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اإر�ضادات.مه ّمة.ل ُكتّاب.املج ّلة

ُ
لكتب عرب ّي ٍة واأجنب ّي ٍة
واملقالت الفكر ّي َة
ّرا�شات املتع ّمق َة
•
واملراجعات ال ّنقد ّي َة ال ّر�شين َة ٍ
ِ
ِ
ت�شتقبل املج ّل ُة الد ِ
�شادر ٍة حدي ًثا.
• ُيع ّد اأع�شاء املنتدى ُح ْك ًما مرا�شلني للمج ّلة يف اأقطارهم.
• ي�ش ّر املج ّل َة اأنْ تن�شر تقارير اأع�شاء املنتدى عن اأن�شطتهم الفكر ّي ِة وال ّثقاف ّية؛ اإ�شاف ًة اإىل تقاريرهم عن
أحداث مه ّم ٍة ُيتابعونها يف اأقطارهم.
ا ّأي ا ٍ
• تخ�ش ُع ك ُّل م�شاهم ٍة للتقييم.
• ُي�شرتط اأنْ ل يزيدَ ُ
طول املادّة املقدّمة لل ّن�شر على ع�شرين �شفحة (مقا�س  ،)A4واأنْ تكونَ مطبوع ًة على
احلا�شوب (الكمبيوتر).
• ُيرجى ا ُ
إر�شال املادّة بالربيد الإلكرتو ّ
ين.
ّ
غري من�شورة اأو مقدّمة للن�شر اإىل اأ ّية جه ٍة اأخرى.
• ُي�شرتط اأنْ تكونَ املادّة ْ َ
• ُيرجى من الكاتب ذك ُر عنوا ِنه ،مبا يف ذلك رقم الهاتف والربيد الإلكرتو ّ
ين وال ّنا�شوخ (الفاك�س)؛ كما
ُيرجى موافاتُنا ب�شري ِت ِه املوجزة.
خا�شة .و�شتع ــتذر هيئ ــة التحرير عن قبول املواد التي
• ُيرجى العناية بالأ�شـ ــلوب ومب�شتوى ال ّلغة عناي ًة ّ
ل يتوافر فيها احل ّد الأدنى من العناية باللغة.
ُ
حتتفظ هيئ ُة التّحرير بح ّقها يف اإجراء التّعديالت املالئمة على املو�شو ِع املقدّم.
•
ُ
• تعتذ ُر الهيئة عن عدم اإعادة امل ْو�شوعات التي ل تُقبل لل ّن�شر اإىل اأ�شحابها.
الكاتب مكافاأ ًة رمز ّي ًة على م�شاهم ِته.
• ُمينح
ُ

دعوة.للم�ضاركة.بالدرا�ضات.والبحو.املح ّكمة.يف.املج ّلة�(.س).293.
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نحو �إعادة قراءة النه�ضة العربية
د .حممد �أبو ح ّمور
الأمني العام ملنتدى الفكر العربي
(رئي�س التحرير)

ي�شتمل هذا العدد من مج َّلة «المنتدى» على قراءات من جوانب مختلفة
لنهو�ض عربي جديد يتجاوز حالة التراجع والإحباط التي �أ�صابت الحياة العربية
نواح مختلفة ،مما يعني �أننا في عمق االختيار بين اال�ست�سالم وبعث الأمل من
في ٍ
جديد في �أو�صال هذه الحياة ،وربط الأمل بميراثنا النه�ضوي في الفكر والتاريخ
كما هو �ش�أن الأمل في ارتباطه بالتطلع �إلى الم�ستقبل.
في �أدبيات النه�ضة العربية ف�إن «�إعادة قراءة التاريخ لي�ست م�س�ألة ترف
فكري ،والحا�ضر والأو�ضاع العربية التي نعي�شها ال تحتمل مثل هذا الترف ،لكنها
محاولة لإ�ضاءة الجوانب المن�سية والمهملة من الذاكرة التاريخية  ...لماذا هذه
المحاولة؟ لنفهم ما يجري الآن ،ف�أحداث التاريخ لي�ست �سل�سلة منقطعة ،وهناك
�أ�سباب ومقدمات ونتائج ينبغي ا�ستيعابها بدقة لندرك موقعنا نحن العرب من
حركة التاريخ»  ...و�أ�شير هنا �إلى الفكرة المهمة التي تحدث بها �أكثر من م ّرة
رئي�س المنتدى �صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سن بن طالل ّ
المعظم  -حفظه
اهلل ورعاه  -عندما قال� :إنّ �سرد التاريخ بحد ذاته ال يفيد في �شيء �إذا لم يكن
ُمحفز ًا ومثير ًا للخيال ،ولال�ستفادة واالعتبار في معرفة الطريق �إلى الم�ستقبل!
اتفاقية �سايك�س  -بيكو ( )1916التي كانت �سرية و�شاركت فيها بريطانيا
وفرن�سا ورو�سيا �أي�ض ًا ،والتي عندما ك�شف النقاب عنها كانت �ضربة قا�صمة
لوعود الحلفاء للعرب ولل�شريف الح�سين بن علي بدولة عربية م�ستقلة  ...هذه
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االتفاقية  -في �أحد وجوهها � -صورة وبرهان على ما تعر�ض له العرب من خداع
بمنطق �أن كل �شيء في ال�سيا�سة ممكن ،والم�صالح هي التي تقرر الواقع.
�إن التاريخ ال يعيد نف�سه ،لكن العظة والعبرة من التاريخ من ال�ضرورات
في مثل هذه الأيام التي ما زالت المنطقة العربية تعي�ش تداعيات ونتائج الربيع
العربي ،وموجات التطرف والعنف والإرهاب ،والم�ؤ�شرات الوا�ضحة على التوجه
لإعادة تقا�سم النفوذ في هذه المنطقة بين قوى �إقليمية ودولية ،ويبدو �أن العمل
في هذا االتجاه يحقق نتائج على الأر�ض ،في ما نراه من دويالت وكانتونات بد�أت
ومعان مبطنة عن خريطة جديدة ُتر�سم للمنطقة،
تبرز هنا وهناك ،و�أحاديث
ٍ
وتحالفات و�صفقات جديدة ،ف�أين نحن العرب من كل ذلك؟  ...الم�س�ؤولية
م�شتركة بين الجميع وعلى م�ؤ�س�سات الفكر والدرا�سات والأبحاث �أن تن�شط وتنبه
الوعي العام ،وتبدد ما ا�ستطاعت من هذا ال�ضباب وذلك الدخان الذي يحول
دون �إب�صار الحقائق �أو حتى �أطراف الحقائق.
وبالأمل والعمل مع ًا نبد�أ م�سيرة تجديد النهو�ض ،وعلى اهلل االتكال.
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الإ�سالم وبناء ال�سالم محل ّي ًا و�إقليم ّي ًا

*

**

* قدم���ت ه���ذه املحا�ضرة يوم الأربعاء  12ت�شرين الأوّل�/أكتوب���ر  2016يف القاهرة ،جامعة الأزهر ،قاعة الإمام
حم ّمد عبده.
العربي وراعيه ,ورئي�س جمل�س �أمناء املعهد امللكي للدرا�سات الدينية.
** رئي�س منتدى الفكر
ّ

الإ�سالم وبناء ال�سالم محل ًّيا و�إقليم ًّيا
ب�سم اهلل ال ّرحمن ال ّرحيم
ْ
وال�سالم على نب ّيه الأمين
ّ
وال�صال ُة ّ
و�صحبه و َمنْ واال ُه � ْأجمعين
وعلى �آله ْ
رئي�س جامعة الأزهر ال�شريف:
ف�ضيل ُة الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم �صالح ال ُهدْهُ دُ ،
العلما ُء الأج ّ
الء والأ�ساتذ ُة الأفا�ضل:
الطلب ُة الأعزاء:
�أ ُّيها الح�ضو ُر الكريم:
ال�سال ُم عل ْيكم ورحم ُة اهلل وبركا ُته:
ّ
أدعو ُك ْم �إلى الوقوف دقيق ًة لقراءة الفاتحة على �أرواح �شهداء الوطن والأ ّمة
� ُ
في ِّ
كل مكان.
اج َعل ِّلي مِ ن
َ و ُقل َر ِّب �أَدْخِ ْلنِي ُمد َْخ َل ِ�صدْقٍ َو�أَ ْخر ِْجنِي ُم ْخ َرج ِ�صدْقٍ َو ْ
َّلدُنك ُ�س ْل َطا ًنا َّن ِ�صي ًرا� - صدق اهلل العظيم ( -الإ�سراء  :17الآية )80
الكنانة
�أح ّيي ُك ْم تح ّية المح ّبة واالعتزاز؛ و�أُح ِّيي ِم�صر المحرو�س َة� ،أر�ض ِ
وبلدي الثاني ،وهي الم َق ُّر الرا�سخُ وال َم ْع َب ُر الط ّي ُب؛ والمنار ُة الم�ش ّع ُة ُروح ًا وعلم ًا
و�أدب ًا و�إن�سان ّية.
كما ُي�ش ِّرفني و ُي�سعدني �أن �أكون معكم في رحاب جامعة الأزهر ،و�أنْ
�أتح ّدث �إليكم من هذا المنبر في قاعة الإمام محمد عبده� ،صاحب مدر�سة الفكر
الم�ستنير واالجتهاد والإ�صالح والتجديد؛ م�ستذكرين معاني التنوير والمنهج
-9-
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الإ�سالم وبناء ال�سالم حمل ّياً و�إقليم ّيا

الو�سطي الأ�صيل ور�سالة الإ�سالم ال�س ْمحة ،التي تدعو �إلى ال�سالم والعدا َلة
ّ
وقد�س ّية الحياة.
وقت م�ضى � -إلى جهود
�أقول� :إ ّننا في هذا الوقت بحاجة � -أكثر من �أي ٍ
ال ُم�صلحين الذين َيحمون الدين منْ �أنْ ُي�صبح َمط ّي ًة للفئات ال ُم�ض َّللة وال ُم�ض ِّللة
و�أ�صحاب الأهواء من �شتّى االنتماءات وال َم�شا ِرب.
و�إ ّننا لنتط َّل ـ ُع �إلى الأزهر ال�شريف وهو ُيم ّث ُل بحقٍّ �ضمير الأ ّمة العربية
والإ�سالم ّية ،وي�ش ّك ُل م ْنبر ًا َق َّل نظي ُره في مكانته ور�ؤيته للحوار ال ُمع َّمق ب�أبعاده
و�آدابه و�شروطه ،و�إنني �أتط ّل ُع �أنا الفقي ُر �إلى رحمته تعالى ل ُفر�ص الحوار
واال�ستفادة من الآخر في هذه البداية المباركة ل�سيرورة لقاءاتنا �إن �شاء اهلل.
إ�سالمي
العربي ال
�إنني �أرى في هذا الم�سعى م�ستند ًا �إلى ثوابت الأ ّمة وترا ِثها
ّ
ّ
الغني بالتعارف فيما بيننا ،ف�إنَّ زياراتنا ولقاءاتنا متباعدة ،وعديمة
ّ
الح�ضاري ّ
المحتوى �إنْ ْلم ن�ستذكر الم�صفوفة القيمية الأخالقية التي تح َّدث عنها قبل قليل
 ف�ضيلة الأ�ستاذ  -وبالخ�صو�ص المبادرات المبدعة.نعم �أدرك �أهمية الن�صو�ص ولكنني �أدرك �أي�ض ًا �ضرورة تفعيل النفو�س
بنظرة ب ّناءة لحا�ضرنا وم�ستقبلنا .نعم علينا �أن ن�صنع ال�سالم مع الما�ضي ،ولكنْ
الحا�ضر ،و�أنْ َنبني ال ُم�ستقبل.
علينا �أنْ ُنل ّبي ُوجوه
ِ
وفي هذا الإطار ،نقدِّ ُر بالغ التقدير جهود الإمام الأكبر ابن العم �شيخ
إ�سالمي
الأزهر الأ�ستاذ الدكتور �أحمد الط ِّيب ،و�سع َي ُه الد�ؤوب لج ْمع ال�ش ْمل ال
ّ
على ق ْل ٍب واحد ،و� ُ
أقول دائم ًا �إنّ �أطول م�ساف ٍة في الدنيا هي ِمن (العقل) �إلى
(الف�ؤاد) والعودة �إلى (العقل) ،فلنحافظ دائم ًا على الميزان.
وقت
ع�صيب تتناز ُع فيه الأ ّمة ال بل العالم ،الخالفاتُ
�أننا نعي�ش في ٍ
ٍ
التكفيري في الأ ّمة ال بل في العالم ،وتَعلو َ�سطو ُة
الطائف ّي ُة ،وي�سيط ُر الفك ُر
ُّ
أحدث في الأ ّمة الإ�سالم ّية الواحدة �ش ْرخ ًا عميق ًا،
التف�سيرات المتطرفة ،ما � َ
اوحت الأ ّم ُة مكا َنها
و�أ ّدى �إلى م�أ�سا ٍة �إن�سان ّي ٍة و�أخالق ّية ُت�ؤ ِّر ُقنا ل ْيل َن َهار .ف َر َ
املنتـ ــدى  269 - 268
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(احل�سن بن طالل)

و�س ْن َدان ظواهر التكفير
بين ِم ْط َر َقة الغالة والطغاة والغزاة وال ُبغاة من جهةِ ،
والإرهاب والإق�صاء و�س ْفك الدماء ،من جه ٍة �أخرى.
َفماذا نحنُ فاعلون في مواجهة هذا الو�ضع الم�أزوم؟ � ْإذ
تتفاقم ال�صراعاتُ
ُ
العربي والإ�سالمي ،كما تَ�شي ُع النعراتُ الطائف ّي ُة
عدد من د َول العالم ْين
الدامي ُة في ٍ
ّ
معنى ُيمك ُننا الحديثُ عن د ْور الإ�سالم في
والمذهب ّي ُة والخالفاتُ الدين ّية .و ِب�أَ ّي ً
وال�سالم هو تفعي ٌل متج ّد ٌد لق َيم الثقة واالحترام
بناء ال�سالم محل ّي ًا و�إقليم ّي ًا،
ُ
والتعاطف؟
ال ر ْيب في وجوب التركيز على ر�سالة االعتدال الإن�سانية وال�سالم التي
ُ
الحنيف و�شريعتُه التي ُب ِن َي ْت على التَّع ُّدد َّية
ُينا ِدي بها الإ�سالم؛ هذا الدينُ
ال�سعي نحو ال�سالمَ ،ف َلنْ ن�ستطيع اال ّدعاء
واختالف الر�أي� .إنْ ْلم َن ُكنْ فاعلين في َّ
ب�أ ّننا ُم ْخ ِل�صون لر�سالة ديننا.
إ�سالم ت�ص ّور ًا عن الإن�سان يجع ُله َي�شع ُر �أ ّنه محو ُر الك ْون ومحو ُر
لقد ق ّدم ال ُ
إلهي ،وهو َيحم ُل الأمانة الكبرى .وهو ُي�ؤدِّيها بتح ُّمل م�س�ؤولياته �أمام
الت�شريع ال ّ
ما �أَ ْو َدع ُ
اهلل فيه من قوىً عقلي ٍة وفكري ٍة ت�أذنُ له بالتطوير واالبتكار والإبداع .كما
�سهم في بناء م�سيرة التكامل الإن�ساني بما يح ِّققُ ال�صالح العام عن طريق القيم
ُت ُ
الإن�سانية الم�شتركة.
وال ّ
الثقافي القائم على التعدد ّية
�شك في �أنّ للإ�سالم دور ًا في التفعيل
ّ
الفكر ّية ال ُّر�ؤْ َي ِو ّية وال ُمتَم ِّثل في االنفتاح على ال�شعوب الأخرى ،فقبل �أيام ق َّمة في
الأمم المتحدة ومقرها نيويورك ،وقبل ذلك قمة في ا�سطنبول ،وقبل ذلك ِقم ٌم
َت َّد ِعي ب�أنها �إن�ساني ٌة.
نحن نعي�ش  2016ميالدية ،وبعد عامين �سنعي�ش  2018ميالدية� ،أتذكرون
م�ؤتمر فر�ساي 1918؟ �أال يتم التح�ضير لقمة (�إن�سانية) عالمية ت�ستثني العالم
الإ�سالمي �إنْ لم ي�ص ّر العالم الإ�سالمي على االرتقاء للم�ساهمة في تحقيق
التعارف والتوا�صل الذي ُي�ش ِّك ُل �أ�سا�س ا�ستمرار الحياة الب�شرية؟
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وج َه َت ْين �إلى النا�س� ،أ َّما
�إنّ الدعوة الإ�سالم ّية والدعوة �إلى التعارف كا َنتا ُم َّ
الخطاب �إلى �أتباع الأديان ال�سماو ّية فكان َيدعوهُ م �إلى ال ُم�شت َركات .وهنالك
ُ
العدي ُد من ال ّن�صو�ص القر�آن ّية التي تحدِّ ُد كيف ّية الخطاب مع الآخر .يتحدث
العالم اليوم عن �إنترنت الأ�شياء ،و�أقول لكم ماذا عن  INNER NETال�شبكة
يجب �أنْ َي ّتم ب�أف�ضل �أ�ساليب الإقناع؟ كما
الجوانية للكرامة الإن�سانية؟ وكيف ُ
راف�ض في الحوار مع الآخر.
ت�ؤ ّك ُد عدم جواز اتّخاذ ٍ
موقف ٍ
ال�س ْلم ،و�إلى التعامل
كذلك ،ف�إنّ الإ�سالم يدعو الب�شرية �إلى الدخول في ِّ
الذي ُي َح ِّو ُل ال َعد ّو �إلى َو ِل ٍّي حميم� .إنّ ال�صحوة التي َندعو �إل ْيها تتم ّث ُل في ال َوعي
واليقظة والتوا�ضع� .إنني �أَقلُّ ُك ْم ِعلم ًا ،ولكنني �آتي بتجربة �أربعة عقود ونيف
في التعامل مع فكرة �إ�سالمية �أ�صيلة ،وهي ّ
وحدنا ُن َم ِّث ُل
الكف عن االدِّعاء �أ ّننا َ
الحقيقة المطلقة.
كما �أ ّننا َندعو �إلى التو ّقف عن �إق�صاء الآخر ،لأنّ ك ّل الر�ساالت ال�سماو ّية
وح َّ�ضتْنا على ال�سماحة وقبول الآخر ،كما طال َبتْنا باال�ستماع
تك ّل ْ
مت عن التوا�ضعَ ،
للأ�صوات ال�صارخة بالألم ل َنجعلها �أ�صوات ًا تعلو �إلى الأمل - ،وهي ُ
رف
فرق َح ٍ
المغلوب
ال�صا ِرخ ُة بالألم هي منْ ُت�س ِّي ُر حياتنا ،والأ�صواتُ
ٍ
ُ
واحد  ،-فالأ�صواتُ َ
بال�صمت ماذا عنها؟ و�إ�شاع ُة ُّ
الط َم�أْنين ُة ،وال َق ُ
بول في ال ّنفو�س ،ف�أين هذا
عل ْيها ّ
المنهج م ّنا وع ّنا؟
منهج ك ّل الأنبياء وال ُّر�سل ،عل ْيهم � ُ
أف�ضل ال�صالة و�أت ُّم الت�سليم ،في ْ
ن�شر
هذا ُ
ُّ
الطم�أْنينة والإيجابية بين العباد .وها هو �سيدُنا يو�سف  يقول« :ال َت ْب َت ِئ ْ�س»،
علي يوم
و�سيدُنا �شع ْيب  يقول« :ال ت ََخ ْف» ،والم�سيح  يقول:
ُ
«ال�سالم ّ
ُو ِل ْدتُ  ،ويوم �أَ ُموتُ  ،ويوم �أُ ْب َعثُ َح ّي ًا» ،و�سيدُنا محمد  يقول« :ال ت َْحزَ نْ » ،و«�إ ّنما
ُب ِع ْث ُت لأُ ِّتمم َمكا ِرم ال ْأخالق».
أح�سنوا القول للنا�سَ ،ع َّل ُموا
لقد ات ْ
َّ�صفت حيا ُتهم جميع ًا بالتوا�ضع ،ومثلما � َ
أزهر ،الأ�ستذة
النا�س حكمة ال�صمت واال�ستماع؛ فن المحادثة النبيل في ِرواق ال ِ
املنتـ ــدى  269 - 268
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والتلمذة ،الحديث واال�ستماع ،وعندما نقر�أ قول ابن عطاء اهلل ال�سكندري((( عن
نف�سه ،هو ذلك التوا�ض ُع ع ْي ُنه ،الذي ُيم ّي ُز التَّعبير عن روح
التوا�ضع ،نج ُد �أنّ ال�صمت َ
يزعم
تتج�سد هذه الحقيق ُة فينا ،على � اّأل ُ
ال�سماحةَ .ف ْل َن ْع َم ْل مع ًاَ ،ومع الآخرينَ ،ك ْي َّ
َّ
أحد م ّنا ّ
قط �أنه ُمق ِي ٌم في الحق وبالحق وحدَ ه ،ويحتك ُر لنف�سه الحقيقة المطلقة.
� ُّأي � ٍ
الحكيم ميخائيل َنعيمه« :متى كانت الحقيق ُة قابل ًة لالحتكار
أديب
ُ
يقول ال ُ
من ِق َبل هذه الجماعة� ،أو تلك من النا�س؟ �أل ْي�س �أ ّنها كال�شم�سُ ،ت ْ�ش ُ
رق على
الأبرار والأ�شرار بال�سواء؟ َف َ�ش�أْنُ البا ّر �أنْ َيهتدي بنورها �إلى ال ِب ِّر ،و�ش ْ�أنُ ال�شرير
�أنْ َي�ستخدم نورها لل�ش ِّرَ ،ف َي ْلقى الأ ّو ُل ثوا َبه ،و َي ْلقى الثاني عقا َبه� .إذا كان لنا �أنْ
بيح ُه للبع�ض و َن ْحج َب ُه عن البع�ض ،كان لنا �أنْ نحتكر
نحتكر نور ال�شم�س� ،أو �أنْ ُن َ
ح�صر نو َرها في طائف ٍة من النا�س دون ك ّل النا�س».
الحقيقةَ ،ف َن ُ
و�أذ ّك ُر هنا بم�س�ؤول ّي ٍة ِفكر ّي ٍة �أنتمي �إليها وهي حكمة الإ�شراق .فال ُ
قد
إ�شراق ْ
�شهاب الدين ال�سهروردي
�سبق اال�ست�شراق .وفي كتا ِبه «حكمة الإ�شراق» ،بحث
ُ
عن الحكمة القائمة على ال ّذ ْوق ْ
والحد�س .و�إذ ندعو �إلى تجديد حكمة
والك�شف
ْ
قامت لت�أييد
متم�سكون بر�سالة النه�ضة العربية و�إ�شراقاتها التي ْ
الإ�شراق ،ف�إ ّننا ّ
العدل.
الحقّ و ُن�صرة ْ
ن�ص ُبون
نعم ،لقد ابتُلينا في هذا الزمن بالأدعياء من كل �صنف ،الذين ُي ِّ
العاميين مثلي المجادلة.
�أن ُف َ�سهم ُح ّرا�س ًا للدين .و�صار ع�ص ّي ًا على النا�س ِّ
لكن ونحن هنا ُنخب ٌة من العلماء الأجالء والمفكرين� ،أل ْي�س من ح ِّقنا
عليكم �أنْ ن�س�أل :لماذا يخافون على الدين؟ و� ُ
جواب يمكنُ تقدي ُم ُه هو؛
أب�سط ٍ
إن�ساني
لأ ّنهم فا َر ُقوه .فا َر ُقوا ِق َي َم ُه الأخالق ّية ال�سمحة ،وابتعدوا عن المعنى ال ّ
لمقا�صدهُ .
يقول ابنُ ال َق ِّيم« :الدينُ كلُّ ُه ُخ ُلق ،ف َمنْ فا َقك في ُ
الخ ُلق ف َق ْد َفا َقك في
التوح�ش و�إدارة ال ّرحمة نقي�ضان ال يجتمعان.
الدِّ ين»� .أقول �إنّ �إدارة ّ
((( ابن عطاء اهلل ال�سكندري ( 709-658هـ) فقيه مالكي و�صويف �شاذيل الطريقة ،بل �أحد �أركان
الطريقة ال�شاذلية ال�صوفية ،مل ّقب «بقطب العارفني» و«ترجمان الوا�صلني» و«مر�شد ال�سالكني».
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�إنّ مواجهة العنف بالعنف ل ْي�ست ب ُم ْجد َية؛ فهي ال تو ِّل ُد �إال الكراهية .ويوج ُد
ومذاهب وحركاتٌ ِع ّدة ،قديم ٌة
أحزاب وجماعاتٌ
في �أقطار الأ ّمة الإ�سالمية � ٌ
ُ
وجديدة� ،سيا�س ّي ٌة واجتماعي ٌة ودينية :ك ُّل فرق ٍة منها ت ّدعي لنف�سها ال�صواب
وحدها تم ّث ُل
والم�شروع ّية وتعتق ُد �أ ّنها دون غ ْي ِرها «الفرق ُة الناجية» ،وتعتق ُد �أ ّنها َ
الإ�سالم الحقيقي .لكنّ ا ّدعاء الحقيقة وال�شرعية �شي ٌء ،وامتال َكها �شي ٌء �آخر.
�أ�شي ُر �إلى المبادرات وال ُّن�صو�ص المرجع ّية التي �صدرت في ال�سنوات
إ�صالحي في الخطاب الإ�سالمي
نهج �
الأخيرة �أو �إلى بع�ضها ،والتي ُتع ِّبر عن ٍ
ٍ
ُيوائم بين �أ�س�س �إيماننا ومقا�صد الدين وحاجات ع�صرنا ولغته الراهنة.
�أذك ُر بكل توا�ضع «ر�سالة ع ّمان» قبل �أعوام قليلة ،والبيان العالمي في
مواجهة التط ّرف والإرهاب ( ،)2014و�إعالن مراك�ش عن المواطنة والأقل ّيات
في المجتمعات ذات الأكثر ّية الم�سلمة (.)2016
نعم ،نحن بحاجة لت�شبيك كل هذه المبادرات ك�أر�ض َّية معرف َّية ال نعيد ذكرها
�أو تكرارها في ك ّل منا�سبة ،ولكن ق�صدي من هذا الحديث �أ ُّيها الح�ضور الكرام
أفراد
هو �أن ُنذ ِّكر �أن ال�صراع ال ّدائر اليوم في المنطقة والإقليم لي�س �صراع ًا بين � ٍ
فح�سب ،بل بين الما�ضي والحا�ضر� .أقول �سادتي ال ُعلماء الأفذاذ �إننا
وجماعات ْ
َ
ا�ستح�ضرا
َن َتذ َّك ُر و ُن َقدِّ ُر ونعتبر الإمام �أبي حامد الغزالي والإمام ال َقرا ِفي اللذين
الم�ستقبل في واقعهم وعالجا في بحو ُثهم مجموع ًة من االحتياجات الفقه ّية في
الحا�ضر والم�ستقبل.
كنت �أتمنى �أن �أرى في مو�سم الحج و�أتطلع �إلى الموا�سم القادمة �أن نرى
ُ
تتناول الق�ضايا الفكرية ف�ض ًال عن تَع ُّدد الإذاعات والأبواق
تلك التجمعات التي
التي تتحدث اليوم فيما ُ�س ِّمي بفو�ضى الفتاوى.
� ُ
أقول و�أذك ُر �أن �أولى القبلتين بقيت تحم ُل هذا اال�سم الكريم� ،أولى القبلتين
«الأولى روحي ًا» وهي القد�س.
املنتـ ــدى  269 - 268
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لقد ازدهرت الحرك ُة العلمية والفكرية في بيت المقد�س في الع�صرين
أعداد كبير ٍة من العلماء وال�شيوخ والدار�سين الذين
المملوكي والعثماني بعد عودة � ٍ
نهلوا علومهم ال�شرعية من الأزهر ال�شريف ،وت�ش َّرفت با�ستقبال متولي الأوقاف
في القد�س ال�شريف قبل فترة قريبة ،و�أتطلع بالتعاون مع البنك الإ�سالمي للتنمية
�إلى تطوير مفهوم جديد «تطوير الأوقاف» .نعم نحن نقدِّ ر �أهمية الزوايا والتكايا
وال�سبل ،ولكن �أقول �إن قد�س المقد�سيين للذين يقفون مع ق�ضاياهم كل يوم،
ُّ
ونح�سن من �أو�ضاعهم
ويعانون ما يعانون با�سمنا ،وي�ستنجدون بنا ،كيف نط ِّور ِّ
الحيات َّية ليتمكنوا من البقاء والرباط على �أر�ض القد�س ال�شريف.
وقد ذكر الم� ُ
أن�س الجلي ُل في تاريخ
ؤرخ ﻤﺠﻴ ُر ﺍﻟﺩﻴﻥ ال ُع َل ْيمي في كتابه «ال ُ
القد�س والخليل» في �سنة 900هـ1494/م وجود �أربعمائة و�أربعين ُمد ِّر�س ًا
وقا�ضي ًا وخطيب ًا و�شيخ ًا ُجلُّ ُهم تع ّلموا في الأزهر ال�شريف� ،أيننا اليوم من �إقامة
ولو مدر�سة افترا�ضية للتعليم عن ُبعد في القد�س ال�شريف؟ عادوا ه�ؤالء منه �إلى
بيت المقد�س عندما در�سوا هنا في الأزهر ،و�ساهموا في نه�ضة القد�س العلم ّية
والفكر ّية والح�ضارية� ،ألي�س لنا �أن ن�ستعيد تلك التجربة؟
م�صنفات عديدة في الع�صر المملوكي-و�أُثريت
كما �ص َّنف علما ُء �أزهريون
ٍ
ثت عن ف�ضائل بيت المقد�سَ ،نذ ُك ُر منهم� :شم�س
ط ّر ًا بهذه الم�سميات -تح َّد ْ
الدين ال�سيوطي في كتابه «� ُ
إتحاف الأَخِ ّ�صا في ف�ضائل الم�سجد الأق�صى»،
م�صنفات في �أدب
في حين ترك علما ُء �أزهر ّيون �آخرون في الع�صر العثماني
ٍ
الرحالت عند زيار ِتهم للقد�س ،نذك ُر منهم ال�شيخ م�صطفى �أ�سعد اللُّ َق ْي ِمي
رحلَتِي لِوادِي القد�س»ُ ،يذ ِّك ُرنا ب�أننا
الدِّ مياطي �صاحب كتاب « َموا ِن ُح الأُ ْن�س ِب ْ
ُ
نتحدث عن القد�س وك�أنما
بعيدين كل البعد عن م�ضمون القد�س في ال�ضمير.
بعيد وهو لي�س بعيد عنا� ،أولى القبلتين فالرحلة طولية.
مكان ٍ
نتح َّد ُث عن ٍ
�أقول معكم �إنّ الهدف من الحديث عن النظام الإن�ساني العالمي الجديد
ينق�سم �إلى ق�سمين الحديث مع الآخر ،والحديث مع الذات الإ�سالمية العربية،
والحديث مع الخالق من قبل وبعد وما �إلى ذلك ،ف�أدى ذلك �إلى انت�شار �أكثر
من �أربعين مدر�سة في تلك ال�ساحات ،وفي محيط تلك ال�ساحات في الع�صر
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الم�صر ّيين للعمل في
أعداد �أخرى من �شيوخ الأزهر ِ
المملوكي �إلى انتداب � ٍ
مدار�س القد�س ال�شهيرة كالمدر�سة ال�صالح ّية ،والمدر�سة ال َّت ْن ِك ِز ّية وغ ْيرهما،
�أين ُكم و�أي َننا اليوم من هذا التقليد العريق؟
المظاهرات والتعبير العنيف عن انتمائنا للقد�س ال يخدم �أبناء القد�س،
بل ربما ي�ضيف �إلى الواقع المزري الذي �آلت �إليه القد�س .وكما قلت في جاكارتا
المخ�ص�صة للقد�س قبل �أ�شهر  -جاكارتا عا�صمة �أكبر دولة
في القمة الإ�سالمية
َّ
�إ�سالمية عدد ًا� -إنّ م�شايخ الأزهر وعلماءها �ص َّنفوا م�صنفات عديدة في الع�صر
كم ببرنامج عالمي
المملوكي وغيره تح َّد ْ
ثت عن ف�ضائل بيت المقد�س ،و�أُذ ِّك ُر ْ
«القد�س في ال�ضمير» ُنذ ِّك ُر منه ما ذكرت ،و�أقول في هذا المجال وختام ًا� ،أقول:
باق في هذه الأ ّمة .فكما يقول ر�سول اهلل «َ :م َث ُل �أُ َّم ِتي َم َث ُل
ال ريب في �أنّ الخ ْير ٍ
ال َم َطر اَل ُي ْد َرى �أ َّو ُل ُه َخ ْي ٌر �أَ ْم � ِآخ ُر ُهَ ( ».ر َوا ُه ال ِّت ْر ِم ِذي) ،ولكن هذا الخير العميم
كم ثاني ًا ب�أهمية الزكاة والعمل الإن�ساني.
قو ًال ال ُبد من �أنْ يتحول �إلى فعل ،و�أُذ ِّك ُر ْ
�إن عالمنا الإ�سالمي َيتو َق ُع جهد ًا �إن�ساني ًا َّ
منظم ًا لتقدير الإ�سالم والم�سلمين
بد ًال من كل دَعواته االعتماد على الآخر .نعم ،كيف ندفع بيننا نحو الآخر؟ �أقول
للتح ُّرر من كل �أنواع الت�س ُّول من الآخر و�إن كان في عالم ر�أ�س المال اليوم َمنْ
ُيذ ِّك ُرنا لمن يعتبر �أنّ ر�أ�س المال هو ر� ٌأ�س ومالُ ،يذ ِّك ُرنا بالعالقة بين الأمن النووي
الذي ُي ُ
الظرفي كذلك ،والأمن الإن�ساني.
�صرف عليها تريليارات الدوالرات ،والأمن
ّ
َ يا �أ ُّيهَا الإِ ْن َ�س ُان �إِ َّنك َكا ِد ٌح �إِ َلى َر ِّبك َكد َْحاً َف ُملاَ ِقيِه� صدق اهلل العظيم (�سورة
االن�شقاق ( :)84الآية )6
كيف ُن َفو�ض ذلك الإن�سان؟ وكيف ُننير ُه بالقيام بواجب المواطنة ،ال بل
ن�ص ُبو �إلى �أن ال نميز بين م�سلم
المواطنة كحا�ضنة ت�شتمل على الجميع ،ف�إنما ْ
وغير م�سلم ،نعمل في �سبيل اهلل ،نعمل من �أجل ال�سبيل.
�إن عالمنا الإ�سالمي زاخر بالموارد الب�شرية ،فلن�ؤن�سن هذه العبارة لنعرف من
ذكي �إن�ساني ًا  -مثل �أبواب الزكاة
هم وراء الأرقام ،وماذا يحتاجون �إليه من ا�ستثمار ٍ
الثمانية  -لتطوير الموارد ،وتنميتها ا�ستناد ًا �إلى القيم الأ�سا�سية الدينية والإ�سالمية.
املنتـ ــدى  269 - 268
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(احل�سن بن طالل)

أ�سلفت في �شهر �أيار/مايو  ،2016وجدنا �أنّ  %90من
في ا�سطنبول كما � ُ
الأزمات الإن�سانية اليوم تَح ُدث في الدول الأع�ضاء في منظمة التعاون الإ�سالمي.
و�أُ�ضيف مذ ِّكر ًا ب�أن �أكثر من  %75من الجئي العالم ب�صوامعهم المختلفة
ين�شب
و�صنوفهم المتعددة بتعريفات الأمم المتحدة وغيرها ،هم م�سلمون .كما ُ
 31من  32نزاع ًا قائم ًا اليوم في البلدان ذات الأغلبية الم�سلمة.
لذلك� ،أُذ ّكر نف�سي و�أُذ ّكر �إخوتي بالدعوة التي �أطلقتُها �أنا الفقير لرحمته
ِلت
تعالى ،و�أعوذ باهلل من كلمة �أنا في هذا ال�سياق ،منذ ثالثين �سنة ون ّيف ،وما ز ُ
�أج ّددها حتى يومنا هذا� ،إلى �إن�شاء الم�ؤ�س�سة العالمية للزكاة والتكافل لتحقيق
�أهداف الزكاة والتكافل ،ف�أهداف الزكاة والتكافل في المجتمعات الإ�سالمية
وغير الإ�سالمية بعيدة ُك ّل ال ُبعد كما �أرى عن التدخالت ال�سيا�سية .كيف ن�ضع
ُ
�ستبدل كرامة الإن�سان
كرامة الإن�سان بين ما ي�س َّمى باال�ستدامة والتنمية؟ كيف َن
بالمعاناة الإن�سانية ون�ضعه في مكانه الالئق؟
كيف يمكن �أن يتح َّقق ُ
مثل هذا الحلم� :إن�شا ُء الم�ؤ�س�سة العالمية للزكاة
فقلت بطبيعة الحال
والتكافل؟ هذا الذي �أعتقد �أنه م�شكلة عالمية و�إن�سانيةُ ،
�ست�أخذ فترة لتنتقل من كونها �ضيقة وم�سلوبة ،ولكن �إن ع ّرفنا ال�صالح العام
علينا �أن ُنقدِّ ر �أنّ لهذه الم�ؤ�س�سة �شك ًال من �أ�شكال تقرير الم�صير ل�شعوبنا
«تقرير الم�صير الم�ؤ�س�سي»؛ م�ؤ�س�سة نابعة من ال�شعب ولل�شعب على اختالف
انتماءاتهم.
أجنبي في �سوي�سرا �أُ ّم البنوك ،فقال لي :هل
كنت �أتحدث مع
ٍ
�شخ�ص � ٍ
�أنت م�سلم عربي؟ قلت :نعم ،قال لي� :سامحني �إنْ �أحرجتك بال�س�ؤال .قلت:
لماذا الحرج؟ قال :لأن حديثك طبيعي ،فقلت :في هذه الأمة مليار ون�صف
المليار �إن�سان ،لنفتر�ض �أن هنالك �شي ًئا من الجنون �أ�صاب عددًا من ه�ؤالء كما
ي�صيب كافة الأمم في فترات معينة� ،ألي�س من المعقول �أن يبقى الأمل في الوعي
والعقالنية؟ �ألي�س خوفكم الحقيقي هو �أن نعود لر�شدنا ،وحكمتنا في التعامل مع
الإدارة ال�سليمة والحكم الر�شيد؟
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� ُ
أقول �آن الآوان �أن ُنحقق هذا الحلم ونتوجه للم�ؤ�س�سات الم�س�ؤولة في هذا
العالم الإ�سالمي في الم�ؤتمر الإ�سالمي والبنك الإ�سالمي للتنمية.
�أذ ِّكركم و�أذ ِّكر نف�سي ب�أن في هذا العالم يوجد قانون للحرب ،ولكن هناك
غياب كلي لقانون من �أجل ال�سالم� .إن رعاية الالجئين وال�سجناء و�أطفال
ال�شوارع وغير ذلك كلها تنازالت من قانون الحرب الو�ضعي ،وهناك غياب كلي
لقانون ال�سالم.
وهنا �أ�ؤكد الت�شبيك بين الم�ؤ�س�سات المعنية بالحوار المبا�شر مع النا�س
«�أعني كل النا�س» ون�شر ال�سالم الداخلي البنيوي الجواني وتر�سيخ ال�سالم ،لأن
الإ�سالم وهداية الإ�سالم ور�سالة الإ�سالم تدعونا �إلى ذلك.
�أقول �إن ف�ضيلة الأ�ستاذ يذ ِّكرني ب�أن الوقت معي ،ولكن �أُذ ِّك ُر نف�سي
ب�أن الوقت �أهم قيمة م�ستهلكة ،الوقت والمكان ،وال �أريد �أن �أُث ِقل عليكم وعلى
�أ�سماعكم ،ال بل �أريد �أن �أ�ستمع �إليكم.
و�أختم قولي بكلمات:
الح َ�سن:
الح َ�سن ال َق ْول َ
الح َ�سن َعنْ َج ّد َ
الح َ�سنُ َعنْ �أَ ِبي َ
َر َو ْى َ
الح َ�سن ُ
الح َ�سن».
الخ ُل ُق َ
أح�سن َ
«� ّإن � َ
�أ�ش ُكر ُكم َجميعاً ،و�أ�س ِّل ُم عليكم.

املنتـ ــدى  269 - 268
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ت�صريحات �سمو الأمير الح�سن بن طالل لإذاعة «�صوت العرب» في القاهرة
بمنا�سبة انعقاد الم�ؤتمر ال�شبابي العربي ال�سابع للمنتدى

«التعليم والإبداع واال�ستثمار :نحو ر�ؤية عربية م�شتركة»
(ع ّمان؛ )2017/4/12-11

�أجرت املقابلة� :شريين نبيل

*
(((

بد�أ �سم ّوه احلديث بقوله :نحن فى امل�شرق العربى م�شغولون يف �إطار احلروب
والويالت والكوارث الإن�سانية والالجئني وما �إىل ذلك .واملغرب العربي م�شغول بال�ش�أن
الإفريقي ،ودول اخلليج  -بطبيعة احلال -غنية بالرثوات النفطية ،وم�شغولون بالنظرة
�إىل امل�ستقبل وكيف يتخل�صون من االتكالية على النفط ،ك�أمنا امل�شرق العربي بعيد كل
البعد عن املغرب العربي.
لذا؛ فتحت هذه العناوين الثالثة :التعليم؛ الإبداع؛ اال�ستثمار ،يجب �أن جند لنا
مكان ًا حتت ال�شم�س ،وهل مبقدورنا �أن نتحدث عن وحدة عربية ،وهي ما نا�شدت به
«�صوت العرب» منذ �أن ت� َّأ�س�ست.
فاليوم نتحدث عن البعد الإن�ساين ،فالإبداع واال�ستثمار يف الإن�سان قبل ر�أ�س
املال ،وكذلك ا�ستثمار الإبداع واال�ستثمار لت�صفري اجلوع ،لنتغلب على املجاعات يف
هذا الإقليم ،والتي ن�ش�أت نتيجة احلروب والكوارث الإن�سانية .فالن�سبة الكبرية من
�ضحايا هذه احلروب هم الأطفال .فهل جنل�س لرنى هذا اجليل امله َّم�ش املن�سي يزداد
غ�ضب ًا يوم ًا بعد يوم على كل ما هو قائم .ف�أين العرب من عمل جمعي فكري ي�ضع
ر�سالته الأوىل والأ�سا�سية التي هي كرامة الإن�سان العربي؟
هناك مليونان ون�صف املليون الج��ئ من الأط��ف��ال العرب فى كل من تركيا
ولبنان والأردن من �سورية نتيجة للحروب القائمة ،لذا يجب احلديث هنا عن «التعليم
* كبري مقدّمي برامج ب�إذاعة «�صوت العرب» يف القاهرة.
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للجميع» ،وهو �أول حمور من حماور امللتقىَّ ،ثم كيف ميكن دمج ه�ؤالء فى الربامج
التعليمية .ف�إن بقوا مبعدين ومه َّم�شني بطبيعة احلال ف�سيكونون خارج نطاق نظام
التعليم العربي.
نحن لدينا العديد من القوا�سم امل�شرتكة ،فالوطن هو م�شرتك ،وامل�شرق م�شرتك
فيما بيننا ،واللغة العربية م�شرتك فيما بيننا ،فلنكرم الإن�سان بالتعليم النافع .و�أقول
يف هذا املجال �إن اجلامعات اخلا�صة وتع ُّددها �أدى �إىل نظرة ربحية للتعليم ،وهناك
من يذهب بعلمه �إىل �أوروبا وكندا و�أمريكا و�أ�سرتاليا ،فيخ�سره الوطن العربي.
يجب �أن نعتمد يف التعليم على الأولويات ،مثل التم ُّكن من اللغة مث ًال قبل �سنّ
احلادية ع�شرة من العمر ،وكذلك التم ُّكن من التناف�س باملعلومة النافعة فى الإن�سانيات
والآداب واجلمع بينها وبني علم الفلك واملو�سيقى والريا�ضيات مث ًال� .إذ ًا هدفنا هنا
هو كيف نع ِّمم الوعي على كيفية �إ�صالح التعليم.
وبالن�سبة لال�ستثمار الذي هو حمور من حماور هذا امل�ؤمتر ،ف�إنَّ اال�ستثمار هو
ا�ستثمار يف ال�شباب ولي�س ا�ستثمار ًا مبفهوم رجال الأعمال ،ف�أنا ل�ست رجل �أعمال
باملعنى املفهوم ال�شائع ،لذا �أرى �أن القطاع اخلا�ص والعام وال�سيا�سى عناقيد يجب
�أن يكمل بع�ضها بع�ض ًا .و�أي�ض ًا يف الر�سالة الوطنية يجب �أن يتنازل بع�ضهم لبع�ض
فال تكون النظرية االقت�صادية جمرد م�شروعات ولي�ست ر�ؤية متكاملة لال�ستثمار،
فاال�ستثمار هو لر�أ�س املال الإن�ساين والإبداعات ال�شبابية.
�أما عن الر�ؤية العربية امل�شرتكة ف�إن هناك �أع��داد ًا ال ب�أ�س بها من �أ�صحاب
الر�ؤية والكفاءة يف الوطن العربي ،ويجب �أن تكون الر�ؤية م�ستقلة؛ مبعنى �أننا نخاطب
العامل اخلارجي ولي�س لدينا مع الأ�سف م�ؤ�س�سات؛ �إذ يجب �أن تكون لدينا م�ؤ�س�سات
وجمال�س اقت�صادية واجتماعية جتتمع على الأقل ربع �أو ن�صف �سنوي لت�شتمل على
العنا�صر الثالثة للقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي وعلى امل�ستويات املتدرجة
كافة ،ف�ض ًال عن �أن ت�أتي امل�ؤ�س�سات من الأمم املتحدة �أو البنك الدويل وتقرر م�صرينا،
فال بد من حوار التكافل بني �شركاء الإقليم ومن اخلارج .وعلى هذا الأ�سا�س ن�ستطيع
القول �إن هناك ر�ؤية عربية م�شرتكة.
«�صوت العرب» الإذاع���ة واملحتوى تعني يل ر�ؤي��ة جامعة ،وتعني امل�شرتكات
اخلالقة ،وتعني العاطفة ال�سليمة يف املو�سيقى والفن والأدب وال�شعر ،وتعني �أ�شياء
كثرية ل�صون الوحدة العربية.
بوركتم ودمتم يف رعاية اهلل و�أمنه.
املنتـ ــدى  269 - 268
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حمــور العــدد

نحو نه�ضة فكر ّية عرب ّية جديدة

والتطرف
في مواجهة �أزمة القيم
ّ
( )1ال ُبعد االقت�صادي االجتماعي في مواجهة التطرف والعنف
       (د .محمد �أبوح ّمور)
( )2العدالة االنتقالية باب لو�أد ال�صراع في الوطن العربي
      (د.محمد طيفوري)
( )3الربيع العربي وبروز الهوية الوطنية الفرعية
      (د .محمد �سلمان المعايعة)
(� )4أزمة الثقافة العربية
      (�أ.د .محمد عبد العزيز ربيع)

()1

ال ُبعد االقت�صادي االجتماعي في مواجهة التطرف والعنف

*

**

د .محمد �أبوح ّمور

تمهيد
االقت�صادي االجتماعي في مناق�شة ال�سيا�سات العمومية في
�ضمن ال ُبعد
ّ
مواجهة ومكافحة التطرف والعنف ،ال بد من العودة �إلى الإ�شكالية الأ�سا�س ّية التي
العربي ،والتي تعمقت منذ بداية الألفية الثالثة نتيجة التفكك
يعانيها االقت�صاد
ّ
واال�ضطراب بين الوحدات القطر ّية لهذا االقت�صاد ،و�ضعف الترابط في حركة
التكامل االقت�صادي العربي ،وبالتالي رجحان ال�ضغوط والتحديات الداخلية
والتوجه �إلى تطبيق برامج و�سيا�سات االنفتاح
والخارجية في فر�ض ت�أثيراتها،
ّ
مزيد من
االنك�شافي والتك ّيف االقت�صادي مع وجود اختالالت هيكلية� ،أدت �إلى ٍ
الإرهاق والتكاليف االقت�صادية واالجتماعية الباهظة الثمن؛ كما ر�أينا ذلك قبل
مرحلة «الربيع العربي» ،وفي �أثناء هذه المرحلة؛ بما �أفرزته من تداعيات ونتائج
ه َّددت الأمن االقت�صادي لل�شعوب العربية ،وزادت في مظاهر التفكك االجتماعي
والتباعد داخل المجتمعات نف�سها ،قبل �أن يكون التباعد بينها وبين المجتمعات
ُ
الأخرى في �إطار الأ ّمة.
و�إذا كان بع�ض الدار�سين قد ر�أوا في ال�سابق �أن اقت�صادات المنطقة
العربي
العربية تتو َّزع على ثالث مجموعات رئي�سية ،هي :اقت�صادات الم�شرق
ّ
* قدمت هذه الدرا�سة يف ندوة حتالف عا�صفة الفكر  -الن�سخة الثالثة «نحو ا�سرتاتيجية �أمنية متعددة
الأقطاب» ،يف املعهد امللكي للدرا�سات اال�سرتاتيجية بالرباط/اململكة املغربية (.)2016/9/26
** الأمني العام ملنتدى الفكر العربي/رئي�س التحرير.

- 23 -

�شتاء   -ربيع    2017

ال ُبعد االقت�صادي االجتماعي يف مواجهة التطرف والعنف

بما فيها البلدان التي تعاني حالي ًا تداعيات الأزمات ال�سيا�سية و ُت�ص َّنف في
خانة الدول متو�سطة الدخل؛ واقت�صادات الخليج العربي المندمجة تدريجي ًا
في �إطار العولمة؛ واقت�صادات المغرب العربي المندمجة تدريجي ًا في الإطار
الأورومتو�سطي(((؛ ف�إن هذا التباين الت�صنيفي النظري ،قا َبل ُه واقعي ًا ظواهر
ُمقلقة تتمثل بم�شكلة التفاوت في الدخول والثروات ،في الوقت الذي ظهر فيه
الميل �إلى الم�ضاربات والك�سب ال�سريع في مجال العقارات والأ�سواق المالية ،مما
كان يعني ق�صور �أو �ضمور الن�شاط الإنتاجي.
تب ّين بع�ض الدرا�سات �أنه قبل ن�شوب �أحداث الربيع العربي بقليل ،كان
االنف�صام وا�ضح ًا بين الجهد والعائد كما تع ِّبر عنه فجوة الدخول في المجتمعات
العربية ،وقد ك�شف هذا عن �أن  %20على الم�ستوى العربي كانوا يح�صلون على
ن�صف الدخل القومي الإجمالي ،فيما  %50كانوا في قاع توزيع الدخل((( ،بمعنى
�أن هذا النمط من توزيع الدخول جعل الأغنياء يزدادون ثرا ًء ،والفقراء يزدادون
فقر ًا.
ولنا �أن نت�ص ّور االنعكا�سات االجتماعية والبيئية لتلك الظواهر في تدني
م�ستويات العي�ش الالئق ،وانت�شار البطالة والعنف والجريمة ،وتهديد الت�ضامن
المجتمعي والأمن الإن�ساني وال�سيا�سي ،وتزايد �أعداد العاطلين عن العمل،
والمهم�شين ،وانت�شار �أنماط من الحرمان القابل لال�ستغالل من قبل �أجندات
التطرف ،واال�ستقطاب لإثارة م�شاعر الحنق والكراهية واالنتقام.
ولعلنا حين نقول �إن ا�ضطرابات الربيع العربي ن�ش�أت ب�أ�سباب اقت�صادية
 في الدرجة الأولى � -أكثر منها �سيا�سية ،ف�إننا ال نخالف الواقع الحقيقي الذيك�شف عن تدهور الأو�ضاع المادية واالجتماعية للطبقة الو�سطى في المجتمعات
العرب ّية((( ،وهي الطبقة المعروف �أنها الأكثر قدرة على امت�صا�ص ال�صدمات
((( ُينظر د .حممود عبد الف�ضيل« :نحو نظام عربي جديد :البعد االقت�صادي» ،يف كتاب «نحو نظام
عربي :درا�سات ت�أ�سي�سية»� ،ص ،245ع ّمان ،منتدى الفكر العربي وهيئة جائزة �سليمان عرار للفكر
والثقافة.2010 ،
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.252
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه� ،ص.253
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و�إيجاد التوازن في البنى المجتمعية  ...لكن ت�أثرها البالغ بالت�شوه المتراكم
للهياكل القطاعية لالقت�صاد العربي ،و�ضعف المنجزات التنموية ،وعدم العدالة
في توزيع الدخول ،جعل االنفجار الذي ر�أيناه في ا�ضطرابات ال�سنوات الخم�س
الما�ضية في ع ّدة بلدان عربية� ،أ�سرع ظهور ًا ،و�إنْ كان لي�س مفاجئ ًا في هذا
المنحى لمن �أدرك عوامل انبعاثه على ال�شكل الذي ظهر عليه.
االقت�صادي – االجتماعي� ،إال �أنه
ومع �أنني هنا �أق�صر حديثي على ال ُبعد
ّ
يجب النظر �إلى هذا ال ُبعد ومعه الأبعاد ال�سيا�سية والثقافية بنظرة �شمولية ،نظر ًا
لتبادل الت�أثير والتداخل بين هذه الأبعاد في الحالة المتعلقة بتعرف الأ�سباب،
وت�شخي�ص النتائج ،ومن ثم محاولة ا�ست�شراف الحلول في م�س�ألة مكافحة
التطرف والعنف.
نظرة م�ستقبلية (البطالة؛ اال�ستثمار؛ التعليم والتنمية الب�شر ّية)
ُت�شير توقعات بع�ض المح ّللين �إلى �أن ما يجري في المنطقة العربية والإقليم
من �أحداث وتفاعالت م�ستمرة منذ �أكثر من خم�س �سنوات� ،سيوجد معادالت
�أمنية جديدة ،و�أنماط ًا ربما تكون غير م�سبوقة من التحالفات ،في ظ ّل الت�شابكات
ّ
والتدخل الدولي في �إدارة ال�صراعات القائمة .وهناك ُخبراء يقدرون
الإقليمية
�أن عملية التغيير والإ�صالح وعودة اال�ستقرار �ست�ستغرق من � 7-5سنوات بحد
�أدنى وقد ت�صل هذه المدة �إلى � 10أو  15عام ًا ،بمعنى �أن قوى التطرف قادرة
على البقاء خالل هذه الفترات المتوقعة ب�شكل ن�سبي ،وال �شك �أنها �ستلج�أ �إلى
الحفاظ  -ما و�سعها  -على مكت�ساباتها على الأر�ض وفي ن�شر �أفكارها .و�إن كان
�أمر بقائها مرهون ًا بالتغيرات الجيو�سيا�سية� ،إال �أنَّ الفكر ال�صادر عنها �أكثر
قابلية للتغلغل بين ثنايا الفراغ(((.
يقابل ذلك �أن هنالك تراجع ًا يبرز في معدالت النم ّو على الم�ستوى
العربي ،وال �سيما بعد انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وخ�سارة الدول العربية لما يقارب
((( ينظر :د .نادية �سعد الدين« :حت ّوالت اخلريطة ال�سيا�س ّية يف املنطقة العربية خالل العامني
القادمني (قراءة م�ستقبلية)» ،حما�ضرة يف منتدى الفكر العربي ،ع ّمان.2016/8/9 ،
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ن�صف تريليون دوالر (�أو  500مليار) خالل �سنة واحدة((( ،وهنالك كلفة ب�شرية
واقت�صادية �ستزداد �أعبا�ؤها على البلدان العربية ريثما تعود الأمور في الإقليم
�إلى حالة اال�ستقرار ولو ن�سبي ًا ،وال �سيما فيما يتعلق بالالجئين والمهجرين من
مناطق النزاعات والحروب في الم�شرق العربي.
وفي ذلك الوقت نف�سه يكون الوطن العربي متجه ًا �إلى الدخول في مرحلة
«الفر�صة ال�سكانية» عام  ،2030وحينها تكون ن�سبة ال�شباب في المجتمعات
العربية قد �أ�صبحت حوالي  %70من �إجمالي عدد ال�سكان ،ويحتاج ه�ؤالء �إلى
توفير فر�ص تعليم وعمل لهم �أ�ضعاف ما هي عليه الحاجة اليوم(((.
�إنَّ معدالت البطالة العربية الآخذة في االزدياد قد بلغت ن�سبتها قبل �أربع
�سنوات  ،%17.9وهي الن�سبة الأعلى �ضمن المجموعات الدولية (في �أمريكا
واالتحاد الأوروبي تتراوح ن�سبة البطالة بين  ،)%10 -%8وتعادل ن�سبة البطالة في
العالمي ( %6تقريب ًا) ،وهنالك �أعداد
المنطقة العربية ثالثة �أ�ضعاف المتو�سط
ّ
جديدة من ال�شباب العربي يتوقع ان�ضمامهم �إلى القوى العاملة و�أ�سواق العمل
خالل ال�سنوات القادمة((( ،ما يعني �أن م�شكلة البطالة �ستظ ّل الأعمق ت�أثير ًا
في الم�شهد االقت�صادي ومتغيرات الأمن االجتماعي وال�سيا�سي العربي .وما
لم تتوفر فر�ص عمل لتلك الأعداد من ال�شباب ،ف�إننا �سنعاني ل�سنوات و�سنوات
دموي ،وخا�صة في الدول النا�شبة فيها الآن ال�صراعات
عربي ّ
من ا�ستمرار ربيع ّ
والنزاعات ،مما �سينعك�س على الأو�ضاع العامة في المنطقة كلها ،ومن ثم على
�أو�ضاع الأقاليم المجاورة والعالم ككل.
يت�صل بذلك �أن الأزمة االقت�صادية والمالية العالمية ،التي بد�أت في العام
 ،2008ما تزال ت�أثيراتها وتداعياتها حا�ضرة في العديد من الدول ،وتنعك�س في
تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي وتراجع معدالت النم ّو ب�صورة كبيرة ،مما دفع ببع�ض
((( د .حممد �أبوح ّمور« :يف امل�شهد االقت�صادي العاملي والإقليمي والعربي واملحلي» ،حما�ضرة من�شورة
يف جملة «املنتدى» ،العدد املزدوج  ،265-264ع ّمان ،منتدى الفكر العربي� ،شتاء  -2015ربيع
� ،2016ص.40-31
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه.
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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القوى االقت�صادية الكبرى في العالم كـال�صين ،التي تملك �صندوق ًا �سيادي ًا
�ضخم ًا� ،إلى التفكير بت�أ�سي�س بنك ا�ستثماري على غرار البنك الدولي لال�ستثمار
في دول العالم (الواليات المتحدة عار�ضت ذلك)(((.
�أما على الجانب العربي ،ف�إن اال�ستثمارات العربية البين ّية ال تتجاوز ن�سبتها
�أكثر من  %20من �إجمالي اال�ستثمارات العربية في العالم ،ما ي�ؤ�شر على حالة
�ضعف في هذه اال�ستثمارات البينية ،وت�ضا�ؤل �إن لم يكن انعدام فر�ص العمل
التي ُتوجدها مثل هذه اال�ستثمارات ،وكذلك الأمر في التجارة العربية البينية،
رغم توفر فر�ص اال�ستثمار �إذا ما وجدت الإرادة ال�سيا�سية((( ،و�أ�صبح هناك
عمل ج ّدي على �إعادة الثقة ومعالجة �أ�سباب االختالفات بين بلداننا ،وخا�صة
في ح ّل م�شكلة الحواجز التجارية الإقليمية التي ما تزال تحول دون بناء �أ�سواق
تناف�سية(.((1
�إن توفير بنية اقت�صادية وا�ستثمارية متينة على الم�ستويين الوطني
والعربي التكاملي ،وتحقيق ا�ستغالل �أمثل للموارد الب�شرية والمادية ،و�إيجاد
نهج موحد لآل ّيات التعاون والعمل العربي الم�شترك ،بما ي�ؤدي �إلى انفتاح
اقت�صادي كف�ؤ ،والح ّد من االنك�شاف واالختراق االقت�صادي ب�إ�صالحات حقيقية
للهياكل الإنتاجية والقطاعية االقت�صادية  -االجتماعية(� ،((1سيكفل ذلك كله
م�ساعدة الدول الفقيرة على تجاوز م�شكالتها الم�ستع�صية في تح�سين م�ستوى
المعي�شة لمجتمعاتها ،وزيادة معدالت النمو لديها ،وبالتالي تحقيق قدر من
العدالة والم�ساواة في فر�ص العمل والتعليم والتدريب والت�أهيل وتوزيع الدخول،
والم�ساهمة �إلى حد كبير في �إطفاء نقاط الخطر والتوتر ،التي ت�شكل بيئات تنامي
التطرف والعنف.
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه.
((( امل�صدر ال�سابق نف�سه.
(ُ ((1ينظر :د .حميد اجلميلي« :نواحي ق�صور التجربة العربية للتكامل االقت�صادي من خالل مدخل
التبادل التجاري» ،درا�سة من�شورة يف جملة «املنتدى» ،العدد املزدوج  ،265-264ع ّمان ،منتدى
الفكر العربي� ،شتاء  -2015ربيع � ،2016ص.76-41
( ((1ينظر :د .حميد اجلميلي« :الأمن االقت�صادي العربي ومهام بناء التنمية امل�ستقلة يف �ضوء العوملة
االقت�صادية» ،درا�سة من�شورة يف جملة «املنتدى» ،العدد املزدوج  ،260ع ّمان ،منتدى الفكر العربي،
مايو�-سبتمرب � ،2014ص.118-78
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�إن �إعداد ر�ؤية عربية لمرحلة ما بعد اال�ضطرابات(((1التي خ ّلفها الربيع العربي
في المنطقة ،ينبغي �أن تر ّكز على الحاجة �إلى �سيا�سات تعليم عربية م�شتركة ،ومكافحة
عدد من الدول العربية التي تعوق النمو االقت�صادي
م�ستويات الأم ّية المرتفعة في ٍ
واالنتقال �إلى اقت�صاد المعرفة (.)Knowledge Assessment Methodology
وكذلك الحاجة �إلى توفير قواعد بيانات للم�ؤ�شرات االجتماعية واالقت�صادية العربية
( ،)Data Driven Economiesذات نوعية وجودة عالية ،ت�ساعد في م�ساندة جهود
التن�سيق الم�شترك ،وتبادل الخبرات ،و�إجراء درا�سات تقييمية لواقع �سوق العمل
العربي ،وتح�سين نوعية مخرجات التعليم وتجان�سها مع متطلبات �سوق العمل ،مما
�سي�سهم في ت�شكيل الأ�سا�س لتطوير التعليم ،وتوطين التكنولوجيا ،وتعزيز الو�ضع
االقت�صادي بتوفير فر�ص العمل ،وتح�سين �سيا�سات التوظيف.
�إن م�شكلتي الفقر والبطالة (�أو كما ت�س ّميان القنابل الموقوتة) تحتاجان
أبعاد خطيرة
�إلى التركيز على �إيجاد الحلول المنا�سبة لهماِ ،لما ِ
تحمالن من � ٍ
في مختلف المجاالت ،وال بد لهما من معالجات حثيثة على الم�ستويات ال ُقطر ّية
والقومية ،وب�شكل متوازٍ وتعاوني م�شترك .ولعل �إحدى تلك المعالجات تكمن في
�أهمية �إعادة النظر في �سيا�سات التنمية الب�شرية ،وال �سيما في الدول العربية
الأقل نمو ًا ،من �أجل رفع هذه الدول �إلى �أعلى من المراتب المتو�سطة (ح�سب
دليل التنمية الب�شرية) ،و�إيجاد ال�شراكات الفاعلة بين الحكومات والقطاعات
الخا�صة لتخفيف العبء على الحكومات وم�ساعدتها في التخفيف من حدة
م�شكلة البطالة وتوفير فر�ص العمل.
وفي هذا ال�سياق �أي�ض ًا ،ف�إن م�ساعدة الدول العربية الأقل نمو ًا من قبل
الدول العربية المقتدرة مالي ًا ،ينبغي �أن تركز في �أحد جوانبها على توفير التدريب
للقوى العاملة بما يتنا�سب وحاجات القطاعات االقت�صادية ،مع االهتمام ب�إجراء
الدرا�سات المقارنة بين هذه الدول العربية للك�شف عن الثغرات وم�ساعدة الدول
التي تعاني من هذه الثغرات على �س ّدها.
( ((1ينظر :د .حممد �أبو حمور« :ر�ؤية عربية يف �أعقاب اال�ضطرابات يف املنطقة» ،حما�ضرة يف امل�ؤمتر
ال�سنوي العام اخلام�س ع�شر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ،القاهرة 17-15 ،دي�سمرب .2015
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وكذلك االهتمام بالجانب التطبيقي والتدريبي في مراحل التعليم الأ�سا�سية
لتعزيز المهارات العملية للأفراد ،وبناء ال�شراكات الإقليمية لتطوير مبادرات
«التدريب من �أجل التوظيف» ،و�إزالة العوائق الت�شريعية والإدارية �أمام ت�شغيل
غير المواطنين من العرب ،والتركيز على ال�صناعات المكثفة في ا�ستخدام
العمالة العربية ،للتقليل من البطالة واال�ستفادة من الميزة التناف�سية.
وال بد �أن يرافق ذلك الت�شجيع� ،ضمن ا�ستراتيجيات م�شتركة ،على تقديم
الدعم للم�شاريع وال�صناعات ال�صغيرة والمتو�سطة ،والحيلولة دون تال�شيها من
ال�سوق لكونها المك ِّون الأ�سا�سي الذي تعتمد عليه هياكل اقت�صادات الدول العربية
في توفير فر�ص العمل وتعزيز الو�ضع االقت�صادي ،مع العمل على �إدخال هذه
ال�صناعات في االقت�صاد الر�سمي ب�إيجاد الحوافز المنا�سبة لها ،بما في ذلك
الحوافز الت�شريعية ،والدرا�سات التقييمية لحل م�شكالتها وتوفير الدعم الف ّني
والمالي للو�صول بها �إلى مراحل ال�صناعات ذات وفورات الحجم.
ال بد �أن يرافق مثل هذه التوجهات الإ�صالحية االقت�صادية �أي�ض ًا ،تعميق
لفل�سفة الم�س�ؤولية االجتماعية لدى القطاع الخا�ص ،نظر ًا لأهمية دورها التنموي
في مكافحة الفقر والبطالة .وال بد من التنبه �إلى �أن تطبيق �سيا�سات اقت�صادية
�إ�صالحية جديدة �سيكون له ت�أثير ن�سبي مرحلي على الفئات الفقيرة في الوطن
العربي ،مما يتطلب وجود �آل ّيات مالئمة للت�أكد من حماية هذه الفئات ،وتمكينها
من �أن تكون فاعلة وقادرة على الم�ساهمة في العملية الإنتاجية .ومن المنا�سب
التفكير في هذا المجال با�ستراتيجية عربية م�شتركة ل�ضوابط �سيا�سات المعونة
وم�ساعدة الفئات الفقيرة في المجتمعات العربية.
خاتمة :ال ُبعد االقت�صادي ومفهوم الأمن الإن�ساني
�إن كون �إحدى مهمات التنمية الم�ستدامة هو البحث عن حلول حقيقية
لق�ض ّية الأمن ،ي�ؤكد �أن الربط بين ال ُبعد االقت�صادي والأمن الأ�سا�سي �أو الإن�ساني
في جهود مكافحة التطرف والعنف ،يعد ربط ًا حتمي ًا ي�أتي من �صميم الواقع
المت�أزم .و�إذا كان الأمن التقليدي المتعلق بالطاقة وال�سالح يمثل الو�سائل ،ف�إن
االقت�صاد هنا ي�ؤدي دور الر�ؤية والتخطيط لمواجهة التحديات الأمنية الإن�سانية،
كما عبرت عن ذلك الآية الكريمة في محكم التنزيل �أَ ْط َع َم ُهم ِّمن ُج ٍوع َو� َآم َن ُهم
ِّمنْ َخ ْو ٍف( قري�ش� )4:صدق اهلل العظيم.
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�إن الإنفاق على التعليم دون ربطه ب�سيا�سات النمو االقت�صادي ،ودون
مالزمته لتطوير البحث العلمي ،ومتطلبات المواطنة والديمقراطية والحاكمية
الر�شيدة من بناء الفرد المواطن ،هو �أ�سو�أ على االقت�صاد من عدم الإنفاق �أو
الموازنات ال�ضعيفة ،التي ال ت�ضمن �أ�ساليب تعليم وم�ضامين جيدة ومخرجات
نوع ّية في كلتا الحالتين .ولذلك نقول دوم ًا �أن اال�ستثمار هو في الإن�سان �أو ًال ،و�أن
الوطن العربي ما تزال لديه الطاقات الكامنة من �أجل النهو�ض.
لكن ذلك ال يتم دون التوافق على �أجندة م�ستقبلية تنبع من داخل المنطقة
نف�سها ،وتتط ّور �إلى مبادرة �إن�سان ّية عالم ّية ،وهو ما ت�ؤكده الأحداث في المنطقة
خالل ال�سنوات الأخيرة؛ من �ضرورة تحقيق �أكبر قدر ممكن من الكرامة
الإن�سانية لماليين الفقراء والمقتلعين والعاطلين عن العمل في الوطن العربي
والعالم الإ�سالمي( ،((1الذين يمكن �أن يتغلغل التطرف �إلى �صفوفهم وتكون �أ�شكال
التعبير العنفي بمختلف �صنوفها و�سيلتهم الوحيدة ،نتيجة تراكم ال�ضغوطات
عليهم ،وافتقاد الخيارات الأخرى ،وهو ما �سيدفع ثمنه باهظ ًا الجميع حين
ت�صبح الحلول الق�صيرة والجزئية غير ُمجدية.
�إذا كانت الم�س�ؤولية الأخالقية �إزاء توفير متطلبات الأمن الإن�ساني يقع
جزء كبير منها في الجانب القيمي ،ف�إن الجانب العملي منها �أي�ض ًا ال بد �أن ي�أخذ
دوره في م�أ�س�سة هذه المتطلبات بالعمل على ت�أ�سي�س بنك عربي لإعادة الإعمار
والتنمية في منطقتنا ،وتفعيل مفهوم الزكاة وفق �أبوابها الثمانية لتحقيق الكرامة
الإن�سانية المن�شودة ،وبما يعزل التطرف والعنف عن حوا�ضن انت�شارهما وي�ضعف
من قدراتهما التدميرية.
( ((1ينظر الأمري احل�سن بن طالل« :نحو حتقيق التنمية الإن�سانية امل�ستدامة» ،جملة «املنتدى»،
العدد املزدوج  ،265-264ع ّمان ،منتدى الفكر العربي� ،ص� ،18-11شتاء  - 2015ربيع .2016
و ُينظر «امليثاق االقت�صادي العربي» ،ع ّمان ،منتدى الفكر العربي.2015 ،
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العــدالــة االنـتـقـــاليــة
باب لو�أد ال�صراع في الوطن العربي
*

د .محمد طيفوري

يقف املتتبع لل�شروخ املجتمعية التي متزق بع�ض البلدان العربية عند حقيقة
جوهرية تفيد بع�سر زوال تلك االنق�سامات يف الأفق القريب ،خا�صة بعدما حتولت
يف بع�ض الدول (العراق� ،سورية ،ليبيا ،اليمن� )...إىل حرب ا�ستنزاف طويلة
الأمد ،برعاية �أطراف �إقليمية وقوى دولية.
يفرت�ض هذا الو�ضع النظر من حولنا يف جتارب الأمم بحث ًا عن �آليات
ا�ستطاعت بها �شعوب �سبقتنا جتا ُوز هذه الأو�ضاع ،و�أ�س�ست النتماء جديد قوامه
امل�ساواة على �أ�سا�س االنتماء للوطن ،بعيد ًا عن �أي ت�صنيف �آخر.
لكن هذا احللم ال يتحقق جزاف ًا ما مل يكن مرفوق ًا بت�ضحيات ،وحمطات
انتقالية ع�سرية ،بالنظر �إىل ما تفر�ضه من �شروط وقواعد على اجلميع اال�ستعداد
لتح ُّمل تبعاتها� ،أم ًال يف تد�شني �صفحة جديدة تقطع دابر ما تعي�شه هذه الدول
من �صراع طائفي واقتتال هوياتي ال يرتك وراءه غري اخلراب والرماد.
يف غمرة هذه الأو�ضاع ينطرح ب�شدة �س�ؤال امل�صاحلة الوطنية يف البلدان
التي تعرف فو�ضى عامرة �أو عدم ا�ستقرار على م�ستوى �أنظمة احلكم بها� .س�ؤال
* �أكادميي مغربي.
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ما انفك يعي�ش �أطوار ًا من املد واجلزر من بلد لآخر بح�سب الظروف واملتغريات
الوطنية والإقليمية لكل قطر على حدة.
وت�ستدعي هذه الأحوال بحث �س�ؤال امل�صاحلة الوطنية يف العامل العربي ،لعله
�سنوات ،خا�صة
يكون املدخل لو�أد االقتتال الداخلي واالحرتاب دومنا هدف طوال
ٍ
و�أن التاريخ يخربنا �أن امل�صاحلة الوطنية ركيزة من ركائز املرحلة االنتقالية؛
فقد �شهدت الفرتة املمتدة من � 1974إىل � 2007إن�شاء نحو  32جلنة حتقيق يف
 28بلد ًا((( ،ما يعني �أن التاريخ الإن�ساين غني بتجارب لدول مرت مبراحل من
َّ
املخ�ضب بالدماء ،قبل �أن تهتدي �إىل �إر�ساء قواعد حكم دميقراطي
االنق�سام
بعد امل�صاحلة.
من هذا املنطلق يكون بحث �س�ؤال امل�صاحلة الوطنية من الأهمية مبكان،
من �أجل تل ُّم�س �أجوبة لأ�سئلة تتفرع من الإ�شكالية الكربى حول �إمكانيات
امل�صاحلة الوطنية يف العامل العربي ،وهي :ما مدى قدرة ال�شعوب املتحاربة على
الت�صالح فيما بينها؟ وهل هي قادرة على جتاوز كل تراكمات املا�ضي الدفينة؟
وما املعيقات التي حتول دون جناح هذه امل�صاحلة؟ ويف املقابل؛ �أي عوامل ميكن
االعتماد عليها ل�ضمان جناحها؟ وهل يف جتارب امل�صاحلة التي جنحت مناذج
ميكن االقتداء بها يف العامل العربي لقيام قوا�سم م�شرتكة بينها؟

((( ح�سب تقرير للمركز الدويل للعدالة االنتقالية ،وهو م�ؤ�س�سة دولية غري حكومية ت�أ�س�ست يف عام
 ،2001وتعنى مبلفات االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان� ،صادر يف فرباير� /شباط .2009
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�أو ًال :ماهية امل�صاحلة الوطنية
تعد امل�صاحلة الوطنية من العنا�صر املحورية يف العدالة االنتقالية((( ،التي
تعد هي الأخرى حلقة �صغرى يف م�سل�سل �أكرب هو االنتقال الدميقراطي((( .هذا
الرتابط يفر�ض علينا عند بحث ماهية امل�صاحلة الوطنية حتديدها من خالل
ال�سياق الذي ت�أتي فيه؛ �أي العدالة االنتقالية ،قبل �أي حماولة تعريف .ويجب
علينا �أي�ض ًا حتديد الآليات الالزمة اال�ستعانة بها لإعمال امل�صاحلة الوطنية.
امل�صاحلة الوطنية والعدالة االنتقالية
يحدد تقرير الأمم املتحدة حول «�سيادة القانون والعدالة االنتقالية يف
جمتمعات ال�صراع وجمتمعات ما بعد ال�صراع»((( مفهوم العدالة االنتقالية
بالقول« :ي�شمل مفهوم العدالة االنتقالية الذي يتناوله هذا التقرير ،كامل نطاق
العلميات والآليات املرتبطة باملحاوالت التي يبذلها املجتمع لتف ُّهم تركته من
جتاوزات املا�ضي الوا�سعة النطاق ،بغية كفالة امل�ساءلة و�إقامة العدالة وحتقيق
امل�صاحلة ،وقد ت�شمل هذه الآليات الق�ضائية وغري الق�ضائية على ال�سواء ،مع
تفاوت م�ستويات امل�شاركة الدولية (�أو عدم وجودها مطلق ًا) وحماكمات الأفراد،
والتعوي�ض ،وتق�صي احلقائق ،والإ�صالح الد�ستوري ،وفح�ص ال�سجل ال�شخ�صي
للك�شف عن التجاوزات».
((( يرجع البع�ض التطبيقات الأوىل لهذا املفهوم �إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية يف «حماكمات
نورمربج» ب�أملانيا .وهي من �أ�شهر املحاكمات ملجرمي احلرب من القيادة النازية .ثم كانت البداية
احلقيقية يف حماكمات حقوق الإن�سان يف اليونان يف �أوا�سط ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وبعدها
يف املتابعات للحكم الع�سكري يف الأرجنتني وت�شيلي من خالل جلنتي تق�صي احلقائق يف الأرجنتني
والت�شيلي ،ومن بعد ذلك يف العديد من دول القارة الالتينية.
((( العدالة االنتقالية �شق رئي�سي من عمليات التحول الدميقراطي ،وهو ال�شق اخلا�ص بالتعامل مع
جرائم املا�ضي مبا يحقق العدالة ،وي�ساهم يف تعزيز الدميقراطية.
((( انظر :التقرير املقدم �إىل جمل�س الأمن  24غ�شت� /آب  ،2001ويحمل رقم � ،S /2004/616ص .2
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فالعدالة االنتقالية يف تعريفها الب�سيط عدالة غري ق�ضائية ،وال ت�ستند �إىل
قانون �أو ت�شريع ،ومن َّثم هي عدالة ناق�صة يف ظروف ا�ستثنائية .وال بد منها يف
مرحلة االنتقال من نظام قمعي م�ستبد �إىل نظام دميقراطي ،يدفن تركة املا�ضي
مبا �شابها من انتهاكات حلقوق الإن�سان ومتييز وقمع وف�ساد.
وتقوم فل�سفة العدالة االنتقالية على �أن التعامل مع موروث املا�ضي ال يحقق
العدالة فقط ،و�إمنا ي�ضمن يف امل�ستقبل ال�شفافية وااللتزام مببادئ الدميقراطية،
بعد امل�صاحلة ،من قبل امل�ؤ�س�سات العامة� .إذ ًا فهي لي�ست فل�سفة «انتقامية» ،ولها
دور فاعل يف بناء م�ؤ�س�سات حكم على �أ�س�س جديدة ،ويف �إطار ال ي�سمح بالإفالت
من العقاب.
ونقر�أ يف �أدبيات املركز الدويل للعدالة االنتقالية �أن املقاربة ال�شمولية
للعدالة االنتقالية((( ،ت�ستوعب جملة من العنا�صر الرئي�سية ،وهي :املحا�سبة،
الك�شف عن احلقيقة ،امل�صاحلة� ،إ�صالح امل�ؤ�س�سات ،جرب ال�ضرر.
تظهر مما �سبق مركزية امل�صاحلة يف م�سل�سل العدالة االنتقالية ،بل و ُتع ُّد
مدخ ًال رئي�سي ًا ل�ضمان حتقيق هذه العدالة لغاياتها .وتعني امل�صاحلة الوطنية يف
�أب�سط معانيها ،عملية للتوافق الوطني ،على �أ�سا�سه تن�ش�أ عالقة بني الأطراف
ال�سيا�سية واملجتمعية قائمة على قيم الت�سامح ،و�إزالة �آثار �صراعات املا�ضي
وخم َّلفات العهد البائد ،من خالل �آليات حمددة ،ووفق جمموعة من الإجراءات
التي يتقيد بها اجلميع ويخ�ضعون لها دون ا�ستثناء.
((( يف الأدبيات نف�سها نقف على اال�سرتاتيجيات التي يهيئها املركز يف مو�ضوع العدالة االنتقالية ،والتي
حددها يف :املتابعة الق�ضائية ملرتكبي اجلرائم ،وت�سجيل االنتهاكات عن طريق و�سائل غري ق�ضائية
مثل جلان البحث عن احلقيقة ،و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات املخ ِّلة بالأ�صول ال�سليمة ،وتقدمي التعوي�ض
لل�ضحايا ،وتعزيز امل�صاحلة.
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وتنبني امل�صاحلة الوطنية على معاجلة جتاوزات حقوق الإن�سان ق�صد
القطع معها ،و�ضمان عدم تكرارها يف امل�ستقبل .والقطيعة هنا ال تعني االنطالق
من ال�صفر بل تعني التغيري والتجديد ،وحت�صني راكمته ال�شعوب يف م�سار البناء
الدميقراطي.
�آليات امل�صاحلة الوطنية
يف �أثناء الفرتات االنتقالية للدول ،وخا�صة تلك التي ت�أتي بعد فرتات من
احلكم ال�سلطوي ،تبد�أ املجتمعات يف لمَ ِّ �شتاتها ،ومعاجلة االنق�سام والت�شرذم
الذي �أ�صابها ،والعودة ملجتمع مت�صالح وفق معادلة �سيا�سية واجتماعية متوازنة.
هذه الغاية التي ترمي امل�صاحل ــة الوطنيــة حتقيقــها ،والتـي لن تتحـقق
 با�ستقراء العديد من التجارب � -إال باعتماد العديد من الآليات� ،أبرزها وقفالعنف ونزيف الدماء من كل القوى املجتمعية والثورية ،ثم �إقرار العدالة.
وقد و�ضعت املنظمات الدولية املهت َّمة بحقوق الإن�سان وال�سلم املجتمعي يف
العامل(((؛ كمنظمة العفو الدولية ،بع�ض املعايري والآليات الواجب ا ِّتباعها لبدء
عمليات امل�صاحلة الوطنية ،املتمثلة �أ�سا�س ًا يف:
 �إن�شاء �آليات وطنية فعالة لتوثيق احلقائق املتعلقة باجلرائم ،فك�شف
احلقيقة ر ٌّد حا�س ٌم على تلك اجلرائم ،و�ضامنٌ لل�ضحايا معرفة
احلقيقة ،ف�ض ًال عن الإقرار علن ًا مبعاناتهم ،وما يحمله ذلك من
اعرتاف رمزي بهم وبن�ضالهم.
((( ن�شري �أي�ض ًا يف هذا ال�صدد �إىل الإعالن ب�ش�أن املبادئ الأ�سا�سية لتوفري العدالة ل�ضحايا اجلرمية
و�إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة .قرار �صادر عن اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  40/34بتاريخ 29
نوفمرب /ت�شرين الثاين .1985

- 35 -

�شتاء   -ربيع    2017

العدالة االنتقالية باب لو�أد ال�صراع يف الوطن العربي

 �إن�شاء جلان لتق�صي احلقائق بغر�ض التحقيق يف اجلرائم ،وانتهاكات
حقوق الإن�سان التي حدثت يف املا�ضي ،وكذلك التو�صل �إىل احلقيقة،
على �أن تختتم اللجنة عملها ب�إ�صدار تقرير نهائي ،يت�ضمن النتائج التي
خل�صت �إليها ،والتو�صيات التي تقرتحها.
 تذليل جميع العقبات �أمام عمل اللجان ،مع �إعطائها كامل ال�صالحيات
يف التحقيق ،وا�ستدعاء كل من ترغب يف املثول �أمامهاِّ ،
بغ�ض النظر عن
مركزه و�صفته.
 و�ضع الأدلة التي جمعتها تلك اللجان ،والإجراءات الق�ضائية اجلنائية،
حتت ت�ص ُّرف هيئات التحقيق امل�ستمرة واجلديدة.
 و�ضع تو�صيات فعالة ب�ش�أن تقدمي تعوي�ضات كاملة جلميع ال�ضحايا
و�أ�سرهم .وت�أ�سي�س مراكز حلفظ الذاكرة اجلماعية ل�ضحايا هذه احلقبة.
هذه الآليات جمعها الباحثان الأمريكيان يف �ش�ؤون العدالة االنتقالية مارك
فرميان ونري�سيالب هايرن يف �أربعة مداخل �أ�سا�سية((( ،هي:
املدخل الأول :تق�صي احلقائق
بهدف �ضمان االنتقال من احلرب �إىل ال�سلم ،ومن احلكم الت�سلطي �إىل
احلكم الدميقراطي ،باعتماد التدابري غري الق�ضائية لتق�صي احلقائق ،من
خالل ت�شكيل جلان تقوم بتحقيقات ر�سمية يف الأمناط املختلفة للممار�سات
القمعية �أو االنتهاكات الإن�سانية ملا حدث يف فرتة زمنية حمددة.
((( مارك فرميان وبري�سيالب هايرن :امل�صارحة ،من�شورات املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،نيويورك
طبعة � ،2004ص  23وما بعدها.
املنتـ ــدى  269 - 268
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املدخل الثاين :الدعاوى الق�ضائية
يعيد بناء الثقة بني املواطنني يف ما بينهم من ناحية ،وبينهم وبني م�ؤ�س�سات
الدولة من ناحية �أخرى؛ �إذ ُي�س َمح للأفراد برفع الدعاوى على املتَّهمني يف جرائم
معينة ،عرب �إف�ساح املجال �أمام �ضحايا االعتداءات لإ�سماع �أ�صواتهم ،و�إدالء
امل�س�ؤولني باعرتافاتهم عن ارتكابهم وقائع حمددة �أمام الر�أي العام .وكل هذا
يعزز ثقة �أفراد املجتمع يف م�ؤ�س�سات الدولة ،و�سيادة القانون ،ويعلن القطيعة مع
املا�ضي.
املدخل الثالث :التعوي�ضات
�أ�صبحت �إلزامية مبوجب القانون الدويل ،وت�أخذ منطني؛ �أحدهما :مادي
يتمثل يف �صرف ِم َنح و�أموال وتقدمي م�ساعدات لل�ضحايا� ،أو �إعادة الإدماج يف
املنا�صب ال�سابقة يف الوظائف العمومية� ،أو و�ضع برامج خا�صة لإعادة ت�أهيل
ال�ضحايا .والآخر معنوي على �شاكلة تخ�صي�ص �أماكن عامة ،و�أ�سماء ال�شوارع
للأحداث وال�ضحايا �أو بناء الن�صب التذكاري.
وتتمثل �أهمية هذا املدخل يف الرغبة يف ا�ستح�ضار ذكرى ال�ضحايا والتعرف
عليهم ،وامل�ساهمة يف تعريف النا�س مبا�ضيهم ،وامل�ساعدة يف �إذكاء وعي املجتمع.
املدخل الرابع� :إ�صالح م�ؤ�س�سات الدولة
خ�صو�ص ًا تلك التي تواط�أت يف االنتهاكات �ضد �أفراد املجتمع (ال�شرطة،
اجلي�ش ،املخابرات ،الأمن ال�سري .)...وي�ستوجب هذا الإ�صالح التدريج يف
اعتماده تالفي ًا للهزات االرتدادية من بقايا النظام ال�سابق و�سدنة اال�ستبداد.
�إن هذه الآليات واملداخل هي التي ت�ؤهل املجتمع للم�صاحلة البينية واملكا�شفة
والإف�صاح ،و�إن كان البحث عن احلقيقة �سوف يبقى موقظ ًا حلما�سة الإن�سان
ون�شاطه ما بقي فيه عرق ينب�ض وروح ت�شعر كما يقول الفيل�سوف الأملاين هيجل.
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ثانياً :جتارب امل�صاحلة الوطنية يف العامل
بالرغم من الن�ش�أة احلديثة لأ�سلوب العدالة االنتقالية التي تعود �إىل ما بعد
احلرب العاملية الثانية ،ف�إن ذلك مل يحل دون تنوع جتارب امل�صاحلة الوطنية،
وتع ُّددها يف العامل ،بح�سب �أو�ضاع كل قطر على حدة.
وهذا ما ُيالحظ بالعودة �إىل �أر�شيف املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،الذي
ي�شري �إىل  32جتربة للم�صاحلة يف العامل منذ �سبعينيات القرن املا�ضي((( .وتتو َّزع
هذه التجارب ما بني �إفريقيا و�أمريكا الالتينية و�أوروبا ال�شرقية.
وبالنظر لع�سر تف�صيل حيثيات كل جتربة وتف ُّردها� ،سوف نكتفي با�ستقراء
التجربة الأرجنتينة؛ بو�صفها �أول جتربة يف �أمريكا الالتينية؛ �إذ كانت بو�صلة
لعدة دول كالت�شيلي وبوليفيا وال�سلفادور والبريو والربازيل ...يف �أمريكا الالتينية.
ثم نتوقف عند مقابلتها يف القارة الإفريقية؛ �أي منوذج جنوب �إفريقيا ،الذي
ا�ستهل م�شوار امل�صاحلة يف هذه القارة ،لت�أتي بعده دول عديدة ك�أوغندا ورواندا
و�سرياليون والطوغو وغريها.
((( من جلان احلقيقة وامل�صاحلة يف العامل« :هيئة التحريات حول اختفاء الأ�شخا�ص» (�أوغندا)1974 /؛
«الهيئة الوطنية للتحريات حول االختفاء» (بوليفيا)1982/؛ «الهيئة الوطنية حول اختفاء الأ�شخا�ص»
(الأرجنتني)1983/؛ «الهيئة الرئا�سية حول حقوق الأ�شخا�ص» (الفليبني)1986 /؛ «الهيئة الدولية
للبحث حول انتهاكات حقوق الإن�سان» (رواندا)1990/؛ «الهيئة الوطنية حول احلقيقة وامل�صاحلة»
(الت�شيلي)1990/؛ «الهيئة الوطنية للجرب وامل�صاحلة» (الت�شيلي)1991/؛ «جلنة تق�صي احلقائق
ب�ش�أن ال�سلفادور» (ال�سلفادور« ،)1991/جلنة بيان انتهاكات حقوق الإن�سان و�أعمال العنف التي
�سببت معاناة ال�شعب» (غواتيماال)1994/؛ «مفو�ضية جنوب �إفريقيا للحقيقة وامل�صاحلة» (جنوب
�إفريقيا)1994/؛ «هيئة احلقيقة وامل�صاحلة» (�سرياليون)1994/؛ «هيئة احلقيقة وامل�صاحلة»
(البريو)2001/؛ «هيئة التقلي واحلقيقة وامل�صاحلة» (تيمور ال�شرقية)2001/؛ «مفو�ضية امل�صاحلة
الوطنية» (�صربيا)2003/؛ «هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة» (املغرب)2003/؛ «جلنة احلقيقة
وامل�صاحلة» (الطوغو)2009 /؛ «هيئة احلقيقة وامل�صاحلة» (الربازيل.)2012/
املنتـ ــدى  269 - 268
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التجربة الأرجنتينية :منوذج رائد يف امل�صاحلة
تعترب �أمريكا الالتينية مهد والدة امل�صاحلة الوطنية .فقد �شهدت هذه
القارة موجة من جتارب امل�صاحلة انطلقت بداية الثمانينات من القرن املا�ضي.
و ُتق َّدم التجربة الأرجنتينية منوذج ًا ثري ًا ،ب�إمكان دول العامل الثالث االقتداء به
بوجه عام ،والدول العربية على اخل�صو�ص ،فحتى م�صطلح امل�صاحلة الوطنية
ُ�س َّك �إبان هذه التجربة.
�إنَّ درا�سة النموذج الأرجنتيني �أمر هام لأي دولة متر بظروف م�شابهة من
التحول �إىل الدميقراطية ،بعد فرتة من �سيطرة نظام �سلطوي قمعي مدة عقود
من الزمن ،كما هو احلال يف الدول التي �شهدت ثورات يف العامل العربي.
لقد �شهد م�سار امل�صاحلة الوطنية يف هذه التجربة فرتات من املد واجلزر،
وعلى �ضوئها ميكن �أن تق�سم التجربة �إىل ثالث مراحل �أ�سا�سية ،هي:
املرحلة الأوىل 1983 -1976
تعود البدايات الأوىل لهذه التجربة �إىل االنقالب الذي ن َّفذه اجلرنال
«خورخي فيديال» على احلكومة برئا�سة «�إيزابيال بريون» �سنة  ،1976م�شكلني
جمل�س ًا ع�سكري ًا من  9جرناالت ،فر�ض العرف و�أوقف الد�ستور وحظر التظاهر
وراقب الإعالم ،و�سعى �إىل ع�سكرة احلياة يف الدولة (النقابات ،املجتمع املدين،
الإعالم .)...وباملوازاة مع ذلك انطلق ما عرف با�سم «احلرب القذرة» ،التي
دامت زهاء � 6سنوات هي فرتة احلكم الع�سكري .1983 - 1976
كانت «حماية �أمن الأرجنتني» ذريعة لتنفيذ االنقالب الع�سكري ثم احلرب
بعده �ضد خطر ال�شيوعية الداهم ،وكان هذه ال�شعار حجة حلرب حقيقية �ضد
ال�شعب ،ترمي �إىل قمع كل معار�ض طوال مدة حكم الع�سكر.
وجاءت احل�صيلة ثقيلة جد ًا على ال�شعب الأرجنتينيَ ،ف َق َد فيها �أزيد من
� 30ألف �شاب �أرجنتيني ،مل ي�سمح لذويهم حتى بدفنهم �أو معرفة تاريخ �أو طريقة
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وفاتهم .فغالب ًا ما يقوم النظام ب�إلقاء اجلثث يف البحر �أو حرقها لإتالف الأد َّلة،
بالإ�ضافة �إىل ع�شرات الآالف من حاالت االعتقال والتعذيب.
يف ظل احلظر ال�شديد للحريات ال�سيا�سية مل ت�شهد الأرجنتني ت�أ�سي�س �أي
حزب �أو حركة احتجاجية ،فيما عدا حركة واحدة تعد مثا ًال فريد ًا على ما �شهدته
تلك احلقبة ال�سوداء يف تاريخ الأرجنتني ،وهي حركة Associacion Madres de
( Plaza Mayoجمعية �أمهات ميدان مايو) ،التي بد�أت بتجمع � 14أُ ّم ًا يف �ساحة
«ميدان مايو» �أمام ق�صر الرئا�سة ليطالبوا مبعرفة م�صري �أبنائهم املختفني.
�سلم َّية احلركة وب�ساطتها منحاها ال مباالة الع�سكر .ومع مرور الوقت بد�أت
تت�سع ،وتزداد �شعبيتها حتى �أ�صبحت احلركة ال�سيا�سية واملعار�ضة الوحيدة ،التي
مل ي�ستطع النظام قمعها يوم ًا.
انتهت فرتة حكم الع�سكر يف �إبريل/ني�سان  1982بعدما �أراد �إ�شغال الر�أي
العام الداخلي عن م�شاكله احلقيقية ،ف�أقدم على احتالل «جزر الفوكالند»
التابعة لربيطانيا التي مل ترتدد �سلطاتها البحرية يف الرد ال�سريع ،ب�إنهاء
االحتالل و�إحلاق هزمية باجلي�ش الأرجنتيني.
املرحلة الثانية2005-1983 :
يف هذه املرحلة مت �إجراء �أول انتخابات دميقراطية جاءت بـ «را�ؤول
�ألفون�سني» �إىل �سدة احلكمَّ ،
فد�شن مرحلة التحول الدميقراطي يف البالد ،غري
�أنه ُجوبه بق�ضايا �شائكة� ،أبرزها م�شكلة الأ�شخا�ص املختفني .ولذلك �أُن�شئت
جلنة لتق�صي احلقيقة ،عرفت با�سم «اللجنة الوطنية لدرا�سة م�شكلة اختفاء
الأ�شخا�ص» ،ومتكنت من و�ضع تقرير مف�صل بالرغم من ندرة الوثائق ،ب�سبب
ا ِّتباع النظام ل�سيا�سة حمو الآثار عن � 9آالف �شخ�ص� ،أحدث عند ن�شره -على
�أجزاء باجلريدة الر�سمية� -صدمة لدى ال�شعب الأرجنتيني.
املنتـ ــدى  269 - 268
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بد�أت املحاكمات �ضد رموز ورجال الع�سكر املتهمني بانتهاكات �إن�سانية
�ضد املعار�ضة ،وكانت طموحات «�ألفون�سني» �أكرب بكثري من قدراته على حتقيق
العدالة االنتقالية ،وذلك الفتقاد حكومته للخربة يف هذا املجال.
ولعل �أبرز �أخطاء هذه احلكومة �سوء تقدير قوة النظام الع�سكري الذي مت
�إ�سقاطه ،فقد متكن من االنتظام جمدد ًا مع زيادة حدة املحاكمات �ضد رموزه،
وعاد ب�سل�سلة من التفجريات املجهولة امل�صدر ،مع علم اجلميع ب�أن اجلي�ش من
يقف وراءها .وزادت وط�أة تلك الأعمال على حكومة �ألفون�سني التي �سرعان ما
تراجعت عن �سيا�سته يف �إعمال �آليات العدالة االنتقالية ،وحماكمة مرتكبي
اجلرائم من م�س�ؤويل النظام القمعي ال�سابق.
وجدت حكومة �ألفون�سني نف�سها بني مطرقة ع�صابة النظام الع�سكري
ال�سابق و�سندان املطالب ال�شعبية وجمعيات حقوق الإن�سان وال�ضحايا ،ليتحول
امل�سار �إىل خط متع ِّرج بني �أحكام قوية �ضد رجاالت الع�سكر يف البداية ،و�أحكام
بالعفو بالرغم من ثبوت التهم((( ،ما ا�ضطرها �إىل �سن قانونني ( ((1حتت تهديد
رجال الع�سكر بالزج بالبلد يف دوامة حرب �أهلية� ،أحدهما عرف با�سم «النقطة
النهائية» يحدد موعد ًا لتاريخ نهائي لتق ُّبل �أي دعاوى �ضد رجال النظام ال�سابق.
والآخر �أُطلق عليه «االمتثال للواجب» الذي يعفي �أي �ضابط يف اجلي�ش برتبة �أقل
من كولونيل من �أي م�س�ؤولية قانونية �إزاء قتله املواطنني ،بدعوى �أنه كان م�ضطر ًا
حتت ذريعة تنفيذ �أوامر القيادة.

((( حتى القادة �أمثال «رينالدو بينونه» �آخر ر�ؤ�ساء الأرجنتني يف احلقبة الع�سكرية متت �إدانته واحلكم
عليه يف  1983ومت العفو عنه يف .1985
( ((1كانت قوانني العفو العام التي �صدرت يف الأرجنتني مبثابة انتكا�سة حقيقية لعملية تنفيذ العدالة
و�سيادة القانون يف املرحلة االنتقالية داخل الأرجنتني.
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املرحلة الثالثة2010 - 2005 :
بد�أت هذه املرحلة يف عهد الرئي�س ال�سابق ن�ستور كري�شرن ،الذي �أ�صدر
جمل�س الق�ضاء الأعلى يف الأرجنتني �إبان حكمه قرار ًا يق�ضي بعدم د�ستورية العفو
العام الذي �أُق َّر ب�ضغط من الع�سكرينيَّ .ثم بد�أت مرحلة جديدة من املحاكمات
له�ؤالء الع�سكريني الذين َّمتت �إدانتهم بالفعل ،من خالل جلان احلقيقة
واملحاكمات التي متت يف الثمانينات ،وا�ستطاع القانون �أن ي�سري ب�شكل �سليم يف
هذه املرة ،و�سارت املحاكمات دون �أي �ضغوط من اجلي�ش.
و�شهد عام � 2010صدور �أحكام �ضد خورخي فيديال قائد االنقالب
الع�سكري ،وحاكم البالد واملهند�س الفعلي «للحرب القذرة» بال�سجن مدة 25
عام ًا( .((1وحكم �أي�ض ًا على «بينونه» �آخر احلكام الع�سكريني مدة  25عام ًا بالرغم
من بلوغه من الكرب ِعت ّيا .بالإ�ضافة �إىل العديد من الأحكام �ضد قادة و�ضباط
من اجلي�ش قادوا �أو قاموا بتنفيذ االنتهاكات.
ومنه نخل�ص �إىل �أن طريق الأرجنتني كان طريق ًا طوي ًال ومتعرج ًا� ،إال �أنه
يف جممله �شهد خطوات عملية ،وتطبيقات جديرة باملتابعة والدرا�سة ،لال�ستفادة
من هذا التع ُّرج والتخ ُّبط .وقد كانت دولة الت�شيلي من �أول امل�ستفيدين من هذه
التجربة؛ �إذ �شهدت هي الأخرى �أحداث ًا م�شابهة �إىل حد كبري مع ما جرى يف
الأرجنتني ،ولكن على عك�س هذه الأخرية كانت التجربة الت�شيلية �أكرث ن�ضج ًا،
لأنها ا�ستفادت كثري ًا من درو�س الأرجنتني.
جنوب �إفريقيا :در�س �إفريقي للعامل
عرفت �أق�صى نقطة من �إفريقيا جتربة فريدة للم�صاحلة ما تزال تثري
ف�ضول الباحثني وال�سا�سة يف العامل ،فبعد قرابة ن�صف قرن من امليز العن�صري،
وما يقرب � 30سنة من املقاومة من قبل  ،ANCملا عاناه ع�شرات الآالف من
مواطني جنوب �إفريقيا من انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان وجرائم احلرب،
ا�ستطاعت هذه الدولة �أن تر�سم لنف�سها م�سار ًا متميز ًا من امل�صاحلة.
( ((1مع ق�ضاء هذه املدة يف ال�سجن املدين ولي�س حتت الإقامة اجلربية ،بالرغم من �أن عمره جتاوز  85عام ًا.
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تقاطعت عنا�صر ثالثة لرت�سم املالمح الكربى لهذه التجربة املائزة ،بدء ًا
بال�سياق؛ �أي احليثيات التاريخية التي جاءت فيها ،مرور ًا بالقانون امل�ؤ�س�س للجنة
احلقيقة وامل�صاحلة ،و�صو ًال �إىل النتائج التي حت َّققت.
ال�سياق التاريخي للم�صاحلة
مت �إقرار قانون تعزيز الوحدة وامل�صاحلة الوطنية رقم � 34سنة  1995يف
ظل حكومة وحدة وطنية� ،ضمت جنب ًا �إىل جنب �ضحايا الفرتة ال�سابقة وبع�ض
الأ�سماء ممن حكم فيها.
وجاء هذا القانون بعد �إقرار د�ستور م�ؤقت للبالد ،وتنظيم انتخابات �شهدت
م�شاركة كل الأطياف .وخ�شي اجلميع �إبان تلك الفرتة من �إجراء مالحقات
جنائية ،وحت ُّمل تبعات مدنية عن اجلرائم التي ارتكبت با�سم الف�صل العن�صري �أو
(((1
با�سم معار�ضته .ف�سعت احلكومة لإ�صدار عفو عام ،قاومته �أحزاب املعار�ضة
وهيئات املجتمع املدين ،على اعتبار �أن �إ�صدار مثل هذا العفو �سوف يخ ُّل ب�شروط
حتقيق العدالة ،وي�ض ُّر مب�صالح ال�ضحايا وحقوق ال�شهداء واملعطوبني.
انعك�س هذا الأمر على الت�سوية التي مت التو�صل �إليها يف حا�شية ملحقة
بالد�ستور امل�ؤقت ،متت عنونتها بـ «ما بعد الديباجة» ذكرت ب�أنه �سي�صدر عفو
عن اجلرائم ذات الدوافع ال�سيا�سية ،وب�أن الت�شريعات امل�ستقبلية �ست�ضع املعايري
والإجراءات الالزمة لتنظيم العملية .وعلى هذا الأ�سا�س� ،س َّنت احلكومة اجلديدة
يف عهد الرئي�س نل�سون مانديال قانون ًا لإن�شاء جلنة حتقيق متعددة املهام ،وتتمتع
ب�صالحيات منح عفو ،وهو القانون رقم  35ال�سالف ذكره.
خالل �صياغة القانون عادت م�س�ألة العفو لتُط َرح بقوة ،خوف ًا من �إخ�ضاعها
للم�ساومات والتهديد واالبتزاز متى متت خلف الأبواب املو�صدة ،من خالل
نقا�شها علن ًا داخل الربملان ،بالإ�ضافة �إىل �ضغط قوى املجتمع املدين.
وجاءت ثمار ذلك �إقرار بند يف الفقرة  20من قانون تعزيز الوحدة
( ((1يف مقدمة هذه الأحزاب حزب امل�ؤمتر الوطني  ANCوحليفه احلزب ال�شيوعي اجلنوب �إفريقي.
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وامل�صاحلة الوطنية ،مفاده �أن «اعرتاف املذنب وطلبه احل�صول على عفو يجب
�أن يكون يف جل�سة علنية ،ويرتتب �إبالغ ال�ضحية �أو �أحد �أقربائه بتاريخ اجلل�سة
ومكانها ،ويحق له الإدالء ب�شهادته �أو تقدمي �أدلة �أو �أي �شيء ي�ؤخذ بعني االعتبار».
وينبغي على اجلاين «�أن يك�شف جميع احلقائق ذات ال�صلة كاملة» ،و�أن يثبت ب�أن
الفعل الذي ي�سعى �إىل احل�صول على عفو عنه «كان فع ًال مرتبط ًا بهدف �سيا�سي،
وار ُتكب يف �سياق النـزاعات التي ن�شبت يف املا�ضي».
بناء عليه ت�صري �سلطة منح العفو �شفافة متام ًا ،وي�صبح �ضحايا القمع
الأحياء وذووهم جزء ًا من اجلهة التي تقرر منح العفو لطالبه �أو عدم منحه له.
وكانت هذه اخلطوة هامة ل�ضمان الدفاع عن حقوق ال�ضحايا ،واحلر�ص على
موا�صلة امل�صاحلة ب�سال�سة ،وبعيد ًا عن الت�شنجات الث�أرية وال َّن َف�س االنتقامي.
جلنة احلقيقة وامل�صاحلة
قامت املنظمات غري احلكومية بدور كبري ﻲﻓ �صياغة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺨﻟﺎ�ص
ب�إن�شاء هذه اللجنة ،فو�ضعت معايري اﺧﺘﻴﺎر �أﻋ�ﻀﺎئها ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳ�ﻀﻤﻦ النزاهة،
وم�شاركة اﺠﻟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻨﺘﻤﻦﻴ للأحزاب ال�سيا�سية ،حتى انتهوا �إىل ﻣﻘﺮﺘح
ﺧﺎ�ص مبعايري اﻻﺧﺘﻴﺎر و�آلياته و�س َّلموه للحكومة ،التي وجهت الدعوة �إىل جميع
املنظمات والأحزاب ال�سيا�سية والكنائ�س وممثلي املجتمع املدين لرت�شيح �أع�ضاء
اللجنة(.((1
كان قانون هذه اللجنة هو الأكرث تعقيد ًا على مدى التاريخ( ،((1حيث
متتعت اللجنة ب�صالحيات وا�سعة وا�ستثنائية ،منها :حق التحقيق واال�ستدعاء،
ﻣﺮ�ﺷﺤا لهذه اللجنة ،و�أُع َّدت ال�سري الذاتية عنهم لتقييمها .وتولت جلنة
( ((1طرحوا حواىل 300
ً
ً
خمت�صة عملية انتقاء � 25شخ�صا �ضمت �أ�سماء م َّثلت كافة الأطياف املك ِّونة للمجتمع اجلنوب
الإفريقي 7 ( .ن�ساء� 7 ،أفارقة �سود 6 ،من البي�ض 2 ،من املختلطني 2 ،من �أ�صل هندي) .وو�صل
عدد موظفي هذه اللجنة �إىل � 350شخ�ص ًا ،مبيزانية قدرها  18مليون دوالر �أمريكي �سنوي ًا ،وا�ستمر
عملها على مدار عامني ون�صف العام.
( ((1قاد �أعمالها الأ�سقف اجلنوب �إفريقي ورئي�س الأ�ساقفة يف الكني�سة الأجنليكانية واملنا�ضل �ضد
العن�صرية «ديزموند توتو» احلا�صل على جائزة نوبل لل�سالم ،و�صاحب كتاب «ال م�ستقبل دون �صفح».
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والتحقيق يف �أمناط انتهاكات حقوق الإن�سان التي ارتكبها املوظفون الر�سميون
و�أع�ضاء املنظمات املعار�ضة ،و�إ�صدار تو�صيات ،ودفع تعوي�ضات �إىل �ضحايا
االنتهاكات ،و�أخري ًا ال�صالحية �شبه الق�ضائية يف منح العفو يف ظروف معينة،
ملرتكبي انتهاكات حقوق الإن�سان.
وقد مت ت�صميم جلنة امل�صاحلة لتعمل فى ثالث جلان ذات �صلة م�شرتكة:
 جلنة انتهاكات حقوق الإن�سان :وهي م�س�ؤولة عن جمع الت�صريحات
والبيانات من ال�ضحايا وال�شهود وت�سجيل مدى االنتهاكات.
بالبت فى طلبات العفو
 جلنة العفو :امل�س�ؤولة عن القرارات املتعلقة ّ
الفردية.
 جلنة التعوي�ضات و�إعادة الت�أهيل :وهي امل�س�ؤولة عن ت�صميم وو�ضع
تو�صيات لربنامج جرب ال�ضرر وتعوي�ض ال�ضحايا.
ا�ستمعت اللجنة ل�شهادة � 23ألف �شخ�ص من ال�ضحايا وال�شهود ،وظهر
�ألفان منهم يف جل�سات علنية ،وحظيت بتغطية �إعالمية مك َّثفة ،وتناولتها الربامج
الإذاعية ون�شرات الأخبار التلفزيونية وال�صحف املحلية والدولية.
نتائج جلنة امل�صاحلة
�صدر يف �أكتوبر/ت�شرين الأول  1998التقرير النهائي للجنة يف خم�سة
جملدات� ،أثار جد ًال �شديد ًا ،بالنظر لعدم قدرة جلنة العفو على �إنهاء النظر يف
جميع الطلبات التي ُقدِّ مت �أمامها( .((1وعليه تقرر �أن ت�ستمر اللجنة يف موا�صلة
عملها يف عقد جل�سات ا�ستماع مدة عامني �آخرين ،وتقرر �أن تنعقد جلنة احلقيقة
وامل�صاحلة يف �أواخر عام  ،2002لعر�ض التقرير النهائي الذي �سيت�ضمن
التحقيقات النهائية وجل�سات ا�ستماع جلنة العفو.
( ((1تلقت اللجنة �أكرث من � 7آالف طلب عفو مت رف�ض معظمها يف نهاية املطاف ،لعدم ا�ستجابتها
لل�شروط الدقيقة التي مت التن�صي�ص عليها يف القانون.
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وبالرغم من �أن التقرير النهائي للجنة مت اعتماده ر�سمي ًا يف الربملان بعد
عدة �أ�شهر� ،إال �أن احلكومة مل تلتزم بتنفيذ العديد من التو�صيات التي خرجت
بها اللجنة ،مبا يف ذلك التو�صيات املتعلقة بجرب ال�ضرر وتعوي�ض ال�ضحايا� ،إال
عقب ال�ضغط املكثف من قبل املجتمع املدين.
لقد متكنت جلنة امل�صاحلة يف جنوب �إفريقيا � ًإذا من �إيجاد مناخ جديد
يف جمتمع �أ�صبح يطلب فيه املجرم ال�صفح من ال�ضحية ،مما �ساهم يف ت�صالح
ال�شعب اجلنوب �إفريقي مع نف�سه ومع م�ؤ�س�ساته(.((1
ثالثاً� :آفاق امل�صاحلة الوطنية يف الوطن العربي
ملحة لإعمال امل�صاحلة يف العديد من البلدان
تبدو احلاجة �أكرث من َّ
العربية ،غري �أن مفارقات هذه احلاجة تظهر عندما نعلم �أن التجربة الوحيدة
املعرتف بها من املركز الدويل للعدالة االنتقالية ،هي جتربة الإن�صاف وامل�صاحلة
يف املغرب.
هذه التجربة التي ت�ضافرت عوامل عدة لتقدميها ك�أول منوذج يف العامل
العربي ،بالرغم مما اعرتاها من ق�صور ونواق�ص يف العديد من النواحي .غري
�أن ذلك مل يحل دون اعتداد العديد من الدول الثائرة التي جتد فيها الكثري من
التقاطعات مع واقع حالها اليوم.
جتربة املغرب :م�صاحلة احلد الأدنى
تعد التجربة املغربية �أول جتربة يف العامل العربي ،و�أهم حدث حقوقي
عربي خلق نقا�ش ًا وا�سع ًا بني خمتلف الفاعلني واملهتمني وال�ضحايا ومنظمات
( ((1برزت بع�ض املحاوالت التي �سعت �إىل احليلولة دون جناح م�سار امل�صاحلة ،كتلك التي قادها بع�ض
العن�صريني البي�ض املتطرفني ،حني �أقدم �أحدهم على اغتيال الزعيم ال�شيوعي وال�شخ�صية الثانية
من حيث ال�شعبية واجلماهريية بعد مانديال ،املنا�ضل كري�س هاين ،غري �أن ُّ
تدخل مانديال �أنقذ
الن�صر املتحقق من ال�ضياع ،وال�شعب من احلرب الأهلية التي حتيط به.
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مرحب بها( ((1وراف�ض لها( ((1ومطالب
املجتمع املدين ،وانق�سمت الآراء حولها بني ِّ
باملزيد.
لقد جاءت امل�صاحلة باملغرب يف �سياق خا�ص عرف �إ�صالحات �سيا�سية
«جتربة التناوب التوافقي» ،ثم انتقال احلكم من امللك احل�سن الثاين �إىل ابنه
امللك حممد ال�ساد�س ،الذي �سعى �إىل جتاوز خمالفات حقبة حكم والده املعروفة
ب�سنوات اجلمر والر�صا�ص .ف� َّأ�س�س ما عرف ب ـ «هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة»
بتاريخ � 10أبريل/ني�سان .2004
عملت الهيئة على مدار �سنتني من  2004و  2005على احلقبة الزمنية
املمتدة من � 1956إىل  1999باخت�صا�ص نوعي يهم االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان .وا�شتغلت بنف�س �شاكلة التجارب العاملية على درا�سة امللفات التي و�صلت
�إىل �أزيد من � 250ألف ملف ،قررت ب�ش�أنها جرب الأ�ضرار الفردية اخلا�صة حلوايل
� 20ألف �ضحية �أو ذويهم عند وفاة ال�ضحايا .و�أ�شرفت على ا�ستخراج الرفاة
من قبور فردية وجماعيةّ ،
ونظمت جل�سات ا�ستماع عمومية نقلت عرب و�سائل
الإعالم املحلية ،وحظيت مبتابعة الإعالم الدويل ،ودعم فعاليات املجتمع املدين،
و�أ�صدرت تقرير ًا ختامي ًا من خم�سة كتب (� 750صفحة) ،وخ َّلفت تو�صياتها �صدىً
لدى فئات من ال�شعب املغربي( .((1بيد �أن �أطياف ًا �أخرى ترف�ض «م�صاحلة احلد
الأدنى» كما ت�صفها ،بالنظر �إىل غياب العن�صر الأ�سا�سي يف كل جتارب امل�صاحلة
يف العامل �أال وهو حماكمة اجلالدين.
( ((1يرى ه�ؤالء يف تلك اخلطوة حماولة من النظام لالنتقال بنادي الدميقراطيات بعدما توقف يف
القيام ب�إ�صالحات اقت�صادية ثم �سيا�سية ب�إدخال املعار�ضة التاريخية �إىل دواليب اللعبة ال�سيا�سية،
لت�أتي مرحلة امل�صاحلة التاريخية مع معار�ضيه لر�أب ال�صدع وال�شرخ يف املجتمع املغربي.
( ((1يعترب ه�ؤالء �أن عقد جل�سات ا�ستماع علنية ل�ضحايا االنتهاكات يحمل �إ�ساءة للنظام املغربي،
وتكرمي ًا للمجرمني الذين ارتكبوا جرائم �ضد الدولة و�ضد امللك احل�سن الثاين ،واعتربوا تلك
املبالغ التعوي�ضية من دون مربر حقيقي ،بل هي جمرد ترف �سيا�سي.
( ((1لقد متت د�سرتة هذه التو�صيات مبوجب الإ�صالح الد�ستوري الذي مت يف فاحت يوليو /متوز .2011
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م�شاريع عربية للم�صاحلة
مبجرد ال�شروع يف تدبري املرحلة االنتقالية ملا بعد احلراك العربي ،بد�أت
تظهر حماوالت امل�صاحلة الوطنية من دولة لأخرى ،بل برزت يف بع�ض الدول
التي �شهدت انتفا�ضات فقط ،ما يك�شف عن مدى وعي ال�شعوب بجدواها ك�أداة
للتطهري الإيجابي لكل ال�شوائب التي تلت�صق يف الذاكرة.
توجه عام يف عدة دول نحو
ثم ظهرت بذلك امل�ؤ�شرات والدالئل على تبلور ُّ
امل�صاحلة الوطنية( ،((2على النحو التايل:
 �إقرار وزارة ال�ش�ؤون القانونية يف اليمن بتاريخ  6يونيو/حزيران ،2012
م�شروع قانون ب�ش�أن العدالة االنتقالية وامل�صاحلة الوطنية ،الذي ين�ص
على �ضرورة �إقامة هيئة م�ستقلة با�سم «هيئة الإن�صاف وامل�صاحلة
الوطنية» بهدف �إزالة اخل�صومات ال�سيا�سية بني خمتلف القوى يف البالد،
ونبذ كل �أ�شكال العنف واالنتقام ،واتخاذ الإجراءات الرامية �إىل حفظ
الذاكرة اجلماعية باحلفاظ على ذكرى ال�ضحايا ،وت�ضمني املناهج
الدرا�سية حقائق احلقبة املن�صرمة ،والعرب امل�ستقاة منها ،من �أجل عدم
تكرار جرائم املا�ضي.
 ت�شكيل هيئة تق�صي احلقائق وامل�صاحلة يف ليبيا� ،ضمت �أربعة من قدامى
امل�ست�شارين الليبيني برئا�سة امل�ست�شار ح�سني خمتار البوعي�ش ،للك�شف
عن انتهاكات حقوق الإن�سان .وتعمل على تق�سيم امل�صاحلة الوطنية �إىل
( ((2يف م�صر جاء اخلطاب الأول للرئي�س امل�صري حممد مر�سي بتاريخ  22يونيو /حزيران ،بعد
�ساعات من �إعالن نتائج االنتخابات؛ رغبة ملحة يف حتقيق م�صاحلة وطنية وا�سعة ،وحمل لهجة
توافقية ور�سائل �إيجابية للتوافق بني قوى املجتمع� ،إال �أن هذه امل�صاحلة ال تتحقق عرب اخلطاب
ال�سيا�سي فقط ،بل من خالل عمل لتحقيق �شراكة وطنية تكون بداية لهذه امل�صاحلة ،وي�شعر
اجلميع بجد َّيتها.
ويف تون�س �صادق جمل�س الوزراء نهاية �شهر دجنرب /كانون الأول  2012على م�شروع قانون العدالة
االنتقالية ،و�أحيل على املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي مطلع  2013حتت ا�سم قانون هيئة احلقيقة والكرامة
الذي �سوف يخت�ص زمني ًا يف الفرتة املمتدة من �سنة � 1955إىل غاية تاريخ �صدور هذا القانون.
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مرحلتني لكل منها �آلياتها و�أدواتها وقواعدها اخلا�صة .املرحلة الأوىل
ومتتد من بداية ثورة  17فرباير�/شباط حتى الآن� .أما املرحلة الثانية
فتمتد من بداية النظام ال�سابق يف فاحت �سبتمرب�/أيلول � 1969إىل بداية
ثورة  17فرباير�/شباط.
وتتمثل الأهداف التي ت�سعى امل�صاحلة �إىل حتقيقها يف �إعادة الثقة بني
الليبيني ،وحتقيق العدالة ،وتعوي�ض املت�ضررين ،من خالل �آلية حمددة،
وهي ت�شكيل جلنة عليا �أو م�ؤ�س�سة غري حكومية لإدارة عملية امل�صاحلة.
وتدير هذه اللجنة عملية امل�صاحلة من الألف �إىل الياء ،وفق ًا ملا ي�أتيها من
(((2
اللجان الفرعية.
 �إن�شاء امل�ؤ�س�سة البحرينية للم�صاحلة واحلوار املدين ،يف  12يونيو/
حزيران بدعم من ويل العهد الأمري �سلمان بن حمد ،لأن م�شكالت البالد
ال يحلها �سوى امل�صاحلة بني �أبناء الوطن ،و�إعالء الوالء للوطن على غريه
من الوالءات الفرعية ،وخا�صة الوالء للطائفة الذي برز جلي ًا يف احتجاجات
 .2011وقد و�ضعت هذه امل�ؤ�س�سة خطط ًا لتنظيم م�ؤمترات عامة وفعاليات
اجتماعية ت�شتمل على حما�ضرات لتقوية الت�ضامن االجتماعي ،وتعزيز
قيم املواطنة ،وتر�سيخ مفاهيم التعاي�ش بني فئات املجتمع ،و�إطالق
حمالت وا�سعة على �شبكات التوا�صل االجتماعي للرتكيز على املجاالت
املتوافق عليها ،ونبذ الأمرا�ض املجتمعية وخا�صة الطائفية(.((2
( ((2وهي جلنة التفاو�ض وامل�صاحلة على م�ستوى املدن والقبائل ،وجلنة حل�صر جمرمي احلرب واجلرائم
الإن�سانية وكل من �شارك و�ساند النظام يف قتله لل�شعب ،وجلنة حل�صر القتلى واجلرحى من ال�شهداء،
واللجنة القانونية املهتمة بالإحالة للمحاكم ،واللجنة االقت�صادية التي تهتم بح�صر اخل�سائر
االقت�صادية زمن الثورة وتقدير التعوي�ضات ملن ي�ستحقها و�صرفها ،والتن�سيق مع احلكومة جلمع
ال�سالح ومنع تداوله ،ومنع �أي مظهر من مظاهر الت�سلح خارج اجلي�ش الوطني وامل�ؤ�س�سات الأمنية.
( ((2يف هذا ال�سياق �أعدت �أبرز قوى املعار�ضة يف البحرين وعلى ر�أ�سها جمعية العمل الوطني
الدميقراطي «وعد» مذكرة مف�صلة عن م�شروع العدالة وامل�صاحلة الوطنية يف مملكة البحرين،
قدمت حلوار التوافق الوطني يف يوليوز /متوز .2011
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�آفاق م�شاريع امل�صاحلة يف العامل العربي
ال تكفي ال�شعارات ومراكمة الن�صو�ص القانونية والتنظيمية من �أجل َ�س ِّك
جتربة متميزة للم�صاحلة ما مل تكن هناك �إرادة �سيا�سية حقيقية تدفع يف هذا
االجتاه وجتعل م�صلحة الوطن فوق كل اعتبار �سيا�سي �ضيق �أو �صراع حزبي �أو
�إيديولوجي.
وعليه وجب التنبيه �إىل جملة من املعوقات التي تتهدد جبهات امل�صاحلة
املفتوحة على �أكرث من دولة يف العامل العربي ،ومن �أبرزها:
 املواقف والت�صورات امل�سبقة عن امل�صاحلة الوطنية ،والتي ت�ؤثر على مدى
ا�ستعداد الأطراف املتنازعة للدخول عملي ًا يف �إجراءاتها ،وبالتايل تقدمي
التنازالت والت�ضحيات من �أجل �إجناحها ،وجتنب ال�شروط التعجيزية
لالندماج فيها من �أجل امل�صلحة العليا للبلد.
 الإرث الثقيل والرتكات اجل�سام التي عرفتها هذه الدول� ،سواء �إبان
املرحلة االنتقالية �أو يف �أثناء عهود الأنظمة ال�شمولية وال�سلطوية ال�سابقة،
مما يولد انطباع ًا لدى البع�ض بعدم جدوى امل�صاحلة ،والقبول بالتعاي�ش
مع الأو�ضاع الراهنة ،نظر ًا ل�صعوبة حتقيق متطلبات امل�صاحلة ب�أ�شكالها
املختلفة.
 �ضعف ا�ستقالل م�ؤ�س�سة الق�ضاء يف هذه الدول ،وت�آكل الثقة يف الق�ضاء
الوطني .ف�أزمة العدالة االنتقالية تعود بالدرجة الأوىل �إىل تبعية �أجهزة
النيابة العامة لل�سلطة التنفيذية ،ما ينعك�س على ال�سعي لت�سوية حقيقية
مللفات املا�ضي وانتهاكاته.
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�أما العوامل الالزم ا�ستح�ضارها بغية �ضمان فر�ص �أكرب لنجاح م�شاريع
هذه امل�صاحلة ،فهي:
 �ضرورة مراعاة اخل�صو�صية اخلا�صة بكل بلد� ،سواء على م�ستوى املا�ضي
�أو �إبان الثورة .وتفادي �إ�سقاط التجارب وا�ستن�ساخها ،لأن الواقع مبا
يحمله من تفا�صيل هو ما يحدد �أي الطرق ن�سلك وكيف ن�سلكها.
 احلر�ص على املقاربة الت�شاركية بتمثيلية كافة الأطراف املت�صارعة دون
�إق�صاء لهذا الطرف �أو ذلك الف�صيل ،مع اعتماد ال�شفافية والو�ضوح يف
امل�صاحلة واحلوار.
 �إعمال �آلية «احلقيقة مقابل العفو» التي ي�صري مبوجبها �إقرار اجلاين مبا
ارتكبه من انتهاكات وجتاوزات �شرط ًا للح�صول على العفو.
 اعتماد امل�صاحلة ال�سيا�سية حلل النزاعات واملخالفات القانونية ذات
البعد االقت�صادي ،والت�صالح مع رجال الأعمال املح�سوبني على النظام
ال�سابق ،ممن مل يثبت يف حقهم ق�ضايا جنائية.
 �إعداد الر�أي العام ،و�إيجاد الزخم ال�شعبي الالزم لدعم امل�صاحلة
وم�ساندتها يف كافة �أطوراها ،وهو ما يوجب يف املقابل وقف خطاب
الكراهية املتبادل داخل �أو�ساط املجتمع.
 ر�سم خطة زمنية لأطوار امل�صاحلة و�إجراءاتها ،مع احلر�ص على اعتماد
�آليات الت�شاور مع كافة املكونات ،ل�ضمان ت�أييد ودعمها (املجتمع املدين،
الأحزاب ال�سيا�سية ،امل�ؤ�س�سات الدينية� ،أهايل ال�ضحايا.)...
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خامتة
هيئات امل�صاحلة قوة معنوية و�أخالقية و�ضمري حي انبعث من حتوالت
وتداعيات وحتديات و�صراعات مريرة وقعت يف املجتمع ويف ال�سيا�سة ،وهي تعبري
عن انت�صار قوة العقل وال�سلم بعد �سكوت البنادق وامل�سد�سات الكامتة لل�صوت
وانتهاء عهد زوار الفجر .وهي �سلطة معنوية و�أخالقية تعيد االعتبار لل�ضحايا
ولذاكرة املجتمع .وهي م�ؤ�شر ج ّدي �أو عالمة على التحول �أو هي من عوامله
الكربى .وهي ج�سر م�ؤ�س�س للحماية الفعلية �ضد االنتهاكات والتجاوزات واخلروق
التي قد حتدث يف امل�ستقبل ،من خالل ت�أ�سي�س مقت�ضيات جديدة ،من �ش�أنها
حماية م�صالح املت�ضررين وجرب الأ�ضرار ،وم�ساءلة امل�س�ؤولني عن االنتهاكات يف
�إطار املحاكمة العادلة.
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ن�شري ابتدا ًء �إىل بع�ض املفاهيم والتعريفات ذات العالقة التي ت�ضمنتها
الدرا�سة ،وهي:
•الع�صبيات القبلية :تعني �أن ال�شخ�ص ي�شعر بانتمائه ل�شيء ما بن�سبة تفوق
انتماءه لوطنه �أو جلن�سه الب�شري �أو �أي م�صلحة عامة ،وبنا ًء عليه فهو يت�صرف
تب ًعا لإمالءات ما ينتمي �إليه وي�شعر ب�أنه منف�صل عن �أي �شيء �آخر.
•املواطنة :هي مت ّتع الفرد بع�ضويته بدولة ما ،وبذلك ف�إنه مينح عدد ًا من
االمتيازات بنا ًء على هذه الع�ضوية؛ و�سيا�سي ًا؛ ف�إن املواطنة هي ُجملة من احلقوق
التي ت�صونها دولة ما لكل من يحمل جن�سيتها ،وتفر�ض عليه التزامات خا�صة
بها ،وحت ّفز الفرد على امل�شاركة بكل ما يعزز �شعور االنتماء فيه نحو وطنه.
•الهوية االجتماعية :جمموعة من املك ّونات االجتماعية والإن�سانية ،التي تدل
بحرية مطلقة
على الأفراد داخل جمتمعهم ،ومتنحهم �صف ًة قانونية للت�ص ّرف ُ
حتفظها لهم الأحكام الد�ستورية ،والت�شريعية املحلية ،والدولية.
* م�ست�شار الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون التوجيه والإ�شراف ,هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن ,ع ّمان – الأردن.
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•الأقليات :هي جمموعات ب�شرية ذات �سمات وخ�صائ�ص تختلف عن مثيالتها
يف جمتمع الأكرثية ،ولكل �أقلية منها �سمات قومية �أو �إثنية �أو دينية م�شرتكة
بني �أفرادها .وتختلف الأقليات فيما بينها نوع ًا وهوية وانتماء.
•املرحلة االنتقالية :تعني من الناحية النظرية تلك املرحلة التي تتو�سط
مرحلتني ،الأوىل تو�سم باال�ستبداد ويكون بدرجات متفاوتة ح�سب طبيعة
النظام ال�سيا�سي ،ومرحلة �أخرى تو�صف بالدميقراطية وتبقى هي الأخرى
ن�سبية حتدد بنا ًء على طبيعة القوى امل�شاركة يف عملية االنتقال ،وطبيعة املجتمع
املعني؛ هل هو جمتمع قبلي �أم مديني .فهي باخت�صار ذلك اجل�سر املعلق بني
�ضفتي التحكم والدميقراطية ،وتعرف هذه املرحلة بال�صراعات والتجاذبات
بني خمتلف الفرقاء والفاعلني داخل املجتمع ،كما تعرف بالتدخالت الأجنبية
يف ال�ش�أن الداخلي �إما با�سم احلفاظ على امل�صالح االقت�صادية والدفاع عن
طائفة معينة (احلالة ال�سورية)� ،أو تقوية مركز تفاو�ضي يف قمم ومنتديات
دولية (التدخل الرو�سي يف ال�ش�أن ال�سوري).

ملخ�ص

هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان دور ما يعرف «بالربيع العربي» يف بروز الهوية
اخلا�صة (الفرعية) على ح�ساب الهوية العامة (الوطنية) ،حيث �شكلت هذه
الأحداث تغ ًريا دراماتيك ًيا يف تقوقع الأفراد واملجتمعات حول هوياتهم الفرعية،
حتد للهوية الوطنية .وت�شكل
�سواء �أكانت قومية �أم مذهبية �أم طائفية ،يف �أكرب ٍ
الهوية يف العامل العربي �إحدى �أكرث املقاربات الفكرية �إثارة للجدل والنقا�ش،
تعك�س �إ�شكالية تطرح بني املقاربات الفكرية ملفهوم الهوية والإن�سان.
و�سعت الدرا�سة �إىل حتليل مكونات الهوية الوطنية ،من خالل ا�ستعرا�ض
العوامل اجلامعة واملفتتة لها .وحاولت الإجابة عن �س�ؤالها الرئي�س ،املتعلق
بدور ما ي�سمى «بالربيع العربي» ،يف بروز هوية فرعية على ح�ساب الهوية
الوطنية اجلامعة .وتطرقت �إىل بيان �أ�شكال وحمددات الهوية الوطنية ،وكذلك
بيان و�ضع الأقليات يف املنطقة العربية قبل �أحداث «الربيع العربي» وبعدها.
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وهكذا ت�ستخدم الدرا�سة املتغريان امل�ستقل والتابع ,وامل�ستقل هو (الربيع العربي)
والتابع هو بروز هوية فرعية.
وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن �أحداث «الربيع العربي» ،قد �أ�سهمت بدور رئي�س
يف بروز الهوية الفرعية وتراجع االهتمام والتم�سك بالهوية الوطنية اجلامعة،
وذلك لأ�سباب تتعلق بطبيعة �أنظمة احلكم القائمة على تكري�س الهوية الفرعية،
م�ستفيدة من هذا االنق�سام للتم�سك بال�سلطة .كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
الهوية مفهوم �إ�شكايل؛ لأن للهوية �أبعادًا �شائكة ومتداخلة فيما بينها ،تت�صل
باحلقل الفل�سفي واملعريف وال�سيا�سي والتاريخي ،عالوة على عوامل �أخرى كاللغة
والدين والإيديولوجيا والرتاث ،وهذه الإ�شكالية حتتمل احلل وعدمه ،بحيث
ي�صبح املجتمع �أمام معادلة متحركة تنتج نف�سها بنف�سها ،وتعيد ترتيب �أولوياتها.
كما �أن الهوية الوطنية كانت وما زالت �ضحية للخالف بني التيارات الفكرية
وال�سيا�سية املختلفة يف املنطقة العربية ،التي ت�ؤمن بوجود تناق�ض بني الهوية
أ�سا�سا للحل
الثقافية واملعتقدات الدينية ،وترى يف بع�ض القيم كالدميقراطية � ً
واخلال�ص ،دون االنتباه �إىل �أن �أ�سا�س امل�شكلة هو الفكر ال�سائد منذ عقود طويلة
يف املجتمعات العربية.
مقدمة
�أطلقت �أحداث الربيع العربي ،وب�شكل غري م�سبوق ،العنان �أمام تو�سيع
نطاق امل�شاركة املواطنية يف معظم بلدان العامل العربي ،كما �أ�سهمت الثورات
والتحركات ال�شعبية الوا�سعة ،وال زالت ت�سهم ،يف �إعادة النقا�ش حول مفاهيم
املواطنة وثقافة املواطنة .وقد ارتبط هذا النقا�ش ،ولو جزئي ًا ،مبخاوف �شرائح
من املجتمعات العربية وقلقها من �صعود التيارات الإ�سالمية يف احلياة ال�سيا�سية
العربية ،مبا يف ذلك احتماالت و�صولها �إىل ال�سلطة يف عدد من الدول العربية.
ومل يقت�صر هذا القلق على الأقليات الدينية �أو الإثنية ،و�إمنا �شمل �أي�ض ًا
قطاعات من احلركة الن�سائية والقوى احلداثية والعلمانية� ،إ�ضافة �إىل طيف
وا�سع من املثقفني والعاملني يف املهن الإبداعية ،التي تخ�شى من �أن ي�ؤدي هذا
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ال�صمود (وهو ال يقت�صر على �صعود �أهم اجلماعات الإ�سالمية« ،الإخوان
امل�سلمون» ،و�إمنا ي�شمل جماعات �أ�صولية مت�شددة) �إىل تقوي�ض ركائز الدولة
املدنية احلديثة ،مثل املواطنة املت�ساوية والتعددية ال�سيا�سية والثقافية وحريات
الر�أي والتعبري ,وكذلك احلريات الدينية للأقليات.
لقد �أزالت انتفا�ضات «الربيع العربي» العديد من القيود التي حالت دون
التمتع بحقوق املواطنة �أو ح َّدت منها ،حيث ازداد �إقبال املواطنني على االنخراط
يف التحركات املفتوحة واالجتماعات ال�سيا�سية ،وزاد الإعالم االجتماعي من
الف�ضاء املتاح للتعبري عن املواطنة ،كما �أدى �إىل ظهور دور بارز جلماعات
ال�ضغط والأحزاب يف ممار�سات �ضغوطات على احلكومات العربية �أدت
مبجملها �إىل املطالبه ب�إجراء الإ�صالحات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية
يف هياكل م�ؤ�س�سات الدولة ،كما �أتاحت الفر�صة للأقليات الطائفية وجماعات
ال�ضغط املختلفة بكل توجهاتها ال�سيا�سية للنهو�ض ،م�ستغلة بذلك الو�ضع القائم
والظروف التي �أفرزها الربيع العربي للمطالبة بامل�شاركة ال�سيا�سية الأو�سع يف
�صنع القرارات يف الدولة ،والعمل على مطلب حماربة الف�ساد واملح�سوبية ،و�أزالت
الت�شوهات املتف�شية مب�ؤ�س�سات الدولة ،مما �ساعد على ظهور �أقوى للهويات
الدينيه والطائفية للمطالبة بحقوق �أكرث لها ،من خالل امل�شاركة ودعم امل�سريات
واملظاهرات واالعت�صامات التي جرت يف دول الربيع العربي)Abudayeh, 201(.
وبهذا املعنى ف�إن «الربيع العربي» فتح الباب وا�سع ًا �أمام ممار�سة
املواطنية و�إىل �إزدهارها .لكن ،يف الوقت نف�سه ،ف�إن �آثار خماوف م�شروعة
من �أن تكون املواطنة واحد ًا من �ضحايا حالة ال�سيولة وعدم و�ضوح االجتاه التي
�أعقبت االنتفا�ضات العربية ،والتي كان من مظاهرها انتعا�ش الهويات الفرعية
والع�ضويات ال�سابقة للحداثة ،كاجلهوية والع�شائرية والطائفية والتف�سريات
ال�ضيقة للوطنية �أو العقيدة الدينية ،والتي باتت ت�ستخدم ك�أدوات لتعظيم
املكا�سب الفئوية على ح�ساب املواطنة والرابطة الوطنية الأو�سع ،ومن هنا تنبثق
�أهمية العودة لت�أ�صيل مفاهيم مثل «املواطن» و«املواطنة»« ,ثقافة املواطنة».
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�إن مفهوم «املواطنة» يعد مكون ًا رئي�س ًا يف احلداثة ال�سيا�سية ،وهو اليوم جزء
ال يتجز�أ من الثقافة ال�سيا�سية املعا�صرة ،ويقرتن عادة ،بالنظم الدميقراطية،
مثلها مثل مفاهيم �أخرى كاحلرية وامل�ساواة �أمام القانون وحقوق الإن�سان وحق
االقرتاع � ..إلخ .ويتالزم مفهوم املواطنة مع مفهوم الدولة احلديثة ،والتي تعترب
املواطنة فيها الأ�سا�س املحوري للدولة ،مبا هي «م�ؤ�س�سة �شرعية لتنظيم الع�ضوية»
يف رقعة جغرافية معينة .ومن املعروف �أن املواطنة تنطوي على عالقة ثنائية
الأبعاد .فهي من ناحية �أوىل تعرب عن عالقة الإن�سان مبكان �أو رقعة جغرافية
وتاريخ حمدد� ،أي ما مت التعارف حوله با�سم الوطن .كما تعرب ،من ناحية ثانية،
عن عالقة الإن�سان الفرد ب�أنظاره من املواطنني الآخرين الذين ي�شاطرونه العي�ش
(ال�سكن) يف ذات املكان ،وثالث ًا تنطوي املواطنة على عالقة املواطن بالدولة التي
تقوم مبهمة تنظيم ال�ش�أن العام ورعاية م�صالح مواطنيها( .رنتاوي.)2012 ،
وهكذا ف�إن املواطنة تعني �أن ميار�س املواطن ع�ضويته يف وطنه ودولته.
ولذلك ينظر �إىل املواطنة باعتبارها الوحدة الأ�سا�سية للدولة احلديثة ،وتو�صف
ب�أنها «م�ؤ�س�سة �شرعية لتنظيم الع�ضوية يف دولة ما»� .إن �إنتقال الفرد من مكانه
«التابع» و«الرعية» �إىل موقع «املواطن» قد ارتبط بن�شوء الدولة القومية احلديثة،
وبظهور فكرة �سيادة ال�شعب ،وحتول الأخري ،الذي ميثل جمموع املواطنني� ،إىل
م�صدر ال�سلطات ،و�صاحب احلق يف حما�سبتها وم�ساءلتها ،وظهور نوع من العقد
االجتماعي الذي يعطي الدولة م�س�ؤولية �إدارة ال�ش�أن العام ،ويعطي املواطنني نوع ًا
من ال�ضمانات والإمكانات ،ملمار�سة حقهم يف امل�شاركة ال�سيا�سية وتويل املنا�صب
العامة.
لقد تطور مفهوم املواطنة باالرتباط مع تطور منظومة �أو�سع هي الدولة
القومية� ،أو الدولة /الأمة ،حيث تتطابق حدود الدولة مع حدود الأمة ،وت�صبح
معها املواطنة الو�سيلة ال�شرعية التي متار�س فيها الدولة عمليات متايزها عن
الدول الأخرى ،حيث تتحدد احلدود ما بني «نحن» و«هم» .ولذلك ال ميكن فهم
املواطنة مبعزل عن ت�شكل الدولة احلديثة ونظام الدولة ،وبالقدر نف�سه ال ميكن
فهم نظام الدولة احلديثة مبعزل عن ظهور املواطنة وم�أ�س�ستها .فاملواطنة
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مبفهومها املعا�صر هي نتاج التطور التاريخي لثالثة �أجيال من احلقوق :احلقوق
املدنية ،ومنها على �سبيل املثال حق التملك ،احلقوق ال�سيا�سية ،والتي تظهر
ب�صورة رئي�سة يف حق االنتخاب والرت�شيح لالنتخابات ،واحلقوق االقت�صادية،
التي تنطوي يف احلد الأدنى على تقدمي احلماية االجتماعية ،وبع�ض الدعم
املادي من جانب الدولة حلماية الفئات الأ�ضعف.
ويف تعريف �أكرث حداثة و�شمو ًال تو�صف املواطنة ب�أنها «ع�ضوية الأفراد
ال�سلبية والن�شطة �إيجابي ًا يف دولة قومية ،والتي ترتافق مع حقوق وواجبات
�شمولية الطابع ،وعلى قدر معني من امل�ساواة».
لقد احتلت املواطنة �أهمية متزايدة يف احلوارات واملناظرات يف �أرجاء
خمتلفة من العامل وازدهرت الأدبيات والدرا�سات التي ت�صدت لق�ضايا املواطنة
خالل العقدين الأخريين .فعلى الرغم من �أن املواطنة تعد مفهوم ًا مرت�سخ ًا
باملعنى التاريخي ،حيث تطور �ضمن �سريورة تاريخية طويلة� ،إال �أن االهتمام
املتجدد باملواطنة يظهر �أي�ض ًا �أنه مفهوم حيوي ويكت�سب �أبعاد ًا جديدة مل تتم
مقارنتها من قبل ،ما فر�ض على الباحثني يف ق�ضايا املواطنة حتديات وت�سا�ؤالت
ومقاربات غري م�سبوقة.
ومن ناحية �أخرى ف�إن املواطنة احتلت حيز ًا وا�سع ًا من االهتمام يف بلدان
العامل الثالث ،ومنه البلدان العربية ،خالل العقود الأخرية ،فقد ف�شلت معظم
الأنظمة ال�سيا�سية يف حقبة ما بعد اال�ستقالل من اال�ستعمار التقليدي يف بناء
جمتمعات وطنية متما�سكة �أو حتقيق االن�صهار بني املكونات العرقية والدينية
والثقافية القائمة يف كل بلد من هذه البلدان ،كما عجزت غالبية هذه البلدان
عن حتقيق تنمية م�ستدامة تلبي تطلعات املواطنني �إىل حياة كرمية .وباملثل فقد
افتقرت احلياة ال�سيا�سية يف هذه الأنظمة �إىل الدميقراطية واحلريات الأ�سا�سية
وفر�ص امل�شاركة ال�شعبية.
ومع ا�ستنزال الأنظمة الوطنية ر�صيدها من ال�شرعية الذي حتقق لها
خالل مراحل الن�ضال �ضد اال�ستعمار ،ف�إنها بد�أت تواجه �ضغوط ًا داخلية تطالب
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بالعدالة واحلريات والكرامة وفر�ص العي�ش الكرمي ،كما �أظهرت الأقليات قنوطها
من فر�ص احل�صول على حقوق املواطنة املتكافئة يف ظل الأنظمة القائمة،
فتحولت �إىل الن�ضال املبا�شر النتزاع هذه احلقوق ،و�أحيان ًا جل�أت �إىل ال�سالح �أو
رفعت مطالب انف�صالية عن الدولة الأم( .الزعبي.)2013 ،
ويرى الباحث ب�أن البلدان واملجتمعات العربية متر مبراحلة دقيقة وحا�سمة،
وتواجه حتديات م�صريية هي الأ�شد يف تاريخها احلديث ،فالأزمة بنيوية
ومركبة و�شاملة وممتدة يف �أبعادها القومية والوطنية ،ويف جتلياتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،وهي تنعك�س يف احتدام التناق�ضات
وال�صراعات واملواجهات الأفقية (بني مكونات النظام العربي) والعمودية
(داخل كل جمتمع عربي على حدة) ف�أحد جتليات الأزمة الوطنية والقومية هو
�صعود وت�صدر الهويات الفرعية (الدينية واملذهبية واملناطقية والقبلية والإثنية)
للم�شهد العام ،وذلك على ح�ساب الهوية الوطنية /املجتمعية امل�شرتكة.

الدولة العربية والهويات الفرعية
علينا �أن نقف عند حقيقة كون غالبية الدول العربية هي كيانات وحدود
م�صطنعة التكوين ،ت�ضم جماعات �إثنية ودينية ومذهبية ولغوية خمتلفة ،دجمت
يف الدول التي ن�ش�أت وفق ًا التفاقية �سايك�س /بيكو ( ،)1916و�إثر اال�ستقالل ،ف�إن
قلة من البلدان العربية قد ا�ستطاعت �أن حتقق انتقا ًال �سليم ًا نحو �إطار جامع لكل
املواطنني.
الهويات الفرعية و�سماتها وجتلياتها وتناق�ضاتها ،يف عموم املجتمعات
العربية هي ظاهرة مو�ضوعية ،ملعطى تاريخي ،اجتماعي ،ثقايف ،قدمي ومتجذر،
قد ترتاجع وي�ضعف دورها تدريجي ًا (لكنه لن يتال�شى) يف حاالت و�أو�ضاع جيدة
ومواتية وواعدة للجميع ،وقد تنبعث وتقوى ومتتد �شرارتها ،يف حال الأزمات
واالنهيارات ال�شاملة ،لت�شكل حريق ًا مدمر ًا ي�صلى بنارها القريب والبعيد.
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وقد كان الأمل باعث ًا للتفا�ؤل يف فرتة تاريخية �سابقة ،يف �إمكان وحتمية
تراجع الهويات الفرعية ،يف ظل طموح امل�شروع النه�ضوي القومي العربي،
ومتطلبات ت�شكل الدولة العربية احلديثة ،ل�صالح هوية وطنية وقومية جامعة
�أكرث جناعة وفاعلية ،غري �أن العامل الرئي�س يف انتعا�ش الهويات الفرعية ،يعود
�إىل ف�شل غالبية الدول العربية املعا�صرة وحتت عناوينها املختلفة ،يف متثل �أ�س�س
الدولة الع�صرية – احلديثة ،وتر�سيخ �أ�س�س احلرية والعدالة وامل�ساواة و�ضمان
امل�شاركة ال�شعبية ،واملواطنة املت�ساوية بني اجلميع يف احلقوق والواجبات،
بعيد ًا عن انحيازات الدولة الفئوية ال�ضيقة .فال�صادم واملحبط �أننا جند يف
ظل التطورات الدراماتيكية التي �شهدها العامل العربي منذ اندالع ما يعرف
بثورات «الربيع العربي» والتي رفعت �شعارات احلرية والعدالة والكرامة واملواطنة
املت�ساوية ،ت�ص ُّدر الهويات الفرعية املتناحرة ،وعلى نحو �أ�شد قتامة وخطورة على
مدى تاريخ املجتمعات العربية قاطبة ،وهو ما ينذر بتفتيت املفتت وتق�سيم املق�سم
على نحو �أ�شد خطورة من ذيول وتداعيات �سايك�س /بيكو (.اخلنيزي.)2013 ،
�أ ّما امل�شاركة ال�سيا�سية فتعترب �إحدى الدعامات املهمة لإحداث اال�ستقرار ،حيث
تعد العامل الأ�سا�سي واملحوري الذي ت�سعى �إليه ال�شعوب كافة ،فهو مينع القالقل
واال�ضطرابات ،ويعرب عن حالة من التوافق الداخلي على قواعد اللعبة ال�سيا�سية،
عرب العملية الدميقراطية ،وخا�صة يف املجتمعات متعددة الإثنيات ،حيث يدخل
مفهوم الهوية والدفاع عنها �شك ًال من �أ�شكال اال�ستقطاب ال�سيا�سي واملجتمعي.
وت�أخذ الهوية الدينية �أحيان ًا فيه �شك ًال من �أ�شكال اال�ستقطاب الطائفي ،لكن
الأحزاب واجلماعات الدينية ترف�ض الطروحات التي ت�صفهم بالطائفية ،وت�ص ّر
�أنها مت ّثل التطلعات ال�شاملة للأمة يف امل�ساواة والعدالة وتعاليم الدين ال�سمحة،
ومع �أن هذه الطروحات قد تكون �أ�صيلة يف الثقافات الدينية ،ف�إن التعبري عنها
يثري املخاوف عند املجموعات الأخرى� ،سواء كانت دينية �أو قومية �أو ي�سارية ،كما
�أن ال�صراعات مع اجلماعات الدينية ت�أخذ طابع ًا طائفي ًا يف كثري من احلاالت.
�إن الدفاع العنيف عن مفهوم الهوية �أدى �إىل كثري من املعاناة والت�ضحيات،
خا�صة يف احلروب الأهلية ،كبع�ض �أ�شكال هذه احلروب يف لبنان والعراق واجلزائر
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و�سورية وال�سودان وال�صومال واليمن والبحرين ،بالإ�ضافة �إىل العنف الزائد يف
كل من م�صـر وتـون�س وليبيـا ،وقد �أثبتت ال�صراعات الطائفية �أنّ الهويات الفرعية
لي�ست دائم ًا طيعة ب�أيدي النخب �إىل ما ال نهاية ،و�أنها قابلة لالنفالت ،واخلروج
حتى عن تقاليدها يف التعبري القا�سي والعنيف مع اخل�صوم ،حيث �إن هذه الهويات
تختلف يف قوتها وغنى تقاليدها وم�ؤ�س�ساتها وموروثها التاريخي.
�إذا كانت رحلة البحث عن الدميقراطية �أو ممار�ستها بالفعل ،قد ت�ؤدي
�إىل مظاهر عنيفة ودموية…فهل العودة �إىل �سيا�سة القوة والإكراه هي احلل..
وهل �أ�شكال ال�صراع الطائفي هي بالأ�صل �صراع من �أجل اال�ستيالء على الدولة
ومقدراتها… وهل القبول باالنتخابات الدميقراطية هو � ً
أي�ضا و�سيلة من
�أجل اال�ستيالء على الدولة… وهل االنتخابات الدميقراطية تكر�س االنق�سام
الطائفي ،وتعزز �إمكانية قيام �أحزاب طائفية وقومية و�إقليمية؟ فعملية التحول
وفر�صا عديدة لكل الأطراف امل�شاركة
نحو الدميقراطية حتمل معها حتديات ً
فيها ،لكنها تتطلب �أو ًال �إقامة �سالم مع اخل�صم امل�شارك يف هذه العملية ،وال
ميكن حتقيق هذا التحول �إذا �أ�صرت �إحدى املجموعات على �أن هدف امل�ؤ�س�سات
والإجراءات الدميقراطية هو �إق�صاء املجموعات الأخرى من املعرتك ال�سيا�سي،
فكيف ميكن لهوية معينة �أن حتظى بامتيازات على ح�ساب الهويات الأخرى ،يف
الوقت الذي تنازلت فيه الكثري من الهويات القبلية والإقليمية والطائفية عن
امتيازاتها ل�صالح هوية وطنية جامعة( .الزعبي)2013 ،
لذلك نرى �أنّ �شخ�صيات ا�ستثنائية قادرة على �صياغة ترتيبات ناجحة
ن�سب ًيا لتقا�سم ال�سلطة بني اخل�صوم ،لكن يف البالد العربية مل يرتك املزيج
ال�سكاين ،والتنوع الإثني القابل لالنفجار ،والأزمات االقت�صادية العميقة ،جما ًال
كب ًريا للتفاو�ض حول البدائل الدميقراطية لل�صراعات الطائفية �أو احلكم
ال�شمويل ،فعملية الولوج �إىل جمتمع مدين ي�ؤ�س�س �إىل الدولة احلديثة اجلامعة،
بحاجة �إىل �سيا�سة عقالنية ،ذات برنامج عمل ،و�آليات تنفيذ وا�ضحة ،حتقق
احلد الأدنى من التوافقات بني الهويات الفرعية املتعددة ،القائمة على مفاهيم
امل�شاركة والتعاي�ش وقبول الآخر.
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�صراعات اليوم عناوين الأم�س

من امل�ؤكد �أنّ �س�ؤال الهوية لي�س �س�ؤا ًال عابر ًا �أو �سطحي ًا وال هو تعبري عن
حالة فكرية م�صطنعة ،بل هو �س�ؤال يالم�س العنا�صر العميقة للوجود التاريخي
واالجتماعي للأمم ،كونه يالم�س منظومات القيم واملبادئ املك ّونة للوجود
احل�ضاري لها .فالهوية هي تلك احلالة من التفرد واخل�صو�صية ،التي تالم�س
امل�ستوى القيمي للأمم� ،أما �س�ؤال الهويات الفرعية ،فهو ميثل اللحظة التاريخية
النك�شاف هذه اخل�صو�صية عن حالة �إ�شكالية مع مك ّونات املحيط ،ت�ضع الهوية
يف حالة من التعار�ض مع مدخالت ثقافية ،تعبرّ عما هو �سائد ،لكنه مقابل
ملا هو را�سخ  .ففي ظل �أحداث ما يعرف بـ «الربيع العربي» ،مل يعد بالإمكان
حماية الهويات الفرعية املنغلقة على ذاتها ،القومية والطائفية واملذهبية ،من
رياح االنفالت والتقوقع حولها .وب�سبب ما ي�سود حياة كل املجتمعات الإن�سانية
من تيارات فكرية وم�صلحية ،متعددة ومتباينة الأهداف ،ف�إنّ ثقافات جماعات
كل دول العامل دخلت مرحلة االغتناء بثقافات �إ�ضافية خا�صة ،دون �إلغاء
االنتماء الوطني الأ�سا�سي ،  ويف �سياق هذه الأحداث تنبعث الع�صبيات القبلية
والطائفية واملذهبية والقومية ال�ضيقة ،وتزداد الرغبة يف البحث عن اجلذور
وحماية اخل�صو�صية .وقد انفجرت ع�صبيات وهويات طائفية ومذهبية و�إثنية
متخ�ضت حتى بدات تتحول اىل �سياج ال ي�سمح للعقل �أن يخرتقها وال للجماعة
�أن تخرج عن طوقة ,فالهويات املت�شظية يف الوطن العربي قد �أطاحت بالهوية
اجلامعة و�أ�صبحت حمرك العقل اجلمعي ،حيت وقعت �أنظمة ومنظمات يف هذا
الفخ املذهبي الذي يتغذى يف ف�ضائه اخلطاب الديني والإثني املت�ش ّدد واملتطرف،
الذي ي�شيطن الآخر ،متناغ ًما بذلك مع مقولة �صدام احل�ضارات وانق�سام العامل
�إىل حموري ال�شر واخلري متمددًا بت�أثرياته( .عبدالغني عماد.)2017 ،
ومن هنا تربز �إ�شكالية املواطنة يف الدول العربية .وهي �إ�شكالية كربى تقف
وراء ما يجري يف معظم بلدان املنطقة من حيث تعاطي الدولة وم�ؤ�س�ساتها مع
املواطن ،حتى اختلط مفهوم الدولة مبفهوم نظام احلكم �أو احلكومة ،التي عادة
ما تزيح الدولة وترتبع مكانه ،من خالل �إطباقها على كل ال�سلطات املكونة لها ،مبا
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فيها م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الهجينة� ،ضاربة بعر�ض احلائط املبد�أ الد�ستوري
ال�شهري(ال�شعب م�صدر ال�سلطات) ،وهو املبد�أ الذي تقوم عليه الد�ساتري،
وتنبثق منه القوانني املنظمة حلياة النا�س .فدولة املواطنة ،تقوم على امل�ساواة
بني املواطنني دون متييز عرقي �أو �إثني �أو قبلي �أو طائفي ،وعلى احلرية التي
متار�س على الأر�ض بحماية الد�ستور والقانون ،وعلى امل�شاركة ال�سيا�سية للمواطن
يف اتخاذ القرار ،كما تقوم دولة املواطنة على العدالة االجتماعية والتوزيع العادل
للرثوة ،وباخت�صار ف�إن دولة املواطنة هي دولة احلقوق والواجبات .ويف الأيام
العنيفة من التعبئة اجلماهريية ال�سلمية (ن�سبي ًا)خالل ثورات ما ي�سمى بـ «بالربيع
العربي» التي �أ�سقطت �أنظمة تون�س وم�صر وليبيا واليمن ،كان �شعار املراقبني:
«حانت الآن الفرتة ال�صعبة» وقد حانت بالفعل ،ولكن بطريقة انتقامية ،حيث
التف اجلميع حول الهويات الفرعية بدل الهويات الوطنية اجلامعة.
�إنّ العديد من مراقبي تطورات «الربيع العربي» مل يعتقدوا حق ًا �أن هذا
الربيع �سيكون دموي ًا �أو حمفوف ًا باملخاطر كما ات�ضح .لقد كانت حاالت االنتقال
�إىل الدميقراطية يف �أوروبا ال�شرقية بعد عام � 1989سريعة جد ًا وناجحة� .أما
التحوالت يف �أمريكا الالتينية و�شرق �آ�سيا يف ثمانينيات وت�سعينيات القرن
الع�شرين ،فكانت لها خلفيات طويلة وم�ضطربة ،ولكن فور ت�أ�سي�س النظم
الدميقراطية ،حتولت معظمها �إىل حاالت م�ستقرة و�سلمية .فلماذا يختلف العامل
العربي؟ وهناك �سببان �أ�سا�سيان .خالف ًا ملا حدث يف تلك الأجزاء الأخرى من
العامل ،ف�إن العديد من البلدان يف ال�شرق الأو�سط تفتقر �إىل تاريخ طويل من
الوحدة ال�سيا�سية :فليبيا ،ولبنان� ،سورية ،والأردن ،والعراق ،ودول اخلليج،
واليمن ،كلها كيانات حديثة ن�سبي ًا؛ حدودها م�صطنعة و�سكانها منق�سمني
على �أ�س�س طائفية وعرقية و�إقليمية عالوة على ذلك ،ال يوجد توافق يف الآراء
ب�ش�أن الق�ضايا ال�سيا�سية الأ�سا�سية يف العامل العربي .ففي �أوروبا ال�شرقية بعد
احلرب الباردة ،كما �أ�شار فران�سي�س فوكوياما بامتياز ،مل تكن هناك �أيديولوجية
�سيا�سية جادة بديلة للر�أ�سمالية الدميقراطية .لكن الأمر خمتلف يف ال�شرق
الأو�سط .هناك �أغلبية من النا�س� ،أو على الأقل جمع كبري منهم ،يف هذه البلدان
يقولون :الآن «الإ�سالم هو احلل» مل�شكالتهم ،لكنهم يواجهون معار�ضة على نف�س
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القدر من احلدة .وقد ر�أينا مدى قوة ال�صراع الذي ميثله هذا املزيج من ال�صراع
الأيديولوجي واملجتمعات املنق�سمة (.اخلنيزي)2013 ،

حمددات الهوية

نحتاج �إىل �أن نتوقف قلي ًال عند �أهم حمددات الهوية الوطنية ،حتى
ميكننا ت�شخي�ص م�سارات وا�ضحة ملعرفة عوامل اخللل والإ�شكاليات الكامنة يف
�صياغة مفهوم عميق لها ،م�ستنبط من الواقع ،ويلتقي معه يف الكثري من النقاط،
وم�ستخل�ص من جتارب واقعية وتراكمات اجتماعية وثقافية و�سيا�سية .وتتم ّثل
حمددات الهوية الوطنية بجملة م�سائل من بينها ما يلي:
• القوا�سم امل�شرتكة
ال بد �أن يكون هناك �إطار جامع ،وبوتقة واحدة تن�صهر فيها مكونات ذات
عناوين وتوجهات وانتماءات خمتلفة قوم ًيا ودين ًيا ومذهب ًيا وطائف ًيا وعرق ًيا،
وم�صالح عامة تتداخل مع امل�صالح اخلا�صة� ،أو تكون لها الأولوية يف �سلم
الأولويات   فالهوية الوطنية اجلامعة ،ال تعني �أن هناك �أ�ص ًال واحدً ا �إثن ًيا �أو
دين ًيا �أو مذهب ًيا �أو لغو ًيا لكل دولة ،و�أن تنوع تلك املفردات االجتماعية ،ال يعني
�أن لكل �أ�صل منها دولة م�ستقلة ،فمفهوم الهوية الوطنية يف الدولة احلديثة،
ال يتطابق مع مفهوم الأمة ،وهذا وا�ضح جدً ا يف الكثري من الدول واملجتمعات،
التي متتاز بقدر كبري من التنوع الإثني والقومي والديني واملذهبي .وتربز
�أهمية الهوية الوطنية وتر�سيخها واملحافظة عليها يف املجتمعات ذات
الن�سيج االجتماعي املتنوع� ،أكرث منها يف املجتمعات ذات اللون الواحد،
التي تختفي وتنعدم� ،أو تقل كث ًريا االختالفات والتناق�ضات بني مكوناتها    .
وعندما نتحدث عن القوا�سم امل�شرتكة ،ف�إننا نريد الإ�شارة �إىل حقيقة
مهمة وحمورية يف هذا اجلانب� ،أال وهي �أنّ هذا املفهوم يحتاج يف الغالب
�إىل فرتات ومراحل زمنية خمتلفة حتى يتبلور ويتكامل ،وبتبلوره وتكامله،
تت�ضح وتتبلور معامل ومالمح الهوية الوطنية بحيث ال ت�صطدم وتتقاطع مع
الهويات الفرعية.
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• العي�ش والتعاي�ش ال�سلمي
وهذا املبد�أ مرتبط ب�صورة �أو ب�أخرى مبفهوم القوا�سم امل�شرتكة� ،أو �أن
�أحدهما مكمل للآخر ،ويرى الكثري من علماء ال�سيا�سة واالجتماع ،وت�ؤكد
التجارب العملية الواقعية يف مراحل تاريخية خمتلفة ،ولدى جمتمعات
متعددة� ،أنه من دون القوا�سم امل�شرتكة وامل�صالح املتبادلة ،ال ميكن �أن
تكون هناك نقاط التقاء بني مكونات اجتماعية معينة ،ت�شكل بدورها
�أر�ضيات موائمة للعي�ش والتعاي�ش ال�سلمي ،ونبذ خيارات العنف والقوة
والت�صادم غري املجدي.
وكل ذلك من �ش�أنه �أن يبلور مفاهيم و�سلوكيات وقي ًما ثقافية واجتماعية،
ت�شكل مبجموعها الهوية الوطنية ،التي من الطبيعي ومن املفرو�ض �أن
ت�صهر يف بوتقتها عددًا من الهويات اخلا�صة-الفرعية ،لي�س بطريقة
الق�سر والإكراه ،ولكن من خالل االختيار الطوعي املنطلق من تقدير طبيعة
امل�صالح واملنافع املرتتبة على ذلك.
ووا�ضحا الفرق ال�شا�سع والكبري بني جمتمعات ومكونات
ومن هنا يربز جل ًيا
ً
اختارت االندماج والتوحد �أو التقارب ،وو�ضع �أطر لهوية وطنية جامعة،
�ساعدتها كث ًريا يف بلوغ م�ستويات عالية من اال�ستقرار واالزدهار والتطور يف
خمتلف اجلوانب واملجاالت ،وبني جمتمعات ومكونات �أرغمت على خيارات
االندماج الق�سري� ،أو وقعت حتت وط�أة نظم ا�ستبدادية تتمثل �أجنداتها
يف فر�ض لون واحد من التفكري وال�سلوك والعقيدة واملنهج ،لتنتج جمتم ًعا
يبدو يف ظاهره موحدً ا ومتما�س ًكا ،بيد �أنه يف واقع الأمر يعاين من التفكك
وانعدام الثقة.
• الف�ضاء الدميقراطي
ً
وارتباطا بهذا املفهوم ،يتفق عدد غري قليل من املعنيني بدرا�سة النظم
ال�سيا�سية والعلوم االجتماعية ،على �أن هوية وطنية حقيقية ،ال ميكن لها �أن
تت�شكل وتتبلور وتتكامل يف جوهرها وم�ضمونها ،لترتجم على �أر�ض الواقع،
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من دون توفر الف�ضاء واملناخ الدميقراطي� ،إذ �إنّ الديكتاتورية واال�ستبداد
والإق�صاء والتهمي�ش ،وغياب احلريات العامة واخلا�صة ،وهيمنه الثقافة
البولي�سية على املجتمع ،وانعدام و�سائل وقنوات املعرفة احلقيقية ،من
ال�صعب جدً ا مبكان �-إن مل يكن من امل�ستحيل� -أن يخلق منظومة اجتماعية
متما�سكة ومن�سجمة ،ومعربة مبو�ضوعية عن حالة التنوع والتعدد الديني
والقومي والإثني والطائفي واملذهبي(.اجلابري.)1992

�أ�شكال الهويات الفرعية

� إذا افرت�ضنا ب�أن الهوية الوطنية متثل �إطا ًرا جام ًعا� ،أو بوتقة تن�صهر فيها
هويات عديدة على �ضوء حقائق الواقع االجتماعي العام ،ف�إنّ ذلك يحتم علينا
�أن ن�شخ�ص �أو ن�سمي الهويات التي ت�شكل مبجموعها يف حال جتان�ست وان�سجمت
مع بع�ضها البع�ض الهوية الوطنية� ،أو بعبارة �أخرى ،ميكن لها �أن تكون عام ًال
م�ساعدً ا لتعزيز وتقوية وتر�سيخ الهوية الوطنية �أو العك�س.
• الهوية القومية
ت�شكلت وتكونت على �أ�سا�س قومي ،وبع�ضها تفككت ب�سبب تعدد القوميات
فيها ،وغال ًبا ما يح�صل نوع من اخللط من قبل بع�ض الكتاب واملفكرين
بني الهوية الوطنية والهوية القومية ،حتى تبدو كل واحدة منهما مرادفة
للأخرى ،بينما ال�صحيح هو �أن الثانية جزء من الأوىل.
فالهوية القومية لأي �شعب من ال�شعوب تت�شكل من تداخل جمموعة
الق�سمات الثقافية واحل�ضارية الغالبة على �أفراده ،والتي متيزه عن بقية
�شعوب العامل يف الإطار الإن�ساين اجلامع   ،وتتمخ�ض الهوية �أو ال�شخ�صية
القومية عن عملية تاريخية طويلة ومعقدة ،نتيجة تفاعل جمموعة عوامل
بع�ضها غري مادي مثل :اللغة والثقافة والتاريخ امل�شرتك ،وبع�ضها مادي
مثل :اجلغرافية واالقت�صاد ،ت�ؤدي �إىل �صهر جمموعات ب�شرية معينة �ضمن
كيان قومي موحد  .ومتثل اللغة والثقافة والعرق �أبرز القوا�سم امل�شرتكة
للهوية القومية ،كما هو احلال مع القومية العربية والقومية الفار�سية
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والقومية الرتكية والقومية ال�سلوفاكية ،ورمبا تتقاطع الهوية القومية مع
الهوية الدينية� ،أو تتداخل معها؛ �إذ ميكن �أن جند جمتمعات عديدة ذات
انتماء قومي واحد ،كما هو احلال مع بع�ض الدول العربية ،لكن �أفرادها
ينتمون �إىل ديانات متعددة ،ويف ذات الوقت هناك جمتمعات متعددة
القوميات ،ولكن جتمعها هوية دينية واحدة ،و�إن اختلفت االنتماءات
املذهبية والطائفية ،ولعل تبلور مفهوم الهوية القومية ارتبط بازدهار
الدولة القومية يف �أوروبا يف القرنني الثامن والتا�سع ع�شر ،وهبت رياح تلك
الأفكار واملفاهيم نحو ال�شرق العربي والإ�سالمي ب�صورة تدريجية ،لت�ؤدي
يف �أواخر الن�صف الأول من القرن الع�شرين �إىل �صعود احلركات والتيارات
ذات التوجهات القومية .فهذه �إحدى ا�سرتاتيجيات الهوية التي يتم
تفعيلها بحفاوة بالغة على واقع التحديات وال�صراعات ،وعلى تخوم التنوع
والأختالف يف حميطنا العربي وعلى م�ستوى �أبعد من ذلك(.عبدالغني
عماد.)2017 ،
• الهوية املذهبية
قد تكون الهوية املذهبية من الق�ضايا الأكرث �إثارة للجدل والنقا�ش عند
احلديث عن الهوية الوطنية ،ل�سبب ب�سيط هو �أن االنتماءات والتوجهات
املذهبية غال ًبا ما ت�ؤدي �إىل حدوث تفكك كبري يف الهوية القومية والهوية
الدينية ،بل ويف الهوية الع�شائرية القبلية.
وجند هذه الظاهرة يف خمتلف املجتمعات والدول التي يعتنق �أبنا�ؤها
ديانات خمتلفة كالإ�سالمية وامل�سيحية واليهودية والبوذية وغريها ،وهي
ذاتها التي تعد جمتمعات ودو ًال متعددة القوميات ،كما يف الهند وال�صني
منوذجا معقدً ا من التنوع مع وجود جمموعات
والعراق ،..فالهند «متثل
ً
كبرية جدً ا متنوعة من حيث اللغة والإثنية (كالناطقني بالهندو�سية
والبنغالية والتاميلية� ،إلخ) ،بالإ�ضافة �إىل جمموعات �صغرية كثرية ،تعرف
�أحيا ًنا بالقبائل ،كما ت�شكل ال�صني موط ًنا للعديد من اللغات والأقليات
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نوعا من الإجراءات للتوفيق بني
الإثنية ،وت�ؤ ّمن كلتا الدولتني العمالقتني ً
هذه العنا�صر املتنوعة� ،إمنا بطرائق خمتلفة جدً ا(.يحيى)1988
ولعل قراءة ومراجعة ملجمل احلروب وال�صراعات يف منطقتنا العربية
والإ�سالمية خالل ن�صف القرن الع�شرين ،تو�صلنا �إىل ا�ستنتاج مفاده �أن
خلفياتها مذهبية وطائفية ،و�أن هذا العامل �أُقحم بطريقة ما لتوجيه الأمور
مب�سارات معينة حمددة عرب �أجندات �أطراف التقت م�صاحلها عند نقطة
ال�شد والفتنة الطائفية ،و�صورة احلرب الأهلية يف لبنان (،)1990-1975
واحلرب العراقية-الإيرانية�( ،أريد ت�صويرها على �أنها �صراع بني قوميتني
عربية وفار�سية) ،و�صراع احلكومة اليمنية مع احلوثيني ،والفتنة الطائفية
يف العراق ،هي يف الواقع �أمثلة حية وواقعية ،فالهويات املذهبية والطائفية
يف معظم الدول العربية والإ�سالمية غال ًبا ما تكون عر�ضة للتهمي�ش
والإق�صاء والعزل من قبل ال�سلطات ال�سيا�سية احلاكمة ،حالها يف بع�ض
الأحيان حال الهويات القومية �أو الدينية( .الكنز )1998
• الهوية الع�شائرية -القبلية
ما زالت النزعات وال�سلوكيات والثقافات الع�شائرية-القبلية تهيمن على
نظم �سيا�سية وجمتمعات يفرت�ض �أنها بلغت درجة متقدمة من الرقي
والتطور يف جماالت خمتلفة.
والإ�شكالية هنا ،تكمن يف �أن تلك املجتمعات مل تتمكن من �صياغة وبلورة
هوية وطنية �شاملة ،ومتعددة الأبعاد والعناوين ،تن�صهر يف بوتقتها
الهويات الفرعية ،دون �أن تلغي خ�صو�صياتها .ومثلما جند تداخ ًال كب ًريا
بني الهويات الدينية واملذهبية والقومية ،ف�إن تلك الثالث تتداخل وتت�شابك
�إىل حد كبري مع الهوية الع�شائرية-القبلية ،لتكون يف بع�ض الأحيان عامل
قوة للكيان االجتماعي ،ويف �أحيان �أخرى عامل �ضعف وتفكيك و�صراع
وت�صادم�(.سالمة)1989 ،
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�إفرازات الربيع العربي :دول �ضعيفة وجمتمعات منق�سمة
لطاملا عانت بع�ض الدول العربية من احلكومات ال�ضعيفة .وقد و�صلت �إىل
هذا امل�ستوى بطرق خمتلفة :فاليمن تعرقلت ب�سبب نق�ص املوارد ،وظلت الدولة
اللبنانية �ضعيفة ب�سبب احلرب الأهلية ،وليبيا كانت �ضحية جتربة �سيا�سية غريبة
يف احلكم املبا�شر.
ومع ذلك ،ف�إن عواقب �ضعف الدولة� -أي تعزيز القبلية ،والطائفية ،وغريها
من الهويات الفرعية داخل الدول ،وت�آكل �سيادة القانون -تكاد تكون مت�شابهة
�إىل حد كبري يف معظم املجتمعات العربية .والدولة ال�سورية تعاين الآن من نف�س
امل�صري ،حيث تلتهمها احلرب واالن�شقاق ،وال�ضعف االقت�صادي�.إن امل�شكلة،
بالطبع ،لي�ست مقت�صرة على �سورية .فالقبلية والإقليمية والطائفية جتعل التقدم
ال�سيا�سي يف اليمن بطيئ ًا للغاية ،كما هو احلال مع االنق�سامات القبلية والإقليمية
ال�س ّنية وال�شيعية ،وهي
يف ليبيا .ويف البحرين هناك ال�صدام بني الطائفتني ُ
�إفرازات ظلت �ساكنة و�أحياها ما ي�سمى «الربيع العربي» .
هذه الهويات الفرعية داخل الدول يف الدول ال�ضعيفة ،تت�سبب يف ظهور
حلقة مفرغة .فاحلكومات اجلديدة ،حتى تلك املنتخبة بحرية ،جتد قدرتها
على احلكم حمدودة للغاية� .إنها ال متلك بريوقراطيات عاملة يف �سبيل تنفيذ
ال�سيا�سات .لقد كافحت ليبيا لإعادة بناء قوات ال�شرطة واجلي�ش يف مواجهة
امليلي�شيات التي تكون ،يف كثري من احلاالت� ،أف�ضل ت�سليح ًا ،و�أف�ضل متوي ًال،
و�أف�ضل تنظيم ًا .ويف اليمن ،انق�سم اجلي�ش نف�سه على طول اخلطوط احلزبية
يف ظل �ضعف �سلطة الدولة املركزية ،ف�أ�صبحت هذه البلدان �ساحة للتناف�س
الإقليمي .فاجلهات املحلية الفاعلة تدعو الأجانب للتدخل ،وتتطلع �إليهم بحث ًا
عن املال وال�سالح والدعم ال�سيا�سي ،فقد �أدى �صعود الهويات املذهبية يف العامل
العربي �إىل اجتياح م�ساحات وا�سعة من امل�شرتكات واجلوامع اله�شة يف املجتمعات
العربية� ،ساعدت بالأ�سا�س على تفكيك الهوية القومية ّ
وت�شظت الهوية الوطنية،
ويف ظل هذا ال�صعود للهويات الذهبية مت الك�شف عن �صراعات دولية وم�صالح
�آخذة يف الت�شكيل وفق منطق تعددية املجاالت الهوياتية يف عامل ا�ستع�صى على
الأحادية القطبية التامة(.عبد الغني عماد)2017 ،
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الربيع العربي وم�شكلة الأقليات
يطرح احلديث عن الأقليات بعد الربيع العربي جمموعة من الإ�شكاليات
املعرفية وال�سيا�سية ،ف� ّأي حديث عن الأقليات يتم التعامل معة بحذر ،خو ًفا من
�أي دعوات انف�صالية تهدد وحدة الدولة ،خا�صة و�أن املواثيق الدولية �ضمنت لهم
حقو ًقا �سيا�سية ومدنية ،فال ميكن حرمان الأفراد املنتمني لأقليات (�إثنية� ،أو
دينية� ،أو لغوية) داخل الدول من حقوقهم يف حياتهم الثقافية ،ون�شر وممار�سة،
�أو ا�ستعمال لغتهم مع �أفراد جمموعاتهم ،وقد �شهدت املنطقة العربية �أ�شكا ًال
خمتلفة من التعددية الإثنية ،والدينية ،والعرقية .وعلى الرغم من هذا التعدد،
فان البع�ض يعده جمرد معطى على اخلريطة الب�شرية العربية ،بينما ينظر اخرون
له كممهد لوحدة وا�ستقرار الدولة العربية ،على الرغم من �أن املنطقة العربية
تزخر بالعديد من الأقليات الدينية والعرقية واللغوية� ،إال �أن م�س�ألة الأقليات مل
حتظ باالهتمام �إال م�ؤخ ًرا ،وهو اهتمام حمدود على �أي حال .وقد تنوعت �أ�شكال
االهتمام ما بني احلقوقي وال�سيا�سي والديني .وقد ظلت املنطقة العربية ،ورمبا
حتى الآن ،تفتقر �إىل االهتمام الفكري بهذه الق�ضايا ،ويكفي الإ�شارة �إىل �أن طرح
مو�ضوع الأقليات مل يبد�أ �إال يف نهايات القرن املا�ضي( .مي حمبيب .)2016
ففي مقدمة كتاب بعنوان «م�شكالت الأقليات يف الوطن العربي» ،ي�شري
الكاتب �إىل ندرة املواد التي تعالج هذه الق�ضية بالقول :وحتى الآن مل يجر�ؤ كاتب
عربي على التعر�ض مل�شكلة الأقليات يف الوطن العربي ،خو ًفا من �إثارة العواطف،
وامل�سا�س بالنعرات ،وا�ستمرا ًرا لدفن الر�ؤو�س يف الرمال ،رغم ارتفاع الأ�صوات
يف جماالت �أخرى.
ومل مي�ض وقت طويل حتى بد�أت �أ�صوات من جماعات الأقليات �أنف�سها تظهر
وا�ضحا �أن م�سار احلديث يتجه
على ال�سطح ،وبد�أت لغة احلقوق ُتتداول ،وبدا
ً
�أكرث نحو �ضرورة االعرتاف بحقوق هذه اجلماعات ،مع دخول الدولة يف �أزمة
لن يحلها �إال �إعادة ترتيب ال�ساحات الداخلية حقوق ًيا ،وهذا ما ن�سميه (املراحل
االنتقالية بعد الثورات العربية).
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وعند احلديث عن الأقليات ،غال ًبا ما يتقاطع بعدان؛ ال�سيا�سي والثقايف،
ونالحظ ذلك يف عدد من التعريفات ال�شائعة ب�ش�أن الأقليات .ففي مو�سوعة العلوم
ال�سيا�سية ال�صادرة عن جامعة الكويت ،نالحظ ذلك التعريف مبفهومي الأقلية/
الأغلبية ،حيث يرد فيها( :ي�ستخدم مفهوما الأقلية والأغلبية كمفهومني متقابلني
للإ�شارة �إىل �أحد معنيني �أ�سا�سيني) ،الأول ثقايف ،مبعنى اتفاق �أكرثية املواطنني
على حماور اللغة والعرق والدين والطائفة ،مع وجود فئة قليلة تختلف معها
ين�صب على طريقة
على �أحد تلك املحاور ،ورمبا عليها كافة .والثاين �سيا�سي،
ّ
ت�شكيل احلكومة ،وحجم ما ينعقد لها من ت�أييد املواطنني ،وملا كانت ا�ستخدامات
الأقلية/الأغلبية باملعنى الأول ،قد ترافقت �أحيا ًنا مع بع�ض املمار�سات التمييزية
�ضد الأقلية ،ملجرد �أنها كذلك ،فلقد �أ�شاع ذلك ج ًوا من التحفظ ورمبا الرف�ض
ً
حافظا م�صداقيته فيما
لهذا اال�ستخدام ،يف الوقت الذي ظل املعنى الثاين
يت�صل بالتعبري عن �إحدى الظواهر الل�صيقة بالعملية ال�سيا�سية؛ ظاهرة ت�شكيل
احلكومة)korrany 2010( .
ويف تقدير الباحث ف�إنّ فهم مو�ضوع الأقليات يف املنطقة العربية ،يتط ّلب
�أن نراعي البعد ال�سيا�سي والثقايف حتى نقرتب �أكرث من طبيعة هذا املو�ضوع
وموقعه يف �إطار عمليات بناء ال�سلطة ،بالإ�ضافة �إىل البعد احلقوقي لها ,كما �أن
ّالأقليات كتكوينات اجتماعية �أو ثقافية م�ؤ�شر على التنوع ،ولكنها برزت كم�شكلة
ب�سبب ال�سياقات ال�سلطوية التي جعلت من ق�ضية التنوع ب�شكل عام م�شكلة .والأمر
يتعلق بالبنية ال�سيا�سية يف البلدان العربية التي �أ�س�ست �سلطتها على خليط غري
متجان�س من التقليدي واحلديث ،والفردي واجلماعي ،فخلقت هويات �سيا�سية
كلية مل تكن يف �إمكانها �أن توجد �إال بكبت الهويات الفرعية (للأقليات) وال�صراع
معها حتى تثبت ذاتها .وبالتايل ،فكما �سعت الدولة يف املنطقة العربية �إىل �إق�صاء
الأقليات ،ف�إنها من ناحية �أخرى هي التي دفعت هذه املجموعات �إىل االحتماء
بهوياتها واالنغالق بداخلها .فالدولة مل تدمج الأفراد كمواطنني ،ولكن كتابعني
لهويات كربى �أو �صغرى ،بع�ضها �سائد وبع�ضها تابع.
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وفى احلقيقة �أن تداعيات هذا الو�ضع مل تف�ض فقط �إىل انتهاك حقوق
الأقليات ،ولكن �إىل انتهاك احلقوق الفردية للجميع .فكما تقمع ال�سلطات
ال�سائدة احلقوق الفردية ،كذلك تفعل بع�ض الأقليات با�سم احلفاظ على الهوية
اجلماعية .ولعل �أو�ضاع الن�ساء �أكرب م�ؤ�شر على ذلك وخا�صة فيما يتعلق بق�ضايا
الأحوال ال�شخ�صية ،فت�سعى كل جماعة للحفاظ على �شرائعها وتقاليدها التي
غالبا ما ت�صاغ ب�صورة ذكورية تهدر حقوق الن�ساء .ومع �ضعف الدولة والتغريات
التي ي�شهدها العامل العربي ،ف�ض ًال عن ال�صراعات الإقليمية ،مل تعد الأقليات
كيانات �صامتة ،بل �أ�ضحت �ضمن الديناميات اجلديدة للتمرد على �سلطة فقدت
م�شروعيتها�( .شم�س الدين )2009

اخلامتة

حاولت الدرا�سة بيان دور ما يعرف بـ «الربيع العربي» يف بروز الهوية
اخلا�صة (الفرعية) على ح�ساب الهوية العامة (الوطنية) ،حيث �شكلت هذه
الأحداث تغ ًريا دراماتيك ًيا يف تقوقع الأفراد واملجتمعات حول هوياتهم الفرعية،
حتد للهوية الوطنية ،فيما ت�شكل
�سواء كانت قومية �أو مذهبية �أو طائفية ،يف �أكرب ٍّ
الهوية يف العامل العربي �إحدى �أكرث املقاربات الفكرية �إثارة للجدل والنقا�ش،
يعك�س �إ�شكالية تطرح بني املقاربات الفكرية ملفهوم الهوية والإن�سان.
وجاءت �أحداث «الربيع العربي» ،و�أ�صبح الرهان على �إحداث حتوالت
دميقراطية ت�سمح ب�إعادة ت�شكيل ال�سلطة والدولة ب�صورة حتفظ التوازن بني
احلقوق الفردية (املواطنة) واحلقوق اجلماعية ،ولكن اندالع �صراعات عنفية
يف بع�ض البلدان ،وهيمنة ف�صائل الإ�سالم ال�سيا�سي من ناحية �أخرى ،قد يدفع
باجتاه �إعادة هيكلة النظام ال�سيا�سي حول مركز الهويات �أكرث من مرتكز املواطنة.
ويف حقيقة الأمر ،ف�إن هذا التوجه �سوف يفتح الباب وا�س ًعا �أمام ال�صراع ً
عو�ضا
عن الت�ضامن االجتماعي.
�إن عملية فعالة لالنتقال الدميقراطي ،ينبغي �أن ترتكز على التوازن بني
احلقوق الفردية واجلماعية ،واالعرتاف بالتنوع الثقايف والعرقي والديني ،ولكن
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يف �سياق احرتام مبد�أ املواطنة .وهذا هو التحدي الذي تواجهه القوى احلقوقية
واملدنية ،وكذلك الأقليات التي عليها التنبه لذلك ،بد ًال من كبت احلقوق الفردية
با�سم احلفاظ على الهويات اجلماعية .ويف خ�ضم التحوالت التي ي�شهدها العامل
العربي ميكن �أن ندرج بع�ض الإ�شكاليات و�أهم الق�ضايا التي ميكن �أن تتخذ بعدً ا
م�ستقبل ًيا ،وهي كالتايل:
 انتقال مركز القوة من الدولة (الهوية اجلماعية) �إىل الهوية الفرعية ،وغيابالدولة املركزية املوحدة والقوية.
 تك ُّر�س القطرية على ح�ساب االنتماء القومي ،واتخاذ امل�شكالت الداخلية حيزًا�أكرب.
 بروز ا�ستقطابات وحتالفات جديدة قد تنق�سم يف �ضوئها الدول العربية �إىلتكري�سا
جمموعتني كبريتني ،وقد تنجم عنها �صراعات مذهبية وطائفية
ً
لالنق�سامات �أو التحالفات اجلديدة.
 �سوف يفرز ت�صدي الإ�سالم ال�سيا�سي لدفة احلكم يف عدة دول عربية وكذلكمناذج �سيا�سية �أخرى خارطة جديدة من العالقات والتحالفات وظهور �أحزاب
جديدة ب�أثواب و�ألوان مل تكن من قبل ،وتختلف يف خطابها ال�سيا�سي عما
كانت عليه الأحزاب يف ال�سابق.
 ت�سيي�س املجتمع الذي قد يكون �ضرور ًيا يف مرحلة التغيري ،ولكنه ي�شكل عام ًالمعرق ًال يف مرحلة بناء الدولة امل�ستقرة.
 تزايد ال�صراع بني املركز والأقاليم ،وفقدان التوازن بينهما. لن تبقى �أي دولة عربية مبن�أى عن �آثار الربيع العربي ،و�ستنجم عن هذه الآثار�أو�ضاع جديدة وعالقات خمتلفة على عدة م�ستويات.
 �ضعف الأداء اخلارجي للدول التي �شهدت ربي ًعا عرب ًيا ،وذلك لربوز اهتماماتداخلية على ح�ساب اهتمامات الدولة بعالقاتها اخلارجية.
حلول
 اتخاذ الكثري من الق�ضايا طاب ًعا �إ�شكال ًيا ،وبروز م�شكالت يف �إيجاد ٍمقنعة لها.
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الثقافة هي الإجنازات غري املادية ل�شعب �أو لأمة خالل زمن معني ويف
مكان معني ،وت�شمل الثقاف ُة العادات والتقاليد والقيم واملعتقدات والإنتاج الأدبي
والفني بكافة �أ�شكاله ،وطرق التفكري ومنط احلياة والفنون املعمارية ،وهذا يجعل
الثقافة ُملك ًا لل�شعب الذي �أنتجها ،ومتيزه عن غريه من ال�شعوب� .أما احل�ضارة
فهي الإجنازات املادية وغري املادية التي ينجزها �شعب �أو �أمة خالل ع�صر من
الع�صور كع�صر الزراعة .وت�شمل احل�ضارة �إىل جانب الإجنازات الثقافية العلوم
والتكنولوجيا بكافة �أ�شكالها ،ومنط الإنتاج االقت�صادي ،ما يجعل الثقافة جزء ًا
�أ�سا�سي ًا من ح�ضارة ع�صرها ،ترتبط بها بعالقة ت�أثري متبادل ،ما يجعل كل تطور
ثقايف ي�ؤثر يف م�سرية احل�ضارة ،وكل تطور ح�ضاري ي�ؤثر يف م�سرية الثقافة.
وفيما تعترب العادات والتقاليد وطرق التفكري واملعتقدات �أهم مكونات الثقافة،
يعترب منط الإنتاج االقت�صادي �أهم مكونات احل�ضارة.
تتطور احل�ضارة وتنتقل من مرحلة لأخرى �أكرث تقدم ًا نتيجة حلدوث تغري
�أ�سا�سي يف منط الإنتاج ال�سائد يف املجتمع� .أما الثقافة فتتطور نتيجة لفعل �أفكار
ونظريات ومعتقدات جديدة� ،أو حتت ت�أثري منط �إنتاجي جديد يفر�ض عليها
�أن تتطور .لذلك من ال�صعب �أن تتطور الثقافة يف معزل عن �إطارها احل�ضاري
* �أ�ستاذ مم ّيز يف االقت�صاد ال�سيا�سي الدويل ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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بجوهره االقت�صادي ،ومن الأ�صعب �أن تتطور احل�ضارة يف معزل عن الثقافة
ال�شعبية .وهذا يعني �أن حدوث تغري �أ�سا�سي يف منط الإنتاج االقت�صادي يت�سبب
يف خلق عالقات �إنتاج جديدة وعنا�صر ثقافية تتجاوز العنا�صر القدمية وحتل
حمل �أغلبها؛ ما يجعل كل ح�ضارة تفرز ثقافتها اخلا�صة بها والتي ت�أتي بال�ضرورة
من�سجمة مع النمط الإنتاجي ال�سائد يف زمنها ،ومتوافقة مع عالقات الإنتاج التي
يخلقها منط الإنتاج املعني .ومع �أن لكل جمتمع ثقافته اخلا�صة به بغ�ض النظر
عن م�ستوى تطوره احل�ضاري� ،إال �أن كل تطور ح�ضاري يقوم بفر�ض منطقه على
الثقافة ال�سائدة يف املجتمع ،و�إجبارها على التطور بعيد ًا عن جذورها التقليدية.
وملا كانت الثقافة متيل بطبيعتها �إىل الثبات واال�ستمرارية ،وذلك بدعوى احلفاظ
على «الأ�صالة والرتاث» ،ف�إن �صفة النزاع ،ال التعاون ،تغلب على عالقة الثقافة
باحل�ضارة ،خا�صة خالل مراحل االنتقال احل�ضارية.

الإطار التاريخي للتطور الثقافي

م ّرت الإن�سانية خالل تاريخها الطويل على هذه الأر�ض ب�أربعة مراحل
ح�ضارية رئي�سية :ح�ضارة الرعي والتنقل القبلية ،ح�ضارة الزراعة ،ح�ضارة
أطلقت عليها ا�سم «ح�ضارة املعرفة».
ال�صناعة ،وح�ضارة ما بعد ال�صناعة التي � ُ
وفيما ا�ستمرت احل�ضارة الأوىل (الع�صر القبلي) نحو ثالثني �ألف �سنة قبل
االنتقال �إىل ح�ضارة الزراعة ،ا�ستمرت ح�ضارة الزراعة نحو ع�شرة �آالف �سنة
قبل االنتقال �إىل ح�ضارة ال�صناعة� ،أما ح�ضارة املعرفة التي ال تزال يف دور
التكوين ،فقد بد�أ تطورها بعد مرور نحو � 250سنة على ع�صر ال�صناعة .وملا
كان انتقال ع�صر ال�صناعة �إىل ع�صر املعرفة قد بد�أ يف منت�صف الت�سعينات
من القرن الع�شرين ،ف�إن من املتوقع �أن يتبلور ع�صر املعرفة بثقافته واقت�صاده
وجمتمعه املميز يف حوايل عام 2025؛ �أي بعد مرور نحو � 30سنة على بداية
مرحلة االنتقال احل�ضارية من ع�صر ال�صناعة �إىل ع�صر املعرفة.
قامت كل ح�ضارة على �أكتاف منط �إنتاجي اقت�صادي جديد فر�ض على
النمط الإنتاجي القدمي �أن يتطور ،و�أن يتنازل يف الوقت ذاته عن �أهم خ�صائ�صه
ومعطياته التقليدية ،مبا يف ذلك عالقات الإنتاج االجتماعية .وهذا فر�ض على
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الثقافة �أنْ تتطور وتتنازل مرغمة عن ج ّل خ�صائ�صها ومعطياتها املميزة .وي�شري
التاريخ �إىل �أن كل جمتمع رف�ض التطور بالقدر الكايف ويف االجتاه املطلوب من
�أجل التكيف مع النمط الإنتاجي اجلديد حكم عليه الزمن بالتخلف عن الع�صر
وعن ال�شعوب والدول التي تعي�ش يف ذلك الع�صر .ويعود ال�سبب يف ذلك �إىل
طبيعة امل�سرية التاريخية التي ت�صر على ال�سري �إىل الأمام دون تردد ،غري معنية
باحلفاظ على ثقافة �أو تقليد �أو عالقة اجتماعية �أو �شعب.
عندما بد�أ الإن�سان ،قبل نحو مئة �ألف �سنة ُيك ّون جتمعات �صغرية تعي�ش على
ال�صيد وجمع الثمار والأع�شاب متنق ًال من مكان لآخر ،كان عليه �أن يطور �أدوات
للتوا�صل والتفاهم بني �أع�ضائه وتنظيمهم ،ما جعل الثقافة تبد�أ يف التطور .وملا
كان من غري املمكن قيام جمتمع من دون عادات وتقاليد وقيم ولغة م�شرتكة،
ف�إن تلك العنا�صر �أ�صبحت ت�شكل جوهر الثقافة وعمادها الأ�سا�سي يف الع�صر
القبلي .وب�سبب اختالف ظروف البيئة الطبيعة واالجتماعية من مكان لآخر ،ف�إن
الثقافات اختلفت قلي ًال من مكان لآخر ومن �شعب لآخر .لكن �سيادة منط �إنتاجي
واحد خالل تلك الفرتة ،وهو منط الإنتاج القائم على ال�صيد والرعي ،جعل كل
حد كبري .وت�شري
الثقافات التي �أفرزتها ح�ضارة ما قبل الزراعة مت�شابهة �إىل ٍّ
ال�سجالت التاريخية واحلفريات الأثرية وعلم الأنرثوبولوجيا �إىل تقارب ثقافات
كل املجتمعات القبلية حيث وجدت يف الأزمنة القدمية.
جاء انتقال الإن�سان من ع�صر القبلية �إىل ع�صر الزراعة بعد �أن اكت�شف
منط ًا �إنتاجي ًا جديد ًا �أ�سا�سه فالحة الأر�ض و�إنتاج حاجته من الغذاء ،وهذا فر�ض
عليه �أن يتبنى طريقة حياة جديدة تقوم على اال�ستقرار ،تختلف كل االختالف عن
طريقة حياة املجتمع القبلي القدمي .ويف الواقع ،مل يكن ب�إمكان الإن�سان القبلي �أن
ينتقل �إىل ع�صر الزراعة واال�ستقرار من دون �أن يتنازل عن منط �إنتاجه وطريقة
حياته و�أهم عنا�صر ثقافته ،ويف مقدمتها عادة الرتحال والتنقل ،والع�صبية
القبلية وما تعنيه من عالقات اجتماعية و�أعراف ،وتقاليد الغزو والنهب وال�سبي
والأخذ بالث�أر .وحيث رف�ض املجتمع القبلي التطور ،واختار احلفاظ على طريقة
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حياته الرعوية وتقاليده الع�شائرية ،ف�إن م�سرية احل�ضارة الإن�سانية جعلته يتخلف
عن الع�صر بكل معطياته احلياتية.
�إن ا�ستقرار الإن�سان واجتاهه نحو بناء امل�ساكن الدائمة وت�شييد القرى
الزراعية مكنه من �إنتاج فائ�ض غذائي؛ وهذا جعل ب�إمكان البع�ض من النا�س �أن
يتفرغ للتفكري يف ق�ضايا مل تكن ت�شغل بال الإن�سان القبلي ،من بينها كيفية زيادة
الإنتاج وتخزين الفائ�ض وحفظه ،وتطوير نظم لإدارة املجتمع ،وت�صنيع �أدوات
الإنتاج ،وتطوير اللغات وفنون الكتابة والقراءة ،والت�أمل يف �ش�ؤون الكون واحلياة
وما بعد احلياة؛ وهذا قاد �إىل تطوير احل�سابات الفلكية ،وظهور الدين وفكرة
التدين والعبادة يف حياة الب�شرية لأول مرة .ولقد جاء الدين ليجيب عن الأ�سئلة
التي عجز العلم يف ذلك الوقت عن الإجابة عليها ،وكي ميد املجتمع بنظام من
القيم والتقاليد والطقو�س التي قامت بتجميع النا�س من حولها وتوحيدهم ،ما
جعل الدين ي�صبح جوهر الثقافة ال�شعبية يف كل جمتمع زراعي .وميكن القول ب�أن
فكرة التقدم التي ظهرت يف حوايل منت�صف ع�صر الزراعة ،تعترب هي امل�س�ؤولة
عن حتقيق التطور يف فنون الإنتاج والعلم ،والتنوع الثقايف والتعدد الديني؛ لكن
كل تطور من هذا النوع مكن الأثرياء والأقوياء من ا�ستغالل الفقراء وال�ضعفاء
وا�ستعبادهم �أحيان ًا.
يف حوايل منت�صف القرن اخلام�س ع�شر ،دخلت ال�صني وبع�ض املجتمعات
الأوروبية مرحلة انتقالية نحو ع�صر ح�ضاري جديد ،هو ع�صر ال�صناعة .وبينما
جنحت املجتمعات الأوروبية عامة يف جتاوز ع�صر الزراعة �إىل ال�صناعة خالل
ثالثمائة �سنة تقريب ًا ،ف�شلت ال�صني يف اقتحام ذلك الع�صر .ويعود �سبب جناح
الأوروبيني وف�شل ال�صينيني �إىل تباين قوة الثقافة يف حياة كل جمتمع؛ �إذ فيما
�أ�سهم �شيوع احلرية االقت�صادية واالجتماعية يف املدن الأوروبية يف فتح املجال
لقيام ن�شاط فكري وحراك اجتماعي وحركة �إ�صالح دينية وا�سعة مهدت ال�سبيل
حلدوث الثورة ال�صناعية ،مل يتوفر � ٌّأي من تلك احلريات يف ال�صني؛ �إذ �إن
ارتباط احلاكم يف ال�صني بالآلهة ،جعل ال�سلطة ال�سيا�سية ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بال�سلطة الدينية والثقافة ال�شعبية .ويف �ضوء �أهمية الثقافة يف ت�شكيل العالقات
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االجتماعية وطرق التفكري يف املجتمع ،ف�إن احلاكم يف ال�صني ر�أى �أن م�صلحته
متلي عليه التم�سك بالثقافة ال�شعبية .وهذا جعل القوى االجتماعية التقليدية
والدينية وامل�ؤ�س�سة ال�سيا�سية تتعاون مع ًا للحفاظ على مكونات الثقافة الكنفو�شية،
واالنعزال عن العامل والعي�ش يف كنف ح�ضارة الزراعة وثقافتها ذات اجلذور
الزراعية .لذلك مل ي�ستطع املجتمع ال�صيني االنتقال �إىل ع�صر ال�صناعة ،على
الرغم من تفوقه العلمي والتكنولوجي حينئذ على �أوروبا.
�إىل جانب ذلك ،كان املجتمع ال�صيني خا�ضع ًا ل�سلطة مركزية قوية فر�ضت
�سيطرتها على البالد وحكمتها بقب�ضة حديدية ،وهذا حال دون منو جيوب
متحررة يف ا�ستطاعتها التفكري ب�شكل خمتلف �أو خمالف لأوامر املركز كما حدث
يف مدن �أوروبا التجارية؛ �إذ كانت �أوروبا حينئذ جمز�أة �إىل دويالت ،وفيها العديد
من املدن التي خ�ضعت ل�سلطات ذاتية خارجه عن �سلطة الأمراء والكني�سة مع ًا.
لقد �ساد احلياة الأوروبية يف تلك الع�صور نظامان خمتلفان� ،أحدهما �إقطاعي
والثاين مدين .وفيما تركز الن�شاط الزراعي يف الأرياف والإقطاعيات ،تركز
ن�شاط التجار واحلرفيني يف املدينة .وب�سبب اجتاه الكني�سة �إىل �إخ�ضاع امللوك
والأمراء لتعاليمها ،و�إدانة العديد من الن�شاطات التجارية واملعامالت املالية،
ف�إن النزاع �ساد عالقة امللوك والأمراء بالكني�سة من ناحية ،وعالقة الكني�سة
بالقوى االقت�صادية الفاعلة يف املدينة من ناحية ثانية .وهذا فتح املجال لربوز
تيارات اجتماعية وثقافية غري تقليدية اجتهت عموم ًا �إىل مناه�ضة فكر الالهوت
الكن�سي ،وبالتايل قيام القوى االقت�صادية وال�سيا�سية والفكرية بالتحالف والعمل
على تقوي�ض ال�سلطة الدنيوية للم�ؤ�س�سة الدينية .ولقد ت�سبب ذلك التطور ،خا�صة
يف غياب �سلطة �سيا�سية ودينية مركزية ،يف ميالد تقاليد وقيم و�سلوكيات ومواقف
وم�صالح جديدة غري تقليدية كان لها الف�ضل الأكرب يف احت�ضان الن�شاطات املالية
واالقت�صادية التي رافقت التو�سع يف عمليات التجارة والت�صنيع.
وبدخول �أوروبا ع�صر ال�صناعة يف الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر،
كانت الثقافة الأوروبية وما انبثق عنها من عادات وتقاليد وقيم ونظم اجتماعية
و�سيا�سية وعالقات �إنتاج وطرق تفكري تعي�ش فرتة حت ُّول عميقة .ومع ن�ضوج الثورة
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ال�صناعية يف �أوائل القرن الع�شرين ،تبلور املجتمع ال�صناعي احلديث وتبلورت
معه ثقافته وطريقة حياته ومنط �إنتاجه ،وكلها جاءت خمتلفة كثري ًا عما �ساد
حياة املجتمع الزراعي .وهذا بدوره جعل املجتمعات الزراعية التي رف�ضت دخول
ع�صر ال�صناعة� ،أو تخلفت عنه تغدو جمتمعات متخلفة من النواحي االقت�صادية
وال�سيا�سية واالجتماعية والعلمية والتعليمية والتكنولوجية والثقافية؛ �أي متخلفة
ح�ضاري ًا وثقافي ًا عن الع�صر اجلديد وتابعة له ولعلومه ودوله.

االنقطاع التاريخي

�إنّ انتقال جمتمع من ح�ضار ٍة لأخرى ي�شمل حدوث حتول عميق يف منط
الإنتاج وعالقات الإنتاج ،والثقافة ال�شعبية ،والهياكل االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية ،ما يعني �أن كل ح�ضارة تفرز جمتمع ًا جديد ًا واقت�صاد ًا جديد ًا وثقافة
جديدة خمتلفة كثري ًا ونوعي ًا عن جمتمع واقت�صاد وثقافة احل�ضارة ال�سابقة .وهذا
يعك�س حدوث انقطاع يف امل�سرية التاريخية ،لأن التاريخ يتوقف �أمام كل حمط ٍة
ح�ضارية ليغري و�سائله وفل�سفته واملنطق الذي يحكم م�سريته قبل �أن يبد�أ حقبة
جديدة .ومع جتاوز فرتة االنقطاع وعودة التاريخ ملتابعة م�سريته ،يكون تاريخ
املرحلة ال�سابقة ومنطقه قد انتهى ،وحكمته قد فقدت �صالحيتها .وهذا يعني �أن
التاريخي اخلا�ص بها ،و�أن التاريخ يبقى
لكل مرحلة ح�ضارية تاريخها ومنطقها
َّ
قادر ًا على �إعاد ِة متثيل بع�ض �أحداثه َ
طوال بقا ِء احل�ضارة املعنية على حا ِلها
و�سيادة َمنطها الإنتاجي والثقايف .ومع فقدان التاريخ ملنطقه و�صالحية ذلك
املنطق ،يفقد التاريخ دوره ك�إطار مرجعي ُي�ستعان به يف ف ْهم احلا�ضر ،وت�شكيل
امل�ستقبل والتنب�ؤ ب�أحداثه.
وحكمته بقيت
بناء على ذلك ميكن القول �إن تاريخ املجتمع القـبلي ومنطقه ِ
�صاحلة بو�صفها �إطار ًا مرجعي ًا يف التفكري والتنظيم والتنب�ؤ امل�ستقبلي وت�شكيل
و�صول النموذج احل�ضاري
ال ُهـويات اجلماعية طوال فرت ِة احلياة القبلية .بعد
ِ
تاريخها
القائم على الزراعة واال�ستقرار ،بد�أت املجتمعات الزراعية يف كتابة ِ
اخلا�ص بها والذي اختلف اختالف ًا نوعي ًا عن تاريخ حياة املجتمعات القبلية ،الأمر
الذي جعل التاريخ القبلي ي�صبح جزء ًا من حيا ٍة وثقافة جتاوزها الزمن ،ال متلك
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القدرة على الإ�سهام يف ت�شكيل حياة �أو ثقافة �أو اقت�صاد املجتمع الزراعي .وقد
نف�سه بالن�سبة لتاريخ املُجتمعات الزراعية بعد تبلو ِر ع�صر ال�صناعة،
حدث ال�شيء ُ
العديد من الدول يف اقتحام ذلك ال َع�صر ،والقيام بتحديد معامل ح�ضارته
وجناح
ِ
الأكرث تعقيد ًا ودينامية وعلمية و�إنتاج ًا من احل�ضارات ال�سابقة ،مما جعل تاريخ
ع�صر الزراعة يفقد منطقه و�صالحيته وقدرته على �أن يكون �إطار ًا مرجعي ًا
ميكن توظيفه لت�شكيل ع�صر ال�صناعة� ،أو التنب�ؤ بتطوراته امل�ستقبلية .رغم ذلك،
بقي تاريخ الزراعة حمافظ ًا على اجلزء الأكرب من منطقه و�صالحيته بالن�سبة
للمجتمعات الزراعية التقليدية وعالقاتها بغريها من جمتمعات وثقافات تعي�ش
يف ع�صر الزراعة نف�سه .وملّا كان كل تاريخ يفقد �صالحيته حني تنتقل الب�شرية
من حقب ٍة ح�ضارية لأخرى ،فقد �أ�صبح من غري املمكن �أن يقوم تاري ٌخ بتكرار
حدود �ضيقة تقع �ضمن حدود ح�ضارته التي عا�ش فيها و�أ�سهم يف
نف�سه �إ ّال �ضمن ٍ
ت�شكيل ثقافتها ومعطياتها احلياتية.
لقد جاء تدويل �أ�سواق املال واال�ستثمار والتجارة والع َمالة امل�ؤهلة ت�أهي ًال
ِعلمي ًا وفني ًا عالي ًا بدء ًا من منت�صف ت�سعينات القرن الع�شرين ليت�سبب يف تغيري
معظم الفر�ضيات التي ترتكز عليها النظرية االقت�صادية الر�أ�سمالية .من ناحية
ثانية ،قام التقدم الهائل يف علوم االت�صال والإعالم واملعلومات ،و�سيطرة
جمموعات ال�ضغط
ال�صناعي الدميقراطي ،وظهور
ِ
امل�صلحة على حيا ِة املجتمع ّ
إ�ضعاف الأحزاب ال�سيا�سية وتعطيل فاعلية �أغلب امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة (اللوبي) ب� ِ
الدميقراطية التقليدية .وهذا يعني �أن املحطة التي �أ�شار �إليها فران�سي�س فوكوياما
 Francis Fukuyamaمل ت� ِأت لتعلن نهاية التاريخ ،بل لتعلن دخول النظام الغربي
القائم على الر�أ�سمالية والدميقراطية ازمة عوي�صة .وملّا كانت فرتات االنقطاع
التاريخي هي فرتات انتقال ح�ضارية ُت� ِؤذن بانتهاء َم�سرية ح�ضارة ،وبدء ح�ضارة
الحقة ،ف�إن فرتات االنقطاع التاريخي هذه تت�صف عادة باالرتباك وال�ضياع
والقلق ،ولي�س باال�ستقرار.
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�إن اال ّدعاء بانتهاء التاريخ عند حمطة الدميقراطية والر�أ�سمالية ،هو
ادعا ٌء مغلوط يعك�س عدم فهم فوكوياما لطبيعة مرحلة التغري التي مر بها عامل
نهاية القرن الع�شرين ،لأن ما حدث فع ًال هو ا�ضطرار التاريخ �إىل التو ُّقف ريثما
ت�ستكمل املجتمعات ال�صناعية فـرتة االنتقال �إىل ع�صر املعرفة� .إن حتول منط
الإنتاج الرئي�سي يف املجتمعات ال�صناعية من ت�صنيع الب�ضائع واملعدات والآالت
�إىل جمع وحتليل املعلومات واملعارف العلمية وت�سويقها ،فر�ض على النظم
بعيد عن ثقافة ال�صناعة واقت�صادها وجمتمعها.
املجتمعية �أن تتطور يف اجتاه ٍ
لذلك يقول � :Richard Rubensteinإن هناك حاجة لنظرية اجتماعية ت�ساعدنا
على فهم العامل الذي نعي�ش فيه ،يكون ب�إمكانها تف�سري طبيعة العالقات بني
النظم احلياتية املختلفة وديناميكيتها ،وكيف ت�ؤثر يف حياتنا.
ا�ستغرقت الفرتة االنتقالية بني ح�ضارتي الرعي والزراعة نحو � 3000سنة،
فيما ا�ستغرقت الفرتة االنتقالية بني ح�ضارتي الزراعة وال�صناعة نحو � 300سنة.
�أما الفرتة االنتقالية بني ح�ضارتي ال�صناعة واملعرفة فمن املتوقع �أن ت�ستغرق نحو
� 30سنة فقط .وب�سبب ِق َ�صر هذه الفرتة ،ف�إن من ال�صعب على ال ُعلماء واملفكرين
وامل�ؤرخني الذين ان�شغلوا يف �إدارة احلرب الباردة ،وا�ستعمار ال�شعوب الفقرية
وا�ستغالل ثرواتها �إدراك طبيعة الفرتة االنتقالية وتبعاتها؛ وهذه تبعات ت�ستوجب
فقدت �صالحيتها ،ما
التخلي عن الكثري من الأفكار ال�سابقة والنظريات التي ْ
جعلهم يقومون با�ستخدام �أدوات املا�ضي ومنطقه لتف�سري احلا�ضر والتنب�ؤ
بامل�ستقبل .ويف الواقع ،لقد �أ�صبح معظم ه�ؤالء ونظرياتهم جزء ًا من تركة املا�ضي
التي جتاوزها الزمن ومل تعد �صاحلة لال�ستخدام جمدد ًا.
جت�سد فرتة االنقطاع التاريخية حالة جمتمعية غري م�ستقرة ،لي�س لها
�صفاتٌ ثابتة ،وال حتكمها قوانني �أو قوى تغيري معروفة ميكن حتديدُها وتوظيفها
تطورات م�ستقبلية؛ الأمر الذي يجعل جتربة
للتنب�ؤ مبا �سيف�ضي �إليه التغري من
ٍ
الإن�سان واملجتمع الذي مير بفرتة انتقال ح�ضارية �شبيهة بتجربة �سائق �سيارة
َ
وعمق الأودية.
دخل منطقة جبال َو ِعرة يـتلوى الطريق فيها تبع ًا الرتفاع اجلبال ُ
وما �أن قام الطريق بااللتفاف حول جبل حتى اختفت معامل الطبيعة التي تع ّود
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ال�سائق على ر�ؤيتها كلما نظر يف املر�آة اخللفية ،فيما كانت اجلبال �أمامه ُ
حت ُ
ول
دون ر�ؤي ِة معامل الطبيعة التي ترتامى خلفها .نتيجة لذلك تراجعت قدرة ال�سائق
على التحكم يف ال�سيارة و�سرعتها ،حيث �أ�صبحت قراراته ُعر�ضة لمِ ا يواجهه من
مطبات ومنحنيات ال يعرف متى تـنتهي وال كيف �ستـنـتهي .فال الطبيعة خلفه
تعطيه فكرة عما يوجد �أمامه ،وال اجلبال تعطيه فر�صة لتخيل ما ينتظره من
مفاج�آت ،ما ج َعل حالته النف�سية تعك�س خليط ًا من التفا�ؤل والت�شا�ؤم والتخبط
واالرتباك والقلق يف �آن واحد.
ومع �أن فهم التاريخ وا�ستيعاب ِعربه وكيفية اال�ستفادة منه ق�ضية مهمة،
�إال �أن الرتكيز على التاريخ وحكمة املا�ضي يجعل النا�س جمرد � ْأ�س َرى يعي�شون
بيت موح�ش ال ُت ِط ُّل عليه �شم�س ،وال يزوره زائر .ومع �أنه من املمكن توظيف
يف ٍ
عمليات تغري وحت ّول
التاريخ والذكريات التي تختزنها ال�شعوب والأمم عاد ًة لبدء
ِ
مثمرة� ،إال �أن التقدم املجتمعي وحتى الفردي ال ميكن �أن يحدث من دون ت�سليط
الأنظار على املُ�ستقبل ،مما يوجب التعرف �إىل القوى املحركة للتاريخ والطريق
الذي ت�سلكه تلك القوى �أثناء قيامها بقيادة عمليات التحول االجتماعي والثقايف
و�صنع التقدم ،ما يعني �أننا بحاج ٍة لنظرية تربط احلا�ضر بامل�ستقبل يف �ضو ِء
ُ
عالقة احلا�ضر باملا�ضي مرور ًا بفرتات االنقطاع التاريخية.

الثقة التقليدية والثقة االجتماعية

تنق�سم الثقة يف املجتمع �إىل نوعني :ثقة تقليدية ُمتوارثة ،وثقة اجتماعية
ُمكت�سبة .وفيما تتمتع املجتمعات الزراعية والقبلية بدرجة عالية من الثقة
التقليدية ،ال متلك �سوى القليل من الثقة االجتماعية .يف املقابل ،فيما تتمتع
املجتمعات ال�صناعية واملعرفية بقدر كبري من الثقة االجتماعية ،ال متلك �سوى
القليل من الثقة التقليدية� .أما املجتمعات التي متر يف مرحلة انتقال ح�ضارية،
كاملجتمعات العربية عامة ،فتت�صف بفقدان غالبية ما لديها من ثقة تقليدية،
وعدم ا�ستحواذها على قدر معقول من الثقة االجتماعية .وهذا يجعل تلك
املجتمعات ،خا�صة املدن الكبرية املكتظة باملهاجرين من الأرياف والبوادي،
تت�صف بفقدان الثقة االجتماعية والتقليدية على ال�سواء ،ما يجعلها تعاين عجز ًا
يف الثقة.)Trust Deficit( ،
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الثقة التقليدية هي نتاج جمتمع م�ستقر بطيء التطور ،يعي�ش �أفراده يف
قرى و�أحياء �صغرية �شبه معزولة عن املجتمع الأكرب ،ما يتيح لأع�ضاء القرى
والأحياء فر�صة التعرف �إىل بع�ضهم البع�ض عن قرب ،والتوا�صل ب�شكل يومي
�أو �شبه يومي؛ وهذا يجعل من ال�سهل �أن ت�سود الثقة يف املجتمع هذا دون حاجة
لتدخل الدولة �أو القانون؛ �إذ تقوم التقاليد والعادات والقيم والهياكل االجتماعية
ببلورة هذه الثقة واحلفاظ على ا�ستمراريتها� .أما الثقة االجتماعية فهي نتاج
جمتمع كبري �سريع التطور ،يعي�ش �أفراده يف مدن و�أحياء مرتامية الأطراف ،فيما
يعي�ش النا�س خلف �أبواب مغلقة و�أ�سوار عالية؛ ما يجعل من املتعذر عليهم التعرف
�إىل بع�ضهم البع�ض وتكوين ثقة تقليدية .لذلك يجد املجتمع هذا نف�سه م�ضطر ًا،
كي يحافظ على بقائه و�سري احلياة فيه ب�شكل طبيعي� ،أن يطور ثقة اجتماعية
بديلة للثقة التقليدية ،وذلك ب�إخ�ضاع خمتلف العالقات لت�شريعات ر�سمية،
وتقنني املعامالت التجارية واملالية .وتقوم الثقة االجتماعية على احرتام كل فرد
يف املجتمع لر�أي غريه من النا�س ،واالعرتاف بحق كل مواطن يف ال�سعي لتحقيق
م�صاحله اخلا�صة� ،شريطة االلتزام بعدم االعتداء على حقوق غريه من النا�س؛
�إذ من خالل االعرتاف املتبادل بحقوق وم�صالح متكافئة ت�سـود الثقة يف املجتمع،
ويطمئن النا�س �إىل بع�ضهم البع�ض دون حاجة ملعرفة �شخ�صية ،ودون احتكاك
مبا�شر فيما بينهم.
وهذا يعني �أن الثقة التقليدية ت�سود �ضمن حلقات االنتماء ال�صغرى،
واجلوار والقرية والتجمعات التي تقوم على مبادئ عقائدية
يف نطاق العائلة ِ
نطاق
م�شرتكة ،فيما ت�سود الثقة االجتماعية �ضمن حلقات االنـتماء الكربى ،يف ِ
املنظمات املهنية والدوائر ا ُ
حلكومية والتجمعات القائمة على م�صالح متبادلة.
وملا كانت العالقات �ضمن حلقات االنتماء ال�صغرى متيل بطبيع ِتها �إىل الب�ساطة
والثبات ،وقلما تخ�ضع لقانون ،ف�إن الثقة التقليدية متيل �إىل الثبات كذلك.
�أما الثقة االجتماعية فتميل �إىل التحول با�ستمرار ب�سبب تغري امل�صالح وتعديل
القوانني تبع ًا لتغري الأو�ضاع االقت�صادية واحلياتية .وملا كانت الثقة التقليدية
�سمة ثقافية موروثة ،ف�إن �صورها قلما تغريت يف حياة جمتمع تقليدي ،فيما تـتغري
�صور الثقة االجتماعية يف حياة كل جماعة تعي�ش يف جمتمع غري تقليدي ب�سبب
تغري امل�صالح والقوانني.
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�إذ ًا ،الثقة التقليدية هي �سمة ثقافية متوارثة ت�سود يف املجتمعات التي تعي�ش
يف ع�صور ما قبل ال�صناعة وتعتمد �أ�سا�س ًا على عالقات اجلوار والقرابة والن�سب؛
�أما الثقة االجتماعية فهي �سمة ثقافية مكت�سبة ت�سود يف جمتمعات تعي�ش يف
ع�صور ال�صناعة وما بعدها .وهذا يجعل من غري املمكن �أن تعي�ش الثقة التقليدية
والثقة االجتماعية يف جمتمع واحد؛ �إذ حني ت�ضعف الثقة التقليدية ي�صبح لزام ًا
على املجتمع �أن يطور ثقة اجتماعية ،وحني تتطور الثقة االجتماعية ترتاجع �أهمية
الثقة التقليدية ويت�ضاءل دورها يف حياة املجتمع .حني ترتاجع الثقة التقليدية
ويعجز املجتمع عن تطوير ثقة اجتماعية بديلة ،ف�إن النتيجة تكون تفتت املجتمع،
وتدهور القيم واملواقف ،وانت�شار الف�ساد ،و�ضعف ال�شعور بامل�س�ؤولية ،والعجز عن
حتديد الأهداف املجتمعية.
وعلى �سبيل املثال ،فيما مييل ال�سائق يف �أوروبا �إىل الثقة مبهارة ال�سائق
الذي يقابله على الطريق من دون �أن يعرف عنه �شيئ ًا ،مييل ال�سائق يف الدول
العربية �إىل ال�شك مبهارة ال�سائق الذي يواجهه على الطريق حتى و�إن عرفه
ب�صفة �شخ�صية .لذلك حني يقود �أحدنا �سيارته يف مدينة �أوروبية ف�إنه ي�شعر
باطمئنان �أكرب مما ي�شعر به حني يقود �سيارته يف مدينة عربية .ففي �أوروبا
يحرتم ال�سائق عموم ًا قوانني ال�سري ويعرف فنون قيادة ال�سيارة و�أ�صولها ،ما
يعزز الثقة بذلك ال�سائق؛ �أما يف البالد النامية عامة ،ف�إن ال�سائق مييل �إىل
عدم احرتام قانون ال�سري ،وغالب ًا ال يفهم ذلك القانون ،و�أحيان ًا يح�صل على
رخ�صة قيادة ال�سيارة مقابل ر�شوة؛ ما ي�ضعف الثقة بهذا ال�سائق .وهذا يعني
�أننا نثق يف ال�سائق الأوروبي لأننا نثق ب�أنه يفهم قانون ال�سري ويحرتمه ،وال نثق
يف ال�سائق العربي لأننا نعتقد ب�أنه قلما فهم قانون ال�سري واحرتمه؛ ما يعني
�أن الثقة وعدم الثقة يف احلالتني ت�أتي من خالل فهمنا للقانون ودوره يف حياة
املجتمع واحرتامنا له.
حني مير جمتمع بفرتة انتقال ح�ضارية ،ت�شهد احلياة فيه مزيد ًا من
التعقيد ،فيما ت�شهد الثقافة مزيد ًا من التف�سخ والتفتت ،ما يجعل ال ِقـيم والتقاليد
والأعراف القدمية تـنهار ب�سرعة .وهذا يت�سبب يف انح�سار الثقة التقليدية قبل �أن
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تتطور القوانني وامل�ؤ�س�سات يف املجتمع اجلديد بالقدر الكايف خللق ثق ٍة اجتماعية
بديلة ،ما يعني �أن املجتمع هذا ي�شهد عجز ًا يف الثقة .وهذا من �ش�أنه �أن يجعل
�شخ�ص ًا �أه ًال للثقة على م�ستوى العائلة مث ًال ،وغ َري �أهل للثقة على م�ستوى
املجتمع ،ما ي�ؤدي �إىل انت�شار الف�ساد واالنحراف واالزدواجية و�ضعف امل�س�ؤولية
الفردية واالجتماعية .كما �أن العجز يف الثقة ُيبطئ عمليات التطور املجتمعية،
وقد يت�سبب يف تعطيل م�سرية املجتمع نحو حتقيق �أهدافه يف التنمية والنه�ضة،
كما حدث ويحدث يف معظم الدول النامية.
فيما ُتركز الثقافات الغربية على حقوق الفرد �أكرث من تركيزها على
واجباته ،تركز الثقافات الزراعية والقبلية على واجبات الفرد �أكرث من تركيزها
على حقوقه؛ وهذا جعل الفردية كموقف وقيمة اجتماعيـة تزدهر يف الغرب
على ح�ساب املجموعة واملجتمع ،فيما قاد �إىل كبت الفرد واملبادرات الفردية يف
املجتمعات التقليدية .يف املجتمعات الغربية ،يعرف الفرد حقوقه وتقوم الدولة
مب�ساعدته على معرفتها ،ما يجعله يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات.
يف املقابل ،فيما يعي الفرد يف املجتمعات ال�شرقية واجباته ،وتعمل الدولة على
زيادتها وتذكري املواطنني بها با�ستمرار ،ي�شقى الفرد كي يعرف حقوقه التي تقوم
الدولة وال�سلطة التقليدية عادة مب�صادرة اجلزء الأكرب منها .وفيما ت�سبب هذا
الو�ضع يف دفع الفرد نحو االرمتاء يف ح�ضن جماعة �أو طائفة �أو ع�شرية �سعي ًا
ل�ضمان وجوده االجتماعي واحل�صول على بع�ض حقوقه ،كان �سبب ًا يف تف�شي
الوا�سطة واملح�سوبية ،و�شرعنة تلك الت�صرفات بو�صفها تقاليد و�أعرا ًفا متوارثة.
يف الغرب الدميقراطي ،حقوق الفرد وحرياته �أ�شياء مقد�سة تولد معه وتعي�ش
معه العمر كله ،وتتكفل الدولة بت�أمينها وحمايتها� .أما يف ال�شرق ،ف�إن حقوق الفرد
تعترب عادة منحة من احلاكم تخ�ضع مل�شيئته ومزاجه ،مينح من ي�شاء القدر الذي
ي�شاء ،ما يجعله ي�شعر ب�أن من حقه ا�سرتدادها وحرمان الفرد منها متى �شاء.
املجتمعات التي متلك الكثري من الثقة التقليدية ولكن القليل من الثقة
االجتماعية تزدهر فيها العالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية ،فيما
تـرتاجع العالقات القائمة على العمل والإنتاج وامل�ؤ�س�سية .وبعك�س ذلك متام ًا،
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تزدهر العالقات القائمة على امل�صالح وما يرتبط بها من ن�شاطات مالية وجتارية
وعالقات �إنتاج وم�ؤ�س�سات علمية واجتماعية ،وذلك ب�سبب ما متلكه املجتمعات
هذه من ثقة اجتماعية ،فيما تـرتاجع العالقات القائمة على العواطف والروابط
العائلية ب�سبب غياب �أو �ضعف الثقة التقليدية .وملا كانت الثقة االجتماعية �أمر ًا
مهم ًا لتنظيم العمليات املعقدة ،ف�إن املجتمعات التي متلك قدر ًا جيد ًا من الثقة
هذه ا�ستطاعت حتقيق درجة عالية من الت�صنيع والتقدم ،فيما ف�شلت املجتمعات
التقليدية يف مجُ اراتها وحتقيق نه�ضة مماثلة.
�إن �أزمة الركود االقت�صادي الكبري التي تبلورت يف عام  2008تعطي مثا ًال
جيد ًا على ما ميكن �أن يحدث يف جمتمع يعاين عجز ًا يف الثقة؛ �إذ �إن مرور
�أمريكا يف مرحلة انتقالية من ع�صر ال�صناعة �إىل ع�صر املعرفة جعلها تخ�سر
جزء ًا كبري ًا مما كان لديها من ثقة اجتماعية ب�سبب تـقادم الكثري من القوانني
والت�شريعات ،وف�شلها يف تطوير قوانني وت�شريعات جديدة حت ُّل حمل املتقادمة
بال�سرعة املطلوبة .ويف غياب الثقة تراجعت امل�س�ؤولية االجتماعية ،الأمر الذي
�شجع مديري البنوك و�شركات الت�أمني وم�ؤ�س�سات التمويل واال�ستثمارُ ،م�سلحني
ب�سالح َ
والتقاليد املتبعة يف حميط ع َملهم
اجل َ�شع ،على التحايل على القوانني
ِ
والتالعب يف الأ�سواق املالية و�أ�سعار الفائدة على القرو�ض ،وخلق «منتجات
ُ
مالية» ( )Financial Productsا�ستهدفت �أ�سا�س ًا ا�ستغالل الفقراء واجلهالء
وكبار ال�سن من املـتقاعدين والأجانب ،والإثراء على ح�سابهم .وميكن القول �إن
ما حدث منذ بداية الت�سعينات من القرن الع�شرين من حتوالت جمتمعية ت�سبب
يف انح�سار الثقة االجتماعية التي ن�ش�أت يف الع�صر ال�صناعي ،ما جعل جمتمعات
الغرب عامة تعاين �أزمة ثقة تختلف حدتها بني جمتمع و�آخر ،وهذه ثقة لن
يكون من ال�سهل ا�سرتدادها يف ظل َهيمنة فل�سفة ال�سوق احلر وثقافة َ
اجل َ�شع
على املجتمع� .أما الهند واملك�سيك وم�صر فتعطي � َ
تراجع الثقة
أف�ضل الأمثلة على ُ
التقليدية وتخلُّف الثقة االجتماعية وحدوث عجز يف الثقة نـتيجة ملرورها يف
مرحلة انتقال ح�ضارية من الزراعة �إىل ال�صناعة ،ما ي�ؤدي �إىل ُ�شيوع الف�ساد
وغياب ال َعدالة ،واجتاه الأثرياء والأقوياء �إىل ا�ستغالل ال ُفقراء وال�ضعفاء.
ِ
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يعتقد املعنيون بالتنمية ب�أن ر�أ�س املال االجتماعي هو �أهم �شروط التقدم
واالزدهار ،و�أنه ال ميكن ملجتمع �أن ينتج ر�أ�س مال اجتماعي من دون �أن يتمتع بثقة
اجتماعية .لكن فوكوياما وغريه من مفكري الغرب يقولون ب�أن الثقة االجتماعية
هي نتاج ثقايف موروث ،و�أن تباين الثقافات يجعل املجتمعات املختلفة متلك
م�ستويات متباينة من تلك الثقة .لذلك تقول النظرية التي تركز على �أهمية الثقافة
يف العملية التنموية �إن هناك ثقافات تتميز بدرجة عالية من الثقة االجتماعية،
و�إن هذه الثقافات قادرة على �إنتاج قدر كبري من ر�أ�س املال االجتماعي ،وبالتايل
متلك القدرة على حتقيق التنمية والنمو .يف املقابل ،هناك ثقافات لي�س لديها ما
يكفي من الثقة االجتماعية لإنتاج ر�أ�س مال اجتماعي بالقدر املطلوب لتن�شيط
العملية التنموية ،ما يجعلها عاجزة بطبيعتها عن حتقيق التقدم والنمو .ويقول
املتطرفون املنتمون لهذا التيار �إن قابلية معظم الثقافات للتغري �ضعيفة للغاية ،ما
يعني �أن هناك جمتمعات متلك القدرة على التطور ،و�أخرى ال متلك تلك القدرة،
و�أنه لي�س بالإمكان تغيري هذه احلقيقة ،ما ي�ستوجب االعرتاف بها والتعامل مع
ما يرتتب عليها من تبعات.
وملا كان املجتمع العربي ما يزال يعي�ش يف ع�صر الزراعة مع وجود جيوب
قبلية و�أطراف �صناعية �صغرية ،ف�إن الثقافة العربية بعنا�صرها املختلفة �أ�صبحت
متخلفة عن الع�صر� .إىل جانب ذلك� ،أ�صبحت تلك الثقافة تعك�س عنا�صر ثقافية
من �إفراز ثالث ح�ضارات متباعدة ،هي ح�ضارة القبلية وح�ضارة الزراعة
وح�ضارة ال�صناعة .ولقد ت�سبب هذا التطور يف تفتيت الثقافة العربية �إىل ثقافات
فرعية ،وتقوي�ض دعائم الثقافة الوطنية ،وخلق �أزمة هوية يف كل البالد العربية.
وملا كانت الثقافة هي الغراء االجتماعي الذي يربط �أع�ضاء املجتمع الواحد
بع�ضهم �إىل بع�ض ،ف�إن تفتت الثقافة �أدى �إىل تفتت املجتمعات العربية؛ وهذا
يجعل من ال�صعب حتقيق وحدة يف املواقف �أو الأهداف بني خمتلف مكونات كل
جمتمع عربي ،وبني التجمعات املختلفة.
جوهر الثقافة عرب الع�صور
فر�ضت البيئة الطبيعية على املجتمع القبلي �أن يعي�ش على �صيد احليوانات
ورعي املوا�شي كالغنم والإبل ،و�أن يحارب غريه من قبائل كي يح�صل على قوت
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يومه ويحافظ على بقائه .ومع الأيام ،وجد الإن�سان القبلي نف�سه ،ومن حيث ال
يدري� ،أنه يقوم بتكري�س حياته للحرب والقتال ،لأنه وجد يف الغزو والفرو�سية
واملبارزة وال�سبي والنهب م�صدر ًا للمتعة والرتفيه عن النف�س .ويقول بع�ض
عام
امل�ؤرخني �إن كل لقاء بني �شخ�صني �أو جمموعتني من النا�س ،وحتى ٍ 7500
ما�ضية ،كان يعني احلرب ،وقيام كل فريق مبحاولة قتل الفريق الآخر .لذلك
مل ي�ستطع الإن�سان القبلي �أن يتجنب احلرب ،ما جعله «يحارب ليعي�ش ويعي�ش 
ليحارب» .لذلك �أ�صبحت عمليات الغزو وما يرافقها من قتل ونهب و�سبي هي
جوهر ثقافة ع�صر القبلية ،ما جعل حياة الإن�سان القبلي تبد�أ وتنتهي بالقتال
واحلروب.
قبل نحو ع�شرة �آالف �سنة ،ظهر املجتمع الزراعي ،حيث قام منط حياته
على ح�ساب منط حياة املجتمع القبلي .وملا كان االنتقال �إىل الزراعة قد �صاحبه
ظهور جمتمع جديد بثقافة جديدة واقت�صاد جديد ،ف�إن فالحة الأر�ض �شكلت
ح�ضارة جديدة ذات جمتمع وثقافة واقت�صاد خمتلف متام ًا عن جمتمع وثقافة
واقت�صاد الع�صر القبلي .ومع الأيام ،وجد الإن�سان الزراعي نف�سه ،ومن حيث ال
يدري� ،أنه يقوم بتكري�س جل حياته للأكل ،لأنه وجد يف زراعة الأر�ض والعناية
باملزروعات و�إعداد الطعام وامل�شاركة يف الوالئم اجلماعية م�صدر ًا للمتعة
والرتفيه عن النف�س .لذلك ،كان الإن�سان الزراعي «ي�أكل ليعي�ش  ويعي�ش 
لي�أكل» .لذلك �أ�صبحت �إقامة والئم الطعام وما ي�صاحبها من جتمعات وحكايات
و�إ�شاعات ومنيمة هي جوهر ثقافة ع�صر الزراعة ،ما جعل حياة الإن�سان الزراعي
تبد�أ وتنتهي بالأكل.
�أما ع�صر ال�صناعة الذي ظهر قبل نحو � 250سنة ،وقام على ح�ساب ع�صر
الزراعة ومنط حياته و�إنتاجه ،فقد �شهد تبلور جمتمع جديد وثقافة جديدة
واقت�صاد جديد يختلف نوعي ًا عن جمتمع وثقافة واقت�صاد ع�صر الزراعة ،ما
جعله يبد�أ ح�ضارة جديدة هي ح�ضارة ال�صناعة .لقد كان على العامل ال�صناعي،
يف ظل نظام امل�صنع وثقافته� ،أن يعمل �ساعات طويلة مقابل �أجرة قليلة متكنه من
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ك�سب قوت يومه واحلفاظ على بقائه .ومع الأيام ،وجد الإن�سان ال�صناعي نف�سه،
ومن حيث ال يدري� ،أنه يقوم بتكري�س جل حياته للعمل ،لأنه وجد يف الوظيفة
وعالقات العمل واالنتماء مل�ؤ�س�سة �إنتاجية م�صدر ًا للمتعة والدخل ،وو�سيلة لتكوين
عالقات مع غريه من العاملني ،واال�ستحواذ على مكانة اجتماعية .لذلك كان
الإن�سان ال�صناعي وما يزال «يعمل ليعي�ش ويعي�ش ليعمل» .لذلك �أ�صبح العمل
جوهر ثقافة ع�صر ال�صناعة ،ما جعل حياة الإن�سان ال�صناعي تبد�أ وتنتهي
بالعمل.
يف ع�صر املعرفة الآخذ يف التكون والتبلور ب�سرعة مبجتمعه وثقافته
واقت�صاده املختلف نوعي ًا عن كافة ما �سبقه من جمتمعات وثقافات واقت�صاديات،
�أ�صبح على الإن�سان املعريف �أن يتعلم كي يح�صل على وظيفة جيدة ذات عائد جيد،
و�أن يوا�صل عملية التعلم كي ال يتخلف عن �أقرانه من املعرفيني .ومع الأيام ،وجد
العامل املعريف نف�سه ،ومن حيث ال يدري� ،أنه يقوم بتكري�س جل حياته للمعرفة
والعلم ،لأنه وجد يف التعلم واال�ستزادة من املعرفة وعالقات العمل م�صدر ًا للمتعة
والرتفيه عن النف�س ،واحل�صول على دخل �أكرب ومكانة اجتماعية �أف�ضل؛ وهذا
فر�ض على الإن�سان املعريف �أن «يتعلم ليعي�ش ويعي�ش ليتعلم» .لذلك �أ�صبحت
املعرفة واحل�صول على املزيد منها هي جوهر ثقافة ع�صر املعرفة ،كما �أ�صبحت
حياة الإن�سان املعريف تبد�أ وتنتهي بالتعلم.
و�إذا كانت ثقافة القبلي القائمة على الغزو والنهب وال�سبي والأخذ بالث�أر
قد اندثرت �أو على و�شك االندثار ،ف�إن ثقافة الإن�سان الزراعي ما تزال تراوح يف
مكانها بعد �أن انتقلت تقاليدها �إىل املدن يف كافة املجتمعات التي مل تدخل ع�صر
ال�صناعة بعد ،ومن بينها املجتمعات العربية ،حيث ال يجد النا�س يف الأرياف
واملدن العربية ن�شاط ًا اجتماعي ًا �أكرث متعة من حفالت الطعام والوالئم التي
ت�صاحب الأفراح وامل�آمت على ال�سواء� .أما ثقافة الإن�سان ال�صناعي فما زالت تنت�شر
يف خمتلف بقاع العامل ب�سرعة ،وهي ثقافة تقوم على العمل والإنتاج ،وت�ستخدم
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امل�صلحية �أداة جلمع الرثوات وتكوين عالقات العمل والعالقات االجتماعية.
�أما ثقافة الإن�سان املعريف فهي الأ�صغر ولكن الأ�سرع انت�شار ًا ،و�أنها تقوم على
الفرد املعريف الذي يتحرك بحرية كبرية ،ال يتقيد بقيود اجتماعية �أو ثقافية
�أو �إيديولوجية ،وال يرى ا�ستثمار ًا �أف�ضل من احل�صول على املعرفة وتوظيفها يف
جماالت تكنولوجية وخدماتية تعود عليه بفوائد مادية ومعنوية كثرية.
ويف ختام هذا العر�ض ال�سريع للتطور الثقايف واحل�ضاري� ،أود �أن �أ�ؤكد على
الأمور التالية:
�أو ًال� ،إن كل مرحلة تطور ح�ضاري متثل ح�ضارة قائمة بذاتها ،و�إن
احل�ضارة هذه ت�أتي يف �أعقاب فرتة انتقال �صعبة تخلق �أو�ضاع ًا حياتية غري عادية
تت�صف باالرتباك والفو�ضى و�ضبابية الر�ؤية .وميكن و�صف املجتمعات والثقافات
التي متر بفرتة انتقال ح�ضارية بب�ضع كلمات جاءت على ل�سان �أرنولد ماثيو حني
قال ب�أنها جمتمعات «تعي�ش بني عاملني� ،أحدهما مات والثاين يعاين حالة ميالد
ع�سرية».
ثانياً� ،إن كل فرتة انتقال متثل� ،إذا ما نظرنا �إليها عن بعد ،فرتة انقطاع تاريخي،
يتوقف التاريخ عندها قلي ًال �أو طوي ًال قبل �أن يعاود م�سريته بروح جديدة ومنطق جديد،
ما يعني �أن تاريخ ومنطق كل ح�ضارة ينتهي مع بداية فرتة االنتقال التالية.
ثالثاً ،مع بداية الفرتة االنتقالية ال ينتهي تاريخ احل�ضارة ال�سابقة فح�سب،
و�إمنا تنتهي معه �صالحية ذلك التاريخ وحكمته ،ما يفر�ض على املرحلة اجلديدة
�أن تكتب تاريخها بنف�سها وتكت�شف منطقه وامل�سار اخلا�ص به ،وتتعرف على
حكمته.
رابعاً� ،إن كل ح�ضارة تفرز جمتمعها املختلف هيكلي ًا وثقافتها املختلفة
نوعي ًا ومنط �إنتاجها املختلف تنظيمي ًا وتكنولوجي ًا عما �سبقها من جمتمعات
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وثقافات و�أمناط �إنتاج .وهذا يجعل القطيعة بني احل�ضارة ال�سابقة واحل�ضارة
الالحقة �شبه كاملة ،فيما يجعل الثقافات القدمية واجلديدة تعي�ش حالة اغرتاب
عن بع�ضها بع�ض ًا.
خام�ساً ،يف اللحظة التي تتبلور فيها معامل احل�ضارة اجلديدة ،ي�صبح
جمتمع وثقافة ومنط �إنتاج احل�ضارة ال�سابقة معتمد ًا على جمتمع وثقافة ومنط
�إنتاج احل�ضارة التالية وتابع ًا له تبعية �شبه كاملة ،ما يجعل التبعية �أمر ًا طبيعي ًا
حتتمه عملية التطور احل�ضاري عرب الزمن.
�ساد�ساً ،بحكم تبعية احل�ضارة ال�سابقة للح�ضارة الالحقة وتخلفها عنها،
ف�إن الثقافات واملجتمعات واحل�ضارات التي يتم جتاوزها تفقد قدراتها على
حتدي احل�ضارات الالحقة �أو حتى حماكاتها يف املجاالت ال�صناعية �أو الثقافية
�أو الفكرية �أو ال�سيا�سية �أو الع�سكرية .وهذا يعني بب�ساطة �أن التطور احل�ضاري
جتاوز الثقافة العربية وجمتمعاتها و�أمناط �إنتاجها الرعوية والزراعية على
ال�سواء ،ما جعلها تفقد �صالحيتها بالن�سبة لع�صري ال�صناعة واملعرفة.

�أزمة الثقافة العربية
�إن منو �سكان املدن يف البالد العربية ب�سرعة ،واكتظاظ تلك املدن ب�سكان
قدموا من �أرياف وبوادي متباعدة ذات تقاليد وطرق حياتية متباينة ،جعلهم
ي�شعرون ب�أنهم غرباء يعي�شون يف �أماكن غريبة؛ وهذا جعل من ال�صعب عليهم
تطوير طرق حياة جتمعهم حول منظومة ثقافية واحدة ،واحلفاظ على ما كان
لديهم من ثقة تقليدية .لذلك مل يعد ب�إمكان الثقة التقليدية �أن تقوم بوظائفها
املعتادة ،فاجلريان ال يعرفون بع�ضهم بع�ض ًا ،والأقارب والأ�صدقاء ت�شتتوا يف مدن
متباعدة و�أحياء خمتلفة .ويف الوقت ذاته ،ت�سببت ظروف احلياة املتغرية وتزايد
تعقيداتها من ناحية ،وتخلف القانون والت�شريعات وعجز الدولة عن تطبيق
املوجود منها من ناحية ثانية ،يف تعذر توفري احلد الأدنى من الثقة االجتماعية
املطلوبة لتحقيق التنمية واالزدهار.
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متيل كافة الثقافات �إىل التطور البطيء ،والإقبال برتدد على الأفكار
والقيم واملواقف وال�سلوكيات اجلديدة .وملا كان التطور النوعي الذي عا�شه العامل
وما يزال يعي�شه قد جاء �أ�سا�س ًا نتيجة للتقدم العلمي واالقت�صادي والتكنولوجي
والفكري الذي �أفرزته جتربة الغرب احل�ضارية ،ف�إن اجلديد من الأفكار والقيم
وال�سلوكيات �أ�صبح بالن�سبة لغالبية �شعوب العامل م�ستورد ًا ولي�س �أ�صي ًال .وهذا
جعل التوجه العربي نحو رف�ض الكثري من الأفكار والقيم واملواقف الغربية يبدو
وك�أنه حماولة للحفاظ على �أ�صالة الثقافة العربية ولي�س هروب ًا من حتديات
الع�صر الثقافية �أو العلمية والتكنولوجية التي فر�ضتها طبيعة التطور .وب�سبب
ارتباط الفئات املثقفة واحلاكمة والرثية العربية بالغرب بروابط م�صلحية
�أو ثقافية ،ف�إن تطور فئات املجتمع العربي مل يكن واحد ًا �أو متنا�سق ًا؛ �إذ فيما
اجتهت القلة �إىل تقليد الغرب والتكيف ملتطلبات امل�ستورد من �أفكار وقيم،
اجتهت الأكرثية �إىل التم�سك بالقيم املتوارثة ،واتباع العادة والتقليد ومقاومة
امل�ستورد من عنا�صر ثقافية .ويف العديد من احلاالت ،ت�سببت الروابط الثقافية
وامل�صلحية التي تربط بع�ض الفئات العربية مع اخلارج ،وعمق معتقدات البع�ض
الدينية يف الداخل يف انق�سام املجتمع العربي �إىل مع�سكرين ال يلتقيان� ،أحدهما
مييل �إىل رف�ض امل�ستورد الثقايف ،والثاين ُيقبل على امل�ستورد بحما�س ،ما جعل
املجتمع العربي ي�صبح كيان ًا م�ش ّوه ال�شخ�صية ،خمتل التوازن ،وعدمي القدرة على
حتديد مرجعياته الفكرية و�أهدافه االجتماعية وق�ضاياه املجتمعية.
تتكون الثقافة العربية من عنا�صر م�ستمدة من ع�صري القبيلة والزراعة،
ما يجعل مكونات هذه الثقافة من عادات وتقاليد و�أعراف وطرق تفكري ومواقف
وقيم و�أفكار وخرافات و�أ�ساطري �شعبية وحكم موروثة عنا�صر قد جتاوزها الزمن
منذ قرون؛ وبالتايل ال ت�صلح ملجتمع يتطلع �إىل العي�ش يف ع�صر ال�صناعة �أو
املعرفة .مع ذلك مل ت�ستطع املكونات الثقافية هذه على الرغم من تخلفها �أن
تبقى على حالها؛ �إذ مت ت�شويهها خالل ن�صف القرن املا�ضي بفعل عدة عوامل،
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كان �أولها هو اكت�شاف النفط يف �أكرث بقاع العامل العربي تخلف ًا ،وكان الثاين هو
ظهور الدولة الوطنية (ال ُقطرية) ،وكان الثالث هو طغيان ثقافة اال�ستهالك على
ثقافة الإنتاج؛ �إذ فيما ت�سبب اكت�شاف النفط يف دول عربية متخلفة علمي ًا وثقافي ًا
يف حدوث ردة ثقافية �أعادت العرب قرون ًا �إىل الوراء ،ف�إن توفر �أموال النفط
بكرثة لدى الدول امل�صدرة للنفط جعل ب�إمكان معظم �سكان تلك الدول �شراء
م�ستلزمات العي�ش والرفاهية من دون �إنتاج �أي �شيء يف املقابل .وهذا ت�سبب
بدوره يف ف�صل ثقافة الإنتاج عن ثقافة اال�ستهالك؛ �إذ مل يعد احل�صول على
منتجات الع�صر اال�ستهالكية والرتفيهية ي�ستوجب امل�شاركة يف العملية الإنتاجية.
�أما ظهور الدولة ال ُقطرية فقد ت�سبب يف تفتيت الثقافة العربية ،وت�شجيع النخب
احلاكمة واملنتفعني من ُقطرية الدولة على االدعاء ب�أن لكل �شعب ثقافته اخلا�صة،
وا�ستخدام و�سائل الإعالم للرتويج خل�صو�صية الدولة و�إ�ضعاف �أوا�صر ترابطها
مع غريها من �شعوب ودول عربية �أخرى.
�أما عملية الت�شويه فقد ت�سللت مع �شيوع النزعة اال�ستهالكية التي كانت
�سبب ًا رئي�سي ًا يف توجه قطاع كبري من كل �شعب عربي نحو املادةُ ،يحركه اجل�شع
وحماكاة �أثرياء العامل ،ويدفعه حب املال �إىل جمع املزيد من الرثوات وتكدي�سها
بغ�ض النظر عن الو�سائل امل�ستخدمة والتبعات املحتملة .لذلك كثري ًا ما يلج�أ
الأثرياء والأقوياء �إىل التحايل على القانون وا�ستغفال الفقراء وال�ضعفاء واجلهلة
من عامة النا�س وا�ستغاللهم دون رحمة �أو وازع من �ضمري .وملا كان الكثري من
�أثرياء العرب قد ح�صلوا على املال بطرق م�شبوهة �أو غري م�شروعة ،فقد كان
عليهم �أن يربروا �سلوكياتهم هذه باالدعاء ب�أنها تعك�س ذكاء وحنكة ،ومعرفة «من
�أين ُت�ؤكل الكتف» .ولقد ت�سبب هذا بدوره من ظهور العنجهي العربي ،ما جعل
الكثري من �أثرياء هذا الع�صر ينظرون �إىل الفقري وال�ضعيف نظرة ا�ستعالئية
ال تعرتف بحقوقه ،وت�ستهزئ �أحيان ًا بكرامته و�إن�سانيته .وهذا �أدى �إىل جتزئة
العرب �إىل فئات متباينة من حيث الدخل والرثوة والقوة واملكانة االجتماعية
واالنتماء العقائدي.
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العنجهية هي موقف من الذات والآخر يقوم على �أ�سا�س �أن الذات ُمتفوقة
على الآخر من النواحي الأخالقية والعلمية والفكرية ،وبالتايل �أكرث فهم ًا وذكاء
منهم حتى و�إن كان جاه ًال؛ لذلك من حقه �أن يتمتع بحقوق �أكرث ومكانة اجتماعية
�أف�ضل من غريه من النا�س .وتتكون العنجهية من عن�صرين �أ�سا�سيني ،هما اجلهل
والقوة .وفيما يدفع اجلهل العنجهي �إىل حماولة �إخفاء جهله ،متكنه القوة التي
ميلكها من ت�أكيد تفوقه با�ستخدام قوته بفجاجة لكبت الآخر وم�صادرة حقوقه
والهيمنة عليه� .أما م�صدر القوة فهو �إما �أن يكون املال الوفري� ،أو القوة الع�سكرية
الغا�شمة .وعلى �سبيل املثال يت�صرف معظم احلكام يف الدول النامية بعنجهية
ب�سبب ما لديهم من �أموال وع�ساكر متكنهم من كبت ال�شعوب وم�صادرة حقوق
املواطنني و�إرادتهم �أحيان ًا ،و�شراء �ضمائر بع�ض املثقفني يف بالدهم� .أما الفرد
الذي يحمل اجلهل يف ر�أ�سه واملال يف جيبه فيقوم عادة ب�شراء النا�س و�إذاللهم
خا�صة املر�أة ،فيما تقوم الدولة التي تت�صف بالعنجهية مثل �أمريكا باالدعاء ب�أن
خرباءها هم الأعلم ب�ش�ؤون كافة الدول وال�شعوب ،وا�ستخدام الر�شوة ال�سيا�سية
والقوة الع�سكرية لتحقيق �أهدافها على ال�ساحة الدولية .والويل كل الويل للفقري
وال�ضعيف من الدول وال�شعوب واجلماعات والأفراد حني يكون خ�صمهم �أو
الطامع بهم يجمع بني اجلهل وقوة املال والع�سكر يف �آن واحد.
الثقافة العربية التي نعرفها اليوم هي ثقافة انتقالية تعي�ش مرحلة حتول
غري �صحية وغري هادفة وغري منتجة ،وذلك لأنها فقدت جذورها الثقافية القبلية
والزراعية على ال�سواء ،كما فقدت ما كان لديها من ثقة تقليدية .وهذا يجعلها
عاجزة عن تكوين ثقة اجتماعية ور�أ�س مال اجتماعي ب�إمكانه توفري احلد الأدنى
من متطلبات النه�ضة والتقدم .لقد ت�سبب �إخفاق املجتمعات العربية يف االنتقال
�إىل ع�صر ال�صناعة يف بقاء الثقافة العربية� ،ش�أنها �ش�أن املجتمعات العربية
نف�سهاُ ،تراوح يف مكانها ،تتحول ببطء وت�سري يف اجتاهات مت�ضاربة ،لي�س حتت
ت�أثري منط الإنتاج ال�صناعي ،و�إمنا حتت ت�أثري منط اال�ستهالك الذي �أ�شاعه
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النظام الر�أ�سمايل ،وعززته التوجهات املادية العربية .ومع فقدان الثقافة العربية
ل�سماتها الزراعية والقبلية القدمية ،من دون �أن تكت�سب ثقافة الإنتاج ال�صناعية
الغربية �أو الآ�سيوية ،تكون الثقافة العربية قد فقدت �صالحيتها للع�صور القدمية
أم�س احلاجة لتحوالت
واجلديدة على ال�سواء .لذلك �أ�صبحت الثقافة العربية يف � ِّ
جذرية يف القيم واملواقف وطرق التفكري احلالية كي تتجاوز تقاليد املجتمع
الزراعي وع�شائرية املجتمع القبلي والنزعة اال�ستهالكية وعبادة املال ،وتقوم
بتطوير قيم احرتام العمل والوقت واحلياة واحلرية والآخر وثقافة القانون.
�إن مفردات الت�ضاد يف اللغة العربية مثل تعابري اخلري وال�شر ،الإميان
والإحلاد ،احلالل واحلرام ،ال�صديق والعدو ،ال�صدق والكذب هي جزء �أ�صيل من
الرتاث الديني والقومي والقبلي على ال�سواء .وب�سبب عمق جذور هذه املفردات
يف اللغة العربية ،فقد �أ�صبح من ال�صعب �أن يخرج مثقف عنها ،مما جعلها
تنعك�س على مواقف غالبية املثقفني العرب و�أفكارهم .وهذا جعل من ال�صعب
على الإن�سان العربي عامة �أن ُيفرق بني وجهة النظر و�صاحبها ،كما جعل من
ال�صعب عليه �أن يرى �إمكانية القبول بحلول و�سطى �أو �إدراك معنى الو�سطية يف
احلياة ب�شكل عام .وفيما يلي �سوف نتحدث ب�إيجاز عن بع�ض الق�ضايا التي ت�سهم
يف تخلف الثقافة العربية وتك�شف �أوجه تخلفها.
املال :املال هو �أحد �أهم م�صادر القوة التي ا�ستحوذ عليها الإن�سان يف
املا�ضي واحلا�ضر ب�سبب ما للمال من ت�أثري على مواقف الب�شر و�سلوكياتهم،
وقابليته للتوظيف يف �أمور �شتى؛ �إذ يف الوقت الذي يتم فيه توظيف املال �أحيان ًا
يف دفع املجتمعات نحو حتقيق التقدم ،ف�إنه يتم توظيفه �أحيان ًا �أخرى يف ن�شاطات
ينتج عنها تكري�س التخلف .وعلى �سبيل املثال ،قامت �إ�سبانيا يف القرن ال�ساد�س
ع�شر ب�إبادة معظم �سكان �أمريكا اجلنوبية ونهب ثروات تلك القارة من الذهب
والف�ضة .لكن �سيطرة الكني�سة الكاثوليكية وتعاليمها املتزمتة على �إ�سبانيا
قاد �إىل توظيف الرثوات امل�سروقة لتكري�س تخلف �إ�سبانيا؛ �إذ بقيت �إ�سبانيا
املنتـ ــدى  269 - 268

- 96 -

(�أ.د .حممد عبد العزيز ربيع)

متخلفة وفقرية حتى جاءت دول ال�سوق الأوروبية النت�شالها من الب�ؤ�س والفقر
ُخدم املال
والدكتاتورية يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .ويف املقابل ا�ست ِ
يف �أمريكا ال�شمالية والعديد من دول �أوروبا الغربية يف حتقيق التقدم يف جماالت
حيوية مثل التعليم والبحوث العلمية واجلامعات ،ودعم امل�ست�شفيات والن�شاطات
الثقافية والأدبية والفنية.
وملا كانت �أموال النفط العربي قد تكد�ست يف �أيدي دول وفئات اجتماعية
ُخدم
يغلب عليها طابع التزمت الديني والتخلف العلمي والثقايف ،ف�إن املال ا�ست ِ
يف الرتويج لوجهة نظر دينية �سلفية �أ�سهمت يف تكري�س تخلف العرب ،بد ًال من
�أن ُت�سهم يف حتريرهم من فكر الإق�صاء والتكفري .لذلك اجتهت معظم تربعات
�أثرياء النفط �إىل دعم مدار�س حتفيظ القر�آن وت�شييد اجلوامع ون�شر الفكر
ال�سلفي الذي يعمل على كبت احلريات عامة ،مبا يف ذلك احلرية االجتماعية،
وحرية الفكر والر�أي ،وم�صادرة حرية املر�أة وحرمانها من حقوقها .ومع تطور
تكنولوجيا االت�صاالت عرب الأقمار ال�صناعية ،ف�إن �أموال النفط متكنت من
الهيمنة على العملية الإعالمية وتوظيفها لتكري�س التوجهات الدينية ال�سلفية،
ون�شر الأفكار الظالمية واخلرافات التي تتنافى مع العقل واملنطق والعلم.
من ناحية ثانية ،جاء و�صول �أموال النفط �إىل العامل العربي يف الوقت
الذي كانت فيه الدول امل�صدرة للنفط تعاين ارتفاع ن�سب البطالة والأمية ،ما
فر�ض على حكومات تلك الدول �أن تتحرك يف اجتاهني يف �آن واحد� :أو ًال ،خلق
ماليني الوظائف للعاطلني عن العمل والأميني يف جماالت حكومية وخدمية ،مع
عدم تطبيق نظم عمل �صارمة جترب العامل واملوظف على القيام بواجباته على
�أكمل وجه .وثاني ًا ،ا�سترياد ماليني العمال واملوظفني من بالد عربية و�أجنبية -
�أطباء ومهند�سني ومدر�سني ،ومدراء �شركات جتارية وم�صانع وبنوك وم�صايف
برتول و�شركات ت�أمني ومقاوالت ،وعمال يقومون بتنظيف ال�شوارع واخلدمة يف
البيوت واملكاتب احلكومية واخلا�صة .وملا كان لكل عامل وموظف عائلة و�أقارب يف
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دولته التي هاجر منها ،و�أنه يقوم بدعمهم مالي ًا ،ف�إن ع�شرات املاليني من العرب
اكت�شفوا فج�أة �أن ب�إمكانهم �شراء ما يروق لهم من ب�ضائع من دون امل�شاركة يف
عمليات �إنتاجية� .إىل جانب ذلك ،قامت الدول العربية الرثية بتقدمي معونات
مالية وقرو�ض �سخية للدول الفقرية بهدف م�ساعدتها على التنمية والنمو� ،إال �أن
معظم تلك الأموال متت �سرقتها من قبل النخب ال�سيا�سية واالقت�صادية املهيمنة
على البالد الفقرية؛ وهذا جعل املال ُي�سهم يف ن�شر الف�ساد وتو�سعة الفجوة بني
الفقراء والأثرياء .ومع قدوم ع�صر العوملة االقت�صادية والثقافية ،حتول العرب
ب�سرعة �إىل جمتمع غريب ال يدرك مغزى العالقة بني اال�ستهالك والإنتاج؛ �إذ يف
الوقت الذي مل يكن ب�إمكان الأوروبي �شراء ما يروق له من ب�ضائع من دون �أن يعمل
ويك�سب املال الذي يحتاجه لدفع ثمن ما ي�شرتيه ،ف�إنه �أ�صبح ب�إمكان ع�شرات
املاليني من العرب �شراء ما يروق لهم من دون �أن يعملوا يوم ًا يف حياتهم ،لأن
ذويهم العاملني يف دول النفط واملهاجرين يف �أوروبا و�أمريكا وكندا وغريها من
دول يتكفلون ب�إمدادهم مبا يحتاجون �إليه من �أموال لإ�شباع رغباتهم و�شهواتهم.
التقاليد الرتبوية� :إن القاء نظرة �سريعة على موقع الفرد العربي من
املجتمع ،وحماولة عابرة لتتبع م�سرية حياته اليومية تظهر �أن العربي ال يتمتع ،ولو
بجزء قليل من احلقوق التي يتمتع بها نظريه يف جمتمع غربي .ويعود �سبب ذلك
�إىل طبيعة الثقافة ال�شعبية ال�سائدة يف املجتمعات العربية عامة ،وطريقة تربية
الفرد يف العائلة التقليدية خا�صة؛ �إذ يف الوقت الذي يولد فيه الطفل وينمو يف
�أح�ضان عائلة حنونة يف معظم الأحيان ،ف�إن حنان العائلة يحرم الطفل وال�شاب
واملر�أة عادة من معظم حقوقهم ،ويف مقدمتها فر�صة التحرر من الو�صاية
العائلية التي ال تقل قمع ًا وكبت ًا يف معظم احلاالت عن الو�صاية اال�ستعمارية .ويف
الواقع ،قد يعي�ش الفرد العربي حياته كاملة وهو يفكر يف كيفية �أداء الواجبات
االجتماعية امللقاة على عاتقه ،مثل �إطاعة �أوامر الأب والأم ،واحرتام من هو
�أكرب منه �سن ًا و�أكرث ثراء و�سلطة ،ومن اخلوف من الأ�ستاذ يف املدر�سة وال�شرطي
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يف ال�شارع ،ومن الدولة ورجال خمابراتها ،ناهيك عن اخلوف من رجال الدين
وفتاواهم القمعية .ويف غياب احلرية تزدهر عادة الكذب وت�ستحوذ مع الأيام
على �شرعية ثقافية غري منقو�صة.
�إن للكذب �أ�سباب ًا كثرية ودوافع عديدة ال ميكن ح�صرها ،لكن ال�سبب
الذي تنبثق عنه كافة دوافع الكذب وم�سبباته هو انعدام احلرية ال�شخ�صية.
فحني ي�شعر �إن�سان ب�أنه ال ميلك ما يكفي من احلرية كي يقول ما يريد ويفعل ما
يريد �أمام النا�س من دون خوف �أو حرج ،ي�صبح لزام ًا عليه �أن يتنازل عما يريد
�أن يقول ويفعل� ،أو �أن يلج�أ �إىل الكذب لإخفاء م�شاعره و�إنكار ت�صرفاته غري
التقليدية .وملا كان انعدام احلرية الفردية هو احلالة ال�شائعة يف كافة املجتمعات
العربية ،ف�إن الكذب �أ�صبح �صفة تالزم كل فرد تقريب ًا ،خا�صة الأبناء يف مواجهة
الآباء والأمهات ،وطلبة املدار�س واجلامعات يف مواجهة الأ�ساتذة ،وال�شعب يف
مواجهة ال�سلطة ،وجيل ال�شباب يف مواجهة جيل ال�شيوخ ،والليرباليني يف مواجهة
العقائديني ،والعك�س �صحيح.
�إهمال الوقت :ي�شري التاريخ �إىل �أن ال�شعوب التي تعاملت مع الوقت
باعتباره �شيئ ًا ثمين ًا كانت هي الأقدر على ا�ستثماره ،والأكرث �إجناز ًا وتقدم ًا
من الناحيتني املادية وغري املادية .فال�شعوب التي اجتهت �إىل ا�ستخدام الوقت
املُتاح بكفاءة ،وقامت باال�ستفادة منه بقدر الإمكان ا�ستطاعت �أن تنتج املزيد
من ال�سلع واخلدمات والعلوم والفنون والآداب ،مما جعل حياة النا�س فيها �أكرث
متعة و�أمن ًا؛ وهذا عزز قدراتهم على مواجهة التحديات الآنية وامل�ستقبلية� .أما
ال�شعوب التي اجتهت �إىل �إهمال الوقت وعدم االكرتاث به ،ف�إن الوقت �أهملها
كذلك ،ما جعلها تتخلف عن الزمن وتعاين التخلف ب�أبعاده الثقافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والعلمية والبيئية؛ وهذا ت�سبب يف �إ�ضعاف قدراتها على التمتع بحياتها
وحتقيق التقدم الذي تتمناه .ويف �ضوء حمدودية الإمكانات العلمية والتكنولوجية
التي متلكها ال�شعوب الأقل منو ًا وعلم ًا وثقافة ،ف�إن تلك ال�شعوب فقدت القدرة
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والإرادة الواعية على مواجهة التحديات ،ما دفع غالبيتها �إىل اال�ستكانة والقبول
بالتخلف والتبعية للغري من الدول .لذلك ف�شلت كافة ال�شعوب التي �أهملت الوقت
يف احلفاظ على موقعها بني �شعوب العامل ،ومل يعد ب�إمكانها �أن تنظر �إىل امل�ستقبل
ب�أمل وتفا�ؤل.
وعلى الرغم من �أن غالبية �شعوب العامل �أ�صبحت اليوم قادرة على وعي
�أهمية الوقت ،ف�إن معظم املجتمعات الإن�سانية ،وعرب كافة مراحل التاريخ التي
�سبقت ع�صر ال�صناعة ،مل حترتم الوقت بالقدر املطلوب ،ومل تتعامل معه
ب�إيجابية� .إذ اجتهت كافة ال�شعوب القدمية �إىل اعتبار الوقت عبئ ًا على املجتمع،
ي�ستوجب التخل�ص منه وقتله �إن �أمكن ،وذلك بد ًال من التعامل معه كرثوة
جمتمعية ت�ستوجب اال�ستثمار ،وا�ستغالل الفر�ص ال�سانحة �ضمن الوقت املتاح.
نتيجة لذلك متتعت �شعوب الأزمنة القدمية بال�سعادة واملتعة يف �أثناء قيامها
بهدر الوقت و�إ�ضاعته ،لكنها دفعت ثمن ًا غالي ًا فيما نالها من تخلف وفقر و�ضعف
وتبعية فيما بعد .وعلى �سبيل املثال ،تبذل ال�شعوب العربية من مالها و�صحتها
وجهدها على ن�شاطات قتل الوقت �أكرث مما تنفقه على كافة الن�شاطات العلمية
والفكرية والثقافية .لكن الوقت ،و�إن �ضاع بالن�سبة لبع�ض النا�س ،ف�إنه ال يتهاون
مع من يقوم ب�إهماله� ،أو ُيقلل من �ش�أنه� ،أو ي�شكك يف قدرته على الت�أثري يف ت�شكيل
احلا�ضر و�صنع امل�ستقبل ،فالوقت يهمل من يهمله ،ويعاقب من يحاول االعتداء
عليه وهدر دمه ،كما فعل وما يزال يفعل ب�أبناء الأمة العربية.
لقد حتول الوقت عرب الزمن ،وذلك بفعل التطور احل�ضاري والوعي الثقايف
والتقدم العلمي من كم مهمل �إىل عبء جمتمعي ،ومن عبء �إىل ثروة �شخ�صية
وم�ؤ�س�سية ،ومن ثروة �إىل �أكرث الرثوات ندرة وقيمة .وهذا ما جعل طرق ا�ستخدام
الوقت وكيفية ا�ستغالله تغدو من �أهم العوامل امل�ؤثرة يف تنمية قدرات الفرد،
ومدى تراكم املعارف والرثوات يف املجتمع ،وحتديد موقع كل �شعب من غريه
من ال�شعوب والتاريخ .لهذا �أ�صبحت الفجوات العلمية واالقت�صادية والثقافية
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والتعليمية وال�صحية التي تف�صل خمتلف الأمم عن بع�ضها ً
بع�ضا تعك�س تباين
نظرة ال�شعوب �إىل الوقت والعمل ،وتفاوت قدراتها على ا�ستثمار الوقت والتجاوب
الفعال مع ا�ستحقاقاته.
�إن �إخفاق العرب يف دخول ع�صر ال�صناعة ،جعل الثقافة العربية ال�سائدة
ثقافة زراعية مع بع�ض الرت�سبات القبلية والت�شوهات اال�ستهالكية والتطلعات
املادية .ولهذا نالحظ �أن نظرة العرب �إىل الوقت تت�صف عموم ًا بال�سلبية ،وذلك
على الرغم من تقل�ص املجتمع القبلي كثري ًا ،وتراجع ن�سب العاملني يف قطاع
الزراعة ،وتزايد ن�سب العاملني يف اخلدمات من �سكان املدن .لكن هجرة �أهل
البادية والفالحني �إىل املدن ت�سبب يف «ترييف» بع�ض املدن العربية ،كما هو
احلال يف م�صر واملغرب ولبنان ،و«تع�شري» بع�ض املدن كما هو احلال يف دول
اخلليج العربية والأردن .ف�سكان املدن العربية عامة يعي�شون اليوم ثقافة القرية
�أو الع�شرية� ،أو ثقافة هجينة تختلط فيها ثقافة املدينة مع ثقافتي الريف والبادية.
ويعود ال�سبب يف ذلك �أ�سا�س ًا �إىل اجتا ِه الدولة �إىل �إهمال الأرياف والبوادي،
وتركيز اخلدمات التعليمية وال�صحية والوظائف احلكومية يف املدينة؛ �إذ ت�سببت
هذه ال�سيا�سة يف نزوح القرويني والبدو ب�أعداد كبرية �إىل مدن مل تكن م�ستعدة
ال�ستقبالهم ،ولي�س با�ستطاعتها ا�ستيعابهم و�إعادة ت�شكيل ثقافاتهم .ونتيجة لهذه
التطورات ،بقي املجتمع العربي �أمين ًا على ثقافته القروية وتقاليده الع�شائرية،
ومواظب ًا على التفنن يف �إ�ضاعة الوقت وهدر دمه.
وي�شري واقع احلال �إىل �أن الفرد العربي ،بغ�ض النظر عن ثقافته وم�ستوى
تعليمه والطبقة االجتماعية التي ينتمي �إليها واملهنة التي يزاولها ،يبدو عاجز ًا
عن وعي �أهمية الوقت والعلم والتخطيط ،وبالتايل التفكري يف امل�ستقبل وكيفية
�صنعه .من ناحية ثانية ،تقوم االلتزامات االجتماعية التقليدية والأعراف
الع�شائرية والقيم الرتاثية بحرمان الإن�سان العربي من االلتزام مبوعد مع الزمن
والتاريخ ،بل ال ت�سمح له �أحيان ًا برتتيب برنامج يوم واحد وااللتزام به بدقة .كما �أن
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هناك بع�ض الأفكار الدينية والكثري من العادات واخلرافات املتوارثة التي ت�شجع
الإن�سان على الك�سل والتواكل ،فيما تعزو النجاح والف�شل وامل�صائب والكوارث
�إىل احلظ والق�ضاء والقدر ،وهذه تقاليد وقناعات ُتعفي الإن�سان العربي عامة
وامل�ؤمن خا�صة من م�شقة التفكري يف امل�ستقبل ،كما تعفيه من حتمل م�س�ؤولية ما
قد يرتكبه من �أخطاء وحماقات ب�سبب اجلهل و�ضعف الوعي.
�إن غياب الثقة ب�سبب �شيوع الكذب ُي�ضعف قدرات املجتمعات العربية عامة
على بناء ر�أ�س مال اجتماعي ب�إمكانه قيادتها نحو التنمية والنهو�ض .فالكذب
والنفاق والتملق واخلداع والتحايل على القانون ،واحل�سد والغرية واجل�شع
واال�ستهتار والف�ساد ،هي �أمور ال ُت�صلح ثقافة وال تبني �إن�سانا �أو وطن ًا ،بل تهدم ما
هو قائم من قيم وم�ؤ�س�سات فاعلة ،و ُتف�سد ما يكون قد تبقى من �أخالق حميدة،
وت�سهم يف تقوي�ض �أ�س�س العدل واحلرية والنزاهة يف كل جمتمع تتف�شى فيه.
ويف ظل هذه الأجواء القامتة ،ترتفع بع�ض الأ�صوات املنادية بالعودة �إىل الرتاث
واملا�ضي بد ًال عن التعلم من جتارب ال�شعوب التي متكنت من النهو�ض وحتقيق
التقدم .و�إذا كانت العودة �إىل املا�ضي وحكمته ال ميكن حتقيقها �إال ب�إعادة خلق
ظروف جتربة املا�ضي التي ال ميكن خلقها ،ف�إن كل من يطالب بالعودة �إىل
املا�ضي ي�سري يف حقيقة الأمر نحو حلظة جتاوزها الزمن منذ �أمد بعيد .ولي�س
على من ي�شك يف هذا الر�أي �إال �أن ينظر �إىل حال املجتمعات القبلية التي تعي�ش
اليوم يف �إفريقيا ،وما تعانيه من تخلف وفقر وب�ؤ�س .فالزمن ال يعود �إىل الوراء
�أبد ًا ،والتاريخ ال يعيد تكرار نف�سه ،ومن يتخلف عن قطار الزمن يحكم على نف�سه
بالفقر ،وتفوته فر�صة ال�سفر على �أجنحة احلرية والكرامة والتقدم.
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      للدكتور �إدوارد �سعيد (مح ّمد عبد الفتاح حليقاوي)

()1

تحديات بناء الدول و�سيادتها:

ال�شرق الأو�سط والعالم المتقدم نموذج ًا
*

د .حممد نعمان جالل

تقوم الدولة على مقومات ثالثة :ال�شعب والأر�ض واحلكومة .ومن ناحية
�أخرى يعتمد النظام ال�سيا�سي على ثالثة �أ�س�س :الأ�سا�س الأول؛ وجود ال�سلطات
الثالث؛ الت�شريعية والتنفيذية والق�ضائية .والأ�سا�س الثاين :هو الأهداف الثالثة،
وهي :العدالة والأمن والنظام الذي يعني االن�ضباط .والأ�سا�س الثالث :وجود ركائز
النظام ال�سيا�سي وهي :ال�سيادة ،واحتكار قوة القمع والقهر املتمثلة يف ال�شرطة
والقوات امل�سلحة ،وقوة العدالة املتمثلة يف احلق و�سيادة القانون؛ مبعنى ال�سلطة
الق�ضائية وال�شرطة؛ �أي �سلطة �إنفاذ القانون ،واحلقوق والواجبات ،وركيزتها
املواطنة ،وعمادها اجلن�سية ،وحمورها الوالء للدولة الوطنية ،بكونه �أهم �أنواع
الوالءات و�أ�سماها ،فهو يعلو على الوالء للأ�سرة والقبيلة والطائفة و�إخوة الدين �أو
العرق� ،أو نحو ذلك مما ي�سمى بالوالءات الفرعية.
* باحث وم�ست�شار �أكادميي ،و�سفري �سابق ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/م�صر.
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هكذا تقوم الدول وتتطور ،وقد �أطلق عامل االجتماع ال�سيا�سي عبد الرحمن
ابن خلدون -يف مقدِّ مته امل�شهورة -على ذلك ما �سماه مفهوم الع�صبية .ومفهوم
الع�صبية هذا من املفاهيم التي ميكن �أن ُنطلق عليها مفهوم ًا يعتمد مبد�أ جوامع
ال َك ِلم .فالع�صبية يف �أحد معانيها تعني مبد�أ ال�سيادة احلديث ،ف�إذا انهارت
ال�سيادة انهارت الدولة .ومن ناحية �أخرى ف�إن الع�صبية تعني مبد�أ الوالء
للدولة ،ف�إذا انهار الوالء الوطني وطغت الوالءات الفرعية انهارت الدولة .كما
تعني الأحزاب ال�سيا�سية �أو اجلمعيات ال�سيا�سية؛ �أي امل�ؤ�س�سات التي يعمل من
خاللها النظام ال�سيا�سي لتحقيق �أهدافه ،وي�سعى �أفراده للو�صول لل�سلطة لتطبيق
براجمهم يف حتقيق التق ُّدم والتنمية من خالل عملية الرتاكم الر�أ�سمايل للرثوة
وتوزيعها؛ �أي م�شاركة �أفراد ال�شعب يف مزاياها؛ �أي ت�سعى اجلمعيات ال�سيا�سية
�أو غري ال�سيا�سية للت�أثري يف عملية اتخاذ القرار مل�صلحة الهدف الأ�سمى ،وهو
التقدم والتنمية واملحافظة على مبادئ الوالء ،واالنتماء ،وحماية امل�ؤ�س�سات
ال�سيا�سية مبا فيها القوة الع�سكرية ،والقوة الأمنية ،وقوة العدل؛ �أي الق�ضاء.
ولذلك �إذا انهارت � ٌّأي من هذه امل�ؤ�س�سات �أو انحرفت عن �أهدافها ،وعبرَّ ت عن
�أي نوع �آخر من الوالء ،ماعدا الوالء للوطن ،انهارت الدولة بر َّمتها ،وهكذا يظهر
الفارق اجلوهري بني بناء الدول وهدمها.
ولو نظرنا للعامل العربي عرب التاريخ منذ فجر الإ�سالم ،ف�إ َّننا جند هذه
الأ�س�س والركائز والأهداف وامل�ؤ�س�سات �ساعدت يف بناء دولة وطنية ،ذات مفهوم
وا�ضح وحم َّدد ،لها قوة ع�سكرية تدافع عنها ،ولها �أجهزة �أمن متم ِّثلة فيما �أطلق
عليها ال�شرطة والع�س�س؛ �أي �أجهزة اال�ستخبارات بامل�صطلح احلديث ،ولها �سلطة
موحدة ذات قرار ين�صاع له املواطن مهما كانت �آرا�ؤه �أو وجهات نظره يف املوافقة
َّ
�أو عدم القبول ،ولي�س من حقه الرف�ض؛ مبعنى اخلروج على �سلطة الدولة ،التي
يعبرِّ عنها احلاكم .وهذا ينطبق على الدولة الإ�سالمية يف �صورها املتعددة وعلى
الدول الأوروبية ،وعلى الدولة الفرعونية �أو الدولة الفار�سية �أو الدولة البيزنطية
وغريها عرب م�سرية التاريخ.
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هذا هو القانون الأول يف العلوم ال�سيا�سية ،وبخا�صة نظم احلكم ،وهو
موحدة تد ِّبر الأمور ،وتتخذ القرار وتفر�ض تنفيذه،
خ�ضوع اجلميع ل�سلطة َّ
وذلك يف �إطار مبد�أ اجلن�سية و�سيادة القانون .ومبد�أ املواطنة امل�ست َم َّدة من
اجلن�سية واملرتبطة به .لهذا حتر�ص الدول على بقائها عرب اال�ستخدام ال�صحيح
جلن�سيتها ،لأنه �أ�سا�س املواطنة التي هي �أ�سا�س ا�ستمرارية الدولة ،لأنها ترتبط
بال�شعب الذي من دونه ال تقوم الدولة ،وتفقد �أحد مقوماتها الثالثة التي �أ�شرنا
�إليها يف �صدر هذا املقال .ومن َّثم فمن حق الدولة �أن متنح جن�سيتها �أو متنعها
ممن تريد وفق ًا لقواعد قانونية حم َّددة ووا�ضحة .ومن هنا قامت
�أو ت�سحبها َّ
فرن�سا وبريطانيا و�أمريكا وغريها من الدول القوية مبنح جن�سيتها على �أ�سا�سني،
هما :حق الأر�ض؛ �أي امليالد يف �أر�ض معينة� ،أو حق الإقامة؛ �أي التجن�س ،وفق ًا
ل�ضوابط معينة .ولي�ست هناك دولة ما ،ذات كيان حقيقي جتعل جن�سيتها مباحة
من دون �ضوابط .وتختلف هذه ال�ضوابط باختالف احلاالت التي ي�ضعها النظام
ال�سيا�سي القائم يف كل دولة ،ويف كل مرحلة زمنية ،وفق ًا لظروفها واحتياجاتها.
والأ�صل يف املواطنة �أن املواطن له جن�سية واحدة ،ولكن بحكم التطور ال�سيا�سي
الدويل �سمحت بع�ض الدول– ا�ستثنا ًء -للمواطن بحمل �أكرث من جن�سية ،على
�أ�سا�س �أن اجلن�سية الأ�صلية هي �صاحبة احلق الأ�صيل ،وارتبط ذلك بجن�سيات
�أفراد الأ�سرة (الأبناء والبنات والزوجة).
ومن حق املواطن االعرتا�ض �إذا ُ�س ِحبت جن�سيته من دون �أ�سا�س قانوين
�أو �سيا�سي وا�ضح؛ مبعنى ال�شروط القانونية وال�سيا�سية (�أي مبد�أ الوالء املنفرد
للمواطن والدولة) .وال توجد دولة حديثة منذ معاهدة و�ستفاليا عام 1648
قامت على غري تلك الأ�س�س؛ �أي قامت على الوالء للدين �أو الطائفة �أو املذهب �أو
العرق �أو نحو ذلك .ومن هنا ف�إن �أي خروج على هذا املفهوم النابع من القانون
الطبيعيُ ،يع ُّد خروج ًا على �أ�سا�س املبادئ القانونية املرتبطة بالنظام ال�سيا�سي.
- 107 -

�شتاء   -ربيع    2017

حتديات بناء الدول و�سيادتها :ال�شرق الأو�سط والعامل املتقدم منوذجاً

كما �أن التمرد على م�ؤ�س�سات الدولة ب�أي �صورة من ال�صور باخلروج على قوانينها
و�أنظمتها مبا يف ذلك الع�صيان املدين ،ي�ستلزم ا�ستخدام الدولة لأجهزة القمع
والقهر؛ �أي امل�ؤ�س�سات ُّ
ال�ش َرط َّية �أو الع�سكرية ،التي لها حقوق خا�صة تتفرد بها.
وال ي�سمح لأية م�ؤ�س�سة �أخرى القيام بها يف الدولة ،فلي�س من حق �أي م�ؤ�س�سة
فرعية �أن متتلك قوة �أو ميلي�شيا �أو �شرطة �أو قوات م�سلحة ،لأن ذلك حكر وحق
منفرد للدولة املعبرِّ ة عن �إرادة ال�شعب ونظامه ال�سيا�سي .ولذلك ع َّرف الفقه
الإ�سالمي مبد�أ «رف�ض اخلروج على احلاكم» بل ذهب �إىل �أبعد من ذلك يف املقولة
امل�شهورة« :حاكم غ�شوم وال فتنة تدوم» .والفتنة ظهرت منذ فجر الإ�سالم يف فتنة
أ�سا�س الت�ص ُّور القبلي ،ب�أنها
الردة؛ �إذ رف�ضت بع�ض القبائل �إعطاء الزكاة على � ٍ
كانت خا�صة بوجود النبي حممد ،ولذلك قاتلهم �أبو بكر وانت�صر عليهم .كما
عادت الفتنة لتُط َّل جم َّدد ًا على امل�سلمني يف عهد اخلليفة الرا�شد عثمان بن عفان
حتى ُقتل وهو يقر�أ القر�آن يف منزله ،فقد ت�س َّور املتمردون منزله .ومما يذكر �أن
اخلليفة الرا�شد الرابع علي بن �أبي طالب �أمر �أبناءه احل�سن واحل�سني �أن ين�ض ّما
�إىل املدافعني عن اخلليفة عثمان �ضد الثائرين عليه .وواجه اخلليفة الرا�شد
الرابع مترد ًا خطري ًا من �أحد عماله على ال�شام وهو معاوية بن �أبي �سفيان .ومن
هنا بد�أ انهيار الدولة الإ�سالمية باملفهوم ال�صحيح ،وحدث االنق�سام وال�صراع
ال�سيا�سي ،وقامت العديد من حاالت التم ُّرد �ضد اخلليفة الرابع ،و�أ�صبح ذلك
نواة لتدمري الدولة الإ�سالمية الأوىل التي �أقامها حممد بن عبد اهلل  ،والتي
قاتل ،هو و�أ�صحابه لرفع رايتها ،من �أجل بناء ح�ضارة �إ�سالمية جديدة تختلف
عن تلك التي قامت يف الع�صر اجلاهلي عندما كان الوالء للقبيلة هو الأ�سا�س.
والدولة الوطنية احلديثة التي قامت يف �أوروبا ،ومنها امتدت وانت�شرت يف
خمتلف القارات ،ال ت�سمح ب�أي تع ُّدد للوالء يت�ساوي فيه الوالء للدولة مع غريه من
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�أنواع الوالء الفرعي ،كما ال ت�سمح باخلروج على احلاكم؛ �أي على �سلطة الدولة،
وظ َّل هذا هو ال�سائد حتى جاء الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .وهذا الت�ص ُّور
الإ�سالمي للدولة �سبق �أفكار توما�س هوبز الفيل�سوف ال�سيا�سي الإجنليزي يف كتابه
«التنني» الذي و�صف حالة الطبيعة ب�أنها حالة من الفو�ضى ،ودعا لوجود احلاكم
القوي الذي يفر�ض �سلطة الدولة .و�سار يف ال�سياق نف�سه مفكرون �أمثال هيجل
الفيل�سوف الأملاين ،وجان جاك رو�سو الفيل�سوف الفرن�سي �صاحب كتاب «العقد
االجتماعي» عندما عبرَّ ع ّما �أ�سماه «الإرادة العامة» .وظهرت نظريات ومفاهيم
حقوق الإن�سان يف بدايتها ،و�أكدت �ضرورة احرتام احلاكم لهذه احلقوق ،ولكنها
يف الوقت نف�سه مل ُت ِب ْح لأية قوة اخلروج على احلاكم ،وظلت تلك املفاهيم يف
�إطار النظام ال�سيا�سي .ومع ظهور نظريات �أُط ِلق عليها النظريات الفو�ضوية التي
دعت لهدم الدولة و�إقامة تعاونيات كما يف نظريات بع�ض املفكرين الفرن�سيني
يف القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ،وكما يف النظريات املارك�سية ،التي ر�أت
يف الدولة �أداة للتعبري عن الطبقة الغنية واملُلاَّ ك والر�أ�سماليني و�ضد م�صالح
الطبقة العاملة (الربوليتاريا) بل وا�ستغاللها� ،إال �أن هذه النظريات مل حتظ
بقبول عام ،وظلت على هام�ش الفكر ال�سيا�سي حتى قامت الثورة ال�شيوعية يف
رو�سيا وبد�أت مبا ي�شبه الفو�ضى وال�سعي لهدم الدولة حتت مقولة الثورة الدائمة،
التي عبرَّ عنها ليون تروت�سكي� .إال �أن الن�ضج ال�سيا�سي لدى الفكر املارك�سي
وبخا�صة لدى لينني ،دفعها للتحرك ال�سريع لرف�ض تلك التوجهات
الرو�سي
ّ
الرتوت�سكية ،التي دعت للثورة العاملية الدائمة ،ولذا دعا لينني لبناء اال�شرتاكية
يف دولة واحدة ،ثم جاء بعده �ستالني ِّ
ليعزز �سلطة الدولة ب�أ�ساليب متعدِّ دة من
القمع بلغت الذروة ،ومن خاللها �أمكن له بناء دولة االحتاد ال�سوفيتي القوية
التي ح َّققت تق ُّدم ًا اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا وجعلتها القوة الثانية الكربى يف
العامل �آنذاك .ولي�س هنا جمال التف�صيل يف تط ُّور الدولة ال�سوفيتية وما �آلت �إليه
على يد جوربات�شوف ويلت�سني ،ثم عودتها لإعادة بناء القوة علي يد بوتني ،فهذا
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له جمال �آخر .وجند ال�شيء نف�سه حدث مع الثورة ال�صينية التي اختلف �سياقها
وتط ُّورها يف عهد ماوت�سي توجن وثورة الربوليتاريا الثقافية العظمى التي دمرت
ال�صني يف الفرتة من  ،1976-1966ولكن �أمكن للزعيم ال�صيني دجن �سياو بنج
�أن يعيد بناء الدولة ب�إطالقه �سيا�سة الإ�صالح واالنفتاح عام  ،1978وبذلك قويت
ال�صني اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وع�سكري ًا ،و�أ�صبحت يف م�صاف القوى االقت�صادية
الكربى بل �أ�صبحت حتتل املكانة الثانية يف العامل بعد الواليات املتحدة الأمريكية.
ومنذ العقد الأخري من القرن الع�شرين ،ظهرت نظرية هدم الدول
بغري طريق احلرب؛ �أي بتدمريها من الداخل ،وكانت اتفاقيات هل�سنكي عام
 1975وما ُ�س ِّمي بال�سلاَّ ت الثالث لها ،و�أهمها ال�س َّلة املرتبطة بحقوق الإن�سان.
وقد ا�ستخدمت لتدمري االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق من الداخل حتى انهار عام
 ،1991وانتهت القطبية الثنائية ،وبرز مفهوم الهيمنة الأمريكية الذي �سعى
لت�أكيد �سطوته وا�ستمراريته ،وابتكر نظريات جديدة ،يف مقدمتها نظرية �صراع
احل�ضارات لعامل ال�سيا�سة الأمريكي �صامويل هنتنجنتون  ،Huntingtonونظرية
نهاية التاريخ لعامل ال�سيا�سة الأمريكي من �أ�صل ياباين هو فرن�سي�س فوكوياما،
وعاملة ال�سيا�سة الوزيرة امل�شهورة كوندليزا راي�س �صاحبة نظرية الفو�ضى
اخلالقة Constructive Chaos ،وهي �إعادة �صياغة ملفهوم قدمي كان �أول من
ابتكره الزعيم ال�سوفيتي �ستالني يف مقولة �إن «العجة الكبرية ت�أتي من تك�سري
�أكرب عدد من البي�ض» .وهكذا �سعى �ستالني للتحري�ض �ضد الغرب م�ستغ ًال ثورات
امل�ستعمرات ،ومن ثم �أدى ذلك لتدمري الإمرباطوريات اال�ستعمارية وبخا�صة
الفرن�سية والربيطانية ،وحما�صرة الإمرباطورية الأمريكية ال�صاعدة �آنذاك.
فقد �سعت نظرية الفو�ضى اخلالقة لتدمري الدول القائمة ،وخا�صة يف ال�شرق
الأو�سط الذي وجدته ع�ص ّي ًا على التطور وفق املنهج الغربي عامة والأمريكي
خا�صة ،كما وجدته �أي�ض ًا ع�ص َّي ًا على االن�ضباط ،وقاب ًال للتمزق واالنق�سام منذ
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�أن مت �أول تق�سيم حديث له يف �إطار اتفاقية �سايك�س بيكو عام � 1916إبان احلرب
العاملية الأوىل ،التي مزقت الإمرباطورية العثمانية .و�سعت النظرية اجلديدة
لإقامة ما �أُطلق عليه ال�شرق الأو�سط العري�ض ،بهدف متييع ال�شخ�صية والهوية
العربية ،وا�ستخدمت الطاقات ال�شابة واملر�أة والأقليات لتحقيق هذا الهدف يف
تدمري الدولة الوطنية ،عرب تدمري مفهوم ال�سيادة .و�ساعدتها يف ذلك �أفكار
تقليدية �سعت لإحياء مفهوم الدولة الدينية ،الذي عفا عليه الزمن وجتاوزها،
�ضد م�صلحة الدولة املدنية الوطنية احلديثة .وقد كان �آخر وجود ملفهوم
الدولة الدينية ،هو اخلالفة العثمانية التي مت �إ�سقاطها على يد م�صطفى كمال
�أتاتورك عام  1924متا�شي ًا مع الفكر الأوروبي احلديث مبدنية الدولة �أو ما ُ�س ِّمي
علمانيتها؛ �أي قيامها على �أ�سا�س علمي ،و�أ�سا�س غري ديني ،باعتبار الدين جزء ًا
من ثقافة املجتمع ،ولي�س جزء ًا من النظام ال�سيا�سي املدين احلديث .ويف ِّ
ظل
التخلف يف املنطقة ال�شرق �أو�سطيةَّ ،مت خلط الأمور وا�ستغالل الدين مل�صلحة
ال�سيا�سة ،و�سارت ال�شعوب مغم�ضة عيونها وعقولها وراء دعاوى الدين �أو املذهب،
وكان ذلك �أف�ضل و�صفة �سيا�سية لتدمري الدول الكبرية ومتزيق وحدتها.
كما �أُطلق �شعار حقوق الإن�سان ،وهو كلمة حق �أريد بها باطل ،لتدمري الدول
الع�صية على املبد�أ امل�شهور الذي �أطلقه املفكر اجلزائري مالك بن نبي لتو�صيف
احلالة ال�سيا�سية للدول اخلارجة لت ِّوها من اال�ستعمار ،وهو ما �أَطلق عليه مبد�أ
القابلية لال�ستعمار ،الذي ميكن �إعادة �صياغته مع َّد ًال بت�سميته :مبد�أ رف�ض
القابلية لال�ستعمار؛ �أي االعرتا�ض عليه ،ولو جزئي ًا .من هنا جرى �إعادة ر�سم
خارطة ال�شرق الأو�سط ،وهو ما يجري تنفيذه الآن .ولعلنا ن�شري لبع�ض البحوث
التي ن�شرت منذ حوايل خم�س �سنوات يف جملة «الفورين �أفريز» الأمريكية
وجملة «الأمن القومي» ،وهي �أي�ض ًا دورية �أمريكية ،ودرا�سات �أخرى عديدة
ومعظمها بحوث �أمريكية ،كان لها مفكروها مثل الباحث املرتبط باال�ستخبارات
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الأمريكية جني �شارب ،وكتبه العديدة املن�شورة على مواقع الإنرتنت حول كيفية
بناء الدميقراطية والتخل�ص من الديكتاتورية؛ �إذ و�ضع و�صفة ملا �أ�سماه الع�صيان
املدين �ضد النظام وتدمريه ،وهو من الناحية العملية كان و�صفة لتدمري الدول
وجتزئتها �إىل دويالت �صغرية مت�صارعة يف مرحلة تاريخية يتحرك العامل ب�أ�سره
نحو التكتُّل واالحتاد بالرغم من ال�صراعات التي �سادت بني دوله ،وبخا�صة الدول
الأوروبية لعدة قرون ،بل ت�سعى الدول املتناف�سة مثل �أمريكا وال�صني ورو�سيا
واليابان ل�ضبط عالقاتها يف �إطار التناف�س دون الدخول يف حروب قومية �أو دينية
�أو طائفية ،وبناء عالقاتها على �أ�س�س اقت�صادية كما يف منظمة الآ�سيان بني دول
جنوب �شرق �آ�سيا ومنظمة �شنغهاي للتعاون ملقاومة الإرهاب ،ثم اجتهت للتعاون
االقت�صادي .وكذلك جت ُّمع �آ�سيا البا�سيفيكية الذي يجمع بني �صفوفه �أكرب القوى
العاملية املط َّلة على �آ�سيا واملحيط الهادي ،ب�صرف النظر عن خالفاتها ال�سيا�سية
والتوحد �سبي ًال.
والإيديولوجية وتن ُّوع �أعراقها ودياناتها ،ومع ذلك وجدت التعاون
ُّ
يف حني ما يحدث يف ال�شرق الأو�سط هو التمزُّق حتت دعاوى دينية �أو طائفية �أو
عرقية ،بعك�س التيار ال�سائد يف ال�ساحة الدولية؛ �أي �إنَّ ال�شرق الأو�سط وبخا�صة
العامل العربي ي�سري عك�س منطق التاريخ؛ �إذ ت�سعي دول املنطقة حتت امل�ؤ ِّثرات
وامل�صالح الإقليمية والدولية لت�صبح �أكرث �ضعف ًا على �ضعفها الراهن.
وال�س�ؤال الذي نطرحه :هل ت�سمح �أمريكا �أو بريطانيا �أو �أية دولة �أوروبية
بتطبيق هذه النظريات واملفاهيم والأ�ساليب يف بالدها؟ �أم �أنها ابتكرتها فقط
لت�صديرها لل�شرق الأو�سط و�أوروبا ال�شرقية ودول �آ�سيوية و�إفريقية ،بينما تقف
الدول الغربية باملر�صاد ملن ي�سعى لتطبيق هذه النظريات على �أ�صحابها؟
لعله من غرائب الأمور �أن الكوجنر�س الأمريكي �أ�صبح هو الربملان العاملي
الذي ي�ش ِّرع ملختلف الدول ،مع �أن ال�شعب الأمريكي فقط هو الذي انتخبه ،ولي�س
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�شعوب العامل .ولعلنا ن�ستدل على ذلك ببع�ض الأمثلة مثل ت�شريع معاداة ال�سامية،
وفر�ضه و�إ�صدار تقارير �سنوية ب�ش�أنه من وزارة اخلارجية الأمريكية ،وت�شريع
�إن�شاء جلنة احلريات الدينية ،وهي جلنة �أن�ش�أها الكوجنر�س الأمريكي لتتوىل
مراقبة احلريات الدينية يف خمتلف دول العامل ،با�ستثناء دولتني هما الواليات
املتحدة و�إ�سرائيل .وت�صدر تقاريرها التي يتم ا�ستخدامها �ضد خمتلف الدول.
وهكذا تَعزَّز دور القوة املهيمنة الواحدة .وثمة مقولة قانونية م�شهورة »:ال�سلطة
املطلقة مف�سدة مطلقة» �سواء كانت هذه ال�سلطة يف �إطار الدولة الواحدة� ،أو يف
موحدة حتى الآن ،وهو ما
�إطار النظام الدويل الذي مل يتبلور ب�صورة قانونية َّ
ي�ستدعي الدعوة والعمل اجلاد لإقامة نظم عاملي جديد على �أ�سا�س تعدد الأقطاب
ولي�س هيمنة القطب الواحد.
هذه بع�ض مناذج من حاالت بناء الدول يف �أمريكا و�أوروبا وغريها .ومناذج
من تدمري الدول يف ال�شرق الأو�سط وغريها .فهل يعود الوعي ل�شعوبنا العربية
والإ�سالمية؟ �أم �سيظل الوعي مفقود ًا ولن يعود ،و�إمنا نتباكى عليه كما فعل الكاتب
الكبري توفيق احلكيم يف روايته « عودة الوعي» الذي ظل م�سلوب ًا منه طوال حكم
الزعيم جمال عبد النا�صر ،يف حني �أنه �سبق وكتب رواية «عودة الروح» وحتدث
جت�سد يف جمال عبد النا�صر بعد ذلك ب�أكرث من قرنني
عن مفهوم الزعيم الذي َّ
من الزمان� .إن احلرية متلأنا .ويثور لدينا الت�سا�ؤل� :إذا كان املثقفون الكبار
مثل توفيق احلكيم فقدوا الوعي ،فما بال املواطنني العاديني �أمثالنا؟ اللهم �أعد
لنا الوعي ال�سليم ،و�ألهمنا ال�سري على املبادئ القانونية وال�سيا�سية ال�صحيحة،
و�أبعدنا عن نظريات وممار�سات تدمري الدول .وحق ًا قال الرئي�س عبد الفتاح
ال�سي�سي رئي�س اجلمهورية امل�صرية الثالثة يف �أوائل يوليو �« 2014إن الإرهاب
الذي ينت�شر يف ال�شرق الأو�سط بدوافع غري وطنية بل بتحري�ض من قوى �أجنبية
لن يقت�صر على املنطقة العربية فح�سب ،بل قد ميتد لأوروبا و�أمريكا ورو�سيا
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وال�صني وغريها لأن العامل �أ�صبح قرية �صغرية» .ومن ال�ضروري �أن نتكاتف مع ًا،
لإعادة بناء الدول والأمم يف املنطقة التي د َّمرتها نظريات الفو�ضى اخلالقة،
وهي ال�شرق الأو�سط العري�ض ،ونظرية �صراع احل�ضارات وغريها من النظريات
التي ُ�صدِّ رت لنا لكي ن�ستهلكها ،ومل ي�ستفد بها �أ�صحابها �أو يط ِّبقوها يف بالدهم
التي حماها القانون ال�صحيح وال�شعب الواعي ،وال ُّنخب ال�سيا�سية والثقافية
والأكادميية ذات الر�ؤية ال�سليمة .ونت�ساءل عن دور النخب ال�سيا�سية واملفكرين
العرب الذين قال عنهم عالمِ االجتماع ال�سيا�سي املغربي عبد اهلل العروي يف
ق�صروا يف َمه َّمتهم املقد�سة ،وهي َمه َّمة احلفاظ على
العديد من كتبه ب�أنهم َّ
�أوطانهم ،وذلك لقيامهم بالتحري�ض �ضد �أنظمتهم ال�سيا�سية بد ًال من ال�سعي
لتطويرها ب�أ�ساليب �سلمية تدريجية كما حدث ويحدث يف �أوربا و�أمريكا.
�أ ّما كثري من مثقفينا الي�ساريني فقد حتولوا فج�أة للدعاية حلقوق الإن�سان
وال�شفافية ،وبع�ض مثقفينا القوميني حت َّولوا فج�أة �إىل دعاة للطائفية ومتزيق
الأوطان .وهكذا ال ندري هل حق ًا نحن نقرتب من يوم القيامة التي من عالماتها
�أن ي�صبح املرء احلكيم حريان ًا حيث يختلط احلابل بالنابل ،واخلط�أ بال�صواب.
�إننا ندعو لبع�ض العقالنية والواقعية لبع�ض مثقفينا القوميني والي�ساريني الذين
توجهاتهم بعد تراجع املفهوم القومي واملفاهيم الي�سارية ال�شيوعية و�صعود
غيرَّ وا ُّ
فكرة نهاية العامل ونهاية الدولة وانت�صار الر�أ�سمالية ،نقول للجميع �إن هذه
النظريات عبرَّ ت عن الفكر املحافظ يف النظام الر�أ�سمايل ،وعن تطلُّعات البع�ض
للهيمنة لي�س فقط على القرن احلايل بل والقرون القادمة .نقول للجميع �إن قلي ًال
من الواقعية والعقالنية ولي�س املثالية اليوتوبية �أو مفاهيم ما وراء الدولة الوطنية
التي ت�ؤ ّدي لتدمري املفهوم الوطني للدولة وجتزئتها يف منطقتنا بل وتدمريها؛
نقول �إن هذا مي ِّثل خطورة بالغة على م�ستقبل الأجيال القادمة ،وعليهم �أن يت�س َّلحوا
بالفكر ال�سيا�سي احلديث واملمار�سات ال�سيا�سية احلديثة بد ًال من االعتماد على
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نظريات م�ستوردة يتم التدريب عليها ،والرتويج لها من منظمات حتمل �أ�سماء
جميلة ولي�ست كذلك يف حقيقتها� ،أو تعبرِّ عن نظريات قدمية جتاوزها الزمن،
ولعل هذا هو من و�سائل اال�ستعمار احلديث يف القرن احلادي والع�شرين.
وختام ًا ن�ستذكر مقولتني مهمتني :الأوىل من�سوبة �إىل � ِّأم �آخر اخللفاء
امل�سلمني يف الأندل�س ،عندما بكى اخلليفة عند �سقوط غرناطة �آخر معاقل ملكه،
ابك كالن�ساء على ملك مل ت َُ�صنه كالرجال» .واملقولة الثانية �أعلنها
فقالت لهِ « :
�شاعر العرب احلديث نزار قباين يف ق�صيدته امل�شهورة بعد وفاة جمال عبد
النا�صر عام � 1970إثر هزمية عام  .1967وعنوان الق�صيدة « قتلوك يا �آخر
الأنبياء » ،وعبد النا�صر مل يكن نبي ًا وال ر�سو ًال ،ولكنه كان زعيم ًا �سيا�سي ًا قومي ًا
�صاحب ر�ؤية لتطوير املنطقة العربية وتوحيدها .ولكن تكالب عليه �أعداء الداخل
واخلارج لإف�شال م�شروعه القومي ،وانتقل لرحمة اهلل يف حلظة فارقة يف تاريخ
م�صر والأمة العربية .ونت�ساءل� :أين نحن الآن من فل�سفة هدم الدول التي ن�شهد
من خاللها حت ُّول دول منها :ليبيا و�سورية والعراق� ،إىل دول فا�شلة ،ورمبا البقية
ت ـ ـ ـ�أتي بعد �أن كــان ـ ــت دو ًال له ـ ــا كيـ ـ ــان مو�ضع احرتام بالرغم ممـ ــا عـ ــانته،
وها هي دول مثل م�صر تواجه حتديات ج�سام ًا ،ولو تدخل ال�شعب مدعوم ًا من
قواته امل�سلحة لكان الأمر �أكرث خطورة .وها هي اليمن تكاد تتح َّول �إىل دولة
فا�شلة ،ويبقي ب�صي�ص الأمل قائم ًا بوجود دول خليجية مهمة مثل ال�سعودية
والإمارات و�أ�شقائهما من دول جمل�س التعاون الأخرى مهما كانت وجهة نظر
البع�ض جتاهها ،ومهما كانت الآراء تختلف جتاه بع�ض �سيا�ساتها ،فيكفي �أنها يف
م�صاف الدول الأوىل يف معايري التنمية الب�شرية يف تقارير الأمم املتحدة ،ويكفي
�أنها تقدِّ م امل�ساعدات للدول الأخرى حتى تقف على �أقدامها ثابتة �صامدة ،ويكفي
ما حت َّقق من تط ُّور وا�ضح وملمو�س يف البنية الأ�سا�سية والبنية التعليمية والبنية
ال�صحية وغريها من املجاالت ،ولي�س ذلك �آخر املطاف ،فالكمال هلل وحده ،و�أما
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امل�سرية الب�شرية فهي ت�سري نحو التق ُّدم وال ُّرقي وحتافظ على كيان دولها و�شعوبها
و�ص ّناع القرار يف �أي اجتاه ي�سري العامل؛ هل نحو التمزق والتفرق
�إذا �أدرك املثقفون ُ
على �أ�س�س عرقية �أو دينية �أو طائفية� ،أم �أنه ي�سري نحو التعاون والتن�سيق والتكامل
والتوحدِّ ،
بغ�ض النظر عن التناف�س واخلالفات بني الدول .ولنا يف �أوروبا �أُ�سوة
ح�سنة ،كما لنا يف �أن الواليات املتحدة التي ت�ضم خم�سني والية فيها حوايل 350
مليون يف دولة واحدة ذات �أعراق وديانات وطوائف خمتلفة ،ولكن يجمع بينها
جميع ًا الأمل يف م�ستقبل �أف�ضل.
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خـارج �ســايكــ�س-بيـكــو

*

ما ُنفذ في المنطقة العربية هو اتفاق لويد جورج وكليمن�صو
**

 �أ.د� .سعد �أبو دية

بين يدي مجموعة وثائق خا�صة بالأمير زيد بن الح�سين ،وهي تغطي الفترة
التي ق�ضاها في �سورية حوالي �سنة وت�سعة �أ�شهر ،وقد �أ�صدرناها في كتاب بعنوان
«الم�سعى النبيل» (ع ّمان� :أمانة ع ّمان الكبرى ،)1()2016 ،وقد اعتمدت على
كتب �أخرى وراجعت كت ًبا عن الع�شائر في �سورية(.)2
عندما دخل جي�ش ال�شمال ال��ذي يقوده الأمير في�صل بن الح�سين �إلى
دم�شق  1918كانت الآم��ال تتوقع قيام الدولة العربية ،ولكن نوايا الحلفاء لم
تكن كذلك .ج��اء اللنبي وكاليتون (رئي�س ال�ضباط ال�سيا�سيين الإنجليز)
وتم تق�سيم البالد لثالث مناطق ع�سكرية ،ثم �سحب الحكام الذين بعث بهم
الأمير في�صل �إلى لبنان ،و�أعطي الأمير في�صل ت�أكيدات �أن الإدارة الع�سكرية
م�ؤقتة ،و�أن الت�سوية النهائية ف��ي م�ؤتمر ال�صلح  ...ولما طلب اللنبي من
الأمير في�صل ت�سليم الأق�ضية الأرب��ع��ة بعلبك والبقاع ورا�شيا وحا�صبيا �إلى
المنطقة الفرن�سية ،بالرغم من �أنها كانت تابعة �أ�ص ًال لوالية �سورية في العهد
العثماني ،ف���إن ال�شكوك راودت العرب ،وطالب الأمير في�صل بلجنة تحقيق
ن�ص املحا�ضرة التي �ألقاها الكاتب يف منتدى الفكر العربي بتاريخ .2017/7/9
* ّ
** �أ�ستاذ العلوم ال�سيا�س ّية يف اجلامعة الأردنية.
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دولية ت�أخذ ر�أي الأهالي في تقرير م�صيرهم الذي نادى به (ودرو ول�سون).
واعترف اللنبي بالأمير في�صل على �سلطة ع�سكرية و�إدارية في المنطقة ال�شرقية
ووافق على الحاكم العربي الذي عينه الأمير في�صل حاكم ًا لالذقية.
كان الو�ضع في �سورية يوم  ١٩١٨/١٠/٢٣كما يلي؛ �إذ ق�سم اللنبي المنطقة
�إلى ثالث مناطق:
-1المنطقة الجنوبية فل�سطين يديرها �ضابط بريطاني.
 -2المنطقة الغربية (�ساحل �سورية) يديرها قائد فرن�سي.
 -3المنطقة ال�شرقية �سورية ،الأردن يديرها قائد عربي هو علي ر�ضا
الركابي .وعين اللنبي �ضابط ارتباط بريطاني (الميجور كورنوالي�س)
وفرن�سي ،ولت�صميم الأمير في�صل تم �ضم الأق�ضية العربية للمنطقة.
م�ؤتمر ال�صلح:غادر الأمير في�صل �إلى �أوروبا لح�ضور م�ؤتمر ال�صلح وترك
الأمير زيد نائب ًا ،وو�صل مر�سيليا يوم  ١١/٢٦ثم لندن في  ./١٢/٩وبد�أ الأمير
في�صل يتعرف على �أوروب��ا وكان يعتمد على لوران�س في الترجمة ،وهناك بد�أ
معترك المفاو�ضات والحلول .و�أ�شير �أنها كانت الخيار الوحيد ،ولم ت�ستعد �سورية
لأي بديل ،فاقترح لوران�س �إقامة ثالث دول:
 -1الأولى في بغداد والب�صرة برئا�سة الأمير عبداهلل.
 -2الثانية في المو�صل والجزيرة وما حولها برئا�سة الأمير زيد.
 -3الثالثة في �سورية برئا�سة الأمير في�صل.
غادر الأمير في�صل �إلى باري�س وكان وهو في فرن�سا يع ِّول على الأمير زيد
�أن يبعث لأهل �سورية برقيات ليوكلوه ممث ًال لهم ،رد ًا على ادعاء فرن�سا �أنه ال
يمثلهم ،ولم يكن في�صل مرتاح ًا للفرن�سيين لدرجة �أنه كان ي�س�أل عن �إمكانية
�أن تكون ال��والي��ات المتحدة دول��ة االن��ت��داب ب��د ًال من فرن�سا .لم يقابل الأمير
في�صل (كليمن�صو) رئي�س فرن�سا �إال يوم  ،١٩١٩/٤/١٣وخرج الأمير وهو مقتنع
�أن فرن�سا تريد حكم �سورية مبا�شرة ،وغ��ادر فرن�سا يوم  ١٩١٩/٤/٢٩ومعه
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الكولونيل الفرن�سي (توال) ،وو�صل بيروت يوم  .١٩١٩ /٤/٣٠وهكذا يكون ق�ضى
في بريطانيا من  11/22حتى 1919/4/30م (خم�سة �أ�شهر وثمانية �أيام) .وفي
� ١٩١٩/٥/٥ألقى كلمة في زعماء �سورية في دم�شق ،وكان يتوق �إلى اال�ستقالل،
ولكن ال��دول الكبرى تفكر باالنتداب ،وك��ان الإنجليز يريدون االن�سحاب من
�سورية ،فيما كانت الآمال معلقة بلجنة (كنج كرين) التي و�صلت �إلى يافا في
 ١٩١٩/٦/١٠وهي التي �أرادت �أن ت�سمع مطالب النا�س في �سورية .وفي /١٠
تموز بعثت اللجنة لم�ؤتمر ال�صلح ما يفيد �أن العرب يريدون الوحدة واال�ستقالل.
وكان الأمير هو حلقة الو�صل مع �أوروبا ،ولذلك غادر الأمير في�صل �إلى �أوروبا
ثانية من  1919/9/18حتى (١٩٢٠/١/ ٧ث�لاث��ة �أ�شهر وت�سعة ع�شر يوم ًا)
وفي �/٢٨آب �سلمت اللجنة تقريرها �إلى �سكرتيرية الوفد الأمريكي في باري�س،
وفي � ١٩١٩/٩/١٥سلمت �إلى ودرو ول�سون ،ولكن ول�سون مر�ض بال�شلل من �سوء
حظ العرب و�أ�صبح التقرير �شهادة تاريخية فقط.
وال بد من الإ�شارة �إل��ى �أن الملك الم�ؤ�س�س عبد اهلل بن الح�سين كتب
عن تلك ال��ف��ت��ره( )3وع��ن الفترة التي �سبقتها ،وهناك كتب �أخ��رى تقول �إ َّن
الأم��ي��ر في�صل ك��ان يعتمد على وع��ود الحلفاء ويتابع بنف�سه م��ع الإنجليز
بالدرجة الأولى والفرن�سيين �أحياناً الح�صول على هذه الحقوق .كانت قيادة
الح�سين بن علي ت�أمل �أن ال يدخلوا الحرب ،وكتب للأ�ستانة ،وكل ما عملوه �أنهم
�شكروه على ن�صائحه )4(.وقلبت الحكومة ظهر المجن للعرب وب��د�أت حمالت
الإعدام ،مما عجل في الثورة العربية ( )5و�أ�صدر الح�سين عدة منا�شير �أولها في
1916/6/26م مبين ًا الأ�سباب الدينية وال�سيا�سية للثورة .وفي المن�شور الثاني
1916/9/20م و�ضح �أن��ه �ضد االتحاديين ولي�س �ضد الأت���راك .واالتحاديون
التورانيون حركة عرقية متع�صبة ت�صدى لها الح�سين وقارع �أفكارها في �صحيفة
«القبلة» التي �أ�صدرها الح�سين لتكون منبر الثورة الإعالمي( .)6ومن ح�سن الحظ
�أنني ا�ستخدمت وثائق و�أوراق الأمير زيد بن الح�سين ،وهي تن�شر لأول مرة ،وهي
غير الوثائق التي ن�شرها �سليمان المو�سى(.)7
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عدم التفاهم بين الأمير في�صل وكلمن�صو والإ�شاعات
يظهر في الوثائق وفي ر�سالة يوم 1919 /11/4م من يو�سف العظمة �إلى
الأمير زيد يبلغه عن عدم التفاهم بين الأمير في�صل وكيلمن�صو ،و�أن��ه عرف
ذلك من (الفرن�سيين) .وانت�شرت الإ�شاعات �أن العالقات انقطعت بين المناطق
الغربية وال�شرقية في �سورية.
انتقال المعركة الدبلوما�سية �إلى �أوروبا
الحظنا �أن الجهود تركزت في المنطقة العربية في البداية ،وبعد �أن انتهت
المعارك كان ال بد من انتقال الجهود �إلى �أوروبا و�إلى م�ؤتمر فر�ساي ال�شهير.
الأمير في�صل ي�سافر �إلى لندن وباري�س
في ر�سالة من جاللة الملك �إلى الأمير في�صل في 1918 /11/ 12يطلب
جاللة الملك الح�سين من الأمير في�صل �أن ي�سافر �إل��ى باري�س في 11/24
للحديث في ال�صالح العربي بخ�صو�ص الإدارة والحدود .ويطلب منه �أن يترك
من يدير البالد في غيابه الذي ي�ستمر �شهر ًا ،ويطلب من الأمير في�صل �أن ين�سق
مع معتمدي الحليفة الأمينة (كما و�صفها) بريطانيا العظمى ،ويطلب �أن ي�أخذ
معه الأمير زيد �إذا �أمكن.
(الواقع �إن ال�سفر طال كثير ًا وظل حتى 1919/4/30م ب�صورة غير متوقعة
لدرجة طالب الح�سين الأمير في�صل في وقت الحق بعدم ال�سفر).
و�صايا الح�سين �إلى في�صل
ذهب الأمير في�صل �إلى لندن في كانون الأول 1918م ،و معه نوري ال�سعيد،
ور�ستمحيدر،و�أحمدقدري،وعونيعبدالهادي،وق�ضى�شهر ًا،وقدًممذكرةفياليوم
الرابع من �شهر كانون الثاني من 1919م� ،شرح فيها مطالب العرب في اال�ستقالل.
لقد �أو�صاه والده ب�أمرين:
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 .1ا�ستقالل العرب ووحدتهم.
� .2أن يعتمد على الحكومة البريطانية �صديقة العرب.
وفي هذا الم�ؤتمر طلب الأمير في�صل �إر�سال لجنة تحقيق دولية ،ال�ست�شارة
الأمم .قبل الرئي�س ول�سون في اجتماع عقده مع لويد جورج في مقره في باري�س
في 1919/3/20م� ،إر�سال لجنة تحقيق دولية ال�ستفتاء الأهالي ،من عدد مت�سا ٍو
من ال��دول الأرب��ع( ،الواليات المتحدة وفرن�سا وبريطانيا و�إيطاليا) ،واختار
ول�سون الدكتور هنري كينغ ،وت�شارلز كرين ،ومن هنا جاء ا�سم اللجنة :كنج
كرين .اختارت الحكومة البريطانية اثنين من رجالها في القاهرة (مكماهون)
الذي عرفناه �سابق ًا مندوب ًا �سامي ًا في م�صر ،و(هوغارت :مدير المكتب العربي
في القاهرة).
ولم تختر فرن�سا ممث ًال لأن االقتراح لم ير�ضها ،ولأنها �أرادت �إر�سال لجنة
مماثلة �إلى العراق وفل�سطين .وفي زي��ارة الأمير في�صل �إلى كليمن�صو رئي�س
فرن�سا ،قال كليمن�صو للأمير في�صل �إنه يريد في  ،1919/4/16ا�ستبدال الجيو�ش
البريطانية بالفرن�سية ،ولما رف�ض الأمير �أي جيو�ش �أجنبية ،ذكر كليمن�صو �أن
عدد الجيو�ش �سيكون قلي ًال ،وهنا �أ�شار الأمير �أنه عازم على ال�سفر �إلى �سورية،
ال�ستقبال لجنة التحقيق ،وغادر فع ًال في 1919/4/30م.
ما نفذ في المنطقة (خارج �سايك�س بيكو)
كان كليمن�صو يدعى �أن لويد جورج ملك بريطانيا ،وافقه في �شهر ت�شرين
الثاني  1918على �أن يكون لفرن�سا حقوق �إدارة في �سورية كلها ،ولي�س على
ال�ساحل ،مقابل �أن يكون لبريطانيا حق في المو�صل ،وفل�سطين ،وهذه لم يكن لها
ذكر في �سايك�س بيكو .وهذا ما تم تنفيذه ولي�س اتفاقية �سايك�س بيكو كما يكرر
النا�س؛ �أي �إن ما نفذ في المنطقة هو اتفاق (لويد  -كليمن�صو) حتى لو لم ت�صح
رواية كليمن�صو.
كانت فرن�سا تخ�شى من اال�ستفتاء وكذلك بريطانيا ،والمهتم هو الواليات
المتحدة فقط� .أر�سلت الواليات المتحدة اللجنة في  ،1919/6/10وبا�شرت
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عملها في ا�ستفتاء النا�س في فل�سطين و�سورية لمدة �ستة �أ�سابيع ،وقال كرين:
�إن الأحجار في �سورية تطالب باال�ستقالل .وفي  28حزيران و َّق��ع عوني عبد
الهادي معاهدة فر�ساي ،نيابة عن الأمير في�صل .وكتب عوني �أن كلمات الحرية،
والعدالة ،والحقوق ،لم تكتب عند رجال ال�سيا�سة� ،إال كلمات خداع و�أنهم جادون
ال�ستخدام ال�سالح للق�ضاء على حياة الأم��م� .إن ا�ستخدام المثل (�سماعك
بالمعيدي خير من �أن تراه) ال ينطبق ابد ًا على �أكثر من هذا المحل� .إن ه�ؤالء
الرجال الذين يعبثون بالنظام فيهم �صفات الكذب ،واالحتيال ،وقتل الأمم.
وجهت دعوة للأمير في�صل ثانية في �أيلول  1919بعد اتفاق بريطانيا وفرن�سا على
�سحب قواتها من �سورية وكليكيا من  ،1919/11/1لتحل محلها القوات الفرن�سية
في غرب خط �سايك�س بيكو ،وفي كليكيا ،و�أن ت�ستبدل القوات البريطانية من
العقبة ،حتى حلب بقوات عربية.
و�صل الأمير في�صل في � 18أيلول 1919م ،وبحث معه لويد جورج مو�ضوع
من هي القوات التي يحق لها ال�سيطرة على الأرا�ضي التي يخليها اللنبي.
اعتبر الأم��ي��ر في�صل �أن ه��ذا التق�سيم على �أ�سا�س معاهدة �سايك�س
بيكو ،ومقترحه ت�أ�سي�س �إدارة جديدة ،تكفل الوحدة بعد االن�سحاب حتى يبرم
الم�ؤتمر قراره الأخير في م�صير البالد .غير �أن الأمير في�صل علم في � 9/12أن
الفرن�سيين �سوف ير�سلون قواتهم دون انتظار ان�سحاب القوات البريطانية ،و�أن
الحكومة البريطانية يجب �أن تكون ملتزمة بذلك ،وهي التي وعدت جاللة الملك
الح�سين بذلك �سابق ًا.
تبرير بريطانيا
في  10ت�شرين الثاني ب��رر الإنجليز ان�سحابهم ،وطلب ملك بريطانيا
تدبير اجتماع �سريع بين الأمير في�صل ووفد �أمريكي وفرن�سي وبريطاني لبحث
االن�سحاب البريطاني وتطبيقه ب�صورة مر�ضية.
�سافر ول�سون ،وترك من ينوب عنه ال�سيد فولك ،وقابله المندوبون العرب وهم:
نوري ال�سعيد ،وعوني عبد الهادي .وقال لهم فولك م�شير ًا �إلى الخارطة� ،أن
بريطانيا تريد �أن تدخل هنا ،م�شير ًا لفل�سطين ،و�أن فرن�سا ال بد �أن ت�أتي �إلى هنا
و�أ�شار �إلى �سورية ،ولي�س ما يمنع �أن ين�شب بينهما حرب.
املنتـ ــدى  269 - 268
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موقف مميز من الأمير زيد ور�سالة قوية جداً:
�أر�سل الأمير زيد في 1919 /11/ 5م ر�سالة قوية جد ًا كتبها �إلى الميجور
كاليتون ،وفيها �أفكار بارزة ومهمة ،وهي:
� -1أر�سل الأمير الر�سالة قبل ان�سحاب الجي�ش الإنجليزي وفي ذهنه ت�سكين
ال�شعب.
 -2تحدث عن معاملة فرن�سا ال�سيئة.
كانت �أماني العرب �أن �سايك�س بيكو لن تنفذ ،وفي ذهنهم �سيا�سة الرئي�س
الأمريكي ول�سون ،ولكن تبين غير ذلك �إذ �أ�صيب الرئي�س الأميركي ول�سون ب�شلل،
وهنا ا�ستبق الأمير في�صل الأمور لإعالن الملكية ،وطلب من عوني عبد الهادي
�إر�سال تعليمات للم�س�ؤولين في دم�شق ،يقول لهم �إن بريطانيا �سوف تخلي مناطق
�أورفه ،ومرع�ش ،وتلك النواحي ،وطلب ت�شكيل حكومات عربية وطنية وطلب �أمور ًا
�أخرى.
�أ�شار عوني �إلى �أن محا�سيب الأمير في�صل ،ورجاله في �سورية ال ي�ستحقون
�أن يقربهم الأمير في�صل ،و�أنه فاتح الأمير في�صل بذلك ( .)8ويبدو �أن تطورات
وان��دف��اع ال�سيا�سيين ف��ي �سورية ل��م تعجب الح�سين( )9وي��ب��دو �أن��ه على حق،
فال�سوريون لم يتحركوا ،فقد كان حراك العراقيين �أكثر بكثير ،و�أجبر العراقيون
بريطانيا على عمل الكثير ،وحتى الأت��راك كانت مقاومتهم �أكبر و�أو�ضح� ،أما
جهد الأمير في�صل ال�سيا�سي ف�ضيعه ال�سوريون ،ولم يعملوا ما يحافظ عليه �أو
يقويه ،وكان الأمير في�صل يطالبهم بالحراك( )10وال يتحركون ،وفي وقت حارب
البع�ض في لبنان الحكومة العربية كما ح�صل في المعلقة وزحلة و�أنزلوا العلم
العربي و�أهانوه ،و�شكل البع�ض ع�صابات ب�إيعاز من فرن�سا ،ولذلك لإيالم الأمير
زيد عندما ذكر �أن والده كان ب�إمكانه �أن يعمل مثل ملك اليمن .وعندما دخل
الفرن�سيون دم�شق تفاج�أ الأمير زيد من موقف ن�سيب البكري .تغ َّير البكري وهو
من �آل البكري الذين كان معهم �إرادة �سلطانية �أن يخدموا في معية ال�شريف
الح�سين في مكة ،ولم ي�شفع التاريخ ومال البكري ب�سرعه مع التيار الجديد(.)11
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وكان ال�شريف الح�سين يعتقد �أن الروح القومية عند العرب �أقوى بكثير
مما تبين له منها فيما بعد( )12وناهيك عن تالعب الحلفاء واعتقال م�س�ؤولين
كما ح�صل مع اعتقال يا�سين الها�شمي وهو من �أبرز رجال الحكومة في �سورية.
وفي برقية من الأمير زيد �إلى (الفيلد مار�شال) اللنبي يطلب فيها منه �أن ي�سمع
لما يقوله (يو�سف العظمة)( )13ويطلب الأمير زيد من اللنبي �أن يعيد يا�سين
الها�شمي �إلى عمله( )14وزد على ذلك النفقات المالية؛ �إذ يالحظ �أن حكومة
الحجاز ت�صرف على حكومة دم�شق( .)15و�ساهم ن�شاط العراقيين في ال�شرق
ودعم الثورة في العراق في تراخي الإنجليز في دعم الحكومة في �سورية(.)16
كان العراقيون يريدون للثورة اال�ستمرار لإلهاء الإنجليز ،وان�شغل كبار ال�ضباط
العراقيين بالعراق ال ب�سورية ،مثل مولود ملخ�ص( .)17واتهم العجلوني يا�سين
الها�شمي �أنه جمد عبقريته في �سورية ليقفز على العراق وكان ب�إمكانه �أن يعد
الجي�ش ال�سوري ويتجنب كارثة مي�سلون( .)18كان الوجود العراقي قوي ًا ،وذكر
كيركبرايد �أن جميع ال�ضباط في معركة الطفيلة عراقيون و�أن ن�صف الجنود
عراقيون( )19وكانت الإ�شاعات كثيرة ،وا�شتكى معاون المعتمد العربي رفيق
التميمي منها واتهم �أنه يقوي المع�سكر العربي في لبنان(.)20
تدخل جاللة الملك
ت��دخ��ل ج�لال��ة ال��م��ل��ك الح�سين و�أر����س���ل ب��رق��ي��ة �إل����ى الأم���ي���ر زي���د في
1919/11/17م دعاهم فيها با�سم الم�صلحة .وهناك خارج دم�شق م�شاكل مع
والء الع�شائر .وهناك من مال في البداية مع فرن�سا وطالب �أمام اللجنة الأمريكية
بانتدابها وخدمتها ،و�أعطته و�سام درجة ال�شرف ثم �أعطته �إيطاليا و�سام تاج
�إيطاليا ،وفي عام 1928م �أ�صبح نائب ًا وتبدلت ظنونه بفرن�سا ،وانحاز �إلى جانب
الوطنيين .وفي 1919/11/28م كتب جاللة الملك الح�سين للأمير زيد �أن كل
عمل �ضد تجزئة البالد هو �ضد فكره الذي يفديه بكل معنوياته ومادياته .وتمت
دعوة الأمير في�صل من ملك بريطانيا وو�صل يوم ١٩١٩/٩/١٨م وذهب بعدها
�إلى باري�س.
املنتـ ــدى  269 - 268
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اتفاق في�صل مع كليمن�صو
اجتمع الأمير في�صل مع كليمن�صو في ي��وم  ١٩١٩/١٠/٢٢وك��ان يريد
التو�صل لنوع من التفاهم مع الفرن�سيين ويخ�شى على وح��دة البالد ،فرف�ض
التق�سيم وطالب بت�أليف لجنة مختلطة تنظر في �أمر الجالء عن �سورية كلها .كان
من ال�صعب على الأمير في�صل مواجهة فرن�سا ع�سكري ًا في �سورية وخا�صة �أن
بريطانيا لن ت�ساعده .كان الح�سين بن علي يريد من الأمير في�صل العودة ومقاتلة
فرن�سا لو لزم الأمر كما جاء في ر�سالته يوم ١٩١٩/١١/١م ،بيد �أن في�صل كان
طويل النف�س و�صبور ًا ،وظل يفاو�ض الدبلوما�سيين الفرن�سيين مثل برتلو وغورو
ومعه ر�ستم حيدر وعوني عبد الهادي ،ولكن الفرن�سيين �أ�صروا على موقفهم.
لما عاد الملك في�صل ل�سورية في  ١٩٢٠/١/٧وو�صل �سورية ووجد �أن الأمور
خارجة عن ال�سيطرة و�أنها لم تكن كما كانت قبل �أربعة �أ�شهر عندما غادر،
و�أن كراهية فرن�سا بلغت �أ�شدها ،وزاد الطين بله ن�شر �صحيفة «الطان» خطوط
االتفاق بين في�صل وكلمين�صو ،والذي لم يوقعه في�صل.
كانت البلد تعح بالتيارات وانق�سام النا�س �إل��ى معتدلين ومتحم�سين
لمقاومة فرن�سا .كان الأمير في�صل واقعي ًا عندما قال �إن اتفاقه مع كلمين�صو هو
�أح�سن ما يمكن �أن يح�صل عليه ،لأنه لي�س لديه قوه ع�سكرية وال �أوراق ووثائق
يفاو�ض عليها ،وال ت�أييد �سيا�سي من �إحدى الدول العظمى ،وكان الح�سين بن علي
مع التيار المطالب باال�ستقالل التام ،وتدريجي ًا �سار الأمير في�صل وراء التيار
المندفع ....لإعالن ا�ستقالل �سورية و المناداة بالأمير في�صل ملكا� ً ،أن �ضباط
االرتباط الفرن�سيين (توال و كو�س) �أبلغا الأمير �أن غورو ال يمانع في ا�ستقالل
�سورية يوم ١٩٢٠/٣/٨م بعد دعوة الم�ؤتمر ال�سوري �إلى ذلك ،وتمت البيعة على
�أ�سا�س ا�ستقالل �سورية الطبيعية وفل�سطين والمطالبة با�ستقالل العراق واتحاده
مع �سورية اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا ،و�أ�سند الأمير في�صل رئا�سة الوزراء للركابي .وفي
اليوم ذاته اجتمع العراقيون في �سورية ونادوا با�ستقالل العراق ومبايعة الأمير
عبد اهلل ملك ًا عليهم  ...وهذا ما �أغ�ضب الإنجليز ،وهذا �أي�ض ًا ما كانت تريده
فرن�سا وهو �أن تتوقف بريطانيا عن دعم الأمير في�صل .لم تعترف بريطانيا
بقرارات الم�ؤتمر و�أعلنت فرن�سا وبريطانيا �أن الإجراءات في دم�شق باطلة.
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واف��ق الملك الح�سين بن علي ق��رارات الم�ؤتمر ال�سوري العراقي ،لكن
بريطانيا لم تعترف بقرارات �أو بيعة العراقيين الت�سعة ع�شر في دم�شق ،و�أبلغت
الملك الح�سين �أنها ال تعترف بذلك ،و�أن م�ؤتمر ال�صلح هو الذي يقرر م�ستقبل
العراق.
كان الملك في�صل يفاو�ض بكل قوة ،و�أر�سل نوري ال�سعيد �إلى بريطانيا
وفرن�سا وف�شل نوري واقترح الإنجليز في  ١٩٢٠/٣/٣٠على الفرن�سيين �أن يح�ضر
الملك في�صل م�ؤتمر ال�صلح في �أوروبا ،وقبلت فرن�سا على �أن تكون �صفته ممث ًال
ل�شعب �سورية.
عقد الم�ؤتمر ف��ي /١٨ن��ي�����س��ان ١٩٢٠/ورف�����ض ال��م���ؤت��م��رون �أن يعترفوا
للمندوبين العرب ب�أي �صفه ،وكان الحا�ضرون العرب :ر�ستم حيدر ونوري ال�سعيد
ونجيب �شقير.
وفي يوم /٢٠ني�سان تم توزيع االنتدابات لتكون فرن�سا على �سورية ولبنان
وبريطانيا على العراق وفل�سطين ،وتم تر�سيخ االتفاقيات اال�ستعمارية.
وفي �/٣أيار ا�ستقال الركابي وكان متهم ًا بالت�ساهل مع الفرن�سيين ،وعين
ها�شم الأتا�سي رئي�س الم�ؤتمر ال�سوري رئي�س ًا للوزراء ،وبد�أت م�صاعب الفرن�سيين
الذين كانوا في حرب مع تركيا ويحتاجون نقل جنود و�سالح بوا�سطة �سكة الحديد
�إلى كيليكيا ل�سحق الثوار الأتراك ،وبد�أ الفرن�سيون يفكرون باحتالل خط ال�سكة
ما بين حم�ص وحلب ووجهت االتهامات �إلى الملك في�صل �أنه من ي�ساعد الثوار
الأتراك ،و�سلحوا ع�صابات من بع�ض (الم�سيحيين) لمجابهة الثوار ال�سوريين.
وظلت الأم��ور تت�أزم حتى عقدت فرن�سا هدنة مع الأت��راك يوم ،١٩٢٠/٥/٣٠
و�سحب غورو قواته من كلكيليا وح�شدها �ضد ال�سوريين ،وزاد الطين بله مغامرات
ال�ضباط العراقيين في دعم ثورة الع�شرين في العراق وفتح جبهة مع الإنجليز
في العراق عندما �سيطر جميل المدفعي على تلعفر في ١٩٢٠/٦/٤م ،واتهم
الحاكم البريطاني في العراق الحكومة ال�سورية ب�أنها حاربت الإنجليز في العراق
منذ �شهر ت�شرين الأول ١٩١٩م ،وق��ارب هذا الحادث بين فرن�سا وبريطانيا،
ولذلك ف�إن لويد جورج لم يرد على ر�سائل الملك الح�سين /٥تموز1920/م.
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كانت الأ�صوات تعلو في �سورية وك َّبل ال�سوريون يد في�صل في الم�ساعي ال�سيا�سية
في �أوروب��ا ،وطلبوا من الملك �أن ير�سل وفد ًا بد ًال منه .ر�أى يو�سف الحكيم �أن
يو�سف العظمة وكامل الق�صاب كانا وراء موقف �سورية المناه�ض لفرن�سا حتى
�آخر لحظة ،وفي /١٠تموز عطل غورو �سفر الملك ما لم يوافق على �شروط منها
ال�سيطرة على خط �سكة الحديد وقبول االنتداب ،و�إلغاء التجنيد الإجباري .ولم
تنفع و�ساطة نوري ال�سعيد مع غورو الذي احتل محطة �سكة الحديد رياق في ١٢
/تموز .وفي /١٤تموز �أنذر غورو الملك في�صل وطالبه بقبول النقاط ال�سابقة
الذكر .عين الأمير زيد قائد ًا عام ًا للجي�ش ال�سوري ويا�سين الها�شمي قائد ًا
لجبهة دم�شق ورف�ض يا�سين.
كانت الأمور هادئة في البداية ،ثم ح�صل الخالف ،وتلقى الملك في�صل
�إنذار غورو بوجوب حل الجي�ش وت�سليم ال�سكك الحديدية وقبول تداول ورق النقد
الفرن�سي وغير ذلك .قبل الملك �إنذار غورو يوم  /١٧تموز وطالب غورو الملك
في�صل تنفيذ الإن��ذار ولي�س قبوله ،وهنا ثارت جموع النا�س وقامت مظاهرات
في دم�شق و�سادت فو�ضى و�ضو�ضاء وقتل  ١٢٠مواطن ًا و ٣٠٠جريح بعد �أن نهب
المتظاهرون الم�ستودعات ،وهاجم غورو ميل�سون و كان فيها ( )٦٠جندي ًا وفي
�أكثر تقدير ( )١٦٠و ٣٠٠٠متطوع وهجان ،وكتب �أكثر من واحد عن المظاهرات
في هذه الليلة اللعينة(.)22
عدم التعبئة
وعن �أ�سباب عدم التعبئة روى طه الها�شمي في يوميات /20تموز1920/
�أن الجنود تم ت�شجيعهم وتجمهروا وهاجموا القلعة و�أخرجوا الم�ساجين .وفي
يوميات /25تموز روى �أن رجال البادية مروا على ظهر الخيل ي�سابقون موكب
الجنرال الفرن�سي (غوابيه) الذي دخل دم�شق ،وا�ستغرب الأمير زيد �أن نوري
(ال�شعالن) كان في ا�ستقبال غ��ورو في دم�شق ،و�أن ن�سيب البكري تحول في
موقفه ،و�أن زعماء العراق كان لهم �أكبر ن�صيب في ذلك لعدم تعاونهم مع
جان جنى على وطنه من
بع�ضهم بع�ض ًا ،وفي /27تموز 1920/كتب طه �أن �أكبر ٍ
المتحم�سين الذين �شوقوا الجنود بااللتحاق بالأهلين وحر�ضوهم على الفو�ضى.
وتقدم الفرن�سيون وانحل الجي�ش ،ولو لم يقع هذا الحما�س لكان العالم �ساعدنا
وجرت حركتنا بانتظام(.)23
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تهنيد العراق وثورة �شال�ش
في البداية ا�ستغربت من اندفاع العراقيين لنجدة العراق على ح�ساب
�سورية ،ولكن تبين لي �أن ال��ع��راق ك��ان يمر بمرحلة خطيرة لعلها هي التي
ا�ستدعت ا�ستنفارهم لنجدة العراق� .إن من يتابع �أحداث ثورة �شال�ش يلم�س قوة
هذا الرجل ،وكان بالإمكان �أن يقوم بدور في وجه الجي�ش الفرن�سي في دم�شق،
فقد التقى بالملك الم�ؤ�س�س عبد اهلل بن الح�سين ،وطلبه الملك الح�سين بن علي
و�أعطاه رتبة �أمير لواء وو�سام النه�ضة ،وكان المتوقع �أن يقاوم الفرن�سيين ،ولكن
ً ()24
لم يجد دعما.
دور العراقيين في الجي�ش ال�شريفي في عدم تهنيد العراق
كان الإنجليز في الهند يريدون ا�ستعمار العراق ،وقدموا اقتراحات وفيها
تهنيد العراق وتهجير الآالف من الهنود �إليه� ،أو فتحه �أمام الهنود وف�صل الب�صرة
عن العراق و�إلحاقها بالهند .وكان الكولونيل ويل�سن الذي ن�شبت الثورة في عهده
�أبرز العاملين على تهنيد العراق و�إبقائه محمية �إنجليزية .واتَّجهت النية �إلى عزل
العراق عن العرب .وكتب ويل�سن ذلك في كتابه .ومن هنا اندلعت الثورة ،وكبدت
بريطانيا  2500قتيل و�أ�سير وجريح .وتكبد العرب � 10000إ�صابة ،وكلفت بريطانيا
 40مليون (باوند)؛ �أي �أكثر مما دفعته للثورة العربية بثالث مرات.
ا�ستمرت الثورة �ستة �أ�شهر و�أ�سمعت العالم �صوتها وف�شل م�شروع (تهنيد)
العراق .وفي هذه الظروف جاء (بير�سي كوك�س) مندوب ًا �سامي ًا وفتح الطريق �أمام
الأمير في�صل .ومن �أ�سباب ف�شل التهنيد كما كتب (ويل�سن) وجود العراقيين في
الجي�ش ال�شريفي ،وجهودهم في دير الزور وتلعفر .وفي وكتاب (ويل�سن) نالحظ
�أن العراقيين قد �ش َّكلوا  -وهم في جي�ش ال�شمال( -جميعه العهد العراقي)
ال�ستقالل العراق ،وتر�أ�سها يا�سين الها�شمي(.)25
�أغدق العراقيون ما ًال على العراق ،وت�سلم يو�سف �أفندي ال�سويدي 16.000
ليرة ذهب ،وت�سلم �سعيد النق�شبندي ( )300ليرة ذهب.
تم ا�ستثناء دير الزور من االنتداب البريطاني في  ،1919/11/21وكتب
(ويل�سن) �أن الملك في�صل كان غير قادر على توجيه التيارات العراقية التي
تدفقت من �سورية �إلى العراق ،و�أنه ال يوجد قادة في العراق لثورة الع�شرين.
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وبعيد ًا عن الإ�شاعات ف�إن �أهم ما كتبه العجلوني ويعزز وجهة نظري� ،أن
الأمير في�صل لم ينتبه لدور ال�ضباط العراقيين في دعم ثورة الع�شرين ،وكتب
بالحرف� :إن الها�شمي « ج َّمد عبقريته في �سورية ليقفز بها على العراق .ولو
ان�صرف الها�شمي نحو �إعداد الجي�ش ال�سوري حربي ًا لتجنبنا كارثة مي�سلون»(.)26
خاتمة
�أرجو �أن �أ�شير هنا �أن كل ما نقر�أه �أو ن�سمعه عن �سايك�س بيكو لي�س �صحيح ًا،
ف�سايك�س بيكو لم تنفذ ،بل �إن ما ن ِّفذ في المنطقة هو اتفاق (لويد -كليمن�صو)
ولي�س �سايك�س بيكو.
كان كليمن�صو الرئي�س الفرن�سي يدعي �أن لويد جورج رئي�س وزراء بريطانيا،
وافقه في �شهر ت�شرين الثاني  ،1918على �أن يكون لفرن�سا حقوق �إدارة في �سورية
كلها ،ولي�س على ال�ساحل ،مقابل �أن يكون لبريطانيا حق في المو�صل ،وفل�سطين،
وهذه لم يكن لها ذكر في �سايك�س بيكو كما يكرر النا�س؛ �أي �إن ما ُن ِّفذ في المنطقة
هو اتفاق (لويد -كليمن�صو) ،حتى لو لم ت�صح رواية كليمن�صو.
ولإعطاء القارىء �صورة وا�ضحة �أ�شير �إلى م�ؤامرات الحلفاء في �أثناء
الحرب ،ذلك �أن فرن�سا وبريطانيا ورو�سيا كانت تتباحث خالل الحرب في مو�ضوع
البالد العثمانية ،وبخا�صة المنطقة العربية ،وكان يمثل فرن�سا فرن�سوا جورج
بيكو قن�صل فرن�سا ال�سابق في بيروت وال�سكرتير الأول في ال�سفارة الفرن�سية في
لندن ،ويتباحث مع الإنجليز ،وب�صعوبة وافقت فرن�سا �أمام بريطانيا على �إعطاء
العرب اال�ستقالل في مناطق داخلية هي :حلب وحم�ص وحماة ودم�شق ،وكان
الذي يباحث بيكو هو مارك �سايك�س ،لإيجاد منطقة تخ�ضع للحكم البريطاني في
الب�صرة وعكا وحيفا ،وجزء يخ�ضع للحكم الفرن�سي المبا�شر وهو ال�ساحل ال�سوري
وكليكيا ،وجزء �آخر يخ�ضع للإ�شراف الفرن�سي والبريطاني .وكانت المو�صل من
ح�صة فرن�سا ،ولم تكن بريطانيا حتى ذلك الوقت تريد ات�صا ًال بري ًا مع رو�سيا،
و�صممت التق�سيم على ذلك الأ�سا�س .وفي 1916/1/5م �أ�سفرت اجتماعات بيكو
و�سايك�س عن تفاهم ذهبا بعده �إلى رو�سيا للتفاو�ض حول ح�ص�ص الثالث بعد
انهيار تركيا.
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وفي � /16أيار1916/م وافقت بريطانيا على ن�صو�ص االتفاقية ،وهي �إن�شاء
دولة عربية م�ستقلة في منطقة (�أ) التي ت�ضم المو�صل وحلب وحماه وحم�ص
ودم�شق .و�أما منطقة (ب) فت�ضم كركوك و�شرقي الأردن والنقب والعقبة ،ويكون
لفرن�سا الأولوية في تقديم الم�ست�شارين في منطقة (�أ) وبريطانيا في منطقة
(ب) ،ويخ�ضع ال�ساحل ال�سوري للحكم الفرن�سي المبا�شر من الإ�سكندرونة �شما ًال
حتى �صور جنوب ًا ،وتخ�ضع بغداد والب�صرة للحكم البريطاني المبا�شر.
ُتن�ش�أ دولة فل�سطين باالتفاق مع رو�سيا وبقية الحلفاء ،وت�أخذ بريطانيا ميناء
حيفا وعكا .ولم يعرف بتفا�صيل االتفاقية �أحد من العرب حتى ن�شرتها جريدة
«الم�ستقبل» في منت�صف عام 1918م .وهكذا حالت االتفاقية دون ت�أ�سي�س دولة
عربية كما كان يريد ال�شريف الح�سين رحمه اهلل .ومع ذلك ف�إن تغيير ًا ح�صل على
وتق�سمت المنطقة على غير ما جاء به �سايك�س بيكو.
هذا االتفاق بعد خروج رو�سياَّ ،
المراجع
 )1المرا�سالت التاريخية  ،1918- 1914الثورة العربية الكبرى (ع ّمان  )1973المرا�سالت
التاريخية  ،1919الثورة العربية الكبرى :المجلد الثاني (ع ّمان .)1975
-2خيرية قا�سمية ،مذكرات عوني عبد الهادي( ،بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية ،)2002
�ص  ،63 – 57وانظر:
 و�صفي زكريا ،ع�شائر ال�شام ،ط( 2دم�شق :دار الفكر)1983 ،م� ،ص  476و  498و - 561.569
 عالء جا�سم محمد ،جعفر الع�سكري ودوره ال�سيا�سي والع�سكري في تاريخ العراق حتىعام 1936م (بغداد ،مكتبة اليقظة العربية)� ،ص  .65–62ر�سالة ماج�ستير من�شورة .ا�ستقبل
جي�ش ال�شمال بقيادة الأمير في�صل ودخل في جي�ش ال�شمال العرب مثل نوري ال�سعيد وجعفر
الع�سكري وجودت علي الأيوبي.
 عبد الرزاق �أحمد الن�صيري ،نوري ال�سعيد ودوره في ال�سيا�سة العراقية حتى عام 1932م،ط( ،2بغداد ،مكتبة اليقظة العربية 1988م)� ،ص .66 – 63
 -3الملك عبد اهلل بن الح�سين (مذكرات) (ع ّمان ،ن�شرتها مجلة الرائد ل�صاحبها �أمين �أبو
ال�شعر) �ص  .140- 133وانظر:
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 ع�ضو جمعية عربية �سرية ،ثورة العرب الكبرى (1916ع ّمان ،من�شورات وزارة الثقافة)� 1991ص  .82-78والكتاب لعله لأ�سعد داغر كما كتبت �سهيلة الريماوي في المقدمة،
وطباعة الكتاب ردئية للغاية ومربكة للقارئ ،وكان الأف�ضل طبعه طباعة منا�سبة مريحة.
وفي الكتاب عن جمال با�شا.
علي ف�ؤاد (جنرال تركي) ،كيف غزونا م�صر ،ترجمة نجيب الأرمنازي (بيروت ،دار الكتابالجديد � )1962ص .85-84
 �سعد �أبو دية ،اللواء عبد المجيد مهدي الن�سعة ،الثورة العربية الكبرى :مبادى ومواقف(ع ّمان ،مديرية التربية والتعليم والثقافة الع�سكرية)
-4الم�صدر نف�سه.
 -5الم�صدر نف�سه.
 -6الم�صدر نف�سه.
 -7مذكرات الأمير زيد :الحرب في الأردن  ،1918-1917ط( 3ع ّمان ،وزارة الثقافة) �ص .274-269
 -8خيرية قا�سمية ،مرجع �سابق.
 -9عبد اهلل بن الح�سين مرجع �سابق .وانظر:
 �أمين �سعيد ،الثورة العربية الكبرى (القاهرة ،عي�سى البابي الحلبي) �ص .324-317 �أمين �سعيد� ،أ�سرار الثورة العربية الكبرى وم�أ�ساة ال�شريف الح�سين ،بيروت ،دارالكتاب العربي)� ،ص .184
 -10وثائق الأمير زيد و خير الدين الزركلي ،الأع�لام «قامو�س تراجم لأ�شهر الرجال والن�ساء من
العرب والم�ستعربين والم�ست�شرقين» ،ج( 8بيروت ،دار العلم للماليين)� ،ص  129و .213وانظر:
 يا�سين حلمي با�شا �سلمان الها�شمي ولد في بغداد وتعلم بها ثم في الأ�ستانة ،ات�صلبالأمير في�صل عام 1916م ودخل معه في جمعية العربية الفتاة ،وكان في 1918م رئي�س
ديوان ال�شورى الحربي .والحادثة التي ي�شير �إليها الأمير زيد هي �أنه لما ثار العراق
على الإنجليز �أم ّد يا�سين با�شا الثورة بالعون ،ودعاه القائد البريطاني في دم�شق في
1919 /11/22م �إلى ال�شاي في منزله ،ولما خرج اعتقلته �سيارة م�سلحة و�أخذته �إلى
اللد ،وهاجت دم�شق تطالب بعودته ،غير �أنه لم يطلق �سراحه �إال بعد خم�سة �أ�شهر و23
يوم ًا .عاد �إلى دم�شق في 1920/5/ 16م ولما دخلها الفرن�سيون غادر مع الملك في�صل.
تقلد رئا�سة الوزراء في العراق مرتين ،وفي المرة الأولى و�ضع قانون االنتخاب ،والثانية
نفذ قانون التجنيد الإجباري وزود الجي�ش بثالثة �أ�سراب طيارات ،و�أن�ش�أ م�صنع ًا ل�صنع
العتاد ،ومعم ًال ل�صنع البنادق والر�شا�شات والمدافع ،وبعد ثورة بكر �صدقي 1936م
غادر �إلى بيروت وتوفي بها ودفن في دم�شق.

- 131 -

�شتاء   -ربيع    2017

خ ــارج �س ــاي ـك ــ�س-بي ـكــو :ما ُنفذ يف املنطقة العرب ّية هو اتفاق لويد جورج وكليمن�صو

 -11الم�صدر نف�سه.
 -12مذكرات الأمير زيد.
� -13ضابط االرتباط العربي هو يو�سف بك ابن �إبراهيم بن عبد الرحمن العظمة ،ولد وتعلم في
دم�شق ثم الأ�ستانة ،و�أ�صبح رئي�س �أركان حرب الفرقة الع�شرين ثم الخام�سة والع�شرين في
الجي�ش العثماني ،ثم رئي�س ًا لأركان حرب الجي�ش الأول في الأ�ستانة .اختاره الأمير في�صل
مرافق ًا ثم عينه معتمد ًا عربي ًا في بيروت ورئي�س �أركان الحرب العامة برتبة قائمقام ،ثم
وزير الحربية بعد �إعالن الملكية 1920م .وعلي جودت هو علي جودت بن �أيوب �شاوي�ش
الأيوبي ،عمل في الجي�ش العثماني والتحق بالأمير في�صل الحق ًا ،ودخل دم�شق وعين حاكم ًا
ع�سكري ًا للبقاع و�أ�صبح رئي�س وزراء العراق ورئي�س الديوان الملكي(.خير الدين الزركلي،
الأعالم ،ج� ،)4ص .270
 -14وثائق الأمير زيد.
� -15إهندي ،معركة مي�سلون ،دم�شق  -وزارة الثقافة وال�سياحة والإر�شاد القومي،1967 ،
�ص.216-201
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�ساطع الح�صري ودوره في النه�ضة العربية
()1968-1916
*

عبير قطناني

المقدمة
تلقي في هذه الدرا�سة نظرة على بدايات ظهور الفكر القومي العربي وتطوره
منذ القرن التا�سع ع�شر ،حتى ال�ستينيات من القرن الع�شرين .وجاء اختياري
ل�شخ�صية الح�صري لما له من باع طويل في مجال التربية والتعليم ،وفي الأدب
والعلوم وفي القومية .فقد كان من ال�شخ�صيات الم�ؤثرة في الفكر القومي العربي
خالل الثالثينيات من القرن الع�شرين .وقد ا�ستعنت بالمحا�ضرات المطبوعة
للح�صري في مجاالت عدة منها :القومية والعروبة ،وفي التربية والعلوم المختلفة،
وبما كتبه عنه بع�ض الباحثين والم�ؤرخين وال�سيا�سيين المعا�صرين.
تمهيد :تطور الفكر القومي العربي
ر�أى بع�ض الباحثين في ن�ش�أة الفكر القومي العربي �أنه تقليد للفكر القومي
الذي �ساد �أوروبا في القرن التا�سع ع�شر ،وحملته �إلى الم�شرق العربي الإر�ساليات
التب�شيرية والمدار�س والمعاهد العليا التي �أن�شئت على �أر�ضه ،وم ّثله �أفراد البعثات
العلمية الذين در�سوا في الجامعات الغربية ،ور ّوج له الم�ست�شرقون الغربيون الذين
ات�صلوا بالنخبة المثقفة من العرب خالل هذه الفترة .ور�أى فريق �آخر في الدعوة
ت�صدي ًا للغزو اال�ستعماري الغربي للوطن العربي.
* باحثة متخ�ص�صة يف التاريخ احلديث/الأردن.
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ويتفق الفريقان في �أن الدعوة للقومية العربية والفكر الذي تبنته هو نتاج
غربي ال �صلة له بالفكر ال�سيا�سي الإ�سالمي الذي كان متخلف ًا وعاجز ًا عن ا�ستيعاب
م�شكالت الع�صر وتقديم الحلول المنا�سبة لها ،و�أن الدعوة القومية العربية محاولة
للبحث عن هوية جديدة ل�سكان الواليات العربية في الدولة العثمانية ،بعد �أن �أ�صاب
التفكك واالنحالل هذه الدولة ،وتعر�ضت والياتها العربية للغزو الع�سكري الأوروبي.
وثمة فريق ثالث يرى �أن الدعوة القومية العربية والفكر الذي رافقها تعبير عن
طموحات بع�ض القوى االجتماعية الم�ؤثرة في الم�شرق العربي في مرحلة تاريخية
معينة(((.
تفتحت �أذهان العرب على واقعهم من خالل التعليم الحديث الذي تلقوه في
المعاهد الر�سمية والمدار�س التب�شيرية والمعاهد الدينية التقليدية والدرا�سة في
الجامعات الأوروبية ،ومن انت�شار الطباعة وظهور ال�صحافة في بالدهم ،فنما لديهم
�شعور قوي ب�ضرورة �إعادة النظر في كثير من الأمور ،مثل فهم �أ�سرار التقدم العلمي
والنمو االقت�صادي والتفوق الع�سكري في الغرب ،والبحث عن �أ�سباب التخلف في
البالد العربية والبالد الإ�سالمية في كل �أ�شكاله ومظاهره(((.

�أو ًال :بدايات الوعي القومي
�شرع المثقفون العرب في العودة �إلى تراثهم يتلم�سون فيه هويتهم ،بعد �أن
عا�شوا حقبة طويلة من الزمن على هام�ش التاريخ ،وكان ذلك بالعودة �إلى ينابيع
الإ�سالم الأولى ي�ستلهمون من �صفاء العقيدة ما كان م�صدر ًا لعظمة العرب ومبعث ًا
النت�صاراتهم وفتوحاتهم الوا�سعة .رافق ذلك حركة مماثلة لدى الم�سيحيين العرب
بد�أت بترجمة الكتاب المقد�س �إلى العربية ،وبن�ضال الأرثوذك�س العرب للتخل�ص
((( قزيها ،وليد« :فكر الوحدة العربية يف مطلع القرن الع�شرين» ،امل�ستقبل العربي ،العدد  ،11بريوت،
� ،1978ص .26-12
((( حمافظة ،علي�« :أبحاث يف تاريخ العرب املعا�صر» ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،عمان،
الطبعة الأوىل� ،2000 ،ص .76-75
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من الهيمنة اليونانية على بطريركية انطاكيا .بذلك �شارك الم�سلمون والم�سيحيون
العرب في �إحياء التراث العربي ،ما نتج عنه زيادة وعي بالذات العربية و�شعور بالهوية
القومية .لكن الظروف العامة التي تعر�ضت لها الأقطار العربية وات�صال المفكرين
العرب بثقافة الغرب �أدت �إلى تباين في اتجاهات الوعي والتفاعل الفكري لديهم.
في الن�صف الثاني من القرن التا�سع ع�شر ومطلع الع�شرين �أخذ الوعي القومي
�أبعاد ًا جديدة((( ،فرد جمال الدين الأفغاني على المفكر الفرن�سي �آرن�ست رينان
 - E.Renanالذي �أنكر دور العرب في الح�ضارة الإ�سالمية -حيث �أكد �أثر العرب في
ال�شعوب الأخرى بقوله�« :أما العرب ففي كل ما فتحوه من البالد ،حرب ًا كان �أو �صلح ًا،
فقد تركوا من الآثار الأدبية والمادية ما ال يقوى على مال�شاته الأدهار (الع�صور).
فالم�سلم �أو الم�سيحي �أو اليهودي في م�صر وال�شام والعراق يحافظ كل منهم قبل كل
�شيء على ن�سبته العربية ،فيقول (عربي) ثم يذكر جامعته الدينية»((( .كما ن ّدد عبد
الرحمن الكواكبي بالظلم واال�ستبداد في الدولة العثمانية ،ونادى بالحرية وال�شورى،
و�إ�صالح الدولة ،وع َّرف الأمة العربية ب�أنها ال�شعوب التي تقطن الوطن الممتد من
المحيط الأطل�سي �إلى الخليج العربي وتجمعها روابط الن�سب واللغة والدين والوطن.
و�سلك ر�شيد ر�ضا خط ًا �إ�سالمي ًا وا�ضح ًا مع الت�أكيد على التراث العربي(((.
لكن منذ مطلع القرن الع�شرين� ،شغلت العالقة العربية-التركية �أذهان
المفكرين العرب واحتلت مكانة خا�صة في كتاباتهم .وهم و�إن اختلفوا في �شكل هذه
العالقة وطبيعتها� ،إال �أنهم �أجمعوا على �ضرورة الحفاظ عليها في نطاق وحدة الدولة
العثمانية .و�أبرز من ظهر في هذه الفترة عبد الرحمن الزهراوي الذي رف�ض دعوة
الجامعة الإ�سالمية ،و�أدان الدعوة القومية التركية (الطورانية)� ،أما رفيق العظم
فتم�سك بالرابطة العثمانية و�ضرورة الحفاظ عليها باعتبارها ال�ضمانة لحماية
العرب والأتراك من الخطر الأوروبي.
((( املرجع نف�سه� ،ص .79-78
((( الأفغاين ،جمال الدين« :الأعمال الكاملة» ،حتقيق وجمع حممد عمارة ،دار الكتاب العربي،
القاهرة� ،1966 ،ص .23
((( حمافظة ،علي :املرجع نف�سه� ،ص .80-79
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ما بين عامي ( )1908و ( ،)1914ظهرت تيارات �سيا�سية �أربعة تعمل على
تحديد عالقة العرب بالدولة العثمانية ،هي:
 -1تيار ينادي بالالمركزية في �إدارة الدولة ،واعتبار اللغة العربية لغة ر�سمية ولغة
التعليم في الواليات ،ويمثل الغالبية العظمى من المثقفين العرب الذين عار�ضوا
الف�ساد واال�ستبداد ،و�أكدوا بقاء الرابطة العثمانية �إطار ًا لتعاونهم مع الأتراك
ل�صد الأطماع اال�ستعمارية الأوروبية .فبعد �إعالن الد�ستور ان�ضمت كتلة من
النواب العرب �إلى «حزب الحرية واالئتالف» المعار�ض ل�سيا�سة «جمعية االتحاد
والترقي» ،كما �أ�س�س بع�ض الذين لج�أوا �إلى م�صر حزب ًا علني ًا هو «حزب الالمركزية
العثمانية» ،وتم و�ضع نهاية لهاتين الجمعيتين ،لكنهما بقيتا تعمالن �سر ًا.
 -2تيار ينادي ب�إن�شاء مملكة عربية تتمتع باال�ستقالل الذاتي وترتبط بالدولة العثمانية
ارتباط هنغاريا بالنم�سا في االمبراطورية النم�ساوية-الهنغارية في تلك الفترة.
وهذا التيار خطوة متقدمة على الالمركزية العثمانية على طريق االنف�صال
واال�ستقالل التام ،تمثله «الجمعية القحطانية» ال�سرية ،التي هدفها تحويل الدولة
العثمانية �إلى مملكة ثنائية مكونة من العرب والأتراك ،على �أن ت�ؤلف الواليات
العربية مملكة لها برلمانها وحكومتها ولغتها العربية ،كما مثلته «جمعية العهد»
ال�سرية.
 -3تيار يرف�ض الخالفة العثمانية ويعتبرها غير �شرعية ،ويدعو �إلى خالفة عربية
قر�شية ،ويمثله كل من عبد الرحمن الكواكبي ،ونجيب عازوري ،ينادي بدولة
عربية موحدة ع�صرية يتمتع الخليفة العربي فيها باحترام الملك ويملك �سلطة
روحية فعلية على جميع م�سلمي الأر�ض»� .أما في م�صر فكان هذا التيار �ضعيف ًا.
 -4التيار ال ُق ْطري �أو الإقليمي االنف�صالي ،الذي برز مبكر ًا في الجزائر كتعبير عن
عدم الرغبة في العودة �إلى حظيرة الدولة العثمانية التي تركت الجزائر ت�سقط
غنيمة في �أيدي الفرن�سيين ،وحمل لواءه حمدان خوجة� ،شعارهم «الجزائر
للجزائريين ال للأتراك وال للفرن�سيين» .وفي م�صر نادت �صحيفة «الم�ؤيد» لعلي
املنتـ ــدى  269 - 268
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اليو�سف بهذا التيار ،ومجلة «الأ�ستاذ» لعبد اهلل النديم ،الذي رفع �شعار «م�صر
للم�صريين ال للأتراك وال للأوروبيين» ،ومثلته �صحيفتا «المقطم» و«الجريدة».
ولطفي ال�سيد الناطق بل�سانه .كما ظهر اتجاه طائفي تزعمه بع�ض الأقباط الذين
تجمعوا حول �صحيفتي «الوطن» و«م�صر» .وفي لبنان �أخذ هذا التيار �صبغة عربية
في ظاهره �أول الأمر ،حيث ت�أ�س�ست «جمعية بيروت ال�سرية» على يد طلبة الكلية
ال�سورية البروت�ستانية ،التي طالبت بمنح �سورية اال�ستقالل التام واالعتراف باللغة
العربية لغة ر�سمية في البالد ،و�سار في هذا االتجاه بم�صر فار�س نمر ويعقوب
�صروف ،ودعا �إليه كل من ندرة المطران وجورج �سمنة وخير اهلل خير اهلل في
كتبهم المتعددة .كما دعا �شكري غانم �إلى ت�أ�سي�س «اللجنة اللبنانية» ،وطالب
بول�س نجيم ب�إن�شاء دولة لبنان الكبير ،كما كانت عليه في عهد الأميرين فخر
الدين المعني وب�شير ال�شهابي ،وذلك بمعونة فرن�سا(((.

ثانياً :العروبة والإ�سالم
واجه المفكرون العرب �إ�شكالية عالقة العروبة بالإ�سالم ،فر�أى معظمهم
الم�سلمون خا�صة -الرباط الوثيق بين العروبة والإ�سالم وتع ُّذر االنف�صال بينهما،ومحب الدين الخطيب الذي �آمن «ب�أن العروبة
كر�شيد ر�ضا ،والكواكبي ،والزهراوي،
ّ
�أكرم عنا�صر الجامعة و�أن اهلل اختارها لحمل �أمانات الإ�سالم في ع�صره الأول …»،
وذهب عمر حمد �إلى �أن النبي محمد  قد عزز الروح القومية في العرب بقوله:
«�أحبوا العرب لثالث :لأني عربي ول�سان �أهل الجنة عربي والقر�آن عربي»..
ور�أى الم�سيحيون �ضرورة ف�صل الدين عن الدولة ،وتبني العلمانية منهج ًا
في الحياة ال�سيا�سية ،وعار�ضوا ب�شدة فكرة الجامعة الإ�سالمية ك�أ�سا�س لنه�ضة
الم�سلمين ،وطالبوا بتنظيم المجتمع على �أ�س�س جديدة تتمتع فيها الطوائف كلها
بحقوق مت�ساوية .و�أيدهم بع�ض المفكرين الم�سلمين ليقطعوا على الغرب مبرر
التدخل في �ش�ؤون الدولة العثمانية بحجة حماية م�صالح الطوائف غير الإ�سالمية(((.
((( حمافظة ،علي :املرجع ال�سابق� ،ص.85-80 .
((( حمافظة ،علي :املرجع نف�سه �ص.87-86 .
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ثالثاً :مفهوم الأمة العربية
ح�صل التبا�س في م�صطلح «الأمة» عند عدد من المفكرين العرب ،الذين
ت�أثروا بالمفهوم التراثي للأمة ،الذي يعتبر اللغة الرابطة الأولى للأمة ،وبالمفهوم
الغربي الحديث للأمة .كما اختلفوا في ا�ستعماله ،فمرة يعنون بالأمة �أمة الإ�سالم
ومرة �أخرى يعنون بها الأمة العثمانية ،وغالب ًا ما يعنون بها �أمة العرب .و ُيعد الكواكبي
من المفكرين العرب الذين ر�أوا �أن الأمة العربية ت�شدها روابط الن�سب والوطن واللغة
والدين ،لكنه ق ّدم رابطة اللغة على غيرها من الروابط� .أما الزهراوي فتبنى المفهوم
التراثي للأمة معتبر ًا اللغة رابطة العرب الأ�سا�سية ،واعتبر «روح القومية» �أ�سا�س
بناء الأمة وعماد نه�ضتها (وهنا يت�ضح ت�أثره بالمفهوم الغربي للقومية)؛ �أما رفيق
العظم فر�أى �أن الأمة العربية �أمة عريقة ،حافظت على لغتها و�سلطانها ومدنيتها
توحد
بعد الإ�سالم ،ودعا �إلى التم�سك بالقومية العربية باعتبارها الع�صبية التي ّ
العرب على اختالف �أديانهم ومذاهبهم .وجعلت جمعية «الإخاء العربي العثماني»
اللغة والتاريخ الم�شترك قوام الأمة العربية ،كما ا�شترطت «جمعية العربية الفتاة»
الإيمان بالقومية العربية �شرط ًا �أ�سا�سي ًا لع�ضويتها .وم ّيز عبد الغني العري�سي العرب
عن غيرهم من ال�شعوب «�إن العرب �أكرم الأمم عن�صر ًا وخير ال�شعوب جوهر ًا» وذلك
في معر�ض رده على تع�صب االتحاديين الأتراك.
مما �سبق نجد �أن الفكر القومي انطلق في تعريفه للأمة من مفهومها التراثي،
وط َّور هذا المفهوم من خالل الت�أثر بالفكر ال�سيا�سي الأوروبي ،حتى �أ�صبح مفهوم ًا
�شام ًال ودقيق ًا وع�صري ًا(((.

رابعاً� :أثر الثورة العربية الكبرى على الفكر القومي
كان لأحداث الحرب العالمية الأولى ت�أثير قوي في تطور االتجاه القومي عند
العرب ،ف�أدت الحملة العثمانية الفا�شلة على م�صر عام (1915م) ،وما تالها من
((( املرجع ال�سابق� ،ص.90-87 .
املنتـ ــدى  269 - 268
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�إرهاب وا�ضطهاد ونفي وت�شريد ومحاكمات للقيادات الفكرية العربية في بالد ال�شام،
�إلى اقتناع قادة الحركات العربية ال�سرية عامة ،وقادة جمعيتي «العربية الفتاة»
و«العهد» خا�صة ،ب�ضرورة العمل على االنف�صال عن الدولة العثمانية و�إعالن ا�ستقالل
الواليات العربية العثمانية .واتجهت الأنظار �إلى �أمير مكة ال�شريف الح�سين بن علي،
فات�صلوا به طالبين منه �أن يعلن الثورة ويتولى قيادتها ،مقدمين له م�شروع معاهدة
للتحالف بين العرب وبريطانيا ،المعروف بـ «ميثاق دم�شق» ،وتبعها مبايعة الح�سين
مل ًكا على العرب� ،إيذان ًا بفتح الباب لإعادة الخالفة �إلى العرب وبعث الآمال في
ا�ستقالل عرب الم�شرق ووحدتهم(((.

خام�ساً :الفكر القومي ما بين الحرب العالمية الأولى والثانية

�ش ّكل زوال المملكة العربية ال�سورية في تموز عام (1920م) ،وفر�ض نظام
االنتداب على الأقطار ال�شامية والعراق �ضربة �شديدة لأفراد الحركة القومية العربية،
فتفرقوا في البلدان العربية؛ وتوجه بع�ضهم �إلى تحرير القطر الذي ينتمي �إليه ،معتمدين
على الكفاح الم�سلح في العمل ال�سيا�سي ،مكونين �أحزاب ًا اعتنقت هذه المبادئ .فظهرت
في العراق �أحزاب �سيا�سية منها حزب حر�س اال�ستقالل ،والحزب الوطني ،وحزب
النه�ضة ،والحزب الحر .وفي �سورية ظهر حزب االتحاد ال�سوري ،واللجنة التنفيذية
للم�ؤتمر ال�سوري-الفل�سطيني ،وحزب ال�شعب ،وحزب الكتلة الوطنية� .أما في لبنان
فقد كان الو�ضع مختلف ًا ،حيث كانت الغالبية الم�سيحية را�ضية باالنتداب الفرن�سي،
في حين يرف�ض الم�سلمون �ضم مناطقهم �إلى دولة لبنان ويطالبون بعودتها �إلى �سورية.
فرفع «حزب اال�ستقالل الجمهوري» بزعامة دعيب�س المر وعادل ال�صلح �شعار ا�ستقالل
لبنان الجمهوري .وفي فل�سطين ظهر حزب اال�ستقالل ،وحزب الكتلة الوطنية ،واللجنة
التنفيذية العربية ،وحزب الدفاع الوطني ،والحزب العربي الفل�سطيني .وفي الأردن
ظهرت �أحزاب مثل حزب اال�ستقالل العربي ،وحزب ال�شعب ،واللجنة التنفيذية للم�ؤتمر
الوطني الأردني ،والحزب الحر المعتدل ،وحزب الت�ضامن الأردني.
((( املرجع نف�سه� ،ص.91-90 .
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بعد �أن يئ�س ال�شباب المثقف من هذه الأحزاب� ،أ�س�سوا «ع�صبة العمل القومي»،
هدفها قيام دولة عربية موحدة ،تحقق �سيادة العرب وا�ستقاللهم� ،إال �أن هذه الع�صبة
لم تختلف في ت�صورها للأمة عن مفكري ع�صر النه�ضة ،فالأمة تت�ألف من �سكان
البالد العربية الذين تجمعهم وحدة اللغة والعقلية التاريخية والأخالق والعادات
والم�صالح والآمال الم�شتركة .كان الهدف من الحركة القومية العربية �إيقاظ القوى
الحية في الأمة وتنظيم عنا�صرها في ظل حكومة م�ستقلة موحدة متح�ضرة .رغم
ال�ضعف الذي تعر�ضت له هذه الع�صبة نتيجة �ضغوط خارجية وداخلية ،لكن ا�ستمر
ت�أثيرها الفكري قوي ًا ،ثم ورث «الحزب القومي العربي» الع�صبة ،و�ضم �شبان ًا من
الأقطار ال�شامية والعراق(.((1
ومن �أبرز المفكرين القوميين الذين ظهروا خالل ثالثينات القرن الع�شرين:
ق�سطنطين زريق الذي �آمن ب�أن القومية العربية هي «هذه العقيدة التي تو ِّلد ال�شعور
بالم�س�ؤولية الم�شتركة والآراء الجماعية في بناء المجتمع الواحد والمحافظة عليه».
�أما زكي الأر�سوزي فقد �أ�ضفى على الأمة العربية هالة من القد�سية ،وميزها بذهنيتها
المنبعثة من ن�ش�أتها ال�سماوية .وع ّرف مي�شيل عفلق ،الأمة العربية على �أنها كيان
روحي �صرف كلي الوجود ،وفائق القوة والإبداع؛ والقومية والدين في ر�أيه ينبعان
من القلب وي�صدران عن �إرادة اهلل وي�سيران مت�آزرين متعانقين .واعتبر عبد اهلل
العاليلي اللغة �أقوى روابط هذه الأمة ،ونادى بنظام حكم ملكي مقيد بنظام جمهوري،
وبديمقراطية �سيا�سية تحول دون دخول الأغنياء في المجال�س النيابية .وفي العراق
ر َّكز يون�س ال�سبعاوي على الم�ضمون الإن�ساني للقومية العربية ،و�أن القومية العربية
دعوة �إلى التحرير ت�صدر عن عاطفة نبيلة ترف�ض الذل وت�أبى ا�ستغالل الب�شر� .أما
�ساطع الح�صري فيعد �أقوى المفكرين القوميين ت�أثير ًا في هذه المرحلة ،حيث قال:
«الأمة العربية �شيء موجود بالفعل ت�شدها روابط اللغة والتاريخ الم�شترك» و«اللغة
هي روح الأمة وحياتها� ،إنها بمثابة محور القومية وعمادها الفقري ،وهي من �أهم
( ((1حمافظة ،علي :املرجع ال�سابق� ،ص.94-91 .
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مقوماتها وم�شخ�صاتها� ،أما التاريخ فهو بمثابة �شعور الأمة وذاكرتها.((1(»… ،
وفي م�صر ،نما الوعي القومي نمو ًا بطيئ ًا في ظل التيار الإ�صالحي ممث ًال بمجلة
«المنار» لر�شيد ر�ضا ،و�صحيفة «ح�ضارة الإ�سالم» لعلي �شراب ،و�صحيفة «الفتح»
لمحب الدين الخطيب ،و«الأزهر-الجهاد الإ�سالمي» ل�صالح �صالح ،و«الجامعة
الإ�سالمية» لعلي خمي�س ،و«هدى الإ�سالم» لمحمد ال�صيرفي؛ و«جمعية ال�شبان
ما�ض
الم�سلمين»؛ كما �أو�ضح عبد الرحمن عزام عوامل الوحدة التي تجمع العرب من ٍ
وثروات دفين ٍة ومزايا عظيمة .واعتقد الأديب �إبراهيم
ودين ولغ ٍة م�شتركة
ٍ
مجيد ٍ
المازني �أن القومية هي اللغة ال �سواها .وبنهاية الثالثينات بلغ االتجاه القومي العربي
مرحلة القناعة لدى العديد من المثقفين والقادة ال�سيا�سيين(.((1
وجاء الوعي القومي �إلى المغرب العربي مت�أخر ًا عن الم�شرق ،ب�سبب �سيا�سة
العزل التي اتّبعتها فرن�سا؛ فنما في ظل الحركات ال�سلفية الإ�صالحية التي مهدت
لإحياء التراث العربي الإ�سالمي والحفاظ على اللغة العربية وتجديد الفكر الديني.
وتزّعم هذه الحركات طائفة من العلماء في الجامعات الإ�سالمية التقليدية مثل جامع
القرويين وجامع الزيتونة .ففي تون�س برز كل من علي بو�شو�شة ،و�سالم بوحاجب،
وكانت لهما ال�صحف التالية« :الحا�ضرة» و«الزاهرة» ،و«�سبيل الر�شاد» .وبرز ت�أثير
حركة الإ�صالح الإ�سالمي في قيادة حزب «تون�س الفتاة» بقيادة علي با�شا حامبه.
وفي مراك�ش تبنى كل من عبد اهلل ال�سنو�سي ومحمد العلوي الحركة القومية،
التي اتجهت �إلى بعث التراث العربي الإ�سالمي و�إ�صالح التعليم التقليدي ،و�إن�شاء
المدار�س ،وتتلمذ فيها مختار ال�سو�سي وعالل الفا�سي ،وغيرهما.
في المغرب تم�سك حزب «اال�ستقالل المغربي» بالإ�سالم دين ًا ر�سمي ًا للدولة،
واللغة العربية لغة ر�سمية ،ومن �أع�ضائه م�صالي الحاج ،و�أحمد بلفريج .وفي
الجزائر نادى كل من عبد القادر البجاوي ومدرابه و�سعيد العالمي بالقومية،
( ((1املرجع نف�سه� ،ص.100-95 .
( ((1املرجع نف�سه� ،ص.102-100 .
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و�أن�ش�أوا المدار�س القر�آنية االبتدائية وتولوا الوعظ بالم�ساجد و�أ�صدروا ال�صحف
العربية ،و�أ�س�سوا «جمعية العلماء الم�سلمين الجزائريين» برئا�سة ال�شيخ عبد الحميد
بن بادي�س ،التي ت�ؤكد على ال�شخ�صية العربية الإ�سالمية للجزائر .وفي ظل حركة
التجديد الإ�سالمي ،اتخذ الوعي القومي �أ�شكا ًال عدة كاالعتزاز بالعروبة والما�ضي
المجيد للعرب ،والتغني بالح�ضارة العربية الإ�سالمية ،حيث ظهر ذلك في �شعر
محمد الزهراوي ،والهادي ال�سنو�سي.
لكن اختلط مفهوم الأمة التراثي بمفهوم الأمة-الدولة لدى الأحزاب ال�سيا�سية
في �أقطار المغرب ،ب�سبب ت�أثر هذه الأحزاب بالأحزاب الفرن�سية؛ التي اعتبرت ك ًال
من مراك�ش والجزائر وتون�س �أمة ودو ًال قومية م�ستقلة بذاتها ،مع �أنها غالب ًا ما �أ�شارت
�إلى الوحدة اللغوية والتاريخية والثقافية والنف�سية التي تربطها .بقيت بع�ض الأحزاب
على موقفها هذا دون تغيير حتى الثمانينات(.((1

�ساد�ساً :الفكر القومي من الحرب العالمية الثانية �إلى منت�صف �ستينات القرن الع�شرين

تميزت هذه المرحلة بن�شوء وتطور حزب البعث العرب اال�شتراكي والنمو
المطرد للتيار النا�صري ،عبر ثورة عام (1952م) ،حيث طرح الق�ضية االجتماعية
واالقت�صادية على ب�ساط البحث ،ولم يقت�صر على الت�صدي للتجزئة واالحتالل.
وخالل هذه المرحلة انتقل مركز الحركة القومية من العراق في الثالثينات �إلى �سورية
ب�سبب �ضعف القوى المناوئة لطبقة البرجوازية ال�صغيرة النامية في �سورية ،فكانت
الحركة القومية �أكثر قدرة على �ضرب نظام الأعيان في �سورية منها في العراق.
وقد ارتبطت الحركة بتطور حزب البعث العربي اال�شتراكي ،لأنه كان �أكثر
التنظيمات قدرة وفعالية على تحريك الأحداث في المنطقة .فمبادئ الحزب كانت
م�ستوحاة من التيار الفكري القومي الذي �ساد المنطقة في الع�شرينات والثالثينات،
ونظري ًا لم يف�صل الحزب بين ال�شعارات الثالثة التي رفعها ونا�ضل من �أجلها وهي
( ((1املرجع ال�سابق� ،ص .114-102
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- 144 -

(عبري قطناين)

(الوحدة ،الحرية ،اال�شتراكية) ،وعملي ًا �أفرد �أفراده للوحدة جزء ًا من العمل الذهني
والن�ضالي ،كما لم يكن هدفه دفع ال�صراع الطبقي بالمنطقة �إلى �أق�صى مداه ،بل
هدف �إلى �إلغاء االمتيازات االجتماعية واالقت�صادية التي تمتعت بها طبقة الأعيان
والنواب ،كما طرح مفهوم االنقالب (الثورة) ،لأنه حركة انقالبية م�س�ؤولة عن كيان
الأمة الكبيرة وم�س�ؤولة عن ت�صحيح �أو�ضاعها.
ت�أثرت حركة القوميين العرب بالتيار النا�صري ،الذي تك ّون �إثر نكبة فل�سطين
عام (1948م) ،حيث كانت حرب فل�سطين العن�صر الرئي�سي في تكوينها .لكن بعد
عام (1958م) ركزت الحركة �آمالها ال�سيا�سية على القيادة النا�صرية واعتبرتها
الممثل الأ�سا�سي للقوى القومية بالمنطقة ،وتطور موقفها الفكري من ق�ضايا التغيير
االجتماعي في اتجاه ا�شتراكي على �ضوء الإجراءات اال�شتراكية التي اتخذها عبد
النا�صر في م�صر و�سورية .وبعد انف�صال البلدين ،ر�أت الحركة �أن الأمة تنق�سم �إلى
طبقات اجتماعية لها م�صالحها المتناق�ضة ،وكان ذلك من خالل تبني بع�ض قيادات
الحركة للفكر المارك�سي ،وارتبط ذلك التطور بحدوث ان�شقاقات في الحركة ،التي
تحولت بعد هزيمة عام (� )1967إلى مجموعة حركات و�أحزاب �سيا�سية تعمل على
�أ�سا�س قطري(.((1

حياة �ساطع الح�صري و�أعماله
�أو ًال :ال�سيرة الذاتية ل�ساطع الح�صري (1968-1879م)
هو م�صطفى �ساطع بن محمد هالل بن ال�سيد م�صطفى الح�صري .ولد �ساطع
في �صنعاء عام 1879من �أبوين �سوريين ،عملت �أ�سرته في خدمة الإمبراطورية
العثمانية .عا�ش متنق ًال مع والده في ال�سنوات الثالث ع�شرة الأولى من حياته بين
الواليات العثمانية ،وب�سبب هذا التنقل تلقى علومه في البيت ،فتعلم التركية المحكية،
( ((1قزيها ،وليد« :التحليل التاريخي للفكر القومي العربي :تطور احلركة القومية العربية يف امل�شرق
العربي» ،بحث مقدم للندوة الفكرية التي نظمها مركز درا�سات الوحدة العربية ،تلخي�ص :عبد
العاطي �أحمد ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،ط ،3 .بريوت� ،1984 ،ص.27-26 .
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والعربية ،كما در�س الفرن�سية على �أخويه الكبيرين .وكان لهذا التعليم غير التقليدي
�أثر كبير في احتفاظ الح�صري طوال عمره بموقف مبني �أ�سا�س ًا على العلمانية.
التحق بمعهد «ملكية مكتبي» العلماني في ا�سطنبول ،وا�ستغل معرفته باللغة
الفرن�سية ليتابع درا�سته في العلوم الطبيعية والريا�ضيات بالكلية الحربية وكلية
الهند�سة ،التي تخرج منها عام (1900م) وا�ستحق لقب «ارخميد�س» .بد�أ حياته
المهنية مدر�س ًا للعلوم الطبيعية في منطقة البلقان( .((1ثم ترك التعليم عام
(1905م) ،وعين قائمقام في والية قو�صي المقدونية ،بعدها انتقل �إلى ق�ضاء فلورينه
على الحدود البلغارية-اليونانية ،وكانت هذه البلدة المركز الثاني في ن�شاط «جمعية
االتحاد والترقي» ،لذا� ،أيد االنقالب العثماني على ال�سلطان ،بعدها ترك العمل
الإداري( ،((1وعاد �إلى ا�سطنبول ،م�ؤ�س�س ًا مجلة «�أنوار العلم» وتابع ن�شاطه التربوي،
ف�أ�ضحى واحد ًا من �أكثر المربين والمثقفين نفوذ ًا في الإمبراطورية العثمانية ،كما
�أن�ش�أ �صحيفة «التعليم االبتدائي» ،وتولى �إدارة مدر�سة المعلمين ،فطورها وج ّدد
برامجها التعليمية ،وتن ّقل بين العوا�صم الأوروبية ،يدر�س نظم التعليم(.((1
در�س م�ؤلفات المفكرين الأوروبيين الليبراليين �أمثال البير غودييه
 ،Goudierومي�شيل بيرييه  ،Michel Perrierو�شارل ماري لوتورنو Charle Jean
 ،Marie Letourneauو �آرن�ست رينان  ،Ernest Renantودروكهايم .((1( Durkheirm
ت�أثر بالمدر�سة الألمانية في الفكر القومي ،فكان من دعاة العروبة الأوائل المعجبين
ب�ألمانيا ،الذين يعقدون الآمال على العراق والملك في�صل بتوجهاته العروبية ،حتى
�أطلقوا على العراق (برو�سيا العرب)� .أطل الح�صري على الفكر القومي الألماني من
Albert

( ((1الأ�صبحي� ،أحمد حممد« :تطور الفكر ال�سيا�سي :رواده ،اجتاهاته� ،إ�شكالياته» ،اجلزء الثاين ،الفكر
ال�سيا�سي العربي احلديث واملعا�صر ،دار الب�شري ،ع ّمان ،الطبعة الأوىل� ،2000 ،ص.925-924.
( ((1كليفالند ،وليام�« :ساطع احل�صري من الفكرة العثمانية �إىل العروبة» ،تعريب فكتور �سحاب ،دار
الوحدة للطباعة والن�شر ،بريوت� ،1983 ،ص.131-37 .
( ((1الأ�صبحي� ،أحمد حممد :املرجع ال�سابق� ،ص .926
( ((1كليفالند ،وليام :املرجع ال�سابق.
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منظور التعاطف الم�شترك ،فقر�أ �أفكار الفيل�سوف هيردر  Herderالذي كان ّ
يب�شر
ب�أمة �ألمانية تقوم على �أنقا�ض �شتات جرماني .وطالع المفكر فخته  Fichteوتعاطف
معه ،فكالهما جعل اللغة �أ�سا�س الوجود القومي للأمة وجوهره ،من حيث �صلة لغة
الأمة بتاريخها ،و�أنها الوعاء الذي يحفظ تراث الأمة وي�صون �إبداعات �أبنائها وي�ؤدي
باقتدار وامتياز �إلى نقل هذا التراث الإبداعي من جيل �إلى جيل محقق ًا �أهم عن�صر
في الوجود القومي لأمة ما ،وهو عن�صر االنتماء في �إطار من اال�ستمرار(.((1
ان�ضم الح�صري �إلى التيار العثماني المنادي بدولة علمانية ،يكون فيها الوالء
للإمبراطورية العثمانية ،ب�صرف النظر عن القومية �أو الدين .لكن الق�سوة -التي عومل
بها زعماء الثورة العربية في لبنان و�سورية و�إعدام الكثير منهم -غ ّيرت تفكيره ،حيث
ع ّبر عن هذه الفترة في مقابلة له عام (1966م) قائ ًال�« :أنا عربي ،وعندما انف�صل
العرب عن الإمبراطورية العثمانية لم يكن �أمامي خيار �سوى االن�ضمام �إليهم».
في عام (1918م) �أ�صبح وزير ًا للمعارف في حكومة المملكة العربية ال�سورية،
وعهدت �إليه الوزارة التفاو�ض مع الفرن�سيين بعد معركة مي�سلون .ثم �أم�ضى قرابة
العام بم�صر -بعد �سقوط المملكة العربية -يطلع على الأو�ضاع التربوية والتعليمية
فيها ،ثم ُع ّين م�ست�شار ًا ل�ش�ؤون المعارف في العراق(.((2
ما بين عامي (1941-1921م) تق ّلد منا�صب تربوية عدة ،منها معاون وزير
المعارف ،ومدير المعارف العام ،و�أ�صدر مجلة «التربية والتعليم»(((2؛ ثم رئي�س ًا
لكلية الحقوق ومدير الآثار القديمة .وقد �أ�سهم خالل هذه المدة في تكوين نه�ضة
علمية ،وتعليمية ،وثقافية في العراق –و�سط معار�ضة بريطانيا وبع�ض ال�سيا�سيين
العراقيين -و�صل حد الت�صادم مع نوري ال�سعيد ،حيث فقد حرية الحركةُ ،
وطرد
من العراق في �أعقاب ف�شل انقالب ر�شيد عالي الكيالني ،و�أم�ضى ثالث �سنوات في
( ((1اخلويل ،حممد�« :ساطع احل�صري من العثمانية �إىل العروبة» ،ورقة مقدمة لندوة مبنا�سبة مرور �أكرث من
ثالثني عا ًما على وفاة احل�صري ،بعنوانwww.Albayan.co.ae/Albayan/1999/05/20/ray/5.htm ،
( ((2الأ�صبحي� ،أحمد حممد :املرجع ال�سابق� ،ص .929-928
( ((2كليفالند ،وليام :املرجع ال�سابق.
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بيروت .ما بين عامي (1947-1944م) �شغل عدة منا�صب منها م�ست�شار لل�ش�ؤون
التعليمية في �سورية ،وم�ست�شار فني في الإدارة الثقافية لجامعة الدول العربية بم�صر،
و�أ�ستاذ في معهد التربية العالي ،ثم مدير ًا لمعهد الدرا�سات العربية التابع لجامعة
الدول العربية ،وا�ستقال عام (1958م) ،معتز ًال جميع منا�صبه الر�سمية ،وتفرغ
للبحث والت�أليف حتى وافته المنية في كانون �أول (1968م)(.((2
ثانياً :م�ؤلفات الح�صري
�أ -في العهد العثماني :وهي فن التربية (ثالثة �أجزاء) ،علم الأقوام ،لأجل الوطن
وا�سمه ،الأمل والعزيمة ،اليابان واليابانيون ،تقاريري.
ب -في الحقبة العربية:
 -1في القومية العربية ،وهي� :آراء و�أحاديث في الوطنية والقومية (،)1944
�آراء و�أحاديث في التربية والتعليم ( ،)1944تقارير حول �أحوال المعارف
في �سورية (� ،)1944صفحات من الما�ضي القريب ( ،)1948محا�ضرات في
ن�شوء الفكرة القومية (� ،)1951آراء و�أحاديث في القومية العربية (،)1951
العروبة بين دعاتها ومعار�ضيها ( ،)1952العروبة �أو ًال ( ،)1955دفاع عن
العروبة ( ،)1956ما هي القومية؟ ( ،)1959حول القومية العربية (،)1961
�آراء و�أحاديث في اللغة والأدب ( ،)1958الإقليمية جذورها وبذورها
(� ،)1963أبحاث مختارة في القومية العربية ( ،)1964تقارير عن �إ�صالح
المعارف في �سورية (� ،)1945-1944أ�صول التدري�س العامة� ،أ�صول تدري�س
اللغة العربية ( ،)1948حول الوحدة الثقافية العربية ( ،)1959مذكراتي في
العراق ( )1941-1921جزءان ،ر�سالة في االتحاد (� ،)1961صفحات من
الما�ضي القريب (.)1948
 -2في التاريخ واالجتماع ،وهي :درا�سات عن مقدمة ابن خلدون (،)1944-1943
يوم مي�سلون (� ،)1948آراء و�أحاديث في التاريخ واالجتماع (� ،)1951آراء
( ((2احل�صري� ،ساطع« :مذكراتي يف العراق  ،»1941-1921من�شورات دار الطليعة ،بريوت.
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و�أحاديث في العلم والأخالق والثقافة ( ،)1951البالد العربية والدولة
العثمانية ( ،)1956نقد تقرير لجنة مونرو ( ،)1933الإح�صاء (،)1939
خريطة زمانية :البالد العربية منذ ظهور الإ�سالم (.)1953
 -3الدوريات والحوليات ،وهي :حولية الثقافة العربية ( 5مجلدات) (،)1957-1950
مجلة التربية والتعليم ( 5مجلدات)(.((2
 -4متفرقات ،وهي :ر�سائل �إلى بول مونرو (.)1932

�آراء �ساطع الح�صري و�أفكاره
في مفهوم الوطنية والقومية
يرى الح�صري �أن الوطنية والقومية من �أهم النزعات االجتماعية التي تربط
الفرد الب�شري بالجماعات ،فالوطنية هي ارتباط الفرد بقطعة من الأر�ض تعرف
با�سم الوطن؛ والقومية هي ارتباط الفرد بجماعة من الب�شر تعرف با�سم الأمة .ومن
هذا نفهم �أن مفهوم الوطنية ال يختلف –في الحقيقة -عن مفهوم القومية كل هذا
االختالف .لأن حب الوطن يت�ضمن حب المواطنين ،كما �أن حب الأمة يت�ضمن حب
الأر�ض .ولذلك يتقارب مفهوم الوطنية من مفهوم القومية تقارب ًا كبير ًا ،ويرتبطان
بمفهوم ثالث هو مفهوم الدولة ،فالدولة هيئة �سيا�سيةُ ،تعرف ب�أنها «جماعة من
الب�شر ،يعي�شون في �أر�ض معينة م�شتركة م�ؤلفين هيئة �سيا�سية م�ستقلة ذات �سيادة».
فيرتبط مفهوم الدولة بمفهوم الوطن من جهة وبمفهوم الأمة من جهة �أخرى ،ويكون
بذلك بمثابة خط وا�صل بين هذين المفهومين .قد ي�أخذ هذا االرتباط �أ�شكا ًال متنوعة،
فيختلف بين �أمة و�أمة ،و�أهم الأ�شكال:
� -1أن ت�ؤلف الأمة دولة واحدة م�ستقلة ،لها علم خا�ص وحكومة خا�صة
وجي�ش خا�ص ،فتنطبق الوطنية على القومية تمام االنطباق ،كالأمة
ال�سوي�سرية.
( ((2الأ�صبحي� ،أحمد حممد :املرجع ال�سابق� ،ص .932-930
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� -2أن ت�ؤلف الأمة دو ًال عديدة ،كل واحدة منها م�ستقلة بنف�سها .وفي هذه
الحالة توجد كل دولة من هذه الدول وطنية خا�صة بها ،بينما القومية
تتجاوز حدود هذه الدول المفترقة ،وت�سعى �إلى ربطها جميعها برباط
معنوي عام ،كالأمة الألمانية قبل اتحادها عام (.)1870
� -3أن تكون الأمة محرومة من دولة خا�صة بها ،وتابعة لدولة �أجنبية عنها،
وهنا تفر�ض الدولة الحاكمة على جميع �أفراد الأمة الخا�ضعة لها «وطنية
عامة وا�سعة النطاق» وتطلب منهم االرتباط بها وب�سائر الأمم الخا�ضعة
لها برباط هذه الوطنية ،و�أن يخدموها بدافع هذه الوطنية� ،أما القومية
فتعار�ض ذلك ،وتولد في النفو�س نزوع ًا �إلى اال�ستقالل عن الدولة
المذكورة ،وي�صبون لالنف�صال عن الأمة الحاكمة ،وي�سعون لتكوين
دولة خا�صة بهم ،كالأمة البلغارية �أثناء خ�ضوعها للدولة العثمانية.
� -4أن تكون الأمة محرومة من اال�ستقالل ،ومجز�أة وموزعة بين دول
�أجنبية عنها ،وتفر�ض الدولة المحكومة على جزء من الأمة وطنيتها
هي ،وتعمل على ربط �أفرادها برباط هذه الوطنية ،لكن روح القومية
في تلك الأمة تعار�ض ذلك معار�ضة �شديدة ،ويقاومها الأفراد ،وذلك
باال�ستقالل عن جميع الدول الحاكمة من جهة وباالتحاد فيما بينها من
جهة �أخرى ،لتكون دولة قومية جديدة ،تجمع �أق�سام الأمة المتجزئة
تحت لواء واحد ،كالأمة البولونية.
هذه هي الأ�شكال ال�سيا�سية الأ�سا�سية التي تحدد عالقة الأمة بالدولة والوطن،
و ُتع ّين عالقة القومية بالوطنية .ويتبين مما �سبق� ،أن القومية تنطبق على الوطنية
تار ًة ،وتختلف عنها تار ًة �أخرى ،وت�أثيرها ين�ضم �إلى ت�أثير الوطنية �أحيان ًا ،ويخالفه
�أحيان ًا �أخرى .فمنذ القرن التا�سع ع�شر� ،أ�صبحت القومية من �أهم العوامل التي ت�ؤثر
في تطور الدول وتكون الأوطان(.((2
( ((2احل�صري� ،ساطع« :الوطنية والقومية بحث متهيدي عام»� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية� ،ص ،14-9
�ساطع احل�صري ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط  2بريوت.1985 ،
املنتـ ــدى  269 - 268

- 150 -

(عبري قطناين)

ويقول الح�صري« :تعد هذه النزعة االجتماعية من النزعات النف�سية ،تولد
بع�ض العواطف في نفو�س الأفراد ،وت�ؤدي �إلى بع�ض الأفعال ،وتحملهم على القيام
ببع�ض الأعمال» .كتعلق الإن�سان عاطفي ًا وقلبي ًا بمكان والدته ون�ش�أته« ،فحب الوطن
ي�شبه حب الموطن ،وحب الأمة يماثل حب الأهل ،»… ،و«مع هذا يالحظ �أن عالقة
المرء بالوطن ال تن�ش�أ من تفاعل مادي مح�سو�س ،كما تن�ش�أ عالقته بم�سقط ر�أ�سه.
وحدود الوطن ال تتعين بالم�شاهدة المبا�شرة ،كما يحدث في م�سقط الر�أ�س ،لأن
الفرد ال يكون قد �شاهد �إال ق�سم ًا �صغير ًا من الوطن ،وال يكون قد عا�شر �إال فئة قليلة
من �أبناء الأمة .لذا ،يمكن القول �إن الروابط التي تربط المرء بوطنه وب�أمته قد تن�ش�أ
من عوامل فكرية ومعنوية �أكثر مما تن�ش�أ من �أ�سباب ح�سية ومادية».
وي�ؤكد الح�صري من خالل �س�ؤال طرحه عن عنا�صر تكوين القومية وت�أليف
الأمة ،ب�أن �أول ما يخطر على البال ،هو وحدة الأ�صل والمن�ش�أ ،حيث يظن النا�س
عادة �أن كل �أمة تنحدر من �أ�صل واحد ،ويزعمون �أن جميع �أفراد الأمة الواحدة
يكونون بمثابة الأ�شقاء المنحدرين من �صلب �أب واحد .غير �أن هذا الزعم ال ي�ستند
�إلى �أ�سا�س �صحيح ،لأن جميع الأقوام ال تنحدر من �أ�صل واحد فع ًال ،وال توجد على
الأر�ض �أمة خال�صة الدم تمام ًا .فجميع الأمم قد تكونت من تداخل ع�شرات العروق
والأجنا�س ،في مختلف �أدوار التاريخ ،فوحدة الأ�صل والدم في الأمم �إنما هي من
الأوهام التي ا�ستولت على العقول والأذهان ،من غير �أن ت�ستند �إلى دليل �أو برهان.
وي�ؤكد �أن القرابة في الأمم «نف�سانية ومعنوية �أكثر مما هي ج�سمانية ومادية» .و�أهم
العوامل التي ت�ؤدي �إلى تكوين القرابة المعنوية ،هي اللغة والتاريخ.
فاللغة كما يراها الح�صري هي «�أهم الروابط المعنوية التي تربط الفرد
الب�شري بغيره من النا�س .لأنها �أو ًال :وا�سطة التفاهم بين الأفراد ،ثم هي ،ف�ض ًال عن
ذلك� ،آلة التفكير» .وهي وا�سطة نقل الأفكار والمكت�سبات من الآباء �إلى الأبناء ،ومن
الأجداد �إلى الأحفاد ،ومن الأ�سالف �إلى الأخالف .فتك ّيف تفكير الإن�سان بكيفيات
خا�صة ،وت�ؤثر في عواطفه ت�أثير ًا عميق ًا ،في�سمعها منذ �صغره .لذا ،نجد �أن وحدة اللغة
وجد نوع ًا من الوحدة في التفكير وفي ال�شعور ،وتربط الأفراد ب�سل�سلة طويلة ومعقدة
ُت ِ
من الروابط الفكرية والعاطفية ،و ُتك ّون �أقوى الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات.
تتميز الأمم عن بع�ضها البع�ض –بالدرجة الأولى -بلغتها ،وحياة الأمم تقوم على
لغاتها �أو ًال ،ف�إذا �أ�ضاعت �أمة من الأمم لغتها ،و�صارت تتكلم بلغة �أخرى ،تكون قد
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فقدت الحياة واندمجت في �أمة جديدة اقتب�ست لغتها .فاللغة هي روح الأمة وحياتها،
فهي بمثابة محور القومية وعمودها الفقري ،وهي من �أهم مقوماتها وم�شخ�صاتها.
�أما التاريخ فهو «بمثابة �شعور الأمة وذاكرتها ،ف�إن كل �أمة من الأمم� ،إنما ت�شعر
بذاتها ،وتكون �شخ�صيتها بوا�سطة تاريخها الخا�ص» .فوحدة التاريخ تو ِّلد تقارب ًا في
العواطف والنزعات ،وت�ؤدي �إلى تماثل في ذكريات المفاخر ال�سالفة ،وفي ذكريات
الم�صائب الما�ضية ،و�إلى ت�شابه في �أماني النهو�ض و�آمال الم�ستقبل .فالذكريات
التاريخية تق ِّرب النفو�س ،وهذه القرابة المعنوية تكون �أ�شد ت�أثير ًا من القرابة المادية
بدرجات .والأمة التي تن�سى تاريخها ،تكون قد فقدت �شعورها ووعيها ،هذا ال�شعور
الذي ال يعود �إال عندما تتذكر تاريخها وتعود �إليه .لذلك ،نرى الأمم المحتلة ،تكافح
تاريخ الأمة المحكومة ،وتبذل كل ما في و�سعها لإق�صائه عن الأذهان ،وت�سعى �إلى
ت�شويهه ،وتجريده من قوة الجذب والت�أثير .فاللغة والتاريخ عامالن �أ�صليان ي�ؤثران
�أ�شد الت�أثير في تكوين القوميات.
ويرى الح�صري �أن «هناك عوامل �أخرى ت�ؤثر ت�أثير ًا وا�ضح ًا في تكوين الأمم،
قد تقوى تارة بت�أثير اللغة والتاريخ ،وقد ت�ضعف ذلك الت�أثير طور ًا»� .أهمها الدين؛
«لأن الدين يو ِّلد نوع ًا من الوحدة في �شعور الأفراد الذين ينتمون �إليه ،ويثير في
نفو�سهم بع�ض العواطف والنزعات الخا�صة التي ت�ؤثر في �أعمالهم ت�أثير ًا �شديد ًا ،لكن
ت�أثير الدين في ت�سيير ال�سيا�سة والتاريخ»« .غير �أن ت�أثيره في ت�سيير وتكوين القومية
والوطنية ،ال يجري على وتيرة واحدة في كل الأحيان ،حيث يختلف باختالف الأديان
من جهة ،وباختالف الع�صور والأدوار من جهة �أخرى» .وتعد عالقة الدين بالقومية
من الم�سائل المع�ضلة التي تحتاج �إلى بحث عميق وتحليل دقيق ،وتنق�سم الأديان �إلى:
 �أديان قومية ،تنح�صر بقوم �أو �شعب �أو مدينة ،يترابط �أفرادها ترابط ًاعلى ترابطهم ،فتكون الروابط الدينية من عنا�صر القومية الأ�سا�سية ،مثل الديانة
الإ�سرائيلية (اليهودية) ،وكثير من الأديان الوثنية القديمة.
 �أديان عالمية ،ال تخت�ص ب�شعب �أو ب�أمة من الأمم ،وتدعو �إلى اعتناقها جميعالأنام ،على اختالف لغاتهم و�أجنا�سهم ،وت�سعى �إلى االنت�شار ،وتميل �إلى �إيجاد رابطة
�أعم من روابط اللغة والتاريخ ،فتخلق نوع ًا من الجو الأممي الذي يحيط بكثير من
الأقطار ويغمر كثير ًا من الأقوام .ويميل �أ�صحاب هذه الديانات �إلى معار�ضة القوميات،
ومنها الديانة الم�سيحية .لكن هذه الأديان العالمية لم تنجح في خلق نوع من الجو
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الأممي الذي يجمع مختلف الأقوام ويغمرهم غمر ًا �إال في داخل نطاق محدود ،ولمدة
ق�صيرة جد ًا ،لأنها لم ت�ستطع �أن تمزج الأقوام مزج ًا حقيقي ًا ،و�أن تزيل الفوارق التي
تماما� ،إال بقدر ما نجحت في ن�شر لغة من اللغات،
تميز بع�ض �أولئك الأقوام عن بع�ض ً
وبقدر ما �أوجدت من التب ُّدل في حدود القوميات .وهذا الأمر ينطبق على الإ�سالم،
فانت�شار الإ�سالم لم يحل دون تفرق الم�سلمين �إلى �أمم ودول.
لكن لم ت�ستطع الأديان العالمية توحيد القوميات ،لأنها كثير ًا ما تتفرق �إلى
مذاهب متنوعة .وكثير ًا ما تجد القوميات المختلفة في االختالفات المذهبية �سبي ًال
للمحافظة على كيانها ،رغم الجو الأممي الذي تخلقه الأديان العالمية ،عن طريق
اعتناق مذهب جديد وحمل راية مذهب خا�ص .والدين ولو كان �أمر ًا باطني ًا في حد
ذاته ،فال يخلو من المظاهر الخارجية ،وال ي�ستغني عن الو�سائط المادية ،فيخ�ضع
لقوانين الحياة االجتماعية ،كما يت�ضح من التفا�صيل التالية:
	�أن التعاليم الدينية ت�ستمد قوتها من كتاب خا�ص ،ويكون هذا الكتاب بلغة من اللغات.	�أن هذه التعاليم تفر�ض طقو�س ًا و�صلوات ،تكون بلغة من اللغات.	�أن هذه الأديان تتطلب ت�شييد بع�ض المعابد والمباني لإقامة �شعائر الدين ،وال بد�أن يتولى �ش�ؤون هذه المعابد رجال ال بد �أن يتكلموا لغة من اللغات ،وينت�سبوا �إلى
�أمة من الأمم.
وي�ؤكد الح�صري �أن هناك عالقة قوية بين الدين واللغة .فغالب ًا ما يقوم الدين
على لغة ،ويعمل على ن�شرها ،وتظهر العالقة الوطيدة بينهما عندما ت�أخذ في التال�شي
وت�سير نحو االندرا�س (االندثار) ،تاركة محلها لغة عامية� ،أو لغة �أجنبية متغلبة عليها،
تجد لنف�سها ملج�أ �أخير ًا في المعابد وفي الطقو�س الدينية وال�صلوات .ف�إذا اتحد
الدين مع لغة ،ق ّوى جذور تلك اللغة وحافظ على كيانها .وال يخلو ت�أثير الروابط الدينية
في الروابط القومية ،وقد ين�ضم هذا الت�أثير �إلى ت�أثير اللغة والتاريخ ،فيق ّوي الروابط
القومية ،وقد يخالفهما في�ضعف تلك الروابط .لذلك ،فالرابطة الدينية وحدها ال
تكفي لتكوين القومية ،وال يبقى ت�أثيرها متغلب ًا في ت�سيير ال�سيا�سة على ت�أثير اللغة
والتاريخ ،فيقوى هذا الت�أثير �أو يتال�شى ،ح�سب تطور عالقة الدين باللغة ،ويبقى �أمر ًا
ثانو ًيا في تكوين القوميات بالن�سبة �إلى ت�أثير اللغة والتاريخ(.((2
( ((2احل�صري� ،ساطع« :الوطنية والقومية بحث متهيدي عام»� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية،
�ص  ،28-7مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
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اختالف مفهوم القومية العربية عند المفكرين العرب
يرى الح�صري �أن اختالف المفكرين العرب في تعريف العربي ،والأمة العربية
يعود �إلى تعدد الدول العربية ،وانق�سام الأمة العربية �إلى دول عدة ،فال�شعوب العربية
ن�ش�أت على االهتمام بالدول �أكثر من الأمم ،و�صار �أمر «تعدد الدول العربية» ي�ستوقف
�أنظارنا ب�شدة ،ويحول دون انتباهنا �إلى «الأمة العربية» التي وراء هذه الدول .فبع�ض
المتنورين ال يميزون بين الدولة وبين الأمة تمييز ًا وا�ضح ًا ،وبع�ضهم ينكر وجود فرق
بينهما .وي�ؤكد الح�صري �أنه ي�صح القول –�إلى حد ما� -أن الأمة والدولة �شيء واحد،
ال فرق بينهما �أبد ًا ،بالن�سبة �إلى «الدول القومية» الم�ؤلفة من �أمة واحدة ،تجمع �شمل
�شعوب الأمة ب�أجمعها ،لكنه ال ي�ص ُّح �أبد ًا ،بالن�سبة �إلى الدول التي قد تكون م�ؤلفة من
�أمم عديدة� ،أو قائمة على جزء من الأمة دون �سائر �أجزائها(.((2
قد تنطبق حدود البالد التي تقطنها الأمة على حدود الأرا�ضي التي تحكمها
الدولة ،وقد تكون مختلفة عنها؛ وقد تكون الأمة «واحدة» على الرغم من كون الدول
التي تحكمها «متعددة»؛ وقد تكون الأمة موجودة ،على الرغم من عدم وجود دولة
ت�سو�سها .لذا ،يجب علينا �أن نتجنب الخلط بين الأمة والدولة ،خالل تفكيرنا بالأمور
االجتماعية وال�سيا�سية التي تتعلق بالبالد العربية ،و�أن نالحظ �أن الفروق بين �أهالي
هذه الدول فروق �سطحية ،ال تبرر اعتبارهم منت�سبين �إلى �أمم مختلفة ،لمجرد
انت�سابهم �إلى دول مختلفة .فيجب �أن ال نتردد في القول �أنّ ال�سوريين والعراقيين
واللبنانيين والفل�سطينيين والأردنيين ،كلهم ينت�سبون �إلى �أمة واحدة ،هي الأمة
العربية(.((2
ُيك ّون جميع الناطقين بال�ضاد �أمة واحدة ،والقومية العربية هي ال�شعور والإيمان
بوحدة هذه الأمة ،وتحتم العمل بكل ن�شاط لإزالة الحواجز القائمة بين �أجزائها
(« ((2القومية العربية»� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية� ،ص ،- ،33-28 .مركز درا�سات الوحدة
العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
( ((2احل�صري� ،ساطع« :القومية العربية»� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية� ،ص ،41-40مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط  2بريوت.1985 ،
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العديدة .فيجب �أن ال ن�شك �أبد ًا في �أن العرب �أمة واحدة ،لها ما�ض مجيد ،ولديها
من القوى المادية والمعنوية الكامنة ما يكفل اكت�ساب مجد جديد ،ال يقل �ش�أن ًا عن
مجدها القديم(.((2
ونبه الح�صري �إلى �أن مفهوم «القومية العربية» في �أذهان بع�ض الكتاب والأدباء
لم يتخ َّل�ص من الغمو�ض والبلبلة ،وال�سبب يعود �إلى �أنه منذ �أوائل القرن التا�سع ع�شر،
�أدت المناق�شات الكثيرة ،التي بدورها و َّلدت «الفكرة القومية» ،وانبثقت عنها نظريات
عديدة في مختلف البالد العربية ،تختلف هذه النظريات باختالف �أحوال الدول
والقوميات ،وت�سعى معظمها وراء «تبرير» �سيا�سة الحكومات� ،أكثر مما تعنى با�ستقرار
الوقائع االجتماعية وا�ستجالء حقائقها» .ن�ش�أت فكرة «حقوق القوميات» في كل بلد
وفي كل زمان بطبيعتها ،مناوئة لدولة من الدول القائمة� ،أو لمجموعة منها ،لأنها
كانت ت�ستلزم �-أحيان ًا -ا�ستقالل الأمة المغلوب على �أمرها ،وانف�صالها عن الدولة
المت�سلطة عليها .و�أحيان ًا كانت ت�ستلزم اندماج طائفة من الدول القائمة ،وان�صهارها
في بوتقة دولة موحدة جديدة ،فكانت تخالف –في جميع الأحوال -م�صالح الكثير
من الدول ،وتزلزل �سلطانها .لذلك ،اعتبرت هذه الدول الفكرة القومية من المبادئ
الهدامة ،فكافحتها ب�شدة و�ضراوة ،دفاع ًا عن م�صالحها ،وحفاظ ًا على كيانها.
ويرى الح�صري �أن فكرة القومية العربية قد �صادفت عراقيل كثيرة ،منها ال�سد
المنيع الذي تك َّون من امتزاج «فكرة الجامعة العثمانية بمعنوية الخالفة الإ�سالمية»،
وقبلها كانت «الرابطة ال�شرقية» ،والرابطة الإ�سالمية»� .أما العراقيل الباقية �أمام تيار
فكرة القومية العربية ،فهي عبارة عن «النزعات الإقليمية» المتولدة من «تعدد الدول
العربية» .لذلك ،ف�إن ا�ستبعاد النزعات الإقليمية ،مع ن�شر فكرة الوحدة العربية،
�أ�صبح في الظروف الحالية ،من �أهم واجبات المفكرين والكتاب والأدباء ،في جميع
البالد العربية(.((2
(« ((2القومية العربية»� ،آراء و�أحاديث يف الوطنية والقومية� ،ص ،45 .مركز درا�سات الوحدة العربية،
طبعة خا�صة باملركز ،ط ،2بريوت.1985 ،
(« ((2حول مفهوم القومية العربية» ،يف اللغة والأدب وعالقتهما بالقومية� ،ص  ،145-143مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
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مقارنة الح�صري بين ر�أي بع�ض المفكرين العرب

حول القومية العربية ،والقوميات الأوروبية
يرى الح�صري �أنه ال توجد قومية ما تعتمد على المنطق المجرد ال في �أوروبا وال
في غيرها ،وال ي�س ِّلم بوجود «قوميات �أوروبية» تت�ساوى مع جميع ال�شعوب التي تقطن
قارة �أوروبا ،وتختلف عن جميع ال�شعوب التي تقطن خارجها .كما يعتقد �أن تطور
القوميات جرى على �أنماط متنوعة ،حتى في القارة الأوروبية نف�سها .فعند ا�ستعرا�ض
تاريخ الحركات القومية في مختلف البالد الأوروبية ،نجد �أنها تختلف بع�ضها عن
بع�ض بمعالم وا�ضحة ،نرى الفرق بالنظر �إلى ن�شوء الفكرة القومية في كل من �ألمانيا
وبلغاريا .كما تظهر ن�ش�أة الفكرة القومية عند الأتراك العثمانيين من ناحية ،وعند
العرب من ناحية �أخرى ،وعندها نجد فرو ًقا �أعظم منها في حالة �أوروبا.
فالقومية العربية م�سالمة �إن�سانية ،تعرف ما لها من حقوق وما عليها من
واجبات تجاه �سائر القوميات� ،أما القوميات الأوروبية ،فقد كانت ا�ستعالئية
وا�ستيالئية ،ولي�س من ال�صواب ربط ق�ضايا اال�ستعمار واال�ستعباد بظهور القوميات
فيها ،لأنه من الحقائق التي ال يمكن تجاهلها �أن ا�ستعمار الأوروبيين لمختلف قارات
العالم ،وا�ستعبادهم ل�شعوبها الم�ست�ضعفة ،كان قد بد�أ وا�ست�شرى قبل ذلك بكثير.
ومظالمهم الفظيعة كانت قد �سبقت ذلك بوقت طويل ،فالثورة الفرن�سية  -التي ي�شار
�إليها كحركة قومية -كانت تقوم با�صطياد الزنوج من �إفريقية ،ونقلهم �إلى البالد
الأمريكية� .أما العرب فقد انزلقوا في الغلط ،ب�سبب:
 ت�أثرهم بكتابات الفرن�سيين والإيطاليين �ضد الحركات القومية بوجه عام،وب�سبب الخ�سائر التي �ألحقتها بم�صالح بالدهم ومطامحها الج�شعة.
 عدم انتباههم �إلى التطور الذي حدث في معنى كلمة «نا�سيوناليزم »Nationalismفي �أوروبا ،وخلطهم بين مبد�أ القوميات ،وبين خطط و�أعمال الأحزاب والمنظمات
اليمينية المتطرفة التي �سمت نف�سها با�سم «نا�سيونالي�ست .»Nationalist
وي�ؤكد الح�صري �أن الوحدة« :هي التي تنجم عن «وحدة اللغة ووحدة التاريخ»،
وما ينتج عن ذلك من وحدة الم�شاعر والمنازع ،ووحدة الآمال والآالم »...ال يمكن �أن
تتعر�ض �إلى مثل هذه التق ّلبات ،بل تكون «وحدة طبيعية» ت�ستمر مدى الحياة ،لأنها
تكون –في حقيقة الأمر -مظهر ًا من مظاهر حياة الأمة نف�سها .لذا ،فهو يف�صل
ق�ضية ال�صراع عن ق�ضية الوحدة القومية .فالوحدة العربية التي نتوق �إليها ،وندعو
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�إلى المثابرة على العمل لتحقيقها ،ال تعني توحيد الأعمال والم�ساعي في ميادين
محدودة لغايات معينة ،بل «توحيد الأعمال والم�ساعي في جميع الميادين»؛ وبتعبير
�أق�صر و�أ�شمل «توحيد الحياة القومية» بكل ما في هذه الكلمة من معان �سامية(.((3
ر�أي الح�صري في مفهوم الإقليمية
الحظ الح�صري �أنه عند مقارنة الظروف التاريخية التي الزمت تكوين كل
من الدولة الإندوني�سية والدول العربية في الع�صر الحديث �أن البالد الإندوني�سية
ا�ستعمرتها دولة �أوروبية واحدة هي هولندا ،وعندما ثار �أهلها على اال�ستعمار ،ثار على
الدولة الواحدة ،ثورة موحدة .فكان طبيعي ًا �أن تتولد من هذه الثورة دولة وطنية واحدة؛
�أي �إن الثورة الإندوني�سية انتزعت الحكم وال�سلطان ،مرة واحدة ،من دولة م�ستعمرة
واحدة ،ولذلك كونت دولة �إندوني�سية واحدة� .أما البالد العربية ،فقد نكبت با�ستعمار
دول �أوروبية عديدة ،كافحت كل دولة اال�ستعمار لوحدها� ،ضمن �شكل اال�ستعمار
المفرو�ض عليها .و�أدت ثورة كل منها �إلى تكوين حكومة وطنية تتمتع با�ستقالل جزئي،
مقيد بقيود عديدة ،مقترنة باحتالل ع�سكري فعلي .تدرجت هذه الحكومات الوطنية
من اال�ستقالل الجزئي المقيد� ،إلى اال�ستقالل التام الناجز؛ بف�ضل جهود �أهاليها؛
وذلك في �أوقات مختلفة ،معظمها متباعدة ،مما �أدى �إلى انق�سام البالد العربية �إلى
دول عديدة.
فالإقليمية في الدول العربية وليدة تعدد الدول العربية ،وتعدد الدول العربية
وليد اال�ستعمار؛ فيجب على كل فرد عربي �أن يكافح الإقليمية ،كما كان يكافح
اال�ستعمار .يجب �أن يكافحها في خبايا نف�سه ،ثم بين بني قومه ،بكل قواه .فاال�ستعمار
الذي خرج من البالد العربية ،خ َّلف الكثير من البذور ال�ضارة� ،أخطرها تجزئة البالد
�إلى دول ودويالت عديدة ،وف�صلها بحدود م�صطنعة ،وتوجيه كل منها اتجاه ًا مختلف ًا.
بالنتيجة تمت تهيئة البيئة ال�صالحة لتنمية «الروح الإقليمية» في كل منها .فاعتناق
مبد�أ «العروبة �أو ًال» يتطلب التحرر من جميع الآراء والنزعات التي تخالف هذا المبد�أ،
ثم تقييم الأمور تقيي ًما جديدً ا ،ينتهي �إلى تكوين «�س ّلم قيم» جديد(.((3
( ((3احل�صري� ،ساطع« :حول ما يقولونه عن القومية العربية والقوميات الأوروبية» ،حول القومية
العربية� ،ص ،65-61 .مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
(« ((3جذور الإقليمية وبذورها» ،الإقليمية :جذورها وبذورها� ،ص  ،23-11مركز درا�سات الوحدة
العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2بريوت.1985 ،
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في مفهوم العروبة

يقول الح�صري «جميع البالد التي يتكلم �سكانها باللغة العربية ،هي عربية …
مهما تعددت الدول التي تحكمها ،ومهما تعددت الأعالم التي ترفرف على بناياتها
الحكومية ،ومهما تعرجت وت�شابكت الحدود التي تف�صل بين �أق�سامها ال�سيا�سية ...
�إنها بالد عربية .و«بالد العرب» لي�ست الجزيرة العربية وحدها ،كما يزعم البع�ض،
ولكنها جميع البالد التي يتكلم �أهاليها (�أهلها) باللغة العربية … من جبال زاغرو�س
�شرق ًا� ،إلى المحيط الأطل�سي غرب ًا ،ومن �شواطئ البحر الأبي�ض وه�ضاب الأنا�ضول
�شما ًال� ،إلى المحيط الهندي ومنابع النيل وال�صحراء الكبرى جنوب ًا .كلها تدخل في
نطاق «بالد العرب».
والن�شيد الحما�سي المعروف ،يعبر عن �شمول بالد العرب تعبير ًا فني ًا رائع ًا:
من ال�شـام لبغدان
بالد العرب �أوطاني
		
ومن نجد �إلى يمـن	�إلى م�صر فتطوان»
		
فالح�صري يرى �أن كل من ينت�سب �إلى البالد العربية ،ويتكلم العربية عربي،
مهما كان ا�سم الدولة التي يحمل جن�سيتها ،ومهما كانت ديانته ،والمذهب الذي ينتمي
�إليه ،ومهما كان �أ�صله ون�سبه ،وتاريخ حياة �أ�سرته؛ فهو عربي ،والعروبة ال تخت�ص
ب�أبناء الجزيرة العربية وال بالم�سلمين وحدهم؛ بل كل من ينت�سب �إلى البالد العربية،
ويتكلم العربية .فالدول العربية لم تتكون وتتعدد بم�شيئة �أهلها ،وال بمقت�ضيات
طبيعتها ،بل جراء االتفاقات والمعاهدات المعقودة بين الدول التي تقا�سمت هذه
البالد(.((3

ف ــي الـلـ ـغ ـ ـ ــة والأدب

الأدب والقومية العربية
يعتقد الح�صري �أن هذه الق�ضية تتفرع �إلى م�سائل كثيرة ومتنوعة ،يعود بع�ضها
�إلى الما�ضي ،ويحوم بع�ضها حول الحا�ضر ،ويتوجه بع�ضها نحو الم�ستقبل .و�أهمها
( ((3احل�صري� ،ساطع« :البالد العربية» ،العروبة �أو ًال� ،ص  ،18-13مركز درا�سات الوحدة العربية،
طبعة خا�صة باملركز ،ط 2بريوت.1985 ،
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التي تتوجه نحو الم�ستقبل .وهنا يتوجب على الأدباء �أن يخدموا القومية العربية،
بتوجيه قدرتهم الأدبية نحو تقوية ال�شعور والإيمان بها ،ويتوجب على الأديب �أن يكون
«قومي ًا» ي�شعر بقوميته ،ويعتز بها ويتحم�س لها ،فالأديب �إذا �آمن بالقومية العربية،
�سي�شعر حتما ب�آالمها و�آمالها ،و�سيجد –بطبيعة الحال� -أح�سن الو�سائل لإظهار
�شعوره في �إنتاجه الأدبي .فالأديب الوطني القومي ،يتوجه نحو خدمة القومية العربية
بدافع من �شعوره الذاتي ،دون �أن يحتاج �إلى «توجيه» �أو حافز خارجي .فالدولة تن�شئ
المعاهد التي تتولى �أمور التربية والتعليم والتثقيف ،وت�ضع المناهج ،وتقر الكتب،
وت�شجع الت�أليف والترجمة والن�شر ،وتن�شئ دور الإذاعة .وت�ضم هذه المناهج والكتب
طائفة كبيرة من الآثار الأدبية ،التي ت�ساعد على ن�شرها ،والتي ال تخلو من الت�أثير في
تن�شئة الذوق الأدبي وتوجيهه .بذلك نجد �أن يد الدولة تمتد �إلى الكثير من ال�ش�ؤون
الأدبية وتتدخل في �أمورها .فال �شك في �أن توجيه الأدب �إلى االتجاه الذي ي�ضمن
تقوية القومية العربية ،يجب �أن يكون من �أهم هذه الأهداف .وهي بذلك تخدم
القومية العربية ،دون �أن تتعر�ض �إلى حرية الأدباء ب�شكل من الأ�شكال.
وي�ؤمن الح�صري �أن خدمة الأدب للقومية ال تنح�صر بالإنتاج الأدبي الذي
يت�صل بالقومية والعروبة مبا�شرة ،بل �إن الآثار الأدبية قد تخدم القومية العربية
بطرق غير مبا�شرة �أي�ض ًا ،وذلك عندما تق ِّوي في النفو�س الف�ضائل الأخالقية والمثل
العليا على اختالف �أنواعها .لذا ،يجب على الأدباء العرب �أن ي�ؤمنوا بوحدة الأمة
العربية ،فيتم�سكوا بالقومية العربية ،وال ي�ست�سلموا لنوازع «الإقليمية» ،التي تنافي
مبد�أ «الوحدة العربية» ،و�أن ال يندفعوا نحو «فكرة العالمية» التي تخدِّ ر العواطف
القومية ،وعليهم �أن ال يت�أخروا عن تجنيد مواهبهم الأدبية لخدمة القومية العربية،
وموحدة» ،فيتم�سكوا ب�أهداب
«موحدة ِّ
و�أن يدركوا حق الإدراك حاجة الأمة �إلى لغة َّ
اللغة الف�صحى ،مع تجنب التقعر والجمود فيها ،وعليهم �أن يوا�صلوا العمل في �سبيل
تب�سيطها ،دون �أن ُيفقدوها �صفتها الموحدة(.((3
الأدب والمجتمع
يرى الح�صري �أن الأدب يتفاعل مع المجتمع تفاع ًال م�ستمر ًا ،يت�أثر به وي�ؤثر
فيه ،دون انقطاع .و�شدة ت�أثير الأدب في الحياة االجتماعية والأخالقية ،تح ِّمل الأدباء
(« ((3الأدب والقومية العربية» ،يف اللغة والأدب وعالقتهما بالقومية� ،ص  ،146مركز درا�سات الوحدة
العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط  2بريوت.1985 ،
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م�س�ؤولية معنوية كبيرة ،وعلى الأدباء �أن يقدروا هذه الم�س�ؤولية حق قدرها ،و�أن
يعرفوا ال�ضار والمفيد من �أدبهم للمجتمع .وتختلف ت�أثيرات الآثار الأدبية في النفو�س
باختالف �أعمار قارئيها و�سامعيها ،ولذلك ي�ص ِّنف رجال التربية الم�ؤلفات الأدبية
بالن�سبة �إلى وجهة قابلية القارئين لفهمها و�إلى نوع ت�أثرهم بها .وال يجب �أن يقت�صر
واجب النقاد في نقدهم على النواحي الفنية وحدها .و�ش َّبه المنتوجات (الأعمال)
الأدبية من جهة ت�أثيراتها االجتماعية ببع�ض الم�صنوعات المادية ،لكل نوع من هذه
الآالت والم�صنوعات وظيفة خا�صة ،ومهمة معينة في الحياة االجتماعية .ويجب
مالحظة �أن الحاجة �إلى كل نوع من �أنواع الآالت والم�صنوعات تتغير بتغير الظروف
والأحوال(.((3

في التاريخ واالجتماع
يرى الح�صري �أن رجال التربية والتعليم يتفقون على �أن درو�س التاريخ من
�أهم الو�سائل لإثارة ال�شعور الوطني وتنمية الوعي القومي في نفو�س الطالب ،و�أن
تدري�س التاريخ ،ال يعنـي –في حقيقة الأمر« -تعليم الما�ضي» ،بل �إنه يعنى  -من حيث
الأ�سا�س« -تكوين ال�شعور الوطني» .فلي�س معقو ًال �أن تطلب من المعلمين والمربين �أن
يتخلوا عن ا�ستخدام التاريخ في بث الروح الوطنية والقومية في النفو�س .وال تقت�صر
مباحث التاريخ على ما�ضي �أمة واحدة ،بل تتعداها �إلى ما�ضي �أمم مختلفة لكثرة
العالقات التي تربط تواريخ الأمم بع�ضها ببع�ض .حتى �إن ت�أثير درو�س التاريخ في
بث الكراهية والعداوة بين الأمم ،حمل بع�ض المفكرين على انتقاد «التاريخ» .فعلى
الكاتب �أن يفرق بين «تدوين التاريخ» و «تدري�س التاريخ» ،حيث قال« :من الممكن
كتابة التاريخ وتدوينه بنظرة علمية بحتة ،غير �أنه من الم�ستحيل تدري�س التاريخ
وتعليمه بنظرة علمية بحتة ،مجردة من كل نزعة خا�صة»(.((3

( ((3انظر« :الأدب والقومية العربية» ،يف اللغة والأدب وعالقتهما بالقومية� ،ص  ،150-148مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
( ((3احل�صري� ،ساطع« :تعليم التاريخ والعالقات الدولية»� ،آراء و�أحاديث يف التاريخ واالجتماع،
�ص  ،24-23مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط  2بريوت.1985 ،
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فالح�صري يرى �أن درو�س التاريخ تختلف عن بقية العلوم الأخرى ،لأن ذكر
بع�ض الوقائع �أو عدم ذكرها قد يغير ت�أثيرها في النفو�س تغيير ًا �أ�سا�سي ًا ،وقد ي�شوه
الحقيقة ت�شويه ًا خطير ًا .فم�ؤلفو الكتب التاريخية –في كل �أمة  -يكتبون ما يكتبونه
لأغرا�ض معينة ،و�أهم هذه الأغرا�ض هو :التفاخر بما�ضي الأمة ،وبث روح االعتزاز
بم�آثرها� .أما العرب فكثير ًا ما ينخدعون بما كتبه ه�ؤالء ،وينظرون �إلى معظم الوقائع
التاريخية تارة بنظرات فرن�سية وطور ًا بنظرات �إنجليزية ،وق َّلما يدركون �أنه يترتب
عليهم �أن يتجردوا من �أمثال هذه النظرات الأجنبية(.((3
ويرى الح�صري �أن علم االجتماع ،هو:
	�أحدث العلوم الأ�سا�سية و�أهم العلوم الب�شرية ،يدر�س الحياة االجتماعيةبجميع مظاهرها ،ويتحرى �أ�سباب الحوادث االجتماعية وقوانين تطورها،
معرفته �ضرورة لكل فرد مثقف ،لأن كل فرد يعي�ش في بيئة اجتماعية ،يت�أثر
بها وي�ؤثر فيها ،وكل فرد يحمل طائفة من الآراء االجتماعية يتم�سك بها،
ويدعو �إليها؛
 و�أن الحياة االجتماعية ال ت�سير على وتيرة واحدة ،فالمجتمعات تجتاز�أطوار ًا و�أدوار ًا عديدة ،يمتاز بع�ضها بالهدوء واال�ستقرار ،ويت�سم بع�ضها
الآخر بالأزمات وال�صعوبات .في عهود الهدوء تكون الم�ؤ�س�سات االجتماعية
را�سخة الكيان ،والتقاليد االجتماعية �شديدة ال�سيطرة على النفو�س ،تن�ش�أ
غالبية ال�شعب على الخ�ضوع للم�ؤ�س�سات االجتماعية خ�ضوع ًا طوعي ًا .وفي
الأزمات ،تكون الم�ؤ�س�سات متزعزعة البنيان ،والتقاليد االجتماعية �ضعيفة
ال�سيطرة على النفو�س ،ويكثر الأفراد المتبرمون من تلك الم�ؤ�س�سات
وي�ستهترون بالتقاليد ،ويبد�أ النا�س بالبحث عن نظم جديدة .فتكثر الحاجة
�إلى الأبحاث االجتماعية؛
 وما ينطبق على العالم ،ينطبق على العالم العربي ،فقد دخل العالم العربيطور الأزمات الحادة ،وعليه م�ضاعفة �سرعة ال�سير للحاق بركب التقدم
والح�ضارة.
(« ((3تعليم التاريخ والعالقات الدولية»� ،آراء و�أحاديث يف التاريخ واالجتماع� ،ص  ،41-39مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
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لذا يتوجب على المعلمين التنبه �إلى الحياة االجتماعية الخا�صة ب�أفراد
المدر�سة ،وال�سعي �إلى خلق جو اجتماعي �صالح يغمر حياة المدر�سة وي�ساعد على
تنمية الروح االجتماعية ،فالتربية هي «ت�أثير الرا�شدين في النا�شئين» ترمي �إلى نقل
مكت�سبات الأجيال ال�سابقة �إلى الأجيال الالحقة(.((3

في العلم والأخالق والثقافة

ت�ستعمل كلمة ثقافة الآن مقابل كلمة  Cultureالفرن�سية ،وكلمة ح�ضارة
مقابل كلمة  Civilizationالفرن�سية �أي�ض ًا ،كما ت�ستعمل هاتان الكلمتان في اللغتين
الإنجليزية والألمانية .ويرى الح�صري �أن مفهوم الح�ضارة يت�صل بمفهوم الثقافة
ات�صا ًال وثيق ًا غير �أنه �أو�سع نطاق ًا منه و�أكثر �شمو ًال ،حيث تنح�صر الثقافة في الأمور
الذهنية والمعنوية ،في حين ت�شمل الح�ضارة الأمور المادية والو�سائل المادية .لذا،
ف�إن الح�ضارة بطبيعتها قابلة لالنتقال من �أمة �إلى �أخرى ب�سهولة لالنت�شار بين الأمم،
�أما الثقافة فتبقى خا�صة بكل �أمة على حدة ،و�إن �أثرت ثقافات الأمم المختلفة بع�ضها
ببع�ض قلي ًال �أو كثير ًا .تظهر هذه الخ�صائ�ص بو�ضوح �أكبر عند مقارنة العلوم بالآداب،
فنجد �أن العلوم ال تنت�سب �إلى �أمة من الأمم ،بينما الآداب تخت�ص ب�أمة دون غيرها.
ترتبط ثقافة كل �أمة بلغة الأمة و�آدابها ،فاللغة وا�سطة التفكير� ،إ�ضافة �إلى �أنها
وا�سطة نقل الآراء والأفكار وتبليغ الأحا�سي�س واالنفعاالت ،وقد ع َّبر العلماء عن عمل
اللغة في تفكير الإن�سان بقولهم« :التفكير بمثابة التكلم �سر ًا ،والتكلم بمثابة التفكير
جهر ًا» .فطبيعي �أن تختلف ثقافات الأمم باختالف لغاتها و�آدابها في الدرجة الأولى.
فالثقافة في �أمة من الأمم ال تبقى منعزلة عن غيرها انعزاال ًا تام ًا ،كما �أنها ال ت�ستقل
عن ت�أثير الح�ضارة ا�ستقال ًال مطلق ًا ،بل تت�أثر بالثقافات الأخرى ،كما تت�أثر بتطورات
الح�ضارة؛ وال يكون ذلك عن طريق االنتقال المبا�شر ،بل عن طريق الت�أثير في النفو�س
ت�أثير ًا باطني ًا ي�ؤدي �إلى �شيء من التغير في �أ�ساليب التفكير والتح�س�س .فالثقافة من
الأمور المعنوية ،التي ال تتبع الروابط الجغرافية ،وال تتقيد بقيود الم�سافات .تتميز
الأمم عن بع�ضها بثقافات خا�صة ،وت�شترك مع بع�ضها بح�ضارات عامة .فالثقافة
تكون –بحد ذاتها -قومية ،والح�ضارة تكون بطبيعتها �أممية.
( ((3احل�صري� ،ساطع« :علم االجتماع وفن الرتبية»� ،أحاديث يف الرتبية واالجتماع� ،ص  ،24-11مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
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ويرى الح�صري �أن ال�سبيل الوحيد للحاق بقافلة الح�ضارة هو «االقتبا�س» ب�أو�سع
و�أتم معانيه ،وهذا االقتبا�س مق�صور على الح�ضارة وحدها ،وال ي�شمل الثقافة ،لأنها
لي�ست من الأمور التي يمكن اقتبا�سها من الخارج ونقلها ،بل من الأمور التي ال بد من
تكوينها في النفو�س ،كما �أننا ال ن�ستطيع اال�ستفادة من ثقافات الأمم الأخرى بوجه من
الوجوه ،بل كل ما يمكن عمله ال يجب �أن يخرج عن نطاق الأعمال.
ولما كانت لغة هذه البالد عربية ،ف�إن ثقافتها �ستكون عربية ،و�ست�شترك هذه
البالد في �أمور الثقافة مع �سائر البالد العربية ال مع �أقطار البحر المتو�سط .و�سي�ساهم
�أبناء ال�سواحل والجبال في تكوين ثقافة عربية راقية ،تنمو وتزدهر ،مغمورة ب�أنوار
العلوم الع�صرية وفيو�ض الح�ضارة العالمية .ويجزم الكاتب �أن هذه الأمور �ستتم
حتم ًا ،رغم جميع الجهود التي يبذلها البع�ض في �سبيل �إيقاف هذا التيار(.((3

في التربية والثقافة

يرى الح�صري �أن مر َّد الفروق بين نظم التعليم المقررة ،ومناهج التدري�س
المتبعة في البالد العربية ،وعدد �سني الدرا�سة ،ووجهة تدري�س اللغة الأجنبية ،هو
اختالف هذه الظروف ال�سيا�سية من قطر �إلى قطر منذ عدة عقود ،وال �سيما منذ
انتهاء الحرب العالمية الأولى ،حيث �سيطر البريطانيون على جزء من البالد العربية،
و�سيطر الفرن�سيون على جزء �آخر ،وتفاوتت مدة ال�سيطرة بين الدول العربية ،فبع�ضها
طويلة الأمد و�شديدة الوط�أة ،وبع�ضها ق�صيرة الأمد كثيرة المرونة .وقد ُبذ ِلت جهود
عدة لمقاومة هذه ال�سيطرة تفاوتت ما بين الجر�أة والتردد ،و�أ�سفرت عن نتائج
�سريعة في بع�ضها وبطيئة في بع�ضها .وقد �أدى اختالف الأ�سباب والظروف ال�سيا�سية
من قطر �إلى قطر �إلى تكوين الفروق العظيمة بين هذه الدول ،دون �أن يكون لرغبات
�أهل البالد ولحاجات الأقطار ومنافعها الحقيقية �أي دخل وت�أثير في هذا الم�ضمار.
ا�سترعت هذه الفروق �أنظار المهتمين ب�ش�ؤون الثقافة والتربية والتعليم في
مختلف الأقطار العربية ،كلما تكاملت فيها معالم اال�ستقالل ،فانبرى المفكرون �إلى
البحث عن الو�سائل التي ت�ضمن توثيق ال�صالت الثقافية بين مختلف الأقطار العربية،
(« ((3الثقافة العربية وما ي�سمى ثقافة البحر الأبي�ض املتو�سط»� ،آراء يف العلم والأخالق والثقافة،
�ص ،51-40مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،

- 163 -

�شتاء   -ربيع    2017

�ساطع احل�صري ودوره يف النه�ضة العربية ()1968-1916

وتولدت في نفو�سهم رغبة قوية لإزالة هذه الفروق بغية الو�صول �إلى نظم تعليمية متقاربة
ومتماثلة في جميع الأقطار العربية ،واالنتهاء من تلك �إلى تكوين ثقافة عربية موحدة.
وقد و�ضعت المعاهدة الثقافية التي �أقرها مجل�س جامعة الدول العربية �سنة 1945
لتحقيق هذه الغاية ال�سامية ،وقد ت�ضمنت المعاهدة ( )19مادة تتفق فيها دول الجامعة
على التعاون في جميع ال�ش�ؤون الثقافية بجميع الو�سائل التي تكفل تقدم الثقافة(.((3

ر�ؤية الح�صري وتطلعاته الم�ستقبلية في التربية والثقافة

ي�ؤكد الح�صري «�أن توحيد الثقافة لدى �أمة من الأمم ،ال يعني حمل النا�س
على تعلم �أ�شياء متماثلة تمام التماثل� ،أو تعويدهم التفكير على نمط واحد في كل
الأمور ،بل يعني تن�سيق �أفكار النا�س وعواطفهم تن�سيق ًا ي�ؤدي �إلى توليد «وحدة معنوية
�سامية» مثل الوحدة المو�سيقية .لذا ،يجب �أن ن�صبو �إلى وحدة الثقافة من النوع
«الوحدة المركبة العالية» التي تتولد من تمازج الكثير من الأمور المختلفة المتنوعة،
ال «الوحدة الب�سيطة» العادية التي تكون فقيرة العنا�صر و�ضئيلة القيمة بوجه عام».
كما يرى الح�صري �أنه يجانب ال�صواب كل من يقول بوجوب توحيد مناهج
الدرا�سة ،وبوجوب تنويعها دون قيد و�شرط .لكنه يتفق مع من يقولون ب�أن الدرا�سة في
القاهرة ال يجوز �أن تجري مث ًال في دم�شق وبغداد… لأن الدرو�س يجب �أن تختلف
لي�س من قطر �إلى قطر فح�سب ،بل من �إقليم �إلى �إقليم ،ومن مدينة �إلى مدينة ،داخل
القطر الواحد ،لأن الدرا�سة  -ال �سيما في المدار�س االبتدائية  -يجب �أن ت�ستند  -بوجه
عام� -إلى مالحظات الأطفال وم�شاهداتهم المبا�شرة ،فجميع الدرو�س ،من المطالعة
والإن�شاء �إلى الح�ساب والجغرافيا والأ�شياء ،يجب �أن تختلف باختالف البيئات ،ويجب
�أن تتنوع تنوع ًا عام ًا من حيث المفردات ،فهذه المفردات هي وا�سطة للو�صول �إلى بع�ض
الغايات ،و�أن تنويع الدرو�س من حيث المفردات والتفرعات ال يتنافى مع توحيدها من
حيث الأ�س�س والغايات .فيترتب على رجال التربية والتعليم �أن ي�ضعوا الخطط الكافلة
لتحقيق هذه الوحدة ،وذلك التنوع في وقت واحد(.((4
( ((3احل�صري� ،ساطع« :العالقات الثقافية بني البالد العربية»� ،آراء يف العلم والأخالق والثقافة� ،ص.
 ،88-81مركز درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.198 ،
(« ((4العالقات الثقافية بني البالد العربية»� ،آراء يف العلم والأخالق والثقافة� ،ص ،92-88 .مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
املنتـ ــدى  269 - 268
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ر�أي الح�صري في الثقافة التي ن�صبو �إليها

يرى الح�صري �أن الوحدة الثقافية التي يتوق العرب �إلى تكوينها ،ال تختلف
كثير ًا عن الوحدة الحياتية التي ن�شاهدها بين �أع�ضاء البدن ،فالوحدة الثقافية
المن�شودة ال تختلف عن وحدة الألحان التي يطالب بها هواة الطرب والمو�سيقى؛
فالثقافة الموحدة ال تعني �إزالة الفوارق الفكرية بين النا�س ،بل تعني الو�صول �إلى
وحدة ع�ضوية تنا�سقية ،كوحدة الحياة في البدن ،والأنغام في الأورك�سترا(.((4

الخال�ص ــة

ُيع ّد الح�صري من �أقوى المفكرين القوميين ت�أثير ًا في ثالثينات القرن الع�شرين،
فقد بد�أ حياته العملية في منطقة البلقاء ،في الوقت الذي كانت فيه تغلي بالأفكار القومية
والتحررية ،ل ُت�ش َبع بهذه الأفكار ،مما جعله ي�سرع في االن�ضمام �إلى جمعية االتحاد
والترقي ،لكنه �سرعان ما تركها بعد �أن تبينت له �أهدافها ونزعتها الطورانية .في خ�ضم
هذه الأحداث المتالحقة خالل الحرب العالمية الأولى ،بد�أ �إح�سا�س الح�صري بقوميته
وعروبته باكر ًا ،فك ّر�س حياته للدعوة للقومية العربية ،ودخل هذا الميدان من خالل
عمله في المجال التربوي والتعليمي ،والثقافي؛ وهو بهذا يخالف القوميين العرب في
منحى �سيا�سي ًا،
الأربعينات والخم�سينات من القرن الع�شرين ،الذين �أخذوا ينحون بها ً
معتنقين مبادئ و�آراء �سيا�سية .لكن الح�صري ن�أى بنف�سه عن االن�ضمام �إلى �أي ف�صيل
�سيا�سي ،وبقي ينادي بالقومية العربية ،حتى اليوم الأخير من حياته.
وقد ب ّين الح�صري �أن �أهم ركائز القومية العربية هي اللغة والتاريخ ،فاللغة
و�سيلة االت�صال بين ال�شعوب ،تحفظ التراث والدين والتاريخ� ،أما التاريخ فهو مجموعة
الأحداث التي تجمع الأمة في م�صير واحد ،وهو �شعور الأمة وذاكرتها� .أما �سبيل تحقيق
الوحدة عند الح�صري فيكون في �إذكاء وعي �أبناء الأمة با�ستخدام التربية والتعليم
وتوحيد التعليم بين الدول ،و�إن كان البد من الأخذ بعين االعتبار الفروقات في التعليم
بين �إقليم و�آخر ،وخا�صة في المراحل الأولى من التعليم.
(« ((4العالقات الثقافية بني البالد العربية»� ،آراء يف العلم والأخالق والثقافة� ،ص  ،95-94مركز
درا�سات الوحدة العربية ،طبعة خا�صة باملركز ،ط 2.بريوت.1985 ،
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ورغم ما تعر�ض له خالل حياته من معاداة بريطانيا وال�سيا�سيين العراقيين له،
التم�سك ب�أفكاره ومواقفه ،فعكف
ثم طرده من العراق ،فلم تثنه هذه المعاملة ال�سيئة عن ُّ
خالل �سنوات تقاعده على تر�سيخها بالكتابة ،فالكتابة هي الو�سيلة الوحيدة الخالدة بعد
الإن�سان ،التي تفيد الأجيال الالحقة.
ورغم ما يقال عن الح�صري �سواء �سلب ًا �أو �إيجاب ًا ،ف�إنه  -بر�أيي المتوا�ضع -
قد و�ضع يده على الم�شكلة الأ�سا�سية وهي تربية الجيل على ال�شعور باالنتماء �إلى الأمة
العربية وباالعتزاز بهذا االنتماء ،وذلك من خالل غر�س المبادئ القومية التي نادى بها
وتعزيز ال�شعور ب�أن الأمة تربط بينها روابط قوية هي اللغة والتاريخ �أقوى من روابط
�أخرى كثيرة ،ال ننكر ف�ضلها كالدين والم�صير الم�شترك ،فتبقى متما�سكة ال تت�أثر
بالم�ؤثرات الأجنبية التي تحاول �أن تنثر بذور التفرقة بين �أفرادها فتزرع فكرة الفينيقية
في مكان والبربرية في �آخر والقبطية والفرعونية في ثالث ،والآ�شورية والبابلية في رابع،
حتى ال ي�شعر �أبناء الوطن العربي الواحد ب�أنهم يمثلون �أمة واحدة ،بل هم مجموعة من
الأمم كل منها لها لغتها وتاريخها وم�صيرها وحياتها التي تختلف عن تاريخ وم�صير
وحياة الدول العربية الأخرى.
ومما يدل على �أن �أفكار الح�صري و�آراءه ال تزال حيه باقية ،الندوة التي �أقيمت
في الذكرى الثالثين على رحيله ،مما يدل على �أن فكره ال زال ينب�ض بين �ضلوع هذه
الأمة ،وتتنف�سه رئاتها ،و�إن توقفت فترات ،فال بد �أنها �ستعود �إلى تف ُّهم ما فاتها.

املنتـ ــدى  269 - 268
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خـلــيــج واحــــدٌ
والـريــح �شـــتّى
ٌ
ُ

مالمح مِ َن الر�صيدِ الفكريّ للدكتور �إدوارد �سعيد
ٌ
*

مح ّمد عبد الفتاح حليقاوي

«الثقافة تم ّثل �أداة للمقاومة في مواجهة محاوالت الطم�س ،والإزالة ،والإق�صاء� ،إنَّ
المقاومة �شكل من �أ�شكال الذاكرة في مقابل الن�سيان ،وبهذا الفهم �أعتقد �أنَّ الثقافة
ت�صبح على قدر كبير من الأهمية».

(�إدوارد �سعيد)

«�إنَّ �صوت المث ّقف وحيد ،لك ّنه ُي�س َمع ر ّنان ًا ،وال�سبب الوحيد للرنين هو �أن هذا ال�صوت
�شعب ما ،وبال�سعي الم�شترك من
يربط نف�سه دون قيود بواقع حركة ما ،وطموحات ٍ
�أجل مثل �أعلى م�شترك».

(�إدوارد �سعيد)

بخطاب الباحث في �أ�صول كتابات ما بعد اال�ستعمار ،وبمنهجية العا ِلم حول
ِ
عا�صرة تجاه ال�شرق وحدود عالقت ِه بالآخر ،انبرى
�سياقات الت�ص ّورات الغرب ّية ال ُم ِ
�إدوارد �سعيد( ،)1لي�ؤ ّكد لزوم التماهي مع الآثار ال�سيا�سية للكتابة ،وبيان �آليات
تح ّقق ذلك عبر القراءة الثقافية الواعية التي ُتعيد النقد �إلى هذا العا َلم ،ذلكم
الن�ص ُيم ّثل حالة ت�ستلزم توا�صلها مع مظاهر الحياة الثقافية وال�سيا�سية
�أنَّ
َّ
* خبري الدرا�سات االجتماعية /الأونروا  -ع ّمان/الأردن.
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خـل ـي ـ ٌج واح ـ ـ ٌد والـري ـ ُح �شـ ـ ّتى:
ٌ

واالجتماعية ،ور ّبما كان �أرقى �إلى تم ُّثل الحقيقة ،و�أوفى ب�أبعادها منهج ًا ،الإ�شارة
�إلى كون الن�ص ّية لي�ست ُم ْق ِنعة ب�شتى �أحوالها( ،)2بل �إنَّ �إدوارد �سعيد �أ َّكد مجموعة
الروابط التي تبدو كالج�سر بين الن�صو�ص من زاوية ،والوقائع الوجودية للحياة
الب�شرية والأحداث المتع ّددة وتعيين ًا ال�سيا�سية منها من زاوية �أخرى(.)3
ويظ ُّل لنا �أنْ نقول� ،إن الأدب عموم ًا بالن�سبة �إلى �إدوارد �سعيد في غاية
الأهمية ،لأنه يحمل كل ما هو تاريخي وجمالي ومجتمعي .وت�أ�سي�س ًا على ذلك
يكون ما �سبق هو الخطوط الخلفية لأية نظرية نقدية في �أثناء تعاملها مع
الن�صو�ص .ولذا لم يكن م�ستغرب ًا �أنْ ُيمايز �إدوارد �سعيد بين ثنائيات متعددة،
الن�ص،
مثل ال َّن�سب واالنت�ساب� ،إذ ال َّن�سب في الحقيقة هو ك ّل ما ي�صف مكونات ّ
الن�ص و�أن�ساقه وتكويناته،
و ُيح ّقق هذا الأمر في جوهره تحلي ًال ج ّواني ًا لجماليات ّ
وعلى ال�ض ّفة الأخرى ،ف�إنَّ االنت�ساب ،هو ما يمنح الن�صو�ص مجال حركتها ،بما
يت�ضمنه ذلك من مكانة الم�ؤ ّلف ،ومجموعة الن�صو�ص المحيطة به ،ف�ض ًال عن
الن�ص و�صو ًال �إلى �إجراءات الن�شر
اللحظة التاريخية التي يبرز فيها ا�ستعادة ّ
والتوزيع والتل ّقي .وت�أ�سي�س ًا على هذا ،يغدو االنت�ساب �إعادة تكوين الروابط بين
الن�ص من عزلته التي تفر�ضها عليه
الن�صو�ص والعا َلم ،بهدف �إخراج ذلك ّ
التخ�ص�صية ال�ض ّيقة(.)4
التوجهات الأكاديمية ذات الر�ؤية
ّ
ولقد كان من �ش�أن �إدوارد �سعيد� ،أنْ ر ّكز دائم ًا على �ضرورة االهتمام بالوعي
النقدي ،وال�سم ّو بعقلية الإن�سان وقدراته في �سبيل �صنع التاريخ الخا�ص بهذا
الإن�سان ،ولذا كان له الح�ضور الأبرز في بلورة النظرية ما بعد اال�ستعمارية التي
تقوم على �أ�سا�س الإن�سان ،وبالإن�سان ،و�أن الكتابة التي تعلو بالكرامة والحر ّية،
ومقاومة اال�ستبداد واال�ستالب ،هي الطريق الوحيد ،والأخير ،وربما الطويل �أي�ض ًا،
نحو االحتكام للإن�سانية ،واالرتقاء بها لأن« :النزعة الإن�سانية الح ّقة تقوم على
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ت�ضم باحثين �آخرين ومجتمعات وع�صور ًا
الإح�سا�س باالنتماء �إلى جماعة كبرى َ
إن�ساني بمعزل ع ّما حوله ،لذا فواجبنا يتم ّثل في تو�سيع
�أخرى ،فما من ٍ
باحث � ّ
�سياق
دائرة النقا�ش� ،أي �أنْ نجابه الظلم والمعاناة ،ب�أن ن�ضعها جميع ًا داخل ٍ
�أرحب ينهل بغزارة من التاريخ والثقافة ،والواقع االجتماعي واالقت�صادي»(.)5
أقرب من هذا َر َ�ش َد ًا ،و�أو�ضح عبار ًة ،الت�أكيد على �ضخامة المعركة
�إنَّ � َ
التي خا�ضها �إدوارد �سعيد في مواجهة الأنا �أو ًال ،وال َآخر � ِآخر ًا ،واكت�شف �أنَّ هذا
ال�شرق« :حيثما ُو ِج َد في الوعي الغربي ،انتهى به الأمر �إلى اكت�ساب مجال وا�سع
من المعاني ،والتداعيات ،وظالل المعاني ،و�أنَّ هذه لم تكن ت�شير بال�ضرورة �إلى
الحقيقي ،بل �إلى المجال الذي يرتبط بحيط الكلمة»( ،)6وال�شرق �أي�ض ًا
ال�شرق
ّ
الغربي الغارق في �أنان َّيته ،لأنه من« :المخادعة االعتقاد
لي�س من �صنع الخيال
ّ
ب�أن الخيال وحده قد فر�ض �صورة ال�شرق»( ،)7حيث ي�صل �إدوارد �سعيد �إلى
حقيقة م�ؤداها �أن �صورة ال�شرق �صنعتها خطابات القوة لدى الغرب ،و�أنّ ال�شرق
الغربي وبناء �صورته وفق الإرادة الخا�صة لهذا
الذهني
ّتم �إخ�ضاعه للمختبر
ّ
ّ
الغرب وحده(.)8
ولع َّل من تمام العدل والمو�ضوعية الإ�شارة �إلى ر�ؤية ومنهج �أدوارد �سعيد
في الخروج من هذه الذهنية الغربية المغلقة من خالل «�أن�سنة العلم والفكر
والمنهج» ،والتخ ّل�ص من االرتهان ال
إيديولجي ،حيث �أعلن �أ ّنه« :لن ي�سمح �أنْ
ّ
يقال �أنَّ �شيئ ًا �أو �إن�سان ًا يفقد �صفة الإن�سانية وي�سقط من الح�ساب نهائي ًا لمج ّرد
�أنه لي�س من �أهلنا� ،أو لأنه ال ينتمي �إلى تراث مختلف عن تراثنا� ،أو �أ ّنه �صادر
عن منظور وتجربة مغايرين� ،أو ناج ٌم عن م�سارات �إنتاج مختلفة عن م�سارات
الإنتاج عندنا ،كما هو حال �صول ب ّلو في عبارته المرعبة في تعاليها :جدوا لي
قرين ًا لبرو�ست في قبائل الزولو«( ،)9وا�ستمر �إدوارد �سعيد في ن�ضاله �ضد ُم ّالك
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الحقيقة المطلقة الغربيين ،والتعامل مع التاريخ على �أ�سا�س �أنه واحد ال يتغ ّير،
فهذه الر�ؤية الغربية التي �أ�ضاعت على الإن�سانية فر�صة االلتقاء لأنه ما زال في
الن�ص المق ّد�س ،ف�ضروب
الغرب هاج�س �أنهم« :الأو�صياء على الر�ؤية المق ّد�سة �أو ّ
عدوانهم ال يح�صيها الع ّد ،وهراواتهم الغليظة ال تقبل �أي خالف ،وال ت�سمح قطع ًا
ب�أي تنويع �أو تع ّددية»(.)10
وفي ال�سياق ذاته ،لم يتوقف �إدوارد �سعيد عن محاربة ما ي�سمى الهويات
المتك ّل�سة ،التي تجعل البع�ض ُيغلق التاريخ على نف�سه با�سم القومية� ،أو الهوية
الخا�صة ،معتبر ًا �أن هذه التوجهات ثمرة النزوع الزائف وغير الواعي نحو
الن�صو�ص الدينية� ،أو الإيمان الأجوف بوجود �إرث ما ورائي مرعب ،وهو في
ت�ص ّور �إدوارد �سعيد �أحد �أ�شكال الأ�صولية �أو بعبارته الخا�صة «الأ�صالنية»
حيث ي�ؤ ّكد في كتابه ( الثقافة والإمبريالية)�« :أنْ نقبل الأ�صالنية هو �أن نقبل
عقابيل الإمبريالية ،االنق�سامات العرقية ،والدينية ،وال�سيا�سية ،التي فر�ضتها
الإمبريالية ذاتها ،هو �أن نهجر التاريخ من �أجل تجوهرات تملك القوة على �أن
تثير الب�شر بع�ضهم �ضد بع�ض»(.)11
منجى من الهويات المطلقة ،والمغلقة ،والالتاريخية ،التي
و�إذا كان لنا من ً
تتكاثر في �أتون الن�صو�ص المتعالية على الآخر ،فهو عدم التو ّقف عند الهجاء
المعرفي وح�سب بل« :في الوقت نف�سه ،ويا للمفارقة ،ف�إننا �أ�ش ّد وعي ًا من � ّأي وقت
ّ
م�ضى لمدى كون التجارب التاريخية والثقافية هجينة ومو ّلدة ،وللكيفية التي بها
ت�ستم ّد كل منها تجارب ومجاالت متعددة ،وكثير ًا ما تكون متناق�ضة ،ولكيفية
عبورها للحدود القومية ،وتح ّديها ورف�ضها الخ�ضوع للعمل ُّ
طي الذي تمار�سه
ال�ش َر ّ
المذهبيات الجامدة والوطنيات ال�صارخة ،هيهات �أن تكون الثقافات وحدانية
موحدة� ،أو م�ستق ّلة ذاتي ًا ،بل �إنها بحقّ لتكت�سب عنا�صر �أجنبية ،و�أخريات،
ّ
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وفروق ،تفوق ما تقوم واعي ًة ب�إق�صائهَ ،منْ ي�ستطيع في الهند �أو الجزائر اليوم
�أن يعزل بثقة المك ّون البريطاني �أو الفرن�سي للما�ضي عن الوقائع الراهنة»(.)12
�إنَّ في طوقنا القول �إنَّ �أدوارد �سعيد في مجمل ما كتبه في مجاالت
أدبي ،والفل�سفة ،وال�سيرة الذاتية ،وال�سيا�سة ،كان يروم نحو
اال�ست�شراق ،والنقد ال ّ
الن�صي الطويل ،الذي ظ ّل �أ�سيره ورهين محب�سيه طوال
نه�ضة النقد من ال�سبات
ّ
إن�ساني
قرون ،و�أنَّ النقد الذي �سعى ونا�ضل من �أجله ي�ستلهم وجوده من الف�ضاء ال ّ
أ�صولي الذي ينبني على معتقد جامد،
وحده ،والوقوف في وجه كل �أنواع النقد ال ّ
قمعي ،وفي مناق�ضة الفتة لأنظمة ال�شمولية ،والأن�ساق
ت�سلطي،
وفهم
ٍ
وخطاب ّ
ّ
نظري خال�ص،
الجذري لكل �صيغة �صورية تتح ّول �إلى وعي
المغلقة ،والرف�ض
ّ
ّ
يغترب بالنقد عن العالم� ،أو يغترب بالعالم عن وعيه النقدي(.)13
ويجو ُز لنا ،عند هذه النقطة من ال�سياق� ،أن ن�شير �إلى ملمح �آخر تف ّرد به
�إدوارد �سعيد عن غيره ،وهو ال�سعي نحو �أن تكون العملية النقدية ذات مرجعية
�إن�سانية ،عملية ت�ستم ّد قواها وقيمها وقيمتها من الطابع الديمقراطي ،والتفكير
أ�سا�سي عبارة
الح ّر( ،)14حيث اعتمد في منهجه هذا على مدخل وا�سع مفتاحه ال ّ
«النقد الدنيوي» التي ت�شير في م�ضمونها وجوهرها �إلى فكرة االنفتاح على العالم
والحقيقي ،وبعبارة �أدق ،يحيا الإن�سان داخل العالم ولي�س خارجه.
التاريخي
ّ
ّ
وهو هنا ،ي� ِّؤ�شر ب�صورة وا�ضحة �إلى المث ّقف الذي ال يبيع �أو ُيباع في �سبيل �أي
�شيء ،و�إنما ُيطالب هذا المث ّقف الوقوف في وجه« :وابل من ت�صورات للعالم
مع ّلبةُ ،مت�ش ّيئة ،تغت�صب الوعي وتكبح النقد الديمقراطي ،ما يوجب على المثقف
إن�ساني �أن يك ّر�س ن�شاطه لتخريب وتفكيك عوامل اال�ستالب تلك»(.)15
ال ّ
و�أ ّما منتهى الغاية التي ي�سعى �إدوارد �سعيد �إلى �إقرارها ،فهي �أهمية
المعرفي
العلمي في درا�سة «الخطاب» الذي م ّكن الغرب من ال�صمود
المنهج
ّ
ّ
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كل ذلك الوقت فيما يتع ّلق بم�س�ألة اال�ست�شراق ،متماهي ًا بل وربما متجاوز ًا في
الفرن�سي مي�شيل فوكو( ،)16حيث ي�ؤ ّكد �إدوارد �سعيد �أ ّننا ما
هذا ما طرحه المف ّكر
ّ
لم« :نفح�ص اال�ست�شراق باعتباره لون ًا من �ألوان الخطاب ،فلن نتم ّكن مطلق ًا من
تف ّهم المبحث البالغ االنتظام الذي م ّكن الثقافة الأوروبية من تدبير �أمور ال�شرق
– بل وابتداعه – في مجاالت ال�سيا�سة وعلم االجتماع ،وفي المجاالت الع�سكرية
والأيديولوجية والعلمية والخيالية ،في الفترة التالية لع�صر التنوير»( ،)17و�إنَّ �أي
واحد مع ًا لهذا الغرب المتعالي تجعله يتح ّول من
محاولة علمية ونقدية في � ٍآن ٍ
الحوار ال ُم َّدعى �إلى الإق�صاء ،ومن قبول الآخر والقوا�سم الم�شتركة الإن�سانية
الراب�ضة في الخطاب الغربي �إلى �سيا�سات الطم�س والإلغاء.
و�آي ُة �إدوارد �سعيد على ما تق ّدم يطرحه ب�صورة �سل�سة تق ّو�ض بنيان هذا
اللفظي ،والخطاب الذي يرف�ض االعتراف حتى بما اقترفته ح�ضارته
المارد
ّ
حيث يقول« :عام  1986خالل البثّ والمناق�شات الالحقة لبرنامج وثائقي عنوانه
الأفارقة ،كانت بي بي �سي �أ�ص ًال قد ُك ِّلفت ب�إعداده ،وقدمت معظم تمويله ،وقد
كتب ال�سل�سلة و�سرده باحث متم ّيز و�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية في جامعة مي�شيغن
كيني م�سلم ت�سمو كفاءته وم�صداقيته كجامعي ثقة من
هو علي مزروعي ،وهو ّ
الدرجة الأولى على ك ّل ُم�سا َءلة وريبة ،وكانت ل�سل�سة مزروعي مقدمتان منطقيتان:
الأولى� ،أنه للمرة الأولى في تاريخ ُتهيمن عليه تمثيالت الغرب لأفريقيا يقوم
غربي ،وهو بال�ضبط الجمهور
�إفريقي بتمثيل نف�سه وتمثيل �إفريقيا �أمام جمهور ّ
الذي قامت مجتمعاته لب�ضع مئات من ال�سنين بنهب �إفريقيا ،وا�ستعمارها،
وا�ستعبادها .والمقدمة المنطقية الثانية هي �أن تاريخ �إفريقيا مك ّون من ثالثة
عنا�صر� ،أو بلغة مزروعي ،ثالث دوائر متحدة المركز :التجربة الأ�صالنية
الإفريقية ،وتجربة الإ�سالم ،وتجربة الإمبريالية .بداي ًة �سحب ال�صندوق القومي
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للإن�سانيات دعمه المالي لبثّ هذه الح�صة الوثائقية ،رغم �أنَّ ال�سل�سلة ُب ّثت على
قناة بي بي �سي على �أي حال ،ثم �إنَّ نيويورك تايمز ،وهي ال�صحيفة العمومية
الأولى ،ن�شرت مقاالت متوالية تهاجم ال�سل�سلة ،و�أنَّ مزروعي يمار�س الإق�صاءات
والت�أكيدات العقائدية ،و�أنه يبالغ مبالغة �ضخمة في ت�صوير �شرور اال�ستعمار
إفريقي على �شا�شة التلفاز
الغربي ...فها هو ذا ،في نهاية المطاف� ،شخ�ص � ّ
الغربي ،في فترة البثّ الرئي�سية ،يتج ّر�أ على اتهام الغرب بما كان قد فعلهُ ،معيد ًا
ّ
فتح ٍّ
ملف كان قد اع ُت ِب َر مغلق ًاَّ ،ثم �إن كون مزروعي قال �أي�ض ًا كالم ًا حميد ًا عن
التاريخي والبالغيات ال�سيا�سية الغربية،
الإ�سالم ،و�أظهر تم ّكنه من المنهج
ّ
حقيقي ،كل هذه الأمور
إن�ساني
ّ
وكونه ،ب�إيجاز ،وقد ظهر نموذج ًا ُم ْق ِن َع ًا لكائن � ّ
جرت مجرى معاك�س ًا للعقائدية والإمبريالية»(.)18
بهذ ِه الر�ؤى يروم �إدوارد �سعيد التح ّرر من �سلطة الن�صو�ص اال�ست�شراقية،
الغربي المرتكز على �إق�صاء الآخر ،مق ّدم ًا ا�ستثمار ًا
واالنعتاق من الخطاب
ّ
إن�ساني � َ
أنزل فيه اال�ست�شراق وكتيبة العلماء
معرفي ًا في مجال النقد
الثقافي وال ّ
ّ
والفال�سفة الغربيين فيه من علياء ال�سطوة والقوة والمعرفة المطلقة الزائفة �إلى
الثقافي الواعي ،والمقاومة
إن�ساني ،والنقد
ّ
ميدان المنهجية العلمية ،والفكر ال ّ
الغربي قد بلغ مداه �إلى
الحقيقية للظلم واال�ستبداد .وطالما �أو�ضح �أنَّ االختالل
ّ
الح ّد الذي جعل اال�ستعمار يرى �أنه موجود في هذا البلد �أو ذاك لأنَّ ال ُم�س َت ْع َمرينَ
ّ
والمتح�ضر �أن يقوم بحماية
بحاجة �إليهم ،و�أنه من واجب هذا الغرب الراقي
الآخر من بربريته ووح�شيته( .)19ويق ّدم �إدوارد �سعيد نموذج ًا �صارخ ًا على هذه
الفرن�سي «�ألك�سي�س دي توكفيل» الذي عا�ش
العنجهية الغربية من خالل المفكر
ّ
في القرن 19م ،ويم ّثل ق ّمة القيم الغربية الديموقراطية والليبرالية ،حيث كتب
توكفيل نقد ًا الذع ًا عن الوح�شية الأمريكية في التعامل مع الهنود الحمر ،ولكن
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في نهاية الثالثينيات والأربعينيات من القرن  19ذاته عندما كان جي�ش االحتالل
الفرن�سي بقيادة المار�شال بيجو يقتل بوح�شية مئات الم�سلمين في الجزائر ،ف�إنَّ
أخالقي للغرب
الروحي وال
توكفيل ال يرى ب�أ�س ًا في ذلك ،وهو موقف في قمة الفقر
ّ
ّ
إن�ساني ،ويو�ضح مدى االزدواجية لهذا الغرب(.)20
الذي يفتقد �أي معيار لل�سلوك ال ّ
ويكا ُد االتفاق ينعقد على ر�سوخ هذه االزدواجية في العقلية الغربية
حتى يومنا هذا ،وما فعله �إدوارد �سعيد هو �إزالة الركام الذي ّ
غطى به الغرب
الغربي ي ّدعي
�ستعمر
نف�سه �أحيان ًا� ،أو غابت معالمه من تعاظم اال�ضطهاد ،فال ُم ِ
ّ
الإن�سانية من �أجل ممار�سة الطغيان والإلغاء ،وفي الوقت الذي ي�شجب فيه الغرب
�أعمال المقاومة �ضده ف�إنه يمار�س �أق�سى �أ�شكال العنف ،وما يقوم با�ستبعاده
ونفيه من زاوية ،يقوم بتح�ضيره وعقلنته وتبريره من زاوية �أخرى ،فالغرب
يكر�س اال�ستبداد با�سم ع�شق الحر ّية ،ويدعو �إلى الم�ساواة وال يقدر �إ ّال على
الفكري
التفا�ضل والتعالي ،ويعلن الحرب على الفا�شية من �أجل ت�سويغ الإرهاب
ّ
وقت يمار�س فيه على الب�شر
الذي يقوده ،وهذا �ش�أن َمنْ يدعو �إلى الحرية ،في ٍ
و�صايته النخبوية لكي ي�ستب ّد بهم بو�صفه �أولى منهم ب�أنف�سهم(.)21
المعرفي ال تق ّل عن
و�أكثر من ذلك ،فقد بلغ الغرب درجة عالية من ال�سطو
ّ
المادي ،وبالتالي لم تعد الإمبريالية على �سبيل المثال كلمة ذات داللة
ال�سطو
ّ
خا�صة وح�سب ،و�إنما هي تعبير عن« :جوهر الر�ؤية الغربية الحديثة للعا َلم»(،)22
كما يراها الدكتور عبد الوهاب الم�سيري ،الذي ي�ؤ ّكد �أنَّ ما حدث في الغرب
خالل المرحلة اال�ستعمارية لم يكن تراكم ًا ر�أ�سمالي ًا خال�ص ًا فقط ،بل هو تراك ٌم
إمبريالي في الحقيقة ،و�أنَّ ما قامت بريطانيا العظمى ب�سرقته ونهبه من الهند
�
ّ
وحدها يزيد على كل ما قامت ب�إنتاجه طوال ع�صر الثورة ال�صناعية( ،)23وهذا ما
كان قد ا�ستق ّر عليه �إدوارد �سعيد عند تعريفه لمفهومي الإمبريالية واال�ستعمار،
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حيث يرى الإمبريالية« :وجهات النظر التي يملكها مركز حوا�ضري ُم�سيطر
يحكم بقعة من الأر�ض ق�ص ّية� ،أما اال�ستعمار الذي هو دائم ًا تقريب ًا من عقابيل
الإمبريالية ،فهو زرع م�ستوطنات في بقاع الأر�ض»(.)24
ومهما يكن الأمر في هذا اال�ستب�صار من �ألوان االختالف واالئتالف،
ف�إنَّ الثابت كما �أ�سلف �إدوارد �سعيد هو �آنية اال�ستعمار؛ �أي �إنه حالة عابرة في
الغربي،
العقلي
الغربي ،بينما تم ّثل الإمبريالية نزعة وجودية في الن�سيج
التاريخ
ّ
ّ
ّ
ومراحل تطوره المتعاقبة .ومن �أبرز الأمثلة على هذه الر�ؤى الراقية لدى
�إدوارد �سعيد حول ال�صعوبة ال ُمر ّكبة التي يعانيها الغرب في �سبيل انعتاقه من
الأ�سر الإمبريالي الذي يحلو له من جهة ،وي�ستق ّر في �أعماق �أعماقه من جهة
ثانية ،ما ح�صل في م�ؤتمر باندونغ عام 1955م ،حيث يرى �إدوارد �سعيد ب�أنَّ
ال�شرق عموم ًا قد ح�صل على ا�ستقالل الغالبية العظمى من دوله في مواجهة
الإمبراطوريات الغربية ،ولكن ما لبثت هذه الدول �أنْ واجهت �شك ًال جديد ًا من
الدول الإمبريالية في مقدمتها الواليات المتحدة الأمريكية واالتحاد ال�سوفييتي
ال�سابق .في هذه اللحظة يقول �إدوارد �سعيد« :عجز اال�ست�شراق عن التع ّرف على
مدجج ًا
�شرق ِه في العالم الثالث الجديد� ،أ�صبح يواجه �شرق ًا يتحداه ،و�شرق ًا ّ
بال�سالح ال�سيا�سي»( ،)25غير �أنَّ اال�ست�شراق ا�ستعاد خطابه الإمبريالي �سريع ًا،
التاريخي ،فكانت
وبد�أ يتجاوز« :ت�أثير اال�ستعمار ،والظروف الدنيوية ،والتط ّور
ّ
ال�ص ْب َي ُة لهو ًا
في نظر الم�ست�شرقين ال تزيد عن ذباب كما يقول �شك�سبير :تقتل ُه ِ
ومرح ًا»( ،)26وعادت الإمبريالية الغربية ك�أنها ما توقفت �أبد ًا.
ولي�س يخلو من الداللة �أنْ ي�سعى �إدوارد �سعيد �إلى البحث عن طريق الخال�ص
َ
في وجه هذه الإمبريالية ،ففي الوقت الذي يم ّثل فيه الخطاب الإمبريالي َت َر َف ًا
فكري ًا وثقافي ًا لدى �أغلب الغربيين المخت�صين في هذا الحقل
المعرفي(،)27
ّ
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ٌ

و�أنهم ال رغبة لديهم �أو ال قدرة لهم على االعتراف بالإرث الإمبريالي ال�ضخم
المعرفي معه ،ف�إنَّ رج ًال واحد ًا
إن�ساني ناهيك عن محاولة اال�شتباك
ّ
وغير ال ّ
بيقظته الخطابية مثل �إدوارد �سعيد تقوده ر�ؤاه العلمية �إلى مفهوم المقاومة
وعالقة الن�صو�ص المختلفة ب�شروطها الزمانية والمكانية المتعددة ( .)28وحتى
نقترب من فكرتنا �أكثر ،ي�ؤ ّكد �إدوارد �سعيد �أنّ ه�ؤالء الغربيين – وبالذات مي�شيل
فوكو –ال يفكرون �أ�سا�س ًا بمقاومة ال�سلطة ،ال من داخل الن�صو�ص المعرفية
العديدة ،وال من خالل توجيه ما ّ
حد �سواء في
يوظف الثقافة والمعرفة على ٍّ
«�س َجنَ فوكو
مواجهة ال�سلطة القائمة ،وظ َّل داخل �إطار تجربته المعرف ّية بحيثَ :
و�س َجنَ �آخرين معه» (.)29
نف�سه فيهاَ ،
و�صا َر لزام ًا ،في �ضوء هذا ال ُم�ستَج ّد� ،أنْ يقوم �إدوارد �سعيد باجتراح ر�ؤيته
والفكري
المعرفي
الخا�صة في مواجهة الإمبريالية ،و�أنْ يح ّلق خارج ال�سرب
ّ
ّ
الذي امتاز قرون ًا بر�ؤيته الأحادية الت�ضليل ّية ،وقد �ساهم في هذا المجال من
خالل تكري�س فكرة «المقاومة المعقلنة» ،والإعالن عن �ضرورة ن�شر الأبعاد
الن�ضالية لدى الثقافة والمثقفين ،ذلكم �أنَّ هذه« :الثقافة تم ّثل �أداة للمقاومة
في مواجهة محاوالت الطم�س ،والإزالة ،والإق�صاء� ،إن المقاومة �شكل من �أ�شكال
الذاكرة في مقابل الن�سيان ،وبهذا الفهم �أعتقد �أنَّ الثقافة ت�صبح على قدر كبير
من الأهمية«( ،)30كما طالب �إدوارد �سعيد �أي�ض ًا ب�ضرورة �أن يبد�أ المث ّقف ما بعد
التاريخي من زاوية،
الكولونيالي في الن�ضال �ضد الإمبريالية على الم�ستويين
ّ
والمقاومة المعقلنة من زاوية ثانية(.)31
َّثم نزيد على هذا ما ذهب �إليه �إدوارد �سعيد من �ضرورة بلورة «القراءة
الحقيقي يتج ّلى �إبداعه،
الطباقية» للغرب و�أن�ساقه المعرفية ،و�أنَّ المث ّقف
ّ
التاريخي للوطن
العربي ،في االندغام بالزمن
وتكمن �أهميته في حالة مجتمعنا
ّ
ّ
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العربي ،وحاجاته المعرفية ،ولي�س علمي ًا وال منهجي ًا وال �أخالقي ًا �أن قيمة وقامة
ّ
المث ّقف تتح ّدد بمدى محاكاته للغرب و�إبداعاته ،ومن �أجل هذا ك ّله ي�ص ّر �إدوارد
�سعيد �أن يكون« :الغر�ض من الن�شاط الفكري هو ن�صر ق�ضية الحرية والمعرفة
العاجي محاو ًال التلفيق ال
الإن�سانية»( ،)32بينما ال يزال الغرب قابع ًا في برجه
ّ
مظلم تكتنز ُه
آداب راقية،
جناح م�ضيءٍ من فكر ٍ ،وفل�سف ٍة ،و� ٍ
ٍ
التوفيق بين ٍ
وجناح ٍ
�صفحات الظلم ،واال�ستعمار ،و�إلغاء الآخر ،والعبودية.
الفكري الذي بد�أت معالمه تزداد
وفي الإطار ذاته ،و�ضمن الم�شروع
ّ
ال�س َفر Traveling
بريق ًا ون�ضج ًا ،ن�شر �إدوارد �سعيد مقالتيه ال�شهيرتين «نظرية َّ
ال�س َفر ،»Traveling Theory Reconsidered
 ،»Theoryو«�إعادة نظر في نظرية َّ
وكانتا بمثابة �صدمة للمف ّكرين العرب على وجه الخ�صو�ص ،ذلكم �أنَّ هيمنة
النقد الغربي قد و�صلت �آنذاك مداها الأبعد( .)33ويق ّدم في هاتين المقالتين ر�ؤاه
ثقافي ،وفي هذه الحالة
إيماني
وبراهينه �ض ّد تحويل النظرية الأدبية �إلى ٍ
ّ
ركن � ّ
تتح ّول النظرية �إلى �صيغة المق ّد�س ،وتكت�سب مكانة المرجعية ،وت�صبح مجا ًال
مغلق ًا لالخت�صا�صيين ومعاونيهم .وترتكز دعوته هذه في المقالتين على �أهمية
الالمركزية ،وعدم التكري�س ،والتوعية �ض ّد ال َّد َجل(.)34
ويرى �إدوارد �سعيد� ،أنَّ �« :أ ّية درا�سة للطريقة التي ت�سافر بها النظريات
ال�س َفر ،وفيما يتع ّلق
ُتظهر حتمية التغيير والتح ّول عند ك ّل محطة من محطات َّ
بك ّل وجه من �أوجه النظرية – تقنيات الن�شر ،والتوا�صل ،والتف�سير  ،-و�إذا �أخذنا
في االعتبار �إيمان �إدوارد �سعيد بالجماعة الإن�سانية البعيدة عن الق�سر ،ف�إنَّ هذا
ما يجب �أنْ تكون عليه حال النظرية ،فالنظرية ،كما ي�ص ّرح في المقالة الثانية:
بمعنى ما
بال�س َفر ،وبالتح ّرك �إلى ما وراء حدودها ،وبالهجرة ،وبالبقاء
محكومة َّ
ً
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ٌ

النظري ،في حركة توحي ب�إمكان
جغرافي هو قدرة المح ّرك
في المنفى ،في �شتات
ّ
ّ
االختالف في الأماكن ،والمواقع ،والأو�ضاع بالن�سبة للنظرية»( ،)35وبالتالي ك ّر�س
ب�ألمعيته فكرة تح ّرر النقد من االعتقاد بقد�سية النظرية ،و�سطوتها ،والخوف من
االقتراب منها.
أمام هذا االنغالق المعرفي والأخالقي الغربي في وجه العالم ،كان �إدوارد
� َ
�سعيد يق ّدم �أطروحته الفكرية في مواجهة هذا االنغالق ،وذلك الإلغاء للآخر؛
�أطروحة تقوم على �أ�سا�س العلم ،والبحث عن القوا�سم الم�شتركة ،وتقديم الأحكام
الن�سبية بد ًال من الأحكام المطلقة ،فهو يقول�« :إنني �أريد الآن �أن �أبحث بع�ض تلك
الطرائق التي تفر�ض بها الن�صو�ص القيود على ت�أويلها� ،أو تلك الطريقة� ،إن قلنا
الن�ص ما يجبر الق ّراء على
ب�شكل مجازي ،التي فيها قرب هيكل الدنيا من متن ّ
�أخذ االثنين مع ًا بعين االعتبار ،فالنظرية النقدية الحديثة �أكدت توكيد ًا ُم ْفرط ًا
على انعدام محدودية الت�أويل ،وث ّمة محاوالت تجري الآن للبرهان على المقولة
التي مفادها �أنَّ كل القراءات مغلوطة ..بيد �أ ّنني ال �أوافق على هذا الر�أي ،ال
لأن الن�صو�ص موجودة بالفعل في الدنيا بكل ب�ساطة وح�سب ،بل ولأنَّ الن�صو�ص
كن�صو�ص تمو�ضع �أنف�سها ،و�إحدى مهماتها كن�صو�ص �أن تمو�ضع �أنف�سها ،وتبقى
بالفعل على ما هي عليه من خالل ا�ستقطابها اهتمام الدنيا ،وعالو ًة على ذلك ف�إنَّ
طريقتها لفعل هذا هي و�ضعها القيود على ما يمكن فعله بها ج ّراء الت�أويل»(.)36
ويذهب �إدوارد �سعيد بعيد ًا في �أطروحته هذه نحو �آفاق �أرحب ،وعوالم
�شتى ،من خالل تر�سيخ نظرية تثقيف النقد عموم ًا ،ولي�س االقت�صار على النقد
النقدي،
والح�ضاري مع الخطاب
المعرفي
أدبي وح�سب ،ويدعو �إلى التوا�صل
ّ
ّ
ّ
ال ّ
الن�ص وح�سب،
لأنه يرى �أنَّ « :النقد ال يمكنه �أن ي ّدعي �أنَّ مهمته مق�صورة على ّ
خطاب �آخر،
ن�ص ًا �أدبي ًا عظيم ًا ،ويجب عليه �أن يرى نف�سه ُمقيم ًا ،مع
ٍ
حتى ولو كان ّ
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في ف�ضاءٍ ثقافي مو�ضع نزاع كبير� ،أال وهو ذلك الف�ضاء الذي ما كان يح�سب
ح�سابه فيه بخ�صو�ص ا�ستمرار ونقل المعرفة مكان الداللة ،كحدث ترك ب�صماته
الب�شري ،وما �أن ن�أخذ بوجهة النظر تلك حتى يختفي الأدب
الدائمة على الكائن
ّ
كح ّيز معزول �ضمن الميدان الثقافي العري�ض ،وتختفي معه الف�صاحة البريئة
للنزعة الإن�سانية التي ُت�س ّلي نف�سها بنف�سها ،وبد ًال من ذلك �سيكون بمقدورنا،
على ما �أظنّ � ،أن نقر�أ ونكتب ب�إح�سا�س فيا�ض بالمراهنة على الجدوى ال�سيا�سية
أدبي وغيره من الن�صو�ص الأخرى»(.)37
والتاريخية التي ينطوي عليه الن�ص ال ّ
إن�ساني كحقيقة
بهذه الكلمات الحا�سمة يحثّ �إدوارد �سعيد على �ضرورة االنفتاح ال ّ
ال ب ّد منها للخروج من النفق المظلم الذي عا�شه ال�شرق قرون ًا.
وح ْ�س ُبنا في بيان محورية دور المثقف كما يراه �إدوارد �سعيد ،الإ�شارة �إلى
َ
المهام الن�ضالية التي يقترحها كيما يتجاوز المثقف في بالدنا الجدل ،والحياة
في عوالم خيالية ،حيث يرى �أنَّ المهمة الن�ضالية الأولى للمث ّقف تتم ّثل في منع
ويف�سر ذلك ب�ضرورة التركيز
ا�ضمحالل الما�ضي ،وا�ستباق عمليات �إخفائهّ ،
على الكتابات المتح ّررة من �ضغوطات ومالحقات ال�سلطة ،ويتح ّقق ذلك من
خالل �إعادة �صياغة التقاليد ،وتقديم تب�سيطات للتاريخ وفق الذاكرة الر�سمية
ال�ستراتيجيات ال�سلطة ،وابتكار �سرديات بديلة� .أ ّما ثاني هذه المه ّمات فهي
الفكري،
اال�ستناد �إلى بناء حقول تعاي�ش بد ًال من ميادين قتال بوا�سطة الجهد
ّ
العقالني ،ويحدث هذا في حالة م ّد ج�سور المثاقفة بين ال�شعوب والأمم،
والحوار
ّ
المعرفي ،و�صو ًال �إلى ال َمه ّمة الثالثة التي تقوم
وتن�شيط حركات الترجمة ،والنقل
ّ
من�سي ،و ُمه ّم�ش،
على تحويل المث ّقف -الكاتب �إلى ذاكرة م�ضادة ،و�سارد
لتاريخ ّ
ٍ
إن�ساني
ويتمتّع بالجر�أة ،والجهد ،والقدرة على التخ ّيل التي تجعله يمنع ال�ضمير ال ّ
من اال�ست�سالم للنوم(.)38
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الثقافي يطالب
�إدوارد �سعيد ،وفق هذا الو�ضوح في الحثّ على الن�ضال
ّ
المث ّقف بالخروج من حالة االغتراب التي �أرهقت �إبداعاته الن�شغاله �إما بالغرب
«الآخر»� ،أو �سيطرة االنتهاز ّية على �سلوكه وتفكيره ،فقد ذهب �أغلب المثقفين
خ�ضم رف�ضه �أو االنتقاء منه جزئي ًا �أو
الغربي و�ضاعوا في
�إلى درا�سة «الآخر»
ّ
ّ
العربي وهمومه ما�ضي ًا وحا�ضر ًا وم�ستقب ًال درا�سة نقد ّية
كلي ًا ،ولم يكن للمجتمع
ّ
ُمتكاملة ومو�ضوع ّية� .أ َّما الزاوية الأخرى لالغتراب ،فقد �أ�صبح المثقف العربي
انتهازي ًا  -في معظم حاالته  -يبحث عن الم�س�ؤولية واالمتيازات دون �أدنى اعتبار
لق�ضايا مجتمعه الم�صير ّية ،في الوقت نف�سه الذي يق ّدم ه�ؤالء �أنف�سهم ك�ضحايا
لل�سلطة ال�سيا�س ّية نجدهم نادر ًا ما يتنازلون عن امتيازات هذه ال�سلطة ،بل �إن
مما ي�ؤ�سف عليه �أن النماذج المثقفة  -في �أغلبها  -التي �صعدت لل�سلطة تن ّكرت
للمبادىء التي طالما دعت �إليها .وقد كانت م�صيبة المجتمع في ه�ؤالء ُمر ّكبة،
لأ َّنهم كانوا فع ًال ُمث ّقفين حقيقيين.
و�أكث َر من ذلكَّ ،
ظل �إدوار �سعيد ُينا�ضل في وجه الم�ؤ�س�سات الأكاديمية
الثقافي ،الذي يتبلور في
كوكب �آخر ،من خالل البقاء
المغلقة ،وال�ساكنة في ٍ
ّ
المهني»
ثقافي ح ّر ،ولم يتورع عن مواجهة ما كان يطلق عليه «المث ّقف
�صورة ٍ
ّ
فعل ٍ
«النقدي» ،و�شتّان بين الأول الذي ت�سيطر عليه المنفعة ،والثاني الذي
بالمث ّقف
ّ
تقوده الحقيقة ،وظ ّل على الدوام ُيمايز بين الخبرة والمعرفة ،فالخبرة تتو ّقف
في حدود االخت�صا�ص ورغبات ال�سلطة ،بينما تتج ّذر الثانية في حياة المجتمع،
ونقد االخت�صا�ص ،وكان ن�ضال ُه الم�ستم ّر �ضد ال�سلطة على �إطالقها مالزم ًا له
طوال م�سيرته الفكرية م�ؤ ِّكد ًا �أنَّ �« :أحد الن�شاطات الفكرية الرئي�سية في القرن
الع�شرين هو ا�ستجواب ال�سلطة� ،إن لم يكن تقوي�ضها� ،إنَّ نقد المو�ضوعية،
وال�سلطة� ،أ ّدى ح ّق ًا خدمة �إيجابية بت�أكيده كيف ُتر ّكب الكائنات الب�شرية حقائقها
الدنيوي»(.)39
في العالم
ّ
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وغني عن البيان ،تفريق �إدوارد �سعيد بين الم�ؤ�س�سات الثقافية والأكاديمية
ٌ
التي ارتبطت بم�صالح �إمبريالية قديم ًا ،و�سلطوية نفعية حديث ًا من جهة،
والم�ؤ�س�سات الثقافية والأكاديمية التي كانت الحقيقة هاج�سها ،والمنهجية
العالم ّية د�أبها من جهة ثانية ،وق ّدم ر�ؤيته بخ�صو�ص طغيان الم�صالح على
الحقائق ،وال�شهرة على الحر ّية ،والمكاف�آت والجوائز على المعرفة وهيبة الفكر،
الفكري ،و�إن ّما
ويرى �أ ّنه قد�« :أُن�شئت مهن دائمة ب�أكملها ال على �أ�سا�س الإنجاز
ّ
على �إثبات �شرور ال�شيوعية� ،أو �إعالن التوبة� ،أو الو�شاية ب�أ�صدقاء� ،أو زمالء،
�أو التعاون م ّرة �أخرى مع �أعداء الأ�صدقاء ال�سابقين ،كما ا�ش ُت ّقت منظومات
بحث ب�أ�سرها من معاداة ال�شيوعية ،بدء ًا من البراغماتية المف َت َر�ضة لنهاية
الإيديولوجيا ،و�صو ًال �إلى وريثتها ق�صيرة ال ُع ْمر في الأعوام القليلة الما�ضية،
الفكري الذي
مدر�سة نهاية التاريخ»( ،)40وال يتوقف عن الدعوة �إلى اال�ستقالل
ّ
بدونه يغدو المث ّق ُف دمي ًة لي�س له من الثقافة �سوى لونها الكالح.
ً
مرتبطا ع�ضوي ًا
ول َّما كانَ المث ّقف المحترف وفق ر�ؤى �إدوارد �سعيد
بال�سلطة ،وم�صالحها ،وجوائزها ،ف�إنَّ المث ّقف «الهاوي» ي�سمو بالحقيقة والنا�س
مع ًا ،ولع ّل الفارق الأبرز بين االثنين هو المتل ّقي «الجمهور» ،فالأول جمهوره
معروف �سلف ًا ،وينتظر اال�ستماع لما تد ّرب على �سماعه ،بينما الآخر جمهوره
حقيقي ،وهو دائم البحث عن المعايير،
�شبه مجهول ،وربما غير موجود ،ولك ّنه
ّ
توجه �إدوارد �سعيد �إلى �أولئك الم�سكوت عنهم بين مث ّقفي ال�سلطة،
والرقي ،ولذا ّ
ّ
َ
ونا�ضل من �أجلهم ،وقال« :فتمثيالت المث ّقف ،وكيف ي�ص ّورها لجمهو ٍر ما
وكتب
َ
مرتبطة دائم ًا بتجربة م�ستديمة في المجتمع ويجب �أن تظ ّل جزء ًا ع�ضوي ًا منها،
وهي تجربة المعوزين ،والمحرومين ،والالم�سموعين ،والال ُمم َّثلين ،والعاجزين،
مجدون َّثم
فه�ؤالء حقيقيون وم�ستديمون وال يقدرون على تح ّمل البقاء ،وهم ُي َّ
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ُيج ّمدون كمعتقدات �أ�سا�سية� ،أو بيانات دينية� ،أو مناهج احترافية»( .)41وبنا ًء
على هذا �أخل�ص �إدوارد �سعيد لفكرة االنت�صار للمظلومين في وجه الظالمين،
ورف�ض في كل كتاباته اال�ستبداد والقهر و�إلغاء الآخر.
َن ُ
�سوق هذا ك ّله من كتابات �إدوارد �سعيد ،ور�ؤاه ،و�إبداعاته ،و�صو ًال �إلى
الفكري،
حقيقة م�ؤ ّداها �أنه بذل كل ما في و�سعه للدفاع عن الحر ّية ،واال�ستقالل
ّ
المعرفي ،ونهب ال�شعوب .ولكنَّ هنالك ملم ٌح دقي ٌق
وال�سيا�سي ،ورف�ض االحتكار
ّ
ّ
يجعل المنهجية العلمية الر�صينة التي اتّبعها في كتبه ،والمو�ضوعية التي ظ ّل
حري�ص ًا �أنْ يكون من ر ّوادها ،تظه ُر ٍّ
جلي عندما ينا�ضل من �أجل قيمة ما
ب�شكل ٍّ
القوي ،في الوقت ذاته الذي ينا�ضل من
ف�إ ّنه ي�سعى �إلى تحقيقها وانتزاعها من ّ
الحقيقي ينقد كل
�أجل المحافظة عليها من االنتهاك بيد ال�ضعيف ،والمث ّقف
ّ
مظاهر التجاوز بين خ�صومه ،وينقد َمنْ ينت�صر من �أجلهم �إذا اقت�ضى الأمر،
فالمعيار واحد ،ولهذا يخاطب المث ّقف قائ ًال« :ولمج ّرد �أ َّنك ُتم ّثل الآالم التي
أنت �أي�ض ًا قا�سيتها ،فهذا ال ُيعفيك من واجب الك�شف
عاناها �شعبك ،وقد تكون � َ
عن �أنَّ بني قومك ربما يرتكبون الآن جرائم بحقّ �ضحاياهم هم»(.)42
الغربي الطاغي وال ُمهيمن ،والذي ُي ّ
ب�شر بثقافت ِه
وظاه ٌر �أنَّ ح�ضو َر «الآخر»
ّ
وقيم ِه وفل�سفت ِه وعقائد ِه على �أ َّنها ال�صواب ال ُمطلق ،و�سبيل الخال�ص الوحيد ،من
تقني
خالل قدرات �إعالم ّية هائلة و�ساحرة ،تتح ّكم بعقل الإن�سان وحياته ،و�إنتاج ّ
كم حركته وحاجاته ،يتط ّلب �إعادة تنظيم وفهم «الذات» ،ويقت�ضي الكثير من
يح ُ
ْ
ال ُمراجعة والنقد في �سبيل الخروج من النفق ال ُمظلم الذي نعي�ش فيه منذ �ألف
عام ،وما تزال ق�ضية كيفية التع ّرف على «الآخر» والتوا�صل مع �أن�ساقه المعرف ّية،
العربي الحديث،
وتجربته الح�ضار ّية ،وخ�صائ�صه ،م�س�ألة �شائكة في الفكر
ّ
حيث ت�ش ّكل عملية �ضبط العالقة مع «الآخر» التي تكاد ُت ْطبق �إ�شعاعاته على ِّ
كل
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الآفاق في العالم ق ّمة الغاية التي ي�سعى �إليها عا َلم الأفكار في مجتمعنا ال ُمعا�صر،
والمث ّقف يقع على عاتقه �أدوار كبيرة للنهو�ض بهذه المهام كما يرى �إدوارد �سعيد،
و�أنَّ المث ّقف عليه �أن يتمتّع ب�أخالق ّية عالية تجمع بين الثقافة والتحرير والتف ّكر
واالجتهاد.
وحتّى ال نذهب بعيد ًا ،ف�إنَّ �إدوارد �سعيد يرى �أنَّ « :ال�سيا�سة في ِّ
كل مكان،
النقي� ،أو حتى �إلى عالم
وال منجاة منها بالفرار �إلى عالم الفنّ ال�صافي ،والفكر ّ
المو�ضوعية النزيهة� ،أو النظرية المت�سامية ،والمثقفون هم �أبناء ع�صرهم،
المتج�سدة في �صناعة
ت�سوقهم معها ال�سيا�سات الجماهيرية للنزعات التمثيلية
ّ
المعلومات �أو الإعالم ،وال يقدرون على مقاومتها �إ ّال بمنازعة �صور ال�سلطة»(،)43
ومن هنا ،ف�إنَّ وظيفة المث ّقف ت�ستدعي ّ
فك عقدة النق�ص ال�سيا�سية ،والثقافية،
الغربي ،والق�ضاء على ُمر ّكب ال َع َظ َمة لدى
والتاريخ ّية في عالقة الأنا بالآخر
ّ
مو�ضوع مدرو�س ،والق�ضاء على ُمر ّكب النق�ص
ذات دار�س �إلى
الآخر بتحويله من ٍ
ٍ
ذات دار�س ،ووظيفته الأولى تجاوز
لدى الأنا ،بتحويلها من
مو�ضوع مدرو�س �إلى ٍ
ٍ
حالة الإح�سا�س بالنق�ص �أمام الغرب ،لغ ًة وثقاف ًة وعلم ًا ومذاهب ونظريات و�آراء،
وتحويل الغرب من كونه م�صدر ًا للعلم كيما ي�صبح مو�ضوع ًا للعلم ،والق�ضاء على
أبدي لتق ّدمنا ،وحماية الثقافة وال�شخ�صية
حالة االنبهار بالغرب
كنموذج ٍ
وحيد و� ٍّ
ٍ
ّ
الت�شظي �إلى متناق�ضات ،واالنتقال من ثقافة ر ّد الفعل �إلى �آفاق الدرا�سة
من
العلم ّية والمو�ضوع ّية ،ف�ض ًال عن �إعادة الثقافة الغرب ّية �إلى حدودها الطبيع ّية،
و�إثبات تاريخ ّيتها.
على ال�شاطىء ذاته ،ف�إنَّ �سعي الغرب �إلى ا�ستئنا�س بع�ض الدول الفقيرة،
العربي وخارجه
�أو رغبة بع�ض الم�ؤ�س�سات الأكاديمية والثقافية داخل الوطن
ّ
با�ستئنا�س مزودج لبع�ض المثقفين ،ف�إنَّ �إدوارد �سعيد يدعو �إلى ك�سر احتكار
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الحقيقي �أو المجازي ،حيث ي� ّؤ�س�س ر�ؤيته الفكر ّية
المعرفة اعتماد ًا على المنفى
ّ
إعالمي نحو �أُطر فكر ّية وا�ضحة وقادرة
على �أ�صول علم ّية تتجاوز ال�ضجيج ال
ّ
الغربي ،من خالل ّ
توخي قيم العدالة ،وابتغاء الحقيقة،
على ا�ستيعاب الفكر
ّ
على �أ�سا�س �أنَّ الو�صول �إلى الحقيقة والمو�ضوع ّية �أعظم و�أجدى من االنت�صار
على الآخر ،و�إ ّال نكون قد ك ّررنا منهج الغرب في التعامل مع ثقافتنا .ومن
الأهم ّية بمكان عدم االكتفاء بمفاهيم مبت�سرة وو�ضع حدودها ور�سومها ،بل
معرفي يبحث في �أ�سرار انتقال الغرب �إلى
حقل
تحويل الم�س�ألة بر ّمتها �إلى ٍ
ٍّ
مركز ُمهيمن على جميع الأطراف عبر علومه ،وقواعده الفل�سف ّية ،ومطامعه،
وطموحاته ،تكري�س ًا لمركز ّيته ،وا�ستتباع �أطرافه ،بعد قهر ثقافتهم وتهمي�شها
وتقديم بدائل نمط ّية تار ًة با�سم «التثاقف» ،و ُاخرى با�سم «العقلنة» ،وثالثة با�سم
«الحر ّية والديمقراط ّية» ،وهذا ك ّله �أم ًال في تمرير �شبكة وا�سعة من المعارف،
وال ُمعطيات التاريخ ّية ،والجغراف ّية ،والجيو�سيا�س ّية ،والأيديولوج ّية ،بحيث
ُت ْط َم�س هو ّية الآخرين.
الفكري في تجربة �إدوارد �سعيد
ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق ،ا�ستم ّر التط ّور
ّ
بال�صعود نحو مراتب متق ّدمة ،و�صو ًال �إلى دعوته ال�سامية �إلى «الأن�سنة» التي تدعو
�إلى نبذ اال�ستحواذ ،والهيمنة ،و�أنها ممار�سة م�ستدامة تمنح الإن�سان والم�ؤ�س�سات
فر�صة العودة �إلى الذات ،مع الت�أكيد على كونها و�سيلة �أي�ض ًا للت�سا�ؤل ،و�إعادة
يتم تقديمه على �أ�سا�س �أ َّنه يقين ّيات م�س ّلعة ،ومع ّلبة،
ال�صياغة للكثير من الذي ّ
ومغلقة على النقا�ش ،بما فيها تلك الأفكار والر�ؤى التي وجدت في روائع �إن�سانية
يجري ح�شرها جميع ًا في حظيرة الكال�سيك ّيات( .)44و�إذا كان الغرب قد تح ّول -
أ�صبح واجب ًا �أن ي�ستعيد ن�سبيته
تاريخي ًا و�إمبريالي ًا  -لدى البع�ض �إلى ُمطلق فقد � َ
وتاريخ ّيته وزمنيته ،و�إذا َّ
ظل ي�شغل المركز ،ف�إ َّنه يجب �أن ي�صبح م ّرة ُ�أخرى
عن�صر ًا واحد ًا �ضمن عنا�صر االختالف الأخرى التي تك ّون عالم الإن�سان ،و�إذا
كانَ يعتبر نف�سه عالم ّي ًا وعا ّم ًا فال ب َّد من تو�ضيح خ�صو�صيته ومح ّليته؛ �أي �إن
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الغرب يجب �أن ي�صبح غرب ّي ًا م ّرة �أخرى ال عالم ّي ًا لن�سبيته ون�سب ّية �أُ�س�س ِه غير
المع�صومة ،وهذا الغرب يعتقد �أنَّ في هذا العا َلم ما يكفي لتف�سيره� ،أو ب�صور ٍة
� ّ
أدق� ،إنَّ هذا الغرب ينفي وجود «�إله»� ،أي �إنَّ ثنائية الخالق والمخلوق ُتلغى في
ح�ضارتهم تمام ًا ،حيث بد�أت المنظومة الماد ّية الغرب ّية ب�إعالن عدم وجود «�إله»
با�سم مركز ّية الإن�سان ،ثم انتهت ب�إعالن موت الإن�سان با�سم الطبيعة والأ�شياء
والحقيقة الماد ّية ،وهذه هي الواحد ّية الماد ّية.
بالغ في �ضوء وجود قامة فكرية بحجم �إدوارد �سعيد،
ولئنْ ك َّنا في ثراءٍ ٍ
الخا�صة ،فما ّ
انفك يق ّدم الت�أمالت
ف�إنَّ هذا ي�ؤ ّكد على تف ّرده الب ّين ،وب�صمته
ّ
وال�شروحات حول �أزمة ال�سلطة مع المجتمع الذي عجزت عن ح ّل م�شكالته
الداخلية والخارجية في بالدنا ،وفي الوقت ذاته قامت تلك ال�سلطات بو�أد
مكونات المجتمع المختلفة وفي مقدمتها النخبة المثقفة وحرمتها من الم�شاركة
في الت�صدي لهذه الم�شكالت .بيد �أن الحقيقة ال�ساطعة في هذا الإطار �أن
ال�سلطة العربية وجدت على الدوام من �أبناء النخبة المثقفة َمن يقف �إلى
جوارها ،تحقيق ًا لحلم ه�ؤالء في التحديث� ،أو طمع ًا في بع�ض الجاه وال�سلطة،
ولذلك عرف تاريخنا الحديث �أ�صناف ًا متعددة من المفكرين ،فمنهم ال�شهداء،
والعمالء ،والأ�شقياء ،والخوارج ،والمعتزلة ،ومنهم َمن عا�ش متجو ًال بين عدة
الغربي الذي يملك حقّ التمثيل
واحد مع ًا� ،إلى جانب الخطاب
�شخ�صيات في �آن ٍ
ّ
المعرفي
والترهل
إجباري لل�شرق التائه ،والقراءة غير الطباقية للن�صو�ص،
ّ
ال ّ
ّ
أخالقي ،ومن هنا ،ف�إ ّننا بح�سب �إدوارد �سعيد بحاجة للنقد المقاوم لل�سلطة:
وال
ّ
«لأنَّ التبع ّية المطلقة لل�سلطة في عالم اليوم واحد من الأخطار الكبرى على
الحياة الفكرية والأخالق ّية الن�شطة»(.)45
ولع ّلنا بالتوقف عند هذه النقطة ،نكونُ قد �أم�سكنا بطرف الخيط الذي �أراده
�إدوارد �سعيد في مختلف تطوراته الفكرية� ،أال وهو �أنَّ الوطن العربي عموم ًا �إذا
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لم ّ
ُعم َر
يخطط لم�ستقبله ،ف�إنَّ هذا الم�ستقبل ُيو�شك �أن ُي�ستَع َمر بدوره ،كما ا�ست ِ
لي�س مجا ًال لال�ستك�شاف فقط ،بل هو �أي�ض ًا مجال
ما�ضيه وحا�ضره ،فالم�ستقبل َ
العربي بمناهج الك�شف
للعمل والت�أثير ،والدرا�سات الم�ستقبل ّية ال ُت�سعف الإن�سان
ّ
الذاتي ،ومعرفة بع�ض مالمح ال ُم�ستقبل وح�سب ،بل �إ َّنها ُتق ّدم الإطار العام عند
ّ
أهمَ :
كيف ن�صن ُع م�ستقبلنا وفق خ�صو�صيتنا و�آمالنا و�أفكارنا
�صياغة ال�س�ؤال ال ّ
وطموحاتنا؟ ،ولع ّله من �أهم الفروقات بين العا َلم ال ُمتق ّدم والعا َلم المتخ ّلف مدى
التفكير بالم�ستقبل و�أبعاده كا ّفة.
والملمح الآخر الذي يمكن قراءته من فكر �إدوارد �سعيد هو �ضرورة
ا�ست�صحاب �أبعاد الزمن الثالثة :الما�ضي ،والحا�ضر ،والم�ستقبل ،و�إنَّ �إ�سقاط
�أحد هذه الأبعاد ،عن �ساحة النظر والتفكير ،تحت �شتّى الذرائع� ،سوف ُيم ّثل
ان�شطار ًا معرف ّي ًا يقود ُه نحو النهايات ال ُمغلقة في حياة مجتمعنا وم�ستقبله،
ذلك �أنَّ تجريم النظر �صوب الم�ستقبل وا�ست�شرافه ،في �ضوء فهم الما�ضي
المعرفي ،والتفكير المتناق�ض ،فاليوم
وقراءة الحا�ضر ،هو نوع من اال�ستالب
ّ
العربي ال ُمعا�صر تحرير م�صادر
هو م�ستقبل الما�ضي ،والم�أمول من المث ّقف
ّ
العربي
المعرفة ،وتحديد ميادينها ،وانطالق كل القدرات نحو بناء الإن�سان
ّ
الحقيقي ،لأنَّ اعتماد الغرب للإجابة عن ك ّل الأ�سئلة ،والجنوح �إلى المذهب
ّ
العرفاني �أدى �إلى المزيد من ّ
ادعاء الع�صمة
ال�ضعف ،مع ما يترافق مع ذلك من ّ
ّ
لبع�ض رموز ال�سلطة والمثقفين ،لأنَّ « :الباحث الذي يرغب بدرا�سة الما�ضي
يواجه ،رغم ذلك ،مجموعة من الن�صو�ص التي يجب التعامل معها من منطلق
ترابطها ،والآن� ،إذا كنت تلج�أ �إلى نظرة غائ ّية� ،أو �شمولية �إلى التاريخ ،فهل
من منظور �آخر بو�سعك �أن ّ
تنظم م�شروعك حوله� ،أم هل يعتمد بب�ساطة على
مجموعة �أخرى من الم�صالح»(.)46
وكثير من اليقين� ،أنَّ رحلة البحث
ويمكن القول ب�شيءٍ من المجازفةٍ ،
عن انتلجن�سيا عربية الوجه واليد والل�سان ،ت�ستلزم التو�ضيح ب�أن تكوين هذه
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الغربي كما نفهم من كتابات �إدوارد �سعيد،
االنتلجن�سيا لن يكون ح�سب النمط
ّ
وعلى النقي�ض مما يريده الذين �أبهرتهم الح�ضارة الغربية؛ �إذ لم يحدث في
مجتمعنا ثورة علمية وع�صر تنوير من جانب ،ولم تقم ثورات تحررية �ضد
الم�سجد والإقطاع كما حدث �ضد الكني�سة في �أوروبا في الع�صور الو�سطى من
جانب �آخر ،و�إنما هناك الكثير من ال�شروط الثقافية والمادية ،والتطورات
ال�سيا�سية واالقت�صادية ،التي يملكها المجتمع العربي وتجعل ظهور انتلجن�سيا
عربية �أمر ًا ممكن ًا ،وبطريقة �أكثر �شمولية وعمق ًا ون�ضج ًا ،ذلكم �أنَّ النموذج
المح�صلة النهائية ،هو نموذج غير �صالح ،وغير مرغوب به ،لأنه غير
الغربي ،في
ّ
قابل للتكرار ،ولأن انت�صاره في �أوروبا كان م�شروط ًا بظروف تاريخية – مجتمعية
داخلية ،ورهن �أطماع ا�ستعمارية خارجية ،وهذه الحقائق يبدو �أنها لم ت�صل بعد
�إلى ال�سلطة ال�سيا�سية العربية ،و�إلى �أغلب المفكرين العرب ،ومن الم�س ّلم به
�أن ال�ضحية في الحالتين هو المجتمع العربي الذي تح ّول �إلى مجتمع المغلوبين
على �أمرهم ،فال ال�سلطة العربية مقتنعة بجدوى وجودهم ،وال المفكرين يقومون
والتحليلي الم�أمول.
النقدي
بواجبهم
ّ
ّ
وم�ست�صفى القول ،ف�إن المفكر والمثقف يكت�شفان �أن ما اكت�سباه من معارف
وتجارب لم تزدهما �إدراك ًا للواقع� ،أو عمق ًا في تحليله ،وال قدر ًة على تغييره نحو
ا�ص َرة فح�سب بل
الأف�ضل .والنتيجة الأ�سا�سية هي �أن هذه النخبة لي�ست ُم َح َ
ا�صر نف�سها بمعرفتها و�إنتاجها وتجاربها ،وهذا الح�صار المفرو�ض على هذه
ُت َح ِ
النخبة هو ح�صار من المجتمع لأنها بعيدة عن همومه وق�ضاياه ،وهو ح�صار من
ال�سلطة ال�سيا�سية لأنها ترف�ض العقلية الناقدة� ،أما خيار التم ّرد الإيجابي من
خالل ال�صمود والمواجهة �ضد الخط�أ مهما كان م�صدره فهو خيار يبدو �صعب ًا،
�شخ�ص له في المجتمع دور عام مح ّدد
ويع ّلق �إدوارد �سعيد على المث ّقف بقوله« :هو
ٌ
ال ُيمكن �أن ُيختَزل �إلى مج ّرد �صاحب مهنة مغمور� ،أو فرد في طبقة يقوم بعمله
اليومي ال �أكثر ،فالنقطة الأ�سا�سية عندي ،كما �أرى ،هي �أنَّ المث ّقف �شخ�ص يتمتّع
ّ
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بالقدرة على تمثيل ،تج�سيد ر�سالة ،ر�ؤية ،موقف ،والتعبير عن فل�سفة� ،أو ر�أي،
وموقعه هو القيام عالنية بطرح �أ�سئلة محرجة ،ومواجهة المذهبية والدوغمائية
ال�سائدتين ال �إنتاجهما ،و�أن يكون �شخ�ص ًا ال يمكن ا�ستيعابه ب�سهولة في �أطر
الحكومات �أو ال�شركات� ،شخ�ص ًا ال �سبب لوجوده �إ ّال تمثيل كل �أولئك الأ�شخا�ص
والق�ضايا التي ُتن�سى عاد ًة� ،أو ُت ْك َن�س خارج ب�ؤرة ال�ضوء»(.)47
ويبدو جلي ًا �أن مهمة النخبة من المفكرين والمثقفين لي�ست تقديم بدائل
تاريخية للواقع العربي المعا�صر ،لأن هذا يدخل في ميدان الإيديولوجيا ،ولكن
المه ّمة الأ�سمى لهذه النخبة هي النقد والتحليل والفهم والوعي ،على �أ ّال ت�صبح
العقالنية منطلق ًا نظري ًا يد ّمر الواقع نف�سه من �أجل �إعادة بنائه ،و�إدوارد �سعيد
تم ّلكه �شغف كبير ب�أهمية قبول الآخر داخل المجتمع الواحد ،والبحث عن قوا�سم
الغربي مث ًال ،ونادى ب�أهمية التجان�س بين:
م�شتركة ،قبل الذهاب �إلى قبول الآخر
ّ
«هوية الفرد ووقائع الثقافة والمجتمع والتاريخ الخا�ص بهذا الفرد ،وبين هوية
الفرد وواقع وجود هويات وثقافات �أخرى ،وهذا مما ال يمكن القيام به بمج ّرد
خا�صته �أ�ص ًال :التطبيل والتزمير ب�أمجاد
ت�شديد الفرد على تف�ضيله لما هو ّ
ثقافتنا نحن� ،أو بانت�صارات تاريخنا نحن ،ال يليقان بطاقة المث ّقف ،وال �س ّيما
في الوقت الراهن»(.)48
بيانُ ما تق ّدم ،يطرحه �إدوارد �سعيد ب�شفافية ،عندما يطالب المث ّقف ب�أن
يختار الحرية ،والإخال�ص للنا�س ،والحقيقة� ،أو الطريق الآخر الذي ال حرية،
�أو �إخال�ص� ،أو حقيقة فيه ،ويطالب المث ّقف بـ« :االنهماك في نزاع م�ستم ّر مدى
الن�ص ال ُمق ّد�س ،الذين
الحياة مع جميع الأو�صياء على الر�ؤيا المق ّد�سة� ،أو ّ
مغانمهم كثيرة وظلمهم ال ُيطيق � َّأي
اختالف في الر�أي ،وبالت�أكيدَّ � ،أي تن ّوع� ،إنَّ
ٍ
ونح�سب �أنَّ التحدي
حرية الر�أي المت�ص ّلبة هي المعقل الرئي�سي للمث ّقف»(،)49
ُ
العربي في هذه المرحلة هو ت�أ�سي�س �سلطته الفكر ّية
الحقيقي الذي يواجه الإن�سان
ّ
ّ
ا�ستراتيجي» ،وال �س ّيما �إذا
مبا�شرة من ثقافته دون و�ساطة �أو و�صاية �أو «�شريك
ّ
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االجتماعي
كان هذا الإن�سان يحمل لواء العلم واالجتهاد ،وداعي ًا �إلى التحديث
ّ
لي�س وراءه َ�س َند من تراث ي�ش ُّد من �أزره ،ولي�س �أمامه �سوى ن�ضال
وال�سيا�سي� ،إذ َ
ّ
العربي تع ّلقوا بك ّل �شيء
طويل لتجديد العقل ،وبناء المجتمع ،لأنَّ نخبة المجتمع
ّ
ما عدا ال�شيء الذي ي�ضمن تحقيق المنهج ّية العلم ّية في التفكير والتخطيط
لي�س فقط
والتنفيذ ،كان عليهم �أن يجعلوا هذه المنهج ّية على ر�أ�س �أولوياتهمَ ،
لأنها المدخل الأمثل ،بل لأ َّنها ال�شرط الأول لجعل االجتهاد والعلم �أبجديات في
العربي.
حياة الإن�سان
ّ
العربي ما زال يتح ّدث عن دوره ور�سالته في
والمث ّقف والمف ّكر في مجتمعنا
ّ
بدايات الألف ّية الثالثة وهو يخلط بين واقعه المتر ّدي و�آفاقه المن�شودة ،وح�صيلة
هذا الخلط هو غياب الر�ؤية لديهم نتيجة التناق�ض بين ما ي ّدعونه ،ومكانتهم
الحقيق ّية التي هي دون طموحاتهم ،والإطار الذي يرون �أنف�سهم فيه ،وفي ظل
العلمي بات الح ّل الوحيد المطروح
التاريخي لأبناء تيار المنهج
االن�سحاب
ّ
ّ
لم�شكالت مجتمعنا ال ُمعا�صر هو القمع ،قمع الأقل ّية للأكثر ّية ك�شرط لتكوين
ا�ستهالكي ،وقمع ثقافي
االقت�صادي ك�شرط لإقامة اقت�صاد
�سلطة قوية ،والقمع
ّ
ّ
ك�شرط لتكوين ثقافة محل ّية ّ
ه�شة ،وهذا كله يف�سر الجمود الذي يعي�شه الفكر
الذي تنتجه هذه النخبة البعيدة عن ال َّنا�س ،ذلك �أنَّ التع ّلق ب�شعارات ومفاهيم
العلمي يح ّولها �إلى �صور ُمق ّد�سة
ثابتة موروثة دون امتحانها على ال�صعيد
ّ
العربي �أمام
الح�ضاري ،والتبع ّية الفكر ّية ،وهزيمة الإن�سان
تك ّر�س النكو�ص
ّ
ّ
معركة االجتهاد التي تنتظره ك َّل يوم .ويروم �إدوارد �سعيد مكان ًا للمث ّقف قوامه:
«�أنَّ المث ّقف ح�سب مفهومي للكلمة ،ال هو عن�صر تهدئة ،وال هو خالق �إجماع،
نقدي ،على الإح�سا�س ب�أ ّنه على غير
ح�س ّ
و�إنما �إن�سان يراهن بكينونته ك ّلها على ّ
ا�ستعداد للقبول بال�صيغ ال�سهلة� ،أو الأفكار المبتذلة الجاهزة ،ويجب �أ ّال يكون
عدم اال�ستعداد هذا مج ّرد رف�ض م�ستتر هامد ،بل �أن يكون رغبة تلقائية ن�شطة
في الإف�صاح عن ذلك»(.)50
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العربي �إعادة
و�سيظ ّل من �ش� ِأن العلماء والمف ّكرين والمث ّقفين في الوطن
ّ
طرح ق�ضية االجتهاد ،والتف ّكر ،والعقلية النقدية من جديد ،وا�ستدعائها الدائم
�إلى �ساحة اهتمام ال َّنا�س ال ُب�سطاء ،وفتح مل ّفها الذي �أغلقه الأو�صياء على مجتمعنا
عندما ق ّرروا تكري�س ظاهرة العقول ال ُم�ستقيلة في بنية الفكر والواقع الذي ي�سعى
العربي �إلى الحياة �ضمن �إطاره ،وفي ظ ّل خ�صو�صيته الح�ضارية التي
الإن�سان
ّ
َّتم تغييبها وراء م�س ّوغات التم ّدن ،والعولمة ،واللحاق بركب ح�ضارة لي�ست
العربي بحاج ٍة �إلى ثقاف ٍة مقا�صد ّية تمنح عقله القدرة على
له ،وبالتالي يظ ُّل
ّ
التخطيط ،وتحديد الأهداف ،في �ضوء الإمكانات والظروف ال ُمحيطة ،لأنَّ
العربي �أنْ يجعلها الالفتة الأولى في
العقل ّية المقا�صد ّية التي ينبغي للإن�سان
ّ
المعرفي،
م�سيرته �سوف ُتخ ّل�ص مجتمعنا من �أمرا�ض االرتجال ،واالحتكار
ّ
الثقافي ،واالنبهار بالآخر ،مما يخلط الأماني بالإمكانات ،والي�أ�س
واال�ستالب
ّ
العربي يدفع ثمن ًا باهظ ًا نتيج ًة لك ّل
بال ُمبا َد َرة ،والت�ضحية بال ُمجا َز َفة ،والإن�سان
ّ
هذه الحروب ال ُم�ش َت ِع َلة في داخله ،وفي ُمجتمعه.
وعلى ما ا�ستج َّد من �أ�سباب الحديث عن االجتهاد ،والإن�سانية ،والفكر
المقا�صدي ودوره في بناء العقل ،وتحقيق التح ّرر واال�ستقاللية ،وتمكين
النقدي
ّ
ّ
العلم من عقول ال�شباب في مجتمعنا ،ف�إ َّنه ال ُب َّد من الإ�شارة �إلى ال ُم ْنزَ َلقات التي
التو�سع بالر�ؤية .فقد �أ ّكد �إدوارد �سعيد �أن هنالك ثالثة مخاطر
قد ُت�صاحب ّ
االنتمائي الذي ت�سقط فيه الإيديولوجيا
ته ّدد �أن�سنة الحياة ،والعلم ،وهي الفكر
ّ
ال�سيا�سي ،والنزعة اال�ستئثارية التي
القومية ،والحما�سة الدينية التي تغمر الفكر
ّ
تم ّيز �سرديات الوطنية واالنف�صالية( ،)51فك ّلما فتح المث ّقفون الحقيقيون في
مجتمعنا باب ًا با�سم االجتهاد وال َم ْ�ص َلحة ،نجد البع�ض ُيغ ِل ُقونَ ذات الباب با�سم
ذات الم�صلحة وم�س ّوغاتها ،بحيث يغدو االجتهاد من خارج ال ُّن�صو�ص ،ويبرز
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تع�سف نتيجة الجهل ،و�إلغاء الآخر ،غير �أنَّ الحقيقة تقت�ضي القول �إنَّ
التف�سير ال ُم ّ
�إ�ساءة ا�ستخدام الحقّ ال ينبغي �أن تقودنا �أبد ًا �إلى ُم�صا َدرة �أ�صل الحقّ  ،ذلك �أنَّ
عدم فهم ال ُّن�صو�ص ،ورب ّما الرغبة بعدم فهمها� ،إلى جانب عدم تقدير الإمكانات
ب�صورة مالئمة ،وو�ضوح الأهداف ب�شكل دقيق� ،أدى �إلى حالة من الفو�ضى
الثقافي.
الذهن ّية ،والتناق�ض في الر�ؤى ،وبع َث َرة العقول ،والجهود ،والر�صيد
ّ
وال�س�ؤال الذي ال ّ
يكف �إدوارد �سعيد عن طرحه والبحث عن �إجابات له :هل
يجب على المث ّقف �أن يكون دائم ًا معار�ض ًا حتى يرتقي �إلى �صورته النموذجية؟
ومجمل �إجاباته تنح�صر في �ضرورة �أن يكون المث ّقف ناقد ًا على الدوام ولي�س
بال�ضرورة �أن يكون ُمعار�ض ًا ،بل عليه �أن يكون في حالة من اليقظة التي تمنعه
النقدي في كتاباته
من الت�ش ّبع بالحقائق المز ّيفة ،والأفكار الم�ش ّوهة ،والمث ّقف
ّ
ال ي�ست�سلم لأي لحظة ظلم ولو كان مق ّدر ًا لها �أن تحيا قرن ًا ،بل يواجهها كما لو
�أ َّنه �سيكون ال�سبب الوحيد �أو الأخير في رحيلها ( ،)52و�إنَّ من عجائب ال ُمجتمع
العربي ال ُمعا�صر ا�ستمرار الحراثة في البحر ،وال�سباحة بدون �شواطئ ،وتكرار
ّ
ح�سنُ ُ�ص ْنع ًا ،فالمث ّقفون ينق�سمون بين
يومي ،ونحن نظنُّ �أ َّننا ُن ِ
الأخطاء ب�شكل ّ
الهجري الأول ،وفئة ثانية تتخاذل ب�أد ّلة �شرع ّية تقودها
مث ّقفين قابعين في القرن
ّ
�أوهامهم� ،أ ّما الذين ينبغي �أن يقودوا م�سيرة التجديد والبناء فما زال م�ستقبلنا
بانتظارهم في رحلة الألف عام التي بد�أت منذ قرون ولم تتو ّقف حتى الآن.
وت�أ�سي�س ًا على هذه الفل�سفة المهزومة ،والتد ّين المنقو�ص ،والثقافة المغ�شو�شة،
العربي �شعارات التخ ّلف ب�صورة ُمريعة ،مع �أنَّ كل ال�شواهد
تنت�شر في ُمجتمعنا
ّ
الح�ضاري ،والفاعل ّية ،هي ر�صيدنا الوحيد من �أجل حجز مكان
ت�ؤ ّكد �أن التدافع
ّ
تحت �شم�س الحقيقة التي ي�ص ّر البع�ض على ا�ستبعادها دائم ًا.
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خاتمة
العربي مرهو ٌن ب�أنماط الوعي والفعل عند �أبنائ ِه
ريب �أنَّ م�ستقبل الوطن
ال َ
ّ
قبل �أن يكونَ مرهون ًا بنواياهم وطموحاتهم ،كما �أنَّ ح�ضو َر المنهجية العلمية،
جدير ب�أن ُيقتَدى به ،ولع َّل
والفكر
النقدي على ٍّ
حد �سواء يقت�ضي بناء � ٍ
ّ
إن�سان ٍ
الخطوة الأولى نحو هذا البناء هي تكري�س الح�ضور
الحقيقي للعلما ِء وال ُمف ّكرينَ
ّ
غاب �أَثرهم عن حياة النا�س وهمومهم ،وباتَ من ال ُمم َت ِنع تمام ًا
والمث ّقفين الذينَ َ
العربي ال ُمعا�صر ،بل و ُتق ّدم النموذج
العثو ُر على نخب ٍة من ه�ؤال ِء تقو ُد ال ُمجتم َع
ّ
الم�أمول الذي ي�سعى �إلى تم ّثل هذا الح�ضارة و�آفاقها.
�إ ّننا ال نحتاج لأن نختم المناق�شة حول �أي من الق�ضايا المطروحة ،بل
نحن بحاجة �إلى �أن نفتحها على �أو�سع مجال ،ناهيك عن حاجاتنا �إلى عدم
أم�س الحاجة �إلى فهم
�إعطاء �أجوبة �سريعة و�سطحية ُتر�ضي ذاتيتنا� ،إنما نحن ب� ّ
�أو�ضاعنا طبق ًا لواقعها الحقيقي ،ف�أغلب المفكرين لديهم قناعة ب�أن ح�صاد
العقود الما�ضية كان �ضعيف ًا في قطاعات رئي�سية من التجربة الح�ضارية ،حيث
�أعاد ه�ؤالء التفكير من جديد في الأزمة التاريخية العميقة التي يحياها مجتمعنا،
وي�شترك ه�ؤالء كذلك في القول ب�أن المجتمع العربي يعاني تخ ّلف ًا كبير ًا ،و�أنه
تج�سيد لفقدان الوعي التاريخي ،وللرجعية ،والظالمية ،والجمود ،والخرافة،
ي�ضم مجموعة من الم�صابين بالعقد النف�سية والك�سل الذهني
و�أنه مجتمع بات ّ
والتواكل والت�سلط والع�صبية والطائفية.
النقدي تط ّل على الكهوف
أتون هذا كله ،بزغت �أ�شعة �شم�س الفكر
وفي � ِ
ّ
ال�ساكنة في �أغلب عقول مجتمعنا ،وكان �إدوارد �سعيد ،في مق ّدمة �أولئك
المف ّكرين ،الذين تختلف �أو تتفق معهم ،ممن �أثاروا عوا�صف فكرية ،وثقافية،
عادت على الإن�سانية عموم ًا ،وعلى العرب خ�صو�ص ًا ،وعلى فل�سطين تحديد ًا،
بطروحات ف ّذة ،وكان ن�ضاله من �أجل الق�ضية الفل�سطينية ال يق ّل �ضراو ًة عن
ٍ
إن�ساني.
ن�ضاله من �أجل الفكر ال ّ
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الهوام�ش
ُ .1ولد �إدوارد وديع �سعيد في  1نوفمبر  1935في مدينة القد�س ،ويعتبر �أهم ُم ّ
نظر �أدبي فل�سطيني،
كان �أ�ستاذ ًا جامعي ًا للغة الإنكليزية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في الواليات المتحدة الأمريكية
ومن ال�شخ�صيات الم�ؤ�س�سة لدرا�سات ما بعد الكولونيالية ،كما كان مدافع ًا عن حقوق الإن�سان لل�شعب
الفل�سطيني ،وقد نال �شهرة وا�سعة خ�صو�ص ًا في كتابه اال�ست�شراق المن�شور �سنة � ،1978أثبت كتاب
اال�ست�شراق وم�ؤلفاته الالحقة ت�أثيرها في النظرية والنقد الأدبي� ،إ�ضافة �إلى ت�أثيرها في العلوم
الإن�سانية.
ومن خالل تجربته ال�شخ�صية كفل�سطيني المن�ش�أ ،دافع �إدوارد عن �إن�شاء دولة فل�سطين �إ�ضافة �إلى حق
العودة الفل�سطيني ،حازت مذكراته «خارج المكان» الم�ؤلفة �سنة  1999على العديد من الجوائز مثل
جائزة نيويورك لفئة غير الروايات ،كما حاز �سنة  2000على جائزة كتب �أني�سفيلد -ولفئة غير الروايات
وغيرها ،و�شارك �إدوارد �سعيد طوال حياته في الجهد المبذول من �أجل �إقامة الدولة الفل�سطينية ،وكان
ع�ضو ًا م�ستق ًال في المجل�س الوطني الفل�سطيني طوال الفترة الممتدة مابين � 1977إلى  1991ومن �أوائل
الم�ؤيدين لحل الدولتين.
ا�ستقال من المجل�س الوطني الفل�سطيني احتجاج ًا على توقيع اتفاقية �أو�سلو ،وكتب �إدوارد �سعيد العديد
من الكتب في الق�ضية الفل�سطينية وال�صراع العربي الإ�سرائيلي ومنها كتاب «الق�ضية الفل�سطينية»
�سنة  1979وكتاب «�سيا�سة التجريد» �سنة  1994وكتاب «نهاية عملية ال�سالم» �سنة � 2000إ�ضافة �إلى
كتابين يتناوالن اتفاقية �أو�سلو هما كتاب «غزة �أريحا� :سالم �أمريكي» �سنة  1995وكتاب «�أو�سلو �سالم
بال �أر�ض» �سنة  ،1995كما كان �إدوارد عازف بيانو بارع ًا ،توفي في �إحدى م�ست�شفيات نيويورك في �صباح
� 25سبتمبر  2003عن عمر ناهز  67عام ًا بعد �صراع دام لـ  12ع�شر عام ًا مع مر�ض ابي�ضا�ض الدم
الليمفاوي المزمن (اللوكيميا) ،وقد خلف وراءه زوجته مريم وابنه وديع وابنته نجالء.
http://www.palestineawards.com/index.php?option=com_content&view=article&id

والن�ص والناقد ،ترجمة عبد الكريم محفو�ض ،دم�شق ،من�شورات اتحاد الكتّاب
� .2إدوارد �سعيد ،العالم
ّ
العرب ،ط � ،2000 ،1ص .9-8
 .3المرجع نف�سه� ،ص .9-8
 .4المرجع نف�سه� ،ص .40
ُ
� .5إدوار �سعيد ،اال�ست�شراق الآن ،مقال من�شور في جريدة الأهرام ويكلي ،عدد � 7أغ�سط�س  ،2003و�أعيد
ن�شره في مجلة ف�صول ،العدد � ،64صيف � ،2004ص .186-179
� .6إدوارد �سعيد ،اال�ست�شراق :المفاهيم الغربية لل�شرق ،ترجمة محمد عناني ،القاهرة ،دار ر�ؤية للن�شر
والتوزيع ،ط� ،2006 ،1ص .320
 .7المرجع نف�سه� ،ص .49
 .8المرجع نف�سه� ،ص.49
� .9إدوارد �سعيد ،الإن�سانية والنقد الديمقراطي ،ترجمة فواز طرابل�سي ،بيروت ،دار الآداب ،ط،1
� ،2005ص .47
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والن�ص والناقد� ،ص .151
� .10إدوارد �سعيد ،العالم
ّ
� .11إدوارد �سعيد ،الثقافة والإمبريالية ،ترجمة كمال �أبو ديب ،بيروت ،در الآداب ،ط� ،2004 ،3ص .286
 .12المرجع نف�سه� ،ص .85
 .13يحيى بن الوليد ،الوعي ال ُمح ّلق� :إدوارد �سعيد وحال العرب ،القاهرة ،دار ر�ؤية للن�شر والتويع ،ط،1
� ،2010ص .275
� .14إدوارد �سعيد ،الإن�سانية والنقد الديمقراطي� ،ص.42
 .15المرجع نف�سه� ،ص .93 – 70
 .16مي�شيل فوكو ،نظام الخطاب ،ترجمة محمد �سبيال ،بيروت ،دار التنوير ،ط� ،2007 ،2ص .157
� .17إدوارد �سعيد ،اال�ست�شراق� ،ص.46
� .18إدوارد �سعيد ،الثقافة والإمبريالية� ،ص .107
� .19إدوارد �سعيد ،المث ّقف وال�سلطة ،ترجمة محمد عناني ،القاهرة ،دار ر�ؤية للن�شر والتوزيع ،ط،1
� ،2006ص.157
 .20المرجع نف�سه� ،ص .156
 .21علي حرب ،هكذا �أقر�أ ما بعد التفكيك ،الدار البي�ضاء ،الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،ط،1
� ،2005ص.32
 .22عبد الوهاب الم�سيري ،حوارات ،تحرير �سوزان حرفي ،دم�شق ،دار الفكر ،ط� ،2010 ،2ص .289
 .23المرجع نف�سه� ،ص .290
� .24إدوارد �سعيد ،الثقافة والإمبريالية� ،ص.80
� .25إدوارد �سعيد ،اال�ست�شراق� ،ص.186
 .26المرجع نف�سه� ،ص .187
� .27إدوارد �سعيد ،الثقافة والإمبريالية� ،ص.332
 .28فخري �صالح «كتاب جماعي»� ،إدوارد �سعيد طائر القد�س المهاجر� ،إعداد وتوثيق مازن �صباغ ،ط،1
� ،2006ص .313
والن�ص والناقد� ،ص.299
� .29إدوارد �سعيد ،العالم
ّ
� .30إدوارد �سعيد ،الثقافة والمقاومة ،ترجمة عالء الدين �أبو زينة ،بيروت ،دار الآداب ،ط� ،2006 ،1ص.143
� .31إدوارد �سعيد ،اال�ست�شراق� ،ص.60-59
� .32إدوارد �سعيد ،المث ّقف وال�سلطة� ،ص.52
العربي ،مجلة الدرا�سات الفل�سطينية ،العدد
� .33صبري حافظ ،ميراث �إدوارد �سعيد الثقافي في العالم
ّ
� ،59صيف � ،2004ص.54
 .34المرجع نف�سه� ،ص.54
 .35المرجع نف�سه� ،ص .54
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والن�ص والناقد� ،ص.38
� .36إدوارد �سعيد ،العالم
ّ
 .37المرجع نف�سه.267 ،
� .38إدوارد �سعيد ،الأن�سنة والنقد الديمقراطي� ،ص.157-156
� .39إدوارد �سعيد� ،صور المث ّقف� ،ص .96
 .40المرجع نف�سه� ،ص.114
 .41المرجع نف�سه� ،ص.115
 .42المرجع نف�سه� ،ص .55
 .43المرجع نف�سه� ،ص .36
� .44إدوارد �سعيد ،الأن�سنة والنقد الديمقراطي� ،ص .48
� .45إدوارد �سعيد ،الآلهة تف�شل دائم ًا ،ترجمة ح�سام الدين خ�ضور ،دم�شق ،دار التكوين للطباعة والن�شر
والتوزيع ،ط� ،2003 ،1ص.138
� .46إدوارد �سعيد ،ال�سلطة ال�سيا�سية والثقافة ،ترجمة نائلة حجازي ،بيروت ،دار الآداب ،ط،2008 ،1
�ص .83-82
� .47صبري حافظ ،ميراث �إدوارد �سعيد الثقافي� ،ص.63
 .48المرجع نف�سه� ،ص .64
� .49إدوارد �سعيد� ،صور المث ّقف� ،ص.94
 .50المرجع نف�سه� ،ص.37
� .51إدوارد �سعيد ،الأن�سنة والفكر الديمقراطي� ،ص.41
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مالمح مِ نَ الر�صيدِ الفكريّ للدكتور �إدوارد �سعيد
خـل ـي ـ ٌج واح ـ ـ ٌد والـري ـ ُح �شـ ـ ّتى:
ٌ

ملحق رقم 1
«� ..إنَّ الأفكار والنظريات لتهاجر مهاجرة النا�س والمدار�س النقدية من
�شخ�ص �إلى �شخ�ص ومن حال �إلى حال ،ومن ع�صر �إلى ع�صر �آخر ،فالحياة
الفكرية والثقافية تجد غذاءها عادة و�أ�سباب بقائها غالب ًا في تداول الأفكار على
هذا النحو ،وذلك لأن هجرة الأفكار والنظريات من مكان �إلى �آخر ما هي �إال
حقيقة من حقائق الحياة وما هي ،في الوقت نف�سه� ،إال �شرط ًا مفيد ًا للن�شاط
الفكري� ،سواء اتخذت تلك الهجرة �شكل الت�أثير الذي يق ّر به النا�س �أو الذي
ّ
ي�أتيهم عفو الخاطر� ،أو �شكل اال�ستعارة الخ ّالقة� ،أو �شكل الم�صادرة واال�ستيالء
جمل ًة وتف�صي ًال.
ولكن القول ب�أن على المرء �أن يم�ضي قدم ًا بغية تحديد �أنواع الهجرة
الممكنة لقول يبعث على الت�سا�ؤل ما �إن كانت �أية فكرة �أو نظرية تتزايد قوة �أم
تتناق�ص جراء هجرتها من ع�صر تاريخي وثقافة قومية �إلى مكان وزمان �آخرين،
وما �إن كانت ثمة نظرية تتحول �إلى �شيء مغاير تمام ًا في انتقالها من ثقافة قومية
وع�صر تاريخي �إلى ع�صر �أو حال في ا�ستيراد الأفكار المعروفة بالأفكار ال�شرقية
حول الت�سامي على الخبرة الب�شرية �إلى �أوروبا في مطلع القرن التا�سع ع�شر.
�أو مثلما جرى نقل بع�ض الأفكار الأوروبية عن المجتمع �إلى مجتمعات �شرقية
تقليدية في �أواخر القرن التا�سع ع�شر ولكن مثل هذه الهجرة �إلى بيئة جديدة
ال تخلو البتة من المعوقات ،وذلك لأنها ت�ستدعي بال�ضرورة عمليتي التمثيل
والت�أطير في م�ؤ�س�سات على نحو مغاير ع ّما كانت عليه تلك الأفكار والنظريات
في مو�ضعها الأ�صلي ،الأمر الذي يع ّقد عليها �أي محاولة من محاوالت االزدراء
واالنتقال والتدوال واالتجار ،بيد �أن هنالك نمط ًا متكرر ًا وقاب ًال للتمييز لهذا
المهاجرة نف�سها.»...
والن�ص والناقد� ،ص)269
(�إدوار �سعيد ،العالم
ّ

املنتـ ــدى  269 - 268

- 196 -

�آفــــاق ثقافيــة
( )1اللغة والواقع االجتماعي
      (يو�سف يو�سف)
( )2الرواية الن�سوية الخليجية
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      (د .محمد �سيف الإ�سالم بوفـالق ـ ــة)

()1

اللغة والواقع االجتماعي
*

يو�سف يو�سف

«لي�ست الأمم كلها مت�ساوية يف النطق ،فقد يكون لأمة من احلروف ما لي�س لأمة �أخرى .واحلروف
التي نطقت بها العرب هي ثمانية وع�شرون حرف ًا ،وجند للعربانيني حروف ًا لي�ست يف لغتنا ،ويف
لغتنا �أي�ض ًا حروف لي�ست يف لغتهم ،وكذلك الإفرجن والرتك والرببر وغري ه�ؤالء من العجم»
(ابن خلدون /املقدمة)

لرمبا م ّرت اللغة على ل�سان الإن�سان يف بداياتها املوغلة يف القدم ،مبرحلة
كانت فيها جمرد �أ�صوات ،يلقيها ليعبرّ من خاللها عن م�شاعره و�أحا�سي�سه من
جهة ،وليبينّ لغريه من الب�شر الذين يقا�سمونه ع�صر الفطرة ما يريده منهمَ .ومن
يعرف ،فلرمبا �أعقبت تلك املرحلة التي تو�صف بالبدائية ،مرحلة �أخرى انتقل
فيها من بدائيته تلكَّ ،
وتهذبت فيها الأ�صوات التي كانت تخرج من حنجرته،
ف�أ�صبح لها رنني و�إيقاع جميلني ،انتقل بهما من مرحلة حماولة حماكاة ما حوله
من الرياح واحليوانات والطيور و�سواها ،لي�صبح خملوق ًا �أكرث جمالية وهو املخلوق
اجلمايل يف الأ�صل (وخلقنا الإن�سان يف �أح�سن تقومي) ،يحاول ا�ستخدام ل�سانه
للتعبري عما يجي�ش يف �أعماقه .وب�صرف النظر عما �إذا كانت اللغة (توقيفية)،
�أي وحي من اهلل خالق الكون كما يرى ابن فار�س يف كتابه (فقه اللغة)� ،أو و�ضعية
اخرتعها الإن�سان كما يرى ابن جني يف كتابه (اخل�صائ�ص) ،وهو ما يذهب �إليه
* باحث وناقد �أردين مقيم يف كرد�ستان/العراق.
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العدد الأكرب من علماء اللغة ،ف�إن حال الكلمة التي تع ّد اللبنة الأ�سا�سية يف بنية
اللغة ،ال تختلف من حيث تطور اال�ستخدام عن حال احلجر ،فكالهما بو�صفهما
م�صطلحني يلقيان الأنوار على منزلتهما االجتماعية ،الأول :الكلمة كواحدة من
و�سائل التو�صيل ،والثاين – احلجر كواحدة من �أدوات العمل التي ا�ستخدمها
الإن�سان يف حياته الأوىل – الكهف والرعي على وجه الدقة .وخال�صة القول هنا،
�أن حال الكلمة كمثل حال احلجر يف متو�ضعاته املتباينة ،خالل حياة الإن�سان
التي يالحظ عليها عدم ثباتها على حال ،وخ�ضوعها ملنطق التطور ،وذلك بالنظر
�إىل ما كانت له من الوظيفة االجتماعية التي ال ميكن التقليل من �أهميتها .ونحن
من �أجل تو�ضيح الأمر ،ال تغيب عن �أذهاننا القيمة الكبرية للحجر خالل تلك
الع�صور التي كان الإن�سان فيها ي�شعل النار ب�ضرب حجرين ببع�ضهما ،وي�صطاد
غزا ًال برميه بحجر حاد الأطراف ،يكون قد تفنن يف نحتها� ،إىل غري ذلك من
اال�ستخدامات .ول�سوف يدرك القارئ �أننا يف هذا الت�صور ،نو ّد الإ�شارة �إىل
التدرج يف املعنى ،بعد �أن مل يعد جوهر ذلك احلجر كما يقول الدكتور نوفلينوف
كامن ًا يف خوا�صه الطبيعية كالثقل واحلجم وال�شكل ،بل ويف وظيفته االجتماعية.
يف حال الكلمة واملقاي�سة مع ما �سبقت الإ�شارة �إليه من النمو والتطور يف
وعي الإن�سان بذاته ومبا حوله ،ف�إنه مل يكن يف بدايات حياة الإن�سان ،قامو�س لغوي
باملعنى املرئي واملعريف مثلما نعرف اليوم من القوامي�س واملعاجم ،فالطباعة مل
تكن قد عرفت ،و�إمنا مبعنى عدد الكلمات التي كان الإن�سان ي�ستخدمها يف حياته،
وقد حتددت الكلمات �آنذاك مبا يكفي منها للتعبري عن حاجاته القليلة كما �سبقت
اال�شارة ،وذلك بالنظر ملحدودية املعرفة واخلربة.
لقد قيلت �آراء عديدة يف �أ�صل اللغة .وكتبت نظريات فيها من االختالف
والتباين �أكرث مما فيها من �أ�سباب التقارب ،و�إن بقي يجمعها ناظم االعتقاد
ب�أن اللغة نظام ات�صايل له غايات اجتماعية .وعندما قال ابن فار�س ب�أن اللغة
توقيفية ،فقد اعتمد يف طرح هذا الت�صور على الن�ص القر�آين (وعلم �آدم
الأ�سماء كلها) .وعلى العك�س منه ف�إن ابن جني الذي قال ب�أنها و�ضعية� ،أراد
�أن يقرر مثلما فعل كثريون �سبقوه �أو جاءوا بعده ،ب�أنها �إمنا ت�أ�س�ست على قاعدة
فكرة التوا�ضع واال�صطالح بني جمموعة من النا�س .و�إىل هذا التباين يف الآراء
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�أي�ض ًا ،ففيما يرى البع�ض ب�أن �أ�صل اللغة واحد ،و�أن الأر�ض كلها عند بداية خلق
االن�سان كانت لها لغة واحدة ول�سان واحد ،وعلى غرار ما جاء به �سفر التكوين
التوراتي ،الذي يقول �أي�ض ًا ب�أن اهلل هو من َب ْل َبل اللغات وبلبل الكالم بني الأقوام
ثم ف َّرق هذه الأقوام ومعها لغاتها املختلفة (من ه�ؤالء الأوالد ال�سبعة والأحفاد
ال�سبعة ليافث ،تفرقت جزائر الأمم ،ب�أرا�ضيهم كل ل�سان كل�سانه ح�سب قبائلهم
ب�أممهم) (التكوين  ،)5/10ف�إن �آخرين ر�أوا عك�س هذا ،وقالوا �إن اللغات يف
الأ�صل ن�ش�أت م�ستقلة بع�ضها عن بع�ض ،و�أن لكل قوم لغة ،لي�ست كمثل غريها
مما يتداولها النا�س ويرددونها على �أل�سنتهم ،ومن ه�ؤالء ماك�س ملر ،الذي يرى
ب�أن االن�سان الأول افرتق �إىل مناطق جغرافية خمتلفة على وجه الأر�ض ،قبل �أن
ي�ستخدم �صوته للداللة على املعنى ،ومثله موري�س الذي افرت�ض ب�أن اللغات يف
الأ�صل كانت اثنتي ع�شرة لغة �أ�سا�سية ،و�إن كانت جميعها لها �أ�صل واحد.
لقد كتب الكثريون حول اللغة ،ابتداء ب�سقراط و�أفالطون ،ومرورا بابن
جني وابن خلدون وابن �سنان اخلفاجي ،و�سواهم ك�إدوارد �سابري وووتني وماك�س
ملر و�سو�سري والع�شرات غريهم .وعندما قال �إيرك لينيربغ ب�أن اللغة لي�ست
موروثة وح�سب ،و�إمنا لها خا�صية جن�سية (مبعنى االنتماء للجن�س الب�شري)
ال يتعاطاها �إال الإن�سان العاقل( ،)1فقد �أراد �أن يقدم تف�سري ًا منطقي ًا ومقنع ًا
لفكرة احليوان الناطق التي قيلت يف و�صف الإن�سان ،الذي بقيت اللغة ل�صيقة به،
منذ فجر تاريخه حتى الع�صر احلديث.
لغويون و�آخرون �سواهم ممن لهم عالقة بالفكر وعلم االجتماع ،توقفوا
�أمام ما اعتربه اللغوي الأملاين هامبولدت «اجلهاز الع�ضوي وال�شرط الالزم
للفكر»( ،)2فقال فرانز بوب ب�أن اللغة ج�سم ع�ضوي حي ،ينمو ويكرب ،ويعر�ض
له ما يعر�ض للكائن احلي .وقال دينبار �صاحب كتاب (التهندم وكالم النا�س
وتطور اللغة) الذي �سبقت الإ�شارة �إليه� ،أن اللغة تخدم غايات الفرد الذي يبحث
عن ت�شكيل حلف ما ( ،)3وقال قا�سم العتمة :اللغة تعمل على تقدمي نظام ات�صال
وارتباط بني النا�س ب�سيط وع�ضوي ،عرب ن�سق متحد من الكلمات والإ�شارات
والإمياءات واملعاين احل�سية والروحية التي حتدد البيئة احل�ضارية والثقافية
واالجتماعية( .)4و�أما �أندر�سون فيقول يف تعريفها� :إن اللغة هي الأ�سا�س ال�صلد
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الذي تقوم عليه ق�صة الأمة ( .)5و�إذا ما �أ�ضفنا �إىل ما �سبق ما يقوله كل من
مي�شال زكريا و�إدوارد �سابري و�سيفن بنكر ( )6ف�إنه �سيكون من ال�صائب القول
ب�أن �أهمية اللغة تظهر يف كونها تتو�سط الن�شاط االجتماعي للإن�سان ،على
اعتبار �أنها الأداة الأوىل للتوا�صل والتفاهم االجتماعيني ،والوعاء احلامل لثقافة
اجلماعة الب�شرية الناطقة بها ،وخرباتها املرتاكمة عرب الع�صور ،ووفق ًا لها حتدد
االنتماءات االجتماعية والعرقية (.)7
وخال�صة القول ف�إن اللغة يف �إحدى �أهم جتليات الإن�سان ،ما كان لها �أن
تن�ش�أ بدون وجود حاجة �إليها .ولأن طبيعة هذه احلاجة وماهيتها تختلف من �أمة
�إىل �أخرى يف طريقة التعبري ،فقد اختلفت اللغات وتباينت .بيد �أن الأهم من بني
ما جتب معرفته� ،أن الكالم لفظ ًا �أو كتابة عبارة عن جمموعة من الرموز اخرتعها
الإن�سان يف زمانه للداللة على الأ�شياء ،ولوال هذه امللكة املوجودة يف الإن�سان دون
احليوان التي متكنه من ا�ستعمال الرموز ،ملا كانت لغة يف الوجود (.)8
وي�ضعنا تعريف ابن �سنان اخلفاجي للغة باعتبارها ما يتوا�ضع القوم
عليه من الكالم �أمام �شكل من العمل االجتماعي ،يغلب عليه الفعل اجلماعي
الذي ي�شرتك فيه �أفراد الأمة جميعهم بدون ا�ستثناء .ومن هنا يقال ب�أنه ال ب ّد
�إال �أن تكون اللغة اجتماعية الداللة ،واملعنى فيها ال ب ّد �أن يخ�ضع لال�صطالح
والتوافق اجلمعي .ومن هنا �أهميتها يف توحيد الأمة واملحافظة على �شخ�صيتها
التي هي هويتها التي ال ب ّد �أن حتمل مميزات و�صفات قد ال جند ما مياثلها يف
غريها من هويات الآخرين ولغاتهم� .إن ثيمات هامة مما ورد ويرد عند التوقف
�أمام تعريفات اللغة كمثل املوا�ضعة واال�صطالح والتوافق اجلمعيني ،والأمة
و�شخ�صيتها ،والداللة واملعنى ،واللغة واملفهوم االت�صايل ،و�سوى ذلك الكثري،
جميعها ت�ؤكد ب�أنه من غري ال�صحيح �صرف النظر عن املمار�سة االجتماعية
يف امللفوظيات ،و�أولها اال�ستدالالت الفل�سفية واملنطقية يف التفاعل االجتماعي
ومنظوراته الذاتية العامة واخلا�صة (.)9
�إننا بالإ�شارة �إىل تطور اللغة وما ي�صاحب هذا من التطور يف وعي الإن�سان
هو الآخر� ،إمنا نق�صد الو�صول �إىل ما يبني �أبعاد اجلدل الذي بدونه ما كان
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لعملية التطور �أن حتدث .وخال�صة الر�أي بخ�صو�ص هذا اجلدل �أن الإن�سان
بانتقاله من حالته الفردية يف التعبري عن ذاته ،والتي رمبا بقي يدندن فيها مع
نف�سه� ،أنغام ًا و�أ�صوات ًا معينة� ،إىل الأخرى  -حالة اجلماعة التي هي حالة املخلوق
املع�شري الذي يعي�ش يف و�سط بيئة اجتماعية وا�سعة ويتعامل معها يف كل حلظة
من حلظات حياته ،وا�ضطراره بالتايل ملخاطبة �سواه والتفاهم معهم ،والتعبري
عن مراده وفهم ما يريدونه منه� ،إن بالإ�شارات والرموز �أو ًال� ،أو بالكلمات �أو
بالأ�صوات الحق ًا ،ا�ستطاع �أن يك ّون له لغة .هذا يفيد ب�أن التطور الذي م َّكن الإن�سان
من تكوين لغة له ،وم َّكنه من �صنع الأدوات وا�ستعمالها يف الوقت عينه ،ال يكون �إال
يف مع�شر اجتماعي تعاوين ،يعتمد على التنا�سق والتناغم بني �أفراد هذا املع�شر،
وهو ما ي�ستلزم ا�ستعمال اللغة بحكم ال�ضرورة ( .)10وهنا ف�إن الكثريين من علماء
اللغة ،يتفقون على �أن الإن�سان يف تطوره ،تطورت معه لغته هي الأخرى باعتبار
وجود عالقة ع�ضوية بينهما� .إننا لكي نفهم هذا كله� ،أمام تاريخ طويل من انتقاء
الكلمات وخلقها كما تقول باربرا وايتمر ،بهدف تف�سري الظروف املتغرية لإف�ساح
املجال للتكيف والت�أقلم – تق�صد تكيف اللغة وت�أقلمها -مع الأحداث الداخلية /
اخلارجية ،وهو تاريخ تطور الفرد اللغوي ومنوه ب�صورة �أخرى .و�إذا كان �ستالني
وكما �سبق القول قد نفى �إمكانية ت�صور جماعة قومية ما بدون لغة م�شرتكة ،على
اعتبار �أن هذه اللغة هي نتاج املجرى العام لتاريخ املجتمع وبنائه التحتي لعدة
قرون ،ف�إن العامل اللغوي باور يف ت�سا�ؤله حول ماهية الأمة يقرر ب�أنه لي�ست هناك
�أمة ممكنة الوجود بدون اللغة امل�شرتكة.
�إن و�سيلة الإن�سان اللغوية التي نتناولها ،تت�أثر ال ب ّد باالختالفات املكانية
واالجتماعية .ومن هنا قيل ب�أن كل لغة �إمنا تنمو وتتطور على وفق منطق
داخلي خا�ص بها ،ولي�س على وفق منطق �أية لغة �أخرى يف جمتمع �آخر .يقول
جون جوزيف :لقد كان هدف علم اللغة االجتماعي وهو يتطور يف غ�ضون القرن
الع�شرين والن�صف الثاين منه خ�صو�ص ًا ،فح�ص تلك املميزات داخل لغة من
اللغات؛ �إذ من خاللها يت�سنى لنا قراءة الأ�صول اجلغرافية واالجتماعية ل�شخ�ص
ما ،بالإ�ضافة �إىل م�ستواه التعليمي ،و�إثنيته ،وعمره ،وجنو�سته وجن�سيته (.)11
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هذا احلديث ي�شمل الإطار االجتماعي للغة .ومثال هذا نفهمه من النظرة
الدقيقة �إىل حوار ينح�صر يف حدود عائلة تناق�ش �أو�ضاعها االقت�صادية ،وحوار
�آخر �سيختلف حتم ًا �إذا ما كان بني هذه العائلة وبني اجلريان حتى لو ا�ستخدمت
اللغة ذاتها ،ولكنه يدور حول الطق�س واال�ستعدادات ال�ستقبال ف�صل ال�شتاء .ولقد
قال ياكوب�سون يف جواب على �س�ؤال كري�ستينا بومور�سكا� :إن و�سيلتنا اللغوية يجب
�أن تتغري( .)12وبينما يع ِّرف �سو�سري الذي هو �أب الل�سانيات احلديثة اللغة بالقول
ب�أنها نظام من الإ�شارات التي تعبرّ عن �أفكار ،ف�إن �آخر �سواه يعتربها ظاهرة
اجتماعية� ،أو يف تعبري �آخر ،منط ًا اجتماعي ًا منظم ًا لي�س له وجود فيزيائي .بيد
�أنه يتحقق يف منا�سبات معينة يف ال�سلوك اللغوي الذي هو الكالم (.)13
�إن الكالم هو الذي يخرج اللغة من كمونها كما يقول ال�شايب؛ �أي �إنه
يخرجها من حالة الوجود بالقوة� ،إىل الوجود بالفعل .ولعل التمثيل الأجمل للغة
يظهر يف القول التايل :اللغة نظام معقد من العادات� .إنها من�ش�أة ب�شرية مكونة
من بنى �أو م�ستويات خمتلفة الأنواع .فهي على هذا �أ�شبه �شيء بهيئة من النظم،
�أو هي منظمة من النظم (.)14
عندما قال خالد بن �صفوان ب�أن الإن�سان لوال الل�سان لن يكون �سوى بهيمة
مهملة ،فقد كان ي�ؤ�س�س حق ًا للكثري من املفهومات التي ظهرت يف ع�صرنا.
وعندما اعترب علماء اللغة االجتماعيون الكالم ن�شاط ًا اجتماعي ًا فردي ًا وجماعي ًا،
فقد �أرادوا ت�صوير قيمة اللغة وحقيقتها الفل�سفية والوجودية .ونحن لهذا
ال�سبب اخرتنا زاوية النظر االجتماعية لنطل منها على تاريخ اللغة .و�إذا كان
ثمة هناك ما متكن ت�سميته بعلم اجتماع الق�صة� ،أو علم اجتماع الرواية ،وهما
علمان موجودان فع ًال ،ف�إن هناك يف موازاة هذه النظرة ،تلك التي تقول بوجود
علم اجتماع اللغة ،وهو العلم الذي يزاوج بني نظرتني :النظرة التاريخية للغة،
والنظرة االجتماعية لها .يقول �شي�شرون :ال �شيء �أ�ش ّد مماثلة مل�شاعرنا الطبيعية
من �إيقاعات �أ�صواتنا� .إنها تثرينا وت�ؤججنا .تهدئنا وت�سكننا ،وغالب ًا ما تقودنا
�إىل الفرح والرتح (� .)15أو يف معنى يكمل هذا ،ف�إن اللغة التي يتداولها الب�شر على
�أل�سنتهم ،ويف �شكل يختلف عما عند بقية املخلوقات كاحليوانات والطيور �إمنا
هي ظاهرة تعبريية ،تتو�سط كما يقول وليد العناتي الن�شاط االجتماعي للإن�سان،
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باعتبارها الأداة الأوىل للتوا�صل والتفاهم االجتماعيني ،والوعاء احلامل لثقافة
اجلماعة الناطقة بها ،وخرباتها املرتاكمة عرب الع�صور ،وهي التي على وفقها
تتحدد االنتماءات االجتماعية والعرقية (.)16
ومما يجب االنتباه �إليه� ،أن القول باجتماعية اللغة� ،إمنا يعني �ضمن ًا� ،أنها
تدور على �أل�سنة �أفراد ب�أعينهم يجمعهم انتماء اجتماعي وجغرايف ( .)17وهنا
نت�ساءل :هل �إن اللغة جمرد جمموع من الكلمات؟ ف�إذا كان الأمر على هذا النحو،
ف�إنها قطع ًا ال قيمة اجتماعية لها ،و�ستبقى جمرد و�سيلة للتقارب والتفاهم ال
غري ،ولكن لأنها لي�ست جمرد جمموع من الكلمات ،ف�إنها كما يقرر العلماء منذ
�سو�سري حتى بنجامني يل دورف وبنفني�ست ،نظام يتحكم بالفكر ،وال تفكري بغري
اللغة ،وهذا هو نف�سه ما دعى �إدوارد �سعيد �إىل القول :لذلك ينظر �إىل لغة ما على
�أنها بنية �أو نظام له �شروط حمددة ال تتحكم بالفكر وح�سب ،بل تعطيه �إىل ذلك
طابعه .وهكذا ف�إن الثقافة هي يف �أ�سا�سها الفكر الذي تتيحه طاقات اللغة (.)18
�صحيح �أن اللغة ينتجها واقع اجتماعي ما بهدف التعبري عنه� ،إال �أنها ال
تخلق هذا الواقع .ومن �صائب القول ب�أن اللغة تعمل عمل القوانني والنظم املدنية
ولكن من الداخل؛ �أي �إنها تعمل من الذاكرة العقلية والوجدانية ،معربة بذلك
عن جمموعة العالقات الإنتاجية واالجتماعية القائمة وم�ضامينها ،ب�سلوك يف
اخلارج حتدده وتر�سمه الألفاظ والأ�صوات (.)19
ما الذي يجعل الكردي ي�شعر بكرديته؟ �إنه �س�ؤال هام وعلى قدر كبري من
احل�سا�سية .و�إن عدم دقة الإجابة عليه ،يوقع الباحث يف م�أزق كبري رمبا ي�صعب
عليه اخلروج منه .ويف ت�أمالت �إدوارد �سعيد حول البداية ،ف�إنه يرى ب�أن كل
جمتمع �إن�ساين يحدد نف�سه على نحوين� :أو ًال عن طريق حتديد الفارق بينه وبني
غريه من املجتمعات ،وثاني ًا بتحديد ميزاته اخلا�صة ( .)20وهكذا ف�إىل الإجابة
عن ال�س�ؤال ،ف�إن اللغة هي ما يجعل الكردي ي�شعر باالنتماء �إىل جماعة �أو �أمة
هي �أمته الكردية ،نظر ًا ملا تكون هذه اللغة قد زرعته فيه من الإح�سا�س القوي
والعميق بوحدة الرابطة الفكرية والنف�سية والوجودية مع كرد �آخرين ،يعي�شون
معه يف احليز اجلغرايف ذاته ،الذي ي�سمى كرد�ستان ،حتى و�إن كانت تتقا�سم هذا
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احليز �أربع دول يف ظروف قاهرة بالقوة ،نرى �أنها ال ب ّد �أن تتزحزح وتغادر املكان،
يف حم�صلة ال�صراع املعلن وامل�سترت بينها وبني الكرد �سكان الأر�ض الأ�صليني.
�إن الكردي الذي يتكلم بالكردية ،ويكتب بها كذلك ،ف�إمنا يعبرّ عن نف�سه
بلغة �آبائه و�أجداده ،التي عادة ما ت�سمى بلغة الأم ،لأن القوة التي حتاول انتزاع
�أر�ضه من ف�ضائها ،مل ت�ستطع �أن تنتزع منه لغته ،وهكذا فقد جتاوزت هذه اللغة
خمتلف عوامل القهر واال�ستالب والتغييب عن وجود الكرد احلياتي ،ومن هنا
ي�صح القول ب�أن اللغة الكردية تع ّد واحدة من اللغات احلية التي ال متوت .وهي قد
بقيت خالل تاريخها الطويل الذي تعود بدايته �إىل ما قبل امليالد ،عامل توحيد،
ولها �آثارها الهامة اجتماع ًيا و�سيكولوج ًيا يف حياة هذا ال�شعب الذي يتكلم بها.
بل �إنها يف �صريح العبارة بقيت احلا�ضنة التي يحتمي يف داخلها من خ�صومه
التاريخيني الذين حاولوا �سحق وجوده .ومن هنا جاءت قد�سيتها �أي�ض ًا.
�إننا يف �أي حديث حول الأمة الكردية ،وبالذات حول تكوينها النف�سي
والوجداين والعقلي ،ال ب ّد �أن نقول ب�أن هذا التكوين �إمنا هو ح�صيلة ما �صنعته
اللغة الكردية يف الواقع ،والتي هي عدا عن كونها الوعاء الذي يختزن فيه الكرد
خمتلف �ش�ؤون حياتهم ،نظام عقالين دائم التداخل يف البنية النف�سية للفرد
الكردي ،الذي يحر�ص كثري ًا على التوا�ؤم مع جماعته التي يعي�ش يف و�سطها ،وهو
مما �سيكون من �ش�أنه توا�صل الأجيال الكردية مع بع�ضها بطريقة �أوتوماتيكية
�أو عفوية ،وهو التوا�صل الذي ح ّول الأمة الكردية �إىل جماعة ب�شرية تتدفق منها
حيويتها با�ستمرار .ولعل مثال ال�شاعر الكردي الكبري الذي كتب رائعته اخلالدة
(مم وزين) بلغته الكردية ،على الرغم من قدرته على كتابتها ب�إحدى اللغتني
الفار�سية �أو العربية اللتني كان يتقنهما� ،إمنا ي�شري �إىل �أن هذه اللغة مل تكن
يف �أي من مراحل حياتها� ،سبب ًا لأزمة كمثل تلك التي �أ�شار �إليها �إدوارد �سعيد،
ميكن �أن ي�شعر بها املثقف �أو ال�شاعر الكردي ،و�إمنا على العك�س من هذا ،بقيت
�سبب ًا لالفتخار بها باعتبارها لغة �شعب ،حتى و�إن كان مغلوب ًا ،ف�إنه مل يظهر
كما تفعل غريه من ال�شعوب التي حتتل (برفع التاء) �أرا�ضيها بالقوة ،ب�أنه مولع
باالقتداء بالغالب ،وعلى وفق ما كان يت�صوره ابن خلدون يف قوله :املغلوب مولع
�أبد ًا باالقتداء بالغالب يف �شعاره وزيه ونحلته و�سائر �أحواله وعوائده ،على اعتبار
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�أن النف�س �أبد ًا تعتقد الكمال يف من يغلبها ،فتنقاد �إليه �إما لنظرة بالكمال ،مبا
وفر عندها من تعظيمه� ،أو ملا تغالط به من �أن انقيادها لي�س لغلب طبيعي� ،إمنا
هو لكمال الغالب (.)21
يقول امل�ؤرخ والأديب الكردي علي �سيدو الكردي :كنت حتى �سنة  1931ال
�أعرف من الكردية كلمة واحدة .ويف هذه ال�سنة بالذات �سافرت �إىل بغداد ومنها
�إىل الألوية الكردية يف �شمايل العراق ،و�شعرت و�أنا �أجتول مع �أ�صدقاء يل يف
خمتلف مدن كرد�ستان اجلنوبية وقراها ،باخلزي جلهلي اللغة الكردية ،فعزمت
على تعلمها ودرا�ستها درا�سة علمية �صحيحة (.)22
و�سوى هذا ،ف�إن قبيلة نوح عندما وجدت �إبان رحيلها �سه ًال يف �أر�ض
نب لأنف�سنا
�شنعار ،ا�ستقرت فيه ،وقرر قادتها بناء مدينة وبرج «وقالوا َّ
هلم ن ِ
مدينة وبرج ًا ر�أ�سه بال�سماء ،ون�صنع لأنف�سنا ا�سم ًا لئال نتبدد على وجه كل �أر�ض،
ولنتخذ لنا ا�سم ًا خ�شية تفرقنا يف كل بقاع الأر�ض»(.)23
املثال هذا يفيد ب�أن التفكري بالت�سمية� ،إمنا يعني رغبة القوم باملحافظة
على وحدتهم ،ذلك �أنه يف حالة عدم وجود ا�سم لهم ،ف�إن الفرقة والتوزع يف
�أرجاء الأر�ض �سيدبان يف حياتهم ،على اعتبار �أن وجود اال�سم �إمنا يعني وجود
لغة م�شرتكة ،تكون مع املكان امل�شرتك – املدينة والربج عامالن يف املحافظة
على الهوية .وكما قال نيت�شه :ف�أن تطلق الأ�سماء ،هو �أن تكون �سيد ًا ،ودوم ًا ف�إن
ا�سرتاتيجية الت�سمية ،هي ا�سرتاتيجية هيمنة وت�سلط ،وتاريخ الأ�شياء هو تاريخ
م�سميات ،وهو بالتايل تاريخ �أ�سماء (.)24
كان تعريف �سو�سري للغة �أكرب ثورة ل�سانية قام بها .ولأنها كما �سبق القول
نظام من الإ�شارات التي تعبرّ عن الأفكار ،ف�إن لل�صوت الذي ي�صاحب الكلمات
فيها معنى .واملق�صود باملعنى هنا ،الأغرا�ض التي �أ�شار �إليها ابن جني يف كتابه
(اخل�صائ�ص)� :إننا عند احلديث حول احل ّد الوظيفي للغة ،ال يغيب عن �أذهاننا
�أنها اجلهاز الذي ينتج الفكر وي�صوغه ويقدمه للآخرين ،على وفق �آلية حمددة،
هي يف �ش�أنها �أقرب �إىل العفوية منها �إىل ما يتطلب �إ�شغال العقل .ويف تعبري �أقرب
�إىل الدقة ،ف�إن اللغة لي�ست كما قال عنها �أر�سطو :املر�آة ال�صادقة للعقل ،وذلك
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لأن املر�آة ال دور لها �سوى االنعكا�س ،يف حني �أن دور اللغة يتجاوز هذا الفعل �إىل
ما هو �أهم من دور املر�آة (.)25
لي�ست ق�ضية املعنى يف اللغة جمرد �أمر عابر ،فهي من الأهمية بحيث يقال
ب�أن اللغة �صوت ومعنى كالهما مع ًا ،وال وجود لأحدهما بدون الآخر .يقول اللغوي
الأملاين هامبولدت :فعملية الكالم تنح�صر يف منح الفكر املادة التي يعتمد عليها.
فا�ستعمال الأ�صوات املقطعة يف نقل الفكر يزيل عنها الإبهام ،ويرتك عو�ض ًا
عن ذلك �أثر ًا ثابت ًا� ،إذ يقوم العقل �أو الذهن بجمع املعاين جمع ًا من الأ�صوات
املتعاقبة .ومبعنى �آخر ،ف�إن ما تنري جوانبه الكلمات – اللبنات امل�ؤ�س�سة للغة ،لن
يظهر جلي ًا �إال بالتتابع اللغوي ،وما ي�شرتط لذلك من ا�ستخدام العقل – جهاز
البحث عما توا�ضع عليه النا�س.
ويربز علم الل�سان احلديث �أن الرمز اللغوي الدال ،ال قيمة له يف ذاته
م�ستق ًال ،وال تتعني داللته� ،أو وظيفته يف ماهية جمردة� ،إمنا تت�أ�س�س على العالقة
التقابلية اخلالفية بينه وبني الرموز الأخرى(.)26
�إن و�سيلتنا اللغوية -ب�صرف النظر عما �إذا كانت هبة �إلهية �أو �سوى ذلك-
هي ما تنري كل ما حولنا ،وترثي معارفنا ،وتذلل �صعوبات التفاهم بني الب�شر(.)27
�إنها التعبري الرمزي للعامل ( .)28ومنذ �أقدم الأزمنة ،كانت عمليات ت�صنيف
الأقوام والأجنا�س الب�شرية تتم على �أ�س�س ذات طابع لغوي وجغرايف :فه�ؤالء
عرب ،وغريهم روم ،و�سواهم كرد ،وهكذا �إىل غري هذا من الأقوام .واللغة التي
جتمع �أفراد املجتمع وتوحدهم ،وت�ؤ�س�س يف الوقت نف�سه لقيام الأمم ،تقوم على
املعنى قبل كل �شيء ،و�أما ما يرتبط مباهيتها� ،أي مبا فيها من ال�صرف والنحو
و�سواهما مما يرتبط بالأ�سماء والأفعال و�صيغها ،ف�إمنا هي عوامل ت�ساعد على
خدمة املعنى .فنحن يف ا�ستعمالنا اللغة ،يكون لنا يف �أنف�سنا معلومات �أو �أحا�سي�س
�أو �أفكار ،نحاول �إي�صالها �إىل اخلارج عن طريق الكلمات التي هي رموز ،والرموز
ما هي �إال متثيل للأ�شياء وهي لي�ست الأ�شياء (.)29
�إننا كب�شر قبل �أن نكون �سوف�سطائيني على �سبيل الأدجلة ،كائنات لغوية
على �سبيل الأنطلجة ،مبعنى �أننا من وجهة نظر �أنطولوجية� ،أو وجودية ،كائنات
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ت�سكن اللغة .جتوب ف�ضاءها وتتموقع يف م�ساحتها(� .)30ألي�ست اللغة كما يقال
فيها هي وعاء الفكر؟ �ألي�ست هي ما يحمل املخزون الثقايف لهذا ال�شعب �أو ذاك
مما ي�ضيء جوانب حياته يف م�ستوياتها املتعددة واملتنوعة؟ وبالتايل فما دامت
حالها كذلك� ،ألي�ست اللغة اجتماعية �أ�سا�س ًا على اعتبار �أنها جت�سد الإ�شارات
�أو العالمات التي يتم اتفاق النا�س عليها؟ �إنها كذلك بالفعل ،ولعلها قبل غريها
تعترب الوجود اجلدير بالفهم بح�سب غادامري الذي يراها �أو�سع من اختزالها يف
�إ�شارات منطقية �أو �إ�شارات �أل�سنية� ،أو عالمات اعتباطية ،لأنها قبل كل �شيء
ف�ضاء الت�شكيل الرمزي والت�صوير اخليايل و�أفق التعبري الوجودي والتدبري
الذاتي ( .)31ويف �إحدى �إجابات ياكوب�سون على �س�ؤال للكاتبة كري�ستينا ،ي�شري �إىل
ما قاله له تروبت�سكي يف واحدة من �أهم ر�سائله والذي منه قوله� :إنني متفق متام ًا
مع �آرائك� .إن هناك العديد من العنا�صر يف تاريخ اللغة تبدو ت�صادفية ،ولكن
التاريخ ال ميتلك احلق ب�أن يقتنع بهذا التف�سري ،وعندما يعكف املرء على درا�سة
اخلطوط العامة لتاريخ اللغة ب�شيء من االهتمام واملنطق ،ف�إنها ال تبدو ت�صادفية،
وبالنتيجة ف�إن التف�صيالت ال�صغرية ال ميكن �أن تكون ت�صادفية �أي�ض ًا(.)32
هذه هي اللغة التي يع ّرفها كل من بلوك وتريجر يف كتابهما (املوجز يف
التحليل اللغوي) بقولهما :هي منظومة من الرموز ال�صوتية اال�صطالحية التي
ميكن بوا�سطتها ملجموعة من النا�س يف جمتمع معني التعاون ( .)33ويبقى من
ال�ضرورة الإ�شارة �إىل تعريف �سيفن بنكر الذي يجيء على وفق الإ�شارة �إىل
اجلهاز الع�صبي املتحكم يف الن�شاط احليوي للإن�سان ،وفيه يقول� :إن اللغة
�شيء نتعلمه مثلما نتعلم الإح�سا�س بالزمن ،فهي قطعة من التكوين البيولوجي
لأدمغتنا ،تتطور وتنمو بنمو الطفل عفو ًا من غري جهد ،وهي تنقل دومنا �إح�سا�س
معان ،ولهذا ال ن�ستغرب و�صفها باملقدرة
بقواعدها ،ج ّل ما يريد املتكلم نقله ،من ٍ
ال�سيكولوجية ،والأداة العقلية ،والنظام العقلي ،والوحدة احلا�سوبية (.)34
يف كتاب (التهندم وكالم النا�س) الذي �سبقت الإ�شارة �إليه ،ميو�ضع عامل
النف�س دينبار �أ�صل اللغة يف حاجة الإن�سان �إىل ت�شكيل ما ي�سميها الأحالف
االجتماعية ،التي يكون الهدف من ورائها التعامل مع التحديات التي تعرت�ض
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�سبيله يف البيئة التي يعي�ش فيها .ول�سوف يالحظ الباحث يف اللغة وتطورها� ،أنها
كما �أعلن �سو�سري يف كتابه (درو�س يف علم اللغة العام) �أنها بالإ�ضافة �إىل كونها
حدث ًا اجتماعي ًا كما �سبق القول ،تعمل القوة االجتماعية  -قوة املجتمع �أو الأمة
على متا�سكها  -متا�سك الن�سق اللغوي وبقوة �شديدة� ،إىل الدرجة التي جتعل
الفرد – كجهد فردي غري قادر بتات ًا على الت�أثري فيها مبا يعيبها �أو يغيرّ جمراها
على الأل�سن.
ومعنى ما �سبق �أنَّ اللغة التي حتمل جمموعة من اخل�صائ�ص االجتماعية
الدافعة باجتاه الوحدة ،لي�س لها تاريخ خا�ص ميكن �أن مي�ضي مبعزل عن احلياة
االجتماعية التي �ستحمل خ�صائ�صها امل�شار �إليها .وحينما نقول ب�أن هذه اللغة
تو�صل �إليه الآباء
حية و�أنها ال متوت ،فذلك لأنها التي عن طريقها يتم نقل ما ّ
والأجداد يف م�سريتهم احلياتية �إىل الأجيال الالحقة ،بطريقة عفوية كما
يقول قا�سم العتمة واقت�صادية ،ومن هنا يحق القول فيها �أنها الدليل �إىل وجود
اجلماعة� .إن العالمة اللغوية جت�سد العالقات االجتماعية مل�ستعمليها .و�ضمن
هذا املفهوم ،ف�إن الهوية االجتماعية حا�ضرة يف اللغة ذاتها (.)35
يقول العناتي :وميثل در�س التباين  -يق�صد التباين بني اللهجات وبني
قراءات القر�آن  -يف الرتاث اللغوي العربي �أ�سا�س ًا متين ًا يف الفكر اللغوي العربي؛
�إذ يك�شف عن وعي عالقة اللغة باملجتمع ،وكيفية عك�س البنية اللغوية للبنية
االجتماعية ،وكيفية تغري الأداء اللغوي وفق ًا لعوامل اجتماعية متعددة كالبيئة
واملوطن واجلن�س والطبقة االجتماعية واملهنة ( .)36ول�سوف ينتبه الباحث �إىل
ت�أثري هذه العالقة عند توقفه �أمام م�سار اللغة الكردية ،التي وجدت يف النظام
الإقطاعي الذي �ساد زمن ًا طوي ًال عن�صر ًا �إيجابي ًا ،متثل مبحافظته على هذه
اللغة ،على اعتبار ما كان له من دور كبري يف املحافظة على خ�صو�صية هوية
كرد�ستان والكرد بح�سب ر�أي با�سيلي نيكيتني.
�صحيح �أن �أحمدي خاين حينما كتب (مم وزين) باللغة الكردية ف�إمنا
للتعبري عن اعتزازه بها ،ولأنه من جانب �آخر وجد فيها الطاقة الكامنة التي يف
مقدوره بعثها ،بحيث تتحول الكلمات �إىل درر ولآلئ� ،إال �أنه من الأهمية كذلك
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القول ب�أن هذه اخلطوة اجلريئة كما ي�صفها فا�ضل كرمي �أحمد ،كانت من �أجل
العثور على الهوية القومية اخلا�صة ،واملحافظة على �سمات الأمة وثروتها الثقافية
العظيمة ،ومنع �إذابتها بكل �سهولة يف الدين وال�سلطة احلاكمة ( ،)37وهي ما كانت
لتحدث لوال التطور الذي ح�صل يف زمانه على امل�ستوى االجتماعي والبنية الذهنية
الكردية ،التي كانت تنا�ضل من �أجل حتقيق اال�ستقاللية.
ومما نقر�أه يف تعريف القومية :يف الداللة ال�سيا�سية للمفهوم ،يرتبط
مفهوم القومية مبفهوم الأمة ،من حيث �أنها االنتماء �إىل �أمة حمددة ،والأمة هي
ال�شعب ذو الهوية ال�سيا�سية اخلا�صة ،الذي جتمع بني �أفراده روابط مو�ضوعية –
�شعورية – روحية متعددة ،تختلف من �شعب لآخر مثل اللغة ،العقيدة ،امل�صلحة،
التاريخ(.)38
�أخري ًا ف�إذا كانت �إح�صاءات اليون�سكو ب�ش�أن الواقع اللغوي يف العامل قد
قالت ب�أنه يوجد يف عاملنا الراهن نحو �ستة �آالف لغة� ،إال �أن املفارقة الغريبة �أن
نحو  %96من �سكان العامل يتحدثون  %40فقط من تلك الآالف ال�ستة من اللغات،
فمع �أي هذه الن�سب يقع الكرد ولغتهم ،وهل �إنهم ممن يتكلمون لغتهم اخلا�صة
بهم� ،أم �إنهم ي�ستخدمون لغة غريهم ممن يحتلون �أرا�ضيهم ،كما هي احلال يف
بلدان عديدة يف �أمريكا اجلنوبية و�إفريقيا و�آ�سيا ،مت احتالل �أرا�ضيها بالقوة يف
�أوقات �سابقة ،وبالتايل :ملاذا ي�ستخدمون لغتهم ولي�س �أي ًا من لغات غريهم؟ هل
ال�س�ؤال الذي ينتظر الإجابة..
�إنه حب الذات املجرد� ،أم �إنه الدفاع عنها؟ هذا هو ّ
الهوام�ش 
1 .1انظر د .فوزي ح�سن ال�شايب ،حما�ضرات يف الل�سانيات ،من�شورات وزارة الثقافة،
عمان � ،1999ص.23
2 .2عن د� .إبراهيم خليل ،اللغة بني التعريف والتو�صيف ،جملة �أفكار  ،2009 ،247عمان.
3 .3عن جون جوزيف ،اللغة والهوية ،ترجمة د .عبد النور خراقي� ،سل�سلة عامل املعرفة ،الكويت
� ,2007 ،342ص.51
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4 .4قا�سم العتمة ،اللغة العربية ك�أداة توحيد ،جملة الوحدة  1987 ،33املغرب جون جوزيف،
املرجع نف�سه� ,ص.8
5 .5يقول مي�شال زكريا :اللغة و�سيلة تو�صيل وفعل ل�ساين ق�صدي ،الداللة فيه واملعنى خا�ضعان
لال�صطالح والتوافق اجلمعي.
6 .6يقول �إدوارد �سابري يف اللغة :هي طريقة ب�شرية وغري غريزية ،لنقل الأفكار والأحا�سي�س
والرغبات برموز يتم �إنتاجها طوع ًا.
7 .7يقول �سيفن بنكر� :إن اللغة �شيء نتعلمه مثلما نتعلم الإح�سا�س بالزمن ،فهي قطعة من التكوين
البيولوجي لأدمغتنا ،تتطور وتنمو بنمو الطفل عفو ًا من غري جهد.
8 .8د .وليد العناتي ،التباين و�أثره يف ت�شكيل النظرية اللغوية العربية ،وزارة الثقافة ،عمان � ،2001ص.21
9 .9ح�سن �سعيد الكرمي ،اللغة ون�شاتها وتطورها يف الفكر واال�ستعمال ،وزارة الثقافة ،عمان
� ،2002ص.18
1010د .عبد اهلل �أبو هيف ،اللغة والإعالم واعتبارات �إنتاج املعرفة ،جملة �أفكار  ،2009 ،247عمان
ح�سن �سعيد الكرمي ،نف�سه �ص.16
1111جون جوزيف ،نف�سه �ص 47رومان ياكوب�سون ،ترجمة :فالح �صدام الإمارة ،د .عبد اجلبار
حممد علي ،دار ال�ش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد � ،1990ص.83
1212د .فوزي ح�سن ال�شايب ،نف�سه� ،ص.23
1313ال�شايب ،نف�سه �ص.58
1414جون جوزيف ،نف�سه �ص.36
1515د .وليد العناتي ،نف�سه �ص.21
1616د .وليد العناتي ،نف�سه �ص.21
�1717إدوارد �سعيد ،ت�أمالت حول البداية ،بدايات للن�شر ،2008 ،دم�شق� ,ص.39
1818قا�سم العتمة ،نف�سه.
�1919إدوارد �سعيد ،نف�سه �ص.12
2020ابن خلدون ،املقدمة ،وزارة الثقافة ،عمان � ،2009ص.162
2121انظر د .حممد علي ال�صويركي ،امل�ؤرخ والأديب والأ�ستاذ الكبري علي.
�2222سيدو الكردي ،جملة �سردم العربي� ،سليمانية ( 2008 ،21وجدير بالذكر �أن �سيدو هو �أول
�أردين يتخرج يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام  ،1928وهو والد الطبيب ال�شهري �أ�شرف
الكردي ،وله معجم لغوي �شهري (القامو�س الكردي احلديث) الذي جاء يف االهداء الذي يف
بدايته مايلي� :إىل روح جدتي لوالدي » مدينة » كرمية حممود �آغا �آل » �أومريكي » رئي�س ع�شرية
�آل » �أومريكا » القاطنة يف القرى املجاورة ملدينة ديار بكر يف االقليم الكردي باجلمهورية
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الرتكية ،تلك املر�أة الفا�ضلة التي غر�ست يف نف�سي حمبة لغة الآباء والأجداد ،و�إىل الأمة
الكردية العريقة يف القدم ،تلك الأمة التي حافظت على لغتها و�أ�صالتها العرقية ،وقاومت
الغزاة الفاحتني عرب �أقدم الع�صور التاريخية ،وا�ستمرت ثابتة �إىل هذا اليوم ،يف حني دالت
تلك الدول وان�صهرت �شعوبها يف قوميات �أخرى.
�2323سفر التكوين .4 ،11
2424عبد ال�سالم بنعبد العايل ،احلوار بني الثقافات وال�صراع بينها ،جملة ثقافات 2004 ،10
البحرين.
2525د� .إبراهيم خليل ،اللغة بني التعريف والتو�صيف ،جملة �أفكار .2009 ،247
2626د .وليد العناتي ،املرجع ال�سابق �ص.9
2727ي�ضع كون�ستانتني �سريل ( )869-827هذه الأ�شعار ال�سالفية كمقدمة لرتجمته الأناجيل
الأربعة:
«لذلك ا�ستمعوا الآن بعقولكم
ذلك لأنكم تعلمتم �أن ت�ستمعوا �أيها ال�شعب ال�ساليف
ا�سمعوا الكلمة لأنها نزلت من الرب
الكلمة املغذية للأرواح الب�شرية
الكلمة املقوية للقلب والعقل
الكلمة التي تهي�ؤ اجلميع لأن يعرفوا الرب
ذلك لأنه دون ال�ضياء �سوف لن تكون هناك متعة
لأنه بينما ترى العني جميع خلق الرب
ف�إنه �سيفتقر اجلمال ذلك الذي يرى بدون �ضياء
وهكذا ف�إنه احلال ذاته مع كل روح تفتقر�إىل العلم
اجلاهلة بقانون الرب
القانون املقد�س للكتب الإلهية
القانون الذي يك�شف جنة الرب
لأن ما ت�سمعه الأذن
�صوت الرعد ،فهل �ستخ�شى الرب
�أو كيف ت�ستطيع الأنوف التي ال ت�شم الورود
�أن حت�س املعجزة ال�سماوية
والفم الذي ال يتذوق احلالوة – حالوة الكالم
يجعل االن�سان كاحلجر».
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 2828د .وليد �سيف ،يف املقدمة �إىل كتاب التباين و�أثره يف ت�شكيل النظرية اللغوية للدكتور وليد
العناتي� ,ص.9
 2929ح�سن �سعيد الكرمي ،مرجع �سابق� ,ص.89
 3030حممد �شوقي الزين� ،إزاحات فكرية مقاربات يف احلداثة واملثقف ،من�شورات االختالف ط،1
 2008اجلزائر� ,ص.53
 3131حممد �شوق الزين ،نف�سه �ص.34-33
 3232رومان ياكوب�سون – �أفكار و�آراء حول الل�سانيات والأدب� ،ص.70
 3333عن حمزة املزيني ،التحيز اللغوي ،كتاب الريا�ض ،ط ,2002 ،1الريا�ض� ,ص.332
 3434عن د� .إبراهيم خليل ،اللغة بني التعريف والتو�صيف ،جملة �أفكار .2009 ،247
 3535جون جوزيف ،املرجع نف�سه� ,ص .8
 3636د .وليد العناتي ،املرجع نف�سه� ,ص.12
 3737فا�ضل كرمي �أحمد ،تاريخ الفكر الكردي ،ترجمة د .بندر علي مندالوي �سليمانية � ,2001ص.17
 3838عبد الوهاب الكيايل وكامل الزهريي ،املو�سوعة ال�سيا�سية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت � ,1974ص.427
 3939د .عبد اهلل �أبو هيف ،اللغة والإعالم واعتبارات �إنتاج املعرفة ،جملة �أفكار  ،2009 ،247عمان.
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الرواية الن�سو ّية الخليج ّية

*

د� .إ�شـ ـ ــراق �سـ ــامي

تعر�ض م�صطلح «الكتابة الن�سوية» لرف�ض معظم الكاتبات العربيات
وتح ُّفظهنّ  ،فالإ�شارة �إلى �أدب معين ب�أنه «ن�سوي» ع َّدته كثير من الأقالم الن�سائية
محاولة للتقليل من �ش�أن الن�صو�ص ،وتر�سيخ �أكبر للعن�صرية تجاه المر�أة،
انطالق ًا من �أنَّ الأدب فعل �إن�ساني يترفع عن الت�صنيف الجن�ساني �أو الجغرافي.
ومع ذلك ف�إن ثمة و�شائج �أو م�شتركات تجمع كتابة �أدبية معينة �ضمن �سمات
تتكرر ،وهي بالتالي ت�س ِّهل عملية ت�صنيفها على الدار�س والناقد؛ بمعنى �أن مثل
دمغ بها الأدب ،فحين
هذه الت�صنيفات هي �أدوات �إجرائية ولي�ست �صفات عامة ُي َ
نقول «�أدب المهجر» �سنعرف �أن الحدود التي نركز عليها في الدرا�سة �أو القراءة
هي ما �أنتجه كتاب مخ�صو�صون �ضمن زمان ومكان محدد .و�ضمن الفكرة ذاتها
يقع الأدب الن�سوي باعتباره �أي�ض ًا نوع ًا من الكتابة ،لها ميزات خا�صة وح�سا�سية
معينة ال يمكن �إغفالها �أو تجاوزها.
وقد فرقت الن�سوية بين الجن�س البيولوجي ،والجن�س الثقافي الذي يتم
تداوله في الدرا�سات تحت م�صطلح ( الجندر ) ،ويعنى به ت�شكل الإن�سان الثقافي
عبر مجموعة المفاهيم والقيم وال�سلوكات التي يتبناها المجتمع.
* باحثة وناقدة �أكادميية  -جامعة الب�صرة/العراق.
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وت�شير بثينة �شعبان في كتابها «مئة عام من الراوية الن�سوية» �إلى �أن
الكتابة فعل ذاتي ي�ستجيب ا�ستجابة واعية ومق�صودة لطبيعة الكاتب وبيئته
وطريقة نظرته للحياة .وبذلك ت�ؤكد اختالف طبيعة الكتابة التي ت�صدر من
المر�أة عما يكتبه الرجل ،ب�سبب طبيعة الظروف والمحيط والم�ؤثرات.
كما ترى �أن الم�شكلة التي رافقت الن�صو�ص التي تكتبها ن�ساء كانت في
الغالب متعلقة بالمتلقي (فالكتابات الن�سائية الإبداعية كانت موجودة دائم ًا،
وقد كتبت �أعمال ن�سائية با�ستمرار ،ولكن موقف المتلقي �أنكر هذه الحقائق
البدهية)� .إن ما تقوله «ديل �سبيندر» لي�س من ال�صعب �إثباته في �أي �أدب و�أية
ثقافة في العالم« :لقد �صنعت الن�ساء تاريخ ًا بقدر ما �صنع الرجال ،لكن تاريخهن
�سجل ولم ُينقل».
لم ُي ّ
ما الأدب الن�سوي؟
يمكن �أن تتنتهي �أغلب الدرا�سات ووجهات النظر النقدية لظاهرة الأدب
الن�سوي �إلى �أنها :الأدب الذي يهتم بالحياة الخا�صة للمر�أة ،مركز ًا على تجاربها
�ضمن واقع يت�سم في الغالب بالذكورية المطلقة بالمفاهيم ،فهو تعبير ذاتي وربما
مبا�شر بع�ض ال�شيء عن هويتها الأنثوية وتجربتها الخا�صة ب�صورة �صادقة ،بعد
�أن ظل الأدب الذي تكتبه المر�أة ول�سنوات طويلة رهن ًا بال�صورة النمطية التي
يوحيها لها الرجل.
�أ ّما اعتماد م�صطلح ال ّن�سو ّية في حقول العلوم الإن�سان ّية فقد بد�أ ر�سم ّي ًا عام
دولي �ساهمت في عقده ال ّن�سو ّية البارزة «كالرا زاتكين»
 ،1910وذلك في م� ٍ
ؤتمر ٍّ
حين �أعلن ال ّثامن من �آذار عيد ًا عالم ّي ًا للمر�أة ،وهو التّاريخ ا ّلذي اعتمدته ع�صبة
المدني ا ّلذي قامت به العامالت في نيويورك عام
الأمم لإحياء ذكرى الع�صيان
ّ
 1895احتجاج ًا على الأو�ضاع البائ�سة ا ّلتي كنّ يعانين منها ،وقد ماتت فيه بع�ض
ه�ؤالء العامالت (ح�سب كتاب «دفاعاً عن التاريخ الن�سوي» لتود جانيت).
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وكذلك ُتع ُّد جهود «فيرجينيا وولف» رائدة وم�ؤ�س�سة لفكرة الن�سوية .فقد
تخ�ص
حاولت تحديد المفاهيم الأولى لهذا النوع من الكتابة في كتابها «غرفة ّ
المرء وحده» عام  ،1919وفيه دعت الن�ساء �إلى البدء في ت�أ�سي�س هوية خا�صة
بهن ،والتمرد على الأطر االجتماعية الخانقة ،م�شيرة �إلى �أن فقدان الموهبة لدى
الن�ساء ما هو �إال نتيجة طبيعية القتراحات تلك الأطر ال�سلبية من المر�أة.
لكن هذا ال�شكل من الكتابة �أعلن عن نف�سه بو�ضوح مع ظهور الرواية
الجديدة في فرن�سا ،وهي البلد الذي انطلقت منه �شرارة االحتجاجات الكبرى في
�أحداث مايو عام  ،1968وهي �إ�ضرابات مدنية قام بها العمال والطلبة والمثقفون،
وكانت المر�أة حا�ضرة بوعي للمطالبة بحقوقها .ومن هنا بد�أت الحركة الن�سوية
ال�سيا�سية ،وهي النقطة التي �أحدثت ح�سا�سية جديدة في الكتابة قائمة على
ف�سح المجال للتعبير عن الأفكار الفردية والذاتية بحرية �أكبر ،دون النظر �إلى
مجموعة القواعد والقيود التي تحدد الن�صو�ص .لذا كانت الرواية الجديدة �أحد
�أهم تمثالت الثورة الفكرية واالجتماعية تلك ،التي انت�شرت فيما بعد وو�صلت
�أطراف العالم ،وبالت�أكيد لم يكن الوطن العربي بمن�أىً عن التيارات الفكرية
والأدبية الجديدة .لذا بمراجعة �سريعة وموجزة يمكن �أن ن�ستذكر الكتابات
الن�سوية الرائدة:
�أ�صدرت الكاتبة اللبنانية ليلى بعلبكي ،وهي مواليد بيروت ( ،)1937عام
 1958رواية بعنوان (�أنا �أحيا) تحدت فيها ال�سياقات الثقافية التي كانت �سائدة
�آنذاك ،وتحدثت عن بطلة تقترف الحياة دون �أن ت�صغي للمجتمع ،فهي تن ِّفذ ما
تريد وبذلك هي تعي�ش .كانت هذه الرواية من �أوائل ال�سرد الن�سوي الم�ستفز
للأطر الثقافية التي تفتر�ض وجود حدود قيمية وفنية البد �أن تتوفر في الن�ص،
طريقة الكتابة هذه عن الذات (وهي ذات ن�سوية) باعتبارها قيمة عليا كانت
فتح ًا جديد ًا في و�سائل التعبير الأدبي.
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�أما كوليت خوري من مواليد �سورية  ،1937فهي �صاحبة رواية (�أيام معه)
وتع ُّد من �أوائل الروايات التي تتبنى مو�ضوعة المر�أة ( هناك بع�ض الروايات
التي كتبت ب�أقالم ن�سائية قبل هذه التاريخ ،لكن الرواية الن�سوية العربية ب�شكلها
الأقرب لهذا النوع بد�أت هنا).
تلخ�ص كوليت فل�سفتها في الأدب الن�سوي بما يلي« :مفهومي عن المر�أة
المتحررة �أنها الم�س�ؤولة عن نف�سها والتي تربح معي�شتها ،فال �أ�ستطيع �أن �أفهم
�أن هناك امر�أة متحررة وزوجها �أو �أبوها �أو �أخوها ينفق عليها ،المتحررة �أو ًال
هي المتحررة مادي ًا ،التي تملك المال ،وثاني ًا ،المثقفة ،وثالث ًا �أن تكون م�س�ؤولة
عن نف�سها ،فالتحرر �شعور بالم�س�ؤولية ،وحتى هذه اللحظة هناك ن�ساء يعتبرن
�أنف�سهن متحررات ،التحرر �شيء واالنحالل �شيء �آخر ،المتحررة تعرف كيف
تقول ال ،في حين غير المتحررة تقول نعم ،وتر�ضخ ب�شكل �سلبي للأ�شياء من
حولها».
ظهرت رواية منى جبور براوة« :فتاة تافهة» عام ( ،)1960وقد كتبتها وهي
بعمر � 17سنة ،ثم غادرت وهي في عمر �أدبي ق�صير جد ًا ،فقد انتحرت بعد هذه
التجربة الروائية.
تت�شابه رواية منى جبور مع رواية ليلى بعلبكي (�أنا �أحيا) من حيث التركيز
على الأنا و�إدارة الحوارات الداخلية بكثير من ال�شحنة العاطفية ،فتنقل مث ًال
�إح�سا�سها بح�سدها عبر تجليات عاطفية ق�صوى معه ،م�ستعملة كلمات كـ «الحب
والكراهية»�« :إنني �أكره هذا الج�سد� ،أ�شعر نحوه باحتقار هائل وبغ�ض جارف..
كال ..بل �أحبه� ،أحبه� .أحبه لأنه �سيبقى �سليم ًا وحر ًا ،لي».
و�أي�ضا ت�سجل رواية (ف�ضحكت) لنور �سلمان ،وهي كاتبة و�أكاديمية من
مواليد لبنان  ،1934بو�صفها محاولة لكتابة ن�سوية رائدة عام .1962
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بعد هذه التجارب الأ�سا�سية وربما الب�سيطة في الكتابة الن�سوية ،جاءت
غادة ال�سمان ،وهي من مواليد دم�شق عام  ،1942لتعلن عن نف�سها بو�صفها
قلم ًا يتميز بالوعي ومتعلم ومت�سلح بثقافة عميقة وب�أكثر من لغة .ومع رف�ضها
للت�صنيف الأدبي على �أ�سا�س الجن�س ،لكنها �شكلت مدر�سة خا�صة عبر اال�ستمرار
في الكتابة لعقود ،ف�ش ّكلت مجموعتها الق�ص�صية عام  1962انعطافة �أدبية في
التفوق اللغوي وال�سردي ،وفي االهتمام بهواج�س المر�أة وعوالمها.
كانت هذه مقدمة موجزة عن الكتابة الن�سوية من حيث �أ�صل الفكرة
ورائداتها في الوطن العربي.
�أ ّما في منطقة الخليج العربي ،وهي مو�ضوع الدرا�سة ،فقد ت�أخرت المر�أة
قلي ًال عن اال�ستجابة لمثل هذه التطورات الفكرية والثقافية التي اجتاحت العالم،
وامتدت �إلى الوطن العربي .وهذا الت�أخر لم يكن بمعزل عن الو�ضع الأدبي العام.
وبالرغم من وجود محاوالت فردية و�أ�صيلة في الكتابة ،لكنها بقيت حاالت لم
ت�ستطع �أن ت�شكل حركة ثقافية وا�ضحة وممتدة.
ت�شكل لحظة ظهور النفط نقطة فارقة في تاريخ الإبداع الخليجي بعامة
والكتابة الن�سوية بخا�صة ،حيث بد�أت مجاالت العمل تفتح للمر�أة ،وراحت تتعرف
على العالم بعيد ًا عن الحدود المعتادة ،و�إن كانت فوزية الر�شيد ت�ؤكد في بحث
لها �أن النقطة الفارقة جاءت ب�سبب التطور الإعالمي والتكنولوجي الذي جاء مع
القرن الع�شرين ،متزامن ًا مع الطفرة العلمية والتوا�صلية ،ولذا لم تمر الكتابة
الن�سائية في الخليج العربي بمراحل الن�شوء والتطور التي تميزت بها تجارب
عربية �سبقتها ،فقد ا�ستفادت هي من تلك التجارب وبد�أت حيث و�صلت تلك
المحاوالت.
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وت�شير الباحثة الر�شيد �أن الو�ضع االقت�صادي عك�س نتائجه على الو�ضع
االجتماعي والثقافي ،وارتبط بحركة التطور في �شموليتها .وهذه المتغيرات �أدت
�إلى البحث عن نوع فني �أكثر ات�ساع ًا ي�شير وي�ؤرخ لهذه المتغيرات ،والرواية في
مح�صلتها هي فن ر�صد حركة الواقع و�إعادة �صياغته.
ن�سبي ًا كانت الحرية والتعليم والحركة الثقافية للمر�أة �أ�سبق و�أكثر و�ضوح ًا
في كل من دولة الكويت ومملكة البحرين ،حيث افتتحت �أول مدر�سة بنات في
البحرين عام  ،1928في حين ت�أخرت دول خليجية �أخرى حتى مطلع ال�سبعينات،
لتقرر فتح مدار�س خا�صة بالبنات.
كانت عملية تحريك الأو�ساط الثقافية الن�سوية في مجتمع البحرين تعتمد
في العادة على الن�ساء من طبقة التجار والأثرياء ،اللواتي ح�صلن على تعليم في
م�صر وال�شام والعراق؛ �إذ ح�صلت رئي�سة جمعية نه�ضة فتاة البحرين ال�سيدة
عائ�شة يتيم على �شهادة من بريطانيا ،كما در�ست ع�ضوتان التمري�ض في العراق.
وفي عام  1960ن�ش�أت جمعية رعاية الطفل والأمومة التي تنتمي ع�ضواتها
في مرحلة الت�أ�سي�س �إلى الأ�سرة الحاكمة ون�ساء الطبقة التجارية الغنية وكبار
موظفي الدولة .وعبر هذه الجمع ّية ت�ش ّكلت نه�ضة المر�أة.
وفي الكويت تعود بدايات الحركة الأولى الن�سائية الكويتية �إلى الأربعينيات،
حيث بد�أ تعليم البنات ينت�شر .وقد ظهرت في �أواخر  1948بع�ض الأقالم الن�سائية
التي تدعو المر�أة �إلى الم�شاركة بوعي في الحياة العامة.
ناد ن�سائي با�سم «نادي
ثم حاولت بع�ض الفتيات في بداية ال�ستينيات �إن�شاء ٍ
المر�أة الكويتية» .وتذكر ال�سيدة لولوة القطامي ،وهي �إحدى قياديات العمل
الن�سائي� ،أن دافعهن لإن�شاء النادي هو «تنظيم الجهود من خالل كيان اجتماعي
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قانوني يحقق طموحاتهن في تغيير اجتماعي وثقافي يحت�ضن القيم والمثل
الكويتية ،وي�صب في �صالح الأغلبية من ن�ساء الوطن ،وي�ساعد على تمكينهن من
القيام بدورهن المطلوب كمواطنات و�أمهات وزوجات».
هذا التمهيد الموجز ِّ
يو�ضح الأو�ضاع العامة والثقافية الخا�صة بالمر�أة
في الخليج العربي ،ويك�شف عن ال�سياق العام الذي بد�أت منه المر�أة باقتحام
كل ميادين الحياة وب�شكل خا�ص ميدان الرواية ،الفن ال�سردي الذي يحتاج �إلى
موهبة �أ�صيلة وذكاء ،وقدرة خا�صة قادرة على خلق عوالم كتابية خيالية تعتمد
على ال�شخ�صية والزمان والمكان والحوار.
و ُتع ُّد الروائية ال�سعودية �سميرة خا�شقجي ،بنت الجزيرة� ،إحدى رائدات
الرواية الن�سوية في الخليج .فقد �أ�صدرت رواية (ودعتُ  �آمالي� ،)1958 ،أتبعتها
برواية (ذكريات دامعة )1961 ،و(بريق عينيك )1963 ،و(وراء ال�ضباب،
 )1971و (قطرات من الدموع )1973 ،و(م�أتم الورد.)1973 ،
وبعد تجربة �سميرة خا�شقجي جاءت �صفية عبد الحميد برواية (عفواً يا
�آدم ،)1968 ،وفاطمة العلي (وجوه في الزحام ،)1971 ،وهند باغفار ورواية
(البراءة المفقودة ،)1972 ،وعائ�شة زاهر �أحمد (ب�سمة من بحيرات الدموع،
.)1979
و�إذا كانت رواية �سميرة خا�شقجي �أ�سبق زمني ًا ،وتعد لها الريادة� ،إال �أنني
�أجد رواية فاطمة العلي ُتع ّد تمثي ًال حقيقي ًا للحركة الثقافية والأدبية الن�سوية،
التي بد�أت ثمارها تن�ضج مع بدايات ال�سبعينيات.
في حين كانت خا�شقجي �أقرب �إلى روح الأجواء الثقافية في م�صر ،التي
در�ست وتزوجت وا�ستقرت فيها.
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بعد �أن تخطت المر�أة في الخليج العربي عتبة البدايات ،تفوقت في هذا
الم�ضمار و�صار لها ال�سبق في الإبداع الروائي .فبالن�سبة لو�ضع المر�أة الخا�ص
والمختلف في الخليج العربي ،خ�صو�صية الن�سيج االجتماعي القائم على القبلية
وخ�صو�صية الحا�ضنة الدينية كما في بلد مثل ال�سعودية مث ًال ،ثم الخ�صو�صية
الثقافية التي كانت � -إلى حد ما -بعيدة عن ال�سياق العربي في م�صر والعراق
وال�شام ،التي �أظهرت ت�أثر ًا بالحركات العالمية كال�شيوعية والليبرالية �أو حتى
ال�صراع بين ال�شرق والغرب ،وهي ثيمات معالجة بحدة وو�ضوح في الكتابة
الروائية على وجه الخ�صو�ص في هذه البلدان؛ �أي م�صر والعراق وال�شام،
بالقيا�س �إلى هذا الو�ضع ،تبدو مثابرة المر�أة على الكتابة الإبداعية ،وخو�ضها
غمار الرواية ،تحدي ًا جدير ًا بالتوقف والدرا�سة والت�أمل لمو�ضوع �شكل فيما بعد
ظاهرة ملفتة للنظر ،وباعثة على الأ�سئلة.

املنتـ ــدى  269 - 268

- 222 -

()3

الـم�سرح الـجزائري :التحديات والرهانات
بعد �أكثر من ن�صف قرن من الإبداع
*

د .محمد �سيف الإ�سالم بوفـالق ـ ــة

يلفي الدار�س للم�سرح الجزائري جملة من الآراء والأفكار المتباينة ،التي
تت�صل ببداياته وهواج�سه وتحوالته من مرحلة �إلى �أخرى ،ولي�س من ال�سهل في
�شيء محاولة التعر�ض للم�سرح الجزائري في �أية مرحلة من مراحله المختلفة،
كما �أنه لي�س من الي�سير الت�أريخ لبداياته.
�أ�ضواء على حتوالت امل�سرح اجلزائري
و�إن اتفق الكثير من الدار�سين على �أنَّ بداية الحركة الم�سرحية الجزائرية
قد �أرخ لها ب�سنة 1921م -وهي ال�سنة التي قامت فيها فرقة جورج �أبي�ض الم�سرحية
بزيارتها �إلى الجزائر ،وتمثيلها لعدد من العرو�ض في ٍّ
كل من العا�صمة ووهران
وق�سنطينة على التوالي -ف�إن بع�ض الدار�سين يرون �أن هذه الحركة الم�سرحية
قد بد�أت �سنة1911م؛ �إذ يرى الكاتب الم�سرحي عبد الكريم جدري في محا�ضرة
له بوهران �أن من بين الذين كان لهم الأثر الفعال والإيجابي في �إر�ساء تقاليد
وقتئذ
م�سرحية بالجزائر ،الأمير خالد ،الذي ان�ص َّبت كل اهتماماته وان�شغاالته ٍ
* �أ�ستاذ يف كلية الآداب ،جامعة عنابة /اجلزائر.
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على ا�ستغالل كل القنوات الممكنة ،لرفع �صوت الأمة الجزائرية في المحافل
الدولية ،و�إلحاقها بالركب الح�ضاري ثقافي ًا.
فقد بد�أ الأمير خالد منذ هذا التاريخ -بعد ح�صوله على عدد من الن�صو�ص
الم�سرحية العربية التي ق َّدمها له (جورج �أبي�ض) -بت�أ�سي�س �أول جمعية ثقافية
م�سرحية بمدينة المدية� ،أ�سند رئا�ستها �إلى ال�سيد ا�سكندراني محمد بن القا�ضي
عبد الم�ؤمن ،وفي ال�سنة نف�سها� ،أن�ش�أ الأمير خالد فرقة م�سرحية بالعا�صمة� ،أوكل
رئا�ستها �إلى ال�سيد قدور بن محيي الدين الحلوي ،ثم انتقل �إلى البليدة و�أ�س�س
بها فرقة �أ�سند رئا�ستها �إلى القا�ضي محيي الدين بن خدة .ومن ثم انطلقت تلك
الفرق في الن�شاط الفعلي ،فق َّدمت جمعية المدية م�سرحية( :المروءة والوفاء)
في �سنة 1912م ،ثم م�سرحية( :مقتل الح�سين) في �سنة 1913م ،وكذا م�سرحية:
(يعقوب اليهودي) في �سنة 1914م.
�أما ن�شاط الفرقة العا�صمية �آنذاك ،فتمثل في تقديم م�سرحية (ماكبث)
لوليم �شك�سبير في �سنة 1912م ،وهي ال�سنة التي قدمت فيها �أي�ض ًا فرقة البليدة
نف�س الم�سرحية(.)1
ووفق منظور الباحث جدري ف�إ َّنه على الرغم من الم�ضايقات الكثيرة التي
تعر�ضت لها الفرق الم�سرحية الجزائرية من قبل �سلطات اال�ستعمار الفرن�سي قبل
الحرب العالمية الأولى ،فقد ا�ستمر الحراك الم�سرحي ،وت�أ�س�ست فرق �أخرى،
�أبرزها �إحدى الفرق التي قدمت في تلك الفترة م�سرحية (�أمير الأندل�س) �سنة
1919م .وفي �سنة1920:م ت�أ�س�ست جمعية الوحدة الجزائرية التي قدمت م�سرحية
(في �سبيل التاج) ،كما قدمت في ال�سنة نف�سها م�سرحية (عاقبة البغي) ،وهي
الم�سرحية التي برز فيها الممثل المعروف محيي الدين ب�شطارزي .وقد حدثت
زيارة هامة �أثرت ت�أثير ًا كبير ًا على تطور الم�سرح الجزائري؛ �إذ قام الأمير خالد
بزيارة �إلى تون�س يوم  10دي�سمبر1912م .ومن �أبرز النتائج التي ترتبت على هذه
الزيارة عقد اتفاق لتبادل الزيارات بين الفرق الم�سرحية التون�سية والجزائرية،
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وقد كانت الزيارة الأولى في التاريخ الممتد ما بين 25فيفري و 15مار�س من
�سنة 1913م ،حيث قدمت مجموعة من العرو�ض في العا�صمة الجزائرية ،ف�شاهد
الجمهور الحا�ضر م�سرحية (ال�سلطان �صالح الدين) في الأيام الأولى ،ثم تلتها
م�سرحية (القائد المغربي) .وفي مدينة ق�سنطينة قدمت م�سرحية (الطبيب
المغ�ضوب).
ويذكر العديد من الم�ؤرخين �أن زيارة الفرقة التون�سية �إلى عدة مدن
جزائرية تركت �آثار ًا طيبة لدى الجمهور الجزائري ،وجعلته يعجب بفن التمثيل.
وقد دفعت هذه الزيارة بع�ض ال�شباب �إلى تقليد الفرقة التون�سية ،و�شجعتهم على
�إن�شاء فرق تمثيلية.
وقد �أكد الباحث الجزائري الدكتور (�أبو العيد دودو) �أن بدايات �سنة
1913م هي الم َّرة الأولى التي ي�شاهد فيها الجمهور الجزائري عر�ض ًا م�سرحي ًا
باللغة العربية الف�صيحة منذ احتالل الجزائر �سنة 1830م ،وذلك من خالل
تقديم م�سرحية (�صالح الدين) لنجيب الحداد من قبل جوق الآداب التون�سي(.)2
ومن الإ�شكاليات التي �أثيرت في مجال الت�أريخ لبداية الم�سرح الجزائري،
�إ�شكالية ربط بداية الن�شاط الم�سرحي في الجزائر بالفترة اال�ستعمارية
التي كانت ال�سلطات اال�ستعمارية الفرن�سية خاللها تعمل على طم�س الثقافة
الجزائرية وت�شويهها .فهذا الربط يثير جملة من الت�سا�ؤالت ،فابتدا ًء «من التاريخ
اال�ستعماري؛ �أي منذ 1830م ف َّكرت الإدارة الفرن�سية في ت�أ�سي�س م�سرح هدفه
تقديم العرو�ض للأقلية الفرن�سية الموجودة في الجزائر .ومنذ ذلك الحين
وهي تعمل على بعث حركة ثقافية فرن�سية �شملت مختلف الميادين .ولم يقت�صر
ن�شاطها على مدينة الجزائر فح�سب بل �شمل القطر الجزائري بكامله ،فراحت
ت�ؤ�س�س في معظم المدن م�سارح من �أجل ذلك الغر�ض.
وب�إمكاننا في هذا المجال التَّ�سا�ؤل ع ّما �إذا ا�ستطاعت هذه الحركة ال َّت�أثير
في الم�سرح الجزائري فيما بعد؟ ف�إذا كان الأمر كذلك ،فلماذا لم تعرف الجزائر
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قيام نه�ضة م�سرحية �إال في بداية الع�شرينيات من هذا القرن؟ �أي بعد حوالي
ت�سعين �سنة من تاريخ اال�ستعمار.
وبالرغم مما يقال عن ت�أثر الم�سرح الجزائري بالم�سرح الفرن�سي ينبغي
�أن ُنق َّر �أن الم�سرح بالمفهوم الحديث فن دخيل على الوطن العربي بما فيها
الجزائر ،فال يمكن قيام حركة م�سرحية من العدم ،ومن جهة ثانية ف�إن جمهور
الم�سرح الفرن�سي كان ي�ضم فئة جزائرية مثقفة بالفرن�سية .ومن هنا ف�إن ت�أثير
الم�سرح الفرن�سي في الم�سرح الجزائري كان على م�ستوى ال�شكل .فلقد اتخذ
الجزائريون الم�سرح و�سيلة للتعبير عن همومهم وق�ضاياهم ،فمحتوى الأعمال
جزائري �شعبي مح�ض ،و�أو�ضح
الم�سرحية التي كان يقدمها الم�سرح الجزائري
ٌّ
دليل هي اللغة العربية التي ا�ستعملها الم�سرح الجزائري؛ �إذ لم ي�سبق للم�سرح
الجزائري في تاريخه �أن ق َّدم عم ًال واحد ًا باللغة الفرن�سية ،وهذا خير برهان
على تم�سك ال�شعب الجزائري بثقافته الوطنية وفقدان الثقة في كل ما هو
فرن�سي ،لأنه كان يدرك ويعي �أن الثقافة الفرن�سية ثقافة دخيلة هدفها تخدير
الثقافة الوطنية وطم�سها ...وكانت �سنة 1926م بداية الم�سرح الجزائري
ال�شعبي الناطق بالدارجة؛ �إذ يمكن اعتبار هذا التاريخ انطالقة حقيقية لإن�شاء
م�سرح جزائري �أ�صيل من حيث ال َم�شاهد والمواقف وال�شخ�صيات والحوار.
و�صادفت هذه ال�سنة عودة الفنان ر�شيد الق�سنطيني �إلى �أر�ض الوطن بعد جولة
طويلة عمل فيها في البحرية التجارية .ويعتبر هذا الفنان �صاحب موهبة فريدة
فق َّدم العديد من الم�سرحيات ،وقام بتمثيل �أدوار كثيرة .ولعب ك ٌّل من ر�شيد
الق�سنطيني وبا�شطارزي وعاللو دور ًا هام ًا في تطوير الحركة الم�سرحية في
الجزائر طوال هذه الفترة من بداية الع�شرينيات �إلى غاية قيام الحرب العالمية
الثانية ...وما يمكن �أن ن�ستخل�صه عن هذه الفترة �أن الم�سرح الجزائري ظهر من
خالل العر�ض ال�شعبي مرتبط ًا بذوق الجماهير ال�شعبية غير المثقفة»(.)3
املنتـ ــدى  269 - 268

- 226 -

(د .حممد �سيف الإ�سالم بوفـالق ـ ــة)

لقد عرف الم�سرح الجزائري منذ �سنة 1926م تحو ًال في اللغة الم�ستخدمة،
وهو ا�ستعمال اللغة الدارجة في الحوار بدل اللغة الف�صحى ،كما �شهد تحو ًال
من الدراما االجتماعية الجادة �إلى الكوميديا� ،إ�ضافة �إلى الجمع بين التمثيل
والمو�سيقى �أحيان ًا .ومن بين الم�سرحيات التي لقيت نجاح ًا كبير ًا في هذه
المرحلة -التي غلبت عليها اللهجة العامية -م�سرحية (زواج بوبرمة) لر�شيد
الق�سنطيني ،التي ق َّدمتها جمعية (المطربية) في �أوبرا الجزائر بتاريخ 22
مار�س1928م .ويرى الكثير من الدار�سين �أن هذه الم�سرحية هي التي �أ�سهمت
في �شهرة ر�شيد الق�سنطيني ،وع ّرفته �إلى الجماهير في تلك الفترة .فقد «نالت
هذه الم�سرحية ا�ستح�سان الكثير من الم�شاهدين نتيجة تعمقها في معالجة �آفة
الطمع التي كانت �سائدة �آنذاك في المجتمع الجزائري ،ولروح خفتها ومرحها
وهزليتها ،حيث كتبت عنها �صحيفة الجزائر الجمهورية يوم 31نوفمبر1947م
بعد وفاة الق�سنطيني بثالث �سنوات.
 تعتبر هذه الم�سرحية من الأعمال الممتازة� ،إذ �إن حوارها يت�سمبالو�ضوح والطرافة الم�ضحكة ،وقد ت�ألق ر�شيد الق�سنطيني بعد ذلك في الكثير
من الأعمال الم�سرحية التي قدمها على خ�شبات الم�سرح الجزائري ،وعالج فيها
ق�ضايا اجتماعية.
وقد اختلف الدار�سون للم�سرح الجزائري حول �إنتاج ر�شيد الق�سنطيني،
نظر ًا لعدم تدوين هذا الأخير لأعماله ،ففي الوقت الذي يقدر الدكتور عبد
القادر جغلول عدد م�سرحياته بـ 15م�سرحية و� 600أغنية ،يرى عاللو �أن عدد
م�سرحياته تقدر بـ 20م�سرحية ،ومن �أهم �أعماله الم�سرحية (لونجا الأندل�سية)
و ُم ِّثلث بتاريخ 21فيفري1930م و(ثقبة في الأر�ض) و ُم ِّثلت يوم 18فيفري1931م،
و(المور�سطان) و ُم ِّثلت في 25جانفي1932م.
وقد �أجمع الكثير من الدار�سين على نعت الرجل بالممثل الهزلي النادر
وبالم�ؤلف المبدع الكبير .وقد و�صفه عاللو ب�أنه �أ�ستاذ في فن االرتجال ،ويحتل
مكانة خا�صة في تاريخ الم�سرح الجزائري .ويرى محمد الطاهر ف�ضالء �أنه فنان
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�أ�صيل في موهبته وله قدرة عجيبة في خلق الجو الم�سرحي في العر�ض ،يرتجل
الجملة اال�سمية ،فت�أتي ك�أح�سن ما ُتع ُّد .ويقول عنه با�شطارزي �إنه �شغل اهتمام
الجمهور حتى بعد وفاته �سنة1944م»(.)4
وا�ستناد ًا �إلى ر�ؤية الباحث مخلوف بوكروح في ت�أريخه للم�سرح الجزائري،
فقد عرف ابتدا ًء من �سنة 1938م فترة مثمرة بالغناء والمو�سيقى ،ولأول مرة
في تاريخه يقدم الفنان (عاللو) م�شهد ًا هزلي ًا في �إحدى القاعات ال�سينمائية
بالعا�صمة من ت�أليف (محيي الدين با�شطارزي) .وانطالق ًا من �سنة 1946م عرف
الم�سرح الجزائري الكثير من ال�صعوبات ال�سيا�سية التي كادت �أن تق�ضي على
ن�شاطه ،فلقد عملت ال�سلطات اال�ستعمارية على �إزالة المو�سم الم�سرحي وطرد
فرقة الم�سرح العربي من دار (الأوبرا) بعد �أن حجزت �أجرة �أع�ضاء الفرقة م َّدة
طويلة ،غير �أن �أع�ضاءه ا�ستمروا في العمل رغم الموقف التع�سفي والرقابة التي
فر�ضتها ال�سلطات اال�ستعمارية ،حيث ا�ستطاع الم�سرح الجزائري �أن يقدم عدة
عرو�ض لي�س في العا�صمة فح�سب ،بل عبر مختلف المدن الجزائرية.
بعد اندالع حرب التحرير �سنة 1954م �شهد الم�سرح الجزائري منعطف ًا
حا�سم ًا في تطوره ،فوجد نف�سه �أمام م�شكل �صعب ،فالبقاء في الجزائر وموا�صلة
العمل وقبول بع�ض الم�ساعدات الفرن�سية معناه موا�صلة العمل تحت التبعية،
فكان �أن ا�ضطر �إلى مغادرة الجزائر والعمل في الخارج.
كانت �سنة 1955م بداية تاريخ الم�سرح الجزائري في المنفى ،الجزء
الأول منها في فرن�سا من �سنة �إلى غاية �سنة 1958م والثاني في تون�س من 1958
�إلى1962م.
يخ�ص الجزء الأول ،وا�صل الم�سرح العمل تحت �ضغوط �سيا�سية
ففيما ُّ
قا�سية ،حيث لم ينح�صر ن�شاط الفنانين في العمل الفني ،بل �شمل الن�شاط
ال�سيا�سي �أي�ض ًا ،...وفي �سنة 1956م عندما بد�أت الثورة الجزائرية ت�أخذ
مجراها الطبيعي لتعم كافة الميادين بما في ذلك الميدان الثقافي ،بقيت فكرة
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تكوين مجموعة فنية تتمخ�ض في فكر م�س�ؤولي الجبهة ،وفي �شهر نوفمير من
وجهت الجبهة نداء �إلى جميع الفنانين الجزائريين وذوي الكفاءة
�سنة1957م َّ
في هذا الميدان� ،سواء كانوا في وطنهم �أو في الخارج ،فدعتهم �إلى تكوين فرقة
فنية تكون قادرة على الرد على المزاعم الفرن�سية ،والبرهنة على ال�شخ�صية
الجزائرية الم�ستقلة التي ال يربطها بفرن�سا �أي ربط ،فت�أ�س�ست الفرقة الفنية
الوطنية في �شهر �أفريل �سنة1958م بتون�س ،وكانت بمثابة الجانب الآخر من العمل
الذي �أخذت جبهة التحرير على عاتقها القيام به ،وهو التعبير ب�شكل حي ل�شعوب
العالم عن حقيقة ال�شعب الجزائري .وكان �أول عر�ض قدمته الفرقة عنوانه (نحو
النور) وهو لوحات من كفاح ال�شعب الجزائري ،بالإ�ضافة �إلى �أعمال �أخرى مثل
(�أوالد الق�صبة) و(ر�أ�س الجثة المطوقة) .كما قامت الفرقة بجولة �إلى بع�ض
الدول ال�شقيقة وقدمت عرو�ض ًا كثيرة عرفت �إقبا ًال كبير ًا .وكان الهدف من هذه
الجوالت تعريف الر�أي العام العالمي بالق�ضية الجزائرية.
وبعد اال�ستقالل �أخذ الم�سرح الجزائري على عاتقه مهمة جديدة تختلف
عن تلك التي كانت �أثناء حرب التحرير الجزائرية ،فقد دخلت الجزائر مرحلة
البناء والت�شييد ،ومن هنا كان على الم�سرح الوقوف �إلى جانب التحوالت التي
�شهدها المجتمع الجديد .ونظر ًا لأهمية الثقافة والم�سرح كواحد من روافدها،
�أقدمت الحكومة الجزائرية على ت�أميمه .وتت�ضح من الالئحة التي �أ�صدرها
الم�سرح الوطني �سنة 1963م الأهداف المرجوة من الت�أميم (�أ�صبح الم�سرح
في الجزائر التي تتبنى اال�شتراكية ُم ْلك ًا لل�شعب و�سيبقى �سالح ًا لخدمته...
م�سرحنا اليوم �سيكون مع ِّبر ًا عن الواقع الثوري ،الواقعية التي تحارب الميوعة
وتبني الم�ستقبل ،و�سيكون خادم ًا للحقيقة في �أ�صدق و�أعمق معانيها�...إن
الم�سرح �سيحارب كل الظواهر ال�سلبية التي تتنافى مع م�صالح ال�شعب ،و�سوف ال
يتجنب المتناق�ضات وال ينقاد للتفا�ؤل الأعمى ،وال لتجريدية ال تتعامل مع الو�ضع
الثوري ...وال يمكن �أن ُيت�ص َّور فن درامي م�سرحي بال �صراع� ،إذ بغيره �سيتجرد
الأ�شخا�ص من الحياة ومن الرونق)(.)5
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ومن خالل متابعتنا لتطورات الم�سرح الجزائري وتح ّوالته ،الحظنا
�أن مرحلة الن�ضج الحقيقي بد�أت فيما بعد اال�ستقالل ،وال�سيما في مرحلة
ال�سبعينيات والثمانينيات .ففي هذه المرحلة واكب الم�سرح الجزائري مراحل
البناء والت�شييد ،و�أغلب الم�سرحيات في هذه الفترة كانت مر�آة عاك�سة لن�ضال
ال�شعب الجزائري ،و�سلطت الأ�ضواء على كفاح الطبقات المه َّم�شة بعد �أن تركت
فرن�سا الجزائر في و�ضعية مزرية في جميع المجاالت� .أ ّما م�ضامين الم�سرح
الجزائري �إبان تلك الحقبة فقد ركزت �أغلب التجارب على التوجهات ال�سائدة
في تلك المرحلة ،وهي التوجهات اال�شتراكية التي تدعو �إلى العدالة االجتماعية
والثورة الزراعية وال�صناعية.
وقد عرفت هذه المرحلة ن�شاطات كثيرة ،وارتبطت بكثرة الإنتاج وغزارة
الم�سرحيات المق َّدمة ،وهذا الأمر يرجع �إلى ت�أ�سي�س كثير من الفرق الم�سرحية،
�سواء الفرق المحترفة �أو فرق الهواة.
التحديات والرهانات
والم�سرح الجزائري منذ ميالده وهو «في رحلة البحث عن ذاته ،مقتب�س ًا
مرة ومترجم ًا مرة وم�ؤ�ص ًال مرة ،وم ّر ٍات مج ِّرب ًا .وتعتبر هذه الظواهر عالمات
�صحية ،و�ضرورة ال بد منها لكل فن ين�شد الت�أ�سي�س ال�سيما �إذا كان هذا الفن
م�ستحدث ًا في �أدب �أي �أمة من الأمم .والم�سرح باعتباره فن ًا ديناميكي ًا يحتاج
َ
�إلى تطوير وتغيير �آلياته با�ستمرار لي�صنع لنف�سه التميز والتفرد ويواكب تحوالت
الع�صر ،فال يجب �أن يركن �إلى هذه الظواهر-ولو كانت �ضرورية-زمن ًا طوي ًال،
�إذ �إن اعتماده عليها م�شروط بمرحلة زمنية محددة من م�سيرته التاريخية.
فاالقتبا�س يتحدد زمنه-عادة -بال�سنوات الأولى لميالد هذا الفن ،وي�صبح طرح
م�س�ألة التجريب مبرر ًا بوجود تراكمات �إبداعية �سابقة �صارت عاجزة عن �إثبات
وجودها.)6(»...
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ولعل �أبرز �إ�شكالية واجهت الم�سرح الجزائري ب�إجماع �أغلب من كتب
درا�سات علمية عن الم�سرح الجزائري ،هي م�شكلة ح�ضور الن�ص ،وال�سيما الن�ص
المتميز بالجودة .فق�ضية ح�ضور الفرق الم�سرحية وغياب الكتابة الجادة� ،أو
الن�ص الم�سرحي المتميز طرحت مع ال�سنوات الأولى لال�ستقالل ،وظلت متوا�صلة
وما تزال تطرح �إلى �أيامنا هذه ،حيث �إن الدار�س» لظاهرة الت�أليف الم�سرحي
في الجزائر منذ الع�شرينيات يت�أكد �أن الن�ص الم�سرحي ارتبط ارتباط ًا وثيق ًا
بالعر�ض ،فلم يكن ت�أليف ًا بالمعنى ال�صحيح يكتب من طرف كتّاب محترفين،
و�إنما كان ي�ضطلع بهذه المهمة في غالب الأحيان �أع�ضاء الفرقة من الممثلين؛
�أي �إن الن�ص الم�سرحي في الجزائر كان وظيفي ًا ولي�س �أدبي ًا ،وا�ستمرت هذه
الظاهرة حتى بعد اال�ستقالل؛ �إذ ُيع ُّد الن�ص من �أجل تقديمه على الخ�شبة في
�أ�سرع وقت ممكن .وفي مرحلة متقدمة من تطور الم�سرح الجزائري بد�أ يعتمد
على الترجمة واالقتبا�س.
والجز�أرة واالقتبا�س في الجزائر �أخذا طابع ًا خا�ص ًا ،فهما �أقرب �إلى
مفهوم الإعداد الم�سرحي ،بحيث �إن المقتب�س في بع�ض الأحيان ي�أخذ من الن�ص
الأ�صلي عقدته �أو هيكله فح�سب...
�إن غياب الن�ص الم�سرحي لم يوقف م�سيرة الم�سرح الجزائري ،فقد التج�أ
�إلى الترجمة واالقتبا�س �أو الإعداد الم�سرحي كما �أ�شرنا .و�ساعدت هذه العملية
في تن�شيط الحركة الم�سرحية في الجزائر .ولم تقت�صر هذه الظاهرة على فرقة
الم�سرح الوطني ،بل �شملت جميع فرق الهواة .غير �أن هذه العملية �إذا حاولنا
التمعن فيها وا�ستخال�ص النتائج نجد �أنها �أثرت �سلب ًا على الت�أليف الم�سرحي.
ومما زاد في حدة م�شكلة الن�ص هو اله َّوة الفا�صلة بين الم�شرق والمغرب
واال�ستفادة من حركة الت�أليف ،خا�صة و�أن الكتابة الم�سرحية في الوطن العربي
عرفت تطور ًا ملحوظ ًا منذ ال�ستينيات من القرن المن�صرم»(.)7
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ومن بين االقتراحات التي نقترحها في هذا المجال ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
وطنية للفنون الدرامية وتدعيمها بم�صادر ثمينة وثرية ،بغر�ض ت�سهيل درا�سة
فنيات الت�أليف الم�سرحي ،وتدري�س كيفيات النهو�ض بدرا�سات نقدية م�سرحية
جادة� ،إ�ضافة �إلى تخ�صي�ص جوائز للإبداع الم�سرحي ،والإكثار من تنظيم
الم�سابقات الوطنية الخا�صة بالمبدعين الم�سرحيين بغر�ض ت�شجيعهم ،وكذا
القيام بدورات تدريب للت�أليف والنقد الم�سرحي.
ووفق منظور الباحث مخلوف بوكروح ف�إنَّ �أزمة الن�صو�ص الم�سرحية في
الجزائر هي م�شكلة مفتعلة ،فالن�ص الم�سرحي موجود �أو يمكن �أن يوجد بالعمل
تج�سم م�شكل الن�ص
والبحث المتوا�صل� ،إ�ضافة �إلى �أن البحث الحقيقي عن حلول ِّ
تكمن في درا�سة مادة الم�سرح كعر�ض وكن�شاط ثقافي في المدار�س والمعاهد.
من خالل متابعتنا لخريطة الطريق التي ق َّدمها الباحث والناقد الم�سرحي
الدكتور �أح�سن تليالني من �أجل النهو�ض واالرتقاء بالم�سرح الجزائري ،ف�إنَّ ما
يجدر االهتمام به هو العمل على ا�ستعادة مالمح وب�صمات الم�سرح الجزائري
المتمثلة في معالمه و�أعالمه ،فالم�سرح الجزائري يحتاج �إلى ا�ستلهام م�صادر
قوته وثروته ،وب�إمكانه فر�ض التجارب التي �شكلت منابعه الكبرى ،و�صنعت
م�سيرته الحافلة بالمكا�سب وتحيات االعتراف ،ومن بين الأمثلة المقدمة من
قبل الباحث �أح�سن تليالني:
 «تجربة م�صطفى كاتب-رحمه اهلل-مث ًال في ت�أ�سي�س م�سرح ن�ضالي�شعبي ي�ستجيب لتطلعات الب�سطاء ويعبر عن مختلف الق�ضايا المعي�شة بواقعية
و�صدق .فالم�سرح الجزائري في �أ�صل والدته كان �شعبي ًا ،بمعنى �أن الكوادر التي
� َّأطرت فعالياته لم تكن من ال ُّنخب الجامعية ،بل كانت من رحم ال�شعب الب�سيط
المحدود التعلم على غرار جيل الرواد ر�شيد الق�سنطيني-عاللو-داهمون-
با�شطارزي-محمد توري-روي�شد...وغيرهم من رجال الم�سرح الموهوبين،
�أ�سالف هذه المواهب ال�شابة اليوم ،التي نجدها خا�صة في الم�سرح الهاوي
طامحة �إلى النهو�ض بالم�سرح بو�ساطة �إمكانيات مادية ب�سيطة جد ًا ،فالموهبة
وحدها هي الر�صيد.
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 يمكن للم�سـرح الجزائري وهو يواجه �إ�شكالية الن�صو�ص �أن ي�ست�أن�سبتجربة عبد القادر ولد عبد الرحمن كاكي في االقتبا�س من الم�سرح العالمي،
وتطعيمها بحكايات من التراث الجزائري ،كما فعل في م�سرحيات (القراب
وال�صالحين) و (ديوان القراقوز) ،و(كل واحد وحكمة) ،وغيرها من الم�سرحيات
التي امتزج فيها ال�ضحك والقراقوز والمهرجون والنقد والمزاح ب�أ�سلوب جعل
كثير ًا من النقاد ينعتون ولد عبد الرحمن كاكي بكونه برتولدبريخت العرب.
ب�إمكان الم�سرح الجزائري �أي�ض ًا �أن ي�ستر�شد بتجريد عبد القادر علولةفي ا�ستلهام وتوظيف فعاليات و�أ�شكال التعبير الجزائري في طليعة الم�سرح
العربي ،بعد تتويج كل من (الأجواد) و (اللثام) بجائزتي مهرجان قرطاج الدولي
في الثمانينيات .ومن دون �شك ف�إن تجربة ا�ستلهام �أ�شكال التراث وتوظيفه في
حاجة اليوم �إلى من يحييها ويطورها بعد رحيل علولة رائد م�سرح المونولوج
�أي�ض ًا ،عندما �أدى ببراعة مونولوج (حمق �سليم) ...
المعلم الآخر الذي يمكن الإ�شارة �إليه هو ذلك الم�سرح الأدبي المكتوبباللغة العربية الف�صحى ،والذي ي�ستقي مرجعيته من م�سرح الأديب ال�شهيد �أحمد
ر�ضا حوحو .ونكت�شف ت�أثيراته في ن�صو�ص �أحمد بود�شي�شة وعز الدين جالوجي.
وهو في العموم م�سرح كثير ًا ما يرتبط بف�ضاء المدر�سة ،فالم�سرح المدر�سي ُيع ُّد
رافد ًا �أ�سا�سي ًا في تطوير الحركة الم�سرحية...
التجربة الأخيرة التي يمكن �أن تكون رافد ًا هام ًا هي تجربة م�سرح الهواةباعتباره م�صدر ًا لتخريج الطاقات والمواهب ،فالم�سرح يحتاج �إلى مغامرات
التجريب ،وقد ق َّدم الم�سرح الهاوي الجزائري عدة تجارب جديدة �أكد بها
ح�ضوره وتجدده»(.)8
واقتراب ًا من ر�ؤية الباحث �أحمد رزاق في �سعيه �إلى ر�صد مختلف
الم�شكالت والعوائق التي تواجه الم�سرح الجزائري ،والتي قدمها تحت عنوان
«الم�سرح الجزائري خارج غرفة الإنعا�ش» ،ف�إنَّ �أهم العوائق والإ�شكاليات التي
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تمنع الم�سرح الجزائري من التطور تكمن في القوانين التي لم تتطور منذ مرحلة
الثورة الزراعية في الجزائر؛ �إذ لم يجد الم�سرح الحر منافذ للعمل .وقد �أ�سهمت
القوانين الموجودة -وفق منظوره -في «الهروب من الم�س�ؤولية الفنية لدى الكثير
من رجال الم�سرح ،وخلقت ذهنية الف�شل والإحباط ،وح َّولت العمل الجماعي �إلى
�سباق فردي».
�إ�ضافة �إلى الت�سيير الإداري الذي يرى �أنه «�صار فع ًال ارتجالي ًا» ،فقد �أدت
هذه العوامل �إلى انحطاط الم�ستوى الفني ،ولذلك فهو يقترح:
 �ضرورة �إعادة النظر في القوانين و�صقلها ح�سب مقت�ضيات الع�صرواالقت�صاد الوطني.
 �إعادة النظر في طرائق الت�سيير ومناهج �إدارة الم�سارح ،واالرتكاز علىمناهج �أخرى عالمية �أثبتت نجاحها ونجاعتها.
 التركيز واالهتمام على التكوين الفني ورفع الم�ستوى الجمالي وخلقم�ؤ�س�سات �صغيرة ذات طابع تجاري بحت ،وو�ضع خطط للترويج الإعالمي
للم�سرح.
�أما �إ�شكالية ح�ضور الجمهور والنقد ،فقد ارتبطت ببدايات الم�سرح
الجزائري ،وظلت ُتطرح مع مختلف التطورات التي يعرفها من مرحلة �إلى
�أخرى ،وما تزال �إلى �أيامنا هذه .وعن هذه الإ�شكالية يقول الباحث بوكروح:
«الم�سرح الجزائري لي�س له جمهور عري�ض يحت�شد لر�ؤيته ويتابع �إنتاجه ،فنحن
ال نزال نعتمد في م�سرحنا على فئة قليلة من ق ّراء ال�صحف اليومية القادرين
على ا�ستكمال مالهيهم ،فئة قادرة على ا�ستكمال ثقافتها بمعرفة مفاتيح التذوق
الم�سرحي ال�صرف واال�ستمتاع بالم�سرح.
�إنَّ عدم �إقبال الجمهور على الم�سرح يعود بالأ�سا�س �إلى �أن الم�سرح لم
يدخل بعد �ضمن العادات الثقافية للنا�س كما هو الحال في ال�سينما ،ولن تتحقق
هذه العملية �إال بجهد علمي ت�شترك فيه الأجهزة والم�ؤ�س�سات الم�س�ؤولة من �أجل
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�أن تفتح باب الم�سرح للجمهور ،وتعتقد م�سارحنا في هذه الظروف �أن مهمتها
�إنتاج �أعمال م�سرحية وتقديمها ،وهذا جهد ال يكفي لجلب الجمهور �إلى الم�سرح،
ففي مثل ظروفنا ال ب ّد و�أن تتكفل �أجهزة الم�سارح بتطوير مقدرة الجماهير على
التذوق الفني وارتياد الم�سرح.
لم يكن الو�صول �إلى الم�ستوى الفني الجيد هدف ًا في حد ذاته و�إنما كان
الهدف �أن يلتحم الم�سرح بالجمهور ،و�أن تزداد قاعدته ،و�أن يرتبط به النا�س
وي�ألفوه ،والحقيقة �أن الزيارات التي قامت بها فرقة الم�سرح الوطني الجزائري
عبر مختلف المدن تعتبر محدودة جد ًا ،بحيث ت�ستطيع �أن ت�ؤثر و�أن تترك
ب�صماتها على الجمهور ،وف�ض ًال عن ذلك ف�إنها لم تذهب �إلى الأرياف»(.)9
يخ�ص النقد فيرى بوكروح �أن م�ساهمة النقاد الجزائريين في
�أ َّما في ما ُّ
الم�سرح لي�س كبيرة ،ف�أجهزة الإعالم تقف موقف ًا �سلبي ًا من الم�سرح ،وما يدل
على هذا الأمر الأعمدة القليلة التي تظهر على �صفحات الجرائد ،والتي تفتقر
�إلى النقد ال�سليم والمعالجة المو�ضوعية .ويذهب �إلى �أنه لم يكن للنقد م�ساهمة
كبيرة في تن�شيط الحركة الم�سرحية الجزائرية وتوجيهها ،بل النقد الم�سرحي
رجع �ضعف النقد الم�سرحي في
�شيء هام�شي و�سطحي في غالب الأحيان .و ُي ِ
الجزائر �إلى عدم وجود ن ّقاد متخ�ص�صين في مجالي الفن والم�سرح ،حتى �إنَّ
العنا�صر القليلة العاملة في هذا المجال ت�أخذ عملية النقد الم�سرحي من الجانب
الخارجي بر�ؤية �أحادية ومحدودة؛ �أي �إنها تتناول العمل الم�سرحي الواحد
بمفرده ،ولم تدر�سه بكونه عم ًال فني ًا ثقافي ًا؛ �إذ �إن الناقد الفني الم�سرحي ينبغي
�أن يكون فنان ًا ِّ
ومنظر ًا ومل ّم ًا بكل ما يتعلق بهذا الن�شاط الثقافي الإن�ساني.
وال تفوتنا الإ�شارة �إلى �إ�شكالية اللغة في الم�سرح الجزائري ،وهي واحدة من
الإ�شكاليات التي لقيت اهتمام ًا وا�سع ًا ،وقد تركز النقا�ش في مو�ضوع اللغة على
طبيعة اللغة الم�ستعملة ،هل يتم ا�ستعمال الف�صحى �أم العامية لقد «ر�أى البع�ض
�أن ا�ستعمال الف�صحى هو الطريق الوحيد للتخاطب في ميدان الم�سرح ،خا�صة
و�أن الوطن العربي يتميز بتنوع لهجاته وكثرتها ،و�أن اللغة العربية هي الوحيدة
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الكفيلة بتخطي هذا الم�شكل ،لكونها لغة م�شتركة ي�ستطيع فهمها الإن�سان العربي
�أينما كان من الخليج �إلى المحيط .وقد ر�أى فريق �آخر عدم �إمكان ا�ستعمال
اللغة الف�صحى ،ويع ِّللون ر�أيهم هذا ب�أن اللغة العربية غير مفهومة في الأو�ساط
ال�شعبية الوا�سعة نظر ًا لتف�شي الأمية ،في حين حاول فريق �آخر حل هذا الم�شكل
والتوفيق بين الر�أيين فالتج�أ �إلى ما يمكن ت�سميته باللغة الثالثة...
�إن الم�شكلة الحقيقية في الم�سرح لي�ست في ا�ستعمال الف�صحى �أو العامية،
بل �إن الق�ضية المطروحة هي بين اللغة الأدبية واللغة الم�سرحية ،التي يجب
البحث فيها والعمل على تحقيقها ،بالبحث عن لغة م�سرحية درامية ،لغة معبرة
عن الحدث الم�سرحي ،واللغة العربية في الجزائر لم تكن �صالحة في حالتها
التقليدية المهتمة بال�سجع والوعظ والإر�شاد لتكون لغة درامية .وعلى الرغم
من �أن �أول م�سرحية كتبت في الجزائر كانت بالف�صحى من قبل جمعية الطلبة
الجزائريين� ،إال �أن الواقع و�ضرورة االلتحام بالجماهير لم تكن لت�شجع على
اال�ستمرار في هذه التجربة ،لأن هذه اللغة الم�ستعملة لي�ست لغة م�سرحية درامية
من جهة ،ومن جهة ثانية الأمية المتف�شية في �أو�ساط الجماهير� .إذن م�شكل
الف�صحى والعامية يعد م�شك ًال ظرفي ًا ،وبتحقيق محو الأمية ن�ستطيع �إزالة الهوة
الفا�صلة بين العامية والف�صحى .ولفهم طبيعة م�شكل اللغة الم�سرحية نحاول
عقد مقارنة بين الجزائر والم�شرق العربي .ف�إذا كان الم�سرح قد دخل بلدان
الم�شرق العربي وافد ًا من �أوروبا كن�ص �أدبي وكعر�ض م�سرحي وعن طريق
الترجمة ،ودخل بوا�سطة فئة مثقفة بقيت تعتبره عم ًال ثقافي ًا مح�ض ًا ،ف�إن الو�ضع
في الجزائر يختلف ،فظهور الم�سرح لم يرتبط بالترجمة ،فقد كان هواة هذا
الفن يجتمعون لكتابة م�سرحياتهم في �شكل ا�سكت�شات غنائية هزلية عر�ضها
َ
جذب الجمهور عن طريق ال�ضحك .وظل هواة الم�سرح الجزائري يقدمون
م�سرحيات على هذا المنوال ي�ستخدمون من اللغة ما يبعث على ال�ضحك ،غير �أن
مو�ضوع الم�سرحية هو الذي يحدِّ د لغتها ،و�أن الكاتب يجد نف�سه مقيد ًا بذلك لأنه
يتخيل ال�شخ�صيات وهي تتحرك .ولغة الم�سرح لي�ست م�شكلة فكل كاتب م�سرحي
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(د .حممد �سيف الإ�سالم بوفـالق ـ ــة)

ي�ستعمل و�سيلته ،واللغة العربية غنية وقادرة على التنويع الفني ،فهي لغة لها قيمة
ا�ستعمالية في الكتابة والحديث ،واللهجة الجزائرية الم�ستعملة في الم�سرح قد
تترك الم�سرح الجزائري ال يتجاوز نطاق المحلية ،وقد �أكدت هذا التجارب في
المهرجانات العربية والمغربية»(.)10
وما يمكن قوله في الختام هو �أنَّ الم�سرح الجزائري يزخر بتجارب م�ضيئة
وم�شرقة تعك�س الجهود الجبارة التي بذلها عمالقة الم�سرح الجزائري ،وقد ظهرت
براعتهم وخبراتهم الفنية العالية من خالل الكثير من الم�سرحيات الجزائرية
الرائدة التي ما تزال �إلى �أيامنا هذه تلقى �أ�صدا ًء طيبة ،ويجدر بالأجيال الجديدة
مراجعة التجارب القديمة لال�ستفادة منها للنهو�ض بالم�سرح الجزائري ،الذي
هو بحاجة �إلى تعميق البحث في هواج�سه وعوالمه ،وذلك ب�إ�صدار تقييمات
مو�ضوعية ،وتقديم ر�ؤى نقدية جادة لالرتقاء بالتجربة الم�سرحية الجزائرية
وربطها ومقارنتها مع التجارب الجديدة والمعا�صرة.
وما ي�ستنتجه المتابع للدرا�سات الأدبية ال�صادرة في الجزائر هو �أن
الم�سرح الجزائري لم ينل قدر ًا كبير ًا من الأبحاث والدرا�سات النقدية التي
تر�صد تجربته ،وتك�شف النقاب عن خ�صائ�صه ،وهذا ما خلق نوع ًا من ال�ضبابية
لدى دار�س الم�سرح الجزائري الذي ال يجد درا�سات ي�ستند �إليها فال يت�شجع على
البحث.
ونظر ًا للأهمية البالغة التي يكت�سيها الن�ص ،فال بد من الحر�ص على
االنتقاء الجيد للن�صو�ص الم�سرحية الجزائرية ،فهناك ن�صو�ص تت�سم بالب�ساطة
وال�سطحية وحظيت باالهتمام ،وبع�ض الن�صو�ص تتميز ببنائها الفني الراقي
وان�سجامها مع الق�ضايا الراهنة التي يعي�شها المجتمع الجزائري ولم تلق العناية
الكافية.
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 قراءة في كتاب« :الأمن الغذائي العربي:ثنائية الغذاء والنفط»   للدكتور جودة عبد الخالق والدكتورة كريمة كريّم (مراجعة :ثابت الطاهر)

 قراءة في كتاب�« :أزمة النه�ضة العربية وحرب الأفكار»   للدكتور هاني ن�سيرة (قراءة وتعليق :يو�سف عبد اهلل محمود)

 «�صندوق النقد الدولي :قوة عظمى في ال�ساحة العالمية»    �أرن�ست فولف (مراجعة :عارف عادل مر�شد)

 البحث عن الخلل في الذات العربية  (د .في�صل غرايبة)

 الوع���ي بالتاري���خ والح���وار :ق���راءة ف���ي كت���اب�« :أوراق �سيا�سي���ة من زمنالتيه والنك�سات» للدكتور �سمير مطاوع (مراجعة :د .عقيل عبد الح�سين)

قراءة في كتاب

«الأمن الغذائي العربي
ثنائية الغذاء والنفط»
للدكتور جودة عبد الخالق
والدكتورة كريمة كر ّيم
من�شورات املركز العربي للأبحاث ودرا�سة
ال�سيا�سات الدوحة/قطر.2015 ،
*

مراجعة :ثابت الطاهر

تف�ضل ال�صديق العزيز الدكتور
جودة عبد اخلالق والدكتورة كرمية كريمّ
ب�إهدائي ن�سخة من كتابهم ال�صادر عن
املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات
(عام  ،)2015والكتاب بعنوان «الأمن
الغذائي العربي -ثنائية الغذاء والنفط».
والدكتور جودة عبد اخلالق عمل
�أ�ستاذ ًا يف كلية االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
وعينِّ وزير ًا للتكافل
يف جامعة القاهرةُ ،
االجتماعي ،ثم وزير ًا للتموين والتجارة

اخلارجية ( ،)2012 -2011وله عدد
من امل�ؤلفات عن االقت�صاد الإ�سرائيلي
وامل�ساعدات اخلارجية ( ،)1985وعن
الأزمات اجلارية يف االقت�صاد العاملي
( ،)1998ومبادئ النمو االقت�صادي
(.)2014
والدكتورة كرمية كريمّ عملت
مد ِّر�سة لالقت�صاد يف اجلامعة الأمريكية
يف القاهرة ( ،)1984-1978ثم يف كلية
التجارة للبنات يف جامعة الأزهر (،)1986
و�أ�ستاذة زائرة يف عدد من اجلامعات
الأمريكية ،ولها عدد من الدرا�سات
والبحوث يف امليدان االقت�صادي.

* الأم�ي�ن الع���ام الحتاد رجال الأعم���ال العرب ،ونائب رئي����س جمعية رجال الأعم���ال الأردنيني ،وع�ضو
منتدى الفكر العربي/الأردن.
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ويعالج الكتاب مو�ضوع ًا من
املو�ضوعات املهمة التي يجب �أن تظل
على ر�أ�س �أجندة الق�ضايا االقت�صادية
واالجتماعية يف الوطن العربي ،وهو
مو�ضوع «الأمن الغذائي العربي» الذي
يعتربه امل�ؤ ِّلفان ركيزة للأمن القومي
لبلد ما ،وهذا ينطبق بدرجة
بالن�سبة ٍ
�أكرب على الدول العربية التي تعتمد
على اخلارج يف احل�صول على ن�صف
احتياجاتها الغذائية .ويذكر امل�ؤ ِّلفان �أن
م�شكالت الأمن الغذائي واملائي من �أهم
التحديات التي حددها �إعالن الكويت
ال�صادر عن القمة االقت�صادية والتنموية
واالجتماعية التي عقدت يف الكويت عام
 .2009ويريان �أن عوائد النفط ميكن �أن
تكون القاطرة التي حت ِّقق الأمن الغذائي
العربي ،وذلك بتوجيه جزء مالئم من
هذه املوارد لال�ستثمار يف م�شروعات
تعزيز الأمن الغذائي العربي� ،سوا ًء �أكانت
هذه امل�شروعات داخل العامل العربي �أم
خارجه .وي�ؤكد امل�ؤلفان �أهمية ثنائية
الغذاء والنفط على اعتبار �أن نهاية ع�صر
النفط التقليدي وبداية ع�صر النفط غري
التقليدي �أ�صبحت �ضمن الأفق املنظور،
الأمر الذي يعني �أن العائدات التي تحُ ققها
الدول العربية من �إنتاج النفط وت�صديره
�ستكون مر�شحة للتناق�ص على خلفية
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تراجع �إنتاج النفط التقليدي ،واحتمال
انخفا�ض الطلب على النفط العربي،
نتيجة التوجه العاملي ال�ستعمال م�صادر
بديلة للطاقة( ،من خالل الطاقة اجلديدة
واملتجددة وا�ستغالل ال�صخر الزيتي،
والوقود احليوي) ،بالإ�ضافة للن�ضوب
التدريجي الحتياطي النفط ،وتطوير
تكنولوجيا جديدة ال�ستخراج النفط خارج
املنطقة العربية.
ي�ضم الكتاب «الأمن الغذائي
العربي» بالإ�ضافة للمقدمة �أربعة ف�صول.
يف الف�صل الأول من الكتاب ،حتدث
امل�ؤلفان عن اختالف الهياكل االقت�صادية
يف الدول العربية ،وذلك «لبلورة �أطروحة
تكامل املوارد ك�أ�سا�س ملواجهة حتديات
الأمن الغذائي .ولهذا الغر�ض� ،صنفت
الدرا�سة الدول العربية يف جمموعتني:
الأوىل ت�ضم الدول امل�صدرة للنفط
الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي
وخارجه ،والثانية ت�ضم باقي الدول
العربية التي تتميز بدرجة �أكرب من التنوع
يف هياكلها االقت�صادية.
و�أ�شار امل�ؤلفان �إىل التفاوت الكبري
يف الإمكانات الزراعية ،والتفاوت الكبري
يف الناجت املحلي وعدد ال�سكان ،وبالتايل
يف متو�سط ن�صيب الفرد من هذا الناجت
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يف الدول العربية ،الأمر الذي يتطلب
تعاون ًا �إقليمي ًا بني الدول العربية لتحقيق
الأمن الغذائي فيها .وهذا ي�ؤكد �ضرورة
حتقيق التكامل الإقليمي لتوظيف املوارد
الب�شرية واملالية والطبيعية الالزمة
لتحقيق الأمن الغذائي يف الدول العربية،
الأمر الذي يقت�ضي التعاون يف ما بينها
مبوجب اتفاقات اقت�صادية وا�ضحة ،لكن
الأهم من ذلك وجود �إرادة �سيا�سية لو�ضع
هذه االتفاقات مو�ضع التنفيذ ،ال �أن ُيكتفى
بتغطية توقيع مثل هذه االتفاقات �إعالمي ًا
على �شا�شات التلفاز ويف و�سائل الإعالم،
والتقاط ال�صور التذكارية بهذه املنا�سبة،
ثم حفظ هذه االتفاقات يف الأدراج بعد
ذلك.
وت�ض َّمن الف�صل الأول من الكتاب
بالإ�ضافة ملا تقدم ،االتفاقيات التي ُو ِّقعت،
واملنظمات التي �أُن�شئت منذ خم�سينيات
القرن املا�ضي ،والتي لها عالقة مبو�ضوع
الأمن الغذائي .ويذكر امل�ؤلفان �أنه
منذ ت�أ�سي�س جامعة الدول العربية عام
� -1945أُبرمت نحو ( )14اتفاقية ثنائية،
بالإ�ضافة لعدد من االتفاقات اجلماعية
بني الدول العربية ،منها اتفاقية جمل�س
الوحدة االقت�صادية العربية عام ،1957
واتفاقية ال�سوق العربية امل�شرتكة عام
 ،1964و�إن�شاء عدد من �صناديق التنمية

واال�ستثمار العربية يف ال�سبعينات،
واتفاقية تي�سري وتنمية التبادل التجاري
بني الدول العربية عام  1982و�إن�شاء
منطقة التجارة احلرة العربية الكربى
عام  1998وا�س ُتكمِ لت عام .2005
�إال �أن كل هذه االتفاقات وامل�ؤ�س�سات
 كما يذكر امل�ؤلفان -مل متار�س �إال دور ًايف غاية ال�ضعف لتحقيق التعاون العربي،
ويعزى ذلك لأ�سباب كثرية� ،أهمها:
افتقار الدول العربية �إىل قواعد �إنتاجية
وبنية م�ؤ�س�ساتية الزمة لقيام العمل
االقت�صادي العربي امل�شرتك.
و�ضع الدول العربية �أولوية للأهداف
ال�سيا�سية والأمنية على الأهداف
االقت�صادية للعمل االقت�صادي العربي
امل�شرتك ،نتيجة رغبتها يف احلفاظ على
ا�ستقاللها ال�سيا�سي.
تبا ُين النظم ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
الدول العربية.
عدم كفاءة قطاع النقل بني الدول
العربية -خ�صو�ص ًا النقل الربي والنقل
البحري .ويقدِّ ر امل�ؤلفان �أن تكاليف
النقل والت�أمني ت�صل �إىل حوايل %32
من قيمة ال�سلع العربية املتبادلة بني
الدول العربية.
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ويف تقديري �أنَّ نقطة ال�ضعف
الأ�سا�سية لدينا هي عدم املتابعة؛ �إذ ال يكفي
�أن نوقع العديد من مثل هذه االتفاقات،
ونن�شئ الكثري من امل�ؤ�س�سات واملنظمات،
لكن املهم متابعة عمل هذه امل�ؤ�س�سات
ومتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها.
ويتحدث امل�ؤلفان عن �أبرز العقبات
التي واجهت بناء التكامل العربي ،و�أهمها:
ر�صيد مرتاكم من الإجراءات الإدارية
لل�سيا�سات احلكومية يف الدول العربية،
الأمر الذي �أدى يف �أغلب الأحيان �إىل
تعقيد الإجراءات عرب املنافذ احلدودية
والتع�سف يف تطبيقها.
ُّ
 عدم التزام هذه الدول بتنفيذ القرارات
واالتفاقات املربمة يف �إطار العمل
االقت�صادي العربي امل�شرتك.
 غياب املعلومات التي ُيتَّخذ القرار على
�أ�سا�سها لدى ممثلي الدول العربية
والأجهزة الفنية يف م�ؤ�س�سات العمل
العربي امل�شرتك .وهذه نقطة مهمة
�أخرى ،لأن الت�س ُّرع يف اتخاذ القرار ،دون
درا�سات وافية ،ومعلومات دقيقة �ستكون
له نتائج �سلبية.
مت�سك احلكومات بال�سيطرة على
  ُّ
ال�سيا�سات ال ُق ْطرية.
املنتـ ــدى  269 - 268

 الت�س ُّرع يف عقد االتفاقات االقت�صادية
من دون �إجراء درا�سات وافية.
و�أود الت�أكيد هنا على ما ذكره امل�ؤلفان
الفا�ضالن عن تعقيد وبطء الإجراءات
الإدارية يف الأجهزة احلكومية ،وهو ما
ا�صطلح على التعبري عنه «بالبريوقراطية»،
وانعكا�ساتها ال�سلبية على م�صالح املواطنني
وقطاع الأعمال .كما ثبت �أن الت�سرع يف عقد
االتفاقات االقت�صادية خ�صو�ص ًا مع جهات
دولية دون درا�سات وافية ومعلومات دقيقة،
ودون اال�ستئنا�س بتجارب دول �شقيقة �سبق
�أن وقعت مثل هذه االتفاقات� ،ستكون له
انعكا�سات �سلبية �أي�ض ًا.
ويقدم امل�ؤلفان يف الف�صل الثاين من
الكتاب تعريف ًا ملفهوم الأمن الغذائي ،ويريان
�أن التعريف الأكرث تداو ًال هو تعريف منظمة
الأغذية والزراعة (الفاو) ،الذي يرى �أن
الأمن الغذائي هو «ذلك الو�ضع الذي يتاح
فيه جلميع النا�س يف الأوقات كلها القدرة
املادية واالجتماعية واالقت�صادية للح�صول
على كميات كافية من الطعام الآمن
واملغذي وحتقق لهم حياة نا�شطة و�صحية».
ثم يتحدثان عن �إعالن الكويت ال�صادر
عن م�ؤمتر القمة االقت�صادية والتنموية
واالجتماعية �سنة  ،2009الذي ر�صد عدد ًا
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من التحديات التي يواجهها العامل العربي
يف جمال الأمن وال�سلم االجتماعي .وكانت
م�شكالت الأمن الغذائي والأمن املائي من
�أهم التحديات التي ر�صدها �إعالن الكويت.
وملواجهة هذه التحديات ،مت ت�أكيد العمل
على زيادة الإنتاج الزراعي ،و�سرعة تنفيذ
ا�سرتاتيجية التنمية الزراعية التي �أقرتها
قمة الريا�ض عام .2007
و�أقرت قمة الكويت برناجم ًا
طارئ ًا للأمن الغذائي ميتد ع�شرين عام ًا،
ي�ستهدف توفري فر�ص ا�ستثمار يف م�شروعات
بتكلفة �إجمالية تبلغ  65مليار دوالر .ويهدف
الربنامج لتحقيق زيادة يف �إنتاج احلبوب
بنحو ( )20مليون طن ،وزيادة يف �إنتاج
الأرز مبقدار  6٫3مليون طن ،واملحا�صيل
ال�سكرية مبقدار ( )26مليون طن ،والبذور
الزيتية مبقدار مليون طن.
ولكن ..هل بو�شر بو�ضع الربنامج
هذا الطارئ مو�ضع التنفيذ؟
ويذكر امل�ؤلفان يف هذا الف�صل
�أن الفجوة الغذائية العربية من احلبوب
ارتفعت من  46٫4مليون طن عام 2000
�إىل حوايل  56مليون طن عام  2010و64
مليون طن عام .2011

وقدّر التقرير االقت�صادي العربي
املوحد �أن ترتفع قيمة الفجوة الغذائية
العربية ،ب�سبب معدل زيادة عدد ال�سكان
وارتفاع متو�سط دخل الفرد وارتفاع الأ�سعار
�إىل ( )60مليار دوالر يف عام  2030مقارنة
بـ  35٫2مليار دوالر يف عام .2010
فما الذي يجب �أن نفعله لت�ضييق
هذه الفجوة الكبرية؟
ويف احلديث عن ن�سبة االكتفاء
الذاتي من الناجت الزراعي يف الدول العربية
بينَّ امل�ؤلفان �أن هذه الن�سبة متدنية يف �أغلب
الدول امل�صدِّ رة للنفط ،خ�صو�ص ًا يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي .وذكرا �أن هذه
الن�سبة تقل عن  %25يف �أربع دول من الدول
ال�ست الأع�ضاء يف جمل�س التعاون اخلليجي،
بينما ت�صل �إىل  %7يف قطر و %8٫5يف
البحرين ،وتقل هذه الن�سبة عن  %25يف
ليبيا ،بينما تبلغ  %70٫8يف اجلزائر وتبلغ
يف جيبوتي  %9٫1ويف الأردن  %37٫3ويف
لبنان  %48٫4ويف ال�سودان .%95٫5
ول�ضمان عدم حدوث ما قد ُيزعزع
ا�ستقرار الإمدادات الغذائية ،يقرتح
امل�ؤلفان تكوين خمزون �إقليمي م�شرتك
بني البلدان العربية ،وب�شكل خا�ص من
احلبوب/القمح ،ك�أحد �أبعاد االعتماد
االجتماعي على النف�س.
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وت�ض َّمن هذا الف�صل عدد ًا من
اجلداول ،منها جدول عن التوزيع الن�سبي
للفجوة الغذائية على جمموعات ال�سلع
الغذائية يف العامل العربي ،وجدول عن
االكتفاء الذاتي من الناجت الزراعي يف
كل دولة عربية ،وهذه اجلداول جديرة
بالدرا�سة والتحليل.
ويف الف�صل الثالث من الكتاب
يتحدث امل�ؤ ِّلفان عن حتديات الأمن الغذائي
العربي يف ظل التوقعات امل�ستقبلية ،وقد
َّ
خل�ص امل�ؤلفان هذه التحديات يف الأمور
التالية:
-1التوقعات املت�صلة بالنمو ال�سكاين:
وطبق ًا لتقديرات الأمم املتحدة
ُيتوقع �أن يرتفع عدد �سكان العامل العربي
الذي كان عام  2010حوايل 3ر 359مليون
ن�سمة ،وي�شكل حوايل  %5٫2من �سكان
العامل� ،إىل حوايل  598٫2مليون ن�سمة
عام  2050ميثلون  %6٫5من �سكان العامل
يف تلك ال�سنة ،وملجرد احلفاظ على الأمن
الغذائي العربي يلزم زيادة �إنتاج الغذاء
بن�سبة الثلثني على الأقل حتى عام .2050
وث َّمة نقطة �أخرى ال تقل �أهمية عن
النمو ال�سكاين هي النمو احل�ضري؛ �أي منو
عدد �سكان احل�ضر ب�سبب زيادة الهجرة
املنتـ ــدى  269 - 268

من الريف �إىل املدن .وح�سب تقديرات
الأمم املتحدة يتوقع �أن ت�صل ن�سبة �سكان
احل�ضر يف العامل العربي �إىل  72٫3يف
عام .2050
 -2التوقعات املت�صلة بالنمو االقت�صادي:
يتوقع امل�ؤلفان �أن يكون معدل النمو
االقت�صادي �أقل من متو�سطة يف الفرتة
بني عامي  2005و ،2010لكن ُيتوقع �أن
ترتفع هذه الن�سبة بعد ا�ستقرار الأو�ضاع
يف الدول العربية ،خ�صو�ص ًا تلك التي
اندلعت فيها ثورات.
ويرى امل�ؤلفان �أن التحديات �أمام
حتقيق الأمن الغذائي ال تتمثل يف ت�أمني
كاف من �إمدادات الغذاء لإ�شباع
ْ
قد ٍر ٍ
احلاجات الغذائية والتغذوية للمواطنني،
بل يف القدرة على دفع قيمة فاتورة الغذاء
يف حال ارتفاع قيمة ال�سلع ،خ�صو�ص ًا
بالن�سبة للدول التي تعاين ق�صور ًا يف املتاح
من النقد الأجنبي.
 -3حتدي التغري املناخي:
ي�ؤثر التغري املناخي يف الأمن
الغذائي ب�أبعاده املختلفة يف �إنتاج الغذاء
وتوافره ،ويف ا�ستقرار �إنتاج الغذاء
واال�ستفادة منه واحل�صول عليه .وتتباين
هذه الت�أثريات تباين ًا �شديد ًا من منطقة
�إىل �أخرى من مناطق العام.
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ويرى امل�ؤلفان �أنه طبق ًا للنماذج
االقت�صادية على امل�ستوى العاملي �ستعادل
التكلفة الكلية واملخاطر املرتبطة بالتغري
املناخي  %5من الناجت العاملي �سنوي ًا ،وقد
ت�صل هذه الن�سبة �إىل  %20يف بع�ض مناطق
العامل .و�سيكون ت�أثري املناخ بالن�سبة لإنتاج
الغذاء وتوافره �سلبي ًا ،و�سيكون كذلك
بالن�سبة ال�ستقرار �إنتاج الغذاء ،يف حالة
حدوث �أعا�صري وفي�ضانات وجفاف
وعوا�صف ثلجية.
و ُيتوقع �أن يعاين العامل العربي من
الآثار ال�سلبية للتغري املناخي �أكرث من �أي
�إقليم �آخر يف العامل؛ �إذ تبني الدرا�سات
تزايد وترية موجات احلرارة واجلفاف
يف �إقليم البحر املتو�سط ،مع احتمال
انخفا�ض الإنتاجية احليوانية ،وتزايد
حاالت نفوق املا�شية يف املراعي يف املناطق
القاحلة و�شبة القاحلة.
 -4حتدي املياه:
ت��ن��ط��ل��ق ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ن��م��ي��ة
الزراعية من �أن املياه هي العامل املحدِّ د
للتو�سع يف الأر�ض الزراعية .وتعترب منطقة
ُّ
ال�شرق الأو�سط ،و�شمال �إفريقيا التي ت�ضم
معظم الدول العربية �أفقر مناطق العامل
م��ن ح��ي��ث امل��ي��اه ع��ل��ى الإط��ل��اق ،مبعيار
متو�سط ن�صيب الفرد من املياه العذبة

املتجددة .ول��ذا ،ف�إن االرتباط بني الأمن
ال��غ��ذائ��ي والأم����ن امل��ائ��ي يف ح��ال��ة العامل
العربي �أك�بر منه يف حالة �أي �إقليم �آخر
يف العامل ،فالعن�صر الأكرب �أهمية للأمن
الغذائي هو الأمن املائي.
 -5توقعات العائدات النفطية يف �ضوء
الن�ضوب التدريجي الحتياطي النفط
وتطوير تكنولوجيا جديدة ال�ستخراج
النفط خارج املنطقة العربية
يذكر امل�ؤلفان �أن احتمال ن�ضوب
احتياطي النفط و�/أو تطوير تكنولوجيا
جديدة ال�ستخراج النفط ي�شكل حتدي ًا
بالن�سبة �إىل قدرة العامل العربي على
ا�سترياد الغذاء ،و�أنه طبق ًا لأكرث
التقديرات رجحان ًاُ ،يتوقع �أن يبلغ الإنتاج
العاملي من النفط التقليدي من جميع
املناطق �أق�صاه بني عامي 2020و .2050
�أما بالن�سبة لإنتاج النفط التقليدي خارج
منطقة ال�شرق الأو�سط ف ُيتوقع �أن ي�صل
�إىل منتهاه بني عامي 2010و2030؛ �أي �إن
نفط ال�شرق الأو�سط �سيطيل عمر الإنتاج
العاملي للنفط التقليدي بنحو ع�شرين عام ًا
فقط ،الأمر الذي يعني �أن نهاية ع�صر
النفط التقليدي �أ�صبحت يف الأفق املنظور.
ويرى امل�ؤلفان �أن الفر�صة الذهبية
للعامل العربي تكمن يف ا�ستثمار عوائد
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النفط قبل مرحلة الأفول لتحقيق الأمن
الغذائي ،مع �إدراك العالقة املتبادلة بني
حتقيق الأمن الغذائي وقدرة العامل العربي
على حماية ثروته النفطية ،واحل�صول
على �أعلى مردود لها يف املرحلة الباقية
للنفط التقليدي .ولذا البد �أن ُينظر �إىل
الأمن الغذائي مثل الأمن القومي عموم ًا.
ويف الف�صل الرابع من الكتاب
يتحدث امل�ؤلفان عن الإمكانات الكامنة
للدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي،
ويذكران �أن املوارد املطلوبة ملقابلة الفجوة
الغذائية وحتقيق الأمن الغذائي تتمثل يف
ثالثة موارد� :أر�ض قابلة للزراعة ،ومياه
للري ،وموارد مالية للتمويل .ويو�ضحان
الإمكانات املتاحة من هذه املوارد الثالثة
يف الدول العربية ملعرفة مدى �إمكانية
هذه الدول يف خف�ض الفجوة الغذائية،
وحتقيق الأمن الغذائي فيها باالعتماد
على مواردها الذاتية .فبالن�سبة للأرا�ضي
الزراعية ،ف�إن ن�سبتها �إىل امل�ساحة
اجلغرافية يف الدول العربية ت�صل �إىل
 %25يف ثالث دول عربية (تون�س و�سورية
ولبنان) وتبلغ حوايل  %16٫3يف املغرب
وفل�سطني وال�سودان والبحرين والعراق
وم�صر اجلزائر والأردن ،وتبلغ �أقل من
ن�سبة  %3يف باقي الدول العربية.
املنتـ ــدى  269 - 268

�أما بالن�سبة للموارد املائية ،ف�إن
العامل العربي يعاين �شح ًا �شديد ًا؛ �إذ
يبلغ حظه بالن�سبة �إىل العامل  15:1يف
حال املياه ال�سطحية اجلارية و 46:1يف
حال متو�سط املطر ال�سنوي .ويف حال
يبلغ متو�سط ر�صيد الفرد من املياه �سنوي ًا
 1057مرت ًا مكعب ًا يف الدول العربية ف�إنه
يبلغ حوايل �سبعة �آالف مرت مكعب يف
العامل .ومعنى هذا �أنه ال توجد كمية كافية
من املياه يف العامل العربي لتحقيق الأمن
الغذائي.
�أما بالن�سبة للتمويل فيجب �أن يكون
متوفر ًا من ت�صدير النفط من املنطقة
العربية ،و�أ�سا�س ًا من الدول اخلليجية،
وي�ؤثر التمويل الالزم يف كيفية ا�ستخدام
أرا�ض ومياه.
املوارد الزراعية املتاحة من � ٍ
وذلك با�ستخدام التكنولوجيا املالئمة
لتحقيق �أق�صى عائد ممكن من املوارد
الإنتاجية امل�ستخدمة.
كما �أننا نحتاج التمويل لإقامة
بنية حتتية (طرق وو�سائل موا�صالت)
لتو�صيل منتوجات الأرا�ضي الزراعية-
املنتوج النهائي� -إىل الأ�سواق ،ف�ض ًال عن
بناء �صوامع لتخزين احلبوب -لكن َيتو َّقع
امل�ؤلفان �أن يت�أثر تو ُّفر التمويل الكايف
مقابل ت�صدير النفط يف الأجلني؛ املتو�سط
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والطويل ،ب�سبب الن�ضوب التدريجي
للنفط ،وظهور بدائل له ،كما �سبقت
الإ�شارة لذلك.
ويت�ضح مما تقدم �أن الإمكانات
الزراعية للدول العربية منخف�ضة قيا�س ًا
بحاجاتها من ال�سلع الزراعية ،كما �أن
حتقيق الأمن الغذائي باالعتماد على
موارد النفط ال�سترياد ما حتتاج �إليه
الدول العربية من �سلع غذائية ل�سد الفجوة
الغذائية لديها ،يعترب يف نظر امل�ؤ ِّل َفني ح ًال
ق�صري املدى ،الرتباطه باحتياطي النفط
يف هذه الدول من جهة ،وللتوجه نحو بدائل
�أخرى بدي ًال عن النفط كم�صدر للطاقة،
من جهة �أخرى .ويت�ساءل امل�ؤلفان بعد
ذلك :هل ميكن للدول العربية �أن تخف�ض
الفجوة الغذائية وحت ِّقق الأمن الغذائي
فيها بزيادة �إنتاجها من ال�سلع الزراعية
با�ستخدام �إمكاناتها الذاتية فح�سب
(�أر�ض ومياه ومتويل) �أم �أنها �ستحتاج
لال�ستثمار خارج �أرا�ضيها لعدم �إمكانية
زيادة �إنتاجها الزراعي بالدرجة املطلوبة
خلف�ض هذه الفجوة؟ وجواب ًا على ذلك
يريان �أنه بالإمكان تعظيم �إنتاجية املوارد
الزراعية املتاحة من خالل اال�ستثمار يف
البحث والتطوير وتطبيق التكنولوجيا
املالئمة ،وتدبري التمويل الالزم لذلك،
بالإ�ضافة لالتفاق مع دول �أخرى خارج

املنطقة العربية لديها �أرا�ض �صاحلة
للزراعة ومياه ري متوفرة ،وا�ستخدام
جزء منا�سب من �أموال النفط لال�ستثمار
يف هذه الدول ،ل�سد الفجوة الغذائية
العربية.
وقد �أورد امل�ؤلفان يف نهاية هذا
الف�صل عدد ًا من اجلداول ،منها جدول
عن متو�سط ن�صيب الفرد من الفجوة
الغذائية يف الدول العربية ،وجدول عن
متو�سط �إنتاجية املحا�صيل الغذائية يف
العامل العربي مقارنة بالعامل ،وجدول �آخر
عن قيمة الفجوة الغذائية وم�ساهمة ال�سلع
الغذائية فيها.
ويف ختام درا�ستهما ،يرى امل�ؤلفان
�أنه حلل مو�ضوع الأمن الغذائي يف الوطن
العربي:
 -1ال ب َّد �أن تتعامل الدول العربية مع هذا
املو�ضوع يف �إطار عربي �شامل ،بحيث
تذوب الكيانات القطرية يف هذا الكل
العربي ال�شامل من خالل ترتيبات
م�ؤ�س�سية مالئمة.
 -2ال ب َّد من تفعيل االتفاقات املربمة بني
الدول العربية منذ خم�سينيات القرن
املا�ضي ،والتي مل ُيف َّعل منها �إال النزر
الي�سري حتى الآن.
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 -3تبني �إعالن الكويت والقرارات التي
�صدرت عن م�ؤمتر القمة االقت�صادية
والتنموية واالجتماعية يف الكويت،
وا�سرتاتيجية التنمية الزراعية التي
�أقرتها قمة الريا�ض.
 -4الربط املبا�شر بني الأمن الغذائي
والأمن املائي.
 -5مواجهة التحديات املرتبطة باملياه
والتغري املناخي يف �إطار جماعي
بد ًال من الإطار القطري وتخ�صي�ص
اال�ستثمارات الالزمة ملواجهة الآثار
ال�سلبية للتغري املناخي.
� -6إقامة بنية لوج�ستية وترتيبات م�ؤ�س�سية
يف جمال التخزين اجلماعي للحبوب،
وما يرتبط بذلك من بنية للنقل.
 -7تخ�صي�ص مبالغ كافية للإنفاق
على البحث والتطوير يف جمال املياه
والزراعة والغذاء.
 -8ا�ستثمار جزء من عوائد النفط لتحقيق
الأمن الغذائي العربي ومتويل م�شروعات
الأمن الغذائي.

املنتـ ــدى  269 - 268

والآن ،بعد مراجعة هذه الدرا�سة
القيمة ملو�ضوع على جانب كبري من الأهمية
بالن�سبة للوطن العربي -وهو «الأمن
الغذائي العربي» باعتباره ركيزة للأمن
القومي -كما ذكر امل�ؤلفان يف مقدمة
كتابهم ،وعلى الرغم من �أن مو�ضوع
»الأمن الغذائي« ُيدرج على جدول �أعمال
معظم امل�ؤمترات االقت�صادية العربية� ،إال
�أنني �أرى �أن هذا املو�ضوع ،بالرغم من كل
القرارات التي اتُّخذت ب�ش�أنه ،ال يحظى
باالهتمام الالزم لرتجمة القرارات �إىل
برامج عمل .لذلك ف�إين �أرجو خمل�ص ًا �أن
تويل الدول العربية هذا املو�ضوع االهتمام
واملتابعة ،بداية من تطبيق القرارات التي
اتُّخذت يف قمتي الريا�ض والكويت ،ودرا�سة
التو�صيات التي اقرتحتها امل�ؤلفان يف ختام
درا�ستهم ،وت�شكيل اللجان املنا�سبة على
م�ستوى وزاري� -إن �أمكن -لو�ضع الربنامج
الالزم واملنا�سب ملتابعة هذا املو�ضع الهام.
وك���ل ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر للم�ؤلفني
الفا�ضلني على هذه الدرا�سة الق ّيمة.
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قراءة في كتاب

«�أزمة النه�ضة العربية
وحرب الأفكار»
ت�أليف :د .هاني ن�سيرة

الهيئة الم�صرية العامة للكتاب ,القاهرة2009 ،
*

قراءة وتعليق :يو�سف عبد اهلل محمود
«�أزمة النه�ضة العربية وحرب الأفكار»
كتاب لم�ؤلفه الدكتور هاني ن�سيرة� ،صدر
عن الهيئة الم�صرية العامة للكتاب .2009
وفي كتابه هذا يحدثنا الكاتب عما �أ�سماه
«النه�ضة المتوترة» التي بد�أت في �أخريات
القرن التا�سع ع�شر وما تزال �إلى اليوم.
يحكم هذه النه�ضة -كما يرى -اتجاهان.
«اتجاه راديكالي» يرى في الخارج �شر ًا
ً
مح�ضا« ،واتجاه �إ�صالحي» ي�ؤمن ب�ضرورة
محاورة الآخر والأخذ عنه ،فلي�س كل ما
ي�ؤخذ ونتيجة هذا الآخر كله �ش ّر.
* كاتب وناقد �أردني.
((( المرجع ال�سابق �ص.7

(((

يف ّرق الم�ؤلف بين العلماء التقليديين
والعلماء المتنورين .فالأولون محافظون �إلى
َح ّد يناه�ضون تيارات الحداثة والمعا�صرة
متهمين �أ�صحابها ب�أنهم َ«علمانيون» وك�أن
«العلمانية» �صارت ُ�س ّب ًة.
ه�ؤالء التقليديون -بع�ضهم على الأقل
«�أنتجوا تيارات الهوية والأ�صالة وبلورتها
دائم ًا في مواجهة تيارات الهوية والحداثة.
وي�ضرب على ذلك مث ًال» ر�شيد ر�ضا ثم ح�سن
البنا و�سائر حركات الإ�سالم ال�سيا�سي»(((.
يحدثنا الكاتب عن المرحلة التالية بعد
اال�ستقالل وهي مرحلة الحكومات الثورية
التي رفعت �شعار الوحدة!
((( المرجع ال�سابق �ص.8
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ي�سخر من دعوتها فقد ك ّر�ست «التوحيد
والأح��ادي��ة» في الحكم نافية التع ّددية.
«ال��ت��ع�� ّددي��ة» �أخ��اف��ت ه���ذه «ال��ح��ك��وم��ات
الثورية» ،فالديمقراطية باتت بعبع ًا ينبغي
رف�ضه!
«ه��ك��ذا يتفق المختلفون م��ن ُم��ن��ظ�� ّري
الأي���دي���ول���وج���ي���ة ال��ع��رب��ي��ة ال��م��ع��ا���ص��رة،
ع��ب��د ال��ن��ا���ص��ر و���س��ي��د ق��ط��ب ال��ق��وم��ي��ون
والإ�سالميون على �إزاح��ة الديمقراطية
ورف�ضها»(((.
وعليه فقد �ضاع تعلم الديمقراطية و�سط
دخان كثيف �صنعه دعاة الثورية القومية
والإ�سالموية»
وفي �إ�شارته �إلى «الليبراليين العرب
الجدد» تجر�أ الم�ؤلف في و�صف توجهاتهم،
ُ
فهم يميلون حيث الريح تميل ،تارة
يدهمونك �أنهم مع الديمقراطية ولكنها
الديمقراطية الزائفة التي ت�أباها ال�شعوب
«�إن �أبرز عيوب الإيديولوجية العربية
التي يتغنى بها الحكام الثوريون العرب
هو الإق�صاء .نفي �شرعية االختالف.
وفي انتقاده لموجة الليبرالية في العالم
الغربي يرى �أنها «ما زالت م�أزومة بالمعنى
ال�سيا�سي» وهذا يعني �أن م�صداقيتها
�ضعيفة .وفيما يخ�ص مفهوم «الهوية
وم�س�ألة المواطنة» يرى هذا الباحث «�أن
الح�ضور الطبيعي للهوية يكون بح�ضور
الفعل ولي�س بح�ضور التاريخ� ،أما �إذا ُكتب
((( �أ.د .هاني ن�سيرة :المرجع ال�سابق �ص.11
املنتـ ــدى  269 - 268

الفعل و ُق ّيد ،ح�ضر التاريخ وقبلياته الأثنية
والدينية ما قبل الحديثة َحك ًما وموج ًها.
وفي هذه الدرا�سة التي تتحدث عن �أزمة
النه�ضة العربية وحرب الأفكار ي�شير
الكاتب �إلى ما �أ�سماه «وظائف التفكير
الت�آمري في الفكر العربي المعا�صر»
ففي ر�أيه �أن هذا التفكير الت�آمري «احتل
ال�صدارة في تف�سير تاريخنا العربي
والإ�سالمي القديم والحديث بل و�إدارته
في �أحيان كثيرة».
�أما النتيجة ف�إنه َ�ش ّوه �صورة الآخر
الخارجي.
وهنا نراه ي�ستح�ضر منهجية «الفرقة
الناجية» و «الفرق ال�ضالة» التي �سيطرت
و� ّأخرت م�ساراتنا وت�صوراتنا و�صراعاتنا
ردحا طوي ًال»(((.
التاريخية والمعرفية ً
هذه «المنهجية» التي يتعاطاها العقل
العربي والإ�سالمي مع �آخرين تنفي حق
االختالف واالعتراف وفق �آليات من
التفكير الت�آمري وال�سحري والتقليدي
ما زالت حا�ضرة فيه وتمثل �أكبر عوائق
تقدمه.
ما �أ�شار �إليه هذا الم�ؤلف هو ال�سبب فيما
نراه اليوم من �إثنيات عرقية ومذهبية
وتوج�س من مقاربة الحداثة .باعتبارها
نوعا من «ال�ضاللة»!
ً

((( المرجع ال�سابق �ص.184
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�إن �شنّ حرب ال هوادة فيها على «الحداثة»
يدل على ق�صر النظر وعدم ا�ستعداد
لمواكبة الع�صر .من هنا فالم�ؤلف يرى
�أن الداعين �إلى القطع مع الغرب يريدون
طرد الديمقراطية والحداثة من �أر�ضنا
العربية والإ�سالمية ،وعليه فهم معادون
للفكر العلماني ،يحملون ب�شدة على
الفكر القومي العربي الم�ؤيد للعلمانية
لأنه يف�صل �أحيا ًنا بين العروبة (الهوية
العربية) والإ�سالم.
وفي ر ّد على ه�ؤالء المعار�ضين للعلمانية
كالما
نقر�أ للراحل الدكتور �صادق العظم ً
م�ؤيدً ا لما ذهب �إليه م�ؤلف كتاب «�أزمة
النه�ضة العربية وحرب الأفكار».
«�إن معاداة القومية العربية واال�شتراكية
والحداثة يعني تمجيدً ا للحركات ال�سلف ّية
التي ترى �أن ع�صر النه�ضة ب�إ�صالحاته
و�أفكاره التجديدية ومحاوالته في بناء
الدولة القومية العربية قد �أدى �إلى تهمي�ش
(((
الجماهير ال�شعبية»
وهذا ر�أي خاطئ ،فالحداثة تجديد
وتقدم .معار�ضوها ينزلقون �إلى نوع من
الن�سبية العدم ّية التي تعتبر �أن تخلفنا
العربي والإ�سالمي �سببه الغرب ولي�س
�سوء تعاملنا مع «الحداثة» �أي�ض ًا.
((( �صادق العظم ،هيئة التحريم� ،ص.61

وهنا �أ�ستذكر مفردات ممتلئة ل�سمو الأمير
الح�سن بن طالل يقول فيها:
«لقد حان الوقت لعدم العي�ش في الما�ضي
والتطلع �إلى الم�ستقبل �إذ لي�س هناك
عودة للوراء ،هناك جيل جديد قد بلغ �سن
الر�شد ،وقد �أعادت الثورة العربية الثانية
للعرب تقديرهم لذاتهم»(((.
وبعد� .إن م�ؤلف كتاب «�أزمة النه�ضة
العربية وحرب الأفكار» يدعو �إلى
اال�ستنارة والخروج بمفهوم «الأ�صالة» عن
النمط التقليدي المعادي للحداثة».
ويطالب بتجاوز هذه العدمية الن�سبية
التي ال تح�سن قراءة الحا�ضر والم�ستقبل،
بل وتعادي �أي برنامج وطني ديمقراطي
قادر على �إنقاذ حركة التحرر العربية
من �أزمتها الراهنة .دون برنامج
وطني ديمقراطي يهزم الفكر الرجعي
واالنهزامي ويعزل الأجنحة اليمينية في
النظم والأحزاب الوطنية لن ت�ستطيع
حركة التحرر العربية تجاوز �أزمتها.
لقد ا�ستخف الم�ؤلف بدعوات الأنظمة
العربية الداعية �إلى الوحدة ،فهي ترفع
�شعارات القومية العربية عندما تحدق
بها الأخطار ،ولكنها �سرعان ما ُت�سقط
أح�ست ب�شيء
هذا ال�شعار القومي �إذا ما � ّ
((( مجلة المنتدى ،عدد � ،250ص.11
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ب�سيط من القوة .تلوذ داخل حدودها
ُمفج ّرة �صراعات ال مب ّرر لها الهدف منها
الت�آمر على �أي م�شروع وحدوي �سبق لها
حما�سا مفتع ًال له .هذا هو �ش�أن
�أن �أبدت ً
البرجوازيات العربية ال�ضيقة النظرة
التي ترى في �أية وحدة حقيقية تهديدً ا
لم�صالحها الطبقة الأنانية.
والغريب �أنها وهي تغ ّلب م�صالحها
الطبقية على الم�صالح الحيوية ل�شعوبها
تزعم �أنها تتب ّنى «الواقعية ال�سيا�سية»
علم ًا ب�أنها واقعية زائفة تبيح لنف�سها
الت�س ّلط والهيمنة والقمع.

املنتـ ــدى  269 - 268

لقد نجح الم�ؤلف في ف�ضح الأفكار
الأيديولوجية وال�شعارات الجاهزة التي
�س ّوقتها «الحكومات الثورية لجماهيرها
والتي تك ّر�س الر�أي الر�سمي الواحد» الذي ال
يجوز االعترا�ض عليه ب�أي �صورة من ال�صور.
�إن حرب الأفكار التي �أ�شار �إليها الدكتور
هاني ن�سيرة تكون – في تقديري -عالمة
�صحة في �أجواء الحرية والديمقراطية
�صراعا
لكنها في �أجواء اال�ستبداد تغدو
ً
�صراعا تعوزه
�أيديولوج ًيا -دين ًيا ال ينتهي،
ً
«العقالنية» .والم�ؤ�سف �أن حرب الأفكار
العربية اليوم لم تفلح في �إخراج «النه�ضة
العربية» من �أزمتها بل زادتها تعقيدً ا
وتطر ًفا.
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قوة عظمى في ال�ساحة العالمية»
ت�أليف� :أرن�ست فولف
*

مراجعة :عارف عادل مر�شد
ترجمة :عدنان عبا�س علي ،الكويت :المجل�س
الوطني للثقافة والفنون والآداب� ،سل�سلة عالم
المعرفة ،عدد � ،435أبريل � 267 ،2016صفحة.

يقع هذا الكتاب في � 267صفحة من
القطع المتو�سط ،موزعة على اثنين
وع�شرين ف�ص ًال ،بالإ�ضافة �إلى مقدِّ مة
بقلم المترجم ،ومقدمة الم�ؤلف ،وهوام�ش
الدرا�سة ومراجعها.
يذكر المترجم في مقدمة كتابه �أن هدفه
هو �إثبات �أن �صندوق النقد الدولي منذ
ت�أ�سي�سه عام 1945م لم يكن كما يزعم
البع�ض ،ا�ستحداث نظام نقدي عالمي
جديد وقوي ،بل يكمن هدف ت�أ�سي�سه في

تعزيز هيمنة الواليات المتحدة الأمريك َّية
بو�صفها القوة العظمى الجديدة في
العالم ،وذات ال�سيادة على النظام
العالمي الجديد.
فال�صندوق من خالل ما �صاغ من
برامج تكيف هيكلي ،مهد الطريق
�أمام الم�صارف وال�شركات العمالقة
الأمريكية ح�صر ًا ،للو�صول �إلى �أق�صى
ربوع المعمورة .وقد �أ�سفرت هذه البرامج
في الدول النامية عن فقر مدقع وتدهور
عظيم في النظامين ال�صحي والتعليمي،
وفي م�ستلزمات الرعاية االجتماعية؛ �أي

* مد ِّر�س في كلية الآداب ،جامعة الزرقاء/الأردن.
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�أ�سفرت عن تدهور مجاالت كانت تت�صف
في كثير من دول العالم الثالث بالتخلف
�أ�ص ًال.
ويت�ساءل المترجم في مقدمته عن
الم�ستفيد من برامج �صندوق النقد
الدولي ،هل هي الدول الم�أزومة �أم
الم�ستثمرون الأجانب؟ وقد خل�ص في
الإجابة عن هذا الت�سا�ؤل �إلى نتيجة
مفادها �أن ال�صندوق ال ي�سعى �إلى حل
م�شكالت الدول الم�أزومة ،بل ي�سعى �إلى
تمكينها من ا�ستخدام قرو�ضه لت�سديد ما
في ذمتها من ديون �أجنبية م�ستحقة؛ �أي
�إنه يحل مكان الدائنين الأجانب� ،ضامن ًا
بذلك ح�صولهم على ر�ؤو�س �أموالهم.
والدليل على ذلك� ،أن هذه القرو�ض
لم تح َّل ولن تح َّل الأزمات النقدية
واالقت�صادية لهذه الدول الم�أزومة ،فهي
لم تخف�ض المديونية الخارجية ،ولم
تحبط االرتفاع الحقيقي في قيمة هذه
المديونية بفعل انهيار قيمة العملة ،ولم
تمنع ارتفاع معدالت البطالة ،وتراجع
م�ستويات المعي�شة ،وما �سوى ذلك من
انعكا�سات داخلية كثيرة« ،فلقد د�أب
ال�صندوق على الزعم �أن هدفه يكمن في
محاربة الفقر� .إن هذا ما ال ن�صدقه �أبد ًا-
على حد قول المترجم -فالحقائق ،كل
املنتـ ــدى  269 - 268

الحقائق ،ت�شير �إلى �أن ال�صندوق يحارب
الفقراء لي�س الفقر».
ويطرح الم�ؤلف في مقدمته الت�سا�ؤل
الآتي« :ب�أي وجه يحق لم�ؤ�س�سة �أن تت�سبب
في تعري�ض بني الب�شر لم�صائب ال تو�صف
ورزايا ال نهاية لها� ،أن توا�صل ن�شاطها
بال عقوبة ،و�أن تحظى ،م�ستقب ًال �أي�ض ًا،
بم�ساندة القوى �صاحبة ال�سلطان في
زمننا الراهن؟ ولم�صلحة من ،يا ترى،
يعمل �صندوق النقد الدولي؟ ومن الطرف
الم�ستفيد من �إجراءاته؟ �إن �إعطاء
الجواب ال�شافي -كما ذكر الم�ؤلف -عن
هذه الأـ�سئلة هو الهدف الذي ي�سعى هذا
الكتاب �إلى تحقيقه».
يق�سم الم�ؤلف الكتاب �إلى �أربع مراحل
رئي�سية ،المرحلة الأولى تغطي الف�صلين
الأول والثاني .وت�شتمل هذه المرحلة على
خم�سينات و�ستينات القرن الع�شرين.
فخالل حقبة الخم�سينات ركز ال�صندوق
جهوده على تمكين الدوالر الأمريكي من
�أن يكون العملة القيادية في العالم �أجمع،
وع ّبد الطريق �أمام الم�صارف وال�شركات
الأمريكية ،لكي ت�ستثمر �أموالها في كل
ربوع المعمورة .وفي ال�ستينات انتهز
ال�صندوق موجة حركات التحرر في القارة
الإفريقية ،و�سعى �إلى فر�ض و�صايته على
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الدول الم�ستقلة حديث ًا ،وذلك من خالل
منح هذه الدول القرو�ض التي كانت في
أم�س الحاجة �إليها ،بعدما نهبت الدول
� ِّ
اال�ستعمارية خيراتها ومقومات حياتها
االقت�صادية.
وتمتدُّ المرحلة الثانية من الكتاب على
الف�صول من الثالث �إلى ال�سابع .وقد
ناق�ش فيها الم�ؤلف التجربتين الت�شيلية
والأرجنتينية مع ال�صندوق في �سبعينات
القرن الع�شرين ،بالإ�ضافة �إلى تجربتي
المك�سيك والبرازيل في الثمانينات.
ففي حين نجح �أوغ�ستو بينو�شيه في
�إلغاء كل عمليات الت�أميم في ت�شيلي،
ا َّلتي ن ّفذتها �سلطة الرئي�س �سالفادور
�أليندي ،بعد انقالب ع�سكري في �سبتمبر
 1973على يد بينو�شيه بم�ساعدة وكالة
المخابرات المركزية الأمريكية (،)CIA
غير �أنه عجز كلي ًا عن ا�ستحداث و�سيلة
فعالة للتعامل بنجاح مع الت�ضخم
الجامح الذي اجتاح بالده .وفيما كان
وزير الخارجية الأمريكي الأ�سبق هنري
كي�سنجر ،ووكالة المخابرات المركزية
الأمريكية ي�ساندون بينو�شيه ،بقوة ،في
م�سعاه �إلى تنفيذ انقالب ع�سكري دموي،
كان �صندوق النقد الدولي يعمل على
تنفيذ �أق�سى برنامج تق�شف مالي عرفته

�أمريكا الجنوبية عبر التاريخ ،بال حدود
وبغير تح ُّفظ .فمع �أن حقوق الإن�سان قد
انتهكت بكل وح�شية ،نالحظ �أن ال�صندوق
قد �ضاعف من قرو�ضه �إلى ت�شيلي بعد
عام واحد من انقالب بينو�شيه ،و�أنه زاد
قيمة قرو�ضه �إلى �أربعة �أ�ضعاف ،ومن ثم
�إلى خم�سة �أ�ضعاف في العامين التاليين.
وكان هذا البرنامج فاقم من م�شكلة
التفاوت االجتماعي على مدى عقود كثيرة.
ففي العام  1980ا�ستحوذ ( )10في المائة
من �سكان ت�شيلي على ( )36٫5في المائة
من الدخل القومي ،وفي العام  1989على
( )46٫8في المائة ،وفي المقابل ،وبقدر
تعلق الأمر بـ ( )50في المائة الآخرين؛
�أعني المواطنين الذين يقفون في �أدنى
درجات ال�سلم االجتماعي ،ف�إن المالحظ
هو �أن ح�صتهم من الدخل القومي قد
انخف�ضت في الفترة ذاتها ،من ()20٫4
في المائة �إلى ( )16٫8في المائة.
ومثلما حدث في ت�شيلي ،اندلعت في
الأرجنتين في العام  1976احتجاجات
جماهيرية �ضد منا�شدة �صندوق النقد
الدولي الأرجنتين �ضرورة العمل على
تجميد الأجور لفترة �أمدها ()180
يوم ًا ،كخطوة �أولى تجيز للحكومة
مواجهة الت�ضخم وتخفي�ض م�ستوى الدين
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الخارجي .وكما حدث في ت�شيلي ،ا�ستولى
الجي�ش �أي�ض ًا على ال�سلطة ،و�شرع في
فر�ض نظام حكم �إرهابي ،ع َّر�ض البالد
فيما بعد لمذابح رهيبة راح �ضحيتها
ثالثون �ألف مواطن ،جلهم من النقابيين
وطلبة الجامعات.
�أما المك�سيك ،فقد كانت �أول دولة
تتعر�ض لأزمة مالية في �أمريكا الالتينية،
فتدهُ ور �أ�سعار البترول بفعل انت�شار
الك�ساد على الم�ستوى العالمي ،واالرتفاع
ال�سريع في معدالت الفائدة الأمريكية،
تركا ب�صماتهما على المك�سيك على نحو
�شديد في ق�سوته .وخ�سر البيزو -العملة
المك�سيكية -حتى فبراير  1979ما ي�ساوي
( )67في المائة من قيمته ،و�سجل ميزان
الح�ساب التجاري المك�سيكي عجز ًا بلغت
قيمته ( )5٫8مليار دوالر �أمريكي .وحينما
امتنعت م�صارف �أجنبية في �صيف العام
 1982عن منح قرو�ض جديدة ،كانت
البالد خائرة القوى على و�شك �إعالن
�إفال�سها.
وفي دي�سمبر من العام نف�سه �أعلنت
البرازيل �أي�ض ًا ،تعليق ت�سديد �أق�ساط خدمة
ديونها (�أي �أق�ساط ت�سديد الدين و�أق�ساط
الفوائد على هذا الدين) .وكما كانت
الحال في مجمل �أمريكا الالتينية ،كانت
املنتـ ــدى  269 - 268

البرازيل تعاني وط�أة تزامن ارتفاعات
كبيرة في معدالت الفوائد الأمريكية،
مع تراجع مفاجئ في حجم ال�صادرات،
وذلك على خلفية الك�ساد الذي خيم
على الن�شاط االقت�صادي عالمي ًا ،وب�سبب
حالتي ٍّ
كل
ت�صاعد معدالت الت�ضخم .وفي ِّ
من المك�سيك والبرازيلَّ ،
تدخل ال�صندوق
بال ت�أخير ،و�أجبر حكومة كل من الدولتين
على تنفيذ برنامج تق�شف مالي �صارم،
وذي �آثار �سلبية ب�شعة انعك�ست �آثارها
على المواطنين العاديين .ففي المك�سيك
ربط ال�صندوق تقديم �أي قر�ض بتنفيذ
�صارم لبرنامج تكيف هيكلي تمخ�ضت
عنه �سلبيات كثيرة ،نذكر منها :الخف�ض
الكبير في م�ستوى الأجور الحقيقية ،و�إلغاء
دعم �أ�سعار �سلع غذائية �أ�سا�سية د�أبت
الحكومة على تقديمه �سابق ًا ،وا�ستمرار
الت�ضخم بمعدالت عالية ،الأمر الذي �أدى
�إلى انخفا�ض الم�ستوى المعي�شي لفئات
عري�ضة من �سكان المك�سيك ،و�صار عدد
كبير منهم فقراء معدمين .وحدث ال�شيء
نف�سه مع حكومة البرازيل التي �أجبرها
ال�صندوق على تنفيذ برنامج تق�شف
مالي �صارم ،وانتهز في غ�ضون ذلك
فر�صة �ضعف الحكومة ،فراح يطالبها
ب�إلغاء ال�ضرائب المفرو�ضة على الب�ضائع
الم�ستوردة ،علم ًا ب�أن الحكومة �سعت من
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خالل هذه ال�ضرائب لحماية الم�شاريع
البرازيلية متو�سطة الحجم في المقام
الأول ،من �سلطان ما لدى الم�شاريع
الدولية العمالقة من قوة تناف�سية عظيمة.

الدامية ،لم يخطر على بال �صندوق
النقد الدولي �ضرورة �إعادة النظر في
ا�ستراتيجيته المدمرة ،ف�ض ًال عن �ضرورة
تبني ا�ستراتيجية جديدة.

وخالف ًا لكل الت�أكيدات المعلنة ،لم يكن
هدف ال�صندوق في المقام الأول م�ساعدة
االقت�صاد المك�سيكي �أو البرازيلي على
تخطي الأزمة والتعافي من وبالها ،بل
تر َّكز على تمكين ال�صندوق نف�سه -بغير
مباالة وبال رحمة -من جني الثمار النا�شئة
على خلفية الأزمة االقت�صادية والمالية
المخيمة على البلدين� .إن هدفه الوحيد
يكمن في �إعادة قابلية البلدين لت�سديد
ما في ذمتهما من قرو�ض ،واال�ستفادة من
الأزمة لتح�سين �شروط اال�ستثمار وفر�ص
جني الم�شاريع والم�صارف الأجنبية
العمالقة ،الأرباح.

ّ
وتغطي المرحلة الثالثة من الكتاب،
ف�صوله من ال�سابع �إلى الف�صل الثالث
ع�شر .وفيها تناول الكاتب انتهاز
ال�صندوق فر�صة انهيار االتحاد ال�سوفيتي
وتفكك الكتلة ال�شرقية ،لتمكين ر�أ�س
المال الغربي من ولوج �أ�سواق رحبة
كانت مو�صدة الأبواب في وجهه وقتذاك،
ف�ساهم في تعميق التفاوت االجتماعي وفي
تفاقم الفقر في �صفوف غالبية مواطني
االتحاد ال�سوفيتي.

لقد تع ّر�ض ( )36بلد ًا خالل الفترة
الواقعة بين عامي  1976و� 1992إلى
�سل�سلة من اال�ضطرابات والثورات،
تك َّررت نحو ( )150مرة ،احتجاج ًا على
�سيا�سات التق�شف التي نفذتها حكومات
هذه الدول ا�ستجابة ل�شروط ال�صندوق،
ولقي ع�شرات �آالف المواطنين حتفهم في
عمليات االحتجاجات هذه .وعلى الرغم
من هذه الن�سبة الكبيرة من اال�ضطرابات

فعلى الرغم من كل النوايا المعلنة،
لم يكن ال�صندوق والحكومات الغربية
تريد «دمقرطة» االتحاد ال�سوفيتي� ،أو
تمكين مواطنيه من تحقيق م�ستويات
معي�شية �أعلى� ،أو حرية �أو�سع نطاق ًا ،بل
�إن �سيا�سة �صندوق النقد الدولي هدفت
�أوال و�أخير ًا� ،إلى �إزالة جميع العوائق من
طريق الر�أ�سمال الدولي ،ومنحه الفر�صة
ال�سانحة لنهب خيرات البلد ،وا�ستغالل
قوى العمل زهيدة الأجور ،واغتراف
مليارات الدوالرات من خالل الم�ضاربة
بالعملة ،واال�ستثمارات الق�صيرة الأجل.

- 259 -

�شتاء   -ربيع    2017

«�صندوق النقد الدويل قوة عظمى يف ال�ساحة العاملية»

و�سيا�سات ال�صندوق هذه ،هي ا ّلتي حولت
جنوب �أفريقيا �إلى بالد ات�سعت فيها هوة
التفاوت بين �أولئك الذين يرفلون بالنعيم
و�أولئك الذين يعي�شون على هام�ش الحد
الأدنى للمعي�شة� ،إلى مقدار يكاد ال يكون
له مثيل في العالم .وغني عن البيان �أن
ات�ساع هوة التفاوت هذه قد ك�شفت عن
زيف �أهم الحجج التي �ساقها نيل�سون
مانديال وحزبه «حزب الم�ؤتمر الوطني
الأفريقي» لتبرير ت�ساهله حيال النظام
البائد ،وهي الت�أكيد بال انقطاع على
�أهمية التعاي�ش ال�سلمي بين �سكان البالد
والن�أي بالنف�س عن ا�ستخدام العنف.
وجنوب �إفريقيا ت�سجل حالي ًا �أعلى معدالت
العنف والجريمة ،وتعتبر من �أقل بلدان
العالم �أمن ًا ومن �أكثرها خطر ًا .وخالف ًا لما
�أعلن ر�سمي ًا ،ف�إن دور مانديال التاريخي،
لم يكن له �إلغاء الف�صل العن�صري -ح�سب
وجهة نظر الم�ؤلف -فهذا الف�صل كان
قاب قو�سين من بلوغ نهايته المحتدمة؛
�أي �إنه كان �سيبلغ نهايته بال تدخل من
مانديال .وقد كان دور مانديال التاريخي،
يكمن في الحيلولة دون نزع ملكية الفئات
المتربعة على �أعلى ال�سلم االجتماعي،
من دون طرد الم�ستثمرين الأجانب .بهذا
المعنى ،ف�إن مانديال قد و�ضع م�صالح
الأغلبية ال�سوداء من �سكان البالد في
منزلة هي دون منزلة م�صالح الطغمة
املنتـ ــدى  269 - 268

الحاكمة وحليفها الر�أ�سمال الدولي.
ويت�ضح ذلك من م�صادقته على وثيقة
�سرية يتعهد فيها ل�صندوق النقد الدولي
بتنفيذ مبادئ اقت�صاد ال�سوق ،و�إجراء
خف�ض كبير للإنفاق الحكومي ،وت�أمين
حرية الر�أ�سمال الدولي على االنتقال
بين جميع المجاالت المتاحة في اقت�صاد
جنوب �إفريقيا ،في حالة فوز حزبه بتب ّوء
مقاليد الحكم في جنوب �إفريقيا.
وذكر الم�ؤلف في هذه المرحلة  -الثالثة -
�أي�ض ًا ،ما قام به ال�صندوق من �إجراءات
�أدت �إلى تحويل يوغ�سالفيا �إلى خرائب.
فبرامجه كانت بمنزلة التربة الخ�صبة
التي ا�ستخدمتها �أجهزة المخابرات
الغربية لرفع �أنا�س يائ�سين معدمين لأن
يرتكبوا جرائم ومذابح عرقية ،ولم�ساعدة
�أطراف يمينية عن�صرية على التغلب على
خ�صومهم.
في المرحلة الرابعة والأخيرة من الكتاب،
التي تمتد من الف�صل الرابع ع�شر حتى
الف�صل الثاني والع�شرين والأخير من
الكتاب ،يرى الم�ؤلف ارتفاع المخاطر
في هذه المرحلة ،ب�سبب �أزمة القرو�ض
العقارية الأمريكية ،وهي الأزمة التي
�ضربت النظام المالي العالمي في
�أ�س�سه ،وجعلته يترنح ك�أنه على و�شك
االنهيار كل َّي ًة ،وبعدما اتخذت حكومات

- 260 -
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بلدان كثيرة التدابير ال�ضرورية لإنقاذ
الم�صارف العمالقة والم�ؤ�س�سات المالية
ب�أموال �شعوبها؛ �أي ب�أموال دافعي
ال�ضرائبَّ ،
تدخل �صندوق النقد الدولي
من ناحيته باذ ًال ما ي�ستطيع من جهد ،من
�أجل �إ�صالح و�ضع الموازنات الحكومية،
من خالل حفز الحكومات المعنية على
انتهاج �سيا�سة تق�شف مالي تنا�سب العجز
المالي النا�شئ بفعل م�ضاربات قام بها
م�ستثمرون يغامرون بمئات المليارات من
الدوالرات �أو اليورو ،لعلمهم �أن الدولة لن
تتركهم يفل�سون.
في نهاية كتابه َّ
حذر الم�ؤلف من �أن تراكم
الديون ،وتزايد التفاوت االجتماعي،
واختمار الثورة ،هي تطورات� ،إن ا�ستمرت
على هذا ال�شكل� ،سوف ت�ؤدي �إلى انهيار
النظام االقت�صادي العالمي ،وتق�ضي على
وجود �صندوق النقد الدولي.
ومن الخط�أ االعتقاد �أن االقت�صاد
العالمي في طريقه للتعافي ،ف�إن العك�س
هو ال�صحيح ،فكل الإجراءات التي جرى
تنفيذها منذ اندالع الأزمة المالية في
العام  2007بهدف بث اال�ستقرار في
النظام� ،أ�سهمت بال ا�ستثناء في �إ�ضعاف
هذا النظام على نحو م�ستديم ،وفي جعله
�أكثر ُع ْر�ض ًة لالختالل ،و�أ�شد ا�ست�سالم ًا
لال�ضطرابات.

فالمديونية العالمية التي كانت في
العام  2007ال تزيد على ( )70بليون
دوالر �أمريكي ،ارتفعت حتى منت�صف
العام � 2013إلى ( )100بليون دوالر.
وهذه الأرقام ال تترك مجا ًال لل�شك
في �أن المخاطر الحا َّفة باالقت�صاد
المالي العالمي لم تخف �شدتها �أبد ًا ،بل
ازدادت �شدة وات�ساع ًا على نحو كبير.
كما �أنها ب َّينت �أن ال�صناعة المالية لم
ت�صبح �أكثر حذر ًا �أو �أكثر حيطة على
خلفية الأزمة� .إن العك�س هو ال�صحيح،
فالم�ؤ�س�سات المالية الكبيرة لم ت ُعد منذ
العام  2007تتفادى المخاطر ،بل �أم�ست
تدخل ب�صفقات لي�ست خطرة فح�سب ،بل
�شديدة المخاطرة �أي�ض ًا مقارنة بال�سنوات
ال�سابقة للعام .2007
وقد ارتفع عدد المليارديرات خالل
الفترة الواقعة بين العامين  2006و2013
من (� )793إلى ( .)2170وخالل الفترة
الواقعة بين العامين  2009و 2013ان�ضم
�إلى هذه المجموعة ( )880ملياردير.
والمالحظ �أن ثروة �أغنى الأغنياء ارتفعت
من ( )3٫1بليون دوالر �إلى ( )6٫5بليون
دوالر بين العامين  2009و2013؛ �أي �إنها
ارتفعت �إلى �أكثر من ال�ضعف.
وكانت ح�صيلة هذا التطور المت�سارع
ارتفاع الهوة بين �أكثر المعايير �أهمية في
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المجتمعات الب�شرية ،فقد ارتفع التفاوت
االجتماعي �إلى م�ستوى ال مثيل له في
التاريخ .فلم يحدث في التاريخ �أبد ًا �أن
و�صل م�ستوى التفاوت االجتماعي ما و�صل
�إليه في اليوم الحا�ضر .ففي العام ،2013
ا�ستحوذ ( )85فرد ًا من �أغنى �أغنياء
العالم على ثروة مقدارها ( )1٫7بليون
دوالر �أمريكي؛ �أي �إنهم ا�ستحوذوا على
ثروة تعادل الثروة التي يمتلكها ()3٫5
مليار من بني الب�شر؛ �أي ا�ستحوذوا على
الثروة التي يمتلكها ن�صف الب�شرية.
وهذا الو�ضع المفزع م�ؤ�شر وا�ضح على
الم�ستقبل الذي ينتظر العالم في ال�سنوات
المقبلة .ففي الع�صر القديم كتب �أر�سطو
قائ ًال�« :إن التفاوت الحقيقي �أو المزعوم،
كان دائم ًا و�أبد ًا� ،سبب ًا يدفع المواطنين
�إلى القيام با�ضطرابات وثورات» .فالكثير
من االنتفا�ضات والثورات �أبانت ب�صورة
جلية حقيقية تقول :كلما كان عدم
الم�ساواة في مجتمع ما �أكبر ،كان احتمال
ن�ش�أة توترات اجتماعية واندالع انقالبات
وثورات �أكبر.
وال�سيا�سة الليبرالية الحديثة التي يتبناها
�صندوق النقد الدولي هي التي حتمت
علينا في عقود الزمن الما�ضية العي�ش في
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عالم فاق فيه م�ستوى عدم الم�ساواة كل
الم�ستويات التي �سادت في العوالم التي
عرفناها حتى الآن.
وهذه التوترات االجتماعية تتزايد ب�سرعة
ال قرينة لها في التاريخ ،والإجراءات التي
ُنفذت في ال�سنوات ال�سابقة بغية التغلب
على الأزمة ،لم ي�سفر �إجراء واحد منها
عن تح�سن في الو�ضع� ،أو عن �إ�ضفاء
اال�ستقرار على هذا الو�ضع على �أدنى
تقدير.
ولي�س بو�سع �أحد من بني الب�شر التنب�ؤ بزمن
اندالع هذه التحوالت االجتماعية .غير �أن
من حقائق الأمر �أي�ض ًا -ح�سب اعتقاد
الم�ؤلف� -أن هذه التحوالت �ستندلع حتم ًا
في يوم من الأيام ،والأحداث الأخيرة في
م�صر وتون�س لي�ست �سوى النذر الم�ؤذنة
بهذه التحوالت .فهذه الأحداث �أبانت عن
�أن قوة الغ�ضب االجتماعي الكامن في
�أعماق الجماهير المحبطة ت�ستطيع �إذا ما
اختمرت ب�أن تهدم كل ال�سدود .كما �أبانت
�أي�ض ًا عن �أن الثورات قد تندلع في �أماكن
لم يكن �أحد يتوقع منها �أن تكون حا�ضنة
للثورة ،و�أنها يمكن �أن تنتقل �إلى �أماكن
�أخرى بفعل ديناميكيتها.
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وم�صلحة وم�صري ًا .فالأر�ض هي الهوية
وهي العنوان� ،أما اللغة العربية فهي
الرابط الروحي بني جميع �أبناء هذه

البحــث عن الخلل
في الذات العربية

الأمة ،وموجودة داخل كل فرد يعي�ش على
هذه البقعة من الأر�ض ،لذا فقد �صرنا
نحن العرب بحاجة �إىل تفريغ الذهن
من املخيال ال�سيا�سي القدمي ،بل بحاجة
*

د .في�صل غرايبة

�إىل مفهوم جديد لأمة عروبية جديدة
ت�ستند �إىل �إرث ثمني هو احل�ضارة العربية
الإ�سالمية ،وتقوم على مفهوم جديد

«العروبة» ح�سب مفهوم عبد القادر

للأمة ،ي�شرتك فيه جميع �أبنائها بكل

حداد ،كما هي لدى كثري من الكتاب

مكوناتها .وهذه امل�شاركة حق لكل �إن�سان

واملفكرين العرب ،ثقافة عربية �إ�سالمية

ينتمي لعروبته ويرتبط بها � ً
أر�ضا ولغة
وم�صلحة وم�صري ًا ،لي�شعر كل مواطن يف

اجلن�سية الأ�صلية الرا�سخة جذورها يف

هذا الوطن الكبري �أنه �إن�سان له اعتباره.

�أعماق التاريخ لكل من عا�ش ويعي�ش يف

�أ ّما �سر تلك الأفعال التي �أعمت القلوب

هذا الوطن العربي الكبري ،وعلى هذه

و�ألغت العقول و�أغلقت �أبواب ال�ضمائر

الأر�ض العربية ،مهما يكن دينه ومهما
يكن �أ�صله ،وارتبط بها� ،أر�ض ًا ولغة

فهي �أفعال �سيا�سية ال دينية ،ال بل �إنها
�سيا�سة مغ َّلفة بغالف ديني ،هدفها

جت�سدت على هذه الأر�ض العربية ،وهي

* ا�ست�شاري اجتماعي وباحث �أكاديمي ،وع�ضو منتدى الفكر العربي/الأردن.
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الو�صول �إىل ال�سلطة �أو �إىل كر�سي احلكم

و َيعترب احلداد الق�ضية الفل�سطينية ق�ضية

ب�أي ثمن وحتت �أية ذريعة ،وبذلك تكون قد

فل�سطينية ،عربية� ،إ�سالمية� ،إن�سانية،

خرجت عن �إطارها الروحاين الديني �إىل
الإطار ال�سيا�سي ،ف�أ�صبحت �شيئ ًا �آخر غري

عاملية .والرتتيب هنا يف نظره بطبيعة
احلال مهم جد ًا .ويدعو يف معر�ض و�صفه

الدين ،فحيث تكون ال�سيا�سة يغيب الدين،

للعالج �إىل تقوية العقل العربي وتغذيته
بالعلم واملعرفة ،فكلما ُغ ِّذي العقل بالعلم

�أما ال�سيا�سة فهي عك�س ذلك.

واملعرفة ا�ستطاع هذا العقل الوقوف بقوة
�أمام النف�س والتَّح ُّكم بها بد ًال من �أن

فالدين �إميان و�أخالق وقيم وروحانيات،
وعندما يبحث عبد القادر احلداد
عن اخللل يف م�س�ألة فل�سطني ،يعبرِّ عن
قلقه كما الآخرين من العرب على م�ستقبل
الق�ضية الفل�سطينية ،ويربز هنا �أهم
العوامل املقلقلة ،وهي فكرة االنق�سام...

تتحكم به؛ �إذ �إن الأنا �سببها قلة الأ�سلحة
التي ميتلكها العقل لي�صد النف�س عن امليل
�إىل الذات .عندها ت�سود العقالنية التي
نحن ب�أم�س احلاجة �إليها.

هذه الفكرة املقبولة يف الذهن الفل�سطيني،

ويتبع هذه املعاجلة ب�س�ؤال :من

بل و�شرعية تطبيق هذه الفكرة عند بع�ض

هو القومي العربي؟ ويجيب عليه باعتبار

النا�س الذين يعتربونها ظاهرة �صحية �أن

�أن القومي العربي يحزن ويغ�ضب ويثور

نختلف ...وذلك للخلط بني االختالف

عندما يمُ ُّ�س � ُّأي �إن�سان يف هذا الوطن
العربي الكبري ب�أي �ضيم� ،أو �أن تنتهك

فال يوجد عقالن مت�ساويان يف هذا الكون

�أية بقعة من تراب و�سماء هذا الوطن

حتى بني الإخوة� ،أما �أن ننق�سم على ذاتنا

العربي ،وال ميكن �أن يحب ويكره يف �آن

وت�ضعف �أنف�سنا ب�أنف�سنا فال و�ألف ال لهذه

واحد ،فاحلب والكره ال يجتمعان .لذلك ال

ال�صيغة االنق�سامية التي تعادي التما�سك

ميكن للقومي العربي �أن يكره وطنه و�أهله

واالندماج والتفاهم والفهم امل�شرتك.

ميجده ويرفع من
ليميل �إىل قطر �آخر ِّ

واالنق�سام .وي�ضيف� :أن نختلف ...نعم،
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�ش�أن رجاالته ،بينما ُّ
يحط من قيمة وطنه

�إن الإن�سان هو ال�سر الأعظم يف

و�أهله .فالثقة بالذات العربية هي الدواء

هذا الكون ،وهو �صانع امل�شكل ولديه
احلل .فمتى ميكننا ح ّل هذا اللغز يف

فينا لدرجة �أننا �أ�صبحنا نعتقد ب�أننا �أقل
�ش�أن ًا من الأمم الأخرى ،فمتى ميكننا �أن

الإن�سان؟ ومتى ميكننا الوعي على قيمة
هذا العقل الذي منحنا اهلل �إياه ،كي نعالج

نتل َّم�س روح القومية العربية؟

مثل هذا اخللل؟ ملاذا يُجهِ د امل�سلمون

الناجح لعالج عقدة النق�ص التي تغلغلت

وعبرَّ احلداد عن ا�ستغرابه من
مطالبة حل �أية م�شكلة لي�س له فيها يد ،ما
دام الدين نظام قيم و�أخالق وموجه ًا عام ًا
لتنظيم املجتمع ميده بالروحانيات ،بينما
جند �أن جميع امل�شكالت بني �أبناء الأمة
العربية الإ�سالمية ،قدميها وحديثها ،من
يف�سرون الدين مبا
�صنع الب�شر ،الذين ِّ
يخدم م�صاحلهم ّ
ويغطونها بغطاء ديني،
حتت �ستار الدفاع عن الدين ،وهو لي�س

�أنف�سهم كي يثبتوا �أن الإ�سالم دين حق
وعدل وت�سامح وم�ساواة ،ودين �سالم وقيم
و�أخالق؟ وهل الإ�سالم متهم بعك�س ذلك،
حتى ي�ضطر امل�سلم للدفاع عنه؟ هناك
خلل يف املنهج بحاجة �إىل �إ�صالح فكري
يف العمق بكل جر�أة و�إقدام وثقة بالذات
العربية ،للتخل�ص من بع�ض ال�صفات
وال�سلوكات واملفاهيم اخلاطئة ،كالأنفة
التي ي�صاحبها غرور ،والإ�سقاط ،ومفهوم
املق َّد�س واملد َّن�س ،مما ي�ست�شعرنا بحاجة

بحاجة للدفاع عنه بقدر ما هو بحاجة

العقل للتقوية بغذاء العلم واملعرفة،

�إىل فهمه الفهم ال�صحيح ،وال�سري على

لي�ستطيع �أن يلزم امل�شاعر واالحا�سي�س
بحدودها ويتحكم بها بد ًال من �أن تتحكم

احلنيف .فما على امل�سلم �إال �أن يكون
متطور ًا متفهم ًا لدينه يف كل ع�صر تف ّهم ًا

به ،ما دام العقل الأداة الفاعلة لت�صحيح

الطريق الذي �أراده اهلل لنا من الدين

يتنا�سب مع ع�صره الذي يعي�شه ليتما�شى
مع ا�ستدامة الإ�سالم عرب الع�صور.

االختالالت يف حياتنا؛ العقل القائم على
العلم ،ف�إن تغذية العقل بالعلم واملعرفة هو
الطريق للو�صول �إىل التف ُّكر بالعقل.
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بناء على هذه الإ�شكالية تقوم
درا�سة هذا الباحث الر�صني والكاتب
الد�ؤوب على م�ساءلة الرتاث ال�سردي
العربي وا�ستكناه مالحمه وقوانينه يف
�إطار التفاعل بني مكونات الثقافة العربية
الإ�سالمية ،باعتبار �أن هذه الأنواع
ال�سردية ن�صو�ص منفتحة على حقول
املعرفة ،وميكن التعرف من خاللها �إىل
الأن�ساق الثقافية لهذه الأنواع ال�سردية
و�أمناط نقدها قدمي ًا وحديث ًا .وقد ا�ستند
امل�ؤلف على نوعني من املعاجلة هما املنهج
التاريخي التعاقبي ،للك�شف عن ت�شكالت
الأنواع ال�سردية الكربى وحتوالتها
والأن�ساق الثقافية التي �صدرت عنها،
ونقد النقد للموروث مرور ًا بقراءة متعمقة
يف النقد العربي احلديث ،وهو لذلك
جمع ن�صو�ص درا�سته من مظان متعددة
ومتنوعة.
وعلى هذا الأ�سا�س رجع الباحث
�إىل م�صادر قدمية ك�أعمال ابن ر�شد
وابن خلدون الذي تعمق امل�ؤلف يف قراءة
مقدمته اخلالدة �أيمّ ا تعمق ،وق َّلبها
املنتـ ــدى  269 - 268

خري تقليب ،مثلما قر�أ لكل من الثعالبي
واجلرجاين واجلربتي وابن اجلوزي وابن
وتو�سع يف االطالع
حزم وابن ه�شامَّ ،
على م�ؤلفات اجلابري والطرابي�شي
وغليون و�سيد قطب من املفكرين العرب
احلديثني ن�سبي ًا .ولكنه مل يجنح �إىل النقل
والت�صوير واالقتبا�س� ،إمنا �ص َّمم على
الت�أ�صيل واالبتكار والإبداع والتجديد،
�إىل �أن تو�صل من خالل بحثه يف مدى
فهم امل�سلمني والعرب لدينهم «الإ�سالم»
عالوة على �إتقان تطبيقه والك�شف عن
مكنونه ودور هذا املكنون يف ت�شكيل
ال�شخ�صية العربية القومية ،فتو�صل �إىل
جملة من النتائج من �أهمها الإ�شارة �إىل
الفرق ال�شا�سع بني القول بالدين والعمل
به؛ �أي الفرق بني القول واالت�صاف .ومن
اجلدير بالتنويه والإ�شادة باجلهد املبذول
يف �إعداد اجلداول التي تبينِّ كيفية و�صول
اخللفاء �إىل احلكم يف الدولة العربية
الإ�سالمية يف خمتلف عهودها ،من خالفة
�أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه �إىل
خالفة حممد ر�شاد اخلام�س �آخر اخللفاء
الذي انتهت الإمرباطورية العثمانية مع
انتهاء حكمه.
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(د .في�صل غرايبة)

ويف هذا املقام �أحاول �أن �أقرن بني
الإ�سالم والعلمانية ،وبكال التف�سريين
�أو التحليلني مل�صطلح العلمانية� ،سواء
ا�شتقت من كلمة (علم) �أو ا�شتقت من
كلمة (عاملية) ،فالإ�سالم ال يبتعد عن
العلم ،وال يجافيه ،ولو �أن القيم الروحية
بنيت على الإميان ومل تخ�ضع للبحث
العلمي� ،إال �أن الدين �أي دين ال ينفي وال
يجايف احلقائق العلمية وال ي�صد امل�ؤمنني
عن البحث العلمي ،ال بل �إن الإ�سالم و�سائر
الأديان ال�سماوية حت�ض على التفكري
وتربي امل�ؤمنني على الت�أمل والتمحي�ص،
وتنهاهم عن ترك الأمور على عواهنها.
كما �أن الإ�سالم و�سائر الأديان انت�شرت
ب�صورة عاملية ،وما تزال �إىل يومنا هذا
بهذه ال�صفة ،تتجاوز احلدود اجلغرافية
وتوحد املعتنقني بها رغم
وال�سيا�سيةِّ ،
كل االعتبارات التجزيئية ،وهي تتعامل
�أ�ص ًال مبنطق احلوار والت�سامح ال مبنطق
االنحياز والتع�صب.

�ضرورة �إىل التعاون على الرب والتقوى،
و�أن هناك كلمة �سواء فيما بينهم ،و�أنه
ينبغي �إعطاء �صورة الإ�سالم احلقيقية،
والتحلي بالت�سامح ،والتخلي عن االنحياز،
فلي�س منا من مات على ع�صبية ،واالنفتاح
على الديانات الأخرى حيث بيننا قوا�سم
م�شرتكة ،تنبع من الإميان باهلل عز
وجل ،و�إجراء التعارف بني احل�ضارات
والديانات ،واللجوء �إىل احلكمة واملوعظة
احل�سنة ،بالإ�ضافة �إىل دور امل�سلمني يف
احل�ضارة الإن�سانية .وها هي التقارير
ال�صحفية تفيد ب�أن القوات الرتكية يف
�أفغان�ستان تقوم بدور تنموي يالقي هناك
التجاوب ال�شعبي مع هذا الدور الذي
يتمثل يف �إقامة املراكز ال�صحية والثقافية
والتدريبية والرتويحية ،مع �أنها �ضمن قوات
الناتو ،وال ت�أبه بالقيام بوظيفية ع�سكرية
�أو �أمنية كما تفعل القوات الأخرى .وها هو
�أحد رموز احلركة الإ�سالمية العلمانية يف
ماليزيا ي�شارك بفاعلية يف منتدى عاملي

ومن جهة �أخرى ف�إننا نرى
القناعات الدينية الإ�سالمية تقوم مث ًال

امل�سلمني و�أمريكا ،يف �سعي لتو�ضيح

على �أن �أمرهم �شورى بينهم ،و�أن هناك

ال�صورة وتطوير النظرة املتبادلة� .أ�سوق

يف قطر ويف �صياغة جديدة للعالقة بني
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هذين املوقفني والدورين من بلدين من

مداها وحتمل ر�سالتها ،وتنه�ض لتحقيق

بلدان العامل الإ�سالمي مزجا بني الدين

�أهدافها على يد الباحثني من �أمثاله

والعلمانية بنجاح� ،أدى �إىل نقل كل من
تركيا وماليزيا من العامل الثالث �إىل
العامل الثاين.

على ال�ساحة العلمية والثقافية العربية،
ل�صناعة الفجر العربي اجلديد.

وها هو عبد القادر احلداد يدعو

نتمنى �أن ت�صل مثل هذه الأفكار

يف اخلتام �إىل قيام جهود نقدية متميزة

�إىل جمهور عري�ض ،و�أن حتقق التفهم

ت�ضيء الدروب املعتمة يف م�سرية الفهم

العميق ،يف الوقت الذي يقت�ضينا نحن

والتفهم للدين احلنيف ،وال �شك �أن بحثه
الدائب ودرا�سته املعمقة ي�شكالن حزمة
من �شعاع هذا ال�ضوء الذي ندعو �إىل
�إلقائه من خالل اجلهود البحثية القائمة
والقادمة ،ويقيني �أن هذه الدعوة �ستبلغ
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العرب وامل�سلمني �أن نفهم ديننا ونرتجم
القيم واملبادىء التي يحملها يف �سريتنا
و�سرينا يف احلياة ويف التعامل مع غرينا
يف كل جمال ومكان وزمان.
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الوعي بالتاريخ والحوار

قراءة في كتاب

«�أوراق �ســــيا�سية من
زمن التيه والنك�سات»
للدكتور �سمير مطاوع

*

مراجعة :د .عقيل عبد الح�سين
الم�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بيروت2015 ،

ي�����رى ال��ف��ي��ل�����س��وف ال�ب�ري���ط���اين
كولنجوود (� )1943-1889أن التاريخ
لي�س امل��ا���ض��ي ب�صفته زم��ن�� ًا م��� ّر ،و�إمن��ا
ه��و امل��ا���ض��ي م�����ص��وغ�� ًا يف وع���ي امل�����ؤرخ.
ويقول :لكي نفهم حدث ًا تاريخي ًا ينبغي
�أن نك ّون �س�ؤا ًال ،تكون الأفعال التاريخية
للأ�شخا�ص �إج��اب��ة عنه ،وبذلك يتحقق
الفهم يف التاريخ( )1وتتحقق الفائدة من
ال��ع��ودة �إل��ي��ه و�إع���ادة ���س��رده .فينبغي �أن
توجد غاية من الكتابة يف التاريخ ومن
مراجعة احلوادث التاريخية .ومن التاريخ
 -كما يريد �أن يقول الدكتور �سمري مطاوع

يف كتابه (�أوراق �سيا�سية من زمن التيه
والنك�سات) -ن�صل �إىل غاية �أبعد من ذكر
الوقائع ،هي الرغبة يف احلوار الذي يجعل
التغيري �إىل الأح�سن يف جمتمعاتنا ممكن ًا.
لي�س التاريخ الوقائع ولكنه الوعي
بها الذي يتجلى يف روايتها ،والرواية
تختلف من �شخ�ص لآخر ،وتبتعد �أو
تقرتب من الواقعة ومن �شخو�صها .ويكون
االقرتاب واالبتعاد مبني ًا على ما عند راوي
الواقعة ،واملتكلم عن التاريخ والكاتب فيه،
من وثائق ،وما لديه من م�شاهدات .وهذا
ما يتمتع به الدكتور �سمري مطاوع الذي ال
يكتب عن وقائع وحوادث قر�أ عنها �أو �سمع

* ناقد و�أكاديمي ،جامعة الب�صرة/العراق.
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بها من الآخرين ،وال عن �شخ�صيات مل
ي�شاهدها� ،أو يكت�شف مزاياها و�سجاياها،
و�إمنا يكتب عما عا�ش ،وعمن ر�أى .وكثري ًا
ما يقول يف كتابه�« :أقول من جتربتي
ومن خربتي( ،)2وهذا الأمر عن م�شاهدة
ومالم�سة ،وهذه املعلومات من وثائق
موجودة يف وزارة الدفاع الأردنية ويف
وزارة اخلارجية وقد ُ�سمح يل باالطالع
عليها وا�ستخدامها يف البحث ،وهذه
الر�ؤيا �أخذتها من ل�سان امللك احل�سني
نف�سه الذي �أمتلك ت�سجيالت ب�صوته
تت�ضمن �آراءه ومواقفه يف �أهم الق�ضايا
العربية ال�سيا�سية يف هذه احلقبة ال�صعبة
حقبة التيه والنك�سات».
ال ي�صدر الكاتب �إذن عن مبالغة
عاطفية ،وال عن هوىً �شخ�صي ،وال عن
تع�صب جلماعة� ،أو ر�أي� ،أو �شخ�ص� ،أو بلد،
ُّ
�أو دين� ،أو مذهب ،وال عن مواقف م�سبقة،
وهو بذلك الأقرب �إىل التاريخ املو�ضوعي
للحوادث .يظهر ذلك يف ف�صل من ف�صول
الكتاب عنوانه هيكل وم�صيدة التاريخ
التي ن�صبها لنف�سه ،فعند هيكل (يختلط
الر�أي �أو الر�ؤية بالرغبات ال�شخ�صية
التي غالب ًا ما تكون منحازة �أو متحيزة)
( ،)3ليكون احلكم على التاريخ حكم ًا بعيد ًا
عن املو�ضوعية وظامل ًا ومتعج ًال ،وال ي�صح
�أن ُيعتَمد مهما �أوتي �صاحبه من الربيق
الإعالمي .بل الأحرى �أن ُيرد بالبحث
املنتـ ــدى  269 - 268

التاريخي املت�أين كذلك الذي �أتى به
الدكتور �سمري مطاوع م�ستند ًا �إىل وثائق
الدولة الأردنية و�إىل حواراته مع امللك
احل�سني رحمة اهلل عليه ،و�إىل معاي�شته
ومالم�سته حلوادث املنطقة التاريخية.
ومع كل ما يقدِّ مه الدكتور �سمري من
حجج ومن �سرد تاريخي مو�ضوعي م�شفوع
بالوثائق والرباهني التاريخية ،ينتهي به
القول �إىل �أن ما كتبه يف الرد على هيكل
�إمنا هو (�إعادة نظر �شمولية يف حقائق
التاريخ ومدلوالتها ومرتكزاتها التي
لي�س بو�سع امل�ؤرخ �أن يغفلها حني يت�صدى
لتقدمي ر�ؤية �شخ�صية)( .)4هي حماولة
لالقرتاب من احلقيقة ،ولي�ست احلقيقة،
حماولة يرتك �أمرها للقارئ وللأجيال
والتاريخ كما يقول الدكتور �سمري(،)5
ُمقدِّ م ًا للقارئ مثا ًال متوازن ًا على النظرة
املو�ضوعية التي من �ش�أنها �أن جتعله يثق
بالكتاب ،و�أن جتعل الكتاب �صورة من
�صور احلوار والنقا�ش الهادئ املو�ضوعي،
الذي لو ُقدر لنا �أن نحتذيه خلرجنا بقدر
كبري من التفاهم والتعاي�ش يف الواقع.
مكونات الكتاب:
يت�ضمن ك��ت��اب �أوراق �سيا�سية
للدكتور �سمري مطاوع عدد ًا من الأبحاث
والأوراق البحثية واملراجعات التاريخية
والفكرية من بينها� :إرث امللك احل�سني...
و�ضع ال�سلم يف ال�شرق الأو�سط ،وقواعد
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ال�سيا�سة اخل��ارج��ي��ة يف �أزم����ة اخلليج
 ،1991-1990والعالقة العربية بالق�ضية
الفل�سطينية ،واخليارات الفل�سطينية بني
الوهم واحلقائق على الأر�ض ،والعرب يف
مواجهة التحدي الإ�سرائيلي ،والتخطيط
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي يف ال�������ص���راع ال��ع��رب��ي
الإ�سرائيلي ،والو�ضع القتايل على اجلبهة
الأردن��ي��ة يف ح��رب ع��ام  ،1967ومعركة
ال��ك��رام��ة ،وهيكل  ...وم�صيدة التايخ
التي ن�صبها لنف�سه ،وال��ع��رب والغرب-
لقاء �أم ���ص��دام ،واجل��دي��د يف ال�سيا�سة
اخلارجية الأمريكية ،وامل�ستقبل العربي
مبوا�صفات �أمريكية ،وهل ما زال الربيع
العربي ..ربيع ًا؟ وهل �أنهى الربيع العربي
دور الرقيب الإعالمي؟ والإعالم الأردين
يف زمن احلرب الباردة -العربية ،وف�ض
النزاعات بالطرق ال�سلمية.
تقدِّ م الف�صول ال�سابقة موقف ًا
علمي ًا مو�ضوعي ًا يعتمد على طرح الأ�سئلة
والو�صول �إىل �إجاباتها مع القارئ ،ويبد�أ
الكتاب ب�أ�سئلة مثل :ماذا ا�ستفدنا نحن
العرب من درو�س وعرب ما م ّر بنا يف
القرن الع�شرين؟ هل �ألقينا نظرة على
املا�ضي لنعرف ما ينتظرنا يف امل�ستقبل؟
هل منلك الر�ؤية القادرة على الدرا�سة
والتحليل والتخطيط باملعلومات والأرقام
والوثائق؟ وهل ما زلنا قا�صرين عن
اللحاق بال�شعوب املتقدمة واتخاذ امل�سار

املوازي لركب التطور واحل�ضارة الإن�سانية
و�شرف الوقوف يف �صف ال�شعوب التي
ت�ؤمن بالعلم واملعرفة وتقر�أ التاريخ وتتعلم
من درو�سه؟ ( .)6ومثل هذه الأ�سئلة ُتظهِ ر
للقارئ رغبة امل�ؤلف يف �أن يجعله �شريك ًا
له يف حت ُّمل م�س�ؤولية املراجعة والفهم
والعمل ،وال تفر�ض عليه ر�ؤية معينة �أو
موقف ًا حمدد ًا.
ولكن ذل ــك ال يع ــني �أن الكتــاب
ال يقدم �إجابات لأ�سئلة ت�شغل القارئ،
مثل �س�ؤال الربيع العربي وما نتج عنه من
ظواهر وم�شكالت هزت اجل�سد العربي
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،فعلى �س�ؤال:
ملاذا الربيع العربي؟ يرد الدكتور �سمري
الربيع العربي �إىل �أ�سباب من بينها عدم
ح�صول الفئات املثقفة يف الوطن العربي
على ا�ستقاللها الكامل ،والفقر ،وانعدام
احلريات ،والظلم ،وتفاقم الأزمات
االجتماعية الناجمة عن ق�صور الدولة
يف معاجلة ق�ضايا الطبقات الفقرية الذي
تزامن مع �شعور (فئات من املثقفني وقادة
الر�أي العام بالتهمي�ش مل�صلحة املنتفعني
واملح�سوبني على النظام الأبوي الذي �أفرز
�أ�سلوب الوا�سطة ،الذي ميثل يف جوهره
جذور الف�ساد مبعناه الوا�سع)( ،)7ووفرة
التطور التكنولوجي وو�سائل االت�صال
الذي �ساعد الفئات ال�شبابية على تطوير
قدراتها الثورية ،وعلى االت�صال مبا يجري
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قراءة يف كتاب «�أوراق �سيا�سية من زمن التيه والنك�سات»

يف �ساحات الن�ضال العربية( .)8و�إذا كانت
هذه هي �أ�سباب الربيع العربي ،وهي
م�شروعة ،فهل حقق غاياته؟ الإجابة :ال.
يتبعها �س�ؤال �آخر عن ال�سبب .وهو غياب
القيادة عند ال�شباب الثائر ،وغياب برامج
الإ�صالح ال�سيا�سي واالقت�صادي ،ال�شيء
الذي مه ّد للإ�سالميني حتى يتقدموا
ال�صفوف ويخطفوا الثورة وي�ستفيدوا
منها( .)9ولكن ما مي ّيز هذه الأ�سباب هو
�أنها حمتملة ومفتوحة على �أ�سباب �أخرى
ميكن �أن ُتكت�شف الحق ًا ،و ُتذكر يف �سياق
احلديث عن مو�ضوع مل ،ولن ،ينتهي
احلديث فيه بعد ،ذلك هو الربيع العربي.
وال تخلو مواد الكتاب ،ف�ض ًال عن
البعد التوثيقي والر�أي املو�ضوعي الذي
�سبقت الإ�شارة �إليه ،من بعد ت�شويقي
يجعل الكتاب ماتع ًا و�شائ ًقا ومفيد ًا للقارئ
الذي يحر�ص على �إمتام قراءته .ويظهر
ذلك البعد يف ما يرويه الكاتب من جتاربه
ال�شخ�صية مع بع�ض ال�شخ�صيات كامللك
احل�سني ،ومن متابعته لتفا�صيل الأحداث
التي ال يذكرها التاريخ� ،أو يعرفها
امل�ؤرخون ،ومثال ذلك ما نقله عن تفا�صيل
احلراك الدبلوما�سي الأردين املكثف
الذي رافق وقائع حرب اخلليج الثانية،
وردود �أفعال الأطراف املعنية بها �آنذاك،
كالعراق والكويت ،وبع�ض الر�ؤ�ساء العرب
كالرئي�س امل�صري ال�سابق ح�سني مبارك.
املنتـ ــدى  269 - 268

خال�صة
ينطلق كتاب دكتور �سمري مطاوع
من فر�ضية مفادها �أن الوعي بالتاريخ
�أهم من التاريخ نف�سه ،فالأخري مادة
تنتظر من يفيد منها لتطوير الإن�سان
واملجتمع ،وتاليف الأخطاء ال�سابقة
والأخطاء املحتملة .ولذا ي�شدد الكتاب
على جوانب التجربة واخلربة الذاتية
واملعرفة املو�ضوعية بالتاريخ عرب الوثائق
وعرب ال�شهادات .وهو يقدم تلك املادة
التاريخية عرب الأ�سئلة التي ال ت�سعى �إىل
�أن تقدم �إجابات نهائية ،وال تدعي �أنها
حتيط بكل �شيء ُخبرْ ًا ،ولكنها حتاول �أن
جتد �أر�ضية مو�ضوعية للحوار ،متهيد ًا
للتغيري الآمن املن�شود ملجتمعاتنا و�أوطاننا
التي عانت وتعاين من االحتالل والطغيان
وغياب العدالة االجتماعية.
�إحاالت:
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ينظر :هريمينوطيقا جادامري والتوا�صل مع
الآخر ،جملة عامل الفكر عدد  9جملد ،37
�أبريل-يونيو.2009 ،
ينظر :د� .سمري مطاوع� ،أوراق �سيا�سية من زمن
التيه والنك�سات ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�شر ،بريوت-لبنان.213 :2013 ،
ال�سابق.197 ،
ال�سابق.226 ،
ال�سابق.
ال�سابق.13-12 ،
ال�سابق.270 ،
ال�سابق.
ال�سابق.226 ،


يهدف ه ــذا الباب اإىل عر� ــس منجزات
الأع�ش ــاء م ــن املوؤ�ش�ش ــات والهيئ ــات
العرب ّية املوؤازرة ،اإىل جانب ما ُي�شاهم به
الأع�شاء العاملون من مقالت ودرا�شات
وتعليقات.
وي�شتمل ب ــاب «اأع�ضاوؤنا.املـ ـوؤازرون» على
تقاري ــر ح ــول الإجن ــازات ذات ال�شل ــة
بالعم ــل العرب ـ ّـي امل�ش ــرتك ،وغريها من
املنجزات يف جمالت التنمية القت�شاد ّية
والجتماع ّي ــة والثقاف ّية يف اأقطار الوطن
العربي.
ّ
واإنن ــا ناأم ــل م ــن الأع�ش ــاء املوؤازرين اأن
يوافونا بتقارير م�شـ ـ ّورة عن اإجنازاتهم
املوؤ�ش�ش ّية ،التي �شنقوم يف ك ّل عدد بن�شر
جمموعة مما يردنا منها.
ُتر�ض ــل.النّ�ضو�س.وال�ض ــور.اخلا�ضة.بهذا.الب ــاب.اإىل.اأمينة�.ض ّر.املجال�س.
واللج ــان.و�ضـ ـوؤون.الأع�ض ــاء.يف.املنت ــدى.اأة..هني ــدا.القرال ــة.على.الربيد.
الإلكرتوين:

hounida@atf.org.jo

 -1ال�شندوق العربي لالإنماء
االقت�شادي واالجتماعي/الكويت
 -2الجامعة االأردنية
 -3البنك االأهلي االأردني

(اأع�ضاوؤنا.املوؤازرون)

ال�شندوق العربي لالإنماء االقت�شادي واالجتماعي/الكويت
لمحة.عامة
هيئ ــة مالي ــة اإقليمي ــة عربية م�شتقل ــة ،ي�شم في ع�شويت ــه جميع ال ــدول العربية
الأع�شاء في جامعة الدول العربية.
اأغرا�س.ال�ضندوق
• تموي ــل الم�شاريع القت�شادي ــة والجتماعية بقرو�س تحم ــل �شروط ًا مي�شرة
للحكوم ــات والهيئ ــات والموؤ�ش�ش ــات العام ــة ،م ــع من ــح الأف�شلي ــة للم�شاري ــع
القت�شادية الحيوية للكيان العربي وللم�شاريع العربية الم�شتركة.
• تموي ــل م�شاري ــع القط ــاع الخا� ــس ف ــي ال ــدول الأع�ش ــاء ،والم�شاهم ــة في
روؤو� ــس اأموالها ،وتوفي ــر عمليات التمويل الأخ ــرى والخدم ــات المالية والفنية
وال�شت�شارية الالزمة.
• اإن�شاء اأو الم�شاهمة في روؤو�س اأموال الموؤ�ش�شات ذات ال�شخ�شية العتبارية
التي تهدف اإلى تنفيذ وتمويل م�شروعات القطاع الخا�س في الدول الأع�شاء.
• اإن�شاء واإدارة �شناديق خا�شة تهدف اإلى تحقيق اأهداف معينة تتفق واأهداف
ال�شندوق العربي.
• ت�شجيع توظيف روؤو�س الأموال العامة والخا�شة ،بطريقة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة.
• توفي ــر الخبرات والمعونات الفني ــة في مختلف مجالت التنمية القت�شادية
والجتماعية.
• القرو�س
موجز.اإنجازات.ال�ضندوق.العربي
�شملت اإنجازات ال�شندوق العربي منذ بدء ن�شاطه وحتى نهاية عام  ،2015تقديم
قرو� ــس بلغ عددها ( )641قر�ش ًا بمبل ــغ اإجمالي ( )8.8مليار دينار كويتي ،في
( )17دولة عربية .وبلغ العدد التراكمي للقرو�س المقدمة للقطاع الخا�س ()14
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قر�شـ ـ ًا بمبلغ اإجمال ــي ( )56ملي ــون د.ك ،.و�شاهم ال�شندوق العرب ــي في راأ�س
م ــال (� )7شركات تابعة للقط ــاع الخا�س ،بمبلغ اإجمال ــي ( )31.7مليون د.ك،
بالإ�شافة اإلى الم�شاهمة في راأ�س مال ال�شندوق المن�شاأ بوا�شطة موؤ�ش�شة التمويل
الدولية ( )IFCبمبلغ اإجمالي ( )10مليون د.ك..
• المعونات
ق ــدم ال�شندوق العرب ــي حتى نهاية ع ــام  )1091( ،2015معون ــة بمبلغ اإجمالي
( )211.1ملي ــون د.ك .منه ــا ( )576معون ــة قطرية بمبل ــغ اإجمالي ()147.2
مليون د.ك ،.و( )515معونة قومية بمبلغ اإجمالي ( )63.9مليون د.ك..
• دعم.فل�ضطين
ف ــي اإطار اهتمام ال�شندوق العربي وت�شامنه م ــع ال�شعب الفل�شطيني في الأرا�شي
المحتل ــة ،ق ّرر مجل� ــس محافظي ال�شن ــدوق العربي في اجتماعه ف ــي الجزائر في
ع ــام  2002اعتماد برنامج عاجل لدعم ال�شعب الفل�شطيني ،وخ�ش�س له  %10من
�شاف ــي الدخل ال�شنوي .وبل ــغ الإجمالي التراكمي للبرنامج حت ــى نهاية عام 2015
حوالي ( )135.8مليون د.ك..
• الح�ضاب.الخا�س.لدعم.المن�ضاآت.ال�ضغيرة.والمتو�ضطة
اأق ــرت القمة العربية القت�شادي ــة والتنموية والجتماعية ،الت ــي ُعقدت في دولة
الكويت عام  ،2009مب ــادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد الجابر ال�شباح
اأمير دولة الكويت لتمويل ودعم م�شاريع القطاع الخا�س ال�شغيرة والمتو�شطة في
الدول العربية ،حيث تم اإن�شاء ح�شاب خا�س براأ�شمال قدره ملياري دولر اأمريكي،
وبل ــغ مجموع قيمة الم�شاهمات الملتزم بها م ــن قبل الدول العربية ( )1.3مليار
دولر اأمريكي .وقد بلغ اإجمالي قيمة القرو�س التي اأقرتها لجنة الح�شاب الخا�س
حتى نهاية عام  2015حوالي ( )1.1مليار دولر اأمريكي من خالل ( )29قر�ش ًا
ا�شتفاد منها ( )12دولة عربية ،للحد من البطالة ولمحاربة الفقر.
املنتـ ــدى269.-.268..
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الجـــامــعـــــة االأردنـــيـــة

تعد الجامعة الردنية من اأولى الجامعات الأردنية ن�شاأة ،وكان اأهم اأهدافها
ن�شر المعرفة ورفد الوطن بالكوادر الب�شرية الموؤهلة ،تما�شي ًا مع الروؤيا الملكية
لجاللة المغفور له الملك الح�شين بن طالل طيب اهلل ثراه.
ت�شكل خدمة المجتمع اإحــدى الوظائف الرئي�شية للجامعة الأردنية ،اإذ
ت�شمنت الإرادة الملكية ال�شامية وقانون الجامعة واأنظمتها ن�شو�ش ًا وا�شحة
توؤكد ذلك ،وهي تولي الن�شجام بين برامجها وحاجات المجتمع الأردني وخططه
التنموية المختلفة اأهمية خا�شة ،فهي تحر�س على اأن توفر للطلبة الم�شجلين
في برامجها الخبرات التعليمية والتعلمية والتربوية والتدريب المتخ�ش�س الذي
يراعي اإمكانية ا�شتفادتهم من الفر�س المتاحة لهم في الموؤ�ش�شات الأردنية
-.277.-
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المختلفة ذات ال�صلة بالميادين التي تقع بها تخ�ص�صاتهم� .إذ تنظر الجامعة
الأردنية لنف�سها ك�شريك مع القطاعات الإنتاجية كافة بالمجتمع (ال�صناعية
والتجارية والبنكية والحكومية والتربوية وال�صحية والخدماتية) ،في توفير
الأي��دي الماهرة والقيادات الالزمة لها وهي ت�سعى ب�شكل م�ستمر �إلى التو�سع
في خدماتها الداعمة للمجتمع والرقعة التي تغطيها� ،سواء �أك��ان ذلك داخل
الأردن� ،أم الوطن العربي� ،أم الدول الإقليمية� ،إذ توفر الجامعة برامج للإعداد
تف�ضي �إلى خريجين يمتلكون منظومة من النتاجات (مهارات ومعارف وكغايات
وقيم واتجاهات) تجعلهم جاهزين لالنخراط ب�شكل كلي في المجتمعات التي
�سيعملون بها داخل الأردن وخارجه ،فقد �أخذت الجامعة الأردنية على عاتقها
اال�ستمرار بهذا التوجه لخدمة المجتمع ،وا�ستمرارية انفتاحها على حاجات
المجتمع الأردن��ي والعربي والإقليمي ،لي�س في مجال �إع��داد الكوادر الب�شرية
فح�سب ،بل �أي�ض ًا في ريادتها لطرح االقتراحات للنهو�ض بها وتنميتها ومعالجة
الم�شكالت التي تواجهها ،وو�ضع الخطط واال�ستراتيجيات االبتكارية والمبدعة،
بحيث ت�صبح قائدة وموجهة لخطط التنمية والتطوير في المجتمع الأردن��ي
والعربي والإقليمي على حد �سواء .فالجامعة الأردنية م�ؤ�س�سة �أكاديمية علمية
منفتحة على مجتمعها المحلي الأردني وعلى المجتمع العربي والإقليمي والعالمي
من خالل �سعيها الم�ستمر �إلى ت�سخير م�صادرها و�إمكانياتها الأكاديمية والعلمية
والعقلية .فالجامعة الأردنية تقدم خدماتها لمجتمعها وت�سهم في بناء مجتمع
المعرفة وت��دي��ره من خ�لال قنوات متعددة ،وعلى م�ستويات مختلفة ،ممثلة
بالعمادات والكليات والأق�سام والمراكز والوحدات الإداري��ة والأف��راد العاملين
فيها ،فالخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي ت�شتمل على:
�أ� .إج��راء البحوث العلمية ،حيث تعمل الجامعة على خدمة المجتمع المحلي
من خالل البحوث العلمية التي تجريها مراكزها البحثية المتخ�ص�صة
املنتـ ــدى  269 - 268
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و�أع�ضاء هيئتها التدري�سية وطلبتها الملتحقون في برامج الدرا�سات العليا،
والتي ت�صب في �إط��ار تلبية حاجات المجتمع المحلي الأردن���ي والعربي
والإقليمي ،ومواجهة الم�شكالت التي تواجه قطاعات ال�صحة والتربية
واالقت�صاد والتجارة وال�صناعة ومواقع الإنتاج والخدمات الأخرى� ،إ�ضافة
�إلى م�ساهمتها �أي�ض ًا في ر�سم ال�سيا�سات و�صياغة الخطط واال�ستراتيجيات
التي تقود �إلى تنمية حقيقية للمجتمع الأردني.
ب .الخدمات ال�صحية والطبية ،والتي تم توفيرها من خالل الخدمات التي
يقدمها م�ست�شفاها التعليمي الذي يعد وحدة �إدارية من وحدات الجامعة،
والعيادات والمختبرات الت�شخي�صية القائمة في الكليات ال�صحية في
الجامعة :مثل مختبرات كلية الأ�سنان ،وكلية التمري�ض ،وكلية ال�صيدلة,
وكلية علوم التاهيل ,ويتم عمل �أيام تطوعية طبية بمناطق المملكة النائية
وذلك ب�شكل �سنوي.
ج .عقد الم�ؤتمرات وور�ش العمل التي تقدمها الجامعة داخل حرمها� ،إما بدعوة
وتنظيم منها� ،أو تعمل الجامعة على ا�ست�ضافتها والم�شاركة في عقدها
والإ�شراف عليها وتوفر �سبل النجاح لها.
د .الدورات المتخ�ص�صة ق�صيرة المدى ومتو�سطة المدى التي نظمتها الجامعة
لالرتقاء بالم�ستوى المهني والكفايات وال��م��ه��ارات وال��م��ع��ارف المهنية
المتخ�ص�صة للعاملين في م�ؤ�س�سات المجتمع المحلي� ،سواء �أكانت حكومية
�أم خا�صة.
هـ .ح�ضور االجتماعات العامة و�إلقاء المحا�ضرات بها� ،أو الم�شاركة بالمناق�شات
التي تتم بها من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س.
و .يتوفر للجامعة الأردنية �إذاعة خا�صة ت�سهم في بث البرامج التربوية والثقافية
واالجتماعية والترويحية الخا�صة والموجهة �إلى كافة �شرائح المجتمع الأردني.
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ز .الن�شرات والمطويات التثقيفية المتخ�ص�صة حول العديد من الأمور ال�صحية
والتربوية واالقت�صادية والدينية والأدب��ي��ة ،والتي ت��وزع مجان�أ على �أف��راد
المجتمع ب�شكل دوري من قبل �أق�سام وحدات الجامعة الخدماتية والإدارية.
ح .توفر الجامعة الخدمات التربوية المتميزة لأبناء المجتمع المحلي وذلك
من خالل المدر�سة النموذجية للجامعة ،فهذه المدر�سة ت�ستخدم مختب ًرا
لكلية العلوم التربوية في الجامعة ،لتوفير البيئة النموذجية لإجراء الأبحاث
والدرا�سات التربوية والنف�سية التي تن�صب على مجاالت المناهج والتدري�س،
و�إدارة ال�صفوف ،والتفاعل ال�صفي ،واالن�ضباط ال�صفي ،وتطوير �أدوات
القيا�س والتقويم و�أ�ساليبه ،وو�سائل و�أ�ساليب الإر�شاد التربوي والنف�سي،
�إ���ض��اف��ة �إل���ى تطوير الو�سائل والأ���س��ال��ي��ب الخا�صة بالطلبة المبدعين
والموهوبين.
ط .الخدمات اال�ست�شارية التي يقدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س في الجامعة
للعديد من الوزارات والم�ؤ�س�سات الحكومية والهيئات الخا�صة والدولية.
ي .خدمات المكتبة الموجودة بالجامعة ،فهي بالإ�ضافة الى تقديم الخدمة الى
طلبة االردنية تخدم جميع الباحثين بالمجتمع المحلي.
ويظهر االهتمام بتنمية المجتمع من خالل ما يلي:
�أن ر�سالة الجامعة ذات �صلة وع�لاق��ة وثيقة بالمجتمع المحلي لها،
والمجتمعات العربية والإقليمية والعالمية ،وهي تن�ص على الم�ساهمة في خدمتها
وتنميتها وتطويرها وتح�سين م�ستوى المعي�شة فيها.
�أن �سيا�سات الجامعة ت�ؤكد على �أهمية تطوير الخدمات الخا�صة بالمجتمع
المحلي والمجتمعات الأخرى ،وتلقى هذه ال�سيا�سات دع ًما م�ستمر ًا من �إدارة الجامعة.
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�أن الإطار العام للتقارير ال�سنوية لوحدات الجامعة المختلفة الأكاديمية
منها والإداري���ة والخدماتية يتطلب �ضرورة �شموله على الأن�شطة والخدمات
الموجهة �إلى مجتمع الجامعة المحلي التي قامت بها تلك الوحدات.
تن�ص تعليمات الترقية لع�ضو هيئة التدري�س على �أن خدمة المجتمع المحلي
ت�شكل جز ًءا �أ�سا�س ًيا ومتطل ًبا لترقية ع�ضو هيئة التدري�س� ،إذ خ�ص�ص لأداء ع�ضو
هيئة التدر�س في خدمة المجتمع المحلي داخل الجامعة وخارجها والمجتمع
الأكاديمي والإقليمي والعالمي عدد معين من الدرجات ال بد له من تحقيقها قبل
ال�سير في �إجراءات ترقيته.
تن�ص التعليمات لمنح درجة البكالوريو�س في الجامعة على قيام الطالب
بخدمة المجتمع كل ف�صل ك�شرط ومتطلب لتخرجه ،حيث تترجم هذه الخدمة
على �شكل نقاط� ،إذ يطلب من الطالب القيام ب�أن�شطة لخدمة المجتمع تكافئ
( )10نقاط حتى ي�ستكمل متطلبات التخرج من البرنامج الملتحق به.
تن�ص �سيا�سات وتعليمات الجامعة على �ضرورة م�شاركة ممثلين عن �أفراد
المجتمع المحلي في جميع مجال�س �أق�سام الجامعة وكلياتها ومجل�س الجامعة
ومجال�س المراكز البحثية والخدماتية التابعة لها.
يت�ضمن الهيكل التنظيمي لعمادة �ش�ؤون الطلبة في الجامعة �شعب ًا ين�صب
عملها والدور الوظيفي للعاملين فيها على تقديم خدمة المجتمع للمجتمع المحلي
والتوا�صل معه.
مركز التنمية والتوا�صل مع المجتمع المحلي :هو مركز متميز ورائد على
الم�ستوى المحلي و الإقليمي في نوعية الأن�شطة الهادفة �إلى تعزيز التوا�صل مع
المجتمع المحلي وتنميته ،حيث �أنه المركز الأول من نوعه في الجامعة الأردنية
الذي يربط بين محاور التمكين الرئي�سية لطالب الجامعة ،فيعمل على ا�ستثمار
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معرفته العلمية ومهاراته الأكاديمية في تقديم خدمة مجتمعية فاعلة وحقيقية،
من خــالل متطلب خدمة المجمتع الإلــزامــي لتخرج الطلبة .وي�شعى المركز
اإلــى تعزيز توا�شل الجامعة مع المجتمع المحلي من خالل العمل التطوعي،
والت�شاركية ،ومتابعة الخريجين ،للو�شول اإلــى عالقة تفاعلية م�شتدامة بين
الجامعة والمجتمع.
ومن اأوجه التنمية التي تقدمها الجامعة انخراط الهيئة التدري�شية بع�شوية
اللجان الوطنية المختلفة في جميع مجالت المعرفة ،والمبادرات مثل مبادرة
دكتور لكل م�شنع ،والتي تهدف اإلــى تنمية معرفة اأ�شحاب العمل بالو�شائل
الحديثة لالإنتاج ال�شناعي وتقديم ال�شت�شارات والحلول في مجال التخطيط
والإنتاج .ول تزال الأردنية تعمل على تقوية ا�شتدامة تنمية المجتمع المحلي من
خالل خطتها ال�شتراتيجية .2021/2020-2018/2017

املنتـ ــدى269.-.268..
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البنك االأهلي االأردني

اإرث وطني عري≥ وروؤى م�شتقبلية
تواقة للعطاء واالإبداع

يعد القطاع الم�شرفي فــي الأردن مــن اأهــم القطاعات القت�شادية
واأكثرها تقدم ًا من حيـث معدلت النمو والن�شاط ،وم�شتوى التطور ،وال�شتخدام
التكنولوجي والمعلوماتي .كثيرة هي ال�شواهد التي قدمها رواد العمل الم�شرفي
عبر ال�شنوات في �شبيل بناء الدولة الحديثة وتحقيق نه�شتها التي تعد مواكبة
النظام الم�شرفي العالمي من اأهم موؤ�شراتها.
ولع ّل جهود القائمين على البنك الأهلي الأردني واإ�شهامات البنك في اإلحاق
المملكة بركب التطور في مجال ال�شيرفة من اأبرز هذه ال�شواهد؛ فبعد اإر�شاء
اأولى قواعد العمل الم�شرفي في المملكة عبر خدمات م�شرفية تقليدية في العام
 1925بفترة وجيزة ،بداأت الق�شة .حدث ذلك في مطلع الثالثينيات مع فكرة
خ ّالقة راودت المرحوم يو�شف المع�شر ،ومن ثم التقت في نهاية الأربعينيات
مع اأفكار معالي المرحوم �شليمان ال�شكر ،فكان اإثر ذلك تاأ�شي�س البنك وتحويل
الفكرة اإلى حقيقة على اأر�س الواقع في منت�شف الخم�شينيات ،وتحديد ًا في الأول
من اأيلول .1955
من هنا بداأت م�شيرة البنك الأهلي الأردني ،فمن قلب منطقة و�شط البلد
في ع ّمان ،وتحديد ًا من �شارع الر�شا ،با�شر البنك الأهلي الأردني اأعماله ب�شكل
ر�شمي في العام  1956بفرع واحد ،وبجهود مت�شافرة ُو ِّج َهت جميعها نحو النماء
والتطور بهمم عالية واأهــداف طموحة ،فكان اأول بنك وطني في �شرق الأردن،
و�شاد�س �شركة م�شاهمة عامة في المملكة.
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وانطالق ًا من انتمائه الحقيقي لمجتمعه ،وباعتماده على بنائه الم�ؤ�س�سي
ال�سليم والمرتكز على مفهوم اال�ستدامة وعلى المزايا التناف�سية ،فقد تمكن البنك
الأهلي الأردني من �أن ي�صبح بنك ًا بارز ًا لي�س فقط على الم�ستوى المحلي� ،إنما
على الم�ستوى الإقليمي ،ذلك �أنه و�سع ن�شاطاته و�أعماله لخدمة قاعدة عمالئه
المتنامية عام ًا بعد الآخر ،مع تو�سيعه لقطاعاته البنكية التي تتميز بتخ�ص�صها
وتنوعها وتوجهها لمختلف ال�شرائح والفئات عبر الخدمات المبتكرة والكف�ؤة
وذات القيمة الم�ضافة التي تلبي االحتياجات المختلفة لقطاع الأفراد وال�شركات
الكبرى ،ف�ض ًال عن تلبيتها الحتياجات قطاع الم�شاريع والمن�ش�آت ال�صغرى
والمتو�سطة ،والذي كان البنك �سباق ًا في �إدراكه لأهمية هذا القطاع باعتباره
من المقومات الأ�سا�سية لنمو الأردن االقت�صادي ولدوره في تنمية المجتمعات
المحلية ،هذا �إلى جانب تقديم خدماته ب�أ�سلوب مميز ومنهجية مبتكرة و�سرعة
عالية .كل ذلك تم وال يزال �ضمن �شبكة متنامية من فروع البنك التي عززها
حتى باتت ت�ضم ( )62فرع ًا والمدعمة بـ ( )132جهاز �صراف �آلي في كل من
الأردن وفل�سطين ،بالإ�ضافة لح�ضور �إقليمي في قبر�ص.
ولم يقف البنك الأهلي الأردني في تنمية �أعماله وتو�سيع نطاقها و�إثراء
ن�شاطاته عند هذا الحد� ،إنما وا�صل جهوده تعميق ًا لدوره الذي ي�ضطلع به في
دعم وتمويل االقت�صاد المحلي؛ حيث قام خالل رحلته بت�أ�سي�س مجموعة من
ال�شركات التابعة له والتي تعمل ب�صفة م�ستقلة ،وهي :ال�شركة الأهلية لتنمية
وتمويل الم�شاريع ال�صغيرة ،و�شركة الأهلي للو�ساطة المالية ،بالإ�ضافة ل�شركة
الأهلي للت�أجير التمويلي.
ومع هدف �أ�سا�سي رئي�س ،و�ضعه البنك الأهلي الأردني ن�صب عينه منذ
انطالق م�سيرته المهنية ،تمحور ح��ول تحقيق الفائدة والقيمة الم�ستدامة
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لكافة الأطراف المعنية و�أ�صحاب الم�صلحة من حاملي الأ�سهم ،والموظفين،
والعمالء ،والموردين ،وال�شركاء من المنظمات والم�ؤ�س�سات المدنية� ،إلى جانب
المجتمع بمختلف مكوناته وعنا�صره ،ف�ض ًال عن الجهات الر�سمية �أي�ض ًا ،وذلك
عبر ا�ستراتيجية �شاملة ومتجددة با�ستمرار ومرتكزة لأ�س�س الحاكمية الم�ؤ�س�سية
لإدارة عالقته مع كل طرف ،د�أب البنك وما زال حتى اليوم ،على رفد ال�سوق
المحلي بحلول ومنتجات وخدمات م�صرفية متميزة ،ترافقت جنب ًا �إلى جنب
مع خدمات تنموية م�س�ؤولة تنوعت حتى طالت قائمتها التي ت�ضم خدمات
�صديقة للبيئة ،وخدمات �إن�سانية ،وخدمات داعمة للريادة ال�شبابية وغيرها
الكثير ،بالإ�ضافة لعمله على تحقيق قيم مالية وغير مالية لأ�صحاب الم�صلحة.
كان هذا من �أجل �إحداث التغيير ،وتحقيق طموحات الم�ؤ�س�سين ورغبات �أبناء
المجتمع بالنمو واالزدهار ،وبف�ضل تطويره الم�ستمر لعمله الم�ؤ�س�سي من خالل
تعزيز كفاءته وتطبيقه لمبادئ �إدارة الجودة ال�شاملة و�إدارة التنوع والتطور في
الن�شاطات والمنتجات والخدمات والأنظمة التكنولوجية والبنى التحتية والموارد
الم�ؤ�س�سية ،بات البنك الأهلي الأردني يقدم باقة وا�سعة من المنتجات والخدمات.
من هذه الخدمات ما هو �أ�سا�سي وم�شتمل على :الخدمات الم�صرفية
للأفراد ،والخدمات اال�ستثمارية ،والخدمات الم�صرفية لل�شركات ،والخدمات
والمنتجات الخا�صة بال�شركات ال�صغرى والمتو�سطة ،والخدمات الم�صرفية
المميزة  ،Exclusiveبالإ�ضافة لبرامج الت�أمين الم�صرفي ،وخدمات الت�أجير
التمويلي .كذلك ،ف�إن منها ما هو �إلكتروني يتم تقديمه عبر من�صة عري�ضة
ومتطورة من الخدمات الإلكترونية التي تم تعزيزها م�ؤخر ًا بف�ضل الأنظمة البنكية
الجديدة التي تم اعتمادها لفروع البنك الأهلي الأردني في الأردن والخارج من
�شركة تيمينو�س ( ،)Temenos – T24والتي ارتقت و�ستوا�صل االرتقاء بمنظومة
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العمل الداخلي والم�صرفي ،لما �أتاحته من �إمكانيات بنكية متكاملة ،ولما وفرته
من من�صة خدمات وحلول �إلكترونية ومنتجات م�صرفية غير م�سبوقة ومبنية على
الإبداع التقني ،توائم احتياجات العمالء من مختلف القطاعات البنكية وتلبيها
�ضمن �أعلى م�ستويات ال�سرعة وب�أقل جهد على طريق منحهم تجربة م�صرفية ال
ت�ضاهى ،وتوفر لهم قيمة م�ضافة حقيقية وموجهة لكل منهم على حدة ،خا�صة
في ظل ت�صميمها بطريقة تقنية فريدة ت�أخذ بعين االعتبار تمكين العمالء من
ت�صميم خدماتهم ومنتجاتهم البنكية وفق احتياجاتهم ال�شخ�صية ،وذلك بف�ضل
ما تتمتع به من مرونة وقدرة على التعرف على احتياجات العمالء .وكان �إحالل
هذه الأنظمة والمن�صة الجديدة الذي يعد قفزة نوعية نحو الحداثة في العمل
الم�صرفي والتي تمهد الطريق �أمامه لبلوغ الريادة التي ين�شدها على كافة
الم�ستويات ،قد جاء ترجم ًة فعلية لأهم �أهداف مبادرة التحول اال�ستراتيجي التي
�أطلقها البنك قبل �أعوام قليلة من �أجل التغيير في دعائمه الرئي�سية ،ومن �أهمها
البنى التحتية.
وعلى �صعيد �آخر ،وكونه يعتبر نف�سه �شريك ًا �أ�سا�سي ًا لي�س فقط في الحياة
الم�صرفية اليومية ،بل وفي الحياة التنموية الم�ستدامة في الأ�سواق التي يعمل
�ضمنها ،ملتزم ًا بواجباته المهنية والت�ضامنية والوطنية ،فقد حر�ص البنك الأهلي
الأردني على ترجمة هذا االلتزام على نحو فعال من خالل ا�ستراتيجيته ال�شاملة
وبعيدة المدى للم�س�ؤولية الم�ؤ�س�سية المجتمعية ،والتي �صممها ب�شكل ي�ضمن
تقديم قيمة نوعية م�ضافة وقابلة للقيا�س لكافة المعنيين و�أ�صحاب الم�صلحة،
وعبر ربط ا�ستثماراته ون�شاطاته في مجال الدعم والتمكين المجتمعي الموجه
لكافة الفئات والقطاعات ،مع التحديات الفعلية التي تواجهها ه��ذه الفئات
والقطاعات.
املنتـ ــدى  269 - 268

- 286 -

(�أع�ضا�ؤنا امل�ؤازرون)

وفي هذا ال�سياق ،فقد انتهج البنك الأهلي الأردني نهج «الحلول الفعالة
والم�ستدامة للتحديات القائمة» باالعتماد على مبد�أ تحويل التحديات لفر�ص عبر
الم�شاركة والدعم واالبتكار لبرامج ومبادرات ون�شاطات تنموية ،ومن خالل ربط
باقة منتجاته ذات الأبعاد التنموية ب�أهدافه في هذا المجال والرامية لتحقيق
المزيد من الفوارق الإيجابية التي بد�أ بتحقيقها منذ انطالقته ،ولخدمة الق�ضايا
ال ُم ّلحة المختلفة �سواء على المدى الق�صير �أو المتو�سط �أو البعيد على محاور
عديدة بالتركيز على محاور الريادة والإبداع ،ودعم وتمكين المجتمع بمختلف
�أطيافه ،والفن والثقافة ،والبيئة ،وال�شباب.
وكنتيجة حتمية لتطبيقه لر�ؤيته وا�ستراتيجيته في هذا المجال ،امتلك
البنك الأهلي الأردني �سج ًال حاف ًال بالبرامج والمبادرات التي �ساهمت وت�ساهم
في معالجة العديد من ق�ضايا وتحديات التنمية الم�ستدامة على الم�ستوى المحلي،
والتي لطالما راعى و�شركاته التابعة فيها خم�سة �أبعاد تتمثل في :القرب والت�أثير
على �أعمال البنك ،ومدى االت�صال باهتمامات �أ�صحاب الم�صالح والأط��راف
ذات العالقة ،واالرتباط بمفهوم اال�ستدامة ،واالنتقال بالدعم المقدم للعديد
من المحاور ومن �أبرزها محور الريادة والتمكين �إلى �إطار م�ؤ�س�سي متكامل مع
التلبية اال�ستباقية لالحتياجات ،مقدم ًا �إياها �إما منفرد ًا �أو بالتعاون مع �شبكة من
منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والدراية في خدمة المجتمعات المحلية.
وكان من �أبرز هذه البرامج والمبادرات والتي �سعت من خاللها لتعزيز
روح الريادة والإبداع لدى ال�شباب وم�ساندتهم في تحويل �أفكارهم �إلى حقيقة
وم�شاريع �إنتاجية ،بالإ�ضافة الى التركيز على القطاع الن�سائي ،متمث ًال في
مبادرة «الن�شميات» التي تعد مبادرة تنموية متعددة المحاور والمهام ،انطلقت
لتعمل بمثابة برنامج متكامل لتطوير فر�ص تنمية الم�شاريع و�ضمان نجاحها
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وا�ستمرارها ،عبر تقديم باقة وا�سعة من الخدمات اال�ست�شارية الهادفة لتح�سين
فر�ص التمويل الم�صرفي للم�شاريع الن�سائية وتعزيز مالءتها المالية� ،إلى
جانب تقديم الخدمات التدريبية والخدمات الم�ساندة للمر�أة الريفية لتمكينها
اجتماعي ًا واقت�صادي ًا ،والتي �أ�سفرت عن ت�سطير �سل�سلة من ق�ص�ص النجاح
للن�ساء الرياديات ،كما �أ�سهمت في �إحداث العديد من الآثار الإيجابية التي عززت
موقع الن�ساء في ريادة الأعمال ،كما هو الحال مع زيادة الإنتاجية وتح�سين نوعية
الحياة االجتماعية واالقت�صادية ل�صاحبات الأعمال والم�ستفيدات من المبادرة
الآخ��ذة بالتو�سع من حيث ن�شاطاتها وخدماتها وقاعدة الم�ستفيدات منها،
بالإ�ضافة ل�شبكة ال�شركاء �ضمنها .ف�ض ًال عن الدورات التدريبية المجانية التي
يقدمها البنك لعمالئه وغير العمالء عبر وحدة �أكاديميته للمن�ش�آت ال�صغيرة
والمتو�سطة ،كل ذلك� ،إلى جانب تقديم البنك للعديد من الرعايات للفعاليات
والبرامج الداعمة للريادة والرياديين.
�أم��ا �ضمن محور ال��دع��م والتمكين المجتمعي ،و�ضمن ا�ستراتيجيته
للم�س�ؤولية المجتمعية والتي تركز على محور اال�ستدامة فقد �أعلن البنك م�ؤخ ًرا
عن العديد من ال�شراكات اال�ستراتيجية مع عدد من م�ؤ�س�سات المجتمع المدني
التي يعد من �أهمها جمعية تكية �أم علي ،وبنك المالب�س الخيري وم�ؤ�س�سة نهر
املنتـ ــدى  269 - 268

- 288 -

(�أع�ضا�ؤنا امل�ؤازرون)

الأردن وم�ؤ�س�سة االميرة تغريد للتنمية والتدريب ،وغيرها ،هذا �إلى جانب رعايته
وتنفيذه للعديد من الفعاليات الداعمة للفئات الأقل حظ ًا ،ف�ض ًال عن �إطالقه
للعديد من المنتجات الإن�سانية الموجهة لخدمة غايات نبيلة ولدعم الجهود
الوطنية الإغاثية كبطاقات ما�ستركارد المدفوعة م�سبق ًا والمخ�ص�صة لم�ساندة
الالجئين ال�سوريين والفل�سطينيين في الأردن بالتعاون مع منظمة الإغاثة الدولية
الـ  ،UNRWAومثلها لم�ساعدة الأ�سر المحتاجة والمنكوبة في الأردن بالتعاون
مع جمعية الكاريتا�س الأردنية .متمكن ًا من �إحداث الفوارق الإيجابية في حياة
الكثيرين وفي تح�سين م�ستوى معي�شتهم.
وكان البنك قد �أطلق العديد من المنتجات والخدمات الم�صرفية وغير
الم�صرفية ذات البعد البيئي ،المعززة للوعي البيئي ،والمحفزة لل�سلوكيات
ال�سليمة لإدارة الب�صمة الكربونية من قبل �أبناء المجتمع بما فيهم موظفوه،
ولم�شاريع كفاءة وتر�شيد ا�ستهالك الموارد الطبيعية بالتركيز على الطاقة،
كما قام برعاية العديد من الفعاليات البيئية كالم�ؤتمرات الرامية لتعزيز الوعي
البيئي و�إيجاد الحلول للتحديات البيئية ،بالإ�ضافة لرعاية حمالت الحفاظ على
البيئة كحمالت الت�شجير ،وغيرها.
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وفيما يتعلق بمحور ال�شباب والتعليم ،فقد قام البنك بدعم العديد من
م�ؤ�س�سات المجتمع المدني والتي توجه اهتمامها على التعليم وذلك �ضمن توقيع
اتفاقيات �شراكة مع هذه الم�ؤ�س�سات ،والتي نذكر من �أهمها متحف �أطفال الأردن
بالإ�ضافة �إلى تقديم الدعم والرعاية ل�سل�سلة من الفعاليات الموجهة لل�شباب
على اختالفها� ،إلى جانب دعمه و رعايته للعديد من الم�ؤتمرات والأيام العلمية
والن�شاطات الالمنهجية في المدار�س والجامعات ،وكذلك دعم البنك لقطاع
الريا�ضة ،مما ي�سهم في رفد المملكة بالأبطال الريا�ضيين وغير ذلك الكثير.
وعلى مر �سنوات عمله التي تجاوزت ال�ستين ،تميز البنك الأهلي الأردني
عن غيره بتبنيه لكل ما هو جديد من مفاهيم و�سلوكيات �إداري��ة في مختلف
مناحي عمله ،الأمر الذي دفعه ليكون من �أوائل البنوك التي دمجت االعتبارات
البيئية في �صميم �أعمالها ،مطور ًا عملياته الت�شغيلية بالتما�شي مع �أه��داف
التنمية البيئية الم�ستدامة من خالل �إدارة الموارد بالطرق المثلى عبر مجموعة
من البرامج المتنوعة والخا�صة بتطبيق معايير �إدارة الب�صمة الكربونية خا�صة
في ظل تطبيق الأنظمة البنكية الجديدة ال�صديقة للبيئة.
رجع الف�ضل في ذلك لر�أ�س
و�إذ يوا�صل البنك تحقيق النجاحات ،ف�إنه ُي ِ
ماله الب�شري والذي يرى فيه ميزته التناف�سية الأول��ى ،والتي �سعى منذ بداية
عمله وما زال لمنحها بيئة عمل جاذبة ،وم�ستدامة ،ومحفزة ،وقائمة على التنوع
والتقدير والتطوير الم�ستمر بالت�أهيل والتدريب والتمكين ،بالإ�ضافة لالعتراف
بالإنجازات الفردية ومكاف�أتها ،وذلك للو�صول بطاقاته الب�شرية �إلى �أق�صى
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م�ستويات الر�ضى ،مولي ًا الكادر الن�سائي ن�صيب ًا واف��ر ًا من فر�ص االهتمام
والرعاية التي يوفرها لكافة موظفيه .ويوظف اليوم البنك الأهلي الأردني ،نخبة
من �أكف�أ الطاقات الب�شرية التي تزخر بها المملكة ،والتي ت�ضم اليوم ()1379
موظف ًا وموظف ًة بدوام كامل حتى نهاية عام  2016بالإ�ضافة �إلى فر�ص العمل غير
المبا�شرة التي يوفرها البنك .
لقد تمكن البنك الأهلي الأردن��ي من ت�أدية م�س�ؤوليات ذات �أبعاد عميقة
امتدت لخارج حدود مهمته الأ�سا�سية ،فبالإ�ضافة لنجاحه في تنويع قطاعاته
وم�صادر دخله ،وتنمية �أعماله ،والم�شاركة في تطوير ال�صناعة الم�صرفية
المحلية من حيث النوعية ،فقد �شارك في تحريك االقت�صاد المحلي ،ودعم
الناتج القومي من خالل تمويل التنمية االقت�صادية عبر تقديم الدعم المبا�شر
وغير المبا�شر لمختلف القطاعات وال�شرائح ،وتمويل الن�شاطات والعمليات
التجارية للعمالء.
وعليه ،فقد ا�ستطاع البنك الأهلي الأردني تر�سيخ مكانته ك�صرح م�صرفي
ومالي ارتبط تاريخه بمراحل محورية في تاريخ الأردن الحديث ،فكان من
الم�ؤ�س�سات ذات الح�ضور والم�ساهمة الفاعلة في مختلف الق�ضايا والأحداث
الوطنية واالقت�صادية والثقافية والبيئية وغيرها .ذلك الفي�ض ،يعد جزء ًا ي�سير ًا
من الثمار الطيبة لفكرة خالقة تر�سخت معها �أولى �أ�س�س و�أعمدة البناء.
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ومثلما �أثمرت بدايات العمل وعقوده ال�ستين ،ف�إن العزيمة والآمال تتجه نحو
ديمومة البناء على ما تم �إنجازه لت�سطير �إرث جديد �أكبر من هذا العمل الجاد،
وذلك في �إطار ر�ؤى وا�ستراتيجية البنك الأهلي الأردن��ي للراهن والم�ستقبل،
التواقة للعطاء والإبداع ،والمراعية لرغبات واحتياجات العمالء المتغيرة بتغير
الحياة ،ولمتطلبات ومعايير المناف�سة الجديدة� ،إلى جانب مراعاتها للتغييرات
العامة والعالمية التي تتطلب تعزيز القدرة التناف�سية لمواجهة تحديات االنفتاح
وتحرير القطاعات المالية الدولية.
وفي ظل الإنجازات التي تحققت �ضمن مبادرة التحول اال�ستراتيجي التي
هدفت لموا�صلة االرتقاء بمعايير اال�ستدامة وجوانبها و�أن�شطتها ،ومتابعة الجهود
المبذولة لتر�سيخها �ضمن ثقافته الم�ؤ�س�سية ،ف�إن البنك الأهلي الأردني يوا�صل
التزامه نحو تعميق دوره المحوري من �أجل �إر�ساء مبادئ وفعاليات اال�ستدامة
على م�ستوى البنك والبيئة المحيطة والمجتمع ككل ،وذل��ك من خالل �إدارة
اال�ستدامة ب�شكل فعال وكف�ؤ وفي �إطار م�ؤ�س�سي ممنهج ،يقوم على محاور عديدة.
�إن تطلعات البنك الأهلي الأردني وطموحاته كبيرة وعالية ،ويدفعه حما�سه
ال�شديد لتحقيقها باالرتكاز على �إرثه العريق وعلى ما �سبق له وحققه من �إنجازات
انبثقت من قوة عالمته التجارية وت�أثيرها في خلق وقيادة التوجهات �ضمن
�صناعة الم�صارف المحلية ،ومن دورها المحوري في �صياغة بيئة الأعمال في
الأردن ،ف�ض ًال عن مكانتها كمثال يحتذى به في الممار�سات الف�ضلى للأعمال،
وفي القدرة على مواجهة العقبات والتحديات المختلفة.
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المحكمة
دعوة للم�شاركة بالدرا�سات والبحوث ُ
في مج ّلة «المنتدى»

محور العدد القادم:
• قراءات في الم�ستقبل االقت�صادي العربي
تدع���و المج ّل���ة الباحثي���ن وال ُكتَّ���اب ف���ي الجامع���ات والمعاه���د العلم ّي���ة ومراكز
الدرا�س���ات والبحوث والمعنيين للم�شاركة في الكتابة في المحور الم�شار �إليه وما يتف ّرع
عنه من ق�ضايا ،وف ًقا لل�شروط الآتية:
 �أن ال تك���ون الدرا�س���ة �أو البح���ث من�شورة /من�ش���و ًرا من قبل في �أي م���ن المن�شوراتالورق ّية �أو عبر الو�سائل الإلكترون ّية ،و�أن يتع َّهد الكاتب بعدم ن�شره قبل ت�سلُّم رد هيئة
تحرير مجلة «المنتدى» بقبول الن�شر �أو االعتذار.
 �أن تت�س���م الدرا�س���ة /البحث بالمنهج ّي���ة العلم ّية والمو�ضوع ّية ،والج��� ّدة في الأفكاروالطرح ،و ُيراعى التوثيق وفق قواعد البحث العلمي،
 الحر�ص على �سالمة اللغة العرب ّية نح ًوا و�صر ًفا والأ�سلوب الوا�ضح .وعند �إيراد ن�صو�صن�صا.
بلغات �أجنبية �ضمن الدرا�سة /البحث ترجمتها ًّ
 �أن ال تزي����د ع����دد �صفحات الدرا�س����ة /البحث عن (� )30صفح����ة مطبوعة علىالكمبيوتر بحرف  ،Simplified Arabic 16وتُدرج الهوام�ش وقائمة الم�صادر
والمراجع في نهاية الدرا�سة /البحث بحرف .Simplified Arabic 14
أرقاما مت�سل�سلة حتى نهاي���ة الدرا�سة /البحث،
 ُي���د َرج التوثيق في الهام�ش و ُيعط���ى � ًويكون توثيق الم�صادر والمراجع بال�شكل الآتي( :الم�ؤ ِّلف /الكاتب ،عنوان الكتاب/
عن���وان الدرا�س���ة �أو المقال���ة ،النا�شر /ا�س���م الدورية ورقم الع���دد وتاريخه ،مكان
الن�شر /الطبع ،ال�سنة (للكت���ب) ،رقم ال�صفحة .وعند تكرار ا�ستعمال الم�صدر �أو
المرج���ع يكت���ب :ا�سم الم�ؤلف ،الكت���اب /عنوان الدرا�سة �أو المقال���ة ،ا�سم الدورية
(و ُي�شار �إليه بعبارة الم�صدر ال�سابق نف�سه� ،أو م�صدر �سبقت الإ�شارة �إليه).
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ُر�س���ل الدرا�س���ة /البح���ث �إل���ى البري���د الإلكترون���ي لمدير تحري���ر المج ّلة
ت َ(� ،)kayed@atf. org. joأو ُت�س ّلم على  CDلمدير التحرير في مق ّر المنتدى ،في
موع ٍ���د �أق�صاه �شهر واحد قبل �ص���دور العدد الذي يت�ض َّمن المحور المتعلق بمو�ضوع
الدرا�سة /البحث ،مع ال�سيرة الذاتية للكاتب و�صورة �شخ�ص ّية حديثة.
 تح��� َّول الدرا�سات والبحوث الواردة وف���ق الإجراءات التحكيمية المتبعة �إلى �أ�ستاذينمتخ�ص�صي���ن في مو�ضوعها ،وت�ؤخذ النتيجة من حا�صل مجموع العالمتين مق�سومة
على اثنين ،و ُيب َّلغ الكاتب بالقبول �أو االعتذار.
 ال تن�ش���ر المج ّل���ة �إ َّال الدرا�س���ات والبحوث الت���ي تنجح بالتحكيم ،وهيئ���ة التحرير غيرملزمة ب�إعادة ما لم يقبل ن�شره �أو �إبداء �أ�سباب عدم القبول.
ت�ستكتب �أو تك ِّلف باحثين و ُك َّتا ًبا للكتابة ف���ي مو�ضوعات مع ّينة ،و ُتعامل
 لهيئ���ة التحري���ر �أنَ
درا�ساتهم وبحوثهم وفق هذه ال�شروط ودون ا�ستثناء �أيٍّ منها.
 -تدفع المج ّلة مكاف�آت رمزية لأ�صحاب الدرا�سات والبحوث المقبولة للن�شر.
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