخ ــر
القرن التاسع عشر.
 )5الـتــاريــخ الحديث واملـعــاصــر :يناقش
ه ــذا ال ـف ـصــل ب ـف ـصــولــه ال ـث ــاث ــة الـفـســاد
وم ـحــارب ـتــه ف ــي املـجـتـمـعــات األوروبـ ـي ــة
الـحــديـثــة .ومــن القضايا الـتــي تناقشها
ْفصول هذا القسم قضية لوكهيد وقضية
فـ ـ ِـلـ ـ ّْـك وفـ ـس ــاد الـ ــدولـ ــة ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة
األملانية الديمقراطية السابقة.
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